
หกสิบเอ็ด
แม้แต่ตระกูลต๋า ยังต่างจิตต่างใจ

บรรยากาศกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างแคว้นน้อยใหญ่กับชนเผ่า

ต่างๆ ของจอมจกัรพรรดกิ�าลงัด�าเนนิไปอย่างราบรื่นอยู่อกีฟาก ส่วนตวัต�าหนกั

ที่อยู่ห่างออกมาเพียงหลังเดียวกลับให้ความรู้สึกผิดแผก สภาวะแวดล้อม

บรเิวณดงักล่าวบรรยายได้ว่า ทั้งขรุขระทั้งแฝงกลิ่นอายอนัตรายซุ่มตามซอก

หลืบอากัปกิริยา ดวงตาสี่คู่สืบสายเลือดบรรพบุรุษชาวนอกด่านล้วนสะท้อน

ลกัษณะแบ่งอาณาเขต ราวกบัเบื้องหน้าคอืแนวผาดิ่งลกึกว่าพนัจั้ง แยกห่าง

กว่าร้อยจั้ง และเกนิขดีจ�ากดัมนุษย์ที่จะกระโดดข้ามได้ในหนึ่งวนั

ครั้นพระอัครชายาโฉมงามสังเกตรายละเอียดของต๋าปาหนานชานหยู 

กป็ระเมนิได้ทนัทวี่ากาลเวลาฉุดสภาพร่างกายเขาถดถอยตามไปไม่เบา เนื่อง

ด้วยสถานการณ์สงบสุข ปลอดภยัสงครามคุกคามอาณาจกัร ผู้น�าเผ่าหรวนตี้

คนนี้จึงสามารถใช้ชีวิตผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งดอกหญ้าบนภูเขามากกว่าผู้น�า

คนก่อนๆ ทว่าริ้วรอยทั่วผวิหน้ากบัเส้นด�าลกึรอบดวงตาของเขากลบัย�้าชดัและ

หนาขึ้น ท่านอาชานหยูผู้นี้เหน็จะสบายกายส�าราญจติเข้าหลายปีหน่อย กร็ู้จกั

แสวงหาความสุขเหนอืชั้นจนได้

ความทรงจ�าต๋าน่าหลันซือซือขณะอยู่บ้านเกิดค่อนข้างแฝงกระแส 
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โหยหา หลายคราวระหว่างรบัทณัฑ์ต�าหนกัเยน็ภายในพระราชวงัฉางอนั เดก็

สาวมักปรารถนาจะหวนคืนสู่ช่วงเวลาเก่าก่อน ท�าให้นางทราบว่าเวลาเหล่า

นักรบต่อสู้แลกชีวิตกับสัตว์ดุร้ายบนภูเขาแล้วรอดชีวิตลงมา พวกเขานิยม

บ�าบดัความเครยีดหลงัเฉยีดตายด้วยวธิหีนึ่ง ด้านโลกใบที่เป็นต้นก�าเนดิดวง

วิญญาณนางจ�ากัดความพวกมันว่า ‘ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน’ 

ดงันั้นย่อมส่งผลกด กระตุ้น และหลอนประสาทระหว่างสูบหรอืสูดดมเข้าไป

กลยุทธ์บ�าบดัอาการบาดเจบ็ทางจติใจชนดินี้ ท�าให้พวกเขาคล้ายปลด

ภาระที่แดนมนุษย์ แล้วปล่อยวญิญาณที่อาบสุขสู่แดนฝัน ทว่ายามสมุนไพร

คลายฤทธิ์ ทุกคนก็เสี่ยงภัยอยู่กับการออกล่าสัตว์ร้ายเพื่อน�าเนื้อหนังและ

กระดูกมาเลี้ยงดูครอบครัว ถึงประจักษ์เบื้องหลังความสุขชั่วมื้อ ว่านี่คือวิถี

โบราณนยิมของชนเผ่า นกัรบส่วนใหญ่จงึเชี่ยวชาญงานแกะสลกั พกกระบอก

สูบยาฝีมอืประณตีตดิกาย

หลังผ่านการกร�าศึกระหว่างเผ่าน้อยใหญ่อื่นๆ หรือกระทั่งระดมพล

ปล้นสะดมตามแนวชายแดนแคว้นจิ้น นักรบเหล่านี้ล้วนได้รับสมุนไพรเป็น

รางวัลเพิ่มเติม วิเคราะห์แล้วคงหมายถึงยุทธวิธีปกครองคนประเภทหนึ่ง 

ชนชั้นหัวหน้าของพวกเขามีหน้าที่ควบคุมปริมาณสมุนไพรที่แจกจ่ายให้พอ

เหมาะ

ถ้านักรบในสังกัดสูบหรือสูดดมปริมาณมากเกินไป สามารถบั่นทอน

ความเข้มแข็งที่บ่มเพาะไว้ทั้งทางกายและใจ แต่ถ้าสลับเป็นมอบจ�านวนน้อย

เกินกว่าควร พวกเขาก็อาจไม่พอใจ กระทั่งติเตียนว่าหนึ่งชีวิตของตนเองคง

ด้อยคุณค่าในสายตาผู้น�า ก่อเกดิซึ่งภยัรวมตวัทรยศในภายหลงัได้

กลวธิคีวบคุมกลุ่มคนชนดินี้ทวบีรบิทชดัเจนขึ้น นบัแต่อดตีชานหยูผู้

เป็นบดิาต๋าน่าหลนัซอืซอืล่วงลบัไป ช่างชวนกงัขานกัว่าท่านอาผู้นี้ของนางกริ่ง

เกรงตนเองจะหลงใหลพษิสมนุไพร จนส่งผลให้สขุภาพเสื่อมโทรมอยู่ฝ่ายเดยีว

หรอืไม่ เลยส่งเสรมิแนวร่วมที่เข้มแขง็มุ่งหน้าสู่ทางมรณะด้วยกนั

เมื่อโฉมสะคราญวิจารณ์ระคนครุ่นคิดมาถึงต�าแหน่งนี้ ภายใต้สภาพ
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แวดล้อมเดียวกันแล้ว ต๋าปาหยุนทูฉีซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของเขา สมควรมี

ท่วงท่าและลกัษณะภายนอกละม้ายบดิาอย่างต๋าปาหนานชานหย ูทว่าคนหนุม่

กลบัเปล่งประกายแกร่งกล้าตามธรรมชาตนิสิยัออกมา นางจนใจจะทราบจรงิๆ 

เพราะอายุเขายงัน้อย ร่องรอยการใช้สมุนไพรถงึไม่ปรากฏชดัเจนหรอืไม่

ระหว่างที่ต๋าน่าหลันซือซือถูกส่งตัวมาเป็นสตรีบรรณาการเข้าวังหลวง

ของต่างแคว้น เดก็หนุม่ลกูพี่ลกูน้องที่อายนุ้อยกว่านางสองปีกอ็ยู่ในช่วงครอง

ต�าแหน่งทูฉีเพียงเปลือก เบื้องหลังของเขายังมีหัวหน้านักรบสกุลชีอย่างบิดา

ของชีรันก�ากับก�าลังพล แตกต่างจากปัจจุบันที่ต๋าปาหยุนเลื่อนขั้นเป็นนักรบ

เตม็ตวั สงัเกตได้จากเครื่องประดบัเงนิฝังเขี้ยวหมาป่าที่คล้องล�าคอเขา น่ากลวั

ว่าเผ่าหรวนตี้คงสงบเสงี่ยมเพยีงฉากหน้า!

พอต่างฝ่ายต่างตรวจตราว่าจ�านวนปีที่ผ่านมา ได้กระหน�่าพรากพวกเขา

ที่อาศัยห่างไกลไปในทิศทางไหนแล้วบ้าง ค�าตอบที่ได้กลับยังคงคลุมเครือ  

ต๋าปาหนานชานหยูจึงเปิดบทเจรจาเป็นภาษาเผ่า กระตุ้นกลุ่มทหารองครักษ์

กบัขนัทสีกุลชูเดอืดเนื้อร้อนใจฉบัพลนั

“หลายปีเจอหน้าคนในครอบครัวต๋าหนหนึ่ง หลานสาวก็ดูสมบูรณ์

พูนสุขด.ี..”

เสยีงหวัหน้าเผ่าคนปัจจบุนัแหบลกึตดิคอ ฟังเหมอืนข่มขูคู่ส่นทนากว่า

หกส่วน แต่หาได้ระคายจิตใจต๋าน่าหลันซือซือที่สวมวิญญาณดวงใหม่ไม่ 

เปรยีบเทยีบเขากบัจอมมงักรมารอย่างเฉยีงหลงหวงตี้แล้ว ต๋าปาหนานชานหยู

ยิ่งคล้ายเด็กหัดใช้วาจาระรานหู หากไม่สั่งสอนเดี๋ยวนั้นย่อมหมายความว่า 

ไม่ถอืสา

“อาไม่คิดว่าการจ�ายอมส่งหลานสาวอย่างเจ้ามาระงับสงครามแล้ว 

สดุทา้ยกย็งัเกดิเรื่องราวมากมายอยูอ่กี แต่อย่างไรต้องขอบคณุความเสยีสละ

ของเจ้าเพื่อชาวหรวนตี้โดยแท้ ทุกคนจึงเหลือชีวิตไว้ฟื้นฟูความเป็นอยู่กลับ

คนืมา วนันี้พวกเราอาจมอบบรรณาการจ�านนต่อกองทพัศตัรู ทว่าไม่ได้หมาย

ว่าวนัหน้ายงัสมควรละเว้นจงหยวน!”
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แล้วผู้น�าชนเผ่านอกด่านหมื่นลี้ก็กางมือ หมุนตัวอย่างโอหังประหนึ่ง

เหยยีบใต้หล้าไว้ใต้ฝ่าเท้า

“อาณาบรเิวณพระราชวงัเจ้าแคว้นจิ้นที่นครหลวงฉางอนัแห่งนี้ พวกอา

มาเยอืนกี่หนกป็ระจกัษ์ว่ายิ่งใหญ่สะท้านโลกหล้าทุกคราวไป ไม่เพยีงสง่างาม

ยังจะล�้าเลิศบาดสองตาด้วยแสงสีทอง สิ่งของประดับประดาแต่ละชิ้นล้วน

ประณีตและทรงคุณค่า ดินแดนกลางพรั่งพร้อมเสบียงอาหารที่อุดมสมบูรณ์ 

มีแหล่งน�้า มีผืนดินด�าหว่านปลูกพืชพรรณ ผู้คนภายในก�าแพงล้วนมีสีหน้า 

อิ่มสุขประหนึ่งไม่เคยสมัผสัธรรมชาตโิหดร้าย แตกต่างกบัผู้คนด้านนอก 

“พวกเราชาวหรวนตี้ แม้ชานหยูคนแรกจะเสาะหาสถานที่ให้ลงหลัก 

ปักฐานพบ แตพ่อทกุหนแห่งปกคลุมด้วยชั้นหมิะเหมนัต์ กลบัท�าลายผลผลติ

หรือขัดขวางการล่าสัตว์เพื่อยังชีพ ยังมีฝูงหมาป่าหิวโหยบนภูเขาที่ชอบลงมา

จู่โจมสตัว์เลี้ยง เดก็ และคนชรา...”

ต๋าปาหนานชานหยูลดแขนขนาบกายแล้วค่อยหยุดนิ่ง

“ฤดูหนาวที่เพิ่งผ่านมา อาทราบข่าวจากครอบครวันกัรบหู่ ว่ามคีู่สามี

ภรรยาหนึ่งในพวกเขาให้ก�าเนดิบุตรชายที่ส่งเสยีงร้องแขง็แรง ทว่าเพราะพายุ

หมิะโหมกระหน�่าขั้นสาหสั เสบยีงที่เตรยีมไว้หมดลงไวเกนิก�าหนด ท�าให้ทารก

น้อยไม่อาจชื่นชมทุ่งดอกหญ้าในฤดูร้อน แม้อาลยัรกับุตรชายแรกคลอดมาก

เพยีงใด พวกเขายงัเหลอืกนัหลายคนที่ต้องอยู่ให้รอด...”

แม้ไม่พอใจฟังโศกนาฏกรรม ทว่าน่าหลันซือซือกลับรักษาสีหน้าสงบ

นิ่ง ตรงข้ามกับเด็กสาวคนสนิทผู้ก�าหมัด นัยน์ตาฉายประกายเกรี้ยวกราด 

กลุม่นกัรบสกลุหูค่อืหนึ่งในพนัธมติรใกล้ชดิสกลุช ีการที่ชาวเผ่าจะรบัมอืแต่ละ

รอบฤดหูนาวอนัตรายของปี กว่าครึ่งหนึ่งขึ้นอยูก่บัวธิกีะประมาณเสบยีงสะสม 

เห็นได้ชัดว่าแม้ปราศจากภาระสงครามคุกคาม ถ้าชานหยูด้อยความสามารถ

ขึ้นปกครองดนิแดน พวกเขามกัสูญเสยีคนในครอบครวัไป

เจตนาที่ท่านอาเจรจาให้ฟังเริ่มชดัเจนบ้างแล้ว

“เป็นเพราะอาต้องเกณฑ์เสบยีงเป็นบรรณาการแคว้นจิ้น ตลอดฤดรู้อน 
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พวกเราไม่สามารถรวบรวมเสบยีงได้เพยีงพอจ�านวนคน แม้พยายามอย่างมาก

กต็าม ล�าบากพอๆ กบัช่วงที่บดิาของเจ้าหรอืพี่ชายของข้าท�าศกึรวมเผ่าเลก็ๆ 

เข้ามาในดนิแดน”

และไม่ใช่เพิ่งจะขุดวญิญาณบดิาของนางมาต�าหนดิ้วยหรอกหรอื ไฉน

การรวบชนเผ่าจงึกลายเป็นภาระแก่ชานหยคูนถดัมาอย่างเขาได้ นบัว่าถนดัหา

ขอ้ดขีองด้ายหนึ่งเส้น ทว่าลมืพจิารณาข้อดขีองเชอืกถกั วงหน้าพลิาสล�้ายงัคง

ราบเรยีบ แม้ในใจโต้แย้งอย่างคุกรุ่น

“อาก็แย่จริง เจอหน้าหลานสาวอย่างเจ้า กลับเจรจาความอะไรที่ไม่

ไตร่ตรองให้ฟัง คงเป็นตลอดเส้นทางกว่าจะเข้าถึงวังหลวงแวดล้อมไปด้วย

ขุนเขาเขียวขจี สองข้างทางจัดสรรที่ดินเป็นเรือกสวนไร่นา ถ้าได้อาศัยเบื้อง

หลังแนวก�าแพงหมื่นลี้แห่งนี้แล้ว เป็นอาเองก็คงลืมทุกข์ยากจากภายนอก 

เช่นเดยีวกนั”

ขณะฝ่ายโดนแดกดนัอย่างไป๋เฟินหวงกุย้เฟยปราศจากวี่แววเดอืดร้อน 

ไม่คาดว่าผบีุตรสาวของเขากลบัส�าแดงตนออกมา

‘บิดา! ท่านจะกล่าวดังนั้นไม่ได้ พวกท่านหารู้ไม่ว่าข้างนอกเรียบง่าย

กว่าสถานที่นี้มากนกั วงัหลวงอาจโอ่โถงยิ่งใหญ่ เตม็ไปด้วยบรรยากาศสูงส่ง 

แต่ไม่ได้ปลอดภยักว่าเผชญิหน้ากบัธรรมชาตหิรอืสตัว์ป่าสกันดิ ชาวจงหยวน

ล้วนเชี่ยวชาญเล่ห์เหลี่ยมพรากชวีติผูค้น บ้างเหน็เป็นเรื่องธรรมดา บ้างยงัเหน็

ว่าสนุกสนาน อนัตรายประเภทนี้โหดเหี้ยมกว่าบนภูเขาหลายเท่า บดิา... อย่า

พยายามข้องแวะกับราชส�านักจิ้น เมื่อส่งมอบบรรณาการถวายหวงช่างครบ

ถ้วนแล้ว ท่านกร็บีพาพวกเขาเดนิทางกลบัเผ่าไปโดยไวเถดิ ตราบเท่าที่เฉยีง-

หลงหวงตี้ไม่ใส่พระทยัพวกท่าน ชาวหรวนตี้ล้วนอยู่เป็นสุข!’

น่าหลนัซอืซอืควบคมุสหีน้า ไม่ให้เผลอเหน็ด้วยกบัข้อคดิเหน็ชวนตะลงึ

จากวญิญาณลูกพี่ลูกน้องดวงนี้ เสยีดายพวกเขาพ่อลูกคู่นี้ไร้พรสวรรค์ จงึไม่

อาจได้ยินต๋าเชอตานตักเตือนสักประโยค ชานหยูวัยกลางคนจึงมุ่งใกล้ธรณี

ประตูผทีลีะก้าว คุณธรรมความดไีม่ได้อยู่ที่ลิ้น หากเกบ็ไว้ในใจจรงิแท้
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“หากภายหน้า เผ่าหรวนตี้ครอบครองดวงแก้วประดบัใต้หล้าดั่งเฉยีง-

หลงหวงตี้บ้าง ทุกคนคงจะสามารถเสพสุขไปตลอดกาล ที่ใครๆ บรรยายว่า

สรวงสวรรค์บนภพมนุษย์ น่าจะเป็นดงันี้แล้วหลานสาว...”

อา... นอกจากหวังสีเจี่ย ก็ยังมีท่านอาชานหยูของนางนี่แหละที่

จนิตนาการเจดิจ้า!

‘ไม่! ท่านเข้าใจผดิไปแล้ว สถานที่นี้ไม่ใช่สวรรค์บนภพมนุษย์ หาไม่ข้า

ต้องจบชวีติเยี่ยงนี้หรอื บดิา! ท่านใคร่ครวญโดยรอบคอบใหม่เถดิ!’

วญิญาณสาวน้อยเป่ียมแรงมมุานะ นางยนืตะโกนกรอกข้างหบูดิาอย่าง

อดทน ฝ่ายที่ร�าคาญจงึปรากฏแต่พวกผวีงัหลวงกบัน่าหลนัซอืซอื ต่างยากจะ

ไม่ขมวดคิ้วสนอง เพยีงในสายตาเหล่าปถุชุน พระอคัรชายาสกลุต๋าคล้ายคล้อย

ตามเลก็น้อย จงึก�าเนดิแววตาสองชนดิขึ้นมาห้อมล้อม จ�าพวกที่มากกว่าคอื

แนวคิดหวาดหวั่นแกมระแวง ที่พอใจกลับมีแค่หนึ่งเดียวคือต๋าปาหนาน 

ชานหยู

‘พี่ชาย! พี่ชาย! เหตุใดท่านยังเงียบอยู่อีก เปิดเผยความคิดเห็นของ

ท่านออกมาเรว็เข้า ท่านต้องยบัยั้งเจตนาที่มุง่ร้ายต่อชาวหรวนตี้ แล้วขวางบดิา

ของเราเอาไว้ให้ได้!’

ต่อให้ผสีาวน้อยโก่งคอตะโกนจนพลงังานระส�่าระสาย บุคคลธรรมดา

รอบบรเิวณล้วนแต่เฉยเมย ต่างจากต๋าน่าหลนัซอืซอืและเหล่าดวงจติตดิค้าง 

พวกเขาเริ่มถลงึตาดุร้ายใส่ต๋าเชอตาน ขณะเดยีวกนักต็ั้งใจฟังครบถ้วน ด้วย

เกี่ยวพนัถงึไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยกบัเสี่ยวเปา

“พบหลานสาวแต่งกายด้วยแพรพรรณงดงาม แลรปูโฉมงามสะพรั่ง ทั้ง

ยังเปล่งราศีผุดผ่องเทียบเท่าชาวจงหยวน อากลับใกล้เคียงคนสกปรกอยู่

บ้าง...”

ต๋าปาหนานไม่รู้คดิสบัสนอะไรอยู่ ถงึกล่าววาจาดูแคลนวถิบีรรพบุรุษ 

ท�าให้ทฉูหีนุม่ชะงกังนั เบนสายตาจากลกูพี่ลกูน้องสะคราญโฉมมาหาบดิา ชาติ

ก�าเนิดชาวเผ่าเยี่ยงพวกเขาล้วนทะนงในหนังสัตว์และเขี้ยวเล็บที่ล่าได้ นี่
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เป็นการเสี่ยงชวีติเอาชนะ ย่อมคู่ควรแก่การเชดิชูเหนอืเครื่องนุ่งห่มเนื้อหยาบ

“ฮ่าๆๆ... ข้าชานหยเูฒ่าคนนี้ พดูเพ้อเจ้อไปหลายค�าแล้ว เมรยัจงหยวน

ไม่เลว”

จะหลบเลี่ยงไปกลับถือว่าเกินแก้ไข โรคภัยเข้าทางปาก ความวิบัติก็

ออกทางปาก ในเมื่อคนเราเปล่งเสยีงออกมามากค�าได้ แปลว่าสนบัสนนุแนวคดิ

อยู่ข้างใน สาวงามผ่อนลมหายใจแช่มช้า นางอุตส่าห์เปิดช่องสื่อสาร สุดท้าย

ต้องฟังแต่เรื่องเหลวไหลของคนเมาเสยีนี่!

“ชานหยู... อายุไม่น้อยแล้ว การดื่มแต่พอดจีงึช่วยถนอมสุขภาพของ

ท่าน...”

แรกฟังค�าเรียกขานฐานะปกครองอาณาจักร หัวหน้าเผ่าหรวนตี้ยัง 

ยิ้มแย้มแจ่มใส สักพักสีหน้าเขาค่อยแปรเป็นบันดาลโทสะ ทว่าหวังลุล่วง 

เป้าหมายที่ตนมุ่งมาด ต๋าปาหนานย่อมเค้นสุ้มเสยีงเอน็ดู

“หลานสาวห่วงใย อาอย่างข้าต้องปฏบิตั”ิ

น่าหลันซอืซือคลี่ยิ้มสนอง นัยน์ตาสีอ�าพันกระจ่างมองแสงไฟอกีฟาก

ต�าหนกั ก่อนเบนสายตากลบัมาที่สองพ่อลูกชาวเผ่า

“ข้าปลกีตวัจากที่นั่งนานพอสมควรแล้ว หากยงัไม่กลบัไปอกี อาจถูก

เพ่งเล็งว่าไม่เคารพธรรมเนียมเอาได้ ถ้าพวกท่านชานหยูกับทูฉียังมีเรื่องราว 

ค่อยเจรจากนัหนหน้า”

ถงึตา๋ปาหนานชานหยจูะสนทนาภาษาเผ่า ทวา่นางตอบด้วยภาษากลาง

ทุกประโยค ชูกงกงและทหารองครกัษ์พลอยใจปลอดโปร่ง สามารถคาดเดา

เนื้อหาระหว่างสองฝ่ายได้บ้าง

“เมื่อมีธรรมเนียมของวังหลวงบังคับอยู่ อาไม่รู้ว่าจะได้พบหน้าหลาน

สาวอกีเมื่อไร ชานหยูเฒ่าคนนี้ขอรบัพระเมตตาจากไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยสกัหน

ว่า ทรงทราบหรอืไม่ ต๋าเชอตาน บุตรสาวคนที่ห้าของข้าต้องโทษตายไปแล้ว 

ก่อนหน้าท่านจะพ้นทณัฑ์ต�าหนกัเยน็ออกมาไม่นานนกั...”

ต๋าปาหยุนทูฉีเปลี่ยนสีหน้าวางเฉยเป็นยุ่งเหยิงทันควัน น่าหลันซือซือ
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เพยีงยกมมุปากอย่างอ่อนโยน ทว่านยัน์ตาสอี�าพนักจ้็องใบหน้าหยาบกร้านของ

ท่านอาชานหยูโดยเยอืกเยน็

“ดงันั้นข้าย่อมต้องทราบก่อนว่า ใช่และไม่จะให้ผลแตกต่างอย่างไรกบั

ท่านหรอื...”

สายตาทูฉหีนุ่มเคลื่อนมาทางดวงหน้าเฉดิโฉม ร่องกลางหวัคิ้วของเขา

เริ่มกดลกึ

“ต๋าน่าหลนัซอืซอื! เจ้ายงักล้ายอกย้อนเอาอกีหรอืว่าไม่ได้รบัอภยัโทษ

ต�าหนกัเยน็จากหวงช่างกเ็พราะแลกด้วยชวีติลูกพี่ลูกน้องเจ้าอย่างลูกสาวของ

ข้า! หากไม่เหน็แก่หวัจติหวัใจพ่อเยี่ยงอา กข็อให้ค�านงึถงึดวงวญิญาณพ่อแม่

ของเจ้าบ้าง การที่เจ้าพยายามแต่งตวักลมกลนืเป็นชาวจงหยวน และตดัขาด

กบัพวกเราชาวเผ่าทั้งหลาย พี่ชายกบัพี่สะใภ้ของข้าคงร�่าไห้จมธารเลอืดอยู่ใน

หลุมแน่!”

อา... ไม่เพียงรู้วิธเีล่นงานคน เขายังเชี่ยวชาญพฤติกรรมผไีม่ด้อยไป

กว่านาง

น่าหลนัซอืซอือยากโคลงศรีษะชื่นชม แต่สภาพที่แวดล้อมไปด้วยหูตา

ผู้อื่นกลับยับยั้งไว้ หญิงสาวเลยมองฝ่ายที่วางท่าเหนือกว่าเบื้องหน้า ต๋าปา-

หนานชานหยูรูปแบบนี้ชกัเข้าเค้าตวัร้ายบ้างแล้ว พอดกีบัต๋าเชอตานเงยีบเสยีง

โหวกเหวก ดวงตาสอี�าพนัสกาวเลยอ่อนพลงัลง

“ความสงสยัของข้า เหมอืนจะท�าให้พวกท่านเข้าใจผดิแล้ว...”

ผสีาวน้อยกลบัไพล่ตคีวามว่า ไป๋เฟินหวงกุย้เฟยถกูบดิาของนางกดดนั

หนกัเข้า กเ็ลอืกจะประสบชะตากรรมเดยีวกบัตนเองแล้ว กระแสพลงังานรอบ

ร่างโปร่งใสจึงเคลื่อนไหวว้าวุ่น จู่ๆ ยังพุ่งวูบเข้าหาน่าหลันซือซือ ทว่าความ

ว่องไวกลับเชื่องช้ากว่าวิญญาณทหารวังหลวง นางเลยผงะหยุดอย่างตกใจ 

เค้าหน้าถมงึทงึที่ประชดิขดัขวาง ได้แต่ตะโกนห้ามปราม

‘พี่สาวอย่าไปฟังบดิา! พี่สาวมบีตุรชายตั้งสองคนมใิช่หรอื ท่านควรห่วง

อนาคตของพวกเขาก่อนพวกเรา!’
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วญิญาณสาวน้อยตั้งท่าจะคดัค้านอกียาว หากไม่มเีสยีงหงดุหงดิโต้ตอบ

กลบัมาก่อน

‘เจ้ายงัจะแหกปากไปไย น่าร�าคาญนกั! กส็มควรรู้แก่ใจตั้งแต่ตายแล้ว 

ใช่ว่าพวกเขาได้ยนิค�าพูดผบี้าอย่างเจ้า!’

หลงัจากผทีหารตนหนึ่งไปทูลรายงาน กายโปร่งแสงของสามพระชายา

ค่อยปรากฏพร้อมกระบวนตดิตาม ท�าให้ต๋าเชอตานเบกิตาเผชญิกบักลุ่มสตรี

ประทินโฉมงดงาม สวมแพรพรรณส�าแดงฐานะสูงส่งของฝ่ายใน และแต่ละ

ตนยงัมวีญิญาณข้าราชบรพิารจ�านวนมากห้อมล้อม นางย่อมหวาดผวากระทั่ง

รศัมสีั่นไหว

หนึ่งในสาเหตุที่ดวงจิตไม่ยอมผูกติดกับสถานที่ตาย นอกจากห่วงใย

ครอบครวัที่เผ่า ผเีดก็สาวชาวหรวนตี้ยงัเกรงกลวัเจ้าถิ่นอย่างพวกเขา!

ความชุลมุนต่างภพอาจไร้คนสงัเกตการณ์ ทว่าส่งผลให้หวัใจที่เต้นอยู่

หลายดวงปั่นป่วน เช่นชูซือหลิ่งที่หลั่งเหงื่อแตกสายตามเส้นกระดูกสันหลัง  

ต๋าปาหนานชานหยูผู้นี้กนิดหีมหีวัใจเสอืขนานไหนมา จงึเหยยีบย�่าธรรมเนยีม

การทูตระหว่างอาณาจกัร ซ�้าไม่รู้จกัศกึษาจากไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยอกี!

องครกัษ์พทิกัษ์เส้นทางไม่ถนดัวเิคราะห์ซบัซ้อนเท่าชูกงกง พวกเขาได้

แค่ระวงัสญัญาณร่างกายของฝ่ายตรงข้าม ขอเพยีงคนใดคนหนึ่งท�าท่าจะจูโ่จม

พระอคัรชายาสกลุต๋า ทั้งคูต้่องข้ามกองศพก่อน ถงึสามารถล่วงเกนิเจ้าต�าหนกั

ไป๋ฮวาได้

โฉมสะคราญที่เหล่าทหารพร้อมพลีชีพปกป้องใคร่ครวญคิดเป็นครู่ 

ค่อยเผยท่วงท่าสุขุม แต่น�้าเสยีงกลบัโศกเศร้าเบาบาง

“คงเป็นข้าที่ขาดแคลนความสามารถโดยแท้จรงิ กระทั่งเถ้ากระดูกญาติ

สายรองที่ใกล้ชดิอย่างต๋าเชอตาน แม้วนันี้ข้าจะรบัพระเมตตาจากหวงช่างเป็น

ไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟย ก็ไม่อาจน�ามามอบคืนแก่ท่านผู้เป็นบิดา ถ้าท�าให้ชานหยู

กบัทูฉโีกรธเคอืง ข้าย่อมยอมรบัทั้งหมดเอง”

ทกุคนต่างตะลงึงนั ไม่ละเว้นคนสนทิอย่างชรีนัที่เฝ้าปกปักนายหญงิอยู่
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“ฮ!ึ...”

ต๋าปาหนานชานหยูพ่นหัวเราะหนึ่งค�า สัมผัสได้ว่าบังเกิดโทโสจนริม

ฝีปากบิดเบี้ยวแล้ว ท่าทางของเขาย่อมส่งผลให้ทหารเตรียมรับมือ แต่จู่ๆ 

หวัหน้าเผ่าคนเดยีวกนักส็ลายเค้าอารมณ์มดืครึ้ม ประหนึ่งลอกทิ้งออกไปกลาง

อากาศ แม้สายตาจะดูธรรมดา จุดด�ามืดกลับขยับเขยื้อนเฉพาะยามจ้อง 

ต๋าน่าหลนัซอืซอื

“ความโกรธของข้า เฮ้อ... ย่อมไร้พละก�าลงั แต่ของเจ้าจะแตกต่างไป...”

อีกฝ่ายไม่ทันกล่าวจบประโยค พระอัครชายาโฉมสะคราญก็ส่ายหน้า 

นัยน์ตาสีอ�าพันเยือกแข็งลงหลายชั้น นางหายกังขาแล้วว่าเป้าหมายของทั้งคู่

คอือะไร หวงัจะผลกัพวกนางสี่ชวีติเผชญิหน้ากบัประตูปรโลกเหมอืนต๋าเชอ-

ตานหรอื ให้ไปเป็นไส้ศกึล้วงคอมงักรน่ะหรอื!

‘ที่แท้กอ็ยากเรยีนรู้ค�าว่า ‘ไม่ตายด’ี แต่จ�าเป็นต้องชกัชวนคนอื่นด้วย

เหรอ!’

“จะยึดมั่นหนึ่งชีวิตที่กลับคืนสู่แผ่นดินและแผ่นฟ้า แล้วปล่อยหลาย

พันหลายหมื่นที่มีอยู่หรือไม่นั้น ชานหยูสมควรย้อนไปไตร่ตรองให้รอบคอบ

ก่อน เพราะอนัตวัข้าพอใจกบัขณะนี้ด”ี

เมื่อฟังค�ายนืยนัจากปากไป๋เฟินหวงกุย้เฟยถนดัห ูทฉูหีนุม่เสมอืนปลด

หวัคิ้วที่ขมวดได้ในที่สุด สายตาที่สงัเกตลูกพี่ลกูน้องโน้มไปทางยกย่องเกนิหก

ส่วน ผดิแผกจากชานหยูผู้เป็นบดิา บรรยากาศรอบกายชายวยักลางคนแปลง

ทศิทางกะทนัหนั แต่พวกเขาไม่ทนัสานบทเจรจาต่อ เสยีงฝีเท้าตกึๆ จากทาง

หนึ่งชงิรวบรวมสายตาทุกคู่ไว้

เจ้าของจงัหวะสอดคั่นผู้ใหญ่คอืเดก็ชายวยัหกขวบ ผวิพรรณพวกเขา

ล้วนเนยีนขาว เกล้าเรอืนผมเหนอืกระหม่อมด้วยกวานเนื้อหยกนมแพะ ขบั

เครื่องหน้าหล่อเหลาจนสะดุดตาผู้คน ทั้งสวมชุดนอกในสขีาวสะอ้านอกี มอง

อย่างไรกเ็หมอืนเซยีนน้อยวิ่งซุกซนลงมาจากประตูสวรรค์

ร่างเปล่งประกายกระตือรือร้นเข้าขนาบไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยข้างละคน 
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ท�าให้เรียวปากอิ่มเอิบเผยแนวเส้นโค้งสดใสขึ้นมา ลักษณะเหนือปุถุชนจาก

บุคคลทั้งสามที่รวมตวักนัแล้ว นบัว่าเจดิจ้ากระทั่งพวกเขาแสบลูกตาไปหมด 

ทว่าไม่อาจกะพรบิหลบได้สกัปรบิเดยีว

เจียเก๋อผู้ถูกทอดทิ้งอยู่ข้างหลังองค์ชายฝาแฝดค่อยหยุดวิ่งเป็นเดิน

หอบหายใจเหน็ดเหนื่อยแทน ตั้งแต่นายหญิงลุกไปต่างต�าหนักนานผิดปกต ิ

เสี่ยวหวังจื่อทั้งสองของพวกนางก็นั่งกระสับกระส่าย สุดท้ายยังอ้างปวดธุระ

เบาพร้อมกนัเพื่อตามหาพระอคัรชายา

“ไป๋เฟินเหนยีงเหนยีง!”

สองปากทกัมารดาเตม็กระแสยนิด ีเมื่อไป๋เฟินหวงกุย้เฟยยิ้มแย้มตอบ 

พวกเขาค่อยคลายปมกงัวลที่ม้วนก้อนอยูใ่นอก จากนั้นจงึเริ่มแสดงท่าทรีะวงั

บุรุษแปลกหน้า เหน็ได้ชดัว่าทั้งสองคนไม่ใช่ชาวจงกั๋ว ซ�้ารูปร่างยงัสูงใหญ่ผดิ

สามญั ประกอบกบัพวกเขาคลุมเสื้อหนงัสตัว์ ห้อยเขี้ยวห้อยกระดูกตกแต่ง

รุงรัง เทียบกับบรรยากาศละเอียดอ่อนภายในวังหลวงแล้ว ละม้ายประกาศ

นสิยัก้าวร้าวยิ่ง

สายตาแขง็กระด้างสองคูจ้่องตอบองค์ชายฝาแฝด ถงึเค้าหน้าเดก็ๆ จะ

แสดงสายเลือดมังกรเกินกึ่ง ทว่าสีผมและนัยน์ตากลับยากปฏิเสธว่าไม่ได้

สบืทอดคุณสมบตัชิาวหรวนตี้มาด้วย

เนื่องด้วยหวัข้ออนัตรายเพิ่งถูกขดัขวางไป น่าหลนัซอืซอืคงไม่แนะน�า

บรุษุทั้งคูแ่ก่บตุรชายแน่นอน ท่ามกลางสายตาที่พร้อมผกูเรื่องสร้างราวภายใน

ราชส�านกัจิ้น หญงิสาวหมายให้ทั้งเผ่าหรวนตี้และขุนนางจบัตาล�าพงัตน มใิช่

ซาลาเปาน้อย

ปฏกิริยิาต๋าปาหยุนทูฉเีหมอืนจะเข้าใจ ดงันั้นด้วยไหวพรบิของเขากบั

ค�าพูดจากต๋าเชอตาน ถอืว่าเกนิคาดที่อกีฝ่ายยอมให้ต๋าปาหนานชานหยูเจรจา

เอาข้างเดยีว

ขณะเดียวกันอาการเงียบไปของหวงกุ้ยเฟย ท�าให้ชานหยูวัยกลางคน

เจตนาพูดภาษากลาง
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“เป็นเอ๋อร์จื่อของจื๋อหนี่1 นี่เอง”

ในเมื่อหลานสาวปรารถนาปิดบัง อาที่ดีอย่างเขาสมควรเปิดเผย การ 

กระท�าดงักล่าวกลบัตอกย�้าว่าผู้น�าเผ่านอกด่านใช้ภาษาฮั่นได้ด ี แต่กลบัจงใจ

สื่อสารภาษาเผ่า แน่แท้ว่าจุดประสงค์คืออ�าพรางเนื้อหาบางประการ ต๋าน่า-

หลันซือซือจ้องดุดันแวบหนึ่ง ก่อนวางเฉยราวกับถอยสักก้าว ทะเลกว้าง 

ท้องฟ้าสดใส

ต๋าปาหนานชานหยแูค่นหวัเราะคบัแค้นค�าหนึ่ง ก่อนหนัหลงัเดนิจากไป

อย่างเหิมเกริม หลายสายตาย่อมมองไม่พอใจกิริยาหยาบคาย แต่หญิงงาม

กลับใส่ใจแค่บุตรชาย ครั้นต๋าปาหยุนทูฉีท�าความเคารพอ�าลา นางค่อยผงก

ศีรษะสนอง ผู้อื่นถึงตระหนักว่าที่แท้ไม่ใช้ตาจ้อง พระอัครชายาก็รับรู้ความ

เคลื่อนไหว

คล้อยหลงับดิากบัพี่ชายที่สาวเท้าตามกนัไป ผตี๋าเชอตานย่อมตามตดิ

เงาของพวกเขา กลุ่มวิญญาณวังหลวงเลยกระจายงานสอดส่องฉับไว หลาย

ตนหายตัวเพื่อล้วงความลับคนเป็น แต่ขาดแคลนที่สามารถสื่อสารภาษาต่าง

ถิ่นอยู่ บางตนจึงรับค�าสั่งดวงจิตลู่กุ ้ยเฟย แล้วมุ่งหน้าไปเสาะหาผีซึ่งมี

คุณสมบตัดิงักล่าวที่โรงทาน

น่าหลนัซอืซอืก้มลงดูซาลาเปาขาวผ่องสองลูก ก่อนจะลูบแก้มกลมยุ้ย

ของพวกเขาอย่างเอาใจใส่

“ผวิเยน็เฉยีบเชยีว แล้วนี่ก�าลงัไปที่เดยีวกบัเหนยีงหรอื...”

นางถามเป็นนยัถงึต�าหนกัเฉพาะ ศรีษะน้อยๆ ผงกพร้อมกนั

“ขอรบั”

ทว่าเสี่ยวเปาทั้งสองกลบัไม่ได้ปวดหนกัหรอืเบา ยกเว้นปวดที่หวัใจ เมื่อ

มารดาลกุหายไปเนิ่นนาน ย่อมต้องตามหาตวัให้พบต่างหาก ดวงตากระจ่างใส

สองคูจ่งึเป่ียมประกายสกุสกาวต่างจากเมื่อครู ่ท�าให้น่าหลนัซอืซอือบอุ่นกลาง

1 ลูกชายของหลานสาว
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อก ทั้งยงัหลงรกัพวกเขาจนบรรยายไม่ถูกแล้ว

“มา... เหนยีงจะพาไปเอง”

หญิงสาวส่งมือเรียวขาวให้ลูกๆ จูงคนละข้าง ก่อนหางตาจะสังเกต 

ชูกงกงที่ท�าท่าทางหยุกหยกิชอบกล รอยยิ้มเกรงใจจงึผลบิานออกมาแช่มช้า

“ชูกงกง ในเมื่อตรงนี้มทีั้งกงกงทั้งกงปี้ขบวนใหญ่แล้ว ตลอดเส้นทาง

ก็ได้แนวทหารองครักษ์คุ้มครองแน่นหนา แมลงหนึ่งตัวยังไม่สามารถก่อ

เหตกุารณ์ ข้าย่อมไม่รบกวนให้ชกูงกงตดิตามย้อนกลบัไป จงเดนิทางล่วงหน้า

ก่อนเถดิ”

เขาท�าท่าอยากรั้งรอ เพราะกงัวลว่าพระบญัชาแรกจากเฉยีงหลงหวงตี้

ไม่บรรลุเสยีทเีดยีว แต่เหตุเจรจาระหว่างชานหยู ทูฉ ี กบัไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟย 

กลับส�าคัญยิ่งกว่า กงกงหนุ่มทบทวนวนในเสี้ยวลมหายใจหนึ่ง ก็โค้งกาย 

ทูลลาผู้สูงศกัดิ์ทั้งสาม

“ขอบพระทยัพ่ะย่ะค่ะ”

พอได้จูงมือมารดาเดินเคียงข้างกันสักระยะ นัยน์ตาสีน�้าตาลสว่างก็

ปรากฏรอยคร�่าเคร่งก่อนจะซุกซ่อนมิดชิด เปาจื่อแหงนหน้าถาม อาศัยเนื้อ

เสยีงกระจ่างใสใต้เงาครึ้มของรตัตกิาล ช่วยอ�าพรางผู้คนจนมองเอน็ดูเหมอืน

เดก็ชายช่างสงสยัคนหนึ่ง

“ไป๋เฟินเหนยีงเหนยีง พวกเขาเป็นนกัรบนอกด่าน ชาวหรวนตี้ที่เข้ามา

ถวายบรรณาการฟู่หวงหรอืขอรบั เสี่ยวเปาศกึษาจากต�าราภาพ ลกัษณะและ

ค�าบรรยายค่อนข้างใกล้เคยีงมากขอรบั”

ที่จรงิปราศจากต�าราอุปโลกน์เล่มนี้ เปาจื่อยงัมั่นใจความถูกต้องถงึสบิ

ส่วน หาไม่ชายแปลกหน้าจะบงัอาจเรยีกไป๋เฟินหวงกุย้เฟยว่าหลานสาวได้เยี่ยง

ไร แต่เขาจ�าอาศยัวยัไร้เดยีงสาที่มแีสร้งถาม นอกจากเพื่อปกป้องสถานะสอง

สายเลอืด เดก็ชายยงัปรารถนาให้มารดาอธบิายเรื่องราวเผื่อแผ่เหล่าก�าแพงมี

หู ประตูมชี่อง ค�าเล่าลอืเพี้ยนๆ จะได้ไม่ก่อตวัมโหฬารนกั ฟู่หวงอย่างเฉยีง-

หลงหวงตี้พื้นนสิยัเป็นอจัฉรยิบุรุษ ที่ให้เอาดกีไ็ม่ไหว ให้เอาร้ายกไ็ม่ได้ดอีกี
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จะไม่ให้ต๋าน่าหลันซือซือเทใจหาเสี่ยวเปาลูกน้อยๆ สองลูกหมดดวง 

ได้หรอื!

“เก่งมาก แต่พวกเขาไม่ใช่นักรบชาวเผ่าทั่วไป นั่นคือต๋าปาหนาน- 

ชานหยูเชียวนะ นับเชื้อสายแต่ก�าเนิดของเหนียงแล้ว ชานหยูผู้นี้คือตี้ติของ 

ต๋าว่ายกง2 เขามากบัต๋าปาหยุนทูฉ ีทายาทที่จะสบืทอดต�าแหน่งชานหยูคนถดั

ไป ความจรงิยามอาศยัอยู่ที่เผ่าหรวนตี้ เหนยีงกไ็ม่ใคร่สนทิสนมด้วยเท่าไร”

พอนางแง้มรายละเอียดเล็กน้อยออกมา ซาลาเปาน้อยแก้มป่องก็เล็ง

ทะลุทั้งสองคน ว่าไป๋เฟินเหนยีงเหนยีงเพิ่งเตอืนโดยนยั ให้พงึระวงัท่าทพีวก

ญาติๆ  ชาวหรวนตี้เอาไว้ ด้วยอดตีหาเคยมไีมตรกีนัมาไม่ บดันี้กลบัฝืนใจมา

ทกัทายก่อน คงคาดหวงัสิ่งที่อนัตรายอย่างมากแน่นอน!

พลังผลักดันแรงกล้าที่ต้องผดุงคุณธรรม และกตัญญูต่อบุคคลที่รัก

ใคร่ยิ่ง กระตุน้ให้เจ้าเปาลกูหนึ่งโมโหขึ้นมา ใบหน้าน้อยๆ อมก้อนโทสะ จนถงึ

ที่สุดค่อยระเบดิออก

“ไป๋เฟินเหนียงเหนียง หากพวกเขากล้ารังแก พวกเราก็จะจัดการเอง

ขอรบั!”

เมี่ยนเปากระชบัฝ่ามอืนุ่มนิ่มของมารดา สหีน้าเขาทั้งขงึขงัทั้งดุดนั ดู

น่ารกัน่าชงัอย่างยิ่ง และก่อกวนหวัใจนางจนแทบกระโจนเข้าปล�้ากอดบตุรชาย

แล้ว ทว่าการแสดงกิริยารักใคร่ภายนอกไป๋ฮวากงอาจแลไม่สมฐานะเท่าใด 

หญงิสาวจงึแย้มยิ้มหวานใส พลางผงกศรีษะรบัประโยคปกป้อง

ซาลาเปาน้อยย่อมยดือกสง่างาม ท�าเอาแฝดพี่เกดิพลงังานรษิยาทนัควนั

“ไปเ๋ฟินเหนยีงเหนยีง ระหว่างที่ลุกไปแล้ว เสี่ยวเปาได้ชมการแสดงกล

หวาดเสยีวด้วยขอรบั พวกเขาแนะน�าว่ามาจากเผ่าเลก็ๆ ทางซกีวน มวีชิาจบั

คนใส่หบีไม้ ก่อนเสยีบดาบเข้าไปหลายสบิเล่ม ปลายคมแทงทะลไุปอกีฝ่ัง แต่

2 น้องชายของท่านตาสกุลต๋า หมายถงึชานหยูคนปัจจุบนัคอืน้องชายต๋าโมเหยยีน อดตี

ชานหยูที่เป็นบดิาของต๋าน่าหลนัซอืซอื
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คนข้างในกลบัหวัเราะร่าเรงิ น่าสนใจจรงิๆ ขอรบัว่าเป็นไปได้อย่างไร”

เปาจื่อไม่อาจทนแฝดน้องท�าตวัเป็นผู้พทิกัษ์หญงิงามได้นาน พยายาม

ช่วงชงิสายตารกัใคร่ของมารดาบ้าง เมี่ยนเปาตะลงึไปครู่หนึ่ง ค่อยรบีกระตุก

มอืน่าหลนัซอืซอื

“มวีชิาร่ายร�ากระบี่ที่อ่อนพลิ้วคล้ายร่ายร�ามาก ขณะเดยีวกนัต้องหลบ

อาวุธลบัทุกจงัหวะออกท่าด้วยขอรบั!”

การแสดงที่เกี่ยวพันกับการใช้อาวุธประกอบจ�าพวกนี้ น่าหลันซือซือรู้

ว่าพวกมนัเป็นของปลอมที่เหมอืนจรงิ ต่อให้นกัแสดงลงจงัหวะพลาดบ้างกไ็ม่

เป็นอันตรายแก่ชีวิต เพราะต้องขึ้นเวทีเบื้องพระพักตร์จักรพรรดิ เลยผ่าน

ระเบยีบคดักรองเข้มงวดจากกรมพธิกีาร ทั้งตรวจสอบร่วมกบักองราชองครกัษ์ 

เพื่อความปลอดภยัของบุคคลส�าคญัทั้งหลายมาแล้ว

ยามสององค์ชายในเฉยีงหลงหวงตี้แก่งแย่งน�าเสนอสิ่งแปลกใหม่ที่ชวน

ประทบัใจ ตลอดเส้นทางย่อมคลายเหงาเป็นธรรมดา เหล่าผู้แอบฟังบางทยีงั

พลั้งเผลอขมวดคิ้ววิจารณ์ ปกติจิ่นติ้งหวังมักสงวนกิริยา มารยาทขณะ

เคลื่อนไหวล้วนไร้บกพร่อง พูดจาก็เฉลียวฉลาดเข้าขั้นกว่าสหายเรียนทั่วไป 

หลายครั้งบรรยากาศสง่างามพาให้คนลมืสนทิว่าอายุแท้จรงิแค่หกขวบเท่านั้น

บัดนี้พวกเขาค่อยประจักษ์คุณสมบัติหุนหันที่คล้ายจิ่นลี่หวังบ้างแล้ว 

องค์ชายน้อยไม่เพยีงยกเรื่องไร้สาระมาอรรถาธบิาย ยงัจะ... ยงัจะท�าศกึเขย่า

มอืไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยจนแลน่าขนั!

ขณะขบวนองค์ชายฝาแฝดกับพระอัครชายาสกุลต๋ามุ่งหน้าสู่ต�าหนัก

หนึ่ง บรรดาทหารองครักษ์ล้วนคลายกล้ามเนื้อเครียดตึง ในใจฟังไปฟังมา 

ชกัเพลนิรหู ูน�้าเสยีงตื่นเต้นของเดก็ๆ เปลี่ยนให้ช่วงเวลาปฏบิตัหิน้าที่ของพวก

เขาสดใสทนัตา มอืที่กมุทวนประจ�ากายขยบัก�าสลบัปล่อย พยายามกลบเกลื่อน

รอยยิ้มบนหน้าตาดุดนัสุดก�าลงั

ระหว่างนั้นชูซอืหลิ่งกเ็ข้าถงึต�าหนกัประทบัของจกัรพรรด ิ เมื่อเจ๋อกง- 

กงส่งสญัญาณอนุญาต เขาค่อยถวายค�ารายงานข้างพระกรรณ 
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สายตาคนฟังจับจ้องลานแสดงเบื้องล่าง หูกลับจับเสียงกระซิบควบคู่ 

ผิวเผินเสมือนไม่ใส่ใจเนื้อความเท่าใด ทว่ารายละเอียดเล็กน้อยที่ขันทีหนุ่ม

บอกเล่า ล้วนหามรีั่วหล่นไปไม่

ฉะนั้นคราวที่กลุม่คนของไป๋เฟินหวงกุย้เฟยประจ�าต�าแหน่ง ทั้งสามคน

แม่ลูกคล้ายสมัผสัรศัมดี�ามดื อนัแผ่พื้นที่จากหลงับลัลงัก์มงักรเป็นระยะๆ

โฉมงามอดร้อนกลางอกแกมกลัดกลุ้มไม่อยู่ ทั้งที่รู้แก่ใจว่าชูกงกงคง

แล่นมาขายนางกบันายเหนอืหวัอย่างจอมมงักรมารเรยีบร้อยแล้ว หญงิสาวเริ่ม

พร�่าบ่นรายตัวไปจนกระทบคู่พ่อลูกชานหยูกับทูฉี วันดีคืนดีได้ฤกษ์เข้า

อาณาเขตศกัดิ์สทิธิ์ พวกเขายงัจะกวนน�้าขุ่น ไม่รู้ว่าหวงัฉวยโอกาสจบัมงคล

หรอืลูบเกลด็จอมคน!

ท่าทางสนัตภิาพของใต้หล้าคล้ายเยื่อกระดาษแผ่นบาง ที่เอามาคั่นกลาง

ระหว่างสองฝักฝ่ายอยู่ คนหนึ่งจิ้มนิ้วโอ้อวดหนึ่งรู อกีคนกข็่มขวญัเสยีสองรู 

ประเดี๋ยวมนัก.็..

มนักพ็รุนจนขาดแควกเอา!



หกสิบสอง
พูดออกก็สบายคอ เป็นปัจจัยส�าคัญ

ท่วงท�านองหรอืการแสดงฝ่ายเจ้าแคว้นใหญ่เยี่ยงเฉยีงหลงหวงตี้อาจ

ขาดจงัหวะครกึโครมหรอืสสีนัจดัจ้าน ครั้นใจกลางเวทผีลดัเป็นข้างเหล่าผู้น�า

ต่างแดนค่อยแลคกึคกัทนัตา บ้างเฟ้นคดัตวัเด่นเช่นเดก็สาวผูม้ดีวงหน้างดงาม

ล�้าเลศิ อากปักริยิาบรรจุเสน่ห์แรกแย้มขึ้นแสดงความสามารถเหลอืเชื่อ พวก

นางต่างปลกุกระแสเลอืดลมผูช้มจนกลางอกระส�่าระสาย บ้างกโ็อ้อวดจอมยุทธ์

มากฝีมือออกแผลงวิชาพิสดาร ท่าทางพวกนั้นไม่เพียงซับซ้อน ยังส่งผล 

เฉยีบขาด ซาลาเปาน้อยล้วนชะโงกคอตื่นเต้นพร้อมกนั

น่าเสยีดายที่ความคดิต๋าน่าหลนัซอืซอืจดจ่อเพยีงปฏกิริยิาต๋าปาหนาน

ชานหยูกับต๋าปาหยุนทูฉี ไหนจะวิญญาณญาติสาวน้อยอย่างต๋าเชอตานที่

พยายามตะโกนเตอืนตลอด กระจ่างแจ้งถงึขั้นนี้แล้ว นางย่อมจบัเจตนาร้าย

จากพวกเขาได้บ้าง ทว่าเหตุผลหรอืสาเหตุเป็นมา คงต้องสอบถามผ่านกลุ่มผี

ที่เตรยีมสบืข่าวอยู่ ก่อนขนอ่อนหญงิสาวจะตั้งชนัขึ้นมาระลอกหนึ่ง

ไม่รูว่้าเฉยีงหมนิหลงจะคดิเหน็อย่างไรที่ชกูงกงรายงานข้างหไูป สายตา

คู่งามยิ่งไม่สามารถเข้าถึงบทบาทบนเวทีเป็นธรรมดา โอรสสวรรค์ผู้ประทับ

บลัลงัก์หวงหลงเบื้องหน้าทุกคน ครอบครองจติวญิญาณที่ลกึล�้าสุดกู่ นสิยัก็
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ร้ายกาจจนยากจะหาวธิรีบัมอืได้ถูกต้อง

อ๊า... นางคงมวัเหม่อลอยไม่ได้แล้ว!

ครั้นเวลาล่วงเลยไปพอสมควร เจียงหวงไท่โฮ่วทรงเหน็ดเหนื่อย 

เนื่องจากด�ารงสถานะพระมารดาจกัรพรรด ิ พระนางหามคีวามจ�าเป็นต้องฝืน

พระพลานามัย เฉกเช่นข้าราชการกับแขกต่างแคว้นต่างเผ่า ฉะนั้นทันทีที่ 

เจียงซูหยูแสดงท่าทีว่าจะเสด็จกลับเทียนโส้วกง แม้แต่หวงช่างยังทรงลุกขึ้น

ประคองส่งอย่างกตญัญู ค่อยหวนกลบัมานั่งชมการแสดงใหม่

ยามนี้บรรดาผู้น�าคนส�าคัญที่ได้รับโอกาสประกาศความสามารถหมด

ลงแล้ว กลายเป็นนักแสดงจากกองสังคีตสังกัดวังหลวงขึ้นมอบความบันเทิง

ต่อเนื่อง เฉียงหมินหลงจึงเอ่ยกับเจ๋อกงกงว่าจะไปพักผ่อน โดยมอบหมาย

หน้าที่ให้จูเฉงิเซี่ยงกบัหไูท่เว่ยคอยดแูลทกุคนแทน หวงัหวงโฮ่วย่อมสบโอกาส

เสดจ็ออกพร้อมกนั ส่วนสตรฝี่ายในของโอรสสวรรค์ แม้สามารถอยู่ร่วมงาน

กระทั่งสิ้นสุดได้ แต่พวกนางจะปลอดภยัภายหลงัหรอืไม่นั้น ใครๆ ล้วนกลวั

เอาตระกูลไปเสี่ยงเคราะห์ร้ายทั้งสิ้น

พวกแขกเมืองจึงทราบโดยนัยว่าใกล้เวลาแยกย้ายแล้ว คล้อยหลัง

จักรพรรดิเสด็จกลับเทียนหลงกงระยะหนึ่ง ผู้น�าต่างๆ เริ่มลุกขึ้นอ�าลาอัคร- 

เสนาบดจีกูบัจอมทพัห ูเหล่าข้าราชส�านกัเลยน้อมส่งทุกฝ่ายกระทั่งเดนิทางออก

จากประตวูงัโดยสวสัดภิาพ หลายคนลกัลอบรบัมอบสนิบนกนับ้าง มทีี่กระซบิ

ฝากฝังสาวงามซึ่งน�ามาด้วยกม็าก ข้าราชส�านกัส่วนใหญ่ต่างอารมณ์ชื่นมื่นยนิด ี

ต่อให้ท่าทีเฉียงหลงหวงตี้จะทรงเฉยเมยขณะชมบทแสดงของพวกนาง ทว่า

อย่างไรต้องสงัเกตกระแสปัจจุบนัก่อน

หนึ่งเห็นควรพ้นระยะไว้ทุกข์ให้จิ่นคงหวงไท่จื่อ หรือสองเมื่อไป๋เฟิน

หวงกุ้ยเฟยเริ่มเสื่อมความโปรดปราน พวกเขาค่อยกราบทูลถึงกลุ่มสตรีดัง

กล่าวได้ ท�าให้ผู้หวงัพึ่งพาหวัเราะร่า หน้าตาทยอยสดชื่นคล้อยตามไป

แต่ถึงกระนั้นยังคงไม่อาจรับประกันผลอยู่เหมือนเดิม ผู้น�านโยบาย

บรหิารแผ่นดนิของราชส�านกัคนล่าสุดคอืจูเสนิฝู่ อคัรเสนาบดที่านนี้เรอืงนาม
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ด้านปฏบิตังิานเถรตรงดั่งเส้นด้ายดดี แม้เจ้าของสาวงามพร้อมสนบัสนุนปัจจยั

ต่างๆ พวกเขากลบัไม่สามารถรบีเร่งได้ ทว่าทุกคนล้วนใจเยน็ดั่งน�้าใสภูเขาสูง 

หากไม่รบกวนฝากคนเอาไว้ที่แคว้นจิ้นเลย กเ็ลอืกประเภทที่มผีลตอบรบัก่อน

ค่อยน�าตวัคนมาส่ง

และกรณไีม่ประสบผลส�าเรจ็ดงัหมาย พวกเขากย็อมรบัข้อเสยีเปรยีบ

ที่ว่า ทรพัย์สนิกบัสาวงามร่วงหล่นที่ใดไม่อาจเรยีกร้องคนืจากที่นั่น เป็นสนิบน

ที่ไม่อาจฟ้องร้องหรอืสบืสาวภายหลงั ทั้งสองด้านที่กระซบิกระซาบล้วนเจรจา

ตรงกนัแล้ว ค่อยค้อมตวัอ�าลาเพื่อกระแสรุ่งเรอืงวนัหน้า

ขณะเดยีวกนัสาวงามที่บางคนถวายมากบัขบวนบรรณาการ วนันี้ถูกรบั

เข้ากองสงัคตีชั่วคราว ถ้าเสนอชื่อพร้อมรปูวาดถวายหวงช่างแล้วไม่เป็นที่ต้อง

พระทัย หรือไม่มีพระบัญชาพระราชทานแก่ขุนนางในแคว้น สตรีกลุ่มนี้จะ

เหลอืทางเลอืกสองประเภท หนึ่งราชส�านกัมอบทรพัย์สนิให้เดนิทางกลบับ้าน

เกดิ หรอือยากอยู่ร่ายร�าในวงัหลวงกระทั่งถงึอายุปลดออก ทั้งหมดถอืว่าเป็น

ผลกระทบจากราชโองการที่เลื่อนล�าดับต๋าน่าหลันซือซือจากไป๋เฟินเสียนเฟย 

สู่ไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยล้วนๆ

แต่โฉมสะคราญผู้จุดกระแสวีรบุรุษยากผ่านด่านสาวงามกลับไม่ได้รู้

เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว นางก�าลังจับจูงซาลาเปาน้อยข้างละคนรอขึ้นเกี้ยว 

ไป๋ฮวากง ทว่าเผอิญพบชูซือหลิ่งยืนดักทางอยู่เบื้องหน้า พระอัครชายาชาว 

หรวนตี้พิจารณาสีหน้าขมความผิดของเขา ย่อมไม่จ�าเป็นต้องอธิบายสาเหตุ

แล้ว

หวังหวงโฮ่วประทับบนเกี้ยวหงส์แดงปรายหางตาดูสามคนแม่ลูกครา

หนึ่ง ก่อนขบวนพระนางจะเคลื่อนพ้นบริเวณนั้นมา จบราชกิจพึงปฏิบัติใน

ฐานะพระมารดาแห่งแว่นแคว้นแล้ว พรุ่งนี้หวงัสเีจี่ยย่อมกลบัพระอารามหลวง

แต่เช้าตรู่ และผู่กูกูยังเพิ่งกราบทูลว่าเฉียงเหล่าไท่ไท่อย่างเจียงหวงไท่โฮ่วมี

พระประสงค์จะเสด็จไปร่วมบ�าเพ็ญธรรมสักระยะด้วย หลังจากนั้นพระนาง

ค่อยกลับวังหลวงก่อนเฉียงมี่อวี่กงจู่ตระเตรียมเดินทางไปอภิเษกสมรสกับ
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รชัทายาทผู้ครองแคว้นใต้

หวังสีเจี่ยจึงทบทวนก�าหนดการนั้นได้ ทั้งมีเมิ่งจงกงเสวียซื่อสื่อช่วย

แจงรายละเอยีด แต่ฟังไปแล้วอย่างไรเล่า ในเมื่อตดัสนิใจสละเรื่องราววุน่วาย

ของวงัหลงั ฉะนั้นเจยีงหวงไท่โฮ่วโปรดปรานใครมากกว่าใคร หาได้เกี่ยวข้อง

กบัพระนาง สมควรปล่อยไปตามกระแสราชส�านกัประการเดยีว

หวงโฮ่วผู้เด็ดเดี่ยวทอดกายบนแท่นบรรทม ก่อนปิดเปลือกตา บท 

สวดมนต์ที่ย�้าท่องกระทั่งผสานลมหายใจเข้าออกไหลลื่น ก้องกังวานในใจที่

แกว่งไกว ท�าให้หยดุนิ่งเป็นสมดุลสมาธ ิความสงบอนัเยน็ระรื่นเริ่มต้นขดัเกลา

ดวงจติพระนาง อกีไม่นานอาจเรยีกได้ว่าผวิเรยีบใสเท่ากนั

แม้แต่ไป๋เฟินหวงกุย้เฟยเองกย็งัไม่เหลอืช่องว่างให้ค�านวณสายตารษิยา

จากพระชายานางสนมอื่น โดยจ�าเพาะหลังเจียงหวงไท่โฮ่ว เฉียงหลงหวงตี้ 

และหวังหวงโฮ่วเสด็จแยกย้ายกลับต�าหนักเรียบร้อย นางกลับเจอชูกงกงมา

เรยีกล�าพงัตนเองไปเข้าเฝ้าจกัรพรรด ินั่นชวนประหวั่นใจน้อยเมื่อไรกนั!

หญงิสาวฝืนใจแขง็กล้าดั่งแผ่นผา ก่อนย่อเข่าลงหอมแก้มซาลาเปาน้อย

คนละหน เปาจื่อชดัเจนว่ากล้าชูหน้ารบั ตรงข้ามกบัเมี่ยนเปาที่ขดัเขนิไม่กล้า

ขยบัอยูบ่า้ง แตส่ดุท้ายพวกเขาล้วนทอดสายตาอาวรณ์ใสม่ารดาแบบเดยีวกนั 

ชรีนักบัเจยีเก๋อต่างสงสารเจ้านายองค์น้อยยิ่ง

น่าหลนัซอืซอืยกมอืลูบแก้มพวกเขา แล้วเผยยิ้มอบอุ่นปลอบใจ

“คนืนี้เสี่ยวเปาจะต้องหลบัฝันด ีทั้งที่ไป๋เฟินเหนยีงเหนยีงไม่ได้กล่อม

นอนแน่นอน...”

พวกเขาผงกศีรษะเชื่อฟัง ก่อนก้าวขึ้นเกี้ยวไป๋ฮวากง แม้ก่อนหน้า 

คู่แฝดจะตื่นเต้นกบัการแสดงบ้าง ครั้นไป๋เฟินเหนยีงเหนยีงถูกชูกงกงแย่งตวั

ไป ทั้งสองล้วนรู้สึกง่วงซึม จึงยกมือขยี้หางตาเบาๆ ในจังหวะเดียวกันยัง

โบกมอืลามารดา

สายตาหลายคู่ฉงนฉงายกับท่าทีไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยที่ไม่โดยสารเกี้ยว

พร้อมบุตรชาย แต่เจยีงกุ้ยเฟยกบัหลี่เต๋อเฟยกลบัตคีวามออกภายในพรบิตา 
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แตกต่างที่คนหนึ่งยิ้มอ่อนโยน อกีคนหนึ่งมสีหีน้าเฉยเมย กระทั่งชูซอืหลิ่งส่ง

สญัญาณเคลื่อนเกี้ยวใหญ่อกีหลงัเข้ามา พวกที่งุนงงค่อยขยุ้มปลอกเลบ็แน่น

ที่แท้เป็นเยี่ยงนี้!

หวงช่างมีพระบัญชาให้ไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยเข้าเฝ้าถึงเทียนหลงกงอีก

แล้ว!

ฉับพลันที่โฉมสะคราญปิดม่านกั้นกระแสพลังงานริษยา เครื่องหน้า 

ล�้าเลศิที่แย้มยิ้มสว่างไสวค่อยห่อเหี่ยว หวัคิ้วเรยีวปรากฏร่องครุ่นคดิ ขาดผี

จ้าวฮองเฮาไปแล้ว ท�าเอาคนเคว้งคว้างกลางฤดูมรสุมเล็กน้อย วิญญาณลู่

กุ้ยเฟยที่โดยสารมาด้วยกนัยงัเงยีบกรบิ

ผเีหวยเต๋อเฟยกบัเป๋ยเสยีนเฟยเสนอตวัไปสงัเกตการณ์ชานหยกูบัทฉูี

นอกวังหลวงแล้ว พวกเขาอาจล้อมจับดวงจิตต๋าเชอตานเจียยวี๋มาซักไซ้ได้ 

อย่างนั้นคงพอมขี่าวมาช่วยแนะแนวนางบ้าง

‘ซือเอ๋อร์ เจี่ยเจียมีความเห็นว่าการเจรจาความจริงกับหวงหลงนับว่า

ปลอดภยัที่สุด’

น่าหลนัซอืซอืพยกัหน้าสนบัสนนุ เพราะคอยบงการสายสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้คน เฉยีงหมนิหลงจงึชุบเลี้ยงหน่วยข่าวกรองที่แม่นย�าอย่างราชองครกัษ์ลบั

เป็นอย่างดี ถ้านางริอ่านโกหกทั้งที่รู้ว่าพวกเขาขุดความจริงออกมาแฉได้ ไม่

เท่ากบัปลูกต้นระแวงให้เขาหาทางแขวนคอคนทีหลงัหรอกหรอื

‘แต่กท็ราบใช่หรอืไม่ว่า การเจรจาความจรงิยงัสามารถพลกิแพลงได้’

ต่อให้ก�าลงัเคร่งเครยีด หญงิสาวกลบัหลุดยิ้มขบขนั ดวงจติบรรพชน

นสิยัฉดูฉาดเช่นลูกุ่ย้เฟยตนนี้ โดยปกตกิถ็นดัก่อกวนสมาธศิษิย์น้องอย่างนาง 

ถอืว่าลกัษณะตรงข้ามกบัจ้าวฮองเฮาที่เป็นผู้หลกัผู้ใหญ่กว่า

‘เพยีงแต่ซอืเอ๋อร์ต้องลองชงิฟ้องร้องก่อน เจา้ทกุข์มกัให้สมัผสับรสิทุธิ์

กว่าจ�าเลย ดงันั้นพอจะรบัรองได้ว่า อย่างไรซอืเอ๋อร์คงไม่ถูกตหีนกัมอืเกนิไป

แน่แท้’

ทนีี้เครื่องหน้างดงามถงึสะดุดวาจาจนหงกิงอ ลูกตาคู่สวยตวดัค้อนผี
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จอมก่อกวนด้วยทนไม่ไหว

อะไร ใครจะโดนตหีนกัมอื!

เป็นความผดินางด้วยหรอื จู่ๆ พวกเขากด็าหน้ามาพูดๆ แล้วสุดท้าย

ยงัโมโหกลบัไปเองอกีต่างหาก!

หญงิสาวไม่ทนัแบะปากเถยีงวญิญาณ ร่างโปร่งใสของกงกงตนหนึ่งก็

โผล่ท่อนบนผ่านทางหน้าต่าง ไม่รู้พกัหลงัเหน็พลงัใจของนางแขง็แกร่งด ีเลย

ขยนัผลบุโผล่สภาพครึ่งท่อนเอากะทนัหนัเรื่อย เมื่อเขาพบลูกุ้่ยเฟยที่นั่งอยู่อกี

ฟากหนึ่งของไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยกส็ะดุ้งโหยง ถอยหวัห่างไปจนพ้นกรอบม่าน

‘ถวายพระพรลู่กุ้ยเฟย ถวายพระพรไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยพ่ะย่ะค่ะ!’

เมื่อส่งเข้ามาแต่เสยีงโดยสุภาพแล้ว น่าหลนัซอืซอืถงึถอนหายใจเฮอืก

‘ที่...ที่โรงทานบังเอิญมีดวงวิญญาณกลุ่มหนึ่งพอจะสื่อสารภาษาเผ่า 

หรวนตี้ได้ พวกเขาล้วนยนิดชี่วยเหลอื เพยีงแค่ขอไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยเมตตา

ประทานเครื่องเซ่นบางชนดิพ่ะย่ะค่ะ’

“แล้วเครื่องเซ่นพวกนั้นมอีะไรบ้าง”

สาวงามสอบถาม จะได้จ�าไปแจ้งประมุขสกลุอูเ่หวนิให้จดัหาได้ถกูต้อง

และรายการที่วญิญาณกงกงสาธยายให้ฟัง ต่างเป็นรายชื่ออาหารระดบั

ต�านานอย่างฝอเที่ยวเฉยีง พระกระโดดก�าแพงจากฝูโจว3 หมาผอโต้วฝู่ เต้าหู้

ผดัเครื่องปรุงรสเสฉวนจากเฉงิตู4 และสุราขาวเหล่าเจี้ยวจากหลูโจว ออื... ถงึ

3 วตัถุดบิหลกั ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เป๋าฮื้อ ตนีเป็ด หูฉลาม ปลงิทะเล หอยเชลล์ตาก

แห้ง กระเพาะปลา เนื้อตะพาบน�้า เนื้อกุ้ง เก๋ากี้ ล�าไย เหด็หอม หน่อไม้ หอยงวงช้าง ฯลฯ 

มปีระมาณสามสบิชนดิ แล้วใส่เครื่องปรุงอนัได้แก่ น�้ามนัหอย เกลอื น�้าตาลกรวด เหล้า

จนี ขงิ ต้นหอม น�้าในถั่วลสิง และน�้าซุป จากนั้นกต็ุ๋นรวมกนัอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง
4 ต้องมเีอกลกัษณ์ 8 ชนดิ ชา เผด็ ร้อน หอม กรอบ นุ่ม สด และใหม่ วตัถุดบิประกอบ

ด้วยเนื้อสตัว์สบัและเต้าหู้หั่นเลก็ๆ เครื่องปรุง ได้แก่ เมด็ฮวาเจยีว กระเทยีม หวัหอม ขงิ 

ต้นหอมซอย ซอสโต้วปั้น ซอสถั่วเหลอืง เหล้าข้าวเหนยีว น�้าแป้งมนั น�้ามนัพรกิเผา
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เป็นผแีล้วกย็งัมรีสนยิมของราคาแพง!

“ไม่มีปัญหา ข้าจะรบกวนอู่เหวินเหลาป่านจัดเครื่องเซ่นวาระพิเศษ

ตอบแทนพวกเขา”

น�้าเสียงผีกงกงจึงคล้ายโล่งอกแกมยินดี ท�าเอานางเชื่อไม่ลงว่าเขาจะ

ไม่มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัรายการอาหารเลศิรสพวกนั้น แต่แลกเปลี่ยนกบัการข่าว

เที่ยงตรงแล้ว ยงันบัเป็นอะไรได้

‘พวกเขาต่างสรรเสรญิไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยว่ามนี�้าพระทยักว้างขวาง แม้

ยงัไม่ทรงรบัรองว่าจะประทานรางวลั ขณะนี้กต็ดิตามกลุม่ชานหยไูปหมดแลว้

พ่ะย่ะค่ะ นอกจากนี้กระหม่อมยงัทราบมาว่าเฉยีงหลงหวงตี้ประทบัช�าระฎกีา

ในห้องทรงพระอักษร ทันทีที่เสด็จถึงเทียนหลงกงยังมีรับสั่งให้ค�่านี้ไป๋เฟิน 

หวงกุ้ยเฟยเข้าเฝ้ากะทนัหนั 

‘กลุ่มผู้เตรียมถวายการปรนนิบัติคัดเลือกเอาไว้แค่เจ๋อกงกงกับสี่กูกู 

และกระหม่อมได้ยินราชองครักษ์ลับสนองพระบัญชาว่าจะเร่งสืบความเกี่ยว

กบัชานหยูและทูฉขีองหรวนตี้ หวงช่างกต็รสัก�าชบัแบ่งคนสงัเกตท่าทจีากไป๋-

เฟินหวงกุ้ยเฟย จนกว่าชาวเผ่าจะพ้นอาณาเขตแคว้นจิ้นด้วยพ่ะย่ะค่ะ!’

อ๊า... นางว่าแล้ว คลาดเคลื่อนเสยีที่ไหน!

คู่สิงโตมงคลที่เฝ้าซุ้มประตูก่อนเข้าเฝ้าโอรสสวรรค์นั้น ยืนอารักขา

ขึงขังท่ามกลางเปลวแดดทะเลฝนมาเนิ่นนาน ทั้งสองจึงซึมซาบพลังงาน

ธรรมชาตเิอาไว้มาก กระทั่งเปล่งกลิ่นอายศกัดิ์สทิธิ์เข้มข้นได้ บดันี้เหนอืเนื้อ

หนิยงัปรากฏเส้นเขตแดนเงาอนัเกดิจากคบไฟประสานโคมแขวน หน้าตาเลย

ทวรีาศดีกุร้าวกว่ายามตะวนัส่องใต้หล้า ลูกตาที่ปกตจิอ้งแขง็ทื่อยงัคลบัคลา้ย

จะเคลื่อนตามโฉมสะคราญร่างหนึ่ง

ฝีเท้าคนทั้งกลุ่มค่อนข้างเร่งรีบ ความเคลื่อนไหวจึงวูบวาบกลายเป็น

จุดสนใจของราชองครกัษ์ แต่พอพบว่าเป็นกงกงสกุลชูน�าทางหวงกุ้ยเฟยสกุล

ต๋าอยู่ ค่อยสลายบรรยากาศอันตราย ชูซือหลิ่งหยุดหน้าห้องทรงพระอักษร
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ประจ�าเทยีนหลงกง ก่อนผายมอืเชื้อเชญิพระอคัรชายาผ่านหน้าไป เขาถงึขั้น

เปิดประตูให้อย่างลัดแบบแผนขานชื่อ เห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิเมตตารอคอย

นางโดยแท้จรงิ

น่าหลันซือซือเหลือบตาอ้อยอิ่งหาวิญญาณลู่กุ้ยเฟย ผีพระชายาตนนี้ 

ก็ยอมปลดลิ้นลมเชือดเฉือนปลอบนางสองสามประโยค หญิงสาวจึงปลุกใจ

ก้าวล่วงธรณีมังกรเข้าไป บุญคุ้มครองเพียงไหนแล้วที่ได้ทุกตนสนับสนุนอยู่

เบื้องหลงั

สบิเฉยีงหลงหวงตี้กส็ะ...สบิ!

ความคดิคนโปรดล�าดบัหนึ่งชะงกังนั ฉบัพลนัที่ประจนัหน้ามหาบุรษุผู้

สวมหนงัมงักรเกลด็ทองท่องนภามดืทะมนึ ไม่แค่รปูร่างสงูใหญ่มาก เขายงัจะ

แผ่กลิ่นอายกดดนัแข้งขาผู้คนสั่นเทาจากหลงัโต๊ะทรงงาน สายตาลกึล�้าก�าลงั

จดจ่อเหนอืเนื้อหาราชการแผ่นดนิ แม้ไป๋เฟินหวงกุย้เฟยยอบกายถวายพระพร

อ่อนหวาน เขายังเจตนาเว้นช่องว่างเขย่าขวัญคน ก่อนหันใบหน้าเคร่งขรึม 

มาสู่เป้าหมาย

เมื่อซ้ายขวาปราศจากเงาเจ๋อกงกงคอยฝนหมึกถวาย อาจพิจารณาว่า

อ่านพอเป็นพธิเีท่านั้น เท่ากบักระพอืบรรยากาศข้างในนี้ให้น่ากลวักว่าเดมิเป็น

ทวคีูณ

แววตาคมกริบราวกับมีดแล่หนังจ้องสะกดพระอัครชายาชาวหรวนตี้ 

ทว่าแท้จริงแล้ว แม้มีสาเหตุต้องค้นคว้าจากหัวคิดนาง ในใจจอมจักรพรรดิ

กลับต้องเสน่ห์จิ้งจอกจนเฉหล่นทางไปบ้าง โฉมงามสกุลต๋าแต่งกายชนิดใด

ล้วนตราตรึงใจ เครื่องหน้าผสานเชื้อชาติที่เห็น ทั้งอ่อนละมุนทั้งเข้มข้น ผิว

พรรณนอกและในร่มผ้าราวกบัสมัผสัไหมเมฆา ไร้ซึ่งจดุมลทนิใดๆ นวลเนยีน

สม�่าเสมอกนัตลอดผนื หลายราตรวีสนัต์สวาทที่ร่วมเคยีงหมอนกบันาง น�ามา

ซึ่งกระแสอิ่มเอมสูงสุด ทบทวนคราวไหน ล�าคอมักแห้งผากเพราะความ

กระหาย นยิมได้ว่ารสชาตภิรรยายอดเยี่ยมนกั

ถอืว่าโปรดปรานเกนิธรรมดาวสิยัไปมาก ยามเฉยีงหมนิหลงให้โอกาส
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ต�าหนักไหนบ่อยหน จ�านวนครั้งที่พ�านักมักเจือจางความรู้สึกกระทั่งห่างเหิน

คน ทว่านบัแต่ต๋าน่าหลนัซอืซอืพ้นทณัฑ์ต�าหนกัเยน็ กลายเป็นยิ่งเข้าใกล้ยิ่ง

ศกึษาเบื้องลกึ สญัชาตญาณเขากลบัคกึคกั มุง่มั่นจะตะครบุไป๋ฮวาเฟยไวข้ย�้า

ขยี้ ก่อนประคองขึ้นมาบ�ารุงใหม่ ละม้ายตดิพนัธนาการสายใยเนื้อเหนยีวนุ่ม 

สามารถดิ้นรนไปเคลิบเคลิ้มไป ไม่เสียทีที่ย้ายกระถางดอกไม้ขาวต้นนี้คืน

สถานะแล้ว!

เมื่อจักรพรรดิมังกรส่งมือมาบังคับเรียก ต๋าน่าหลันซือซือย่อมก้าว

ตามพระบัญชา ทันทีที่สองฝ่ามือกอบกุมสนิทสนม เฉียงหมินหลงยังจงใจ

กระชบัสมัผสันุ่มนิ่ม นยัน์ตาด�าขลบัเคลื่อนไหวจบัทกุปฏกิริยิาของภรรยา ต่อ

ให้ขนเส้นเดยีวขยบัเขยื้อนยงัไม่ยอมปล่อยไป

“เจ๋อจวิซิ่ง...”

แค่โอรสสวรรค์ขานชื่อ มหาขันทีคนสนิทก็ค้อมหลัง ถอยเท้าออกไป 

สั่งการด้านนอก แล้วย้อนกลบัมาด้วยท่วงท่าสงบนิ่ง เฉยีงหลงหวงตี้ย่อมทราบ

สัญญาณสถานที่ตระเตรียมรอบคอบแล้ว ร่างสูงใหญ่ภายใต้ฉลองพระองค์

ผ่าเผยค่อยประทบัขึ้น ทั้งก�ามอืจบัไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยเพื่อประกาศกกัขงัคน

หญิงสาวตามเสด็จมาถึงห้องบรรทม ครั้นเจอถังน�้าช�าระกายหลบอยู่

หลงัฉากบงัตากไ็ม่ได้ตื่นเต้น บางทเีฉยีงหมนิหลงขี้เกยีจแช่กาย เลยท�าความ

สะอาดก่อนนอนอย่างรวบรดั แต่ผดิสงัเกตตรงเจ๋อกงกงกบัสี่กูกู ธรรมดาพวก

เขาชอบวนเวยีนอยู่อกีฝั่งของฉากกั้น คนืนี้กลบัหบัประตูห้องบรรทมปิด แล้ว

คอยฟังพระบญัชาอยู่ด้านนอกแทน

น่าหลนัซอืซอืเหลยีวดคูวามเคลื่อนไหวของพวกเขา เสยีงประตยูามงบั

สนิทนั้นแผ่วเบามาก ทว่าดันกระแทกกลางอกนางเหมือนโดนตีลูกกรงกั้น 

ทางรอดทนัที

ไอยะเยือกช่วงค�่าครอบครองอาณาเขตไพศาล เมื่อจับกลุ่มกับความ

หวั่นไหว ภายในกส็ั่นกระทบกนัจนชุดที่สวมรดักุมคล้ายปลดออกสกัชั้นสอง

ชั้น ร่างแบบบางย่อมอ่อนไหวขึ้นมาบ้าง ขณะเดยีวกนักรงมอืที่ยดึไว้กค็ลาย
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จากพร้อมขุมความร้อน ปลายนิ้วหญงิสาวจงึเหมอืนแช่น�้าแขง็

แต่หามเีวลาให้ยนืร�่าไรเพยีงล�าพงัไม่ ด้วยคุน้เคยหน้าที่ปรนนบิตัสิวาม ี

น่าหลนัซอืซอืเลยตามมาปลดฉลองพระองค์ คราวพระวรกายล�้าค่าเปิดเผยเส้น

สายกล้ามเนื้อที่งดงาม เขาถึงมุ่งตรงไปหาถังบรรจุน�้าร้อน หญิงสาวรวบชุด

มงักรเกลด็ทองไปแขวน ก่อนหวนกลบัมาหลงัฉาก จากนั้นเจ้าของทรวดทรง

อ้อนแอ้นค่อยเปลื้องผ้าตนเอง เดนิลงสู่ถงัน�้าอุ่นที่เดอืดจนกระฉอกล้นไปบ้าง

ครึ่งเค่อโดยประมาณล่วงเลยแล้ว เรือนผมคู่หยินหยางบนตั่งเตียงก็ 

กึ่งหมาดกึ่งชื้น นอกจากช�าระคราบไคลหนกัมอืกนัเกนิสกัหน่อย พวกเขากลบั

ไม่ได้อ้อยอิ่งท่ามกลางสายน�้านานนกั ขณะนี้จงึเปลี่ยนสถานที่นั่งตากลม ต่อให้

เค้าหน้าเฉยีงหมนิหลงจะมนึตงึ ทว่ากล้ามเนื้อที่องิแอบอยูค่่อนข้างผ่อนคลาย 

เขาคงขึงหนังหน้าหวังผลขู่เอาประการเดียวมากกว่า และนางก็ไม่ปรารถนา 

ยื้อระยะตงึเครยีดนกั

“ทูลหวงช่าง หม่อมฉันบังเอิญได้พบต๋าปาหนานชานหยูกับต๋าปาหยุน 

ทูฉดี้วยเพคะ ท่าทางพวกเขาสุขภาพแขง็แรงด ีจงึทกัทายกนัเลก็น้อย”

โอรสสวรรค์ทอดสายตายาวไกล เมื่อสาวงามหนัหน้ามาฉะอ้อน ท่วงท่า

ไม่สนใจเสียงนกขมิ้นจากมังกรหนุ่มผู้นี้ เห็นทีผู้ถูกนินทาว่าหูเฟยเยี่ยงนาง 

จะต่อกรล�าบาก

“ต๋าปาหนานชานหยูเดนิทางเข้าฉางอนัหนใด มกัเกดิกระแสชื่นชมพระ

บารมีหวงช่างที่ผดุงแว่นแคว้นโดยผาสุก สร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นบน

อาณาจกัรแผ่ออกสบิทศิ ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์เป่ียมพลงัสามคัค ีประกอบสมัมา

อาชพีที่ถนดัอย่างขนัแขง็ ปัจจยัอนับรบิูรณ์พร้อมดงันี้ กลบัหาไม่ได้ภายนอก

ก�าแพงหมื่นลี้ จงึพลั้งเผลอสอบถามหม่อมฉนัออกมา ว่าต้องใช้แนวทางอะไร

น�าเผ่าหรวนตี้ให้ทดัเทยีมแคว้นจิ้นได้บ้าง 

“ยามเหมนัต์หฤโหดเวยีนมารอบหนึ่งปี ครอบครวัชาวเผ่าล้วนประสบ

ภัยอดอยาก ภูเขาที่เคยพึ่งพาล่าสัตว์หรือเก็บผลธัญพืชกลับกลายเป็นทุ่ง 

น�้าแขง็สขีาวโพลน แม้กระทั่งล�าธารยงัถกูปิดกั้นด้วยน�้าแขง็แผ่นหนา ต้องเจาะ
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ผวิหน้าลงไปจนกว่าจะถงึชั้นน�้าข้างล่าง ค่อยจบัปลาขึ้นมากนิยงัชพีได้ ทว่าบาง

เวลาไม่ทนัสาวเบด็ ปากหลุมกผ็นกึตวัแขง็แล้ว จ�าอาศยัฉมวกยาวแทงลงไป 

น้อยคนมคีวามสามารถเข้าขั้น ส่วนใหญ่มกัตใีต้น�้าไล่ฝูงปลากระจายหน.ี..”

น่าหลนัซอืซอืพกัหายใจ พอดกีบัเขาเบอืนเสี้ยวหน้ามา ชดัเจนว่าแนว

คิ้วดกด�าก�าลังขมวดปมแน่นแล้ว ในค�าบอกเล่าของนาง ถ้าไม่ขยายความ 

ลกึซึ้งหรอืมใีจระวงัอยูบ้่าง อาจหลงคดิว่าไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยเพยีงยกสภาพแดน

กนัดารมาเชดิชูเชงิปกครองของลูกหลานเทพมงักร

เฉียงหมินหลงถือคุณสมบัติครบสองประการอยู่ในตัว ย่อมแจ่มแจ้ง

เจตนาว่านางสอดความหมายแทรกมา นี่คอืการเกริ่นแสนแนบเนยีนว่า น�้าใจ 

ต๋าปาหนานชานหยูลึกล�้าผิดธรรมชาติ มาฉางอันทีไรให้ชื่นชมพระบารมีหรือ 

ปรารถนาปัจจยับรบิรูณ์พร้อมหรอื อยากทราบแนวทางเท่าเทยีมแคว้นจิ้นหรอื 

ต่างเหลวไหลทั้งสิ้น!

ช่างไม่เจยีมจะขาดเงาหวักนัแล้ว!

นยัน์ตาจกัรพรรดผิุดคลื่นมดืมนซดัสาดไปมา หากคนธรรมดาบงัเอญิ

ปะทะเข้า ขวัญอาจเกาะฝ่อประหนึ่งพวงกระเทียมแห้งฉับพลัน ทว่าต๋าน่า-

หลนัซอืซอือาศยัใกล้ชดิเขานานวนั กส็ร้างภูมติ้านทานที่เหนอืชั้นแล้ว

“หม่อมฉนัฟังแล้วจติใจหม่นหมอง ทว่าความคดิหนึ่งจู่ๆ กเ็กดิขึ้นมา

เองเพคะ มิใช่สภาพภูมิทัศน์แตกต่างระหว่างดินแดนต่างๆ ก่ออุปสรรคอัน

เพาะบ่มลกัษณะเหมาะสมหรอืเพคะ ยกตวัอย่างฤดูหนาวทารุณของหรวนตี้ก็

ขดัเกลาเรอืนร่างพวกเขาจนสงูใหญ่แขง็แรง สามารถต้านทานสภาพเลวร้ายได้ 

น้อยหนจะป่วยหนกั หากไม่ประสบอบุตัเิหตจุากการต่อสู ้ออกล่าบนภูเขาหรอื

เดนิทางไกล สงัเกตจากผู้เฒ่าหลายๆ ครอบครวั นบัว่าอายุยนืยาวดเีพคะ”

มมุปากมงักรหนุม่เกอืบกระตกุ ถ้าไม่ยดึมนัไว้อย่างเหนยีวแน่นอยูก่่อน 

ประจกัษ์ชดัว่าเป็นค�าแก้ตวัที่นางเตรยีมประโลมโทสะเขาโดยเฉพาะ ด.ี.. ด.ี.. 

ที่ได้ผลไม่น้อย!

เมื่อน่าหลนัซอืซอืทุ่มเทเท่านี้แล้ว จอมมงักรมารยงัไร้ท่าทพีอใจ ท�าเอา
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หญงิงามชกัปวดขมบัเฉยีบพลนับ้าง นางพยายามย�้าท่อง... เพื่อซาลาเปา เพื่อ

ซาลาเปาลกูน้อยๆ ต่อให้ต้องฝ่าด่านมรณะที่เรยีกว่าเฉยีงหมนิหลง กต้็องเดนิ

หน้าจนถงึที่สุด!

“แม้หม่อมฉันอธิบายว่าไม่แตกฉานเรื่องแนวทาง ต๋าปาหนานชานหยู 

ก็แสดงความยินดีที่หม่อมฉันคือไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟย และหวังพึ่งพาว่าจะช่วย

เปลี่ยนแปลงวถิชีวีติชาวเผ่าได้...”

ท้ายประโยคดึงสองตาโอรสสวรรค์มาที่นาง ทั้งยังเหนี่ยวโน้มใบหน้า

หล่อเหลาจนแข่งขันกันหายใจอยู่เล็กน้อย ทว่าแก้วตาสีอ�าพันสองดวงน้อย

กลบักระจ่างสว่าง ต่อให้เงามดืคุกคามความมั่นคงตรงเผงแล้ว น่าหลนัซอืซอื 

กย็ดึจุดยนืดุจคนัฉ่องสะท้อนเงาแน่วแน่ เป็นบรรยากาศไร้เหลี่ยมคมที่พาให้

โอรสสวรรค์โกรธาส�าเรจ็แค่ครึ่ง

นิ้วระคายผวิบางแตะใต้ติ่งหคูนงามก่อนเคลื่อนขนาบพวงแก้ม กระทั่ง

หยุดที่จังหวะช้อนปลายคางเรียวขึ้น ทอดแนวเส้นอุ่นค้างไว้คล้ายรอยลาก 

เลบ็คม ดวงตาที่สาดประกายเยอืกเยน็ทั้งดิ่งลกึลงไปเริ่มกระโจนเข้าตรวจตรา

อยู่ในความคดิน่าหลนัซอืซอื ทว่านางกลบัปราศจากปมซบัซ้อนซุกซ่อน ที่พูด

กพ็ูด ที่ไม่พูดกค็อืไม่มี

อาศยัใจความเดยีวกนักบับทสนทนาต๋าปาหนานชานหย ูแค่นางเปลี่ยน

วธิเีรยีบเรยีงให้เสนาะหขูึ้น ไม่ต้องลงรายละเอยีดมาก ผลที่ได้ยงัคงสื่อประเดน็

ที่เข้าใจได้ ย่อมบรรเทากระแสโทสะจกัรพรรดลิงหลายระดบั และไม่จดัว่าเป็น

ค�าโกหกแต่อย่างใด

ขณะที่ต๋าปาหนานชานหยูด�าเนินการตื้นเขินอยู่ นางไม่อาจตายน�้าตื้น

ตดิตามเขา เมื่อมมีอืมขีาให้ช่วงใช้ น่าหลนัซอืซอืกเ็ลอืกเดนิหรอืคลานขึ้นบก

เสยีเอง เพราะไม่ว่าทางไหนล้วนฉลาดกว่าว่ายหน ีให้ภายหลงัเฉยีงหมนิหลง

ตะครุบพวกนางสี่ชวีติมาขอดเกลด็ย่างไฟ

“เหตุไรอ้ายเฟยไม่มาปรึกษากับเจิ้นเล่า เรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ ยังต้อง

อ้อมค้อมไปให้ล�าบากอีก ต๋าปาหนานชานหยูอยากปรับปรุงแนวคิดปกครอง



เหม่ยเหรินเจียว
35

ของหรวนตี้ กจ็�าเป็นต้องศกึษาต�าราหลายเล่ม ส�านกัฮั่นหลนิคดัลอกต้นฉบบั

หายากไว้หลายเล่ม เจิ้นพอแบ่งให้ไปศกึษาเองได้ หรอืต้องการบณัฑติสกักลุม่

เดนิทางไปช่วยชี้แนะถงึเผ่าด้วย...”

หญงิสาวชกัเหนบ็หนาว ในหวัแปลความสบัสนระหว่างเพิ่งได้ข้อเสนอ

พระราชทานต�ารา หรือสาส์นรบให้ต๋าปาหนานชานหยูน�าไปศึกษาเองก่อนแน่ 

นอกจากนี้ยังส�าแดงน�้าใจกว้างขวาง ถึงขั้นจะคัดกลุ่มบัณฑิตหรือนักลอบฆ่า

ให้พวกเขาพากลบัเผ่าพร้อมกนั นางล้วนยนิดกีระทั่งขนลุก

น่าหลันซือซือหลุบนัยน์ตาคู่สวย พึ่งพาเงาสลัวช่วยอ�าพรางความรู้สึก 

ยามพดัขนตาขยบัหนหนึ่ง กร็าวกบัจะเจอลกูแก้วหยดใสๆ ใกล้กลิ้งลงมาเตม็ที

“ที่หม่อมฉนั... ได้เป็นไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟย ล้วนรบัพระเมตตาจากหวง-

ช่าง ไม่อาจเอื้อมเกินกว่านี้แล้วเพคะ จึงกล่าวกับต๋าปาหนานชานหยูแล้วว่า 

หม่อมฉนัแค่วาสนาด ีหามคีวามสามารถพเิศษด้านไหนไม่ แม้แต่เถ้ากระดูก

เสี่ยวตาน... เอ่อ... อดีตเจี๋ยยวี๋ผู้เป็นเปี่ยวเม่ยของหม่อมฉัน ก็น�ามาคืนแก ่

ชานหยูและทูฉไีม่ได้...”

แท้จรงิเฉยีงหลงหวงตี้ควรระเบดิโทสะอนัตราย แต่เป็นเพราะตระหนกั

ถึงจุดประสงค์จริงใจได้ น่าหลันซือซือเพิ่งชี้แจงว่าเลือกปล่อยวางเถ้ากระดูก

ญาตสิาวสกุลต๋า ย่อมไม่ออกหน้าเรยีกร้องเหตุยุตธิรรมใด เท่ากบันางปฏเิสธ

เงื่อนไขที่หวัหน้าเผ่าอาจบบีบงัคบัมาทางหนึ่งด้วย

โอรสสวรรค์ผุดรอยยิ้มพอใจ ก่อนเปล่งเสยีงหวัเราะก้อง แลว้ฉวยช่วง

คลายระวงัจากภรรยาตวัน้อย ฉกลงกดัปากอิ่มตงึค�าหนึ่งอย่างว่องไว ท�าเอา

หญิงงามสะดุ้งโหยง สัญชาตญาณส่งมือเรียวขาวขึ้นแตะส�ารวจฉับพลัน ว่า

เนื้อสชีมพูชุ่มฉ�่าของนางแหว่งหายบ้างหรอืไม่

เฉียงหมินหลงเห็นปฏิกิริยาดังกล่าวยิ่งอารมณ์สดใส ไม่เพียงไม่ใส่ใจ

ไต่สวนคน ยงัอยากจะขย�้าซ�้าอกีหลายๆ ครั้ง ร่างอ้อนแอ้นของน่าหลนัซอืซอื

เทยีบด้วยบุรุษตวัสูงก�าย�าเช่นเขา ถอืว่าน�้าหนกัเบาหววิประหนึ่งยดันุ่น นางจงึ

ถูกจดัท่าเหมาะสมภายในพรบิตา
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อ๊า... โอรสสวรรค์ผู้นี้!

ชกัจะเคลื่อนไหวผนัผวนบ่อยไปแล้ว!

นยัน์ตาสนี�้าตาลยามขยบัขยายส่งประกายวาวสอดรบัดวงหน้าตะลงึลาน 

และผลกัดนัคลื่นร่าเรงิกระจายเกาะทั่วมดักล้ามแกร่ง เมื่อเฉยีงหมนิหลงนยิม

ไป๋ฮวาเฟยที่แสดงอาการแตกตื่นเป็นพเิศษ น�้าเสยีงขณะโอ้โลมย่อมเตมิความ

โปรดปรานจนปรี่ล้น

“ผู้ใดแนะน�าให้อ้ายเฟยท�าตวัน่าเอรด็อร่อยเช่นนี้เล่า!”

อะไรคอืการท�าตวัเอรด็อร่อย!

เฉยีงหลงหวงตี้ผู้นี้ใช่เหวี่ยงหวัคนกระทั่งแก้มแดงหมดแล้วหรอืไม่!

กลิ่นอายชื่นมื่นกระจายแผ่จากสองร่างที่ก่ายกระหวดักนั แน่แท้อากาศ

เย็นฉ�่าตลอดค�่าคงได้แต่แกร่ววนอยู่ภายนอก ขณะภายในเนื้อก�าลังโอบเนื้อ 

หนงัก�าลงัห่มหนงั เส้นผมยงัประสานพนัสองส ีหนึ่งด�าขลบั หนึ่งน�้าตาล เป็น

ม้วนไหมเกลยีวคู่ที่ผูกสมัพนัธ์สนทิชดิเชื้อ

ด้านในก�าแพงวงักบันอกอาณาเขตย่อมวางแผนรกัษาการณ์หลงัตะวนั

ตกเคร่งครัดต่างกัน บนเส้นถนนหลักของนครฉางอันและสถานที่ส�าคัญจึง

ปรากฏเจ้าหน้าที่ผลดัลาดตระเวนอยูบ้่าง ท�าให้แหล่งตั้งโรงเตี๊ยมหลวงส�าหรบั

รบัรองขุนนางคนส�าคญัหรอืแขกบ้านเมอืง มผีู้คนเคลื่อนไหวคกึคกัสม�่าเสมอ 

แค่พวกเขาเดนิลดัไปอกีหน่อยยงัเข้าถงึตรอกเรงิรมย์เลื่องชื่อประจ�าเมอืงหลวง

ได้

บรรดาสาวงามล้วนประทนิโฉมฉดูฉาดโปรยเสน่ห์เหล่าคณุชายผ่านทาง 

แม้อยู่ระหว่างไว้ทกุข์ถวายจิ่นคงหวงไท่จื่อ พวกนางกลบัรบัพระเมตตายกเว้น

เป็นพเิศษ เนื่องจากประกอบกจิการยงัชพีประเภทหนึ่ง ต้องเสยีภาษเีข้าท้อง

พระคลังเช่นเดียวกัน เมื่อปราศจากค�าสั่งต้องห้ามผ่านเบื้องบน ข้าราชการ 

รบัส่วยภาคพื้นที่ย่อมอะลุ่มอล่วย

ธรรมดาผู้ที่เข้าพักชั้นสี่ของโรงเตี๊ยมหลวงแห่งนี้มักมีหน้าที่การงาน
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สงูส่ง หรอืเฉพาะบคุคลส�าคญัจากต่างแดน ทว่าขุนนางที่เกี่ยวข้องคะเนกระแส

โปรดปรานของไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยแล้ว เลือกทบทวนล�าดับชั้นชนเผ่าหรวนตี้

ใหม่ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพักผ่อนท่ามกลางสภาพแวดล้อมหรูหรา กระทั่ง

นกัรบตดิตามยงัรบัอภสิทิธิ์อาศยัชั้นเดยีวกบัหวัหน้าเผ่า ต่างตื่นตาตื่นใจ ส่ง

เสียงเฮฮาขณะกินดื่มยกใหญ่ ขบวนคนน�าทางล้วนร่วมยินดีสักระยะ ค่อย

ขอตวัออกไปให้แขกเมอืงเพลดิเพลนิตามอธัยาศยั

ต๋าปาหนานชานหยูกับต๋าปาหยุนทูฉีแยกย้ายกัน ไม่เพียงรองหัวหน้า

เผ่าจะตามส่งเจ้าหน้าที่แล้ว เขายังเรียกคนมาตรวจสอบรายการสิ่งของที่ต้อง

เดนิทางกลบัเผ่าด้วย ถ้าในห้องนอนท่านผู้น�าจะแว่วเสยีงเจรจาเบาๆ บ้าง ถอื

เป็นปกตทิี่หารอืกบัผู้ตดิตามที่วางใจได้

เมื่อต๋าปาหยุนก�าชับก�าหนดการกับนักรบอารักขา และทวนจ�านวนสิ่ง

จ�าเป็นที่สั่งให้คนจดัหาว่าครบถ้วนถูกต้องหรอืไม่เสรจ็สิ้น ชายหนุ่มกค็ดัแยก

ของพระราชทานที่เฉยีงหลงหวงตี้มอบตอบแทนเครื่องบรรณาการ ดงันั้นก่อน

เข้านอนเพื่อออกเดนิทางยามเช้าตรู่ เขาต้องมารายงานบดิาบ้าง

ทว่าฝีเท้าแผ่วเบาผดิขนาดตวัของทูฉหีนุ่มกลบัหยุดหน้าประตู เส้นคิ้ว

ดกหนาขมวดมุน่ ระหว่างแอบฟังบทสนทนาด้านในด้วยสหีน้ามดืครึ้ม น�้าเสยีง

กราดเกรี้ยวจากบดิาดงัมาระยะหนึ่งค่อยขาดหาย เหน็ททีี่ปรกึษาคงชกัเหตผุล

มากล่อมดแีล้ว ต๋าปาหยุนจงึสบโอกาสแสดงตวั ชายหนุ่มลงส้นเท้าหนกัก่อน

เคาะเรยีก

คนด้านในต่างสงบค�า ก่อนจะมเีสยีงตวาดลั่นออกมา

“ใคร!”

ร่างสูงใหญ่ค่อยขานตอบชดัเจน

“ข้าเองท่านพ่อ...”

เจ้าของค�าถามค่อยคลายระวงั

“เข้ามาได้!”

ต๋าปาหยุนทูฉทีอดสายตาเข้ามาพลางปิดประตูห้อง ชานหยูผู้เป็นบดิา
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นั่งกลางโต๊ะชุดงดงาม เบื้องหน้าตั้งกาสุราเปล่าหลายใบ ท่าทางดื่มไปกระทั่ง

มนึเมาพอสมควรแล้ว ข้างกายของเขามบีรุุษร่างโปร่งบางคนหนึ่ง อกีฝ่ายสวม

ชุดหนังสัตว์เหมือนชาวเผ่า ทว่าทั้งใบหน้ามีผ้าพันมิดชิด เห็นล�าพังลูกตา 

ด�าขลบัที่เยอืกแขง็เกนิสามญั

ทูฉหีนุ่มเคารพบดิาตามฐานะปกครองเผ่าแล้วแจ้งรายละเอยีด

“ข้าตรวจสอบรายการสิ่งของครบถ้วนแล้ว ก่อนออกเดินทางพรุ่งนี้ 

พ่อค้าที่นดัแนะไว้รบัปากจะมาตามก�าหนด แต่ป้องกนัเหตใุห้ล่าช้า ขออนุญาต

ส่งคนไปช่วยเหลอืพวกเขาขนสนิค้าด้วยขอรบั”

ต๋าปาหนานชานหยูยกกาสุราขึ้นกรอกปาก จากนั้นผลกัมนักลิ้งไปกอง

กบัพรรคพวกบนโต๊ะ

“กด็!ี ยงัมอีะไรตดิขดัอยู่อกีหรอืไม่!”

บตุรชายมองสหีน้าไม่ใคร่แจ่มใสของผูใ้ห้ก�าเนดิแล้วค้อมศรีษะปฏเิสธ

“ไม่มแีล้วขอรบั...”

ชานหยูจงึโบกมอืไล่

“เช่นนั้นกไ็ปได้ ข้าเองอยากพกัผ่อนแล้วเหมอืนกนั”

ต๋าปาหยุนทูฉีค่อยอ�าลาอย่างนอบน้อมอีกหนถึงก้าวจากมา เมื่อปิด

ประตหู้องพกับดิาสนทิแล้ว ชายหนุม่ยงัหยดุนิ่งชั่วครู ่แต่ไม่ได้ยนิเสยีงสนทนา

ความ จึงมุ่งหน้าเข้าห้องพักส่วนตน พอดีกับที่ปรึกษาผู้นั้นแยกย้ายออกมา 

เขาแค่เอี้ยวหน้ามองทศิทางของอกีฝ่ายก่อนงบัประตูปิดบ้าง ไม่อาจเหน็โขยง

วิญญาณที่ก�าลังชุมนุมอยู่ หนึ่งในหลายตนก็ปรากฏน้องสาวของต๋าปาหยุน 

อย่างต๋าเชอตานด้วย!



หกสิบสาม
เช่นนี!้ ค่อยเรยีกได้ว่าอนชุนทีพ่อจะขดัเกลาไหว

ซาลาเปาฝาแฝดเกิดคิดอ่านพ้องกันประการหนึ่ง หลังจากคุ้นเคย

เงื่อนไขซ่อนเงื่อนมากแขนงในวังหลวง ที่แท้สถานสูงส่งก็ยังปรับปรุงสภาพ

จติใจผู้คนจนเสยีหายหนกั!

องค์ชายทั้งสองตั้งค�าถามขณะมองสบตากันว่า จ�าเป็นหรือไม่ที่ฟู่หวง

ต้องประพฤตเิยี่ยงผู้ใหญ่รงัแกบุตรหลาน!

นบัจากปักษ์ไป๋ลู่ รชัศกหมงิหลงปีที่สบิ ล่วงเข้ากลางปักษ์อวี๋สุ่ย รชัศก

หมงิหลงปีที่สบิเอด็ เสี่ยวเปาของมารดานั่งจบันิ้วมอืคนหนึ่งนบัจ�านวนวนั กลบั

ค้นพบว่ายงัไม่พอ จงึยกฝ่าเท้าขึ้นชูเพิ่มอกีสามนิ้ว สบิสามปักษ์... ผ่านมาตั้ง

สบิสามปักษ์แล้วที่คนทั้งวงัหลวงประจกัษ์ว่า เฉยีงหลงหวงตี้พระราชทานความ

โปรดปรานเฉพาะไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟย!

พอใคร่ครวญคณุความดทีี่บรรพบรุษุสั่งสมแต่อดตี จนปฐูานมั่นคงให้

ผู้สืบต�าแหน่งจักรพรรดิของแว่นแคว้นทรงศักดิ์เป็นหนึ่งในใต้หล้าแล้ว พวก

เขาจงึลงความเหน็ว่าควรเข้าเฝ้าฟูห่วง แล้วทลูเตอืนสกัประโยคให้ทรงทบทวน

พระองค์บ้าง!

ซาลาเปาน้อยสูบลมเข้าแน่นสองแก้ม พวกเขาทั้งสองคิดถึงไป๋เฟิน
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เหนยีงเหนยีงจะย�่าแย่แล้ว!

สายลมปักษ์อวี๋สุย่ชุม่กลิ่นฝน อากาศในเมอืงหลวงยงัไม่ร้อนจดั เพราะ

แดดมกัหบุใต้ร่มเมฆ กลุม่บณัฑติยงันยิมนดัแนะแลกความรูต้ามซุม้ศาลา บาง

คนรักสันโดษหน่อยอาจหาสถานที่สงบเงียบจิบชาอุ่นๆ ข้างหน้าจัดชุดเครื่อง

เขยีนไว้ พอเกดิสุนทรยีภาพกส็ามารถร่ายบทกวใีจความลุ่มลกึออกมา

แต่เจ้าของฝีเท้าเล็กๆ สองคู่อย่างจิ่นติ้งหวังกับจิ่นลี่หวังกลับภายใน

ก�าลงัร้อนระอ ุเรยีกว่าถ้าขยบัภเูขาน�้าแขง็มาองัใกล้หวัใจ ยงัจะระเหดิเป็นควนั

พวยพุ่ง สายลมเย็นฉ�่ายามนี้จะขยันขันแข็งอย่างไร เสมือนกระพือต้นเพลิง

กลางอกมากกว่า

ล้วนเป็นพวกเขาประมาททั้งสิ้น จนเทศกาลคืนข้ามปียังกลับมานอน 

ไป๋ฮวากงอย่างไร้เงามารดา ถ้าโลดแล่นออกจากต�าหนกัเยน็สูโ่ลกกว้างแล้ว ก่อ

เกิดผลเพิ่มระยะทางระหว่างแม่กับลูกเช่นนี้ไปชั่วชีวิต เจ้าซาลาเปาฝาแฝด 

ต่างขมคอเพราะโรคเสยีใจย้อนหลงัพร้อมกนั

หลังจากเลิกศึกษาประจ�าวันที่อี้เทียนกง เปาจื่อเป็นผู้ออกค�าสั่งชีกงปี้

ให้เปลี่ยนเส้นทางไปเข้าเฝ้าฟูห่วงที่เทยีนหลงกง ด้วยรูว่้าไป๋เพนิหวงกุย้เฟยยงั

ประทบักบัเฉยีงหลงหวงตี้ ขณะนั่งในเกี้ยว เมี่ยนเปายิ่งคดิยิ่งดุเดอืด กระเพาะ

อาหารของเขาหิวโหยอาหารฝีมือมารดาจนใกล้ป่วยเต็มที ไฉนมีเพียงบิดาที่

บ�ารุงสุขภาพส�าราญข้างเดยีว

เหตุไรฟู่หวงต้องเหน็แก่ตวัเพยีงนี้!

กระแสอารมณ์อัดอั้นพวยพุ่งผ่านสองร่างประสานเป็นหนึ่ง หัวข้ออื่น 

พวกเขาอาจมุ่งมั่นไปคนละฟากอยู่บ้าง ทว่าพอเกี่ยวข้องกับไป๋เฟินเหนียง-

เหนยีงแล้ว อย่างไรยงัยดึมั่นว่าดกีด็ดี้วยกนั ร้ายกร็้ายด้วยกนั ซาลาเปาน้อย

ล้วนไม่ยนิยอมมอบมารดาแก่ใครโดยง่าย แม้บุคคลผู้นั้นคอืจอมจกัรพรรด!ิ

ชีรันระยะหลังเป็นที่รู้จักในฐานะนางก�านัลคนสนิทพระอัครชายาชาว 

หรวนตี้ เมื่อเดก็สาวน�าหน้าเจรจากบักงกงและราชองครกัษ์ พวกเขาย่อมขอตวั

ไปสอบถามภายในอย่างสุภาพ ก่อนย้อนมาเร่งร้อนพาพวกเขามุ่งสู่ห้องทรง 
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พระอกัษร

ชกีงปี้ตดิตามแผ่นหลงัตั้งตรงขององค์ชายน้อย ในใจให้อ่อนไหวเหลอื

ประมาณ ด้วยสังเกตแต่ต้นว่าสีหน้าโอรสมังกรบรรจุแรงมุ่งมั่นบางอย่างเท่า

กัน นางจึงสงสารเผื่อแผ่มาถึงตนเอง เนื่องจากคิดถึงนายหญิงที่เคยอยู่ร่วม

ต�าหนกับ้าง ท�าให้หมดปัญญากล่อมคนจนคลายทุกข์แล้ว!

ชกูงกงเป็นผูอ้นญุาตต้อนรบักระบวนของเสี่ยวหวงัจื่อ ทางหนึ่งเขาย่อม

ส่งคนเข้าไปกระซบิแจ้งเจ๋อกงกงในห้องทรงพระอกัษร ก่อนร้อนรนพาตวัออก

หน่วงเวลาองค์ชายฝาแฝด กระทั่งพวกเขาต้องคอยหน้าประตู

ชูซือหลิ่งรั้งรออยู่นานกลับไม่มีใครส่งค�าตอบ จิ่นติ้งหวังกับจิ่นลี่หวัง

เริ่มเค้นสายตาไถ่ถาม สายเหงื่อจงึหลั่งชุ่มแผ่นหลงัเขา การหายใจใกล้พยคัฆ์

ใกล้มงักรท�าให้ช่องทางตดิขดัเอาบ่อยหนเยี่ยงนี้ ท�าให้เบื้องหน้าห้องทรงพระ

อกัษรที่เงยีบสนทิ ขนัทผีู้สนองค�าสั่งล้วนกระวนกระวายแล้ว

แม้ภายในกงกงหนุ่มจะคร�่าครวญ ภายนอกกลับมีลักษณะเยือกเย็น 

รกัษาท่าทางส�ารวมเคร่งครดั เมื่อไม่มพีระราชานุญาตจากหวงช่าง ทุกคนต่าง

เคยคอยมากบ้างน้อยบ้างทั้งนั้น เขาจึงมีเวลาพิจารณาท่าทีองค์ชายน้อยโดย

ละเอยีด ถงึใบหน้าจิ่นติ้งหวงักบัจิ่นลี่หวงัจะเปี่ยมเส้นสายอดทน ทว่าดวงตา

สอี�าพนัคล้ายไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยกโ็ชนแสงประหลาด

ข้างในบรรจุหวงช่างผู้ยากจะหยั่งน�้าพระทยั ข้างนอกยงัมเีสี่ยวหวงัจื่อ 

บุกประชดิตั้งสององค์อกี นบัว่าสวรรค์สาปส่งผู้น้อยอย่างพวกเขายิ่งนกั!

หลงัยนืสงบเสงี่ยมครูใ่หญ่ ชกูงกงกไ็ม่ยอมขานชื่อให้เข้าเฝ้าฟูห่วง หรอื

แม้แต่จะไล่พวกเขากลับไปก็ไม่ยอมท�า บรรยากาศเหนือไม่รู้ใต้ไม่เห็นท�าเอา

เมี่ยนเปาชกัหน้าตาขมงึทงึ เปาจื่อกจ็ดจ้องชกูงกงกระทั่งอกีฝ่ายโดนพลงักดดนั

ก้อนใหญ่พุ่งประกบเอาไว้แน่นหนา

ซาลาเปาน้อยอย่างจิ่นติ้งหวงัสะกดกลั้นจนผุดรอยยิ้มยะเยอืก ในเมื่อ

ด่านไม่ปลดปล่อยคนผ่านไปง่ายๆ ดงันั้นฟาดฟันกนัสกับทก่อนย่อมได้

“ชูกงกง ไม่ทราบว่าไป๋เฟินเหนียงเหนียงก�าลังเข้าเฝ้าฟู่หวงอยู่หรือ  
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เป่ินหวงัตระหนกัดว่ีาฟู่หวงทรงมรีาชกจิยุง่ยากมากหวัข้อให้เร่งรบีบรรเทาทกุข์

ราษฎร ถ้าอย่างนั้นเปิ่นหวงัจะ...”

เขาท้ารบไม่จบท่อนหนึ่ง แต่อาศยัเสยีงที่ไม่เบาหูคน เฉยีงหลงหวงตี้ที่

บรรลุวรยุทธ์ขั้นสูงสุดล้วนได้ยนิแจ่มแจ้งด้วย ส่วนชูกงกงที่รบัฟังอยู่ ใบหน้า

ยงัค่อนไปทางอมเทาอมขาว ด้วยเหตุนี้ขนัทนี้อยคนหนึ่งจงึรบีเปิดประตู สอง

ตาหลุบต�่า หัวไหล่ที่คดงอสั่นน้อยๆ แลแวบเดียวล้วนวิเคราะห์ได้ว่า ผ่าน

กระแสข่มขวญัจนกระจดักระจายแน่แท้

น�้าเสียงกงกงน้อยยังแผ่วเครือ ยามถวายความเคารพเชื้อพระวงศ์วัย

เยาว์

“ถะ...ถวายพระพรจิ่นติ้งหวงั... และจิ่นลี่หวงัพ่ะย่ะค่ะ...”

ก่อนเขาจะส่งสญัญาณอนญุาตแก่ชกูงกง อกีฝ่ายค่อยระบายลมหายใจ

ที่กลดักลุม้อยู่นาน แล้วขานเสยีงดงัน้อมรบัองค์ชายฝาแฝดเข้าเฝ้าหวงช่างกบั

หวงกุ้ยเฟย แต่ขบวนคนส่วนใหญ่ยงัถูกกดีกนัเอาไว้ มเีพยีงชรีนัและเจยีเก๋อ

ที่สามารถตามเปาจื่อกบัเมี่ยนเปาไป

เมื่อสาวเท้าฝ่าห้วงอากาศดุดันจากร่างที่ประทับเหนือบัลลังก์หวงหลง 

ซาลาเปาน้อยกลับมีท่วงท่าฮึกเหิมประหนึ่งโฮ่วอี้5 เล็งธนูดอกเดียวดับดวง

อาทิตย์เก้าดวง สายตาฝาแฝดแน่วแน่ที่โฉมสะคราญผู้ฝนหมึกถวายขณะ 

5 นกัยงิธนูในเทพปกรณมัจนี สมยัของเหยาฮ่องเต้ ยุคราชวงศ์เซี่ย บนโลกมดีวงอาทติย์

ถงึ 10 ดวง มนุษย์ได้รบัความเดอืดร้อนอย่างมาก โฮ่วอี้รบัพระบญัชาจากเงก็เซยีนฮ่องเต้

ลงมาพร้อมคนรกัอย่างฉางเอ๋อร์ เทพธดิาแห่งดวงจนัทร์ แต่เพราะความฮกึเหมิ เขาเลย

ยงิดวงอาทติย์ดบัไป 9 ดวง เงก็เซยีนฮ่องเต้จงึขบัไล่ลงจากสวรรค์ ฉางเอ๋อร์กต็ามคนรกั

มาด้วย โฮ่วอี้ใช้ฝีมอืยงิธนูปราบปรามสตัว์ร้ายต่างๆ ให้ผู้คน กระทั่งได้รบัการยกย่องเป็น

ผู้น�าเผ่าหย่งฉวิ แล้วชายชื่อเฟิงเมิ่งกม็าขอเป็นศษิย์รบัใช้ ก่อนเขาจะอจิฉาอาจารย์ที่ได้รบั

ความนยิมมากกว่า วนัหนึ่งจงึใช้ธนูดกัยงิโฮ่วอี้ที่ต้นคอจนถงึแก่ความตาย ฉางเอ๋อร์เลย

ดื่มน�้าอมฤตท�าให้เป็นอมตะ แล้วกลบัไปอยู่บนดวงจนัทร์
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หวงช่างทรงฎกีาคร�่าเคร่งอยู่

กระทั่งเจ๋อจิวซิ่ง กงกงคนสนิทยังถอยห่างระยะหนึ่ง ไม่ใช่เขาจงใจ

ปล่อยมารดาพวกเขาเข้าใกล้อนัตรายเพยีงล�าพงัหรอืไร!

แต่ยามองค์ชายทั้งสองตรวจตราไป๋เฟินเหนยีงเหนยีงโดยรอบคอบแล้ว 

พบแค่ประกายเปล่งปลั่งจากผวิพรรณเนยีนนุ่ม ท�าให้ปมอารมณ์คั่งตวัภายใน

น้อยลง ท่าทางฟู่หวงกไ็ม่ได้รงัแกมารดาจนเกนิไป...

มอืเรยีวขาวคู่หนึ่งอาจเคลื่อนไหวราบรื่น เพราะรู้ความเคลื่อนไหวจาก

ผี เลยปรากฏเพียงแววตาสะดุดแวบหนึ่ง แล้วส่องประกายปรีดาอยู่เร้นลึก 

เวลาได้ยนิชูกงกงขานบรรดาศกัดิ์บุตรชาย

สองเปาประสานเสยีงถวายความเคารพคล่องแคล่ว ก่อนยนืส�ารวมเบื้อง

หน้าจกัรพรรด ิดวงตากลมใสแอบทกัทายมารดา ทั้งยงัเปิดห้วงคดิถงึรุนแรง 

ท�าเอาไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยปวดใจที่ไม่อาจขยบัเขยื้อนตอบพวกเขาสกัก้าว

เฉยีงหมนิหลงเลกิจดจ่อข้อราชการนบัแต่ได้ยนิสองเปาพดูมากใช้เสยีง

ก่อเรื่องราวแล้ว หากปล่อยให้โจมตจีนครบกระบวนท่า เขาอาจต้องปล่อยตวั

เสี่ยวเหนยีงจื่อคนืต�าหนกั ถอืว่าสมควรหรอืไม่เล่า ต๋าน่าหลนัซอืซอืเป็นหวง-

กุ้ยเฟย นางต้องปรนนบิตัจิกัรพรรด ิมใิช่บุตรชาย!

เดมิทเีขากพ็ื้นอารมณ์หงุดหงดิเพราะสารพนัปัญหา ยามนี้ยงัเหน็เดก็ชาย

หน้าตาหล่อเหลาคล้ายตนในวัยเยาว์ เข้ามายืนส่งนัยน์ตาอ่อนหวานล่อลวง

ภรรยาอกี ย่อมบงัเกดิกระแสโทสะร้ายกาจกะทนัหนั

“หน้าที่อนุชนเยี่ยงพวกเจ้าคือขวนขวายศึกษาให้บรรลุศาสตร์ทุกสาขา 

เย็นนี้เลิกเล่าเรียนแล้ว เหตุใดไม่คิดกลับไปทบทวนวิชาที่ไป๋ฮวากง เจิ้นเห็น

ควรต้องประเมินความประพฤติใหม่ เจ้าทั้งสองจะสร้างชื่อเสียหายล่วงเกิน

บรรพชน ส่งผลกระทบต่ออนาคตราษฎร ไม่สมกับที่ชื่นชมว่ามากวิสัยทัศน์

และวรยุทธ์โดดเด่นยิ่ง!”

อา...

หญิงสาวยึดมือกับงานฝนหมึกแน่นหนา ไม่อย่างนั้นอาจฉวยใช้แท่น
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หนิตรวจเลอืดสวามวี่ามสีแีดงเหมอืนพวกนางบ้างหรอืไม่ เคยได้ยนิหนาหูว่า

งาช้างไม่งอกจากปากสุนขั ที่แท้ไม่งอกจากปากมงักรด้วย!

แต่เปาจื่อหาได้สะเทือนขวัญเพราะข้อกล่าวหาสะท้านแผ่นดินประการ

ใด สหีน้าเดก็ชายทวคีวามสุขุมลุ่มลกึ ขณะเปลี่ยนทางสายตามาหาเฉยีงหลง

หวงตี้ ก่อนประสานก�ามอืกราบทูลฉะฉาน

“ฟู่หวงโปรดเมตตาเอ๋อร์เฉนิทั้งสองด้วยพ่ะย่ะค่ะ หมนิจอืไม่นบัเป็นผู้

มากวสิยัทศัน์ล�าดบัหนึ่งของอี้เทยีนกง หมนิเหมงิกไ็ม่นบัว่าส�าเรจ็วรยุทธ์เด่น

ล�าดบัหนึ่งดุจเดยีวกนั จงึจ�าต้องใฝ่รู้โดยหนกัหนากว่าผู้อื่นอยู่บ้าง เมื่อเอ๋อร์- 

เฉนิทบทวนต�าราระหว่างวนัแล้ว กส็มควรกลบัไปพกัผ่อนที่ไป๋ฮวากง ถูกต้อง

ตามหน้าที่อย่างยิ่ง แต่ต�าราสั่งสอนเอาไว้ว่า กระทั่งปฐมจักรพรรดิของแว่น

แคว้นยงัทรงยกย่อง การกตญัญตู่อบพุการคีอืยอดคณุธรรม เอ๋อร์เฉนิทั้งสอง

จึงได้มาขอเข้าเฝ้าหวงช่างกับไป๋เฟินเหนียงเหนียงถึงเทียนหลงกง ล้วนเพื่อ

แสดงความกตญัญูที่หายหน้าไปทุ่มเทเรยีนนานวนัแล้วพ่ะย่ะค่ะ!”

อ๊า... เสี่ยวเปาของนางวาจาเฉยีบขาดนกั ขยบัปากหนเดยีวกระเทอืน

ถงึชั้นฟ้า เหน็ได้ชดัว่าสบืสายโลหติหวงหลงสกุลเฉยีงแน่นอน!

เมี่ยนเปายงัค้อมหลงั เผยท่าทางสนบัสนนุอย่างแนบเนยีนออกมา หญงิ

สาวย่อมยินดีที่ได้พิสูจน์ลักษณะก้าวหน้าของพวกเขากับตา อารมณ์ของนาง

จึงห่างไกลจักรพรรดิอยู่หลายพันลี้ เฉียงหมินหลงจวนเจียนจะถลึงตาดุร้าย

นึ่งเจ้าเปาขาวๆ สองลูกจนสุกเตม็ทน

“ดี... ดี... พวกเจ้ามาแสดงความกตัญญูต่อฟู่หวงเยี่ยงเจิ้น ย่อมถูก

ต้องดมีาก น่าจะเข้าใจเหตผุลที่เจิ้นหมั่นสะสางกองฎกีา เพื่อบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุ

ราษฎรทั่วแคว้นโดยเร่งด่วนบ้างกระมงั”

แค่มงักรฉกรรจ์ขยบัเกลด็สทีองโต้ตอบ น่าหลนัซอืซอืกต็ะลงึจ้องราศี

จดัจ้าที่เคลื่อนไหวข้างกาย แล้วชงิกลดักลุม้เหลอืประมาณ ก่อนจะได้ยนิเสยีง

จู่โจมบุตรชายถดัมาเสยีอกี

นี่เขาต้องการให้ลูกๆ กระจ่างใจว่า ทั้งคู่มบีดิาเป็นฟู่หวงอนัธพาลหรอื!
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ขณะนี้เฉียงหมินหลงก�าลังอ่านฎีกาฉบับหนึ่งค้างคาอยู่ สองฝั่งโต๊ะ 

ทรงงานแยกเป็นส่วนที่ประทับตราแล้วและเตรียมน�าส่งขุนนางที่เกี่ยวข้องใน

วันพรุ่งนี้ กับอีกกองที่ยังปิดผนึกแน่นหนา พวกมันถูกหอบเข้าเทียนหลงกง

อย่างไร สภาพกเ็หมอืนเดมิอย่างนั้น

ร่างสูงใหญ่ขึงสองมือเหนือม้วนราชการ แล้วชะโงกตัวไปข้างหน้าเล็ก

น้อย ราวกบัส่งกระแสกดดนัลงไปเบยีดบงัองค์ชายฝาแฝด น่าหลนัซอืซอืจงึ

อดหนัไปกลอกตาอกีทางไม่ไหว ด้วยเกรงว่าปฏกิริยิาปกป้องลกูอาจเร่งให้เรื่อง

เดอืดร้อนขึ้น

“อย่างที่ทราบว่าภยัพบิตัซิยิ่ะก่อปัญหามากหวัข้อตามมา ฝูงแมลงสดี�า

ไม่เพยีงท�าใหอ้ากาศเป็นพษิ ยงัท�าลายล้างพชืพรรณและผนืป่าที่อดุมสมบรูณ์

ในหลายๆ เมอืง การพลกิฟื้นให้คนืสภาพดั้งเดมิ แม้เป็นเทพเซยีนกป็ฏบิตัไิด้

ไม่ง่าย ฉะนั้นช่วงที่พายุฝนปกคลุมแถบซเีป่ย แม่น�้าหลายสายจงึเอ่อล้นตลิ่ง

ฉบัพลนั พดัพาทรพัย์สนิเสยีหาย และจมบ้านเรอืนราษฎรหลายพื้นที่”

เฉยีงหลงหวงตี้ทอดจงัหวะอย่างเจตนาสงัเกตบตุรชายควบคู่ ครั้นเหน็

พวกเขายังคงมุ่งมั่นดีอยู่ จึงอธิบายรายละเอียดเหมือนเตรียมสั่งสอนลูกๆ 

เกี่ยวกบัราชกจิจกัรพรรด ิทว่าน่าหลนัซอืซอืกลบัรู้สกึยากจะชื่นชมสวามแีล้ว

“สาเหตุที่ปรากฏผู ้ประสบอุทกภัยจ�านวนมากคือแนวเทือกเขาที่

ปราศจากป่าชะลอกระแสน�้าหลาก ก่อเกิดโคลนเลนถล่มลงตัดทางสัญจร

ระหว่างเมือง บางจุดยังมีหินก้อนใหญ่กลิ้งตกจากที่สูงซ�้าเติมด้วย ตลอด 

รชัศกที่ผ่านมา เจิ้นส่งเสบยีงออกบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และจดัคณะไต้ฟูจาก

วังหลวงกระจายกันสอดส่องโรคระบาดแล้ว แต่ปักษ์อวี๋สุ่ยนี้ ฝนกลับเริ่ม 

โปรยเมด็บ่อยๆ ที่ล�าบากอยูไ่ม่ทนัคลี่คลาย อทุกภยัประจ�าฤดกูาลกจ่็อเล่นงาน

พวกเขา...”

โฉมสะคราญเผลอมุ่นหัวคิ้วไตร่ตรองตามเนื้อหา แน่นอนว่าเฉียง- 

หมนิหลงต้องว่าราชการเรื่องนี้ต่อไปอกีหลายปีข้างหน้า

“ถ้าแก้ไขต้นเหตุด้วยวธิพีลกิฟื้นป่าบนเทอืกเขา พวกไม้ยนืต้นใช้เวลา
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เติบโตเนิ่นนานกว่าจะคืนสภาพได้ ไม่เหมือนฟ้าฝนที่วนเวียนตามรอบฤดู 

สามารถคาดการณ์ได้ทันทีว่าต้องเกิดเหตุน�้าท่วมล้างผลาญชีวิตรวมถึง

ทรพัย์สนิผูค้นแน่นอน ขณะเดยีวกนั เสบยีงภายในท้องพระคลงัวนันี้ อาจระบุ

ได้ว่าปรมิาณมสีะสมไม่น้อย แต่ไม่อาจค�านวณเผื่อวนัหน้าว่ายงัเพยีงพออยูอ่กี 

ไหนจะก�าลังใจของปวงชนที่โดนธรรมชาติทารุณซ�้าแล้วซ�้าเล่า ไม่ช้าต้องเกิด

กลยีุคให้แผ่นดนิสบัสนวุ่นวาย...”

น่าหลนัซอืซอืได้ยนิเสยีงหวัใจกลางอกกระหน�่าเต้น แม้แต่ชรีนัที่ปกติ

หยั่งชั้นเชงิซบัซ้อนได้เชื่องช้าเกนิใคร ยงัประกาศสหีน้าตกตื่นออกมาแล้ว เรื่อง

ราวที่จ�าพึ่งพาอภนิหิารฟ้าดนิปรานพีวกเขาดงันี้ หวงช่างคงตรสัแก่เสี่ยวหวงัจื่อ 

ด้วยพระประสงค์มุ่งร้ายแน่แท้

ขณะเดยีวกนัเจ๋อกงกงกม็องเวทนา เขาตดิตามเฉยีงหมนิหลงกว่าครึ่ง

ชวีติ ไม่เคยโดนระบายโทสะผ่านวธิยีุง่ยากมาก่อน ขนัทหีรอืนางก�านลัวงัหลวง

อย่างพวกเขา ถ้าไม่เป็นที่พอพระทยักถ็ูกต�าหน ิถูกลดเบี้ยหวดั ถูกเฆี่ยนหลงั

ปรแิตก หรอืบางครั้งต้องทณัฑ์ประหารชวีติ ทว่าไม่เคยปรากฏใครโดนใช้ให้

ช�าระฎกีาแทนหวงช่างสกัคนเดยีว

ต่างฝ่ายต่างกระแสความคิด กระทั่งซาลาเปาน้อยที่รวบรวมสมาธิฟัง 

ฟู่หวงอยู่ กระบวนพจิารณาพวกเขายงัแตกสาขาห่างกนั แต่กร็บัรู้ร่วมกนัหนึ่ง

ประการ นั่นคอืกระแสจติขุ่นข้องจากบดิาบงัเกดิเกล้า

“พวกเจ้าล้วนเล่าเรียนที่อี้เทียนกงใกล้บรรจบปีแล้ว ไม่รู้ว่าความรู้ที่

ทุม่เทศกึษาจะใช้การจรงิได้กี่มากน้อย ดงันั้นคดิเหน็อย่างไร ลองแสดงให้เจิ้น

ฟังสกัประโยค!”

หญิงสาวห้ามตนถลึงตาใส่โอรสสวรรค์ไม่อยู่แล้ว วิญญาณสามพระ

ชายายังนิ่วหน้าร่วมเหตุการณ์ ทั้งท�าท่าอยากมีตัวตนช่วยเหลือซาลาเปาน้อย 

จึงรีบร้อนกระตุ้นความจ�าเหล่าผีสาง ว่ามีตนใดเคยฟังขุนนางท่านไหนยุคใด

ถวายแนวทางบรรเทาภยัน�้าท่วมต่อปวงอดตีจกัรพรรดอิย่างไร

น่าหลนัซอืซอืไม่วายกระสบักระส่ายตามพวกเขา เพยีงแต่นางต้องคดิ
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เพิ่มว่าจะส่งสารช่วยสองเปาวธิไีหน หรอืควรหาโอกาสชกัความสนใจบุตรชาย

มาที่ตนทุกรอบ ท�าให้เริ่มวงิเวยีนศรีษะแล้ว

สหีน้าเมี่ยนเปาคล้ายว่าจะส่งค�าตอบผ่านปากที่ปิดสนทิอยู ่เขาไม่สนัทดั

เชงิยทุธการละเอยีดอ่อน เลยวู่วามคดิตามแนวชอบก่อน อยากทลูฟูห่วงวา่ให้

ส่งหไูท่เว่ยน�ากองทพัทลายเทอืกเขา จากนั้นเกลี่ยหน้าดนิจนราบเรยีบเสมอกนั

ก็สามารถรับประกันได้ หลายรอบฤดูฝนนับแต่นี้ น�้าต้องไม่ท่วมบ้านเรือน

ราษฎรอกีแน่แท้

ทว่าประสบการณ์อาศัยผู้อื่นอย่าเอาแต่ใจตน ต้องค�านวณนิสัยเอาไว้

ด้วย เมี่ยนเปาเลยประเมนิเป็นเองว่า ถ้าทั้งหมดล่วงถงึหูฟู่หวง เขาอาจต้อง

โทษคดัคมัภร์ีแดนเซยีนฉบบัเก่าแก่อย่างต�่าร้อยจบ กระทั่งตระหนกัได้ว่าอะไร

คอืเพ้อเจ้อ!

ในเมื่อเป็นแนวทางมุ่งร้ายไม่ละเว้นฟ้าดนิ สวรรค์ย่อมฝากเพลงิพโิรธ

ผ่านฟู่หวงแน่แท้ เขาจึงลองไตร่ตรองหลายชั้นก่อนตอบ เมี่ยนเปาสามารถ

เจรจาเพยีงว่าปราศจากป่าไม้บนภูเขา พื้นที่อนัตรายต้องขาดแคลนทรพัยากร

ใช้สอย ควรเกณฑ์ทหารไปย้ายถิ่นฐานชาวบ้านกลุ่มดงักล่าว แต่กธ็รรมดาจน

ฟู่หวงฟังไปหาวประกอบไป ถงึเวลาเมี่ยนเปาพึ่งพาพี่ชายฝาแฝดแทนแล้ว

ขณะหลายคนฝากความหวังเอาไว้มั่นคง เปาจื่อซึ่งเชี่ยวชาญมุมมอง

ละเอียดอ่อน ก็ทยอยแจงปัญหาแต่ละขั้นตอน พลางผูกโยงกับบันทึก

ประวตัศิาสตร์ ผสมความรู้แปลกใหม่ที่ไป๋เฟินเหนยีงเหนยีงอบรมตอนอยู่ใน

ต�าหนกัเยน็ เขาเลยคลี่ยิ้มประหนึ่งสายลมโชยอ่อนโยน แล้วประสานมอื

“ทูลฟู่หวง เอ๋อร์เฉินทูลขอพระเมตตาด้วยพ่ะย่ะค่ะ เขตประสบภัย

ทั้งหมด ชยัภูมเิป็นเชงิเขาหรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ”

ครั้นเฉียงหลงหวงตี้ผงกศีรษะตอบรับ องค์ชายน้อยค่อยใช้น�้าเสียง

เคร่งขรมึตรงึจุดสนใจทั้งคนทั้งผี

“ผู้ประสบภยัสามารถละถิ่นฐานดั้งเดมิได้หรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ”

ในม้วนฎีกาที่เจ้ากรมโยธาเรียบเรียงก่อนน�าขึ้นถวายจักรพรรดิ ระบุ
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ข้อคิดเห็นเล็กน้อยว่าราษฎรส่วนใหญ่เข้าใจปัญหาเรื้อรัง พวกเขาจึงร้องขอ

ทางการจดัสรรที่อาศยักบัแหล่งท�ามาหากนิใหม่ แค่มอบสองปัจจยัส�าคญั ทุก

คนล้วนยนิยอมโยกย้ายไปต่างถิ่นได้

แต่โอรสสวรรค์เปี่ยมจิตวิญญาณลดเลี้ยว เพื่อทดสอบคุณสมบัต ิ

บุตรชาย ท�าให้ขยายเรื่องง่ายจนยาก

“ไม่! ผู้ใดจะอยากทอดทิ้งบ้านเกดิไปง่ายดายนกัเล่า”

เขาพุ่งสายตาเฉยีบคมมาโจมตเีปาจื่อ ประหนึ่งย้อนถามไร้เสยีงว่าหรอื

จะเป็นเจ้า!

ซาลาเปาน้อยแตกฉานการทหารว่าไม่เบื่อหน่ายอบุาย ใจจรงิเขากอ็ยาก

ยนืยนักราบทลูฟูห่วงว่า ราษฎรอาจขาดข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกบัต้นเหตอุทุกภยั ราช

ส�านกัสามารถส่งขุนนางท้องถิ่นไปเกลี้ยกล่อมพวกเขา แล้วเสนอแหล่งอาศยั

ใหม่ที่สภาพแวดล้อมปลอดภัย รวมถึงอุดมสมบูรณ์กว่า จะประหยัดงบ

ประมาณกว่าอกีแนวคดิ

องค์ชายน้อยรู้สกึหน่วงใจชอบกล เมื่อจู่ๆ กโ็ดนฟู่หวงสบประมาท ทั้ง

พาดพงิสถานการณ์พทิกัษ์แคว้น บบีให้เขาต้องน�าเสนอโครงการใหญ่โตแทน 

ทว่ายงัไม่ทราบภูมทิศัน์เมอืงเหล่านั้นแจ่มแจ้ง เปาจื่อจงึสอบถาม

“ทูลฟู่หวง ระยะอากาศร้อนและแล้งประจ�าปี ทุกพื้นที่มีรายงานเหตุ

ขาดแคลนน�้าประทงัชพีจากท้องถิ่นบ้างหรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ”

มงักรหนุ่มยกปลายคิ้ว แผลงสญัญาณโอหงั

“ขาดแคลนหรอืไม่ จะส่งผลอย่างไรกบัวธิกีารของเจ้า...”

จิ่นติ้งหวงั หมนิจอืยดืหลงัไหล่ผึ่งผาย ต่อให้เปรยีบเทยีบบดิาแลว้ นบั

ว่าขนาดเขากระจ้อยร่อยกว่ามาก แต่ข้างในห้องทรงพระอกัษร นอกจากตนเอง 

ข้างหน้าคอืไป๋เฟินเหนยีงเหนยีง ด้านข้างคอืเมี่ยนเปา ข้างหลงักม็ชีรีนั นบัแต่

นี้ไปเปาจื่อตั้งใจจะยนืบนเท้าตวัเอง

หากวนันี้เสนอแผนการแบ่งเบาราชกจิไม่ต้องพระทยัฟู่หวง ด้วยวยัแค่

หกขวบ เขาย่อมยอมรบัว่าศกึษามาไม่หนกัแน่นเพยีงพอ เสยีดายแค่พวกเขา
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อาจห่างไป๋เฟินเหนยีงเหนยีงออกไปอกี แต่ถ้าเกดิสร้างผลงานประทบัใจส�าเรจ็

แล้ว แน่นอนว่าตนน่าจะเฉลียวฉลาดพอให้ใช้การได้ ยิ่งฟู่หวงชื่นชมความ

สามารถควรมีให้มาก ปัญหาควรมีให้น้อย ยิ่งต้องโปรดปรานหวังจื่ออย่าง 

พวกเขามากกว่าอ้อมค้อมไปทางไป๋เฟินเหนยีงเหนยีง!

“ทลูฟู่หวง เอ๋อร์เฉนิเพิ่งรบัการศกึษาจากอี้เทยีนกง ยงัอ่อนเยาว์ยงัด้อย

ประสบการณ์ จงึจ�าเพาะพึ่งพาต�ารารวบรวมแนวทางขึ้นมา หากกราบทลูหวัข้อ

ใดผดิพลั้งไป ขอฟู่หวงเมตตาพระราชทานอภยัโทษด้วยพ่ะย่ะค่ะ”

โอรสสวรรค์อาจช่างสรรหาเหตุกลั่นแกล้งบุตรชาย ที่ทั้งสองล้วนสนทิ

สนมกบัมารดาอย่างต๋าน่าหลนัซอืซอืเกนิขอบเขต แต่อย่างไรหมนิจอืกบัหมนิ-

เหมงิกเ็ป็นเลอืดเนื้อเชื้อไขราชวงศ์เฉยีง วนันี้ย่อมก�าหนดเป้าหมายแค่ก�าราบ

ซาลาเปาฝาแฝดที่บงัอาจตะโกนหน้าประตูเท่านั้น

เปาจื่อเปลี่ยนประกายตา หากสังเกตให้ดีจะพบว่ายามสลัดแววไร ้

เดยีงสาสิ้น จะแยกแยะเขาออกจากน้องชายได้ง่าย

“สาเหตทุี่เอ๋อร์เฉนิพจิารณาว่าบนัทกึระยะแล้งขาดแคลนน�้าส่งผลส�าคญั 

ขอทูลอธบิายดงันี้พ่ะย่ะค่ะ เพราะที่ตั้งเมอืงบรเิวณเชงิเขา เท่ากบัไม่ด้านหน้า

ก็ด้านหลังอิงเทือกเขา พอเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้น น�้าฝนโดยธรรมชาติมัก

ไหลบ่าลงเบื้องล่าง เมื่อขาดรากไม้ช่วยตรงึหน้าดนิและชะลอความเรว็จากที่สงู 

อุทกภยัย่อมท�าลายไม่ละเว้นชวีติหรอืทรพัย์สนิ 

“ถ้าสืบสาวว่าธรรมดาพื้นที่เหล่านี้ประสบปัญหาขาดแหล่งน�้าใช้หรือไม่ 

หมายความว่ามเีหตดุทีี่ภเูขาไร้พรรณไม้ด้วยเช่นกนั บรรดาสตัว์ป่าที่เคยอาศยั

จะย้ายถิ่นไปเอง การเกณฑ์แรงงานเข้าเตรียมพื้นที่สร้างเขื่อนบนเขาก็ไม่ได้

เบยีดเบยีนวถิชีวีติพวกมนั หรอืส่งผลกระทบจนลดจ�านวนมากนกั”

คราวเปาจื่อมุ่งมั่นแสดงความรู้ เด็กชายตัวน้อยก็พาผู้คนเลื่อมใสว่า 

แม้จะเกดิเหตุการณ์คบัขนัประเภทใด ล้วนแต่พึ่งพงิสตปิัญญาของเขาได้

“ถ้าปรากฏในบนัทกึท้องถิ่นว่าพื้นที่ทั้งหมดนั้น ฤดูมรสมุมกัเกดิกระแส

น�้าเอ่อล้นตลิ่งบ่อยๆ การสร้างเขื่อนยิ่งสมควรค�านวณให้รอบคอบ การวดัความ
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ลึกของล�าน�้าทวีความส�าคัญขึ้น กรณีที่มีลักษณะตื้นเขิน ช่วงแล้งให้เกณฑ์

แรงงานขุดจนลึกย่อมดี กรณีที่มีความลึกเหมาะสมแล้ว ให้สังเกตรูปร่าง 

คดเคี้ยวทดแทน เพื่อจะระบายน�้าออกจากภูเขาอย่างรวดเรว็แล้ว พจิารณาได้

สองทาง หนึ่งขุดคลองที่เปลี่ยนโค้งน�้าเดมิกลายเป็นเส้นตรงเพิ่มอกีสาย สอง

ขุดคลองสาขาไปสู่พื้นที่กนัดารอื่นๆ...”

ทั้งที่น่าหลนัซอืซอืแน่ใจว่า ความคดิอ่านเสี่ยวเปาคนนี้ลกึซึ้งผดิวยัอยู่

มาก ไม่คาดกลบัยงัเบกิตาจ้องเขาแบบกลุ่มข้าราชบรพิารได้อกี

“หลงัจากปรบัปรุงทางน�้าด้วยเขื่อนและคลองขดุ ช่วงฤดรู้อนกส็ามารถ

ล�าเลยีงน�้าจากภูเขาลงมาใช้ได้ เมื่อรกัษาแผ่นดนิให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดปี เปรยีบ

ประดุจบ�ารุงสายโลหติหล่อเลี้ยงชวีติ ไม่ช้าพรรณไม้เลก็ๆ จะเตบิโต มรีากไม้

ยืนต้นดึงดูดฝูงสัตว์กลับมาอาศัย สภาพแวดล้อมค่อยๆ หวนคืนสู่จุดอุดม

สมบูรณ์”

ทว่าในทางปฏบิตัยิงัต้องเสยีเวลาด�าเนนิการ ปัญหาความเป็นอยู่ของผู้

ประสบภยัย่อมเร่งด่วนกว่า เปาจื่อขมวดคิ้ว เผยบรรยากาศจรงิจงับนดวงหน้า

อ่อนเยาว์ ท�าให้แลขดัแย้งจนทุกฝ่ายเหน็พ้องว่าน่ารกัน่าชงัยิ่ง!

“ส�าหรบัมรสุมที่ใกล้จะมาตามวาระเวลา เอ๋อร์เฉนิมคีวามเหน็ว่า ช่วงนี้

ควรให้ขนุนางท้องที่แจกจ่ายเสบยีงดแูลปากท้องผูค้นก่อน เมื่อฤดูฝนผ่านพ้น

ไปค่อยใช้แรงงานแลกเปลี่ยน ต�าราปกครองแนะน�าว่าต้องให้ราษฎรชแูขนแย่ง

กนัท�าไร่ไถนาและออกรบเอง ดงันั้นการให้พวกเขาร่วมฟ้ืนฟถูิ่นฐานบรรพบรุษุ

เพื่อส่งมอบต่อบตุรหลาน จงึควรจะน�ามาพจิารณาใช้ นอกจากนี้ยงัต้องส�ารวจ

ภมูทิศัน์ในอาณาเขตนั้น ว่าที่ใดค่อนข้างเป็นเอกลกัษณ์พเิศษ ทางการสามารถ

ป่าวประกาศให้ราษฎรทั่วแคว้นรู้จกั หลงัจากเสรจ็งานก่อสร้าง ชาวเมอืงจะได้

มอีาชพีหาเลี้ยงครอบครวัเองได้”

หากไม่ได้อยู ่ต่อหน้าฟู่หวงผู้มีอุปนิสัยแปรปรวน เมี่ยนเปาคงยิ้ม 

แก้มปร ิโผมาตบบ่าสรรเสรญิเปาจื่อไปหลายยกแล้ว ทว่าพอเหน็รมิฝีปากอกี

ฝ่ายยงัขยบัต่อ เขาถงึพบัคอฟังครุน่คดิ ไฉนตนจงึวเิคราะห์ไม่ลกึเท่าเศษเสี้ยว
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ของพี่

“และขุนนางท้องที่ยังอาศัยปรับปรุงผังเมืองใหม่ จัดสรรพื้นที่ทั้งหมด

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการปกครอง ง่ายต่อการป้องกันภัยต่างๆ 

เพราะโอกาสเช่นนี้ส�าหรับบริเวณที่มีผู้อาศัยอยู่นานแล้ว ก็ถือว่าท�าไม่ได้ง่าย

ด้วยพ่ะย่ะค่ะ”

บรรดาข้าราชบรพิารต่างตะลงึงนั หลกัการที่จิ่นติ้งหวงัเพิ่งชี้แนะ ราวกบั

ว่าองค์ชายน้อยคร�่าเคร่งจมทะเลต�ารามาแล้วหนึ่งชาตภิพ ด้วยวยัเพยีงหกขวบ

ถอืว่าเฉลยีวฉลาดเกนิผู้คนไปอกัโข!

ผลที่รวบรวมได้ครอบคลมุระยะสั้นยาว เจ้าถิ่นไม่จ�าเป็นต้องแปรแหล่ง

อาศยั ไม่เกดิปัญหาช่วงชงิที่ท�ากนิกบับคุคลอื่น เมื่อภยัพบิตัซิย่ิะเจยีนจะถลม่

แควน้จิ้น มารดาหวัทบึอย่างนางยงัป่วยใจอยูน่าน ทวา่ซาลาเปาน้อยลกูนี้กลบั

พบทางสว่างในเวลาไม่ถงึหนึ่งเค่อ!

น่าหลันซือซือเริ่มเข้าใจกิริยาห่อเหี่ยวของเมี่ยนเปาแล้ว ท�าไมนางจึง 

หวัไวไม่เท่าเศษเสี้ยวของเปาจื่อเลย!

มงักรหนุม่บนบลัลงัก์จู่ๆ  กต็บโต๊ะเสยีงดงัปัง ท�าเอาสะดุง้ไม่เลอืกคนผี

ขึ้นมา แล้วร่างสูงใหญ่ก็ผุดลุก สีหน้าคล้ายจะสนุกสนานชอบกล เหล่าคน 

คุ้นเคยต่างรู้สกึระวงัเงาหวัตนเอง

“มานี่! มาหาเจิ้นบนนี้!”

เมื่อบดิาผู้ทรงอ�านาจกวกัมอืเรยีกขนาดนั้น เปาจื่อจงึมายนืส�ารวมเบื้อง

หน้าจักรพรรดิ เฉียงหลงหวงตี้คว้าพู่กันในมือส่งให้บุตรชาย ก่อนเปลี่ยน

ทศิทางฎกีามาด้านซ้ายของโต๊ะมงักร อาศยัว่าเจ๋อกงกงถวายการรบัใช้หวงช่าง

จนเชี่ยวชาญ ถงึกล้าเชญิเก้าอี้อกีตวัมาตั้งให้องค์ชายสอง

“เจ๋อจวิซิ่ง!”

แค่ขานชื่อ กงกงเฒ่ายังกระฉับกระเฉงฝนหมึกให้จิ่นติ้งหวัง เฉียง- 

หมนิหลงจดจ้องซาลาเปาน้อยด้วยสายตาพอใจครู่หนึ่งกม็คี�าสั่ง

“เขียนค�าตอบลงไปแล้วประทับตราของเจ้า จี๋อวี่สื่อต้าฝูผู้นี้ช่างไม่สู้ 
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บุตรชายอายุหกขวบของเจิ้น สมควรทบทวนความสามารถตนว่าคู่ควรปฏบิตัิ

งานส�าคญัของแผ่นดนิหรอืไม่ ปัญหาไร้สาระแค่นี้กย็งัจะส่งมากวนใจเจิ้น!”

เปาจื่อไม่อาจปฏิเสธพระบัญชาฟู่หวง เขาจึงจับพู่กัน รอยยิ้มออกจะ 

ลกัลั่นเลก็น้อย นี่คอืฎกีาที่ขนุนางใช้หารอืปัญหาบ้านเมอืงกบัโอรสสวรรค์ ย่อม

ศกัดิ์สทิธิ์กว่าเวทแีสดงความสามารถขององค์ชายเช่นตน

“เหตใุดเขยีนไม่ออกไปแล้วเล่า! หรอืจ�าไม่ได้วา่พดูอะไรบ้าง ประเดี๋ยว

เจิ้นจะทวนให้ฟังเอง...”

อ๊า... ขณะนี้นางต้องการเกามอืด้วยแท่นฝนหมกึแล้ว เพิ่งเคยเหน็กบั

ตาว่าผูใ้หญ่ที่ท�าตวัไม่สมผู้ใหญ่ จกัรพรรดทิี่ท�าตวัไม่สมจกัรพรรดเิป็นอย่างไร!

น่าหลันซือซือย่อมทราบว่าผู้ตรวจการสกุลจี๋เขียนแนวทางมาบ้างแล้ว 

เพราะนางนั่งเป็นเพื่อนเขาจนง่วงนอน จงึแอบวเิคราะห์แนวคดิของเฉยีงหมนิ-

หลงเวลาแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย และเปาจื่อก็ช่วยขยายโครงการเลื่อนลอย 

ให้ปรากฏเป็นรูปร่าง ทั้งยงัน�าไปปฏบิตัไิด้ผลดหีลายหน้า

แต่อย่างไร... เฉยีงหลงหวงตี้กเ็ลอะเลอืน!

นี่ไม่ใช่เหตุผลที่กลุ่มข้าราชส�านักถวายรายงานโอรสสวรรค์ก่อนลงมือ

ท�าการใหญ่หรอกหรอื จู่ๆ หน้าไหนจะผลผีลามเบกิงบประมาณท้องพระคลงั

หลวง นั่นเป็นขุมทรัพย์ทายาทเทพมังกร ที่ลือชาทั่วหัวระแหงว่าเข้าง่าย 

ออกยากเชยีวนะ!


