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ค�ำน�ำ

นักอ่านหลายท่านคงเคยอ่านเร่ืองแนวทะลุมิติกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะ แต่

นิยายเร่ือง 'ชายาแม่ทัพหยามไม่ได้' ที่มากกว่ารักน�ามาให้ทุกท่านได้พบในคราวน้ี 

ต่างจากทีผ่่านมาแน่นอน จะมนิียายสกักีเ่ร่ืองทีน่างเอกย้อนเวลามาก็เกือบถูกฆ่าต้ังแต่

วนัแรก แถมคนลงมือยงัเป็นถงึพีส่าวผูถ้กูวางตัวให้เป็นว่าทีม่ารดาของแผ่นดนิเสยีอกี 

ชีวิตในแต่ละวันของนางไม่ต่างจากมีดาบแขวนไว้เหนือศีรษะ อ่านถึงตรงนี้คงเร่ิม 

หวั่นใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องราวจะรันทดหรือเปล่า ไม่ต้องห่วงค่ะ 'เนี่ยชิงหลวน' 

นางเอกของเรามีทักษะการเอาตัวรอดไม่เป็นสองรองใคร ปะทะฝีปากกี่ครั้งก็คว้าชัย

มาได้ตลอด รับรองว่าอ่านไปต้องแอบยกนิ้วให้นางเอกของเราไปแน่นอน

นอกจากทักษะที่กล่าวมาแล้ว เนี่ยชิงหลวนยังสามารถท�าให้แม่ทัพแดนพายัพ

อย่าง 'จัว่หลงิ' ทีใ่ครต่างเล่าลอืกนัว่าเยน็ชาไร้หวัใจแปรเปลีย่นไปจนคนรอบตวัถงึกบั

พูดไม่ออก สงสยัแล้วใช่ไหมคะว่านางใช้วิธไีหนในการละลายน�า้แข็งพนัปีผูแ้ข็งแกร่งลง  

ขอเชิญนักอ่านทุกท่านพลิกหน้าถัดไปและร่วมพิสูจน์ความสามารถของเน่ียชิงหลวน

ไปด้วยกันค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ท�ำอย่ำงไรต่อไปดี? ว่ำกันตำมปกติแล้ว ต่อไปก็ต้องส่งตัวเข้ำห้องหอ

แต่เจ้าบ่าวหนีหายไปท�าราชการเสียแล้ว เหลือเพียงนาง เจ้าสาวท่ีไม่เคยมาท่ีนี่มาก่อน  

มารดามันเถอะ นางไม่รู้ด้วยซ�้าว่าห้องหออยู่ที่ใด

เนี่ยชิงหลวนถอนหายใจแรงๆ ทีหนึ่ง

พิธีสมรสเป็นอันเสร็จสิ้น นางอยากกล่าวค�าทักทายไปถึงบรรพกษัตริษ์ทั้งสิบแปดรุ่นของ 

หลงอันตี้เสียเหลือเกิน

ว่ำงนักหรืออย่ำงไร ถึงได้เที่ยวจับคู่ให้ผู้อื่นส่งเดชเช่นนี้



แนะน�ำตัวละคร

✱ เน่ียชิงหลวน  บตุรีของซิน่หยางโหวกบัภรรยาคนทีส่อง อปุนิสยัร่าเริง 

ม่ันใจในตนเอง เฉลยีวฉลาด ไม่ยดึตดิกบัขนบธรรมเนียม  

เชี่ยวชาญการท�าอาหารและปะทะคารม

✱ จั่วหลิง  แม่ทัพแดนพายัพผู้เป็นอัจฉริยะด้านการท�าศึก มักท�า

สีหน้าเย็นชาจนผู้อื่นไม่กล้าเข้าใกล้ มีความเด็ดขาด

และเข้มงวด ไม่พูดเยอะหากไม่จ�าเป็น

✱ เน่ียหยวนหวา  บตุรีคนโตของซิน่หยางโหวกับภรรยาคนแรก มคีวามแค้น 

ฝังลึกต่อเน่ียชิงหลวน จึงมุ่งมั่นหาเร่ืองให้น้องสาว 

ต่างมารดาล�าบากอยู่เสมอ

✱ ผีผา  สาวใช้คนสนิทของเนี่ยชิงหลวน ได้รับการกล่อมเกลา

จากคุณหนูจนมีนิสัยคล้ายคลึงกัน มักโมโหแทน 

เนี่ยชิงหลวนอยู่บ่อยครั้ง

✱ จ้าวเสี่ยวเป่ย  ผู้บัญชาการและทหารคนสนิทของจั่วหลิง ภายนอก

อาจดทูเีล่นทจีริง แต่เป็นคนทีพ่ึง่พาได้เมือ่ถงึยามจ�าเป็น

✱ ชิงเออ๋ร์  สาวใช้ของจวนอ๋อง คอยติดตามรับใช้หลงัเน่ียชิงหลวน 

แต่งงานเข้าจวน

✱ หวังซุ่น  ทหารองครักษ์ ได้รับค�าสั่งจากจั่วหลิงให้คอยคุ้มกัน

เนี่ยชิงหลวน 
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เรว็ๆ น้ีจวนซิน่หยางโหวจะมงีานใหญ่ ซึง่ถือเป็นข่าวดอีนัใหญ่หลวง

ของทั่วหล้า

หลังบุตรีคนโตของซิ่นหยางโหวนาม 'เน่ียหยวนหวา' มีอายุได ้

สบิเก้าปี ฮ่องเต้องค์ปัจจบุนันามหลงอนัตีก็้มรีาชโองการเลอืกสรรให้นาง

ขึ้นเป็นพระชายาขององค์รัชทายาท

ควรทราบว่าฮ่องเต้หลงอนัตีม้พีระโอรสผูน้ี้เพียงพระองค์เดยีว ตราบใด 

ทียั่งไม่มใีครมาแย่งชงิบลัลงัก์ไปในช่วงท่ีพระองค์ยังอยู่ พระโอรสผูน้ีก็้จะ

ได้ขึ้นครองราชย์อย่างแน่นอน

ดงัน้ันการได้รบัเลอืกให้เป็นพระชายาขององค์รชัทายาทจงึไม่ต่างจาก 

ถูกวางตัวให้เป็นฮองเฮา พระมารดาแห่งใต้หล้าคนต่อไป

ไม่ช้าก็มีคนมาเย่ียมเยียนจวนซิ่นหยางโหวไม่ขาดสาย เพราะ

อย่างไรเสียใครๆ ก็ล้วนอยากมีมิตรสัมพันธ์เก่ียวข้องกับครอบครัวของ
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ว่าที่พระมารดาแห่งใต้หล้าอยู่แล้ว

ภายในจวนซิ่นหยางโหวเวลานี้เหมือนหม้อน�้ามันที่มีน�้าหยดลงมา

ครั้งแล้วครั้งเล่า มีแต่เสียงอึกทึกครึกครื้นจนหม้อแทบระเบิดเลยก็ว่าได้

ซิ่นหยางโหวเบิกบานใจได้หน้าได้ตา อารามคร้ึมอกคร้ึมใจถึงกับ

สัง่เพ่ิมเบีย้หวัดให้คนรบัใช้ในจวนทุกคนอกีหนึง่เดอืน ไว้เป็นค่าให้ทุกคน

ตัดเสื้อผ้าชุดใหม่

ชนชัน้สงูทีม่าเยือนเพ่ือแสดงความยินดมีมีากถึงเพียงนัน้ ถ้าคนรบัใช้ 

แต่งกายซอมซ่อเกินไป เขาจะเสียหน้าเปล่าๆ เพราะจะว่าไปแล้ว บัดนี้

ตัวเขาจะได้เป็นถึงใต้เท้าผู ้สูงศักดิ์ ว่าท่ีพระสัสสุระแห่งแว่นแคว้น 

เลยทีเดียว

ฝ่ายฮหูยนิของซิน่หยางโหวแทบจะคว�า่หบีล้มตู้รือ้ค้นเสือ้ผ้าออกมา  

เมือ่พบเจอเครือ่งประดับหรอือาภรณ์ชัน้ดชีิน้ใดซกุไว้ก้นหีบ ก็รบีน�าออกมา 

ส่งไปให้เนี่ยหยวนหวา

เวลาน้ีเนี่ยชิงหลวนบุตรีของนางก�าลังยืนพิงกรอบประตู กอดอก

มองดูมารดารื้อค้นข้าวของจนวุ่นวาย สุดท้ายรู้สึกขัดหูขัดตา อดไม่ได ้

ที่จะพูดขึ้นอย่างเย็นชา "ท่านแม่ ขอเตือนไว้ก่อนว่าจะเสียเวลาเปล่า  

ต่อให้ท่านแม่อุตส่าห์เปลืองหัวคิด หาทางไขว่คว้าดาวบนฟ้าส่งไปให้  

ไม่เพียงนางไม่รบัน�า้ใจ ไม่แน่ว่ายังอาจจะพูดจาให้ได้อบัอายต่อหน้าอกี"

มือที่ก�าลังรื้อค้นของเนี่ยฮูหยินถึงกับชะงักค้างไปทันที

สกัพักใหญ่นางก็ลกุข้ึน เอามอืทบุเอวทีป่วดเมือ่ยเพราะความแก่ชรา  

ด้วยก้มหน้าก้มตาสาละวนค้นของอยู่เป็นเวลานานจึงเมื่อยขบบั้นเอว 

จนระบมไปหมดแล้ว จากนั้นจึงพูดขึ้นว่า "หลวนเอ๋อร์ อย่างไรนางก็เป็น
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พี่สาวคนโตของเจ้า พูดถึงนางเช่นนี้ไม่นับว่าดีนัก"

พ่ีสำวคนโต? พ่ีสำวที่คิดแต่จะให้น้องสำวอย่ำงข้ำตำยเสียไวๆ  

อยู่ตลอดเวลำนี่น่ะหรือ

เนีย่ชิงหลวนหวัเราะ ทว่าสหีน้ากลบัไร้อารมณ์ รูส้กึว่าพ่ีสาวเย่ียงนี้

ไม่มีจะดีกว่า

แต่เน่ียฮูหยินกลับแสดงความคาดหวังอย่างชัดเจน นางอยากจะ

ให้เนี่ยชิงหลวนกับเนี่ยหยวนหวามีความรักใคร่เอื้ออาทรต่อกัน

ดังนั้นนางจึงพร�่าเตือนเนี่ยชิงหลวนจนปากเปียกปากแฉะ สุดท้าย

ค้นเจอเครือ่งประดบัผมท�าจากทบัทมิเลีย่มทองชดุหน่ึง พิจารณาแล้วเห็นที 

เครื่องประดับชุดนี้ดูดีพอจะมอบเป็นของขวัญ จึงรีบดึงแขนเนี่ยชิงหลวน

ให้ลุกขึ้น บอกให้ตามนางไปมอบสิ่งน้ีเป็นของขวัญแก่เนี่ยหยวนหวา  

หวังประสานสายสัมพันธ์สองพี่น้องให้กลับคืน

เรอืนท่ีเนีย่หยวนหวาพักต้ังอยู่ในลานสวน มปีระตเูข้าออกทางเดยีว 

ปกติไม่ค่อยมีใครมาเยือนจึงเงียบสงบอย่างมาก

เมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้น สาวใช้จึงแง้มประตูถามถึงผู้มา จากนั้น

เข้าไปแจ้งให้ผู้เป็นนายทราบ เวลาผ่านไปพักใหญ่ค่อยมาเปิดประตู  

เชื้อเชิญให้เนี่ยฮูหยินกับเนี่ยชิงหลวนเข้ามา

ว่าไปแล้วก็ล้วนอยู่ในจวนเดียวกัน อีกทั้งพวกนางก็เป็นพ่ีน้อง 

ร่วมสายเลือด ทว่าเรือนของเน่ียหยวนหวาแห่งนี้ นับตั้งแต่จ�าความได้ 

เนี่ยชิงหลวนกลับไม่เคยย่างกรายเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียว

ไม่ต่างจากเนี่ยฮูหยินที่มาเยือนเรือนแห่งนี้แทบจะนับครั้งได้
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สองแม่ลกูเดนิตามสาวใช้ของเน่ียหยวนหวาเข้าไปในเรอืน หนัมอง

รอบๆ จึงเห็นว่าภายในปลูกต้นไม้ไว้ดูเขียวชอุ่ม พืชพรรณไม้ดอกจัดวาง

อย่างเป็นระเบียบ

พอเข้าไปถึงห้องโถงหลกั สาวใช้ก็เดนิเข้าไปรายงานในห้องด้านใน

ว่า "คุณหนูใหญ่ ฮูหยินกับคุณหนูรองมาแล้วเจ้าค่ะ"

พูดจบก็ถอยออกมา ก้มหน้านิ่งยืนอยู่ข้างๆ ไม่เอ่ยอะไรออกมาอีก

ชิ เนี่ยชิงหลวนแอบสบถในใจ ไม่เสียแรงท่ีก�ำลังจะได้เป็นมำรดำ

แห่งแผ่นดิน รู้จักกวดขันดูแลคนของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ได้ดีนี่

ผ่านไปพักใหญ่หลังสาวใช้เข้าไปรายงาน นานเสียจนเนี่ยชิงหลวน

เกือบจะหันหลังเดินกลับอยู่รอมร่อ ในท่ีสุดก็มีเสียงป้ายหยกห้อยเอว

กระทบกันดังมาจากด้านใน

ทนัใดนัน้ก็เหน็ร่างของสาวงามออกมาจากด้านหลงัฉากก้ันระหว่าง

ห้องด้านในกับห้องโถงหลัก

แม้จะบอกว่าเนี่ยชิงหลวนไม่ชอบพอเนี่ยหยวนหวาเพียงใด แต่ก็ 

จ�าต้องยอมรับว่าเนี่ยหยวนหวามีรูปโฉมงดงามยิ่งกว่าสาวงามบน 

ภาพวาดประดับฉากกั้นบานนั้นเสียอีก

ไม่เพียงมีคิ้วเรียวยาว นัยน์ตางามดุจหงส์ รูปโฉมของนางยัง 

เรียกได้ว่างดงามอย่างที่สุด ส่วนใดควรอวบอ่ิม ส่วนใดควรคอดก่ิวก็ 

เป็นเช่นนั้น ไม่มีสักแห่งที่ดูไม่พอเหมาะพอควร

เพียงแต่ระหว่างดวงตาท้ังสองข้างออกจะชิดกว่าคนทั่วไปบ้าง  

แววตาก็มกัแฝงด้วยความเกรีย้วกราดและเย็นชามากพอๆ กัน อาจท�าให้
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คนมองรู้สึกเหมือนดวงตาคู่นั้นเผยแววหยามหมิ่นผู้คนอยู่เป็นนิจ

เน่ียชิงหลวนเองยังอดทอดถอนใจมิได้ เนี่ยหยวนหวามีรูปโฉม 

เช่นนี้ นับว่ามีลักษณะของผู้ท่ีเกิดมาเพ่ือเป็นพระมารดาแห่งใต้หล้า 

โดยแท้จริง

หลังเน่ียหยวนหวาเดินออกมาจากด้านหลังฉากก้ันรูปสาวงามก็ 

ตรงไปยังที่นั่งของเจ้าบ้านกลางห้องโถงหลัก นางทรุดตัวลงนั่ง มิได้

ออกปากเชื้อเชิญเนี่ยฮูหยินกับเนี่ยชิงหลวนให้นั่งตาม ท้ังมิได้สั่งสาวใช้

ไปยกชามาให้ เพียงเชิดคางขึ้นเล็กน้อยแล้วถามว่า "พวกเจ้ามาด้วยธุระ

อันใด"

ด้วยนิสัยของเนี่ยชิงหลวน นางคิดอยากเดินหนีไปเสียตั้งแต่ตอนที่

เนี่ยหยวนหวาท�าวางท่า ปล่อยให้พวกนางต้องรออยู่ข้างนอกถึงสองครั้ง

สองคราแล้ว ไหนเลยจะยอมให้อีกฝ่ายเอ่ยปากถามร้ายๆ เช่นนี้

แต่เนี่ยฮูหยินมาในวันน้ีเพราะต้องการจะประสานสายสัมพันธ์

ระหว่างทัง้สองฝ่าย ดังนัน้ต่อให้เวลานีเ้นีย่หยวนหวาแสดงท่าทีไม่เป็นมติร  

นางก็จ�าต้องอดกลั้นอยู่เงียบๆ

ไม่เพียงเท่านี้ ใบหน้าของเน่ียฮูหยินยังประดับด้วยรอยย้ิมใจดี 

ท�าท่าทีบอกให้ไห่ถงัสาวใช้ท่ีอยู่ข้างหลงัถือกล่องบผุ้าไหมเข้ามา นางยิม้

พลางเอ่ย "พอทราบว่าคุณหนูใหญ่ได้รับเลือกให้เป็นพระชายาของ 

องค์รัชทายาท ข้ากับหลวนเอ๋อร์ก็ยินดียิ่งนัก หากแต่ไม่มีสิ่งของเลอเลิศ

อนัใดจะมอบให้ มเีพียงเครือ่งประดบัท�าจากทับทิมเลีย่มทองชิน้นี ้ว่าไปแล้ว 

น่ีเป็นสินเดิมท่ีมารดาข้ามอบให้ในกาลก่อน หวังว่าจะไม่รังเกียจและ 

รับไว้"
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ว่าแล้วนางก็พยักพเยิดบอกให้ไห่ถังเปิดกล่องดังกล่าวออก

ในอดตีครอบครวัฝ่ายมารดาของเน่ียฮหูยินเคยได้กินต�าแหน่งขุนนาง 

ขัน้หน่ึงระดบัเสนาบดีกรมพิธีการมาก่อน สนิเดิมท่ีฮหูยินของท่านเสนาบดี

กรมพิธีการมอบให้บุตรีย่อมมิใช่สิ่งด้อยค่า

แต่เนี่ยหยวนหวาเพียงกวาดตามองเครื่องประดับศีรษะทับทิม 

เลี่ยมทองในกล่องใบนั้นอย่างมิได้ใส่ใจ นางถอนสายตากลับมา แล้ว 

สั่งสาวใช้ผู้สวมชุดกระโปรงสีเขียวที่ยืนอยู่ข้างๆ ว่า "ชุ่ยหลิ่ว ไปรับกล่อง

มาที"

ชุย่หลิว่ขานรบัค�าสัง่แล้วเดนิไปหยิบกล่องทีว่่ามาจากมอืของไห่ถงั

นางใช้สองมอืประคองกล่องผ้าไหมใบน้ันขึน้ชเูบือ้งหน้าเนีย่หยวนหวา  

แต่คราวน้ีเน่ียหยวนหวากลับไม่แม้แต่จะเหลือบมอง "ชุ่ยหลิ่ว เครื่อง

ประดับทับทิมเลี่ยมทองชิ้นนี้ ข้าขอยกให้เจ้า"

สีหน้าชุ่ยหลิ่วเหมือนไม่อยากจะเชื่อ ชั่วขณะหนึ่งถึงกับไม่รู ้ว่า 

ควรจะออกปากขอบคุณทีค่ณุหนยูกสิง่นีใ้ห้ หรอืควรบอกไปว่าบ่าวไม่กล้า

รับของขวัญที่ล�้าค่าถึงเพียงนี้ดี

หากแต่ฝ่ายเนี่ยฮูหยินถึงกับหน้าม้าน

เครื่องประดับทับทิมชิ้นนี้ปกตินางแทบไม่กล้าสวม คราวนี้อุตส่าห์

ค้นออกมา แม้เป็นของรักของหวงก็ยังน�ามามอบให้เนี่ยหยวนหวา เดิมที

คิดอยากแสดงความยินดีท่ีเนี่ยหยวนหวาได้รับเลือกให้เป็นพระชายา  

คาดมถึิงว่านอกจากเน่ียหยวนหวาจะไม่แสดงความซาบซึง้ใจต่อของขวญั

ที่มอบให้ ยังถึงกับยกของชิ้นนี้ให้แก่สาวใช้ต่อหน้านางอีกด้วย

เนีย่ฮหูยินหวนนกึถึงค�าพูดของเนีย่ชงิหลวนก่อนหน้าน้ีท่ีว่า 'ไม่เพียง 
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นางไม่รับน�้าใจ ไม่แน่ว่ายังอาจจะพูดจาให้ได้อับอายต่อหน้าอีก'

คราวน้ีถึงมไิด้พูดจาให้อบัอายโดยตรง แต่การกระท�าก็บ่งบอกอย่าง

หมดเปลือกว่ามิได้ไว้หน้ากันเลยแม้แต่น้อย

แต่เห็นได้ชัดว่าส�าหรับเน่ียหยวนหวาแล้ว นางยังหยามหน้า 

ไม่สาแก่ใจ จงึพูดต่อว่า "อะไรกัน ชุย่หลิว่ เจ้าไม่ชอบเครือ่งประดบัชิน้น้ีหรอื  

เอาเถอะ เช่นนั้นก็เอาไปให้เจ้าสิงโตหิมะเล่นก็แล้วกัน เจ้าสิงโตหิมะ 

ชอบเล่นของแวววาวเช่นนี้ล่ะ"

เจ้าสิงโตหิมะคือแมวที่เนี่ยหยวนหวาเลี้ยงไว้ มีขนสีขาวปกคลุม 

ทั่วร่าง มองดูจากที่ไกลๆ เหมือนก้อนหิมะอย่างไรอย่างนั้น

ค�าพูดของนางบ่งบอกชัดเจนว่า 'เครื่องประดับที่เจ้ามอบให้ ข้า 

ไม่แม้แต่จะชายตาแล แม้แต่สาวใช้ข้าก็ยังไม่แยแส คู่ควรเอาไว้ให้แมว

ที่ข้าเลี้ยงเขี่ยเล่นก็เท่านั้น'

ครัง้นีเ้นีย่ฮหูยนิไม่อาจฝืนย้ิมได้อกีต่อไป นางลกุขึน้ยืนทนัที แม้จะ

ไม่ชอบใจเพียงใด แต่ก็ไม่กล้าชักสีหน้า

สมกับทีเ่ขาว่ากันว่าต�าแหน่งใหญ่ใช้ข่มเหงคน บดันีเ้น่ียหยวนหวา

เป็นว่าท่ีพระชายาขององค์รัชทายาทที่ฝ่าบาททรงเลือกด้วยพระองค์เอง 

อีกไม่ก่ีวันก็จะถูกส่งไปเข้าพิธีอภิเษกสมรสท่ีต�าหนักบรูพาแล้ว นางผูเ้ป็นเพียง 

ฮูหยินของท่านโหว ไหนเลยจะกล้าพูดจาอะไรต่อหน้าว่าที่พระชายาของ

องค์รัชทายาท

ดังน้ันเนี่ยฮูหยินยืนอย่างอึดอัดใจได้เพียงครู่หน่ึงก็จ�าต้องบอกลา

ด้วยสีหน้าอดสูใจ

เนี่ยหยวนหวาไม่แยแสนาง ทั้งไม่ได้บอกให้สาวใช้ออกไปส่งแขก 
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มีเพียงสีหน้าราวกับว่า 'เจ้าอยากไปก็ไปเถิด คุณหนูอย่างข้าไม่มีเวลา 

มาพูดคุยไร้สาระกับเจ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้ว'

เนี่ยฮูหยินจึงหันหลังเดินออกไป

เนี่ยชิงหลวนเองก็หันหลังทันควัน หมายเดินตามเนี่ยฮูหยินออกไป

เช่นกัน

ตอนที่เนี่ยหยวนหวาแสดงท่าทางหยามหมิ่นเนี่ยฮูหยินทั้งทางตรง

และทางอ้อม เน่ียชิงหลวนก็ก�าหมัดแน่นทั้งสองข้างต้ังแต่ตอนนั้นแล้ว 

อยากตวาดด่าเนี่ยหยวนหวาต่อหน้าแทบแย่ แต่พอนึกข้ึนได้ว่าก่อนจะ

มาทีน่ีเ่นีย่ฮหูยินก�าชบันักหนาว่า 'บดันีเ้นีย่หยวนหวาจะได้เป็นพระชายา

ขององค์รัชทายาทแล้ว ต่อไปอาจได้เป็นถึงฮองเฮา เจ้าจะยั่วยุนางไม่ได้ 

ไม่เช่นนั้นต่อไปเราสองคนแม่ลูกหรือแม้แต่น้องชายของเจ้า ชั่วชีวิตนี ้

อย่าหวังจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข' ดังนั้นเนี่ยชิงหลวนจึงได้แต่พยายาม

สะกดกลั้นความโกรธแค้นไว้ในอก ไม่อาจแสดงออกมา

แต่เห็นได้ชัดว่าเนี่ยหยวนหวาไม่คิดจะปล่อยนางไปโดยง่าย

เนี่ยชิงหลวนเดินออกไปได้ไม่ก่ีก้าว เสียงเนี่ยหยวนหวาก็ดังข้ึน 

จากทางด้านหลัง

"น้องสาวหยุดก่อน พี่ยังมีอะไรอยากจะพูดด้วยสักหน่อย"

แผ่นหลังเน่ียชิงหลวนถึงกับเกร็งอยู่พักหน่ึง นางหันกลับมามอง 

เน่ียหยวนหวา แล้วถามด้วยสีหน้าฝืนย้ิม "ไม่ทราบว่าพ่ีสาวมีอะไรจะ 

บอกน้องหรือ"

อย่างน้อยที่สุดต้องไม่ให้เนี่ยหยวนหวาจับพิรุธนางจากสีหน้าได้

แต่เน่ียหยวนหวากลบัท�าท่าบอกให้ชุย่หลิว่เชญิเน่ียฮหูยินออกจากเรือน  
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ก่อนสั่งให้สาวใช้ทั้งหมดออกจากห้องแล้วจึงลุกขึ้นจากเก้าอี้ ค่อยๆ เดิน

เข้าหาเนี่ยชิงหลวนช้าๆ ทีละก้าว

เนี่ยชิงหลวนยืดตัวตรงตามสัญชาตญาณในทันที
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2

เนี่ยหยวนหวายืนนิ่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยชิงหลวน ใบหน้าเผยรอยยิ้ม

"น้องสาว" นางมองดูเนี่ยชิงหลวน แม้ดวงตาจะมีรอยย้ิม ทว่า 

น่าเสียดายท่ีรอยย้ิมน้ันราวกับแสงตะวันสาดส่องผ่านก้อนน�้าแข็ง ไร้ซึ่ง

ความอบอุ่น มีแต่จะท�าให้ผู้มองรู้สึกหนาวสะท้าน "พ่ีจะเป็นพระชายา 

องค์รัชทายาทแล้ว อีกไม่กี่ปีก็จะได้เป็นฮองเฮา ลองเดาดูว่าหลังขึ้นเป็น

ฮองเฮา สิ่งแรกที่พี่จะท�าคืออะไร"

เน่ียชงิหลวนอยากจะถ่มน�า้ลายรดหน้านางแทบแย่ "น้องว่าถึงตอนน้ัน  

สิ่งแรกท่ีพ่ีสาวจะท�า คงมิใช่เห็นว่าน้องสาวเช่นข้าทั้งเฉลียวฉลาดและ 

น่ารักใคร่จนมีพระเสาวนีย์แต่งตั้งให้ข้าเป็นองค์หญิงกระมัง"

คราวนีเ้น่ียหยวนหวาเผยย้ิมทีแ่ท้จรงิออกมา "น้องสาวช่างเฉลยีวฉลาด 

และน่ารักใคร่เสียจริง"

จากนั้นนางก็โน้มกายเข้าไปใกล้ ก้มกระซิบที่ข้างหูเนี่ยชิงหลวน 
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ด้วยน�้าเสียงไม่รีบร้อน "รอให้พ่ีขึ้นเป็นฮองเฮาเสียก่อน สิ่งแรกที่จะท�า 

คือหาทางจบชีวิตน้องสาวอย่างไรเล่า"

พูดถึงตรงนี้นางก็ยืดตัวข้ึน มองดูเนี่ยชิงหลวนแล้วย้ิมถาม "หึ  

น้องสาวเชื่อหรือไม่"

เนี่ยชิงหลวนคิด ข้ำเชื่อสนิทใจทีเดียวล่ะ

เพราะเมือ่หลายปีก่อนเนีย่หยวนหวาไม่เพียงบอกกับปากว่าตนเอง

จะหาทางสังหารนาง ทั้งยังลงมือท�าจริงหลายต่อหลายครั้งด้วยซ�้า

อันที่จริงหากจะเล่าถึงบุญคุณความแค้นระหว่างเน่ียหยวนหวา 

กับเนี่ยชิงหลวนแล้ว ก็เปรียบประหนึ่งเรื่องของเด็กก�าพร้าแม่ คงต้อง 

เล่ากันยาว*

แต่ถ้าสบืสาวให้ถึงต้นตอ ก็ต้องโทษบรรพบรุษุรุ่นก่อนของพวกนาง

เดิมทีซิ่นหยางโหวกับเนี่ยฮูหยินเป็นเพียงลูกพี่ลูกน้องกัน ทว่าทั้งคู่

ต่างมีใจให้กัน ซ�้ายังเป็นรักแรกในวัยเยาว์ของกันและกัน สุดท้ายมารดา

ของซิน่หยางโหวรงัเกียจท่ีเนีย่ฮหูยินเป็นเพียงบุตรีของเสนาบดกีรมพิธีการ 

ดงันัน้ไม่ว่าบตุรชายจะขอร้องอ้อนวอนเพียงใด ก็ยังบบีบงัคับให้ซ่ินหยางโหว 

รับบุตรีของข้าราชส�านักท่ีมีเกียรติผู้หนึ่งไว้เป็นภรรยา โดยอ้างค�าสั่ง 

ในฐานะบดิามารดาและค�าชกัชวนของแม่สือ่ ฝ่ายเนีย่ฮหูยินก็ถูกบดิามารดา 

ของตนเองบังคับให้ไปแต่งงานกับผู้อื่น

หลายปีให้หลงับิดามารดาของเน่ียฮหูยินพากันลาโลก ฝ่ายสามีก็มา 

ป่วยตายไปด้วยโรคปอด เมือ่อบัจนหนทาง เน่ียฮหูยินจ�าต้องมาขอพ่ึงพา

* เรื่องของเด็กก�าพร้าแม่ คงต้องเล่ากันยาว เป็นส�านวนจีน หมายถึงเร่ืองราวท่ีสลับซับซ้อนมากจนไม่อาจ
อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยใช้ค�าพูดไม่ก่ีค�า อุปมาดังเรื่องราวของเด็กท่ีเกิดมาโดยไม่มีแม่ ย่อมผจญกับ
เหตุการณ์ต่างๆ นานามามากมาย
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ซิ่นหยางโหว

บดิาของซิน่หยางโหวตายจากไปนานแล้ว มารดาของเขากเ็พ่ิงลาโลก 

ไปเมือ่เดอืนสบิเอ็ดปีก่อนอย่างประจวบเหมาะ เช่นนีก้เ็ท่ากับว่าอปุสรรค

ขัดขวางระหว่างซิ่นหยางโหวกับเนี่ยฮูหยินได้หมดไปแล้วโดยสิ้นเชิง

ดงันัน้ซิน่หยางโหวจงึเริม่เข้าหาเนีย่ฮหูยินอกีคร้ังอย่างกระตอืรือร้น 

ไม่คิดใส่ใจภรรยาร่วมผูกผม* ซึ่งยังนอนซมล้มป่วยอยู่ ไม่สนใจแม้แต่ 

ลูกน้อยหญิงชายวัยเยาว์ทั้งสองคน

ฝ่ายเน่ียฮูหยินประหน่ึงปูไม่มีขา มิอาจคิดอ่านสิ่งใดด้วยตนเอง  

ประกอบกับตวันางก็ยังมใีจให้ซิน่หยางโหวอยู่ลกึๆ ท้ายท่ีสดุจงึยอมละทิง้

ความกระดากอาย ตกลงปลงใจเป็นภรรยาอีกคนของเขา

อย่างท่ีเขาว่ากัน โลกนีไ้ม่มกี�าแพงทีล่มลอดผ่านไม่ได้ฉนัใด ความลบั 

ก็ไม่มีในโลกฉันนั้น ไม่ช้าเรื่องนี้ก็แพร่เข้าสู่หูเนี่ยฮูหยินตัวจริงจนได้

เน่ียฮูหยินตัวจริงผู้น้ันไม่อาจทนรับเรื่องอัปยศนี้ได้ นางเป็นคน

แข็งกร้าว จึงทุ่มเถียงกับซิ่นหยางโหวหลายต่อหลายคร้ัง ซ�้ายังส่งคนไป

ลอบขับไล่เนี่ยฮูหยินออกจากเรือนของท่านโหว แต่ก็มักถูกซิ่นหยางโหว

จบัได้ทกุครัง้ไป ฝ่ายสามเีริม่ต�าหนว่ิานางเป็นคนใจแคบ ไม่รูจ้กัมเีมตตา

ต่อผู้อื่น สุดท้ายเนี่ยฮูหยินตัวจริงจึงตรอมใจตายเพราะความโกรธแค้น

หลังนางตายไปซิ่นหยางโหวก็รับเนี่ยฮูหยินเข้ามาเป็นภรรยาเอก  

ไม่ถึงหกเดือนหลังจากแต่งงาน เนี่ยฮูหยินก็ให้ก�าเนิดเนี่ยชิงหลวน

หรือพูดอีกอย่างว่าเนี่ยฮูหยินตั้งครรภ์แล้วจึงได้เป็นภรรยาเอก

คงจะพอนึกภาพออกว่าบตุรชายหญิงของเนีย่ฮหูยินผูล่้วงลบัอย่าง
* ภรรยาร่วมผูกผม หมายถึงภรรยาคนแรกที่แต่งงานอย่างถูกต้อง ซึ่งในวันงานจะมีธรรมเนียมผูกผม 
แสดงสัญลักษณ์แบบจีนโบราณ ด้วยการน�าเส้นผมจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวคนละเส้นมาผูกไว้ด้วยกัน
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เน่ียหยวนหวากับน้องชายจะมคีวามแค้นต่อเนีย่ฮหูยนิและบตุรมีากมาย

เพียงใด

ทว่าเคราะห์หามยามร้าย เน่ียชิงหลวนที่อายุได้สามขวบเกิด 

ออกผืน่เป็นโรคฝีดาษ น้องชายวยัห้าขวบของเน่ียหยวนหวาพลอยตดิโรค

ไปด้วย

ผลก็คือน้องชายของเน่ียหยวนหวาตายเพราะโรคฝีดาษ แต ่

เนี่ยชิงหลวนกลับรอดตายมาได้

แท้จรงิแล้วโรคฝีดาษก็พรากชวิีตเน่ียชงิหลวนตวัจริงไปด้วยเช่นกัน 

ทีน่างยังมชีวิีตอยู่นัน้เป็นเพราะวญิญาณจากโลกอืน่เข้ามาสวมร่างของนาง 

แทน หากแต่ในสายตาคนภายนอก มีเพียงน้องชายของเน่ียหยวนหวา 

ที่จากไป ส่วนเนี่ยชิงหลวนเป็นฝ่ายรอดชีวิตมาได้

ไม่ต้องพูดถึงผูอ้ืน่ว่าจะคดิอย่างไร ตวัเน่ียหยวนหวาเสยีใจจนแทบจะ 

คลุ้มคลั่งไปก่อนแล้ว

หวนนึกถึงมารดาท่ีต้องตายเพราะเน่ียฮูหยินคนปัจจุบัน น้องชาย 

ทีเ่หลอือยูเ่พียงคนเดียวก็ยังมาตายจากเพราะบตุรขีองหญิงผูน้ี้อกี ถ้านาง

ไม่หาทางสังหารแม่ลูกคู่นี้เสีย หลังตายไหนเลยจะเอาหน้าไปพบมารดา

และน้องชายได้

ดงัน้ันในวันแรกท่ีเนีย่ชงิหลวนเพ่ิงข้ามมติิย้อนเวลามาถึง เนีย่หยวนหวา 

ก็ได้ลอบเข้ามาในห้องของเนี่ยชิงหลวนอย่างเงียบเชียบแล้ว

นางย่อมหาข้ออ้างขับไล่สาวใช้ทุกคนออกจากห้องไปตัง้แต่ต้น จากน้ัน 

ทอดสายตามองเนี่ยชิงหลวนท่ียังนอนสะลึมสะลืออยู่บนเตียง ตัดสินใจ 

เด็ดขาดแล้วว่าจะลงมือ
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สิ่งท่ีนางใช้เป็นอาวุธสังหารก็คือผ้าห่มที่อยู่บนเตียงเนี่ยชิงหลวน

นั่นเอง

ตอนนั้นเป็นยามเหมันต์ ผ้าห่มที่ใช้จึงยัดด้วยนุ่นท่ีหนาและหนัก 

เนี่ยหยวนหวาในตอนน้ันอายุยังไม่ถึงแปดขวบดี ท้ังยังเป็นคุณหนูใหญ่

ตระกูลผูด้ทีีแ่สนบอบบาง นางย่อมไม่เคยท�าเรือ่งท่ีต้องใช้แรงมากถึงเพียงน้ี  

แม้จะไม่มีแรงมากพอ นางก็พยายามใช้แรงทั้งหมดที่มี ลากผ้าห่มจน 

มือสั่นเทาขึ้นคลุมศีรษะเน่ียชิงหลวน จากนั้นจึงกดผ้าห่มอย่างเอาเป็น

เอาตาย

ขณะที่ยังสะลึมสะลือ เน่ียชิงหลวนพลันรู้สึกหายใจไม่ออก นาง 

เบิกตาขึ้น เบื้องหน้ามีแต่ความด�ามืด อยากจะขยับมือเท้าก็จนใจด้วย 

มีคนมากดทับเอาไว้ ไม่อาจขยับเขยื้อนตัวไปที่ใดได้

อากาศในโปงผ้าห่มน้อยลงทุกที ขณะท่ีถูกอุดปากจนเกือบ 

ขาดอากาศหายใจตาย เนี่ยชิงหลวนก็ดิ้นสุดแรงเกิด

ท�ำบ้ำอะไร! ตัวข้ำเองยังไม่รูเ้ลยว่ำไปท�ำอท่ีำไหนถึงข้ำมเวลำมำยงั

โลกพังๆ แห่งนี้ แค่ข้ำมเวลำมำยังพอว่ำ แต่มำได้ไม่ถึงวันก็มีคนรีบร้อน

จะฆ่ำกันเสียแล้วหรือ!

ความอึดอัดในอกเนี่ยชิงหลวนระเบิดออกมา ชั่วพริบตาเหมือนมี

เทพเซียนมาช่วยไว้ มือเท้าดิ้นรนสะบัดหนีอย่างแรง ขาท้ังสองข้างพลัน

ดีดเตะจนเนี่ยหยวนหวาที่คร่อมอยู่บนผ้าห่มถึงกับกลิ้งตกเตียง

ขณะที่เนี่ยหยวนหวายังตื่นตะลึงมองตาแทบถลน เนี่ยชิงหลวนก็

เลกิผ้าห่มทะลึง่พรวดลงจากเตียง ว่ิงหนอีอกไปท้ังๆ ท่ียังไม่ได้สวมรองเท้า

พอว่ิงไปถึงประตูนางก็หันกลับมามอง หลังเห็นว ่าผู ้ลงมือ 
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อย่างอ�ามหิตเป็นเพียงเด็กหญิงอายุเจ็ดแปดขวบ น�้าตาก็แทบจะไหล 

อาบหน้า

มำรดำมันเถอะ! โลกแห่งน้ีช่ำงแสนอันตรำย แม้แต่เด็กตัวเล็กๆ  

ยังกล้ำฆ่ำคน

นับแต่นั้นมา นางทะลุมิติมานานวันเข้าก็ค่อยๆ ซึมซับเรื่องราว 

ทั้งหมดได้มากขึ้น จึงเข้าใจดีทีเดียวว่าเหตุใดตอนนั้นเนี่ยหยวนหวา 

จึงคิดจะฆ่านาง

มาตรว่าผลกัไสเรือ่งทีว่่านีไ้ปให้ผูใ้ด ก็คงไม่มผีูใ้ดรบัไหว นับประสาอะไร 

กับเด็กหญิงอายุเพียงแปดขวบ ดังน้ันเนี่ยชิงหลวนจึงให้อภัยส�าหรับ 

ทุกอย่างที่เนี่ยหยวนหวากระท�าต่อตนด้วยใจเปี ่ยมเมตตาประหน่ึง 

พระโพธิสัตว์ นอกจากน้ียังต้ังใจป้องกันมิให้เกิดเหตุผิดพลาดขึ้น 

ในอนาคต แม้ไม่มีธุระอันใดก็ยังแล่นไปตีสนิทเนี่ยหยวนหวา พยายาม

ไปหาเรื่องชักชวนนางพูดคุยเล่น

แต่เหน็ได้ชดัว่าเนีย่หยวนหวามไิด้ซาบซึง้ต่อการกระท�าทีว่่าแม้แต่น้อย  

กลับกันยิ่งรู้สึกชังน�้าหน้าเนี่ยชิงหลวนเสียยิ่งกว่าเก่า

แสร้งท�าท่าน่ารักไร้เดียงสา เอาแต่พร�่าเรียกว่าพี่สาวๆ แต่นางเอง

มิใช่หรือที่ท�าให้น้องชายของตนต้องติดโรคฝีดาษจนตาย

เนี่ยหยวนหวาคิดอย่างชั่วร ้าย เหตุใดคนที่ตำยตอนนั้นมิใช ่

เนี่ยชิงหลวน

แผนผูกมิตรของเน่ียชิงหลวนมิเพียงไม่อาจสั่นคลอนความคิดของ

เน่ียหยวนหวา กลบัย่ิงท�าให้เน่ียหยวนหวาชงิชงัรังเกียจนางมากข้ึนไปอกี

นับแต่น้ันมาเนี่ยหยวนหวาจึงผลักเน่ียชิงหลวนตกน�้าทุกคร้ังท่ีมี
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โอกาส หมายให้นางจมน�า้ตาย ท้ังยังใส่ยาระบายลงไปในอาหารให้นางกิน  

วางแผนสังหารต่างๆ นานาเท่าท่ีจะนึกออกและเท่าท่ีจะท�าได้ รวมแล้ว

คือพยายามทุกวิถีทางให้เน่ียชิงหลวนอยู่ไม่เป็นสุขหรือลาจากโลกน้ี 

ไปเสีย

แม้เนี่ยชิงหลวนจะมีจิตเมตตาดุจพระโพธิสัตว์อย่างไร แต่เมื่อ 

ต้องเผชิญกับพ่ีสาวอย่างเน่ียหยวนหวา นางก็ไม่อาจท�าตัวเป็นคนดี 

ได้อีกต่อไป ไม่ว่านางจะปฏิบัติหรือพูดจาโน้มน้าวอย่างเป็นมิตรก็ล้วน 

ไม่ได้ผล ซ�้ายังถูกปองร้ายถึงชีวิตอยู่ตลอดเวลา

นางอยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ลึกๆ ในใจเองก็รู้สึกว่าตนถูกกระท�า

อย่างไม่เป็นธรรม

ไม่ต้องพูดถึงเรือ่งท่ีว่าตนเองข้ามเวลามาได้อย่างไร เรือ่งจกุจกิของ

พวกคนสกุลเน่ียไม่ได้เกีย่วข้องกับตัวนางเลยสกันดิ เพียงพูดถึงคนก่อเร่ือง

อย่างซ่ินหยางโหวกับเนีย่ฮหูยิน โบราณมคี�ากล่าวทีว่่าตาต่อตาฟันต่อฟัน 

มีแค้นต้องช�าระ แต่ก็ควรจะช�าระให้ถูกคนมิใช่หรือ ไฉนต้องจ้องจะมา

ช�าระแค้นกับนางด้วย หรอืเหน็ว่าตอนนีน้างยังเป็นแค่เดก็น้อย จงึหาเรือ่ง

รังแกกันเช่นนี้

หลังเนี่ยหยวนหวาเอาเข็มเย็บปักสามเล่มมาใส่ไว้ในรองเท้าที ่

เนี่ยชิงหลวนสวม นางก็เลิกเห็นแก่หน้าเนี่ยหยวนหวาอย่างสิ้นเชิง

บ้ำเสียจริง! เจ้ำจะรังแกข้ำมำกไปแล้ว

ฝ่ายเน่ียหยวนหวาก็ย่ิงท�าตัวโหดร้ายขึน้ทกุวนั ด้วยอยากจะหาเรือ่ง

ให้เนี่ยชิงหลวนอยู่ไม่เป็นสุขตลอดเวลา

เน่ียชิงหลวนจึงรู ้สึกหดหู่ย่ิงนักเมื่อหวนนึกถึงวันเวลาหลังนาง 



23

ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ข้ามมายังโลกแห่งนี้

ชีวิตช่วงหลายปีมานี้ช่างผ่านไปได้ยากโดยแท้จริง

ดังนั้นพอได้ข่าวว่าเนี่ยหยวนหวาได้รับเลือกให้เป็นพระชายาของ

องค์รัชทายาท ต้องเข้าพิธีอภิเษกสมรสแล้วย้ายออกไปอยู่ต�าหนักบูรพา

เมื่อถึงต้นฤดูวสันต์ปีหน้า ในใจเนี่ยชิงหลวนจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง

นางคิดว่าอย่างไรตนเองก็ได้ชื่อว่าเป็นบุตรีของท่านโหว นอกจาก

เรือ่งทีบิ่ดามารดาเคยกระท�าผดิ ท้ังสองก็ปฏิบติัต่อนางผูเ้ป็นบตุรไีด้อย่าง

ไม่เลว รอให้เน่ียหยวนหวาไสหัวออกไปก่อน เม่ือถึงต้นฤดูวสันต์ปีหน้า

นางอยู่ในจวนโหวกจ็ะได้ทกุอย่างตามต้องการ ชนิดทีเ่รยีกว่าขอลมได้ลม 

ขอฝนได้ฝนเลยทีเดียว

ไม่คิดว่าเนี่ยหยวนหวาจะคาดเดาความคิดของนางได้แต่แรก  

ยามนี้จึงได้แขวนดาบที่ส่องประกายวาววับไว้เหนือศีรษะของนาง

ความหมายของเน่ียหยวนหวาก็คือ 'อย่าคดิว่าพอข้าออกไปพ้นจวน

แล้วเจ้าจะได้ใช้ชวิีตอย่างเป็นสขุ บดัน้ีข้าเป็นพระชายาขององค์รชัทายาท 

เหนือหัวมีฮ่องเต้คอยกดดันไม่ให้ข้ากล้าลงมือท�าอะไรเจ้าเพียงชั่วคราว 

ทว่ารอให้ข้าได้เป็นฮองเฮาก่อนเถอะ ข้าจะมีอ�านาจท่วมท้น ถึงตอนน้ัน

ย่อมหาทางบีบให้เจ้าตายได้ วันเวลาจากนี้เจ้าก็จงใช้ชีวิตด้วยความ

หวาดหว่ันพรั่นพรึงทุกวันไป อยู่กับความคิดที่ว่าถึงตอนน้ันแล้วข้าจะ 

ท�าอย่างไรให้เจ้าตายจะดีกว่า'

บ้ำจริงเชียว! เนี่ยชิงหลวนได้แต่กลอกตา ข้ำกลัวจะแย่อยู่แล้ว

นางกระตุกมุมปาก ยกมือลูบท้ายทอยพลางฝืนย้ิมออกมา  

จากนั้นพูดอย่างหยิ่งทะนง "พี่สาว วางใจเถอะ น้องจะล้างคอให้สะอาด  
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พร้อมให้พี่สาวมาเอาชีวิตได้ทุกเมื่อ"

พูดจบก็ไม่แยแสสีหน้าที่แปรเปลี่ยนของเน่ียหยวนหวา หันหลัง 

แล้วรีบก้าวเดินจากมาทันที
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3

ด้านนอกลานเรอืนของเนีย่หยวนหวา เนีย่ฮหูยินกบัผผีาสาวใช้ของ

เนี่ยชิงหลวนก�าลังยืนรออย่างร้อนใจ

พอเหน็เน่ียชงิหลวนเดินออกมา เน่ียฮหูยินกับผีผาก็รีบเดนิเข้าไปหา 

ทันที

"หลวนเอ๋อร์" เนี่ยฮูหยินคว้ามือทั้งสองข้างของนางไว้ ถามไถ ่

ด้วยความเป็นห่วง "เมือ่ครูน่างเรยีกให้เจ้ารัง้อยู่เพียงล�าพัง นางท�าอะไรเจ้า 

หรือไม่"

หลายปีมาน้ีเน่ียหยวนหวาท�าอะไรเน่ียชิงหลวนมาบ้าง เน่ียฮูหยิน

ย่อมรูด้อียู่แก่ใจ แต่เพราะหว่ันเกรงท่ีเนีย่หยวนหวาเป็นบตุรขีองเน่ียฮูหยิน

คนก่อน ตระกูลฝั่งท่านตาของนางก็นับว่ามีอ�านาจ เนี่ยฮูหยินจึงไม่กล้า

ลงมือท�าอะไร

เนีย่ชงิหลวนจงึเกิดความรูส้กึทีซ่บัซ้อนกับความเอือ้อาทรท่ีเนีย่ฮหูยิน 
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มีให้อยู่บ้าง

จะว่าไปนางก็เป็นมารดาแท้ๆ ของเจ้าของร่างท่ีตนได้มาอาศัย 

ตลอดหลายปีมาน้ีนางปฏิบัติต่อเน่ียชิงหลวนด้วยดีอย่างแท้จริง ทว่า 

พอหวนนกึถึงเรือ่งทีเ่น่ียฮหูยินกับซิน่หยางโหวท�าลงไปในอดตี เนีย่ชงิหลวน 

ก็รู้สึกว่าเนี่ยฮูหยินช่างเหมาะสมกับค�าว่า 'สาวชาเขียว'* ที่ภายนอก 

ดูบริสุทธิ์ดุจดอกบัวขาวจริงๆ

เน่ียชิงหลวนไม่เชื่อว่าในตอนท่ีเน่ียฮูหยินมาหาซิ่นหยางโหว นาง

ไม่มีความคิดจะมาเป็นภรรยาอีกคนของท่านโหว ไม่เช่นนั้นตอนที่นาง 

ตกพุ่มม่าย อยู่บ้านสามีต่อไม่ได้ก็ควรจะกลับไปบ้านมารดาสิ ไฉน 

ต้องมาขอพ่ึงพิงซิ่นหยางโหว นอกจากน้ีหลังจากนางกับซิ่นหยางโหว 

กลิง้บนผา้ปูเตยีง** เมื่อใดทีเ่นีย่ฮหูยนิคนก่อนส่งคนมาขบัไล่นางออกไป

จากจวนโหว เรื่องก็มักจะบังเอิญแพร่ไปถึงหูซิ่นหยางโหวได้ทุกครั้ง 

สุดท้ายนางยังได้อุ้มท้องจนขึ้นเป็นภรรยาเอกอีก

หากบอกว่านางเป็นผูม้คีวามดแีละใสซือ่บรสิทุธ์ิ สนุขัผ่านมาได้ยินเข้า 

ก็ยังต้องหัวเราะ

เนี่ยชิงหลวนค่อยๆ ดึงมือของตนเองออกจากมือเน่ียฮูหยิน 

ด้วยความรูส้กึซบัซ้อน ลอบถมูอืกับเสือ้ผ้าของตนเอง จากนัน้จงึพูดเหมอืน 

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่า "ไม่มีอะไรส�าคัญ พ่ีสาวก็แค่เรียกข้าไว้คุยอะไรด้วย 

สักหน่อยเท่านั้นเอง"

* สาวชาเขียว เป็นศัพท์เฉพาะทางอินเตอร์เน็ต หมายถึงหญิงสาวที่ภายนอกดูบริสุทธิ์ไร้พิษสง แต่ที่จริงเป็น
คนเจ้าแผนการ
** ในพิธีแต่งงานสมัยโบราณ ก่อนถึงพิธีส่งตัวเข้าหอจะมีธรรมเนียมให้เด็กชายสองคนท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
ขึ้นไปนอนกลิ้งบนเตียงคู่แต่งงานใหม่ โดยกลิ้งจากท้ายเตียงไปหัวเตียงและจากหัวเตียงไปท้ายเตียง กลิ้ง 
กลับไปกลับมาจนครบสามรอบ เป็นเครื่องหมายว่าจะมีลูกหลานสมบูรณ์แข็งแรงสืบตระกูลต่อไป ต่อมา 
ค�านี้ยังหมายถึงชายหญิงมีสัมพันธ์กัน
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เนี่ยฮูหยินรีบถาม "นางพูดอะไรกับเจ้าหรือ"

"นางบอกว่าข้าทัง้เฉลยีวฉลาดท้ังน่ารกั ต่อไปรอให้นางได้เป็นฮองเฮา 

เสียก่อน แล้วจะแต่งตั้งข้าให้เป็นองค์หญิง"

ทีเ่น่ียชงิหลวนโกหกเช่นนีเ้พราะนางไม่อยากให้เน่ียฮหูยินเป็นกังวล 

เรือ่งแย่ๆ อย่างการมดีาบห้อยอยู่เหนือหวัพร้อมฟาดฟันลงมาทกุคนืวันน้ัน 

ให้นางรบัรูเ้พียงผูเ้ดียวก็พอ ไม่จ�าเป็นต้องให้เนีย่ฮหูยินต้องพลอยเป็นห่วง

ไปด้วย นอกจากนี้นางไม่ชอบเล่าเรื่องของตนเองให้ผู้อื่นฟังเลยจริงๆ

เห็นได้ชัดว่าขืนท�าเช่นนั้นความเป็นส่วนตัวของนางก็คงไม่เหลือ

"พูดจริงหรือ" เน่ียฮูหยินดูจะไม่เชื่อค�าพูดน้ีพลางถามกลับอย่าง 

เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่า "นางจิตใจดีถึงเพียงน้ีเชียว หลวนเอ๋อร์ อย่ามา 

หลอกแม่เลย"

เน่ียชิงหลวนจึงกล่าวว่า "โธ่ ข้าจะหลอกท่านแม่ไปเพ่ืออันใดกัน  

ว่าไปแล้วเราต่างก็เป็นพ่ีน้อง เลือดย่อมข้นกว่าน�้า นางยังจะท�าอะไรข้า

อีกเล่า"

ผผีาได้ยินดงัน้ันก็ถึงกับเอามอืตบอก ท�าสหีน้ายินดย่ิีงหลงัดต่ืูนตกใจ 

ในตอนแรก บอกว่า "โอ้โห คุณหนูเจ้าคะ เมื่อครู่นี้คุณหนูท�าเอาข้าตกใจ

แทบแย่ ยังคิดว่าที่คุณหนูใหญ่รั้งตัวคุณหนูไว้เพียงล�าพัง ไม่แน่อาจ 

หาทางกลั่นแกล้งทรมานคุณหนูก็เป็นได้"

เนี่ยชิงหลวนชายตามองสาวใช้ที่อายุไล่เลี่ยกัน แย้มยิ้มแล้วเอ่ยว่า 

"กลัน่แกล้งทรมานข้า? เจ้าอย่างกับไม่รูว่้าคณุหนขูองเจ้าเป็นพวกกระดกูเหลก็ 

หนังทองแดง อยากจะกลั่นแกล้งข้าหรือ คงต้องคิดดูให้ดีก่อนว่าตนเอง 

มีก�าลังพอจะท�าได้หรือไม่"



28

ชายาแม่ทัพหยามไม ได้ 1 ่

สาวใช้นามว่า 'ผผีา' ผูน้ีติ้ดสอยห้อยตามเนีย่ชงิหลวนมาตัง้แต่อายุ

ได้เพียงห้าขวบ จะเรื่องสามทรรศนะ* หรือคุณธรรมความดีล้วนถูกนาง

กล่อมเกลาจนบิดเบี้ยวไปเสียหมด ได้ยินนางพูดมาเช่นนี้ สาวใช้มิเพียง

ไม่รู้สึกถึงลับลมคมใน กลับกันยังพูดเสริมอย่างพอใจย่ิง "นั่นสิเจ้าคะ  

คณุหนขูองข้าเก่งกาจ ใครจะมางัดข้อกับคุณหนูข้าทีก่ระดกูแข็งถึงเพียงนี้  

ท้ังยังแข็งแกร่งกว่าก้อนหนิด้วยซ�า้ แขง็แกร่งจนสนุขัไม่กล้ากัด ขนืมากัด

คงฟันหักแน่"

เนี่ยชิงหลวนถึงกับเอ่ยค�าใดไม่ออก

เห็นได้ชัดว่าเป็นค�าชม แต่เหตุใดฟังแล้วพิลึกชอบกลเล่า

เน่ียฮหูยินมองดสูองนายบ่าวพูดจาหยอกล้อข�าขันไม่เอาจรงิเอาจงั

เช่นน้ี ก็รู ้ว่าคงสอบถามความจริงจากปากเนี่ยชิงหลวนไม่ได้ ตอนนี ้

จึงยอมเลิกราไปก่อน ไม่ซักไซ้ไล่เลียงต่อ

เด็กผู้นี้ก็เหลือเกิน ตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็รู้สึกว่าไม่สนิทสนมกัน ไม่ว่า

นางผู้เป็นมารดาจะทุ่มเทกายใจสักเท่าใด ลูกก็ยังวางตัวไม่ห่างเหินแต ่

ไม่สนิทสนมด้วย บางครั้งยังถึงกับคิดว่าชะรอยตนเองคงติดหนี้อันใด 

ไว้กับลูกตั้งแต่ชาติปางก่อน ชาตินี้จึงต้องมาชดใช้ให้

เฮ้อ...สมแล้วที่เขำว่ำมีรักย่อมมีทุกข์

เนี่ยฮูหยินพูดเตือนเนี่ยชิงหลวนอีกหลายประโยค จากน้ันก็จับมือ

ไห่ถังประคองตัวเดินกลับไป

เนี่ยชิงหลวนเองก็พาผีผากลับไปยังเรือนของตนเองเช่นกัน

* สามทรรศนะ ได้แก่ ทรรศนะต่อโลก ทรรศนะต่อชีวิต และทรรศนะต่อการให้คุณค่า
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ดอกล่าเหมย* สเีหลอืงท่ีมมุก�าแพงเพ่ิงจะแย้มบานรบัหมิะอยู่หยกๆ 

เพียงชัว่ลดัน้ิวมอืเดียวกลิน่อายแห่งวสนัต์ก็เต็มเป่ียมเมือ่ดอกซิง่** สีชมพู

ระเรื่อเบ่งบานเต็มกิ่ง

เดอืนสาม ห้วงยามทีว่สนัตฤดูก�าลงัเจดิจรสั เนีย่หยวนหวาออกเรอืน 

ไปเป็นพระชายาองค์รัชทายาท

ตอนที่นางออกไปพ้นจวนโหว เนี่ยชิงหลวนรู้สึกได้ทันทีว่าท้องฟ้า 

ดูกว้างไกล ทะเลแผ่ไพศาล พาให้สภาพจิตใจดีขึ้นมากทีเดียว

อย่างน้อยนับแต่นี้ไปนางก็ไม่ต้องกังวลว่าในอาหารท่ีกินจะม ี

สิ่งปลอมปน ไม่ต้องกังวลว่าจะมีงูซ่อนอยู่ยามเลิกผ้าห่มเข้านอน หรือจะ

มีแมงป่องคลานออกมาจากใต้หมอน

แค่นึกถึงวันเวลาหลายปีท่ีผ่านมา เนี่ยชิงหลวนก็รู้สึกว่านางอาจ

เขียนประวัติศาสตร์ท่ีอาบด้วยเลือดและน�้าตาออกมาได้ยาวเป็นเล่ม 

ทีเดียว

เรื่องเหล่าน้ีแต่ละตัวอักษรเขียนด้วยเลือดและน�้าตาอย่างแท้จริง  

นิยายปู้ปู้จิงซิน*** มีเรื่องเช่นนี้หรือไม่เล่า

ยามเย็นวันที่เนี่ยหยวนหวาออกเรือนไป เนี่ยชิงหลวนกินข้าวอย่าง

ตะกรุมตะกรามเข้าไปถึงสามชาม

ผผีาคอยดอูยูข้่างๆ อย่างเป็นห่วง สดุท้ายอดไม่ได้ต้องออกปากเตอืน  

"คุณหนู กินมากเช่นนี้ไม่กลัวท้องไส้จะระเบิดออกมาหรือเจ้าคะ"

เน่ียชงิหลวนเคีย้วตุย้ๆ มไิด้ส�ารวมกิรยิาสกันดิ "ข้าดใีจ กินมากหน่อย 

* ดอกล่าเหมย (เหมยเดือนสิบสอง) เป็นไม้ดอกที่ออกดอกในฤดูหนาว ส่วนมากเป็นสีเหลือง แต่ก็มีที่สีชมพู
หรือแดง คนทั่วไปรู้จักในชื่อต้น Japanese Allspice (Chimonanthus praecox) แต่คนญี่ปุ่นเรียกโรไบ
** ดอกซิ่ง คือดอกแอปปริคอต 
*** นิยายปู้ปู้จิงซิน ในฉบับภาษาไทยใช้ชื่อว่า 'เจาะมิติพิชิตบัลลังก์' เขียนโดยถงหัว
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จะต้องกลัวอะไร"

"แต่เมือ่ก่อนตอนทีค่ณุหนูเคยบอกว่าไม่ดใีจก็กินมากอยู่แล้วนีเ่จ้าคะ  

ไม่ดีใจก็กินมาก ดีใจก็ยังกินมาก โธ่ คุณหนู ถ้ากินเช่นน้ีต่อไป ช้าเร็ว 

ต้องกลายเป็นหมูแน่เจ้าค่ะ"

เนี่ยชิงหลวนรู้สึกอับจนค�าพูด ได้แต่คิดว่าสาวใช้ผู้นี้ไม่รู้จักพูดจา

ดีๆ เลยจริงๆ

แต่แล้วจู่ๆ  ผผีาก็หัวเราะ "คุณหน ูข้ารูว่้าท่านดใีจเพราะคณุหนใูหญ่

ออกเรือนไปแล้ว เมื่อครู่ข้าแค่ล้อคุณหนูเล่นเท่านั้นเองเจ้าค่ะ"

จากนั้นนางก็ถามขึ้นอย่างกระตือรือร้น "คุณหนู ข้าเติมให้อีกชาม

ดีหรือไม่เจ้าคะ"

เนี่ยชิงหลวนวางตะเกียบ ขืนยังกินเช่นนี้ต่อ นางได้กลายเป็นหมู

จริงๆ แน่

พอเห็นนางไม่กินแล้ว สาวใช้ก็เข้ามาเก็บชามกับตะเกียบแล้ว

ท�าความสะอาด จากนัน้ชงชาถ้วยหนึง่มาให้ ก่อนจะหยิบโถเคลือบก้นขาว 

ที่ใส่เมล็ดแตงมาให้อย่างรู้งาน

สองนายบ่าวนั่งแทะเมล็ดแตงพลางพูดคุยสัพเพเหระกัน

เนี่ยชิงหลวนพลันรู้สึกเสมือนได้เปล่งเสียงร้องเพลงเกษตรกรทาส

ขับขานเพลงปลดปล่อย* ก็ไม่ปาน สีหน้าย้ิมแย้มพลางพูดว่า "โธ่ ผีผา 

ไม่รูห้รอืว่าตัง้แต่ข้าสีข่วบ ก็หวังเพียงให้เนีย่หยวนหวาออกเรือนไปให้พ้นๆ 

รอแล้วรอเล่ามาถึงสิบเอ็ดปี รอเสียจนผมแทบจะหงอกหมดหัวอยู่แล้ว"

ผผีาจงึว่า "คุณหนู ไม่คิดหรอืว่าคุณหนูใหญ่ออกเรือนไปแล้ว ต่อไป 

* เกษตรกรทาสขบัขานเพลงปลดปล่อย เป็นหนึง่ในร้อยบทเพลงรกัชาตท่ีิพรรคคอมมวินสิต์จนีแนะน�า เน้ือหา
เป็นการสรรเสริญพรรคท่ีได้ช่วยปลดปล่อยเกษตรกรชาวทเิบตจากระบบเกษตรกรทาสในระบอบการปกครองเดมิ
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ในจวนโหวก็จะไม่มีใครครุ่นคิดหาทางจะจัดการกับคุณหนู หรือหาทาง

สังหารคุณหนูได้อีกแล้ว"

เนี่ยชิงหลวนพยักหน้าเห็นด้วยอย่างเบิกบาน

ผีผาถ่มเปลือกเมล็ดแตงออกมาแล้วพูดอย่างเย็นชา "คุณหนู ข้า

คร้านจะพูดแล้ว ท่านมักจะบอกว่าตนเองเป็นคนเฉลียวฉลาด เหตุใด 

มองเหตุผลในเรื่องนี้ไม่ออก อย่าลืมสิเจ้าคะ บัดนี้คุณหนูใหญ่ออกเรือน

ไปแล้วก็จริง แต่คนท่ีนางแต่งงานด้วยคือองค์รัชทายาทเชียวนะเจ้าคะ  

รูห้รอืไม่องค์รชัทายาทหมายความว่าอนัใด คนท่ีจะข้ึนเป็นฮ่องเต้ในอนาคต 

อย่างไรเล่า ในภายภาคหน้าคุณหนูใหญ่จะได้เป็นฮองเฮา แค่ช่วงที่นาง

ได้เป็นพระชายาขององค์รัชทายาทจะหาทางจัดการท่านก็ง่ายราวกับ 

พลิกฝ่ามือ ไม่ต้องพูดถึงตอนที่นางได้ข้ึนเป็นฮองเฮา จะบี้ท่านให้ตาย

เหมือนบี้มดก็ยังท�าได้ เชื่อหรือไม่เล่า"

เชื่อสิ เหตุใดจะไม่เชื่อ แต่คนเรำไม่จ�ำเป็นต้องเอำแต่คิดในแง่ร้ำย

กับทุกเรื่องก็ได้กระมัง

เน่ียชิงหลวนโต้ตอบอย่างมองโลกในแง่ดี "แม้จะบอกว่าฮ่องเต้ 

มพีระโอรสเพียงพระองค์เดียว แต่พระองค์ก็มพีระอนชุาด้วยนีน่า ซ�า้ยังมี

พระอนุชาตั้งหลายองค์ เมื่อพระปิตุลาเข้มแข็งแต่พระนัดดาอ่อนแอ  

รอจนพระองค์สวรรคตไปอย่างกะทันหัน ถึงตอนนั้นใครจะได้เป็นฮ่องเต้

ก็ยังมีสองทางให้เลอืก อกีอย่างต่อให้องค์รชัทายาทได้ข้ึนเป็นฮ่องเต้จรงิๆ 

เจ้าคดิว่าการจดัการต�าหนักในเป็นเรือ่งง่ายหรอื เดก็น้อยเอ๋ย ช่างไร้เดยีงสา 

จนไม่รูอ้ะไรบ้างเลย ทีท่ี่มสีตรอียู่รวมกันมากนีไ่ม่ต้องหวาดหว่ันหรอกหรือ 

ทั้งคมดาบเงากระบี่ท่ีมองไม่เห็น คนกินคนไม่ใช่เร่ืองแปลก เจ้าคิดว่า 
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เน่ียหยวนหวาจะได้ขึ้นแท่นเป็นฮองเฮาได้อย่างสบายๆ หรืออย่างไร  

ต่อให้นางได้เป็นฮองเฮาแล้วก็ต้องหาทางน่ังอยู่ในต�าแหน่งน้ันให้ได้อย่าง

มั่นคง ต่อให้นางนั่งได้มั่นคงดีแล้ว วันนี้ต้องจัดการพระสนมผู้นี้ วันพรุ่ง

ต้องจัดการนางก�านัลผู ้น้ัน ยังต้องพยายามสอดเท้าข้างหน่ึงเข้าไป

เก่ียวข้องกับราชส�านักข้างนอก นางจะเหลอืก�าลงัพอมาจดัการข้าอกีหรือ 

ที่ข้ากินเอร็ดดื่มอร่อยเล่นสนุกเพลิดเพลินก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว"

ผผีาไม่ชอบพูดจาอ้อมค้อม นางจงึสาดน�า้เย็น* ออกมาโดยไม่ลงัเล

เช่นนี้

"แต่คุณหนูเจ้าคะ ท่านไม่คิดหรือว่าด้วยนิสัยและวิธีการของ 

คุณหนูใหญ่ ต่อให้สตรีในต�าหนักในจะร้ายกาจสักเพียงใด คงมีแต่นาง 

ท่ีจะได้กินคนอืน่ ไม่มใีครได้กินนางกระมงั อกีอย่างจากนสิยัเจ้าคดิเจ้าแค้น 

ของนาง ต่อให้เหน็ดเหนื่อยจนแทบคลาน ก็คงนอนคิดว่าจะท�าอย่างไร

ท่านจึงจะรู้สึกว่าตายเสียยังดีกว่ามีชีวิตอยู่ ดังนั้นข้าขอเตือนว่าท่านจง 

มุ ่งมั่นคิดหาทางเอาตัวรอดจากเงื้อมมือมารของคุณหนูใหญ่ให้ได้ 

จะดีกว่า"

ในที่สุดเน่ียชิงหลวนก็ฟังค�าพูดผีผาเสียจนหมดอารมณ์จะแทะ

เมล็ดแตง

ในฐานะคนทีต่่อสูก้ับเนีย่หยวนหวาด้วยสตปัิญญาอย่างกล้าหาญ

มาถึงสิบเอ็ดปี มีหรือนางจะไม่รู้ว่าเนี่ยหยวนหวาเป็นคนเช่นไร

แต่นางมักชอบมองเรื่องทั้งหลายในแง่ดี

ดเูอาส ิตอนแรกเนีย่หยวนหวาคดิแต่จะหาทางสงัหารนางให้ตายเสยี  

* สาดน�้าเย็น เป็นส�านวน หมายถึงการพูดจาบั่นทอน ท�าลายก�าลังใจหรือความกระตือรือร้นของผู้อื่น
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แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นอยากให้นางอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็น

อันที่จริงเนี่ยชิงหลวนก็รู้ดีว่าเนี่ยหยวนหวาคิดอะไร

เน่ียหยวนหวาคงคิดว่าความตายนัน้ง่ายเกินไปส�าหรับเน่ียชงิหลวน 

จึงมุ่งมั่นคิดหาทางจัดการนางให้อ่วมเสียก่อน ปล่อยนางมีชีวิตอยู่ด้วย

ความหวาดกลัว รอจนถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยลงมือสังหาร

น่ีก็เหมือนกับการที่แมวจับหนูได้แต่กลับไม่รีบร้อนจะกินเข้าไป 

เอาแต่หยอกล้อเหยื่อเล่นอย่างช้าๆ จนตนเองรู้สึกหน�าใจ เมื่อความแค้น

ในอกถูกระบายออกมาหมดแล้ว จงึค่อยสวาปามนางเข้าไปเตม็ปากเตม็ค�า

เนี่ยชิงหลวนเอามือลูบล�าคอตนเอง ชั่วขณะหน่ึงรู้สึกราวกับว่า 

ดาบที่เนี่ยหยวนหวาแขวนไว้ห้อยต�่าลงมาอีกหนึ่งชุ่น*

สองเดอืนผ่านไปเนีย่ชงิหลวนก็ย่ิงรูส้กึว่าดาบทีแ่ขวนไว้เหนือศรีษะ

เล่มนั้นแกว่งต�่าลงกว่าเดิมอีกหนึ่งชุ่น

นั่นเพราะฮ่องเต้หลงอันตี้ได้ส่งขันทีน้อยผู้หนึ่งมาแจ้งข่าว ฮ่องเต้ 

มีพระประสงค์จะให้ซิ่นหยางโหวพาสมาชิกตระกูลทุกคนทั้งเด็กและ 

เฒ่าชราเข้าวังไปฉลองงานเลี้ยงพระญาติในวันเทศกาลตวนอู่**

หรอืพูดอกีอย่างคอืในวันเทศกาลตวนอูจ่ะต้องได้พบหน้าเน่ียหยวนหวา 

อย่างแน่นอน

คิดจะเล่นงำนข้ำในงำนเลี้ยงพระญำติกระมัง

เนี่ยชิงหลวนร้องถามฟ้าอย่างไร้สุ ้มเสียง นางหวังตัดขาดกับ 

* ชุ่น คือหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
** เทศกาลตวนอู ่หรอืตงโหงว จดัขึน้ทกุวันที ่5 เดอืน 5 ตามปฏิทินจนัทรคตเิพ่ือระลกึถึงซวีหยวน กวีและขุนนาง 
ผู้พลีชีพตนเพ่ือต่อต้านความอยุติธรรมในราชส�านัก ซึ่งในเทศกาลน้ีผู้คนจะท�าบ๊ะจ่างเซ่นไหว้เทพเจ้า และ 
มีประเพณีแข่งเรือมังกรในแม่น�้า
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เนี่ยหยวนหวา ตลอดชีวิตนี้ไม่ขอไปมาหาสู่กันอีก กลับต้องไปกินข้าว 

ร่วมกันทั้งที่ไม่มีเหตุจ�าเป็นเช่นนี้ นางยังจะกินลงหรือ
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4

ทีเ่รยีกว่างานเลีย้งฉลองพระญาตใินวันเทศกาลตวนอูน่ัน้ แท้จรงิแล้ว 

เป็นเพียงลูกไม้ประการหนึ่งของฮ่องเต้หลงอันตี้เท่านั้น

ตระกูลท่ีได้รบัเชญิมาในวันนี ้จะมากน้อยย่อมมคีวามเก่ียวข้องกับ

ฮ่องเต้ หรือท่ีได้รับการขนานนามว่าราชตระกูล และผู้ท่ีสามารถข้ึนเป็น

ราชตระกูลได้ย่อมมีอ�านาจและอิทธิพลในมือ ด้วยเหตุน้ีจะไม่ให้ฮ่องเต้

หลงอันตี้พยายามโน้มน้าวให้พวกเขามายืนฝั่งเดียวกับพระองค์ได้หรือ

คณุสมบติัหนึง่ของผูเ้ป็นฮ่องเต้คือต้องเชีย่วชาญในการสร้างสมดลุ 

ฮ่องเต้หลงอันตี้ก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบสร้างสมดุลเช่นนี้

งานเทศกาลตวนอูค่ราวนี ้ในนามอ้างว่าเป็นการกินเลีย้งในหมูพ่ระญาติ  

แต่โดยนัยแล้วหมายถึงการหนุนสถานะของราชตระกูลให้สูงเด่น ทว่า 

ผ่านไปได้ไม่ถึงสองวันฮ่องเต้หลงอันตี้ก็หาข้ออ้างเชิญขุนนางระดับสูง 

มาร่วมกินอาหารด้วย หวังใช้งานเลี้ยงครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า 'ตัวข้า
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ประหนึ่งน�้าฟ้าพร่างพรมลงมาสู่ผู้คนอย่างเท่าเทียม ในความคิดของข้า 

พวกเจ้าล้วนมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน'

เป็นเช่นนีม้าหลายปีจนทกุคนคุน้ชนิเสยีแล้ว เรือ่งทีแ่ปลกจงึไม่นบัว่า 

แปลกแต่อย่างใด

เนี่ยชิงหลวนเองก็ติดตามซิ่นหยางโหวกับเนี่ยฮูหยินเข้าวังไปด้วย

วังหลวงแห่งนี้นางเคยเข้ามาแล้วสองครั้ง ล้วนเป็นตอนที่ฮ่องเต ้

หลงอนัต้ีเชญิทุกคนมากินเลีย้งทัง้ท่ีไม่มกิีจธุระอนัใด เมือ่ก่อนนางเข้ามา

ด้วยฐานะบุตรีของขุนนางใหญ่ แต่คราวนี้นางมีฐานะเป็นสมาชิกของ 

ราชตระกูลแล้ว

งานเลี้ยงเทศกาลตวนอู่ครั้งนี้จัดขึ้นที่อุทยานตงเน่ย

อุทยานตงเน่ยปลูกดอกเสาเย่า* ไว้ทั่ว ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า 

'อุทยานเสาเย่า'

ตอนท่ีเนี่ยชิงหลวนกับบิดามารดาไปถึงอุทยานตงเน่ยนั้น สมาชิก

ราชตระกูลส่วนใหญ่ก็มาถึงแล้ว

แม้จะบอกว่าฮ่องเต้หลงอันตี้มีเหล่าพระญาติที่เป็นชายซึ่งได้รับ

แต่งตั้งเป็นชินอ๋อง** จ�านวนไม่น้อย แต่พระญาติเหล่านี้ถูกส่งไปอยู ่

ตามดินแดนศักดินาของตนนานแล้ว หากไม่มีค�าสั่ง ไม่ต้องกลับมา 

เมืองหลวง ฮ่องเต้หลงอันตี้เองก็มิได้เรียกให้พวกเขาเร่งเดินทางกลับมา

นับหลายพันหลี่*** เพื่อร่วมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลตวนอู่

* ดอกเสาเย่า เป็นไม้ดอกตระกูลเดียวกับโบตั๋น ดอกขนาดใหญ่ทรงเหมือนถ้วย กลีบดอกมีทั้งสีม่วงอมแดง 
สีชมพู สีขาวอมแดง หรือสีขาวล้วน มีเกสรสีเหลือง
** ชนิอ๋อง เป็นต�าแหน่งเชือ้พระวงศ์ชายล�าดบัทีห่นึง่ โดยมากผูท่ี้ได้รบัต�าแหน่งน้ีมกัเป็นพระโอรส พระเชษฐา 
หรือพระอนุชาในองค์จักรพรรดิ
*** หลี่ (ลี้) หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน  เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ในบรรดาสมาชกิราชตระกูลขณะนี ้หากว่ากันด้วยเร่ืองสถานะแล้ว 

ครอบครัวของซิ่นหยางโหวจึงถือว่าสูงศักดิ์มากที่สุด

ดังนั้นพอเหล่าสมาชิกราชตระกูลในอุทยานเห็นซิ่นหยางโหวกับ

ครอบครัวเดินเข้ามาถงึ ไม่ว่าก่อนหน้าจะพูดคุยเรื่องไร้สาระหรือหลบชม

ดอกเสาเย่าอยู่ด้านข้างก็ตามที ถึงตอนนี้ล้วนพากันเข้ามาห้อมล้อม

ครอบครวัของซิน่หยางโหวและเอ่ยทกัทายพวกเขาด้วยค�าพูดต่างๆ นานา

ซิ่นหยางโหวรู้สึกมีหน้ามีตาถึงที่สุด อดไม่ได้ท่ีจะเหยียดแผ่นหลัง

ให้ตรง ค�าพูดค�าจาก็ฟังดูทะนงในศักดิ์ขึ้นมาบ้าง

เนี่ยชิงหลวนเดินตามซิ่นหยางโหว ได้ลิ้มลองประสบการณ์จันทรา

ท่ามกลางหมู่ดาวด้วยตนเอง ก่อนถูกเหล่าสมาชิกหญิงของราชตระกูล 

ดึงไปทางโน้นทีลากมาทางนี้ทีพลางต่างสรรหาค�าพูดมายกยอปอปั้น

พูดประจบเอาใจกันเสียจนนางเริ่มจะร�าคาญ จึงหาข้ออ้างลากตัว

ผีผาไปหลบอยู่หลังดงดอกเสาเย่า

สองนายบ่าวไม่สนใจจะรักษากิริยา ตัดสินใจน่ังยองหลบอยู ่

หลังดงของเสาเย่าสีม่วงอันดกดื่น

ผีผาซับเหงื่อที่หน้าผากแล้วว่า "คุณหนู ข้าจ�าได้ว่าเมื่อก่อนท่าน 

เคยบอกข้าว่าหญิงคนหนึ่งเทียบได้กับเป็ดห้าร้อยตัว* ตอนนั้นข้าไม่เชื่อ 

แต่ตอนนี้เชื่อแล้วเจ้าค่ะ"

เน่ียชิงหลวนรวบชุดกระโปรงสีม่วงดอกติงเซียง** เข้ามาอีกหน่อย 

กันมิให้ใครท่ีอยู่ด้านนอกเห็นชายชุดแล้วรู้ว่าหลังดงดอกเสาเย่ามีคน 

* หญิงคนหน่ึงเทียบได้กับเป็ดห้าร้อยตัว เป็นค�าเปรียบเปรย เนื่องจากเป็ดมักจะส่งเสียงก้าบๆ ตลอดท้ังวัน 
ส่วนผู้หญิงก็มักจะชอบพูดคุยจุ๊กจิ๊กไม่หยุดปากเช่นกัน
** ดอกติงเซียง คือดอกไลแล็ก
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หลบอยู่ ก่อนตอบกลับไป "ก็ใช่น่ะสิ เจ้านับดูที ข้างนอกมีเป็ดสักกี่ตัว"

ผผีาชะโงกออกไปมองเกือบครึง่ศรีษะอย่างระวังตวั ก่อนจะกางนิว้

ขึ้นนับ สุดท้ายท�าสีหน้างุนงง "คุณหนู มีมากเหลือเกิน ข้านับไม่ถูกหรอก

เจ้าค่ะ"

เนี่ยชิงหลวนหัวเราะ "ข้าพูดเฉยๆ เจ้ากลับจริงจัง ไม่ต้องนับหรอก 

ถ้ามีเป็ดไม่ถึงหมื่น ก็คงมีสักแปดเก้าพันเห็นจะได้"

จู่ๆ ก็มีเสียงอันอ่อนโยนดังขึ้นเหนือกระหม่อม "เป็ดอะไรกันหรือ"

แสงแดดสาดส่องลงมาพอดี อาบชุดปักลวดลายหรูหราสีน�้าตาล

อมเหลืองของคนผู้นั้นจนเจิดจ้ากระจ่างตา

ผีผาหันไปพูดกับเนี่ยชิงหลวน "เป็นฉินซื่อจื่อ* เจ้าค่ะ"

ฉนิซือ่จือ่มีนามว่า 'ฉนิชงิ' เป็นบตุรชายคนโตของฉนิก๋ัวกง** ประจ�า

รัชสมัยนี้ บัดนี้มีอายุได้ยี่สิบสามปี ทว่าท่าทางเปี่ยมด้วยสง่าราศีเฉกเช่น

ขุนนางในเมืองหลวง

ตระกูลของฉินก๋ัวกงกับซิ่นหยางโหวคบหาเป็นสหายกันมาอย่าง

ยาวนาน จะบอกว่าสองตระกูลมีสัมพันธ์ใกล้ชิดแนบแน่นก็ไม่เป็นการ

กล่าวเกินจริง เนี่ยชิงหลวนไม่เพียงรู้จักฉินชิงผู้น้ี ซ�้ายังสนิทสนมกับเขา

มากด้วย

ในวัยเด็กก็เคยทะเลาะกันมาไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้ง 

รอยย้ิมใสซื่อผุดขึ้นบนใบหน้าเนี่ยชิงหลวนทันที "ท่ีแท้ก็พ่ีใหญ่ฉิน

นี่เอง"

* ซื่อจื่อ เป็นค�าเรียกทายาทผู้สืบทอดชั้นยศ ปกติคือบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอก
** ก๋ัวกง คอืบรรดาศกัดิใ์นสมยัโบราณ เป็นต�าแหน่งซ่ึงกษตัรย์ิแต่งต้ังให้เช้ือพระวงศ์หรอืผูม้คีวามดคีวามชอบ 
บรรดาศักดิ์ 5 ขั้นรองจากชั้นอ๋อง คือ กง โหว ป๋อ จื่อ และหนาน ซึ่งแต่ละสมัยมีค�าเรียกและล�าดับแยกย่อย
ต่างกัน กั๋วกงถือเป็นขั้นหนึ่งคือขั้นสูงสุดในล�าดับกง (กงเจวี๋ย)
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ฉินชิงเองก็ส่งย้ิมไร้พิษภัยกลับไปให้นางเช่นกัน แล้วจึงถามต่อ  

"เมื่อครู่พวกเจ้าพูดเรื่องเป็ดอะไรกันหรือ"

เน่ียชิงหลวนคิด เป็ดท่ีนางพูดถึงเมื่อครู่ มารดาของฉินชิงก็อยู่ใน

จ�านวนห้าร้อยตัวน้ันด้วย จึงแกล้งท�าเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราว "อ้อ เมื่อครู่น้ี 

ข้าพูดกับผีผาเรื่องเป็ดย่างท่ีหอชิงเฟิงน่ากินนัก วันหน้าควรหาโอกาส 

ไปกินเป็ดย่างกันสักมื้อ"

ฉินชิงไม่นึกสงสัยอะไรอีกจึงย้ิมแล้วกล่าวว่า "อีกสักสองสามวัน 

ขอเชิญไปกินด้วยกัน"

เขาว่าแล้วก็ค้อมกายลงเล็กน้อย ย่ืนมือข้างขวามาให้ รอยย้ิม

ประดับมุมปากพลางเอ่ย "พื้นนี่เฉอะแฉะนัก ลุกขึ้นเถอะ"

เนี่ยชิงหลวนส่งมือให้เขาแต่โดยดี ฉินชิงคว้าจับไว้แล้วดึงนางให้ 

ลุกขึ้น

ทว่าไม่มีใครฉุดให้ผีผาลุก จึงจ�าต้องตะเกียกตะกายลุกขึ้นเอง 

ฉนิชงิดงึเนีย่ชงิหลวนลกุขึน้แล้ว แต่ยังจบัมอืนางไว้ไม่ปล่อย กลบักัน 

เขานิ่วหน้าถาม "เหตุใดมือเจ้าเย็นเฉียบนัก"

เนีย่ชงิหลวนไม่มทีางบอกเขาแน่ว่าท่ีมอืตนเป็นเช่นน้ีเพราะใกล้เป็น

ระดู จึงได้แต่แสร้งพูดเป็นอื่นไป "อ้อ อาจเพราะอีกสักครู่จะได้เข้าเฝ้า 

ฝ่าบาทแล้ว ข้าตื่นเต้น มือก็เลยเย็นน่ะ"

ฉินชิงน่ิงเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนเอ่ยว่า "อีกสักครู่มาอยู่ข้างข้าสิ  

เจ้าจะได้ไม่ตื่นเต้น"

เน่ียชิงหลวนแอบล้อเขาอยู่ในใจ พ่ีใหญ่ คิดว่ำตัวเจ้ำนิ่งสุขุมดุจ 

ผืนทะเลรำบเรียบหรือ อยู่ข้ำงๆ เจ้ำแล้วจึงไม่ต้องตื่นเต้น
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นางก�าลังจะออกปากบอกว่านางขอกลับไปอยู่ข้างๆ บิดามารดา

ของตน กลับรู้สึกได้ว่ามีคนมากระตุกชายแขนเสื้อหลายที พอนางหันไป

มองดู...เป็นผีผานั่นเอง

"คุณหนู" ผีผาเขยิบเข้ามาใกล้ กระซิบบอกว่า "องค์รัชทายาทกับ

พระชายามาแล้วเจ้าค่ะ"

เน่ียชงิหลวนหันมองตามสายตาของผผีา พบองค์รชัทายาทหลีจ่ิง่หยวน 

กับเนี่ยหยวนหวาก�าลังเดินผ่านประตูวงจันทร์* เข้ามาในอุทยาน

ผูค้นในอทุยานตงเน่ยพากนัคกุเข่าลงทนัท ีปากร้องถวายความเคารพ  

"องค์รัชทายาททรงพระเจริญพันปี พระชายาทรงพระเจริญพันปี"

เนี่ยชิงหลวนก็คุกเข่าไปกับทุกคนด้วย

รอจนองค์รัชทายาทตรัสว่าลุกขึ้นยืนได้ นางจึงค่อยลุกขึ้น

เมื่อนางเงยหน้าขึ้นก็สบสายตาเนี่ยหยวนหวาที่มองมาพอดี

สายตาเน่ียหยวนหวากวาดมองท่ัวร่างของนางหลายรอบ จากนั้น

หันไปมองฉินชิง เลื่อนสายตาลงจับจ้องที่มือข้างขวาของฉินชิงอยู่นาน 

มุมปากปรากฏลักษณะคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม แล้วจึงค่อยถอนสายตา 

กลับไป

แม้ฉนิชงิจะสวมเสือ้แขนกว้าง แต่ก็ไม่อาจบดบงัมอืขวาทียั่งกุมมอื

เนี่ยชิงหลวนได้มิด หากมีคนคิดมากมาเห็นเข้า คงพอจับสังเกตอะไร 

บางอย่างได้

ในตอนนัน้เองเน่ียชงิหลวนก็สะบัดมอืจากมอืของฉินชิง ท�าไม้ท�ามอื 

บอกลา ก่อนหลบไปหาซิ่นหยางโหวกับมารดาที่ยืนอยู่อีกด้านพร้อมกับ

* ประตูวงจันทร์ คือประตูที่เจาะเป็นรูปวงกลม
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ผีผา

หลังองค์รัชทายาทกับพระชายาเข้าไปน่ังในที่ของตนแล้ว ผู้คน 

ในอุทยานย่อมพากันเข้าไปห้อมล้อม คราวนี้คนท่ีเป็นจันทราท่ามกลาง

หมู่ดาวได้เปลี่ยนเป็นองค์รัชทายาทกับพระชายาแทน

เนี่ยชิงหลวนไม่สนใจจะท�าตัวเป็นดาวดวงหนึ่งในหมู่ดาวทั้งหลาย 

ดังนั้นจึงเลือกสถานที่เงียบสงบเพื่อนั่งหลบผู้คน

แต่นั่งได้ไม่นาน หนึ่งในจันทราสองดวงก็เดินเข้ามาหา

เนี่ยหยวนหวานั่งลงบนเก้าอี้กลมตัวหนึ่งตรงข้ามเนี่ยชิงหลวนแล้ว

มองดูนาง

เนีย่ชงิหลวนรูด้ว่ีาเน่ียหยวนหวาต้องมาหาเรือ่งให้นางเดอืดเนือ้ร้อนใจ 

เป็นแน่ จึงท�าสีหน้ารังเกียจแล้วเบือนหน้าหนี ไม่คิดจะมองคนตรงหน้า

เน่ียหยวนหวามองประเมนินางอยู่รอบหนึง่ก่อนเป็นฝ่ายเอ่ยขึน้ก่อน 

"สีหน้าน้องสาวดูไม่สู้ดี คิดแล้วช่วงนี้น่าจะใช้ชีวิตอย่างดีมิใช่หรือไร"

ชายกระโปรงของเนี่ยชิงหลวนมีใบไม้ติดอยู่ เป็นใบไม้ที่ติดมา 

ตอนนางนั่งยองอยู่ในดงดอกเสาเย่า นางก้มลงหยิบใบไม้ใบนั้น สองนิ้ว

หนีบก้านใบไม้บอบบางถือเล่น อกีด้านก็ตอบค�าถามเนีย่หยวนหวาอย่าง

คร้านๆ "พี่สาว...ท่านไม่อยู่ที่บ้าน ข้าย่อมใช้ชีวิตอย่างดี กินดื่ม นอนหลับ 

เที่ยวเล่นแสนสบาย ดูสิ ข้าอ้วนขึ้นด้วย"

เน่ียหยวนหวาหัวเราะ ชายแขนเสื้อกว้างสีแดงเข้มลายดอกไม ้

ปักดิ้นทองปัดกลีบดอกเสาเย่าที่เพ่ิงร่วงหล่นลงบนกระโปรงของนาง  

"ดูท่าแล้วน้องสาวไม่ได้คิดถึงข้าเลยสักนิด พี่สาวเสียใจจริงๆ"

เนี่ยชิงหลวนรังเกียจท่าทางเสแสร้งของเนี่ยหยวนหวาย่ิงนัก  
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คิดอยากท�าให้นางอยู่ไม่สุขบ้าง

เนี่ยชิงหลวนเงยหน้าขึ้น พลันเห็นว่าในบรรดาผู้คนที่รายล้อม 

องค์รัชทายาทมีสตรีในอาภรณ์ชาววังหลายนางยืนอยู่ด้วย แต่ละนาง 

ล้วนแล้วแต่หน้าตางดงามสดใส มีเสน่ห์ตรึงใจ

เนี่ยชิงหลวนจึงยิ้มพลางว่า "ท่านมีน้องสาวมากถึงเพียงนี้ ยากนัก

ที่จะมีใจนึกถึงข้า น้องสาวคนนี้รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนัก"

เนี่ยชิงหลวนพูดจบก็ท้ิงใบเสาเย่าลงกับพ้ืน แย้มย้ิมพลางเอ่ยว่า 

"อ้อ ว่าไปแล้วพีส่าวช่างโชคด ีตอนอยูท่ีจ่วนโหวแต่ละวนัมีเพยีงข้าผูเ้ป็น

น้องสาวคอยอยู่เป็นเพ่ือนเล่นคลายเหงา หลังแต่งกับองค์รัชทายาท 

พระองค์คงกลัวท่านจะเหงา จึงได้หาน้องสาวมาให้มากมายเช่นนี้  

ยามค�า่คนืคอยอยู่ปรนนบิตัอิงค์รชัทายาท พอกลางวันก็มาเฝ้ารับใช้ท่าน 

ท่านคงได้ใช้ชวิีตอย่างไม่เปล่าเปลีย่ว ได้ยินว่าน้องสาวคนหนึง่ให้ก�าเนิด

พระโอรสแด่องค์รัชทายาทแล้วด้วย แต่งไปแล้วได้เป็นมารดาของผู้อื่น

เช่นนี้ ท่านคงต้องรู้สึกยินดีเป็นแน่"

องค์รัชทายาทหลี่จิ่งหยวนมีพระสนมมากมาย ก่อนแต่งงานกับ 

เนี่ยหยวนหวาก็มีพระโอรสอยู่ก่อนแล้วคนหนึ่ง เรื่องนี้มิใช่ความลับใน 

ราชส�านักแต่อย่างใด

ในท่ีสดุสหีน้าเนีย่หยวนหวาก็แปรเปลีย่น แม้แต่เคร่ืองประทนิผวิที่

ตบแต่งมาอย่างประณีตก็ยังปิดไม่มิด

เนี่ยชิงหลวนแค่นหัวเราะอย่างดูแคลน

ต่อให้เป็นหญิงท่ีสามารถประนีประนอมต่อผู้คนเพียงใด แต่ต้อง

กลายเป็นแม่ของบตุรผูอ้ืน่หลงัตบแต่งได้ไม่นานเช่นนี ้ไหนเลยจะไม่รู้สกึ
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ตะขิดตะขวงใจ

ทว่าไม่ช้า สีหน้าเนี่ยหยวนหวาก็กลับมาเป็นปกติ

"น้องสาว เจ้ายังวาจาแหลมคมไม่เปลี่ยน" เนี่ยหยวนหวาท�าทีเป็น

ทอดถอนใจทหีนึง่แล้วจงึว่า "พอแต่งงานเข้ามาก็มน้ีองสาวกลุม่ใหญ่รายล้อม  

ทั้งมีเด็กชายคนหนึ่งมาเรียกข้าว่าแม่ ความรู้สึกเช่นน้ีน้องสาวคงอยาก 

ลิ้มลองบ้างกระมัง"

เน่ียชงิหลวนหวัใจเต้นตบุๆ รบัรูโ้ดยสญัชาตญาณว่าเน่ียหยวนหวา

จะต้องมีแผนร้ายเป็นแน่

จริงดังคาด ชั่วครู ่ถัดมาเน่ียหยวนหวาก็แย้มยิ้มชนิดที่ท�าให ้

เนี่ยชิงหลวนคิดอยากจะใช้รองเท้าฟาดไปสักที

"เช่นนั้นข้าก็จะช่วยเป็นธุระหาบุรุษเช่นน้ีมาแต่งงานให้กับเจ้า 

ก็แล้วกัน" นางเงียบไปสักพักก่อนพูดต่อ "คนทั่วเมืองหลวงย่อมรู้กันดีว่า

ฉินก๋ัวกงซื่อจ่ือไม่มีทั้งอนุภรรยาและบุตรชาย เจ้าก็อย่าหวังว่าจะได ้

ฉินกั๋วกงซื่อจื่อไปเสียเล่า"
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5

บ้ำเสียจริง!

เนีย่ชงิหลวนอยากท�ามอืเป็นสญัลกัษณ์ทีไ่ม่สภุาพให้เนีย่หยวนหวา

ไม่ให้นางแต่งกับฉนิชงินัน้ไม่ใช่เรือ่งส�าคญัอะไร แต่จะให้นางแต่งกับ 

คนที่มีอนุภรรยาเป็นโขยง เห็นทีต้องคัดค้านเต็มที่

ชาติที่แล้วนางคงไปขุดสุสานบรรพบุรุษของเนี่ยหยวนหวา นางผู้นี้

จึงได้ตามรังควานตนไม่เลิกเช่นนี้

สีหน้ากรุ่นโกรธของเน่ียชิงหลวนท�าให้เน่ียหยวนหวาคิดไปว่านาง

คงจะรักชอบฉินชิงจริงๆ จึงยิ่งมุ่งมั่นให้เนี่ยชิงหลวนกับฉินชิงร้าวฉานกัน

ให้ได้

เนี่ยหยวนหวายิ้มอย่างผู้มีชัย

พอเห็นนางเดินจากไปแล้ว ผีผาท่ีอยู่ข้างๆ ก็กระตุกแขนเสื้อ 

เนี่ยชิงหลวนพลางกระซิบว่า "คุณหนู รักษากิริยา รักษากิริยาด้วยเจ้าค่ะ"
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รักษำกิริยำมำรดำเจ้ำสิ!

เนี่ยชิงหลวนโกรธจนแทบอยากจะปรี่เข้าไปทุบเน่ียหยวนหวา 

ให้กระอัก

ผีผารีบออกปากเตือนสติ "คุณหนู ที่นี่เป็นวังหลวง ขืนท�าอะไรแล้ว

คนมาเห็นเข้า ท่านจะไม่อาจรักษาศีรษะตนเองไว้ได้นะเจ้าคะ"

เนี่ยชิงหลวนที่ยังอยากรักษาศีรษะของตนไว้จึงยอมถอย

นางก็รักตัวกลัวตายอยู่เหมือนกัน อันว่าคนเราต่อให้ตายดีก็ไม่สู ้

มีชีวิตอยู่ แม้ต้องอยู่อย่างขาดๆ เกินๆ ไปบ้างก็เถอะ

เนี่ยชิงหลวนที่มีชีวิตขาดๆ เกินๆ จึงหลบซ่อนตัวอยู่ในมุมอัน 

โดดเดี่ยวด้วยความไม่สบอารมณ์

ชวิีตทีต้่องถูกผูอ้ืน่มาควบคุม ซ�า้ยังคอยบงการ ช่างเป็นชวีติท่ีย�า่แย่

ยิ่งนัก

ย่ิงไปกว่าน้ันคนทีค่อยควบคมุและบงการผูน้ี้กลบัมคีวามแค้นต่อนาง  

เป็นหญิงสารเลวท่ีอยากจะให้นางใช้ชวิีตทุกห้วงขณะจติอย่างทุกข์ระทม

หม่นหมอง

เวลานี้ผีผาก็กระตุกชายแขนเสื้อของนางพอดี

เนี่ยชิงหลวนจึงพูดอย่างไม่ค่อยพอใจ "ข้าก็หลบอยู่ตรงนี้ไม่พูด 

ไม่ขยับเขยื้อนแล้วอย่างไรเล่า ยังรักษากิริยาไม่ดีพออีกรึ"

ผีผาตอบกลับมาว่า "ไม่ใช่เจ้าค่ะคุณหนู ข้าแค่จะบอกว่าฝ่าบาท

เสด็จมาแล้ว"

ในท่ีสุดฮ่องเต้หลงอันตี้ผู ้เป็นจุดรวมความสนใจของงานเลี้ยง 

พระญาติในครั้งนี้ก็มาถึงจนได้
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ฮ่องเต้หลงอันตี้มีพระชนมพรรษากว่าห้าสิบแล้ว อาจเพราะต้อง

หมกมุน่หาทางสร้างสมดุลระหว่างกลุม่อ�านาจอยู่ทกุเม่ือเช่ือวัน พระพักตร์ 

จึงดูหย่อนคล้อยเกินอายุไปบ้าง

แม้จะเป็นเช่นนี้ พอทุกคนในอุทยานได้เห็นพระองค์ก็ยังพากัน

คุกเข่าค�านับ เปล่งเสียงถวายพระพรให้ทรงพระเจริญนับหมื่นปี

เนี่ยชิงหลวนคิด ดูจำกหน้ำตำของฮ่องเต้หลงอันตี้ในตอนนี้  

ร้องอวยพรให้ทรงพระเจรญินับร้อยปีก็ยังเป็นไปได้ยำก แต่คนตัง้มำกมำย

กลับยังหลับหูหลับตำถวำยพระพรให้ทรงพระเจริญถึงหมื่นปี

หลงอันตี้น่ังลงแล้วยกมือขวาขึ้นโบก สีหน้าเปี ่ยมด้วยรอยยิ้ม 

ดูมเีมตตาพลางกล่าวด้วยน�า้เสยีงสนทิชดิเชือ้ว่า "เหล่าขนุนางท่ีรกัทัง้หลาย 

โปรดลุกขึ้น ในเมื่อเป็นงานกินเลี้ยงในครอบครัว เช่นนั้นก็ไม่ต้อง 

มากพิธีแบ่งแยกเจ้านายกับขนุนาง ว่าไปแล้วทกุคนกล้็วนเป็นญาตพ่ีิน้อง  

เชิญตามสบายเถอะ"

แม้ฮ่องเต้จะกล่าวว่าให้ท�าตวัตามสบาย แต่ใครเล่าจะรูว่้าพระองค์

คิดเช่นนี้จากใจจริงหรือเพียงเอ่ยไปอย่างน้ัน ในอุทยานจึงไม่มีใคร 

กล้าท�าตัวตามพระประสงค์เลยสักคน

ฮ่องเต้หลงอนัต้ีวางตัวสนิทสนมอย่างเป็นมติร ด้วยอยากจะสนทนา

ถามไถ่ทุกข์สุขกับเหล่าพระราชวงศ์ในอุทยานเพ่ือเพ่ิมพูนความรักใคร่

ผูกพันระหว่างกัน แต่น่าเสียดาย ทุกคนที่อยู่ ณ ที่นั้นไม่กล้าปล่อยตัว 

ตามสบายและพูดคุยถามไถ่อย่างสนิทสนมกันจริงๆ ถ้อยค�าท่ีพูดจา 

ยังแฝงนัยประจบประแจงฮ่องเต้หลงอันตี้ทั้งอย่างโจ่งแจ้งและแอบแฝง

ครู่หนึ่งก็เห็นเสนาบดีกรมทหารลุกขึ้น
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บุตรีคนโตของเสนาบดีกรมทหารคือพระชายาซูเฟย* ของฮ่องเต้

หลงอันตี้ ดังนั้นหากจะว่ากันตามจริงแล้ว เขานับว่าเป็นพระสัสสุระของ

ฮ่องเต้หลงอันตี้นั่นเอง

แต่พระสัสสุระผู้นี้ไม่กล้าท�าตัวโอ้อวด ยังคงเป็นฝ่ายยืนขึ้นและ

ค�านับฮ่องเต้หลงอันตี้อย่างพินอบพิเทา จากนั้นจึงหยิบฎีกาออกมาจาก

ชายแขนเสื้อ ร้องบอกทรงพระเจริญนับหมื่นปีก่อนเริ่มอ่านฎีกา

เนื้อหาในฎีกาสั้นกระชับ เพียงรายงานว่าเมื่อเดือนก่อนจั่วหลิง

แม่ทพัแดนพายัพได้รบัชยัชนะครัง้ใหญ่ สงัหารศตัรไูปเท่าใด จบักุมเชลย

ได้มากเท่าใด

แต่เนื้อหาเกินครึ่ง เสนาบดีกรมทหารมุ่งกล่าวสรรเสริญพระบรม

เดชานุภาพและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นของฮ่องเต้หลงอันตี้

แม้เขาทูลจบแล้วแต่ยังไม่จบสิน้ ยังมคีนกลุม่ใหญ่ลุกข้ึนมา แย่งกัน 

ฉวยโอกาสกล่าวค�าสรรเสรญิเยินยอพระอจัฉรยิภาพและความห้าวหาญ

ของฮ่องเต้หลงอันต้ีว่าทรงเก่งกาจสุขุมคัมภีรภาพเพียงใด ราวกับว่า

ชัยชนะที่ได้รับในแดนพายัพไม่ได้มาจากความสามารถในการสั่งการ 

ของแม่ทัพจั่วหลิง แต่เป็นเพราะพระบารมีของฮ่องเต้หลงอันตี้ซึ่งอยู่ไกล

ถงึเมอืงหลวงคอยปกแผไ่ปทัว่หล้า ท�าให้พวกชาวหู** ตกใจปัสสาวะเล็ด

จนต้องหนีกลับบ้านเกิดไป

ต่อให้หลงอนัตีจ้ติใจบรสิทุธ์ิสงูส่งสกัเพียงใด เมือ่ฟังผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

* เฟย แปลว่าชายา มศีกัดิร์องจากฮองเฮา (อัครมเหส)ี และกุ้ยเฟย (อคัรชายา) ในต�าหนักในของจนี บางสมยั
อาจมีเฟยชั้นพิเศษ 4 ต�าแหน่ง เรียกว่าสี่ราชชายา ล�าดับศักดิ์สูงกว่าเฟยทั่วไป คือกุ้ยเฟย ซูเฟย เต๋อเฟย และ
เสียนเฟย
** ชาวหู เป็นค�าที่ชนชาติฮั่นในสมัยโบราณใช้เรียกรวมชนชาติอื่นที่ไม่ใช่ชาวฮั่น โดยเฉพาะชาวเผ่าเลี้ยงสัตว์
เร่ร่อนทางตอนเหนือและตะวันตก
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เหล่านีพ้ากันเยินยอได้สกัพักก็ยังเคลบิเคลิม้จนถงึกับลบูเคราพลางอมยิม้ 

คิดแล้วเพลิดเพลินเจริญใจยิ่งนัก

ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีใครเอ่ยถึงคุณูปการของจั่วหลิงแม้แต่ผู้เดียว

อันท่ีจริงหากเอ่ยถึงแม่ทัพแดนพายัพนามว่าจั่วหลิงผู้นี้ จ�าต้อง 

บอกว่าฮ่องเต้หลงอันตี้กับบิดาของเขาไม่ลงรอยกัน

ฮ่องเต้หลงอนัตีเ้ป็นฮ่องเต้พระองค์ทีส่ามของราชวงศ์ต้าจิน้ ในตอนนัน้ 

พระอัยกาของพระองค์กับปู่ของจั่วหลิงร่วมมือกันต่อสู้ช่วงชิงแผ่นดิน 

ในช่วงกลียุคจนได้ครอบครองต้าจิ้น หลังพระอัยกาของฮ่องเต้หลงอันตี้

ได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ จึงอวยยศปู่ของจั่วหลิงขึ้นเป็นจิ้นอ๋องด้วย

การแต่งตั้งให้เป็นอ๋องโดยพระราชทานยศด้วยชื่อของราชวงศ์  

ชีใ้ห้เหน็ว่าพระอัยกาของฮ่องเต้หลงอนัต้ีให้ความส�าคญักับปูข่องจัว่หลงิ 

มากเพียงใด

ปูข่องจั่วหลิงย่อมซาบซึ้งใจจนแทบจะหลั่งน�้าตาเปียกชุ่มเส้ือผ้า  

ถึงกับให้สัตย์สาบานอย่างหนักแน่นว่าขอเพียงยังมีราชวงศ์ต้าจิ้นอยู่  

พวกเขาเหล่าสมาชิกสกุลจั่วสัญญาจะคอยพิทักษ์รักษาแผ่นดินน้ีไว้ 

เพื่อราชสกุลหลี่ด้วยชีวิต

ตั้งแต่ให้ค�าสาบานไว้ เขาก็น�าสมาชิกสกุลจั่วต้ังแต่เด็กเล็กจนถึง

เฒ่าชราเดินทางไปยังแดนพายัพ เฝ้ารักษาการณ์ที่เมืองหล่ง

ตอนนั้นแม้ราชวงศ์ต้าจิ้นจะปกครองดินแดนภายในได้อย่าง 

สงบราบรื่น ทว่านอกเขตเมืองหล่งออกไปกลับมีชาวหูแถบนั้นมาก่อเหตุ

รุกรานอยู่เนืองๆ

พอปูข่องจัว่หลงิเดินทางมาถึงเมอืงหล่งแล้ว ก็เร่ิมเปิดศกึผลัดกันแพ้ 
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ผลัดกันชนะกับชาวหูนับแต่นั้นมา

ภายหลังเขาเฒ่าชราและตายจากไป บุตรชายก็เริ่มรับต�าแหน่ง  

ทางฝั่งเมืองหลวง พระอัยกาของฮ่องเต้หลงอันตี้เองก็สวรรคตในไม่ช้า 

พระบิดาจึงได้เริ่มขึ้นครองราชย์

พระบดิาของฮ่องเต้หลงอันต้ีไม่เหมอืนพระอยักา มไิด้มคีวามผูกพัน

กับจ้ินอ๋องอย่างผู้ที่ได้ร่วมเป็นร่วมตายในสนามรบด้วยกันมา พระองค์

ทรงเหน็ว่าการทีม่อ๋ีองซึง่ได้รบัพระราชทานยศด้วยชือ่ราชวงศ์ไม่ใช่เรือ่งดี  

ช่างเป็นการท�าให้ราชตระกูลเสือ่มเสยีเกียรติเสยีนีก่ระไร ตอนนัน้พระองค์

จึงเริ่มเกิดความคิดที่จะถอดยศนี้เสีย

ทว่าทางเมอืงหล่ง ประการแรกชายแดนถูกปราบปรามจนราบคาบได้ 

ก็เพราะปู่ของจั่วหลิง ประการถัดมาเพราะบิดาของจั่วหลิงออกรบรา 

ท�าศึกขับไล่ ชาวหูจึงไม่กล้าลงมืออย่างบุ่มบ่าม มีอยู่ปีหนึ่งชาวหูถึงกับ

ส่งทูตมายังเมืองหลวงเพ่ือขอเจรจาท�าสัญญาสงบศึกกับพระบิดาของ

ฮ่องเต้หลงอันตี้ ซ�้ายังส่งตัวหนึ่งในองค์หญิงของเผ่าตนเข้ามาเป็น 

พระสนมเพื่อแสดงถึงความจริงใจ

องค์หญิงพระองค์น้ันมชีือ่เสยีงเลือ่งลอืว่าเป็นดัง่จนัทรากระจ่างฟ้า

แห่งดินแดนทุ่งหญ้า เป็นหญิงที่มีรูปโฉมงดงามมาก พระบิดาของฮ่องเต้

หลงอนัตีลุ้ม่หลงในตวันางทันทีทีไ่ด้พบ กระทัง่ไม่ออกว่าราชการยามเช้า

อีกเลยนับแต่บัดนั้น

องค์หญิงได้รบัความโปรดปราน ย่อมช่วยพูดเพือ่คนร่วมเผ่า ดงันัน้

นางจงึเริม่เล่าว่าปู่และบดิาของจัว่หลงิน้ันโหดร้ายไร้หวัใจเพียงใด พวกเขา 

สงัหารคนร่วมเผ่าของนางไปนบัไม่ถ้วน ไม่ลมืบอกพระองค์เม่ืออยู่ด้วยกัน 
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ในทีร่โหฐานว่าท้ังทหารและพลเรอืนทีเ่มอืงหล่งรูจ้กัเพียงจิน้อ๋อง ไม่รูแ้ล้ว

ว่ามฮ่ีองเต้อยู่ นอกจากนียั้งป่าวประกาศแก่ภายนอกด้วยว่ากองทัพทีน่ัน่

ล้วนเป็นทหารของสกุลจั่วทั้งสิ้น

ทุกยุคทุกสมยัทีผ่่านมา เมือ่ใดแม่ทัพผูบ้ญัชาการสกัคนออกบัญชาทพั 

โดยอ้างสกุลของตนเองหรือเรียกขานว่าเป็นทัพของสกุลใด แม่ทัพผู้นั้น

ย่อมไม่พบจุดจบที่ดี

ไม่มีเจ้าผู้ปกครองคนใดยอมให้บ่าวมีคุณูปการสูงจนสั่นคลอน

อ�านาจของเจ้าเหนือหัว เสียเกียรติหรือไม่ยังเป็นเรื่องรอง แต่ถ้าเขาได้ใจ

ชาวประชามากเกินไป สุดท้ายเกิดพลิกเป็นกบฏขึ้นมา ชาวบ้านราษฎร

คงพากันไปเข้าพวก

แรกเริ่มพระบิดาของฮ่องเต้หลงอันต้ีมีเพียงความคิดจะถอดยศ 

จิ้นอ๋อง ทว่าบัดนี้พระองค์กลับตัดสินใจแน่วแน่ที่จะก�าจัดอ๋องผู้นี้

ดงัน้ันพระองค์จงึตรสัเรือ่งการถอดยศจิน้อ๋องข้ึนระหว่างการประชมุเช้า 

ของวันถัดมา

พอได้ยินเช่นนี้ มีขุนนางบุ๋นสองคนพุ่งศีรษะชนเสาในท้องพระโรง 

ขุนนางผู้ใหญ่อีกสามคนโขกศีรษะจนแตก โลหิตไหลนองพ้ืน ทูลขอร้อง

ต่อพระองค์ ไม่ว่าอย่างไรก็อย่าได้ถอดยศของจิ้นอ๋องเป็นอันขาด

พวกเขายกเหตุผลขึ้นมาพูดอย่างเต็มที่ ประการแรก ในมือสกุลจั่ว

มีแส้เหล็กพระราชทานจากอดีตฮ่องเต้ เบื้องบนใช้เฆี่ยนตีราชันที่ 

ไร้ความสามารถ เบื้องล่างใช้เฆี่ยนตีขุนนางสอพลอ ฝ่าบาทจะถอดยศ 

จิ้นอ๋องอย่างไร้เหตุผล หากเขาโกรธขึ้นมา เอาแส้เหล็กพระราชทานจาก

อดีตฮ่องเต้แล่นมาตีพระองค์ถึงเมืองหลวง ถึงตอนนั้นใครจะกล้าห้าม  
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ถ้าถูกเฆีย่นจนตาย พระองค์คงได้แต่ร�า่ไห้ไปฟ้องบรรพชนในปรโลกแล้ว

อีกอย่างสมาชิกของตระกูลจิ้นอ๋องคอยเฝ้ารักษาเมืองหล่งอย่าง

สุขุมรอบคอบ ต่อสู้จนชาวหูไม่กล้าบุกเข้ามาอย่างบุ่มบ่าม ถึงกับเคย

แสดงความนอบน้อมถ่อมตนมาค�านบัพระองค์ถึงเมอืงหลวง จงึนบัได้ว่า

จิน้อ๋องผูน้ี้มคีณุปูการสงูส่ง อนัว่าเมือ่มคุีณูปการย่อมได้รางวัล ทัง้ยังต้อง

ยกย่องเป็นอย่างมากด้วย เหตุใดพระองค์จึงลงโทษ ท�าเช่นนี้แล้ว 

เหล่าขุนนางทั่วหล้าจะสงบใจได้อยู่หรือ

ขนุนางส�าคญักลุม่หน่ึงล้วนพากันชนเสาในท้องพระโรงจนแทบพัง 

ยังกระแทกเสียจนพื้นกะเทาะ ต่างแสดงออกอย่างห้าวหาญเด็ดเดี่ยว  

ไม่ยอมปล่อยให้ฮ่องเต้มีราชโองการถอดยศท่านอ๋อง

พระบิดาของฮ่องเต้หลงอันตี้เป็นคนหูเบา ทั้งยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นของตนเอง พอเหน็เหล่าขนุนางพากันตีโพยตพีายวุ่นวายเป็นการใหญ่

จึงละท้ิงค�าสัญญาที่ให้ไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะกับองค์หญิงชาวหูบนเตียง

เมื่อคืนวานเสียสิ้น

ดังนั้นบิดาของจั่วหลิงจึงยังรักษายศจิ้นอ๋องไว้ได้ชั่วคราว

กระท่ังพระบิดาของฮ่องเต้หลงอันต้ีสวรรคต ฮ่องเต้หลงอันตี้ได ้

ขึน้ครองราชย์ สิง่แรกท่ีพระองค์กระท�าคอืสานต่อพระประสงค์ในครานัน้

ของพระบิดาให้แล้วเสร็จ

แต่ฮ่องเต้หลงอันตี้นั้นเหี้ยมโหดกว่าพระบิดาของพระองค์มากนัก 

ไม่เพียงถอดบิดาของจั่วหลิงจากยศจิ้นอ๋อง ยังบีบให้ส่งมอบก�าลังพล 

ในสงักัดกลบัคนืมาด้วย สดุท้ายยังมรีาชโองการตามมา ในทางแจ้งแสร้งว่า 

ทรงเห็นใจทีบ่ดิาของเขาต้องเฝ้ารกัษาชายแดนมานานปีด้วยความเหนือ่ยยาก  
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จึงให้กลับบ้านเกิดเพ่ือพักผ่อน แต่แท้จริงแล้วต้องการจะขับไล่พวกเขา

สกุลจั่วทั้งหมดให้ม้วนเสื่อออกไปจากเมืองหล่งเสีย

ทว่าเมื่อคนสกุลจั่วออกจากเมืองหล่งไปจนหมด พระองค์ก็สั่งให้

สงัหาร ไม่ก็โยกย้ายคนสนทิของบดิาจัว่หลงิออกจากหน้าที ่เป็นการก�าจดั

กองทัพใต้บัญชาการของสกุลจั่วจนไม่เหลือซาก

หลังกระท�าทุกสิ่งท่ีกล่าวมานี้จนลุล่วง ฮ่องเต้หลงอันตี้ถึงค่อย 

รู้สึกได้ว่าราชบัลลังก์ของพระองค์มีความมั่นคงขึ้นมาบ้าง 

ทว่าสภาพการณ์อันน่าพึงพอใจกลับอยู่ไม่นาน ชาวหูแถบนั้นมิใช่

จะกลัวหัวหดกันง่ายๆ ฮ่องเต้หลงอันตี้ก�าจัดบิดาของจั่วหลิงไปแล้ว  

ท้ังยังท�าให้กองก�าลงัใต้บญัชาการของสกุลจัว่แตกฉานซ่านเซน็ พอชาวหู 

ได้รู้เรื่องนี้ เพียงไม่กี่ปีก็รวบรวมก�าลังพลจนแข็งแกร่งขึ้นมาได้อีกครั้ง

ต่อให้แม่ทัพที่ฮ่องเต้หลงอันต้ีส่งไปรักษาเมืองหล่งจะมีฝีมือมาก

เพียงใด ไหนเลยจะเก่งกาจกว่าคนสกุลจั่วที่ได้ต่อสู้ประจันหน้ากับชาวหู

มานานหลายสิบปี

ไม่แปลกที่กองทัพต้าจิ้นในแถบน้ันจะเริ่มถอนก�าลังถอยร่นมา

เร่ือยๆ เพียงไม่ก่ีเดือนถัดมาก็รักษาเมืองหล่งไว้ไม่ได้ เมืองอื่นเองก็ถูก 

ยึดครองไปตามล�าดับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ฉบัพลนัทัง้ในและนอกราชส�านกัต่างพากันตืน่ตระหนก ด้วยพระพิโรธ  

ฮ่องเต้หลงอันต้ีจึงมีรับสั่งให้ส่งกองหนุนไปยังเมืองหล่ง ทว่าต่อให้ส่ง

แม่ทัพใหญ่ไป แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจพิชิตชาวหูได้

สุดท้ายขุนนางใหญ่เสนอว่าให้ส่งบิดาของจั่วหลิงกลับไปอีกครั้ง 

ดีหรือไม่
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ตอนแรกฮ่องเต้หลงอันต้ียังไม่เห็นพ้อง พระองค์เคยถอดยศเขา

อย่างไร้เหตผุล ทัง้ยังมรีบัสัง่ให้ส่งมอบก�าลงัทหารคนื บดันีจ้ะให้เขาไปเป็น 

คนตามแก้ปัญหาที่ตนเองเป็นผู้ก่อ ช่างเป็นเรื่องที่เสียเกียรติอะไรเช่นนี้

ทว่าถัดมาเพียงสิบกว่าวันเกือบครึ่งเดือน สารด่วนแปดร้อยหลี่*  

ก็ส่งมาถึงเมอืงหลวง แจ้งว่าได้เสยีเมอืงแห่งน้ันแห่งนีไ้ปอกี แม่ทัพท่านน้ัน 

ท่านน้ีต้องพลีชีพเพ่ือบ้านเมือง ฮ่องเต้หลงอันตี้จึงไม่อาจมัวค�านึงถึง

เกียรติยศส่วนตน จ�าต้องมีราชโองการลงไป หวังให้บิดาของจั่วหลิง 

ออกน�าทัพอีกครั้งเพื่อสยบชาวหูที่ชั่วช้าเหิมเกริมเหล่านี้

ทว่าขันทีผู ้รับค�าสั่งไปถ่ายทอดราชโองการกลับทูลรายงานว่า 

เมื่อฤดูเหมันต์ปีกลาย อาการบาดเจ็บเรื้อรังของบิดาจั่วหลิงก�าเริบข้ึน

จนถึงแก่ชีวิตไปแล้ว

ถึงเวลานี้เหล่าขุนนางในท้องพระโรงได้แต่ตกตะลึงพรึงเพริดจน 

นิ่งงันกันไปหมด ไม่คาดคิดเลยว่าอีกฝ่ายจะสิ้นชีพไปแล้ว

ฮ่องเต้หลงอันตี้ทรงถาม 'แล้วคนอื่นๆ ในสกุลจั่วเล่า'

ขันทีจึงทูลตอบ 'คนอื่นๆ ในสกุลจั่วต่างพากันเสียชีวิตไปมากมาย

ระหว่างรักษาการณ์ท่ีเมืองหล่ง บัดน้ีเหลือเพียงนายหญิงผู้เฒ่าอายุ 

แปดสิบหนึ่งคนกับหลานชายที่ยังไม่ถึงวัยเข้าพิธีสวมหมวก**'

หลานชายที่ยังไม่ถึงวัยเข้าพิธีสวมหมวกผู้นั้นก็คือจั่วหลิงนั่นเอง

แคว้นต้าจิ้นรัชศกหลงชิ่งปีท่ีสิบ จั่วหลิงผู้มีอายุได้สิบแปดปีได้รับ

ตราประจ�าต�าแหน่งแม่ทัพแดนพายัพ น�าทหารเดนิทัพเข้าต่อกรกับชาวหู

* โดยทั่วไปในสมัยโบราณจะสร้างจุดพักเปลี่ยนม้าทุกๆ 20 หลี่ หรือประมาณ 10 กิโลเมตร หากเป็นสารด่วน
จะส่งด้วยความเรว็ 300 หลีต่่อวัน หากเร่งด่วนกว่านัน้จะใช้การเปลีย่นม้าเรว็ทกุจดุเปลีย่นม้าเพ่ือเพ่ิมระยะทาง  
โดยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 800 หลี่ต่อวัน
** ตามประเพณีจีนในสมัยโบราณ ชายหนุ่มจะเข้าพิธีสวมหมวกเมื่อมีอายุได้ 20 ปี
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6

กล่าวถึงจ่ัวหลิงแม่ทัพแดนพายัพผู้นี้ ทั้งในและนอกราชส�านัก 

ต่างวิจารณ์เขาทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายปะปนกันไป

ฝ่ายหนึ่งชื่นชมว่าเขาเป็นอัจฉริยะในการท�าศึก เก่งกาจเสียยิ่งกว่า

รุน่ปูข่องเขา ในขณะท่ีอีกฝ่ายหมิน่แคลน บอกว่าเขาเป็นคนโหดร้ายทารุณ 

ซ�้ายังมักใหญ่ใฝ่สูง

ว่ากันว่าเมื่อคราวรัชศกหลงชิ่งปีท่ีสิบ ท้ังในและนอกราชส�านัก 

ต่างลือกันว่ามีขุนนางกลุ่มหน่ึงพากันย่ืนฎีกาขอให้แต่งตั้งจั่วหลิงเป็น

แม่ทัพแดนพายัพจนฮ่องเต้หลงอันตี้ไม่อาจทัดทาน จ�าต้องเชิญจั่วหลิง

ให้ออกมาน�าทัพอย่างไม่ค่อยเต็มใจ เพราะไม่ต้องการปล่อยให้คนสกุลจัว่ 

มีอ�านาจยึดกุมกองทัพอีกครั้ง พระองค์จึงส่งมอบก�าลังพลหลายหมื่น 

ให้แก่จั่วหลิงอย่างส่งเดช ท�าให้ทัพต้าจิ้นในขณะนั้นมีแต่ทหารที่มีสภาพ

ไม่พร้อมรบ
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ทหารหลายหมืน่ทีม่สีภาพย�า่แย่เหล่านีล้้วนไม่คณามอืชาวห ูยังจะ

หวังกอบกู้ดินแดนที่เสียไปให้กลับคืนมาได้อีกหรือ

ได้ยินว่าตอนน้ันมีขุนนางใหญ่กลุ่มหนึ่งลอบปรึกษาหารือเร่ือง 

การย้ายเมืองหลวงกันไว้แล้ว

ทว่าไม่ก่ีวันให้หลังสารด่วนแปดร้อยหลี่ก็มาถึง แจ้งว่าจั่วหลิง 

แม่ทัพแดนพายัพสามารถกอบกู้เมืองไป๋คืนมาได้แล้ว

ขุนนางในท้องพระโรงพากันตะลึงงัน แม้แต่ฮ่องเต้หลงอันตี้ยังลืม

รกัษาอาการสขุมุคมัภีรภาพในฐานะฮ่องเต้ไปสิน้ พระองค์ถึงกับเดนิโซเซ

ลงมาจากบลัลงัก์ คว้าชายแขนเสือ้เสนาบดีกรมทหารมาถามว่าทีร่ายงาน

เมื่อครู่ใช่เรื่องละเมอเพ้อพกหรือไม่

กระท่ังทรงหยิบฎีกาขึ้นมาอ่านทวนซ�้าอย่างจริงจังอยู่หลายรอบ 

ฮ่องเต้หลงอันตี้จึงค่อยยอมเชื่อว่าเป็นความจริง

ได้ยินว่าตอนน้ันเหล่าขุนนางในท้องพระโรงพากันตื่นเต้น ถึงกับ 

ทรดุลงหมอบกับพ้ืน ร้องไห้โฮพลางเปล่งเสยีงร้องอือ้องึว่า 'สวรรค์อวยชยั

ให้ต้าจิ้นของเราแล้ว'

หลงัจากนัน้จัว่หลงิก็น�าทัพทหารต้าจิน้คว้าชยัชนะได้อย่างต่อเนือ่ง

ราวกับล�าไผ่ปริแยก ไม่ช้าก็ขับชาวหูออกไปจากเมืองหล่งได้

ชาวหยู่อมไม่ยินยอมปล่อยให้เน้ือชิน้งามหลดุมอื จงึรวบรวมก�าลังพล 

อยู่ด้านนอกเมืองหล่งเหมือนแรกเริ่ม คอยบุกเข้ามาไม่หยุดหย่อน แต่

สุดท้ายก็ถูกจั่วหลิงตีจนแตกพ่าย ต้องถอยร่นกลับไป

ที่น่าแปลกก็คือเมื่อหลงอันตี้มีรับสั่งให้กรมทหารส่งหนังสือเร่งให้

จั่วหลิงออกไปนอกเมืองหล่ง หวังให้เขาตามไล่ล่าสังหารชาวหูชาติสุนัข
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เหล่าน้ัน แต่จัว่หลงิมกัมหีนงัสอืตอบกลบัมาท�านองว่าชาวหมูเีล่ห์เหลีย่ม

ร้ายกาจนัก ไม่อาจหาทางก�าจัดให้สิ้นซากได้

สุดท้ายฮ่องเต้หลงอันตี้ท�าอะไรไม่ได้ จ�าต้องปล่อยให้จั่วหลิงใช้ 

ตราประจ�าตวัแม่ทัพแดนพายัพคอยเฝ้าพิทักษ์เมอืงหล่งไว้เฉกเช่นท่ีปูแ่ละ

บิดาของเขาเคยท�ามาตลอด 

ไม่เพียงเท่านี้ เพ่ือแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของโอรสสวรรค์ 

พระองค์ยังส่งขุนนางใหญ่ท่านหนึง่ไปยังเมอืงหล่งในฐานะตวัแทนพระองค์  

ประการแรกเพ่ือปลอบขวัญกองทพั ประการทีส่องเพ่ือน�าสิง่ของพระราชทาน 

ไปมอบแก่จั่วหลิงแทนพระองค์

ทว่าขุนนางผู้แทนพระองค์ท่านนี้กลับเคราะห์ร้าย ถูกชาวหูสกัดไว้

กลางทางก่อนได้เข้าเมืองหล่ง

ชาวหไูม่เพยีงยึดของพระราชทานท่ีหลงอนัตีห้มายจะมอบแก่จัว่หลิง  

วันถดัมายังกุมตวัขุนนางผูแ้ทนพระองค์มาทีน่อกก�าแพงเมอืงหล่ง ร้องบอก 

แก่จัว่หลงิทีอ่ยู่บนเชงิเทินให้เขาออกมาประกาศว่าจะยอมจ�านน ไม่เช่นน้ัน 

จะจบชีวิตขุนนางผู้แทนพระองค์เสียในดาบเดียว

ชาวหรููว่้าชาวฮัน่ให้ความส�าคัญต่อธรรมเนยีมเป็นอย่างมาก ในเมือ่

ขุนนางตัวแทนพระองค์ผู้น้ีถือว่าเป็นตัวแทนของหลงอันตี้ จั่วหลิงย่อม 

ไม่กล้าปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นกับเขา ไม่เช่นนั้นหากเรื่องนี้แพร่ออกไป  

จั่วหลิงจะต้องมีความผิดฐานท�าให้ฮ่องเต้เสื่อมเสียพระเกียรติ

ขนุนางผูน้ั้นเป็นขุนนางฝ่ายบุ๋น ท่ีผ่านมามแีต่ใช้วาจาอย่างเฉียบคม  

ไหนเลยจะเคยถูกคนเอาดาบมาพาดคอเช่นน้ี เมื่อได้ยินดังนั้นก็ถึงกับ

ปัสสาวะราดจนเปรอะกางเกงเลยทีเดียว
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ทว่าจั่วหลิงซึ่งยืนอยู่บนเชิงเทินไม่เพียงนิ่งสุขุมไร้ซึ่งท่าทีหว่ันไหว

ใดๆ ยังเอามือน้าวสายธนูเล็งตรงไปอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อย

ทั้งในและนอกราชส�านักต่างเล่าลือถึงฝีมือยิงธนูของจั่วหลิงว่า 

ยอดเย่ียมเหนอืธรรมดา เรือ่งยิงให้เข้าเป้าในระยะร้อยก้าวถือว่าง่ายดาย

เหมือนเป็นเรื่องสามัญ หากจะว่ากันถึงตอนที่เขาน�าทัพบดขย้ีชาวหู 

ในอดตี ระหว่างสองทัพก�าลงัตัง้ยันกันอยู่ เขาสามารถยิงธนปัูกหัวแม่ทัพ

ของอีกฝ่ายได้ภายในดอกเดียว ซ�้ายังยิงอีกดอกออกไปถูกธงของแม่ทัพ

จนขาดร่วงลงมา ทัพชาวหูถึงกับระส�่าระสาย จะบอกว่าศึกครานั้นได้รับ

ชัยชนะโดยดาบไม่ทันเปรอะเลือดก็ว่าได้

ทว่าคราวนี้ลูกธนูของจั่วหลิงกลับเฉไปบ้าง จึงพลาดไปถูกหมวก 

บนศีรษะของขุนนางผู้แทนพระองค์

ขุนนางท่านนั้นถึงกับแข้งขาอ่อนยวบ ล้มลงไปนอนพังพาบกับพื้น

ชาวหูเองก็ตะลึงงันไปเช่นกัน

นี่มันสถานการณ์เย่ียงใดกัน พวกเขาเก่งแต่หาเรื่องท�าร ้าย 

พวกเดียวกันเช่นน้ีหรือ หรือจั่วหลิงตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าจะยิงขุนนาง 

ผู ้แทนพระองค์ให้ตาย ดีกว่าปล่อยให้ขวัญก�าลังใจของทหารต้าจิ้น 

สั่นคลอน

แต่ไม่ว่าจั่วหลิงคิดจะท�าอะไร สุดท้ายแล้วเขาก็ยังช่วยขุนนาง 

ผู้แทนพระองค์ให้รอดพ้นเงื้อมมือของชาวหูมาได้

ทว่าขุนนางผู ้นั้นไม่ส�านึกในบุญคุณแม้แต่น้อย หลังกลับถึง 

เมอืงหลวงกเ็ร่งส่งฎีกาขึน้ไปติดกันถึงสามครัง้ ขอให้ปลดจัว่หลงิออกจาก

ต�าแหน่ง
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ฎีกาฉบับแรกทูลว่าจั่วหลิงเป็นคนเย่อหยิ่ง ไม่เห็นหลงอันตี้อยู่ใน

สายตา แน่ล่ะ เขาไปยังเมืองหล่งในฐานะผู้แทนพระองค์ของฮ่องเต ้

หลงอันตี้ จั่วหลิงกลับไม่สนใจว่าเขาจะเป็นหรือตาย นี่จะต่างอะไรกับ 

การไม่สนใจความเป็นความตายของหลงอันตี้ ท�าเช่นนี้ใช้ได้หรือ

ฎีกาฉบับท่ีสองทูลว่าจั่วหลิงมีความสามารถมากพอจะออกจาก

เมอืงหล่งไปไล่ล่าสงัหารชาวหไูด้ แต่กลบัท�าเหมอืนไม่แยแสต่อราชโองการ 

ของฝ่าบาท ปล่อยให้ชาวหูยังคงลอยนวลอยู่ ที่แท้มีเจตนาเช่นไรกันแน่

ฎีกาฉบับที่สามเป็นการอนุมานของเขาเอง

คิดแล้วหลังจากจั่วหลิงกอบกู้ดินแดนที่ถูกชาวหูแย่งชิงไปกลับคืน

มาได้ ตั้งแต่นั้นเขาก็มีอ�านาจเรื่อยมา คนต�่าต้อยผู้นี้ที่จริงแล้วเป็น

อัจฉริยบุคคล วันใดหมดสิ้นความภักดีเย่ียงขุนนางแล้วยกพลมาโจมตี

เมืองหลวง สถานการณ์คงลุกลามน่าหวาดหวั่นดุจล�าไผ่ปริแยก ใครเล่า

จะต้านทานไหว ท้ังยังได้กล่าวเป็นนัยๆ ถึงเรื่องที่หลงอันต้ีถอดยศบิดา

ของจัว่หลงิ เป็นไปได้ว่าบดิาของจัว่หลงิอาจเสยีชวิีตไปด้วยความโกรธแค้น 

ที่มีต่อฮ่องเต้หลงอันต้ี จั่วหลิงจะใจกว้างจนถึงกับไม่รู ้สึกเจ็บแค้น 

เพราะเรื่องนี้เชียวหรือ ขุนนางผู้นั้นยังเตือนให้ฝ่าบาทรีบตัดสินใจเสียแต่

เน่ินๆ ฉวยโอกาสน้ีท�าลายจัว่หลงิซึง่ยังเป็นเพียงต้นกล้าอ่อน ป้องกันมใิห้

วันหน้าเขาเตบิโตกลายเป็นต้นไม้สงูใหญ่เสยีดฟ้า คกุคามพระราชอ�านาจ

ของหลงอันตี้

หลงอันต้ีได้รับฎีกาติดๆ กันสามฉบับ นั่งคุดคู้อย่างยากล�าบาก 

อยู่บนราชบัลลังก์เกือบครึ่งชั่วยาม*

* ชั่วยาม คือหน่วยเวลาโบราณของจีน หนึ่งชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับหนึ่งชั่วโมง
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ใจจริงพระองค์ก็ประสงค์จะถอดจั่วหลิงออกจากต�าแหน่งแม่ทัพ 

กะซวกเขาเสียให้ตายในดาบเดียว จะได้ไปพบหน้าปู่และบิดาในปรโลก

ให้พ้นหพู้นตา ทว่าพระองค์ในตอนนีไ้ม่สามารถท�าอะไรจัว่หลงิได้ พูดอกีอย่าง 

คือมีหรือที่พระองค์จะเล่นงานจั่วหลิงได้

ตัวเขาอยู่ไกลถึงเมืองหล่ง แส้ของพระองค์ฟาดไปไม่ถึงยังพอว่า 

ชายผูน้ีย้งัเจ้าเล่ห์ย่ิงนัก ฆ่าชาวหไูปส่วนหนึง่ กลบัเหลอืให้รอดชวีติไว้อกี

ส่วนหนึ่ง

จัว่หลงิมุง่หมายสิง่ใดก็เห็นได้ชดัแจ้งอยู่แล้ว ถ้ายังมชีาวหเูหลอืรอด 

เมืองหล่งก็ยังต้องมีเขาคอยพิทักษ์รักษา หลงอันตี้ไม่อาจท�าอะไรเขา 

ได้เลย

หลงอันตี้จึงต้องกล�้ากลืนฝืนทนไว้แม้มิเต็มใจ วันถัดมาในการ 

ออกว่าราชการยามเช้า พระองค์น�าฎีกาท้ังสามฉบับนั้นไปปาใส่หน้า

ขุนนางผู้นั้น ตรัสบริภาษว่าเขาเป็นคนใจคอคับแคบ ใช้ความคิดของ 

คนพาลประเมนิความคดิของวิญญูชน จากน้ันยังแสดงพระมหากรณุาธิคณุ 

แห่งโอรสสวรรค์ด้วยการส่งขุนนางผู้นั้นไปมอบของขวัญพระราชทาน 

ยังเมืองหล่งอีกครา

ทว่าหลังจากนั้นหากมีหนังสือหรือฎีกาใดส่งมาจากทางเมืองหล่ง 

หลงอันตี้ย่อมรู้สึกไม่พอพระทัยทุกครั้งไป

แม้จ่ัวหลิงคอยเฝ้าพิทักษ์เมืองไว้ ไม่จ�าเป็นต้องหวาดกลัวชาวหู

เหล่านั้นอีก แต่พระองค์กลับต้องหวั่นเกรงจั่วหลิงแทน

หนังสือหรือฎีกาทุกฉบับท่ีส่งมาจากเมืองหล่งมักจะเป็นข่าวของ

ชยัชนะครัง้ใหญ่ นัน่หมายความว่าพระองค์จะต้องน�าเงนิในท้องพระคลงั
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ออกมาเป็นการพิเศษ เพ่ือส่งมอบเป็นรางวัลให้แก่เหล่าทหารท่ีอุตส่าห์

ต่อต้านข้าศึกในแดนไกลอย่างล�าบากยากเข็ญ

ใจจริงแล้วฮ่องเต้หลงอันตี้ทรงหวงแหนเงินทองท่ีส่องประกาย

วาววับเหล่านี้เหลือเกิน

ดังนั้นแม้สีหน้าของพระองค์ในตอนน้ีจะประดับด้วยรอยย้ิมให้แก่

เหล่าพระญาตติาไร้แววในอทุยาน แต่ในใจกลบัก�าลงัก่นด่าถึงโคตรเหง้า

หลังก่นด่าจนพอแล้ว เหล่านางก�านัลและขันทีก็เริ่มยกอาหารมา

แจกจ่าย

มื้อนี้ทั้งเจ้าและขุนนางย่อมกินกันอย่างสนุกสนานยิ่ง

ในหมู่บุรุษย่อมเสวนากันเรื่องบ้านเมือง จากนั้นกล่าวค�าสรรเสริญ

เยินยอพระอัจฉริยภาพและพระบารมีอันล้นเหลือของหลงอันต้ีอีกหลาย

ประโยค ผิดกับภรรยาและบุตรของขุนนางเหล่าน้ีที่ต่างพากันยุ่งวุ่นวาย

ด้วยเรื่องอื่น

คนที่มีบุตรชายย่อมใส่ใจมองหาสตรีท่ีถึงวัยเหมาะสมจะมีคู่ครอง 

ส่วนคนที่มีบุตรสาวก็คอยมองหาบุรุษจากตระกูลอื่น

แต่ในบรรดาคุณหนูและคุณชาย เนี่ยชิงหลวนเป็นผู้ท่ีถูกจับจ้อง

มากที่สุด

เน่ียหยวนหวาพ่ีสาวของนางได้แต่งงานกับองค์รัชทายาท หาก 

ได้แต่งงานกับเน่ียชิงหลวน จะต่างอะไรกับการได้เป็นน้องเขยของว่าที่

ฮ่องเต้

จ้าวกุ้ยเฟย* เอ่ยขึ้นเป็นคนแรก

* กุ้ยเฟย คอืต�าแหน่งพระอคัรชายา มศีกัดิร์องจากหวงโฮ่วหรอืฮองเฮา (พระอคัรมเหส)ี แต่สงูกว่าเฟย (ราชชายา)
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"ซ่ินหยางโหวช่างโชคดีเสียจริง บุตรีคนโตเกิดมามีรูปโฉมงดงาม 

มิน่าเล่าองค์รัชทายาทของเราจึงชื่นชอบนางย่ิงกว่าอะไรดี ส่วนบุตร ี

คนเลก็ก็งามหมดจด นิสยัอ่อนโยน ใครได้เหน็ก็ล้วนเกิดความรักใคร่เอน็ดู" 

ขณะเดียวกันก็ถามขึ้นอีก "บุตรีคนเล็กของท่านอายุเท่าใดแล้ว"

ซิ่นหยางโหวรีบลุกขึ้นตอบ "เพิ่งปักปิ่น* เมื่อเดือนก่อนพ่ะย่ะค่ะ"

จ้าวกุ้ยเฟยจงึย้ิมพลางกล่าวว่า "ถึงวัยปักป่ินก็แต่งงานได้แล้วสนิะ 

ไม่รู้เลยว่าคุณชายตระกูลใดจะโชคดีได้แต่งงานกับนาง" 

เนี่ยชิงหลวนเห็นจากทางหางตาว่าเน่ียหยวนหวามองมาท่ีใบหน้า

ของนาง สีหน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม จากนั้นเบือนหน้ากลับไปเหมือน 

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

"ใช่แล้ว น้องสาวข้าต้ังแต่เล็กก็นิสัยดี ใครได้แต่งงานด้วยย่อม 

โชคดีจริงๆ"

หยุดพูดเสียเถอะ เห็นอยู่ชัดๆ ว่ำในใจเกลียดข้ำอย่ำงกับอะไรดี  

ไฉนต้องมำท�ำทีเป็นพี่สำวที่รักใคร่ไยดีน้องสำวต่อหน้ำผู้อื่นด้วย

เน่ียชิงหลวนคร้านจะสนใจเหล่าฮูหยินตระกูลต่างๆ ที่อีกสักพัก 

คงพากันล้อมวงเข้ามาพูดคุยด้วย จึงผละจากกลุ่มคนแล้วเดินจากมา

ทว่าในเมือ่กลายเป็นจดุสนใจแล้ว ต่อให้เลีย่งไปอยู่ในทีล่บัตาอย่างไร 

ก็ไร้ประโยชน์

เน่ียชิงหลวนก�าลังเอาเท้าเขี่ยก้อนดินที่พ้ืนอย่างเบื่อหน่ายก็ได้ยิน

เสียงเรียก

"คุณหนูเนี่ย?"

* วัยปักป่ินของหญิงสาวตามประเพณีของจนียุคโบราณคอืเมือ่มอีายุได้ 15 ปี
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เมือ่นางเหลอืบขึน้มอง ก็เห็นลกูหลานตระกูลผูด้ผีูห้นึง่ก�าลงัยืนอยู่

ตรงหน้า

ชุดผ้าไหมยาวดูหรูหรา ศีรษะครอบเก้ียวทองค�า ตรึงไว้แน่นด้วย 

ปิ่นอันใหญ่สีเดียวกัน

ท�ำเหมือนกลัวคนไม่รู้ว่ำมั่งมี แทบจะมีแต่ทองค�ำวำววับไปทั้งตัว

แล้วกระมัง

"เรียกข้าด้วยเหตุใด" น�้าเสียงเนี่ยชิงหลวนไม่ค่อยดีนัก

รอยย้ิมบนใบหน้าคนผู้นั้นถึงกับชะงักค้างไป คล้ายไม่คาดว่า 

เน่ียชิงหลวนจะใช้น�้าเสียงกระโชกกระชั้นกับเขาเช่นน้ี แต่ไม่นานก็ 

กลบัมามสีหีน้าเป็นปกติอกีครัง้ ท้ังยังเป็นฝ่ายค�านบัก่อนอย่างมมีารยาท 

เอ่ยวาจาด้วยความนอบน้อมย่ิง "ตัวข้าชื่อจ้าวเจ๋อเฉิง เหยาหยางโหว 

คือบิดาของข้า"

พูดถึงตรงน้ีก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ จึงรีบเสริมว่า "จ้าวกุ้ยเฟย 

คือท่านป้าของข้า" 

อ้อ ที่แท้ก็เป็นหลำนชำยของจ้ำวกุ้ยเฟยนี่เอง

เนี่ยชิงหลวนไม่แยแส ยังคงถามกลับด้วยน�้าเสียงไม่ดีนัก "เรียกข้า

ด้วยเหตุใด"

รอยยิ้มบนใบหน้าจ้าวเจ๋อเฉิงชะงักค้างไปอีกครั้ง

คนทัว่ไปหากได้ยินว่าเขาคอืหลานชายของจ้าวกุ้ยเฟยกล้็วนพากัน

แย้มยิ้มต้อนรับ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบคนที่ไม่เห็นแก่หน้าท่านป้า

ทว่าเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเนี่ยชิงหลวนเป็นน้องสาวของเน่ียหยวนหวา 

ย่อมมีดีพอที่จะไม่เห็นแก่หน้าท่านป้าของเขา
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หวนนึกถึงท่ีจ้าวกุ้ยเฟยก�าชับมาก่อนหน้า ไม่ว่าอย่างไรจะต้อง 

ท�าให้เนี่ยชิงหลวนประทับใจให้ได้ ถึงตอนนั้นนางจะทูลต่อฮ่องเต้ ขอให้

พระราชทานสมรสระหว่างเขากับเน่ียชิงหลวน ตระกูลจ้าวของพวกเขา 

ก็จะได้เกี่ยวดองเป็นพระญาติกับฮ่องเต้พระองค์ต่อไป

คดิถึงตรงน้ีรอยย้ิมของจ้าวเจ๋อเฉงิก็ย่ิงหวานหยดย้อยจนผึง้แทบจะ

จมความหวานตาย

"คุณหนูเนี่ย ข้าอยากจะท�าความรู้จักกับเจ้าสักหน่อยเท่านั้น"
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7

เนี่ยชิงหลวนไม่คิดว่าความงามของตนจะถึงข้ันรบกวนให้คน 

และเทพสับสนว้าวุ่น จนถึงข้ันที่ชายใดได้พบเห็นต้องอยากเข้ามา 

ท�าความรู้จักนางร�่าไป

ทีจ้่าวเจ๋อเฉงิท�าเช่นน้ี คงเพราะเห็นแก่ฐานะน้องสาวของว่าทีฮ่องเฮา 

ก็เท่านั้น

เน่ียชิงหลวนคร้านจะรับมือจ้าวเจ๋อเฉิง จึงพูดอย่างส่งเดชว่า "อ้อ 

หลานชายของจ้าวกุ้ยเฟย ข้าจะจ�าไว้"

ว่าแล้วก็หันหลังเดินจากไป

นางคิดว่าคงจบเรื่องได้แล้ว ไม่คิดเลยว่าหลังจากนั้นจ้าวเจ๋อเฉิง 

จะตามติดเหมือนวิญญาณตามตัว

หลังงานเลี้ยงพระราชทานเทศกาลตวนอู่จบลง เนี่ยชิงหลวนก็ 

ตามซิ่นหยางโหวกับมารดากลับบ้าน แต่ละวันควรท�าอะไรก็ยังคงท�า 
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เฉกเช่นเดิม

ยุคสมยัต้าจิน้ก็มดีอียู่อย่างหน่ึง หญิงสาวสามารถท�าอะไรได้เหมือน

ชาย เดินไปตามท้องถนนได้อย่างอิสระเฉกเช่นยุคปัจจุบัน

เดิมทีเนี่ยชิงหลวนก็เป็นคนอยู่ไม่ติดบ้าน หากไม่มีอะไรท�าก็มักจะ

ออกไปเดินเล่นตามท้องถนนกับผีผา

ทว่าตั้งแต่งานเลี้ยงเทศกาลตวนอู่คราวน้ัน ยามใดท่ีนางออกไป 

ข้างนอก ก็มักจะ 'บังเอิญ' ได้พบจ้าวเจ๋อเฉิงทุกครั้งไป

ถ้ำพบเพียงครั้งหรือสองครั้งก็ยังพอจะเข้ำใจได้ว่ำเป็นเหตุบังเอิญ 

แต่น่ีถึงกับเป็นสำมหรือสี่ครั้ง พ่ีชำย เจ้ำอย่ำท�ำให้บังเอิญเจอกันอย่ำง

โจ่งแจ้งถึงขั้นนี้ได้หรือไม่

เนี่ยชิงหลวนรู้สึกว่าจ้าวเจ๋อเฉิงผู้น้ีจะต้องส่งใครสักคนมาฝังตัว 

อยู่ใกล้ๆ บ้านนางเป็นแน่ เมื่อใดที่นางออกมา จ้าวเจ๋อเฉิงจึงได้ตามติด

นางเหนียวหนึบราวกับแผ่นปิดแก้ปวดเช่นนี้

เนี่ยชิงหลวนโกรธจนไม่รู้จะท�าอย่างไร สุดท้ายจึงไม่ออกจากบ้าน

เสียเลย เอาแต่คุดคู้อยู่ในบ้านให้สิ้นเรื่อง

ทว่าแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องร้ายก็มักไม่เกิดเพียงเรื่องเดียว วันนี ้

เนีย่ชงิหลวนก�าลงันัง่อยู่ในบ้านดีๆ เคราะห์หามยามร้ายก็ตกลงมาจากฟ้า  

เป็นเรื่องร้ายที่เกี่ยวพันไปชั่วชีวิตของนางเสียด้วย

ผีผาวิ่งมาหา บอกว่าคุณหนูใหญ่กลับมาบ้านแล้ว

เนีย่ชิงหลวนก�าลงัคดิว่าเหตใุดคนพวกนีไ้ม่ยอมปล่อยให้นางได้อยู่

อย่างสงบสักที

เนี่ยหยวนหวาตั้งใจมาสร้างความล�าบากให้นางดังคาด
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ยังใช้น�้าเสียงราวกับเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี บอกว่า "พ่ีสาว

เกรงว่าน้องจะใช้ชวิีตสบายอกสบายใจเกินไป พอได้ทราบข่าวสองเรือ่งนี้

จึงรีบมาบอก ส�าหรับพี่สาว น้องสาวอยู่สุขสบายเพียงชั่วเค่อ* พี่สาวก็ยิ่ง

รู้สึกผิด"

ยามนี้ล่วงเข้าสู่กลางฤดูคิมหันต์แล้ว จักจั่นกรีดปีกเสียงดังระงม 

อยู่นอกห้อง ตะวันร้อนแรงอยู่สูงกลางฟ้าเหนือศีรษะ

เนี่ยชิงหลวนท่ีก�าลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ ได้ยินก็มิได้รักษากิริยาอันใด 

เอนหลงัพิงพนกัเก้าอี ้สองแขนกางออกวางพักบนเท้าแขนโค้งดุจเสีย้วจนัทร์  

จากน้ันจงึพูดขึน้อย่างเกียจคร้าน "ล�าบากพ่ีสาวแล้วจริงๆ วันท่ีอากาศร้อน 

เย่ียงนี้ เพ่ือมาแจ้งข่าวสองเรื่องให้น้องรู้ อุตส่าห์แล่นมาบอกถึงที่เป็น 

การเฉพาะ ไม่กลวัว่าตนเองต้องเหนด็เหน่ือยเสยีเหง่ือไปหลายชัง่** ว่ามาเถอะ  

เป็นข่าวอันใดกัน น้องคอยฟังอยู่"

เนี่ยหยวนหวาลากเก้าอี้ตัวหนึ่งมานั่งด้วยตนเอง ไม่แสดงออกว่า

ขดัเคืองใจเมือ่เน่ียชงิหลวนท�าทีเย้ยหยัน นางเพียงย้ิมแล้วเอ่ยว่า "น้องสาว 

พูดเล่นเก่งจรงิๆ เกรงว่าอกีสกัพักพอน้องได้รูข่้าวสองเรือ่งน้ีแล้ว คงไม่มแีก่ใจ 

จะพูดเล่นเช่นนี้อีก"

เนีย่ชงิหลวนเอามอืแคะใบห ูท่าทางเหลอือดอยู่บ้าง สหีน้าท่ีว่านัน้

แสดงออกอย่างเปิดเผยเห็นได้ชัดเจน

ราวกับจะบอกว่ามีอะไรก็รีบๆ พูดมา จะผายลมก็รีบปล่อยเสีย 

ปล่อยเสร็จแล้วก็รีบไสหัวไป

เนี่ยหยวนหวากลับไม่รีบร้อน ค่อยๆ จิบน�้าชาท่ีสาวใช้ของตนเอง
* เค่อ คือหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
** ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีน มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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ยกมาให้อย่างเชื่องช้า ก่อนวางถ้วยชาลง ย้ิมพลางพูดว่า "ข่าวแรก  

จ้าวกุ้ยเฟยไปขอให้ฝ่าบาทพระราชทานสมรสให้องค์หญิงซูหวา บุตร ี

ของพระนางกับฉินกั๋วกงซื่อจื่อ ได้ข่าวว่าฝ่าบาททรงรับปากแล้ว"

เนี่ยชิงหลวนก�าเท้าแขนแน่น แต่แล้วก็รีบปล่อยทันที

ทว่าเนี่ยหยวนหวาก็ยังแอบสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ น้ี

ได้ทางหางตาอยู่ดี

รอยยิ้มบนใบหน้าของนางจึงยิ่งหยักลึกขึ้นในทันที

"ส่วนข่าวท่ีสองน้ัน จ้าวกุ้ยเฟยได้ทูลขอต่อฝ่าบาท แต่เรือ่งนีเ้ก่ียวข้อง 

กับเจ้าด้วยนี่สิ"

เนีย่ชงิหลวนเออืมระอาเหลอืทนทีน่างชอบท�าเป็นเล่นตวั ไม่ยอมบอก 

เรื่องที่รู้ออกมาเสียที

ดงันัน้จงึพูดขึน้อย่างเย็นชา "เล่นตัวเสรจ็หรอืยัง เล่นเสรจ็แล้วก็รบีๆ 

ไสหัวไป ข้าจะไปนอนกลางวัน"

"กลัวแต่ว่าน้องสาวได้ยินแล้ว อย่าว่าแต่นอนกลางวันเลย แม้แต่

คืนนี้ก็คงจะนอนไม่หลับ" เนี่ยหยวนหวาเอ่ยพลางหัวเราะ "จ้าวกุ้ยเฟย 

ทลูขอต่อฮ่องเต้ จะให้น้องสาวแต่งงานกับจ้าวเจ๋อเฉงิหลานชายของเขา"

หัวใจเนี่ยชิงหลวนถึงกับกระตุก แม้แต่สีหน้าเอือมระอาก็ยัง 

ชะงักค้างไปด้วย

เนี่ยหยวนหวาเห็นดังนั้นก็หัวเราะร่าออกมาทันที

เน่ียชิงหลวนเห็นนางได้ใจจนลืมรักษากิริยา ก็แทบอยากจะหยิบ 

น�้าแข็งจากโถเคลือบสีขาวข้างๆ มายัดใส่ปากนางเสียให้รู้แล้วรู้รอด

ในช่วงกลางฤดูคิมหันต์ บ้านผู้ดีมีเงินมักน�าโถเคลือบมาบรรจ ุ
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น�้าแข็งแล้ววางไว้ในห้องเพื่อช่วยคลายร้อน

"พูดจบแล้ว? เช่นนั้นก็ไสหัวไปเสีย"

เนี่ยชิงหลวนออกค�าสั่งให้ส่งแขกอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อย

สิง่ทีเ่น่ียหยวนหวาอยากจะพูดก็ได้พูดสมใจ ย่ิงรู้ว่าบรรลุจดุประสงค์ 

ในการมาโจมตีเนี่ยชิงหลวนด้วยแล้วจึงไม่รั้งรออยู่ต่อ นางรีบลุกขึ้นยืน

"พี่สาวไปแล้ว น้องสาวไปนอนกลางวันเถอะ"

ว่าแล้วก็ฉีกยิ้มให้ก่อนจะเดินจากไป

หลังนางออกไปแล้ว ผีผามองดูเนี่ยชิงหลวนด้วยความเป็นห่วง  

พูดขึ้นว่า

"คุณหนู หลานชายผู้นั้นของจ้าวกุ้ยเฟยเรียกได้ว่าเป็นลูกหลาน 

ผูม้อีนัจะกินจรงิๆ ได้ยินว่ามอีนภุรรยาอยู่ในบ้านเป็นโขยง ซ�า้ยังมลูีกชายแล้ว 

ถึงสองคน จ้าวกุ้ยเฟยก็ร้ายนัก เหตุใดอยู่ดีๆ จึงเกิดความคิดอยากจะ 

จับคู่คุณหนูกับหลานชายตนเอง ไม่คิดบ้างว่าจ้าวเจ๋อเฉิงมีอะไรท่ีคู่ควร

กับคุณหนู"

เนี่ยชิงหลวนรู้ดีว่าเรื่องน้ีจะต้องมีเน่ียหยวนหวาคอยช่วยผลักดัน

เป็นแน่ ไม่เช่นนั้นจ้าวกุ้ยเฟยคงไม่อาจกราบทูลขอพระราชทานสมรส 

ต่อฮ่องเต้หลงอันตี้ได้รวดเร็วถึงเพียงนี้

เนี่ยหยวนหวาคงอยากให้นางได้ลิ้มรสการได้เป็นมารดาทันทีที่

แต่งงานบ้างกระมัง

เนี่ยชิงหลวนผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้

ผผีาถามไถ่คณุหนูด้วยความเป็นห่วง "คณุหน ูจะท�าอะไรหรอืเจ้าคะ"

นางยังกลัวว่าเนี่ยชิงหลวนจะปรี่เข้าไปตบตีเน่ียหยวนหวาด้วย
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อารมณ์ฉุนขาด

แต่เนี่ยชิงหลวนกลับเดินไปทางเก้าอี้ยาว ก่อนเอนตัวลงนอน

"หลับกลางวัน"

ผีผาหมดค�าพูด

คุณหนูใจใหญ่อะไรปำนนี้

ผ่านไปสามวัน หลงอันตี้ก็ส่งขันทีมาประกาศราชโองการ

ซิ่นหยางโหวตั้งโต๊ะเผาเครื่องหอม สมาชิกในบ้านทุกคนต่าง 

หมอบรอฟังราชโองการของหลงอันตี้ในห้องโถงใหญ่

นอกจากขันที ยังมีเน่ียหยวนหวาพระชายาขององค์รัชทายาท 

ตามมาด้วย

เนี่ยหยวนหวาลอบคิดในใจ ใช่แล้ว ข้ำจะพลำดเหตุกำรณ์น่ำสนุก

เช่นนี้ได้อย่ำงไร

นางอยากเห็นสีหน้าแตกตื่นจนท�าอะไรไม่ถูกของเนี่ยชิงหลวน 

แทบแย่ จะให้ดต้ีองร้องไห้จนน�า้ตาไหลพรากพลางขอร้องให้นางให้อภยั

แต่เนี่ยหยวนหวากลับต้องผิดหวัง สีหน้าของเนี่ยชิงหลวนกลับดู

สงบราวกับน�้าในบ่อโบราณ ไม่แสดงท่าทีหวั่นไหวออกมาสักนิดเดียว

นางหมอบกราบบนพ้ืนอิฐสีด�าพร้อมซิ่นหยางโหวกับเน่ียฮูหยิน  

คอยฟังจุดจบครึ่งหลังของชีวิตนางด้วยใจสงบ

"...บุตรีคนรองของซิ่นหยางโหวมีชาติก�าเนิดในตระกูลดี อุปนิสัย

อ่อนหวานดงีาม คูค่วรจะเป็นภรรยาของจิน้อ๋อง ด้วยเหตทุีต้่องออกเดนิทาง 

ไปยังเมืองหล่งในอีกไม่ก่ีวัน จึงพระราชทานสมรสในวันที่สิบแปด 
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เดือนเก้า"

ซิ่นหยางโหวและสมาชิกทุกคนในบ้านพากันตกตะลึง

ซิ่นหยางโหวกับเนี่ยฮูหยินหันมาสบตากัน ต่างคิดในใจว่าฮ่องเต้

ทรงคิดจะท�าอะไรกันแน่

ส่วนเนี่ยชิงหลวนก�าลังคิด จ้ำวเจ๋อเฉิงผู้นี้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นอ๋อง

ตั้งแต่เมื่อใด

เนี่ยหยวนหวากลับหลุดปากพูดออกมาอย่างเสียกิริยา "เป็นไปได้

อย่างไร เหน็ๆ กันอยู่ว่าก่อนหน้าน้ีจ้าวกุ้ยเฟยไปขอให้ฝ่าบาทพระราชทาน

สมรสให้เนี่ยชิงหลวนกับจ้าวเจ๋อเฉิง เหตุใดจึงกลายเป็นจิ้นอ๋องไปได้  

เจ้าอ่านผิดแล้วกระมัง"

ว่าแล้วนางก็ผดุลกุขึน้ ตรงเข้าไปฉวยเอาราชโองการมาจากมอืขันที

เลยทีเดียว

อย่างไรเสียนางก็เป็นถึงพระชายาขององค์รัชทายาท ต่อไปก็จะ 

ได้เป็นฮองเฮา ขนัทจีงึไม่กล้าท�าอะไรนาง จ�าต้องปล่อยให้นางดงึราชโองการ 

ไปจากมือ

เนีย่หยวนหวาฉวยเอาราชโองการไล่อ่านทกุตวัอกัษรตัง้แต่ต้นจนจบ  

ในทีส่ดุจงึยอมเชือ่ว่าขันทมีไิด้อ่านผดิ ฮ่องเต้มรีาชโองการให้เน่ียชงิหลวน 

สมรสกับจิ้นอ๋องจริงๆ

เนี่ยชิงหลวนเองก็เพ่ิงจะรู ้ตัวตอนน้ีเอง ในคราวที่หลงอันตี้

พระราชทานตราประจ�าตัวแม่ทัพแดนพายัพแก่จั่วหลิง ต�าแหน่งจิ้นอ๋อง

ที่ได้รับการสืบทอดในสายตระกูลจั่วก็ถูกส่งกลับคืนให้แก่พวกเขาด้วย

นีเ่ท่ำกับว่ำข้ำจะต้องแต่งงำนกับจัว่หลงิ แม่ทพัแดนพำยัพผู้เลือดเย็น 
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ไร้หัวใจ ที่คนเล่ำลือกันว่ำยิงธนูไม่เคยพลำดเป้ำผู้นั้นหรือ

เนี่ยหยวนหวาต่ืนจากภวังค์ ซิ่นหยางโหวกับภรรยาก็รีบล้วงเอา 

ตัว๋เงนิใบหนึง่ออกมาอย่างใจกว้าง มอบให้แก่ขันทผีูป้ระกาศราชโองการ

แล้วน้อมส่งเขาออกไป

เนี่ยชิงหลวนค่อยๆ ลุกข้ึนจากท่าหมอบกราบบนพ้ืน เหยียด 

ชายแขนเสื้อปัดฝุ่นที่ติดกระโปรง

นางเหลอืบเห็นเนีย่หยวนหวาก�าลงัจ้องมองตนเองด้วยสหีน้าไม่สูด้ี  

เน่ียชิงหลวนจึงย้ิมให้ ก่อนสอดมือท้ังสองเข้าไปในชายแขนเสื้อแล้ว 

เดินจากไป

เน่ียหยวนหวาจงึเอ่ยขึน้ด้วยน�า้เสยีงไม่ดนีกั "ดเูหมือนเจ้าจะดใีจมาก 

กระมัง"

เน่ียชงิหลวนย้ิมแล้วกล่าวว่า "ย่อมเป็นเช่นน้ัน จากฮหูยนิของเสมยีน 

ส�านกัอาลกัษณ์คนหน่ึง ได้ข้ึนเป็นถึงพระชายาจิน้อ๋อง ข้าย่อมไม่มเีหตผุล

ที่จะไม่ดีใจ"

ตอนน้ีต�าแหน่งของจ้าวเจ๋อเฉิงคือเสมียนส�านักอาลักษณ์ ขุนนาง

ล�าดับรองขั้นเจ็ด แน่นอนว่าน่ีย่อมเป็นต�าแหน่งที่จ้าวกุ้ยเฟยท่านป้า 

ของเขาหามาให้ ที่จริงก็เป็นแค่ต�าแหน่งในนามเท่านั้น ปกติแล้วไม่ต้อง

เข้าไปรายงานตัวที่ส�านัก

สีหน้าเนี่ยหยวนหวาตึงเครียด แทบจะกลั่นเป็นน�้าหยดลงมาได้

เน่ียชงิหลวนรูส้กึว่าพอสนุขัตกน�า้แล้วต้องตซี�า้ให้น่วม หากปล่อยให้ 

ปีนข้ึนฝ่ังได้ก็จะเห่ากระโชกใส่ตนเองด้วยความหย่ิงผยองเหลอืประมาณ

ดังนั้นจึงพูดต่อว่า "อีกอย่างข้าคิดว่าจิ้นอ๋องจั่วหลิงผู้นี้ก็เป็นคนที ่
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ฝ่าบาทต้องไว้หน้าอยู่บ้าง ถึงพี่สาวจะมีฐานะสูงส่งเป็นถึงพระชายาของ

องค์รัชทายาท แต่ก็คงไม่กล้าท�าอะไรเขากระมัง เม่ือเป็นเช่นนั้นย่อม 

ไม่กล้าท�าอะไรพระชายาจิน้อ๋องไปด้วย อกีไม่ก่ีเพลาข้าก็จะต้องแต่งงาน

ไปอยู่เมืองหล่งแล้ว ถึงตอนน้ันฝ่าบาทอยู่ห่างไกลเหมือนฟ้าท่ีอยู่สูง  

ต่อให้พ่ีสาวคิดถึงหรือกลัวว่าข้าจะได้อยู่สุขสบายเกินไป แส้ของพ่ีสาว 

ก็คงไม่ยาวพอจะฟาดมาถึง คงได้แต่พร�า่ร�าพันว่าตนเองท�าพลาดไปแล้ว

อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน"

พอเนี่ยหยวนหวาได้ฟังเน่ียชิงหลวนพูดจนจบ ก็แทบจะใช้ค�าว่า 

'เมฆด�าครึ้มฟ้า กดข่มจนก�าแพงเมืองแทบถล่มทลาย' มาบรรยายสีหน้า

ของนางได้เลยทีเดียว

ทว่าเพียงชั่วพริบตา จู่ๆ นางก็ยกมุมปากแสยะยิ้มขึ้น
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