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บอยเลิฟแนวจีนโบราณเรื่องแรก ผู้คนในวังหลวงล้วนหลอกลวงข้าทั้งนั้น 1  

ที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวความลับที่ซุกซ่อนไว้ในวังหลวงอันยิ่งใหญ่  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ในครอบครัว  

ความโลภ ความริษยา คำสาป ไปจนถึงความลับที่ชื่อว่าความรัก

	 เพราะคำสาปของเซียวเฟิงเหมียนหรือนายเอกของเรา ทำให้แม้แต่ 

ตัวเขาเองก็มีความลับปกปิดมากมายเช่นกัน ตัวละครทุกตัวเต็มไปด้วย 

ความลับที่รอวันเปิดเผย  ขอให้นักอ่านทุกท่านลุ้นและสนุกกับการไข 

ความลับไปทีละนิด  พร้อมเปิดดวงใจน้อย  ๆ  ของเซียวเฟิงเหมียนไป 

พร้อม ๆ กับฮ่องเต้กันนะคะ
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ผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายไปนั้น ตัวละครบางตัวก็ใช้ความอดทน ใช้ความ 
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ยอมรับที่มีต่อโชคชะตา

	 หากคุณผู้อ่านที่รักกำลังเผชิญกับช่วงเวลาอันไม่น่ารื่นรมย์ของชีวิต  

ผู้เขียนหวังว่าตัวละครเหล่านี้จะเป็นเพื่อนที่ให้ความอบอุ่นแก่คุณได้สัก 
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อันโหดร้ายและเชี่ยวกราก

	 ขอให้ดวงใจของคุณเป็นดวงประทีปที่คุ้มครองคุณเสมอ

	 เชญิจดุดวงไฟนัน้และกา้วไปขา้งหนา้เพือ่สำรวจการผจญภยัในวงัหลวง
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1

บทที ่ 1 
บูโม่โฉวไม่อยากเข้าวังหลวง

แสงจันทร์  กระจ่างฟ้า เพราะเป็นคืนไร้เมฆ
สายลมพัดแรงทำให้ต้นไม้คล้ายส่งเสียงกระซิบ เสือสางครวญคราง  

เสียงจากป่าลึกลอยมาพร้อมลม เข้ามาสู่กระท่อมน้อยหลังหนึ่งซึ่งมีศิษย์ 

อาจารย์คู่หนึ่งอาศัยอยู่

วันจันทร์เต็มดวงแบบนี้ บูโม่โฉวมักจะหงุดหงิด เซียวเฟิงเหมียนรู้ด ี

จึงพยายามหาวิธีทำให้เขาสงบจิตสงบใจขึ้น

“อาจารย์ ข้าต้มน้ำแกงร้อน ๆ ให้กินดีหรือไม่”

“อย่ามายุ่งกับข้า” อาจารย์บูโม่โฉวสะบัดหน้า กอดอกเหมือน 

เด็กน้อยโกรธพ่อแม่ ขาที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นสั่นไม่หยุด บ่งบอกความ 

หงุดหงิดของเจ้าตัวได้เป็นอย่างดี

เซียวเฟิงเหมียนยิ้มกับท่าทางแสนงอนของผู้อาวุโส บูโม่โฉวอาจารย์ 

ของเขาเป็นหมอเทวดา แม้จะอายุมากแล้ว แต่เพราะลักษณะพิเศษทาง 

สายเลือดจึงดูเหมือนเป็นชายอายุเพียงสามสิบ  รูปลักษณ์ของบูโม่โฉว 

หนุ่มแน่น จะเห็นว่าเป็นคนแก่ก็เพียงแค่สามจุด จุดแรกคือผมอันเป็น 

สีขาวปลอด จุดที่สองคือแว่นสายตายาว ซึ่งเขาต้องสวมไว้เพราะมองใกล้ ๆ  

ไม่ค่อยเห็น และจุดที่สามคือความรู้ความสามารถซึ่งคนอายุน้อยไม่อาจมีได้

ส่วนนิสัยนั้น...เวลาหงุดหงิดแบบนี้ บูโม่โฉวไม่ต่างอะไรกับเด็กน้อย 

อายุเจ็ดขวบ
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“งั้นข้าเล่นผีผาให้ท่านฟังดีหรือไม่”

“ดีเหมือนกัน” อาจารย์พยักหน้า “คงมีแต่เสียงผีผาของเจ้าเท่านั้น 

แหละ ที่จะพาข้าผ่านคืนจันทร์เต็มดวงแบบนี้”

โดยปกติบูโม่โฉวจะเร้นกายอยู่ที่กระท่อมในป่าเขา แต่หากมีคน 

เรียกหา อาจารย์ก็จะยอมลงเขาไปรักษาคนเจ็บป่วยในเมือง ชาวบ้าน 

ร้านตลาดลือกันว่าอาจารย์มีอายุจริงได้แปดสิบกว่าแล้ว แต่เพราะไม่ใช่ 

คนธรรมดา จึงยังมีรูปลักษณ์หนุ่มแน่นเช่นนี้ ทว่าเรื่องที่ลือกันนั้นไม่มี 

ผู้ใดทราบว่าจริงหรือเป็นเพียงข่าวลอยลม

แต่เซียวเฟิงเหมียนย่อมรู้ดี เรื่องที่บูโม่โฉวมีอายุมากกว่าหน้าตานั้น 

เป็นความจริง ผมสีขาวของอาจารย์ไม่ได้เกิดจากความชรา แท้จริงแล้ว 

เกิดจากการที่บูโม่โฉวคือมารสุนัขป่า สามารถแปลงร่างเป็นสุนัขตัวใหญ่ 

สีขาวได้ตามใจนึก ในคืนจันทร์เต็มดวงแบบนี้ เลือดสุนัขในตัวจะขับ 

ให้หมอยาบูโม่โฉวรู้สึกไม่สบายครั่นเนื้อครั่นตัว และรู้สึกกังวลใจจนอยาก 

จะเห่าหอน

เซียวเฟิงเหมียนในฐานะศิษย์เอกเพียงหนึ่งเดียวจึงมีหน้าที่คอยดูแล 

อาจารย์ของตนให้รู้สึกสบายใจสบายกายขึ้นในคืนจันทร์เพ็ญ

ชายหนุม่ลกุไปหยบิผผีาประจำตวัของตนเอง ผผีาของเซียวเฟงิเหมียน 

ทำจากไม้สีน้ำตาล ส่วนด้านล่างยาวราวหนึ่งศอก มีรูปร่างคล้ายผลไม้ผ่าซีก  

ด้านบนเป็นด้ามจับยาวหนึ่งศอกอีกเช่นกัน มีหลายสาย ดีดสลับไปมา  

เกิดเสียงดนตรีไพเราะ

เซียวเฟิงเหมียนนำผีผาวางบนตักแล้วเริ่มเล่น ดีดผีผาไปพลางก็ 

ร้องเพลงไปด้วย เพลงที่เขาร้องนี้ ชายหนุ่มแต่งไว้นานแล้ว มันเป็นเพลง 

เกี่ยวกับความรักชายหนุ่มหญิงสาว...ความรักที่เขาจะไม่มีวันได้รู้จัก

‘ชมดอกไม้ในฤดูดอกไม้บาน

ล่องเรือในแม่น้ำเมื่อหน้าร้อน

ก่อกองไฟในวันวารที่เหน็บหนาว

จากกันเมื่อยามใบไม้ร่วงโรย
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ยิ้มด้วยกันเมื่อมีเรื่องดี

ร้องไห้ร่วมกันเมื่อมีเรื่องร้าย

ประคองกันไปผ่านทุกข์และสุข

จากกันสุดท้ายเร็วเกินไป คาดไม่ถึง เร็วเกินไป’

“แต่งได้ดี ร้องได้ดี ใครได้ฟังคงนึกว่าเจ้าเคยมีความรัก แต่ข้า 

รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร จริงไหม” อาจารย์มองศิษย์รักของตนด้วยแสงจาก 

ตะเกียงน้ำมัน เมื่อหมอเทวดากล่าวชม เซียวเฟิงเหมียนก็เพียงแต่ยิ้มรับ  

ไม่โต้ตอบอะไร

“เพลงรักของเจ้ามีคนตายเสมอ” บูโม่โฉวติง “ก็สมกับเป็นเจ้าแล้ว”

เซยีวเฟงิเหมยีนผงกศรีษะ เขาไมไ่ดเ้อย่รบัคำชม เพยีงแตใ่ชแ้ขนเสือ้ 

เช็ดผีผาของตนอยู่เงียบ ๆ 

“เจ้าเงียบก่อน” อาจารย์ยกมือห้าม

“ข้ายังไม่ได้พูด” เซียวเฟิงเหมียนเงยหน้ามาเถียง

บูโม่โฉวขมวดคิ้ว สีหน้าอาจารย์คล้ายมีคำว่า  “สั่งให้เงียบแล้วดัน 

พูดขึ้นมาอีก” แปะอยู่บนหน้าผาก อาจารย์เหลือบมองไปทางประตู ท่าทาง 

ระแวดระวังทำให้เซียวเฟิงเหมียนรู้ว่ามีใครสักคนกำลังมุ่งมาทางกระท่อม  

หูของสุนัขป่ารับรู้ได้ดีเสมอ

มากลางคืน แปลว่าเป็นความลับ

แต่มาคืนเดือนแจ้ง แปลว่ามาดี

ใครกัน มีความลับและมาดี

ไม่ทันถึงสามลมหายใจ เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น

สนุขัปา่ไดย้นิเสยีงไกลออกไปมาก ตอนทีบ่โูมโ่ฉวไดย้นิเสยีง เจา้ของ 

เสียงต้องอยู่ห่างออกไปพอสมควร แต่ไม่ถึงลมหายใจที่สี่ คนผู้นั้นก็มา 

ถึงหน้าประตู เคลื่อนที่เร็วขนาดนี้ ย่อมต้องมีวรยุทธ์สูงส่งเป็นแน่แท้

เซียวเฟิงเหมียนวางผีผาลง เดินออกไปเปิดประตู เมื่อเห็นคนที่อยู่ 

นอกประตู เซียวเฟิงเหมียนรู้สึกราวหัวใจหลุดออกจากร่าง เขาประสานมือ  

โค้งคำนับ ทำความเคารพ ก่อนจะเงยหน้าอีกครั้ง แล้วกล่าวทักด้วยเสียง 
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ที่กลบความแปลกใจและหวาดหวั่นเอาไว้ไม่มิด

“ผู้ตรวจการซู”

เมืองหลวงตอนนี้วุ่นวาย  ฮ่องเต้พระองค์ก่อนเพิ่งสิ้นพระชนม์ 

ได้ไม่กี่ปี แม้จะบอกว่าเพราะทรงพระประชวร แต่เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า  

ตระกูลใหญ่ทั้งสาม  อันได้แก่  ตระกูลซู  ตระกูลสี  และตระกูลเหอ  

ได้ลอบสังหารฮ่องเต้ หมายรวบอำนาจในวังหลวง

ฮ่องเต้พระองค์ก่อนมีพระโอรสสามพระองค์ องค์รัชทายาทอายุ 

ราวยี่สิบชันษา  องค์ชายผู้น้องอีกสองพระองค์เป็นฝาแฝดกัน มีอายุ 

อ่อนกว่าพี่ชายสี่ปี ยังไม่มีผู้ใดมีทายาท

องค์รัชทายาทขึ้นครองบัลลังก์ต่อจากพระบิดา น้องชายทั้งสอง 

ขึ้นเป็นชินอ๋องและจวิ้นอ๋องตามลำดับ แต่อำนาจแท้จริงกลับอยู่ที่ประมุข 

ทั้งสามตระกูล

ประมุขตระกูลซู ดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีแผนกช่างชู1 และ 

ให้ลูกชายตัวเองเป็นเสนาบดีกระทรวงพิธีการ  ดึงตำแหน่งสูงมาไว้กับ 

ตนเองทั้งหมด

ประมุขตระกูลสี เดิมเป็นแม่ทัพใหญ่อยู่แล้ว หลังฮ่องเต้องค์ก่อน 

สิ้นพระชนม์ ก็ส่งให้ญาติตนเองเป็นทั้งเสนาบดีกระทรวงยุทธนาการบ้าง  

กระทรวงโยธาธิการบ้าง กุมอำนาจไว้เบ็ดเสร็จ

ประมขุตระกลูเหอ ดำรงตำแหนง่อคัรมหาเสนาบดแีผนกเสมยีนกลาง2  

และให้น้องชายของตัวเองเป็นเสนาบดีกระทรวงขุนนาง คอยดูแลการรับคน 

เข้าราชการหรือโยกย้ายงานต่าง ๆ 

สามตระกูลใช้อำนาจตามใจตนไม่เกรงกลัวฟ้าดิน ฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน 

นามว่า จงเจียอี้ แม้จะอายุเข้าวัยหนุ่มแล้ว แต่ก็ยังไร้พิษสง ซ้ำร้ายยังเกิด 

ป่วยเป็นโรคไม่ทราบสาเหตุ ต้องนั่งรถเข็นไม้ออกว่าราชการ ฝ่ายชินอ๋อง 

1 หน่วยงานซึ่งดูแลกระทรวงทั้ง  6 ได้แก่  กระทรวงโยธาธิการ  กระทรวงยุทธนาการ  

กระทรวงขุนนาง กระทรวงราชทัณฑ์ กระทรวงพิธีการ และกระทรวงครัวเรือน
2 หน่วยงานซึ่งเป็นที่ปรึกษาของฮ่องเต้ในด้านการเมืองการปกครอง ตรวจการงานต่าง ๆ
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นามว่า จงหลินมู่ แม้จะดำรงตำแหน่งเป็นขุนนางในราชสำนักมาตั้งแต่ 

ฮ่องเต้องค์ก่อนยังทรงพระชนม์ เป็นคนฉลาดหลักแหลม แต่ยังอ่อนเยาว์ 

เกินจะต่อกรกับเขี้ยวเสือเล็บมังกร ส่วนจวิ้นอ๋องนามว่า จงคุนเหอ ก็หลุด 

จากทำนองคลองธรรม มุ่งทางสายมาร ยากจะฝากบ้านเมืองไว้ได้

คนที่มีสายเลือดใกล้ชิดพี่น้องทั้งสามนี้มีไม่มากนัก กล่าวให้ชัดคือ 

มีเพียงคนเดียว เขาไม่ได้แซ่จง แต่แซ่ซู เป็นพี่ชายของฮองเฮาในฮ่องเต้ 

พระองค์ก่อน จึงนับได้ว่าเป็นท่านลุงของฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน ชายผู้นี้อยู่ 

ในราชสำนักมานาน รู้ลู่ทางลมพอจะฝากประเทศไว้ในกำมือได้

แต่กลับเป็นคนทรยศ!

พระญาติคนสุดท้าย ท่านขุนนางซูหลี่จวิน ขณะนี้ดำรงตำแหน่ง 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ก่อนหน้านี้ได้ร่วมมือกับสามตระกูลใหญ่หวังรวบ 

อำนาจ  จึงลอบปลงพระชนม์น้องเขยตนเอง  นับเป็นขุนนางชื่อฉาวโฉ่  

ประชาชนสาปแช่งที่สุดในแผ่นดิน

และชายคนนั้นก็มายืนอยู่ต่อหน้าเซียวเฟิงเหมียนในเวลานี้แล้ว

“ขออภยัฮหูยนิทีม่ารบกวนดกึดืน่เชน่นี ้ ขา้มเีรือ่งตอ้งขอรอ้งทา่นหมอ”

เสียงเรียบแต่หนักแน่นหลุดออกจากริมฝีปากหยักงามดั่งคันศร  

ซูหลี่จวินอายุได้สี่สิบกว่าปี มีใบหน้างดงามแบบบุรุษ เรือนผมหยักศก 

สีปีกนกกา  ร่างกายสูงใหญ่น่าเกรงขาม  ท่ายืนดูออกว่าเป็นคนสุขุม  

แต่แววตาแฝงความอันตรายไว้ภายใน

เซียวเฟิงเหมียนกลั้นใจยิ้มให้ชายใจทรามตรงหน้า ปากขยับพูด 

เสียงเบาสุภาพ “กระท่อมเราอยู่บนป่าเขาห่างไกลผู้คน ท่านผู้ตรวจการ 

อุตส่าห์มาถึงนี่ อาจารย์ทำให้ท่านลำบากแล้ว”

“อาจารย์งั้นหรือ แม่นางไม่ใช่ฮูหยินของเขาหรอกหรือ”

เซียวเฟิงเหมียนหลุบตาต่ำ “ผู้น้อยเป็นเพียงศิษย์ในเรื่องหยูกยา 

เท่านั้น”

ไม่แปลกที่ซูหลี่จวินจะเข้าใจผิด เพราะเซียวเฟิงเหมียนอยู่ในชุดของ 

สตรีชาวบ้าน ไว้ผมยาวปักปิ่นเรียบ ๆ กิริยาท่าทางก็อ่อนหวานน่าชื่นชม

ตั้งแต่จำความได้ เซียวเฟิงเหมียนรู้ดีว่าตนเองเป็นชาย แต่พ่อแม่ 
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และอาจารย์ได้เลี้ยงดูเขาให้แต่งกายเป็นหญิงมาตลอด ถูกเลี้ยงในฐานะ 

ผู้หญิงตั้งแต่เล็ก จนอายุยี่สิบสามก็ยังคงสภาพแต่งกายเป็นหญิง เรื่องนี้ 

เป็นเรื่องปกติสำหรับเซียวเฟิงเหมียน แต่จะทำไปเพราะเหตุใดนั้น มัน 

มีที่มาที่ไปอยู่

เซียวเฟิงเหมียนนำผู้ตรวจการซูเข้ามาในกระท่อม ฝ่ายอาจารย์ 

พอเห็นหน้าคนมาเยี่ยมก็สะดุ้งโหยง ลุกขึ้นคำนับขุนนางใหญ่สองสามหน  

ปากก็ถามว่า “ท่านผู้ตรวจการมีเรื่องอะไรจึงแวะมากลางคืนเช่นนี้”

“เชิญท่านผู้ตรวจการนั่งก่อน” เซียวเฟิงเหมียนเป็นฝ่ายเชิญ เพราะ 

รู้ว่าอาจารย์ของตนกำลังตกอกตกใจ คงไม่มีทางเชิญแขกนั่งหรือรินชา 

ให้แน่ เผลอ  ๆ  บูโม่โฉวอาจตกใจกลัวจนกลายร่างเป็นสุนัขแล้ววิ่งออกไป 

เห่าหอนดวงจันทร์เสียเลยก็ได้

ซูหลี่จวินนั่งลงบนเบาะเก่า  ๆ ท่าทางของเขาสง่างามจนทำให้ข้าวของ 

ทุกชิ้นในกระท่อมโทรม  ๆ  นี้ดูผิดที่ผิดทางไปหมด โต๊ะไม้เก่าคร่ำคร่าและ 

แคร่ที่อยู่อีกฝั่งห้องแทบจะขยับขาทั้งสี่เดินออกไปที่อื่น เพื่อจะได้ไม่ต้อง 

อยู่ใกล้รัศมีผู้ดีอันเรืองรองของท่านขุนนางใหญ่ สองมือเรียวงามของเขา 

วางบนตัก ตามองบูโม่โฉวจนคนครึ่งสุนัขต้องยอมนั่งลงประจันหน้าด้วย

“ผู้น้อยจะไปเอาชามาให้” เซียวเฟิงเหมียนยิ้มอ่อนหวาน ใจนึกว่า 

จะไปเอาเข็มพิษมาเผื่อไว้ด้วย

“ไม่จำเป็น ข้าไม่อยากรบกวน” ซูหลี่จวินพูดคล้ายได้ยินความในใจ 

เซียวเฟิงเหมียน หรือบางทีเขาอาจกลัวถูกวางยาพิษก็เป็นได้ “ข้ามาที่นี่ 

มีธุระอย่างเดียว จะเข้าเรื่องอย่างรวบรัด ท่านหมอทราบแล้วใช่หรือไม่ว่า 

ฮ่องเต้ทรงพระประชวร”

“ข้าได้ข่าวมา  แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอะไร”  บูโม่โฉวเกาคาง  

ตามองซูหลี่จวินอย่างไม่ไว้ใจ

“ฮ่องเต้ทรงเดินไม่ได้มาหลายเดือนแล้ว สาเหตุนั้นไม่มีใครทราบ  

ไม่ได้มีความผิดปกติทางกาย ไม่มีอาการเจ็บป่วยอื่น ไม่มีรอยแผล ไม่ได้ 

ถูกพิษ ลมปราณต่าง  ๆ  ล้วนเป็นปกติทั้งสิ้น หมอหลวงคนเก่าตรวจหา 

สาเหตุไม่พบ หมอฝีมือดีหลายคนในเมืองหลวงก็หาสาเหตุไม่ได้ ข้ามา 
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วันนี้จึงอยากจะเชิญท่านหมอโม่โฉว...” ขุนนางใหญ่ค้อมศีรษะลงนิด  ๆ  

“เดินทางลงจากเขาเพื่อไปตรวจอาการฮ่องเต้”

“ขะ...ข้าหรือ ลงจากเขาน่ะหรือ” อาจารย์สุนัขของเซียวเฟิงเหมียน 

ร้องลั่นกระท่อม

เซียวเฟิงเหมียนรู้ดีว่าบูโม่โฉวต้องขึ้นมาอยู่บนเขานี้  ส่วนหนึ่ง 

ก็เพราะต้องการหลบซ่อนเลือดสุนัขป่าของตน อีกส่วนเพราะไม่ชอบสมาคม 

กับผู้คนมากนัก ทั้งยังรังเกียจกลิ่นมนุษย์ที่แออัดกันในเมืองใหญ่ อาจารย์ 

จมูกไวต่อกลิ่นคนมาก จนเซียวเฟิงเหมียนต้องใช้สมุนไพรหอมอบผิวเสมอ  

เพื่อไม่ให้อาจารย์ต้องทรมานกับกลิ่นสาบมนุษย์ของเขา

“ข้าเคยได้ยินว่าท่านหมอลงเขาไปรักษาคนยากไร้มาหลายครั้ง ก็ 

แปลว่าไม่ใช่ลงเขาไม่ได้” ขุนนางซูกล่าวเสียงเรียบ  ๆ  เชื่องช้า แต่กดดันยิ่ง

“ขะ...ข้า...” อาจารย์หันศีรษะไปมา มองเซียวเฟิงเหมียนเหมือน 

อยากให้ช่วย แต่ลูกศิษย์ยืนส่ายหน้าอยู่ด้านหลังซูหลี่จวิน บูโม่โฉวจึงต้อง 

หาเหตุผลเอง “ข้ามีจิตใจเรื่องการช่วยเหลือคนทุกข์ยาก คนจนคนพิการ 

ต่าง  ๆ มือข้าสัมผัสมาหมดแล้ว แต่ฮ่องเต้เป็นโอรสสวรรค์ มือข้าสกปรก 

เกินกว่าจะไปแตะต้อง”

“ข้าคิดว่าเจียอี้คงไม่ถือสาเรื่องนั้นหรอก” ซูหลี่จวินเรียกฮ่องเต้ 

ด้วยชื่อตัวเพราะถือตนว่าเป็นญาติ อำนาจที่ปรากฏผ่านการเรียกชื่อทำเอา 

อาจารย์สุนัขกลืนน้ำลาย เขาเหงื่อแตกเต็มหลัง อ้าปากพะงาบเหมือนจะ 

พูดอะไร แต่ก็ไม่พูด

ซูหลี่จวินรออยู่นานเห็นหมอบูโม่โฉวไม่พูดอะไร เขาจึงพูดออกมาว่า

“ข้าปลดหมอหลวงไปแล้ว  ราชสำนักขาดหมอฝีมือดี  นอกจาก 

เชิญท่านลงเขาไปตรวจอาการแล้ว ก็อยากขอให้เป็นหมอประจำตัวฮ่องเต้ 

สักปีสองปี จนกว่าจะหายจากอาการป่วยนี้”

คำพูดของซูหลี่จวินทำเอาบูโม่โฉวแทบเป็นลม แค่คิดว่าต้องลงไป 

อยู่กับพวกมนุษย์ หมอก็แทบจะจับไข้เองเสียแล้ว นี่ไม่ใช่แค่มนุษย์ทั่วไป  

เป็นถึงเหล่ามนุษย์ร้ายกาจในวังหลวง เจ้าสุนัขที่น่าสงสารจะไปอยู่ได้อย่างไร  

อยู่ไม่ถึงสองสัปดาห์ก็คงถูกจับต้มน้ำแกงหางสุนัขเป็นแน่
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“ข้าไปไม่ได้หรอก ไปไม่ได้” อาจารย์สุนัขละล่ำละลัก แต่จะปฏิเสธ 

ขุนนางใหญ่แบบนี้ได้อย่างไร เขาหันซ้ายหันขวา เมื่อเห็นเซียวเฟิงเหมียน 

ยืนอยู่ในความมืดของเงาตะเกียง บูโม่โฉวก็นึกทางรอดออก จึงรีบพูดไปว่า  

“ให้ลูกศิษย์ข้าลงไปแทนแล้วกัน เซียวเฟิงเหมียนมีฝีมือ รู้ยาสมุนไพร  

ดีดผีผารักษาโรคก็ได้ รับรองว่ารักษาฮ่องเต้ได้แน่”

เซียวเฟิงเหมียนเงยหน้ามองอาจารย์ ถลึงตาจ้องผ่านแสงไฟสลัว  

แต่บูโม่โฉวปัดมือเหมือนอยากไล่ปัญหาให้พ้นจากตัว

“นะ ผู้ตรวจการซู ท่านพาเฟิงเหมียนลงเขาไปเถิด นางเป็นศิษย์เอก 

ของข้า ถึงข้าจะมีลูกศิษย์อยู่คนเดียวก็เถิด แต่ไม่ได้หมายความว่านาง 

เปน็ศษิยเ์อกเพราะมคีนเดยีวนะ ฝมีอือยา่งนางหาตวัจบัไดย้าก ขยนัขนัแขง็  

หนักเอาเบาสู้ พาไปทำงานดีกว่าให้ข้าไปเป็นไหน  ๆ ท่านผู้ตรวจการก็รู้  

ข้าน่ะจอมอู้ ควรได้เป็นเทพเซียนตั้งนานแล้ว แต่ขี้เกียจบำเพ็ญพรต จึงติด 

อยู่ในโลกมนุษย์แบบนี้ พาข้าไปวังหลวง ข้าก็คงนอนทั้งวัน อ้าปากรอ 

ให้คนป้อนลูกพลับแห้งบ้าง ป้อนขนมบ้าง เป็นที่ติฉินนินทาเปล่า ๆ”

“ท่านอาจารย์!” เซียวเฟิงเหมียนร้องลั่น จะไร้ความรับผิดชอบ 

อย่างไรก็ควรมีความคิดอ่านบ้าง เขาดำรงชีพในฐานะชายปลอมเป็นหญิง  

จะให้ลงไปอยู่ในวังหลวงได้อย่างไร ในวังมีคนจับตาอยู่ทุกฝีก้าว หาก 

ความแตกขึ้นมา แม้ไม่ได้ทำอันตรายแก่ฮ่องเต้ แต่ปลอมตนเข้าไปในวัง 

แบบนี้ก็ต้องถูกลงโทษเป็นแน่ ส่งเขาลงไป ไม่ต่างอะไรจากเอาคอไป 

พาดเขียง แล้วยังไม่นับเรื่องเหตุผลหลักที่ทำให้เขาต้องปลอมเป็นหญิงอีก...

ตลอดชีวิตนี้ เซียวเฟิงเหมียนไม่อยากพบเจอใคร ไม่ควรต้อง 

ใกล้ชิดใคร ไม่ควรเป็นผู้ชายของสตรีใด  จึงตัดสินใจปลอมเป็นหญิง 

เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง แต่อาจารย์กลับคิดจะผลักไสเขาให้เข้าไป 

ในวังหลวงอย่างนั้นเรอะ

ในวังมีหญิงงามมากมาย ถ้าเกิด...ถ้าเกิดเขาตกหลุมรักใครขึ้นมา  

ชื่อของเซียวเฟิงเหมียนผู้นี้ก็ได้ไปแปะอยู่บนป้ายสุสานน่ะสิ!

เซียวเฟิงเหมียนเกิดมาพร้อมคำสาป ซึ่งปรากฏเป็นรอยปานแดง 

รูปดอกพลับพลึงบนฝ่ามือทั้งสองข้าง
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พลับพลึงแดงคือดอกไม้แห่งความตาย หมอดูทำนายว่า หากเขา 

ตกหลุมรักใครแล้วถูกหญิงคนนั้นปฏิเสธรัก เขาจะสิ้นลมหายใจก่อน 

อาทิตย์ตกดินในวันเดียวกันนั้น

เมื่อรู้ดังนั้น พ่อแม่ของเซียวเฟิงเหมียนจึงตั้งใจเลี้ยงลูกให้เป็นสตร ี

ตั้งแต่เด็ก เพราะหวังว่าหากเซียวเฟิงเหมียนแต่งตัวเป็นสตร ี จะไม่มีโอกาส 

มีความรักกับแม่นางน้อยคนไหน ตัวเซียวเฟิงเหมียนเองก็ถูกสั่งสอนมา 

ตัง้แตเ่ลก็ใหห้วาดกลวัการครองคู่ มปิรารถนาความรกั จนเมือ่พอ่แมจ่ากไป  

ชายหนุ่มก็มาขลุกตัวอยู่บนป่าเขา ตัดโอกาสที่ตนเองจะได้พบหญิงงาม  

หวังตายอยู่บนเขาในฐานะศิษย์คนเดียวของบูโม่โฉว

แต่ตอนนี้อาจารย์สุนัขกลับหาเรื่องให้เขาต้องเดินทางลงไปยังวังหลวง  

ช่างน่าตายนัก เซียวเฟิงเหมียนได้แต่หวังว่าผู้ตรวจการซูหลี่จวินจะไม่โง่งม 

เชื่อคำหว่านล้อมของอาจารย์สุนัขผู้นี้

...แต่เจ้าผู้ตรวจการโง่งั่งดันหลงเชื่อ

“ถ้าท่านหมอยืนยันแบบนั้น ข้าคงต้องขอรบกวนแม่นางเฟิงแล้ว”

ซูหลี่จวินลุกขึ้นมาค้อมศีรษะให้เซียวเฟิงเหมียนอย่างอ่อนโยน  

ทำเอาชายหนุ่มในชุดหญิงสาวต้องรีบยกมือห้าม

“ท่านผู้ตรวจการอย่าทำให้ผู้น้อยต้องอายุสั้น” เขารีบขยับหนีแสงไฟ  

ซ่อนตัวในเงามืดยิ่งขึ้นอีก “อีกอย่าง ตัวข้าแซ่เซียว นามว่าเซียวเฟิงเหมียน  

หาได้แซ่เฟิงไม่ ส่วนเรื่องที่จะให้เข้าวังหลวงในครั้งนี้...”

เขาตวัดสายตาไปมองอาจารย์ แต่อีกฝ่ายทำท่าทองไม่รู้ร้อน คล้าย 

ว่าบ่วงหลุดจากคอตนแล้ว ให้ศิษย์หาทางไปต่อเอง

‘โยนเผอืกรอ้นมาใสข่า้เสยีไดน้ะ’ เขาถลงึตาใสบ่โูมโ่ฉว ไมไ่ดพ้ดู แต ่

แสดงออกมาทางสีหน้า

‘ก็ข้าไม่อยากไปวังหลวงนี่’ อาจารย์ลอยหน้าลอยตากลับมา

แน่นอนว่าซูหลี่จวินมีหรือจะไม่เห็นการโต้ตอบไร้เสียงนี้ เขายกยิ้ม 

น้อย  ๆ พูดสรุปรวบรัดว่า “งั้นแม่นางเซียวไปเตรียมของเสียเถิด เราต้อง 

กลับถึงวังก่อนรุ่งสาง ข้ามากลางคืน ต้องกลับกลางคืน”

“ลงเขาก่อนรุ่งสางไม่มีทางเป็นไปได้ ทางลงเขากลางคืนอันตรายนัก  
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แถมยังมีเสือสาง ท่านผู้ตรวจการรอให้เช้าเสียก่อนค่อยเดินทางจะดีกว่า”  

เซียวเฟิงเหมียนพูดอย่างตกใจ ลืมนึกไปว่าซูหลี่จวินก็โผล่มาที่นี่ในตอน 

กลางดึก คนที่ขึ้นเขามากลางคืน ย่อมไม่กลัวที่จะต้องลงเขาในยามกลางคืน 

เช่นกัน ซูหลี่จวินปัดผมตนเองเล็กน้อย พูดเสียงนุ่มว่า

“เรื่องสัตว์ร้ายนั้นไม่ต้องกลัวเลย ตัวข้ามีวรยุทธ์ เหาะขึ้นมาใช้เวลา 

ราวสองเค่อ3 ไม่ลำบากแต่อย่างใด”

“ท่านมี แต่ผู้น้อยไม่มี หากท่านจะพาผู้น้อยไป เราก็ต้องเดินลงเขา”  

เซียวเฟิงเหมียนกล่าว

“ถ้าเช่นนั้น...” ในแววตาซูหลี่จวินมีประกายวาววับ “คงต้องขอ 

ล่วงเกินอุ้มแม่นางเหาะไป ไม่ต้องห่วง ข้าจะไม่ให้ผู้ใดเห็น เกียรติของ 

แม่นางเซียว หลี่จวินผู้นี้จะปกป้องด้วยชีวิต”

ปกป้องด้วยชีวิต! เซียวเฟิงเหมียนถลึงตา ซูหลี่จวินอายุสี่สิบกว่า 

แล้ว ไม่ยอมตบแต่งภรรยา  เข้าออกหอนางโลมจนราชวงศ์เสียเกียรติ   

คนแบบนี้น่ะหรือจะมาปกป้องเกียรติของใครด้วยชีวิต

ถ้าซูหลี่จวินอุ้มเขาแล้วรับรู้ได้ว่าเป็นชาย ก็ไม่ต้องพูดถึงชีวิตในรั้ววัง 

เลย หมอเซียวเฟิงเหมียนผู้นี้คงถูกสังหารเสียตั้งแต่ถึงตีนเขาแล้วกระมัง

3 หนึ่งเค่อเท่ากับระยะเวลาสิบห้านาที
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บทที ่ 2 
เซียวเฟิงเหมียนตรวจอาการฮ่องเต้

“หวาๆๆ ปล่อยข้า ๆ ๆ”

“แม่นางเซียว  เมื่อครู่ก็ยังดูเป็นสตรีเรียบร้อยดี  เหตุใดตอนนี้ 

แหกปากร้องดังเช่นนี้เล่า ถ้าข้าปล่อยแม่นางตอนนี้ ก็ตกลงไปคอหักตาย 

พอดีสิ”

เซียวเฟิงเหมียนเองก็อยากจะทำตัวเรียบร้อยสงบเสงี่ยมเหมือน 

ตอนอยู่ในกระท่อมเมื่อครู่อยู่หรอก แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเหาะเหินเดิน 

อากาศเหมือนผู้มีวิทยายุทธ์...จะบอกว่าเหาะเหินเองก็ไม่ค่อยถูกหรอก  

เพราะซูหลี่จวินเป็นคนอุ้มเขาลอยหวือด้วยความเร็วระดับน่าตกใจ ทำเอา 

เซียวเฟิงเหมียนที่ไม่เคยชินกับความสูงเกาะเสื้อของขุนนางเจ้าเล่ห์แน่น  

มือหนึ่งกำสาบเสื้อซูหลี่จวิน  อีกมือถือผีผาประจำตัว  ส่วนปากนั้นร้อง 

ดังลั่นอย่างไม่เหลือศักดิ์ศรี

“เสียงร้องแม่นางไพเราะดี” ผู้ตรวจการซูหลี่จวินหัวเราะ เขาเร่ง 

ความเร็วขึ้นอีกโดยไม่สนใจเซียวเฟิงเหมียนที่หน้าซีดเป็นไก่ต้ม

เป็นโชคดีของเซียวเฟิงเหมียนที่เขาดูคล้ายสตรี ทั้งรูปร่างที่แบบบาง 

และลูกกระเดือกที่เกือบมองไม่เห็น แถมเสียงยังสูงไพเราะจากการฝึก 

ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก  การปลอมตัวของเซียวเฟิงเหมียนจึงแนบเนียน 

ต่อสายตาของผู้พบเห็น

แต่ยามถูกโอบกอดแนบชิดแบบนี้จะยังแนบเนียนหรือเปล่ า  
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เซียวเฟิงเหมียนก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ที่แน่ ๆ ผู้ตรวจการคงจะนึกอยู่ในใจว่า 

หน้าอกของแม่นางเซียวเฟิงเหมียนช่างราบเรียบไม่ต่างอะไรจากแผ่นกระดาน 

ที่เอาไว้ซักผ้า

ชว่งเวลาหวาดเสยีวและนา่เวยีนหวัดำเนนิอยูร่าวสองเคอ่ ผูต้รวจการซ ู

ก็นำเซียวเฟิงเหมียนลงจอดที่ลานดินหน้าเรือนเล็ก  ๆ  แห่งหนึ่งในวังหลวง  

ทหารที่เดินตรวจตราวิ่งเข้ามาหา เมื่อเห็นว่าเป็นพระญาติอุ้มหญิงสาวเข้ามา 

ในยามวิกาล ก็ทำความเคารพแล้วออกเดินตรวจตราต่อ

“อา ข้าทำแม่นางเสียเกียรติเสียแล้ว” ซูหลี่จวินทำตาเป็นประกาย 

วาววับ “ไหน  ๆ  ก็เสียไปแล้ว ก็เสียให้มันจริงเลยดีไหม เชิญแม่นางขึ้น 

เรือนนอนของข้า...”

ถ้าอีกฝ่ายเป็นชายหนุ่มธรรมดา เซียวเฟิงเหมียนคงข่วนเข้าให้แผล 

หนึง่แลว้ แตน่ีเ่ปน็ขนุนางชัว่แหง่ราชสำนกั เขาเลยไมก่ลา้ทำรา้ยใหเ้ลอืดออก  

ได้แค่ค้อนเข้าวงใหญ่เฉย ๆ 

“แหม ข้าล้อเล่น” ซูหลี่จวินหัวเราะ “เรือนเล็กแค่นี้ไม่ใช่เรือน 

ข้าหรอก เป็นเรือนรับรองที่ข้าเตรียมไว้สำหรับท่านหมอโม่โฉว ด้านในจัดไว ้

เรียบร้อยแล้ว และมีบ่าวไพร่รอรับใช้อยู่ อย่างไรคืนนี้ก็เชิญแม่นางพักผ่อน 

ก่อน พรุ่งนี้สาย ๆ ข้าจะมาหาอีกครั้งเพื่อพาไปตรวจอาการเจียอี้”

เซียวเฟิงเหมียนมองดูใบหน้าของซูหลี่จวินโดยอาศัยแสงจันทร์ 

เต็มดวง ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าซูหลี่จวิน ขุนนางทรยศคงมีประสงค์ร้ายต่อ 

ฮ่องเต้ หรือดีไม่ดีซูหลี่จวินนี่แหละอาจเป็นคนทำให้ฮ่องเต้ขาพิการเอง 

ก็เป็นได้ ที่หาหมอมาช่วยรักษานี้ก็เพราะทนเสียงกดดันจากประชาชน 

ไม่ไหว ชาวบ้านร้านตลาดต่างก็ลือกันหนาหูเรื่องฮ่องเต้พระองค์ใหม่ต้อง 

นั่งรถเข็นว่าราชการ ดังนั้นซูหลี่จวินคงไม่ได้อยากให้เขารักษาจงเจียอี้ 

อย่างจริงจังอะไรนัก

ทว่าเมื่อมองดูใบหน้าของท่านผู้ตรวจการในเวลานี้ เซียวเฟิงเหมียน 

กลับเกิดสงสัยในความคิดของตนขึ้นมา สีหน้าและแววตาของซูหลี่จวิน 

ดูไม่ใช่คนชั่วช้า เสียงเรียกชื่อฮ่องเต้ก็ช่างอ่อนโยน แฝงด้วยความรัก 

สามส่วน ความห่วงใยอีกเจ็ดส่วน ช่างน่าสงสัยว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
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“มองข้านานแบบนี้ หรืออยากให้ข้าพากลับเรือนมากกว่า”

ซูหลี่จวินชายเจ้าสำราญกระตุกยิ้มเมื่อเห็นเซียวเฟิงเหมียนจ้องตน 

ตาค้าง เซียวเฟิงเหมียนนึกขึ้นได้จึงรีบมองไปทางอื่น เขาทำท่าปั้นปึ่ง  

สองแขนอุ้มผีผาของตนเดินขึ้นเรือนไปทันที

“จะไม่ลาข้าเสียหน่อยหรือ  แม่นาง”  ซูหลี่จวินพูดปนหัวเราะ  

เซียวเฟิงเหมียนนึกขึ้นได้จึงรีบหันมาทำความเคารพเขาทั้งที่สองแขนยัง 

ถือผีผาไว้

“ราตรีสวัสดิ์ ท่านผู้ตรวจการ”

นางกำนัลหญิงสองคนเปิดประตูออกมา เมื่อเห็นซูหลี่จวินก็รีบ 

คำนับต่ำ เขายิ้มให้พวกนาง ปากสั่งว่า

“เสี่ยวเหมย ซืออ้าย นี่แม่นางเซียว ศิษย์ของท่านหมอบูโม่โฉว  

นางจะมาตรวจพระอาการฝ่าบาทแทนหมอหลวง แม่นางเซียวรีบเดินทาง  

ไม่ได้เตรียมข้าวของอะไรมามากนัก หากขาดเหลืออะไร พวกเจ้าช่วยหา 

ให้นางนะ”

นางกำนัลทั้งสองรับคำ ยังไม่ทันที่เซียวเฟิงเหมียนจะพูดขอบคุณ  

ร่างสูงของซูหลี่จวินก็กระโดดหายลับไปกับท้องฟ้ายามราตรี

เรือนที่ผู้ตรวจการเตรียมไว้ให้เซียวเฟิงเหมียนนั้นมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ 

ก็พอเหมาะแก่ฐานะของหมอ ด้านหน้าเป็นลานกว้างมีต้นไม้ใหญ่ดูร่มรื่น  

ถัดจากต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลมีแคร่ไม้อยู่ตัวหนึ่ง  ทั้งยังมีโต๊ะเก้าอี้อีกชุด 

ให้นั่งเล่น  ด้านหน้าของตัวบ้านมีเฉลียงทอดยาวและประตูซึ่งนำไปสู่ 

ห้องนอนใหญ่ ส่วนด้านหลังนั้นเป็นห้องของบรรดานางกำนัล และบริเวณ 

สำหรับทำครัว

เซียวเฟิงเหมียนเข้าไปในห้องซึ่งนางทั้งสองเตรียมไว้ให้เขา มันเป็น 

ห้องที่ตกแต่งสวยงามสมเป็นอาคารในวังหลวง หากนำกระท่อมโกโรโกโส 

ของบูโม่โฉวมาเทียบ  ก็คงเหมือนเทียบดอกไม้งามกับเศษหิน  แต่ถึง 

อย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ออกอาการตื่นเต้นแต่อย่างใด เพราะรู้ดีว่าตนไม่ได้ 

มาที่นี่เพื่อเที่ยวเล่นสนุกสนาน แต่กำลังอยู่ในอันตรายชนิดจะถูกประหาร 
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เมื่อใดก็ได้

ห้องนี้มีเตียงหนึ่งหลัง และมีโต๊ะเก้าอี้ซึ่งมีน้ำชากับของว่างถูกจัดไว้  

เสี่ยวเหมยชวนให้เขากินน้ำชากับขนมก่อน ส่วนซืออ้ายบอกว่าจะไปเตรียม 

น้ำมาให้อาบ

ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณเสี่ยวเหมยและบอกว่าเขารู้สึกไม่หิวเพราะ 

บินมาจนเวียนศีรษะไปหมด เมื่อนางกำนัลอีกคนยกน้ำร้อนมาให้  เขา 

ก็ขอร้องอย่างสุภาพให้พวกนางออกไปเสีย เพื่อเขาจะได้อาบน้ำเปลี่ยน 

เสื้อผ้าตามลำพัง

นางทั้งสองยิ้มและบอกเขาว่าพวกนางนอนอยู่ห้องด้านหลังกำแพง 

ติดกัน หากมีเรื่องใดให้เขาส่งเสียงเรียกได้ เซียวเฟิงเหมียนขอบคุณ 

พวกนาง ระลึกไว้ในใจว่าคนคุมอยู่ห่างออกไปเพียงแค่กำแพงกั้นบาง  ๆ  

เท่านั้น

เมื่อนางกำนัลออกไปแล้ว เซียวเฟิงเหมียนจัดการวางผีผาของตน 

ลงบนพื้นข้างเตียง พร้อมกับข้าวของส่วนตัวเล็กน้อยที่เขาห่อใส่ผ้านำมา 

ด้วย ชายหนุ่มไม่ได้นำเสื้อผ้ามามากนัก  เพราะสิ่งที่สำคัญสำหรับเขา 

มีเพียงผีผาไม้และเข็มพิษที่ซ่อนในแขนเสื้อเท่านั้น เขาไม่ได้นำยาสมุนไพร 

ใด  ๆ  มาจากกระท่อมของบูโม่โฉวเลย เพราะคิดว่าหากต้องการปรุงยา  

ราชสำนักน่าจะมีสมุนไพรที่คล้ายกันให้ใช้ได้ หรือถ้าไม่มีจริง  ๆ  ก็จะได้ 

ใช้เป็นข้ออ้างในการกลับขึ้นเขา

เซียวเฟิงเหมียนสำรวจดูทั่วห้อง รวมถึงตรวจดูตามเพดานว่ามีซอก 

ให้องครักษ์เงาแอบซ่อนอยู่หรือไม่ เมื่อแน่ใจว่าในห้องไม่มีใคร เขาจึงใช้ 

น้ำร้อนล้างใบหน้าและมือเท้า  ก่อนจะเข็นถังน้ำไปมุมห้อง  ชายหนุ่ม 

ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออาบน้ำ เพียงแต่ชิมขนมนิดหน่อย ดื่มน้ำชา แล้วนั่ง 

ที่เก้าอี้อยู่ชั่วครู่เพื่อรวบรวมความคิด

วันพรุ่งนี้ผู้ตรวจการซูหลี่จวินคงพาเขาไปพบฮ่องเต้ ถ้าให้เดาเจตนา 

ของผู้ตรวจการ คงไม่ได้หวังให้เขารักษาฮ่องเต้อย่างเป็นจริงเป็นจังอะไร  

การที่ซูหลี่จวินคว้าเอาศิษย์หญิงของบูโม่โฉวมาโดยไม่ดึงดันให้อาจารย์ 

ลงมาเอง ก็คงเป็นเพราะไม่ต้องการให้คนมีฝีมือมารักษาจงเจียอี้ แต่ 
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เซียวเฟิงเหมียนตัดสินใจแล้วว่าเขาจะตั้งใจตรวจพระอาการของฮ่องเต้ 

และรักษาให้อย่างดีที่สุดที่จะทำได้

“อย่างน้อยอาจมีประโยชน์แก่แผ่นดิน” เซียวเฟิงเหมียนรำพึงกับ 

ตนเอง แล้วขึ้นเตียงนอนหลับพักผ่อน เป็นการจบค่ำคืนอันแสนยาวนาน

เช้าวันต่อมา ซืออ้ายเข้ามาปลุกเซียวเฟิงเหมียนในห้อง นางเข้ามาที่ 

ข้างเตียงและส่งเสียงเรียกเขาเบา ๆ 

“ท่านหมอ”

เซียวเฟิงเหมียนลืมตาขึ้น เห็นเตียงนอนสวยงามก็แปลกใจว่าตัวเอง 

อยู่ที่ไหน แต่เมื่อนึกได้ เขาก็ได้แต่นึกขอบคุณตัวเองอยู่ในใจ

เมื่อคืนก่อนหลับ เขาสังหรณ์ใจแปลก  ๆ  ว่านางกำนัลอาจเข้ามา 

ปลุกเขาในตอนเช้า จึงใช้เข็มเล่มหนึ่งปักไว้บนต้นขาตัวเองในจุดที่เหมาะสม 

เพื่อป้องกันการเกิดกำหนัด พวกนางจะได้ไม่รู้ว่าเขาเป็นชาย

เช้านี้เข็มเล่มนั้นทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีเยี่ยม ชายหนุ่มลุกขึ้น 

นั่งบนเตียง มือดึงเข็มออกจากต้นขาอย่างรวดเร็ว แล้วยิ้มให้นางกำนัล 

เพราะไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดี

หญิงทั้งสองนำเสื้อผ้าใหม่มาให้ พวกนางบอกว่าเขาควรแต่งตัวดี ๆ  

ก่อนเข้าพบโอรสสวรรค์

เซียวเฟิงเหมียนมองเสื้อผ้าอย่างดีในมือเสี่ยวเหมย  ผ้าสีชมพู 

สลับขาว ปักดอกไม้ฝีมือประณีตคล้ายกับที่พวกนางสวมใส่กัน ไม่หรูหรา 

ถึงขั้นฉลองพระองค์ขององค์หญิง แต่ก็หรูหรากว่าชุดเรียบ  ๆ  ที่เขาสวม 

อยู่มาก

“ขอบคุณพวกท่านที่มีน้ำใจต่อข้า แต่ข้าเป็นหมอ แต่งตัวธรรมดา 

คงไม่เป็นไร”

ซืออ้ายกับเสี่ยวเหมยหัวเราะกัน “ท่านหมอสวยขนาดนี้ ได้ใกล้ชิด 

ฮ่องเต้ อาจมีโอกาสได้เป็นพระสนมก็ได้นะเจ้าคะ”

แบบนั้นยิ่งไม่ดีใหญ่  เซียวเฟิงเหมียนนึกพลางส่ายศีรษะ  แต่ 

นางกำนัลทั้งสองคะยั้นคะยอให้เขาสวมชุดที่พวกนางเตรียมมา ท่าทาง 
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หญิงทั้งสองบ่งบอกชัดว่า หากเขาไม่ลุกขึ้นแต่งตัว นางคงจะเข้ามาบังคับ 

ช่วยเขาเปลี่ยนชุดเป็นแน่ เซียวเฟิงเหมียนเห็นท่าไม่ดีจึงรับเสื้อผ้ามาและ 

ขอเปลี่ยนเครื่องแต่งกายด้วยตนเอง

เสี่ยวเหมยนำอาหารเช้ามาให้ เมื่อเขาถามว่าพวกนางกินอะไรหรือยัง  

และชวนกินด้วยกัน พวกนางก็หัวเราะร่าเริง รีบไปยกสำรับของตัวเอง 

มาร่วมโต๊ะกับเขาด้วย ท่าทางเด็กสาวทั้งสองดีใจที่หมอหญิงผู้นี้ไม่ถือตัว  

ตลอดมื้ออาหาร เสี่ยวเหมยกับซืออ้ายพูดคุยกับเซียวเฟิงเหมียนอย่าง 

สนิทสนม

“ท่านหมอ ถ้าหากท่านได้เป็นพระสนม อย่าลืมเรียกข้าเสี่ยวเหมย 

กับซืออ้ายไปเป็นนางกำนัลของท่านนะ” เสี่ยวเหมยกินข้าวไปพลาง ปาก 

ก็ยังพูดล้อเล่นเรื่องเดิมไม่เลิก ทำเอาเซียวเฟิงเหมียนร้อน ๆ  หนาว ๆ  อย่าง 

บอกไม่ถูก

“ฮ่องเต้เลือกคนเป็นพระสนมบ่อยหรือ” เขาถาม ถ้าหากจงเจียอี้ 

เป็นพวกเห็นหญิงงามหน่อยก็เกี้ยวไปหมด เซียวเฟิงเหมียนจะรีบเอาหมึก 

วาดปานบนหน้าตัวเองก่อนสักสามจุด จะได้รอดพ้นภัยพาล

“ไม่หรอกเจ้าค่ะ ไม่เคยเลย นอกจากพระคู่หมั้นแล้ว ฝ่าบาททรง 

ไม่มีสตรีอื่น แม้แต่สาวใช้อุ่นเตียงก็ไม่มี”

เซียวเฟิงเหมียนกำลังจะถามเรื่องพระคู่หมั้น แต่ซืออ้ายเปรยขึ้นมา 

ก่อนว่า “ท่านซูหลี่จวินก็ไม่แต่งงาน แต่มีสาวอุ่นเตียงมากมาย แถมข้า 

ยังได้ยินว่า...”

“พอ หัวจะขาดเอา” เสี่ยวเหมยตีเพื่อนตนเองแล้วพุ้ยข้าวเข้าปาก 

อีก

เซียวเฟิงเหมียนพอรู้มาบ้างว่าซูหลี่จวินซื้อหญิงนางโลมเป็นว่าเล่น  

แต่นั่นไม่ใช่บทสนทนาที่จะยกมาคุยแต่เช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทั้งสาม 

กำลังรอการปรากฏตัวของซูหลี่จวินอยู่  ขืนคุยเรื่องนี้แล้วผู้ตรวจการ 

เดินมาได้ยิน มีหวังได้โดนดีกันถ้วนหน้าทั้งสามคน เขาจึงคิดว่าหยุดถาม 

เรื่องนี้ไปก่อนดีกว่า ส่วนเรื่องพระคู่หมั้นของฮ่องเต้นั้น ไว้มีโอกาสค่อย 

ลองถามดูใหม่ในอนาคตก็คงได้
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กินข้าวเช้าเสร็จได้สักหนึ่งก้านธูป คนที่เขารอก็โผล่มาที่ประตูเรือน  

ซูหลี่จวินดูงามยิ่งกว่าเมื่อคืนในแสงสว่าง ขุนนางถามเซียวเฟิงเหมียนว่า 

มีสิ่งใดต้องนำไปเพื่อใช้ในการรักษาไหม เซียวเฟิงเหมียนอุ้มผีผาของตน 

ออกมา กล่าวอธิบายว่า

“ผู้น้อยใช้ผีผานี้รักษาคนป่วย...”

ซูหลี่จวินพยักหน้ารับ  “เพราะแบบนี้  เมื่อบอกให้ไปเก็บของ  

แม่นางจึงหยิบผีผาเป็นอย่างแรก แต่ข้าไม่เคยได้ยินว่าท่านหมอบูโม่โฉวเล่น 

ดนตรีเพื่อรักษาด้วย”

“เรียนท่านผู้ตรวจการ” เซียวเฟิงเหมียนก้มหน้าต่ำ “วิชานี้ผู้น้อย 

สืบทอดมาในตระกูล จากพ่อแม่มาสู่ผู้น้อย วิชาทำยาสมุนไพรเท่านั้น 

ที่ผู้น้อยเรียนจากท่านอาจารย์”

“ตระกูลเซียวของท่าน...” ซูหลี่จวินทำท่าคิด นิ้วเรียวยาวแตะ 

ริมฝีปากแล้วพลันเงียบไป

เซียวเฟิงเหมียนขยับผีผาในมือ  กล่าวเสียงแผ่วเบาและสุภาพ  

“ตระกูลผู้น้อยเป็นหมอมาหลายชั่วอายุคน  แต่บัดนี้ตระกูลสิ้นแล้ว  

พ่อแม่ตายจาก เหลือผู้น้อยเพียงคนเดียวสืบทอดวิชา วิชานี้สืบทอด 

โดยสายเลือดจึงคงจบสิ้นลงที่ผู้น้อย”

“พูดอะไรแบบนั้น เดี๋ยวท่านหมอมีลูกหลาน พวกเขาก็ร่ำเรียน 

จากท่านเองแหละ” ซูหลี่จวินไม่รู้ถึงคำสาปปานแดงของเซียวเฟิงเหมียน  

จึงสรุปแบบง่าย ๆ พลางยิ้มให้กำลังใจ

การเขา้เฝา้ฮอ่งเตไ้มไ่ดเ้กดิขึน้กลางวงัหลวงทา่มกลางสายตาขนุนางมากมาย  

แต่เกิดขึ้นในห้องเล็ก  ๆ  ที่ดูคล้ายจะเป็นห้องพัก มองปราดเดียวก็รู้ว่า 

ไม่ใช่ห้องบรรทมของโอรสสวรรค์แน่นอน  ซูหลี่จวินคงเตรียมห้องนี้ไว้ 

ให้เขากับฮ่องเต้ได้พบกันเพื่อถวายการรักษา

จงเจียอี้ปรากฏตัวในชุดสีน้ำตาลธรรมดาเหมือนชาวบ้าน แม้จะ 

ตัดเย็บอย่างดี แต่ก็ไม่ได้เป็นสีประจำองค์ฮ่องเต้ เซียวเฟิงเหมียนคิดว่า 

คงเป็นชุดลำลองที่เปลี่ยนมาหลังออกว่าราชการในตอนเช้า คนรับใช้เป็น 
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คนเข็นรถเข็นไม้เข้ามา เซียวเฟิงเหมียนรีบลุกขึ้นถวายคำนับ จงเจียอี้ 

มองเขาแล้วพยักหน้าให้ สีหน้าแววตาไม่บ่งบอกอะไรเป็นพิเศษ

เซียวเฟิงเหมียนไม่กล้าเงยหน้าขึ้น ตาจ้องมองเท้าฮ่องเต้ซึ่งวางบน 

ที่วางเท้าของรถเข็น เขาเห็นแวบเดียวแต่ก็รับรู้ จงเจียอี้เป็นบุรุษรูปงาม 

ท่าทางสุขุม ผมดำยาวสีเข้มเหมือนหมึก ร่างกายที่นั่งนั้นพอบอกได้ว่า 

เป็นคนร่างสูง มีกล้ามเนื้อสมบูรณ์ ไม่ได้ผอมปวกเปียก สีหน้าสีผิวดู 

ไม่ออกว่าป่วยหนักจนเดินไม่ได้

“เงยหน้าขึ้นสิ ไม่งั้นจะรักษากันอย่างไร”

เสียงทุ้มนุ่มพูดขึ้นอย่างอ่อนโยน เซียวเฟิงเหมียนจึงเงยหน้าช้า ๆ 

“แมน่างเซยีวอยา่ไดเ้กรง็” ซหูลีจ่วนิเดนิไปยนืขา้งรถเขน็ของหลานชาย  

รมิฝปีากเขาประดบัรอยยิม้ “ตรวจอาการเจยีอีเ้หมอืนหนึง่คนทัว่ไปทีเ่คยตรวจ 

ก็แล้วกัน”

“ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอล่วงเกินนะเพคะ” เซียวเฟิงเหมียนขยับเข้าไป 

ใกล้คนป่วย คุกเข่าลงหน้ารถเข็น

ฮ่องเต้ขยับเท้าเล็กน้อยเมื่อมีคนเข้าไปใกล้ แปลว่าขายังพอขยับ 

ได้อยู่ เซียวเฟิงเหมียนพยักหน้า เมื่อครู่ก่อนที่คนรับใช้จะพาฮ่องเต้เข้ามา  

ซูหลี่จวินได้นำบันทึกของหมอหลวงมาให้เขาอ่านศึกษาพระอาการของ 

ฮ่องเต้ สิ่งที่บันทึกไว้นั้นแปลกมาก ไม่มีไข้ ลมปราณปกติ ชีพจรปกติ  

ไม่มีอาการเจ็บป่วย มีเพียงบางวันที่ฮ่องเต้จะรับสั่งว่าปวดขาบ้าง เจ็บ 

กล้ามเนื้อต้นขาบ้าง แต่เมื่อทดสอบแล้วขาทั้งสองข้างก็ไม่มีความผิดปกติ  

แม้แต่รอยฟกช้ำดำเขียว หรือรอยไฝปานเล็กน้อยที่อาจเป็นคำสาปก็ไม่มี

ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเกี่ยวกับต้นตอโรค ทว่าโอรสสวรรค์ก็ยังคง 

เดินเหินไม่ได้อยู่เช่นนั้นเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว

“วันนี้ฝ่าบาทเจ็บขาบ้างหรือไม่เพคะ” เขาถาม มือวางบนเท้าข้าง 

ที่เห็นว่าขยับเมื่อครู่ เมื่อเขาแตะ เท้านั้นก็ขยับหนีอีก

“วันนี้หรือ อืม ไม่เจ็บเลย” จงเจียอี้ตอบเสียงเลื่อนลอย ตามอง 

มือเขาที่จับเท้าของตนอยู่

“แล้ววันที่รู้สึกเจ็บเป็นวันที่ฝนตกหรือวันที่ร้อน  คืนก่อนจะเจ็บ 
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ฝ่าบาทนอนตะแคงหรือนอนหงาย”

ซูหลี่จวินทำเสียงเหมือนหัวเราะ ทำให้เซียวเฟิงเหมียนเงยหน้าจาก 

เท้ามามองสองลุงหลาน จงเจียอี้ทำหน้าประหลาดขณะตอบอึกอักว่า

“ข้าจำไม่ได้หรอก ท่านหมอ”

“งั้นฝ่าบาทต้องหาทางจดบันทึกไว้นะเพคะ วันใดที่เจ็บขา ต้องจดไว ้

ว่าก่อนจะเจ็บนั้นทำอะไรบ้าง อากาศเป็นอย่างไร ชื้นหรือหนาวเกินไปไหม  

แล้วก่อนหน้าจะเจ็บ ฝ่าบาทพยายามฝืนยืนหรือเปล่า หรือตอนย้ายตัว 

จากรถเข็นไปบนเตียง ได้ทิ้งน้ำหนักลงบนขาข้างไหนเป็นพิเศษหรือไม่”

“เรื่องอาการป่วยของข้า ท่านหมอต้องเป็นคนหาคำตอบไม่ใช่หรือ”  

ฮ่องเต้ตรัสถาม

“เรื่องแบบนี้หม่อมฉันจะรู้ได้อย่างไร  ฝ่าบาทต่างหากต้องรู้เอง”  

เซียวเฟิงเหมียนตอบเหมือนไม่ใส่ใจ “ถ้าฝ่าบาทสังเกตอาการตัวเองมา 

ไม่ได้ การรักษาก็คงลำบาก”

“แต่ท่านลุงบอกว่าท่านมีวิชาเล่นผีผารักษาโรค”

เซียวเฟิงเหมียนเงยหน้าขึ้น มือวางบนหัวเข่าฮ่องเต้ ลูบคลำดูอย่าง 

ระมัดระวัง ปากก็ตอบไปด้วย “มีวิชาผีผาแล้วอย่างไร วันนี้ฝ่าบาทไม่เจ็บ  

เล่นไปก็ไม่ได้รักษาอะไรเพราะฝ่าบาทไม่ได้เจ็บอยู่ หรือต่อให้เจ็บ ถึง 

หม่อมฉันเล่นวันนี้  พรุ่งนี้ก็อาจเจ็บอีก  สมมติว่าฝ่าบาทเจ็บทุกครั้งที่ 

พยายามยืน แม้หม่อมฉันรักษาไม่ให้เจ็บ เมื่อฝืนจะยืนครั้งต่อไปก็จะเจ็บซ้ำ 

อย่างเก่า ต้องหาสาเหตุของการเจ็บมาให้ได้ก่อน”

มือเรียวงามของเซียวเฟิงเหมียนเลื่อนขึ้นไปบนต้นขา จับและบีบ 

ดูอย่างพินิจ ระหว่างที่อธิบายต่อ

“แก้ไขความเจ็บก็ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา  ปัญหาคือฝ่าบาทยืนไม่ได้  

ต้นเหตุที่แท้จริงของการยืนและเดินไม่ได้อยู่ที่ไหน เริ่มแก้ที่นั่น ปัญหาอื่น 

ก็จะคลี่คลายเพคะ”

พูดก็ง่าย แต่ทำคงยากนัก ต้นเหตุของการเดินไม่ได้ หมอหลวง 

สามคนตรวจรักษาหลายเดือนยังหาไม่พบ  แล้วหมอจากป่าเขาอย่าง 

เซียวเฟิงเหมียนจะหาได้อย่างนั้นหรือ ชายหนุ่มครุ่นคิด ใจจดจ่อกับขา 
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ของฮ่องเต้มากกว่าตัวฮ่องเต้เอง มือเขาบีบต้นขาของจงเจียอี้ ใจคิดถึง 

แต่การตอบสนองของกล้ามเนื้อที่ตนบีบลงไป เห็นเป็นแค่เนื้อต้นขา ไม่ได้ 

คิดว่านี่คือขาของโอรสสวรรค์

เพราะรู้สึกว่าเป็นชายเหมือนกัน เซียวเฟิงเหมียนจึงไม่ได้ระวังอย่าง 

ที่ เขามักทำเวลาตรวจคนป่วยผู้หญิง  เขากดน้ำหนักมือค่อนข้างแรง  

มือเลื่อนขึ้นโดยไม่ได้เอ่ยขออนุญาตก่อน

ได้ยินเสียงซูหลี่จวินหัวเราะ  เซียวเฟิงเหมียนจึงเงยหน้าอีกหน  

ใจนึกอยากถามผู้ตรวจการซูว่าจะขำอะไรนักหนา แต่พอเงยหน้าขึ้นมา 

จึงได้รู้ว่าตนอยู่ใกล้โอรสสวรรค์มากเสียจนน่าตกใจ เขาแทรกตัวเข้าไป 

ระหว่างเข่าทั้งสองข้างของจงเจียอี้ มือบีบต้นขา ใบหน้าก้มลงแทบจะชิด 

ต้นขาคนไข้ และเมื่อเงยหน้าขึ้นมอง ก็เห็นจงเจียอี้มองตอบลงมาด้วย 

ใบหน้าที่ดูลำบากใจอยู่นิด ๆ 

“แม่นางเซียว เจียอี้ของข้าอายุยี่สิบสองแล้วก็จริง แต่ยังไม่เคย 

มีภรรยา มีหญิงงามมาบีบนวดใกล้  ๆ  ย่อมวางตัวไม่ถูก” ซูหลี่จวินพูด 

ปนหัวเราะ ส่วนเจ้าของท่อนขานั้นยกมือปิดปากตัวเองเหมือนไม่อยาก 

ร่วมวงคุย

“หม่อมฉันขออภัย” เซียวเฟิงเหมียนรีบถอยห่างออกมา “เพียงแค่ 

อยากแน่ใจว่า...หม่อมฉันแค่กำลังตรวจ...”

“ข้ารู้” ฮ่องเต้ตอบเสียงเบา เหมือนไม่อยากให้พูดเรื่องนี้อีก

“เป็นครั้งแรกที่ เจอหมอผู้หญิงสินะ”  ซูหลี่จวินแหย่หลานชาย  

“ข้าจะฟ้องอาฮวาว่าเจ้าสนใจหญิงอื่น”

“ฮวาเอ๋อร์คงมองเห็นอยู่บนเพดานโน่นแล้ว” ผู้สูงศักดิ์ตอบและ 

เหลือบมองด้านบนนิด ๆ 

เซียวเฟิงเหมียนเงยหน้ามองตาม แต่ไม่พบใครอยู่บนขื่อคา หมอ 

จึงเดาไปเองว่าอาจหมายถึงองครักษ์ที่คอยระวังคุ้มภัยให้ฮ่องเต้ 

‘แต่องครักษ์ประจำพระองค์จะเป็นผู้หญิงอย่างนั้นหรือ’ เซียว- 

เฟิงเหมียนนึกอย่างแปลกใจ แต่ไม่กล้าถามออกไป

“เจียอี้ ที่ผ่านมาเจ้าก็ไม่เคยถูกใจใคร ไม่รับใครเป็นพระสนม  
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หรือว่าเจ้าถูกใจแม่นางเซียวผู้นี้เล่า ข้าจะได้ไปคุยกับท่านหมอบูโม่โฉว 

ให้” ซูหลี่จวินปากหาเรื่อง เซียวเฟิงเหมียนได้ยินก็รีบพูดขัด

“คงไม่เหมาะสมกระมังเพคะ หม่อมฉันเซียวเฟิงเหมียนเกิดปีชวด  

อายุมากกว่าฝ่าบาทไปหนึ่งปี คงไม่เหมาะเป็นคู่ครอง”

“ถูกปฏิเสธเสียแล้ว เจียอี้” ซูหลี่จวินแหย่ ทำเอาหมอยาขนลุกวาบ

เขาพูดปฏิเสธฮ่องเต้แบบนี้ มิแคล้วคงถูกนำไปตัดหัวเป็นแน่ นึก 

พลางก็เหลือบตามองคนบนรถเข็นอย่างหวาด  ๆ แต่คงเป็นโชคดีของเขา  

จงเจียอี้ดูไม่ได้ติดใจอะไร เพียงแค่ยิ้มนิด ๆ กับลุงของตน เซียวเฟิงเหมียน 

จึงรีบเปลี่ยนประเด็นไปพูดเรื่องอื่น

“หากฝ่าบาทไม่ว่าอะไร หม่อมฉันอยากให้ลองยกขาขึ้นให้ดู”

“ไม่ได้หรอก” โอรสสวรรค์แย้มยิ้ม

“ไม่ได้ หมายความว่าอย่างไรเพคะ”

“ข้าขยับขาไม่ได้เลย”

เซียวเฟิงเหมียนขมวดคิ้ว เมื่อครู่ยังเห็นขยับเท้าตอนเขาเข้าใกล้  

“นิดเดียวก็ได้เพคะ แค่เพียงปลายเท้าก็ได้”

“เท้าก็ยิ่งขยับไม่ได้”

โกหก เมื่อครู่ยังขยับอยู่ชัด ๆ 

“แล้วมีส่วนไหนที่ฝ่าบาทขยับได้เพคะ ต้นขาหรือถัดจากหัวเข่าลงไป”  

หมอยาถาม

“ไม่ได้ทั้งนั้น”

เซียวเฟิงเหมียนเจอตอเข้าแล้ว

เห็นชัดเจนว่าขาฮ่องเต้ยังพอขยับได้บ้าง แต่เจ้าตัวกลับยืนยันว่า 

ไม่ได้ ถ้าคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้ ต่อให้เป็นหมอเทวดามาจากไหน 

ก็รักษาไม่ได้  หมอหลวงสามคนและหมอที่ไปเชิญมาจากสำนักต่าง  ๆ  

คงจนปัญญาที่จะต่อปากต่อคำกับจงเจียอี้ ไม่ต้องพูดถึงต่อปากต่อคำหรอก  

แค่จะพูดแย้งก็คงไม่กล้าแล้ว

‘ถ้าเป็นแบบนี้จะรักษาได้อย่างไร’

ชายหนุ่มในชุดหญิงสาวถอยออกมายืนห่างจากฮ่องเต้ราวศอกหนึ่ง  
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เขาหลับตาครุ่นคิดสักครู่ เดาว่าโอรสสวรรค์คงไม่ยอมให้ความร่วมมือ  

เพราะเขาคือคนที่ซูหลี่จวินพาเข้ามา หมอที่ขุนนางทรยศหามาย่อมไว้ใจ 

ไม่ได้ เช่นเดียวกับหมอหลวงและหมอเทียบเชิญจากสำนักต่าง  ๆ ฮ่องเต้ 

คงมองว่าทุกคนเป็นมือเท้าของซูหลี่จวิน และไม่ยอมบอกสิ่งที่อาจเป็น 

ประโยชน์แก่การรักษา พอเป็นเช่นนี้ หมอดีแค่ไหนก็ต้องพ่าย ทางเดียว 

ที่ฮ่องเต้จงเจียอี้จะยอมเป็นคนไข้ที่ว่าง่ายก็คือต้องให้วางพระทัยในตัวเขา 

เสียก่อน

การไว้วางใจต้องใช้เวลา ดื้อรั้นพยายามให้เปิดใจกันวันนี้คงยังไม่ได้

“แม่นางมีความเห็นอย่างไร” ซูหลี่จวินถามเมื่อเห็นเขายืนหลับตา 

อยู่นาน

“หม่อมฉันคิดว่า...วันนี้ฝ่าบาทกลับไปพักผ่อนก่อนเถิดเพคะ วันหน้า 

ค่อยคุยกันใหม่”

“ท่านหมอคิดแบบนั้นหรือ” เสียงทุ้มอ่อนโยนของจงเจียอี้ถาม  

ยิ้มมุมปากเหมือนมีอะไรในใจ

ความในใจของมังกรนั้น เซียวเฟิงเหมียนไม่อาจรู้ได้ เขาพยักหน้า 

รับคำ และคำนับต่ำเมื่อซูหลี่จวินเข็นหลานชายของตนออกไปจากห้อง

เซียวเฟิงเหมียนกลับมาที่เรือนของตน เสี่ยวเหมยกับซืออ้ายทำอาหาร 

กลางวันรอไว้แล้ว  พวกนางอยากรู้ว่ าฮ่องเต้สนใจอยากรับหมอยา 

เซียวเฟิงเหมียนเป็นพระสนมหรือไม่ ส่วนเซียวเฟิงเหมียนอยากรู้ว่าที่ 

ผ่านมาฮ่องเต้ตอบคำถามกับบรรดาหมออย่างไรบ้าง

“เรื่องนั้นนางกำนัลอย่างพวกข้าจะไปรู้ได้อย่างไร” ซืออ้ายหน้าจ๋อย 

ที่เซียวเฟิงเหมียนไม่ยอมคุยเรื่องที่ตนอยากฟัง

ชายหนุ่มสางผมดำยาวของตัวเองแล้วถอนหายใจ เสี่ยวเหมยเห็น 

เขาดูหงุดหงิดจึงรีบพูดขึ้นว่า

“หมอหลวงถกูไลอ่อกจากวงัไปหมดแลว้ เพราะรกัษาฝา่บาทไมส่ำเรจ็”

“งั้นอีกไม่นานข้าก็คงถูกไล่ไปเหมือนกัน” เซียวเฟิงเหมียนนั่งลง 

ตรงหน้าโต๊ะที่มีสำรับกับข้าวตั้งรออยู่
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“ท่านหมอไม่รู้หรือว่าฝ่าบาทเป็นอะไร”

“ไม่รู้ และฝ่าบาทเองก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้” ชายหนุ่มตอบ หยิบ 

ตะเกียบขึ้นมาจ้องมองอย่างพินิจ

ตะวันเลื่อนไปตอนบ่ายคล้อย  เซียวเฟิงเหมียนครุ่นคิดอย่าง 

หนักอกว่าจะทำอย่างไรให้ฮ่องเต้ยอมเปิดใจให้เขาตรวจรักษา เขาไม่รู้ว่า 

โอรสสวรรค์ป่วยเป็นอะไร แต่หากยังไม่บอกอาการของตน ปิดบังไว้ 

เพราะไม่เชื่อใจหมอแบบนี้ อาการมีแต่จะยิ่งลุกลาม ต่อไปอาจต้องนอน 

ติดเตียง แม้แต่ลุกขึ้นนั่งก็ไม่ได้

เขาเป็นคนที่ซูหลี่จวินพามาก็จริง แต่ไม่ได้เป็นพวกพ้องของขุนนาง 

ตระกูลซู และเขาก็มีใจอยากรักษาคนไข้ให้หาย ยิ่งหากคนไข้นั้นเป็นถึง 

ผู้ปกครองประเทศที่เพิ่งเปลี่ยนราชบัลลังก์ เขาก็ยิ่งอยากช่วยเหลือให้ 

หายจากอาการประชวรโดยเร็ว เพื่อให้สามารถกลับมากุมอำนาจในวังหลวง 

ได้ในเร็ววัน

“ถา้อาการหนกักวา่นีจ้ะลำบากเอา” ชายหนุม่เดนิวนไปวนมา สดุทา้ย 

ก็ตัดสินใจไปนั่งบนเฉลียงไม้ซึ่งเปิดออกสู่สวน หยิบผีผาขึ้นมาวางบนตัก  

เขาลูบคลำผีผาประจำตัวอย่างใจลอยพลางนึกเรื่องจงเจียอี้

“ตุ้บ!”

ร่างที่ดูปราดเปรียวร่างหนึ่งกระโดดลงมาตรงหน้า เซียวเฟิงเหมียน 

สะดุ้งโหยง ที่กระโดดลงจากหลังคาคือเด็กหนุ่มวัยประมาณสิบแปดปี 

ในชุดสีดำทะมัดทะแมงคล้ายมือสังหาร ผมดำยาวมัดไว้สูง ใบหน้างดงาม 

มีส่วนคล้ายจงเจียอี้อยู่เจ็ดถึงแปดส่วน จมูกเล็กแคบ ดวงตาเรียวยาว 

แฝงแววฉลาดซุกซน

“ท่านเองน่ะหรือ หมอคนใหม่ที่ท่านลุงพาเข้ามา”

จากคำสรรพนามที่ใช้และท่าทีทำให้เซียวเฟิงเหมียนเดาได้ทันทีว่า 

นี่คือจวิ้นอ๋องจงคุนเหอ น้องชายคนสุดท้องของฮ่องเต้ เด็กหนุ่มที่ว่ากันว่า 

ฝึกวิชามาร ยุ่งเกี่ยวกับไสยดำทุกสิ่ง

เซียวเฟิงเหมียนรีบร้อนวางผีผาลงข้างตัวแล้วลุกขึ้นคำนับ

“ไม่ต้องมากพิธี” เด็กหนุ่มอายุน้อยกว่าโบกมือให้เขาอย่างสบาย ๆ  
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แขนอีกข้างดึงพัดเหล็กสีดำออกมาจากในอกเสื้อ  กางช้า  ๆ พัดเข้าหน้า 

ตัวเอง

พัดดำวาดลายมังกรสีทอง เมื่อยามโบกไปมาดูคล้ายมังกรบนตัว 

พัดร่ายระบำ เซียวเฟิงเหมียนยืนมองอ๋องน้อยนิ่ง ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมาด้วย 

สาเหตุอันใด

น้องชายคงเป็นห่วงพี่ชาย เมื่อรู้ว่าขุนนางทรยศพาหมอคนใหม่มา  

ก็อาจแวะมาตรวจสอบ...

หรือว่าจะมาข่มขู่

หรือประสงค์จะฆ่าทิ้งเสียก่อนจะทำอันตรายให้พี่ชายได้

“หน้าเครียดเชียว ข้าแค่อยากมาดูเท่านั้น” จงคุนเหอฉีกยิ้มเผย 

ให้เห็นฟันเขี้ยวสีขาว จวิ้นอ๋องไล่สายตามองเซียวเฟิงเหมียนตั้งแต่ศีรษะ 

จรดเท้า แล้วจึงลากเสียงเอื่อย  ๆ “ผู้หญิงงั้นเหรอ...คราวนี้จะอยู่นาน 

เท่าไหร่”

เซียวเฟิงเหมียนจ้องกลับ ใช้สายตาแทนคำถาม

“หมอคนอื่นเทียบเชิญมาได้ไม่กี่สัปดาห์ก็กลับไป” จวิ้นอ๋องอธิบาย 

เพิ่มเติม พลางยิ้มโชว์ฟันเขี้ยว

หากเขาได้กลับไวเช่นนั้นก็ดีสิ เซียวเฟิงเหมียนถอนใจไม่ตอบอะไร  

จงคุนเหอจึงพูดอีก

“ท่านหมอ เห็นว่าท่านเป็นสตรี  ไม่น่ามีพิษภัยอะไร  ข้าจะบอก 

เรื่องดี ๆ ให้ก็แล้วกันนะ”

เซียวเฟิงเหมียนเดาในใจว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรกับเขา คงสั่งให้รีบ 

ออกไปจากวังเสีย อย่าพยายามสืบค้นความจริง ต้องเป็นแบบนั้นแน่

แต่จวิ้นอ๋องกลับหุบพัดฉับ จ้องหน้าเขาแล้วพูดว่า

“ไม่ต้องขยันนัก แต่อยู่ในวังนาน ๆ”

พูดจบ ร่างปราดเปรียวนั้นก็กระโดดหายไปทางเดียวกับที่มา ทิ้ง 

เซียวเฟิงเหมียนไว้ที่เฉลียงนั้นเพียงลำพังกับความงุนงงอันมากมายเหลือ 

ประมาณ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓


