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Chapter 1 

ต้องโทษประหาร 

ภายในต าหนักฮองเฮา ผูย้ิง่ใหญ่แห่งวงัหลงั ก าลงันัง่พระ
พกัตร์น่ิงอยูท่ี่ตัง่ มองไปยงัโต๊ะเบ้ืองหนา้ซ่ึงมีถว้ยใส่น ้าสีขาวขุ่น
วางอยู ่

“เสวยเถอะพะยะ่ค่ะ ฮองเฮา” เฉินกงกงพดูอยา่งไร้ความ
เคารพ 

ฮองเฮาหลิงละสายตาจากถว้ยเงยหนา้มองขนัทีคนสนิทดว้ย
แววตาเจบ็ปวด “เหตุใดเจา้ถึงทรยศขา้?” 

เฉินกงกงจอ้งตอบอยา่งไม่สะทกสะทา้น “ลมเปล่ียนทิศ” 
ฮองเฮาหลิวแสยะแยม้พระสรวล สมเพชในโชคชะตาของ

ตวัเอง นางเป็นบุตรสาวแม่ทพัใหญ่ตระกลูหลิว ไดแ้ต่งงานกบัอ๋อง
หลงถงัดว้ยความรัก ตลอดมานางคิดวา่พระสวามีรักจึงทุ่มเทความ
รักใหท้ั้งหมด ใชอ้  านาจของตระกลูช่วยผลกัดนัพระสวามีใหข้ึ้น
เป็นฮ่องเต ้แตแ่ลว้วนัน้ีพระสวามีกลบัมีพระราชโองการใหน้าง
เสวยยาพิษเพื่อชดใชค้วามผิดขอ้หากบฏ ความผิดท่ีนางไม่ไดก่้อ 
ความผิดท่ีนางถูกใส่ร้ายวา่คบคา้กบัแควน้หนานถิง ถูกผูค้น
ประณามวา่เป็นกบฏ จนท าใหน้างถูกส่ังขงัอยูใ่นต าหนกั ตระกลู
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ของนางถูกจองจ าทั้งหมด กองทหารถูกยดึ ทรัพยสิ์นของตระกลู
หลิวถูกยดึ แลว้เม่ือวานน้ีคนในตระกลูนางถูกส่ังประหารทั้งหมด 
ไม่เวน้แมแ้ต่บ่าวไพร่ 

นางไดแ้ต่ฟังข่าวท่ีนางก านลัน ามาบอก หยาดอสัสุชล
(น ้าตา)ของแม่แห่งแผน่ดินไหลอาบพระปราง(แกม้) แตน่างจะท า
เช่นไรไดใ้นเม่ือนางก็ไม่อาจจะช่วยใครไดเ้ช่นกนั 

มาวนัน้ียาพษิถูกส่งมาพร้อมกบัพระราชโองการใหน้างปลิด
ชีวิตตวัเองเพือ่ชดใชค้วามผิดท่ีนางถูกใส่ร้าย 

“เสวยเถอะพะยะ่ค่ะ กระหม่อมจะไดไ้ปกราบทูลฮ่องเตเ้สีย
ที” เฉินกงกงเร่ง “ฝ่าบาทตรัสแลว้วา่จะไม่ท าอะไรองครั์ชทายาท 
หากพระองคย์อมเสวยโอสถถว้ยน้ีชดใชค้วามผิด” 

ฮองเฮาเหยยีดยิม้เยาะ “เจา้คิดวา่ขา้โง่เง่านกัรึไงเฉินกงกง?” 
เฉินกงกงเงียบไม่ตอบ 
“พระราชโองการปลดองครั์ชทายาทออกมาแลว้ เจา้คิดวา่

ขา้ไม่รู้รึ?” 
เฉินกงกงตะลึงตกใจ นางรู้ไดอ้ยา่งไร? ใครคาบข่าวมา

บอก? 
“ปลดองครั์ชทายาทเพือ่แต่งตั้งอ๋องหลงเทียนเป็นรัชทายาท

แทน เช่นนั้นหลงซนัลกูขา้ก็หามีชีวิตอีกต่อไปแลว้” 
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เฉินกงกงปรับสีหนา้ให้เป็นปกติแลว้ก็พดูวา่ “เช่นนั้น
พระองคก็์ทรงรีบเสวยโอสถเถอะพะยะ่ค่ะ จะไดไ้ม่ตอ้งทุกข์
ทรมานนานนกั” แลว้เขาก็หนัไปส่ังขนัทีอีกสองคนท่ียนือยูข่า้ง
หลงัวา่ “ช่วยกนักรอกโอสถเร็วเขา้” 

“ขอรับ” สองขนัทีรับค าส่ังแลว้ก็ลุกไปช่วยกนัจบัตวัฮองเฮา
กรอกยาพษิ 

“แคน้น้ีขา้ตอ้งกลบัมาทวงคืนแน่ เฉินกงกง เจา้จ าไวใ้หดี้
เถอะ” ฮองเฮาตรัสอยา่งอาฆาต 

เฉินกงกงยิม้เยาะ มองดสูองขนัทีช่วยกนัจบัฮองเฮากรอกยา
พิษ “พระองคส้ิ์นพระชนมไ์ปแลว้ ตระกลูหลิวก็ถูกประหารส้ิน 
องครั์ชทายาทก็ก าลงัจะถูกปลด แลว้เด๋ียวก็ตาย เช่นนั้นแลว้ใครจะ
แกแ้คน้ใหพ้ระองคห์รือพะยะ่ค่ะ?” 

ฮองเฮาจอ้งอยา่งอาฆาต พยายามด้ินรนจากขนัทีทั้งสอง แต่
เพราะก่อนหนา้น้ีนางถกูเฉินกงกงวางยาจนไร้แรงจะเคล่ือนไหว
ได ้แค่แรงจะยนืยงัไม่มี หากเป็นยามปกติคงไม่มีใครจบัตวัได้
เช่นน้ีหรอก ไม่นานนกัพระองคก็์ส้ินพระชนม ์เนตรเหลือกคา้ง
อยา่งน่ากลวั แกแ้คน้! ขา้จะตอ้งแกแ้คน้! 
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สองขนัทีช่วยกนัจบัแลว้ก็กรอกยาพษิจนส าเร็จ ขนัทีผู ้
กรอกยารีบใชผ้า้อุดพระโอษฐก์นัยาไหลออกจากพระโอษฐ ์ยาซ่ึง
เป็นกรดกดักร่อนรุนแรงไดแ้ผดเผาพระโอษฐจ์นแดงเถือก 

พระวรกายบางกระตุกตลอดเวลาเหมือนทรมานสุดแสนดัง่
ปลาถูกทุบหวั 

เฉินกงกงมองดดูว้ยสายตาเฉยเมยเหมือนมองปลาถูกฆา่ใน
หอ้งครัว 

พระวรกายบางกระตุกๆๆ แลว้ก็ค่อยๆออ่นแรงลงจนหยดุ
น่ิงพงิซบในออ้มอกขนัทีท่ีช่วยจบัตวัอยูข่า้งหลงั 

ขนัทีผูก้รอกยายืน่น้ิวไปองัพระนาสิก(จมูก)แลว้ก็หนัไป
รายงานวา่ “ส้ินพระชนมแ์ลว้ขอรับ” 

“พวกเจา้จดัการใหเ้รียบร้อย ขา้จะไปกราบทูลฮ่องเตก้บั
พระสนมเยเ่ฟย” เฉินกงกงส่ังแลว้ก็เดินออกไป 

สองขนัทีช่วยกนัจบัพระศพฮองเฮานอนลงบนตัง่ ขนัทีคน
หน่ึงพยายามจะลูบพระเนตรท่ีเหลือกโพลงอยา่งน่ากลวัใหปิ้ดลง 
แต่ท าเช่นไรก็ไม่อาจปิดเนตรคู่นั้นลงมาได ้

ณ จวนขุนนางไป๋ 
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ฮูหยนิไป๋เฟ่ิงเหมยฮวาก าลงัร ่าไหน้ ้ าตาแทบเป็นสายเลือด
เม่ือรู้วา่บุตรสาวสุดท่ีรักส้ินลมหายใจดว้ยโรคหวัใจท่ีเป็นมาตั้งแต่
เด็ก 

บ่าวไพร่ต่างก็ร ่ าไหก้นัถว้นหนา้ 
ไป๋จ่ือฮวั ขนุนางฝ่ายบุ๋นไดแ้ต่ตบบ่าฮูหยนิ “ท าใจเสียเถอะฮู

หยนิ ลูกเราวาสนานอ้ยนกั” 
“ฮือๆๆๆๆ ท่านพี่” ฮูหยนิร ่าไหอ้ยา่งไม่อายสายตาใคร 
หมอถอยออกไปแลว้ก็พดูกบัเจา้บา้นวา่ “เสียใจดว้ยขอรับ

นายท่าน ขา้ไร้ฝีมือไม่อาจยื้อชีวิตคุณหนูไวไ้ด”้ 
“ท่านท าเตม็ท่ีแลว้ละ่ ลกูขา้นั้นบุญนอ้ยนกั หากไม่ไดท่้าน

นางคงไม่อยูม่าจนถึงป่านน้ีหรอก ขา้ท าใจไวน้านแลว้ล่ะ” ไป๋จ่ือ
ฮวัหนัไปพดูกบัหมอ พยายามข่มอารมณ์ไม่ใหน้ ้าตารินไหล “เชิญ
ท่านกลบัไปก่อนเถอะ” 

“ขอรับ” หมอคอ้มกายแลว้ก็ควา้ล่วมยาออกไปจากหอ้ง 
ขา้รับใชค้นหน่ึงรีบเดินไปส่งหมอ 
“พวกเจา้ออกไปใหห้มด” ไป๋จ่ือฮวัส่ังบ่าวไพร่ 
บ่าวไพร่รีบออกจากหอ้งไปจนหมด เหลือเพียงสามพ่อแม่

ลูกอยูใ่นหอ้ง 
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น ้าตาของไป๋จ่ือฮวัค่อยๆไหลออกมา “เฟ่ิงหวง” เขานัง่ลง
บนเตียงจบัมือลูกมากุมไวอ้ยา่งเสียใจท่ีสุดในชีวิต 

เสียงฝีเทา้ว่ิงเขา้มา “ท่านพ่อ ท่านแม่” 
ไป๋จ่ือฮวักบัฮูหยนิหนัไปมองผูท่ี้เขา้มา 
“ไม่จริงใช่ไหมท่านพ่อท่านแม่ท่ีนอ้งเลก็....” ไป๋จงถลนัเขา้

ไปทั้งชุดขนุนาง 
“เจา้มาก็ดีแลว้จงเอ๋อร์ มาบอกลานอ้งซะซิ” ไป๋จ่ือฮวัเช็ด

น ้าตาท้ิง 
ไป๋จงกา้วพรวดเดียวถึงเตียง ทรุดตวัลงขา้งเตียง ยืน่มือไป

ประคองแกม้นอ้งสาว “เฟ่ิงหวง ท าไมเจา้ไม่รอพี่ก่อน?” น ้าตาริน
ไหลอยา่งสุดจะกลั้นเอาไวไ้ด ้

พลนั! ร่างท่ีส้ินลมหายใจไปแลว้ก็สะดุง้เฮือกข้ึนมา ดวงตา
ลืมโพลง “ขา้จะตอ้ง...” เสียงหวานแผว่หายไป 

ไป๋จ่ือฮวั ฮูหยนิไป๋ฯ ไป๋จง สะดุง้โหยง 
“เฟ่ิงหวง” ไป๋จ่ือฮวัเรียกลูกอยา่งต่ืนเตน้ 
“เฟ่ิงหวง” ไป๋จงเรียกนอ้งดีใจอยา่งท่ีสุด 
ฮูหยนิไป๋หายตกใจก็เรียกลูกสาวลัน่ “เฟ่ิงหวง เจา้ยงัไม่

ตาย!” นางโผกอดลูกอยา่งดีใจ 
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ฮองเฮาหลิว เหลือบตามองคนนั้นคนน้ีอยา่งงงๆ นางเห็น
หนา้เด็กหนุ่ม แลว้ก็ผูห้ญิงคนหน่ึงกอดนางเอาไว ้ส่วนนัน่ ขนุนาง
ไป๋น่ีน่า 

“ตามหมอเร็วเขา้ ลูกขา้ยงัไม่ตาย” ไป๋จ่ือฮวัตะโกนลัน่อยา่ง
ดีใจ 

ดา้นนอกบ่าวไพร่หยดุร้องไหก้นัหมด “คุณหนูยงัไม่
ตายๆๆ” 

“ตามหมอๆๆ” เสียงร้องบอกต่อกนัเป็นทอดๆดงัลัน่ไปทั้ง
จวน 

ฮองเฮาหลิวขยบัตวัลุกข้ึนอยา่งงงๆ “น่ีเจา้ช่วยขา้ไวเ้หรอ?” 
นางถามขนุนางไป๋ 

ฮูหยนิเฟ่ิงกอดลูกอยา่งดีใจ “เฟ่ิงหวงๆๆๆ” นางเรียกลูกซ ้าๆ 
“เฟ่ิงหวง” ไป๋จงกอดนอ้งอีกคน 
ฮองเฮาหลิวผลกัคนท่ีกอดออก “ปล่อยขา้” 
ฮูหยนิตกตะลึงไม่คิดวา่ลูกจะผลกัออก “เฟ่ิงหวง เจา้เป็น

อะไรไป แม่คงจะกอดเจา้แน่นเกินไป แม่ขอโทษ” 
ฮองเฮาหลิวมองหนา้ทุกคน “เฟ่ิงหวง?” นางทวนค าอยา่ง

งงๆ “ขา้ไม่ใช่...” นางพดูไดแ้ค่นั้นแลว้ก็รู้สึกวา่เสียงนางเปล่ียนไป 
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นางจึงกม้ลงมองตวัเอง มือนางเลก็ลง หนา้อกนางท่ีเคยอวบอดั
กลบัไม่มี “น่ีขา้...” 

เสียงฝีเทา้ว่ิงมา “ท่านหมอมาแลว้ๆ” บ่าวร้องอยา่งดีใจ 
หมอกา้วเขา้ไปในหอ้ง พอเห็นคนท่ีส้ินลมไปแลว้กลบัลุก

ข้ึนนัง่อยูก็่ตกใจ “น่ี...” 
ทุกคนในหอ้งหนัไปมองหมอเป็นตาเดียว 
ไป๋จ่ือฮวัรีบเรียก “รีบตรวจลูกขา้เร็วเขา้ นางยงัไม่ตาย” 
หมอกา้วเขา้ไปอยา่งไม่อยากจะเช่ือสายตาตวัเอง คนท่ี

ส้ินลมหายใจไปแลว้ ชีพจรหยดุเตน้ไปแลว้ตั้งนาน กลบัฟ้ืนข้ึนมา
ไดใ้หม่ โอ.้..สวรรค ์เขากา้วเขา้ไปจบัชีพจรทนัที 

ทุกคนเงียบกริบ 
หมอจบัชีพจรอยูน่านแลว้ก็ดึงมือออก “น่าอศัจรรยน์กั ชีพ

จรคุณหนูเตน้เป็นปกติ” 
“ลูกขา้ยงัไม่ตาย” ไป๋จ่ือฮวัพดูอยา่งดีใจ 
“คุณหนูไป๋ ท่านรู้สึกเป็นอยา่งไรบา้งขอรับ?” หมอถาม

พลางปลดล่วมยาลงวางขา้งเตียง 
ฮองเฮาหลิวมองหนา้คนท่ีก าลงัถาม แลว้ก็ทวนค า “คุณหนู

ไป๋?” 
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ไป๋จงยืน่มือไปลูบผมนอ้ง “เฟ่ิงหวง เจา้ท าพี่ใจหายหมดเลย
รู้ไหม” 

ฮองเฮาหลิวหนัไปมอง “บงัอาจ” พลางเบ่ียงหวัออกจากมือ
นั้น 

ทุกคนชะงกัเม่ือไดย้นิน ้าเสียงโกรธเกร้ียวจากเด็กสาว 
“เฟ่ิงหวง ท าไมพดูจาเช่นน้ีล่ะ? ไม่ไพเราะเลยลูก” ฮูหยนิ

ต าหนิ 
“ขา้ไม่ใช่...” ฮองเฮาหลิวจะบอกแต่แลว้ก็พดูวา่ “ขอ

กระจก” 
“กระจกเหรอ? จะเอากระจกมาท าไมรึเฟ่ิงหวง?” ไป๋จงถาม

แลว้ก็เดินไปหยบิกระจกใหน้อ้ง 
ฮองเฮาหลิวรับกระจกมาส่องดตูวัเอง ภาพท่ีสะทอ้นบน

กระจกคือภาพเด็กผูห้ญิงน่าจะอายรุาวสิบกวา่แต่ไม่น่าจะเกิน 13 ปี 
นางยกมือลูบใบหนา้ “น่ีขา้...” 

เสียงทอ้งร้องจ๊อก... 
ทุกคนหนัไปมองท่ีมาของเสียงเป็นตาเดียว 
เจา้ของเสียงทอ้งร้องกม้มองทอ้งตวัเองแลว้ก็เหลือบมองคน

อ่ืนๆอยา่งอบัอายขายข้ีหนา้ ฮองเฮาทอ้งร้องเพราะหิว รู้ไปถึงไหน
อบัอายไปถึงท่ีนัน่! 
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“หิวงั้นเหรอลูก?” ฮูหยนิถามแลว้ก็หนัไปตะโกนส่ังบ่าว 
“เอาโจ๊กเขา้มาเร็วเขา้” 

“เจา้ค่ะ” บ่าวรับค าส่ังแลว้ก็รีบว่ิงไปท่ีโรงครัว 
สักพกับ่าวก็ถือชามโจ๊กเขา้มา “โจ๊กเจา้ค่ะ” 
ฮูหยนิรีบรับชามโจ๊กมาแลว้ก็ตกัข้ึนมาเป่าใหห้ายร้อน 

จากนั้นก็ป้อนลูกสาว “กินซะหน่อยนะลูก” 
ฮองเฮาหลิวหนัไปมองชอ้นท่ียืน่มาจ่อปาก แลว้ก็มองหนา้ฮู

หยนิ เห็นสายตาอีกฝ่ายส่งสายตาคะยั้นคะยอใหกิ้นดว้ยความรักก็
รู้สึกตะขิดตะขวงใจพิกล นางอายแุก่กวา่คนป้อนดว้ยซ ้า 

เสียงทอ้งร้องอีกคร้ัง ฮองเฮาหลิวจึงยอมอา้ปากกิน 
ฮูหยนิรีบตกัโจ๊กค าใหม่ข้ึนมาเป่า 
ฮองเฮาหลิวลดกระจกลง สมองก็ครุ่นคิด น่ีขา้ตายแลว้ 

เช่นนั้นขา้มาอยูใ่นร่างเด็กคนน้ีไดอ้ยา่งไร? 
“อา้ม...” ฮูหยนิจ่อชอ้นไปท่ีปาก 
ฮองเฮาหลิวอา้ปากกินไป สมองก็ครุ่นคิดไปดว้ย 
“โจ๊กไม่อร่อยหรือไงเฟ่ิงหวง? เจา้ถึงไดท้ าหนา้เหมือนกิน

ยาขมน่ะ?” ไป๋จงแซวนอ้ง 
ฮองเฮาหลิวเหลือบมองคนพดูดว้ยสายตาน่ิงสงบ 
“จงเอ๋อร์พดูมากน่า” ฮหูยนิหนัไปดุลูกชาย 
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ไป๋จงหนา้เจ่ือนหุบปากสนิท 
จนกระทัง่โจ๊กเกือบหมดชาม ฮองเฮาหลิวก็ยกมือบอก “ขา้

อ่ิมแลว้” 
“กินอีกหน่อยซิลูก อีกซกัค าก็ยงัดี” ฮูหยนิคะยั้นคะยอ 
“ขา้อ่ิมแลว้” ฮองเฮาหลิวส่ายหนา้ 
ฮูหยนิจึงส่งชามใหบ่้าวเอาไปเก็บ 
“เอาละ่ขา้ขอตรวจคุณหนูใหล้ะเอียดซกัหน่อยนะขอรับ” 

หมอพดูข้ึน 
ฮูหยนิขยบัลุกใหห้มอตรวจลูกสาว 
หมอนัง่ลงแทนท่ีฮูหยนิแลว้ก็จบัชีพจร จากนั้นเขาก็ส่ังวา่ 

“คุณหนูอา้ปากกวา้งๆขอรับ อา้าาาาา...” 
ฮองเฮาหลิวท าตาม อา้ปากใหห้มอตรวจ 
หมอดูปากแลว้ก็เอ้ือมมือไปจบัเปลือกตาเปิดดตูาขาว พอ

ตรวจเสร็จแลว้ก็หนัไปพดูกบัไป๋จ่ือฮวัวา่ “อาการของคุณหนูปกติ
ดีทุกอยา่งขอรับ มีอาการอ่อนเพลียเลก็นอ้ย ขา้จะจดัยาบ ารุงมาให้
ขอรับ” 

“ขอบคุณท่านมาก” ไป๋จ่ือฮวัพดูแลว้ก็หนัไปส่ังบ่าววา่ 
“ใครก็ไดไ้ปส่งท่านหมอดว้ย” 

“เจา้ค่ะ” บ่าวรับค าส่ังแลว้ก็รอเดินไปส่งหมอ 
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หมอลุกข้ึนค านบัเจา้บา้นแลว้ก็ควา้ล่วมยาเดินออกไป 
ฮูหยนิขยบันัง่ลงแลว้ก็กอดลูกเอาไว ้“ขอบคุณสวรรคท่ี์

เมตตา” 
ฮองเฮาหลิวไดแ้ตน่ิ่งเงียบเก็บความรู้สึก 
ไป๋จ่ือฮวันัง่ลงบนเตียงเอ้ือมมือไปลูบหวัลูกสาว “เฟ่ิงหวง” 
ไป๋จงก็เอ้ือมมือไปลูบหวันอ้งเช่นกนั “เฟ่ิงหวง” 
ฮองเฮาหลิวรู้สึกอึดอดักบัสถานการณ์จนตอ้งบอกทุกคนวา่ 

“ขา้อยากพกัสักหน่อย” 
“อ่อ” ฮูหยนิดนัตวัออกแลว้ก็ลูบแกม้ลูก “เจา้นอนซะนะเฟ่ิง

หวง นอนพกัเยอะๆจะไดแ้ขง็แรงไวๆนะ” 
ฮองเฮาหลิวรีบเอนตวัลงนอน 
ฮูหยนิจบัผา้ห่มๆใหแ้ลว้ก็ดึงกระจกไปยืน่ใหล้กูชายเอาไป

เก็บ 
“นอนซะนะเฟ่ิงหวง” ฮหูยนิลูบหวัลูกดว้ยความรัก 
“เจา้ตอ้งแขง็แรงไวๆนะเฟ่ิงหวง” ไป๋จงพดูแลว้ก็ยิม้ให้

นอ้งสาว 
ไป๋จ่ือฮวัแอบเช็ดน ้าตาแลว้ก็พดูวา่ “เจา้ตอ้งอยูก่บัพ่อไป

นานๆนะเฟ่ิงหวง” แลว้เขาก็พดูกบัภรรยาวา่ “ไปเถอะฮูหยนิ ลูกจะ
ไดห้ลบั” 
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ฮูหยนิพยกัหนา้รับแลว้ก็เดินออกไปจากหอ้ง นางหนัไปส่ัง
บ่าววา่ “คอยดูแลคุณหนูใหดี้ หากมีอะไรผิดปกติก็รีบไปเรียกขา้
ทนัที” 
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Chapter 2 
องค์รัชทายาทส้ินพระชนม์ 

“เจา้ค่ะ” บ่าวรับค าส่ัง 
ไป๋จงหนัไปพดูกบันอ้งวา่ “เด๋ียวพี่ไปเปล่ียนเส้ือผา้แลว้นะ

มาอยูเ่ป็นเพื่อนเจา้นะ” 
ฮองเฮาหลิวรีบบอก “ไม่ตอ้ง ขา้ตอ้งการอยูค่นเดียว” 
ไป๋จงจอ้งหนา้นอ้งสาวท่ีพดูจาดว้ยน ้าเสียงต่างไปจากเดิม

อยา่งแปลกใจ แต่ก็ไม่อยากขดัใจนอ้งรักจึงพยกัหนา้ “งั้นเด๋ียว
พรุ่งน้ีพี่จะมาหาตอนเชา้ล่ะกนั” 

ฮองเฮาหลิวพยกัหนา้ 
ไป๋จงลูบหวันอ้งแลว้ก็เดินออกไป 
บ่าวก็เดินเขา้มาในหอ้ง 
“พวกเจา้ออกไปใหห้มด ขา้ตอ้งการอยูค่นเดียว” ฮองเฮา

หลิวส่ัง 
“แต่วา่...” 
“ออกไป!” ฮองเฮาหลิวตวาดส่ังเสียงดุทรงอ านาจ 
บ่าวนึกกลวัจนตอ้งรีบออกไปเฝ้าอยูห่นา้หอ้งแทน 
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ฮองเฮาหลิวลุกข้ึนไปนัง่ส่องกระจกท่ีโตะ๊ จอ้งมองใบหนา้
ท่ีสะทอ้นในกระจกพลางลูบใบหนา้นั้นอยา่งครุ่นคิด “ท าไมขา้จึง
มาอยูใ่นร่างเด็กคนน้ีดว้ย? หรือวา่น่ีเป็นความฝันก่อนตายงั้นรึ?” 

มองไปพลางคิดไป สรรหาสารพดัเหตุผลมาสาธยาย
เหตุการณ์แปลกประหลาดท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเอง 

บ่าวแอบชะเงอ้มองคุณหนูท่ีนัง่ส่องกระจกอยูน่าน คุณหนู
คงเร่ิมโตเป็นสาวแลว้จึงเร่ิมรู้จกัรักสวยรักงามแลว้แน่ๆ 

ฮองเฮานัง่จอ้งมองกระจกอยูอ่ยา่งนั้นจนกระทัง่ฟุบหนา้ไป
บนโต๊ะ 

ไป๋จงแอบมาดนูอ้งเห็นฟุบหลบัอยูท่ี่โตะ๊ก็ค่อยๆอุม้นอ้ง
กลบัไปนอนบนเตียง ห่มผา้ใหอ้ยา่งห่วงใยแลว้ก็นัง่เฝ้าอยูข่า้งเตียง
ดว้ยความรัก 

เช้าตรู่ ไป๋จงกบัไป๋จ่ือฮวัแต่งตวัเขา้วงัหลวงแตเ่ชา้ เพราะ
สถานการณ์ภายในวงัไม่ค่อยดีนกั ทั้งสองจึงตอ้งรีบไปคอยติดตาม
สถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

ฮองเฮาหลิวลืมตาต่ืนข้ึนมา ส่ิงแรกท่ีนางท าก็คือกม้มอง
ร่างกายตวัเอง เห็นมือเลก็ๆคู่เดิมกบัร่างกายท่ียงัเป็นเพียงเด็กก็ได้
แต่ถอนใจ 

“คุณหนูต่ืนแลว้จะลา้งหนา้เลยไหมเจา้คะ?” บ่าวถาม 
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ฮองเฮาหลิวหนัไปมองแลว้ก็พยกัหนา้ “เจา้ช่ืออะไร?” 
บ่าวหนัไปมองอยา่งงงๆ “อะไรกนัเจา้คะคุณหนู? แกลง้ท า

ลืมช่ือบ่าวแบบน้ีไม่ดีนะเจา้คะ” 
“ขา้ถาม เจา้ก็ตอบ” ฮองเฮาหลิวดุ 
บ่าวไดย้นิน ้าเสียงดุทรงอ านาจก็นึกกลวัข้ึนมาซะเฉยๆ “เอ่อ

...บ่าวช่ือเซ่ียวซินเจา้ค่ะ” 
ฮองเฮาหลิงมองแลว้ก็ลกุข้ึนเดินไปท่ีอ่าง 
เซ่ียวซินรีบเทน ้าใส่อ่างใหเ้จา้นาย 
ฮองเฮาหลิววกัน ้าลา้งหนา้แลว้ก็รับผา้เช็ดหนา้จากเซ่ียว

ซินมาซบัน ้าบนใบหนา้ 
ฮูหยนิไป๋ฯเดินเขา้มา “อา้ว...ต่ืนแลว้รึเฟ่ิงหวง?” 
ฮองเฮาหลิวมองตอบสีหนา้สงบน่ิง 
“หิวรึยงัเฟ่ิงหวง?” ฮหูยนิเฟ่ิงถามแลว้ก็หนัไปส่ังบ่าววา่ 

“ไปยกโจ๊กมาใหคุ้ณหนูเร็ว อ่อ ยกของขา้มาท่ีน่ีดว้ยเลยล่ะกนั 
วนัน้ีขา้จะกินพร้อมเฟ่ิงหวง” 

“เจา้ค่ะ” เซ่ียวซินรับค าแลว้ก็รีบเดินไปส่ังบ่าวคนอ่ืนต่อ 
ฮูหยนิไป๋ขยบัเขา้ไปประคองลูกสาว 
ฮองเฮาหลิวเบ่ียงตวัออกแลว้ก็นัง่ลงท่ีเกา้อ้ี 
เซ่ียวซินรีบยกอ่างน ้าไปเก็บ 
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ฮูหยนิเฟ่ิงมองท่าทีลูกสาวอยา่งแปลกใจ แต่ก็ไม่พดูอะไร 
ทรุดตวัลงนัง่ขา้งลูกสาว 

บ่าวยกอาหารเขา้มาวางบนโต๊ะแลว้ก็ถอยออกไป 
ฮูหยนิไป๋รีบจบัชอ้นตกัโจ๊กมาเป่าใหห้ายร้อนแลว้ก็ป้อน 

“อา้ม...” 
ฮองเฮาหลิวมองดว้ยสายตาสงบน่ิง “ขา้ตกัเองได ้ท่านไม่

ตอ้งป้อนขา้หรอก ท่านก็กินของท่านเถอะ” นางบอกน ้าเสียงเรียบ
เฉยแลว้ก็จบัชอ้นมาจากมืออีกฝ่าย 

ฮูหยนิไป๋ไดแ้ต่มองลูกสาวอยา่งประหลาดใจท่ีลูกสาวท่ีเคย
ช่างออดออ้นกลบัมีท่าทางห่างเหินเยน็ชาพดูจาเหมือนเป็นคน
แปลกหนา้ 

ฮองเฮาหลิวกินโจ๊กอยา่งเรียบร้อย ท่าทางอ่อนชอ้ยงดงาม 
ฮูหยนิจอ้งมองลูกสาวอยา่งประหลาดใจ 
ฮองเฮาหลิวชะงกัคา้งท่ีถูกจอ้ง หนัไปมองฮหูยนิไป๋ “ท่าน

ไม่กินหรือ?” 
ฮูหยนิสะดุง้ “เออ่...กิน” แลว้นางก็ตกักินพลางเหลือบมอง

ลูกสาวไปดว้ย 
พอกินเสร็จบ่าวก็ยกถว้ยยาบ ารุงมาใหพ้ร้อมกบัถว้ยน ้าผ้ึง 

“ยาเจา้ค่ะ” 
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ฮองเฮาหลิวยกถว้ยยาข้ึนด่ืมดว้ยท่าทีสงบ พอด่ืมหมดก็ด่ืม
น ้าอุ่นตาม 

ฮูหยนิไดแ้ต่มองอยา่งประหลาดใจ “วนัน้ีเฟ่ิงหวงกินยาง่าย
จงั ปกติกวา่เจา้จะกินยาหมดแม่ตอ้งปะเหลาะแลว้ปะเหลาะอีก” 

ฮองเฮามองตอบดว้ยสีหนา้สงบน่ิงไม่พดูอะไร นางลุกไป
นอนท่ีเตียงเป็นการตดับท จากท่ีทบทวนขอ้มลูเม่ือคืน ไป๋จ่ือฮวั
เป็นขนุนางฝ่ายบุ๋นมีต าแหน่งเป็นเจา้กรมกองการศึกษา อีกทั้งยงั
เป็นราชครูใหอ้งคช์ายและองคห์ญิง มีฮูหยนิไป๋เฟ่ิงเหมยฮวาเป็น
ภรรยาคู่ทุกขคู่์ยาก ไม่มีอนุภรรยา มีลูกชายคนหน่ึงช่ือไป๋จง เป็น
ขนุนางขั้น 4 อยูก่องการศึกษาเช่นกนั ไดข่้าววา่มีลูกสาวอีกคนช่ือ
ไป๋เฟ่ิงหวงร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เด็ก พ่อแม่จึงคอยประคบประหงม
ไม่ไดอ้อกสู่สังคม ใครๆต่างก็พากนัพดูวา่ขนุนางไป๋กลวัเมียจนไม่
กลา้มีอนุภรรยา 

เสียงฝีเทา้เดินมา ฮูหยนิหนัไปมองก็เห็นสามีเดินมาสีหนา้
เคร่งเครียด “ฮูหยนิ ส่ังบ่าวไพร่ใหแ้ตง่ชุดไวทุ้กขใ์หอ้งครั์ชทายาท 
เจา้ก็รีบไปเปล่ียนชุดเสียเถอะ” 

“อะไรกนัเจา้คะท่านพี่?” ฮูหยนิงุนงง 
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“องครั์ชทายาทเสวยยาพิษฆา่ตวัตายตั้งแต่เม่ือคืน เพิง่มี
ประกาศวา่ทรงประชวรจนส้ินพระชนมเ์ม่ือเชา้น่ีเอง ขา้ถึงไดรี้บ
กลบัมาเปล่ียนเส้ือผา้แลว้เด๋ียวจะเขา้วงัอีก” ไป๋จ่ือฮวับอก 

ฮองเฮาหลิวลุกพรวดข้ึนนัง่ทนัทีท่ีไดย้นิ “หลงซนั!” นาง
ตะโกนลัน่อยา่งเสียใจสุดชีวิตแลว้ก็หงายหลงัส้ินสติไป 

ทุกคนหนัไปมองเป็นตาเดียวดว้ยความตกใจ 
ฮูหยนิถลาไปดูลูกทนัที “เฟ่ิงหวง!” 
“ตามหมอเร็ว!” ไป๋จ่ือฮวัตะโกนลัน่ พร้อมกบัถลนัเขา้ไปดู

ลูก 
บ่าวไพร่ว่ิงกนัพร่ึบพร่ับ “ตามหมอๆๆ” 
“เฟ่ิงหวง เจา้ฟ้ืนซิ เฟ่ิงหวง เจา้อยา่เป็นอะไรไปอีกนะ” ฮู

หยนิเขยา่ตวัลูกอยา่งสติหลุด กลวัเหลือเกินวา่ลูกจะไร้ลมหายใจ
อีกคร้ัง 

“ฮูหยนิ ใจเยน็ๆก่อน ลกูตอ้งไม่เป็นอะไรแน่นอน” ไป๋จ่ือ
ฮวัจบัตวัภรรยามากอดแลว้ก็บอกวา่ “นางยงัหายใจอยู ่เจา้ดูซิ นาง
แค่เป็นลมไปเท่านั้น” 

ฮูหยนิซบหนา้กบัอกสามี “ท่านพี่ขา้กลวัเหลือเกิน” 
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“นางตอ้งไม่เป็นอะไร เม่ือวานน้ีนางก็ฟ้ืนจากความตาย
มาแลว้ ขา้เช่ือวา่นางตอ้งไม่เป็นอะไรแน่นอน” ไป๋จ่ือฮวัปลอบใจ
ภรรยา 

ไป๋จงไดย้นิเสียงเอะอะก็รีบว่ิงไปดูทั้งๆท่ีเพิ่งถอดชุดตวั
นอกออก “เฟ่ิงหวง” เขาถลนัเขา้ไปในหอ้ง ประชิดติดเตียงยืน่มือ
ไปองัตรงปลายจมูก รับรู้วา่ยงัมีลมหายใจก็เบาใจไปนิดนึง 

เสียงฝีเทา้ว่ิงเขา้มา เป็นบ่าวกบัหมอท่ีว่ิงมา 
หมอมีท่าทางเหน่ือยหอบ 
ทุกคนหนัไปมองหมอเป็นตาเดียว 
หมอรีบกา้วเขา้ไปตรวจคนไขท้นัที 
“ท่านตอ้งช่วยลูกขา้ใหไ้ดน้ะ” ฮหูยนิไป๋คาดคั้น 
หมอพยกัหนา้แลว้ก็ลงมือจบัชีพจร จากนั้นก็เปิดเปลือกตา

คนไขต้รวจอาการ แลว้ก็หนัไปพดูกบัขนุนางไป๋วา่ “คุณหนู
เพียงแต่เป็นลมไปเท่านั้นขอรับ อีกสักพกัก็คงจะฟ้ืนขอรับ” 

ทุกคนมีสีหนา้โล่งอก 
หมอหนัไปเปิดล่วมยาแลว้ก็หยบิขวดกระเบ้ืองขวดเลก็ๆ

ขวดหน่ึงออกมา เปิดฝาขวดแลว้ก็เอาไปองัจมูกคนไข ้
คนไขค่้อยๆรู้สึกตวัลืมตาข้ึน เห็นใบหนา้หมอเป็นคนแรก 

ถดัไปเป็นฮูหยนิไป๋กบัขนุนางไป๋ แลว้ก็ไป๋จง 
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“เฟ่ิงหวง เจา้ท าพี่ใจหายอีกแลว้นะ” ไป๋จงเอ้ือมมือไปลูบ
หวันอ้ง 

ฮองเฮาหลิวขยบัตวัลุกข้ึนนัง่ หมอกบัฮูหยนิไป๋รีบช่วย
ประคอง 

สายตาเด็กสาวพุ่งตรงไปยงัขนุนางไป๋ ถามดว้ยน ้าเสียงเบา
หวิววา่ “หลงซนัตายแลว้จริงหรือ?” 

ทุกคนตกใจท่ีเด็กสาวกลา้เรียกช่ือองครั์ชทายาท ซ่ึงเป็นการ
ลบหลู่เบ้ืองสูง มีโทษสถานหนกัยิง่นกั 

“เฟ่ิงหวง! เจา้อยา่ไดเ้รียกช่ือองครั์ชทายาทเช่นน้ีอีกนะ! 
หากใครเอาไปพดูจนรู้ไปถึงราชส านกัเจา้คงโดนลงโทษสถาน
หนกัแน่” ไป๋จ่ือฮวัดุลูกสาวเสียงดงั 

ฮองเฮาหลิวถอนใจไดแ้ต่ถามใหม่วา่ “องครั์ชทายาทตาย
แลว้จริงหรือ?” 

ไป๋จ่ือฮวัพยกัหนา้ “ตายแลว้ ทรงประชวรส้ินพระชนม์
กะทนัหนัเม่ือคืนน้ีเอง” เขาไม่พดูถึงสาเหตุการตายท่ีแทจ้ริงเพราะ
มีหมอซ่ึงเป็นคนนอกอยูด่ว้ย อีกทั้งบ่าวไพร่ก็มายนือออยูน่อกหอ้ง
เตม็ไปหมด การจะพดูอะไรออกไปจึงตอ้งระมดัระวงั 

น ้าตาค่อย ๆรินเป็นสายหยดลงบนเส้ือ ฮองเฮาหลิวใน
ร่างไป๋เฟ่ิงหวงเมม้ปากกลั้นเสียงสะอ้ืนสุดฤทธ์ิ 
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เสียงบ่าวไพร่เร่ิมร้องไหส้ะอึกสะอ้ืนใหก้บัองครั์ชทายาทผู ้
หล่อเหลาแสนดีคนนั้น “โธ่ องครั์ชทายาทไม่น่าอายส้ัุนเลย ยงัทรง
หนุ่มแน่นอยูแ่ท้ๆ ” 

“แลว้น่ีฮองเฮาไม่เสียใจแยเ่ลยรึ องคห์ญิงหลงหลินตายไป
เม่ือ 2 ปีก่อน มาบดัน้ียงัตอ้งมาสูญเสียองครั์ชทายาทไปอีก” 

“ขา้วา่ต่อไปฮ่องเตค้งแต่งตั้งอ๋องหลงเทียนเป็นรัชทายาท
แน่ๆ” 

เสียงบ่าวซุบซิบคุยกนัจนไป๋จ่ือฮวัตอ้งหนัไปดุ “พวกเจา้อยา่
ปากมาก! มีงานอะไรก็ไปท ากนัซะ” 

“ขอรับ” / “เจา้ค่ะ” แลว้บ่าวไพร่ก็รีบแยกยา้ยกนัไป 
“อยา่ร้องไหไ้ปเลยนะเฟ่ิงหวง เจา้ช่ืนชมองครั์ชทายาทพี่

เขา้ใจดี แต่เจา้อยา่ไดเ้สียใจมากเกินไปนกั จะไม่ดีต่อสุขภาพของ
เจา้เองรู้ไหม” ไป๋จงลูบหวันอ้งปลอบใจ 

“น่าเสียดายนกั องครั์ชทายาทไม่น่าส้ินพระชนมเ์ร็วขนาดน้ี
เลย ยงัหนุ่มยงัแน่นอยูแ่ท้ๆ  ยงัไม่ทนัไดแ้ต่งพระชายาเลยดว้ยซ ้า 
อายก็ุรุ่นราวคราวเดียวกบัไป๋จง น่าสงสารจริงๆ” ฮูหยนิไป๋ร าพงึ
ร าพนัดว้ยความสงสาร “แลว้น่ีฮองเฮาคงเสียพระทยัมากเลยใช่
ไหมท่านพี่?” นางหนัไปถามสามี 
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ไป๋จ่ือฮวัไดแ้ต่พยกัหนา้ เพราะมีหมออยูด่ว้ยจึงไม่อาจจะพดู
อะไรออกไปได ้

“คุณหนูคงจะตกใจกบัข่าวมากเกินไปก็เลยเป็นลม คุณหนูก็
ตอ้งอยา่เสียใจมากเกินไปนะขอรับ ไม่งั้นจะเสียสุขภาพได”้ หมอ
พดูแลว้ก็เก็บขวดยาใส่ล่วมยา 

“ขอบคุณท่านหมอท่ีรีบมา” ไป๋จ่ือฮวัพดู 
หมอปิดล่วมยาแลว้ก็หนัไปพดูกบัไป๋จ่ือฮวัวา่ “ดีนะท่ีขา้

แวะมาตรวจคุณหนูก่อนไปท่ีอ่ืน ไม่งั้นกวา่ขา้จะมาคงเสียเวลาไป
หลายชัว่ยามทีเดียว แตคุ่ณหนูไม่เป็นอะไรมากแลว้ ถึงขา้ไม่มา แค่
เป็นลมเด๋ียวคุณหนูก็ฟ้ืนเองขอรับ” 

“ยงัไงก็ตอ้งขอบคุณท่านมากท่ีใส่ใจ หากไม่มีท่านลูกขา้คง
ตายเสียตั้งแต่ยงัเลก็แลว้” ไป๋จ่ือฮวัพดูอยา่งส านึกบุญคุณ 

หมอโบกมือ “เร่ืองเลก็นอ้ย ไม่อาจถือเป็นบุญคุณอะไร 
ท่านก็อยา่ไดเ้กรงใจ ท่านตอบแทนขา้มากพอแลว้ เกินพอเสียดว้ย
ซ ้า” แลว้เขาก็พดูวา่ “ข่าวองครั์ชทายาทส้ินพระชนม ์เช่นนั้นขา้คง
ตอ้งรีบกลบับา้นไปเปล่ียนชุดไวทุ้กขแ์ลว้ล่ะ ขา้ขอลาก่อนล่ะทุก
ท่าน” เขาพดูแลว้ก็คอ้มตวัหยบิล่วมยาเดินออกไป 

บ่าวคนหน่ึงรีบเดินตามไปส่งแขก 
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“เอาละ่ในเม่ือเฟ่ิงหวงไม่เป็นอะไรแลว้ งั้นขา้กบัลูกไป
เปล่ียนเส้ือก่อนล่ะ เจา้ก็ดูแลลูกไปนะฮูหยนิ” ไป๋จ่ือฮวัจบัไหล่
ภรรยาอยา่งอ่อนโยนแลว้ก็หนัไปพดูกบัลูกชายวา่ “ไปเถอะจง
เอ๋อร์ ยงัตอ้งรีบเขา้วงัไปดูสถานการณ์อีก” 

“นัน่ซิท่านพ่อ ฮองเฮาก็ส้ินพระชนมแ์ลว้ รัชทายาทก็
ส้ินพระชนม ์ตระกลูหลิวก็ถูกประหารหมด เฮอ้...ไม่รู้ต่อไปจะ
เป็นยงัไงนะท่านพ่อ” ไป๋จงพดูแลว้ก็เดินไป 

“อะไรนะ! ฮองเฮาส้ินพระชนมแ์ลว้?” ฮูหยนิไป๋ตกใจหนั
ไปมองหนา้สามี 

ไป๋จ่ือฮวัพยกัหนา้ แลว้ก็กม้ลงกระซิบวา่ “เจา้อยา่ไดเ้อด็อึง
ไป ฮ่องเตท้รงประทานยาพิษใหฮ้องเฮาเสวยชดใชค้วามผิด เร่ืองน้ี
อีกสักพกัคงจะประกาศออกมา” 

“ตายจริง!” ฮูหยนิไป๋ตกใจยกมือทาบอก 
ฮองเฮาหลิวน ้าตารินกลั้นเสียงสะอ้ืน ก ามือแน่นอยา่ง

อาฆาตแคน้ เร่ืองท่ีหลงซนัตายตอ้งไม่ใช่การฆา่ตวัตายแน่ๆ นาง
จะตอ้งรู้ใหไ้ดว้า่ใครเป็นคนฆ่าลูกชายของนาง เม่ือคืนนางยงันัง่คิด
วางแผนจะพาลูกชายหนียงัไงอยูเ่ลย แต่นางชา้ไป ไม่คิดวา่ฝ่ายตรง
ขา้มจะลงมือเร็วขนาดน้ี หลงซนัลูกแม่ เจา้จงไปรอแม่อยูใ่น
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ปรโลกก่อนเถอะ แลว้แม่จะส่งพวกท่ีฆ่าเจา้ตามไปทีหลงั รอก่อน
นะหลงซนั แม่จะแกแ้คน้พวกมนัทุกคนแทนเจา้เอง! 

“ท่านพี่รีบไปเถอะ ไม่ตอ้งห่วงเฟ่ิงหวงหรอก” ฮูหยนิไป๋พดู
แลว้ก็กุมมือสามีอยา่งใหก้ าลงัใจ 

ไป๋จ่ือฮวัพยกัหนา้แลว้ก็เดินออกไป 
ฮูหยนิไป๋หนัไปลูบหวัลูกสาวปลอบใจวา่ “อยา่เสียใจนกัเลย

เฟ่ิงหวง คนก็ตายไปแลว้ เจา้ควรจะใส่ใจสุขภาพของตวัเอง
มากกวา่รู้ไหม เกิดเจา้เป็นอะไรไปอีก แม่คงท าใจไม่ไดแ้น่ๆ” นาง
หยบิผา้เช็ดหนา้มาซบัน ้าตาใหลู้ก แต่พอไดเ้ห็นสีหนา้ลูกนางก็
ตกใจ “เฟ่ิงหวง...” 

แววตาเจบ็แคน้ สีหนา้อาฆาตแคน้ดนู่ากลวั รังสีอ ามหิตแผ่
กระจายจากร่างเลก็จนคนเป็นแม่ขนลุกชนัไปทั้งตวั มือท่ีจะซบั
น ้าตาชะงกัคา้งอยูอ่ยา่งนั้น 

เสียงเรียกท าใหฮ้องเฮาหลิวรู้สึกตวั นางเห็นสีหนา้ของฮู
หยนิไป๋ก็รีบลม้ตวัลงนอน ดึงผา้ห่มข้ึนคลุมทั้งตวั หากร่างน้ี
แขง็แรงดีนางคงว่ิงออกไปแอบลอบเขา้วงัไปสืบข่าวดว้ยตวัเอง
แลว้ แต่น่ีร่างของเด็กสาวยงัอ่อนแอนกัแรงจะลุกข้ึนยนืยงัแทบไม่
มี ก่อนจะลงมือแกแ้คน้นางคงตอ้งรีบบ ารุงร่างน้ีใหแ้ขง็แรงก่อน
เป็นอนัดบัแรก น่ีคงเป็นโอกาสท่ีสวรรคป์ระทานใหน้างไดแ้ก้
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แคน้คนท่ีท าใหน้างและตระกลูหลิวตอ้งส้ินชีวิตกระมงั ยงัมีลูก
ชายของนางอีกคน 

ขา้สาบานตอ่ฟ้าดิน ขา้จะลากพวกมนัทุกคนมาชดใชห้น้ี
เลือดในคร้ังน้ีใหไ้ด!้ 

หยาดน ้าตายงัรินไหลไม่ขาดสาย ดวงตาเบิกโพลงอยา่ง
อาฆาตแคน้ ในเม่ือนางไม่เคยท าร้ายใคร แต่มีคนใส่ร้ายนางกบั
ครอบครัวจนตอ้งพบจุดจบเช่นน้ี เช่นนั้นนางก็จะใชโ้อกาสน้ีแก้
แคน้พวกมนัทุกคนใหไ้ดรู้้จกันรกท่ีแทจ้ริง รอก่อนเถอะ อยา่เพิ่ง
รีบตายหนีขา้ไปเสียก่อนล่ะ! 

ตอ้งขอบคุณลู่กงกงคนของนางท่ีช่วยปลิดชีวิตนางไม่ให้
ตอ้งทรมานนานนกัเพราะยาพิษนัน่ ตอนท่ีลู่กงกงเขา้มาจบัตวันาง
ก็แอบส่งรหสัลบัถามนางดว้ยความภกัดีวา่จะใหท้ าเช่นไร เพราะ
เขารู้วา่ยาพิษนัน่ถูกสับเปล่ียนไม่ใช่ยาท่ีจะท าใหต้ายในทนัที แต่
เป็นยาท่ีจะท าใหต้ายอยา่งทรมาน 

นางจึงส่งรหสัตอบขอใหเ้ขาช่วยปลิดชีวิตนางในทนัทีอยา่
ใหน้างตอ้งตายอยา่งทรมาน มือท่ีจบัคอนางจึงกดลงบนหลอดลม
แน่น ชัว่อึดใจเท่านั้นนางก็ไดต้ายโดยไม่ทรมานนานนกั 
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Chapter 3 
รอข้าก่อนเถอะเฉินกงกง! 

ก่อนท่ีจะส้ินพระชนม ์อีกไม่นานนกันางก็จะรู้อยูแ่ลว้วา่
ใครลงมือลอบปลงพระชนมอ์งคห์ญิงหลงหลิว แต่แลว้ก็ดนัเกิด
เร่ืองใส่ร้ายวา่นางเป็นกบฏจนทุกคนตอ้งตายหมด ขอ้หากบฏวา่
นางคบคา้กบัแควน้หนานถิง โง่เง่าส้ินดี! ฝ่าบาทก็ช่างโง่งม
หลงเช่ือไปไดอ้ยา่งไร! นางเป็นถึงฮองเฮาผูย้นืเหนือคนนบัหม่ืนอยู่
ใตค้นๆเดียวจะโง่เง่าขายชาติตวัเองใหค้นตา่งแควน้ไดอ้ยา่งไรกนั! 
แต่หลกัฐานทุกอยา่งชดัแจง้ก็เพราะเฉินกงกงคนสนิทของนางเป็น
ผูน้ าหลกัฐานตา่งๆถวายใหฮ่้องเตเ้อง เจา้คนทรยศนัน่นางไม่ปล่อย
ใหม้นัตายง่ายๆหรอก มนัจะตอ้งอยูก็่ไม่ได ้ตายก็ไม่อาจร้องขอ! 

รอขา้ก่อนเถอะเฉินกงกง! 
หลงัจากร ่าใหด้ว้ยความอาฆาตแคน้แลว้ นางก็ยกหลงัมือ

ปาดน ้าตาท้ิง เปิดผา้ออกก็หนัไปเห็นฮูหยนิไป๋จอ้งมองอยู ่
สายตาของคนเป็นแม่มีแต่แววเป็นกงัวล ทั้งรักทั้งห่วงใยไม่

ผิดไปจากสายตาของนางท่ีเคยมองดูลูกสาวลกูชายเลยสักนิด เห็น
สายตาเช่นนั้นแลว้นางก็ไม่อาจจะท าใหค้นตรงหนา้ตอ้งทุกขใ์จไป
มากกวา่น้ีไดอี้ก นางลกุข้ึนนัง่แลว้ก็พดูวา่ “ฮ.ู..ท่านแม่ ขา้หิวแลว้” 
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ฮูหยนิไป๋พอไดย้นิลูกพดูเช่นนั้นก็รีบหนัไปตะโกนส่ังบ่าว
วา่ “พวกเจา้รีบไปยกของกินมาเร็ว คุณหนูหิวแลว้ เร็วๆเขา้ละ่” 

“เจา้ค่ะ” บ่าวรับค าส่ังแลว้ก็รีบโรงครัว 
ฮูหยนิหนัไปมองลูกสาวแลว้ก็พดูวา่ “รอประเด๋ียวนะลูก 

เด๋ียวบ่าวก็ยกมาใหแ้ลว้” นางลูบหวัลูกสาวดว้ยความรัก 
ฮองเฮาหลิวยอมใหน้างลูบหวัเพราะเขา้ใจหวัอกคนเป็นแม่

เช่นเดียวกนั 
“เด๋ียวกินเสร็จแลว้ เจา้ก็เปล่ียนไปใส่ชุดไวทุ้กขน์ะลูก เด๋ียว

แม่จะใหบ่้าวออกไปหาซ้ือมาเพิ่มใหน้ะ ชุดเก่าท่ีเคยใส่เม่ือ 2 ปีท่ี
แลว้เจา้คงจะใส่ไม่ไดแ้ลว้ล่ะก็เจา้โตข้ึนมากแลว้น่ีน่า” ฮูหยนิไป๋บ
อกแลว้ก็ช่วยประคองลกู “มาลูก ไปนัง่ท่ีโตะ๊นะ” 

ฮองเฮาหลิวจบัมือท่ีเร่ิมมีร้ิวรอยแลว้พดูวา่ “ท่านแม่ไม่ตอ้ง
ช่วยพยงุขา้หรอก ขา้ลกุเองได ้อีกหน่อยขา้จะว่ิงใหท่้านดู” 

“หากเจา้ออกไปว่ิงไดแ้ม่จะดีใจมากเฟ่ิงหวง” ฮูหยนิไป๋ยิม้
อยา่งดีใจท่ีลูกเร่ิมพดูจาอยา่งใหค้วามสนิทสนมมากข้ึน แมจ้ะไม่
เหมือนก่อนหนา้ท่ีจะส้ินลมหายใจแตอ่ยา่งนอ้ยถอ้ยค าและน ้าเสียง
ท่ีพดูก็ไม่ไดแ้ขง็กร้าววางอ านาจอีกต่อไป 

ไป๋เฟ่ิงหวงลุกออกจากเตียงเดินไปนัง่ท่ีโต๊ะ รู้สึกไดเ้ลยวา่
ร่างกายน้ีช่างไร้เร่ียวแรงเสียจริง เคยไดย้นิวา่ไป๋เฟ่ิงหวงอ่อนแอ
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ตั้งแต่เลก็ๆ ตอนนางยงัเป็นฮองเฮาเคยไดใ้หห้มอหลวงไปตรวจให้
อยูส่องสามคร้ัง ซ่ึงหมอหลวงก็รายงานวา่เป็นโรคหวัใจแต่ก าเนิด
ไม่อาจรักษาได ้ท าไดเ้พียงใหย้าประคบัประคองตามอาการเท่านั้น 
โธ่...สวรรคห์นอสวรรคจ์ะใหโ้อกาสนางไดแ้กแ้คน้ทั้งทีท าไมจึง
ใหน้างมาอยูใ่นร่างเด็กอ่อนแอแบบน้ีเลา่? 

ฮูหยนิเดินตามไปนัง่ขา้งๆ รินน ้าชาใส่ถว้ยส่งใหลู้กสาว 
“เฟ่ิงหวงด่ืมน ้าชาสักหน่อยนะ เจา้จะไดแ้ขง็แรง” 

“ขอบคุณฮู...ท่านแม่” ไป๋เฟ่ิงหวงเกือบจะหลุดเรียกฮูหยนิอ
ยูบ่่อยคร้ัง นางจะตอ้งรีบท าตวัใหคุ้น้เคยกบัครอบครัวน้ีโดยเร็ว 
คนอ่ืนจะไดไ้ม่สงสัย 

นางรับถว้ยชามายกข้ึนดม กล่ินเกสรดอกบวัหลวงลอยมา
กระทบจมูก น่ีคือชาเกสรดอกบวัหลวงมีสรรพคุณบ ารุงหวัใจ นาง
เรียนรู้เร่ืองต ารายาสมุนไพรมาบา้งในชาติก่อน นางยกถว้ยข้ึนจิบที
ละนิดๆจนหมดแลว้ก็เอ้ือมมือไปรินชาใหต้วัเองพร้อมกบัรินใหผู้ ้
เป็นแม่ดว้ย 

“ฮู...ท่านแม่ ชา” 
“ขอบใจเฟ่ิงหวง” ฮูหยนิไป๋ยิม้แลว้ก็รับถว้ยชามายกจิบ 
บ่าวไพร่ล าเลียงอาหารข้ึนโต๊ะแลว้ก็ถอยไป 
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มีโจ๊ก ขา้วสวยแลว้ก็ผดัผกั 3 จาน จานแรกเป็นผดัคะนา้กบั
เตา้หู ้จานท่ีสองเป็นผดัผกับุง้กบัเห็ดเขม็ทอง จานท่ีสามเป็น
ผดักุ่ยช่ายขาวกบัเห็ดหอม 

โจ๊กถูกวางตรงหนา้คุณหนูของบา้น ส่วนขา้วกบักบัขา้วถูก
วางตรงหนา้ฮูหยนิ 

ไป๋เฟ่ิงหวงจอ้งมองชามโจ๊กตาถลน แลว้ก็หนัไปมองอาหาร
ของฮูหยนิ เอ่อ...บา้นน้ียากจนขน้แคน้ถึงขนาดน้ีเลยหรือไง? 

“โจ๊กอีกแลว้เหรอ?” นางผลกัชามโจ๊กออก “ไม่มีหมู ไก่ 
เน้ือบา้งเหรอ?” 

“ลูกอยากกินอยา่งอ่ืนเหรอ?” ฮหูยนิหนัไปมองท่าทางเบ้
หนา้ใส่ชามโจ๊ก “ก็ลูกบอกเองวา่ชอบกินแต่โจ๊ก ไม่ยอมกินอยา่ง
อ่ืนเลย บ่าวจึงตม้โจ๊กใหทุ้กวนั ลูกก็ไม่เคยบ่นเลยสักนิด แม่
คะยั้นคะยอใหลู้กกินอยา่งอ่ืนบา้งลูกก็ไม่ยอมกินเองน่ีน่า” 

“งั้นวนัน้ีขา้ขอเปล่ียนละกนัเป็นอะไรก็ไดท่ี้ไม่ใช่โจ๊กกบัผดั
ผกัแบบน้ี” ไป๋เฟ่ิงหวงยกชามโจ๊กไปตั้งไกลๆตวั 

ฮูหยนิมองแลว้ก็ยิม้ข า หนัไปส่ังบ่าววา่ “ไปยกกบัขา้วท่ี
เตรียมไวใ้หน้ายท่านมาใหคุ้ณหนูก่อนแลว้ก็ท าเตรียมไวใ้หน้าย
ท่านใหม่ดว้ยละ่” 

“เจา้ค่ะ” บ่าวรีบเดินออกไป 
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ฮูหยนิหนัไปมองลูกสาวแลว้ก็ยิม้ท่ีลูกนึกอยากกินอยา่งอ่ืน
บา้ง นางกลวัวา่ลูกจะเป็นโรคอดอาหารเพราะกินแต่โจ๊กน่ีแหละ 
แต่ในเม่ือเจา้ตวัไม่ยอมกิน นางก็ไม่รู้จะบงัคบัลูกเช่นไร 

บ่าวไพร่ล าเลียงอาหารมาใหม่ มีซุปไก่ เน้ือตุ๋นสมุนไพร 
ปลาน่ึงแลว้ก็ขาหมูตุ๋นน ้าแดง 

ไป๋เฟ่ิงหวงมองอาหารท่ียกมาใหม่อยา่งพอใจ นางหยบิ
ตะเกียบคีบเน้ือตุ๋นเขา้ปากทนัที รสชาติสู้พอ่ครัวในวงัไม่ไดแ้ต่ก็
ถือวา่อร่อยพอกินไดอ้ยู ่

“เป็นยงัไง? อร่อยไหม?” ฮูหยนิถามพลางมองลูกสาวดว้ย
ความรัก 

ไป๋เฟ่ิงหวงหนัไปมองตอบแลว้พยกัหนา้ พอเค้ียวหมดปาก
นางก็ตอบวา่ “อร่อย พอใชไ้ด”้ 

ฮูหยนิยิม้ข าแลว้ก็คีบผดัผกัมากิน นางไม่แตะตอ้งเน้ือสัตว์
บนโต๊ะเลยสักค าจนคนเป็นลูกแต่วิญญาณเป็นถึงฮองเฮาอดสงสัย
ไม่ได ้

“เหตุใดท่านแม่จึงไม่กินเน้ือล่ะ?” 
“แม่ตั้งใจกินเจก็เพื่อจะใหบุ้ญกุศลท่ีแม่ท าไวช่้วยใหเ้จา้

แขง็แรงไงเฟ่ิงหวง” ฮหูยนิยิม้ใหลู้ก 
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“ขา้แขง็แรงแลว้ ตอ่ไปน้ีท่านแม่ก็เลิกกินเจเสียเถอะ” ไป๋
เฟ่ิงหวงบอกแลว้ก็ตกัปลาน่ึงใหแ้ม่ 

ฮูหยนิไป๋ยิม้ คีบปลาเขา้ปากแลว้ก็พุย้ขา้วตามไป 
สองแม่ลูกนัง่กินอาหารเสร็จแลว้ บ่าวก็ยกถว้ยชามไปเก็บ 
บ่าวคนหน่ึงเดินเขา้มายืน่ห่อผา้ให ้“ฮูหยนิ เส้ือผา้ของ

คุณหนูเจา้ค่ะ” 
ฮูหยนิไป๋พยกัหนา้แลว้ก็หนัไปเรียกบ่าวอีกคน “เซ่ียวซินพา

คุณหนูไปเปล่ียนเส้ือผา้ แลว้ก็คอยดแูลคุณหนูใหดี้ล่ะ ขา้เองก็ตอ้ง
ไปเปล่ียนเส้ือผา้เหมือนกนั” 

“เจา้ค่ะ” เซ่ียวซินรับค าส่ังแลว้ก็มาช่วยพยงุตวัคุณหนูลุกข้ึน 
ไป๋เฟ่ิงหวงหนัไปส่ังเพยีงส้ันๆวา่ “ไม่ตอ้ง ขา้เดินเองได ้เจา้

ไปเตรียมน ้าใหข้า้อาบดีกวา่” 
“เจา้ค่ะ” เซ่ียวซินรับค า แลว้ก็รีบไปเตรียมน ้าอุน่ใหคุ้ณหนู

อาบน ้า 
ฮูหยนิไป๋มองลูกสาวอยา่งวางใจแลว้ก็เดินกลบัเรือนตวัเอง

ไปเปล่ียนเส้ือผา้เป็นชุดไวทุ้กข ์
หลงัจากเปล่ียนเส้ือผา้เสร็จแลว้ฮูหยนิไป๋ก็เดินไปคอยคุม

บ่าวไพร่ในจวนใหท้ างานเป็นระเบียบเรียบร้อย 



 

 Queen Revenge. 37 
 

บรรยากาศโศกเศร้าปกคลุมไปทั้งเมืองหลวง แต่ก็มีคนบาง
กลุ่มท่ียนิดีกบัข่าวซ่ึงก็คือกลุ่มคนท่ีสนบัสนุนพระสนมเยเ่ฟย ตวั
พระสนมเองและพระโอรส 

ไป๋เฟ่ิงหวงอาบน ้าเสร็จแลว้ก็สวมชุดไวทุ้กข ์นางกม้มองชุด
ท่ีใส่แลว้น ้าตาก็ร้ืนข้ึนในดวงตา ไวทุ้กขใ์หลู้กตวัเอง ครอบครัว
ตระกลูหลิว และตวันางเอง ฮองเฮาหลิวผูย้ิง่ใหญ่ แต่ตอ้งมาตายอ
ยา่งอนาถใจดว้ยขอ้หากบฏโง่เง่านั้น 

ริมฝีปากซีดเหยยีดยิม้เยาะ สมเพชในชะตาชีวิตของตวัเอง
ในชาติก่อนนกั ลูกสาวแม่ทพัใหญ่ตอ้งมาตายอยา่งอนาถเพียง
เพราะคนใกลต้วัทรยศหกัหลงั นางกรีดน ้าตาท้ิง หมดเวลาส าหรับ
น ้าตาของนางแลว้ ตอ่ไปน้ีคือเวลาคืนความแคน้กลบัไปใหพ้วก
มนัทุกคน! 

เซ่ียวซินมองคุณหนูดว้ยความรู้สึกหวัน่กลวัลึกๆในใจ แวว
แห่งอ านาจฉายชดัอยูบ่นเรือนร่างเลก็บอบบางแทบจะปลิวลม นาง
รู้สึกกลวัคุณหนูเสียยิง่กวา่นายท่านและฮูหยนิเสียอีก ตั้งแต่คุณหนู
ฟ้ืนข้ึนมานางก็รู้สึกวา่คุณหนูของนางมีบางอยา่งเปล่ียนแปลงไป 
แต่ก็บอกไม่ถูกวา่เปล่ียนไปยงัไง ทั้งๆท่ีคุณหนูก็ยงัเป็นคุณหนูคน
เดิม 
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แลว้คุณหนูของนางก็กา้วเทา้ออกจากหอ้งไป “เด๋ียวคุณหนู
รอขา้ดว้ยเจา้ค่ะ” นางรีบเดินตามไป “คุณหนูจะไปไหนเจา้คะ?” 

ไป๋เฟ่ิงหวงหนัไปมองแลว้ตอบส้ันๆวา่ “เดินเลน่” 
เซ่ียวซินคิดวา่คุณหนูคงจะเดินเล่นชมนกชมไมห้นา้เรือน

เท่านั้น แต่น่ีนางเดินตามคุณหนูจนไปถึงเรือนใหญ่ คงจะมาออ้นฮู
หยนิเหมือนเคยนัน่แหละ พอจะขยบัเขา้ไปช่วยประคองก็เจอ
ค าพดูส้ันๆวา่ “ไม่ตอ้ง” กบัสายตาดุจนนางไม่กลา้ขดัใจไดแ้ต่เดิน
ตามคุณหนูไปติดๆ 

ไป๋เฟ่ิงหวงหยดุหนา้เรือนใหญ่มองส ารวจสภาพแวดลอ้มครู่
หน่ึงแลว้ก็กา้วเทา้เดินตอ่ไป 

เซ่ียวซินไดแ้ต่เดินตามไป “คุณหนูจะไปไหนเจา้คะ?” 
“เดินเล่น” ปากซีดหนัไปตอบแลว้ก็กา้วเทา้เดินต่อไป การ

เดินเล่นของนางก็คือการเร่ิมตน้ออกก าลงักายเพื่อฟ้ืนฟูร่างน้ีให้
แขง็แรง ทุกยา่งกา้วนางกา้วอยา่งมัน่คงสง่างาม กริยาสมกบัท่ีเคย
เป็นถึงฮองเฮาผูย้ิง่ใหญ่แห่งวงัหลงั 

จวนแห่งน้ีมีเรือน 9 หลงั เรือนแรกคือเรือนรับแขกอยู่
ดา้นหนา้ติดกบัประตูทางเขา้ใหญ่ดา้นหนา้ เรือนท่ีสองและสามคือ
เรือนรับแขก เรือนท่ีส่ีคือเรือนของไป๋จง แลว้ก็เรือนใหญ่เป็นเรือน
ท่ีหา้ เรือนท่ีหกคือเรือนของไป๋เฟ่ิงหวง อีกสามเรือนก็คือโรงครัว
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และเรือนบ่าวไพร่ แยกเป็นเรือนชายและหญิงอยูติ่ดกบัประตู
ดา้นหลงั มีเวรยามยนืคุมอยูท่ี่ประตูดา้นละสองคนเท่านั้น ดูการคุม้
กนัแลว้ช่างหละ่หลวมยิง่นกัในสายตาลูกสาวแม่ทพั นางคงตอ้ง
ปรับปรุงการคุม้กนัเป็นอนัดบัแรกซินะ 

หลงัจากเดินจนทัว่ทั้งจวนแลว้นางก็เดินกลบัเรือนตวัเอง 
เซ่ียวซินไดแ้ต่มองอยา่งประหลาดใจท่ีวนัน้ีคุณหนูเดินเลน่

เสียรอบจวน นางรีบรินน ้าชาให ้“คุณหนู น ้าชาเจา้ค่ะ” 
“ขอบใจ” ไป๋เฟ่ิงหวงรับถว้ยน ้าชามาจิบพลางปาดเหง่ือบน

หนา้ผาก ดูซิแค่เดินนิดเดียวยงัเหน่ือยเสียขนาดน้ี น่ีแสดงวา่เด็ก
นอ้ยไป๋เฟ่ิงหวงไม่เคยออกแรงเลยสักนิดแน่นอน “เซ่ียวซิน เอา
กระดาษกบัพู่กนัมา” 

“เจา้ค่ะ” เซ่ียวซินรีบไปหยบิกระดาษกบัพู่กนัใหแ้ลว้ก็
จดัแจงฝนหมึกใหเ้พราะคิดวา่คุณหนูคงอยากวาดรูปขีดเขียนอกัษร
เล่นเหมือนเคย 

มือบางจบัพู่กนัจุ่มหมึกแลว้ก็ลากปราดๆลงบนกระดาษ 
เป็นแผนผงัจวนแห่งน้ีและต าแหน่งท่ีควรจะจดัเวรยามและก าลงั
ทหาร 

เซ่ียวซินไดแ้ต่มองอยา่งไม่เขา้ใจ คุณหนูวาดรูปอะไรก็ไม่รู้ 
เพราะทุกทีจะวาดเป็นรูปตน้ไมด้อกไม ้
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ดวงตากลมโตจอ้งมองแผนผงัอยา่งพอใจแลว้ก็วางพู่กนัลง 
รอจนหมึกแหง้แลว้จึงมว้นเก็บ “เซ่ียวซิน เก็บ” 

“เจา้ค่ะ” เซ่ียวซินเก็บพูก่นั เก็บหมึกกบักระดาษทนัที 
“เซ่ียวซินหอ้งหนงัสืออยูท่ี่ไหนหรือ?” ไป๋เฟ่ิงหวงถาม

เพราะอยากรู้วา่ในจวนน้ีมีหนงัสืออะไรใหน้างไดอ้่านบา้ง 
“หอ้งหนงัสือก็อยูท่ี่เรือนใหญ่ซิเจา้คะ คุณหนูอยา่ชอบแกลง้

ท าเป็นลืมซิเจา้คะ ท าแบบน้ีบ่าวใจคอไม่ดีนะเจา้คะ” เซ่ียวซินคิด
วา่คุณหนูแกลง้จึงไม่ไดใ้ส่ใจ 

“ขา้จะไปหอ้งหนงัสือ” ไป๋เฟ่ิงหวงบอกแลว้ก็ถือมว้น
กระดาษไปดว้ย 

เซ่ียวซินรีบเก็บของแลว้ก็รีบว่ิงตามไป 
เม่ือไปถึงหอ้งหนงัสือ ไป๋เฟ่ิงหวงก็วางมว้นกระดาษรวมไว้

กบักองเอกสารบนโต๊ะ เจตนาคือตอ้งการใหไ้ป๋จ่ือฮวัเห็นแผนผงัน้ี
แลว้จดัเวรยามตามท่ีนางวางแผนไว ้จากนั้นก็เดินไปดูหนงัสือบน
ชั้นซ่ึงมีอยูม่ากมายใกลเ้คียงกบักองการศึกษาเพราะไป๋จ่ือฮวันั้น
ชอบอา่นหนงัสือมากจึงสะสมหนงัสือไวม้ากมายทั้งซ้ือหามาและ
คดัลอกมาจากกองการศึกษา หากเล่มไหนท่ีเขามีแต่กองการศึกษา
ไม่มีเขาก็จะใหค้นคดัลอกแลว้น าไปไวท่ี้กองฯ 
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แต่แลว้ไป๋เฟ่ิงหวงก็สะดุดสายตาเขา้กบัชั้นหนงัสือดา้นใน
สุดซ่ึงเป็นหนงัสือภาษาต่างชาติตา่งภาษาของชนผิวเผือกตาน ้าขา้ว 
ตอนเด็กๆนางเคยติดตามท่านพอ่หลิวไปยงัเมืองแถบชายทะเลแลว้
บงัเอิญไดช่้วยชนผิวเผือกซ่ึงเรือแตกมาเอาไวค้นนึง ชายผิวเผือกจึง
ตอบแทนบุญคุณดว้ยการสอนคุณหนูหลิวฟังพดูอา่นเขียน ภาษา
ของตวัเอง จนกระทัง่เด็กนอ้ยแตกฉานในภาษานั้น หลงัจากนั้น
หลายเดือนต่อมาชายผิวเผือกคนนั้นก็ป่วยตายดว้ยโรคฝีในทอ้ง
ตามท่ีหมอในเมืองนั้นวินิจฉยั 

มือบางหยบิหนงัสือมาเปิดอ่านทีละหนา้ แลว้ก็ถือหนงัสือ
เล่มนั้นติดมือกลบัไปนัง่อ่านท่ีเรือนตวัเอง 

เซ่ียวซินไดแ้ต่มองดูคุณหนูอยา่งไม่เขา้ใจ อา่นหนงัสืออะไร
ก็ไม่รู้ ตวัอกัษรยกึยอืไม่เห็นจะเขา้ใจสักนิด นางรู้หนงัสือเพียงแค่
ตวัเลขบวกลบหลกัสิบเท่านั้นเอาไวใ้ชย้ามไปจ่ายตลาดไม่ถูก
พ่อคา้โกงเงินทอน 

จนกระทัง่บ่ายกวา่ๆ ไป๋จ่ือฮวักลบัมาถึงบา้นก็ตรงไปดู
อาการลูกสาวก่อนเป็นอนัดบัแรก เห็นบ่าวประจ าตวัลูกสาวปัด
กวาดเชด็ถูอยูห่นา้เรือนก็ถาม “คุณหนูล่ะ?” 

เซ่ียวซินรีบโคง้ท าความเคารพ “อยูใ่นหอ้งเจา้ค่ะ” 
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ไป๋จ่ือฮวัก็เดินเขา้ไปขา้งในทนัที เขาเห็นลูกสาวก าลงักม้
หนา้กม้ตาอา่นอะไรบางอยา่งอยูบ่นโตะ๊ ไม่ไดส้นใจส่ิงรอบตวัเลย
สักนิดจึงขยบัเขา้ไปชะโงกมอง เห็นลูกสาวก าลงัอ่านหนงัสือของ
ชนเผา่ผิวเผือกตาน ้าขา้วอยา่งขะมกัเขมน้ก็ประหลาดใจ น่ีเฟ่ิงหวง
อ่านหนงัสือพวกน้ีออกดว้ยหรือ? ตวัเขาเองยงัอ่านไม่ออกเลย แต่
เห็นเป็นภาษาต่างถ่ินตา่งแดนจึงซ้ือเก็บไวเ้ท่านั้น 

“อ่านอะ...” เขาทกัไดเ้พียงเท่านั้น พลนัร่างบอบบางก็สะดุง้
เฮือกอยา่งตกใจ มือบอบบางเรียวเลก็ตวดัฟาดใส่คนขา้งหลงัตาม
สัญชาตญาณ ผัว่ะ! 

“โอ๊ย!” เขาเซถอยหลงัไปสองกา้ว แรงก าป้ันเลก็ๆท่ีสะบดั
ต่อยเขา้ลิ้นป่ีแมจ้ะไม่รุนแรงนกัแต่ก็ท าเอาเจบ็ไดเ้หมือนกนั 

ไป๋เฟ่ิงหวงหนัไปมองแลว้ก็ตกใจ “ขนุนางไป๋!” นางรีบลุก
ไปจบัแขนเขา ความจะแตกไหมหนอ? แลว้ก็รีบกลบเกล่ือนวา่ 
“ท่านมาเงียบๆขา้ตกใจหมด” 

ไป๋จ่ือฮวัมองลูกสาวอยา่งประหลาดใจในปฏิกิริยาโตต้อบท่ี
เหมือนคนเคยฝึกวรยทุธ์มา แต่ลูกของเขาไม่เคยฝึกการวรยทุธ์เลย
สักนิดนางจะต่อสู้เป็นไดอ้ยา่งไร คงเป็นเพราะไป๋จงชอบแกลง้
นอ้งบ่อยๆแน่เลย นางจึงโตต้อบโดยไม่รู้ตวั 
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“พ่อไม่เป็นไรๆ” เขารีบพดูเม่ือเห็นสีหนา้ลูกสาวไม่ค่อยดี 
กลวัวา่นางจะตกใจจนอาการก าเริบอีก 

ดวงตากลมโตมองส ารวจท่าทางคนเป็นพอ่แลว้ก็ลอบถอน
หายใจ 

“วา่แต่เจา้ไปเอาหนงัสือน้ีมา อ่านออกหรือ?” ไป๋จ่ือฮวัช้ีไป
ท่ีหนงัสือบนโตะ๊ 

ไป๋เฟ่ิงหวงรีบส่ายหนา้ “ไม่ออก ขา้เห็นมนัแปลกตาเลยเอา
มาดู ท่านคงไม่วา่อะไรขา้ใช่ไหม?” 

ไป๋จ่ือฮวัเดินเขา้ไปลูบหวัลูก “พ่อจะวา่อะไรละ่ เจา้ใฝ่ศึกษา
ก็ดีอยูแ่ลว้” 

ไป๋เฟ่ิงหวงมองมือท่ีลูบหวั นึกอยากจะขยบัหวัออก แต่
กระแสอบอุ่นนั้นท าใหไ้ม่อาจขยบัไดเ้ลยสักนิด เหมือนตอนท่ีท่าน
พ่อนางลูบหวัไม่มีผิด “ท่านพอ่” หยาดน ้าตาเออ่คลอเม่ือคิดถึงคน
ท่ีลาลบัไปแลว้อยา่งกลั้นไม่อยู ่

ไป๋จ่ือฮวัยิม้ ขยบัเขา้ไปปาดน ้าตาให ้“ร้องไหท้ าไมรึลูกพ่อ? 
พ่อยงัไม่ไดดุ้เจา้ซกัค า” 

ไป๋เฟ่ิงหวงโถมกอดอีกฝ่ายเม่ือเห็นใบหนา้คนท่ีอยูใ่น
ความคิดถึงทบัซอ้นกบัคนตรงหนา้ “ท่านพ่อ ขา้คิดถึงท่าน
เหลือเกิน” 
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“พ่อก็คิดถึงเจา้เช่นกนั” ไป๋จ่ือฮวักอดร่างเลก็ลบูหวัลูบหลงั
ดว้ยความรัก 

ไป๋เฟ่ิงหวงร้องไหอ้ยา่งกลั้นไม่อยู ่
ไป๋จงเดินเขา้มาดูนอ้งเห็นพ่อก าลงักอดคนข้ีแยก็แซววา่ “จะ

ออ้นขออะไรพ่ออีกเหรอเฟ่ิงหวง?” 
ไป๋เฟ่ิงหวงรีบเช็ดน ้าตา แลว้ก็ถอยห่างจากบุรุษตรงหนา้

อยา่งเกอ้เขิน ถึงแมเ้ขาจะเป็นพ่อของไป๋เฟ่ิงหวง แต่ส าหรับนางซ่ึง
เป็นฮองเฮา อายอุอ่นกวา่เขาเพียงไม่ก่ีปีเอง ปล่อยใหเ้ขากอดได้
อยา่งไร? แยจ่ริงๆเชียว นางหนัไปจอ้งไป๋จงอยา่งไม่ค่อยชอบใจ 
เจา้เด็กปากมาก! 

“สถานการณ์ในวงัเป็นยงัไงบา้งเหรอ?” นางถามไป๋จ่ือฮวั 
“เจา้ยงัเด็ก จะรู้ไปท าไมเฟ่ิงหวง เร่ืองของผูใ้หญ่ไม่เก่ียวกบั

เจา้หรอก” ไป๋จงวา่แลว้ก็เดินมาลูบหวันอ้งสาวอยา่งเอน็ด ู
ไป๋เฟ่ิงหวงจอ้งเขมง็ สายตาดุวาบ “อยา่คิดวา่ขา้เป็นแค่เด็ก 

สถานการณ์ในตอนน้ีไม่ค่อยดีนกั ขนุ...ท่านพอ่เป็นราชครูใหห้ลง
...องครั์ชทายาท เจา้...ท่านพี่คิดวา่ฝ่ายตรงขา้มจะปล่อยท่านพ่อไป
หรือ คงจะไม่เคยไดย้นิค าท่ีวา่...ขดุ...ราก...ถอน...โคน...ซินะ” นาง
จงใจเนน้ชา้ๆทีละค าใหค้นทั้งสองซึมซบัความหมาย 
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“แต่ท่านพ่อก็เป็นราชครูใหอ๋้องหลงเทียนเช่นกนั หากจะมี
การขดุรากถอนโคนอยา่งท่ีเจา้วา่ก็ไม่น่าจะขดุพวกเราหรอกมั้ง 
จริงไหมท่านพ่อ?” ไป๋จงแยง้ 

“ก็ไม่แน่” ไป๋จ่ือฮวัพดูอยา่งหนกัใจ “ขนาดฮองเฮายงัโดน
โทษกบฏได ้นบัประสาอะไรกบัพวกเรามดปลวกตวัเลก็ๆท่ีดนัไป
อยูบ่นลานการต่อสู้ของเสือสองตวัจะไม่พลอยโดยลูกหลงบ้ีแบน
ไปดว้ยล่ะ” 

ไป๋จงหนา้เสีย 
“ป่วย อาการหนกั ลาออกจากต าแหน่ง จึงจะรอดจากการ

โดนเหยยีบ” ไป๋เฟ่ิงหวงแนะทางออกให ้
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Chapter 4  
คดิท าการค้า 

คนเป็นพ่อตาสวา่งวาบ แต่ก็หนกัใจอีก เคยแตรั่บราชการ 
หากลาออกแลว้จะเอาอะไรรายไดท่ี้ไหนเล้ียงดคูรอบครัว 

ไป๋เฟ่ิงหวงรับรู้ความหนกัใจของผูเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัวก็
รีบบอกวา่ “หากใหท่้านพี่เอาเงินไปท าการคา้คงพอมีทาง แต่หา้ม
ท าการใหญ่โต เด่นเกินไปก็เป็นภยัอีก” 

“แลว้จะท าการคา้อะไรล่ะ?” ไป๋จงถามไปงั้นๆไม่เช่ือถือ
ค าพดูนอ้งสาวท่ีพดูจาแก่แดดเกินตวั 

“เร่ิมจากขายของในหอ้งเก็บของนั้นใหห้มด ของไม่ใชเ้ก็บ
เอาไวก็้รังแต่จะเสียประโยชน์สู้เปล่ียนเป็นเงินทองมาเก็บไวน่้าจะ
เกิดประโยชน์มากกวา่นะ” ไป๋เฟ่ิงหวงแนะแนวทาง เพราะหากไม่
ลงมือช่วยเหลือครอบครัวน้ีน่ากลวัวา่โอกาสท่ีสวรรคป์ระทานให้
นางคงจบลงใตค้มดาบบนลานประหารแน่ 

ไป๋จ่ือฮวัเขา้ใจความคิดของลูกสาวเป็นอยา่งดี หลบหลีกภยั
ท่ีก าลงัจะมาถึงตวัก่อนเขา้ต าราพชิยัสงครามทั้งหมด แต่วา่เฟ่ิงหวง
ไม่เคยอ่านต าราพวกนั้นเลยสักคร้ัง ค ายากๆเขา้ใจไดย้ากพวกนั้น
นางยงัเรียนไม่เคยอ่านเลยดว้ยซ ้า หรือวา่น่ีคือทางรอดท่ีสวรรค์
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ประทานมาใหต้ระกลูไป๋กระมงั หากเป็นเช่นนั้นจริงเขาก็ควรจะ
วดัดวงลองเช่ือลูกสาวสักคร้ัง 

“จงเอ๋อร์ พรุ่งน้ีเจา้จงเขา้วงัไปลาป่วยแทนพอ่ที แลว้อีก 7 
วนัเจา้ค่อยน าหนงัสือลาออกไปถวายตอ่ฮ่องเต”้ ไป๋จ่ือฮวับอกลูก
ชายอยา่งตดัสินใจเด็ดขาด 

“ท่านพ่อ!” ไป๋จงตกใจ “ท่านคิดดีแลว้หรือ?” 
“ขา้คิดดีแลว้ ขา้คิดไวก่้อนแลว้ดว้ยตั้งแต่ไดย้นิวา่ฮองเฮา

เป็นกบฏ แต่ยงัคิดไม่ตกเร่ืองหลงัจากลาออกแลว้จะท ามาคา้ขาย
อะไรดี แลว้เฟ่ิงหวงก็มาช่วยแนะทางออกใหข้า้พอดี” ไป๋จ่ือฮวัยิม้
ใหลู้กสาว จิตใจปลอดโปร่งโล่งข้ึนเยอะ “ขอบใจมากเฟ่ิงหวง” เขา
ตบไหล่ลูกสาวเบาๆ 

“เอาละ่ไปกินขา้วกนัดีกวา่ ป่านน้ีแม่เจา้คงจดัส ารับกบัขา้ว
เสร็จแลว้ล่ะ มาพ่ออุม้” เขาพดูแลว้ก็ท าท่าจะอุม้ลูกสาวข้ึนมา 

“ไม่ตอ้งอุม้ ขา้เดินไปเองได”้ ไป๋เฟ่ิงหวงรีบบอกหนา้แดง
แลว้ก็รีบว่ิงไปท่ีเรือนใหญ่ 

“เฟ่ิงหวง อยา่ว่ิงซิ เด๋ียวอาการเจา้ก็ก าเริบอีกหรอก” ไป๋จง
รีบว่ิงตามไป 
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ไป๋เฟ่ิงหวงเขา้ใจแลว้วา่เหตุใดไป๋เฟ่ิงหวงตวัจริงจึงร่างกาย
อ่อนแอนกั ก็ประคบประหงมดัง่ไข่ในหินกนัเช่นน้ีเอง เด็กนอ้ยจึง
ไม่เคยออกแรงเลย แลว้จะไปแขง็แรงไดไ้งละ่ เฮอ้... 

ไป๋จ่ือฮวัไดแ้ต่มองตามลูกๆไป ลูกสาวไม่ยอมใหอุ้ม้เหมือน
กาลก่อน นางคงโตเป็นสาวแลว้ซินะ อีกหน่อยเขาคงตอ้งป้ันหนา้
เป็นพ่อหนา้โหดแลว้กระมงัจะไดก้ าหราบพวกไอห้นุ่ม
เหยาะแหยะท่ีจะมาเกาะแกะลูกสาวของเขาในอนาคตแลว้ละ่ 

วนัรุ่งขึน้ ไป๋จงก็เขา้วงัไปลาป่วยแทนพอ่ 
“ขนุนางไป๋ป่วยงั้นรึ? ใหห้มอหลวงไปดูซกัหน่อยดีกวา่” 

ฮ่องเตต้รัสแลว้ก็มีพระบญัชาทนัที “หมอหลวง” 
“พะยะ่ค่ะฝ่าบาท” หมอหลวงกา้วออกไปรับพระบญัชา 
“เจา้จงไปรักษาขนุนางไป๋สักหน่อย หากเป็นอะไรไป

แผน่ดินจะสูญส้ินคนดีๆมากความสามารถอยา่งขนุนางไป๋ได”้ 
ฮ่องเตบ้ญัชาอยา่งเป็นห่วงเป็นใย 

“ขอบพระทยัฝ่าบาทท่ีทรงใส่พระทยับิดากระหม่อมพระเจา้
ขา้ ขอพระองคท์รงพระเจริญหม่ืนปี หม่ืนๆปีพระเจา้ขา้” ไป๋จง
หมอบคารวะติดพื้น 
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ฮ่องเตโ้บกพระหตัถ ์“เร่ืองเลก็ๆนอ้ยๆอยา่ไดใ้ส่ใจ เจา้ก็ลุก
ข้ึนเถอะ ขา้อนุญาตใหเ้จา้ลางานไปดแูลพอ่จนกวา่จะหายป่วยก็
แลว้กนั” 

“ขอบพระทยัฝ่าบาทพระเจา้ขา้ เกลา้กระหม่อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณยิง่นกัพระเจา้ขา้” ไป๋จงกม้คารวะผงกๆ 

ฮ่องเตโ้บกพระหตัถไ์ล่ “ไปๆ รีบกลบัจวนไปดูแลพอ่เจา้
เถอะ เอา้ ใครมีเร่ืองอะไรอีกก็วา่มา?” 

ไป๋จงค่อยๆลุกข้ึนถอยออกจากทอ้งพระโรงอนัโอ่อ่า ท้ิง
เสียงกราบทูลรายงานไวเ้บ้ืองหลงั 

หมอหลวงคารวะฮ่องเตแ้ลว้ก็ตามไป๋จงไป “ท่านไป๋ รอขา้
ดว้ย” 

ไป๋จงหยดุฝีเทา้หนัไปมองหมอหลวง 
“วา่แต่อาการขนุนางไป๋มีอาการเช่นไรบา้ง ขา้จะไดเ้ตรียม

ยาถูก” หมอหลวงเดินตามไปทนัก็รีบถาม 
“ก็ปวดหวั ตวัร้อน เป็นไขนิ้ดหน่อย แต่วา่ท่านพ่อขา้ก็อายุ

มากแลว้อาการก็เลยเป็นหนกัจนไม่อาจลุกออกจากเตียงไดน่้ะ” ไป๋
จงพดูอยา่งคลอ่งปากสมกบัท่ีเตรียมการมาอยา่งดีตั้งแต่เม่ือวาน 



 

 Queen Revenge. 50 
 

“อ่อ ถา้เช่นนั้นเราก็ไปกนัไดเ้ลย ถา้หากมีอาการอะไร
นอกเหนือจากน้ีก็ค่อยใหท่้านตามไปรับยาท่ีส านกัหมอหลวงละ่
กนั” หมอหลวงพดูแลว้ก็เดินล่ิวๆไปข้ึนรถมา้หนา้ประตูวงั 

ณ จวนขุนนางไป๋ฯ 
ไป๋จ่ือฮวันอนซมอยูบ่นเตียง มีฮูหยนิคอยดูแลอยูใ่กล้ๆ กบั

หมอจากโรงหมอท่ีคุน้เคยกนัดีคอยดูแลอยู ่
ไป๋จงเดินน าหมอหลวงไปหาท่านพ่อ 
“คารวะท่านหมอหลวง รบกวนท่านแลว้” ไป๋จ่ือฮวัรีบ

ทกัทาย ขยบัตวัจะลุกออกจากเตียง 
“ไม่ตอ้งลุกๆ ไม่ตอ้งมากพิธีหรอกท่านไป๋ คนกนัเองแท้ๆ ” 

หมอหลวงรีบบอก 
“เสียมารยาทแลว้” ไป๋จ่ือฮวัคารวะอีกรอบ 
“คารวะท่านหมอหลวง” ฮูหยนิไป๋รีบลุกข้ึนยนืโคง้คารวะ 
หมอจากโรงหมอจึงรีบคารวะตาม “คารวะท่านหมอหลวง” 
หมอหลวงขยบัเขา้ไปตรวจอาการ 
ฮูหยนิรีบถอยไปใหห้มอหลวงไดท้ าการตรวจสามีสะดวกๆ 
“อือ เป็นไขเ้ปล่ียนฤดูเท่านั้น เอาล่ะขา้จะจดัยาใหท่้านกิน

ซกั 7 วนัคงหายขาด” หมอหลวงบอกแลว้ก็จบัท่อนแขนตรวจด ู
“วา่แต่ผ่ืนแดงๆพวกน้ีท่านไปโดนอะไรมารึ?” 
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“ขา้ก็ไม่ทราบ เม่ือวานยงัไม่เห็นมี พอเชา้มาก็เป็นดงัเช่นท่ี
ท่านเห็นน่ีแหละ” ไป๋จ่ือฮวัตอบ 

หมอหลวงเลิกแขนเส้ือตรวจดู “อืม...เหมือนถกูหญา้คนัสัก
อยา่งหรือตวับุง้ขนงั้นแหละ ท่านรู้สึกคนัไหม?” 

“ไม่คนั” ไป๋จ่ือฮวัส่ายหนา้ 
“งั้นขา้จะเพิ่มยาทาไวใ้หท่้านทาอีกอยา่งล่ะกนั” หมอหลวง

ตอบแลว้ก็ปล่อยมือจากคนไข ้เขาลุกข้ึนยนืคารวะขนุนางไป๋ซ่ึงมี
ต าแหน่งเท่ากบัตวัเอง “ขา้ขอลา” 

“ขอบคุณท่านมากท่ีอุตส่าห์มาช่วยรักษาถึงท่ีบา้นขา้เช่นน้ี 
รบกวนท่านจริงๆ” ไป๋จ่ือฮวัคารวะตอบ 

“ตอ้งขอบพระทยัฮ่องเตถึ้งจะถูก ขา้เพียงท าตามรับส่ัง
เท่านั้น” หมอหลวงบอก 

“เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิง่แลว้” ไป๋จ่ือฮวัคารวะไปทางวงั
หลวง 

หมอหลวงมองแลว้ก็หมุนตวัเดินออกไป 
ฮูหยนิกบัหมอจากโรงหมอรีบคารวะส่ง 
ไป๋จงรีบตามไปส่งแขก 
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ขณะก าลงัจะกา้วผา่นประตูหอ้ง หมอหลวงก็หนัไปพดูวา่ 
“อ่อ ไหนๆขา้ก็มาถึงน่ีแลว้ แวะตรวจอาการคุณหนูไป๋ดว้ยเลย
ดีกวา่” 

ไป๋จ่ือฮวัรีบคารวะ “รบกวนท่านอีกแลว้ ขอบคุณท่ีมีน ้าใจ 
ขอบคุณท่านหมอหลวง” แลว้เขาก็หนัไปพดูกบัภรรยาวา่ “ฮูหยนิ
ไปตามลูกมาพบท่านหมอหลวงท่ีน่ีที” 

“เจา้ค่ะท่านพี่” ฮูหยนิพยกัหนา้รับแลว้ก็เดินไป 
“เชิญท่านหมอหลวงนัง่จิบชาก่อนเถอะ” ไป๋จ่ือฮวัผายมือ

เชิญ 
“ไม่ตอ้งหรอก ขา้ไปพบนางเองดีกวา่ รบกวนท่านไป๋น า

ทางดว้ย” หมอหลวงบอกพลางส่งสายตาใหข้นุนางหนุ่ม 
“อ่อ ไดข้อรับ” ไป๋จงรีบเดินน าทางไป 
หมอหลวงเดินตามไปดว้ยท่าทีเนิบนาบไม่รีบไม่ร้อน 
ณ ศาลากลางสวน ระหวา่งเรือนใหญ่กบัเรือนคุณหนูไป๋ 
ไป๋เฟ่ิงหวงก าลงันัง่มองกระดานหมากขา้งหนา้ ขา้งๆมีต ารา

เดินหมากวางอยู ่นางนัง่ตวัตรงยกถว้ยชาข้ึนจิบท่วงท่าออ่นชอ้ย
สง่างาม 

เซ่ียวซินเช็ดถูศาลาอยูใ่กล้ๆ  
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“อ่อ นางอยูน่ี่พอดีเลย” ไป๋จงรีบหนัไปบอกคนท่ีเดิน
ตามหลงัมา 

หมอหลวงมองตามแลว้ก็เห็นเด็กหญิงท่ีก าลงัเร่ิมเขา้สู่วยั
สาวนัง่อยูค่นเดียวในศาลา พลนั! เขาก็เห็นภาพๆหน่ึงทบัซอ้นร่าง
นั้น เป็นสตรีสูงศกัด์ิผูเ้ป็นใหญ่แห่งวงัหลงัท่ีเขาคุน้เคยเป็นอยา่งดี 
สตรีท่ีเขาไดแ้ต่แอบหลงรักแต่ไม่อาจแตะตอ้งไดเ้พราะนางมีชะตา
ท่ียิง่ใหญ่ไม่อาจจะเป็นเพียงฮูหยนิของหมอหลวงท่ีเร่ิมเขา้รับ
ราชการไดเ้ลย ชะตานางยิง่ใหญ่ไดเ้ป็นถึงฮองเฮา แตน่่าเสียดายท่ี
ตอ้งส้ินพระชนมด์ว้ยขอ้หาโง่เง่านัน่ แต่จะท าอะไรไดล้่ะในเม่ือ
นางหมดประโยชน์ส าหรับคนผูน้ั้นแลว้น่ี อยูต่่อไปก็รังแต่จะเป็น
ตวัเกะกะ เขาพยายามจะช่วยนางแต่ก็ไม่อาจจะช่วยเหลือได ้ท าได้
แต่ปรุงยาพิษท่ีออกฤทธ์ิเฉียบพลนัหวงัส่งนางไปปรโลกอยา่งไม่
ตอ้งทรมาน 

หากเขาล่วงรู้สักนิดวา่ชะตานางจะจบลงเช่นนั้น ในตอนนั้น
ท่ียงัเป็นเพียงหมอฝึกหดัเขาคงทุ่มเทพลงักายและใจทั้งหมดท่ีมี
เพื่อร้ังนางใหเ้ป็นฮหูยนิของเขาเสียดีกวา่ หากเป็นเช่นนั้นวนัน้ีเขา
คงยงัไดส้นทนากบันางทุกวนัคืน นัง่จิบชาชมจนัทร์คุยกนัเร่ืองบท
กวี ไม่ตอ้งแอบเฝ้ามองนางซ่ึงนอนสงบอยูใ่นสุสานหลวงเช่นน้ี
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หรอก...หลิวหลิว หากขา้ยอ้นกาลเวลาไดว้นัน้ีเจา้คงยงัมีชีวิตอยูซิ่
นะ 

“ท่านหมอหลวงๆ” 
เสียงเรียกท าใหเ้ขาหลุดจากภวงัค ์“หือ” 
“เชิญขอรับ” ไป๋จงผายมือเชิญ 
หมอหลวงกา้วไปท่ีศาลา 
ไป๋เฟ่ิงหวงเห็นคนกา้วเขา้มาตามดว้ยพีช่ายก็ลกุข้ึนคารวะ

อยา่งออ่นชอ้ย “คารวะท่านหมอหลวง” 
“คุณหนูยงัจ าขา้ไดเ้ป็นเกียรติยิง่นกั” หมอหลวงยิม้ใหเ้ด็ก

สาว 
ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้ตอบ 
เซ่ียวซินรีบคารวะแขกท่ีมาพร้อมคุณชายทนัที 
หมอหลวงมองกระดานหมากท่ีมีหมากสีด าและขาววาง

เรียงอยูไ่ม่ก่ีเมด็ เหมือนจะเคยเห็นหมากแบบน้ีท่ีไหนนา้? เอ... 
“เล่นคนเดียวจะไปสนุกอะไร ตอ้งมีคนเล่นดว้ยซิถึงจะสนุก 

จริงไหมคุณหนู?” เขาชวนคุยตามประสาผูใ้หญ่เอน็ดูเด็กนอ้ย แลว้
สายตาก็เหลือบไปมองต าราเดินหมากท่ีอยูข่า้งๆกนั นางคงก าลงั
หดัเดินหมาก 
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“ขา้ก็อยากมีคนเดินหมากดว้ย แต่ขา้เพิง่เร่ิมจึงยงัไม่รู้จะ
เร่ิมตน้ยงัไงดี” ไป๋เฟ่ิงหวงออกตวั 

“งั้นขา้จะเดินหมากกบัคุณหนูซกัตาก็แลว้กนั” หมอหลวง
บอกแลว้ก็หยอ่นตวัลงนัง่ตรงขา้ม ซ่ึงเป็นหมากสีด า “วา่แต่คุณหนู
อยากจะเดินต่อหรือวา่เร่ิมใหม่ดีล่ะ?” 

“ขา้อยากเดินต่อ” ไป๋เฟ่ิงหวงบอกแลว้ก็หนัไปส่ังบ่าววา่ 
“เซ่ียวซิน ขอชา” 

“เจา้ค่ะคุณหนู” เซ่ียวซินรีบเดินไปลา้งมือแลว้กลบัมารินชา
ใหคุ้ณชายและแขก 

ไป๋จงขยบัไปนัง่ขา้งนอ้ง 
ไป๋เฟ่ิงหวงนัง่ลงท่ีเกา้อ้ีตวัเดิมแลว้ก็ผายมือเชิญ “เชิญท่าน

หมอเดิน” 
หมอหลวงมองหมากบนกระดานแลว้ก็หยบิหมากสีด าวาง

ลงบนกระดาน 
ไป๋เฟ่ิงหวงหยบิหมากสีขาววางลงไป 
ไป๋จงมองอยา่งขดัอกขดัใจ วางแบบน้ีแพต้ั้งแต่แรกแลว้ล่ะ

เฟ่ิงหวงเอย้ 
หมอหลวงวางหมากดกั 
ไป๋เฟ่ิงหวงวางหมากลงไป 
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“เฟ่ิงหวงเจา้แพแ้น่ คิดก่อนวางซิ” ไป๋จงกระซิบบอกอยา่ง
ขดัอกขดัใจ 

“ขา้ไม่แพห้รอก” ไป๋เฟ่ิงหวงบอกพีช่ายอยา่งมัน่ใจ 
หมอหลวงยิม้ใหส้องพีน่อ้งแลว้ก็วางหมากลงไป 
ทั้งสองวางหมากสลบักนัลงไปเร่ือยๆจนเมด็หมากเร่ิมเตม็

กระดาน 
ไป๋จงไดแ้ต่มองอยา่งขดัอกขดัใจ แต่ก็ไม่อาจจะแนะน า

อะไรไดเ้พราะนอ้งสาวไม่ยอมฟังความคิดเห็นของเขา เห็นอยูเ่ตม็
ตาวา่แพแ้น่ๆ ยงัจะท าคุยอีกนะเฟ่ิงหวงเอย้เฟ่ิงหวง แตถึ่งเจา้แพก็้
ไม่เสียหนา้เท่าไหร่หรอกเพราะเจา้เพิ่งหดัเดินหมากจะไปสู้ผูใ้หญ่
อยา่งท่านหมอหลวงไดอ้ยา่งไรล่ะ 

หมอหลวงวางหมากลงไปอีกตวั 
ไป๋เฟ่ิงหวงวางหมากลงไปแลว้ก็เก็บหมากสีด าข้ึนหมดทั้ง

กระดาน 
หมอหลวงกบัไป๋จงไดแ้ต่มองตาคา้ง 
“เฮย้!” ไป๋จงอา้ปากคา้ง เห็นอยูช่ดัๆวา่ท่านหมอหลวงตอ้ง

ชนะแน่ๆ แต่เพียงแค่เฟ่ิงหวงวางหมากลงไปอีกเมด็กลบักินเรียบ
ทั้งกระดาน ชนะไปอยา่งมา้มืดเฉยเลย 
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“คุณหนูเก่งมาก ไม่เคยมีใครท าใหข้า้แพม้านานแลว้” หมอ
หลวงพดูแลว้ก็ยิม้ใหเ้ดก็สาว 

“ขา้ก็แค่บงัเอิญชนะเท่านั้น” ไป๋เฟ่ิงหวงตอบน ้าเสียง
ราบเรียบไร้แววหยิง่ผยองหรือถอ่มตวั นางหยบิเมด็หมากสีขาว
ค่อยๆเก็บลงโถ แลว้ก็หยดุมือ 

หมอหลวงมองหมากสีขาวบนกระดานอีกคร้ัง พลนั! เขาก็
เงยหนา้ข้ึนจอ้งเด็กสาวเหมือนนางเป็นส่ิงประหลาดอศัจรรยพ์นั
ลึกท่ีสุดบนแผน่ดินน้ี หมากสีขาวเรียงต่อกนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีแต่
หมอหลวงเท่านั้นท่ีรู้จกั “หลิวหลิว...” เขาพึมพ าเสียงแผว่เบาคลา้ย
ละเมอ มือเล่ือนไปก าของบางส่ิงท่ีคลอ้งคอเอาไว ้

ไม่เคยมีใครเห็นส่ิงน้ีแน่ๆเพราะเขาถกัเชือกรัดพนัมนัเอาไว้
ตั้งแต่วนัท่ีนางแตง่เขา้ต าหนกัอ๋องหลงถงั นบัจากวนันั้นก็ผา่นมา
เน่ินนานหลายสิบปีแลว้ อีกทั้งคนท่ีรู้จกัก็มีเพยีงเขากบันางเท่านั้น 
มนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีรู้กนัระหวา่งเขาและนาง สัญลกัษณ์แห่งค ามัน่
สัญญาระหวา่งเพือ่นรัก 

ไป๋เฟ่ิงหวงมองใบหนา้หมอหลวงอยา่งสงบ ขยบัริมฝีปาก
ไร้เสียงอ่านไดว้า่...สัญญานั้นขา้ขอทวงในวนัน้ี 

หมอหลวงอ่านริมฝีปากนั้นแลว้ก็ยิง่ตะลึงพรึงเพริดเขา้ไป
อีก 
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ไป๋จงเห็นท่าทางหมอหลวงแปลกๆไปก็ส่งเสียงเรียก “ท่าน
หมอหลวง ท่านหมอหลวงขอรับ ท่านหมอหลวง” เขายืน่มือไปจบั
แขน “ท่านหมอหลวง” 

หมอหลวงสะดุง้เฮือก “หา!” 
“ท่านเป็นอะไรรึเปล่า? อยู่ๆ ก็ใจลอยแบบน้ีน่ะขอรับ” ไป๋จง

ถาม 
หมอหลวงหนัไปมองหนา้ชายหนุ่มแลว้ก็มองเด็กสาว เขา

กม้ลงมองกระดานหมากอีกคร้ังแลว้ก็เงยหนา้มองเด็กสาว 
“ท่านหมอหลวงคงติดธุระกะทนัหนัละ่มั้ง?” ไป๋เฟ่ิงหวงพดู

น ้าเสียงราบเรียบแลว้ก็เก็บหมากบนกระดานลงโถ 
“ใช่ๆ ขา้มีธุระตอ้งรีบไป เช่นนั้นขา้ขอตวัก่อนนะคุณหนู 

ท่านไป๋” หมอหลวงพยกัหนา้รับแลว้ก็รีบเดินไป 
ไป๋จงรีบตามไปส่งแขกถึงรถมา้อยา่งงงๆวา่เหตุใดท่านหมอ

หลวงถึงไดมี้ท่าทางร้อนรนขนาดนั้น 
ไป๋เฟ่ิงหวงมองกระดานหมากแลว้ก็ยิม้บางๆ นางคงไม่ได้

ท าใหส้หายรักตกใจจนเกินไปหรอกมั้ง แต่จะท าไงไดล้่ะนาง
ตอ้งการใชอ้  านาจท่ีเขามีอยูน่ี่น่า “กู่เล่อ เจา้ตอ้งช่วยขา้” นางพึมพ า
เบาๆแลว้ก็ส่ังบ่าววา่ “เก็บของไปไวท่ี้หอ้ง แลว้ไม่ตอ้งตามขา้มา
ล่ะ ขา้จะไปเดินเล่นสักหน่อย” 
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“แต่วา่ คุณหนูรอขา้ก่อนเจา้ค่ะ ถา้เกิดคุณหนูอาการก าเริบ
ข้ึนมาขา้จะไดช่้วยแบกท่านกลบัหอ้งไดน้ะเจา้คะ” เซ่ียวซินแยง้
อยา่งเป็นห่วง 

“ไม่ตอ้ง ท าตามท่ีขา้ส่ังก็พอ” ไป๋เฟ่ิงหวงส่ังน ้าเสียง
ราบเรียบ 

เซ่ียวซินก็รีบท าตามค าส่ังทนัที คลา้ยๆรู้สึกวา่หากขดัค าส่ัง
อาจโดนเชือดเน้ือเลาะกระดูกเอาได ้
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Chapter 5 
คุณชายชุดสีขาว 

ไป๋เฟ่ิงหวงเดินออกจากศาลาไป พอเซ่ียวซินเดินลบัตาไป
แลว้นางก็หนัไปมองตน้สนใหญ่ใกล้ๆ ศาลา น่ีแหละท่ีฝึกออก
ก าลงักายของนางล่ะ แลว้นางก็เร่ิมปีนป่ายตน้สนสูงใหญ่กลาง
สวนข้ึนไปเร่ือยๆ นางชอบปีนตน้ไมม้าตั้งแตเ่ด็ก ท่านพอ่ก็ไม่เคย
หา้มสักคร้ัง มีแต่ท่านแม่ท่ีมกัจะคอยปรามวา่ไม่สมกบัเป็นกุลสตรี 
จนกระทัง่นางแต่งงานเขา้ต าหนกัอ๋องจึงอดปีนป่ายตน้ไมเ้ล่นอีก
เพราะฐานะบงัคบัใหน้างตอ้งวางตวัสมกบัเป็นพระชายาท่านอ๋อง 

ยิง่ปีนข้ึนไปสูง นางก็ยิง่รู้สึกเหมือนไดป้ลดปล่อยตวัตน
ออกไปเร่ือยๆ หากนางไม่ตอ้งมวัห่วงภาพพจน์พระชายาท่านอ๋อง 
ตอนท่ีหลงหลิวเร่ิมโตนางคงพาลูกปีนตน้ไมเ้ล่นอยา่งสนุกไปแลว้ 
หากยอ้นวนัเวลากลบัไปไดน้างจะไม่มีวนัยอมใหก้ฎระเบียบความ
เป็นกุลสตรีมาบงัคบัใหน้างเสียสละความสุขของนางอีกเป็นอนั
ขาด 

ภาพเด็กสาวชุดสีชมพอูอ่นก าลงัปีนตน้ไมสู้งข้ึนไปเร่ือยๆ 
เห็นไดเ้ด่นชดัจากบนหลงัคาซ่ึงชายคนหน่ึงยนือยู ่เขาใชวิ้ชาตวัเบา
กระโจนข้ึนมายนือยูบ่นน้ีเพราะก าลงัรู้สึกเบ่ือๆ อยากเห็นทิวทศัน์
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มุมมองใหม่ๆบา้ง เขามีผา้ปิดหนา้เอาไวเ้หลือเพียงดวงตาสีด าสนิท
ดูลึกลบัไร้กน้บ้ึง 

ดวงตาด าจบัจอ้งไปท่ีเดก็สาวชุดสีชมพอู่อนเขมง็ “นางเป็น
ใครกนันะ? ช่างกลา้ปีนตน้ไมไ้ม่สมเป็นกุลสตรีเลยสักนิด” 

เขาจอ้งมองร่างเลก็ปีนป่ายก่ิงสนข้ึนไปเร่ือยๆ จนกระทัง่
ร่างนั้นหยดุนัง่ลงบนก่ิงกือบจะถึงปลายยอดอยา่งไม่กลวัตกลงไป
เบ้ืองลา่งเลยสักนิด “ช่างกลา้นกั” 

เขาจอ้งมองนางอยา่งไม่อาจจะละสายตาไปได ้สองขาพา
ตวัเองเขา้ไปใกลน้างเร่ือยๆ จนกระทัง่ยนือยูบ่นหลงัคาบา้นท่ีติด
กบัร้ัวบา้นท่ีเด็กสาวคนนั้นอยู ่

ไป๋เฟ่ิงหวงนัง่รับลมเลน่อยา่งสนุกสนาน นึกภาพท่านพ่อท่ี
หวัเราะร่ายามเห็นนางปีนตน้ไมก้บัภาพใบหนา้ท่านแม่ท่ีแสดงสี
หนา้ไม่ชอบใจ ตามดว้ยเสียงต่อวา่สามี “ท่านพี่ตามใจลูกอีกแลว้ 
เกิดตกลงมาแขง้ราขาหกัไปจะวา่ยงัไง?” 

ภาพเหลา่นั้นคงเหลือไวอ้ยูใ่นความทรงจ าเท่านั้น ใบหนา้
จ้ิมลิ้มพร้ิมเพลาก็แสดงสีหนา้เศร้าออกมา 

“คุณหนู ทุกขใ์จอะไรนกัหรือ? คิดจะฆ่าตวัตายดว้ยการ
กระโดดตน้ไมต้าย ขา้วา่ศพคงไม่สวยนกัหรอก” 
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เสียงพดูดงัอยูใ่กลต้วัจนนางตอ้งหนัไปมอง ก็เห็นผูช้ายคน
หน่ึงยนือยูบ่นหลงัคาศาลากลางสวน 

“ใครคิดจะฆ่าตวัตาย เจา้เขา้ใจผิดแลว้มั้ง?” นางตอบ
น ้าเสียงไร้อารมณ์ 

ชายชุดขาวกระโจนเพียงไม่ก่ีทีก็ข้ึนมายนือยูบ่นก่ิงสนต ่าลง
ไปไม่เท่าไหร่จากตวันาง 

“ลงมาเถอะ หรือถา้ลงไม่ไดข้า้จะช่วยพาลงไปเอง” ชายชุด
ขาวบอกอยา่งมีน ้าใจ 

“ขา้ลงเองไดไ้ม่ตอ้งรบกวนเจา้ใหเ้สียแรงหรอก แลว้เจา้เขา้
มาในบา้นขา้ท าไม?” ไป๋เฟ่ิงหวงจอ้งชายชุดชาวท่ีดูก็รู้วา่น่าจะเป็น
คุณชายจากตระกลูไหนซกัตระกลูล่ะมั้ง ก็เส้ือผา้ท่ีเขาสวมราคามนั
ถูกเสียเม่ือไหร่ ผา้ไหมสีขาวพลิ้วแบบนั้น แค่ชุดนั้นชุดเดียวก็
สามารถซ้ือบา้นหลงัหน่ึงแถบชานเมืองไดเ้ลยล่ะ คนรวยขนาดนั้น
คงไม่ใช่โจรขโมยท่ีคิดจะเขา้มาขโมยของในจวนหรอก เพราะดู
แลว้ขา้วของในจวนนางก็ไม่ไดมี้ค่ามากสักเท่าไหร่ 

“ขา้ก็แค่เป็นห่วงเห็นวา่คุณหนูปีนตน้ไมข้ึ้นไปเสียสูงขนาด
น้ี กลวัวา่จะตกลงไปจึงมาช่วยเหลือก็เท่านั้น” ชายชุดชาวตอบ 

“ขอบคุณส าหรับน ้าใจ แต่ขา้ไม่รบกวน” ไป๋เฟ่ิงหวงพดูแลว้
ก็หนัไปสนใจมองทิวทศัน์ต่อ 
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ชายชุดขาวยนืมองนางอยูอ่ยา่งนั้นไม่ไดพ้ดูอะไรใหเ้ป็นการ
รบกวนนางอีก 

“คุณหนูเจา้คะ คุณหนูอยูไ่หนเจา้คะ?” เซ่ียวซินเดินเรียกเขา้
มาในสวน 

ไป๋เฟ่ิงหวงกม้มองตามเสียงสีหนา้สงบ ปล่อยใหบ่้าวตามหา
ไปไม่คิดจะส่งเสียงใหรู้้วา่อยูต่รงไหน ก็ขืนเซ่ียวซินรู้วา่นางอยูบ่น
ยอดตน้สนคงไดมี้คนหวัใจวายตายแน่ 

ชายชุดขาวกม้มองบ่าวนางนั้นดว้ยท่าทีสงบ แลว้บ่าวนาง
นั้นก็เดินหายไปอีกดา้นหน่ึง 

“เจา้ปีนข้ึนมาบนน้ีบ่อยๆหรือ?” เขาหนัไปถามเด็กสาว 
“คร้ังแรก” ไป๋เฟ่ิงหวงตอบอยา่งไม่ใส่ใจ 
ชายชุดขาวนึกสงสัย คร้ังแรก...แต่ท่าทางท่ีเห็นกลบั

คล่องแคล่วจนไม่อาจจะเช่ือไดว้า่น่ีคือคร้ังแรกท่ีนางปีนตน้ไม ้
หรือนางอาจจะหมายความวา่เป็นคร้ังแรกท่ีนางปีนข้ึนมาสูงขนาด
น้ีรึเปล่า? ก าลงัจะถามก็ไดย้นิเสียงเรียกขดัเขา้มา 

“เฟ่ิงหวง เฟ่ิงหวงอยูไ่หนลูก? เฟ่ิงหวง” 
สีหนา้ร่างเลก็เปล่ียนพลนัเม่ือไดย้นิเสียงเรียก 
แลว้เจา้ของเสียงเรียกก็พาร่างสมส่วนเดินเขา้มาปรากฏตอ่

สายตาชายชุดขาว 



 

 Queen Revenge. 64 
 

“เฟ่ิงหวง ไปกินขนมเร็วลูก? อยา่มวัแต่เล่นซ่อนแอบอยูเ่ลย
ลูก ถา้ชา้ขนมหมดอดกินแม่ไม่รู้ดว้ยนะ” ฮูหยนิไป๋ร้องบอกแลว้ก็
เดินกลบัไปทางเก่า 

ไป๋เฟ่ิงหวงผอ่นลมหายใจ กลวัวา่แม่จะเงยหนา้ข้ึนมามอง
บนยอดสนแทบแย ่

นางช่ือเฟ่ิงหวงงั้นรึ สมตวัดี มิน่าถึงชอบท่ีสูง นางเป็นหงส์
น่ีเองก็ตอ้งชอบท่ีสูงซินะ ชายชุดขาวมองเด็กสาวอยา่งจดจ า
รายละเอียดเอาไวทุ้กอยา่ง 

ไป๋เฟ่ิงหวงรีบปีนลงไปก่อนท่ีฮูหยนิจะเดินมาตามอีกรอบ 
แลว้ถา้เห็นนางอยูบ่นตน้ไมค้งถูกอบรบหูชาแน่ 

“อา้ว จะลงแลว้รึ?” ชายชุดขาวถาม 
“อืม” ไป๋เฟ่ิงหวงพยกัหนา้รับสีหนา้ไร้อารมณ์เหมือนเดิม 
ชายชุดขาวยิม้ขนั เม่ือครู่นางยงัมีท่าทีหวัน่กลวัตอนท่ีผูห้ญิง

คนนั้นเดินมาเรียกอยูเ่ลย ดูท่าเร่ืองท่ีคุณหนูของบา้นแอบมาปีน
ตน้ไม ้คงไม่มีใครรู้แน่ๆ เด็กน่ีน่าสนใจดี 

เขาปีนลงไปคอยระวงัใหน้าง เผื่อนางพลาดตกลงมาเขาจะ
ไดช่้วยทนั 

ไป๋เฟ่ิงหวง ปีนลงไปเร่ือยๆอยา่งคลอ่งแคล่ว 
ชายชุดขาวก็ปีนลงไปก่อนคอยระวงัใหอ้ยูทุ่กขณะจิต 
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พอถึงพื้นไป๋เฟ่ิงหวงก็หนัไปยิม้ใหช้ายชุดขาว “ขอบคุณท่ี
คอยระวงัใหข้า้” แลว้นางก็รีบเดินไปตามทางไปเรือนใหญ่ 

ชายชุดขาวรู้สึกหวัใจกระตุกวาบ น่ีนางรู้งั้นรึวา่ท่ีขา้ปีนลง
มาก่อนเป็นการคอยระวงัใหน้าง ดูท่าทางนางคงฉลาดไม่เบา 
หึๆๆๆๆ 

เขามองตามร่างเลก็เดินหายลบัไปแลว้ก็กระโจนกลบัไป
ตามเส้นทางเดิมท่ีเขา้มา 

ชายชุดขาวกลบับา้นไปอยา่งอารมณ์ดีข้ึนจนคนสนิทไดแ้ต่
มองอยา่งงงๆวา่มีเร่ืองอะไรเกิดข้ึนจนท าใหเ้จา้นายอารมณ์ดี
ผิดปกติเช่นน้ี 

วนัถัดมา หมอหลวงก็กลบัมาตรวจอาการของคุณหนู
ตระกลูไป๋ 

“ขอบคุณท่านหมอหลวงท่ีมาตรวจเฟ่ิงหวงเจา้ค่ะ รบกวน
ท่านหมอแลว้” ฮหูยนิไป๋พดูอยา่งเกรงใจ 

“ไม่เป็นไร ขา้ผา่นมาจึงแวะมาตรวจเท่านั้น” หมอหลวง
บอกทั้งท่ีจริงแลว้คือตั้งใจมาพบคุณหนูโดยเฉพาะ 

ฮูหยนิไป๋คารวะหมอหลวงอีกรอบ แลว้ก็ยนือยูอ่ยา่งนั้น 
หมอหลวงตอ้งรีบบอก “ขอขา้ตรวจคุณหนูตามล าพงัดว้ย 

ขา้ตอ้งการสมาธิ” 
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“เช่นนั้นขา้ฝากเฟ่ิงหวงดว้ยเจา้ค่ะ” ฮูหยนิพดูแลว้ก็เดิน
ออกไปรอขา้งนอก 

พออยูต่ามล าพงักบัคุณหนูตระกลูไป๋ หมอหลวงก็หยบิ
กระดาษท่ีวาดสัญลกัษณ์ส่งใหน้างด ู“เจา้รู้ไหมวา่ส่ิงน้ีคืออะไร?” 

“เก่ียวกอ้ยสัญญา” ไป๋เฟ่ิงหวงตอบชดัถอ้ยชดัค า 
หมอหลวงตะลึงงนั เหมือนโดนตีหวัแลว้จบัเอาไปแช่ใน

แม่น ้ายามฤดูหนาว 
“วิธีเดินหมากเม่ือวานก็เป็นวิธีเดินแบบเดียวกบัท่ีขา้เคย

ชนะเจา้เม่ือ 20 ปีก่อน ไม่คิดเลยวา่เจา้ก็ยงัจะเดินหมากเช่นเดิมไม่
ยอมเปล่ียนเลยนะกู่เลอ่” ไป๋เฟ่ิงหวงพดูชา้ ชดัถอ้ยชดัค า หวงัให้
ทุกค าพดูซึมซบัเขา้ไปในหวัสมองของสหายรัก 

หมอหลวงอา้ปากคา้ง จอ้งหนา้เด็กสาวตาเบิกโพลงเสียยิง่
กวา่เห็นผี “หลิวหลิว...” 

“หลิวหลิว ตายไปแลว้ หลิวหลิวคนโง่งมคนนั้นตายไปแลว้
กู่เล่อ ตรงหนา้เจา้ตอนน้ีเหลือแต่ไป๋เฟ่ิงหวงกบัตระกลูไป๋ท่ีไม่อาจ
ยอมใหพ้ินาศไปเพราะการชิงอ านาจในวงัไดอี้ก เจา้ตอ้งช่วยขา้กู่
เล่อ ไม่เช่นนั้นตระกลูไป๋คงจบชีวิตบนลานประหารแน่” ไป๋เฟ่ิง
หวงพดูชา้ชดั เสียงเบาพอใหส้หายรักไดย้นิเท่านั้น 
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หมอหลวงไม่อยากจะเช่ือเร่ืองผีวิญญาณอะไรทั้งนั้น แต่ทุก
ค าพดูท่ีเด็กสาวพดูกบัเขามนัช่างเหมือนกบัค าพดูของสหายรักของ
เขาไม่มีผิดเพี้ยนแมแ้ตค่ าเดียว แลว้การเดินหมากเม่ือวานก็ช่าง
เหมือนกบัเม่ือ 20 ปีก่อนไม่มีผิดเพี้ยน และช่ือกู่เล่อก็มีเพียงหลิว
หลิวและอาจารยข์องเขาเท่านั้นท่ีรับรู้ช่ือแทจ้ริงของเขา 

“เป็นเจา้จริงๆ งั้นหรือหลิวหลิว?” เขาพึมพ าถามออกไป
อยา่งสติไม่อยูก่บัเน้ือกบัตวั 

“เป็นขา้หลิวหลิวสหายของเจา้จริงๆกู่เลอ่ หากเจา้ยงัไม่เช่ือ
ตอ้งใหข้า้บอกไหมวา่เรารู้จกักนัไดย้งัไง?” ไป๋เฟ่ิงหวงถาม 

หมอหลวงพยกัหนา้ 
“เจา้แอบเขา้มาขโมยลูกพลบัในบา้นขา้ แลว้ก็ถูกขา้จบัได ้

ขา้ถามเจา้วา่...น่ีเจา้คนไม่กลวัตายไม่รู้รึไงวา่ท่ีน่ีคือจวนแม่ทพั
หลิวน่ะ” 

หมอหลวงตะลึงพรึงเพลิดยิง่กวา่เดิม ไม่ตอ้งพสูิจน์อะไรอีก
แลว้ นางคือหลิวหลิวจริงๆ เขาถลนัไปดึงตวัเด็กนอ้ยเขา้มากอด 
“หลิวหลิว ขา้ขอโทษ หลิวหลิว ขา้ปกป้องเจา้ไม่ได ้หลิวหลิว ขา้
สมควรตาย ฮือๆๆๆๆ” 

ไป๋เฟ่ิงหวงรีบขยุม้ชายแขนเส้ือตวัเองปิดปากหมอหลวงกนั
ไม่ใหเ้สียงร้องไหด้งัออกไปถึงหูคนท่ีอยูข่า้งนอก เด๋ียวพวกนั้น
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พรวดพราดเขา้มาละ่เป็นเร่ือง นางข้ีเกียจอธิบายสถานการณ์ท่ีเกิด
ข้ึนกบัคนอ่ืน 

“ฮือๆๆๆๆ...หลิวหลิว” หมอหลวงยงัร้องไห ้
ไป๋เฟ่ิงหวงดึงหูสหายรักแรงๆ กระซิบวา่ “น่ี...เลิกร้องไหไ้ด้

แลว้ แลว้ก็เลิกกอดขา้ซะที เกิดท่านแม่มาเห็นเขา้ ขา้คงโดนจบั
แต่งงานกบัเจา้แน่” 

“อึก...อึก...แตง่ก็ดีซิหลิวหลิว” หมอหลวงหลุดปากออกมา 
แต่พอสบกบัดวงตาดุวาบไอสังหารแผก่ระจายก็รีบปล่อยมือออก 
ขยบัออกห่างจากร่างเลก็หลายกา้ว “เอ่อ...ไม่ดีๆ” 

ดวงตาดุยงัโชนแสงจนคนตวัใหญ่กวา่ตอ้งรีบหาทาง
ดบัเพลิงโทสะท่ีคุกรุ่นโดยเร็ว “เอ่อ...แลว้เจา้มาอยูใ่นร่างน้ีไดไ้ง
เหรอ?” 

“ไม่รู้” วงหนา้เลก็สะบดัพร่ึด “จ าไดแ้ค่ตอนก าลงัจะตาย จู่ๆ
ทุกอยา่งก็ดบัวบูไปเลย พอลืมตาข้ึนอีกทีก็มาอยูใ่นตวัเด็กคนน้ี
แลว้” 

“คงเป็นสวรรคลิ์ขิตแน่ๆ” หมอหลวงรีบพดูเม่ือเห็นเพลิง
โทสะค่อยๆจางหายไป 

“ลิขิตใหต้ายอีกรอบกลางลานประหารงั้นเหรอ?” เสียง
หวานประชดอยา่งหงุดหงิด 
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“วา่แต่เจา้ตอ้งการใหข้า้ช่วยอะไรงั้นเหรอ?” หมอหลวงถาม
น ้าเสียงจริงจงั 

“จะพาตระกลูไป๋รอดจากลานประหารไดก็้ตอ้งพึ่งพาเจา้
แลว้ล่ะ เจา้ตอ้งกลบัไปบอกหลงถงัวา่ ขนุนางไป๋ป่วยหนกั ไม่
อาจจะลุกจากเตียงได ้ง่ายๆแค่น้ีเอง เจา้ท าไดอ้ยูแ่ลว้ หลงัจากนั้น
ขา้จะใหข้นุนางไป๋พอ่ลกูลาออกซะ เท่าน้ีตระกลูไป๋ก็รอดพน้จาก
ลานประหารแลว้ แต่ถา้ยงัรับราชการอยูก็่เตรียมตวัหวัหลุดจากบ่า
ไดเ้ลย ขา้เดาแผนต่อไปของเยเ่ฟยออกหรอก เอาตระกลูไป๋เชือดไก่
ใหลิ้งดูซกัตระกลู ตระกลูอ่ืนๆจะไดย้อมสงบสยบแทบเทา้พวก
มนั” 

“อ่อ ถา้เร่ืองแค่น้ีง่ายมาก แต่คงตอ้งล าบากขนุนางไป๋ไปซกั
ระยะเพราะคนป่วยหนกัคงออกไปเพ่นพา่นขา้งนอกไม่ได”้ หมอ
หลวงมือกอดอกขา้งอีกขา้งลูบคางตวัเองอยา่งใชค้วามคิด 

“ออกไปขา้งนอกไม่ไดก็้ยงัดีกวา่ตายคาลานประหารล่ะนะ” 
ไป๋เฟ่ิงหวงบอก 

“วา่แต่ขนุนางไป๋ป่วยไดไ้ง? วนัก่อนขา้ยงัเห็นเขาแขง็แรง
อยูเ่ลย” หมอหลวงหนัไปจอ้งหนา้สหายรัก 

“ฝีมือขา้เอง ก็แค่เอาสมุนไพรในจวนน่ีแหละใหกิ้นมาก
หน่อยจนธาตุไฟสูงเกินปกติ ก็เลยเป็นอยา่งท่ีเจา้เห็น” 



 

 Queen Revenge. 70 
 

“ห๊า!” หมอหลวงตกใจอา้ปากคา้ง “น่ีถึงกบัตอ้งวางยากนั
เลยเหรอ?” 

“เผ่ือไว ้ในกรณีท่ีเจา้ไม่ช่วยขา้ไง” ไป๋เฟ่ิงหวงตอบอยา่งไม่
สะทกสะทา้น 

เจริญแท.้..หมอหลวงไดแ้ต่ก่นด่าในใจ หากลา้พดูออกไป
ไม่ เกิดนางสวนกลบัมาชีวิตนอ้ยๆของเขาไดแ้หลกลาญในอุง้มือ
นอ้ยๆนัน่น่ะซิ 

“งั้นท่ีเจา้ไปนัง่ท่ีศาลา วางกระดานหมากไวก็้เพื่อรอขา้ซิ
นะ?” ทั้งๆท่ีรู้แต่ก็ยงัอยากจะถามใหรู้้แจง้ไปเลย 

“ใช่ เพราะขา้รู้วา่เจา้มาตรวจขนุนางไป๋ตามค าส่ังของหลง
ถงั ถึงอยา่งไรเสียเจา้ก็ตอ้งแวะมาตรวจขา้ดว้ยในฐานะท่ีขา้เคยเป็น
คนไขข้องเจา้ ขา้ก็เลยจงใจวางกระดานหมากเดินหมากกบัเจา้ซกั
ตาระลึกความหลงั แต่ไม่คิดวา่สหายขา้ก็ยงัจะโง่ซ ้าสองแพใ้หข้า้
อีกหน” 

หมอหลวงนวดขมบัอยา่งปวดหวักบัฝีปากท่ีร้ายกาจยิง่
กวา่เดิม 

“เอาละ่ เร่ืองของขนุนางไป๋จบไปแลว้ มาวา่เร่ืองของเจา้
ดีกวา่ นัง่ลง ขา้จะตรวจเจา้ก่อน” เขาบอกพลางเดินไปนัง่ท่ีเกา้อ้ี 

ไป๋เฟ่ิงหวงเดินไปนัง่ท่ีท่ีเตียง ยืน่แขนใหจ้บัชีพจร 
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หมอหลวงจบัชีพจรแลว้ก็ตรวจดูเปลือกตากบัภายในช่อง
ปาก “ร่างกายเจา้แขง็แรงกวา่เม่ือปีก่อนท่ีขา้มาตรวจ ตอนนั้น
เหมือนตะเกียงท่ีไร้น ้ามนัเขา้ไปทุกทีๆ ริบหร่ีเตม็ทน ขา้บอกไป
ขนุนางไป๋แลว้วา่อยูไ่ดไ้ม่เกินส้ินฤดูร้อน แต่ตอนน้ีร่างกายน้ีกลบั
ฟ้ืนคืนหากบ ารุงสักเดือนน่าจะอึดทึกทนพอท่ีจะไปตะลุยสนามรบ
ไดล้่ะ” 

“เดือนนึงงั้นรึ?” ไป๋เฟ่ิงหวงทวนค าแลว้ก็ยิม้ใหส้หายรัก 
“ขอบใจเจา้มาก” 

หมอหลวงจอ้งหนา้สหาย “เจา้คิดจะท าอะไร?” 
“เจา้อยา่รู้จะดีกวา่” ไป๋เฟ่ิงหวงบอกสีหนา้สงบน่ิงแต่แววตา

ทอประกายอ ามหิต 
หมอหลวงถอนหายใจ รู้ดีวา่คนตรงหนา้ปากหนกัขนาด

ไหน หากไม่อยากพดูถึงส่ิงใด ต่อใหต้อ้งตายก็ไม่มีทางยอมพดู
ออกมาเด็ดขาด “เอาเถอะ ถา้มีอะไรใหช่้วยก็บอกขา้มา ขา้พร้อมจะ
ช่วยเจา้ทุกอยา่ง” 

“ขอบใจ” ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้ใหแ้ลว้ก็ชูน้ิวกอ้ยข้ึน 
หมอหลวงมองแลว้ก็เก่ียวกอ้ยตอบพลางยิม้ใหส้หายรัก 
ตอนท่ีฮองเฮาถูกจบั หมอหลวงสหายรักก็พยายามช่วยเหลือ

ทุกวิธีทาง แต่มนัก็เหมือนเอาไมซี้กไปงดัไมซุ้งนั้นแหละ นางจึง
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ส่ังใหเ้ขาหยดุช่วยเหลือนางกบัครอบครัวตระกลูหลิว เพราะนางรู้
แน่แลว้วา่อยา่งไรก็ตอ้งตายจึงไม่อยากใหส้หายรักถูกประหารไป
ดว้ย นางเสียดายวิชาแพทยข์ั้นสูงของเขาท่ีจะสูญไปดว้ยหากเขา
ตายไป อยา่งนอ้ยหากเขามีชีวิตอยูก็่ยงัช่วยเหลือคนไดอี้กมากมาย 

มือนอ้ยคลายน้ิวกอ้ยจากการเกาะเก่ียว แต่มือใหญ่กวา่กลบั
ไม่ยอมปล่อยจนเจอสายตาดุวาบนั้นแหละจึงยอมคลายน้ิวออกแต่
โดยดี 

“ไปไดแ้ลว้ โอเ้อน้าน ท่านแม่จะสงสัยเอาได”้ ไป๋เฟ่ิงหวง
ไล่ 

“ขา้จะมาเยีย่มเจา้บ่อยๆ หากมีเร่ืองอะไรเจา้ไปหาขา้ท่ีจวน
ไดทุ้กเม่ือ เขา้ใจไหมหลิว...” 

“ไป๋เฟ่ิงหวง” เด็กสาวรีบพดูขดัก่อนท่ีหมอหลวงจะเรียกช่ือ
จบ “ขา้คือไป๋เฟ่ิงหวง” 

“เขา้ใจไหมเฟ่ิงหวง?” หมอหลวงเรียกช่ืออีกฝ่าย 
“ขา้เขา้ใจ เจา้พยายามจะช่วยขา้เสมอ แต่จ าไวว้า่ขา้ไม่

ตอ้งการใหเ้จา้ไปตายกบัขา้ดว้ย” ไป๋เฟ่ิงหวงบอก จอ้งหนา้อีกฝ่าย
อยา่งไวเ้น้ือเช่ือใจ 

“คนเราอยูท่ี่ไหนก็ตาย ตายเพื่อสหายอยา่งเจา้ขา้ยนิดี” หมอ
หลวงพดูแลว้ก็กา้วออกจากหอ้งไป 
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ไป๋เฟ่ิงหวงนัง่ครุ่นคิด ตอนน้ีปัญหาเร่ืองตระกลูไป๋ก็ลุล่วง
ไปเปลาะหน่ึงแลว้ บ ารุงอีกเดือนนึงซินะ รอขา้ก่อนเถอะเฉินกง
กง! เยเ่ฟย! 

เสียงฝีเทา้เดินเขา้มา นางรีบปรับสีหนา้และอารมณ์ใหเ้ป็น
ปกติ 

“เฟ่ิงหวง แม่ดีใจนกัท่ีเจา้แขง็แรงข้ึน ขอบคุณสวรรคท่ี์ทรง
เมตตา” ฮูหยนิไป๋ลูบหวัลูกดว้ยความรักแลว้ก็ดึงร่างเลก็เขา้ไปกอด 

ไป๋เฟ่ิงหวงยอมใหฮู้หยนิกอดเพราะนางก็ไม่แน่ใจวา่อนาคต
จะเปล่ียนแปลงไปในทางใด ท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุดคงเป็นส่ิงท่ีนาง
พอจะกระท าไดใ้นเวลาน้ีล่ะมั้ง 

“ท่านหมอหลวงจดัยาและเขียนรายการอาหารบ ารุงส าหรับ
เจา้เอาไวเ้รียบร้อยแลว้ เจา้ตอ้งอยูก่บัแม่ไปนานๆนะเฟ่ิงหวง ไม่
ตอ้งเป็นหงส์ท่ีบินสูงก็ได ้ขอใหเ้จา้เป็นหงส์นอ้ยใหแ้ม่ช่ืนใจเช่นน้ี
ไปนานๆแม่ก็พอใจแลว้” ฮูหยนิไป๋บอกความในใจของตวัเองให้
ลูกรับรู้ 

ไป๋เฟ่ิงหวงกอดตอบพลางลูบหลงันางปลอบประโลม หาก
วนัใดนางรู้วา่ลูกของนางส้ินไปแลว้นางจะทนรับความโศกเศร้า
นั้นไดห้รือ? 
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6 วนัต่อมา ไป๋จงก็ยืน่หนงัสือลาออกจากราชการทั้งของ
ตวัเองและแทนบิดาตอ่ฮ่องเต ้
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Chapter 6 
เปิดร้าน 

“น่าเสียดายพวกเจา้สองพ่อลูกนกั แต่เอาเถอะเร่ืองเจบ็ป่วย
มนัก าหนดไดเ้สียท่ีไหน หากพ่อเจา้หายดีเม่ือไหร่ ขา้ก็ยนิดีใหเ้ขา
กลบัมารับต าแหน่งเดิมอีกคร้ัง” ฮ่องเตต้รัสแลว้ก็โบกมือ 

“เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจา้ขา้” ไป๋จงหมอบคารวะจน
ติดพื้นแลว้ก็รีบถอยไปยนืเขา้แถวในต าแหน่งของตวัเอง 

หลงัจากเสร็จราชกิจแลว้ฮ่องเตก็้เสด็จกลบัพระต าหนกั เม่ือ
พระสนมรู้ข่าววา่ขนุนางไป๋พ่อลูกลาออกไปแลว้ก็แสร้งบ่น
เสียดายความสามารถ แต่อนัท่ีจริงแลว้เสียดายไก่ท่ีก าลงัจะจบัมา
เชือดใหลิ้งดูมากกวา่ หรือวา่จะตอ้งเชือดลิงโง่ใหลิ้งดูแทนล่ะมั้ง 

10 วนัต่อมา ร้านไป๋จงก็ตกแต่งเสร็จ ไดฤ้กษเ์ปิดร้านเสียที 
ผูค้นมากมายมาร่วมแสดงความยนิดี แต่ก็ไม่ถือวา่มากเท่าไหร่
เพราะกลุ่มขนุนางหลายกลุ่มท่ีเห็นวา่สองพ่อลกูไร้ประโยชน์แลว้ก็
ไม่จ าเป็นตอ้งคบหาสมาคมกนัต่อไป 

ไป๋จงท าหนา้ท่ีตอ้นรับแขกอยา่งดี ส่วนฮูหยนิไป๋ก็อยูท่ี่บา้น
คอยดูแลสามีซ่ึงเจ็บป่วยหนกั 

ไป๋เฟ่ิงหวงก็ไม่อาจไปช่วยดูแลร้านไดเ้พราะร่างกายอ่อนแอ 
ภาระตา่งๆจึงตกเป็นของไป๋จงทั้งหมด แต่เขาก็ไม่ไดเ้หน่ือยยาก
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เลยสักนิดเพราะไดลู้กจา้งดีคอยช่วยงานอยา่งรู้หนา้ท่ีอยา่งเซ่ีย
หยางและเซ่ียหยสูองพีน่อ้ง ท่ีเถา้แก่ร้านก็ไม่รู้วา่จบัพลดัจดัผลูได้
ตวัลูกจา้งเก่งๆอยา่งทั้งสองมาไดอ้ยา่งไร จู่ๆพอมีข่าววา่ตระกลูไป๋
ก าลงัจะเปิดร้าน สองพีน่อ้งเซ่ียก็มาคอยสมคัรงานอยูห่นา้ร้าน ไป๋
จงเห็นหน่วยกา้นเขา้ตาก็เลยจา้งไว ้แลว้ทั้งสองก็ไม่ท าใหเ้ขา
ผิดหวงัจริงๆ ทั้งสองคอยตอ้นรับลูกคา้ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยสัก
นิด 

ไป๋เฟ่ิงหวงนัง่มองดแูขกเหร่ือท่ีมาแสดงความยนิดีในวนั
เปิดร้านอยูท่ี่โต๊ะเก็บเงินในร้าน นางคอยสังเกตท่าทีของผูค้นอยา่ง
ละเอียด 

เซ่ียหยางกบัเซ่ียหยว่ิูงวุน่ดูแลลูกคา้ในร้าน 
สินคา้ในร้านลว้นเป็นขา้วของท่ีไดรั้บมาเป็นของขวญัของ

ก านลัจากบรรดาขนุนางมอบใหต้ามโอกาสต่างๆ ของไหนใชง้าน
ก็จะถูกเอาไปใช ้แตพ่อของช้ินไหนไม่ใชง้านก็จะถูกเก็บอยูใ่น
หอ้งเก็บของจนกองเทินเตม็หอ้งเก็บของ ไป๋เฟ่ิงหวงไปเห็นเขา้จึง
มีความคิดท่ีจะขายของพวกน้ีออกไปใหห้มด 

เม่ือคุณชายเปิดร้าน ขา้วของในหอ้งเก็บของจึงถูกร้ือออกมา
ปัดกวาดท าความสะอาดแลว้ถูกขนมาจดัแสดงในร้านดว้ยฝีมือจดั
ร้านของไป๋เฟ่ิงหวงท าใหสิ้นคา้ทุกช้ินดูมีค่ามีราคาข้ึนมาทนัที 
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จนตอนน้ีสินคา้หลายช้ินเกือบคร่ึงร้านถูกติดป้ายขายแลว้ 
รอน าส่งลูกคา้เท่านั้น สินคา้ค่อยๆทยอยลดลงไปมาก ลูกคา้ก็ยิม้
แยม้หนา้บานท่ีไดข้องถูกใจราคาสมเหตุสมผล 

ไป๋เฟ่ิงหวงก าลงัมองอยา่งครุ่นคิด มนัน่าไปเหมาของใน
หอ้งเก็บของบรรดาพวกขนุนางมาเติมในร้านเสียจริง วา่แต่จะเร่ิม
ไปเหมาจากจวนขนุนางคนไหนก่อนดีล่ะ? 

ไป๋จงโฉบไปหานอ้งสาว “คิดอะไรอยูเ่หรอเฟ่ิงหวง?” 
“ก าลงัคิดวา่ขา้ควรจะไปเหมาของในหอ้งเก็บของๆขนุนาง

คนไหนก่อนดีน่ะซิ?” ไป๋เฟ่ิงหวงตอบพลางกวาดตามองไปรอบๆ
ร้าน 

“เจา้น่ีมีหวัการคา้จริงๆ” ไป๋จงชมแลว้ก็รีบไปตอ้นรับแขก 
ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้รับค าชม นางเคาะน้ิวเลน่กบัโต๊ะ นัง่มองไป

เร่ือยๆ 
เซ่ียหยาง เซ่ียหย ูไดย้นิเสียงเคาะโต๊ะก็หนัไปมอง แลว้ก็

เบือนสายตากลบัไปตอ้นรับลูกคา้ 
เซ่ียหยางพอเสร็จจากตอ้นรับลูกคา้ ก็รีบเดินเขา้ไปหา

คุณหนูนอ้งสาวเถา้แก่ “คุณหนู” 
ไป๋เฟ่ิงหวงหนัไปมองแลว้ก็กวกัมือใหอี้กฝ่ายเขยบิเขา้ไป

ใกล้ๆ นาง “เซ่ียหยาง” นางเรียก พลางเทา้แขนบนโต๊ะ พดัในมือก็
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อยูร่ะดบัใบหนา้ บดบงัใบหนา้เลก็จากสายตาคนอ่ืนท่ีมองเขา้ไป
ในร้าน นางลดเสียงลงส่ังงาน “...............................” 

เซ่ียหยางพยกัหนา้รับงึกๆ แลว้ก็เดินไปตอ้นรับลูกคา้ใหม่ท่ี
เพิ่งเขา้มาในร้าน 

ไป๋เฟ่ิงหวงมองสภาพการคา้แลว้ก็เบาใจ นางท าใหร้้านของ
ตระกลูกลายเป็นแหล่งรับซ้ือของเหลือใชจ้ากตระกลูขนุนาง แลว้
น ามาขายต่อใหค้นชนชั้นล่างท่ีเห็นคุณค่าของส่ิงของเหล่านั้นแทน 
เหลืออีกสิบกวา่วนัเท่านั้น ร่างกายของนางก็จะพร้อมแลว้ส าหรับ
การบางอยา่ง รอขา้ก่อนเถอะเยเ่ฟย! เฉินกงกง! 

นับจากวนัที่หมอหลวงมาตรวจ ถึงตอนน้ีก็ครบเดือนแลว้ 
ไป๋เฟ่ิงหวงลุกข้ึนนัง่หลงัจากต่ืนแต่ย  ่ารุ่งมาวิดพื้น 100 คร้ังแลว้ก็
ฝึกกลา้มเน้ือแขนขาใหแ้ขง็แรง นางเร่ิมฝึกฝนร่างกายมานบัตั้งแต่
วนัท่ีสองหลงัจากไดม้าอยูใ่นร่างน้ีแลว้ แมไ้ม่ตอ้งใหห้มอมาตรวจ
นางก็รู้ดีวา่ตอนน้ีสภาพร่างกายของนางพร้อมขนาดไหน คร้ังแรก
ท่ีฝึกเหง่ือท่วมตวัไหลเป็นสาย แต่ตอนน้ีนะหรือเหง่ือสักหยดยงั
ไม่มีใหเ้ห็น 

โชคดีท่ีจวนแห่งน้ีออกแบบใหมี้หอ้งลบัในเรือนแต่ละหลงั 
ส าหรับใชเ้ป็นท่ีหลบภยัของสตรีในจวน คนท่ีรู้ความลบัก็มีเฉพาะ
คนในตระกลูเท่านั้น นางคน้พบหอ้งลบัโดยบงัเอิญแลว้ก็หลอก
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ถามพีช่าย ซ่ึงไป๋จนก็ยอมบอกความลบัเพราะเห็นวา่นอ้งสาวเร่ิม
โตเป็นสาวแลว้อีกทั้งรู้วา่อะไรควรไม่ควรมากกวา่แต่ก่อน จึงควร
จะรู้เร่ืองหอ้งลบัท่ีมีในจวนเสียที เผื่อวนัหนา้มีเหตุเภทภยัใดๆนาง
จะไดอ้าศยัหอ้งลบัหลบซ่อนจากศตัรูได ้แลว้นางก็เปล่ียนหอ้งลบั
ใหก้ลายเป็นหอ้งฝึกวรยทุธ์ 

ความทรงจ าจากชาติท่ีแลว้ฝังแน่นอยูใ่นวิญญาณ นางจึงน า
ความทรงจ าในการฝึกวรยทุธ์นั้นมาฝึกฝนกบัร่างใหม่ จนตอนน้ีทั้ง
ร่างกายและวรยทุธ์ท่ีมีรวมเป็นหน่ึงเดียวแลว้ แต่นางก็ยงัแสร้งท า
เป็นอ่อนแอเพือ่ไม่ใหต้กเป็นเป้าสังหาร คุณหนูผูอ้่อนแอยอ่มจะ
ตายชา้กวา่คนแขง็แกร่ง เพราะศตัรูมกัจะพุ่งเป้าไปยงัคนท่ี
แขง็แกร่งก่อนเสมอแลว้เลือกท่ีจะสังหารคนออ่นแอทีหลงั 

นางเดินไปหยบิมีดส้ันข้ึนมาจากชั้นวางของแลว้ก็หมุน
กลบัไป ปาใส่เป้าท่ีอยูฝ่ั่งตรงขา้มอยา่งรวดเร็ว เฟ๊ียวๆๆๆๆ 

ฉึก!ๆๆๆๆ มีดปักเขา้เป้าทั้งหมดอยา่งแม่นย  าและรวดเร็ว 
ริมฝีปากจ้ิมลิ้มคล่ียิม้อยา่งพอใจ สายตาลุกวาวดว้ยเพลิงแคน้ท่ีสุม
ในอก นางหนัไปลูบเส้ือผา้ชุดด าท่ีวางอยูบ่นชั้น แลว้ก็หนัไปมอง
นาฬิกาทรายท่ีวางอยูใ่กล้ๆ กนั ใกลจ้ะไดเ้วลาท่ีเซ่ียวซินจะเขา้มา
ในหอ้งแลว้ซินะ 
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นางเดินไปมองช่องลบั เห็นวา่ไม่มีใครอยูใ่นหอ้งจึงเปิด
ประตูออกไป นางกา้วไปในความมืดมิดเหมือนมองเห็นส่ิงตา่งๆ
แจ่มชดั แต่ไม่ใช่หรอกเป็นเพราะนางคุน้เคยกบัต าแหน่งส่ิงของท่ี
อยูใ่นหอ้งแลว้ต่างหาก ขา้วของในหอ้งนางจะถูกวางไวต้  าแหน่ง
เดิมทุกคร้ัง หากมีการเปล่ียนต าแหน่งแมเ้พียงคืบบ่าวท่ีเขา้มาท า
ความสะอาดจะถูกลงโทษทั้งหมด จนใครๆตา่งก็ขยาดท่ีจะเขา้มา
ท าความสะอาดในเรือนคุณหนูกนัทั้งนั้น เซ่ียวซินจึงจ าตอ้ง
รับภาระปัดกวาดเช็ดถูเรือนเพียงล าพงั 

วนัท่ีแสนจะธรรมดาผา่นไปอีกวนั เป็นวนัท่ีคุณหนูหลบั
แทบจะทั้งวนั ต่ืนอีกคร้ังก็เกือบเยน็ เซ่ียวซินมองคุณหนูปิดปาก
หาวอยา่งเอน็ดู เห็นคุณหนูแขง็แรงข้ึนมากก็ดีใจ ตลอดทั้งเดือนท่ี
ผา่นมาคุณหนูของนางนอนหลบัแทบจะตลอดทั้งวนั ซ่ึงท่านหมอ
หลวงแวะมาตรวจอาการนายท่านและคุณหนูไดบ้อกกบัฮูหยนิวา่
ไม่ตอ้งเป็นกงัวลไป ร่างกายคุณหนูออ่นแอจึงตอ้งการนอนหลบั
พกัผอ่นมากกวา่คนธรรมดาทัว่ไป ท่านหมอหลวงก็ไดจ้ดัยาบ ารุง
ไวใ้หแ้ลว้ก็ลากลบัไป 

พอคุณหนูลุกข้ึนนัง่ นางก็รีบไปเทน ้าอุน่ใส่อ่างใหคุ้ณหนู
ลา้งหนา้ แลว้ก็รีบไปเตรียมน ้าอาบใหคุ้ณหนู หลงัจากแต่งตวัเสร็จ
แลว้คุณหนูก็เดินไปกินขา้วท่ีเรือนใหญ่กบันายท่านและฮูหยนิ นาง
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ดีใจท่ีคุณหนูแขง็แรงข้ึนมาก เม่ือก่อนคุณหนูของนางแค่เดินไปนัง่
ชมนกชมไมห้นา้เรือนก็เหน่ือยแลว้ วนัๆไดแ้ต่นัง่ๆนอนๆอยูใ่น
เรือนตวัเอง 

หลงัจากกินขา้วเสร็จแลว้ ไป๋เฟ่ิงหวงก็เดินไปเรือนพีช่าย 
หยบิบญัชีร้านมาตรวจดู การคา้เป็นไปอยา่งราบล่ืน คา้ขายได้
เร่ือยๆ ไม่โดดเด่นอะไรมาก จนตอนน้ีร้านคา้ตระกลูไป๋ก็มีสถานะ
ใกลเ้คียงกบัโรงรับจ าน า เพียงแต่วา่เป็นการซ้ือขายขาด ขายแลว้
ขายเลย ซ้ือแลว้ซ้ือเลย ชาวบา้นร้านตลาดตา่งก็ชอบมาซ้ือสินคา้
จากร้านไป๋จง เพราะไดข้องดีราคาไม่แพง ไป๋จงก็คอยไปตีราคา
ของจากจวนขนุนางมาเติมเขา้ร้านอยูเ่ร่ือยๆ แมจ้ะไม่ไดรั้บราชการ
แลว้แต่ก็ยงัมีสัมพนัธ์อนัดีกบัเหลา่ขนุนางในฐานะคนคา้ขาย เรียก
ไดว้า่เป็นเถา้แก่ร ่ ารวยกวา่ตอนเป็นขนุนางเสียอีก แม่ส่ือแม่ชกั
ทั้งหลายตา่งก็ส่งเทียบเชิญใหคุ้ณชายตระกลูไป๋ไปเลือกคู่จนธรณี
ประตูเรือนสึกไปโข 

ขนุนางท่ีเคยตีตวัออกห่างตา่งก็เร่ิมกลบัมาสานสัมพนัธ์กบั
คุณชายตระกลูไป๋มากข้ึน เพราะคบหาสหายรวยยอ่มดีกวา่คบ
สหายยาจก ไปกินขา้วกินสุราร้านไหน เถา้แก่ร้านก็ใหก้ารตอ้นรับ
ขบัสู้ดีเสียยิง่กวา่ตอนเป็นขนุนางต าแหน่งเลก็ๆเสียอีก แต่คุณชาย
ไป๋ก็ฉลาดในการเลือกคบคนแลว้ เขาจ าไดแ้ม่นย  าวนัท่ีตกต ่า
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ลาออกจากราชการ เพือ่นฝงูตีตวัออกห่าง เหลือมิตรแทอ้ยูไ่ม่ก่ีคน
เท่านั้น มาวนัน้ีเขาร ่ารวยข้ึนกวา่ตอนเป็นขนุนาง คนท่ีเคยตีตวัออก
ห่างกลบัท าสนิทอยากคบหาเหมือนดงัแต่ก่อน เมินซะเถอะพวก
สหายจอมปลอม! เขาจะไม่โง่อีกแลว้ 

ไป๋จ่ือฮวันัง่คุยกบัฮูหยนิ 
“หมู่น้ีท่านหมอหลวงมาบา้นเราถ่ีเหลือเกิน” ฮหูยนิเอ่ยข้ึน 
“ก็คงจะมาจบัผิดขา้น่ะซิวา่ป่วยจริงหรือไม่” ไป๋จ่ือฮวัยกชา

ข้ึนจิบ 
“จบัผิดท่านพี่ขา้ก็พอจะดูออก แตดู่เหมือนเขาจะใส่ใจเฟ่ิง

หวงเป็นพิเศษ” 
“ขา้รู้แลว้” ไป๋จ่ือฮวัพยกัหนา้ “คงตอ้งจบัตาดตู่อไปวา่

จุดประสงคท่ี์เขาใส่ใจลูกสาวเราเป็นเพราะเหตุใด” 
ฮูหยนิพยกัหนา้อยา่งไม่ค่อยสบายใจนกั กงัวลวา่หมอหลวง

จะรู้เร่ืองอาการป่วยจอมปลอมของสามีแลว้น าไปกราบทูลฮ่องเต ้
โทษหลอกลวงเบ้ืองสูง ตายสถานเดียว! 

ไป๋เฟ่ิงหวงวางบญัชีลงแลว้ก็เก็บลูกคิด “ขา้ไปล่ะท่านพี่” 
“อืม พกัผอ่นใหม้ากๆละ่” ไป๋จงพยกัหนา้แลว้ก็ลูบหวันอ้ง 

ยิม้อ่อนๆ น่ีถา้ไม่ใช่ความคิดของเฟ่ิงหวงไม่รู้วา่ป่านน้ีตระกลูไป๋
จะเป็นอยา่งไรบา้ง นอ้งเขาเป็นเด็กฉลาดยิง่นกั เสียแต่ยงัอ่อนแอมี
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โรคประจ าตวัมาตั้งแตก่ าเนิดน่ีแหละท่ีจะเป็นตวัขดัขวางท าใหน้าง
เสียโอกาสในการเลือกคู่ครองท่ีดีๆ ก็ใครจะอยากไดห้ญิงสาว
อ่อนแอข้ีโรคแตง่เขา้ตระกลูดว้ยล่ะ แต่ไม่เป็นไรนะเฟ่ิงหวง ถา้ไม่
มีใครแต่งดว้ยพี่ก็พร้อมจะเล้ียงดูเจา้ไปจนวนัตาย 

ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้ตอบแลว้ก็ลุกกลบัเรือนตวัเอง 
เม่ือราตรีกาลครอบคลุมทอ้งฟ้าจนทุกแห่งหนมืดสนิท ร่าง

หน่ึงในชุดสีด าสนิทสวมผา้โพกหวัปิดบงัใบหนา้ก็พลิ้วไหวกลืน
หายไปกบัความมืด 

ณ วงัหลวง ซ่ึงสวา่งไสวไปดว้ยแสงจากโคมไฟจุดเป็น
ระยะๆ ภายในต าหนกัท่ีประทบัองคฮ่์องเต ้นางระบ าก าลงัฟ้อนร า
ไปตามจงัหวะเสียงดนตรีบรรเลง ขา้งกายฮ่องเตพ้ระสนมเยเ่ฟย
คอยรินสุราถวาย คร้ันส าเริงส าราญจนพอพระทยัแลว้ก็กลบัหอ้ง
บรรทมพร้อมพระสนม 

“ฝ่าบาทจะทรงจดัการ กบัพวกขนุนางท่ียงัแขง็ขอ้ต่อไป
อยา่งไรหรือเพคะ?” พระสนมถามน ้าเสียงหวานออดออ้น 

“ก าจดัตระกลูหลิวไปได ้เจา้มีความชอบไม่นอ้ย ขา้ไม่ลืม
สัญญาท่ีจะแต่งตั้งเจา้เป็นฮองเฮาหรอก เพียงแต่ตอ้งรอเวลาสัก
หน่อย เจา้ก็อดทนสักนิดนะเยเ่ฟย” ฮ่องเตต้รัสลูบหวัพระสนม 
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ในหอ้งลบัซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับหลบหนีภยั คนชุดด ายนื
ฟังถอ้ยค านั้นอยา่งเงียบกริบ น่ีซินะตวัตนของเจา้ หลงถงั! ขา้คิด
อยูแ่ลว้วา่เพราะเหตุใดเจา้จึงไดเ้ช่ือขอ้หาโง่เง่านั้น ท่ีแทม้นัก็เป็น
แผนการท่ีเจา้วางไวแ้ตแ่รกแลว้ สองมือก าแน่นอยา่งแคน้ใจ 

“ขอเพียงฝ่าบาทเมตตาหม่อมฉนักบัลูกก็พอแลว้เพคะ จะให้
หม่อมฉนับุกน ้าลุยไฟท่ีไหนหม่อมฉนัก็พร้อมจะท าเพือ่ฝ่าบาทเพ
คะ” พระสนมพดูแลว้ก็เล่ือนมือไปลูบก่ึงกลางวรกายพระสวามี 

“อืม...” ฮ่องเตค้ราง ความรู้สึกตรงส่วนนั้นร้อนผา่ว “เยเ่ฟย 
ไม่วา่จะผา่นไปก่ีปีเจา้ก็ท าใหข้า้ยงัตอ้งการเจา้ไดเ้สมอ มาซิเยเ่ฟ
ยของขา้ ท าใหข้า้มีความสุขที” 

“เพคะ” พระสนมแหวกผา้ออกจบัมงักรออกมาอมรูดดูดเลีย 
“อืม...เยเ่ฟย” ฮ่องเตค้ราง 
พระสนมสนองความตอ้งการของพระสวามีอยา่งถึงพริกถึง

ขิง 
หากเทียบกบัฮองเฮาแลว้ ฮ่องเตช้อบลีลาของพระสนม

มากกวา่ นางท าใหพ้ระองคร้์อนรุ่มไดต้ลอดเวลา 
“ชอบไหมเพคะ? หากเทียบกบัฮองเฮาฝ่าบาททรงรักใคร

มากกวา่กนัเพคะ” พระสนมถาม นางชอบใหพ้ระสวามีพดูช่ืนชม
นาง 
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“ขา้ก็ตอ้งรักเจา้มากกวา่ฮองเฮาซิ อนัท่ีจริงขา้ก็ไม่เคยรักนาง
เลย ท่ีขา้แตง่กบันางก็เพราะนางเป็นลูกสาวแม่ทพัหลิว ขา้ก็แค่
ตอ้งการกองทหารในอ านาจของตระกลูนาง หากไม่มีส่ิงนั้นเจา้คิด
หรือวา่ขา้จะยอมแต่งกบันาง แต่กบัเจา้ ขา้รักเจา้นะเยเ่ฟย เรา
อยา่ไดพ้ดูถึงคนท่ีตายไปแลว้เลยดีกวา่น่า ตอนน้ีเจา้ก็เป็นหน่ึง
แลว้” ฮ่องเตป้ระคองใบหนา้งดงามไวใ้นอุง้หตัถ ์รู้วา่นางชอบให้
ยกยอก็ตรัสเอาอกเอาใจนางเสียหน่อย นางและตระกลูนางยงัมี
ประโยชน์กบัพระองคอ์ยู ่

มือภายใตถ้งุมือหนงัก าแน่นอยา่งเจบ็ใจตวัเองท่ีถูกค าลวง
นั้นลวงหลอกจนตาย คนในตระกลูตอ้งมาตายไปเพราะนางดว้ย
เพียงเพราะค าวา่อ านาจตวัเดียวเท่านั้น 

ดี! วนัน้ีขา้ไดรั้บรู้ความในใจเจา้แลว้หลงถงั ตอ่ไปน้ีเยือ่ใยท่ี
เคยมีใหเ้จา้ไดข้าดสะบั้นหมดแลว้ เช่นนั้นเจา้ก็คอยดูต่อไปเถอะ
วา่นงัคนโง่งมคนนั้นจะสนองคืนใหเ้จา้อยา่งไรบา้ง หึๆๆๆๆ เดิมที
ขา้คิดวา่มีเพียงเยเ่ฟยกบัเฉินกงกงเท่านั้นท่ีเป็นศตัรูกบัขา้ แต่ตอนน้ี
ขา้ไดรู้้แลว้วา่ศตัรูหมายเลขหน่ึงของขา้ก็คือเจา้ หลงถงั! ขา้ขอ
สาบานวา่ ขา้จะกระชากเจา้ลงจากบลัลงักท์องมากระทืบใหจ้มดิน
ใหไ้ด!้ 
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พระสนมค่อยๆเปล้ืองผา้ออกทีละช้ินอยา่งชา้ๆ อวด
ทรวดทรงองคเ์อวใหพ้ระสวามีไดช่ื้นชม “แตว่า่ฝ่าบาทเพคะ แลว้
เร่ืองแตง่ตั้งองครั์ชทายาทล่ะเพคะ?” นางถามมือก็เล่ือนไปก ารูด
มงักร 

“ขา้ก็ตอ้งแต่งตั้งหลงเทียนอยูแ่ลว้ล่ะ เจา้อยา่มวัแต่เล่นอยู่
เลยน่า” ฮองเตต้รัสแลว้ก็จบัสะโพกอวบอดัข้ึนคล่อมพระองคเ์อง 

พระสนมหยอ่นสะโพกลงไปกลืนกินมงักรเขา้ไปในร่าง 
“อืม...เยเ่ฟย เจา้ท าใหข้า้มีความสุขเสียจริง” ฮ่องเตค้ราง

อยา่งสุขลน้ 
พระสนมขยบัโยกอยา่งชา้ๆแลว้ก็ค่อยๆเร่งเร็วข้ึนเร่ือยๆ 
“โอ.้..เยเ่ฟย” ฮ่องเตค้รางยาวไดป้ลดปล่อยความสุขจนหลัง่

ลน้ออกไป แลว้ก็นอนแผเ่หยยีดยาวผล๊อยหลบัไปอยา่งง่ายดาย 
พระสนมมองอยา่งหงุดหงิด นกกระจอกยงัไม่ทนัจะกินน ้า

เลยสักนิด น่ีถา้ไม่ใช่เพราะเขาเป็นฮ่องเต ้นางคงถีบตกเตียงไปแลว้ 
นางลุกออกจากตวัพระสวามีแลว้ก็จบัผา้ห่มคล่ีคลุมพระสวามี รอ
ใหแ้ต่งตั้งหลงเทียนเป็นรัชทายาทก่อนเถอะ ขา้ไม่เก็บเจา้ไวแ้น่
หลงถงั 

แลว้นางหยบิเส้ือผา้มาสวม จากนั้นก็เดินออกไปเรียกขนัที
คนสนิท “เกากงกง” 
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“พะยะ่ค่ะ” เกากงกงรีบเดินไปคอ้มตวัรอรับค าส่ัง 
“มานวดใหข้า้ที” พระสนมส่ังแลว้ก็เดินเขา้หอ้งไป 
เกากงกงรีบกา้วตามเขา้ไปในหอ้งแลว้ปิดประตูตามหลงั 
พระสนมเดินไปนอนตะแคงบนตัง่ยาว 
เกากงกงรีบดึงม่านมาปิด แลว้ก็จดัแจงนวดใหพ้ระสนม เขา

เดินเขา้ไปนัง่ดา้นหลงัพระสนม มือหน่ึงนวดตน้ขา อีกมือก็ลว้ง
แหวกผา้เขา้ไปส่งน้ิวกระแทกกระทุง้ในร่องนุ่มท่ีมีน ้าเยิม้ฉ ่า 

พระสนมเมม้ปาก สองมือก าหมอนท่ีนอนอิงตะแคง หนา้
แดงระเร่ือดว้ยอารมณ์ปรารถนา 

เสียงกรนของฮ่องเตด้งัเป็นระยะๆ เม่ือก่อนก็ไม่กรนดงั
ขนาดน้ี แต่ยิง่พระชนมม์ายมุากข้ึนเสียงกรนก็ยิง่ดงัตามอาย ุ

พระสนมเล่ือนมือไปคล าลูบกลางตวัเกากงกงท่ีนูนดนัผา้ท่ี
รัดพนัเอาไว ้“ขา้ตอ้งการมนั” นางกระซิบบอก 

“แต่วา่...” เกากงกงแยง้กลวัใครจะเขา้มาเห็น 
“เร็วซิ ขา้ตอ้งการมนัเด๋ียวน้ี” พระสนมกระซิบดุ 
เกากงกงดึงมือออกจากร่องนุ่มแลว้ก็ใชส้องมือแกะผา้ท่ีพนั

รัดแก่นกายออก มนัดีดผ่ึงออกมาทนัที ทั้งใหญ่ทั้งยาวขนาดเท่า
ขอ้มือพระสนม 
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พระสนมรีบลุกข้ึนยนัตวัโกง้กน้ใหเ้หมือนมา้ตวัเมียรอผสม
พนัธ์ุ 

เกากงกงรีบแหวกผา้ขยบัตวัสอดใส่ แลว้ก็โยกตวัเขา้ใส่
อยา่งถึงพริกถึงขิง 

พระสนมโกง้กน้รับการกระแทก เมม้ปากกลั้นเสียงคราง 
เกากงกงกระแทกกระทั้นจนร่างบางส่ันระริกเสร็จสม เขา

ยงักระแทกต่อไปจนตวัเองก็เสร็จสมเช่นกนั 
พอเสร็จแลว้ก็รีบถอนแก่นกายออกมาเก็บใหมิ้ดชิด 
พระสนมนอนใหเ้กากงกงนวดตอ่เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน 
คนชุดด าเห็นพฤติกรรมทั้งหมดเพราะทั้งสองคนมาร่วมรัก

กนัอยูต่รงหนา้ประตูหอ้งลบัพอดี เสียงหวัเราะในใจดงัข้ึนจนตอ้ง
ขบริมฝีปากแน่น โถๆๆๆๆ หลงถงั น่ีถา้เจา้ไดเ้ห็นแบบขา้เจา้จะยงั
รักนางอยูห่รือเปลา่? หรือวา่จะเจบ็แคน้เจียนตายกนัแน่? ฮ่าๆๆๆๆ 

พอนวดเสร็จพระสนมก็ลุกกลบัไปท่ีเตียง 
เกากงกงก็รีบออกไปยนืเฝ้าหนา้หอ้งตามปกติ 
คนชุดด าลอบออกจากหอ้งลบัไปตามทางลบั เส้นทางท่ีมี

คนรู้เพียงสองคนเท่านั้น นัน่ก็คือฮ่องเตแ้ละฮองเฮา 
แลว้คนชุดด าก็ลอบไปท่ีสุสานหลวง บรรยากาศภายใน

สุสานเงียบสงดั คนชุดด านัง่ลงขา้งป้ายสุสานองคห์ญิงหลงหลิว 
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มือเล่ือนไปลูบตามรอยแกะสลกัช่ือบนป้ายหิน “หลงหลิวแม่
จะตอ้งส่งคนท่ีลอบสังหารเจา้ตามไปยมโลกใหไ้ด ้แม่สัญญา” 

แลว้คนชุดด าก็ลุกไปนัง่ขา้งป้ายสุสานอ๋องหลงซนั 
“หลงซนัไม่ตอ้งกลวัจะวา้เหวน่านหรอกนะลูก แม่จะส่งพวกมนั
ตามลูกไปใหห้มดทุกคนรวมทั้งพอ่เจา้ดว้ย” 

หลงักลบัจากวงัหลวงแลว้ ไป๋เฟ่ิงหวงก็เร่ิมวางแผนการโค่น
อ านาจฮ่องเตอ้ยา่งเงียบๆ 
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Chapter 7 
วางแผนออกจากบ้าน 

เมื่อหมอหลวงมาตรวจคุณหนูไป๋ 
ไป๋เฟ่ิงหวงก็บอกเขาวา่ “เจา้ตอ้งบอกพ่อแม่ขา้วา่ เจา้มีทางท่ี

อาจจะรักษาขา้ใหห้าย แต่ตอ้งใหข้า้ไปหาอาจารยท่ี์เร้นกายอยูใ่น
หุบเขา” 

 “เจา้คิดจะไปไหนหรือเฟ่ิงหวง?” หมอหลวงถาม จอ้งวง
หนา้จ้ิมลิ้ม 

“ไปหาแม่เฒ่าร้อยพษิ อาจารยข์า้เอง ขา้ยงัเรียนกบันางไม่
จบ” 

หมอหลวงส าลกัน ้าชาพรวด! “อะไรนะ!” เขารีบลว้ง
ผา้เช็ดหนา้ออกมาเช็ดปาก จอ้งเด็กนอ้ยเขมง็ “น่ีเจา้ไปเป็นศิษยเ์ฒ่า
ร้อยพิษตั้งแต่เม่ือไหร่กนั?” 

“ก่อนขา้จะโดนขอ้หากบฏ ขา้ออกไปเยีย่มท่านพ่อท่านแม่ท่ี
บา้น แลว้เผอิญช่วยเฒ่าร้อยพิษเอาไว ้นางจึงอยากตอบแทนบุญคุณ
ขา้ดว้ยการรับขา้เป็นศิษย”์ ไป๋เฟ่ิงหวงเล่าตามตรง 

“นางสอนใหข้า้รู้จกัพิษมาบา้ง ไหนๆขา้ก็ผา่นความตาย
มาแลว้ขา้จึงคิดวา่ขา้ควรจะไปสืบทอดเจตนารมณ์ของนางเสีย
หน่อย” 
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“แลว้ถา้ขา้ไม่ยอมช่วยพดูกบัท่านไป๋กบัฮูหยนิใหเ้จา้ล่ะ?” 
หมอหลวงหยัง่เชิง 

“ขา้ก็จะแอบหนีไป แลว้ท้ิงจดหมายเอาไว”้ ไป๋เฟ่ิงหวงบอก 
หมอหลวงนวดขมบั “เฮอ้...รู้สึกวา่เจา้จะวางแผนไวแ้ลว้ซิ

นะ มีทั้งแผนหน่ึงแผนสองแบบน้ีน่ะ” 
“เจา้น่ีรู้ใจขา้ท่ีสุด” ไป๋เฟ่ิงหวงเอ้ือมมือไปตบตน้แขนสหาย

รัก 
“เอาเถอะๆขา้จะช่วยพดูกบัท่านไป๋กบัฮูหยนิใหเ้อง อยา่งไร

เสียพวกเขาก็ตอ้งอนุญาตอยูแ่ลว้เพราะพวกเขาอยากใหเ้จา้
แขง็แรง” หมอหลวงรับปากอยา่งจนหนทาง น่ีซินะเหตุผลท่ีนาง
ไม่ยอมใหค้นอ่ืนรับรู้วา่ร่างกายนางแขง็แรงแลว้ แขง็แรงกวา่จอม
ยทุธ์บางคนเสียอีก นางจะไดใ้ชข้อ้อา้งเหลา่น้ีออกไปขา้งนอกได ้

เขาลุกข้ึนแลว้ก็เดินออกไปพดูกบัฮูหยนิไป๋วา่ “ฮูหยนิไป๋” 
“เจา้ค่ะ” ฮูหยนิคารวะหมอหลวง 
“ขา้มีทางท่ีจะรักษาคุณหนู” 
ฮูหยนิดวงตาเป็นประกายดว้ยความหวงัทนัที 
“ขา้อยากพานางไปพบอาจารยข์า้ซ่ึงเร้นกายอยูใ่นหุบเขา ขา้

จึงมาขอใหท่้านอนุญาต” 



 

 Queen Revenge. 92 
 

ฮูหยนิมองหมอหลวงแลว้ก็บอกวา่ “เร่ืองน้ีคงตอ้งขอ
อนุญาตจากท่านไป๋เจา้ค่ะ ขา้คนเดียวไม่อาจตดัสินใจได”้ 

หมอหลวงพยกัหนา้เขา้ใจ “เช่นนั้นขา้จะไปพดูกบัท่านไป๋
เอง” 

“เจา้ค่ะ” 
หมอหลวงกา้วยาวๆไปท่ีเรือนใหญ่ ฮหูยนิรีบตามไป 
พอถึงเรือนใหญ่หมอหลวงก็ยนืรออยูห่นา้เรือน 
ฮูหยนิคอ้มกายเดินผา่นเขาไปดา้นใน “ท่านพี่เจา้คะ ท่าน

หมอหลวงตอ้งการจะพดูกบัท่านเร่ืองการรักษาเฟ่ิงหวงเจา้ค่ะ” 
“เร่ืองอะไรหรือ?” ไป๋จ่ือฮวัวางหนงัสือลง 
“เขาอยากพาเฟ่ิงหวงไปพบอาจารยข์องเขาเจา้ค่ะ เขาบอกวา่

อาจมีทางรักษาใหห้ายไดเ้จา้ค่ะ” 
ดวงตาไป๋จ่ือฮวัสวา่งวาบดว้ยความหวงัทนัที “จริงหรือ?” 
“เจา้ค่ะ” 
“รีบใหเ้ขาเขา้มา” 
“เจา้ค่ะ” ฮูหยนิพยกัหนา้แลว้ก็เดินออกไปเชิญท่านหมอ

หลวง “ท่านหมอหลวงเจา้คะ เชิญเจา้ค่ะ” 
หมอหลวงกา้วเขา้ไปในหอ้งรับแขกของเรือนใหญ่ 
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ไป๋จ่ือฮวัลุกข้ึนยนืตอ้นรับ “เชิญท่านหมอหลวง ลูกขา้มีทาง
รักษาหายจริงหรือ?” 

“มี” หมอหลวงพยกัหนา้แลว้นัง่ลงตรงขา้ม 
ฮูหยนิรีบรินชาให ้“น ้าชาเจา้ค่ะ” 
“ขอบคุณฮูหยนิไป๋” หมอหลวงยกชาจิบแลว้ก็บอกวา่ “ขา้

อยากใหท่้านอนุญาตใหข้า้พาคุณหนูไปพบอาจารยข์า้สักหน่อย 
อาจจะพอมีทางรักษานางใหห้ายได”้ 

“เชิญอาจารยท่์านมาท่ีน่ีไม่ไดห้รือ?” ไป๋จ่ือฮวัถาม ไม่อยาก
ใหลู้กไปไหนไกลตา 

“อาจารยข์า้ไม่ชอบพบปะผูค้น เร้นกายอยูใ่นขนุเขา” หมอ
หลวงไม่ไดโ้กหกสักค าเพราะอาจารยเ์ขาเป็นเช่นท่ีกล่าวจริงๆ 
“หากพาคุณหนูไปพบท่านอาจารยสั์กคร้ังอาจมีมีทางรักษาได”้ 

ไป๋จ่ือฮวัครุ่นคิดหนกั แลว้ก็ตดัสินใจ “ตกลง เช่นนั้นขา้จะ
จดัเตรียมรถมา้และผูค้นไวใ้หพ้ร้อมเดินทาง วา่แต่ท่านจะพานาง
ไปเม่ือไหร่หรือ?” 

“อาจารยข์า้ไม่ชอบพบปะผูค้น หากพาคนติดตามไปดว้ย
เกรงวา่ท่านอาจารยค์งไม่พอใจ แลว้ก็คงไม่ยอมรักษาใหแ้น่” หมอ
หลวงรีบพดูดกัทาง เร่ืองท่ีจะไปเป็นศิษยเ์ฒ่าร้อยพิษนางอยากปิด
เป็นความลบัก็ยอ่มไม่ตอ้งการใหผู้ใ้ดติดตามไปดว้ยแน่ 
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ไป๋จ่ือฮวัคิดหนกั ไม่ใหพ้าคนติดตามไปดว้ย ลอ่แหลมต่อ
ช่ือเสียงของลูกสาวนกั แต่คร้ันจะไม่ใหไ้ปก็เป็นการปิดโอกาสใน
การรักษาของนางอีก หากลูกหายป่วยไดค้นเป็นพ่อหรือจะไม่ยนิดี
ท าทุกอยา่ง 

หมอหลวงยกชาข้ึนจิบ รอฟังการตดัสินใจจากไป๋จ่ือฮวั 
“ท่านรับรองกบัขา้ไดห้รือไม่วา่นางจะปลอดภยั” ไป๋จ่ือฮวั

จอ้งตาหมอหลวง 
“ขา้รับปากดว้ยชีวิตของขา้เอง ขา้จะดูแลนางไม่ใหไ้ดรั้บ

อนัตรายใดๆทั้งส้ิน” หมอหลวงพดูหนกัแน่น 
ไป๋จ่ือฮวัพยกัหนา้ตดัสินใจ “ตกลง” 
“เช่นนั้นพรุ่งน้ีเชา้ขา้จะมารับคุณหนู” หมอหลวงบอก 

ไหนๆก็อนุญาตแลว้ก็ตอ้งเร่งเดินทางใหเ้ร็วท่ีสุด หากอีกฝ่าย
เปล่ียนใจ มีหวงัหลิวหลิวไดแ้อบหนีไปจริงๆแน่ แลว้คนอยา่งนาง
ตั้งใจท าอะไรแลว้ใครก็ขวางนางไม่ไดเ้สียดว้ย 

“พรุ่งน้ีเลยหรือ?” ไป๋จ่ือฮวัคิดหนกัอีกรอบ 
“พรุ่งน้ีเลย เพราะหลงัจากน้ีขา้คงมีงานลน้มือไม่อาจปลีกตวั

ไปไหนไดอี้ก” หมอหลวงบอก 
“ขา้จะใหน้างเตรียมตวั” ไป๋จ่ือฮวัตดัสินใจอยา่งล าบากใจ 
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“เช่นนั้นขา้ก็ขอลาไปเตรียมการเดินทาง พบกนัพรุ่งน้ี” 
หมอหลวงคารวะเจา้บา้น 

ไป๋จ่ือฮวัคารวะตอบ 
หมอหลวงรีบลุกออกจากหอ้งไป น่ีถา้นางรู้วา่ไป๋จ่ือฮวัอ

นุญาตแลว้นางคงอยา่งไปวนัน้ีเสียเลยดว้ยซ ้า หลิวหลิว นิสัยเจา้
เป็นเช่นไรขา้นั้นรู้ดีท่ีสุด หึๆๆๆ 

ฮูหยนิมองตามหมอหลวงไปแลว้ก็หนัไปมองสามีนัง่ลง
ขา้งๆเขา “ท่านพี่จะดีหรือเจา้คะ ใหลู้กไปตามล าพงักบัท่านหมอ
หลวงแบบน้ีน่ะ” 

“ขา้ก็ไม่อยากใหน้างไป แต่ในเม่ือมีทางรักษาใยจะไม่ลองดู
ล่ะ เจา้กบัขา้เพียรทุ่มเทตามหาหมอท่ีจะรักษานางเสียเงินเสียทอง
ไปตั้งเท่าไหร่แลว้ คร้ังน้ีมีโอกาสก็ตอ้งควา้เอาไวก่้อน ขา้ไม่อยาก
เห็นนางส้ินลมหายใจอีกแลว้เหมยฮวา” 

ฮูหยนิพดูอะไรไม่ออก แค่เห็นลูกส้ินลมไปต่อหนา้ตอ่ตา
หวัใจก็แหลกสลายเป็นผยุผง แมชี้วิตก็ยอมแลกไดข้อเพียงใหลู้ก
ไดห้ายใจต่อ 

ไป๋จ่ือฮวัจบัมือฮูหยนิ “เจา้ไปจดัขา้วของใหน้างเตรียมตวั
เดินทางเถอะ” 

“เจา้ค่ะ” ฮูหยนิพยกัหนา้แลว้ก็ลุกไปหาลูกสาว 
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ไป๋เฟ่ิงหวงเห็นฮูหยนิเดินมาดว้ยสีหนา้อมทุกขก็์รู้วา่กู่เล่อ
เจรจาส าเร็จ แสร้งตีหนา้ซ่ือไม่รู้เร่ืองราว “ท่านแม่” 

ฮูหยนิไป๋มองลูกสาวแลว้ก็หนัไปส่ังบ่าวประจ าตวันางวา่ 
“เซ่ียวซิน จดัเส้ือผา้ใหคุ้ณหนูดว้ย พรุ่งน้ีนางตอ้งเดินทางไปพบ
อาจารยข์องท่านหมอหลวง” 

“เจา้ค่ะ” เซ่ียวซินรับค าส่ังแลว้ก็เดินไปเปิดหีบเส้ือผา้
เจา้นาย 

“ขา้ตอ้งไปพบอาจารยข์องท่านหมอหลวงหรือ?” ไป๋เฟ่ิง
หวงแกลง้ถาม 

“ใช่ ท่านหมอหลวงบอกวา่หากพาเจา้ไปพบอาจารยข์องเขา 
อาจรักษาโรคของเจา้ได”้ ฮูหยนิดึงตวัลูกสาวมากอดน ้าตาร้ืน “แม่
ไม่อยากใหเ้จา้ห่างหูห่างตาเลยสักนิด” 

ไป๋เฟ่ิงหวงกอดตอบพลางลูบหลงัปลอบใจ “ขา้ไปไม่นาน
หรอก ท่านไม่ตอ้งห่วง ขา้จะดูแลตวัเองเป็นอยา่งดี” 

“เฟ่ิงหวง แม่ไม่อยากใหเ้จา้ไปเลย” ฮูหยนิน ้าตาหยด 
ไป๋เฟ่ิงหวงลูบหลงัพลางบอกน ้าเสียงหนกัแน่นวา่ “ขา้ไปไม่

นานแลว้ก็จะกลบัมา ท่านวางใจเถอะ” 
ฮูหยนิรู้สึกสะดุดใจ ควรจะเป็นลูกท่ีจะร ่าไหไ้ม่อยากจากไป

มากกวา่ แต่น่ีกลบัรู้สึกวา่ลูกสาวตวันอ้ยยนิดีท่ีจะไปยิง่นกั 
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หลงัจากฮูหยนิกลบัเรือนใหญ่ไปแลว้ ไป๋เฟ่ิงหวงก็ส่ังเซ่ียว
ซินใหไ้ปหาซ้ือชุดบุรุษใหน้าง 

เซ่ียวซินไดแ้ต่รับเงินแลว้ไปท าตามค าส่ัง ไม่วา่คุณหนูจะให้
ท าอะไรนางก็ท าตามไปหมด ก็คุณหนูน่ะเวลาดีก็ดีใจหายแต่เวลา
ร้ายข้ึนมาน่ากลวัยิง่กวา่นายท่านอีก 

ตกค า่ไป๋จงกลบัมาบา้น รู้เร่ืองราวก็เป็นกงัวลเช่นกนั แต่ใน
เม่ือน่ีเป็นหนทางท่ีจะรักษานอ้งสาวไดเ้ขาก็จ าใจยอม 

เชา้ตรู่ ไป๋เฟ่ิงหวงอาบน ้าแตง่ตวัสวมใส่ชุดบุรุษอยา่งคุน้ชิน 
แลว้ก็เดินไปกินขา้วร่วมกบัครอบครัว 

ไป๋จงมองนอ้งสาวอยา่งประหลาดใจ “น่ีอะไรกนัเฟ่ิงหวง?” 
ไป๋จ่ือฮวักบัฮูหยนิก็ประหลาดใจไม่แพลู้กชาย 
“นัน่ซิเฟ่ิงหวง ท าไมแต่งตวัเช่นน้ีเลา่?” ฮูหยนิถาม 
“ก็วนัน้ีขา้จะเดินทางไปกบัท่านหมอหลวงน่ีน่า ขืนแต่งชุด

สตรีข้ึนเขาลงหว้ยขา้คงสะดุดชายกระโปรงหกลม้ตายก่อน” ไป๋
เฟ่ิงหวงบอกสีหนา้เฉย 

“แลว้เจา้ไปเอาเส้ือผา้บุรุษมาจากไหนรึ? จะวา่เป็นของเก่า
ของขา้ก็ไม่ใช่แน่เพราะขา้ใหค้นยากไร้ไปหมดแลว้” ไป๋จงถาม 

“ก็ใหบ่้าวไปซ้ือมาใหม่ซิ” ไป๋เฟ่ิงหวงบอกแลว้ก็นัง่ลงขา้ง
พี่ชาย 
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“อ่อ” ไป๋จงพยกัหนา้รับรู้ 
“กินขา้วเถอะ” ไป๋จ่ือฮวับอกแลว้ก็คีบกบัขา้ว สมองก็

ครุ่นคิด ดูเหมือนวา่ลูกสาวเขาจะเตรียมพร้อมส าหรับการเดินทาง
คร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 

เร่ิมสายหมอหลวงก็มารับคุณหนูไป๋ 
ไป๋เฟ่ิงหวงแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ผูช้ายเตรียมพร้อมรอเดินทาง

อยูแ่ลว้ จากคุณหนูหนา้ตาจ้ิมลิ้มก็กลายเป็นเด็กหนุ่มหนา้ตาพร้ิม
เพรา นางร ่าลาทุกคนแลว้ก็สวมหมวกมีผา้บางคลุมรอบหมวก
เพราะตอ้งการปกปิดตวัตน 

ไป๋จ่ือฮวั ฮูหยนิไป๋ ไป๋จงยนืส่งดว้ยความกงัวลใจ นบัแต่เกิด
มาไป๋เฟ่ิงหวงไม่เคยห่างพวกเขาเลยแมแ้ต่นอ้ย 

แลว้รถมา้ก็เคล่ือนตวัออกไป 
ระหวา่งทางไป๋เฟ่ิงหวงก็ส่ังสหายรักวา่ “ขา้อยากใหเ้จา้ช่วย

ขา้หลายเร่ืองทีเดียว” 
“จะใหข้า้ท าอะไรล่ะ?” หมอหลวงมองตอบ 
“เร่ืองแรก ขา้อยากใหเ้จา้ตามหาคนของขา้อยา่งลบัๆ” ไป๋

เฟ่ิงหวงบอก “จบัตาดูเอาไวเ้ฉยๆก็พอยงัไม่ตอ้งท าอะไร” 
“ได”้ หมอหลวงรับปาก 
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“เร่ืองท่ีสอง มา้ขา้ในคอกหลวง ขา้อยากใหเ้จา้ขอจากหลง
ถงัไปเล้ียงใหห้น่อย ขืนปล่อยไวม้นัคงตายแน่ เพราะมนัไม่ยอมให้
ใครข่ีนอกจากขา้ นิสัยอยา่งหลงถงัขา้รู้ดี ในเม่ือเขาข่ีมนัไม่ได ้เขา
ก็ไม่เก็บมนัไวใ้หเ้ปลืองหญา้หรอก” 

หมอหลวงท าหนา้ยน่ “ใหข้า้ขอมา้จากฮ่องเต ้กลวัวา่หวัขา้
คงหลุดก่อนมั้ง” 

“ไม่หลุดหรอก เขารู้วา่เจา้เป็นสหายขา้ ประทานของของขา้
ใหเ้จา้เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก ถือเป็นบุญคุณท่ีจะผกูใจเจา้ใหภ้กัดีกบัเขา 
และถึงเขาจะไม่พอใจแค่ไหน เขาก็ไม่กลา้ท าอะไรเจา้หรอกเพราะ
เขายงัเสียดายวิชาของเจา้อยู”่ ไป๋เฟ่ิงหวงบอกอยา่งมัน่ใจ 

“ได ้ขา้จะท า” หมอหลวงรับปากอีก 
“เร่ืองท่ีสาม รักษาชีวิตของเจา้ใหดี้ โอนอ่อนผอ่นตามหลง

ถงัไปก่อน ขา้ยงัมีเร่ืองใหเ้จา้ช่วยขา้อีกมาก” ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้ให้
สหายรัก 

“ได”้ หมอหลวงรับปาก 
“ขอบใจ” ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้ใหแ้ลว้ก็เอนตวัพิงขา้งฝา อีกไกล

กวา่จะถึงหุบเขาร้อยพษิ หลบัสักหน่อยก็คงดี 
ยงัไม่ทนัจะพงิ มือใหญ่ก็โอบตวันางดึงใหไ้ปพิงร่างเขา

แทน 
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“หลบัซะ หนทางยงัอีกยาวไกลนกั” หมอหลวงบอก 
“ขอบใจ” ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้แลว้ก็เอนตวัพิงเขาหลบัตาลง 
ณ หุบเขาร้อยพษิ 
รถมา้ไม่อาจจะไปต่อไดเ้พราะเส้นทางขา้งหนา้ไม่มีอีกแลว้ 

มีเพียงทางเดินเลก็ๆท่ีมีร่องรอยวา่มีคนเดินผา่นเท่านั้น 
“คุณชายขอรับ ถึงแลว้ขอรับ” คนขบัรถมา้หนัไปบอก 
ไป๋เฟ่ิงหวงลืมตาต่ืน ควา้ห่อผา้กบัหยบิกระบ่ีของสหายรัก

ลงจากรถมา้ “เจา้กลบัไปไดแ้ลว้” 
หมอหลวงกา้วลงจากรถมา้ 
“เจา้แน่ใจนะวา่จะไปคนเดียว ใหข้า้ไปเป็นเพือ่นเถอะ” เขา

มองไปตามทางเดินเลก็ๆคดเค้ียวหายลบัไปตามแนวป่า 
“ไม่ได ้หากเจา้ไปดว้ย นางก็ไม่ยอมสอนขา้น่ะซิ” ไป๋เฟ่ิง

หวงยนืยนัหนกัแน่น “แลว้เจา้ตอ้งกลบัไปจดัการเร่ืองท่ีขา้ส่ังไวใ้ห้
เรียบร้อย” 

คนฟังไดแ้ต่สงสัยวา่ นางคิดจะท าอะไรกนัแน่? แต่เอาเถอะ 
หากนางประสงคส่ิ์งใดเขาจะท าใหน้างทนัที เขาจะไม่ยอมใหน้าง
ตายก่อนเขาอีกแลว้ “ได ้แต่เจา้ตอ้งสัญญานะวา่จะรีบกลบัไป” 

“อืม” ไป๋เฟ่ิงหวงพยกัหนา้รับ แลว้ก็หมุนตวัเดินข้ึนเขา 
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“หลิวหลิว ขา้รักเจา้” หมอหลวงพึมพ ากบัตวัเอง ตามอง
ตามร่างบางท่ีเดินไปไกลค่อยๆหายลบัไปในหมู่แมกไม ้แลว้เขาก็
ข้ึนรถมา้กลบัจวน 

ไป๋เฟ่ิงหวงเดินไปตามเส้นทางข้ึนเขา พอเดินไปไดห้น่อย
นางก็เดินออกนอกเส้นทาง ซ่ึงบนเส้นทางท่ีเห็นนั้นเฒ่าร้อยพษิได้
วางกบัดกัเอาไวป้้องกนัคนข้ึนเขาไปรบกวนนาง กบัดกัมีอยู่
มากมายเตม็ไปหมด หากเดินไม่ระวงัคงถูกกบัดกัเล่นงานเขา้จนไม่
อาจจะไปต่อได ้เฒ่าร้อยพิษ จริงๆแลว้น่าจะไดฉ้ายาวา่เฒ่าหม่ืนพษิ
เสียมากกวา่เพราะนางเป็นผูช้  านาญการใชพ้ิษอนัดบัหน่ึงเลยก็วา่
ได ้นางไม่เคยรับใครเป็นศิษย ์แต่แลว้จู่ๆก็ถูกชะตากบัฮองเฮาอายุ
ส้ันจึงออกปากอยากรับไวเ้ป็นศิษยซ์ะงั้น 

ไป๋เฟ่ิงหวงเดินไปเกือบคร่ึงวนัก็เห็นบา้นเลก็ๆกลางหุบเขา 
มีพรรณไมน้านาพนัธ์ุออกดอกบานชูช่อเตม็ไปหมด ดแูลว้เหมือน
สรวงสวรรค ์

เฒ่าร้อยพษินัง่อยูห่นา้บา้นพอเห็นเด็กสาวเดินเขา้มาก็มอง
ดว้ยแววตาเรียบเฉย 

ไป๋เฟ่ิงหวงโบกมือให ้“อาจารย”์ 
เฒ่าร้อยพษิวางถว้ยชาลงตวาดวา่ “ใครเป็นอาจารยเ์จา้ห๊ะเจา้

หนู?” 
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“ในเม่ือท่านไม่รับขา้เป็นศิษย ์งั้นขา้กลบัก็ได”้ ไป๋เฟ่ิงหวง
บอกแลว้ก็หมุนตวักลบั 

“หา?” เฒ่าร้อยพษิหนา้เหวอรีบเรียก “เด๋ียวซิเจา้หนู” 
“มีไรอีกล่ะอาจารย?์” ไป๋เฟ่ิงหวงหนัไปถามอยา่งหงุดหงิด 
“เจา้จะมาเป็นศิษยข์า้ไม่ใช่เหรอ? ท าไมถอดใจง่ายๆเช่นน้ี

ล่ะ?” เฒ่าร้อยพิษถาม 
“ก็ขา้ไม่ชอบบงัคบัใจใคร หากท่านไม่อยากรับขา้เป็นศิษย ์

ขา้ก็กลบั” ไป๋เฟ่ิงหวงเดินไปนัง่ท่ีเกา้อ้ีตรงขา้ม ปลดห่อผา้ลงวาง
กระบ่ีไวบ้นห่อผา้แลว้ก็จดัแจงรินชาใส่ถว้ยใหต้วัเอง พลางรินให้
อาจารยด์ว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Queen Revenge. 103 
 

Chapter 8 
เป็นศิษย์เฒ่าร้อยพษิ 

เฒ่าร้อยพษิมองอยา่งอ้ึงๆ ไม่เคยเจอใครยยีวนน่าตบ
กะโหลกเช่นน้ีเลย อ่อจะวา่ไม่เคยเจอก็ไม่ถูก หญิงสูงศกัด์ิคนนั้น
ไง ยยีวนกวนมือเทา้ใหน่้าตบกะโหลกใหค้ว  ่านกั เห็นแลว้อยากเอา
มาโขกสับใชง้านจนตอ้งเอาต าแหน่งศิษยไ์ปหลอกล่อมา ทั้งท่ี
รับปากแลว้แตน่างก็ไม่อาจจะมาได ้น่าเสียดายนกั อุตส่าห์จะมีลูก
ศิษยไ์วเ้ถียงแกเ้หงาสักหน่อย สวรรคก็์ดนักลัน่แกลง้ใหน้างตายไป
เสียแลว้ 

ไป๋เฟ่ิงหวง จ้ิมน ้าชาในถว้ยมาเขียนอกัษรบนโต๊ะ  
เฒ่าร้อยพษิมองส่ิงท่ีเดก็นอ้ยเขียนแลว้ก็ตะลึงไป “น่ีเจา้...” 

ก็ค าๆนั้นคือค าวา่ ‘死’ (Si แปลวา่ความตาย) ซ่ึงนางเขียนใส่มือ
ฮองเฮาเป็นสัญลกัษณ์ระหวา่งอาจารยแ์ละศิษย ์

“ท าไม อยา่บอกนะวา่อาจารยลื์มไปแลว้น่ะ? ขา้อุตส่าหด้ิ์น
รนหนีความตายก็เพื่อมาเรียนวิชาของท่านเอาไปแกแ้คน้เชียวนะ” 
ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้เตม็ท่ี 

“ดี! ขา้จะสอนเจา้เอง ฮองเฮาหลิว” เฒ่าร้อยพษิยิม้อยา่งสนุก 
“แลว้ท่านจะใหข้า้นอนท่ีไหนล่ะ?” ไป๋เฟ่ิงหวงถามแลว้ก็

มองไปในกระท่อม 
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“มีหอ้งติดหอ้งครัว เจา้นอนท่ีนัน่ก็ได”้ เฒ่าร้อยพิษบอกแลว้
ก็ยิม้แยม้อยา่งสนุกในใจ 

“ขอบคุณอาจารย”์ ไป๋เฟ่ิงหวงคารวะอาจารยแ์ลว้ก็หยบิ
กระบ่ีกบัห่อผา้ลุกข้ึน 

“อ่อ ขา้พึ่งดกัไก่ป่ามาไดเ้ม่ือเชา้น้ี มนัอยูใ่นครัว เจา้จดัการ
ท ากบัขา้วใหข้า้ดว้ย” เฒ่าร้อยพษิส่ัง 

“ได”้ ไป๋เฟ่ิงหวงพยกัหนา้แลว้ก็เดินออ้มไปทางดา้นหลงั
บา้น 

เม่ือเขา้ไปในหอ้งท่ีจะกลายเป็นท่ีพกัของตวัเอง เห็นฝุ่ นจบั
บางๆแสดงวา่เจา้บา้นคงจะเขา้มาท าความสะอาดบา้ง ก็ลงมือท า
ความสะอาดหอ้งหบัใหส้ะอาดสะอา้น พอเสร็จแลว้ก็จดัแจงก่อไฟ
ตม้น ้า เชือดไก่ รองเลือดใส่ชาม จบัลวกถอนขน แลว้ก็ตม้ซุปไก่ 
ใส่สมุนไพรลงไปจนกล่ินหอมอบอวนน่ากิน ขนไก่นางก็เอาไป
ลา้งแลว้ก็ผ่ึงใหแ้หง้เก็บไวย้ดัใส้หมอน ของทุกอยา่งนางค านวณใช้
จนคุม้ค่า ไม่มีเหลือท้ิง 

เฒ่าร้อยพษิเดินไปมองดูแลว้ก็ชมในใจวา่ เจา้หนูมนัฉลาด 
แต่ไม่น่าพลาดท่าเพราะดนัไปหลงรักคนโง่ๆเลย แลว้นางก็เดิน
กลบัไปนัง่รอหนา้บา้น 
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ตะวนัค่อยๆลบัเหล่ียมเขา ความมืดเร่ิมคืบคลานเขา้มา เฒ่า
ร้อยพิษก็เร่ิมก่อกองไฟในเตาหนา้เรือน โรยสมุนไพรลงไปในเตา
เพื่อใหก้ล่ินไล่ยงุและแมลง 

ไป๋เฟ่ิงหวงหยบิถว้ยกบัตะเกียบไปวางบนโต๊ะแลว้ก็ยกหมอ้
ซุปไก่ตุ๋นสมุนไพรตามไป นางจดัแจงตกัตีนไก่ใหอ้าจารย ์

เฒ่าร้อยพษิถลึงตาจอ้งอยา่งไม่พอใจ “น่ีเจา้คิดจะใหข้า้
โมโหตายรึไง? ท าไมไม่ตกัเน้ือไก่ใหข้า้?” 

ไป๋เฟ่ิงหวงมองเฉยอยา่งไม่สะทกสะทา้น “ท่านไม่กินงั้นเอา
ถว้ยน้ีไปก็ได ้ขา้กินตีนเอง” นางบอกแลว้ก็เอ้ือมมือไปจะสลบัถว้ย
ให ้

เฒ่าร้อยพษิรีบตะครุบถว้ยไม่ยอมใหเ้ปล่ียน “ไม่ตอ้ง!” 
“ก็แค่น้ี” ไป๋เฟ่ิงหวงพดูแลว้ก็นัง่ลง “ชอบกินตีนไก่แลว้ยงั

จะมาท ามากเร่ืองอีกนะอาจารย”์ 
“เจา้รู้ไดไ้งวา่ขา้ชอบอะไร?” 
“ก็ขา้เห็นท่านจอ้งตีนไก่แลว้กลืนน ้าลาย แสดงวา่ท่านชอบ

กินตีนไก่ขา้จึงตกัตีนไก่ใหท่้าน” 
เฒ่าร้อยพษินึกชม เจา้น่ีฉลาดจริงๆ แบบน้ีซิถึงเหมาะจะเป็น

ลูกศิษยข์า้ หุๆๆๆๆ 
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แลว้อาจารยก์บัลูกศิษยก็์นัง่กินซุปไก่จนหมดหมอ้ ระหวา่ง
ท่ีกินไปเฒ่าร้อยพษิก็หาเร่ืองต่อปากต่อค ากบัลูกศิษยอ์ยา่ง
สนุกสนาน 

ดา้นลูกศิษยก็์ยยีวนกวนประสาทอาจารยเ์ตม็ท่ี 
หลงัจากกินเสร็จแลว้ลกูศิษยก็์เก็บถว้ยเก็บหมอ้ไปลา้ง 
เฒ่าร้อยพษิดีใจท่ีมีลูกศิษยก็์ชวนลูกศิษยต์่อปากต่อค าจนดึก

ด่ืน ถึงไดย้อมเขา้นอน 
วนัรุ่งขึน้ ไป๋เฟ่ิงหวงเดินดูรอบๆบา้นแลว้ก็พดูกบัอาจารยว์า่ 

“อาจารย ์ขา้จะลงเขาไปซ้ือของกินของใชสั้กหน่อย ท่านอยากได้
อะไรเพิ่มไหม?” 

“ไม่ตอ้งไปซ้ือหรอก ขา้ไม่ไดข้าดแคลนอะไร ทุกวนัท่ี 1 
และ 15 มีคนแบกของมาใหข้า้เอง” เฒ่าร้อยพษิบอก 

“อ่อ” ไป๋เฟ่ิงหวงพยกัหนา้รับรู้ ในเม่ือเป็นเช่นน้ี ก็รอดู
ต่อไปวา่นางขาดอะไรแลว้ค่อยไปซ้ือมาใหน้างดีกวา่ 

เวลาผ่านไป 13 วนัแล้ว นบัตั้งแต่ไป๋เฟ่ิงหวงไดม้าอยูก่บัเฒ่า
ร้อยพิษเพื่อศึกษาวชิาจากนาง 

ต่ืนเชา้มาลูกศิษยก็์ลุกข้ึนปัดกวาดถูบา้นซกัเส้ือผา้ท ากบัขา้ว
ใหอ้าจารย ์เสร็จแลว้ก็ประลองวรยทุธ์กบัอาจารยสั์กเลก็นอ้ย 
หลงัจากนั้นก็กินขา้วดว้ยกนั พอกินขา้วเสร็จก็จะออกไปเดินเก็บ
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สมุนไพร หากเจอสมุนไพรหายาก เฒ่าร้อยพษิก็จะเอามาปลูกไว้
ใกล้ๆ บา้น เสร็จแลว้ก็จะลงมือท ายาพิษเก็บเอาไว ้ทุกๆ 15 วนัจะมี
คนจากส านกัตา่งๆข้ึนเขาแบกเอาขา้วของไปแลกยาพษิและยาถอน
พิษจากเฒ่าร้อยพิษ 

วนัน้ีก็ถึงเวลาท่ีลูกศิษยจ์ากส านกัตา่งๆจะข้ึนเขาแบกของมา
แลกยา ไป๋เฟ่ิงหวงจึงตอ้งสวมหนา้กากปิดบงัใบหนา้เอาไว ้นางไม่
อยากมีปัญหาอ่ืนๆตามมา ป้องกนัเอาไวก่้อนเป็นดี 

“อาหลิว ชา” เฒ่าร้อยพษิส่ังแลว้ก็หนัไปมองลกูศิษยจ์าก
ส านกัดาบไร้เงา 

“ได”้ ไป๋เฟ่ิงหวงเดินไปชงชามาให ้
ศิษยส์ านกัดาบไร้เงามองเด็กนอ้ยท่ีสวมหนา้กากอยา่งสงสัย 

“คุณชายท่านน้ีคือ...” 
“ลูกศิษยข์า้เอง” เฒ่าร้อยพิษตอบแลว้ก็ส่ังวา่ “อาหลิวเอา

ของไปเก็บในครัว” 
ศิษยส์ านกัดาบไร้เงารีบบอก “เด๋ียวขา้เอาไปเก็บใหเ้อง

ขอรับ ของมนัหนกัคุณชายยงัเด็กนกัคงยกไปไม่ไหวหรอกขอรับ” 
ไป๋เฟ่ิงหวงซ่ึงแตง่กายดว้ยชุดผูช้ายไม่พดูอะไรเดินเขา้ไป

ห้ิวกระบุงดว้ยสองมือแลว้ก็ยกไปไวใ้นครัว มิน่าล่ะเฒ่าร้อยพิษจึง
อยูท่ี่น่ีไดอ้ยา่งสุขสบาย มีคนคอยข้ึนมาส่งขา้วของใหถึ้งท่ีน่ีเอง 
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เฒ่าร้อยพษิส่งขวดยาพษิกบัจดหมายใหแ้ลว้ก็โบกมือ ใน
จดหมายเป็นรายการส่ิงของท่ีนางตอ้งการในคร้ังถดัไป 

ศิษยส์ านกัดาบไร้เงาก็รีบคารวะแลว้จากไป 
“อาหลิว วนัน้ีตม้น ้าไวเ้ยอะหน่อยละ่” เฒ่าร้อยพิษส่ังแลว้ก็

นัง่จิบชารอแขก 
ไป๋เฟ่ิงหวงไดย้นิก็หยบิฟืนใส่เตาไฟเพิ่ม 
ทั้งวนัมีศิษยจ์ากส านกัต่างๆข้ึนเขามาไม่ขาดสาย บา้งมา

หน่ึง บา้งมาสอง เหตุท่ีมาสองก็เพื่อใหค้นใหม่ไดม้าเรียนรู้วิธีหลบ
หลีกกบัดกัท่ีเฒ่าร้อยพษิท าไว ้วนัหนา้จะไดรั้บหนา้ท่ีแบกของไป
แลกยาได ้

พอมีกระบุงเขา้มาไป๋เฟ่ิงหวงก็รีบจดัของแลว้จดรายการ
ของเอาไวใ้หอ้าจารย ์นางลงมือท าโดยไม่ตอ้งรอใหอ้าจารยส่ั์งดว้ย
ซ ้า 

เฒ่าร้อยพษิมองอยา่งพอใจ 
ตั้งแต่เชา้จนเยน็เฒ่าร้อยพิษรอรับแขกไม่ไดห้ยดุ ขา้วของ

เตม็หอ้งครัว 
“อาหลิวไหนๆวนัน้ีเจา้ก็ใส่หนา้กากแลว้ นบัตั้งแต่พรุ่งน้ี

เป็นตน้ไปเจา้ใส่หนา้กากไวต้ลอดเวลาล่ะกนั” เฒ่าร้อยพิษบอก 
“ขา้รู้แลว้อาจารย”์ ไป๋เฟ่ิงหวงพยกัหนา้ 
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“เจา้รู้หรือไม่วา่ท าไมขา้จึงส่ังเจา้เช่นน้ี?” เฒ่าร้อยพิษหยัง่
เชิงศิษยรั์ก 

“เพราะตั้งแต่พรุ่งน้ีเป็นตน้ไปจะมีเทียบเชิญมาใหข้า้เขา้ร่วม
ส านกัเตม็ไปหมดน่ะซิ” ไป๋เฟ่ิงหวงบอกแลว้ก็เดินเขา้ครัวไปหยบิ
ขนมเป๊ียะท่ีไดม้าจากส านกัหน่ึง นางทดสอบพิษก่อนแลว้จึงเอาให้
อาจารยกิ์น 

“เจา้ฉลาดสมเป็นศิษยข์า้จริงๆ” เฒ่าร้อยพษิชมแลว้ก็หยบิ
ขนมเป๊ียะเขา้ปาก พลางจิบชา 

ไป๋เฟ่ิงหวงไม่พดูอะไร เดินกลบัเขา้ไปในครัวท างานต่อ 
นางคิดไวใ้นใจไม่เกินคร่ึงปีคงรีดความรู้จากอาจารยจ์นหมดแน่ๆ 

วนัรุ่งขึน้ ก็ไม่ผิดปากเฒ่าร้อยพษิแมแ้ตน่อ้ย ศิษยส์ านกั
ต่างๆข้ึนเขามาอีกรอบเพื่อส่งเทียบเชิญใหลู้กศิษยเ์ฒ่าร้อยพิษไป
เป็นศิษยร่์วมส านกั 

พออยู่ครบ 15 วนั ไป๋เฟ่ิงหวงก็ลงเขาไปพบหมอหลวง นาง
ยนืรอเขาตั้งแต่ตอนสาย พอเห็นรถมา้มานางก็รีบข้ึนไปบนรถมา้
ไม่ยอมรอใหค้นในรถลงจากรถ “อยา่ลงจากรถเด็ดขาด” 

“มีอะไรหรือเฟ่ิง...” มือนอ้ยปิดปากคนพดูฉบั “อยูท่ี่น่ีเรียก
ขา้วา่อาหลิว” 
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หมอหลวงพยกัหนา้ แลว้ดนัหนา้กากท่ีนางใส่เล่ือนข้ึนไป 
ขอเห็นหนา้กนัสักหน่อยก็ยงัดี 

“ส านกัต่างๆส่งเทียบเชิญมาเชิญขา้ไปเป็นศิษยร่์วมส านกัก็
เพราะขา้เป็นศิษยข์องเฒ่าร้อยพษิ ขา้ไม่ตอ้งการใหค้นอ่ืนรู้วา่ขา้
เป็นใคร” 

หมอหลวงพยกัหนา้เขา้ใจ “วา่แต่เจา้สบายดีหรือ?” 
“ขา้สบายดี” ไป๋เฟ่ิงหวงตอบแลว้ก็ลว้งจดหมายออกมาจาก

อกเส้ือ “จดหมายใหข้นุนางกบัฮูหยนิ” 
หมอหลวงรับมา “ขา้จะส่งใหพ้วกเขาเอง เจา้ไม่ตอ้งห่วง” 
“ขอบใจ” ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้ให ้นางไม่รู้หรอกวา่นบัตั้งแต่วนั

แรกท่ีนางข้ึนเขาไป เขาส่งรถมา้มารออยูท่ี่น่ีทุกวนัเป็นเวลา 10 วนั 
เม่ือแน่ใจแลว้วา่นางอยูก่บัเฒ่าร้อยพษิไดเ้ขาจึงไม่ส่งรถมา้มาคอย
อีก 

“เป็นศิษยเ์ฒ่าร้อยพษิก็ล าบากเหมือนกนันะ เจา้ตอ้งคอย
หลบๆซ่อนๆไม่ใหใ้ครรู้วา่เจา้เป็นใคร” หมอหลวงแซว “น่ีถา้มีคน
รู้วา่เจา้เป็นใครช่ือเสียงเจา้คงเล่ืองลือไปทัว่แน่” 

ไป๋เฟ่ิงหวง “...” 
“แลว้น่ีเจา้ตอ้งอยูก่บัเฒ่าร้อยพษิอีกนานเท่าไหร่รึ?” หมอ

หลวงถามจริงจงั 
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“ขา้คาดวา่คงประมาณคร่ึงปี กวา่ขา้จะรีดความรู้จากนางจน
หมดน่ะ” ไป๋เฟ่ิงหวงบอก 

“น่ีเจา้ท าบุญดว้ยอะไรนะถึงไดถู้กใจเฒ่าร้อยพิษไดน่้ะ? คน
อ่ืนอยากเป็นศิษยน์างแทบตาย นางกลบัไม่ถูกใจสักคน หึๆๆๆ” 
หมอหลวงแซวยิม้ๆ 

“ดีแลว้ท่ีนางถูกใจขา้ หากนางไม่ถูกใจ ขา้คงแย”่ ไป๋เฟ่ิง
หวงยกัไหล่อยา่งไม่ใส่ใจ “เอาละ่ขา้ตอ้งรีบข้ึนเขาแลว้ ไปก่อนล่ะ” 
นางพดูแลว้ก็ดึงหนา้กากลง 

“เด๋ียว” หมอหลวงเรียกแลว้ก็รีบควา้ตะกร้าบุผา้ส่งให ้“ของ
ท่ีเจา้ชอบ ขา้เอามาให”้ 

ไป๋เฟ่ิงหวงมองตะกร้าแลว้ก็รับมา “ขอบคุณ” จากนั้นนางก็
ลงจากรถมา้ไป 

รถมา้เล้ียวกลบัแลว้ก็ว่ิงกลบัไปตามทางเดิม 
ไป๋เฟ่ิงหวงห้ิวตะกร้าข้ึนเขา 
บรรดาศิษยส์ านกัต่างๆท่ีซุ่มดูอยูต่่างก็รีบตามไปสืบเสาะวา่

รถมา้นั้นเป็นของใคร ใครอยูบ่นรถมา้ มีความสัมพนัธ์อนัใดกบั
ศิษยเ์ฒ่าร้อยพิษ จุดประสงคเ์พื่อสืบหาใหไ้ดว้า่ศิษยเ์ฒ่าร้อยพษิ
เป็นใครมาจากไหน วนัหนา้จะไดส้านสัมพนัธเ์อาไวใ้ชป้ระโยชน์ 

ไป๋เฟ่ิงหวงเอาขนมไปใหอ้าจารยกิ์น 
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ดา้นหมอหลวงก็แวะเขา้จวนขนุนางคนนั้นคนน้ีเป็นวา่เลน่
เพื่อไม่ใหค้นท่ีสะกดรอยตามมาคล าทางไดถ้กู ถึงจะรู้วา่เขาเป็น
หมอหลวง แต่ไปติดตอ่กบัเฒ่าร้อยพิษดว้ยเร่ืองอะไรก็ไม่มีใคร
คาดเดาได ้ซ่ึงแน่นอนวา่ส่วนใหญ่ก็คาดเดาวา่เขาคงเอาของไป
แลกยาเช่นเดียวกนั 

กวา่จะไปบา้นตระกลูไป๋ก็เกือบเยน็แลว้ เขาก็ท าทีไปตรวจ
อาการไป๋จ่ือฮวัตามปกติ ซ่ึงคนส่วนใหญ่ก็เดาเอาวา่ตระกลูไป๋จา้ง
หมอหลวงไปตรวจเป็นการส่วนตวั ซ่ึงก็มีผูค้นมากมายท าเช่นน้ี
เหมือนกนั หมอหลวงจึงงานรัดตวัจนไม่มีเวลาวา่ง 

ระหว่างที่ไป๋เฟ่ิงหวงศึกษาวชิากบัเฒ่าร้อยพษิ เขาก็มีหนา้ท่ี
จบัตาดูคนของฮองเฮาหลิวซ่ึงในกลุ่มคนพวกนั้นก็มีคนท่ีภกัดีและ
คนทรยศรวมอยูด่ว้ย 

สถานการณ์ตา่งๆยงัเป็นคล่ืนใตน้ ้า 
พิธีแต่งตั้งฮองเฮาประกาศออกมาแลว้เป็นเดือนหนา้ ส่วน

พิธีแต่งตั้งองครั์ชทายาทรอไปก่อนเพราะฮ่องเตย้งัมีอ๋องหลงหยาง
และอ๋องหลงเล่อ 

ศึกชิงต าแหน่งองครั์ชทายาทเร่ิมคุกรุ่นข้ึน ซ่ึงท่ีมาแรงแซง
หนา้คนอ่ืนก็คืออ๋องหลงเทียน เพราะพระสนมเยเ่ฟยก าลงัจะได้
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เป็นฮองเฮา แต่ฮ่องเตก็้ยงัอยากจะคานอ านาจฮองเฮาไวก่้อนจึงยงั
ไม่ประกาศแต่งตั้งองครั์ชทายาทเสียที 

เวลาผ่านไปร่วมคร่ึงปี ไป๋เฟ่ิงหวงก็ลาเฒ่าร้อยพิษลงจากเขา
ในวนัหน่ึงกลางฤดูใบไมร่้วง 

“วา่งๆก็มาหาขา้บา้งล่ะ” เฒ่าร้อยพษิส่ัง 
“รู้แลว้ ท่านก็ดูแลตวัเองดว้ยล่ะ” ไป๋เฟ่ิงหวงบอกอยา่งอาลยั 

เหมือนมีแม่อีกคน 
“ยาพวกนั้นเจา้เอาไปดว้ยล่ะ” เฒ่าร้อยพษิช้ีท่ีกระบุง 
“ใหข้า้เอาไปหมดเลยเหรอ?” ไป๋เฟ่ิงหวงมองกระบุงอยา่ง

อ้ึงๆ ก็ยามากมายขนาดนั้นเอาไปลม้กองทพัไดท้ั้งเมืองเลยล่ะ 
“เจา้จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาไปปรุงยาไง เอาเวลาไปแกแ้คน้ให้

ส าเร็จดีกวา่ แกแ้คน้เสร็จแลว้เจา้จะไดรี้บมาเยีย่มขา้ไง” เฒ่าร้อย
พิษยิม้เห้ียม 

“ขอบคุณอาจารย”์ ไป๋เฟ่ิงหวงคารวะอาจารย ์
“จ าไวน้ะอาหลิว เจา้ยงัมีขา้ หากเจา้เดือนร้อนรีบมาบอก

ขา้ๆจะช่วยเจา้เอง” เฒ่าร้อยพิษบอกจริงจงั 
“อาจารย ์ท่านดีกบัขา้นกั พระคุณน้ีขา้จะตอ้งตอบแทนท่าน

แน่” ไป๋เฟ่ิงหวงคุกเข่าคารวะแนบพื้น 
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“แค่คอยท าขนมมาส่งใหข้า้ก็พอ ดูซิเป็นเพราะเจา้คนเดียว 
ขา้เลยกินกบัขา้วกินขนมท่ีไหนก็ไม่อร่อยเท่าเจา้ท าเสียแลว้” เฒ่า
ร้อยพิษบ่น 

ไป๋เฟ่ิงหวง “...” 
“รีบไปเถอะ มวัชกัชา้เด๋ียวพวกนั้นกลบัมาซุ่มใหม่ เจา้ไม่

ตอ้งไปไหนกนัพอดี” เฒ่าร้อยพษิโบกมือไล ่
“รักษาตวัดว้ย” ไป๋เฟ่ิงหวงลุกข้ึนแลว้ก็แบกกระบุงข้ึนบ่า 

เดินลงเขาไป 
เฒ่าร้อยพษิมองตามศิษยรั์กไปจนนางลบัตา ความรู้ทั้งหมด

ท่ีมีถ่ายทอดใหน้างไปหมดส้ินแลว้ ทั้งเล่ห์กล มารยาหญิง วิชา
แปลงโฉมก็สอนนางแถมไปดว้ย ตอนน้ีศิษยน์างพร้อมจะโค่น
มงักรแลว้ล่ะ หุๆๆๆๆ 

ไป๋เฟ่ิงหวงเดินลงเขาอยา่งช านาญเส้นทาง เม่ือไปถึงจุดนดั
หมาย รถมา้ก็มารออยูแ่ลว้ นางข้ึนรถมา้กลบัเขา้เมือง วนัน้ีเป็น
วนัท่ีปลอดโปร่งจริงๆ ไม่มีใครมาคอยดกัซุ่มสะกดรอยเพราะศิษย์
ส านกัต่างๆพากนัไปร่วมงานประลองยทุธ์กนัหมด 

รถมา้ไปจอด ณ บา้นหลงัหน่ึงในซอยชานเมือง ไป๋เฟ่ิงหวง
ลงจากรถมา้เดินเขา้ไปในบา้นแลว้ก็ปิดประต ูรถมา้ส่งคนเสร็จ
แลว้ก็กลบัไป 
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สถานท่ีแห่งน้ีนางส่ังใหห้มอหลวงจดัเตรียมไวใ้หต้ั้งแต่ส่ี
เดือนก่อน นางเขา้ไปในบา้นแลว้ก็เปิดประตหูอ้งลบัเดินเขา้ไป 
นางเดินไปเร่ือยๆจนถึงประตูอีกดา้นก็ผลกัเขา้ไป จดัแจงอาบน ้า
เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ จากหนุ่มนอ้ยใส่หนา้กาก ก็กลายเป็นสาวนอ้ย
วยัขบเผาะสวมหมวกมีผา้คลุม 

ขวดยาทั้งหมดนางก็จดัแจงหยบิออกจากกระบุงวางเรียงลง
ในกล่องไมห้ลายกล่อง แบ่งยาแยกไปเก็บไวห้ลายๆท่ี จดัยาเสร็จ
แลว้นางก็ยกกล่องไมอ้อกไปไวน้อกหอ้งลบั นัง่รอสักพกัเสียงรถ
มา้ก็มาจอดหนา้บา้น เสียงเคาะประตูเป็นสัญญาณท่ีรู้กนั นางเดิน
ไปเปิดประตู บ่าวก็ยนืคอ้มตวัรอรับค าส่ัง 

“ยกกล่องไมใ้นหอ้งทั้งหมดข้ึนรถ” ไป๋เฟ่ิงหวงส่ังแลว้ก็ยนื
รอ 

“ขอรับ” บ่าวเดินไปยกกล่องไมใ้ส่รถ 
ไป๋เฟ่ิงหวงปิดประตูบา้นคลอ้งกุญแจ แลว้ก็เดินไปข้ึนรถมา้ 
บ่าวข้ึนนัง่คู่กบัคนขบัรถมา้ แลว้รถมา้ก็เคล่ือนออกไป 
หากจะยงัมียอดฝีมือหลงเหลือสะกดรอยตามศิษยเ์ฒ่าร้อย

พิษ ก็คงตอ้งรอเกอ้อยูท่ี่บา้นหลงัแรกนั้นแหละ เพราะศิษยรั์กของ
เฒ่าร้อยพษิไดเ้ดินตามเส้นทางลบัไปโผล่ท่ีบา้นอีกหลงัหน่ึงเสีย
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แลว้ จากเด็กหนุ่มกลายเป็นเด็กสาวนัง่รถมา้ออกไปจากซอยถดัไป 
เป็นใครก็คาดไม่ถึงแน่ๆ 

ณ บ้านตระกูลไป๋ ฮูหยนิโผเขา้กอดลูกสาวทนัทีท่ีเห็นหนา้ 
“เฟ่ิงหวง แม่คิดถึงเจา้เหลือเกิน” 

ไป๋เฟ่ิงหวงกอดตอบ 
ฮูหยนิน ้าตาคลออยา่งดีใจ “เจา้จากแม่ไปเสียคร่ึงปีเชียว 

ตอนน้ีอาการเจา้เป็นอยา่งไรบา้งเฟ่ิงหวง?” 
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Chapter 9 
เปิดร้านอาหาร 

“แมไ้ม่อาจจะรักษาใหห้ายได ้แต่ขา้ก็แขง็แรงข้ึนมากวา่แต่
ก่อน” ไป๋เฟ่ิงหวงตอบ ยงัคงรักษาสถานะคุณหนูอ่อนแอข้ีโรค
เอาไวก่้อน เพราะชาติท่ีแลว้นางแขง็แกร่งเกินไปจึงเป็นเป้าโจมตี
ใหต้อ้งแตกดบั หากจะรักษาตวัใหอ้ยูร่อดก็ตอ้งแสร้งอ่อนแอเขา้ไว้
ก่อน ท าตวัเป็นดาบคมในฝักเขา้ไว ้อยา่ใหใ้ครเห็นความสามารถท่ี
แทจ้ริงเด็ดขาด 

ฮูหยนิปล่อยลูกสาวแลว้ก็หนัไปทางสามี 
“เจา้แขง็แรงข้ึนก็ดีแลว้” ไป๋จ่ือฮวัยิม้ใหต้บบ่าลูกสาว 

อยากจะกอดลูกบา้งแตก่ระแสบางอยา่งจากร่างบางท าใหรู้้สึกวา่ 
อยา่ไดบ้งัอาจแตะตอ้งใหเ้ส่ือมเสียแมแ้ต่นอ้ย 

ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้ตอบ “ขา้ขอตวัไปพกัผอ่นก่อน” 
“ไปเถอะ” ไป๋จ่ือฮวัโบกมือ 
ไป๋เฟ่ิงหวงเดินกลบัไปท่ีเรือนตวัเอง 
เซ่ียวซินพอเห็นเจา้นายก็ดีใจ “คุณหนู” 
ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้ใหแ้ลว้ก็เดินเขา้หอ้งไป นางอยากนอนพกัสัก

หน่อย 
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แต่แลว้ก็ไดย้นิเสียงฝีเทา้กา้วเร็วๆเขา้มา “เฟ่ิงหวง เจา้กลบั
มาแลว้” 

ไป๋จงถลนัเขา้ไปกอดนอ้งสาวอยา่งคิดถึง 
ไป๋เฟ่ิงหวง “...” 
ไป๋จงดนันอ้งออกแลว้ก็กวาดตามองไปทัว่ร่างบาง “ไม่เจอ

กนัตั้งคร่ึงปี เจา้สูงข้ึน ตวัโตข้ึนเยอะเลย ท่ีส าคญัสวยข้ึนดว้ย” 
เขายงัคงพดูต่อวา่ “อยา่งน้ี อีกหน่อยคงมีเทียบเชิญจากแม่

ส่ือมาถึงเจา้มากมายเชียวล่ะ” 
ไป๋เฟ่ิงหวง “...” 
“เป็นอะไรไปเฟ่ิงหวง? ไม่พดูไม่จากบัพี่เลย” ไป๋จงมอง

นอ้งอยา่งเป็นห่วง 
“ขา้แค่เหน่ือยน่ะ วนัน้ีเดินทางมาทั้งวนั อยากนอนพกัสัก

หน่อยน่ะ” ไป๋เฟ่ิงหวงตอบ 
“อ่อ ถา้งั้นเจา้ก็นอนพกัเถอะ พี่ไม่กวนแลว้” ไป๋จงลูบหวั

นอ้งแลว้ก็ออกจากหอ้งไป 
ไป๋เฟ่ิงหวงถอนหายใจแลว้ก็เดินไปเอนตวัลงนอนบนเตียง 
เซ่ียวซินเห็นคุณหนูนอนก็ปิดประตูใหแ้ลว้ก็ออกไปเช็ดๆ

ถูๆอยูห่นา้เรือน 
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ชายชุดด าซ่ึงมาคอยเฝ้าท่ีบา้นตระกลูไป๋ตามค าส่ังเจา้นาย 
พอเห็นคุณหนูตระกลูไป๋กลบัมาแลว้ก็รีบส่งสารกลบัไปรายงาน
เจา้นาย 

เช้าตรู่ ระหวา่งท่ีนัง่กินขา้วดว้ยกนั ไป๋เฟ่ิงหวงก็พดูกบัพ่อ
วา่ “ท่านพ่อ ขา้อยากเปิดร้านอาหาร” 

“หือ?” สายตาสามคู่หนัไปมองสาวนอ้ยเป็นตาเดียว 
“อยา่งเจา้เน่ียนะจะเปิดร้านอาหาร คิดอะไรเกินตวัไปหรือ

เปล่าเฟ่ิงหวง?” ไป๋จงหวัเราะข า 
“อยา่ดูถูกความสามารถของขา้ซิ” ไป๋เฟ่ิงหวงดุคนเป็นพี ่
ไป๋จ่ือฮวัครุ่นคิด นางออ่นแอข้ีโรคแบบน้ีคงยากท่ีจะหา

คู่ครองท่ีดีได ้อีกหน่อยจงเอ๋อร์ก็คงจะแต่งงานไป หากจะใหจ้ง
เอ๋อร์เล้ียงดนูอ้งไปตลอดชีวิต คงไม่เป็นผลดีกบัทั้งจงเอ๋อร์และเฟ่ิง
หวง หากนางมีรายไดเ้ล้ียงตวัเองไดค้งเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุด 

“ตกลง พ่อจะลงทุนเปิดร้านใหเ้จา้เองเฟ่ิงหวง” 
ไป๋เฟ่ิงหวงวางตะเกียบลงคารวะ “ขอบคุณท่านพ่อ” 
“จะดีเหรอท่านพี่?” ฮูหยนิทว้งอยา่งเป็นห่วง 
“ดีซิ ดีทั้งกบัจงเอ๋อร์แลว้ก็เฟ่ิงหวง” ไป๋จ่ือฮวับอก “เฟ่ิงหวง

ร่างกายอ่อนแอข้ีโรค คงหาคู่ครองดีไดย้าก ใครจะอยากไดห้ญิงข้ี
โรคแต่งเขา้ตระกลูล่ะ จริงไหม? อีกทั้งวนัหนา้จงเอ๋อร์แต่งงานไป 
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หากตอ้งเล้ียงดูนอ้งสาวดว้ย สะใภอ้าจไม่พอใจเขา้สักวนั ก็คงมี
เร่ืองระหองระแหงกนัแน่ สู้ใหเ้ฟ่ิงหวงมีกิจการเป็นของตวัเอง หา
เล้ียงตวัเองไดน้างก็ไม่ตอ้งพึ่งพาใคร ในเม่ือขา้ออกเงินเปิดร้านให้
จงเอ๋อร์ได ้ขา้ก็ควรจะออกเงินเปิดร้านใหเ้ฟ่ิงหวงเช่นกนั” 

“ถา้ท่านพี่คิดดีแลว้ก็ตามใจท่านพี่เจา้ค่ะ” ฮูหยนิเห็นดว้ยกบั
สามี แลว้ก็หนัไปพดูกบัลูกวา่ “แลว้เจา้จะท าไหวเหรอเฟ่ิงหวง?” 

“ไหวซิท่านแม่ ขา้ไม่ไดเ้ขา้ครัวท าเองเสียหน่อย มีเส่ียว
เออ้คอยดูแลแขก ขา้ท าหนา้ท่ีแค่เป็นเถา้แก่เน้ียคอยเก็บเงินอยา่ง
เดียว” ไป๋เฟ่ิงหวงบอกแลว้ก็หยบิตะเกียบคีบกบัขา้วเขา้ปาก 

พอท่านพอ่อนุญาตแลว้ คุณหนูตระกลูไป๋ก็เร่ิมลงมือ นาง
เลง็สถานท่ีไวแ้ลว้ รวมทั้งวางผงัการตกแต่งร้านไวแ้ลว้ดว้ย ท าเลท่ี
ดีท่ีสุดแพงท่ีสุดของเมือง 

ไม่กีว่นัต่อมาไป๋เฟ่ิงหวงก็ตกลงเช่าร้านจากคหบดีคนหน่ึง
ซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินและอาคารในยา่นการคา้ท่ีแพงท่ีสุดของเมือง 

ไป๋จ่ือฮวัรู้ข่าวก็ไดแ้ต่ครุ่นคิด เฟ่ิงหวงเอาเงินท่ีไหนไปเช่า
กนันะ? ต่อใหเ้ป็นเงินเก็บของนางตั้งแต่เด็ก รวมถึงขายของแต่งตวั
ทั้งหมดของนางก็ยงัไม่พอจะเช่าท่ีตรงนั้นเลย นางยงัไม่ไดม้าขอ
เงินจากเขาสักแดงเลย หรือวา่มีใครร่วมลงทุนกบันางกระมงั 
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หุน้ส่วนคงออกเงินแลว้ใหน้างคุมร้านแน่ๆ ไม่งั้นเด็กอยา่งนางจะ
กลา้คิดการใหญ่เช่นน้ีไดอ้ยา่งไร 

ช่วงน้ีไป๋เฟ่ิงหวงออกจากบา้นทุกวนั เซ่ียวซินก็ตามไปคอย
ดูแลรับใชใ้กลชิ้ด ฮูหยนิกลวัหนุ่มท่ีไหนจะมาเกาะแกะลูกสาวก็ส่ัง
ใหบ่้าวชายตามไปดูแลดว้ยอีกสองคน 

คร่ึงเดือนต่อมา ร้านอาหารไป๋เฟ่ิงหวงก็เปิดร้าน วนัเปิดร้าน
ก็แค่มีเชิดสิงโตกบัจุดประทดัเท่านั้น ไป๋เฟ่ิงหวงไม่ไดอ้อกไป
ตอ้นรับแขกสักนิด มีเส่ียวเออ้ท าหนา้ท่ีอยูแ่ลว้ คนเก็บเงินก็มี คน
ครัวก็พร้อม 

ลูกคา้ไดย้นิวา่มีร้านเปิดใหม่ก็อยากจะลองชิมรสชาติอาหาร
วา่จะอร่อยขนาดไหน แต่พอเห็นราคาอาหารก็ถอยกรูกนัไปเพราะ
ราคาแพงกวา่ร้านอาหารหรูๆทัว่ไปถึงสามเท่าตวั เพราะเป็นสุรา
รสเลิศ อาหารชั้นดีท่ีใครไดกิ้นก็ตอ้งยอมจ่าย ลูกคา้ท่ีจะมากิน
อาหารท่ีร้านไป๋เฟ่ิงหวงจึงมีแต่คนร ่ารวยเท่านั้น แต่เม่ือไดลิ้้ม
รสชาติอาหารระดบัชาววงัลูกคา้ก็แวะเวียนมาอีกคร้ัง 

ชั้นล่างเป็นหอ้งรวม จดัวางโต๊ะเกา้อ้ีห่างๆกนั ใหลู้กคา้รู้สึก
เป็นส่วนตวั ชั้นสองเป็นหอ้งส่วนตวัส าหรับลกูคา้ท่ีตอ้งการความ
เป็นส่วนตวัสุดๆ 
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ดา้นหลงัมีเรือนแยกเป็นท่ีพกัเจา้ของร้าน มีเวรยาม
หนาแน่น 

เปิดร้านมาได้ 5 วนั ลูกคา้เตม็ทุกโต๊ะจนตอ้งตอ่แถว ทั้งขนุ
นางทั้งคหบดีผูมี้อนัจะกินทั้งหลายต่างก็มารวมตวัด่ืมกินกนัท่ีร้าน
ไป๋เฟ่ิงหวง หนา้ร้านจะมีเส่ียวเออ้ร่างสูงใหญ่หลายคนคอยดูแล
ไม่ใหมี้ใครกร่างกลา้ไม่ต่อแถว 

ไป๋จงไดอ้ภิสิทธ์ิมีหอ้งส่วนตวัไวพ้าเพื่อนฝงูมาสังสรรค ์
ตอนแรกท่ีนอ้งสาวคิดเปิดร้านก็ไม่สนบัสนุน แต่เม่ือกิจการของ
นอ้งเจริญกา้วหนา้เขาก็พลอยไดย้ดือกตาม 

ภายในหอ้งส่วนตวับนชั้นสอง ชายหนุ่มสองคนนัง่อยูใ่น
หอ้ง ตรงหนา้มีอาหารเลิศรสและสุราชั้นดี ทั้งสองคีบอาหารเขา้
ปาก สายตาก็มองผา่นหนา้ตา่งลงไปยงัชั้นล่างซ่ึงมีลูกคา้นัง่อยูเ่ตม็
ทุกโต๊ะ 

“เจา้คิดวา่ไงหวงัโหยว่?” ชายหนุ่มหนา้คมถาม 
“อาหารอร่อย สุราดี บริการดี” หวงัโหยว่ตอบแลว้ก็คีบ

อาหารเขา้ปาก พอกลืนเสร็จเขาก็พดูวา่ “พอ่ครัวร้านน้ีฝีมือไม่
ธรรมดา น่ีมนัอาหารระดบัชาววงัชดัๆ” 

“แลว้ไงอีก?” 
หวงัโหยว่ “...” 
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“ขา้คิดวา่เจา้ของร้านน้ีเป็นคนฉลาดมาก” 
“ก็เคยเป็นขนุนางมาก่อนน่ีน่าก็ตอ้งฉลาดเป็นธรรดาอยูแ่ลว้ 

จริงไหมจ่ือหาน?” หวงัโหยว่คีบอาหารเขา้ปาก 
อว้ีจ่ือหานคีบอาหารเขา้ปากอยา่งครุ่นคิด “วา่แต่เร่ือง

คุณหนูคนนั้นเจา้ไปสืบไดอ้ะไรมาบา้งล่ะ?” 
“นางเป็นลูกสาวตระกลูไป๋ ช่ือไป๋เฟ่ิงหวง ร้านน้ีไป๋จ่ือฮวัจึง

ตั้งช่ือตามช่ือนาง อ่อนแอข้ีโรคมาตั้งแต่ก าเนิด ตระกลูไป๋จึง
ประคบประหงมนางดัง่ไข่ในหิน และเพราะนางข้ีโรคจึงยงัไม่มี
ใครส่งเทียบเชิญดูตวั ท่ีนางหายไปคร่ึงปีก็เพราะไปรักษาตวักบั
หมอคนหน่ึง แต่ก็ยงัไม่หายขาด เม่ือวานนางก็มีอาการก าเริบนิด
หน่อย” หวงัโหยว่รายงานแลว้ก็จอ้งหนา้คนตรงขา้ม “ท าไมเจา้จึง
สนอกสนใจคุณหนูข้ีโรคแบบน้ีดว้ยล่ะ?” 

“ขา้คิดวา่นางน่าสนใจดี” อว้ีจ่ือหานบอกแลว้ก็คีบอาหาร
เขา้ปาก 

ร้านอาหารไป๋เฟ่ิงหวงเปิดยังไม่ทนัไร ร้านคา้ฝ่ังตรงขา้มก็
เปล่ียนมือไดข่้าววา่ก าลงัตกแตง่ใหม่จะเปิดเป็นบ่อนพนนัชั้นสูง 
เจา้ของใหม่ช่ือหวงเป่ย เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้ได ้

บ่อนเปิดไดไ้ม่นาน ร้านขา้งๆบ่อนก็มีอนัเปล่ียนเจา้ของไป 
เจา้ของใหม่ช่ือเซียงตา้เหนียง มาซ้ือท่ีทางเปิดหอคณิกาช่ือหอ
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หวงหลนั ประวติัเซียงตา้เหนียงลือกนัวา่นางเคยเป็นอนุภรรยาของ
ขนุนางคนหน่ึงจากเมืองหงัโจว พอสามีตายก็ถกูฮูหยนิใหญ่ขบัไล่ 
นางจึงระหกระเหินมาตั้งรกรากใหม่ท่ีเมืองน้ี 

ส่วนร้านติดกบัร้านไป๋เฟ่ิงหวงก็เปล่ียนเจา้ของใหม่ เจา้ของ
ใหม่ช่ือ กัว๋ตง ไม่มีใครรู้ประวติักัว๋ตงซ่ึงมาเปิดโรงรับจ าน าสักคน 

พอมีร้านใหม่เปิดข้ึน การคา้ก็คึกคกัข้ึน โดยเฉพาะร้านไป๋
เฟ่ิงหวงท่ีขายดีข้ึนเพราะหอหวงหลนักบับ่อนหวงเป่ยมาส่ังอาหาร
ไปบริการลูกคา้ในร้านตวัเอง 

ผ่านไปอกีเดือน ร้านขา้งๆร้านไป๋เฟ่ิงหวงก็มีคนมาเปิดโรง
หมอช่ือซนัหลิว หมอซนัหลิวเป็นชายตวัเลก็ ใบหนา้มีบาดแผล
ยาวน่าเกลียดจึงสวมหนา้กากปิดบงัใบหนา้ไปคร่ึงหนา้ เห็นแค่ริม
ฝีปากสีคล ้าเท่านั้น แตมี่ฝีมือการรักษาโรคไม่ดอ้ยกวา่ผูใ้ด 
หมอซนัหลิวจะเปิดรักษาเฉพาะช่วงบ่ายแค่ 2 ชัว่โมงเท่านั้น หาก
เป็นคนยากจนจะไม่เก็บเงินสักแดง รักษาใหฟ้รีๆ ท าใหทุ้กวนัมี
คนมาเขา้แถวรอใหห้มอรักษาใหจ้นแถวยาวเหยยีด 

นบัตั้งแต่กิจการรุ่งเรือง ไป๋เฟ่ิงหวงก็แทบจะไม่ไดก้ลบับา้น
ตระกลูไป๋ กินนอนอยูท่ี่ร้าน เวลาฮูหยนิไป๋อยากเจอลูกสาวก็ตอ้ง
ออกไปหาท่ีร้านแทน 
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“เฟ่ิงหวง เหน่ือยไหมลกู?” ฮูหยนิไป๋มองลูกสาวดว้ยความ
รัก 

ไป๋เฟ่ิงหวงมองแม่สวมเส้ือผา้ชุดใหม่ดว้ยผา้ท่ีนางเพิง่ส่งไป
ใหก็้พอใจ “ท่านใส่ชุดน้ีดูสาวข้ึนไปอีกสิบปี” 

“เส้ือผา้ขา้วของอะไรก็ไม่ตอ้งซ้ือเพิ่มใหแ้ม่หรอกเฟ่ิงหวง ท่ี
เจา้ซ้ือใหค้ราวก่อนๆก็ยงัอยูเ่ตม็ไปหมด แม่อยากใหเ้จา้กลบับา้น
บ่อยๆมากกวา่” ฮูหยนิบอกอยา่งไม่คิดอยากมีอยากได ้

“งานขา้รัดตวันกั” ไป๋เฟ่ิงหวงพดูเล่ียงไปเล่ียงมา 
ฮูหยนิมองไปรอบๆ “แม่ดีใจท่ีเห็นกิจการเจา้กา้วหนา้

ใหญ่โต ทีแรกก็ยงักงัวลวา่เจา้จะท าไหวหรือเปล่า? แต่ไดเ้ห็นแบบ
น้ีแลว้แม่ก็โล่งใจ” 

ไป๋เฟ่ิงหวงยิม้รับ ยกชาข้ึนจิบ 
“เอาละ่ แม่คงตอ้งกลบัแลว้ หากวา่งก็กลบับา้นไปใหพ้่อเจา้

เห็นหนา้บา้งล่ะ” ฮูหยนิบอกแลว้ก็ลุกข้ึนยนื พลนั นางก็รู้สึกหนา้
มืดตาลาย ยนืเซจนปัดถว้ยชาลม้ เคร้ง! 

“ท่านแม่!” ไป๋เฟ่ิงหวงตกใจรีบลุกไปประคอง “ท่านเป็น
อะไร?” 

ฮูหยนิรีบบอก “ไม่เป็นอะไร แค่หนา้มืดเท่านั้น” 
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ไป๋เฟ่ิงหวงประคองแม่นัง่ลงแลว้ก็จบัชีพจรตรวจดู แลว้ก็
ถอนหายใจ “เลือดลมเดินไม่สะดวกเท่านั้น” 

ฮูหยนิมองลูกอยา่งสงสัย “เจา้รู้วิชาแพทยด์ว้ยหรือ?” 
“พอรู้มาบา้ง ท่านหมอหลวงสอนขา้” ไป๋เฟ่ิงหวงตอบตาม

จริงเพียงคร่ึงเดียว จริงๆแลว้ตอ้งบอกวา่นางเรียนมาพร้อมกบัหมอ
หลวงตา่งหาก 

“งั้นรึ” ฮูหยนิไม่ติดใจอะไรอีก พอรู้สึกวา่ดีข้ึนแลว้นางก็ลุก
ข้ึน 

ไป๋เฟ่ิงหวงประคองแม่เดินไปส่งข้ึนรถมา้ 
ฮูหยนิกา้วข้ึนรถมา้ สายตาก็มองลูกสาวดว้ยความรัก 
จากนั้นรถมา้ก็เคล่ือนออกไป 
ไป๋เฟ่ิงหวงเดินกลบัเขา้ไปในร้าน 
ท่ีชั้นสองของบ่อนหวงเป่ย อว้ีจ่ือหานยนืมองคุณหนูตระกลู

ไป๋จนนางเดินกลบัเขา้ไปในร้าน เขาจึงหนัไปสะกิดหวงัโหยว่ 
หวงัโหยว่ท้ิงไพ่ท่ีอยูใ่นมือแลว้ก็บอกวา่ “แพอี้กแลว้ 

เลิกๆๆๆ กลบัดีกวา่” เขาลุกข้ึนแลว้ก็เดินเคียงคู่กบัสหายออกจาก
บ่อน 
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ทั้งสองตรงไปยงัร้านไป๋เฟ่ิงหวง พอเส่ียวเออ้เห็นหนา้ก็รีบ
เชิญเขา้ร้าน เพราะทั้งสองเป็นแขกประจ าของร้านท่ีจองหอ้ง
ส่วนตวัตลอดทั้งเดือน 

วา่นซิน พอเห็นแขกเขา้ร้านก็รีบเดินไปตอ้นรับ “เชิญ
คุณชายทั้งสองเจา้ค่ะ” นางยิม้ใหพ้วกเขาแลว้ก็เดินน าไปท่ีหอ้ง 

หวงัโหยว่ยิม้ตอบดว้ยท่าทางเจา้ส าราญ ส่วนอว้ีจ่ือหานหนา้
เฉย เพียงปรายตามองเท่านั้น 

พอแขกนัง่ลงเรียบร้อยวา่นซินก็แนะน ารายการอาหารวา่ 
“วนัน้ีทางร้านเราเพิ่งไดสุ้รารสเลิศสูตรหนานถิงมาเจา้ค่ะ ไม่ทราบ
วา่คุณชายทั้งสองสนใจอยากจะลองชิมหรือไม่เจา้คะ?” 

“หือ? สุราจากหนานถิงงั้นรึ เอามาลองสักหน่อยก็เขา้ท่า
นะจ่ือหาน” ประโยคหลงัหวงัโหยว่หนัไปถามสหาย 

“อืม” อว้ีจ่ือหานพยกัหนา้ 
“รอสักครู่เจา้ค่ะ” วา่นซินยิม้รับแขกแลว้ก็ถอยออกไปส่ัง

เส่ียวเออ้ 
สักพกัเส่ียวเออ้ก็ถือถาดเขา้ไป เส่ียวเออ้ยกไหสุราใบนอ้ย

วางลงบนโตะ๊ตามดว้ยจอกสุรา เส่ียวเออ้อีกคนก็วางโถมีฝาปิดลง
บนโต๊ะ แลว้ทั้งสองก็เดินออกไป 



 

 Queen Revenge. 128 
 

วา่นซินกา้วเขา้ไปรินสุราใหท้ั้งสอง นางรินใหห้วงัโหย่
วก่อนเพราะอีกฝ่ายมีท่าทางเป็นมิตรมากกวา่อีกคน แลว้ก็รินใหอี้ก
คนหน่ึง “เชิญเจา้ค่ะคุณชายทั้งสอง” แลว้นางก็เอ้ือมมือไปเปิดฝา
โถออก 

ชายหนุ่มทั้งสองมองส่ิงท่ีอยูใ่นโถแลว้ก็ตะลึง 
“ขนมหนวดมงักรเจา้ค่ะ” วา่นซินบอกแลว้ก็คอยสังเกตท่าที

ของคุณชายทั้งสอง 
ชายหนุ่มทั้งสองหนัไปมองเถา้แก่เน้ียเขมง็ 
วา่นซินยิม้แยม้อ่อนหวานแลว้ก็ถามวา่ “มีอะไรหรือเจา้คะ

คุณชาย? หรือวา่ท่านไม่พอใจขนมเจา้คะ? ถา้เช่นนั้นขา้จะใหเ้ด็ก
น าอยา่งอ่ืนมาเปล่ียนใหเ้จา้ค่ะ” 

“ไม่ตอ้ง ขา้พอใจมาก ขอบคุณเถา้แก่เน้ียท่ีใส่ใจ เอาละ่ขา้
ตอ้งการความเป็นส่วนตวั” อว้ีจ่ือหานพดูแลว้ก็โบกมือ 

วา่นซินคารวะแลว้ก็เดินออกไป 
หวงัโหยว่มองตามเถา้แก่เน้ียแลว้ก็หนัไปจอ้งขนมในโถ

เหมือนเป็นส่ิงอศัจรรยพ์นัลึก 
อว้ีจ่ือหานมองขนมดว้ยความรู้สึกหนกัอ้ึง ขนมท่ีมีเฉพาะ

ในวงัหนานถิงมาปรากฏอยูท่ี่น่ีไดอ้ยา่งไร? 
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หวงัโหยว่หยบิขนมกดักิน พอเค้ียวหมดเขาก็พดูวา่ “รสชาติ
ไม่ผิดเพี้ยนเลยสักนิด” แลว้เขาก็ส่งขนมอีกคร่ึงอนัเขา้ปาก 

อว้ีจ่ือหานหยบิขนมมาชิม เพียงสัมผสัแรกท่ีกดัลงไป ไม่
แตกต่างจากท่ีเคยกิน รสชาติก็ไม่ไดผิ้ดเพี้ยนไปเลยสักนิดเดียว 
หากจะบอกวา่ส่งมาจากวงัหนานถิงก็เป็นไปไม่ไดเ้พราะขนมน้ี
ตอ้งท าสดใหม่เท่านั้น เก็บไวข้า้มวนัไม่ได ้แลว้เขาก็ยกสุราข้ึนจิบ 
ดวงตายาวรีคมเขม้ก็ตะลึงอีกรอบ สุราน่ีก็มีเฉพาะในวงัหนานถิง
เท่านั้น 

ร้านไป๋เฟ่ิงหวงมีสุราและขนมจากวงัหนานถิงไดอ้ยา่งไร? 
ในเมืองหนานถิงไม่มีขายอยา่งแน่นอน 

เขาสบตาหวงัโหยว่ 
หวงัโหยว่เห็นท่าทางสหายหลงัจิบสุราเขา้ไปก็ยิง่สงสัย เขา

ยกสุราจิบบา้ง สมองมีค าถามเกิดข้ึนทนัที สุราน้ีมาอยูท่ี่น่ีได้
อยา่งไร? “จ่ือหานน่ีมนั?” 

“อืม ไม่ผิด” อว้ีจ่ือหานพยกัหนา้ แลว้เขาก็หนัไปเรียกเส่ียว
เออ้ “เส่ียวเออ้” 

เส่ียวเออ้ท่ีอยูห่นา้หอ้งก็รีบเปิดประตูเขา้ไป “ขอรับคุณชาย” 
“ตามเถา้แก่เน้ียมาที” อว้ีจ่ือหานส่ัง 
“ขอรับ” เส่ียวเออ้เดินออกไปพร้อมกบัปิดประตูหอ้งให ้
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หวงัโหยว่หยบิขนมกินอีกช้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Queen Revenge. 131 
 

Chapter 10 
200 ไห! 

อว้ีจ่ือหานยกสุราจิบ 
วา่นซินส่งเสียงเรียกเขา้ไปก่อน “คุณชายเจา้คะ” 
“เขา้มา” อว้ีจ่ือหานบอก วางจอกสุราลง 
วา่นซินเปิดประตูเดินเขา้ไปในหอ้ง “ท่านตอ้งการอะไรเพิ่ม

หรือเจา้คะ?” 
อว้ีจ่ือหานและหวงัโหยว่หนัไปมองเถา้แก่เน้ีย 
“เจา้ไดสุ้ราน่ีมาจากไหนหรือ? ขา้ชอบ อยากเหมาทั้งหมด 

แลว้ขนมน่ีใครเป็นคนท าหรือ? ตามตวัมาพบขา้หน่อย ขา้ชอบมาก
อยากตบรางวลัใหสั้กหน่อย” อว้ีจ่ือหานบอกสีหนา้เรียบเฉย 

“ไดเ้จา้ค่ะ” วา่นซินยิม้แยม้แลว้ก็หนัไปส่ังเส่ียวเออ้วา่ “ไป
เรียกพ่อครัวมาที คุณชายอยากใหร้างวลั” 

“ขอรับ” เส่ียวเออ้รีบไปตามพอ่ครัวมา 
“วา่แต่ท่านจะใหข้า้จดัส่งสุราไปท่ีไหนเจา้คะ?” วา่นซิ

นถาม 
“ไม่ตอ้งส่ง เก็บไวท่ี้น่ี เวลาขา้มาก็เอามาใหข้า้ หา้มขายให้

คนอ่ืน” อว้ีจ่ือหานส่ัง 
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“เจา้ค่ะ” วา่นซินรับค าส่ังแลว้ก็บอกวา่ “สุราทั้งหมด 200 
ไห รวมทั้งส้ิน....เจา้ค่ะ” 

200 ไห! ท าไมร้านน้ีมีสุราน่ีตั้ง 200 ไห? หวงัโหยว่ตกใจ 
แต่พอหนัไปสบตาสหายก็รีบหยบิตัว๋เงินใหเ้ถา้แก่เน้ีย 

วา่นซินยิม้แยม้ “ขอบคุณเจา้ค่ะ” แลว้ก็เดินเขา้ไปเก็บตัว๋เงิน 
นางรินสุราเติมใหเ้ม่ือเห็นวา่จอกสุราพร่องไป 

“พ่อครัวมาแลว้ขอรับ” เส่ียวเออ้บอก 
พ่อครัวเดินเขา้ไปคารวะ “คารวะคุณชายทั้งสองขอรับ” 
“เจา้เป็นคนท าขนมน่ีรึ?” อว้ีจ่ือหานถาม มองส ารวจพ่อครัว

ตั้งแต่หวัจรดเทา้ 
“ขอรับ” พอ่ครัวพยกัหนา้รับ 
“เจา้ไดสู้ตรขนมน่ีมาจากท่ีใดรึ?” อว้ีจ่ือหานถามอีก 
พ่อครัวยิม้แลว้ตอบวา่ “ตอ้งขออภยัท่ีขา้ไม่อาจบอกได้

ขอรับ เป็นความลบัทางการคา้ขอรับ” 
“น่ีเจา้!” อว้ีจ่ือหานโมโหลุกพรวดไปขยุม้คอเส้ือพ่อครัว

จอ้งหนา้ข่มขู่ “เจา้จะบอกขา้ดีๆหรือไม่ห๊ะ!” 
พ่อครัวยิม้อยา่งใจเยน็ “ขออภยัท่ีขา้ไม่อาจบอกไดจ้ริงๆ

ขอรับ เป็นความลบัทางการคา้ท่ีไม่อาจเปิดเผยไดข้อรับ คุณชาย
โปรดเมตตาสักคร้ังเถอะขอรับ หากวนัหนา้คุณชายอยากกินอีกก็
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เชิญมาท่ีน่ีไดข้อรับเพียงแต่ช่วยแจง้ล่วงหนา้มาสักหน่ึงวนัใหข้า้ได้
มีเวลาจดัเตรียมวตัถดิุบสักหน่อยขอรับ” 

อว้ีจ่ือหานปล่อยมือแลว้ก็กลบัไปนัง่ท่ีเกา้อ้ี เขาส่งสายตาให้
หวงัโหยว่ 

หวงัโหยว่ก็รีบลว้งเงินส่งให ้“เอา้น่ีรางวลัของเจา้ ไปได้
แลว้” 

พ่อครัวเดินเขา้ไปรับรางวลัแลว้ก็รีบออกไป 
วา่นซินคารวะแลว้ก็เดินตามพ่อครัวออกไปดว้ย พร้อมกบั

ปิดประตูหอ้งใหด้ว้ย 
อว้ีจ่ือหานยกสุราข้ึนจิบ มุมปากเหยยีดยิม้นิดๆ พอ่ครัว

ไม่ใช่คนท าขนม ดูท่าร้านน้ีคงไม่ยอมเปิดเผยตวัคนท าขนม 
เขาหยบิขนมข้ึนมาส่งเขา้ปาก ขา้จะตอ้งรู้ใหไ้ดว้า่ใครเป็น

คนท าขนมน่ี 
ทางดา้นวา่นซินก็ไปรายงานคุณหนูไป๋ 
“ท่าทางคุณชายทั้งสองตอนเห็นขนม ตกใจกนัน่าดูเจา้ค่ะ” 

วา่นซินรายงาน “ส่วนสุราก็เหมาทั้งหมดไม่ใหข้ายใหผู้ใ้ด” 
ไป๋เฟ่ิงหวงพยกัหนา้รับรู้แลว้ก็โบกมือ 
วา่นซินคารวะแลว้ก็ออกจากหอ้งกลบัไปท างานต่อ 
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ไป๋เฟ่ิงหวงระแคะระคายเร่ืองคุณชายทั้งสองท่ีเหมาหอ้ง
ส่วนตวัตลอดทั้งเดือน ส่งคนไปซุ่มเฝ้าท่ีบา้นตระกลูไป๋ไม่พอ ยงั
คิดจะตามมาจบัตาดนูางถึงท่ีน่ีอีกงั้นรึ 

วนัน้ีนางจึงอยากทดสอบเขาใหแ้น่ใจวา่เขาคือคนท่ีนาง
สงสัย จึงแกลง้ส่งสุราโม่หล่ีฮวา(โม่หล่ีฮวา คือดอกมะลิ) ไป
ทดสอบ ซ่ึงสุราโม่หล่ีฮวาเป็นสุราท่ีผลิตในวงัหลวงหนานถิง
โดยเฉพาะ สุราท่ีมีกล่ินดอกโม่หล่ีฮวาเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ นาง
เคยด่ืมสุราน้ีตอนท่ียงัเป็นฮองเฮา แควน้หนานถิงส่งสุราน้ีมาเป็น
ของขวญัวนัเกิดฮ่องเตใ้นปีหน่ึง นางติดใจความหอมอนัเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะจึงพยายามท าเลียนแบบอยูห่ลายคราแต่ก็ไม่
ส าเร็จ จนกระทัง่ไดไ้ปเรียนวิชากบัเฒ่าร้อยพิษ เห็นสุราท่ีเฒ่าร้อย
พิษหมกับ่มเอาไว ้ไดล้องชิมจึงรู้สูตรท าสุราโม่หล่ีฮวาข้ึนมาทนัใด 
นางจึงลงมือหมกัสุราโมหล่ีฮวาเอาไวก่้อนท่ีจะเขา้หนา้ฝนแลว้ไม่
มีดอกโม่หล่ีฮวาอีก ตอ้งรอจนถึงหนา้ร้อนคร้ังถดัไปจึงจะมี
ดอกไมใ้หใ้ชท้ าสุรา 

ดว้ยตอ้งการเอาสุรามาทดสอบคน นางจึงส่งคนข้ึนเขาไป
ขนสุราลงมาจากหุบเขาร้อยพษิ เฒ่าร้อยพิษจึงฝากค าจดหมายมา
กบัคนของนาง เม่ือนางเปิดอ่านก็เห็นค าวา่...นงัเด็กอกตญัญ ู
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หึๆๆๆ เอาน่าอาจารย ์อดใจรอไปก่อน เสร็จศึกแกแ้คน้
เม่ือไหร่ขา้จะรีบข้ึนเขาไปท าขนมใหท่้านกิน 

ส่วนขนมหนวดมงักรก็เป็นแควน้หนานถิงส่งพ่อครัวมาท า
ถวายฮ่องเตถึ้งท่ีน่ีถือเป็นของขวญัอีกอยา่งจากแควน้หนานถิงใน
คราวนั้น นางติดใจในรสชาติจึงจดจ าวิธีท าขนมเอาไวแ้ม่นย  า เห็น
เพียงคร้ังเดียวนางก็จดจ าไดห้มด 

นางไม่รู้วา่เขามาท่ีน่ีดว้ยจุดประสงคใ์ด แตถ่า้จะมาเกะกะ
งานของนางก็คงจะปลอ่ยเอาไวไ้ม่ไดเ้ช่นกนั! นางตอ้งการจะเตือน
ใหเ้ขารู้วา่นางรู้สถานะของเขาแลว้ อยา่ไดคิ้ดยืน่มือเทา้เขา้มา
เกะกะงานของนางเดด็ขาด! อว้ีจ่ือหาน 

อว้ีจ่ือหานจิบสุราไป กินขนมไป “ท่าทางวา่สถานะของขา้
คงถูกเปิดเผยแลว้” 

“ใครกนันะท่ีรู้สถานะของเจา้ไดน่้ะ?” หวงัโหยว่ครุ่นคิด 
“แลว้จะเป็นอนัตรายกบัพวกเรารึเปลา่?” 

“รอดูต่อไป” อว้ีจ่ือหานบอกอยา่งไม่สะทกสะทา้น “ด าเนิน
แผนการของพวกเราตอ่ไป” 

“ได”้ หวงัโหยว่รับค าส่ัง 
อว้ีจ่ือหานหนัไปเรียกเส่ียวเออ้ “เส่ียวเออ้” 
“ขอรับคุณชาย” เส่ียวเออ้รีบเปิดประตเูขา้ไป 
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“ไปถามเถา้แก่เน้ียที วนัน้ียงัมีเมนูอะไรจากหนานถิงอีก ก็
ยกเขา้มาไดเ้ลย” อว้ีจ่ือหานส่ัง 

“ขอรับคุณชาย” เส่ียวเออ้คอ้มตวัแลว้ก็เดินออกจากหอ้งไป 
ครู่ต่อมา อาหารวงัหลวงหนานถิงก็ถูกส่งมาข้ึนโต๊ะ 
อว้ีจ่ือหานมองการทา้ทายนั้นอยา่งไม่สะทกสะทา้น 
เส่ียวเออ้วางจดหมายไวบ้นโต๊ะเป็นล าดบัสุดทา้ยแลว้ก็ออก

จากหอ้งไป 
หวงัโหยว่มองจดหมายอยา่งสงสัย หยบิไปเปิดดู เขาอา่น

จดหมายแลว้ก็ท าสีหนา้ยุง่ยาก จากนั้นก็ยืน่จดหมายใหส้หาย 
อว้ีจ่ือหานรับไปอา่น ‘ขา้ไม่อาจยา้ยวงัหนานถิงมาท่ีน่ีได ้

ท าไดเ้พียงจดัหาสุราและอาหารหนานถิงใหท่้านไดเ้ท่านั้น หวงัวา่
ท่านจะส าราญพระทยัในส่ิงท่ีขา้เตรียมให’้ 

เรียวปากยกยิม้ 
หวงัโหยว่ท าหนา้ยุง่ “สถานะของเจา้มีคนล่วงรู้แลว้จริงๆ” 
“รู้แลว้ยงัไง?” อว้ีจ่ือหานยอ้นถามอยา่งไม่สะทกสะทา้น 
“หากเร่ืองน้ีรู้ไปถึงฮ่องเตห้ลงถงัเล่า?” หวงัโหยว่พดูอยา่ง

กงัวล 
“หากนางอยากเอาเร่ืองน้ีไปบอกเจา้ฮ่องเตน้ั้น นางคงท าไป

นานแลว้ล่ะ แต่ส่ิงท่ีนางท าคือการเตือนขา้วา่อยา่ท าอะไรล ้าเส้น” 
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อว้ีจ่ือหานลุกไปเปิดฝาเตาก ายานแลว้ก็จ่อกระดาษกบัก ายานท่ี
ก าลงัเผาไหม ้จนกระดาษติดไฟ เขาปล่อยใหไ้ฟลามเกือบถึงมือก็
ปล่อยกระดาษลงในเตาก ายาน พริบตาเดียวกระดาษก็มอดไหม้
หมด เขาปิดฝาเตาแลว้ก็เดินกลบัไปนัง่ท่ีเกา้อ้ี หยบิตะเกียบคีบ
อาหารเขา้ปาก หึๆๆๆ คุณหนูตระกลูไป๋ ดูถูกนางไม่ไดจ้ริงๆ 

หวงัโหยว่หยบิตะเกียบข้ึน คีบอาหารเขา้ปาก สมองก็
ครุ่นคิดหาทางอารักขาคนตรงหนา้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เขาจะ
ไดส่้งคนเป็นสหายและเจา้นายออกจากเมืองไปก่อน ดูท่าตอ้งเรียก
ก าลงัมาเสริมเสียแลว้ 

หลงัจากกินอาหารเสร็จ อว้ีจ่ือหานกบัหวงัโหยว่ก็ออกจาก
ร้าน ทั้งสองเดินผา่นโรงหมอซนัหลิว เห็นผูค้นมาต่อแถวรอตรวจ
ยาวเหยยีดก็พยายามเดินเล่ียงคนพวกนั้นไป 

พลนั! เด็กท่ีก าลงัต่อแถวอยูห่นา้ร้านคนหน่ึงก าลงักินพุทธา
แลว้เกิดติดคอข้ึนมา ค๊อกๆๆๆ 

“อาเหมา เจา้เป็นอะไร?” คนเป็นแม่หนัไปมอง 
อาเหมาไอค๊อกแค๊กหนา้แดงน ้าตาไหล ช้ีท่ีคอ พยายามส่ง

เสียงบอก “ชะ...แค๊กๆ” 
แม่พยายามช่วยทุบหลงั แต่ท าอยา่งไรก็ไม่หาย “อาเหมาๆ” 
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หมอซนัหลิวไดย้นิเสียงดงัก็เงยหนา้ไปมอง เห็นเด็กก าลงั
หนา้เขียวก็รีบลุกไปด ู

“ท่านหมอ ช่วยลูกขา้ดว้ย” คนเป็นแม่รีบคารวะปะหงกๆ 
หมอซนัหลิว ออ้มไปขา้งหลงัตวัเด็ก โอบสองมือประสาน

ไปใตลิ้้นป่ีแลว้ก็กระแทกแรงๆสองที พุทธาก็หลุดกระเดน็ออกมา 
เด็กหายใจออก หนา้เร่ิมหายเขียว หมอก็ปล่อยตวัเด็ก 
“ขอบคุณท่านหมอ ขอบคุณเจา้ค่ะ” แม่เด็กคารวะปะหงกๆ 

“อาเหมา เป็นยงัไงมัง่?” 
เด็กเช็ดน ้าตาส่ายหนา้ “ขา้ไม่เป็นอะไรแลว้แม่” เด็กหนัไป

คารวะหมอ “ขอบคุณท่านหมอท่ีช่วยชีวิตขอรับ” 
“ไม่เป็นไรก็ดีแลว้” หมอซนัหลิวเอ้ือมมือไปขยี้ผมเด็กอยา่ง

เอน็ด ู
อว้ีจ่ือหานซ่ึงก าลงัจะเขา้ไปช่วยเด็ก แต่ก็ชา้กวา่หมอไปสอง

กา้ว จึงขยบัเขา้ไปยนืดสูถานการณ์อยูใ่กล้ๆ  
หมอยิม้ใหส้องแม่ลูกแลว้ก็เดินกลบัเขา้ไปดา้นใน เขาเดิน

ผา่นอว้ีจ่ือหานไป 
อว้ีจ่ือหานก าลงัจะเดินจากไป แต่เม่ือหมอเดินผา่นเขาไป 

คนตวัโตกวา่ก็ชะงกักึก! ควา้แขนหมอทนัที “เด๋ียวก่อน” 



 

 Queen Revenge. 139 
 

หมอซนัหลิวหนัไปมองมือท่ีจบัแขนร้ังไว ้แลว้ก็เงยหนา้
มองคนตวัใหญ่กวา่ เอย่เสียงแหบต ่าวา่ “มีอะไรหรือ?” 

อว้ีจ่ือหานขยบัเขา้ไปชิดตวัหมอ 
หมอมองดว้ยดวงตาสงบน่ิง แลว้ก็ช้ีมือไปท่ีปลายแถว 

“หากจะมาตรวจก็ไปเขา้แถว อยา่ไดคิ้ดตดัหนา้คนอ่ืน” 
อว้ีจ่ือหานยกยิม้มุมปาก ปล่อยแขนแลว้ก็เดินจากไป 
หมอมองตามอยา่งไม่ใส่ใจแลว้ก็เดินกลบัไปตรวจคนไขต้่อ 
หวงัโหยว่รีบขยบัเขา้ไปกระซิบถาม “มีอะไรงั้นรึ?” 
อว้ีจ่ือหานกระซิบตอบ “ขา้รู้แลว้วา่ใครเป็นคนท าขนมนัน่” 
หวงัโหยว่เหลือบไปมองโรงหมอแลว้ก็หนัไปมองสหาย 

“เจา้หมอคนนั้นน่ะรึ?” 
อว้ีจ่ือหานพยกัหนา้ กระซิบวา่ “จบัตาดูหมอซนัหลิวดว้ย 

ขา้วา่เจา้นัน่ตอ้งมีอะไรเก่ียวขอ้งกบัร้านไป๋เฟ่ิงหวงแน่ๆ สืบ
ประวติัเจา้นัน่มาดว้ย” 

“ได”้ หวงัโหยว่พยกัหนา้รับ 
ข่าวเร่ืองร้านไป๋เฟ่ิงหวงท าอาหารได้อร่อยล า้เลศิเลือ่งลอืไป

จนถึงในวงั 
ฮองเฮาเยเ่ฟยไดย้นิข่าวก็อยากจะลองชิมอาหารนั้นดูบา้งจึง

มีรับส่ังใหร้้านไป๋เฟ่ิงหวงเขา้วงัไปท าอาหารถวาย 
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“คุณหนูจะส่ังการอยา่งไรเจา้คะ?” วา่นซินถามหลงัจาก
ขนัทีน าพระเสาวนียม์าถึงท่ีร้าน 

“ส่งพ่อครัวเขา้ไป” ไป๋เฟ่ิงหวงส่ัง 
“เจา้ค่ะ” วา่นซินรับค าส่ัง แลว้ก็จดัส่งพ่อครัวเขา้วงั 
ณ วงัหลวง พอ่ครัวท าอาหารสุดฝีมือ 
เกากงกงเชิญเคร่ืองเสวยไปถวายฮ่องเตแ้ละฮองเฮา 
หลงัเสวยเสร็จ ฮ่องเตก็้ตรัสอยา่งพอพระทยัวา่ “อาหารวนัน้ี

รสชาติถูกใจขา้นกั เรียกคนท ามาที ขา้จะตบรางวลัให”้ 
“พระเจา้ขา้” เกากงกงรับพระบญัชาแลว้ก็เรียกตวัพ่อครัวไป

เขา้เฝ้า 
พ่อครัวเขา้เฝ้าฮ่องเตด้ว้ยท่าทางเล่ิกลัก่หวัน่กลวั 
“เจา้รึท่ีท าอาหารไดถู้กใจขา้?” ฮ่องเตถ้าม มองคนท่ีหมอบ

ตวัส่ันอยูบ่นพื้น 
พ่อครัวเหลือบไปมองเกากงกงอยา่งหวัน่กลวั 
เกากงกงดุ “ฝ่าบาทถาม เจา้ก็ตอบไปซิ” 
“ขอรับ เอย้ พระ...พระ...เจา้ขา้” พ่อครัวกราบทูล 
“เช่นนั้นเจา้ก็มาเป็นพ่อครัวใหข้า้เถอะ” ฮ่องเตต้รัส 
“หา!” พ่อครัวตกตะลึง 
“ยงัไม่รีบขอบพระทยัอีก” เกากงกงดุ 
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“ขอบ...ขอบ...พระทยั...พระ...เจา้ขา้” พ่อครัวพดู
ตะกุกตะกกั กม้หนา้ซ่อนแววตาสมใจ ปลาติดเบด็แลว้ 

“อ่อ จริงซิ เจา้เป็นคนของร้าน...” ฮ่องเตพ้ยายามนึก 
“ร้านไป๋เฟ่ิงหวงพะยะ่ค่ะ” เกากงกงรีบทูล 
“อ่อ ร้านไป๋เฟ่ิงหวง ขา้ยงัไม่ไดถ้ามความยนิยอมจากเถา้แก่

ของเจา้เลยน่ีน่าวา่ยอมใหเ้จา้มาท างานใหข้า้รึเปล่า?” ฮ่องเตต้รัสไป
งั้นแหละ ลองไม่ยอมซิ! 

“เรียกตวัเถา้แก่มาซิ” ฮ่องเตรั้บส่ัง 
เกากงกงปาดเหง่ือทนัที “เอ่อ...คือวา่เถา้แก่เน้ียไม่ไดม้าดว้ย

พะยะ่ค่ะ” 
ฮองเฮาหร่ีเนตรอยา่งไม่พอพระทยั “อะไรกนั! ขา้เรียกเขา้

วงั มีคนกลา้ไม่มาดว้ยรึ!” 
เกากงกงรีบบอก “ไดย้นิวา่เถา้แก่เน้ียป่วยพะยะ่ค่ะ จึงมา

ไม่ไดพ้ะยะ่ค่ะ” 
“งั้นรึ” ฮ่องเตพ้ยกัพระพกัตร์แลว้ก็ตรัสวา่ “เช่นนั้นก็น าทอง

ไปมอบใหน้าง 200 ต าลึงทองเป็นค่าตอบแทนท่ีขา้ขอพ่อครัวของ
นางก็แลว้กนั” 

“รับดว้ยเกลา้พระเจา้ขา้” เกากงกงรับพระบญัชา 
ฮ่องเตโ้บกพระหตัถ ์
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เกากงกงจึงดึงคอเส้ือคนท่ีหมอบติดพื้นใหลุ้กข้ึนเดินตามไป 
“มากบัขา้” 

พ่อครัวรีบลุกข้ึนเล่ิกลัก่ตามไป 
หลงัจากนั้นเกากงกงก็น าทองไปมอบใหเ้ถา้แก่เน้ีย แลว้ก็

กลบัวงัไป 
ไป๋เฟ่ิงหวงมองทองบนถาดแลว้ก็โบกมือ “เอาไปเก็บ” 
“เจา้ค่ะ” วา่นซินรับค าส่ังแลว้ก็เอาทองไปเก็บ 
ไป๋เฟ่ิงหวงเหยยีดยิม้ ปลากินเบด็แลว้ ฮุบเขา้ไปค าโตเสีย

ดว้ย หึๆๆๆๆ 
ณ ที่พกัของอวีจ้ื่อหาน 
“สายรายงานวา่มาฮ่องเตฉ้กพ่อครัวร้านไป๋เฟ่ิงหวงไปแลว้ 

เช่นน้ีร้านไป๋เฟ่ิงหวงคงแยแ่น่” หวงัโหยว่รายงาน 
 

ขอบคุณที่อ่านจนจบเล่มที่ 1 
 

อ่านตอนต่อไป เล่ม 2 นะคะ 
 

ผิดพลาดประการใด ไรท์ขออภัยไว้ ณ ทีน่ีด้้วยค่ะ 
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