บทนำ�

เสียงแตรประโคมดังกึกก้อง ณ ลานกว้าง ซึ่งปูพรมแดงทอดยาว
สู่บันไดสูงของต�ำหนักใหญ่อันเป็นสถานที่ประกอบพิธีส�ำคัญและทรงเกียรติ
ของวังหลวง เสียงกลองระรัวขึ้นเป็นสัญญาณให้ขบวนเกี้ยวหงส์อันเป็น
สัญลักษณ์ของผู้ก�ำลังจะด�ำรงต�ำแหน่งมารดาแห่งแผ่นดินเคลื่อนไปข้างหน้า
อย่างนุ่มนวลและสง่างาม
ขบวนเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แสดงถึงน�้ำพระทัยของฮ่องเต้ที่มีต่อสตรี
ภายในเกี้ยวได้เป็นอย่างดี ขณะเชื้อพระวงศ์ ทหารและขุนนางทุกชั้นต�ำแหน่ง
รวมถึงข้าราชบริพารผู้ร่วมอยู่ในราชพิธีหลายร้อยชีวิต ล้วนยืนส�ำรวมนิ่งสงบ
ก่อให้เกิดบรรยากาศอันน่าเกรงขาม
ขบวนเกี้ยวหงส์เคลื่อนอย่างสง่างามและหยุดลงหน้าบันไดที่ทอดสูง
อย่างเบามือ ก่อนนางก�ำนัลสองคนจะเปิดม่านด้านหน้าแยกออก และประคอง
สตรีผู้หนึง่ ซึง่ แต่งกายเต็มยศ สวมพระมาลาลักษณะเป็นโดมโค้งลาด ประดับ
ด้วยไข่มกุ และหงส์ทอง ด้านหลังพระมาลาประดับด้วยหางไก่ฟา้ ถัดลงมาเป็น
พวงระย้าจากสร้อยไข่มกุ ห้าเส้น ซึง่ มีเพียงผูด้ �ำรงต�ำแหน่งฮองเฮาเท่านัน้ จึงจะ
สวมได้
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ใบหน้าผุดผ่องของผูท้ กี่ า้ วลงมานัน้ งดงามจับตา โดยเฉพาะดวงตากลมโต
ที่ระยับดั่งดวงดาว ทว่ากิริยางามสง่าและองอาจกว่าสตรีทั่วไปนั้นกลับดึงดูด
ใจยิง่ กว่า และนัน่ อาจเป็นเหตุผลว่าเหตุใดสตรีนางหนึง่ จึงสามารถชนะใจฮ่องเต้
ผูท้ สี่ บื ต่อไปให้ชนรุน่ หลังได้จารึกไว้ในประวัตศิ าสตร์ ในพระปรีชาสามารถและ
ความคิดที่ก้าวไกลเกินกว่ากษัตริย์องค์ใด รวมถึงพระหทัยที่แกร่งกร้าวและ
ไม่เคยยอมอ่อนข้อให้ใคร นอกจาก...
การเคลื่อนไหวของฮ่องเต้ท�ำให้บุคคลน้อยใหญ่ในราชส�ำนักต่างลอบ
มองด้วยสีหน้าประหลาดใจ เมือ่ เห็นฮ่องเต้ผมู้ สี หี น้าเคร่งขรึมไปจนถึงวางเฉย
เป็นนิจ ซึ่งควรจะคอยอยู่ในต�ำแหน่งสูงสุด ณ หน้าต�ำหนัก แต่เวลานี้กลับมา
ประทับคอยที่เชิงบันไดสูง แม้วรองค์สูงสง่า พระพักตร์หล่อเหลาสะดุดตา
ยังคงนิ่งเฉย ทว่ายามพระเนตรคมปลาบทอดมองผู้ถูกประคองลงจากเกี้ยว
ดวงตาสีนิลทรงอ�ำนาจก็เปล่งแสงพราวระยับด้วยความพอใจ
แม้จะเคยได้ยนิ ข่าวลือจากฝ่ายในมาหนาหูว่าฮ่องเต้โปรดปรานคุณหนู
ตระกูลไป๋ผู้นี้เหนือใคร เข้าวังเพียงไม่นานก็มีพระประสงค์แต่งตั้งขึ้นเป็น
ฮองเฮา ทัง้ ทีช่ าติตระกูลของนางเป็นเพียงบุตรสาวของขุนนางระดับล่าง อีกทัง้
นางยังเคยลั่นวาจาปฏิเสธต�ำแหน่งฮองเฮาต่อหน้าพระพักตร์อย่างไม่รู้ฟ้าสูง
แผ่นดินต�่ำอีกด้วย
แต่เมื่อมีขุนนางผู้เสียผลประโยชน์คิดอาศัยเรื่องนี้กล่าวทัดทานการ
แต่งตั้งนางขึ้นเป็นฮองเฮา ฮ่องเต้ก็ทรงลงพระอาญาขุนนางผู้นั้นสถานหนัก
อันเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู เหล่าขุนนางผู้คิดโต้แย้งจึงต่างปิดปากเงียบกริบ
ในยุคสมัยที่ฮ่องเต้สามารถรวบรวมอ�ำนาจยึดครองแผ่นดินใต้หล้าทั้งหมดไว้
ในก�ำมือ โดยไม่ต้องพึง่ พิงอ�ำนาจของใครเช่นนี้ แม้แต่ขุนนางผู้สร้างคุณูปการ
ต่อแผ่นดินก็ไม่โง่พอจะกล้าขัดพระประสงค์ โดยเฉพาะยิ่งเรื่องนี้เป็นกิจ
ของฝ่ายในไม่ใช่กิจของบ้านเมือง ใครอยากมีหัวไว้รับใช้ยิ่งไม่ควรก้าวก่าย!
แม้ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีจะส�ำรวมกิริยาก้มหน้ามองพื้น แต่ทุกสายตา
ต่างลอบมองเหตุการณ์เบื้องหน้า เมื่อเห็นฮ่องเต้ยื่นพระหัตถ์ไปรอรับสตรี
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ตรงหน้าอย่างรอคอย ขณะสตรีทเี่ พิง่ ก้าวลงจากเกีย้ วหงส์เงยหน้าขึน้ สบพระเนตร
อบอุ่นที่มองมา และรอยยิ้มที่เผยขึ้นของผู้ที่ยืนรอคอยก็ท�ำให้เหล่าขุนนาง
ทีเ่ หลือบเห็นรีบก้มหน้าต�ำ่ ลงฉับพลัน เมือ่ ไม่คาดคิดว่าฮ่องเต้ผเู้ คยมีแต่สหี น้า
เด็ดขาดเย็นชาจะแย้มพระสรวลได้ด้วย
ทว่าไป๋ลู่หลินผู้นี้กลับช่างบังอาจนัก ที่มีท่าทีลังเลใจอย่างเห็นได้ชัด
ท่ามกลางเหล่าขุนนางน้อยใหญ่นับร้อย เหล่าทหารกล้าและข้าราชบริพารนับ
พัน รวมถึงราชโองการแต่งตั้งต�ำแหน่งฮองเฮาที่รอคอยการประกาศ ต่อให้
นางมีปีกบินหรือตายลงตรงหน้า ต�ำแหน่งฮองเฮาก็ย่อมตกเป็นของนางอย่าง
แน่นอน!

หนึ่ง

นางเอกในนิยายหรือซีรีส์ที่เดินทางข้ามกาลเวลาจากยุคปัจจุบันมาสู่
อดีต ล้วนเป็นบุคคลที่มีความสามารถประกอบวิชาชีพอันน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยรบพิเศษ ต�ำรวจสากล แพทย์ผ่าตัดฝีมือดี นักแสดงชื่อดัง จนได้ใช้วิชา
ความรูท้ เี่ รียนรูจ้ ากอนาคตมาสร้างชือ่ และความได้เปรียบเหนือชัน้ กว่าคนทัว่ ไป
รวมถึงก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งที่ครอบครองอ�ำนาจสูงส่งของฝ่ายใน ตั้งแต่ฮองเฮา
พระสนม พระชายาในท่านอ๋อง ตลอดจนฮูหยินเอกของมหาเสนาบดี หรือ
ฮูหยินใหญ่ท่านแม่ทพั
แต่ตัวนางนั้นเป็นประชากรในโลกอนาคตที่ธรรมดาสามัญอย่างยิ่ง
เพราะเพิ่งเรียนจบคณะบริหารธุรกิจระดับมหาวิทยาลัยไม่นาน ก็เจอเคราะห์
กรรมครั้งใหญ่ต้องสังเวยชีวิตไปในอุบัติเหตุรถยนต์ทั้งที่ชีวิตเพิ่งเริ่มต้น แต่
เพราะเป็นลูกคนเดียวที่บิดามารดาไม่อยู่บนโลกแล้ว อย่างน้อยจึงหมดห่วง
ไฉนเลยจึงลืมตาตื่นขึ้นมาอยู่ในร่างเด็กน้อยวัยสี่ขวบที่ป่วยหนักจน
เสียชีวิตไปได้กส็ ุดจะรู้!
หลังจากนั้นทุกคนล้วนเรียกนางว่า ‘ไป๋ลู่หลิน’ คุณหนูตระกูลไป๋ ผู้
รอดพ้นจากความตายและฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงได้อย่างปาฏิหาริย์ แต่พี่ชาย
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ฝาแฝดของนาง ไป๋ลเู่ หวินกลับไม่โชคดีเช่นนัน้ เมือ่ ท่านหมอท�ำได้เพียงประคับ
ประคองร่างกายที่อ่อนแอแต่ก�ำเนิดของเด็กชายไว้ได้เท่านั้น
ความโชคดีอย่างทีส่ ดุ ของนางเมือ่ ข้ามเวลามามีอยูส่ องอย่างคือ หนึง่ ได้
หลงข้ามเวลามาอยู่ในยุคของฮ่องเต้เฉินหย่งฉี แม้ยามนี้จะยังพระเยาว์และ
ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะทรงรวบรวมอ�ำนาจได้เบ็ดเสร็จ แต่จากวิชา
ประวัตศิ าสตร์ทจี่ �ำได้คร่าวๆ ว่ายุคสมัยของพระองค์นนั้ ถือเป็นยุครุง่ เรืองทีส่ ดุ
ยุคหนึ่งของจีน ด้วยฮ่องเต้มีพระปรีชาชาญมากความสามารถ จนได้รับการ
บันทึกว่าเป็นกษัตริย์นักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ ทรงน�ำพาบ้านเมืองก้าวสู่ยุคทอง
ประชาราษฎร์เป็นสุข แผ่นดินสงบสันติ แผ่นดินทองที่รออยู่ยามร่างนี้เติบโต
ขึ้นจึงน่าเฝ้าคอยไม่น้อย
โชคอย่างที่สองก็คือ การได้มาอยู่ในร่างของคุณหนูไป๋ผู้มีบิดามารดา
เป็นที่เคารพรักเหนือคนทั่วไป บิดาของนาง...ไป๋จิ้นฝาน อดีตเคยเป็นแม่ทัพ
มากฝีมอื และเพราะยึดมัน่ สละชีพ ก็ขอปกป้องราชวงศ์จนขาพิการไปหนึง่ ข้าง
อดีตฮ่องเต้จงึ พระราชทานป้ายสรรเสริญตระกูลไป๋ในฐานะตระกูลผูภ้ กั ดี และ
แต่งตัง้ ไป๋จนิ้ ฝานเป็นเจ้าเมืองจินฟง แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ใกล้ชายแดน แต่กเ็ ป็น
จุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่ต้องคอยจับตามอง และเป็นผลพลอยได้ท�ำให้ตระกูล
ไป๋ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวังวนการเมืองภายในราชส�ำนัก ที่ต้องเจอกับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้
ในขณะที่ซ่งเหม่ยอิง ภรรยาเพียงหนึ่งเดียวของไป๋จิ้นฝานนั้นเป็นสตรี
ที่เพียบพร้อมทั้งรูปโฉมและคุณสมบัติ มาจากตระกูลพ่อค้าชาชื่อดัง ทั้งสอง
รักมัน่ ยึดหลักผัวเดียวเมียเดียวในการครองเรือน ตระกูลไป๋จงึ มีเพียงคุณชาย
ใหญ่ไป๋จนิ้ เหอ ทายาทของตระกูล หลายปีผา่ นไปก็ด�ำเนินรอยตามบิดาในอดีต
และเริ่มสร้างชื่อให้ตระกูลหลังจากได้แสดงความสามารถหลายต่อหลายครั้ง
จนขึ้นเป็นแม่ทพั หนุ่มที่อายุน้อยที่สุด
ทว่าผู้คนในเมืองจินฟงต่างเห็นว่าตระกูลไป๋นั้นอาภัพเรื่องบุตรธิดา
ล�ำดับต่อมาอย่างยิ่ง เมื่อคุณหนูกับคุณชายรอง แฝดหงส์มังกรที่ท่านเจ้าเมือง
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เฝ้าคอย ซึ่งเกิดหลังคุณชายใหญ่หลายปี เกิดมาก็มีสุขภาพอ่อนแอ เกิด
ป่วยหนักตอนอายุไม่ถงึ สีข่ วบ ท่านหมอถึงกลับเอ่ยว่าคุณหนูไป๋หากเติบโตขึน้
อาจไม่สามารถให้ก�ำเนิดบุตรได้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากยารักษามากมาย
ที่ร่างกายต้องเผชิญ ในขณะที่คุณชายรองเองคงมีอายุได้ไม่ยืนยาวนัก
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลังจากท่านหมอรักษาชีวิตบุตรธิดาฝาแฝด
ของไป๋จิ้นฝานไว้ได้ ไป๋ลู่หลินก็สามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมาเติบโตแข็งแรง
ไป๋จนิ้ ฝานกับภรรยาจึงไม่สนใจค�ำเล่าลือใดๆ ภายนอก ต่างตัง้ ใจเลีย้ งดูบตุ รธิดา
ทั้งสามด้วยความรักอย่างเต็มก�ำลัง และอบรมสั่งสอนโดยไม่มีแบ่งแยกเพศ
ใครจะคาดคิดว่าหลังคุณหนูไป๋ฟื้นจากความตายจะสามารถฟื้นฟู
ร่างกายจนแข็งแรง เรียกร้องจะฝึกวิทยายุทธ์กบั บิดา และขอเรียนรูก้ ารค้าขาย
กับมารดาซึ่งพบว่าบุตรสาวมีพรสวรรค์ด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง
ไป๋ลู่หลินเล็งเห็นว่าร่างกายที่ตนได้มานี้ แม้จะงดงามทุกสัดส่วน ทว่า
เมื่อเติบโตขึ้นคงยากจะออกเรือนได้ โดยเฉพาะในโลกที่คุณค่าของสตรีอยู่ที่
การให้ก�ำเนิดบุตร และเพราะเป็นดวงวิญญาณของผู้มาจากอนาคต แม้จะ
เติบโตในโลกอดีตอีกครั้ง ทว่าหัวใจกลับไม่อาจยอมรับค่านิยมสามภรรยา
สี่อนุของบุรุษในยุคนี้ได้
เมื่อตนไม่สามารถมีบุตร และไม่อาจยินยอมให้ผู้เป็นสามีมีภรรยา
คนอื่นได้ ย่อมต้องมองหาหนทางรอดด้วยวิธีอื่น
ไป๋ลหู่ ลินผูไ้ ด้มโี อกาสใช้ชวี ติ อีกครัง้ เมือ่ เติบโตขึน้ จึงแต่งกายเป็นบุรษุ
ยามออกนอกจวน ผูค้ นในเมืองจินฟงต่างรูจ้ กั นางในฐานะไป๋ลเู่ หวิน คุณชายรอง
ตระกูลไป๋ ผู้มใี บหน้าหล่อเหลา รูปร่างสูงสง่า แม้จะดูบอบบางเกินบุรุษไปบ้าง
แต่ผู้คนล้วนคิดว่าเป็นเพราะร่างกายไม่แข็งแรงมาตั้งแต่ก�ำเนิด ในขณะที่
คุณหนูไป๋นั้นร่างกายอ่อนแอเกินกว่าจะออกมาจากจวนได้ แทบทุกวันจะมี
ท่านหมอเข้าออกจวนเจ้าเมืองไม่ได้ขาด
แม้วา่ บุตรสาวของไป๋จนิ้ ฝานจะได้รบั การกล่าวขานว่างามล่มเมือง อีกทัง้
มากความสามารถ ทว่าเพราะร่างกายทีอ่ อ่ นแอและอาจไม่สามารถให้ก�ำเนิดบุตร
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เมือ่ ถึงวัยออกเรือนจึงไม่มใี ครกล้ามาสูข่ อมากนัก แต่ครัง้ นีก้ เ็ ป็นอีกครัง้ หนึง่ ...
เสียงเอะอะจากภายนอกดังขึน้ ท�ำให้รา่ งหนุม่ น้อยทีก่ ม้ หน้าก้มตาตรวจ
ยอดขายและบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่บนชั้นสองของร้านฉิงชวน ร้านค้าชื่อดัง
ขมวดคิ้วก่อนจะเงยหน้าขึ้น
“ข้างนอกเกิดเรื่องอะไรขึ้น” เสียงที่เอ่ยถามกังวานใสเฉกเช่นสตรี
สาวใช้ข้างกายจึงเดินไปที่ริมหน้าต่าง มองกลุ่มคนที่ก�ำลังมุงดูขบวน
หาบสีแดงซึ่งถูกหามมาตามถนนใหญ่อย่างเอิกเกริก คล้ายขบวนสู่ขอของผู้มี
ยศศักดิ์ ลี่จูหันหลังกลับเพื่อรายงานคุณหนูของตน แต่ก็ช้ากว่าหลงจู๊ที่วิ่ง
กระหืดกระหอบขึ้นมาชั้นบน
“แย่แล้วขอรับคุณหนู คนของจวนอ๋องเฉินเพ่ยสือส่งแม่สอื่ มาทาบทาม
คุณหนูตระกูลไป๋ไปเป็นอนุขอรับ” ซือเป่าผู้เป็นหลงจู๊ที่คุณหนูไป๋ไว้วางใจและ
มอบหมายให้ดแู ลร้านค้าในเครือทัง้ หมดของฉิงชวนกล่าวเสียงกระหืดกระหอบ
ลืมแม้กระทั่งค�ำที่ต้องเรียกขานยามอยู่นอกจวน
เสียงตบโต๊ะดังปัง ท�ำให้ทงั้ ลีจ่ แู ละซือเป่าสะดุง้ ตกใจ มองดวงตาคูส่ วย
วาววับของผู้เป็นนาย
ใครบ้างจะเดาไม่ออกว่าอ๋องชั่วผู้นั้นต้องการอะไร เมื่อหลายวันก่อน
ได้ข่าวว่าอ๋องหนุ่มไปถูกตาต้องใจบุตรสาวขุนนางขัน้ สองผู้หนึง่ เข้า จึงต้องการ
สู่ขอมาเป็นพระชายารอง ทว่าสตรีนางนั้นกลับบอกว่ามีชายในดวงใจอยู่แล้ว
ก็คอื แม่ทพั ไป๋จนิ้ เหอ สร้างความโกรธแค้นให้เฉินเพ่ยสือทีช่ งิ ชังพีใ่ หญ่ของนาง
อยู่ก่อนแล้ว จึงคิดแก้แค้นด้วยการมาสู่ขอน้องสาวอีกฝ่ายไปเป็นอนุ
หลายปีมานี้ไป๋ลู่หลินใช้ชื่อคุณชายรองก่อร่างสร้างกลุ่มการค้าฉิงชวน
ที่ประกอบการค้าทั้งแพรพรรณ เครื่องหอม เครื่องประดับ และเครื่องประทิน
โฉม โชคดีสินค้าที่ออกมาล้วนเป็นที่ต้องการของผู้มีฐานะและราชส�ำนัก ด้วย
ความสามารถและความพากเพียรบากบั่นของไป๋ลู่หลิน ไม่นานการค้าเล็กๆ
ก็เติบโตขึ้นจนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำมหาศาล จนตระกูลไป๋กลายเป็น
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ตระกูลที่ร่ำ� รวยติดอันดับควบคู่ไปกับการมีชื่อเสียงในเรื่องความภักดี
แต่เพราะบิดาเป็นเพียงขุนนางระดับล่าง เฉินเพ่ยสือจึงคิดลบหลูต่ ระกูล
ไป๋ด้วยการสู่ขอบุตรสาวเพียงคนเดียวไปเป็นอนุ ทุกอย่างก็เพียงเพื่อยั่วโมโห
พี่ใหญ่ของนางเท่านั้นเอง
แม้เฉินเพ่ยสือจะเป็นอ๋องทีด่ ูไร้ความสามารถ แต่อาศัยว่าเป็นบุตรชาย
คนเดียวของท่านอ๋องเฉินเหยียนจวิ้น ผู้มีศักดิ์เป็นพระปิตุลาของฮ่องเต้ และ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้ส�ำเร็จราชการในช่วงสามปีแรกที่ฮ่องเต้ขึ้นครองราชย์ ถึง
ท่านอ๋องเฉินเหยียนจวิ้นจะสิน้ ไปกว่าสองปีแล้ว แต่คุณความดีที่สั่งสมมาก็ยัง
ท�ำให้ฮ่องเต้เลือกที่จะปิดตาข้างหนึ่ง มองข้ามเรื่องชั่วช้าที่เฉินเพ่ยสือก่อขึ้น
ตราบเท่าทีอ่ กี ฝ่ายไม่ได้กอ่ เรือ่ งเดือดร้อนใหญ่โต ซึง่ ไม่รเู้ มือ่ ไรความอดทนของ
ฮ่องเต้จะสิ้นสุดลงเสียที นางจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวอยู่แบบนี้
สตรีในชุดบุรุษผุดลุกขึ้น ดวงหน้าผุดผาดเผยความงามเกินชายทั่วไป
แม้จะสามารถเลียนแบบอากัปกิรยิ าของบุรุษได้โดยไม่ผิดเพีย้ น อีกทัง้ วรยุทธ์
ที่ฝึกฝนมาร่วมสิบปี แม้ไม่เยี่ยมยุทธ์ แต่ก็ช่วยเสริมสร้างความงามสง่าและ
องอาจไม่น้อย มองผ่านๆ ก็อาจเชื่อได้โดยทันทีว่าคนตรงหน้าคือคุณชาย
เจ้าส�ำอางจากตระกูลขุนนางผู้หนึ่ง และส�ำหรับผู้คนในเมืองจินฟงที่พบเห็น
หญิงสาวในฐานะคุณชายรองผู้ดูแลกิจการของฉิงชวน ล้วนมองข้ามใบหน้าที่
งดงามเกินบุรุษไปนานแล้ว และเห็นเพียงคุณชายหน้าหยกคนหนึ่งเท่านั้น
ไป๋ลหู่ ลินสะบัดพัดประจ�ำตัวคลีอ่ อก ก่อนจะออกเดินไปยังจวนเจ้าเมือง
ซึง่ ตัง้ อยูห่ า่ งจากร้านฉิงชวนไม่ไกลนัก โดยมีลจี่ สู าวใช้คนสนิทก้าวตามไปด้วย
ใบหน้าร้อนใจ กว่าจะฝ่าผู้คนเข้าไปยังจวนด้านในได้ การพูดคุยก็เริ่มต้นไป
แล้ว
ไป๋จนิ้ ฝานกับผูเ้ ป็นภรรยาก�ำลังต้อนรับเจ้าอ๋องชัว่ อยูด่ า้ นในด้วยใบหน้า
ฝืนทน จนนางเกรงว่าบิดาทีเ่ ป็นคนตรงสัตย์ซอื่ จะทนไม่ไหว และชกหน้าเจ้าคน
ลอยหน้าลอยตาผู้กล้ามาสู่ขอบุตรสาวสุดที่รักไปเป็นอนุ ต่อให้เป็นต�ำแหน่ง
พระชายาเอก ท่านเจ้าเมืองก็ไม่คิดจะยกบุตรสาวให้คนอย่างเฉินเพ่ยสือ ซึ่ง
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อีกฝ่ายก็ราวกับนกรู้ว่าไป๋จิ้นเหอไม่อยู่ในจวน และต่อให้รู้ข่าวในยามนี้ก็คง
เดินทางกลับมาไม่ทัน เพราะแม่ทพั ไป๋เพิ่งได้รับราชโองการลับให้ออกเดินทาง
ไปยังเมืองหลวงเมื่อเช้านี้เอง
ว่าแต่เฉินเพ่ยสือรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร
“คารวะท่านอ๋อง” ไป๋ลู่หลินที่กลับมาถึงจวนเอ่ยขึ้น อย่างไรธรรมเนียม
ก็ยังคงต้องปฏิบัติ
สีหน้าหยิง่ ยโสของแขกสูงศักดิผ์ ไู้ ม่ได้รบั เชิญหันมามองหนุม่ น้อยทีเ่ พิง่
มาถึงจวน คุณชายรองตระกูลไป๋ ท่วงท่างามสง่า ดูนิ่งสงบ ต่างจากท่าที
เย่อหยิ่งจองหองของไป๋จ้นิ เหอ
‘ดูแล้วน่าจะจัดการได้ไม่ยาก’ อ๋องหนุ่มคิด
ไป๋ลู่หลินเดินไปนั่ง ขณะแม่สื่อชักแม่น้ำ� ทั้งห้าพรรณนาคุณงามความดี
ของชายสูงศักดิ์ตรงหน้า ที่ไม่รู้สรรหาเรื่องเท็จใดมาพูด จนกระทั่งกล่าวจบ
จึงรอฟังค�ำตอบรับจากท่านเจ้าเมืองและฮูหยิน
‘เป็นแค่ขุนนางตัวเล็กๆ คงไม่กล้าปฏิเสธเชื้อพระวงศ์กระมัง’ แม่สื่อ
คิด ยอมรับว่าตอนแรกที่เข้ามา ตนยังหวาดหวั่นต่อคุณชายใหญ่ผู้เป็นแม่ทัพ
ขวัญกล้าผู้ค�ำนึงถึงความถูกต้องมากกว่าเห็นแก่หน้าผู้ใด โชคดีนักที่อีกฝ่าย
ไม่อยู่ หญิงวัยกลางคนลอบถอนใจ
ทว่าคนทีเ่ อ่ยขึน้ กลับเป็นคุณชายรอง “เป็นบุญของน้องเล็กทีจ่ ะได้เป็น
อนุภรรยาของท่านอ๋อง”
เฉินเพ่ยสือมีสีหน้าพออกพอใจ ก่อนเสียงทอดถอนใจของหนุ่มน้อย
จะดังตามมา
“แต่น่าเสียดาย”
คนเพิ่งจะพอใจหันขวับไปจ้องคนพูดตาเขม็ง ว่าตกลงมันยังไงกันแน่
“ท่านอ๋องคงไม่ทราบ น้องเล็กเคยป่วยหนักครั้งยังเด็กเกือบเอาชีวิต
ไม่รอด จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระโพธิสัตว์ว่าชั่วชีวิตจะไม่ออกเรือน จะคอย
อยูป่ รนนิบตั ทิ า่ นพ่อท่านแม่ ไม่คดิ สมรส นอกจากผูท้ จี่ ะมาเป็นสามีจะสามารถ
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ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้สามข้อ” คุณชายรองตระกูลไป๋เอ่ยอย่างแสนเสียดาย
“ว่าไป” แขกผู้สูงศักดิ์กัดฟันกล่าวเสียงห้วน ดูเจ้าหนุ่มน้อยตรงหน้า
จะไม่คดิ ยกน้องสาวให้ตนง่ายๆ ดังคาด
“หนึ่ง...ต้องแต่งนางเป็นภรรยาเอก ไม่รังเกียจที่นางอาจไม่สามารถให้
ก�ำเนิดบุตรได้ และนับจากแต่งนางเป็นภรรยา ห้ามผู้เป็นสามีแต่งภรรยาหรือ
อนุอนื่ ใดอีก สอง...อ�ำนาจและทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของสามีต้องแบ่งออกเป็นของ
นางครึง่ หนึง่ สาม...เพือ่ แสดงความจริงใจทีม่ ใี ห้ ผูจ้ ะมาเป็นสามีของนางจะต้อง
ปูพรมแดงรับเจ้าสาวไปทั่วถนนหนทางในเมืองจินฟง จึงจะสามารถเริ่มพิธี
แต่งงานได้”
“เงือ่ นไขบ้าบออะไร! น้องสาวของเจ้าเสียสติไปแล้วหรือไร ข้าไม่รงั เกียจ
ทีน่ างไม่อาจมีลกู ได้กด็ แี ค่ไหน การมีหลายภรรยามากอนุลว้ นเป็นเรือ่ งธรรมดา
ของบุรุษ จะต้องแต่งนางเป็นภรรยาเอกนับเป็นเรื่องไร้เหตุผล ข้าไม่เชื่อหรอก
ว่าหากไม่ท�ำตามเงือ่ นไขไม่วา่ ข้อใด ยืนยันรับนางเป็นอนุ จะท�ำให้พระโพธิสตั ว์
ทวงวิญญาณของนางคืนไปจริงๆ” อ๋องเฉินเพ่ยสือตวาดขึ้นอย่างหัวเสีย อย่า
คิดว่าเขาไม่รู้เท่าทันแผนการนี้ ต่อให้ไป๋ลู่หลินเกิดตายไปจริงๆ เขาก็แค่แต่ง
อนุใหม่จะเดือดร้อนเรื่องอะไร
เสียงจุ๊ปากดังขึ้น ก่อนรอยยิ้มหม่นเศร้าของคุณชายรองจะปรากฏ
“ท่านอ๋องพูดผิดไปแล้ว ดวงวิญญาณที่พระโพธิสัตว์จะน�ำไปไม่ใช่ดวง
วิญญาณของนาง แต่เป็นของท่าน ผู้จะมาเป็นสามีของนางต่างหาก ท่านอ๋อง
คงเคยได้ยินเรื่องของบุตรชายคนโตของท่านเสนาบดีกรมโยธาบ้างกระมัง ที่
อยู่ๆ คนในจวนก็เริ่มล้มป่วยและตายเพิ่มทีละคน ตั้งแต่ข้ารับใช้ระดับล่าง
อนุภรรยา จนมาถึงฮูหยินใหญ่และบุตรทีย่ งั เล็กนัก ไม่นานหลังจากนัน้ บุตรชาย
คนโตก็สิ้นชีวิตลงในที่สุด”
ขนของเฉินเพ่ยสือลุกชัน ใครบ้างไม่เคยได้ยินเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้น
เพราะแทบจะกลายเป็นการตายล้างจวนเลยทีเดียว แม้แต่ข้าราชส�ำนักยังส่ง
คนไปตรวจสอบที่มาที่ไป สุดท้ายก็ยังไม่ได้ข้อสรุป

winwin

17

คุณชายรองตระกูลไป๋ทอดถอนใจและท�ำท่าอิดออดไม่อยากเอ่ยปาก
“หลายวันก่อนที่คนรับใช้ระดับล่างในจวนนั้นจะเริ่มเจ็บป่วย ท่านเสนาบดี
กรมโยธาได้เอ่ยปากขอลูห่ ลินไปแต่งเป็นภรรยารองให้แก่บตุ รชายคนโต พีใ่ หญ่
ก็ได้ปฏิเสธและเล่าถึงเงื่อนไขดังกล่าวออกไป ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมเชื่อ
ยังดึงดันส่งของหมัน้ มาทีจ่ วนในหลายวันถัดมา และอย่างทีท่ า่ นอ๋องทรงทราบ
โทษของการผิดค�ำสาบานจึงได้เริ่มต้นขึ้น”
นางนึกขึ้นได้ว่าเมื่อต้นปีนี้เอง ที่บุตรชายคนโตของท่านเสนาบดีกรม
โยธาคิดอยากแต่งภรรยารองจากตระกูลพ่อค้าเพื่อมาช่วยบริหารงานการค้า
ที่เพิ่งเริ่มต้น จึงหมายตาไป๋ลู่หลินบุตรสาวตระกูลไป๋ผู้ภักดี น้องสาวแม่ทัพ
อนาคตไกล ซึ่งมีมารดามาจากตระกูลฝั่งพ่อค้า ที่มีความส�ำเร็จของกิจการ
ฉิงชวนเป็นเครื่องการันตีความสามารถทางด้านการค้าของคนในตระกูลได้
เป็นอย่างดี
ดังนัน้ ต่อให้ไป๋จนิ้ ฝานปฏิเสธทางตรงหรือทางอ้อมอย่างไร อีกฝ่ายก็ยงั
ยืนยันค�ำเดิมหนักแน่น โชคดีที่หลังวันส่งของหมั้น อยู่ดีๆ คนรับใช้ในจวน
คุณชายใหญ่กเ็ ริม่ ล้มป่วยและเสียชีวติ หลังจากนัน้ คนในจวนตัง้ แต่บา่ วระดับ
ล่างไปจนถึงเจ้านายก็เริ่มล้มป่วยกระทั่งเสียชีวิตลง จะว่าเป็นโรคติดต่อ แต่
คนนอกจวนที่ใกล้ชิดกลับไม่ได้รบั ผลกระทบ
นางเคยได้ยนิ พี่ใหญ่สันนิษฐานว่าสาเหตุอาจเกิดจากการถูกยาพิษ แต่
จะเป็นฝีมือใครก็สุดจะคาดเดา เมื่อฝ่ายสืบสวนไม่สามารถค้นหาหลักฐาน
ได้ ส่วนคนที่คาดเดาเหตุผลที่แท้จริงออกย่อมเก็บเป็นความลับ นางจึง
ขอใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้เสียเลย
“ไม่...จริง ก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้น” เฉินเพ่ยสือปฏิเสธอย่างวางมาด
ทั้งที่ใบหน้าซีดขาว เหงื่อกาฬเริ่มแตกพลั่ก
คุณชายรองลุกขึ้นยืน สองมือประสานพร้อมรอยยิ้มกว้างยินดี “ถ้า
เช่นนั้น อีกสามวันก็เชิญท่านอ๋องส่งของหมั้นมาสู่ขอได้เลย ใครกันจะปฏิเสธ
เขยขวัญอย่างท่านอ๋องได้ พี่ใหญ่รู้เข้าจะต้องยินดีเป็นอย่างยิ่ง น้องเล็กจะได้
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เป็นฝัง่ เป็นฝา ค�ำสาป...เอ่อ...ค�ำสาบานนีจ้ ะต้องไม่เกิดขึน้ อีกครัง้ อย่างแน่นอน”
ท่านอ๋องพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ขณะแม่สื่อสังเกตสีหน้าคนว่าอย่าง
ระแวดระวังพร้อมทิ้งระยะห่าง ด้วยเกรงค�ำสาปแช่งนั้นจะลามมาติดตนด้วย
เฉินเพ่ยสือเม้มริมฝีปากไม่กล่าวรับค�ำ เพราะเขาไม่มที างเอาชีวติ สูงค่า
ของตนมาเสี่ยงแลกกับอนุคนเดียวหรอก ชายหนุ่มจึงตวาดเรียกแม่สื่อเสียง
ห้วนอย่างเสียหน้า
“กลับ!” แล้วเขาก็ผดุ ลุกขึน้ เดินออกไปทางประตูจวนราวกับมีไฟลนก้น
โดยมีแม่สื่อก้าวตามพร้อมเรียกคนขนของกลับอย่างไม่รอช้า
หลังจากนั้นเสียงหัวเราะหวานใสจึงดังขึ้นอย่างกลั้นไม่อยู่ ท่ามกลาง
สายตาอิดหนาระอาใจของท่านเจ้าเมืองกับฮูหยิน
“หากท่านอ๋องไม่หลงเชื่อค�ำสาบานที่เจ้าตั้งขึ้นมา เจ้าจะท�ำอย่างไร”
มารดากล่าวพลางค้อนควัก
“โธ่ ท่านแม่ ถึงวันนี้เขาจะไม่ปักใจเชื่อ แต่จวนอ๋องมีคนพ�ำนักอยู่ตั้ง
มากมาย ทั้งข้ารับใช้ ไหนจะอนุอกี นับไม่ถ้วน ข้าไม่เชื่อหรอกว่าทั้งจวนจะไร้
คนป่วยแม้แต่คนเดียว ทุกครั้งที่เขาเห็นว่ามีใครในจวนแสดงอาการเจ็บป่วย
แม้เพียงน้อยนิด คงไม่วายต้องหยุดคิดถึงค�ำสาปที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งเขายัง
เป็นคนขี้ขลาด ไม่ได้มีใจรักใคร่ใครจริงนอกจากตัวเอง หรือต่อให้ไม่เป็นไป
ดังคาด แล้วท่านอ๋องเกิดยังดึงดันจะสู่ขอข้าเป็นอนุอกี ข้านีแ่ หละจะช่วยท�ำให้
ค�ำสาปนั้นบังเกิดผลเอง อาจจะเริ่มจากอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ของคน
ในจวนอ๋องก่อน เป็นอย่างไรล่ะท่านแม่”
“เจ้านีน่ ะ ทีนคี้ งไม่มใี ครคิดสูข่ อเจ้าอีกแล้ว ลูห่ ลิน” ฮูหยินไป๋กล่าวเสียง
ขุ่นใจระคนห่วงใย พลางทุบหลังสามีที่กล้าหลุดเสียงหัวเราะอย่างให้ท้าย
บุตรสาว แม้ภายในใจจะเห็นด้วยกับบุตรสาวว่าไม่ได้แต่งงานก็ยงั ดีกว่าต้องไป
เป็นอนุใคร โดยเฉพาะคนอย่างเฉินเพ่ยสือ
ทว่าปัญหาหนึ่งเพิ่งจะผ่านไป อีกปัญหาก็วิ่งไล่กวดตามมาติดๆ เมื่อ
เสียงประกาศราชโองการดังขึ้นที่หน้าจวนเจ้าเมือง

winwin

19

“ตระกูลไป๋รบั ราชโองการ!”
ไป๋จนิ้ ฝานมีสหี น้าประหลาดใจ ทว่าไม่รอช้าทีจ่ ะน�ำหน้าภรรยาและบุตร
สาวไปคุกเข่าลงที่ลานกว้างทางเข้าจวน ก่อนผู้ถือสาสน์จะประกาศราชโองการ
“เนือ่ งจากเผ่าหนีวจ์ วิ ละเมิดสัญญาทีม่ มี าช้านาน ไม่สง่ เครือ่ งบรรณาการ
เข้าวังหลวงตามข้อตกลงที่ให้ไว้ อีกทั้งยังหาญกล้าจับตัวฮูหยินและบุตรสาว
แม่ทพั นายกองหลายคนเป็นตัวประกัน ฝ่าบาทมีพระบัญชาให้คุณชายตระกูล
ไป๋เร่งเดินทางไปสมทบกับก�ำลังพลที่ชายแดน เพื่อวางแผนร่วมกับแม่ทัพ
นายกองแนวหน้าชิงตัวประกันทั้งหมดกลับมาโดยปลอดภัย”
การมีราชโองการเร่งด่วนนั้นไม่แปลก คุณชายตระกูลไป๋ย่อมหมายถึง
ไป๋จิ้นเหอผู้ด�ำรงต�ำแหน่งแม่ทัพในปัจจุบัน แต่สิ่งที่คนในตระกูลต่างงุนงง
ก็คือ หากราชโองการฉบับนี้เป็นของจริง แล้วราชโองการลับเมื่อเช้าที่เรียกตัว
ไป๋จิ้นเหอไปเมืองหลวงอย่างกะทันหันนั้นคืออะไร
หรือว่าจะมีคนกล้าปลอมแปลงราชโองการ
ไป๋ลู่หลินเหลือบมองไปเบื้องหลังผู้ประกาศราชโองการแล้วเม้มปาก
เข้าหากันแน่น เมื่อเห็นเฉินเพ่ยสือมองพวกตนด้วยสีหน้าสะใจ เรื่องที่อีกฝ่าย
น่าจะรู้ว่าพี่ใหญ่ต้องเร่งออกเดินทางไปแต่เช้าดูประจวบเหมาะจนเกินไป นั่น
จะต้องเป็นเพราะอ๋องผู้น้อี ยู่เบื้องหลังราชโองการลับปลอมเมื่อคืนเป็นแน่
ดวงตาคูส่ วยพลันเจิดจ้าขึน้ ทีแ่ ท้เรือ่ งสูข่ อคุณหนูตระกูลไป๋กเ็ ป็นเพียง
ข้ออ้าง การจะได้เห็นไป๋จนิ้ เหอไม่สามารถปฏิบตั ติ ามราชโองการทีม่ พี ระบัญชา
ต่างหากที่ถือเป็นการแก้แค้นอย่างแท้จริง เมื่อฮ่องเต้มีรับสั่งให้ไป๋จิ้นเหอมา
ประจ�ำการที่บ้านเกิด เพื่อรอรับพระบัญชาแก้ไขปัญหาวุ่นวายที่เกิดขึ้นใน
ชายแดน ยามนี้ราชโองการมาถึงแล้ว แต่คนรับกลับไม่อยู่
หญิงสาวกัดฟันเข้าหากันแน่น พี่ใหญ่คงไม่พ้นต้องโทษขัดพระบัญชา
ก่อนจะหยุดครุ่นคิดแล้วตัดสินใจกล่าวโพล่งขึ้นมา
“ข้าน้อยไป๋ลู่เหวิน คุณชายรองตระกูลไป๋รับพระบัญชา”
พอกงกงผู้ประกาศราชโองการได้ยินดังนั้นก็ขมวดคิ้ว แต่สุดท้ายก็
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ยอมวางราชโองการลงบนมือชายหนุ่มรูปร่างบอบบางผู้ขานรับในที่สุด เพราะ
แม้อกี ฝ่ายจะไม่ใช่แม่ทพั ไป๋จนิ้ เหอทีค่ นุ้ เคย แต่ดว้ ยฐานะของคุณชายคนหนึง่
ของตระกูลไป๋ย่อมสามารถรับราชโองการนี้ได้เช่นกัน
แม้จะได้ยนิ มาว่าบุตรชายหญิงฝาแฝดของไป๋จนิ้ ฝานนัน้ สุขภาพอ่อนแอ
ย�่ำแย่ถึงขั้นแทบออกจากจวนไม่ได้ คุณชายตระกูลไป๋ที่ฮ่องเต้มีรับสั่งย่อม
หมายถึงไป๋จ้นิ เหอแต่เพียงผู้เดียว กงกงผู้ท�ำหน้าที่ถือสาสน์เดินออกจากจวน
เจ้าเมืองพลางส่ายหน้า หากกราบทูลฮ่องเต้แล้วเกิดพิโรธ ก็โทษฝ่ายการข่าว
เอาแล้วกัน เขาเป็นเพียงคนส่งสาสน์เท่านั้น ว่าแต่เหตุใดแม่ทัพไป๋จิ้นเหอ
ผู้เคร่งครัดต่อค�ำสั่งจึงไม่อยู่ที่จวนได้เล่า
“ลู่หลิน! เจ้าท�ำเช่นนี้เท่ากับหลอกลวงเบื้องสูงเชียวนะ” เสียงมารดา
ดังขึ้นอย่างตระหนกทันทีที่กลับเข้าจวนแล้วอยู่ตามล�ำพังพ่อแม่ลูก
“ข้ารู้ แต่ว่าพี่ใหญ่หลงกลเฉินเพ่ยสืออาจต้องโทษขัดพระบัญชา พี่รอง
ก็ป่วยหนักไม่มีทางลุกจากเตียงได้ ราชโองการไม่ได้เอ่ยชื่อพี่ใหญ่ ข้าในฐานะ
คุณชายรองตระกูลไป๋ย่อมสามารถรับราชโองการได้ ข้าเพียงแต่ต้องเร่ง
เดินทางไปรับหน้าทีช่ ายแดน ก่อนพีใ่ หญ่ตามไปถึงเท่านัน้ ” แล้วหญิงสาวก็หนั ไป
สั่งลี่จูสาวใช้คนสนิท
“เจ้ารีบไปบอกซือเป่าให้ใช้นกพิราบสื่อสารส่งข่าวไปยังร้านค้าหัวเมือง
ที่พี่ใหญ่ต้องเดินทางผ่านเพื่อไปเมืองหลวง ว่าฝ่าบาทมีราชโองการฉบับจริง
ให้พี่ใหญ่เร่งเดินทางไปแก้ปัญหาที่ชายแดนกับเผ่าหนีว์จิวโดยด่วน แล้วให้
ซือเป่ารวบรวมข่าวสารมาด้วยว่าที่ชายแดนเกิดปัญหาอะไรขึ้นกันแน่”
สาวใช้คนสนิทที่รู้ใจเจ้านายเป็นอย่างดีจึงออกจากจวนไปอย่างรู้งาน
โดยไม่รอช้า
การค้าของฉิงชวนแม้จะเริ่มต้นมาเพียงสิบปี แต่ก็มีเครือข่ายร้านค้า
กระจายไปทัว่ หัวเมืองใหญ่และเมืองหลวง การข่าวแม้จะไม่เทียบเท่าราชส�ำนัก
แต่กส็ ง่ สารได้อย่างรวดเร็วฉับไว และหากเป็นข่าวสารทางด้านการค้า บางครัง้
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ยังเหนือกว่าราชส�ำนักอยู่สองส่วน
ไป๋จิ้นฝานกับฮูหยินดูจะจนค�ำพูดเหมือนเช่นเคย เมื่อบุตรสาวคนเล็ก
นี้มากด้วยเหตุผล เฉลียวฉลาด มีความคิดเป็นของตัวเองตั้งแต่เด็ก และยัง
มองการณ์ไกลได้อย่างน่าประหลาด แม้แต่บุตรชายคนโตที่ผู้คนยกย่องว่า
เก่งกาจสามารถยังไม่คดิ ละเลยค�ำพูดของนาง
หลายปีมานีเ้ พราะฟังค�ำบุตรสาว ตระกูลไป๋จงึ ไม่ต้องตกไปอยู่ในวังวน
การแก่งแย่งทางการเมือง เพียงมุ่งภักดีต่อฮ่องเต้ ท�ำให้ตระกูลไป๋แม้ไม่สูงส่ง
เหนือใคร แต่กไ็ ม่เคยต้องเดือดร้อนใจสักครา
พวกเขาจึงได้แต่มองตามร่างบางทีส่ งั่ ให้สาวใช้หลายคนเร่งเก็บของและ
ให้คนจัดเตรียมม้า ก่อนที่เจ้าตัวจะมุ่งหน้าไปยังโรงเตี๊ยมหนิงอัน อีกการค้า
หนึ่งในเครือฉิงชวนซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมในเรื่องการข่าว

สอง

บนชั้นสองของโรงเตี๊ยมหนิงอัน ชายหนุ่มท่าทางสูงส่งผู้หนึ่งนั่งจิบชา
อยูท่ โี่ ต๊ะริมหน้าต่างกว้างซึง่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพด้านล่างได้อย่างชัดเจน
และแม้ขบวนของหมั้นที่มุ่งหน้าไปทางจวนเจ้าเมืองจะผ่านไปอย่างเอิกเกริก
อีกชั่วครู่ต่อมา ขบวนผู้ถือราชโองการก็ผ่านไปยังทิศทางเดียวกันอีกครั้ง
ท่ามกลางความตืน่ เต้นของผูค้ นบนท้องถนน แต่สายตาทีท่ อดมองไปเบือ้ งล่าง
ก็ยังคงนิ่งสงบ หลายครั้งที่ฉายแววเบื่อหน่าย จนกระทั่งชายในชุดด�ำรู้สึกถึง
สายตาของลูกค้าหลายคูใ่ นโรงเตีย๊ มทีล่ อบมองมาทางตนอย่างสนใจ จึงเอ่ยขึน้
เสียงเรียบ
“หมิงเต๋อ นั่งลง”
ชายผูย้ นื ตรงอยูด่ า้ นหลังร่างสูงสง่ามีทที า่ ลังเลเล็กน้อย แต่กป็ ฏิบตั ติ าม
อย่างเชือ่ ฟัง เมือ่ เห็นว่าการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยเคร่งครัดของตนดึงดูดความสนใจ
มายังผู้เป็นนายอย่างไม่ได้ต้งั ใจ
“ขอรับ คุณชาย” ผู้ติดตามกล่าวเสียงนอบน้อม ก่อนนั่งลงทางฝั่ง
ซ้ายมือของผู้ออกค�ำสั่ง
แม้ชายทั้งสองจะสวมเสื้อผ้าธรรมดา แต่รัศมีกลับฉายชัดว่าไม่ใช่
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ชาวบ้านทั่วไป ทั้งยังเป็นคนต่างถิ่น และเลือกนั่งโต๊ะริมหน้าต่างชั้นสองแทนที่
ห้องส่วนตัว ยิง่ เมือ่ คุณชายในชุดด�ำทีน่ งั่ อยูก่ อ่ นนัน้ หล่อเหลางามสง่าอย่างหาตัว
จับได้ยากด้วยแล้ว คนที่อยากถูกมองข้ามทั้งสองจึงกลายเป็นจุดสนใจของ
คนรอบข้าง
เขาก�ำลังเบื่อหน่ายถึงขีดสุด เฉินหย่งฉีคิดพลางทอดสายตามองไปยัง
ตลาดการค้าด้านล่าง ทีช่ าวบ้านต่างใช้ชวี ติ กันอย่างเรียบง่ายสงบสุข เขาใช้เวลา
ถึงสิบปีในการรวบรวมอ�ำนาจ ปฏิรูประบบการเมือง สะสางขุนนางชั่ว ปราบ
กบฏกลุ่มน้อยใหญ่ท่คี ิดต่อต้าน เรียกว่าเวลานี้แทบไม่เหลือขวากหนามใดให้
ทิ่มแทง แต่นั่นกลับท�ำให้เขารู้สกึ ว่างและเกิดความเบื่อหน่าย จนต้องออกจาก
วังหลวงและเดินทางมาถึงเมืองจินฟง
ผู้ติดตามอีกคนก้าวด้วยฝีเท้าฉับไวมาถึงโต๊ะ แค่เหลือบมองหมิงเต๋อ
ที่นั่งลงอยู่ก่อนก็มีปฏิภาณพอที่จะนั่งลงตรงข้ามผู้เป็นนายได้อย่างกลมกลืน
“เรียนคุณชาย เมื่อครู่นี้เป็นขบวนสู่ขอคุณหนูตระกูลไป๋ไปเป็นอนุของ
อ๋องเฉินเพ่ยสือขอรับ แต่ถูกคุณชายรองตระกูลไป๋ปฏิเสธไปด้วยค�ำสาบานที่
คุณหนูไป๋เคยให้ไว้ขอรับ” หานเฟิงเอ่ย ก่อนจะเล่ารายละเอียดทั้งหมดที่สืบ
มาได้ให้คุณชายของตนฟัง
ชายในชุดด�ำยังคงรับฟังด้วยสีหน้าไม่ใส่ใจนัก เมื่อเฉินเพ่ยสือนั้นไร้
ความสามารถมากตัณหา คิดรับอนุเพิ่มอีกสักคนก็ไม่แปลกอะไร แต่คน
ธรรมดาสามัญคนหนึ่งที่กล้าปฏิเสธท่านอ๋องนั้นกลับหาได้ยากยิ่ง โดยเฉพาะ
อ๋องอย่างเฉินเพ่ยสือที่ขึ้นชื่อเรื่องวางอ�ำนาจและเอาแต่ใจ
“น้องชายกับน้องสาวของไป๋จิ้นเหอไม่ได้สุขภาพอ่อนแอตามข่าวหรอก
หรือ” คนเป็นนายถามไถ่น�้ำเสียงเรื่อยเฉื่อย
“คุณหนูตระกูลไป๋ไม่เคยออกจากจวนมาหลายปีแล้ว แต่คุณชายรอง
แม้จะเป็นเด็กหนุ่มร่างกายบอบบาง แต่ก็เป็นผู้ดูแลกิจการการค้าของตระกูล
มาหลายปีแล้วขอรับ การข่าวคงจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง”
หานเฟิงกล่าวพร้อมกับมุ่นคิ้วเข้าหากัน เมื่อการข่าวของราชส�ำนักที่ผ่านมานั้น
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ขึน้ ชือ่ เรือ่ งความถูกต้องแม่นย�ำ นีจ่ งึ นับเป็นหนึง่ ในไม่กคี่ รัง้ ทีเ่ กิดข้อผิดพลาดขึน้
สายตาคุณชายในชุดด�ำจ้องมองไปยังถนนเบือ้ งหน้า ขณะฟังผู้ตดิ ตาม
รายงานเหตุการณ์ท่เี พิ่งเกิดขึ้นในจวนเจ้าเมืองโดยละเอียด โดยเฉพาะเรื่องที่
ไป๋จิ้นเหอหายตัวไป จนผู้รบั ราชโองการกลายเป็นคุณชายรองตระกูลไป๋แทน
อันทีจ่ ริงปัญหากับเผ่าหนีวจ์ วิ ในช่วงนีก้ ไ็ ม่ใช่เรือ่ งใหญ่อะไร แค่เรือ่ งราว
ดูมีพิรุธน่าสงสัย แต่ก็ยังไม่มากพอจะท�ำให้หัวใจเขาตื่นเต้นได้แม้เพียง
น้อยนิด แล้วสายตาเฉินหย่งฉีกส็ ะดุดเข้ากับเด็กหนุม่ รูปร่างบอบบางทีเ่ พิง่ ก้าว
ออกมาจากจวนเจ้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ห่างโรงเตี๊ยมไปไม่มากนัก
เด็กหนุม่ หน้าใสดูจะเพิง่ พ้นวัยเด็กได้ไม่นาน เครือ่ งหน้าทุกสัดส่วนนัน้
งดงาม จนอาจท�ำให้ผู้พบเห็นเข้าใจผิดได้ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้สวมเสื้อผ้าบุรุษ ยัง
โชคดีที่ร่างบอบบางมีท่วงท่าแกล้วกล้าและบุคลิกงามสง่าเกินกว่าจะถูกผู้ใด
ปรามาสได้ และแม้จะมุ่งหน้าตรงมายังโรงเตี๊ยมหนิงอันด้วยกิริยารีบเร่ง ทว่า
ฉับพลันใบหน้าหยกที่มีสีหน้าครุ่นคิดก็ต้องชะงักฝีเท้า เงยหน้าขึ้นสบดวงตา
ทรงอ�ำนาจที่จ้องมองมาจากชั้นสอง
‘นับว่ามีสัญชาตญาณที่ดี’ เฉินหย่งฉีคิดอย่างพอใจ ชายหนุ่มยังคง
ประสานสายตากับคนด้านล่างไม่ถอยหนี แล้วจึงเห็นเสี่ยวเอ้อผู้หนึ่งเข้าไป
รายงานข้างหูเด็กหนุม่ ซึง่ พยักหน้ารับพลางมองมายังเขาอย่างสงสัย ก่อนจะละ
ความสนใจแล้วเดินเข้ามาในโรงเตี๊ยมจนถึงชั้นสอง
“ซือเป่ายังมาไม่ถึงเลยเจ้าค่ะคุณชายรอง” สาวใช้ท่าทางคล่องแคล่ว
กล่าวรายงานทันทีทเี่ ด็กหนุม่ ปรากฏตัว พร้อมยืนคอยเจ้านายของตนออกเดิน
น�ำไปยังห้องพักส่วนตัวด้านในเช่นทุกครั้ง
“ไป๋ลเู่ หวิน คุณชายรองตระกูลไป๋ เป็นผูด้ แู ลกลุม่ การค้าฉิงชวน ซึง่ รวม
ถึงโรงเตีย๊ มหนิงอันแห่งนีด้ ้วยขอรับ” หานเฟิงรายงาน เมือ่ เห็นเจ้านายของตน
ช�ำเลืองมองไปทางผู้มาใหม่แวบหนึ่ง จนหมิงเต๋อต้องหันไปมองบ้าง
แล้วคนทัง้ กลุม่ ก็ตอ้ งแปลกใจ เมือ่ คุณชายรองตระกูลไป๋ทตี่ งั้ ท่าจะเดิน
เข้าไปด้านในในตอนแรก หลังจากกวาดตาดูแลความเรียบร้อยรอบสุดท้าย
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กลับชะงักฝีเท้าแล้วมุ่งหน้ามายังโต๊ะของพวกเขาแทน โดยมีสาวใช้เร่งฝีเท้า
ตามมาด้วยสีหน้างุนงงเช่นกัน
“พี่ชายทั้งหลาย ข้าเป็นผู้ดูแลโรงเตี๊ยมหนิงอันแห่งนี้ พวกท่านคง
เดินทางมาจากต่างถิ่นและเพิ่งมาสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรก หากพวกท่านไม่
รังเกียจ ข้าขอเชิญพวกท่านไปร่วมดื่มสุราต่อที่ห้อง เพื่อจะท�ำความรู้จักกันได้
หรือไม่” ไป๋ลู่หลินกล่าวด้วยน�้ำเสียงเป็นมิตร พยายามส่งยิ้มใจกว้างให้เหล่า
‘พีช่ าย’ ทัง้ สามทีย่ งั คงนัง่ นิง่ ไม่เคลือ่ นไหว แค่มองสายตาชายสองคนทีพ่ ร้อมใจ
ไปหยุดอยู่ท่คี ุณชายชุดด�ำก็รู้แล้วว่าเขาคือผู้ตัดสินใจ
“พวกเราพอใจทีจ่ ะนัง่ ตรงนีแ้ ล้ว” ชายหนุ่มผู้มที ่าทีเย็นชาและไม่แยแส
ใครอย่างยิ่งกล่าวตอบ
หญิงสาวขบฟันเข้าหากันอย่างข่มใจ แต่ยังคงใบหน้ายิ้มแย้ม
“ลี่จู จัดอาหารขึ้นชื่อของที่นี่มา” หญิงสาวสั่งการสาวใช้ด้านหลังพลาง
นั่งลงบนเก้าอี้ที่เหลือเพียงตัวเดียวหน้าตาเฉย ในเมื่อเขาปฏิเสธห้องที่นางจัด
ไว้ให้ แต่มไิ ด้ปฏิเสธตน ท�ำไมนางจะนั่งไม่ได้
สาวใช้คนสนิทจึงเรียกเสี่ยวเอ้อทั้งหมดที่อยู่ใกล้ตามไปห้องครัวด้าน
หลังทันที
ไป๋ลู่หลินจ้องมองดวงหน้าที่ยังคงนิ่งสงบและดวงตาเฉยชาของชาย
ในชุดด�ำชัดๆ แล้วนิ่งไปครู่หนึ่ง หากเป็นยามปกติ นางก็คงอดชื่นชมใบหน้า
หล่อเหลาและบุคลิกสูงส่งเกินคนทัว่ ไปของบุรษุ ตรงหน้าไม่ได้ แต่คงไม่ใช่ยามนี้
“ข้าขอพูดตามตรง ข้าเป็นคนค้าขาย สนใจแค่ไม่อยากให้เกิดเรื่องราว
ยุ่งยากขึ้นในที่ประกอบการค้าของตน แต่ที่นี่เวลานี้ มีเสี่ยวเอ้อที่ไม่ใช่คนของ
ข้าแฝงกายเข้ามาถึงสี่คน และผู้ที่น่าจะเป็นเป้าหมายก็มีเพียงโต๊ะของท่าน ซึ่ง
เป็นคนต่างถิน่ ดูแล้วพวกท่านน่าจะมีวรยุทธ์สงู พวกท่านคิดว่าสามารถจัดการ
เรื่องนี้ได้อย่างละมุนละม่อมหรือไม่ หาไม่แล้วก็ขอเชิญพวกท่านเข้าไปหลบที่
ห้องด้านในก่อน ข้าจะได้น�ำคนของข้ามาจัดการอีกที” ผูถ้ กู เรียกว่าคุณชายรอง
อธิบายเสียงกระซิบอย่างรวบรัดและรวดเร็ว เพราะหากเกิดการต่อสู้กลาง
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โรงเตี๊ยมขึ้น นางคงไม่มเี วลาสะสางเรื่องนี้เสร็จก่อนออกเดินทางแน่
แต่ดูเหมือนคนกลุ่มนี้จะรู้อยู่ก่อนแล้ว หญิงสาวในเครื่องแต่งกายชาย
เลิกคิ้วขึ้นอย่างแปลกใจ แล้วเสียงคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจึงดังขึ้น
“หมิงเต๋อ หานเฟิง”
ลูกน้องชายทัง้ สองจึงลุกจากเก้าอีโ้ ดยพร้อมเพรียง แล้วก้าวห่างจากโต๊ะ
ไม่กกี่ า้ ว สวนกับขบวนคนยกอาหารทีน่ �ำอาหารมาวางลงบนโต๊ะ ทว่าหมิงเต๋อ
กับหานเฟิงกลับสามารถเก็บเสี่ยวเอ้อแปลกหน้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและ
เงียบเชียบจนคนเฝ้ามองอดตาค้างไม่ได้ ขณะคนออกค�ำสั่งเพียงดื่มชาต่อ
ราวกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้น
“ขอบคุณคุณชายที่ช่วยเหลือ” ไป๋ลู่หลินกล่าวพลางยกมือคารวะ เห็น
ได้ชัดว่าคนกลุ่มนี้มีวรยุทธ์และฝีมอื สูงส่งกว่าที่ตนคาดหลายเท่านัก
“คุณชายรอง ซือเป่ามาแล้วเจ้าค่ะ” ลีจ่ รู ายงานขึน้ เมือ่ เห็นซือเป่าเร่งฝีเท้า
เข้ามา
“ถ้าอย่างนั้นอาหารมื้อนี้ข้าขอเลี้ยงพวกท่านเนื่องในโอกาสที่ได้รู้จักกัน
ในเมื่อไม่มีอะไรแล้ว พวกท่านก็เชิญตามสบาย ข้าขอตัวก่อน” ไป๋ลู่หลินได้
โอกาสขอตัว แต่กลับถูกอีกฝ่ายรั้งไว้
“น้องชายจะเรียกว่ารู้จักกันได้อย่างไร ในเมื่อพวกเรายังไม่ได้รู้จัก
ชื่อแซ่กันเลย” คนบทจะเรือ่ งมากก็มากเรื่องขึ้นทันที
หญิงสาวหันไปจ้องชายในชุดด�ำผู้มรี าศีเฉิดฉาย ท่าทีไม่ธรรมดา แล้ว
แทบอยากกระโดดให้ห่างไกล ด้วยถือคติไม่ย่งุ เกีย่ วกับผู้มบี ญ
ุ หนักศักดิใ์ หญ่
เพราะจากประสบการณ์ คนพวกนี้มักน�ำเรื่องปวดหัวมาให้โดยไม่รู้ตัวเสมอ
“หากมีวาสนาคงได้มโี อกาสพบกันอีก ข้าไป๋ล่เู หวิน คุณชายรองตระกูล
ไป๋ ได้รับพระบัญชาให้เดินทางไปยังชายแดนอย่างเร่งด่วน จึงไม่อาจรอช้าได้
ขอพวกท่านโปรดอภัย” ไป๋ลู่หลินยืนกรานปฏิเสธ แต่ก่อนจะสาวเท้าจากไป
เสียงเดิมก็ดงั ขึ้นขัดหู
“พวกเราเองก็ได้รับพระบัญชาให้เดินทางไปยังชายแดนเช่นกัน เหตุใด
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จึงไม่ร่วมเดินทางไปพร้อมกันเลยเล่า” ชายชุดด�ำเสนอพลางเลิกคิ้วขึ้น ท�ำให้
อารมณ์คนคิดตีตัวจากเริ่มคุกรุ่น
“ถ้าอย่างนัน้ ท่านคงบอกได้กระมังว่าชายแดนเกิดเรือ่ งร้ายใดขึน้ ฝ่าบาท
จึงมีพระบัญชาให้คนเร่งเดินทางไป” ไป๋ลู่หลินถามขึ้นอย่างท้าทาย
“เผ่าหนีวจ์ วิ นอกจากจะไม่สง่ เครือ่ งบรรณาการมาให้แก่ราชส�ำนัก คราวนี้
ยังจับตัวกลุม่ ฮูหยินและบุตรสาวแม่ทพั ใหญ่กลุม่ หนึง่ ไปเป็นตัวประกันโดยคิด
ต่อรอง ฝ่าบาทจึงมีราชโองการให้ผู้มีความสามารถทั้งหลายไปร่วมกันแก้ไข
ปัญหานี้” ชายชุดด�ำเอ่ยได้อย่างคล่องปาก ขณะสองผู้ติดตามมีสีหน้าคล้อย
ตาม ส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้น นางคงต้องไปตรวจสอบกับซือเป่าที่ไป
สืบข่าวให้แน่ชัดอีกที แต่จากสีหน้าและท่าทางคนพูดนั้นก็ท�ำเอาหญิงสาวเชื่อ
ไปแล้วเกินครึ่ง
‘เมื่อครู่เขาพูดว่าบุตรสาวแม่ทัพใหญ่ใช่หรือไม่’ ไป๋ลู่หลินพลันใจ
ประหวัดนึกไปถึงหลี่ซูเจิน สหายรักแต่วัยเยาว์เพียงคนเดียวของตน ผู้เป็น
บุตรสาวคนเดียวของแม่ทพั หลี.่ ..หลีห่ ลิง่ ซาน ผูข้ นึ้ ชือ่ ว่าเป็นแม่ทพั อันดับหนึง่
แห่งแผ่นดิน
“ในกลุม่ นีม้ คี ณ
ุ หนูหลี.่ ..หลีซ่ เู จินบุตรสาวแม่ทพั ใหญ่หรือไม่” หญิงสาว
ถามขึ้นเสียงร้อนใจ ดวงตาฉายแววกังวล และเป็นการยอมรับไปในตัวว่าตน
เชื่อค�ำพูดอีกฝ่าย
ชายในชุดด�ำหยุดครุน่ คิดครูห่ นึง่ คล้ายก�ำลังทบทวนความจ�ำ “มีนางอยู่
ด้วย เพราะกลุ่มของนางเดินทางไปไหว้พระบนเขาซึ่งอยู่ใกล้เขตแดน จึงถูก
จับตัวไปพร้อมกันทั้งหมด”
ใบหน้าคุณชายรองตระกูลไป๋ซดี ลงทันตา ท�ำให้คนทีจ่ บั ตามองอดสงสัย
ไม่ได้ว่าเด็กหนุ่มอาจมีใจให้คุณหนูตระกูลหลี่
หญิงสาวยังคงนั่งนิ่ง ดวงตาฉายแวววิตกกังวล หลายวันก่อนสหายรัก
ได้ชวนนางร่วมเดินทางไปวัดดังกล่าว แต่เพราะนางมีการค้าที่ต้องดูแลจึงไม่
สะดวก หลี่ซูเจินนั้นไม่เหมือนนางแม้แต่น้อย แม้จะเป็นบุตรสาวแม่ทัพใหญ่
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แต่กลับด�ำรงตนสมเป็นกุลสตรีในห้องหอทุกกระเบียดนิ้ว ศาสตราวุธไม่เคย
แตะต้อง มีเพียงหัวใจและความคิดอ่านที่กว้างขวาง ที่ท�ำให้ท้งั สองเป็นสหาย
รักผูกพันกันมายาวนานขนาดนี้ และคุณหนูหลี่ยังเป็นสหายเพียงคนเดียวที่
รู้ความจริง เรื่องที่นางใช้ชวี ิตในสองสถานะคือไป๋ลู่หลินกับไป๋ลู่เหวิน
ไป๋ลู่หลินกวักมือเรียกซือเป่าที่ไปสืบข่าวเข้ามารายงาน หลังจากลังเล
ชั่วครู่ หลงจู๊หนุ่มก็รายงานข่าวที่สืบมาได้ ซึ่งตรงกับที่เพิ่งได้ยินผ่านหูไปไม่
ผิดเพี้ยน รวมถึงเรื่องที่ว่าไม่ได้มีเพียงคุณชายตระกูลไป๋เท่านั้นที่ได้รับ
ราชโองการจากฮ่องเต้ ยังมีขุนนางและผู้มีความสามารถอีกหลายคนด้วย
เมื่อได้ฟังค�ำคนสนิทพูดจบ ไป๋ลู่หลินจึงเอ่ยขึ้น “ถ้าอย่างนั้น พวกเรา
ควรเร่งออกเดินทางเลยดีหรือไม่ เพราะเรื่องช่วยคนนั้นจะรอช้าไม่ได้ พี่ชาย
ทุกท่านโปรดวางใจ ข้าได้ให้คนเตรียมม้าและเสบียงเพือ่ เดินทางเรียบร้อยแล้ว”
พลางลุกขึ้นจากโต๊ะน�ำทางทันที
ชายในชุดด�ำลุกเดินตามพร้อมรอยยิ้มที่ผุดขึ้นและจางหายไปในชั่ว
พริบตา ลูกน้องหนุ่มทั้งสองจึงได้ขยับตามพลางลอบสบตากัน
“ฝ่า...คุณชายดูจะสนใจเจ้าเด็กหนุ่มนี่ไม่น้อย” หมิงเต๋อพึมพ�ำพลาง
ส่ายหน้าอย่างไม่เข้าใจ เดิมทีพวกตนตัง้ ใจมาสืบข่าวการค้าเกลือเถือ่ นในเมือง
จินฟงมิใช่หรือ เหตุไฉนจึงกลายเป็นรับราชโองการไปยังชายแดนได้
ขณะหานเฟิงมองผู้เป็นสหายด้วยสายตาอิดหนาระอาใจกับความซื่อ
และตรงเกินไปของอีกฝ่าย
“เจ้าหนุ่มน้อยนี่ธรรมดาซะที่ไหน แม้แต่ค�ำพูดนับพี่นับน้องยังขึ้นตาม
สถานการณ์ อายุยังน้อยแต่คดิ อ่านรอบคอบ เหตุใดจึงเก็บซ่อนตัวอยู่ในเมือง
จินฟง ไม่เดินตามรอยบิดากับพีช่ ายรับใช้ราชส�ำนัก เจ้าก็รวู้ า่ คุณชายชอบคนดี
มีฝีมือ” หานเฟิงผู้มไี หวพริบฉับไวตอบอย่างรู้ใจเจ้านายเป็นอย่างดี
อีกอย่าง... ไม่ว่าจะมาสืบคดีค้าเกลือ หรือช่วยคนจากเผ่าหนีว์จิว
ขอแค่คลายความเบื่อหน่ายของ ‘คุณชาย’ เขาลงได้ เขาก็ยินดีทั้งนั้น

สาม

“ท่านบอกว่าท่านชื่อหยางเหวินหลง เป็นบุตรชายคนสุดท้องของท่าน
ผูช้ ว่ ยเสนาบดีกรมธรรมการ แต่เหตุใดจึงมีศตั รูคดิ ตามฆ่าท่านมากมายขนาดนี”้
ไป๋ลู่หลินถามขึ้นขณะนั่งพักที่โรงเตี๊ยมเล็กๆ แห่งหนึ่งข้างทางหลังจากร่วม
เดินทางกันมาครึง่ วัน สองตาระแวดระวังมองไปยังหานเฟิงกับหมิงเต๋อ ทีก่ �ำลัง
รับมือกับเหล่าชายชุดด�ำเป็นกลุม่ ทีส่ องของวันนีท้ คี่ ดิ ปองร้ายชายชุดด�ำตรงหน้า
“ก็เจ้าบอกเองไม่ใช่หรือว่าเพราะข้าเป็นคนต่างถิ่น” หยางเหวินหลง
ตอบเสียงเรื่อยเฉื่อยพลางยกน�้ำชาขึ้นดื่ม ก่อนจะมีสีหน้าเฝื่อนลงเล็กน้อย
เห็นได้ชดั ว่าชายหนุ่มตรงหน้าไม่เคยลิ้มรสชาราคาถูกเช่นนี้มาก่อน
หญิงสาวเบือนหน้าไปดูการต่อสู้อีกด้านด้วยสายตาครุ่นคิด สิ่งที่ท�ำให้
กลุ่มของตนต้องรับมือคนร้ายไม่หยุดหย่อน ไม่ใช่เพียงเพราะพวกเขาเป็น
คนต่างถิน่ เท่านัน้ แต่เพราะพวกเขาดูสงู ส่งจนมีฐานะน่าสงสัยต่างหาก แม้ฐานะ
บุตรชายขุนนางของหยางเหวินหลงจะพอท�ำให้ความเคลือบแคลงสงสัยในใจ
นางลดลงได้บ้าง แต่กย็ ังไม่หมดไป
“พวกกินปูนร้อนท้องทัง้ นั้น แค่ได้ข่าวว่าฝ่าบาทแต่งตั้งผู้แทนพระองค์
เดินทางมายังเมืองจินฟง พวกมีชนักติดหลังก็คิดลงมือฆ่าคนให้สิ้นเรื่อง
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สิ้นราวเสียแล้ว” ผู้อ้างตนเป็นบุตรชายขุนนางอธิบายขึ้นลอยๆ เมื่อเห็นสีหน้า
ครุ่นคิดของเพื่อนร่วมทางคนใหม่
‘ลงมือกันรวดเร็วฉับไวเช่นนี้ ยังไม่ทันเริ่มต้นสืบคดี ก็ส่งคนมาให้
คอยสอบสวนเสียแล้ว’ ฮ่องเต้หนุ่มคิดอย่างเบื่อหน่าย
‘หรือว่าพวกเขาจะได้รับมอบหมายให้มาสืบคดีอื่นในเมืองจินฟง คดี
ใหญ่ทเี่ พิง่ เกิดขึน้ เร็วๆ นีก้ ม็ แี ต่คดีค้าเกลือ’ หญิงสาวในคราบบุรษุ นิง่ คิด แล้ว
ถามขึ้นอย่างสงสัย
“ไหนท่านว่ารับพระบัญชาจากฮ่องเต้ให้เดินทางไปแก้ปัญหาทีช่ ายแดน
ยังไงเล่า”
“นั่นก็รวมอยู่ด้วย” หยางเหวินหลงตอบด้วยท่าทางนิ่งเฉยอีกเช่นเคย
จนคนฟังอดนึกสงสัยไม่ได้ว่าตกลงเรื่องใดเป็นเรื่องจริงบ้างกันแน่
ไป๋ลู่หลินหันไปมองผู้ติดตามของมิตรใหม่ที่นางเพิ่งรู้ว่าชื่อหมิงเต๋อกับ
หานเฟิง ซึ่งก�ำลังประมือกับคนร้ายที่รายล้อมด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนไปสักนิด
ขณะคนเป็นนายนั่งจิบชาคอยอย่างคุ้นชิน
นางเดาว่าหยางเหวินหลงคงเป็นบัณฑิตหรือจอหงวนที่ไร้วรยุทธ์ จึง
ต้องมีผู้ตดิ ตามเป็นยอดฝีมอื คุ้มครองถึงสองคน ด้วยรูปโฉมที่โดดเด่น ท่าที
อันสูงศักดิ์ บวกกับราศีอนั สูงส่งของเจ้าตัวแล้ว เมื่อโดนลอบท�ำร้ายคงใช้ช่วย
อะไรเขาไม่ได้ นอกจากน�ำภัยมาสู่ตวั
แล้วชั่วพริบตานั้นเอง คนร้ายก็เพิ่มจ�ำนวนทวีข้ึนอย่างรวดเร็ว เมื่อ
สถานการณ์ไม่แน่ชดั หญิงสาวจึงแตะดาบคูก่ ายอย่างพร้อมใช้งาน จังหวะเดียว
กั บ ที่ เ ห็ น ชายชุ ด ด�ำคนหนึ่ ง ซึ่ ง ซ่ อ นตั ว อยู ่ ส ่ ง อาวุ ธ ลั บ ขนาดเล็ ก ซั ด มาทาง
ด้านหลังผู้ท่นี ั่งจิบชาอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวข้างตน
หมิงเต๋อกับหานเฟิงที่แม้จะเห็นเหตุการณ์ แต่ด้วยระยะห่างจึงยากจะ
ปกป้องเจ้านายได้ ไป๋ลู่หลินจึงชักดาบปัดอาวุธลับนั้นให้พ้นหลังชายหนุ่มโดย
ไม่ลงั เล แต่ดเู หมือนมันจะไม่ได้มแี ค่อนั เดียว หญิงสาวจึงไม่ทนั ระวังอาวุธลับ
ที่เปลี่ยนทิศมาทางตนแทนหลังจากสอดมือเข้าแทรก
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สาวใช้นามลี่จูที่ถูกคุณหนูสั่งให้ซ่อนตัวอีกด้านเบิกตาโพลงพลางขยับ
พร้อมพลีกายเข้ารับแทน ทว่าตัวของเจ้านายสาวกลับถูกยกหมุนหลบทันในชัว่
เสี้ยววินาที ก่อนหยางเหวินหลงจะใช้ถ้วยชาในมือและบนโต๊ะปะทะกับอาวุธ
ลับทีถ่ กู ซัดมา จนทัง้ สองสิง่ กลายเป็นผุยผงในพริบตา บ่งบอกถึงก�ำลังภายใน
และวิทยายุทธ์ของชายหนุ่มได้เป็นอย่างดี
ไป๋ลู่หลินเบิกตากว้างอย่างงงงัน จนกระทั่งดวงตาด�ำขลับทรงอ�ำนาจ
ของผู้ที่ประคองตนอยู่หันมาสบตา ชั่ววินาทีหนึ่งที่หัวใจของหญิงสาวคล้ายมี
บางสิ่งกระพือไหว แล้วพลันรู้สึกถึงมืออันอบอุ่นและมั่นคงที่คลายออกอย่าง
น่าเสียดาย
“ไม่มีใครสอนเจ้าหรือว่าต้องปกป้องตนเองก่อนผู้อื่น” หยางเหวินหลง
เปลี่ยนเป็นเขกศีรษะเด็กหนุ่มอย่างหมั่นไส้แกมขบขัน มือเล็กยกขึ้นปัดมือ
เขาออกอย่างไม่ส�ำนึก แล้วเอ่ยขึ้นคล้ายอับอาย
“ก็ข้านึกว่าท่านไร้วรยุทธ์น่”ี
ใครจะไปคาดคิดว่าบัณฑิตหน้าหยกอย่างเขาทีแ่ ทบไม่ขยับปลายนิว้ ท�ำ
อะไรจะมีวรยุทธ์สูงส่งเพียงนี้
“ในเมื่อท่านเป็นผู้เยี่ยมยุทธ์ แล้วเหตุใดจึงต้องมีผู้ติดตามฝีมือสูงส่ง
อีกถึงสองคนด้วย” หญิงสาวถามขึ้นพลางกลับมานั่งลงที่เดิม หลังจากเห็นว่า
หานเฟิงกับหมิงเต๋อดูจะควบคุมทุกอย่างได้แล้ว
“ไว้เจ้าค่อยถามพวกเขาเองแล้วกัน พวกเขาขอติดตาม ข้าปฏิเสธอย่างไร
ก็ไม่ฟัง จึงได้แต่จนใจ” หยางเหวินหลงตอบแบบโยนปัญหาอย่างเห็นได้ชัด
ขณะคนตัวเล็กถามกลับอย่างสงสัย
“พวกเขาเป็นศิษย์ของท่านหรือ”
คนยกชาขึ้นจดปากชะงัก ท�ำหน้ากึ่งบึ้งกึ่งขัน แล้วเปลี่ยนเป็นถามกลับ
“เจ้าอยากมาเป็นศิษย์ข้าหรือไม่เล่า” เพราะตั้งแต่เขาเจอเจ้าหนุ่มคนนี้
การเดินทางก็ดูน่าเบื่อน้อยลง อีกอย่าง... สิ่งที่เขาชื่นชมคือคนมากความ
สามารถ และคนมากความสามารถที่ท�ำให้เขาเบื่อน้อยลงย่อมเป็นสิ่งที่เขา
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ชื่นชอบที่สุด
ทว่าคนตัวเล็กกว่ากลับส่ายหน้าปฏิเสธโดยไม่ต้องหยุดคิด “ข้าร่างกาย
ไม่แข็งแรงแต่ก�ำเนิด ฝึกยุทธ์เพียงเพือ่ ปกป้องตนเอง ร่างกายไม่เหมาะต่อยอด
ยุทธ์หรือฝึกหนักจนเกินไป” แล้วก็พลันขมวดคิว้ เมือ่ มองกลุม่ ชายชุดด�ำทีน่ อน
สลบระเนระนาดอยูบ่ นพืน้ “แล้วท่านจะท�ำอย่างไรกับคนกลุม่ นี้ เดีย๋ วเราก็ตอ้ ง
เร่งเดินทางต่อกันแล้ว”
ก่อนหญิงสาวจะนึกขึ้นได้ว่าอันที่จริงกลุ่มคนร้ายที่ลงมือในโรงเตี๊ยม
หนิงอันก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกัน
“อีกสักพักจะมีคนมาน�ำตัวไปเอง” หยางเหวินหลงที่กลับมามีสีหน้า
เคร่งขรึมตอบเสียงเรียบเช่นเคย
ท�ำให้หญิงสาวหันมาเลิกคิ้วใส่หวังจะฟังค�ำอธิบายมากกว่านี้ เพราะ
คุณชายหยางนอกจากจะได้รบั ราชโองการจากฮ่องเต้แล้ว ยังรับอ�ำนาจสั่งการ
มาไม่น้อยอีกด้วย
‘หรือเขาจะเป็นพวกมือปราบ’ ไป๋ลหู่ ลินสันนิษฐาน ขณะสาวใช้ออกจาก
ที่ซ่อนมาส�ำรวจร่างกายคุณหนูของตนอย่างเป็นห่วงหลังการปะทะสิ้นสุดลง
จนชายในชุดด�ำปรายตามองท่าทีแตะต้องกายกันอย่างสนิทสนมระหว่างทัง้ สอง
อย่างครุ่นคิด
“ขอคุณชายโปรดลงโทษด้วยขอรับ ที่พวกเราปกป้องท่านได้ไม่ดีพอ”
หมิงเต๋อกับหานเฟิงคุกเข่าลงหน้าโต๊ะ จนไป๋ลู่หลินรู้สึกอึดอัดเกินจะนั่งอยู่ ดี
ที่เจ้านายพวกเขาออกค�ำสั่งอย่างรวดเร็ว
“ลุกขึ้น” ทั้งสองจึงได้กล่าวขอบคุณแล้วนั่งลงร่วมโต๊ะอีกครั้ง
“ขอบคุณคุณชายไป๋ทช่ี ่วยเหลือ ท่านเป็นอย่างไรบ้าง” หานเฟิงหันมา
ถามอย่างเอื้อเฟื้อ เมื่อนึกขึ้นได้ถึงน�้ำใจที่อีกฝ่ายคิดปกป้องนายของตน
“ข้าปลอดภัยดี” หญิงสาวตอบเรียบๆ พร้อมรอยยิ้มเจื่อน เพราะไม่รู้
ใครต้องขอบคุณใครกันแน่เหมือนกัน
นางคิดไปคิดมาหลายตลบ สรุปได้ว่าอย่างไรหยางเหวินหลงก็มีน�้ำใจ
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ช่วยชีวติ ตนไว้ในยามคับขัน และแม้ทงั้ สองจะพบกันไม่นาน แต่กถ็ อื ว่าร่วมเป็น
ร่วมตายกันมาถึงสองครั้งสองครา จึงได้ยกมือประสานขึ้นตรงหน้าผู้มีใจ
ช่วยเหลือ
“ด้วยน�้ำใจที่ให้การช่วยเหลือ หากท่านไม่รังเกียจ ข้าขอนับถือท่านเป็น
พีช่ ายอีกคน ต่อแต่นขี้ อเรียกท่านว่าพีห่ ลง ส่วนท่านก็เรียกข้าว่าอาลู่ ดีหรือไม่”
ไป๋ลู่หลินเสนอขึ้นด้วยรอยยิ้มเป็นมิตร ถ้อยค�ำจริงใจเปิดเผยตรงไปตรงมา
จนคนฟังดูเหมือนจะรับไม่ทนั หมิงเต๋อมีสีหน้าตกตะลึง ขณะหานเฟิงเผยยิ้ม
กระอักกระอ่วน
ทันใดนั้นเสียงหัวเราะของชายในชุดด�ำก็ดังขึ้นอย่างขบขันระคนเอ็นดู
“ตกลง อาลู่ ข้าจะรับเจ้าเป็นน้องชายสักคน”
รอยยิ้มที่ผุดขึ้นในดวงตาและริมฝีปากเจ้าตัวเล็กท�ำให้เสียงหัวเราะ
ของคนตัวใหญ่ค่อยๆ จางหายไป ดวงตาทรงอ�ำนาจวาววับอย่างพอใจ ก่อนที่
หนุ่มน้อยจะหันไปถามผู้ตดิ ตามทั้งสองของพี่ชายคนใหม่
“แล้วพวกท่านล่ะจะให้ข้าเรียกว่าอย่างไรดี”

สี่

หลังจากนั้นการเดินทางก็ดูจะเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้น เมื่อ
มิตรภาพทีก่ อ่ เกิดท�ำให้หานเฟิงกับหมิงเต๋อเห็นอาลูเ่ ป็นเหมือนน้องชายคนหนึง่
จึงพูดคุยเล่นหัวอย่างสนุกปาก ขณะอีกฝ่ายก็ตอบโต้อย่างไม่ยอมแพ้ แม้
สุดท้ายทั้งสองจะยอมเรียกหญิงสาวว่าอาลู่ตามเจ้านาย แต่กลับไม่ยอมให้
‘อาลู่’ เรียกขานพี่ชาย ด้วยเหตุผลว่าไม่อาจตีตวั เสมอผู้เป็นนายได้ ไป๋ลู่หลิน
จึงไม่คดิ บังคับใจทั้งสองอีก
พอถึงยามดึกทุกคนก็หยุดเข้าพักที่โรงเตี๊ยมเล็กๆ ไป๋ลู่หลินสั่งอาหาร
และสุรามาเต็มโต๊ะ แต่เหตุไฉนจึงตามหาตัวผู้ร่วมโต๊ะได้ยากนัก หญิงสาว
สบตาชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงข้ามด้วยสายตาเป็นค�ำถาม
“พีห่ ลง แล้วคนอืน่ เล่า” นอกจากลีจ่ ทู ยี่ นื ยันจะไปจัดการดูแลทีพ่ กั และ
แยกส�ำรับอาหารแล้ว แม้แต่เงาของหมิงเต๋อกับหานเฟิงก็ไม่เห็น
“คงไปตรวจตรารอบๆ” หยางเหวินหลงตอบอย่างเห็นเป็นเรื่องปกติ
ขณะคนฟังลอบกลอกตาขึ้น
ผู ้ ติด ตามแบบหานเฟิ ง กับ หมิง เต๋ อ นั้น ต้ อ งเรีย กว่ า เข้ า ขั้น เป็ น โรค
หวาดระแวง แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางกันมาตลอดทั้งวัน และ
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หลังจากช่วงบ่ายก็ไม่เจอกลุ่มคนร้ายอีก ทว่าชายทั้งสองก็ไม่คิดคลายความ
ระวังลงแม้แต่น้อย
ไป๋ลู่หลินยกสุราชั้นดีขึ้นรินให้อีกฝ่ายในฐานะผู้อ่อนอาวุโสกว่าแล้วจึง
รินให้ตนเอง พลางส่งยิ้มกว้างขณะดวงตาฉายแววเจ้าเล่ห์ เรื่องดื่มนั้นตน
ไม่เป็นสองรองใคร พี่หลงคงไม่เก่งกาจไปเสียทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องดื่มสุรา
กระมัง
“พีห่ ลง เชิญดืม่ ” นางยกจอกชูขนึ้ ก่อนดืม่ ทีเดียวหมดจอก พลางดืม่ ด�ำ่
บรรยากาศค�่ำคืนที่เงียบสงัด เมื่อผู้คนต่างเข้าพักผ่อนกันหมดแล้ว จนเหลือ
แค่เพียงโต๊ะของพวกตน แต่จะลงมือดื่มกินก็ควรจะพร้อมหน้าพร้อมตากัน
มิใช่หรือ
“พวกเขามัวแต่ลาดตระเวนอยู่ด้านนอก แต่กลับไม่กลัวคนวางยาใน
อาหารเจ้านายบ้างเลยหรือ” หญิงสาวแกล้งพูดขึ้นเสียงดังจนแทบเป็นตะโกน
เมื่อเห็นว่ายังเงียบสนิทก็ส่ายหน้าพลางถอนใจแล้วคว้าตะเกียบ อาสาเป็นหนู
ทดลองให้อย่างเต็มใจ ทว่ายังไม่ทันที่ตะเกียบในมือจะไปถึงอาหาร เข็มเงิน
หลายเล่มก็ถูกส่งมาปักลงในกับข้าวแต่ละจานเรียบร้อยแล้ว
“เจ้าพูดถูก” หมิงเต๋อคงได้ยนิ ค�ำพูดนั้นเข้าพอดีจึงได้ส่งเข็มเงินมาเป็น
ของก�ำนัลในจาน ก่อนจะดึงออกส�ำรวจอย่างรอบคอบด้วยสีหน้าเป็นการเป็นงาน
จึงพบว่าไม่มพี ิษใด
“เชิญกินได้แล้วขอรับคุณชาย” หมิงเต๋อรายงานแล้วท�ำท่าจะจากไป
คนที่ถือตะเกียบค้างอยู่จึงถามขึ้น “แล้วถ้ามีคนบุกมาระหว่างที่เรากิน
อาหารอยู่ ใครจะคอยอารักขาพี่หลงล่ะ ในเมื่อมือของเขาไม่ว่าง” นางแกล้ง
แหย่หมิงเต๋อ
ทว่าอีกฝ่ายทีเ่ ป็นคนตรงจนเกินไปอย่างยิง่ กลับมีสหี น้าเคร่งเครียด แล้ว
ตัดสินใจกอดอกนั่งลงที่โต๊ะอย่างระแวดระวังภัย
คนที่อย่าว่าแต่ตะเกียบในมือเลย ถ้วยชาก็ยังเคยใช้เป็นอาวุธมาแล้ว
มอง ‘อาลู่’ อย่างสนใจ เพราะนับเป็นครั้งแรกที่มีคนเกลี้ยกล่อมองครักษ์ของ
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ตนให้ร่วมโต๊ะกับเขาได้ส�ำเร็จ
เจ้าหนุ่มน้อยกลั้นยิ้มขัน ก่อนจะคีบกับข้าววางลงบนจาน ‘พี่หลง’ ที่
ก�ำลังพิจารณาผู้ร่วมโต๊ะตาไม่กะพริบ
“ท่านคงไม่มนี สิ ยั เลือกกินกระมัง” หญิงสาวเย้าผูท้ มี่ นี ำ�้ ใจช่วยเหลือชีวติ
ตนไว้ ก่อนจะหันไปแหย่หมิงเต๋ออย่างอดไม่ได้
“ท่านเอาแต่นั่งกอดอกไม่ร่วมกินแบบนี้ เจ้านายท่านจะกินอาหารได้
อย่างไร”
หยางเหวินหลงลบล้างค�ำพูดนั้นด้วยการตักอาหารเข้าปากหน้าตาเฉย
ไป๋ลู่หลินหันไปถลึงตาใส่ก่อนเอ่ยแก้ “ถึงกินได้ก็คงไม่อร่อย ท่านคงไม่ท�ำให้
เจ้านายล�ำบากใจกระมัง”
แน่นอน หมิงเต๋อผู้ซื่อสัตย์ภักดีย่อมไม่รอช้าที่จะขจัดสิ่งรบกวนใจให้
นายของตน ด้วยการหยิบตะเกียบแล้วลงมือกินทันที
ดวงตาชายในชุดด�ำปรากฏแววขบขันขณะก�ำลังรอดูว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้
จะท�ำอย่างไรให้หานเฟิงมาร่วมโต๊ะ
“พี่หลง ท่านว่าหานเฟิงจะรู้หรือไม่ ว่าข้าได้อนุญาตให้คนครัวและ
เสี่ยวเอ้อในโรงเตี๊ยมแห่งนี้กลับบ้านไปแล้ว อาหารที่มีทั้งหมดล้วนอยู่บนโต๊ะ
หากหมดแล้วก็คงได้กินอีกทีวันพรุ่งนี้” ไป๋ลู่หลินแกล้งถามคล้ายก�ำลังสงสัย
แต่เสียงที่ถามดูจะก้องกังวานไปไกลเผื่อใครไม่ได้ยนิ
“อาลู่ หานเฟิงคงไม่ค่อยหิวกระมัง เขากินน้อยยิง่ กว่า…” หมิงเต๋อตอบ
ทั้งที่ข้าวยังเต็มปาก แต่กล่าวไม่ทันจบสายลมก็พัดผ่านวูบหนึ่งพร้อมการ
ปรากฏกายของหานเฟิงที่นั่งลงอย่างเรียบร้อย สองมือยกขึ้นคารวะคุณชาย
ก่อนจะลงมือกินอาหารอย่างเรียบร้อยยิ่ง ขณะนางแทบจะส�ำลักข้าวที่ก�ำลัง
เคี้ยวเมื่อกลั้นเสียงหัวเราะไม่อยู่
พวกเขาร่วมกินอาหารกันอย่างเอร็ดอร่อย แต่หมิงเต๋อกับหานเฟิงกลับ
ไม่แตะต้องสุราเลยสักจอก ทันทีที่กินอาหารเย็นเสร็จก็ขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่
ต่อ บนโต๊ะจึงเหลือเพียงนางกับพี่หลง หลังจากรินสุราไปจ�ำนวนไม่น้อย นาง
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ก็ชักสงสัยว่าอีกฝ่ายคงไม่คออ่อนอย่างที่คิด จึงเลิกคิดประลองอีกต่อไป หัน
ไปชวนชายหนุ่มพูดคุยแทน
“พีห่ ลง ท่านเป็นผูม้ คี วามสามารถ อีกทัง้ วรยุทธ์ยงั สูงส่ง เหตุใดหลายปี
มานี้ข้าถึงไม่เคยได้ยินเรื่องของท่านเลย นอกจากข่าวลือที่ว่าหลายปีก่อน
ท่านได้รบั บาดเจ็บจึงกลับไปรักษาตัวทีบ่ า้ นเกิด หรือว่าในตอนนีท้ า่ นหายดีแล้ว
จึงเกิดสนใจอยากเข้ารับต�ำแหน่งในราชส�ำนัก” นั่นคือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ
หยางเหวินหลงที่ซือเป่าสามารถสืบมาบอกได้ทันก่อนออกเดินทาง
“จะว่าอย่างนั้นก็ได้ บุรุษย่อมมีความทะยานอยากและมีปณิธานคิด
รับใช้บา้ นเมือง ข้าเองกลับนึกแปลกใจทีเ่ จ้าซึง่ มีปญ
ั ญาฉลาดเฉลียว ดูแลการค้า
น้อยใหญ่ของตระกูล และมีพื้นฐานวรยุทธ์ดีพอ เหตุใดจึงไม่รับราชการ
เฉกเช่นพี่ชาย”
คนตัวเล็กโบกมือเป็นพัลวัน “พี่หลงยกยอเกินไปแล้ว ข้านั้นไร้ความ
สามารถ อีกทั้งรักอิสระและเกลียดการแก่งแย่งชิงดีในอ�ำนาจ ไม่เหมาะรับ
ราชการอย่างยิ่ง”
หยางเหวินหลงดูจะแปลกใจอย่างยิ่ง ยากนักจะพบคนที่ไม่ฝักใฝ่
ลาภยศ เจ้าหนุม่ น้อยนีข่ นาดถึงขัน้ รังเกียจด้วยซ�ำ้ แม้ใจส่วนลึกอดรูส้ กึ เสียดาย
ไม่ได้ เพราะเขานัน้ กลับต้องการคนอย่างไป๋ลู่เหวินผู้นี้ไว้ข้างกาย
“เหตุใดเจ้าจึงรังเกียจต�ำแหน่งขุนนางเช่นนี้ หรือเจ้ารู้สึกว่าฮ่องเต้และ
เหล่าขุนนางทุกวันนี้ไร้ความสามารถ ขาดความน่านับถือ”
ไป๋ลู่หลินรีบโบกมือทันควัน เมื่อตนเองก็ดื่มไปไม่น้อย แต่ยังเอ่ยได้
อย่างฉาดฉาน
“ไม่เลย ฮ่องเต้เฉินหย่งฉีเป็นเอกบุรุษผู้ปรีชาสามารถเหนือกษัตริย์
ทั้งปวง แม้จะขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาด แต่ก็เพราะต้องการปฏิรูปการเมือง
จึ ง ได้ ว างแผนรวบรวมอ�ำนาจเข้ า สู ่ ศู น ย์ ก ลางเพื่ อ ความเป็ น ปึ ก แผ่ น ของ
บ้านเมือง ท�ำให้รัชสมัยของพระองค์เกิดกบฏขึ้นน้อยครั้ง และยังขจัดการ
ฉ้อราษฎร์บังหลวงจนแทบหมดสิ้นไป ประชาราษฎร์จึงล้วนเป็นสุข ผู้ด�ำรง
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ต�ำแหน่งขุนนางล้วนคัดเลือกจากผูม้ คี วามสามารถเพือ่ พัฒนาชาติบา้ นเมือง จน
เกิดคุณประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ มากมาย รัชสมัยของกษัตริย์องค์นี้
ถือเป็นยุคทีร่ งุ่ เรืองทีส่ ดุ ยุคหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์เสียด้วยซ�ำ้ ” อ้างอิงได้จากวิชา
ประวัติศาสตร์ที่นางเคยร�่ำเรียนมาจากยุคปัจจุบัน และสิ่งที่ได้ประจักษ์ด้วย
สายตามาตลอดสิบกว่าปีทเี่ ติบโตมาในยุคนี้ นับแต่ฮ่องเต้องค์นขี้ นึ้ ครองราชย์
“เจ้าดูจะเข้าใจเรื่องราวของบ้านเมืองเป็นอย่างดี” หยางเหวินหลงกล่าว
ชื่นชมหลังจากนิ่งงันไปชั่วครู่
เสียงหัวเราะแห้งๆ ของหนุ่มน้อยที่นั่งตรงข้ามดังขึ้น ก็จะมีใครมั่นใจ
ในฮ่องเต้องค์น้ไี ปได้มากกว่านางอีก เมื่อสมัยเรียนมัธยมในยุคปัจจุบัน หาก
นักเรียนคนใดท่องจ�ำประวัติฮ่องเต้คนส�ำคัญองค์นี้ไม่ได้ละก็ คงไม่มีทาง
สอบผ่านวิชาประวัติศาสตร์ไปได้แน่
“เจ้าดูจะเห็นด้วยกับแนวความคิดแบบใหม่ของฮ่องเต้ ทั้งที่ขุนนาง
น้อยใหญ่ยงั ออกปากคัดค้าน” พีห่ ลงกล่าวเป็นเชิงถาม ดวงตาคมปลาบแจ่มใส
ไม่ปรากฏอาการมึนเมาแม้แต่น้อย ในขณะที่คู่ดวลสุรากลับเปล่งเสียงหัวเราะ
คิกคักขึ้นบางครั้ง
“แน่นอนสิ ข้าเป็นคนหัวคิดก้าวหน้า ไม่ยดึ ติดแบบแผนขนบธรรมเนียม
โดยไร้เหตุผล การเปลี่ยนแปลงหลายครั้งก็น�ำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า” เจ้าหนุ่มน้อย
กล่าว พยายามยืดอกอวดภูมิ
“ข้าถึงบอกให้เจ้าเข้ารับราชการเพื่อจะได้กราบทูลฮ่องเต้ด้วยตนเอง
พระองค์ช่นื ชมคนมีความสามารถ ย่อมไม่มองข้ามเจ้าอย่างแน่นอน” ชายใน
ชุดด�ำยังคงเกลี้ยกล่อม เพราะนอกจากจะถูกชะตากับเด็กหนุ่มเป็นอย่างยิ่ง
แล้ว เขายังรู้สึกราวกับได้พบมิตรคู่ใจเข้าแล้ว ยากนักที่จะพบผู้มีใจเปิดกว้าง
และเข้าใจความคิดของเขาเป็นอย่างดียิ่ง
ไป๋ล่หู ลินยังคงส่ายหน้า แต่คดิ ดูแล้ว เพราะนางโชคดีได้ย้อนเวลากลับ
มาอยู่ในยุคแผ่นดินทองของฮ่องเต้องค์นี้ นางจึงมีชีวิตอยู่ที่นี่ได้อย่างไม่ยาก
ล�ำบากนัก ได้เติบโตในบ้านเมืองที่สงบสุข ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี สังคม
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จึงไม่โหดร้ายและป่าเถื่อนจนยากจะรับไหว นับว่าเป็นโชควาสนา ส่วนหนึ่ง
จึงรู้สึกอดส�ำนึกในพระคุณนี้ไม่ได้
“พี่หลงเองคงเข้านอกออกในวังหลวงไม่น้อย จึงได้พยายามชักชวนข้า
เข้ารับราชการ เอาเป็นว่าข้าฝากท่านไปกราบทูลฮ่องเต้ในฐานะราษฎรคนหนึง่ ได้
หรือไม่” ไม่รู้เพราะดื่มสุราไปมากน้อยเท่าไร คนที่ไม่คิดยุ่งเกี่ยวกับผู้มีอ�ำนาจ
จึงเอ่ยได้อย่างคล่องแคล่ว
“แล้วเจ้าจะทูลว่าอย่างไรล่ะ” หยางเหวินหลงถาม แม้แต่จอกสุราในมือ
ก็วางลงคอยฟังอย่างตั้งใจ
หญิงสาวหยุดครุ่นคิด ใบหน้าแดงเรื่อเล็กน้อยพยายามนึกถึงค�ำคม
ให้ได้สักประโยค
“อย่ากลัวการต่อต้าน เพราะว่าวนัน้ จะลอยสูงได้เมือ่ ทวนลมมิใช่ตา้ นลม
แล้วก็...ระยะทางหมื่นลี้ ส�ำคัญเริ่มต้นที่ก้าวแรก”
เจ้าเด็กน้อย เจ้าส�ำบัดส�ำนวนถึงกับกล้ากล่าวให้ก�ำลังใจฮ่องเต้เชียวหรือ
หยางเหวินหลงมองดวงตาสีนิลที่ระยับดั่งดวงดาวและรอยยิ้มบริสุทธิ์ที่ส่งมา
พลันหัวใจกลับรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่าง ก่อนจะละสายตาไป
“ข้าถึงบอกว่าเจ้าเหมาะจะอยู่ข้างพระวรกาย”
คนตัวเล็กหัวเราะขึน้ อย่างภูมใิ จระคนยินดีพลางย่นจมูก ท่าทางไม่ยอม
เปลี่ยนความคิดง่ายๆ จนคนมองฉุกใจถามขึ้น
“หรือว่าเจ้าห่วงใยคุณหนูบุตรสาวแม่ทัพหลี่ผู้นั้นจึงไม่คิดเดินทางไป
เมืองหลวง”
คนที่ดูจะเริ่มเมาท�ำหน้าเหลอหลาเล็กน้อย ก่อนจะมีสีหน้าเข้าใจแล้ว
เอ่ยแก้เสียงขบขัน
“ท่านหมายถึงหลีซ่ ูเจินน่ะหรือ พีห่ ลงเข้าใจผิดแล้ว นางเป็นสหายสนิท
ของน้องสาวฝาแฝดของข้า พวกเราเติบโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก หลายวันก่อน
นางยังชวนข้า...เอ่อ...กับน้องสาวร่วมเดินทางไปไหว้พระด้วยกัน ข้าเสียใจที่
ไม่ได้ทดั ทานนางไว้ ทัง้ ทีพ่ อจะทราบข่าวความไม่สงบทีช่ ายแดน” สีหน้าคนพูด
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หม่นลง ดวงตาทีเ่ ดิมสดใสฉายแววกังวล จนคนไม่เคยปลอบใครยังต้องยอม
เปิดปาก
“พรุ่งนี้เราก็คงถึงเขตแดนแล้ว ว่าแต่น้องสาวเจ้ามิได้ป่วยหนักจนก้าว
ออกจากจวนไม่ได้ตามข่าวลือหรอกหรือ ไม่นา่ ล่ะ ไม่นานมานีเ้ ฉินเพ่ยสือจึงได้
ไปขอทาบทามนางเป็นอนุ” เหตุใดการข่าวตระกูลไป๋จงึ ได้คลาดเคลือ่ นขนาดนี้
ชายในชุดด�ำคิดอย่างแปลกใจ แม้แต่ประชาชนทัว่ ไปในเมืองจินฟงก็รดู้ วี า่ จวน
เจ้าเมืองนัน้ ประกาศหาหมอเทวดาตลอดมา อีกทัง้ มีหมอมากฝีมอื เข้าออกจวน
อยู่ไม่ขาด นั่นย่อมหมายความว่ามีคนป่วยหนักในจวนมิใช่หรือ
“การข่าวของท่านดียิ่ง” ไป๋ลู่หลินเอ่ยกระทบกระเทียบชายหนุ่มที่ท�ำที
ยกสุราขึ้นดื่มขณะฟังค�ำอธิบาย
“ไม่นานมานี้อ๋องเฉินเพ่ยสือได้มาทาบทางนางเป็นอนุจริง แต่น้องสาว
ของข้าถึงจะร่างกายอ่อนแอ กลับมีความคิดแตกต่างจากคนทั่วไปในเรื่องการ
ครองคู่ หวังแต่งงานมีเพียงหนึ่งสามีหนึ่งภรรยา จึงได้ตั้งเงื่อนไขไว้ถึงสามข้อ
ที่คงไม่มีบุรุษใดในใต้หล้าปฏิบัติตามได้” ไป๋ลู่หลินกล่าวเสียงทอดถอนใจใน
ตอนท้าย พลันรู้สึกว่าตนคงดื่มสุรามากไปแล้ว
นางเองก็เป็นหญิงสาวธรรมดาผูห้ นึง่ แม้หลงเข้ามาอยูใ่ นร่างของคนใน
ยุคโบราณ แต่ก็ยังวาดฝันถึงการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น ได้เป็นภรรยาและ
มารดาเฉกเช่นสตรีคนอืน่ น่าเสียดายทีร่ า่ งนีเ้ จ็บป่วยแต่เล็กจนอาจไม่สามารถ
มีบุตรได้ จึงยากจะหาสามีที่ยอมรับเรื่องดังกล่าวและยอมครองคู่หนึ่งสามี
หนึ่งภรรยาจนแก่เฒ่าได้
“หากมีวาสนานางคงได้เจอกับคนที่พึงใจ ถึงเวลานั้นอะไรก็ย่อมเป็น
ไปได้” เสียงปลอบประโลมจากเพื่อนดื่มสุราดังแว่วมาเข้าหู
นางจึงหันไปมองชายหนุ่มรูปงามแล้วหลุดปากเอ่ยถาม “ท่านแต่งงาน
หรือยัง”
จอกในมือชายหนุ่มถือค้างอยู่กลางอากาศ พร้อมเสียงอุทานของ
ผู้ติดตามทั้งสองที่ดังขึ้นไม่ไกลนัก ท�ำให้คาดเดาได้ว่าหานเฟิงกับหมิงเต๋อคง
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ลาดตระเวนเสร็จแล้ว และคงได้ยนิ บทสนทนาทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ อย่างชัดเจนอีกด้วย
ไป๋ลู่หลินพลันรู้สึกตัวว่าตนได้หลุดปากบางสิ่งออกไป ใบหน้างามจึง
แดงเรื่อขึ้น พร้อมข่มความกระดากอายคอยฟังค�ำตอบ
“แต่งแล้ว แต่ภรรยาของข้าเสียชีวิตไปได้สองปีกว่าแล้ว”
เมื่อได้ฟังค�ำตอบ หญิงสาวก็รีบเตือนตัวเองว่าไม่ควรดีใจกับค�ำตอบ
นั้น โดยเฉพาะเมื่อใบหน้าคนตอบด�ำคล�้ำลงอย่างเห็นได้ชัด
“ข้าเสียใจด้วย” ไป๋ลู่หลินเอ่ยเสียงอ่อย ขณะคนนั่งตรงข้ามนึกย้อนไป
ถึงความวุ่นวายที่อดีตภรรยาได้เคยก่อขึ้น ซึ่งหากนางไม่ตายด้วยน�้ำมือพวก
เดียวกัน เขานี่แหละจะสังหารนางทิ้งด้วยตัวเอง
“แล้วบุตรชายเล่า” เจ้าหนุ่มน้อยยังคงเอ่ยถามอย่างไม่ลดละ ท�ำให้คน
ที่เพิ่งถูกนับเป็นพี่ชายนึกไปถึงเด็กขี้โรคอายุไม่กี่เดือน ซึ่งเกิดจากพระสนม
ต�ำ่ ศักดิท์ ชี่ งิ เสียชีวติ ไปหลังคลอด และทิง้ เด็กบริสทุ ธิผ์ ไู้ ม่ใช่เลือดเนือ้ เชือ้ ไขของ
เขาเอาไว้ แต่เพือ่ ป้องกันการคิดแก่งแย่งราชบัลลังก์จากเชือ้ พระวงศ์ระดับรอง
ลงมา เขาจึงไม่คดิ ปฏิเสธเด็กทีห่ มอหลวงยังไม่กล้ายืนยันว่าจะมีอายุถงึ ห้าขวบ
หรือไม่ และเลือกจะนิ่งเฉยแทน
“มีหนึ่งคน”
ค�ำตอบของชายหนุม่ ท�ำให้รอยยิม้ พอใจผุดขึน้ บนใบหน้าเล็กๆ ก่อนลม
จะพัดวูบเข้ามาอีกครัง้ พร้อมการปรากฏกายของหานเฟิง และท�ำให้การสนทนา
ของทั้งคู่หยุดลง
“อาลู่ เจ้าอย่าได้คดิ ให้น้องสาวแต่งงานให้คุณชายของข้าเลย” หานเฟิง
ที่หมดปัญญาจะอ้อมค้อมเปิดปากด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนเป็นที่สุด เพราะ
ผ่านไปไม่ถึงชั่วยาม เจ้าหนุ่มน้อยคนนี้ก็ได้พูดถึงสองสิ่งที่เจ้านายเขารังเกียจ
เป็นที่สุด ด้วยเห็นแก่ความเยาว์วัยและมิตรภาพจริงใจของเด็กหนุ่ม เขาจึงได้
ยอมพลีกายออกหน้าเช่นนี้
“เพราะเหตุใดถึงไม่ได้เล่า ถึงนางจะไม่สามารถให้ก�ำเนิดบุตรได้ แต่
พี่หลงเองก็มีทายาทอยู่แล้ว แม้น้องสาวของข้าจะไม่ใช่กุลสตรีในห้องหอ แต่
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นางก็...งดงาม เฉลียวฉลาด เชี่ยวชาญหมากพิณ และมีชาติก�ำเนิดที่ดีพร้อม
นางเองก็ไม่ได้มุ่งหวังสามีที่มียศศักดิ์หรือร�่ำรวยเงินทอง” เพราะเรื่องเงินทอง
นัน้ นางสามารถดูแลหาเลีย้ งสามีได้อย่างสบาย ส่วนลาภยศนัน้ ยิง่ ห่างไกลเท่าไร
ยิ่งดีต่อชีวิตครอบครัวเท่านั้น
“หากท่านพบนางแล้ว...ไม่ชอบพอนาง ข้าย่อมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ
วาสนา” คุณชายรองตระกูลไป๋กล่าวต่ออย่างเปิดเผยใจกว้าง
“แน่นอน ดูจากรูปลักษณ์ของเจ้าและแม่ทัพไป๋จิ้นเหอ คุณหนูตระกูล
ไป๋จะต้องงดงามเป็นหนึ่งในแผ่นดินแน่ เพียงแต่...นางอาจไม่สามารถยอมรับ
จ�ำนวนอนุของนายข้าได้” หานเฟิงที่ตัวสั่นพั่บๆ กล่าวต่อ
เพราะชายในยุคนีค้ งยากจะหาผูบ้ ริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องไม่เคยแตะต้องหญิงใด
ได้ ไป๋ลู่หลินจึงเหลือเงื่อนไขเพียงหลังจากแต่งงานกัน ผู้เป็นสามีจะต้องไม่รับ
อนุหรือภรรยาใดเพิ่มอีก แต่จ�ำนวนอนุภรรยาที่อยู่ในบ้านก็ย่อมมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกผู้เป็นสามีไม่น้อย
“ท่านมีอนุมากเพียงนั้นเชียวหรือ” หญิงสาวถามขึ้นพร้อมสายตาคาด
คะเน
“ข้าไม่เคยนับ” หยางเหวินหลงตอบพลางยกสุราขึ้นดื่ม
คนถามจึงท�ำได้เพียงหรี่ตามองแล้วหันไปทางหานเฟิงแทน องครักษ์
กะพริบตาปริบๆ ก่อนจะเฉลยค�ำตอบด้วยการยกมือชูขึ้นสิบนิ้ว
“สิบคน” ไป๋ลู่หลินอุทานเสียงสูง ทว่าหานเฟิงกลับส่ายหน้า
“มากกว่านั้นหรือ” หญิงสาวถามขึ้นใหม่เสียงแข็ง
คราวนีห้ านเฟิงไม่ปฏิเสธ ไป๋ลหู่ ลินจึงเม้มปากเข้าหากันพลางส่งสายตา
ผิดหวังไปยัง ‘พี่หลง’ ของตนแวบหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นอย่างตัดใจ
“หานเฟิง เจ้าพูดถูก ข้าไม่อยากรูแ้ ล้ว” นางกล่าวพลางลุกขึน้ เดินหน้าบึง้
ออกไปจากโต๊ะ โดยไม่ลมื ส่งสายตาด่าคนมักมากในกามไปให้เจ้านายของหานเฟิง
อีกครั้ง
ยากนักจะพบคนที่นางพอใจ เหตุไฉนฟ้าจึงให้นางเจอเขาช้านัก จนถึง
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ขนาดมีอนุเต็มบ้านไปหมด ไป๋ลู่หลินคิดอย่างเจ็บใจ จนกระทั่งร่างเล็กลับ
หายไป เสียงเย็นชาจากผู้เป็นนายที่นั่งอยู่จึงดังขึ้น
“หานเฟิง เราควรตกรางวัลหรือลงโทษเจ้าดี” เมือ่ สายตาของเจ้าหนุม่ น้อย
ที่เพิ่งจากไปทิ่มแทงเข้าไปในใจเขาไม่น้อย
หานเฟิงคุกเข่าลงทันที “ฝ่าบาทโปรดลงโทษด้วยพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อม
สมควรตาย”
หมิงเต๋อพลันมาปรากฏกายคุกเข่าลงข้างผู้เป็นสหายอย่างร่วมทุกข์
ร่วมสุขไม่ห่าง
เฉินหย่งฉี ฮ่องเต้องค์ปจั จุบนั เพียงละเมียดดืม่ สุราในจอกสุดท้ายอย่าง
เนิ่นนานและเงียบสงบ ก่อนจะลุกขึ้นเดินจากไป ทิ้งให้ราชองครักษ์ที่ติดตาม
ทั้งสองถอนใจอย่างโล่งอก ที่สามารถคุ้มครองชีวิตพวกตนและเจ้าหนุ่มน้อย
อาลู่ รวมถึงชีวิตส่วนพระองค์ของฮ่องเต้ไว้ได้ส�ำเร็จโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ
ก่อนจะเดินตามติดผู้เป็นนายอย่างภักดีไป

