
หนึ่ง
จากรักลึกซึ้ง เปลี่ยนเป็นความแค้น

จวนมหาเสนาบดี

มหาเสนาบดฉีงไป๋เฮ่อแต่งฮหูยนิตระกลูเจี่ยมาเป็นระยะเวลาแปดปีแล้ว 

นางท�าหน้าที่ฮหูยนิได้เป็นอย่างด ีเขาทั้งรกัและทะนถุนอมนางที่สดุ อนภุรรยา

อื่นกล็้วนเคารพนาง จวนมหาเสนาบดจีงึสงบเรยีบร้อยอย่างยิ่ง

“คนืนี้กจ็ะไปนอนกบัหลงเอ๋อร์อกีแล้วหรอื” ฉงไป๋เฮ่อถามเจี่ยอวี้องิด้วย

ความรู้สกึน้อยใจ บุตรชายคนเดยีวของพวกเขาอายุเจด็ขวบแล้ว บางคนืกข็อ

นอนกับมารดา เขาที่เป็นบิดาจึงต้องนอนคนเดียว แต่เขาจะโกรธลูกได้หรือ  

มแีต่ต้องแสดงความน่าสงสารออกมาเพื่อให้อวี้องิเหน็ใจเท่านั้น

อวี้อิงยิ้มอย่างรู้ใจของสามีดี “แม้แต่ลูกชายตัวเองยังไม่ยอมถอยให้ 

อกีหรอื หากคนภายนอกรู้ว่ามหาเสนาบดอีจิฉาลูกชายตวัเอง ท่านยงัจะกล้า

เข้าประชุมหรอืไม่ท่านพี่” นางเอ่ยหยอกล้อเขา

“ข้าคดิว่าเราสามคนควรมข้ีอตกลงร่วมกนั” ฉงไป๋เฮ่อต้องนอนคนเดยีว

มาสามคนืแล้ว เขาคดิว่าคนืเดยีวกม็ากเกนิไป

“เช่นนั้นท่านควรไปตกลงกบัหลงเอ๋อร์”

ฉงไป๋เฮ่อไม่แน่ใจว่าการเจรจากับฉงไป๋เฮ่อหลงจะได้ผล เพราะตั้งแต ่
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ที่เขารู้ความ กอ็อดอ้อนมารดาให้นอนด้วยทุกคนื “ข้าจะลองพยายาม”

“คนืนี้อย่าลมืห่มผ้าหนาๆ ด้วยนะเจ้าคะท่านพี่” อวี้องิยิ้มให้ก�าลงัใจเขา

“ผ้าห่มกี่ผนืหรอืจะสูค้วามอบอุน่จากภรรยาได้” แปดปีที่แล้ว ฉงไป๋เฮ่อ

คงไม่กล้าเอ่ยค�าหวานเลี่ยนเช่นนี้ แต่เขาเรยีนรู้แล้วว่าจะเอาใจภรรยาได้ด้วย

ค�าพูดแบบใดบ้าง

“สองผนืกค็งพอเจ้าค่ะ” อวี้องิหอมแก้มเขา ตั้งท่าจะจากไป

ฉงไป๋เฮ่อไม่อาจตดัใจได้โดยง่าย เขาดงึนางให้นั่งตกัแล้วโน้มตวันางเข้า

มาใกล้เพื่อจุมพติแบบที่สามจีูบภรรยา “หากข้าไม่ได้แต่งกบัเจ้าคงต้องเสยีใจ

เป็นที่สุด” เสยีงกระซบิหวานล�้าดงัอยู่ข้างหูของอวี้องิ

“โกหกแล้ว” อวี้องิยิ้มตอบรบัค�าหวานจากเขา บุรุษผู้กุมอ�านาจยิ่งใหญ่

ก�าลังออดอ้อนภรรยา เกรงว่าคงไม่มีผู้ใดคิดภาพลักษณ์เช่นนี้ของเขาออก 

มเีพยีงนางเท่านั้นที่มสีทิธิ์ครอบครองความหวานนี้

ฉงไป๋เฮ่อหลงอายุเจ็ดขวบแล้ว การมีบิดาเป็นมหาเสนาบดี ท�าให้

แม้แต่หัวหน้าบัณฑิตยังเอาอกเอาใจเขามากกว่าผู้อื่น แต่มารดาสอนว่าไม่ให้

โอ้อวดว่ายิ่งใหญ่ คนจะยิ่งใหญ่ได้เพราะความเคารพย�าเกรง หาใช่ความกลวั

หรอืการประจบเอาใจ

“ท่านพ่อมแีขกหรอื” หลงัจากเลกิเรยีนที่ส�านกัศกึษาหลวง ฉงไป๋เฮ่อ-

หลงกก็ลบัจวน สิ่งแรกที่ท�าเมื่อถงึจวนคอืเข้าไปคารวะบดิา

“ขอรบัคณุชาย” พ่อบ้านตระกลูฉงรบัห่อผ้าบรรจหุนงัสอืมาจากคุณชาย

ฉงไป๋เฮ่อหลง เขาเฝ้ามองมหาเสนาบดเีตบิโต จากคุณชายตระกูลฉง กระทั่ง

มอี�านาจยิ่งใหญ่ บดันี้เหมอืนได้เหน็ภาพในอดตีก�าลงัเกดิขึ้นอกีครั้ง

“แล้วท่านแม่อยู่ที่ใด”

“ฮูหยนิเข้าวงัตามรบัสั่งของไทเฮาขอรบั”

แม้ฉงไป๋เฮ่อหลงจะยงัเดก็ แต่กท็ราบถงึความขดัแย้งในราชส�านกั เขา

คอืผู้สบืทอดตระกูล จงึต้องเรยีนรู้เรื่องความสมัพนัธ์ทางการเมอืง
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ตระกูลของมารดาคอืตระกูลเจี่ย สนบัสนุนฝั่งไทเฮา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกบั

ตระกูลฉง การแต่งงานของบดิากบัมารดาเกดิขึ้นท่ามกลางความวติกกงัวลของ

บรรดาขุนนางในราชส�านกั แต่เหตุการณ์กส็งบเรยีบร้อยมาถงึแปดปี ผดิจาก

ที่ทุกคนคาดเดา ตั้งแต่ฉงไป๋เฮ่อหลงจ�าความได้ มารดาไม่เคยพาเขากลบัไป

เยี่ยมท่านตาแม้แต่ครั้งเดียว แต่ท่านยายมาเยี่ยมเขาบ้างในยามที่บิดาไม่อยู่

จวน

เหตุใดไทเฮาจงึมรีบัสั่งเรยีกมารดาเข้าวงั พระนางต้องการสิ่งใด

มหาเสนาบดีฉงไป๋เฮ่อเดินออกมาจากห้องรับรองพร้อมบุรุษวัยกลาง

คนผู้หนึ่ง เขาเหน็บุตรชายยนืคุยอยู่กบัพ่อบ้านจงึเรยีกให้เข้ามาหา “หลงเอ๋อร์ 

มาคารวะท่านเจ้าเมอืงสลิูก”

ฉงไป๋เฮ่อหลงเดนิเข้าไปอย่างนอบน้อม “คารวะท่านเจ้าเมอืงขอรบั”

“ออื... เตบิโตมากแล้ว คงจ�าท่านปู่อย่างข้าไม่ได้กระมงั” เจ้าเมอืงยิ้ม

อ่อนโยนให้เดก็ชายตรงหน้า

“หลงเอ๋อร์ ผู้นี้คอืเจ้าเมอืงจิ่งโจว เคยมาเยี่ยมเจ้าตั้งแต่เจ้าอายุได้สาม

เดือน ครั้งสุดท้ายที่พบกันก็ตอนที่เจ้าสามขวบ” ฉงไป๋เฮ่อสนิทกับเจ้าเมือง 

จิ่งโจว เพราะเขาเป็นขุนนางเก่า เคยตดิตามบดิาของฉงไป๋เฮ่อมาหลายสบิปี

“ท่านเจ้าเมอืงสบายดหีรอืไม่ขอรบั” ฉงไป๋เฮ่อหลงเอ่ยถามอย่างรูค้วาม

“คนแก่อย่างข้าคงไม่อาจสบายได้ หากแผ่นดินยังรุ่มร้อนอยู่เช่นนี้”  

เจ้าเมอืงจิ่งโจวถอนหายใจเลก็น้อย แล้วกก็ลบัมายิ้มต่อ

ฉงไป๋เฮ่อหลงแม้ไม่เข้าใจที่เจ้าเมอืงพดู แต่กพ็ยกัหน้ารบัอย่างมมีารยาท

“ท่านมหาเสนาบดี ข้าคงต้องกลับเมืองจิ่งโจวก่อน เรื่องทางนี้ล�าบาก

ท่านแล้ว” เจ้าเมอืงจิ่งโจวเหน็มหาเสนาบดพียกัหน้าจรงิจงักห็นัไปมองฉงไป๋-

เฮ่อหลงอกีครั้ง “รกัษาตวัให้ด ีตั้งใจศกึษา วนัข้างหน้ายงัอกียาวไกล”

“ขอรบั” ฉงไป๋เฮ่อหลงยนืรอส่งเจ้าเมอืงจิ่งโจวอยู่ข้างกายบดิา

เมื่อเจ้าเมอืงจิ่งโจวออกจากจวนไปแล้ว ฉงไป๋เฮ่อกเ็รยีกฉงไป๋เฮ่อหลง
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ไปที่ห้องหนงัสอื

“หลงเอ๋อร์ เจ้ารูห้รอืไม่ว่าเจ้าเมอืงจิ่งโจวมาเมอืงหลวงเพราะเหตผุลใด”

“ลูกไม่ทราบขอรบั ขอท่านพ่อโปรดชี้แนะด้วย”

“ไทเฮารบัสั่งให้เจ้าเมอืงทุกเมอืงเกบ็ภาษเีพิ่มขึ้น จากทุกครึ่งปีเป็นทุก

สามเดอืน หากเมอืงใดจดัเกบ็ภาษไีม่ได้ ต้องถูกลงอาญา” ฉงไป๋เฮ่อเป็นห่วง

ราษฎร บ้านเมอืงที่ท่านปูส่ร้างขึ้นมาก�าลงัถกูราชวงศ์เฉากบัไทเฮาหลนัองิท�าลาย

“ท�าเช่นนั้นราษฎรจะไม่ล�าบากแย่หรอืขอรบั”

“พ่อคงไม่อดทนอกีต่อไปแล้ว”

“แล้วท่านแม่...” ฉงไป๋เฮ่อหลงพอจะคิดออกแล้วว่าเหตุใดไทเฮาจึงมี

รบัสั่งเรยีกมารดาของเขาเข้าเฝ้า

“พ่อจะส่งคนไปรับแม่ของเจ้าที่ประตูวัง คืนนี้เจ้ากับแม่ของเจ้าต้อง 

เดนิทางออกนอกเมอืงหลวง”

“แล้วท่านพ่อเล่าขอรบั”

“พ่อจะอยู่จดัการเรื่องในเมอืงหลวง หากทุกอย่างเรยีบร้อย พ่อจะไป

รบัเจ้ากบัแม่ของเจ้าด้วยตวัเอง”

ฉงไป๋เฮ่อหลงไม่ได้ถามสิ่งใดต่อ เขาเข้าใจสถานการณ์ หากเมอืงหลวง

มคีวามเปลี่ยนแปลง มารดากบัเขาอาจกลายเป็นตวัถ่วงของบดิาได้ บุตรชาย

ตระกูลฉงถูกสอนให้มคีวามแขง็แกร่งตั้งแต่เลก็ เมื่อต้องอยู่ห่างบดิา เขากค็อื

ผู้ที่ต้องคอยปกป้องมารดา

รถม้าที่ฉงไป๋เฮ่อส่งไปรับฮูหยินรอจนถึงยามสี่ เจี่ยอวี้อิงก็ไม่ได้ออก

จากวัง แผนการส่งคนไปนอกเมืองจึงถูกยกเลิก การประชุมขุนนางเช้าวัน 

ต่อมา ไทเฮาทรงประกาศว่าฮ่องเต้ประชวร ไม่สามารถออกว่าราชการได้

ฉงไป๋เฮ่อร้อนใจ เป็นห่วงความปลอดภัยของอวี้อิง ไทเฮาหลันอิงคง 

สบืรู้เรื่องที่เจ้าเมอืงจิ่งโจวมาเมอืงหลวง และพระนางคงตดัสนิใจใช้อวี้องิเป็น

ตวัประกนัตั้งแต่แรกแล้ว เขาประมาทเองที่ไม่ทนัระวงั
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“สั่งให้ทหารปิดประตูเมืองหลวง ห้ามใครเข้าออก จนกว่าพระอาการ

ของฝ่าบาทจะดขีึ้น” ฉงไป๋เฮ่อสั่งงานอาเหงิ หากไทเฮาต้องการต่อรอง เขากจ็ะ

ปิดทุกประตูไว้ให้แน่นหนา สุดท้ายพระนางกจ็ะปล่อยอวี้องิออกมาเอง

เป็นไปตามที่ฉงไป๋เฮ่อคาดการณ์ไว้ เพียงหนึ่งวันหลังจากประตูเมือง

หลวงถูกปิดตาย ไทเฮากป็ล่อยตวัอวี้องิ

ฉงไป๋เฮ่อให้เวลานางได้พกัก่อนจะส่งนางออกจากเมอืงหลวง แต่ภายใน

คนืนั้นอวี้องิกห็ายตวัไปพร้อมกบัฉงไป๋เฮ่อหลง บุตรชายคนเดยีวของเขา

ฉงไป๋เฮ่อส่งจดหมายลบัไปหาเจ้าเมอืงจิ่งโจวทนัที

เช้าวนัต่อมา วงัหลวงประกาศการสวรรคตของฮอ่งเต้เฉาหวูใ่นขณะที่

มีพระชนมพรรษาเพียงสิบสามพรรษาเท่านั้น ไทเฮาเปิดเผยราชโองการอดีต

ฮ่องเต้ พระบดิาของฮ่องเต้เฉาหวู่

ราชโองการที่ท�าให้ราชส�านักสั่นคลอนมีใจความส�าคัญว่า ราชวงศ์เฉา

ยงัมอีงค์รชัทายาทอยู่นอกวงั คนผู้นั้นกค็อืเจี่ยอวี้องิ ฮูหยนิของมหาเสนาบด ี

เรื่องราวในอดตีถกูเปิดเผย เสนาบดกีรมขนุนางรบัรูค้วามจรงิเกี่ยวกบับตุรสาว

ว่านางคือสายพระโลหิตของอดีตฮ่องเต้ที่เกิดกับหลันเหยา ฮูหยินของเขาเอง 

เสนาบดีกรมขุนนางไม่สามารถยอมรับได้ เขาจึงตัดสินใจแขวนคอฆ่าตัวตาย

ในคนืนั้น

“ท่านพ่อ... จากไปแล้วหรอื” อวี้องิไม่ค่อยได้ใกล้ชดิกบับดิามากนกั แต่

เขาก็เป็นบิดาของนางมายี่สิบกว่าปี นางรู้สึกใจหายและเจ็บปวดมาก “แล้ว 

ท่านแม่เล่า”

นางก�านลัยงัไม่ทนัได้ตอบ ไทเฮากเ็สดจ็เข้ามาเสยีก่อน

“เสนาบดีกรมขุนนางไม่ใช่คนที่จะฆ่าตัวตาย หรือเจ้าไม่รู้จักนิสัยของ

พ่อเจ้า” ไทเฮาหลันอิงล่วงรู้แผนการยึดอ�านาจของฮ่องเต้เฉาหวู่ พระนางจึง

ลงมอืตดัหน้า โดยวางยาพษิฮ่องเต้น้อยอย่างไร้พระเมตตา แล้วน�าราชโองการ

ที่เกบ็ซ่อนไว้ออกมา พระนางว่าราชการหลงัม่านมาสบิสามปี หากสญูเสยีอ�านาจ
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กห็มายถงึชวีติต้องจบสิ้นลงไปด้วย

“พระองค์หมายความว่าอย่างไร” 

ไทเฮาตรสัว่าอวี้องิคอืองค์หญงิ และยงับอกแผนการของมหาเสนาบดี

เมื่อแปดปีก่อน เขาวางแผนสงัหารนางหลงัแต่งงาน เพราะเขารู้ว่านางคอืสาย

พระโลหติ

ในคราแรกอวี้องิไม่เชื่อ เมื่อวานนางกลบัจวนไปเพื่อถามฉงไป๋เฮ่อด้วย

ตวัเอง พอนางบอกว่าไทเฮามรีาชโองการประกาศแต่งตั้งนางเป็นองค์หญงิ เขา

ท�าใหน้างผดิหวงั เพราะการแสดงออกของเขาหมายความได้วา่รูเ้รื่องนี้อยูแ่ลว้

“เวลานี้มหาเสนาบดีกลัวพลาดพลั้งเสียอ�านาจให้ข้า เขาจับแม่ของเจ้า

ไปเพื่อข่มขูเ่จ้า เจ้าคดิว่าข้าจะยอมอยูเ่ฉยให้แม่ของเจ้าถกูจบัตวัไปหรอื” ไทเฮา

หลนัองิต้องท�าให้เจี่ยอวี้องิเชื่อว่าฉงไป๋เฮ่อหลอกใช้ความไว้ใจของฮหูยนิตวัเอง 

มารดาของเจี่ยอวี้องิกค็อืน้องสาวแท้ๆ ของไทเฮา การควบคุมพวกนางไม่ใช่

เรื่องยากเท่าไรนกั

“หม่อมฉันจะไปพูดกับเขาเอง” อวี้อิงไม่เชื่อว่าการเป็นสามีภรรยามา

แปดปีจะไม่มคีวามหมายใดกบัเขา

“หากเจ้าออกจากวงัหลวง มหาเสนาบดกีจ็ะสงัหารเจ้าทนัท ีหรอืเจ้าไม่รู้

ว่าเขาวางแผนใดมาตลอดหลายปี” ตระกูลฉงมากด้วยอ�านาจและก�าลงัทหาร

ที่เพยีงพอต่อการก่อกบฏ

อวี้องิยงัคงไม่เชื่อ นางต้องออกจากวงัหลวง แต่จะปล่อยให้ฉงไป๋เฮ่อหลง

อยู่ในวังหลวงตามล�าพังไม่ได้ ไทเฮาร้ายกาจเพียงใดนางรู้ดี การที่นางพา 

บุตรชายเข้าวงั เพราะไทเฮาจบัมารดาของนางที่เป็นน้องสาวแท้ๆ ของพระนาง

เองไปขงัไว้ในคุกหลวง พอนางเข้าวงั ไทเฮากป็ล่อยตวัมารดา ทว่าไม่กี่ชั่วยาม

หลงัจากนั้นกม็คีนส่งข่าวมารายงานว่าบดิาฆ่าตวัตาย มารดาหายตวัไป เรื่องนี้

ชวนให้สงสยันกั

“พรุ่งนี้หม่อมฉนัจะเรยีกหวัหน้าองครกัษ์มาเพคะ”

“ออื... อย่าห่วงเลย เวลานี้มหาเสนาบดตี้องการตวัประกนั มารดาของ
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เจ้ายงัคงปลอดภยั”

“เพคะ” อวี้อิงรอจนไทเฮาเสด็จกลับไปแล้ว นางจึงบอกแก่ขันทีว่าจะ

เข้านอน ฉงไป๋เฮ่อหลงถูกจบัแยกต�าหนกั คนืนี้นางจะแอบพาเขาออกไป โดย

ใช้นางก�านลัที่ยอมทรยศไทเฮาเป็นคนดูต้นทาง

ประตดู้านหลงัวงั ยามสาม

รถม้าวิ่งไปตามถนน รอบด้านไร้ผู้คน แต่คนบงัคบัรถม้าต้องหยุดม้า

กะทนัหนั เพราะด้านหน้ามคีนผู้หนึ่งนอนขวางอยู่ ภายใต้แสงสลวัจากโคมไฟ

มองไม่ชดัเจนว่าเป็นผู้ใด

อวี้อิงลูบปลอบบุตรชายที่ก�าลังหลับ แล้วกระซิบถามคนบังคับรถม้า

เสยีงเบา “มเีรื่องอะไร”

“มคีนนอนขวางทางอยู่ขอรบั”

อวี้อิงโผล่หน้าไปดูด้านนอก แล้วนางก็เห็นว่าคนที่นอนอยู่กลางถนน

คอืมารดา นางรบีก้าวลงจากรถม้าอย่างร้อนใจ

“อย่าไปขอรบั อนัตราย” คนบงัคบัรถม้าเข้าไปขวางทางอวี้องิ

“ปล่อยข้า” อวี้องิเหน็มารดาตื่นขึ้นและก�าลงัจ้องมองมาทางนาง ขณะที่

มารดาก�าลงัจะลุกเดนิมาหานาง ห่าธนูกพ็ุ่งเข้าใส่ ไม่มทีี่ใดให้หลบ “ท่านแม่!”

“หนเีถอะขอรบั เราต้องรบีหนกีนัแล้ว” คนบงัคบัรถม้าฉุดตวัอวี้องิให้

ถอยหลงั

อวี้องิร�่าไห้ เหน็มารดาถกูลกูธนโูจมตแีละล้มลงอย่างรวดเรว็ “ท่านแม่! 

ไม่นะ ปล่อยข้า! ท่านแม่” อวี้องิดิ้นรนอย่างเจบ็ปวด ลูกธนูกไ็ล่ต้อนนางไม่

หยุดหย่อน

คนบงัคบัรถม้าพาอวี้องิเดนิถอยหลงัไปเรื่อยๆ

อวี้องิฉุกคดิถงึบุตรชายที่ยงัอยู่บนรถม้า “ไม่นะ หลงเอ๋อร์ หลงเอ๋อร์ 

ตื่นเรว็เข้าหลงเอ๋อร์ เจ้าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้”

แต่คนบงัคบัรถม้าเหมอืนไม่ได้ฟังที่อวี้องิพูด
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ไทเฮาสลับร่าง พร่าพร่างยั่วยวน

หวัใจของอวี้องิปวดร้าว นางเสยีมารดาไปแล้ว จะเสยีบตุรชายอกีไม่ได้ 

“ตื่น! หลงเอ๋อร์ลูกแม่ ได้โปรด”

ที่รถม้า ฉงไป๋เฮ่อหลงออกมาเพราะได้ยนิเสยีงมารดาเรยีก เขาหนัหน้า

ไปตามที่ได้ยนิเสยีง จงึไม่ทนัหลบลูกธนูที่พุ่งเข้าใส่ทางด้านหลงั

“ไม่!” เสยีงร�่าไห้ของอวี้องิค่อยๆ ไกลออกไป นางเหน็บตุรชายจ้องมอง

นางขณะที่ล้มลง หวัใจของอวี้องิแหลกสลาย

ฉงไป๋เฮ่อมาช้าไป เขาลงจากหลงัม้า แล้วก้าวเข้าไปหาร่างไร้ลมหายใจ

ของบตุรชายเพยีงคนเดยีวอย่างคนไร้สต ิฉงไป๋เฮ่อหลงอายุแค่เจด็ขวบเท่านั้น 

ยงัต้องเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ควรหยุดอยู่เพยีงเท่านี้ มองใบหน้าที่มสี่วนคล้าย

เขากับอวี้อิง รอยยิ้มและเสียงหัวเราะปรากฏขึ้นในความทรงจ�าของฉงไป๋เฮ่อ 

เสยีงท่องกลอนแสนไพเราะของเขาอกีเล่า อาหารที่เขาชอบกนิมไีม่กี่อย่าง ล้วน

เป็นอาหารเรยีบง่าย

“หลงเอ๋อร์...” ฉงไป๋เฮ่อหวัใจแตกสลาย ดวงตาสองข้างแดงก�่า เขาอุ้ม

ร่างบุตรชายขึ้นมา

อาเหงิวิ่งมาช่วยแต่ถูกห้ามไว้ “ใต้เท้า...”

“เจ้าพาร่างของฮูหยินหลันเหยากลับไปให้ตระกูลเจี่ย ส่งจดหมายไป

แจ้งเจ้าเมอืงจิ่งโจวให้เตรยีมพร้อมไว้”

“ขอรบั” อาเหงิมองด้านหลงัของมหาเสนาบดพีร้อมก�ามอืแน่น ไทเฮา

หลอกให้มหาเสนาบดีน�าคนไปช่วยฮูหยินที่ประตูเมืองอีกฝั่ง กว่าจะรู้ว่าเป็น

แผนลวง คุณชายก.็..

วงัหลวง

เมื่ออวี้องิฟ้ืนขึ้นมา นางกเ็ริ่มจ�าเหตกุารณ์ได้ “ไม่นะ ท่านแม่ หลงเอ๋อร์” 

นางพยายามจะลุกจากเตยีง แต่ถูกนางก�านลัเข้ามาจบัไว้

ทนัใดนั้นไทเฮากเ็สดจ็เข้ามา “หากเจ้าเชื่อฟังข้าตั้งแต่แรกคงไม่เกดิเรื่อง
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น่าเศร้าเช่นนี้ สายไปเสยีแล้ว มหาเสนาบดกี�าลงัรวบรวมก�าลงัทหารมาโจมตี

เมืองหลวง เขารู้ฐานะของเจ้ามาตลอด แม้แต่บุตรชายของตัวเองยังฆ่าได้  

เจ้ายงัจะกลบัไปหาเขาอยู่หรอื”

อวี้อิงก�ามือแน่น หัวใจของนางไม่เหลือให้เจ็บปวดอีกแล้ว มันแหลก

สลายไปตั้งแต่เหน็บุตรชายล้มลงแล้ว “ท่านโกหก”

ไทเฮาหวัเราะในล�าคอ “ทหาร น�าลูกธนูเข้ามา”

อวี้อิงเห็นทหารองครักษ์น�าธนูดอกหนึ่งเข้ามา เขาแสดงให้เห็นความ

พเิศษของธนูดอกนี้

ไทเฮาชี้ให้นางดู “ธนูเป็นของกองทพัตระกูลฉง ยงัไม่ชดัเจนอกีหรอื”

‘ไม่... เขาไม่มวีนัท�าร้ายหลงเอ๋อร์’ อวี้องิส่ายหน้าปฏเิสธในใจ

ไทเฮายื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้นางอ่าน

อวี้องิไล่สายตาอ่านตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถงึบรรทดัสดุท้าย เรี่ยวแรงนาง

หมดลงทนัท ี“เป็นไปไม่ได้...” อวี้องิพมึพ�าออกมา

“เจ้าคงจ�าลายมือและตราประทับได้ สายลับของข้าชิงมาได้ฉบับเดียว 

แต่กเ็พยีงพอให้เจ้าเข้าใจสถานการณ์ได้มากขึ้นกระมงั”

“ไม่...” อวี้องิยงัไม่อยากเชื่อ แต่ลายมอืเป็นของฉงไป๋เฮ่อ ตราประทบั

กเ็ปน็ของเขา กระดาษแผ่นนั้นเขยีนไว้ว่าให้ก�าจดันางกบัลกูทนัททีี่ออกจากวงั 

เพื่อป้องกนัไม่ให้ไทเฮาใช้นางกบัลูกเป็นเครื่องมอืในการยดึอ�านาจอกีครั้ง

“แปดปีที่เจ้าอยู่กบัเขา คงคดิว่าเขารกัเจ้าอย่างแท้จรงิ แต่บุรุษตระกูล

ฉงไม่เคยรกัผู้ใดอย่างแท้จรงิ พวกเขารกัแต่อ�านาจ หากเจ้ายงัไม่เชื่อ รอดูอกี

ไม่เกนิสามวนั จะมกีองทพัใหญ่มาล้อมเมอืงหลวง” ไทเฮารู้ว่าความเจบ็ปวด

ของอวี้องิในตอนนี้ท�าให้นางอ่อนแอ หากเพยีรเตมิเชื้อไฟ มหีรอืที่ไฟแค้นจะ

ไม่ลุกไหม้ขึ้นมา



สอง
จงรักข้าให้ลึกซึ้งในทุกชาติภพ 
จงเจ็บปวดเพื่อข้าเพียงผู้เดียว

จวนมหาเสนาบดี

“วงัหลวงเตรยีมก�าลงัป้องกนัแน่นหนา ไทเฮาสบืรูว่้ากองก�าลงันอกเมอืง

เคลื่อนไหวแล้ว” เสนาบดกีรมอาญาเป็นห่วงจติใจของมหาเสนาบดี

ฉงไป๋เฮ่อรออวี้องิมาสามวนัแล้ว ร่างของบุตรชายยงัอยู่ในจวน นางไม่

คิดจะมาส่งบุตรชายเป็นครั้งสุดท้ายหรือ สองมือก�าแน่นจนเส้นเลือดปูดโปน 

“ข้าจะรอนาง” เขาจะรอต่อไป

“แตว่า่...” เสนาบดกีรมอาญาถอนหายใจออกมา หากรอต่อไปไทเฮาจะ

พา่ยแพ้โดยง่ายหรอื พระนางคงคดิแผนมาป้องกนัหรอืหาทางรอดได้ กองทพั

รออยู่ที่นอกเมอืงหลวง ขอเพยีงมหาเสนาบดมีคี�าสั่งกบ็ุกโจมตไีด้ทนัที

ฉงไป๋เฮ่อรอจนถึงวันที่เจ็ด จึงตัดสินใจยกทัพบุกวังหลวง เขาได้พบ 

อวี้องิในที่สดุ นางยนือยูข้่างไทเฮา มองเขาจากก�าแพงวงัหลวงด้วยสายตาแห่ง

ความเจบ็ปวด

ครึ่งเดอืนต่อมา เจี่ยอวี้องิได้รบัราชโองการพระราชทานนามว่าเฉาองิ 

จดัพธิขีึ้นครองบลัลงัก์ท่ามกลางขุนนางที่เหลอือยู่เพยีงครึ่ง
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มหาเสนาบดถีกูปลด เวลานี้รอจกัรพรรดนิปีระกาศลงอาญาในโทษฐาน

กบฏ ขุนนางฝ่ายซ้ายของมหาเสนาบดแีตกแยก มทีั้งคนทรยศและคนที่หลบ

หน ีตระกูลฉงครึ่งหนึ่งถูกประหาร อกีครึ่งถูกส่งไปเป็นทาสที่ชายแดน

จกัรพรรดนิเีสดจ็ไปที่คกุใต้ดนินอกเมอืงเป็นสถานที่แรกหลงัขึ้นครอง

บลัลงัก์ ความเจบ็ปวดของนางต้องมคีนชดใช้ นางหวงัเหลอืเกนิว่าเขาจะไม่น�า

ทพับุกวงัหลวง แต่เขาท�าให้นางผดิหวงั แม้แต่ตอนที่เขาพ่ายแพ้ นางยงัเป็น

คนสอบสวนด้วยตวัเอง เจ้าเมอืงจิ่งโจว ผูเ้ป็นทั้งบดิาคนที่สองและสหายผู้รูใ้จ

ของเขา ยอมสารภาพว่าฉงไป๋เฮ่อหลอกใช้นางมาตลอดแปดปี เขาไม่เคยรัก

นางเลย

เขาไม่เหมอืนบรุุษผู้ทรงอ�านาจอกีแล้ว ไม่เหมอืนบรุษุที่ออดอ้อนหยอด

ค�าหวานข้างหูนางอีกต่อไป อาภรณ์ปกคลุมร่างกายเต็มไปด้วยคราบเลือด 

แห้งกรงั

“ค�าสารภาพไม่จ�าเป็นอกีแล้ว” จกัรพรรดนิตีรสักบันกัโทษผู้นั้น

ฉงไป๋เฮ่อตดัสนิใจผดิที่เชื่อใจนาง เขาท�าให้หลายร้อยชวีติต้องตาย นาง

ไม่ใช่อวี้องิของเขาอกีต่อไปแล้ว น่าขนัสิ้นดทีี่เขายงัยอมมอบหวัใจให้นางอยู่

“ข้าจะไม่ฆ่า แต่ข้าจะปล่อยให้ท่านทรมานยิ่งกว่าตาย ท่านกล้าพราก

ลมหายใจของท่านแม่ ท่านบังอาจพรากลมหายใจของลูกชายข้า ลูกชายที่ 

น่ารกัของข้า”

เปล่าประโยชน์ที่จะอธบิาย ที่ก�าแพงวงัหลวง ฉงไป๋เฮ่อตะโกนบอกนาง

ว่าไม่ใช่เขา แต่นางไม่เคยได้ยนิ เพราะหวัใจที่แหลกสลายของนาง แล้วเขาเล่า 

เขาไม่ใช่บดิาของฉงไป๋เฮ่อหลงหรอื เขาไม่มหีวัใจให้แหลกสลายหรอื ทนัททีี่ 

รู้ว่าบตุรชายจากไปแล้ว เขาแทบคลั่ง เขาน�าก�าลงัทหารบกุวงัหลวง แต่นางกลบั

โทษว่าเป็นความผดิของเขา เขาสูญเสยีทุกอย่างภายในคนืเดยีว เพราะนางให้

สญัญาว่าจะไม่ขึ้นครองบลัลงัก์

อวี้อิงเงยหน้าเพื่อห้ามน�้าตาที่เริ่มไหลริน นางหันหลังให้เขาอย่างไร ้

เยื่อใย “จงส�านกึความผดิของท่านให้สาสม”
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แล้วนางกเ็ดนิจากไป ไม่เคยย้อนกลบัมาอกี จนกระทั่งล่วงเลยไปสบิปี

จกัรพรรดนิเีสดจ็ไปที่คกุใต้ดนิอกีครั้งหลงัจากผ่านไปสบิปี

หวัใจของนางที่เคยแตกสลาย บดันี้เจบ็ปวดขึ้นมาอกีครั้ง เขาคงไม่ให้

อภยันาง เพราะแม้แต่นางเอง กไ็ม่ต้องการอภยัให้ตวัเอง

“เปิดประตู”

ในความมดืมดิที่มุมอบัแสง มบีรุษุร่างผอมนอนขดตวัอยู ่ผมและหนวด

ยาวพนักนัยุ่ง เสื้อผ้าขาดและเก่ากลมกลนืไปกบักลิ่นอบัฉุนขึ้นจมูก มองรอบ

บรเิวณ ไม่น่าเชื่อว่าสถานที่นี้จะมผีู้ใดอาศยัอยู่ได้

ทหารเข้าไปตัดโซ่คล้องประตูเหล็ก ประตูที่ไม่ได้เปิดมาสิบปี ทหาร 

สองนายเข้าไปพยุงบุรุษร่างผอมขึ้นมา เขาไม่มีแรงพอที่จะยืนเอง เมื่อทหาร

ลากพาเขาออกจากคุกใต้ดนิ แสงแดดจ้ากท็�าให้เขาแสบตาจนไม่อาจลมืขึ้นได้

“หมอหลวง รบีเข้าไปดูอาการให้เขา หากเขาเป็นอะไรไป พวกเจ้ากบั

ครอบครวักอ็ย่าหวงัรอดไปได้”

หมอหลวงสามคนไม่มเีวลาลงัเล พวกเขาช่วยกนัตรวจดอูาการของบรุษุ

ที่ไม่น่าจะมชีวีติรอดมาได้

ฉงไป๋เฮ่อไม่เคยลืมเสียงของนาง สายตาของเขายามนี้ยังมองสิ่งใดไม่

ชดั ภาพนางเบื้องหน้าจงึเลอืนรางคล้ายหมอกควนั กี่ปีแลว้ที่เขาไม่ได้ยนิเสยีง

นี้ เขาใช้ทุกวิธีเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอด ฉงไป๋เฮ่อไม่เคยลืมดาบที่เปื้อนเลือด 

พี่น้องร่วมรบของตัวเอง หากเขาเป็นนาง จะไม่มีวันปล่อยให้คนที่สูญเสีย 

ทุกอย่างมชีวีติรอดเดด็ขาด

ฉงไป๋เฮ่อฟ้ืนขึ้นมาอกีครั้งกพ็บว่าตวัเองนอนอยู่บนเตยีงสะอาด ภายใน

ห้องมีกลิ่นหอมจางๆ ท�าให้เขานึกถึงกลิ่นอับชื้นขึ้นมา ขณะที่เขาคิดทบทวน

เรื่องต่างๆ กม็คีวามอบอุ่นหนึ่งโอบกอดเขาอยู่

“ไป๋เฮ่อ ข้าขอโทษ”

ฉงไป๋เฮ่อขยับสายตามองคนที่ก�าลังกอดเขา นางละเมอหรือตั้งใจกัน
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แน่ เขาพยายามจะขยบักาย แต่ไร้เรี่ยวแรง ต้องยอมแพ้แล้วนอนนิ่งๆ

อวี้องิตื่นขึ้นมา นางก�าลงัจะตรวจสอบว่าเขายงัหายใจอยู่หรอืไม่ กเ็หน็

เขาลมืตามองนางอยู่ นางพูดสิ่งใดไม่ออกไปชั่วขณะ

“น�้า...”

อวี้องิเหม่อมองชั่วครู่ พอรู้ตวัว่าต้องท�าสิ่งใด จงึลุกจากเตยีงไปรนิน�้า

มาให้เขา

เขาไม่ได้ปฏเิสธที่นางป้อนน�้าให้ อวี้องิจงึค่อยเบาใจไปหนึ่งส่วน “หมอ

หลวงยงัไม่แนะน�าให้ท่านกนิอาหารหนกั ข้าเลยสั่งให้ห้องเครื่องเคี่ยวน�้าซปุกบั

ต้มโจ๊กให้ท่านแล้ว”

ฉงไป๋เฮ่อดื่มน�้าเสรจ็กไ็ม่ได้ตอบนาง เขานอนมองเพดาน สายตาว่างเปล่า

อวี้องิถอนหายใจออกมา นางเข้าใจความรู้สกึของเขาดี

ใช้เวลาถงึหนึ่งปีฉงไป๋เฮ่อจงึกลบัมาเดนิได้เหมอืนคนปกต ิทกุวนัหมด

ไปกับการดื่มยาและฟังนางอ่านหนังสือ น่าแปลกที่หนึ่งปีมานี้เขาไม่ได้พบ 

ไทเฮาเลย

“ไป๋เฮ่อ ข้าเรยีกตวับตุรสาวคนเดยีวของอดตีเจ้าเมอืงจิ่งโจวมาแล้ว นาง

จะได้รบัการดแูลอย่างด ีข้ายกเลกิค�าสั่งเนรเทศ พวกเขาเหลา่นั้นจะได้กลบัมา 

บางคนกก็ลบัมาแล้ว หากท่านต้องการพบพวกเขา ข้าจะพาพวกเขาเข้ามาใน

วงั” อวี้องิไม่สามารถย้อนกลบัไปแก้ไขอดตีได้ นางจงึอยากทดแทน แม้เรื่อง

ที่เกดิขึ้นไม่มสีิ่งใดทดแทนได้กต็าม

ฉงไป๋เฮ่อยื่นมอืไปจบัมอืของนางไว้ เขาเหน็นางเงยหน้าขึ้นมาแล้วแสดง

อารมณ์หลากหลาย สายตาของนางเตม็ไปด้วยความรู้สกึผดิ นางควรรู้สกึผดิ 

“อย่าท�าให้ตวัเองล�าบากเลย”

“ไป๋เฮ่อ เพื่อท่านแล้ว ข้าสามารถท�าได้ทุกอย่าง”

“องิเอ๋อร์ ข้าไม่อยากอยู่ในวงั”

นางไม่แปลกใจ หากเขาไม่อยากอยู่ใกล้นาง อวี้องิพยายามห้ามน�้าตา
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แล้วแต่ยงัมนี�้าตาหยดหนึ่งไหลออกมาจากหน่วยตา หนึ่งหยดกก็ลายเป็นหลาย

หยด และตดิตามกนัมาเป็นสาย นางนั่งหนัหลงัให้เขา ไม่กล้าเผชญิหน้า

ฉงไป๋เฮ่อจับไหล่ของนางให้หันหน้ามาหาเขา สายตาของนางดูจริงใจ

มากเกนิไป เขาไม่อาจทนดูต่อไปได้ จงึก้มลงจูบนาง

จมุพติดดูดื่มเริ่มร้อนแรงขึ้น ร่างกายขยบัเข้าหากนัอย่างเป็นธรรมชาต ิ

อาภรณ์ถูกปลดเปลื้องออกทลีะชิ้น ปลายนิ้วสากล้วงลกึสมัผสัลูบวนบบีเคล้น 

ร่างบางบดิไปมาด้วยความทรมานปนสุขสม

ฉงไป๋เฮ่ออุ้มนางขึ้นแนบอก สายตาไม่ละจากดวงตาคู่งาม

ยามแผ่นหลงัสมัผสัที่นอนเยน็ๆ นางสะดุ้งเลก็น้อย เปิดโอกาสให้เขา

ได้ถอดเอี๊ยมของนางแล้วโยนลงจากเตียง เนินอกไร้อาภรณ์ปกปิด กระตุ้น

อารมณ์ดบิเถื่อนของบุรุษ

อวี้องิรู้สกึใบหน้าร้อนผ่าว ขณะที่เขายนืถอดกางเกงตวัใน นางหนัหน้า

หนกี่อนที่กางเกงตวัสุดท้ายของเขาจะร่วงลงบนพื้น

ฉงไป๋เฮ่อปีนขึ้นเตยีงแล้วทาบทบัแนบชดิ นางสะดุ้งเฮอืกไม่กล้าสบตา

“องิเอ๋อร์ จูบข้า”

เสยีงค�าสั่งออกไปทางเผดจ็การ ไม่ต้องการค�าปฏเิสธ อวี้องิลงัเล เขา

จงึเลื่อนมอืข้างหนึ่งให้ต�่าลงแล้วเริ่มรกุล�้า นางขยบัสะโพกตามนิ้วของเขาอย่าง

ควบคุมตวัเองไม่ได้ เขาออกค�าสั่งอกีครั้ง “จูบข้า”

อวี้อิงถูกเขาทรมาน จึงไม่อาจเมินเฉยต่อค�าสั่งของเขา นางรวบรวม

ความกล้าแล้วยกศรีษะขึ้น รมิฝีปากแตะกนัแผ่วเบา

เขาส่งเสยีงไม่พอใจ นางจงึจูบอกีครั้ง ครั้งนี้ไม่ใช่แตะกนัแผ่วเบาแล้ว 

นางท�าให้เขาครางต�่าอย่างพงึพอใจได้

ฉงไป๋เฮ่อมอบสิ่งที่นางต้องการ

จักรพรรดินีประกาศอภัยโทษให้อดีตมหาเสนาบดี และคืนต�าแหน่ง

เดิมให้เขา ฉงไป๋เฮ่อจึงออกจากวังหลวงไปอยู่จวนใหม่ที่จักรพรรดินี



Ana K.
21

พระราชทานให้

ทุกสิบวันอวี้อิงจะออกจากวังหลวงในยามจื่อ1 และกลับก่อนยามอิ๋น2 

สถานที่ที่นางไปกค็อืจวนมหาเสนาบดี

ภายในห้องนอนใหญ่ อวี้อิงนอนหลับอยู่บนเตียง โดยมีฉงไป๋เฮ่อนั่ง

เฝ้าจบัมอืนางไม่ห่าง

คนผู้หนึ่งค่อยๆ ก้าวแผ่วเบาเข้ามาใกล้เตยีง แล้วคุกเข่าลง

“ลกุขึ้น” ฉงไป๋เฮ่อมองใบหน้าของนางอกีครั้งก่อนจะหนัไปมองผูม้าใหม่ 

“อกีเจด็วนัจกัรพรรดนิจีะอยู่เฝ้าคนืข้ามปีที่ต�าหนกัใหญ่ ข้าจะอยู่ข้างกายนาง 

ในฐานะมหาเสนาบด”ี

“ใตเ้ทา้โปรดวางใจ คนของเราแฝงตวัอยูใ่นวงัหลวงมากกวา่ครึ่ง ทหาร

ของจกัรพรรดนิตี้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนขอรบั” สบิปีที่ผ่านมา คนของมหา

เสนาบดีไม่ได้แตกแยกเหมือนที่ผู้คนภายนอกเข้าใจ พวกเขารอวันแก้แค้น 

อยู่ในเงามดื

ฉงไป๋เฮ่อมอบป้ายสั่งการทหารให้คนผูน้ั้น พอคนผู้นั้นถอยออกไป เขา

กข็ึ้นไปนอนข้างๆ นาง ดูเหมอืนนางจะผอมลง ยานอนหลบัคงอยู่ได้อกีราว

หนึ่งชั่วยาม กว่านางจะตื่นทุกอย่างกเ็ตรยีมรอนางไว้หมดแล้ว

นางกักบริเวณไทเฮาหลังจากรู้ว่าถูกไทเฮาหลอก นางคิดว่ายังไม่สาย

เกนิไป ตราบใดที่เขายงัไม่ตาย แต่นางคดิผดิ ฉงไป๋เฮ่อของนางคนนั้นได้ตาย

ไปตั้งแต่เมื่อสบิปีก่อนแล้ว

วนัขึ้นปีใหม่ มหาเสนาบดยีดึอ�านาจ ปลดจกัรพรรดนิ ีและส่งนางไป

ที่คุกใต้ดนิ สถานที่ที่เขาคุ้นเคยมาตลอดสบิปี

ฉงไป๋เฮ่อประกาศตั้งราชวงศ์ใหม่ แต่งตั้งบุตรสาวอดตีเจ้าเมอืงจิ่งโจว

1 ในยุคจนีโบราณ เรยีกช่วงเวลาระหว่าง 23.00 น. - 24.59 น. ว่า ยามจื่อ
2 ในยุคจนีโบราณ เรยีกช่วงเวลาระหว่าง 03.00 น. - 04.59 น. ว่า ยามอิ๋น



22
ไทเฮาสลับร่าง พร่าพร่างยั่วยวน

เป็นฮองเฮา ฮ่องเต้พระองค์ใหม่เสดจ็ไปที่คุกใต้ดนิอกีครั้ง หลงัออกจากที่นั่น

มาห้าปี

นางนั่งอยู่บนพื้นเยน็ๆ รมิฝีปากซดีเซยีว ใบหน้าขาวไร้ชวีติชวีา สายตา

มองไปยงัมุมมดืที่สุดในคุกใต้ดนินี้ นางไม่เคยลมืคนืข้ามปีคนืนั้น

เขายืนอยู่ข้างนาง ขณะที่ทหารบุกเข้ามา นางจับมือเขาไว้แน่น รู้สึก

ปลอดภยัเมื่อมเีขาอยู่เคยีงข้าง ทว่า... เขากลบัปล่อยมอื แล้วหนัมาเผชญิหน้า

กับนาง วาจาและสายตาของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทุกค�่าคืนของพวกเขา

คล้ายเป็นฝันตื่นหนึ่ง ฝันที่นางไม่อยากตื่นตลอดไป

“ข้าได้ตายไปนานแล้ว เจ้าควรรู้ดทีี่สุด” ฉงไป๋เฮ่อไม่ได้มองใบหน้าของ

นาง เขามองมอืสองข้างที่เคยนุม่เนยีนน่าสมัผสั บดันี้กลบัเตม็ไปด้วยบาดแผล

ที่แห้งและแตก มอืของนางสั่นไม่หยุด

อวี้องิพยกัหน้าอย่างเหม่อลอย ถูกแล้ว นางควรรู้ดทีี่สุด

ฮ่องเต้เสดจ็กลบัไปนานแล้ว นางกย็งันั่งอยู่ที่เดมิ มอืคู่นั้นไม่เคยหยุด

สั่น

ฉงไป๋เฮ่อสะดุง้ตื่นขึ้นมา เขาก�าลงัจะหนัไปโอบกอดคนด้านข้าง กพ็บ

แต่ความว่างเปล่า เสยีงถอนหายใจแผ่วเบาดงัขึ้น

หวัหน้าขนัทรีออยู่ด้านนอกมาครึ่งชั่วยามแล้ว ฝนก�าลงัตกหนกั

เมื่อฮ่องเต้ตื่นบรรทม และสวมฉลองพระองค์เรยีบร้อย หวัหน้าขนัท ี

กก็ล่าวรายงาน

“ฝ่าบาท อดตีจกัรพรรดนิใีช้มดีสั้นที่แอบซ่อนไว้... แทงหวัใจตวัเอง... 

สิ้นใจแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

เกดิความเงยีบขึ้น จะว่าเงยีบกรบิกไ็ม่ถูกนกั เพราะยงัได้ยนิเสยีงฝน

ตก ฮ่องเตป้ระทบันิ่ง ทอดพระเนตรสายฝนด้านนอก ลกึลงไปในพระทยั เยน็

เยอืกกว่าน�้าฝนในเวลานี้อกีกระมงั หากว่ามผีู้ที่สามารถสมัผสัได้

ฉงไป๋เฮ่อก�ามือแน่น จ้องมองเศษผ้าบนโต๊ะ บนผืนผ้ามีอักษรเลือด
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เขยีนอยู่ ลายมอืไม่หนกัแน่น เพราะมอืของคนเขยีนมอีาการสั่น

‘จงรกัข้าให้ลกึซึ้งในทุกชาตภิพ จงเจบ็ปวดเพื่อข้าเพยีงผู้เดยีว’

ฉงไป๋เฮ่อหวัเราะออกมา หวัเราะอยู่เช่นนั้น เพราะไม่รู้จะท�าอย่างไรกบั

หวัใจที่แตกสลายอกีครั้งของตวัเอง

ไทเฮาสะดุ้งตื่น มเีหงื่อซมึเตม็หน้าผาก พระนางถอนหายใจแล้วลกุ

นั่ง จ้องมองมือของตัวเอง มันก�าลังสั่นหรือไม่สั่น พระนางก็มองไม่ออก  

เหตุใดความฝันจงึชวนให้เจบ็ปวดนกั เรื่องราวนั้นเกดิขึ้นจรงิ หรอืเป็นเพยีง

จนิตนาการที่พระนางสร้างขึ้นเอง

ไทเฮาหลนัองิบรรทมไม่หลบัอกี จงึเรยีกให้นางก�านลัเข้ามา ดูเหมอืน

ว่าจะถงึยามเหม่า3  แล้ว

ผ่านไปครึ่งวนั ไทเฮากล็มืฝันร้าย คล้ายไม่เคยฝันถงึ เพราะพระนาง 

มเีรื่องให้ครุ่นคดิมากพอแล้ว

3 ในยุคจนีโบราณ เรยีกช่วงเวลาระหว่าง 05.00 น. - 06.59 น. ว่า ยามเหม่า



สาม
อวี้อิง

เฮอะๆ น่าขนัยิ่งนกั ผู้อื่นข้ามมติเิวลามาเป็นฮองเฮาผู้งดงามล่มเมอืง 

พระชายาผู้เก่งกาจความสามารถเหนอืผู้ใด ฮูหยนิผู้เยาว์วยัน่ารกั ส่วนตวัข้า 

ข้ามมติมิาเป็นไทเฮาหลนัองิ อายุห้าสบิแปดปี นบัวนัถอยหลงั รอเกษยีณอายุ

ราชการได้เลย

นามของข้าคอือวี้องิ คล้ายกบัไทเฮาผู้นี้อย่างน่าประหลาด

ไทเฮาหลันอิงรั้งต�าแหน่งไทเฮามาสิบสามปี กุมอ�านาจเหนือบัลลังก์

มงักร ออกว่าราชการแทนฮ่องเต้เฉาหวู ่ที่มพีระชนมพรรษาเพยีงสบิสามพรรษา

เท่านั้น พระนางคงโหดเหี้ยมมาก ดูได้จากการแสดงออกถึงความหวาดกลัว

ของข้ารบัใช้ได้อย่างชดัเจน

ชีวิตที่ผ่านมาของไทเฮาผู้นี้ข้าไม่รู้ ชีวิตของข้านับจากวันนี้ ข้าก็ไม่

สามารถล่วงรู้ได้

“ไทเฮาเพคะ มหาเสนาบดขีอเข้าเฝ้าเพคะ” นางก�านลัสงูวยัผูน้ี้มนีามวา่

อะไร อวี้องิยงัจ�าไม่ได้ แต่นางคอืคนที่รู้เรื่องของไทเฮาดทีี่สุด ประมาณการได้

ว่าอยู่ด้วยกนัมานาน อาจจะตั้งแต่ก่อนเข้าวงั

“ให้เข้ามา” อวี้อิงเอ่ยเสียงสุขุมน่าเกรงขาม แสดงเป็นไทเฮาวัยใกล้
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เกษยีณได้อย่างแนบเนยีนไร้ที่ติ

มหาเสนาบดีฉงไป๋เฮ่อเดินเข้ามาด้วยท่าทางองอาจและไร้ซึ่งความ 

เกรงกลวั

การถวายพระพรก็ท�าเพียงก้มศีรษะซึ่งดูคล้ายพยักหน้าทักทายกัน

เท่านั้น กฎธรรมเนยีมใดล้วนอยู่หลงัค�าว่าขั้วอ�านาจ ต่างคนต่างกุมอ�านาจอยู่

คนละฝั่ง การแสดงละครว่าเคารพซึ่งกนันั้นไม่จ�าเป็น เพราะรู้กนัทั้งแผ่นดนิ

ว่าไทเฮาไม่ยอมปล่อยอ�านาจ มหาเสนาบดต้ีองการยดึอ�านาจ ประกาศเป็นศตัรู

กนัอย่างตรงไปตรงมา ไม่มอี้อมค้อม แม้ว่ายิ่งนานวนัอ�านาจของไทเฮาจะยิ่ง

เสื่อมถอยกต็าม แต่ดูเหมอืนพระนางจะไม่ยอมแพ้โดยง่าย

“หากไทเฮาต้องการควบคมุกองทหารองครกัษ์ กต้็องปล่อยมอืจากกอง

ก�าลังเกราะเงิน” มหาเสนาบดีเอ่ยเสียงเข้ม มองหาความเคารพในน�้าเสียง 

ไม่พบแม้แต่น้อย

“มหาเสนาบดี ท่านเป็นมหาเสนาบดีหรือเป็นฮ่องเต้กันแน่” อวี้อิง

ระมดัระวงัไม่เผยพริธุ หากให้ใครจบัผดิได้ว่าวญิญาณในร่างไทเฮาไม่ใช่ไทเฮา 

โทษอาญาหลอกลวงเบื้องสูงคือตัดศีรษะ แต่ในเรื่องเหนือจินตนาการเช่นนี้ 

อาจถูกเผาทั้งเป็นกระมงั แค่คดิกส็ยดสยองแล้ว

“กระหม่อมไม่เข้าใจที่ไทเฮาตรสั” ฉงไป๋เฮ่อก้าวขึ้นมานั่งในต�าแหน่งมหา

เสนาบดตีั้งแต่อายุได้ยี่สบิปี เขาคอืผู้น�าขุนนางฝ่ายซ้ายและควบคุมกองก�าลงั

นับแสน ปกครองและควบคุมราชส�านักด้วยความฉลาดมากแผนการและมี

ไหวพรบิเป็นเลศิ ทั้งยงัเดด็ขาดและไร้ความปรานตี่อผู้ทรยศ

“ท่านควรรู้ว่าตวัเองอยู่ในฐานะใด แผ่นดนินี้เป็นของฮ่องเต้ ทุกสิ่งบน

แผ่นดนินี้กเ็ป็นของฮ่องเต้ หรอืใจท่านคดิเป็นอื่นเล่า” สามเดอืนแล้วที่วญิญาณ

ของอวี้อิงเข้ามาอยู่ในร่างของไทเฮา นางปรับตัวและกลายเป็นไทเฮาอย่าง

สมบูรณ์

“กระหม่อมไม่ได้มาเพื่อถกเถยีงกบัพระองค์ แต่อยากจะทลูเตอืนความ
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ทรงจ�าของพระองค์ว่ากองทัพนอกเมืองหลวงจ�านวนห้าหมื่นนั้นเป็นของ 

ตระกลูฉง ทหารที่เฝ้าชายแดนสองแสนนายกเ็ป็นของตระกูลฉง นั่นคอืข้อตกลง

ตั้งแต่ต้น มเีพยีงบลัลงัก์ที่เป็นของราชวงศ์เฉา หากราชวงศ์เฉาไม่เชื่อใจตระกลู

ฉง พวกเราทกุคนกจ็�าต้องจากไป” ฉงไป๋เฮ่อเอ่ยเตอืนไทเฮา ค�าว่าจากไป อกีนยั

หนึ่งคือการหันหลังให้ราชวงศ์ เมื่อราชวงศ์เฉาไม่มีก�าลังทหารของตระกูลฉง

ปกป้อง บัลลังก์ก็จะกลายเป็นเพียงที่นั่งธรรมดาที่ไม่ว่าผู้ใดต้องการ หากมี

ก�าลงัทหารมากพอกส็ามารถนั่งได้

ไทเฮาผูน้ี้คอยงดัข้อกบัเขามาตลอดสบิสามปี ขนุนางฝ่ายซ้ายสนบัสนนุ

ให้เขาก�าจัดพระนางพร้อมขุนนางฝ่ายขวา แต่เขาไม่ต้องการให้เกิดสงคราม 

กลางเมอืง อนัจะน�าแต่ความทกุข์ยากไปสูร่าษฎร ปล่อยให้พระนางได้มโีอกาส

แก่ชราและสิ้นลมหายใจไปเอง

ฮ่องเต้พระองค์ก่อนสวรรคตในขณะที่พระโอรสเพียงองค์เดียวม ี

พระชันษายังไม่ถึงหนึ่งพรรษา ทรงมีราชโองการให้ไทเฮาหลันอิงเป็นผู้ส�าเร็จ

ราชการ จนกว่าฮ่องเต้เฉาหวูจ่ะมพีระชนมพรรษาครบยี่สบิพรรษา พระมารดา

แท้ของฮ่องเต้คอือดตีกุย้เฟย นางออกบวชตลอดชวีติ ไม่เคยหวนกลบัวงัหลวง

อกี ไทเฮาหลนัองิเป็นฮองเฮาในฮ่องเต้พระองค์ก่อน พระนางคอืผู้กุมอ�านาจ

ขุนนางฝ่ายขวา โดยมเีสนาบดกีรมขุนนางเป็นผู้น�าขุนนางในสภา

ด้านตระกูลฉงมอี�านาจสบืทอดกนัมาสามรุน่ บดิาของฉงไป๋เฮ่อคอือดตี

แม่ทพัใหญ่ฉงไป๋เฮ่อหู่ แห่งอาณาจกัรหนานเปียน บลัลงัก์เป็นของตระกูลเฉา 

เพราะฉงไป๋เฮ่อเจี้ยน ท่านปู่ของฉงไป๋เฮ่อมอบให้ปฐมฮ่องเต้เฉาก่วง โดยมี 

พนัธสญัญาที่ทั้งสองฝ่ายประทบัตราลงนามร่วมกนั อดตีฮ่องเต้สองพระองค์

ล้วนเกรงใจตระกูลฉง เพราะหวั่นเกรงต่อก�าลงัทหารนบัแสน

ปฐมฮ่องเต้เฉาก่วงครองบลัลงัก์อยูท่ั้งสิ้นสบิเจด็ปี เมื่อฮ่องเต้เฉาเฉยีน 

ขึ้นครองบัลลังก์สืบต่อ พระองค์ทรงรอเวลาให้ฉงไป๋เฮ่อเจี้ยน ท่านปู่ของ 

ฉงไป๋เฮ่อสิ้นลมหายใจ แล้วจึงสั่งจับท่านย่าของฉงไป๋เฮ่อไปขังไว้เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ฉงไป๋เฮ่อหู่ บดิาของฉงไป๋เฮ่อก่อกบฏ
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ฉงไป๋เฮ่อหู่จึงยกก�าลังทหารหนึ่งแสนนายเข้าล้อมเมืองหลวง ฮ่องเต้ 

เฉาเฉยีนต้องยอมยกต�าแหน่งมหาเสนาบดใีห้ฉงไป๋เฮ่อหูเ่พื่อให้เขาถอนทพั นบั

แตน่ั้นตระกลูฉงจงึครอบครองต�าแหน่งแม่ทพัใหญ่ควบต�าแหน่งมหาเสนาบด ี

เหตุการณ์ครานั้นเรยีกว่าปิดประตูเมอืงหลวงครั้งที่หนึ่ง

ไทเฮาหลนัองิขดัแย้งกบับดิาของฉงไป๋เฮ่อมาตั้งแต่พระนางเริ่มต้นชวีติ

บนเส้นทางอ�านาจในต�าแหน่งฮองเฮาของฮ่องเต้เฉาเฉยีน

ก่อนที่ไทเฮาหลนัองิจะเข้าวงั ตระกูลฉงพยายามขดัขวางไม่ให้ราชวงศ์

เฉาผูกเครือญาติกับตระกูลหลัน แต่อดีตฮ่องเต้เฉาเฉียนกลับอาศัยช่วงเวลา

ที่ฉงไป๋เฮ่อหู่ออกรบ เร่งรบัหลันอิงเข้าวัง มอบอ�านาจให้พระนางและตระกูล

หลนั เพื่อก�าจดัตระกูลฉง

รชัสมยัเฉาเฉยีนปีที่หก ฉงไป๋เฮ่อหู่ลงโทษตระกูลเฉาที่ทรยศค�ามั่นไป

ร่วมมอืกบัตระกลูหลนั ด้วยการยกทพัมาปิดล้อมเมอืงหลวงครั้งที่สอง จบัตวั

บิดาของไทเฮาหลันอิงที่เป็นหัวหน้าตระกูลหลัน เนรเทศไปชายแดนพร้อม 

หลนัเซนิ น้องชายของพระนาง

ฮ่องเต้เฉาเฉียนต้องยอมมอบทหารรักษาเมืองและกองก�าลังเกราะเงิน

ให้ตระกูลฉง ฉงไป๋เฮ่อหู่จึงยอมสงบศึก เหตุการณ์ครานี้เรียกว่าปิดประต ู

เมอืงหลวงครั้งที่สอง

บดันี้ทั้งฮ่องเต้เฉาเฉยีนและฉงไป๋เฮ่อหู่ล้วนลาจากโลกนี้ไปแล้ว ไทเฮา

หลันอิงกลับต้องการยึดกองก�าลังเกราะเงินกลับไปให้ฮ่องเต้ โดยอ้างว่ากอง

ก�าลงัเกราะเงนิเป็นของฮ่องเต้โดยชอบธรรมอยู่แล้ว

ฉงไปเ๋ฮ่อจงึต้องมาย�้าเตอืนพระนางว่าเพราะเหตใุดกองก�าลงัเกราะเงนิ

จงึเป็นของตระกูลฉง

อวี้อิงอยู่ในร่างของไทเฮาหลันอิงมาสามเดือน แผนการยึดกองก�าลัง

เกราะเงนิคนืมาไม่ใช่ความคดิของนาง แต่เป็นความคดิของฮ่องเต้น้อย หรอื

อาจจะเป็นความคดิของไทเฮาหลนัองิเอง

เฉาหวู่เป็นเดก็อายุสบิสามปีที่มคีวามคดิใหญ่โต เขากล่าวว่าจะไม่เดนิ
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ตามรอยพระบดิาผู้อ่อนแอ แต่อวี้องิคดิว่าการท�าเช่นนี้เหมอืนน�าไข่ไปกระทบ

หนิ นางพยายามบอกเขาว่าฉงไป๋เฮ่อต้องไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปโดยง่าย เฉา-

หวู่กลบัยนืยนัหนกัแน่นที่จะจดัการเรื่องนั้นเอง เขาขอให้นางเรยีกหวัหน้ากอง

ก�าลงัเกราะเงนิเข้าวงั อวี้องิจ�าต้องท�าตามเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสยั

“ท่านก�าลังขู่ข้าอยู่หรือ” อวี้อิงต้องเล่นละครอยู่ทุกวัน แรกนั้นก็สนุก 

แต่ยิ่งนานวันนางก็เริ่มเหนื่อยและเบื่อหน่าย อยากเกษียณอายุราชการจริงๆ 

เสยีที

“พระองค์จะรั้งตัวหัวหน้ากองก�าลังเกราะเงินไว้ย่อมได้ กระหม่อมจะ

ปลดเขาออก” ฉงไป๋เฮ่อรู้สกึว่ายิ่งมองไทเฮากย็ิ่งรู้สกึคุน้เคย ไม่ใช่คุน้เคยเพราะ

พระนางเป็นไทเฮา แต่ท่าทางยามพระนางแอบผ่อนคลาย ช่างเหมือนกับคน 

ผู้หนึ่งนกั

อวี้อิงคิดว่าต้องพูดต่ออีกหลายประโยค แต่มหาเสนาบดีกลับสะบัด 

ชายเสื้อขุนนางก้าวเรว็ๆ ออกจากต�าหนกัไปแล้ว

“มามา เจ้าว่าข้าล้มป่วยสกัเดอืนดหีรอืไม่” นางเหนื่อยจะเล่นละครกบั

เขาแล้ว

“ไทเฮาเพคะ อย่าตรสัเช่นนั้นสเิพคะ พระองค์ยงัแขง็แรงอยู่เลย” นาง

ก�านลัอาวโุสรบัใช้ใกล้ชดิไทเฮามาหลายสบิปี เหน็พระนางเจบ็ปวดและทกุข์ทน 

กร็ู้สกึเจบ็ปวดไปด้วย ปีนั้นที่พระนางเข้าวงั บดิาและน้องชายกดดนัพระนาง

ทุกทาง เมื่อทั้งสองถูกเนรเทศ พระนางเลือกที่จะรักษาชีวิตหลายร้อยของ 

ตระกูลหลันโดยการตัดทั้งสองคนทิ้ง จึงถูกบิดาและน้องชายประณาม ผู้ใด 

กไ็ม่อาจเข้าถงึความทกุข์ในพระทยัของพระนางได้ นางที่เป็นข้ารบัใช้ท�าได้เพยีง

อยู่เคยีงข้างพระนางเสมอ

“เฮ้อ... ข้าจะงบีเสยีหน่อย อย่าให้ใครมารบกวนข้า” อวี้องิในร่างของ

ไทเฮาต้องนอนกลางวนัในทุกวนั เพราะยามค�่าคนืนางไม่ได้นอน

“เพคะ” มามาพยงุไทเฮาเข้าห้องบรรทม ก่อนจะถอยออกไปเฝ้าอยู่หน้า

ห้อง



Ana K.
29

ยามเซนิ4 ฮ่องเต้เสดจ็ต�าหนกัไทเฮา

“ถวายพระพรเสดจ็แม่”

เฉาหวู่ดูหงุดหงดิและอารมณ์ไม่ด ีฉงไป๋เฮ่อคงไปเข้าเฝ้ามาแล้ว

“หวู่เอ๋อร์ แม่คดิว่า...” อวี้องิพยายามเตอืนให้เขานั่งบลัลงัก์ตามหน้าที่ 

ไม่สร้างเรื่องต่อต้านมหาเสนาบด ีนางรู้ดวี่าหากฉงไป๋เฮ่อต้องการบลัลงัก์ เขา

ก็สามารถยึดไปได้ทุกเมื่อ แผ่นดินนี้รวมเป็นหนึ่งได้ก็เพราะตระกูลฉง แต่

สาเหตุที่ท่านปู่ของมหาเสนาบดีไม่ยอมเป็นฮ่องเต้ไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด นาง

คาดเดาว่าปฐมฮ่องเต้คงใช้ชวีติราษฎรมาข่มขู ่อ่านนยิายมามากมายหลายเรื่อง 

กลวธิล้ีวนอยู่ในนั้น ผูใ้ดว่าอ่านนยิายไม่มปีระโยชน์ นางก�าลงัใช้ประโยชน์จาก

การอ่านนยิายเพื่อรกัษาความลบัและชวีติอยู่นี่อย่างไรเล่า

“เสดจ็แม่ ที่ลูกท�าไปกเ็พื่อเสดจ็แม่นะพ่ะย่ะค่ะ มหาเสนาบดไีม่เคารพ

เสด็จแม่เลยแม้แต่น้อย เขาทั้งข่มขู่และเหยียดหยามตระกูลหลัน จะให้ลูก

อดทนอยู่ได้อย่างไรพ่ะย่ะค่ะ” เฉาหวู่ครองบัลลังก์มาสิบสามปี แต่ไม่เคยมี

อ�านาจที่แท้จรงิ ฝั่งซ้ายเป็นของมหาเสนาบด ีฝั่งขวาเป็นของไทเฮา ต�าแหน่ง

ฮ่องเต้ของเขาเป็นเพยีงหมวกใบหนึ่ง

“แม่รู้” อวี้อิงกุมมือฮ่องเต้น้อยไว้ ไม่พูดสิ่งใดอีก คิดว่าถึงพูดไปก็

เท่านั้น เพราะเฉาหวู่ตดิดื้อรั้นและไม่ประมาณตน

ฮ่องเต้เสดจ็กลบัไปตอนยามอิ่ว5 ไทเฮานั่งอ่านคมัภรี์ทางศาสนา แล้ว

จงึอาบน�้าเพื่อเข้าบรรทม ไทเฮาหลนัองิจะบรรทมตรงเวลาเสมอ ยามซวี6 คอื

เวลาบรรทมปกตขิองพระนาง

จวนมหาเสนาบดฉีงไป๋เฮ่อ

เรอืนอนุภรรยาคนที่ห้า... เจี่ยอวี้องิ ยามซวี

4 ในยุคจนีโบราณ เรยีกช่วงเวลาระหว่าง 15.00 น. - 16.59 น. ว่า ยามเซนิ
5 ในยุคจนีโบราณ เรยีกช่วงเวลาระหว่าง 17.00 น. - 18.59 น. ว่า ยามอิ่ว
6 ในยุคจนีโบราณ เรยีกช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น. - 20.59 น. ว่า ยามซวี
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ไทเฮาสลับร่าง พร่าพร่างยั่วยวน

“อิงเอ๋อร์” ฉงไป๋เฮ่อนั่งมองคนงามที่นอนเพลินจนลืมว่าเขาจะมาหา 

ปกตนิางจะรอเขาอยูท่ี่ห้องด้านหน้า แต่คนืนี้เขากลบัต้องเข้ามาหานางที่ห้องนอน

เจี่ยอวี้องิลมืตาขึ้นมา พอเหน็ว่าเป็นใครที่ก�าลงัยิ้มให้นางอยู่ นางจงึยิ้ม

ตอบเขา “ท่านจะเรยีกข้าว่าอวี้เอ๋อร์กไ็ด้นะ หากเรยีกองิเอ๋อร์แล้วรู้สกึขดัใจ”

ฉงไป๋เฮ่อบบีจมูกนางเบาๆ “รู้ดนีกันะ องิเอ๋อร์ของข้า”

เจี่ยอวี้อิงยิ้มซุกซน นางหลับตาลงเพื่อตั้งสติว่าบัดนี้นางคือเจี่ยอวี้อิง 

ไมใ่ชไ่ทเฮาหลนัองิ เมื่อนางลมืตาอกีครั้ง ฉงไป๋เฮ่อกล็กุไปรนิน�้ามาให้นางแลว้

“ขอบคณุท่านพี่” อวี้องิอยากขอบคุณเจี่ยอวี้องิ ที่ท�าให้นางรูส้กึว่าตวัเอง

ยงัไม่ถงึวยัชราจรงิๆ

เรื่องนี้หากจะเล่ารายละเอยีดกย็าวมาก จงึขอเล่าโดยย่อว่า วญิญาณ

ของอวี้องิข้ามมติเิวลามาครั้งแรก กเ็ข้าไปอยู่ในร่างของไทเฮาหลนัองิ แต่พอ

ยามซว ีนางจะนอนหลบัอย่างห้ามตวัเองไม่ได้ พอหลบัแล้ว วญิญาณของนาง

จะย้ายมาอยู่ในร่างของเจี่ยอวี้องิ อนุภรรยาของฉงไป๋เฮ่อ ยามเหม่าจงึกลบัไป

อยู่ในร่างของไทเฮา ในระหว่างที่เป็นไทเฮา นางกไ็ม่รู้ว่าเจี่ยอวี้องิจะตื่นขึ้นมา

หรอืไม่ หรอืยามอยู่ในร่างของเจี่ยอวี้องิ ไทเฮาจะตื่นขึ้นมาหรอืไม่ นางรู้เพยีง

ว่าตวัเองเหนื่อยมาก

ครั้งแรกที่นางตื่นขึ้นมาในร่างของเจี่ยอวี้อิง เป็นคืนแรกที่ฉงไป๋เฮ่อ 

ร่วมหอกบันาง เจี่ยอวี้องิอายแุค่สบิแปดปี ฉงไป๋เฮ่อหลงใหลอนภุรรยาผูน้ี้ที่สดุ 

ในหนึ่งเดอืน เขาจะมาหานางถงึสบิห้าวนั เรยีกได้ว่าแทบจะมาอยู่เรอืนนี้เรอืน

เดียวก็ว่าได้ นางไม่เคยเห็นฮูหยินของเขา ไม่เคยพบกับอนุภรรยาเรือนอื่น 

เพราะยามกลางวนันางเป็นไทเฮาอยู่ในวงัหลวง

“คดิอะไรอยู่หรอื” ฉงไป๋เฮ่อแต่งเจี่ยอวี้องิเป็นอนุภรรยาเมื่อสามเดอืน

ก่อน นางงดงาม ฉลาด และซุกซน ยามที่เขาอยูก่บันาง ท�าให้ลมืเรื่องน่าปวดหวั

ไปได้ เสยีดายที่เวลากลางวนัเขามาหานางไม่ได้เพราะต้องจดัการงานในราชส�านกั 

แต่จะมาหานางตรงเวลาเสมอ ยามซวหีนึ่งเค่อคอืเวลาประจ�าของทั้งสองคน

“คดิว่า... คนืนี้จะท�าให้ท่านผ่อนคลายอย่างไรด”ี อวี้องิถูกเขาสั่งสอน
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เรื่องบนเตยีงอย่างหนกั บางวนัพอนางกลบัเข้าร่างไทเฮา กแ็ทบจะเดนิไม่ไหว 

คนอื่นต่างคิดว่านางแก่แล้วจึงปวดเมื่อยส่วนต่างๆ แต่ความจริงเป็นบุรุษผู้นี้

ต่างหากที่ทรมานนางอยู่แทบทุกค�่าคนื

“คนืนี้ข้าจะท�าให้เจ้าหยดุร้องไม่ได้เลย องิเอ๋อร์” ฉงไป๋เฮ่อหยอกเย้านาง

อวี้องิยิ้มยั่วยวนยิ่งกว่า กลางวนัทะเลาะกนั กลางคนืร่วมเตยีงกนั ช่าง

มรีสชาตชิวีติเหลอืเกนิ... นี่นางประชด การท�าให้ฉงไป๋เฮ่อพงึพอใจย่อมส่งผล

ต่อความเป็นอยู่ของเจี่ยอวี้อิง ตลอดระยะเวลาสามเดือนไม่มีสตรีของเขามา

หาเรื่องนางเลย หรอือาจจะมายามกลางวนั นางกไ็ม่ทราบได้ แต่ดูจากจ�านวน

ข้ารบัใช้และของใช้ที่นางได้รบั กร็ู้ว่าเป็นสทิธพิเิศษ

“คนืพรุ่งนี้ข้าอาจมาหาเจ้าไม่ได้” ฉงไป๋เฮ่อลุกขึ้นถอดเสื้อคลุม

“ข้าอยู่ได้เจ้าค่ะ” อวี้องินอนมองเขาถอดเสื้อผ้าออกทลีะชิ้น บุรุษผู้นี้มี

ทั้งกล้ามเนื้อแขน หน้าอก ต้นขา และ... คกิๆ

“หือ... ไม่เคยรู้ว่าอิงเอ๋อร์จะเพลิดเพลินกับการมองร่างกายของสาม ี

เช่นนี้” ฉงไป๋เฮ่อรกัสายตาซุกซนคู่นี้ของนาง

อวี้องิลุกขึ้นนั่ง นางค่อยๆ บรรจงแก้ปมสายผูกเสื้อนอนของตวัเอง

ฉงไป๋เฮ่อเดนิเข้าไปใกล้นางเหมอืนถูกแรงหนึ่งดงึดูด ปีนขึ้นเตยีงแล้ว

กึ่งนั่งกึ่งนอนมองนางยั่วยวนเขา

“อ๊ะ!” อวี้องิร้องเสยีงหลง เพราะเขาจบันางไปนั่งตกัหลงัจากเอี๊ยมของ

นางถูกถอดออกไป ท่านั่งนี้ดูล่อแหลมยิ่งนกั

“หากพรุง่นี้ลกุจากเตยีงไม่ได้ กอ็ย่าโทษข้า” ฉงไป๋เฮ่อมอบจมุพติดดูดื่ม

หวานล�้าสลับหยอกล้อ ทั้งหมดล้วนเป็นความลุ่มหลงของบุรุษในฐานะสาม ี

ละวางภาระหน้าที่ยิ่งใหญ่ไว้ชั่วคราว เวลานี้เท่านั้นที่เขาปล่อยวางเรื่องต�าแหน่ง

ให้เป็นเรื่องไกลตวั

เรือนอนุภรรยาคนที่ห้าไม่ต้องจุดไฟก็ร้อนแรงเป็นปกติ ส่วนเรือนอื่น

ล้วนอยู่อย่างสงบ เพราะฉงไป๋เฮ่อไม่ชอบความวุ่นวาย เขาเป็นคนโหดเหี้ยม 

อนุภรรยาทั้งหลายจงึไม่กล้าเอ่ยปาก แม้เขาจะรกัอวี้องิอย่างล�าเอยีงกต็าม



สี่
ความเป็นความตาย

ยามเหม่าคือเวลาปกติที่อวี้อิงจะตื่นขึ้นมาในร่างของไทเฮาหลันอิง  

เช้านี้กเ็ช่นกนั มามาเป็นผู้เข้ามาปลุกนาง

เฮ้อ... เมื่อคืนบุรุษผู้นั้นท�าตามที่ลั่นวาจาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม ความ

ปวดเมื่อยตามตดิมาเข้าร่างของไทเฮาด้วย แค่อายขุองไทเฮาหลนัองิกไ็ม่น่าจะ

กระปรี้กระเปร่าแล้ว บวกกบัความเหนื่อยล้าที่อวี้องิพามาจากร่างของเจี่ยอวี้องิ 

กย็ิ่งเพิ่มความชราเข้าไปอกี

“เรยีกหมอหลวงมาให้ข้า” อวี้องิสั่งมามาคนสนทิ

“ไทเฮาทรงรู้สกึไม่ดหีรอืเพคะ” มามาท�าหน้าตกใจ

อวี้องิส่ายหน้า “ข้าสบายด”ี

มามามองส�ารวจไทเฮาด้วยความเป็นห่วง ท่าทางของพระนางเหมือน

ทรงไปออกก�าลงัมาอย่างหนกั ความอ่อนเพลยีแสดงออกมาชดัเจน “ไทเฮา...”

“ไปเรยีกมาเถอะ” อวี้องิลกุจากเตยีงอย่างยากเยน็ นางทดลองมาหลาย

วธิทีี่จะหยุดการสลบัร่างไปมาเช่นนี้ เพราะหากปล่อยให้เนิ่นนานไป นางต้อง

อายุสั้นเพราะความเหนื่อยอย่างแน่นอน

แม้มามาจะเป็นกงัวล แต่นางกท็�าตามค�าสั่งไทเฮา เรยีกหมอหลวงมา
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เข้าเฝ้าก่อนการประชุมขุนนางจะเริ่ม

สภาขนุนางฝ่ายซ้าย

ฉงไป๋เฮ่อนั่งอยูใ่นต�าแหน่งประธาน เหล่าขนุนางฝ่ายซ้ายประชมุร่วมกนั

ก่อนจะเข้าประชุมในท้องพระโรง

สามวนัก่อน ขนุนางฝ่ายขวาถวายฎกีาขออภยัโทษให้หลนัเซนิ น้องชาย

ไทเฮาที่ถกูเนรเทศเมื่อครั้งเกดิเหตกุารณ์ขดัแย้งในรชัสมยัเฉาเฉยีนปีที่หก หรอื

ที่เรยีกว่าเหตุการณ์ปิดประตูเมอืงหลวงครั้งที่สอง

“ตระกูลหลนัคดิจะกลบัเข้าสภาขุนนาง คงจะเป็นไทเฮาที่ทรงต้องการ

ก�าลังสนับสนุน เพราะฮ่องเต้น้อยก�าลังจะได้ออกว่าราชการด้วยพระองค์เอง

แล้ว” เสนาบดกีรมตรวจสอบเอ่ยกบัที่ประชุม

“อกีเจด็ปี ตระกลูหลนัคงคดิจะกลบัมาเป็นใหญ่แข่งกบัตระกูลของท่าน

มหาเสนาบด ี ช่างเพ้อฝันไปยิ่งใหญ่นกั” เสนาบดกีรมคลงัรอฟังมหาเสนาบดี

ออกค�าสั่ง

ฉงไป๋เฮ่ออายนุ้อยที่สุดในบรรดาเสนาบด ีแต่ไม่มผีูใ้ดคดิว่าเขาอายนุ้อย

กว่าเลย เพราะความเดด็ขาด โหดเหี้ยม และฉลาดวางแผน เขาจงึอยู่ในจุดสูง

ที่สุด ขาดแต่เพยีงการนั่งบนบลัลงัก์มงักรเท่านั้น

อ�านาจของตระกูลเฉาค่อยๆ อ่อนแอลงหลังจากฮ่องเต้พระองค์ก่อน

มอบกองก�าลงัรกัษาเมอืงและกองก�าลงัเกราะเงนิให้ตระกูลฉง

“ท่านมหาเสนาบด”ี เสนาบดกีรมอาญาเหน็มหาเสนาบดนีั่งเงยีบจงึเอ่ย

เรยีก

“ให้เขากลบัมา” ฉงไป๋เฮ่อเอ่ยออกมาเพยีงเท่านั้น โดยไม่มกีารอธบิาย

เหตุผล

ขุนนางอื่นคาดเดาว่ามหาเสนาบดคีงวางแผนทุกอย่างไว้ดแีล้ว ขุนนาง

ฝ่ายซ้ายส่วนใหญ่เคยติดตามฉงไป๋เฮ่อหู่ บิดาของฉงไป๋เฮ่อ พวกเขาเชื่อมั่น 

ในความสามารถของมหาเสนาบดทีี่เก่งทั้งด้านบุ๋นและด้านบู๊
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ท้องพระโรง

อวี้องินั่งอยู่หลงัม่านมุก เบื้องหน้าม่านมุกคอืบลัลงัก์มงักร

วันนี้เขายังดูองอาจและหล่อเหลาเหมือนเคย หรืออาจจะดูดีมากขึ้น  

อวี้อิงมองผ่านช่องว่างระหว่างม่านมุกไปที่มหาเสนาบดี แล้วความทรงจ�า 

เมื่อคนืกย็้อนกลบัมา ท�าให้ใบหน้าของอวี้องิร้อนขึ้นอย่างห้ามไม่ได้

“ไทเฮาเป็นอะไรไปเพคะ” มามาเหน็พระพกัตร์ไทเฮาเป็นสแีดงจางๆ ก็

กลวัว่าจะประชวร

“ข้าสบายด ีเริ่มประชุมเถอะ” อวี้องิกระแอมไล่อาการขดัเขนิแล้วสั่งให้

เริ่มประชุมขุนนาง

“ฝ่าบาท เรื่องอภัยโทษใต้เท้าหลันเซินได้รับความเห็นชอบจากสภา

ขุนนางแล้วพ่ะย่ะค่ะ” เสนาบดกีรมขุนนางก้าวออกมารายงาน

“ทุกเสยีงสนบัสนุนหรอื” ฮ่องเต้เฉาหวู่รู้สกึแปลกพระทยั พระองค์นกึ

ว่าขุนนางฝ่ายซ้ายจะคดัค้าน

“มหาเสนาบดลีงชื่อรบัรองฎกีาเองพ่ะย่ะค่ะ” หากมหาเสนาบดเีหน็ด้วย 

กห็มายความว่าขุนนางฝ่ายซ้ายเหน็ด้วยเช่นกนั

“เสดจ็แม่” เฉาหวู่เอนหลงัแล้วกระซบิขอค�าแนะน�าจากไทเฮา

“ประกาศอภัยโทษ” อวี้อิงคิดว่าแผนขออภัยโทษให้หลันเซินต้องเป็น 

ไทเฮาหลนัองิวางแผนก่อนที่นางจะตาย คงหวงัจะให้น้องชายกลบัมาสนบัสนนุ

ฮ่องเต้น้อย

เฉาหวู่พยกัหน้า “ประกาศราชโองการ ให้หลนัเซนิพ้นจากโทษเนรเทศ 

เรยีกตวักลบัเมอืงหลวง แต่งตั้งให้เป็นเจ้ากรมม้า”

ต�าแหน่งเจ้ากรมม้านี้ แม้เป็นต�าแหน่งขุนนางชั้นรองจากเสนาบด ี แต่

ความส�าคัญอยู่ที่ได้ดูแลคอกม้าหลวง กรมทหารม้าก็ต้องเกรงใจ เพราะ 

เจ้ากรมม้าเป็นผู้ดูแลและก�าหนดจ�านวนม้าให้พวกเขา มองผิวเผินแม้จะเป็น

ต�าแหน่งเลก็ แต่กม็คีวามส�าคญั

เสนาบดกีรมคลงัส่งสายตาให้เสนาบดกีรมตรวจสอบ
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“ทูลฝ่าบาท ต�าแหน่งเจ้ากรมม้ามผีู้มาทดแทนแล้ว แต่ต�าแหน่งผู้ช่วย

ยงัว่างอยู่ ขอพระองค์ทรงพจิารณาด้วยพ่ะย่ะค่ะ” เสนาบดกีรมตรวจสอบก้าว

ออกมาเสนอแนะ

เฉาหวู่กัดฟัน ต�าแหน่งผู้ช่วยก็คงต้องมอบให้มหาเสนาบดีจัดการอีก

กระมงั “ท่านมหาเสนาบดมีคีวามเหน็อย่างไร”

ฉงไป๋เฮ่อโค้งตวัเลก็น้อยเพื่อกราบทูล “ทูลฝ่าบาท ต�าแหน่งผู้ช่วยกใ็ห้

เสนาบดกีรมขนุนางคดัเลอืกผูท้ี่เหมาะสมแล้วเสนอให้สภาขนุนางพจิารณาเถดิ

พ่ะย่ะค่ะ”

เฉาหวู่มองมหาเสนาบดดี้วยความแปลกใจ เขาปล่อยต�าแหน่งสายลบั

ข้างตัวหลันเซินอย่างง่ายดายเลยหรือ “เสด็จแม่” เขากระซิบขอความเห็น

พระมารดา

อวี้องิมวัแต่มองฉงไป๋เฮ่อ จงึสะดุ้งเลก็น้อยเมื่อฮ่องเต้ตรสัเรยีก “ออื... 

ท�าตามที่มหาเสนาบดเีสนอ”

เฉาหวู่จงึสั่งให้เสนาบดกีรมขุนนางเสนอฎกีาขึ้นมา

การประชมุขนุนางเช้าวนันี้เป็นไปด้วยด ีเพราะขนุนางฝ่ายซ้ายสงบปาก

สงบค�าผดิปกต ิท�าให้ขุนนางฝ่ายขวาเริ่มระแวงสงสยัว่าพวกเขาก�าลงัวางแผน

สิ่งใดกนัอยู่

หลงัฉงไป๋เฮ่อเสรจ็จากประชมุในท้องพระโรง กต็ั้งใจจะไปตรวจบญัชี

ที่กรมคลัง ระหว่างทางมีขันทีผู้หนึ่งมาขวางเขาไว้ จ�าได้ว่าเป็นขันทีต�าหนัก 

ไทเฮา

“มอีะไร” เสนาบดกีรมคลงัเอ่ยเสยีงเข้ม เป็นที่รู้กนัดวี่าไทเฮาไม่โปรด

มหาเสนาบด ีส่งขนัทมีาเช่นนี้ ไม่ใช่ต้องการหาเรื่องหรอื เพราะปกตพิระนาง

ไม่เคยเรยีกมหาเสนาบดไีปเข้าเฝ้า มแีต่มหาเสนาบดทีี่ไปขอเข้าเฝ้ายามมเีรื่อง

ส�าคญัเท่านั้น

“เรียนใต้เท้า ไทเฮารับสั่งให้ผู้น้อยน�าสิ่งนี้มามอบให้ท่านมหาเสนาบดี
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ขอรบั” ขนัทยีื่นห่อกระดาษสองห่อไปตรงหน้า

“คอืสิ่งใดหรอื” เสนาบดกีรมอาญาไม่กล้ารบัห่อกระดาษนี้

“เรยีนใต้เท้า ไทเฮาตรสัว่ามหาเสนาบดที�างานหนกั มที่าทางเหนื่อยล้า 

จงึได้ให้หมอหลวงจดัยาบ�ารุงให้มหาเสนาบดขีอรบั”

“ยาบ�ารุง?” เสนาบดกีรมคลงักบัเสนาบดกีรมอาญาอุทานออกมาพร้อม

กนั น่ากลวัว่าจะเป็นยาพษิมากกว่า

“ไทเฮาตรสัว่ายานี้มสีรรพคุณบ�ารุงส�าหรบับุรุษ เหมาะกบัมหาเสนาบดี

ที่เพิ่งแต่งอนุคนที่ห้าด้วยขอรับ” ขันทียื่นห่อกระดาษค้างอยู่นาน เพราะไม่มี

ใครยื่นมอืมารบัไปจากเขา

“อาเหิง” ฉงไป๋เฮ่อเรียกผู้ติดตามให้รับห่อยา ถึงเป็นยาพิษเขาก็ต้อง 

รบัมา เพราะหากปฏเิสธ กเ็ท่ากบัขดัพระประสงค์

ขนัทที�างานส�าเรจ็จงึขอตวักลบัไป

“ไว้ใจได้หรอื” เสนาบดกีรมอาญาจ้องมองห่อยาในมอือาเหงิ

“แน่นอนว่าไทเฮากย็งัเป็นไทเฮา” ฉงไป๋เฮ่อพดูแค่นั้นกเ็ดนิต่อไปที่กรม

คลัง ในใจเขาพยายามคิดว่าไทเฮาผู้ที่ไม่เคยมอบอะไรให้ ไม่เคยเรียกเขา 

เข้าเฝ้า เหตุใดอยู่ดีๆ  จงึส่งยาบ�ารุงมาให้ แน่นอนว่าพระนางคงไม่ส่งยาพษิมา 

เพราะพระนางรู้ว่าเขาไม่มทีางใช้ยานี้ แต่ถ้าเป็นยาพษิจรงิ กเ็ท่ากบัพระนางได้

เริ่มประกาศสงครามกบัเขาอย่างเตม็ตวัแล้ว ฉงไป๋เฮ่อหยดุเดนิ “สง่ไปให้หมอ

ยาของจวน” เขาต้องการตรวจสอบเพื่อดูจุดประสงค์ของไทเฮา

“ขอรบั” อาเหงิรบัค�าสั่ง

“หากเป็นยาพิษ ข้าจะดีใจนัก” เสนาบดีกรมอาญารอเวลาที่จะก�าจัด

ขุนนางฝ่ายขวามานานแล้ว

“ไทเฮาคงไม่กล้า” เสนาบดีกรมคลังมองมหาเสนาบดีที่เดินต่อไปหลัง

สั่งงานอาเหงิ

“กไ็ม่แน่ เรารบีไปเถอะ มหาเสนาบดไีปโน่นแล้ว” เสนาบดกีรมอาญา

รบีชวนเสนาบดกีรมคลงัเดนิให้ทนัมหาเสนาบดี
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ต�าหนกัไทเฮา

“เขารบัหรอืไม่” อวี้องิถามขนัททีี่ไปส่งมอบยาบ�ารุงให้มหาเสนาบดี

“รบัพ่ะย่ะค่ะ”

“ออื... ออกไปได้” อวี้องิเอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้แล้วหลบัตาพกัผ่อน

มามายกของว่างเข้ามา เหน็ไทเฮาแสดงพระอาการอ่อนเพลยีกเ็ป็นห่วง 

แต่ก็ท�าได้เพียงคอยเฝ้าดูอย่างระมัดระวังเท่านั้น เพราะพระนางไม่ชอบให้ 

หมอหลวงมาตรวจ เมื่อเช้าที่เรยีกหมอหลวงมากเ็พื่อจดัยาบ�ารงุสองห่อเท่านั้น

“มามา” อวี้องิเรยีกมามาทั้งที่ยงัหลบัตา

“เพคะ” มามาโค้งตวัรอรบัค�าสั่ง

“เมื่อคนืข้าตื่นกลางดกึหรอืไม่ หลบัสบายดหีรอืไม่”

“เมื่อคนืหรอืเพคะ... ไทเฮาบรรทมสนทิดเีพคะ” มามาแปลกใจ เพราะ

ไม่มใีครถามผู้อื่นว่าตวัเองนอนสบายดหีรอืไม่

“ออื” อวี้องิอยากรู้เหลอืเกนิว่าระหว่างที่นางสลบัวญิญาณไปมา ร่างที่

ไม่มวีญิญาณจะเป็นอย่างไร

แม้นางจะพยายามค้นหาสาเหตุของการสลับวิญญาณ แต่ทุกอย่างยัง

คงเป็นปรศินา

กรมคลงั

ฉงไป๋เฮ่อตรวจบญัชจีนล่วงเลยยามซว ีเขามองท้องฟ้าด้านนอกที่ไร้แสง 

กค็ดิถงึเจี่ยอวี้องิขึ้นมา

“ส่งคนไปดวู่าอี๋เหนยีงเรอืนไผ่หยกเข้านอนหรอืยงั” ฉงไป๋เฮ่ออยากกลบั

ไปนอนกอดนางเสยีเดี๋ยวนี้ แต่เขายงัมงีานต้องท�าอกีมาก

ยิ่งมตี�าแหน่งใหญ่เพยีงใด ยิ่งต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่มากกว่า

นั้น ต�าแหน่งไม่ได้เป็นเพยีงเครื่องแสดงอ�านาจ แต่คอืเครื่องแสดงหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่พึงกระท�าด้วย บ้านเมืองไม่ต้องการขุนนางใหญ่โต แต่

ต้องการขุนนางที่ไม่ลมืภาระหน้าที่ของตน
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เรอืนไผ่หยกเป็นเรอืนของอนภุรรยาคนที่ห้า เจี่ยอวี้องิ

ไฉ่เอ๋อร์เป็นหวัหน้าผูด้แูลเรอืน นางเคยรบัใช้มหาเสนาบดทีี่ห้องหนงัสอื 

เมื่อมหาเสนาบดแีต่งอนุภรรยาคนที่ห้า นางกถ็ูกส่งให้มาดูแลเรอืนไผ่หยก

“ท่านมหาเสนาบดใีห้มาถามว่าอี๋เหนยีงห้าเข้านอนหรอืยงั” อาเหงิสอบ

ถามไฉ่เอ๋อร์ที่หน้าเรอืนไผ่หยก

“อี๋เหนยีงน่าจะไม่ค่อยสบาย ตั้งแต่เช้าข้ายงัไม่เหน็นางออกจากห้องนอน 

ข้ากไ็ม่กล้าเข้าไปเองเสยีด้วย” ไฉ่เอ๋อร์ดแูลอี๋เหนยีงห้ามาสามเดอืน ทกุวนัหลงั

จากมหาเสนาบดกีลบัไป อี๋เหนยีงจะนอนอยูใ่นห้องทั้งวนั พอถงึยามซวจีงึเรยีก

คนให้เข้าไป ยามกลางวนัอี๋เหนยีงห้าจะไม่รบัอาหารมื้อหลกั นางสั่งให้น�าผลไม้

เข้าไปไว้ในห้องพอประมาณ ส่วนใหญ่จะกินอาหารมื้อหลักกับมหาเสนาบดี

เท่านั้น

“ได้เรียกหรือไม่” อาเหิงไม่สามารถเข้าไปในเรือนได้ เพราะเป็นการ 

ล่วงเกนิ

ไฉ่เอ๋อร์ส่ายหน้า วถิชีวีติของอี๋เหนยีงห้าแปลกประหลาดตั้งแต่วนัแรก

ที่นางมาอยู่ในเรอืนนี้ เหมอืนนางจะมชีวีติเฉพาะยามค�่าคนืเท่านั้น

“ข้าจะกลบัไปรายงานมหาเสนาบด”ี

ไฉ่เอ๋อร์มองอาเหงิจากไปจนลบัสายตา จงึหนัไปมองเรอืนไผ่หยกที่เงยีบ

สงดัอกีครั้ง ไม่รู้ว่าอี๋เหนยีงห้าก�าลงัท�าอะไรอยู่

ภายในห้องนอนของเจี่ยอวี้องิ

อวี้องิก�าลงัทรมานจากอาการหายใจไม่ออก นางขยบัตวัไม่ได้ หลงัจาก

วญิญาณเข้ามาในร่างเจี่ยอวี้องิ อาการนี้กเ็ริ่มปรากฏ นางก�าลงัดิ้นรนเพื่อรกัษา

ชวีติ แต่เหมอืนร่างของเจี่ยอวี้องิจะปฏเิสธวญิญาณของนาง

ได้โปรดหยุดทรมานเถดิ อวี้องิเฝ้าภาวนาขณะที่พยายามหายใจ

“อี๋เหนยีงห้า” ไฉ่เอ๋อร์ตดัสนิใจเรยีกจากด้านนอก

อวี้องิอยากขานตอบ แต่แค่หายใจให้สะดวก นางยงัท�าไม่ได้



Ana K.
39

“อี๋เหนยีงห้า ท่านเป็นอะไรหรอืไม่” ไฉ่เอ๋อร์เริ่มเป็นกงัวลมากขึ้น นาง

เดนิวนไปมาอยู่ครู่หนึ่ง กม็เีสยีงความเคลื่อนไหวดงัเบาๆ อยู่ภายในห้องนอน 

ไฉ่เอ๋อร์จงึเรยีกอกีครั้ง “อี๋เหนยีงห้า”

“ไฉ่... เอ๋อร์” อวี้องิหายใจได้ในที่สุด เสยีงของนางแหบแห้ง มอืของ

นางพยายามจะพยงุตวัเองให้ลกุขึ้น แต่แรงของนางเหมอืนถูกดูดออกไปจากร่าง 

พอลุกขึ้นได้ ในขณะที่ก้าวลงจากเตยีงกล็้มลงไปนอนอยู่บนพื้น “ไฉ่... เอ๋อร์”

ไฉ่เอ๋อร์ได้ยนิเสยีงแล้ว แม้จะเบามาก แต่นางได้ยนิแล้ว นางเริ่มทุบ

ประตูด้วยความร้อนรน “อี๋เหนยีงห้า เปิดประตูได้หรอืไม่เจ้าคะ”

“ข้า... ข้า... ไม่มแีรง” เสยีงของนางทั้งแหบแห้งและแผ่วเบา

อวี้องิก�าลงัจะหมดสต ิประตูห้องนอนกถ็ูกพงัเข้ามา

“องิเอ๋อร์” ฉงไป๋เฮ่อรบีเข้าไปช้อนตวันางขึ้นแนบอก ลมหายใจของนาง

แผ่วเบาจนน่ากลวั “เจ้าได้ยนิข้าหรอืไม่ องิเอ๋อร์”

หลังจากฉงไป๋เฮ่อสั่งให้อาเหิงกลับมาที่จวน เขาก็รู้สึกไม่สบายใจ จน

กระทั่งความอดทนหมดลง จงึได้รบีขี่ม้าตามอาเหงิมา และพบอาเหงิระหว่าง

กลบัไปที่กรมคลงั เมื่อได้ฟังที่อาเหงิเล่า เขากร็บีควบม้ากลบัจวนทนัท ี เหน็ 

ไฉ่เอ๋อร์ทุบประตูร้องเรียกอี๋เหนียงอย่างร้อนใจ เขาจึงตรงเข้ามาถีบประตูให้

เปิดออก

ยามที่เห็นนางนอนอยู่บนพื้น หัวใจของเขากลายเป็นเต้นผิดจังหวะ 

เสยีงตวัเองที่เอ่ยเรยีกชื่อนางกเ็หมอืนเสยีงของผู้อื่น

“ตามหมอ” เขาตะโกนสั่งอาเหงิก่อนจะอุม้คนในอ้อมกอดกลบัไปที่เตยีง 

ใบหน้าของนางซีดขาว คิ้วของนางขมวดแน่นเหมือนก�าลังทรมาน เหงื่อผุด 

ออกมาไม่ขาดสาย

“ไป๋... เฮ่อ” อวี้องิตกอยู่ในห้วงสตไิม่แจ่มชดั นางได้ยนิเสยีงเขาเรยีก 

เขามาแล้วหรอื ในที่สุดเขากม็า

“ข้าอยู่นี่” ฉงไป๋เฮ่อจบัมอืนางที่พยายามไขว่คว้าหาบางสิ่ง “องิเอ๋อร์”

อาเหิงพาหมอประจ�าจวนมาที่เรือนไผ่หยก หมอประจ�าจวนรอให้มหา



40
ไทเฮาสลับร่าง พร่าพร่างยั่วยวน

เสนาบดีถอยห่างเพื่อเข้าไปตรวจชีพจร แต่มหาเสนาบดีไม่มีทีท่าว่าจะปล่อย

มอืจากอี๋เหนยีงห้าเลย

“มหาเสนาบด”ี หมอประจ�าจวนเรยีกเสยีงไม่ดงัไม่เบา เพราะกลวัว่าหาก

เรยีกเสยีงดงัเกนิไป มหาเสนาบดจีะไม่พอใจ

“เจ้าจะรอให้ข้าฆ่าเจ้าก่อนหรอื” ฉงไป๋เฮ่อเอ่ยเสยีงเรยีบแต่น่ากลวั

หมอประจ�าจวนรบีข่มอาการกลวัแล้วเดนิเข้าไปใกล้เตยีง เขาพยายาม

มองข้ามสีหน้าน่ากลัวของมหาเสนาบดี แล้ววางผ้าบนข้อมือของอี๋เหนียงห้า 

หมอประจ�าจวนต้องพยายามรวบรวมสมาธเิพื่อตรวจชพีจรให้นาง

สีหน้าของหมอประจ�าจวนเต็มไปด้วยความงุนงง เขาขมวดคิ้ว ถอน

หายใจ แล้วจบัชพีจรซ�้าอกีครั้ง

“ตกลงวา่เจ้ายงัเป็นหมออยูห่รอืไม่” ฉงไป๋เฮ่อร้อนใจอยากทราบอาการ

ของนาง

หมอประจ�าจวนรีบถอยออกมา ก่อนจะตอบเสียงสั่น “เรียนใต้เท้า 

ชพีจรของอี๋เหนยีงห้าเต้นสบัสนวุ่นวาย เต้นเหมอืนไม่เต้น มเีหมอืนไม่ม”ี

“พดูเหลวไหลอะไรของเจ้า” ฉงไป๋เฮ่อพยายามไม่ตวาดเพราะกลวัอวี้องิ

จะตกใจ

“ใตเ้ทา้ ผูน้้อยคดิว่า...” หมอประจ�าจวนเชด็เหงื่อที่หน้าผาก ไม่กลา้พดู

ค�านั้นออกมา พอเงยหน้ากเ็หน็สายตาน่ากลวัของมหาเสนาบด ีเขาจงึรวบรวม

ความกล้าอกีครั้ง “ใต้เท้า ผู้น้อยเกรงว่าอี๋เหนยีงยากจะผ่านคนืนี้ไปได้”

ฉงไป๋เฮ่อนิ่งเงยีบไป รอบด้านกเ็งยีบ ในห้องได้ยนิเพยีงเสยีงลมหายใจ

ขาดช่วงหนกัสลบัเบาของคนบนเตยีง ฉงไป๋เฮ่อค่อยๆ ยนืขึ้น เขาจ้องมองหมอ

ประจ�าจวนที่คุกเข่าอยู่บนพื้น

“ลากคนผู้นี้ออกไปโบยร้อยไม้”

หมอประจ�าจวนหน้าซีดรีบเงยหน้าขึ้นมา เปลือกตาสั่นด้วยความ 

หวาดกลวั ร้อยไม้คอืโทษตายไม่ใช่หรอื “ใต้... เท้า”

“ไป๋... เฮ่อ” อวี้องิรบัรู้ถงึความกงัวลของเขา
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ฉงไป๋เฮ่อรบีนั่งลงแล้วจบัมอืนางไว้แน่น “ข้าอยู่นี่”

“ห้าม... ฆ่า... คน” อวี้องิรู้ว่าในใจของเขายามนี้ต้องโกรธมากแน่นอน 

แต่เรื่องที่ก�าลังเกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของผู้ใด สาเหตุมาจากวิญญาณของนาง

เอง ร่างนี้ไม่ใช่ของนางมาตั้งแต่แรก หรือโลกเดิมจะเรียกนางกลับแล้ว แต ่

เหตุใดจงึเกดิความรู้สกึอาลยัมากถงึเพยีงนี้ “ไป๋เฮ่อ...”

“ข้ารับปาก” ฉงไป๋เฮ่อหันกลับไปหาหมอประจ�าจวน “หาวิธีรักษานาง 

ต้องรกัษานางให้ได้”

หมอประจ�าจวนเหมือนเพิ่งได้โอกาสกลับมาจากยมโลก “ผู้น้อยจะท�า

สดุความสามารถ” หมอประจ�าจวนรบีไขว่คว้าโอกาสที่จะมชีวีติอยู่ต่อ เขากลบั

ไปค้นหาต�าราแพทย์เพื่อศกึษาอาการและหาวธิรีกัษาให้เรว็ที่สุด หากอี๋เหนยีง

ห้าเป็นอะไรไป เกรงว่าชวีติของเขากค็งต้องตามนางไปด้วย



ห้า
จอมยั่วยวนน้อย

ผ่านไปหนึ่งชั่วยามแล้วที่ฉงไป๋เฮ่อนั่งอยู่ข้างๆ เจี่ยอวี้องิ เขามองนาง

นอนนิ่ง แม้ยงัไม่หลบั แต่แรงแค่จะลมืตากย็งัไม่ม ีหวัใจของเขาจู่ๆ  กเ็จบ็ปวด

และอดึอดั

“ข้าจะอยู่ข้างๆ เจ้า” เขาถอดรองเท้าแล้วนอนลงข้างนาง ดึงร่างบาง 

เข้ามาในอ้อมกอด แทบสัมผัสลมหายใจของนางไม่ได้ ความอึดอัดในอกยิ่ง

เพิ่มขึ้น ดวงตาสองข้างร้อนผ่าว

อวี้องิแนบชดิสมัผสัความอบอุน่จากเขา ผ่านไปครูห่นึ่ง นางรูส้กึลมหาย

ใจค่อยๆ เบาสบาย ไม่ตดิขดัอกีแล้ว เหมอืนคนจมน�้าที่ได้โผล่ขึ้นมาเหนอืน�้า 

รู้สกึโล่งสบาย แตกต่างจากเมื่อครู่นกั

“ท่านพี่” นางลมืตาขึ้นมา

เสยีงนาง ฉงไป๋เฮ่อรบีพลกิตวัขึ้นด้านบน จ้องมองนางด้วยความตื่นเต้น 

ใบหน้าของนางไม่ซดีขาวอกีแล้ว เหมอืนนางก�าลงัยิ้มให้เขาด้วย “องิเอ๋อร์”

“คกิๆ” อวี้องิเหน็สหีน้าของเขากอ็ดที่จะข�าไม่ได้ แม้รู้ว่าไม่ควรหวัเราะ

ในเวลาเช่นนี้ แต่เขาท�าสหีน้าตื่นตกใจเป็นครั้งแรก ภูเขาน�้าแขง็กส็ั่นสะเทอืน

ได้เหมอืนกนั
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ฉงไป๋เฮ่อแตะหน้าผากนาง ก้มลงแนบหูที่หน้าอกของนางเพื่อฟังเสยีง

หวัใจเต้น มนัเต้นเป็นปกตแิล้ว ความตื่นเต้นตกใจในอกจงึลดลง

อวี้องิจบัใบหน้าของเขาเงยขึ้น แล้วจมุพติที่รมิฝีปากเพื่อปลอบโยน “ข้า

ไม่เป็นอะไรแล้ว”

“เจ้าแน่ใจหรอื” ฉงไป๋เฮ่อยงัคงมองส�ารวจร่างกายของนางเพื่อหาสิ่งผดิ

ปกติ

“ข้าจะท�าให้ท่านเหน็” อวี้องิจมุพติเขาอกีครั้ง แต่ครั้งนี้ลกึซึ้งดูดดื่มกว่า

ครั้งแรก ระหว่างคนสองคนแลกเปลี่ยนลมหายใจกนัและกนั

ฉงไป๋เฮ่อถูกนางจูบจนหน้ามืดตาลาย นางจูบเก่งขึ้นตั้งแต่เมื่อใดกัน 

ลมหายใจของเขาเริ่มตดิขดั เขาจงึหยุด “ไม่ได้ องิเอ๋อร์ เจ้าเพิ่งหายป่วย”

อวี้องิตะลงึไป นางนกึว่าเขาจะท�าเรื่องนั้น แต่เขากลบัห้ามใจได้... เป็น

ครั้งแรก

“อิงเอ๋อร์” ฉงไป๋เฮ่อเห็นนางแน่นิ่งไป ดวงตาสองข้างแทบไม่กะพริบ 

หรอืลมหายใจจะตดิขดัอกีครั้ง

“ท่านพี่... ท่านท�าให้ข้าประหลาดใจ”

“ข้าจะไปตามหมอ” ฉงไป๋เฮ่อก�าลงัจะลุกขึ้น แต่กลบัถกูนางผลกัให้นอน

ลง

อวี้องิตามขึ้นไปกึ่งนั่งกึ่งนอนบนตวัเขา การถูกปฏเิสธบนเตยีงช่างเสยี

ศกัดิ์ศรนีกั “ท่านพี่ ข้าหายดแีล้ว หากท่านไม่เชื่อ ข้าจะแสดงให้ท่านดู”

ต�าแหน่งที่นางนั่งอยู่ก็ช่างพอดีนัก เพียงขยับสะโพกเบาๆ ลมหายใจ

ของเขากข็าดช่วง

อวี้องิยิ้มพงึพอใจ นางจ้องตาเขา ขณะที่มอืก�าลงัถอดเสื้อผ้าของตวัเอง

ฉงไป๋เฮ่อกลนืน�้าลาย “องิ... เอ๋อร์”

ขณะที่อวี้อิงจะถอดเอี๊ยมออก เขาก็จับมือนางไว้ นางสัมผัสได้ว่าเขา

ก�าลงัสั่น

“คนืนี้... อย่าท�าเลย” ค�าพูดนี้เหมอืนเขาก�าลงัจะฆ่าตวัตาย
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“ท�าสิ่งใดหรอื ข้าแค่ร้อนมากเท่านั้น” อวี้องิสะบดัมอืเขาออก แล้วถอด

เอี๊ยมที่เป็นด่านปิดบงัร่างกาย... ด่านสุดท้าย

ฉงไป๋เฮ่อกลั้นหายใจ จ้องมองท่อนบนเปลอืยเปล่าเบื้องหน้า นางขยบั

ตวัเลก็น้อย แต่สร้างผลกระทบต่อส่วนนั้นของเขาอย่างมหาศาล

อวี้องิก้มลงกระซบิข้างหูแฝงอารมณ์ยั่วยวน “ไป๋เฮ่อ ข้าร้อน”

ฉงไป๋เฮ่อกลนืน�้าลายอย่างยากเยน็ ร่างกายเริ่มร้อนขึ้น เหมอืนถูกนาง

ร่ายมนตร์ใส่

อวี้อิงหอมแก้มเขา แล้วจุมพิตเรื่อยลงไปที่ล�าคอ มือซุกซนของนาง 

คล�าหาปลายสายผกูเสื้อของเขา คล�าไปสะเปะสะปะ คล้ายตั้งใจ คล้ายไม่ตั้งใจ

ความอดกลั้นของฉงไป๋เฮ่อขาดผึง เขาพลิกตัวนางลงบนที่นอน แล้ว

จุมพตินางอย่างบ้าคลั่ง เหมอืนพายุถาโถมเข้าใส่ ทั้งร้อนแรงและดุดนั

เสยีงหอบหายใจดงัขึ้นท่ามกลางความเงยีบกลางดกึของเรอืนไผ่หยก

เมื่อศกึบนเตยีงสิ้นสดุลง อวี้องินอนตาสว่างมองม่านเตยีงอยูบ่นอกเขา

“เป็นเจ้าที่ล่อลวงข้า” ฉงไป๋เฮ่อหอบหายใจ พายุรกัเพิ่งผ่านพ้น กลิ่น

แห่งความปรารถนาก�าจายทั่วห้อง เขานิ่งฟังเสยีงหายใจของนาง เมื่อพบว่าเป็น

ปกต ิกถ็อนหายใจโล่งอก

“เป็นท่านที่ยั่วโมโหข้า” อวี้องิเงยหน้ามองเขา

“จอมยั่วยวนน้อย คงทนถกูปฏเิสธไม่ได้กระมงั” ฉงไป๋เฮ่อบบีจมกูนาง

อวี้องิย่นจมูกใส่เขา นางลุกขึ้นหยบิชุดนอนมาสวม เพราะอากาศตอน

กลางคนืเริ่มเยน็แล้ว “ท่านควรลุกไปบอกหมอของท่านให้ไปนอน ไม่รูว่้ายามนี้

เขาจะหวาดกลวัเพยีงใด”

ฉงไป๋เฮ่อลกุนั่ง เขามองหาเสื้อผ้าของตวัเอง ครั้นเหน็แล้วจงึลกุไปหยบิ

ขึ้นมาสวมขณะพูดตอบนาง “หมอของข้าคงไปนอนแล้ว เพราะอาเหิงน่าจะ

ได้ยนิเสยีงร้องของเจ้า เขากค็งเข้าใจ”

อวี้องิหนัขวบั แก้มของนางเป็นสชีมพูอกีครั้ง “ข้าไม่ได้ร้องดงัถงึเพยีง



Ana K.
45

นั้น”

“ร้องเบาเสยีที่ไหน” ฉงไป๋เฮ่อยิ้มหยอกล้อนาง

อวี้องิรู้สกึเขนิอาย เมื่อครู่นี้นางลมืตวัไปจรงิๆ “เป็นความผดิของท่าน”

“ข้าผดิเอง” ฉงไป๋เฮ่อก้าวเข้าไปจุมพตินางเรว็ๆ ก่อนจะเดนิไปที่ประตู

“ท่านจะไปไหน” อวี้องิร้องเรยีกเขา แต่ไม่ทนั “ฮ!ึ สมใจแล้วกจ็ากไป 

นี่กค็อืบุรุษ”

ฉงไป๋เฮ่อหันกลับมาแล้วยิ้มให้นาง “ข้าจะไปหายาบ�ารุงกินเสียหน่อย 

หากปล่อยให้ตวัเองอ่อนแอ กลวัจะท�าให้เจ้าไม่พงึพอใจ” เขาส่งสายตาหยอก

ล้อนางอกีครั้ง แล้วจงึเดนิออกไป

อวี้องิรู้สกึหน้าร้อนผ่าว นางยกมอืสองข้างลูบแก้มตวัเอง “น่าอายนกั 

นี่ข้าท�าอะไรลงไป” นางฟุบลงกบัหมอนอย่างเขนิอาย

ยามเหม่า อวี้องินอนลมืตาโพลง นางหนัไปมองด้านข้างเป็นครั้งที่สาม 

นางหลบัตาอกีครั้ง ครู่หนึ่งกล็มืตาขึ้น แล้วหนัไปมองด้านข้างอกีครั้ง ยงัคง

ไม่มสีิ่งใดเปลี่ยนแปลง ความประหลาดใจเพิ่มมากขึ้น

“รู้สกึไม่ดหีรอื” ฉงไปเ๋ฮ่อสมัผสัถงึความกระวนกระวายของคนบางคน 

เขาลมืตามองนางที่ก�าลงัจ้องมองเขาเช่นกนั

“ท่านไม่ลุกไปเตรยีมตวัเข้าวงัหรอื” ปกตยิามนี้เขาต้องลุกไปแล้ว

ฉงไป๋เฮ่อส่ายหน้า “ข้าจะลาป่วย วนันี้ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้า”

อวี้อิงตื่นตกใจ เขาบอกว่าจะอยู่กับนาง หากว่าวิญญาณของนางย้าย

กลบัไปเข้าร่างของไทเฮาหลนัองิแล้วจะท�าอย่างไร “ยามใดแล้ว” นางถามอกี

ครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ชดั

“ยามเหม่า” ฉงไป๋เฮ่อเหน็ท่าทางของนางดูไม่ค่อยด ีจงึคดิจะเรยีกหมอ

มาตรวจ “ให้หมอมาตรวจสกัหน่อยเถอะ”

อวี้องิกอดเขาไว้ แล้วส่ายหน้าอย่างน่ารกั “ข้าสบายด ีข้าอยากนอนต่อ”

ฉงไป๋เฮ่อมองนางอีกครู่หนึ่งจึงพยักหน้า “เช่นนั้นเจ้าก็นอนต่อเถอะ  
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ข้าต้องไปสั่งงานอาเหงิ เสรจ็แล้วข้าจะกลบัมา”

อวี้องิพยกัหน้า คลายอ้อมกอดพลางถอยห่าง แล้วหลบัตาอย่างว่าง่าย

พอฉงไป๋เฮ่อออกไปแล้ว นางก็ลืมตาขึ้นมา “แล้วอีกร่างหนึ่งจะท�า

อย่างไร” อวี้องิประหลาดใจกบัสิ่งที่เกดิขึ้น เหตุใดนางจงึยงัอยู่ที่นี่ ทั้งที่เลย

ยามเหม่ามาแล้ว

อวี้องินอนคดิจนเผลอหลบัไปอกีครั้ง

“องิเอ๋อร์”

อวี้องิได้ยนิเสยีงเรยีก นางลมืตาขึ้น กะพรบิตาสามครั้งกเ็หน็ฉงไป๋เฮ่อ

นั่งยิ้มให้นางอยู่ด้านข้าง “ไป๋เฮ่อ”

“ไม่หวิหรอื ข้าว่าจะไม่ปลุกเจ้า แต่ล่วงเลยยามซื่อ7 แล้ว ข้ากลวัเจ้าจะ

หวิจนปวดท้อง”

ยามซื่อหรือ อวี้อิงอยากรู้ว่าเวลานี้ไทเฮาเป็นอย่างไรบ้าง หากไทเฮา 

ไม่ยอมตื่น จะไม่ตื่นตกใจกนัทั้งวงัหลวงหรอื “ท่านไม่เข้าวงัจรงิๆ หรอื”

“ข้าเป็นห่วงเจ้า” ฉงไป๋เฮ่อหันไปรินน�้าให้นาง “ลุกมาดื่มน�้าสักหน่อย 

แล้วค่อยกนิข้าวกบัข้า”

อวี้องิพยกัหน้า แต่นางยงันอนอยู่ท่าเดมิ

ฉงไป๋เฮ่อจงึก้มลงกระซบิข้างหูนาง “คนืนี้ข้าจะทุ่มเตม็ก�าลงั”

อวี้องิตแีขนเขา “ทุ่มเตม็ก�าลงัอะไรของท่าน” นางลุกขึ้นรบัถ้วยน�้าจาก

มอืเขา ดื่มอกึๆ แล้วจงึก้าวลงจากเตยีง

“อยากให้ข้าอาบน�้าให้หรอืไม่” ฉงไป๋เฮ่อส่งสายตาเป็นประกาย

“ท่าน...” อวี้องิยงัพดูไม่ทนัจบ กไ็ด้ยนิเสยีงอาเหงิจากด้านนอกเสยีก่อน

“ใต้เท้าขอรบั ใต้เท้าจ้าวมาขอพบขอรบั” จ้าวเหวนิชิ่ง เสนาบดกีรมอาญา 

รีบร้อนออกจากวังเพราะเช้านี้ฮ่องเต้มีรับสั่งให้งดประชุมกะทันหัน เขาให้คน

7 ในยุคจนีโบราณ เรยีกช่วงเวลาระหว่าง 09.00 น. - 10.59 น. ว่า ยามซื่อ
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ไปสบืกไ็ด้ข่าวที่น่าตกใจมารายงาน

“ข้าจะไปเดี๋ยวนี้” ฉงไป๋เฮ่อบอกอาเหิงก่อนจะหันมาหาคนที่ก�าลังท�า

สหีน้าอยากรู้ “เจ้าคงต้องกนิข้าวคนเดยีวเสยีแล้ว” ปกตหิากเขาไม่เข้าวงั กจ็ะ

ไม่มีใครกล้ามารบกวนเขาที่จวน จ้าวเหวินชิ่งรีบร้อนมาเช่นนี้ คงมีเรื่องด่วน

มาก

“ข้าชนิแล้ว” อวี้องิเผลอพูดโดยไม่คดิ เพราะยามที่นางเป็นไทเฮา นาง

กนิข้าวคนเดยีวทุกวนั ในรอบหนึ่งเดอืน ฮ่องเต้มาเสวยร่วมกบันางเพยีงสอง

ครั้ง พอรู้ว่าตวัเองพูดผดิไปจงึคดิจะแก้ไข “ข้าหมายถงึ...”

ฉงไป๋เฮ่อดงึนางเข้ามากอด เขาคดิว่านางก�าลงัน้อยใจ “หากเจ้าอาบน�้า

เสรจ็แล้วอยากรอข้ากลบัมา ข้าจะรบีพูดคุย แล้วกลบัมากนิข้าวกบัเจ้า”

“ข้าจะรอ” อวี้องิปล่อยให้เขาเข้าใจอย่างที่เขาอยากเข้าใจ เพราะนางไม่

สามารถเล่าให้เขาฟังว่าวญิญาณของนางย้ายไปมาระหว่างสองร่าง

ฉงไป๋เฮ่อเดินออกไปแล้ว อวี้อิงจึงเดินเข้าไปในห้องอาบน�้าด้านหลัง  

ในขณะที่ความกงัวลใจถงึร่างในวงัหลวงยงัไม่จางหายไป

ห้องหนงัสอื

จ้าวเหวินชิ่ง เสนาบดีกรมอาญารอมหาเสนาบดีอยู่ในห้อง สีหน้าของ

เขาแสดงอาการตื่นเต้น ไม่รู้มเีรื่องน่ายนิดอีนัใด

“มีเรื่องอะไรหรือ นั่งดื่มชาเสียก่อนเถอะ” ฉงไป๋เฮ่อเดินไปนั่งที่โต๊ะ

ท�างาน

“เมื่อเช้าฮ่องเต้ตรสัสั่งงดประชมุ” จ้าวเหวนิชิ่งบอกอย่างตื่นเต้น “สาเหตุ

ที่งดประชุมกค็อืไทเฮาประชวร ไม่ได้สต”ิ ในบรรดาเสนาบด ีจ้าวเหวนิชิ่งอายุ

น้อยที่สุดเป็นล�าดบัที่สอง เมื่ออยู่ตามล�าพงั ฉงไป๋เฮ่อนบัถอืเขาเหมอืนสหาย

คนหนึ่ง

ฉงไป๋เฮ่อนิ่งฟังอย่างใช้ความคดิ

จ้าวเหวนิชิ่งที่ตื่นเต้นจงึอยู่เงยีบๆ ไม่ได้ “หากข่าวนี้เป็นความจรงิ ซึ่ง
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ข้ากค็ดิว่าจรงิ ขุนนางฝ่ายขวาคงไม่ยอมอยู่เฉย”

“ทหารองครกัษ์มคีวามเคลื่อนไหวหรอืไม่” ฉงไป๋เฮ่อคาดเดาว่าฮ่องเต้

น้อยต้องไม่ยอมอยู่เฉยแน่

“เพิ่มขึ้น”

“ฮ่องเต้น้อยคงกลวัมากกระมงั” ฉงไป๋เฮ่อหยบิจดหมายฉบบัหนึ่งส่งให้

จ้าวเหวนิชิ่ง

เมื่ออ่านจดหมายจบจ้าวเหวนิชิ่งกพ็บัแล้วส่งกลบัคนืให้ฉงไป๋เฮ่อ “ตวั

ยงัไม่ทนักลบัมา กค็ดิฆ่าตวัตายเสยีแล้ว”

“คนทรยศมมีากกว่า” ฉงไป๋เฮ่อหยบิพู่กนัขึ้นมาเขยีน

“ทหารชายแดนหนึ่งในสามเป็นของฮ่องเต้ แน่นอนว่าหากมีโอกาส 

พระองค์ย่อมลงมือก�าจัดคนทรยศโดยไม่สนใจความปลอดภัยของชายแดน” 

คนทรยศส�าหรบัฮ่องเต้ที่จ้าวเหวนิชิ่งพูดถงึกค็อืคนของตระกูลฉง

“ส่งจดหมายนี้ให้ถึงมือแม่ทัพซือ” ฉงไป๋เฮ่อพับจดหมายแล้วส่งให้

เสนาบดกีรมอาญารบัไปจดัการ

หลนัเซนิลอบตดิต่อกบัแม่ทพักองธงเหลอืง ซึ่งเป็นกองทพัของฮ่องเต้ 

นดัแนะให้ลอบสงัหารแม่ทพัซอื ผู้บญัชาการกองธงน�้าเงนิของตระกูลฉง แต่

จดหมายของหลนัเซนิกลบัตกมาอยูใ่นมอืของมหาเสนาบด ีเขาจงึถกูซ้อนแผน 

เวลานี้แม่ทพักองธงเหลอืงคงตกอยู่ในวงล้อมกองธงน�้าเงนิ ฮ่องเต้รอข่าวจาก

ชายแดนตั้งแต่สามวันก่อน เพราะฉงไป๋เฮ่อปลอมแปลงจดหมายของแม่ทัพ

กองธงเหลอืงว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน แต่กเ็กดิเหตุไม่คาดคดิเรื่องที่ไทเฮา

ประชวรไม่ได้สติ

ไทเฮาเหมอืนเป็นหวัเรอืใหญ่ หากพระนางเป็นอะไรไปในเวลานี้ หลนั-

เซนิจะไม่ได้กลบัมา ฮ่องเต้จะเสยีอ�านาจที่มอียูน้่อยนดิ พระองค์จงึร้อนพระทยั 

น�าก�าลงัทหารที่แอบซ่อนไว้ออกมารกัษาวงัหลวงอย่างแน่นหนา

“หลนัเซนิจะกล้าวางแผนเรื่องเหล่านี้หรอื” จ้าวเหวนิชิ่งไม่เชื่อว่าหลนัเซนิ 

ที่ถูกเนรเทศไปสามสบิกว่าปีจะมใีจมกัใหญ่ได้อกี เขาอายแุค่สบิเก้าปีในปีที่ถกู
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เนรเทศ ปีนี้กค็งอายุห้าสบิหกปีแล้ว

“หลนัเซนิไม่ม ีแต่ฝ่าบาทม”ี

จ้าวเหวนิชิ่งพยกัหน้าเหน็ด้วยกบัค�าพูดของมหาเสนาบดี

อวี้องิอาบน�า้เสรจ็กม็านั่งรอฉงไป๋เฮ่อ ผ่านไปครึ่งเค่อ เขากย็งัไม่กลบั

มา นางจงึตดัสนิใจนอนรอ และหลบัไปจรงิๆ

ฉงไป๋เฮ่อกลบัมาหลงัผ่านไปหนึ่งเค่อ มองท่าทางการนอนของนางกใ็ห้

สงสารนกั คนืนี้ตดัสนิใจว่าจะให้นางได้พกัผ่อน “องิเอ๋อร์ ข้ามาแล้ว”

อวี้องิลมืตาขึ้นมา แต่ยงัไม่ยอมลุก นางกะพรบิตาเพื่อไล่ความง่วง แล้ว

จงึชูแขนสองข้างขึ้น “อุ้มข้าหน่อย”

ฉงไป๋เฮ่อยิ้มให้ความน่ารักของนาง เขาก้มลงช้อนตัวนางขึ้นมา ร่าง 

นุ่มนิ่มหอมละมุนนี้ช่างเบานกั เขาอุ้มด้วยแขนเพยีงข้างเดยีวกย็งัได้ “เจ้าผอม

เกนิไปแล้ว”

“หอื... ท่านกลวัไม่เตม็ไม้เตม็มอืหรอื” อวี้องิยิ้มซุกซน

“ข้ากลวัเจ้าจะมแีรงไม่เท่าข้า” สายตาของฉงไป๋เฮ่อซุกซนยิ่งกว่า

ใครหนอกล่าวว่ามหาเสนาบดคีอืภูเขาน�้าแขง็ที่ไม่มวีนัละลาย แล้วความ

เจ้าเล่ห์ซุกซนเหลอืร้ายนี้เล่า คอืผู้ใดกนั “ข้าหวิแล้ว” นางกระซบิบอกเขา

ฉงไป๋เฮ่อกระซบิบอกนางเช่นกนั “เจ้าต้องการให้ข้าอุม้ไปส่งที่เตยีงหรอื

โต๊ะอาหาร”

อวี้องิหวัเราะ “ย่อมต้องเป็นโต๊ะอาหาร” นางหอมแก้มเขาก่อนจะกระซบิ

ข้างหูอกีประโยค “คนืนี้ค่อยอุ้มข้าไปส่งที่เตยีง”

“ฮ่าๆๆ” ฉงไป๋เฮ่อไม่อาจทนต่อเสน่ห์ของจอมยั่วยวนน้อยได้จริงๆ 

“ย่อมได้” ความคดิที่จะให้นางได้พกักเ็ลอืนรางหายไป หรอืคนืนี้เขาจะแกล้ง

ปฏเิสธเพื่อให้นางโมโห แล้วกท็�า... ‘ฮ่าๆๆ จอมยั่วยวนน้อยของข้า’


