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ค�ำน�ำ

และแล้ว 'หมอหญงิพลกิธรรมเนียม' ก็ด�ำเนินมำถึงเล่มจบแล้วนะคะ เน้ือเร่ือง

ก�ำลงัเข้มข้นน่ำติดตำมเชียวค่ะ เมือ่ 'หลวนอว๋ินชู' ต้องเข้ำวังไปท�ำคลอดให้เหยำกุย้เฟย 

คร้ังน้ีนำงต้องเข้ำไปอยูใ่นวังวนกำรแย่งอ�ำนำจของเหล่ำสนมชำยำของต�ำหนักฝ่ำยใน 

จะวำงตวัไม่ข้องแวะกบัใครก็ล�ำบำก

ทั้งยังต้องหำทำงหลบเลี่ยงฮ่องเต้แคว้นหลวนที่ดูสนพระทัยในตัวแม่ม่ำย 

อย่ำงนำง แทนที่จะเอำเวลำไปดูแลรำชกิจ เอำแต่คิดว่ำชนะแคว้นชื่อแล้วบ้ำนเมือง

จะเป็นปึกแผ่น ไม่พึงระวังแคว้นหลีที่ยกทัพมำจ่อชำยแดนแม้แต่น้อย!

สดุท้ำยแล้วหลวนอว๋ินชูจะเอำตัวรอดจำกผูค้นในวังหลวงได้อย่ำงไร แล้วสงครำม

ทีก่�ำลงัจะมำถงึแคว้นหลวนน้ี นำงจะตดัสนิใจอย่ำงไร จะไปแคว้นหลตีำมควำมตัง้ใจ

แรกเร่ิมหรือไม่ แล้วไปกบัใคร มำร่วมตดิตำมบทสรุปของเร่ืองน้ีกนัดกีว่ำค่ะ ลุน้กนัว่ำ 

ผู้ใดหนอจะได้เป็นผูค้ว้ำหวัใจของหลวนอว๋ินชูไปในตอนท้ำย

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส



หลวนอวิ๋นชูได้ยินเสียงแห้งและฝาดฝืนเปล่งออกมาจากล�าคอของตน "เอ่อ...เราอาจมีเรื่อง

เข้าใจผิดกันอยู่บ้าง"

"กล้าข่มขูผู่ใ้ต้บญัชาของข้า...เป็นเรือ่งเข้าใจผดิหรอื" รมิฝีปากของเจยีงเสยีนทาบทับลงมา

เจียงเสียนดูดดื่มความหวานล�้าของนางอย่างควบคุมตนเองไม่อยู่ กระท่ังร่างบอบบางท่ีอยู ่

ใต้ร่างไม่ดิน้รนอกี รบัรูไ้ด้ว่ามมุปากมรีสเคม็ปร่าขุมหน่ึง เขาจงึรบีปล่อยตวันางแล้วหมนุตวัไป

"จ�าไว้ ชั่วชีวิตข้าเกลียดการถูกคนข่มขู่มากที่สุด!"

น�้าเสียงเย็นยะเยียบดุจน�้าแข็งแหลมคมในฤดูหนาว หัวใจของเจียงเสียนกลับเต้นตึกตัก 

ไม่เป็นจังหวะอย่างห้ามไม่อยู่ คนท่ีรู้ถึงฐานะของเจียงเว่ยยังไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ดีได้ แม ้

จะโกรธนางทีไ่ม่รูจ้กัท้องฟ้าสงูแผ่นดนิหนา ถึงกับอวดดว่ีาตนฉลาดไปข่มขูเ่จยีงเว่ย แต่กับนางแล้ว 

เขาลงมือไม่ลงจริงๆ เดิมคิดจะขู่ขวัญนาง คิดไม่ถึงว่าเขากลับลุ่มหลงมัวเมาติดอยู่ในนั้น

จุมพิตนี้...เขาหยุดได้ค่อนข้างทุลักทุเล



✱ หลวนอวิ๋นชู บุตรสำวหัวหน้ำส�ำนักศึกษำหลวง สะใภ้สี่สกุลต่ง  

  เป็นม่ำย ถกูยกย่องเป็นบณัฑิตหญิงแห่งยคุ มวิีญญำณ 

  ของเลีย่วจิง้ชูทีเ่ป็นคนยคุปัจจบุนัมำเข้ำร่ำง เก่งวิชำแพทย์

✱ เจียงเสียน ท่ำนโหวของแคว้นหลี ถูกอุบำยจนหนีมำแคว้นหลวน  

  ขึ้นชื่อว่ำเป็นจอมเสเพลแห่งเมืองหลวง เป็นที่ปรึกษำ 

  ให้ต่งกั๋วกง ฐำนะมั่งมี

✱ ลู่เซวียน จ้วงหยวนปีทีส่บิสองแห่งฮ่องเต้โม่ตี ้บณัฑติกองอำลกัษณ์  

  คนรักเก่ำของหลวนอว๋ินชู เป็นคนสภุำพ รักบ้ำนเมอืง

✱ หรูเยยีน นักโทษทำงกำร บิดำถูกฆ่ำจำกคดีค้ำเกลือ เป็น 

  บ่ำวผู้ซื่อสัตย์ของหลวนอวิ๋นชู มีวิชำตัวเบำล�้ำเลิศ

✱ เหยำหลัน บุตรสำวคนรองของภรรยำเอกท่ำนอัครเสนำบดี  

  สะใภ้ใหญ่สกุลต่ง เป็นคนดูแลเรื่องในบ้ำน

✱ เจียงชำน ผูใ้ต้บญัชำล�ำดบัทีเ่จด็ของเจยีงเสยีน รักเทดิทนูเจ้ำนำย 

  อย่ำงมำก มวีรยทุธ์

แนะน�ำตัวละคร
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"เสดจ็แม่มพีระเสาวนีย์ใดหรอื" เหยากุ้ยเฟยคล้ายเห็นอว้ีหรงกระซบิ 

ทีข้่างหหูลวนอว๋ินช ูนางมท่ีาทแีตกต่ืน "เจ้าพูดออกมาดงัๆ!"

อวี้หรงตัวสั่นเทา

ค�าพูดทีว่่า 'รกัษาเดก็ไว้ไม่รกัษาผูใ้หญ่' จะให้เหยากุ้ยเฟยฟังได้อย่างไร

"กุ้ยเฟยอย่าได้ต่ืนตกใจ เช่นน้ีไม่ดต่ีอทารกในครรภ์เพคะ" หลวนอวิน๋ชู

เอ่ยขึน้ "ไทเฮาทรงก�าชบัหม่อมฉนัมา ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องรกัษาชวีติของกุ้ยเฟย

ไว้ให้ได้"

เหยากุ้ยเฟยพรลูมหายใจ จากนัน้ก็สัน่สะท้าน ไทเฮาตรัสไม่ว่าอย่างไร 

ก็ต้องรักษาชีวิตนางไว้ให้ได้ เช่นนั้นความหมายนอกเหนือค�าพูดไยมิใช่

รกัษาผูใ้หญ่ไว้ไม่รกัษาเด็ก!

"ไม่..." นางสั่นศีรษะแรงๆ "ไม่ว่าอย่างไรเจ้าต้อง...รักษา...โอ๊ย"  

ยังพูดไม่ทันจบความเจ็บปวดรุนแรงระลอกหนึ่งก็จู่โจมใส่เหยากุ้ยเฟย 

151
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นางกรีดร้องออกมา

"กุ้ยเฟยสดูหายใจเข้าลกึๆ หายใจออก...เบ่ง..." หลวนอว๋ินชศูรีษะ 

ชุม่ไปด้วยเหงือ่ "หม่อมฉนัจะต้องรกัษาให้ปลอดภัยทัง้แม่และลูก"

ได้ยินหลวนอวิน๋ชพููดอย่างมัน่อกม่ันใจ เหยากุ้ยเฟยก็โล่งใจขึน้ไม่น้อย 

หลังความเจ็บปวดผ่านไป ฟางจู๋ก็ฉวยโอกาสนี้ป้อนน�้าให้ดื่ม ให้นางอม 

แผ่นโสมพันปี

หรูเยียนก็ก้าวเข้ามาซับเหงื่อให้หลวนอวิ๋นชู

"ถ้าเจ้าสามารถรักษาให้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก ข้าจะขอ..."  

เหยากุ้ยเฟยผ่อนลมหายใจทีหนึ่ง นางให้ค�ามั่นอย่างอ่อนแรง "ขอให ้

ฝ่าบาท...สร้างศาลป้ายจารึกชื่อให้เจ้า แต่งตั้งเจ้าเป็น...หมอเทวดา..."

สร้างศาลป้ายจารึกชื่อ?

หลวนอวิ๋นชูเหงื่อออกชุ่มศีรษะ

กุ้ยเฟยคงไม่ใช่เห็นข้าเป็นคนตายกระมงั ในความคดิของข้ามเีพียง

คนตายเท่านัน้จงึจะมป้ีายจารกึ

"หม่อมฉนัขอบพระทยักุ้ยเฟย" ในใจหลวนอวิน๋ชแูอบบ่นงมึง�า กระน้ัน

นางก็โขกศีรษะขอบพระทัย หลังจากถูกหรูเยียนประคองข้ึนมาก็บอก  

"สภาพการณ์ของกุ้ยเฟยดกีว่าท่ีหม่อมฉนัคาดคดิไว้มาก ตอนแรกเห็นครรภ์ 

ของกุ้ยเฟยใหญ่กว่าคนทั่วไป หม่อมฉันยังเข้าใจว่าทารกตัวใหญ่ ยังดีที่ 

เป็นเพราะน�า้คร�า่มาก กุ้ยเฟยวางใจ หม่อมฉนัจะท�าคลอดท่านให้ปลอดภัย 

ทัง้แม่และลกูได้แน่นอน"

ปากหลวนอว๋ินชก็ูปลอบโยนเหยากุ้ยเฟยให้สบายใจ ดวงตากลบัมอง

ช่องคลอดทีแ่คบเล็กแล้วหวัค้ิวขมวดมุน่
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ได้ยินว่าข้างในต้องการกรรไกร สร้อยประค�าไม้หนานมู่ในมอืไทเฮา

แทบจะร่วงหล่นลงพ้ืน แล้วผงกศีรษะให้เจิ้งหมัวมัวอย่างงงงวย ไทเฮา 

มอืเท้าเย็นเฉยีบ สองขาอ่อนยวบ ถ้าไม่ใช่ประทับนัง่อยู่เกรงว่าคงทรดุลงไป 

กองกับพ้ืนแล้ว

ข้างในจะผ่าท้องเอาเด็กออกมาจริงๆ แล้ว!

ถ้าสุดท้ายแล้วหลวนอว๋ินชูรักษาจุดด่างขาวให้นางไม่หาย เด็ก 

ไร้มารดาผู้หนึ่งจะได้เติบโตขึ้นมาหรือไม่

การตัดสินใจในครั้งนี้ของไทเฮาถูกหรือผิดกันแน่

มีอยู่ชั่วขณะหนึ่งที่ไทเฮาอยากจะพุ่งเข้าไปในห้องคลอดยิ่งนัก ไป

ยับย้ังทุกสิ่งทุกอย่างที่ก�าลังจะเกิดขึ้น แต่ความสุขุมเยือกเย็นและความ

ลุม่ลกึท่ีบ่มเพาะมานานปีก็ท�าให้นางยังคงนัง่นิง่อยู่บนแท่นไม้จนัทน์ม่วง

แกะลายหงส์มงักรเล่ียมฝังด้วยหินหยกตวัน้ัน เพียงขยับลกูประค�าไม้หนานมู่

เรว็ขึน้ นิว้มอืผอมแห้งท้ังสบิสัน่เทาไม่หยุด ดุจผูเ้ฒ่าอายุแปดสิบเก้าสบิปี

ฮ่องเต้มองเจิ้งหมัวมัวท่ีถือกรรไกรเข้าไปอย่างระมัดระวังด้วยท่าที

ตะลงึงัน ผ่านไปครูใ่หญ่ก็ทอดถอนใจ เพียงหวังว่าจะเป็นพระราชโอรส

ต่างจากไทเฮากับฮ่องเต้ท่ีก�าลงัร้อนใจ เหลยีนซเูฟยกลบัรู้สึกดใีจย่ิง 

พยายามควบคมุความปลืม้ปีติยินดีเอาไว้ ใจเต้นตกึตกัไม่เป็นส�า่

เด็กที่ไร้มารดาผู้หนึ่งอยู่ในต�าหนักฝ่ายในท่ีเยียบเย็นอึมครึมแห่งน้ี

เติบโตขึ้นมาได้ก็แปลกแล้ว!

หลวนอว๋ินชหูยิบกรรไกรข้ึนมา นางลังเลอยู่ชัว่ขณะ ก่อนฉวยจงัหวะท่ี

มดลกูบบีรดัตวัอย่างรนุแรงระลอกหน่ึงตดัลงไปอย่างเดด็เดีย่ว บัน้ท้ายของ
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ทารกโผล่ออกมาแล้ว ปากช่องคลอดก็เปิด แต่เพราะเป็นท้องแรก ท้ังทารก 

เอาบั้นท้ายออก ช่องคลอดจึงไม่อาจขยายได้เต็มที่ นางจ�าเป็นต้องกรีด 

ด้านข้าง

ทางหนึง่ก็ส่งสายตาให้หานหมวัมวัใช้ผ้าฝ้ายทีเ่ตรยีมไว้อยู่ก่อนแล้ว

กดห้ามเลือด หลวนอว๋ินชูค่อยๆ ดึงเท้าทั้งสองของทารกให้ร่างออกมา 

ข้างนอกช้าๆ จากนัน้ก็สอดมอืเข้าไปข้างในดงึมอืน้อยๆ ข้างหนึง่แล้วก็ดงึมอื 

อกีข้างหน่ึงออกมา แต่หวัไหล่กับศีรษะของทารกยังไม่ออก

ทุกคนต่างเบิกตากว้าง สีหน้าของหานหมัวมัวซีดเทาดุจคนตาย  

น้ิวมอืทีก่ดผ้าฝ้ายห้ามเลอืดสัน่ระรกิ ถ้าไม่ใช่หลวนอว๋ินชมูสีหีน้าสงบน่ิง 

นางคงทรุดลงไปกองกับพื้นนานแล้ว

เหตุการณ์เช่นนี้นางเคยเห็นมาแล้ว ตอนแรกก็ดูราบรื่นดี แต่ตอน 

ดงึศรีษะออกมาคางของทารกตดิอยู่กับกระดกูเชงิกราน สดุท้ายก็บดิจน 

คอหกั

ตอนน้ีดเูหมอืนชีวิตของเหยากุ้ยเฟยจะรกัษาไว้ได้แล้ว แต่ค�าพูดท่ีไทเฮา

ถ่ายทอดเข้ามาคอืรกัษาเด็กไม่รกัษาผูใ้หญ่ เห็นแล้วว่าเป็นพระราชโอรส 

ถ้ารกัษาไว้ไม่ได้จริง พวกนางใช่ยังคงถูกประหารท้ังครอบครัวหรือไม่

ในใจหานหมวัมวักระวนกระวายไม่สงบคล้ายกลวัมากว่าจะรบกวน

หลวนอวิ๋นชู นางจึงกลั้นลมหายใจ เบิกตากว้างมองอีกฝ่าย

เพียงเห็นสองมือของหลวนอวิ๋นชูกุมบ้ันท้ายของทารกไว้มั่น  

นิ้วหัวแม่มือท้ังสองประคองด้านข้างของแผ่นหลังทารกไว้ ค่อยๆ หมุน

ขยับตวัเขาลงมาจนหวัไหล่และแขนโผล่ออกมาข้างหน่ึง จากนัน้ก็หมุนตวั

ทารกขึน้ไป หัวไหล่และแขนอีกข้างหนึง่ก็โผล่ออกมา
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หลวนอวิ๋นชูพักหายใจทีหนึ่งแล้วหมุนแผ่นหลังของทารกข้ึนไป 

ด้านบนอีกครั้ง เอามือวางไว้ท่ีใต้ท้องให้เขาขี่อยู่บนหน้าแขนข้างซ้าย  

นิว้กลางของมอืซ้ายแหย่เข้าไปในปากของทารก นิว้มืออืน่ทีเ่หลือประคอง

กระดูกขากรรไกรบนท้ังสองข้างไว้ มือขวากดช่วงไหล่ของทารกจาก 

ทางด้านหลงัเอาไว้แล้วค่อยๆ ดงึออกมาช้าๆ ปากก็ร้องบอกให้เหยากุ้ยเฟย 

ออกแรงเบ่ง หลวนอวิน๋ชเูองก็กลัน้หายใจจนหน้าแดง...

"ออกมาแล้ว!"

ไม่รูผู้ใ้ดร้องข้ึนมา หานหมวัมวัล้มแปะลงไปน่ังกับพ้ืน ถ้าไม่ใช่ในมอื 

หลวนอวิน๋ชอูุม้ทารกอยู่นางก็แทบจะทรดุลงไปกับพ้ืนเช่นกัน ขาทัง้สองข้าง 

สัน่เทาอย่างห้ามไม่อยู่ เหง่ือเมด็โตเท่าเมล็ดถ่ัวไหลจากหน้าผากลงมา เสือ้ผ้า

เปียกชุม่แนบตดิร่างราวกับเพ่ิงขึน้มาจากน�า้

หรเูยียนก้าวเข้ามาเชด็เหง่ือให้หลวนอว๋ินช ูพอเห็นทารกในมอืนาง

สองตาปิดแน่น ใบหน้าเขียวอมม่วงก็ร้องข้ึน

"สวรรค์ สีหน้าของเขาเขียวอมม่วง ใช่หายใจไม่ออกจนแย่แล้ว 

หรือไม่เจ้าคะ!"

เสียงหรูเยียนสั่นเล็กน้อย เจือไปด้วยความหวาดหว่ันอย่างลึกซึ้ง 

ขุมหนึ่ง

ทกุคนนึกขึน้มาได้ในทนัทว่ีาเด็กยงัไม่ได้ร้องไห้ออกมาเลย ทุกอย่าง

พลันวุ่นวายโกลาหล เหยากุ้ยเฟยท่ีหลับตาคล้ายหลับไปแล้วพอได้ยิน 

ค�าพูดน้ีก็ร้องไห้ตะโกนออกมา

ฟางเซงิ ฟางจู ๋ฟางอี ๋และฟางฉนิซึง่เป็นนางก�านลัประจ�าตวัทัง้สีก็่ย่ิง

หวาดผวา ตอนแรกพากันว่ิงมาทีท่ารก แต่พอได้ยินเหยากุ้ยเฟยกรีดร้อง 



12

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม 4

ก็หมนุตวักรกูลบัไปท่ีหวัเตยีง แต่ห่วงพะวงถึงทารกอยู่ จงึยังหนัหน้ามองมา 

ไม่หยุด

"ไม่เป็นไรๆ" หานหมัวมัวท่ีได้สติกลับคืนมาก็ลุกพรวดขึ้น เข้ามา 

รับตัวทารกไป "กุ้ยเฟยไม่ต้องห่วงเพคะ เรื่องท�านองนี้หม่อมฉันพบเห็น 

มามากแล้ว เป็นเพราะรูจมูกตัน เช็ดให้สะอาดก็หมดเรื่องแล้ว"

ทางน้ีพูดไป ทางโน้นเจิ้งหมัวมัวก็เข้ามาช่วยตัดสายสะดืออย่าง 

ช�านิช�านาญ

เรือ่งพวกน้ีหมอต�าแยช�านาญกว่าตน หลวนอว๋ินชจูงึไม่ได้พูดอะไร 

เอนร่างพิงหรเูยียนหอบหายใจ หรเูยียนเหน็นางอ่อนล้าเช่นน้ีก็ลมืความเป็น

ความตายของทารกไปหมด สองมอืโอบร่างนางไว้ หยิบผ้าออกมาเชด็หน้า 

ให้นางด้วยความปวดใจ...

ไม่ได้เหน็ว่าหานหมวัมวัท�าเช่นไร หลวนอว๋ินชเูพียงได้ยินเสยีงเพียะๆ  

ดงัมาจากข้างหลงัสองท ีจากน้ันก็ได้ยินเสยีงร้องไห้ดงัก้องประหน่ึงได้ยินเสยีง

ดนตรจีากสวรรค์ ทุกคนจติใจสะท้านไหว ในห้องคลอดพลนัเงียบสงัดไร้เสยีง 

เพียงได้ยินเสยีงร้องอุแว้ๆ ดังข้ึนทุกที

ผ่านไปพักใหญ่ ไม่รู้ผู้ใดส่งเสียงร้องขึ้น "ขอแสดงความยินดีกับ 

กุ้ยเฟย ทรงได้พระราชโอรสเพคะ!" ทุกคนจึงได้สติกลับคืนมา จากน้ัน 

เสยีงแสดงความยินดก็ีดงัข้ึนมาพักหนึง่ ในน�า้เสยีงเจอืไปด้วยความตืน่เต้น 

ดใีจ บรรยากาศท่ีอดึอดัตงึเครยีดในช่วงก่อนหน้าน้ีถูกกวาดหายไปหมดสิน้

"เรว็เข้า" น�า้ตายังไม่ทันแห้ง เหยากุ้ยเฟยก็มสีหีน้าย้ิมแย้มดจุบปุผา

แล้ว "รบีไปกราบทูลเสด็จแม่กับฝ่าบาทให้ทรงทราบ"

ฟางจู๋รับค�าเดินออกไปก่อนแล้ว
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ถึงรกจะยงัไม่ออกมา แต่เรือ่งพวกน้ีหมอต�าแยช�านาญย่ิง เจีย่งหมวัมวั

ยกเก้าอีม้าให้หลวนอว๋ินช ู "ต่งฟูเหรนินัง่พักสกัครู่ก่อน ทีเ่หลือมอบให้เป็น

หน้าทีข่องพวกเราเถิด"

น�้าเสียงนอบน้อมราวกับเป็นบ่าว

มนีางก�านลัยกน�า้มาให้หลวนอว๋ินชลู้างมอื ทัง้ยกน�า้ชามาให้แล้ว

เห็นเหล่าหมอต�าแยจัดการทุกอย่างเรียบร้อยดี หลวนอว๋ินชูก็รับ 

ใยต้นหม่อน* กับเขม็ทรงรปูตวัยูจากหรเูยียนท่ีจดัเตรยีมอยูก่่อนแล้วเริม่ 

เย็บปากแผลท่ีกรดีไว้ในช่วงก่อนหน้านี้

หานหมัวมัวเป็นหมอต�าแยท่ีมีประสบการณ์โชกโชน เคยเห็น 

ช่องคลอดฉกีขาดเพราะทารกตวัใหญ่เกินไปมาไม่น้อย แต่ยังไม่เคยเหน็ 

มใีครเคยเย็บมาก่อนจงึอดประหลาดใจไม่ได้ "นีค่อืด้ายอะไรกัน เย็บเช่นน้ี 

ก็ใช้ได้แล้วหรอื"

"นี่คือใยต้นหม่อน..." หลวนอว๋ินชูไม่ได้เงยหน้า ยังคงเย็บอย่าง 

ตั้งอกตั้งใจ "เป็นเปลือกต้นหม่อนท่ีลอกผิวสีเหลืองด้านนอกออก เอา

เปลอืกด้านในสขีาวมาทบุ มคีวามเหนยีวมาก..." นางเย็บเข็มสดุท้ายเสรจ็ 

ก็ขมวดปมแล้วใช้กรรไกรตัด เงยหน้าข้ึนเห็นหานหมัวมัวยังมองนางอยู ่

จงึเอ่ยว่า "หานหมวัมวัก็รู ้ เดิมเปลอืกสขีาวของต้นหม่อนก็เป็นยาอยู่แล้ว 

ฤทธ์ิเย็น มสีรรพคณุแก้ร้อนในดบัพิษ ใช้เย็บบาดแผลก็จะช่วยให้หายเรว็ขึน้"

"เนื้อคนก็เย็บได้หรือ น่าประหลาดเสียจริง..." ดวงตาท้ังสองของ 

หานหมัวมัววิบวับเป็นประกาย "อยู่มาครึ่งค่อนชีวิต วันน้ีนับว่าข้าได ้

* ใยต้นหม่อน เป็นเส้นใยท่ีได้จากล�าต้นของต้นหม่อน โดยลอกเปลือกสีเหลืองภายนอกออกให้เหลือแต ่
ผิวชั้นที่เป็นเส้นใยสีขาวบริสุทธ์ิ น�ามาทุบและแปรรูปจนกลายเป็นเส้นใยเล็กๆ ในต�าราแพทย์จีนใยชนิดน้ี 
มีความยืดหยุ่นและช่วยระบายความร้อน ขับพิษ ท�าให้บาดแผลสมานตัวได้เร็วขึ้น
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เปิดหเูปิดตาแล้ว" นางถูมอืสัน้ๆ ท่ีหยาบกระด้างไปมา "ของส่ิงนีใ้ช้การได้

จรงิหรอื ต่งฟูเหรนิช่วยสอนข้าหน่อยจะได้หรอืไม่"

หลวนอวิ๋นชูเพียงยิ้มๆ

นี่เป็นวิธีที่ข้าคิดออกมาได้เมื่อจวนตัว ถึงกับมีคนอยากเรียนแล้ว

เดินหมากผิดไปตัวหน่ึงก็แพ้ทั้งกระดาน ต�าแหน่งฮองเฮาที่เม่ือครู่ 

ยังกวักไม้กวกัมอืเรยีกนางอยู่ พรบิตาเดยีวก็เลอืนหายไปแล้ว มองทารกน้อย 

ทีร้่องอแุว้ๆ อยู่ในอ้อมแขนไทเฮา เหลยีนซเูฟยยังมคีวามรู้สึกเหมอืนไม่ใช่

เรือ่งจรงิ ถ้าไม่ใช่ซู่อว่ีแอบประคองนางอยู่ข้างหลัง นางคงทรุดน่ังลงไปกับพ้ืน

นานแล้ว

ที่แท้แล้วนางพลาดตรงที่ใดหรือ

ฝีมือการรักษาของหลวนอว๋ินชูอัศจรรย์ถึงเพียงนั้นจริงหรือ แล้ว

เพราะเหตุใดก่อนหน้านี้ยังมาขอร้องนางอย่างน่าเวทนาสงสาร

ไทเฮากวาดสายตามองเหลียนซูเฟยที่หน้าซีดดุจกระดาษขาว  

เหีย่วเฉาดจุมะเขอืต้องน�า้ค้างแขง็* แวบหนึง่แล้วย้ิมหยันอยู่ในใจ หนัไป 

รับสั่งกับอวี้หาน

"ไป ตกรางวัลให้หมอต�าแยทกุคน ผ้าแพรห้าพับ เงนิเน้ือดีหน่ึงร้อย

ต�าลงึ อมื..." ไทเฮาครุน่คดิอย่างจรงิจงั "ให้ส�านกัพระราชวงัท�าป้ายทองค�า 

ให้อว๋ินชแูผ่นหน่ึง!"

น้อยครัง้ท่ีไทเฮาจะอารมณ์ดเีช่นน้ี อว้ีหานก็หัวเราะ "ไทเฮาจะทรงให้

* เห่ียวเฉาดจุมะเขือต้องน�า้ค้างแขง็ เป็นค�าอปุมาทางตอนเหนือของจนีในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง ช่วงกลางคืน
อณุหภูมจิะลดต�า่ ท�าให้เกิดน�า้ค้างแขง็ มะเขอืทียั่งไม่ได้เกบ็ลกูเมือ่ถูกน�า้ค้างแขง็เกาะผวิภายนอกก็จะเห่ียวย่น
และร่วงหล่นไป



15

อวี่จิ่วฮวา

สลกัอกัษรใดเพคะ"

ไทเฮาตรัสโดยไม่ต้องคิด "มือวิเศษคืนชีวิต"*

"จวนก๋ัวกงมใิช่โรงหมอ ไทเฮาทรงประทานป้ายน้ีให้ จะให้พวกนาง

แขวนไว้ทีใ่ดเพคะ" อว้ีหรงหวัเราะแล้วรบัทารกมา "ไทเฮาทรงปลืม้ปีตเิช่นน้ี 

ไม่สูป้ระทานของอ่ืนดีกว่าหรอืเพคะ"

จะอย่างไรแคว้นหลวนก็ไม่ให้ความส�าคัญกับวิชาการแพทย์  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลวนอว๋ินชยัูงเป็นสตรผีูห้น่ึง ไทเฮาประทานของสิง่นี้ 

จะกลายเป็นการหาคุณค่าอันใดของป้ายทองค�ามิได้

"อืม..." ไทเฮาผงกศีรษะ แต่ตรึกตรองอยู่นานก็ยังคงรู ้สึกว่า 

ไม่มีของสิ่งใดจะดีไปกว่าค�าสี่ค�านี้ จึงตรัสว่า "ก็ไม่ใช่ต้องเป็นโรงหมอ 

จึงจะแขวนของสิ่งนี้ได้เสียหน่อย มอบของสิ่งนี้เถิด"

"เพคะ" อวี้หานรับค�า ในใจกลับแอบนึกข�าความดื้อรั้นของไทเฮา

แผ่นป้ายทองค�านี้ส่งออกไปเมื่อใด หลวนอว๋ินชูจะต้องมีช่ือเสียง 

โด่งดงัขจรขจาย อาจจะกลบค�าว่า 'บณัฑิตหญิงผูย้อดเย่ียมแห่งยุค' ไปเลย 

ก็ได้

แต่ความหมายกลับต่างกันมาก ต่อให้ช่ือเสียงโด่งดังเพียงใด จะอย่างไร

การรกัษาโรคก็ถือเป็นอาชพีเก้าฐานะชัน้ต�า่ จวนก๋ัวกงทีม่สีง่าน่าเกรงขาม

กลบัมหีมอหญิงโด่งดังอยู่ผูห้น่ึง ไม่รูต่้งก๋ัวกงทีต้่องเหน็ป้ายนีท้กุวันจะรูส้กึ

กลนืไม่เข้าคายไม่ออกสกัเพียงใด

* มาจากค�าว่า 'เมีย่วโส่วหุยชนุ' ค�าว่า 'หยุชนุ' โดยทัว่ไปมคีวามหมายว่า 'กลบัคนืสูช่วิีตชวีา' ชาวจนีมสี�านวน 
'เมี่ยวโส่วหุยชุน' มีความหมายตรงตัวว่า 'มือวิเศษคืนชีวิต' ใช้ชื่นชมผู้มีวิชาแพทย์ล�้าเลิศ สามารถคืนชีวิต 
ให้แก่ผู้ที่ป่วยหนักปางตายได้



16

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม 4

"ฝ่าบาททรงท�าอะไรอยู่หรอื" มาถึงหน้าประตตู�าหนักหย่ังเต๋อ เว่ยกงกง 

ก็ถามขนัทน้ีอยทีอ่อกมารบัหน้า

"คารวะหวัหน้าเว่ย ฝ่าบาททรงก�าลงัอ่านรายงานการศกึตะวันออก 

อยู่ขอรบั" ขนัทีน้อยท�าความเคารพเว่ยกงกงอย่างนอบน้อม

เว่ยกงกงย่นหัวคิ้ว

หนังสือกราบทูลข้อราชการของเหล่าขุนนางล้วนต้องผ่านการ 

ตรวจสอบจากวังตะวันตก มีเพยีงรายงานการศกึของแมท่พัใหญ่เท่านั้น 

ทีส่่งมาท่ีต�าหนกัหย่ังเต๋อโดยตรง ดีท่ีเขาเพ่ิงได้รบัจดหมายลบัจากนายท่าน 

แม่ทัพใหญ่ท�าศึกอย่างราบรื่นไร้อุปสรรค ยึดเมืองได้สามเมืองติดๆ กัน 

หาไม่เขาก็ยากจะคาดเดาสภาพจติใจของฮ่องเต้หลงัอ่านรายงานการศกึ

จากแนวหน้าได้

"ฝ่าบาททรงอารมณ์ดีย่ิง ก�าลงัเรยีกหาท่านอยูข่อรบั" เหน็เว่ยกงกง 

ย่นหวัคิว้ ขันทีน้อยก็บอกอย่างเอาใจ

เว่ยกงกงพยักหน้า หันไปรบัจานแก้วเจยีระไนแกะลายหงส์คูม่งักร

จากมอืขนัทท่ีีอยู่ข้างหลงัแล้วสาวเท้าก้าวเข้าไปในต�าหนักหย่ังเต๋อ

"ฮ่าๆๆ" ได้ยินเสียงฮ่องเต้หัวเราะดงัมาแต่ไกล "สวนิซยีกทพัไปได้เพียง

หนึง่เดอืนก็ยึดเมอืงมาได้สามเมอืงแล้ว"

"ฝ่าบาททรงพระปรีชา ทรงมีบุญบารมีเสมอฟ้า" เว่ยกงกงเร่งฝีเท้า 

เรว็ขึน้ บบีเสยีงกล่าวประจบ "แนวหน้าแจ้งข่าวชยัชนะมาติดๆ กัน ท้ังหมดน้ี

เป็นเพราะฝ่าบาททรงปัดความเห็นของทุกคนทิ้งไปและวางแผนอย่าง 

ชาญฉลาด!"
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"ฮ่าๆๆ" ค�าพูดไม่ก่ีค�าของเว่ยกงกงเอ่ยได้เหมาะเจาะจนท�าให้ฮ่องเต้ 

เบิกบานใจย่ิง หัวเราะฮ่าๆ ขึ้นมาอีกครั้ง "กองทัพของเราท�าศึกได้อย่าง 

ราบรืน่ไปตลอดทาง ทัพแคว้นชือ่ล่าถอยไปไม่หยุด" ดวงตาของฮ่องเต้วิบวบั 

ไปด้วยประกายแปลกตา "ถ้าเป็นเช่นน้ีต่อไป ไม่เกินสามเดอืนแม่ทัพใหญ่ 

จะต้องยกทพักลบัมาพร้อมกบัชยัชนะแน่" ฮ่องเต้ปิดหนงัสอืราชการ ร้องเรยีก

ขึน้ "...เสีย่วเว่ยจือ่"

เว่ยกงกงสะดุ้ง "พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท"

"เจ้าว่า...สวนิซมีคีวามดคีวามชอบมากเพียงนี ้ เราควรให้รางวัลอะไร 

แก่เขาด"ี

"เอ่อ..."

หลายวันก่อนมีข่าวชัยชนะแจ้งมา ฮ่องเต้เพ่ิงพระราชทานทองค�า 

หนึง่พันต�าลงึกับกระบีเ่สินกุยให้แม่ทัพใหญ่ วันน้ีจะพระราชทานรางวัลอีกแล้ว  

152
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ตามแผนการของนายท่าน แม่ทัพใหญ่ยกทัพไปปราบตะวันออกในครัง้นี้ 

อย่างน้อยต้องยึดเมืองต่างๆ ของแคว้นชื่อครึ่งแคว้นรวมทั้งเมืองหลวง 

ด้วย ถ้าแม่ทพัใหญ่ยึดได้เมอืงหนึง่ก็รายงานมาครัง้หนึง่ รายงานครัง้หนึง่ 

ก็พระราชทานรางวัลให้ครัง้หนึง่เช่นน้ี ราชส�านกัจะไม่ล้มครนืหรอื

เว่ยกงกงแอบช�าเลืองมองดวงตาที่เปล่งประกายวิบวับของฮ่องเต้ 

ความคิดหมนุเรว็รี ่ ไตร่ตรองว่าควรจะยุยงส่งเสรมิให้ปนูบ�าเหนจ็ใหญ่โต 

ช่วยสร้างศตัรใูห้แม่ทัพใหญ่อกีสกัหน่อย หรอืจะทัดทานให้เป็นดัง่ล�าธาร

เลก็ไหลยาวไกล* จะได้ไม่ใช่สดุท้ายพอยึดเมอืงหลวงของแคว้นชือ่ได้ ฮ่องเต้ 

ก็ไม่มอีะไรจะปนูบ�าเหนจ็แล้ว

ใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอีก ขณะเว่ยกงกงจะเอ่ยปากกลับได้ยิน

ฮ่องเต้ตรสัอย่างคกึคกัฮกึเหิม "ทัง้กองทัพไม่ว่าผูน้้อยผูใ้หญ่ให้ปนูบ�าเหนจ็ 

ทุกคนสบิต�าลงึเงนิ ขุนศกึมบี�าเหนจ็ต่างหาก เจ้าว่าเป็นอย่างไร" แล้วมุน่ค้ิว  

"...จะน้อยไปสกัหน่อยหรอืไม่ พวกเขาจะย้ิมเยาะว่าเราขีเ้หนียวไปหรอืไม่" 

ฮ่องเต้ก้มศรีษะลง จ้องมองเว่ยกงกง "เสีย่วเว่ยจือ่ เจ้าว่า...เราปนูบ�าเหน็จ 

เท่าไรด"ี

ฮ่องเต้จะทรงปูนบ�าเหน็จให้กองทัพหรือ

ฟังค�าพูดนี้แล้วเว่ยกงกงที่เดิมเข้าใจว่าฮ่องเต้เพียงจะตกรางวัล 

พอเป็นพิธีถึงกับตาเบิกค้าง

การยกทัพไปท�าศึกตะวันออกครัง้น้ีแคว้นหลวนเกณฑ์ทหารไปเกือบ

ร้อยหมื่นนาย อาจจะเห็นว่าสิบต�าลึงเงินเป็นจ�านวนน้อยนิด แต่มอบให้ 

ทกุคนคนละสบิต�าลงึเงนิ ค�านวณแล้วก็เป็นเงนิเกือบหน่ึงพันหมืน่ต�าลงึเงนิ 
* ล�าธารเล็กไหลยาวไกล เป็นการอุปมาว่าการประหยัดมัธยัสถ์จะท�าให้มีใช้สอยตลอดไปไม่ขาดแคลน 
เงินทอง
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เลยทีเดียว!

นียั่งไม่รวมถึงขนุศึกในกองทพัท่ีมรีะดับขัน้ขนุนาง การปนูบ�าเหนจ็

ให้พวกเขาย่อมต้องมากกว่าทหารทัว่ไป

แคว้นหลวนแม้จะมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ดินดี แต่ก็รับมือกับ 

ความโอหงัฟุ่มเฟือย มชีวิีตส�ามะเลเทเมา ใช้เงินเป็นเบีย้อย่างไม่มขีดีจ�ากัด 

ของฮ่องเต้ไม่ไหว นบัแต่พระองค์ขึน้ครองราชย์มาก็ถลงุเงินจนท้องพระคลงั 

ว่างเปล่าไปนานแล้ว เสบียงกรังท่ีแม่ทัพใหญ่ยกทัพไปท�าศึกตะวันออก 

ในครัง้นีล้้วนมาจากขนุนางด้านล่างเท่ียวขดูรดีภาษซี�า้ซ้อน ประสมประเส

จากทางโน้นทางนี้ถึงพอกล้อมแกล้มจัดหาให้ได้ แล้วเงินเกือบหน่ึงพัน 

หมืน่ต�าลงึน้ีจะเอามาจากท่ีใด

ฮ่องเต้เพียงถูกชยัชนะท่ีอยู่ตรงหน้าท�าให้มวัเมา เชือ่มัน่และอวดล�าพอง

จนเกินความเป็นจรงิมากไป เข้าใจว่าจะสามารถพิชติแคว้นชือ่ได้ภายใน

สามเดอืน แต่หารูไ้ม่ว่าเป็นเพราะแคว้นชือ่รูตั้วว่าไม่อาจต้านทานกองทัพ

พันธมติรของแคว้นหลกัีบแคว้นหลวนได้จงึจงใจลดขนาดพ้ืนท่ีในการรบ  

จะได้รวมก�าลงัเพ่ือตโีต้กลบัไปได้สะดวก ท่ีสวินซไีด้มาเป็นเพียงเมอืงว่างเปล่า

บางเมอืงเท่านัน้ ย่ิงท�าศึกต่อไปก็จะย่ิงโจมตยีากขึน้ และย่ิงต้องการเงนิและ

เสบยีงมากข้ึน ก็เหมอืนกับสงิโตท่ีเข้มแขง็ทรงพลงัย่อมต้องอ้าปากกว้าง 

เป็นหลมุลกึทีไ่ร้ก้น ย่ิงคล้ายถ�า้ทีม่ดืมดิ กลนืกินทรัพยากรและเงินทองท่ีมอียู่

เพียงน้อยนดิของแคว้นหลวนให้หมดไป

นายท่านเคยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ถึงจะมทีพัหลแีอบให้การช่วยเหลอื 

การท่ีแม่ทัพใหญ่จะยึดเมอืงหลวงของแคว้นชือ่ได้อย่างราบรืน่อย่างน้อย 

ก็ต้องใช้เวลาหนึง่ปี เวลาน้ีเพ่ิงยึดได้เมอืงสองเมอืงก็จะปนูบ�าเหนจ็กองทพัแล้ว 
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หนึง่ปีผ่านไป แคว้นหลวนยังจะมกี�าลงัทรพัย์มาประคับประคองการท�าศึก 

ในครัง้น้ีหรอื

ไม่มีเงินฮ่องเต้ก็ต้องเพ่ิมภาษี เหล่าราษฎรก็จะบ่นว่าด้วยความ 

คับแค้นใจไปทั่ว ผู้คนไม่อาจอยู่เย็นเป็นสุขได้ กอปรกับฮ่องเต้โง่เขลา 

เบาปัญญาทั้งยังมีนิสัยโหดร้ายทารุณ โอหังฟุ่มเฟือย ส�ามะเลเทเมา  

พูดยากว่าจะไม่ยั่วยุจนราษฎรลุกขึ้นมาก่อจลาจล

นี่เป็นโอกาสในการตัดก�าลังแคว้นหลวนที่หาได้ยากครั้งหนึ่ง!

แต่...นายท่านไม่เพียงแค่จะล้มล้างแคว้นหลวน เขายังต้องการ 

รวมสามแคว้นเป็นหน่ึงเดียว ถ้าราษฎรแคว้นหลวนลุกฮอืข้ึนมาก่อจลาจล

เรว็เกินไป เกิดศึกทัง้ภายนอกภายใน ก�าลงัทรพัย์แห้งเหือดจนไม่อาจท�าศึก 

ต่อไปได้ ก็พูดยากว่าฮ่องเต้จะไม่แอบไปเจรจาสงบศกึกับแคว้นชือ่ ท�าให้

แคว้นหลต้ีองตกอยู่ในภาวะชะงักงัน

ในสถานการณ์ที่จะซ้ายก็ไม่ใช่จะขวาก็ไม่ได้เช่นนี้ เว่ยกงกงถึงกับ 

ไม่รูว่้า 'ระดับความเหมาะสม' ท่ีว่าน้ีควรอยู่ขัน้ใด ชัว่ขณะน้ันเขาทีแ่ต่ไรมา

ปราดเปรือ่งมปีฏภิาณเฉยีบไวหน้าผากกลบัเต็มไปด้วยเหงือ่เมด็เลก็ๆ

เว่ยกงกงแอบช�าเลืองมองสีหน้าของฮ่องเต้แล้วคุกเข่าตึงลงไป  

โขกศรีษะแล้วว่า "เรือ่งการทหารและงานของบ้านเมอืง กระหม่อมไม่กล้า

แสดงความคดิเหน็พ่ะย่ะค่ะ"

"เจ้าอะไรก็ด ี เสยีแต่ข้ีขลาดเกินไป" ฮ่องเต้อึง้งนัไป จากน้ันก็ส่ายหน้า 

ถอนหายใจ "เรื่องที่เราอนุญาตแล้ว เจ้าจะกลัวอันใด" เห็นเว่ยกงกงจะ 

โขกศีรษะอกีฮ่องเต้จงึโบกมอืยับย้ัง "เอาเถิดๆ เราจะไม่ถามเจ้า" แล้วตรัส

ต่อ "เจ้าประพฤตติวัอยู่ในกรอบไปเสยีทุกอย่าง ตัง้อกตัง้ใจปรนนบิตัเิรา  
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ตาแก่พวกนัน้ยังจะบอกว่าเจ้าก่อกวนกิจการของราชส�านักอกี!"

"ฝ่าบาททรงเข้าพระทยัถงึความตัง้ใจดขีองกระหม่อมก็พอ ปรนนิบติั 

ฝ่าบาทให้ดเีป็นหน้าท่ีของกระหม่อมพ่ะย่ะค่ะ" เว่ยกงกงตาแดงก�า่ข้ึนมา

"ถ้าขุนนางใหญ่ในราชส�านักล้วนเป็นเหมือนเจ้าก็คงดี" ฮ่องเต้ 

ออกจะซาบซึ้งใจ แล้วโยนรายงานด้านการศึกไปบนโต๊ะทรงพระอักษร 

"น่าเสียดายในราชส�านักมีแต่พวกโลภโมโทสันไม่รู้จักพอ วันๆ อ้าปาก

หบุปากก็เอาแต่ขอต�าแหน่งขนุนาง ขอเงนิกับเรา!" เสยีงพลนัเปลีย่นเป็น

ฉุนเฉียวย่ิง ชี้มาท่ีเว่ยกงกง "เจ้าว่าเราต้องมีต�าแหน่งขุนนางเท่าไร ต้อง 

มีเงินเท่าไรจึงจะสนองความพอใจของพวกเขาได้"

ขนัทแีต่ละคนทีอ่ยู่สองข้างของฮ่องเต้เน้ือตัวสัน่เทาสหีน้าแปรเปลีย่น 

พวกเขายืนสงบนิง่ตวัแขง็ราวกับหุ่น กลวัย่ิงว่าถ้าส่งเสยีงออกไปเพียงเลก็น้อย 

ก็จะถูกฮ่องเต้สังเกตเห็นและฟาดเข้ามากลางแสกหน้า

เว่ยกงกงก้มศีรษะต�่า ไม่ยอมเปิดปาก

ในต�าหนักหยั่งเต๋อที่กว้างใหญ่นี้หากมีเข็มตกก็ได้ยิน

"เรารู้ เจ้าไม่อยากพูดเรื่องไม่ดีของพวกเขา กลัวจะส่งผลต่อการ

ตัดสินใจของเรา เราจะไม่ฝืนใจเจ้า เจ้าลุกขึ้นเถิด" ฮ่องเต้โบกมืออย่าง

ร�าคาญใจ "...เรียกเหยาเหิงป๋อมาพบเรา!"

เว่ยกงกงรบัค�าอย่างนอบน้อม ลกุขึน้มาแล้วส่งสายตาให้ขันทีน้อย 

ผูห้น่ึง

"ช่างเถิด" ขันทีน้อยเดินเกือบจะถึงประตูวังอยู่แล้ว ฮ่องเต้จึง 

โบกมืออีก "...ครั้งก่อนเราจะสร้างสวนให้ซูเฟย เขาก็ปัดซ้ายปัดขวา 

บอกท้องพระคลังว่างเปล่าบ้าง กรีธาทัพไปตะวันออกขาดเสบียงบ้าง" 



22

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม 4

ฮ่องเต้สหีน้าแดงก�า่ อารมณ์ค่อนข้างเดือดพล่าน "ตาแก่ผูน้ี้ถึงกบัปลกุป่ัน

ขุนนางทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองท้ังราชส�านักถวายสารทัดทาน ยัง 

ท�าให้เสดจ็แม่ตกอกตกใจอกีด้วย!" ฮ่องเต้ตบโต๊ะเสียงดงัปัง "เขาไม่อาจทน 

เห็นเราดต่ีอซเูฟย ไม่อาจทนเหน็เราดีต่อแม่ทพัใหญ่!" พระองค์สดูลมหายใจ 

เข้าลกึๆ ทหีนึง่ "ปรกึษาเรือ่งนีกั้บเขา ยังไม่รูเ้ขาจะสร้างเรือ่งหรอืเล่นลกูไม้ 

อนัใด ดไีม่ดก็ีจะไปรบกวนเสด็จแม่อกี"

เว่ยกงกงสะดุง้เฮอืกแล้วพูดคล้อยตามไปค�าหน่ึง "ฝ่าบาททรงพระปรชีา!"

ฮ่องเต้โกรธเกรี้ยวจนแค่นเสียงหัวเราะออกมา ปรายตามองเขา 

แวบหนึง่ พลนันึกอะไรได้ดวงตาก็เป็นประกาย 

"ต�าแหน่งฮองเฮาว่างมาหลายปี" ฮ่องเต้มองเว่ยกงกงด้วยสายตาวบิวับ 

"เสีย่วเว่ยจือ่ เจ้าว่าเราแต่งตัง้ซเูฟยเป็นฮองเฮาเป็นอย่างไร" แล้วบอก "ซเูฟย 

อ่อนโยนมคีณุธรรม ครัง้ก่อนเรารบัปากจะสร้างสวนดอกไม้ให้นาง เราก็ 

ผิดค�าพูดไป ครัง้นีบ้ดิาของนางสร้างความดคีวามชอบใหญ่หลวงเพียงนี้ 

ขนุนางทัง้ฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองท้ังราชส�านักต้องไม่คดัค้านแน่" ฮ่องเต้ 

ผงกศรีษะแล้วตรสัอย่างมัน่ใจ "ใช่ แต่งตัง้นางเป็นฮองเฮา มแีต่นางทีคู่ค่วร 

เป็นฮองเฮาของเรา"

คาดไม่ถึงว่าฮ่องเต้จะมคีวามคดิเหลวไหลเช่นน้ี เว่ยกงกงตัวสัน่สะท้าน 

ฮ่องเต้เคยรบัปาก ถ้าเหยากุ้ยเฟยประสตูพิระราชโอรสจะแต่งตัง้นางเป็น

ฮองเฮา เรือ่งนีข้นุนางทัง้ราชส�านักต่างรูกั้นท่ัว ต�าแหน่งฮองเฮาไม่ใช่สิง่ท่ี

สามารถปนูบ�าเหน็จส่งเดชได้ แต่เก่ียวพันถึงชะตากรรมของบ้านเมอืงและ 

ราชส�านัก ดไีม่ดอีาจท�าให้ราชส�านักเกิดความวุ่นวาย ต้องเปลีย่นแปลงใหม่

ศกึตะวนัออกเพ่ิงเริม่ต้น นายท่านก�าชบัแล้วก�าชบัอกี ในเวลาเช่นนี้
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แคว้นหลวนจะต้องสงบ

ทว่าฮ่องเต้เหลวไหลเช่นนี้ แคว้นหลวนจะสงบได้อย่างไร

สิ่งท่ีต้องใช้ส�าหรับการท�าศึกสู้รบก็คือเงินและเสบียง สวินซีท�าศึก

ตะวันออกอยู่ข้างนอก การส่งก�าลังบ�ารุงจากแนวหลังล้วนต้องอาศัย 

อัครเสนาบดเีหยาเป็นผูด้�าเนินการ ถ้าแต่งต้ังเหลยีนซเูฟยข้ึนเป็นฮองเฮา

จรงิ อคัรเสนาบดีเหยาจะยอมนิง่เฉยหรอื

แม่ทัพกับอัครเสนาบดีไม่ลงรอยกัน ขอเพียงอัครเสนาบดีเหยา 

เล่นลูกไม้เล็กน้อย แม่ทัพใหญ่ก็จะตกอยู่ในสภาพอับจน!

"ฝ่าบาทตรัสได้ถูกต้อง เหลียนซูเฟยอ่อนโยนมีคุณธรรม เป็น 

ผูเ้หมาะสมต่อต�าแหน่งฮองเฮาท่ีสดุ" เห็นฮ่องเต้แย้มย้ิมเบิกบาน เว่ยกงกง 

ก็เปลีย่นประเดน็ "เพียงแต่...ฝ่าบาททรงลมืไปแล้ว พระองค์ได้รับปากกุ้ยเฟย 

ไว้ ถ้าพระนางประสติูพระราชโอรสก็จะทรงแต่งตัง้เป็นฮองเฮา"

"นาง..."

พอนึกถึงร่างอ้วนฉุกับใบหน้าที่บวมของเหยากุ้ยเฟย ฮ่องเต้ก็เกิด

ความรูส้กึสะอดิสะเอยีนขึน้มา ทว่าดเูหมอืนเขาจะเคยรบัปากเรือ่งน้ีไว้จริงๆ  

อดย่นหัวคิ้วไม่ได้ มองไปที่เว่ยกงกง "แต่ไรมาเจ้าก็เป็นคนเฉลียวฉลาด  

เช่นนัน้ก็คดิหาวิธีให้เราสกัข้อ ท�าอย่างไรจงึจะยกเลิกค�ามัน่สัญญาน้ีได้"

"ฝ่าบาททรงเป็นประมขุของแผ่นดนิ กษตัรย์ิตรสัแล้วไม่คนืค�าพ่ะย่ะค่ะ"

"กษตัรย์ิตรสัแล้วไม่คนืค�า?!" ฮ่องเต้สีหน้าแปรเปลีย่นทนัที "เจ้าก็รูจ้กั 

เอาค�าพูดนีม้าข่มขูเ่ราด้วยร!ึ"

เหงื่อเม็ดโตเท่าเมล็ดถ่ัวพลันหยาดหยดลงมา เว่ยกงกงคุกเข่าตึง 

ลงไปแล้วโขกศรีษะ "กระหม่อมมกิล้าหลอกลวงฝ่าบาท กระหม่อมห่วงว่า 
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ถ้าฝ่าบาททรงท�าเช่นนั้น อัครเสนาบดีเหยาจะเป็นคนแรกที่ไม่รับปาก"  

แล้วเอ่ยเสรมิขึน้ "ไม่ว่าอย่างไรกุ้ยเฟยก็เป็นบตุรสาวของเขา เป็นหลานสาว 

ของไทเฮา..."

"เป็นตาเฒ่าผู้นั้นอีกแล้ว!"

ฮ่องเต้ตวาดเสียงกร้าว จากน้ันก็นึกถึงขุนนางเก่าแก่ที่มักเกะกะ

กีดขวางในราชส�านักเหล่านั้นกับไทเฮาที่มีอ�านาจน่าเกรงขาม สีหน้า 

หม่นขรมึลง ตาเฒ่าเหล่านัน้ไม่มค่ีาควรแก่การกังวล อย่างมากก็สงัหารทิง้ 

ให้หมด หรอืไม่ก็ไล่ให้กลบัไปพักผ่อนยามเกษยีณ ทว่ากับไทเฮาเล่าจะท�า

อย่างไร...

ฮ่องเต้หวาดกลวัพระมารดาท่ีอบรมสัง่สอนเขามาอย่างเข้มงวด และ 

มวิีธีการทีช่ัว่ร้ายผูน้ี้มาต้ังแต่เกิด

เหน็ฮ่องเต้ลงัเล เว่ยกงกงจงึฉวยโอกาสเสนอความเหน็ "...ฝ่าบาท 

ทรงวินจิฉยัได้กระจ่างแจ้ง ซเูฟยอ่อนหวานละมนุละไมใจกว้าง ย่อมไม่ใส่ใจ

เรื่องต�าแหน่งฐานะ ขอเพียงในพระทัยของพระองค์เห็นนางเป็นฮองเฮา 

โปรดปรานนางให้มากหน่อยก็พอ..." เขาหยุดไปเลก็น้อย "ฝ่าบาทอาจทรง

แต่งตัง้นางเป็นกุย้เฟยก่อน"

ค�าพูดประโยคเดยีวของเว่ยกงกง คนสองคน...คนหน่ึงได้ต�าแหน่ง 

คนหนึง่ได้รบัความโปรดปราน นับว่าเสมอกัน

ไม่ผิดจากที่คาด ฮ่องเต้เผยสีหน้าเบิกบาน หัวเราะฮ่าๆ บอก

"ความคดิด ีแม้เราจะไม่อาจแต่งตัง้นางเป็นฮองเฮา แต่ก็แต่งตัง้นาง 

เป็นกุ้ยเฟยได้ เวลาเจอเรากับฮองเฮาก็ไม่ต้องคุกเข่า มอบเกียรติและ 

ความโปรดปรานแก่นางอย่างไม่มีที่สิ้นสุด!" นึกถึงรูปร่างอ้วนฉุที่ท�าให้ 
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คนสะอิดสะเอียนของเหยากุ้ยเฟย สีหน้าฮ่องเต้ก็ดุดันข้ึน "ต่อให้นาง 

ได้ต�าแหน่งฮองเฮาไป ก็เป็นแค่ชื่อต�าแหน่งลอยๆ บนกระดาษ นับแต่นี้ 

เราไม่เหยียบย่างเข้าไปในต�าหนักเฉาหยางอีก นางจะท�าอนัใดได้!"

"ฝ่าบาททรงพระปรีชา!" เว่ยกงกงหัวเราะหึๆ

ภรรยาและอนุของคนธรรมดายังต่อสู้กันไปต่อสูกั้นมา นับประสาอะไร

กับเหล่าสตรใีนต�าหนักฝ่ายใน!

พวกนางคนหนึง่มตี�าแหน่งฐานะ คนหน่ึงได้รบัความโปรดปราน ผูม้ี

ต�าแหน่งใช้อ�านาจกดข่มคน ผูไ้ด้รบัความโปรดปรานอาศยัความโปรดปราน

อวดผยอง รอให้เหยากุ้ยเฟยกลบัคืนสูร่ปูโฉมท่ีงดงามดังเดมิ จะต้องมีการ

ต่อสูช่้วงชงิกันอย่างไม่ตายไม่ยอมเลกิราเกิดขึน้อกีครัง้ นบัวันต�าหนักฝ่ายใน

แห่งน้ีก็จะย่ิงครกึครืน้แล้ว...

จะให้ดพีอแม่ทพัใหญ่ยกทัพกลบัสูร่าชส�านักแล้ว วหิคสิน้เกาทณัฑ์

ซ่อน กระต่ายม้วยย่างสุนัข* ถึงตอนน้ันบางทีนายท่านอาจไม่ต้องสิน้เปลอืง

ก�าลงั อคัรเสนาบดีเหยาก็จะลงมอืจดัการกับแม่ทัพใหญ่แล้ว!

แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แล้วฮ่องเต้ก็เบิกบานใจย่ิง พอหันมาจึงพบว่า 

ในมอืเว่ยกงกงถือจานแก้วเจยีระไนลายหงส์คู่มงักรมาโดยตลอด สายตา 

จับนิ่งอยู่ที่นั่น

สายตาของเว่ยกงกงก็จับนิ่งอยู่ที่จานในมือ

ฮ่องเต้ชอบสิง่ของแปลกประณีตเลก็ๆ บางอย่าง เว้นเสียแต่มไีทเฮา

อยู่ในสถานทีน้ั่นด้วย เว่ยกงกงจะไม่กล้าท�าอะไรบุม่บ่าม หากเป็นเวลาอืน่ 

เขาจะพลกิแพลงใช้ภาชนะทีแ่ตกต่างกันไปมาใส่หนงัสอืราชการและฎีกาต่างๆ 

* 'วิหคสิ้นเกาทัณฑ์ซ่อน กระต่ายม้วยย่างสุนัข' เป็นส�านวน หมายถึงเมื่อหมดประโยชน์แล้วก็ก�าจัดทิ้ง



26

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม 4

เพ่ือสร้างความพึงใจให้ฝ่าบาท

เท่าท่ีผ่านมาเว่ยกงกงน่าจะเป็นคนแรกทีท่�าเช่นนีก้ระมงั เหล่าขนุนาง 

ต่างไม่ชอบใจในการกระท�าของเขา เห็นว่าการใช้จานมาใส่หนังสอืราชการ 

และฎกีาดไูม่เป็นงานเป็นการเกินไป เป็นการสบประมาทไม่เคารพเหล่าขนุนาง 

แต่เขาไม่ใส่ใจเรือ่งพวกนี ้ขอแค่ฮ่องเต้พึงใจก็พอ อย่างไรเสียเร่ืองเลก็น้อย

ปลกีย่อยเหล่าน้ีพวกเขาก็ไม่กล้าทูลทดัทานฮ่องเต้

ไม่ผดิจากทีค่าด ฮ่องเต้เหน็จานแก้วเจยีระไนแกะลายหงส์คูม่งักร 

ทีแ่วววาวพร่างพราวแล้ว หวัค้ิวหางตาล้วนเต็มไปด้วยรอยย้ิม
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เว่ยกงกงก็ยิ้มตามไปด้วย

"ทลูฝ่าบาท น่ีเป็นก�าหนดการช�าระกายในวนัท่ีสามขององค์ชายใหญ่ 

พ่ะย่ะค่ะ ไทเฮาขอให้ฝ่าบาททรงพิจารณา" เห็นสายตาฮ่องเต้ยังคงไม่ละจาก

ร่างหญิงงามนทิราก่ึงเปลอืย เว่ยกงกงหมนุจานอย่างแนบเนียน เผยให้เหน็ 

อกีด้านหนึง่ของหญิงงามนิทราท่ีเปล่าเปลอืยเกือบทัง้ร่าง "กุ้ยเฟยทลูขอให้ 

ฝ่าบาทพระราชทานนามให้องค์ชายใหญ่พ่ะย่ะค่ะ" เขาแอบช�าเลอืงมอง

สหีน้าฮ่องเต้ "กระหม่อมได้ยินคนท่ีวังอีเ้สียงพูดคุยกันเองว่า...ไทเฮาตรสัว่า 

องค์ชายใหญ่ผ่านภัยใหญ่หลวงมาได้ วันหน้าจะต้องมีบุญวาสนา... 

มีพระราชประสงค์จะแต่งตั้งให้เป็นองค์รัชทายาท"

"องค์รัชทายาท?" ฮ่องเต้คิ้วกระตุก

เมื่อก่อนฮ่องเต้ก็เคยมีความคิดเช่นนั้น แต่มีเหลียนซูเฟยแล้วย่อม 

ต่างไป มเีพียงบตุรชายของพระองค์กับนางเท่าน้ันทีคู่ค่วรเป็นองค์รชัทายาท 

153
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เป็นผูส้บืทอดผนืแผ่นดินนี!้

"องค์ชายใหญ่เกิดมาท่ามกลางความยากล�าบาก เราไม่ปรารถนาสิง่ใด 

เพียงหวังให้เขามีชีวิตที่สงบสุข อืม..." ฮ่องเต้ขมวดค้ิวครุ่นคิด "ให้ชื่อว่า  

'จ้งผงิ' เถิด"

จ้งผิง

เว่ยกงกงหวัใจกระตุกไหว หากหวงัให้องค์ชายใหญ่มชีวิีตท่ีสงบสขุ 

จรงิๆ มคี�ามากมาย เช่น อนัไท่ หย่งผงิ เฉงิผงิ หนิงเซวียน ซึง่ล้วนแต่ใช้ได้  

ท้ังรืน่หูไม่ฟังดคูร�า่คร ึแต่ฮ่องเต้กลบัเลอืกค�าว่า 'จ้ง' โดยจ้งมคีวามหมายว่า  

'ท่ีสอง' เห็นชดัว่าไม่คิดจะแต่งต้ังเขาเป็นองค์รชัทายาท

คดิมาถึงตรงน้ีหัวใจของเว่ยกงกงก็เต้นตกึตักไม่เป็นส�า่ขึน้มา เจตนา 

ของนายท่านก็คอืให้เขาพยายามขดัขวางการแต่งตัง้องค์รัชทายาทอย่างเต็มท่ี 

ต�าแหน่งฮองเฮาไม่ต้องต่อสูช่้วงชงิแล้ว ถ้าต�าแหน่งองค์รชัทายาทยังว่างอยู่  

วันหน้าถ้าเหลียนซูเฟยประสูติพระราชโอรสก็จะเกิดการแย่งชิงต�าแหน่ง 

องค์รัชทายาทชนิดเจ้าตายข้าอยู่กันข้ึนมา ใครชนะใครแพ้ไม่ส�าคัญ ที่ 

นายท่านต้องการคือท�าให้แคว้นหลวนอ่อนแอลงให้มากท่ีสุด

ในใจเว่ยกงกงพลุ่งพล่านไม่สงบเหมือนน�้าเดือดพล่าน แต่ใบหน้า 

ของเขากลบัเตม็ไปด้วยความนอบน้อม "นามนีดี้ มคีวามหมายและแสดง

ให้เห็นถึงความรักที่ฝ่าบาททรงมีต่อพระราชโอรส กุ้ยเฟยจะต้องซาบซึ้ง

พระทัยย่ิง" เว่ยกงกงประจบสอพลอเตม็ท่ี หางตาลอบช�าเลอืงมองท่าทขีอง

ฮ่องเต้ "กระหม่อมจะไปร่างพระราชโองการเด๋ียวนีพ่้ะย่ะค่ะ"

กลวัว่าราตรยีาวนานความฝันยาวไกล* เว่ยกงกงจงึยุยงฮ่องเต้ให้ออก
* ราตรยีาวนานความฝันยาวไกล เป็นค�าพังเพย หมายถึงเมือ่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยนานเข้า เรือ่งราวก็อาจเกิด
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเลวร้ายได้มากมาย
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พระราชโองการในทันที เหล่าขนุนางพอเหน็นามนีย่้อมคาดเดาเจตนาของ

ฝ่าบาทได้ ใครจะยังกล้าถวายสารให้แต่งต้ังองค์รัชทายาทอกี

เมื่อไม่มีคนคล้อยตาม ทั้งฮ่องเต้ก็คัดค้าน ต่อให้ไทเฮามีวิธีการ 

มากเพียงใดก็จนปัญญาไม่อาจท�าอะไรได้

ยังคงเป็นเสี่ยวเว่ยจื่อดี ไม่เคยห้ามเราท�าโน่นท�าน่ี เห็นเว่ยกงกง 

ไม่ใส่ใจถึงความหมายทีซ่่อนแฝงอยู่ของนามนี ้ ย่ิงไม่ค�านึงถงึเจตนารมณ์ 

ของไทเฮา ไม่พูดพร�่าท�าเพลงจะไปร่างพระราชโองการทันที ฮ่องเต ้

ก็เบิกบานใจ ผงกศีรษะรับค�า ย่ืนมือไปหยิบก�าหนดการช�าระกายของ 

องค์ชายใหญ่มา

ร่างพระราชโองการเสรจ็ เว่ยกงกงก็น�ามามอบให้ฮ่องเต้อย่างนอบน้อม

"ก็ประกาศออกไปเช่นน้ีเถิด" ฮ่องเต้กวาดตามองแวบหน่ึง ผงกศีรษะ 

แล้วชี้ไปที่ก�าหนดการช�าระกาย "เราไม่มีความเห็น ท�าตามท่ีเสด็จแม่ 

เหน็สมควรก็แล้วกัน"

เว่ยกงกงรับค�า แล้วนึกอะไรได้ จึงค้อมตัวลงกราบทูล

"องค์ชายใหญ่ทรงรอดพ้นภัยมาได้ ตามธรรมเนียมโบราณต้องมี 

แม่บุญธรรม กุ้ยเฟยทรงกังวลว่าแม่นางหลวนจะน�าพาความโชคร้าย 

มาให้ ในก�าหนดพิธีช�าระกายจงึไม่ได้เอ่ยถึงเรือ่งน้ี ฝ่าบาททรงเห็นว่า..." 

แล้วอธิบาย "กระหม่อมห่วงว่าเจิ้นก๋ัวกงกับแม่ทัพใหญ่จะถวายสาร 

แสดงความเหน็ต่าง"

เหยากุ้ยเฟยห่วงว่าดวงชะตาของหลวนอว๋ินชจูะเป็นภัยต่อองค์ชายใหญ่ 

แต่เหลยีนซเูฟยกลบัมคีวามเหน็ในทางตรงกันข้าม เหยากุ้ยเฟยไม่อยากให้ 

เขาเอ่ยถึง แต่เขาไม่อาจไม่เอ่ยถึงได้จรงิๆ
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เพียงเว่ยกงกงเอ่ยถึงหลวนอวิน๋ช ูดวงตาฮ่องเต้ก็เป็นประกาย "ได้ยินว่า

นางพักอยู่ท่ีต�าหนกัเฉาหยาง"

"เอ่อ..." เว่ยกงกงเหงื่อเย็นออกท่วมร่างทันที

เขาลืมไปได้อย่างไร นับแต่งานชมดอกโบตั๋นในคร้ังน้ันเป็นต้นมา 

ฮ่องเต้ก็เฝ้าแต่คดิถึงหลวนอว๋ินชไูม่ลืม ดท่ีีนางพ�านักอยู่วงัอีเ้สยีงมาโดยตลอด 

ฮ่องเต้จงึไม่กล้าท�าอะไรบุ่มบ่าม

มาบัดน้ีไม่เหมือนกันแล้ว เหยากุ้ยเฟยหลังคลอดร่างกายอ่อนแอ  

ไทเฮาจงึให้หลวนอว๋ินชพัูกทีต่�าหนกัเฉาหยาง ต่อให้เหยากุย้เฟยขวัญกล้า 

เพียงใดก็ไม่กล้าขัดขวางฮ่องเต้เรยีกหลวนอว๋ินชมูาปรนนบิตัใินห้องบรรทม 

เวลาน้ีฮ่องเต้ถามถึงเรือ่งน้ี ไม่ใช่คิดจะ...

"...ว่าอย่างไร" ขณะก�าลงัคิดอยูน่ัน้ เสยีงของฮ่องเต้กด็งัเข้ามาในห ู

เว่ยกงกง "เสดจ็แม่เรยีกตัวนางกลบัไปอกีแล้วหรอื"

"ทลูฝ่าบาท แม่นางหลวนยังอยู่ท่ีต�าหนักเฉาหยางพ่ะย่ะค่ะ" จากน้ัน 

เว่ยกงกงก็กล่าวเสรมิขึน้ "แต่กระหม่อมได้ยินว่าไทเฮาทรงเรียกนางเข้าพบ 

ทกุวันเพ่ือซกัถามถึงอาการของกุ้ยเฟย ไทเฮารบัสัง่ว่านางคล้ายองค์หญิง

อนัเล่อมาก มกัรัง้ตวันางให้อยู่เป็นเพ่ือนแก้เหงา ทุกวนักว่าจะกลบัต�าหนัก

เฉาหยางก็ดกึมากแล้ว"

"...ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลาใด"

"ราวยามซวพ่ีะย่ะค่ะ" เว่ยกงกงคดิไปคดิมาแลว้สัน่ศรีษะ "อาจจะ 

ดกึกว่านัน้"

"ไม่นบัว่าดกึ!" ฮ่องเต้ย้ิมอย่างอารมณ์ดี "คืนนีส่้งคนไปเฝ้าดท่ีูต�าหนัก 

เฉาหยาง หลงัจากกลบัมาแล้วให้นางไปท่ีต�าหนักหย่งหนิงทันที"
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"เอ่อ..." เว่ยกงกงชะงกัอึง้ "กระหม่อมได้ยินต�าหนกัฝ่ายในเล่าลอืกัน 

ไปทัว่ว่านางมคีวามสามารถทีย่อดเย่ียมแห่งยุค หาได้ยากย่ิงในใต้หล้านี้ 

เป็นดาวปีศาจจุติลงมาเพ่ือข่ม...โดยเฉพาะ นางเพ่ิงแต่งงานได้สามวัน 

ก็ท�าให้ต่งอ้ายต้องตาย เป็นคนที่ไม่เป็นสิริมงคล..." เว่ยกงกงถูมือด้วย 

ความตืน่เต้น "คืนน้ีฝ่าบาทไม่สูไ้ปต�าหนกัเว่ยยางเย่ียมซเูฟย"

แต่ไรมาเว่ยกงกงส่งเสริมให้เขาออกล่าสัตว์กินอาหารป่า* วันนี้ 

เป็นอะไรไป

"ดวงข่มสาม?ี" ฮ่องเต้ย่นคิว้ จากน้ันก็ตระหนักรู ้ เว่ยกงกงเป็นห่วง

ความปลอดภยัของเขา จงึแหงนหน้าขึน้หวัเราะฮ่าๆ "เราเป็นโอรสสวรรค์ 

ดวงชะตาแข็งย่ิง ใครจะข่มเราได้!" แล้วมองเว่ยกงกง "ตอนน้ันเรารับ 

สวีกุ้ยผิน ทั้งราชส�านักต่างบอกนางเป็นดาวหายนะ ฎีกาส่งมามากมาย 

ราวปยุหิมะโปรยปรายเราก็ไม่คดิฟังพวกเขา!" แล้วแบมอืทัง้สองข้าง "ผ่านมา

ตัง้หลายปีเพียงนี ้เราไม่ใช่ยังอยูดี่หรอกหรอื"

"พ่ะย่ะค่ะๆ" เว่ยกงกงเหงือ่ชุม่ศรีษะ "พระองค์ทรงเป็นโอรสสวรรค์ เป็น

ผูน้�าสามโลก...ภูตผปีีศาจเห็นพระองค์แล้วยังต้องเดนิอ้อมไป เพียงแต่..." 

เขาเบนหัวข้อสนทนา "กระหม่อมกังวลเรือ่งไทเฮาพ่ะย่ะค่ะ"

"เสด็จแม่ไม่ใช่ชอบนางมากหรือ" ฮ่องเต้ไม่ใส่ใจท่าทีตะลึงงันของ 

เหล่าขนัทใีนต�าหนกัหย่ังเต๋อ เพียงย้อนถามว่า "เราจะเรยีกตวัแม่บญุธรรม 

ขององค์ชายใหญ่มาไต่ถาม นางจะคัดค้านได้อย่างไร!"

ค�าพูดนี้หมายความว่าอย่างไร!

เว่ยกงกงตัวสัน่สะท้าน จากค�าพูดเมือ่ครูน่ีเ้ห็นได้ว่าฮ่องเต้เห็นด้วย 

* ออกล่าสัตว์กินอาหารป่า เป็นค�าอุปมา หมายถึงมีความสัมพันธ์นอกสมรส
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ทีจ่ะให้องค์ชายใหญ่รบัหลวนอวิน๋ชเูป็นแม่บญุธรรม เช่นน้ัน...เหยากุ้ยเฟย 

กับไทเฮารู้เรื่องนี้แล้ว ต�าหนักฝ่ายในแห่งนี้ไยมิใช่ต้องเอะอะโวยวายกัน 

อย่างหนักหรอื

เว่ยกงกงไม่กล้าห้ามปรามอกี เพียงรบัค�าพยักหน้าตดิๆ กัน เมด็เหงือ่ 

ไหลลงมาตามข้างแก้ม

สีของราตรีกาลอันหนักอ้ึงแลละม้ายม่านท่ีระบายด้วยสีหมึกข้น 

แผ่คลมุตวัเรอืนทีต่ัง้เรยีงรายตดัสลับกันไปมาอย่างงดงามของต�าหนักเฉาหยาง

ให้อยู่ในความมดืมดิ ดูเงยีบสงดัและอมึครมึเจอืความวิเวกดจุความตาย

ขุมหนึ่ง

ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าดงัสวบสาบ โคมเดีย่วให้แสงสว่างดุจเมลด็ถ่ัว 

ดวงหน่ึงส่องแสงวูบวาบประเดี๋ยวมืดประเดี๋ยวสว่าง เคล่ือนตัวช้าๆ ไป 

ตามระเบียงวน มองจากท่ีไกลละม้ายดวงไฟปีศาจท่ีลอยอยู่กลางอากาศ  

เพ่ิมความหวาดหว่ันขวัญผวาให้กับค�า่คืนอันเงียบวิเวก

"ขอถามกงกง..." หลวนอว๋ินชพูยายามกดข่มความหวาดหว่ันท่ีแผ่คลมุ

หวัใจอยู่เงยีบๆ เอ่ยถามอย่างระมดัระวัง "ต�าหนักหย่งหนิงคอืทีใ่ดหรือ"

"เป็นต�าหนักบรรทมของฝ่าบาท" เว่ยกงกงเอียงตัวขยับโคมไฟ  

ฝีเท้าไม่รบีไม่ช้า ให้แสงจากโคมชาววังแปดเหลีย่ม* ส่องลงมาทีเ่ท้าของ 

หลวนอวิ๋นชูพอดี

"ต�าหนักบรรทม!"

* โคมชาววัง เป็นโคมไฟท่ีแต่เดมิใช้เฉพาะในพระราชวัง มท้ัีงแบบทรงแปดเหลีย่ม หกเหลีย่ม และสีเ่หลีย่ม  
รอบข้างบุด้วยผ้าแพรไหมหรือกระจก วาดลวดลายประดับในแต่ละด้าน และแต่งโครงไม้แต่ละมุมรวมทั้ง 
ด้านบนและฐานด้วยลายแกะสลกั โดยเฉพาะด้านบนมกัท�าเป็นโคมต่อครอบข้ึนไปอกีช้ันหน่ึงเป็นทรงหลงัคา
คล้ายเก๋งจนี
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หลวนอว๋ินชูตะลึงงัน มืดค�่าป่านน้ีแล้วฮ่องเต้จะเรียกตัวนางไป 

ต�าหนักบรรทมด้วยเรือ่งใด

ฝีเท้าหลวนอว๋ินชูพลันช้าลง แสงสลัวจึงตกกระทบชายกระโปรง 

ลายดอกไม้สฟ้ีาอ่อนของนาง ใต้ฝ่าเท้ามดืมดิลงทนัที ฝีเท้าของนางสบัสน 

เล็กน้อยอย่างควบคุมไม่อยู่

"หากฝ่าบาททรงโปรดปรานสนมชายาคนใด พระองค์กจ็ะเสด็จไป

ต�าหนักบรรทมของสนมชายาผูน้ัน้" เว่ยกงกงชะงักร่างเลก็น้อย แสงสว่าง

จึงส่องไปท่ีเท้าของหลวนอว๋ินชูอีกครั้ง "มีเพียงตอนจะโปรดปรานคนที ่

ไม่ใช่สนมชายาเหล่าน้ัน ฝ่าบาทจงึจะบรรทมทีต่�าหนักหย่งหนิง"

โปรดปรานคนที่ไม่ใช่สนมชายา...

หลวนอวิ๋นชูตื่นตระหนก ค�าพูดนี้หมายความว่าอย่างไร

หวัใจหลวนอว๋ินชเูต้นผดิจงัหวะไปทนัท ีนางช้อนตาข้ึนมองเว่ยกงกง 

อย่างพินิจพิจารณา เขาชโูคมชาววังแปดเหลีย่มเดินไปอย่างไม่รีบไม่ร้อน 

สายตามองตรง แสงโคมท่ีสลัวเลอืนรางส่องทะลุโป๊ะลายเมฆมงักรสแีดงเข้ม 

ส่องกระทบใบหน้าหมดจดงดงามของเขาประเดีย๋วมดืประเดีย๋วสว่าง ท้ัง

ส่องกระทบพ้ืนเกิดเป็นเงายาว คล้ายเฮยไป๋อูฉ๋าง* ทีม่ารบัดวงวิญญาณ 

คนตาย

หลวนอวิ๋นชูพลันก้าวลื่นเกือบจะหกล้ม

"สะใภ้สี.่.." หรเูยียนคว้าตัวนางไว้ "โคมไฟสลวัเช่นน้ีท่านระวงัหน่อย

* เฮยไป๋อู๋ฉาง เป็นค�าเรียกยมทูตด�ายมทูตขาว 'เฮย' มาจากค�าว่า 'เฮยเทียน' แปลว่ากลางคืน 'ไป๋' มาจาก 
ค�าว่า 'ไป๋เทยีน' แปลว่ากลางวัน 'อูฉ๋าง' แปลว่าไม่ย่ังยืนแน่นอน รวมกันจงึมคีวามหมายว่า 'ชวีติไม่แน่นอน  
ทุกคนพร้อมตายได้ทุกเวลาท้ังกลางวันกลางคืน' ทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกัน มีหน้าท่ีตามเก็บวิญญาณ 
ของผู้หมดอายุขัย ตามศาลเจ้ามกัมภีาพวาดหรอืรปูป้ันตนหน่ึงใส่ชดุขาวทาหน้าขาว อกีตนใส่ชดุด�าทาหน้าด�า  
จึงเรียกอีกชื่อว่า 'ยมทูตหน้าขาวหน้าด�า'
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เจ้าค่ะ"

"รบีไปวังอ้ีเสยีง" หลวนอว๋ินชฉูวยโอกาสน้ีดึงแผ่นป้ายเข้าวงัอีเ้สยีง 

ทีเ่อวออกมายัดให้หรเูยียน "ขอให้ไทเฮามาช่วยข้า"

"สะใภ้สี่..."

ในเวลาเช่นนี้ หรูเยียนจะกล้าจากไปได้อย่างไร!

หรูเยียนร่างสั่นเทาอย่างห้ามไม่อยู่ ส่งเสียงครางในล�าคอออกมา 

ค�าหน่ึง สหีน้าซดีเทาดุจคนตาย ค�าพูดของเว่ยกงกงนางก็ได้ยิน

เห็นหรูเยียนไม่ยอมไป ดวงตาของหลวนอว๋ินชูพลันเปลี่ยนเป็น 

เย็นยะเยียบดุจน�้าแข็ง นางตัวสั่นสะท้าน ค�าสอนของหลวนอว๋ินชู 

ในค�่าคืนนั้นคล้ายดังขึ้นมาที่ข้างหู

'ใครก็ตามเมือ่ตกอยู่ในอนัตรายอับจนหนทางก็จ�าเป็นต้องตดัสินใจ

เลอืกอย่างเดด็ขาดไม่ลงัเล ถ้าเจ้าไม่มคีวามกล้าท่ีจะตดัสนิใจอย่างเด็ดขาด

มากพอ เจ้าก็ถูกก�าหนดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นผูพ่้ายแพ้ตลอดกาล ก็เหมอืน 

พวกเราในคนืนี'้

ในใจหรเูยียนกระจ่างแจ้งทนัท ี ต่อให้วรยุทธ์สงูส่งเพียงใดพวกนาง 

ก็ไม่มทีางหลบหนีทหารรกัษาการณ์ในวังหลวงท่ีคุ้มกันแน่นหนาไปได้ ถ้า

ฮ่องเต้ใช้ความรุนแรงขึ้นมาจริง นางตามไปด้วยก็รังแต่จะสูญเสียเพ่ิม 

อีกหนึง่ชวิีตเท่านัน้ การตดัสนิใจเลอืกของหลวนอว๋ินชถููกต้องแล้ว ในวังหลวง

แห่งน้ีคนท่ีสามารถยับย้ังการมัว่โลกีย์อย่างไร้ศีลธรรมของฮ่องเต้ได้มเีพียง

ไทเฮาเท่าน้ัน!

"บ่าวจะไปเจ้าค่ะ" หรูเยียนถ่ายทอดเสียงลับ "ท่านเคยบอก  

ท่านดวงแข็งยิ่งกว่าแมลงสาบ ไม่ว่าอย่างไรท่านก็ต้องมีชีวิตอยู่ รอบ่าว
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มาช่วยท่านนะเจ้าคะ"

ส่วนลึกในดวงตาหลวนอว๋ินชูมีรอยย้ิมผุดข้ึนมาจางๆ ภายใต้ 

แสงโคมสลัว นางดูอบอุ่นดุจฤดูใบไม้ผลิ

ภาพเบื้องหน้าหรูเยียนพร่ามัวไปชั่วขณะ จากนั้นก็ร้องโอยออกมา

ค�าหนึ่ง

เว่ยกงกงหยุดฝีเท้า หมนุตวัมาถามด้วยเสยีงแหลมเลก็ "เป็นอะไรไป"

"บ่าว..." หรูเยียนสองมือกุมท้อง "ดูเหมือนบ่าวจะกินของไม่ระวัง 

ท�าให้ท้องไม่ด"ี

"...จะท�าอย่างไรดี!" เหน็หรเูยียนปวดท้องจนน�า้ตาไหลไม่หยุด สีจ่ว๋ี 

สีห่ลนัก็ลนลาน สีจ่ว๋ีเข้ามาประคองนางไว้ "อดทนไว้ก่อนได้หรือไม่" แล้ว

บอกต่อ "...มพีระบญัชาไม่อาจชกัช้า"

"บ่าว...บ่าวทนไม่ไหวจริงๆ" หรูเยียนสะอื้นไห้อย่างแรง แจ้งกับ 

หลวนอวิ๋นชูว่า "...ต้องไปห้องปลดทุกข์ตอนนี้เลยเจ้าค่ะ"

สี่จวี๋สี่หลันหน้าแดงก�่าขึ้นมาทันที

อยู่ต่อหน้าขนัทคีนสนิทของฮ่องเต้ ค�าพูดน้ีนบัว่าไม่สุภาพ แต่นัน่ก็

หมายความว่าหรเูยียนปวดจนทนไม่ไหวแล้ว ท้ังสองจงึมองไปทีห่ลวนอว๋ินชู

กับเว่ยกงกง

"กงกงรอสักครู่ได้หรือไม่ ให้นาง..." หลวนอวิ๋นชูเสียงหยุดชะงัก 

เล็กน้อย ในใจอดหัวเราะไม่ได้ เหตุใดหรูเยียนจึงหาข้ออ้างได้แย่เพียงนี้ 

ท�าให้นางยากจะเอ่ยปากออกมาได้ "ห้องปลดทุกข์อยู่ไม่ไกลจากทีน่ี ่ครูเ่ดียว

นางก็กลบัมาแล้ว"

"ไม่ได้!" เสียงของเว่ยกงกงแหลมเล็กและเยียบเย็น "...พระบัญชา 
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ของฝ่าบาทไม่อาจล่าช้าแม้แต่เค่อเดียว!"

หลวนอว๋ินชตูะลงึงนั มองเขาตาไม่กะพรบิ ความหมายของค�าพูดนี ้

ก็คอืไม่ปล่อยคนหรอื

แล้วเพราะเหตุใดเขาต้องเตือนข้าก่อนล่วงหน้า

หรูเยียนลงนั่งยองอยู่ตรงนั้นเสียเลยแล้วร้องโอดโอยข้ึนมา น�้าตา

ไหลพรากไม่หยุดราวกับน�้าพุ

ร้องไห้จนสีจ่ว๋ีสีห่ลนันอกจากรูส้กึลนลานแล้วก็ออกจะประหลาดใจ

มีน�้าตามีเสียงสะอื้นเรียก 'ร้องไห้' มีน�้าตาไม่มีเสียงสะอื้นเรียก  

'หลัง่น�า้ตาเงยีบๆ' มเีสยีงไม่มนี�า้ตาเรยีก 'คร�า่ครวญ' อย่างสถานการณ์ 

เช่นในเวลานีค้นทัว่ไปล้วนคร�า่ครวญ ปวดจนร้องโอดโอย แต่เหตุใดหรูเยียน

กลบัร้องไห้อย่างเป็นจรงิเป็นจงัเช่นนี้
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"ฝ่าบาทเพียงทรงเรียกต่งฟูเหรินให้รีบไปพบท่ีต�าหนักหย่งหนิง"  

เว่ยกงกงมองหรูเยียนแวบหนึ่ง "ไม่ได้บอกว่าใครจ�าเป็นต้องติดตามไป"

หลวนอว๋ินชตูระหนักรูใ้นฉบัพลนั เป็นข้าท่ีพูดผดิไปแล้ว เว่ยกงกง 

จะรออยู่ทีน่ี่ให้หรเูยียนเชญิไทเฮามาได้อย่างไร

"ขอบคุณกงกงที่เห็นใจ" หลวนอว๋ินชูยอบตัวคารวะน้อยๆ หยิบ 

ตัว๋แลกเงนิใบหนึง่ออกมายัดให้แล้วหนัไปทางหรเูยียน "เจ้าไม่ต้องตามไป 

แล้ว กลับไปนอนที่เตียงเตาสักครู่เถอะ" แล้วบอก "ถ้าปวดมากจริงก็ให้ 

ฟางเซงิขอให้กุ้ยเฟยเชญิหมอหลวงมาตรวจดู"

เว่ยกงกงมองเงาด้านหลังของหรูเยียนที่หายลับไปคล้ายคิดอะไร 

อยู่ในใจ แล้วจงึหมนุตวัมา คดิว่าคงเป็นเพราะดใีจทีเ่พ่ิงได้รบัตัว๋แลกเงนิไป 

ใบหน้าของเขาจึงมีรอยยิ้มเจืออยู่จางๆ ค�าพูดก็มากขึ้น

"ต่งฟูเหรินเพ่ิงเข้าเฝ้าฝ่าบาทเป็นครั้งแรก อาจจะไม่ทราบ ฝ่าบาท 

154
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ทรงพิการตัง้แต่เลก็ ทรงเติบโตมากับพ่ีป้ีอ ีอปุนิสยั..." เขาพลันหยุดชะงกั 

เปลีย่นมาพูดว่า "อยู่ต่อเบือ้งพระพักตร์ต้องระวังค�าว่า 'เสยีหาย' 'ไม่สมบรูณ์' 

'ขาด' 'เอยีง' เหล่าน้ีเป็นค�าต้องห้าม ยามต่งฟูเหรนิอยู่ในต�าหนักหย่งหนงิ 

ห้ามพูดค�าเหล่าน้ีเด็ดขาด"

ฮ่องเต้พิการ...น่ีเป็นครั้งท่ีสองที่นางได้ยิน วันนั้นอยู่ท่ีสวนไป่ฮวา  

หลวนอว๋ินชรููส้กึได้ว่าสายตาของฮ่องเต้วนเวียนอยู่ทีร่่างของนางตลอดเวลา 

ตัง้แต่ต้นจนจบนางไม่กล้ามองเขาแม้แต่แวบเดยีว แต่จากการลอบชายตา 

มองประเมนินางไม่พบว่าฮ่องเต้จะพิการตรงท่ีใดเลย ในใจนกึฉงนสงสยั  

หลวนอว๋ินชคูดิจะเอ่ยถาม นางก็มาถึงสดุระเบยีงทางเดนิแล้ว

มองไปเห็นเก้ียวเลก็ทีม่ดิชดิหลงัหน่ึงตัง้อยู่ในเงามดื เว่ยกงกงก็ปิดปาก

ไม่ยอมพูดอะไรอกี ขันทสีีค่นถือโคมเดนิเข้ามาแล้วเชญิหลวนอว๋ินชขูึน้เก้ียว

อย่างนอบน้อม

"มอบให้ผูน้้อยเถิด" เห็นเว่ยกงกงน�าทางด้วยตนเอง ขนัทน้ีอยก็ย่ืนมอื 

มารบัโคมไป "ท่านพักผ่อนสกัครู"่

"เจ้าไปประคองเกี้ยว" เว่ยกงกงปัดมือขันทีน้อยที่ยื่นมา "ต่งฟูเหริน

เป็นแขกพิเศษของไทเฮา ไม่อาจต้อนรับผิดพลาด" เขาหันไปสั่งขันทีที่ 

ถือโคมสี่คน "ท้องฟ้ามืดถนนลื่น พวกเจ้าต้องระวังหน่อย ส่องทางให้ดี" 

แล้วมองไปทีค่นหามเก้ียวทัง้สี ่ "ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร ขออย่าให้โคลงเคลง

โยกเยกเป็นอันขาด"

คนทั้งหมดต่างรับค�า

ไม่นานทกุคนก็ต้องแอบร้องทุกข์อยู่ในใจ ฝีเท้าของเว่ยกงกงหนกัแน่น

มั่นคงย่ิง จังหวะก้าวรอบคอบระมัดระวังย่ิงกว่าปรนนิบัติฮ่องเต้เสียอีก  
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ปานประหน่ึงเต่าคลาน ปรากฏว่าระยะทางทีค่วรใช้เวลาเดนิราวหนึง่เค่อ 

กลบัใช้เวลาไปถึงสองเค่อเต็มๆ

จะอย่างไรก็หามผู ้ใหญ่คนหน่ึง กว่าจะมาถึงต�าหนักหย่งหนิง 

คนหามเกี้ยวทั้งสี่ก็เหงื่อชุ่มไปทั้งตัวแล้ว

สี่หลันสี่จว๋ีถูกกันให้อยู่นอกต�าหนัก เว่ยกงกงพาหลวนอวิ๋นชูไป 

ถวายบงัคมฮ่องเต้แล้วก็ล่าถอยออกไปเงยีบๆ

เทยีนยาวสบิกว่าเล่มถูกผ้าโปร่งบางสแีดงปิดคลมุบดบงัอยู่ ในต�าหนัก

สว่างแต่ไม่จ้าตา บรรยากาศดอูบอุน่ละมนุละไม ทัว่บรเิวณอบอวลไปด้วย 

กลิ่นหอมเย็นที่เย้ายวนใจ หลวนอวิ๋นชูคุกเข่าอยู่บนพ้ืนหยกด�าแกะลาย 

อันอบอุ่น สายตาจบัจ้องไปยังร่างท่ีอยู่ในชดุคลุมมงักรสเีหลอืงอร่ามตรงหน้า

ซึง่อยู่ห่างออกไปไม่ไกล พ้ืนรองเท้าหุม้แข้งสเีหลอืงสดใสลายเมฆคูห่นึง่ 

ย่างเหยียบอยู่บนพ้ืนหยกด�าแกะลายเกิดเป็นเสยีงตึกๆ กังวาน ท่ามกลาง

ราตรท่ีีเงยีบสงดัฟังดชูดัเจนเป็นพิเศษ หัวใจของหลวนอวิน๋ชพูลนัพุ่งขึน้มา 

อยู่ทีล่�าคอ

"เจ้าลุกขึ้นเถิด" รองเท้าหุ้มแข้งสีเหลืองสดใสลายเมฆหยุดลงยัง 

ฝ่ังซ้ายมอืไม่ไกลจากตวัหลวนอว๋ินช ู ฮ่องเต้ทอดสายตามองหลวนอว๋ินช ู

ด้วยสหีน้าแย้มย้ิม เสยีงทุม้ต�า่และแหบพร่า

"หม่อมฉัน..." เดิมหลวนอว๋ินชูคิดจะบอก 'หม่อมฉันมิกล้า' แต ่

พอสัมผัสได้ว่าฮ่องเต้ย่ืนมือมา นางจึงเปลี่ยนค�าพูดทันที "ขอบพระทัย 

ในพระเมตตาของฝ่าบาทเพคะ"

หลวนอว๋ินชูโขกศีรษะอีกครั้ง แล้วลุกขึ้นมาอย่างนุ่มนวล นาง 

ถอยหลังไปก้าวหนึ่ง หลบมือใหญ่ของฮ่องเต้ที่ยื่นมาอย่างแนบเนียน
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มอืท่ีย่ืนมาชะงักค้างอยู่อย่างน้ัน ฮ่องเต้สหีน้าเขียวคล�า้มองหลวนอว๋ินชู

ด้วยแววตาเยียบเย็น นางสวมกระโปรงยาวไป่เหอ* สฟ้ีาอ่อน เส้นผมด�าขลบั 

ดจุหยกด�าเกล้ามวยชมจนัทราอย่างเรยีบง่าย ปักป่ินเรยีบๆ ไว้เฉยีงๆ อนัหนึง่ 

นางก้มหน้าเล็กน้อย ข้างแก้มมีริ้วแดงจางๆ ดูมีเสน่ห์เย้ายวนใจยากจะ

บรรยาย พยับเมฆบนหน้าถกูกวาดหายไปหมด ฮ่องเต้ใจเต้นตกึตกัขึน้มา 

ลูกกระเดอืกขยับขึน้ลง พระองค์กลนืน�า้ลายอกึใหญ่ แก้มสองข้างถึงกับ 

มรีิว้แดงผดุขึน้

ข้างกายฮ่องเต้มหีญิงงามมากมาย แต่ละนางงามหยาดเยิม้พราวเสน่ห์ 

เพียงกวักมอืก็มาทนัที หวัใจของพระองค์ไม่เคยสัน่หวิวเช่นน้ีมานานมากแล้ว

"เจ้าเงยหน้าขึ้นมาให้เราดูหน่อย" เสียงทุ้มต�่าแหบพร่าเจือเสน่ห ์

ดงึดดูใจ เตม็ไปด้วยท่าทีของการเก้ียวหญิงงาม

ถ้าคนทีอ่ยู่ตรงหน้าคอืเหลยีนซเูฟยคงเน้ือตวัอ่อนระทวยท้ิงตวัเข้ามา

ในอ้อมอกฮ่องเต้นานแล้ว

"หม่อมฉันมิกล้าเพคะ" หลวนอว๋ินชูขนลุกชันไปทั้งร่างทันที นาง 

ถอยหลังไปอีกก้าวหนึ่งด้วยสัญชาตญาณ

หลวนอว๋ินชูเพียงถอยหลบไปก้าวหนึ่ง แต่ในสายตาของฮ่องเต้ 

เหมือนเป็นการท้าทายศักดิ์ศรีของพระองค์ ชั่วพริบตาเดียวก็ไปปลุกเร้า

ความต้องการทีจ่ะเอาชนะซึง่ติดตัวมาแต่เกิดเข้า

เวลานีฮ่้องเต้อยากจะพิชติสตรร่ีางสะโอดสะองอรชรอ้อนแอ้นทีอ่ยู่

ตรงหน้าผูน้ี ้ ความปรารถนาดงักล่าวถึงกบัเหนอืกว่าจติใจท่ีต้องการจะไล่ล่า

หญงิงามคนอืน่ๆ เสยีอีก

* กระโปรงยาวไป่เหอ คือกระโปรงยาวปลายบานพลิ้ว
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ฮ่องเต้สาวเท้ายาวๆ เข้าไปใกล้ เชยคางหลวนอว๋ินชูขึ้น "ไม่เคย 

มสีตรคีนใดกล้าปฏิเสธเรา" ฮ่องเต้เอ่ยเสยีงเย็นยะเยียบ "เจ้าเป็นคนแรก!"

"หม่อมฉนั..." หลวนอว๋ินชตัูวสัน่เทา เข่ายังคงตดิกับพ้ืน หลบเลีย่ง 

มอืของเขา "หม่อมฉนัแต่งงานได้สามวันสามก็ีตาย ตวัหม่อมฉนัมกีลิน่อาย 

ไม่เป็นมงคล เกรงจะล่วงเกินฝ่าบาทเพคะ"

มือฮ่องเต้พลันว่างเปล่า แต่ความเนียนนุ่มเกลี้ยงเกลายังคล้าย 

มีสัมผัสติดอยู่ พระองค์ถูนิ้วมือเบาๆ ถึงกับเหม่อลอยไปชั่วขณะ

"ไม่เป็นมงคล" ฮ่องเต้ตืน่จากภวังค์ ก่อนยกค�าพูดของเว่ยกงกงมา  

"เราเป็นโอรสสวรรค์ ภตูผปีีศาจ มารร้าย ปีศาจววั เทพงเูหล่านัน้เห็นเราแล้ว 

ก็ยังต้องเดินอ้อมไป ผูใ้ดจะกล้าล่วงเกินเรา!"

เสยีงฮ่องเต้ไม่ดงัแต่หนกัแน่นทรงพลงั เป่ียมด้วยอานุภาพน่าเกรงขาม 

ย่ิง หลวนอว๋ินชเูพียงรูส้กึในหมูเีสยีงดังอึงอล เหงือ่เปียกชุม่หน้าผาก

เดมิหลวนอว๋ินชเูข้าใจว่าจะอย่างไรฮ่องเต้ก็เป็นประมขุแห่งแว่นแคว้น

ย่อมต้องค�านึงถึงเกียรตยิศและศกัดิศ์รขีองราชวงศ์อยู่บ้าง ย่อมถือสาท่ีนาง

เป็นแม่ม่าย ตลอดทางหลวนอว๋ินชคิูดเอาไว้แล้ว หลงัจากพบฮ่องเต้ นาง 

ก็จะแสร้งท�าเป็นเลอะเลอืน พยายามรบัมอืพระองค์อย่างเตม็ที ่ ขอเพียง 

ถ่วงเวลาจนไทเฮาเสด็จมา อกีฝ่ายย่อมจะพานางกลับไป

คดิไม่ถึงว่าฮ่องเต้ถึงกับไม่อ้อมค้อมตรงเข้าประเดน็ทนัที ไม่เปิดโอกาส

ให้พูดมากแม้แต่ประโยคเดียว หลวนอวิ๋นชูสดูลมหายใจเข้าลึกๆ ทีหนึง่  

หางตาลอบช�าเลอืงมองปากประตท่ีูเงียบเชยีบ...เหตใุดไทเฮายังไม่เสด็จมา

ขณะภาวนาให้ไทเฮามาโดยเร็วอยู่นั้นหลวนอว๋ินชูก็ไม่ทันได้ระวัง 

ฮ่องเต้โน้มตัวลงขยับเข้ามาชิดใกล้นางแล้ว เมื่อเผชิญหน้ากับใบหน้าที่
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กดต�า่ลงมาดจุก้อนเมฆด�าทะมนึ หลวนอว๋ินชก็ูร่างทรดุลงไปน่ังกับพ้ืนทนัที 

สองมอืยันพ้ืนไว้ กระถดร่างไปข้างหลงั

ฮ่องเต้ขยับเข้ามาทีละก้าว...นางก็ถอยหลังไปทีละก้าว

"ฝ่าบาทโปรดส�ารวมในวาจาและการกระท�าด้วยเพคะ หม่อมฉนั...

หม่อมฉันมีครอบครัวแล้ว" แผ่นหลังหลวนอว๋ินชูติดผนังไม่มีทางให้ถอย 

ได้อกี นางอทุธรณ์ด้วยใบหน้าซดีขาว

"...มคีรอบครวั?" ฮ่องเต้มคีวามสขุจากท่าทีตืน่ตระหนกและหวาดผวา

ของหลวนอว๋ินชอูย่างมากก่อนหรีต่าเลก็น้อย ถึงกับไม่รบีร้อนท่ีจะเสพสขุ 

ย้ิมอย่างลุม่ลกึ "ใต้หล้านีเ้ป็นดนิแดนของกษตัรย์ิ ผู้คนทีอ่าศยัอยู่บนดนิแดน

แห่งน้ีล้วนเป็นราษฎรของกษัตริย์..." ฮ่องเต้โน้มร่างลงชิดข้างหูนาง สูด 

กลิ่นหอมจากเรือนร่างของนางอย่างหลงใหล "คนท้ังครอบครัวของเจ้า 

ล้วนเป็นราษฎรของเรา เจ้าก็คือคนของเรา..."

ไม่เคยเหน็ผูใ้ดหน้าหนาเท่านีอ้กีแล้ว รูส้กึถึงลมหายใจร้อนผะผ่าว 

ขุมหน่ึงท่ีข้างหู หลวนอว๋ินชูขนลุกชัน สองมือก�าหมัดแน่น คนก็สงบ 

เยือกเย็นลง นางเหลียวมองไปรอบด้านรอบหน่ึง ฉวยจังหวะที่ฮ่องเต ้

ไม่ทันระวัง ลกุขึน้แล้วมดุออกมาจากซอกแขนซ้ายของพระองค์ วิง่ตรงไปยัง

ประตทูีปิ่ดแน่นบานนัน้

ฮ่องเต้งงงนัก่อนหมนุร่างมา เหน็นางก�าลงัทุบประตสุูดชวิีต ไม่เพียง

ไม่โกรธแต่ยังหัวเราะออกมา

"เจ้าอย่าเปลอืงแรงเลย ไม่มคี�าสัง่ของเรา ใครก็ไม่กล้าเปิดประตใูห้เจ้า"

หลวนอว๋ินชูจึงละทิ้งประตู ว่ิงไปยังหน้าต่างท่ีแง้มอยู่ เวลานี้นาง 

ไม่มีเวลาจะมาสนใจแล้วว่าการต่อต้านขัดขืนฮ่องเต้ถือเป็นการขัด 
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พระราชโองการหรอืไม่ นางมคีวามเชือ่เพียงอย่างเดยีว ขอเพียงออกจาก

ห้องน้ีไปได้ หลบพ้นจากคนืน้ีไป ย่อมจะมไีทเฮาช่วยจดัการเรือ่งในภายหลงั 

ให้นาง

ก่อนทีโ่รคด่างขาวของไทเฮาจะหายด ีอกีฝ่ายย่อมไม่ปล่อยให้นาง

ตายแน่

ฮ่องเต้พุ่งไปขวางทีด้่านหน้าหน้าต่างก่อนหลวนอว๋ินชกู้าวหน่ึงแล้ว

หวัเราะหึๆ ใส่หน้านาง

"นานแล้วทีไ่ม่มใีครเล่นสนุกกับเราเช่นน้ี ค�า่คนืยาวนาน เราไม่รบีร้อน

หรอก เราชอบเสยีด้วยซ�า้" ว่าแล้วก็โถมร่างเข้าใส่หลวนอว๋ินชู

ดีที่ประสาทสัมผัสทั้งหกของหลวนอว๋ินชูเฉียบไว นางลอดผ่าน 

ซอกแขนฮ่องเต้ออกไปราวกับแมว

ต�าหนกัหย่งหนิงกว้างมากพอ ฮ่องเต้คกึคกัสนกุสนานยิง่ หลวนอว๋ินชู

หอบหายใจ ท้ังสองคนเล่นไล่จบักันอยู่เช่นนี้

สดุท้ายด้วยร่างกายทีอ่่อนแอเกินไป ไม่นานหลวนอวิน๋ชก็ูถูกฮ่องเต้

ต้อนไปตดิมมุห้องอีกครัง้ ร่างกายหมดเรีย่วหมดแรง

นางไม่มีแรงหนีอีกแล้ว

ความปีติยินดีที่ได้รับชัยชนะแผ่ซ่านเต็มช่องอก ในใจของฮ่องเต ้

คล้ายลอยล่องอยู่บนยอดเมฆประหนึ่งก�าลังโบยบิน การล่าสัตว์ท่ีได้มา 

อย่างยากล�าบากเช่นน้ีช่างต่ืนเต้นเร้าใจเป็นทีส่ดุ

"เจ้าไม่ต้องกลัว เราจะแต่งตั้งเจ้าเป็นพระชายาและดีต่อเจ้า" หลงั

พึมพ�าให้ค�ามั่นแล้วฮ่องเต้ก็โน้มร่างลงจุมพิต ตั้งแต่อยู่ในสวนไป่ฮวา  

รมิฝีปากแดงงามตรงหน้าน้ีก็ท�าให้หัวใจของพระองค์คนัยุบยิบยากจะทนไหว
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"หม่อมฉนัแต่งให้กับตระกูลทีม่ป้ีายสดุดีประกาศเกียรตคิณุ กระดกู

สามียังไม่ทันเย็นเลย ขอฝ่าบาทได้โปรดทรงละเว้นหม่อมฉันด้วยเพคะ"  

หลวนอว๋ินชปูากพร�า่กล่าววิงวอน มอืกลบัออกแรงเตม็ทีเ่พ่ือพยายามผลัก

ฮ่องเต้ออกไป

ระหว่างผลกัดันกนัอยู่นัน้ทัง้สองพลนัหยุดมอืพร้อมกัน หลวนอว๋ินชู

มองฮ่องเต้อย่างตืน่ตะลงึ

แขนเสื้อข้างซ้ายของฮ่องเต้ถูกเลิกขึ้นเผยให้เห็นแขนท่ีเล็กราว 

แขนเด็กข้างหนึ่งออกมา...

ฮ่องเต้รบีสะบดัแขนเสือ้ลงมาปิดบงัแขนท่ีลบีเลก็ไปในพรบิตาเดยีว 

ส่วนลึกในดวงตามีประกายต่ืนตระหนกท�าอะไรไม่ถูกผุดข้ึน มองจ้อง 

หลวนอว๋ินชตูาไม่กะพรบิ ใบหน้าแดงก�า่

นี่เป็นผลสืบเนื่องมาจากโรคอัมพาตในเด็ก!

หลวนอว๋ินชนึูกถึงเรือ่งทีไ่ทเฮาเคยเล่าว่าฮ่องเต้พิการหลังจากมไีข้สูง

สมยัยังเยาว์วัยนางก็ตวัสัน่สะท้าน ต่างบอกว่าฮ่องเต้พิการ เดมิทนีางยงัสงสยั

มาโดยตลอด ทีจ่รงิแล้วพระองค์พิการตรงทีใ่ด

ในที่สุดนางก็ได้รู้เสียที ท่ีแท้ฮ่องเต้แขนพิการ เพราะโรคอัมพาต 

ในเด็กท�าให้กล้ามเนื้อแขนลีบ

โรคอมัพาตในเด็กหรอืโรคโปลโิอเป็นโรคระบาดเฉยีบพลันอย่างหน่ึง 

ผู้ป่วยโรคนี้เน่ืองจากไขสันหลังติดเชื้อส่งผลให้เซลล์ประสาทถูกท�าลาย  

กล้ามเนื้อที่เก่ียวข้องจะสูญเสียการควบคุมโดยระบบประสาทและเกิด 

การหดตวั ในเวลาเดยีวกันไขมนัทีอ่ยูใ่ต้ผิวหนัง เส้นเอน็ และกระดกูกห็ดตวั
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ตามไปด้วย มอืเท้าและร่างกายจะเปลีย่นเป็นลบีเลก็ไม่เตบิโตอกี ทีพ่บเหน็ 

โดยท่ัวไปล้วนพิการท่ีขา กรณีเช่นฮ่องเต้ หลวนอว๋ินชเูพียงเคยได้ยิน น่ีนบัเป็น

ครัง้แรกทีไ่ด้เหน็ นางจงึมองดหูลายครัง้ด้วยความประหลาดใจ ค�าพูดของ

เว่ยกงกงดังขึน้ข้างหอีูกครัง้

'อยู่ต่อเบือ้งพระพักตร์ต้องระวงัค�าว่า 'เสยีหาย' 'ไม่สมบรูณ์' 'ขาด' 

'เอยีง' เหล่านีเ้ป็นค�าต้องห้าม ยามต่งฟูเหรนิอยู่ในต�าหนกัหย่งหนงิห้ามพูด 

ค�าเหล่าน้ีเดด็ขาด'

ต่อให้ถูกโบยอย่างหนกั จะอย่างไรก็ดกีว่าถูกฮ่องเต้ใช้ก�าลงัข่มเหง

อย่างป่าเถ่ือน ผลเสยีสองอย่างเมือ่เปรยีบกันแล้วตนย่อมต้องเลอืกทีเ่บากว่า 

เวลาชัว่ประกายไฟแลบ หลวนอว๋ินชไูด้ตดัสนิใจเลอืกแล้วพลนัคกุเข่าตึง 

ลงไป

"ขอฝ่าบาทได้โปรดปล่อยหม่อมฉนัไปเถิด ร่างกายของหม่อมฉนั...

เปรยีบเสมอืนบปุผาทีไ่ม่สมบรูณ์ เป็นก่ิงหลวิทีหั่ก ไม่คูค่วรท่ีจะปรนนิบตั ิ

ฝ่าบาทเพคะ"

"บุปผา...ที่ไม่สมบูรณ์ ก่ิงหลิว...ท่ีหัก..." ฮ่องเต้ขบเข้ียวเคี้ยวฟัน  

เส้นโลหิตด�าที่หน้าผากปูดโปนออกมา

ตัง้แต่เลก็ฮ่องเต้ร่างกายไม่สมบรูณ์ ถูกคนสบประมาทเหยียดหยาม

ด่ากระทบกระเทียบเปรียบเปรย กลัวคนข้างกายจะดูถูกแขนข้างน้ีของ

พระองค์เป็นที่สุด โดยเฉพาะหญิงงาม ยามอยู่บนเตียงสนมชายาของ

พระองค์ไม่เคยกล้าแตะต้อง ย่ิงไม่กล้ามองแขนข้างน้ีแม้แต่แวบเดยีว!

ปมด้อยที่ถูกกดข่มอยู่ในมุมหน่ึงของส่วนลึกหัวใจพลันผุดออกมา 

ใบหน้าของฮ่องเต้จากแดงเปลีย่นเป็นเขยีวแล้วเปล่ียนเป็นเขียวคล�า้ พลัน
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หมนุกายไป "...ใครอยู่ข้างนอกเข้ามา!"

"ฝ่าบาทมีอะไรจะรับสั่งหรือพ่ะย่ะค่ะ" เว่ยกงกงผลักประตูเข้ามา 

กวาดหางตามาที่หลวนอวิ๋นชูแวบหนึ่ง

"ลากตัวออกไป!" ฮ่องเต้หมุนร่างกลับไปประทับที่บัลลังก์มังกร  

"โบยให้ตาย!"

ไม่ใช่กระมัง นี่ใช่เหลวไหลเกินไปหรือไม่

จะอย่างไรก็เป็นประมขุของแว่นแคว้น เหน็ชวิีตคนเป็นผกัหญ้าเช่นนี้

จะท�าให้ราษฎรนอบน้อมสวามภัิกด์ิได้อย่างไร

ฟังค�าพูดนีแ้ล้วหลวนอว๋ินชท่ีูเดมิเข้าใจว่านางคงเพียงถูกเฆีย่นอย่างหนกั

สกัครัง้ หัวใจพลนัเต้นรวัแรง มมุปากมรีอยย้ิมหยันตนเองผดุข้ึนมาจางๆ 

นางผิดไปแลว้ทีป่ระเมินฮอ่งเต้สงูเกนิไป จิตใต้ส�านกึเฝา้หวงัว่าพระองค์ 

จะเป็นกษตัรย์ิท่ีมปีรชีาญาณ ทีเ่จยีงเสยีนบอกไว้ว่าฮ่องเต้มัว่โลกีย์อย่าง 

ไร้ศลีธรรมนางก็ควรจะเชือ่เสยีต้ังแต่แรก
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"น่ีเป็นไม้โบยที่บ่าวใช้อยู่ขอรับ" เว่ยกงกงรับไม้พลองท่ีเสี่ยวฝูจื่อ 

ประคองส่งให้มาถือไว้ พินิจพิจารณาอยู่เป็นนานสองนาน "ร่างกายของ 

แม่นางหลวนอ้อนแอ้นบอบบาง จะใช้ไม้ท่ีใหญ่เพียงนี้ได้อย่างไร" เขา 

โยนคืนให้เสี่ยวฝูจื่อ "ไป...เปลี่ยนเป็นเล็กกว่านี้หนึ่งขนาด"

เสี่ยวฝูจ่ือมองเว่ยกงกงอย่างงงงัน น่ีไม่ใช่ลองเสื้อผ้าเสียหน่อย  

ยังจะแบ่งเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กได้หรือ

เสีย่วฝจูือ่ได้ยินว่าฮ่องเต้จะโบยหลวนอว๋ินชถึูงตายจงึได้หยิบไม้พลอง

ขนาดใหญ่ทีส่ดุมา ไม้ชนิดนีท้�ามาจากไม้เถีย่ล่ี* เนือ้ไม้มคีวามแขง็และหนกั 

หากผูท้�าหน้าท่ีโบยตใีช้แรงมากหน่อย ฟาดลงไปเพียงสองสามครัง้กเ็อาชวีติ 

ผูถู้กโบยได้แล้ว ผูร้บัโทษไม่ต้องทนทรมานนาน พวกเขาเองก็ประหยัดเวลา

วันนี้เว่ยกงกงเป็นอะไรไป

155

* เถ่ียล่ี หรอืต้นบนุนาค เป็นไม้ยืนต้นทีม่เีนือ้แขง็ ทนทาน มกัใช้ในการก่อสร้างหรอืต่อเรอื ถือเป็นไม้เศรษฐกิจ 
ทีม่มีลูค่าสูง
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รมิฝีปากเสีย่วฝจูือ่ขยับคดิจะอธิบาย เว่ยกงกงกลบัหนัหน้าไปพูดกับ

ขนัทีน้อยทีอ่ยู่ข้างกายแล้ว แม้ในใจจะเต็มไปด้วยความฉงนสงสยัเพียงไร 

เสี่ยวฝูจื่อก็ยังคงไปหยิบไม้พลองที่ท�าจากไม้เถ่ียลี่ท่ีค่อนข้างเล็กหน่อย 

มาแต่โดยด ีสองมอืประคองมอบให้เว่ยกงกง

"ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ ให้เจ้าไปเปลี่ยนเป็นเล็กกว่าน้ีหนึ่งขนาด  

เจ้าก็เอาทีเ่ลก็กว่าหน่ึงขนาดมาจรงิๆ" ชัง่น�า้หนักอยู่ในมอืพักใหญ่เว่ยกงกง 

ก็โยนไม้ไปทีเ่ท้าของเสีย่วฝจูือ่ "ไปเปลีย่นมาใหม่!"

เสีย่วฝจูือ่ขยับรมิฝีปาก อยากถามเว่ยกงกงย่ิงนัก ท่ีแท้แล้วไม้พลอง

ขนาดใดจงึเหมาะสมท่ีจะใช้ลงทัณฑ์หลวนอว๋ินช ูแต่พอเห็นใบหน้าเขยีวคล�า้

ของเขา ค�าถามก็ค้างติดอยู่ทีล่�าคอ

ครู่เดียวเสี่ยวฝูจื่อก็หยิบเอาไม้พลองเล็กยาวที่ท�าจากไม้ชิวมู่มา

ไม้ชวิมูเ่นือ้ค่อนข้างเบา ท้ังขนาดก็เลก็ โดยทัว่ไปใช้กับการลงโทษ

สถานเบา ใช้กับคนทีไ่ด้รบัความโปรดปรานยามอยู่ต่อหน้าผูเ้ป็นนาย เมือ่

หวดลงไปเน้ือจะเจบ็ปวดร้องไม่หยุด แต่กลบัไม่บาดเจบ็ถึงกระดกู ถึงฟาด

จนผวิหนงัแตก รกัษาไม่ก่ีวันก็หายแล้ว

แต่ส�าหรบัคนท่ีจะต้องถูกโบยจนตายแล้ว ใช้ไม้ชนิดนีโ้บยก็ออกจะ

น่าเวทนาจนไม่อาจทนดูได้

อย่างน้อยต้องโบยหลายสบิไม้ กระท่ังหนึง่ร้อยไม้จงึจะท�าให้คนตาย 

ได้ ความทรมานทีผู่ต้้องโทษได้รบัแค่คดิก็รู ้สายตาท่ีเส่ียวฝจูือ่มองหลวนอว๋ินชู

มคีวามเห็นอกเห็นใจเพ่ิมเข้ามา เขาพอจะเข้าใจเจตนาของเว่ยกงกงแล้ว

เว่ยกงกงรับน�้าใจไมตรีจากเหลียนซูเฟยมามาก น่ีเป็นการช่วย 

ระบายโทสะแทนอีกฝ่าย ลงมอือย่างอ�ามหติทรมานหลวนอว๋ินชู!
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ไม่ผดิจากท่ีเส่ียวฝูจือ่คดิไว้ เว่ยกงกงพลิกไม้พลองไปมาราวกับดูลายปัก 

กระทัง่ไม้พลองมรีอยอยู่ก่ีรอยก็พิจารณาดูอยู่เป็นนาน ท้ังยังใช้มอืลบู ใช่

ขดัจนเกลีย้งไปแล้วหรอืไม่ สดุท้ายก็ผงกศีรษะด้วยความพอใจ

หลวนอว๋ินชไูม่เคยรูว่้าจะใช้ไม้พลองอนัหนึง่ต้องพูดจากันมากเพียงนี ้

เห็นเว่ยกงกงทรมานเสีย่วฝจูือ่ไปๆ มาๆ หลายเทีย่วแล้วนกึถึงค�าตกัเตอืน 

ทีเ่ขาบอกระหว่างทางตอนมาต�าหนกัหย่งหนิง หลวนอว๋ินชก็ูรู้สกึว่าเว่ยกงกง 

ก�าลงัจงใจช่วยนางถ่วงเวลา หรเูยียนไปหาคนมาช่วยแล้ว ลงทัณฑ์ช้าลงเท่าไร

นางก็มโีอกาสรอดชวีติมากขึน้เท่านัน้

เพียงแต่...นางกับเว่ยกงกงไม่ใช่ญาติมิตรกัน เพราะเหตุใดเขาจึง 

ช่วยนางครัง้แล้วครัง้เล่า

หรือว่าต่งกั๋วกงติดสินบนเขาไว้

"ลงมอืโบยเลยหรอืไม่ขอรบั" เหน็ไม้ชวิมูถ่กูโยนมาให้ เสีย่วฝจูือ่จงึ 

เอ่ยถาม

"ไปยกโต๊ะมาตัวหนึ่ง ชงน�้าชามากาหนึ่งด้วย" เว่ยกงกงสั่งการอีก

จะชงชาเหตใุดไม่บอกให้เรว็หน่อย เขาเดนิกลบัไปกลบัมาต้ังหลายรอบ

แล้ว ด้วยเวลาเท่าน้ีน�า้ชาก่ีกาก็ชงออกมาได้!

มองคนว่างงานหลายคนทียื่นน่ิงราวกับคนตายอยู่ข้างหลังเว่ยกงกง

แวบหนึง่ เสีย่วฝจูือ่ในใจแอบไม่พอใจ แต่ขากลบัไม่กล้าอยู่เฉย

เสีย่วฝจูือ่ชงชาป้ีหลวัชนุร้อนกรุน่มากาหน่ึงแล้วยกเข้ามา เว่ยกงกง

นัง่เด่นเป็นสง่าอยู่บนเก้าอี ้ยกกาน�า้ชาข้ึนสูงรนิใส่ถ้วยช้าๆ บอกอย่างออกรส

ออกชาติ

"ยกกาขึน้สงูแล้วรนิลงมาเช่นน้ี ชาท่ีชงออกมารสชาตจิงึจะหอมชุม่คอ" 
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เขายกถ้วยชาขึ้นมาอย่างอิ่มอกอิ่มใจและมีความสุข เป่าอยู่พักใหญ่จึง 

จบิเบาๆ ไปค�าหน่ึง เงยหน้าข้ึนบีบเสยีงสัง่การ "ลงมอืเถิด"

หลงัจากรออยู่เป็นนาน ขนัทีผูท้�าหน้าทีล่งทัณฑ์ซึง่ถูไม้ถูมอือยู่นาน

แล้วก็ก้าวขึ้นหน้ามาก้าวหนึ่ง จับหลวนอว๋ินชูนอนคว�่าลงบนม้าน่ังยาว

อย่างคล่องแคล่วแล้วกวักมอืเรยีกขนัทีน้อยสองคนมายึดมอืยึดเท้านางไว้ 

เงื้อไม้พลองขึ้นสูง

เหน็ถ่วงเวลามานานเพียงนีไ้ทเฮาก็ยังไม่มา หลวนอว๋ินชหูลบัตาลง

อย่างยอมรบัชะตากรรม คงเป็นเพราะหรเูยียนเข้าไปในต�าหนกัโซ่วอนัไม่ได้  

ไทเฮาเป็นโรคนอนไม่หลบั ในต�าหนักโซ่วอนัย่อมไม่มใีครกล้าปลกุไทเฮา 

ให้ตืน่จากหลบัฝัน

"ช้าก่อน" ขันทีผูท้�าหน้าท่ีลงทณัฑ์เงือ้ไม้พลองถึงกลางอากาศแล้วก็

ถูกเว่ยกงกงยับย้ังไว้อกี "เหตุใดจงึลมื ปลดกางเกงนางลงไปแล้วค่อยโบย"

ขันทีน้อยเดินเข้ามาถอดเสื้อผ้าของหลวนอวิ๋นชู

"เว่ยกงกง!" มอืเท้าถูกกดไว้ไม่อาจด้ินรน หลวนอว๋ินชพูลันร้องเรียก

ด้วยความร้อนใจ

หลวนอวิน๋ชมูองเว่ยกงกงท่ีสีหน้าไร้อารมณ์ความรูส้กึ นางพลนันึกถึง

เหตกุารณ์โบยหรเูยียนตอนเพ่ิงเข้ามาอยู่ในจวนก๋ัวกง บางทท่ีีเขาท�าเช่นน้ี

อาจเพราะมเีจตนาดีกระมงั เพียงแต่นางเป็นคนท่ีใกล้ตาย ไม่จ�าเป็นต้อง

ท�าอะไรยุ่งยากเพียงน้ัน ในเมือ่ไม่มทีางพลกิสถานการณ์ได้แล้วก็ให้นาง

ตายไปอย่างมศีกัดิศ์รเีถิด

"แม่นางหลวนมีอะไรจะขอร้องหรือ" เว่ยกงกงโบกมือให้ขันทีที่ยึด

ตวันางไว้ถอยออกไป
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"ขอร้องเว่ยกงกง ลงมือโบยทั้งอย่างนี้เถิด!"

ได้ยินมานานแล้วว่านางเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณเฉียบแหลม เป็น 

คนเชีย่วชาญการเล่นลิน้ใช้เล่ห์เหลีย่ม นางเรยีกเขา ยังเข้าใจว่านางมวิีธีอะไร

พอจะถ่วงเวลาได้สกัหน่ึงเค่อเสยีอกี คดิไม่ถึงว่านางกลบัยอมรบัชะตากรรม 

เช่นนี!้ ฟังค�าพูดน้ีแล้วเว่ยกงกงก็ย่นหัวค้ิว

"ไม่ได้! กฎระเบียบในวัง ก่อนลงมือโบยจะต้องถอดเสื้อผ้าออก"  

เว่ยกงกงน�้าเสียงเฉียบขาด ไม่เปิดโอกาสให้เจรจาต่อรองใดๆ

ขันทีที่ก�าลังจะลงมือก่อนหน้านี้พากันกรูเข้ามา

"เว่ยกงกง!" หลวนอว๋ินชูพยายามปกป้องเสื้อผ้า "ขอร้องท่าน  

โปรดเห็นแก่ไทเฮา ผ่อนผนัสกัหน่อย บญุคุณใหญ่หลวงของท่านชาตหิน้า 

ข้าต้องตอบแทนแน่นอน"

นางเอ่ยถึงไทเฮา เว่ยกงกงก็หลุบคิ้วครุ่นคิดขึ้นมา

"ตามธรรมเนียมในวังที่ไม่ได้ตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คนท่ีจะ 

ถูกโบยจนตายตอนโบยไม่ต้องถอดเสือ้ผ้าได้ขอรบั" เสีย่วฝจูือ่กระซบิท่ีข้างหู

เว่ยกงกง

"กฎระเบียบในวังไม่อาจฝ่าฝืน" ไตร่ตรองอยู่พักใหญ่เว่ยกงกง 

ก็ถอนหายใจบอก "แต่แม่นางหลวนเป็นแขกพิเศษของไทเฮา ท้ังเป็น 

คนใกล้ตาย เพียงขอร้องเรื่องนี้ข้าก็ใจไม่แข็งพอจะปฏิเสธ" แล้วมอง 

เหล่าขันทีน้อยท่ีอยู่ด้านหลังด้วยท่าทางล�าบากใจ "พวกเจ้าว่าถ้าไทเฮา 

ทรงทราบเรื่องนี้เข้าจะลงโทษอย่างไร..."

ทุกคนต่างสั่นศีรษะ ถอยหลังไปก้าวหนึ่ง

เว่ยกงกงเบนหัวข้อเรือ่ง เอ่ยเสียงดงัข้ึน "พวกเจ้าใครก็ได้ไปเกลีย้กล่อม
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นาง ไม่ว่าอย่างไรก็ยกเลกิค�าขอร้องน้ีเสยี อย่าสร้างความล�าบากให้พวกเรา 

ทีเ่ป็นข้ารบัใช้"

นี่ใช่เหลวไหลเกินไปแล้วหรือไม่
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