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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



จากเล่มท่ีแล้วที่ท้ิงปมคดีการตายของเหลียงซ่ังเอาไว้ เฉิงเซ่าซาง  

หลิงปู้อ๋ี และหยวนเซิ่นยังคงท�าหน้าที่ไขคดีกันต่อ เพ่ือล้างมลทินให้

รัชทายาทในข้อหาพัวพันกับภรรยาขุนนาง นอกจากคดีนี้แล้ว ในเล่มน้ี 

ยังพบเจอเหตกุารณ์ระทึกอืน่ๆ ทัง้ว่ันซงไป่ หรอืท่านลุงว่ันท่ีนักอ่านหลายคน 

น่าจะชื่นชอบกลับมามีบทบาทในเล่มน้ีอีกครั้ง เมื่อเขาถูกใส่ความหาว่า 

เข้าร่วมกับพวกกบฏ 

นอกจากเรือ่งเหตุการณ์ของบ้านเมอืงทีเ่ริม่เข้มข้นข้ึนเรือ่ยๆ ความรกั

ของตัวเอกอย่างเฉงิเซ่าซางและหลงิปูอ๋ี้ก็หวานย่ิงข้ึนไปด้วยเช่นกัน ส�าหรับ

นักอ่านท่ีต้องการอ่านฉากหึงหวง ต่อปากต่อค�า หรือบอกรักหวานๆ ใน 

เล่มน้ีมแีน่นอนค่ะ และส�าหรบัใครทีเ่ป็นแฟนซร่ีีส์ บอกได้เลยว่าเล่ม 5 น้ี 

จะได้พบการเล่าผ่านมุมมองท่ีต่างจากในซีรี่ส์ และฉากบนหน้าปกของ 

เล่มน้ีก็เป็นฉากทีไ่ม่มใีนซรีีส์่ด้วยค่ะ

สดุท้ายแล้วคดเีกีย่วกับรชัทายาทจะคลีค่ลายลงอย่างไร แล้วความรัก 

ของเฉงิเซ่าซางและหลงิปูอ้ีจ๋ะสกุงอมแค่ไหน หากทุกคนพร้อมจะตดิตาม

เรือ่งราวกันต่อแล้ว เชญิพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



“เมื่อก่อนข้ากับท่านไม่คุ้นเคยกันเสียหน่อย ท่านท�าท่าจะกินคน 

เหมอืนเสอืตวัโตหน้าผากขาวนัยน์ตาชีช้นัตวัหนึง่ วันท้ังวันพูดค�าใดต้อง 

เป็นไปตามน้ัน ดุเสียจริงเลย ผิดกับอาเหยาที่ทั้งซื่อตรงท้ังเชื่อฟัง ข้าว่า

อย่างไรเขาก็ขานรับอย่างน้ัน ข้าย่อมจะเลือกเขาสิ!” เฉิงเซ่าซางเอ่ย 

เสยีงแผ่ว

หลงิปูอ้ีเ๋หลยีวใบหน้ากลบัมา พ่นลมดังฮจึากปลายจมกู “แล้วตอนนีเ้ล่า”

“ตอนน้ี?” เฉงิเซ่าซางรบีให้ค�าตอบ “น่ันยังต้องพูดอกีหรือ! หากวาง

ท่านกับอาเหยาคูกั่นบนโต๊ะส�ารบั ต่อให้อาเหยาถูกป้ิงย่างจนมนัเย้ิมท่ัวร่าง

เลศิรสหาใดเปรยีบ ส่วนท่านยังคงเป็นเน้ือดิบชิน้หน่ึง ปากของข้าก็จะมุง่ 

ไปหาท่านแต่ผู้เดียว!” นางอดไม่ได้ที่จะใช้ค�ากล่าวของแฝดผู้พ่ีหมอดู

ก�ามะลอ



 เฉงิเซ่าซาง  คุณหนูสี่สกุลเฉิง ร่างกายอ่อนแอ ถูกพ่อแม ่

ทิง้ไว้ในเมอืงหลวงสบิปี อาสะใภ้รองต้ังใจเลีย้งมา 

ให้เสยีคน มวิีญญาณจากยุคปัจจบุนัมาเข้าร่าง

 หลิงปู้อี ๋  หรือจื่อเซิ่ง เป็นบุตรบุญธรรมของฮ่องเต้ เป็น 

ผู้บัญชาการของทัพเกราะด�า ข้ึนชื่อเร่ืองความ

โหดเหี้ยมดุดัน มารดาเป็นคนสกุลฮั่ว

 องค์ชายสาม  พระโอรสที่เกิดจากเยวี่ยเฟย ไม่แต่งชายาเอก 

แต่มีอนุ นิสัยวู่วามเข้มงวดไปหน่อย แต่ก็รัก

คุณธรรม เห็นราษฎรเป็นอันดับหนึ่ง

 เฉิงเซ่ากง  ฝาแฝดของเฉิงเซ่าซาง บุตรชายล�าดับสาม 

สกุลเฉิง เอ็นดูน้องสาว ชอบเสี่ยงทายดูดวง  

เฉิงเซ่าซางเรียกว่า ‘หมอดูก�ามะลอ’

 เฉิงซ่ง  พ่ีชายคนรองของเฉิงเซ่าซาง อยู่ในค่ายหน่วย

พยัคฆ์เผ่น เป็นคู่หมั้นของวั่นชีชี

 วั่นซงไป่  พี่ชายร่วมสาบานของเฉิงสื่อ กตัญญูต่อมารดา

มาก ขาดแคลนบุตรชาย
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เฉิงเซ่าซางพกพาความเจ็บปวดท่ีเห็นชีวิตคนถูกปลิดดุจต้นหญ้า

กลับมาจนถึงต�าหนักฉางชิว ไม่ผิดจากที่คิดไว้ รัชทายาทรอคอยอยู่ 

ข้างกายฮองเฮาโดยตลอด ครั้นเห็นสองแม่ลูกใช้สายตาคาดหวังมองมา

พร้อมกัน เฉงิเซ่าซางก็ต้านทานไม่ไหวอยู่บ้าง ยังคงเป็นหลิงปูอ้ีท๋ีเ่ยือกเย็น  

บอกเล่าคดีฆ่าคนตายในจวนสกุลเหลียงรอบหนึ่งอย่างเรียบเฉย ความ

เรยีบเฉยในน�า้เสยีงน้ันราวกับว่าเรือ่งทีเ่ล่าคอืแมวหลฮีวาข้างบ้านคลอด

ลูกน้อยออกมาอีกสองตัวแล้ว

ฮองเฮาฟังจบก็รูส้กึเคลอืบแคลงไม่น้อย "...นอกจากหลงิจวินก็ไม่มี

ผู้อื่นเข้าออกเรือนต�ารา แต่หลิงจวินยืนกรานปฏิเสธว่าไม่ได้สังหารสามี 

เช่นนั้นเป็นผู้ใดฆ่าเหลียงซั่งกันแน่"

รัชทายาททั้งตกตะลึงทั้งท�าตัวไม่ถูก สีหน้าพลิกเปลี่ยนหลายตลบ

กว่าจะเอ่ยปากได้ "จือ่เซิง่ น่ีก็หมายความว่า...เหลยีงซัง่น่าจะถูกปองร้าย

107
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ก่อนยามเซิน?"

หลิงปู้อี๋มองอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้ง ทว่าไม่ตอบค�า

รัชทายาทจึงหันไปถามอีกหน "เซ่าซาง เจ้าว่ามา"

เฉงิเซ่าซางมองคู่หมัน้ด้วยความประหลาดใจย่ิง ก่อนจะรบีเอ่ยตอบ 

"ทลูรชัทายาท หม่อมฉนัสอบถามคนอืน่ๆ แล้ว เตาอุน่ในเรือนต�าราจดุไฟ

ไม่แรงแต่อย่างใด ไม่ว่าผู้ที่ส่งอาหารช่วงใกล้เที่ยงจะสังหารเหลียงซั่ง 

หรอืไม่ ในเมือ่ศพเย็นเฉยีบถึงเพียงน้ัน เหลยีงซัง่ย่อมไม่มทีางจะถูกท�าร้าย

ตอนยามเซินไปได้...อืม ตามค�ากล่าวของเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ เหลียงซั่ง

ตายไปอย่างน้อยหนึ่งชั่วยามกว่าแล้วเพคะ"

รัชทายาทหลับตาชั่วครู่ คล้ายตกลงใจครั้งใหญ่ เขาประสานมือ

กล่าวกับฮองเฮาอย่างจรงิจงั "เสดจ็แม่ ในใจลกูมอียู่ความคดิหน่ึง อยากทูล 

ให้เสด็จพ่อทรงตัดสิน"

"รัชทายาท ข้าไม่เห็นพ้อง" หลิงปู้อี๋พลันกล่าว

เฉงิเซ่าซางมองเขาอย่างตกใจ...รชัทายาทยงัไม่ทันพูดอนัใดเลยนะ

ฮองเฮามองหลิงปู้อี๋ แล้วหันไปมองรัชทายาท "เจ้าว่ามาก่อน"

รัชทายาทกล่าว "ลูกอยากร้องขอความเป็นธรรมแทนหลิงจวิน..."

เฉงิเซ่าซางตระหนกวูบ หลงิปูอ้ีส่๋งเสยีงมาเรยีบๆ "ข้ายังคงไม่เห็นพ้อง"

รัชทายาทกล่าวต่อโดยไม่สนใจคนทั้งสอง "เสด็จแม่ เหลียงซั่ง 

ไม่มีทางจะถูกหลิงจวินสังหารเป็นอันขาด เพราะว่า...เพราะว่า..." เขา 

มีสีหน้าละอายใจ "เพราะว่าเมื่อวานลูกกับหลิงจวินพบกันในคฤหาสน์ 

ดอกกุ้ยม่วงที่นอกตัวเมืองพ่ะย่ะค่ะ!"

ฮองเฮาตืน่ตระหนกจนเสยีงหาย เฉงิเซ่าซางหนัขวับไปมองหลงิปูอ้ี๋

แล้วเอ่ยด้วยความตกใจ "ท่านรู้เรื่องนี้แต่แรกแล้วหรือ!"
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"นับแต่ชวีฮูหยินมาเมืองหลวง ข้าก็ป้องกันท้ังวันทั้งคืน วิตกว่า

รัชทายาทจะไปพบชวีฮูหยิน" หลิงปู้อี๋น�้าเสียงราบเรียบ "วานซืนเช้าตรู่  

ข้าได้ยินว่ารัชทายาทสั่งให้คนเตรียมรถม้าที่วิ่งเส้นทางบนเขาได้ ก็รู้แล้ว

ว่ารัชทายาทหมายจะท�าอันใด ดังนั้นข้าจึงเล่นตุกติกบางอย่างกับรถม้า 

หวังว่าเพลาล้อจะหักกลางทาง ท�าให้รัชทายาทตกลงมา..."

เฉิงเซ่าซางหน้าด�าทะมึน "ความคิดพิกลเย่ียงน้ี ท่านยังอุตส่าห์ 

คิดออกมาได้"

"น่าเสียดายรัชทายาทร้อนใจดั่งถูกไฟแผดเผา ก่อนออกไปพลัน

เปลี่ยนใจขี่ม้าเร่งเดินทางแทน ข้าจึงต้องจัดก�าลังคนไปกลุ่มหน่ึง คิดว่า

ระหว่างทางปลอมตัวเป็นโจรท�าให้รชัทายาทตระหนกจนกลบัเข้าเมอืงมา

ก็ยังดี..."

"ที่แท้คนเหล่านั้นเป็นจื่อเซิ่งจัดส่งมา!" รัชทายาทรู้สึกเหลือเชื่อยิ่ง

"ไม่คาดว่าโชคจะไม่ด ีเจอเข้ากับทหารหน่วยต่างๆ ของแม่ทัพใหญ่หาน 

ทีล่าดตระเวนเสรจ็ก�าลงักลบัเข้าเมอืง หากมใิช่ผูใ้ต้บงัคบับญัชากลุม่นัน้

ของข้าหนไีด้เรว็ น่ากลวัว่าคงถูกแม่ทพัใหญ่หานจบัเป็นเสยีแล้ว ถึงตอนน้ัน 

ข้ายังต้องคิดหาข้ออ้างไปประกันตัวพวกเขาออกมาอีก"

รัชทายาททั้งฉุนท้ังขัน "จื่อเซิ่ง เจ้า...เจ้าไฉนจึง...เฮ้อ น่ีเรียกว่า 

คนค�านวณมิสู้ฟ้าลิขิต"

สดุท้ายหลงิปูอ้ีเ๋อ่ยสรปุแกมตลกร้าย "รชัทายาทกล่าวได้ถูกต้องทเีดียว  

ข้ารบัรูถึ้งประสงค์ของสวรรค์เบือ้งบนแล้ว สรปุคอืวนัหน้าหากข้าคดัค้าน

สิ่งที่ท่านหมายจะกระท�า ข้าจะไม่มัวอ้อมค้อมอีกเด็ดขาด หากวานซืน 

ข้าชวนท่านประลองยุทธ์ แล้วหาโอกาสท�าให้ท่านล้มแขนหักไปสักข้าง 

อาจไม่เกิดเหตุต่อมาแล้วก็เป็นได้"
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ส�าหรบัความเห็นอนัยอดเย่ียมนี ้ฮองเฮาส่ายหน้าไม่หยุด เฉงิเซ่าซาง 

เองก็จนถ้อยค�าจะกล่าว

ส่วนรัชทายาทลูบแขนที่สมบูรณ์ดีของตน กระเถิบอย่างแนบเนียน

เพ่ือจะน่ังห่างจากหลิงปู้อี๋มากๆ หน่อย ค่อยหันไปกล่าวกับฮองเฮาต่อ 

"คฤหาสน์แห่งนั้นตั้งอยู่นอกเมือง ไม่ใกล้กับจวนสกุลเหลียงแต่อย่างใด 

ต่อให้ควบม้าเรว็เร่งลงแส้ก็ต้องใช้เวลาหนึง่ชัว่ยามกว่า หลงิจวินออกจากจวน 

มาแต่เช้า พวกเราสองคนพบกันเพียงชัว่ประเด๋ียวเดียว ตอนแยกกันก็เป็น

ช่วงต้นยามอูแ่ล้ว เสด็จแม่ทรงตรองดู ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องยามเซินหลิงจวิน 

จึงจะกลับถึงจวนได้ แล้วนางจะฆ่าเหลียงซั่งได้อย่างไรกันพ่ะย่ะค่ะ!"  

เขาทุ่มสุดตัว พูดจบทั้งหมดในรวดเดียว

ฮองเฮาใช้มือข้างหน่ึงลูบหน้าอก หอบหายใจเบาๆ "เจ้า...เจ้า... 

ไม่ควรจะพบกับนางอกี ซ�า้ยังไปพบกันเป็นการส่วนตวั! น่ีเจ้าจะเล่นชูกั้บ

ภรรยาขุนนางหรือไร"

รชัทายาทโขกศรีษะเอ่ยทัง้น�า้ตา "ขอเสดจ็แม่ทรงวนิิจฉยั ลกูมกิล้า

กระท�าเรือ่งผดิศลีธรรมเย่ียงน้ีเป็นอนัขาด นับแต่สบิปีก่อนแยกจากหลิงจวนิ  

ลกูก็ปลงใจแน่วแน่แต่แรกว่าจะลมืเลอืนเรือ่งในวันวานให้สิน้ ตะ...แต่...

แต่ลูกบังเอิญรู้มาว่า...ชีวิตของหลิงจวินข่ืนขมมากจริงๆ! เหลียงซั่งผู้นั้น

เทียบไม่ได้กระทั่งเดรัจฉาน ถึงกับตบตีนางมาหลายปีแล้ว..."

"นะ...นี.่..นีเ่ป็นความจรงิเพคะ!" เฉงิเซ่าซางรบีพูดจาแทนรชัทายาท 

"หม่อมฉนัเห็นมากับตา แผลบนร่างชวีฮหูยนิมท้ัีงถูกหยิก ถูกต ียังมถูีกแส้ 

เฆี่ยนด้วย! ได้ยินว่าแผลจ�านวนหนึ่งเกิดขึ้นนานหลายปีแล้วเพคะ!"

ฮองเฮาทรุดนั่งลงอย่างตกตะลึง บนใบหน้าค่อยๆ เผยความรู้สึก 

ไม่อาจหักใจ
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"เพียงแต่...เรื่องน้ีไม่พูดออกไปจะดีเสียกว่า" เฉิงเซ่าซางพึมพ�า  

"พูดออกไปแล้วกลับจะท�าให้ชวีฮูหยินดูมีสาเหตุในการสังหารสาม ี

ยิ่งกว่าเดิม"

"ลกูแม่" ฮองเฮาเอ่ยอย่างอ่อนแรง "เจ้ารูห้รือไม่ หากเจ้าเปิดปากพูด 

ออกไป ก็ยากจะหนีพ้นค�าคนอันน่ากลัว ชื่อเสียงของเจ้า ความประพฤติ

ของเจ้า ล้วนไม่อาจชี้แจงให้ไร้รอยด่างพร้อยได้อีก"

รชัทายาทหลัง่น�า้ตาตอบ "ผูบ้รสิทุธ์ิย่อมจะบริสุทธ์ิวันยังค�า่ เสดจ็พ่อ 

จะเข้าพระทยัและให้อภัยลกู เหตทุีห่ลงิจวนิไม่ยอมเรยีกร้องความเป็นธรรม 

ให้ตัวนางเองก็เพราะไม่ปรารถนาจะดึงลูกเข้าไปพัวพัน หากลูกหมาย

รกัษาตวัรอด เบกิตามองนางถูกปรกัปร�า เช่นนัน้ลูกจะกลายเป็นคนเย่ียงไร!"

เฉิงเซ่าซางซึ้งใจไม่น้อย ไม่ว่าท่ีใดเมื่อไร ผู้มีเจตนาดีอยู่ในหัวใจ 

มักท�าให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่นได้เสมอ

"ต่อให้เป็นเช่นนี้ ข้าก็ยังคงไม่เห็นพ้อง" หลิงปู้อี๋ไม่รู้ร้อนรู้หนาว 

ดุจเดิม

เฉิงเซ่าซางถูกขัดอารมณ์ซาบซึ้ง จึงเอ่ยอย่างไม่ชอบใจ "นอกจาก 

'ไม่เห็นพ้อง' สามค�านี้แล้ว ท่านพูดค�าอื่นเป็นอีกหรือไม่!"

รชัทายาทหมนุตัวมาส่งย้ิมอนัสลดหดหู่ให้เฉงิเซ่าซาง "ชายาของข้า

กับหลิงจวินนิสัยต่างกันราวฟ้ากับดิน ทว่าสภาพในปัจจุบันกลับสลับกัน

โดยสิน้เชงิ เม่ือแรกข้าละทิง้ไข่มกุหยกไปเก็บเศษกระเบือ้ง ในใจเจ้าคงจะ

ลอบด่านานแล้วว่าข้าเป็นหนอนที่เลอะเลือน"

เฉิงเซ่าซางคิดในใจ...ท่านรู้ตัวก็ดี

รัชทายาทเอ่ยเสียงแผ่ว "เมื่อสิบปีก่อนข้าไม่รู้เรื่องสัญญาแต่งงาน

ระหว่างเหลยีงกับชวีสองสกลุ นกึว่าหลงิจวินออกเรอืนไปได้ด ีสามภีรรยา
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ปรองดอง ข้าจึงได้ยอมทนเจ็บแยกทาง ใครจะรู้นางกลับแต่งได้สามีท่ี 

เลวทราม เจอกับคนสารเลวเยี่ยงเหลียงซั่ง ต้องใช้ชีวิตอย่างอยู่มิสู้ตาย...

คิดดูให้ละเอียดแล้ว ล้วนเป็นข้าเองท่ีท�าร้ายนาง ตอนน้ีถือว่าข้าใช้คืน 

หนี้น�้าใจนี้เถิด"

เฉิงเซ่าซางถอนหายใจเบาๆ

รัชทายาทกล่าวกับหลิงปู้อี๋ต่อ "จื่อเซิ่ง เจ้าแม้เยาว์วัยกว่าข้า ทว่า 

มีปัญญาเฉียบขาดแต่เล็ก ฟังเพียงหนึ่งรู้ไปถึงสิบ เมื่อแรกเจ้าโน้มน้าว 

ให้ข้ายกเลิกการหมั้นเปลี่ยนมาแต่งกับหลิงจวิน ก็เพราะ 'เจ็บนานมิสู ้

เจ็บชั่วสั้นๆ' ข้าไม่ได้ฟังค�าเจ้า บัดนี้เสียใจเมื่อสาย ซ�้าวันนี้...ข้ายังจะ 

ไม่ฟังค�าเตือนอันจริงใจของเจ้าอีก"

ขณะที่เฉิงเซ่าซางย่ิงสะเทือนใจ หลิงปู้อี๋กลับเป็นเช่นเครื่องทวน

ข้อความเครื่องหน่ึงซึ่งไม่รู้สึกรู้สา "รัชทายาทกล่าวได้ดีย่ิง ทว่าข้ายังคง 

ไม่เห็นพ้อง"

เฉิงเซ่าซางขึงตาใส่เขา "..."

รัชทายาทส่ายหน้าย้ิมขื่น เขาไม่ชี้แจงแก้ต่างอีก ฮองเฮาเองก็ 

เบือนหน้าไปไม่พูดจา นับว่าเห็นชอบโดยนัยแล้ว

ภายหลังออกมาจากต�าหนักฉางชิว เฉิงเซ่าซางสะทกสะท้อน 

ทอดถอนใจ "ความจริงข้ามองคนได้เก่งทีเดียว แวบแรกท่ีได้เห็นชายา

รัชทายาท ข้าก็รู้สึกว่านางไม่ใช่คนจิตใจดีอันใด ตอนนี้ดูแล้วไม่ผิดจริงๆ 

เสยีด้วย แวบแรกท่ีได้เหน็รชัทายาท ข้ารูส้กึว่าเขาเป็นวิญญูชนผูโ้อบอ้อม 

เฮ้อ แล้วก็เป็นดังนี้จริงๆ เช่นกัน"

หลิงปู้อี๋เงียบงัน
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เฉิงเซ่าซางถาม "ไฉนท่านไม่พูดไม่จา"

สหีน้าดจุสลกัจากน�า้แข็งผนึกด้วยเกลด็น�า้ค้างของหลงิปูอ้ีน๋ิง่สนทิ

ไม่เปลี่ยนแปลง "ข้าเพียงอยากรู้ รัชทายาท 'บังเอิญรู้มา' ได้อย่างไรว่า 

ชวีหลิงจวินถูกเหลียงซั่งตบตีทารุณมาหลายปี"

เฉิงเซ่าซางย้ิมตอบอย่างไม่อินังขังขอบ "ข้ารู้ว่าเบื้องหลังเร่ืองนี้ม ี

ปมซบัซ้อนหลายอย่าง ทว่าจะสางปมเยอะแยะน้ีไปท�าอนัใดเล่า ขอเพียง

ตอนนั้นชวีฮูหยินไม่ได้อยู่ในเรือนต�ารา ผู้สังหารก็ย่อมไม่ใช่นาง เท่าน้ี 

ก็ใช้ได้แล้วไม่ใช่หรือ"

ไม่รู ้หลิงปู ้อี๋นึกถึงอันใด พอเดินไปถึงข้างต้นเหมยต้นหน่ึงจึง 

หยุดฝีเท้า ลูบศีรษะของเด็กสาวอย่างเบามือ บนเรือนผมอันนิ่มนุ่มน้ัน 

ถักเป็นวงแหวนเล็กๆ ครึ่งวงท่ีดูใสซื่อน่ารักย้อยลงมาจรดข้างแก้ม เขา 

เอ่ยกับนางปนย้ิมน้อยๆ "อนัทีจ่รงิเจ้าหวัช้าเช่นน้ีก็ชวนให้ผูอ้ืน่ชมชอบย่ิง"

เฉิงเซ่าซางพลิกสีหน้าทันใด ตีมือของเขาออกไปดังเพียะ ดวงตา

กลมโตถลงึพลางเอ่ยด้วยโทสะ "ท่านหาว่าข้าโง่!" ในห้วงเวลาอนัยาวนาน

ที่นางถูกคนก่นด่าทั้งในที่ลับและท่ีแจ้ง วิธีด่าเย่ียงนี้นับได้ว่าค่อนข้าง

แปลกใหม่

"มสิูเ้จ้ากลบับ้านไปลองถามบดิามารดา ดวู่าพวกท่านจะพูดเช่นไร" 

หลิงปู้อี๋ยืนอยู่ใต้ต้นเหมยที่โปรยปรายกลีบดอกสีขาวต้นนี้ พร้อมกับ 

รอยยิ้มที่สดชื่นงามกระจ่างตราตรึง

"ถามก็ถามสิ!" เฉิงเซ่าซางตอบเสียงดัง

ครัน้กลบัถงึบ้าน เฉงิเซ่าซางว่ิงฉวิตรงไปยังห้องชัน้ในของบดิามารดา  

แลเห็นท่านพ่อเฉงิก�าลงันอนหนนุตักหัวหน้าเซยีว ให้ภรรยาช่วยแคะหอูยู่...
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แคะหก็ูแคะหูไปส ิยังเล่นหเูล่นตา ลบูคล�ามอืเท้ากันอกี แสลงตาเสยีจรงิๆ 

เฉงิเซ่าซางจ�าต้องถอยร่นมาถึงด้านหลงัฉากบงัลม ออกแรงกระแอมสองหน 

ค่อยย่างเท้าเข้าห้องไป

พอเล่าท่ีมาที่ไปโดยสังเขปจนจบ เฉิงเซ่าซางก็เอ่ยถาม "ท่านพ่อ

ท่านแม่ พวกท่านว่า...รชัทายาทควรเป็นพยานให้ชวีฮหูยินหรอืไม่เจ้าคะ"

ท่านพ่อเฉิงขบคิดแล้วย้อนถาม "จื่อเซิ่งว่าอย่างไรเล่า"

เฉิงเซ่าซางเอ่ยอย่างไม่พอใจ "ท่านจะถามถึงเขาท�าอันใดกัน!... 

เขาไม่เห็นพ้องเจ้าค่ะ"

"เช่นนั้นรัชทายาทก็ไม่ควรไปเป็นพยาน!" ท่านพ่อเฉิงตอบอย่าง

เรียบง่ายโผงผาง

"ไฉนท่านพ่อจึงเป็นเย่ียงนี้เจ้าคะ! หลิงจื่อเซิ่งว่าอย่างไรก็ว่า 

อย่างนั้นหรือ ท้ังท่ีแม้แต่จะกินอาหารร่วมกับเขา ท่านก็ยังไม่ยินยอม 

เลยนะ!"

เฉิงสื่อกล่าวอย่างมั่นใจในเหตุผล "พ่อยินยอมกินอาหารกับจื่อเซิ่ง

หรือไม่ กับพ่อเชื่อในฝีมือของเขาหรือไม่ มันเก่ียวอะไรกันตรงท่ีใด! พ่อ 

รดุกลบัมากนิอาหารกับเจ้าทีเ่ป็นเจ้ากรรมนายเวรตัวน้อยนีทุ้กเย็น หรอืว่า 

พ่อเชื่อถือเจ้านักหนา?!"

"ท่านพ่อถึงกับไม่เชื่อถือลูก?!" เฉิงเซ่าซางบอบช�้ายิ่งยวด "ท่านพ่อ

ลองไปถามข้างนอกดู เด็กสาวทีเ่ก่งกาจปราดเปรือ่งเช่นลูกน้ีท่ัวเมอืงหลวง

มีสักกี่คนกัน แม้แต่ในวังก็ยังเป็นที่ชื่นชมเลยนะเจ้าคะ..."

เฉงิสือ่สัน่ศรีษะ "นัน่ต้องดูว่าเทยีบกับใคร เทยีบกับหลงิปูอ้ี ๋แน่นอน

ว่าพ่อเชื่อถือเขา"

"ท่านพ่อ!"
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"เอาล่ะ!" เซียวฮูหยินต�าหนิเสียงเบา "สองคนพ่อลูกนอกเรื่องไป 

ถึงไหนต่อไหนแล้ว" นางขึงตาใส่สามีเสร็จ ค่อยเอ่ยกับบุตรสาวอย่าง

จรงิจงั "ถึงอย่างไรพวกเราก็มพ้ืีนเพเป็นสามญัชน ความคดิซบัซ้อนวกวน

ในตระกูลขุนนางใหญ่เหล่านั้นพวกเราไม่เข้าใจหรอก สถานการณ์ของ

รัชทายาทในตอนน้ีพวกเราอาจไม่รู้แจ้งเท่าจื่อเซิ่ง พบเจอเรื่องราวใด 

เจ้าควรฟังจื่อเซิ่งให้มากไว้จะดีกว่า เขาโตกว่าเจ้า ประสบการณ์ความรู ้

มีมาก เขาไม่เห็นพ้อง ย่อมจะมีเหตุผลของเขา"

เฉิงสื่อสนับสนุน "แม่เจ้าพูดถูก ระวังไว้ย่อมจะไม่ผิด"

เฉิงเซ่าซางก้มหน้าตรึกตรองก่อนเอ่ย "ท่านพ่อท่านแม่สั่งสอน 

ถูกต้องเจ้าค่ะ ลูกจะจดจ�าไว้ เพียงแต่ตอนน้ีไม่ทันแล้ว ขณะที่พวกเรา 

พูดคุยกันอยู่นี้ รัชทายาทไปถึงเบื้องพระพักตร์ฝ่าบาทแล้ว คิดในแง่ดี  

ฝ่าบาททรงเหน็รชัทายาทเปิดเผยมเีมตตา ไม่แน่กลบัจะรู้สกึว่าพระโอรส

ซื่อตรงจริงใจก็เป็นได้ ท่านพ่อท่านแม่ เช่นน้ีลูกขอตัวก่อน เช้าวันพรุ่งน้ี

ท่านแม่ไม่ต้องมาเรียกลูกนะเจ้าคะ ฮองเฮาตรัสว่าวันน้ีลูกเหน็ดเหน่ือย

อยู่ทีจ่วนสกุลเหลยีง อนญุาตให้วันพรุง่น้ีลกูเข้าวังสายหน่อย ลูกจะขอนอน 

จนตะวันโด่งเจ้าค่ะ"

หลังมองส่งบุตรสาวคนเล็กจากไปแล้ว เฉิงสื่อก็ย้ิมเอ่ยกับภรรยา 

"เจ้าว่าเหนียวเหน่ียวเติบใหญ่แล้วใช่หรือไม่ ใจกว้างกว่าเมื่อก่อนเยอะ 

ทเีดยีว หากเปลีย่นเป็นตอนทีพ่วกเราเพ่ิงกลบัมาเมอืงหลวง นางไม่ปากร้าย 

ว่ารัชทายาทจุ้นไม่เข้าเรื่องน่ะสิแปลก"

เซยีวฮหูยินเพ่งมองทศิทางท่ีบตุรสาวจากไป เน่ินนานกว่าจะตอบค�า  

"...ไม่ใช่นางเติบใหญ่แล้วหรอก เป็นเพราะฮองเฮาทรงดีกับนางต่างหาก 

ฮองเฮาอ่อนโยนพระทัยดี ผ่อนปรนให้กับความคิดเองเออเองของนาง 
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ชื่นชมในความฉลาดคมคายของนาง นานวันเข้ากระไอดุร้ายบนตัว 

เหนียวเหนี่ยวย่อมสลายหายไป ผู้อื่นใจกว้างกับนาง นางย่อมจะปฏิบัติ

กับคนรอบข้างอย่างใจกว้างเช่นกัน"

เฉิงสื่อรู้ความในใจของภรรยา จึงถอนใจกล่าว "อย่าคิดมากไปเลย 

เหนียวเหนี่ยวถูกอัธยาศัยกับฮองเฮาได้ ถือเป็นโชควาสนาของนาง"

หัวใจของเซียวฮูหยินกระจ่างแจ้งดั่งคันฉ่อง ทว่าเรื่องบางเรื่อง...

ล่วงผ่านไปแล้วก็คือล่วงผ่านไปแล้ว

วันรุ่งขึ้นเฉิงเซ่าซางนอนจนตะวันส่องบั้นท้ายจริงๆ เสียด้วย ครั้น

คบืคลานออกจากผ้าห่มอนัอบอุน่มาอย่างพึงพอใจ นางก็ล้างหน้าหวีผม

แต่งตวัเรยีบร้อย อาจูอ้ดถามไม่ได้ "ต้ังโมงยามนีแ้ล้ว เหตใุดคณุหนไูม่กนิ

อาหารกลางวันที่จวนค่อยเข้าวังเล่าเจ้าคะ"

เฉิงเซ่าซางเดินมุ่งไปเบื้องนอกพลางย้ิมตอบ "ข้าช่วยทางบ้าน

ประหยัดเสบียงอย่างไรเล่า"

ใครจะรูอ้าเหมยตวัน้อยทีอ่ยู่อกีด้านกลบัเปิดโปงเฉิงเซ่าซาง "พ่ีเฉ่ียวก่ัว 

บอกข้าหมดแล้ว วันน้ีต�าหนักฉางชวิมเีน้ือกวางย่างเกลือ คณุหนอูยากกิน 

มาช้านาน ยังก�าชบัพ่อครวัเก็บไว้ให้ด้วยหลายๆ ชิน้ ตกเยน็จะน�ากลบัมา

ให้ทุกคนได้ลิ้มลอง"

เฉิงเซ่าซางท�าหน้าผีทะเล้นใส่อาเหมย "เด็กจอมคาบข่าว กล้าเผย

ความลับข้ารึ ระวังเนื้อกวางจะไม่มีส่วนของเจ้า!"

เฉิงเซ่าซางออกไปท่ามกลางเสียงหัวเราะของสาวใช้ที่ดังก้องลาน 

เมื่ออยู่ในรถม้า นางยังไม่ลืมที่จะต�าหนิเฉี่ยวก่ัว "ข้าอุตส่าห์นึกว่าเจ้า

ซื่อสัตย์ปิดปากสนิท เจ้าบอกอาเหมย ไม่เท่ากับบอกอาจู้? บอกอาจู้  
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ไม่เท่ากับบอกท่านแม่ข้า? ท่านแม่รูแ้ล้ว ท่านพ่อมหีรอืจะไม่รบีมาหัวเราะเยาะ 

ว่าข้าตะกละ!"

เฉีย่วก่ัวตอบด้วยความละอาย "ล้วนเป็นเพราะบ่าวไม่ดเีอง ค�า่เมือ่วาน 

บ่าวบอกพ่อครวัเรอืนหน้าว่าวันนีค้ณุหนูจะน�าเน้ือกวางทีส่ดใหม่กลบัมาบ้าน  

ตอนที่ถามเขาว่าปรุงเป็นหรือไม่ ก็ถูกอาเหมยได้ยินเข้าเจ้าค่ะ"

เหลยีนฝางเอ่ยกลัว้หัวเราะ "ความจรงิก็ไม่ต่างกันนัน่ล่ะ พ่อครัวรูแ้ล้ว  

ชิงชงฮูหยินก็ต้องรู้ เช่นน้ันนายหญิงย่อมจะรู้ได้อยู่ดี" ความหมายคือ 

ไม่ว่าอย่างไรเฉิงเซ่าซางก็หนีไม่พ้นหรอก

ขณะท่ีนายบ่าวสามคนก�าลังสนทนา รถม้าแล่นตัดผ่านตลาด  

เฉิงเซ่าซางรู้สึกว่าวันนี้ข้างนอกอึกทึกผิดธรรมดา ไม่รู้ก�าลังเอะอะมะเทิ่ง

อนัใดกัน ในใจนางรูส้กึไม่สูดี้ จงึสัง่บ่าวชายไปสบืด ูปรากฏว่าสถานการณ์

ที่ถามได้มาถึงกับท�าให้นางตระหนกจนหน้าถอดสี

"...ชาวบ้านก�าลงัถกกันเอง...ว่าองค์รชัทายาทเป็นผูส้งัหารคณุชาย

ในบ้านผู้ว่าการเหลียงขอรับ!"

เฉงิเซ่าซางแตกตืน่ย่ิงยวด ไม่กล้าชกัช้าอกี รบีให้รถม้าแล่นสูวั่งหลวง 

ในทันที ครัน้ลงรถม้าทีป่ระตซูัง่ซแีละว่ิงเรว็รีต่ลอดทางจนถึงต�าหนกัฉางชวิ 

แล้ว นางค่อยพบว่าต้ังแต่ขันทีระดับกลางท่ีเฝ้าอยู่หน้าประตูต�าหนัก  

ไปจนถึงนางก�านัลที่กวาดถูอยู่รายทางล้วนมีสีหน้าประหวั่นระแวดระวัง 

กลัวแต่ว่าจะสะกิดให้เคราะห์ภัยลามมาถึงตัว

ไจ๋เอ่าตรงมาต้อนรับ บอกนางเสียงเบาว่ารัชทายาทอยู่ด้านใน 

ถูกฮ่องเต้ต่อว่าต่อขานอยู่ ตนไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดเรื่องใดขึ้น เฉิงเซ่าซาง 

ผงกศีรษะรับ ย่างเท้าเข้าต�าหนักไปอย่างระมัดระวัง เดินมุ่งสู่ด้านใน 

ไปตามทางระเบียงต�าหนัก กระทั่งพบเห็นเฉินอันจือเฝ้าอยู่หน้าประต ู
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โถงชั้นใน จึงประสานมือท�าท่าขอร้องมิให้เขาทูลแจ้ง เฉินอันจือก็ย้ิมข่ืน

พยักหน้า

เสียงฮ่องเต้ก่นด่าด้วยโทสะถ่ายทอดออกจากโถงชั้นในมาเป็น

ระลอก เฉงิเซ่าซางได้ยินรางๆ ว่า "เลอะเลอืนไร้หวัคดิ" "ท�าตามอ�าเภอใจ" 

"โง่เง่าถึงขีดสุด" เป็นต้น ตลอดมานางเคารพรัชทายาทย่ิงนัก รู้สึกว่า 

อกีฝ่ายมอีปุนิสยัอนัซือ่ตรงไม่ปรงุแต่ง จติใจดีงามสงสารผูต้กทุกข์ได้ยาก 

พบเห็นความอยุติธรรมหาญกล้าเข้าช่วย...กระนั้นนางกลับถอยออกมา

เงียบๆ

"เจ้าจะไม่เข้าไปพูดจาน่าฟังแทนรัชทายาทสักสองประโยคหรือ"  

สุม้เสยีงหนึง่ดังมาจากด้านหลงัโดยไม่ให้ต้ังตัว เฉงิเซ่าซางหวิดจะกรีดร้อง 

ออกมา

นางหันหลังขวับ ออกแรงตีหลิงปู้อ๋ีก่อนลดเสียงเอ่ย "ข้าเสียสต ิ

หรอืไร ปกตไิม่มเีหตุฝ่าบาทยังทรงเทศนาข้า ขนืเข้าไปตอนน้ี ข้าได้ไปแล้ว

ไปลับน่ะสิ!"

เห็นเด็กสาวตื่นกลัวจนดวงหน้าเล็กเครียดเกร็ง หลิงปู้อี๋ก็พานาง

ออกไปจนถึงโถงปีกเพ่ือให้นางกินอาหารกลางวัน เขาวางเนื้อกวางที่ 

อวบอิ่มท่ีสุดชามน้ันลงตรงหน้านาง มองนางด้วยแววตารักใคร่ใจดีดุจ 

ให้ก�าลงัใจลกูแมวเลยีด่ืมนมวัว ครัน้เฉงิเซ่าซางถามว่าทีแ่ท้เกิดเรือ่งราวใด  

หลิงปู้อี๋ก็บัญชาให้นางกินไปฟังไป จากนั้นค่อยเล่าความโดยละเอียด...

บ่ายเมื่อวานรัชทายาทไปสารภาพกับฮ่องเต้เรื่องท่ีตนลอบพบปะ

กับชวีหลิงจวิน มุ่งหวังจะใช้เรื่องนี้ล้างมลทินแทนนาง ผลคือถูกฮ่องเต้ 

ด่ากราดแสกหน้าไปหนึง่ยก แล้วสัง่ห้ามรชัทายาทเคลือ่นไหวโดยพลการ 

พระองค์ที่เป็นบิดาจะคิดอ่านให้เอง ใครจะรู้รัชทายาทกังวลว่าเรื่องราว
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ย่ิงลากยาว ความทุกข์ยากท่ีชวีหลงิจวนิได้รบัก็จะย่ิงมาก เกิดนางปลงไม่ตก 

คิดสั้นข้ึนมาจะท�าเย่ียงไร ดังนั้นเขาจึงไปบอกความจริงกับจี้จุนถึง 

กรมอาญาเอง ว่ากันว่าตอนน้ันผู้เฒ่าจี้โกรธจนใบหน้าสลับสีฉูดฉาด 

ถลึงตาใส่รัชทายาทซึ่งหน้าหลายหนอย่างไม่เกรงอกเกรงใจ ก่อนไปแจ้ง

สกุลเหลียงด้วยตนเองภายใต้การร้องขอซ�้าแล้วซ�้าเล่าของรัชทายาท

เหลียงเอ่าย่อมเต้นผาง แผดด่าเสียงกร้าวว่าชวีหลิงจวินไม่รักษา

จรรยาสตร ีเคยีดแค้นจนแทบจะถลกหนงัลกูสะใภ้ออกมา แต่ผูว่้าการเหลียง 

ไม่สนใจไยดีอารมณ์ของเหลียงเอ่า ตรงไปประกาศต่อผู้อาวุโสคนส�าคัญ

ในตระกูลหลายท่าน...ใจความคือไม่ว่าฆาตกรเป็นใคร แต่สรุปว่าไม่ใช่

ชวีหลิงจวิน อีกทั้งเรื่องนี้สมควรจะยุติแต่เพียงเท่านี้ ไม่เหมาะจะสืบสาว

ต่อไปอีก มาถึงตรงน้ีทุกคนต่างพรูลมหายใจอย่างโล่งอก เพราะหาก 

ชวีหลิงจวินทนถูกท�าทารุณไม่ไหวจนฆ่าสามี และท้ายที่สุดชดใช้ด้วย 

ชวิีตจรงิๆ เช่นนัน้เหลยีงกับชวสีองสกุลจะต้องเป็นอรกัินอีกคราแน่ อย่าว่าแต่ 

ทกุคนเชือ่มัน่ในความประพฤตทิีผ่่านมาของชวีหลงิจวนิ ไม่เชือ่ว่ารชัทายาท 

กับนางมีสัมพันธ์ส่วนตัว แต่ต่อให้มีแล้วอย่างไรเล่า ในครอบครัวใหญ่

ตระกูลสูงศักดิ์มีเรื่องที่พูดให้ชัดเจนไม่ได้ออกถมเถไป

เมื่อมาถึงขั้นน้ี ศพของเหลียงซั่งก็บรรจุโลงได้เสียที สมควรท�า 

ความสะอาดเพ่ือเตรียมส่งศพในอีกไม่ก่ีวันข้างหน้า เนื่องจากแผลที่ 

คร่าชีวิตเหลียงซั่งเด่นชัดเหลือเกิน ท�าให้จี้จุนที่รอบคอบมาร้อยครั้ง 

พลาดพลั้งไปหนึ่งครา ที่ผ่านมาถึงกับไม่ได้ตรวจสอบศพ ถัดจากนั้น 

เรื่องราวจึงได้ย�่าแย่

"ในปากของเหลียงซั่งอมเครื่องประดับหยกรูปจักจั่นอยู่ชิ้นหนึ่ง  

บนนั้นสลักอักษรสองตัวว่า 'จื่อคุน' " หลิงปู้อี๋เอ่ยเรียบๆ
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เฉิงเซ่าซางรู้ว่าน่ีเป็นชื่อรองของรัชทายาท "เข้าใจผิดใช่หรือไม่  

อาจมีคนปลอมแปลงก็ได้ สลักอักษรไม่ยากสักหน่อย"

"ตอนน้ันใต้เท้าจี้ยังอยู่ในจวนสกุลเหลียง ก�าลังกินอาหารเย็นกับ

ใต้เท้าผู้ว่าการ เขาเป็นผู้ท่ีได้เข้าเฝ้าฝ่าบาทในวังบ่อยคร้ัง ย่อมจ�าแนก

ออกว่าน่ันคอืหยกท่ีรชัทายาทห้อยประดับเป็นประจ�า" หลงิปูอ้ีต๋อบสบายๆ 

"ความจรงิไม่ก่ีวันก่อนใต้เท้าจียั้งเห็นข้างเอวรชัทายาทห้อยจกัจัน่หยก 

ชิ้นน้ีอยู่เลย อีกอย่าง...คลายมวยผมของเหลียงซั่งออกแล้ว ในเรือนผม 

ก็มีดอกกุ้ยที่เล็กจ้อยแทรกปนอยู่จ�านวนหนึ่ง...กินต่อ อย่าหยุดสิ...มิผิด 

ดอกกุ้ยนั้นก็คือดอกกุ้ยสีม่วง" หลิงปู้อี๋กล่าวต่อจนจบ

นัน่ก็คอืผลผลติเฉพาะในคฤหาสน์ดอกกุ้ยม่วงของรชัทายาทแห่งนัน้... 

ดอกกุ้ยสีม่วงที่มีเพียงหนึ่งเดียวทั่วทั้งเมืองหลวง!

"ยังมีอีกหรือไม่" เฉิงเซ่าซางถามอย่างไม่มีอะไรจะเสียแล้ว

"ย่อมมอีกี" หลงิปูอ้ีต๋อบเรยีบๆ "ใต้เท้าจีแ้ม้สงูวัย สมองกลบัไม่เชือ่งช้า  

เขาเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ก็ไปตรวจดูหีบที่ใช้ส่งต�าราโบราณใบนั้นทันที"

"หบีใบน้ันมอีะไรหรอื" เฉงิเซ่าซางเอ่ยด้วยความฉงน "ข้าจ�าได้ว่ามนั

ว่างเปล่านีน่า อ๊ะ ไม่ถูกส ิข้างในยังมหีนงัสอืไม้ไผ่อยู่สองสามม้วน ด้านข้าง 

ก็มีกระจัดกระจายอยู่อีกหลายม้วน"

"ใต้เท้าจี้ฉวยหนังสือไม้ไผ่ที่เหลืออยู่ในหีบออกมาท้ังหมด เลิกผ้า

ชุบน�้ามันท่ีรองก้นหีบอยู่ออก ค้นพบว่าผนังหีบไม่เพียงมีคราบเลือด  

ยังมีดอกกุ้ยสีม่วงหลายดอก"

"เบาะแสช่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนัก" เฉิงเซ่าซางย้ิมเยาะพลาง

ฟาดตะเกียบลง นางแทบฉกุคิดได้ทนัทถึีงสิง่ทีค่นจวนสกุลเหลยีงคาดเดา

ในใจเมือ่คนื...ชวหีลงิจวินหมายลกัลอบพบปะรชัทายาท ทว่าถูกเหลยีงซัง่ 
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จับได้ แล้วสะกดรอยนางไปตลอดทางจนถึงคฤหาสน์ดอกกุ้ยม่วง คร้ัน

เปิดโปงเรื่องของภรรยากับรัชทายาท เหลียงซั่งท่ีเข้าวิวาทด้วยโทสะก ็

ถูกฆ่าตาย ถัดจากนั้นรัชทายาทหมายอ�าพรางเรื่องน้ีจึงให้ใช้หีบต�ารา

ล�าเลียงศพของเหลียงซั่งกลับมายังเรือนต�ารา ชวีหลิงจวินค่อยแสร้งท�า

เป็นพบศพ สุดท้ายรัชทายาทออกหน้าเป็นพยานเพ่ือให้ชวีหลิงจวิน 

พ้นผิด

"แล้วเรือ่งบานปลายใหญ่โตเพียงนีไ้ด้อย่างไร ผู้คนวจิารณ์กันแทบจะ 

ทุกตรอกถนนแล้ว!" เฉิงเซ่าซางเอ่ยอย่างหัวเสีย "คนสกุลเหลียงไม่รู้จัก

เป็นตายเย่ียงนีเ้ชยีวหรอื อย่าว่าแต่เรือ่งราวยังไม่ชดัแจ้ง ต่อให้รชัทายาท

ผิดจริงๆ พวกเขาก็เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาไม่ได้!"

"แน่นอนว่าคนฉลาดจะไม่ท�าเรื่องเย่ียงนี้ ทว่า...สกุลเหลียงยังมี 

ตวัโง่งมอยู่ผูห้นึง่ไม่ใช่หรอืไร" หลงิปูอ้ีถ๋ากถาง "หญิงชราสกุลเหลยีงผูน้ัน้

เจ็บแค้นอยู่ในใจ เชื่อมั่นว่าผู้ว่าการเหลียงกับใต้เท้าจี้ล้วนเจตนาจะ

ปกป้องรัชทายาทกับชวีหลิงจวิน เมื่อคืนนางจึงแสร้งเป็นลม วันนี้พอเช้า

นางก็ให้คนสนทิลอบออกจากจวนสกุลเหลยีง ฟ้องคดีต่อผูว่้าการเมอืงหลวง 

อย่างเอิกเกริก"

เฉงิเซ่าซางโกรธจนแน่นหน้าอก มองไปทางหลิงปูอ้ี ๋"เร่ืองบานปลาย

ถึงขั้นนี้แล้ว ไฉนท่านยังท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น"

หลิงปู้อี๋ย้ิมเย็น "รู้เสียทีว่าฝ่ายตรงข้ามหมายออกกระบวนท่าใด  

นีไ่ม่ใช่เรือ่งดหีรอกหรอื หาไม่ก็ต้องคอยพะวงอยู่ตลอด ไม่รู้ทีใ่ด ไม่รู้เมือ่ไร 

ไม่รู้ใครจะเล่นงานฝ่ายเรา"

ร่างอันสูงเพรียวของเขายืนขึ้นอย่างสง่างาม ย่างก้าวเนิบช้าอยู่

ภายในห้อง "เบาะแสสายนี้ดูคล้ายร้อยเรียงเป็นระเบียบ แต่ใช่ว่า 
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ไร้ช่องโหว่ให้โจมตี จะจักจั่นหยกก็ดี ดอกกุ้ยม่วงก็ดี ล้วนใช้ปรักปร�าได้

ท้ังสิน้ แต่ไรมารชัทายาทเป็นคนสบายๆ ไม่ยึดตดิเรือ่งหยุมหยิม เมือ่แรก

กระทั่งตราประทับของต�าหนักบูรพายังเคยท�าหายไป นับประสาอะไร 

กับเครื่องประดับเล็กน้อยเท่านี้

ทว่ารชัทายาทผูจ้ติใจดีซือ่ตรงของพวกเราอตุส่าห์ยอมรบัเสยีเองว่า

เคยพบปะกับชวีหลงิจวนิท่ีคฤหาสน์ดอกกุ้ยม่วง เรือ่งนีจ้งึยุ่งเหยิงอยู่บ้าง 

กระน้ันต่อให้เหลียงซั่งบุกไปเปิดโปงรัชทายาทกับชวีหลิงจวินจริง การ

สะสางศพคนผู้หนึ่งก็ง่ายดายยิ่ง ฮึ ไยต้องเปลืองแรงท�ายุ่งยาก เรียกว่า

ยิ่งปกปิดยิ่งเผยพิรุธชัดๆ!

เรื่องน้ีแม้มีช่องโหว่อีกมาก แต่ตราบใดที่ความจริงยังไม่กระจ่าง 

หากฝ่าบาททรงฝืนปิดคดี ชั่วชีวิตรัชทายาทก็ยากจะหนีพ้นค�านินทากับ

การมองด้วยหางตา ข้าว่าคนในมุมมืดผู ้น้ันดูเหมือนไม่มีเจตนาจะ 

ตอกตรงึข้อหาฆ่าคนชงิภรรยาน้ีไว้บนศรีษะของรชัทายาทหรอก เพียงคดิ

จบัปลาตอนน�า้ขุน่ ท�าลายเกียรติภูมขิองรชัทายาทเพ่ือหวังผลในอนาคต"

มาจนถึงตอนนี้ คดีฆ่าสามีซึ่งเดิมทีดูคล้ายธรรมดาทั่วไปจึงค่อย 

ฉีกเปิดผ้าคลมุทีม่นัปิดซ่อนอย่างระมดัระวังออกช้าๆ เผยโฉมหน้าแท้จรงิ

อนัมากเล่ห์ชวนพรัน่พรงึต่อหน้าเฉงิเซ่าซาง กลไกทกุห่วงโซ่ร้อยรัด ทกุจดุ

ท่ีหักเหล้วนสอดรับกับจุดอ่อนของจิตใจคน เมื่อคิดว่าตั้งแต่ต้นจนจบ 

มคีนลอบจับตาต�าหนักฉางชวิดจุเขีย้วโง้งทีม่โีลหิตหยาดหยดแผ่ไอยะเยือก 

ชวนสะพรึง ชั่ววูบหนึ่งเฉิงเซ่าซางก็ถึงกับสั่นสะท้านทั้งที่ไร้ลมหนาว

หลงิปู้อ๋ีรอคอยจนทางฮ่องเต้ด่าทอไปพอสมควรแล้ว ค่อยเดนิกลบั

โถงชั้นในไปสะสาง 'สนามรบ' และแวะรับ 'เชลยศึก' ผู้หนึ่ง

ฮองเฮาล้มป่วยอกีคราแล้ว ไม่รูเ้ป็นเพราะโกรธเคอืงหรือเสียใจ นาง
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ไม่ได้เอ่ยถึงกับเฉิงเซ่าซางแม้ประโยคเดียว ยังคงคลี่ย้ิมน้อยๆ บอกให ้

เดก็สาวน�าเนือ้กวางกลบับ้านไปเรว็หน่อย หากพ่อครวัสกุลเฉงิปรงุเนือ้กวาง 

ไม่เป็น ก็ให้เรียกพ่อครัวต�าหนักฉางชิวไปจวนสกุลเฉิงสักเที่ยว

เฉิงเซ่าซางออกจากห้องบรรทมมาอย่างเงียบงัน แลเห็นรัชทายาท

ก�าลงันัง่เหม่ออยู่ใต้ทางระเบยีงนอกห้อง ดวงหน้าของเขาใต้แสงตะวันรอน 

คล้ายชราภาพลงห้าหกปีในชั่ววันเดียว ดูไร้ที่พ่ึงเป็นอย่างย่ิง เขาสัมผัส

ได้ว่าด้านหลังมีคนมา จึงเอ่ยถามเสียงเบา "เสด็จแม่ทรงสบายดีหรือไม่"

"ฮองเฮาเสวยพระโอสถและเข้าบรรทมแล้วเพคะ"

"ข้างนอกมคีนพูดว่าข้าประพฤตติ�า่ทรามไร้คณุธรรม ความจรงิวาจานี ้

ไม่ผิดเลย ดีที่สุดควรเพ่ิมอีกประโยคด้วยว่าข้ามีตาหามีแววไม่ เมื่อแรก

ข้ามองชายาของตนผดิไป จงึท�าร้ายให้หลงิจวินต้องออกเรือนไปกับคนชัว่ช้า  

บดัน้ีข้าอยากช่วยหลงิจวนิสกัครัง้ กลบัผลกัให้นางตกทีน่ั่งล�าบากย่ิงกว่าเดิม  

หึๆ ข้านี่ช่างเป็นว่าที่ประมุขแผ่นดิน...ที่หาดีไม่ได้เลยจริงๆ" รัชทายาท

เยาะหยันตนเอง

"รัชทายาทเพคะ ทรงรู้สึกว่าชวีฮูหยินไม่ได้ฆ่าเหลียงซั่งจริงๆ หรือ" 

เฉิงเซ่าซางไม่ปลอบโยนอีกฝ่าย ตรงข้ามยังตั้งค�าถามอันแหลมคม  

"เมื่อแรกทรงมองพระชายาผิดไป บัดนี้จะมองชวีฮูหยินผิดไปเช่นกัน 

หรือไม่ ความจริงระหว่างทางนางอาจวางแผนสังหารสามีตนเอง แล้ว

ซ่อนศพไว้ในหีบต�ารา รอจนพบปะกับพระองค์เสร็จค่อยล�าเลียงศพ 

กลับเรือนต�าราของสกุลเหลียง"

รชัทายาทตะลงึไปวบูหน่ึงก่อนย้ิมกล่าว "แล้วสาเหตุทีน่างท�าเช่นนีเ้ล่า  

ดงึข้าเข้ามาพัวพันกับเรือ่งนีม้ผีลดีอนัใดต่อนาง มผีลดอีนัใดต่อเหลยีงกับ

ชวีสองสกุล"
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"ทูลรัชทายาท หม่อมฉันไม่เข้าใจเรื่องการปกครอง เหลียงกับชวี 

สองสกุลจะไม่มคีวามคิดให้ร้ายพระองค์แน่หรอืเพคะ" เฉงิเซ่าซางถามต่อ

รัชทายาทหลุดหัวเราะ "ข้าแม้โง่เขลาดวงตามืดบอด แต่ก็มิได้ไม ่

รูค้วามจนถึงขัน้น้ี ตระกูลขนุนางเก่าแก่อย่างเหลยีงกับชวีสองสกุล ต่อให้

อยากให้ร้ายข้าเพียงใดก็จะไม่ลงสนามด้วยตนเองเด็ดขาด"

เฉิงเซ่าซางพึมพ�า "หม่อมฉันก็คิดเช่นเดียวกัน ตอนนี้สกุลเหลียง

ชุลมุนดุจโจ๊กเดือดหนึ่งหม้อ ชื่อเสียงย่อยยับ มีหรือจะสละตัวลืม 

ความเป็นตายมาให้ร้ายผู้อ่ืน ซ�้าไม่แน่ว่าจะโจมตีจุดตายของผู้อื่นได ้

ในคราวเดยีว น่ีไม่เท่ากับท�าร้ายศตัรแูปดร้อยบ่อนท�าลายตนเองหน่ึงพันหรอื  

อย่างวงศ์ตระกูลของหม่อมฉนัท่ีเพ่ิงจะก่อร่างสร้างตวัข้ึนมาย่ีสิบสามสิบปี  

ท่านพ่อยังหักใจเอาชื่อเสียงวงศ์ตระกูลมาเสี่ยงไม่ได้ นับประสาอะไรกับ

สกุลเหลียงสกุลชวีเล่า"

"เซ่าซางคิดจะพูดอันใดกันแน่" รัชทายาทถามด้วยความฉงน

เฉิงเซ่าซางดึงสติคืนมาย้ิมตอบ "ก่อนหน้าน้ีใต้เท้าหลิงเคยบอก

หม่อมฉนั ชวีฮหูยินเป็นผูม้สีตปัิญญาเสมอมา หากอยากสงัหารเหลยีงซัง่

จรงิๆ ย่อมมวิีธีอยู่ถมเถ นางจะไม่ท�าให้ตนเองตกอยู่ในภาวะอบัจนเย่ียงนี ้

เด็ดขาด ประกอบกับถ้อยค�าเมื่อครู่ของรัชทายาท หม่อมฉันคิดว่า... 

เหลียงซั่งต้องมิใช่ชวีฮูหยินเป็นผู้สังหารเพคะ"

"ข้อนี้แน่นอน"

"และเหลียงซั่งผู้นั้นก็คงจะไม่คิดสั้นเองด้วย?"

รัชทายาทหลุดหัวเราะอีกครา "นี่จะเป็นไปได้อย่างไรกันเล่า"

"เช่นนั้นก็ดีเพคะ"

เฉิงเซ่าซางน่ังลงข้างกายรัชทายาท สองตานางหมดจดบริสุทธ์ิ 
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ดุจเด็กน้อยขณะเอ่ยด้วยสีหน้าอันจริงจัง "องค์รัชทายาท เมื่อสิบปีก่อน

พระองค์อาจท�าผิดไป ทว่าสิบปีให้หลังมิได้ท�าผิด เมื่อรู้ว่าชวีฮูหยินถูก 

ท�าทารุณ หากพระองค์มัวพะวงชื่อเสียงจนไม่ไยดีไถ่ถาม นั่นต่างหากจะ

ท�าให้ผู้คนผิดหวังปวดใจ แต่ไรมามีก็แต่คนเป็นโจรได้พันปี หามีใคร

ป้องกันโจรได้พันปีไม่* มีคนลอบเล่นงานพระองค์อยู่ หากทรงกลัวนั่น 

กลัวนี่เสียจนนั่นไม่กล้านี่ก็ไม่กล้า เช่นนั้นมีชีวิตอยู่จะน่าเบื่อถึงเพียงใด

ทว่า...มีเรื่องหนน้ีเป็นเครื่องเตือนใจแล้ว ต่อไปทรงต้องหารือกับ 

ใต้เท้าหลิงก่อนค่อยกระท�าการดีหรือไม่ เหลียงซั่งเป็นเศษสวะ ตัวบัดซบ 

สารเลว เรื่องที่เขาข่มเหงชวีฮูหยิน พระองค์ไม่สะดวกจะออกหน้าเองก็

ไหว้วานใต้เท้าหลิงได้นี่เพคะ ใต้เท้าหลิงมีวิธีหน่ึงร้อยแปดสิบแบบ 

เป็นอย่างน้อยที่จะจัดการอีกฝ่าย ทรงว่าใช่หรือไม่เล่า"

รชัทายาทได้รบัแรงกระตุน้จากน�า้เสยีงอนัแรงกล้าของแม่นางน้อย 

พาให้เผยรอยยิม้ออกมาโดยไม่รูตั้ว "ข้าจ�าไว้แล้ว ต่อไปจะหารอืกับจือ่เซิง่

แน่นอน เพียงแต่...เซ่าซางพูดเหมอืนตอนน้ีเรือ่งราวยุตลิงแล้วอย่างน้ันล่ะ"

เฉงิเซ่าซางยืนขึน้ยืดไหล่ผึง่ผาย ตอบอย่างหนักแน่น "วางพระทัยได้ 

เพคะ ในเมือ่ชวีฮหูยินเป็นผูบ้รสิทุธ์ิ ฆาตกรตัวจรงิก็ต้องเป็นผู้อืน่ ใต้ผนืฟ้า 

ไม่มีป่าใดท่ีไร้แสงเล็ดลอด บนผืนดินไม่มีแม่น�้าใดที่ไร้หยดน�้าร่ัวไหล 

ไม่ใช่การค้นหาท่ามกลางทะเลมนุษย์อันไพศาล ไร้ร่องรอยให้สืบเสาะ 

เสยีหน่อย แค่จวนสกุลเหลยีงแห่งเดียว พลกิค้นมนัทกุซอกทุกมมุ ย่อมจะ 

พบพิรุธจนได้!

รัชทายาทกับชวีฮูหยินล้วนเป็นคนดี ไม่มีเหตุผลที่คนดีจะต้อง

กล�้ากลืนฝืนทน ส่วนคนถ่อยกลับกระหยิ่มได้ใจ อย่าได้ทรงกังวลว่าบัดนี้

* 'มีก็แต่คนเป็นโจรได้พันปี หามีใครป้องกันโจรได้พันปีไม่' หมายถึงก�าลังของมนุษย์ย่อมมีขีดจ�ากัด  

การป้องกันตัวในเวลายาวนาน ไม่ว่าใครก็ต้องพลาดพลั้งเข้าสักวัน
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เกียรตภูิมติกต�า่ ขอเพียงฆาตกรตัวจรงิถูกจบักุม เรือ่งราวกระจ่างแจ้งแล้ว 

ความบริสุทธิ์ย่อมจะกลับคืนแก่พระองค์เอง"

รชัทายาทคดิ...นางเป่ียมด้วยพลงัชวิีต ต่างจากสิง่มชีวิีตอนัอ่อนแอ

ซีดเซียวท่ีเติบโตมาในวังอันลึกล�้านี้โดยสิ้นเชิง นางเฉกเถาวัลย์ป่าอัน 

แกร่งเหนียว ต่อให้ไม่มีก่ิงไม้ให้เลื้อยพัน ก็สามารถกระหวัดเป็นเกลียว

หยัดยืนขึ้น แตกกิ่งก้านชูรับแสงตะวันได้ด้วยตนเอง

เขายินดีแทนหลิงปู้อี๋จากใจจริง
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วันนี้เฉิงเซ่าซางไม่กลับบ้านแล้ว นางส่งเฉี่ยวกั่วกลับไปแจ้งที่ 

จวนสกุลเฉิงว่านางจะค้างแรมในต�าหนักฉางชิว ให้คนทางบ้านไม่ต้อง

เป็นห่วง อย่างไรก็มเีครือ่งนอนเบาะผ้าห่มครบครนั ทัง้มไีจ๋เอ่าคนช่างคยุ

เป็นเพ่ือนอีกทั้งคน ตกค�่าแสงเทียนส่องโต๊ะหนังสือ นางเขียนข้อสงสัย 

ทลีะข้อลงบนแผ่นไม้อนัเกลีย้งเกลาแผ่นหนึง่ เช้าวันรุง่ขึน้เพ่ิงกินอาหารเช้า 

เสร็จ ขันทีคนสนิทของรัชทายาทก็มาหานาง เชิญนางไปต�าหนักบูรพา 

สักเที่ยว

เมื่อเดินไปถึงต�าหนักบูรพา รัชทายาทก�าลังสนทนาเสียงเบาอยู่ 

ในลานกับหลิงปู้อ๋ี เหลียงชิวฉี่ทางหน่ึงสั่งให้นางก�านัลพาเฉิงเซ่าซาง 

ไปยังโถงปีก อีกทางหน่ึงเบาเสียงเอ่ยกับเฉิงเซ่าซาง "นายน้อยบอกว่า 

พ่อบ้านคฤหาสน์ดอกกุ้ยม่วงมาถึงแล้ว คิดว่านายหญิงน้อยคงอยากพบ

สักหน่อย ต้องการสืบถามอันใดก็ถามได้อย่างเต็มที่ ประเดี๋ยวนายน้อย

108
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จะพาท่านออกจากวังไปสืบคดีขอรับ"

เฉิงเซ่าซางผงกศีรษะรับ ครั้นติดตามนางก�านัลเดินเข้าสู่โถงปีก  

ก็เห็นชายารชัทายาทก�าลงัโอดครวญกับเจ้าหน้าทีส่วมชดุแพรวัยสามสบิ

กว่าปีผู้หนึ่ง

"...ชวีหลิงจวินหญิงแพศยาที่สมควรตายนั่น ตนเองรนหาเรื่องตาย

ก็ยังจะท�าให้รัชทายาทพลอยเดือดร้อน ตอนนี้ข้างนอกโจษกันเซ็งแซ่  

ข้าไม่มหีน้าจะออกไปพบผูค้นแล้ว! เถือเน้ือนางเป็นพันหมืน่ชิน้ก็ยังไม่พอ

จะระบายแค้นในใจข้าเลยจริงๆ!"

เฉงิเซ่าซางไม่อาจทนฟังต่อ หนึง่เท้าก้าวขวับเข้าไป แล้วเอ่ยเสียงดงั 

ทันที "สองวันไม่พบกัน พระชายาทรงสบายดีหรือไม่"

ตอนนีช้ายารชัทายาทหวาดกลวัเฉงิเซ่าซางอยู่บ้าง พอได้ยินเสยีงนาง 

จึงหดร่างอย่างห้ามไม่อยู่ ผิดกับบุรุษชุดแพรผู้นั้นท่ีโผงผางตะเบ็งเสียง 

"เจ้าเป็นเดก็ไร้มารยาทจากทีใ่ด พบชายารชัทายาทแล้วไม่โขกศรีษะถวาย

ค�านับ?!"

เฉิงเซ่าซางคารวะชายารัชทายาทอย่างลวกๆ ก่อนมองพิจารณา

บุรุษผู้นี้ขึ้นลงรอบหนึ่ง "ท่านก็คือซุนเซิ่ง ญาติผู้พี่ของพระชายา และเป็น

พ่อบ้านของคฤหาสน์ดอกกุ้ยม่วง?"

ซนุเซ่ิงมองเฉงิเซ่าซางด้วยแววตาอนัขุน่เข้มพลางตอบอย่างล�าพอง 

"ถูกต้อง! แม่นางน้อยหน้าตาไม่เลวเลยนี่..."

"พ่ีชาย!" ชายารชัทายาทปรามอย่างเคร่งเครยีด "ห้ามเสยีมารยาท!" 

ญาติผู้พี่ของตนยังไม่เคยลิ้มรสขมจากเฉิงเซ่าซางผู้นี้

"เสียมารยาทอะไรกัน ก็เพราะปกติพระชายาใจดีเกินไป ผู้อื่นจึง

รังแกได้ ท�าให้พวกเราสกุลซุนต้องเก็บกลั้นอยู่เย่ียงนี้! เป็นสกุลเดิมของ
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ชายารชัทายาทผูส้งูส่งแท้ๆ จนบดันีน้อกจากบรรดาศกัดิล์อยๆ สองต�าแหน่ง 

ก็ควานหาอะไรไม่ได้สักอย่าง น่าอับอายขายหน้าสิ้นดี!" ซุนเซิ่งเอ่ยอย่าง

ฉุนเฉียว

เฉงิเซ่าซางหัวเราะเยาะเบาๆ หน่ึงท ี"เคราะห์ดไีม่ได้แต่งตัง้ต�าแหน่ง

ขุนนางอันใดให้คนสกุลซุนของท่าน คฤหาสน์แค่หลังเดียวยังดูแลให้ดี 

ไม่ได้ ขนืแต่งตัง้ต�าแหน่งขุนนางให้จรงิๆ ไม่ก่อหายนะใหญ่โต เป็นภยัต่อ

ชาวบ้านในพื้นที่ เดือดร้อนถึงชื่อเสียงขององค์รัชทายาทหรือไร!"

"เด็กต�่าช้าพูดว่าอะไรนะ!" ซุนเซิ่งหน้าเปลี่ยนสีอย่างรุนแรง

"ข้าพูดว่าเคราะห์มาถึงศีรษะท่านแล้ว ยังไม่รู ้จักความเป็น 

ความตายอีก!"

ชายารัชทายาทรีบเอ่ย "คฤหาสน์ดอกกุ้ยม่วงแม้ญาติผู้พ่ีข้าเป็น 

ผู ้ดูแล ทว่าในจรดนอกมีบ่าวมากปานนั้น พ่ีข้ารอบคอบร้อยครั้งจะ 

พลาดพลัง้สกัคราก็มกัีนได้ ทุกวันดอกกุ้ยม่วงหลายต้นนัน้มดีอกหล่นกระจาย 

บนพ้ืนเยอะแยะ ไม่แน่ว่าบ่าวระดับล่างคนใดอาจขโมยเก็บไปก�าหนึ่ง  

นี่สุดจะป้องกันได้"

เฉิงเซ่าซางเอ่ยกลั้วหัวเราะหยัน "ในคฤหาสน์ใช่ว่ามีดอกกุ้ยม่วง 

อยู่ทกุแห่งสกัหน่อย! ไจ๋เอ่าเคยเล่าว่าเดมิทีน่ัน่ชือ่คฤหาสน์จือ่กุย* ต่อมา

ริมทะเลสาบฝั่งตะวันออกมีต้นดอกกุ้ยม่วงซึ่งหาได้ยากย่ิงยวดเติบโต 

ขึ้นมาเจ็ดแปดต้นจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ ว่ากันถึงท่ีสุดแล้ว ความจริง 

ทั่วคฤหาสน์มีเพียงบริเวณเดียวที่มีดอกกุ้ยม่วง อีกท้ังทุกวันมีผู้ได้รับ 

มอบหมายไปดูแลโดยเฉพาะ เอาเถิด ต่อให้ใต้เท้าซุนรอบคอบร้อยคร้ัง 

* จื่อกุย คือชื่ออ�าเภอหนึ่งในมณฑลหูเป่ย เป็นบ้านเกิดของชวีหยวน (กวีรักชาติผู้เป็นท่ีมาของเทศกาล 

ไหว้ขนมจ้าง) และหวังเจาจวิน (หนึ่งในสี่ยอดหญิงงามของจีนโบราณ) โดยอ�าเภอ 'จื่อกุย 秭归' นี้ออกเสียง

ใกล้เคียงกับค�าว่า 'จื่อกุ้ย 紫桂' ที่แปลว่าดอกกุ้ยม่วง
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ก็มีพลาดพลั้งไปหน่ึงครา บัดนี้เรื่องเกิดขึ้นแล้ว ขอเรียนถามใต้เท้าซุน 

ท่านสืบพบหรือยังว่าผู้ใดขโมยดอกกุ้ยม่วงไป"

ซุนเซิ่งหน้าถมึงทึงขบกรามกรอด "เวลาฉุกละหุก ยังสืบไม่พบ"

"เช่นนั้นพักนี้ในคฤหาสน์มีบ่าวคนใดพลันร�่ารวยขึ้นมาหรือไม่"

"บ่าวในคฤหาสน์มีตั้งมากมาย ยังไม่ทันได้สอบสวนทีละคน"

"คฤหาสน์ดอกกุ้ยม่วงจัดเป็นเรือนสวนของราชวงศ์ บ่าวในนั้น

ปกครองแบบเดียวกับนางก�านัลขันที ไม่อาจออกไปข้างนอกโดยง่าย  

ช่วงไม่ก่ีวันนี้มีคนใดเคยไปจากคฤหาสน์บ้าง" ลักลอบเก็บดอกกุ้ยม่วง 

อย่างไรเสียก็ต้องส่งมอบของกระมัง

"ยังไม่อาจรู้ได้"

"ข้อนี้ไม่จ�าเป็นต้องสอบสวนทีละคนสักหน่อย พลิกดูบันทึกการ 

เข้าออกคฤหาสน์ก็ได้แล้วมิใช่หรือไร เหตุใดจึงยังไม่รู้!"

ซุนเซิ่งถูกซักถามจนอับอายกลายเป็นโกรธ จึงตะคอกกลับไปว่า 

"เจ้าเลิกกดดันคุกคามกันเสียที! ข้าดูแลคฤหาสน์ดอกกุ้ยม่วงท้ังหมด  

ย่อมรู้จักขอบเขตอันควร เด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน�้านมเยี่ยงเจ้าจะรู้อะไร!  

เรื่องนี้ต้องสืบอย่างค่อยเป็นค่อยไป..."

"เกรงว่าคงไม่ทันแล้ว" เสียงของหลิงปู ้อี๋ดังมา จากนั้นเขากับ

รัชทายาทก็ก้าวตามกันเข้ามาในโถงปีก

คนท้ังหมดรีบถวายค�านับต่อรัชทายาท ซุนเซิ่งเผยสีหน้าร้อนตัว  

เอ่ยปนยิ้มประจบ "คือว่า...รัชทายาทพ่ะย่ะค่ะ ทรงเห็นว่าเรื่องนี้..."

รัชทายาทหน้าขรึม ไม่ยินดีจะแยแสอีกฝ่าย ซุนเซ่ิงหันไปมอง 

ญาตผิูน้้องเพ่ือขอความช่วยเหลอื ชายารชัทายาทกลบัมสีหีน้ากระอกักระอ่วน

หลิงปู้อี๋หันไปถามเฉิงเซ่าซาง "เจ้าถามความจบแล้ว?"
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รอยรังเกียจรังงอนเกลื่อนใบหน้าเฉิงเซ่าซาง "ใต้เท้าซุนผู้นี้ถาม 

อันใดไปก็ไม่รู้สักอย่าง แต่วางท่าเป็นเจ้าหน้าที่กลับไม่เบา"

หลิงปู้อี๋ผงกศีรษะรับ ก่อนสั่งการไปทางด้านนอก "องครักษ์ จับกุม

ซุนเซิ่ง อาฉี่ เจ้าจงคุมส่งไปด้วยตนเอง"

ลูกพ่ีลูกน้องสกุลซุนทั้งสองต่ืนตระหนกย่ิง ซุนเซิ่งผวาจนท่ึมทื่อ 

ชายารชัทายาทเอ่ยเสยีงสัน่ "เจ้า...เจ้าจะท�าอนัใด ต่อให้ญาติผูพ่ี้ข้าบกพร่อง 

เรื่องกวดขันบ่าวในคฤหาสน์ โทษก็ไม่ถึงขั้นนี้"

หลิงปู้อี๋คร้านจะพูดพร�่า สืบเท้าขึ้นหน้าไปหิ้วคอเส้ือด้านหลังของ

ซุนเซิ่ง ก่อนกล่าวอย่างเฉยเมย "บอกให้พระชายารู้ไว้ ดอกกุ้ยม่วงยัง 

นับเป็นเรื่องเล็ก แต่จักจั่นหยกของรัชทายาทชิ้นนั้นเล่า รัชทายาทมิได ้

พบปะชวีหลิงจวินมาเนิ่นนาน ก่อนที่จะเดินไปพบนางจึงจัดแต่งอาภรณ์

ด้วยตนเองอีกครั้ง ตอนนั้นรัชทายาทจ�าได้ชัดแจ้งว่าจักจั่นหยกยังห้อย 

อยู่ที่ข้างเอวเป็นปกติดี"

"นั่นอาจหล่นหายระหว่างทางขากลับ ยามข่ีม้า เครื่องประดับก็

กระเทือนหล่นได้ง่ายอยู่แล้ว!" ชายารัชทายาทยังคงพูดอย่างดิ้นรน

หลงิปูอ้ีเ๋หลอืบมองซนุเซิง่ทีอ่อกอาการร้อนตวั ก่อนเอ่ยปนย้ิมหยัน 

"ภายหลังพบชวีหลิงจวิน รัชทายาทอารมณ์ไม่มั่นคง นั่งเหม่ออยู่ใน

คฤหาสน์เป็นนาน สดุท้ายสละม้า นัง่รถม้ากลบัต�าหนกับรูพา คฤหาสน์...

รถม้า...ทางเดินในวัง...ต�าหนักบูรพา จักจั่นหยกมีความเป็นไปได้ว่าจะ

หล่นหายในสี่พ้ืนที่น้ีเท่านั้น พระชายา ท่านว่าจักจั่นหยกนี้จะหล่นหาย 

ที่ใดได้"

"หากมีคนจงใจจะให้ร้ายรัชทายาท ย่อมต้องวางแผนมาล่วงหน้า 

รถม้ากับทางเดินในวังล้วนไม่อยู่ในการคาดการณ์ ส่วนต�าหนักบูรพา...
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หลังจากเรื่องตราประทับคราวก่อน คาดว่าคงลงมือไม่ง่ายดายเย่ียงน้ัน

แล้ว...เช่นนี้ก็ต้องเป็นที่คฤหาสน์น่ะสิ!" เฉิงเซ่าซางเอียงศีรษะ

ใบหน้าซนุเซิง่เผอืดขาว ร้องขอให้ละเว้นเสยีงดงั "รัชทายาทพ่ะย่ะค่ะ  

มใิช่กระหม่อมนะ มใิช่กระหม่อมจรงิๆ ต้องมคีนลอบปะปนเข้าคฤหาสน์แน่!  

พระชายา ท่านช่วยพี่ชายคนนี้อ้อนวอนรัชทายาทที..."

"ท่ีแท้เป็นเรือ่งราวใด ถามดก็ูจะได้รูกั้น" หลงิปูอ้ีไ๋ม่พูดมากอกี ห้ิวซนุเซิง่ 

ขึ้นแล้วโยนออกนอกทางระเบียงไปในคราวเดียว

เหลยีงชวิฉีน่�าองครกัษ์มาคอยอยู่ด้านนอกแต่แรก จงึจบัตวัอกีฝ่าย 

มัดแน่นอย่างแสนช�่าชอง ทั้งแวะยัดเศษผ้าใส่ปากซุนเซิ่งหนึ่งก้อน

ชายารัชทายาทอยู่ในโถงเห็นภาพฉากน้ีก็หว่ันหวาดจนส่ันเท้ิมไป

ทัง้ร่าง คกุเข่าเบ้ืองหน้ารชัทายาทแล้วโขกศีรษะติดๆ กัน จวบจนหน้าผาก

เป็นสีแดงเลือดค่อยร�่าไห้กล่าว "หม่อมฉันขอค�านับวิงวอนให้ทรงวินิจฉัย 

จริงอยู่หม่อมฉันโง่เขลาไม่รู้ความ คิดอ่านต้ืนเขินช่างริษยา ทว่าหัวใจท่ี

หม่อมฉนัมใีห้พระองค์ประกาศต่อฟ้าได้ แล้วญาตผิูพ่ี้ของหม่อมฉนัจะมจีติ 

คิดคดให้ร้ายพระองค์ได้อย่างไรกนั! ในเรือ่งนีจ้ะต้องมเีบือ้งหลงัซ่อนแฝง 

ขอทรงได้โปรดสืบความให้กระจ่างก่อนเพคะ!"

รัชทายาทดูเหมือนมิอาจหักใจ กระนั้นยังคงตอบเสียงแข็ง "หาก

เรือ่งไม่เก่ียวกับซนุเซิง่จรงิ เขาย่อมกลบัมาอย่างครบสมบรูณ์ได้แน่ จ่ือเซิง่ 

จะไม่จงใจหาความเขาหรอก"

เฉิงเซ่าซางค้นพบว่าในสายตาท่ีหลิงปู้อี๋มองไปทางรัชทายาทมี

ความปรารถนาดีปนรอยย้ิมเยาะบางๆ คล้ายก�าลงัจนใจว่าไฉนรัชทายาท

จงึใจอ่อนง่ายเพียงนี ้แค่โขกศีรษะไม่กีที่กับหลัง่น�า้ตาไม่ก่ีหยดเท่านัน้เอง

รัชทายาทผลักชายาของตนออกห่างเบาๆ ก่อนหันหน้ามากล่าว 
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"เพราะความสะเพร่าของข้า เลยเพาะออกมาเป็นภยัใหญ่ ต้องขอรบกวน

แล้ว"

เฉิงเซ่าซางพลันรู ้สึกว่ามีภารกิจส�าคัญอยู่บนบ่า จึงให้ค�ามั่น 

อันจริงจัง "วางพระทัยได้เพคะ หม่อมฉันจะทุ่มเทสุดก�าลัง คืนความ

บริสุทธิ์ให้พระองค์อย่างแน่นอน!"

รชัทายาทชะงกัวูบหน่ึง ก่อนผลย้ิิมอย่างห้ามไม่อยู่ "ดีๆ ข้าเช่ือเจ้า..."

เฉงิเซ่าซางจบัสงัเกตได้ว่าสหีน้ารชัทายาทผดิปกต ิครัน้เหลยีวไปมอง 

หลิงปู้อี๋ที่อยู่ด้านหลังตนเอง นางก็พลันเข้าใจกระจ่างแจ้ง "รัชทายาท! 

ถ้อยค�าเมือ่ครูท่รงพูดกบัใต้เท้าหลงิสนิะ!" เป็นนางทึกทกัไปเองฝ่ายเดยีว 

น่าขายหน้าเสียจริง

รชัทายาทไม่อาจหกัใจตอบไปตามตรง จงึหันแผ่นหลงัให้ พร้อมกับ

สองไหล่ที่สั่นไหวเบาๆ

เดิมหลิงปู้อี๋ก�าลังก้มหน้ากลั้นหัวเราะ ยามเงยหน้าจึงดูราวบุปผา

บนภูเขาท่ีเปี่ยมสีสันสดใส ดุจทิวทัศน์ธรรมชาติอันงามกระจ่างตา เขา 

จับจูงเด็กสาวที่ก�าลังท�าปากยู่ กล่าวอ�าลารัชทายาทพร้อมกัน จากน้ัน 

ถามนางขณะก้าวไปบนทางเดินในวัง "พวกเราไปสืบดูที่ใดกันก่อนดี"

เฉิงเซ่าซางท�าปากแบนแล้วพูดพึมพ�า "ถามข้าท�าอันใด ท่าน 

ต่างหากเป็นผู้ที่รัชทายาทเชื่อถือให้ความส�าคัญ ข้าน่ะเป็นแค่ตัวพ่วง"

ในดวงตาหลิงปู้อี๋เอ่อท้นด้วยรอยย้ิม ทว่าสีหน้ากลับท�าเป็นขึงขัง 

"ไม่ว่าผูอ้ืน่จะเชือ่ถือหรอืไม่เชือ่ถือเจ้า จะมหีรอืไม่มคีนมองเหน็ เจ้าก็ควร

ท�าทุกเรื่องอย่างจริงจังจึงจะเป็นวิถีอันถูกต้องของคนเรา"

เฉิงเซ่าซางผงกศีรษะช้าๆ คลี่รอยย้ิมน้อยๆ "เอาเถิด ถึงข้าจะรู้ว่า

ท่านก�าลังกล่อมข้า แต่ที่ท่านพูดมาถูกต้องย่ิง การประพฤติปฏิบัติตัว
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สมควรเป็นเช่นนี้จริงๆ"

"ไม่เคืองแล้ว? เช่นนั้นพวกเราจะไปที่ใดกันก่อน"

"ไม่มีก่อนหลัง ข้าอยากไปแค่จวนสกุลเหลียง หมื่นเปลี่ยนล้วน 

ไม่พ้นต้นทาง ห่วงโซ่ส�าคัญอยู่ที่นั่นเท่านั้น!"

"ดียิ่ง ข้าเองก็คิดเช่นเดียวกัน"

บรรยากาศในจวนสกุลเหลียงวันนี้ต่างจากวานซืน

หากบอกว่าวานซืนผู้ใหญ่ผู้น้อยในจวนสกุลเหลียงให้ความรู้สึก

กระตอืรอืร้น ผสมด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ปนฉงนสงสยั จวนสกุลเหลยีง 

ในวันนีก็้ต้องบอกว่าดูอมึครมึข้ึนมาก ให้กลิน่อายเงยีบเหงาวังเวงอยู่ในที 

หลงัจากเข้ามาในจวนหนุม่สาวทัง้สองก็แยกกันด�าเนินการ หลงิปูอ้ีไ๋ปหา

ผูว่้าการเหลยีงอย่างฉบัไว เฉงิเซ่าซางยังคงไปพบชวหีลงิจวินก่อน ไม่คาด

กลับมีฉากเด็ดหนึ่งฉากแทรกเข้ามาให้ได้ชม

เดมิในลานเรอืนของชวหีลงิจวินปลกูพันธ์ุไม้ล�า้ค่าหลากชนิด บดัน้ี

ล้วนถูกรื้อออกจนไม่เหลือ เผยให้เห็นพ้ืนท่ีราบโล่งซึ่งปูด้วยแผ่นหิน  

ตรงนั้นมีกลุ่มบ่าวชายร่างก�าย�าบ้างถือพลองบ้างถือเชือกยืนหน้าขรึม 

ก่ึงกลางมคีนเจด็แปดคนถูกกดอยู่กับพ้ืน ก�าลงัถูกโบยดังเพียะพะ เฉิงเซ่าซาง 

สังเกตได้ว่าเจ็ดแปดคนนี้ล้วนไม่ได้ถูกอุดปาก คล้ายเจตนาให้พวกเขา

เปล่งเสียงร้องโหยหวนเพื่อให้ใครสักคนได้ยิน

หยวนเซ่ินยืนอยู่ใต้ทางระเบียง เสื้อคลุมก�ามะหย่ีทอลายสีไพลิน 

พัดพลิ้วล้อลม ตัวคนสูงระหง ท่วงทีสง่าผ่อนคลาย

เฉงิเซ่าซางชะงกักึก "ไฉนท่านอยู่ทีน่ีไ่ด้" ทีน่ีเ่ป็นเขตเรอืนชัน้ในมใิช่

หรือไร
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หยวนเซิ่นส่งยิ้มน้อยๆ ให้นาง "วันนี้ท่านแม่ข้ามาด้วย"

เหลียงชิวเฟยซึ่งถูกหลิงปู ้อี๋ส่งมาติดสอยห้อยตามเฉิงเซ่าซาง 

รีบประสานมือกล่าวหน้าบึ้ง "ข้าน้อยคารวะคุณชายหยวน" จากน้ันพูด

เร่งรัดโดยไม่รอให้เฉิงเซ่าซางกับหยวนเซิ่นโอภาปราศรัยแม้สองประโยค 

"นายหญิงน้อย เวลาไม่รอคน ท่านรีบเข้าไปสอบถามชวีฮูหยินเถิดขอรับ"

เฉงิเซ่าซางคดิว่าถูกต้อง จงึผงกศรีษะเป็นการอ�าลาหยวนเซิน่ แล้ว

ถอดรองเท้าขึ้นบันได ผลุบเข้าห้องชั้นในไปอย่างรวดเร็ว

สถานการณ์ในห้องตอนนี้น่าสนใจยิ่งยวด ราวละครชีวิตฉากหนึ่ง

ผูท่ี้น่ังสงูอยู่ตรงกลางเบือ้งบนเป็นฮหูยินชดุขาว ท่าทางอายุสีส่บิกว่า  

รูปโฉมงดงามย่ิง เพียงแต่สีหน้าอ้างว้าง ให้ความรู้สึกอมทุกข์ ดูคล้าย 

ไม่ค่อยไยดเีรือ่งใดในใต้หล้านี ้บนศรีษะกลดัป่ินหยกขาวท่ีวาวใสหนึง่อนั 

ริมหูประดับตุ้งติ้งหยกขาวหน่ึงคู่ ข้อมือซ้ายสวมก�าไลหยกขาวสลักลาย

อกัษร 'หยุ'* หนึง่วง ข้างเอวกลบัห้อยวงแหวนลกูปัดแก้วสีแดงชาดสะดุดตา 

หน่ึงอนั...สตรผีูน้ี้คงจะเป็นเหลยีงซือ่มารดาของหยวนเซิน่นัน่เอง นางมอง

เฉิงเซ่าซางซ�้าหลายหนเมื่อได้ยินบ่าวแจ้งนามของเด็กสาว

ชวีหลงิจวินน่ังคกุเข่าอยู่ข้างกายเหลยีงซือ่ เปรยีบกับวานซนืดเูหมอืน 

ซบูผอมลง แลอดิโรยย่ิงยวด ร่างสะโอดสะองน้ันคล้ายคงเหลอืแต่โครงกระดกู  

โย่วถงสาวใช้คนสนิทของนางยังคงนั่งเป็นเพื่อนอยู่ด้านข้าง

ถัดลงไปเบื้องล่างเป็นสตรีวัยกลางคนค่อนไปทางสูงวัยท่ีมีสีหน้า

ดุร้ายผู้หนึ่ง ก�าลังเข่นเขี้ยวเค้ียวฟันถลึงตาจ้องเหลียงซื่อกับชวีหลิงจวิน 

หากมิใช่บนร่างถูกหญิงรับใช้อาวุโสแรงดีสองคนกดไว้อย่างแน่นหนา  

นางคงกระโจนไปตบตีชวีหลิงจวินแต่แรกแล้ว

* อักษรหุย 回
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เหลยีงเอ่าถูกกดร่างจนไม่อาจขยับเขย้ือน ได้แต่เค้นค�าพูดออกจาก

ไรฟัน "ข้าเป็นแม่เล็กของเจ้านะ! เจ้าถึงกับกล้าไร้มารยาทกับข้า?!"

เหลียงซื่อกล่าว "เมื่อแรกข้าก็ไม่เห็นพ้องที่ท่านพ่อจะแต่งกับเจ้า 

ชาติตระกลูต�า่ต้อยเป็นเพียงเรือ่งเลก็ ทว่าเจ้าใจคอคบัแคบ คดิอ่านตืน้เขิน  

เห็นแก่ตวัย่ิง ไม่เคยรูจ้กัว่าอนัใดคือค�านึงถึงส่วนรวม รูจ้กัแต่ผลประโยชน์

เบื้องหน้าสายตาตนเอง บัดนี้เจ้าท�าดีนัก ดึงรัชทายาทลงน�้ามาด้วย ชีวิต

กับอนาคตของคนท้ังตระกลูเจ้าล้วนไม่ไยดแีล้ว ผูอ้าวุโสท่านใดในตระกูลยัง 

จะมาหนุนหลังเจ้า เลิกฝันเสียเถิด"

เหลยีงเอ่าเอ่ยเสยีงคัง่แค้น "หรอืจะให้เบกิตามองลกูข้าตายอย่างอนาถ  

แต่นางแพศยาน่ีกลบัรอดตวัลอยนวล?!" สายตาท่ีนางมองไปทางชวหีลิงจวิน 

ราวจะกลืนกินอีกฝ่ายทั้งเป็น

"คดียังไม่ชัดแจ้ง ไม่อาจผลีผลามกระท�าการ"

"ผายลม! พวกเจ้าแต่ละคนล้วนถือดีว่ามีชาติก�าเนิดสูงส่ง ดูแคลน

พวกข้าแม่ลูกมาโดยตลอด ทั้งท่ีไม่ว่าอย่างไรอาซั่งก็เป็นถึงว่าท่ีผู้น�า 

สกุลเหลียง ข้าเองก็เป็นถึงฮูหยินม่ายของบิดาเจ้า..."

"ดังน้ันข้าจึงได้พูดว่าท่านพ่อไม่ควรแต่งเจ้าเข้ามา บนโลกใบนี ้

มีสกุลเหลียงอยู่ก่อน ค่อยมีเหลียงซั่ง ล�าพังฝีมือของเหลียงซั่ง หากไม่มี

สกุลเหลยีง เขาจะมค่ีาสกัก่ีเฉยีนกัน อกีอย่างข้าจะเผยเร่ืองภายในให้เจ้าฟัง 

เรือ่งหนึง่ หนนีไ้ม่ว่าบทสรปุจะเป็นเช่นไร ต�าแหน่งฮหูยินม่ายของเจ้าล้วน

ถึงปลายทางแล้ว เจ้าจะถูกคุมตัว 'พักฟื้นให้ดีๆ' "

สีหน้าของเหลียงซื่อเฉยเมย สั่งลงโทษเหลียงเอ่าราวกับแค่เข่ีย

จิง้หรดีตวัหนึง่เข้าโถกระเบือ้งเท่าน้ัน ครัน้เอ่ยค�านีจ้บนางก็ให้บ่าวอดุปาก

เหลียงเอ่า ไม่คิดจะเหลือบแลสีหน้าประหว่ันพร่ันพรึงของอีกฝ่าย  
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แล้วเบือนหน้าไปหาชวีหลิงจวิน

"เดิมข้านึกว่าเจ้าเป็นคนฉลาด การแต่งงานที่ดีหนหนึ่งกลับท�าจน

กลายเป็นเย่ียงน้ี เหลียงซั่งตบตีเจ้า ปากเจ้าไม่อาจพูด ร่างไม่อาจขยับ

หรือไร บิดากับพ่ีชายเจ้าก็มิใช่ผู้ท่ีจะไม่ไยดีความเป็นความตายของเจ้า

เสียหน่อย โวยวายออกมาแต่เนิ่นๆ ก็คงไม่บานปลายมาถึงขั้นนี้หรอก"

ใบหน้าชวีหลิงจวินซีดขาว สีหน้าห่อเห่ียว "แรกเริ่มข้าต้องการจะ

หย่าร้าง แต่เหลียงซั่งข่มขู่จะไปป่าวร้องข้างนอกว่าข้าลักลอบติดต่อ 

มีสัมพันธ์กับรัชทายาท ตอนนั้นข้าอายุน้อย ถูกสยบขวัญไปชั่วเวลาหนึ่ง 

หลังจากมีบุตร ข้ามองออกว่าเหลียงซั่งเพียงแสร้งวางโตข่มขู่ไปอย่างนั้น

เอง จึงคดิจะหย่าร้างอกีครา เขากลบัพูดอย่างอ�ามหติชัว่ช้า บอกว่าต่อให้

ข้าไปได้ ลูกๆ ก็ต้องรั้งอยู่ เด็กเล็กๆ ไม่รู้จะมีชีวิตรอดได้สักก่ีวัน...ข้าจึง

ลังเลขึ้นมาอีก

ไม่เพียงเท่าน้ี ในอดีตเหลยีงกับชวีสองสกุลเป็นด่ังน�า้กับไฟ ไม่ง่ายเลย 

กว่าจะคืนดีกันได้ แล้วข้าผู้เดียวจะเปน็เหตุให้ท�าลายส่วนรวมได้อย่างไร

กัน แต่ว่าควรจะท�าเช่นไรเล่า ถึงอย่างไรชีวิตก็ต้องด�าเนินต่อไป ดังนั้น 

ข้าจึงลอบคัดเลือกองครักษ์หญิงฝีมือดีไว้หลายคน ให้พวกนางคอยอยู่

ข้างกาย เหลียงซั่งจึงไม่ค่อยกล้าลงมือกับข้าอีก ความจริงมีเพียงช่วง 

ไม่ก่ีปีแรกที่ข้าขื่นขมไร้ท่ีระบายอย่างแท้จริง ช่วงต่อๆ มาเขาตีข้าก่ีครั้ง 

ข้าเป็นต้องให้องครักษ์หญิงตีกลับไป ไม่เชื่อให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพดูได้ 

บนร่างเหลียงซั่งก็มีแผลเช่นกัน

เดิมหลายปีมานี้เขาเพลาลงไปมาก ใครจะรู้หลังมาถึงเมืองหลวง 

นิสัยเก่าเขากลับก�าเริบ ทว่าข้าในปัจจุบันมีหรือยังจะทนยอมเขาอีก  

หลายวันก่อนข้าได้เปิดโปงเรื่องนี้ต่อใต้เท้าผู้ว่าการจนสิ้นแล้ว แม้เขา
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ล�าบากใจอย่างย่ิง แต่ก็ยังคงรับปากข้าว่าหากข้าหย่าร้างกับเหลียงซั่ง

แล้ว เขาจะน�าเดก็ท้ังสองไป ขอให้อาสะใภ้ท่ีจติใจดมีคีณุธรรมในตระกลู

เล้ียงดู ดังน้ัน...ข้าไยต้องสังหารเหลียงซั่งด้วย ในเมื่อข้ามีแผนปลีกตัว 

แต่แรกแล้ว!"

เอ่ยมาถึงประโยคสุดท้าย ชวีหลิงจวินสะเทือนใจอยู่บ้างไม่มาก 

ก็น้อย

เฉิงเซ่าซางลอบถอนใจ มิน่าเล่าจึงกล่าวกันว่า 'ขุนนางเที่ยงธรรม

ยากตัดสินเรื่องในครอบครัว'* วานซืนตอนที่รู้ว่าชวีหลิงจวินถูกท�าทารุณ

มานานปี ความจริงในใจเฉิงเซ่าซางดูแคลนอยู่บ้าง รู้สึกว่ามีแต่สตรีที ่

อ่อนปวกเปียกไม่เอาไหนเท่าน้ันจงึจะทนรบัเรือ่งบ้าบอพรรค์นีไ้ด้ ชวีหลงิจวิน 

ผูน้ีก็้แค่นีเ้อง ตอนนีม้าคดิดแูล้ว ทกุครอบครวัล้วนมคีวามยากล�าบากของตน 

จริงๆ เสียด้วย

เหลยีงซือ่เงยีบงนัไปเน่ินนานเช่นกัน ก่อนจะหันมากล่าวกับเฉงิเซ่าซาง  

"ในเมื่อเจ้ารับบัญชาจากต�าหนักฉางชิว อยากจะถามสิ่งใดก็ถามเถิด"

เฉิงเซ่าซางผงกศีรษะรับ นั่งตัวตรงรวบรวมสมาธิแล้วเริ่มสอบถาม

"ช่วงใกล้เที่ยง ผู้ไปส่งอาหารที่เรือนต�าราเป็นใครกันแน่"

"เป็นโย่วถง นางสวมเสือ้คลมุขนสตัว์ของข้าไป ข้าไม่อยากให้คนในจวน 

รู้ว่าข้าออกไปข้างนอกแล้ว"

"ทว่าเมื่อคุณชายเหลียงเห็นโย่วถง จะจ�าแนกไม่ออกหรือเจ้าคะ"

"เขารู้ก็รู้ไปสิ ถึงอย่างไรข้ากับเขาก็ฉีกหน้ากันแล้ว บางเร่ืองต่าง 

รู้แก่ใจดี เพียงไม่ได้พูดออกมาเท่านั้น" ชวีหลิงจวินตอบ

"ดังนั้นชั้นวางหนังสือก็เป็นคุณชายเหลียงผลักล้มลงจริงๆ น่ะสิ"

* 'ขุนนางเท่ียงธรรมยากตัดสินเรื่องในครอบครัว' หมายถึงเรื่องในครอบครัวน้ันสลับซับซ้อน แม้แต่ขุนนาง 

ผู้สุจริตเที่ยงธรรมก็ยังยากจะตัดสินชี้ขาดถูกผิดได้



39กวนซินเจ๋อล่วน

"เฮ้อ พอเขาเห็นโย่วถงมาก็รูท้นัทว่ีาข้าออกไปข้างนอก จงึระบายอารมณ์ 

ผลักชั้นวางหนังสือจนล้ม เพียงแต่ตอนนั้นเขาหมกมุ่นกับงานแกะสลัก 

ไม่อยากหยุดมอืกลางคนั จงึเพียงลัน่วาจาว่ารอข้ากลบัมาก่อนค่อยคดิบญัชี 

ให้เต็มที่"

เฉิงเซ่าซางส่ายหัว ถอนใจโดยไร้เสียง...คดีน้ีแสนซับซ้อนพิสดาร

โดยแท้ จุดน่าสงสัยที่วานซืนวิเคราะห์ออกมาถึงกับกลายเป็นข้อเท็จจริง

เสียอย่างนั้น

"ยังมหีบีต�าราใบนัน้ ฮหูยินยืนยันได้หรอืไม่ว่าข้างในเป็นสิง่ใดกันแน่"

"ข้าเข้าใจความหมายของแม่นางเฉิง เหลียงซั่งผู ้นี้ไร้คุณธรรม 

ความสามารถ สิ่งเดียวท่ีลุ่มหลงมีแต่การแกะสลักหินและโลหะ ต�ารา

เหล่าน้ันข้าเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ท่ีตลอดมาเก็บไว้ไม่มอบออกไป

เพราะคิดว่ายามคับขันจะไว้ใช้ต้านโทสะของเหลียงซั่ง สามวันก่อน 

ตอนที่จะหาบหีบเข้าไปในเรือนต�ารา ข้าแน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ข้างในล้วนเป็น

ต�าราจริงแท้แน่นอน มิใช่ถูกใครสับเปลี่ยนเป็นศพเด็ดขาด"

"เหตุใดฮูหยินแน่ใจเช่นนี้เล่า" เฉิงเซ่าซางรู้สึกประหลาดใจ

ใบหน้าชวีหลิงจวินผุดรอยละอาย ตั้งสติก่อนตอบอย่างหนักแน่น 

"วันนั้นข้าออกจากคฤหาสน์ดอกกุ้ยม่วงกลับเข้าเมือง ระหว่างทางเจอ 

ผู้เฒ่าผู้หนึ่งน�าต�าราโบราณมาผึ่งขาย จึงซื้อติดมือกลับมาหน่ึงม้วน  

หลังกลับถึงบ้านข้าให้บ่าวชายหาบหีบต�าราในเรือนข้าออกมา ขณะ 

เดินไปตามทางสายเล็กริมทะเลสาบที่ทอดสู่เรือนต�ารา ข้าเปิดหีบออก

แล้วน�าต�าราม้วนสดุท้ายทีเ่พ่ิงซือ้ใส่เข้าไปด้วยตนเอง ถัดจากน้ันบ่าวชาย

ก็หาบหีบอยู่ข้างกายข้าโดยตลอด ไม่เคยห่างจากข้า เหตุใดใต้ผ้า 

ชุบน�้ามันที่ก้นหีบจึงมีคราบเลือดนั้น ข้าไม่อาจรู้ได้จริงๆ"
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เฉิงเซ่าซางมุ่นคิ้วครุ่นคิด ในเมื่อหีบต�าราใบนั้นวางอยู่ในเรือนของ

ชวีหลงิจวินมาช้านาน คาดว่าคงมคีนฉวยโอกาสเล่นตกุติกกับใต้ผ้าชบุน�า้มนั  

ชวีหลิงจวินกับสาวใช้ไม่เคยสังเกตเห็นก็เป็นธรรมดา

นางพลนัฉกุคดิถึงเรือ่งหนึง่ จงึถามด้วยความแปลกใจ "แต่ท่ีเรอืนต�ารา 

วันนั้น ข้าเห็นในหีบมีต�าราอยู่แค่สองสามม้วนเองนี่เจ้าคะ"

สหีน้าชวีหลงิจวินเผยความเจบ็ปวดรางๆ เอ่ยเสยีงแหบแผ่ว "ข้ากับ

เหลยีงซัง่ได้ชือ่ว่าเป็นสามภีรรยา แท้ท่ีจรงิกลบัเทียบไม่ได้กระท่ังสหายที่

คบหาผิวเผิน วันนั้นหลังจากเข้าไปในเรือนต�ารา ข้าไม่อยากจะยุ่งกบัเขา 

เพียงเอ่ยทักเล็กน้อย เห็นเขาไม่ไยดีก็นึกว่าเขาก�าลังโกรธ ข้าคร้านจะ

แยแสเขาจงึเปิดหีบออกเอง แล้วน�าหนงัสอืไม้ไผ่แต่ละกระบอกไปวางบน

ชัน้วางทีอ่ยู่ด้านนอกสดุ วางไปจนเกือบหมดแล้ว พบว่าตลอดมาไม่มเีสียง

ตอบสนองใดๆ ข้าค่อยนึกแปลกใจขึ้นมา รอจนเดินอ้อมชั้นวางหนังสือ

กับฉากบังลมไป ถึงค่อยเห็นเขาน่ังพิงผนังทิศตะวันตก บนร่างมีมีดสั้น 

ปักคาอยู่เล่มหนึ่ง ข้าตกใจจนทรุดลงกับพื้น ร้องเรียกคนมา"

เฉิงเซ่าซางอับจนถ้อยค�า นี่มันความบังเอิญอะไรกัน

"จรงิอยู่ท่ีฮหูยินจะชีแ้จงเช่นนีก้ไ็ด้ ทว่าตามค�ากล่าวของใต้เท้าจี ้อ้อ 

ไม่สิ ไม่เฉพาะแค่ใต้เท้าจี้...ผู้อื่นก็ล้วนกล่าวว่า...เป็นท่านลากศพของ

คุณชายเหลียงออกจากหีบไปจัดวางพิงผนัง จากนั้นย้ายหนังสือไม้ไผ ่

ในเรือนต�ารามาใส่เข้าหีบสองสามม้วนพอเป็นพิธี" แม้ในเรือนต�าราของ

เหลียงซั่งมีหนังสือไม้ไผ่อยู่ไม่เท่าไร ทว่าก็มากพอจะเติมเต็มหีบต�ารา 

ใบหนึ่งได้

โย่วถงสาวใช้คนสนิทแก้ต่างอย่างรุ่มร้อน "ตอนคุณหนูข้าเปิดหีบ 

ที่ริมทะเลสาบ บ่าวชายสองคนล้วนเห็น ในหีบไม่มีคนจริงๆ เจ้าค่ะ"
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เฉิงเซ่าซางถอนใจเอ่ยท้วง "บ่าวชายสองคนน้ันฮูหยินพามาจาก

สกุลชวีกระมัง ถึงกับช่วยฮูหยินหาบศพแล้ว นับประสาอะไรกับแค่ช่วย

ปกปิด เจ้าพูดออกไป ผู้อื่นก็ไม่เชื่อหรอก"

โย่วถงอึ้งงันไปชั่วครู่ ก่อนโถมตัวลงกับพื้น ร�่าไห้อย่างหนัก "วันนั้น

บ่าวก็บอกแล้ว ให้บ่าวเป็นคนรับข้อหาฆ่าคนตายน้ีเสีย แต่คุณหนูกลับ

ไม่ยินยอม!"

ชวีหลิงจวินลูบเรือนผมของสาวใช้คนสนิทพลางถอนใจกล่าว 

"โย่วถงเด็กโง่ เจ้าโตมากับข้าแต่เล็ก เจ้าฆ่าคนกับข้าฆ่าคนมีอันใด 

ต่างกันเล่า อย่างไรข้าก็ต้องลงเอยด้วยข้อหาบงการสาวใช้ไปสงัหารสามี

อยู่ดี หน�าซ�้ายังจะดึงเจ้าพ่วงเข้ามาอีกคน"

โย่วถงร�่าไห้อย่างปวดร้าวไม่คลาย

เฉงิเซ่าซางกล่าว "ผูเ้ยาว์จะขอดเูสือ้คลมุขนสตัว์ท่ีโย่วถงสวมวันนัน้

ได้หรือไม่เจ้าคะ ดีที่สุดคือแม้แต่เสื้อผ้าที่นางสวมวันนั้นก็จะขอดูด้วย 

สักหน่อย"

ชวีหลิงจวินตอบรับ แล้วให้โย่วถงท่ียังสะอึกสะอื้นพาเฉิงเซ่าซาง 

ไปด้านหลัง

ห้องของโย่วถงมิได้อยู่รวมกับสาวใช้อื่น หากแต่นอนในห้องท่ี 

กั้นขึ้นด้านหลังห้องนอนของผู้เป็นคุณหนูเพื่อจะได้อยู่ดูแลใกล้ๆ

ตอนท่ีเฉงิเซ่าซางคอยในห้องนอนของชวีหลงิจวนิ เหลยีวซ้ายแลขวา 

แล้วเห็นสิ่งที่คุ้นตายิ่งชิ้นหนึ่ง ท�าให้ใจนางกระตุกวูบอย่างห้ามไม่อยู่

ไม่ช้าโย่วถงก็ประคองเสื้อคลุมขนสัตว์ของชวีหลิงจวินกับเสื้อผ้า 

ที่ตนสวมในวันน้ันออกมา เฉิงเซ่าซางพลิกดูอย่างละเอียดลออรอบหนึ่ง 

พบว่าไม่มีรอยเลือดกับจุดที่น่าสงสัยสักนิดจริงๆ จึงยุติเพียงเท่านี้
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ถัดจากนัน้เฉงิเซ่าซางตัง้ใจจะไปดใูนเรอืนต�าราทีเ่กิดเหตสุกัหน่อย 

ใครจะรูห้ยวนเซิน่ซึง่ยืนอยู่ใต้ทางระเบยีงได้ยินเข้า ถึงกับยิม้ละไมติดตามมา

"มารดาท่านเคร่งขรมึเพียงนัน้ ไฉนท่านจงึชอบย้ิมเย่ียงน้ีได้" เฉงิเซ่าซาง 

เอ่ย

หยวนเซิ่นยังคงคลี่ยิ้มน้อยๆ "ก็คนครอบครัวเดียวกันนี่ เก็บจุดเด่น

เสริมจุดด้อยอย่างไรเล่า ท่านแม่ไม่ชอบยิ้ม ไม่ชอบพูด ข้าจึงยิ้มให้มาก 

พูดให้มาก"

"แล้วท่านตามข้ามาท�าอันใด"

"อย่างไรเราสองก็มีความเก่ียวพันกันอยู่บ้าง ข้าไปเป็นเพ่ือนเจ้า  

เจ้าจะได้ไม่หวาดกลัว"

"หวาดกลัว?! เมื่อแรกศพที่ข้าเห็นนอกอ�าเภอหวาแค่นับร้อย 

เสียเมื่อไร! ฮ่าๆ หวาดกลัว? ข้าเขียนอักษรสองตัวนี้ไม่เป็นหรอก!"

หยวนเซิน่ชะงักฝีเท้า ย่ืนมอืหักก่ิงไม้ก่ิงหนึง่มาชตูรงหน้าเฉงิเซ่าซาง 

"เจ้าเขียนอักษรสองตัวน้ีมาดูที ใช้รูปแบบอักษรบนหนังสือพิธีการนะ  

ห้ามใช้รูปแบบอักษรที่เจ้าหน้าที่ขุนนางชั้นผู้น้อยมักใช้"

เฉิงเซ่าซางถลึงตาจ้องเขาอยู่เป็นนาน สุดท้ายตนเองกลับหัวเราะ

ออกมาก่อน "ข้าน่ะเขียนไม่เป็นจริงๆ!" ด้านการเรียนของนางฮองเฮา 

ไม่เคยตั้งเกณฑ์บังคับ ยึดว่าเข้าใจในเหตุผลคือหลักส�าคัญอันดับหนึ่ง

ดวงหน้าแต้มย้ิมของเด็กสาวปานบุปผา เปิดเผยเปี่ยมชีวิตชีวา  

แม้ยามนีเ้ป็นฤดเูหมนัต์ ในช่องอกของหยวนเซิน่กลบัคล้ายพกพาเตาอุน่

เล็กๆ หนึ่งใบ

เหลียงชิวเฟยที่ติดตามอยู่ด้านหลังคนทั้งสองฟังแล้วเหลือกตา 

ไม่หยุด เป็นเดือดเป็นแค้นย่ิงกว่าตนเองถูกสวมหมวกเขียวเสียอีก ทว่า
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หยวนเซิ่นมีฐานะสูงส่ง คารมคมคาย ชั่วขณะหนุ่มน้อยจึงคิดไม่ออกว่า

ควรพูดอันใดไปคุกคามให้อีกฝ่ายล่าถอยดี

"ท่านกวนให้ผู้อื่นชังน�้าหน้าเช่นเคย ชอบขุดคุ้ยจุดอ่อนของผู้อื่น 

อยู่เรื่อย!" เฉิงเซ่าซางเท้าสะเอวขึงตา แต่กลับอยากยิ้มอย่างอดไม่ได้

หยวนเซ่ินคล้ายถูกด่าทอจนปลอดโปร่งไปท้ังตัว จึงหัวเราะร่วน 

เสียงกังวาน

"อย่าหัวเราะสิ อย่าหัวเราะ ตอนน้ีคนสกุลเหลียงก�าลังมีเร่ืองถึง 

ชีวิตคนเชียวนะ! ท่านหัวเราะเย่ียงนี้หาเรื่องถูกฟาดหรือไร! เลิกหัวเราะ

ได้แล้ว ต่อให้ท่านเป็นบุตรชายของเหลียงฮูหยินก็เถอะ ระวังจะถูกผู้อ่ืน

แอบตีหัวเข้าให้!" เฉิงเซ่าซางเหลียวมองรอบด้านอย่างเคร่งเครียด

หยวนเซิน่ค่อยๆ เก็บเสยีงหวัเราะแล้วค้อมค�านบัต�า่ๆ "เซ่าซางจวิน 

ข้าน้อยขออภัย ณ ตรงน้ี" เขายืดกายขึ้น ส่งย้ิมมองเด็กสาว "ข้ารู้ว่า 

เซ่าซางจวนิหาญกล้าเดด็เดีย่วเหนือใคร เมือ่ครูเ่ป็นข้าน้อยพูดสามหาวเอง"

เฉงิเซ่าซางเหน็เขาพูดจาจรงิใจ จงึคลีย้ิ่มตอบ "เร่ืองเลก็เท่าน้ีให้แล้วกัน 

ไปเถิด ข้าไม่เก็บมาใส่ใจหรอก ความจริงข้ารู้ความคิดของท่าน ท่านเอง

ก็อยากแบ่งเบาความกังวลให้มารดากับผู้ว่าการเหลียง เช่นนั้นพวกเราก็

ไปด้วยกัน"

เหลียงชิวเฟยเห็นทุกสิ่งน้ีคาตา รู้สึกแต่ว่าเลือดลมตีกลับ สุดจะ 

ทานทนได้ต่อไป เขาจึงกระซิบสั่งการองครักษ์ด้านหลังตนสองประโยค 

องครกัษ์ผูน้ั้นมองคนเบือ้งหน้าทีม่รีปูโฉมและวยัสมกันคูน้ั่นเพียงแวบเดยีว 

ก็เข้าใจได้แทบจะในเสี้ยวอึดใจ รีบรับค�าสั่งจากไปอย่างรวดเร็ว

ฝ่ายหลงิปูอ้ีย๋ามนีก้�าลงัจบัเข่าสนทนาลบักับเหลยีงอูจ๋ีท้ีห้่องชัน้ใน
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อันเงียบเชียบแห่งหนึ่ง

"ใต้เท้าผู้ว่าการตรองดูให้ดี ข้าไม่รีบร้อน"

"ในเมือ่ไม่รบีร้อน เหตใุดเจ้าจงึมาบบีคัน้ข้า" เหลยีงอูจ๋ีเ้อ่ยเสยีงเย็น

"ใต้เท้าเหลยีง ท่านนึกว่าตอนนีผู้ท้ีร้่อนรุม่คือรชัทายาทหรอื มใิช่เลย 

ตอนนี้ผู้ท่ีควรร้อนรุ่มที่สุดน่าจะเป็นตัวท่าน รวมถึงต�าแหน่งแห่งที่ของ 

สกุลเหลียงทั้งตระกูลในพระทัยฝ่าบาทต่างหาก"

เหลียงอู๋จี้นั่งก้มหน้า ยันฝ่ามือทรงกาย เงียบงันไม่เอ่ยค�า

หลิงปู้อี๋น่ังเป็นสง่าอยู่หน้าโต๊ะ สุ้มเสียงชัดกังวาน "คดีคนตายนี ้

ดคูล้ายซบัซ้อนซ่อนเง่ือน เรอืนต�ารากับห้องทีปิ่ดสนทิเอย เส้ือคลุมขนสัตว์

กับหบีต�าราเอย ยังมจีกัจัน่หยกกับดอกกุ้ยม่วงนัน่อกี...เหล่าน้ีรวมเข้าด้วยกัน 

แล้ว มีข้อสรุปได้เพียงหน่ึงเดียว ก็คือชวีซื่อลอบมีสัมพันธ์กับรัชทายาท 

สังหารเหลยีงซัง่แล้วยังหมายจะพ้นผดิ...ซึง่นีก็่เป็นผลลพัธ์ทีค่นในมมุมดื

ปรารถนาจะให้เป็นเช่นกัน"

เหลยีงอูจ๋ีป้วดศรีษะ "นีจ่ะเป็นไปได้อย่างไรเล่า นบัแต่ชวีซือ่ออกเรอืน 

ก็อยู่ที่เหอตงโดยตลอด ไม่เคยย่างเท้าเข้าเมืองหลวงเลย อีกอย่าง..."

"มิผิด ท่านรู้ว่าชวีซื่อไม่มีทางฆ่าเหลียงซั่ง เพราะนางมีวิธีปลีกตัว

จากเขาแล้ว ข้าเองก็รูว่้ารชัทายาทไม่มทีางฆ่าเหลยีงซัง่ เพราะรชัทายาท

ไม่ได้พบชวีซื่อมาสิบปีแล้ว...ทว่าคนนอกไม่รู้นี่" หลิงปู้อี๋แย้ง

เหลียงอู๋จี้ทรุดลงอย่างห่อเหี่ยว

หลิงปู้อี๋กล่าว "ค�าคนนั้นน่ากลัว รอค�าลือแพร่จนรู้กันกว้างขวาง  

ชื่อเสียงของรัชทายาทป่นปี้ เป้าประสงค์ของคนในมุมมืดก็ลุล่วงแล้ว"

เหลียงอู๋จี้เอ่ยเยาะ "เดิมข้านึกว่าเรื่องน้ีเป็นชวีซื่อท�าให้รัชทายาท

เดือดร้อน ตอนนี้ค่อยรู ้ว่าเป็นรัชทายาทต่างหากที่ท�าให้สกุลเหลียง 
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พลอยฟ้าพลอยฝน คนในมุมมืดเปลืองแรงท�าเร่ืองยุ่งยาก มีหรือจะแค ่

พุ่งเป้าไปที่สตรีอ่อนแอนางเดียว ที่แท้ก็ชี้ปลายกระบี่ไปที่ต�าหนักบูรพา! 

สกุลเหลียงต้องประสบกับเรื่องน่าเศร้าในครอบครัวโดยไม่รู้เร่ืองรู้ราว  

ตอนนี้จื่อเซิ่ง เจ้ายังจะมาบีบคั้นข้าอีกหรือ"

"สกุลเหลียงมิใช่ไร้ความผิดเสียทั้งหมดกระมัง" หลิงปู้อี๋ท้วงเรียบๆ 

"หรือว่าเหลียงซั่งมิได้แซ่เหลียง?"

เหลียงอู๋จี้ไม่เข้าใจความหมายของอีกฝ่าย

หลิงปู้อี๋เอ่ยเสริม "หากเหลียงซั่งประพฤติชอบ เป็นสามีภรรยากับ

ชวีซื่ออย่างดี รักใคร่ให้เกียรติกัน แน่นแฟ้นไร้ช่องว่าง แผนร้ายนี้ก็ไม่แน่

ว่าจะส�าเร็จได้ ทว่าเขากลับท�าตนเย่ียงเดรัจฉาน! ต้ังแต่เม่ือก่อนก็มีคน

ไม่น้อยรูว่้าพวกเขาสามีภรรยาไมป่รองดอง บดันีเ้รื่องแดงออกมา ยิง่ได้รู้

ว่าชวีซือ่ทนทกุข์จากการกระท�าอนัต�า่ช้าของเหลยีงซัง่ การปรกัปร�าให้ร้ายน้ี 

ก็ยิ่งหนักแน่น"

เหลยีงอูจ๋ีโ้มโห จงึเอ่ยเสยีงหนกั "ทีแ่ท้ล้วนเป็นความผิดของสกุลเหลียง 

สินะ! ใต้เท้าหลิงช่างคารมดีแท้"

"สะใภ้ของสกุลเหลยีง บตุรหลานของสกุลเหลียง จวนของสกุลเหลียง  

เรือนต�ารากับศิษย์ในส�านักศึกษาของสกุลเหลียง...หากมิใช่เรื่องของ 

สกุลเหลียง หรือว่ายังเป็นเรื่องของข้า?"

เหลียงอู๋จี้ถูกยั่วโทสะจนแทบหงายหลัง

หลิงปู้อี๋กล่าวต่อ "ใต้เท้าผู้ว่าการมิต้องโกรธข้า เมื่อครู่ข้ายังพูด 

ตกไปหน่ึงประโยค มิเพียงแต่ข้าท่ีรู้ว่ารัชทายาทไม่มีทางฆ่าเหลียงซั่ง  

ฝ่าบาทเองก็ทรงรู้ดีว่ารัชทายาทจะไม่ท�าแน่ แม้รัชทายาทกระท�าการ 

ไม่รอบคอบ แต่หากเพราะสกุลเหลยีงเป็นเหตทุีส่่งผลให้รชัทายาทตกอยู่
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ท่ามกลางน�้าคร�าซึ่งสาดมามืดฟ้ามัวดินน้ี ใต้เท้าผู้ว่าการเห็นว่าฝ่าบาท

จะทรงคิดเช่นไรเล่า"

เหลียงอู๋จี้ผวาวูบ โทสะสลายสิ้น ความพรั่นพรึงทะลักล้นข้ึนมา

แทนท่ี จงึขอความเห็นอย่างจรงิใจ "ขอถามจือ่เซิง่ เช่นน้ันสกลุเหลยีงควร

คลี่คลายเรื่องนี้อย่างไรดี"

หลงิปู้อีก๋�าลงัจะเอ่ยตอบ เบือ้งนอกก็พลนัแว่วเสียงองครกัษ์ของเขา

ขอเข้าพบ ครัน้ได้รบัอนญุาตเข้ามาแล้ว องครกัษ์ก็เอ่ยเสยีงเบาหลายประโยค 

ข้างหูผู้เป็นนาย หลิงปู้อี๋ถึงกับหน้าเปลี่ยนสีนิดๆ

เหลียงอู๋จี้สงสัยใคร่จะรู้อยู่บ้าง เมื่อครู่คุณชายสูงศักดิ์รูปงามท่ีอยู่

ตรงหน้าผู้น้ียังมีท่วงทีเย็นใจสบายอารมณ์ ยามโต้ตอบกับตนเจนจัด

ช�่าชอง ไม่เผยแววขลาดกลัวสักส่วนเสี้ยว ยามนี้ไม่รู ้เกิดเรื่องใดขึ้น  

จึงท�าให้อีกฝ่ายมีท่าทางเยี่ยงนี้ได้

หลิงปู้อี๋มุ่นค้ิว ก่อนจะพลันคลี่ย้ิมให้เหลียงอู๋จี้ "ผู้ว่าการเหลียง  

ท่านกับข้าสนทนากันท่ีน่ีได้เต็มท่ีไม่เป็นปัญหา ทว่าเครอืญาตสิกุลเหลยีง

ยังถกเถียงกันอยู่ด้านนอก ตามความเห็นของผู้เยาว์แล้ว ยังคงควบคุม 

สกัหน่อยจะดกีว่า หาไม่เกิดเลด็ลอดออกไปนอกจวน จะไม่เท่ากับราดน�า้มนั 

บนกองไฟหรือ"

เหลียงอู๋จ้ีอึ้งงัน ไม่ค่อยเข้าใจว่าญาติของตนทะเลาะกันอยู่ใน 

จวนตนเอง จะมอัีนใดเก่ียวข้องไปถึงรชัทายาทได้ กระน้ันด้วยไม่อยากให้ 

เกิดความวุ่นวายเพ่ิม เขาจึงตอบรับข้อเสนอแนะของอีกฝ่าย "จื่อเซิ่ง 

กล่าวถูกต้อง ข้าจะส่งคนไปบอกให้พวกเขาอย่าวู่วาม..."

"ผู้ว่าการมิต้องวุ่นวายใจ" หลิงปู้อี๋กล่าว "ยามน้ีคนสกุลเหลียง 

ท้ังวิตกว่าเกียรตภิมูขิองวงศ์ตระกูลจะย่อยยับในคราวเดยีว ทัง้วิตกว่าจะ
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พัวพันไปถึงรัชทายาท มีหรือจะเกลี้ยกล่อมได้โดยง่าย ส่งคนธรรมดาไป

ย่อมเปล่าประโยชน์ มิสู้ท่านส่งคุณชายหยวนเซิ่นไปดีกว่า ข้าเห็นว่าเขา

ดย่ิีง คณุชายหยวนเป็นคนสกุลเหลยีงครึง่ตวั ทัง้ยังรอบรูก้ว้างขวาง ชือ่เสยีง 

สูงส่ง วาทศิลป์เป็นเลิศ จะต้องสงบอารมณ์เครือญาติสกุลเหลียงได้แน่"

ผูว่้าการเหลยีงอูจ๋ีแ้ม้มากประสบการณ์ชวิีต ทว่ายามนีก็้ยังคงงนุงง

อยู่บ้าง "ขอบใจจื่อเซิ่งยิ่งนักที่ห่วงใยสกุลเหลียงเช่นนี้"

หลิงปู้อี๋ตอบอย่างมีมารยาทยิ่งยวด "มิต้องเกรงใจขอรับ"
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ขณะนี้เฉิงเซ่าซางก�าลังตรวจดูสถานท่ีเกิดเหตุกับหยวนเซิ่น นาง

มองดผูนงัฝ่ังทีเ่หลยีงซัง่น่ังพิงถึงแก่ชวิีตน้ันอยู่เน่ินนาน ก่อนเอ่ยด้วยความ

แปลกใจ "ในเม่ือถกูมดีสัน้หน่ึงเล่มเสยีบตรงท้อง ไฉนบนผนงันีไ้ม่มคีราบเลอืด 

สักเท่าไรเลย ได้ยินว่าบนศพเปรอะเลือดไม่น้อยน่ีนา" เหตุใดบนผนังจึง

ไม่เกิดรอยเลือดแบบฉีดกระจายเล่า

หยวนเซิ่นกล่าว "ข้าเคยไปดูศพแล้ว อาวุธที่ใช้คือมีดสั้นๆ เล่มหนึ่ง 

เพียงเสียบเข้าที่ท้อง ไม่ทะลุร่างออกไปแต่อย่างใด ดังน้ันด้านหลังของ 

น้าใหญ่จึงไม่มีเลือดไหลออกมา"

เฉิงเซ่าซางร้องฮึหนึ่งที "ฟังคล้ายการกระท�าของบุรุษก�าย�ามีพลัง 

ผู้หนึ่ง"

"เป็นสตรีที่ใช้แรงเหมาะเจาะก็ได้เช่นกัน" หยวนเซิ่นค้าน

เฉงิเซ่าซางเหลอืกตาใส่เขาก่อนถามต่อ "นอกจากแผลมดีท่ีคร่าชวิีต 

109
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บนร่างน้าใหญ่ของท่านยังมีรอยแผลอื่นหรือไม่"

หยวนเซิ่นขมวดค้ิว "ไม่เอ่ยถึงแผลเก่า บนข้อมือแต่ละข้างของ 

น้าใหญ่มรีอยข่วนใหม่ๆ หลายรอย ทว่าเช้าวันเกิดเหตุน้าใหญ่เพ่ิงมปีากเสยีง 

กับน้าสะใภ้ใหญ่ ตอนท่ีเขาหมายจะใช้ก�าลงักับนาง องครักษ์หญิงสองคน 

ยึดกุมสองมือเขาไว้...ดังน้ันเจ้าหน้าท่ีชันสูตรศพจึงไม่อาจชี้ขาดได้ว่า

ฆาตกรเคยยึดกุมข้อมือของน้าใหญ่หรือไม่"

เฉิงเซ่าซางถามอย่างระมัดระวัง "คือว่า...เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพม ี

ผ่าท้องน้าใหญ่ของท่านออกดูหรือไม่..."

หยวนเซิน่ไม่พอใจ สะบดัแขนเสือ้กล่าว "ไยเซ่าซางจวินถามเย่ียงนี้ 

แต่ไรมาล้วนยึดถือผู้ตายเป็นใหญ่ เชิญเจ้าหน้าที่มาตรวจดูศพก็เป็น 

การกระท�าอนัจ�าใจแล้ว น่ียงัจะให้ผ่าท้องอกี? ไม่เท่ากบัมองข้ามศลีธรรม

กับความรู้สึกของญาติหรือ ถึงอย่างไรน้าใหญ่ก็เป็นบุตรชายคนโตท่ี 

เกิดจากภรรยาเอกของท่านตา หากศพของเขาไม่สมบูรณ์ สกุลเหลียง 

ย่อมอัปยศทั้งตระกูล!"

เฉิงเซ่าซางรีบยกมือขอให้ละเว้น "ได้ๆๆ ถือว่าข้าพูดผิดไป ไม่ผ่า 

ก็ไม่ผ่าส!ิ ข้าเพียงแต่อยากรูว่้าวันน้ันน้าใหญ่ของท่านกินสิง่ใดบ้างกันแน่" 

เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพยุคนี้คงจะดูแค่ช่วงเวลาการตายเท่านั้น

หยวนเซิ่นเลิกขุ่นเคือง เอ่ยอย่างคล้ายฉุกคิดอันใดได้ "...ดูเหมือน

แต่แรกเริ่มเจ้าก็คิดว่าคนที่ฆ่าน้าใหญ่เป็นผู้อื่น น้าสะใภ้ใหญ่กับโย่วถง

เป็นผู้บริสุทธิ์"

"มผิดิ" เฉงิเซ่าซางพยักหน้ารบั "วานซนืตอนข้ามาท่ีน่ีก็คดิเช่นนีแ้ล้ว"

"นี่เพราะเหตุใด" หยวนเซิ่นกังขา

"ข้อแรก...เพราะน้าใหญ่ของท่านถูกแทงจากด้านหน้า ต่อให้ 
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ด้านหลังไม่มีเลือดออก แต่ด้านหน้าน่ะ ถ้าปากแผลใหญ่เพียงน้ัน ผู้ที่

ลงมีดจะไม่มีรอยเลือดเปรอะแม้สักหยดได้อย่างไร ทว่าเสื้อผ้ารวมถึง 

เสื้อคลุมขนสัตว์ท่ีโย่วถงสวมในวันน้ันล้วนไม่มีคราบเลือดสักนิดเดียว  

ข้าเคยให้คนไปสอบบ่าวท่ีเหลือแล้ว พบว่าโย่วถงไม่มีพฤติกรรมปกปิด

หรือทิ้งท�าลายเสื้อเปื้อนเลือดเลย"

หยวนเซิ่นย้ิมกล่าว "เซ่าซางจวินมีความเห็นสูงส่งโดยแท้ เอาเถิด 

เช่นนั้นข้อสองเล่า"

เฉิงเซ่าซางตอบ "ข้อสองน่ะหรือ เพราะใต้เท้าหลิงบอกข้าว่าเขา 

พอจะรู้จักชวีฮูหยินกับสกุลชวีไม่มากก็น้อย คดีฆ่าคนตายนี้น่าจะไม่ใช่

การกระท�าของฝ่ายชวีฮูหยิน เขาฉลาดกว่าข้า เชื่อเขาย่อมจะไม่ผิด"

หยวนเซิ่นฉุนกึก เดินห่างไปทันใด กระท่ังหยุดยืนริมหน้าต่าง 

ค่อยหมุนตัวมาเอ่ยประชด "ในเมื่อเขาถูกต้องทุกอย่าง เจ้ายังจะมาท่ีนี ่

ท�าอันใด เป็นเด็กดีอยู่บ้านรอเขาปิดคดีก็พอ!"

เฉิงเซ่าซางไม่นึกโกรธ ยังคงตอบอย่างยิ้มแย้ม "เพราะข้ากับเขา 

คิดไม่เหมือนกันน่ะสิ ข้าเห็นว่าควรสืบหาเบาะแสจับกุมคนร้ายตัวจริง  

คืนความบริสุทธิ์ให้รัชทายาทกับชวีฮูหยิน"

"แต่หลิงปู้อี๋กลับไม่คิดเช่นนี้" ดวงตาหยวนเซิ่นแฝงรอยยั่วเย้า

"มิเพียงแต่เขาที่ไม่คิดเช่นนี้ เกรงว่าคุณชายหยวนเองก็ไม่คิดเช่นนี้

เหมือนกัน...ที่พวกท่านคิดคือจะสยบเหตุวุ่นวายน้ีอย่างไรให้สมบูรณ์"  

เฉิงเซ่าซางเอ่ยอย่างเยือกเย็น "หาไม่ด้วยสติปัญญาของคุณชายหยวน 

คงไม่อยู่เฉยจนถึงตอนนี้หรอก"

แววตาของหยวนเซิน่วูบไหว ชัว่ครูใ่ห้หลงัจงึย้ิมกล่าว "เซ่าซางจวิน 

เบือ้งหลงัเรือ่งนีพ้ลกิผนัสดุคาด ลกึล�า้สดุหย่ัง สบืมากไปหนึง่ส่วนไม่แคล้ว
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พัวพันเกินควร ทว่าเดนิขาดไปหนึง่ก้าวก็ง่ายท่ีจะกลบัมามอืเปล่า อนัทีจ่รงิ... 

อาจเป็นหลิงปู้อี๋ต่างหากที่ถูกต้อง"

เฉงิเซ่าซางเอ่ยอย่างไม่ตดิใจแม้แต่น้อย "ใต้เท้าหลิงย่อมถูกต้องอยู่แล้ว  

พวกท่านล้วนถูกต้อง แต่ข้าก็ถูกต้องเช่นกัน ข้าเพียงอยากรู้ว่าเหลียงซ่ัง

ตายอย่างไรกันแน่...ทุกคนต่างท�าในส่วนของตนเองไปก็พอ"

หยวนเซิน่เอยีงศรีษะตรกึตรอง ก่อนตอบปนย้ิม "ก็ถูกของเจ้า เพียงแต่... 

พักน้ีเซ่าซางจวินอารมณ์เย็นขึ้นไม่น้อยทีเดียว หากเปลี่ยนเป็นเมื่อก่อน 

ไม่พ้นสามประโยคจะต้องทะเลาะกับข้าแล้ว"

เฉงิเซ่าซางขบคิดเลก็น้อย "อืม คงเพราะข้าพบเจอบรุษุทีดี่กับข้ามาก 

แสนมากกระมัง"

สีหน้าหยวนเซิ่นเย็นเฉียบทันใด

"เมื่อก่อนข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะออกเรือนกับบุรุษเช่นใต้เท้าหลิง  

ช่วงเวลาที่พวกเราสองคนทะเลาะกันยังมากกว่าช่วงเวลาที่ดีกันเสียอีก" 

เฉงิเซ่าซางมองไปทางผนงัทิศเหนอื นอกหน้าต่างกลมเล็กสามบานทีเ่รียงตัว 

เป็นรูปอักษร 'ผิ่น' นั้น แลเห็นน�้าทะเลสาบใสเย็น ระลอกแสงทอดไกล 

"แต่ตอนนี้มาคิดดูแล้ว คล้ายว่ามาเยือนโลกใบนี้หนึ่งเที่ยว หากข้าไม่ได้

พานพบเขา ก็คงเหมือนขาดอะไรบางอย่างไป

ดังนั้นคุณชายหยวน...ข้ากับใต้เท้าหลิงยังจะทะเลาะกันอีก มิใช่

เพราะท่าน ก็เป็นเพราะเรื่องอ่ืนสักเรื่อง แต่เกรงว่าพวกเราคงจะ 

ไม่แยกทางกันด้วยเหตุนี้หรอก...ท่านยังคงไปดูตัวให้ดีๆ เถิด"

ในปากหยวนเซิน่ขมเฝ่ือน "แล้วเจ้ายังให้ข้ามาเป็นเพ่ือนเจ้าถึงท่ีนี?่"

"เพราะข้าไม่เคยเหน็ศพน้าใหญ่ของท่าน ย่อมต้องหาใครสกัคนมา 

สอบถามน่ะสิ อีกอย่าง...ท่านจะรั้งอยู่ที่นี่อีกไม่นานแล้ว"



52 ดุจรักดั่งห้วงดาราพร่างพราย 5

"อันใดเรียกว่า 'รั้งอยู่ไม่นาน'?" หยวนเซิ่นฉงน

เฉิงเซ่าซางหมุนตัวกลับมา คลี่ย้ิมจนตาหยี "ท่านรออีกประเดี๋ยว  

ข้าคะเนว่าใกล้เวลาแล้วล่ะ นั่นอย่างไร มาแล้ว"

บ่าวสงูวัยท่ีดทู่าทางเป็นพ่อบ้านจวนสกุลเหลยีงรีบรุดเข้ามาในเรือน 

คารวะหนุ่มสาวท้ังสองก่อนเอ่ย "คุณชายหยวน ใต้เท้าผู้เฒ่าหลายท่าน

อยู่ด้านหน้ามปีากเสยีงกันรนุแรง ใต้เท้าผูว่้าการจงึให้เชญิท่านไปห้ามทพั 

ขอรับ"

หยวนเซิน่มองดูเฉงิเซ่าซาง เห็นนางส่งย้ิมให้ด้วยสีหน้าเช่นผูบ้รสุิทธ์ิ 

เขาขึงตาอยู่เป็นนาน คิดแล้วรู้สึกว่าตนเองชวนระอา จึงส่ายหน้าเหยียด

แขนเสื้อยาว เดินตามบ่าวสูงวัยผู้นั้นออกไป

เหลียงชิวเฟยที่เดินตามพ่อบ้านจวนสกุลเหลียงเข้ามามีรอยย้ิม 

แต้มคิ้วตา เอ่ยอย่างกระตือรือร้นย่ิงยวด "นายหญิงน้อย ท่านต้องการ 

ผู้ช่วยเช่นไรสั่งข้าน้อยมาได้เต็มท่ีเลยขอรับ! คนแซ่หยวนพ่ึงไม่ได้จริงๆ 

เสียด้วย เมื่อครู่ท่านไม่ควรเชิญเขามาสืบคดีด้วยกันเลย!"

"เจ้าพอได้แล้วกระมงั! ไม่ใช่เพราะนายน้อยของเจ้าหรอื!" เฉงิเซ่าซาง 

โต้กลับ "ข้าอยากไปดูศพของเหลียงซั่งตั้งแต่วานซืนแล้ว แต่นายน้อย 

ของเจ้าบอกว่าตราบใดที่เขายังมีลมหายใจอยู่หน่ึงเฮือก ข้าจงเลิกหวัง 

ที่จะไป! ช่างน่าขันเสียไม่มี ข้าเห็นศพมาน้อยหรือไรกัน!"

เหลียงชิวเฟยรีบแก้ต่าง "มิอาจกล่าวถ้อยค�าเช่นนี้ เห็นศพเป็นพืด

ในสนามรบกับลบูคล�าศพศพหน่ึงอย่างถ่ีถ้วน นัน่มนัคนละเรือ่งกันเลยนะ

ขอรับ!"

"ข้าไม่ได้จะลูบคล�าศพนั้นกับมือข้าเองเสียหน่อย แค่ให้เจ้าหน้าท่ี

ชันสูตรศพเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนข้าเพียงมองดูเท่านั้น!"
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"ตอนตรวจศพจะต้องเปลือ้งผ้าผ่อนท้ังร่าง เหลยีงซัง่เป็นบรุษุวัยฉกรรจ์ 

ผู้หนึ่ง ให้...ให้...ให้ท่านชมดูสิ่งนั้น อย่าว่าแต่นายน้อยเลย ข้าน้อยเองก็

ขอยอมตาบอดให้รู้แล้วรู้รอดไป!"

"พูดเหลวไหลให้น้อยๆ หน่อย! หากวานซืนข้าได้ตรวจศพ คงพบ

จักจั่นหยกในปากเหลียงซั่งชิ้นนั้นแต่แรก เป็นเพราะพวกเจ้าเหล่าบุรุษที่

คร�่าครึนี่เอง ถึงหวิดจะท�าให้เสียการใหญ่! เจ้าจงออกไปให้ข้าบัดเดี๋ยวนี้ 

ข้าคนเดียวก็เพียงพอ!"

เสียงโต้แย้งภายในเรือนต�าราแว่วออกมา หยวนเซิ่นที่อยู่ด้านนอก

ชะงักฝีเท้าเหลียวกลับไป ราวได้ยินเสียงอันไพเราะของเด็กสาว

พ่อบ้านจวนสกุลเหลยีงผูน้ัน้หนักลบัไปมองแล้วย้ิมกล่าว "แม่นางน้อย 

สกุลเฉิงผู้นี้โฉมงามหลักแหลมนะขอรับ"

หยวนเซิ่นขานดังอืมเบาๆ หนึ่งที ก่อนออกเดินอีกครา

นบัแต่วยัแรกรุน่ เขาเคยคดิค�านวณอย่างละเอยีดเก่ียวกับตวัเลอืก

ภรรยา ไม่ว่าจะเป็นชาติก�าเนิด วงศ์ตระกูล ชื่อเสียง ยศขุนนางของบิดา

กับพี่ชาย ขั้วอ�านาจที่เกี่ยวดองเป็นเครือญาติ ตลอดจนอุปนิสัย ความรู้

ความสามารถ และรปูโฉม...เขาเคยคิดมาทัง้สิน้ แต่งภรรยาผิด ภัยลามถึง 

สามรุ่น ดังนั้นเขาจึงแสนจะรอบคอบมาโดยตลอด

ตอนนี้เขาอายุยี่สิบเอ็ดแล้ว เรื่องแต่งงานไม่เหมาะจะประวิงต่อไป 

เขาจึงยึดตามความต้องการของตน คัดสรรตัวเลือกภรรยาที่ 'เหมาะสม' 

ไปตามขั้นตอน ดุจเดียวกับก�าหนดแผนงานราชการ

อ่อนโยนเปิดเผย ภมูฐิานรูเ้หตผุล รปูโฉมความสามารถเพียบพร้อม... 

เขาเฟ้นแล้วเฟ้นอกี ประวิงแล้วประวงิอกี ทว่าอย่างไรก็ไม่อาจพึงพอใจเขา 

เสียที แรกเริ่มเขาเองก็ไม่เข้าใจสาเหตุ ตอนน้ีมาคิดดูแล้ว อาจเพราะ 
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พวกนางล้วนมิใช่แบบเฉิงเซ่าซางกระมัง

แต่นั่นแล้วอย่างไร วางหมากช้าไปตัวเดียว พ่ายแพ้ท้ังกระดาน  

ชวีหลิงจวินมีประโยคหนึ่งกล่าวได้ถูกต้อง...ชีวิตยังคงต้องด�าเนินต่อไป

สาวทอผ้านภาพราว มือเพรียวขาวขยับไหว ธารดาราแลตื้นใส  

สองฝั่งไกลเท่าใดกัน*

สองฝั่งไกลเท่าใดกัน...สองฝั่งไกลเท่าใดกัน...

ถึงที่สุดชีวิตก็ยังคงต้องด�าเนินต่อไป

เฉิงเซ่าซางอยู่ในเรือนตรวจค้นอย่างถ่ีถ้วนรอบหนึ่ง ไม่เพียงผลัก

ขยับชั้นวางหนังสือ ลูบคล�าโต๊ะต่างๆ รวมถึงทดลองปีนหน้าต่างดู ทว่า

ไม่มีสิ่งผิดปกติใดเลย จากนั้นนางยังเดินออกจากเรือนมาลองยืนดูไกลๆ

ความจริงเรือนต�าราหลังนี้มิใช่มีเพียงห้องเดียว ซ้ายขวาของห้อง 

ที่เหลียงซั่งประสบเหตุต่างมีห้องปีกอีกด้านละห้อง ท้ังสามห้องเรียง 

หน้ากระดานตดิกัน ห้องตรงกลางนัน้สว่างกว้างใหญ่ทีสุ่ด ห้องปีกตะวนัออก 

ก่อเตาเลก็ๆ ไว้สองเตา ยามท่ีเจ้านายต้องการสามารถปรุงอาหารอุน่สรุา

ในนั้นได้ ส่วนห้องปีกตะวันตกเป็นห้องขนาดกลางใช้ส�าหรับเก็บของ  

มขีองเก่าจ�าพวกเชอืก บนัได และโต๊ะวางกองอยู่ ด้านบนยังปิดคลมุด้วย

ผ้าหนาเนื้อหยาบ

ห้องครัวเล็กนั้นกวาดถูสะอาดสะอ้านย่ิง ในเตามีฟืนเหลือค้างอยู่ 

คาดว่าเพิ่งใช้งานไปเมื่อเร็วๆ นี้ ผิดกับห้องเก็บของที่สะสมไปด้วยฝุ่นผง

หนาบางไม่เท่ากัน ดูเหมอืนมเีครือ่งมอืบางชิน้มกัถูกหยิบใช้ ผ้าเน้ือหยาบ

* มีท่ีมาจากบทกวี 'ดาวหนุ่มเลี้ยงวัวอันไกลโพ้น' อ้างอิงต�านานเรื่องหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าซึ่งต้อง 

พรากจากอยู่คนละฝ่ังของทางช้างเผือก พรรณนาถึงความทุกข์ท่ีคูร่กัมอิาจได้อยู่ร่วม แม้นธารดาราท่ีคัน่กลาง

อยู่จะดูคล้ายตื้นและใส แต่กลับอยู่ไกลกันสุดจะนับ
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จงึมร่ีองรอยของการเปิดขึน้บ่อยครัง้ อกีทัง้บนพ้ืนกม็รีอยเท้าสบัสนปนเป

เฉิงเซ่าซางไม่ถอดใจ ย้อนกลับไปยังห้องเกิดเหตุ นางขยับย้าย 

ข้าวของแทบทกุชิน้รอบหนึง่ ดวู่าจะปรากฏทางลบัอนัใดหรอืไม่ ทว่าล้วน

คว้าน�า้เหลว นางจงึหยิบมดีสัน้ฝังอญัมณเีล่มเลก็ของตนออกมา ใช้ส่วนด้าม 

เคาะผนังไปทีละด้านเพื่อฟังว่าจุดใดมีเสียงกลวงโหวงหรือไม่ ปรากฏว่า

ยังคงไร้ผลลัพธ์ ผนังท้ังสี่ด้านล้วนเป็นไม้สลับอิฐตัน อาจมีหนาบาง 

ต่างกันไปบ้าง ทว่าเสียงโดยรวมของผนังแต่ละด้านล้วนเหมือนกัน

เฉงิเซ่าซางชกัทดท้อใจ นางเชือ่มัน่ว่าเหลยีงซัง่ไม่มีทางจะตายอย่าง

ไร้ที่มาที่ไปเด็ดขาด แต่หากไม่มีบุคคลที่สามเคยเข้ามาในห้องนี้ เช่นนั้น

เหลียงซั่งตายได้อย่างไรกันเล่า!

เห็นนางอ่อนล้า เหลียงชิวเฟยก็เดินยิ้มมาพูดใกล้ๆ "นายหญิงน้อย

หากเหน่ือยแล้ว มิสู้ไปพักก่อนสักครู่ ตามความเห็นของข้าน้อย ท่าน 

กลับวังไปน่ังคอยเลยก็ได้ รอข่าวดีจากนายน้อยเป็นพอ ดีกว่าเดินไป 

เดินมาอยู่ที่น่ีรอบแล้วรอบเล่า พ้ืนที่แค่เท่านี้ นายหญิงน้อยยังลูบคล�า 

ไม่หน�าใจอีกหรือขอรับ"

เดิมเฉิงเซ่าซางเหน็ดเหนื่อยท้ังใจกาย พอได้ยินวาจาน้ีนางยิ่ง 

เสียหน้าจนหัวเสีย ผลักไสขับไล่เหลียงชิวเฟยออกไป ทั้งตวาดส่ังเขา 

รวมถึงองครักษ์ที่เหลือให้ยืนอยู่ข้างนอก ห้ามมารบกวนนาง

หลังจากไล่ตะเพิดคนไปอย่างฉุนเฉียว หัวใจเฉิงเซ่าซางพลัน 

กระตุกวูบ...พื้นที่แค่เท่านี้?

นางผุดความคิดบางอย่างแล้ว

เฉิงเซ่าซางเริ่มจากเดินอยู่นอกตัวเรือน จากตะวันออกไปตะวันตก 

ใช้ฝีก้าววัดความยาวรวมของห้องทัง้สามจากด้านนอกรอบหน่ึง ค่อยแยก
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วัดความยาวด้านในของแต่ละห้อง นางเกรงว่าจะคลาดเคลือ่น จงึเดนิวัด

รวดเดียวซ�้าสามหน จากนั้นน�ามาหาค่าเฉลี่ย ผลออกมาเป็นดังที่คิดจริง

เสียด้วย...

ความยาวรวมด้านนอกของห้องทัง้สามเฉลีย่ได้เก้าสบิห้าก้าว ความยาว 

ด้านในของห้องครวัเลก็คอืสบิสามก้าว ห้องเก็บของย่ีสบิสองก้าว ห้องหนงัสือ 

ที่เกิดเหตุสี่สิบสี่ก้าว ในส่วนต่างสิบหกก้าวน้ี เมื่อตัดความหนาของผนัง 

สีข้่างออกไป ต่อให้คิดหนาๆ หน่อย อย่างน้อยก็ต้องมคีวามยาวห้าหกก้าว 

ที่หายไป

พื้นที่เหล่านี้หายไปที่ใดได้เล่า

ห้องครัวเล็กไม่เพียงคับแคบ ยังมีคนเข้าออกบ่อยคร้ัง ซ�้ามีน�้าไฟ

ปะปน ดังนั้น...เฉิงเซ่าซางจึงเบนสายตาไปยังห้องเก็บของอันทึบทึม  

ครั้นเดินลึกเข้าไป นางพบว่าในนี้ขมุกขมัวมากจริงๆ เห็นอยู่ว่าด้านนอก

แสงตะวันสดใส แต่ในนีม้ช่ีองหน้าต่างเลก็ทีอ่ยู่สงูบนผนังทิศใต้ช่องเดยีว

ที่แสงพอจะลอดเข้ามาได้

นางเดนิไปยังผนังทศิตะวันออก ซึง่ก็คือผนังกัน้ระหว่างห้องหนังสอื 

จดุแท่งจดุไฟเลก็ๆ แท่งหนึง่ มองส�ารวจผนังด้านน้ีอย่างถ่ีถ้วน ไม่ต่างจาก

ห้องทีเ่หลยีงซัง่ประสบเหต ุบนผนงัห้องน้ีก็ใช้แท่งไม้ตีเป็นตาราง ยาวช่องละ 

ประมาณหนึ่งในสามจั้ง ผนังหนึ่งด้านมีช่องตารางเช่นน้ีราวสิบกว่าช่อง 

นีเ่ป็นรปูแบบการปลกูสร้างทีส่มยัก่อนนยิมอย่างย่ิง สามารถประคองผนงั

ไม่ให้เปลี่ยนรูปได้

เฉิงเซ่าซางก้มหน้า ชูแท่งจุดไฟส�ารวจพ้ืนข้างผนัง เน่ืองจาก 

หลังเกิดคดี เพ่ือจะหามศพของเหลียงซั่งออกไป พวกบ่าวเคยเข้ามาที่นี่

หยิบฉวยเปลไม้ไผ่ไปใช้ ส่งผลให้รอยเท้าบนพ้ืนสับสนยุ่งเหยิง กระน้ัน
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นางยังคงสงัเกตพบว่ามรีอยเท้าสองรอยทีค่่อนข้างพิเศษ เพราะสองรอยนี ้

มเีพียงครึง่ค่อนเท้า ซ�า้ปลายเท้ายังชีเ้ข้าหาผนัง และอยู่ห่างจากผนงัเพียง

หนึ่งช่วงก้าว

เหตุใดจงึมรีอยเท้าเย่ียงน้ีได้เล่า ยามว่ิงเรว็หากท้ิงรอยเท้าไว้คร่ึงเท้า  

นั่นไม่แปลกแม้แต่น้อย ทว่าปลายเท้าชี้เข้าหาผนัง...จะเอาศีรษะพุ่งชน

เข้าผนังไปหรอืไร เฉงิเซ่าซางเพ่งสมาธิขบคดิชัว่ครู่ก็คลีย้ิ่ม...นีเ่ป็นท่วงท่า

ขณะคนผู้หนึ่งจดจ่อออกแรงใช้สองฝ่ามือดันผนังน่ะสิ

คิดแล้วนางก็วางแท่งจุดไฟไว้ด้านข้าง หมายทดลองดูว่าตนจะ 

ดนัผนังขยับได้หรอืไม่ หากไม่ได้ค่อยไปเรยีกเหลยีงชิวเฟยจอมพูดมากน่ัน 

แล้วกัน ภายหลงัผลกัดนัจนสดุแรงเกิด เดมินางคิดจะไปเรียกคนมาช่วยแล้ว  

ใครจะรูฝ่้ามอืพลนัเลือ่นวบู ผนงัถึงกับถูกนางดันยุบตวัลงเป็นโพรง ขนาด

เท่ากับสองช่องตารางพอดี

นางตะลึงงันอยู่พักหน่ึง ก่อนชูแท่งจุดไฟ ย่างก้าวเล็กเข้าไปมอง

รอบด้านเพียงปราดเดียว นางก็เข้าใจทั้งหมดแล้ว

มิน่าเล่า อยู่ในห้องหนังสือนางเคาะอย่างไรก็ไม่มีความผิดปกติ 

ที่แท้เพราะห้องลับนี้เป็นห้องที่แทรกอยู่ระหว่างสองห้อง เหมือนขนมโก๋

สอดไส้ชิน้หนึง่ท่ีตัดขอบข้างออก ความกว้างของมนัเหมอืนกับอกีสามห้อง  

ทว่าความยาวกลับมีเพียงสามสี่ก้าว

เงาแสงของแท่งจุดไฟบิดส่าย ท้ังไม่เอนเอียงไปทางหนึ่งทางใด  

คาดว่าห้องลบัน้ีน่าจะมช่ีองลมหลายจดุ เสยีงจากเบือ้งนอกสามารถได้ยิน

ชัดแจ้ง ทว่าเสียงจากด้านในดูเหมือนเบื้องนอกไม่อาจจะได้ยิน เพราะ

เม่ือครู่ตอนเข้ามาคล้ายนางเตะอะไรสักอย่างล้ม องครักษ์กับบ่าวชาย

ด้านนอกดูเหมือนไม่มีใครใส่ใจเลย
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เฉงิเซ่าซางได้ยินเหลยีงชวิเฟยก�าลงัสัง่บ่าวรบัใช้เตรยีมอาหารกลางวัน  

ทั้งให้จัดน�้าหวานรสผลไม้เพิ่มมาหนึ่งกา ดีที่สุดให้จัดเป็นรสทับทิม นาง

ผลิยิ้ม คิดในใจว่า จอมพูดมากผู้นี้ยังนับว่าละเอียดอ่อน รู้ว่าข้าชอบกิน

ทับทิม เพียงแต่วันอากาศหนาวเยี่ยงนี้จะไปหาทับทิมได้ที่ใดกัน

นางหันหลังไป เห็นฝั่งด้านในของประตูเล็กท่ีตนเดินเข้ามาเมื่อครู่

ติดตั้งมือจับที่หลอมขึ้นจากเหล็กกล้าสองอัน คาดว่าเมื่อคนในห้องลับ

อยากจะออกไป สามารถดึงมือจับนี้

นางชูแท่งจุดไฟพลางเดินไปดูผนังฝั่งตรงข้าม และค้นพบมือจับ

เหล็กกล้าหน่ึงคู่อย่างง่ายดาย เดิมนางคิดจะดึงมัน ทว่าขบคิดเล็กน้อย 

ก็เปลี่ยนเป็นเอียงกายใช้ไหล่ดันแทน นางออกแรงอยู่สักพัก ผนังจึง 

เปิดเป็นช่อง ล�าแสงอันสว่างไสวสาดตรงเข้ามาในห้องลับทันที

ความพยายามไม่เคยหักหลังผู้มุมานะจริงๆ เสียด้วย ฝั่งน้ีก็คือ 

ห้องหนังสือที่เหลียงซั่งประสบเหตุ!

เฉงิเซ่าซางประหน่ึงได้กินผลเหรนิเซนิ* สบิแปดผล ความเหนือ่ยล้า

สลายสิน้ ทัว่ร่างปลอดโปร่ง ยินดีสดุประมาณ! มน่ิาเล่า นางค้นหาทางลับ 

ห้องลบัในห้องหนงัสอืของเหลยีงซัง่อย่างไรล้วนเปล่าประโยชน์ เป็นเพราะ

ประตูลับบานนี้เปิดได้เพียงจากฝั่งห้องลับนี้นี่เอง!

นางก้าวออกจากห้องลบั มวักระหย่ิมกับตนเองพักหน่ึง ขณะคดิจะ

ตะโกนเรียกเหลียงชิวเฟยมา เสียงกริ๊กหน่ึงหนพลันแว่วขึ้นท่ีด้านหลัง  

ไม่รอให้นางเหลียวกลับไป ฝ่ามือเย็นเยียบมีพลังข้างหน่ึงก็หิ้วตัวนาง 

กลับเข้าห้องลับไปในคราวเดียว สิ้นเสียงทึบๆ สองหน ประตูลับซ้ายขวา

สองบานล้วนถูกปิดลงเสียแล้ว

* ผลเหรินเซิน เป็นผลไม้เซียนในต�านาน มีรูปลักษณ์คล้ายโสมคน กินแล้วท�าให้อายุยืน
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"อนัทีจ่รงิข้าไม่เคยอยากรูว่้าเหลยีงซัง่ตายอย่างไร เพราะว่ากันถึงทีสุ่ด  

ผูท้ีจ่ะวางแหฟ้าตาข่ายดิน รวบการเดินทางของชวีหลิงจวินเข้าในแผนการ

ด้วยเช่นนี้ได้ หากมิใช่คนสกุลเหลียงเองย่อมไม่อาจท�าส�าเร็จ ย่ิงไม่ใช่ 

คนผู้เดียวจะท�าได้ลุล่วง" หลิงปู้อี๋กล่าว

เหลียงอู๋จี้หน้าด�าทะมึน ไม่เปล่งเสียงสักค�า

"บดัน้ีเรือ่งยังไม่ลกุลาม กรมอาญายังพอจะไว้หน้าสกุลเหลยีงได้บ้าง  

ทว่ารอจนยามท่ีโอรสสวรรค์พิโรธ มีรับสั่งจับกุมบ่าวทุกระดับชั้นใน 

สกุลเหลียงไปเค้นสอบอย่างละเอียดหนึ่งรอบ มีหรือยังจะสืบไม่ทราบ"

เหลยีงอู๋จีถ้อนหายใจกล่าว "ข้ารู ้เปรยีบกับให้คนของกรมอาญามา

ไต่สวน มิสู้ข้าเป็นผู้ซักถามเอง เพียงแต่...ระดมคนเริ่มสืบสวนเมื่อใด 

เกียรติภูมิของสกุลเหลียง..."

"หรือว่าตอนนี้เกียรติภูมิของสกุลเหลียงดีนัก?" หลิงปู้อี๋ถากถาง 

"ระดมคนในบ้านตนเอง ย่อมดีกว่าให้กรมอาญาระดมใช้ทัณฑ์ลงโทษ

กระมัง ใต้เท้าผู้ว่าการ ผู้แซ่หลิงขอกล่าวเพียงเท่านี้ สรุปคือภายในวันนี้

หากท่านไม่อาจมอบค�าตอบแก่ข้า เช้าวันพรุ่งนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาของ

ใต้เท้าจี้ก็จะมาถึงที่นี่เพื่อจับกุมคน"

เหลียงอู๋จี้โกรธกรุ่น "ภายในวันนี้? เจ้าใจร้อนเกินไปแล้ว..."

"เรื่องราวย่ิงลากยาว รัชทายาทก็ย่ิงได้รับผลเสีย! รอถึงสิบวัน 

ครึ่งเดือน ทุกผู้คนท่ัวเมืองหลวงเชื่อถือค�าลือเก่ียวกับรัชทายาทจนส้ิน  

ถึงตอนนั้นใต้เท้าผู้ว่าการสืบจนความจริงปรากฏก็ป่วยการแล้ว!"

เหลยีงอูจ๋ีถู้กต้อนจนมมุ เขาตบโต๊ะแรงๆ หนึง่หนก่อนตอบรบัเสยีงก้อง  

"ได้ ข้าจะจบักุมผูต้้องสงสยัท้ังหมดมาสอบสวน ให้ค�าตอบแก่จือ่เซิง่ก่อน

ตะวันตกดิน!"
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"ใต้เท้าผูว่้าการเฉยีบขาดย่ิง" หลงิปูอ้ีเ๋อ่ยปนย้ิมน้อยๆ "ข้าจะนิง่คอย

ฟังข่าวดี เรื่องยุติแล้วจะจัดเลี้ยงขอขมาที่เสียมารยาทต่อท่านในวันนี้"

เหลยีงอูจ๋ีโ้บกมอืตดิๆ กัน "เฮ้อ นีไ่ม่ต้องกล่าวถงึหรอก เป็นโชคร้าย

ของวงศ์ตระกูลต่างหาก โชคร้ายของวงศ์ตระกูล..."

ตอนนี้เององครักษ์หนุ่มน้อยค้ิวตาหมดจดผู้หนึ่งพลันบุกพรวด 

เข้ามาโดยไม่รายงานก่อน ถลาทรดุเข่าลงเบือ้งหน้าหลงิปูอ้ี ๋แล้วตะเบง็เสยีง 

เรยีกทนัใด "นายน้อย! แย่แล้วขอรบั นายหญงิน้อย...นายหญิงน้อย นาง...

นางหายตัวไป!"

หลงิปูอ้ีห๋น้าถอดส ีคว้าตัวองครกัษ์ผูน้ัน้แล้วถามเสียงกร้าว "เกิดเรือ่ง 

อะไรขึ้น! ข้าสั่งให้เจ้าเฝ้าดูนางไม่ใช่หรือ!"

เหลียงชิวเฟยเงยหน้าขึ้น ละอายใจจนหล่ังเหงื่อโซมใบหน้า  

"นายหญิงน้อยเดนิไปเดนิมาอยู่ในห้องสามห้องของเรือนต�าราโดยตลอด 

ตัง้แต่ต้นจนจบพวกข้าน้อยล้วนเฝ้าอยูน่อกเรอืน เมือ่ชัว่ครู่ก่อนยังเหน็นาง

เข้าๆ ออกๆ อยู่เลย ใครจะรูเ้พียงพรบิตาเดยีวนางกลบัหายตวัไปเสยีแล้ว 

นอกเรือนมีคนตั้งมากเพียงนั้น นอกจากพวกข้าน้อยก็ยังมีบ่าวชายหญิง 

ไฉนจึง...ไฉนจึงได้..."

หลิงปู้อี๋หันขวับมองไปทางเหลียงอู๋จี้ สีหน้าของชายหนุ่มเรียบสงบ 

ทว่าในดวงตาดุจมีเปลวเพลิงลุกโชติช่วง "ใต้เท้าผู้ว่าการ เกรงว่าวันน้ี 

ผู้เยาว์ต้องล่วงเกินจวนของท่านครั้งใหญ่แล้ว"

ภายในห้องลับอันเงียบสงัดอึมครึม มีเพียงแสงริบหรี่ส่ายไหวจาก

แท่งจุดไฟเล็กๆ แท่งนั้น บุรุษที่แต่งกายในชุดบ่าวผู้หนึ่งยืนอยู่ใต้แสงไฟ 

ริ้วกล้ามเนื้อบนใบหน้าโปนขึ้นนิดๆ ย่ิงแลดูดุร้ายน่าพร่ันพรึง เขาเดิน
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ประชิดมาทางเฉิงเซ่าซางช้าๆ พลางเปล่งเสียงหัวเราะอันชั่วร้ายเบาๆ 

ประหนึ่งก�าลังหยอกเย้าหนอนน้อยในอุ้งมือ

เฉงิเซ่าซางถูกคกุคามไปถึงส่วนท้ายของห้องลบัอนัแคบยาว จนกระท่ัง 

แผ่นหลังชิดติดผนัง นางเพียรบังคับตนเองให้ยืดกายตรงก่อนพลันเอ่ย 

"คุณชายเหลียงรู้สึกว่าฆ่าข้าแล้ว ตนเองก็จะรอดปลอดภัยได้?"

เหลยีงสยาหัวเราะเอ๊ิกอ๊ากสัน้กระชัน้ดุจเสียงของนกแสก "ห้องลับนี ้

ไม่มีใครล่วงรู้ ข้าเชือดเจ้าทิ้ง รอจนคลื่นลมผ่านพ้นค่อยมาสะสางศพเจ้า 

ใครกันจะรู้ได้"

"ไยคุณชายเหลียงไม่ถามเล่าว่าใต้เท้าหลิงไปท่ีใด ข้าอยู่ที่นี่ค้นไป

ค้นมา เขากลับสนทนาลับอยู่กับญาติผู้พ่ีของท่านจวบจนบัดน้ี ท่านว่า

พวกเขาก�าลงัพูดคุยอันใดกันอยู่" เฉงิเซ่าซางฝืนท�าเยือกเย็น ท้ังทีห่น้าผาก

ผุดเหงื่อซึม

เหลียงสยาชะงักไปเล็กน้อย ก่อนเอ่ยกลั้วหัวเราะหยัน "เจ้าไม่ต้อง

มาหลอกข้า!"

"ข้าไม่ได้หลอกท่าน!" เฉงิเซ่าซางพยายามควบคุมไม่ให้เสียงตนเองส่ัน  

"ความจริงเหตุที่ทุกคน รวมถึงใต้เท้าจี้ผู้เข้มงวดเที่ยงตรงถูกเรื่องระหว่าง 

ชวีฮูหยินกับรัชทายาทท�าให้ดวงตาพร่ามัวน้ัน ล้วนเป็นเพราะฐานะอัน 

สูงศักดิ์ของรัชทายาทเก่ียวโยงเป็นวงกว้างย่ิง หึๆ คนเป็นขุนนางเหล่านี้

มักชอบมองเรื่องราวไปในทางใหญ่โต คดียิ่งสะสางยากก็ยิ่งดี ผู้ที่พวัพนั

ย่ิงสูงศักดิ์ก็ย่ิงภาคภูมิใจกับผลงาน! ทว่าหากลองคิดดูอีกที เรื่องราว 

อาจไม่ได้สบัสนยุ่งเหยิงถึงเพียงน้ัน อาจแค่มคีนบางคนหมายใช้ประโยชน์

จากเรื่องของชวีฮูหยินกับรัชทายาทมาอ�าพรางตนเองก็เป็นได้"

ใบหน้าเหลยีงสยาค่อยๆ เขยีวคล�า้ "หรอืว่าหลิงปูอ้ีก็๋ทายออกแล้ว?"
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เฉิงเซ่าซางไม่กล้ากระท่ังจะปาดเหง่ือ ยังคงคลี่ย้ิมน้อยๆ "คิดสิว่า 

พ่ีชายท่านตายแล้ว ใครกันจะได้รบัประโยชน์สงูสดุ อนัทีจ่รงิไม่ใช่ชวีฮหูยิน  

หากแต่เป็นท่าน บตุรชายของพ่ีชายท่านเพ่ิงจะก่ีขวบ ส่วนผูว่้าการเหลยีง

ก็อายุสีส่บิหกสีส่บิเจด็แล้ว จนบัดน้ียังคงไร้บตุรชาย เม่ือพ่ีชายท่านจากไป  

ผูว่้าการเหลยีงนอกจากแต่งต้ังท่านเป็นผูน้�าสกุลรุน่ต่อไปก็ไม่มทีางอืน่อกี"

"ในเมื่อพวกเจ้าล้วนรู้แล้ว เหตุใดยังไม่มาจับข้าเล่า" เหลียงสยา

พลันใจเย็นลง เปล่งเสียงหัวเราะอันชวนสะพรึง

เฉงิเซ่าซางแสร้งถอนใจอย่างจนปัญญา "เพราะพวกเราไม่รู้ว่าท่ีแท้

ท่านฆ่าคนด้วยวิธีใดน่ะสิ! อย่างไรเสียท่านก็เป็นคุณชายสกุลเหลียง  

ดังค�าว่า 'ทัณฑ์ไม่ถึงขุนนางระดับสูง' จะให้จับท่านไปลงทัณฑ์ทรมาน 

ทีก่รมอาญาหนึง่ยกหรอืไร ย่อมต้องมหีลกัฐานจงึจะตัง้ข้อหาท่านได้! เฮ้อ 

น่าสะทกสะท้อนใจนัก ผูค้นล้วนยกย่องว่าใต้เท้าหลงิเก่งกาจจนน่าตระหนก  

แต่จนบัดนี้กลับยังคิดไม่ออกว่าท่านลงมือเช่นไรกันแน่!"

เหลยีงสยาหวัเราะร่วนดงัฮ่าๆ แล้วพูดอย่างได้ใจ "น่ันย่อมแน่นอน! 

วิธีการนี้เป็น..." เขาพลันชะงักกึก ก่อนคลี่ยิ้มเอ่ยต่อ "เป็นข้าที่เค้นสมอง

วางแผนออกมา! หากมใิช่แม่นางน้อยเย่ียงเจ้าคล�าหาเปะปะไปทัว่ ไม่ว่า

ผู้ใดขบคิดจนหัวแตกก็คิดไม่ออกหรอก!"

"ผู ้เยาว์กังขานัก ขอคุณชายเหลียงโปรดอย่าตระหนี่ค�าชี้แนะ"  

เฉงิเซ่าซางท�าเป็นบอบบางน่าสงสาร หวังใจให้กฎทีว่่า 'ตวัร้ายตายเพราะ

พูดมาก' น้ันบังเกิดผล เหลียงชิวเฟยเป็นคนรอบคอบ แม้ถูกนางต่อว่า 

ไล่ออกไป กระนั้นทุกๆ ไม่ถึงครึ่งเค่อล้วนเป็นต้องเข้ามาในเรือนดูว่านาง

ท�าอันใดอยู่

"วันน้ันข้าแฝงตัวเข้ามาในห้องลับนี้ตั้งแต่เช้า รอคอยจวบจน 
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ตอนใกล้เท่ียง ได้ยินพ่ีชายก่นด่าโย่วถงหญิงชั้นต�่านั่น ทั้งยังผลักชั้น 

วางหนังสือล้มลงอย่างเกรี้ยวกราด ข้ารอกระท่ังโย่วถงจากไปไกลค่อย 

ดันผนังออกไป พ่ีชายตกใจย่ิง เขาไม่เคยรู้เลยว่ามีห้องลับน้ี ความจริง 

ข้าก็ค้นพบมันโดยบังเอิญเช่นกัน ข้าแสร้งพูดล้อเล่น ฉวยจังหวะขณะ

สนทนาแทงเขาตายในมดีเดยีว แล้วผลกัเขาไปน่ังข้างผนัง งอพับสองเข่า

ของเขา ให้ศพดูเหมือนเคยอยู่ในหีบต�ารา จากนั้นใส่ยาสลบเล็กน้อยลง

ในป้านสรุา ค่อยกลบัมาซ่อนตวัในห้องลบั ถอดเสือ้นอกออก ผลดัเปลีย่น

เป็นชดุบ่าวชาย รอจนช่วงบ่ายชวีหลงิจวินค้นพบศพ ข้างนอกชลุมุนวุ่นวาย  

ข้าจึงฉวยโอกาสปะปนจากไป"

"แผนการเยี่ยม!" เฉิงเซ่าซางพูดสนับสนุนเต็มที่ "เห็นทีคนข้างนอก

ล้วนมองคุณชายผดิถนดั ท่านมเิพียงวรยุทธ์สงูส่ง ยังเจ้าปัญญามากแผนการ  

เรียกว่าเพียบพร้อมทั้งบุ๋นบู๊โดยแท้"

เหลียงสยาหัวเราะร่าอย่างกระหย่ิมใจ จากน้ันสีหน้าพลันขรึมวูบ 

คุกคามเข้าใกล้นางทีละก้าว "เจ้าไม่ต้องถ่วงเวลาหรอก หึๆ เพียงแต่... 

ดูเจ้าโฉมงามปานบุปผาหยก มิสู้ก่อนตายให้ข้าได้ส�าราญใจสักหน่อย"

เดมิเฉงิเซ่าซางหวาดกลวัย่ิงยวด ครัน้ได้ยินถ้อยค�านีก้ลับจดุประกาย 

ความคิดบางอย่าง ท่ีแท้ก็จะขืนใจก่อน เช่นน้ันนางก็มีโอกาสแล้วน่ะสิ  

นิ้วมือนางลอบแตะไปที่มีดสั้นฝังอัญมณีเล่มเล็กตรงข้างเอว

ห้องลบัมดืทมึเป็นทนุเดมิ ประกอบกับมดีส้ันเล่มเลก็น้ันถูกท่านลุงว่ัน 

สั่งท�ามาแบบหรูหราอลังการ เต็มไปด้วยอัญมณีไม่พอ ปลายสองด้าน 

ยังโค้งขึ้นดุจจันทร์เสี้ยว คนท่ัวไปได้เห็นล้วนต้องนึกว่ามันเป็นเพียง 

เครื่องประดับของเด็กสาวจ�าพวกเดียวกับหยกครึ่งวงกลม

ขณะท่ีเหลยีงสยาก�าลงัจะโถมตรงมา เสยีงอกึทึกก็ดงัข้ึนทีเ่บือ้งนอก 
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ได้ยินแต่เสียงตะโกนขององครักษ์ดังติดต่อกัน...

"แม่นางเฉิงเล่า แม่นางเฉิงหายตัวไป!"

"ห้องนี้ข้าดูแล้ว นางไม่อยู่! ห้องนั้นเล่า"

"ก็ไม่อยู่เหมือนกัน!"

"รบีปิดล้อมสามห้องนีไ้ว้ ห้ามใครเข้าออก อาเฟย เจ้าไปแจ้งนายน้อย 

เร็วเข้า!"

เหลยีงสยาหน้าเขยีวคล�า้ เฉงิเซ่าซางยืดกายตรงเอ่ยเยาะหยัน "ตอนนี ้

ต่อให้ท่านฆ่าข้าก็ออกไปไม่ได้แล้ว!" 

เหลียงสยาพุ่งตรงมาอย่างโกรธเกรี้ยว ปากก็ตะคอกล่ัน "นางเด็ก

ต�่าช้า!"

เฉงิเซ่าซางงอตวักลิง้หนึง่ตลบ ลอดผ่านใต้แขนของเขาไป ก่อนเอ่ย

เสียงเย็น "ท่านกับข้าไม่มีความแค้นในปัจจุบัน ทั้งไม่มีเรื่องบาดหมาง 

แต่หนหลัง ท่านไยต้องหาความกับข้าให้ได้เล่า มิสู้ปล่อยข้าจากไป ข้า

รบัรองว่าจะไม่พูดเรือ่งของท่านออกไปแน่ รอจนเหล่าองครกัษ์ถอนก�าลงั

แล้วท่านค่อยหนีไป มิใช่ดีพร้อมหรอกหรือ"

เหลียงสยาอึ้งงันไปชั่วอึดใจ ครั้นได้สติแจ่มใสก็ตวาดด้วยโทสะ  

"ข้ามีหรือจะเชื่อเจ้า! นางเด็กต�่าช้ากลอกกลิ้ง มอบชีวิตมา!"

เฉงิเซ่าซางเลง็ต�าแหน่งอย่างแม่นย�า ก่อนพุ่งปราดไปฉวยแท่งจดุไฟ 

ที่เสียบอยู่บนผนัง ย�่าดับแล้วเก็บซ่อนเข้าแขนเสื้อทันที

ในห้องลับพลันมืดมิดไปทั่ว เหลียงสยาไม่ได้พกแท่งจุดไฟมาด้วย 

จึงได้แต่ด่าทอพลางคล�าหาเด็กสาวท่ามกลางความมืด ฝ่ายเฉิงเซ่าซาง

ท่ีรูปร่างเล็กอ้อนแอ้น สดับฟังเสียงหายใจอันหนักหน่วงของเหลียงสยา

พลางลอดซ้ายหลบขวา ชั่วขณะเขาถึงกับไม่อาจจับตัวนางได้ ทว่าไม่ช้า
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เขาก็เข้าใจกุญแจส�าคัญ เริ่มคว้าจับต้ังแต่ปลายด้านหน่ึงของห้องลับ 

อันแคบยาว มือเท้ากางออกแกว่งไกว เดินหน้ารุกประชิดมาทีละก้าว  

ในที่สุดนางก็หมดหนทางจะหลบหลีก ถูกเขาจับกุมในก�ามือจนได้

เหลียงสยาบังเกิดจิตอ�ามหิต มือกดบนล�าคอเด็กสาวหมายจะ 

บบีเค้นให้ตาย ขณะเดยีวกันเฉงิเซ่าซางเองก็ก�ามดีสัน้เล่มเลก็ไว้ในฝ่ามอื 

หมายจะกรีดหนึ่งมีดบนหลอดเลือดแดงใหญ่ตรงล�าคอของเขา

ตอนน้ีเองเสียงอันกังวานทว่าเร่งร้อนของชายหนุ่มผู้หนึ่งก็ดังข้ึน 

ที่เบือ้งนอก น่ีเป็นเสยีงซึง่ต่อให้อยู่ท่ามกลางผูค้นนบัหมืน่ก็จะไม่ถูกมองข้าม 

เป็นอันขาด "นางอยู่ที่ใด!"

"เรยีนนายน้อย ทัง้สามห้องล้วนค้นจนทัว่แล้ว แม่นางเฉิงไม่อยู่จรงิๆ 

ขอรับ!"

"จื่อเซิ่ง แม่นางเฉิงเดินเตร่ไปที่อ่ืนแล้วไม่ได้บอกเหล่าองครักษ ์

หรือไม่" นี่เป็นเสียงของผู้ว่าการเหลียง

"ไม่หรอก นางแม้อายุน้อย ทว่าเป็นคนระวังรอบคอบ ยามปกติ 

เดินอยู่ในวัง น้อยครั้งนักจะไม่พานางก�านัลขันทีไปด้วย ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึง

สถานที่เช่นนี้ นางไม่มีทางจากไปโดยไม่บอกกล่าว!"

การเคลื่อนไหวของเหลียงสยากับเฉิงเซ่าซางหยุดชะงักโดย 

พร้อมเพรียง

ดวงตาของเฉิงเซ่าซางกลอกวูบหน่ึงก่อนกล่าว "ท่านอย่าฆ่าข้า 

จะดีกว่า ใช้ข้าเป็นตัวประกันเถิด"

เหลียงสยาแสยะย้ิมอย่างดุร้าย "พวกเขาหาท่ีนี่ไม่พบหรอก ข้า 

ฆ่าเจ้าแล้ว ซ่อนตัวจนฟ้ามืด พวกเขาสลายตัวไป ข้าค่อยหลบหนี!"

ขณะคิดจะพูดว่า 'แม้แต่ข้ายังหาห้องลับนี้พบ นับประสาอะไรกับ
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หลงิปูอ้ีเ๋ล่า' นางก็พลนัได้ยินเสยีงเคร้งคร้างระลอกหนึง่ดงัข้ึนทีเ่บือ้งนอก 

คล้ายเป็นหินเหล็กบางอย่างที่แสนหนักอึ้ง

เสียงพูดของหลิงปู้อ๋ีแม้ฟังคล้ายเรียบสงบ ทว่าระดับเสียงกลับ 

ดังก้องขึ้นมิใช่น้อย "ใต้เท้าผู้ว่าการ ขอล่วงเกินครั้งใหญ่แล้ว องครักษ์! 

ลงมือได้ จงรื้อสามห้องนี้ทิ้งเสีย!"

เหลยีงสยาตะลงึงัน เฉงิเซ่าซางเองก็ตาค้างอยู่บ้างขณะงมึง�า "ไฉน

ข้านึกไม่ถึงเรื่องรื้อเรือนนะ ท�าราวแมลงวันที่ไร้หัว มัวหาทางลับห้องลับ

อะไรกัน รื้อทิ้งซะก็แจ่มแจ้งทุกอย่างไม่ใช่หรือไร"

ตอนน้ีคนด้านนอกมาชุมนุมกันมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากแทรกปน

ด้วยเสียงร้องตกใจอันแหลมสูงของสตรี ยังมีเสียงอันชราภาพเสียงหน่ึง

ดงักังวานเป็นพิเศษ "ใต้เท้าหลงิตรกึตรองด้วย! จวนร้อยปีของสกุลเหลยีง 

ไฉนท่านจึง..."

"นี่เป็นศาลบรรพชนสกุลเหลียงหรือ เรือนนี้เซ่นไหว้บรรพชน 

ของท่านอยู่หรือไร เป็นชีวิตของภรรยาข้าที่ส�าคัญ หรือเป็นเรือนต�าราน้ี 

ทีส่�าคญั ท่านลงุสกุลเหลยีงผูน้ี้ วันนีห้ลงิจือ่เซิง่จดจ�าท่านไว้แล้ว รอวนัหน้า 

จะมารบัการชีแ้นะอกีครา! ฮ ึอย่าว่าแต่เรอืนไม้สลบัอฐิสามห้องเท่านีเ้ลย 

ต่อให้เป็นศาลบรรพชนสกุลเหลียงของท่านจริง วันนี้ข้าก็จะรื้อให้ได้!"
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