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ค�ำน�ำ

เร่ือง 'เกดิใหม่เพือ่คืนฐานะเดมิ' เลยมาคร่ึงทางแล้วนะคะ แม้เล่มก่อนหน้าน้ี 

ความสมัพนัธ์ระหว่างฉูเ่สยีกับฉยงเหนียงจะมีความรักเบ่งบานปานใด แต่ปัญหาจาก

ผูค้นรอบข้างก็ยงัพุ่งเข้าใส่มหิยดุหย่อน องค์รัชทายาทพ่ายไปคนหนึง่กม็อีงค์ชายคนใหม่

ข้ึนมาเขม่นฉูเ่สยีต่ออกี

โดยในเล่มนีป้ระหน่ึงเปิดตวัตวัร้ายตวัส�าคญัอย่างเป็นทางการ เป็นคนทีค่อยชักใย

เร่ืองราวอยูเ่บือ้งหลงั ชนิดทีฉู่เ่สยีกบัฉยงเหนียงไม่ทนัระแวดระวงัเชียวค่ะ ไม่เพยีงแค่นัน้ 

การตัง้ครรภ์ของฉยงเหนียงยงัไปสร้างความเป็นกังวลแก่ฮ่องเต้ ซ่ึงเป็นห่วงว่า 'ลกูรัก'  

ของพระองค์จะไม่มใีครมาคอยปรนนิบตับินเตียงยามค�า่คืน จงึพระราชทานหญิงงาม

สองนางมาให้ เป็นหนามทิม่ตาทิม่ใจฉยงเหนียงยิง่นัก

สุดท้ายแล้วฉยงเหนียงจะคลอดลูกออกมาได้ราบร่ืนหรือไม่ แล้วหญิงงาม 

ทีพ่ระราชทานมาให้จะก่อคลืน่ลมใดในจวนอ๋องหรือเปล่า หากอยากรู้กันแล้ว ไปร่วม

ติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ลกูแม่ หากเจ้าเป็นบรุษุ ต้องจ�าไว้ให้มัน่เชยีว อนัค�าว่า 'รกันวลสงวนตวั' สีค่�าน้ีก็ใช้กับบรุษุ 

ได้เช่นกัน พวกเราต้องเป็นวิญญูชนทีห่มดจดประดจุหยก อย่าได้หัดนอกลูน่อกทางเดด็ขาด"

ฉู่เสียรีบเอ่ยคล้อยตามค�าพูดของนาง "แม่เจ้าพูดมีเหตุผล ล�าพังเงินทองที่แม่เจ้าหามาได้ 

ก็สามารถซื้อตัวหญิงงามปานบุปผาท่ัวหล้าแล้ว ฉะนั้นเจ้าต้องส�ารวมใจกายหน่อย อย่าได้ 

เอาอย่างพ่อเจ้าเชียว อยู่ดีไม่ว่าดี ดึงดันจะไปตามเก้ียวมาเอง สตรีที่ตามเก้ียวมาแล้วก็เหมือนกับ 

เป็นบรรพชนโดยก�าเนิด เป็นผู้ใหญ่ที่แก้มป่องขัดใจไม่ได้สักนิดเดียว"

ฉยงเหนียงหัวเสียยกมือข้ึนบีบจมูกท่ีต้ังโด่งของเขาพลางเอ่ยอย่างโกรธงอน "ท่านว่า 

ใครแก้มป่อง เมื่อเช้ายังบอกอยู่ชัดๆ ว่าข้าผอมเพรียวดุจเดิม!"

ฉูเ่สยีอาศยัว่าตนรปูร่างสงูกว่า เพียงยืดตวัขึน้ก็ท�าให้นางมอิาจไม่คลายมอืออก ส่วนตนเอง 

กลับบีบแก้มนางแล้วตอบว่า "ก็ทุกครั้งที่เจ้าโกรธ สองแก้มล้วนพองป่องราวกบในสระบัว หาก 

คลอดบตุรสาว ข้าก็ต้องเผชญิกับใบหน้าแก้มป่องสองดวงทุกวันน่ะส"ิ

ได้ยินเขาถึงกับเปรียบนางเป็น 'กบ' ฉยงเหนียงก็มีโทสะขึ้นมาจริงๆ และพองแก้มข้ึน 

โดยไม่รู้ตัวอีกแล้ว แต่นางก็พลันนึกถึงค�าพูดของเขาจึงรีบยุบแก้มลงทันใด ท่าทีตอบสนองเช่นน้ี 

เย้าให้เขาเบิกบานใจไม่คลาย



✱ ฉยงเหนียง นามจริงคือชุยเจียงฉยง บุตรสาวสกุลชุยที่ถูกแม่นม 

  สกลุหลิว่อุม้ผดิตวัเมือ่สบิห้าปีก่อน เฉลยีวฉลาด มนิีสยั 

  ไม่ยอมคน

✱ ฉู่เสีย หลางอ๋อง ผูเ้ป็นอ๋องแห่งเจยีงตง ถกูเรียกว่า 'อ๋องโฉด'  

  ข้ึนชือ่เร่ืองเจ้าชู้เสเพล บรรดาเช้ือพระวงศ์ล้วนไม่ชอบเขา

✱ หลิวเหยีย่น องค์ชายรอง สหายของฉูเ่สยี เบือ้งนอกเป็นคนอ่อนโยน 

  สภุาพ แต่ลบัหลงัเป็นคนเจ้าแผนการ ทะเยอทะยาน

✱ หลิว่เจียงจว ี พี่ชายสกุลหลิ่วที่โตมากับฉยงเหนียง พี่ชายฝาแฝด 

  ของหลิ่วผิงชวน เป็นแม่ทัพประจ�าการอยู่ที่ชายแดน

✱ กงซุนเอ้อร์ น้องสาวของกงซนุอูอ๋ี ้ หญิงทีป่ลอมเป็นชายได้เหมอืน 

  มาก มสีตรีมากมายมารุมรัก คอยท�างานให้ฉยงเหนียง

✱ เตี๋ยอ ี สาวใช้ทีฮ่่องเต้พระราชทานให้ฉูเ่สยี หมายจะให้เป็นอนุ 

  ของเขา มนิีสยัใจร้อนโผงผาง

แนะน�ำตัวละคร
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จะว่าไปที่เสียนเฟยคับอกคับใจก็มีเหตุให้เข้าใจได้

บตุรชายของนางร่างกายแขง็แรงดอียู่แท้ๆ เพียงแค่ไปท่ีลานล่าสตัว์ 

หนเดยีวกลบัถูกเกาทัณฑ์ยิงทะลลุ�าคอ หากมใิช่เพราะดวงแขง็ เขาไม่ต้อง

สงัเวยชวิีตในท่ีนัน้แล้วหรอกหรอื

เรือ่งใหญ่ถึงขัน้ท�าร้ายองค์ชายบาดเจบ็สาหัสเพียงนี ้ เดมิทีควรจะ

ลงโทษสถานหนกั ทว่าจยาคงัตีก้ลบัท�าเพียงสัง่กักบริเวณฉูเ่สยีในวัดเน่ียนฝ่า 

โดยไม่ได้ส่งตวัขึน้ศาลเพ่ือสอบสวนด้วยซ�า้

หากคมุขงัยาวไปเช่นน้ี ก็ยังพอจะกล้อมแกล้มนับว่าทวงความยุติธรรม

ให้บุตรชายนางได้บ้าง แต่เมื่อไม่ก่ีวันก่อน พอฮองเฮาเห็นบุตรชายนาง

อาการดขีึน้ แล้วเชญิคณะงิว้มาคลายความกลดักลุ้มให้จยาคงัตีท่ี้ทกุข์ใจ

เรือ่ยมา จยาคงัต้ีกลบัเลือกชมง้ิวตอน 'จ้าวจือ่หลงบกุเด่ียวช่วยผูเ้ป็นนาย'*  

61

* 'จ้าวจื่อหลงบุกเดี่ยวช่วยผู้เป็นนาย' หรือ 'จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า' คือตอนหนึ่งจากวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก  
กล่าวถึงจ้าวจือ่หลง (จลู่ง) ทีเ่สีย่งตายบกุฝ่าวงล้อมของทพัเฉาเชา (โจโฉ) จนช่วยชวีติกานฮหูยิน (ก�าฮูหยิน)  
กับอาโต่ว (อาเต๊า) ผูเ้ป็นภรรยาและบตุรชายวยัแบเบาะของหลวิเป้ย (เล่าป่ี) นายตนได้ส�าเรจ็
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ซ�า้ตอนท้ายทีห่ลวิเป้ยเกือบต้องสญูเสียจ้าวจือ่หลงขุนศึกคนส�าคัญจนปวดใจ

หมายจะทุม่อาโต่วให้ตายไปเสยีน้ัน จยาคังต้ีถึงกับกุมหน้าผากน�า้ตาไหล

พรากเลยทเีดยีว

เหล่าขุนนางที่ร่วมชมงิ้วต่างมองหน้ากันไปมาด้วยความงุนงง

ฮองเฮาเองก็ทลูถามอย่างตกประหม่าว่า 'งิว้น้ีไม่สนกุจนท�าให้ฝ่าบาท

กลดักลุม้พระทัยหรอืเพคะ'

ตอนน้ันจยาคังตี้เลื่อนมือออก เผยให้เห็นสองตาท่ีร�่าไห้จนแดงก�่า 

ก่อนตอบว่า 'หลิวเป้ยมีคุณธรรม หวงแหนผู้มีความสามารถ ถึงขั้น 

จะทุ่มบุตรชายลงพ้ืนเพ่ือตอบแทนขุนศึกผู้ภักดี ผิดกับเราที่คุมขังขุนศึก 

ผู้สร้างคุณูปการย่ิงใหญ่แก่ต้าหยวนไว้ในวัดหลวง เพียงเพราะบาดแผล

ภายนอกเลก็น้อยของบตุรอนัเป็นทีร่กั ชัว่ชวิีตน้ีเราถนอมชือ่เสยีงเกียรตภูิม ิ

เหนืออื่นใด ก็ด้วยหมายมุ่งจะเป็นฮ่องเต้ผู้ปรีชาเอาอย่างยอดคนรุ่นก่อน  

ทว่าบัดนีก้ลบัรกับุตรมากเสยีจนวู่วามกระท�าเรือ่งทีเ่ลอะเลอืนเย่ียงนีเ้สยีได้ 

เราเห็นการกระท�าอันน่ายกย่องของหลิวเป้ยแล้วก็สะท้อนใจที่ตนเอง 

เทยีบไม่ตดิจรงิๆ!'

ครัน้เหน็จยาคงัตีห้ลัง่น�า้ตาอย่างโศกเศร้า เหล่าขนุนางต่างก็นัง่ไม่ติด

แล้ว แต่ละคนพากันยกยอเสียงรัวว่าพระองค์ดูแลราชกิจด้วยคุณธรรม 

และความอุตสาหะเรื่อยมา เป็นโชคดีของต้าหยวนโดยแท้ ทั้งกล่าวว่า 

ฉู่เสียสะเพร่าจนท�าร้ายถูกองค์ชายก็สมควรถูกลงโทษ ไหนเลยจะน�ามา 

เปรยีบเทียบกับจ้าวจือ่หลงยอดขุนศึกเช่นน้ันได้

ทว่าจยาคังตี้ตัดสินใจแล้วว่าจะเอาอย่างหลิวเป้ย พระองค์จะให ้

ความส�าคัญกับบุตรจนละเลยขุนศึกมิได้เด็ดขาด ในเมื่อองค์ชายสิบ 
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ไมเ่ป็นไรและกใ็กล้จะถงึวนัขึน้ปีใหมแ่ล้ว จงึเหน็ควรทีจ่ะปล่อยตวัฉูเ่สยี 

กลบัไปก่อนวันสิน้ปี

พระประสงค์เป็นทีแ่น่นอนแล้ว ขนืผูใ้ดยังเสนอความเหน็อืน่ น่ันก็

เท่ากับบบีค้ันให้พระองค์ต้องคลาดจากวิถีแห่งราชันผู้ปรชีา

เห็นจยาคงัตีร้�า่ไห้จนนัยน์ตาแดงก�า่ถึงเพียงน้ี ใครเล่ายังจะพูดเห็นต่าง

ได้อกี ต่างคนจงึได้แต่กล่าวสดุดีในคณุธรรมของพระองค์ ทัง้บอกว่าฉู่เสีย 

ได้พบเจอฮ่องเต้ทีป่ราดเปรือ่งเช่นน้ีถือเป็นโชควาสนาทีต้่องสัง่สมมาหลาย

ชาตภิพ

ผู้อื่นฟังแล้วยังไม่เท่าไร ในใจเพียงลอบขบขันที่จยาคังตี้เอาอย่าง

ยอดคนรุ่นก่อนเสียจนออกอาการธาตุไฟเข้าแทรกไปบ้าง ต่างจาก 

เสยีนเฟยท่ีอยู่ในฐานะมารดา จงึหมายจะเอาอย่างแม่เสอืเข้าขย�า้ผูท้ีก่ล้า

บังอาจแตะต้องบตุรเยาว์วยัของนางในทนัที

ทว่าจนบัดนี้นางมิเพียงไม่อาจกัดกระชากเน้ือของฉู่เสีย อีกไม่ช้า 

ยังจะต้องเบิกตามองเขากลับจวนไปดื่มสุรากินเน้ือฉลองวันข้ึนปีใหม่อีก 

ในใจนางจะอัดอั้นสักเพียงใดคิดดูก็รู้ได้

ดังน้ันพอยามน้ีเห็นฉยงเหนียงเอามือแนบล�าตัวน่ังว่างอยู่ตรงนั้น  

เสียนเฟยจึงพลันอารมณ์ขุ ่นมัว รีบฝืนปั้นย้ิมบนใบหน้าแล้วเอ่ยทัก  

"องค์หญิงใหญ่เสาหรง การหมักเน้ือปีใหม่เป็นธรรมเนียมการขอบคุณ 

เหล่าขนุนางของราชวงศ์ เจ้าในฐานะธิดาบญุธรรมของไทเฮาพึงทุ่มเทใจกาย

ด้วยอกีแรงเถิด ไหนเลยจะน่ังเฉยอยู่ตรงน้ัน เพียงมองดูทุกคนนวดหมกัเนือ้ 

อยู่เช่นนี"้

สตรท่ัีวโถงต�าหนักไม่มสีกัคนท่ีโง่เขลา ย่อมจะรูถึ้งสาเหตุท่ีเสยีนเฟย 
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หาเรือ่งฉยงเหนยีง แต่ละคนจงึเงยีบงนัไม่พูดจา รอชมเรือ่งสนุกไปเท่าน้ัน

ทว่าไทเฮาเอ่ยปากคลี่คลายสถานการณ์อันประดักประเดิดน้ีแทน 

ฉยงเหนียงเสยีก่อน นางเลือ่นลกูประค�าไปก็เอ่ยไปว่า "บดันีอ้งค์หญงิใหญ่ 

เสาหรงมใิช่ตัวคนเดยีวแล้ว น�า้เกลือน่ันเย็นเฉียบ ไม่เหมาะกับสตรีมคีรรภ์  

ก่อนมาท่ีนีข้่าเป็นผูก้�าชบันางเองว่าอย่าได้แตะต้อง"

เมื่อวาจานี้กล่าวออกมา สนมชายาหลายคนซึ่งไม่ถูกกับเสียนเฟย 

ก็พากันคลีย้ิ่มละไม เอ่ยแสดงความยินดท่ีีองค์หญงิใหญ่เสาหรงตัง้ครรภ์แล้ว

ผิดกับเสียนเฟยท่ีพอฟังจบในใจก็ย่ิงมีโทสะ จึงเอ่ยอย่างหน้าย้ิม 

ใจไม่ย้ิมว่า "ท่ีแท้หลางอ๋องก�าลงัจะมทีายาท เช่นนัน้ก็ต้องกล่าวค�าว่ายินดี 

ด้วยจรงิๆ ในเมือ่เขาใกล้จะได้เป็นบดิาคนแล้ว ก็ควรมใีจเมตตาต่อเด็กน้อย 

ให้มากข้ึนหน่อย อย่าได้เอาเกาทัณฑ์ไปเสยีบทะลเุนือ้ผู้อืน่ง่ายๆ!"

ถ้อยค�านีพู้ดเหนบ็แนมอย่างเจบ็แสบ หากเปล่ียนเป็นผูอ้ืน่ เกรงว่า 

คงถูกถากถางจนอับอายย่ิง แต่ฉยงเหนียงสามารถบอกใจตนเองให้ 

ไร้ละอายได้ ฉู่เสียถูกคนร้ายใส่ความต่างหาก เดิมทีเกาทัณฑ์ดอกนั้น 

ไม่มทีางจะยงิต้องร่างองค์ชายสบิได้ อกีท้ังนางเองก็พยายามช่วยกอบกู้

สถานการณ์อย่างสดุก�าลงัเท่าท่ีจะท�าได้แล้ว หากมใิช่นางขอให้ท่านหมอลู ่

รดุไปทีล่านล่าสตัว์ น่ากลวัว่าองค์ชายสบิคงกลายเป็นใบ้ไปตัง้แต่แรก

ถึงอย่างน้ันฉยงเหนยีงเองก็ก�าลังจะเป็นมารดาคน ย่อมเข้าถึงจติใจ 

ของเสยีนเฟยได้ จงึไม่ไปปะทะคารมกับอกีฝ่าย เพียงย้ิมรบัแล้วเอ่ยตอบ

อย่างอ่อนโยน "เสยีนเฟยกล่าวถูกต้องย่ิงนกั หลายวันมาน้ีท่านอ๋องอยู่ใน

วัดหลวงก็ทบทวนตนเองอย่างลึกซึ้ง และรู้สึกเสียใจอย่างมากกับเหตุ 

ไม่คาดฝันทีท่�าให้องค์ชายสบิต้องบาดเจบ็"
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ฉยงเหนยีงพูดถึงข้ันน้ีแล้ว ย่อมไม่เหมาะทีเ่สยีนเฟยจะกล่าวอนัใด 

ให้มากความอกี อย่างไรเสยีไทเฮาก็น่ังอยู่เบือ้งบน สนมชายาคนอืน่ๆ ก็ล้วน 

อยู่ทีน่ี่ด้วย ขนืตนพูดจาไร้น�า้ใจเกินไป ไม่ขดัแย้งกับคณุธรรมของจยาคงัตี้ 

ทีจ่ะให้ความส�าคัญต่อขนุนางมากกว่าบุตรหรอื

ฮองเฮาหมักนวดชิ้นเนื้อไปพลางมองดูอยู่ห่างๆ ไปพลาง

อนัทีจ่รงิผูซ้ึง่อาฆาตแค้นหลางอ๋องกับชายามากท่ีสดุในโถงต�าหนัก

แห่งน้ีต้องนับฮองเฮาเป็นอนัดับหน่ึง

อยู่ดีๆ ว่าที่ประมุขแผ่นดินต้องมาลงเอยด้วยการสละต�าแหน่ง  

ความเจบ็ช�า้กล�า้กลนืในเรือ่งน้ีมเีพียงฮองเฮากับคนสกุลเว่ยเท่านัน้ทีล่่วงรู้

ดังน้ันยามท่ีเสียนเฟยประชดประชันฉยงเหนียง ฮองเฮาจึงเพียง 

วางเฉยไม่ส่งเสยีง หาคาดคิดไม่ว่าหนงัหน้าของฉยงเหนียงจะหนาเย่ียงนี้ 

ถึงกับยังสามารถเผยรอยย้ิมอนัน่าเหน็ใจออกมา ประกอบกับอกีฝ่ายต้ังครรภ์

อยู่ ย่ิงท�าให้ผูอ้ืน่ไม่อาจต�าหนติิเตียนลงลกึไปกว่านี้

ฮองเฮาอดไม่ได้ต้องด่าทออยู่ในใจ...สามีภรรยาคูน่ีช่้างลวงโลกเก่งนัก! 

แต่ข้าก็จนปัญญาจะท�าอันใดได้

หลายวันที่ผ่านมาฮองเฮาขบคิดใคร่ครวญเรื่องหนึ่งมาโดยตลอด 

นั่นคือเหตุใดจยาคังตี้จึงเมตตาฉู่เสียถึงเพียงนี้

ราชนิกุลของแต่ละราชวงศ์ล้วนมีธรรมเนียมปฏิบัติประจ�าตระกูล 

ส�าหรับราชสกุลหลิวแห่งต้าหยวนคือนิยมรับทายาทของญาติท่ีอยู่ไกล 

มาเลีย้งดใูนวัง เมือ่แรกเผยฉงิโหรวญาตผิูพ่ี้ของจยาคังต้ีถูกไทเฮารับเข้าวังมา 

ดงัน้ันภายหลงับดิามารดาของฉูเ่สยีล่วงลบัไป จยาคังต้ีจงึชอบเรียกตัวเขา 

เข้ามาอยู่ในวังด้วยเช่นกัน
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แต่นัน่ก็เป็นช่วงทีฉู่เ่สยีอายุยังน้อย ประกอบกับจยาคงัตีเ้คยหลงรกั

เผยฉงิโหรว หากจะล�าเอียงรกัฉูเ่สยีมากหน่อยก็ไม่มอีนัใดให้ตติงินกั ทว่า

ตอนนีฉู้เ่สยีเป็นอ๋องเจ้าศักดินาท่ีกุมอ�านาจทหารในมอืแล้ว จยาคงัตีก้ลบั

ยังคงเอาแต่ให้ท้ายอกีฝ่ายเช่นเดิม

อบุตัเิหตทุีเ่กิดกับองค์ชายสบิคราน้ีย่ิงท�าให้เหน็แจ่มชดัในปราดเดียวว่า 

จยาคงัตีผ้กูพันกับผูใ้ดแน่นแฟ้นกว่า แม้กระทัง่องค์ชายสบิท่ีปกตจิยาคงัตี้

โปรดปรานอย่างย่ิงก็ยังส�าคัญไม่เท่าฉูเ่สยี

ต่อให้จยาคังตี้เผื่อแผ่ความรักไปถึงฉู่เสียบุตรของเผยฉิงโหรวด้วย  

ก็ไม่น่าจะล�าเอยีงจนถึงขัน้ประคบประหงมบตุรของหลางอ๋องผูเ้ฒ่าฉูกุ่ยหนง 

ย่ิงกว่าบตุรแท้ๆ ของพระองค์เองกระมงั

สรุปคือฮองเฮายิ่งคิดก็ย่ิงบอกความรู้สึกไม่ถูก ทั้งพาให้ความ

คลางแคลงในใจย่ิงทบทวี

เพียงแต่จะอย่างไรก็ใกล้ข้ึนปีใหม่แล้ว หัวข้อสนทนาสัพเพเหระ 

ของทุกคนจึงยังคงเป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าเฉลิมฉลอง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ 

เรือ่งงานมงคลขององค์หญิงยงหยาง จยาคังต้ีได้เลอืกครอบครวัฝ่ายชาย 

ทีต่รงใจไว้ให้นางแล้วหลายสกุล เพียงรอการตัดสนิในข้ันสุดท้ายเท่านัน้

ฉยงเหนียงนัง่ฟังอยู่ด้านข้าง พบว่าราชบตุรเขยอายุสัน้ขององค์หญิง 

ยงหยางในชาตก่ิอนก็เป็นตวัเลอืกหนึง่ด้วย นางจงึตัง้ใจว่าจะต้องเตือนสติ 

องค์หญิงมิให้เลือกบุรุษผู้น้ีเป็นพระสวามี ซ�้ารอยเร่ืองราวอันน่าเศร้า 

ในชาตก่ิอนอกีเป็นอนัขาด

ดงัน้ันนางจงึสอบถามองค์หญิงยงหยางทีน่ัง่อยู่ตดิกับตนว่า "องค์หญงิ

ทรงถกูพระทยัคณุชายสกุลใดหรอืเพคะ"
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ใบหน้าขององค์หญิงยงหยางปราศจากความขวยเขิน ท้ังยักค้ิวหลิว่ตา

นดิๆ ขณะเอ่ย "ยังต้องถามอกีหรอื คณุชายหลายสกุลน้ีข้าเคยเห็นครบแล้ว 

คณุชายสกุลเซนิหล่อเหลาเป็นทีห่น่ึง ผวิพรรณยังขาวกว่าเจ้าเสียอกี!"

ร่างของฉยงเหนียงพลันผงะไปเล็กน้อย แย่แล้ว! จริงอยู่คุณชาย 

สกุลเซนิผูน้ั้นมรีปูโฉมดุจพานอนั* ทว่าเขาก็คือเจ้าคนดวงกุดผูน้ัน้!

เห็นทีข้าเข้าใจจยาคังต้ีผิดไปอีกแล้ว มัวแต่นึกว่าพระธิดาองค์นี ้

เป็นท่ีเออืมระอา ถึงได้ถูกยกให้บรุษุข้ีโรคท่ีใกล้ชะตาขาดผูห้นึง่ ดูท่าเป็นเพราะ

อาการมองคนแต่รปูโฉมภายนอกขององค์หญิงยงหยางเองต่างหากท่ีท�าให้ 

เรือ่งส�าคญัชัว่ชวิีตของสตรต้ีองเสยีการ!

หลงัจากนวดขย�าชิน้เน้ือเป็นเวลากว่าครึง่ชัว่ยาม มอืของเหล่าผูส้งูศักดิ์

ซึง่ปกตเิพียงใช้โบกพัดจบับุปผาต่างก็เมือ่ยชาไปหมดแล้ว

พวกขนัทจีงึพากันยกอ่างใส่น�า้อุน่รวมถึงอีจ๋ือ่** ท่ีผสมน�า้มนักุหลาบ

มาให้ผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายได้ล้างมือขจัดกลิ่นคาว ก่อนจะย่ืนส่งหินแม่น�้า 

ท่ีร้อนกรุ่นให้นางก�านัลใช้คลึงประคบข้อมือของเหล่าผู้สูงศักด์ิซึ่งล้วน

อ่อนเพลียกันแล้ว แต่ละคนนั่งพิงบนเก้าอี้นุ่ม กางกั้นระหว่างกันด้วย 

ม่านไม้ไผ่ บางคนได้รับการนวดเฟ้นอย่างดีจนรู้สึกผ่อนคลาย ถึงกับ 

หลบัสนทิส่งเสยีงกรนออกมาเลยทีเดียว

ไหนๆ ทุกปีท่ีผ่านมาท่ีน่ีก็ล้วนไม่มขุีนนางฝ่ายพิธีการอยู่ กล่าวให้ชดั 

คอืมแีต่เหล่าสะใภ้หลวงด้วยกัน ดังน้ันพวกนางจงึพักผ่อนอย่างสบายใจ 

ประเดี๋ยวยังมีข้ันตอนการน�าเน้ือหมักไปแขวนอีก น่ันก็ชวนเหน่ือยล้า 

* พานอนั มชีือ่เดมิว่าพานเยว่ีย เป็นนกัวรรณคดหีนุ่มรปูงามในสมยัจิน้ตะวันตก ความงามของเขาเป็นท่ีเลือ่งลอื
จนมคีนน�าไปแต่งเป็นค�าประพันธ์ และกลายเป็นส�านวนอปุมาถึงบรุษุรปูงามอกีหลายส�านวน
** อี๋จื่อ คือสบู่หอมในสมัยโบราณที่ท�าจากตับอ่อนของหมู มีสรรพคุณช่วยบ�ารุงผิว ใช้ในหมู่ชนชั้นสูง
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ไม่แพ้กันเลย

ด้วยเกรงว่าเลอืดลมไหลเวียนเรว็ไปจะท�าร้ายถึงทารกในครรภ์เอาได้ 

ฉยงเหนยีงจงึปฏเิสธไม่รบัการนวด กระนัน้กลิน่น�า้มนักุหลาบท่ีฟุ้งไปทัว่ 

โถงต�าหนกัก็กระตุ้นให้นางชกัรูส้กึพะอดืพะอมนดิๆ นางจงึทูลแจ้งไทเฮา

แล้วพาสาวใช้ของตนออกไปสูดอากาศบริสุทธ์ิในอุทยานด้านหลัง ทว่า 

ก็กลัวจะถูกลมโกรกจนไม่สบายเอาได้ นางจึงเลือกนั่งหลบมุมใกล้กับ 

จดุเลีย้วของทางระเบยีงยาว

ชุ่ยอวี้มีพกถ่ัวอบแห้งมาหนึ่งกล่อง ฉยงเหนียงเลือกหยิบเหอเถา

กะเทาะเปลอืกเคลอืบน�า้ผึง้ในกล่องน้ันออกมากิน ในทีส่ดุก็กดข่มอาการ

คลืน่เหยีนบรเิวณหน้าอกกลบัลงไปได้

ตอนนี้เองนางพลันได้ยินเสียงพูดแว่วมาจากด้านหลังภูเขาจ�าลอง 

ท่ีอยู่เบือ้งล่างทางระเบยีงยาว น�า้เสยีงทีด่เูยาว์วัยน้ันเจอืความแหบพร่าอยู่

หลายส่วน

"ไหนเจ้าบอกว่าจะพาข้าไปพบเสด็จแม่ เหตุใดจึงพาข้ามาที่นี่"

ฝ่ายทีถู่กซกัถามมไิด้เอ่ยตอบ เสยีงทีด่งัมาให้ได้ยินถัดจากน้ันกลบัเป็น

เสยีงตมูหนึง่หน คล้ายมคีนพลดัตกน�า้

สี่เชว่ียแข้งขาว่องไว กระโดดพ้นจุดเลี้ยวตรงทางระเบียงยาว 

ในปราดเดียว รีบชะโงกมองแล้วร้องตะโกนว่า "แย่แล้ว! มีเด็กตกน�้า 

เจ้าค่ะ!" จากนัน้นางก็ตะเบง็เสยีงเรยีกคนทันที

ฉยงเหนยีงเองก็ลุกข้ึนหนัขวับมองไป สายตาอนัคมกริบเห็นคล้ายมี  

'ลงิ' ตวัหนึง่ว่ิงหนไีปทางด้านหลงัของภูเขาจ�าลองอย่างรวดเรว็ ชัว่พรบิตา 

ก็ไม่เหน็เงาแล้ว
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ทว่าพวกฉยงเหนียงอยู่บนทางระเบียงยาว ชั่วครู่ชั่วยามจึงไม่อาจ 

ลงไปได้ ยังดีท่ีพลังเสียงของสี่เชว่ียซึ่งฝึกฝนมาจากชนบทน้ันดังกระหึ่ม 

ไม่ธรรมดา ไม่ช้าก็ชกัน�าผูค้นมาถึง บรเิวณน้ีมศีาลากลางน�า้อยู่จ�านวนมาก 

หากมใิช่สีเ่ชว่ียชีบ้อกจากท่ีสงู ต่อให้ข้ารบัใช้ในวังรดุมาถึงทันท่วงทก็ีไม่แน่ 

จะค้นพบว่าเดก็คนน้ันพลดัตกสระด้านหลงัภูเขาจ�าลองลูกใด

กระน้ันในช่วงฤดูเหมนัต์เย่ียงนี ้แม้เด็กจะแค่เพียงเปียกน�า้ ร่างกาย 

ก็ยังคงหนาวสัน่ไม่หยุด ประกอบกับได้รบัความตืน่ตระหนกมใิช่เบา สองตา 

จงึเบกิค้างเลยทีเดียว

จนตอนนีฉ้ยงเหนียงค่อยเห็นใบหน้าของเดก็ชายถนดัชดัเจน ถึงกับ

เป็นองค์ชายสบิผูด้วงตกผูน้ัน้อกีแล้ว

ผ้าพันแผลที่พันหนาเตอะอยู่บนล�าคอของเขาถูกย้อมไปด้วย 

น�้าสีเขียวแก่จากสระน�้าแข็งที่เพิ่งจะเริ่มละลาย

ฉยงเหนยีงลอบร้องในใจว่า...ไม่ได้การ ปากแผลเป้ือนถกูน�า้สกปรก 

จะไม่บวมจนอาการแย่ลงหรอื

ไม่ช้าข่าวทีอ่งค์ชายสบิตกน�า้ก็ไปถึงในโถงต�าหนัก ไทเฮาและฮองเฮา 

จงึพาสนมชายากลุม่ใหญ่รบีรดุมายังจดุเกิดเหตุ

พอเสียนเฟยเห็นสภาพอันน่าเวทนาของบุตรชายที่พลัดตกน�้าแล้ว 

ก็แทบใจสลาย โผเข้ากอดบตุรชายพลางเรยีกหาหมอหลวงเสยีงดงั ครัน้ 

เห็นว่าฉยงเหนยีงอยู่ทีน่ี่ด้วย โทสะขมุหน่ึงก็พุ่งข้ึนทันใด "ไฉนตอนทีลู่กข้า

เกิดเรือ่งจงึมพีวกเจ้าสามภีรรยาอยู่ด้านข้างทุกครัง้ไป คดิจะผลดักันท�าลาย 

ลูกข้ากระมัง เป็นเจ้าใช่หรือไม่ท่ีผลักเขาตกน�้า นางก�านัล จงจับกุมตัว 

หญงิใจโฉดผูน้ี้มาสอบสวนให้ข้าอย่างละเอยีด!"
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สิน้เสยีงค�าสัง่นี ้หมวัมวัสองคนทีอ่ยู่ด้านหลงัของเสยีนเฟยก็พุ่งตรงมา

อย่างดรุ้ายหมายจะตรงึร่างฉยงเหนียง

ฉยงเหนียงอุ้มท้องอยู่ มีหรือจะทานรับการเคี่ยวกร�าจากหมัวมัว 

ร่างก�าย�าเช่นน้ีไหว

เสียนเฟยอยู่ในวังขึ้นชื่อว่าอารมณ์ร้าย บัดนี้บุตรชายท่ีรักของนาง

เกือบต้องจมน�า้ตาย ขนืตนถกูหมวัมวัสองคนนีจ้บัตวั คงไม่แคล้วถูกอกีฝ่าย

ทรมาน หากไทเฮากับฮองเฮาตดิขดัท่ีเสยีนเฟยร้อนใจหมายคุม้ครองบตุรชาย 

ชัว่ขณะยังไม่อาจออกปากปกป้องตน เช่นน้ันทารกน้อยในท้องของตนก็จะ 

มอีนัตรายไปด้วยแน่

ดังน้ันฉยงเหนียงจึงถอยปราดไปยังข้ันบันไดท่ีอยู่เบื้องหลังตน  

อาศยัพ้ืนทีท่ี่ต่างกันน้ีกระโจนร่างพร้อมตวัดฝ่ามอือันหนกัหน่วงใส่หมวัมวั

ทีป่รีน่�าหน้ามาก่อน จากนัน้เอ่ยเสยีงกังวานว่า "ข้าชายาหลางอ๋องเป็นถึง

องค์หญิงใหญ่ท่ีฝ่าบาททรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เอง เสียนเฟย ท่านยัง 

ไม่คูค่วรจะสอบสวนข้า เหน็ไทเฮากับฮองเฮาไม่มตัีวตนแล้วหรอืไร"

ก่อนเข้าวังมาเหล่าผูส้งูศกัดิท่ี์อยู่ตรงนีล้้วนเป็นสตรบีอบบางทีถู่กเลีย้งดู

อยู่แต่ในจวน แม้หลงัจากเข้าวงัจะสร้างบารมด้ีวยการสัง่โบยข้ารบัใช้อยู่

บ่อยครัง้ ทว่าภาพทีส่ตรชีัน้สงูกระโจนร่างตบตผีูอ้ืน่เช่นนีเ้พ่ิงจะเคยเห็นเป็น 

หนแรกจรงิๆ!

ร่างก�าย�าของหมวัมวัผูนั้น้ถึงกับถูกซดัถอยหลงัตดิกันไปหลายก้าว 

จนกระทัง่ล้มนัง่ก้นจ�า้เบ้ากับพ้ืนดังตุบ้ เจบ็ปวดจนร้องโอดโอยไม่หยุดปาก

ชายาหลางอ๋องกับสามขีองนางมพีฤตกิรรมเหมอืนกันไม่มผีดิ ถึงกับ

วางอ�านาจใหญ่โตเพียงน้ี แค่พูดจาไม่ลงรอยก็ลงไม้ลงมอืตบตีผูอ่ื้น แม้แต่
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ท่าทางทีจ้่องมองเสยีนเฟยก็เป่ียมไปด้วยความดดัุนอ�ามหติแล้ว

ครั้นเห็นว่าเสียนเฟยตั้งท่าจะม้วนแขนเส้ือลงมือเอง สถานการณ์ 

ก�าลงัจะไร้ระเบยีบ ท�าให้ราชวงศ์เป็นท่ีอบัอายขายหน้า ไทเฮาก็ส่งสายตาไป

ด้านหลงัของตน เถียนหมวัมวัจงึก้าวออกมากล่าวทนัใด "เสยีนเฟย ท่ีนีม่ใิช่ 

ต�าหนกัเซยีงชิง่ของท่าน องค์หญิงใหญ่เสาหรงก็หาใช่นางก�านัลในต�าหนกั 

ของท่านไม่ ต่อให้ท่านรกับตุรจนร้อนใจก็ไม่อาจมทุะลุเช่นนี!้"

เสยีนเฟยคกุเข่าลงกับพ้ืนแล้วทูลต่อไทเฮาท้ังน�า้ตา "ไทเฮาเพคะ ผูอ่ื้น

ล้วนอยูใ่นโถงต�าหนกั มแีต่นางท่ีเดินออกมา เดมิทฟ่ัีงเอ๋อร์ของหม่อมฉนั 

อยู่ในต�าหนักเซยีงชิง่ อยู่ดีๆ เขาจะมาโผล่ทีน่ี่โดยไร้สาเหตไุด้อย่างไรกัน"

ฉยงเหนยีงเอ่ยปากแย้ง "องค์ชายสบิตกสระด้านหลงัของภเูขาจ�าลอง 

ทว่าข้ากับสาวใช้ทัง้สองคนล้วนยืนอยู่บนทางระเบยีงยาว หากเป็นฝีมอืของ 

พวกเราจรงิ เช่นน้ันพวกเรานายบ่าวสามารถเหาะเหนิเดินก�าแพงได้หรอืไร"

ค�ากล่าวของฉยงเหนียงมีเหตุผล อีกอย่างพวกข้ารับใช้ที่รุดมาถึง 

ก่อนใครก็เป็นพยานได้ว่าฉยงเหนียงเป็นผูเ้ห็นเหตกุารณ์ ทัง้สาวใช้ของนาง 

ก็ตะโกนเรยีกคนอย่างทนัท่วงท ีพวกเขาถึงช่วยองค์ชายสิบได้อย่างราบร่ืน

เสียนเฟยถูกตอกหน้าจนไร้วาจาจะกล่าวไปชั่วขณะ ได้แต่ร�่าไห้ 

กอดองค์ชายสิบที่เปียกปอนไปทั้งร่าง

ฉยงเหนยีงแจ้งใจว่าความปลอดภยัขององค์ชายสบิเก่ียวพันถึงอนาคต

ท่านอ๋องของนาง จึงรีบเอ่ยเตือนเสียงหนักโดยไม่มัวคิดค�านึงมากมาย  

"ยงัไมร่บีไปตามคนมาเปลีย่นยาให้องค์ชายสบิอกี ปากแผลแชอ่ยูใ่นน�า้ 

ทีป่กคลมุด้วยน�า้แขง็มาตลอดฤดูเหมนัต์เช่นน้ี ไม่กลัวว่าจะแย่ลงหรือไร"

เมือ่นางเตอืนสตเิช่นนี ้ หมวัมวัของเสยีนเฟยก็เร่งคลายผ้าพันแผล 
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บนล�าคอขององค์ชายสบิออก แล้วใช้ผ้าสะอาดพันแทนช่ัวคราวไปก่อน

ประจวบกับตอนน้ีองค์ชายสิบฟ้ืนตื่นแล้ว เสียนเฟยจึงรีบถาม 

บุตรชายว่า "เป็นผู้ใดที่ผลักเจ้าตกน�้า"

องค ์ชายสิบเบิกตาค ้างขณะตอบตะกุกตะกัก "เป็น.. . เป็น 

ฉเีทยีนต้าเซิง่*..."

แรกเริ่มเสียนเฟยตะลึงงัน ก่อนจะหลั่งน�้าตาแผดเสียงตะโกน  

"ฟ่ังเอ๋อร์ทีน่่าสงสารของแม่! เจ้าถูกเกาทัณฑ์ของหลางอ๋องดอกนัน้ยิงใส่

จนถึงกับจติหลอน พูดจาเหลวไหลเตม็ปากเตม็ค�าเย่ียงนีแ้ล้วหรือ น่าสงสาร 

ฟ่ังเอ๋อร์ทีเ่คยเฉลยีวฉลาดของแม่ย่ิงนกั..."

ฉยงเหนยีงมไิด้ส่งเสยีง นางนกึถึง 'ลงิ' ท่ีเมือ่ครูต่นเหน็แวบๆ ตวันัน้  

ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าถ้อยค�าขององค์ชายสิบมิใช่ความเท็จ มีคนสวมชุดลิงเพื่อ

หลอกล่อองค์ชายสบิมาทีน่ี่จรงิๆ

ทว่าในวังหลวงอันใหญ่โตโอฬารพลนัมพีญาวานรซุนอูค้งปรากฏตวั

ขึน้ เดิมทก็ีเป็นวาจาท่ีเหลวไหลสิน้ด ีขนืนางออกเสยีงคล้อยตาม กลบัจะย่ิง

เรยีกค�าด่ากราดจากเสยีนเฟยเสยีมากกว่า

ตอนนี้เองก็มีองครักษ์หลายคนคุมตัวขันทีผู้หน่ึงเดินตรงมา ในมือ 

ขององครกัษ์ยังถือชดุงิว้ท่ีมขีนสตัว์มาด้วยชดุหน่ึง

หวัหน้าองครกัษ์ท�าความเคารพต่อกลุม่ของไทเฮาก่อนกล่าว "ทลูไทเฮา 

โจรชัว่ผูน้ีม้พีฤตกิรรมไม่ชอบมาพากล กระหม่อมจบัตวัเขาได้ท่ีนอกต�าหนัก 

เซยีงชิง่ ท้ังค้นเจอชดุน้ีทีเ่ขาเตรยีมจะฝังไว้ใต้ต้นไม้ด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

พอเสียนเฟยเห็นว่าขันทีผู้นั้นเป็นคนในต�าหนักของนางเองก็โกรธ 
* ฉีเทียนต้าเซิ่ง มีความหมายว่าผู้ย่ิงใหญ่เสมอฟ้า หมายถึงซุนอู้คง (ซุนหงอคง) พญาวานรผู้มากอิทธิฤทธ์ิ 
และสามารถแปลงกายได้ถึง 72 ร่าง



27

ขวงซั่งจยาขวง

จนตวัสัน่ "บ่าวท่ีสมควรตาย ข้าอตุส่าห์ดต่ีอเจ้าไม่น้อย เจ้าท�าตวัลบัๆ ล่อๆ  

เย่ียงน้ี ก็เพราะกระท�าเรือ่งใดท่ีน่าละอายต่อองค์ชายสิบใช่หรือไม่"

องค์ชายสิบมีสายตาเฉียบคม เพียงครู่เดียวก็จ�าชุดงิ้วชุดน้ันได้  

"เมื่อครู่...ฉีเทียนต้าเซิ่งสวมชุดน้ี เขาบอกว่าเสด็จแม่เชิญเขามาแก้เบื่อ 

ให้ข้า ทัง้จะแสดงการแปลงกายเจด็สบิสองร่างให้ข้าดดู้วย..."

พูดมาถึงตรงน้ีทุกคนท่ีนี่ต่างก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้ว ขันทีผู้นี้รู้ว่า 

วันนีเ้ป็นวันหมกัเน้ือปีใหม่ เหล่าสนมชายาในวังล้วนรวมตัวกันอยู่ท่ีต�าหนกั 

จดังาน ในต�าหนกัท่ีพักจะเหลอืแต่ผูท่ี้เข้าเวรเท่าน้ัน ย่ิงจะไม่มใีครมาเดินเล่น 

ในอทุยานด้านหลงั ดงัน้ันจงึท�าใจกล้าใส่หน้ากากปิดบังโฉมแล้วหลอกล่อ 

องค์ชายสบิมาถึงทีน่ี่

หากมิใช่ฉยงเหนียงพบเห็นทันกาล องค์ชายสิบต้องสิ้นชีพในสระ 

ไปแล้วเป็นแน่ ต่อให้โชคช่วยรอดมาได้ ปากแผลก็ต้องบวมและมไีข้ขึน้สงู  

ถึงตอนน้ันต่อให้เขาบอกว่าพญาวานรซุนอู้คงชักน�าเขามาที่น่ี ผู้อ่ืนก็จะ 

นกึเพียงว่าเขาพูดเหลวไหลส่งเดช ฟ่ันเฟือนเพราะพิษไข้

ขนัทีผูน้ั้นตัวสัน่งนังก ขณะจะเอ่ยปากตอบเสียนเฟย เขากลับพลัน 

มสีหีน้าตืน่กลวั ปากพ่นฟองน�า้ลายสขีาว ร่างเหยียดผงึแล้วแน่นิง่สิน้ใจ 

ในทันที

ดูจากท่าทางของเขาเมื่อครู ่นี้ ไม่คล้ายหน่วยกล้าตายที่พลีชีพ 

อย่างห้าวหาญ เห็นชัดว่าถูกผู้อื่นวางยาพิษไว้ล่วงหน้าต่างหาก

แม้ข้อกล่าวหาที่มีต่อฉยงเหนียงได้รับการล้างมลทินโดยสมบูรณ์ 

แล้ว แต่นางรูแ้จ้งแก่ใจว่าท่ีนีไ่ม่เหมาะจะรัง้อยู่นาน จงึแสร้งท�าเป็นเนือ้ตวั

อ่อนระทวย ก่อนพูดตรงๆ ว่าตอนทีห่มวัมวัสองคนน้ันจะเข้ามาจบัตวันาง 
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ท�าให้นางตืน่ตระหนกจนกระเทือนถึงทารกในครรภ์ ขอให้ไทเฮาโปรดเร่ง 

จดัคนส่งนางออกจากวังโดยด่วน

ไม่ช้าจยาคงัตีก็้ได้ยินข่าวน้ี พระองค์โกรธกริว้เป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะ

ตอนท่ีรู้ว่าชายาหลางอ๋องถูกเสียนเฟยท�าให้เสียขวัญถึงขั้นกระเทือนถูก

ทารกในครรภ์ เครามงักรของพระองค์สัน่กระตุกไม่เป็นจงัหวะเลยทเีดยีว 

หลงัจากตวาดก้องบรภิาษว่าเสยีนเฟยเลอะเลอืน เลีย้งพวกไม่เอาไหนไว้ 

เตม็ต�าหนกั พระองค์จงึมบีญัชาให้ลากตัวหมวัมวัทัง้สองคนไปโบย

ถัดจากนัน้องครกัษ์ท่ีตรวจค้นห้องพักของขันทีผูน้ั้นยังเจอจดหมาย

ฉบับหน่ึง ใจความโดยรวมคือเกาทัณฑ์ของฉู่เสียถูกเล่นตุกติก บัดนี ้

เพ่ือไม่ให้แผนร้ายสะดุดลงกลางคัน ผูบ้งการจงึหมายจะท�าให้อาการป่วย

ขององค์ชายสิบทรุดลง ถึงจะนับว่างานส�าเร็จลุล่วง นอกจากนี้ผู้บงการ 

ยังเขียนก�าชบัเวลากับข้ันตอนการลงมอืไว้อย่างถ่ีถ้วน อกัษรแต่ละแถวนัน้ 

อ่านแล้วพาให้ไอหนาวช�าแรกแทรกซมึจนถึงหัวใจ

จยาคงัตีเ้ดอืดดาลหนัก ออกค�าสัง่ให้กรมอาญาสบืสวนอย่างละเอยีด  

ดซูว่ิาท่ีแท้เป็นผูใ้ดคิดให้ร้ายเสาหลักของบ้านเมอืง ด้วยเหตุนีฉู้เ่สยีจงึได้รับ 

การปล่อยตวัออกมาก่อนก�าหนด สามารถกลับจวนไปอยู่พร้อมหน้าภรรยาได้

ก่อนช่วงฉลองวันขึน้ปีใหม่

เท่ียงของวันรุ่งขึ้นฉู่เสียกลับจากท่ีประชุมขุนนางในท้องพระโรง 

อย่างองอาจเปิดเผย ด้วยกรมอาญาขูดได้ผงแม่เหลก็ทีเ่ล็กละเอยีดหน่ึงชัน้

จากบนเกาทัณฑ์ซึง่ถูกเก็บเป็นหลกัฐานอยู่ในทีว่่าการ ผูม้สีายตาเฉยีบคม

มองออกในทันทีว่านีคื่อลกูไม้ลวงตาของนักเล่นกลในยุทธภพ
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เริม่จากฉาบผงแม่เหลก็เลก็ละเอยีดทีม่คีวามเหนยีวชนดินีไ้ว้บนวัตถุ

ทีต้่องการจะควบคุม จากน้ันใช้สายเบด็ตกปลามดัก้อนแม่เหลก็ก้อนเลก็ 

เมื่อเหวี่ยงแล้วชักกลับอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการพิเศษก็จะท�าให้วัตถุน้ัน 

เหนิลอยกลางอากาศได้

หากจะใช้ลูกไม้น้ีเปลี่ยนทิศทางของเกาทัณฑ์ท่ีพุ่งฉิวเต็มก�าลัง 

ก็สามารถท�าได้เช่นกัน

รุ่งเช้าถัดจากวันที่ค้นเจอจดหมายลับฉบับนั้น คนของกรมอาญา 

ได้สาธิตวิธีก่อคดขีองคนร้ายต่อหน้าจยาคงัตีกั้บเหล่าขุนนางในทีป่ระชมุ 

พบว่ากระท่ังยอดมอืธนท่ีูไม่เคยพลาดเป้าก็ยังสญูเสยีความแม่นย�า มน่ิาเล่า

องค์ชายสิบกับหมูป่าอยู่ห่างกันระยะหนึ่งแท้ๆ หลางอ๋องฉู่เสียกลับยิง 

คลาดเคลือ่นไปท�าร้ายถูกองค์ชายสบิเข้าได้

หลงัจากคารวะสรุาต่อหลางอ๋องเบือ้งหน้าเหล่าขุนนางแล้ว จยาคงัตี้

ก็ประกาศล้างมลทนิแก่เขา ทัง้สัง่การให้จบักุมคนท่ีปองร้ายขุนศกึผูภั้กดี 

มาประหารด้วยการเฉอืนเน้ือตามอาญาบ้านเมอืงให้จงได้!

บรรดาขนุนางซึง่ก่อนหน้านีก้ล่าวโทษว่าหลางอ๋องท�าให้องค์ชายสบิ

บาดเจบ็ล้วนถูกเขาเชอืดเฉอืนด้วยสายตาอันดุดนัรอบหน่ึง

ขุนนางที่เชื่อเรื่องโชคลางบางคนถึงขั้นกลับจวนไปก�าชับภรรยา 

กับอนุว่าต่อไปหากในราชส�านักมีเหตุกล่าวโทษหลางอ๋องอีก พวกนาง 

จะต้องรบับทเป็นผูช่้วยท่ีดขีองสาม ี ทุ่มสดุชวิีตขดัขวางสามไีว้ให้ได้ ต่อให้ 

จะถวายหนงัสอืต่อฮ่องเต้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ให้ชดัแจ้งก่อนค่อยว่ากัน

หลางอ๋องผู้นี้เจ้าคิดเจ้าแค้นย่ิง ก่อนหน้านี้ด้วยเร่ืองของโจรสลัด  

เหล่าขนุนางท่ีกล่าวโทษเขาล้วนถูกเขาใช้วาจาอนัเจบ็แสบถากถางกลัน่แกล้ง
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ในท้องพระโรงอยู่บ่อยครัง้

เรือ่งใหญ่กระท่ังยิงธนูทะลลุ�าคอขององค์ชาย ท่านผู้น้ีก็ยังกลับร้าย 

กลายเป็นดไีด้ น่ีมใิช่ขนุศึกแห่งโชคแล้วจะเป็นอันใดเล่า ในเมือ่ผูอ้ืน่ก�าลงั

ดวงขึน้ ตนก็อย่าไปหาเรือ่งเคราะห์ร้ายจะดีกว่า

ภายหลังองค์ชายรองหลิวเหย่ียนกลับจากวังหลวงมาถึงต�าหนัก 

ของตน ก็น่ังนิง่อยู่ในห้องหนังสอืจนถึงกลางดึก จวบจนหน้าประตมูเีสยีง

ความเคลือ่นไหว เขาถึงได้ช้อนตามองไป เห็นว่าผูม้าเป็นซัง่อว๋ินเทยีนจงึให้ 

อีกฝ่ายเข้ามา ก่อนจะเอ่ยถามเสยีงเยียบเย็น "ใต้เท้าซัง่ เจ้าไม่เข้าใจหรอืว่า 

อนัใดคอืการวาดงเูติมขา*"

ซัง่อวิน๋เทยีนแม้อ้างต่อคนภายนอกว่าล้มป่วยไม่เข้าราชส�านัก แต่ก็รู้

ความเคลือ่นไหวในวังอย่างกระจ่าง เขาแจ้งใจว่าแผนส�ารองท่ีตนจดัการ 

ไปน้ันคว้าน�้าเหลวเสียแล้ว จึงรีบชี้แจงว่า "ทูลองค์ชายรอง กระหม่อม 

คิดการพลาดไป ด้วยนึกไม่ถึงว่าชายาหลางอ๋องจะออกจากโถงต�าหนัก 

ไปทีอ่ทุยาน หาไม่เมือ่องค์ชายสิบตกน�า้ ฮ่องเต้จะทรงชะลอเวลาปล่อยตัว 

หลางอ๋องอย่างแน่นอน ซึ่งนั่นจะเป็นโอกาสงามให้องค์ชายรองทรงเข้า

ควบคมุกรมทหาร โยกย้ายก�าลงัพล และสะกดทัพเจยีงตงได้"

เหตท่ีุชาตก่ิอนฉูเ่สยีพลกิฟ้ืนคนืมาได้อกีกเ็พราะถึงแม้เขาถูกกักบรเิวณ 

แต่ไม่มใีครไปขยับโยกย้ายทัพเจยีงตงซึง่มแีต่แม่ทพันายกองทีภั่กดต่ีอเขา 

มาชาติน้ีซัง่อว๋ินเทยีนผูต้ั้งมัน่จะพิทักษ์บลัลงัก์อันชอบธรรมและสนบัสนุน

ฮ่องเต้ผูป้รชีาย่อมไม่ยินยอมให้ฉูเ่สยีกุมอ�านาจท่ีเจยีงตงดังเก่า จนภายหน้า
* วาดงูเตมิขา หมายถึงสร้างเรือ่งหรอืเหตกุารณ์ใดขึน้มา ซึง่เหตุการณ์และเรือ่งนัน้ๆ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึน้ 
ซ�า้ยังไม่เหมาะสม
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กลายมาเป็นทนุรอนในการก่อกบฏของอกีฝ่าย

สีหน้าของหลิวเหย่ียนยังคงเย็นชาดุจเดิม เขาจับจ้องซั่งอว๋ินเทียน 

แน่วนิง่พลางเอ่ยขึน้อกีว่า "หากเจ้าเพียงเอาชวิีตเจ้าสบิโดยไม่ท้ิงร่องรอย 

ก็แล้วไปเถอะ ไฉนเบาปัญญาถึงขัน้เขียนจดหมายให้ขนัทผีูน้ั้น หน�าซ�า้ยัง 

เอ่ยถึงเรือ่งทีเ่กาทัณฑ์ของฉูเ่สยีถูกเล่นกลอกี เจ้าโง่งมเกินไปหรือไม่!"

ซั่งอว๋ินเทียนฟังจบก็ตะลึงงันอยู่ชั่วอึดใจแล้วอธิบายอย่างเร่งร้อน 

"ทูลองค์ชายรอง กระหม่อมมีหรือจะบอกเรื่องก่อนหน้าน้ีกับขันทีผู้หน่ึง  

เพื่อมิให้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ กระหม่อมยังส่งคนไปวางยาพิษ 'ปั้นรื่อเซียน' 

ล่วงหน้าเลยด้วยซ�า้ หากเขาท�างานลลุ่วงดี กระหม่อมย่อมให้ยาถอนพิษ

แก่เขา ทว่าหากเกิดเหตุผดิพลาดใดๆ ขึน้ ไม่ต้องรอให้เขาถูกโบยถูกสอบ 

ก็จะตายด้วยพิษก่อน จดหมายนัน่...จดหมายน่ันมใิช่กระหม่อมเป็นผูเ้ขยีนนะ

พ่ะย่ะค่ะ!"

หัวคิ้วของหลิวเหย่ียนขมวดแน่นย่ิงกว่าเดิม เขาเองก็รู ้สึกว่า 

ซั่งอว๋ินเทียนไม่น่าจะโง่เขลาถึงข้ันน้ีไปได้ ถ้าเช่นนั้นผู้ใดเป็นคนเขียน

จดหมายนั่นกันแน่

"จดหมายฉบับนั้นใครเป็นคนเขียนกัน" ยามน้ีม่านรัตติกาลโรยตัว 

ลงมาแล้ว ภายในจวนหลางอ๋องฉยงเหนียงท่ีน่ังพิงอยู่บนเตยีงเตาอนัอบอุน่

ขบคดิไปร้อยตลบก็ยังคงไม่กระจ่างเช่นกัน

ตอนเที่ยงวันน้ียามที่ได้เห็นฉู่เสียกลับมา นางย่อมจะดีใจสุดขีด  

ไม่เพียงรีบไปต้มบะหมี่ขาหมูด้วยตนเอง ยังจุดกระถางไฟมาให้เขา 

ก้าวข้ามเพ่ือขบัไล่สิง่อปัมงคลด้วย ในท่ีสดุค�า่คืนนีคู้ส่ามภีรรยาหนุม่สาว
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ก็ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสบายอกสบายใจเสยีที

ทว่าหลังจากฉยงเหนียงกินเมล็ดแตงไปหนึ่งจานเล็ก ก็ยังไม่วาย

ขบคิดค�าถามที่นึกค�าตอบไม่ออกเรื่อยมาข้อนี้

ฉู่เสียก�าลังขบเปลือกเมล็ดแตงออกให้ชายาตัวน้อยของเขา ด้วย 

แรกเริ่มไม่ค่อยช�านาญจึงเผลอกินลงไปเองเป็นประจ�า ผิดกับตอนนี้ที ่

ท่าทางคล่องแคล่ว มอืและปากเข้าขากันดยีิง่ ไม่ทนัไรก็เอาเปลอืกออกไป 

ได้อกีหนึง่จานเลก็แล้ว

ครั้นได้ยินฉยงเหนียงถามข้ึนมาเช่นนี้ เขาก็หยิบถ้วยน�้าชามาด่ืม 

หนึ่งอึกให้ชุ่มคอ แล้วตอบนางโดยไม่ปิดบังแม้แต่น้อย "ข้าเป็นคนส่ังให ้

เขยีนเอง"

ฉยงเหนียงตกตะลงึเมือ่ได้ยินค�าตอบ "ท่านอ๋อง ท่านรูแ้ต่แรกแล้ว 

หรอืว่าวันน้ีองค์ชายสบิจะทรงประสบเหตุ"

ฉู ่เสียผงกศีรษะรับ "หลังจากที่เจ้าบอกข้าเก่ียวกับเลศนัยของ 

คณะเล่นกล ข้าก็สั่งคนไปสืบจนพบว่าก่อนตายหัวหน้าคณะผู้น้ันได้เงิน 

มาก้อนโตโดยไม่รู้สาเหตุและใช้จ่ายมือเติบย่ิง ส่วนกลการแสดงชุดน้ัน 

ก็ถูกผูใ้ต้บงัคบับญัชาของข้าเค้นถามคนในคณะจนได้ความแล้วเช่นกัน เมือ่ 

ไปดูเกาทัณฑ์หลักฐานท่ีกรมอาญาก็พบว่าสอดคล้องตรงกับวิธีท่ีสืบมา 

เพียงแต่ผูล้งมอืตายไปแล้ว จะอย่างไรก็ต้องมข้ีออ้างสกัข้อถึงจะชกัจงูผูอ้ืน่ 

ให้ไปสืบตามประเด็นนี้ ประจวบกับผู้บงการไม่ยอมรามือ ยังหมายจะ 

เล่นงานองค์ชายสิบต่อ หากข้าไม่ใช้ประโยชน์เสียบ้าง ไม่เท่ากับผิดต่อ 

ผูบ้งการท่ีอตุส่าห์ส้ินเปลอืงความคิดหรอกหรอื"

ฉยงเหนียงฟังจบก็เข้าใจทั้งหมดแล้ว เห็นทีค�าพูดของผู้มีสายตา 
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เฉยีบคมในกรมอาญาผูน้ั้นน่าจะเป็นฉูเ่สยีส่งคนไปด�าเนินการอกีเช่นกัน

กระบวนท่านี้กล่าวได้ว่าน่าหวาดเสียวและใจกล้าย่ิง หากมีใคร 

ตั้งข้อสงสัยถึงที่มาของจดหมายฉบับนั้น ไม่กลายเป็นส่งผลเสียหรือไร

ฉูเ่สยีได้ฟังความเหน็ของนางก็เอ่ยกลัว้หัวเราะ "กลวัแต่จะไม่มใีคร 

มาถามเสยีมากกว่า เรือ่งท่ีไม่มทีางพิสจูน์ความจรงิได้เช่นนีก็้ยังดงึดนัจะตัง้ 

ข้อสงสยั หรอืว่าผูถ้ามก็คอืคนท่ีถูกข้าปรกัปร�าให้ได้รับความอยุติธรรมผูน้ัน้ 

เอง? ข้านึกอยากเหน็นกัว่าใครจะกระโดดออกมาถาม!"

เมื่อกินเมล็ดแตงไปอีกหน่ึงจานเล็ก ฉยงเหนียงก็รู้สึกอิ่มอยู่บ้าง  

จึงหยุดกินแล้วขบคิดก่อนเอ่ย "หากเมื่อวานมิใช่ข้าบังเอิญไปพบเข้า  

องค์ชายสิบจะทรงเป็นเช่นไร"

ฉูเ่สยีใช้นิว้มอืระไปตามเส้นผมยาวของนางเบาๆ พลางตอบ "ย่อมจะ 

ถกูช่วยโดยคนทีข้่าจดัวางไว้ ทว่าหากเมือ่วานเสยีนเฟยจับกมุและท�าร้าย 

ชายารกักับลกูน้อยของข้าจรงิๆ ถึงหนนีบ้ตุรชายของนางจะไม่จมน�า้ตาย  

ก็ไม่แน่ว่าจะไม่มคีรัง้หน้า!"

ฉยงเหนยีงช้อนตามองไปก็เหน็เขาหรีต่าลงก่ึงหน่ึง สหีน้าน้ันสงบน่ิง 

ทว่าในน�า้เสยีงกลบัแผ่ซ่านไปด้วยไอเย็นยะเยือก

นางอดไม่ได้ต้องนกึถึงค�าพูดทีซ่ัง่อว๋ินเทยีนเคยบอกว่าฉู่เสียจะสังหาร

โอรสสวรรค์ ซึง่น่ันท�าให้นางใจสัน่อย่างห้ามไม่อยู่ รูส้กึอยูต่ลอดว่าคนท่ี 

ท�าตามอ�าเภอใจจนเคยชนิแล้วเช่นเขา หากใช้อารมณ์ข้ึนมาจริงๆ ไม่ว่า 

เรือ่งใดก็คงท�าออกมาได้ท้ังสิน้

พอคิดมาถึงตรงน้ี นางก็รู้สึกคล้ายหนทางเบื้องหน้ามีมรสุมเลือด

ก�าลงัก่อตวัขึน้รางๆ ดังน้ันนางจงึยกมอืขึน้โอบรัง้ล�าคอของเขา เพ่ือให้เขา
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โน้มเข้ามาใกล้นางมากขึน้อกีนิด จากน้ันเอ่ยกับเขาอย่างเคร่งขรึมจรงิจงั  

"ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร ขอให้ท่านรูไ้ว้ว่าตนเองก�าลงัจะเป็นพ่อคนแล้ว ก่อนจะ 

ท�าเรือ่งใดล้วนต้องคิดอ่านเผือ่ลกูกับข้าด้วย"

ฉูเ่สยีรูส้กึว่าท่าทางอบรมคนอย่างเอาจรงิเอาจงัของนางช่างชวนหัวเราะ 

จงึอุม้นางขึน้แล้วโคลงร่างอ้อนแอ้นน้ันเบาๆ พลางกล่าว "ข้าสงสยัจรงิๆ ว่า 

ชาตก่ิอนเจ้าคงเป็นแม่คนไม่เตม็อิม่ จบัใครได้เป็นต้องเทศนา รอจนลกูคลอด

ออกมาแล้ว ข้าจะมอบเด็กน้อยให้เจ้าอบรมจนจใุจเลยดหีรือไม่"

ฉยงเหนียงถูกเขาพูดสัพยอกเช่นนี้ก็ชะงักไปอย่างช่วยไม่ได้ นาง

นึกถึงภาพเหตุการณ์ในชาติก่อนของตนแล้วไม่แคล้วใจลอยอยู่บ้าง

ด้วยไม่รู้ว่าวาจาท่ีไร้เจตนาของตนไปทิ่มแทงถูกจุดที่นางปวดร้าว 

เข้าพอด ีฉูเ่สยีจงึเอ่ยถึงเรือ่งอ่ืนต่ออีก

นานแล้วท่ีเขาไม่ได้กอดนางสนทนากันอย่างผ่อนคลายสบายใจ 

เช่นนี้ น่าประหลาดที่เขารู้สึกว่าเพียงช่วงเวลาอันแสนเรียบง่ายที่ได้อยู่ 

ร่วมกันนีก็้พาให้เขาอ่ิมใจไม่สิน้สดุแล้ว
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คดทีีอ่งค์ชายสบิถูกคนถ่อยปองร้ายยังคงสืบสาวอยู่ ทว่าส่ิงท่ีเหนอื

ความคาดหมายของฉูเ่สยีคอืไม่มใีครกระโดดออกมาตัง้ข้อสงสยัเก่ียวกับ

จดหมายทีเ่ต็มไปด้วยช่องโหว่ฉบบัน้ันเลย

ประการแรกขุนนางที่ช ่างจุ ้นจ ้านหลายคนนั้นนับว่ารู ้ซึ้งถึง 

ความร้ายกาจของหลางอ๋องขุนศกึซึง่เป่ียมด้วย 'โชคด'ี ผูน้ีแ้ล้ว ไม่ปรารถนา 

จะหาความยุ่งยากใส่ตวัอกี ประการทีส่องผูอ้ยู่หลงัม่านก็นับว่ายังฉลาด  

ถึงได้ลอบกล�า้กลนืความเสยีเปรยีบหนนีไ้ปเงียบๆ

ผิดกับเสียนเฟยที่ไม่แคล้วคับแค้นทั้งวัน เพราะบาดแผลของ 

องค์ชายสิบยังคงย�่าแย่ แม้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็ยังเน่าจนท้ิง 

รอยแผลเป็นไว้หนึง่วง เดิมทีนางสามารถเคียดแค้นหลางอ๋อง ทว่าตอนนี้

หาคนร้ายตวัจริงไม่พบ วันท้ังวันนางจงึได้แต่ก่นด่าสาปแช่งอย่างเจบ็ช�า้  

ทัง้หวาดระแวงว่าเป็นลกูไม้อ�ามหติของสนมชายาคนใดทีใ่ช้เพ่ือจะแย่งชงิ

62
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ความโปรดปราน

เพียงแต่อารมณ์ทุกข์ระทมหม่นหมองทีต่�าหนกัเซยีงชิง่น�ามาสูค่นใน

ราชวงศ์ท้ังหมดน้ัน ในทีส่ดุก็ถูกกลิน่อายของวันข้ึนปีใหม่ท่ีใกล้เข้ามาทุกที

ชะล้างจนเจอืจางลงแล้ว

นบัแต่ฉูเ่สยีถูกปล่อยตวัออกมาก็ถวายหนังสือต่อจยาคังต้ีเพ่ือร้องขอ

จะกลบัเจยีงตง

ทว่าจยาคังตี้มีหรือจะยอมรับปาก พระองค์ถามเขาว่าความรู้สึก 

ไม่เป็นธรรมทีไ่ด้รบัก่อนหน้าน้ียังคงไม่บรรเทาลงท้ังหมดใช่หรอืไม่ หาไม่

เหตใุดจะต้องกลบัเจยีงตงด้วยเล่า น่ีไม่ท�าให้คนร้ายหลงนกึว่าฮ่องเต้กับ

ขนุนางหมางใจกัน แล้วหัวเราะหยามหยันพวกเราลบัหลังหรือไร

แต่ไรมาจยาคังตี้ก็เป็นฮ่องเต้ผู ้ปรีชาท่ีสามารถอ้างอิงต�านาน 

เรือ่งเล่าได้สนัทดันกั ทนัทีทีเ่ริม่ต้นจงึอดัแน่นไปด้วยสารพัดเรือ่งราวจาก

หน้าประวัตศิาสตร์อนัยาวนานนบัพันปีทีฮ่่องเต้กับขุนนางหมางใจกันอย่าง

น่าเสยีดาย ราวกับว่าฉูเ่สยีไปเจยีงตงครานีจ้ะจากเป็นจากตายกับพระองค์  

มไิด้พบหน้ากันอกีชัว่นจินรินัดร์ ครัน้รบัสัง่มาถึงตอนท้าย จยาคงัตีถึ้งกับ 

หลัง่น�า้ตา ท�าให้ผูพ้บเห็นไม่อาจหกัใจบุ่มบ่ามกล่าวอ�าลาอกี

สดุท้ายฉูเ่สยีจงึรอมชอม ยอมตกปากรบัค�าท่ีจะรัง้อยู่ฉลองช่วงปีใหม่ 

ในเมอืงหลวง ทว่าจะไม่เข้าวังไปฉลองข้ามคืนวันส่งท้ายปีเก่า

เดิมทีฉยงเหนียงนึกเสียดายท่ีตนออกเรือนเร็วไปสักหน่อย ท�าให้ 

ไม่อาจฉลองปีใหม่ทีบ้่านสกุลชยุได้ แต่ฉูเ่สยีรูส้กึว่าน่ีไม่นับเป็นเรือ่งยาก 

อนัใดเลย จงึจดัการรบัตัวพ่อตาแม่ยายรวมทัง้พ่ีชายของภรรยามาทีจ่วน

โดยไม่รอช้า
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ในจวนอ๋องพลนัมสีมาชกิเพ่ิมขึน้เช่นนี ้พาให้ใบหน้าท่ีดูสงูวัยของฉูเ่ซิง่

ซึง่ง่วนกับงานในงานนอกฉาบไปด้วยสแีดงปลัง่สดใส เขาบอกว่าจวนอ๋อง 

ไม่เคยครกึครืน้เพียงนีม้าก่อน รอจนปีหน้ามนีายน้อยมาเพ่ิมอีก บรรยากาศ 

ก็จะชืน่มืน่รืน่เริงย่ิงกว่านี!้

ทว่าหลิวซื่อกับชุยจงล้วนรู ้สึกว่าไม่เหมาะสม จึงถามบุตรสาว

เป็นการส่วนตัวว่าพวกตนกลับไปฉลองปีใหม่ที่สกุลชุยจะดีกว่าหรือไม่

ฉยงเหนียงที่ก�าลังเย็บรองเท้าหัวเสือคู่เล็กอยู่ย้ิมตอบว่า "ท่านแม่  

ท่านไม่ต้องเคร่งครดันักหรอก ในเมือ่เป็นคนครอบครวัเดยีวกันแล้ว ท่านก็

อย่าได้เอาแต่มองว่าเขาเป็นท่านอ๋องอยู่เลย ต่อให้เขาสงูศกัดิส์กัเพียงใด 

ก็นับเป็นบุตรชายของพวกท่านครึ่งตัวแล้ว ตอนนี้เขาอยากจะแสดง 

ความกตัญญู ให้ท้ังครอบครัวได้ฉลองปีใหม่พร้อมหน้ากันไม่ดีหรือไร  

นีเ่พราะเขากลวัว่าพวกท่านจะรูส้กึอดึอดั ก่อนหน้านีจ้งึแบ่งเรอืนในจวน 

ออกมาต่างหากอีกเรือนหนึ่ง ทั้งจัดครัวเล็กไว้ให้พวกท่านใช้เป็นพิเศษ  

พ่อครัวกับสาวใช้เหล่าน้ันล้วนยกให้พวกท่านสั่งการท้ังหมด พวกท่าน 

ท�าตวัเหมอืนอยู่ท่ีบ้านก็ได้เจ้าค่ะ"

แต่ไรมาหลิวซื่อก็เป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้ว เมื่อได้ยินบุตรสาว

กล่าวเช่นน้ีจึงฉีกย้ิมตอบรับทันที "ถ้าเช่นน้ันแม่กับพ่อเจ้าก็จะพักอยู่ที่น่ี

จนถึงวันที่สี่เลย จะได้ไม่ขัดใจกตัญญูของเจ้ากับท่านอ๋อง เพียงแต ่

งานเย็บปักนีเ้จ้าวางมอืได้แล้ว ในจวนมช่ีางเย็บปักตัง้มากเพียงนัน้ มหีรอื 

จะต้องถึงคราวให้เจ้าลงมอืเอง เจ้าอุ้มท้องอยู่ ระวังจะสายตาเสยีเอาได้...

จรงิส ิท่านอ๋องบอกว่าให้แม่ช่วยเลอืกแม่นมสกัสองคน เจ้าเห็นว่า..."

ฉยงเหนียงกัดปลายด้ายจนขาด ก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสียงอันแน่วแน่ 
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"เรือ่งน้ันยงัไม่ต้องเลอืกหรอกเจ้าค่ะ หากลกูมนี�า้นมเพียงพอก็จะป้อนเขา

ด้วยตนเอง"

หลวิซือ่กล่าวอย่างลงัเลอยูบ้่าง "แต่แม่เห็นในจวนผูส้งูศกัด์ิทัง้หลาย

ล้วนต้องเตรียมแม่นมไว้ เจ้าไม่ใช่ลูกสะใภ้ของตระกูลเล็กๆ เสียหน่อย  

จะให้นมลกูเองได้อย่างไรกัน เช่นนีจ้ะไม่ถูกผูอ้ืน่หวัเราะเอาหรือไร"

ฉยงเหนียงตอบอย่างนึกขัน "ลูกของตนเองก็ต้องเลี้ยงเองกับมือสิ 

เจ้าคะ แค่คดิว่าจะต้องให้คนนอกมาแตะต้องเขา ลกูกร็ูส้กึอดึอดัใจแล้ว  

ถึงอย่างไรน่ีก็เป็นเรือ่งส่วนตัวในครอบครวัของเราเอง ใครอยากจะหัวเราะ

ก็หัวเราะไป ลกูคร้านจะไปไยดีพวกเขา"

หลวิซือ่รู้ว่าบตุรสาวเป็นคนมคีวามคดิเป็นของตนเองเสมอมา ทัง้เหน็ว่า

นางอายุน้อย ท้องแรกยังรูส้กึแปลกใหม่ ไม่เคยรบัรูถึ้งความทุกข์ยากในช่วง 

อยู่เดือน จึงได้คิดอ่านเรื่องให้นมบุตรเรียบง่ายเหลือเกิน ทว่าชั่วขณะนี ้

ตนไม่อาจจะโน้มน้าวนางได้ จงึไม่โน้มน้าวให้มากความอกี

อย่างไรเสยีหลิวซ่ือก็เล้ียงดบูตุรฝาแฝดชายหญิงจนเตบิใหญ่มากับมอื 

ไม่รูส้กึว่าการให้นมบตุรเองมอีนัใดไม่ดี เพียงแต่เมือ่คดิว่าตนไม่อาจได้เห็น 

ท่าทางของฉยงเหนียงวัยเด็กยามหัดพูดอ้อแอ้กับตาตนเอง หลิวซื่อ 

ก็ไม่แคล้วเสียดายอยู่บ้าง จึงคาดหวังว่าวันหน้าหลานจะละม้ายมารดา 

มากหน่อย มาช่วยชดเชยเติมเต็มให้ตนสกันิด

ช่วงก่อนปีใหม่ร้านค้าของฉยงเหนียงงานยุ่งย่ิงกว่าเดิม เพราะ 

เหล่าคุณหนูและฮูหยินในแต่ละจวนล้วนอยากจะตัดอาภรณ์ชุดใหม่ 

เพ่ิมเตมิ อกีท้ังทางทีด่คีอืไม่ซ�า้แบบกับผูอ้ืน่ ดงันัน้แพรพรรณล�า้ค่าหายาก 
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ในร้านชุยจี้จึงถูกกว้านซื้อไปคราวละหลายพับ เพ่ือขจัดความเป็นไปได ้

ทีผู่อ้ืน่จะตดัชดุด้วยผ้าแบบเดียวกัน

โชคดทีีพ่ี่น้องสกุลกงซนุมฝีีมอืจดัการขนส่งสนิค้าพร้อมกันท้ังทางบก

และทางน�า้ หลายวันมาน้ีจงึมเีรอืสนิค้าเข้ามาไม่ขาดสาย

ระหว่างน้ันมหีลายครัง้ฉยงเหนยีงน�าแพรพรรณไปมอบให้สนมชายา

ที่มีไมตรีคบหากันรวมถึงไทเฮาที่รั้งอยู่ในวังเพ่ือฉลองปีใหม่ มีหนหน่ึง

บังเอิญได้พบซีกุ้ยเฟยพระมารดาขององค์หญิงยงหยาง ฉยงเหนียงจึง

ถามไถ่ถึงงานมงคลขององค์หญิง

ซีกุ้ยเฟยกล่าวด้วยสีหน้าอมทุกข์ "บุรุษท่ีเพียบพร้อมทั้งรูปโฉม 

และความสามารถมอียู่มากมาย ทว่านางล้วนไม่เหน็เข้าตา กลบัไปถูกใจ 

คนข้ีโรคผูห้นึง่เสยีอย่างน้ัน ซ�า้เตือนเช่นไรก็ไม่ฟัง ท�าให้ข้ากลัดกลุ้มย่ิงนัก 

เจ้าสนทิกับนาง หากเกลีย้กล่อมนางได้ก็จะเป็นการดทีีสุ่ด"

ด้วยเหตน้ีุเมือ่องค์หญิงยงหยางปลอมตวัเป็นสามญัชนออกจากวัง

มาเยือนร้านชุยจี้เพ่ือให้ฉยงเหนียงจัดอาภรณ์เครื่องประดับท่ีเข้าชุดกัน  

ฉยงเหนียงจงึฉวยโอกาสน้ีพูดอย่างอ้อมค้อมว่าคณุชายสกุลเซนิมใิช่คูค่รอง

ทีด่ี

องค์หญิงยงหยางยังคงกังขา ด้วยฉยงเหนยีงยากจะชีแ้จงตรงๆ ได้  

จงึบอกแต่เพียงว่าดูคุณชายเซนิผูน้ัน้ร่างกายผอมบางไปสักหน่อย

อันท่ีจริงองค์หญิงยงหยางเองก็รู้สึกเช่นเดียวกัน ทว่าคุณชายเซิน 

มรีปูโฉมโดดเด่นน่าหลงใหลมากจรงิๆ ดงันัน้นางจงึไม่แคล้วพูดเข้าข้างเขา 

สองสามประโยค "คนสกุลเซนิบอกว่าคณุชายเซนิแม้อ่อนแอป่วยง่ายไปบ้าง  

แต่สขุภาพก็ยังนบัว่าแขง็แรง ไม่มปัีญหาใหญ่โตอนัใด"
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ฉยงเหนยีงไม่อาจหกัใจให้สหายเป็นม่ายแต่ยังสาวซ�า้รอยชาตก่ิอน

ได้จริงๆ ในที่สุดจึงพูดให้แจ่มแจ้งไปเสียเลย "หากบุรุษไม่แข็งแรงพอ  

ภายหน้าอาจส่งผลกระทบต่อการมทีายาทได้ ข้าเหน็ว่าท่านยังไม่ได้ผกูไมตร ี

กับคณุชายเซนิลกึซึง้นัก พึงเลือกอย่างรอบคอบจะดกีว่า หาไม่ออกเรอืนไป 

ก็จะเหมอืนไม่ได้ออกเรอืน..."

เดิมทีกงซุนเอ้อร์อยู่หลังโต๊ะเก็บเงินตัวสูงยาว ก�าลังจดบันทึกว่า 

คราวหน้าจะต้องซือ้ผ้าลายใดเข้าร้านบ้าง พอได้ยินมาถึงตรงน้ีก็เกินจะทน 

แล้วจริงๆ จึงเดินอ้อมโต๊ะออกมาเอ่ยแทรกว่า "เจ้านั่นท่าทางอย่างกับ 

ลกูเจีย๊บป่วย ช่วงเอวก็ปวกเปียก คุณหนูไม่สูไ้ปหาสตรสีกัคนยังจะดเีสยีกว่า!"

องค์หญิงยงหยางถูกชายหนุ่มทีพ่ลนัปรากฏตัวข้ึนผูน้ีท้�าให้ตระหนก

จนตวัโยน พอมองพิจารณาอกีฝ่ายอย่างถ่ีถ้วนก็พบว่าเป็นคนประเภทท่ีนาง 

ไม่เคยได้เห็นมาก่อน...ต้ังแต่ผวิสนี�า้ตาลปานเครือ่งส�าริดโบราณ ไปจนถึง

คิว้กระบีกั่บปากผลองิ ช่างแลดอูงอาจสะกดผูพ้บเห็นอย่างบอกไม่ถูก เพียง 

มองหนเดยีวคณุชายเซนิทีข่าวน่ิมนวลประหน่ึงข้าวเหนียวก็ถึงกับถูกนาง

โยนออกนอกสมองไปแล้ว

นางรีบดึงตัวฉยงเหนียงมาเอ่ยถามเสียงเบา "คุณชายผู้นี้คือ..."

ไม่รอให้ฉยงเหนยีงแนะน�าตัว กงซนุเอ้อร์ก็ประสานมอืกล่าวขึน้เอง 

"ข้าน้อยกงซนุเอ้อร์ ขอคารวะคุณหนูผูน้ี"้

ฉยงเหนียงรูด้ว่ีาองค์หญิงยงหยางชืน่ชอบเรือ่งการประเมนิความงาม 

พอเห็นดวงตาขององค์หญิงลุกวาว ฉยงเหนียงจึงรีบปรามกงซุนเอ้อร ์

แทบไม่ทนั "แม่นางรอง เลกิเล่นได้แล้ว ท่านผูน้ีเ้ป็นถึงองค์หญงิเชยีวนะ  

ยังไม่รบีคารวะอกี"
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รอจนได้ยินชัดแจ้งว่าท่ีแท้คุณชายผู้นี้เป็นสตรี องค์หญิงยงหยาง 

ก็ไม่แคล้วผดิหวังอย่างย่ิง จวบจนกงซนุเอ้อร์หาข้ออ้างเดนิจากไปแล้ว นาง 

ก็ยังไม่วายเหม่อมองเงาหลงัของอกีฝ่ายพลางพึมพ�าว่า "หากแม่นางรอง 

เป็นบรุษุจะดสีกัเพียงใดหนอ..."

เมือ่ผ่านเหตกุารณ์น้ีไป สายตาในการประเมนิความงามขององค์หญิง 

ยงหยางก็ไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดครั้งใหม่ นางเริ่มรู้สึกว่าความงามแบบอมโรค 

เช่นคณุชายเซนิน้ันหาใช่ชายชาตรท่ีีแท้จรงิไม่ เทยีบชัน้กับสตรผีูห้นึง่ไม่ตดิ 

ด้วยซ�า้

สดุท้ายนางก็เลอืกคุณชายสกุลเซ่าแห่งลัว่หยาง แล้วขอให้จยาคงัตี้ 

มพีระราชโองการลงมา

คนสกุลเซ่ามีความรู้และการอบรมที่ดี เป็นครอบครัวสามีท่ีคู่ควร 

จะฝากฝังท้ังชวิีต ฉยงเหนียงเห็นเรือ่งน่าเสียดายในชาติก่อนได้รับการแก้ไขไป

เรือ่งหนึง่ ก็พาให้ในใจเปลีย่นเป็นสว่างสดใสย่ิงข้ึน รู้สึกว่าชะตากรรมของ

ฉูเ่สยีก็จะต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงได้เช่นกัน

ใกล้จะส่งท้ายปีเก่าแล้ว ผู้คนในราชส�านักต่างก็นึกว่าจยาคังตี ้

จะประกาศตวัเลอืกผู้สืบทอดต�าแหน่งรชัทายาทก่อนขึน้ปีใหม่ ทว่าล่วงมาถึง

วันทีย่ี่สบิแปดเดือนสิบสองแล้ว เรือ่งน้ีกลับยังคงไม่มข่ีาวคราวเลยแม้แต่น้อย

คนทัง้หมดแสนจะกระวนกระวายใจ กระน้ันองค์ชายรองหลวิเหย่ียน 

ซึ่งเดิมทีผู้คนถกความเห็นกันไม่หยุดว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งท่ีจะได้

สบืทอดต�าแหน่งรชัทายาทกลบัมท่ีาทีท่ีเยือกเย็นเช่นปกติ

ยามที่เหล่าขุนนางเข้าวังมารับเนื้อปีใหม่เพ่ือจะน�ากลับจวนไป 
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กินฉลองนัน้ หลวิเหย่ียนเดนิมาถงึข้างกายฉูเ่สยีแล้วเอ่ยชวนย้ิมๆ "นานแล้ว 

ทีพ่วกเราสองคนไม่ได้สงัสรรค์กัน เจ้ารบัเนือ้ปีใหม่แล้วจะไปดืม่ทีต่�าหนักข้า 

สกัจอกดหีรอืไม่เล่า"

หากเป็นเมือ่ก่อนฉูเ่สยีย่อมไม่ปฏิเสธ ทว่าวันน้ีเขากลบัห้ิวเนือ้ในมอื 

พลางเอ่ยว่า "พักน้ีชายาของกระหม่อมแพ้ท้องรนุแรงย่ิง ไม่อาจทนกลิน่สรุา 

ได้ กระหม่อมงดสรุามาหลายวันแล้ว วันหน้าค่อยรบัค�าเชญิขององค์ชายรอง

จะดีกว่าพ่ะย่ะค่ะ"

แม้ฟังออกว่าฉู่เสียบ่ายเบี่ยงอย่างอ้อมค้อม ทว่าหลิวเหย่ียนมิได้ 

รูสึ้กว่าอกีฝ่ายขดัใจตน จงึบอกเพียงว่า "รอจนชายาเจ้าหายดีค่อยรับค�าเชญิ 

มาท้ังคูเ่ลยก็ได้"

รอจนหลิวเหย่ียนปลีกตัวไป หลูเจวี้ยนก็ห้ิวเน้ือมาหนึ่งชิ้นโต แล้ว 

เดนิเคยีงฉูเ่สยีไปพลางถามว่า "ไฉนข้ารูส้กึว่าพักนีท่้านอ๋องท�าตวัห่างเหนิ 

กับองค์ชายรองเล่า"

ฉู่เสียก้าวยาวด้วยฝีเท้าอันแคล่วคล่องว่องไวประหน่ึงเหินบิน  

"เจ้าเอาอะไรมาพูด บัดนี้องค์ชายรองทรงใกล้จะขึ้นเป็นรัชทายาทแล้ว  

ไม่ว่าเรือ่งเลก็หรอืใหญ่ล้วนตกอยู่ในสายตาของเหล่าขุนนางทัดทานท้ังส้ิน 

ชือ่เสยีงของข้าไม่ดมีาแต่ไหนแต่ไร ย่อมสมควรเล่ียงค�าครหา ไม่ให้เดอืดร้อน

ไปถึงองค์ชายรองด้วย"

หลเูจว้ียนเอ่ยกลัว้หัวเราะ "ท่านอ๋องเลกิถ่อมตัวเรว็เข้าเถอะ ท่านดูสิ  

ตอนน้ีขุนนางบุน๋บูท่ั๊วราชส�านกัยังมใีครกล้าแตะเรือ่งท่ีท่านมชีือ่เสยีงย�า่แย่อีก 

แต่ละคนล้วนพูดว่าชะตาของท่านแรงนัก ผูใ้ดกล่าวโทษท่าน ผูน้ั้นเป็นต้อง

เคราะห์ร้าย ก�าลงัจะฉลองวันข้ึนปีใหม่ท้ังท ีใครจะอยากรบัเคราะห์นัน้กันเล่า 
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จรงิส ิ ท่านแม่ข้าฝากมาถามว่าเน้ือปีใหม่น้ีจวนหลางอ๋องจะท�ากินเช่นไร  

ทกุปีในจวนข้าไม่น่ึงก็ต้ม กินจนเริม่เบือ่แล้ว ทว่าน่ีเป็นส่ิงของพระราชทาน 

กระทัง่เศษเนือ้สกัเสีย้วยังเหลอืท้ิงไม่ได้ด้วยซ�า้ ท่านแม่ข้าจงึอยากจะหดั 

วิธีพลกิแพลงจากพระชายาสกัหน่อย"

ฉู่เสียมีหรือจะรู้เรื่องพวกน้ี จึงบอกให้หลูเจว้ียนกลับจวนอ๋องไป 

พร้อมกัน จะได้ถือโอกาสสงัสรรค์ด้วยกันหนึง่มือ้

หลิวเหย่ียนยังเดินไปไม่ไกลนัก เขายืนอยู่บนทางระเบียงวนพลาง

เหม่อมองเงาหลังของสองคนที่เดินเคียงไหล่กันจากไป

ประจวบเหมาะอดีตรชัทายาทหลวิซเีดนิมาทางนีพ้อด ีแล้วเหน็ภาพที่

หลวิเหย่ียนถูกท้ิงให้โดดเดีย่ว จงึอดไม่ได้ท่ีจะหวัเราะหึๆ "ไฉนหลางอ๋อง 

จะดื่มสุราจึงไม่พาเจ้าไปด้วยเล่า เมื่อก่อนสนิทกันดุจพ่ีน้องร่วมอุทรเลย

ไม่ใช่หรอื"

หลวิเหย่ียนหนัหน้ามาส่งย้ิมตอบ "พ่ีชายใหญ่ ท่านยังไม่ไปหรือนี ่ อ้อ  

จรงิส ิ วันนีท่้านไม่ต้องตามไปฟังโอวาทของเสดจ็พ่อทีห้่องทรงพระอกัษร 

แล้ว ย่อมสามารถมาเตรด็เตร่ท่ีนีไ่ด้"

ปีก่อนๆ ภายหลังแจกจ่ายเน้ือปีใหม่ร่วมกับจยาคงัตีเ้สรจ็สิน้ ตามกฎ 

หลวิซใีนฐานะรชัทายาทยังต้องไปถวายบนัทกึคณุความชอบกบัข้อผดิพลาด

ในรอบปีทีผ่่านมาของตนท่ีห้องทรงพระอกัษรเพ่ือรบัฟังโอวาทของจยาคงัตี้ 

ทว่าปีนี้เขาสละต�าแหน่งว่าท่ีประมุขแผ่นดินไปแล้ว ย่อมมีงานลดลงไป 

อกีอย่าง

หากเป็นยามปกติหลิวซีได้ยินค�าถากถางเย่ียงน้ีก็คงจะชักสีหน้า 

ตัง้แต่แรก ทว่าบดันีเ้ขาไม่มสีิง่ใดจะเสยีแล้ว จงึไม่แยแสหน้าตาแม้สกันดิ 
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เพียงท�าทีเป็นปัดฝุ่นผงซึง่ไม่มอียู่บนแขนเสือ้แต่อย่างใด ก่อนจะปรายตา

เอ่ยปนยิ้ม "ข้าไม่มีโชควาสนาจะรับฟังโอวาทแล้ว แต่ว่าเจ้าเล่า...กไ็ม่มี

ปัญญาจะไปเหมือนกันมิใช่หรือ ปกติอุตส่าห์เสแสร้งราวกับเป็นข่งจื่อ 

แห่งเมอืงหลวง เสดจ็พ่อยังทรงแขง็แรงด ี ไม่แน่อาจทรงปลกูฝังองค์ชาย

เยาว์วัยด้วยพระองค์เองจนมีสักคนโดดเด่นขึ้นมาก็เป็นได้ ถึงตอนนั้น 

เจ้าไม่เหนือ่ยเปล่าหรอื" จบค�าเขากเ็ดนิอาดๆ จากไปพร้อมเสยีงหวัเราะ  

โดยไม่แม้แต่จะสนใจว่าสหีน้าของหลวิเหย่ียนดูไม่ได้เพียงใด

หลวิเหย่ียนรีบปรบัสหีน้า ก่อนเดนิสนทนาย้ิมหัวไปกับกลุม่ขุนนาง 

ทีแ่ห่มาทหีลงั

ฝ่ายหลูเจว้ียนติดตามฉู่เสียกลับมาถึงจวนอ๋องแล้วก็ได้พบกับ 

ฉยงเหนียง จึงสอบถามนางว่าควรจะกินเนื้อปีใหม่นี้เช่นไรดี

ฉยงเหนียงฟังจบก็ย้ิม คิดในใจว่า...แปดเก้าส่วนของขุนนางบุ๋นบู๊ 

ทัง้ราชส�านกัล้วนมคีวามยุ่งยากใจในเรือ่งเดยีวกัน น่ันคอืต้องเร่งกินเน้ือปีใหม่

หนึง่ชิน้โตให้หมดก่อนวันท่ีหนึง่เดือนหน่ึง

ชาติก่อนสกุลซั่งมีสมาชิกบางตา ประกอบกับแรกเริ่มต�าแหน่ง 

ขุนนางของซั่งอว๋ินเทียนยังไม่สูง เนื้อปีใหม่ที่ได้รับมาจึงชิ้นไม่ใหญ่นัก 

ท�าให้กินหมดได้อย่างรวดเร็ว ต่อมาเนื้อชิ้นใหญ่ขึ้นตามต�าแหน่งที่เลื่อน 

สงูข้ึนเรือ่ยๆ ฉยงเหนียงจงึคดิวธีิพลกิแพลงได้วิธีหนึง่ โดยน�าเน้ือส่วนใหญ่ 

มาสับผสมกับผักเพ่ือท�าเป็นไส้เกี๊ยว วิธีกินเช่นน้ีแก้เลี่ยนได้ดีย่ิง หาก

จ�านวนคนมากกส็ามารถกินหมดเกลีย้งได้ภายในไม่ก่ีมือ้

ดังน้ันนางจึงเรียกแม่ครัวมาสับเน้ือเพ่ือท�าเป็นไส้เก๊ียว ประเด๋ียว 



45

ขวงซั่งจยาขวง

ห่อเสร็จเมื่อไรค่อยน�าเก๊ียวไปจัดเรียงบนไม้ไผ่แล้ววางพักไว้ริมหน้าต่าง

เพื่อแช่แข็ง เช่นนี้ก็จะเร่งกินให้หมดก่อนวันที่หนึ่งได้แน่นอน

เนือ่งจากเป็นเก๊ียวท่ีจะกินฉลองปีใหม่ หลวิซือ่จงึก�าชบับตุรสาวไว้ 

แต่แรกว่าจะต้องห่อเก๊ียวด้วยกันท้ังครอบครวั อีกอย่างมะรืนน้ีคือวนัสิน้ปี 

แล้ว จ�านวนเก๊ียวจะต้องห่อออกมาเป็นเลขคู่เพ่ือความเป็นสิริมงคลด้วย

รอจนแม่ครัวตระเตรียมไส้เกี๊ยวและนวดแป้งเสร็จเรียบร้อย ชุยจง 

กับหลวิซือ่สองสามภีรรยา ตลอดจนฉยงเหนียงกับฉู่เสีย แล้วก็ชุยฉวนเป่า 

ล้วนมาน่ังล้อมวงรอบโต๊ะแปดเซยีน* เพ่ือลงมอืห่อเก๊ียวกัน

หลูเจว้ียนโตมาจนป่านนี้เพ่ิงจะเคยสัมผัสบรรยากาศการฉลอง 

ช่วงปีใหม่แบบชาวบ้านสามัญเช่นนี้เป็นหนแรก สิ่งที่ท�าให้เขายิ่งรู้สึกว่า 

น่าเหลอืเชือ่ก็คือภาพเหตุการณ์น้ีถึงกับเกิดขึน้ในจวนอ๋องของฉู่เสีย

ฉยงเหนียงไม่รูส้กึว่ามอีนัใดไม่เหมาะสม กระนัน้เมือ่เหน็สหีน้าของ

หลเูจว้ียนดผูดิปกต ินางก็พอจะเดาความคิดของเขาออกแล้ว จงึเอ่ยชีแ้จง

ปนย้ิม "ใต้เท้าหลูและท่านอ๋องของข้าเหน่ือยล้ากับงานในราชส�านกัมาทัง้ปี 

เดมิทีสมควรจะพักผ่อน เพียงแต่ฉลองช่วงปีใหม่ท้ังที จดุมุง่หมายก็เพ่ือจะให้

คนทั้งครอบครัวได้รวมตัวกันพร้อมหน้า หากอาหารการกินล้วนให้บ่าว 

จดัเตรยีมมาเสรจ็สรรพ ท่านเพียงล้างมอืรอกินเท่านัน้ น่ันจะต่างอนัใดกับ

วันปกตเิล่า กลบักันหากลองใช้เวลาว่างมาจบัจบีแป้งเก๊ียวร่วมกับคนใน

ครอบครวัสกัหลายตัว นีส่จิงึจะสมัผสัได้ถึงกลิน่อายของการส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรบัปีใหม่"

ฉูเ่สยีนัง่เงียบอยู่ด้านข้าง แขนเสือ้ยาวถูกม้วนข้ึนจนถึงข้อศอก ก�าลงั
* โต๊ะแปดเซยีน เป็นโต๊ะสีเ่หลีย่มจตัรุสัขนาดใหญ่ แต่ละด้านกว้างพอนัง่ได้สองคน รวมเป็นแปดคน ท�าจาก 
ไม้เนือ้ด ีใช้ส�าหรบันัง่รบัประทานอาหาร
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บรรจงจบัจบีเก๊ียวท่ีใส่ไข่แดงลงไปสองลกูอย่างใจจดใจจ่อ เขาจบีมมุแหลม 

สองอันไว้บนเก๊ียวเป็นพิเศษ ถึงเวลาน่ึงออกจากลงัถึงแล้วจะได้ให้ฉยงเหนยีง

กิน ได้ยินท่านแม่ยายบอกว่าหากสตรกิีนเจอเก๊ียวท่ีใส่ไข่แดงคอืส่ือนัยว่า 

จะคลอดบุตรได้ ส่วนเก๊ียวที่ใส่เหรียญซึ่งล้างสะอาดแล้วนั้น เขาจะต้อง 

ท�าเครือ่งหมายไว้เช่นกันเพ่ือไม่ให้ฉยงเหนยีงกินเจอ

ชายาของเขาหาเงินเก่งมากพออยู่แล้ว ขืนยังไปเติมบุปผาบน 

ผ้าดิน้แพร นางจะไม่มดุเข้าไหใส่เงนิไปเลยหรอืไร ฉูเ่สยีมกัรูสึ้กตงดิๆ ว่า 

ตนในหวัใจของหญิงสาวถูกจดัอนัดบัให้อยู่ท้ายเงินทองเสยีด้วยซ�า้ ดงัน้ัน 

เขาย่อมจะไม่ยอมให้แม่นาง 'พวงเหรียญ' ผู้น้ีกวักทรัพย์คล่องไปกว่าน้ี 

อกีแล้ว

หลูเจว้ียนเห็นสิบน้ิวท่ีเรียวงามของฉยงเหนียงขยับอย่างว่องไว  

ไม่ทันไรก็จบัจบีออกมาเป็นเก๊ียวรปูทองหยวนเป่าหน่ึงตวั พาให้เขาเร่ิมจะ

คนัไม้คนัมอืขึน้มา จงึลองจบัจบีเก๊ียวไปหลายตัวพร้อมกับฉูเ่สีย

หลังจากห่อเก๊ียวหลายตัวอย่างสนุกสนานเต็มที่แล้ว ฉยงเหนียง 

ก็ไล่ฉู่เสียไปดื่มสุราเป็นเพื่อนหลูเจวี้ยนที่โถงหน้า

หลเูจว้ียนไปถึงโถงหน้าก็นัง่ลงข้างโต๊ะ ทอดถอนใจยาวขณะมองดู 

ฉู่เสยีล้างมอื "ในท่ีสดุตอนนีข้้าก็รูเ้สยีทว่ีาเหตุใดพระชายาถึงคมุคนท่ีพยศ

เช่นท่านได้อยู่หมดั"

ฉู่เสียฟังจบก็เลิกคิ้วมองไปทางสหาย

หลูเจวี้ยนกล่าวต่อไปว่า "ก็เพราะชายาของท่านมีความสามารถ 

ท่ีจะเปลี่ยนจวนอ๋องอันเยียบเย็นให้มีกลิ่นอายของบ้านได้อย่างไรเล่า  

ถึงแม้ว่าในจวนเว่ยเหวินโหวของบ้านข้ามคีนอยู่มากมาย แต่กลับไม่เคยมี
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เลยสกัครัง้ทีทุ่กคนจะนัง่ล้อมวงห่อเก๊ียวด้วยกัน ท่านได้ชายาหน่ึงเดยีวผูน้ี้... 

เกินพอแล้ว!"

ประโยคสดุท้ายของเขาเปล่งออกมาตามความรูส้กึ เรือ่งอืน่ยังไม่ต้อง 

เอ่ยถึง เฉพาะการแก่งแย่งชงิดกัีนระหว่างภรรยากับอนุอกีกลุม่ใหญ่ของ

บดิาเขา แม้กระทัง่คนเป็นบตุรชายยังชมดจูนเหน่ือยใจ และท�าให้นึกอจิฉา

จวนหลางอ๋องท่ีได้ใช้ชวิีตอย่างสขุสงบสบายใจเช่นนีข้ึ้นมา

เพียงแต่ไม่รูว่้านสิยัพยศไม่อยู่ในกรอบของฉู่เสียจะสงบเสงีย่มได้ถึง

เมื่อใด รอจนอีกฝ่ายมีอนุมากเข้า ชายากับอนุยังจะสามารถนั่งล้อมวง 

ห่อเก๊ียวด้วยกันอย่างปรองดองได้เช่นวันน้ีอยู่อกีหรือไม่

ภายหลงัดืม่สุรากันไปพักหน่ึง หลูเจว้ียนก็ถือใบรายการวัตถุดิบและ

เครือ่งปรงุไส้เก๊ียวทีฉ่ยงเหนยีงเขยีนเองกับมอืกลับไปรายงานผูเ้ป็นมารดา

วันน้ีเป็นวันสิน้ปี ในจวนหลางอ๋องมไิด้มแีต่คนสกุลชยุ กระท่ังพ่ีน้อง

สกุลกงซนุก็มาร่วมฉลองปีใหม่ด้วย

ปัจจุบันกงซุนอู๋อี้ได้รับต�าแหน่งชั่วคราวอยู่ในทัพเรือของฉู่เสียแล้ว 

งานทีท่�าล้วนแต่สง่าผ่าเผย ไกลห่างจากมรสมุโลหิตในยามท่ีเป็นโจรสลัด

สาเหตสุ�าคญัทีส่ดุทีท่�าให้เขาล้างมอืในอ่างทองค�าได้ก็คอืน้องสาว

ของเขาเอง เหน็หญิงสาวท่ีดงีามผู้หน่ึงกลายเป็นมอุีปนิสยัคล้ายบุรษุเข้าไป 

ทกุที ถึงข้ันเห็นแม่นางทีส่ะสวยแล้วมกัพูดหยอกเอนิโดยไม่รูต้วั ท�าให้เขา 

ทีเ่ป็นพ่ีชายไม่แคล้วกังวลใจย่ิง

อย่างไรเสียสตรีก็ต้องออกเรือน ทว่าคนเป็นพ่ีชายไม่สะดวกใจ 

จะเอ่ยปาก จงึได้แต่เปรยกับฉยงเหนยีงอย่างอ้อมค้อม ดวู่านางพอจะช่วย
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มองหาคูค่รองทีน่่าไว้ใจให้น้องสาวของเขาได้หรอืไม่

ฉยงเหนียงมองดูกงซุนเอ้อร์ท่ีน่ังสนทนาเฮฮาอยู่ชิดติดกับส่ีเชว่ีย 

บนทางระเบียงยาวซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ก่อนจะเบนสายตาไปมองอาการ 

แก้มแดงปลัง่ของสาวใช้ตนท่ีก�าลงัจบัจ้องกงซนุเอ้อร์ผู้รูปงามและมคีิว้คม

ดจุกระบ่ี ฉยงเหนยีงเกือบจะถามพ่ีใหญ่กงซนุด้วยซ�า้ว่าจะหาภรรยาหรอื

สามใีห้ 'ท่านรอง' ผู้น้ีกันแน่

สรุปคือวันสุดท้ายของปีในท่ีสุดก็ล่วงผ่านไปท่ามกลางบรรยากาศ

อันครึกครื้นรื่นเริงเช่นนี้เอง

เพราะฉลองข้ามคนืเป็นเหต ุจวบจนยามเช้าของวันข้ึนปีใหม่ฉยงเหนยีง

จงึยังคงรูส้กึว่าเปลอืกตาคล้ายถูกถ่วงด้วยลกูตุม้หนกัพันชัง่ ท�าเช่นไรก็เบกิ 

ไม่ข้ึนเสยีที กระทัง่นางฝืนลมืตาขึน้ได้อย่างยากเย็น กลบัได้ยินเสยีงคนผูห้น่ึง

ด่ากราดอยู่ท่ีนอกหน้าต่าง...

'ตืน่สายเย่ียงนี ้ นึกว่าตนเองยังเป็นคุณหนสูกุลหล่ิวผู้สงูส่งอยู่หรอืไร 

เจ้าแต่งเข้าสกุลซัง่แล้ว มแีม่สามอียู่ในสายตาบ้างหรอืไม่!'

สมองของฉยงเหนียงมึนงงไปหมดแล้ว นางรู้สึกราวกับย้อนคืนสู ่

ชาติก่อนตอนท่ีนางเพ่ิงแต่งเข้าสกุลซั่งใหม่ๆ ตอนนั้นก็ขึ้นปีใหม่เช่นกัน  

ด้วยเหน็ดเหนือ่ยกับการท�าอาหารค�า่ในคนืส่งท้ายปีเก่า เช้าวันรุง่ขึน้นางจงึ

ตืน่สาย เป็นเหตใุห้ถูกมารดาสามตีวาดด่าทอไปหนึง่ยก

อาจเพราะเป็นไปตามความเคยชนิ เมือ่ได้ยินเสยีงแหลมบาดหูท่ีลมื 

จากความทรงจ�าได้ยากทีส่ดุน้ี นางก็พลนัสะดุง้เฮอืก คลานลกุขึน้จากเตยีง 

แล้วเดนิออกจากห้องมาทนัใด ทว่าพรบิตาเดยีวนางกลบัอยู่บนถนนเสยีแล้ว

นางเข้าไปในศาลเจ้า บริจาคค่าธูปค่าน�้ามันตะเกียงแก่ภิกษุไป 
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พอสมควร ก่อนค่อยหามุมสงบในวิหารเล็กๆ ที่ปลอดคนแห่งหนึ่ง นาง 

จดุธูปแล้วกล่าวค�าขอพรออกมา หวังว่าชาตกิ�าเนิดของตนจะไม่ถูกผูอ้ืน่ 

ล่วงรู ้ภาวนาให้สามเีอาการเอางาน ไขว่คว้าอนาคตเพ่ือนาง เพียงแต่ขณะท่ี

นางใกล้จะอธิษฐานจบแล้วน้ัน กลบัคล้ายมเีงาคนไหววูบอยู่ตรงประตูวิหาร

นางตระหนกจนตวัโยน รบีลกุขึน้ปักธูปลงในกระถาง แต่ด้วยอาราม 

รบีร้อนจะออกไป นางจงึซุม่ซ่ามสะดดุธรณีประตเูข้า เห็นอยู่ว่าตนก�าลงั 

จะถลาล้มไปเบือ้งหน้าอยู่แล้ว ตอนน้ีเองกลบัได้มอืใหญ่ข้างหน่ึงช่วยพยุงไว้

อย่างมัน่คง ระยะสายตาของนางมองเหน็สร้อยประค�าพวงหนึง่ทีส่วมอยู่

บนข้อมอืของอกีฝ่ายได้พอดี...นัน่คือลกูประค�าท่ีมลีวดลายดจุทรายสทีอง 

แต่ละลกูล้วนกลมเกลีย้ง

คนผูน้ัน้เปล่งเสยีงหัวเราะเยาะหน่ึงที ก่อนเอ่ยด้วยสุม้เสยีงอนัทุม้ห้าว 

'เมื่อครู่อธิษฐานไปตั้งมากเพียงนั้น เหตุใดลืมวอนขอพุทธองค์ให้ต่อไป 

เจ้าไม่หกล้มเล่า'

ฉยงเหนียงร้อนตัวอยู่พักหนึ่ง รอจนช้อนตาข้ึนอีกคร้ัง คนผู้น้ันก็ 

เดินอาดๆ จากไปแล้ว นางจึงไม่ได้เห็นใบหน้าของเขา

ทว่าสร้อยประค�านั้น...เห็นชัดว่าก็คือ...

"รบีตืน่เรว็เข้า ขืนนอนต่อไปจะท�าให้กินอาหารเช้าไม่ตรงเวลาแล้วนะ  

เจ้าหนอนข้ีเซา อย่าท�าให้ชายากับลกูน้อยของข้าต้องหิวแย่สิ"

เสียงที่เมื่อครู่เพ่ิงพูดประชดนางดังใกล้ที่ข้างหูอีกครา ฉยงเหนียง

ลมืตาขึน้ช้าๆ เพียงเหน็ฉูเ่สยีสามใีนชาติน้ีก�าลงัก้มหน้าอมย้ิมพิศมองนาง

อยู่

ฉยงเหนยีงงุนงงย่ิงนัก ถึงกับไม่ค่อยแน่ใจว่าในฝันชาติก่อนกบันอกฝัน
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ชาตน้ีิ อนัใดคอืเรือ่งจรงิ อันใดคือเรือ่งเทจ็

เดมิทีฉูเ่สยีก�าลังอมย้ิมปลุกเรยีกภรรยาคนงามท่ียังข้ีเซา นึกไม่ถึงว่า 

ผู้ที่ถูกปลุกตื่นมาจะเป็นหญิงสาวท่ีมีสีหน้าหวาดหว่ันและมีหยาดน�า้ใส 

แต้มอยู่ทีห่างตา

เขารีบโอบกอดนางไว้ ลูบหลังให้เบาๆ พลางถามเสียงนุ่มนวล  

"ไม่สบายตรงที่ใดหรือ"

ฉยงเหนียงสวมกอดเขาตอบ แล้วเอ่ยปนสะอื้น "ข้ากลัว..."

ฉูเ่สยีลบูไล้เรอืนผมยาวของนางพลางถามต่ออย่างอดทน "เจ้าฝันร้าย 

เหน็อนัใดกัน"

ฉยงเหนียงพึมพ�าตอบ "ข้าไม่กลัวฝันร้าย กลัวก็แต่จะเป็นเพียง 

ความฝันอนัเลือ่นลอยต่ืนหน่ึงเท่าน้ัน"

ฉูเ่สยีรูส้กึว่าเป็นเพราะฉยงเหนียงตัง้ครรภ์แล้วคดิมาก เขากอดนาง 

แนบแน่นถึงเพียงน้ี ไหนเลยจะเป็นความฝันไปได้

ทว่าสภาพจิตใจของฉยงเหนียงนั้นต่างจากเขา

ห้วงฝันเมือ่ครูน้ี่สมจรงิมากเหลอืเกิน ขณะทีน่างในชาตก่ิอนไปขอพร 

ทีศ่าลเจ้าในวนัขึน้ปีใหม่ปีแรกหลงัการแต่งงาน ดเูหมอืนว่านางจะเดินสะดุด

แล้วถูกบรุษุท่ีไม่รูจ้กันามผูห้น่ึงพยุงไว้จรงิๆ ตอนน้ันชุย่อวีท้ีเ่พ่ิงจะซือ้เทียน 

กลับมาให้นางยังต่ืนตกใจ เพราะกลัวว่านางจะถูกบุรุษผู้น้ันลวนลาม 

เอาเปรยีบ

เพยีงแต่ห้วงฝันเมือ่ครูน่ีไ้ด้ท�าให้รายละเอยีดต่างๆ ท่ีนางหลงลมืไป

ตั้งแต่แรกถูกขยายใหญ่ขึ้นไม่สิ้นสุด หรือว่า...ในชาติก่อนฉู่เสียเป็น 

คนพยุงนางไว้จรงิๆ? อกีท้ังความลับในใจนางซึง่คนนอกไม่ล่วงรูน้ัน้...ก็ล้วน 
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ถูกเขาได้ยินท้ังหมดแล้ว?

เขาในตอนนั้นจะคิดอย่างไรกัน ไม่รู้ว่าจะดูแคลนข้าหรือไม่

ฉูเ่สยีแม้ปลอบประโลมนางอยู่ แต่กลบัเห็นนางยังคงไม่อาจเรียกสติ 

คืนมาได้ นัยน์ตาโตคู่น้ันยังแลดูเลื่อนลอยดุจเดิม เขาจึงจงใจพูดเย้าว่า  

"หากเจ้าไม่เชือ่ก็ให้ข้าลองหยิกแก้มก้นเจ้าสกัที ดซูว่ิาเจ้าจะเจบ็หรือไม่เจบ็"

ฉยงเหนียงเพ่ิงจะตัง้ครรภ์ เขาทางน้ีจงึต้องหกัห้ามใจไว้อย่างช่วยไม่ได้ 

แต่การได้คลอเคลยีแนบชดิกันในยามเช้าตรูเ่ช่นน้ีชวนให้เสยีวซ่านวิญญาณ

เป็นท่ีสุด เพียงสูดได้กลิ่นหอมละมุนบนกายนาง เขาก็รู้สึกว่าท้องน้อย 

ป่ันป่วนปรารถนาจะกระท�าการตามใจเสยีให้ได้

ตัง้ครรภ์ก็ไม่ดตีรงนีเ้อง ช่วงหลายเดอืนแรกเขาล้วนไม่อาจใกล้ชดิ 

ลกึซึง้กับนางได้เลย พอนกึได้เช่นน้ี ความคิดท่ีว่า 'มากบตุรมากโชค' ของ 

ฉูเ่สยีก็มท่ีาทีว่าจะต้องเลกิล้มแล้ว

ฉยงเหนียงรูส้กึได้ว่ามอืของเขาเริม่ซกุซนขึน้ทุกที การกระท�าก็เผย 

ซึ่งความรุ่มร้อนอยู่บ้าง นางมีหรือจะไม่รู้ว่าเขาก�าลังคิดอันใดอยู่ ทว่า 

นีก็่ท�าให้ความฉงนสงสยัในใจนางถูกโยนทิง้ออกไปชัว่ขณะ นางหวัเราะ

พลางตมีอืใหญ่ท่ีเกเรนัน้ทนัใด

สองสามภีรรยาสนิทสนมกันอยู่บนเตยีงอกีครึง่ชัว่ยาม จวบจนเหน็ว่า

ใกล้เวลาทีแ่ขกเหรือ่จะมาเยือนแล้ว ถึงค่อยลกุขึน้มาล้างหน้าล้างตา
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ผู้ที่จะมาเยือนในวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งล้วนเป็นญาติสนิทที่สุด

เนื่องจากอาหญิงสามพาหรงเกอเอ๋อร์บุตรชายนางกลับเจียงตงไป

ฉลองวันขึน้ปีใหม่ท่ีจวนสกลุฉูแ่ล้ว ดังน้ันฉูอ่อีท่ีีออกเรอืนไปจงึเดนิทางมา

พร้อมกับสามเีพ่ือคารวะญาติผูพ่ี้ในโอกาสขึน้ปีใหม่

ภายหลังฉู่อีอีแต่งเข้าสกุลฟั่น ไม่เพียงมารดาสามีท่ีเมตตาเอ็นดู  

สามก็ีสภุาพให้เกียรต ิชวิีตหลงัแต่งงานจงึสบายอกสบายใจย่ิง นางมาเยือน 

ในวนัข้ึนปีใหม่ ยังน�าขนมกับของก�านัลห่อเล็กห่อใหญ่มาเย่ียมเยียนพ่ีชาย 

พ่ีสะใภ้ด้วย

ฉยงเหนียงไม่ได้พบฉู่ออีนีานแล้ว เมือ่อยู่กันตามล�าพังย่อมจะไถ่ถาม 

สารทุกข์สกุดบินางด้วยความห่วงใย

ฉู่อีอีตอบปนย้ิม "พ่ีสะใภ้ เมื่อวานซืนท่านหมอตรวจชีพจรให้ข้า  

ข้าเองก็ตั้งครรภ์แล้ว"

63
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ฉยงเหนียงฟังจบ ความยินดีปรีดาก็เอ่อท้นหัวใจ ย้ิมกริ่มเอ่ยว่า  

"ยังดีนะท่ีข้ามก่ีอนเจ้า มเิช่นน้ันไม่กลายเป็นถูกเจ้าชงิน�าไปก้าวหนึง่หรือไร"

บัดน้ีฉู ่อีอีท้ังแต่งงานทั้งอุ ้มท้องบุตรแล้ว ทุกเรื่องล้วนราบรื่น 

ดงัใจหมาย ข้างกายขาดผูไ้ม่ประสงค์ดคีอยยุแหย่ อุปนิสยัจงึอ่อนน้อมขึน้ 

ไม่น้อย "ท่านพ่ีของข้าดีต่อข้ามาก เพียงแต่เขาต้องเตรยีมตัวสอบขนุนาง

รอบแรกของปีน้ีแล้ว ทุกวันอ่านต�าราจนดึกด่ืน ช่างล�าบากเขาย่ิงนกั"

ฉยงเหนียงย่อมรูซ้ึง้ถึงความยากล�าบากของการดูแลเคียงข้างผูเ้ข้าสอบ 

ชาติก่อนนางเองก็ดแูลจนได้จ้วงหยวนออกมาผู้หน่ึงเชยีว ย่อมมปีระสบการณ์

ที่จะถ่ายทอดได้ อย่างเช่นควรจะเคี่ยวน�้าแกงบ�ารุงสมองต�ารับใดบ้าง 

ให้น้องเขยกินบ�ารงุ

ฉู่อีอีตอบปนย้ิมเฝื่อน "ต่อให้ข้าอยากจะบ�ารุงเขามากสักหน่อย 

ก็ไม่ค่อยสะดวกแล้ว รอจนพ้นช่วงปีใหม่ไป เขาจะเข้าเก็บตวัในส�านกัศกึษา 

ถึงตอนน้ันสามภีรรยาต้องพรากจาก ทว่าเช่นนีก็้มข้ีอดเีหมอืนกัน ในเมือ่

เขาไปเล่าเรียนจึงไม่อาจว่อกแว่กได้ ข้าก็ไม่จ�าเป็นต้องคัดเลือกสาวใช้ 

อุ่นเตียงให้เขา หาไม่ข้าท่ีตั้งครรภ์อยู่เช่นน้ี ย่อมไม่เหมาะจะปล่อยให้ 

ในห้องของเขาว่างเปล่าวงัเวง"

สิ่งท่ีฉู่อีอีกล่าวมาล้วนเป็นธรรมเนียมปกติในเรือนของผู้มีลาภยศ  

เมือ่ใดท่ีฮหูยินต้ังครรภ์ อาจมถึีงหกเดือนหรอืหนึง่ปีทีไ่ม่อาจปรนนิบตัสิามี

ได้ หากสามยัีงมไิด้รบัอนุ ผูเ้ป็นฮหูยินไม่พ้นต้องคดัเลอืกสตรสีกัคนจาก 

กลุ่มสาวใช้ท่ีติดตามมากับขบวนเจ้าสาวของตนเพ่ือเลื่อนฐานะให้เป็น 

สาวใช้อุน่เตยีง ป้องกันไม่ให้สามปัีนใจเป็นอืน่ ไปถูกปีศาจจิง้จอกข้างนอก 

หว่านเสน่ห์จนหลงหวัปักหวัป�าเอาได้
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นี่เป็นเรื่องที่ศรีภรรยาพึงกระท�าโดยไม่ต้องให้มารดาสามีสั่งก�าชับ

ด้วยซ�้าไป

ทัง้หมดน้ีฉยงเหนียงล้วนเข้าใจด ีชาตก่ิอนตอนทีน่างอุม้ท้องกเ็ตรยีม 

จะจดัหาสาวใช้อุน่เตียงคนหนึง่ให้สามเีช่นกัน เพียงแต่สาวใช้ท่ีติดตามมา

กับขบวนเจ้าสาวของนางมีชุ่ยอวี้เพียงผู้เดียว ท้ังชุ่ยอว้ีก็ไม่ปรารถนา 

จะปีนป่ายขึ้นกิ่งสูง และเคยบอกความคิดนี้กับนางเป็นการส่วนตัวอย่าง 

ชดัแจ้งแล้ว

ประกอบกับตอนนัน้ซัง่อว๋ินเทยีนเองก็บอกว่าการได้แต่งนางมาถือเป็น

โชควาสนาของเขาแล้ว ไหนเลยจะกล้าคิดเหลวไหลมสีามภรรยาส่ีอนุอกี

อนัทีจ่รงิผูเ้ป็นภรรยามคีนใดเล่าจะยินยอมพร้อมใจให้สตรอีืน่ขึน้เตยีง

ของสาม ีฉยงเหนยีงได้ยินค�าพูดของซัง่อว๋ินเทียนแล้วย่อมปลาบปลืม้ใจ 

สดุแสน ดงัน้ันเรือ่งหาสาวใช้อุ่นเตียงจงึเป็นอันยุติลงแต่เพียงเท่าน้ี

แต่ผู้ใดจะรู้ว่าเขาในกาลต่อมากลับเล่นชู้กับหลิ่วผิงชวน นั่นไม่สู ้

ยกฐานะสาวใช้ในจวนยังจะมหีน้ามตีากว่า

เมื่อเช้าฉู่เสียก็พัวพันเกาะติดนางอยู่เป็นนานสองนาน คิดดูว่า 

หลังคลอดแล้วนางยังต้องอยู่เดือนอีก ช่วงเวลาอันยาวนานเพียงนั้น 

จะให้เขาอดทนข่มกลัน้เรือ่ยไปเช่นน้ีได้อย่างไรกันเล่า หากนางอยากจะเป็น

ภรรยาท่ีดก็ีควรเริม่คัดเลอืกสาวใช้อุ่นเตียงให้เขาแล้ว

หรอืหากฉลาดสกัหน่อย นางก็ควรเลอืกมาสกัสองสามคนทีพ่อฟัด 

พอเหวี่ยงกัน ฝนจะได้ตกทั่วฟ้า ผู้ใดก็อย่าคิดหมายจะแย่งเป็นคนโปรด 

แต่ผูเ้ดยีว

ทว่าเข้าใจก็ส่วนเข้าใจ ฉยงเหนียงเพียงนึกภาพเช่นน้ันข้ึนมาก็รู้สกึ



55

ขวงซั่งจยาขวง

เขด็ฟันราวกับกินน�า้ส้มแล้ว

ฉูอ่อีกีล่าวจบค่อยนึกได้ว่าฉยงเหนียงอยู่ในสถานการณ์เดยีวกบัตน 

จงึรบีเอ่ยปลอบใจเป็นพัลวัน "พ่ีสะใภ้อย่าได้วิตกไปเลย ก่อนจะได้พบท่าน  

พ่ีชายมีนางบ�าเรอมากหน้าหลายตาก็จริงอยู่ ทว่าหลังจากท่านแต่งเข้า 

สกุลฉู่มาแล้ว เขาก็ให้ส่งตัวพวกนางออกจากจวนไปจนหมด เห็นชัดว่า 

พี่ชายให้ความส�าคัญกับท่านอย่างยิ่ง ส�าหรับสาวใช้อุ่นเตียงนี้แม้แต่อนุ 

ก็ยังนับไม่ได้ด้วยซ�้า อย่างมากก็เป็นแค่นางบ�าเรอผู้หนึ่ง ท่านไม่เพียง 

เป็นผูค้ดัเลอืกเอง ปกตนิางก็อยู่แต่ในห้องของท่านด้วย อย่างน้อยๆ อยู่ 

ใต้เปลือกตาของท่านย่อมไม่ต้องกลัวว่านางจะไม่สงบเสงี่ยม แต่หาก 

ไม่มีไว้เลยสักคน กลับจะท�าให้ผู ้อื่นติฉินนินทาลับหลังได้ว่าพ่ีสะใภ้ 

ช่างหึงหวง"

ฉยงเหนียงไม่ชอบคุยเรื่องนี้ จึงยิ้มเปลี่ยนหัวข้อสนทนาไป

วันขึน้ปีใหม่ในวังมงีานเลีย้งเป็นการภายใน ส่วนใหญ่ผูท้ีม่าร่วมงาน 

ล้วนเป็นคนของราชวงศ์ ฉูเ่สยีนบัว่ามคีวามสมัพันธ์เป็นญาตห่ิางๆ แบบ

เลีย้วอ้อมหลายตลบกับจยาคังต้ีจงึต้องไปร่วมงานน้ีเช่นกัน

ภายหลังส่งฉู่อีอีกับสามีจากไปแล้ว ฉยงเหนียงก็เร่ิมแต่งตัว 

ประทินโฉมเตรียมเข้าวัง

เหล่าสาวใช้ในห้องล้วนวุ่นอยู่กับการรีดชุดและพรมเครื่องหอม

ส่วนฉยงเหนยีงนัง่ว่างอยู่อกีด้านหน่ึง เพียงปล่อยให้ชุย่อว้ีเกล้าผม 

ให้ตนพลางมองพิจารณาเหล่าสาวใช้ท่ีง่วนท�างานอยู่

สี่เชว่ียก�าลังรีดชุด อาจเพราะได้กินอย่างจุใจตอนฉลองขึ้นปีใหม่  
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ดวงหน้าของนางจึงแลดูเปล่งปลั่งมีน�้ามีนวลยิ่งขึ้น อีกทั้งพักนี้นางรักสวย 

รักงามมากทีเดียว บนศีรษะยังแซมบุปผามุกท่ีมีความแปลกใหม่ด้วย 

ดอกหน่ึง

อันท่ีจริงไม่เฉพาะแต่สี่เชว่ียท่ีแต่งกายชวนมอง ทางสาวใช้รุ่นเล็ก 

อกีหลายคนต่างก็ดสูะดุดตาเช่นกัน

อาจเพราะสายตาของฉูเ่สยีสูงส่งมาแต่ไหนแต่ไร ทนมองสิง่อปัลกัษณ์

ขดัตาไม่ได้ สาวใช้ในจวนอ๋องจงึล้วนหน้าตาหมดจด นอกจากน้ีฉูเ่ซิง่เองก็ 

มองการณ์ไกลยิ่ง คนท่ีคัดเข้าจวนมาล้วนเป็นตัวเลือกชั้นดีส�าหรับเป็น 

สาวใช้อุน่เตยีงได้ท้ังสิน้

ยามท่ีฉูเ่สยีเข้ามาในห้องก็พอดไีด้เหน็ภาพทีภ่รรยาผู้งดงามแต่งกาย

และประทินโฉมเสรจ็แล้ว

เสื้อตัวสั้นขลิบขนเตียวตัวนั้นคลุมกระชับทรวงอกอันเด่นสล้าง  

ท�าให้ช่วงเอวและหน้าท้องทียั่งไม่นนูขึน้แลดูเพรยีวบางกว่าเดมิ เข้าคูกั่บ

กระโปรงยาวระพ้ืนซึ่งพลิ้วไหวงามตา เรือนผมนุ่มดุจปุยเมฆถูกเกล้า 

ทบซ้อนกัน ย่ิงขบัเน้นให้นัยน์ตาอนัเป่ียมเสน่ห์เต็มไปด้วยชวีติชวีา

ทั่วร่างทั้งเบื้องบนเบื้องล่างน้ีถึงกับก�าจายกลิ่นอายอันเย้ายวนใจ 

ย่ิงกว่าก่อนท่ีนางจะต้ังครรภ์เสยีอีก

เขาสืบเท้าข้ึนหน้ามาโอบเอวนางก่อนสั่งการสาวใช้ "พระชายา 

มีครรภ์แล้วแท้ๆ ไฉนยังให้สวมชุดที่รัดแนบตัวเช่นนี้อีก จงไปเปลี่ยนชุด 

ที่หลวมหน่อย"

ครั้นสาวใช้ได้ยินค�าสั่งของท่านอ๋องก็เตรียมจะไปหยิบชุดอ่ืน ทว่า 

ฉยงเหนยีงทกัท้วงข้ึนก่อน "ท่านอ๋องอย่าได้ติอีกเลย เห็นอยู่ว่าช่วงเอวของ
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ชดุนียั้งหลวมอยู่ รดัแนบตัวทีใ่ดกัน ประเด๋ียวงานเลีย้งยามค�า่ก็จะเริม่ต้น

แล้ว ท่านยังไม่ได้เปลีย่นชดุเลย รบีแต่งตัวก่อนดกีว่า อย่าให้ผิดเวลาได้"

เช่นนี้เองฉู่เสียถึงคลายมือออก แล้วปล่อยให้พวกสาวใช้ช่วยเขา 

ผลดัเปลีย่นอาภรณ์

เมือ่ก่อนฉยงเหนียงไม่เคยรูส้กึว่ามอีนัใดผดิปกต ิทว่าวันนีพ้อได้ยิน 

ฉู่อีอีกล่าวเช่นน้ัน นางก็เริ่มจับสังเกตอย่างละเอียดโดยไม่รู้ตัว ในกลุ่ม 

สาวใช้รุน่เลก็ถึงกับมหีลายคนทีก่ระตือรอืร้นย่ิง

หนึ่งในน้ันมีนามว่าเซียนเซียงปรนนิบัติถ่ีถ้วนย่ิงกว่าใคร หลังจาก

คุกเข่าสวมรองเท้าให้ฉู่เสียเสร็จ ยังหยิบแส้ปัดอันเล็กที่ท�าจากหางม้า 

มาช่วยเขาปัดฝุน่ผงซึง่อาจตกค้างอยู่บนรองเท้าใหม่คู่นัน้

ชัว่ขณะท่ียอบกายแล้วลกุข้ึนน้ี คอเสือ้ท่ีลาดต�า่ก็เปลีย่นเป็นหลวมขึน้

เลก็น้อย แม้ด้วยจดุท่ียืนอยูท่�าให้ฉยงเหนยีงมองไม่เหน็สหีน้าของฉูเ่สยี และ 

ไม่อาจรูว่้าเขาได้เห็นสิง่นัน้แล้วหรอืไม่ แต่ทีแ่น่ๆ คอืนางได้เหน็ร่องหบุเขา 

สขีาวหมิะนัน้วาบขึน้แล้วลบัตาไป

ฉยงเหนียงสูดหายใจเข้าลึกๆ นางถึงกับลืมไปเสียสนิท ที่นี่คือ 

จวนหลางอ๋องท่ีสบืทอดบรรดาศกัดิช์ัว่ลกูชัว่หลานเชยีวนะ ไม่ใช่บ้านสกุลซัง่ 

ที่ยังยากไร้ไม่เจริญรุ่งเรืองในชาติก่อน นางรู้ความคิดของสาวใช้เหล่านี้

กระจ่างด ี เปรยีบกับถูกส่งตัวออกจากจวนอ๋องไปแต่งให้นายทหารท่ียากจน  

ก็ไม่สู้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นสาวใช้อุ่นเตียงของท่านอ๋อง ไม่เพียงได้กินดื่ม 

ของชัน้ด ี รอจนวันหน้ามทีายาทยังจะได้เลือ่นขัน้เป็นอนุ กลายเป็นเจ้านาย 

ไปครึง่ตวั

ตอนน้ีเรื่องที่ชายาหลางอ๋องต้ังครรภ์รู้กันไปทั่วจวนแล้ว ตามหลัก 
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นีม่ใิช่เวลาท่ีสมควรจะยกฐานะพวกนางข้ึนเป็นสาวใช้อุน่เตยีงพอดหีรือ

เห็นทีว่าชาตินี้ฉยงเหนียงยังคงไม่อาจนับเป็นศรีภรรยาได้ เพราะ 

ไม่ว่าจะฝืนใจตนเองเช่นไร ก็ฝ่าด่านนีไ้ปไม่ได้อยู่น่ันเอง

ด้วยกอดความคิดว่าจะแก้ไปทีละเปลาะ ฉยงเหนียงจึงไม่ยอมให้

ตนเองคิดฟุ้งซ่านต่อไปอีก เพียงน�าสาวใช้รุ่นใหญ่สองคนที่เป็นคนสนิท 

ของตนขึน้รถม้าไป

ส่วนฉูเ่สยีน้ันขีม้่าน�าหน้าไปย่ืนป้ายประจ�าตวัทีป่ระตูใหญ่ของวังหลวง

ก่อนแล้ว

รอจนฉยงเหนยีงมาถึงบรเิวณประตูวัง ขณะก�าลงัจะก้าวเท้าลงจาก 

รถม้า นางมองปราดเดยีวก็เหน็จิน้อว๋ินซกัีบหลิว่ผงิชวนทีก่�าลงัลงมาจาก 

รถม้าเช่นกัน

องค์ชายใหญ่หลวิซแีม้มิใช่รชัทายาทแล้ว แต่ยังคงได้รับพระเมตตา 

แต่งตัง้เป็นอนัเย่ียอ๋อง

ส่วนจิน้อวิน๋ซทีีข่าดฐานะชายารชัทายาทไป ดแูล้วนอกจากผ่ายผอม 

อยู่บ้าง ตวัคนกลบัไม่มกีารเปลีย่นแปลงใหญ่โตนัก

ผดิกับหลิว่ผิงชวนทีส่หีน้าดูค่อนข้างอมึครมึ แววกระหย่ิมล�าพองใจ

ซึง่เผยออกมาในทุกครัง้ทีพ่บเจอฉยงเหนยีงนับจากตนเองได้แต่งให้หลวิซน้ัีน

บดันีห้ายไปไม่มเีหลอื

หลิ่วผิงชวนมองเห็นฉยงเหนียงที่ก�าลังจะลงจากรถม้าแล้วเช่นกัน  

อีกฝ่ายมียศศักดิ์ประดับท่ัวกาย มีความสุขสบายใจฉายอยู่ทั่วดวงหน้า  

ถึงกับดงูามเฉดิฉายย่ิงกว่าตอนเป็นซัง่ฮหูยินในชาติก่อนเสียอกี
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ครัน้มองไปทางหลางอ๋องซึง่มาถึงก่อน ก็เหน็เขาเดนิปราดไม่ก่ีก้าว 

ไปหาฉยงเหนยีงแล้วเหยียดแขนยาวไปโอบประคองนางเบาๆ ก่อนจะย่ืนมอื

ป้องท้องนางอย่างเป็นธรรมชาติย่ิง ท่าทางนัน้ท้ังระมดัระวังทัง้ทะนุถนอม

หวงแหน

กลบักันเมือ่หลิว่ผงิชวนย้อนมามองสามขีองตน...อนัเย่ียอ๋องทีไ่ด้รับ

บรรดาศกัดิม์าหมาดๆ ผูน้ีแ้ม้จะเป็นทีก่ล่าวขวญัว่าสละต�าแหน่งเปิดทาง 

ให้แก่ผูม้คีวามสามารถ ทว่ามเีพียงนางเท่านัน้ท่ีรูด้ ี หลวิซเีอาแต่ดืม่สรุา 

ทั้งวันและอารมณ์ร้ายขึ้นทุกที ไม่ก่ีวันก่อนไม่รู้เพราะเหตุใดยังตบหน้า 

จิน้อวิน๋ซอีย่างแรงฉาดหนึง่

เมือ่มาทีห้่องของหล่ิวผิงชวนก็มใิช่การแสดงความรักใคร่ฉนัสามภีรรยา

ตามปกต ิหากแต่คล้ายก�าลงัระบายอารมณ์เสยีมากกว่า ถึงขัน้ท่ีนางเร่ิมจะ

หวาดกลัวอยู่บ้าง จึงเป็นฝ่ายยัดเยียดสาวใช้ของตนข้ึนไปบนเตียงของ 

หลวิซเีพ่ือให้เขาปลดเปลือ้งความกลดักลุม้

ยามนีเ้มือ่ได้เหน็ท่าทางของฉูเ่สยีผูอ้ิม่ใจทีไ่ด้บตุร หลิว่ผงิชวนก็รู้สกึว่า

บางทกีารเกิดใหม่ของตนอาจจะเป็นกลลวงทัง้เพ หาไม่ฉูเ่สยีจะมทีายาท 

ได้อย่างไร หรอืว่าฉยงเหนยีงลกัลอบคบชูสู้ช่ายจนตัง้ครรภ์กันแน่

หลิว่ผงิชวนรษิยาอยู่ในใจ ย่อมจะคดิถึงผูอ้ืน่ในทางทีย่�า่แย่ไปเสยีหมด

กระน้ันภาพท่ีหลางอ๋องกับชายาครองรักกันหวานชื่นนั้น ขอเพียง 

มใิช่คนตาบอดก็ไม่มทีางทีจ่ะมองผดิไปเด็ดขาด

รอจนยามที่อารมณ์ริษยาในใจหลิ่วผิงชวนบรรเทาเบาบางลงบ้าง 

เลก็น้อย สามภีรรยาท่ีชวนให้คนนึกเข่นเขีย้วคู่น้ันก็เดนิเข้าประตวัูงไปแล้ว

บรรยากาศงานฉลองปีใหม่ในวังหลวงย่อมจะไม่อบอุ่นสบายใจ 



60

เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม 4

เช่นในจวนของแต่ละสกุล ฉู่เสียหาความสนุกสนานไม่เจอสักนิดจริงๆ  

ทว่าจยาคังตี้มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือ ถึงกับให้จัดท่ีน่ังของเขาไว้ 

ข้างบลัลงัก์มงักร ท�าให้เขากระท่ังคิดจะหลบเลีย่งก็ไร้ซึง่หนทาง

ต่างจากฉยงเหนียงที่ดูเป็นธรรมชาติกว่าเขามาก

ถึงอย่างไรเปรียบกับบุรุษเสเพลท่ีเอ้อระเหยลอยชายจนเคยตัว 

เช่นเขาแล้ว นางก็นับว่าเป็นแขกประจ�าของงานสังสรรค์ในเมืองหลวง 

มาสองชาติภพเชียว ฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแต่ละจวน 

เป็นเช่นไร นางเพียงช้อนเปลอืกตาข้ึนก็เห็นกระจ่างแจ้งแล้ว จงึไม่แคล้ว 

ต้องคอยเตอืนเขาอยู่ด้านข้างว่าใครเป็นญาติของสนมชายาคนใด

ชั่วพริบตาผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงในวันน้ีต่างก็พลันรู้สึกว่าหลางอ๋อง 

คล้ายเจริญวัยขึ้นอีกหนึ่งปี มีประสบการณ์ชีวิตเพ่ิมพูนขึ้นมาก ท�าให้

อ่อนน้อมเป็นกันเองย่ิงกว่าเมือ่ก่อน

แม้แต่บางคนทีถื่อตนว่ามคีวามประพฤตดิงีามสูงส่งยังมาพูดฝากตวั

กับฉูเ่สยีอย่างจรงิจังหลายประโยค

ในงานฉลองปีใหม่น้ีมกัไม่ถกความเหน็กนัเรือ่งบ้านเมอืง ส่วนใหญ่

จะสนทนาเรื่องภาพอักษรตลอดจนจารึกบนเครื่องส�าริดกับหลักศิลา 

เสยีมากกว่า

หากเอ่ยถึงเรื่องอื่น ฉู่เสียอาจคร้านกระทั่งจะขานตอบ ทว่าเรื่อง 

ภาพอกัษรเป็นความถนัดของเขา ประกอบกับหลายคนท่ีมารวมกลุม่กนั 

เตม็โต๊ะนีม้คีวามคดิทีไ่ม่ซ�า้ใคร เขาจงึยนิดท่ีีจะพูดคยุเพ่ิมขึน้หลายประโยค

หลังจากคารวะสุรากันไปรอบหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพอักษร 

หลายคนในราชส�านกัล้วนไม่แคล้วลอบประหลาดใจ...ทัง้ทีใ่ครๆ ก็พูดว่า
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หลางอ๋องผู้น้ีเป็นพวกนักรบท่ีด้อยความรู้ เป็นคนปล่อยตัวมักมาก ทว่า 

เมื่อได้สงบใจสนทนากันจริงๆ กลับพบว่าเขามีความรู้ความสามารถ 

มากทเีดยีว มใิช่คนบ้าบิน่โฉ่งฉ่างเย่ียงนัน้เลย ส่วนชายาท่ีมาจากตระกูล

พ่อค้าผูน้ัน้ยิง่เป็นสตรท่ีีชาญฉลาดผู้หน่ึง วาจาแม้ไม่มากแต่กลบัเหมาะเจาะ

เข้าที มคีวามรูไ้ม่ต้ืนเขนิแม้แต่น้อย

อันที่จริงเมื่อก่อนฉู่เสียก็มาร่วมงานเลี้ยงจ�าพวกน้ีบ่อยครั้ง ทว่า 

แต่ไรมาเขาเข้ากับผูม้ชีือ่เสยีงในเมอืงหลวงไม่ได้ ย่ิงไม่มทีางจะอยู่ร่วมกัน

อย่างกลมเกลยีว ต่างจากยามน้ีท่ีมฉียงเหนียงช่วยชกัน�า จงึท�าให้สองฝ่าย

เปลีย่นความคดิท่ีมต่ีอกันได้บ้าง

คนเราล้วนเป็นเช่นนีเ้อง หากสรปุไปแล้วว่าคนผู้หน่ึงมใิช่พวกเดยีว 

กับตน ไม่ว่าจะเห็นคนผูน้ั้นเดนิ จาม หรอืท�าสิง่อืน่ใดก็ล้วนมองว่าไม่เหมอืน

มนุษย์คนหน่ึงแล้ว แต่บดัน้ีด้วยความโปรดปรานของจยาคังต้ี ประกอบกับ 

ไหวพรบิชัน้เชงิทีเ่ข้ากับผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดีของชายาหลางอ๋อง ต่างก็ท�าให้ 

ผู้อื่นค่อยๆ รู้สึกว่าท่านอ๋องต่างถ่ินผู้นี้มิได้เลวร้ายดังเช่นที่โจษจันกัน 

เสียหน่อย ตรองดูให้ดีนับจากเขาเข้ารับต�าแหน่งในเมืองหลวงก็ไม่เคย 

มพีฤตกิรรมถืออ�านาจวางท่าใหญ่โตแต่อย่างใด ไม่แน่เขาอาจเป็นเสาหลกั 

ของบ้านเมอืงผูซ้ึง่ถูกดงึแข้งดึงขาด้วยข่าวลอืแบบสามคนสร้างเสอืก็เป็นได้!

ขณะทีค่นเหล่าน้ีลอบอทุานว่าหลางอ๋องเป็นคนซือ่ตรง ล้วนหารูไ้ม่ว่า

ความประพฤติวางโตนอกลู่นอกทางของเหล่าแม่ทัพนายกองไปจนถึง 

พวกบ่าวในจวนหลางอ๋องนั้นได้ถูกพระชายาดัดนิสัยคร้ังใหญ่ตั้งแต่ 

ทีท่่านอ๋องเพ่ิงจะแต่งนางเข้ามาแล้ว

วิธีท่ีฉยงเหนียงใช้จัดการบุรุษหยาบกร้านเหล่านี้เรียบง่ายตรงไป 
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ตรงมาย่ิง นางเรยีกพวกฉงัจิน้มาพบแล้วท�าเหมอืนสนทนาสพัเพเหระกับ

คนในจวน เก่ียวกับเรือ่งเก่าทีพ่วกฉงัจิน้เคยบงัคบัรถม้าชนหนุ่มน้อยผูห้น่ึง 

ทีต่�าบลฝหูรงอย่างเหิมเกรมิ

นางยังเล่าอีกว่าตอนนั้นหากมิใช่ท่านอ๋องสังเกตเห็นและออกปาก

ต�าหนิทันที หัวหน้าองครักษ์ฉังยังตั้งใจว่าจะเดินส่ายอาดๆ จากไปโดย 

ไม่เหลอืบแลคนเจบ็เสยีด้วยซ�า้

ยามที่ประวัติอันด�ามืดช่วงนี้ถูกฉยงเหนียงเล่าออกจากปากเรียบๆ 

ปลายจมกูของฉงัจิน้ก็ผดุเหง่ือซมึและมสีหีน้ากระดากนิดๆ

ฉยงเหนยีงเอ่ยต่อด้วยวาจาอนัลกึซึง้จรงิใจ ความว่าหวัหน้าองครกัษ์ฉัง

เองก็คงคาดไม่ถึงว่าผูท่ี้ถูกชนจนกระดกูขาร้าวนัน้จะกลายเป็นพ่ีชายของ

ชายาหลางอ๋อง หากเมือ่แรกท�าตวัป่าเถือ่นย่ิงกว่าน้ัน คดิดเูอาเถิดว่ายามน้ี

หวัหน้าองครกัษ์ฉงัจะลงเอยเช่นไร

พวกบ่าวในจวนฟังจบก็คร�่าเครียดแทนหัวหน้าองครักษ์ฉังจนหลั่ง

เหงื่อเย็นเต็มมืออย่างห้ามไม่อยู่ เมื่อมีเหตุการณ์ที่พ่ีชายของพระชายา 

ถูกชนล้มหงายแทบเท้าม้าเป็นเรือ่งเตือนใจ คนทัง้หมดก็ย่ิงเข้าใจลึกซึง้ถึง

หลักการท่ีพระชายาได้กล่าวไว้ 'จงให้ค่ากับคนเป็นอันดับแรก วันหน้า 

ยามท่ีผูอ้ืน่เจรญิก้าวหน้า เจ้าก็จะเห็นว่าสวรรค์ละเว้นผู้ใด'

กระน้ันหลงัจบเหตกุารณ์ ฉังจิน้ก็ยังเอ่ยแก้ตวักบัฉูเ่สยีหลายประโยค 

เสยีงเบา ใจความว่า 'พระชายาเชอืดไก่ให้ลิงดเูช่นน้ี ข้าน้อยรู้สกึว่าตนเอง 

ถูกปรกัปร�าอย่างไม่เป็นธรรมอยู่บ้าง ถึงอย่างไรเมือ่แรกท่ีขู่เขญ็พระชายาไป 

เป็นแม่ครวัก็ท�าไปตามค�าสัง่ของท่านอ๋อง ไฉนมาวันนีท่้านจงึพูดยกความด ี

ให้ท่านอ๋องแล้วเอาข้าน้อยฉงัจิน้มาเซ่นธงรบเสยีอย่างนัน้เล่าขอรับ'
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ฉู่เสียเพียงตีหน้าขรึมปรายตามองฉังจิ้น ท่าทีมีแนวโน้มว่าถึงตาย 

ก็จะไม่ยอมรบั

ฉังจิ้นจึงต้องรีบหุบปากยืดสันหลังของบุรุษเจียงตงข้ึนแบกรับ 

หม้อเหล็กสีด�ามิดหมี* ใบนี้แทนผู้เป็นนาย

นบัแต่นัน้มายามท่ีคนทุกระดบัชัน้ในจวนหลางอ๋องเข้าออกประตจูวน 

ต่างก็เก็บง�าอาการวางโตซึ่งติดตัวมาจากเจียงตงเอาไว้ แล้วเปล่ียนมา 

แสดงความอ่อนน้อมแทน ด้วยหว่ันใจว่า 'จะชนถูก 'พ่ีชายของภรรยาผู้ใด' 

จนล้มหงายไปอีก'

ฉยงเหนยีงนกึไม่ถึงสกันดิว่าการตกัเตอืนระคนลงโทษเลก็ๆ น้อยๆ  

ในคราน้ันจะค่อยๆ สร้างค�ากล่าวขวัญข้ึนในหมู่ขุนนางราชส�านักว่า 

จวนหลางอ๋องมีระเบียบวินัยอันเคร่งครัด

จยาคังต้ีด่ืมสุราไปพอสมควรแล้ว เมื่อเห็นภาพที่ว่ังซานเข้ากับ 

ขนุนางทัง้หลายได้ดขีึน้เรือ่ยๆ พระองค์ก็ปลาบปลืม้ใจย่ิงนกั อาจเพราะ 

ว่ังซานเตบิใหญ่ข้ึนแล้ว ท้ังได้รบัการอบรมอยู่ข้างกายพระองค์ จงึเปลีย่นเป็น 

รูก้ารควรไม่ควรมากขึน้ ไม่พยศถือดีเช่นเมือ่ครัง้ยังเยาว์อกี

เดิมทีไม่ว่าว่ังซานจะเป็นเช่นไรก็ยังคงเป็นลูกรักของพระองค์เสมอ 

กระน้ันเมือ่ได้เหน็เขาก้าวหน้าขึน้ทกุวัน เป็นทีร่กัของผูค้น ในใจพระองค์ 

ก็ไม่แคล้วยินดีที ่'สกุลข้ามบีตุรชายเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวัแล้ว'

จยาคังตี้ทางนี้เบิกบานส�าราญใจก็อยากจะท�าให้บุตรชายทางน้ัน 

เบิกบานส�าราญใจไปด้วย พระองค์คิดว่าบัดน้ีชายาหลางอ๋องต้ังครรภ ์

ย่อมมีหลายเรื่องท่ีไม่สะดวก มิสู้มอบหญิงงามให้ว่ังซานสักสองสามคน 

* มาจากส�านวน 'แบกหม้อด�า' ซึ่งใช้เปรียบเปรยว่าต้องรับผิดแทนผู้อื่นหรือตกเป็นแพะรับบาป
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จะดีกว่า บตุรชายจะได้ไม่เอาแต่วุ่นกับงานจนลมืเสพสุขกับชวิีต

ทว่าดูจากท่าทางรักใคร่กลมเกลียวของสามีภรรยาคู่น้ีแล้ว หาก

พระองค์มีพระราชโองการมอบอนุไปตรงๆ กลับจะเป็นการหยามหน้า 

องค์หญงิใหญ่เสาหรงได้

ดังนั้นภายหลังกินเลี้ยงเสร็จสิ้น จยาคังตี้ผู้เชื่อมั่นว่าได้ 'ไตร่ตรอง 

รอบด้าน' แล้วจงึรัง้สามภีรรยาคู่นีไ้ว้

"อกีไม่ช้าร่างกายของชายาหลางอ๋องก็จะอุย้อ้ายข้ึนเร่ือยๆ ย่อมขาด

ผู้ปรนนิบัติดูแลมิได้ พักก่อนในวังคัดเลือกหญิงงามแดนเจียงหนานมา

จ�านวนหนึง่ เราจะมอบคนเข้าจวนไปปรนนิบติัชายาหลางอ๋องก็แล้วกัน"

จยาคังตี้มอบอนุโดยอ้อมให้เช่นนี้มีกรณีตัวอย่างมาก่อนแล้ว

เมือ่แรกฮหูยินของอัครมหาเสนาบดีหลวิช่างรษิยา ไม่ยินยอมให้อนุ

มทีายาท ทว่าตนเองกลบัคลอดออกมาแต่บตุร ีจยาคงัตีเ้ข้าใจความรูส้กึ

ขนุนางของพระองค์ จึงมอบหญงิงามสองนางเข้าจวนไปในฐานะสาวใช้ 

ของอคัรมหาเสนาบดี โดยรบัสัง่ชดัว่าให้ไปแบ่งเบาภาระของฮูหยิน

พระองค์ไม่ได้ออกพระราชโองการแล้วมอบอนุให้ตรงๆ เป็นการ 

ให้เกียรติฮูหยินอย่างเต็มที่ แต่กระน้ันสาวใช้พระราชทานนี้ไหนเลย 

จะให้ไปท�างานหนักกวาดถูเรอืนเหมอืนสาวใช้ท่ีซือ้จากพ่อค้าทาสได้เล่า 

ด้วยเหตนุีอ้คัรมหาเสนาบดหีลวิจงึรบัพวกนางเป็นสาวใช้อุน่เตยีงอย่างชอบ

ด้วยเหตผุล

ส่วนยาสิ้นทายาทที่ฮูหยินใช้เป็นประจ�าน้ันก็ไม่กล้ากรอกเข้าปาก 

ของหญิงงามพระราชทานนีเ้ช่นกัน

เมื่อถึงปีถัดมา สาวใช้อุ่นเตียงทั้งสองจึงแตกก่ิงก้านสาขาให้จวน 
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สกุลหลวิ คลอดบตุรชายทีอ้่วนจ�า้ม�า่ออกมาสองคน และถูกยกฐานะข้ึน 

เป็นอนุ

หลงัจากมเีรือ่งตวัอย่างเช่นน้ีแล้ว หากจยาคังตีม้อบสาวใช้ให้จวน

ของผู้ใดอีก นั่นก็คืออนุโฉมงามพระราชทาน คือพระเมตตาอันล้นเหลือ 

ของโอรสสวรรค์เชยีวนะ!

ดงันัน้พอจยาคงัตีม้รีบัสัง่นีอ้อกมา ในใจฉยงเหนยีงก็พลนัเป็นเช่น 

คนัฉ่องใส ตระหนกัได้ทนัใดว่าพระองค์ไว้หน้านางแล้ว จงึกล่าวโดยอ้อมถึง 

พระประสงค์ทีจ่ะให้ฉูเ่สยีรบัอนุ

อีกท้ังบ�าเหน็จใหญ่อย่างสาวใช้พระราชทานนีก็้ท�าให้อบัจนหนทาง

จะปฏิเสธได้จริงๆ ย่อมไม่เหมาะกระมังหากฝ่ายตนจะทูลว่าบ่าวกวาดถู 

ในจวนอ๋องมใีช้สอยเพียงพอแล้ว ฮ่องเต้ทรงเกบ็พวกนางไว้ท�าความสะอาด 

วังหลวงเถิด

จรงิดงัคาด พอฉูเ่สียฟังจบก็เอ่ยเพียงประโยคเดยีวไปตามมารยาทว่า 

"ขอบพระทยัในพระเมตตาอันย่ิงใหญ่แทนชายาของกระหม่อมพ่ะย่ะค่ะ"

ระหว่างเดินไปยังประตูวังหลังงานเลี้ยงยุติลง รอยย้ิมเกรงใจ 

ทีป่ระดบัอยู่บนใบหน้าของฉยงเหนียงมาตลอดได้จางหายไปจนสิน้ และ

ไม่มีแม้กระทั่งค�าพูดใด

บดัน้ีนบัว่าฉูเ่สยีเข้าใจอปุนสิยัของภรรยาตนดแีล้ว ด้วยเกรงว่านาง

เก็บกลัน้ความขุ่นเคืองเอาไว้ในใจจะป่วยไข้เอาได้ เขาจงึรีบชีแ้จงตามตรง 

"ฝ่าบาทมกัทรงกงัวลว่าสาวใช้ในจวนต่างๆ จะไมพ่อให้ใชส้อย อีกอย่าง 

ทางห้องเก็บฟืนในจวนของพวกเราก็บ่นอยู่เรือ่ยว่าคนผ่าฟืนไม่พอมใิช่หรอื 
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รอจนสาวใช้สองคนนัน้เข้าจวนมาก็ให้พวกนางไปผ่าฟืนแล้วกัน เร่ืองเล็ก

เพียงเท่านีเ้จ้าก็อย่ามดุเข้าตรอกตัน ท�าให้ตนเองปวดหวัสิ"

ท่ีเขากล่าวมาล้วนเป็นวาจาจากใจจริง เหตุที่เขาตอบรับต่อหน้า 

จยาคงัตีโ้ดยไม่อดิออดก็เพราะจยาคงัต้ีรบัสัง่ชดัว่าสตรีทีพ่ระราชทานมาน้ัน

เป็นสาวใช้ ในเมือ่เป็นเช่นนีเ้ขาคล้อยตามเสยีก็สิน้เรือ่ง

เดิมทีฉยงเหนียงตั้งใจว่าจะไม่พูดกับเขาแล้ว แต่พอได้ยินเขา 

กล่าวเช่นนีน้างก็หลดุย้ิมอย่างห้ามไม่อยู่ หญิงสาวรบีข่มกลัน้ไว้ทันใดแล้ว

จงใจป้ันหน้าขรมึเอ่ยตอบ "ข้าไม่กล้าหรอก นัน่เป็นคนทีฝ่่าบาทพระราชทาน 

ให้เชียวนะ เพียงแต่ข้างกายข้ามีคนพอแล้ว ถ้าอย่างไรข้ามอบพวกนาง 

สองคนให้ท่านอ๋องแล้วกัน ทกุเช้าท่านจะได้ไม่ต้องมาซกุเบยีดข้า..."

ฉูเ่สยีช�าเลอืงมองนางพลางกล่าว "น่ีเจ้าเป็นคนพูดเองเชยีวนะ พรุ่งนี้

ข้าจะลองดรูปูโฉมของสองคนนัน้ก่อน หากหน้าตาดีก็จะรับเข้าห้องเลย"

ฟังจบฉยงเหนยีงก็พลนัหน้าเปลีย่นส ีปลายคางตวัดขึน้นดิๆ แววตา 

ทีจ้่องมองเขาฉายความไม่พอใจ

ฉูเ่สียชอบเห็นนางออกอาการกินน�้าส้มเป็นท่ีสุด ปากเขาจึงจงใจ 

พูดเย้าแหย่อีกค�ารบ "เป็นอะไรไป ข้าจะท�าตามค�าของเจ้า ไฉนเจ้าจึง 

ไม่ชอบใจขึน้มาอกี"

ฉยงเหนียงไม่พูดจา พอเดินตรงลิ่วมาจนถึงหน้าประตูวังก็เห็น 

มรีถม้าของวังหลวงคนัหน่ึงจอดรออยู่ท่ีด้านหลงัรถม้าของจวนหลางอ๋อง

ไม่ทนัไรสตรีทีง่ามหยาดเย้ิมสองนางกถ็กูเหวินไท่อนัพาเดนิตรงมา 

เขาสัง่ให้พวกนางคารวะฉูเ่สียกับฉยงเหนียง จากน้ันเอ่ยแนะน�าตัวพวกนางว่า

ผู้หนึง่นามเลีย่นฮวา อีกผูห้น่ึงนามเต๋ียอ ี ล้วนเป็นผูม้คีวามประพฤตดิงีาม 
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รปูโฉมพริม้เพรา รูจ้กัเอาใจใส่ผูอ้ืน่ ต่อไปพวกนางเข้าจวนอ๋องแล้วจะฟัง

บญัชาของพระชายาทกุสิง่ คอยปรนนิบัติรบัใช้ท่านอ๋องกับพระชายาให้ดี

ใบหน้าของฉยงเหนยีงนิง่เฉยขณะกล่าวขอบคณุเหวนิไท่อนัเรียบๆ  

นีเ่ป็นครัง้แรกในชวิีตท่ีนางรบัสิง่ของพระราชทานจากมอืเหวนิไท่อนัแล้ว 

ไม่ได้สัง่ให้คนมอบสนิน�า้ใจเป็นค่าเหนือ่ยแก่อีกฝ่าย

ฉยงเหนียงหมุนตัวพาสาวใช้ขึ้นรถม้าของจวนหลางอ๋องไป  

โดยไม่แม้แต่จะเหลือบแลแม่นางสองคนนั้น และไม่รอให้ฉู่เสียข้ึนข่ีม้า 

ก็สั่งให้ผู้บังคับรถม้าออกรถไปเลย

เห็นดังนั้นฉู่เสียก็รีบขึ้นม้าติดตามไปทันที

เหวินไท่อันทางหนึ่งจึงเอ่ยเร่งให้เลี่ยนฮวากับเตี๋ยอีรีบๆ ขึ้นรถม้า 

ของวงัหลวง อกีทางหน่ึงก็สัง่ให้ผูบั้งคับรถม้ารบีไล่หลังไปให้ทนั เขาได้แต่

ส่ายหน้าพลางมองดูทิศทางท่ีคนทัง้ขบวนจากไป รูส้กึอยู่ตลอดว่าฮ่องเต้ 

รักและเอาใจพระโอรสหนน้ี อาจเป็นการส่งดวงใจของพระองค์เข้าสู ่

ปากกระบอกปืนใหญ่เสยีมากกว่า

ขณะนี้ในรถม้าของจวนหลางอ๋อง สี่เชว่ียก�าลังบ่นเสียงดังกังวาน  

"ฝ่าบาททรงห่วงใยท่านอ๋องจนดแูลไปถึงในผ้าห่มโน่นแล้ว หากทรงกลวัว่า 

ท่านอ๋องจะหนาว พระราชทานทังผอจื่อทองค�ามาเสียก็สิ้นเรื่อง ส่ง 

สตรแีปลกหน้าสองคนเข้าจวนมาเช่นน้ีนับเป็นเรือ่งอนัใดกัน"

ด้วยรู้สึกว่าสี่เชว่ียไม่รู้ความ จ�าเพาะต้องพูดทิ่มแทงใจพระชายา 

เสียอย่างนั้น ชุ่ยอว้ีจึงขึงตาใส่สี่เชว่ียอย่างดุดันหน่ึงทีก่อนต่อว่า "เจ้า 

พูดเหลวไหลอะไรของเจ้า หรือว่าแม่นางสองคนน้ันขัดขวางให้เจ้าเสยีการ?"

สี่เชว่ียรีบโบกมือเป็นพัลวัน เบิกตาโตกล่าวด้วยท่าทีเปิดเผยตาม 
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แบบฉบบัของเดก็สาวชนบท "พ่ีชุย่อวี ้ อย่าพูดส่งเดชต่อหน้าพระชายาสิ  

ข้าเป็นหญิงสาว ไม่ใช่เดก็ๆ แล้ว น่ีก็ยังหวังให้พระชายาเลอืกคูค่รองทีด่ี 

ให้ข้าแต่งอยู่เลย!"

ชุย่อวีถ้กูความใจกล้าของสีเ่ชวีย่ท�าให้ตกใจอยู่บ้าง จงึมองไปทาง 

ฉยงเหนยีงในอาการแตกต่ืนนิดๆ

ผดิกับฉยงเหนยีงทีถู่กค�าตอบของสีเ่ชว่ียเย้าจนย้ิมออก จงึเอ่ยถาม 

สีเ่ชว่ียว่า "ในเมือ่เจ้าพูดเช่นนี ้มตัีวเลอืกท่ีดีแล้วหรอืไม่เล่า"

สี่เชว่ียผู้เถรตรงเสมอมาพลันหน้าแดงระเรื่อ ออกอาการกระมิด 

กระเมี้ยนเล็กน้อย

ฉยงเหนียงเหน็เช่นนีใ้นใจก็รูว่้าอะไรเป็นอะไรแล้ว เดมิทนีางนกึว่า 

พักน้ีท่ีสี่เชว่ียชอบแต่งตัวมากข้ึน มีท่าทางเช่นสาวน้อยแรกริรัก เพราะ 

มีใจเป็นอื่นแล้วเสียอีก นางจึงรู้สึกหดหู่อยู่บ้าง นึกว่าเสียแรงที่เมื่อก่อน 

ตนรักเอ็นดูเด็กคนนี้ ตอนน้ีเห็นทีว่าตนนึกต�าหนิอีกฝ่ายผิดไปต่างหาก  

เพียงแต่ไม่รูว่้าเป็นชายหนุ่มคนใดท่ีเข้าตาสีเ่ชว่ีย จะใช่ในจวนหรือไม่

ไม่นานนักเมื่อมาถึงจวนอ๋อง ฉยงเหนียงก็ลงจากรถม้าเอง 

โดยไม่แม้แต่จะมองมือที่ฉู่เสียยื่นมา

ฉูเ่สยีเหน็ท่าทางนางดเูหมอืนจะยังไม่คลายโทสะ จงึยุดมอืนางไว้แล้ว

เดินไปพลางเอ่ยกระซบิแนบหนูางไปพลาง "เอาแต่งอนแก้มป่องอยู่เช่นน้ี 

ไม่กลายเป็นแพหนงัหมูทีอ่ดัลมจนพองหรอืไร เมือ่ครู่ข้าหยอกเจ้าเล่นเท่าน้ัน 

ประเดีย๋วเข้าห้องแล้วข้าให้เจ้ากัดสองค�าดีหรอืไม่"

รอจนเข้ามาในห้อง ซ้ายขวาปลอดคนแล้ว ฉูเ่สยีก็เปลือ้งเสือ้ออกแล้ว

เสนอตวัมาให้ฉยงเหนยีงกัดจรงิเสยีด้วย
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แต่ไรมาฉยงเหนยีงก็แพ้ทางไม้อ่อนไม่จ�านนต่อไม้แข็ง พอเหน็เขา

หน้าด้านหน้าทนเย่ียงนี ้ นางก็ป้ันหน้าบึง้ต่อไปไม่ไหว ย้ิมกล่าวว่า "ผูใ้ด 

จะกัดท่านตรงน้ีกันเล่า จู่ๆ ก็ย่ืนเข้ามาดื้อๆ ใครไม่รู้คงนึกว่าเป็นแม่นม 

ทีใ่นจวนเพ่ิงจ้างมาใหม่..."

ฉูเ่สยีไม่ถือสาแต่อย่างใด ยังคงประชดิข้ึนหน้ามาอกี "ในเมือ่เป็นเช่นน้ี  

ก็เชญิพระชายาลิม้ชมิด้วยตนเองสกัหน่อย ดวู่าแม่นมคนน้ีใช้การได้หรือไม่"

ความอดัอัน้ตนัใจท่ีสุมแน่นอกฉยงเหนียงพลนัถูกเขาตามตอแยก่อกวน

จนแตกกระเจงิไปหลายส่วนในพรบิตา

ยามท่ีเจ้านายกลับถึงจวนอ๋องค่อนข้างดึกแล้ว ไม่เหมาะที่ฉู่เซิ่ง 

จะมาสอบถามความเห็น ด้วยรู้ว่าแม่นางสองคนนี้เป็นสตรีท่ีฝ่าบาท

พระราชทานลงมา ในใจเขาย่อมกระจ่างดุจคันฉ่องใส ไม่กล้าเพิกเฉย 

รบีพาพวกนางไปพักผ่อนในเรอืนอนัเงียบสงบเป็นการชัว่คราวคนืหนึง่ก่อน 

รอถึงวันพรุง่น้ีค่อยให้เจ้านายมาสัง่การ

ทว่าเขาเคร่งเครียดแทนพระชายาจนหล่ังเหง่ือเต็มมือเลยทีเดียว  

ให้ตายเถอะ ไม่รูฝ่้าบาททรงหาแม่นางน้อยสองคนน้ีมาจากท่ีใด ร่างงาม

อ้อนแอ้นดุจกล้าต้นหอม คิ้วตาอันละมุนละไมนั้นคัดเลือกตามแบบ 

พระชายามาท้ังสิน้

ผูอ้ืน่ข้าไม่รูห้รอก แต่พระชายาอปุนิสยัเป็นเช่นไรข้ารูก้ระจ่างแจ้งย่ิง!

พระชายาคือผู้ท่ีเอาเรื่องกับท่านอ๋องถึงข้ันเขียนหนังสือหย่าร้าง 

ในวันรุง่ข้ึนทีเ่ข้าพิธีมงคลเชยีวนะ จู่ๆ  ฮ่องเต้จดัฉากนีม้า ทีแ่ท้เป็นเพราะ

โปรดปรานท่านอ๋องมาก หรือเห็นว่าท่านอ๋องมีวันเวลาที่สุขสบายใจ 
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นานเกินไปแล้ว จงึส่งตัวรงัควานมาเป็นพิเศษกันแน่

กล่าวกันว่า 'ครอบครัวปรองดอง ทุกสิ่งรุ ่งโรจน์' หากฮ่องเต้ 

มพีระประสงค์จะเล่นงานท่านอ๋อง การใช้กระบวนท่าจุดไฟเรือนหลังเช่นนี้

ช่างปราดเปรื่องโดยแท้!

ตอนน้ีพระชายาต้ังครรภ์อยู่ จ�าเป็นต้องจดัหาสาวใช้อุน่เตยีงสักคน

สองคนให้ท่านอ๋องจรงิเสยีด้วย เพียงแต่ไม่รูว่้าแม่นางสองคนนีม้อีปุนิสยั 

เช่นไร...

ฉูเ่ซิง่คาดเดาสะเปะสะปะอยู่สักพักก็ยังคงไม่มีความมัน่ใจ จงึท�าได้แต่

รอดูพรุง่นีว่้าเจ้านายทัง้สองมท่ีาทอีย่างไรค่อยว่ากัน
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วันที่สองเดือนสอง เนื่องจากฉูเ่สียมีเครือญาติในเมืองหลวงน้อย  

ไม่ต้องล�าบากไล่เรยีงไปอวยพรปีใหม่ถึงแต่ละจวน อกีท้ังเขาเป็นห่วงว่า 

ฉยงเหนยีงจะเหนด็เหน่ือย จงึตัดสนิใจรัง้อยู่ในจวนอ๋องให้นางได้พักผ่อน

อย่างเตม็ที ่ ส่วนเขาไปท่ีโถงหน้าเพ่ือต้อนรบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาชาวเจยีงตง

ทีม่าเย่ียมคารวะ

ตอนนี้เองฉู ่เซิ่งก็มารายงานว่าแม่นางจากวังหลวงสองคนนั้น 

จะขอคารวะพระชายา

ฉยงเหนียงเพ่ิงกินพุทราแดงหมดไปหนึ่งจานเล็ก ด้วยตั้งครรภ ์

ไม่อาจดื่มน�้าชาได้ นางจึงให้โรงครัวน�าไหมข้าวโพดที่ตากแห้งแล้วมา 

ต้มน�า้ดืม่แทน ด่ืมไปหนึง่ถ้วยก็ช่วยแก้รสหวานเลีย่นในปากได้พอดี

ครัน้ได้ยินฉูเ่ซิง่กล่าวเช่นน้ี นางจงึตอบไปว่า "ให้แม่นางสองคนน้ัน

เข้ามาส"ิ

64



72

เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม 4

ไม่นานนักเลี่ยนฮวากับเตี๋ยอีก็เดินชดช้อยมาถึง

พวกนางเป็นบุตรีอนุในจวนขุนนางเล็กๆ ของเจียงหนาน ฐานะ

ครอบครวัยังนบัได้ว่ามัง่ม ีความรูกั้บกิรยิาวาจาก็ล้วนเพียงพอจะพบปะผูค้น 

ได้

หลายปีมานีอ้าจเพราะจยาคงัตีส้งูวัยขึน้แล้ว จงึแต่งตัง้สนมชายา 

ไม่บ่อยเท่ากาลก่อน อกีอย่างต�าหนกัในมหีญิงงามถงึสามพันนาง คดิจะสูท้น

จนได้เชดิหน้าชตูาย่อมยากย่ิง เดมิทีพวกนางสองคนนกึว่าจะต้องแก่ตาย 

อยู่ในวัง ไม่มโีอกาสได้ลืมตาอ้าปากเสียแล้ว ไหนเลยจะคาดคดิว่าจยาคงัตี ้

จะคดัเลอืกพวกนางออกมา ไม่เพียงพระราชทานนามให้ ยังมอบพวกนาง

มาท่ีจวนหลางอ๋องด้วย

หลางอ๋องเป็นถึงผูใ้ดกนั คือคนโปรดคนใหม่ของจยาคงัตี ้ และเป็น 

ผูท้ีขั่บเค่ียวกับรชัทายาทจนโค่นล้มอีกฝ่ายลงจากต�าแหน่งได้เชยีวนะ

ท่านอ๋องทีม่ท้ัีงพ้ืนท่ีศักดินา มอี�านาจแท้จรงิ และเป็นท่ีโปรดปราน

ของฮ่องเต้อย่างย่ิงเช่นนี้ ขอถามว่าท่ัวราชส�านักจะมีสักก่ีคนเล่า ดังน้ัน 

หลงัจากพวกนางสองคนได้ยินพระราชโองการ ท้ังหวัใจจึงท่วมท้นไปด้วย

ความยินดปีรดีา

เมื่อวานตอนออกมาจากวัง ตั้งแต่ยังมีรถม้าขวางก้ันพวกนาง 

ก็มองเห็นหลางอ๋องแล้ว เรือนกายของเขาสูงสง่า รูปโฉมหล่อเหลา 

เหนอืสามัญ เพียงพิศก็พาให้หวัใจของหญิงสาวเต้นระรวัไม่เป็นส�า่ ลอบ

อทุานว่าตนเองถึงกับดวงดีปานนี!้

พวกนางรูว่้าพระประสงค์แท้จรงิคอืให้พวกนางมาเป็นอนุของหลางอ๋อง 

ได้ยินว่าในจวนนี้เงียบสงบดียิ่ง นอกจากชายาเอกเพียงหนึ่งเดียวแล้ว 
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กระท่ังนางบ�าเรอหรอืสาวใช้อุ่นเตียงสกัคนก็ยังไม่มี อกีทัง้ชายาหลางอ๋อง 

ก็ตัง้ครรภ์อยู่ อาจมถึีงหกเดอืนหรอืหนึง่ปีท่ีไม่สามารถปรนนิบติัท่านอ๋องได้

เช่นนี้พอพวกนางสองคนก้าวเข้าประตูจวนมาก็จะถูกท่านอ๋อง 

รับขึ้นเตียงไปเป็นคนโปรดได้อย่างง่ายดาย

ส่วนพวกนางคนใดจะแบ่งได้ความรกัความโปรดปรานไปมากกว่ากัน

นัน้ ก็ขึน้อยู่กับฝีมอืของแต่ละคน ดจูากเรอืนกายอนัแกร่งก�าย�าของท่านอ๋อง

แล้ว เพียงได้สนิทเสน่หาไม่ก่ีครา พวกนางก็หน้าท้องโตได้เป็นแน่ รอจน

คลอดทายาทออกมาเมือ่ใด ย่อมจะได้ยกฐานะจากสาวใช้อุน่เตียงขึน้เป็น 

อน ุหรอืถึงขัน้กลายเป็นชายารองในท่ีสดุ เรือ่งเหล่าน้ีล้วนแต่นับวันรอได้เลย

ด้วยกอดความคดิไว้เช่นน้ี เมือ่วานพวกนางสองคนจงึต่ืนเต้นเสยีจน

ดกึดืน่ค่อนคนืกว่าจะหลบัใหลได้ ท้ังท่ีนอนดึกกว่าเคย วันน้ีก็ยังคงตืน่มา

ตัง้แต่เช้า ต่างคนต่างแต่งตัวประทนิโฉม ผดัแป้งแซมบปุผา เตรียมพร้อม 

ทีจ่ะไปคารวะพระชายา หากว่าโชคดีพวกนางก็อาจได้พบท่านอ๋องในห้อง

ของพระชายาด้วย

ทว่าพวกนางรอคอยอยู่ในเรือนของตนพักใหญ่แล้ว กลับไม่เห็น 

พระชายาส่งใครมาเรยีกไปพบเสยีท ีอปุนิสยัของเต๋ียอใีจร้อนกว่า จงึไปถาม 

พ่อบ้านว่าเมือ่ใดพวกตนถึงจะได้ไปคารวะพระชายากับท่านอ๋อง

พวกนางเป็นสตรีพระราชทาน ตามหลักทั่วไปแล้วต่อให้รูปโฉม 

น่าเกลียดน่าชังเพียงไร ขุนนางท่ีได้รับบ�าเหน็จน้ีก็ล้วนต้องหลับตารับไว้  

ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงพวกนางท่ีเป็นหญิงงามระดบัหน่ึงในร้อย ท่านอ๋องไม่มทีาง 

จะรงัเกียจเดยีดฉนัท์แน่ เพียงแต่ติดขดัว่าพระชายาตัง้ครรภ์อยู่ ท่านอ๋อง

คงจะไม่สะดวกใจเป็นฝ่ายออกหน้าก่อนก็เท่านั้น พวกนางจึงไม่แคล้ว 
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ต้องรู้กาลเทศะสักหน่อย พาตนเองไปพบเจ้านายก่อน จากนั้นก็จะได้

ปรนนบิตัริบัใช้อยู่ในห้องของพระชายาอย่างชอบด้วยเหตผุล

สตรท่ีีเป็นสาวใช้อุน่เตยีงส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นเช่นน้ี ก่อนอืน่ต้องท�าให้ 

นายหญิงเห็นเป็นท่ีรืน่ตา รูจ้กัอาสามารบัใช้ในห้องของนายหญิง แล้วค่อย

ยึดกุมจงัหวะส�าคญัไว้ให้มัน่ รอจนนายหญิงง่วงเพลยีงบีหลับกลางวันไป 

ก็จะสบช่องปรนนบัิตท่ิานอ๋องแล้ว ห้องหนังสอืเอย ห้องชัน้นอกเอย ล้วนแต่ 

เป็นสถานทีท่ีจ่ะส�าเรจ็สิง่ท่ีมุ่งหมายได้ ท้ังน้ีต้องรูจ้กัเข้าหาอย่างมศีลิปะด้วย  

จงึจะย่ัวเย้าให้ท่านอ๋องบังเกิดอารมณ์ปรารถนาข้ึนมา

ฝีมือในการปรนเปรอบุรุษน้ัน ก่อนออกจากวังล้วนมีหมัวมัว 

โดยเฉพาะทางด้านน้ีเป็นผู้อบรมพวกนาง ท้ังให้ชมต�าราภาพมาไม่น้อย 

เพียงนึกถึงรูปโฉมอันหล่อเหลาของท่านอ๋องก็ท�าให้พวกนางท้ังขวยเขิน 

ท้ังหวัใจคนัคะเยออยู่บ้าง ย่ิงวาดหวังอยู่ในใจว่าจะได้ปรนนิบติัเขาในไม่ช้า

แต่ไหนเลยจะคาดคิดว่าพระชายาช่างนอนเก่งนกั ตะวันข้ึนสายโด่ง

แล้วเพ่ิงจะตื่น กว่าที่นางจะล้างหน้าล้างตากินอาหารเสร็จสิ้นก็ผ่านไป 

ตัง้ครึง่ค่อนวันแล้ว

ไม่ง่ายเลยกว่าจะรอจนพระชายาผงกศีรษะเรียกจนได้ พวกนาง 

จึงรีบเข้ามาในห้องพระชายากันทันที

เมือ่คนืได้มองผาดๆ เพียงหนเดยีว พวกนางเห็นรปูโฉมของพระชายา 

ไม่ชดัเจนแต่อย่างใด บดัน้ีมแีสงยามบ่ายสาดส่องเข้ามา ย่อมจะเห็นได้

กระจ่างชดัย่ิง

พวกนางตอบตนเองได้ว่าเคยพบเจอหญิงงามในวงัมาไม่น้อย ทว่า

ยามท่ีได้ยลโฉมของพระชายากลบัยังคงตกตะลงึในความงามอย่างช่วยไม่ได้
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ดวงหน้าสีขาวชุ่มชื้นปานก้อนแป้งข้าวเหนียวนั้นงามเฉิดฉัน 

เหนอืสามญัทัง้ทีม่ไิด้ผดัแป้งแต้มชาด ไม่รูเ้มือ่ครูเ่พ่ิงกินอนัใดมา รมิฝีปาก 

จึงแดงปลั่งตรึงสายตาย่ิง เรือนผมยาวที่นุ่มสลวยด่ังปุยเมฆแม้รวบสูงขึ้น

กลางศีรษะแล้วตรึงด้วยปิ่นเลี่ยมพลอยปี้สี่ ทว่าก็มีลูกผมสองสามปอย 

ทีซ่กุซนหล่นปรกอยู่บนหลงัคอระหง

อาจเพราะอยู่ในจวน ร่างท่อนบนของโฉมสะคราญจึงสวมเสื้อก๊ัก 

เนือ้ฝ้ายบางเบาลายดอกสขีาวเพียงหลวมๆ ด้านในคือชดุกระโปรงผ้าต่วน 

ทีห่ลวมเช่นเดยีวกัน เท้าเลก็ขาวผ่องซึง่ทาสเีลบ็ไว้ทัง้สองข้างน้ันก่ึงสอดอยู่ 

ใต้ผ้าห่มแพร เผยปลายเล็บเท้าสีแดงสดจบัตาออกมาเพียงครึง่เดยีว พาให้

หวัใจของผูพ้บเห็นคันยุบยิบ

สรุปได้ว่าท่ัวร่างของพระชายาแผ่ซ่านซึ่งความเป็นธรรมชาต ิ

ไม่ปรุงแต่ง ทั้งเผยซึ่งบุคลิกอันเรียบเรื่อยผ่อนคลายอย่างเต็มที่ หาก 

ไม่รู้พื้นเพของนางมาก่อน ก็ต้องรู้สึกว่านางเป็นสตรีชั้นสูงที่ถูกเลี้ยงดูมา

อย่างประคบประหงม ท่ัวร่างจงึได้เป่ียมด้วยสง่าราศีของผูส้งูศักด์ิมัง่มเีช่นนี้

เตีย๋อกัีบเลีย่นฮวาท้ังสองได้เห็นรปูโฉมของพระชายาแล้ว ไม่แคล้ว

รูส้กึว่าตนเองต�า่ต้อยด้อยค่าอยู่บ้าง

อันท่ีจรงิฉยงเหนยีงเองก็มองพิจารณาพวกนางอย่างแนบเนยีนอยู่

เช่นกัน แต่ไรมานางก็อ่อนโยนใจดกัีบเหล่าข้ารบัใช้ แทบไม่เคยลงไม้ลงมอื 

ดุด่าข่มเหง ทว่ายามนี้รู้อยู่เต็มอกว่าสตรีทั้งสองรับพระบัญชามายั่วยวน 

สามนีาง ต่อให้นางใจคอกว้างขวางสกัเพียงใดก็อ่อนโยนใจดกัีบพวกนาง

ไม่ไหวจรงิๆ

ดังน้ันนางจึงใช้แววตาอันเย็นชาปรายมองความงามท่ีพวกนาง
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ตกแต่งมาอย่างพิถีพิถัน ไม่เพียงรดัรงึเอวบางด้วยสายคาดเอวแถบกว้าง 

ท�าให้ทรวงอกย่ิงแลดอูวบอิม่ ทุกอริยิาบถท่ียกมอืวาดเท้าก็เป่ียมล้นไปด้วย

เสน่ห์ เห็นแล้วในใจนางย่ิงรูส้กึย�า่แย่จนบอกความรูสึ้กไม่ถูกเลยทีเดยีว

กระน้ันไม่ว่าฝนจะตก สตรีจะออกเรือน หรือสามีจะหลับนอนกับ 

สาวใช้อุน่เตยีง ต่างก็เป็นสิง่ทีไ่ม่อาจสกัดขดัขวางได้

ชาตก่ิอนนางได้รบับทเรยีนเกินพอแล้วทีเ่ห็นสามลีกัลอบหลบันอน

กับสตรอีืน่ มาชาตน้ีิจงึจงใจลดความคาดหวังทีม่ต่ีอฉูเ่สยีลงจนถึงขดีต�า่สดุ

สรปุคอืท่าทีของนางแสดงชดัแจ้งแล้ว หากฉูเ่สยีเหน็สาวใช้โฉมงาม

วัยก�าดดัสองนางน้ีท้ังวันแล้วจติใจหว่ันไหวขึน้มา ในจวนอนัใหญ่โตโอฬาร 

แห่งนีม้ท้ัีงห้องหนังสอื หอสงู กับถ�า้ภูเขาจ�าลองตัง้มากเพียงน้ัน นางไหนเลย

จะมปัีญญาป้องกันได้ ดงันัน้นางจงึคร้านจะเหนือ่ยใจไปคอยไล่สกัดก้ัน  

เอาเป็นว่าเดินไปทลีะก้าวก็แล้วกัน

ทว่าความใจกว้างถึงขั้นจะให้สองคนน้ีมาวนเวียนอยู่ใต้เปลือกตา 

ของตนนั้น เกรงว่าต่อให้ฉยงเหนียงกระโดดบ่อน�้ามาเกิดใหม่อีกหนก็คง 

ท�าไม่ได้

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ นางก็จะย้ายสองคนที่ขัดนัยน์ตาไปไกลๆ เสีย 

ให้พ้นหูพ้นตา

เพียงแต่ถึงอย่างไรพวกนางก็เป็นสตรีพระราชทาน ย่อมไม่เป็น 

การดทีีจ่ะส่งไปผ่าฟืนในห้องเก็บฟืนจรงิๆ ตามท่ีฉูเ่สยีกล่าว นางจงึได้แต่ 

มอบหมายงานสบายๆ ประหน่ึงเลีย้งพวกนางไว้เปล่าๆ เท่านัน้

คิดมาถึงตรงน้ีนางจึงเอ่ยปากว่า "ข้างกายข้าไม่ขาดแคลนคน  

ท่านอ๋องเองก็เคยชินที่จะใช้สอยบ่าวชาย ไม่ยินดีให้สาวใช้ดูแล เช่นน้ี 
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พวกเจ้าก็ไปที่หอตะวันตกในสวนดอกไม้ ท�าหน้าที่กวาดถูที่นั่นแล้วกัน"

เลี่ยนฮวากับเตี๋ยอีฟังจบต่างก็มองหน้ากันไปมาด้วยอาการงงงัน

พวกนางเป็นถึงสตรทีีฮ่่องเต้พระราชทานมา พระชายาถึงกับใช้สอย

พวกนางเย่ียงสาวใช้หยาบกร้านทีม่หีน้าท่ีปัดฝุ่นกวาดพ้ืนเชยีวหรอื ทีแ่ท้ 

นางกินดหีมหีรอืว่าหวัใจเสอืเข้าไปกันแน่

เตีย๋อข่ีมอารมณ์ไว้ไม่อยู่จงึเงยหน้าขึน้นดิๆ แล้วเอ่ยแย้ง "พระชายา 

ก่อนออกจากวังมาฝ่าบาททรงก�าชบับ่าวเป็นพิเศษว่าต้องดแูลความเป็นอยู่

ของท่านอ๋องกับพระชายาให้ด ีบดัน้ีถูกจดัสรรไปท่ีอืน่ ไม่อาจรบัใช้ท่านอ๋อง 

กับพระชายาทุกวันได้ หากภายหน้าฝ่าบาททรงต�าหนขิึน้มา บ่าวหวาดกลวั 

จรงิๆ เจ้าค่ะ"

ฉยงเหนียงรู้สึกว่านับจากตั้งครรภ์เป็นต้นมา ไม่รู ้เพราะเหตุใด 

ความใจกว้างของตนจึงหดหายลงไปทุกวัน แค่เห็นหน้าแม่นางโฉมงาม 

สองคนน้ี กระทัง่อารมณ์จะกินผลไม้ก็ไม่มแีล้ว นางคร้านจะเปลอืงน�า้ลาย

พูดกับเต๋ียอี จึงเอ่ยเรยีบๆ เพียงว่า "ทางด้านเสดจ็พ่ี ข้าองค์หญงิย่อมจะไป 

ทูลเอง พวกเจ้าจงท�างานในหน้าที่ของตนเถิด ดูแลทรัพย์สินล�้าค่าท่ีซื้อ 

มาใหม่ในหอตะวันตกให้ดีเป็นพอ"

เตี๋ยอีที่หมายจะใช้จยาคังตี้มากดข่มฉยงเหนียงถูกค�าว่า 'เสด็จพ่ี'  

ค�านัน้ตอกกลบัมาจนมสีหีน้ากลนืไม่เข้าคายไม่ออก

นัน่ส ิหากล�าดบัฐานะจากทางไทเฮา องค์หญิงใหญ่เสาหรงกน็บัเป็น 

พระขนษิฐาของจยาคงัตี ้ พ่ีน้องคูน้ี่สนทนากัน ไหนเลยจะมช่ีองว่างให้บ่าว 

เช่นตนพูดยุยงปลกุป่ัน

เห็นเช่นนี้เลี่ยนฮวาท่ีนิ่งเงียบมาโดยตลอดก็รีบคารวะไปทาง 
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ฉยงเหนียง แล้วดึงตัวเตี๋ยอีถอยกลับออกมาอย่างรู้กาลเทศะ

ทนัทีท่ีเตีย๋ออีอกมาจากห้องก็เอ่ยกับเลีย่นฮวาอย่างไม่พอใจ "ไฉน 

เมื่อครู่ไม่เห็นเจ้าพูดจาเลยเล่า เจ้ากับข้าเข้ามาในจวนอ๋องแล้ว หาก 

ปล่อยให้พระชายาบงการก็ไม่มีวันจะได้โงหัวขึ้นมาชั่วนิรันดร์ เจ้า 

อยากเป็นสาวใช้กวาดถูไปชัว่ชวิีตหรอืไรกนั"

เลีย่นฮวามไิด้ส่งเสยีง จวบจนกลบัถึงห้องของทัง้สอง และรอบด้าน

ปลอดคนแล้วถึงค่อยเอ่ยปาก "เจ้าเห็นว่าพระชายามรูีปโฉมเป็นเช่นไร"

เตีย๋อตีอบอย่างหวัเสยี "พระชายามพ้ืีนเพเป็นชาวบ้านสามญั แต่กลบั

ถูกตาต้องใจท่านอ๋องต้ังแต่ปราดแรกทีเ่หน็ นางย่อมมหีน้าตางามล�า้เลศิ 

ชวนให้บรุษุมองแล้วไม่อาจเบนสายตาไปได้อีก"

เลีย่นฮวาถอดป่ินปักผมของตนออก แล้วหยบิหวีมาสางผมพลางกล่าว 

"ในเมือ่เป็นเช่นน้ี เจ้ากับข้าไยต้องหาเรือ่งใส่ตวั ถกูเปรยีบเทยีบกับพระชายา 

จนสิ้นประกายด้วยเล่า เพียงแต่..." นางพลันเอ่ยต่อในอีกประเด็นหน่ึง  

"อกีไม่กีเ่ดอืนข้างหน้า พระชายาก็น่าจะท้องโตเด่นชดั แข้งขาบวมฉึง่ ใบหน้า

เป็นฝ้าจนใช้แป้งกลบไม่มดิ ถึงตอนน้ันหากพ่ีเตีย๋อมีีใจใฝ่หาความก้าวหน้า  

ค่อยคดิอ่านก็ยังไม่สาย"

เตีย๋อแีม้ใจร้อน แต่กม็ใิช่คนโง่เขลา ขบคดิเพียงชัว่ครูก็่พลนัเข้าใจ

ความนยัในวาจาของเลีย่นฮวา

น่ันสิ น่ีก็คือสัจธรรมข้อหน่ึงไม่ใช่หรอกหรือ สตรีให้ก�าเนิดบุตร 

จะต้องลอกผวิออกไปหน่ึงชัน้ ต่อให้เป็นโฉมสะคราญเลศิเลอสกัเพียงใด 

ก็ล้วนเป็นเช่นก้อนดนิท่ีสิน้รศัม ีพระชายาดอูายุยังน้อย ไม่เข้าใจในสจัธรรม 

ข้อนี้ จึงคิดแต่จะเป็นคนโปรดเพียงผู้เดียว น่ากลัวว่าวันหน้าถูกท่านอ๋อง 
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หมางเมนิแล้วคงจะนกึเสยีใจภายหลงัทีไ่ม่ได้รบัอนโุฉมงามมาช่วยรกัษา

ความโปรดปรานของสามี

เมื่อความคิดพลิกมาทางน้ี เต๋ียอีก็ค่อยๆ มีความมั่นใจกลับมา 

อีกครั้ง นางตัดสินใจแล้วว่าจะเสาะหาโอกาสในจวนอ๋องไปอย่างใจเย็น 

ท�าความเข้าใจสิง่ท่ีท่านอ๋องชืน่ชอบไปช้าๆ เช่นน้ีถึงจะวางแผนได้รอบคอบ

รดักุม

พอเตี๋ยอีกับเลี่ยนฮวาออกไปแล้ว เซียนเซียงซึ่งท�าหน้าที่จัดเก็บ 

หีบอาภรณ์อยู่ที่ห้องชั้นนอกก็ถลึงตาใส่ทิศทางที่สองคนนั้นจากไปอย่าง

เหยียดหยาม ก่อนเอ่ยกับชุย่อว้ีท่ีเดินมาหยิบเสือ้คลมุกันลมให้พระชายา 

"พวกหน้าใหม่เพิง่จะมาถึง ยงัหมายแสดงอ�านาจข่มพระชายาของพวกเรา  

ช่างไร้มารยาทสิน้ดี!"

ชุย่อว้ีถลงึตาใส่อกีฝ่ายแล้วต�าหนิว่า "ผูท่ี้ฝ่าบาทพระราชทานลงมา 

ใช่ถึงคราวให้เจ้าตวัดลิ้นพูดส่งเดชต้ังแต่เมื่อไร จงท�างานของตนให้ดี 

ถึงจะถูก"

ชุย่อว้ีคอืสาวใช้รุน่ใหญ่ประจ�าห้องของพระชายา เมือ่นางเอ่ยปาก 

เซยีนเซียงย่อมไม่กล้าพูดมากอกี ท้ังรบีย้ิมประจบพลางพลกิหาเสือ้คลมุ 

กันลมออกมาย่ืนส่งให้

ยามท่ีชุ่ยอว้ีถือเสื้อคลุมกันลมกลับเข้ามาท่ีห้องชั้นใน พอดีเห็น 

ฉยงเหนียงกินผลไม้ไปอีกครึ่งจานเล็กแล้ว จึงเอ่ยทักอย่างไม่วางใจ  

"พระชายา ครูก่่อนท่านกินพุทราแดงไป ตอนนีก็้กินผลไม้อ่ืนอีก ระวังท้องไส้ 

จะมปัีญหาเอานะเจ้าคะ หมอหลวงท่ีมาตรวจชพีจรให้ท่านก่อนหน้านีก็้เคย 
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บอกไว้ ให้ท่านหมัน่เดินเหนิ อย่าได้กินจนอาหารไม่ย่อย"

ฉยงเหนียงใช้ผ้าเชด็หน้าซบัมมุปากก่อนเอ่ยปนย้ิม "ไม่รูเ้ป็นอย่างไร 

สองสามวันนี้จึงกินเก่งย่ิง ข้าจะหยุดมือเดี๋ยวนี้แล้ว" ไม่ทันขาดค�านางก็ 

ลุกข้ึนมาล้างมือแล้วเปลี่ยนเป็นสวมกระโปรงยาวอีกตัว ห่มทับด้วย 

เสือ้คลมุกันลมขนเตียวก่อนออกไปเดินเล่นในสวนดอกไม้

ไกลออกไปไม่รู้บ้านใดก�าลงัจดุประทัด เสยีงเปรีย้งปร้างจงึดงัเป็นระยะ

มาให้ได้ยิน ฉยงเหนียงพรลูมหายใจออกมาช้าๆ พลางคดิแผนงานต่างๆ  

ในปีนี้

ปัจจุบันนางในฐานะหัวหน้าสมาคมผู้ขนส่งทางน�้า นอกจากดูแล

ส�านักเดินเรือของตนแล้ว ยังต้องดูแลการขนส่งทั้งหมดด้วย

พักนี้สินค้าต่างแดนที่ขนส่งมาจากหนานหยางเป็นที่นิยมมาก 

ในเมืองหลวง ฉยงเหนียงเองก็สั่งเข้าร้านมาจ�านวนหน่ึง ทั้งหาหลงจู๊ 

ผูเ้ชีย่วชาญมาลองประเมนิราคาสนิค้าด ูหลงจูผู๊นั้น้บอกว่าสนิค้าเหล่านี ้

เดิมทีไม่แพงเลย แต่เป็นเพราะแบกรับค่าขนส่งทางทะเลอยู่ ราคาจึงได้ 

เพ่ิมสงูตาม อย่าเห็นว่าขายได้แพง อนัท่ีจรงิก�าไรส่วนใหญ่ล้วนตกอยู่กับ 

เรอืเดนิสมทุรทัง้สิน้ แต่กระนัน้ของแปลกใหม่หายากเหล่าน้ีก็ยังคงมขีาย 

ไม่พอกับความต้องการ

ฉยงเหนียงตรึกตรองดูแล้วก็คิดจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการน�า

ส�านักเดินเรือขนาดใหญ่หลายแห่งร่วมกันท�ากิจการขนส่งทางทะเล

หากเป็นเมื่อก่อนนางไม่ท�าหรอก ทว่าตอนน้ีมีคนเก่งผู้รู้ช่องทาง 

อย่างสองพ่ีน้องสกุลกงซนุคอยช่วยเหลอืแล้ว นางย่อมสามารถท�าใจกล้าไป

บกุเบกิอาณาเขตใหม่
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ค�าพูดของฉู่อีอีในวันนั้นท�าให้ฉยงเหนียงทั้งรู้สึกไม่สบายใจ ทั้ง 

เตือนสติตนเองอีกครั้งว่าอย่าได้เป็นเพราะออกเรือนแล้วจึงลืมตัวบังเกิด

ความคิดจะพึ่งพิงสามีขึ้นมาเป็นอันขาด

นางรู ้สึกว่าความรักท่ีตนมีต่อเงินทองต่างหากท่ีจะเป็นนิรันดร์ 

ไม่ผันแปร

ดังค�ากล่าวที่ว่าแผนงานของทั้งปีเริ่มที่ฤดูวสันต์ ทุกเร่ืองล้วนต้อง

วางแผนแต่เนิน่ๆ หาไม่อกีหลายเดือนข้างหน้าเมือ่ท้องของนางโตข้ึนมาก

แล้ว ก็จะไม่สะดวกไปจดัการต่ออีก

ขณะท่ีนางขบคิดอยู่นัน้ สายตาก็บงัเอญิเหลอืบไปเหน็ลกูจ้างหนุ่ม 

ในร้านชยุจีข้องตน ซึง่ได้ฉูเ่ซิง่พามาถึงหน้าประตสูวนดอกไม้ ก�าลังชะเง้อ 

คอยาวมองเข้ามาในนี้

ฉู่เซิ่งก�าชับให้ลูกจ้างคอยอยู่ที่หน้าประตูสวนดอกไม้ก่อน จากนั้น

ตนเองก็เข้ามารายงานฉยงเหนียงว่า "ลกูจ้างประจ�าโต๊ะเก็บเงินผูน้ี้มเีรือ่งด่วน

จะแจ้งพระชายาขอรบั"

ในใจฉยงเหนียงรู้ดีว่าลูกจ้างรุดมาในช่วงปีใหม่เช่นนี้ ต้องเกิด 

เรื่องใหญ่อันใดขึ้นแน่นอน จึงเรียกให้เขารีบเข้ามาเล่าความ

ลูกจ้างก้าวเท้าเดินฉับๆ มาคุกเข่าตรงหน้าฉยงเหนียงก่อนกล่าว 

"พระชายา แย่แล้วขอรับ แม่นางรองกงซุนถูกทางการจับตัวไปแล้ว!"

ฉูเ่ซ่ิงทีอ่ยู่ด้านข้างเหน็ลกูจ้างใช้ค�าไม่เป็นมงคลก็พลนัเอ่ยหน้าขรมึ 

"ก่อนหน้านีข้้าก�าชบัเจ้าไว้ว่าอย่างไร แค่น้ีก็ลืมหมดแล้ว? บอกว่าช่วงปีใหม่ 

ถือเรือ่งโชคลางมงคลอย่างไรเล่า ไฉนพออ้าปากก็พูดว่า 'แย่แล้ว' เจ้าต้อง

พูดว่าแม่นางรองถูกทางการ 'เชญิตัว' ไปส"ิ
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ตามความคดิของฉู่เซิง่ กงซนุเอ้อร์ท่ีหยาบกระด้างย่ิงกว่าชายฉกรรจ์ 

ผูน้ัน้คงจะดืม่สรุาแล้ววิวาทกับผูอ่ื้นบนถนน ถึงได้ถูกทางการจบักุมตวัไป 

เรื่องเล็กเพียงเท่านี้ให้คนไปประสานนิดหน่อยก็คลี่คลายได้แล้ว ไยต้อง 

หน้าซดีหน้าเซยีวเช่นน้ีด้วย

ฉยงเหนียงมุ่นคิ้วนิดๆ ก่อนซักถามต่อ "แม่นางรองถูกจับด้วย 

เรื่องใด"

ลูกจ้างหนุ่มถูกฉู่เซิ่งเอ็ดไปหนึ่งยก ค่อยนึกได้ว่าช่วงปีใหม่ถือเรื่อง

โชคลางมงคล เขาจงึเลยีรมิฝีปากแล้วเรยีบเรยีงค�าพูดใหม่ "วันน้ีแม่นางรอง 

พาคณุชายผูห้นึง่มาเบกิเงนิท่ีโต๊ะเก็บเงนิ บอกว่าท่ีย่านปาต้าหทู่งมแีม่นาง 

คนดังมาขับร้องล�าน�า นางจะไปให้ก�าลังใจ...พระชายาเคยบอกว่าหาก 

แม่นางรองจะใช้เงนิ ให้มาเบกิได้อย่างเตม็ท่ี ดงัน้ันหลงจูจ๊งึให้นางเบกิเงนิไป 

แต่ว่านางยังจะให้ข้าน้อยช่วยนางถือของ ข้าน้อยจงึต้องตามนางไปด้วย

ผูใ้ดจะรูว่้าหลงัจากฟังล�าน�าจบ ผูฟั้งแยกย้าย แม่นางรองพาคณุชาย 

ผู้นั้นออกมาแล้ว กลับมีคุณชายอีกผู้หน่ึงไม่แม้แต่จะเอ่ยทักทายก็มอบ 

'ความสขุท้ังห้า' ใส่แม่นางรอง แม่นางรองมใิช่ผูท่ี้จะยอมเสยีเปรยีบง่ายๆ 

จงึโต้กลบัด้วยกระบวนท่า 'งมไข่ทองค�าในมหาสมทุร' สุดท้ายไม่รู้เหตใุด 

จงึชกัน�าเจ้าหน้าทีม่าได้ แม่นางรองก็เลยต้องไปยังท่ีว่าการ ช่วย 'เบกิฤกษ์

ประเดมิผลงาน' ให้กับเหล่าเจ้าหน้าท่ี"

ฉยงเหนียงถูกถ้อยค�ามงคลของลกูจ้างพาวกวนจนมนึงงไปหมดแล้ว 

จงึต้องถามย�า้อยู่หลายหนกว่าจะเข้าใจเหตุการณ์เสยีที

หลังจากรีบส่งคนไปสอบถามยังท่ีว่าการ นางถึงได้รู้ว่ากงซุนเอ้อร ์

ก่อเรือ่งใหญ่เข้าแล้ว
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ผูท่ี้กงซนุเอ้อร์พาเข้าตรอกไปฟังล�าน�านัน้ถึงกับเป็นองค์หญิงยงหยาง

ที่ปลอมตัวเป็นบุรุษ ส่วนคุณชายที่ต่อยตีกับกงซุนเอ้อร์ก็คือหลิ่วเจียงจวี 

ซึง่เพ่ิงกลบัจากแดนเหนือมาเย่ียมญาติทีเ่มอืงหลวง

ที่แท้ขณะหลิ่วเจียงจวีออกไปอวยพรปีใหม่สหาย เพิ่งจะเดินไปได้ 

ไม่ไกล พลนัเห็นในตรอกลกึมชีายหนุ่มสองคนก�าลงัย้ือยุดกันอยู่ ตอนทีเ่ขา

เตรยีมจะอ้อมไปทางอืน่ สองคนนัน้กเ็ห็นเขาแล้วเช่นกัน จากนัน้คนหน่ึงพลนั

หยุดมือ รีบเบือนหน้าไปอีกทาง คล้ายกลัวจะถูกหลิ่วเจียงจวีเห็นหน้าตา  

ผดิกับอกีคนทียั่งคงพัวพันไม่เลกิรา

หลิว่เจยีงจวีนกึแคลงใจจงึมองซ�า้อกีหลายหน เหน็คณุชายร่างเตีย้

ยกมอืขึน้ปิดหน้า ทว่าถูกชายหนุม่อกีคนย้ิมหน้าระร่ืนย่ืนมอืมาดงึออก

หลิ่วเจียงจวีพบว่าคุณชายร่างเต้ียผู ้นั้นดูคุ ้นตาอยู่บ้าง ครั้น 

เพ่งตามองอย่างละเอียด เขาก็อ้าปากสูดลมเย็นเข้าปอดเฮือกใหญ่ทันที  

นั่นคือองค์หญิงยงหยางที่เพียงแค่แต่งกายเป็นบุรุษเท่านั้นมิใช่หรือไร

เห็นข้างกายองค์หญิงไม่มีองครักษ์วังหลวงกับหมัวมัวผู ้อบรม 

คอยติดตาม แต่กลับมีชายหนุ่มผิวคล�้าผู ้หนึ่งตามรังควานอยู่ ในใจ 

หลิว่เจยีงจวีตระหนกวูบ รบีรดุขึน้หน้าไปซดัฝ่ามอืใส่คนผูน้ั้นพลางตวาดว่า 

'หยุดนะเจ้าโจร! บงัอาจนกั ถึงกับกล้าลวนลามสตรกีลางตรอกเชยีวหรอื!'

ผูท้ีย้ื่อยุดองค์หญิงยงหยางอยู่คลายมอืออกทันใด มอืซ้ายเหยียดออก

สกัดฝ่ามอืของหล่ิวเจยีงจวีท่ีฟาดลงมา ส่วนมอืขวาก�าเป็นหมดัโจมตีไปหา

ใบหน้าของหลิว่เจยีงจวี 'เจ้าทหารบ้าบิน่โผล่มาจากทีใ่ดกัน ถงึกับมาจุน้จ้าน

เรื่องของข้าคุณชายรองกับภรรยา!' คนผู้นั้นเอ่ยสวนกลับอย่างหงุดหงิด  

ทัง้ทีใ่นใจอดคดิไม่ได้ว่าเจ้าทหารน่ีมฝีีมอืยอดเย่ียมย่ิงนัก
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หลิ่วเจียงจวีหลบพ้นหมัดนั้นแล้วปกป้ององค์หญิงยงหยางไว้ที่ 

เบือ้งหลงัของตนขณะต่อสูกั้บชายหนุ่มท่ีอยู่ตรงหน้า ด้วยตดิขัดท่ีชือ่เสยีง

ขององค์หญิง เขาจงึไม่อาจเปิดเผยฐานะของนาง ได้แต่สอบถามเพียงว่า 

'โจรชั่วคิดจะลักพาตัวท่านใช่หรือไม่ ประเด๋ียวข้าน้อยจับกุมมันแล้ว  

จะเค้นสอบให้กระจ่างว่าผู้ใดบงการมา'

คนผูน้ั้นปะทะกับหล่ิวเจยีงจวีไปหลายฝ่ามือ พบว่าพละก�าลงัของตน 

ไม่เพียงพอ จงึอาศยัท่วงท่าอนัปราดเปรยีวชงิเคลือ่นทีโ่จมตหีลายกระบวนท่า

พลางกล่าว 'ข้ากับภรรยาก�าลังหยอกเย้ากันสนุกสนาน ไยต้องให้เจ้ามาแส่ 

ให้ร�าคาญ ช่างกินอิ่มแล้วอยู่ว่างโดยแท้!' จบค�าก็ย่ืนน้ิวมือที่งองุ้มดุจ 

กรงเล็บเหย่ียวตะปบไปทางใต้เป้ากางเกงของหลิ่วเจียงจวี เตรียมจะใช้

กระบวนท่า 'งมไข่ทองค�าในมหาสมทุร'

กระบวนท่าน้ีอ�ามหิตเอาการ เชือ้สายของสกุลหลิว่หวิดจะถกูกรงเลบ็น้ี

ปลดิสะบัน้ไปเสยีแล้ว

เห็นสองคนสู้กันดุเดือด องค์หญิงยงหยางก็รุ่มร้อนใจจนสองมือ 

กุมเข้าหากันแน่น ปากก็รบีตะโกนว่า 'แม่ทัพหลิว่โปรดหยุดมอื! ผูน้ีเ้ป็น

สหายของข้า มใิช่โจรผูร้้าย เมือ่ครูแ่ค่ล้อเล่นกันเท่านัน้'

หลิว่เจยีงจวีฟังแล้วนึกฉงน ก่อนจะพลนัเข้าใจกระจ่างแจ้ง...คนผูน้ี้

ท่าทางองอาจหล่อเหลาทีเดียว เกรงว่าจะเป็นบุรุษที่องค์หญิงยงหยาง

ถล�าใจให้ จงึฉวยจังหวะทีเ่ทศกาลปีใหม่ในวังควบคมุไม่เข้มงวด แอบหนี

ออกมาลอบพบปะกับคนผูน้ี้ เพียงแต่เขาได้ยินว่าองค์หญงิยงหยางใกล้จะ 

เข้าพิธีมงคลแล้ว การกระท�าเช่นน้ีออกจะเหลวไหลเกินไปจริงๆ

ตอนน้ีเองเจ้าหน้าทีซ่ึง่เข้าเวรตรวจตราท้องถนนผ่านมาท่ีปากตรอก 
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แล้วเห็นพวกเขาต่อสู้กันเป็นพัลวันพอดี ประกอบกับไม่รู้จักทั้งสามคน 

แต่อย่างใด จึงระดมก�าลังมาจับกุมผู้ก่อเหตุท้ังสามกลับไปท่ีที่ว่าการ 

โดยไม่แม้แต่จะถามสาเหตุ เพ่ือจะได้เร่งออกเวรกลับไปกินเก๊ียวปีใหม่กัน

ฉยงเหนียงฟังเรื่องราวจบก็อ้าปากตะลึงค้าง นึกอยากจะมอบ  

'ความสขุท้ังห้า' ให้กงซนุเอ้อร์ทีอ่ยู่ในคุกบ้างจรงิๆ!

อยู่ในช่วงฉลองปีใหม่แท้ๆ เจ้าจะก่อเรื่องใหญ่เกินไปแล้ว!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3GEPMy1

https://bit.ly/3GEPMy1

