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คำ�นำ�นักเขียน

แรงบนัดาลใจในการเขยีนนยิายเรื่อง บปุผาซ่อนพษิ เกดิขึ้นครั้งแรก

เมื่อผู้เขียนได้ไปเยือนพระราชวังต้องห้าม หรือที่คนรู้จักกันว่า ‘พระราชวัง 

กู้กง’ ในครั้งนั้นไกด์ได้เล่าเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องเกี่ยวกบัประวตัศิาสตร์ 

และเรื่องเกี่ยวกับวังหลัง แต่ด้วยความที่ตอนนั้นผู้เขียนยังเป็นเพียงเด็ก 

จึงได้เก็บเรื่องเล่าที่ได้รู้เอาไว้ในความทรงจำา พร้อมกับความหวังว่าสักวัน 

จะได้มโีอกาสค้นหาข้อมูลเหล่านี้มากขึ้น

แรงบันดาลใจเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนวิชาโทด้าน 

Chinese Studies ได้มโีอกาสกลบัไปเยอืนพพิธิภณัฑ์และพระราชวงักู้กง ใน

ครั้งนี้อาจารย์ที่นำาทมีไปได้ให้ความรู้มากขึ้น แต่ ณ เวลานั้นด้วยหลายปัจจยั

ไม่เอื้ออำานวย ทำาให้ผู้เขียนเก็บข้อมูลที่ได้รับและแรงบันดาลใจทั้งหมดเอาไว้

อกีครั้ง

จนกระทั่งหนึ่งปีก่อน ผู้เขยีนได้มโีอกาสร่วมงานกบัทางหน่วยงานหนึ่ง

ของจนี ทำาให้ได้มโีอกาสกลบัไปเยอืนเมอืงจนีอกีครั้ง ในครั้งนี้ได้มโีอกาสร่วม

งานกบัผู้รู้หลากหลายท่าน ทั้งนกัโบราณคด ีนกัประวตัศิาสตร์ รวมทั้งได้รบั

ฟังคำาบอกเล่าเรื่องราวมากมายที่ไม่เคยได้รู้ ได้มโีอกาสเหน็บนัทกึต่างๆ และ



ของเก่าในอดตีมากมายที่ถูกขุดพบ

ด้วยข้อมลูที่มากขึ้น และด้วยความรูส้กึอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวชวีติ

ของสตรีในวังหลัง ทั้งการต่อสู้แย่งชิง การกลั่นแกล้ง และการเอาตัวรอด 

ทำาให้ผู้เขยีนตดัสนิใจแต่งนยิายเรื่องนี้ ผ่านการเดนิเรื่องด้วยตวัละครสมมต ิ

แคว้นสมมต ิซึ่งผู้เขยีนได้สร้างขึ้นมา

ผูเ้ขยีนขอขอบคณุนกัอ่านทกุท่านที่คอยตดิตามและให้กำาลงัใจ ขอบคุณ

ครอูาจารย์ทกุท่าน ขอบคณุเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ช่วยด้านข้อมลูและอธบิาย

เมื่อมคีำาถาม ขอบคณุกองบรรณาธกิารสำานกัพมิพ์ปริ๊นเซสที่ให้โอกาสอกีครั้ง 

ขอบคณุผูเ้กี่ยวข้องทุกท่านที่มส่ีวนช่วยสร้างสรรค์จนนยิายเรื่อง บปุผาซ่อนพษิ 

ได้ออกมาเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์

      ด้วยรกั

      ชลนัตี





“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



บุปผ�แรกแย้ม

วนัที่หนึ่ง เดอืนสี่ รชัสมยัเหลยีนเหรนิจงฮ่องเต้ปีที่ห้า

บงัเกดิความโศกเศร้าโศกาทั่วแผ่นดนิแคว้นเหลยีน อดตีฮ่องเต้เหลยีน-

ไท่จสูวรรคต เหลยีนเหรนิจงฮ่องเต้มพีระราชโองการประกาศ...หยดุราชการ

ห้าวนัห้าคนื ไว้อาลยัทั่วแคว้นเหลยีนสี่สบิเก้าวนัสี่สบิเก้าคนื งดฆ่าสตัว์ทกุชนดิ

เจด็วนัเจด็คนื พระราชทานอภยัโทษแก่นกัโทษประหารทกุคน ถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่พระบดิา

วนัที่สบิแปด เดอืนห้า รชัสมยัเหลยีนเหรนิจงฮ่องเต้ปีที่ห้า

เคลื่อนพระบรมศพเหลยีนไท่จฮู่องเต้ประทบั ณ สสุานหลวง เคยีงข้าง

เจนิอ้ายฮองเฮา

ณ ที่แห่งหนึ่งบนแผ่นดนิแคว้นเหลยีน

ท่ามกลางแมกไม้เขยีวขจโีอบล้อมบ้านหลงัเลก็ สตรอีายุราวสี่สบิปี สวม

ชุดสีขาวเรียบไร้ซึ่งลวดลายประดับใดๆ เกล้าผมเป็นมวยตำ่าที่ท้ายทอย ปัก

ด้วยปิ่นหยกสเีหลอืงแกะสลกัรูปทรงดอกหวงหลนั1 นางนั่งพบัเพยีบอยู่หน้า

1 ดอกหวงหลนั คอืดอกจำาปา
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หลุมขนาดเล็ก เหนือหลุมมีต้นหวงหลันที่ออกดอกสีเหลืองลออชูช่อเต็มต้น 

ส่งกลิ่นหอมนวลกำาจายอวลไปทั่ว 

ใกล้โคนต้นหวงหลนัคอืกล่องไม้มะค่าสนีำา้ตาลไหม้ทรงสี่เหลี่ยมจตัุรสั

ไร้ลวดลายสลกัใดๆ มอืเรยีวขาวเอื้อมไปหยบิกล่องไม้ขึ้นมาแล้วเปิดออกด้วย

ความทะนุถนอม ภายในกล่องคือกำาไลหยกฝูลู่โซ่ว2 และป้ายหยกสี่เหลี่ยม 

ผนืผ้าสเีขยีว บนป้ายปรากฏลวดลายมงักรทะยานฟ้าสลกัอกัษร

‘หลี่หงเยี่ยน’ 

ปลายเล็บมนแตะเบาๆ ที่ตัวอักษรเหล่านั้น ดวงตากลมโตทอดมอง

ประหนึ่งจบัจ้องจนแทบจะทะลุเนื้อหยก แต่แท้จรงิแล้วนยัน์ตาสนีำ้าตาลกำาลงั

เดนิทางดำาดิ่งสู่ห้วงอดตีอนัแสนยาวนานที่ก้าวพ้น...

ภาพแรกซึ่งล่วงผ่าน...หญงิสาววยัย่างสบิเจด็ปีกระโดดแตะเมฆอยู่บน

ประภาคารที่ถูกสร้างสูงเทยีมฟ้า ดวงหน้าเยาว์วยั แม้มงิามเป็นหนึ่งในใต้หล้า 

แต่ก็น่าเอ็นดูยิ่งนัก แววตาเปี่ยมไปด้วยความฉลาดเฉลียวและความจริงใจ 

รอยยิ้มงดงามดุจสายรุ้งทอฉายบนฟ้าครามหลงัพายุฝน

ภาพที่สอง...นางน้อมรบัพระราชโองการจากราชทตูแคว้นเหลยีน อำาลา

ทิเบตมุ่งสู่แผ่นดินมิเคยคุ้น จากองค์หญิงสู่พระสนมเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี

ระหว่างสองดนิแดน แต่แท้จรงิแล้วผู้คนต่างรู้...

‘นางคอืสตรบีรรณาการ...’

‘คอืหลกัประกนัแทนความภกัด’ี

‘คอืหมากที่วางไว้เพื่อคำ้าความสงบสุขของชาวทเิบต’ 

ภาพที่สาม...ชีวิตช่วงแรกอันแสนน่าเบื่อ วิ่งเล่นซุกซนลัดเลาะไปทั่ว 

วงัหลวง ไร้สายตาจบัจ้อง ไร้ซึ่งความมตีวัตน พลดัตกจากโขดหนิ พบเจอกบั

เขา...บุรุษผู้ซึ่งสลกัรกัลกึซึ้งลงในหวัใจของนาง 

ภาพที่สี่...สลกัศลิาโต้ตอบกบับุคคลปรศินา ใช้ชวีติสุขสงบ เที่ยวเล่น

2 กำาไลหยกฝลููโ่ซ่ว คอืกำาไลหยกซึ่งมสีามสมีงคลในวงเดยีวกนั อนัได้แก่ สขีาว สเีขยีว และสแีดง 

เชื่อว่าผูท้ี่สวมกำาไลนี้จะมแีต่ความสขุ เป่ียมลาภยศและอายยุนื มอีกีชื่อหนึ่งคอืหยกฮกลกซิ่ว 
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9

ไปวนัๆ กนิอิ่มนอนหลบั หาได้กงัวลต่อสิ่งใด 

ภาพที่ห้า...คืนถวายตัว การถูกกลั่นแกล้ง สูญเสียนางกำานัลคนสนิท

เพราะความไร้เดยีงสา 

การสูญเสียซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนและนำาพาให้ก้าวเข้าสู่วังวนแห่งการต่อสู้

เพื่อการแก้แค้น

นางตัวสั่นเล็กน้อยยามคิดถึงภาพแห่งการต่อสู้ในวังหลัง สลัดศีรษะ

ละทิ้งภาพเหล่านั้น มือเรียวขาวอันปรากฏริ้วรอยตามกาลเวลาปิดกล่องไม้ 

ค่อยๆ วางมนัลงในหลุมแล้วจงึค่อยๆ กลบดนิฝัง

ฝัง...ทุกความทรงจำาอนัดรี้าย

ฝัง...ทุกเรื่องราวอนัล่วงผ่าน

“ข้าจะไม่มีวันลืม ว่าข้าคือสตรีที่โชคดีเพียงใด...ที่ได้รับความรักจาก

ท่าน”

สายลมพัดรวยรินราวกับหุ้มหอบพาถ้อยคำาเหล่านั้นเดินทางไปสู่ใคร

คนหนึ่ง ใครคนนั้นซึ่งอยู่ไกลห่างออกไปแสนไกล...ไกลจนมอิาจพานพบได้ใน

ชั่วชวีติแห่งภพชาตนิี้

ดอกหวงหลนัดอกหนึ่งตกลงกระทบบนหลงัมอืขาว นางหยบิดอกนั้น

ขึ้นมาสูดดมกลิ่น ดวงตาซึ่งผ่านโลกและกาลเวลาเกือบครึ่งค่อนชีวิตค่อยๆ  

ปิดลง ระลกึถงึภาพภาพหนึ่ง รมิฝีปากจิ้มลิ้มเผยยิ้มเปี่ยมสุข

ภาพภาพนั้นคือบุรุษร่างสูงใหญ่ ดวงหน้าหล่อเหลาคมคาย ดวงตา 

ดอกท้อระยบิระยบัที่เคยแฝงความขี้เล่นบดันี้กลบันิ่งสงบ ในความสงบนั้นเจอื

ด้วยไอสังหารแผ่กระจายไปทั่ว จนพาให้บรรยากาศรอบตัวยะเยือกเย็น

ประหนึ่งอยู่ท่ามกลางพายุหมิะ 

เขากำาลงัโอบกอดนาง นาง...เมื่ออดตีครั้งก่อนเก่ากำาลงัร้องไห้ตวัสั่นเทา 

หวาดหวั่นต่อเส้นทางซึ่งเลอืกเดนิ 

เสยีงการสนทนาแห่งอดตีดงัขึ้นในโสต แจ้งชดัประหนึ่งว่าเรื่องราวเหล่า

นั้นเพิ่งพ้นผ่านเมื่อวานนี้



10
บุปผาซ่อนพิษ

“แคว้นเหลียนกว้างใหญ่ วังหลังซ่อนคมมีดมากพิษภัย ข้าเป็นเพียง

สตรบีอบบาง ไร้ซึ่งพี่น้องครอบครวัสนบัสนุน เหน็ทชีวีติข้าคง...”

“เจ้าจะปลอดภยั ข้าสาบาน...หากมผีู้ใดหมายศรีษะเจ้า ข้าจะปลดิลม

หายใจมนัผู้นั้น...เชื่อข้าเถอะนะซ่าหยา ต่อให้ข้าต้องตดัแผ่นฟ้าสลายสุรยินั...

ข้ากจ็ะทำาเพื่อเจ้า!”



ฤดใูบไม้ร่วง

รชัสมยักรกิมัโลนซมัปีที่ยี่สบิ / รชัสมยัเหลยีนไท่จูฮ่องเต้ปีที่สอง

ณ ดินแดนแห่งกงล้อมนตราอันศักดิ์สิทธิ์ แผ่นดินสูงเทียมฟ้าที่โอบ

ล้อมด้วยภเูขาน้อยใหญ่ ไอหมอกขาวพร่างพราวปกคลมุจนคล้ายอยู่บนสรวง-

สวรรค์

บนประภาคารสงูตระหง่านทรงแปดเหลี่ยม ปรากฏร่างเลก็บางของหญงิ

สาวอายุย่างสิบเจ็ดปี สวมชุดทิเบตแขนยาว ช่วงเอวร้อยประดับด้วยเส้น

ไหมทองเป็นลายเกลียวคลื่น ห้อยประดับตุ้งติ้งไข่มุกขาวพิสุทธิ์รอบเอวบาง 

กระโปรงยาวคลุมเข่าสีขาวปักด้วยด้ายแดงเป็นลวดลายดอกไม้ ด้านในคือ

กางเกงสแีดงสด และรองเท้าหนงักวางสขีาวยาวครึ่งแข้ง

นางสวมหมวกกลมซึ่งทำาจากหนงักวางย้อมสแีดง ด้านในบุขนสตัว์อดั

แน่น ด้านนอกประดบัขนกระต่ายสขีาวพองฟูรอบวงศรีษะ ไข่มุกสนีวลสาย

ยาวนบัสบิเส้นหอ้ยประดบัระข้างแก้มและเรอืนผมสว่นนอกซึ่งถกูถกัเป็นเปีย

เส้นเล็ก เปียแต่ละเส้นถักร้อยประดับด้วยอัญมณีสลับกับลูกปัดใสดั่งแก้ว

หลากสสีนั

หญงิสาวกำาลงักระโดดชมูอืสงู หมายจะคว้าปยุเมฆซึ่งลอยห่างอยู่ไม่ไกล

บุปผ�กลีบที่หนึ่ง



12
บุปผาซ่อนพิษ

ดวงหน้าน่ารักจิ้มลิ้มเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน หยดเหงื่อเม็ดโตไหลผ่านข้าง

แก้มสชีมพูจดั ดวงตากลมโตบรสิทุธิ์ราวดวงตาเดก็แรกเกดิทอประกายมุ่งมั่น 

จมูกโด่งเลก็ปลายรั้น รมิฝีปากสแีดงระเรื่อเม้มแน่น มอืกำาหมดัฟาดไปมาใน

อากาศ กระโดดอยู่นานสองนาน ในที่สุดก็ทิ้งตัวลงนั่งกองกับพื้น ตามด้วย

การนอนหงายหนุนแขนต่างหมอน

“หนอ็ยเจ้าเมฆ เดี๋ยวข้าจะทลูเสดจ็พ่อให้สร้างประภาคารสงูกว่านี้ คราวนี้

ข้าต้องจบัเจ้าได้แน่ๆ!”

เสยีงเลก็ใสเจอืความสนุกสนานในนำ้าเสยีงนั้น แขนเรยีวชขูึ้นสงู มอืกาง

ออกแล้วกำาบดขยี้

“ถ้าข้าจบัได้นะ ข้าจะขยี้เจ้าแบบนี้เลย นีๆ่ ๆ” เอ่ยจบกเ็ริ่มขยี้ขยำาอากาศ

เสียงหัวเราะขำาของผู้มาเยือนทำาให้คนหมายขยี้เมฆลดแขนลง ดันตัว

ลุกขึ้นยืนปัดกระโปรงแล้วปัดมือ คลี่ยิ้มกว้างจนตาโค้งเป็นพระจันทร์เสี้ยว 

อวดลกัยิ้มบุ๋มสองข้างแก้ม

“ขำาอะไรกนัโดนา”

“ขำาองค์หญงิเพคะ”

ซ่าหยาเลกิคิ้วสูง มองนางกำานลัด้วยแววตาขี้เล่น เดนิทอดน่องเอามอื

ไพล่หลงั เอยีงคอเหล่ตา แบมอืยื่นไปที่เบื้องหน้าอกีฝ่าย

“ไหนล่ะของที่ข้าให้ไปนำามา”

‘ของ’ ที่ว่าคอืไม้ไผ่ หมายจะนำามาฟาดตก้ีอนเมฆซึ่งอยูห่่างออกไปไม่ไกล

“ยงัไม่ทนัได้ไปเอาเพคะ หม่อมฉนัได้ข่าวว่าองค์กรกิมัโลนซมัเสดจ็กลบั

มาแล้ว เลยรบีมาทูลองค์หญงิ”

“เสดจ็พ่อกลบัมาถงึแล้วหรอื”

“ข่าวว่าเป็นเช่นนั้นเพคะ”

“แสดงว่าทเิบตชนะศกึ เสดจ็พ่อถงึนำาทพักลบัก่อนกำาหนด” หญงิสาว

ยิ้มกว้าง คว้าข้อมอืนางกำานลัคนสนทิ “ไปหาเสดจ็พ่อกนั” กล่าวจบกก็ึ่งเดนิ

กึ่งวิ่งลงบนัไดมุ่งหน้ากลบัพระราชวงั เสยีงใสร้องยนิดไีปตลอดทาง 
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“ทเิบตชนะ เย้! ทเิบตเป็นเลศิ เย้! ทเิบตยอดเยี่ยม ทเิบตเก่งที่สดุ เย้ๆ!”

พระราชวงัตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ด้านหลงัโอบล้อมด้วยแนวเทอืกเขา 

เทือกเขาเหล่านั้นปลายยอดล้วนถูกปกคลุมด้วยหิมะ เรียงรายสลับกันเป็น

กำาแพงธรรมชาต ิ

บนัไดขึ้นสูพ่ระราชวงัทาด้วยสขีาวยาวเยื้องยกัเฉยีงไปเฉยีงมา ระหว่าง

ทางมทีหารยามยนืเวรกนัเป็นจุดๆ ยงัไม่ทนัที่เหล่าทหารเวรจะทำาความเคารพ 

องค์หญิงก็วิ่งผ่านไปด้วยความไวปานสายลม มีนางกำานัลคู่ใจวิ่งตามไปติดๆ 

ภาพนี้คอืภาพที่แสนคุ้นตาของผู้คน

พระราชวงัแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคอืไป๋กงหรอืวงัหน้า ใช้สำาหรบั

ว่าราชการและปรกึษางานแผ่นดนิ ตวัตกึทาสขีาวและเตี้ยกว่าวงัด้านใน ยาว

โอบล้อมหงกงซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลาง หงกงหรือวังในเป็นหอสูงตระหง่านเสียดฟ้า 

ทาด้วยสแีดง ส่วนนี้คอืที่ประทบั

ซ่าหยาชะงกัฝีเท้าหยุดเมื่อมาถงึลานหน้าพระราชวงั ดวงตาจบัจ้องอยู่

ที่เสาต้นหนึ่งซึ่งเป็นทรงกลมเรียวยาวสูงจนแทบจะเทียมเท่าหงกง คิ้วเรียว

ขมวดเลก็น้อยแล้วจงึคลายลง เอ่ยสั่งนางกำานลัคนสนทิ

“โดนา ไปนำาธงมนต์3 กบับนัไดไม้ไผ่มาให้ข้าท ีข้าจะแขวนธง”

โดนาเบิกตากว้างด้วยความตกใจ เงยหน้ามองเสาแล้วกลืนนำ้าลายอึก

3 ธงมนต์ คอืเส้นเชอืกสายยาว ในเส้นเชอืกนั้นจะมธีงรปูสี่เหลยีมผนืผ้าตดิเรยีงกนัห้าสจีนสุดเส้น

เชอืก บนผนืธงมบีทสวดเขยีนกำากบัเตม็ผนื ธรรมเนยีมทเิบตเชื่อกนัว่า หากนำาธงมนต์ตดิขึ้นสูงแล้ว

ตั้งจติอธษิฐาน คำาอธษิฐานนั้นจะเป็นจรงิ ว่ากนัว่ายิ่งสงูยิ่งด ียิ่งลมปลวิพดัยิ่งศกัดิ์สทิธิ์ เพราะสายลม

จะช่วยนำาพาคำาอธษิฐานและบทสวดบนพื้นธงขึ้นสูส่วรรค์ ธงโบกหนึ่งครั้งเทยีบเท่าการสวดมนต์ 

หนึ่งพนัจบ ในปัจจบุนันยิมผกูโยงจากหลงัคาหรอืเสาศาสนสถานโยงไปยงัหลงัคาบ้านเรอืน ธงห้าสี

เป็นตวัแทนห้าธาตเุกดิของมนษุย์ สแีดงแทนธาตุไฟ สนีำ้าเงนิแทนธาตนุำ้า สเีขยีวแทนธาตลุม สขีาว

แทนธาตโุลหะ และสเีหลอืงแทนธาตดุนิ นอกจากแทนธาตแุล้ว ยงัแทนถงึสผีวิพระวรกายและรศัมี

อนัเปล่งออกจากกายของพระพทุธเจ้าและพระโพธสิตัว์ ตามความเชื่อของนกิายมหายาน
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ใหญ่ “มนัสูงมากนะเพคะ หม่อมฉนัเกรงว่า...”

“ไปเอามาเถอะน่า ยิ่งสูงยิ่งด ียิ่งลมพดัแรงคำาอธษิฐานของข้ากย็ิ่งปลวิ

ไปถงึสวรรค์ง่ายกว่าคนอื่น” เจ้าของความคดิหวัเราะคกิคกั 

“ไปเอามาเรว็ เอามายาวๆ นะ ข้าจะแขวนจากเสาต้นนี้ไปที่หงกง”

นอกจากธงมนต์และบนัไดไม้ไผ่ ยงัมเีหล่าองครกัษพ์ากนัยนืลอ้มรอบ

เสา หน้าตาแต่ละคนบ่งบอกถงึความหนกัใจ สองคนช่วยจบับนัไดไม้ไผ่สงูยาว

เสมอยอดเสาซึ่งบดันี้ถูกวางพาดปลายชดิยอดเสา คนที่เหลอืกก็ระจายตวักนั

เตรยีมพร้อมรบัเหตุสุดวสิยั...เช่นองค์หญงิจอมซนพลดัตก 

“เอาละ ข้าจะปีนแล้วนะ”

ซ่าหยาขมวดปลายธงมนต์รอบข้อมอืสำาหรบันำาไปผกูที่ยอดเสา ร่างเลก็

บางเริ่มปีนด้วยความคล่องแคล่ว ปีนสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดยีวกบัที่ธงมนต์ค่อยๆ 

ถูกชกันำาให้สูงขึ้น ด้วยความชำานาญและจติใจเดด็เดี่ยว ใช้เวลาราวหนึ่งก้าน

ธูป4 ธงกถ็ูกผูกตดิที่ยอดเสา นางค่อยๆ ถอยกลบัลงมายนืบนพื้น พร้อมกบั

ความโล่งใจของเหล่าทหารองครกัษ์และนางกำานลัซึ่งยนืให้กำาลงัใจ 

“ไซกวง เจ้าใช้วิชาตัวเบานำาปลายธงด้านนี้ขึ้นไปไว้ที่หงกงชั้นสิบสาม 

ห้ามผูกเชอืกของข้านะ ข้าจะผูกเอง”

“พ่ะย่ะค่ะ”

ไซกวงคอืหวัหน้าราชองครกัษ์ เขารบัคำาสั่งแล้วใช้วชิาตวัเบาค่อยๆ ไต่

กระโดดเหยยีบหลงัคาขึ้นสงู จงัหวะนั้นซ่าหยากว็ิ่งผ่านไป๋กงตรงไปที่หงกงอนั

เป็นวงัชั้นใน วิ่งขึ้นบนัไดมุ่งไปยงัชั้นสบิสาม

ชั้นสิบสามคือลานสักการะสวรรค์ เปิดโล่งไร้การสร้างหลังคาปิด 

กึ่งกลางของลานคือเสาทรงกลมสีแดงเลือดนก สูงเท่าหน้าอกของหญิงสาว  

ว่ากนัว่าสร้างขึ้นเป็นจุดเชื่อมประตูฟ้าและดนิ เมื่อนางวิ่งถงึชั้นสบิสามกพ็บว่า

ไซกวงมาถงึก่อนแล้ว 

4 หนึ่งก้านธปู เป็นช่วงเวลาประมาณ 20-30 นาที
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ปลายธงมนต์ถูกส่งมอบให้องค์หญงิ นางรบัเส้นเชอืกแล้วเริ่มผูกรอบ

เสา ผูกเสรจ็กก็ระตุกตรวจสอบอยู่สามครั้งจนแน่ใจว่าไม่หลุด จงึก้าวไปยงั

รมิลาน ชะโงกหน้ามองเบื้องล่าง ธงมนต์สายยาว...อาจเรยีกได้ว่ายาวที่สุดใน

ทิเบตยามนี้ ธงห้าสีโบกสะบัดพลิ้วไหวตามแรงลม หญิงสาวพนมมือและ

หลบัตาอธษิฐาน

“พระโพธิสัตว์ ข้าน้อมถวายธงมนต์บูชาพระองค์ ด้วยอำานาจแห่งธง

มนต ์ขา้ขออธษิฐาน ขอให้ข้าได้พบกบัความรกับรสิทุธิ์ ได้พบชายอนัเป็นที่รกั

คู่ชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของข้า ขอบทบรรเลงแห่งธงมนต์นำาพาคำาอธิษฐานของ

ข้าถงึสรวงสวรรค์ด้วยเถดิ”

การอธิษฐานจบลง พร้อมกับที่นางนึกขึ้นได้ถึงจุดมุ่งหมายดั้งเดิม  

มอืเลก็กวกัเรยีกโดนาซึ่งยนืรออยู่ใกล้ๆ 

“ไปหาเสดจ็พ่อกนัเถอะ”

ตำาหนกัหลวงสำาหรบัว่าราชการคอืตำาหนกัตงต้าเตี๋ยน ภายในเป็นห้อง

สี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างใหญ่ เสาขนาดสี่คนโอบนับสิบต้นตั้งคำ้า ตัวเนื้อเสาสลัก 

ตวัอกัษรสทีองซึ่งเป็นบทมนตรา ห้องโถงเน้นประดบัตกแต่งด้วยสแีดงสดและ

สเีหลอืง 

ภายในหาได้มีเหล่าแม่ทัพนายกองเช่นที่คาด มีเพียงกษัตริย์ทิเบต

เท่านั้นที่ทรงยืนเอาพระหัตถ์ไพล่พระขนอง พระพักตร์ฉายชัดถึงความหนัก

พระทยั พระเนตรจ้องอยู่ที่เสาต้นใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางโถง

“เสดจ็พ่อกลบัมาแล้ว”

เสยีงใสปรากฏพร้อมตวั ซ่าหยากระโดดกอดพระบดิา พระหตัถ์ใหญ่

ลูบศรีษะพระธดิาสุดที่รกั

“พ่อกลบัมาแล้ว”

“ทำาไมเงียบจังเลยเพคะ ลูกนึกว่าจะมีขบวนฉลองชัยชนะของเราเสีย

อกี”
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องค์กรกิมัโลนซมัถอนพระทยั ทรงแตะบ่าพระธดิาเพยีงองค์เดยีว ทรง

อกึอกัชั่วครู่ ในที่สุดจงึค่อยๆ มรีบัสั่ง “ซ่าหยา...เรา...เราแพ้ศกึ”

ดวงตากลมโตเบกิกว้าง นางจบัพระหตัถ์ของพระบดิา “แต่...แต่เสดจ็

พ่อกลบัมาก่อนกำาหนด ถ้าแพ้ศกึทำาไม...ทำาไม...”

หญงิสาวมนึงงจนไม่รู้จะเอ่ยสิ่งใดต่อ โอบกอดพระวรกายสูงใหญ่ มอื

เลก็ลูบพระขนองเพื่อปลอบพระทยัพระบดิา

“แล้วพวกเราจะเป็นเช่นใดเพคะ”

“ทางนั้นให้ทางเลอืกในการทำาสญัญาสงบศกึ”

“ทางเลอืก?” นางผละตวัออก “ทางเลอืกใดเพคะ”

พระบดิาแตะแก้มพระธดิายอดหทยั แววพระเนตรเป่ียมไปด้วยความ

ร้าวราน เบนสายพระเนตรมองไปที่เสา จดจ้องอยู่ชั่วครู่ ในที่สุดกร็บัสั่งด้วย

สุรเสยีงค่อนข้างสั่น

“บรรณาการ”

“เป็นสิ่งใดที่ทางนั้นต้องการหรอืเพคะ”

“ราชทูตแจ้งว่า...ทางนั้นต้องการ...เจ้า เป็นเจ้า...องค์หญงิซ่าหยา”

ซ่าหยารู้สึกคล้ายร่างลอยอยู่บนที่สูงแล้วถูกเหวี่ยงตกลงมา ภายใน

ศรีษะเบาหววิไร้ความคดิใดๆ เข่าอ่อนจนไม่อาจยันกายได้ โงนเงนชั่วครู่ก่อน

จะล้มลงไปกระแทกกบัเสา พระบดิาทรงรบีคว้าประคองพระธดิา ทรงเขย่า

ไหล่เพื่อเรยีกสติ

“ซ่าหยา ซ่าหยา ซ่าหยา!”

“พวกเขาต้องการลูก...” เสยีงเบาล่องลอย “เขา...เขาต้องการลูกไปฆ่า

หรอืเพคะ”

“มใิช่เช่นนั้น ฮ่องเต้แคว้นเหลยีนต้องการรบัเจ้าเป็นพระสนม”

“พระสนม? สตรแีคว้นเหลยีนมมีากมาย เหตุใดถงึต้องการลูก”

องค์กรกิมัโลนซมัทรงลบูแผ่นหลงับาง สมัผสัได้ถงึแรงสะอื้นอนับงัเกดิ

ภายใน
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“เพราะพวกเขาต้องการตวัประกนั ใครเล่าจะเป็นตวัประกนัความภกัดี

ของทเิบตได้ดไีปกว่า...ดวงใจแห่งทเิบต”

เสยีงลอืเล่าอ้างไปทั่วถงึความรกัที่กษตัรย์ิทเิบตมต่ีอพระธดิาเพยีงองค์

เดยีว พระธดิาน้อยสูญเสยีพระมารดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ยิ่งทำาให้พระบดิา

ทรงสงสารและทรงทุ่มเทความรกัทั้งหมดให้ ตามใจในทุกสิ่ง ให้อสิระในทุก

เรื่อง เลี้ยงดูดุจพระโอรส หาใช่พระธดิา จนมเีสยีงกล่าวอ้างที่ว่า บางทรีชัสมยั

หน้าอาจเปน็ครั้งแรกของประวตัศิาสตร์ทเิบตที่มผีูป้กครองเป็นสตร ีผูค้นพา

กนัขนานนามองค์หญงิซ่าหยาว่า...ดวงหทยัแห่งทเิบต

‘ใช่...ดวงใจแห่งทเิบต เพยีงดวงใจเท่านั้นที่เหมาะสมเป็นตวัประกนั’

“แล้ว...แล้วถ้าพวกเราไม่ยอม ถ้าลูกไม่ไป เป็นคนอื่นได้ไหมเพคะ”

ซ่าหยาเอ่ยถามพร้อมความหวัง...อันแสนริบหรี่ แม้เกือบจะทราบ 

คำาตอบแล้ว แต่กย็งัหวงัว่าจะมทีางออกอื่น นางกะพรบิตาถี่ขบัไล่นำ้าตา ทว่า

หยาดนำ้าเลก็ๆ กย็งัไหลอาบแก้ม หลงัมอืขาวปาดนำ้าตาออกลวกๆ

“ถ้าลูกไม่ไป สิ่งใดจะเกดิขึ้น”

พระหัตถ์ใหญ่กุมมือเล็ก สบสายตาถ่ายทอดความรู้สึกร้าวราน “เรา

จะเสยีทเิบต ราษฎรจะ...”

คำาตอบหยุดลงเพยีงเท่านี้ ซ่าหยาเริ่มสะอื้น ปากสั่น ร่างสั่น รบัรู้ถงึ

ทางเลอืกเดยีวของนางอย่างมติ้องสงสยั สองขาอนัสั่นเทาค่อยๆ ก้าวถอยหลงั 

แล้วหันหลังวิ่งออกไปจากตำาหนักโดยไม่ฟังเสียงเรียกขานใดๆ วิ่งอย่างไร ้

จดุหมายมสินทศิทาง วิ่งออกจากเขตพระราชวงั เงยหน้ามองท้องฟ้า กวาดตา

มองไปมา ในที่สุดกว็ิ่งต่อไปทางด้านหลงัของพระราชวงั

ด้านหลงัคอืแม่นำ้าสายใหญ่ นำ้าในแม่นำ้าเยน็จดัเพราะเป็นนำ้าที่ละลายมา

จากหิมะบนยอดเขาซึ่งเรียงยาวโอบล้อม ความลนลานและจิตใจสับสนพาให้

สะดุดล้มกลิ้งไปที่รมิฝั่งแม่นำ้า ร่างเลก็บางซบลงกบัพื้นดนิ ปล่อยเสยีงร้องไห้

สะอกึสะอื้นดงัสุดเสยีงโดยมคิดิปิดบงั

“ฮอือ ฮอือ ข้า...ข้าไม่อยากไป ข้า...ข้าไม่อยากเป็น...สนม ฮอือ”
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มือเรียวเริ่มทุบพื้นดิน ทุบจนฝ่ามือแดงกำ่าและปวดร้าว ร้องไห้และ

กรดีร้องจนหน้าอกจกุแน่นเพราะหายใจไม่ทนั หญงิสาวยนัตวัขึ้นค่อยๆ คลาน

ไปที่รมินำ้า ภาพสะท้อนบนผวินำ้าคอืใบหน้าจิ้มลิ้มเปรอะเป้ือนด้วยคราบดนิและ

คราบนำ้าตา ดวงตาแดงกำ่าทั้งยงับวมเป่ง นางฟาดมอืลงทำาลายภาพนั้น ความ

เยน็ของนำ้าแล่นปราดผ่านฝ่ามอืขึ้นสู่สมอง

“นำ้าบ้า! แม้แต่เจ้ากย็งัทำาร้ายข้า!”

ซ่าหยาตดัพ้อเสยีงสงูอนัแน่นล้นด้วยโทสะ มอืฟาดกระหนำ่าลงบนผวินำ้า 

สายนำ้ากระเซน็เปียกโชกไปทั้งร่าง ทะเลาะกบัแม่นำ้าชั่วครู่ใหญ่ ในที่สุดกห็ยุด

แล้วแผ่ร่างนอนหงาย ดวงตาทอดมองท้องฟ้าสคีรามสดใส มอืชูสูงคล้ายจะ

คว้าหมู่เมฆเช่นที่เคยชอบทำา เอ่ยด้วยเสยีงเบาปานจะขาดหาย 

“แคว้นเหลยีน...แคว้นเหลยีน...”

มอืนั้นลดตกลงข้างกาย จกิเลบ็ลงบนพื้นดนิตะกุยไปมา กรดีร้องเสยีง

ดงัยาวสุดเสยีง ลุกขึ้นนั่งกอดเข่าตวัเอง ซุกหน้าลงกบัท่อนแขน ร่างบางไหว

โยนตามแรงสะอื้น

องค์กริกมัโลนซมัทอดพระเนตรด้วยพระทัยอันแหลกสลาย กะพริบ

พระเนตร เงยพระพักตร์มองฟ้ากักพระอัสสุชลเอาไว้ ด้วยหน้าที่แห่งความ

เป็นกษตัรย์ิ ย่อมต้องเลอืกแผ่นดนิและราษฎรมากกว่าความสขุส่วนพระองค์ 

ทรงพระดำาเนนิช้าๆ ประทบัเคยีงข้างพระธดิา คลมุฉลองพระองค์สดีำาตวัหนา

ลงบนร่างบางเลก็

“ถ้าพ่อเลอืกได้ พ่อยนิดคีวกัหวัใจตวัเอง เพื่อเป็นหลกัประกนัแทนการ

ส่งเจ้าไป”

ซ่าหยาเงยหน้ามองพระบดิา

“ซ่าหยา เพื่อแผ่นดนิทเิบต เพื่อราษฎร...พ่อ...ขอร้องเจ้า”

นางเอนกายพิงพระบิดา สภาพราวลูกนกไร้ปีกที่ตกจากต้นไม้ 

สะบกัสะบอม ลมหายใจจวนจะขาดห้วง นยัน์ตาสนีำ้าตาลทอดมองยอดภูเขา 

สขีาว เพ้อรำาพนักบัตวัเอง
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“แคว้นเหลยีน...” นางเงยหน้ามองท้องฟ้า “ที่นั่น...ไม่มเีมฆให้ข้าไล่จบั”

“ซ่าหยา...ซ่าหยาลูกพ่อ”

“ข้าเป็นลูกเสดจ็พ่อ เป็นองค์หญงิ”

“ใช่ เจ้าเป็นลูกพ่อ เป็นองค์หญงิ”

“เช่นนั้นข้าคงต้องไป”

นางขยบัท่ากอดเข่าแน่นขึ้น แนบแก้มลงบนหวัเข่าทั้งสอง เอ่ยถามด้วย

เสยีงแผ่วเบา

“ต้องไป...เมื่อใดเพคะ”

องค์กริกัมโลนซัมทรงประคองพระธิดาให้ลุกขึ้น ทรงอุ้มช้อนร่างอัน

แสนบอบชำ้าแนบพระอุระ ก้าวพระบาทอันแสนหนักอึ้งเพื่อเสด็จกลับไปทาง

พระราชวัง เหล่าข้าราชบริพารพากันหมอบตำ่า ดวงตาแต่ละคนแดงกำ่าด้วย

ความโศกเศร้าต่อเรื่องราวที่เกดิขึ้น สองพระบาทหยุดลงหน้าทางขึ้นสู่ไป๋กง

“เมื่อราชโองการมาถงึ ราชทูตจะมารบัตวัเจ้าไป”

หนึ่งเดอืนล่วงผ่าน

ราชทตูจากแคว้นเหลยีนมาเยอืนทเิบต พร้อมอญัเชญิพระราชโองการ

จากองค์เหลยีนไท่จูฮ่องเต้...

‘เพื่อเชื่อมสมัพนัธไมตรรีะหว่างสองแผ่นดนิ โปรดเกล้าฯ รบัองค์หญงิ

ซ่าหยา พระธดิาแห่งองค์กรกิมัโลนซมัเป็นพระสนม ด้วยพระเมตตาล้นเหลอื

พระราชทานแซ่และพระนามให้ว่า ‘เจิ้งอวี้หลิน’ ดำารงตำาแหน่งผิน อันเป็น

ตำาแหน่งพระสนม ฤกษ์ออกเดนิทางเข้าวงัหลวงคอืสามเดอืนข้างหน้า’

ซ่าหยาลูบพระราชโองการสีเหลืองทองในมือ สามเดือน...อีกสาม

เดอืน...

นางมิได้อยู่รั้งพูดคุยกับราชทูต เลี่ยงโดยการขอตัวกลับเข้าห้องด้วย

ความอดัอั้นในอก ทนัททีี่ถงึห้องนอน มอืเรยีวเลก็เริ่มขยำาตามด้วยเขวี้ยงพระ

ราชโองการลงกบัพื้น ยกเท้าสูงหมายจะเหยยีบยำ่าแต่กช็ะงกัฝีเท้าไว้ ถอนหายใจ
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ยาวราวสตรชีรา จ้องมองตาเขมง็อยู่นาน ในที่สุดกก็้มเกบ็ ถงึกระนั้นกเ็ขวี้ยง

ไปที่เตยีง

“เจิ้งอวี้หลนิ ฮ!ึ” นางเชดิหน้าขึ้นสูง “มากเรื่อง!”

เสียงเคาะประตูห้องดังพร้อมประตูเปิดออก โดนาวางกานำ้าชาลงบน

โต๊ะ รนินำ้าชาส่งให้นายสาว

“องค์หญงิอย่ากริ้วเลยเพคะ อย่างน้อยกย็งัมเีวลาอกีสามเดอืน”

ซ่าหยากระดกนำ้าชาหมดถ้วยแล้วกระแทกลงบนโต๊ะ ตามด้วยกระแทก

ตวัลงนั่งบนเก้าอี้ เอื้อมมอืไปแตะมอืนางกำานลัคนสนทิ

“เจ้าไปกบัข้าใช่หรอืไม่โดนา”

“เพคะ หม่อมฉนัจะตดิตามองค์หญงิไปทุกที่”

หญงิสาวยิ้มด้วยความซาบซึ้ง ดงึโดนาให้เข้ามาใกล้แล้วกอดเอวอกีฝ่าย

แน่น “ขอบใจนะ”

ความสมัพนัธ์ของสองนายบ่าวสนทิสนมประหนึ่งพี่น้อง โดนาแก่วยักว่า

หนึ่งปี นางคือบุตรสาวของนางกำานัลประจำาพระองค์ในองค์ราชินีแห่งทิเบต 

บดิาสิ้นชพีในสนามรบ มารดาสิ้นชพีหลงัจากพระราชนิลีาลบัไปสองปี

ด้วยชะตากรรมคล้ายพระธิดา องค์กริกัมโลนซัมจึงทรงเลี้ยงดูโดนา

เฉกเช่นพระธดิาบญุธรรม องค์หญงิกป็ฏบิตัเิฉกเช่นพี่สาวน้องสาว เหล่าทหาร

และบ่าวไพร่ล้วนทำาความเคารพยามพบเจอ ทว่าโดนามิเคยลืมตัวลำ้าเส้น มิ

เคยลมืว่าตนเองเป็นบ่าว วางตวัอยู่ในฐานะนางกำานลัคนสนทิเสมอมา

“องค์หญิงเพคะ องค์กริกัมโลนซัมให้หม่อมฉันมาทูลเรื่อง...” โดนา

ชะงกัคำาพูด 

ซ่าหยาเงยหน้า “เรื่องงานอภเิษกสมรสใช่หรอืไม่”

“เพคะ งานอภิเษกสมรสขององค์กริกัมโลนซัมจะถูกจัดในอีกสี่เดือน

ข้างหน้า”

“เช่นนั้นข้าคงไม่ได้อยู่ถวายพระพรให้เสดจ็พ่อ”

องค์หญงิซ่าหยาคอืพระธดิาเพยีงองค์เดยีว จงึมใิช่เรื่องแปลกหากองค์
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กรกิมัโลนซมัจะต้องรบัพระราชนิพีระองค์ใหม่ ที่ผ่านมาแม้เหล่าขุนนางราช-

สำานกัจะทลูท้วงเช่นไร ทรงปัดและบ่ายเบี่ยงมาเสมอ ด้วยไม่อยากให้พระธดิา

รกัคดิมาก แต่ในยามนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

ราชวงศ์จำาเป็นต้องมผีู้สบืทอด การแต่งงานจำาเป็นต้องเกดิขึ้น 

สตรีผู้ได้รับตำาแหน่งแม่แห่งแผ่นดินทิเบตคือบุตรสาวของแม่ทัพใหญ่ 

นางมอีายุสบิแปดปี หน้าตางดงามหมดจด จติใจเดด็เดี่ยวกล้าหาญ มนีามว่า 

‘ญาร่งชา’

ซ่าหยาถอนหายใจยาว เท้าคางขมวดคิ้วอย่างครุน่คดิ ในที่สดุกเ็อ่ยด้วย

เสยีงค่อนข้างเบา 

“โดนา ไปเตรยีมใบสนหูเสอื5 ให้ข้าท ีข้าจะขึ้นไปยงัชั้นสบิสาม”

“เพคะ” 

สนหเูสอืสบิสามใบถกูวางลงในกระถางทองเหลอืงทรงกลมตดัครึ่ง ตวั

กระถางสลกับทสวดมนตรา กระถางตั้งอยู่ข้างเสาใต้ธงมนต์ซึ่งกำาลงัปลวิโบก

สะบดัพลิ้วไหวไปตามแรงลม 

โดนาจดุไฟส่งให้นายสาวอย่างรู้หน้าที่ ซ่าหยารบัไฟมาแล้วตดิลงกบัสน

หเูสอื เปลวไฟแผดเผาใบสนสด กลิ่นหอมสะอาดบรสิทุธิ์เริ่มกำาจายพร้อมกลุม่

ควนัขาว สายลมพดัพานำากลุ่มควนัและกลิ่นหอมลอยสูงขึ้นฟ้า มอืขาวเนยีน

เอื้อมไปคว้ากลุ่มควนั สมัผสัได้เพยีงความว่างเปล่า 

ว่างเปล่า...ไม่ต่างจากสมองและหวัใจของนางในยามนี้ 

ดวงตากลมโตมองกลุ่มควันซึ่งลอยขึ้นผ่านทะลุชั้นฟ้า อดครุ่นคิดกับ

ตวัเองไม่ได้ว่า พระพุทธองค์สดบัคำาอธษิฐานของนางไหมหนอ

รมิฝีปากจิ้มลิ้มยิ้มหยนั...คงจะไม่! เพราะตอนนี้นางคอืว่าที่พระสนม

5 สนหูเสอื คอืใบไม้อนัมลีกัษณะเป็นเกลด็เลก็ๆ ทอโยงตดิกนัจนกลายเป็นแผง มสีเีขยีวสด ใน

ประเทศไทยมชีื่อเรยีกที่ค่อนข้างแพร่หลายคอื สนหางสงิห์ ชาวทเิบตและชาวเนปาลเชื่อกนัว่า การ

จดุสนหเูสอืถวายสวรรค์ (คล้ายกบัการจดุกำายาน) จะช่วยทำาให้ธงมนต์ศกัดิ์สทิธิ์ยิ่งขึ้น ชาวทเิบต

ส่วนใหญ่เลยนยิมจดุกระตุน้คำาอธษิฐานเพิ่มพลงัอานุภาพ
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ของฮ่องเต้ บุรุษผู้มากล้นด้วยสตรีงามล่มเมืองรายล้อม อย่าว่าแต่ความรัก

เลย เพยีงความเมตตายงัไม่รูว่้าจะได้รบัหรอืไม่ ยิ่งคดิกย็ิ่งอดสจูนจติใจห่อเหี่ยว 

“องค์หญงิเพคะ”

เสยีงเรยีกของโดนาฉดุหญงิสาวให้รูส้กึตวั ในมอืของโดนาคอืกระดาษ

สเีหลอืงนวล นางส่งมอบกระดาษแผ่นนั้นให้ซ่าหยา รายละเอยีดทั้งหมดบน

กระดาษคอืรายการข้อเรยีกร้องเครื่องบรรณาการจากแคว้นเหลยีน

ซ่าหยากวาดตามองรายการสิ่งของทั้งหลาย นอกจากตัวนางแล้วยังมี

สมุนไพรลำ้าค่ามากมาย ที่ทำาให้หญิงสาวตกใจที่สุดคงจะเป็นถั่งเช่า6 ซึ่งถูก 

เรยีกร้องให้ส่งไปถงึหนึ่งร้อยชั่ง7

“ถั่งเช่าหนึ่งร้อยชั่ง! เอาไปทำาไมมากมายถงึเพยีงนี้”

โดนาเขยิบกายเข้าใกล้ เอ่ยตอบในสิ่งที่แอบรู้มา “หม่อมฉันได้ยินว่า 

เหลยีนไท่จูฮ่องเต้ทรงต้องการนำาไปสกดัทำายาพษิหมื่นบุปผาเพคะ”

“พษิหมื่นบุปผา? เหตุใดถงึต้องปรุงยาพษิด้วย”

“แท้จรงิแล้วยานี้มใิช่ยาพษิเพคะ แต่เป็นยาแก้พษิ ถูกสกดัมาจากบปุผา

พษินบัหมื่นชนดิ ผสมสกดัรวมกบัสมุนไพรลำ้าค่า ว่ากนัว่ายาชนดินี้แก้พษิได้

ทุกชนดิ แม้ว่าพษินั้นจะร้ายแรงเพยีงใดกต็าม”

“เช่นนั้นคงเป็นยาลำ้าค่ามาก”

“ที่หม่อมฉนัทราบมา กลวธิกีารสกดัยากยิ่ง มากล้นด้วยสมุนไพรลำ้าค่า

และหายาก ทั้งต้องใช้เวลาในการเคี่ยวยานบัปี ว่ากนัว่ายาเมด็นี้คอืยาคูบ่ลัลงัก์ 

สกดัขึ้นสำาหรบัฮ่องเต้เท่านั้น”

“ฮ!ึ” 

ซ่าหยาฉกีกระดาษด้วยความโมโห นี่คอืสำาเนาซึ่งนางให้โดนาไปแอบคดั

มา จงึสามารถฉกีระบายจนเป็นชิ้นเลก็ชิ้นน้อยได้ ฉกีเสรจ็กเ็ขวี้ยงจนฝอยเลก็

6 ถั่งเช่า คอืยาหนอนทเิบต สรรพคณุมากล้น ถั่งเช่าที่เพาะจากทเิบตโดยตรงมรีาคาสงูมากถงึกโิลกรมั

ละหนึ่งล้านบาท ในอดตีเหล่าฮ่องเต้และราชวงศ์เชื่อกนัว่าถั่งเช่าคอืยาอายวุฒันะ
7 1 ชั่ง เป็นหน่วยวดันำ้าหนกัของจนี โดยที่ 1 ชั่ง หนกัเท่ากบั 500 กรมั
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ฝอยน้อยปลวิกระจายไปทั่ว บ้างกต็กลงสู่พื้นเบื้องล่าง บ้างกถ็ูกพดัลอยตาม

แรงลม นางฟาดแขนใส่เศษกระดาษแผ่นเลก็ซึ่งลอยปลวิเข้ามาใกล้ ตวาดใส่

เสยีงสูง

“ไม่ต้องลอยมาทางข้า ลอยไปหาเจ้าฮ่องเต้บ้าโน่น!”



ชายแดนทิศใต้ของทิเบตคือแคว้นเหลียน ความสัมพันธ์ระหว่าง 

สองแผ่นดินที่ผ่านมามีเพียงความอึมครึมไม่ชัดแจ้ง จะกล่าวว่าเป็นศัตรูก็ไม่

ถูกนกั จะกล่าวว่าเป็นมติรกม็ใิช่ ที่ผ่านมาหาได้มฮี่องเต้พระองค์ใดยกทพัมา

ประชิดก่อสงคราม ด้วยทำาเลที่ตั้งแห่งทิเบตคือแนวเขา ยากนักจะหานักรบ

คุมกองทพัฝ่าเข้าไป 

จนกระทั่งสองปีที่แล้ว รชัทายาทหลี่หงเยี่ยนขึ้นปกครองแคว้นเหลยีน

แทนพระบิดา เถลิงพระนามว่า ‘เหลียนไท่จูฮ่องเต้’ ด้วยพระปรีชาทางการ

ทหารและการเมอืง เพยีงแค่ปีเดยีวที่ทรงครองราชย์ สามารถกำาราบศกึและ

ความวุ่นวายทุกแนวฝั่งชายแดน ไม่เว้นแม้แต่การวางทพันำากำาลงัทหารห้าสบิ

หมื่น8 ประชดิชายแดนทเิบตด้วยพระองค์เอง 

นั่นคอืจดุเริ่มต้นเหตแุห่งการเดนิทางของเหล่าเครื่องบรรณาการในครั้ง

นี้

จะกล่าวว่าสวรรค์โปรดปรานโอรสสวรรค์องค์นี้เป็นอย่างมากก็คงมิ

เกนิจรงินกั ด้วยกองทพัคู่บลัลงัก์ของเหลยีนไท่จูฮ่องเต้ คอืกองทพัสกุลจาง

บุปผ�กลีบที่สอง

8 ห้าสบิหมื่นคอืห้าแสน สมยัจนีโบราณ หน่วยนบัเลขที่สงูที่สดุคอืหลกัหมื่น
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อนัแขง็แกร่งเป็นหนึ่งในใต้หล้า ไหนจะยงัมผู้ีช่วยทางด้านการเมอืงคอืสกลุเหอ

ผูป้ราดเปรื่องการบรหิารไร้เทยีมทาน ด้วยเหตนุี้แควน้เหลยีนจงึเปรยีบได้ดั่ง

มงักรผงาดฟ้า ยิ่งใหญ่ไร้คู่ต่อกรอย่างมติ้องสงสยั 

ขบวนราชทูตพร้อมองค์หญิงซ่าหยาและนางกำานัลประจำาพระองค์ใช้

เวลาเดินทางสิบห้าวันสิบสี่คืน ในที่สุดก็เหยียบเข้าสู่ประตูเมืองหลวงแคว้น

เหลยีน ขบวนขนาดเลก็มเีพยีงรถม้าสามคนั ไร้ดนตรบีรรเลงนำาขบวน มเีพยีง

ความสงบเงยีบทั้งจากผู้ไปรบัและผู้มาเยอืน 

ข้อแตกต่างที่พอให้แยกรถม้าทั้งสามออกจากรถม้าของชาวบ้านทั่วไป

คือ ทหารม้าและทหารองครักษ์ประกบตีคู่รักษาความปลอดภัย คุ้มกัน

บรรณาการลำ้าค่าจากทเิบต 

เสียงผู้คนพูดคุยกันดังลอดผ่านเข้ามาในรถม้า ซ่าหยาแง้มผ้าม่าน

หน้าต่าง สอดสายตามองด้านนอก แววตาบรสิทุธิ์เป็นประกายราวอญัมณลีำ้าค่า

ที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นางได้เดินทางออก

จากทเิบต ในความโศกเศร้ากแ็ฝงด้วยความตื่นเต้น 

“ดูสิโดนา ทั้งที่เป็นยามเย็นแต่ตลาดที่นี่คึกคักยิ่งนัก” หญิงสาวเปิด 

ผ้าม่านกว้างขึ้น เชื้อเชญินางกำานลัคนสนทิให้ชมความตื่นตาเบื้องนอก

“องค์หญงิประทบัดีๆ  เพคะ”

“ข้าอยากออกไปเดนิเล่นจงั”

“ไม่ได้เพคะ ราชทูตแจ้งว่ามรีาชโองการให้องค์หญงิเข้าวงัทนัท”ี

ซ่าหยาทำาหน้ามุ่ย ปิดหน้าต่างลงแล้วกระแทกตัวนั่ง “เจ้าว่าเจ้าคนบ้า

อำานาจนั่นจะเป็นตาแก่หรอืไม่”

โดนารบีปิดปากคนถาม “องค์หญงิตรสัเช่นนี้ไม่ได้นะเพคะ เดี๋ยวใคร

จะมาได้ยนิเข้า”

“เชอะ! ได้ยนิแล้วอย่างไร ตั้งแต่ข้าถูกพรากตวัมาจากบ้าน ชวีติของข้า

กไ็ม่ต่างจากร่างไร้วญิญาณ ถ้าเขาจะตดัหวัข้า ข้านี่แหละจะใช้มดีบั่นคอตนเอง

ด้วยมอืของข้าเอง”
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“องค์หญงิอย่าตรสัเช่นนั้นเพคะ ทรงลมืแล้วหรอืรบัสั่งของ...”

“พอเถอะ! ข้าไม่ได้ลมื”

ดวงหน้าจิ้มลิ้มเจอืความเศร้ายามนกึถงึถ้อยรบัสั่งแห่งพระบดิา ซึ่งนาง

ได้รบัมอบก่อนเดนิทางจากมา

“จะทำาสิ่งใดต้องระวังให้ดี ความสุขและชีวิตของราษฎรชาวทิเบตล้วน

วางไว้ในมอืเจ้า”

หญิงสาวถอนหายใจ เอนศีรษะลงกับไหล่ของผู้ที่นั่งเคียงข้าง “โดนา 

เจ้าคดิว่า...ฮ่องเต้จะทรงเป็นบุรุษเช่นใดกนั”

ด้วยนสิยัของสตรทีเิบต เป็นกนัเองต่อทุกคน มแิบ่งแยกบรุษุสตร ีหญงิ

ชายล้วนนับถือคือมิตรสหาย ทำาให้โดนาใช้ความใจกว้างของตนเองแบ่งปัน

ของกินซึ่งนำาติดตัวมาด้วยแก่เหล่าราชทูตและทหารราชองครักษ์ พูดคุย

สรวลเสเฮฮายามพักขบวน จึงทำาให้นางสืบทราบมาหลายสิ่งที่พอจะเป็น

ประโยชน์แก่นายหญงิ

“องค์หญิงอย่าทรงกังวลเลยเพคะ หม่อมฉันแอบสืบถามจากเหล่า

ราชทูตมา พวกเขากล่าวว่าเหลยีนไท่จูฮ่องเต้ทรงสง่างามยิ่งนกั มพีระชนมายุ

เพยีงยี่สบิสองพรรษา”

“แล้วฮองเฮาเล่า”

โดนาส่ายหน้า เล่าต่อตามข่าวที่ได้รบัมา

“ยงัไม่ทรงตั้งฮองเฮาเพคะ ว่ากนัว่าพอขึ้นครองราชย์กท็รงวุ่นวายอยู่

กับราชการงานแผ่นดิน มีพระสนมเพียงสององค์ อันเป็นพระชายาตั้งแต่ 

สมยัยงัทรงเป็นเพยีงองค์ชายเจด็ เพิ่งจะทรงรบัพระสนมเพิ่มเมื่อไม่นานมานี้

ยามแผ่นดนิเริ่มสงบสุข” 

การสนทนาของนายบ่าวยตุลิงเมื่อรถม้าหยดุการเคลื่อนไหว พร้อมกบั

ที่ประตรูถเปิดออก เสยีงก้องกงัวานค่อนข้างแหลมจนมอิาจคาดเดาเพศดงัขึ้น 

“ทูลเชญิองค์หญงิซ่าหยาพ่ะย่ะค่ะ”

โดนาจดัแจงความเรยีบร้อยให้องค์หญงิ แล้วจงึก้าวออกจากรถม้าเป็น
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คนแรก รบัประคองว่าที่ผนิให้ค่อยๆ ก้าวลงรถ 

“ทูลองค์หญิง กระหม่อมมีนามว่าไป่หยุนชวน ฮ่องเต้มีรับสั่งให้

กระหม่อมมารอรบัเสดจ็ นำาเสดจ็องค์หญงิไปยงัตำาหนกัลี่จอืพ่ะย่ะค่ะ”

ซ่าหยาเพ่งพจิารณาผู้แนะนำาตวั เขาเป็นบุรุษร่างสูงโปร่ง ผวิขาวเนยีน

ละเอยีด หน้าตามไิด้หล่อเหลาสะดุดตา แต่กจ็ดัได้ว่ามไิด้ขี้ริ้วขี้เหร่ สวมผ้า

คลุมสนีำ้าเงนิเข้มทบัชุดตวัในสเีดยีวกนั สวมหมวกสดีำา 

ไปห่ยนุชวนหรอืไป่กงกง คอืขนัทคีนสนทิของฮ่องเต้ รบัใช้มาตั้งแต่ยงั

ทรงเปน็เพยีงองค์ชายน้อย เรยีกได้ว่าเตบิโตมาด้วยกนั ไม่ต่างจากซ่าหยาและ

โดนา 

“ตำาหนกัลี่จอื?”

“พ่ะย่ะค่ะ ฮ่องเต้พระราชทานตำาหนกัลี่จอืแด่องค์หญงิ”

“เช่นนั้นกงกงเชญินำาทาง”

“เชญิเสดจ็องค์หญงิ” ไป่กงกงเดนินำาสองผู้มาเยอืน เหล่าขนัทนี้อยพา

กนัทยอยขนสมัภาระเดนิตามกนัมาตดิๆ 

ตำาหนกัลี่จอืตกแต่งแบบผสมผสานระหว่างทเิบตและแคว้นเหลยีน

ภายในตกแต่งอย่างหรูหราวิจิตร เน้นสีแดงและสีทอง นางกำานัลหก

คนและขันทีแปดคนยืนเรียงแถวหน้ากระดานรอรับ เจ้าของตำาหนักคนใหม่

กวาดตามองรอบด้าน ยงัไม่ทนัจะได้สำารวจใดๆ ไป่หยุนชวนกไ็ด้อญัเชญิพระ

ราชโองการขึ้นมาประกาศ 

“ฮ่องเต้มรีาชโองการ...”

ซ่าหยาคุกเข่าลง “ซ่าหยาน้อมรบัราชโองการ”

“พระเมตตาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแซ่และพระนามให้องค์หญงิซ่า-

หยาว่า ‘เจิ้งอวี้หลนิ’...เจิ้งอวี้หลนิสงูส่งดงีาม เสยีสละเพื่อแผ่นดนิ แต่งตั้งดำารง

ตำาแหน่งผนิ พระราชทานตำาหนกัลี่จอื นางกำานลัหกคน ขนัทแีปดคน ไข่มุก

ห้าสบิเส้น กำาไลหยกสองวง ต่างหูหยกสบิคู่ เครื่องแต่งกายสบิห้าชุด ผ้าไหม
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ห้าพบั เงนิหนึ่งร้อยตำาลงึทอง จบราชโองการ” 

“ขอฮ่องเต้ทรงพระเจรญิหมื่นปี หมื่นๆ ปี”

‘เจิ้งผนิ’ รบัพระราชโองการแล้วยนืขึ้น แม้นางไม่รู้ธรรมเนยีมที่นี่นกั 

แต่กพ็อรู้มาบ้างว่าควรม ี‘สนินำ้าใจ’ หญงิสาวพยกัหน้าให้โดนาจดัการหน้าที่นี้ 

ถุงเงนิสชีมพูอ่อนยื่นส่งให้ไป่หยุนชวน ทว่าเขากลบัส่ายหน้า 

“ขอบพระทยัเจิ้งผนิ แต่เป็นหน้าที่ของกระหม่อมอยู่แล้ว ฝ่าบาทยงัมี

รบัสั่งว่า คนืนี้ให้เจิ้งผนิทรงพกัผ่อนพ่ะย่ะค่ะ”

หญิงสาวพยักหน้า นัยน์ตาสีนำ้าตาลมิซ่อนเร้นความยินดีที่กำาลังเต้น 

ร่ายระบำา

‘คนืนี้ข้ารอด...’

“ถ้ามีสิ่งใดขาดเหลือให้คนไปแจ้งกระหม่อมได้ตลอดเวลา กระหม่อม

ขอทูลลา”

ทนัททีี่พ้นร่างของไป่หยนุชวน นางกำานลันางหนึ่งหน้าตาหมดจดเกลี้ยง-

เกลา อายุราวสบิเจด็ปี กก็้าวขึ้นมาหนึ่งก้าว 

“ทูลเจิ้งผนิ หม่อมฉนัมนีามว่า เสี่ยวเจยีวเจยีว เป็นหวัหน้านางกำานลั

เพคะ”

สิ้นคำาแนะนำา ขนัทหีนุ่มน้อยดวงหน้าจิ้มลิ้มผวิขาวซดีกก็้าวขึ้นมาหนึ่ง

ก้าว 

“ทูลเจิ้งผนิ กระหม่อมมนีามว่า ซูจนิ เป็นหวัหน้าขนัทพี่ะย่ะค่ะ”

แล้วบรรดาเหล่านางกำานลัและขนัททีั้งหลายกเ็ริ่มต้นแนะนำาตวั ซ่าหยา

เพยีงพยกัหน้าและยิ้มบางๆ ในสมองของนางตอนนี้หาได้จดจำาสิ่งใดไม่ ความ

เหนื่อยล้าจากการเดนิทางยาวนานทำาให้ร่างกายอ่อนเพลยีไม่น้อย จงึเอ่ยด้วย

นำ้าเสยีงโรยแรง

“ทุกคนไปพกัผ่อนเถอะ ข้าเหนื่อยและง่วงนอน”

เสี่ยวเจยีวเจยีวได้ยนิเช่นนั้นจงึทลูถาม “ทลูเจิ้งผนิ หม่อมฉนัจะนำาเสดจ็

ไปยงัห้องบรรทมเพคะ ไม่ทราบว่าจะเสวย...”
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“ข้าไม่หวิ อยากนอน”

“เช่นนั้นทูลเชญิเจิ้งผนิตามหม่อมฉนัมาด้านในเพคะ”

หอ้งนอนคอืห้องที่ใหญ่ที่สดุในตำาหนกั แบ่งออกเป็นสองสว่น สว่นซ้าย

ด้านในสดุคอืมมุอาบนำ้า มบ่ีอนำ้าปพูื้นด้วยแผ่นหยกสขีาวทรงสี่เหลี่ยม บ่งบอก

ความมั่งคั่งอย่างยิ่งของแคว้น ขนาดของบ่อนำ้าพอให้ว่ายเล่นได้ บ่อนั้นตั้งอยู่

กึ่งกลาง รอบด้านตกแต่งเลยีนแบบธรรมชาตเิสมอืนอยู่กลางดงดอกไม้ รายล้อม

ด้วยดอกไม้จำาลองนานาพรรณ 

ฝ่ังห้องนอนมเีตยีงสี่เหลี่ยมเกอืบจตัรุสั ขนาดใหญ่จนบรุษุกำายำาเจด็คน

นอนได้อย่างสบายตั้งอยูช่ดิผนงัห้อง ผ้าโปร่งบางสขีาวยาวระพื้นคลมุล้อมรอบ

เตียง หน้าต่างห้องนอนถูกเปิดเอาไว้ อีกทั้งเตายังมิได้ถูกจุด ทำาให้อากาศ 

ค่อนข้างเยน็

เสี่ยวเจียวเจียวเบิกตากว้างรีบคุกเข่าด้วยความผิด ยังไม่ทันที่นางจะ

พูดสิ่งใด ผู้เป็นนายกเ็อ่ยขดั 

“ออกไปเถอะ ให้โดนาอยู่กบัข้ากพ็อ”

“หม่อมฉนัจะรบีจุดเตาเพคะ”

“โดนา เจ้าไปรอรบัเตามาจากนาง”

โดนายอบกายรบัคำาสั่ง “เพคะ” 

ซ่าหยาหย่อนกายนั่งเท้าคางลงที่โต๊ะกลมซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้อง กวาด 

ตามองสำารวจ ห้องนอนถูกตกแต่งด้วยสแีดงผสมทอง คาดเดาได้ว่าฮ่องเต้คง

ต้องการให้ที่นี่มีความคล้ายคลึงทิเบตที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ทว่ายิ่งมีความ

คล้ายคลงึมากเพยีงใด ผู้พลดัถิ่นกย็ิ่งโศกเศร้า 

ที่ใดกนัเล่าจะเสมอเหมอืนบ้านของตน ตำาหนกัสร้างเลยีนแบบได้ แต่

ความอบอุ่นมอิาจทอถกัได้ 

นิ้วเรียวเขี่ยผ้าปูโต๊ะสีทองปักลายดอกโบตั๋นเล่น สมองเริ่มครุ่นคิด

กงัวล...‘เขาจะเรยีกข้าถวายตวัเมื่อใดกนัหนอ’

ยิ่งคิดก็ยิ่งว้าวุ่นใจ ถอนหายใจยาวครั้งแล้วครั้งเล่า ลุกขึ้นเดินไปยืน
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พงิที่หน้าต่าง ลมหนาวจากภายนอกพดัผ่านเข้ามาจนตผ้ีาม่านให้สะบดัไหวค่อน

ข้างแรง 

จริงอยู่ที่ว่าแคว้นเหลียนยามนี้คือต้นฤดูหนาว ทว่านางเติบโตในดิน

แดนแผ่นดนิสงูเทยีมแผ่นฟ้า อากาศที่นั่นหนาวเยน็กว่าที่นี่นกั ต้นหนาวแคว้น

เหลียนพาให้รู้สึกเพียงอากาศเย็นสบายสำาหรับนาง มิได้สั่นสะท้านอย่างที่

หวัหน้านางกำานลัคดิว่าควรจะเป็น

ประตหู้องเปิดออกพร้อมกบัที่โดนายกเตาผงิใบย่อมเข้ามา จดัแจงถ่าย

เชื้อเพลงิลงในเตาทองเหลอืงทรงกลมซึ่งตั้งอยูม่มุห้อง เสยีงเคาะประตหู้องดงั

ขึ้น โดนาเป็นผู้เอ่ยอนุญาต 

“เข้ามา”

เสี่ยวเจยีวเจยีวถอืถาดไม้ ในถาดมแีท่งกำายานหลายสสีนัหลากกลิ่นวาง

อยู่ นางคุกเข่าหน้าเจิ้งผนิ ชูถาดไม้เหนอืศรีษะ 

“ทูลเจิ้งผนิ หม่อมฉนันำากำายานมาถวายเพคะ”

“เอาไปเกบ็เถอะ ข้าไม่ชอบจุดกำายาน”

“เพคะ”

เสี่ยวเจยีวเจยีวถอยหลงัออกไป ทั้งห้องเหลอืเพยีงสองสตรผีูแ้รมรอน

มาจากแดนไกล โดนาจดัแจงสมัภาระที่นำามาเข้าที่ ส่วนซ่าหยายนืทอดสายตา

มองไปด้านนอก 

ด้านนอกมเีพยีงความมดื ดวงจนัทร์ครึ่งเสี้ยวเร้นกายหลงัเมฆาสคีราม

ก้อนใหญ่ คนืนี้ฟ้าไร้ดาว มอืเรยีวขาวยื่นออกไปนอกหน้าต่าง หลบัตาลงพลาง

ขยำามอืจบัความว่างเปล่า

ในห้วงความคิดคือภาพนางกระโดดจับก้อนเมฆบนประภาคารสูง 

ดวงดาวมากมายทอประกายระยบิระยบั ดวงจนัทร์ลอยเด่นอยู่ไม่ไกลจนพา

ให้รู้สกึว่าแค่เพยีงกระโดดขึ้นสูงอกีนดิกค็งจะคว้ามาเชยชมได้ ดวงตากลมโต

ลมืขึ้นทอดมองผ่านทะลุหมู่เมฆไปที่ดวงจนัทร์ ปลอบประโลมตวัเองในใจ 

‘อย่างน้อยที่แคว้นเหลยีนกบัที่ทเิบตกม็พีระจนัทร์ดวงเดยีวกนั’ 
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เสียงขลุ่ยดังขึ้นท่ามกลางความเงียบและวังเวง หญิงสาวเงี่ยหูฟัง 

ท่วงทำานองพลิ้วไหวดั่งสายนำ้า แฝงไปด้วยความรู้สึกมากมายเกินจะจับได้ว่า

แทจ้รงิแล้วผูบ้รรเลงรู้สกึเช่นใด และที่น่าแปลกใจที่สดุคอื...เสยีงขลุย่นี้พาให้

นางรู้สกึอบอุน่อย่างน่าประหลาด ทั้งที่ไม่รูว่้าเป็นเพลงใด มคีวามหมายใด แต่

กระแสเสยีงเหล่านี้คล้ายกำาลงัโอบล้อมหวัใจดวงน้อยที่หนาวสั่น ละลายนำ้าแขง็

แล้วแผ่ไออุน่ ขบัไล่ความเหนบ็หนาวและความมดืมดิทั้งหลายออกไป อบอุ่น...

สว่างไสว...

“องค์หญงิเพคะ จะบรรทมเลยไหมเพคะ”

ซ่าหยารู้สกึตวัตื่นจากภวงัค์แห่งเสยีงนั้น นางเบอืนหน้ามาทางโดนาซึ่ง

ยนืรออยู่ข้างเตยีง เดนิเข้าไปใกล้ปล่อยให้นางกำานลัถวายการปรนนบิตัิ

“คนืนี้ทรงให้หม่อมฉนันอนเป็นเพื่อนไหมเพคะ”

“ไม่ต้องหรอก ข้านอนตามลำาพงัได้ เจ้าเองกเ็หนื่อยและอ่อนเพลยีมาก 

เจ้าไปพกัผ่อนเถอะ”

“เพคะ”

ซ่าหยาเอนตัวลงนอน แสงตะเกียงถูกหรี่จนสุดพร้อมกับที่โดนาเดิน

ออกจากห้องแล้วปิดประตูเรยีบร้อย มอืเลก็ยกขึ้นก่ายหน้าผาก คิ้วเรยีวดั่ง

ใบหลิวขมวดและคลายออกเมื่อเสียงขลุ่ยที่เงียบหายดังขึ้นอีกครั้ง ริมฝีปาก

คลี่ยิ้มก่อนจะเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงขำาขนั

“สงสยัจะเหนื่อย”

เสยีงขลุย่ในคราวนี้มจีงัหวะเรว็ขึ้นกว่าเมื่อครู ่ซ่าหยาพลกิกายนอนควำ่า

เอามอืเท้าคาง เตะขาไปมาตามจงัหวะเพลง 

“เพลงนี้เพราะจงั”

สิ้นคำาเอ่ยชมเสยีงขลุ่ยกห็ยดุลง นางขมวดคิ้วเอ่ยท้วง “อ้าว เหนื่อยอกี

แล้วหรอื”

รออยู่ชั่วครูแ่ต่กไ็ร้วี่แววว่าเสยีงขลุย่จะดงัขึ้น ผู้รอคอยถอนหายใจยาว

ด้วยความเสยีดาย ซุกหน้าลงกบัต้นแขน
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“คนเป่าคอืใครกนันะ”

เสียงขลุ่ยดังขึ้นอีกครั้งคล้ายผู้เป่ารู้ว่ามีผู้รอฟัง คราวนี้นางพลิกตัว

นอนหงาย ใบหน้าเปี่ยมด้วยความยนิด ีปิดเปลอืกตาลงละทิ้งความกลดักลุ้ม

ใจทุกสิ่งอย่าง ปล่อยให้เสยีงขลุ่ยขบักล่อมนำาพา ก้าวเข้าสู่ห้วงนทิราอนัแสน

วงัเวง 

สามวนัล่วงผ่าน ในที่สดุตำาหนกัลี่จอืกม็แีขกคนแรกมาเยอืน ผูม้าเยอืน

มใิช่ฮ่องเต้ แต่เป็นสตรอีายสุบิเก้าปี สวมชดุฮั่นฝสูเีหลอืงอ่อนลายนกยูงรำาแพน

หาง ชดุนั้นช่วยขบัผวิให้ขาวราวหมิะ ผมเกล้าสงูประดบัด้วยป่ินทองและเครื่อง

ประดบัมากมาย ดวงหน้าสวยหวานอ่อนโยน กริยิานุ่มนวลเยน็ตา 

สตรผีูน้ี้มนีามว่า เหอรุย่เตยีน ดำารงตำาแหน่งชั้นเฟย เป็นบตุรสาวเพยีง

คนเดยีวของเหอเถา อคัรมหาเสนาบดแีคว้นเหลยีน พี่ชายของนางคอื เหอสอื 

นอกจากเขาจะเป็นจ้วงหยวน9 ดำารงตำาแหน่งซวิจ้วน10 แห่งแคว้นเหลยีนแล้ว 

ยังเป็นพระสวามีขององค์หญิงหลี่หรงเฉิน พระธิดาองค์เดียวของเสิ่นไทเฮา 

อดตีฮองเฮาในอดตีฮ่องเต้

ทันทีที่ซ่าหยาได้รับฟังประวัติผู ้มาเยือนจากเสี่ยวเจียวเจียวซึ่งรีบ

กระซบิรายงาน นางกย็อบกายถวายความเคารพ 

“ถวายพระพรเหอเฟยเพคะ”

เหอรุ่ยเตียนประคองผินคนใหม่ เอ่ยด้วยนำา้เสียงใสเย็นและเป็นมิตร 

“ไม่จำาเป็นต้องมากพธิ”ี

ซ่าหยายนืนิ่ง ด้วยไม่รู้ว่าควรจะทำาเช่นไรหรอืควรจะรบัรองอย่างไรด ี

เหอรุ่ยเตียนคล้ายจะเข้าใจในสถานการณ์ จึงจูงข้อมือเล็กเดินไปนั่งลงบนตั่ง

ซึ่งถูกจดัไว้กึ่งกลางห้อง 

9 จ้วงหยวน คอืจอหงวน
10 ตำาแหน่งซวิจ้วนมหีน้าที่คล้ายที่ปรกึษาฮ่องเต้ในเรื่องต่างๆ ส่วนใหญ่ขนุนางที่ได้รบัตำาแหน่งนี้

มกัได้รบัตำาแหน่งเสนาบดใีนอนาคต
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“ได้ข่าวว่าเจ้ามาถึงตั้งแต่สามวันที่แล้ว ข้างานยุ่งนัก ด้วยต้องจัดการ

เรื่องต่างๆ เพิ่งจะมเีวลาว่างจงึรบีมาเยี่ยม” นางกวาดตามองรอบด้าน คลี่ยิ้ม

หวานปานนำ้าผึ้ง “ตำาหนักหลังนี้เจ้าชอบหรือไม่ มีสิ่งใดไม่ถูกใจต้องการจะ

เปลี่ยนหรอืเปล่า”

“ไม่มเีพคะ ทุกอย่างดพีร้อม”

“ข้าได้ฟังเช่นนี้กโ็ล่งใจ”

ดวงตาหวานซึ้งของเหอรุ่ยเตียนมองชุดทิเบตสีแดงสด แตะลงที่แขน

เสื้อพลางเอ่ย 

“ชดุทเิบตงดงามนกั แต่ว่าตอนนี้เจ้าคอืเจิ้งผนิแห่งองค์เหลยีนไท่จฮู่องเต้ 

คงไม่เป็นการเหมาะถ้าจะยังสวมเครื่องแต่งกายเช่นเดิม หรือฝ่าบาทยังมิได้

พระราชทานชุดให้เจ้า”

“พระราชทานให้เพคะ เพยีงแต่...” ซ่าหยาถอนหายใจ ทอดสายตามอง

ชุดที่สวมอยู่ด้วยแววตาอาลยัรกั 

มอืเรยีวนุม่ของเหอรุย่เตยีนเอื้อมมาบบีมอืเลก็เพื่อปลอบโยน “ข้าเข้าใจ 

เจ้ายังเด็ก ต้องเดินทางไกลจากบ้านมาถึงแคว้นเหลียน แต่อย่างที่กล่าวไว้  

ยามนี้เจ้าคอืเจิ้งผนิ มใิช่องค์หญงิ เดก็ด.ี..ให้ข้าช่วยเจ้าแต่งตวันะ” 

กล่าวจบกป็ระคองผู้อ่อนเยาว์กว่าให้ลุกขึ้น หนัไปทางโดนาและเสี่ยว-

เจยีวเจยีว 

“ข้าจะพาเจิ้งผนิไปเปลี่ยนชุด”

โดนาและเสี่ยวเจยีวเจยีวยอบกายรบัคำาสั่ง “เพคะ / เพคะ” 

ชุดทิเบตถูกปลดออกแทนที่ด้วยชุดฮั่นฝูสีขาว ชายกระโปรงปักด้วย

ด้ายสีแดงเลือดนกเป็นลายดอกเหมย ลวดลายพลิ้วไหวจนดูคล้ายดอกจริง 

เบ่งบานอยูบ่นเนื้อผ้า ยามก้าวเดนิชายสะบดัพลิ้วพาให้ลวดลายคล้ายดอกเหมย 

กำาลงัต้องลม 

เรือนผมปักด้วยปิ่นทอง ยังมีปิ่นหยกและเครื่องประดับอีกหลายชิ้น 

ผู้ถูกจบัแต่งตวัโคลงศรีษะไปมา รู้สกึหนกัอึ้งและไม่สบายศรีษะ บ่นงุบงบิอยู่
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ในใจ ‘คอจะหกัตายกเ็พราะเครื่องประดบัพวกนี้นี่แหละ!’ 

“เจ้าช่างน่ารกัเสยีจรงิ”

เหอรุ่ยเตียนเอ่ยชม พิจารณาแล้วได้ข้อสรุปว่า ดรุณีน้อยผู้นี้มิได้มี

โฉมงามล่มเมอืงตราตรงึใจ เพยีงน่ารกัน่าเอน็ดูจิ้มลิ้ม อยูใ่กล้แล้วรูส้กึสบายใจ

อย่างแปลกประหลาด โดยเฉพาะนัยน์ตาสีนำ้าตาลระยิบระยับ เปี่ยมไปด้วย

ความบรสิุทธิ์ไร้เดยีงสาอย่างที่ยากนกัจะหาได้ในวงัหลวง 

นางเอื้อมมอืหยกิแก้มป่องของอกีฝ่าย ทอดมองด้วยสายตาเอน็ดู “ข้า

เป็นลูกสาวเพียงคนเดียว ใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากมีน้องสาว เช่นนั้นเจ้าเป็น 

น้องสาวของข้าดหีรอืไม่”

ซ่าหยาเลกิคิ้วสูง “น้องสาว?”

“ใช่ ข้ารู้สกึถูกชะตากบัเจ้ายิ่งนกั มาเป็นน้องสาวข้าเถอะนะหลนิเอ๋อร์ 

พี่สาวคนนี้จะดูแลเจ้าเอง”

ซ่าหยามไิด้เอ่ยตอบ เพยีงนิ่งเงยีบเพราะยงัตั้งตวัไม่ตดิ ผู้ถามมไิด้เค้น

เอาคำาตอบในทนัท ีสองสตรจีูงมอืกนัเดนิกลบัมายงัห้องรบัรอง เหอรุ่ยเตยีน

หยุดฝีเท้า ถอดกำาไลหยกขาวมนัแพะ11 ออกจากข้อมอื ค่อยๆ สวมให้ ‘น้อง

สาว’ 

“ข้าให้เจ้า”

ซ่าหยาแตะกำาไลหยก ช้อนสายตามอง ‘พี่สาว’ สมองมนึงงสบัสน แต่

สญัชาตญาณกส็ั่งนางให้ย่อกายคำานบั 

“ขอบพระทยัเพคะ”

“มปีัญหาใดหรอืต้องการสิ่งใดให้คนไปบอกข้าได้เสมอ เอาละ ข้าต้อง

ไปก่อน ยงัมเีรื่องต้องจดัการค้างคาอยู่”

ซ่าหยายอบกายคำานบัส่ง “น้อมส่งเหอเฟย”

“ไว้ว่างๆ ข้าจะมาคุยเล่นกบัเจ้า” 

ขบวนเสดจ็เหอเฟยก้าวออกจากตำาหนกัลี่จอื ซ่าหยาชะเง้อคอมอง จน

11 กำาไลหยกขาวมนัแพะ เนื้อหยกมสีขีาวขุน่ ผวิมนัเงาละเอยีดลื่น
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แน่ใจว่าผู้ทรงศกัดิ์กว่าไปแล้วจรงิๆ กห็นัมาหานางกำานลัทั้งสองซึ่งยนืรอรบัใช้

ข้างๆ ชี้นิ้วไปที่ศรีษะตนเอง 

“พวกเจ้ามาช่วยเอาออกท ีคอข้าจะหกัแล้ว”

ประโยคนี้ทำาให้เหล่านางกำานัลลอบอมยิ้ม โดนาและเสี่ยวเจียวเจียว

ค่อยๆ ดงึป่ินออกตามคำาสั่ง เหลอืไว้เพยีงป่ินทองลายเกลยีวคลื่นเรยีบๆ เพยีง

อนัเดยีว ผู้ถูกปลดปล่อยโคลงศรีษะไปมาก่อนจะยิ้มกว้าง

“แบบนี้ค่อยโล่งหน่อย”

นางนั่งเอนหลังติดกับพนักตั่งซึ่งถูกแกะสลักเป็นรูปม้าสองตัวกำาลัง 

ควบ หยิบถ้วยชาขึ้นมาดื่มอึกใหญ่ ก่อนจะวางลงและเริ่มเอ่ยถามในสิ่งที่ 

ใคร่รู้ 

“เหอเฟยมบีุตรแล้วหรอืไม่”

เสี่ยวเจียวเจียวส่ายหน้า “ยังเพคะ ฝ่าบาทยังไม่มีพระโอรสหรือ 

พระธดิาเพคะ”

“แล้วเหตุใดนางถงึยงัไม่ได้เป็นฮองเฮา”

“เรื่องนี้หม่อมฉนัไม่ทราบเพคะ”

“แล้วเรื่องใดที่เจ้าทราบ”

“ทูลเจิ้งผนิ หม่อมฉนัทราบแค่เหอเฟยแต่งเข้าเป็นพระชายารองเพคะ 

เป็นพระชายาพระองค์แรกตั้งแต่ฝ่าบาทยังทรงเป็นองค์ชาย พอฝ่าบาททรง

ครองราชย์กไ็ด้รบัการแต่งตั้งขึ้นเป็นเฟย”

“เป็นเช่นนี้เอง” 

“องค์หญงิเพคะ มสีิ่งใดหรอืเพคะ” โดนาเอ่ยถาม

ซ่าหยาส่ายหน้า คดิถงึกริยิางดงามอ่อนหวานของเหอเฟย ใบหน้าใจดี

เปี่ยมด้วยความกรุณา เอ่ยชมจากใจจรงิ 

“ข้ามคีวามรู้สกึว่า เหอเฟยเป็นสตรทีี่งดงามอ่อนหวาน เป่ียมด้วยเมตตา

กรุณา”

โดนาอ้าปากหมายจะพดูบางสิ่ง นางกวาดตามองรอบห้อง ทั้งนางกำานลั
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และขนัทยีนืกนัหน้าสลอน จงึตดัสนิใจกลนืคำาพูดเหล่านั้นลงคอ ไว้สบโอกาส

อยู่ตามลำาพงัค่อยเอ่ย ในสมองตอนนี้ตระหนกัถงึคำาสั่งขององค์กรกิมัโลนซมั

ซึ่งได้รบัสั่งยำ้าก่อนจากมา

“ข้าฝากซ่าหยาด้วย จรงิอยูท่ี่นางเฉลยีวฉลาด แต่นางใจอ่อนและจติใจ

ดีมากเกินไป ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมใดๆ ขอให้เจ้าจำาเอาไว้ให้ดี วังหลังมากด้วย 

พษิภยัอนัตราย ไม่ต่างจากอยูใ่นสนามรบ อย่าได้เชื่อใจใครง่ายๆ ต้องระวงัตวั

ให้มากๆ” 



หนึ่งเดือนแล้วที่ซ่าหยาเข้ามาอยู่ในวังหลวง ทว่านางมิเคยได้รับการ

พลิกแผ่นป้ายเข้าถวายตัว บุคคลเดียวที่ได้พบเจอคือเหอเฟย สตรีผู้งดงาม

สูงส่งเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาผู้นั้น เหอเฟยมกัจะให้คนส่งของมามอบ

ให้ซ่าหยาเสมอๆ ทั้งเครื่องประดบัและอาหารเลศิรส พาให้สาวน้อยรูส้กึซาบซึ้ง

ใจยิ่ง ถงึขนาดเถยีงคำาเตอืนจากโดนาที่ได้เอ่ยกล่าวในคำ่าคนืหนึ่ง

คำ่าคนืนั้นสองนายบ่าวอยู่กนัตามลำาพงัในห้องนอน โดนาตรวจสอบจน

แน่ใจว่าประตูหน้าต่างปิดสนิท นางเดินมายืนเคียงข้างนายสาวซึ่งนั่งอ่าน

หนงัสอือยู่ที่โต๊ะ กึ่งกลางโต๊ะคอืขนมเซาป่ิง12 มอืเรยีวเอื้อมหมายจะหยบิขนม

ขึ้นมากนิ แต่ถูกขดัด้วยเสยีงที่ดงัพอให้ได้ยนิสองคน

“เดี๋ยวเพคะ”

ซ่าหยาชะงกัมอื เงยหน้ามองเลกิคิ้วสูง “มอีนัใด”

บุปผ�กลีบที่ส�ม

12 ขนมเซาป่ิงมชีื่อไทยว่าขนมแป้งทอด เป็นขนมของชนเผ่าหูซึ่งเผยแพร่เข้ามาในจนี แต่เดมิชื่อหป่ิูง

แล้วเปลี่ยนเป็นเซาป่ิงในสมยัราชวงศ์ถงั ตำารบัโบราณทำาจากแป้งหมี่นวดปรุงรสหรอือาจผสมเหล้า 

ป้ันเป็นก้อน ย่างบนกระทะแบน แล้วจงึนำาไปอบอกีครั้ง ปัจจบุนัเปลี่ยนจากแป้งหมี่เป็นแป้งสาล ี 

รวมถงึมกีารเพิ่มไส้ เช่น ไส้ถั่วกวนหรอืเผอืกทอด
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โดนาบขินมมาส่วนหนึ่ง ใช้เขม็เงนิทดสอบจนแน่ใจว่าปลอดพษิ เขม็เงนิ

หาได้เปลี่ยนส ีถงึเลื่อนจานขนมให้

“เสวยได้แล้วเพคะ”

“เจ้าคดิมากเกนิไปนะโดนา ขนมจานนี้เหอเฟยมอบให้ข้ามใิช่ใครอื่น”

“ไม่ว่าจะเป็นใครกไ็ว้ใจไม่ได้เพคะ ระวงัและรอบคอบไว้ก่อนดกีว่า”

ซ่าหยาโยนขนมส่งเข้าปาก เคี้ยวแก้มป่อง ก่อนจะทำาปากเบ้เล็กน้อย 

แล้วรบันำ้าชาซึ่งโดนารนิให้ขึ้นมาจบิ

“แต่เหอเฟยนางเป็นคนดมีาก ใจดกีบัข้า”

“แต่...”

“ไม่มแีต่ ข้าชอบเหอเฟย ทั้งวงัหลวงนี้มเีพยีงนางกระมงัที่รู้ว่าข้ามาถงึ”

คำากล่าวนั้นมไิด้ตดัพ้อเพราะน้อยเนื้อตำ่าใจ ทว่าเจอืด้วยความยนิดเีป็น

อย่างยิ่ง ใช่...ทั้งวงัหลวงดูเหมอืนว่าจะมเีพยีงเหอรุย่เตยีนที่รบัรูค้วามมตีวัตน

ของซ่าหยา อย่าว่าแต่ฮ่องเต้หรอืเหล่านางในคนอื่น แม้แต่ขนัทนีางกำานลันอก

ตำาหนักยังไร้ซึ่งความสนใจในตัวเจิ้งผินผู้นี้ คล้ายว่าองค์หญิงทิเบตไม่เคย 

ย่างเท้าก้าวสู่วงัหลวง

ด้วยเหตนุี้เองจงึทำาให้ซ่าหยาซุกซน วิ่งเล่นไปทั่ว ทั้งยงัสวมชดุนางกำานลั

ของโดนาแอบเร้นกายออกจากตำาหนักโดยไม่บอกใคร วันแรกโดนาพาเหล่า

นางกำานัลขันทีตามหากันจ้าละหวั่น พอทุกคนกลับมาถึงก็พบเจิ้งผินนั่งจิบ 

นำ้าชาด้วยสหีน้าแช่มชื่น มอมแมมไม่ต่างจากเดก็สามขวบ 

มิใช่เพียงครั้งเดียวที่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น แต่บ่อยมากจนนับไม่ถ้วน 

พดูได้ว่ามเิคยมคีรั้งใดที่เจิ้งผนิก้าวเท้าออกจากตำาหนกัในฐานะผนิ ทกุครั้งนาง

จะเป็นเพยีงสาวน้อยที่สวมชุดนางกำานลัวิ่งเล่นเพื่อสำารวจไปทั่ว โดนามไิด้เอ่ย

ท้วงเพราะรู้นิสัยนายหญิง ซ่าหยารักอิสระและความเรียบง่าย ชอบไปไหน 

ตามลำาพงัมาตั้งแต่ไหนแต่ไร โดนาคอืนางกำานลัเพยีงคนเดยีวที่ได้ตดิตาม แต่

บางครั้งกต็ามไม่ทนั

เสี่ยวเจยีวเจยีวเคยเอ่ยปากแย้มเรื่องกฎเกณฑ์แห่งวงัหลงั ทุกครั้งซ่า-



ชลันตี
39

หยาจะต้องแสร้งเหนื่อยจนหลบัคอพบัคออ่อน ในที่สุดเหล่าบ่าวไพร่จงึได้แต่

ทำาหน้าที่ของตนเองมิให้บกพร่อง ส่วนเจ้านายนั้น...ก็สุดแล้วแต่ความพอใจ

ของนาง

วนันี้กเ็ป็นเช่นวนัอื่นๆ ซ่าหยาสวมชดุนางกำานลัสชีมพอู่อน เกล้าผม

เรยีบๆ ปักป่ินหยกเพยีงอนัเดยีว อาศยัช่วงเวลาที่เหล่านางกำานลัขนัททีั้งหลาย

วุ่นวายกบัการจดัตำาหนกั จงึทิ้งจดหมายบอกโดนาว่าจะออกไปเดนิเล่น แล้ว

ค่อยๆ เร้นกายออกไปทางด้านหลงัของตำาหนกั

หญงิสาวเดนิทอดน่องอย่างไร้จุดหมาย วงัหลวงกว้างใหญ่เกนิประมาณ 

แม้จะเข้ามาอยู่ถงึหนึ่งเดอืนแล้วทว่ายงัสำารวจไม่ทั่ว จำาแทบมไิด้เสียด้วยซำ้าว่า 

ที่ใดเป็นตำาหนกัของผูใ้ด ยามเมื่อเจอขบวนของเหล่าพระสนมทั้งหลาย นางมกั

จะแสร้งหมอบตำ่าคำานบัให้สมบทบาทนางกำานลั

สถานที่ที่เพิ่งเป็นที่โปรดของซ่าหยาคอือทุยานหลวง ซึ่งอยูท่างทศิเหนอื

ของตำาหนกัลี่จอื อทุยานแห่งนี้มไิด้งดงามสะดุดตา ออกจะเรยีบจนน่าเบื่อเสยี

ด้วยซำ้า เพราะเหตุนี้จงึไม่เป็นที่โปรดปรานของพระสนมทั้งหลาย ซึ่งสว่นใหญ่

แห่กนัไปชมอุทยานและเดนิเล่นทางทศิใต้ นอกจากจะงดงามวจิติรหรหูรากว่า

แล้ว ยงัใกล้กบัตำาหนกัเฉยีนชงิอนัเป็นตำาหนกัแห่งฮ่องเต้

อุทยานอยู่ติดกับบึงนำ้าขนาดเล็ก นำ้าในบึงเป็นนำ้าแข็ง ริมบึงปลูกต้น 

หวงหลันเป็นแถวยาว ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่ว หวงหลันต้นใหญ่ดอกดก  

บางดอกถูกหุ้มด้วยเกลด็นำา้แขง็ ใบเขยีวบางส่วนถูกปกคลุมด้วยหมิะที่จบัตวั

เป็นก้อนขาว ในช่วงบ่ายแดดจ้าทอดลำาแสงกระทบเกลด็หมิะ ยามมองไกลๆ 

จะเป็นประกายระยบิระยบัพาให้เกดิภาพอนัแสนงดงาม

ถดัจากต้นหวงหลนัคอืโขดหนิขนาดใหญ่ เนื้อหนิเป็นสขีาวผสมสนีำ้าตาล

กระจายกนัเป็นจุดๆ ไปทั่ว บางส่วนมหีมิะจบัตวัเป็นนำ้าแขง็ครอบคลุม บาง

ส่วนเป้ือนตะไคร่นำ้าสเีขยีวเข้ม ความสงูของโขดหนินั้นต้องเงยหน้าตั้งฉากมอง

ดวงตากลมโตฉายแววซุกซน มอืเลก็ถูกนัไปมา สองเท้าเดนิสำารวจวน
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รอบหนิ โขดหนิเช่นนี้เคยมอียู่ข้างประภาคารที่ทเิบต นางปีนเล่นตั้งแต่ยงัเดก็ 

จากลกัษณะและรูปทรงช่างแสนคล้ายคลงึกันจนนกึว่าถูกส่งมาจากบ้าน สาว

น้อยพลดัถิ่นเหน็แล้วกอ็ดใจไว้ไม่ได้ หมายมาดในใจว่าต้องพชิติโขดหนินี้ มิ

เช่นนั้นอย่าได้เรยีกนางว่าซ่าหยา!

คดิเสรจ็ร่างบางเลก็กเ็ริ่มปีนป่าย ท่วงท่าบอกชดัถงึความชำานาญ ค่อยๆ 

ปีนสงูขึ้นๆ จนเกอืบใกล้จะถงึยอด ทว่า...ในที่สดุกพ็ลาดสิ่งหนึ่งที่หญงิสาวลมื

คำานวณ คอืความลื่นของหมิะซึ่งจบัตวัปกคลุม เท้าเหยยีบพลาดพาให้ร่างหงาย

หลัง ซ่าหยาตกใจเบิกตากว้างตามด้วยหลับตาปี๋ คาดเดาไปต่างๆ นานาถึง

ความเจบ็ปวดยามร่างกระทบพื้น คดิไปถงึว่านางจะจบชวีติที่นี่จรงิหรอื เช่น

นั้นฮ่องเต้จะส่งร่างของผนิผู้ยงัมเิคยถวายตวัเช่นนางกลบับ้านหรอืไม่

และแล้วร่างของนางก็สัมผัสกับบางสิ่ง น่าแปลกยิ่งนักที่ไร้ความเจ็บ

ปวดใดๆ มีเพียงความอบอุ่นโอบล้อม ยังมีสัมผัสที่ได้รับ...ไม่แฉะ...ไม่แข็ง  

ในความงุนงงเสยีงห้าวทุ้มเจอืขบขนัของบุรุษเพศกด็งัขึ้น

“นางกำานลัน้อย เจ้าช่างซุกซนเสยีจรงิ”

ซ่าหยาลมืตาขึ้น ดวงตากลมโตสบกบัดวงตาดอกท้อ หวัใจสาวน้อยเต้น

รวัเรว็อย่างที่ไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อนในชวีติ ร่างทั้งร่างคล้ายตกอยู่ในกองเพลงิ 

ร้อนรุ่มไปทั่วสองข้างแก้มและภายใน

ฉีซือหยางลมหายใจสะดุดเมื่อได้เพ่งพิศสตรีในอ้อมแขนเต็มตา นาง

มิได้งามลำ้าเป็นหนึ่งในใต้หล้า แต่ความน่ารักของนางจับหัวใจแห่งบุรุษหนุ่ม 

เผลอตวักระชบักอดร่างบางไว้แนบอกประหนึ่งว่า...นางเป็นของเขา

แรงกอดที่แน่นขึ้นทำาให้ซ่าหยาได้สต ิใช้มอืเคาะแผ่นอกแขง็แกร่ง เอ่ย

ด้วยนำ้าเสยีงค่อนข้างสั่นเพราะประหม่า

“ปล่อยข้าลงด้วย”

“ขออภยั”

เขาปล่อยหญงิสาวให้ลงสู่พื้น มอืยงัประคองจบัที่ต้นแขนเลก็จนแน่ใจ

ว่านางทรงตวัได้ แล้วจงึเคลื่อนมอืออก
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“ขอบคุณท่านมากที่ช่วยข้าไว้”

“เจ้าไม่ควรปีนป่าย หากข้ารับไว้ไม่ทันเห็นทีเจ้าคงได้ออกจากวังก่อน

กำาหนดเป็นแน่”

“เป็นโชคดขีองข้าที่ท่านรบัทนั”

นางยิ้มตาหย ีอวดลกัยิ้มบุ๋มสองข้างแก้ม น่ารกัน่าเอน็ดูจนผู้ช่วยชวีติ

มอิาจแขง็ใจเอ่ยปากดุ เขากอดอกแล้วถอนหายใจ

“ใช่ เจ้าโชคดทีี่ข้าผ่านมาทางนี้พอด”ี

เมื่อครู่ฉีซือหยางเดินตรวจตราตามหน้าที่ ระหว่างที่เดินผ่านอุทยาน

แห่งนี้ หางตากเ็หน็บางสิ่งกำาลงัปีนป่าย เขาค่อยๆ ย่างเท้าเข้าใกล้ แล้วกต็้อง

อมยิ้มเมื่อพบว่าบางสิ่งนั้นคือนางกำานัลตัวน้อยกำาลังปีนขึ้นยอดโขดหินด้วย

ความทะมดัทะแมง บ่งบอกให้รู้ว่านี่คงมใิช่ครั้งแรกที่นางซุกซน

ชายหนุม่เผลอตวัยนืมองจนกระทั่งนางลื่นและพลดัตก เขาจงึกระโจน

เข้าไปช่วยรบัตามสญัชาตญาณ นอกจากจะช่วยรบัแล้ว...ยงัเผลอใจรบันางเข้า

มาโดยที่เขาเองกม็ทินัรู้ตวั

“เจ้าเป็นนางกำานลัตำาหนกัใด ไยไม่อยู่รบัใช้ แต่กลบัมาซุกซนที่นี่”

“ข้า...” ซ่าหยาชะงกัถ้อยคำา ดวงตาครุน่คดิ เพยีงเสี้ยวลมพดัผ่านกเ็อ่ย

ตอบพร้อมรอยยิ้ม “ข้าเป็นนางกำานลัตำาหนกัลี่จอื” ด้วยสิ่งใดดลใจมอิาจทราบ 

หญงิสาวเลอืกปิดบงัฐานะเจิ้งผนิ

“ตำาหนกัลี่จอื? ตำาหนกัของผนิชาวทเิบต?”

“ใช่ ข้าเดนิทางมาพร้อมกบันาง”

ฉซีอืหยางเดนินำาไปยนืที่รมิบงึ ซ่าหยาเดนิตาม เหลต่าลอบสำารวจบรุษุ

ผู้ช่วยชีวิต เขามีร่างสูงกำายำา นางสูงเพียงหัวไหล่ของเขา ดวงหน้าหล่อเหลา

คมคาย จมูกโด่งเป็นสนัตรง รมิฝีปากอิ่มเตม็สเีข้ม ที่โดดเด่นที่สุดเหน็จะเป็น

ดวงตาดอกท้อขี้เล่น พาให้ผู้สบตาหวัใจกระตุกอย่างไม่ทราบสาเหตุ

เขาสวมชดุสนีำ้าเงนิเข้ม ผ้าคลุมสเีดยีวกนั ในมอืถอืกระบี่ฝักสขีาวงาช้าง

ไร้ลวดลายใดๆ ด้ามกระบี่ห้อยพู่สีฟ้า คาดเดาได้มิยากว่าชายผู้นี้คือราช-
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องครกัษ์หลวง

“ข้ามนีามว่าฉซีอืหยาง เป็นราชองครกัษ์หลวงขั้นหนึ่ง รบัผดิชอบความ

เรยีบร้อยอยู่แถวนี้”

ชายหนุ่มแนะนำาตัว หลังจากปล่อยให้คนอยากรู้อยากเห็นสำารวจเขา 

จนพอใจ

“ข้าชื่อ...ซ่าหยา”

“ซ่าหยา เป็นชื่อที่น่ารกัสมกบัตวัเจ้า”

คำาชมของเขาทำาให้เจ้าของชื่อขวยเขิน แสร้งคว้าก้อนหินจากพื้นขึ้นมา

ปาลงในบงึนำ้า เสยีงก้อนหนิตกกระทบกบัผวินำ้าแขง็ดงัสะท้อนก้อง

ลดพดัผ่านพาให้ต้นหวงหลนักิ่งไหว นอกจากใบไม้จะถูกปลดิตามแรง

ลม ยงัมดีอกหวงหลนัสเีหลอืงอ่อนที่ตกหล่นร่วงลงสูพ่ื้น และมดีอกหนึ่งตกลง

บนศรีษะเลก็ มอืใหญ่เอื้อมไปหยบิออก ส่งให้คนที่คลำาผมตวัเองเพราะรู้สกึ

ถงึบางสิ่งร่วงใส่

ซ่าหยารบัดอกไม้ แตะลงที่ปลายจมูกเพื่อสูดกลิ่นหอม

“หอมจงั ดอกนี้เรยีกว่าดอกอะไรหรอื”

“ดอกหวงหลนั”

“หวงหลนั...ข้าชอบ สวยและหอมมาก”

ฉีซือหยางฉวยดอกหวงหลันในมือเล็กคืน คนถูกแย่งดอกไม้อ้าปาก

กว้างอย่างงุนงง ยังไม่ทันเอ่ยถามสิ่งใดหวงหลันดอกนั้นก็ค่อยๆ ถูกบรรจง

ปักลงบนเรือนผมดำาขลับเคียงข้างกับปิ่นหยก ผู้ปักให้เสมองบึงนำ้ากลบ 

ความเขนิ

“เจ้าพูดภาษาของพวกเราได้ดยีิ่ง”

“เพราะว่าสะ...เพราะว่าข้าตดิตามองค์หญงิตั้งแต่ยงัเดก็ ยามที่มคีรูมา

สอนนางข้าเลยได้เรยีนด้วย”

“อ้อ เช่น...”

ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะพูดจบ ซ่าหยาก็รีบพูดแทรกด้วยท่าทางลุกลี้-
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ลุกลน

“ข้าต้องไปแล้ว ขอบคุณท่านอกีครั้งที่ช่วยข้า”

ไม่รอคำาตอบรบัใดๆ นางยกชายกระโปรงแล้วรบีวิ่งกลบัไปทางตำาหนกั 

วิ่งได้ห้าก้าวก็หยุดแล้วหันกลับมามองเขา เขายังคงยืนอยู่ที่เดิม ดวงตาดอก

ท้อจับจ้องมาทางนาง สองสายตาประสาน ความรู้สึกบางอย่างเริ่มถักทอ 

ก่อขึ้นโดยที่คนทั้งสองยังไม่ทันได้รู้ตัว ในที่สุดซ่าหยาก็หักใจหันหลังวิ่งกลับ

ตำาหนกั

เหตแุห่งความลกุลนรบีร้อนจากมาเพราะเมื่อครู่หางตาของนางเหลอืบ

เหน็โดนา เสี่ยวเจยีวเจยีว และซูจนิ นำานางกำานลักบัขนัทมีุ่งตรงมาทางนี้ ไม่

ต้องเดากร็ูว่้าพวกเขามาตามหาเจิ้งผนิ พระสนมแห่งฮ่องเต้ มใิช่นางกำานลัน้อย

ผู้มนีามว่าซ่าหยา

นางกำานัลตัวปลอมกลับมาถึงที่ตำาหนักก่อนขบวนบ่าวรับใช้ จัดแจง

เปลี่ยนชุดคืนสู่ฐานะที่แท้จริง นั่งลงตรวจสอบความเรียบร้อยที่หน้ากระจก 

คนัฉ่องสะท้อนภาพดอกหวงหลนัดอกงามที่ถูกปักอยู่บนผม มอืเรยีวเอื้อมไป

หยบิออกมาเชยชมพร้อมกบัอมยิ้ม สายตาจบัจ้องดอกไม้ แต่ในห้วงความคดิ

กลบัเป็นใบหน้าของเขาคนนั้น

“ฉซีอืหยาง...”

พระราชเสาวนยี์จากไทเฮานำาส่งมายงัตำาหนกัลี่จอืยามบ่าย ให้เจิ้งผนิ

เข้าเฝ้าไทเฮาทั้งสองที่ตำาหนักตงเปียน ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่ซ่าหยาก้าวเท้า

ออกจากตำาหนักพร้อมขบวนนางกำานัลและขันทีตามฐานะ เช่นเดียวกับการ 

แต่งกายและเครื่องประดับ หญิงสาวถูกโดนาและเสี่ยวเจียวเจียวแต่งองค ์

ทรงเครื่องจนต้องทำาปากเบ้และหน้ามุ่ย

แคว้นเหลียนมีไทเฮาอยู่สองพระองค์ พระองค์แรกคือเสิ่นไทเฮา 

ฮองเฮาแห่งอดตีฮ่องเต้ ประทบัที่ตำาหนกัตงเปียนทางทศิตะวนัออกของวงัหลวง 

ส่วนไทเฮาอีกพระองค์คือหยางไทเฮา พระมารดาขององค์เหลียนไท่จูฮ่องเต้ 
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หวงกุ้ยเฟยแห่งอดีตฮ่องเต้ ประทับที่ตำาหนักซีเปียนทางทิศตะวันตกของวัง

หลวง

ในห้องรบัรองของตำาหนกัตงเปียน กึ่งกลางคอืที่ซึ่งไทเฮาทั้งสองประทบั 

เยื้องมาทางซ้ายคอืเหอรุ่ยเตยีน ส่วนทางขวาคอืสตรหีน้าตางดงามจบัจติ อาจ

กล่าวได้ว่าโฉมของนางสามารถล่มแคว้นได้ ท่าทางหยิ่งยโส ไร้ความเป็นมติร 

ทอดมองผู้มาใหม่ด้วยหางตา

“หม่อมฉนัซ่าหยา ถวายพระพรไทเฮาทั้งสอง เหอเฟย และ...”

“จางเฟย” เสยีงอนัเปี่ยมด้วยเมตตาของเหอรุ่ยเตยีนเอ่ยชี้แนะ

ยงัไม่ทนัที่ซ่าหยาจะเอ่ยสิ่งใด เสยีงของสตรผีูถ้กูแนะนำาว่าคอืจางเฟยก็

เอ่ยแทรก คิ้วเรยีวราวกิ่งหลวิเลกิสูง

“เอ๋...ข้าได้ข่าวว่าฝ่าบาทพระราชทานชื่อให้เจ้า หรอืเจ้ามชิอบ”

ซ่าหยาเม้มปากแน่น ยังมิทันได้ตอบสิ่งใด เสียงหวานใสเปี่ยมเมตตา

ของเหอเฟยกเ็อ่ยช่วยแก้ต่าง 

“จางเฟยอย่าได้ถอืสา เจิ้งผนิยงัเดก็นกัและมไิดเ้ตบิโตที่นี่ ย่อมมทิราบ

ธรรมเนยีมทั้งหมด ผู้ใหญ่ย่อมให้อภยัผู้น้อย จรงิไหมเพคะเสดจ็แม่ทั้งสอง” 

เอ่ยจบกส็บตาสาวน้อยที่บดันี้ยิ้มแหย 

“หลินเอ๋อร์ วันหลังอย่าลืมเสียล่ะว่าฮ่องเต้พระราชทานนามใหม่ให ้

เจ้าแล้ว รบีขอบพระทยัไทเฮาทั้งสองและจางเฟยที่ไม่ถอืโทษเจ้าเรว็เข้า”

เจิ้งผนิคกุเขา่ลงคำานบั “ขอบพระทยัไทเฮาทั้งสอง ขอบพระทยัเหอเฟย

และจางเฟยเพคะ”

เสิ่นไทเฮาคลี่ยิ้มเมตตาที่แฝงบางสิ่งซ่อนเร้นเอาไว้ “เอาละ ลุกขึ้นได้ 

วนัหลงักร็ะวงัด้วย เป็น...” ถ้อยรบัสั่งหยุดกะทนัหนั ดวงเนตรจบัจ้องไปยงั

ขนัทวียักลางคนที่กึ่งเดนิกึ่งวิ่งมากระซบิกระซาบ 

“ทูลไทเฮา ฝ่าบาทกำาลงัเสดจ็มาพ่ะย่ะค่ะ”

เสิ่นไทเฮาหาได้เปลี่ยนสพีระพกัตร์ไม่ ทรงกระแอมเลก็น้อยแล้วรบัสั่ง 

“เจิ้งผนิ เจ้ากลบัไปพกัผ่อนเถอะ ข้าเรยีกเจ้ามาเพยีงต้องการทกัทาย”
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ซ่าหยาขมวดคิ้วฉงนใจ อดงุนงงมิได้ว่าเรียกนางมาเพียงแค่นี้เท่านั้น

หรอื หญงิสาวถวายบงัคมลา สรุเสยีงทรงอำานาจของหยางไทเฮารบัสั่งกบันาง

กำานลัวยักลางคนซึ่งยนือยู่ข้างพระองค์

“ไหนมามา นำาทางเจิ้งผนิออกไปทางด้านหลงั”

“เพคะ” ไหนมามาก้าวเดนิมาเบื้องหน้า ผายมอืไปอกีทางที่มใิช่ทางออก

ประตูใหญ่ “เชญิเสดจ็เจิ้งผนิทางนี้เพคะ”

เจิ้งผนิเพยีงยิ้มรบัและเดนิตาม จนกระทั่งล่วงออกจากตำาหนกักไ็ด้ยนิ

เสยีงประกาศดงัแว่ว 

“ฮ่องเต้เสดจ็”

ถ้อยขานประกาศนั้นทำาให้รมิฝีปากเลก็ยกมมุปาก แม้นางจะไร้เดยีงสา

แต่กม็ไิด้โง่งมจนดูไม่ออก ดูเหมอืนว่าไทเฮาทั้งสองไม่ต้องการให้นางพบพระ

พกัตร์ฮ่องเต้ ดวงหน้าจิ้มลิ้มเชดิขึ้นเลก็น้อยและพมึพำาในใจ 

‘เชอะ...ทำาอย่างกบัข้าอยากพบตาย!’

ไหนมามาหรอืไหนเสี่ยวกนัหยุดฝีเท้า น้อมกายคำานบัเอ่ยด้วยนำ้าเสยีง

ค่อนข้างยโส “หม่อมฉนัส่งเสดจ็เพยีงเท่านี้” 

ไม่รอคำาอนุญาต นางกำานัลผู้ถือดีว่าตนเป็นคนโปรดของไทเฮาก็ออก

เดนิ โดนาเตรยีมร้องท้วง แต่ซ่าหยาเอ่ยขดั

“ช่างเถอะโดนา”

“แต่ทรงเป็นถงึผนินะเพคะ” คำาทูลนี้มใิช่โดนา แต่เป็นเสี่ยวเจยีวเจยีว

ซ่าหยาส่ายหน้าเลก็น้อย “อย่าได้ใส่ใจ ข้าไม่ถอื”

เอ่ยจบกอ็อกเดนินำา มไิด้เหน็ว่าสองนางกำานลักำาลงัมองหน้ากนัและกนั 

ต่างฝ่ายต่างระบายลมหายใจ ซูจินผู ้เป็นหัวหน้าขันทีสะกิดนางทั้งสอง 

พยกัพเยดิไปทางนายสาวที่เริ่มเดนิออกนอกเส้นทาง

“รบีตามเสดจ็เรว็เข้า เดี๋ยวกไ็ด้วิ่งหากนัทั่วอกี”

คำาเตือนนั้นพาให้เสี่ยวเจียวเจียวและโดนารีบกึ่งเดินกึ่งวิ่ง ตามทัน 

เจิ้งผนิซึ่งชะงกัหยดุยนืรอโบกมอืเรยีกอยู่ไหวๆ ดวงตากลมโตมแีววใคร่รู ้เอ่ย
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ถามทนัททีี่เสี่ยวเจยีวเจยีวตามมาทนั 

“เจยีวเจยีว เล่าเรื่องจางเฟยให้ข้าฟังท”ี

เสี่ยวเจียวเจียวเหลียวมองรอบด้าน ก้าวขึ้นไปประคองแขนเจิ้งผิน 

สองนายบ่าวก้าวเดนิอย่างรู้ความ เสยีงค่อนข้างเบาเกอืบกระซบิเอ่ยเล่า 

“จางเฟยมพีระนามว่าจางองิอูเ่พคะ เป็นบตุรขีองท่านผูบ้ญัชาการทหาร

สงูสดุ พี่ชายรั้งตำาแหน่งแม่ทพัตะวนัออก และเป็นพระสวามขีององค์หญงิหลี่- 

ลี่ซา พระธดิาในหยางไทเฮา จางเฟยแต่งเข้าเป็นพระชายารองตั้งแต่ฮ่องเต้ยงั

ทรงเป็นเพียงรัชทายาทเพคะ หม่อมฉันจำาได้ว่าหนึ่งปีหลังจากรัชทายาทรับ

เหอเฟยเข้าตำาหนกั”

“อ้อ” เอ่ยสั้นๆ แต่ในใจครวญคดิ 

ฮ่องเต้แคว้นเหลยีนผูน้ี้ดทู่าจะปรชีาสามารถดั่งคำาเล่าลอื ดูได้ง่ายๆ จาก

การเลอืกพระชายาตั้งแต่สมยัเป็นรชัทายาท ชายาทั้งสองล้วนเป็นธดิาสองเสา

หลักแห่งแผ่นดิน ควบคุมบิดายังมิพอ ยังคุมไปถึงพี่ชายทั้งสองผ่านการ

แต่งงานกบัน้องสาวทั้งสองคน 

“ข้าไม่เข้าใจว่าเหตุใดทั้งอัครมหาเสนาบดีและผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

จงึยนิยอมให้ธดิาเป็นเพยีงชายารอง?”

“หม่อมฉนัเองกไ็ม่ทราบเพคะ ทราบแค่...” เสี่ยวเจยีวเจยีวลดเสยีงให้

เบาลงอกี “เฟยทั้งสองมหีน้าที่ดแูลฝ่ายในอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มใีครเหนอืใคร

เพคะ”

“จางเฟย...นางเป็นคนเช่นไร”

คำาถามนี้ทำาให้เสี่ยวเจียวเจียวถึงกับเดินสะดุด โดนาต้องเข้ามาช่วย

ประคองรั้งแขนให้ยนืขึ้น เสี่ยวเจยีวเจยีวเกบ็คำาพูดมเิอ่ยตอบ เพยีงนำาขบวน

เสด็จกลับสู่ตำาหนักลี่จือ ทันทีที่ถึงตำาหนักก็ให้นางกำานัลที่เหลือแยกย้ายออก

ไปตัดแต่งต้นไม้และทำาความสะอาดด้านนอก พยักหน้าส่งสัญญาณกับซูจิน 

ซูจนิปิดประตูลงแล้วยนืเฝ้าหน้าประตู

ภายในห้องรับรองยามนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งเจ้านายสองนางกำานัล ถึง
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กระนั้นเสี่ยวเจยีวเจยีวกใ็ช้นำ้าเสยีงที่แผ่วเบาจนซ่าหยาต้องเอยีงหูฟัง

“จางเฟยคือสตรีที่ไม่ควรมีเรื่องด้วย...” มือของนางเอื้อมออกไปคว้า

มอืผู้เป็นนายหงายขึ้น เขยีนตวัอกัษรลงบนฝ่ามอื 

‘อำามหติ’ 

ซ่าหยารับรู้ถึงสีหน้าหวาดหวั่นของผู้เขียน สีหน้านั้นแผ่ความรู้สึกส่ง

ผ่านมาถงึนาง จนทำาให้ร่วมรู้สกึไปด้วย หญงิสาวถูมอืราวจะลบคำานั้นออกไป 

หย่อนกายลงบนตั่ง เริ่มต้นพูดคุยกบัตวัเอง 

‘ดเูหมอืนวงัหลงัจะเป็นที่แห่งการแก่งแย่งชงิด ีจรงิอย่างที่เสดจ็พ่อเคย

บอก ที่แห่งนี้มใิช่ที่ของข้าเลยสกันดิ’ 

โดนาแยกตวัออกไปชงนำ้าชามาถวาย เสี่ยวเจยีวเจยีวเดนิไปเคาะประตู

สามท ีประตแูง้มออก ซจูนิพยกัหน้าให้สญัญาณว่าปลอดภยัก่อนจะปิดลง นาง

เดนิกลบัมายนืเคยีงข้างเจิ้งผนิที่นั่งเท้าคาง 

“เจิ้งผนิเพคะ หม่อมฉนัขอบงัอาจทูลบางสิ่ง”

“ว่ามาส”ิ

“วันนี้มีนางกำานัลที่ตำาหนักสองคนได้ไปติดสินบนกูกู13 ผู้รับผิดชอบ

ด้านจดัสรรนางกำานลั นางทั้งสองต้องการย้ายไปรบัใช้ตำาหนกัอื่น”

ซ่าหยาเลกิคิ้วสูง “พวกนางมชิอบที่นี่หรอื?”

“ไม่ใช่เช่นนั้นเพคะ เพยีงแต่...” เสี่ยวเจยีวเจยีวนิ่งเพื่อตดัสนิใจ ในที่สดุ

กเ็อ่ยออกมา “ชวีตินางกำานลัและขนัท ีจะดหีรอืเลว จะสูงหรอืตำ่า ล้วนขึ้นอยู่

กบัเจ้านายที่ตดิตามเพคะ”

ซ่าหยารบันำ้าชาจากโดนา เป่าเบาๆ แล้วค่อยๆ ละเลยีดจบิ ความนยัที่

เสี่ยวเจยีวเจยีวส่งผ่านนางเข้าใจแจ่มแจ้ง แม้ว่านางจะดำารงตำาแหน่งผนิ ทว่า

มิเคยถูกเรียกถวายตัว บางทีฝ่าบาทอาจทรงลืมไปแล้วว่าได้รับผินผู้เดินทาง

มาไกลจากทิเบตเข้ามายังวังหลัง ความสำาคัญของนางในยามนี้แสนตำ่าต้อย 

ด้อยค่า 

13 กกู ูคอืนางกำานลัอาวโุส
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‘ชีวิตในวังหลวง บางครั้งความโปรดปรานจากฮ่องเต้ก็สร้างอำานาจ

ความยำาเกรงได้มากกว่าตำาแหน่งสูงส่ง’ 

นางวางนำ้าชาลง หยบิผ้าเชด็หน้าค่อยๆ ซบัที่มุมปาก ในยามนี้แม้มใิช่

คนโปรด เป็นเพยีงอากาศธาตุในวงัหลงั แต่กลบัพอใจและมคีวามสขุเสยียิ่งนกั 

ถงึขนาดเฝ้าภาวนาให้ชวีติเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ นางไม่ต้องการถวายตวั ไม่อยาก

ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าจะโดนใครจ้องจะทำาลาย ไม่อยากแย่งชงิความรกัจาก

บุรุษผู้อยู่กึ่งกลาง แต่มสีตรมีากมายรายล้อมพยายามฉวยชงิ 

ซ่าหยาถอนหายใจ เอ่ยด้วยนำ้าเสยีงนิ่งสงบ “เจยีวเจยีว ถ้าข้าจะเป็นเช่น

ตอนนี้ไปตลอดชวีติ เจ้าจะอยู่กบัข้าหรอืไม่”

เสี่ยวเจยีวเจยีวพยกัหน้า แววตาหนกัแน่นเดด็ขาด “หม่อมฉนัจะไม่มี

วนัทิ้งเจิ้งผนิไปไหนเพคะ”

ซ่าหยาแตะมอืของอกีฝ่าย เปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้ง “ขอบใจมาก เจ้า

ไปตามทุกคนเข้ามาพบข้า” นางหนัหน้าไปทางโดนาที่ยนือยู่ข้างๆ 

“โดนา เจ้าไปนำาเงนิออกมา กะให้พอดกีบัคนที่คดิว่าจะไม่อยู่ต่อ ข้าเชื่อ

ว่าเจ้าพอดูออกว่ามผีู้ใดบ้าง”

“เพคะ”

นางกำานลัทั้งห้าและขนัททีั้งเจด็ยนืเรยีงแถวหน้ากระดาน ซ่าหยาหยดั

กายนั่งตรง ข้างซ้ายมือของนางคือเสี่ยวเจียวเจียวและซูจิน ข้างขวามือคือ 

โดนาที่ในมอืมถีุงเงนิจำานวนหนึ่ง

“ใครที่ไม่ต้องการอยู่กับข้าที่นี่ ขอให้ก้าวออกมารับเงิน แล้วให้เก็บ 

ข้าวของจากไปได้”

เสียงเอ่ยมิได้ทุกข์ร้อนหรือโกรธเคือง เหล่านางกำานัลและขันทีพากัน

มองหน้ากนัไปมองหน้ากนัมา ในที่สดุนางกำานลัสี่คนและขนัทสีี่คนกก้็าวขึ้นมา 

คุกเข่าไม่สบตา 

“โดนา มอบเงนิให้พวกเขา” 

โดนามสีหีน้าแฝงความไม่พอใจ หากมไิด้เอ่ยสิ่งใด จดัการมอบถุงเงนิ
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ให้ผู้ที่ตัดสินใจหันหลังจากตำาหนักลี่จือ เหล่านางกำานัลและขันทีหมอบกาย

คำานบัลา พากนัทยอยออกไปเกบ็ข้าวของ ซ่าหยาลุกขึ้นเดนิไปจบัมอืเหล่าคน

ที่ตดัสนิใจอยู่ต่อ 

“ขอบใจพวกเจ้ามาก ข้าจะดูแลพวกเจ้าเป็นอย่างด”ี

คนที่เหลือมไิด้เอ่ยสิ่งใด เพยีงแค่คลี่ยิ้มและพากันแยกย้ายกลับไปทำา

ตามหน้าที่ ซ่าหยาหย่อนกายนั่งขัดสมาธิบนตั่ง ซูจินสะกิดเสี่ยวเจียวเจียว 

พยกัพเยดิไปทางท่านั่งที่แสนจะไม่เหมาะสมของเจิ้งผนิ เสี่ยวเจยีวเจยีวเดนิเข้าไป

ที่ห้องด้านใน กลับออกมาพร้อมผ้าคลุมผืนใหญ่ วางทับลงบนตักเพื่อปิดท่า

นั่งอนัแสนขดัตา 

ซ่าหยาคลี่ยิ้มก่อนจะอ้าปากหาว โดนาซึ่งรูห้น้าที่เดนิไปหยบิหมอนออก

มาวางลงบนตั่ง ก่อนที่ซ่าหยาจะค่อยๆ ฟุบหน้าลงบนหมอนเข้าสู่การพกัผ่อน

ในช่วงบ่าย และตื่นขึ้นมากนิอาหารคำ่า ตามด้วยเข้านอนตามลำาพงัเช่นในทุกๆ 

วนัที่ล่วงผ่านมา 



หมิะซึ่งตกหนกัตลอดคนื ส่งผลให้กองหมิะหนาสงูขึ้นมาถงึครึ่งหน้าแข้ง 

ยามนี้ขันทีและนางกำานัลในตำาหนักลี่จือเหลือเพียงไม่กี่คน แต่ละคนจึงยุ่ง

วุ่นวายอยู่กับการตักหิมะทิ้ง เจ้าของตำาหนักจอมซนสบโอกาสนี้แปลงกาย 

เป็นนางกำานลัน้อย แล้วแอบลดัเลาะออกไปตามเส้นทางเดมิ

หนึ่งสปัดาห์ที่ผ่านมาหมิะตกค่อนข้างหนกัและตกแทบจะทั้งวนั ทำาให้

นางมไิด้ออกไปเที่ยวเล่นด้านนอก วนันี้อากาศสดใสฟ้าโปร่งเป็นใจ หญงิสาว

เดินฝ่าหิมะกระโดดโลดเต้นไปมา ยามนี้ขันทีและนางกำานัลส่วนใหญ่ล้วน 

วุ่นวายกบัการกำาจดัหมิะ ด้วยเหตุนี้ทำาให้อุทยานทางทศิเหนอืจากที่เงยีบสงบ

อยู่แล้วยิ่งเงยีบขึ้นจนอาจกล่าวได้ว่าวงัเวง

ซ่าหยาหยุดลงที่รมิบงึ เขย่งตวัหมายจะคว้าดอกหวงหลนั แต่นางคอื

สตรร่ีางเลก็ที่หมายตาดอกไม้งามอนัอยูสู่งลิ่ว ต่อให้กระโดดคว้าสดุแขนเอื้อม

กย็งัมอิาจคว้าถงึ ใบหน้าจิ้มลิ้มงองำ้า ขยบัท่าทางเตรยีมปีนขึ้นต้น ทว่าเสยีง

ห้าวทุ้มที่พาให้ใจคนฟังกระตุกเอ่ยขดัขึ้นเสยีก่อน

“นางกำานลัน้อย เจ้านี่ช่างซุกซนเสยีจรงิ ครั้งที่แล้วปีนโขดหนิ ครั้งนี้

เตรยีมจะปีนต้นไม้”

บุปผ�กลีบที่สี่
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ซ่าหยายิ้มกว้างให้ผู้มาเยอืน ไม่รู้เหตุใดนางจงึดใีจยิ่งนกัที่ได้พบเขา ชี้

นิ้วไปที่ดอกเหลอืงนวลเพยีงดอกเดยีวซึ่งไร้หมิะจบัเกาะ

“ข้าอยากได้ดอกนั้น”

ฉซีอืหยางเขย่งเอื้อมสุดแขนกค็ว้าลงมาได้ เขายื่นดอกหวงหลนัให้นาง 

แต่พออกีฝ่ายจะรบั เขากลบัชงิหดมอื ยกดอกหวงหลนัขึ้นมาสูดดม

“ดอกหวงหลนัดอกนี้ช่างหอมยิ่งนกั”

“นั่นดอกไม้ของข้านะ”

“ของเจ้า? เจ้าเป็นผู้เกบ็หรอื”

“นี่ท่าน!...” นางกระทบืเท้า แบมอืยื่นออกไปด้านหน้าคนที่กำาลงัยนืขำา  

“เอาคนืมา”

ชายหนุ่มชูดอกหวงหลันขึ้นสูงสุดแขน “อยากได้หรือ ถ้าเจ้าชิงไปได้ 

ดอกหวงหลนัดอกนี้จะเป็นของเจ้า”

“ท่าน!...”

คนร่างสงูใหญ่หวัเราะเสยีงดงั แววตาหยอกเย้า “ข้าย่นระยะให้เจ้าแล้ว

นะเจ้าตวัเลก็”

เจ้าตวัเลก็เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน ถลกแขนเสื้อตั้งท่าแน่วแน่ สายตาจบัจ้อง

อยู่ที่ดอกหวงหลนัดอกงาม กระโดดสูงสุดเท่าที่จะทำาได้หมายจะฉกชงิ แต่สูง

เพียงใดก็คล้ายจะไกลห่างจากปลายแขนเขา กระโดดอยู่นานในที่สุดก็หยุด 

กอดอกหนัหลงัใส่และเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงตดัพ้อ

“ท่านแกล้งข้า ข้าไม่เอาแล้ว”

ฉซีอืหยางเขยบิกายเข้าใกล้ ใกล้จนแผ่นอกชนคนตวัเตี้ยกว่า คนถกูชน

เซเลก็น้อย ดวี่ามอืหนาใหญ่รั้งต้นแขนเลก็ไว้ได้เลยไม่ล้มก้นจำ้าเบ้า

หญงิสาวกอดอกพลางทำาปากยื่น “แย่งดอกไม้ข้าแล้วยงัจะชนข้าอกีนะ

ท่านเนี่ย”

“ข้าให้” เขายื่นดอกหวงหลนัให้

ซ่าหยายิ้มกว้างตาหยี รีบรับดอกไม้มาเสียบลงบนเรือนผม ความ 
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ขุ่นเคอืงเมื่อครู่สลายหายสิ้น “ขอบคุณ”

“วนันี้เจ้าว่างหรอื”

“เหตุใดจงึถามเช่นนี้”

“เพราะ...ข้าไม่เหน็เจ้ามาที่นี่หลายวนัแล้ว”

ตั้งแต่ครั้งนั้นที่ได้พานพบ ทุกวนัเขาจะต้องมายนืรออยู่ที่นี่ เวลาเดมิที่

เคยได้พบเจอ ด้วยความหวงัลกึๆ ว่าจะได้พบกนัอกีครั้ง ทว่าที่ผ่านมาไร้โชค 

จนกระทั่งวนันี้...ทนัททีี่เหน็ร่างเลก็บางซึ่งตรงึสลกัอยู่ในใจ ชายหนุ่มกร็บีพุ่ง

ตรงเข้ามาหา ยนิดจีนแทบไม่อาจสงบใจไว้ ต้องข่มความขวยเขนิด้วยการแกล้ง

เย้าแหย่

คำาตอบที่คล้ายการบอกเป็นนัยว่าเขาเฝ้ารอ ทำาให้ซ่าหยาใจสั่นวะวาบ

หววิ นางเม้มปากแน่นกดซ่อนรอยยิ้ม หลบุตาตำา่จบัจ้องอยู่ที่ดอกหวงหลนัซึ่ง

ร่วงหล่นลงพื้น 

“หมิะตกหนกั ข้าเลยไม่ได้ออกมา”

“ที่แท้กเ็ป็นเช่นนี้”

“แล้วท่านเล่า ตอนนี้ท่านว่างหรอื”

“ใช่ ข้าออกเวรแล้ว”

ละอองหมิะขาวพสิทุธิ์โปรยลงมาจากท้องฟ้า และดูเหมอืนว่าจะตกแรง

ขึ้นเรื่อยๆ นอกจากหมิะยงัมพีายลุมที่เริ่มพดัตจีนบงัเกดิเสยีงอื้อองึ ทกุสิ่งเกดิ

ขึ้นอย่างไร้สญัญาณเตอืน มอืใหญ่ฉวยคว้าข้อมอืเลก็

“ตามข้ามาทางนี้ ด้านหน้ามถีำ้าอยู่ ไปหลบกนัที่นั่นก่อนดกีว่า”

หนึ่งบรุุษและหนึ่งสตรจีบัมอืกนัวิ่งฝ่าความแปรปรวนของอากาศ หลบ

เร้นกายซ่อนอยู่ในถำ้าซึ่งอยู่มิไกลจากอุทยาน ถำ้านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประดับ

อทุยานหลวง เป็นถำ้าขนาดไม่ใหญ่ไม่เลก็ จดัว่าพอดใีห้สองร่างได้พกัพงิ อากาศ

ภายในค่อนขา้งชื้น แสงที่ลอดผ่านเข้ามาถกูแง่งหนิบดบงัไปเสยีครึ่งหนึ่งทำาให้

ภายในค่อนข้างสลวั

ซ่าหยานั่งชนัเข่า กระชบัเสื้อคลมุสขีาว ถมูอืไปมาเพื่อสร้างความอบอุน่
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ให้มอืที่เยน็จดัราวถูกแช่แขง็ ฉซีอืหยางเหน็เช่นนั้นกค็ว้ามอืเลก็ขึ้นมาถู เพยีง

พรบิตาความอบอุ่นกบ็งัเกดิขึ้น

“มอืท่านอุ่นเหลอืเกนิ” หญงิสาวชวนคุยแก้ความเขนิอาย

“ข้าใช้ปราณภายใน”

“เป็นเช่นนี้เอง”

ทั้งที่สองมอืของนางอุ่นแล้ว แต่ผู้ถ่ายทอดความอุ่นยงัมยิอมปล่อยมอื 

รวบสองมอืเลก็ไว้ในมอืเดยีว อกีมอืปลดผ้าคลุมของตวัเอง แล้วคลุมลงบน

ร่างที่เริ่มสั่นเพราะความหนาวซึ่งลอดผ่านเข้ามาทางปากถำ้า

“ท่านมหินาวหรอื” นางเอ่ยถามเสยีงสั่น

“ข้าทนได้”

“ท่านเอากลบัไปเถอะ ข้าเองกท็นได้”

ชายหนุ่มมไิด้หยบิผ้าคลุมคนื กลบัเขยบิเข้าใกล้จนไหล่ของนางกบัเขา

แนบชิด ซ่าหยารู้สึกถึงสองข้างแก้มที่เริ่มร้อนผ่าว รีบซุกหน้าลงกับหัวเข่า 

ตวัเองเพื่อซ่อนแก้มสรีะเรื่อ

ฉีซือหยางเมื่อเห็นท่าทีของซ่าหยา ก็พาให้นึกขึ้นได้ถึงความเหมาะสม 

จึงปล่อยมือนางให้เป็นอิสระด้วยความอาลัย แสร้งชวนคุยเพื่อทำาลายความ

เก้อเขนิ 

“เจ้าช่างแตกต่างจากสตรแีคว้นเหลยีนยิ่งนกั”

ซ่าหยาเลกิคิ้วสูงด้วยมเิข้าใจ “ต่าง?”

“เจ้าดู...” เขาพยายามเค้นหาคำาพูด คิดอยู่นานในที่สุดจึงเริ่มเกริ่นถึง

คุณสมบัติสตรีผู้ดีแคว้นเหลียน “สตรีแคว้นเหลียนไม่นิยมออกไปไหน 

ตามลำาพงั คุณหนทูั้งหลายล้วนมสีาวใช้ตดิตาม เขนิอาย เว้นระยะห่างต่อบรุษุ 

ยากนกัจะสนทนากบับุรุษแปลกหน้า”

หญิงสาวอดคิดมิได้ว่าชีวิตของสตรีแคว้นเหลียนช่างน่าอึดอัดยิ่งนัก 

นางโชคดเีหลอืเกนิที่เกดิเป็นสตรทีเิบต ชวีติที่ผ่านมาไปไหนมาไหนอสิระตามใจ

ปรารถนา ขอแค่มใิช่ที่หวงห้าม นางล้วนขี่ม้าควบไปทั่ว เปิดเผยจรงิใจ นบัถอื
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ผู้คนมากมายเป็นสหาย มมิกีารแบ่งแยกหญงิชาย 

หลายต่อหลายครั้งนางชวนเหล่าราชองครักษ์เตะลูกหนัง บางครา

ซุกซนมากถึงขนาดไปมีเรื่องวิวาทกับนักเลงซึ่งกำาลังรังแกคนอ่อนแอนอกวัง 

รมิฝีปากจิ้มลิ้มยิ้มอย่างภาคภูมิ

“เพราะข้าคือสตรีทิเบต หญิงชายล้วนเท่าเทียม ทุกคนคือมิตรสหาย 

มแิบ่งแยกเพศ”

ชายหนุ่มร้องอ้อเบาๆ ในลำาคอ หยบิขลุ่ยไม้สนีำ้าตาลไหม้ขึ้นมาเป่าขบั

เพลงบรรเลง เพยีงท่อนแรกที่เริ่มกท็ำาให้คิ้วเรยีวเลก็ของผูท้ี่นั่งฟบุหน้ากระตกุ 

เสยีงนี้นางจำาได้ นอนฟังอยู่แทบทุกคนืจนเคยคุ้น ไม่มทีางที่นางจะจำา

ผดิ หญงิสาวเงยหน้าขึ้น จบัจ้องอยู่ที่องครกัษ์หนุ่มซึ่งกำาลงัเป่าขลุ่ย เอื้อมมอื

ออกไปแตะที่ขลุ่ยไม้

“ที่แท้กเ็ป็นท่าน”

คิ้วหนาเลกิสูงแทนคำาถาม นางจงึเอ่ยขยายความ

“ขา้ได้ยนิเสยีงขลุ่ยของท่านตั้งแต่คนืแรกที่ข้ามาถงึที่นี่ ข้าฟังเสยีงขลุย่

นี้ทุกคนืและใช้มนัเป็นเครื่องกล่อมนอน”

ฉซีอืหยางหยดุเป่าขลุย่ ใช้นิ้วเคาะลงบนปลายจมกูรั้น “ข้าดใีจที่ได้ช่วย

ขบักล่อมเจ้าเข้านอน”

“เสยีงขลุ่ยของท่านไพเราะมาก ใครเป็นผู้สอนกนัหรอื”

“ท่านพ่อสอนข้า ขลุ่ยนี้กเ็ป็นท่านพ่อที่ทำาให้ข้า”

ซ่าหยาเท้าคางลงบนหวัเข่า ใช้นิ้วแตะขลุ่ยไม้ของอกีฝ่าย “ท่านพ่อกบั

ท่านแม่ของท่าน...”

“เสยีแล้ว พวกท่านเสยีตั้งแต่ข้ายงัเดก็ ผู้ที่เลี้ยงดูข้ามาคอืท่านปู่ ท่าน

ปู่เป็นผู้ฝึกสอนถ่ายทอดวรยุทธ์ให้ ท่านจากข้าไปเมื่อแปดปีที่แล้ว ตอนนี้ข้า

เลยอยู่คนเดยีวตามลำาพงั”

มอิาจทราบว่าสิ่งใดดลใจให้ชายหนุ่มเล่าเรื่องราวของตนเอง ทั้งที่ปกติ

แล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัว เก็บทุกสิ่งเป็นความลับ ทว่า
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กบันางนั้น...กลบัรู้สกึอยากบอกเล่าให้ได้ร่วมรบัรู้

ซ่าหยากุมมอืใหญ่บบีเบาๆ เพื่อปลอบโยน “ข้าเสยีใจกบัท่านด้วย”

ฉซีอืหยางพยกัหน้ายิ้ม วางมอืทบัลงบนมอืเลก็ “ข้ากเ็สยีใจกบัเจ้าด้วย 

ที่ต้องจากบ้านมาไกลถงึเพยีงนี้ เจ้าคงคดิถงึบ้านมาก”

เมื่อกล่าวถงึบ้าน ดวงตากลมโตกเ็ริ่มแดง นำ้าตาไหลออกมาอย่างมอิาจ

ควบคุม หญงิสาวใช้หลงัมอืปาดนำ้าตา ข่มเสยีงตวัเองมใิห้สั่นเทา

“ข้าคดิถงึบ้าน แต่ข้าต้องอยู่ที่นี่”

“อย่าร้องไห้เลย ข้าไม่อยากเหน็นำ้าตาของเจ้า” นิ้วใหญ่ปาดนำ้าตาซึ่งเริ่ม

หลั่งลงอาบแก้มนวล “ข้าสามารถทำาเช่นไรได้บ้าง เจ้าจงึจะหายโศกเศร้า”

นิ้วเลก็ยื่นออกไปแตะที่ขลุ่ย “เป่าขลุ่ยให้ข้าฟัง เสยีงขลุ่ยของท่านทำาให้

ข้ามคีวามสุข”

“ได้ ข้าจะเป่าขลุ่ยเพื่อเจ้า”

เสยีงขลุย่ดงัขึ้นในทนัใด ท่วงทำานองเป่ียมไปด้วยความอบอุน่ปลอบโยน 

ไม่ต่างไปจากดวงตาดอกท้อซึ่งทอดมองดรุณีน้อยข้างกาย แววตาของเขาแผ่

ความรูส้กึบางอย่างซึ่งหญงิสาวไม่แน่ใจนกัว่าคอืความรูส้กึใด รูแ้ค่ว่ามนัขบัไล่

ความอ้างว้างในใจของนางจนแทบสูญสิ้นได้ 

ซ่าหยารู้สึกอุ่นใจยิ่งนัก ลืมตัวเผลอซบใบหน้าลงกับท่อนแขนกำายำา 

ความอุน่สบายจากปราณที่เขาแผ่ออกมาและเสยีงขลุย่ค่อยๆ ขบักล่อมให้นาง

ผลอ็ยหลบัอย่างไม่อาจควบคุมตวั

ฉซีอืหยางหยุดเป่าขลุ่ย ค่อยๆ ประคองศรีษะเลก็ให้นอนหนุนตกัของ

เขาด้วยความระวังและทะนุถนอม นิ้วชี้ไล้แก้มเนียนสีชมพูเข้มเพราะความ

หนาว ก้มใบหน้าลงตำ่าจนชดิ ได้กลิ่นหอมอ่อนๆ กำาจายออกมาจากตวันาง เขา

หยุดอยู่เพียงแค่นั้น ก่อนจะเคลื่อนหน้าออกแล้วเริ่มต้นบรรเลงขลุ่ยต่อ ขับ

กล่อมคนที่หลบัใหลอยู่ในห้วงแห่งความฝัน

...ฝันว่าตนเองกำาลงักระโดดคว้าเมฆอยู่ ณ ดนิแดนถิ่นที่จากมา

ไม่รู้ว่าหลบัไปนานเพยีงใด แต่เสยีงเรยีกชื่อและแรงเขย่าที่ต้นแขนกด็งึ
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ฉุดหญงิสาวให้ตื่นขึ้นจากความฝัน

“ซ่าหยา ซ่าหยา ซ่าหยาตื่นได้แล้ว...ซ่าหยา”

ซ่าหยาดนัตวัลุกขึ้นนั่ง ขยี้หูขยี้ตาหาวหวอดแล้วจงึรบีปิดปาก เพราะ

นกึขึ้นได้ว่ามบีุรุษหนุ่มรูปงามนั่งอยู่ด้วย ทว่าไม่ทนัแล้ว เขาอมยิ้มขำา แววตา

ที่ทอดมองมเีพยีงความเอน็ด ูมใิช่สายตาตำาหน ิถงึกระนั้นกส็ร้างความอบัอาย

ให้คนเผลอหลุดกริยิาไม่น้อย

ฉซีอืหยางช่วยประคองคนที่สตยิงัไม่สมบรูณ์พร้อมนกัให้ลกุขึ้น “หมิะ

เบาลงแล้ว”

“ข้าหลบัไปนานเพยีงใด”

“ราวสามชั่วยาม”

“เช่นนั้นด้านนอกกจ็วนจะมดืแล้ว?”

“ใช่”

หญิงสาวเบิกตากว้าง ป่านนี้คนทั้งตำาหนักคงกำาลังตามหานางเป็นแน่ 

เริ่มครำ่าครวญตำาหนติวัเอง ไม่น่าเลยจรงิๆ ไม่น่าเผลอหลบัไปถงึสามชั่วยาม!

“ตายแล้ว ตายแน่ๆ ข้าต้องรบีกลบั”

เอ่ยจบนางกจู็งมอืเขา กึ่งดงึกึ่งลากให้วิ่งตาม ด้านนอกฟ้าเริ่มสลวั หมิะ

ยงัคงโปรยปรายแต่มริุนแรงจนไม่อาจฝ่า เสยีงลมกรดีร้องดงัเป็นระยะ คน

ทั้งสองหาได้เอ่ยสิ่งใด จนกระทั่งมาถึงอุทยานที่เขาและนางได้พบเจอ ทั่วทั้ง

อทุยานมเีพยีงความเงยีบ คาดเดาได้ว่าทกุคนคงเกบ็ตวัอยูใ่นตำาหนกั นางหยดุ

ฝีเท้า ถอดผ้าคลุมยื่นคนืให้เขา

“ขอบคุณท่านมาก ข้าต้องรบีกลบัตำาหนกัแล้ว”

“เดี๋ยวข้าไปส่ง”

ใบหน้าจิ้มลิ้มรีบส่ายรัว ทั้งกลัวว่าความจะแตก ทั้งกลัวว่าใครจะพบ

เข้า เท่าที่นางเสี่ยงตอนนี้กม็ากเกนิพอ ดวี่าที่แห่งนี้เงยีบไร้ผู้คน ทั้งยงัมหีมิะ

ลงเลยไม่มผีู้ใดพบเหน็คนทั้งสอง

“ไม่ต้องๆ ข้ากลบัเองได้”
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ยังไม่ทันที่นางจะหันหลัง มือใหญ่ก็รั้งข้อมือเล็กไว้ เพียงทอดสายตา

สบกับแววตาสื่อคำาพูดอันเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกลึกซึ้ง ร่างทั้งร่างของนางก็

แทบจะหลอมละลาย

“ซ่าหยา ข้าจะได้พบเจ้าอกีหรอืไม่”

ซ่าหยามไิด้ตอบคำาถาม ด้วยรูด้ถีงึฐานะที่แท้จรงิของตนเอง แม้ยงัมไิด้

ถวายตวั แต่นางกไ็ด้ชื่อว่าเจิ้งผนิแห่งฮ่องเต้ นางคอืสตรทีี่มสีามแีล้ว!

“ข้าต้องไปแล้ว” 

หญงิสาวแกะมอืเขา ทนัททีี่ความอบอุ่นที่ข้อมอืเคลื่อนออก หวัใจของ

สาวน้อยคล้ายจะหลุดลอยตามไปด้วย กลั้นใจหันหลังเดินจาก ทว่าเสียงทุ้ม

หนกัแน่นซึ่งเอ่ยไล่หลงัพาให้นางหลั่งนำ้าตา

“ข้าจะมารอเจ้าที่นี่ทุกวัน ต่อให้เจ้าจะไม่มีวันกลับมาที่นี่อีก ข้า...ก็จะ

รอ”

หน้าตำาหนักลี่จือมีเหล่าขันทีนางกำานัลยืนกระวนกระวายใจ แต่ละ 

คนมีสีหน้าไม่สู้ดีนัก จนกระทั่งผู้เป็นนายปรากฏตัว เหล่าผู้รอคอยจึงได้ยิ้ม

ออกพร้อมระบายลมหายใจยาว โดนาวิ่งเข้าไปกอดนายหญงิ เอ่ยด้วยนำ้าเสยีง

เจอืสะอื้น

“องค์หญิงกลับมาแล้ว หม่อมฉันกลุ้มใจแทบแย่ นึกว่าทรงเป็นอะไร

ไป”

“ข้าขอโทษ พอดวีิ่งเล่นแล้วดนัเผลอหลบั”

เสี่ยวเจยีวเจยีวรบีคลมุผ้าคลมุอกีผนืลงบนร่างเจิ้งผนิ แล้วประคองให้

เดนิเข้าด้านใน หนัไปเอ่ยสั่งนางกำานลัน้อยซึ่งเดนิตามมาตดิๆ

“ไปนำานำ้าขงิมา”

ซ่าหยาหย่อนกายนั่งลงบนตั่ง อากาศในห้องรบัรองค่อนข้างอุ่น เดาได้

ว่าโดนาคงสั่งให้อุ่นห้องรอไว้เสมอ นางบดิกายไปมาแก้ความเมื่อย แล้วทุบขา

ตวัเองทั้งสองข้าง
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“ขอโทษนะทุกคน วนัหลงัข้าจะไม่เผลอหลบัแล้ว”

โดนารบันำ้าขงิร้อนมาจากนางกำานลัน้อย วางลงบนโต๊ะไม้ข้างตั่ง “เสวย

นำ้าขงิก่อนเถอะเพคะ”

ซ่าหยายกถ้วยนำ้าขงิขึ้นสูดกลิ่นหอม ค่อยๆ จบิแก้กระหาย ความอุ่น

จากนำ้าซึ่งผ่านเข้าลำาคอช่วยขับไล่ความหนาวเย็นที่ยังตกค้างภายในร่างไปจน

สิ้น ละเลยีดจบิทลีะนดิๆ จนหมดถ้วย แบมอืรบัผ้าเชด็หน้าจากเสี่ยวเจยีว-

เจยีวมาเชด็มุมปาก

โดนาหยบิถ้วยเปล่าส่งให้ขนัทมีารบัไปเกบ็ การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นด้วย

การกระแอมปรบัเสยีงให้เข้มดุ 

“องค์หญงิ ทรงแอบไปบรรทมที่ใดมาเพคะ พวกหม่อมฉนัเดนิหากนั

ทั่ววงั หาอย่างไรกห็าไม่เจอ”

“ก.็..” ผูก้ระทำาผดิชะงกัคำาพดู ตดัสนิใจไม่บอกความจรงิ “ข้าจำาทางไม่

ได้ เดนิเล่นไปเรื่อย อยู่ดีๆ  กไ็ปเจอเก๋งหลงัหนึ่ง ตอนแรกว่าจะนั่งเล่นแต่ดนั

ฟบุหลบัไปซะได้” เอ่ยจบกล็กุขึ้นลบูท้องไปมา “ห้องเครื่องนำาข้าวมาส่งหรอืยงั 

ข้าหวิจนไส้จะขาดแล้ว”

ด้วยเหตนุี้ทกุคนจงึเปลี่ยนสถานที่ไปยงัห้องกนิอาหาร ซ่าหยากนิอาหาร

เงยีบๆ มโีดนาคอยรบัใช้ ส่วนเสี่ยวเจยีวเจยีวกบันางกำานลัอกีคนจดัเตรยีมนำ้า

สำาหรบัอาบ 

แม้จะกล่าวว่าหวิ แต่คนหวิกก็นิได้ไม่มากนกั น้อยกว่าทุกๆ วนัอย่าง

เหน็ได้ชดั เหตุที่นางไร้ความรู้สกึอยากอาหารเพราะรูส้กึตื้อๆ อย่างบอกไม่ถูก 

บางสิ่งกำาลังกวนใจ สิ่งนั้นคือประโยคหนึ่งของเขาคนนั้น ที่ยังดังก้องอยู่ใน

สมองของนางตลอดเวลา 

“ข้าจะมารอเจ้าที่นี่ทุกวัน ต่อให้เจ้าจะไม่มีวันกลับมาที่นี่อีก ข้า...ก็จะ

รอ”

หญงิสาวระบายลมหายใจ วางตะเกยีบลงบนโต๊ะแล้วหยบิถ้วยชาขึ้นมา

ดื่ม ในสมองครุ่นคดิประโยคนั้น อดสงสยัไม่ได้ว่าเขาจะมารอนางทุกวนัจรงิ
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หรอืไม่ 

กิริยาของนางมิรอดพ้นสายตาผู้ติดตามมาแต่เยาว์วัย โดนามิได้เอ่ย

ถามในทนัท ีเลอืกที่จะเกบ็ความสงสยัไว้ในใจ รอจนกระทั่งจบมื้ออาหาร ช่วย

ปรนนบิตัอิาบนำ้าจนถงึเวลาเข้านอน จงึได้เอ่ยขึ้นมาอย่างไม่มกีารเกริ่นนำาใดๆ 

“ทรงมเีรื่องอะไรในพระทยัรเึปล่าเพคะ”

ซ่าหยาไม่ตอบคำาถามนั้น หยิบดอกหวงหลันที่ได้รับในวันนี้ขึ้นมาสูด

กลิ่นหอม ในใจรูส้กึอดึอดัร้อนรนและทรมาน อยากจะวิ่งไปที่ใดสกัแห่ง ไม่มี

เหตุผลใดๆ แค่อยากวิ่งอยากเคลื่อนไหว ไม่ต้องการอยู่เฉยๆ เช่นนี้ นางลุก

ขึ้นเดนิไปหน้าโต๊ะกระจก เปิดกล่องไม้ออกแล้ววางดอกไม้ลงเคยีงข้างดอกเก่า

ที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสนีำ้าตาลอ่อน 

โดนามไิด้เอ่ยถามซำ้าหรอืเร่งรดัคำาตอบ เพยีงเดนิไปแปรงผมให้ผู้เป็น

นาย แปรงเสรจ็กส็่งขึ้นเตยีงนอน ดบัไฟแล้วเดนิออกจากห้องไปเงยีบๆ 

ซ่าหยานอนพลิกตัวไปมา ไม่อาจข่มตาหลับแม้จะพยายามสักเพียงใด 

นางถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่า ลกุขึ้นเดนิไปยนืข้างหน้าต่าง ทอดสายตามอง

ไปยังท้องฟ้าสีดำามืด คืนนี้เป็นคืนเดือนดับ ไร้หมู่เมฆหรือดาวแม้เพียง 

เสี้ยวดวง 

นางถอนหายใจอีกครั้งแล้วเดินกลับขึ้นไปนอนบนเตียง ปิดเปลือกตา 

พยายามทำาสมองให้โล่ง ทว่าภาพที่ปรากฏกลบัเป็นใบหน้าคมคายและดวงตา

ดอกท้อคู่นั้น ยงัมเีสยีงห้าวทุ้มดงัก้องในสมอง

“ข้าจะรอเจ้า...”

หญิงสาวลุกขึ้นนั่งกรีดร้องไร้เสียง ฮึดฮัดกับตัวเอง กระแทกร่างลง

นอนอกีครั้ง ตดัสนิใจหมายมาดว่านางจะไม่มวีนัทำาผดิอกีต่อไป นางไม่ต้องการ

หลอกลวงเขา ไม่ต้องการหลอกตวัเอง...

“อยากจะรอ?...งั้นกเ็ชญิรอไปเถอะ ข้าจะไม่มวีนัไปที่นั่นอกีแล้ว!”
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ถึงแม้ซ่าหยาจะมิได้ย่างเท้าไปยังอุทยานทางทิศเหนือ แต่ก็ใช่ว่านาง

จะทำาตัวเป็นเจิ้งผินผู้แสนเรียบร้อย นางมิได้นั่งเย็บปักถักร้อยอยู่ที่ตำาหนัก 

หญิงสาวยังคงแปลงกายเป็นนางกำานัลน้อย ลัดเลาะสำารวจพระราชวังไปทั่ว 

เบนทศิทางไปยงัฝั่งตะวนัตกแทน

ตำาหนกัที่ใหญ่ที่สดุของทศินี้คอืตำาหนกัซเีปียนของหยางไทเฮา ด้านนอก

ถูกตกแต่งวิจิตรหรูหรา กล่าวได้ว่างดงามเสียยิ่งกว่าตำาหนักตงเปียนของ 

เสิ่นไทเฮา ทั้งที่ตามจรงิแล้วเสิ่นไทเฮามศีกัดิ์สงูกว่า นี่สนิะที่กล่าวกนัว่ามารดา 

ได้ดเีพราะบุตรชาย เมื่อพระโอรสเป็นผู้ปกครองแคว้น หยางไทเฮาปรารถนา

จะทำาสิ่งใดใครจะกล้าขดัขวาง

อทุยานส่วนพระองค์เตม็ไปด้วยพนัธุไ์ม้หายาก แต่ละต้นถกูดแูลฟมูฟัก

อย่างดีจากเหล่านางกำานัล ซ่าหยาซ่อนตัวหลบหลังพุ่มไม้ จากมุมนี้แลเห็น 

ไหนมามายนืกำากบัสั่งงาน ถดัออกไปคอืสตรร่ีางเลก็ระหง ดวงหน้างดงามคมคาย

กำาลังเดินเข้าตำาหนัก จากการแต่งกายพอจะคาดเดาได้ว่าคงเป็นหนึ่งใน 

พระสนม 

นางกำานลัตวัปลอมค่อยๆ ย่องเข้าไปใกล้ขึ้นอกี ไหนมามาเดนิกลบัเข้าไป

ในตำาหนักตามหลังพระสนมนางนั้น บัดนี้เหลือเพียงเหล่านางกำานัลที่ค่อยๆ 

เคลื่อนกายมายืนใกล้กัน ดวงตาของพวกนางกวาดมองไปทั่วก่อนจะเริ่มต้น

พูดคุย 

“เจ้าว่าใครกนัจะได้เป็นฮองเฮา”

“ข้าถอืหางฝั่งเหอเฟย นางจติใจด ีมเีมตตา นางเหมาะสมที่สุด”

“แต่ข้าคาดว่าจางเฟย ถึงนางจะโมโหร้ายและ...เอาเป็นว่าทั้งบิดาและ 

พี่ชายนางเพิ่งทำาผลงานใหญ่ อย่างไรฝ่าบาทกต็้องไว้หน้าพวกเขา”

การนนิทาเหล่านั้นดงึความสนใจจากซ่าหยายิ่งนกั ดวงตากลมโตกวาด

มองไปรอบ พลางกระเถบิร่างไปซุกแอบอยู่ที่พุ่มไม้ใกล้กบันางกำานลัซึ่งคล้าย

จะเป็นหวัหน้าวงนนิทา 

“หรอืบางทฝี่าบาทอาจตั้งพวกนางขึ้นเป็นกุ้ยเฟย”
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“จรงิด้วย ข้าว่าคงขึ้นเป็นกุ้ยเฟยก่อน แต่อาจมใีครสกัคนขึ้นเป็นหวง-

กุ้ยเฟย” 

“แล้วถ้าเฟยทั้งสองเลื่อนยศ เจ้าว่าผนิคนใดจะขึ้นเป็นเฟยแทน”

ทกุคนพากนัคาดเดา คนแอบฟังกน็ั่งฟังอย่างเพลดิเพลนิ ก่อนจะสะดุ้ง

เมื่อมใีครคนหนึ่งเอ่ยถงึนาง 

“นี่ๆ  พวกเจ้ารู้หรอืไม่ เจิ้งผนิตั้งแต่เข้าวงัมาฮ่องเต้ยงัไม่เคยเรยีกนาง

ถวายตวั”

“ข้ากไ็ด้ยนิมาเช่นนั้น”

“อย่าว่าแต่ถวายตวัเลย ไม่เคยแม้แต่จะเรยีกเข้าเฝ้า”

“แหมมม! พวกเจ้ากร็ู้ว่าฮ่องเต้โปรดปรานสาวงาม เจิ้งผนิน่ะนางกน็่า

เอ็นดูหรอกนะ แต่ถ้าเทียบกับพวกคนโปรดทั้งหลายของฝ่าบาท...” คนพูด 

ส่ายหน้า นำ้าเสยีงเจอืความเวทนา “เทยีบไม่ตดิแม้เพยีงน้อยนดิ”

เสยีงหวัเราะคกิคกัดงัมาจากกลุ่มคนช่างนนิทา คนถูกพูดถงึมไิด้โกรธ

เคอืง นางรู้ดยีิ่งกว่าใครว่าตนมใิช่สาวงาม การที่ถูกหมางเมนิมดิงึดูดพระทยั

ฮ่องเต้ผู้ถูกห้อมล้อมด้วยสตรงีามล่มเมอืงมากมายนั้นมใิช่เรื่องแปลก 

ริมฝีปากจิ้มลิ้มแย้มน้อยๆ สนทนากับตัวเองในใจว่าไม่สนใจนางสิยิ่ง

ด ีนางเองกใ็ช่ว่าต้องการจะเป็นคนโปรด หากฮ่องเต้พระองค์นั้นลมืนางไปได้

จรงิๆ นางจะยิ่งดใีจมาก เช่นนั้นกม็อีสิระวิ่งเล่นไปเรื่อย แม้จะได้เป็นเพยีงผนิ

ไปจนตายกไ็ม่ทุกข์ร้อนใดๆ 

เสยีงหวัเราะหยุดลงพร้อมกบักลุ่มนางกำานลัรบีกระจายตวั ไหนมามา

เดินนำาออกมาจากตำาหนัก พระสนมผู ้นั้นเดินตัวลีบตามมาด้วยท่าทาง

สงบเสงี่ยม จากจุดนี้มองเห็นได้ว่าสองข้างแก้มขาวมีรอยแดงปรากฏ ทั้งยัง

ค่อนข้างบวม...รอยโดนตบ! 

พระสนมผู้นั้นจากไปแล้ว ไหนมามากลบัเข้าไปในตำาหนกั ตามที่คาด

ไว้...นางกำานลัน้อยทั้งหลายรบีวิ่งมารวมกลุ่มกนั หวัข้อสนทนาเปลี่ยนเป็นเรื่อง

พระสนมที่น่าสงสารผู้นั้น 
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“โกผนิช่างน่าสงสารนกั สูญเสยีพระครรภ์ไปยงัไม่วายโดนลงโทษ”

ผู้แอบฟังร้องอ้อในใจ ที่แท้กเ็ป็นผนิ...ตำาแหน่งเดยีวกบันาง 

“ได้ข่าวว่าไทเฮาทรงสั่งลดตำาแหน่งนางลงเป็นต้าอิง และส่งนางเข้า

ตำาหนกัเยน็ แต่ฝา่บาททรงยบัยั้งไว้ ลดนางเป็นกุ้ยเหรนิและส่งนางเข้าตำาหนกั

เยน็เช่นกนั”

คำาว่า ‘ตำาหนกัเยน็’ ทำาให้เหล่านางกำานลัตวัสั่น หนึ่งในนั้นถอนหายใจ

ยาว เขวี้ยงดนิในมอืลงบนพื้น 

“อยู่ตำาหนักเย็นก็ไม่ต่างจากตายทั้งเป็น ข้าว่านะ...” นางกวาดตามอง 

ลดเสยีงลง “ถ้าเป็นข้า ข้ายอมตายดกีว่าถูกละทิ้งที่ตำาหนกัเยน็”

จากการลกัลอบแอบฟังกพ็อจะทราบได้ว่าอดตีผนิผูน้ั้นแท้งลกู ซ่าหยา

อดเศร้าใจในชะตากรรมของสตรีผู้นั้นมิได้ สูญเสียลูกก็เจ็บปวดมากมายอยู่

แล้ว นี่ยงัถูกตบและส่งเข้าตำาหนกัเยน็ แม้จะไม่ทราบว่าคอืที่ใด แต่กค็าดเดา

ได้จากสีหน้าและท่าทางของเหล่านางกำานัล แน่ใจว่าย่อมเป็นที่ที่ความตาย 

สุขสบายกว่าการอยู่ 

“ข้าได้ข่าวว่านางถูกทำาให้แท้ง” เสยีงที่เอ่ยขึ้นมาเปิดประเดน็แผ่วเบา 

ซ่าหยาเบยีดตวัแทรกเข้าไปในพุ่มไม้ เอยีงหูเงี่ยฟังสุดความสามารถ 

“ข้าแอบได้ยินมาว่า วันนั้นที่จริงแล้วฝ่าบาทต้องเสด็จไปประทับกับ 

จางเฟย แตห่มอหลวงดนัมาทลูว่าโกผนิมไีข้ ฝ่าบาทเลยเสดจ็ไปดนูาง ในที่สดุ

กป็ระทบัที่นั่น ไม่ได้ไปประทบักบัจางเฟย”

“ข้ากแ็อบได้ยนิมาว่าจางเฟยไม่พอใจมาก อาละวาดเสยีใหญ่โต พอสอง

วนัต่อมาโกผนิกแ็ท้ง”

เรื่องที่ได้รับฟังทำาให้ซ่าหยาต้องยกมือขึ้นปิดปาก บังคับตัวเองไม่ให้

หลุดร้องเพราะตกใจ หากเรื่องเป็นเช่นที่นางกำานัลเหล่านั้นกล่าวจริง นั่น

หมายความว่าโกผนิแท้งบุตรด้วยฝีมอืจางเฟย?

คิ้วเรยีวขมวดมุ่นด้วยความสงสยัเสยียิ่งนกั เพยีงเรื่องฮ่องเต้ไปประทบั

กบัอกีคน เป็นเหตใุห้ต้องกระทำาโหดเหี้ยมรุนแรงถงึเพยีงนี้เชยีวหรอื ยงัมเีรื่อง
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แท้ง...ถ้าเรื่องนี้หลุดออกมาถึงเหล่านางกำานัล เป็นไปไม่ได้ที่ฮ่องเต้จะไม่ทรง

ทราบ หรอืว่าทรงทราบแต่เลอืกที่จะนิ่งเฉยมทิำาสิ่งใด

ยิ่งคดิกย็ิ่งขนลุก หากเป็นเช่นที่นางคาดคดิ ผู้ที่โหดเหี้ยมอำามหติที่แท้

จรงิมใิช่จางเฟย แต่คอืเหลยีนไท่จูฮ่องเต้ต่างหากเล่า! 

เรื่องราวใหม่ๆ ที่ได้รบัรู้ยิ่งทำาให้ซ่าหยาไม่ต้องการถวายตวั ไม่ต้องการ

เป็นคนโปรด และยิ่งไม่ต้องการตั้งครรภ์ หญงิสาวอดกงัวลล่วงหน้ามไิด้ หาก

วันหนึ่งนางกลายเป็นคนโปรดขึ้นมาและตั้งครรภ์ ชีวิตคงไม่ต่างจากยืนอยู่

ท่ามกลางคมหอกคมดาบ ขยบัเพยีงนดิกพ็ลาดถกูแทงสิ้นชพี อย่าวา่แต่รกัษา

เลอืดเนื้อในครรภ์เลย ชวีติตนเองกค็งไม่อาจรกัษาให้รอดได้ 

ซ่าหยาค่อยๆ เคลื่อนกายถอย ลุกขึ้นกึ่งเดนิกึ่งวิ่งออกจากมุมนี้ แล้ว

ตรงดิ่งกลบัไปที่ตำาหนกัของตน มุ่งสู่ห้องนอน ปิดประตูลงกลอน นั่งกอดเข่า

อยู่บนเตยีง สมองยงัวนเวยีนคดิถงึสิ่งที่ได้รบัรู้ 

ก่อนที่นางจะเดนิทางมาที่นี่ บดิาเคยกล่าวว่า..

“วงัหลงัอนัตรายมากพษิภยั สตรวีางแผนพนัเล่ห์กลชงิดชีงิเด่น จะทำา

สิ่งใดต้องระมดัระวงัตวั ถ้าพลาดหมายถงึสิ้นชวีติ”

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นางเริ่มตระหนกัถงึคำาเตอืนนั้น หญงิสาวล้มกาย

ลงนอน แขนเลก็ก่ายหน้าผาก เอ่ยรำาพนัเสยีงแผ่วเบา

“ที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่ของข้า ข้าไม่ต้องการแข่งขนักบัผู้ใดทั้งนั้น”

นางหลบัตาลงคดิถงึท้องฟ้างดงามของทเิบต อสิระในการทำาทกุสิ่งตาม

ที่ใจปรารถนา ยังมีความรักมากล้นจากทุกๆ คนที่มอบให้นาง ที่นั่นนางคือ

ดวงใจของทุกคน ทว่าสำาหรับที่แห่งนี้...ตำาแหน่งที่ซ่าหยาต้องการที่สุดคือไร้

ตวัตน ไร้คนสนใจ และเป็นเพยีงอากาศธาตุลอยไปลอยมา 

ในความกังวลและกลัดกลุ้มปรากฏภาพแทรกของฉีซือหยาง มือเล็ก

กุมทรวงอกตวัเอง อดไม่ได้ที่จะเริ่มตั้งคำาถาม...

จะดีสักเพียงใดกันหนอหากนางเป็นเพียงนางกำานัล ครบกำาหนดเวลา

ได้ออกจากวงั แต่งงานกบัผูช้ายที่รกันาง ไม่ต้องแย่งชงิแข่งขนักบัสนมมากมาย 
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ไม่ต้องมชีวีติอยูเ่พื่อรอคอยความสนใจเพยีงชั่วยามจากบรุษุที่ไม่ว่าสตรใีดกม็ิ

มวีนัได้ครอบครองเป็นของตนเองอย่างแท้จรงิ

กลางดกึสงดัในคนืเดอืนแรม

บุรุษร่างสูงในชุดราชองครักษ์หลวงขั้นหนึ่ง ยืนกอดอกทอดสายตา 

มองอยู่หน้าตำาหนักลี่จือ เพราะตำาหนักหลังนี้ตั้งอยู่ค่อนข้างสันโดษ ทั้งยังมี

ต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบราวต้องการบดบังว่ามีตำาหนักตั้งอยู่ ด้วยเหตุนี้ร่างของ

เขาจงึถูกซ่อนเร้นไปด้วย มติ้องกงัวลว่าจะมผีู้ใดมาพบเหน็ 

ประตใูหญ่เข้าสูเ่ขตตำาหนกัถกูปิดคล้องด้วยกุญแจอย่างแน่นหนา ฉซีอื-

หยางมสินใจกุญแจเหล่านี้นกั ด้วยฝีมอืของเขาเพยีงแตะปลายเท้ากท็ะยานข้าม

ลอบเข้าไปในตำาหนักได้ คิ้วกระบี่หนาเลิกสูงยามได้มาเยือนที่นี่เป็นครั้งแรก 

อดแปลกใจไม่น้อยที่ตำาหนกัแห่งนี้ไร้ราชองครกัษ์หลวงประจำาดูแล

‘ดูท่าข่าวเรื่องที่ฝ่าบาทละเลยมิสนใจไยดีเจิ้งผินเจ้าของตำาหนักคงจะ 

เป็นเรื่องจรงิ มใิช่เพยีงข่าวลอื’ 

ดวงตาดอกท้อขี้เล่นเพ่งผ่านประตูสแีดงคลำา้ เพื่อควานหาว่าสตรผีู้นั้น

ซึ่งเขารอคอยพกัอยู่ที่ห้องใดในตำาหนกันี้ หลายวนัแล้วที่นางเงยีบหายไป เขา

อดเป็นห่วงมิได้ว่าอาจป่วยไข้ ถูกลงโทษ...หรือถูกใช้งานหนักจนไม่มีเวลาไป

พบ?

“หรอืเจ้า...ไม่ต้องการพบข้าอกีต่อไปแล้ว” คำาถามนั้นแสนเศร้า เปล่ง

ออกมาและลอยไปพร้อมกบัสายลม 

ฉีซือหยางถอนหายใจ ในทุกๆ วันเขาจะต้องแวะไปที่อุทยานแห่งนั้น 

เรยีกได้ว่าแม้จะมเีวลาว่างเพยีงเสี้ยวใบไม้ไหว กร็บีมุง่ไปยงัรมิบงึพร้อมความ

หวัง...หวังว่าจะได้เจอกับร่างเล็กบางที่มีดวงหน้าน่ารัก ทว่าไม่เคยมีครั้งใดที่

ได้พบนาง ไม่มแีม้เพยีงเสี้ยวเงา 

“บางทนีางอาจจะงานยุ่ง” 

ชายหนุม่ปลอบใจตนเอง หยบิขลุ่ยขึ้นมาหมุนในมอืเลน่แลว้จงึจดลงที่
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รมิฝีปาก เริ่มต้นเป่าเพลงบรรเลงขบักล่อม ฝากเสยีงขลุย่ช่วยปลอบโยนดรุณี

น้อยผู้ต้องจากบ้าน เพราะตวัเขามอิาจบุกเข้าไปกระทำาด้วยตวัเอง ทำาได้เพยีง

ฝากเสยีงขลุ่ยให้ช่วยโอบกอดนาง

เสยีงขลุย่เป่ียมด้วยความรู้สกึมากมายแอบแฝง ทั้งหวานซึ้งตรงึใจ ทั้ง

โหยหารอคอย เสยีงสะท้อนผ่านเข้าสูต่ำาหนกัด้านใน และแน่นอนว่าความรูส้กึ

ทั้งหลายเหล่านี้ถูกส่งผ่านไปถงึนางผู้นั้นตามที่เขาหมายมาด

ซ่าหยานอนหนุนแขนและหลับตา ใช้หัวใจรับฟังความรู้สึกมากล้นซึ่ง

ส่งผ่านมากับเสียงขลุ่ย เสียงในวันนี้ชัดเจนจนคล้ายจุดบังเกิดเสียงห่างเพียง

ประตูกั้น 

นำ้าตาหยาดเลก็ร่วงจากหางตา ในใจของนางมากล้นด้วยความคะนงึหา 

ช่างเป็นความรู้สึกที่แสนอัดอั้นทรมานอย่างไม่รู้จะบรรเทาเช่นไร หญิงสาว

ยกมอืปิดหู คดิอย่างโง่เขลาว่าหากไม่ได้ยนิ ใจย่อมไม่รบัรู้ ทว่านางคดิผดิ...

สิ่งหนึ่งที่บงัเกดิขึ้นโดยที่ซ่าหยามริู้ตวั เสยีงขลุ่ยของฉซีอืหยางได้สลกั

ลกึลงในหวัใจดวงน้อยของนางเสยีแล้ว!



เช้าวันนี้หมอกลงจัด พระราชวังถูกปกคลุมด้วยไอหมอกขาว ผู้คน 

ส่วนใหญ่หนีความหนาวเพื่อรับไออุ่นจากเตาผิงอยู่ในตำาหนัก ไม่เว้นแม้แต่ 

ซ่าหยา หลังเสร็จจากอาหารเช้า นางกึ่งนอนกึ่งนั่งอยู่บนตั่งในห้องรับรอง 

บนโต๊ะข้างๆ คอืจานใส่เมลด็ทานตะวนั

ทว่าหญงิสาวมไิด้แตะต้อง เนื่องด้วยสายตายงัคงจดจ้องอยูท่ี่นางกำานลั

และขันทีน้อย ซึ่งกำาลังคุยกระซิบกระซาบกันอยู่ เพ่งมองอยู่นานด้วยความ

เบื่อหน่ายบวกกบัความอยากรู้ ในที่สุดกก็ระแอมแล้วยนักายนั่งตรง กวกัมอื

เรยีกนางกำานลัน้อยให้เข้ามาใกล้ เอ่ยถามด้วยนำ้าเสยีงกระตอืรอืร้น 

“พวกเจ้าคุยสิ่งใดกนั แลดูตื่นๆ พกิล”

นางกำานลัน้อยมนีามว่าอี้เซยีง เพิ่งเข้าวงัมาได้ปีแรก นางเหลอืบตามอง

เสี่ยวเจียวเจียวซึ่งยืนอยู่ทางด้านซ้ายมือของเจิ้งผิน เบนสายตามองต่อไปยัง 

โดนาที่กำาลงัรนินำ้าชา ในที่สุดกห็นักลบัมาเผชญิหน้า 

“ทูลเจิ้งผิน คือ...” เด็กหญิงลังเลไม่น้อย ไม่แน่ใจนักว่าควรจะพูดดี

หรอืไม่ 

“มสีิ่งใดกพ็ูดมา ข้าเพยีงแค่อยากรู้ หรอืว่าเป็นความลบั?”

บุปผ�กลีบที่ห้�
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“ไม่ใชค่วามลบัเพคะ เพยีงแต่...คอื...เมื่อเช้าหม่อมฉนัไปโรงซกัลา้ง ได้

ไปพบกับเหล่านางกำานัลจากตำาหนักอื่น พวกนางพูดคุยกันว่า...” อี้เซียงปาด

เมด็เหงื่อบนใบหน้า ก้าวเข้ามาชดินายของตน “อนัผนิทรงผูกคอตายเพคะ”

“อนัผนิผูกคอตาย?”

“เพคะ แต่ทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แท้จริงแล้วอันผินถูก 

ฆ่าตายเพคะ”

ซ่าหยาหยบิถ้วยชาขึ้นมาจบิ ครุ่นคดิถงึเรื่องที่ได้รบัฟัง อนัผนิผู้นี้นาง

ไม่รู้จกัและไม่เคยพบ แต่กส็งสยัใคร่รู้ สิ่งใดเป็นเหตุให้สตรผีู้นั้นต้องจบชวีติ

กนัหนอ

“ไยผู้คนจงึคดิเช่นนั้น”

“ทูลเจิ้งผนิ ที่หม่อมฉนัได้ยนิมา ว่ากนัว่าเมื่อสามวนัที่แล้วระหว่างทาง

ที่ฝ่าบาทเสดจ็ไปหาจางเฟย ทรงพบกบัอนัผนิที่นั่งดดีผผีาในอุทยานเพคะ จงึ

ทรงหยุดขบวนก่อนจะเปลี่ยนพระทัยไปประทับกับอันผินแทน วันรุ่งขึ้นก็มี

รบัสั่งให้นำาต้นชบาแดงหน้าตำาหนกัของอนัผนิออกเพคะ”

ซ่าหยาวางถ้วยนำ้าชาลง คดิในใจว่า...

‘จางเฟย...เป็นนางอีกแล้วหรือ เมื่อเดือนที่แล้วก็มีข่าวเรื่องทำาให้ผิน 

นางหนึ่งแท้ง ครั้งนี้มข่ีาวว่าเป็นเหตแุห่งความตายของผนิอกีนางหนึ่ง สตรผู้ีนี้

ช่างอำามหติเสยีจรงิ ดทู่านางพร้อมจะกำาจดัทกุคนที่เป็นเสี้ยนหนามขวางลกูตา 

ช่างเป็นสตรทีี่ควรหลกีหนอีอกห่างให้มากที่สุด ยิ่งไกลเท่าไหร่กย็ิ่งปลอดภยั’ 

“เมื่อครู่เจ้าบอกว่าเอาชบาแดงออก?”

“เพคะ ฝ่าบาทมรีบัสั่งให้นำาต้นชบาแดงออกในวนัรุง่ขึ้นหลงัจากประทบั

ร่วมกบัอนัผนิ”

หญิงสาวนึกถึงต้นชบาแดงหน้าตำาหนักของตน ยังมีต้นชบาแดงอีก

หลายต้นที่อยู่หน้าตำาหนักต่างๆ จะมีก็แต่หน้าตำาหนักตงเปียนกับซีเปียนของ

ไทเฮาทั้งสอง ตำาหนกัหนานกวาของเหอรุ่ยเตยีน ตำาหนกัล่าเจยีวของจางองิอู่ 

และอกีสองถงึสามตำาหนกัที่ไม่มต้ีนชบาแดง ต้นชบาแดงเหล่านี้แทนความหมาย
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ถงึสิ่งใด

เสี่ยวเจียวเจียวคาดเดาถึงความฉงนสงสัยของนายหญิงออก จึงเอ่ย

อธบิายขยายความ 

“ทูลเจิ้งผนิ ต้นชบาแดงนั้นเป็นสญัลกัษณ์เพคะ หากตำาหนกัใดไม่มตี้น

ชบาแดงปลูกอยู่ นั่นหมายความว่าไม่ต้องรบัโอสถพระราชทานหลงัถวายงาน

แด่ฝ่าบาทเพคะ”

“โอสถพระราชทาน? ต้องดื่มยาด้วยหรอื”

“เป็นโอสถที่ทำาให้ไม่ตั้งครรภ์เพคะ หากไม่มีต้นชบาแดงหน้าตำาหนัก

และไม่ได้รบัพระราชทานโอสถ หมายความว่าฝ่าบาทพระราชทานพระบรม- 

ราชานุญาตให้ตั้งครรภ์ได้” 

ซ่าหยารู้แจ้งในทันใด ที่แท้การได้รับอนุญาตให้ตั้งครรภ์ก็เป็นจุด

เปลี่ยนชีวิตได้ถึงเพียงนี้ ดูท่าจางเฟยคงลงมือกำาจัดเสี้ยนหนามที่จะขวางทาง

ตำาแหน่งรชัทายาทของบุตรในอนาคตของนาง หญงิสาวขนลุกชนั ลุกขึ้นเดนิ

ไปแง้มประต ูสอดสายตามองชบาแดงหน้าตำาหนกั ปรารถนาเหนอืสิ่งอื่นใดให้

ชบาแดงต้นนี้ถูกปลูกเอาไว้ที่นี่ ขอให้อยู่เช่นนี้จนถงึวนัที่นางลาจากโลกนี้ไป 

นี่เป็นครั้งที่สองที่ซ่าหยาออกจากตำาหนักในฐานะเจิ้งผิน ทว่าจำานวน

ขันทีและนางกำานัลก็เรียกเสียงหัวเราะเย้ยหยันและสายตาดูแคลนจากเหล่า

นางกำานลัขนัทอีื่นๆ รวมถงึเหล่าสนมที่เดนิผ่าน พวกนางเหล่านั้นไม่แม้แต่จะ

รับรู้ถึงความมีตัวตนของเจิ้งผิน เพียงปรายตามองและเดินเชิดหน้าใส่ มิได้

หยุดทำาความเคารพอย่างที่ควรจะเป็น 

โดนาออกอาการทางสหีน้า หมายจะตรงเข้าไปสั่งสอน แต่ทุกครั้งซ่า- 

หยาก็เอ่ยห้ามและกุมมือนางกำานัลคนสนิทให้เดินตาม เพราะมิได้สนใจใน

สายตาดูถูกทั้งหลายเหล่านั้น สายตาเหล่านั้นหาได้สร้างผลกระทบใดๆ ต่อ

จติใจนาง ทุกวนันี้แม้นางมไิด้เป็นคนโปรด ทว่ากลบัสบายใจอย่างยิ่ง ไม่ต้อง

กงัวลว่าใครจะเข้ามาทำาร้าย มติ้องอยู่ในวงัวนแห่งการต่อสู้ 
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อาการคนัคอคนัจมูก ทำาให้ซ่าหยาทั้งไอและจามในเวลาเดยีวกนั สี่วนั

ที่แล้วปว่ยเปน็หวดั มไิด้เป็นหนกัหนาจนถงึขั้นต้องเชญิหมอหลวง แค่ตวัรมุๆ 

และอ่อนเพลยี ตอนนี้อาการดขีึ้นมาก หลงัจากอุดอู้อยู่ในตำาหนกัมาหลายวนั

จงึอยากออกไปเดนิเล่น

“เจิ้งผนิเพคะ หม่อมฉนัได้ยนิมาว่าอทุยานทางทศิเหนอืเงยีบสงบ ผูค้น

น้อยนัก” เสี่ยวเจียวเจียวเอ่ยแนะนำา กังวลใจแทนนายสาวกับสายตาของ

คนนอกทั้งหลายที่ทอดมองมา 

“ข้าไม่ชอบที่นั่น”

ซ่าหยาปดคำาโต แท้จริงแล้วนางหลบหน้าใครบางคน นอกจากจะไม่

อยากพบหน้าเขาแล้ว ยงัไม่ต้องการให้เขารู้ความจรงิ ว่าแท้ที่จรงิแล้วนางคอื

เจิ้งผนิ มใิช่นางกำานลัซ่าหยา 

หญงิสาวชะงกัฝีเท้า อดนกึถงึดวงตาดอกท้อขี้เล่นคู่นั้นไม่ได้ เกอืบเดอืน

แล้วที่มไิด้พานพบ เขา...ยงัคงรอคอยนางอยูท่ี่นั่นทกุวนัหรอืไม่ หลายต่อหลาย

ครั้งอยากจะแอบไปเมียงมองดู อยากรู้ว่าเขาจะทำาตามคำาพูดจริงหรือเปล่า 

ทว่าไม่อาจทำาเช่นนั้นได้ พยายามหกัห้ามใจ ปล่อยให้ทกุอย่างเป็นเพยีงสายลม

ที่ผ่านมาแล้วกผ็่านไป 

สายลม...ที่มอิาจและมคิวรหวนคนืกลบัมา 

“อ้าว นั่นเจิ้งผนินี่” 

เสียงใสแหลมของใครบางคนเอ่ยขึ้น ซ่าหยาหันหน้าไปทางต้นเสียง 

กึ่งกลางอุทยานมโีต๊ะหนิอ่อนทรงกลมขนาดใหญ่ ที่มุมนั้นคอืหยางไทเฮา ยงั

มเีหอรุ่ยเตยีนนั่งข้างๆ คลี่ยิ้มอ่อนหวาน จางองิอู่ยิ้มและเชดิหน้าด้วยท่าทาง

ยโส และสตรอีกีคนที่นั่งถดัออกมา นางมใีบหน้างามหวานลำ้าปานนำ้าผึ้ง 

จางเฟยชูมอืพลางกวกัเรยีก “เจิ้งผนิ มานี่มา”

ซ่าหยามอิาจขดัได้ จงึค่อยๆ เดนิไปด้วยการก้าวที่สั้นและช้าจนแทบจะ

คลาน ยอบกายคำานับ วางสายตาและสีหน้าให้สงบที่สุด ทั้งที่ในใจรู้สึก

หวาดหวั่นต่อสายตาของจางองิอู่
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“เจิ้งอวี้หลนิถวายพระพรไทเฮา เหอเฟย จางเฟยเพคะ” 

นางหนัหน้าไปทางสตรผีู้นั้น ยงัไม่ทนัเอ่ยสิ่งใด ไทเฮากเ็อ่ยแนะนำา 

“นางคอืฟานกุ้ยเหรนิ”

ฟานกุ้ยเหรนิลุกขึ้นยอบกายคำานบังดงาม “ฟานเพ่ยเพ่ยถวายพระพร

เจิ้งผนิเพคะ” 

“ตามสบาย”

ฟานกุ้ยเหรนิหรอืฟานเพ่ยเพ่ย เป็นธดิาหวัหน้าหมอหลวงนามว่าฟาน-

ถาน นางเข้าวงัถวายตวัในตำาแหน่งกุ้ยเหรนิก่อนหน้าซ่าหยาสองเดอืน ได้รบั

พระราชทานตำาหนกัขู่กวา ซึ่งตั้งอยู่อกีฝั่งของอุทยานแห่งนี้ 

ฟานเพ่ยเพ่ยคลี่ยิ้มอ่อนหวาน ทว่ากำาลงัครุ่นคดิ องค์หญงิทเิบตนางนี้

น่ารักน่าเอ็นดู เห็นแล้วสบายตา หน้าตามิได้งดงามดึงดูด ไหนจะท่าทางที่ 

ค่อนข้างกระด้างเกนิกริยิาของสตร ีดทู่าฝ่าบาทคงไม่โปรดนกั โดยเฉพาะจากข่าว 

ที่สบืมา...เหลยีนไท่จูฮ่องเต้ไม่ทรงเคยเรยีกให้นางถวายตวั ไม่แม้แต่จะเสดจ็

ไปเยี่ยม 

ดวงตาคูง่ามเหล่มองเหล่านางกำานลัและขนัททีี่ตดิตาม ยิ่งเหน็กย็ิ่งแน่ใจ

ถงึสถานะผนินางนี้ สรุปในขั้นแรกว่าสตรผีู้นี้มใิช่บุคคลซึ่งนางต้องกงัวลหรอื

ให้ราคาใดๆ ร่างระหงเชดิคอขึ้น นั่งลงที่เดมิด้วยท่วงท่าสง่างาม 

“หลนิเอ๋อร์ มานั่งกบัข้าตรงนี้มา” เหอรุ่ยเตยีนตบมอืลงบนที่นั่งข้างกาย 

หลงัจากที่ทุกคนปล่อยให้ผู้มาใหม่ยนือยู่ตามลำาพงัพกัใหญ่ 

“ขอบพระทยัเพคะ” 

ซ่าหยาเดินไปนั่งลงข้างๆ นางค่อนข้างเกร็งจนรู้สึกว่าการหายใจช่าง

ลำาบากยากเยน็ยิ่งนกั อยากจะวิ่งหนอีอกไปกรดีร้องเตะตกีบัอากาศ ทว่าสิ่งที่

ทำาได้มเีพยีงนั่งกุมมอืตนเอง ก้มหน้าและสงบปากสงบคำา 

จางอิงอู่มองสาวน้อยผู้รั้งตำาแหน่งผิน สายตายโสเต็มไปด้วยความ

ขบขนั เอ่ยในใจว่า ‘เจิ้งอวี้หลนิผู้นี้ ช่างเป็นสตรทีี่ไม่เหมาะแก่การอยู่วงัหลงั

เสยีจรงิ หน้าตาไม่โดดเด่น ท่าทางไม่ดงึดูดให้ชดิใกล้ จะมข้ีอดอียูเ่พยีงนดิคอื
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ดแูล้วไรพ้ษิภยั แววตาใสซื่อบรสิทุธิ์ หมากตวันี้คอืหมากชั้นเลว คอืเบี้ยที่ไม่มี

ทางเข้ามามบีทบาทใดๆ บนกระดานหมากแห่งวงัหลงั’

เมื่อคดิเช่นนั้นกห็าได้สนใจไม่ จงึหนัหน้าไปทางหยางไทเฮาซึ่งกำาลงัจบิ

พระสธุารส แต่แท้จรงิแล้วสายพระเนตรของผูท้ี่ฟาดฟันมายาวนานในวงัหลงั

แห่งนี้ กำาลงัเพ่งพจิารณาทุกสิ่งด้วยความละเอยีด 

“เสดจ็แม่เพคะ ที่ตำาหนกัของหม่อมฉนัได้พ่อครวัฝีมอืดมีาใหม่ อย่างไร

คำ่านี้หม่อมฉนัจะนำาเครื่องเสวยไปถวายนะเพคะ” 

ในจำานวนตำาหนกัทั้งหมด มเีพยีงตำาหนกัของไทเฮาทั้งสอง และตำาหนกั

ของเฟยทั้งสองที่มีคนครัวเป็นของตนเอง ด้วยความนิยมชมชอบในอาหาร 

รสเลศิ จางองิอู่จงึมกัให้บดิาสรรหาพ่อครวัฝีมอืดเีข้ามาประกอบอาหารให้นาง 

เสมอๆ 

“เจ้าไม่ต้องลำาบากถงึเพยีงนั้นหรอกอู่เอ๋อร์”

“ไม่ลำาบากเลยเพคะ หม่อมฉนัเตม็ใจ” นางหนัหน้าไปทางเหอรุ่ยเตยีน

ตามด้วยฟานเพ่ยเพ่ย “ข้าตั้งใจเช่นกันว่าจะส่งไปให้พี่สาวและเพ่ยเอ๋อร์ด้วย”

เหอรุ่ยเตยีนยิ้มรบัแล้วเอ่ยด้วยเสยีงสุภาพ “ขอบใจเจ้ามาก”

ฟานเพ่ยเพ่ยยิ้มยนิด ีนยัน์ตานิ่งลกึ “ขอบพระทยัเพคะ”

ทุกคนสนทนากันและดูเหมือนว่าซ่าหยาคือผู้ถูกละเลยและมองข้าม 

นางมไิด้เอ่ยสิ่งใดทั้งนั้น ได้แต่มองคนนั้นทคีนนี้ท ี บางสิ่งที่น่าสนใจกฟ็ังและ

คิดตาม บางสิ่งที่เป็นเรื่องขบขันก็ก้มหน้าลอบอมยิ้ม บางสิ่งที่สงสัยคิ้วเรียว 

จะขมวด จากนั้นกเ็ริ่มครุ่นคดิกบัตวัเอง 

กิริยาทั้งหลายของเจิ้งผินตกอยู่ในการลอบมองของเหอรุ่ยเตียนและ

หยางไทเฮา ทว่าทั้งสองคนเพียงจับตามอง มิได้เอ่ยหรือแสดงท่าทีว่ากำาลัง 

เฝ้าดู 

การสนทนาดำาเนนิไปเรื่อยจนล่วงเข้าสู่ยามซงิ14 ในที่สุดไทเฮากล็ุกขึ้น

เอ่ยด้วยสุรเสียงที่ทำาให้ซ่าหยาขนลุก รับรู้ถึงความร้ายกาจผ่านกระแสเสียง

14 ยามซงิ คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 15.00-16.59 น.
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นั้น 

“ข้าเหนื่อยแล้ว พวกเจ้าพูดคุยกนัต่อไปเถอะ”

ทุกคนพากันลุกขึ้นส่งเสด็จไทเฮา ทันทีที่ไทเฮาลับหายจากระยะการ

มองเหน็ จางองิอู่กย็ิ้มก่อนจะลาทุกคน

“ข้าขอตวัก่อน” กล่าวจบกเ็ดนิหนัหลงั มไิด้สนใจผูใ้ดแม้แต่เหอรุย่เตยีน 

นำาขบวนนางกำานลักบัขนัททีี่ยาวเหยยีดเดนิกลบัสู่ตำาหนกั 

เหอรุ่ยเตยีนแตะมอืซ่าหยา แววตาที่ทอดมองดุจพี่สาวมองน้องสาว

“เป็นอย่างไรบ้าง ข้ามไิด้พบเจ้าเลย สบายดหีรอืไม่”

“สบายดีเพคะ” เนื่องจากที่ผ่านมามิได้ใช้เสียง ยามเปล่งวาจาอีกครั้ง

เสยีงที่หลุดออกจงึค่อนข้างแห้ง 

ฟานเพ่ยเพ่ยเขยบิเข้ามาใกล้พลางเอ่ยขึ้น “เจิ้งผนิ ข้านั้นพอมวีชิาแพทย์

อยู่บ้าง อย่างไรให้ข้าตรวจดูดหีรอืไม่”

“นั่นส ิเจ้าลองให้เพ่ยเพ่ยตรวจดูสกัหน่อยเถอะ”

ด้วยคำาพูดของเหอรุ่ยเตียน ทำาให้ซ่าหยาจำาต้องยื่นมือให้แก่ฟานเพ่ย-

เพ่ย พระสนมผู้มีวิชาแพทย์จับชีพจร คิ้วเรียวดั่งกิ่งหลิวขมวดคิดอยู่ชั่วครู่ 

ในที่สุดกค็ลี่ยิ้ม 

“แค่เป็นหวดัธรรมดา ไม่มสีิ่งใดน่าเป็นห่วง”

“ขอบใจเจ้ามาก” 

“เดี๋ยวจะให้คนส่งเทยีบยาไปให้” ฟานกุ้ยเหรนิเอ่ยจบกล็ุกขึ้น คำานบัลา

เหอรุ่ยเตยีน “หม่อมฉนัขอทูลลาเพคะ”

เหอรุ่ยเตยีนพยกัหน้า “เจ้าไปเถอะ ข้าเองกจ็ะกลบัตำาหนกัเช่นกัน”

เมื่อได้รบัคำาอนุญาต ฟานเพ่ยเพ่ยจงึหนัหลงัเดนิกลบัตำาหนกัโดยมไิด้

เอ่ยปากลาใดๆ ต่อเจิ้งผนิผู้มตีำาแหน่งสูงกว่า ยงัมกีารพูดจาที่ตเีทยีบเท่า สิ่ง

ต่างๆ เหล่านี้ใช่ว่าซ่าหยามิรับรู้ นางเพียงมิใส่ใจ ไม่อยากเก็บมาคิดมากให้ 

เป็นเรื่องเป็นราว สิ่งใดไม่เกนิเหตหุากยอมได้กเ็ลอืกจะยอม สำาหรบันางแล้ว...

สตรทีั้งหลายเหล่านี้ล้วนน่าหวาดกลวั นางไม่ปรารถนาจะมเีรื่องใดๆ ด้วย
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จะมกีแ็ต่เหอรุ่ยเตยีนที่นางรู้สกึดแีละสนทิใจจะพูดคุยด้วย คดิแล้วก็

ปลอบใจตนเองว่าอย่างน้อยก็ยังมีสตรีผู้มีความเมตตาอยู่บ้างในวังหลวง 

แห่งนี้ 

ณ ตำาหนกัหนานกวา

เหอรุ่ยเตียนนั่งหลับตาสงบจิตใจอยู่ในห้องเล็กซึ่งได้รับพระราชทาน

สำาหรบัสวดมนต์ เบื้องหน้าคอืพระโพธสิตัว์กวนอมิองค์ใหญ่ พระพกัตร์เมตตา

เอิบอิ่ม สลักจากหยกขาวมันแพะ หน้าเทวรูปคือกระถางทองเหลืองสลัก

ลวดลายเกลยีวคลื่น ในกระถางมธีูปที่จุดอยู่ 

“เหอเฟยเพคะ หม่อมฉนัให้คนส่งขนมโก๋แก้วไปตำาหนกัลี่จอืแล้วเพคะ” 

ไป๋หลานเอ่ยกบันายสาว 

เหอรุ่ยเตียนลืมตาขึ้น นิ้วที่กำาลังนับลูกประคำาหยุดการเคลื่อนไหว 

นยัน์ตานิ่งสงบลกึลำ้ายากจะเอ่ย เงยีบอยู่นานในที่สุดกล็ุกขึ้นยนื 

“องค์หญงิทเิบตนางนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่ในวงัหลวง”

“หม่อมฉนักค็ดิเช่นเดยีวกนัเพคะ”

“นางบรสิุทธิ์เกนิไป หากวนัใดที่นางได้รบัความโปรดปรานจากฝ่าบาท 

วนันั้นนางอาจ...ไม่มชีวีติรอด”

“แต่การถวายตัวคือสิ่งที่นางไม่อาจหลีกเลี่ยง จะช้าจะเร็วอย่างไรนาง 

กต็้องถวายตวั”

“โชคดขีองนางยิ่งนกั ที่ยามนี้ฝ่าบาททรงมกีจิตดิพนัยุ่งเกี่ยวกบัปัญหา

ชายแดนที่ตดิกบัแคว้นเจ้า เลยไม่ทรงมเีวลาจะสนพระทยัเรยีกนางถวายตวั”

“หรอืบางทฝี่าบาทอาจทรงลมืไปแล้วกระมงัเพคะ”

เหอรุย่เตยีนถอนหายใจเบาๆ “งานที่ข้าให้ไปทำา จดัการเรยีบร้อยดหีรอื

ไม่”

ไป๋หลานพยกัหน้า สหีน้าสงบไม่มเีปลี่ยน “จดัการทุกอย่างแล้วเพคะ”

เหอรุย่เตยีนระบายยิ้มอ่อนหวาน ส่งสร้อยประคำาให้นางกำานลัคนสนทิ 
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“พยายามกนันางทุกทาง ตราบใดที่นางมไิด้เป็นที่สนใจของฝ่าบาท ตราบนั้น

นางจะปลอดภยั”

“เหอเฟยเพคะ ทรง...”

“ด้วยเหตุใดมอิาจรู้ ข้ารู้สกึถูกชะตาต่อดรุณนี้อยนางนั้นนกั ข้าได้แต่

หวงัว่านางจะไร้การมตีวัตนในสายพระเนตรของฝ่าบาทตลอดไป”

หญงิสาวหลบัตาลง ในสมองปรากฏดวงหน้าจิ้มลิ้มและแววตาไร้เดยีง-

สา ยงัมรีอยยิ้มสดใสอบอุ่นไร้พษิภยั เสยีงเยน็สงบเอ่ยแผ่วเบา 

“เพราะนางคอืคนสุดท้ายที่ข้าต้องการปลดิชวีติ” 

ทางทิศใต้ของพระราชวังมีตำาหนักหลังหนึ่งซึ่งซ่อนเร้นอยู่ท่ามกลาง

ต้นไม้หนาทบึ 

เสียงลือเสียงเล่าอ้างกล่าวว่า ยามดึกบังเกิดเสียงร้องโหยหวนดังออก

มาจากตำาหนักหลังนั้น แม้แต่ยามกลางวันก็ยังเคยมีคนเห็นสตรีสวมชุดขาว

ผมยาวระพื้นล่องลอยไปมาเหนอืพื้นดนิ ด้วยเหตุนี้ตำาหนกัแห่งนี้จงึไร้คนกล้า

เฉยีดเข้ามาใกล้ ถูกปล่อยให้รกร้างไร้การเหลยีวแล ผู้คนจงึพากนัขนานนาม

เรยีกขานว่า ‘ตำาหนกัร้าง’

ด้วยความซุกซนและอยากรู้อยากเห็นของซ่าหยา ทันทีที่ได้ยินเสียง 

เล่าอ้าง นางจงึตดัสนิใจแน่วแน่ว่าต้องไปชมตำาหนกัหลงันั้นด้วยสองตาของตน 

วันนี้สบโอกาสแปลงกายเป็นนางกำานัลน้อยแอบหลบออกจากตำาหนักลี่จือ 

ลัดเลาะมายังตำาหนักหลังนี้ สภาพที่นางเห็นไม่ต่างจากเสียงเล่าลือ หากเป็น

ยามกลางคนืคงวิ่งหนไีม่กล้าเฉยีดใกล้ 

ทว่ายามกลางวันฟ้าแจ้ง ทั้งยังมีความเบื่อหน่ายที่อัดแน่นเต็มทรวง 

หญิงสาวจึงค่อยๆ ก้าวเข้าไปใกล้เพื่อสำารวจ ประตูตำาหนักถูกปิดอย่างแน่น

หนา คิ้วเรยีวขมวดมุ่นด้วยความสงสยั ทั้งที่ได้ยนิมาว่าถูกปล่อยรกร้าง แต่

เหตใุดกนัหนอตำาหนกัหลงันี้กลบัดูสะอาดเหมอืนได้รบัการทำาความสะอาดเป็น

ประจำา ไม่มแีม้เพยีงฝุ่นละอองเกาะตดิประตู
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ซ่าหยาเดนิสำารวจจนพอใจ หากมเิคยได้ยนิเสยีงเล่าลอืนางคงเข้าใจว่าที่

แห่งนี้มผีู้อาศยัอยู่ มใิช่ถูกปิดร้างไร้คนเหลยีวแล ร่างเลก็บางหยุดอยู่ข้างศลิา

ก้อนยักษ์สีขาวเป็นมันเงา ซึ่งตั้งใกล้กับประตูทางเข้าตำาหนัก เอนกายพิง 

ฟังเสยีงความสงบของสถานที่แห่งนี้

“เงยีบเหลอืเกนิ”

เงียบ...ไม่มีแม้แต่เสียงนกร้อง ในมุมหนึ่งคือความวังเวงจนน่า

หวาดหวั่น ทว่าอีกมุมหนึ่งคือความสงบ ที่แห่งนี้ทำาให้นางนึกถึงอุทยานทาง 

ทศิเหนอื ที่แห่งนั้นกเ็งยีบสงบไม่ต่างจากที่นี่ ต่างกนัตรงที่ไม่มเีสยีงเล่าลอืและ

บรรยากาศชวนขนลุก 

หญิงสาวเท้าคางลงบนศิลาซึ่งมีความสูงเท่าหน้าอก คิดเรื่องราวต่างๆ 

ที่เกดิขึ้นไปเรื่อยเป่ือย สายตาเพ่งมองศลิาสขีาว แล้วความคดิหนึ่งกบ็งัเกดิขึ้น 

นางหยบิมดีพกซึ่งแอบซ่อนไว้ตดิตวัออกมา ทนัททีี่ปลอกถูกดงึออก ก็

ปรากฏใบมีดบางเฉียบแต่แหลมคมเป็นประกายสะท้อนแสงอาทิตย์ มือเล็ก

ค่อยๆ สลกัอกัษรลงบนศลิาเป็นภาษาทเิบต 

‘ใต้หล้าแสนกว้างใหญ่

ที่ใดหนอคอืบ้าน

คะนงึถงึหมิะแดง15

ได้เพยีงระลกึฝัน’

สลกัเสรจ็กเ็กบ็มดี อมยิ้มชมผลงานตวัเอง ก่อนจะหนัหลงัจากตำาหนกั

ร้างวิ่งเล่นลัดเลาะไปเรื่อยตามแต่เท้าจะพาไป จนไปวิ่งชนเข้ากับใครคนหนึ่ง 

ใครคนนั้น...ที่นางพยายามหลกีหนมีาตลอด

15 หมิะแดง คอืหมิะบนยอดเขาหมิาลยั แท้จรงิแล้วคอืสิ่งมชีวีติชนดิหนึ่งซึ่งอาศยัอยู่บนยอดเขา

หมิาลยั ส่องแสงสแีดงเป็นประกาย ทำาให้ยามมองไกลๆ แลคล้ายหมิะบรเิวณนั้นมสีแีดง ในที่นี้แทน

ความหมายว่าซ่าหยาคดิถงึบ้าน
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นางล้มก้นจำ้าเบ้า เสยีงใสร้องอุทาน “โอ๊ย!”

ฉซีอืหยางประคองคนที่ล้มนั่งอยู่กบัพื้น นยัน์ตายิ้มยนิด ีเหตุใดเขาจะ

จำาสตรีที่เฝ้ารอคอยทุกวันคืนมิได้เล่า นับจากคืนนั้นที่ไปยืนมองหน้าตำาหนัก 

ลี่จอื ชายหนุ่มหาได้ละทิ้งความตั้งใจไม่ ในทกุๆ วนัเขายงัคงไปรอที่เดมิที่ทั้งสอง

เคยพบกนั รอ...ด้วยความหวงัว่าวนัหนึ่งนางจะยอมมาพบ 

“นอกจากจะซุกซน เจ้ายงัซุ่มซ่ามอกีด้วย”

เสียงห้าวทุ้มอันแสนคุ้นเคย เสียงที่นางฝันถึงยามคำ่าคืนทำาให้ซ่าหยา

แขนกระตุก หวัใจราวกบักลองศกึที่ถูกตรีวัเพื่อลั่นสญัญาณรบ 

“ไม่เจอนานเหลอืเกนิ เจ้าสบายดหีรอืไม่”

นำ้าเสยีงของผูถ้ามเป่ียมไปด้วยความคะนงึหา เจอืความเศร้าและตดัพ้อ 

หญงิสาวรู้สกึคล้ายมกี้อนแขง็จุกอยู่ที่คอ ดวงตาร้อนผ่าว สมัผสัได้ถงึนำา้ตาที่

กำาลงัเริ่มเอ่อ

“เจบ็หรอื เหตุใดเจ้าจงึร้องไห้” 

นิ้วใหญ่ปาดนำ้าตาเมด็ใสซึ่งไหลมาจากหางตาของนาง “เดก็ด ีใครรงัแก

เจ้ากนั เพยีงเจ้าเอ่ยปาก ข้าจะจดัการแก้แค้นให้”

เด็กดีสูดลมหายใจเข้าลึก แกะมือใหญ่ที่กำาลังประคองต้นแขนตัวเอง

ออก ถอยหลงัสองก้าวเว้นระยะห่างระหว่างนางและเขา การกระทำานั้นทำาให้

ชายหนุ่มรู้สกึเจบ็แปลบในอก ลดมอืลงข้างตวั รมิฝีปากหนายิ้มเหยยีด 

‘ที่แท้กม็เีพยีงข้า...ที่เฝ้ารอจะพบเจ้า!’

เขาถอยหลังเพิ่มระยะห่างหนึ่งก้าว เอ่ยด้วยนำ้าเสียงห่างเหิน นำ้าเสียง 

ที่แทงทะลุหวัใจผู้ฟังให้ปวดร้าว 

“ข้าล่วงเกนิแม่นาง ขออภยั”

ดวงตาดอกท้อจ้องสบดวงตากลมโต คำาพูดมากมายถูกกดซ่อน เช่น

เดยีวกบัความรูส้กึลกึลำ้าที่ถกูซุกเร้นไว้ลกึสุดใจของคนทั้งสอง เขากบันางเพยีง

แค่สบตากนัและกนั...คล้ายการจดจ้อง ประหนึ่งว่าต่างฝ่ายต่างกำาลงัสลกัฝ่าย

ตรงข้ามลกึลงไปในหวัใจของตน ในที่สุดซ่าหยากเ็ป็นฝ่ายยอบตวัอำาลา 
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“ขอบคุณท่านองครกัษ์ที่ช่วย ข้า...ลาก่อน”

นางหันหลังเดินจาก เขาเองก็เช่นกัน ต่างฝ่ายต่างเดินคนละเส้นทาง 

เพยีงสามก้าวคนทั้งสองกห็ยดุฝีเท้า...เพยีงแค่หยดุ แต่มไิด้หนัหลงัมองอกีฝ่าย 

ทั้งที่แท้จรงิแล้วในหวัใจของทั้งคูร้่องเรยีกให้นางและเขาหนัหลงัวิ่งไปตระกอง

กอดกนั ให้สมกบัความคดิถงึคะนงึหาที่ต่างฝ่ายต่างมถีงึกนัในทุกคนืวนั 

ความรู้สึกลึกซึ้งบังเกิดก่อถักทอ ทั้งที่นางและเขาได้พบกันเพียงสอง

ครา ช่างเป็นพรหมลิขิตที่ผิดเวลา ก่อสร้างขึ้นมาในยามที่มิควร ความจริง

แสนโหดร้าย ซ่าหยาคอืเจิ้งผนิแห่งองค์ฮ่องเต้ นางกำาหมดัแน่น บงัคบัฝ่าเท้า

ที่แสนหนกัอึ้งให้ก้าวเดนิต่อ นำ้าตาไหลหลั่งอาบแก้ม หวัใจร้าวระทม 

‘ลาก่อนซอืหยาง...’

ฉซีอืหยางเงยหน้ามองฟ้า ทั้งที่พบกนัเพยีงแค่สองครั้ง เหตุใดหนอจงึ

รูส้กึมากมายต่อนางได้ถงึเพยีงนี้ เขายิ้มเย้ยหยนัตวัเอง ในที่สดุกต็ดัใจเดนิต่อ 

สำาหรบับุรุษเช่นเขาแล้ว หากสตรไีร้ใจกไ็ม่ปรารถนาจะรั้งนางหรอืตามตื๊อให้

ต้องรำาคาญ ในเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างนางและเขามีเพียงเขาคนเดียวที่ 

‘รู้สกึ’ เมื่อสตรไีร้ไมตร ีรู้สกึต่อไปกไ็ร้ประโยชน์!

เมื่อนางไร้หวัใจ...เขากเ็ฉอืนหวัใจส่วนนั้นที่มอบให้นางทิ้งเช่นกนั! 

หนึ่งความรู้สกึที่ไม่อาจเปิดเผย หนึ่งความรู้สกึที่เข้าใจผดิ บงัเกดิขึ้น

ท่ามกลางทางแยกของคนสองคน...ที่ไม่ว่าจะคิดเช่นไรก็ไร้หนทางให้พวกเขา

ได้อยู่เคยีงคู่กนั 

คำ่าคืนนี้เสียงขลุ่ยเศร้าบาดลึก ราวกับผู้บรรเลงส่งผ่านความรู้สึก 

ผิดหวังทั้งหมดผ่านออกไปด้วย ซ่าหยายืนพิงขอบหน้าต่างเหม่อลอยออกไป

ไกลแสนไกล สมองว่างเปล่าเพื่อเปิดรบัเสยีงขลุ่ย เสยีงที่นางรู้ว่าเขากำาลงัสื่อ

ถงึนาง...

หญงิสาวเดนิไปหน้าโต๊ะกระจก เปิดกล่องไม้หยบิดอกหวงหลนัทั้งสอง

ดอกออกมา บดันี้ดอกไม้เหี่ยวแห้งเปลี่ยนเป็นสนีำ้าตาล กลิ่นหอมลาลบัทิ้งไว้
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เพยีงซาก ความงามลาจากทุกสิ่งเป็นเพยีงอดตี

อดีต...ที่แสนมีค่าสำาหรับผู้ครอบครองเป็นเจ้าของดอกไม้ทั้งสอง 

ดอกนี้ 

นางวางดอกไม้ลงตามเดิมด้วยความทะนุถนอม ประหนึ่งดอกไม้แห้ง

เหี่ยวคอืสมบตัลิำ้าค่า ปิดกล่องแล้วเดนิกลบัไปนอนบนเตยีง หนุนแขนตนเอง

ต่างหมอน ท่ามกลางคืนมืดมิดและเสียงขลุ่ยคลอเคล้า หญิงสาวหลับตาลง

พร้อมรอยยิ้มและความทรงจำา 

ภาพที่นางหล่นในอ้อมแขนของเขา...

ภาพที่เขายั่วแหย่...

ภาพที่เขาถูมอืให้ในถำ้า...

ภาพที่นางหนัหลงัเดนิจาก...

“ข้าจะรอเจ้า...” เสยีงห้าวทุม้ยงัคงชดัเจน ประหนึ่งว่าเพิ่งบงัเกดิเมื่อครู่

นี้

รอ...เขาเคยเอ่ยว่าจะรอ ทว่าจากเสียงขลุ่ยในยามนี้ดูเหมือนว่าฉีซือ-

หยางจะตดัสนิใจแล้ว...

“ท่านคงไม่รอข้าอกีต่อไปแล้ว...”

ซา่หยาลกุขึ้นนั่งกอดขาซบหน้าลงบนหวัเข่าตวัเอง ปลอ่ยนำ้าตาไหลโดย

ไม่คดิหกัห้าม สวรรค์ช่างกลั่นแกล้ง นำาพาให้นางเดนิทางจากบ้านมาสูด่นิแดน

ที่ห่างไกล ประเพณีและวัฒนธรรมแตกต่าง ให้มาตกอยู่ในวังวนของความ

ร้ายกาจและแก่งแย่งชงิด ีได้พบเจอกบับุรุษที่นางรู้สกึดดี้วย ปรารถนาอยาก

จะรกั...

ทว่า...นางไม่อาจทำาได้

นางคอืเจิ้งผนิ เขาคอืราชองครกัษ์หลวง...

ไม่ว่าอย่างไรเส้นทางระหว่างนางและเขากม็อิาจบรรจบ ไม่อาจแม้เพยีง

ตขีนานเคยีงคู่ 

มือเรียวขยำ้าและทึ้งผมตัวเองจนรู้สึกเจ็บร้าวที่หนังศีรษะ ความเจ็บที่
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บังเกิดเพียงเศษเสี้ยวน้อยนิด ความเจ็บที่แท้จริงอยู่ในหัวใจของนางต่างหาก

เล่า! 

ซ่าหยากระแทกตวัเองลงกบัที่นอน ปิดเปลอืกตาลง นำาพาตวัเองเข้าสู่

การคดิฝัน

ฝัน...ว่านางมใิช่เจิ้งผนิ แต่เป็นเพยีงนางกำานลั 

ฝัน...ว่านางมีสิทธิ์ที่จะรัก รักใครก็ได้ทั้งนั้นตามแต่ที่หัวใจดวงนี้จะ

ปรารถนา

เมื่อความจรงิแสนโหดร้าย คงไม่ผดิกระไรนกัหากนางขอเพยีงแค่ฝัน...

แค่นี้กพ็าให้สุขใจมากเพยีงพอแล้ว


