
เก้าสิบเอ็ด
เจียงหวงไท่โฮ่ว ผู้คิดถึงหลานๆ ที่สุด

ปักษ์ต้าสู่1 ประจ�ารัชศกหมิงหลงปีที่สิบเอ็ด ลมร้อนจากตอนใต้มา

ปะทะไอเย็นจากแดนเหนือ ฝ่ายอ่อนก�าลังกว่าย่อมล่าถอยขึ้นที่สูง ก่อเกิด

สภาวะค่อนข้างแปรปรวน หลายหนกลางวนัร้อนอบอ้าว กลางคนืหนาวจดั บาง

พื้นที่ปรากฏเมฆตั้งเค้าด�าคล�้า กระจายฝนตกตามธรรมชาติ หยดน�้าที่โปรย

สายจากเบื้องบนก็เสมือนบริวารสองกองทัพก�าลังหลั่งโลหิต ขณะพยายาม

ชงิชยัเหนอืแผ่นดนิกลาง

ด้วยเหตุนี้บรรยากาศของวงัหลวง อนัเป็นดั่งดวงแก้วประจ�าจงหยวน 

ย่อมเอนไปแอบอิงเงาเงียบเหงาอยู่บ้าง ทว่าเบื้องหลังความสงบกลับแทรก

หลากกระแสเคลื่อนไหว

บรรดาพรรณไม้ในอุทยานหลวงรับน�้าฝนประพรม ต่างชูช่อเขียวขจ ี

ขึ้นมา มองดหูนใดคล้ายเยยีวยาให้สายตาผ่อนคลายหนนั้น แต่บทนยิมความ

สวยสดไม่อาจก�าหนดหลกัเกณฑ์อย่างกฎหมายได้ เมื่อวาระจติใจผู้คนก�าลงั

1 แปลว่าร้อนมาก ประมาณวนัที่ 22, 23 หรอื 24 เดอืนกรกฎาคม ที่ดวงอาทติย์ท�ามุม 

120° องศา อากาศร้อนจดั
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ระส�่าระสาย จะพจิารณาอย่างไรกเ็ข้าไม่ถงึความสบายตาหรอืความสงบใจ

ระหว่างเฉียงหลงหวงตี้เสด็จเยือนดินแดนแสนไกลอย่างเผ่าหรวนตี้ 

บ้านเกิดของพระอัครชายาสกุลต๋าที่เป็นดั่งแดนลับแลนอกแนวก�าแพงหมื่นลี้

ออกไป นอกจากข้ามโพ้นทะเลทรายแห้งแล้ง ยงัมเีทอืกเขาซบัซ้อนที่แตกต่าง

ไป ท�าให้ต้องบรรจุตวัหลางไต้ฟู ปรมาจารย์แพทย์อนัดบัหนึ่งในใต้หล้า ใคร

เล่าจะไปประมาณการถงึสถานการณ์ประเภทนี้ ที่จู่ๆ  เจยีงหวงไท่โฮ่วกป็ระชวร

เฉยีบพลนัขึ้นมา!

คณะไท่ยีทั้งวังหลวงย่อมท�างานอย่างอลหม่าน ไม่เพียงร้อนรนหารือ

กนัประหนึ่งฝงูมดบนเตาคั่วสมนุไพร พวกเขายงัยกสองมอืขึ้นประกบถอืศรีษะ 

เกรงว่าปล่อยลงคราวใด เงาหวัที่ต้นตระกูลรกัษามาอาจขาดหายกนัถ้วนหน้า 

กระทั่งคณะศษิย์เอกผู้สบืทอดวชิาจากหลางซื่อ ใต้ตายงัปรากฏเสน้หมองคล�้า

ชดัเจน

เหล่าเจ้านายในราชส�านัก รวมไปถึงขุนนางทั้งหลายที่พอแว่วข่าวบ้าง 

ล้วนแสดงพฤตกิรรมคล้ายคลงึกบัคณะไท่ย ีแม้แต่ราษฎรทั่วไปยงัซบุซบิด้วย

น�้าเสียงกลัดกลุ้ม ยากจะคาดได้ว่าพรุ่งนี้อาจเกิดเรื่องราวประเภทไหนต่อไป 

กระแสที่แพร่สะพัดทั้งนอกและในจึงเกิดใหม่แทบทุกหนึ่งชั่วยาม ราวกับแค่

จักรพรรดิมังกรไม่ประทับบนบัลลังก์ เหล่ามารเผ่าต่างๆ ก็ดาหน้ามาท้าทาย

อทิธฤิทธิ์กนัแล้ว

ทว่าเพียงครึ่งก้านธูปกระแสเสียงพึมพ�าทั้งหลายกลับถูกเสียงประกาศ

สนั่นผ่าแยกเป็นสองฟาก ตามมาด้วยขบวนเสดจ็ที่เร่งรบีเคลื่อนไหว ท�าเอาคน

สญัจรบนถนนสายหลกัที่มุ่งสู่ประตูวงัหลวงแตกฝูง ราชองครกัษ์ที่น�าหน้าจงึ

เบกิทางสะดวก

ขบวนเสด็จขนาดเล็กผ่านเข้าประตูวังหลวงไปอย่างฉับไว ท่ามกลาง

สายตาหลายพนัคู่ นั่น... นั่นรถม้าของโอรสสวรรค์ แล้วด้านหลงัจะเป็นของ

ไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยผู้ลอืลั่นหรอืไม่ พอพจิารณารอบคอบสกัหน่อย กองทหาร

องครกัษ์กลบัมจี�านวนน้อยนดิ ถ้าต้องอารกัขาเจ้านายถงึสององค์ ท�าให้ชี้ชดั
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ล�าบาก

หรอืหวงช่างจะทรงค้นพบอจัฉรยิบคุคลทางการแพทย์ระหว่างเส้นทาง 

จงึเสดจ็พาอกีฝ่ายไปเข้าเฝ้าหวงไท่โฮ่วล่วงหน้าก่อน บดัดลทศิทางของวงัหลวง

ในสายตาพวกเขาพลนักลายเป็นใจกลางความหวงัที่เจดิจ้ายิ่ง

แท้จริงแล้ว หมู่ชนกลับเดาถูกบ้างผิดบ้าง เพราะด้านในรถม้าที่แล่น 

เร็วรี่คันแรก ประกบล้อมด้วยราชองครักษ์หน่วยที่หนึ่งกับจอมทัพหู คือ 

เฉียงหลงหวงตี้ผู้ทรงฉลองพระองค์สง่างาม และประทับเคียงข้างด้วยพระ 

อัครชายาชาวหรวนตี้กับองค์ชายฝาแฝด ส่วนเจ๋อกงกงกับชีกงปี้ก็นั่งต่างมุม

อย่างสงบ เพื่อคอยถวายการรบัใช้ทั้งสี่องค์

ขณะที่รถม้าอกีคนัซึ่งรั้งท้ายมา นอกจากกรงขงัลูกสตัว์ป่าสองตวัแล้ว 

ยงัเป็นสมัภาระจ�าเป็นในการเดนิทาง เนื่องด้วยเน้นความรวดเรว็ พวกเขาจ�า

ต้องแยกจากขบวนใหญ่ก่อน ด้านปรมาจารย์แพทย์หลวงหลางกบัลกูศษิย์ล้วน

ว่องไวยิ่งกว่า พวกเขาจึงมีกองทหารคุ้มครองน�าเข้าวังหลวงล่วงหน้าไปแล้ว

หนึ่งวนั

โฉมสะคราญที่หน้าซดีเซยีวกว่าปกตเิลก็น้อยนั่งเอนองิกองเบาะนุ่ม นาง

ปิดเปลือกตานิ่งขณะที่รถม้าโคลงเคลงไปมา ท่ามกลางแสงสลัวภายในพื้นที่

จ�ากดั ผวิพรรณตลอดร่างยงัเหน็ได้ชดัว่าขาวกระจ่างยิ่ง ทว่าเพื่ออ�าพรางร่อง

รอยเร่งรอนแรมจนเหนื่อยอ่อน เหนอืพวงแก้มละมุนจงึปัดผงชาดเบาบาง

กลุ่มผีบรรพชนที่ติดตามไปด้วยกันล้วนกลับถึงวังหลวงก่อนหลางซื่อ

เสยีอกี จงึเอาเนื้อหามาปรกึษากบันาง ท�าให้พอทราบสถานการณ์ละเอยีดอ่อน

ภายใน ราวกบัอยู่ตรงนั้นตลอดเวลา ในเมื่อด่านทะเลคลั่งหลั่งโลหติใกล้เปิด

ฉาก ใบหน้าของน่าหลนัซอืซอืมหีรอืจะผ่องใสประดจุอาทติย์กลางหาวไหว แค่

ไม่มดืสนทิเป็นคนืเดอืนดบั กน็บัว่าสามารถกลบเกลื่อนได้หลายส่วน

ขบวนเสด็จของเฉียงหลงหวงตี้มีหูไท่เว่ยน�าทางด้วยท่วงท่าดุร้าย 

สกัหน่อย ซุม้ประตชูั้นนอกชั้นในต่างกค้็อมค�านบัคอย คนย่อมกระฉบักระเฉง

ขยบั จงึเจอนายทหารวงัประจ�าจดุเคลื่อนไหวชลุมนุทั่วไป กระทั่งข้าราชบรพิาร
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ฝ่ายในยังหลบขบวนเสด็จกันวุ่นวาย จู่ๆ รถม้าสองคันก็ทะยานมาหยุดหน้า

เทยีนโส้วกง

แต่พวกเขาตระหนักดี ทั้งใต้หล้าคงปรากฏผู้เดียวที่สามารถบุ่มบ่าม 

มาประชดิต�าหนกัเจยีงหวงไท่โฮ่วได้

ต้องเป็นเฉยีงหลงหวงตี้แน่ๆ!

ชายอาภรณ์เทพมงักรสะบดัไหวให้แลชั่วแวบ พระวรกายสูงที่โดดเด่น

เป็นหนึ่งกก้็าวลงมาแตะพื้น เจ๋อกงกงรบีสาวเท้ากระชั้นชดิ ไล่หลงัร่างสดี�าทอง

ไปอย่างคล่องแคล่ว ขณะที่ชีกงปี้เพิ่งประคองไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยให้ก้าวลงมา 

ท�าให้สองนายบ่าวเกอืบคลาดเงาจอมจกัรพรรดกิบัขนัทคีนสนทิแล้ว

เมื่อความกตญัญูคอืรากฐานของคณุธรรมทั้งปวง ตวับตุรแบกบพุการี2 

ของเฉยีงหมนิหลงจงึหนกัแน่นยิ่ง แต่ไหนแต่ไรมากไ็ม่เคยถูกเล่าลอืให้เป็นที่

เสื่อมเสีย ส่งผลให้แม้เจริญวัยอย่างห่างเหินทั้งอดีตจักรพรรดิและพระ

อัครมเหสี สายสัมพันธ์แสนบางกลับเหนียวไม่ธรรมดา บางคราวยังสะกิด 

ล�าคอผูค้นอย่างคมกรบิได้ หน้าไหนทะเล่อทะล่ากระตกุ มกับงัเอญิแปรสภาพ

เป็นศพสองส่วนโดยไม่ทราบสาเหตุ

ซาลาเปาน้อยจูงมือมารดาคนละข้าง พวกเขาล้วนสืบสันดานจากบิดา

เสียมาก รูปโฉมภายนอกยกเว้นสีผมกับนัยน์ตายังคล้ายเฉียงหมินหลงกว่า

แปดส่วน พอผสานเชื้อสายต่างชนชาตข้ิางมารดา ระยะหลงัตวัทั้งคูย่ดืขึ้นโดด

เด่นเหนือเด็กรุ่นเดียวกัน เทียบกับไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยที่เป็นหญิงงามร่าง

อ้อนแอ้น มองผวิเผนิราวกบัพี่สาวและน้องชายฝาแฝด คาดว่าปีหน้าจิ่นติ้งหวงั

กบัจิ่นลี่หวงัคงสูงแซงไหล่พระอคัรชายา!

ข้ารบัใช้ประจ�าต�าหนกักระเรยีนฟ้าเพิ่งเผชญิหน้ากบัโอรสสวรรค์ที่เสดจ็

ผ่านโดยไม่ทนัตั้งรบัไป ยงัพบหวงกุย้เฟยคนส�าคญัข้างหลงั ย่อมตั้งสตริบัรอง

นางกบัองค์ชายฝาแฝดได้

2 孝 มาจากตวัอกัษรสองตวั ตวับนคอื 老 แปลว่าแก่ชรา และตวัล่าง 子 แปลว่าลูก
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ด้วยข่าวจากเหล่าดวงวญิญาณประจ�าวงัหลวง จงึสามารถอธบิายได้ว่า

เจยีงซูหยูป่วยอย่างสมประสงค์บางคน ต่อให้เป็นการลงมอืที่ยงัไม่หวงัขั้นเอา

ชวีติผู้เฒ่า แต่พอมผีลประโยชน์เกี่ยวโยงซบัซ้อน ย่อมยากจะรบัประกนัภาย

หลงั

โชคดีหลางซื่อกลับมาพร้อมเคล็ดวิชาจากหรวนตี้ เมื่อเขาศึกษา

สมนุไพรที่ปรากฏในบนัทกึของแม่เฒ่าแต่ละยคุ กเ็ท่ากบัเพิ่มพนูความสามารถ

ในพริบตา บัดนี้พิษสลายวิญญาณที่เสมือนปมด่างพร้อยตลอดช่วงชีวิต 

รบัราชการ ปรมาจารย์แพทย์ยงัประจกัษ์วธิแีก้เรยีบร้อยแล้ว

ฟากชาวเผ่าที่เปิดเผยความลบัทางการรกัษา รวมไปถงึพษิลกึลบัชนดิ

ต่างๆ ก็ได้วิชาการแพทย์แขนงวิเคราะห์โรคต่างๆ ในกลุ่มคนได้แม่นย�า

ตอบแทน ดงันั้นตราบใดที่มหีลางไต้ฟูอยู่ น่าหลนัซอืซอืกม็ั่นใจว่าพษิหายาก

ชนดิไหนๆ ล้วนรงัแกเจยีงหวงไท่โฮ่วผู้นี้ล�าบาก!

เสยีงประกาศเอด็องึล�้าหน้าไปไกลมากแล้ว กว่าพระอคัรชายากบัองค์

ชายฝาแฝดจะเข้าถงึห้องบรรทมเจ้าต�าหนกั พวกนางทั้งสามต่างยนืสงบเสงี่ยม 

จงึไม่เป็นที่สนใจของใคร เปาจื่อกบัเมี่ยนเปาต่างกมุมอืเยน็ชื้นของมารดา พลาง

สลับกันจ้องโดยรอบ ก่อนวกมาหาไป๋เฟินเหนียงเหนียงที่เลือดลมจากการ

สมัผสัผดิธรรมชาต ิแล้วขมวดคิ้วกงัวลที่พกัหลงัสุขภาพมารดาไม่ใคร่สู้ดี

ฉะนั้นถงึห่วงใยเสดจ็ย่าที่เอน็ดพูวกตนเสมอ ซาลาเปาน้อยกลบัไม่กล้า

ปลกีตวัห่างมารดาสกัชุ่นเดยีว!

หลังจากหลางซื่อถวายการรักษาเจียงหวงไท่โฮ่ว พระวรกายของหวง- 

ไท่โฮ่วก็ฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเหมือนก่อนหน้าจะประชวรติดแท่นบรรทม แต่

จอมแพทย์หลวงยังพะวงปัจจัยอายุที่ไม่สู้ยุวชน จึงตั้งเงื่อนไขเข้มงวดก�ากับ

พระจรยิวตัร

พระนางย่อมประทับบนเตียงด้วยอากัปกิริยาเอนหลัง ห้อมล้อมด้วย 

ข้าราชบรพิารที่ปรนนบิตัใิกล้ชดิ และปรากฏหลางไต้ฟทูี่เพิ่งถวายโอสถประจ�า

เวลาไปอยู่ด้วย
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น่าหลนัซอืซอืยงัพบว่านอกจากคนของเจยีงหวงไท่โฮ่ว ยงัมพีญาเฟ่ิงหวง

อย่างหวงัสเีจี่ยที่อคัรเสนาบดจีจู�าต้องทลูเชญิกลบัมารกัษาระเบยีบฝ่ายในเช่น

กนั แต่รูปลกัษณ์ที่นยิมแผลงฤทธิ์แดงฉานกลบัแปรเป็นขาวสะอาดตา ท่วงท่า

กบัสพีระพกัตร์หวงัหวงโฮ่วล้วนเฉยเมย ประหนึ่งก�าซาบบรรยากาศเหนอืภพ

มนุษย์เข้าไปมาก จนไร้อาลยัต่อมหาสมุทรกเิลสแล้ว

ถึงกระนั้นด้วยสายเลือดตระกูลนักรบ แม้พระนางไม่แสดงด้านดุร้าย

ข่มขวัญผู้คน หวังสีเจี่ยในวัยสะพรั่งเต็มก�าลังก็สวมฉลองพระองค์เรียบง่าย 

แต่งดงามและอาจองได้ หากวเิคราะห์ลกึซึ้งอกีขั้น ย่อมประจกัษ์ฝีเขม็ชั้นสงูสดุ

ที่ปักบนผืนอาภรณ์อย่างประณีต บ่งบอกว่าอย่างไรการอบรมในช่วงวัยเยาว์ 

กลบักวดขนัไม่ด้อยกว่าบุตรสาวขุนนาง

วัยเด็กหวังสีเจี่ยอาจเคยซุกซนกับพี่ชายไปทั่วหัวระแหง พอเติบโต 

รู้ความค่อยโดนแยกมาเคี่ยวเขญ็ร�่าเรยีนศาสตร์ของสตร ีแม้ไม่สามารถเรยีก

ได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแขนงใดแขนงหนึ่ง แต่พระนางกม็พีื้นฐานแขง็แกร่งรอบ

ด้าน จงึเป็นที่เชดิชูในหมู่ข้าราชส�านกั

เพราะถูกร่างเส้นทางรุ่งโรจน์แต่ก�าเนิด ว่าต้องกลายเป็นหวงโฮ่วของ

อาณาจกัรที่สามารถสยายปีกเคยีงข้างโอรสสวรรค์สกลุเฉยีง ด้วยเหตดุงักล่าว

พระนางจงึปกครองฝ่ายในด้วยความดรุ้ายและอ�ามหติ ท�าให้ก�าราบสตรรีปูงาม

จนพวกนางแม้อยากล่วงเกนิเพยีงใด กไ็ด้แต่กระท�าการลบัๆ ล่อๆ นอกสายตา

เท่านั้น หาได้กล้าหาญชาญชัยโจ่งแจ้งไม่ กระทั่งต๋าน่าหลันซือซือพ้นทัณฑ์

ต�าหนกัเยน็ออกมา

ประกอบกับพระนางกุมอ�านาจในตระกูลที่บิดากับมารดาตามใจ ทั้ง

ครองสถานะสตรีทรงอ�านาจอันดับหนึ่งของแคว้น กระแสพลังท่วมท้นย่อม 

พัดพาให้เริงส�าราญเกินเหมาะสมไปไกล กว่าจะรู้สึกตัวก็เหมือนจะล่าช้าเกิน

ถอยเท้าแล้ว

ความในใจนางพญาวังหลังที่ปลีกวิเวกแล้ว ย่อมยากจะมีใครเล็งเห็น

เงาโศกสลกัลกึ แต่โฉมสะคราญผูไ้ม่เป็นที่สนใจของผู้คนขณะนี้ กลบัตระหนกั
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วาระกรรมที่หวังหวงโฮ่วก�าลังชดใช้ทางหนึ่ง ทั้งหมดล้วนเป็นคลื่นสะท้อนที่

พระนางเคยฟาดฟันเอาหลายชวีติอย่างไร้ปรานมีาก่อน

เพื่อสถานะอันมั่นคงของบุตรชายคนเดียว หวังสีเจี่ยไม่เคยรับค�า

ทดัทานหรอืวงิวอน ไม่ประจกัษ์คุณค่าชวีติของผู้อื่นที่ต้อยต�่ากว่า ต่อให้กระท�า

ไปเพราะความรัก ความหวังดี หรือมีเหตุต้องลงมือขจัดภัย ล้วนพาให้พระ

วรกายชโลมบาปไม่หยุดหย่อน ซ�้ายงัละเว้นประกอบกุศลกรรม...

หญงิสาวผ่อนลมหายใจ แม้ไม่อาจกล่าวค�าว่า ‘สงสาร’ ได้เตม็ปากค�า 

นางก็ยอมอ้อมคนล้มมากกว่าข้ามหัว ในเมื่ออีกฝ่ายส�านึกความผิด และ

พยายามปฏิบัติธรรมที่พระอารามหลวง ขอเพียงหวังสีเจี่ยปลดแรงอาฆาต 

มาดร้ายแต่เก่าก่อนลง ใช่ว่าต้องบบีคั้นกระทั่งสิ้นทางถอย

และอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยห่างหายจากเทียนโส้วกง ห้วงอากาศรอบร่าง

แบบบางดูจะผดิจากอาการสงบใจของหวงัสเีจี่ย คงเพราะเจยีงกุ้ยเฟยมาจาก

สายรองที่ชิดเชื้อกับหวงไท่โฮ่วอย่างยิ่ง พักหลังยังประสบเหตุการณ์สืบเนื่อง

กัน จึงสะเทือนชั้นน�้าแข็งหนาหุ้มขุมเพลิงเอาไว้จนอ่อนก�าลัง นางเลยทยอย

เผยเนื้อในที่ทุรนทุรายไม่เบาออกมา

เจยีงกุ้ยเฟยสวมชดุผ้าปักสเีขยีวจางดั่งกอไผ่วยัเยาว์ และไม่ได้ประทนิ

โฉมจดัจ้านเพราะกระจ่างแก่กาลเทศะด ีแต่ถงึผวิพรรณหมองหม่น ด้วยหลาย

วันนี้สลับดูแลทั้งฝ่ายใน ทั้งกตัญญูต่อหวงไท่โฮ่วผู้ประชวรติดแท่นบรรทม 

ใบหน้านางกลับยังละมุนละไมจับจิตใจผู้คน โดยเฉพาะยิ้มแรกที่เฉียงหลง 

หวงตี้ปรากฏขึ้น!

ประดุจเบื้องบนเพิ่งเบิกแสงแรกแก่ไผ่กอน้อยที่อาศัยใต้เงาไม้ใหญ่ 

ย่อมเปี่ยมอ�านาจสะกดสายตาหลายสบิคู่ จนเปลี่ยนทั้งต�าหนกัที่คงไว้ซึ่งกลิ่น

อายวิเวกให้สว่างไสวทันใด เหมือนกับประดับบุปผาหนึ่งดอกเอาไว้ ถึงวาระ 

กบ็านแฉล้มแช่มช้อยรบัใต้หล้าพอดี

อา... ประจวบเหมาะที่สุด!

แววตาคมกรบิเผยระลอกซบัซ้อน ยามเจยีงซหูยคูนืถ้วยบรรจโุอสถแก่
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หลางซื่อ สีพระพักตร์มารดาที่ประจักษ์ด้วยตาค่อนข้างมีสีสันเกินประมาณ 

อยู่มาก แรกทราบข่าวก็พาตระหนกจากม้าเร็ว เฉียงหมินหลงยังหมายพบ 

พระนางป่วยรุนแรง

อย่างน้อยๆ อารมณ์กค็วรฉนุเฉยีวหลงัสขุภาพอ่อนแอบ้าง โอรสสวรรค์

ย่อมจ้องเรยีกหาที่มาที่ไปกบัปรมาจารย์แพทย์หลวงหลาง เหน็ลกัษณะเฉยีง-

หลงหวงตี้ที่เจาะจงคนแล้ว หลางซื่อจงึมอบถ้วยยาให้คณะศษิย์ ก่อนแสดงตน

ออกมาประสานมอืถวายรายงานข้อวนิจิฉยั 

“ทูลหวงช่าง สภาพอากาศต้นปักษ์ต้าสู่ผนัผวน บงัเกดิพายุฟ้าคะนอง

กระจายหลายพื้นที่ ทั้งยงัร้อนสลบัหนาว จงึกระทบพระพลานามยัหวงไท่โฮ่ว 

ท�าให้ประชวรรุนแรงกว่าธรรมดา ทันทีที่ได้เข้าเฝ้าถวายการรักษาแล้ว 

กระหม่อมเร่งปรงุโอสถบ�ารุงตั้งแต่พื้นฐาน นอกจากนี้กห็าทางส่งเสรมิภมูสิูเ้ชื้อ

โดยไว บงัเอญิว่าดนิแดนชนเผ่าหรวนตี้อุดมสมบูรณ์ด้วยสมุนไพรหายาก กบั

พชืพรรณแปลกใหม่ ที่ล้วนมสีรรพคณุวเิศษ กระหม่อมได้น�าตดิตวัเข้าวงัหลวง

มาหลายชนิด พอเคี่ยวเป็นพระโอสถถวาย หวงไท่โฮ่วก็ทรงรู้สึกแข็งแรงขึ้น 

พ่ะย่ะค่ะ”

ไม่รู้ว่าสดบัได้ใจความอะไรนอกเหนอืระดบัปกต ิเจ้าของพระวรกายสงู

จึงผูกปมคิ้วแน่น จนค่อยคลี่คลายเมื่อน�้าเสียงสดชื่นของเจียงหวงไท่โฮ่วดัง

ขึ้น

“ที่จรงิแล้วหวงตี้ควรปฏบิตัริาชกจิส�ารวจแนวชายแดนอยู่ อายเจยีกลบั

เป็นภาระให้ต้องเร่งรบีเดนิทางกลบัมาเสยีได้ ทั้งที่ล�าพงัหลางซื่อกพ็อรบัมอืกบั

สุขภาพทรุดโทรมของอายเจียแล้ว ขอแค่เขาส่งข่าวกลับไปทูลรายงานว่าไม่มี

อะไรร้ายแรง ย่อมต้องเป็นตามนั้นแน่ อายเจยีจงึไม่เหน็ด้วยที่ทุกฝ่ายจะแตก

ตื่น กระทั่งหวงตี้ยงัสละราชกจิบ้านเมอืง เร่งวนัคนืกลบัมาก่อนก�าหนดเช่นนี้

“เฮ้อ... สังขารอายเจียฝ่าห้วงเวลามานาน ชราภาพเต็มทน หากป่วย

ออดๆ แอดๆ บ้าง ล้วนหมายถงึธรรมชาตวิสิยัแท้ๆ เดก็เหล่านี้กเ็อะอะไร้สาระ

กนัไปได้ อายเจยีกล่าวหลายหนว่าประเดี๋ยวคงหายด ีกลบัไม่มใีครฟังสกัคน!”
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ต่อให้พระนางคล้ายต�าหนไิม่เลอืก ทั้งหวงัหวงโฮ่ว เจยีงกุ้ยเฟย และ

ข้าราชบรพิารทั้งหลาย ที่ต่างช่วยกนัแปลงเรื่องเลก็ให้เป็นเหตุลอืลั่นทั้งแคว้น 

แต่เจยีงซูหยูกป็ราศจากเจตนาส�าเรจ็โทษจรงิจงั สุ้มเสยีงจงึเดด็ขาดด้อยกว่า

เนื้อหาอยู่โข

ด้วยฐานะจอมจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เฉียงหมินหลงต้องเกลี้ยกล่อม 

สกัครู่

“หมูโ่ฮ่วโปรดระงบัโทสะเอาไว้ก่อนพ่ะย่ะค่ะ เพิ่งจะทรงฟ้ืนไข้ ไม่สมควร

ให้กระแสอารมณ์ขุ่นข้องมากไป...”

โอรสสวรรค์รู้ส่งทาง อดตีจอมนางกร็ู้จงัหวะลง

“เอาละๆ อายเจยีจะถนอมสขุภาพไว้ก่อน ไม่โกรธใครแลว้ หวงตี้เสดจ็

ทางไกลมาคงอ่อนเพลีย ยังต้องล�าบากมาสอบถามถึงที่นี่อีก ดูสีพระพักตร์

ค่อนข้างเหนด็เหนื่อยหนกั ผู่เยว่จวนไปน�าเครื่องเสวยออกมารบัรองเรว็ๆ เข้า 

อายเจยีมขีองว่างกบัชดุฉาช่วยให้รู้สกึสดชื่นอยูม่าก หวงตี้ประทบัให้ผ่อนคลาย

สกันดิก่อนเถดิ”

เมื่อเฉยีงหลงหวงตี้คล้อยตาม ผูก่กูยู่อมพาพรรคพวกเคลื่อนไหวอย่าง

กระฉบักระเฉง

“ข้างนอกเป่ยผิงกวน3 เป็นเยี่ยงไรบ้าง หลางซื่อที่มักใส่ใจแค่วิชาการ

แพทย์ ยงัเกบ็เรื่องราวอศัจรรย์กลบัมามากมาย ต้องยอมรบัว่าที่อายเจยีหาย

ป่วยได้ทนัใจคราวนี้ กเ็พราะภูมปัิญญาจากเผ่าหรวนตี้แท้ๆ ไป๋เฟินหวงกุย้เฟย 

หมนิจอืกบัหมนิเหมงิล่ะ มาพร้อมกนัหรอืไม่”

พอเจยีงซูหยมูพีระทยัเอ่ยถงึ น่าหลนัซอืซอืกบัสองเปาค่อยอาบล�าแสง

สว่าง สามารถเผยตวัตนท่ามกลางวงล้อมชวนอดึอดัของผู้คนบ้าง

“ถวายพระพรหวงไท่โฮ่ว / หวงจู๋หมู่ ทรงพระเจรญิพนัปี พนัปี พนัๆ 

ปีเพคะ / พ่ะย่ะค่ะ”

3 ด่านเป่ยผงิ หรอืเมอืงปักกิ่ง มณฑลเหอเป่ย
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พระนางเจอหน้าหลานรักที่คิดถึงอยู่หลายเดือน สีหน้าก็เจิดจ้าขึ้น 

อกีขั้น

“ลุกขึ้นๆ ก�าลงัเหนื่อยกนั ไม่ต้องมากพธิไีป”

หลงัน้อมรบัรงัสเีป่ียมเมตตาจากเจ้าต�าหนกักระเรยีนฟ้า สามคนแม่ลกู

ค่อยเป็นที่เชดิชูไร้บกพร่อง ไม่เพยีงได้โอกาสนั่งเก้าอี้ ยงัรบัเครื่องเสวยอย่าง

เดยีวกบัเฉยีงหลงหวงตี้

ระหว่างพระนางฟังอย่างสนใจเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมห่างไกล เจยีงซูหยู

ก็ส่งสายตาชื่นชมเป็นช่วงๆ มายังไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟย ที่แท้เด็กสาวป่าเถื่อน

เตบิโตแล้ว นอกจากรปูลกัษณ์เฉดิโฉมไร้ใดเปรยีบ กม็วีธิวีางตนตรงวาระตรง

ระดบั สามารถผ่อนหนกัเบาถูกต้อง ไม่ก้าวก่ายเกลด็ย้อนจกัรพรรดสิกันดิ

เจยีงกุย้เฟยอมยิ้มอ่อนหวานด้วย แต่ไม่รูว่้าข้างในจะให้รสชาตกิึ่งฝาด

กึ่งเปรี้ยวขนาดไหน

“ดีๆ  มทีกัษะมไีหวพรบิ ผู่เยว่จวนเอากล่องบรรจุเหรนิเซนิ4 พนัปีห้า

ต้นออกมา อายเจยีได้ยนิว่านบัแต่เริ่มต้นเดนิทาง สุขภาพไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟย

ไมใ่คร่จะดนีกั ตอ้งบ�ารงุร่างกายให้มาก อย่ามาป่วยแข่งกบัผูช้ราเยี่ยงอายเจยี 

หึๆ ...”

ต๋าน่าหลันซือซือถูกนับเป็นผู้น้อยจนชิน นางย่อมน้อมรับน�้าใจ ก่อน

สรรเสรญิพระเมตตาคล่องแคล่ว ท�าเอาหลายใบหน้าเปิดมุมแปลกตาบ้าง

“ขอบพระทยัในพระเมตตาอนัหาที่สิ้นสดุมไิด้เพคะ ขอเพยีงหวงไท่โฮ่ว

ทรงมพีระพลานามยัสมบูรณ์แขง็แรงดแีล้ว หม่อมฉนัย่อมแขง็แรงตามในไม่

ช้าแน่นอนเพคะ”

เช่นนี้หมายถงึอะไร... หรอืล�าพงัโสมคนพนัปีกไ็ม่พอเยยีวยา ต้องเป็น

หลางไต้ฟูหรอืไร ไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยผู้นี้ ใจคออาจหาญไม่เลว!

ทว่าเจียงซูหยูกลับสรวลอย่างพอใจมาก ก่อนจะให้ผู่กูกูส่งกล่องโสม

4 โสมคน



เหม่ยเหรินเจียว
17

ถึงมือต๋าน่าหลันซือซือ เพราะลูกสะใภ้ต่างเผ่าเพิ่งเผยว่ากระจ่างเจตนาของ

พระนาง เรื่องสขุภาพเป็นแค่ส่วนประกอบ นี่คอืวธิตีกรางวลัที่นางขจดัภยัปล้น

สะดมแถบชายแดนเหนอื ท�าให้โสมคนพนัปีห้าต้นยงัเลก็น้อยด้วยซ�้าไป

พอใส่ใจผูใ้หญ่ที่เพิ่งประกอบความชอบแล้ว พระนางค่อยพจิารณาเป้า

หมายตัวน้อยอย่างหลานชาย หลังเดินทางออกนอกด่าน ผิวพรรณพวกเขา

ย่อมคล�้าแดดลม ทว่าสหีน้ากบัแววตาบรรจพุละก�าลงักระจ่างใสไม่น้อย ท่าทาง

ระหว่างท่องดนิแดนลกึลบัหนนี้ คงจะเตม็ไปด้วยความสนุกสนาน อาณาจกัร

ท้องทุ่งมากอสิระ ตรงข้ามกบัราชส�านกัที่บญัญตัริะเบยีบปฏบิตัิ

“หน้าตาแจ่มใสเห็นได้แต่ไกลทั้งคู่ เข้ามาให้อายเจียพิจารณาใกล้ๆ 

หน่อย เปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนแล้วหรอืไม่ ออื... สูงขึ้นแน่นอน คล�้าขึ้นก็

แน่นอน ไม่ได้พบกนัหลายปักษ์ เตบิโตว่องไวนกั ประเดี๋ยวพรบิตาหนึ่งของ

อายเจยี พวกเจ้าทั้งสองคงกลายเป็นหนุ่มแล้ว...”

รับสั่งหยอกเอินเรียกให้เปาจื่อยิ้มกว้าง ก่อนเขาจะขยิบตาให้น้องชาย 

แล้วพาตวัเองเข้าประจบท่านย่าถงึแท่นบรรทม

“หวงจู๋หมู่ตรสัเช่นนี้ ฟังสดชื่นยิ่งพ่ะย่ะค่ะ หมนิจอืกบัหมนิเหมงิค่อย

ปลดกงัวล ขอให้หวงจูห๋มูท่รงมพีระพลานามยัสมบรูณ์เนิ่นนานด้วยพ่ะย่ะค่ะ!”

เมี่ยนเปาตดิตามพี่ชายมา ถงึเบื้องลกึแอบละล้าละลงัที่ต้องห่างมารดา 

ทว่าไป๋เฟินเหนยีงเหนยีงยงัส่งยิ้มให้เขาสะดวกใจอยู ่ทั้งสองจงึคกุเข่าเบื้องหน้า

ท่านย่า นัยน์ตาคนป่วยสะท้อนประกายกระตือรือร้น ยื่นล�าแขนขาวผ่องเข้า

แตะศอกหลานชายเป็นเชิงอนุญาต ก่อนรั้งมาใกล้ตัวเพื่อเพ่งพิศดังที่เกริ่น 

เอาไว้

ปฏกิริยิากระชุ่มกระชวยของพระนางถอืว่าปราศจากเค้าผู้ป่วยหนกั ที่

คนทั้งต�าหนกัเคยใจหายใจคว�่า เหน็ได้ชดัว่าโปรดปรานเสี่ยวหวงัจื่อฝาแฝดใน

ไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยยิ่งนกั

หลังคล�าหน้าลูบตาหลานชายที่ท�าท่าจะตัวไม่น้อยในอนาคตรอบหนึ่ง 

สภาพจติใจกบัร่างกายของเจยีงหวงไท่โฮ่วกฟ็ื้นฟูขึ้นอกี กระทั่งผู่กูกูยงัอดยิ้ม
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เอ็นดูองค์ชายน้อยที่ถนัดเจรจากับผู้ใหญ่ไม่ไหว แม้พระนางจะถูกโรครุมเร้า 

กแ็ทบจะบรรเทาหายทนัควนั

“หมนิจอืคดิถงึหวงจูห๋มูย่ิ่งนกัพ่ะย่ะค่ะ ที่นั่นเตม็ไปด้วยผูค้นแปลกตา 

อย่างไรก็ไม่อาจสนิทใจเท่ากับหวงจู๋หมู่ หากพวกเขาไม่กริ่งเกรงพระบารม ี

ฟู่หวง กป็ฏสิมัพนัธ์เว้นระยะกบัหมนิจอืหมนิเหมงิ...”

กล่าวจบเจ้าซาลาเปาลูกหนึ่งกลับขวัญทะเยอทะยานเทียมฟ้า ยื่นสอง

แขนเข้ากอดร่างเจียงหวงไท่โฮ่ว ทั้งส่งเสียงและถูพวงแก้มประกอบอย่าง

แสนสขุ ส่วนซาลาเปาอกีลูกจูโ่จมไม่ราบรื่นเท่า ส่งฝ่ามอือบอุน่เข้าจบัปลายนิ้ว

ท่านย่า ก่อนมองปลอบประโลมพระนางจนเจียงซูหยูเหมือนถูกหลานๆ รุม

กอด

ความเคยชนิที่ภายในหนาวสั่น ทั้งที่ในห้องหบัมกัจุดเตาอุ่นคลบัคล้าย

จะอ�าลาไป ตราบเท่าที่ข้างกายปรากฏหลานรักคู่นี้ห้อมล้อมอยู่ พระเนตร

แวววาวจงึเบนไปด้านไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟย นอกจากโฉมสะคราญจะบ�าเพญ็คุณ

ประโยชน์แก่แว่นแคว้น พระนางก็ต้องยกย่องเพิ่มเติมว่า ต๋าน่าหลันซือซือ 

อบรมบุตรทั้งสองได้ด ีอนาคตไม่แคล้วมเีกราะคุ้มภยนัตรายที่แกร่งกล้านกั

เฉยีงหมนิหลงเผชญิลวดลายสหีน้าไร้ความขดัเขนิของบตุรชาย กร็ะงบั

กิริยาขมวดคิ้วไม่อยู่ ภายในครุ่นค�านึงคลับคล้ายจะเจอปฏิกิริยาเช่นนี้ที่ไหน

มาก่อน ครู่หนึ่งโอรสสวรรค์ค่อยปรายตาดุภรรยาตัวน้อย นางกลบันั่งจิบชา

อย่างสงบเสงี่ยมท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นของย่าหลาน

เขาชักคุ้นเคยมากขึ้นทุกที ภาพดังกล่าวทับซ้อนลักษณะของใครบาง

คน ยิ่งหวงกุ้ยเฟยคนโปรดหลุบดวงตาสนี�้าตาลอย่างเปี่ยมพริุธ

ทว่าที่น่าหลนัซอืซอืเลี่ยงประกายเฉยีบคม ไม่เพยีงหลกีสายพระเนตร

กล่าวโทษ นางยงัแบ่งภาคสมองฟังเหล่าผวีงัหลวงซบุซบิกนัเซง็แซ่ มทีั้งเนื้อหา

เกี่ยวกบัพฤตกิรรมต้องสงสยัจากหลายฝ่าย และเบื้องหลงัสถานการณ์ปัจจบุนั

‘ซือเอ๋อร์ เจ้าสองเปานับวันวิชายิ่งพัฒนาสูงขั้น เห็นชัดว่าหวงไท่โฮ่ว 

ผู้ผ่านคลื่นลมหลายกระแสกไ็ม่สามารถจะตั้งป้อมรบัอย่างไรไหวแล้ว’
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แม้ดวงวิญญาณลู่กุ้ยเฟยจะชี้ชวนอย่างขบขัน ทว่ากลับหลอกคนเห็น

ผเียี่ยงนางไม่ส�าเรจ็ มใิช่แต่ละตนก�าลงัระเบดิพายุรษิยาเข้มข้นออกมาหรอืไร

สาวงามกระแอมเบาๆ กับขอบถ้วยชา ไม่อาจกลอกตาหรือขยับปาก

ค้านเหล่าบรรพชน พอดีกับหลางซื่อรายงานอาการของหวงไท่โฮ่วแล้ว เขาก็

อ�าลาไปปรุงโอสถอีกขนานแล้วกลับมาในห้องบรรทม ควันยังลอยอ้อยอิ่ง

ประหนึ่งหมอกคลุมผิวน�้า สีพระพักตร์เจียงซูหยูไม่เปลี่ยนแปลง แม้ทอด

พระเนตรลกัษณะร้อนจดัชดัเจน ท่าทางว่าต้องเสวยยามนี้จงึจะส่งประสทิธผิล

เตม็ที่

พอซาลาเปาน้อยหนัมาเหน็ถ้วยยาในมอืปรมาจารย์แพทย์ เปาจื่อกค่็อย

คลายอ้อมแขนแล้วกุลกีุจอขนัอาสา

“หวงจู๋หมู่ต้องเสวยพระโอสถตั้งสองขนาน ให้หมนิจอืช่วยเป่าบรรเทา

ความร้อนบ้าง ดหีรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ”

เจยีงซูหยูผงกพระเศยีรด้วยความรกัใคร่ ก่อนสงัเกตกริยิาชะเง้อคอดู

ข้างในถ้วยยา จมูกน้อยๆ ของเปาจื่อขยบัขยุกขยกิไม่พอ แนวคิ้วเดก็น้อยยงั

ผูกปมคบัข้อง ขณะร�าลกึตอนที่ตนเองป่วย ต้องดื่มยาจนขมตดิลิ้นหลายวนั 

กใ็ห้สงสารท่านย่าอย่างมาก

“หวงจู๋หมู่...”

เขาเรยีกเสยีงแห้ง แต่หวงไท่โฮ่วกลบัเหน็ขนั กระทั่งยกมอืปรามท่าที

คัดค้านจากผู้อื่น ประโยคทั้งหลายย่อมเอ็ดอึงแค่กลางล�าคอจอมจักรพรรดิ

สกุลเฉยีง

“มา... อายเจยีอ้าปากคอยแล้วนะ”

เปาจื่อค่อยคืนท่วงท่ากระตือรือร้น จ้วงช้อนลงตักขึ้นมาหนึ่งค�า น่า

ประหลาดที่ไอร้อนในถ้วยไม่ล่องลอยเหนอืช้อนด้วย น่าจะเป็นคณุสมบตัพิเิศษ

ที่ได้จากการปรุงสมุนไพรของหลางซื่อแล้ว

เมื่อพระนางเสวยเตม็ค�าค�าหนึ่ง รมิฝีปากกค็ลี่อย่างอบอุ่น

“อื้อ... อศัจรรย์ใจนกั สามารถสลายรสขมไปตั้งมาก จงป้อนหวงจู๋หมู่
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อกีค�าเรว็”

วาจาที่ประจกัษ์ไปทกุรูหขูองผู้คน ดูจะมหศัจรรย์เสยียิ่งกวา่โอสถที่จู่ๆ  

กห็มดรสขมเสยีอกี กระทั่งพระเนตรล�้าลกึของเฉยีงหลงหวงตี้ยงัตะลงึบ้าง

เปาจื่อไม่คอยช้า ตักแล้วเป่าลมเย็นลงบนช้อน ก่อนประคองป้อนถึง

พระโอษฐ์หวงไท่โฮ่วผู้ยิ่งใหญ่ พระนางมไิด้หยุดรงัเกยีจแต่อย่างใด เปิดปาก

รับเข้าไปเต็มค�า ทั้งส�าแดงสีหน้าชื่นอกชื่นใจดั่งสิ่งที่เพิ่งเสวยคือของหวาน 

รสโอชา ไม่ใช่ยาถ้วยที่ส่งกลิ่นฉุนเฉียว ซึ่งฟ้องคุณสมบัติไม่ชวนพิสมัยกับ

ประสาทสมัผสัด้านใด

ถอืเป็นมหาวาสนาที่แจ่มแจ้งต่อสายตาพวกเขาทั้งปวงแล้ว!

ระหว่างผูใ้หญ่กบัผูน้้อยประกาศสายสมัพนัธ์แนบแน่นไม่ธรรมดา ห่าง

ออกมาสกัเลก็น้อยกเ็ป็นเฉยีงหลงหวงตี้เสวยชากบัเครื่องหวานอยู่ ข้างกายยงั

มหีวงัหวงโฮว่ผูแ้สดงพฤตกิรรมคล้ายคลงึ จากนั้นค่อยไลต่ามความส�าคญัใน

สายตาเจ้าต�าหนัก เจียงกุ้ยเฟย แล้วจึงเป็นไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยที่มีปฏิกิริยา 

สงบนิ่งเช่นกนั

ทว่าด้วยช่วงเวลาที่จอมจกัรพรรด ิพระอคัรชายา และองค์ชายฝาแฝด

เสด็จไปดินแดนหรวนตี้ เจียงเลี่ยงซูที่เป็นสะใภ้รองคนโปรดยิ่งสามารถเดิน

เข้าออกเทยีนโส้วกงถนดักว่าหวงัหวงโฮ่ว ดงันั้นยามพระนางประชวรตดิแท่น

บรรทมย่อมได้นางปรนนบิตัดิูแล เฉยีงหมนิหลงจงึตรสัอาทรต่อเจยีงกุ้ยเฟย 

ก่อน

“ซูเอ๋อร์แลอ่อนเพลยีอยู่บ้าง หลายวนัมานี้คงล�าบากเจ้าพอควรแล้ว”

ถงึเค้าหน้าสาวงามจะดเูรี่ยวแรงกะปลกกะเปลี้ย แต่กร็กัษารอยยิ้มตรา

ตรึงผู้พบเห็น บังเกิดบรรยากาศคนงามรูปโฉมเปราะบาง ชวนให้วีรบุรุษ

ประคองถนอมดั่งเครื่องแก้วชดัแจ้ง

“ที่หม่อมฉันได้มีโอกาสทดแทนพระคุณของหมู่โฮ่ว ล้วนเป็นเพราะ 

พระเมตตาทั้งสิ้นเพคะ”

เจยีงกุ้ยเฟยเชี่ยวชาญเอ่ยให้คนเอน็ดู พอๆ กบัเชอืดเฉอืนโดยที่หลบ
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คมแทบไม่ทนัทเีดยีว และต่อให้ครอบครวัเฉยีงไม่ใช่ราชสกลุอนัเกรกิไกร แต่

เป็นตระกูลทั่วไปแล้ว สะใภ้ที่แต่งเข้ามาเหนื่อยแสนสาหสัเท่าไร ล้วนสวมลิ้น

นกสาลกิาเจรจาไม่เหนด็เหนื่อย ที่ต้องปรนนบิตัแิม่สามขีณะทุกข์กายทั้งนั้น

เนื่องจากประกอบกุศลอย่างเคร่งครดัในอาณาเขตพระโพธสิตัว์ หวงั- 

สเีจี่ยย่อมสละอาการทุรนทุรายลงมากแล้ว พระทยักลบัอดกระตุกสกัระลอก

ไม่ได ้พระนางจงึรบีก�าหนดจติ ทนัททีี่เสดจ็กลบัพระอารามหลวง จะโหมสวด

คาถาไล่มารกระทั่งจติวญิญาณผ่องแผ้วแล้วค่อยหยุดพกั

“หมู่โฮ่วมีเจ้าเคียงข้างก็สามารถเบาพระทัยได้มาก ไม่ทราบว่าก่อน 

หน้านี้พระอาการเป็นอย่างไรบ้างหรอื เจิ้นยากจะคาดเดาจรงิๆ”

ในเมื่อมารดาเอาแต่ให้หลานชายประจบประแจง ไม่ค่อยเหลียวแล 

มาทางตนเท่าใด เขาจึงซักกับผู้ดูแลอย่างเจียงเลี่ยงซูแทน ภาพที่บังเกิด

ทา่มกลางสายตาข้ารบัใช้ย่อมเป็นโอรสสวรรค์ใสใ่จเจยีงกุย้เฟยเกอืบทดัเทยีม

หวงัหวงโฮ่ว บางทอีาจเอนไปทางพระชายาสกุลเจยีงมากกว่าด้วย

สมกับเนื้อหาที่ครั้งหนึ่งเคยเล่าลือทั่วฉางอันว่า เฉียงหลงหวงตี้

โปรดปรานเจียงกุ้ยเฟยเหนือสตรีอื่นในตงกงมาก่อน แม้ยามนี้ไป๋เฟินหวง-

กุย้เฟยแห่งต�าหนกัดอกไม้ขาวกลายเป็นที่ใกล้ชดิสนทิเสน่หาบ่อยกว่า หวงช่าง

กใ็ช่จะสะบั้นวาสนาเก่ากบัเจยีงเลี่ยงซู

“หมู่โฮ่วประชวรด้วยพระอาการไข้ขึ้นสูง ปวดบิดภายในพระนาภีเป็น

ระยะๆ เพคะ ภายหลงัเสวยพระโอสถกร็ะงบัฤทธิ์โรคให้พระอาการทุเลา ทว่า

ไม่อาจหายขาด อากาศยามค�่าค่อนข้างหนาวสะท้าน ยามกลางวันกลับร้อน

อบอ้าวขึ้นมา กส่็งผลให้ข้อกระดกูปวดระบม ยากจะเคลื่อนไหวได้สะดวกเพคะ 

พอเสวยพระโอสถเกี่ยวกับไข้อักเสบค่อยดีขึ้นเพคะ ทรงลุกหรือประทับแล้ว

ตรสักบัหม่อมฉนัและคณะไท่ยไีหว แต่ป้องกนัไม่ให้พระอาการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนใหญ่จงึบรรทมประจ�าพระแท่นเพคะ”

เฉียงหมินหลงยังกังขาบางรายละเอียด เหตุใดคณะศิษย์เอกของ 

หลางซื่อประสบความส�าเร็จแค่ปรุงโอสถบรรเทา แต่พอหลางซื่อรีบกลับเข้า 
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วงัหลวง เขาเลอืกใช้สมุนไพรที่หาได้เฉพาะอาณาเขตหรวนตี้ขึ้นมา กส็ามารถ

รกัษาอาการหายขาดได้ ทั้งเทยีบยาประกอบด้วยสองขนานเหมอืนหนึ่งถอนพษิ 

อกีหนึ่งบ�ารุงสุขภาพ

ถงึกลิ่นโอสถสองถ้วยผดิแผกเพยีงน้อยนดิ ฆานประสาทโอรสสวรรค์

กลบัแยกแยะได้จดัเจน ไม่ใช่เขาต้องกล�้ากลนืสารพดัพษิรกัษาชวีติเอาไว้ ขณะ

ถามถึงกระถางเก้าลูก แล้วขึ้นเป็นหนึ่งในใต้หล้าหรือ ถ้วยแรกฉุนน้อยกว่า 

ถ้วยหลงั ทว่ากลิ่นยิ่งจางยิ่งหมายความว่ามสีดัส่วนเป็นพษิสูง...

หรอืนี่คอืหลกัการพึ่งพาพษิล้างพษิ แต่ไฉนปรมาจารย์แพทย์เฒ่าไม่พดู

ถงึวธิรีกัษาสกัหน่อย แน่แท้ว่ามจีุดประสงค์อ�าพรางเงื่อนง�า!

“แล้วหลงัหลางซื่อมาถงึเล่า...”

เจยีงเลี่ยงซูส่งยิ้มสดใส ละม้ายปรดีายิ่งที่หลางไต้ฟูกลบัจากชายแดน

ได้ ราวกบัถ้าขณะนี้พวกเขายงัเดนิทางอยู ่นางคงรู้สกึเหมอืนเผชญิหน้ากบัทาง

ตนั ทั้งหนกัอกทั้งอดึอดัใจที่ไร้ความสามารถแก้ไขทุกข์ของผู้ใหญ่ ได้แต่เฝ้าดู

พระนางยามปวดทรมานอย่างปรารถนาแบ่งเบาเท่านั้นเอง

“พอหลางไต้ฟูมาถึงเทียนโส้วกง ก็ไม่เสียเวลาสอบถามพระอาการกับ 

ผู้ใด จบักระแสที่ข้อพระกร จากนั้นกเ็ร่งรดุไปปรงุโอสถถ้วยแรก ก่อนทลูถวาย

ด้วยตนเองทันทีเพคะ หลังจากหมู่โฮ่วเสวยเข้าไป พระอาการกลับหายเป็น

ปลิดทิ้งทันที หลางไต้ฟูท่านนี้ วิชาการแพทย์สามารถเชิดชูเป็นหนึ่งเดียวใน 

ใต้หล้าอย่างแท้จรงิเพคะ”

สายตาที่สบพระเนตรเฉยีงหลงหวงตี้ไร้ม่านควนัคลี่คลุม โอรสสวรรค์

จงึเชื่อว่านางทราบแค่นั้น ไม่ตดิค้างในพระทยัอกี ค�าตอบสมควรเค้นเอาจาก

หลางไต้ฟูเป็นส�าคญัพอแล้ว

เมื่อโอสถหมดถ้วย ซาลาเปาน้อยก็ออดอ้อนท่านย่า สร้างกระแส

สรวลเสที่ปรับบรรยากาศภายในจนกระจ่างแจ้ง ห่างไกลยามองค์ชายน้อย 

ทั้งสองไม่อยู่ยิ่งนัก ทั้งประโลมกล่อมอารมณ์เจียงหวงไท่โฮ่ว ทั้งบรรจุพลัง

ความสุขไม่ขาดสาย สลายเค้ามรสุมที่รอเวลาพดัล้างผู้คนโดยพลนั
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“แน่ใจได้ว่าผู้ชราอย่างอายเจยีแขง็แรงดแีล้ว แต่พวกเจ้าทั้งคู่นี่ส ิ เพิ่ง

เดนิทางมาถงึ ท่าทางอ่อนเพลยีกนัจะแย่แล้วกระมงั”

พระนางออกหน้าดงันี้ ซาลาเปาน้อยต่างตระหนกั นบัแต่ออกเดนิทาง

ไกล สุขภาพไป๋เฟินเหนยีงเหนยีงกอ็่อนแอยิ่ง แว่วว่าคนป่วยกบัคนป่วยต่าง

ปลดปล่อยบางอย่างที่เหนี่ยวน�าคนแขง็แรงให้แย่ลง หรอืบางทอีาจเกดิการแลก

เชื้อโรคระหว่างกนั ย่อมไม่เป็นผลดตี่อคนที่พวกเขาล้วนใส่ใจทั้งสอง

ชั้นเชงิเปาจื่อแพรวพราวกว่าน้องชายแฝด เขาจงึแอบก้มหน้าหาวหวอด 

เจียงซูหยูทอดพระเนตรกิริยาหลานชายไม่คลาด ย่อมเชยคางเด็กชายขึ้นมา 

ยามพบรอยยิ้มเขินอายพร้อมตาแวววาวฉ�่าน�้า พระนางก็ทรงหัวเราะด้วย

สุรเสยีงกงัวาน

“ดสู ิกลนืหาวจนน�้าตาคลอเบ้าหมดแล้ว ไปๆ ไปพกัผ่อนกนัก่อน ค่อย

กลบัมาหาอายเจยีใหม่”

เฉียงหมินหลงได้ยินมารดาตรัสไล่ซาลาเปาจอมออเซาะแล้ว เขาย่อม

จบสนทนากบัเจยีงกุย้เฟยบ้าง เปาจื่อกบัเมี่ยนเปายงัแอบดื้อดงึไปพลางขยี้หาง

ตาไปพลางให้ผู้ใหญ่เอน็ดอูยูค่รู่หนึ่ง ค่อยย้อนมาหาพระอคัรชายาคนงาม จาก

นั้นสามคนแม่ลูกจงึทูลลาเจยีงหวงไท่โฮ่ว เฉยีงหลงหวงตี้ และหวงัหวงโฮ่ว

พอปราศจากผูใ้หญ่ปรามเอาไว้ พวกนางกก็ลบัไป๋ฮวากงได้ทนัท ีคล้อย

หลังหลานชายคนโปรดแล้ว เจียงซูหยูจึงประกาศท่าทีว่าจะบรรทมกลางวัน 

ท�าให้โอรสสวรรค์ พระอคัรมเหส ีและพระชายาเจยีง จ�าต้องแยกย้ายกนักลบั

ต�าหนกัตนเช่นกนั

ทว่าหลายสายตายังสอดส่องไม่ลดละ เมื่อหวงช่างตรัสเฉพาะเจียง

กุ้ยเฟย ท�าเอาโฉมสะคราญผู้อ่อนหวานของวงัหลวงเผยสสีนัเอยีงอายออกมา 

ก่อนทั้งสองจะขึ้นเกี้ยวไปทิศตรงกันข้ามกับหวังหวงโฮ่ว ที่เสด็จกลับเทียน- 

เฟิ่งหวงกงอย่างเดียวดาย แม้สองข้างพระนางจะขนาบด้วยข้าหลวงคนสนิท

เช่นหมี่ฉางยวี่กบัเมิ่งจงกงเสวยีซื่อสื่อ
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ยามคณะเดินทางไปหรวนตี้เข้าถึงต�าหนักดอกไม้ขาว เผิงซู่ก็ยินด ี

น�าผู้คนมาต้อนรับนายหญิงกับนายน้อย ต่อให้พวกเขาพยายามสงวนกิริยา 

ทว่าใบหน้าส่วนใหญ่ล้วนเบกิบานชดัเจน ท่าทางซาลาเปาน้อยท�าให้คนเขาคดิถงึ

ไปทั่ว ไม่เว้นกระทั่งเผงิซู่ที่เคร่งระเบยีบปกครองแล้ว แค่ของฝากไร้ราคาค่า

งวดจากพวกเขา นางยงัเทดิทูนใกล้เคยีงสมบตัสิูงส่ง

น่าหลนัซอืซอืรงัเกยีจคราบไคลที่เกาะกายไม่น้อย เพราะตลอดเส้นทาง

ที่เร่งรบีมา พวกนางแทบไม่มโีอกาสขดัขี้ไคลสะสมสกันดิ นอกจากนี้ตวัรถม้า

กเ็ขย่าโยกเยกไปมา ล้อย�่าบดแง่หนิขรุขระบ้าง หล่นกระแทกก้นหลุมดนิบ้าง 

พอกลบัมาถงึสถานที่ส่วนตวัแล้ว นางย่อมกระตอืรอืร้นอาบน�้าที่สุด

ร่างขาวผ่องผ่อนเส้นสายท่ามกลางสายน�้ากรุน่หอม เปลอืกตาหลบัพริ้ม

ช้าๆ ทว่าในห้วงความคิดกลับเคลื่อนไหวอยู่ เหมือนกิริยาขยุกขยิกของนาง

ขณะร่วมรถม้าคนัเดยีวกนั คงแหย่เฉยีงหมนิหลงจนร�าคาญลกูตาไม่น้อย เขา

ถึงเสียสละหน้าตักให้หนุนศีรษะพัก แต่ยังยากจะสบายใจอีกนั่นแหละ โดย

อย่างยิ่งมพีวกผผีลดัโผล่รายงานสถานการณ์วงัหลวง

หญงิสาวลมืตาสอี�าพนัขึ้น เฉยีงหมนิหลงคงพอทราบแล้ว หลางซื่อกุม

ความลับการรักษาเจียงหวงไท่โฮ่วเอาไว้มิดชิด แน่นอนว่าปรมาจารย์แพทย์ 

คงไม่สามารถสารภาพง่ายๆ ดงักรณอีื่น เมื่อเจยีงซูหยูคอืผู้ออกค�าสั่งเอง!

มอืเรยีวขาววกัน�้ามาลูบผวิหน้า กลิ่นหอมอ่อนๆ ชโลมผวิพรรณ และ

แตะปลายจมูกให้อารมณ์โปร่งใส กล้ามเนื้อในร่างกายที่เครียดตึงติดต่อกัน

เหมอืนสมัผสัอสิระตามไปด้วย

นายหญงิช�าระกายอยู่ตามล�าพงั เสยีงน�้าทอดจงัหวะเงยีบครู่หนึ่งแล้ว 

ชรีนัเกรงว่าอกีฝ่ายจะหลบัขณะแช่ร่างกระทั่งเกดิอนัตรายขึ้น จงึส่งเสยีงเบาๆ 

หยั่งเชงิจากฉากพรางตา น่าหลนัซอืซอืค่อยลุกขึ้นไปสวมชุดคลุมซบัน�้า ก่อน

ผลดัตวัในอกีหนค่อยออกมานั่งให้นางก�านลัสาวช่วยปรนนบิตัิ

โฉมสะคราญเอนหลงับนตั่งไม้จื่อถาน5 ทอดเรอืนผมจากพนกัดั่งม่าน

ไม้สนี�้าตาลแดง ชรีนัจงึขยี้เส้นผมนายหญงิ แก้มกอ็ุ่นร้อนเข้าเรื่อยๆ ภาพคน
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งามผิวพรรณผุดผ่องยามผ่อนคลายก�าลังกระจายเสน่ห์เหนือปุถุชน กระตุ้น

ไม่เลอืกหวัใจสตรดี้วยกนั กระทั่งเต้นตกึตกัได้

พออาภรณ์ตวัในเนื้อบางผกูสายหลวมหน่อย และปราศจากเงาเอี๊ยมบงั

ทรงด้วย สาบเสื้อย่อมแง้มแนวกระจ่างนุ่ม เป็นสขีาวละเอยีดลออนกั พจิารณา

ร่วมกับสัดส่วนโค้งเว้าอวบอิ่มที่ชุบกลิ่นอายเย้ายวน ก็ท�าให้ไม่อาจระงับใจที่

คอยแต่ตะบึงเตลิดอย่างแท้จริง ไม่น่าแปลกใจไฉนเรือนร่างเดียวกันนี้ถึง 

ยดึครองที่ทางชดิเชื้อกบัจอมจกัรพรรดสิกุลเฉยีงเกนิใคร

ส่วนน่าหลันซือซือสัมผัสแต่ความสุขกายกับสบายหนังศีรษะ กว่าผม

จะหมาดแล้วแห้งนางก็ผล็อยหลับคาตั่งไปเรียบร้อย ย่อมไม่สามารถรับรู้ถึง

สายตากบัหวัใจของสาวน้อยคนสนทิขณะวิ่งวุ่นอยู่คนเดยีว เนื่องจากอทิธพิล

รูปโฉมล�้าเลศิยามหลบัใหลแม้แต่น้อย

ขบวนโอรสสวรรค์เสดจ็ถงึเทยีนหลงกง ไม่เพยีงปรากฏราชกจิกองโต

ให้สะสาง ยังมีเนื้อหาคลุมเครือจากเทียนโส้วกงที่บรรจุแน่นอกด้วย พอเจ๋อ

กงกงไปตระเตรียมที่สรงน�้าเสร็จสิ้น พระวรกายสูงใหญ่จมสู่ความเย็นชื่นใจ

แล้ว ย่อมขับเหล่าข้าราชบริพารไปหมด เปิดช่องให้เงาที่แอบตามมุมเครื่อง

เรอืนคุกเข่าลงแสดงตวั

“ทูลหวงช่าง ยามหวงโฮ่วกับเจียงกุ้ยเฟยประทับด้วยกัน หลางไต้ฟ ู

ไม่ได้ทูลอธบิายพระอาการแล้วท�าการรกัษาทนัท ีกระทั่งสามารถวนิจิฉยัเบื้อง

พระพกัตร์หวงไท่โฮ่วเพยีงล�าพงั เขากลบัทลูว่าพระนางทรงต้องพษิพ่ะย่ะค่ะ!”

พระเนตรที่หลุบดูคลื่นน�้าตวัดขึ้นทันใด และยังสาดประกายดุร้ายดั่ง

ส�าแดงกระบวนท่าพฆิาตด้วย แรงกดดนัจงึอดักระแทกกลางอกราชองครกัษ์

ให้เขาทรมานเลก็น้อย ทว่าจ�าต้องฝืนกราบทูลต่อ

5 ไม้จนัทน์แดง เนื้อแน่นแขง็ มสีดี�าม่วงหรอืด�าแดง ลวดลายเป็นเส้นละเอยีด เจรญิเตบิโต

ช้า จงึท�าให้มรีาคาแพง
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“พิษขนานนี้บันทึกในต�าราแม่เฒ่าเผ่าหรวนตี้ หลางไต้ฟูได้คัดลอก 

กลบัมาศกึษาด้วย เขาสามารถปรุงโอสถถอนพษิ และปรุงโอสถส่งเสรมิพระ

พลานามยัหวงไท่โฮ่ว พระนางจงึทรงหายดอีย่างอศัจรรย์ แต่เพราะจดัเป็นพษิ

ประเภทสะสมแล้วท�าลายอวยัวะภายใน เบื้องต้นมกัแสดงอาการคล้ายเจบ็ป่วย

จากอากาศเปลี่ยนแปลง ประกอบกับพระนางมีธาตุบกพร่องบริเวณพระนาภ ี

จงึปรากฏสญัญาณจากบรเิวณดงักล่าวก่อน 

“คาดว่าหวงไท่โฮ่วเสวยพษิต่อเนื่องอย่างน้อยสี่ถงึห้าปักษ์6 แต่หลางซื่อ

ตรวจสอบที่มาไม่พบ หวงไท่โฮ่วจงึทรงก�าชบัให้รกัษาความลบัเอาไว้ กระหม่อม

กก็�าลงัตดิตามร่องรอยผู้ลงมอืกบัสบืหาเจตนาอยู่พ่ะย่ะค่ะ!”

เฉยีงหมนิหลงมุ่นแนวคิ้ว

“ระหว่างเจิ้นอยูข้่างนอกวงัหลวง ไม่มใีครเคลื่อนไหวผดิสงัเกตบ้างหรอื”

บุรุษไร้หน้ากุมก�าปั้นหนกัแรงขึ้น

“ไม่ปรากฏชัดเจนพ่ะย่ะค่ะ มีแค่หวังหวงโฮ่วกับเจียงกุ้ยเฟยผลัดกัน

เสดจ็เข้าออกเทยีนโส้วกง เนื่องจากชนดิพษิมาจากแดนไกลแล้ว ผู้พอเข้าถงึ 

นอกจาก...”

ครั้นราชองครกัษ์ลบัเงยีบเสยีง จอมคนกลบัแค่นหวัเราะขึ้นมา

“ท�ามนัสารภาพให้จงได้ ว่าที่แท้ลอบก่อการกบัใครอยู่!”

“พ่ะย่ะค่ะ!”

เงาลกึลบัสนองบญัชา แต่กลบัไม่ยอมจากไป เขาจงึจดจ้องให้อกีฝ่าย

ค้อมศรีษะต�่าอกีขั้น

“ยงัเหลอืเรื่องอะไรอกีเล่า”

“ทูลหวงช่าง หลงัเทศกาลหยวนเซยีวที่เคลื่อนขบวนเสดจ็จากวงัหลวง 

ไม่อาจทราบว่าหวงไท่โฮ่วทรงบนัดาลโทสะกบัเจยีงกุ้ยเฟยด้วยเรื่องใด เพราะ

มผีู้เยี่ยมยุทธ์แฝงกายอารกัขาอยู่พ่ะย่ะค่ะ...”

6 ประมาณสองเดอืน
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พระพกัตร์ถมงึทงึผนัแปรด้วยกระแสสนเท่ห์ หมูโ่ฮ่วทะเลาะกบัซเูอ๋อร์

อยา่งนั้นหรอื ถอืว่าเป็นเหตุการณ์ชวนอศัจรรยใ์จ ซ�้าทั้งสองยงัทุ่มเถยีงกนัแค่

แผ่วเบาในเทยีนโส้วกง!

“เจิ้นรู้แล้ว ไปได้ ไปติดตามให้เข้มงวดขึ้น ระวังไม่ให้ใครรู้ตัวก่อน 

เดด็ขาด!”

“พ่ะย่ะค่ะ! กระหม่อมขอทูลลาพ่ะย่ะค่ะ!”

แล้วเงารูปสูงใหญ่กข็ยบัพุ่งหายไป ประดุจภูตผถีูกอาคมเรยีกมา



เก้าสิบสอง
เปิดกลกวนกระดาน

เฉยีงหลงหวงตี้ ไป๋เฟินหวงกุย้เฟย เอ้อหวงัจื่อ และซานหวงัจื่อ ทราบ

ข่าวประชวรของหวงไท่โฮ่วแล้วเสด็จเข้าเฝ้าพระนางอย่างเร่งด่วน ต่อมา 

ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่แวดล้อม จอมจักรพรรดิประทับที่เทียนหลงกงช�าระ

ฎกีาที่เรยีงกองคอยประจ�าห้องทรงพระอกัษร ขณะพระอคัรชายาคนโปรดพกั

หนึ่งคนื ยามเฉนิ7 ของวนัใหม่ต้องเสนอตวัแบ่งเบาธรุะฝ่ายในจากหวงัหวงโฮ่ว 

กบัเจยีงกุ้ยเฟย กระทั่งองค์ชายน้อยฝาแฝดยงัคร�่าเคร่งศกึษาที่อี้เทยีนกง หลงั

ขาดบทเรยีน เรยีนช้ากว่าสหายร่วมส�านกัถงึแปดปักษ์8 พลงังานขยนัจ�าต้อง

แขง็กล้ามากหน่อย

ปลายปักษ์ต้าสู่ก่อนย่างสู่ฤดูผลดัใบของปักษ์ลี่ชวิ9 พรรณไม้ทั่วแคว้น

จิ้นที่พอฟื้นสภาพจากหายนะซยิ่ะ กท็ยอยปลดส่วนแห้งกรอบ ไม่ต่างกบัการ

โปรยสีน�้าตาลแดงลงตบแต่งพื้นดินนัก ทว่าอากาศช่วงสลับเปลี่ยนมักกลั่น

7 เวลา 07.00 น. - 08.59 น.
8 ประมาณสี่เดอืน
9 ประมาณวนัที่ 7 - 9 เดอืนสงิหาคม ที่ดวงอาทติย์ท�ามุม 135° องศา เริ่มฤดูใบไม้ร่วง
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หยาดฝนโปรยละอองบ้าง บางพื้นที่เลยคงใบเขยีวขจเีอาไว้อยู่

อย่างไรมวลอากาศร้อนเริ่มอ่อนก�าลงัลง ท�าให้พอเบื้องบนปลอดโปร่ง 

กระแสลมย่อมพัดเย็นพอชื่นอกชื่นใจ ช่วงค�่าคืนค่อยผสมลมยะเยือกผิวสัก

หน่อย คราวอรุณรุ่งสาดแสงทอง ทั่ววงัหลวงกอ็าบบรรยากาศแจ่มใส บรรดา

ข้าราชบริพารที่ปฏิบัติงานต่างกิริยากระชุ่มกระชวย ไม่ได้รู้สึกก้าวหนึ่งเหงื่อ

ไหล ก้าวหนึ่งโชยกลิ่นขี้ไคลเหมอืนที่ผ่านมา 

คงไม่เป็นที่ประหลาดใจเท่าไร หากหลี่เต๋อเฟยหนึ่งในสี่พระชายาขั้น

หนึ่ง ชั้นเอกของจกัรพรรด ิผูเ้ป็นถงึซื่อฟเูหรนิแห่งเทยีนเหมยกง10 จะพาคณะ

คนมาชื่นชมอุทยาน ระหว่างคอยเวลาเข้าเฝ้าหวงัหวงโฮ่วที่เทยีนเฟิ่งหวงกง

เมื่อหลี่หลานจิงได้ยินว่าหวงไท่โฮ่วประชวรหนัก นางก็เร่งรุดไปเยี่ยม

เยือนตามความเหมาะสม แต่ตนเองไม่ถนัดอยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ ทั้งไม่เป็นที่

โปรดปราน ด้วยสถานะสะใภ้ราชวงศ์เฉยีงที่อ่อนบทบาท ไม่บงัควรเทยีวเข้า

ออกบ่อยๆ เหมอืนหวงัสเีจี่ยกบัเจยีงเลี่ยงซ ูเนื่องจากคนหนึ่งคอืพระอคัรมเหสี

ผูค้รองมงกฎุหงส์แดง อกีคนกเ็ป็นซื่อฟเูหรนิขั้นสงูสดุและพระนางโปรดปราน

อย่างยิ่ง ย่อมไม่สามารถเทยีบชั้นกนัได้

สาเหตุหลกัที่นางคงสถานะเต๋อเฟยไว้ได้ นอกจากวางเฉย หลี่หลานจงิ

ยงัละเลยจดุรุง่โรจน์และจดุเสื่อมทรามของวงัหลวง ประหนึ่งถอืคตผู้ิไม่ท�าอะไร

ผดิพลาดคอืผู้ไม่ลงมอืท�าอะไร

นางเป็นบตุรสาวภรรยาเอกของฉางอนัจ่งตู11 บางยุคบรรพบรุษุสกุลหลี่

ด�ารงสถานะต้าเจียงจวิน12 บางยุคถูกแต่งตั้งเป็นไท่ฉางดูแลหอไท่เมี่ยว13 

บรรยายได้ว่าพวกเขาแปลงแนวทางรับราชการ ไม่กีดกันด้านอู่หรือเหวิน 

10 ต�าหนกัเหมยฟ้าหรอืต�าหนกัเหมยสวรรค์
11 ข้าหลวงประจ�ามณฑลฉางอนั
12 แม่ทพัใหญ่
13 ศาลบรรพชนของจกัรพรรดิ
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ประวตัสิายสกุลหยั่งรากมั่นคงและยาวนานจวบปัจจุบนั แต่กลบัไม่เคยเข้าถงึ

ต�าแหน่งสูงสุดของราชส�านักสักสมัย เพราะเหตุนี้หลี่หลานจิงจึงคู่ควรเป็น

เต๋อเฟยในเฉยีงหลงหวงตี้

จะกล่าวว่าหลังคืนถวายตัวตามราชประเพณี โอรสสวรรค์ผู้หนุ่มแน่น

และหล่อเหลาเมตตานาง กป็รากฏอยู่บ้างเลก็น้อย คล้ายไม่โปรดปราน แต่ไม่

ทรงหมางเมนิ คงเกดิจากที่ต่างล้วนครองคู่โดยธรรมเนยีม เฉยีงหมนิหลงคอื

อัจฉริยบุคคลผู้หนึ่ง มีหรือจะวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเนื้อแท้โฉมสะคราญสกุลหลี่

นยิมปลกีวเิวก

หลี่หลานจิงร่วมบรรทมด้วยหนึ่งปักษ์ ค่อยประจักษ์กับธรรมชาติว่า

หวัใจผู้คนกซ็บัซ้อนเกนิรูปกายอยู่แล้ว ดงันั้นพระทยัจกัรพรรดยิ่อมลกึล�้ายิ่ง

กว่าธรรมดา คราวต้องถวายการปรนนิบัติในเทียนเหมยกง โฉมงามจึง

เคร่งครดัปฏบิตัใิห้พงึใจกบัถูกขนบ จากนั้นเฉยีงหลงหวงตี้จะเสดจ็คนืเทยีน-

หลงกงตามแบบแผน โดยประพฤตเิท่าเทยีมกนัทุกต�าหนกั

กระทั่งสตรบีรรณาการจากหรวนตี้เดนิทางมาเข้าเฝ้า ต๋าน่าหลนัซอืซอื

ขวนขวายความโปรดปรานเป็นอนัดบัหนึ่ง แต่เพราะนางฉดูฉาดเกนิไป ซ�้าหลง

ละเลงิกบัฉากลวงตาที่จกัรพรรดบิรรจงวาดด้วยฝีพระหตัถ์ สุดท้ายนกที่โผล่

หวัออกมามกัจะถูกยงิก่อน

ทว่าหญิงสาวอดสรรเสริญอีกฝ่ายไม่ได้ สุดท้ายก็ปีนป่ายพ้นทัณฑ์

ต�าหนกัเยน็ส�าเรจ็ รบัราชทนินามกบัต�าหนกัส่วนตนคนื แล้วยงัได้รบัการแต่ง

ตั้งเป็นไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยภายหลงั คอืยอดพธูผู้เพยีบพร้อมทั้งรูปทั้งไหวพรบิ 

ปลกุระลอกขบถจนหวงัหวงโฮ่วล่มจม ถอืเป็นสตรทีี่ใช้ชวีติเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย

แท้ๆ

หลี่หลานจิงร�าลึกโอกาสที่เคยหยุดมองคนให้กระจ่าง ขณะนั้นต๋าน่า-

หลันซือซือร่วมโดยสารเจียนอวี๋ของเทียนซงกงกับเจียงกุ้ยเฟย ทั้งที่เพิ่งโดน

นางพญาเฟิ่งหวงลงโทษคดัระเบยีบปกครองและกฎบงัคบัราชส�านกัมา เหล่า

โฉมงามในรั้ววงัหรูหรานี้ล้วนแต่พอกพูนเพลงิรษิยาท่วมหวั
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แต่วนัเดยีวกนันั้น จู่ๆ  นางกค็ดิแปลกแยกขึ้นมา ปรารถนาใช้ชวีติเสี่ยง

เป็นเสี่ยงตายแลกอสิระสกัหนบ้าง พอกลบัมาถงึต�าหนกั ใจหลี่หลานจงิค่อย

สลายเรี่ยวแรง อย่างไรพระชายาในจกัรพรรดเิช่นนาง... อยู่ย่อมเป็นคนของ

เฉียงหลงหวงตี้ ตายก็เป็นวิญญาณของเฉียงหลงหวงตี้ ท�าให้ถดถอยเท่าไร 

ยงัรู้สกึไม่พอ

ระหว่างจดจ่อกบัภวงัค์ ร่างอรชรคล้ายสะดุง้ตื่นกะทนัหนั ถงึแรงกระทบ

ไหล่ไม่ได้มากพอท�าให้เจ็บปวดหรือเกิดบาดแผล ทว่าตระหนกเพราะเสียง

เอะอะจากนางก�านลัคนสนทิ ที่บงัเอญิชนเข้ากบัคนผู้หนึ่งเตม็เหนี่ยว

ล�าพงัปวดหน้าผากซึ่งฟาดกบัคู่กรณ ีลี่เจยีนยงัพออดกลั้น ทว่านางถงึ

ขั้นถลาไปกระแทกไหล่นายหญงิ จงึเกนิระงบัโทสะเอาไว้จรงิๆ

“โอ๊ย! เดนิมาได้ ไร้ตาบนใบหน้าหรอืไร เอ๊ะ... นี่เรยีกว่าจงใจขวางขบวน

เสดจ็เต๋อเฟยเหนยีงเหนยีง แล้วซุ่มท�าร้ายกนัใช่หรอืไม่!”

หน้าตาลี่กงปี้ดุร้ายนกั แต่ที่นางสามารถกางท่าเอาเรื่องราว ส่วนหนึ่งก็

มพีรรคพวกช่วยพยุงทนัท่วงท ีต่างกบัฝ่ายตรงข้าม พอชนแล้วกห็งายหลงัผงึ 

จะไปกล่าวโทษหนทางคบัแคบว่าปลกูพุ่มไม้หนาแน่นบดบงัทศันวสิยัผูค้น ไม่สู้

ชี้นิ้วด่าคู่กรณใีห้หายเจบ็ดกีว่า

ลี่เจยีนถลงึตาใส่คนล้ม อกีฝ่ายเป็นสตรสีวมชุดสซีดี ด้ายเริ่มรุ่ยออก

มาเล็กน้อย แต่กลับไม่ใช่ลักษณะเครื่องแต่งกายนางข้าหลวงหรือนางก�านัล

ทั่วไป ฉะนั้นย่อมหมายถึงสนมชั้นต�่า ยิ่งปราศจากเงาผู้ติดตาม ไม่ใช่โดน

จกัรพรรดหิมางเมนิกอ็าจต้องทณัฑ์ลดสถานะอย่างหนกั

กิริยาคู่กรณีก�าลังงอแขนขาปกป้องบางอย่างอยู่ หากมีสิ่งให้รู ้จัก

หวงแหน ไฉนกล้าเดนิไร้ตาในวงัหลวงดงันี้ ไม่รกัตวักลวัตายแม้แต่น้อย!

หญงิสาวที่ลี่กงปี้คาดว่าคอืนางสนมชั้นล่างและต้องโทษอยู่ เมื่อได้ยนิ

วาจาอนัตรายเข้า นางกผ็ลผีลามลุกขึ้น แต่ยงักอดเอว ก้มศรีษะต�่า ปล่อยผม

เผ้ายุ่งเหยิงหล่นบังหน้าตา ขั้นแรกหลี่หลานจิงแทบไม่ให้น�้าหนักคนสักจิน 

กระทั่งสงัเกตของรกัที่อกีฝ่ายพยายามรกัษา นางค่อยท�าตาพองพลางตวาด
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“เจ้าเป็นใคร!”

ถึงตรงเข้าชนขอบเขตที่หลีกเลี่ยงมาตลอด หลี่เต๋อเฟยกลับไม่อาจ

ปล่อยวาง ค�าถามที่หลุดจากปากย่อมดุร้าย ท�าสะดุดหูทั้งคณะ ทว่าคนของ

นางพอประเมินว่าเหนียงเหนียงบันดาลโทสะ เนื่องจากผู้ล่วงเกินไม่รู้จักรีบ 

ขอขมาโทษก่อน ลี่เจยีนจงึถลงึตาใส่ร่างที่เพยีรบบีตวัลบีข้างหน้า

ทว่าบคุคลดงักล่าวยงัจะแขง็ทื่อเป็นตอไม้ผดิกาลเทศะ ไม่เพยีงกระตุน้

อารมณ์เกรี้ยวกราดของผู้ติดตาม ยังย�้าท่าทีเปี่ยมพิรุธต่อสายตาหลี่หลานจิง 

ผู้สูงศกัดิ์กว่าย่อมตะคอกดงัขึ้น

“ข้าถามว่าเจ้าเป็นใคร!”

ด้วยสุ้มเสียงกระด้างของนายหญิงที่ขึ้นชื่อรักสงบผู้หนึ่งในวังหลวง  

ลี่กงปี้จงึมุ่งมั่นไม่ปล่อยคนไปโดยง่าย ยิ่งฝ่ายตรงข้ามไร้อ�านาจคุ้มครอง จะ

ข่มเหงอย่างไรคงปราศจากใครช่วยเรยีกร้องความเป็นธรรมให้ ไม่เหมอืนพวก

ตนที่ล้วนได้หลี่เต๋อเฟยปกป้อง

ลี่เจยีนสบตากบัพรรคพวก ทุกคนค่อยโอบล้อมคู่กรณเีอาไว้ตรงกลาง 

ป้องกนัการหลบหนกี่อนค�าตอบกระจ่างชดั สมปรารถนาของหลี่เต๋อเฟยแล้ว 

ร่างน้อยหนัรหีนัขวางกพ็บแต่สหีน้าเอาเรื่องตกีรอบ ครั้นจะวิ่งพุง่ชนใครสกัคน

เปิดทางออก กลบัโดนขนัทรี่างสูงสองคนประกอบยดึไหล่

“หลี่เตอ๋เฟยตรสัถามตั้งสองครั้งแล้ว ดูๆ  กม็ช่ีองปากเหมอืนผูอ้ื่น เหตุ

ใดไม่ตอบค�าถาม สงสยัอยากถูกดงึลิ้นออกมาลงโทษ!”

ลี่เจยีนตเิตยีนก่อนย่างเท้าเข้าไปกระชากคางเจ้าตวัที่เอาแต่ก้มหลบขึ้น 

ให้นายหญงิพจิารณาได้ถนดัถนี่

หลี่หลานจงิกระตุกหวัคิ้ว หลงัสบกบัดวงตาใต้เส้นผมหยาบยุ่ง นางก็

สัมผัสลักษณะไม่ชอบมาพากล ราวกับตนเองเพิ่งพาทั้งตระกูลเผชิญหน้ากับ

กบัดกัมรณะ ทว่าสิ่งที่อกีฝ่ายก�าลงัหวงแหน เปรยีบเสมอืนแก่นชวีติของนาง 

ฉะนั้นแม้รู้ผลกลบัยนืยนัจะฝ่าไปข้างหน้า

“ไอ่ไฉเหรนินี่เอง! ข้ากน็กึว่าใครเสยีอกี...”
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ลี่เจยีนเอ่ยเย้ยหยนั

ถึงทั้งคางเจ็บแปลบด้วยคมเล็บจิกเนื้อ ไอ่ฝูชุนก็ไม่ขัดขืน ทั้งยังไม่

ปรปิากคร�่าครวญ หลี่เต๋อเฟยพจิารณาท่าทแีล้วส่งสญัญาณเรยีกลี่เจยีนมาหา

ตน หลงัคนหนึ่งสั่งความ คนหนึ่งรบัเนื้อหาข้างหู ครู่หนึ่งลี่กงปี้ค่อยหวนคนื

มายงัเบื้องหน้าไอ่ไฉเหรนิ แม้ภายในใจคนสนทิมเีหตสุงสยัเคลื่อนไหวอยู ่ทว่า

นางเลอืกเชื่อฟังก่อน

“ไอ่ไฉเหรนิ... ที่ชนคนแล้วไม่ขอโทษกแ็ล้วไป เหตุใดต้องแสดงท่าทาง

ชวนสงสยัไม่เลกิเช่นนี้ พยายามปกป้องอะไรเอาไว้หรอื เอ... ไม่ใช่ว่าไอ่ไฉเหรนิ

ซ่อนของที่ลกัขโมยใครมาหรอกนะ”

พอได้ยนิประโยคกล่าวหาเจาะจงขั้นนี้ ไอ่ฝชูนุค่อยเกดิอาการสนองตอบ

สักประการ ร่างที่อยู่ในก�ามือขันทีของเทียนเหมยกงจึงสะดุ้งเฮือก ลี่เจียนที่

รบัค�าสั่งย�้าจากนายหญงิสบโอกาสกระชากของที่อกีคนหวงแหนออกมา พลาง

ส่งเสยีงเอะอะ

“เอ๊ะ! นี่มนั...”

ก่อนนางจะผงะถอยเท้าต่อเนื่อง จู่ๆ ไอ่ไฉเหรนิกก็รดีร้องอย่างบ้าคลั่ง 

ท�าเอาผู้คนตกใจหมดขบวน

“เอาของข้าคนืมา! เอาของข้าคนืมา! เอาของข้า! คนืมา!”

ลี่เจียนเก็บง�าตัวสะพรึงกลัวต่อปฏิกิริยารุนแรง เคราะห์ดีที่นาง

สญัชาตญาณเฉยีบคมพอใช้ สามารถหลบพ้นระยะคว้าตวัไปท�าร้ายได้ หาไม่

อาจถูกกระชากเนื้อทึ้งเรือนผม กระทั่งเสียคุณสมบัติคนสนิทในหลี่เต๋อเฟย

เป็นแน่

เมื่อขันทีทั้งคู่ใช้เรี่ยวแรงตะครุบตัวไอ่ฝูชุนจนแน่นหนา นางค่อยยก 

มุมปาก

“ของของเจ้าอะไรกนัเล่า!”

ทว่ายากกลบเกลื่อนกริยิาถอยกรูดเมื่อสกัครู่ได้หมดจด

“เหนยีงเหนยีงเพคะ นี่คอืของที่นางเจตนาซ่อนเอาไว้เพคะ!”
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หญงิสาวมอบอย่างนอบน้อมกบัหลี่หลานจงิ ขณะไอ่ไฉเหรนิสะบดัแขน

ขาดิ้นสดุก�าลงั ท�าท่าจะพุง่มาแย่งของหวงกลบัคนืไปให้ได้ แม้แต่เรี่ยวแรงขนัที

หนุม่ร่างใหญ่ชกัเกนิเหนี่ยวรั้ง ลี่เจยีนจงึก�าชบัอกีคนเข้าไปช่วยเหลอื ถ้าปล่อย

คนหลุดส�าเรจ็จรงิๆ กไ็ม่รู้จะคลุ้มคลั่งท�าร้ายพระชายาหลี่ขนาดไหน

พจิารณาอย่างไร ไอ่ฝูชุนกร็บัโทษจนสตฟิั่นเฟือนแล้ว!

“เหนยีงเหนยีง...”

ลี่เจยีนหนัไปพึ่งพานายหญงิ นอกจากระแวดระวงัไอ่ไฉเหรนิอยู่ นาง

ยงัอยากหารอืว่าจะให้ท�าอย่างไรต่อไป สถานที่นี้ผู้คนไม่ค่อยพลุกพล่าน ทว่า

เสยีงเอะอะอาจดงึดูดใครๆ ให้มาที่นี่ได้ กลบัเจอหลี่เต๋อเฟยยนืนิ่ง มอืเรยีว

ขาวถอืของชิ้นดงักล่าวดั่งรปูหยกสลกั ลี่กงป้ีไม่เคยเจอบรรยากาศท�านองนี้มา

ก่อน ชกัประหวั่นใจผดิธรรมดาบ้าง

ตั้งแต่ไอ่ไฉเหรินถูกชิงของในสองมือก็ร้องอาละวาดทวงคืนไม่หยุด 

พละก�าลงัยงัมหาศาลกระทั่งขนัทสีามคนเหงื่อซมึ ด้วยความเงยีบของอุทยาน 

ท่ามกลางอากาศค่อนข้างปลอดโปร่งยามเช้าตรู่ สรรพส�าเนียงจึงแว่วถึงนอก

ก�าแพงล้อมแหล่งหย่อนใจ หลายใบหน้าฟังแล้วไม่ปรารถนาข้องแวะ ย่อม

ปฏบิตัหิน้าที่ประจ�าวนัอย่างเฉยเมย นบัว่าผดิกบัพฤตกิรรมคนกลุ่มหนึ่ง

เจ้านายของพวกเขาชะงกัฟังเสยีงเพยีงครู่หนึ่ง ทศิทางฝีเท้าค่อยมุ่งหา

ต้นทาง ท�าเอาหลายสายตาทยอยตามสอดรู้ เนื่องจากฝ่ายด้านในก็ไม่ด้อย 

ฝ่ายด้านนอกก็ใช่จะน้อยด้วย ทุกคนย่อมสังเกตการณ์กันเล็กน้อย จะได้

วเิคราะห์ว่าควรแสดงท่าทเีช่นไรให้อยู่รอด

“เหม่ยเมยมเีรื่องอะไรกนัหรอื เสยีงถงึกบัเอด็องึออกไปด้านนอก...”

ผู้แทรกเข้าขัดระหว่างหลี่หลานจิงก�าลังเหม่อลอย เท่ากับช่วยฉุดสติ 

ให้เข้าร่างนาง

เมื่อสองโฉมสะคราญในจอมจกัรพรรดเิผชญิหน้ากนัเคร่งเครยีด ขนัที

ที่ควบคุมไอ่ฝูชุนอยู่ก็พานมือไม้สั่นเพิ่ม เนื่องจากข้างที่เสนอแนะมาคือเจียง

กุ้ยเฟยแห่งเทยีนซงกง พระชายาหลี่ย่อมสั่งการเฉกที่ปฏบิตักิบัไฉเหรนิไม่ได้ 
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ดงันั้นคนย่อมสลดัตวัหลุดพนัธนาการมอื แล้วถลาลงกอดขาเจยีงเลี่ยงซรู�่าไห้

ยกใหญ่

“เจยีงกุ้ยเฟย! หม่อมฉนั... หม่อมฉนัไม่ได้เป็นขโมยเพคะ ถ้าหม่อม

ฉนัจะมคีวามผดิก.็.. กเ็พราะหม่อมฉนัหูตาไม่ด ี เดนิไม่ระมดัระวงั ท�าให้ชน

เข้ากับลี่กงปี้ของหลี่เต๋อเฟย... เจียงกุ้ยเฟย... เจียงกุ้ยเฟยโปรดเมตตาด้วย

เพคะ...”

เจยีงกุ้ยเฟยคลายรอยยิ้มอ่อนโยนเลก็น้อย ก่อนเผยเค้าประหลาดใจ

ทดแทน ตรงข้ามกบัหลี่เต๋อเฟยที่คล้ายแลทะลุสถานการณ์ในบดัดล แววตา

โฉมสะคราญจงึเยอืกแขง็เป็นทบทว ีพอให้ผู้แอบสงัเกตสมัผสัได้ชดัเจน ที่แท้

หลี่หลานจงิผูน้ี้กม็วีาระสนองกระแสอารมณ์ตนเช่นกนั เหน็ทคีงไม่ยอมละเว้น

ไอ่ไฉเหรนิง่ายๆ แล้ว

“เหม่ยเมยสงบจติสงบใจแล้วลุกขึ้นมาก่อน หลี่เต๋อเฟยเป็นสตรเีปี่ยม

คุณธรรม ย่อมไม่กล่าวหาเจ้าโดยไร้หลกัฐานแน่นอน”

ไอ่ฝูชุนยิ่งยึดรองเท้าเจียงกุ้ยเฟย ท่าทางหวาดกลัวพระชายาสกุลหลี่

กบัพรรคพวกกระทั่งไม่กล้าคลายแรง ทว่าโดยปกตวิสิยั ใครๆ ใช่ว่าจะสามารถ

ล่วงเกนิผูม้อี�านาจเช่นที่ไอ่ไฉเหรนิจูโ่จมพระชายาเจยีง ด้วยมกัมคีนกลุม่ใหญ่

ห้อมล้อมอยู่เสมอ หน้าที่พวกเขาคอืกั้นภยัและกนัเจ้านายจากผู้อื่น

แต่ทุกคนต่างเล็งเห็นว่า เจียงกุ้ยเฟยยกมือปรามเอาไว้อย่างมีเมตตา

ก่อน นอกจากไม่ถอืสาที่ผู้ประสบทุกข์ฉวยโอกาสสมัผสัเรอืนร่างผ่องแผ้ว ยงั

ท�าท่าจะโน้มลงประคองไอ่ไฉเหรินที่ต้องโทษลดขั้นอีก ท�าเอาบรรดาคนสนิท

ของนางชิงปลอบโยน พลางพยุงฝ่ายที่เอาแต่น�้าตานองหน้าฟูมฟายขึ้นมากัน

จ้าละหวั่น

สหีน้าหลี่หลานจงิมนึตงึ ขณะมองเหตุการณ์ฉากหนึ่งอย่างเจบ็ใจ มใิช่

เจยีงกุ้ยเฟยเพิ่งก�าราบนางหรอื การกล่าวหาโดยไร้หลกัฐานถอืว่าขาดคุณธรรม 

ทว่าวัตถุยืนยันในมือของนางชิ้นนี้กลับไม่สามารถเปิดเผยออกมา ท�าให้

รวบรวมประโยคแก้ไขยาก
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พอไอ่ฝชูนุลกุขึ้นมา นางกลบัทรดุลงประหนึ่งสิ้นเรี่ยวแรง ท�าให้คนของ

เจยีงกุ้ยเฟยฉุดดงึวุ่นวาย แม้แต่วาจายงัแหบแหง้ หลงัใช้พลงักรดีร้องออกไป

หมดแล้ว

“ทูลเจยีงกุ้ยเฟย หม่อมฉนั... หม่อมฉนั... ไอ่ฝูชุนขอความเมตตาด้วย

เพคะ...”

เจียงเลี่ยงซูพิจารณาสภาพอ่อนแอเบื้องหน้า ย่อมต้องยอมรับว่านาง 

มาเพื่อช่วยเหลอื ไม่สามารถล้มเลกิครึ่งทาง หาไม่อาจกระทบชื่อเสยีงที่สั่งสม 

มานานได้

“ท่าทางไอ่ไฉเหรินไม่ค่อยดีเท่าไร พานางไปนั่งพักใต้ร่มไม้สักหน่อย 

ประเดี๋ยวจะหมดสตเิอาได้”

นางก�านัลน้อยสองสามคนรีบกุลีกุจอดูแล แล้วปันถ้วยน�้าชาให้ดื่ม  

ทั้งมอบถงุสมนุไพรซึ่งมสีรรพคณุบรรเทาอาการวงิเวยีนให้ไอ่ไฉเหรนิ ระหวา่ง

นายหญงิผู้อ่อนหวานสนทนากบัหลี่เต๋อเฟย

“เหม่ยเมย ที่จริงแล้วเกิดอะไรขึ้น ไอ่ไฉเหรินเพิ่งล่วงเกินขั้นเลวร้าย 

ไปหรอืไม่”

ครั้นถูกสอบถามอย่างยุตธิรรม หลี่หลานจงิกลบัเงยีบงนั คนของนาง

ชกัร้อนใจ พอลี่กงปี้จะเปิดปากเล่าแทน กถ็ูกเจ้านายขงึตายบัยั้ง จากนั้นพระ

ชายาเจ้าต�าหนักเหมยฟ้าค่อยเคลื่อนไหว ใบหน้าขาวผ่องคืนสู่แนวราบเรียบ 

น�้าเสยีงย่อมสงบไม่แพ้กนั

“หม่อมฉนักบัไอ่ไฉเหรนิต่างท�าให้เจยีงกุย้เฟยมาฟังเรื่องชวนหวัเข้าแล้ว

เพคะ หม่อมฉนักไ็ม่อาจทราบสาเหตุที่นางเจาะจงสร้างเรื่องราวใหญ่โตแต่เช้า

ตรู่ ไม่รู้ว่าเพราะต้องการอะไรแน่ นางจงึเดนิไม่ระมดัระวงัไปชนลี่เจยีน ท�าให้

เซมากระแทกหม่อมฉัน ไม่ทันเอ่ยต�าหนิสักค�า นางกลับอาละวาดพูดจาไม่รู้

เรื่องราวกะทนัหนั หม่อมฉนังุนงงนกั”

พระชายาหลี่อาจย�้าว่าเบื้องต้นไม่ต�าหนคิน แต่ยามนี้กลบัดุไอ่ไฉเหรนิ

หลายวรรค หากอีกฝ่ายอยากเลิกแล้วต่อกันให้รีบยอมรับว่าตนสติไม่ค่อยด ี
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ข้าวของที่เพิ่งเสยีไปมหีรอืส�าคญัเท่าการใช้ชวีติราบรื่นในวงัหลวง ทว่าไอ่ฝูชุน

หวัแขง็ไม่เลว หรอืบางทนีางอาจปัญญาเลอะเลอืนเพราะฐานะตกต�่าทั้งตระกลู

แล้ว จงึดงึดนัโต้เถยีงหลี่หลานจงิเบื้องหน้าเจยีงกุ้ยเฟย

“หม่อมฉนัไม่ได้อาละวาดเหลวไหลนะเพคะ!”

ร่างที่อ่อนปวกเปียกรีบถลันเข้ามาแถลงความจริง แต่เหมือนทรงตัว 

ยงัไม่ได้ด ีย่อมล้มคว�่าให้คนต้องระอาพยุงขึ้นมา

“หลี่เต๋อเฟย! โปรดเมตตาหม่อมฉนัผูล้�าเคญ็ด้วยเพคะ ตระกูลไอ่ล้วน

แล้วแต่สิ้นเนื้อประดาตวั หม่อมฉนัย่อมไร้ซึ่งอ�านาจวาสนาหลงเหลอื นอกจาก

ของชิ้นนั้นที่เป็นสิ่งสุดท้าย หม่อมฉนักล้าสาบานด้วยชวีติ หม่อมฉนัไม่ได้ลกั

ขโมย แต่นี่คอืของรกัที่หม่อมฉนัน�าตดิตวัเข้าวงัหลวงมาด้วย ไม่มรีาคาค่างวด

ใดๆ แต่เปี่ยมคุณค่าด้านความทรงจ�าระหว่างหม่อมฉนักบัครอบครวั นบัแต่

เยาว์วยัเพคะ...”

เจยีงเลี่ยงซูค่อยเบกิตาสนใจทนัที

“ของหรอื... ของรกัอะไรกนั”

ก่อนสายตาทุกคู่จะจ้องหลี่หลานจิง เพราะของรักชิ้นที่ไอ่ไฉเหริน

พาดพงิอยูใ่นมอืนาง ท�าให้สหีน้าสงบนิ่งเริ่มไหววบูอย่างยากพบเหน็ คลบัคล้าย

ว่าจะสะกดโทสะด้วยซ�้า

“กล่องเพคะ เป็นกล่องไม้ใบนั้น”

ไอ่ฝชูนุชี้นิ้วอย่างมั่นใจ ทกุคนย่อมเพ่งมองสิ่งที่หลี่หลานจงิถอืไว้ ลี่กงป้ี

เริ่มกระสบักระส่ายท่ามกลางกระแสกดดนับางอย่าง ทว่าหน้าที่ส�าคญัที่ลี่เจยีน

เคยสาบานไว้ ย่อมต้องพทิกัษ์นายหญงิสกุลหลี่จนถงึที่สุด แต่ปากนางกข็ยบั

ไม่ทนัน�้าเสยีงเยน็ชาจากเบื้องหลงั

“หวังว่าไอ่ไฉเหรินคงไม่ลืมเหตุการณ์คุณไสย ที่หวงไท่โฮ่วต้องเสด็จ

ร่วมพิธีชะล้างกลิ่นอายอัปมงคลกับทุกคนไปแล้ว กระทั่งเสวียซวี่หยา อดีต 

ชงอี๋ผู้หนึ่ง บดันี้กย็งัคงอาศยัศาลาบรรพชนขดัเกลาจติใจให้สะอาดอยู่ ดงันั้น

จะเอย่อะไรออกมา อย่าสบัสนระหว่างค�าพดูกบัลม เพราะหนึ่งมเีนื้อหา แต่อกี
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หนึ่งไม่มเีนื้อหา ข้า... หลี่หลานจงิหวงัด ีขอตกัเตอืนเลก็น้อย ค�านงึถงึความ

จรงิเป็นหลกั หาไม่อาจประสบคราวเคราะห์ซ�้ากรรมซ้อนเอาภายหน้าได้”

หลี่เต๋อเฟยจับกล่องใบนั้นอย่างมั่นคง ก่อนหันไปทางเจ้าต�าหนัก 

เทยีนซงกง ดวงตาด�าขลบัของนางกระเพื่อมขดักบัใบหน้าและลกัษณะสงบนิ่ง 

เหน็ได้ชดัว่าแม้ภายในปั่นป่วน แต่ภายนอกกลบัไร้คลื่นลมโดยแท้

“เมื่อสองวันก่อน เจียงกุ้ยเฟยอาจทรงแว่วว่า คนในเทียนเหมยกง

เคลื่อนย้ายข้าวของกนั สาเหตกุค็อืลี่เจยีน กงป้ีคนสนทิของหม่อมฉนัท�ากล่อง

ไม้ต่างหน้าฟู่หมู่ผู้ล่วงลับหายไป หม่อมฉันเห็นสีหน้าทอดอาลัยของนางย่อม

เวทนาหนกั สั่งการคนช่วยค้นหากนัทั่ว แต่ไร้วี่แวว

“จนวันนี้ที่หม่อมฉันกับลี่เจียนเผอิญพบไอ่ไฉเหริน ขั้นแรกหม่อมฉัน

ปราศจากเจตนาเอาผิด จึงไม่ติดใจว่านางจะเป็นใคร แต่ไอ่ไฉเหรินประกาศ

พริุธสะดุดตา นอกจากซ่อนหน้าซ่อนของกบัตวั นางยงัพยายามหลบหน ีหาก

ไม่ฉุกคดิเช่นนั้น คาดว่าลี่เจยีนคงสิ้นวาสนากบักล่องไม้ต่างหน้าฟู่หมู่ของนาง

ไปแล้วกไ็ด้”

ลี่กงปี ้ปรนนิบัติใกล้ชิดหลี่เต๋อเฟยมาเนิ่นนาน ย่อมสนองอย่าง

สอดคล้องนาย

“ทูลเจยีงกุ้ยเฟย เป็นดงัที่เต๋อเฟยเหนยีงเหนยีงตรสัเพคะ ด้วยเหตุนี้

ท�าให้หม่อมฉนัเกดิความร้อนใจเกนิระงบั จงึได้ตวาดดุร้ายออกไป...”

เจียงเลี่ยงซูทบทวนคิดอยู่ครู่ ขณะฝูงคนทยอยซุบซิบเบาๆ ข้างนั้น

ยืนยันหนักแน่น ข้างนี้ก็ยืนยันแน่นหนา แล้วท้ายที่สุดใครคือฝ่ายพูดความ

เท็จ ใครคือฝ่ายถูกกล่าวหาให้เสื่อมเสียกันแน่ ทั้งนี่ยังกลายเป็นเผือกร้อน 

หวัใหญ่ของสองพระชายากบัหนึ่งนางสนมที่ต้องทณัฑ์ลดขั้นอกี

ใครต้องการเข้าข้างหลี่เต๋อเฟยกค็วรพจิารณาหน้าตาเจยีงกุ้ยเฟย ใคร

ต้องการเข้าข้างไอ่ไฉเหรนิกค็วรเกรงใจหลี่เต๋อเฟยบ้าง

“อย่างนั้น... ไอ่ไฉเหรินแน่ใจหรือไม่ว่าไม่ได้จ�ากล่องความทรงจ�าวัย

เยาว์ของตนเองสับสน เป็นกล่องต่างหน้าฟู่หมู่ของลี่กงปี้จากเทียนเหมยกง
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แทน...”

พระชายาสกลุเจยีงสอบถามเช่นนี้ ผวิเผนิเหมอืนโน้มเข้าทางหลี่เต๋อเฟย 

ทว่านัยหนึ่งกลับเปิดโอกาสให้ไอ่ฝูชุนรับสมอ้างเอาตัวรอดจากสถานการณ ์

ซบัซอ้นเชน่กนั กรณทีี่นางต้องการถอยกใ็ห้รบีรบัสารภาพวา่สายตาไม่เอาไหน

เสยีเอง ท�าให้สสีนับนใบหน้าฟากคนของหลี่หลานจงิชกัจดืจาง

“หม่อมฉันไม่จ�าสับสนแน่นอนเพคะ หม่อมฉันกล้ากล่าวสาบานเพคะ

เจยีงกุ้ยเฟย!”

กลบัยงัเป็นไอ่ไฉเหรนิไม่รู้ดชีั่ว อยากพสิูจน์ความเป็นเจ้าของที่แท้จรงิ 

นางท�าท่าคล้ายแสดงทุกร่องรอยของมัน ทว่ากล่องไม้กลับอยู่ในครอบครอง

ของหลี่เต๋อเฟย เจยีงกุ้ยเฟยย่อมเผยท่าทกีระอกักระอ่วนใจเช่นกนั สุดท้ายก็

ต้องให้ทั้งคูแ่สดงออกท่ามกลางประจกัษ์พยาน แล้วจะมสีถานที่ใดไร้ถ้อยตฉินิ

ตามมา เท่าเบื้องหน้านางพญาวงัหลงัอย่างหวงัสเีจี่ยอกี

“เห็นทียามเฉินวันนี้เหม่ยเมยทั้งคู่ต้องเข้าเฝ้าถวายพระพรหวงโฮ่วอยู่

แล้ว ไม่สู้ไปพสิูจน์ความเป็นเจ้าของที่แท้จรงิที่นั่นดหีรอืไม่...”

คนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทยอยพยกัหน้าคล้อยตาม หวงัหวงโฮ่วเป็น

ผูป้กครองฝ่ายในสงูสดุ พระนางย่อมมวีธิแียกแยะความจรงิจากความเทจ็ และ

ตดัสนิข้อขดัแย้งนี้ได้โดยถูกต้องเป็นแน่ ทั้งสามารถระงบัสถานการณ์วุ่นวาย 

ดกีว่าปล่อยให้คนของหลี่เต๋อเฟยววิาทกบัไอ่ไฉเหรนิจนปัญหาลุกลาม

พอพาดพิงอ�านาจยุติธรรมของหวังหวงโฮ่ว ลี่เจียนชักลังเลจนต้องหา

ความมั่นใจจากนายหญงิสกัแวบ เมื่อท่วงท่าหลี่หลานจงิยงัคงหนกัแน่น นาง

ค่อยสงบสตเิพื่อให้เกดิปัญญารบัมอื พระชายาหลี่แนะทางตนไปแล้วว่า กล่อง

ตวัปัญหาต้องเป็นของรกัต่างหน้าบดิามารดาที่นางเอาเข้าวงั ถ้าผดิพลาดแม้แต่

น้อย ไม่ใช่แค่ท�านายหญงิอดได้ของชิ้นนั้น ยงักระทบกบัชื่อเสยีงเจ้าต�าหนกั

เทยีนเหมย นบัจากนี้ไปพวกนางกไ็ม่รู้ว่าจะเสยีหายส่วนไหนอกี

หลี่เต๋อเฟยคลี่ยิ้มแช่มช้า แต่คนนอกกลบัไม่กล้าจดจ้องเท่าไร

“เจียงกุ้ยเฟยทรงชี้แนะได้ถูกต้องแล้ว ใครขโมย ใครไม่ขโมย ย่อม
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ทราบแก่ใจ ไม่ช้ากจ็ะตระหนกัว่าขมุนรกที่บรรจวุญิญาณบาปให้สมัผสัเยี่ยงไร 

หม่อมฉนัต้องขอทูลลากลบัเทยีนเหมยกง ไปเตรยีมตวัเข้าเฝ้าหวงโฮ่วยามเฉนิ 

ก่อนแล้วเพคะ”

ทว่าก่อนที่หลี่หลานจิงจะน�าขบวนคนจากไปพร้อมกล่องไม้ เจียง 

กุ้ยเฟยกลบัเตอืนอย่างปรารถนาดขีึ้นมา

“เหม่ยเมยอย่าได้ลมืน�ากล่องใบนั้นมาเทยีนเฟิ่งหวงกงด้วย...”

ไอ่ฝูชุนท�าทีเหมือนดวงใจถูกคว้านเนื้อตามหลังหลี่เต๋อเฟย ดั่งว่านาง

สูญก�าลงักายและใจ ของชิ้นเดยีวที่สามารถถอืครองบดันี้กห็มดเรี่ยวแรงทวง

คนื

“ไม่ต้องกลัดกลุ้มไป ขอเพียงเบื้องพระพักตร์หวังหวงโฮ่ว เหม่ยเมย

สามารถชี้แจงความเป็นเจ้าของได้ชดัเจน จะต้องได้กลบัมาแน่นอน ยามนี้พอ

มเีวลาไตร่ตรอง รบีนกึให้ครบถ้วนว่าสามารถพสิูจน์อย่างไร”

เมื่อบรรยากาศในอทุยานคลี่คลาย โดยหลี่เต๋อเฟยแยกย้ายก่อน เจยีง

กุย้เฟยย่อมพาไอ่ไฉเหรนิไปด้วย พวกข้ารบัใช้ค่อยกระตอืรอืร้นกระจายเนื้อหา

ไปทั่ว ทว่าทั้งหมดกลบัเป่าข้างหตู๋าน่าหลนัซอืซอืด้วยลมล่องหนก่อนผูอ้ื่นครบ

ถ้วนแล้ว

หญงิงามลกุจากเก้าอี้หลงัส�ารวจรปูโฉมตนเองเรยีบร้อย นบัเป็นวนัแรก

ที่ต้องปรากฏกายท่ามกลางมวลผกาสารพดัพษิ ทั้งยงัปรากฏว่าต้องเผชญิกบั

เหตเุดอืดร้อนตั้งแต่อยูท่ี่ไป๋ฮวากงอกี วงัหลวงแห่งนี้ยากอบรมให้ผูค้นสงบจติ

สงบใจจรงิแท้ ต้องโทษเหล่าสาวงามที่ล้วนว่างงานเกนิไป จงึชมชอบก่อกวน

บรรยากาศให้ขุ่นมวันกั

นางออกมาโบกมอืส่งสองเปาที่ไปร�่าเรยีนวชิาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 

ก่อนที่เผงิซู่จะมากระซบิ

“ทูลไป๋เฟินเหนียงเหนียง ช่วงยามเหม่า14 ไอ่ไฉเหรินมีปากเสียงกับ 

14 เวลา 05.00 น. - 06.59 น.
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ลี่เจียน กงปี้คนสนิทของหลี่เต๋อเฟย ด้วยเรื่องกล่องไม้ใบหนึ่งเพคะ เจียง

กุย้เฟยบงัเอญิผ่านมาได้ยนิเข้าจงึสอบถาม ทั้งสองต่างยนืยนัว่าเป็นกล่องความ

ทรงจ�าและของต่างหน้าฟู่หมู่ของตน หลี่เต๋อเฟยยังทรงออกหน้าให้ลี่กงปี้ว่า 

สองวนัก่อนสั่งข้าราชบรพิารรื้อค้นทั่วเทยีนเหมยกง แต่บางเสยีงลอืว่ายามนั้น

หลี่เต๋อเฟยแค่ตรสัให้ท�าความสะอาดห้องหบัต่างๆ ในกง บดันี้เจยีงกุ้ยเฟยก็

พาไอ่ไฉเหรนิไปคอยเข้าเฝ้าหวงัหวงโฮ่วแล้วเพคะ”

ด้วยสุ้มเสียงยากระงับประเด็นกลัดกลุ้ม น่าหลันซือซือย่อมประจักษ์ 

อดีตกวนหนี่ว์จื่อมากประสบการณ์ผู้นี้สามารถประเมินล่วงหน้าได้ใกล้เคียง 

ต่อให้นางไม่ไปลุยโคลนก็คงไม่แคล้วถูกลากไป เผิงซู่จึงพยายามมอบข้อมูล 

ที่เที่ยงตรงที่สุด

“ข้างหลี่เต๋อเฟย แม้เอากล่องไม้ใบนั้นกลบัเทยีนเหมยกงกบัลี่เจยีนได้ 

แต่กต็รสัรบัรองว่าจะน�าไปเทยีนเฟ่ิงหวงกงเพื่อพสิจูน์ความเป็นเจ้าของเช่นกนั

เพคะ...”

นางผงกศรีษะรบัรู้ ท่วงท่ายงัคงไร้กงัวล จนชรีนัชงิมุ่นหวัคิ้วขดัเคอืง 

เหนียงเหนียงเพิ่งเดินทางเหน็ดเหนื่อยกลับฉางอัน พวกคนรนหาทางตาย 

เหล่านี้กย็งัจะมาสร้างสถานการณ์บั่นทอนก�าลงัใจอกี

“ใกล้ยามเฉินแล้ว พวกเราก็ออกเดินทางไปเทียนเฟิ่งหวงกงกันบ้าง 

ดกีว่า”

ในเมื่อพระอัครชายาสกุลต๋ากล่าวน�า พวกนางล้วนเชื่อฟัง เผิงซู่มอง 

ส่งขบวนคนออกจากไป๋ฮวากง ยามที่ตนประจ�าอยู่ในวงัหลวง ขณะเจ้าต�าหนกั

น้อยใหญ่เสดจ็พร้อมจกัรพรรดนิอกแคว้นจิ้น นางย่อมปะทะแนวคลื่นลมไม่

สามญั ที่สาหสักค็อืหวงไท่โฮ่วประชวรเฉยีบพลนั ทว่าสวรรค์คุ้มครอง หลาง

ไต้ฟูกลบัมาแล้ว และพระนางหายด ีไม่เช่นนั้นคงวุ่นวายยกใหญ่

พอหวงัหวงโฮ่วเสดจ็จากพระอารามหลวงมาประทบัที่เทยีนเฟิ่งหวงกง 

เจียงกุ้ยเฟยก็อาศัยบารมีหวงไท่โฮ่วแผ่ขยายสาขาไปทั่วฝ่ายใน ฉะนั้นเมื่อ 

ไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยเพิ่งเสดจ็กลบัมา การจะทวนกระแสทนัทย่ีอมไม่ใช่เรื่องง่าย 
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กระทั่งอดตีนายหญงิเช่นมู่เซยีงที่จติใจซบัซ้อนกลบัไม่สู้คนพวกนี้อยู่ดี

ทว่าพจิารณาด้านหลงัต๋าน่าหลนัซอืซอืที่ลบัสายตาไป อากปักริยิาพระ

ชายาชาวหรวนตี้กลบัมั่นคงดั่งไม้ใหญ่ไม่น้อย นางค่อยผ่อนลมหายใจ ถงึไม่รู้

สาเหตทุี่อกีฝ่ายปราศจากท่าทเีดอืดร้อน กพ็าให้ข้าราชบรพิารคลายกงัวลจรงิๆ

‘ทูลเหนยีงเหนยีง ลู่กุ้ยเฟยตรสัว่าให้ทรงระวงัเอาไว้เพคะ หวงัหวงโฮ่ว

ทรงทราบเรื่องแล้ว ทั้งยงัไม่ต้องการเกี่ยวข้องด้วย ดงันั้นอาจจะเกี่ยงมาทางนี้

แทนเพคะ’

น่าหลันซือซือกระตุกยิ้ม ก่อนจะเท้าคางเหม่อลอยมองไปข้างนอก  

ชรีนัที่เหน็นายหญงิต้องการสมาธคิดิอย่างมากย่อมปิดปากสนทิ

ทว่าเหตุผลที่ท�าให้เจ้านายโฉมงามของนางใจล่องลอยไปทางหน้าต่าง

คอืดวงวญิญาณบรรพชนอย่างลู่กุ้ยเฟยก�าลงัโดยสารรถม้าผอีกีคนั นอกจาก

หารือและขยายเบื้องหลังของรักระหว่างไอ่ไฉเหรินกับลี่กงปี้ กระทั่งแนวคิด

เจยีงกุ้ยเฟยกส็ามารถตแีผ่ ความสามารถไร้เทยีมทานอย่างยิ่ง

“เฮ้อ... ซบัซ้อนจนคนปวดหวั”

เสยีงบ่นเบาหววิจากเรยีวปากอิ่มเอบิ ใจของชรีนัย่อมจดจ่อว่านายหญงิ

จะขยายค�าสั่งให้ปฏิบัติหรือไม่ ทว่าน่าหลันซือซือแค่ถอยห่างจากหน้าต่าง 

อากปักริยิาเปลี่ยนไปขบคดิตามล�าพงั นางก�านลัคนสนทิจงึหน่วงในอกบ้าง แต่

ไหนแต่ไรเสี่ยวซอืกต็วัแค่นี้ ต้องตรากตร�าเดนิทางไปหรวนตี้ ถูกเคี่ยวกร�าจน

สขุภาพอ่อนแอ ทกุวนันี้ยกเว้นข้าว ยงัมยีาขมก�ากบั นางลดสายตาลงประเมนิ

ข้อแขนบอบบาง

มใิช่ก�ามอืหนึ่งกส็ามารถหกัได้หรอื!

ไม่เพียงแสวงหาเคล็ดลับบ�ารุงนายหญิงให้พบ นางยังควรปรึกษา 

เสี่ยวหวงัจื่อทั้งสองแล้ว...

ใกล้ยามเฉินที่บรรดาสตรีในจักรพรรดิต้องเข้าเฝ้าเจ้าต�าหนักหงส์

สวรรค์ ผูเ้ผอญิเดนิทางมาเจอขบวนเสดจ็ไป๋เฟินหวงกุย้เฟยเข้าล้วนพากนัหยดุ
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ชะงกั และเปิดเส้นทางตามระเบยีบ ทั้งปรากฏหลายหน้าตาถงึขั้นจงใจจ้องเงา

อรชรหลงัม่านเกี้ยว

เมื่อประตูนกยูงแดงประจ�าเทียนเฟิ่งหวงกงเปิดกว้างต้อนรับ น่า-

หลันซือซือย่อมก้าวลงมาพร้อมรูปโฉมสะท้านฟ้าสะเทือนดิน ท�าเอาผู้คนดู

อย่างไรก็ตื่นเต้นเท่าเก่า บริเวณอุทยานกว้างขวางปรากฏนางสนมล�าดับชั้น

ต่างๆ บ้างแล้ว ต่างยอบกายนอบน้อม แม้ภายในเตม็ไปด้วยพายุรษิยา

สาวงามท�าเพียงโปรยยิ้มสนองแต่ละฝ่าย แล้วสาวเท้าตรงเข้าไปใน

ต�าหนักพร้อมชีรัน เบื้องสูงประจ�าโถงโอ่อ่าด้านในยังมีชุดที่นั่งทองค�าตั้งสง่า

งาม ผู้ประทบัผ่าเผยย่อมไม่พ้นนางพญาวงัหลงัอย่างหวงัสเีจี่ย 

หลงัเกดิเหตกุารณ์สะเทอืนใจขั้นสาหสั พระนางกช็มชอบอาภรณ์สเีรยีบ

ง่าย เลิกประโคมเครื่องประดับล�้าค่าข่มราศีสตรีของสวามี ท�าให้พระพักตร์ 

กบัผวิพรรณแลอ่อนเยาว์ขึ้นมาก บรรยากาศรอบกายพลอยทรงศกัดิ์มากกว่า

เฉดิโฉมดุร้าย

แต่บรรดาบปุผาตระการตาล้วนก�าซาบกระไอโหดเหี้ยมจากพระนางนาน

ปี แม้สิ้นอ�านาจหนุนหลังของตระกูลหวังแล้ว กลับหาคนหมิ่นแคลนสถานะ

ปัจจุบนัได้น้อยนกั

“ถวายพระพรหวงโฮ่ว ทรงพระเจรญิพนัปี พนัปี พนัๆ ปีเพคะ”

เสียงสรรเสริญเจ้าต�าหนักดังเซ็งแซ่ น่าหลันซือซือยอบกายพร้อมคน

อื่น พอพระนางประทานอนุญาตแล้ว ค่อยนั่งประจ�าที่ตนเองอย่างเรยีบร้อย

ด้วยกระแสบุญของจิ่นคงหวงไท่จื่อเผื่อแผ่มาถงึ หวงัหวงโฮ่วไม่เพยีง

สามารถตั้งจติบ�าเพญ็กศุล ยงัเกดิสตแิยกแยะเรื่องราวต่างๆ ยกเว้นตรสัหารอื

เกี่ยวกบัธรุะฝ่ายในแล้ว พระนางกเ็ลกิข้องแวะกบัใครที่อาจเคลื่อนไหวรกหตูา

ไปบ้าง เหล่าโฉมงามตัวน้อยๆ ที่ปราศจากความส�าคัญ จึงเหมือนมานั่งฟัง

ผู้ใหญ่พูดตามพธิกีารทุกวนั

ทว่าบัดนี้ท่าทางพวกนางกลับคึกคักผิดปกติ ต้องยกผลประโยชน์แก่

เหตุชวนใฝ่รู้แต่อรุณรุ่ง จนไม่สามารถท�าหน้าตาเซื่องซมึไหว
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“เปิ่นกงทราบว่าหลังต้องออกเดินทางไกล สุขภาพไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟย 

ไม่ใคร่สบายดนีกั อนัที่จรงิวนันี้ไม่จ�าเป็นต้องรบีร้อนกไ็ด้...”

ถ้ายังอยู่กลางห้วงอากาศคุกรุ่นระหว่างสถานะคนโปรดกับมารดาแห่ง

แผ่นดนิ ต๋าน่าหลนัซอืซอืคงเชื่อว่าอกีฝ่ายก�าลงัเหนบ็แนมตนอยู่ พอกลบัมาก็

ไม่รู้จกัพกัผ่อน ยงัแล่นเข้าเฝ้าเพื่อทวงคนือ�านาจปกครองคน แต่ฝูงผรีายงาน

ท่าทหีนกัแน่นของพระนางประดุจไท่ซาน จงึสามารถแปลเป็นแค่ทกัทายเฉยๆ 

หรอือาจแฝงความห่วงใยเบาบาง

“ทลูหวงโฮ่ว หม่อมฉนัเพยีงเหนด็เหนื่อยจากทางไกล และสภาพอากาศ

แตกต่างเพคะ พอดีขึ้นก็ไม่อาจอาศัยพระเมตตาอยู่แค่ในไป๋ฮวากง ขณะที่ 

ทุกคนปฏบิตัติามระเบยีบเพคะ”

โฉมสะคราญยิ้มให้ด้วยหน้าตาผ่องใส แต่กลบัรงัแกลกูตาผูอ้ื่นจนแสบ

เคอืงไปหมด

‘ซอืเอ๋อร์ กลบัมากป็ระกาศศกึเยี่ยงนี้ ไม่ใคร่ปลอดภยักระมงั!’

พอได้ยนิลมกระซบิ รอยยิ้มเจดิจ้าค่อยหบุลง ดวงตาสอี�าพนัปรายมอง

ร่างวญิญาณลู่กุ้ยเฟยที่สยายพดับงัเรยีวปากหวัเราะคน แล้วต้องปั้นหน้าแขง็

เกรง็ ไม่รู้ร้อนหนาวกระหน�่าภายใน

หวงัสเีจี่ยแค่นสรวล ก่อนแจ้งก�าหนดการเทศกาลจงหยวนประจ�าปักษ์

ชู่สู่15 ซึ่งจะจดัในอาณาเขตวงัหลวงอกีสามวนัข้างหน้า เมื่อสิ้นสุดรายละเอยีด 

พระนางกเ็ตรยีมไล่ฝูงคนกลบัแล้ว ท�าให้เจยีงกุย้เฟยปลดก�ามอืตนเอง รบีลกุ

ขึ้นยอบกายงดงามไปทางบลัลงัก์เฟิ่งหวง

“ทูลหวงโฮ่ว หม่อมฉันพบเรื่องราวยากชี้ชัด จ�าต้องขอพึ่งพระเมตตา

เจี่ยเจยีเหนยีงเหนยีงแล้วเพคะ”

แค่บริกรรมบทอัญเชิญนางพญาหงส์ พระเนตรไร้วี่แววยินดีก็โฉบลง

มาทนัใด มหีรอืหวงัสเีจี่ยจะคาดล�าดบัถดัมาไม่ออก ตลอดเวลาพระนางเจตนา

15 ประมาณวนัที่ 22 - 24 เดอืนสงิหาคม ที่ดวงอาทติย์ท�ามุม 150° องศา สิ้นสุดฤดูร้อน
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ละเลยไอ่ไฉเหรนิ ผู้ยนืตวัลบีข้างนางก�านลัคนสนทิของอกีฝ่าย

ครั้นไอ่ฝูชุนอยู่ใต้สายตาหวงโฮ่วสกุลหวังดังปรารถนา เจ้าตัวกลับ

สมัผสัไอเยอืกแขง็ที่แทรกเข้ามาแทะกระดูก ร่างผอมบางเพราะก�าลงัตกทุกข์ 

ย่อมยนืสั่นเทาอยูข้่างหลงัเจยีงกุย้เฟย ไม่สามารถเปิดปากอย่างเคย ฝ่ายที่จ้อง

กระหายเรื่องเดอืดร้อนของผู้อื่นต่างเบกิตาโต หวงัสเีจี่ยให้รู้สกึร�าคาญใจ จน

ต้องท่องพุทธโอวาทสะกดอารมณ์

ขณะเดียวกันท่ามกลางกระแสกดดันจากรอบต�าหนัก ไอ่ฝูชุนไม่อาจ

ระงับกิริยากระสับกระส่าย พระนางค่อยเหยียดปากอีกเล็กน้อย ก่อนทอด

พระเนตรไปฟากไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟย พบว่าสตรเีชื้อสายหรวนตี้คล้ายลอยกาย

เหนอืเมฆหมอก ย่อมมสีพีระพกัตร์เยอืกเยน็ขึ้น

คนจ�าพวกนี้ดื้อด้านเป็นหนึ่ง โดนตมีาตั้งกี่ไม้ยงัจะไม่รู้จกัหลาบจ�า!

“มีเรื่องราวยากชี้ชัดหรือ ไม่ต้องเกรงใจ ที่นี่รวมเจี่ยเหม่ยมากความ

สามารถอยู่กนัเยอะแยะ แม้จะซบัซ้อนขนาดไหนคงไม่เกนิก�าลงัวนิจิฉยัไปได้

หรอก”

หนงัตาเจยีงเลี่ยงซูกระตุกหนหนึ่ง แต่นางกย็งัคงคล่องแคล่ว

“ขอบพระทยัในพระเมตตาเพคะ...”

ก่อนจ้องจูโ่จมไปยงัหลี่เต๋อเฟย เบื้องหน้าหลี่หลานจงิ ตั้งกลอ่งไม้ฝีมอื

ประณตีใบหนึ่ง

“ประมาณกลางยามเหม่า หม่อมฉนักบัผู้ตดิตามก�าลงัเดนิอยู่รอบนอก

เป่ยฮวาเซินหลิน16 ก็แว่วเสียงเอะอะดังขึ้นภายในนั้น เพราะเกรงว่าจะเกิด 

เหตุร้ายกับใคร จึงพาทหารองครักษ์เข้าไปช่วยเหลือ ก็เจอหลี่เต๋อเฟยกับ 

ไอ่ไฉเหรนิ...”

ไอ่ฝูชุนประหนึ่งเพิ่งสนองสญัญาณเป็น นางจงึถลาลงไปกลางลาน ไม่

แค่หมอบกราบหวงโฮ่ว แต่ยงัโขกศรีษะขอรบัเมตตาด้วยสุม้เสยีงแหบสั่น พอ

16 อุทยานดอกไม้ฝั่งเหนอื
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ขนัแขง็ท�าอยู่ระยะหนึ่ง เจ้าต�าหนกักลบัไม่ห้ามปรามสกัท ีหญงิสาวย่อมชะงกั

อากปักริยิาไปเอง หาไม่อาจจะมนึงง กระทั่งสลบไปก่อนได้รบัความเป็นธรรม

ดังนั้นหน้าผากแดงก�่าเป็นวงของไอ่ไฉเหริน จึงเรียกให้หลายคนกลั้น

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ แม้แต่น่าหลนัซอืซอืยงัหลุบเปลอืกตาตามไปด้วย

“ทูลหวงโฮ่ว โปรดเมตตาวินิจฉัยด้วยเพคะ แม้หม่อมฉันล�าบากกาย

อย่างหนกั ต้องชดใช้ความผดิที่ได้ก่อไว้ กระนั้นกป็ราศจากใจหมายลกัขโมย

ข้าวของผู้ใด กล่องใบนั้น... เหตุผลที่หม่อมฉนัต้องปกป้องถงึที่สุดคอื ศูนย์

รวมความทรงจ�าแต่วยัเยาว์ของหม่อมฉนั มอีายกุารใช้งานมาหลายปี เป็นของ

เก่าที่รักถนอม หม่อมฉันเพียงกลัวจะหล่นกระแทกพื้นจนเกิดความเสียหาย 

จงึกอดไว้แน่นกบัตวั ไม่ได้มเีจตนาซ่อนหรอืปิดบงัใครทั้งสิ้น ไม่คาด... กลบั

กลายเป็นต้นเหตุให้บานปลายเช่นนี้เพคะ!”

เบื้องหลงัใกล้จะเฉลยภายในแล้ว ทกุคนล้วนขยบัท่าทางวุน่วายระลอก

หนึ่ง กระทั่งหมี่ฉางยวี่และเมิ่งจงกงเสวียซื่อสื่อ สองคนสนิทในหวังหวงโฮ่ว

ล้วนเพ่งตาพจิารณา ต่างกบันางพญาวงัหลงัที่ราวกบัไม่ยอมจบัใจความส�าคญั

สกัประโยค

ไอ่ฝูชุนยิ่งหลั่งน�้าตาเพราะบบีคั้นใจ

“หากหม่อมฉนัไม่เหลอืกล่องความทรงจ�าใบนี้ ก.็.. กไ็ม่รู้ว่าจะใช้ชวีติ

อยู่อย่างไรแล้วเพคะ ฮอื...”

พระนางทรงเอือมระอา ถ้าเป็นแต่ก่อนคงสั่งให้คนเอากล่องต้นตอไป

เผาให้วอดวาย จะได้อกแตกตายสมใจกนัทั้งคู่ หายากนกัที่พวกนางจะน�าเสนอ

ชีวิตว่ามูลค่าเท่าของชิ้นเดียว เมื่อร�าลึกถึงบุตรชายผู้ล่วงลับ หวังสีเจี่ยก็

ประหนึ่งขบัตะกอนรบกวนใจจนหมด

“แล้วด้านนั้น... ว่าอย่างไร”

ทกุคนค่อยเบนทศิทางมาที่หลี่เต๋อเฟย ทนัใดนั้นคนสนทิของพระชายา

ผู้รกัสงบกส็าวเท้าออกมา แล้วคุกเข่าลงอธบิายเบื้องพระพกัตร์บ้าง

“ถวายพระพรหวงโฮ่ว ทรงพระเจรญิพนัปี พนัปี พนัๆ ปีเพคะ หม่อม
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ฉันมีนามว่าลี่เจียน ต�าแหน่งกงปี้ประจ�าเทียนเหมยกงในหลี่เต๋อเฟย เมื่อ 

สองวันก่อนหม่อมฉันได้ก่อเรื่องราวให้ทั้งกงเดือดร้อน เพราะท�ากล่องไม ้

ต่างหน้าฟู่หมู่ที่ล่วงลับหายไป หม่อมฉันไม่อาจปล่อยวาง ทว่าค้นหาอย่างไร

กลบัไม่พบร่องรอย ท�าให้สิ้นหวงัยิ่งเพคะ 

“กระทั่งบงัเอญิพบไอ่ไฉเหรนิที่เป่ยฮวาเซนิหลนิ ขั้นแรกไอ่ไฉเหรนิพุ่ง

เข้าชนหม่อมฉนัก่อน ไม่เพยีงลนลาน ยงัพยายามซ่อนบางอย่างเอาไว้กบัตวั 

หม่อมฉนัจงึตั้งประเดน็สงสยัในใจ จนเหน็ลกัษณะกล่องคุ้นตา ค่อยเกนิระงบั

สตแิละล่วงเกนิไอ่ไฉเหรนิเพื่อแย่งมาพจิารณา ถงึกระจ่างแจ้งว่ากล่องใบนี้ต้อง

เป็นของหม่อมฉนัแน่นอนเพคะ!”

หลี่หลานจงิยงัคงสงบท่าท ีดูสถานการณ์ระหว่างตนเองกบัเจยีงกุย้เฟย 

ทว่าเบื้องลกึนางไม่ได้เฉยชาดงัที่แสดงออก หวัใจใต้อกซ้ายจงึกระตุกบบีเป็น

ระยะอย่างยากผ่อนคลาย ส่วนลี่กงป้ีร้องทกุข์ฝ่ังตนจบกไ็ม่หนัไปมองนายหญงิ

ให้ใครกงัขา หมอบกบัพื้นด้วยท่วงท่าอ่อนน้อม ผดิจากไอ่ไฉเหรนิที่ผลกัดนั

หวงัสเีจี่ยด้วยวธิที�าร้ายร่างกายตวัเอง

“ขอหวงโฮ่วทรงเมตตาพจิารณาด้วยเพคะ!”

นอกจากปี๋สุ่ยที่สละฐานะจงกงสื่อ ผู้ถวายค�าปรกึษาแก่หวงโฮ่วไปแล้ว 

เมิ่งเม่ยเจี้ยนกร็อบคอบสมกบัเป็นจงกงเสวยีซื่อสื่อ ท่านหญงิประจ�าหอต�ารา

ของพระนาง หญงิสาวค้อมหลงักระซบิข้างพระกรรณครู่หนึ่ง ความเงยีบย่อม

กระจาย ทุกฝ่ายล้วนคอยฟังวาจาของหวงัสเีจี่ยทั้งสิ้น

อนัที่จรงิแล้ว เหตุเลก็น้อยไม่ควรให้ค่าเป็นเหตุใหญ่ เพยีงแต่คนออก

หน้าคอืเจยีงกุย้เฟยที่หวงไท่โฮ่วโปรดปรานนกั จงึต้องประเมนิท่าทขีองนางไว้

บ้าง

ผพีระชายาลู่จงึสะกดิเตอืนคน

‘ซือเอ๋อร์เตรียมตัวเอาไว้นะ การลงขวางกลางสนามย่อมเสียหายสัก

อย่าง พวกนางเหลอืแต่ต�าแหน่งหวงโฮ่ว ฉางยวี่ และจงกงเสวยีซื่อสื่อ อ�านาจ

แท้จรงิถูกลดิรอนไปแล้ว อย่างไรต้องไม่คุ้มค่าแน่’
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น่าหลนัซอืซอืกป็ระเมนิล่วงหน้าเอาไว้เช่นนั้น ระหว่างนางออกเดนิทาง

กบัขบวนเสดจ็ จดัการสงครามภายในเผ่า เหน็ททีี่นี่คงดุเดอืดไม่แพ้กนั เจยีง

หวงไท่โฮ่ววางพระทัยเจียงกุ้ยเฟย หวังหวงโฮ่วคงเคลื่อนไหวอึดอัดเป็น

ธรรมดา

“ภายหลงัมานี้เป่ินกงใช้เวลาสวดภาวนาอยูแ่ต่ในพระอารามหลวง ยาม

ต้องกลบัมาประจ�าเทยีนเฟ่ิงหวงกง กรู้็สกึปฏบิตังิานไม่ใคร่คล่องเท่าแต่ก่อน...”

หรอือกีนยัหนึ่งพระนางสิ้นบทบาทบงการคนไปมาก ล�าพงัไม่มใีครฉวย

โอกาสรงัแกกลบัถอืว่าประเสรฐิแล้ว ถ้าสอดมอืพวัพนักบัเรื่องนี้ เกรงวา่จะเอา

ตวัรอดล�าบากเช่นกนั เบื้องลกึหวงัสเีจี่ยยงัคงทะนง หาได้ยี่หระกบัการฝ่าทะเล

ดาบไม่ เสยีดายการมชีวีติอยู่อกีวนั หมายถงึส่งแรงบุญถงึเฉยีงหมนิฉอีกีวนั

“เปิ่นกงคงต้องให้ไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยชี้แนะสักหน่อยว่าเห็นเป็นอย่างไร

บ้าง”

ด้วยประการนี้เอง ต๋าน่าหลันซือซือจึงล่องหนอย่างผีหนีปัญหาไม่ได้ 

ร่างอรชรผุดลุกขึ้นมาย่อเข่าเคารพเจ้าต�าหนกั และเป็นเชงิขออนุญาตล่วงเกนิ

ก่อนมองไปยงัลานด้านล่าง ไอ่ไฉเหรนิยงัคงมนี�้าตาอาบหน้าต่างเหงื่อ ขณะที่

ลี่กงปี้ยดืหลงัตรงแน่ว

ทว่ายามทั้งสองรบัรู้สายตาพนิจิพเิคราะห์จากไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟย พวก

นางกล็ะม้ายจะแปลงสหีน้าแตกต่างกนัไปบ้าง

“ทูลหวงโฮ่ว ในเมื่อทั้งสองต่างยืนยันว่ากล่องไม้ใบนั้นคือสมบัติส่วน

ตน กจ็�าเป็นต้องมบีทพสิจูน์ต่อหน้าพยานให้ชดัเจนเพคะ จงึจะทราบความจรงิ

ว่าใครเป็นเจ้าของ”

อย่างนี้เท่ากับใครแพ้ก็คือคนโกหกที่ยังจะมีความผิดฐานโป้ปดเชื้อ 

พระวงศ์ด้วย!

ดวงตาหลายคู่เบกิกว้างอย่างเลื่อมใสพระอคัรชายาแล้ว

“ทว่าถงึจะทราบว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จรงิแล้ว กใ็ช่ว่าจะตดัสนิว่าอกี

คนหนึ่งมเีจตนาลกัขโมยหรอืช่วงชงิกล่องใบนั้น...”
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หวังสีเจี่ยยากจะไม่กระตุกมุมปาก ท�าให้คนร้องเรียนพลอยหายใจ

คล่องคอขึ้น

“หม่อมฉนัมวีธิหีนึ่ง... เพยีงแต่ไม่แน่ใจว่าหวงโฮ่วจะประทานอนุญาต

หรอืไม่เพคะ”

พระนางขยบัพระหตัถ์สนองด้วยท่าทางเบื่อหน่าย

“ก่อนอื่นหม่อมฉนัต้องขอพจิารณากล่องใบนั้นใกล้ๆ หน่อยเพคะ”

ข้อเรยีกร้องจากนางไม่นบัว่ามากเกนิไป หวงัหวงโฮ่วจงึส่งสายพระเนตร

ออกค�าสั่งแก่หมี่ฉางยวี่ ท�าให้ลี่เจยีนขยบัคล้ายอยากทดัทาน ทว่าแท้จรงิกลบั

หนัมาดูท่าทขีองนายหญงิ หลี่เต๋อเฟยย่อมมองก�าราบให้คนสงบอาการ ลี่กงปี้

ค่อยหวนคนืสู่จุดมั่นคงดงัเดมิ

หมี่อนิเข้ามาขออนญุาตหลี่หลานจงิ ก่อนถอืกล่องไม้ใบดงักล่าวไปมอบ

ให้พระอคัรชายาชาวหรวนตี้

น่าหลนัซอืซอืรบัมาหมุนมองอย่างละเอยีดลออแล้วกราบทูล

“หม่อมฉนัขออนุญาตเกบ็กล่องใบนี้เอาไว้ แล้วสบืหาความจรงิภายใน

สามวนัได้หรอืไม่เพคะ”

หวงัหวงโฮ่วขมวดพระขนง คล้ายจะเตอืนให้ทบทวนใหม่

“เรื่องวิธกีารพสิูจน์หม่อมฉันมอียู่แล้วเพคะ เพยีงแต่ถ้าอธบิายตอนนี้

จะกลายเป็นเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ไปเตรยีมตวัได้ และหม่อมฉนั

ในฐานะไม่มีส่วนได้เสียกับกล่องใบนี้ ถ้าสามารถรักษาเอาไว้ชั่วคราวเองคง

ยุตธิรรมกว่าเพคะ”

เปี่ยมเหตุผลยากเฟ้นหาต�าหนิแท้ๆ จึงก�าจัดเสียงค้านจากรอบด้าน 

ชดัเจนว่าด่านนี้ไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยคงรบัไม่เลอืกผดิเลอืกชอบแล้ว ไม่รู้ว่าด้วย

ระยะเวลาสามวัน นางจะสืบความคืบหน้าได้กี่มากน้อย หวังว่าจะมากพอให้

ตดัสนิใจได้ว่าจะล่วงเกนิใครด ีระหว่างเจยีงกุ้ยเฟยกบัหลี่เต๋อเฟย

ทนัททีี่หวงโฮ่วตรสัให้แยกย้ายกนัไป พวกนางจงึเดนิทางกลบัสถานที่

ของตวัเอง สามารถแยกแยะผูค้นว่าบรรจอุารมณ์ประมาณสามประเภท หนึ่ง... 



50
หลงฮวา ดอกไม้มังกร เล่ม 4

กระวนกระวายแต่ไม่อาจกระโตกกระตาก สอง... สุดท้ายปัญหาไม่ได้หล่นใส่

เท้าตนเองกบัพรรคพวก กป็ราศจากแนวคดิเดอืดเนื้อร้อนใจ และสาม... ที่

กงัวลไกลว่าไป๋เฟินหวงกุ้ยเฟยจะอาศยัหนึ่งการกระท�าได้สองหรอืไม่


