
เสียงแตรประโคมดังกึกก้อง ณ ลานกว้าง ซึ่งปูพรมแดงทอดยาว 

สู่บันไดสูงของตำาหนักใหญ่อันเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำาคัญและทรงเกียรติ

ของวังหลวง เสียงกลองระรัวขึ้นเป็นสัญญาณให้ขบวนเกี้ยวหงส์อันเป็น

สัญลักษณ์ของผู้กำาลังจะดำารงตำาแหน่งมารดาแห่งแผ่นดินเคลื่อนไปข้างหน้า

อย่างนุ่มนวลและสง่างาม

ขบวนเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แสดงถึงนำ้าพระทัยของฮ่องเต้ที่มีต่อสตรี

ภายในเกี้ยวได้เป็นอย่างด ีขณะเชื้อพระวงศ์ ทหารและขุนนางทุกชั้นตำาแหน่ง 

รวมถงึข้าราชบรพิารผู้ร่วมอยู่ในราชพธิหีลายร้อยชวีติ ล้วนยนืสำารวมนิ่งสงบ 

ก่อให้เกดิบรรยากาศอนัน่าเกรงขาม

ขบวนเกี้ยวหงส์เคลื่อนอย่างสง่างามและหยุดลงหน้าบันไดที่ทอดสูง

อย่างเบามอื ก่อนนางกำานลัสองคนจะเปิดม่านด้านหน้าแยกออก และประคอง

สตรผีู้หนึ่งซึ่งแต่งกายเตม็ยศ สวมพระมาลาลกัษณะเป็นโดมโค้งลาด ประดบั

ด้วยไข่มกุและหงส์ทอง ด้านหลงัพระมาลาประดบัด้วยหางไก่ฟ้า ถดัลงมาเป็น

พวงระย้าจากสร้อยไข่มกุห้าเส้น ซึ่งมเีพยีงผูด้ำารงตำาแหน่งฮองเฮาเท่านั้นจงึจะ

สวมได้

บทนำ�
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ใบหน้าผดุผ่องของผูท้ี่ก้าวลงมานั้นงดงามจบัตา โดยเฉพาะดวงตากลมโต

ที่ระยับดั่งดวงดาว ทว่ากิริยางามสง่าและองอาจกว่าสตรีทั่วไปนั้นกลับดึงดูด

ใจยิ่งกว่า และนั่นอาจเป็นเหตผุลว่าเหตใุดสตรนีางหนึ่งจงึสามารถชนะใจฮ่องเต้

ผูท้ี่สบืต่อไปให้ชนรุ่นหลงัได้จารกึไว้ในประวตัศิาสตร์ ในพระปรชีาสามารถและ

ความคิดที่ก้าวไกลเกินกว่ากษัตริย์องค์ใด รวมถึงพระหทัยที่แกร่งกร้าวและ

ไม่เคยยอมอ่อนข้อให้ใคร นอกจาก...

การเคลื่อนไหวของฮ่องเต้ทำาให้บุคคลน้อยใหญ่ในราชสำานักต่างลอบ

มองด้วยสหีน้าประหลาดใจ เมื่อเหน็ฮ่องเต้ผู้มสีหีน้าเคร่งขรมึไปจนถงึวางเฉย

เป็นนจิ ซึ่งควรจะคอยอยู่ในตำาแหน่งสูงสุด ณ หน้าตำาหนกั แต่เวลานี้กลบัมา

ประทับคอยที่เชิงบันไดสูง แม้วรองค์สูงสง่า พระพักตร์หล่อเหลาสะดุดตา 

ยังคงนิ่งเฉย ทว่ายามพระเนตรคมปลาบทอดมองผู้ถูกประคองลงจากเกี้ยว 

ดวงตาสนีลิทรงอำานาจกเ็ปล่งแสงพราวระยบัด้วยความพอใจ

แม้จะเคยได้ยนิข่าวลอืจากฝ่ายในมาหนาหวู่าฮ่องเต้โปรดปรานคณุหนู

ตระกูลไป๋ผู้นี้เหนือใคร เข้าวังเพียงไม่นานก็มีพระประสงค์แต่งตั้งขึ้นเป็น

ฮองเฮา ทั้งที่ชาตติระกลูของนางเป็นเพยีงบตุรสาวของขนุนางระดบัล่าง อกีทั้ง

นางยังเคยลั่นวาจาปฏิเสธตำาแหน่งฮองเฮาต่อหน้าพระพักตร์อย่างไม่รู้ฟ้าสูง

แผ่นดนิตำ่าอกีด้วย

แต่เมื่อมีขุนนางผู้เสียผลประโยชน์คิดอาศัยเรื่องนี้กล่าวทัดทานการ 

แต่งตั้งนางขึ้นเป็นฮองเฮา ฮ่องเต้ก็ทรงลงพระอาญาขุนนางผู้นั้นสถานหนัก  

อันเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู เหล่าขุนนางผู้คิดโต้แย้งจึงต่างปิดปากเงียบกริบ  

ในยุคสมัยที่ฮ่องเต้สามารถรวบรวมอำานาจยึดครองแผ่นดินใต้หล้าทั้งหมดไว้

ในกำามอื โดยไม่ต้องพึ่งพงิอำานาจของใครเช่นนี้ แม้แต่ขุนนางผู้สร้างคุณูปการ

ต่อแผ่นดินก็ไม่โง่พอจะกล้าขัดพระประสงค์ โดยเฉพาะยิ่งเรื่องนี้เป็นกิจ 

ของฝ่ายในไม่ใช่กจิของบ้านเมอืง ใครอยากมหีวัไว้รบัใช้ยิ่งไม่ควรก้าวก่าย!

แม้ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีจะสำารวมกิริยาก้มหน้ามองพื้น แต่ทุกสายตา

ต่างลอบมองเหตุการณ์เบื้องหน้า เมื่อเห็นฮ่องเต้ยื่นพระหัตถ์ไปรอรับสตร ี
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ตรงหน้าอย่างรอคอย ขณะสตรทีี่เพิ่งก้าวลงจากเกี้ยวหงส์เงยหน้าขึ้นสบพระเนตร

อบอุ่นที่มองมา และรอยยิ้มที่เผยขึ้นของผู้ที่ยืนรอคอยก็ทำาให้เหล่าขุนนาง 

ที่เหลอืบเหน็รบีก้มหน้าตำ่าลงฉบัพลนั เมื่อไม่คาดคดิว่าฮ่องเต้ผูเ้คยมแีต่สหีน้า

เดด็ขาดเยน็ชาจะแย้มพระสรวลได้ด้วย

ทว่าไป๋ลู่หลินผู้นี้กลับช่างบังอาจนัก ที่มีท่าทีลังเลใจอย่างเห็นได้ชัด 

ท่ามกลางเหล่าขุนนางน้อยใหญ่นับร้อย เหล่าทหารกล้าและข้าราชบริพารนับ

พัน รวมถึงราชโองการแต่งตั้งตำาแหน่งฮองเฮาที่รอคอยการประกาศ ต่อให้ 

นางมีปีกบินหรือตายลงตรงหน้า ตำาแหน่งฮองเฮาก็ย่อมตกเป็นของนางอย่าง

แน่นอน!



นางเอกในนิยายหรือซีรีส์ที่เดินทางข้ามกาลเวลาจากยุคปัจจุบันมาสู่

อดตี ล้วนเป็นบุคคลที่มคีวามสามารถประกอบวชิาชพีอนัน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็น

หน่วยรบพเิศษ ตำารวจสากล แพทย์ผ่าตดัฝีมอืด ีนกัแสดงชื่อดงั จนได้ใช้วชิา

ความรูท้ี่เรยีนรูจ้ากอนาคตมาสร้างชื่อและความได้เปรยีบเหนอืชั้นกว่าคนทั่วไป 

รวมถึงก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งที่ครอบครองอำานาจสูงส่งของฝ่ายใน ตั้งแต่ฮองเฮา 

พระสนม พระชายาในท่านอ๋อง ตลอดจนฮูหยินเอกของมหาเสนาบดี หรือ 

ฮูหยนิใหญ่ท่านแม่ทพั

แต่ตัวนางนั้นเป็นประชากรในโลกอนาคตที่ธรรมดาสามัญอย่างยิ่ง 

เพราะเพิ่งเรียนจบคณะบริหารธุรกิจระดับมหาวิทยาลัยไม่นาน ก็เจอเคราะห์

กรรมครั้งใหญ่ต้องสังเวยชีวิตไปในอุบัติเหตุรถยนต์ทั้งที่ชีวิตเพิ่งเริ่มต้น แต่

เพราะเป็นลูกคนเดยีวที่บดิามารดาไม่อยู่บนโลกแล้ว อย่างน้อยจงึหมดห่วง

ไฉนเลยจึงลืมตาตื่นขึ้นมาอยู่ในร่างเด็กน้อยวัยสี่ขวบที่ป่วยหนักจน 

เสยีชวีติไปได้กส็ุดจะรู้!

หลังจากนั้นทุกคนล้วนเรียกนางว่า ‘ไป๋ลู่หลิน’ คุณหนูตระกูลไป๋ ผู้

รอดพ้นจากความตายและฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงได้อย่างปาฏิหาริย์ แต่พี่ชาย

หนึ่ง
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ฝาแฝดของนาง ไป๋ลู่เหวนิกลบัไม่โชคดเีช่นนั้น เมื่อท่านหมอทำาได้เพยีงประคบั

ประคองร่างกายที่อ่อนแอแต่กำาเนดิของเดก็ชายไว้ได้เท่านั้น

ความโชคดอีย่างที่สดุของนางเมื่อข้ามเวลามามอียูส่องอย่างคอื หนึ่งได้

หลงข้ามเวลามาอยู่ในยุคของฮ่องเต้เฉินหย่งฉี แม้ยามนี้จะยังพระเยาว์และ

ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะทรงรวบรวมอำานาจได้เบ็ดเสร็จ แต่จากวิชา

ประวตัศิาสตร์ที่จำาได้คร่าวๆ ว่ายคุสมยัของพระองค์นั้นถอืเป็นยคุรุง่เรอืงที่สดุ

ยุคหนึ่งของจีน ด้วยฮ่องเต้มีพระปรีชาชาญมากความสามารถ จนได้รับการ

บันทึกว่าเป็นกษัตริย์นักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ ทรงนำาพาบ้านเมืองก้าวสู่ยุคทอง 

ประชาราษฎร์เป็นสุข แผ่นดนิสงบสนัต ิแผ่นดนิทองที่รออยู่ยามร่างนี้เตบิโต

ขึ้นจงึน่าเฝ้าคอยไม่น้อย

โชคอย่างที่สองก็คือ การได้มาอยู่ในร่างของคุณหนูไป๋ผู้มีบิดามารดา 

เป็นที่เคารพรกัเหนอืคนทั่วไป บดิาของนาง...ไป๋จิ้นฝาน อดตีเคยเป็นแม่ทพั

มากฝีมอื และเพราะยดึมั่นสละชพี กข็อปกป้องราชวงศ์จนขาพกิารไปหนึ่งข้าง  

อดตีฮ่องเต้จงึพระราชทานป้ายสรรเสรญิตระกลูไป๋ในฐานะตระกูลผู้ภกัด ีและ 

แต่งตั้งไป๋จิ้นฝานเป็นเจ้าเมอืงจนิฟง แม้จะเป็นเมอืงเลก็ๆ ใกล้ชายแดน แต่กเ็ป็น

จุดยุทธศาสตร์สำาคญัที่ต้องคอยจบัตามอง และเป็นผลพลอยได้ทำาให้ตระกูล

ไป๋ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวังวนการเมืองภายในราชสำานัก ที่ต้องเจอกับการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตอนัใกล้

ในขณะที่ซ่งเหม่ยองิ ภรรยาเพยีงหนึ่งเดยีวของไป๋จิ้นฝานนั้นเป็นสตรี

ที่เพยีบพร้อมทั้งรูปโฉมและคุณสมบตั ิ มาจากตระกูลพ่อค้าชาชื่อดงั ทั้งสอง

รกัมั่นยดึหลกัผวัเดยีวเมยีเดยีวในการครองเรอืน ตระกูลไป๋จงึมเีพยีงคุณชาย

ใหญ่ไป๋จิ้นเหอ ทายาทของตระกลู หลายปีผ่านไปกด็ำาเนนิรอยตามบดิาในอดตี 

และเริ่มสร้างชื่อให้ตระกูลหลังจากได้แสดงความสามารถหลายต่อหลายครั้ง 

จนขึ้นเป็นแม่ทพัหนุ่มที่อายุน้อยที่สุด

ทว่าผู้คนในเมืองจินฟงต่างเห็นว่าตระกูลไป๋นั้นอาภัพเรื่องบุตรธิดา

ลำาดบัต่อมาอย่างยิ่ง เมื่อคุณหนูกบัคุณชายรอง แฝดหงส์มงักรที่ท่านเจ้าเมอืง
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เฝ้าคอย ซึ่งเกิดหลังคุณชายใหญ่หลายปี เกิดมาก็มีสุขภาพอ่อนแอ เกิด 

ป่วยหนกัตอนอายุไม่ถงึสี่ขวบ ท่านหมอถงึกลบัเอ่ยว่าคุณหนูไป๋หากเตบิโตขึ้น

อาจไม่สามารถให้กำาเนิดบุตรได้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากยารักษามากมาย 

ที่ร่างกายต้องเผชญิ ในขณะที่คุณชายรองเองคงมอีายุได้ไม่ยนืยาวนกั

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลังจากท่านหมอรักษาชีวิตบุตรธิดาฝาแฝด

ของไป๋จิ้นฝานไว้ได้ ไป๋ลู่หลินก็สามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมาเติบโตแข็งแรง  

ไป๋จิ้นฝานกบัภรรยาจงึไม่สนใจคำาเล่าลอืใดๆ ภายนอก ต่างตั้งใจเลี้ยงดูบุตรธดิา

ทั้งสามด้วยความรกัอย่างเตม็กำาลงั และอบรมสั่งสอนโดยไม่มแีบ่งแยกเพศ

ใครจะคาดคิดว่าหลังคุณหนูไป๋ฟื ้นจากความตายจะสามารถฟื้นฟู

ร่างกายจนแขง็แรง เรยีกร้องจะฝึกวทิยายทุธ์กบับดิา และขอเรยีนรูก้ารค้าขาย

กบัมารดาซึ่งพบว่าบุตรสาวมพีรสวรรค์ด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง

ไป๋ลู่หลนิเลง็เหน็ว่าร่างกายที่ตนได้มานี้ แม้จะงดงามทุกสดัส่วน ทว่า

เมื่อเติบโตขึ้นคงยากจะออกเรือนได้ โดยเฉพาะในโลกที่คุณค่าของสตรีอยู่ที่

การให้กำาเนิดบุตร และเพราะเป็นดวงวิญญาณของผู้มาจากอนาคต แม้จะ

เติบโตในโลกอดีตอีกครั้ง ทว่าหัวใจกลับไม่อาจยอมรับค่านิยมสามภรรยา 

สี่อนุของบุรุษในยุคนี้ได้

เมื่อตนไม่สามารถมีบุตร และไม่อาจยินยอมให้ผู้เป็นสามีมีภรรยา 

คนอื่นได้ ย่อมต้องมองหาหนทางรอดด้วยวธิอีื่น

ไป๋ลูห่ลนิผูไ้ด้มโีอกาสใช้ชวีติอกีครั้ง เมื่อเตบิโตขึ้นจงึแต่งกายเป็นบรุษุ

ยามออกนอกจวน ผูค้นในเมอืงจนิฟงต่างรูจ้กันางในฐานะไป๋ลูเ่หวนิ คณุชายรอง

ตระกูลไป๋ ผู้มใีบหน้าหล่อเหลา รูปร่างสูงสง่า แม้จะดูบอบบางเกนิบุรุษไปบ้าง 

แต่ผู้คนล้วนคิดว่าเป็นเพราะร่างกายไม่แข็งแรงมาตั้งแต่กำาเนิด ในขณะที่ 

คุณหนูไป๋นั้นร่างกายอ่อนแอเกินกว่าจะออกมาจากจวนได้ แทบทุกวันจะมี 

ท่านหมอเข้าออกจวนเจ้าเมอืงไม่ได้ขาด

แม้ว่าบตุรสาวของไป๋จิ้นฝานจะได้รบัการกล่าวขานว่างามล่มเมอืง อกีทั้ง

มากความสามารถ ทว่าเพราะร่างกายที่อ่อนแอและอาจไม่สามารถให้กำาเนดิบุตร 
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เมื่อถงึวยัออกเรอืนจงึไม่มใีครกล้ามาสูข่อมากนกั แต่ครั้งนี้กเ็ป็นอกีครั้งหนึ่ง...

เสยีงเอะอะจากภายนอกดงัขึ้น ทำาให้ร่างหนุม่น้อยที่ก้มหน้าก้มตาตรวจ

ยอดขายและบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่บนชั้นสองของร้านฉิงชวน ร้านค้าชื่อดัง

ขมวดคิ้วก่อนจะเงยหน้าขึ้น

“ข้างนอกเกดิเรื่องอะไรขึ้น” เสยีงที่เอ่ยถามกงัวานใสเฉกเช่นสตรี

สาวใช้ข้างกายจึงเดินไปที่ริมหน้าต่าง มองกลุ่มคนที่กำาลังมุงดูขบวน

หาบสแีดงซึ่งถูกหามมาตามถนนใหญ่อย่างเอกิเกรกิ คล้ายขบวนสู่ขอของผู้มี

ยศศักดิ์ ลี่จูหันหลังกลับเพื่อรายงานคุณหนูของตน แต่ก็ช้ากว่าหลงจู๊ที่วิ่ง 

กระหดืกระหอบขึ้นมาชั้นบน

“แย่แล้วขอรบัคณุหนู คนของจวนอ๋องเฉนิเพ่ยสอืสง่แม่สื่อมาทาบทาม

คุณหนูตระกูลไป๋ไปเป็นอนุขอรบั” ซอืเป่าผู้เป็นหลงจู๊ที่คุณหนูไป๋ไว้วางใจและ

มอบหมายให้ดแูลร้านค้าในเครอืทั้งหมดของฉงิชวนกล่าวเสยีงกระหดืกระหอบ 

ลมืแม้กระทั่งคำาที่ต้องเรยีกขานยามอยู่นอกจวน

เสยีงตบโต๊ะดงัปัง ทำาให้ทั้งลี่จแูละซอืเป่าสะดุ้งตกใจ มองดวงตาคู่สวย

วาววบัของผู้เป็นนาย

ใครบ้างจะเดาไม่ออกว่าอ๋องชั่วผู้นั้นต้องการอะไร เมื่อหลายวันก่อน 

ได้ขา่ววา่ออ๋งหนุม่ไปถกูตาต้องใจบตุรสาวขุนนางขั้นสองผูห้นึ่งเข้า จงึต้องการ

สู่ขอมาเป็นพระชายารอง ทว่าสตรีนางนั้นกลับบอกว่ามีชายในดวงใจอยู่แล้ว 

กค็อืแม่ทพัไป๋จิ้นเหอ สร้างความโกรธแค้นให้เฉนิเพ่ยสอืที่ชงิชงัพี่ใหญ่ของนาง

อยู่ก่อนแล้ว จงึคดิแก้แค้นด้วยการมาสู่ขอน้องสาวอกีฝ่ายไปเป็นอนุ

หลายปีมานี้ไป๋ลู่หลินใช้ชื่อคุณชายรองก่อร่างสร้างกลุ่มการค้าฉิงชวน 

ที่ประกอบการค้าทั้งแพรพรรณ เครื่องหอม เครื่องประดบั และเครื่องประทนิ

โฉม โชคดสีนิค้าที่ออกมาล้วนเป็นที่ต้องการของผู้มฐีานะและราชสำานกั ด้วย

ความสามารถและความพากเพียรบากบั่นของไป๋ลู่หลิน ไม่นานการค้าเล็กๆ  

ก็เติบโตขึ้นจนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำามหาศาล จนตระกูลไป๋กลายเป็น
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ตระกูลที่รำ่ารวยตดิอนัดบัควบคู่ไปกบัการมชีื่อเสยีงในเรื่องความภกัด ี

แต่เพราะบดิาเป็นเพยีงขนุนางระดบัล่าง เฉนิเพ่ยสอืจงึคดิลบหลูต่ระกลู

ไป๋ด้วยการสู่ขอบุตรสาวเพยีงคนเดยีวไปเป็นอนุ ทุกอย่างกเ็พยีงเพื่อยั่วโมโห

พี่ใหญ่ของนางเท่านั้นเอง

แม้เฉนิเพ่ยสอืจะเป็นอ๋องที่ดูไร้ความสามารถ แต่อาศยัว่าเป็นบุตรชาย

คนเดยีวของท่านอ๋องเฉนิเหยยีนจวิ้น ผู้มศีกัดิ์เป็นพระปิตุลาของฮ่องเต้ และ

เคยดำารงตำาแหน่งผู้สำาเร็จราชการในช่วงสามปีแรกที่ฮ่องเต้ขึ้นครองราชย์ ถึง

ท่านอ๋องเฉนิเหยยีนจวิ้นจะสิ้นไปกว่าสองปีแล้ว แต่คุณความดทีี่สั่งสมมากย็งั

ทำาให้ฮ่องเต้เลือกที่จะปิดตาข้างหนึ่ง มองข้ามเรื่องชั่วช้าที่เฉินเพ่ยสือก่อขึ้น 

ตราบเท่าที่อกีฝ่ายไม่ได้ก่อเรื่องเดอืดร้อนใหญ่โต ซึ่งไม่รูเ้มื่อไรความอดทนของ

ฮ่องเต้จะสิ้นสุดลงเสยีท ีนางจะได้ไม่ต้องมาปวดหวัอยู่แบบนี้

สตรใีนชุดบุรุษผุดลุกขึ้น ดวงหน้าผุดผาดเผยความงามเกนิชายทั่วไป 

แม้จะสามารถเลยีนแบบอากปักริยิาของบุรุษได้โดยไม่ผดิเพี้ยน อกีทั้งวรยุทธ์

ที่ฝึกฝนมาร่วมสิบปี แม้ไม่เยี่ยมยุทธ์ แต่ก็ช่วยเสริมสร้างความงามสง่าและ

องอาจไม่น้อย มองผ่านๆ ก็อาจเชื่อได้โดยทันทีว่าคนตรงหน้าคือคุณชาย 

เจ้าสำาอางจากตระกูลขุนนางผู้หนึ่ง และสำาหรับผู้คนในเมืองจินฟงที่พบเห็น

หญงิสาวในฐานะคุณชายรองผู้ดูแลกจิการของฉงิชวน ล้วนมองข้ามใบหน้าที่

งดงามเกนิบุรุษไปนานแล้ว และเหน็เพยีงคุณชายหน้าหยกคนหนึ่งเท่านั้น

ไป๋ลูห่ลนิสะบดัพดัประจำาตวัคลี่ออก ก่อนจะออกเดนิไปยงัจวนเจ้าเมอืง 

ซึ่งตั้งอยูห่่างจากร้านฉงิชวนไม่ไกลนกั โดยมลีี่จสูาวใช้คนสนทิก้าวตามไปด้วย

ใบหน้าร้อนใจ กว่าจะฝ่าผู้คนเข้าไปยังจวนด้านในได้ การพูดคุยก็เริ่มต้นไป

แล้ว

ไป๋จิ้นฝานกบัผู้เป็นภรรยากำาลงัต้อนรบัเจ้าอ๋องชั่วอยูด้่านในด้วยใบหน้า

ฝืนทน จนนางเกรงว่าบดิาที่เป็นคนตรงสตัย์ซื่อจะทนไม่ไหว และชกหน้าเจ้าคน

ลอยหน้าลอยตาผู้กล้ามาสู่ขอบุตรสาวสุดที่รักไปเป็นอนุ ต่อให้เป็นตำาแหน่ง

พระชายาเอก ท่านเจ้าเมืองก็ไม่คิดจะยกบุตรสาวให้คนอย่างเฉินเพ่ยสือ ซึ่ง
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อีกฝ่ายก็ราวกับนกรู้ว่าไป๋จิ้นเหอไม่อยู่ในจวน และต่อให้รู้ข่าวในยามนี้ก็คง 

เดนิทางกลบัมาไม่ทนั เพราะแม่ทพัไป๋เพิ่งได้รบัราชโองการลบัให้ออกเดนิทาง

ไปยงัเมอืงหลวงเมื่อเช้านี้เอง

ว่าแต่เฉนิเพ่ยสอืรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร

“คารวะท่านอ๋อง” ไป๋ลู่หลนิที่กลบัมาถงึจวนเอ่ยขึ้น อย่างไรธรรมเนยีม

กย็งัคงต้องปฏบิตัิ

สหีน้าหยิ่งยโสของแขกสูงศกัดิ์ผู้ไม่ได้รบัเชญิหนัมามองหนุม่น้อยที่เพิ่ง

มาถึงจวน คุณชายรองตระกูลไป๋ ท่วงท่างามสง่า ดูนิ่งสงบ ต่างจากท่าท ี

เย่อหยิ่งจองหองของไป๋จิ้นเหอ

‘ดูแล้วน่าจะจดัการได้ไม่ยาก’ อ๋องหนุ่มคดิ

ไป๋ลู่หลนิเดนิไปนั่ง ขณะแม่สื่อชกัแม่นำ้าทั้งห้าพรรณนาคุณงามความดี

ของชายสูงศักดิ์ตรงหน้า ที่ไม่รู้สรรหาเรื่องเท็จใดมาพูด จนกระทั่งกล่าวจบ 

จงึรอฟังคำาตอบรบัจากท่านเจ้าเมอืงและฮูหยนิ

‘เป็นแค่ขุนนางตัวเล็กๆ คงไม่กล้าปฏิเสธเชื้อพระวงศ์กระมัง’ แม่สื่อ

คดิ ยอมรบัว่าตอนแรกที่เข้ามา ตนยงัหวาดหวั่นต่อคุณชายใหญ่ผู้เป็นแม่ทพั

ขวัญกล้าผู้คำานึงถึงความถูกต้องมากกว่าเห็นแก่หน้าผู้ใด โชคดีนักที่อีกฝ่าย

ไม่อยู่ หญงิวยักลางคนลอบถอนใจ

ทว่าคนที่เอ่ยขึ้นกลบัเป็นคุณชายรอง “เป็นบุญของน้องเลก็ที่จะได้เป็น

อนุภรรยาของท่านอ๋อง”

เฉินเพ่ยสือมีสีหน้าพออกพอใจ ก่อนเสียงทอดถอนใจของหนุ่มน้อย 

จะดงัตามมา

“แต่น่าเสยีดาย”

คนเพิ่งจะพอใจหนัขวบัไปจ้องคนพูดตาเขมง็ ว่าตกลงมนัยงัไงกันแน่

“ท่านอ๋องคงไม่ทราบ น้องเล็กเคยป่วยหนักครั้งยังเด็กเกือบเอาชีวิต 

ไม่รอด จงึได้ตั้งจติอธษิฐานต่อพระโพธสิตัว์ว่าชั่วชวีติจะไม่ออกเรอืน จะคอย

อยู่ปรนนบิตัท่ิานพ่อท่านแม่ ไม่คดิสมรส นอกจากผูท้ี่จะมาเป็นสามจีะสามารถ
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ปฏบิตัติามเงื่อนไขได้สามข้อ” คุณชายรองตระกูลไป๋เอ่ยอย่างแสนเสยีดาย

“ว่าไป” แขกผู้สูงศักดิ์กัดฟันกล่าวเสียงห้วน ดูเจ้าหนุ่มน้อยตรงหน้า 

จะไม่คดิยกน้องสาวให้ตนง่ายๆ ดงัคาด

“หนึ่ง...ต้องแต่งนางเป็นภรรยาเอก ไม่รงัเกยีจที่นางอาจไม่สามารถให้

กำาเนดิบุตรได้ และนบัจากแต่งนางเป็นภรรยา ห้ามผู้เป็นสามแีต่งภรรยาหรอื

อนอุื่นใดอกี สอง...อำานาจและทรพัย์สนิทั้งหมดของสามต้ีองแบ่งออกเป็นของ

นางครึ่งหนึ่ง สาม...เพื่อแสดงความจรงิใจที่มใีห้ ผู้จะมาเป็นสามขีองนางจะต้อง

ปูพรมแดงรับเจ้าสาวไปทั่วถนนหนทางในเมืองจินฟง จึงจะสามารถเริ่มพิธี

แต่งงานได้”

“เงื่อนไขบ้าบออะไร! น้องสาวของเจ้าเสยีสตไิปแล้วหรอืไร ข้าไม่รงัเกยีจ

ที่นางไม่อาจมลีกูได้กด็แีค่ไหน การมหีลายภรรยามากอนลุ้วนเป็นเรื่องธรรมดา

ของบุรุษ จะต้องแต่งนางเป็นภรรยาเอกนบัเป็นเรื่องไร้เหตุผล ข้าไม่เชื่อหรอก

ว่าหากไม่ทำาตามเงื่อนไขไม่ว่าข้อใด ยนืยนัรบันางเป็นอน ุจะทำาให้พระโพธสิตัว์

ทวงวญิญาณของนางคนืไปจรงิๆ” อ๋องเฉนิเพ่ยสอืตวาดขึ้นอย่างหวัเสยี อย่า

คดิว่าเขาไม่รู้เท่าทนัแผนการนี้ ต่อให้ไป๋ลู่หลนิเกดิตายไปจรงิๆ เขากแ็ค่แต่ง

อนุใหม่จะเดอืดร้อนเรื่องอะไร

เสยีงจุ๊ปากดงัขึ้น ก่อนรอยยิ้มหม่นเศร้าของคุณชายรองจะปรากฏ

“ท่านอ๋องพูดผดิไปแล้ว ดวงวญิญาณที่พระโพธสิตัว์จะนำาไปไม่ใช่ดวง

วญิญาณของนาง แต่เป็นของท่าน ผู้จะมาเป็นสามขีองนางต่างหาก ท่านอ๋อง

คงเคยได้ยินเรื่องของบุตรชายคนโตของท่านเสนาบดีกรมโยธาบ้างกระมัง ที่

อยู่ๆ คนในจวนก็เริ่มล้มป่วยและตายเพิ่มทีละคน ตั้งแต่ข้ารับใช้ระดับล่าง 

อนภุรรยา จนมาถงึฮหูยนิใหญ่และบตุรที่ยงัเลก็นกั ไม่นานหลงัจากนั้นบุตรชาย

คนโตกส็ิ้นชวีติลงในที่สุด”

ขนของเฉนิเพ่ยสอืลุกชนั ใครบ้างไม่เคยได้ยนิเรื่องประหลาดที่เกดิขึ้น 

เพราะแทบจะกลายเป็นการตายล้างจวนเลยทีเดียว แม้แต่ข้าราชสำานักยังส่ง

คนไปตรวจสอบที่มาที่ไป สุดท้ายกย็งัไม่ได้ข้อสรุป
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คุณชายรองตระกูลไป๋ทอดถอนใจและทำาท่าอิดออดไม่อยากเอ่ยปาก 

“หลายวันก่อนที่คนรับใช้ระดับล่างในจวนนั้นจะเริ่มเจ็บป่วย ท่านเสนาบดี 

กรมโยธาได้เอ่ยปากขอลูห่ลนิไปแต่งเป็นภรรยารองให้แก่บตุรชายคนโต พี่ใหญ่

ก็ได้ปฏิเสธและเล่าถึงเงื่อนไขดังกล่าวออกไป ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมเชื่อ 

ยงัดงึดนัส่งของหมั้นมาที่จวนในหลายวนัถดัมา และอย่างที่ท่านอ๋องทรงทราบ 

โทษของการผดิคำาสาบานจงึได้เริ่มต้นขึ้น”

นางนึกขึ้นได้ว่าเมื่อต้นปีนี้เอง ที่บุตรชายคนโตของท่านเสนาบดีกรม

โยธาคิดอยากแต่งภรรยารองจากตระกูลพ่อค้าเพื่อมาช่วยบริหารงานการค้า 

ที่เพิ่งเริ่มต้น จึงหมายตาไป๋ลู่หลินบุตรสาวตระกูลไป๋ผู้ภักดี น้องสาวแม่ทัพ

อนาคตไกล ซึ่งมีมารดามาจากตระกูลฝั่งพ่อค้า ที่มีความสำาเร็จของกิจการ 

ฉิงชวนเป็นเครื่องการันตีความสามารถทางด้านการค้าของคนในตระกูลได้ 

เป็นอย่างดี

ดงันั้นต่อให้ไป๋จิ้นฝานปฏเิสธทางตรงหรอืทางอ้อมอย่างไร อกีฝ่ายกย็งั

ยืนยันคำาเดิมหนักแน่น โชคดีที่หลังวันส่งของหมั้น อยู่ดีๆ คนรับใช้ในจวน

คุณชายใหญ่กเ็ริ่มล้มป่วยและเสยีชวีติ หลงัจากนั้นคนในจวนตั้งแต่บ่าวระดบั

ล่างไปจนถึงเจ้านายก็เริ่มล้มป่วยกระทั่งเสียชีวิตลง จะว่าเป็นโรคติดต่อ แต่

คนนอกจวนที่ใกล้ชดิกลบัไม่ได้รบัผลกระทบ

นางเคยได้ยนิพี่ใหญ่สนันษิฐานว่าสาเหตุอาจเกดิจากการถูกยาพษิ แต่

จะเป็นฝีมือใครก็สุดจะคาดเดา เมื่อฝ่ายสืบสวนไม่สามารถค้นหาหลักฐาน 

ได้ ส่วนคนที่คาดเดาเหตุผลที่แท้จริงออกย่อมเก็บเป็นความลับ นางจึง 

ขอใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้เสยีเลย

“ไม่...จริง ก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้น” เฉินเพ่ยสือปฏิเสธอย่างวางมาด  

ทั้งที่ใบหน้าซดีขาว เหงื่อกาฬเริ่มแตกพลั่ก

คุณชายรองลุกขึ้นยืน สองมือประสานพร้อมรอยยิ้มกว้างยินดี “ถ้า 

เช่นนั้น อกีสามวนักเ็ชญิท่านอ๋องส่งของหมั้นมาสู่ขอได้เลย ใครกนัจะปฏเิสธ

เขยขวญัอย่างท่านอ๋องได้ พี่ใหญ่รู้เข้าจะต้องยนิดเีป็นอย่างยิ่ง น้องเลก็จะได้
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เป็นฝ่ังเป็นฝา คำาสาป...เอ่อ...คำาสาบานนี้จะต้องไม่เกดิขึ้นอกีครั้งอย่างแน่นอน”

ท่านอ๋องพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ขณะแม่สื่อสังเกตสีหน้าคนว่าอย่าง 

ระแวดระวงัพร้อมทิ้งระยะห่าง ด้วยเกรงคำาสาปแช่งนั้นจะลามมาตดิตนด้วย

เฉนิเพ่ยสอืเม้มรมิฝีปากไม่กล่าวรบัคำา เพราะเขาไม่มทีางเอาชวีติสูงค่า

ของตนมาเสี่ยงแลกกับอนุคนเดียวหรอก ชายหนุ่มจึงตวาดเรียกแม่สื่อเสียง

ห้วนอย่างเสยีหน้า

“กลบั!” แล้วเขากผ็ดุลกุขึ้นเดนิออกไปทางประตจูวนราวกบัมไีฟลนก้น 

โดยมแีม่สื่อก้าวตามพร้อมเรยีกคนขนของกลบัอย่างไม่รอช้า

หลังจากนั้นเสียงหัวเราะหวานใสจึงดังขึ้นอย่างกลั้นไม่อยู่ ท่ามกลาง

สายตาอดิหนาระอาใจของท่านเจ้าเมอืงกบัฮูหยนิ

“หากท่านอ๋องไม่หลงเชื่อคำาสาบานที่เจ้าตั้งขึ้นมา เจ้าจะทำาอย่างไร” 

มารดากล่าวพลางค้อนควกั

“โธ่ ท่านแม่ ถงึวนันี้เขาจะไม่ปักใจเชื่อ แต่จวนอ๋องมคีนพำานกัอยู่ตั้ง

มากมาย ทั้งข้ารบัใช้ ไหนจะอนุอกีนบัไม่ถ้วน ข้าไม่เชื่อหรอกว่าทั้งจวนจะไร้

คนป่วยแม้แต่คนเดียว ทุกครั้งที่เขาเห็นว่ามีใครในจวนแสดงอาการเจ็บป่วย

แม้เพียงน้อยนิด คงไม่วายต้องหยุดคิดถึงคำาสาปที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งเขายัง

เป็นคนขี้ขลาด ไม่ได้มีใจรักใคร่ใครจริงนอกจากตัวเอง หรือต่อให้ไม่เป็นไป

ดงัคาด แล้วทา่นอ๋องเกดิยงัดงึดนัจะสูข่อข้าเป็นอนอุกี ข้านี่แหละจะช่วยทำาให้

คำาสาปนั้นบงัเกดิผลเอง อาจจะเริ่มจากอาการเจบ็ป่วยเลก็ๆ น้อยๆ ของคน 

ในจวนอ๋องก่อน เป็นอย่างไรล่ะท่านแม่”

“เจ้านี่นะ ทนีี้คงไม่มใีครคดิสูข่อเจ้าอกีแล้ว ลูห่ลนิ” ฮูหยนิไป๋กล่าวเสยีง

ขุ่นใจระคนห่วงใย พลางทุบหลังสามีที่กล้าหลุดเสียงหัวเราะอย่างให้ท้าย 

บตุรสาว แม้ภายในใจจะเหน็ด้วยกบับตุรสาวว่าไม่ได้แต่งงานกย็งัดกีว่าต้องไป

เป็นอนุใคร โดยเฉพาะคนอย่างเฉนิเพ่ยสอื

ทว่าปัญหาหนึ่งเพิ่งจะผ่านไป อีกปัญหาก็วิ่งไล่กวดตามมาติดๆ เมื่อ

เสยีงประกาศราชโองการดงัขึ้นที่หน้าจวนเจ้าเมอืง
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“ตระกูลไป๋รบัราชโองการ!”

ไป๋จิ้นฝานมสีหีน้าประหลาดใจ ทว่าไม่รอช้าที่จะนำาหน้าภรรยาและบตุร

สาวไปคุกเข่าลงที่ลานกว้างทางเข้าจวน ก่อนผู้ถอืสาสน์จะประกาศราชโองการ

“เนื่องจากเผ่าหนว์ีจวิละเมดิสญัญาที่มมีาช้านาน ไม่ส่งเครื่องบรรณาการ

เข้าวังหลวงตามข้อตกลงที่ให้ไว้ อีกทั้งยังหาญกล้าจับตัวฮูหยินและบุตรสาว

แม่ทพันายกองหลายคนเป็นตวัประกนั ฝ่าบาทมพีระบญัชาให้คุณชายตระกูล

ไป๋เร่งเดินทางไปสมทบกับกำาลังพลที่ชายแดน เพื่อวางแผนร่วมกับแม่ทัพ 

นายกองแนวหน้าชงิตวัประกนัทั้งหมดกลบัมาโดยปลอดภยั”

การมรีาชโองการเร่งด่วนนั้นไม่แปลก คุณชายตระกูลไป๋ย่อมหมายถงึ

ไป๋จิ้นเหอผู้ดำารงตำาแหน่งแม่ทัพในปัจจุบัน แต่สิ่งที่คนในตระกูลต่างงุนงง 

กค็อื หากราชโองการฉบบันี้เป็นของจรงิ แล้วราชโองการลบัเมื่อเช้าที่เรยีกตวั

ไป๋จิ้นเหอไปเมอืงหลวงอย่างกะทนัหนันั้นคอือะไร

หรอืว่าจะมคีนกล้าปลอมแปลงราชโองการ

ไป๋ลู่หลินเหลือบมองไปเบื้องหลังผู้ประกาศราชโองการแล้วเม้มปาก

เข้าหากนัแน่น เมื่อเหน็เฉนิเพ่ยสอืมองพวกตนด้วยสหีน้าสะใจ เรื่องที่อกีฝ่าย

น่าจะรู้ว่าพี่ใหญ่ต้องเร่งออกเดินทางไปแต่เช้าดูประจวบเหมาะจนเกินไป นั่น

จะต้องเป็นเพราะอ๋องผู้นี้อยู่เบื้องหลงัราชโองการลบัปลอมเมื่อคนืเป็นแน่

ดวงตาคูส่วยพลนัเจดิจ้าขึ้น ที่แท้เรื่องสูข่อคณุหนตูระกลูไป๋กเ็ป็นเพยีง

ข้ออ้าง การจะได้เหน็ไป๋จิ้นเหอไม่สามารถปฏบิตัติามราชโองการที่มพีระบญัชา

ต่างหากที่ถือเป็นการแก้แค้นอย่างแท้จริง เมื่อฮ่องเต้มีรับสั่งให้ไป๋จิ้นเหอมา

ประจำาการที่บ้านเกิด เพื่อรอรับพระบัญชาแก้ไขปัญหาวุ่นวายที่เกิดขึ้นใน

ชายแดน ยามนี้ราชโองการมาถงึแล้ว แต่คนรบักลบัไม่อยู่

หญิงสาวกัดฟันเข้าหากันแน่น พี่ใหญ่คงไม่พ้นต้องโทษขัดพระบัญชา 

ก่อนจะหยุดครุ่นคดิแล้วตดัสนิใจกล่าวโพล่งขึ้นมา

“ข้าน้อยไป๋ลู่เหวนิ คุณชายรองตระกูลไป๋รบัพระบญัชา”

พอกงกงผู้ประกาศราชโองการได้ยินดังนั้นก็ขมวดคิ้ว แต่สุดท้ายก็ 
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ยอมวางราชโองการลงบนมอืชายหนุ่มรูปร่างบอบบางผู้ขานรบัในที่สุด เพราะ

แม้อกีฝ่ายจะไม่ใช่แม่ทพัไป๋จิ้นเหอที่คุน้เคย แต่ด้วยฐานะของคุณชายคนหนึ่ง

ของตระกูลไป๋ย่อมสามารถรบัราชโองการนี้ได้เช่นกนั

แม้จะได้ยนิมาว่าบตุรชายหญงิฝาแฝดของไป๋จิ้นฝานนั้นสขุภาพอ่อนแอ

ยำ่าแย่ถึงขั้นแทบออกจากจวนไม่ได้ คุณชายตระกูลไป๋ที่ฮ่องเต้มีรับสั่งย่อม

หมายถงึไป๋จิ้นเหอแต่เพยีงผู้เดยีว กงกงผู้ทำาหน้าที่ถอืสาสน์เดนิออกจากจวน

เจ้าเมอืงพลางส่ายหน้า หากกราบทูลฮ่องเต้แล้วเกดิพโิรธ กโ็ทษฝ่ายการข่าว

เอาแล้วกัน เขาเป็นเพียงคนส่งสาสน์เท่านั้น ว่าแต่เหตุใดแม่ทัพไป๋จิ้นเหอ 

ผู้เคร่งครดัต่อคำาสั่งจงึไม่อยู่ที่จวนได้เล่า

“ลู่หลนิ! เจ้าทำาเช่นนี้เท่ากบัหลอกลวงเบื้องสงูเชยีวนะ” เสยีงมารดา 

ดงัขึ้นอย่างตระหนกทนัททีี่กลบัเข้าจวนแล้วอยู่ตามลำาพงัพ่อแม่ลูก

“ข้ารู้ แต่ว่าพี่ใหญ่หลงกลเฉนิเพ่ยสอือาจต้องโทษขดัพระบญัชา พี่รอง

กป็่วยหนกัไม่มทีางลุกจากเตยีงได้ ราชโองการไม่ได้เอ่ยชื่อพี่ใหญ่ ข้าในฐานะ

คุณชายรองตระกูลไป๋ย่อมสามารถรับราชโองการได้ ข้าเพียงแต่ต้องเร่ง 

เดนิทางไปรบัหน้าที่ชายแดน ก่อนพี่ใหญ่ตามไปถงึเท่านั้น” แล้วหญงิสาวกห็นัไป

สั่งลี่จูสาวใช้คนสนทิ

“เจ้ารีบไปบอกซือเป่าให้ใช้นกพิราบสื่อสารส่งข่าวไปยังร้านค้าหัวเมือง 

ที่พี่ใหญ่ต้องเดินทางผ่านเพื่อไปเมืองหลวง ว่าฝ่าบาทมีราชโองการฉบับจริง 

ให้พี่ใหญ่เร่งเดินทางไปแก้ปัญหาที่ชายแดนกับเผ่าหนีว์จิวโดยด่วน แล้วให้ 

ซอืเป่ารวบรวมข่าวสารมาด้วยว่าที่ชายแดนเกดิปัญหาอะไรขึ้นกนัแน่”

สาวใช้คนสนิทที่รู้ใจเจ้านายเป็นอย่างดีจึงออกจากจวนไปอย่างรู้งาน 

โดยไม่รอช้า

การค้าของฉิงชวนแม้จะเริ่มต้นมาเพียงสิบปี แต่ก็มีเครือข่ายร้านค้า

กระจายไปทั่วหวัเมอืงใหญ่และเมอืงหลวง การข่าวแม้จะไม่เทยีบเท่าราชสำานกั 

แต่กส่็งสารได้อย่างรวดเรว็ฉบัไว และหากเป็นข่าวสารทางด้านการค้า บางครั้ง
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ยงัเหนอืกว่าราชสำานกัอยู่สองส่วน

ไป๋จิ้นฝานกบัฮูหยนิดูจะจนคำาพูดเหมอืนเช่นเคย เมื่อบุตรสาวคนเลก็

นี้มากด้วยเหตุผล เฉลยีวฉลาด มคีวามคดิเป็นของตวัเองตั้งแต่เดก็ และยงั

มองการณ์ไกลได้อย่างน่าประหลาด แม้แต่บุตรชายคนโตที่ผู้คนยกย่องว่า

เก่งกาจสามารถยงัไม่คดิละเลยคำาพูดของนาง

หลายปมีานี้เพราะฟังคำาบตุรสาว ตระกลูไป๋จงึไม่ต้องตกไปอยูใ่นวงัวน

การแก่งแย่งทางการเมอืง เพยีงมุ่งภกัดตี่อฮ่องเต้ ทำาให้ตระกูลไป๋แม้ไม่สูงส่ง

เหนอืใคร แต่กไ็ม่เคยต้องเดอืดร้อนใจสกัครา

พวกเขาจงึได้แต่มองตามร่างบางที่สั่งให้สาวใช้หลายคนเร่งเกบ็ของและ

ให้คนจัดเตรียมม้า ก่อนที่เจ้าตัวจะมุ่งหน้าไปยังโรงเตี๊ยมหนิงอัน อีกการค้า

หนึ่งในเครอืฉงิชวนซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมในเรื่องการข่าว



บนชั้นสองของโรงเตี๊ยมหนงิอนั ชายหนุ่มท่าทางสงูส่งผู้หนึ่งนั่งจบิชา

อยูท่ี่โต๊ะรมิหน้าต่างกว้างซึ่งสามารถมองเหน็ทศันยีภาพด้านล่างได้อย่างชดัเจน 

และแม้ขบวนของหมั้นที่มุ่งหน้าไปทางจวนเจ้าเมืองจะผ่านไปอย่างเอิกเกริก  

อีกชั่วครู่ต่อมา ขบวนผู้ถือราชโองการก็ผ่านไปยังทิศทางเดียวกันอีกครั้ง

ท่ามกลางความตื่นเต้นของผูค้นบนท้องถนน แต่สายตาที่ทอดมองไปเบื้องล่าง

กย็งัคงนิ่งสงบ หลายครั้งที่ฉายแววเบื่อหน่าย จนกระทั่งชายในชุดดำารู้สกึถงึ

สายตาของลกูค้าหลายคู่ในโรงเตี๊ยมที่ลอบมองมาทางตนอย่างสนใจ จงึเอ่ยขึ้น

เสยีงเรยีบ

“หมงิเต๋อ นั่งลง”

ชายผู้ยนืตรงอยูด้่านหลงัร่างสงูสง่ามทีท่ีาลงัเลเลก็น้อย แต่กป็ฏบิตัติาม

อย่างเชื่อฟัง เมื่อเหน็ว่าการปฏบิตัหิน้าที่โดยเคร่งครดัของตนดงึดูดความสนใจ

มายงัผู้เป็นนายอย่างไม่ได้ตั้งใจ

“ขอรับ คุณชาย” ผู้ติดตามกล่าวเสียงนอบน้อม ก่อนนั่งลงทางฝั่ง 

ซ้ายมอืของผู้ออกคำาสั่ง

แม้ชายทั้งสองจะสวมเสื้อผ้าธรรมดา แต่รัศมีกลับฉายชัดว่าไม่ใช ่

สอง
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ชาวบ้านทั่วไป ทั้งยงัเป็นคนต่างถิ่น และเลอืกนั่งโต๊ะรมิหน้าต่างชั้นสองแทนที่

ห้องส่วนตวั ยิ่งเมื่อคณุชายในชดุดำาที่นั่งอยูก่่อนนั้นหล่อเหลางามสง่าอย่างหาตวั

จับได้ยากด้วยแล้ว คนที่อยากถูกมองข้ามทั้งสองจึงกลายเป็นจุดสนใจของ 

คนรอบข้าง

เขากำาลงัเบื่อหน่ายถงึขดีสุด เฉนิหย่งฉคีดิพลางทอดสายตามองไปยงั

ตลาดการค้าด้านล่าง ที่ชาวบ้านต่างใช้ชวีติกนัอย่างเรยีบง่ายสงบสขุ เขาใช้เวลา

ถงึสบิปีในการรวบรวมอำานาจ ปฏริูประบบการเมอืง สะสางขุนนางชั่ว ปราบ

กบฏกลุ่มน้อยใหญ่ที่คดิต่อต้าน เรยีกว่าเวลานี้แทบไม่เหลอืขวากหนามใดให้

ทิ่มแทง แต่นั่นกลบัทำาให้เขารู้สกึว่างและเกดิความเบื่อหน่าย จนต้องออกจาก

วงัหลวงและเดนิทางมาถงึเมอืงจนิฟง

ผู้ติดตามอีกคนก้าวด้วยฝีเท้าฉับไวมาถึงโต๊ะ แค่เหลือบมองหมิงเต๋อ 

ที่นั่งลงอยู่ก่อนกม็ปีฏภิาณพอที่จะนั่งลงตรงข้ามผู้เป็นนายได้อย่างกลมกลนื

“เรยีนคุณชาย เมื่อครู่นี้เป็นขบวนสู่ขอคุณหนูตระกูลไป๋ไปเป็นอนุของ

อ๋องเฉินเพ่ยสือขอรับ แต่ถูกคุณชายรองตระกูลไป๋ปฏิเสธไปด้วยคำาสาบานที่

คุณหนูไป๋เคยให้ไว้ขอรับ” หานเฟิงเอ่ย ก่อนจะเล่ารายละเอียดทั้งหมดที่สืบ 

มาได้ให้คุณชายของตนฟัง

ชายในชุดดำายังคงรับฟังด้วยสีหน้าไม่ใส่ใจนัก เมื่อเฉินเพ่ยสือนั้นไร้

ความสามารถมากตัณหา คิดรับอนุเพิ่มอีกสักคนก็ไม่แปลกอะไร แต่คน

ธรรมดาสามัญคนหนึ่งที่กล้าปฏิเสธท่านอ๋องนั้นกลับหาได้ยากยิ่ง โดยเฉพาะ

อ๋องอย่างเฉนิเพ่ยสอืที่ขึ้นชื่อเรื่องวางอำานาจและเอาแต่ใจ

“น้องชายกับน้องสาวของไป๋จิ้นเหอไม่ได้สุขภาพอ่อนแอตามข่าวหรอก

หรอื” คนเป็นนายถามไถ่นำ้าเสยีงเรื่อยเฉื่อย

“คุณหนูตระกูลไป๋ไม่เคยออกจากจวนมาหลายปีแล้ว แต่คุณชายรอง

แม้จะเป็นเดก็หนุ่มร่างกายบอบบาง แต่กเ็ป็นผู้ดูแลกจิการการค้าของตระกูล

มาหลายปีแล้วขอรับ การข่าวคงจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง”  

หานเฟิงกล่าวพร้อมกบัมุ่นคิ้วเข้าหากนั เมื่อการข่าวของราชสำานกัที่ผ่านมานั้น
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ขึ้นชื่อเรื่องความถกูต้องแม่นยำา นี่จงึนบัเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่เกดิข้อผดิพลาดขึ้น

สายตาคุณชายในชุดดำาจ้องมองไปยงัถนนเบื้องหน้า ขณะฟังผู้ตดิตาม

รายงานเหตุการณ์ที่เพิ่งเกดิขึ้นในจวนเจ้าเมอืงโดยละเอยีด โดยเฉพาะเรื่องที่

ไป๋จิ้นเหอหายตวัไป จนผู้รบัราชโองการกลายเป็นคุณชายรองตระกูลไป๋แทน

อนัที่จรงิปัญหากบัเผ่าหนว์ีจวิในช่วงนี้กไ็ม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แค่เรื่องราว

ดูมีพิรุธน่าสงสัย แต่ก็ยังไม่มากพอจะทำาให้หัวใจเขาตื่นเต้นได้แม้เพียง 

น้อยนดิ แล้วสายตาเฉนิหย่งฉกีส็ะดุดเข้ากบัเดก็หนุม่รปูร่างบอบบางที่เพิ่งก้าว

ออกมาจากจวนเจ้าเมอืง ซึ่งตั้งอยู่ห่างโรงเตี๊ยมไปไม่มากนกั

เดก็หนุม่หน้าใสดจูะเพิ่งพ้นวยัเดก็ได้ไม่นาน เครื่องหน้าทกุสดัส่วนนั้น

งดงาม จนอาจทำาให้ผู้พบเหน็เข้าใจผดิได้ถ้าอกีฝ่ายไม่ได้สวมเสื้อผ้าบุรุษ ยงั

โชคดีที่ร่างบอบบางมีท่วงท่าแกล้วกล้าและบุคลิกงามสง่าเกินกว่าจะถูกผู้ใด

ปรามาสได้ และแม้จะมุ่งหน้าตรงมายงัโรงเตี๊ยมหนงิอนัด้วยกริยิารบีเร่ง ทว่า

ฉับพลันใบหน้าหยกที่มีสีหน้าครุ่นคิดก็ต้องชะงักฝีเท้า เงยหน้าขึ้นสบดวงตา

ทรงอำานาจที่จ้องมองมาจากชั้นสอง

‘นับว่ามีสัญชาตญาณที่ดี’ เฉินหย่งฉีคิดอย่างพอใจ ชายหนุ่มยังคง

ประสานสายตากับคนด้านล่างไม่ถอยหนี แล้วจึงเห็นเสี่ยวเอ้อผู้หนึ่งเข้าไป

รายงานข้างหเูดก็หนุม่ซึ่งพยกัหน้ารบัพลางมองมายงัเขาอย่างสงสยั ก่อนจะละ

ความสนใจแล้วเดนิเข้ามาในโรงเตี๊ยมจนถงึชั้นสอง

“ซือเป่ายังมาไม่ถึงเลยเจ้าค่ะคุณชายรอง” สาวใช้ท่าทางคล่องแคล่ว

กล่าวรายงานทนัททีี่เดก็หนุม่ปรากฏตวั พร้อมยนืคอยเจ้านายของตนออกเดนิ

นำาไปยงัห้องพกัส่วนตวัด้านในเช่นทุกครั้ง

“ไป๋ลูเ่หวนิ คณุชายรองตระกลูไป๋ เป็นผูด้แูลกลุม่การค้าฉงิชวน ซึ่งรวม

ถงึโรงเตี๊ยมหนงิอนัแห่งนี้ด้วยขอรบั” หานเฟิงรายงาน เมื่อเหน็เจ้านายของตน

ชำาเลอืงมองไปทางผู้มาใหม่แวบหนึ่ง จนหมงิเต๋อต้องหนัไปมองบ้าง

แล้วคนทั้งกลุม่กต้็องแปลกใจ เมื่อคณุชายรองตระกลูไป๋ที่ตั้งท่าจะเดนิ

เข้าไปด้านในในตอนแรก หลังจากกวาดตาดูแลความเรียบร้อยรอบสุดท้าย 
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กลับชะงักฝีเท้าแล้วมุ่งหน้ามายังโต๊ะของพวกเขาแทน โดยมีสาวใช้เร่งฝีเท้า 

ตามมาด้วยสหีน้างุนงงเช่นกนั

“พี่ชายทั้งหลาย ข้าเป็นผู้ดูแลโรงเตี๊ยมหนิงอันแห่งนี้ พวกท่านคง 

เดินทางมาจากต่างถิ่นและเพิ่งมาสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรก หากพวกท่านไม่

รงัเกยีจ ข้าขอเชญิพวกท่านไปร่วมดื่มสุราต่อที่ห้อง เพื่อจะทำาความรู้จกักนัได้

หรือไม่” ไป๋ลู่หลินกล่าวด้วยนำา้เสียงเป็นมิตร พยายามส่งยิ้มใจกว้างให้เหล่า 

‘พี่ชาย’ ทั้งสามที่ยงัคงนั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหว แค่มองสายตาชายสองคนที่พร้อมใจ

ไปหยุดอยู่ที่คุณชายชุดดำากร็ู้แล้วว่าเขาคอืผู้ตดัสนิใจ

“พวกเราพอใจที่จะนั่งตรงนี้แล้ว” ชายหนุ่มผู้มที่าทเียน็ชาและไม่แยแส

ใครอย่างยิ่งกล่าวตอบ

หญงิสาวขบฟันเข้าหากนัอย่างข่มใจ แต่ยงัคงใบหน้ายิ้มแย้ม

“ลี่จู จดัอาหารขึ้นชื่อของที่นี่มา” หญงิสาวสั่งการสาวใช้ด้านหลงัพลาง

นั่งลงบนเก้าอี้ที่เหลอืเพยีงตวัเดยีวหน้าตาเฉย ในเมื่อเขาปฏเิสธห้องที่นางจดั

ไว้ให้ แต่มไิด้ปฏเิสธตน ทำาไมนางจะนั่งไม่ได้

สาวใช้คนสนิทจึงเรียกเสี่ยวเอ้อทั้งหมดที่อยู่ใกล้ตามไปห้องครัวด้าน

หลงัทนัที

ไป๋ลู่หลินจ้องมองดวงหน้าที่ยังคงนิ่งสงบและดวงตาเฉยชาของชาย 

ในชุดดำาชดัๆ แล้วนิ่งไปครู่หนึ่ง หากเป็นยามปกต ินางกค็งอดชื่นชมใบหน้า

หล่อเหลาและบุคลกิสงูส่งเกนิคนทั่วไปของบุรุษตรงหน้าไม่ได้ แต่คงไม่ใช่ยามนี้

“ข้าขอพูดตามตรง ข้าเป็นคนค้าขาย สนใจแค่ไม่อยากให้เกดิเรื่องราว

ยุ่งยากขึ้นในที่ประกอบการค้าของตน แต่ที่นี่เวลานี้ มเีสี่ยวเอ้อที่ไม่ใช่คนของ

ข้าแฝงกายเข้ามาถงึสี่คน และผู้ที่น่าจะเป็นเป้าหมายกม็เีพยีงโต๊ะของท่าน ซึ่ง

เป็นคนต่างถิ่น ดแูล้วพวกท่านน่าจะมวีรยทุธ์สงู พวกท่านคดิว่าสามารถจดัการ

เรื่องนี้ได้อย่างละมุนละม่อมหรอืไม่ หาไม่แล้วกข็อเชญิพวกท่านเข้าไปหลบที่

ห้องด้านในก่อน ข้าจะได้นำาคนของข้ามาจดัการอกีท”ี ผูถ้กูเรยีกว่าคณุชายรอง

อธิบายเสียงกระซิบอย่างรวบรัดและรวดเร็ว เพราะหากเกิดการต่อสู้กลาง
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โรงเตี๊ยมขึ้น นางคงไม่มเีวลาสะสางเรื่องนี้เสรจ็ก่อนออกเดนิทางแน่

แต่ดูเหมอืนคนกลุ่มนี้จะรู้อยู่ก่อนแล้ว หญงิสาวในเครื่องแต่งกายชาย

เลกิคิ้วขึ้นอย่างแปลกใจ แล้วเสยีงคนที่เป็นหวัหน้ากลุ่มจงึดงัขึ้น

“หมงิเต๋อ หานเฟิง”

ลกูน้องชายทั้งสองจงึลุกจากเก้าอี้โดยพร้อมเพรยีง แล้วก้าวห่างจากโต๊ะ

ไม่กี่ก้าว สวนกบัขบวนคนยกอาหารที่นำาอาหารมาวางลงบนโต๊ะ ทว่าหมงิเต๋อ 

กับหานเฟิงกลับสามารถเก็บเสี่ยวเอ้อแปลกหน้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและ

เงียบเชียบจนคนเฝ้ามองอดตาค้างไม่ได้ ขณะคนออกคำาสั่งเพียงดื่มชาต่อ

ราวกบัไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“ขอบคุณคุณชายที่ช่วยเหลอื” ไป๋ลู่หลนิกล่าวพลางยกมอืคารวะ เหน็

ได้ชดัว่าคนกลุ่มนี้มวีรยุทธ์และฝีมอืสูงส่งกว่าที่ตนคาดหลายเท่านกั

“คณุชายรอง ซอืเป่ามาแล้วเจ้าค่ะ” ลี่จรูายงานขึ้นเมื่อเหน็ซอืเป่าเร่งฝีเท้า

เข้ามา

“ถ้าอย่างนั้นอาหารมื้อนี้ข้าขอเลี้ยงพวกท่านเนื่องในโอกาสที่ได้รู้จักกัน 

ในเมื่อไม่มีอะไรแล้ว พวกท่านก็เชิญตามสบาย ข้าขอตัวก่อน” ไป๋ลู่หลินได้

โอกาสขอตวั แต่กลบัถูกอกีฝ่ายรั้งไว้

“น้องชายจะเรียกว่ารู้จักกันได้อย่างไร ในเมื่อพวกเรายังไม่ได้รู้จัก 

ชื่อแซ่กนัเลย” คนบทจะเรื่องมากกม็ากเรื่องขึ้นทนัที

หญงิสาวหนัไปจ้องชายในชุดดำาผู้มรีาศเีฉดิฉาย ท่าทไีม่ธรรมดา แล้ว

แทบอยากกระโดดให้ห่างไกล ด้วยถอืคตไิม่ยุง่เกี่ยวกบัผูม้บีญุหนกัศกัดิ์ใหญ่ 

เพราะจากประสบการณ์ คนพวกนี้มกันำาเรื่องปวดหวัมาให้โดยไม่รู้ตวัเสมอ

“หากมวีาสนาคงได้มโีอกาสพบกนัอกี ข้าไป๋ลูเ่หวนิ คณุชายรองตระกลู

ไป๋ ได้รบัพระบญัชาให้เดนิทางไปยงัชายแดนอย่างเร่งด่วน จงึไม่อาจรอช้าได้ 

ขอพวกท่านโปรดอภัย” ไป๋ลู่หลินยืนกรานปฏิเสธ แต่ก่อนจะสาวเท้าจากไป

เสยีงเดมิกด็งัขึ้นขดัหู

“พวกเราเองกไ็ด้รบัพระบญัชาให้เดนิทางไปยงัชายแดนเช่นกนั เหตุใด
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จงึไม่ร่วมเดนิทางไปพร้อมกนัเลยเล่า” ชายชุดดำาเสนอพลางเลกิคิ้วขึ้น ทำาให้

อารมณ์คนคดิตตีวัจากเริ่มคุกรุ่น

“ถ้าอย่างนั้นท่านคงบอกได้กระมงัว่าชายแดนเกดิเรื่องร้ายใดขึ้น ฝ่าบาท

จงึมพีระบญัชาให้คนเร่งเดนิทางไป” ไป๋ลู่หลนิถามขึ้นอย่างท้าทาย

“เผ่าหนว์ีจวินอกจากจะไม่ส่งเครื่องบรรณาการมาให้แก่ราชสำานกั คราวนี้

ยงัจบัตวักลุม่ฮูหยนิและบตุรสาวแม่ทพัใหญ่กลุ่มหนึ่งไปเป็นตวัประกนัโดยคดิ

ต่อรอง ฝ่าบาทจึงมีราชโองการให้ผู้มีความสามารถทั้งหลายไปร่วมกันแก้ไข

ปัญหานี้” ชายชุดดำาเอ่ยได้อย่างคล่องปาก ขณะสองผู้ติดตามมีสีหน้าคล้อย

ตาม ส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้น นางคงต้องไปตรวจสอบกับซือเป่าที่ไป 

สืบข่าวให้แน่ชัดอีกที แต่จากสีหน้าและท่าทางคนพูดนั้นก็ทำาเอาหญิงสาวเชื่อ

ไปแล้วเกนิครึ่ง

‘เมื่อครู่เขาพูดว่าบุตรสาวแม่ทัพใหญ่ใช่หรือไม่’ ไป๋ลู ่หลินพลันใจ

ประหวัดนึกไปถึงหลี่ซูเจิน สหายรักแต่วัยเยาว์เพียงคนเดียวของตน ผู้เป็น

บุตรสาวคนเดยีวของแม่ทพัหลี่...หลี่หลิ่งซาน ผูข้ึ้นชื่อว่าเป็นแม่ทพัอนัดบัหนึ่ง

แห่งแผ่นดนิ

“ในกลุม่นี้มคุีณหนหูลี่...หลี่ซูเจนิบตุรสาวแม่ทพัใหญ่หรอืไม่” หญงิสาว

ถามขึ้นเสยีงร้อนใจ ดวงตาฉายแววกงัวล และเป็นการยอมรบัไปในตวัว่าตน

เชื่อคำาพูดอกีฝ่าย

ชายในชดุดำาหยดุครุ่นคดิครู่หนึ่งคล้ายกำาลงัทบทวนความจำา “มนีางอยู่

ด้วย เพราะกลุ่มของนางเดินทางไปไหว้พระบนเขาซึ่งอยู่ใกล้เขตแดน จึงถูก

จบัตวัไปพร้อมกนัทั้งหมด”

ใบหน้าคณุชายรองตระกลูไป๋ซดีลงทนัตา ทำาให้คนที่จบัตามองอดสงสยั

ไม่ได้ว่าเดก็หนุ่มอาจมใีจให้คุณหนูตระกูลหลี่

หญงิสาวยงัคงนั่งนิ่ง ดวงตาฉายแวววติกกงัวล หลายวนัก่อนสหายรกั

ได้ชวนนางร่วมเดินทางไปวัดดังกล่าว แต่เพราะนางมีการค้าที่ต้องดูแลจึงไม่

สะดวก หลี่ซูเจนินั้นไม่เหมอืนนางแม้แต่น้อย แม้จะเป็นบุตรสาวแม่ทพัใหญ่ 
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แต่กลับดำารงตนสมเป็นกุลสตรีในห้องหอทุกกระเบียดนิ้ว ศาสตราวุธไม่เคย

แตะต้อง มเีพยีงหวัใจและความคดิอ่านที่กว้างขวาง ที่ทำาให้ทั้งสองเป็นสหาย

รักผูกพันกันมายาวนานขนาดนี้ และคุณหนูหลี่ยังเป็นสหายเพียงคนเดียวที่ 

รู้ความจรงิ เรื่องที่นางใช้ชวีติในสองสถานะคอืไป๋ลู่หลนิกบัไป๋ลู่เหวนิ

ไป๋ลู่หลินกวักมือเรียกซือเป่าที่ไปสืบข่าวเข้ามารายงาน หลังจากลังเล 

ชั่วครู่ หลงจู๊หนุ่มก็รายงานข่าวที่สืบมาได้ ซึ่งตรงกับที่เพิ่งได้ยินผ่านหูไปไม ่

ผิดเพี้ยน รวมถึงเรื่องที่ว่าไม่ได้มีเพียงคุณชายตระกูลไป๋เท่านั้นที่ได้รับ

ราชโองการจากฮ่องเต้ ยงัมขีุนนางและผู้มคีวามสามารถอกีหลายคนด้วย

เมื่อได้ฟังคำาคนสนทิพูดจบ ไป๋ลู่หลนิจงึเอ่ยขึ้น “ถ้าอย่างนั้น พวกเรา

ควรเร่งออกเดนิทางเลยดหีรอืไม่ เพราะเรื่องช่วยคนนั้นจะรอช้าไม่ได้ พี่ชาย

ทุกท่านโปรดวางใจ ข้าได้ให้คนเตรยีมม้าและเสบยีงเพื่อเดนิทางเรยีบร้อยแล้ว” 

พลางลุกขึ้นจากโต๊ะนำาทางทนัที

ชายในชุดดำาลุกเดินตามพร้อมรอยยิ้มที่ผุดขึ้นและจางหายไปในชั่ว 

พรบิตา ลูกน้องหนุ่มทั้งสองจงึได้ขยบัตามพลางลอบสบตากนั

“ฝ่า...คุณชายดูจะสนใจเจ้าเด็กหนุ่มนี่ไม่น้อย” หมิงเต๋อพึมพำาพลาง 

ส่ายหน้าอย่างไม่เขา้ใจ เดมิทพีวกตนตั้งใจมาสบืข่าวการค้าเกลอืเถื่อนในเมอืง

จนิฟงมใิช่หรอื เหตุไฉนจงึกลายเป็นรบัราชโองการไปยงัชายแดนได้

ขณะหานเฟิงมองผู้เป็นสหายด้วยสายตาอิดหนาระอาใจกับความซื่อ

และตรงเกนิไปของอกีฝ่าย

“เจ้าหนุ่มน้อยนี่ธรรมดาซะที่ไหน แม้แต่คำาพูดนบัพี่นบัน้องยงัขึ้นตาม

สถานการณ์ อายุยงัน้อยแต่คดิอ่านรอบคอบ เหตุใดจงึเกบ็ซ่อนตวัอยู่ในเมอืง

จนิฟง ไม่เดนิตามรอยบดิากบัพี่ชายรบัใช้ราชสำานกั เจ้ากร็ูว่้าคณุชายชอบคนด ี

มฝีีมอื” หานเฟิงผู้มไีหวพรบิฉบัไวตอบอย่างรู้ใจเจ้านายเป็นอย่างดี

อีกอย่าง... ไม่ว่าจะมาสืบคดีค้าเกลือ หรือช่วยคนจากเผ่าหนีว์จิว 

ขอแค่คลายความเบื่อหน่ายของ ‘คุณชาย’ เขาลงได้ เขากย็นิดทีั้งนั้น

 



“ท่านบอกว่าท่านชื่อหยางเหวนิหลง เป็นบตุรชายคนสดุท้องของท่าน

ผูช่้วยเสนาบดกีรมธรรมการ แต่เหตใุดจงึมศีตัรคูดิตามฆ่าท่านมากมายขนาดนี้” 

ไป๋ลู่หลินถามขึ้นขณะนั่งพักที่โรงเตี๊ยมเล็กๆ แห่งหนึ่งข้างทางหลังจากร่วม 

เดนิทางกนัมาครึ่งวนั สองตาระแวดระวงัมองไปยงัหานเฟิงกบัหมงิเต๋อ ที่กำาลงั

รบัมอืกบัเหล่าชายชดุดำาเป็นกลุ่มที่สองของวนันี้ที่คดิปองร้ายชายชดุดำาตรงหน้า

“ก็เจ้าบอกเองไม่ใช่หรือว่าเพราะข้าเป็นคนต่างถิ่น” หยางเหวินหลง 

ตอบเสียงเรื่อยเฉื่อยพลางยกนำ้าชาขึ้นดื่ม ก่อนจะมีสีหน้าเฝื่อนลงเล็กน้อย 

เหน็ได้ชดัว่าชายหนุ่มตรงหน้าไม่เคยลิ้มรสชาราคาถูกเช่นนี้มาก่อน

หญงิสาวเบอืนหน้าไปดูการต่อสู้อกีด้านด้วยสายตาครุ่นคดิ สิ่งที่ทำาให้

กลุ่มของตนต้องรับมือคนร้ายไม่หยุดหย่อน ไม่ใช่เพียงเพราะพวกเขาเป็น 

คนต่างถิ่นเท่านั้น แต่เพราะพวกเขาดูสูงส่งจนมฐีานะน่าสงสยัต่างหาก แม้ฐานะ

บุตรชายขุนนางของหยางเหวินหลงจะพอทำาให้ความเคลือบแคลงสงสัยในใจ

นางลดลงได้บ้าง แต่กย็งัไม่หมดไป

“พวกกนิปูนร้อนท้องทั้งนั้น แค่ได้ข่าวว่าฝ่าบาทแต่งตั้งผู้แทนพระองค์

เดินทางมายังเมืองจินฟง พวกมีชนักติดหลังก็คิดลงมือฆ่าคนให้สิ้นเรื่อง 

ส�ม



30
หยกยอดบัลลังก์

สิ้นราวเสยีแล้ว” ผู้อ้างตนเป็นบุตรชายขุนนางอธบิายขึ้นลอยๆ เมื่อเหน็สหีน้า

ครุ่นคดิของเพื่อนร่วมทางคนใหม่

‘ลงมือกันรวดเร็วฉับไวเช่นนี้ ยังไม่ทันเริ่มต้นสืบคดี ก็ส่งคนมาให ้

คอยสอบสวนเสยีแล้ว’ ฮ่องเต้หนุ่มคดิอย่างเบื่อหน่าย

‘หรือว่าพวกเขาจะได้รับมอบหมายให้มาสืบคดีอื่นในเมืองจินฟง คดี

ใหญท่ี่เพิ่งเกดิขึ้นเรว็ๆ นี้กม็แีต่คดค้ีาเกลอื’ หญงิสาวในคราบบรุษุนิ่งคดิ แลว้

ถามขึ้นอย่างสงสยั

“ไหนทา่นวา่รบัพระบญัชาจากฮ่องเต้ให้เดนิทางไปแก้ปัญหาที่ชายแดน

ยงัไงเล่า”

“นั่นก็รวมอยู่ด้วย” หยางเหวินหลงตอบด้วยท่าทางนิ่งเฉยอีกเช่นเคย 

จนคนฟังอดนกึสงสยัไม่ได้ว่าตกลงเรื่องใดเป็นเรื่องจรงิบ้างกนัแน่

ไป๋ลู่หลินหันไปมองผู้ติดตามของมิตรใหม่ที่นางเพิ่งรู้ว่าชื่อหมิงเต๋อกับ

หานเฟิง ซึ่งกำาลังประมือกับคนร้ายที่รายล้อมด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนไปสักนิด 

ขณะคนเป็นนายนั่งจบิชาคอยอย่างคุ้นชนิ

นางเดาว่าหยางเหวินหลงคงเป็นบัณฑิตหรือจอหงวนที่ไร้วรยุทธ์ จึง 

ต้องมผีู้ตดิตามเป็นยอดฝีมอืคุ้มครองถงึสองคน ด้วยรูปโฉมที่โดดเด่น ท่าที

อนัสูงศกัดิ์ บวกกบัราศอีนัสูงส่งของเจ้าตวัแล้ว เมื่อโดนลอบทำาร้ายคงใช้ช่วย

อะไรเขาไม่ได้ นอกจากนำาภยัมาสู่ตวั

แล้วชั่วพริบตานั้นเอง คนร้ายก็เพิ่มจำานวนทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อ

สถานการณ์ไม่แน่ชดั หญงิสาวจงึแตะดาบคูก่ายอย่างพร้อมใช้งาน จงัหวะเดยีว

กับที่เห็นชายชุดดำาคนหนึ่งซึ่งซ่อนตัวอยู ่ส่งอาวุธลับขนาดเล็กซัดมาทาง 

ด้านหลงัผู้ที่นั่งจบิชาอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวข้างตน

หมงิเต๋อกบัหานเฟิงที่แม้จะเหน็เหตุการณ์ แต่ด้วยระยะห่างจงึยากจะ

ปกป้องเจ้านายได้ ไป๋ลู่หลนิจงึชกัดาบปัดอาวุธลบันั้นให้พ้นหลงัชายหนุ่มโดย

ไม่ลงัเล แตด่เูหมอืนมนัจะไม่ได้มแีค่อนัเดยีว หญงิสาวจงึไม่ทนัระวงัอาวธุลบั

ที่เปลี่ยนทศิมาทางตนแทนหลงัจากสอดมอืเข้าแทรก
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สาวใช้นามลี่จูที่ถูกคุณหนูสั่งให้ซ่อนตัวอีกด้านเบิกตาโพลงพลางขยับ

พร้อมพลกีายเข้ารบัแทน ทว่าตวัของเจ้านายสาวกลบัถกูยกหมนุหลบทนัในชั่ว

เสี้ยววินาที ก่อนหยางเหวินหลงจะใช้ถ้วยชาในมือและบนโต๊ะปะทะกับอาวุธ

ลบัที่ถกูซดัมา จนทั้งสองสิ่งกลายเป็นผุยผงในพรบิตา บ่งบอกถงึกำาลงัภายใน

และวทิยายุทธ์ของชายหนุ่มได้เป็นอย่างดี

ไป๋ลู่หลินเบิกตากว้างอย่างงงงัน จนกระทั่งดวงตาดำาขลับทรงอำานาจ

ของผู้ที่ประคองตนอยู่หันมาสบตา ชั่ววินาทีหนึ่งที่หัวใจของหญิงสาวคล้ายมี

บางสิ่งกระพือไหว แล้วพลันรู้สึกถึงมืออันอบอุ่นและมั่นคงที่คลายออกอย่าง

น่าเสยีดาย

“ไม่มใีครสอนเจ้าหรอืว่าต้องปกป้องตนเองก่อนผู้อื่น” หยางเหวนิหลง

เปลี่ยนเป็นเขกศีรษะเด็กหนุ่มอย่างหมั่นไส้แกมขบขัน มือเล็กยกขึ้นปัดมือ 

เขาออกอย่างไม่สำานกึ แล้วเอ่ยขึ้นคล้ายอบัอาย

“กข็้านกึว่าท่านไร้วรยุทธ์นี่”

ใครจะไปคาดคดิว่าบณัฑติหน้าหยกอย่างเขาที่แทบไม่ขยบัปลายนิ้วทำา

อะไรจะมวีรยุทธ์สูงส่งเพยีงนี้ 

“ในเมื่อท่านเป็นผู้เยี่ยมยุทธ์ แล้วเหตุใดจึงต้องมีผู้ติดตามฝีมือสูงส่ง

อกีถงึสองคนด้วย” หญงิสาวถามขึ้นพลางกลบัมานั่งลงที่เดมิ หลงัจากเหน็ว่า

หานเฟิงกบัหมงิเต๋อดูจะควบคุมทุกอย่างได้แล้ว

“ไว้เจ้าค่อยถามพวกเขาเองแล้วกนั พวกเขาขอตดิตาม ข้าปฏเิสธอย่างไร

ก็ไม่ฟัง จึงได้แต่จนใจ” หยางเหวินหลงตอบแบบโยนปัญหาอย่างเห็นได้ชัด 

ขณะคนตวัเลก็ถามกลบัอย่างสงสยั

“พวกเขาเป็นศษิย์ของท่านหรอื”

คนยกชาขึ้นจดปากชะงกั ทำาหน้ากึ่งบึ้งกึ่งขนั แล้วเปลี่ยนเป็นถามกลบั

“เจ้าอยากมาเป็นศิษย์ข้าหรือไม่เล่า” เพราะตั้งแต่เขาเจอเจ้าหนุ่มคนนี้ 

การเดินทางก็ดูน่าเบื่อน้อยลง อีกอย่าง... สิ่งที่เขาชื่นชมคือคนมากความ

สามารถ และคนมากความสามารถที่ทำาให้เขาเบื่อน้อยลงย่อมเป็นสิ่งที่เขา 
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ชื่นชอบที่สุด

ทวา่คนตวัเลก็กว่ากลบัส่ายหน้าปฏเิสธโดยไม่ต้องหยดุคดิ “ข้าร่างกาย

ไม่แขง็แรงแต่กำาเนดิ ฝึกยทุธ์เพยีงเพื่อปกป้องตนเอง ร่างกายไม่เหมาะต่อยอด

ยทุธ์หรอืฝึกหนกัจนเกนิไป” แล้วกพ็ลนัขมวดคิ้วเมื่อมองกลุม่ชายชุดดำาที่นอน

สลบระเนระนาดอยูบ่นพื้น “แล้วท่านจะทำาอย่างไรกบัคนกลุม่นี้ เดี๋ยวเรากต้็อง

เร่งเดนิทางต่อกนัแล้ว”

ก่อนหญิงสาวจะนึกขึ้นได้ว่าอันที่จริงกลุ่มคนร้ายที่ลงมือในโรงเตี๊ยม 

หนงิอนักห็ายตวัไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกนั

“อีกสักพักจะมีคนมานำาตัวไปเอง” หยางเหวินหลงที่กลับมามีสีหน้า

เคร่งขรมึตอบเสยีงเรยีบเช่นเคย

ทำาให้หญิงสาวหันมาเลิกคิ้วใส่หวังจะฟังคำาอธิบายมากกว่านี้ เพราะ

คุณชายหยางนอกจากจะได้รบัราชโองการจากฮ่องเต้แล้ว ยงัรบัอำานาจสั่งการ

มาไม่น้อยอกีด้วย

‘หรอืเขาจะเป็นพวกมอืปราบ’ ไป๋ลูห่ลนิสนันษิฐาน ขณะสาวใช้ออกจาก

ที่ซ่อนมาสำารวจร่างกายคุณหนูของตนอย่างเป็นห่วงหลังการปะทะสิ้นสุดลง  

จนชายในชดุดำาปรายตามองท่าทแีตะต้องกายกนัอย่างสนทิสนมระหว่างทั้งสอง

อย่างครุ่นคดิ

“ขอคุณชายโปรดลงโทษด้วยขอรับ ที่พวกเราปกป้องท่านได้ไม่ดีพอ” 

หมงิเต๋อกบัหานเฟิงคุกเข่าลงหน้าโต๊ะ จนไป๋ลู่หลนิรู้สกึอดึอดัเกนิจะนั่งอยู่ ดี

ที่เจ้านายพวกเขาออกคำาสั่งอย่างรวดเรว็

“ลุกขึ้น” ทั้งสองจงึได้กล่าวขอบคุณแล้วนั่งลงร่วมโต๊ะอกีครั้ง

“ขอบคุณคุณชายไป๋ที่ช่วยเหลอื ท่านเป็นอย่างไรบ้าง” หานเฟิงหนัมา

ถามอย่างเอื้อเฟื้อ เมื่อนกึขึ้นได้ถงึนำ้าใจที่อกีฝ่ายคดิปกป้องนายของตน

“ข้าปลอดภยัด”ี หญงิสาวตอบเรยีบๆ พร้อมรอยยิ้มเจื่อน เพราะไม่รู้

ใครต้องขอบคุณใครกนัแน่เหมอืนกนั

นางคิดไปคิดมาหลายตลบ สรุปได้ว่าอย่างไรหยางเหวินหลงก็มีนำ้าใจ
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ช่วยชวีติตนไว้ในยามคบัขนั และแม้ทั้งสองจะพบกนัไม่นาน แต่กถ็อืว่าร่วมเป็น

ร่วมตายกันมาถึงสองครั้งสองครา จึงได้ยกมือประสานขึ้นตรงหน้าผู้มีใจ 

ช่วยเหลอื

“ด้วยนำ้าใจที่ให้การช่วยเหลอื หากท่านไม่รงัเกยีจ ข้าขอนบัถอืท่านเป็น

พี่ชายอกีคน ต่อแต่นี้ขอเรยีกท่านว่าพี่หลง ส่วนท่านกเ็รยีกข้าว่าอาลู ่ดหีรอืไม่” 

ไป๋ลู่หลินเสนอขึ้นด้วยรอยยิ้มเป็นมิตร ถ้อยคำาจริงใจเปิดเผยตรงไปตรงมา 

จนคนฟังดูเหมอืนจะรบัไม่ทนั หมงิเต๋อมสีหีน้าตกตะลงึ ขณะหานเฟิงเผยยิ้ม

กระอกักระอ่วน

ทันใดนั้นเสียงหัวเราะของชายในชุดดำาก็ดังขึ้นอย่างขบขันระคนเอ็นดู 

“ตกลง อาลู่ ข้าจะรบัเจ้าเป็นน้องชายสกัคน”

รอยยิ้มที่ผุดขึ้นในดวงตาและริมฝีปากเจ้าตัวเล็กทำาให้เสียงหัวเราะ 

ของคนตวัใหญ่ค่อยๆ จางหายไป ดวงตาทรงอำานาจวาววบัอย่างพอใจ ก่อนที่

หนุ่มน้อยจะหนัไปถามผู้ตดิตามทั้งสองของพี่ชายคนใหม่

“แล้วพวกท่านล่ะจะให้ข้าเรยีกว่าอย่างไรด”ี

 



หลังจากนั้นการเดินทางก็ดูจะเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้น เมื่อ

มติรภาพที่ก่อเกดิทำาให้หานเฟิงกบัหมงิเต๋อเหน็อาลู่เป็นเหมอืนน้องชายคนหนึ่ง 

จึงพูดคุยเล่นหัวอย่างสนุกปาก ขณะอีกฝ่ายก็ตอบโต้อย่างไม่ยอมแพ้ แม้

สุดท้ายทั้งสองจะยอมเรียกหญิงสาวว่าอาลู่ตามเจ้านาย แต่กลับไม่ยอมให้  

‘อาลู่’ เรยีกขานพี่ชาย ด้วยเหตุผลว่าไม่อาจตตีวัเสมอผู้เป็นนายได้ ไป๋ลู่หลนิ

จงึไม่คดิบงัคบัใจทั้งสองอกี

พอถึงยามดึกทุกคนก็หยุดเข้าพักที่โรงเตี๊ยมเล็กๆ ไป๋ลู่หลินสั่งอาหาร

และสุรามาเต็มโต๊ะ แต่เหตุไฉนจึงตามหาตัวผู้ร่วมโต๊ะได้ยากนัก หญิงสาว

สบตาชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงข้ามด้วยสายตาเป็นคำาถาม

“พี่หลง แล้วคนอื่นเล่า” นอกจากลี่จูที่ยนืยนัจะไปจดัการดแูลที่พกัและ

แยกสำารบัอาหารแล้ว แม้แต่เงาของหมงิเต๋อกบัหานเฟิงกไ็ม่เหน็

“คงไปตรวจตรารอบๆ” หยางเหวินหลงตอบอย่างเห็นเป็นเรื่องปกต ิ

ขณะคนฟังลอบกลอกตาขึ้น

ผู ้ติดตามแบบหานเฟิงกับหมิงเต๋อนั้นต้องเรียกว่าเข้าขั้นเป็นโรค

หวาดระแวง แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางกันมาตลอดทั้งวัน และ 

สี่
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หลังจากช่วงบ่ายก็ไม่เจอกลุ่มคนร้ายอีก ทว่าชายทั้งสองก็ไม่คิดคลายความ

ระวงัลงแม้แต่น้อย

ไป๋ลู่หลินยกสุราชั้นดีขึ้นรินให้อีกฝ่ายในฐานะผู้อ่อนอาวุโสกว่าแล้วจึง

รินให้ตนเอง พลางส่งยิ้มกว้างขณะดวงตาฉายแววเจ้าเล่ห์ เรื่องดื่มนั้นตน 

ไม่เป็นสองรองใคร พี่หลงคงไม่เก่งกาจไปเสยีทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องดื่มสุรา

กระมงั

“พี่หลง เชญิดื่ม” นางยกจอกชูขึ้นก่อนดื่มทเีดยีวหมดจอก พลางดื่มดำ่า

บรรยากาศคำ่าคนืที่เงยีบสงดั เมื่อผู้คนต่างเข้าพกัผ่อนกนัหมดแล้ว จนเหลอื

แค่เพียงโต๊ะของพวกตน แต่จะลงมือดื่มกินก็ควรจะพร้อมหน้าพร้อมตากัน

มใิช่หรอื

“พวกเขามัวแต่ลาดตระเวนอยู่ด้านนอก แต่กลับไม่กลัวคนวางยาใน

อาหารเจ้านายบ้างเลยหรอื” หญงิสาวแกล้งพูดขึ้นเสยีงดงัจนแทบเป็นตะโกน 

เมื่อเหน็ว่ายงัเงยีบสนทิกส็่ายหน้าพลางถอนใจแล้วคว้าตะเกยีบ อาสาเป็นหนู

ทดลองให้อย่างเต็มใจ ทว่ายังไม่ทันที่ตะเกียบในมือจะไปถึงอาหาร เข็มเงิน

หลายเล่มกถ็ูกส่งมาปักลงในกบัข้าวแต่ละจานเรยีบร้อยแล้ว

“เจ้าพูดถูก” หมงิเต๋อคงได้ยนิคำาพูดนั้นเข้าพอดจีงึได้ส่งเขม็เงนิมาเป็น

ของกำานลัในจาน ก่อนจะดงึออกสำารวจอย่างรอบคอบด้วยสหีน้าเป็นการเป็นงาน 

จงึพบว่าไม่มพีษิใด

“เชญิกนิได้แล้วขอรบัคุณชาย” หมงิเต๋อรายงานแล้วทำาท่าจะจากไป

คนที่ถอืตะเกยีบค้างอยู่จงึถามขึ้น “แล้วถ้ามคีนบุกมาระหว่างที่เรากนิ

อาหารอยู่ ใครจะคอยอารักขาพี่หลงล่ะ ในเมื่อมือของเขาไม่ว่าง” นางแกล้ง

แหย่หมงิเต๋อ

ทว่าอกีฝ่ายที่เป็นคนตรงจนเกนิไปอย่างยิ่งกลบัมสีหีน้าเคร่งเครยีด แล้ว

ตดัสนิใจกอดอกนั่งลงที่โต๊ะอย่างระแวดระวงัภยั

คนที่อย่าว่าแต่ตะเกียบในมือเลย ถ้วยชาก็ยังเคยใช้เป็นอาวุธมาแล้ว

มอง ‘อาลู่’ อย่างสนใจ เพราะนบัเป็นครั้งแรกที่มคีนเกลี้ยกล่อมองครกัษ์ของ
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ตนให้ร่วมโต๊ะกบัเขาได้สำาเรจ็

เจ้าหนุ่มน้อยกลั้นยิ้มขัน ก่อนจะคีบกับข้าววางลงบนจาน ‘พี่หลง’ ที่

กำาลงัพจิารณาผู้ร่วมโต๊ะตาไม่กะพรบิ

“ท่านคงไม่มนีสิยัเลอืกกนิกระมงั” หญงิสาวเย้าผูท้ี่มนีำ้าใจช่วยเหลอืชวีติ

ตนไว้ ก่อนจะหนัไปแหย่หมงิเต๋ออย่างอดไม่ได้

“ท่านเอาแต่นั่งกอดอกไม่ร่วมกินแบบนี้ เจ้านายท่านจะกินอาหารได้

อย่างไร”

หยางเหวินหลงลบล้างคำาพูดนั้นด้วยการตักอาหารเข้าปากหน้าตาเฉย 

ไป๋ลู่หลนิหนัไปถลงึตาใส่ก่อนเอ่ยแก้ “ถงึกนิได้กค็งไม่อร่อย ท่านคงไม่ทำาให้

เจ้านายลำาบากใจกระมงั”

แน่นอน หมิงเต๋อผู้ซื่อสัตย์ภักดีย่อมไม่รอช้าที่จะขจัดสิ่งรบกวนใจให้

นายของตน ด้วยการหยบิตะเกยีบแล้วลงมอืกนิทนัที

ดวงตาชายในชุดดำาปรากฏแววขบขันขณะกำาลังรอดูว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้ 

จะทำาอย่างไรให้หานเฟิงมาร่วมโต๊ะ

“พี่หลง ท่านว่าหานเฟิงจะรู้หรือไม่ ว่าข้าได้อนุญาตให้คนครัวและ 

เสี่ยวเอ้อในโรงเตี๊ยมแห่งนี้กลับบ้านไปแล้ว อาหารที่มีทั้งหมดล้วนอยู่บนโต๊ะ 

หากหมดแล้วก็คงได้กินอีกทีวันพรุ่งนี้” ไป๋ลู่หลินแกล้งถามคล้ายกำาลังสงสัย 

แต่เสยีงที่ถามดูจะก้องกงัวานไปไกลเผื่อใครไม่ได้ยนิ

“อาลู่ หานเฟิงคงไม่ค่อยหวิกระมงั เขากนิน้อยยิ่งกว่า…” หมงิเต๋อตอบ

ทั้งที่ข้าวยังเต็มปาก แต่กล่าวไม่ทันจบสายลมก็พัดผ่านวูบหนึ่งพร้อมการ

ปรากฏกายของหานเฟิงที่นั่งลงอย่างเรียบร้อย สองมือยกขึ้นคารวะคุณชาย 

ก่อนจะลงมือกินอาหารอย่างเรียบร้อยยิ่ง ขณะนางแทบจะสำาลักข้าวที่กำาลัง

เคี้ยวเมื่อกลั้นเสยีงหวัเราะไม่อยู่

พวกเขาร่วมกนิอาหารกนัอย่างเอรด็อร่อย แต่หมงิเต๋อกบัหานเฟิงกลบั

ไม่แตะต้องสุราเลยสักจอก ทันทีที่กินอาหารเย็นเสร็จก็ขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่

ต่อ บนโต๊ะจงึเหลอืเพยีงนางกบัพี่หลง หลงัจากรนิสุราไปจำานวนไม่น้อย นาง
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กช็กัสงสยัว่าอกีฝ่ายคงไม่คออ่อนอย่างที่คดิ จงึเลกิคดิประลองอกีต่อไป หนั

ไปชวนชายหนุ่มพูดคุยแทน

“พี่หลง ท่านเป็นผู้มคีวามสามารถ อกีทั้งวรยทุธ์ยงัสงูส่ง เหตใุดหลายปี

มานี้ข้าถึงไม่เคยได้ยินเรื่องของท่านเลย นอกจากข่าวลือที่ว่าหลายปีก่อน 

ท่านได้รบับาดเจบ็จงึกลบัไปรกัษาตวัที่บ้านเกดิ หรอืว่าในตอนนี้ท่านหายดแีล้ว

จึงเกิดสนใจอยากเข้ารับตำาแหน่งในราชสำานัก” นั่นคือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ

หยางเหวนิหลงที่ซอืเป่าสามารถสบืมาบอกได้ทนัก่อนออกเดนิทาง

“จะว่าอย่างนั้นก็ได้ บุรุษย่อมมีความทะยานอยากและมีปณิธานคิด 

รบัใช้บ้านเมอืง ข้าเองกลบันกึแปลกใจที่เจ้าซึ่งมปัีญญาฉลาดเฉลยีว ดแูลการค้า

น้อยใหญ่ของตระกูล และมีพื้นฐานวรยุทธ์ดีพอ เหตุใดจึงไม่รับราชการ 

เฉกเช่นพี่ชาย”

คนตัวเล็กโบกมือเป็นพัลวัน “พี่หลงยกยอเกินไปแล้ว ข้านั้นไร้ความ

สามารถ อีกทั้งรักอิสระและเกลียดการแก่งแย่งชิงดีในอำานาจ ไม่เหมาะรับ

ราชการอย่างยิ่ง”

หยางเหวินหลงดูจะแปลกใจอย่างยิ่ง ยากนักจะพบคนที่ไม่ฝักใฝ่ 

ลาภยศ เจ้าหนุม่น้อยนี่ขนาดถงึขั้นรงัเกยีจด้วยซำ้า แม้ใจส่วนลกึอดรูส้กึเสยีดาย

ไม่ได้ เพราะเขานั้นกลบัต้องการคนอย่างไป๋ลู่เหวนิผู้นี้ไว้ข้างกาย

“เหตุใดเจ้าจึงรังเกียจตำาแหน่งขุนนางเช่นนี้ หรือเจ้ารู้สึกว่าฮ่องเต้และ

เหล่าขุนนางทุกวนันี้ไร้ความสามารถ ขาดความน่านบัถอื”

ไป๋ลู่หลินรีบโบกมือทันควัน เมื่อตนเองก็ดื่มไปไม่น้อย แต่ยังเอ่ยได้

อย่างฉาดฉาน

“ไม่เลย ฮ่องเต้เฉินหย่งฉีเป็นเอกบุรุษผู้ปรีชาสามารถเหนือกษัตริย ์

ทั้งปวง แม้จะขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาด แต่ก็เพราะต้องการปฏิรูปการเมือง  

จึงได้วางแผนรวบรวมอำานาจเข้าสู ่ศูนย์กลางเพื่อความเป็นปึกแผ่นของ 

บ้านเมือง ทำาให้รัชสมัยของพระองค์เกิดกบฏขึ้นน้อยครั้ง และยังขจัดการ 

ฉ้อราษฎร์บังหลวงจนแทบหมดสิ้นไป ประชาราษฎร์จึงล้วนเป็นสุข ผู้ดำารง



38
หยกยอดบัลลังก์

ตำาแหน่งขนุนางล้วนคดัเลอืกจากผู้มคีวามสามารถเพื่อพฒันาชาตบ้ิานเมอืง จน

เกดิคุณประโยชน์ในการพฒันาด้านต่างๆ มากมาย รชัสมยัของกษตัรยิ์องค์นี้

ถอืเป็นยุคที่รุ่งเรอืงที่สดุยคุหนึ่งในประวตัศิาสตร์เสยีด้วยซำ้า” อ้างองิได้จากวชิา

ประวัติศาสตร์ที่นางเคยรำ่าเรียนมาจากยุคปัจจุบัน และสิ่งที่ได้ประจักษ์ด้วย

สายตามาตลอดสบิกว่าปีที่เตบิโตมาในยคุนี้ นบัแต่ฮ่องเต้องค์นี้ขึ้นครองราชย์

“เจ้าดูจะเข้าใจเรื่องราวของบ้านเมอืงเป็นอย่างด”ี หยางเหวนิหลงกล่าว

ชื่นชมหลงัจากนิ่งงนัไปชั่วครู่

เสยีงหวัเราะแห้งๆ ของหนุ่มน้อยที่นั่งตรงข้ามดงัขึ้น กจ็ะมใีครมั่นใจ

ในฮ่องเต้องค์นี้ไปได้มากกว่านางอกี เมื่อสมยัเรยีนมธัยมในยุคปัจจุบนั หาก

นักเรียนคนใดท่องจำาประวัติฮ่องเต้คนสำาคัญองค์นี้ไม่ได้ละก็ คงไม่มีทาง 

สอบผ่านวชิาประวตัศิาสตร์ไปได้แน่

“เจ้าดูจะเห็นด้วยกับแนวความคิดแบบใหม่ของฮ่องเต้ ทั้งที่ขุนนาง 

น้อยใหญ่ยงัออกปากคดัค้าน” พี่หลงกล่าวเป็นเชงิถาม ดวงตาคมปลาบแจ่มใส

ไม่ปรากฏอาการมนึเมาแม้แต่น้อย ในขณะที่คู่ดวลสุรากลบัเปล่งเสยีงหวัเราะ

คกิคกัขึ้นบางครั้ง

“แน่นอนส ิข้าเป็นคนหวัคดิก้าวหน้า ไม่ยดึตดิแบบแผนขนบธรรมเนยีม

โดยไร้เหตุผล การเปลี่ยนแปลงหลายครั้งก็นำาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า” เจ้าหนุ่มน้อย

กล่าว พยายามยดือกอวดภูมิ

“ข้าถึงบอกให้เจ้าเข้ารับราชการเพื่อจะได้กราบทูลฮ่องเต้ด้วยตนเอง 

พระองค์ชื่นชมคนมคีวามสามารถ ย่อมไม่มองข้ามเจ้าอย่างแน่นอน” ชายใน

ชุดดำายังคงเกลี้ยกล่อม เพราะนอกจากจะถูกชะตากับเด็กหนุ่มเป็นอย่างยิ่ง

แล้ว เขายงัรู้สกึราวกบัได้พบมติรคู่ใจเข้าแล้ว ยากนกัที่จะพบผู้มใีจเปิดกว้าง

และเข้าใจความคดิของเขาเป็นอย่างดยีิ่ง

ไปลู๋ห่ลนิยงัคงส่ายหน้า แต่คดิดแูล้ว เพราะนางโชคดไีด้ย้อนเวลากลบั

มาอยู่ในยุคแผ่นดินทองของฮ่องเต้องค์นี้ นางจึงมีชีวิตอยู่ที่นี่ได้อย่างไม่ยาก

ลำาบากนกั ได้เตบิโตในบ้านเมอืงที่สงบสุข ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ด ี สงัคม
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จึงไม่โหดร้ายและป่าเถื่อนจนยากจะรับไหว นับว่าเป็นโชควาสนา ส่วนหนึ่ง 

จงึรู้สกึอดสำานกึในพระคุณนี้ไม่ได้

“พี่หลงเองคงเข้านอกออกในวงัหลวงไม่น้อย จงึได้พยายามชกัชวนข้า

เข้ารบัราชการ เอาเป็นว่าข้าฝากท่านไปกราบทลูฮ่องเต้ในฐานะราษฎรคนหนึ่งได้

หรอืไม่” ไม่รู้เพราะดื่มสุราไปมากน้อยเท่าไร คนที่ไม่คดิยุ่งเกี่ยวกบัผู้มอีำานาจ

จงึเอ่ยได้อย่างคล่องแคล่ว

“แล้วเจ้าจะทูลว่าอย่างไรล่ะ” หยางเหวนิหลงถาม แม้แต่จอกสุราในมอื

กว็างลงคอยฟังอย่างตั้งใจ

หญิงสาวหยุดครุ่นคิด ใบหน้าแดงเรื่อเล็กน้อยพยายามนึกถึงคำาคม 

ให้ได้สกัประโยค

“อย่ากลวัการต่อต้าน เพราะว่าวนั้นจะลอยสงูได้เมื่อทวนลมมใิช่ต้านลม 

แล้วก.็..ระยะทางหมื่นลี้ สำาคญัเริ่มต้นที่ก้าวแรก”

เจ้าเดก็น้อย เจ้าสำาบดัสำานวนถงึกบักล้ากล่าวให้กำาลงัใจฮ่องเต้เชยีวหรอื 

หยางเหวินหลงมองดวงตาสีนิลที่ระยับดั่งดวงดาวและรอยยิ้มบริสุทธิ์ที่ส่งมา 

พลนัหวัใจกลบัรู้สกึถงึความอบอุ่นบางอย่าง ก่อนจะละสายตาไป

“ข้าถงึบอกว่าเจ้าเหมาะจะอยู่ข้างพระวรกาย”

คนตวัเลก็หวัเราะขึ้นอย่างภมูใิจระคนยนิดพีลางย่นจมูก ท่าทางไม่ยอม

เปลี่ยนความคดิง่ายๆ จนคนมองฉุกใจถามขึ้น

“หรือว่าเจ้าห่วงใยคุณหนูบุตรสาวแม่ทัพหลี่ผู้นั้นจึงไม่คิดเดินทางไป

เมอืงหลวง”

คนที่ดูจะเริ่มเมาทำาหน้าเหลอหลาเล็กน้อย ก่อนจะมีสีหน้าเข้าใจแล้ว

เอ่ยแก้เสยีงขบขนั

“ท่านหมายถงึหลี่ซูเจนิน่ะหรอื พี่หลงเข้าใจผดิแล้ว นางเป็นสหายสนทิ

ของน้องสาวฝาแฝดของข้า พวกเราเตบิโตด้วยกนัมาตั้งแต่เดก็ หลายวนัก่อน

นางยังชวนข้า...เอ่อ...กับน้องสาวร่วมเดินทางไปไหว้พระด้วยกัน ข้าเสียใจที่ 

ไม่ได้ทดัทานนางไว้ ทั้งที่พอจะทราบข่าวความไม่สงบที่ชายแดน” สหีน้าคนพดู
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หม่นลง ดวงตาที่เดมิสดใสฉายแววกงัวล จนคนไม่เคยปลอบใครยงัต้องยอม

เปิดปาก

“พรุ่งนี้เรากค็งถงึเขตแดนแล้ว ว่าแต่น้องสาวเจ้ามไิด้ป่วยหนกัจนก้าว

ออกจากจวนไม่ได้ตามข่าวลอืหรอกหรอื ไม่น่าล่ะ ไม่นานมานี้เฉนิเพ่ยสอืจงึได้

ไปขอทาบทามนางเป็นอนุ” เหตุใดการข่าวตระกลูไป๋จงึได้คลาดเคลื่อนขนาดนี้ 

ชายในชดุดำาคดิอย่างแปลกใจ แม้แต่ประชาชนทั่วไปในเมอืงจนิฟงกร็ูด้ว่ีาจวน

เจ้าเมอืงนั้นประกาศหาหมอเทวดาตลอดมา อกีทั้งมหีมอมากฝีมอืเข้าออกจวน

อยู่ไม่ขาด นั่นย่อมหมายความว่ามคีนป่วยหนกัในจวนมใิช่หรอื

“การข่าวของท่านดียิ่ง” ไป๋ลู่หลินเอ่ยกระทบกระเทียบชายหนุ่มที่ทำาที

ยกสุราขึ้นดื่มขณะฟังคำาอธบิาย

“ไม่นานมานี้อ๋องเฉินเพ่ยสือได้มาทาบทางนางเป็นอนุจริง แต่น้องสาว

ของข้าถงึจะร่างกายอ่อนแอ กลบัมคีวามคดิแตกต่างจากคนทั่วไปในเรื่องการ

ครองคู่ หวงัแต่งงานมเีพยีงหนึ่งสามหีนึ่งภรรยา จงึได้ตั้งเงื่อนไขไว้ถงึสามข้อ

ที่คงไม่มีบุรุษใดในใต้หล้าปฏิบัติตามได้” ไป๋ลู่หลินกล่าวเสียงทอดถอนใจใน

ตอนท้าย พลนัรู้สกึว่าตนคงดื่มสุรามากไปแล้ว

นางเองกเ็ป็นหญงิสาวธรรมดาผูห้นึ่ง แม้หลงเข้ามาอยู่ในร่างของคนใน

ยุคโบราณ แต่กย็งัวาดฝันถงึการมชีวีติครอบครวัที่อบอุ่น ได้เป็นภรรยาและ

มารดาเฉกเช่นสตรคีนอื่น น่าเสยีดายที่ร่างนี้เจบ็ป่วยแต่เลก็จนอาจไม่สามารถ

มีบุตรได้ จึงยากจะหาสามีที่ยอมรับเรื่องดังกล่าวและยอมครองคู่หนึ่งสามี 

หนึ่งภรรยาจนแก่เฒ่าได้

“หากมีวาสนานางคงได้เจอกับคนที่พึงใจ ถึงเวลานั้นอะไรก็ย่อมเป็น 

ไปได้” เสยีงปลอบประโลมจากเพื่อนดื่มสุราดงัแว่วมาเข้าหู

นางจึงหันไปมองชายหนุ่มรูปงามแล้วหลุดปากเอ่ยถาม “ท่านแต่งงาน

หรอืยงั”

จอกในมือชายหนุ่มถือค้างอยู่กลางอากาศ พร้อมเสียงอุทานของ 

ผู้ติดตามทั้งสองที่ดังขึ้นไม่ไกลนัก ทำาให้คาดเดาได้ว่าหานเฟิงกับหมิงเต๋อคง
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ลาดตระเวนเสรจ็แล้ว และคงได้ยนิบทสนทนาที่เพิ่งเกดิขึ้นอย่างชดัเจนอกีด้วย

ไป๋ลู่หลินพลันรู้สึกตัวว่าตนได้หลุดปากบางสิ่งออกไป ใบหน้างามจึง

แดงเรื่อขึ้น พร้อมข่มความกระดากอายคอยฟังคำาตอบ

“แต่งแล้ว แต่ภรรยาของข้าเสยีชวีติไปได้สองปีกว่าแล้ว”

เมื่อได้ฟังคำาตอบ หญิงสาวก็รีบเตือนตัวเองว่าไม่ควรดีใจกับคำาตอบ

นั้น โดยเฉพาะเมื่อใบหน้าคนตอบดำาคลำ้าลงอย่างเหน็ได้ชดั

“ข้าเสยีใจด้วย” ไป๋ลู่หลนิเอ่ยเสยีงอ่อย ขณะคนนั่งตรงข้ามนกึย้อนไป

ถึงความวุ่นวายที่อดีตภรรยาได้เคยก่อขึ้น ซึ่งหากนางไม่ตายด้วยนำ้ามือพวก

เดยีวกนั เขานี่แหละจะสงัหารนางทิ้งด้วยตวัเอง

“แล้วบุตรชายเล่า” เจ้าหนุ่มน้อยยงัคงเอ่ยถามอย่างไม่ลดละ ทำาให้คน

ที่เพิ่งถูกนับเป็นพี่ชายนึกไปถึงเด็กขี้โรคอายุไม่กี่เดือน ซึ่งเกิดจากพระสนม 

ตำ่าศกัดิ์ที่ชงิเสยีชวีติไปหลงัคลอด และทิ้งเดก็บรสุิทธิ์ผูไ้ม่ใช่เลอืดเนื้อเชื้อไขของ

เขาเอาไว้ แต่เพื่อป้องกนัการคดิแก่งแย่งราชบลัลงัก์จากเชื้อพระวงศ์ระดบัรอง

ลงมา เขาจงึไม่คดิปฏเิสธเดก็ที่หมอหลวงยงัไม่กล้ายนืยนัว่าจะมอีายุถงึห้าขวบ

หรอืไม่ และเลอืกจะนิ่งเฉยแทน

“มหีนึ่งคน”

คำาตอบของชายหนุม่ทำาให้รอยยิ้มพอใจผุดขึ้นบนใบหน้าเลก็ๆ ก่อนลม

จะพดัวบูเข้ามาอกีครั้งพร้อมการปรากฏกายของหานเฟิง และทำาให้การสนทนา

ของทั้งคู่หยุดลง

“อาลู่ เจ้าอย่าได้คดิให้น้องสาวแต่งงานให้คุณชายของข้าเลย” หานเฟิง

ที่หมดปัญญาจะอ้อมค้อมเปิดปากด้วยสหีน้ากระอกักระอ่วนเป็นที่สุด เพราะ

ผ่านไปไม่ถึงชั่วยาม เจ้าหนุ่มน้อยคนนี้ก็ได้พูดถึงสองสิ่งที่เจ้านายเขารังเกียจ

เป็นที่สุด ด้วยเหน็แก่ความเยาว์วยัและมติรภาพจรงิใจของเดก็หนุ่ม เขาจงึได้

ยอมพลกีายออกหน้าเช่นนี้

“เพราะเหตุใดถึงไม่ได้เล่า ถึงนางจะไม่สามารถให้กำาเนิดบุตรได้ แต่ 

พี่หลงเองกม็ทีายาทอยู่แล้ว แม้น้องสาวของข้าจะไม่ใช่กุลสตรใีนห้องหอ แต่
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หยกยอดบัลลังก์

นางก.็..งดงาม เฉลยีวฉลาด เชี่ยวชาญหมากพณิ และมชีาตกิำาเนดิที่ดพีร้อม 

นางเองกไ็ม่ได้มุ่งหวงัสามทีี่มยีศศกัดิ์หรอืรำ่ารวยเงนิทอง” เพราะเรื่องเงนิทอง

นั้นนางสามารถดแูลหาเลี้ยงสามไีด้อย่างสบาย ส่วนลาภยศนั้นยิ่งห่างไกลเท่าไร

ยิ่งดตี่อชวีติครอบครวัเท่านั้น

“หากท่านพบนางแล้ว...ไม่ชอบพอนาง ข้าย่อมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ

วาสนา” คุณชายรองตระกูลไป๋กล่าวต่ออย่างเปิดเผยใจกว้าง

“แน่นอน ดูจากรูปลกัษณ์ของเจ้าและแม่ทพัไป๋จิ้นเหอ คุณหนูตระกูล

ไป๋จะต้องงดงามเป็นหนึ่งในแผ่นดนิแน่ เพยีงแต่...นางอาจไม่สามารถยอมรบั

จำานวนอนุของนายข้าได้” หานเฟิงที่ตวัสั่นพั่บๆ กล่าวต่อ

เพราะชายในยคุนี้คงยากจะหาผูบ้รสิทุธิ์ผดุผ่องไม่เคยแตะต้องหญงิใด

ได้ ไป๋ลู่หลนิจงึเหลอืเงื่อนไขเพยีงหลงัจากแต่งงานกนั ผู้เป็นสามจีะต้องไม่รบั

อนุหรือภรรยาใดเพิ่มอีก แต่จำานวนอนุภรรยาที่อยู่ในบ้านก็ย่อมมีผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกผู้เป็นสามไีม่น้อย

“ท่านมีอนุมากเพียงนั้นเชียวหรือ” หญิงสาวถามขึ้นพร้อมสายตาคาด

คะเน

“ข้าไม่เคยนบั” หยางเหวนิหลงตอบพลางยกสุราขึ้นดื่ม

คนถามจึงทำาได้เพียงหรี่ตามองแล้วหันไปทางหานเฟิงแทน องครักษ์

กะพรบิตาปรบิๆ ก่อนจะเฉลยคำาตอบด้วยการยกมอืชูขึ้นสบินิ้ว

“สบิคน” ไป๋ลู่หลนิอุทานเสยีงสูง ทว่าหานเฟิงกลบัส่ายหน้า

“มากกว่านั้นหรอื” หญงิสาวถามขึ้นใหม่เสยีงแขง็

คราวนี้หานเฟิงไม่ปฏเิสธ ไป๋ลูห่ลนิจงึเม้มปากเข้าหากนัพลางส่งสายตา

ผดิหวงัไปยงั ‘พี่หลง’ ของตนแวบหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นอย่างตดัใจ

“หานเฟิง เจ้าพูดถกู ข้าไม่อยากรู้แล้ว” นางกล่าวพลางลกุขึ้นเดนิหน้าบึ้ง

ออกไปจากโต๊ะ โดยไม่ลมืส่งสายตาด่าคนมกัมากในกามไปให้เจ้านายของหานเฟิง 

อกีครั้ง

ยากนกัจะพบคนที่นางพอใจ เหตุไฉนฟ้าจงึให้นางเจอเขาช้านกั จนถงึ
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ขนาดมีอนุเต็มบ้านไปหมด ไป๋ลู่หลินคิดอย่างเจ็บใจ จนกระทั่งร่างเล็กลับ 

หายไป เสยีงเยน็ชาจากผู้เป็นนายที่นั่งอยู่จงึดงัขึ้น

“หานเฟิง เราควรตกรางวลัหรอืลงโทษเจ้าด”ี เมื่อสายตาของเจ้าหนุ่มน้อย

ที่เพิ่งจากไปทิ่มแทงเข้าไปในใจเขาไม่น้อย

หานเฟิงคุกเข่าลงทนัท ี “ฝ่าบาทโปรดลงโทษด้วยพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อม

สมควรตาย”

หมิงเต๋อพลันมาปรากฏกายคุกเข่าลงข้างผู้เป็นสหายอย่างร่วมทุกข ์

ร่วมสุขไม่ห่าง

เฉนิหย่งฉ ีฮ่องเต้องค์ปัจจบุนัเพยีงละเมยีดดื่มสรุาในจอกสดุท้ายอย่าง

เนิ่นนานและเงยีบสงบ ก่อนจะลุกขึ้นเดนิจากไป ทิ้งให้ราชองครกัษ์ที่ตดิตาม

ทั้งสองถอนใจอย่างโล่งอก ที่สามารถคุ้มครองชีวิตพวกตนและเจ้าหนุ่มน้อย

อาลู่ รวมถึงชีวิตส่วนพระองค์ของฮ่องเต้ไว้ได้สำาเร็จโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ 

ก่อนจะเดนิตามตดิผู้เป็นนายอย่างภกัดไีป

 




