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เสวี่ยไฉเหริน

“ฮือๆ ๆ พระสนม ชะตาชีวติ ของท่านช่างอาภัพยิง่ นัก มิได้

กระท�ำความผิด แต่กลับต้องโทษประหาร โอ้สวรรค์! ท่านเง็กเซียนฮ่องเต้
อยู่สูงเพียงนัน้ ไฉนมองมิเห็นพระสนมของข ้าน้อย ฮือๆ ๆ”
เสียงคร�ำ่ ครวญน่ าเวทนาปานจะขาดใจนัน้ ดังอยู่ไม่ห่างจากนาง
มากนัก ดวงตาปิ ดสนิทจึงเริ่มขยับซา้ ยขวาอย่างกระวนกระวายใจ จน
ในทีส่ ุดเปลือกตาหนักอึ้งก็เริ่มเปิ ดกว ้างขึ้นๆ จนสามารถลืมตาได้ปกติ
พิชชาพรมองผา้ ขาวทีป่ กคลุมใบหน้าของนางอย่างฉงนสงสัย อะไรคือ
การใช้ผ า้ ขาวคลุม ร่ า งของนางเอาไว ้ ถ า้ เป็ น ธรรมเนี ย มปฏิบ ตั ิข อง
แถวบ ้านนางนี่มนั ผ ้าคลุมศพชัดๆ
‘เฮ้ย!’
พิชชาพรใช้มอื อ่อนแรงนัน้ ดึงผ ้าดิบสีขาวนุ่มละมุนออกจากใบหน้า
พบกับแสงจ้าโดยรอบแยงตานางจนต้องกะพริบถี่ๆ ปรับระยะการ
มองเห็น เมือ่ สายตากลับมาท�ำงานได้เป็ นปกตินางกลับพบสตรีนางหนึ่ง
ก้มหน้าก้มตาร้องไห ้ปานจะขาดใจอยูข่ ้างๆ นาง สายตางุนงงกวาดไปยัง
อาณาบริเวณรอบตัวนาง ภาพที่ปรากฏนัน้ ยิ่งทวีความสงสัยแก่ นาง
มากขึ้นหลายเท่าตัว
‘โอ้สวรรค์ สถาปัตยกรรมจีนสวยงามมีเสน่หแ์ ละมนตร์ขลังเช่นนี้
คือทีใ่ ดกัน! แล ้วเรามาอยู่ทนี ่ ีไ่ ด้อย่างไร!’
ร่างบางของสตรีชดุ ขาวเด้งขึ้นอย่างกะทันหัน ท�ำใหส้ ตรีผูจ้ มอยู่
กับ ความโศกเศร้า ผวาคลานหนี ไ ปหลายช่ ว งตัว แววตาหม่ น เศร้า
กลับกลายเป็ นแววตาแห่งความตื่นตระหนกเข ้ามาแทนทีโ่ ดยฉับพลัน
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“นายหญิงใช่หรือไม่เจ้าคะ! หรือว่าท่านคือปี ศาจตนใดเข ้ามาอาศัย
ร่างของนายหญิงกัน!” ร่างบางกระเถิบหนีไปจนสุดลานหน้าบ ้านหลังเล็ก
ท�ำให ้สตรีทเ่ี ด้งตัวขึ้นเมือ่ ครู่ประมวลผลในสมองอย่างรวดเร็ว
‘อะไรคือนายหญิง อะไรคือปี ศาจ พิชชาพร! เกิดอะไรขึ้นกับเรา!’
“ฉัน...แคกๆ ๆ อยู่ทไ่ี หน” ล�ำคอแห ้งผากราวกับผุยผงท�ำให ้เสียง
ทีเ่ ปล่งออกมายานคางราวกับผู ้เฒ่าอายุรอ้ ยปี นัน่ ยิง่ เพิม่ ความหวาดกลัว
แก่สตรีข ้างกายนางขึ้นอีกเท่าตัว
“ขอน�ำ้ ให้ฉนั หน่ อยได้ไหม เจ็บคอจังเลย แคกๆ...” ร่างบางที่
สั่นงันงกอยู่เมือ่ ครู่จงึ รีบรินน�ำ้ ชาใส่ถว้ ยแล ้วยื่นส่งใหน้ างอย่างกุลกี ุจอ
หากใจหนึ่งยังหวาดกลัวต่อร่างบางนี้อยู่มใิ ช่นอ้ ย
“ได้แลว้ เจ้าค่ะ นายหญิงโปรดยกโทษใหข้ า้ น้อยด้วย ขา้ นึกว่า
ท่านสิ้นใจไปแล ้ว อยูๆ่ กลับลุกขึ้นมาท�ำให ้ข ้าน้อยขลาดกลัวยิง่ ” เมือ่ ได้
ดื่ม ชารสชาติพ อใช้ด บั กระหายนั่ น ก็ ย งั ดีก ว่า ไม่ไ ด้ข องเหลวล า้ งคอ
ลดอาการระคายเคือง แม้ตวั นางจะต้องการน�ำ้ ใสสะอาดมากกว่าก็ตาม
“ทีน่ ่ีทไ่ี หนหรือ ท�ำไมคุณถึงมานั่งร้องไหอ้ ยู่ข ้างตัวฉันได้ละ่ มัน
เกิดอะไรขึ้น”
สิ้นสุดค�ำถามนัน้ พิชชาพรถึงกับหงายทอ้ งล ้มตึงไปต่อหน้าต่อตา
สตรีร่างบอบบาง เมื่อได้คำ� ตอบกลับมาว่านางคือสนมยศต�ำ่ นามว่า
เสวีย่ ไฉเหริน เข ้าวังมาได้ครึ่งปี กลับไม่เคยพบหน้าค่าตาองค์จกั รพรรดิ
สักครัง้ หนึ่ง แถมยังดวงตกกลายเป็ นแพะตัวอ้วนถูกใส่รา้ ยจนต้องโทษ
ประหาร โดยพระราชทานแพรขาวสามฉื่ อใหอ้ ย่างมีพระเมตตาด้วย
ต�ำแหน่งหน้าทีข่ องบิดาผู ้สร้างคุณความดีแก่บ ้านเมือง สาวไทยใจหาญ
อย่างเธอเคยอ่านนิยายแนวข ้ามภพข ้ามชาติจำ� พวกนี้มาบ ้าง แต่ไม่นกึ ว่า
วันหนึ่ง นัน่ คือวันนี้ละ เธอจะประสบเหตุการณ์ทน่ี ่าอัศจรรย์ใจนี้เสียเอง
พิชชาพรนั่งนิ่งไม่ไหวติงตัง้ แต่ฟ้ ื นคืนสติข้นึ มาอีกครัง้ พร้อมกับ
ไตร่ ตรองอย่างละเอียดว่าเธอไปท�ำอีท่าไหนถึงได้กลายเป็ นวิญญาณ
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มาสิงร่ างนางสนมผู้น้ ีได้ แต่ พยายามคิดจนหัวแทบแตกกลับไม่ได้
ค�ำตอบทีต่ อ้ งการเลยแม ้แต่นอ้ ย
เมือ่ มองไปยังข ้ารับใช้คนสนิททีย่ งั คงนัง่ เงียบเป็ นเพือ่ นนางอย่าง
ซือ่ สัตย์ นางเคยได้ยนิ มาบา้ งว่าในวังหลังแห่งนี้เชื่อใจใครไม่ได้แมแ้ ต่
คนเดียว หากมีคนคนหนึ่งทีฝ่ ากใจไว ้ด้วยได้ นางก็คงเลือกสตรีนางนี้
เพราะนางไม่ทอดทิ้งเสวี่ยไฉเหรินแมก้ ระทั่งร่ างนางหมดลมหายใจ
บ่ า วรับ ใช้ย งั คงอาลัย อาวรณ์ แตกต่ า งกับ บรรดาสนมนับ ร้อ ยของ
องค์จกั รพรรดิ ป่ านฉะนี้พวกนางคงนัง่ จิบชาชมบุปผางามอย่างสบายใจ
ที่สตรีผูแ้ ย่งชิงความโปรดปรานจากบุรุษผูเ้ หนือบุรุษนัน้ หายไปได้เสีย
หนึง่ คน และคงคิดต่อว่าจะใส่ร ้ายใครเป็ นรายต่อไปเพือ่ ก�ำจัดสตรีนางนัน้
ออกไปจากคลองจักษุของฮ่องเต้ผู ้มากด้วยพระสนมชายา
“เธอชื่อว่าอะไรหรือ ฉันชื่อพิชชาพร เรียกพรเฉยๆ ก็ได้” นาง
แนะน�ำตัวพลางส่งยิ้มประจบประแจงอีกฝ่ ายจนเผยรอยยิ้มสดใสเผือ่ แผ่
มายังนาง
“ขา้ น้อยมีนามว่าเหมยอิงเจ้าค่ ะ ท่านมิใช่พระสนมของขา้ น้อย
จริงๆ หรือเจ้าคะ” แววตาสดใสเมื่อครู่ สลดลงหลายส่วนเมื่อพบว่า
คนตรงหน้าไม่มที ่าทีเหมือนกับเจ้านายเก่ าของนางแมแ้ ต่นอ้ ย ท�ำให ้
พิชชาพรต้องย่อตัวลงในระดับเดียวกับเหมยอิง แล ้วกุมมือข ้ารับใช้ไว้
อย่างแนบแน่นก่อนจะกล่าวความในใจออกมา
“ตอนนี้ฉนั ไม่มที พ่ี ง่ึ จริงๆ ทัง้ ยังไม่รูว้ า่ ท�ำไมถึงเข ้ามาอยู่ในร่างนี้
ได้ เมื่อตื่นขึ้นมาพบกับเหมยอิงเป็ นคนแรกก็หวังจะฝากเนื้อฝากตัว
ไว้กบั เธอแล ้ว ณ ที่แห่งนี้เธอคือคนคนเดียวที่จะท�ำให้ฉนั มีชีวติ รอด
คิดเสียว่าเรามีวาสนาต่อกันจึงได้พานพบเพือ่ เป็ นพีน่ อ้ งกัน”
แววตาสะท อ้ นความรู้สึก ของบ่า วรับ ใช้อ ย่ า งเหมยอิง ซาบซึ้ง
ในสิ่ง ที่พ ระสนมของนางพูด ยิ่ง นัก บ่า วรับ ใช้อ ย่ า งนางมีว าสนากับ
วิญญาณของคนตรงหน้า แมจ้ ะมิใช่ พระสนมของนางอีกต่ อไป แต่
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ชีวติ ในวังบ่าวรับใช้ย่อมต้องพึ่งบารมีของเจ้านาย หากจะให้ฝืนใจไป
รับใช้พระสนมคนอื่นที่มริ ู้ได้ว่าเป็ นคนใส่รา้ ยพระสนมของนางหรือไม่
นางคงกระวนกระวายใจยิ่งนัก เอาละ! เมื่อวิญญาณสตรีตรงหน้ามี
จิตใจดีอยู่มใิ ช่นอ้ ย นางก็จะยอมรับใช้ ขัดเกลาความเป็ นนางสนมแก่
นาง นางท�ำใจได้ เหมยอิงคนนี้กย็ อมถวายหัวรับใช้เจ้านายคนใหม่อย่าง
สุดหัวใจเช่นกัน
“ถา้ อย่างนัน้ ขา้ น้อยจะรับใช้นายหญิงอย่างสุดก�ำลังเลยเจ้าค่ ะ”
แววตาสะทอ้ นความเคารพ ยกย่องเชิดชูอะไรก็แลว้ แต่ ส่งทอดผ่าน
สายตามาสู่จิตใจดวงน้อยของพิชชาพร อย่างน้อยในสถานที่ท่แี ปลก
ประหลาดเช่นนี้ก็ยงั มีคนที่พ่งึ พาและไว้ใจได้หนึ่งคน เพียงคนเดียว
ก็เพียงพอแล ้ว
“ได้เลยเจีย่ เจีย และตอนนี้เม่ยเม่ยเริ่มหิวขึ้นมาแล ้ว”
หลังจากที่น างได้ล้ มิ รสอาหารจีนโบราณนัน้ ขอบอกไว เ้ ลยว่า
ขา้ วเปล่าแตกต่ างกับกับขา้ วเพียงจิก๊ โฉ่ วช้อนเดียว นอกนัน้ ขอให้มี
สิง่ ฉุดกระชากลากข ้าวลงท ้องไปได้กก็ นิ ไป อาหารหน้าตาดูหว่ ยแตกมาก
เช่นนี้หรือท�ำให ้คนกิน ในโลกของนางอย่างน้อยมันต้องแซ่บนัว รสชาติ
อีสานบ ้านเฮา ไม่กห็ วานมันกลมกล่อมตามฉบับแกงกะทิของภาคกลาง
พูดแล ้วก็อดน�ำ้ ลายสอออกมาไม่ได้ แต่ก็ดกี ว่าไม่มอี ะไรใหต้ กถึงทอ้ ง
อย่าบ่นให ้มากความเลยพิชชาพรเอ๊ย!
เมือ่ กินข ้าวเสร็จเรียบร้อย นางจึงล ้มตัวลงนอนใกล ้ๆ กับเหมยอิง
ในต�ำหนักเย็นทีน่ างฟื้ นขึ้นมาตอนต้น สถานทีแ่ ห่งนี้ช่างเงียบสงัดราวกับ
ป่ าช้าวัดดอน แม้ไม่ใช่มนั ก็ใกล ้เคียงอยู่ เพราะทีน่ ่คี งมีสนมชายาไม่นอ้ ย
ทีต่ อ้ งจบชีวติ ลง เหลือแต่ร่างไร้วญ
ิ ญาณน�ำออกไปฝังนอกวัง ซึง่ ประตู
ขนส่งก็อยูไ่ ม่ไกล เยื้องกับต�ำหนักเย็นนีเ่ อง ช่างเป็ นท�ำเลทองทีน่ ่าจับจอง
ท�ำธุ รกิจโลงเย็น หากมีไฟฟ้ าใช้เช่ นโลกปัจจุบนั นางจะคิดค่ าเช่ าอยู่
หลายต�ำลึง เก็บเอากับวังหลวงนี่ละ เพราะกว่าจะหามศพนางสนม
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ออกไปฝังก็ตอ้ งใช้เวลานานหลายวัน เกรงว่าจะมีสภาพไม่น่าดูนกั
เฮ้อ...หากเป็ นเช่นนัน้ กิจการโลงเย็นของนางคงไปได้ดี เพราะ
อย่างน้อยสนมนางในทีต่ อ้ งโทษประหารก็มอี ยูบ่ อ่ ยครัง้ จนเป็ นเรือ่ งปกติ
พิชชาพรนอนคิดเรื่องกิจการโลงเย็นไปได้สกั พักจึงเผลอหลับ
ตามเหมยอิงไปเฝ้ าเง็กเซียนฮ่องเต้อกี ราย แต่ดว้ ยภูมปิ ระเทศทีม่ ภี เู ขา
ปกคลุมโดยรอบท�ำใหอ้ ากาศตอนกลางคืนหนาวจับใจ สนมยศน้อย
ทีน่ อนกับพื้นไม้จงึ ควานหาผา้ ห่มรอบตัว แต่เมือ่ ไม่พบสิง่ คลายหนาว
นางจึงฝื นลืมตาพร้อมกับน�ำเก้าอี้ตวั ใหญ่มาต่อขาเพือ่ กระชากผ ้าแพรขาว
พระราชทานผืนน้อยลงมาคลีห่ ่มคลุมร่างกาย
‘อืม...ผา้ แพรนี้ฮ่องเต้อาจจะพระราชทานให้นำ� มาห่มคลายหนาว
ก็ได้ เสวีย่ ไฉเหรินคิดมากหรือเราคิดน้อยไปนะ’ พิชชาพรคิดอย่างขบขัน
แลว้ ลม้ ตัวลงนอนพลางคลีผ่ า้ ห่มแบ่งปันไปยังเจี่ยเจียที่นอนคุดคู อ้ ยู่
ข ้างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
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เจิ้งฝูสื่อไฉเหริน

ด้วย!”

“มีพระราชโองการ! เสวีย่ ไฉเหรินออกมารับพระราชโองการ

เสียงกัมปนาทดังกึกก้องไปทั่วบริเวณท�ำให้พชิ ชาพรผูต้ กอยู่ใน
หลุมลวงแห่งห ้วงนิทราถึงกับสะดุงตื
้ น่ ขึ้นมารับพระราชโองการอย่างงุนงง
“สนมเสวี่ยไฉเหริน ผูต้ อ้ งโทษประหารคดีทำ� คุณไสยสาปแช่ง
ฮองเฮา แต่เมือ่ ฟื้ นคืนมาอีกครัง้ ตามบัญชาของสวรรค์ เราจึงประทาน
นามให้ใหม่ว่าเจิ้งฝูสื่อผูพ้ ชิ ติ ความตาย ด�ำรงต�ำแหน่งไฉเหรินตามเดิม
แล ้วใหพ้ ำ� นักอยู่ในต�ำหนักเย็นเป็ นเวลาหนึ่งปี หรือจนกว่าจะส�ำนึกผิด
ได้ เพือ่ มิใหย้ ุ่งเกี่ยวกับฝ่ ายในเราจึงประทานครัวเล็กๆ ให ้ หากไม่มี
เหตุเ ดือ ดร้อ น แต่ ย่ า งกรายเข า้ เขตต�ำ หนัก พระสนมนางใด ถือ ว่า
ขัดพระราชโองการ ต้องโทษประหาร” ขันทีส่วนพระองค์ประกาศ
เสียงดังกึกก้อง ท�ำให ้พิชชาพรย่อตัวค�ำนับอย่างไม่สนั ทัดมากนัก
“เจิ้งฝู ส่อื น้อมรับพระราชโองการเพคะ...เอ่อ ท่านกงกง ขา้ มี
ข ้อข ้องใจอยู่นิดหน่อย รบกวนท่านตอบค�ำถามข ้าได้หรือไม่”
สนมผู้ได้รบั พระราชทินนามใหม่เขยิบตัวเขา้ ใกล้ขนั ทีประจ�ำ
พระองค์อกี ครัง้ พร้อมปล่อยค�ำถามในเชิงโยนหินถามทาง
“ถ ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง ข ้าน้อยจะตอบท่านขอรับ” นับว่าท่าทีของ
ขันทีผนู้ ้ ียงั คงความอ่อนน้อมต่อนางอยู่หลายส่วน
“หา้ มข ้ามิใหย้ ่างกรายไปใกล้ตำ� หนักของเหล่าสนมชายาอย่างนัน้
หรือ” สนมผู ถ้ ูกพระราชทานแพรขาวสามฉื่ อเลิกคิ้วถามด้วยกิริยา
นางหงส์ผูส้ ู งศักดิ์ ท�ำใหห้ รงกงกงสั่นเกร็งขึ้นอย่างบังคับตัวเองมิได้
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เขาจะกลัวนางท�ำไมกัน อย่างไรนางก็ไม่มวี นั ขึ้นไปอยู่ในต�ำแหน่ งที่
สู งกว่านี้ได้อีกแลว้ หรงกงกงปลอบใจตัวเองเบาๆ พร้อมกับค้นหา
โทนเสียงทีส่ ุภาพทีส่ ุดตอบค�ำถามนัน้
“ท่านเข ้าใจถูกต้องแล ้ว”
“แลว้ ขา้ จะเฉี ยดกรายเขา้ ใกล้ตำ� หนักเย็นได้อย่างไรเล่า หรือ
ท่านลืมไปแล ้วว่าขา้ ก็เป็ นพระสนมนางหนึ่งเช่นกัน” วาจายั่วยวนตอบ
กลับมาท�ำให้ขนั ทีประจ�ำพระองค์แอบนวดขมับเบาๆ พระสนมผูน้ ้ ีจงใจ
หยอกเย้าเขา หรือนางไม่สนั ทัดเรื่องการตีความกันแน่
“ข ้าล ้อเล่นน่าท่าน ขอบใจท่านมากทีส่ ่งข่าวดีแก่ข ้า ตัวข ้าเองไม่มี
ทรัพย์สนิ ติดตัวจึงมอบน�ำ้ ชาหนึ่งจอกเป็ นสิง่ ตอบแทนท่าน หวังว่าท่าน
คงมิรงั เกียจสนมต�ำ่ ต้อยผู้น้ ี” ถอ้ ยค�ำต่ อมาของนางท�ำใหห้ รงกงกง
ยิ้มออก นางกวนเบื้องล่างเพือ่ ดูท่าทีท่มี ตี ่อนาง ซึ่งกงกงผู้น้ ียงั รักษา
ความสุภาพเอาไว้ได้ นัน่ ถือว่าเขาเป็ นคนดีคนหนึง่ ทีเดียว มิน่าถึงปี นป่ าย
ขึ้นไปเป็ นขันทีประจ�ำพระองค์ได้อย่างองอาจ ฮ่องเต้ผู้นนั้ ก็ฉลาดเลือก
ข ้ารับใช้ยง่ิ นัก
“เป็ นพระคุณยิ่งแลว้ ขอรับ” เหมยอิงรินน�ำ้ ชาที่พกติดมาจาก
ต�ำหนักเก่าส่งให ้กงกงผูน้ นั้ พลางเห็นหัวคิ้วท่านขันทียน่ เข ้าหากันนิดหนึง่
นั่นถือว่าความพยายามประสบความส�ำเร็จลุลว่ งแล ้ว
“ขา้ น้อยขอลา” เจิ้งฝูส่อื ไฉเหรินโบกมือเบาๆ เป็ นการอนุ ญาต
กงกงและผองเพือ่ นจึงเดินกลับไปด้วยเสียงฝี เท ้าอันแผ่วเบา
เมื่อลับร่ างขันทีผูเ้ ป็ นใหญ่ เจิ้งฝู ส่อื ไฉเหรินจึงหันมามองหน้า
เจี่ยเจียของตนด้วยรอยยิ้มกรุม้ กริ่ม ด้วยสมแลว้ ซึ่งความปรารถนา
เบื้องต้น อย่างน้อยพรุ่งนี้นางก็ตอ้ งได้ชุดใหม่กบั ชาหอมๆ รสชาติดกี ว่า
ชาค้างปี ทด่ี ม่ื อยู่เช่นนี้เป็ นแน่

ณ ต�ำหนักหยางหยาง ฮ่องเต้ผู ้สูงศักดิส์ วมฉลองพระองค์พร้อม
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เสื้อคลุมมังกรสีดำ� ปักยกด้ายด้วยทองค�ำงดงามลวดลายมังกรหา้ เล็บ
อันเป็ นสัญลักษณ์เฉพาะของโอรสสวรรค์ ท�ำใหผ้ ูม้ องสบตาเข่าอ่อนได้
ง่ายๆ เมือ่ สัมผัสถึงรัศมีแห่งความสูงส่งทีแ่ ผ่กระจายอยู่ในอากาศ
“เรื่องทีใ่ ห้ไปจัดการเรียบร้อยดีหรือไม่” พระเนตรคมตวัดมอง
หรงกงกงอย่างหาค�ำตอบ ท�ำให้ผู้ได้รบั มอบหมายกระวนกระวายใจ
ยิง่ นัก
“เรียบร้อยดีพ่ะย่ะค่ ะ เพียงแต่ ตำ� หนักเย็นไม่มเี ครื่องอ�ำนวย
ความสะดวกสักชิ้น เมือ่ ครู่พระสนมออกมารับราชโองการยังต้องห่ม
ผา้ แพรขาวพระราชทานแทนผา้ ห่ม เมื่อคืนอากาศด้านนอกเย็นมาก
พระสนมจึง...” หรงกงกงชะงักอย่างจนปัญญาจะพูดต่อ ไม่รูจ้ ะเสกสรร
ปัน้ แต่งค�ำพูดใหด้ ูสวยหรูได้อย่างไร เมือ่ ค�ำพูดทีต่ ดิ อยู่ทร่ี ิมฝี ปากคือ
‘อนาถา’ จนน่าเห็นใจ
“ฮาๆ ๆ สภาพของนางคงดูมไิ ด้เลยใช่หรือไม่ กงกงคนสนิทของ
ข ้าถึงท�ำหน้ากระอักกระอ่วนยิง่ นัก” ฮ่องเต้ผู ้มากด้วยบารมีทรงพระสรวล
ออกมาอย่างส�ำราญพระทัย นัน่ ท�ำให ้หรงกงกงลอบถอนใจทีม่ ไิ ด้เผชิญ
กับแรงโทสะของพระองค์
“เมือ่ ครู่เจ้าบอกว่าเจิ้งฝูสอ่ื ไฉเหรินถึงกับห่มผา้ แพรพระราชทาน
ออกมารับราชโองการหรือ ช่างขวัญกลา้ เทียมฟ้ าเสียจริง” พระองค์
กดยิ้ม ที่มุม พระโอษฐ์เ ล็ก น้อ ยอย่ า งครุ่ น คิด ก่ อ นจะออกค�ำ สั่ ง กับ
องครักษ์ประจ�ำพระองค์
“เว่ยหมิน เจ้าช่ วยตามสืบเรื่องการท�ำคุณไสยใส่อดีตฮองเฮา
อีกครัง้ หนึ่งอย่างละเอียด ครัง้ ทีแ่ ล ้วมาเห็นจะจับได้แพะตัวอ้วนมากกว่า
ผู้รา้ ยตัวจริงเสียกระมัง นางสนมผูต้ อ้ งโทษประหารถึงลุกขึ้นมาทวง
ความยุ ติ ธ รรมเช่ น นี้ ” สายพระเนตรทอดยาวออกไปยัง ป่ าท อ้ ใน
พระต�ำหนักคล ้ายกับก�ำลังทรงคิดวางแผนบางอย่างอยู่ในพระทัย ส่วน
ขันทีรบั ใช้ได้แต่มองตามราชองครักษ์ท่เี ดินออกไปตามพระประสงค์
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อย่างรวดเร็วพลางครุ่นคิดว่า พระสนมผู้นนั้ โชคดีฟ้ ื นขึ้นมา หรือเป็ น
บัญชาจากสวรรค์ให ้ค้นหาผู ้กระท�ำความผิดตัวจริงมาลงโทษกันแน่
เฮ้อ...ยิง่ คิดยิง่ ปวดหัว
“เอ่อ...แล ้วพระสนมยังมีนำ�้ ใจตอบแทนข ้าน้อยด้วยชาหนึ่งจอก
พ่ะย่ะค่ะ ทว่ารสชาติของชานัน้ ไม่เหมาะสมแก่พระสนมแม ้แต่นอ้ ย ทัง้
เฝื่ อนและมีกลิน่ เหม็นหืนราวกับใบชาค้างปี ทส่ี มควรถูกโละทิ้งไปตัง้ แต่
ต้นปี แล ้วขอรับ” ถ ้อยค�ำของหรงกงกงท�ำใหพ้ ระขนงดกด�ำขมวดเข ้าหา
กันอีกครัง้ หนึ่ง ใบชาแห ้งค้างปี ? รสชาติเฝื่ อน? มีกลิน่ หืน? เป็ นไปได้
อย่างไรกัน ฝ่ ายในปล่อยปละละเลยหรือมีเจตนาจะกลั่นแกลง้ สนม
ยศต�ำ่ ต้อยกันแน่ เรื่องนี้หากพระองค์มยิ ่นื มือเขา้ ไปเกี่ยวขอ้ งสักครัง้
วังหลังคงมิสงบเสียที
“หรงกงกง อย่ างนัน้ เจ้าช่ วยสืบมาว่าใบชาค้างปี เหล่านัน้ ที่ขา้
ประทานแจกจ่ายข ้ารับใช้ถกู แบ่งสันปันส่วนไปทีใ่ ดบ ้าง ป่ านนี้เจิ้งฝูสอ่ื
นางคงคิดแช่งชักหักกระดูกขา้ ในใจว่าเลี้ยงดูพระสนมยศต�ำ่ ต้อยด้วย
สภาพอนาถาเช่ น นี้ แม แ้ ต่ ช ายัง เป็ น ของเก่ า เก็ บ เกรงว่า บ่า วรับ ใช้
ในต�ำหนักยังได้ด่มื ชาหอมระรื่นยิ่งกว่านางกระมัง” พระสุรเสียงแกม
พระสรวลสะท ้อนความตืน่ เต้นหลังจากอ่านฎีกาต่างๆ มากมายตัง้ แต่เช้า
เรื่องของนางคงคลายโทสะทีม่ ตี ่อฎีการ้องเรียนเรื่องไม่เป็ นเรื่องเช่นนัน้
ไม่มากก็นอ้ ย
“ข ้าจะออกไปเดินเล่นในสวนท ้อ เจ้ามิต ้องติดตามข ้าเป็ นเงาตามตัว
จงไปท�ำงานที่ได้รบั มอบหมายเสีย” จากนัน้ พระองค์จึงโยนมว้ นฎีกา
ลงบนกองทีอ่ ่านแล ้วเรียบร้อยพร้อมเดินเขา้ ไปหลังม่านโปร่งสีดำ� สลัก
ลวดลายมังกรห ้าเล็บสีทอง สร้างความน่าเกรงขามแก่หรงกงกงทุกครัง้
ทีเ่ ห็น
เมื่อหมดธุ ระหน้าที่ของเขาต่อฝ่ าบาทแลว้ หรงกงกงจึงสั่งงาน
ขันทีรบั ใช้อกี สามคนใหอ้ ยู่ถวายการรับใช้ฝ่าบาทอยู่ในต�ำหนัก ก่อนที่
จั้วเจีย 13

ตนจะออกตามสืบเรื่องราวใบชาเก่าค้างปี ทเ่ี ป็ นประเด็นขึ้นมา และเป็ น
อีกครัง้ ที่เขารู้สึกว่าเจิ้งฝู ส่ือไฉเหรินผู้น้ ีโชคดีย่ิงที่ฝ่าบาทสนพระทัย
เรื่องราวของนาง นางคงดีใจมากแน่ ๆ หากรู ว้ ่าบ่ายนี้ นางจะได้ร บั
ของพระราชทานระดับเดียวกับสนมขัน้ กุย้ เฟยขึ้นไปเท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั
“พระสนมเจิ้ง ฝู ส่ือ ไฉเหริ น ข า้ น้อ ยหม่ า กงกงขอรับ ” เสีย ง
ขันทีนอ้ ยวัยรุ่นร้องเรียกนางอยู่หน้าต�ำหนักเย็น ท�ำใหเ้ จิ้งฝู ส่ือเดิน
ออกมาต้อนรับขบวนขันทีขบวนเดียวกับเมือ่ เช้า ขาดเพียงหัวหน้าใหญ่
เท่านัน้ นางจึงตระหนักได้ว่าต�ำหนักเย็นที่เงียบเหงาดั่งป่ าช้าวัดดอน
กลับกลายเป็ นตลาดนัดเปิ ดทา้ ยขายของเมื่อขบวนช่ างหลายหมู่ของ
ส�ำนักพระราชวังเพิง่ เข ้ามาสร้างครัวให ้นาง ทัง้ ยังเคาะโป้ งป้ างอยูด่ ้านหลัง
ในขณะนี้
“มีธุระอะไรกับข ้าหรือท่านหม่ากงกง” เจิ้งฝูสอ่ื ไฉเหรินเดินออกมา
ต้อนรับพวกเขาทัง้ ยังห่มผา้ แพรขาวพระราชทานกันหนาวอยู่เช่นเคย
คงมิมผี ใู้ ดกล ้ากระท�ำเฉกเช่นนางอีกแล ้วในทั่วแคว ้นนี้
“ฝ่ าบาทรับสั่งใหน้ ำ� ชุดใหม่ท่อี บอุ่นมามอบใหแ้ ก่ท่านขอรับ ทัง้
เครื่องนอน แล ้วยังมีชาดอกท ้อพันปี ทพ่ี ระองค์ทรงเก็บดอกท ้อมาท�ำชา
ด้วยองค์เองมาประทานให ้ กระหม่อมต้องขอชาแหง้ ค้างปี นนั้ คืน คง
เป็ นการจัดส่งทีผ่ ดิ พลาดของห ้องเครื่อง โปรดอภัยด้วย”
เจิ้งฝูส่อื ซ่อนกิริยาเบิกตาโตด้วยอาการก้มหน้า แลว้ น�ำผมทัด
ใบหูอย่างเอียงอายพร้อมกับปัน้ หน้าใสซือ่ โต้ตอบขันทีนอ้ ยอย่างเกรงใจ
“ล�ำบากท่านแล ้วหม่ากงกง ฝ่ าบาทช่างพระทัยกวา้ งขวางยิ่งนัก
บารมี ข องพระองค์เ ผื่ อ แผ่ ม ายัง สนมต�ำ่ ต้อ ยเช่ น ข า้ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น
พระมหากรุณาธิคณ
ุ มากแล ้ว ทัง้ พระราชทานชุดใหม่แล ้วยังชาชัน้ เลิศ
เหล่านี้อกี ข ้า...ข ้าซาบซึ้งยิง่ นัก”
นางซุกซบใบหน้าบนไหล่ของสาวใช้คนสนิท กิรยิ าสั่นไหวน้อยๆ
นัน้ ท�ำให ้หม่ากงกงสงสารนางจับใจ หากนางผูน้ ้ ีไม่ฟ้ ื นขึ้นมา ร่างนางคง
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แหลกสลายอย่างไม่เป็ นธรรม บัดนี้ฝ่าบาทมีรบั สั่งให้สบื สวนพลิกคดี
ใหม่อีกครัง้ เมื่อ ได้ผู้รา้ ยตัวจริงสนมยศล่างอย่ างนางคงได้รบั การ
เลือ่ นยศปลอบใจอยู่หลายขัน้ นั่นคือเรื่องจริงของวังหลัง ยศของสนม
มีข้นึ มีลง อย่าได้รอิ า่ นท�ำตัวเหิมเกริมกับสนมยศต�ำ่ เพราะวันใดวันหนึ่ง
ที่นางขึ้นไปอยู่บนที่สูงส่ง ขันทียศต�ำ่ ต้อยเช่นพวกเขาจะสะเทือนกัน
เป็ นแถบๆ ท่านหรงกงกงได้กล่าวไว ้
ส่วนเจิ้งฝูส่อื ไฉเหรินตัวดีท่หี ม่ากงกงเขา้ ใจว่านางร้องไหเ้ สียใจ
กลับแอบยิ้มอย่างมีเลศนัยในแผนการเรียกร้องความสะดวกสบายของ
ตนเอง เดิมทีนางคิดว่าของพระราชทานคงจะมาในวันพรุ่งนี้ตอนเช้า
มิคาดคิดว่าจะมารวดเร็วในตอนบ่ายของวันนี้ ฝ่ าบาทคงกลัวว่านาง
จะสาปแช่งพระองค์จนเลยไปถึงตระกูลของพระองค์กระมัง
เฮ้อ...ผู ช้ ายฆ่ าได้แต่ หยามไม่ได้ มิว่ายุคไหนสมัยไหนก็ยงั คง
เป็ นเช่นนี้มเิ ปลีย่ นแปลง
“ข ้าซาบซึ้งในน�ำ้ พระทัยของฝ่ าบาทยิง่ นัก และท่านด้วยหม่ากงกง
ข ้ามิรูว้ า่ จะตอบแทนท่านเช่นไรดี มีเพียงแต่ชาล�ำ้ ค่าทีต่ อบแทนท่านได้
แต่มนั ยังมีปญ
ั หา...อยู่นิดหน่อยเท่านัน้ ”
น�ำ้ เสียงน่ าสงสารกอปรกับสายตาหม่นเศร้าท�ำใหห้ ม่ากงกงและ
พรรคพวกเริม่ ร้อนใจ อะไรท�ำให ้พระสนมงามพิสุทธิ์ดจุ ก้านหลิวทุกข์ใจ
ถึงเพียงนี้
“มีเหตุใดหรือพระสนม หากข ้าน้อยช่วยได้กจ็ ะช่วยท่านนะขอรับ”
เหวินกงกงทีน่ ่งิ เงียบดูทา่ ทีของพระสนมตอบโต้กบั หม่ากงกงอยูพ่ กั ใหญ่
ถามขึ้นอย่างข ้องใจ
“ขา้ และนางก�ำนัลมิรูว้ ่าจะชงชาชัน้ เลิศให้มีรสชาติดีและกลิ่น
หอมหวนได้อ ย่ า งไร” ค�ำ ตอบที่ได้ร บั จากปากของพระสนมท�ำ ให ้
เพื่อนพอ้ งขันทีกลัน้ ยิ้มจนสุดก�ำลัง พระนางช่างใสซื่อประดุจกิ่งหลิว
ยามเช้าเสียจริง แน่ นอนว่าเรื่องเช่นนี้ขนั ทีรบั ใช้เช่นพวกเขาต่างได้รบั
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การฝึ กฝนจนช�ำนาญ
เมื่อรอจนครัวพระราชทานเสร็จสมบูรณ์เวลาก็ล่วงเลยไปหนึ่ง
ก้านธู ปพอดี เจิ้งฝู ส่ือตัง้ วงคุยกับขันทีทงั้ สามอย่ างสนุ กสนาน แม้
ในตอนแรกพวกเขาจะเคร่งกฎระเบียบต่างๆ อยู่กต็ าม แต่ตอ้ งพ่ายแพ ้
แก่ลูกตือ๊ ของนางจนยอมเล่าเรื่องส่วนตัวจ�ำพวกบ ้านเกิดและครอบครัว
ของตน ท�ำใหน้ างรูว้ า่ ขันทีเหล่านี้เป็ นถึงบุตรขุนนางใหญ่โต บ ้างก็เป็ น
บุตรของบัณฑิตที่ยอมอุทศิ ชีวติ ปรนนิบตั ิเจ้านายชัน้ สู งทัง้ หลายในวัง
แทนการสร้างครอบครัวและสืบสายสกุลของตนเอง
“อื้ม...ชาดอกทอ้ พันปี ของท่านหม่ากงกงช่างเลิศรสยิ่งนัก” เมือ่
ครัวสร้างเสร็จ เมนู แรกคือชา และผูป้ ระเดิมท�ำครัวหาใช่แม่ครัวไม่
แต่เป็ นขันทีประจ�ำพระองค์ทงั้ สามของฮ่องเต้ทผ่ี ลัดกันส่งถ ้วยชาเลิศรส
ใหน้ าง ด้วยไม่มผี ู้ใดยอมกัน ช่างเป็ นศึกแห่งศักดิ์ศรีของขันทีตำ� หนัก
หยางหยางเสียจริง ส่วนนางกับเหมยอิงน่ะหรือ ลาภปากเบาๆ ค่ะ มีคน
ชงชาเลิศรสใหท้ ง้ั ที เราก็เป็ นฝ่ ายรอชิมน่ะสิ ถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็ นสวรรค์
บนดิน
“อย่างนัน้ พระสนมลองชิมชาของขา้ น้อยดู เถิด” เหวินกงกงส่ง
ถว้ ยชาใหน้ างอย่างเอาใจ แมแ้ ต่เหมยอิงยังมีโอกาสชิมชาของขันทีทงั้
สามท่านเช่นกัน
“อืม...รสเลิศยิง่ ชาของท่านกลิน่ หอมติดปลายลิ้นทีเดียว ใบชา
ชนิดเดียวกัน หากเปลีย่ นวิธชี งกลับได้กลิน่ และรสชาติต่างกัน เสมือน
เจ็ดวันในหนึ่งอาทิตย์ทต่ี ่างกันไป”
นางหลับตาพริ้มก�ำซาบกับรสชาติน่าทึง่ นัน้ พลันขันทีคนทีส่ าม
ซู กงกง ก็ย่ืนชาถว้ ยที่สามส่งใหน้ างได้ล้ มิ ลอง เมื่อน�ำ้ ชาสัมผัสกับ
ปลายลิ้นเรียว ดวงตาของนางก็เบิกกวา้ งขึ้นอย่างตกใจ หากสถานที่
แห่งนี้คือสนามแข่งขัน ชาถว้ ยนี้คงชนะเลิศนอกจากกลิน่ ติดปลายลิ้น
และปลายจมูกเมือ่ สู ดดมแลว้ รสชาติยงั ผสมผสานระหว่างความขม
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ของใบชาเข ้ากับความหวานของน�ำ้ ลูกทอ้ ทีท่ ่านซูกงกงบีบคัน้ อยู่เมือ่ ครู่
เพิม่ รสชาติและความหอมหวานแก่ชาถ ้วยนี้ข้นึ อีกเท่าตัว
“ช่างวิเศษยิง่ ! รสชาติดั่งน�ำ้ ทิพย์สวรรค์ ชาของท่านเลิศรสยิง่ นัก
จนข ้าเริม่ หนักใจอีกแล ้ว” ถ ้อยค�ำอันสร้างปริศนาคาใจแก่เหล่าขันทีทำ� ให ้
พวกเขารูส้ กึ ไม่สบายใจอีกครัง้
“ท่านหนักใจสิง่ ใดหรือพระสนม หากข ้าน้อยช่วยได้จะช่วยอย่าง
สุดความสามารถ”
“ข ้าเกรงว่าจะไม่มโี อกาสได้ล้มิ รสชาชัน้ เลิศเช่นนี้อกี น่ะสิ ข ้าอยูใ่ น
ต�ำหนักเย็นจะมีผใู้ ดเข ้ามาให ้ความสนใจ ทัง้ ยังออกไปขอของอร่อยจาก
โรงครัวก็มไิ ด้ เหมยอิงท�ำได้เพียงแต่กบั ข ้าวธรรมดาสามัญเท่านัน้ ” นาง
กะพริบตาปริบๆ อย่างน่าเห็นใจ ขันทีทงั้ สามจึงมองตากันแล ้วพยักหน้า
รับอย่างปลงใจ
“ขา้ น้อยจะผลัดกันมาชงชาและท�ำอาหารแก่พระสนมเองขอรับ
อย่าได้กงั วลไป ท่านมีจิตใจเมตตา ขา้ น้อยจะมิลมื บุญคุณของท่าน
เช่นกัน”
“เมตตาอะไรกัน พวกท่านต่างหากทีเ่ มตตาสนมผูก้ ระหายอย่าง
ข ้า หากไม่มพี วกท่าน ข ้าจะมีโอกาสชิมชาเลิศรสเพียงนี้หรือ”
นางแจกจ่ายรอยยิ้มให ้แก่ขนั ทีทง้ั สามอย่างเท่าเทียม จนหนุ่มน้อย
ในร่างขันทีถงึ กับเขินอายหน้าแดงเป็ นแถบๆ ‘ขันทีนอ้ ยเอ๋ย พวกเจ้า
ติดบ่วงของข ้าแล ้ว ข ้าจะได้มขี องอร่อยตกถึงท้องวันละสามเวลา คงต้อง
ขอบพระทัยฝ่ าบาททีค่ ดั เลือกขันทีคุณภาพเหล่านี้ มารับใช้’ ซึ่งนาง
ก็แอบเกณฑ์พวกเขาเข ้าพรรคของตนเองอย่างหน้าด้านมิอายฟ้ าอายดิน
เช่นกัน
“มันผิดกฎอยู่นะพวกท่าน ที่จะมารับใช้นางสนมยศต�ำ่ เช่นขา้ ”
นางทักท ้วงเล่นตัวจนพองามอีกนิดหนึ่ง
“ต�ำหนักเย็นแห่งนี้ฝ่าบาทหา้ มผู้ท่ไี ม่เกี่ยวขอ้ งย่างกรายเขา้ มา
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เด็ดขาด ส่วนพวกเราได้รบั อนุญาต เราจะผลัดเปลีย่ นมารับใช้พระสนม
ย่อมเป็ นเรื่องปกติ ไม่มผี ใู้ ดรูห้ รอกว่าพวกเราเข ้ามาท�ำอะไรในนี้”
เจิ้งฝูสอ่ื ยิ้มจนตาหยีอย่างดีใจพร้อมกับจิบชาเพิม่ อีกอึกหนึ่ง
“ใครว่าไม่มผี ู้ใดรูว้ า่ พวกเจ้าแอบมาอูง้ านในนี้!”
เสียงกัมปนาทดังขึ้นอีกครัง้ จนบางครัง้ เจิ้งฝูสอ่ื ก็ไม่เข ้าใจว่าทีน่ ่ี
ท�ำไมคนต้องมายืนตะโกนในต�ำหนักของนางด้วย เงียบเป็ นป่ าช้าวัดดอน
เยีย่ งนี้ แค่พดู ธรรมดาสามัญก็ได้ยนิ ไปยังครัวหลังต�ำหนักแล ้วกระมัง
“ท่าน!” ขันทีทงั้ สามหน้าซีดเมือ่ รับรูว้ า่ ใครยืนเท ้าประตูตำ� หนักเย็น
ด้วยท่ าทีน่าเกรงขามแผ่ ไอสังหารอ่ อนๆ มาทิ่มแทงร่ างพวกเขาจน
เลือดซิบ
“ข ้าองครักษ์คนสนิทของฮ่องเต้ นามว่าเว่ยหมิน พวกเจ้ารีบกลับ
ต�ำหนักหยางหยางบัดเดีย๋ วนี้ ฝ่ าบาทก�ำลังตามหาตัวพวกเจ้าอยู่ ช่าง
ไม่รูง้ านกันเสียจริง!”
ดวงตาคมดุตวัดมองขันทีนอ้ ยทัง้ สามทีก่ ลายร่างเป็ นกวางน้อย
ไร้เดียงสา พากันท�ำความเคารพนางอย่างลวกๆ พร้อมคลานออกนอก
ต�ำหนักเย็นไปอย่างทุลกั ทุเล เหลือเพียงนาง! เหมยอิงก็หายไปเช่นกัน!
หวังว่าองครักษ์อกผาย ไหล่ผง่ึ หน้าตึงเปรีย๊ ะคนนี้คงไม่ฆ่านางทิ้งกระมัง
นางยังเป็ นนางสนมอยู่นะ!
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3

องครักษ์หน้าปาน

เจิ้งฝูสอ่ื ไฉเหรินรีบวางถ ้วยชาดอกท ้อสูตรพิสดารของซูกงกงลง

อย่างจนใจ ท่าทีของนางนัน้ แลดูแช่มช้อยอ่อนโยนราวกับกิง่ หลิวต้องลม
ในฤดูลช่ี ่นุ หากในใจของนางกลับตรงกันข ้ามกับกิรยิ าภายนอกยิ่งนัก
เพราะนอกจากจะอกสั่นขวัญแขวนแลว้ ยังต้องคอยระวังท่าทีมใิ ห ้
ตื่นตระหนกจนกลายเป็ นเรื่องตลกแก่องครักษ์ผนู้ ้ ี
“ท่านองครักษ์เว่ยหมิน ท่านได้รบั อนุ ญาตใหเ้ ขา้ มายังต�ำหนัก
ของสนมเยี่ยงข ้าแล ้วหรือ ถึงแมย้ ศข ้าจะต�ำ่ ต้อยหากยังด�ำรงต�ำแหน่ง
สนมของฮ่ องเต้ การกระท�ำของท่านมิข้ นึ ชื่อว่าล่วงเกินคงไม่มคี ำ� ใด
เปรียบเทียบได้” ประโยคยาวที่สุดที่นางคิดจะตอบโต้กบั องครักษ์
จอมเย็นชาผูน้ ้ ีหลุดออกไปจากปากได้ นางก็ตอ้ งลองดูปฏิกริ ยิ าโต้ตอบ
ของคนตรงหน้าว่าจะแก้ต่างให ้ตนเองอย่างไร
“ทูล...พระสนม ข ้าได้รบั อนุญาตให ้เข ้ามายังอาณาเขตต�ำหนักเย็น
เพือ่ ดูแลความเรียบร้อย ทัง้ ยังควบคุมท่านมิใหย้ ่างกรายออกนอกเขต
พระต�ำหนัก หรือว่าท่านลืมไปแล ้วว่าท่านมิได้สูงส่งเช่นเดิม หากมีฐานะ
เป็ นดั่งนักโทษคนหนึ่ง”
นางลอบมองใบหน้าของบุรุษตรงหน้ากลับพบว่าเขาเป็ นบุรุษ
รู ปงามทีเดียว แต่น่าเสียดายที่มปี านแดงพาดอยู่บนแก้มฝั่งซา้ ย แม ้
จะดูเหมือนเป็ นต�ำหนิ หากลองมองดูดๆี แล ้วนางกลับคิดว่าปานนัน้
ช่วยส่งเสริมใบหน้าให ้ดูคมเข ้มขึ้นอีกเท่าตัว อ้อ! แล ้วยังมีสง่ิ ทีเ่ ป็ นต�ำหนิ
อีกสิง่ หนึ่ง นั่นคือวาจาโอหังทีน่ ่าตบสั่งสอนนั่นเอง!
“ข ้ามิกล ้าๆ เหตุใดท่านถึงคิดว่าข ้าจะกระท�ำเรือ่ งโง่เขลาให ้ตนเอง
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เดือดร้อนกันเล่า องครักษ์เช่นท่านถือโอกาสในโชคร้ายของข ้ากล่าววาจา
โอหัง ทัง้ ยังดูถกู ข ้าอีก ท่านมิคดิ ว่าตนก�ำลังดูถกู ฮ่องเต้ไปด้วยหรือ”
นางตีหน้าซื่อตอกกลับบุรุษผู้มปี านแดงอย่างไม่เกรงกลัว ผู้ใด
ดูถกู นางสนมเท่ากับดูถกู ฮ่องเต้ทเ่ี ลือกสตรีเบาปัญญามาเป็ นสนม แม ้
จะเป็ นเรือ่ งจริง หากหาใช่เรือ่ งทีส่ มควรพูด นัน่ ถือว่าคนผูน้ นั้ ก็ไร้สมอง
ตรึกตรองความคิดความอ่านเช่นกัน!
“หึๆ ๆ ข ้าคงต้องเริม่ มองท่านเสียใหม่ด ้วยวาจาลดเลี้ยวหลอกด่า
ข ้า ทัง้ ยังมีความสามารถหลอกใช้ขนั ทีให ้ชงชาแสนอร่อยให ้ ช่างน่านับถือ
ยิ่ง” เว่ยหมินประสานมือระดับอกคารวะนางอย่างลอ้ เลียน เจิ้งฝูส่อื
ไฉเหรินก็ไม่นอ้ ยหน้า ตีหน้าซื่อตาใส ย่อตัวท�ำความเคารพกลับด้วย
ทีท่าน่าหมั่นไส ้ ท�ำให ้องครักษ์หนุ่มกระตุกยิ้มหนึ่งครัง้ บนใบหน้า ดูท่า
เขาคงต้องมาต�ำหนักเย็นทุกวันเพือ่ ลับฝี ปากกับนางกระมัง ถือเป็ นการ
ผ่อนคลายได้อกี วิธหี นึ่ง
เขาเดินผ่านหน้านางมานั่งแทนที่ท่นี างเพิง่ ลุกมา ท�ำใหเ้ จิ้งฝูส่อื
ตระหนักได้ถงึ ส�ำนวนไทยเก่าเก็บว่า ‘ลุกแล ้วเสียม ้า’ ทีน่ ำ� มาล ้อเล่นกัน
ว่า ลุกจากที่นั่งแล ้วกลับโดนคนอื่นนั่งแทนที่อย่างหน้าด้านๆ สายตา
พิฆาตส่งให ้เขาราวกับส่งใบมีดนับพันทิม่ แทงเขาให ้เป็ นผง หากคนตัวโต
ยังมิสะดุงสะเทื
้ อน ทัง้ ยังหน้าด้านยกถ ้วยชาของนางขึ้นจรดริมฝี ปากและ
กรอกชารสเลิศลงท ้องอย่างมิเกรงใจนาง! มันน่าด้านหน้าทนเกินไปแล ้ว!
“ท่ า น!” เจิ้ง ฝู ส่ือ ไฉเหริน มองการกระท�ำ อัน อุก อาจนัน้ อย่ า ง
ตกตะลึง พร้อมกับก่นด่าในใจ แมแ้ ต่ฮ่องเต้ยงั ไม่จบิ ชาถว้ ยเดียวกับ
นางสนมเลย แล ้วเขาขวัญกล ้าเทียมฟ้ ามาจากทีใ่ ด ถึงบังอาจกระท�ำการ
ล่วงเกินนางราวกับสตรีชนั้ ต�ำ่ เช่นนี้
“บังอาจยิง่ นัก! ท่านไม่คดิ ว่าการกระท�ำของท่านเป็ นการล่วงเกิน
ข ้าบ ้างหรือ” เจิ้งฝูสอ่ื ทีต่ อนนี้โทสะท่วมท ้นจนบันดาลให้ใบหน้าของนาง
แดงก�ำ่ ซับสีเลือด
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“จืดสนิท” เขาวางถ ้วยชาลงกับโต๊ะไม ้พร้อมกับถอนหายใจออกมา
ด้วยท่าทียั่วยวนกวนโทสะ กิรยิ าเช่นนัน้ ยิง่ ท�ำให้ชพี จรของนางเต้นแรง
ขึ้น เกรงว่าเสน้ เลือดบนขมับของนางจะปริแตกเสียก่ อนเพราะท่าที
อันโอหังเยีย่ งนัน้
“เจ้า! นั่นคือชาเลิศรสที่ฝ่าบาทประทานใหแ้ ก่ ขา้ เจ้านัน้ มีตา
แต่หามีล้นิ รับรสทีถ่ กู ต้อง จงดืม่ ชาแห ้งค้างปี ไปเถิดจึงเหมาะสม!” นาง
พยายามควบคุมตนเองไม่ใหเ้ ต้นไปตามที่เขาต้องการมากนัก แมจ้ ะ
หลุดโทสะออกไปมากแล ้วก็ตาม
“จริงหรือ ไอ้หยา! หากข ้าพูดออกไปคงเป็ นการล่วงเกินน�ำ้ พระทัย
ของฮ่องเต้เสียแล ้ว เฮ้อ...ข ้าต้องขอตัวก่อนนะพระสนม ป่ านนี้ฝ่าบาท
คงตามตัวขา้ อยู่ อ้อ! ท่านอย่าลืมว่าขา้ จับตามองท่านอยู่ พระสนม
ไหวว้ านขันทีรบั ใช้ของฮ่องเต้บา้ งคงไม่เป็ นไร หากเรียกใช้ตามใจชอบ
ถือว่าผิดกฎ ท่านคงมิอยากถูกลงโทษหนักกว่านี้กระมัง นี่กพ็ ำ� นักอยูใ่ น
ต�ำหนักเย็นแล ้วเพือ่ ให ้ท่านได้สำ� นึก”
‘เจ้าด่ าขา้ ! แก! ไอ้องครักษ์หน้าปาน! ปี ศาจจิ้งจอกหน้าตาย!
อย่าให้มโี อกาสทีเ่ จ้าผิดพลาดสะดุดหางตนเองลม้ บา้ งนะ ขา้ จะคอย
กระทืบซ�ำให
้ ้จมดินเสียเลยทีเดียว!’
“ขอบคุณในค�ำแนะน�ำ ข ้าส�ำนึกอยู่ทกุ วันในความผิดทีข่ ้ามิได้ก่อ
จนต้องล�ำบากอยู่ ในต�ำหนักเย็นเช่ นนี้ ท่านต่ างหากที่ตอ้ งสืบความ
หาตัวคนร้ายตัวจริงมารับโทษ อย่างไรก็ต ้องล�ำบากท่านแล ้ว ทีต่ ้องทุม่ เท
เพือ่ ให ้ข ้ารอดพ ้นจากบ่วงความทุกข์เช่นนี้”
นางย่อตัวขอบคุณอย่างเสแสร้ง ทัง้ ยังกล�ำ้ กลืนความแค้นต่อบุรษุ
ตรงหน้าลงท ้องเพือ่ ตีหน้าซือ่ ได้อย่างแนบเนียน แล ้วยังตอกย�ำ้ ถึงสถานะ
ของคนตรงหน้าว่าตนเองมีหน้าทีส่ บื สวนตามพระบัญชา หาใช่มาระราน
นางทีข่ ้นึ ชื่อว่าเป็ นสตรีของฮ่องเต้เช่นนี้!
ท่าทีกดยิ้มลงทีม่ มุ ปากของเขาช่างยัว่ ยวนโทสะของนางเป็ นครัง้ ที่
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ร้อย ก่ อนจะเดินหายไปจากต�ำหนักเย็นของนางอย่างรวดเร็ว เมื่อ
อารมณ์ของนางคงที่แลว้ จึงนั่งทบทวนสิ่งที่ได้โต้ตอบกับองครักษ์ผู้น้ ี
ได้ใจความหลายประการ ทัง้ ตักเตือนนางเรื่องเรียกใช้คนมั่วซั่ว แต่จะ
โทษนางได้เช่นไร ในเมือ่ พวกเขาขันอาสามาเอง
และนางยังได้รูอ้ ะไรดีๆ อีกว่า การทีน่ างอยู่ในต�ำหนักเย็นแห่งนี้
ยังมีคนคอยตามดูอยู่ทกุ ฝี กา้ ว หากจะกระท�ำการสิง่ ใดให ้ระวังตัว นาง
จึงสับสนกับท่าทีของบุรุษปานแดงผูน้ ้ ียง่ิ นัก ว่าเขามาทีน่ ่ีนอกจากเข ้ามา
ขับไล่ขนั ทีแลว้ ยังมีเจตนาทัง้ ต่อว่าทัง้ ตักเตือนนางอีก เขามาดีหรือ
มาร้าย หรือเพียงแค่มาแสดงตนแก่นางเท่านัน้ เรื่องนี้คงต้องใช้เวลา
ขบคิดอีกยาวนานใหล้ ะเอียดถี่ถว้ น แต่ตอ้ งยอมรับว่าวินาทีท่เี ขายก
ถ ้วยชาขึ้นจิบ หัวใจของนางกระตุกไปวูบหนึ่งดั่งลมพัดผ่านแล ้วหายไป
ซึ่งนางก็สรุปเอาว่าคงเป็ นเพราะตกใจกับการกระท�ำอันอุกอาจของเขา
เท่านัน้ เห็นทีนางคงต้องเขียนจดหมายร้องเรียนองครักษ์ผนู้ ้ ตี ่อฝ่ าบาท
เสียบา้ ง มิเช่ นนัน้ คงเหิมเกริมก�ำเริบรังแกนางเพื่อความสนุ กสนาน
ส่วนตัวไม่มที ส่ี ้นิ สุดเป็ นแน่!

เช้าวันต่อมา ต�ำหนักหยางหยางเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เช้า เมือ่ มี

จดหมายลับจากนางสนมผู ้ต้องโทษกักบริเวณอยูใ่ นต�ำหนักเย็น ใจความ
เขียนร้องเรียนองครักษ์เว่ยหมินทีส่ ร้างความร�ำคาญใจแก่นาง
“ฮาๆ ๆ นางช่างขวัญกล ้าเทียมฟ้ าเสียจริง! ถึงกับเขียนจดหมาย
ร้องเรียนองครักษ์ส่วนพระองค์ เว่ยหมิน เจ้าไปท�ำสิง่ ใดระคายใจนาง
กันเล่า” พระสุรเสียงเจือขบขันตรัสถาม ท�ำใหเ้ ว่ยหมินผู้มปี านแดงบน
แก้มขวาทีก่ ม้ หน้าขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
‘ช่างกล ้า!’
“แล ้วยังมีเจ้าขันทีทงั้ สามอีกที่อุทศิ ตนชงชาแก่นาง ขา้ เขา้ ใจใน
ความหวังดีของพวกเจ้า ขา้ จะประทานรางวัลใหค้ นละร้อยต�ำลึงเพื่อ
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ตอบแทนที่อยู่เป็ นเพื่อนนาง ถูกลงโทษเพราะโดนใส่รา้ ย ทัง้ ยังถูก
กักบริเวณ คงจะเหงามิใช่นอ้ ยเลย...ว่าแต่พวกเจ้าเห็นองครักษ์เว่ยหมิน
ไปยังต�ำหนักเย็นบ ้างหรือไม่” ฮ่องเต้ผู ้สูงศักดิ์พระพักตร์ขรึมลงแล ้วถาม
ขันทีทงั้ สองอย่างต้องการหาความผิด
“เอ่อ...พบพ่ะย่ะค่ะ ข ้าจ�ำปานแดงยังแก้มซา้ ยของท่านองครักษ์
เว่ยหมินได้อย่างแม่นย�ำ ทัง้ ท่านยังเตือนสติกระหม่อมทัง้ สามให ้ท�ำหน้าที่
ของตนมิใหบ้ กพร่องด้วยพ่ะย่ะค่ะ” ขันทีนอ้ ยกล่าวความจริงออกมา
ทัง้ ยังปกป้ องเว่ยหมินอยู่กลายๆ นั่นถือว่าสุดความสามารถของขันที
ผู ้น้อยแล ้วเช่นกัน
“พวกเจ้าออกไปได้ ดูเหมือนหลักฐานจะมัดเจ้าไม่หลุดเสียแล ้ว
เว่ยหมิน” ฮ่องเต้ผูท้ รงธรรมทัง้ ยังเคร่งขรึมอยู่เป็ นนิจเบนสายตามายัง
เขาอย่างคาดคัน้ เว่ยหมินถึงกับหาขอ้ สงสัยกับตนเองว่า สิ่งใดท�ำให ้
พระองค์ทรงขี้เล่นหยอกลอ้ ขึ้นถึงสามส่วน หรือราชกิจของพระองค์
มากเกินไปกันแน่
“กระหม่อ มต้อ งขอทู ล ว่า ปานแดงของกระหม่อ มนัน้ อยู่ แ ก้ม
ด้านขวาพ่ะย่ะค่ะ” หลังจากกล่าวความนัยจบสิ้นองครักษ์ประจ�ำพระองค์
จึงท�ำความเคารพแล ้วเดินออกจากต�ำหนักหยางหยางไปอย่างรวดเร็ว
หากจะมีใครคาดไม่ถงึ คงจะเป็ นบุรษุ สูงศักดิ์ผู ้พ่ายให ้แก่ปานแดงซีกแก้ม
เดียวกระมัง...
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