48
วางยาพิษ

ฮองเฮาประชวร ฮ่องเต้ย่อมแวะไปดูอาการทุกวัน ทว่าหลังจาก
เยี่ยมเสร็จก็จะขมวดคิ้วแน่นขึ้นอีกเล็กน้อยทุกครา เนี่ยอู๋ซวงเข้ามาฝนหมึก
ให้เซียวเฟิ่งหมิงก็เห็นพระองค์อ่านหนังสือฎีกาฉบับหนึ่งอย่างคร�่ำเคร่ง นาง
จึงไม่กล้ารบกวน ได้แต่ยืนเงียบๆ อยู่ด้านล่างแท่นพระที่นั่ง รอให้อีกฝ่าย
มองเห็นตน แต่รออยู่นานสองนานก็ไม่มีเสียงเรียกสักที พอนางเงยหน้าขึ้น
ถึงได้พบว่าแม้ดวงตาพระองค์จะจับจ้องอยู่ที่หนังสือฎีกา แต่ใจกลับลอย
ไปไกล ไม่ได้พลิกหน้าหนังสือฎีกาฉบับนั้นอยู่เป็นนาน
"ฝ่าบาทเพคะ" นางก้าวเข้าไปส่งเสียงเรียกอย่างอดใจไม่อยู่
เซียวเฟิ่งหมิงดึงสติคืนมาแล้ววางหนังสือฎีกาลง นวดขมับพลางกล่าว
ด้วยรอยยิ้ม "เจ้ามาแล้วหรือ พอดีนัก เรารู้สึกเพลียๆ เจ้าอ่านฎีกาให้เรา
ฟังที"
นางเห็นใบหน้าฮ่องเต้หมองคล�้ำคล้ายฉาบด้วยเงาด�ำชั้นหนึ่งก็รู้ว่า
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พระองค์ต้องเหน็ดเหนื่อยมาตลอดหลายวันนี้ จึงสืบเท้าเข้าไปเลือกฎีกา
ฉบับหนึ่งขึ้นมา ครั้นอ่านไปได้สองสามฉบับเซียวเฟิ่งหมิงซึ่งเอามือหนุน
หน้าผากไว้กลับหลับไปเสียแล้ว นางถอนใจเฮือกหนึ่ง หยิบเสื้อคลุมมา
ห่มให้
เซียวเฟิ่งหมิงขยับตัวเล็กน้อยพร้อมกุมมือนางไว้ "ฮองเฮา..."
เนี่ยอู๋ซวงลอบถอนใจ ดึงมือคืนมาเบาๆ แม้จะอยู่ในห้วงนิทรา แต่คิ้ว
พาดเฉียงยังคงขมวดมุ่นคล้ายมีเรื่องกลัดกลุ้มใจหาทางออกไม่ได้ นางเฝ้า
รออยู่ด้านข้างอย่างสงบนิ่ง ผ่านไปราวครึ่งชั่วยามกว่าเซียวเฟิ่งหมิงจะตื่นขึ้น
พระองค์นวดขมับไปมาเบาๆ พอเหลือบตาขึ้นก็เห็นหญิงสาวยืนอมยิ้ม
อยู่ข้างๆ
สีหน้าฮ่องเต้ฉายแววซาบซึ้งออกมาอย่างสุดระงับ พระองค์กอดนาง
ไว้ในอ้อมอก พร้อมเอาปลายคางคลอเคลียกับหน้าผากนวลเนียน กล่าวอย่าง
ทอดถอนใจ "ท�ำให้เจ้าต้องล�ำบากมารอเราตื่น"
เนี่ยอู๋ซวงพิงซบแผงอกกว้าง ฟังเสียงหัวใจเต้นหนักแน่นทรงพลัง
ก่อนพูดขึ้นเสียงแผ่วๆ "ฝ่าบาททรงละเมอตรัสหาคนผู้หนึ่ง..."
เซียวเฟิง่ หมิงหลากใจน้อยๆ เชยคางนางขึน้ และเอ่ยถาม "เป็นใครกัน"
"ฮองเฮาเพคะ..." นางมองตาพระองค์ขณะกล่าวเสียงเนิบ
ดวงตาสีดำ� เข้มขรึมลง เซียวเฟิง่ หมิงปล่อยมือนางช้าๆ ผ่านไปครูใ่ หญ่
ถึงถามขึ้น "เราเรียกหาฮองเฮาจริงๆ หรือ"
เนี่ยอู๋ซวงพยักหน้า
พระองค์นวดขมับไปมา "เรายังพูดอะไรอีกบ้าง"
"ฝ่าบาทเพียงตรัสว่า 'ฮองเฮา' ค�ำเดียวเพคะ..." นางจับตาดูสีหน้า
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อีกฝ่ายอย่างละเอียด "พักนี้ฝ่าบาททรงพะวักพะวนอยู่กับเรื่องฮองเฮาใช่หรือ
ไม่เพคะ ถึงได้ทรงเก็บไปสุบิน"
แววตาของเซียวเฟิ่งหมิงปนเปไปด้วยความรู้สึกหลายหลาก มองนาง
แวบหนึ่งแล้วไพล่ถามไปอีกเรื่อง "ซวงเอ๋อร์...เราละเมอเรียกหาฮองเฮา
เจ้าไม่โกรธหรือ"
นางยิ้มน้อยๆ และส่ายหน้า "ไม่เพคะ ฝ่าบาทกับฮองเฮาทรงเป็น
คู่ทุกข์คู่ยากกันมานานหลายปี เวลานี้ฮองเฮาประชวร ฝ่าบาททรงห่วงใย
ก็เป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลอยู่แล้วเพคะ"
เซียวเฟิ่งหมิงมองดวงตาคู่งามที่แวววาวลึกล�ำ้ อยู่เป็นเวลานานกว่าจะ
ถอนหายใจ "พักนี้ฮองเฮาป่วยหนักมาก เมื่อครู่เราฝันเห็นนาง..." พระองค์
โบกมือไปมา "ช่างเถอะ อย่าเอ่ยถึงเรื่องนี้เลย เจ้าอ่านฎีกาให้เราฟังต่อ
แต่ถ้าเหนื่อยก็ไปพักได้ คืนนี้เจ้าอยู่ค้างคืนที่วังกานลู่กับเราก็แล้วกัน"
แม้จะเห็นแววกังวลที่แฝงอยู่ในใบหน้าเรียบเฉยสงบนิ่งของฮ่องเต้ยัง
ไม่จางหายไป เนี่ยอู๋ซวงก็สะกดความเคลือบแคลงมากมายร้อยแปดในใจ
เอาไว้ หยิบหนังสือฎีกาขึ้นมาและเปล่งเสียงอ่านไปช้าๆ
ราตรีนั้นเนี่ยอู๋ซวงค้างคืนอยู่ในวังกานลู่ จะเป็นเพราะเซียวเฟิ่งหมิงมี
ความในใจ หรือว่าอ่อนเพลียเหนื่อยหน่ายก็สุดจะรู้ได้ พระองค์ไม่ได้เล้าโลม
คลอเคลียไม่ห่างอย่างเช่นที่ผ่านๆ มา นางอิงแอบอยู่ในอ้อมอกกว้าง
มองตาอีกฝ่ายพลางถาม "ฝ่าบาทมีเรื่องในพระทัยหรือเพคะ"
เซียวเฟิ่งหมิงตระกองกอดนางไว้ จูบเบาๆ บนหน้าผากแล้วตอบสั้นๆ
"ไม่"
"แต่เห็นชัดว่าฝ่าบาททรงมีเรื่องในพระทัย" หญิงสาวเบี่ยงหลบจุมพิต
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จนทั้งสองผละห่างจากกัน นางถามอย่างดึงดัน "ทรงเป็นห่วงฮองเฮาใช่
หรือไม่เพคะ"
ภายในต�ำหนักมีแสงร�ำไร ดวงตาสีด�ำเข้มขรึมของเซียวเฟิ่งหมิงมอง
นางอยู่เนิ่นนานก่อนลุกขึ้นนั่ง "ที่เราเป็นห่วงคืองานราชกิจ"
"งานราชกิจ?!" ในใจเนีย่ อูซ๋ วงบังเกิดอารมณ์ขนุ่ เคืองขึน้ มาระลอกหนึง่
อย่างบรรยายไม่ถูก นางลุกพรวดขึ้นนั่ง กอดผ้าห่มผืนบางไว้กับอก ดวงหน้า
งามล�ำ้ ประดับด้วยรอยยิม้ กระด้างขณะกล่าวขึน้ "ฝ่าบาททรงเป็นห่วงฮองเฮา
อย่างเห็นได้ชดั นีม่ ใิ ช่เรือ่ งน่าอับอายอันใด ฝ่าบาททรงจ�ำเป็นต้องตอบหม่อมฉัน
อย่างขอไปทีเช่นนี้ด้วยหรือเพคะ"
"ฮองเฮาก็คืองานราชการแผ่นดิน" เซียวเฟิ่งหมิงกลับไม่โมโหโกรธา
เสียงพูดเรียบเรื่อยรื่นหูสะท้อนก้องอยู่ในต�ำหนักโล่งกว้าง "เรามิได้โกหกเจ้า
เรื่องที่เราไม่อยากพูด เราไม่เคยเอาค�ำเท็จมาหลอกลวงเจ้า"
ถ้อยค�ำนี้คล้ายดั่งน�้ำเย็นอ่างหนึ่งราดรดลงมา ท�ำให้เนี่ยอู๋ซวงที่ก�ำลัง
โกรธเกรี้ยวได้สติในทันที ด้านในม่านบนแท่นบรรทม นางมองเซียวเฟิ่งหมิง
พลางทวนค�ำเสียงพึมพ�ำ "ฮองเฮาก็คือ...งานราชการแผ่นดิน?"
รอบด้านถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดเสมือนท้องทะเลอันมืดมนอนธการ
นอกจากดวงตาเป็นประกายวิบวับคู่นั้นของฮ่องเต้แล้ว นางก็เห็นสีหน้า
พระองค์ไม่แจ่มแจ้ง ทั้งสองประสานสายตากันในความมืด หากแต่ไม่รู้ว่า
จะเอื้อนเอ่ยอะไร
ใต้แสงสลัวๆ ภายในต�ำหนัก เซียวเฟิง่ หมิงลงจากแท่นบรรทม เรือนผม
ยาวเหยียดแผ่สยายคลุมไหล่ บนตัวสวมแค่เสื้อคลุมบางเบาจนปกปิด
แผงอกก�ำย�ำไว้ไม่ได้ แต่ดวงหน้างามสง่าดุจเทพสวรรค์กลับแฝงไว้ดว้ ยความ
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เคร่งเครียด "หากอาการของฮองเฮาไม่ดขี นึ้ ขุนนางกลุม่ พระญาติในราชส�ำนัก
ก็จะบีบให้เราแต่งตั้งรัชทายาท ขณะเดียวกันขุนนางฝ่ายตรงข้ามกับพวกเขา
ก็มอี ยูไ่ ม่นอ้ ย ถึงเวลานัน้ จะต้องเกิดความขัดแย้งขึน้ อีกเป็นแน่ กว่าราชส�ำนัก
จะอยู ่ ใ นความสงบเรี ย บร้ อ ยมิ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย ครั้ ง นี้ ก็ ต ้ อ งมาเกิ ด คลื่ น ลม
ระลอกใหญ่ขึ้นอีก และสถานการณ์ของทั้งสามรัฐยังเปราะบางปานนั้น
ทันทีที่พลาดก็จะกระทบกระเทือนไปทั้งหมด...นี่คือเรื่องที่เรากังวลใจ"
เซียวเฟิ่งหมิงกล่าวเนิบๆ
เนี่ยอู๋ซวงมองฮ่องเต้นิ่งๆ พลางถาม "ฮองเฮาประชวรหนักมากจริงๆ
หรือเพคะ"
พระองค์นงิ่ เงียบไป ครูห่ นึง่ ถึงเอ่ยขึน้ "บอกได้แค่วา่ ป่วยอย่างมีเงือ่ นง�ำ"
ใจนางกระตุกวูบ "ฝ่าบาททรงสงสัยว่ามีคนวางยาพิษฮองเฮาหรือเพคะ"
"ในอดีตก็มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เราเรียกตัวแพทย์หลวงมา
ไต่ถามอาการแล้ว พวกเขาตรวจไม่พบอะไรจึงไม่รู้ว่าฮองเฮาถูกวางยาพิษ
หรือป่วยหนักเองกันแน่" พระองค์พูด
หญิงสาวเย็นวาบในอกอย่างบอกไม่ถูก นับแต่โบราณมาการวางยาพิษ
เป็นวิธีก�ำจัดศัตรูแบบลับๆ ที่ได้ผลมากที่สุด ทว่าเป็นยาพิษชนิดใดกันที่
กัดกินร่างกายซึ่งไม่แข็งแรงอยู่แต่เดิมของฮองเฮาไปทีละน้อยๆ โดยมอง
ไม่เห็นพิรุธแม้เพียงนิด บัดนี้แม้พระนางจะป่วยหนัก กลับบอกคนภายนอก
ได้แค่ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง กระทั่งสนมชายาคนอื่นก็ไม่ล่วงรู้ว่า
พระนางอาการหนักถึงขั้นนี้
"ฝ่าบาททรงตรวจสอบข้ารับใช้ข้างกายฮองเฮาหรือยังเพคะ" เนี่ยอู๋ซวง
ถาม
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"สิ่งที่เจ้าคิดได้ เราล้วนคิดมาหมดแล้ว" เซียวเฟิ่งหมิงนั่งลงข้างเตียง
น�้ำเสียงแฝงความท้อใจ ไม่ใช่เรื่องง่ายดายกว่าพระองค์จะคานอ�ำนาจของ
ราชส�ำนักฝ่ายหน้าและฝ่ายในได้ แต่ดูเหมือนว่าจะถูกท�ำลายลงในเร็ววันนี้
ซ�้ำร้ายยังเป็นช่วงที่รัฐอิ้งยกทัพไปโจมตีรัฐฉินอีกด้วย
เนี่ยอู๋ซวงกุมมือฮ่องเต้ เสียงพูดแฝงความตึงเครียดโดยที่นางเอง
ก็ยังไม่รู้ตัว "ถ้าเกิดว่า..."
เซียวเฟิ่งหมิงกระตุกมือออกจากมือนาง นิ่งไปนานก่อนจะถอนใจยาว
ครั้งหนึ่ง ดวงตาลุ่มลึกแลมองวงหน้างามตรึงใจขาวผ่องในความมืดมิด
"เจ้าช่างก�ำแหงนัก เจ้าอยากรู้หรือว่าเราจะท�ำอย่างไร"
"ฝ่าบาทตรัสไว้มิใช่หรือว่าเรือ่ งที่ไม่อยากตรัสบอกก็จะไม่เอาค�ำเท็จมา
หลอกลวงหม่อมฉัน" นางยิ้มอ่อนๆ "ฝ่าบาททรงเลือกที่จะไม่ตอบหม่อมฉัน
ก็ได้เพคะ"
มือของฮ่องเต้ลูบข้างแก้มนางเบาๆ "บอกเจ้าก็ไม่มีอันใดเสียหาย
หากฮองเฮา...เป็นอะไรไปจริงๆ เช่นนั้นเราก็ได้แต่แต่งตั้งฮองเฮาคนใหม่
และเราจ�ำเป็นต้องหนุนสกุลหวังของซูเฟยขึ้นมาเพื่อก�ำราบขุนนางกลุ่ม
พระญาติไว้ แต่เพื่อมิให้ซูเฟยมีอ�ำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ เราก็ต้องแต่งตั้ง
องค์ชายใหญ่เป็นรัชทายาท กระนั้นวิธีนี้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ และจะ
ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาไม่สิ้นสุด..."
เนี่ยอู๋ซวงได้ยินวาจานี้แล้วราวกับหัวใจพลัดหล่นจากหน้าผาลงสู่
หุบเหวลึก ซูเฟย?! ลงท้ายฮ่องเต้ยังคงต้องแต่งตั้งฮองเฮาซึ่งเป็นที่ย�ำเกรง
ในต�ำหนักในและได้รับความเชื่อถือจากราชส�ำนักฝ่ายหน้า ฉะนั้นซูเฟยก็คือ
ตัวเลือกที่ดีที่สุด นางสามารถถ่วงดุลอ�ำนาจของสกุลใหญ่ต่างๆ ที่ชิงดี
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ชิงเด่นกันได้ ขณะที่จิ้งเฟยนั้นสกุลเดิมไม่โดดเด่น ทั้งยังเป็นคนเงียบและ
นิ่งเฉยจึงไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
เมื่อฮ่องเต้รักษาความมั่นคงของแผ่นดินไว้ได้แล้ว ต�ำหนักในก็จะเป็น
อาณาจักรของซูเฟย แล้วคนที่เคยประจบเอาใจและผูกดองเป็นญาติกับ
ฮองเฮาเช่นนางสมควรเอาตัวรอดอย่างไรดี เกรงก็แต่ว่าพอถึงเวลานั้น
เซียวเฟิ่งหมิงก็ไม่อาจคุ้มครองนางได้เช่นกัน คงได้แต่ปล่อยให้ซูเฟยใช้
อ�ำนาจบาตรใหญ่ตามอ�ำเภอใจ นางเคยประสบกับวิธีการของซูเฟยมากับ
ตัวแล้ว ทั้งโหดเหี้ยมฉับไวและท�ำได้โดยหน้าไม่เปลี่ยนสี ในเวลานี้นางแค่
อาศัยความโปรดปรานของฮ่องเต้เพียงอย่างเดียว แล้วจะไปต่อกรกับซูเฟย
ได้อย่างไรกัน
เนี่ยอู๋ซวงก้มหน้าตรึกตรองอย่างหนัก ความคิดร้อยแปดพันประการ
ผุดขึ้น แต่กลับหาวิธีการใดไม่ได้ เซียวเฟิ่งหมิงลูบไหล่นางเบาๆ "นอนเถอะ
เรือ่ งยังไม่เลวร้ายถึงขัน้ นัน้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นแค่การคาดการณ์ไปในทางร้ายมาก
ที่สุดเท่านั้นเอง"
นางคว้ามือเซียวเฟิ่งหมิงไว้ สุ้มเสียงร้อนรน "ฝ่าบาททรงอยากให้
ฮองเฮากุมอ�ำนาจในต�ำหนักในต่อไปใช่หรือไม่เพคะ"
"ย่ อ มแน่ น อนอยู ่ แ ล้ ว นี่ เ ป็ น วิ ธี ที่ มั่ น คงปลอดภั ย ที่ สุ ด ในขณะนี้ "
เซียวเฟิ่งหมิงตอบ "ก่อนที่เราจะคิดหาหนทางอื่นออก การรักษาสถานะ
ปัจจุบันไว้จึงเป็นการกระท�ำที่ฉลาดที่สุด"
"เช่นนัน้ ก็ให้หม่อมฉันช่วยฝ่าบาทเถอะเพคะ!" นางเงยหน้าขึน้ พูดอย่าง
อ้อนวอน "ให้หม่อมฉันหาตัวผู้บงการเบื้องหลังออกมา ขอแค่สืบพบว่าใคร
เป็ น คนวางยาพิษก็มีความหวังร�ำไรว่าฮองเฮาจะมีพระชนม์ชีพรอดได้
13
Page_���������� 3.indd 13

10/3/59 15:44

นะเพคะ"
เซียวเฟิ่งหมิงมองนางด้วยสายตาที่แฝงอารมณ์ซับซ้อน "เจ้ามีความ
มั่นใจจริงๆ หรือ"
แววเหี้ ย มเกรี ย มจุ ด วาบขึ้ น ในดวงตาเนี่ ย อู ๋ ซ วง นางก้ ม หน้ า ลง
"หม่อมฉันจะพยายามอย่างสุดก�ำลัง แต่ถึงไม่ส�ำเร็จก็จะไม่บังเกิดผลอะไร
ที่เสียหายเพคะ"
"เอาเถิ ด วั น พรุ ่ ง เราจะให้ เ จ้ า เข้ า ไปตรวจสอบในต� ำ หนั ก ไหลอี๋ "
เซียวเฟิ่งหมิงโอบนางไว้ในอ้อมแขนอย่างอ่อนโยน "เราปลื้มใจอย่างมากที่
ในต�ำหนักในยังมีเจ้าที่คอยช่วยเหลือเราได้"
"ฝ่าบาท..." ในใจหญิงสาวพลุ่งพล่านไปด้วยความรู้สึกสับสนปนเป
มีถ้อยค�ำหนึ่งติดอยู่ที่ปลายลิ้น หากไม่พูดคงไม่หายข้องใจ นางแหงนหน้า
ขึ้น ดวงตาคู่งามฉายแววค้นหาอย่างที่ตัวเองก็ไม่กระจ่างแจ้ง "ฝ่าบาท
หม่อมฉัน...เป็นงานราชกิจของพระองค์หรือไม่เพคะ"
เซียวเฟิ่งหมิงเผลอยิ้มออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ พร้อมกระชับวงแขน
กอดนางให้แน่นขึ้น "เด็กโง่ เจ้าคืออู๋ซวงของเรา หนึ่งเดียวในใต้หล้า
ของเรา!"
นางคลี่ยิ้มเบิกบานอย่างคลายใจลงได้โดยพลัน รอยยิ้มนั้นเปล่งรัศมี
ประหนึ่งดอกถานฮวาเบ่งบานยามรัตติกาล งดงามเสียจนท�ำให้ใจสั่น
หวั่นไหว สีหน้าเซียวเฟิ่งหมิงฉายแววเคลิบเคลิ้ม ขณะประทับจูบดูดดื่มลง
บนริมฝีปากนางอย่างห้ามใจไม่อยู่
วันต่อมาเนีย่ อูซ๋ วงตืน่ ตัง้ แต่ยำ�่ รุง่ นางก�ำนัลถือประคองอาภรณ์ชดุ ใหม่
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และเครื่องใช้ต่างๆ ส�ำหรับล้างหน้าสางผมรออยู่แล้ว นางกวาดตามอง
แวบหนึ่งแล้วพูดเสียงเรียบ "ไปหยิบชุดราชส�ำนักสีม่วงแดงชุดนั้นของข้ามา
รวมทั้งเครื่องประดับผมทั้งหมดด้วย"
นางก�ำนัลไม่กล้าชักช้า เร่งรีบถอยออกไป เนี่ยอู๋ซวงลุกขึ้นล้างหน้า
สางผม จากนั้นก็รวบเรือนผมสีด�ำยาวเหยียดมุ่นเป็นมวยเมฆาเคลื่อนที่ตน
ชมชอบ บัดนี้นางมีต�ำแหน่งเป็นเสียนเฟยแล้ว จึงปักปิ่นดอกไม้ไหวฝังไข่มุก
ลายหงส์เดี่ยวข้างละสองอัน และติดประดับไข่มุกเม็ดเล็กกระจิริดแซมบน
มวยผมซึ่งสามารถมองเห็นได้ร�ำไร ยังสวมสร้อยคาดหน้าผากหยกเขียวลาย
ดอกบัวเส้นหนึ่ง เนื้อหยกใสกระจ่างยิ่ง เสริมส่งให้ผิวหน้าหญิงสาวงาม
ผุดผ่องนวลลออ ส่วนหางตาเขียนตวัดขึ้นเป็นหางหงส์ พร้อมปัดเปลือกตา
ด้วยสีชมพูนวลเพียงจางๆ พาให้แลดูสูงศักดิ์ลึกลับมากขึ้น
ครั้นตกแต่งเรือนผมเรียบร้อย เนี่ยอู๋ซวงก็สวมชุดราชส�ำนักสีม่วงแดง
ซึ่งขับเน้นทรวดทรงอ้อนแอ้นอรชร ตัวกระโปรงใช้ดิ้นเงินดิ้นทองทอสลับ
เป็นลวดลายรางๆ แบบเรียบง่ายทว่าสง่างาม หญิงสาวเม้มริมฝีปาก มอง
ดูเงาของตนที่แต่งองค์ทรงเครื่องผิดจากเดิมทางกระจก
"เสียนเฟย วันนี้ทรงงามเหลือเกินเพคะ" เซี่ยหลันกล่าวอุทาน
เนี่ยอู๋ซวงถือพัดกลม มองปลอกหุ้มเล็บแหลมคมบนนิ้วมือ เพื่อสยบ
พวกบ่าวของต�ำหนักไหลอีท๋ วี่ างตัวสูงส่งจนเคยตัวให้ได้ นางไม่อาจไม่แต่งตัว
เช่นนี้
หญิงสาวเหยียดยิ้มเย็นชาจางๆ "ไปต�ำหนักไหลอี๋!"
เนี่ยอู๋ซวงพาข้ารับใช้มุ่งหน้าไปยังต�ำหนักไหลอี๋เป็นขบวนใหญ่โต
ยังมีหลินกงกงที่ได้รับพระบัญชาจากฮ่องเต้ติดตามไปด้วย เมื่อมีเขาเป็น
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ผู ้ เ บิ ก ทาง นางก็ เ หยี ย บย่ า งเข้ า สู ่ ต� ำ หนั ก ไหลอี๋ ไ ด้ อ ย่ า งสะดวกราบรื่ น
หญิงสาวยืนอยู่กลางโถงรับรอง มองส�ำรวจไปรอบๆ ขณะที่นางก�ำนัลขันที
พากันแอบมอง
นัยน์ตาดุจตาหงส์มองกวาดไปอย่างปึ่งชา บารมีของผู้มีอ�ำนาจ
เหนือกว่าท�ำให้พวกข้ารับใช้แต่ละคนก้มหน้าเงียบกริบเป็นจักจั่นหน้าหนาว
ไม่ถึงชั่วครู่หลินกงกงก็เดินน�ำหน้าแม่นมชราคนหนึ่งเข้ามาอย่างเร่งร้อน
"เสียนเฟย ฮองเฮาตื่นบรรทมแล้ว เสด็จไปเข้าเฝ้าได้แล้วเพคะ" แม่นม
เอ่ย
เนี่ยอู๋ซวงมองปราดไปที่แม่นม หลินกงกงเห็นดวงตานางทอประกาย
ฉงนก็รีบพูดขึ้น "ท่านนี้คือแม่นมหวัง เป็นคนเลี้ยงดูฮองเฮาตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ หลั ง จากเข้ า วั ง มาก็ ติ ด ตามอยู ่ ข ้ า งพระวรกายมาโดยตลอด
พ่ะย่ะค่ะ"
นางพยักหน้าแล้วสาวเท้าตามแม่นมหวังเข้าไปในห้องบรรทม ยามที่
เพิง่ แหวกม่านชัน้ แรกออก กลิน่ ยาฉุนแรงก็ลอยมาแตะปลายจมูกระลอกหนึง่
เนี่ยอู๋ซวงย่นหัวคิ้วน้อยๆ เดินตามแม่นมหวังเข้าไปด้านในอย่างเชื่องช้า
ผ่านม่านกั้นที่ซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่า บดบังแสงแดดแจ่มจ้าของวสันตฤดูจาก
นอกต�ำหนักไว้ทั้งหมด บันดาลให้ทั้งต�ำหนักของฮองเฮาคล้ายถูกปกคลุม
ด้วยม่านรัตติกาลมืดมิด
เมื่อเนี่ยอู๋ซวงเดินไปถึงหน้าแท่นบรรทม นางก�ำนัลที่อยู่สองข้างก็
แหวกม่านออก เผยใบหน้าของฮองเฮาให้ปรากฏออกมา
นางเห็นเพียงปราดแรกก็เกือบผงะถอยหลังก้าวหนึ่งโดยไม่รู้ตัว ใน
ระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่วันหน้าตาของฮองเฮาก็ซูบซีดเหี่ยวแห้งจนแทบจะเหลือ
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เพียงหนังหุ้มกระดูก อีกทั้งร่างกายยังด�ำคล�้ำผ่ายผอม ละม้ายซากศพที่ถูก
สูบเลือดสูบเนื้อออกไปจนหมดสิ้นอย่างกะทันหัน
ฮองเฮาได้ยินเสียงก็ค่อยๆ ปรือตาขึ้น พอเห็นว่าเนี่ยอู๋ซวงมา พระนาง
ก็ถอนหายใจ พรูลมยาวๆ ออกมาเฮือกหนึ่ง "เจ้ามาแล้วหรือ ฝ่าบาท
ทรงให้เจ้ามาอย่างนั้นหรือ"
เนีย่ อูซ๋ วงพยักหน้า จากนัน้ ก็นงั่ ลงข้างแท่นบรรทม กุมมือทีผ่ อมแห้งจน
น่าเวทนาของอีกฝ่ายไว้ "ฝ่าบาททรงเป็นห่วงพระองค์มาก ทรงเรียกให้
หม่อมฉันมาสืบหาว่าผู้ใดเป็นคนวางยาพิษพระองค์เพคะ" แม้เสียงจะ
เบามาก แต่ก็ดังมากพอจะท�ำให้นางก�ำนัลซึ่งยืนนิ่งอยู่ทั้งสองข้างได้ยินชัด
ถนัดหู พวกนางต่างสะท้านเยือกไปทั้งกายอย่างห้ามไม่อยู่
ฮองเฮาฟังแล้วหัวเราะหึๆ นัยน์ตาที่ดูใหญ่ขึ้นเพราะแก้มตอบมี
แววอ�ำมหิตปรากฏขึ้น "ดี! เจ้าช่วยหา...หาตัว หากสืบพบว่าเป็นสุนัขรับใช้
ตัวใดที่บังอาจวางยาพิษข้า ข้าจะแล่เนื้อเถือหนังมันซะ...แค่กๆ"
ฮองเฮาพูดพลางไอไม่หยุดด้วยความชิงชัง เนี่ยอู๋ซวงเอ่ยพลางลูบหลัง
พระนางเบาๆ ให้หายใจสะดวกขึน้ "อย่ากริว้ ไปเลยเพคะ ปล่อยให้หม่อมฉัน
สอบสวนเอง ไม่ว่าอย่างไรหม่อมฉันจะสืบหาว่าผู้ใดเป็นคนวางยาพิษ
อย่างสุดความสามารถเพื่อให้ค�ำตอบแก่พระองค์ให้ได้เพคะ"
ฮองเฮามองหญิงสาวและจับข้อศอกนางไว้ แม้จะยังป่วยอยู่แต่กลับมี
เรี่ยวแรงจนน่าอัศจรรย์ใจ "เจ้ามั่นใจ?"
เนี่ยอู๋ซวงส่ายหน้าเอื่อยๆ "ไม่มากนัก แต่พระองค์ต้องทรงเชื่อพระทัย
หม่อมฉัน พวกเราทั้งสองคนลงเรือล�ำเดียวกันแล้ว หากไม่ถึงฝั่งก็อับปางไป
ด้วยกัน..."
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ฮองเฮาคลายยิ้มและพริ้มตาหลับลงช้าๆ "เจ้าอยากสอบสวนอย่างไร
ก็สุดแท้แต่เจ้า แม่นมหวังจะคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ข้างๆ"
เนี่ ย อู ๋ ซ วงได้ รั บ ค� ำ รั บ รองจากฮองเฮาแล้ ว จึ ง หั น หน้ า ไปกล่ า วกั บ
แม่นมหวังเสียงเรียบ "แม่นมหวังได้ยินที่ฮองเฮาตรัสแล้วใช่หรือไม่"
"เพคะ เสียนเฟยมีพระบัญชาใด บ่าวจะปฏิบตั ติ ามอย่างแน่นอนเพคะ"
ใบหน้าชราของแม่นมหวังไม่แสดงความรู้สึกใดๆ แม้แต่น้อย
เนี่ยอู๋ซวงพยักหน้า ใบหน้างามล�้ำหยักยิ้มเย็นเยียบโดยพลัน "เช่นนั้น
ก็ดี ถ่ายทอดค�ำสั่งของข้า ปิดประตูต�ำหนักอย่างแน่นหนา นางก�ำนัลและ
ขันทีของต�ำหนักไหลอี๋ทั้งหมดต้องมารวมตัวกันที่ด้านหน้าต�ำหนัก จ�ำไว้...
ทุกคน!"
"เพคะ" แม้ว่าจะรู้สึกแปลกใจ แต่แม่นมหวังยังคงขานรับ
เนี่ยอู๋ซวงหันไปมองฮองเฮาที่หายใจไม่สม�่ำเสมอบนแท่นบรรทม
ก่อนจะหมุนกายสาวเท้าออกไปในที่สุด
ประตูต�ำหนักสีแดงหนาหนักปิดลงอย่างเนิบช้า ตามมาด้วยเสียงลั่น
ดาลดังกริ๊ก เหล่าข้ารับใช้ยืนออกันอยู่ด้านหน้าต�ำหนักพากันสะดุ้งเฮือก
หัวใจหล่นวูบอย่างช่วยไม่ได้ ก่อนที่เนี่ยอู๋ซวงจะมาถึงได้มีการตรวจค้น
ต�ำหนักไหลอี๋ไปแล้วรอบหนึ่ง แม้ทุกคนไม่รู้ว่าก�ำลังค้นหาอะไร แต่ข้ารับใช้
ที่ความรู้สึกไวก็รับรู้ได้ว่าอาการป่วยของฮองเฮามีเงื่อนง�ำ และที่ค้นหากันอยู่
ก็คงจะเป็นคนร้ายที่กล้าวางยาพิษท�ำร้ายฮองเฮา
เนี่ยอู๋ซวงยืนบนบันไดหยกที่อยู่สูงขึ้นไป มองดูข้ารับใช้เบื้องล่างที่
ก้มหน้าจรดอก ครั้นลูกกุญแจที่ใช้ไขประตูต�ำหนักถูกน�ำมามอบให้ นางก็สั่ง
ให้เซี่ยหลันวางมันไว้ด้านข้าง
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หญิงสาวหาได้รีบร้อนเอ่ยวาจา เพียงย�่ำเท้าวนไปมาบนบันไดหยก
ทั่วทั้งต�ำหนักไหลอี๋ที่สูงสง่าหรูหราปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายอึดอัดชวนให้
หายใจไม่ออก เวลาล่วงผ่านไปทีละเค่อๆ ทั้งที่อากาศในฤดูใบไม้ผลิไม่ร้อน
อบอ้าว แต่ข้ารับใช้เบื้องล่างล้วนมีเหงื่อเม็ดใหญ่ผุดซึม มีบางคนแหงนหน้า
ขึ้นมองอย่างอดใจไม่ไหว กลับเห็นเนี่ยอู๋ซวงซึ่งงามสะคราญเย้ายวนมีสีหน้า
เย็นเยียบดุจน�้ำแข็ง ดวงตาคู่งามที่มองกวาดมาไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆ
แม้เพียงนิด ชวนให้หนาวเยือกจับกระดูก
"วันนี้ข้าน้อมรับพระบัญชาของฮ่องเต้มาที่ต�ำหนักไหลอี๋ เพื่อสืบให้
กระจ่างแจ้งว่าเป็นผู้ใดกันแน่ที่วางยาพิษท�ำร้ายฮองเฮา!" สุ้มเสียงเย็นชา
ดังก้องในลานกว้างโล่งด้านหน้า ท�ำให้ข้ารับใช้ทั้งหลายบ้างก็สั่นสะท้าน
น้อยๆ หน้าตาหวาดหวัน่ กระวนกระวาย บ้างก็กม้ หัวท�ำหน้าดูแคลน...สีหน้า
ต่างๆ กันไปทั้งหมดนี้ล้วนตกอยู่ในสายตาเนี่ยอู๋ซวง
นางแค่นยิ้ม "ประตูต�ำหนักปิดแล้ว วันนี้จะไม่ปล่อยให้มีปลาหลุดรอด
ออกจากแหไปได้สกั ตัวเดียว พระราชโองการของฮ่องเต้อยูเ่ บือ้ งบน พระเสาวนีย์
ของฮองเฮาอยู่เบื้องหน้า พวกเจ้าสวดมนต์ภาวนาให้ตัวเองเถอะ!
แยกขันทีกับนางก�ำนัล แยกข้ารับใช้ที่ท�ำงานต�่ำต้อยกับนางก�ำนัล
ชั้นสองชั้นสามที่ปรนนิบัติในต�ำหนักออกจากกัน" เนี่ยอู๋ซวงพูดก�ำชับจบ
ถ้อยค�ำหนึ่ง นางก�ำนัลขันทีที่นางพามาก็ลงไปถ่ายทอดค�ำสั่ง และแบ่งคน
ออกเป็นสี่กลุ่มในเวลาเพียงชั่วครู่
เนีย่ อูซ๋ วงเรียกหยางจือ๋ กับเต๋อซุน่ มาแล้วกระซิบทีข่ า้ งหูทลี ะคน จากนัน้
ทั้งสองคนต่างก็รับค�ำสั่งและถอยออกไป
ครูต่ อ่ มาขันทีแต่ละคนก็พาคนกลุม่ หนึง่ ออกไป เนีย่ อูซ๋ วงมองแม่นมหวัง
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แล้วกล่าวขึ้น "การซักถามนางก�ำนัลกลุ่มนี้ขอให้แม่นมหวังคอยช่วยอยู่ข้างๆ
ด้วย"
"เพคะ!" แม่นมขานรับทันใด จากนั้นจึงพานางไปยังเรือนเล็กโอ่โถงที่
อยู่ด้านข้าง ซึ่งข้ารับใช้ที่มากับเนี่ยอู๋ซวงได้ย้ายของประดับตกแต่งออกไป
แล้ว รวมทัง้ ยกเครือ่ งลงทัณฑ์ทรมานในวังหลวงมาวางเรียงเป็นหน้ากระดาน
ไว้ริมห้องฝั่งหนึ่ง
นางสั่งให้คนถือรายชื่อยืนอยู่ข้างๆ เรียกชื่อนางก�ำนัลให้เดินต่อแถว
กันเข้ามารับการสอบสวนทีละคน หากคนใดพูดตะกุกตะกักไม่รู้เรื่องหรือ
มีเจตนาปิดบังก็จะถูกลากตัวไปโบยลงโทษอีกด้านหนึ่ง ไม่นานนักก็มี
นางก�ำนัลเคราะห์ร้ายเพราะบอกไม่ชัดเจนว่าหลายวันก่อนตนอยู่ที่ไหน จึง
ถูกขึงพืดกับพื้นและโบยสามสิบไม้
แม่นมหวังได้ยินเสียงร้องโอดโอยโหยหวนของนางก�ำนัล แม้นางจะอยู่
ในวังหลวงมาเนิ่นนานและผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อย แต่ก็ยังไม่เคย
พบเห็นการโบยลงโทษข้ารับใช้ตามอ�ำเภอใจในต�ำหนักของฮองเฮาอย่าง
อุกอาจเช่นนี้มาก่อน นางเห็นใบหน้างามเลิศของเนี่ยอู๋ซวงไม่สะทกสะท้าน
ก็อดถามอย่างลังเลใจไม่ได้ "เสียนเฟยทรงท�ำเช่นนี้ ไม่กลัวว่าจะระคาย
เบื้องพระยุคลบาทของฮองเฮาหรือเพคะ"
เนีย่ อูซ๋ วงมองดูขา้ รับใช้ตรงเบือ้ งล่างทีก่ ำ� ลังโบยตีนางก�ำนัลจนเลือดอาบ
ทั่วร่างแล้วลากตัวออกไป ถึงหยิบผ้าเช็ดหน้ามาแตะซับแป้งฝุ่นข้างจมูกออก
นางเหยียดยิ้มมุมปากหยันๆ พลางเอ่ยขึ้น "เวลานี้ฮองเฮาทรงตกอยู่ใน
อันตรายมหันต์ หากจับคนร้ายได้เร็วขึ้นเค่อหนึ่งถึงจะช่วยให้พระองค์มี
พระชนม์ชีพรอดได้ หรือแม่นมหวังจะสงสารข้ารับใช้ที่ไม่ยอมพูดความจริง
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พวกนี้"
แม่นมหวังรีบพูด "มิใช่เพคะ..."
"มิใช่ก็ดีแล้ว หากแม่นมหวังรู้สึกสงสาร ข้าคงได้แต่ขอให้แม่นมหวัง
เข้าใจกันสักหน่อย ถึงอย่างไรหากสืบหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้ ข้าไม่เพียง
มาเสียเทีย่ ว แต่ยงั ต้องแบกรับการกระท�ำเหล่านี้ อีกทัง้ เกรงว่าฮองเฮาคงยาก
จะรอดพ้นจากเคราะห์ภัยครานี้เช่นกัน แม่นมหวังเป็นคนฉลาด สมควร
เข้าใจเหตุผลข้อที่ว่าไม้ใหญ่หักโค่น วานรหนีหายได้" เนี่ยอู๋ซวงเอ่ยปากอย่าง
เฉยชา
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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