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เอาใจคนรักนิยายแนวเข้มข้น ชิงไหวชิงพริบ แก่งแย่งช่วงชิงอำนาจ 

ในราชสำนัก ความขัดแย้งระหว่างดินแดนกันอีกเรื่อง กับ  มังกรผู้พิชิต  

หงส์คู่บัลลังก์ สำหรับผู้อ่านที่ชื่นชอบเรื่องแนว  ปิดแผ่นฟ้า ทุบปฐพี หรือ 

ลำนำล่มแคว้น  :  ลิขิตลายหงส์  คาดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ 

ตอบโจทย์คนชอบอะไรจริงจัง มีความสมจริง ซับซ้อน สะท้อนใจ ความรัก 

ไม่ใช่แกนหลัก แต่ก็ไม่แห้งแล้งความหวาน

เรื่องนี้เล่าถึงเรื่องราวของแม่ทัพผู้เกรียงไกร ผ่านมุมมองของนางเอก 

ผู้มีชะตาสูงศักดิ์เป็นถึงจวิ้นจู่แห่งราชวงศ์ มีชีวิตสวยหรู เป็นที่ทะนุถนอม  

เอาอกเอาใจของทุกคน แต่แล้วนางกลับถูกผลักออกไปเป็นหมากแห่งการ 

แยง่ชงิอำนาจดว้ยมอืของผูท้ีช่ือ่วา่เปน็ญาตทิีร่กัใครส่นทิชดิเชือ้ทีส่ดุในชวีตินาง  

ภาพฝันที่เคยสวยงามพังทลาย เมื่อต้องถูกผลักให้ก้าวเดินไปในทะเลเลือด  

แม้ไม่ยินยอมพร้อมใจ แต่ก็ไม่อาจเดินย้อนกลับไปได้อีก ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ล้วนเป็นไปตามหมากการเมือง เกมชิงอำนาจครั้งนี้ ใครจะเป็นเจ้า ใคร 

จะเป็นโจร ใครเป็นตัวหมาก และใครเป็นผู้คุมกระดานหมาก ได้แต่หวัง 

เพียงว่าบุรุษที่จับจูงมือนางจะเป็นผู้ที่พานางพิชิตหนทางที่ต้องแลกด้วยเลือดนี้ 

ไปด้วยกันจวบจนวันสุดท้าย

เกริ่นแค่คร่าว ๆ ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้ว เชิญไปติดตามกันเลยค่ะ

กันยายน 2563



ฟ้ายิ่ งสูง  ใจยิ่ งปลอดโปร่ง 
คนยิ่งใกล้ชิด...แสงตะวันรอนเสี้ยว 
สุดท้ายที่ขอบฟ้าเปล่งรัศมีเรืองรอง 
ของยามสายัณห์ อาบไล้ฟ้าดินและ 
สรรพสิ่งด้วยสีทอง 

เขามองข้า แววตาลึกล้ำอบอุ่น  
“ชอบที่นี่หรือไม่”

“ชอบ” ข้าอมยิ้ม “ข้าไม่เคย 
พบสถานท่ีใดงดงามเท่าน้ีมาก่อน ไม่ได้ 
รู้สึกสุขใจเช่นนี้มานานแล้ว”

เซียวฉีย้ิมกว้างย่ิงข้ึน เอ่ยเสียง 
นุ่มนวลข้างหูข้า “รอให้ศึกสงบลง 
เมื่อใด ข้าจะพาเจ้าท่องไปทั่วสารทิศ  
ไปชมทะเลตงไห่อันยิ่ งใหญ่ ภูผา 
ตระหง่านแห่งซีสู่ มนตร์เสน่ห์แห่ง 
เตียนหนาน...ฟ้าดินกว้างใหญ่ ความ 
งดงามของสายน้ำและขุนเขานั้น 
เหนือล้ำกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้”



ภ า ค ห นึ่ ง

เ พ ริ ศ พ ร า ย 

ก ลั บ 

พั ง ภิ น ท์
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วันที่สิบสามเดือนแปดปีนี้  คือวันคล้ายวันเกิดของข้า  
และเป็นวันที่ข้าเข้าพิธีปักปิ่น1

พิธีปักปิ่นของข้ามีจิ้นหมิ่นจ่างกงจู่2 เป็นเจ้าภาพพิธี และมีหวงโฮ่วเป็น 

แขกสำคัญ

เหล่าสตรีบรรดาศักดิ์ข้างใน3 และสตรีจากตระกูลขุนน้ำขุนนางใน 

เมืองหลวงมาร่วมพิธีกันเนืองแน่น รถม้างามหรูเรียงรายเป็นขบวนคดเคี้ยว 

อยู่นอกศาลบรรพชนประจำตระกูล

ภายในเรือนตะวันออก กลิ่นหอมจรุงจากน้ำร้อนสำหรับอาบลอยอวล 

อ้อยอิ่ง

เมื่อถึงฤกษ์มงคล เสียงสังคีตยุติลง เสียงร้องลากยาวของเจ้าหน้าที่ 

ประจำพิธีดังมาจากด้านนอก “ซ่างหยางจวิ้นจู่4 เข้าพิธีปักปิ่น...”

 1 พิธีซึ่งจัดเมื่อเด็กหญิงอายุครบ 15 ปี เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว
2 พระเชษฐภคินีหรือพระขนิษฐาของจักรพรรดิ เป็นองค์หญิงที่มียศสูงกว่าองค์หญิง 

ทั่วไป
3 สตรีบรรดาศักดิ์ หรือ  “มิ่งฟู่” แบ่งเป็นสตรีบรรดาศักดิ์ข้างใน (เน่ยมิ่งฟู่) และสตรี 

บรรดาศักดิ์ข้างนอก (ไว่มิ่งฟู่) โดย “เน่ยมิ่งฟู่” จะหมายถึงเหล่าสตรีสูงศักดิ์ข้างในวัง
4 ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงหรือท่านหญิงขั้น 1 ชั้นรองจาก “กงจู่”

1
สู ง ศั ก ด์ิ ง า ม ส ง่ า
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ข้าสวมชุดและรองเท้าวิจิตรสีสัน5 เกล้ามวยคู่ เยื้องกรายไปบนพรม 

แพรไหมที่ปูเป็นทางยาว ตามการนำของเจ้าหน้าที่หญิงจากกรมพิธีการ 

จนมาถึงโถงกลาง เห็นไท่จื่อเฟย6 สวมเครื่องแต่งกายเต็มยศเข้าประจำที่ยัง 

บันไดตะวันตก ข้าคุกเข่าแสดงคารวะต่อบิดามารดาบนตำแหน่งประธานและ 

หวงโฮ่วบนตำแหน่งแขกสำคัญ จากนั้นลุกขึ้นหันไปยังทิศใต้ โค้งต่ำขอบคุณ 

แขกเหรื่อ ก่อนจะก้าวเข้าไปนั่งตัวตรงยังเก้าอี้พิธี

ข้าเงยหน้าขึ้นมองไท่จื่อเฟยผู้มีรูปโฉมกิริยาสง่างาม แล้วแอบยกยิ้ม 

ที่มุมปากน้อย ๆ

แววตานางดจุวาร ี สงา่เครง่ขรมึทกุกระเบยีด นางคลายมวยผมทัง้สอง 

ของข้าออก หยิบหวีหยกจากบนถาดมาหวีผมให้ข้าด้วยตนเอง

เมือ่หวผีมเสรจ็ ไทจ่ือ่เฟยกถ็อยไปอยูด่า้นขา้ง หวงโฮว่ลา้งมอื จากนัน้ 

จึงก้าวลงบันไดหยกพร้อมกับจ่างกงจู่

ข้ากลั้นหายใจหลุบตาลง เห็นรองเท้าพญาหงส์และภูษาทองปักลาย 

วิหคเทพสีผลซิ่ง7 ปรากฏสู่สายตา

หวงโฮว่ยนือยูต่รงหนา้ขา้ เริม่รา่ยบทพธิกีารเสยีงเครง่ขรมึ “ศุภมาสดิถ ี 

เริ่มฤกษ์ดีสวมมาลา ทิ้งใจไม่ประสา ครองธรรมาอันควรวัย”8

นางนั่งลง รับหวีหยกจากมือจ่างกงจู่ เกล้าผมยาวสลวยของข้าเป็น 

มวยสูง แล้วจึงปักปิ่นทองคำฉลุลายดอกหมู่ตาน

ข้าเงยหน้าขึ้นช้า  ๆ เห็นหวงโฮ่วผู้เป็นมารดาแห่งแผ่นดินและเป็น 

อาหญิงสายตรงของข้า ดวงตามีแววยิ้มละมุนละไมดุจดวงตะวันในวสันตฤดู

จิ้นหมิ่นจ่างกงจู่ผู้เป็นมารดาข้ายืนอยู่ข้างกายนาง ระย้าหงส์ไหวอยู่ 

บนหน้าผาก นัยน์ตาเป็นประกายด้วยน้ำตา

 5 “ไฉ่อี” หมายถึงเสื้อผ้าของผู้ที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ 
6 ตำแหน่งชายาของไท่จื่อ (องค์ชายรัชทายาท)
7 สีแดงอมส้มแบบผลเอพริคอต
8 ท่อนหนึ่งจากคัมภีร์พิธีกรรม บท  พิธีสวมมาลา ซึ่งเป็นบทที่ใช้ทั้งในพิธีครอบเกี้ยว  

(สวมกวน) ของผู้ชาย และพิธีปักปิ่นของผู้หญิงชนิดนี้เป็นเสื้อผ้าชั้นกลาง สวมอยู่ใต้ชุดพิธีการ
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ลำดับแรกประดับปิ่นจี9 จากนั้นสวมหรูฉวิน10 ขาว

ข้าคุกเข่าคำนับบิดามารดา ขอบคุณแขกเหรื่อ แล้วนั่งผินหน้าไปทาง 

ตะวันออก

อาหญิงก้าวลงจากบันไดหยกอีกครา รับปิ่นจาน11 ทรงคทาหรูอี้12 

ดอกบัวห้อยมุกจากมือมารดามาปักประดับเพื่ออำนวยพรแก่ข้า

ลำดับต่อมาสวมชุดยาวชวีจวี13 แล้วคำนับอีกครั้ง

ข้าสำรวมสีหน้า นั่งตัวตรง รอการประดับขั้นที่สาม มงกุฎหงส์ทอง 

ลายเครือเถาประดับแปดรัตนะ สวมชุดพิธีการยาวแขนเสื้อกว้าง ร่ายบท 

พิธีการอีกครั้ง คำนับอีกครั้ง

ภูษาหรูหราซับซ้อนชั้นแล้วชั้นเล่าทบทับบนกาย เครื่องประดับศีรษะ 

สูงเด่น สร้อยคอประดับหยกมุกกวัดไกว ชายกระโปรงที่ทั้งกว้างและยาวทบ 

ไปมาอยู่ด้านหลัง ไม่มีเสื้อแพรโปร่งเบาเช่นวันวานอีก

ข้ารู้สึกขึ้นมาทีละน้อยว่าทุกการเคลื่อนไหวประหนึ่งมีแรงกดดันไร้รูป 

แฝงอยู่ ทำให้ข้าต้องเหยียดกายตรง คงจิตใจให้เคร่งขรึม เพื่อประคอง 

น้ำหนักและความขรึมขลังนี้

สามประดับ สามคำนับ พิธีปักปิ่นเสร็จสิ้นสมบูรณ์

พวกผู้ใหญ่นั่งสำรวมอยู่ในที่นั่งประธาน ด้านหลังคือภาพเหมือนของ 

บรรพชนสกุลหวังแต่ละรุ่น มองลงมายังข้า ทุกใบหน้าและดวงตาทุกคู่บน 

ภาพล้วนฉายเกียรติภูมิและความสูงศักดิ์แห่งวงศ์สกุล ความรู้สึกที่ตกผลึก 

มานานนับร้อยปีทั้งโศกาอาดูรและยินดีปรีดาส่งผ่านมาครอบทับข้าไว้

 9 ปิ่นที่ใช้ยึดมวยผมของชายหญิง และเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้หญิงที่ปักเป็นผู้ใหญ่แล้ว
10 ชุดจีนโบราณที่ประกอบด้วยเสื้อที่ไม่ยาวนัก (หรู) ชายเสื้อสอดอยู่ในกระโปรง (ฉวิน) 

ชุดสีขาว
11 ปิ่นชนิดหนึ่ง พัฒนามาจาก “จี” เดิมใช้ยึดมวยผม ต่อมาใช้ประดับแสดงฐานะ
12 แปลตรงตัวว่า สมปรารถนา เป็นสัญลักษณ์มงคลของพุทธศาสนา ลักษณะเป็นด้าม 

ยาวโค้ง ส่วนปลายนิยมสลักเป็นรูปหลิงจือและเมฆมงคล
13 ชุดจีนโบราณผ่าหน้า ชายเสื้อยาวเป็นรูปสามเหลี่ยม เวลาสวมต้องทับป้ายชายเสื้อ 

อ้อมไปถึงด้านหลัง
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เสียงร้องเป็นจังหวะลากยาวของเจ้าหน้าที่พิธีร่ายท่วงทำนองเป็น 

เนื้อหาที่หญิงสาวผู้เข้าพิธีปักปิ่นทุกคนต้องพึงน้อมฟัง

“กตัญญูบิดามารดา เมตตาผู้อื่น อ่อนโยนเชื่อฟัง นอบน้อมถ่อมตน 

ไม่ลำพองไม่โอหัง มิสอพลอมิข่มเหง คำสอนโบราณคือขนบ เจ้าพึงรักษา”

เสียงสะท้อนก้องกังวานอยู่ในโถงกลาง และก้องกังวานอยู่ในใจข้า 

เช่นกัน

“ข้าผู้เยาว์แม้ไร้ไหวพริบก็มิกล้าไม่น้อมปฏิบัติ”

ข้าสะกดลมหายใจ คุกเข่าตัวตรง ยกฝ่ามือทั้งสองเสมอคิ้ว ค้อมกาย 

ต่ำคารวะ

ขอบคุณบรรพชนผู้มีพระคุณ ขอบคุณหวงโฮ่วผู้ปักปิ่นให้ ขอบคุณ 

บิดามารดาและพี่ชาย

เมื่อจบพิธี ข้าลุกขึ้น หันกายกลับช้า ๆ 

ใกล้ไกลงามตระการ โถงพิธีโล่งกว้าง สี่ด้านยิ่งใหญ่เคร่งขรึม

อฐิหยกใตเ้ทา้ดจุคนัฉอ่ง สะทอ้นเงารา่งเลอืนราง...มวยผมสงู แขนเสือ้ 

ยาวระลงมา เงาสะท้อนนี้ช่างแปลกตาจนข้าตกอยู่ในภวังค์

หวงโฮ่ว จ่างกงจู่ ไท่จื่อเฟย เข้ามาอวยพรข้าตามลำดับ ต่อมาก็ถึง 

คราวบิดาและพี่ชาย จากนั้นจึงเป็นแขกเหรื่อ

ข้าคารวะตอบทีละคน น้อมศีรษะอย่างสำรวมกิริยาก่อนจะเงยหน้าขึ้น 

รับสายตาผู้คนครั้งแล้วครั้งเล่า ยืนเด่นสมราศีเพียงลำพัง

มวยกลมคู่เมื่อยังเยาว์คลายออกแล้ว ภายใต้มงกุฎศิราภรณ์และภูษา 

ยาว รัศมีเจิดจรัสทั้งหมดรวมอยู่ที่ตัวคนผู้เดียว

เป็นครั้งแรกที่บิดามารดาและพี่ชายยืนอยู่ด้านหลังข้า ไม่มีผู้ใดอยู่ 

เบื้องหน้าอ้าแขนกางกั้นพิทักษ์ข้าอีก

บันไดหยกทอดยาวเบื้องหน้าโถงหลัก ราวกับจะนำข้าไปสู่ชีวิตอันยาว 

ไกลจนไม่อาจจินตนาการ และผู้คนอีกฟากก็อยู่ห่างไกลจากตัวข้ายิ่งนัก

ข้ารู้ นับแต่บัดนี้ไป ช่วงเวลาแห่งเยาว์วัยลาลับไม่หวนคืนอีก
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เช้าวันต่อมา ข้าถูกสวีกูกู14 เร่งให้ตื่น ฟ้ายังไม่ทันสางก็เริ่มแต่งตัว  
ผัดแป้ง หวีผม

วันนี้เป็นวันแรกที่ข้าจะไปคารวะบิดามารดาในฐานะหญิงสาวที่เติบใหญ่

เตมิแปง้แตม้ชาดเสรจ็ สวกีกูกูน็ำแถบแพรยาวลายเครอืเถาสเีขยีวหยก 

มาพาดไหล่ให้ข้า อมยิ้มพลางถอยไปอยู่ด้านข้าง นางให้ข้าหันไปส่องคันฉ่อง 

สลักลายวิหคเทพที่ตั้งอยู่บนพื้น

คนในคันฉ่องเกล้ามวยก้นหอยเทข้าง ปักปู้เหยา15 สวมกระโปรงขาว 

เสื้อสีเมฆอัสดง คาดสายคาดเอวเส้นน้อยสีสดใสและกำไลหยก...ข้าหมุนตัว 

อยู่หน้าคันฉ่องด้วยรอยยิ้ม ภูษาพลิ้วไหวอวลกลิ่นหอมจาง  ๆ “วันนี้ร่ำด้วย 

เครื่องหอมใดรึ”

ข้ายกแขนเสื้อขึ้นดม นึกหลากใจที่กลิ่นเครื่องร่ำผิดไปจากที่แล้วมา

“จวิ้นจู่มองที่ใต้เท้าสิเจ้าคะ” สวีกูกูเอ่ยยิ้ม ๆ 

บนรองเท้าประดับหยกลายบุปผา ใต้รองเท้ามีผงหอมกล่ินดอกเฉียงเวย16  

โปรยลงมาบาง ๆ ผ่านลายฉลุรูปกลีบบัว เกิดเป็นรอยจาง ๆ 

“เข้าใจคิดจริง!” ข้าตื่นเต้น พลันนึกสนุก ยกชายกระโปรงขึ้นย่ำเท้า 

กับพื้นจนเกิดรอยประทับสีชมพูเฉียงเวยจาง  ๆ ประหนึ่งมีบุปผานับไม่ถ้วน 

ผุดขึ้นกลางดิน ติดตามข้าอย่างพลิ้วไหวไปตลอดทางเดินคดเคี้ยว สวีกูกู 

และเหล่าสาวใช้เร่งเท้าตามมาพลางร้องว่า “จวิ้นจู่ช้าหน่อยเจ้าค่ะ” ข้าแสร้ง 

ทำหูทวนลม ทิ้งพวกนางไว้ด้านหลัง...

ประจวบกับที่วันนี้ท้องฟ้าหลังฝนสดใส สายลมอ่อนยามเช้าพัดโชย  

พาให้ดอกกุ้ยนอกทางเดินปลิดโปรย ทิ้งกลิ่นหอมรวยรื่นไว้ทั่วบริเวณ

เมื่อข้าเลี้ยวผ่านระเบียงฝั่งตะวันออกก็พบพี่ชายอยู่เบื้องหน้า...ครอบ 

 14 คำเรียกนางกำนัลอาวุโส มีฐานะสูงกว่านางกำนัลทั่วไป
15 แปลตามตัวอักษรว่า  “ก้าวไหว”  เป็นเครื่องประดับผมสตรี  ลักษณะคล้ายปิ่นที่ 

ปลายด้านหนึ่งใช้ทองเส้นดัดเป็นรูปทรงประณีตซับซ้อน  ห้อยมุกประดับซึ่งจะไหวไปมาตาม 

จังหวะก้าว
16 ดอกกุหลาบหนู
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เกี้ยว17 ผ้าสีนิล ชุดขาวแขนเสื้อกว้าง มือถือแส้หางกวางที่ด้ามทำจากนอแรด 

กำลังเดินเยื้องย่างมาอย่างสง่างาม

เขาหยุดฝีเท้าลง มองข้าซ้ำแล้วซ้ำอีก คิ้วงามที่เฉียงขึ้นคู่นั้นเลิกสูง  

“ลูกสาวบ้านใดกัน ช่างจิ้มลิ้มพริ้มเพรา งามกว่ายายเด็กแก่นแก้วบ้านข้าเป็น 

นักหนา”

ข้าเชิดหน้าสูง เอาอย่างท่าเลิกคิ้วของเขา “แล้วนี่หนุ่มเจ้าสำราญจาก 

ที่ใดกัน ชอบแสร้งวางมาดนัก!”

“จุ  ๆ  ๆ ยามดุขึ้นมา แย้มยิ้มก็งามแฉล้ม ดวงเนตรเล่าก็งามแจ่ม”18  

เขายิ่งออกท่าทำน้ำเสียง นัยน์ตาดำขลับฉายแววกระเซ้า ลากเสียงเย้าแหย่ว่า 

“รึจะเป็นธิดาแห่งฉีโหว19 ภริยาเว่ยโหว น้องนางตำหนักบูรพา20...”

ข้าต้องชิงแส้มาเงื้อฟาด จึงหยุดวาจาเหลวไหลต่อจากนั้นของเขาได้

พีช่ายหลบไปยิม้ไป ปากยงัคงหยอกลอ้ “เว่ยโหว เวย่โหว ทา่นเวย่โหว 

ของเสี่ยวอาอู่บ้านข้าอยู่หนใด”

ข้ากัดริมฝีปาก หูร้อนฉ่า สองแก้มร้อนผ่าวทันใด

“เวย่โหวอะไรทีใ่ดกนั ทา่นกม็ใิชไ่ทจ่ือ่” ขา้วิง่ไลอ่อ้มผา่นตน้ไมใ้บหญา้  

เขวี้ยงแส้ใส่เขา “พูดออกมามีแต่วาจาเหลวไหล!”

“มใิชก่ใ็กลเ้คยีง หรอืเจา้ไมใ่ชน่อ้งนางตำหนกับรูพา รจึะเปน็จือ่ถาน...”

ไดย้นิชือ่นี ้ หวัใจขา้กระตกุวาบ หา้มคำพดูเพอ้เจอ้ของเขาอยา่งรอ้นรน  

“หากท่านพ่อได้ยินเข้าเป็นได้ตบปากท่านแน่ เปรียบกับใครไม่เปรียบ อุตริ 

ยกหญิงอาภัพมาเปรียบ!” พี่ชายชะงัก นึกขึ้นได้ว่าหญิงงามจวงเจียงที่ใน 

 17 หรือ  “กวน” คือเครื่องประดับศีรษะของจีน ใช้ครอบมวยผม มีรูปทรงหลากหลาย 

แบบ และทำจากวัสดุต่าง ๆ นอกจากใช้ประดับศีรษะแล้ว ยังใช้บอกยศและสถานะของผู้สวมใส ่

ได้ด้วย
18 มาจากวรรคหนึ่งในกลอน  โซ่วเหริน (คนงาม) ซึ่งเป็นบทหนึ่งใน  คัมภีร์ซือจิง (คัมภีร์ 

บทกลอน) พรรณนาถึงความงามของจวงเจียง 
19 “โหว” คือบรรดาศักดิ์ของเชื้อพระวงศ์และขุนนางลำดับที่ 3 จากหกลำดับ อันได้แก่  

หวัง กง โหว ปั๋ว จื่อ หนาน
20 หรือ “ตงกง” คือที่ประทับของรัชทายาท (ไท่จื่อ) และใช้แทนถึงตัวองค์รัชทายาทด้วย
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กลอน  คนงาม  พรรณนาถึงนั้นเป็นหญิงอาภัพ ไม่เป็นสิริมงคลโดยแท้ จึง 

ปิดปากเป็นพัลวัน “ข้าผิดไปแล้ว ๆ!”

เจ้าคนเลวนี่ปากอ้อนวอนขออดโทษ แต่กลับยิ้มเผล่ แล้วกระแซะ 

เขา้มาหนัเหหวัขอ้ “เมือ่คนืพีช่ายไดเ้สีย่งทายใหเ้จา้ดว้ยนะ ดจูากผลเสีย่งทาย 

แล้ว อาอู่บ้านข้าปีนี้ดาวหงหลวนโคจร จะได้พบคู่ครองสุดประเสริฐ”

ข้ายื่นมือจั๊กจี้สีข้างเขา พี่ชายผู้บ้าจี้เป็นที่สุดเบี่ยงตัวหลบอุตลุด เล่น 

หยอกล้อกับข้าเป็นที่วุ่นวาย

บรรดาสาวใช้เห็นข้ากับพี่ชายเล่นยิ้มหัวกันจนชินตาแล้วจึงเพียงถอยไป 

อยู่ด้านหนึ่ง ไม่หลบไปที่อื่น ปิดปากหัวเราะกันถ้วนหน้า

สวีกูกูเข้ามาขวางข้าไว้ด้วยสีหน้าหัวเราะไม่ออกร้องไห้ไม่ได้ “จวิ้นจู่ 

รีบหยุดเล่นเถิดเจ้าค่ะ นายท่านกลับถึงจวนแล้วนะเจ้าคะ”

พี่ชายฉวยโอกาสหลบฉาก ก้าวฉับ  ๆ จากไปโดยไม่เหลียวหลัง เสียง 

หัวเราะดังลอยไปไกลท่ามกลางมวลบุปผาโปรย

ข้าสะบัดแขนเสื้อ เอ่ยอย่างขุ่นเคืองกับสวีกูกู “ถือหางพี่ชายข้าเสีย 

ทุกครั้ง กูกูน่ะลำเอียงที่สุด!”

นางปิดปากยิ้ม ท่วงท่างามสง่า เอ่ยเสียงเบาว่า “ผ่านพิธีปักปิ่นแล้วก็ 

ถึงคราวออกเรือน ปลายปีผู้จากลาพึงหวนคืน มิน่าเล่า ดาวหงหลวนจึงโคจร...”

เหล่าสาวใช้หัวเราะคิกคักอยู่ข้างหลัง

มีเพียงจิ่นเอ๋อร์ผู้ติดตามข้างกายข้ามาตั้งแต่ยังเล็กที่สงบเสงี่ยม มิได้ 

ล้อเลียนข้า

ข้ากระดากจนพูดไม่ออก กระทืบเท้าเร่า  ๆ  พลางว่า “จิ่นเอ๋อร์ เรา 

ไปกันเถิด อย่าสนใจพวกนาง!”

สิ้นคำ ข้าก็หมุนกายสาวเท้าเร็ว  ๆ  ไปยังเรือนของมารดาเพื่อปิดซ่อน 

ความขวยอายจนสองแก้มร้อนผ่าว เสียงหัวเราะกังวานใสยังดังไล่หลังมา 

ไม่ขาด

“จวิ้นจู่ระวังเจ้าค่ะ”

จิ่นเอ๋อร์ตามหลังมาประคองข้าไว้ที่บันได

ข้าปัดมือนางออก อารมณ์ทั้งเคืองทั้งอายยังไม่จางหาย เมื่อเหลือบตา 
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ขึ้น สายลมพัดโชยนอกระเบียงทางเดิน ดอกกุ้ยเหลืองนวลปลิวโปรย หอม 

กรุ่นจรุงใจ

ดอกกุ้ยปีนี้บานเร็วอยู่สักหน่อย บัดนี้จึงร่วงเสียแล้ว

พลันฉุกใจ ตระหนักได้ว่าดอกกุ้ยผลิบานและโรยราแล้ว จวนสิ้น 

ฤดูสารทเต็มที ปลายปีใกล้เข้ามาแล้วจริง ๆ 

ปลายปี...ปลายปี เขาจะกลับมาได้จริงหรือ...

แม้จะเคยได้ยินมารดาเปรยว่าฝ่าบาทประสงค์ให้เรียกตัวเขากลับ 

ราชสำนักก่อนกำหนด แต่อาหญิงกลับแย้งว่ายังไม่ครบกำหนดช่วงไว้ทุกข์ 

สามปี พระโอรสผู้เป็นแบบอย่างของแผ่นดินไม่อาจละเลยธรรมเนียมไว้ทุกข์ 

แสดงความกตัญญูได้ สวีกูกูได้ยินเพียงที่มารดาเอ่ย แต่ไม่ได้ยินคำของ 

อาหญิง นางจึงไม่มีวันเข้าใจ

ข้าย่อมรู้ดีว่าในวังลึกมีเรื่องอับจนหนทางมากมาย แต่พวกเขากลับ 

สำคัญว่าข้ายังไม่ประสาอยู่เรื่อย

ข้าทอดมองท้องฟ้าขมุกขมัวอย่างเหม่อลอยแล้วถอนใจ...สุสานหลวง 

แสนห่างไกล กั้นกลางด้วยทิวเขาชั้นแล้วชั้นเล่า ยามนี้ล่วงเข้าปลายสารท  

คงหนาวแล้วกระมัง

พลันความโศกเศร้าผุดขึ้นเงียบ  ๆ ดาวหงหลวนโคจรจะได้พบคู่ครอง 

สุดประเสริฐอะไรกัน...คนรักของข้าไปอยู่ไกลถึงสุสานหลวงเพื่อไว้ทุกข์ให้ 

มารดาของเขา ยังไม่ครบกำหนดสามปีจะกลับมาแต่งข้าอย่างไรได้

สามปี...ไม่รู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเพียงใด

จู่  ๆ  จิ่นเอ๋อร์ซึ่งยืนอยู่ข้าง  ๆ  มาตลอดก็กระซิบว่า “สุดท้ายองค์ชาย 

ก็ต้องเสด็จกลับมาแน่เจ้าค่ะ”

ข้าหน้าร้อนผ่าว “จิ่นเอ๋อร์ เจ้าก็พูดมากอีกคนหรือ”

จิน่เออ๋รก์ม้หนา้ รูว้า่ขา้มไิดโ้กรธนางจรงิจงึเอย่เสยีงออ่นตอ่ “นอกจาก 

องค์ชาย ยังมีผู้ใดอีกเล่าที่คู่ควรกับธิดาสกุลหวัง”
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ข้าถือกำเนิด ในสกุลหวังแห่งหลางหยา

มารดาคือพี่สาวของโอรสสวรรค์องค์ปัจจุบัน จิ้นหมิ่นจ่างกงจู่ผู้เป็น 

ที่โปรดปรานที่สุดของไท่โฮ่ว

อาหญิงของข้าเข้าวัง เป็นนายแห่งตำหนักกลาง1 เป็นมารดาแห่ง 

แผ่นดิน...หวงโฮ่วองค์ที่ห้าที่มาจากสกุลหวัง  สืบทอดเกียรติภูมิแห่งวงศ์ 

ตระกูลอันเป็นที่เลื่องลือว่า “สกุลหวงโฮ่ว”

นามของข้าคือหวังเซวียน ได้รับสถาปนายศเป็นซ่างหยางจวิ้นจู่

แต่ไท่โฮ่วไปจนถึงไท่จื่อเฟยกลับเรียกชื่อข้าอย่างเอ็นดูว่า...อาอู่

เมื่อยังเล็กข้ามักแยกไม่ออกว่าวังหลวงหรือจวนอัครเสนาบดีกันแน่ 

ที่เป็นบ้านข้า

นบัแตข่า้จำความได้ ชว่งเวลาสว่นใหญใ่นวยัเยาวล์ว้นแตอ่ยูใ่นวงัหลวง  

กระทั่งบัดนี้ในตำหนักเฟิ่งฉือก็ยังเก็บห้องนอนของข้าไว ้ ข้าสามารถตรงไปยัง 

ตำหนักกลางได้ทุกเวลา วิ่งเล่นในอุทยานหลวง เรียนหนังสือและเล่นสนุก 

กับบรรดาองค์ชายได้ตามอำเภอใจ

หวงตี้องค์ปัจจุบันไม่มีพระธิดา  มีเพียงพระโอรสสามองค์  ส่วน 

พระธิดาเพียงองค์เดียวของไท่โฮ่วก็คือมารดาข้า

อาหญิงเคยล้อว่า  “จ่างกงจู่ เป็นบุปผาที่งดงามที่สุดแห่งราชวงศ์   

ส่วนจวิ้นจู่น้อยก็คือหยาดน้ำค้างที่พราวกระจ่างที่สุดบนยอดเกสร”

2
เ ส น่ ห า

 1 หมายถึง ที่ประทับของหวงโฮ่ว และยังใช้แทนถึงตัวหวงโฮ่วด้วย
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ข้าเกิดได้ไม่นาน ไท่โฮ่วก็อุ้มเข้าวังมาเลี้ยงดูข้างกาย เติบโตท่ามกลาง 

ความรักใคร่ทะนุถนอมอันเหลือล้นของท่านยาย ท่านแม่ และท่านอาหญิง

ฝ่าบาทกับอาหญิงอยากมีองค์หญิงน้อยมาตลอด เสียดายที่อาหญิง 

มีพี่จื่อหลงเป็นบุตรชายเพียงคนเดียว ความรักใคร่เอ็นดูที่ฝ่าบาทมีต่อข้า 

ดูจะมากกว่าที่มีต่อท่านพี่ไท่จื่อเสียอีก...หวงตี้มีหนวดเคราดำขลับ มือขาว 

เนียนนุ่ม อุ้มข้านั่งบนตักแล้วป้อนส้มสดใหม่ให้ ยอมให้ข้าดึงชุดคลุมมังกร 

ของเขามาเช็ดปาก  ขณะอ่านตรวจฎีกาก็ยอมให้ข้าฟุบหลับอยู่ข้างกาย 

จนอาหญิงมาอุ้มข้ากลับไปนอนให้สบายบนแท่นบรรทมหงส์ในตำหนัก 

เจาหยาง

ข้าชอบเตียงหงส์ของอาหญิง ทั้งลึกทั้งนุ่ม เมื่อจมยวบลงไปในเตียง 

แล้วผู้ใดก็หาข้าไม่เจอ

ยามมารดานำพี่ชายมาพาข้ากลับจวน ข้างอแงไม่ยอมกลับ บอกว่า 

ที่บ้านไม่มีเตียงเช่นนี้

พี่ชายผู้เยาว์วัยซุกซนกระเซ้าว่า “อาอู่หน้าไม่อาย มีเพียงหวงโฮ่ว 

เท่านั้นที่ประทับพระแท่นหงส์ หรือเจ้าคิดแต่งให้ท่านพี่ไท่จื่อ”

มารดาและอาหญิงพากันหัวเราะ

“นางร้องไห้ขึ้นมาเมื่อใดก็เหลือร้ายนัก ข้าไม่แต่งด้วยหรอก” ไท่จื่อ 

จื่อหลงยิ้มร้าย ยังคิดจะดึงผมข้าอีก แต่ถูกข้าสะบัดมือปัดออก

ปนีัน้ขา้อายเุพยีงเจด็ขวบ มใิครป่ระสาวา่แตง่งานคอือะไร เพยีงไมช่อบ 

ที่พี่จื่อหลงชอบรังแกคน จึงเอ่ยด้วยความโมโหว่า “ข้าไม่อยากเป็นหวงโฮ่ว 

เสียหน่อย!”

อาหญิงลูบใบหน้าข้า ยิ้มน้อย  ๆ  พลางเอ่ยอย่างทอดถอนใจ “อาอู่ 

กล่าวถูก เตียงหงส์ลึกเกินไป หลับไม่สบาย ไม่เป็นหวงโฮ่วดีกว่า”

ไม่กี่ปีต่อมาอาหญิงกลับเปลี่ยนใจ ถึงกับคิดจะให้พี่จื่อหลงรอจนข้า 
เข้าพิธีปักปิ่นแล้วรับข้าเป็นไท่จื่อเฟยจริง ๆ 

ไท่โฮ่ว ฝ่าบาท และมารดา ล้วนไม่ยินยอม อาหญิงจึงจำยอมล้มเลิก 

ความคิด ปล่อยให้ฝ่าบาทเลือกพี่สาวจากสกุลเซี่ยด้วยตนเอง
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ไท่จื่อเฟยเซี่ยหว่านหรูรูปโฉมสวยสง่าสมกุลสตรี  อ่อนโยนใสซื่อ 

มีเมตตา โตกว่าข้าห้าปี เคยร่วมเรียนพิณกับข้าในตำหนักของเซี่ยกุ้ยเฟย

ทักษะบรรเลงพิณของเซี่ยกุ้ยเฟยเป็นหนึ่งในใต้หล้า นางเป็นมารดา 

ขององค์ชายสามจื่อถาน และเป็นอาหญิงของพี่หญิงหว่านหรู

คนสกุลเซี่ยของพวกนางล้วนมีมือเรียวยาวอ่อนนุ่มและดวงตาอบอุ่น 

สุกใส

ข้าชอบคนเช่นนี้ แต่อาหญิงไม่ชอบ

หลังจากท่านพี่ไท่จื่อเสกสมรส  ก็ปฏิบัติต่อพี่หญิงหว่านหรูอย่าง 

ไม่หนาวไม่ร้อน แต่งตั้งสนมมากมายในตำหนักบูรพา

ไม่ว่าพี่หญิงหว่านหรูจะเป็นกุลสตรีผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและ 

อ่อนโยนดีงามปานใด นางก็เป็นบุตรีสกุลเซี่ยอยู่วันยังค่ำ

อาหญิงชังเซี่ยกุ้ยเฟย ชังคนสกุลเซี่ยทั้งหมด โดยเฉพาะบุตรชายของ 

เซี่ยกุ้ยเฟย...องค์ชายสามจื่อถาน

ข้าลอบคิดว่านอกจากอาหญิง โลกนี้คงไม่มีผู้ใดไม่ชอบจื่อถานอีกแล้ว

เขาช่างดีออกปานนั้น

ดีกว่าท่านพี่ไท่จื่อและองค์ชายรองจื่อลวี ่ ดีกว่าพี่ชายบ้านข้าเสียด้วยซ้ำ

ข้ากับพี่ชายเข้าวังมาเขียนอ่านหนังสือกับเหล่าองค์ชายตั้งแต่เล็ก โต 

มาดว้ยกนักบัเหลา่องคช์าย ในบรรดาเชือ้พระวงศ ์ ไมม่สีตรคีนใดเขา้ใจพวกเขา 

ดีไปกว่าข้า พวกเราในวัยเด็กมักเล่นกันเอะอะมะเทิ่งกันอย่างได้ใจด้วยอาศัย 

ไท่โฮ่วคอยให้ท้าย

ไม่ว่าก่อเรื่องก่อราวอะไร ขอเพียงเข้าไปซ่อนในตำหนักวั่นโซ่ว อิงแอบ 

ในอ้อมอกท่านยาย โทษทัณฑ์ใด ๆ ก็ล้วนถูกนางสกัดไว้ไกลลิบ กระทั่งหวงตี ้

ก็ทำอะไรไม่ได้ นางเปรียบเสมือนฉัตรที่ปกป้องเราไว้อย่างแน่นหนา เราจึง 

ไม่เคยต้องกังวลถึงลมฝน

ยามนั้นผู้ที่มีความคิดเกกมะเหรกมากที่สุดต้องยกให้พี่ชายข้า ก่อเรื่อง 

เยอะที่สุดคือไท่จื่อจื่อหลง ส่วนองค์ชายรองจื่อลวี่ร่างกายอ่อนแอกระเสาะ- 

กระแสะ เงียบขรึมเก็บตัว ถูกไท่จื่อรังแกเป็นประจำ บางครั้งข้าทนดูไท่จื่อ 

กลั่นแกล้งผู้อื่นไม่ไหว ก็ช่วยพูดแทนพี่จื่อลวี่อย่างไม่ยอมแพ้ ทุกครั้งที่เป็น 
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เช่นนี้ จื่อถานผู้ไม่เคยแก่งแย่งกับใครจะก้าวออกมาปกป้องข้าอย่างสงบ  

เป็นโล่กำบังอยู่เบื้องหน้าข้าเสมอไม่เคยเปลี่ยน

เดก็หนุม่แสนออ่นโยนผูน้ีส้บืทอดบคุลกิสงูสง่แหง่ราชตระกลู ทวา่กลบั 

มีอุปนิสัยสมถะเช่นเดียวกับมารดาผู้บอบบางอ่อนไหวของเขา ราวกับ 

โดยธรรมชาตแิลว้ไมม่ทีางเสยีกริยิาเพราะเรือ่งใดทัง้สิน้ ไมว่า่ผูใ้ดจะเปน็เชน่ไร  

เขาก็จะใช้ดวงตาสุกใสคู่นั้นจับจ้องมาอย่างเงียบงัน จนไม่มีใครโกรธเขา 

ได้ลงคอ

ในสายตาข้า จื่อถานดีที่สุดเสมอมา

วันเวลาอันไร้กังวลเหล่านั้นผ่านเลยไปอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า 

โดยที่ข้ายังไม่ทันรู้ตัว

จันทน์เทศบนยอดกิ่ง2 วัยละอ่อนไร้ประสา เด็กน้อยซุกซนเติบใหญ่ขึ้น 
ทีละน้อย

จำไม่ได้ว่าตั้งแต่เมื่อใด พอพี่ชายและบรรดาองค์ชายปรากฏตัวก็มัก 

ดึงดูดให้นางกำนัลและเหล่าสตรีทั้งหลายชะเง้อชะแง้คอยมอง

โดยเฉพาะบริเวณที่พี่ชายเดินผ่าน มักมีหญิงสาวลอบเมียงมองจาก 

นอกระเบียงทางเดินหรือไม่ก็หลังม่าน

ทุกครั้งที่มีงานเลี้ยงหรือออกทัศนาจรในฤดูวสันต์ เหล่าหญิงสาวจาก 

สกุลสูงศักดิ์ก็จะบรรจงแต่งโฉมอย่างดี หมายใจให้พี่ชายเหลือบมองสักหน  

ยิ้มให้สักครา

ทว่าแท้จริงใครต่อใครต่างก็รู้ด ี ในบรรดาหนุ่มรูปงามในเมืองหลวงนั้น  

หวังหลาง3 รั้งอันดับสอง ส่วนผู้ซึ่งงามสง่ากว่าอีกขั้นก็คือองค์ชายสามจื่อถาน 

นั่นเอง

จือ่ถานสงูศกัดิเ์ปน็องคช์าย อริยิาบถหมดจดงดงาม รปูโฉมมใิชส่ามญั  

แต่กลับไม่เคยลุ่มหลงในสายตาชม้อยชม้ายของอิสตรีเหมือนเช่นพี่ชายข้า... 

 2 หมายถึง หญิงงามวัยกำดัดที่เปี่ยมด้วยความฝัน 
3 “หลาง” เป็นคำที่ใช้เรียกชายหนุ่ม
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สายตาของเขาหยุดอยู่ที่ตัวข้าเท่านั้น

ไม่ว่าข้าเอ่ยสิ่งใด เขาล้วนตั้งใจฟังด้วยรอยยิ้มละไม ไม่ว่าข้าไปที่ใด  

เขาก็เฝ้าเคียงข้างอยู่ที่นั่น

กระทั่งฝ่าบาทยังสัพยอกว่าเขาช่างลุ่มหลงงมงาย

ปีนั้นฝ่าบาทจัดงานสมโภชวันคล้ายวันประสูติ เราคารวะสุราอวยพร 

อยูเ่คยีงขา้งกนั ฝา่บาทซึง่เริม่เมามายเลก็นอ้ย ยกมอืขึน้ขยีต้า ทำจอกทองคำ 

ในมือร่วง จากนั้นก็ยิ้มเอ่ยว่า “ดูสิ เทพบุตรเทพธิดาจากเก้าชั้นฟ้าลงมา 

อวยพรเราแน่ะ!”

เซี่ยกุ้ยเฟยยิ้มละไมขณะมองพวกเรา

นัยน์ตาหงส์ของอาหญิงกลับแผ่ไอเย็นเยียบ

หลงังานสมโภช อาหญงิเตอืนวา่ขา้เตบิใหญข่ึน้ทกุวนั ชายหญงิแตกตา่ง  

ไม่พึงไปมาหาสู่ใกล้ชิดกับเหล่าองค์ชาย

ข้ามิได้นำมาใส่ใจ  ลับหลังอาหญิง  ยังคงไปเรียนพิณที่ตำหนัก 

เซี่ยกุ้ยเฟย ดูจื่อถานวาดภาพดังเดิม โดยอาศัยความโปรดปรานของไท่โฮ่ว 

เป็นเกราะ

รัชศกเหยียนชังที่หก เดือนที่สองของสารทฤดู เซี่ยวมู่ไท่โฮ่วสวรรคต
นั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าประสบกับความตาย ไม่ว่ามารดาจะเกลี้ยกล่อม 

ปลอบโยนทั้งน้ำตาอย่างไร ข้าก็ไม่ยอมรับความจริงนี้

หลังพิธีฝังพระศพ ข้ายังคงแล่นไปที่ตำหนักวั่นโซ่วทุกวันเหมือนเมื่อ 

ครั้งที่ไท่โฮ่วยังอยู ่ กอดแมวน้อยตัวโปรดของท่านยาย นั่งอยู่ในตำหนักเพียง 

ลำพัง รอท่านยายก้าวออกจากด้านในมาเรียกข้าด้วยรอยยิ้มว่า “เสี่ยวอาอู่”...

นางกำนัลมาเกลี้ยกล่อมก็ถูกข้าตะเพิดอย่างฉุนเฉียว ข้าไม่อนุญาตให้ 

ใครหน้าไหนเหยียบเข้ามารบกวนในตำหนัก เกรงว่าพวกนางส่งเสียงเอะอะ 

แล้ววิญญาณของท่านยายจะไม่ยอมกลับมา

ข้านั่งใต้ซุ้มจื่อเถิง4 ที่ท่านยายปลูกกับมือ เหม่อมองใบไม้แห้งร่วงโรย 

 4 ต้นวิสทีเรีย
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ท่ามกลางสายลมสารท...ที่แท้ชีวิตก็แตกดับได้ง่ายดายถึงเพียงนี้ ชั่วพริบตา 

ก็สูญสลายไปต่อหน้า

ไอเย็นจาง  ๆ  ของฤดูสารทแทรกซึมผ่านเสื้อผ้าบางเบามาต้องร่าง ข้า 

รู้สึกหนาว หนาวจนปลายนิ้วเย็นดุจน้ำแข็ง หนาวอย่างไร้ที่พึ่งพิง ทันใดนั้น 

หัวไหล่ก็สัมผัสไออุ่น มืออบอุ่นอ่อนโยนตระกองข้าไว้อย่างแผ่วเบา...ข้าถึงกับ 

ไม่ทันสังเกตว่ามีคนมาอยู่ข้างหลังตั้งแต่เมื่อใด

ขณะที่มัวตกตะลึง อ้อมแขนคุ้นเคยก็กอดข้าไว้จากด้านหลัง รั้งข้า 

เข้าสู่อ้อมอกเขา...กลิ่นดอกมู่หลาน5 กำจายอ่อนจากแขนเสื้อเขา เติมเต็ม 

ทั้งโลกของข้า

ข้าไม่กล้าหันไป ไม่กล้าเคลื่อนไหว ได้ยินเสียงหัวใจตนเต้นรัวราวกับ 

กระหน่ำกลอง ทว่าทั้งร่างกลับอ่อนยวบไร้เรี่ยวแรง

“ท่านย่าไม่อยู่แล้ว ยังมีข้าอยู่” เขากระซิบข้างหูข้า น้ำเสียงอาดูรและ 

นุ่มนวล

“จื่อถาน!”

ข้าหันกายกลับไปซุกอยู่ในอ้อมกอดเขา ห้ามน้ำตาไม่อยู่อีกต่อไป

เขาประคองใบหน้าของข้า หลุบตาจ้องมองข้า ในดวงตาเขาเจือแวว 

เลื่อนลอยชนิดที่ข้าไม่เคยพบมาก่อน กลิ่นอายบุรุษที่ทั้งชิดเชื้อทั้งไม่คุ้นเคย 

แผ่จากกายเขา ทำให้ข้าทำตัวไม่ถูก...คล้ายมึนงง คล้ายลนลาน ทั้งคล้าย 

หวานล้ำ

“เห็นเจ้าร้องไห้แล้วข้าปวดใจ” เขากุมมือข้าไปทาบลงบนหัวใจตน  

“ข้าอยากเห็นอาอู่ยิ้ม”

ข้าตะลึงลานจนไม่อาจเปล่งเสียง ทั้งร่างเจียนละลายไปกับแววตาเขา 

ตั้งแต่ใบหูลามไปถึงนวลแก้มร้อนผะผ่าว ร้อนจนเดือดพล่าน

ใบไม้ใบหนึ่งร่วงลงมาบนจอนผมข้าพอดี

จื่อถานยื่นมือปัดใบไม้นั้น นิ้วเรียวยาวไล้ไปตามหว่างคิ้วข้า อาการ 

หวามไหวอย่างประหลาดชำแรกผ่านผิวกายเข้าสู่ร่าง

 5 ดอกไม้ในวงศ์เดียวกับแมกโนเลีย
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“ไม่มุ่นคิ้วแล้วดีหรือไม่  ยามเจ้ายิ้ม ช่างงามนัก” ใบหน้าเขาซับ 

สีแดงเรื่อเช่นกัน เขาแนบใบหน้ากับเรือนผมข้าอย่างเงียบงัน

นี่เป็นครั้งแรกที่จื่อถานเอ่ยว่าข้างาม

เขาเห็นข้ามาแต่เล็กจนโต เคยเอ่ยว่าข้าว่าง่าย เคยเอ่ยว่าข้าโง่ เคย 

เอ่ยว่าข้าซุกซน สิ่งเดียวที่ไม่เคยเลยก็คือเอ่ยว่าข้างาม

เขาเคยจูงมือข้า เคยลูบปอยผมข้านับครั้งไม่ถ้วนเช่นเดียวกับพี่ชายข้า  

แต่ไม่เคยกอดข้าเช่นนี้มาก่อน

อ้อมกอดเขาทั้งอบอุ่นทั้งสบาย ทำให้ข้าไม่คิดผละออกอีกเลย

วันนั้นเขาบอกข้าว่า โลกมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บตาย ล้วนเป็นสิ่งที่ลิขิต 

ไว้แล้ว ไม่ว่ายากดีมีจนสูงศักดิ์ต่ำต้อย  เกิดก็ดี ตายก็ดี ไม่มีสิ่งใดให้ 

เศร้าโศก

ขณะเอ่ยคำพูดนี้  ดวงหน้าเขาปกคลุมด้วยม่านหมอกแห่งความ 

หม่นเศร้า ทั้งยังเจือแววเวทนา

ใจข้าดุจมีสายธารชโลมผ่าน อ่อนยวบลงไปมาก อารมณ์พรั่นพรึงที่ 

ญาติสนิทจากไปถูกประโลมให้คลายลงทีละน้อย

นับแต่นั้น ข้าก็ไม่หวาดกลัวความตายอีก

การจากไปของท่านยายมิได้ทำให้ข้าเศร้าเสียใจนานนัก
ยามนั้นขา้ยงัมนีิสัยอย่างเดก็ ไมว่่าจะโศกเศร้าเสยีใจปานใดกห็ายสนทิ 

ได้ในเวลาอันสั้น พร้อมกันนั้นความรู้สึกเลือนรางบางอย่างก็เติบโตขึ้นในใจ 

โดยไร้สุ้มเสียง ข้าเริ่มมีความลับจริง ๆ จัง ๆ ความลับซึ่งทึกทักเอาเองว่าคน 

รอบข้างล้วนไม่สังเกตเห็น

ต่อมาไม่นาน เมื่อพี่ชายถึงวัยครอบเกี้ยว6 ก็เข้าเป็นข้าราชสำนัก ถูก 

บิดาส่งไปฝึกฝนข้างกายอาผู้ชาย

ท่านอารับราชโองการไปดูแลเรื่องชลประทานที่ไหฺวโจว จึงให้พี่ชาย 

 6 หรือ “วัยสวมกวน” เป็นพิธีกรรมสำหรับเด็กหนุ่ม เพื่อแสดงให้เห็นว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

แล้ว โดยมากมักกระทำเมื่ออายุครบ 20 ปี
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ติดตามไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย

พี่ชายไปครานี้ ทั้งในและนอกวังจู่  ๆ ก็ราวกับเหลือเพียงข้ากับจื่อถาน 

สองคน

เดอืนสามวสนัตอ์บอุน่ กำแพงวงัตน้หลิว่เขยีวชอุม่ นงคราญงามชดชอ้ย  

ดรุณีน้อยภูษาโปร่งคอยเรียกหาหนุ่มน้อยเบื้องหน้า...

‘จื่อถาน ข้าจะดูเจ้าวาดภาพ’

‘จื่อถาน ข้าจะไปขี่ม้าที่อุทยาน’

‘จื่อถาน เราเดินหมากกันอีกกระดานนะ’

‘จื่อถาน ข้าจะดีดเพลงที่เพิ่งหัดให้เจ้าฟัง’

จื่อถาน จื่อถาน จื่อถาน...

ทุกครั้ง เขาล้วนยิ้มรับ สนองความประสงค์ของข้าทุกประการ

ยามที่ถูกข้าก่อกวนจนอับจนหนทางเข้าจริง ๆ เขาจะแสร้งทำทอดถอน 

อย่างกลัดกลุ้ม “ซุกซนเช่นนี้ เมื่อใดจะโตเป็นสาวออกเรือนไปเสียที”

ข้าอับอายเดือดดาลดั่งแมวที่ถูกเหยียบหาง สะบัดหน้าจากไป “ข้า 

ออกเรือนเกี่ยวอะไรกับเจ้า!”

เสียงหัวเราะเบา  ๆ ของจื่อถานดังไล่หลังมา จนผ่านไปนานแล้ว เสียง 

หัวเราะนั้นยังคงก้องวนเวียนในใจข้า

เด็กสาวคนอื่นล้วนไม่อาจหักใจจากบ้านไปได้ กลัวว่าเข้าพิธีปักปิ่นแล้ว 
จะมีบ้านสามีมาหมั้นหมายสู่ขอ นับแต่นั้นต้องไกลจากอกบิดามารดา ต้อง 

หวาดหวั่นคอยปรนนิบัติบิดามารดาฝ่ายสามี  สนับสนุนสามี อบรมบุตร  

ใช้ชีวิตอย่างอัดอั้นสิ้นความสำราญเช่นเดียวกับพี่หญิงหว่านหรู...หากต้องอยู ่

ร่วมกับบุรุษที่ไม่รู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนทุกเช้าค่ำไปจนแก่เฒ่า...แค่คิด 

ก็น่ากลัวแล้ว

เคราะห์ดีที่ข้ามีจื่อถาน

ไท่จื่อกับองค์ชายรองต่างก็แต่งตั้งชายาแล้ว ในบรรดาตระกูลขุนนาง 

สูงศักดิ์ ผู้ที่ฐานะและวัยไล่เลี่ยกับจื่อถานมีเพียงบุตรีสกุลหวัง

ในทางกลับกัน มีเพียงองค์ชายเท่านั้นที่คู่ควรกับธิดาของจ่างกงจู่และ 
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อัครเสนาบดี

ฝ่าบาทและเซี่ยกุ้ยเฟยต่างยินดีที่เห็นจื่อถานกับข้าใกล้ชิดสนิทสนมกัน 

ส่วนมารดาก็เห็นชอบตามประสงค์ของข้ามานานแล้ว

มีเพียงอาหญิงกับบิดาที่ไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้แม้แต่คำเดียว

ทุกครั้งที่มารดาเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนัย  ๆ  ต่อหน้าบิดา บิดามัก 

ตีสีหน้าเย็นชา อ้างว่าข้ายังไม่โต แล้วละไปไม่เอ่ยต่อ

ข้าเติบโตในวัง ช่วงก่อนห้าขวบมีโอกาสพบหน้าบิดาไม่มาก จึงไม่ค่อย 

รู้สึกใกล้ชิดนัก

หลงัจากเตบิใหญ ่ แมจ้ะรูว้า่บดิารกัขา้ยิง่นกั ทวา่ดว้ยความนา่เกรงขาม 

ของบิดา ความชิดเชื้อจึงลดทอนลง บิดาเองก็คล้ายจะจนใจ ส่วนเรื่อง 

การแต่งงานของข้า ขอเพียงมีสมรสพระราชทานจากฝ่าบาท ผู้ใดก็ไม่อาจ 

ฝ่าฝืน

เมื่อจื่อถานอายุครบสิบแปด ถึงวัยที่จะตั้งชายา หากมิใช่เพราะข้า 

ยังไม่ปักปิ่น เซี่ยกุ้ยเฟยคงทูลขอสมรสพระราชทานไปนานแล้ว

ขา้รงัเกยีจทีเ่วลาเดนิชา้นกั อายไุมถ่งึสบิหา้เสยีท ี กงัวลจบัใจวา่จือ่ถาน 

ยังรอไม่ทันถึงวันที่ข้าโต ฝ่าบาทก็จะเลอะเลือนมอบสตรีอื่นให้แต่งกับเขาไป 

เสียก่อน

รอจนข้าอายุสิบห้า จื่อถานก็จะครบยี่สิบพอด ี ถึงวัยเข้าพิธีครอบเกี้ยว

ข้าถามเขา “เหตุใดเจ้าจึงแก่เช่นนี้ รอจนข้าโต เจ้าก็จวนเป็นตาเฒ่า 

รอมร่อแล้ว”

จื่อถานพูดไม่ออกอยู่เป็นนาน จ้องข้าอย่างไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี

ทว่าข้ายังไม่ทันอายุครบสิบห้าเข้าพิธีปักปิ่น เซี่ยกุ้ยเฟยก็สิ้นบุญไป 

เสียก่อน

สตรีงามสะคราญปานภาพวาดน้ำหมึกบางเบา ราวกับว่ากาลเวลาก็ยัง 

มิอาจหักใจทิ้งร่องรอยไว้บนร่างนาง

ไม่ว่าอาหญิงจะข่มเหงรังแกเช่นไร เซี่ยกุ้ยเฟยก็ไม่เคยแข็งข้อกับนาง 

ทั้งไม่เคยผยองอวดดีเพราะเป็นที่โปรดปราน เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนก็สงบเสงี่ยม 

โอนอ่อนผ่อนตามเสมอ
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เพียงจับไข้เพราะต้องลมเย็นหนหนึ่ง เซี่ยกุ้ยเฟยก็อาการทรุดหนัก 

อยา่งรวดเรว็ หมอดอีบัจนหนทาง ลกูเหมยทีส่ง่มาไกลนบัพนัหลี่7 ทุกวสนัตฤดู 

เพื่อนางโดยเฉพาะยังส่งมาไม่ทันถึง นางก็ด่วนจากไปก่อน

ในความทรงจำของข้า เซี่ยกุ้ยเฟยอ่อนแอขี้โรค เซื่องซึมไม่ร่าเริง 

มาแต่ไหนแต่ไร นางมักเก็บตัวอยู่ในตำหนัก มีพิณเป็นเพื่อน แม้ฝ่าบาท 

โปรดปรานเอาใจสารพัด แต่น้อยครั้งที่จะได้เห็นรอยยิ้มของนาง ช่วงที่นาง 

ล้มป่วย ข้ากับมารดาไปเยี่ยม...นางนอนซมอยู่บนเตียง แต่ยังคงแต่งเนื้อ

แต่งตัวประณีตเรียบร้อย ทั้งยังถามถึงเพลงที่ข้าเพิ่งฝึก...มารดาน้ำตาตก  

ส่วนนางมีแววตาเศร้าซึม เอาแต่จับจ้องข้าอยู่นาน ทำท่าคล้ายอยากจะเอ่ย 

สิ่งใด แต่แล้วก็ยั้งไว้

ภายหลังข้าได้ฟังคำบอกเล่าจากจื่อถาน จวบจนวาระสุดท้ายนางมิได้ 

ทุกข์ทรมาน...เพียงหลับไปตลอดกาลอย่างไม่ยินยลและอ่อนล้าเท่านั้น

คืนฝนตก เสียงระฆังอาสัญกู่ก้องยาว หกตำหนักร่วมอาลัย
จื่อถานเฝ้าอยู่หน้าโลงศพเพียงลำพัง คุกเข่าไม่ยอมลุก น้ำตาบนแก้ม 

ไหลไปตามใบหน้าก่อนจะหยดลง

ขา้ยนือยูห่ลงัจือ่ถานเนิน่นาน เขาลว้นไมส่งัเกตเหน็ จนขา้ยืน่ผา้เชด็หนา้ 

ไปตรงหน้าเขา

เขาเงยหน้าขึ้นมองข้า น้ำตาหยดใส่มือข้า ทำผ้าเช็ดหน้าเปียกชื้น

ผ้าไหมโปร่งบางเมื่อถูกความชื้นก็ทิ้งรอยยับไว้ ไม่อาจลูบให้เรียบคืน 

ดังเดิม

ข้าเอาผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาให้เขา แต่เขากลับรั้งข้าเข้าสู่อ้อมกอด บอก 

ให้ข้าอย่าร้องไห้

ที่แท้น้ำตาของข้าไหลทะลักยิ่งกว่าเขาเสียอีก

ข้าอิงแอบอยู่กับร่างโปร่งบางของจื่อถาน คุกเข่าเป็นเพื่อนเขาทั้งคืน  

ส่วนผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นถูกข้าเก็บซุกไว้ในกล่อง ใส่กลอนแน่นหนานับแต่นั้นมา  

 7 1 หลี่/ลี้ เท่ากับ 500 เมตร
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เพราะรอยยับบนผ้าคือน้ำตาของจื่อถาน

จื่อถานสูญเสียมารดา ไม่เหลือที่พึ่งใดอีกในวังอันโอฬาร แม้ข้าอายุ 
ยังน้อย แต่ก็เข้าใจดีว่าสกุลฝ่ายมารดาสำคัญต่อองค์ชายเพียงใด

นับแต่บิดานั่งตำแหน่งอัครเสนาบดี ฐานะของไท่จื่อก็มั่นคงขึ้นทุกวัน 

สกุลเซี่ยแม้มีไท่จื่อเฟยหว่านหรู แต่ก็มิได้เป็นที่โปรดปรานของไท่จื่อ

ฝา่บาทแมร้กัใครเ่ซีย่กุย้เฟย กบับตุรคนเลก็จือ่ถานกร็กัเอน็ดอูยา่งมาก  

แต่ก็ทั้งเกรงใจและหวั่นเกรงอาหญิง...เขาอาจทิ้งให้ตำหนักกลางเดียวดายเพื่อ 

สนมคนโปรดได ้ แตไ่มอ่าจสัน่คลอนตำหนกับรูพาไดง้า่ย ๆ เพราะผูส้บืบลัลงัก ์

คือรากฐานแห่งแผ่นดิน

วังหลังเป็นเรื่องภายในครอบครัวของหวงตี้ ส่วนการชิงดีชิงเด่นของ 

ขุนนางเรืองอำนาจสองสกุลในราชสำนักเป็นเรื่องของบ้านเมือง

สกุลเซี่ยกับสกุลของข้าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน ศัตรูตัวฉกาจที่สุด 

ในวงัของอาหญงิกค็อืเซีย่กุย้เฟย แตท่า้ยทีส่ดุสกลุเซีย่กไ็มอ่าจตอ่กร พวกเขา 

ค่อย ๆ สูญอำนาจไปทีละน้อย...แต่ไหนแต่ไรผู้ที่ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับสกุลหวัง 

แห่งหลางหยา น้อยนักที่จะลงเอยด้วยดี

นบัแตบ่กุเบกิแผน่ดนิมา สกลุหวงัแหง่หลางหยากเ็ปน็ผูน้ำในหมูต่ระกลู 
ขุนนางมาตลอด สมรสเชื่อมสัมพันธ์กับราชตระกูล กุมอำนาจสำคัญมาทุกรุ่น  

ชื่อเสียงลือเลื่องที่สุดในหมู่ชนชั้นสูง บ่มเพาะบัณฑิตและผู้มากความสามารถ 

ไม่ขาด นำกระแสเรื่องรูปแบบงานเขียน เป็นที่เลื่อมใสอย่างสูงในหมู่ผู้ศึกษา 

เล่าเรียน เป็นตระกูลใหญ่อันดับหนึ่งแห่งยุค

รองจากสกุลหวังลงมา สกุลเซี่ย สกุลเวิน สกุลเว่ย สกุลกู้ คือ 

สี่ตระกูลขุนนางเสาหลักที่ยืนหยัดต้านกระแสไว้ได้  เป็นเกียรติภูมิแห่ง 

ตระกูลขุนนางเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยซู่จง

ครั้งนั้นสามผู้มีบรรดาศักดิ์เป็นหวังหมายชิงบัลลังก ์ สมคบกับอริต่าง 

แคว้นก่อกบฏ

ศกึครัง้นัน้รบกนันานถงึเจด็ปเีตม็ อนชุนผูแ้กลว้กลา้จากตระกลูขนุนาง 
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กว่าครึ่งต่างฮึกเหิมเข้าสู่สนามรบด้วยโลหิตเดือดพล่าน

ในยุคสมัยที่สงบสุขรุ่งเรือง ผู้ใดก็คาดไม่ถึงว่าศึกครั้งนั้นจะรบกัน 

ยาวนานถึงเพียงนี้

บุตรหลานขุนนางผู้อยู่ดีกินดีมีแพรพรรณเพริศพรายและอาชาพ่วงพี 

หวังจะควบทะยานกลางสมรภูมิ สร้างความดีความชอบให้เป็นที่สรรเสริญ  

ทว่าสุดท้ายคนหนุ่มมากความสามารถตั้งเท่าใดกลับเอาโลหิตเร่าร้อนและชีวิต 

สดใสของตนไปทิ้งในสนามรบตลอดกาล

หลังมหาพิบัติผ่านพ้น เหล่าชนชั้นสูงสูญเสียกำลังอย่างสาหัส

ศึกสงครามติดพันหลายปีส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกรกร้าง  ราษฎร 

พลัดที่นาคาที่อยู่ เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ในรอบหลายปี  

ไพรฟ่า้นบัหมืน่ตายเพราะความอดอยากและสงคราม ลกูหลานชนชัน้สงูไมรู่จ้กั 

หวา่นไถ ดำรงชพีดว้ยคา่เชา่เรอืกสวนไรน่ามาทกุรุน่ ตระกลูทีเ่สยีกำลงัทรพัย ์

ค้ำจุนกะทันหันจึงไม่อาจธำรงวงศ์สกุลอันใหญ่โตได้อีกต่อไป พังครืนลงใน 

ชั่วข้ามคืน

ชว่งกลยีคุ นกัรบจากครอบครวัยากจนกลบัไดส้ัง่สมผลงานบนสมรภมู ิ 

กุมอำนาจทหารได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทหารต่ำต้อยที่เคยถูกมองข้ามค่อย  ๆ  

คืบใกล้จุดสูงสุดแห่งอำนาจ ก้าวขึ้นมาทัดเทียมชนชั้นสูงทีละน้อย

ในที่สุดยุคทองอันรุ่งโรจน์ก็ลาลับไม่หวนคืน

หลังจากการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันหลายสิบปี ชนชั้นสูงก็ทยอยล้มหาย 

ไปทีละสกุล อำนาจถูกควบรวมไม่หยุดหย่อน สุดท้ายเหลือเพียงหวัง เซี่ย 

กู้ เวิน กับอีกไม่กี่สกุล ภายนอกต่อต้านทหาร ภายในยังขับเคี่ยวกันเอง  

ในจำนวนนี้สกุลหวังและเซี่ยเกี่ยวพันกันลึกล้ำที่สุด

สาแหรกสกุลหวังใหญ่โตกว้างไกล จากลำเนาเดิมในหลางหยาไปถึง 

ราชสำนักในเมืองหลวง จากวังลึกไปถึงค่ายทหารชายแดนล้วนมีฐานอำนาจ 

สกุลหวังโยงใยอยู่แน่นหนา หยั่งลึกถึงรากฐานของทั้งราชสำนัก โดยเฉพาะ 

เมื่อมาถึงรุ่นปัจจุบัน สกุลหวังทั้งเป็นหวงโฮ่ว ทั้งกินตำแหน่งเสนาบดี ทั้งมี 

อำนาจทหารในมือ บิดาข้าอาศัยที่เป็นขุนนางใหญ่สองแผ่นดิน รับตำแหน่ง 

อัครเสนาบดีฝ่ายซ้าย ได้อวยยศเป็นเจิ้นกั๋วกง ส่วนอาผู้ชายทั้งสอง คนหนึ่ง 
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บัญชาการกองกำลังพิทักษ์นครา8 ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพอู่เว่ย  อีกคน 

รักษาการณ์ด้านการขนส่งทางน้ำและกิจการเกลือ ประจำอยู่เจียงหนาน ทั้ง 

ในและนอกราชสำนักไปจนถึงเขตปกครองท้องถิ่นต่าง  ๆ  ล้วนเต็มไปด้วย 

คนในบัญชาของบิดา

หากคิดสั่นคลอนสกุลหวังของข้า เกรงว่าจะไม่มีผู้ใดทำได้ แม้แต่ 

หวงตี้ก็ทำไม่ได้

ข้าเพิ่งเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า สกุลหวังในฐานะผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่ง 
ลุแก่อำนาจอย่างร้ายกาจก็หลังจากเซี่ยกุ้ยเฟยสิ้นนี่เอง จื่อถานผู้สูงศักดิ์เป็น 

ถึงองค์ชายนั้น มารดาถึงแก่กรรมไม่ทันไรก็ถูกโองการขับออกจากวัง

ตามธรรมเนียม เสียมารดาไว้ทุกข์สามปี

ที่ผ่านมาราชวงศ์มิได้เคร่งครัดธรรมเนียมนี้แต่อย่างใด โดยมากให้ 

ไว้ทุกข์อยู่ในวังสามเดือน จากนั้นก็เลือกคนในสายสกุลเดียวกันไปเฝ้าสุสาน 

หลวงไว้ทุกข์แทนตนจนครบกำหนดได้ เพียงแต่เรื่องการสมรส ยังคงต้อง 

รอให้ครบกำหนดสามปีก่อน

ทว่าหลังจากเซี่ยกุ้ยเฟยถึงแก่กรรม ก็มีพระเสาวนีย์ลงมาว่า จื่อถาน 

ถึงพร้อมด้วยกตัญญูอันพิสุทธิ์ อาสาเดินทางไปเฝ้าสุสานหลวงด้วยตนเอง  

ไว้ทุกข์ให้มารดาเป็นเวลาสามปี

การกระทำลุแก่อำนาจของอาหญิงเป็นสิ่งที่ข้าไม่นึกไม่ฝัน...นางคิด 

กำจัดเสี้ยนหนามอย่างจื่อถานมาหลายปี บัดนี้เซี่ยกุ้ยเฟยสิ้นแล้ว นางจึง 

ไม่หวั่นเกรงสิ่งใดอีก

ไม่ว่าข้าจะคุกเข่าอ้อนวอนอยู่นอกตำหนักเจาหยางอย่างไร อาหญิง 

ก็ไม่เปลี่ยนใจ

ข้ารู้ว่าแต่ไหนแต่ไรอาหญิงไม่เคยปรารถนาให้ธิดาสกุลหวังแต่งงานกับ 

จื่อถาน ไม่ปรารถนาให้บุตรของเซี่ยกุ้ยเฟยได้รับความคุ้มครองมากขึ้นเพราะ 

 8 กองกำลงัรกัษาพระองคห์รอืราชองครกัษข์องจกัรพรรด ิ ทำหนา้ทีใ่หก้ารอารกัขาจกัรพรรด ิ 

วังหลวง และเมืองหลวง
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การสมรส แต่พี่จื่อหลงก็ได้เป็นไท่จื่อแล้ว เป็นผู้สืบบัลลังก์แห่งตำหนัก 

บูรพาที่ไม่มีผู้ใดสั่นคลอนได้ จื่อถานไม่ชิงดีชิงเด่น ไม่มีความคิดหมายปอง 

เกินตัวในราชบัลลังก์แม้สักเศษเสี้ยวแน่นอน ข้าไม่เข้าใจว่าเหตุใดอาหญิงถึง 

ยังหวาดระแวงเขา กระทั่งแค่ให้เขาได้ปรนนิบัติรับใช้แทบเท้าพระบิดาเพื่อ 

แสดงกตัญญูก็ยังไม่ยอม ต้องขับเขาไปไกลแสนไกล ต้องพรากเขาไปจาก 

ข้างกายข้าให้ได้

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าไม่ยินดีเชื่อว่าผู้สวมมงกุฎหงส์ในตำหนัก 

เจาหยางคืออาหญิงสายตรงของข้า

ข้าคุกเข่าอยู่นอกตำหนักจนดึกดื่น ลำบากมารดาต้องเข้าวังกลางดึก  

อาหญิงจึงออกมาพบข้าในที่สุด

สีหน้าไว้ยศวางปึ่งของนางไม่เหลือเค้าความรักใคร่เมตตาในวันวาน  

คิ้วตามีเพียงแววเย็นชาแข็งกระด้าง นางเชยคางข้า “อาอู่ อาหญิงสามารถ 

รักเจ้า เอ็นดูเจ้าได้ แต่หวงโฮ่วไม่อาจทำได้”

“เช่นนั้นขอพระองค์ทรงเป็นอาหญิงมากขึ้นสักครั้ง เป็นหวงโฮ่วน้อย 

ลงสักคราได้หรือไม่เพคะ” ข้าข่มกลั้นน้ำตา “เพียงครั้งนี้เท่านั้น”

“ข้าสวมมงกุฎหวงโฮ่วนี้เมื่ออายุสิบหก มีสักวันหรือที่ถอดลงได้”  

นางตอบเสียงเย็น

รา่งขา้แขง็ทือ่ นำ้ตาดจุสายฝน ไมว่า่มารดาจะรำ่ไหเ้กลีย้กลอ่มอยา่งไร 

ก็ไม่ยอมเลิกรา

อาหญิงน้อมศีรษะให้มารดา เห็นสีหน้าของนางไม่ชัด ได้ยินเพียง 

เสียงแผ่วเบาของนาง “จ่างกงจู่ แม้วันนี้อาอู่จะเกลียดข้า สักวันนางจะ 

ขอบคุณข้า”

มารดาสะอื้น

ข้าสะบัดแขนเสื้อลุกขึ้น ถอยหลังไปหลายก้าว มองท่าทางโศกสลด 

ภายใต้ชุดชาววังงามวิจิตรของพวกนาง สิ้นหวังกับความเย็นเยียบว่างเปล่า 

ของราชตระกูลจากก้นบึ้งของหัวใจจนเอ่ยคำใดไม่ออกอีก เพียงส่ายหน้าช้า ๆ 

ให้อาหญิง...ข้าไม่มีวันผูกใจเจ็บและไม่มีวันซาบซึ้งในตัวนาง

ออกจากตำหนักเจาหยาง ข้าสำคัญว่ายังเหลือความหวังสุดท้าย... 
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ฝ่าบาท...ฝ่าบาทผู้ทั้งรักจื่อถาน ทั้งเอ็นดูข้า เป็นอาเขยของข้า ทั้งยังเป็น 

น้าชายข้าด้วย

ข้าอ้อนวอนให้เขามีราชโองการรั้งตัวจื่อถาน

เขาจ้องข้า  เอ่ยด้วยรอยยิ้มอิดโรยว่า  “สุสานหลวงเป็นสถานที่ 

ปลอดภัย ไว้ทุกข์ก็ไม่มีอันใดเสียหาย”

เขานั่งอยู่หลังโต๊ะ ร่างซูบเซียวจมอยู่ในบัลลังก์มังกรประดับทองคำ 

และหยกอันสูงส่ง ดูราวกับชราลงไปสิบปีภายในคืนเดียว

หลังจากเซี่ยกุ้ยเฟยสิ้นไป เขาก็ล้มป่วยอยู่พักใหญ่ มิได้ออกว่า 

ราชการอยู่นาน จนวันนี้ก็ยังพักรักษาตัวอยู่

ข้าจำได้ไม่ชัดแล้วว่าเขากลายเป็นชายชราผู้เศร้าหมองตั้งแต่เมื่อใด  

ชายผู้เคยอุ้มข้านั่งตัก ป้อนส้มให้ข้ากิน หายไปไม่เหลือวี่แวว ข้าไม่เคยได้ 

เห็นรอยยิ้มสดใสมีความสุขของเขาอีก เขาไม่โปรดหวงโฮ่วของตน ไม่โปรด 

กระทั่งไท่จื่อ มีเพียงบางครั้งยามอยู่ต่อหน้าจื่อถานเท่านั้นที่ดูเหมือนบิดา 

ผู้อารี มิใช่หวงตี้ผู้ลึกล้ำเกินหยั่ง

ทว่าบัดนี้เขากลับปล่อยให้หวงโฮ่วขับไล่บุตรชายสุดรักของตนไป

ข้าไม่เข้าใจว่าเขาเป็นบิดาเช่นไรกันแน่ เป็นหวงตี้เช่นไรกันแน่

เขามองน้ำตาของข้า เอ่ยอย่างทอดถอนใจ “อาอู่เป็นเด็กดีเหลือเกิน  

เสียดายที่ยังเป็นแซ่หวังอีกคน”

ข้ามองเห็นแววชิงชังฉายออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจในดวงตาเขา

แววตานี้ทำให้คำอ้อนวอนที่เหลือของข้าจับตัวเป็นน้ำแข็ง และแหลก 

สลายเป็นเถ้าธุลี

วนัทีจ่ือ่ถานออกจากเมอืงหลวง ขา้ไมไ่ดไ้ปสง่เขา จำทีเ่ขาเคยบอกไดว้า่ 
เห็นข้าหลั่งน้ำตาแล้วเขาจะปวดใจ

ข้าปรารถนาให้จื่อถานจากไปด้วยรอยยิ้มเหมือนปกติ เขาคือองค์ชาย 

ผู้ทะนงสูงส่งที่สุดในใจข้า ข้าไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนเห็นความโศกเศร้า 

และน้ำตาของเขา

ขบวนของจื่อถานเคลื่อนถึงประตูไท่หฺวา จิ่นเอ๋อร์สาวใช้ของข้ารออยู่ 
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ที่นั่น

ข้าให้จิ่นเอ๋อร์นำกล่องไม้ใบน้อยใบหนึ่งไปด้วย ข้างในมีของอย่างหนึ่ง 

ซึ่งจะอยู่เคียงข้างเขาแทนข้า

ตอนที่เขาออกจากเมือง ข้ายืนอยู่เงียบ  ๆ  เหนือกำแพงเมือง มอง 

จิ่นเอ๋อร์คุกเข่ามอบกล่องให้ที่เบื้องหน้าอาชาของเขาจากที่ไกล ๆ 

จื่อถานรับมาดูแล้วนิ่งอยู่บนม้าเนิ่นนาน ไม่เคลื่อนไหวแม้แต่น้อย... 

ข้ามองไม่เห็นสีหน้าเขา

จิ่นเอ๋อร์โขกศีรษะคำนับเขา คล้ายกำลังร่ำไห้ เอ่ยบางสิ่ง

ทันใดนั้นเขาก็เงื้อแส้กระตุ้นม้าจากไปอย่างรวดเร็ว ไม่เหลียวหลัง 

กลับมาอีกเลย
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หลังพิธีปักปิ่น ชีวิตปกติสุขเช่นที่เป็นมา เมื่อดอกกุ้ยร่วงจนหมด 

ก็ถึงปลายฤดูสารท ทางสุสานหลวงยังคงไร้ข่าวคราว...ที่พี่ชายเอ่ยถึงดาว 

หงหลวนโคจรเป็นเพียงคำเพ้อเจ้อจริง ๆ 

มารดาจะไปถือศีลไหว้พระที่วัดอีกแล้ว นางถามข้าว่าจะไปด้วยกัน 

หรือไม่ ข้ากำลังเบื่อหน่ายชีวิตหรูหราฉาบฉวยในเมืองหลวงพอดีจึงตอบ 

ตกลง

วันนี้ขณะที่ข้ากำลังหารือกับมารดาว่าจะจัดเตรียมเรือนพักบนเขา 

อย่างไร จะนำสิ่งใดไปบ้าง ก็ได้ยินเสียงบิดากับพี่ชายกลับจากประชุมขุนนาง 

พร้อมกับนำข่าวเลื่อนลั่นสนั่นเมืองหลวงกลับมาด้วย...อวี้จางหวังมีชัยในการ 

ศึก จะกลับเมืองหลวงในเร็ววัน

ก่อนหน้านี้เดือนกว่า รายงานการศึกแจ้งมาว่าเราบุกใต้ได้ชัยชนะ 
ครั้งใหญ่

ทัพของอวี้จางหวังเดินทางไกลไปรบถึงชายแดนใต้ ตลอดทางราบรื่น 

ดุจผ่าลำไผ ่ รบพุ่งเอาชนะพวกหนานอี๋1 ยี่สิบเจ็ดเผ่า หัวหน้าแต่ละเผ่าศิโรราบ  

ขยายเขตแดนทางใต้ของเราออกไปพันหลี่จนจรดทะเล เป็นที่ครั่นคร้าม 

ทั่วทั้งสี่ทิศ ชายแดนใต้ที่รบราฆ่าฟันมาเป็นแรมปีสงบลงในที่สุด

3
ม ร สุ ม ก่ อ ตั ว

 1 “อี๋” เป็นคำเรียกพวกอนารยชนที่ไม่ใช่ชาวฮั่น “หนานอี๋” หมายถึง พวกอนารยชน 

ที่อยู่ทางใต้
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เมื่อข่าวมาถึง ทั้งราชสำนักก็คึกคักขึ้นมา พี่ชายเองก็ฮึกเหิมขึ้นด้วย 

เหตุนี้ เล่าเรื่องการศึกให้ข้าฟังอย่างออกรสออกชาติ

บิดากังวลใจเรื่องการศึกมานาน เมื่อได้ข่าวนี้กลับสงบเยือกเย็น แม้ 

จะโล่งใจ แต่ก็คล้ายซ่อนความกังวลบางอย่าง

ข้าถามพี่ชายว่าเป็นเพราะเหตุใด

พี่ชายกล่าวว่า บิดายินดีที่ชายแดนใต้มีสันติ แต่กังวลว่าอวี้จางหวัง 

นำชัยชนะกลับมาครั้งนี้ อำนาจบารมีของนักรบสกุลต่ำต้อยจะแข็งแกร่งขึ้น

เมื่อครั้งหวงตี้องค์ปัจจุบันขึ้นครองบัลลังก์ใหม่  ๆ เหนือมีทูเจวี๋ย2  

มารุกราน ใต้มีพวกอี๋ก่อกวน ศึกประชิดบ้านเมืองมิได้ขาด ท้องพระคลัง 

ว่างเปล่า โรคระบาดลุกลามไปทั่ว ขุนนางท้องถิ่นฉวยโอกาสฉ้อฉลสร้าง 

ความร่ำรวยให้ตนเอง ความแร้นแค้นกำเนิดทุรชน เมื่อถึงรัชศกเจี้ยนอาน 

ที่หก ในที่สุดสถานการณ์ก็สุกงอมจนราษฎรผู้ประสบภัยนับแสนก่อจลาจล  

กระแสก่อกบฏลุกโหมสี่ทิศ หวงตี้ระดมแม่ทัพใหญ่จากหัวเมืองศักดินา 

ทั้งหลายมาปราบกบฏ เหล่าขุนศึกกลับอาศัยความโกลาหลของสงคราม 

สั่งสมกำลังพลเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตนเอง อิทธิพลของทหารกลุ่มใหญ่ 

จากครอบครัวชนชั้นล่างผงาดขึ้นทีละน้อย บีบให้ราชสำนักจำต้องมอบ 

บรรดาศักดิ์ใหญ่ให้เพื่อดึงมาเข้าพวก ในบรรดานั้นผู้ที่เรืองอำนาจที่สุดไต่เต้า 

จากทหารเลวจนเป็นนายกอง จากนายกองเป็นแม่ทัพ จนกระทั่งแหวกขนบ 

ดั้งเดิมที่คนต่างแซ่ไม่อาจได้อวยยศเป็นหวัง ขึ้นเป็นฟานหวัง3 ต่างแซ่คนแรก

คนผู้นี้ก็คืออวี้จางหวัง...เซียวฉี

แน่นอนว่าข้าย่อมเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน

เบื้องบนถึงในรั้วในวัง เบื้องล่างถึงชาวบ้านร้านตลาด ไม่มีผู้ใดไม่รู้จัก 

นามอันทรงเกียรติของอวี้จางหวัง

เขามีชาติกำเนิดเป็นสามัญชนชาวฮู่โจว อายุสิบหกเข้าร่วมกองทัพ  

 2 ชนเผ่าเติร์ก 
3 หมายถึง เจ้าศักดินา โดยมากคือคนในราชสกุลที่ได้รับพระราชทานที่ดินศักดินา 

หรือแว่นแคว้นให้ไปปกครอง มักมีกำลังทหารป้องกันดินแดน ฟานหวังต่างแซ่มักเป็นขุนนาง 

ฝ่ายทหารที่มีความชอบโดดเด่นด้านการศึก
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อายุสิบแปดเลื่อนขั้นเป็นชันจวิน4 ติดตามแม่ทัพจิ้งหย่วนไปปราบทูเจวี๋ย

ศึกที่ลำน้ำซั่ว เขานำทหารม้ากว่าร้อยนายบุกโจมตีข้าศึก เผาเสบียง 

และอาวุธจนวอดวาย สังหารศัตรูไปกว่าร้อยคนด้วยกำลังตนเพียงคนเดียว  

ซากศพก่ายกองเป็นภูเขา แม้เขาจะบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์สิบเอ็ดแห่ง แต่ 

ก็ยังรอดชีวิตมาได้ เซียวฉีสร้างชื่อในศึกเดียว แม่ทัพจิ้งหย่วนให้ความสำคัญ 

กับเขายิ่งนัก จากตำแหน่งชันจวินก้าวกระโดดมาเป็นรองแม่ทัพ

ระหว่างสามปีที่เขาเฝ้ารักษาด่านชายแดนก็ตีทูเจวี๋ยที่เข้ามารุกรานจน 

ถอยร่นถึงกว่าร้อยครั้ง ปลิดชีพแม่ทัพทูเจวี๋ยในสมรภูมิได้สามสิบสองนาย  

กระทั่งบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของทูเจวี๋ยหวังก็สิ้นชีพด้วยน้ำมือเซียวฉี  

ทำลายขวัญกำลังใจของทูเจวี๋ยอย่างยิ่งใหญ ่ เซียวฉีอาศัยช่วงที่กำลังมีชัยบุกต ี

ต่อ ชิงดินแดนสามร้อยหลี่อันอุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของลำน้ำซั่วซึ่งถูก 

ทูเจวี๋ยยึดครองอยู่หลายปีคืนมาได้

ถึงตอนนี้ชื่อเสียงระบือนามของเซียวฉีเป็นที่เลื่องลือไปไกล เป็นที่ 

กล่าวขานทั่วทะเลทรายแดนเหนือ ได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพหนิงซั่ว5  

ประชาชนแถบชายแดนเหนือเรียกขานเขาว่า “ขุนพลสวรรค์”

รัชศกหย่งอานที่สี ่ ผู้ตรวจการเตียนหนาน6 ซ่องสุมกำลังพล สมคบกับ 

เผ่าไป๋หรง ตั้งตนเป็นหวัง แม่ทัพหนิงซั่วเซียวฉีรับราชโองการไปปราบปราม 

เขาตะลุยสร้างทางแขวนหน้าผาในเทือกเขาสูงชัน บุกจู่โจมกลางฐานที่มั่น 

กองกำลังกบฏ สังหารแม่ทัพกบฏอย่างเหนือความคาดหมาย ไป๋หรงหวังจับ 

เด็กและสตรีในเมืองเป็นตัวประกัน ยั่วยุให้เซียวฉีที่เดิมหมายจะเกลี้ยกล่อม 

ให้ยอมจำนนบันดาลโทสะฆ่าล้างเมือง สังหารไป๋หรงจนสิ้นเผ่า ตัดหัวเหล่า 

ผู้นำกบฏทั้งหมดเสียบประจาน ศึกนี้เซียวฉีมีความชอบในการสร้างความ 

สงบแดนใต้ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่ติ้งกั๋ว

รัชศกหย่งอานที่เจ็ด ทางใต้ซึ่งเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่มีเหตุวุ่นวาย 

 4 ตำแหน่งทหารที่มีส่วนร่วมในการวางแผนและบัญชาการ เป็นขุนนางขั้นเจ็ดหรือแปด
5 แปลว่า ผู้สยบลำน้ำซั่ว
6 “เตียน” คือชื่อเรียกย่อของมณฑลยูนนาน บริเวณ  “เตียนหนาน” หมายถึงพื้นที่ 

กว้างใหญ่ทางใต้ของคุนหมิงในมณฑลยูนนาน
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อีกครา แม่ทัพใหญ่ติ้งกั๋วนำพลลงใต้อีกหน หลังประสบอุทกภัย เสบียง 

ขาดแคลน ทำศกึตา้นอรอิยา่งยากเขญ็ ตกอยูใ่นภยนัตรายหลายครัง้ ในทีส่ดุ 

เซียวฉีก็ตีฝ่าวงล้อม นำกำลังที่ไร้กองหนุนบุกตรงเข้ากลางฐานที่มั่นข้าศึก  

ยดึไดส้ามเมอืงในคนืเดยีว ลยุสงัหารจนทหารกบฏครัน่ครา้ม ถอยรน่ไปตัง้รบั 

ไม่ยอมออกมาสู้

เซียวฉีได้รับราชโองการปูนบำเหน็จขณะอยู่แนวหน้า อวยยศขึ้นเป็น 

อวี้จางกง

ปีต่อมา หลังจากทัพใหญ่พักรบจัดระเบียบทัพเสร็จ เซียวฉีก็นำพล 

บุกลงใต้ ขจัดการสมคบคิดระหว่างพวกหมาน7 ทางใต้กับกองทัพกบฏ ไล่ล่า 

ทหารกบฏที่ยังหลงเหลือไปตลอดทางจนกวาดล้างได้สิ้นซากในดินแดนหมิ่น  

ด้วยผลงานอันวิเศษนี้ เซียวฉีจึงได้อวยยศขึ้นเป็นอวี้จางหวัง เป็นฟานหวัง 

ต่างแซ่เพียงหนึ่งเดียวของราชวงศ์ปัจจุบันที่มิใช่เชื้อพระวงศ์

บัดนี้ชนเผ่าทั้งยี่สิบเจ็ดเผ่าในชายแดนใต้ล้วนยอมสวามิภักดิ์

ช่วงสิบปีมานี้ อวี้จางหวังยาตราทัพหลวงสู้ศึกสี่ทิศ แข็งขันกอบกู้ 

วิกฤตเป็นสามารถ อำนาจสะท้านสะเทือนทั่วหล้า

เซียวฉีกลายเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในบรรดานักรบจากสกุลต่ำต้อย

เขาผูน้ี ้ หนึง่ไรต้ระกลูเลือ่งชือ่ สองไรเ้ทอืกเถาเหลา่กอ อาศยัเลอืดเนือ้ 

ตนเพียงลำพังเหยียบผ่านสมรภูมิที่สุมด้วยกองกระดูกขาว ไต่เต้าขึ้นสู่อำนาจ 

และฐานันดรที่สูงกว่าบิดาข้าเสียด้วยซ้ำ ทั้งเวลานี้เขาเพิ่งอายุสามสิบเท่านั้น

คนแบบใดกันที่เป็นได้ดั่งตำนานเช่นนี้ อัศจรรย์ถึงเพียงนี้

นามของเขา ข้าได้ยินได้ฟังผ่านหูมานานแล้ว ทั้งจากปากบิดา ทั้ง 

จากปากพี่ชาย

ยามเอ่ยถึงเขา บางครั้งเหมือนกำลังกล่าวถึงเทพสงครามผู้น่ายำเกรง 

บางคราก็เหมือนกำลังกล่าวถึงดาววิบัติที่น่าชิงชัง

กระทั่งจื่อถานผู้ไม่แยแสการบ้านการเมืองก็ยังเคยเอ่ยถึงชื่อเซียวฉี 

ด้วยน้ำเสียงจริงจัง บอกว่า “ฟ้าประทานคนผู้นี้มาคือโชคของบ้านเมือง และ 

 7 คำเรียกอนารยชน คนป่าเถื่อน เป็นคำเรียกในเชิงดูถูกดูแคลน
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คือทุกข์เข็ญของผองชนเช่นกัน”

ข้าไม่เคยพบแม่ทัพที่แท้จริงมาก่อน
ต่อให้เป็นท่านอาก็เป็นเช่นเดียวกับเหล่าผู้ลากมากดีในเมืองหลวง  

หมวกวิจิตรเกราะวาววับ ยุทโธปกรณ์สวยงาม ชำนาญการล่าสัตว์ ในสายตา 

ข้า พวกเขาเปรียบดังกระบี่ที่เลี่ยมด้วยมุก ทอง หยก สำหรับใช้ในราชพิธี  

มิใช่ศัสตราที่สามารถออกศึกฆ่าล้างศัตรูได้ พวกเขาส่วนใหญ่อยู่จนแก่เฒ่า 

ก็ยังไม่เคยเข้าสู่สมรภูมิ ดีแต่อยู่ในค่ายหลวงกับลานฝึกนอกเมือง ฝึกฝนไป 

วัน  ๆ ถึงคราวมีพิธีอะไรก็แต่งองค์ทรงเครื่องหรูหราออกมาเดินกรุยกราย 

เสริมบารมีให้ราชสกุลเสียหน่อย

ข้าสุดจะรู้ได้ว่าแม่ทัพผู้อยู่ในช่วงวัยอันสมภาคภูมิ ออกรบปราบข้าศึก 

ทั่วทั้งสี่ทิศ สังหารผู้คนมากมายเหลือคณานับผู้นี้ หน้าตาเป็นเช่นไร

ฟังจากที่บิดาคุยกับพี่ชาย อวี้จางหวังกลับมาราชสำนักครั้งนี้ เดิม 

ฝ่าบาทจะไปต้อนรับที่นอกเมืองด้วยตนเอง แต่เนื่องจากอาการเจ็บป่วย 

เรื้อรัง จึงได้แต่บัญชาให้ไท่จื่อนำเหล่าขุนนางไปต้อนรับ ปูนบำเหน็จบำรุง 

ขวัญสามเหล่าทัพแทนโอรสสวรรค์ บิดาในฐานะอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายกับ 

ใต้เท้าอัครเสนาบดีฝ่ายขวาจะตามไปพร้อมกับไท่จื่อด้วย

บดิาใหพ้ีช่ายตดิตามไปชมพธิบีนปอ้มปราการ ดขูบวนพลอนัทรงเกยีรต ิ

ของอวี้จางหวัง

ข้าซึ่งอยู่ข้าง ๆ โพล่งขึ้นว่า “ท่านพ่อ ข้าก็อยากไปดูด้วยเจ้าค่ะ!”

บิดากับพี่ชายหันขวับ  ประหลาดใจที่สตรีผู้หนึ่งสนอกสนใจการ 

ปูนบำเหน็จบำรุงขวัญกองทัพ

โลกแห่งคาวโลหิตจับอาวุธฆ่าฟันเช่นนั้นเป็นของบุรุษ แปลกแยก 

โดยสิ้นเชิงจากหอห้องอันละมุนละไมของสตรี ชั่วชีวิตของสตรีเพียงต้องอยู่ 

ใต้ร่มเงาปกปักของบิดา พี่ชาย และคู่ครองเท่านั้น ส่วนศึกสงครามนั้นเป็น 

เพียงเรื่องเล่าขานที่ห่างไกลตัว

ข้าเองก็ไม่รู้ว่าเหตุใดจู่  ๆ  จึงนึกอยากชมการปูนบำเหน็จทหารขึ้นมา  

อาจแค่อยากรู้อยากเห็นกระมัง



32

มั ง ก ร ผู้ พิ ชิ ต  ห ง ส์ คู่ บั ล ลั ง ก์  1

บิดาถามว่า “เจ้าจะไปดูอะไร”

ข้าคิดครู่หนึ่งจึงตอบว่า “ลูกอยากเห็นเจ้าค่ะ แม่ทัพที่ออกศึกสังหาร 

ศัตรูกับแม่ทัพที่ไม่เคยเข้าสนามรบเลยต่างกันที่ใด”

บิดาตะลึงก่อนยิ้มอย่างแฝงนัย “บุตรสาวสกุลหวังเราเหนือกว่าบุรุษ 

ทั่วไปพอแรงทีเดียว”

ห้าวันต่อมา พี่ชายก็พาข้าไปชมการปูนบำเหน็จกองทัพ
ยามเที่ยงตรง ตะวันแรงกล้าสาดแสงทั่วฟ้า

ข้าอยู่บนป้อมปราการสูงที่สุดเหนือประตูเฉาหยาง มองลงไปเบื้องล่าง 

สามารถเห็นภาพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรขณะอวี้จางหวังเข้าเมืองได้ถนัดตา

ตั้งแต่เช้า บริเวณถนนหลวงซึ่งมุ่งตรงเข้าเมือง มีชาวบ้านล้นหลาม 

มาออกนัเนอืงแนน่ชนดินำ้ไหลผา่นไมไ่ด้ ตกึรามบา้นชอ่งใดทีส่ามารถมองเหน็ 

ประตูเมืองได้ล้วนมีผู้คนแออัด

ฟังมาว่าอวี้จางหวังนำกองพลอาชาหุ้มเกราะสามพันนายมาตั้งค่ายอยู่ 

นอกเมือง มีเพียงทหารม้าห้าร้อยนายที่จะเชิญธงตามเขาเข้าเมืองและคอย 

อารักขา

ข้าคิดเอาว่าทหารม้าห้าร้อยนายช่างน้อยนัก อาหญิงออกจากวังไป 

ไหว้พระแต่ละครั้ง องครักษ์และผู้ติดตามล้วนไม่น้อยกว่าห้าร้อย

ทว่าเมื่อเสียงแตรสัญญาณทุ้มหนักขึงขังดังกังวาน ประตูเมืองเปิดออก 

ช้า  ๆ เสียงเคลื่อนขบวนทัพอันพร้อมเพรียงสะเทือนพื้นดินก็ดังใกล้เข้ามา  

แต่ละจังหวะราวกับเขย่าเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่จนสะท้านสะเทือน

ตะวันแผดกล้ายามเที่ยงรอนแสงลงทันใด ไอยะเยือกจับผลึกอยู่ใน 

อากาศ ชั่วขณะนั้นบรรยากาศขรึมขลังยิ่งใหญ่

ขา้สะกดลมหายใจเบกิตากวา้ง ไมก่ลา้เชือ่สิง่ทีต่าเหน็...นีค่อืภาพลวงตา 

หรือ

ข้าถึงกับเห็นกระแสคลื่นดำทะมึนไพศาลสะท้อนประกายเย็นเยียบ 

วาววามของโลหะมาจากขอบฟ้า ธงแม่ทัพสีดำขลิบทองผืนมหึมาชูตระหง่าน 

โบกพลิ้วปลิวไสวกลางสายลม อักษร  “เซียว”  งดงามทรงพลังเด่นเป็นสง่า  
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หมวกและชุดเกราะสีดำของขบวนทหารม้าจัดทัพห้าแถว เป็นระเบียบน่า 

เกรงขาม

คนผู้หนึ่งสวมเกราะหนัก คาดกระบี่ บนหมวกเกราะติดพู่ขาว นั่งอยู่ 

บนอาชาศึกสีดำปลอดดุจหมึก ร่างเหยียดตรงดุจกระบี่

เขากุมสายบังเหียนนำม้าขึ้นหน้ามาอย่างแช่มช้า  พลอาชาด้านหลัง 

เคลื่อนทัพตามลำดับ ฝีเท้าพร้อมเพรียงดุจเป็นคนเดียวกัน แต่ละก้าวดัง 

กึกก้องกัมปนาททั้งในและนอกประตูเฉาหยาง กระแทกจนพื้นดินสะเทือน 

น้อย  ๆ...นี่คือคนผู้เปรียบประดุจทั้งเทพและปีศาจที่เล่าขาน นี่คือแสนยากร 

ไร้พ่ายในตำนาน

โลหิตข้าศึกชะเกราะจนมันปลาบ กระบี่ยาวในมือแม่ทัพชี้ขึ้นฟ้าอย่าง 

เกรีย้วกราด ทะลวงผา่นชายแดนทัง้สีท่ศิ เปลง่ประกายเจดิจรสัในราชสำนกั... 

ฟานหวังต่างแซ่เพียงหนึ่งเดียว แม่ทัพใหญ่ติ้งกั๋วผู้มีผลงานศึกเลิศล้ำ บุคคล 

ผู้เปรียบดังเทพปีศาจ

อวี้จางหวัง

นามนี้ดั่งมีมนตร์สะกด  ทำให้ข้าประหวัดถึงการประหัตประหาร  

ชัยชนะ และความตายขึ้นในพริบตา

ด้านล่างกำแพงเมือง เสียงประโคมสังคีตตามพิธีการ กลองทองย่ำ 

สามลา ไท่จื่อสวมชุดเต็มยศ นำเหล่าขุนนางก้าวออกจากประตูเฉาหยาง  

ขบวนเกียรติยศยิ่งใหญ่เพริศแพร้ว กลดทอง พัดโบกขนนก ธงประดับยศ 

กองกำลังพิทักษ์นคราสองขบวนเคลื่อนมาหยุดอยู่ด้านข้าง

แม่ทัพเกราะดำพู่ขาวรั้งสายบังเหียนห้ามม้า ชูมือขวาขึ้น พลอาชา 

ทั้งห้าร้อยนายด้านหลังหยุดฝีเท้าทันใดอย่างมั่นคงพร้อมเพรียง

เขากระตุ้นม้าขึ้นหน้ามาเพียงลำพัง หยุดอยู่ห่างจากขบวนสิบจั้ง8 ลง 

จากม้า ถอดหมวก กดกระบี่ ก้าวเข้าไปหาไท่จื่อทีละก้าว

เขาอยู่ไกลจากข้ามาก ไกลจนข้าไม่อาจเห็นใบหน้าเขาได้ถนัดตา ทั้งที ่

มองอยู่ห่าง ๆ แต่ก็ทำให้ข้าเกิดความรู้สึกกดดันจนหายใจไม่ออก

 8 1 จั้ง เท่ากับประมาณ 3.30 เมตร



34

มั ง ก ร ผู้ พิ ชิ ต  ห ง ส์ คู่ บั ล ลั ง ก์  1

เซียวฉียืนอยู่ห่างจากไท่จื่อห้าก้าว คุกเข่าข้างเดียวในชุดเกราะ ก้ม 

ศีรษะเล็กน้อย ทาบกระบี่เป็นการคารวะ

กระทั่งกิริยายามก้มศีรษะก็ยังหยิ่งผยองเพียงนี้

ไท่จื่อคลี่ผืนแพรทอง อ่านราชโองการปูนบำเหน็จรางวัล

ไท่จื่อร่างสูงโปร่งอยู่ในชุดพิธีการ สวมเกี้ยวทองระยิบระยับ ดูภูมิฐาน 

งามสง่า

ทว่าเมื่ออยู่เบื้องหน้าเกราะเหล็กดำสนิทดุจรัตติกาล ประกายแจ่มจรัส 

ทั้งมวลล้วนถูกดูดกลืนไปสิ้น ทั้งขับเน้นไปยังหมวกเกราะติดพู่สีหิมะ สีขาว 

และดำตดักนัเจดิจา้ใตแ้สงตะวนัยามเทีย่ง ราวกบัแผป่ระกายเยน็เยยีบออกมา

ไท่จื่ออ่านราชโองการจบ เซียวฉีรับม้วนแพรราชโองการ ลุกขึ้น หัน 

ไปหาเหล่าทหารหาญ หยัดกายตระหง่าน สองมือประคองราชโองการ

“ทรงพระเจริญหมื่นปี”

เสียงนี้เคร่งขรึมน่าเกรงขาม แม้แต่ข้าซึ่งอยู่บนป้อมปราการยังได้ยิน 

อยู่แว่ว ๆ 

พลอาชาเกราะดำห้าร้อยนายราวกับกระแสคลื่นเปล่งเสียงถวายพระพร 

หมื่นปีสามครั้งอย่างพร้อมเพรียง พื้นดินสะท้าน กระเบื้องสะเทือน กึกก้อง 

ไปทั่วทั้งนอกและในเมืองหลวง ผู้คนต่างจมอยู่ใต้เสียงร้องห้าวหาญหนักแน่น  

อาชาหลวงในขบวนยศอันยิ่งใหญ่ถึงกับผวากระวนกระวายเพราะเสียงอันทรง 

อานุภาพนี้

กองกำลังพิทักษ์นคราทั้งสองแถวซ้ายขวาล้วนสวมเกราะทองแวววาว  

อาวุธเงาปลาบ ส่วนพลอาชาเกราะดำนั้น แม้แต่ร่องรอยลมฝนฝุ่นดินจาก 

การเดินทัพก็ยังมิได้ล้าง เมื่ออยู่เบื้องหน้าพวกเขา ทหารพิทักษ์นคราแสน 

โอ่อ่ากลับกลายเป็นหุ่นไม้บนเวทีจำอวด

พวกเขาต่างหากคือทหารหาญผู้หวนคืนมาตุภูมิโดยย่ำโลหิตมาจาก 

แดนไกลหมื่นหลี่ ใช้โลหิตร้อนเดือดของปัจจามิตรชะเกราะตนจนเงาวับ

ดาบนั่นคือดาบสังหารข้าศึก กระบี่คือกระบี่สังหารข้าศึก คนเหล่านั้น 

คือผู้สังหารข้าศึก

ไอสังหารเฉียบคมหนักแน่นเช่นนี้เกิดแต่คนผู้อาบโลหิตกลางสนามรบ 
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กรำศึกนับร้อย เผชิญหน้ากับความเป็นความตายอย่างแน่วนิ่งมาก่อนเท่านั้น

บุรุษในตำนานผู้ราวกับก้าวขึ้นมาจากบ่อโลหิตของอสูร  บัดนี้ยืน 

ตระหง่านเบื้องหน้าผู้คน น่าคร้ามเกรงประหนึ่งเทพสวรรค์

ข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า ใต้หล้านี้จะมีคนเช่นนี้อยู่ด้วย

บารมีแห่งราชตระกูล ความยิ่งใหญ่แห่งราชสำนัก สำหรับข้าเป็นเพียง 

เรื่องพื้น ๆ ในบ้าน ไม่รู้จักว่าความน่ายำเกรงคือสิ่งใด

ทว่าชั่วขณะนี้ ทั้งที่กั้นกลางด้วยระยะหลายสิบจั้ง ข้ากลับไม่กล้ามอง 

คนผู้นั้นตรง ๆ

ร่างของบุรุษผู้นี้แผ่รัศมีแรงจ้าราวกับแสงตะวันยามเที่ยง คุกคามมา 

แต่ไกลจนข้าลืมตาไม่ขึ้น

คนผู้เป็นดุจเทพดุจปีศาจในคำร่ำลือ คนผู้ก้าวออกจากทะเลโลหิต 

และกองกระดูกขาว ใกล้เพียงเบื้องหน้า เห็นอยู่ในสายตา ทว่ามิอาจเข้าถึง  

ทั้งที่รู้ว่าเขามองไม่เห็นข้าซึ่งอยู่บนป้อมปราการ ข้าก็ยังคงห่อไหล่อย่างห้าม 

ไม่อยู่ กระทั่งนึกขึ้นได้ว่าตนคือซ่างหยางจวิ้นจู ่ ไยจึงต้องหวั่นเกรงทหารกล้า 

นายหนึ่งด้วย คราวนี้จึงได้ยืดกายตรงอีกครั้ง

ข้านึกไม่ยินยอมอยู่ในใจ จึงเม้มริมฝีปากแน่น พยายามเขม้นมอง 

ใบหน้าคนผู้นั้น หมายจะมองให้ชัดว่ารูปลักษณ์เขาชวนสยองเกล้าดังที่ 

โจษขานหรือไม่ และมือคู่ที่สังหารคนมากมายนับไม่ถ้วนนั้นเป็นเช่นไร

ใจข้าเต้นรัว หวาดหวั่นระคนตื่นเต้นขึ้นมาโดยไร้สาเหตุ ถึงขั้นเกิด 

ความคิดชั่ววูบอันน่าประหลาด อยากจะวิ่งลงจากกำแพงเมืองไปอยู่ตรงหน้า 

เพื่อดูให้ถี่ถ้วน

ข้างกายไท่จื่อคือบิดาข้า เขาอยู่ห่างจากอวี้จางหวังเพียงไม่กี่ก้าว

คิดถึงตรงนี้ ข้าก็แน่นหน้าอกขึ้นมานิด ๆ หวาดผวาแทนบิดา ฝ่ามือ 

ชื้นเหงื่อ

ข้ากระเถิบเข้าหาพี่ชายซึ่งอยู่ข้าง  ๆ แต่กลับสัมผัสได้ว่าร่างของเขา 

ก็แข็งทื่อไปเช่นกัน

พี่ชายดูผิดวิสัยนัก จ้องกองทหารทะมึนดังกระแสคลื่นโลหะสีดำ 

ด้านล่างตาไม่กะพริบ ริมฝีปากบางเม้มแน่น มือซึ่งวางอยู่บนราวกั้นกำแน่น 
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จนข้อนิ้วซีดขาว

เมื่อชมพิธีปูนบำเหน็จบำรุงขวัญทหารเสร็จสิ้น ข้าก็ขึ้นรถม้ากลับจวน  

พอถึงหน้าประตูบ้าน สาวใช้เลิกผ้าม่าน กลับไม่เห็นพี่ชายมารับข้าที่หน้ารถ 

เช่นเคย

ข้าชะโงกหน้าออกไปมอง เห็นพี่ชายลงจากม้าแล้ว ทว่าเอาแต่ยืนกุม 

สายบังเหียนในมือ มืออีกข้างลูบแผงคอม้า ราวกับใคร่ครวญบางสิ่งอยู่

“คุณชายเลิกเหม่อได้แล้วเจ้าค่ะ ถึงบ้านแล้ว” ข้าเดินไปตรงหน้าเขา  

ยิ้มพลางยอบกายเลียนแบบสาวใช้

พี่ชายตื่นจากภวังค์ โยนสายบังเหียนให้เด็กรับใช้แล้วชำเลืองมองข้า  

“แค่ดูพิธีปูนบำเหน็จก็ระรื่นถึงเพียงนี้”

“ระรื่นที่ใดกัน...” ข้าชะงักเพราะคำเขา ทบทวนดูก็ร้อนตัวอยู่บ้าง

“คราวหน้าไม่พาเจ้าไปชมความครึกครื้นด้วยแล้ว” พี่ชายพาลกับข้า 

อีกแล้ว

“คราวหน้าที่ใดอีกเล่า มิได้มีปูนบำเหน็จกองทัพกันทุกวันเสียหน่อย  

เว้นแต่ท่านจะไปออกศึกแล้วได้ชัยกลับมาอย่างภาคภูมิเหมือนผู้อื่นดูบ้าง”  

ขา้ปะทะคารมกบัพีช่ายจนชนิ โตก้ลบัโดยไมต่อ้งเสยีเวลาคดิ พีช่ายกลบัตะลงึ 

ไม่ตอบโต้ เพียงหลุบตาลงยิ้มน้อย ๆ 

วันนี้คนผู้นี้พิลึกแท้...ข้ามองเขาก้าวเข้าประตูบ้านไปคนเดียวแล้วอด 

ส่ายหน้าด้วยความงุนงงไม่ได้

เพิ่งจะก้าวตามพี่ชายเข้ามาในลานเรือน ก็เห็นมารดาสวมชุดชาววัง 

เกล้ามวยสูง เดินนำสวีกูกูและเหล่าสาวใช้มาอย่างแช่มช้า คล้ายกำลังจะออก 

ไปข้างนอกพอดี

“ท่านแม่จะเข้าวังหรือเจ้าคะ” ข้าถลันเข้าไปคล้องแขนมารดา

“เพิ่งกลับจากวังต่างหากเล่า” มารดายิ้ม ยกมือขึ้นปัดปอยผม “ยัง 

ไม่ทันได้ผลัดชุด”

“ทำไมจึงกลับเร็วนักล่ะเจ้าคะ” ข้าแปลกใจ อาหญิงมักรั้งมารดาให้ 

อยู่กินมื้อเย็นด้วยกันจึงค่อยกลับ
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“คืนนี้ในวังมีงานเลี้ยง หวงโฮ่วมีเรื่องต้องจัดการมากมาย  แม่จึง 

ไม่อยู่รบกวนนาง” มารดายิ้ม “นางยังชวนแม่กับบิดาเจ้าไปร่วมงานเลี้ยง 

ด้วย แต่แม่ไม่มีแก่ใจจะฉลองสักเท่าใด จึงให้บิดาเจ้าไปคนเดียว”

ข้าฟังออกว่ามารดาพูดจาแปลกไป ตรองดูแล้วจึงถามว่า “ฝ่าบาท 

ทรงจัดงานเลี้ยงต้อนรับอวี้จางหวังหรือเจ้าคะ”

มารดาประหลาดใจ “แม้แต่เจ้าก็รู้ด้วยรึ”

ขา้กระหยิม่ใจทนัใด “ไมใ่ชแ่ครู่น้ะเจา้คะ เมือ่ครูย่งัไปชมพธิปีนูบำเหนจ็ 

ทหารกับพี่ชายด้วยเจ้าค่ะ!”

สหีนา้มารดาขรมึลง “เจา้ลกูคนนีไ้มไ่หวจรงิเชยีว ทหารทีรู่จ้กัแตฆ่า่ฟนั 

มิใช่สิ่งที่บุตรหลานตระกูลสูงอย่างเจ้าควรไปดู”

ข้ามองไปทางพี่ชายที่ปิดปากเงียบ ก็ลอบกัดลิ้นห้ามเสียงไว้

ผู้ที่ยืนหยัดมุ่งธำรงเกียรติแห่งวงศ์ตระกูลอย่างหัวชนฝาที่สุดกลับเป็น 

องค์หญิงอย่างมารดา...แต่ไรมานางก็ไม่พิสมัยพวกชนชั้นล่าง  รังเกียจว่า 

ทหารนั้นหยาบกระด้างป่าเถื่อน การที่ฝ่าบาทแต่งตั้งทหารนายหนึ่งขึ้นเป็นหวัง  

นางก็หมิ่นแคลนอยู่ไม่น้อยแล้ว วันนี้ยังจัดเลี้ยงฉลองในวังให้อวี้จางหวัง  

ซ้ำจะให้จ่างกงจู่ผู้สูงศักดิ์ไปร่วมงานเพื่อต้อนรับเขาเสียอีก มิน่าเล่า มารดา 

จึงได้หงุดหงิดเช่นนี้

“ก็แค่ไปชมความครึกครื้นเท่านั้นเจ้าค่ะ...” ข้าไม่อยากยั่วให้มารดา 

โมโห จึงปะเหลาะนางเสียงหวานพลางขยิบตาให้พี่ชาย

“ท่านแม่กล่าวเช่นนี้ไม่ถูก กระบวนทัพของอวี้จางหวังมีระเบียบวินัย  

ยิ่งใหญ่มิใช่สามัญ” พี่ชายโพล่งขึ้นมาที ทำเอาข้าสะดุ้งโหยง เขาถึงกับเถียง 

มารดาซึ่งหน้า สีหน้าฉายแววจริงจังอย่างที่น้อยนักจะได้เห็น เอ่ยอย่าง 

ฉะฉาน “ลูกละอายใจนัก วันนี้เพิ่งจะรู้ว่าชายชาตรีควรเป็นเช่นไร!”

ข้ากับมารดาตะลึงค้าง

ผ่านไปนานกว่ามารดาจะมุ่นคิ้วเรียวบาง ถามข้าอย่างงุนงง “นี่พี่ชาย 

เจ้าเกิดเลอะเลือนอะไรขึ้นมา”

ข้ายิ้มตอบเป็นพัลวัน “อารมณ์หนอนหนังสือของเขากำเริบนะสิเจ้าคะ  

ท่านแม่อย่าสนเขาเลย ปล่อยเขาไปเถิดเจ้าค่ะ!”
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มารดาถูกข้าดึงไปโดยไม่ให้โอกาสพูด จึงไม่อาจตำหนิพี่ชายได้

ข้าแอบเหลียวกลับไปถลึงตาใส่เขา แต่เขากลับยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับ 

วิญญาณหลุดไปแล้วจริง ๆ 

คืนนั้นในวังมีงานเลี้ยงฉลอง บิดาไปร่วมงาน กว่าจะกลับก็ดึกโข  

ข้าอยู่ปักผ้าเป็นเพื่อนมารดาในห้อง เห็นบิดาเมามายเล็กน้อย

ขณะออกจากห้อง บิดาคล้ายกับจ้องข้าไม่วางตา ทำเอาข้างุนงง ไม่รู้ 

ว่าตนเผลอทำเสียกิริยาที่ใดหรือไม่

ช่วงไม่กี่วันหลังจากนั้น ฟ้าครึ้ม ฝนโปรยปรายต่อเนื่อง ข้าอยู่แต่ใน 
เรือน คร้านจะแต่งตัวออกไปข้างนอก

บิดามักกลับจวนมาดึกดื่น มารดาก็ปิดประตูคัดลอกพระคัมภีร์  

ราวกับทุกคนล้วนง่วนอยู่กับการงาน มีเพียงข้าที่ว่างเหลือเกิน จึงคอยรบเร้า 

ให้พี่ชายเล่าเรื่องอวี้จางหวังให้ฟัง เวลานี้เรื่องใดจะแปลกใหม่น่าสนใจกว่า 

เรื่องนี้เป็นไม่มี ความอยากรู้อยากเห็นของข้ายังไม่ได้รับการเติมเต็ม

เสียดายที่พี่ชายก็ไม่มีโอกาสพบอวี้จางหวังเช่นกัน  งานเลี้ยงในวัง 

คืนนั้นไม่เหมือนงานเลี้ยงครอบครัวทั่วไป เขากับข้าล้วนไม่มีโอกาสเข้าร่วม

ข้าถามเขาว่ารู้หรือไม่ว่าอวี้จางหวังหน้าตาเช่นไร เขาตอบโดยไม่ต้อง 

คิดว่า “หน้าเหลี่ยม หูใหญ่ ปากสิงห์ เคราเสือ หัวใจหมี ดีเสือดาว”

แม้จะรู้ว่าเขากำลังเพ้อเจ้อ แต่เมื่อนึกภาพหน้าตาเช่นนั้น ข้าก็หัวเราะ 

จนพัดผ้าแพรในมือร่วง

ฝนตกหนักขึ้นทุกที  ไม่มีเค้าว่าจะหยุด  วันนี้ซึ่งฝนตกหนักที่สุด  

กลับได้รับแจ้งมาจากในวังว่าอาหญิงต้องการพบข้า

ข้ากำลังง่วงงุน ไม่มีแก่ใจจะแต่งเนื้อแต่งตัวนัก ผลัดเสื้อผ้าเสร็จ 

ก็ขึ้นรถเข้าวังไป

วนันีอ้าหญงิแปลกไปจรงิ ๆ เรยีกขา้ไปพบ แตน่างกลบัไมอ่ยูใ่นตำหนกั 

เจาหยาง ข้าหลวงบอกว่านางไปเข้าเฝ้าฝ่าบาท

ไม่รู้นางจะกลับมายามใด ข้ารอจนเบื่อหน่ายจึงไปหาพี่หญิงหว่านหรู 

ที่ตำหนักบูรพา
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ตำหนกับรูพามลีกูเหมยสดใหมเ่พิง่สง่มาเปน็บรรณาการ ขา้กนิลกูเหมย  

พลางเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาในพิธีปูนบำเหน็จกองทัพอวี้จางหวังให้พี่หญิง 

หว่านหรูฟังอย่างออกรสออกชาติ ทำเอานางกับพวกสนมถึงกับอ้าปากตาค้าง

“ได้ยินว่าอวี้จางหวังสังหารคนนับหมื่น” เว่ยจี9 ทาบอก สีหน้าเปี่ยม 

ด้วยแววรังเกียจและสยดสยอง

สนมอีกนางลดเสียงเอ่ยว่า  “เป็นหมื่นที่ใดกัน  เกรงว่าจะมากจน 

เหลือนับน่ะสิ ได้ยินว่าเขาดื่มเลือดมนุษย์ด้วย!”

ข้าไม่เห็นด้วย ขณะคิดจะแย้งนางกลับได้ยินพี่หญิงหว่านหรูเอ่ยพลาง 

ส่ายหน้า “คำเล่าลือตามท้องตลาดจะเชื่อได้อย่างไร หากเป็นเช่นนั้นจริง  

มิใช่พูดจนคนกลายเป็นปีศาจไปหรอกหรือ”

เว่ยจียิ้มหยัน “ฆ่าคนมามาก ผิดต่อเมตตาธรรม มือเปื้อนเลือด  

ต่างอะไรจากปีศาจเล่า”

ขา้ไมช่อบใจเวย่จผีูน้ีเ้ลย ถอืดวีา่เปน็ทีโ่ปรดปรานของไทจ่ือ่ จงึวางตน 

ไร้มารยาทต่อหน้าพี่หญิงหว่านหรูเสมอ

ข้าเลิกคิ้วชำเลืองมองนาง เอ่ยด้วยรอยยิ้มว่า “ทุกวันนี้ศึกนอกประชิด 

บ้านเมือง ภายในก็วุ่นวาย เกิดสงครามทุกหย่อมหญ้า หากพี่หญิงเว่ยเป็น 

แม่ทัพ คิดว่าคงไม่ต้องออกศึกสังหารศัตรูกระมัง เพียงเอ่ยถึงเมตตาธรรม 

คำเดียว ข้าศึกก็ถอยทัพพันหลี่ เผ่าทูเจวี๋ยเอย ทัพกบฏเอย คงพากันวาง 

อาวุธอย่างว่าง่าย”

ดวงหน้าชมพูเรื่อของเว่ยจีแดงก่ำ “ตามความเห็นจวิ้นจู่ การฆ่าล้าง 

ชีวิตถือเป็นวิถีของผู้มีจิตเมตตากระมัง”

ข้าโยนลูกเหมยในมือทิ้ง กล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง “เมื่อสงครามปะทุขึ้น  

แม้ต้องมีการฆ่าล้างชีวิต อวี้จางหวังก็กระทำไปเพื่อบ้านเมือง เพื่อชาวประชา 

เขาไม่สังหารข้าศึก ข้าศึกก็สังหารประชาชนของเรา เขาไม่เมตตา ผู้ใดเล่า 

จะเมตตา หากไร้แม่ทัพที่คอยใช้โลหิตล้างชายแดน ท่านกับข้าไหนเลยจะนั่ง 

เสพสุขอยู่ตรงนี้ได้”

 9 “จี” คำเรียกสนมนางใน



40

มั ง ก ร ผู้ พิ ชิ ต  ห ง ส์ คู่ บั ล ลั ง ก์  1

“พูดได้ดี”

น้ำเสียงสุขุมสูงส่งของอาหญิงดังมาจากนอกตำหนัก

ทุกคนรีบลุกขึ้นแสดงคารวะ

พี่หญิงหว่านหรูเบี่ยงกายไปด้านข้าง เชิญอาหญิงเข้ามาในตำหนัก

อาหญงินัง่ลงทีต่ำแหนง่ประธาน กวาดตามองทกุคน แลว้ถามเสยีงเนบิ 

ว่า “ไท่จื่อเฟยกำลังยุ่งอยู่หรือ”

พี่หญิงหว่านหรูหลุบตาลง  “ทูลพระมารดา  หม่อมฉันกำลังคุย 

สัพเพเหระกับจวิ้นจู่เพคะ”

อาหญิงยิ้มน้อย ๆ ทว่าดวงตาไม่มีแววยิ้มแม้แต่น้อย “มีเรื่องน่าสนุก 

ใดหรือ เล่าให้ข้าฟังบ้างสิ”

“พวกหม่อมฉันกำลังฟังจวิ้นจู่เล่าถึงอวี้...” พี่หญิงหว่านหรูช่างไร้ 

ไหวพริบ ถึงกับเอ่ยไปตามจริง

ข้ารีบตัดบทนาง “พวกนางกำลังฟังหม่อมฉันเล่าเรื่องสนุกตอนออกไป 

เทีย่วเพคะ ทา่นอาหญงิ ฤดวูสนัตป์นีีด้อกไมน้อกเมอืงงามสะพรัง่กวา่ปไีหน ๆ  

เชียวนะเพคะ!”

ข้าเอ่ยพลางกระแซะอยู่ข้างกายอาหญิง ยกน้ำชาให้นางด้วยตนเอง

อาหญิงเหลือบมองข้าแล้วหันไปทางพี่หญิงหว่านหรู “ปล่อยให้สตรี 

ฝ่ายในวิพากษ์วิจารณ์ขุนนางราชสำนัก นี่คือกฎระเบียบของตำหนักบูรพา 

หรือ”

“หม่อมฉันผิดไปแล้วเพคะ!” พี่หญิงหว่านหรูกลัวอาหญิงเป็นที่สุด  

หน้าซีดเผือดทันใด ลนลานคุกเข่าลง เหล่าสนมด้านหลังก็พากันคุกเข่าลง 

เป็นแถบ

“อาอู่ปากมากเองเพคะ เป็นความผิดอาอู่” ข้าก็คุกเข่าลงเช่นกัน แต่ 

อาหญิงกลับสะบัดแขนเสื้อห้ามไว้

ข้าเงยหน้าขึ้นสบตาอาหญิง กลับเห็นสีหน้านางดูแปลกอยู่บ้าง นาง 

เบือนหน้าไม่มองข้า

“ไท่จื่อเฟยต้องสำรวมกิริยาวาจาให้มาก อย่าได้มีครั้งหน้าอีก” สีหน้า 

อาหญิงเข้มงวดน่าเกรงขาม “พวกเจ้าไปได้แล้ว”
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พี่หญิงหว่านหรูโขกศีรษะแล้วนำเหล่าสนมถอยออกไป ในตำหนัก 

ว่างเปล่า เหลือเพียงข้ากับอาหญิง

“ท่านอาหญิงกริ้วอาอู่จริง ๆ หรือเพคะ” ข้าอิงแอบข้างกายนาง สังเกต 

สีหน้านางอย่างระมัดระวัง คาดว่าวันนี้นางคงจะขัดแย้งกับฝ่าบาทมาอีก... 

หวงตี้กับหวงโฮ่วไม่กลมเกลียว ทุกคนล้วนรู้กันทั่ว แต่ที่ผ่านมาอาหญิง 

ไม่เคยเกรี้ยวกราดกับข้าเช่นนี้มาก่อน

อาหญิงไม่พูดจา เอาแต่จ้องหน้าข้า ท่าทีพิกลเช่นนี้ทำให้ข้ากระวน- 

กระวายขึ้นมา

“ข้ามักคิดเสมอว่าเจ้ายังเด็ก ไม่ทันไรก็โตเป็นสาวงามสะพรั่ง น่ารัก 

น่าใคร่ถึงเพียงนี้แล้ว” อาหญิงฝืนยิ้มที่มุมปาก น้ำเสียงอ่อนโยน ทั้งที่เป็น 

คำชม แต่ข้าฟังแล้วกลับกังวลอย่างประหลาด

ไม่รอให้ข้าตอบ อาหญิงก็ถามต่อ “หมู่นี้จื่อถานส่งจดหมายมาบ้าง 

หรือไม่”

จู่  ๆ  อาหญิงก็เอ่ยถึงจื่อถาน ใจข้ากระสับกระส่าย ได้แต่ส่ายหน้า  

ไม่กล้าพูดความจริงกับอาหญิง

อาหญิงจ้องข้า แววตาเลื่อนลอยหม่นหมองอยู่บ้าง “หัวจิตหัวใจของ 

ลกูผูห้ญงิ อาหญงิเขา้ใจด ี จือ่ถานเปน็เดก็ดยีิง่ เพยีงแตเ่จา้เปน็บตุรสีกลุหวงั  

ถือกำเนิดในวงศ์สกุลเช่นนี้...” นางทำท่าจะเอ่ย แต่ยั้งไว้ นัยน์ตาทอแวว 

เศร้าหมอง

ข้าเคยเห็นอาหญิงดุดันเอ่ยคำเกรี้ยวกราด ทั้งเคยเห็นนางเย็นชา 

ราวกับน้ำแข็ง แต่เพิ่งเคยเห็นนางพูดกับข้าด้วยท่าทีเช่นนี้เป็นครั้งแรก ต้อง 

มีสิ่งใดผิดปกติแน่ ในใจรู้สึกถึงลางร้ายราง ๆ ทำให้ข้าแข็งค้าง ไม่อาจเอ่ยคำ

อาหญิงยื่นมือมาลูบแก้มข้า ปลายนิ้วค่อนข้างเย็น “บอกอาหญิงที  

แต่เล็กจนโต เจ้าเคยน้อยเนื้อต่ำใจด้วยเรื่องใดบ้าง เคยต้องฝืนใจเพราะ 

สิ่งใดบ้าง”

ข้าตะลึงงัน หากเอ่ยถึงน้อยเนื้อต่ำใจ เอ่ยถึงฝืนใจ ย่อมเป็นการ 

จากไปของจื่อถาน แต่คำนี้จะเอ่ยกับอาหญิงได้อย่างไร

ข้าก้มหน้าใคร่ครวญ นอกจากเรื่องนี้ ก็ไม่มีผู้ใดทำข้าน้อยเนื้อต่ำใจ 
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หรือฝืนใจเลย

“มเีพคะ ทา่นพีจ่ือ่หลงรงัแกหมอ่มฉนัประจำเลย” ขา้แสรง้ทำไมป่ระสา  

หวังจะหลอกล่อนาง จะได้ไม่ถามคำถามข้าแปลก ๆ อีก

มือของอาหญิงชะงัก จากนั้นก็ลูบจอนผมข้าอย่างเบามือ แววตา 

รักใคร่แฝงความอาดูรจาง ๆ 

ข้ากลัวที่นางมองข้าเช่นนี้ ครั้งก่อนที่เห็นแววตาเช่นนี้คือตอนที่ข้า 

คุกเข่าอ้อนวอนนางไม่ให้ขับจื่อถานออกไป

ความโศกเศร้าอาดูรในแววตานางยามนี้ยังหนักหนากว่าวันนั้นเสียอีก

“เจ้าปักปิ่นแล้ว โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ยังไม่รู้หรือว่าสิ่งใดคือฝืนใจ”  

อาหญิงหลุบตาลง ยิ้มขื่น “สมัยก่อน ข้าก็เคยไม่รู้จักทุกข์โศกเช่นเดียวกับ 

เจ้า เกิดมาก็มีคนประคบประหงมดุจไข่มุกในฝ่ามือ หลงนึกว่าทุกสิ่งที่ใจ 

ประสงค์ล้วนเป็นจริงได้ ชีวิตนี้จะเป็นไปตามที่ข้าต้องการ...จนวันหนึ่ง ข้าก็ 

เข้าใจ ฝันหวานในวัยเยาว์ย่อมมีวันตื่น ทุกคนล้วนต้องแบกรับชะตากรรม 

ของตน ไม่มีผู้ใดหลบอยู่ใต้ปีกคุ้มภัยของวงศ์ตระกูลไปตลอดกาลได้”

ข้าฟังจนงุนงงหวาดหวั่น ก้นบึ้งหัวใจบีบรัดแน่น ราวกับมีกระแสน้ำ 

เย็นเยียบเอ่อท้นขึ้นช้า ๆ 

นี่หมายความว่าอย่างไร อะไรคือฝันหวานย่อมมีวันตื่น อะไรคือ 

ชะตากรรมที่ต้องแบกรับ

อาหญิงจ้องตรงมาที่ข้า แววตาใสกระจ่างเยือกเย็นบีบคั้นหัวใจ “หาก 

วันใดวันหนึ่ง อาหญิงต้องให้เจ้าแบกรับความน้อยเนื้อต่ำใจอย่างสาหัส  

ละทิ้งสิ่งที่ใจถนอมรักษา  ไปทำเรื่องฝืนใจอย่างที่สุด  ถึงขั้นต้องจ่ายค่า 

ตอบแทนที่แพงที่สุด อาอู่ เจ้าจะยินยอมหรือไม่”

ใจข้าเต้นระส่ำด้วยความตระหนก  ปลายนิ้วเย็นเฉียบ  ความคิด 

นับไม่ถ้วนผุดขึ้นในใจ แต่กลับยุ่งเหยิงไปหมด

ข้าอยากวิ่งหนีไป ไม่ตอบคำถาม และไม่ฟังนางพูดต่ออีก

“ตอบข้า” อาหญิงไม่ยอมให้ข้าหลบเลี่ยงลังเล

ชั่วขณะนั้น เรื่องน้อยเนื้อต่ำใจที่สุด ฝืนใจที่สุดที่ข้าสามารถนึกออก 

ย่อมเป็นการพรากจากจื่อถาน...อาหญิงไม่ต้องการให้จื่อถานแต่งกับบุตรี 
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สกุลหวัง ดังนั้นสุดท้ายข้าต้องมองหญิงอื่นแต่งให้เขาเช่นนั้นหรือ

“ไม่ หม่อมฉันไม่ยินยอม!” อารมณ์หวาดหวั่นเดือดดาลทั้งกระวน- 

กระวายที่ถาโถมในใจทำให้ข้าสั่นสะท้าน

“ในเมื่อท่านอาหญิงทรงทราบว่าเป็นสิ่งที่ใจถนอมรักษา ไยจึงต้องให้ 

หม่อมฉันละทิ้งด้วยเพคะ” ข้าฝืนข่มกลั้นน้ำเสียงที่สั่นเทิ้ม

“เพราะว่า...เจ้ามีสิ่งที่สำคัญสูงค่ากว่านั้นมากต้องแบกรับ”  แววตา 

อาหญิงลึกล้ำเย็นเยียบดุจห้วงน้ำ

“สิ่งใดเพคะที่สำคัญสูงค่ากว่า” ข้ากลั้นน้ำตาโต้แย้ง “สิ่งที่สำคัญสูงค่า 

ที่สุดในสายพระเนตรท่านอาหญิง ไม่แน่ว่าจะสำคัญสำหรับหม่อมฉัน!”

ในสายตาท่านมีเพียงตำแหน่งหวงโฮ่ว อำนาจ ตำแหน่งผู้สืบทอด 

บัลลังก์ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับข้าที่ใด เกี่ยวกับจื่อถานที่ใด

“สิ่งที่ใจแต่ละคนถนอมรักษาไม่แน่ว่าจะพ้องต้องกัน หรืออาจไม่มี 

อะไรต่างกันก็เป็นได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน ตัวข้าในอดีต และตัวข้า 

ในวันนี้ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ไม่เคยเปลี่ยน อะไรเล่าที่สำคัญที่สุด 

แล้วอะไรเล่าที่ควรค่าที่สุด”

นางกำลังถามข้า ทั้งคล้ายกำลังถามตนเอง แววตาลึกล้ำเย็นเยียบ 

ราวกับมองทะลุตัวข้า ทอดมองไปยังกาลเวลาที่ห่างไกลยิ่งกว่า เสียงของนาง 

เปลี่ยนเป็นแหบต่ำ

“ข้าก็เคยมีคนที่รักสุดหัวใจ เขาเคยเป็นความเบิกบานและโศกเศร้า 

ที่สุดในชีวิตข้า...ความรู้สึกเช่นนั้น เป็นความสุขเศร้าของข้าผู้เดียว ได้มา 

หรือเสียไป ข้าก็แบกรับเพียงผู้เดียว แต่การได้และเสียอีกอย่างหนึ่งนั้น 

ลึกล้ำยิ่งกว่า หนักอึ้งยิ่งกว่าความรู้สึกของข้าเพียงคนเดียวมากนัก ชั่วชีวิตนี้ 

ข้าไม่อาจหลีกหนี นั่นก็คือเกียรติยศและหน้าที่ต่อวงศ์ตระกูล”

เกียรติยศและหน้าที่ต่อวงศ์ตระกูล

แต่ละคำล้วนไม่แปลกหู แต่กลับเหมือนไม่เคยได้ยินมาก่อน

ในใจราวกับมีค้อนมหึมากระแทกลงมา เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว  

สะท้อนก้องยาวนาน

ในดวงตาอาหญิงมีประกายน้ำตา ทว่าเบื้องหลังม่านน้ำตาคือความ 
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แน่วแน่เด็ดขาดอันเย็นชา

นางเอย่ชา้ ๆ “ตอนทีส่งครามเพิง่สงบ ราชสำนกัแบง่ฝกัฝา่ย สีต่ระกลู 

ใหญ่ล้วนไม่อ่อนข้อให้กัน พี่ชายข้าแต่งกับจิ้นหมิ่นจ่างกงจู่ องค์หญิงลดตัว 

แต่งด้วยนำเกียรติแห่งราชสกุลมาให้  แต่ไม่มากพอจะเกื้อหนุนสกุลหวัง 

ในการแก่งแย่งในราชสำนัก น้องสาวข้าถูกจัดให้แต่งกับชิ่งหยางหวังซึ่งสูงวัย 

กว่านางมากนัก แต่เป็นผู้กุมกำลังทหารในมือ ส่วนข้าจำต้องเอาชนะบรรดา 

คุณหนูสกุลใหญ่ทั้งหลายเพื่อขึ้นเป็นไท่จื่อเฟย เป็นนายแห่งตำหนักกลาง 

ในภายหน้า จึงจะสามารถค้ำจุนชื่อเสียงและอำนาจบารมีของวงศ์ตระกูลได้ 

อย่างแท้จริง ต้องกำจัดภัยคุกคามของศัตรูเก่าแก่ ช่วยสกุลหวังให้รอดพ้น 

จากจุดจบอันตกต่ำเช่นสกุลเซี่ยในวันนี้ หากไม่ทำเช่นนี้ พวกเจ้ามีหรือจะ 

เสพสุขอยู่ในลาภยศอันทรงเกียรติเช่นวันนี้ได้”

ฟ้าดินมืดหม่นลงตรงหน้าข้าอย่างเงียบงัน โลกซึ่งเคยเรืองรองดั่งแดน 

เซียนเผือดจางไป เผยให้เห็นความท้อแท้สิ้นหวังเบื้องล่าง

ข้าไม่รู้มาก่อน สมรสอันงดงามของบิดามารดา การเป็นมารดาแห่ง 

แผ่นดินของอาหญิง ล้วนแฝงไว้ซึ่งเหตุผลอันอับจนเช่นนี้

สิ่งที่ข้าพึ่งพิงอิงแอบมาตั้งแต่เกิด แท้แล้วคือภาพมายาที่สร้างจาก 

ผลึกแก้วสีอันมลังเมลือง

ยามใดที่ผลึกแก้วสีเกิดรอยแตกร้าวสักเส้น ก็จะลุกลามแผ่ขยายเป็น 

วงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ จนแตกละเอียด

ข้าไม่กล้าฟังต่อ ไม่กล้าคิดต่อ แต่กลับต้องมองดวงตาบีบคั้นของ 

อาหญิง ฟังน้ำเสียงไว้ศักดิ์ที่ทอแววแกร่งกร้าวดุจโลหะของนาง

“อาอู่ นับจากวันที่เจ้าและข้าถือกำเนิด เราต่างก็ถูกห่อหุ้มไว้ด้วย 

เกียรติยศ เติบโตขึ้นท่ามกลางบุญวาสนา ทั่วหล้านี้นอกจากองค์หญิงก็คือ 

ธิดาสกุลหวังเราที่สูงศักดิ์ที่สุด เจ้าอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้จึงมิได้รู้ตัว ข้าอยู่ 

ในวงัมานาน จากตำหนกับรูพาถงึตำหนกัเจาหยาง เหน็ความปวดรา้วพลดัพราก 

มาตั้งเท่าใด เห็นชะตาชีวิตขึ้นลงมาเท่าใด เจ้ารู้หรือไม่ว่าสตรีที่ชาติกำเนิด 

ต่ำศักดิ์ สกุลสิ้นอำนาจ อยู่ในวังลึกนี้อย่างต่ำต้อยไร้ที่พึ่งเพียงใด ชีวิตยัง 

เทียบมดปลวกไม่ได้! เมื่อใดที่พ่ายแพ้เสียอำนาจ ต่อให้เจ้ามีชาติกำเนิดสูงส่ง 
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ทรงเกียรติเพียงใด ยามตกลงมายังสู้ชาวบ้านร้านตลาดไม่ได้เสียด้วยซ้ำ!”

อาหญิงจ้องเข้ามาในดวงตาข้า กล่าวชัดถ้อยชัดคำ “ฐานะ รูปโฉม  

ความสามารถที่เจ้ายึดเป็นความภาคภูมิใจ ไม่มีสิ่งใดเลยที่มิใช่วงศ์ตระกูล 

มอบให้ หากไร้ซึ่งวงศ์ตระกูล ข้ากับเจ้า ไปจนถึงลูกหลานรุ่นหลังจะไม่เหลือ 

สิ่งใดเลย เราได้ครองเกียรติยศนี้ ก็ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องแบกรับเช่นกัน”

เกียรติยศและหน้าที่ต่อวงศ์ตระกูล แท้แล้วความสมบูรณ์พูนสุข 

ทั้งหลายล้วนมีราคาที่ต้องจ่าย

ข้านั่งตัวแข็งทื่อ ไม่อาจหายใจ รอบกายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น ในใจมี 

เพลิงแผดเผา มือเท้าราวกับแช่อยู่ในน้ำแข็ง

ชายหนุม่ผูจ้บัจงูมอืขา้กา้วผา่นชว่งเวลาไรก้งัวลในวงัลกึผูน้ัน้ ทา้ยทีส่ดุ 

ก็มิอาจเคียงคู่กับข้า

“เขาจะแต่งกับบุตรสาวบ้านใดหรือเพคะ”

ในความสิ้นหวังยังมีเศษเสี้ยวแห่งความไม่ยินยอม ข้าใคร่รู้ว่าสตรี 

คนใดแย่งเขาไป

“มิใช่จื่อถาน”

ดวงตาอาหญิงมีแววโศกเศร้าเย็นชาชอบกล

“อวี้จางหวังเซียวฉีขอบุตรีของจ่างกงจู่เป็นหวังเฟย”
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