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คำ�นำ�

และแล้ว 'พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล' กด็�าเนนิมาถงึเล่ม 3 ซ่ึงเป็นเล่มจบ 

ของเรื่องราวความรักที่อยู่เหนือกาลเวลาเรื่องนี้แล้วนะคะ เชื่อว่าเวลานี้ผู้อ่าน

คงต้องลุน้ว่าตอนจบจะเป็นเช่นไร เมือ่ท้ังสองแม้จะได้เคยีงคูชิ่ดใกล้มากข้ึน แต่

อย่างไรก็มีทั้งการแก่งแย่งอ�านาจ ประวัติศาสตร์และเวลาคั่นกลางขวางอยู่ 

เมื่อสิ้นพิธีไว้ทุกข์ งานพิธีต่างๆ ก็ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในพิธี

เหล่านั้นคือพิธีแต่งต้ังคิมคยองมิน 'คนใหม่' เป็นพระสนม แต่ก็ใช่ว่าเป็น 

พระสนมข้างกายแล้วจะเปลีย่นแปลงอะไรท่ีเคยเกดิข้ึนได้ สิง่ท่ีคยองมินควรท�า

ในตอนนี้คือการปล่อยให้เรื่องราวด�าเนินไปตามประวัติศาสตร์ต่อไป หรือ 

ฝืนทนต่อสู้เพื่อให้คนท่ีรักมีความสุข พระพันปีท่ีรู้เรื่องว่าพ่อของคยองมิน 

เคยช่วยชีวิตตนเองไว้จะมีท่าทีเปลี่ยนไปหรือไม่ การพยายามเข้าไปใกล้ชิด 

มยอ็งของคยองมนิจะท�าให้ฮนสงสยัความสมัพันธ์ของนางกบัองค์ชายจองวอน

หรอืเปลา่ และหากวนัหนึง่ทีฮ่นรูเ้รือ่งราวเกา่ๆ ของนางสมยัทีเ่ป็นเพยีงนางใน

จะมีความรู้สึกเช่นไร เรามาพลิกกระดาษหน้าต่อไปเพ่ือเข้าไปสัมพันธ์กับ 

ความรักทีอ่ยูเ่หนือกาลให้เอาชนะอปุสรรคทัง้ปวงนี้ไปพร้อมกันนะคะ ทีส่�าคัญ

หลงัอ่านเล่มนีจ้บแล้ว อย่าลมืท่ีจะหยิบ 'พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล เล่มพิเศษ' 

มาอ่านกัน รับรองว่าจะมีความสนุก เหตุผลต่างๆ ของการกระท�าของตัวละคร

และความน่าติดตามไม่แพ้ใน 3 เล่มแรกแน่นอนค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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EUODIA 7

เข้าพิธี

สิ้นพิธีไว้ทุกข์ งานพิธีต่างๆ ก็ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในพิธี

เหล่านั้นก็เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อฉัน

แม้จะเป็นช่วงต้นฤดรู้อนท่ีมีความสดช่ืนของฤดูใบไม้ผลหิลงเหลอือยู่ 

แต่ชุดเข้าพิธีท่ีสวมทับชุดผ้าไหมอีกหลายช้ันก็ท�าให้ฉันรู ้สึกร้อนจน 

เหงื่อแตก ย่ิงไปกว่านั้นยังมีคาเชขนาดใหญ่อยู่บนหัวอีกด้วย คาเชก็คือ 

ผมปลอมขนาดใหญ่ ซ่ึงขนาดและความสวยงามอลังการจะบ่งบอกถึง 

ยศต�าแหน่งที่สูงศักดิ์ นอกจากวิกแล้วยังมีปิ่นปักผมขนาดใหญ่ที่ท�าจากไม้

ทาสดี�าเพือ่ให้ดเูหมอืนเส้นผม เมือ่รวมท้ังวิกและป่ินแล้วน่าจะมนี�า้หนกัเกนิ

ห้ากิโลกรัมอย่างแน่นอน

แค่ช่วงเช้าฉันก็เริ่มปวดต้นคอแล้ว นี่คือเหตุผลท่ีว่าท�าไมจึงต้อง 

ก้มหัวสีส่บิห้าองศาเวลาสวมวกิ ซ่ึงฮงซังกงุก�าชับเอาไว้ว่าห้ามขยับเขย้ือน

คอและห้ามละสายตาจากพื้นดินเด็ดขาดจนกว่าพิธีจะเสร็จสิ้น 

"ท่านหญิงโน บุตรีแห่งท่านโนซูนุล..."

ฉันกับฮนยืนหันหน้าเข้าหากันโดยมีเชือกแดงคั่นกลาง ระหว่างนั้น

ขุนนางก็อ่านค�าประกาศท่ียาวเหยียด ฉันฟังแล้วก็นึกถึงพ่อข้ึนมา บางที
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8 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 3

ขณะท่ีก�าลังท�าพิธีอยู่ พ่ออาจจะอยู่ใกล้ๆ แถวนี้ก็ได้ และถ้าพ่ออยู่จริงๆ  

พ่อกค็งจะคิดไม่ถงึว่าพระสนมวอนบินคนนีค้อืฉัน ฉันไม่ได้เป็นคมิคยองมิน 

อีกต่อไปแล้ว แต่กลายเป็นพระสนมวอนบินแห่งตระกลูโน นีค่อืสถานะใหม่

ที่ได้รับหลังจากที่อยู่โชซอนมาสิบปี 

ตอนนีว้ธิท่ีีจะท�าให้ได้พบกบัพ่ออีกครัง้เหลอือยู่เพียงแค่สองวิธเีท่านัน้ 

นั่นคือคาดหวังให้บังเอิญเกิดการบิดเบือนของเวลาเหมือนเมื่อคราวก่อน 

หรอืไม่กต้็องรอพ่อปรากฏในวนัท่ีพระพนัปีถกูกกัขัง แต่มีสิง่หนึง่ท่ีฉันแน่ใจ 

นั่นคือตอนนี้พ่อก�าลังตามหาฉันอย่างแน่นอน เหมือนในวัยเด็กท่ีพ่อ 

วนเวียนอยู่ในกาลเวลาห้าปีเพื่อตามหาฉันท่ีหายตัวไป ถ้าอย่างนั้นฉัน 

อาจจะได้พบกับพ่ออีกครั้งเร็วกว่าที่คิดเอาไว้ก็ได้

"...พระนามของพระสนมก็คือพระสนมวอนบิน"

เมือ่ขุนนางอ่านประกาศจบ ซังกงุสองคนกเ็ข้ามาประคองแขนท้ังสองข้าง 

ของฉัน

"ท�าความเคารพสี่ครั้งนะเพคะ"

ซังกุงกระซิบข้างหูฉันแล้วประคองฉันให้ท�าความเคารพฮนท่ีอยู ่

ด้านหลังเชือกสีแดงสี่ครั้ง ฮนโค้งรับสองครั้ง ก่อนท่ีซังกุงจะเตรียม 

เหล้ามงคลมาให้ฮนกับฉันดื่ม จากนั้นก็เก็บเชือกสีแดงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

"อดทนได้เก่งมากเลยเพคะ"

เม่ือพิธีเสร็จสิ้นลง ฮงซังกุงก็เอ่ยชมฉันด้วยความปลื้มใจ นางเองก ็

คงรู้ดีถึงความหนักอึ้งของชุดและวิกที่ฉันใส่อยู่

"ข้าต้องท�าอะไรต่อรึ"

"กลับต�าหนักเพื่อเปลี่ยนชุดเพคะ จากนั้นก็ไปยังต�าหนักพระมเหสี

เพื่อท�าพิธีรับของก�านัลเพคะ"

"แล้วข้ายังต้องใส่คาเชหรือไม่"
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ฉันรู้สึกเหมือนคอจะหักลงได้ทุกเม่ือ อยากจะถอดวิกนี่ออกเต็มแก่

แล้ว แต่ระหว่างนั้นสายตาของฮงซังกุงกลับมองไปท่ีด้านหลังแล้ว 

รีบท�าความเคารพ 

"องค์ชายจองวอนเพคะ"

พอรูว่้าคนท่ีอยู่ด้านหลงัฉันเป็นองค์ชายจองวอน ฉันกหั็นไปมอง แต่

วิกท่ีอยู่บนหัวโอนเอนไปมาจนฉันต้องรีบยกมือข้ึนประคองเอาไว้ แล้ว 

ทันใดนั้นเองมือของฉันก็สัมผัสกับมือขององค์ชายจองวอนท่ีย่ืนมา 

ช่วยประคองเช่นกันพอดี โชคดีท่ีซังกุงและนางในทุกคนก�าลังก้มหัว 

เพื่อท�าความเคารพเขา จึงไม่มีใครเห็นว่ามือของเราสองคนสัมผัสกัน 

"ขอประทานอภัยพ่ะย่ะค่ะ...พระสนมวอนบิน"

องค์ชายจองวอนปล่อยมือออกแล้วเอ่ยค�าขอโทษด้วยน�า้เสยีงเย็นชา 

วันนี้เขาเข้าร่วมพิธีในฐานะเช้ือพระวงศ์ ตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นท้ังซังกุง 

พระพี่เลี้ยงหรือเป็นนางในอีกต่อไปแล้ว แต่ฉันอยู่ในต�าแหน่งพระสนมเอก

ของพระราชาที่ต้องได้รับความเคารพจากเขาผู้ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ 

หลังจากขอโทษฉันเสร็จ เขาก็หันหลังแล้วเดินจากไป ฉันรู้สึกว่า 

แผ่นหลังของเขาดูอ้างว้างอย่างบอกไม่ถูก 

"รีบไปเถิดเพคะ พระมเหสีทรงรออยู่เพคะ"

ค�าพดูของฮงซังกงุท�าให้ฉันประคองวกิแล้วก้าวเดนิไปอย่างระมดัระวงั 

กว่าจะเสร็จพิธีท่ีต�าหนักพระมเหสี ฉันก็ได้กลับมาท่ีต�าหนักของ

ตนเองในช่วงพระอาทิตย์ตกดินแล้ว ทว่าเมื่อเห็นสตรีผู้หนึ่งที่ยืนรอฉันอยู่

ในต�าหนักก็ท�าให้ฉันถึงกับประหลาดใจอย่างยิ่ง

"อุนจีรึ"

พอเห็นอุนจที�าหน้าล�าบากใจ ฉันจึงหันไปมองรอบๆ นางในหลายคน

ก�าลังจ้องมองเราอยู่ ฉันจึงพาอุนจีเข้ามาในห้อง 
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10 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 3

"เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกัน แล้วชุดนี่คืออะไร"

เมื่ออยู่ด้วยกันตามล�าพัง อุนจีก็ฉีกยิ้มอย่างดีใจ

"องค์ชายจองวอนทรงช่วยเหลือเจ้าค่ะ"

"ช่วยอย่างนั้นรึ"

"องค์ชายจองวอนทรงบอกคนอ่ืนว่าหม่อมฉันเป็นผู้ติดตามของ 

ฮังอานิมมาจากบ้านเดิม และทรงขอร้องให้พระพันปีช่วยแต่งตั้งหม่อมฉัน

ให้เป็นซังกุงเพื่อมาคอยดูแลฮังอานิมเจ้าค่ะ"

"องค์ชายจองวอนน่ะรึ"

ท้ังท่ีต่อหน้าฉันองค์ชายจองวอนพูดด้วยน�้าเสียงเย็นชาใส่ฉัน แต ่

ลบัหลงัเขากลบัแอบช่วยเหลอืฉันอยู่ เขายังคงใส่ใจฉันในมมุท่ีฉันมองไม่เห็น 

เหมือนทุกครั้ง

ช่วงเวลาห้าปีท่ีอยู่ด้วยกันท่ีเชจู เขากลายเป็นเพ่ือนแท้และเพ่ือน 

ท่ีดีท่ีสุดของฉัน หากเขาคิดกับฉันเหมือนท่ีฉันคิดกับเขาก็คงจะดี แต่

อย่างไรการท่ีเขาส่งอุนจีมาช่วยดูแลฉันอาจจะเป็นการช่วยเหลือใน 

ฐานะเพื่อนก็ได้นะ 

"เจ้าค่ะฮังอานิม ไม่ใช่สิ ตอนนี้เป็นพระสนมวอนบินแล้วสินะเพคะ"

"ไม่เป็นไรหรอก เวลาอยู่กันสองคนก็เรียกข้าแบบเดิมเถอะนะ"

ฉันยิ้ม แต่อุนจีกลับรีบโบกไม้โบกมือปฏิเสธ

"ไม่ได้เดด็ขาดเพคะ! องค์ชายจองวอนเองกท็รงฝากมาบอกพระสนม

ด้วยเพคะว่าให้ระวังตัว บางทีอาจจะมีคนพูดว่าพระสนมเคยเป็นนางใน 

มาก่อนเพคะ"

"หมายความว่าอย่างไรกัน"

"คนอาจจะพูดว่าพระสนมวอนบินหน้าเหมือนนางในคิมน่ะสิเพคะ"

"แต่ข้าก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู ่โดยปิดบังใบหน้าของตนเองไป 

ตลอดชีวิตได้ไม่ใช่รึ หากมีค�าพูดเหล่านั้นออกมา ข้าก็แค่บอกว่าเป็น 
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ญาติห่างๆ กันก็ได้นี่"

"อย่างไรก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะเพคะพระสนม" อุนจีดูหวาดระแวง

ย่ิงกว่าฉันมาก ทว่าจู่ๆ นางก็มองส�ารวจฉันเล็กน้อย และท�าหน้าเหมือน 

คิดอะไรออก

"เอ...แต่ต่อให้มีข่าวลือออกมา ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะเพคะ"

"อย่างไรรึ"

"พระสนมก็แค่วางตัวให้ดูสุภาพและเรียบร้อยมากๆ ก็พอแล้วเพคะ 

เพราะไม่ว่าใครก็ไม่รูห้รอกเพคะว่าพระสนมจะเป็นคนคนเดยีวกบันางในคมิ

จอมซุ่มซ่าม"

"อะไรกัน ซุ่มซ่ามอย่างน้ันรึ อุนจี เจ้านี่!" ฉันท�าท่าจะจ๊ักจี้อุนจี  

แต่แล้วก็ต้องหยุดชะงัก เพราะนึกถึงใครอีกคนท่ีเคยหยอกล้อกันแบบนี้ 

อยู่บ่อยๆ

"ถ้ามียองฮงัอานมิอยู่ด้วยกค็งจะดนีะเพคะ" อุนจกีค็ดิเช่นเดยีวกบัฉัน

"ถ้ามียองรูว่้าข้าได้เป็นพระสนมของฝ่าบาท เจ้าว่ามียองจะดใีจหรอืไม่"

"พระสนมเพคะ" อุนจีเอ่ยเรียกฉัน สีหน้าหม่นลงเล็กน้อย ก่อนจะ 

แย้มยิ้มบาง "แน่นอนสิเพคะ"

มียองชอบฮน นางเฝ้าแอบมองเขาโดยไม่สนต่อความหนาวเหน็บ 

แม้ว่าจะได้มองจากที่ไกลๆ นางก็พอใจและมีความสุขมากแล้ว 

ทั้งที่ฉันรู้หัวใจของมียอง แต่ฉันก็ไม่สามารถเล่าความจริงออกไปได้

ว่าฉันกับฮนรักกัน และตอนท่ีฉันตัดสินใจจะเล่าความจริงให้ฟัง ฉันก ็

ถูกเนรเทศไปเชจูเสียก่อน เม่ือกลับมาอีกครั้ง มียองก็จากไปโดยท่ีฉัน 

ไม่ทันได้บอก

ถ้ามียองไม่ตาย วันนี้เราสามคนจะได้อยู่ด้วยกันตรงนี้หรือเปล่า  

มียองจะดีใจเมื่อได้รู้ว่าฉันได้เป็นพระสนมของฮนหรือไม่

"มียองฮังอานิมน่ะเป็นคนดีมากเลยนะเพคะ ต้องดีใจกับพระสนม 
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12 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 3

ด้วยความจริงใจอย่างแน่นอนเพคะ" อุนจีคงรู้ว่าฉันไม่สบายใจจึงพูดเช่นนี้

ออกมา

"อย่างนั้นรึ"

อุนจจีบัมอืท้ังสองข้างของฉันแน่น "เพคะพระสนม พระสนมเองกต้็อง

มีความสุขเพื่อมียองฮังอานิมด้วยนะเพคะ ต้องอยู่กับฝ่าบาทไปนานๆ  

ร้อยปีเลยนะเพคะ"

"อืม ข้าสัญญา"

ฉันพยายามยิ้มกว้างเพื่อไม่ให้น�้าตาไหลรินออกมา 

"อุนจี คืนนี้พวกเราเม้าท์กันท้ังคืนกันเถอะนะ ตอนนี้เจ้าเป็นซังกุง 

ส่วนตัวของข้าแล้ว มาคุยเล่นกับข้าทั้งคืนคงไม่เป็นไรใช่ไหม"

อุนจีถึงกับตาโตด้วยความตกใจ "วันนี้ไม่ได้หรอกเพคะ"

"ท�าไมเล่า มีอะไรรึ"

"พระสนมลืมไปแล้วรึเพคะว่าวันนี้คือวันอะไร"

"วันอะไร...ก็วันพิธีของข้า..." ฉันเอ่ยตอบพลางมองอุนจี

"คืนนีฝ่้าบาทจะเสดจ็มาบรรทมท่ีนีน่ะเพคะ" อนุจเีอ่ยเตอืนฉันในท่ีสดุ

"เอ่อ...จริงด้วย"

พอนึกข้ึนได้ ฉันก็หันไปมองรอบห้อง เตียงถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงท้ัง 

ผ้าปู หมอน ผ้าห่ม แม้กระทั่งเทียนที่วางอยู่บนหัวนอนยังเป็นเทียนสีแดง 

จึงท�าให้ทั่วทั้งห้องเต็มไปด้วยสีแดง 

"มาเตรียมตัวกันเพคะ"

อุนจีเริ่มจับฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใหม่ แต่ยังคงต้องใส ่

วิกผมอันใหญ่โตและปิ่นปักผมอันหนักอึ้งเหมือนเดิม

"อุนจี ข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะ"

"อดทนอีกหน่อยนะเพคะ"

ตอนนี้ฉันคอจะหักอยู่แล้ว ฉันอยากถอดวิกผมนี้แล้วเขว้ียงลงพ้ืน 
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เดี๋ยวนี้เลย 

"พระสนมวอนบินเพคะ ฝ่าบาทเสด็จแล้วเพคะ"

เสียงแจ้งเตือนท�าให้อุนจีละมือที่ก�าลังประคองวิกของฉันออกไป

"พระสนมวอนบิน หม่อมฉันขอตัวก่อนนะเพคะ" อุนจีโค้งค�านับ 

แล้วเดินออกไป 

ฉันจึงรีบยกมือขึ้นประคองวิกผมเอาไว้อย่างทุลักทุเล ระหว่างนั้นฮน 

ก็เข้ามาพอดี แต่พอเห็นท่าทางเงอะงะของฉัน ฮนก็ระเบิดหัวเราะออกมา

"ฮ่าๆ" 

"ฮน!"

"ท่าทางเจ้าดูตลกมากเลย คาเชและปิ่นคงหนักมากสินะ ฮ่าๆ"

"หยุดหัวเราะแล้วเข้ามาช่วยเดี๋ยวนี้เลย!"

เขาเข้ามาช่วยเอาปิ่นและวิกออกในขณะที่ใบหน้ายังคงเปื้อนยิ้ม 

"หนักชะมัดเลย หวังว่าข้าจะไม่ต้องใส่มันอีกนะ" ฉันบ่นกระปอด

กระแปด 

"คยองมิน ตอนนีเ้จ้าคอืพระสนมวอนบินของข้า ซ่ึงข้าตัง้ใจแล้วว่าจะ

มอบต�าแหน่งพระสนมอันสูงสุดน้ีให้เจ้าเพียงผู้เดียว ดังนั้นหลังจากนี้เจ้า 

จะต้องไปร่วมงานพิธีมากมาย และเจ้าต้องใส่เต็มยศเยี่ยงนี้..."

"ข้าต้องไปร่วมงานด้วยหรือ"

"เจ้าจ�าตอนที่พระสนมอินบินยังอยู่ที่นี่ได้หรือไม่"

ฉันนึกถึงสมัยท่ีฉันยังใช้ชีวิตในฐานะนางในของพระสนมอินบิน  

ฉันจ�าได้ว่าเห็นพระสนมอินบินต้องแต่งตัวเต็มยศเพ่ือเข้าร่วมพิธีต่างๆ  

บ่อยมาก ยิ่งไปกว่านั้นแม้จะเป็นวันที่ไม่มีพิธี พระสนมอินบินก็ยังแต่งตัว

สวยงามพร้อมใส่วิกที่ใหญ่โตตลอดเวลา 

"ไม่นะ ข้าไม่อยากเป็นพระสนมต�าแหน่งสูงสุดแล้ว มีพระสนม

ต�าแหน่งอื่นที่ไม่ต้องใส่คาเชไหม"
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ทันใดนั้นเองฮนก็ดึงฉันเข้าไปกอด แล้วตอนนั้นกลิ่นหอมหวานก็ 

ลอยมาแตะจมูกฉัน พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นหยกช้ินเล็กท่ีห้อยด้วยเส้นไหม 

สีแดงก�าลังแกว่งไปมาอยู่ตรงหน้าฉัน

"นี่มัน..."

"หยกคู่แห่งอวี๋เถียน" ฮนเอ่ยพลางหัวเราะและวางหยกนั้นใส่ในมือ

ของฉัน

อวีเ๋ถยีนหรอืโคตนั เป็นอาณาจกัรโบราณอยู่ในซินเจยีง ท่ีนัน่มีช่ือเสยีง

เรือ่งการผลติหยก ซ่ึงท่ีโชซอนไม่มีหยก ดงันัน้จึงต้องน�าเข้าหยกมาจากจนี 

"ข้ามอบให้เจ้า"

ฉันขยับออกจากอ้อมกอดของเขาแล้วจ้องมองหยกด้วยแววตา 

อยากรูอ้ยากเห็น แล้วตวัอักษรท่ีแกะสลกัเอาไว้ท่ีด้านหลงัของหยกกป็รากฏ

สู่สายตา

'พระสนมวอนบิน ตระกูลคิม'

"พระสนมวอนบิน ตระกูลคิมรึ" ฉันหันไปมองฮน "หมายถึงข้ารึ"

"หากไม่ได้หมายถึงเจ้า แล้วจะหมายถึงใครกันเล่า"

ฉันเป็นพระสนมวอนบินในฐานะท่ีเป็นบุตรบุญธรรมของตระกูลโน  

จึงไม่มีทางใช้ตระกูลคิมซึ่งเป็นนามสกุลจริงๆ ของฉันได้ 

"เจ้าเข้าวงัมาในฐานะบุตรบุญธรรมของตระกลูโนด้วยความจ�าเป็น แต่

อย่างไรเจ้าก็เป็นคนของตระกูลคิมมิใช่รึ"

"ใช่"

"เจ้าต้องท้ิงวงศ์ตระกูลเพื่อมาอยู่เคียงข้างข้า ถึงแม้ว่าทุกคนในวังนี้

จะเข้าใจว่านางในคมิคยองมนิตายไปแล้ว แต่ข้าก็ไม่เคยลมืว่าเจ้าคือคนของ

ตระกูลคิม และไม่เคยลืมว่าเจ้าถูกเนรเทศไปเชจูก็เพื่อข้า ข้าจึงแกะสลัก

ตระกูลที่แท้จริงของเจ้าเอาไว้บนหยกนี้"

"ขอบใจนะฮน"
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ฉันก�าหยกเอาไว้ในมือ ทันใดนั้นกลิ่นหอมก็โชยออกมาแรงย่ิงข้ึน  

ฉันจึงน�าหยกมาจ่อที่จมูก 

"กลิ่นหอมไหม"

"หอมสิ กลิ่นเหมือนช็อกโกแลตเลย..."

ทันใดนั้นฉันก็ชะงัก เพราะรู้สึกเหมือนเคยได้กลิ่นแบบนี้จากท่ีไหน 

สักแห่ง

"ชอโกแลรึ"

"เอ่อ กลิ่นของน�้าหวานน่ะ" ฉันลืมไปว่าฮนไม่รู้จักช็อกโกแลต

"นี่คือหยกมีกลิ่น ซึ่งที่โชซอนมีแค่สองชิ้นเท่านั้น"

"สองชิ้นรึ จริงสิ มันคือหยกคู่นี่นา แล้วอีกชิ้นอยู่ไหนรึ"

"หยกคู ่แห่งอวี๋ เถียนนี้เดิมเป็นของเสด็จพ่อของข้า เสด็จพ่อ

พระราชทานช้ินหนึง่ให้พระสนมกงบินท่านแม่ของข้า ซ่ึงท่านแม่ได้สลกัช่ือ

ของข้าลงบนหยก แล้วประทานให้ข้าเก็บเอาไว้ติดตัว" 

ค�าพูดนั้นท�าให้ฉันแน่ใจว่าหยกชิ้นนี้ไม่ใช่หยกช้ินท่ีฮนได้มาจากแม่

ของเขา เพราะหยกชิ้นนั้นต้องสลักช่ือของเขา ไม่ใช่ 'พระสนมวอนบิน  

ตระกูลคิม'

"ถ้าเช่นนั้นหยกชิ้นนี้คือหยกอีกชิ้นอย่างนั้นรึ"

"ถูกต้อง ข้าได้รับหยกชิ้นนี้มาหลังจากที่เสด็จพ่อสวรรคต"

หากหยกช้ินนี้ท่ีมีช่ือของฉันกับหยกอีกช้ินท่ีมีช่ือของเขาได้คู ่กัน  

มันจะดีแค่ไหนกันนะ 

"แล้วหยกที่พระสนมกงบินประทานให้อยู่ที่ไหนรึ"

ฮนย้ิมอย่างขมข่ืนก่อนตอบ "ปกตข้ิาพกหยกช้ินนัน้ตดิตวัเอาไว้เสมอ 

จนข้าท�ามันหักครึ่งและครึ่งหนึ่งหายไปในระหว่างการต่อสู้กับทหารญ่ีปุ่น 

แต่แล้วข้าก็ได้หยกครึ่งที่หายไปกลับคืนมาอย่างไม่คาดคิด" 

ฉันนึกถึงวันท่ีได้เจอกับฮนเป็นครั้งแรก ดวงตาของเขาท่ีจ้องมอง 
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หยกหักครึ่งตรงโต๊ะกินข้าวนั้นดูเศร้าสร้อยมาก 

"อย่างไม่คาดคิดอย่างนั้นรึ"

"ใช่ ข้าได้มาจากพระพันปี"

แล้ววินาทีนั้นฉันก็นึกออกว่าเคยได้กลิ่นแบบนี้ท่ีไหน จากต�าหนัก 

พระพันปีนี่เอง ตอนนั้นฉันหยิบหยกที่องค์ชายยองชังท�าตกพื้น กลิ่นหอม

ที่ออกมาจากหยกในตอนนั้นคือกลิ่นเดียวกัน แม้จะไม่เห็นตัวอักษรที่สลัก

อยู่บนหยกชิ้นนั้น แต่ฉันก็แน่ใจว่าเป็นหยกที่คู่กันกับชิ้นนี้อย่างแน่นอน

"พระพันปีคืนหยกหักครึ่งให้แก่ข้าตอนท่ีพระนางเสด็จเข้าวังมา 

คัดเลือกตัวก่อนจะได้เป็นพระมเหสี พระนางตรัสว่าพระนางทรงเก็บรักษา

หยกช้ินนั้นมาหลายปี มันเป็นเรื่องเหลือเช่ือท่ีหยกของท่านแม่ไปอยู่ท่ี 

พระพันปี แต่แล้วตอนนี้... มันก็หายไปอีกครั้ง"

"หายไปอีกครั้งรึ"

"พระมเหสขีองข้าเห็นว่าหยกชิน้นัน้หักเป็นสองท่อน จงึอาสาน�าไปซ่อม  

แต่ภายหลังนางก็มาบอกว่าท�าหยกหาย ข้าเสียใจยิ่งนัก" 

"หายไปเมื่อไหร่"

"ห้าวันก่อนที่เสด็จพ่อจะสวรรคต"

ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าตอนนี้หยกท่ีหายไปอยู่ท่ีพระพันปี 

อย่างนั้นหรือ พระพันปีเป็นคนขโมยไปอย่างนั้นหรือ ไม่มีทางเป็นไปได้ 

เพราะนางเป็นคนคืนหยกให้ฮนกับมือ แล้วจะขโมยกลับไปท�าไมอีกล่ะ

ขณะท่ีฉันก�าลังครุ่นคิดหาความเช่ือมโยง ฮนก็เข้ามากอดเอวฉัน  

จากนั้นก็คลายเชือกที่เสื้อของฉันออก

"ฮะ...ฮน..."

"เจ้าลืมไปแล้วรึว่าวันนี้คือวันอะไร"

ฉันเอาแต่ครุ่นคิดถึงเรื่องหยกจนลืมไปเสียสนิทว่าวันนี้คือวันส่งตัว 

เข้าหอ แต่ยังไม่ทันได้ต้ังตัว รมิฝีปากของเขากส็มัผสักบัรมิฝีปากของฉันแล้ว 
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ระหว่างนั้นมือของเขาก็ค ่อยๆ ปลดเสื้อออกจนเผยให้เห็นไหล่อัน 

เปลือยเปล่า แล้วสายตาของเขาก็จ้องมองท่ีแผลเป็นตรงหัวไหล่ มันคือ 

รอยแผลเป็นที่เกิดจากการถูกเสือตะปบ

ฮนลูบรอยแผลเป็นเบาๆ ภายใต้แสงเทียนก่อนจะเอ่ยถาม

"ข้ารูว่้าเจ้ามีรอยแผลเป็นอยู่ตรงนี ้แต่เจ้าได้บาดแผลนีม้าอย่างไรกนั"

นี่เป็นครั้งแรกท่ีเขาเอ่ยถามถึงบาดแผลนี้ ฉันจึงไม่รู้ว่าควรจะเล่า

ความจริงให้เขาฟังดีหรือเปล่า เพราะตอนที่ได้พบกันครั้งแรกที่นี่ ฉันเป็น

นางในของพระสนมอินบิน เขาไม่รู้ว่าฉันเคยเป็นซังกุงพระพี่เลี้ยงของจง 

และไม่รู้ว่าองค์ชายจองวอนเคยขอให้ฉันไปเป็นพระสนม 

ส�าหรับฮนแล้ว องค์ชายจองวอนคือน้องชายท่ีรักมาก องค์ชาย 

จองวอนออกรับว่าเด็กในท้องของฉันคือลูกของตนเองเพื่อปกป้องฮน และ

การท่ีพระสนมอินบินยังมีชีวิตรอดหลังจากฮนข้ึนครองราชย์ก็น่าจะเป็น

เพราะบุญคุณขององค์ชายจองวอนที่มีต่อฮนก็ได้

แต่ถ้าฮนได้รูว่้าการเสยีสละชีวติท่ีองค์ชายจองวอนเลอืกนัน้ องค์ชาย

จองวอนท�าเพือ่ฉัน ไม่ใช่เพือ่เขา ความสมัพนัธ์ของพีน้่องจะแตกร้าวไหมนะ 

"คยองมิน"

เสียงเรียกของฮนท�าให้สติของฉันคืนกลับมา 

"นานมากแล้ว ตั้งแต่ข้าเป็นเด็ก"

"หากท้ิงรอยแผลเป็นเอาไว้ใหญ่ขนาดนี้ ตอนเกิดแผลคงเจ็บหนัก 

มากเลยใช่หรือไม่"

"เจ็บหนักมาก แต่ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้ว ท�าไม น่าเกลียดรึ"

แล้วค�าตอบส�าหรับค�าถามนั้นก็คือการจรดริมฝีปากลงบนรอย 

แผลเป็นนั้น ฉันเริ่มสั่นสะท้านท่ีรอยแผลเป็นราวกับว่าความเจ็บปวดท่ี 

เคยลืมเลือนไปแล้วได้ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 

"ฮน..."
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ฮนละริมฝีปากจากแผลเป็นแล้วมองหน้าของฉัน ดวงตาของเขา 

ดูเศร้ากว่าฉันที่เป็นเจ้าของบาดแผลเสียอีก 

"ต่อไปนี้ข้าจะไม่ท�าให้ร่างกายของเจ้ามีรอยแผลแม้แต่น้อย ข้า 

ให้ค�ามั่น"

พอพูดจบ เขาก็ก้มลงมาจูบที่ซอกคอของฉัน

"ไหนฝ่าบาทให้ค�าม่ันว่าจะไม่ท�าให้ร่างกายของหม่อมฉันมีรอยแผล

แม้แต่น้อย แต่หากฝ่าบาทสัมผัสผิวของหม่อมฉันเช่นนี้ ผิวของหม่อมฉัน

จะเกิดรอยได้นะเพคะ"

"คืนนี้ยังอีกยาวนาน ดูซิว่าข้าจะท�าให้เจ้าเกิดรอยแผลแม้แต่น้อย 

หรือไม่ และเจ้าจะอดทนต่อการสัมผัสจากริมฝีปากของข้าไปได้นาน 

สักแค่ไหน"

เขาหันไปดับเทียนที่หัวนอน แล้วค�่าคืนก็ด�าเนินไปอย่างยาวนาน... 

ฉันต้องไปต�าหนกัพระพนัปีตัง้แต่เช้ามืดเพ่ือท�าพิธถีวายความเคารพ

"เมื่อคืนเจ้าฝันดีหรือไม่"

"เพคะพระพันปี"

ทันทีที่ตอบออกไป พระพันปีก็ระเบิดเสียงหัวเราะ

"บยอนซังกุงได้ยินหรือไม่ เมื่อคืนพระสนมวอนบินฝันดี"

ค�าพูดนั้นท�าให้นางในของต�าหนักพระพันปีพากันแย้มยิ้ม 

"พระสนมวอนบินฝันดี ก็หมายความว่าคงจะมีข่าวดีเร็วๆ นี้สินะ"

พระพันปีส่งเสียงหัวเราะขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนจะยกมือไล่นางในทุกคน

ออกไป ภายในห้องจึงเหลือเพียงแค่บยอนซังกุง อุนจีและฉันเท่านั้น

"เจ้าคือซังกุงแห่งต�าหนักพระสนมวอนบินรึ"

พอพระพันปีหันไปถาม อุนจีก็โค้งศีรษะอย่างสุภาพก่อนตอบออกไป

"เพคะพระพันปี หม่อมฉันอุนซังกุงเพคะ"
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"อุนซังกุงรึ... เจ้าคือคนที่องค์ชายจองวอนแนะน�ามาสินะ"

"เพคะพระพันปี"

"ดีเลย ต่อไปเจ้าจงคอยช่วยเหลือพระสนมวอนบินด้วยความ 

จงรักภักดี"

ระหว่างท่ีพระพนัปีก�าลงัพดูคยุกบัอุนจนีัน้ ฉันกน็กึถงึหยกท่ีฮนให้ฉัน

เม่ือคืน ฉันอยากยืนยันให้แน่ใจว่าหยกอีกช้ินท่ีหายไปนั้นอยู่ท่ีพระพันป ี

ตามที่ฉันเห็นจริงๆ แม้จะไม่รู้ว่าพระพันปีได้หยกชิ้นนั้นมาได้อย่างไร แต่

ถ้าหากเป็นหยกชิ้นนั้นของพระสนมกงบิน มันก็ควรกลับไปหาฮน

ฉันรอจนอุนจีกับพระพันปีคุยกันเสร็จจึงค่อยเอ่ยปากออกไป  

"พระพันปีเพคะ"

"ว่าอย่างไร พระสนมวอนบิน"

"หม่อมฉันมีเรื่องจะกราบทูลเพคะ"

"ว่ามาสิ"

"หม่อมฉันขอให้ห้องนี้เหลือเพียงแค่หม่อมฉันและพระองค์เพคะ"

สีหน้าและน�้าเสียงท่ีจริงจังของฉันท�าให้พระพันปีท�าหน้าตกใจ  

นางจึงรีบสั่งให้บยอนซังกุงและอุนจีออกไป 

"พระพันปีเพคะ"

หลังจากท่ีห้องนี้เหลือเพียงแค่ฉันกับนาง ฉันก็ตั้งสติและรวบรวม

ความกล้า

"ว่าอย่างไร คยองมิน"

"ครั้งก่อนหม่อมฉันเห็นหยกที่มีกลิ่นหอมที่ต�าหนักของพระพันปี" 

ค�าว่า 'หยกมีกลิ่นหอม' ท�าให้ดวงตาของพระพันปีสั่นไหวเล็กน้อย 

ฉันจึงแน่ใจได้ทันทีว่านางรู้เรื่องนี้

"ข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรอยู่"

ค�าพูดของพระพันปีคือหนึ่งในปฏิกิริยาท่ีฉันคาดเดาเอาไว้แล้ว แต ่
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ถึงอย่างนั้นมันก็ท�าให้ฉันนิ่งอึ้งไปพักใหญ่

"หากเจ้ามาหาข้าเพื่อพูดคุยในเรื่องที่ข้าไม่เข้าใจ หลังจากนี้ไปเจ้าก็

ไม่ต้องมาเหยียบต�าหนักของข้าอีก" พระพันปีนั่งตัวตรงและพูดปฏิเสธฉัน

อย่างหนักแน่น 

"พระพันปีเพคะ หยกช้ินนั้นเป็นหยกของฝ่าบาทมิใช่หรือเพคะ  

ถ้าอย่างนั้นพระพันปีได้หยกชิ้นนั้นมาได้อย่างไรเพคะ"

"เจ้า...เจ้ารู้ด้วยรึว่าหยกนั้นเป็นของฝ่าบาท" พระพันปีเบิกตากว้าง

ด้วยความตกใจ 

"เพคะ นอกจากนั้นหม่อมฉันยังรู ้ด้วยว่าพระสนมกงบินเป็นคน

ประทานหยกชิ้นนั้นให้ฝ่าบาท มันจึงมีความส�าคัญกับฝ่าบาทมากเพคะ"

"พระสนมกงบินรึ..."

ดูเหมือนพระพันปีจะไม่รู้ว่าเจ้าของหยกที่แท้จริงคือพระสนมกงบิน

"พระพันปีได้หยกนั้นมาจากไหนหรือเพคะ"

"เจ้าพูดเองไม่ใช่รึว่าหยกนั้นเป็นของฝ่าบาท ข้าก็ต้องได้มาจาก 

ฝ่าบาทน่ะสิ ท�าไมเจ้าต้องมาซักไซ้ไล่เลียงข้าเช่นนี้ด้วย"

"หม่อมฉันได้ยินมาว่าพระพนัปีทรงเกบ็หยกช้ินนี้ได้และทรงเกบ็เอาไว้ 

อยู่นาน..."

"เจ้าได้ยินเรื่องนี้จากฝ่าบาทอย่างนั้นรึ"

"เพคะ"

พระพันปีนิ่งเงียบไปก่อนจะเปิดปากพูดราวกับตัดสินใจได้ 

"ถูกต้อง ช่วงท่ีเกิดสงครามท่ีฮเว-รยอง เมืองฮัมคยอง ตอนนั้นข้า

หลงทางกับท่านพ่อ ฝ่าบาทผู้ซ่ึงยังทรงเป็นองค์ชายรัชทายาทในตอนนั้น

ทรงช่วยชีวิตข้าจากทหารญ่ีปุ่น การต่อสู้ท�าให้หยกท่ีห้อยอยู่ท่ีเอวของ 

ฝ่าบาทหักครึ่ง ข้าจึงเก็บหยกครึ่งซีกนั้นเอาไว้และเก็บรักษาเป็นอย่างดี" 

ค�าพูดของพระพันปีท�าให้ฉันนึกถึงค�าพูดของฮนท่ีเคยเล่าเรื่อง 
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ช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท่ีฮเว-รยอง ซ่ึงฉันเองก็เคยเห็นเด็กผู้หญิง 

คนนั้นด้วยตาของตัวเองในปี 1592 ตอนท่ีฉันข้ามเวลามาตามหาพ่อ  

เด็กผู้หญิงคนนั้นคือเด็กที่พ่อเสี่ยงชีวิตตัวเองเข้าไปช่วย 

อินนา!

"ขอพระราชทานอภยันะเพคะ พระนามเดมิของพระพันปีคอื...อนินา

ใช่หรือไม่เพคะ"

"เจ้ารู้ได้อย่างไรกัน"

ทันใดนั้นเองใบหน้าของคิมเจนัมพ่อของพระพันปีท่ีสวมชุดพิธีการ 

สีแดงท่ีฉันได้เห็นในพระราชพิธีอภิเษกสมรสก็ซ้อนทับกับใบหน้าของ 

คิมเจนัมในปี 1592 ที่วิ่งตามหาลูกสาวในชุดขุนนางธรรมดา

"พระพันปี...ทรงเป็นเด็กผู้หญิงท่ีท่านพ่อของหม่อมฉันช่วยชีวิต 

เอาไว้..."

"ท่านพ่อรึ ข้าได้ยินว่าเจ้าเป็นเด็กก�าพร้าไม่ใช่รึ"

ฉันพยายามกลั้นน�้าตาท่ีพร้อมจะพรั่งพรูออกมา แล้วเอ่ยถามต่อไป 

"ทรงจ�าวันนั้นได้ไหมเพคะ"

"แน่นอน ข้าจ�าได้แม่นทีเดียว"

"วันนั้น นอกจากฝ่าบาทแล้วยังมีชายอีกคนท่ีช่วยชีวิตพระพันปี  

ชายคนนั้นมีหน้าตาคล้ายคนต่างเมือง..." น�้าเสียงของฉันเริ่มสั่น

"เจ้ารู้ละเอียดถึงขนาดนั้นได้อย่างไร"

"ชายคนนั้นคือท่านพ่อของหม่อมฉันเองเพคะ" แล้วฉันก็ไม่อาจ 

กลั้นน�้าตาเอาไว้ได้อีก 

"ให้ตายส.ิ..ข้าจ�าได้แม่นย�าว่าคนท่ีช่วยชีวิตข้าในตอนนัน้เสยีชีวิต แต่

ข้าไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของท่านผู้นั้น ข้า...ข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยท่ี 

ท่านพ่อของเจ้าต้องเสียชีวิตเพราะข้า"

ฉันไม่เพียงแค่สูญเสียพ่อไป แต่เรื่องในวันนั้นท�าให้ชีวิตของฉัน 
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เปลี่ยนไปเลยต่างหาก ในวันนั้นพ่อเลือกเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือ

คนสองคนเอาไว้ โดยส่งฮนไปยังอนาคต และช่วยชีวิตพระพันปีในวัยเด็ก 

ถ้าตอนนั้นพระพันปีในวัยเด็กไม่ได้อยู่ตรงนั้น พ่อก็คงจะไม่ส่งฮนไป 

ยังอนาคตเช่นนี้ 

"เร่ืองในอดตีไม่ได้เปลีย่นแปลงชะตาชีวิตของข้าเพียงแค่ผูเ้ดยีวสนิะ"

พระพันปีพูดพลางลุกข้ึนไปหยิบหีบประดับมุกแล้วยื่นให้ฉัน พอฉัน

เปิดออกดูก็พบกับหยกหักสองซีก ฉันจึงน�ามันมาประกบกัน 

'องค์ชายควังแฮ ฮน' 

ตวัอักษรท่ีถกูสลกัไว้บนหยกยืนยันได้ว่านีค่อืหยกของพระสนมกงบินจรงิๆ

"หลังจากวันนั้น ข้าก็เก็บหยกครึ่งซีกนี้เอาไว้กับตัวและกับใจของข้า 

ฝ่าบาททรงช่วยชีวิตข้าเอาไว้ ข้าจึงต้ังม่ันว่าจะตอบแทนพระคุณโดย 

น�าหยกหักครึ่งนี้ไปคืนพระองค์ให้ได้ และในท่ีสุดข้าก็ท�าส�าเร็จ ข้าได้คืน 

ให้ฝ่าบาทแล้ว"

พระพันปีเงยหน้ามองฉัน

"ตอนนีข้้าได้รูแ้ล้วว่าการท่ีเจ้าได้มาเป็นบุตรบุญธรรมของญาตข้ิานัน้

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นโชคชะตาลิขิต แม้การช่วยเหลือนี้อาจจะทดแทน

กับการท่ีเจ้าสูญเสียท่านพ่อไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ถือว่าข้าได้ช่วยเหลือ 

ให้เจ้าได้เข้ามาเป็นสนมเคียงคู่ฝ่าบาท"

"เป็นพระมหากรุณาธิคุณเพคะ พระพันปี"

"เจ้าไม่โกรธแค้นข้าใช่หรือไม่"

"ไม่เลยเพคะ ตอนนัน้พระพนัปีทรงตกอยูใ่นอันตราย เป็นเรือ่งถกูต้องแล้ว 

ที่ท่านพ่อต้องเข้าไปช่วยเพคะ"

"ขอบใจนะคยองมิน ขอบใจมาก"

"ไม่เป็นไรเพคะ แต่พระพันปีตรัสว่าทรงคืนให้ฝ่าบาทไปแล้ว เหตุใด

หยกสองซีกนี้จึงยังอยู่ที่พระพันปีล่ะเพคะ"
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"ข้าคืนให้ฝ่าบาทไปแล้ว แต่ฝ่าบาทพระราชทานกลับคืนมาให้ข้า 

อีกครั้ง"

ค�าพูดของพระพันปีท�าให้ฉันเกิดความสงสัย "หม่อมฉันถามได้ไหม

เพคะว่าฝ่าบาทพระราชทานให้พระพันปีอีกครั้งเมื่อไร"

พระพันปีนิ่งเงียบไปนาน นางคงก�าลังครุ่นคิดว่าควรตอบค�าถามฉัน

ดีหรือเปล่า แต่แล้วในที่สุดนางก็ตอบออกมา 

"คืนท่ีพระเจ้าซอนโจสวรรคต ตอนนั้นฝ่าบาททรงให้แกชีน�าหยก 

สองซีกนี้มาให้ข้าที่ต�าหนัก"

ฉันไม่เชื่อเด็ดขาด ระหว่างฮนกับพระพันปี ต้องมีใครสักคนที่โกหก

แน่นอน แต่ฉันแน่ใจว่าฮนไม่มีทางโกหก เพราะหยกชิ้นนี้เป็นของท่ี 

พระสนมกงบินให้ฮน อีกท้ังบนหยกยังสลักช่ือเขาเอาไว้อีก เขาไม่มีทาง 

น�าหยกที่ได้กลับคืนมาแล้วไปให้ผู้อื่นอีกครั้งหรอก

และฉันมีความรูส้กึว่าพระพนัปีไม่โกหก ส�าหรบันางแล้วหยกช้ินนีค้อื

สัญลักษณ์แห่งการทดแทนบุญคุณ แต่ตั้งแต่วินาทีท่ีนางคืนหยกครึ่งซีก 

ให้แก่ฮนก็เท่ากับว่านางหมดภาระในการเก็บรักษาหยกนี้แล้ว ท่ีส�าคัญ 

นางไม่น่าจะโกหกฉัน เพราะนางรู้ดีว่าฉันต้องน�าไปบอกฮนแน่ๆ 

ถ้าฮนกับพระพันปีไม่ได้โกหก แล้วใครล่ะที่โกหก 

ทันใดนั้นฉันก็นึกถึงค�าพูดของฮนท่ีบอกว่าพระมเหสีน�าหยกสองซีก

ไปซ่อมแล้วท�าหาย ถ้าอย่างนัน้พระมเหสกีน่็าจะเป็นคนกลางท่ีท�าให้ฮนกบั

พระพันปีรับรู ้เรื่องราวต่างกัน หากนางเป็นคนสั่งให้แกชี คิมซังกุง 

แห่งต�าหนักน�าหยกสองซีกนั้นไปให้พระพันปีโดยอ้างว่าฮนเป็นคนสั่ง แล้ว

ท�าไมคนท่ีได้รับหยกสองซีกนั้นต้องเป็นพระพันปีล่ะ แล้วท�าไมต้องเป็น 

คืนที่พระเจ้าซอนโจสวรรคตด้วย 

ในทางประวตัศิาสตร์นัน้ยงัมีข้อถกเถยีงมากมายเกีย่วกบัการสวรรคต

ของพระเจ้าซอนโจ บ้างก็ว่าก่อนพระเจ้าซอนโจสวรรคต พระเจ้าซอนโจ 
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ได้สัง่เสยีกบัพระพนัปีอินมกว่าให้ฮนพ้นจากการเป็นองค์ชายรชัทายาท และ

ยกบัลลงัก์ให้องค์ชายยองชังแทน โดยท่ีพระพนัปีจะต้องเป็นผูส้�าเรจ็ราชการแทน 

จนกว่าองค์ชายยองชังจะเติบใหญ่ 

ถ้าค�าสัง่เสยีนัน้มอียู่จรงิ และฮนได้รบัรู ้ฮนจะต้องปลดตวัเองออกจาก

ต�าแหน่ง และยกบัลลังก์ให้องค์ชายยองชังแน่นอน ฉันม่ันใจ แต่ถ้าเป็น 

พระมเหสีล่ะก็ นางจะไม่มีวันให้เกิดเรื่องอย่างนั้นแน่ๆ เพราะนางเคย 

บอกว่าอยากให้ฮนได้ขึน้ครองราชย์เพือ่ผลประโยชน์ของวงศ์ตระกลูนางเอง 

พระมเหสีคงจะรู้ว่าหยกนี้เปรียบเหมือนบุญคุณท่ีฮนมีต่อพระพันปี 

นางจึงมอบให้พระพันปีเพื่อย�้าเตือนถึงบุญคุณ พระพันปีจะได้ไม่ท�าตาม 

ค�าสั่งเสียของพระเจ้าซอนโจ 

ฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าหลังออกมาจากต�าหนักของพระพันปี ทันที 

ท่ีตากระทบกับแสงแดดยามเช้า ฉันก็รู้สึกแสบตาและมึนหัว อุนจีจึงต้อง 

รีบวิ่งเข้ามาประคอง 

"ไม่เป็นไรใช่หรือไม่เพคะ"

ฉันตอบว่าไม่เป็นอะไรแล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าท่ีสดใสอีกครั้ง ฉัน 

จะบอกความจริงกับฮนอย่างไรว่าหยกของพระสนมกงบินอยู่ท่ีพระพันปี  

ถ้าเขารู้แล้วตามไปเอาหยกคืนจากพระพันปีล่ะ ถ้าอย่างนั้นพระพันป ี

จะเล่าเรื่องท่ีเกิดข้ึนในคืนนั้นให้ฮนฟัง แล้วเรื่องท่ีพระมเหสีสร้างเอาไว ้

อาจจะถูกเปิดเผยก็ได้

ตอนนีฮ้นได้เป็นพระราชาแล้ว ซ่ึงเป็นไปตามประวัตศิาสตร์ท่ีฉันรูม้า 

แต่ถ้าฉันยังดื้อสืบเรื่องนี้ต่อไป ประวัติศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้

ดงันัน้ฉันจงึได้ข้อสรปุว่าถ้าฉันเลอืกท่ีจะไม่พูดออกไป กจ็ะไม่มีสิง่ใด

เปลี่ยนแปลง
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โคม

การก่อสร้างพระราชวังชังด็อกเสร็จสิ้นในปีถัดมา

ฮนย้ายมาอยู่พระราชวังชังด็อกในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง ฉันจึงได ้

ย้ายตามเขามาด้วย และพระราชวังชั่วคราวก็ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า 

'พระราชวังคยองอุน' 

หลงัจากท่ีพระราชาย้ายเข้ามาอยู่ในพระราชวังใหม่ สิง่ต่างๆ มากมาย

ก็เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในนั้นคือจงฮักได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการ บรรดา

เช้ือพระวงศ์ได้มาร�่าเรียนกันท่ีนี่ รวมถึงจงและมย็องด้วย ซ่ึงทุกครั้งท่ี 

จงกับมย็องไปเรียนที่จงฮัก ฉันก็จะเชิญพวกเขามาที่ต�าหนักของฉัน 

"อร่อยไหม"

อาหารท่ีฉันกับอุนจีช่วยกันท�าตั้งแต่เช้ามืดก็คือต็อกโบกกี* อาหาร 

ท่ีเด็กทุกคนน่าจะชอบ แต่สีหน้าของมย็องกลับเฉยชาท้ังท่ีฉันหวังว่าเขา 

จะกินอย่างเอร็ดอร่อย 

แล้วจงก็เป็นคนตอบแทนมย็องที่พูดไม่ได้

"อร่อยพ่ะย่ะค่ะ" 

* แป้งลักษณะเป็นแท่ง ผัดกับซอสพริก ใส่ผักและเนื้อสัตว์
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ท่าทางของจงท่ีนั่งตัวตรงและถามค�าตอบค�าท�าให้ฉันนึกถึงองค์ชาย

จองวอน จงวางตวัสง่างามมาก ไม่ใช่เดก็น้อยจงท่ีฉันเคยรูจ้กัอีกต่อไปแล้ว 

ตอนนี้จงอายุสิบเจ็ดปี เพิ่งแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้ว ใจหนึ่งของฉันอยากจะ

เล่าเรื่องสมัยท่ีเคยอยู่ด้วยกันในฐานะซังกุงพระพี่เลี้ยง แต่จงจ�าฉันไม่ได้ 

อีกต่อไปแล้ว 

"มย็อง มย็องเองกอ็ร่อยใช่ไหม" ฉันสบตากบัมย็องและค่อยๆ เอ่ยถาม 

มย็องพยักหน้าสองครัง้แทนค�าตอบ ฉันจงึย้ิมอย่างโล่งอก ระหว่างนัน้ 

จงก็หันไปมองน้องแล้วยิ้มให้อย่างอบอุ่น 

จงกบัมย็องเป็นพ่ีน้องท่ีมีความสมัพนัธ์ดมีากๆ จงดแูลมย็องเป็นอย่างดี 

เมื่อเปรียบเทียบกับน้องอีกสองคน ดูแลดีจนคนในวังต่างพากันพูดถึง แต่

ฉันมองพวกเขาแล้วกร็ูส้กึเป็นกงัวลหากพวกเขาได้รูค้วามจรงิว่าไม่ใช่พ่ีน้อง

กนัจรงิๆ ส�าหรบัจงนัน้ฉันมัน่ใจว่าเขาคงจะดแูลน้องดีเหมอืนเดิม แต่ส�าหรบั

มย็อง ฉันกลัวว่าเขาจะได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจหากได้รู้ว่า 

คนที่ตัวเองรับรู้ว่าเป็นพ่อแม่นั้นไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริง 

"พระสนมวอนบิน วนันีม้ย็องได้รบัค�าชมเชยจากท่านอาจารย์ท่ีจงฮัก

ด้วยนะพ่ะย่ะค่ะ"

"ค�าชมเชยรึ" 

"พ่ะย่ะค่ะ ท่านอาจารย์ชมว่าลายมืองดงามมาก"

แม้มย็องจะพูดไม่ได้ แต่เรื่องอื่นนั้นเขาเป็นปกติมาก เผลอๆ อาจจะ

ดีกว่าคนปกติด้วยซ�้า มย็องพูดไม่ได้ จึงถ่ายทอดความในใจของตัวเอง 

ผ่านตัวอักษรอย่างตั้งใจ นั่นจึงท�าให้มย็องเขียนได้เยอะกว่าคนอ่ืน และ 

มีลายมือสวย 

"ขอดูหน่อยได้ไหม"

มย็องรีบพยักหน้าทันที

ท่ีต�าหนักของฉันมีอุปกรณ์การเขียนอยู่ มย็องจึงรีบไปหยิบพู่กัน 
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แล้วลงมือเขียนลงบนกระดาษ ดวงตาของมย็องเป็นประกายระยิบระยบัมาก 

มย็องเขียนค�าว่า 'คโยฮวาดัง' บนกระดาษ ฉันรีบปรบมืออย่างดีใจ  

มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นตัวอักษรที่สวยงามมากส�าหรับเด็กอายุแปดขวบ 

มย็องยื่นกระดาษแผ่นนั้นส่งให้ฉันอย่างภาคภูมิใจ 

"เขียนเก่งมากจ้ะ"

ค�าชมของฉันท�าให้แก้มของมย็องแดงก�่า จากนั้นก็ช�าเลืองมองจง

แล้วท�าท่าส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง 

จงท่ีอ่านความในใจของมย็องออกจึงหันมาพูดกับฉันว่า "มย็อง 

อยากมอบตัวอักษรนี้ให้พระสนมวอนบินพ่ะย่ะค่ะ"

"ขอบใจนะมย็อง"

มย็องยิ้มกว้างอย่างไร้เดียงสา

"พอจะรู้ไหมจ๊ะว่ามย็องชอบอะไรบ้าง" ฉันหันไปเอ่ยถามจง

"ชอบโคมพ่ะย่ะค่ะ"

"โคมรึ"

"พ่ะย่ะค่ะ เราชอบปล่อยโคมกัน" 

"มย็อง ชอบปล่อยโคมหรือจ๊ะ"

ค�าถามของฉันท�าให้มย็องย้ิมกว้างอีกครั้งแล้วพยักหน้าอย่างแรง 

เพื่อยืนยันค�าตอบ ฉันจึงต้ังใจว่าจะท�าโคมให้เป็นของขวัญลูกชายคนนี ้

ของฉัน

ฮนมอบหมายให้องค์ชายจองวอนเป็นผู้จัดงานอภิเษกสมรสของ 

องค์ชายลีจี ลูกชายเพียงคนเดียวของฮน ท่ีตอนนี้ได้ข้ึนเป็นองค์ชาย

รชัทายาทแล้ว หลงัจากองค์ชายอิมแฮเสยีชีวิต องค์ชายจองวอนกก็ลายเป็น 

เช้ือพระวงศ์ท่ีอายุมากท่ีสุด นอกจากนั้นฮนยังไว้วางใจองค์ชายจองวอน

ด้วย เขามักจะเรียกองค์ชายจองวอนมาปรึกษางานราชการเสมอ
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การกระท�าเช่นนี้ของฮนถือว่าพิเศษมาก เพราะทุกคนต่างรู ้ดีถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างพระสนมอินบินกับฮน แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจของฮน 

ท่ีมีต่อองค์ชายจองวอนกลับหนักแน่นม่ันคง และท�าให้ถูกขุนนางท่ี 

สนับสนุนฮนต่างจับตามอง เพราะพวกเขากลัวว่าองค์ชายจองวอนจะ 

เป็นภัยคุกคามต่อบัลลังก์ของฮน ซ่ึงตามประวัติศาสตร์ท่ีฉันรู้มานั้นก ็

เป็นจริงตามท่ีพวกเขากลัว เพราะในอนาคตจงจะเข้ายึดบัลลังก์และ 

กลายเป็นพระเจ้าอินโจ 

"ถึงแม้เครื่องผมจะท�าให้ไม่สะดวกสบาย แต่เมื่อพระสนมสวม ก ็

กลายเป็นพระสนมผู้เรียบร้อยไปเลยนะเพคะ"

อุนจย่ืีนน�า้หวานท่ีหมักจากข้าวมาให้ฉันท่ีก�าลงัง่วนอยู่กบัการท�าโคม 

นางหัวเราะคิกคักแล้วเข้ามาช่วยประคองวิกของฉันให้กลับไปอยู่ใน 

ต�าแหน่งเดิม วันนี้ฉันไม่รู้สึกหนักกับวิกนี่เลย เพราะฉันมีสิ่งอื่นท่ีก�าลัง 

จดจ่ออยู่ 

"ข้าต้องท�าให้เสร็จภายในวันนี้"

อุนจีหันไปมองโคมหลากชนิดท่ีวางระเกะระกะอยู่เต็มพื้นก่อนจะ 

ถอนหายใจ

"อย่าท�าอะไรไร้ประโยชน์เลยเพคะ"

"ไม่ได้ โอกาสมีเพียงแค่วันนี้เท่านั้น"

วนันีห้ลงัจากเสรจ็สิน้พธิอีภเิษกสมรส กจ็ะมงีานเลีย้งต่อจนถงึดกึ ซ่ึง

มยอ็งกจ็ะมาร่วมในงานเลีย้งนีด้้วย และแน่นอนว่าเชือ้พระวงศ์รุน่เยาว์และ

เชื้อพระวงศ์ที่เป็นสตรีจะต้องกลับก่อนพระอาทิตย์ตกดิน แต่ฉันจะขอร้อง

ให้องค์ชายจองวอนพามย็องมาหาฉันที่ต�าหนัก

"เหตุใดพระสนมถึงได้เอ็นดูองค์ชายน้อยองค์นี้มากขนาดนี้เพคะ"

"คือว่า..."

ฉันไม่อาจบอกความจริงอุนจีได้ เพราะนี่เป็นความจริงท่ีมีเพียงแค่
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องค์ชายจองวอนกับฉันเท่านั้นท่ีรู ้เรื่องราวท้ังหมด และคนท่ีควรจะรู ้ 

ความจริงนี้เป็นคนต่อไปคือฮน ฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องนี้ก่อนเขา 

"เพราะป่วยน่ะ" ฉันพึมพ�าพลางเบนสายตาไปทางโคมท่ีท�าเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

"ป่วยหรือเพคะ นอกจากพูดไม่ได้ องค์ชายก็ดูร่าเริงและสุขภาพ 

แข็งแรงดีนะเพคะ"

ฉันเงยหน้ามองอุนจีอีกครั้ง

"พระสนมเร่งมีองค์ชายให้ฝ่าบาทสเิพคะ พระสนมจะได้ไม่ต้องไปดูแล

องค์ชายของผู้อื่นแบบนี้"

ฉันถอนหายใจกับค�าพูดของอุนจี แต่อุนจีพูดเพราะไม่รู ้ ฉันจึง 

ไม่อยากถือสา 

"เป็นอย่างไร" ฉันยื่นโคมให้อุนจีดูเพื่อเปลี่ยนเรื่อง 

"น่าจะลอยขึ้นได้นะเพคะ"

"พอลอยขึ้นไปบนฟ้า ก็จะเห็นเป็นเหมือนดาวระยิบระยับ"

"ขอให้ส�าเร็จนะเพคะ" อุนจียิ้มแล้วอวยพร

"ตอนนี้องค์ชายจองวอนคงจะก�าลังพักผ่อนเพื่อรอเข้าร่วมงานเลี้ยง 

เจ้าไปกราบทูลองค์ชายว่าให้มาเจอข้าที่สวนข้างต�าหนักของข้าหน่อย"

"เพคะพระสนม" อุนจีรับค�าสั่งของฉันแล้วเดินออกไป

พระราชวังชังด็อกถูกฉาบด้วยแสงอาทิตย์สีส้มทอง

"พระสนมวอนบิน"

หลังจากที่ฉันมารอได้สักครู่ องค์ชายจองวอนก็ปรากฏตัว 

"หม่อมฉันมีเรื่องจะรบกวนองค์ชายเพคะ"

"มีอะไรหรือพ่ะย่ะค่ะ"

"หลังพระอาทิตย์ตกดิน องค์ชายช่วยพามย็องมาหาหม่อมฉัน 
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ที่ต�าหนักได้ไหมเพคะ"

องค์ชายจองวอนท�าหน้าล�าบากใจก่อนจะตอบว่า

"เรื่องนี้พระสนมควรส่งนางในไปบอกชายาของหม่อมฉันจะดีกว่า 

นะพ่ะย่ะค่ะ" 

ฉันผิดหวังกับค�าพูดของเขา ตอนนี้เขารู้สึกอึดอัดเวลาอยู่กับฉัน  

แม้จะอยู่ด้วยกันเพียงล�าพังอย่างนั้นหรือ แต่ถ้าจะคิดอีกแง่หนึ่ง ตอนนี ้

ฉันเป็นสนมของพระราชาแล้ว การเรียกเขามาพบอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง

และไม่เหมาะสมนัก แต่ถ้าคิดในแง่ของฉัน เขาคือเพ่ือนสนิทคนหนึ่งท่ี 

เคยใช้ชีวิตร่วมกันตอนถูกเนรเทศ

"คือ... พระชายาของพระองค์..."

"ตอนนี้อยู่ท่ีต�าหนักพระมเหสีพ่ะย่ะค่ะ" เขาตอบพร้อมกับมอง 

ข้ามไหล่ของฉันไปจับจ้องอยู่ที่แสงอาทิตย์สุดท้ายของวัน

"สบายดีไหมเพคะ" ค�าถามของฉันท�าให้เขาชะงักเล็กน้อย

"พ่ะย่ะค่ะ"

ค�าตอบช่างสั้นเหลือเกิน ท่าทางท่ีดูเหมือนไม่อยากจะพูดด้วยท�าให้

ฉันหลบุตาลงต�า่อย่างไร้เรีย่วแรง ฉันคดิว่าอกีเดีย๋วเขากค็งจะเดนิหนฉัีนไป 

แต่เขาไม่ท�าอย่างนั้น เท้าของเขาท่ีฉันมองเห็นอยู่เบ้ืองหน้ายังไม่

ขยับเขยื้อนไปไหน ฉันจึงเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าของเขาอีกครั้ง ตอนน้ี

สีหน้ารู้สึกผิดก�าลังฉาบอยู่บนใบหน้าของเขา 

"หากพิธีอภิเษกขององค์ชายรัชทายาทเสร็จเรียบร้อย หม่อมฉัน 

จะกราบทูลฝ่าบาทเรื่องมย็องพ่ะย่ะค่ะ"

เขาเป็นคนท่ีอ่านใจฉันได้ก่อนท่ีฉันจะพูดอะไรออกมาเสียอีก คนท่ี

ช่วยเหลือฉันก่อนท่ีฉันจะร้องขอ แม้ภายนอกจะดูเย็นชากับฉันมาก แต่

การกระท�าที่ออกมาจากใจนั้นใส่ใจฉันเหลือเกิน

"ไม่ต้องหรอกเพคะ ไม่ต้องกราบทูลหรอกเพคะ"
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"หมายความว่าอย่างไร..." ใบหน้าขององค์ชายจองวอนเต็มไปด้วย

ความสับสนเพราะนึกไม่ถึงว่าฉันจะพูดอย่างนั้นออกไป

"หม่อมฉันอยากกราบทูลฝ่าบาทเรื่องนี้มาก แต่ตอนนี้ความคิด 

ของหม่อมฉันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพคะ หม่อมฉันอยากให้มย็องเติบโต

มากกว่านี้เสียก่อน ระหว่างนั้นหม่อมฉันอยากให้ฝ่าบาทกับมย็องได ้

ใกล้ชิดกนัมากข้ึนอย่างเป็นธรรมชาต ิแล้วหม่อมฉันค่อยกราบทูลในตอนนัน้ 

น่าจะดีกว่าเพคะ"

"เปลี่ยนใจแล้วหรือพ่ะย่ะค่ะ"

"หม่อมฉันเองก็ไม่รูหั้วใจของหม่อมฉันเหมอืนกนัเพคะ ว่าเปลีย่นไป

ได้อย่างไรกนั หม่อมฉันเองกอ็ยากจะเปิดเผยเรือ่งนี้ในเรว็วัน แต่หม่อมฉัน

ก็เป็นห่วงว่าหลังจากที่มย็องรับรู้ความจริงแล้ว มย็องจะเกิดบาดแผลในใจ

มากน้อยแค่ไหน มย็องยังเด็กมาก"

ฉันเผยความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจให้องค์ชายจองวอนฟัง

"นั่นคือหัวใจของคนเป็นแม่..."

เขารู้สาเหตุที่ท�าให้ฉันเปลี่ยนใจ

"ถ้าเช่นนัน้หม่อมฉันจะท�าตามพระประสงค์ของพระสนมนะพ่ะย่ะค่ะ"

เขาหันหลังกลับทันทีที่พูดจบ แต่ฉันเอ่ยรั้งเขาเอาไว้

"หม่อมฉันฝากขอบพระทัยพระชายาด้วยนะเพคะ ท่ีเลี้ยงมย็องมา 

จนเติบใหญ่ถึงวันนี้"

ค�าพูดของฉันท�าให้องค์ชายจองวอนสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่

"ชายาคงไม่รับหรอกพ่ะย่ะค่ะ"

"อะไรนะเพคะ"

"จนถึงตอนนี้ชายายังเช่ือว่ามย็องคือลูกของหม่อมฉันกับพระสนม 

แม้จะเลีย้งมย็องมาจนถงึทุกวนันี ้แต่คงไม่รบัค�าขอบคณุนัน้หรอกพ่ะย่ะค่ะ"

ฟังจากค�าพูดของเขาแล้ว พระชายาของเขายังคงเข้าใจผิดเรื่อง 
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ความสมัพันธ์ระหว่างฉันกบัเขา ถ้าเขาไม่พยายามแก้ไขความเข้าใจผดินัน้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาของพวกเขาก็จะย่ิงร้าวฉานไปเรื่อยๆ  

ฉันรูส้กึผดิกบัพระชายาของเขาเหลอืเกนิ พอเวลาผ่านไปฉันจึงเข้าใจได้ว่า

ท่าทางห่างเหินของพระชายาท่ีมีต่อองค์ชายจองวอนนั้นคงจะมาจาก 

ความรักนั่นเอง

"ถงึแม้ภายนอกพระชายาจะดเูย็นชา แต่การท่ีพระชายาเลีย้งดมูยอ็ง

มาจนถึงวันนี้นั่นเป็นเพราะพระชายาต้องการท�าเพื่อองค์ชายจองวอน 

นะเพคะ องค์ชายจองวอนช่วยบอกพระชายาด้วยถ้อยค�าอนัอบอุน่ทีนะเพคะ 

ความสัมพันธ์ของพระชายากับองค์ชายจองวอนจะได้..." 

"พระสนมวอนบิน" องค์ชายจองวอนรีบพูดตัดบท

 "หม่อมฉันรู้ดีว่าชายาของหม่อมฉันไม่ใช่สตรีที่เย็นชา นางเป็นคนดี

ท้ังในอดีตและในตอนนี้" องค์ชายจองวอนสูดลมหายใจเข้าอีกครั้ง และ 

ส่งสายตาแน่วแน่ตรงมาทางฉัน "แต่หม่อมฉันคิดว่าชายากับหม่อมฉัน 

ไม่ได้ผูกพนักนัตัง้แต่แรก เหมือนกบัหม่อมฉันและพระสนมท่ีไม่ได้ผกูพนักนั 

ตั้งแต่แรกพ่ะย่ะค่ะ"

เขาต้องการจะบอกอะไรกันแน่ ในแววตาของเขาตอนนี้เต็มไปด้วย

ความเศร้าโศกราวกับเสียใจที่พูดเช่นนี้ออกมา 

"ชายาของหม่อมฉันคอืหญิงท่ีองค์ชายชนิซองพ่ีชายแท้ๆ ของหม่อมฉัน 

มีใจให้ หม่อมฉันรูค้วามจรงินีดี้ แต่นางกลบัต้องมาเป็นชายาของหม่อมฉัน

ตามพระประสงค์ของเสดจ็พ่อ ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาหม่อมฉันกเ็ช่ือมาตลอด

ว่านางคือคู่ท่ีฟ้าก�าหนดมาให้ แต่เม่ือไม่นานมานี้หม่อมฉันก็เพิ่งรู ้ว่า 

มันไม่ใช่"

องค์ชายจองวอนมองมาที่ฉันอีกครั้ง

"ช่วงท่ีท่านพี่ป่วยหนักในช่วงลี้ภัยสงคราม ก่อนสิ้นลมท่านพี่เอาแต่

เรียกช่ือชายาของหม่อมฉัน ตอนนั้นหม่อมฉันจึงได้รู้ว่าท่านพี่ไม่เคยลืม
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นางเลย ท้ังท่ีนางคือชายาของหม่อมฉัน ท่านพี่กลับเก็บนางเอาไว้ในใจ 

ของตัวเองเรื่อยมาโดยไม่มีใครล่วงรู้ ตอนนั้นหม่อมฉันไม่เข้าใจหัวใจ 

ของท่านพีเ่ลย แต่ตอนนีห้ม่อมฉันเข้าใจหัวใจของท่านพีอ่ย่างถ่องแท้แล้ว..."

ฉันรับรู้ถึงความรู้สึกขององค์ชายจองวอนท่ีก�าลังเล่าเรื่องนี้ พอได ้

มองฉันกับฮน เขาคงรู้สึกเหมือนได้มองเห็นองค์ชายชินซอง ตนเอง และ

พระชายาในอดตี เขาตอ้งปล่อยให้ฉนัเคียงคู่กับฮนโดยทีต่นเองไดแ้ตเ่พยีง

เก็บฉันเอาไว้ในใจ

เวลาผ่านไปสิบกว่าปีนับตั้งแต่ได้เจอกับเขาเป็นครั้งแรก ท้ังท่ีเวลา

ผ่านมาเนิ่นนาน แต่หัวใจของเขาท่ีมีให้ฉันกลับไม่เคยเปลี่ยนแปลง เรา 

ไม่อาจเป็นเพื่อนกันได้เลย มีเพียงฉันเท่านั้นที่อยากเป็นเพื่อนกับเขา

สายตาของเขาท่ีก�าลงัจ้องมองมานัน้ก�าลงัพรัง่พรคูวามรูส้กึภายในใจ 

ฉันจึงเบือนหน้าหนีสายตาคู่นั้น ฉันรู้สึกผิดและรู้สึกละอายท่ีไม่สามารถ 

ตอบรับหัวใจของเขาได้ 

"นั่นใช่คิมซังกุงแห่งต�าหนักใหญ่หรือไม่"

เสียงท่ีดังแว่วมาท�าให้ฉันหันไปมอง แกชีก�าลังมองฉันกับองค์ชาย

จองวอนอยู่หลงัเสา และคนท่ีตะโกนถามแกชกีค็อืพระสนมซุกวอนท่ียืนอยู่

ไม่ไกลออกไป 

"พระ... พระสนมซุกวอน!" แกชีรีบเดินไปท�าความเคารพพระสนม

ซุกวอนอย่างตกใจ 

พระสนมซุกวอนหันมามองท่ีฉันกบัองค์ชายจองวอนก่อนจะหันไปย้ิม

ให้แกชี

"เจ้ามาท�าอะไรตรงนี้"

"หม่อม... หม่อมฉัน...มาตามองค์ชายจองวอนตามพระบัญชา 

ของฝ่าบาทเพคะ"

ถ้าเป็นเวลาปกติ แกชีจะท�าท่าทางไม่แยแสพระสนมซุกวอน เพราะ
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สถานะของพระสนมซุกวอนนั้นต้อยต�่ายิ่งกว ่านางในส่วนพระองค ์

ของต�าหนักพระมเหสีเสียอีก แต่ตรงนี้มีฉันกับองค์ชายจองวอนยืนอยู่ด้วย 

แกชีจึงจ�าเป็นต้องนอบน้อม 

"อย่างนัน้ร ึถ้าเช่นน้ันเจ้าไปกราบทูลฝ่าบาททีว่าข้าได้พบกบัองค์ชาย

จองวอนโดยบังเอิญ จึงเดินคุยกันเรื่อยมาจนถึงที่นี่" 

"เพ...เพคะ...พระสนมซุกวอน"

แกชีท�าความเคารพอีกครั้งและท�าท่าจะเดินจากไป แต่พระสนม 

ซุกวอนยังคงรั้งแกชีเอาไว้ แล้วถอดก�าไลออกจากข้อมือของตัวเองย่ืนให้

แกชี

"ขอบใจเจ้ามากท่ีคอยดูแลฝ่าบาท ข้าอยากมอบสิ่งนี้ให้เจ้าเป็น 

การตอบแทน รับไปเสียสิ"

แกชีมองก�าไลด้วยแววตาลุกวาว นางรับก�าไลแล้วรีบกึ่งเดินกึ่งว่ิง 

ออกไปทันที พระสนมซุกวอนจึงยิ้มแล้วเดินมาทักทายเราสองคน 

"ท่านพี่รีบไปจากตรงนี้เถิด หากมีใครมาพบเข้าอีกจะเข้าใจผิดได้ 

นะเพคะ"

"ข้ารูแ้ล้ว แต่ของมีค่าช้ินนัน้เป็นมรดกตกทอดมาจากท่านแม่ของเจ้า

ไม่ใช่รึ มอบให้คิมซังกุงไปได้อย่างไรกัน"

ค�าพดูขององค์ชายจองวอนท�าให้ฉันนกึข้ึนได้ว่าพระสนมซุกวอนเป็น

หลานสาวของพระสนมอินบิน จึงมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องขององค์ชาย 

จองวอน พระสนมซุกวอนคงตั้งใจมอบก�าไลเป็นค่าปิดปากแกชีที่เห็นภาพ

ของฉันกับองค์ชายจองวอนอยู่ด้วยกันสองต่อสองสินะ

"ในวงัแห่งนีถ้้าหากเรามีสิง่ของท่ีล�า้ค่ามากกว่าตวัเอง ของสิง่นัน้กจ็ะ

กลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาคุกคามตัวเองเพคะ"

พระสนมซุกวอนเอ่ยพลางหัวเราะเบาๆ ท่าทางของนางในตอนนี้ 

ดูแตกต่างจากท่าทางหดหู่ที่ได้เห็นในเวลาปกติอย่างน่าตกใจ 
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องค์ชายจองวอนท�าท่าจะพูดอะไรสักอย่างกับพระสนมซุกวอน  

แต่แล้วก็เปลี่ยนใจแล้วรีบเดินจากไปจนลับตา

"ท้ังท่ีเป็นมรดกของท่านแม่แท้ๆ... พระสนมไม่มีของสิ่งอ่ืนมอบให้

คิมซังกุงเลยหรือ"

"อย่ากังวลไปเลยเพคะ"

"ขอบใจพระสนมมากท่ีให้ความช่วยเหลือ แต่ได้โปรดอย่าเข้าใจผิด 

ข้ากับองค์ชายจองวอน..."

"พระสนมไม่จ�าเป็นต้องอธบิายให้คนต�า่ต้อยอย่างหม่อมฉันฟังหรอก

เพคะ" 

พระสนมซุกวอนเงยหน้าขึ้น

"หม่อมฉันรู ้ดีว่าท่านพี่จองวอนเป็นคนอย่างไร เพราะท่านพ่ีม ี

ความจ�าเป็นจึงต้องมาพบพระสนมวอนบินท่ีนี่ แต่คนไม่ดีก็สามารถ 

สร้างข่าวลือได้ทุกเมื่อ เพราะอย่างนั้นหม่อมฉันจึงมอบของล�้าค่า 

เพื่อเป็นการปิดปากคิมซังกุง หม่อมฉันรู้ดีว่าคิมซังกุงหลงใหลในวัตถุ ซึ่ง

หม่อมฉันหวังว่าจะเป็นการปิดปากคิมซังกุงให้เงียบสนิทได้เพคะ"

พระสนมซุกวอนหมุนตัวและท�าท่าจะเดินจากไป แต่แล้วก็หยุดชะงัก

พลางหันมาเอ่ย "พระสนมวอนบินควรระวังคิมซังกุงให้ดีนะเพคะ"

พระสนมซุกวอนมองคนออก เพราะฉันท่ีมาจากอนาคตรูดี้ว่าแกชีหรอื

คิมซังกงุนัน้เป็นคนอย่างไร แต่ฉันกลบัสงสยัในตวัพระสนมซุกวอนมากกว่า 

เท่าท่ีฉันเห็นมาก็คือถ้าพระสนมซุกวอนไม่ไปรอเพื่อเข้าเฝ้าพระมเหส ี

ที่ต�าหนัก ก็จะเอาแต่อยู่ที่ต�าหนักของตัวเองไม่ยอมไปไหน 

"พระสนมซุกวอนหมายความว่าอย่างไร"

"คิมซงักุงเป็นซงักุงของต�าหนักใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นเหมือนมอืและเท้า

ของพระมเหสี แต่คิมซังกุงลุ ่มหลงในทรัพย์สินมีค่า พระมเหสีจึงใช ้

ของมีค่าซ้ือใจคิมซังกุง แต่หากมีคนมอบของท่ีมีค่ามากกว่า คิมซังกุง 
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ก็พร้อมจะเปลี่ยนข้างได้เสมอ ดังนั้นอย่าเชื่อใจนางเป็นอันขาดนะเพคะ"

พอเตือนเสร็จพระสนมซุกวอนก็เดินจากไป ปล่อยให้ฉันยืนนึกถึง 

เรื่องราวของแกชีที่เคยรู้มาจากประวัติศาสตร์อยู่เพียงล�าพัง 

โคมนบัสบิก�าลงัลอยสว่างไสวอยู่เหนอืสระน�า้ของต�าหนกั มยอ็งถงึกบั 

ท�าตาโตด้วยความตกตะลึง 

"มย็อง"

ย่ิงโคมลอยสูงเท่าไหร่ก็ย่ิงงดงามราวกับทางช้างเผือก สีหน้าของ 

มย็องท่ีเงยหน้ามองโคมนั้นสดใสเสียยิ่งกว่าแสงของโคมเสียอีก ฉันรับรู ้

ได้ว่ามย็องก�าลงักูร้่องดีใจอยู่ในอก แม้จะไม่ได้ยินเสยีงนัน้ แต่ฉันกร็ูส้กึสขุใจ

อย่างบอกไม่ถูก

"ชอบไหม"

มย็องหันมาพยักหน้าอย่างแรง ระหว่างนั้นอุนจีน�าโคมที่ยังไม่ได้จุด

ไฟมาให้ ฉันจึงจุดไฟแล้วยื่นให้มย็อง 

"ลองปล่อยดูไหมจ๊ะ"

มย็องรบัโคมลอยอย่างทะนถุนอมแล้วพยายามปล่อยออกไป ภาพนัน้

น่ารกัเสยีจนฉันหัวเราะออกมาเบาๆ แต่แล้วอุนจกีเ็ดนิเข้ามากระซิบกระซาบ

"ฝ่าบาทเสด็จเพคะ"

พอฉันหันไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มของฮนอยู่ตรงสระใหญ่ 

"ท�าอย่างไรดีเพคะพระสนม"

ฉันลังเลใจอยู่ช่ัวครู ่ หากนางในท้ังต�าหนักท่ีอยู่ตรงนี้รู ้ว่าฮนมา  

พวกนางคงจะตกใจและวุ่นวายท้ังต�าหนักอย่างแน่นอน ดูจากการท่ีฮน 

มาคนเดียวและยืนอยู ่ห่างๆ แล้ว ฉันเดาได้ว่าฮนต้องการมาหาฉัน 

แบบเงียบๆ โดยไม่มีพิธีรีตองใดๆ

'ดูเหมือนมย็องจะไม่ชอบข้าเอาเสียเลย'
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ฮนเคยพดูแบบนีก้บัฉัน หรอืการท่ีเขาหลบไปยนือยู่ไกลๆ เป็นเพราะ

เห็นมย็องอยู่ตรงนี้กันนะ 

ฉันสั่งให้อุนจีไล่นางในทุกคนออกไปจากตรงนี้ แล้วเดินไปกระซิบ 

กับมย็องที่ยังคงพยายามจะปล่อยโคมให้ลอยขึ้นฟ้า 

"ตรงสระเล็กนี้ไม่มีลมเลย ไปตรงสระใหญ่กันเถอะ ลมน่าจะแรงกว่า 

โคมคงจะลอยข้ึนได ้ดี " ฉันช้ีไปทางสระใหญ่ ท่ีถูกปกคลุมไปด้วย 

ความมืดมิด

ขณะท่ีก�าลังจูงมือมย็องเดินไป ฉันก็แสร้งท�าเป็นเดินสะดุดและ 

ร้องตะโกนขึ้นเสียงดัง "มาทางนี้สิ เร็วเข้า โอ๊ย!"

ทันใดนั้นเองฮนก็รีบวิ่งออกจากความมืดเข้ามาประคองฉันเอาไว้  

ฉันกระหยิ่มยิ้มย่องที่การแสดงละครของตัวเองเป็นไปได้ด้วยดี 

"ฝ่าบาท"

พอฮนรู ้ตัวว่าถูกหลอก เขาก็ถอนหายใจแล้วปล่อยฉันออกจาก 

อ้อมกอดทันที

"เจ้าเล่นอะไรเนี่ย รู้ไหมว่าข้าตกใจแค่ไหน ห้ามเล่นอย่างนี้อีกนะ"

ฉันเริม่รูส้กึผดิข้ึนมาเม่ือเห็นใบหน้าท่ีตกใจจรงิๆ ของฮน ระหว่างนัน้

ฉันก็นึกได้ว่ามย็องยืนอยู่ตรงนี้ด้วย พอหันไปมองก็เห็นมย็องก�าลังยืน 

ตัวแข็งทื่อ ฉันจึงยิ้มพร้อมลูบหลังมย็องเบาๆ 

"มย็อง ถวายความเคารพฝ่าบาทสิจ๊ะ"

มย็องมองใบหน้าท่ีย้ิมแย้มของฉันกับใบหน้าท่ีเคร่งขรึมของฮน 

สลับกันไปมา ฉันดันหลังของมย็องเบาๆ แต่มย็องไม่ขยับเลย ฉันจึง 

เดนิมาด้านหลงัมย็องแล้วจบัไหล่ท้ังสองข้างของมย็องเอาไว้ ก่อนจะดนัตวั

มย็องออกไปข้างหน้า แต่มย็องก็ยังไม่ยอมขยับอีกเช่นเดิม ทั้งฉันยังรู้สึก

ว่าไหล่ของมย็องท่ีจบัอยู่นัน้ลูล่งด้วยซ�า้ ฉันจงึส่งสายตาขอความช่วยเหลอื

ไปทางฮนแทน
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"ฝ่าบาทเพคะ"

ฮนกระแอมเบาๆ "องค์ชาย..."

"มย็องเพคะ มย็อง" 

ฮนถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะย่อตัวลงและสบตากับมย็อง แต่มย็อง

กลับรีบก้าวถอยหลังหนีหนึ่งก้าวทันที

"มย็อง..."

ฮนยิ้มพร้อมกับลูบหัวมย็องเบาๆ มย็องจึงยิ่งก้มตัวต�่าลงกว่าเดิม 

"เช่นนั้นข้ากลับก่อนจะดีกว่า"

ทันทีท่ีฮนหมุนตัวและท�าท่าจะเดินจากไป ฉันก็หันไปพูดกับมย็อง 

เพื่อแก้ไขสถานการณ์

"มย็องขอให้ฝ่าบาททรงช่วยปล่อยโคมลอยนี้สิ เร็วเข้า"

มย็องเงยหน้ามองฉันราวกับต้องการความแน่ใจ พอฉันย้ิมแล้ว 

พยักหน้าให้ มย็องก็ค่อยๆ เดินไปหาฮนช้าๆ ก่อนจะย่ืนโคมให้ฮน 

อย่างระมัดระวัง 

ฮนรับโคมนั้นมาแล้วหันไปทางสระน�้า จากนั้นก็ยกโคมขึ้นสูง 

แล้วค่อยๆ ปล่อยมือ แต่โคมก็ยังคงไม่ลอยขึ้น ฮนจึงสอดมือเข้าไปในโคม

แล้วเปลี่ยนต�าแหน่งของโครงไม้ไผ่ท่ีอยู่ด้านใน ทันใดนั้นโคมก็ค่อยๆ  

ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า

สีหน้าของมย็องสดใสข้ึนทันที ฮนก็เช่นกัน เขามองโคมแล้วหันไป

ย้ิมให้มย็อง ฉันมองภาพนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นในหัวใจอย่างมาก แม้ท้ังสอง 

จะยังไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกัน แต่นี่เป็นครั้งแรกท่ีครอบครัวของเราได้ใช้เวลา

อยู่ร่วมกัน ฉันจึงไม่อยากปล่อยให้เวลาอันแสนพิเศษนี้ผ่านไปเปล่าๆ

"มย็อง รีบขอพรสิ"

มย็องเงยหน้ามองราวกับขอค�าอธิบาย

"พอลอยโคมขึ้นไปแล้วก็ต้องขอพร เหล่าเทวดาบนท้องฟ้าจะได ้
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รับฟังพรของเราอย่างไรล่ะ" พอพูดจบ ฉันก็พนมมือเพื่อให้มย็องท�าตาม 

"ฝ่าบาทก็ด้วยนะเพคะ เร็วเข้าเพคะ"

"แล้วเจ้าจะให้ข้าขอพรอะไรล่ะ"

"อะไรก็ได้เพคะ เหล่าเทวดาจะรับฟังทุกพรของเราเพคะ"

ความเงียบเข้าปกคลุมรอบสระน�้าอยู่ช่ัวครู่ พอฉันแอบลืมตามอง 

ก็พบกับภาพอันน่าตกใจ เบื้องหน้า ภาพของคนสองคนที่หน้าเหมือนกัน

ราวกับแกะออกมาก�าลังยืนขอพรอยู่เคียงข้างกัน ฉันจึงหลับตาลงอีกครั้ง

อย่างมีความสุข และตั้งใจขอพร

ในอนาคตหลังจากที่พวกเขาได้รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันแล้ว ขอให้พวกเรา

ได้มาลอยโคมกันพร้อมหน้าพร้อมตาที่นี่อีกครั้งด้วยเถิด...

พอขอพรจบฉันก็ลืมตา โคมท่ีฮนปล่อยก�าลังลอยไปรวมกับโคม 

ดวงอื่นๆ ที่อยู่บนท้องฟ้า และกลายเป็นส่วนหนึ่งของทางช้างเผือก วันที่

เราจะได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวคงอยู่ไม่ไกลแล้ว... 

ทว่าไม่นานนักฉันก็รู ้ว่าสิ่งท่ีตัวเองหวังนั้นไกลจากความเป็นจริง 

อย่างมาก

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1612 ซึ่งเป็นปีที่สี่แห่งการครองราชย์ของฮน 

ฎีกาฉบับหนึ่งถูกส่งมาจากเจ้าเมืองบงซาน ซ่ึงฎีกาฉบับนั้นมีการกล่าวถึง

กบฏคิมจิกแจ 
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ในวันที่หิมะสีเลือดโปรยปราย

สถานการณ์ทางการเมืองหลงัสงครามอมิจินถกูครอบง�าโดยฝ่ายเหนอื 

พอถึงช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าซอนโจ ฝ่ายเหนือก็ถูกแบ่งออกเป็น 

ฝ่ายเหนือใหญ่ท่ีสนับสนุนองค์ชายควังแฮกับฝ่ายเหนือเล็กท่ีสนับสนุน 

องค์ชายยองชัง 

การขึ้นครองราชย์ขององค์ชายควังแฮท�าให้ฝ่ายเหนือใหญ่ได ้

กุมอ�านาจทางการเมือง แต่ฝ่ายเหนือใหญ่เป็นพวกหัวรุนแรงท่ีพ้ืนฐาน

ทางการเมอืงค่อนข้างอ่อนด้อย ฝ่ายเหนอืใหญ่จึงพยายามยดัข้อหากบฏให้

บรรดาขุนนางฝ่ายเหนือเล็กเพื่อก�าจัดให้พ้นทาง หนึ่งในนั้นก็คือฎีกาท่ี 

เจ้าเมืองบงซานส่งมา เนื้อความของฎีการะบุว่าคิมจิกแจผู้เคยเป็นขุนนาง

ฝ่ายพลเรือนสมัยพระเจ้าซอนโจได้ก่อความวุ่นวายเพื่อล้มราชบัลลังก์ 

ของฮน ผู้ต้องสงสัยทุกคนจึงถูกจับมาทรมานอย่างโหดเหี้ยมทารุณเพื่อให้

ยอมรบัสารภาพ ซ่ึงผูต้้องสงสยัทุกคนนัน้ส่วนใหญ่เป็นขุนนางฝ่ายเหนอืเลก็ 

ย่ิงนานวันฝ่ายเหนือใหญ่ก็ย่ิงเขียนบทก�าจัดฝ่ายเหนือเล็กอย่าง 

ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด หนึ่งในฝ่ายเหนือเล็กท่ีถูกยัดเยียดบทข้อหากบฏให ้

ก็คือองค์ชายจินรึง บุตรบุญธรรมขององค์ชายซุนฮวา โอรสนอกสมรส 
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ของพระเจ้าซอนโจ โดยองค์ชายจนิรงึถกูกล่าวหาว่าเป็นคนท่ีจะก่อกบฏเพ่ือ

ชิงบัลลังก์ จึงถูกน�าตัวไปขังเอาไว้เพื่อรอการไต่สวน แต่การไต่สวนก ็

ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ เพราะค�าชี้แนะขององค์ชายจองวอน น้องชายที่ฮน

โปรดปรานมากท่ีสุด ดังนั้นพวกขุนนางฝ่ายเหนือใหญ่จึงเริ่มไม่พอใจ 

องค์ชายจองวอน 

ท้ังท่ีเป็นช่วงกลางวันอยู่แท้ๆ แต่ดวงอาทิตย์ถูกเมฆบดบังจนท�าให้

ท้องฟ้าขมุกขมัว สายลมเย็นยะเยือกราวกับน�้าแข็งพัดเข้ามาในต�าหนัก 

ผ่านหน้าต่างที่ถูกเปิดเอาไว้

"ไม่หนาวหรือเพคะ" อุนจีมองไปที่หน้าต่างพลางเอ่ยถาม 

ฉันจึงส่ายหน้าและถอนหายใจออกมา 

"อากาศหนาวนะเพคะ เปิดหน้าต่างท้ิงไว้เช่นนีอ้าจจะท�าให้ล้มป่วยได้"

"มย็องล่ะ"

ฉันมองอุนจท่ีีปิดหน้าต่างแล้วถามถงึมย็อง ฉันไม่ได้เจอมยอ็งมากว่า

ครึ่งเดือนแล้ว ท่ีผ่านมาฉันจะได้เจอมย็องทุกครั้งท่ีมย็องมาจงฮัก แต่ 

หลงัจากองค์ชายจนิรงึถกูจบักมุตวั จงฮักกถ็กูปิด ฉันจึงไม่ได้เจอมยอ็ง และ

เมื่อไม่กี่วันมานี้ฉันได้ยินมาว่ามย็องป่วย

"ได้ยินมาว่ายังไม่หายจากไข้นะเพคะ"

"สิบกว่าวันแล้ว ยังไม่หายดีอีกรึ" พอได้ฟังดังนั้นความไม่สบายใจ 

ของฉันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ "ข้าจะไปดูมย็องด้วยตัวเอง"

"พระมเหสีทรงไม่ประทานอนุญาตนะเพคะ"

เมื่อวานฉันไปที่ต�าหนักพระมเหสีเพื่อขออนุญาตออกจากวังไปเยี่ยม

มย็องท่ีพักอยู่กับพระชายาขององค์ชายจองวอน แต่พระมเหสีไม่อนุญาต 

เพราะในเวลานี้องค์ชายจองวอนถูกจับตามองจากฝ่ายเหนือใหญ่เรื่อง 

องค์ชายจินรึง ฉันซ่ึงอยู่ในต�าแหน่งพระสนมของฮนจึงไม่สมควรท่ีจะ 
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ออกจากวังไปเยี่ยมคนในครอบครัวขององค์ชายจองวอน

ฉันรู้ดีว่าท่ีพระมเหสีพูดออกมานั้นไม่ได้ผิดเลยสักนิด แต่มย็อง 

คือลูกชายของฉัน พอได้ยินข่าวว่าเขาล้มป่วยอยู่นาน ฉันผู้เป็นแม่ก ็

ร้อนใจมาก การไม่สามารถออกไปดลูกูได้นัน้ท�าให้หัวใจของฉันทุกข์ทรมาน

ราวกับถูกขังอยู่ในคุก

"หากพระมเหสีทรงไม่ประทานอนุญาต ข้าก็จะไปขอพระราชทาน

อนุญาตจากฝ่าบาทแทน"

แล้วฉันกห็อบหัวใจท่ีเตม็ไปด้วยความกงัวลมุง่หน้าไปยังต�าหนกัของฮน

"ฝ่าบาท พระสนมวอนบินเสด็จพ่ะย่ะค่ะ"

"พระสนมวอนบินรึ ให้เข้ามาได้"

พอฮนอนุญาต ประตูของต�าหนักก็ถูกเปิดออก ฉันจึงเดินเข้าไป 

อย่างระมัดระวัง แต่แล้วฉันก็ถึงกับตกใจเม่ือได้เห็นเอกสารมากมายอยู ่

บนโต๊ะท�างานของเขา 

พอเห็นฉัน ฮนก็วางเอกสารในมือและส่งย้ิมให้ทันที "พระสนม 

วอนบินมาถึงที่นี่ด้วยเหตุอันใดรึ"

พอรู้สึกถึงสายตาของนางในท่ียืนอยู่ ฉันจึงรีบท�าความเคารพฮน 

อย่างเป็นทางการ ระหว่างนั้นขันทีชเวก็ไล่นางในออกไปท้ังหมด ภายใน

ต�าหนักจึงเหลือแค่ฉันกับฮน 

"ก�าลังอ่านฎีกาอยู่หรือ"

ฉันเดาว่าเอกสารเหล่านั้นคือฎีกาท่ีถูกส่งมา แต่ฮนเพียงแค่ย้ิมให้

ราวกับตั้งใจจะไม่ตอบ ซึ่งฉันรู้ดีว่าท�าไมเขาจึงไม่ตอบค�าถามของฉัน 

ท่ีผ่านมาแม้เขาต้องพบเจอกบัเรือ่งราวปวดหัวทางการเมอืงมากมาย 

แต่เขากยั็งปฏบัิตกิบัฉันเหมือนเดมิ เขาจะไม่เล่าเรือ่งงานภายในราชส�านกั

ให้ฉันฟังเลย เขาจะแค่พดูคยุเรือ่งท่ัวไปและย้ิมให้ฉันอยู่เสมอ นัน่เป็นเพราะ
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เขาคงไม่อยากให้ฉันไม่สบายใจไปกับเขาด้วย  

"คยองมิน"

ฉันละสายตาจากฎีกามากมายแล้วเดินไปนั่งที่เก้าอี้ว่างข้างๆ เขา

"สีหน้าของเจ้าดูไม่ดีเลย ไม่สบายตรงไหนรึเปล่า" ฮนกุมมือฉัน 

แล้วเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง 

"ข้าสบายดี"

"แล้วเจ้ามาหาข้าถึงที่นี่ด้วยเหตุใด มีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่า"

"มีเรื่องจะขอร้อง"

"ขอร้องรึ"

"ข้าอยากออกจากวัง"

ทันทีท่ีฉันพูดว่า 'อยากออกจากวัง' สีหน้าของเขาก็เคร่งเครียด  

ฉันกลัวว่าเขาจะตีความหมายของการออกจากวังผิดจึงรีบอธิบาย 

"มย็องไม่สบาย แม้จะเป็นแค่ไข้ธรรมดาแต่ก็เป็นหลายวันแล้ว ยัง 

ไม่หายสักที ฉันจึงอยากออกจากวังไปเยี่ยมเขา"

สีหน้าเคร่งเครียดของฮนค่อยๆ คลายลง แต่เขาก็ถอนหายใจและ

พยายามโน้มน้าวใจฉัน

"ข้าก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าเด็กคนนั้นไม่สบาย ข้าจึงส่งหมอหลวง 

ไปรักษาแล้ว ดังนั้นเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไปนะ" 

ฮนจัดการส่งหมอหลวงไปเรียบร้อยแล้ว แต่นั่นไม่ใช่ค�าตอบท่ี 

ฉันต้องการ ฉันอยากไปดูอาการของมย็องด้วยตัวเอง 

"ถ้าเจ้าอยากไปจริงๆ ก็จงรอไปอีกหลายวัน" 

"หลายวันรึ ท�าไมล่ะ"

ฮนปรายตามองฎีกาที่รายล้อมตัวเองแทนค�าตอบ

"เนื้อหาของฎีกาพวกนี้ไปในทางเดียวกัน นั่นคือกล่าวโทษองค์ชาย

จองวอน"
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นี่เป็นครั้งแรกท่ีฮนพูดเรื่องของราชส�านักต่อหน้าฉัน อีกท้ังฎีกาท่ี 

เขาพดูถงึนัน้กเ็กีย่วข้องกบัองค์ชายจองวอน ฉันจึงได้รูว่้าสาเหตท่ีุท�าให้ฉัน

ไม่สามารถออกจากวังได้ในตอนนี้เป็นเพราะเนื้อหาในฎีกาเหล่านั้น

ฮนหันมาสบตากบัฉันอกีครัง้ก่อนจะพดูว่า "คนพวกนีบ้อกว่าองค์ชาย

จองวอนมีใจทรยศ เพราะองค์ชายจองวอนยืนกรานว่าองค์ชายจินรึง 

บริสุทธิ์"

ฉันเองก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าพวกขุนนางไม่พอใจองค์ชายจองวอน

เพราะเรื่องนี้ แต่คิดไม่ถึงว่าจะถึงขนาดส่งฎีกามามากมายเช่นนี้ 

"ไม่จริง! ฮน เจ้าเองก็รู้ดีกว่าใครว่าองค์ชายจองวอนเป็นคนอย่างไร" 

ฉันโต้แย้งออกไปทันที 

ฮนจงึย้ิมอย่างขมข่ืน "ข้ารูด้ ีเขาเป็นคนซ่ือตรงมากไม่ว่ากบัเรือ่งใดๆ 

ดังนั้นการท่ีเขายืนกรานว่าองค์ชายจินรึงไม่มีความผิดจึงย้อนกลับมา 

ท�าร้ายเขาเสียเอง ไม่ว่าราชวงศ์หรือขุนนางคนไหนก็ไม่สามารถออกหน้า

มาช่วยเหลือเรื่องของเขาได้"

ฉันอยากถามฮนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องขององค์ชาย

จินรึง แต่ฉันก็ไม่ได้ถามออกไป เพราะฉันรู้เรื่องการก่อกบฏนี้ดี เรื่องนี้

เป็นการปั้นน�้าเป็นตัวโดยพวกขุนนางฝ่ายเหนือใหญ่ เพื่อต้องการให ้

บัลลังก์ของฮนแข็งแกร่ง และท�าให้ฝ่ายเหนือใหญ่มีอ�านาจที่มั่นคง

"เขาเคยถูกเนรเทศไปเชจูกับเจ้าก็เพื่อข้า หลังจากท่ีเกิดเรื่องนั้น 

เขาก็ถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลว บางทีเขาอาจจะเข้าใจหัวอกองค์ชายจินรึง

จึงออกมายืนกรานแทนก็ได้"

หลังจากท่ีองค์ชายจองวอนกลับมาจากการถูกเนรเทศ ฮนก็สั่งห้าม

ราชส�านกัหยิบยกเรือ่งการถกูเนรเทศขององค์ชายจองวอนข้ึนมาพูดอีก แต่

ช่ือเสียงท่ีเสียไปแล้วก็ไม่อาจกู้กลับคืนมาได้อยู่ดี องค์ชายจองวอนยังคง 

ได้ชื่อว่าท�าผิดศีลธรรมกับสตรีของพระราชาอยู่ดี 
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องค์ชายจองวอนมีนิสัยเถรตรงและใจเด็ดท่ีไม่ว่าใครก็ห้ามปราม 

ไม่ได้

"แต่นี่มันคือการใส่ร้ายองค์ชายจองวอนนะ"

"ถูกต้อง หากเขายอมถอนตัวออกไปจากเรื่องนี้ก็คงจะดี"

"นี่คือเหตุผลที่ท�าให้ข้าไปเยี่ยมมย็องไม่ได้สินะ"

ฮนมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิด

"ข้าเข้าใจ หมอหลวงไปรักษาแล้ว มย็องคงอาการดีขึ้น"

เขาช�าเลืองมองฉันท่ีเข้าใจสถานการณ์และล้มเลิกความตั้งใจไป  

แล้วดึงฉันเข้าไปกอด 

ฉันเข้าสูอ้่อมกอดของเขาอย่างไร้เรีย่วแรง และถอนหายใจยาวเหยียด

ในอ้อมกอดของเขา ทันใดนั้นฮนจึงพาดคางของเขาบนหัวของฉัน พลาง

แกล้งกดคางลงมาแรงขึ้น 

"เจ้าจะเอ็นดูมย็องไปจนถึงเมื่อไหร่"

"หืม?"

"เมื่อไหร่เจ้าจะมีลูกชายน่ารักยิ่งกว่ามย็องให้ข้าเสียที"

รอยยิ้มหายไปจากใบหน้าของฉันทันที

"เจ้ายังไม่ลืมลูกของเราที่ตายไปอีกรึ"

เขาไม่รู้ความจริงว่ามย็องคือลูกของตัวเอง ถ้าฉันเปิดเผยความจริง

ว ่ามย็องคือลูกของเขา ฮนจะยอมให้ฉันไปเจอกับมย็องตอนนี้เลย 

หรือเปล่านะ

"ความจริง..."

ทว่าวินาทีที่ฉันก�าลังจะบอกความจริงนั้นเอง

"ฝ่าบาท เสนาบดีขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ!"

เสียงของขันทีชเวท�าให้ฉันค่อยๆ ผละตัวเองออกจากอ้อมกอด 

ของฮน
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"หม่อมฉันทูลลานะเพคะ"

แม้จะไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ แต่ฉันก็เลือกท่ีจะพูดค�าราชาศัพท์ และ

ท�าความเคารพฮนอย่างนอบน้อม 

ฮนคิดว่าฉันท�าดีกับมย็องเพราะฉันยังไม่ลืมลูกที่ตายที่เชจู...

พอเดินออกมาฉันก็พบกับเสนาบดีคนหนึ่งก�าลังยืนอยู่ ฉันเดาว่า 

เขาน่าจะเป็นลีอีชอม ผู้น�าฝ่ายเหนือใหญ่ที่สร้างเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย 

พอเห็นฉัน เขาก็ค�านับแล้วหลบทางให้ ฉันจึงก้มหน้ารับเบาๆ แล้ว

เดินผ่านไป

"ท่านเสนาบดี" ยามนั้นเอง ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาและเรียกลีอีชอม

ด้วยน�้าเสียงยินดี พอเงยหน้าข้ึนมองฉันก็เห็นว่าเป็นยูฮีบุน พ่ีชายของ 

พระมเหสี 

"ท่านอัครเสนาบดียู" ลีอีชอมทักทายยูฮีบุนอย่างนอบน้อม

"มาเข้าเฝ้าฝ่าบาทรึ" 

"ใช่ขอรับ แล้วท่านล่ะขอรับ" ลีอีชอมถามเขากลับ

"ข้ามาเข้าเฝ้าพระมเหสีท่ีต�าหนัก พอได้ยินว่าท่านเข้ามาในวัง ข้า 

ก็รีบตามมาที่นี่"

ท้ังสองพูดคุยกันอย่างสนิทสนม แต่ขณะท่ีฉันก�าลังจะเดินพ้นไป 

นั้นเอง

"เดี๋ยวก่อน ซังกุงผู้นั้น" ลีอีชอมร้องเรียกขึ้น 

อุนจีได้ยินเช่นนั้นก็สะดุ้งและหยุดเดิน ฉันจึงหยุดเดินแล้วหันไปมอง 

อุนจีเอาแต่ก้มหน้านิ่งอย่างผิดวิสัย ตัวของนางสั่นเทา ใบหน้าซีดเผือด  

ฉันแปลกใจกับท่าทางของนางมาก 

"ข้ารู้สึกคุ้นหน้ามาก ช่วยเงยหน้าขึ้นมาหน่อยได้หรือไม่"

ขันทีชเวที่อยู่ไกลๆ เห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งมา "ท่านเสนาบดี ท่านรู้จัก
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อุนซังกุงแห่งต�าหนักพระสนมวอนบินด้วยหรือขอรับ"

"อุนซังกุงรึ"

อุนจีเอาแต่ก้มหน้า ส่วนลีอีชอมยังคงจ้องอุนจีอย่างไม่ลดละ ขันที 

ชเวจึงรีบมายืนบังอุนจีเอาไว้ "ท่านเสนาบดี ฝ่าบาททรงรออยู่นะขอรับ"

สุดท้ายลีอีชอมก็รีบเดินตามขันทีชเวออกไป 

พอกลับมาถึงต�าหนักฉันก็ให้นางในทุกคนออกไป เหลือเพียงฉัน 

กับอุนจีอยู่ตามล�าพังกันสองคนเท่านั้น 

"เจ้ารู้จักท่านเสนาบดีรึ"

อุนจีพยักหน้าพลางร้องไห้โฮออกมาทันที "เขาเป็นคนท่ีท�าให ้

วงศ์ตระกูลของข้าต้องกลายเป็นแบบนี้เจ้าค่ะ"

"เจ้าหมายความว่าอย่างไร"

"สมัยพระราชาองค์ก่อน ตระกูลข้าถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ คน 

ในตระกลูข้าจงึถกูจบัตัวไปประหาร ส่วนคนท่ีหนรีอดไปได้กร็ะหกระเหินกนั

ไปคนละทาง"

"ท่านเสนาบดีรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างนั้นหรือ" 

"เพคะ เขารู้เห็นทุกอย่างเลยเพคะ"

ฉันนึกถึงสายตาของลีอีชอมที่มองอุนจี โชคดีที่ลีอีชอมเห็นหน้าอุนจี

ไม่ชัด และขันทีชเวเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทัน 

"ข้าเข้าใจแล้ว ถ้าเช่นนัน้เจ้าจงเกบ็ตวัอยู่แต่ในต�าหนกัสกัระยะกแ็ล้วกนั"

"เพคะพระสนมวอนบิน"

และขณะที่อุนจีก�าลังปาดน�้าตาอยู่นั้น

"พระมเหสีเสด็จเพคะ!"

เสียงตะโกนนั้นท�าให้ท้ังฉันท้ังอุนจีรีบลุกข้ึน เมื่อประตูเปิดออก 

พระมเหสีก็เดินเข้ามา ฉันและอุนจีรีบท�าความเคารพ แต่สายตาของ 

พระมเหสีกลับจับจ้องอยู่ที่อุนจีเขม็ง 
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"พระมเหสีทรงมีอะไรให้หม่อมฉันรับใช้หรือเพคะ" ค�าถามของฉัน

ท�าให้พระมเหสีละสายตาจากอุนจี

"เปล่า"

"หม่อมฉันขอประทานอภัยที่ถวายการต้อนรับไม่ทันเพคะ"

ระหว่างนั้นอุนจีก็รีบจัดเตรียมฟูกให้เรียบร้อย พระมเหสีจึงนั่งลง แต่

ก็ยังมองอุนจีที่เดินออกไปอย่างไม่วางตา 

"พระสนมวอนบิน วันนี้ข้าได้ยินเรื่องน่าแปลกมาจากท่านพี่ของข้า"

"เรื่อง...อะไรหรือเพคะ"

แต่ฉันพอจะเดาได้ว่าเรื่องอะไร ยูฮีบุนคงสังเกตได้ถึงบรรยากาศ

แปลกๆ ระหว่างลีอีชอมกับอุนจี 

"ท่านเสนาบดีสงสัยว่าอุนซังกุงจะเป็นบุตรีของตระกูลท่ีเกี่ยวพันกับ

การก่อกบฏ"

ฉันอึ้งงันจนพูดไม่ออก 

"เท่าที่ข้ารู้ พระพันปีเป็นคนส่งอุนซังกุงมาอยู่กับเจ้า แต่คนที่แนะน�า

อุนซังกุงก่อนหน้านั้นก็คือองค์ชายจองวอน ข้ารู้ความจริงนี้มานานแล้ว  

แม้ข้าจะไม่ค่อยถูกใจนัก แต่ข้าไม่อยากจะเข้ามายุ่ง แต่หากว่าอุนซังกุง 

เป็นบุตรขีองตระกลูท่ีเกีย่วพนักบัการก่อกบฏจรงิอย่างท่ีท่านเสนาบดกีล่าว 

นั่นก็หมายความว่าพระพันปีหรือแม้กระท่ังองค์ชายจองวอนเองอาจจะ 

มีส่วนเกี่ยวพันกับการกบฏนั้นด้วย"

ฉันรีบส่ายหน้าปฏิเสธทันที "ไม่มีทางเป็นเช่นนั้นหรอกเพคะ  

ท่านเสนาบดีคงจ�าคนผิดแล้วเพคะ"

"ข้าก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่ถ้าข้าไม่มั่นใจ ข้าคงไม่กล้ามาท่ีนี่

หรอก"

"..."

"ข้ารู้ว่าอุนซังกุงคือบุตรีของตระกูลนั้น แต่นางปลอมตัวเป็นทาส 
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เพือ่เอาชีวติรอด และสามารถเข้ามาอยู่ในวังในฐานะทาสได้อย่างน่าพิศวง" 

พระมเหสีพูดได้ถูกต้องทุกอย่าง "การท่ีองค์ชายจะน�าคนจากข้างนอก 

มาเป็นทาสรับใช้ในวังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก แต่หากเป็นคนท่ีเกี่ยวพันกับ 

การก่อกบฏล่ะก็ คงไม่สามารถปล่อยให้อยู่ในวังนี้ต่อไปได้"

"หมายความว่าต้องไล่อุนซังกุงออกไปนอกวังหรือเพคะ"

"ไล่อย่างนั้นรึ หากว่าอุนซังกุงออกไปนอกวัง แล้วก่อเรื่องร้ายแรง 

ขึ้นมาล่ะ" พระมเหสียื่นถุงผ้าขนาดเล็กมาให้ฉันพลางเอ่ยต่อ "นี่คือยาพิษ" 

มือของฉันท่ีตั้งใจจะย่ืนไปรับถุงผ้าขนาดเล็กนั้นถึงกับชะงักและ 

จ้องมองพระมเหสีอย่างตกใจ 

"พระมเหสี!" ฉันตะโกนออกไปอย่างตกใจสุดขีด แต่สีหน้าของ 

พระมเหสีกลับเรียบเฉย

"เพราะข้าคงปล่อยให้อุนซังกุงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้" 

นางพูดถึงความเป็นความตายของคนอื่นด้วยสีหน้าท่ีเรียบเฉยมาก 

นางกลายเป็นคนน่ากลัวและเลือดเย็นขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่

"คนของเจ้า เจ้ากต้็องจดัการเอง แต่...ดเูหมอืนว่าเจ้าจะท�าไม่ได้สนิะ"

เมื่อฉันไม่มีทีท่าว่าจะย่ืนมือออกไปรับถุงผ้านั้น พระมเหสีก็ยกมือ 

ที่ถือถุงผ้าให้สูงขึ้น

"พระมเหสีเพคะ หากอุนซังกุงคือบุตรีของตระกูลท่ีเกี่ยวพันกับ 

เรื่องการก่อกบฏจริง แต่นั่นก็เป็นเรื่องในอดีตนะเพคะ"

"การก่อกบฏไม่แยกแยะหรอกนะว่าเป็นเรื่องอดีตหรือปัจจุบัน  

ตามค�ากล่าวของท่านเสนาบดี การก่อกบฏท่ีเกี่ยวพันกับอุนซังกุงนั้น 

ใหญ่หลวงมาก แม้ว่าอุนซังกุงจะไม่ได้เป็นคนก่อกบฏเอง แต่หากคนอื่นรู้

ว่าคนเช่นนั้นเข้ามาเป็นซังกุงในวังหลวงจากการช่วยเหลือของพระพันป ี

และองค์ชายจองวอน เจ้าคิดว่าคนอื่นจะว่าอย่างไร และจะมีความคิดเห็น

ต่อฝ่าบาทอย่างไร"
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"กบฏที่เกี่ยวข้องกับอุนซังกุงคือใครหรือเพคะ"

พระมเหสมีองไปรอบๆ อย่างระแวดระวัง แล้วพูดเบาๆ ราวกบักระซิบ 

"กบฏจองยอริบ"

ฉันครุ่นคิดถึงกบฏจองยอริบท่ีเคยรู้มา การกบฏครั้งนี้เกิดข้ึนเมื่อ 

ยี่สิบสามปีก่อน 

คนท่ีคิดการกบฏและก่อกบฏในประวัติศาสตร์ของโชซอนนั้นมี

มากมาย แต่จองยอริบนั้นแตกต่างจากกบฏอื่นๆ พอถูกสงสัยว่าก่อกบฏ 

เขาก็ชิงฆ่าตัวตายก่อนถูกจับกุม เขาจึงกลายเป็นบุคคลท่ีหายไป 

จากประวตัศิาสตร์ เพราะทันทีท่ีเขาฆ่าตวัตาย โชซอนกก็�าจดับันทึกท้ังหมด

ที่เกี่ยวข้องกับเขาออกไป 

หากอ้างอิงตามเอกสารท่ีเหลอือยู่เพยีงไม่กีฉ่บับนัน้ เขามีนสิยัซ่ือตรง 

กล้าพูดความคิดของตัวเอง ซ่ึงนั่นท�าให้เขาไปขัดตาและขัดใจพระเจ้า 

ซอนโจ และเม่ือจองยอริบรู้ว่าพระเจ้าซอนโจไม่โปรดปรานตัวเอง เขาก ็

ได้ออกจากการเป็นขุนนางและย้ายกลับมายังบ้านเกิด หลังจากนั้นผู้คนท่ี

หนุนหลังเขาก็มารวมตัวกันเพ่ือฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ปราบปรามพวก 

โจรญี่ปุ่น

แต่เขากลบัถกูใส่ร้ายว่าก่อกบฏ และพระเจ้าซอนโจกเ็ช่ือค�าใส่ร้ายนัน้ 

พระเจ้าซอนโจจงึสัง่ให้จบักมุตัวเขา ทุกคนในครอบครวั และคนท่ีเกีย่วข้อง

กับเขาไปประหาร บ้างก็ถูกเนรเทศ ตอนแรกเขาพยายามหลบหนี แต่

สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตาย เรื่องนี้ท�าให้หลายชีวิตต้องจบลงอย่าง 

ทุกข์ทรมาน 

"อุนซังกุงคือจองอุนยอง บุตรีของจองยอริบ" 

ฉันเงยหน้าขึ้นมองพระมเหสี แล้วปะติดปะต่อเรื่องราวท่ีเคยได้ฟัง 

จากอุนจี 

'ความจริงข้าเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านขุนนางท่ีหัวเมืองชอนจู
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เจ้าค่ะ ข้าได้รับความรักมากมายจากท่านพ่อ ท่านแม่และท่านพ่ี แต่ 

บ้านของข้าเข้าไปพัวพันกับแผนก่อกบฏจึงท�าให้ถูกกวาดล้างวงศ์ตระกูล 

โชคดีที่ข้าปลอมตัวเป็นลูกสาวของแม่นมจึงรอดมาได้'

บ้านเกดิของจองยอรบิกค็อืเมืองชอนจู อุนจีคอืลกูสาวของจองยอรบิ

จริงๆ หรือนี่ และถ้าอุนจีเป็นลูกสาวของจองยอริบจริง อุนจีก็มีชีวิตอยู ่

ต่อไปไม่ได้

"พระสนมวอนบิน" พระมเหสีเอ่ยเรียกเพื่อคืนสติฉัน

"อุนซังกงุสามารถท�าให้เกดิความวุ่นวายภายในวังได้ และคนมากมาย

จะต้องมามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ รวมไปถึงเจ้าด้วย นั่นล่ะคือปัญหา"

ลูกศรก�าลังจะย้อนกลับไปหาองค์ชายจองวอนผู้ให้ความช่วยเหลือ 

อุนจี ตอนนี้องค์ชายจองวอนก�าลังถูกเพ่งเล็งเรื่องปกป้ององค์ชายจินรึง  

ถ้าย่ิงเพ่ิมเรือ่งของกบฏจองยอรบิท่ีเคยท�าให้ผูค้นล้มตายมากมายเข้ามาอีก 

องค์ชายจองวอนจะต้องแย่แน่ๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังเกี่ยวโยงไปถึงพระพันป ี

อีกด้วย 

"หากเรือ่งนีเ้กนิก�าลงัเจ้า ส่งอุนซังกงุมาให้ข้าก็ได้นะ ข้าจะจดัการเอง"

ค�าว่า 'จดัการ' ท่ีพระมเหสพีดูกค็อืการฆ่าอนุจ ีแต่ฉันไม่อาจปล่อยให้ 

อุนจีตายอย่างเด็ดขาด

"ไม่ได้นะเพคะ! จะฆ่าอุนซังกุงไม่ได้เด็ดขาด อุนซังกุงเป็นคนของ

หม่อมฉัน หม่อมฉันจะรับผิดชอบเองเพคะ ได้โปรด...ไว้ชีวิตอุนซังกุง 

ด้วยเถิดเพคะพระมเหสี"

"พระสนมวอนบิน เจ้าตั้งใจจะปกป้องคนเช่นนั้นไปท�าไมกัน"

"อุนซังกุงคือคนท่ีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับหม่อมฉันมาตั้งแต่สมัยท่ี 

หม่อมฉันยังเป็นเพียงแค่นางใน หม่อมฉันเช่ือในความจงรักภักดีท่ีนางมี 

ให้หม่อมฉันเพคะพระมเหสี"

พระมเหสีระเบิดเสียงหัวเราะออกมา เสียงนี้ท�าให้ฉันนึกถึงพระสนม
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อินบิน 

"ตั้งแต่สมัยเจ้าเป็นนางในรึ ตอนนี้เจ้าเป็นถึงบุตรบุญธรรมของ 

บ้านขุนนางและเป็นถึงพระสนมของฝ่าบาท แต่เจ้ายังคิดถึงอดีตสมัย 

เป็นนางในอยู่อีกรึ ท้ังท่ีตอนนี้ทุกคนในวังต่างเข้าใจว่านางในคิมผู้นั้น 

ตายไปแล้วที่เชจูเนี่ยนะ" 

อุนจีกับมียอง พวกนางคือคนส�าคัญมากส�าหรับฉันท่ีมาอาศัยอยู่ 

ในยุคโชซอนท่ีไม่คุ้นเคยแห่งนี้ พวกนางไม่ต่างจากคนในครอบครัว การ 

สูญเสียมียองไปท�าให้ฉันทุกข์ทรมานอย่างหนัก ฉันจะไม่ยอมสูญเสียอุนจี

ไปอีกคนอย่างเด็ดขาด ทันทีที่ภาพศพของมียองผุดขึ้นมาในหัว น�้าตาฉัน

ก็ไหลริน 

"หากข้ารู้มาก่อนว่าอุนซังกุงเป็นใคร ข้าคงจัดการนางไปพร้อมกับ

ตอนที่จัดการนางในขององค์ชายอิมแฮไปแล้ว"

ค�าพูดของพระมเหสีท�าให้ฉันย่ิงช็อกหนักกว่าเดิม นางในของ 

องค์ชายอิมแฮกน่็าจะหมายถงึมียองสนิะ ถ้าอย่างนัน้กห็มายความว่ามยีอง

ไม่ได้ฆ่าตัวตาย แต่ถูกพระมเหสี 'จัดการ' อย่างนั้นหรือ

"นางในขององค์ชายอิมแฮ หมายถึงมียองหรือเพคะ"

แววตาของพระมเหสีเย็นชาจนฉันขนลุกซู่

"พระมเหสีก็ทรงใช้ยาพิษกับมียองหรือเพคะ"

พระมเหสีท�าลายความเงียบนั้นด้วยการพูดเสียงเบา "ข้าส่งท่านพ่ี 

ของข้าไปมอบยาพิษให้นางเท่านั้น คนที่ตัดสินใจจบชีวิตก็คือตัวนางเอง"

ท้ังมือ ท้ังปาก และท้ังตวัของฉันสัน่เทา เพราะฉันเองท่ีเป็นคนไปขอ

ความช่วยเหลือจากพระมเหสี 

"พระมเหสีทรงท�าได้อย่างไรกันเพคะ"

"ถึงข้าจะเสียใจ แต่มันก็เป็นเรื่องท่ีช่วยไม่ได้ เจ้าเองก็รู้ว่าตอนนั้น 

องค์ชายอิมแฮไม่ยอมสารภาพผิด หากยังปล่อยองค์ชายอิมแฮซ่ึงเป็น 
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พระโอรสองค์โตของพระเจ้าซอนโจเอาไว้ ทางอาณาจักรหมิงก็จะมีข้ออ้าง

ในการไม่ยอมรับการข้ึนครองราชย์ของฝ่าบาท ดังนั้นจึงต้องจัดการให้จบ

อย่างเร็วท่ีสุด โดยให้คนใกล้ชิดขององค์ชายอิมแฮสารภาพออกมา แต ่

น่าแปลกนะท่ีคนใกล้ชิดขององค์ชายอิมแฮไม่มีใครเลยสกัคนท่ีกล่าวโทษเขา"

นสิยัท่ีเป็นท่ีเลือ่งลอืขององค์ชายอิมแฮคือดุร้ายและส�ามะเลเทเมา แต่

เขาก็ไม่เคยคิดหรือก่อกบฏเลยสักครั้ง 

"แต่ข้าไม่เคยรู้จักตัวตนของนางในผู้นั้นจนกระท่ังเจ้ามาขอร้องข้า 

และบอกว่านางช่ืนชมฝ่าบาท ข้าจึงส่งท่านพี่ของข้าไปเกลี้ยกล่อมให้นาง

พลีชีพเพื่อฝ่าบาท และสุดท้ายนางก็ยอมโกหกว่าองค์ชายอิมแฮก่อกบฏ 

นั่นจึงท�าให้เรื่องกบฏองค์ชายอิมแฮสิ้นสุดลงได้ ข้าต้องขอบใจเจ้ามาก"

"มียองต้องตายเพราะหม่อมฉันหรือเพคะ!"

ฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้มียองต้องตายหรือนี่!

ตอนท่ีไปขอความช่วยเหลอืจากพระมเหส ีฉันไม่มีอาการปวดหัวใดๆ 

ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าโชคชะตาได้ก�าหนดเอาไว้แล้วว่าฉันต้องเป็นผู้มอบ

ความตายให้มียอง

"พระมเหสีทรงท�าเรื่องโหดร้ายเช่นนั้นได้อย่างไรกันเพคะ"

"โหดร้ายร ึท่ีข้าท�าไปทุกอย่างล้วนท�าเพ่ือฝ่าบาทท้ังสิน้ หากราชส�านกั

จะต้องเดือดร้อนเพราะอุนซังกุง ข้าก็ต้องท�าเพื่อฝ่าบาท"

พระมเหสพีดูไม่ผดิเลยสกันดิ แต่วิธท่ีีนางใช้นัน้ก็ไม่ได้ถกูต้องเช่นกนั 

นางบอกว่าท�าทุกอย่างเพื่อฮน แต่ฮนกลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย เรื่อง 

เลวร้ายทั้งหมดเป็นฝีมือของพระมเหสีทั้งนั้น

ความกระหายอ�านาจมันท�าให้คนเราสามารถคร่าชีวิตผูค้นได้มากมาย

ถึงขนาดนี้เชียวหรือ 

"แต่ท�าไมถึงต้องท�าลายชีวิตคนบริสุทธิ์ด้วยล่ะเพคะ หม่อมฉัน 

จะไม่ยอมให้อุนซังกงุเป็นอะไร หม่อมฉันจะต้องปกป้องอนุซังกงุให้ได้เพคะ"
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ค�าตอบของฉันนั้นไม่ถูกใจนางจนถึงขนาดท�าให้นางกัดกรามและ 

จ้องฉันเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อ 

"แล้วเจ้าปกป้องอุนซังกุงเพราะนางเป็นคนของเจ้าหรือเพราะนาง 

เป็นคนที่องค์ชายจองวอนส่งมากันแน่"

"หมายความว่าอย่างไรเพคะ"

"คืนหนึ่งของหลายปีก่อน หิมะแรกตกหนักมาก ฝ่าบาทเสด็จออก 

จากต�าหนักองค์ชายรัชทายาทไปในตอนเย็น แต่จนดึกดื่นฝ่าบาทก็ยัง 

ไม่เสดจ็กลบั ข้าจงึเป็นห่วงมาก พอไปถามขนัทีชเวก็ได้รูว่้าฝ่าบาทประทับ

อยู่ที่สวนหลังวัง ข้ามารู้ทีหลังว่าฝ่าบาทเสด็จไปรอเจ้าที่นั่น"

ฉันตกใจมาก เพราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพระมเหสีรู้เรื่องนี้ด้วย

"แต่...ระหว่างท่ีฝ่าบาททรงรอเจ้าอยู่ท่ีสวนหลังวัง เจ้ากลับไปท่ี

ต�าหนักขององค์ชายจองวอน"

ฉันนึกถึงคืนท่ีองค์ชายจองวอนเมาเหล้าและรั้งไม่ให้ฉันไปพบฮน  

คืนนั้นฉันเผลอหลับไป ตื่นมาอีกทีก็เข้ากลางดึกแล้ว

"ข้าเห็นเจ้าเป็นครั้งแรกท่ีสวนหลังวังในวันพระราชพิธีอภิเษกสมรส

ของพระเจ้าซอนโจ ข้าเป็นห่วงสถานะของฝ่าบาทมากท่ียืนอยู่กับนางใน

ของพระสนมอินบิน ข้าจึงให้คนไปสืบว่าเจ้าเป็นใคร และข้าก็ล่วงรู ้

ความจรงิอีกข้อหนึง่ว่าพระสนมอินบินเกลยีดเจ้า เพราะเจ้าปฏเิสธองค์ชาย

จองวอน"

นางพูดถูกทุกอย่าง

"คืนท่ีหิมะตกหนักนั้น หลังจากท่ีเจ้าเข้าไปในต�าหนักขององค์ชาย 

จองวอน ไฟกถ็กูดบัลง แล้วเจ้าก็ไม่ออกมาจนเวลาล่วงเลยไปถงึกลางดึก..."

"คือว่าคืนนั้นองค์ชายจองวอนทรงดื่มหนักมาก..."

พระมเหสีชิงพูดตัดบทก่อนที่ฉันจะพูดจบ 

"พระสนมวอนบินไม่ปฏเิสธว่าตวัเองอยู่กบัองค์ชายจองวอนในคนืนัน้
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สินะ คงยังไม่ลืมมิตรสหายเก่าอย่างองค์ชายจองวอน ซ�้าเจ้ายังปกป้อง 

อุนซังกุงที่องค์ชายจองวอนส่งมาให้อีกต่างหาก..."

ปัง!

ยังไม่ทันท่ีพระมเหสีจะพูดจบ ประตูของต�าหนักก็ถูกเปิดออก  

แล้วคนที่เดินเข้ามาก็ท�าให้พระมเหสีถึงกับอ้าปากค้าง 

"ฝ่าบาท"

คนที่เดินเข้ามาคือฮน

"ฝ่าบาทจะเสด็จมาที่นี่ไม่เห็นทรงบอกหม่อมฉันเลยเพคะ"

พระมเหสีรีบเอ่ยทักทายฮนก่อนฉันซ่ึงเป็นเจ้าของต�าหนักตัวจริง 

เสียอีก แต่ฮนกลับจ้องมาท่ีฉันเขม็งด้วยสายตาท่ีเต็มไปด้วยความตกใจ

สุดขีด ฉันจึงได้แต่นั่งตัวแข็งท่ือ แม้เขาจะไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา แต่ฉัน 

ก็เดาได้ว่าเขาก�าลังตกใจเรื่องของฉันกับองค์ชายจองวอนอยู่แน่นอน 

ฉันเม้มปากแล้วกลืนน�้าลายลงคอ ถ้าพระมเหสีไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้  

ฉันคงรีบเข้าไปหาฮนแล้วอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง 

สาเหตุท่ีฉันปิดบังเรื่องระหว่างฉันกับองค์ชายจองวอนมาถึงตอนนี้

ไม่ใช่เพราะองค์ชายจองวอนคอืน้องชายท่ีฮนรกัใคร่สนทิสนมมากกว่าใครๆ 

แต่เป็นเพราะองค์ชายจองวอนคอยช่วยเหลือฉันทุกครั้งท่ีฉันตกอยู ่

ในสถานการณ์วิกฤตมาตลอดสิบปี ฉันคิดเอาไว้ว่าเม่ือไหร่ท่ีองค์ชาย 

จองวอนตัดใจจากฉันได้ เมื่อนั้นฉันจะบอกเรื่องนี้ให้ฮนรับรู้ 

แต่สิ่งที่ฉันไม่แน่ใจก็คือหลังจากที่ได้รับรู้แล้ว ฮนจะรู้สึกอย่างไร

"ฝ่าบาท..."

ฉันท�าความเคารพฮน แต่สายตาท่ีตกใจของฮนได้เปลีย่นเป็นสายตา

ที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและความโกรธ 

"เชิญประทับเพคะ"

พระมเหสีผายมือเชิญ แต่ฮนหันไปตอบด้วยน�้าเสียงเย็นชา
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"ข้าคิดว่าข้าไม่สมควรจะอยู่ท่ีนี่" พอพูดจบฮนก็เดินออกไปโดยมี 

พระมเหสีรีบเดินตามออกไปทันที 

"พระสนมวอนบินเพคะ"

หลงัจากท่ีทุกคนจากไป อุนจกีเ็ดนิเข้ามาอย่างระมดัระวัง ขาของฉัน

ไร้เรี่ยวแรงจนร่างทรุดไปกองกับพื้น อุนจีจึงรีบถลันเข้ามาประคอง

"รู้แล้ว เขารู้แล้ว..."

ฉันพึมพ�าพลางซบหน้าลงบนไหล่ของอุนจี เปลือกตามันหนัก 

เหลือเกิน ฉันหลับตาลงและพร�่าพึมพ�าไม่หยุด

"ข้าจะท�าอย่างไรดี..."

ค�่าคืนที่ท้องฟ้ามืดด�า 

สายลมพัดแรงจนท�าให้หน้าต่างของต�าหนักกระแทกไปมาอย่าง 

น่ากลัว ฉันเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างท่ามกลางความเงียบสงัด  

แม้จะเป็นเวลาค�่าแล้วแต่ฉันก็ยังไม่ยอมจุดเทียน

เมื่อเย็นฉันบอกให้อุนจีออกไปโดยอ้างว่าอยากเข้านอนเร็วๆ แล้ว 

ฉันก็จมอยู่ในความคิดจนกระท่ังถึงป่านนี้ แต่แล้วในท่ีสุดฉันก็ทนไม่ไหว 

อีกต่อไป ฉันลุกขึ้นพรวดไปเปิดประตูทันที

"พระสนมเพคะ!"

โบฮยางนางในส่วนตัวของฉันท่ีสัปหงกอยู ่หน้าประตูรีบตื่นขึ้น 

ด้วยความตกใจ 

"พระสนมยังไม่บรรทมอีกหรือเพคะ"

นางในมองฉันท่ียังคงใส่ชุดเดมิ ยงัไม่ได้เปลีย่นเป็นชุดส�าหรบัเข้านอน

"ข้าจะเข้าเฝ้าฝ่าบาท"

"เวลานี้น่ะหรือเพคะ ฝ่าบาทคงบรรทมแล้ว..."

ระหว่างนั้นฮงซังกุงก็เดินเข้ามาคัดค้านด้วยน�้าเสียงไม่ค่อยพอใจนัก 
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การท่ีสนมไปต�าหนกัของพระราชาในเวลาดกึดืน่คงเป็นเรือ่งท่ีผดิกฎของวัง 

"ข้าจะไป"

แต่ฉันยังคงรั้นจนฮงซังกุงส่ายหน้าและหลีกทางให้ บางทีฮงซังกุง

คงจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็น จึงยอมให้ฉันไปในที่สุด

พระราชวังชังด็อกยามค�่าคืนนั้นเงียบสงัดมาก สายลมเย็นยะเยือก 

ท่ีพัดมาเป็นระยะย่ิงท�าให้รู้สึกอ้างว้าง โบฮยางเดินถือโคม ดูเหมือนนาง 

จะกลัวกับบรรยากาศแบบนี้ ทุกครั้งที่สายลมเย็นพัดมากระทบผิวกายนาง

ก็จะหยุดเดิน และทุกครั้งฮงซังกุงก็จะหันไปมองด้วยสายตาต�าหนิ นางจึง

ต้องฝืนเดินต่อไป 

"น่าแปลกนะเพคะ"

พอถึงต�าหนักของฮน โบฮยางก็หยุดเดินแล้วมองไปรอบๆ ฉันเข้าใจ

ความหมายท่ีโบฮยางพดูออกมา ปกตแิล้วจะมีนางในอยูร่อบๆ ต�าหนกั แต่

ตอนนี้ไม่เห็นนางในเลยสักคน ฮงซังกุงเองก็ท�าหน้าแปลกใจ

"เกิดอะไรขึ้นกันแน่..."

หรือว่าวันนี้ฮนไปพักที่ต�าหนักอื่น แต่ไฟถูกจุดสว่างไสว ถ้าฮนไม่อยู่

ก็ไม่น่าจะจุดไฟเอาไว้ ฉันหยุดนิ่งเพื่อตัดสินใจว่าจะกลับไปต�าหนักของ 

ตัวเองดีไหม แล้วตอนนั้นเองไฟของห้องฝั ่งตะวันออกของต�าหนักก็ 

พลันสว่างขึ้นและมองเห็นเงาตะคุ่ม ฉันจึงหันไปพูดกับฮงซังกุง 

"รออยู่ตรงนี้ก่อนนะ"

ฮงซังกุงก้มหัวให้โดยไม่คัดค้านอะไร

พอเข้ามาข้างในฉันก็เห็นขันทีชเวก�าลังยืนจ้องมองประตูท่ีปิดอยู่  

ฉันจึงอ้าปากเพื่อที่จะเอ่ยเรียก แต่ระหว่างนั้นเอง

"พูดออกมา!"

เสียงตะโกนของฮนที่ดังมาจากในห้องฝั่งตะวันออกก็ท�าให้ฉันชะงัก
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"ข้าถามว่าเจ้าหลอกข้ามานานแค่ไหนแล้ว องค์ชายจองวอน!"

องค์ชายจองวอน ฮนก�าลังอยู่กับองค์ชายจองวอนอย่างนั้นรึ

"พระสนมวอนบิน"

พอเห็นฉัน ขันทีชเวก็รีบท�าความเคารพ 

"ฝ่าบาทอยู่กับองค์ชายจองวอนรึ" ฉันถามออกไปด้วยเสียงท่ีเบา

ราวกับกระซิบ 

"พ่ะย่ะค่ะพระสนม"

พอสิ้นค�าตอบของขันทีชเวก็ได้ยินเสียงขององค์ชายจองวอนดังมา

"หม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ"

"ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกอย่างนั้นรึ"

วินาทีท่ีฉันได้ยินน�้าเสียงเกรี้ยวกราดท่ีดูเย้ยหยันของฮน มือของฉัน

ก็เริ่มสั่น ฉันไม่เคยได้ยินฮนพูดจาเย็นชาขนาดนี้กับองค์ชายจองวอน 

มาก่อน 

"ในอดีตข้าเคยได้ยนิข่าวลอืมาว่าเจ้าตัง้ใจจะรบันางในมาเป็นสนม แต่

ช่วงนั้นเป็นช่วงไว้ทุกข์ของพระมเหสีอึยอิน และข้าก็รู้จักเจ้าดีกว่าใคร  

ข้าจึงได้แต่คิดว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือไร้สาระเท่านั้น แต่กลายเป็นว่านางใน

ผู้นั้น...คือพระสนมวอนบินอย่างนั้นรึ"

ฉันยกมือข้ึนปิดปากทันที ฮนก�าลังถามความจริงนั้นกับองค์ชาย 

จองวอน 

"ขอประทานอภัยพ่ะย่ะค่ะ พระสนมวอนบิน แต่กระหม่อมว่าวันนี้ 

พระสนมกลับไปก่อนเถิดพ่ะย่ะค่ะ"

ขันทีชเวมีสีหน้าล�าบากใจ แต่ความสนใจของฉันทั้งหมดก�าลังมุ่งไป

ที่การสนทนาของคนสองคนในห้องนั้น 

ทันทีท่ีองค์ชายจองวอนเงียบไป ฮนจึงส่งเสียงหัวเราะเยาะแล้ว 

เอ่ยปากพูดอีกครั้ง
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"ตอนท่ีข้าเจอกบัพระสนมวอนบินอกีครัง้เมือ่สบิปีก่อน นางเป็นนางใน

ของต�าหนักพระสนมอินบิน ในตอนนั้นนางบอกข้าว่านางเข้าวังมาได ้

สองปีแล้ว ซึ่งช่วงสองปีนั้นนางไม่ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าข้าเลย นางบอก

กบัข้าว่าเพราะข้าเป็นองค์ชายรชัทายาท ส่วนนางเป็นเพียงแค่นางในเท่านัน้

จงึไม่กล้ามาเจอข้า ระหว่างนัน้เจ้ารูใ้ช่หรอืไม่ว่านางคอืหญิงท่ีข้าเฝ้ารออยู่"

องค์ชายจองวอนยังคงไม่ปริปากพูดอะไรออกมา

"ข้าถามเจ้าอยู่ ตอบข้ามาสิ!" ฮนเอาแต่ไล่ต้อนองค์ชายจองวอนท่ี 

ไม่พูดอะไรออกมาสักค�า 

"พระสนมกลับไปก่อนเถิดพ่ะย่ะค่ะ ตอนนี้คงไม่สะดวกนัก"

ฉันพยักหน้ารับค�าของขันทีชเว ถ้าฉันเข้าไปตอนนี้ สถานการณ ์

อาจจะย่ิงแย่ไปกว่าเดิม แต่แล้วเสียงขององค์ชายจองวอนท่ีดังข้ึนก็ท�าให้

ฉันชะงัก

"หม่อมฉัน...ทราบพ่ะย่ะค่ะ สมัยท่ีฝ่าบาททรงเป็นองค์ชายรชัทายาท 

เราเคยออกไปล่าสัตว์ด้วยกัน แต่พอมีคนมาแจ้งข่าวว่าพระมเหสีอึยอิน

ประชวรหนัก ฝ่าบาทก็รีบเสด็จกลับวังก่อน ขณะท่ีหม่อมฉันก�าลังเก็บ 

ข้าวของและตั้งใจจะตามไปทีหลัง ก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้น..." 

องค์ชายจองวอนก�าลังเล่าเรื่องที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อน

"จู ่ๆ ก็เกิดลมพัดและฟ้าผ่า แล้วพระสนมวอนบินก็ปรากฏตัว

ท่ามกลางสายลมนั้น มันเป็นภาพที่หม่อมฉันไม่อาจเชื่อได้ทั้งที่หม่อมฉัน

เห็นด้วยสองตาของตัวเอง แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่หม่อมฉันจะรู้ได้ทันที

ว่านางคือหญิงที่ฝ่าบาททรงเล่าให้หม่อมฉันฟังอยู่เสมอ"

องค์ชายจองวอนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

"ท้ังท่ีเจ้ารูว่้าเป็นพระสนมวอนบิน แล้วเหตใุดเจ้าถงึไม่ยอมมาบอกข้า"

"ในตอนแรกหม่อมฉันตั้งใจจะทูลฝ่าบาทเม่ือถึงเวลาอันสมควร แต่

หม่อมฉันไม่รู ้ว่าเวลาอันสมควรนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ หม่อมฉันจึงให้ 
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พระสนมวอนบินอยู่ในวังในฐานะซังกุงพระพี่เลี้ยงของโอรสคนโตของ 

หม่อมฉันไปก่อนพ่ะย่ะค่ะ"

"แต่เจ้าก็ไม่เคยพูดถึงนางให้ข้าฟังสักครั้งจนกระท่ังข้าได้เจอนางเอง 

ทั้งที่เจ้าฟังข้าเล่าถึงนางมาตลอดสิบปี แต่เจ้าก็ไม่ยอมบอก"

แม้จะได้ยินอยู่ข้างนอก แต่ฉันก็รับรู้ได้ว่าฮนก�าลังโกรธจัด ท�าไม 

องค์ชายจองวอนไม่บอกออกไปว่าท่ีต้องซ่อนตวัฉันเอาไว้กเ็พ่ือความปลอดภยั 

ของฮน ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีท�าไปนั้นเพื่อฮน ถ้าบอกออกไปอย่างนั้นฮน 

อาจจะคลายความโกรธลงบ้าง 

ฉันไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมองค์ชายจองวอนถึงไม่พูดออกไปแบบนั้น

"เจ้าจงใจแอบซ่อนและไม่บอกให้ข้ารู ้ เจ้ามจีดุประสงค์อะไร! พูดมาสิ  

องค์ชายจองวอน!"

ทันทีที่ฮนเร่งให้ตอบ องค์ชายจองวอนก็เริ่มปริปากพูด

"หม่อมฉันเคยตั้งใจว่าจะทูลฝ่าบาท แต่แล้วหม่อมฉันไม่อาจท�า 

เช่นนั้นได้พ่ะย่ะค่ะ เพราะหัวใจของหม่อมฉัน...ได้เปลี่ยนไปพ่ะย่ะค่ะ"

"เปลี่ยนไปอย่างนั้นรึ"

"ไม่ว่าจะเป็นในฐานะน้องชายของฝ่าบาท หรือในฐานะเช้ือพระวงศ์

แห่งอาณาจักรนี้ หม่อมฉันไม่เคยมอบหัวใจให้ใครเลย แต่หม่อมฉันได ้

มอบหัวใจให้พระสนมวอนบินพ่ะย่ะค่ะ" 

ฉันหลับตาลงอย่างอ่อนแรง หัวใจของเขาท่ีมีให้ฉันนั้นมันชัดเจน 

มาตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้ว พอลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง น�้าตาก็ไหลรินออก

มาอาบแก้ม

"เจ้ามีใจเช่นนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กัน"

"พระสนมวอนบินเคยได้รับบาดเจ็บท่ีไหล่เนื่องจากช่วยเหลือโอรส 

ของหม่อมฉันจากการถูกเสือเข้าจู่โจม พระสนมเสียเลือดมากจนเกือบจะ

เอาชีวิตไม่รอด หม่อมฉันเป็นห่วงพระสนมมาก แล้วตอนนั้นเองหม่อมฉัน
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จึงรู้ใจตัวเองพ่ะย่ะค่ะ" 

"ไหล่อย่างนั้นรึ ตรงไหล่ข้างซ้ายใช่หรือไม่"

"พ่ะย่ะค่ะ ท่านหมอหลวงฮอบอกว่าบาดแผลนั้นจะท้ิงร่องรอยไว้ 

พ่ะย่ะค่ะ" 

"แผลเป็นท่ีไหล่ของนางเกิดจากการช่วยชีวิตโอรสของเจ้าอย่างนั้นรึ 

หึๆ"

เสียงหัวเราะสั้นๆ ของฮนดังแว่วออกมา ฉันนึกถึงคืนนั้นท่ีเขา 

ถามฉันเรื่องแผลที่ไหล่ ซึ่งฉันโกหกไปว่าได้รับบาดเจ็บตอนเด็กๆ 

"เจ้าเอาชีวิตของเจ้ามาเสี่ยงเพื่อช่วยนางและเด็กในท้อง ท�าให้เจ้า 

กบันางต้องถกูเนรเทศไปอยู่เชจ ูข้าคดิว่าท้ังหมดนัน้เจ้าท�าเพ่ือข้า แต่เจ้า... 

เจ้าท�าเพราะเจ้ามีใจให้นางหรอกรึ เจ้ายอมถูกเนรเทศเพื่อนางใช่หรือไม่"

องค์ชายจองวอนปิดปากเงยีบอีกครัง้ แต่ครัง้นีฮ้นทนรอค�าตอบไม่ได้ 

เสียงเตะเก้าอี้ดังขึ้นทันที

"เจ้าพูดออกมาสิ!"

"น้องชายคนนี้เห็นแก่ตัวพ่ะย่ะค่ะ แต่อย่างไรเสียพระสนมก็เป็น 

สตรีของฝ่าบาทไม่ใช่หรือพ่ะย่ะค่ะ"

"ข้าไม่ต้องการฟังค�าพูดพวกนี้จากเจ้า!" 

ฉันได้แต่หวังให้องค์ชายจองวอนโกหกออกมา ถึงแม้มันจะไม่ใช ่

เรื่องจริง แม้มันจะเป็นเพียงค�าโกหก แต่ฉันเช่ือว่าฮนจะยอมรับมัน 

สถานการณ์ในตอนนี้ฮนคงรับเรื่องจริงไม่ได้

ท้ังท่ีฉันรู้ว่าหัวใจขององค์ชายจองวอนมีให้ฉันมาตลอด แต่ฉันก ็

หลอกฮนเรือ่ยมา องค์ชายจองวอนเองกไ็ม่ยอมบอกให้ฮนรูแ้ละคอยปกป้องฉัน 

เรื่อยมาเช่นกัน ระยะเวลาตั้งสิบกว่าปีคงท�าให้ความรู้สึกเหมือนถูกทรยศ

ของฮนนั้นยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียว

"พระสนมเตรียมพร้อมท่ีจะมอบชีวิตเพ่ือฝ่าบาท ดังนั้นหม่อมฉัน 
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ก็เตรียมพร้อมรับความตายเพื่อพระสนมเช่นกันพ่ะย่ะค่ะ"

เสียงหัวเราะอย่างหดหู่ของฮนดังแว่วมา

"ช่วงที่เจ้าสองคนถูกเนรเทศไปเชจูเพราะข้า รู้หรือไม่ว่าหวัใจของข้า

นั้นเป็นเช่นไร เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเจ็บปวดและทรมานแค่ไหนเม่ือคิดว่า 

เจ้าสองคนเสียสละเพื่อข้า แต่เจ้ากลับท�าไปเพราะมีใจให้นาง เจ้าสองคน 

อยู่ที่นั่นด้วยกันนานถึงห้าปี!"

"ฝ่าบาท พระสนมไม่เคยลมืฝ่าบาทเลย ไม่ว่าจะในอดตีหรอืในตอนนี้ 

ในหัวใจของพระสนมมีฝ่าบาทเพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่เคยมีหม่อมฉันอยู ่

ในนั้นเลย!"

องค์ชายจองวอนปฏิเสธอย่างจริงจัง แต่ตอนนี้ฮนไม่ฟังอะไรแล้ว 

"ถ้านางลืมข้าแล้วเปิดใจให้เจ้า เจ้าก็ยินดีที่จะรับไว้ใช่หรือไม่"

ค�าถามของฮนท�าให้องค์ชายจองวอนเงียบไปอีกครั้ง 

"ไสหัวไปซะ! ข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีก!"

แล้วคืนนั้นฝนก็ตกหนักมากจนท�าให้พระราชวังชังด็อกชุ่มฉ�่าและ

หนาวเหน็บ 
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ความเศร้าและความเจ็บปวด

"พระสนมวอนบิน พระสนมวอนบินเพคะ"

เสียงกระซิบของอุนจีปลุกฉันให้ตื่น ฉันลืมตาข้ึน ท้ังท่ีน่าจะเป็น 

เวลาเช้าแล้ว แต่อากาศที่อึมครึมท�าให้ดูมืดสลัวเหมือนกลางคืน ทว่าอุนจี

กลับไม่ยอมจุดไฟและนั่งอยู่ข้างๆ ฉัน

"มีเรื่องอะไรรึ" ฉันถามออกไปเพราะสังหรณ์ใจไม่ดี 

"องค์ชายจองวอนถูกควบคุมตัวไปที่ส�านักตุลาการเพคะ"

"อะไรนะ!"

"ฝ่าบาทมีพระบรมราชานุญาตให้ไต่สวนองค์ชายจองวอนเพคะ"

ฉนัตกใจมาก องค์ชายจองวอนถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏเพราะปกป้อง

องค์ชายจินรึง แต่ท่ีผ่านมาฮนก็คอยปกป้ององค์ชายจองวอนเรื่อยมา  

ฮนไม่ยอมให้มีการไต่สวนองค์ชายจองวอน การที่ฮนเปลี่ยนใจแบบนี้น่าจะ

เป็นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวาน 

"ตอนนี้ฝ่าบาทประทับอยู่ที่ใด"

"น่าจะเสด็จกลับต�าหนักแล้วเพคะ"

"ไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทกัน"
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ฉันกับอุนจีฝ่าฝนอันหนาวเหน็บไปจนถึงต�าหนักของฮน แต่แล้ว 

ภาพตรงหน้าก็ท�าให้ฉันถึงกับตกใจ พระชายาขององค์ชายจองวอน 

ก�าลังนั่งคุกเข่าตากฝนอยู่หน้าต�าหนัก โดยมีบรรดาลูกๆ ของนาง

แม้ฝนอันหนาวเหน็บที่กระทบผิวกายนั้นจะคมกริบราวกับคมมีด แต่

นางก็ไม่หวาดหวั่นและเอาแต่ตะโกนไปทางต�าหนัก

"ฝ่าบาท! องค์ชายจองวอนไม่มีความผิดนะเพคะ! องค์ชายจองวอน

ถูกใส่ร้าย! องค์ชายจองวอนและทุกคนในครอบครัวของเราจงรักภักดีต่อ 

ฝ่าบาทนะเพคะ!"

"ฝ่าบาทตรัสว่าให้กลับไปเพคะ อย่าท�าแบบนี้เลยนะเพคะ มันจะ 

ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อองค์ชายจองวอนนะเพคะ"

แกชีหรือคิมซังกุงพูดด ้วยน�้าเสียงเวทนา แต่พระชายากลับ 

จ้องหน้านางเขม็ง

"กลับไปเสียเถิดเพคะ"

สายตาของฉันเหลอืบไปเห็นมยอ็งก�าลงันัง่ตวัสัน่อยูข้่างหลงัพระชายา 

ฉันจึงรีบวิ่งเข้าไปหาทันที "มย็อง!"

มย็องเงยหน้ามองตามเสียงเรียก ฉันรีบคว้ามือของมย็องมากุม 

เอาไว้ แต่มือของมย็องเย็นราวกับน�้าแข็ง และพอเห็นใบหน้าท่ีซีดเผือด  

ฉันก็รีบเอื้อมมือไปจับ แต่แล้วฉันก็ถึงกับสะดุ ้งเพราะหน้าของมย็อง 

ร้อนราวกับไฟ 

"พระสนมวอนบิน..."

จงเรียกช่ือฉันท่ามกลางสายฝน ทันใดนั้นพระชายาก็หันมามอง  

พอเห็นฉัน นางก็จ้องมองด้วยแววตาอาบยาพิษ

"ข้านึกอยู่แล้วว่าสักวันต้องเกิดเรื่องเช่นนี้ เพราะนางตัวดีอย่างเจ้า!"

คนท่ีตกใจกบัค�าพดูของนางมากท่ีสดุคอืจง จงมองหน้าแม่ของตวัเอง

กับหน้าของฉันสลับกันไปมาอย่างตกใจ 
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"เม่ือเช้าตอนท่ีเจ้าหน้าท่ีจากส�านักตุลาการมาคุมตัว องค์ชายไม ่

โต้แย้งใดๆ สกันดิ ยอมให้คมุตวัแต่โดยด ีราวกบัรูล่้วงหน้าแล้วว่าเรือ่งแบบนี้ 

ต้องเกิดขึ้น และข้าคิดไว้ไม่มีผิดว่าต้องเป็นเพราะนางตัวดีอย่างเจ้า"

"ท่านแม่"

จงเอื้อมมือมาจับแขนแม่ของตัวเองเอาไว้ ส่วนมย็องก็นั่งตาลอย

ราวกับว่าสติจะหลุดไปได้ทุกเมื่อ ฉันจึงไม่สนใจพระชายา รีบอุ้มมย็อง แต่

มย็องกลับจับชายเสื้อของจงเอาไว้แน่นพลางส่ายหน้าด้วยแววตาอ้อนวอน

ราวกับไม่อยากไปจากตรงนี้ 

"มย็องก�าลังป่วยนะเจ้าคะ ท�าไมถึงได้พาเด็กท่ีก�าลังป่วยมาตากฝน

แบบนี้เจ้าคะ" ฉันหันไปถามพระชายา

"หากองค์ชายมีความผิด พวกเราทุกคนก็จะได้รับโทษและต้องตาย 

ไม่ว่าจะตายที่นี่หรือที่ไหนก็ไม่ต่างกันหรอก"

พอพดูจบนางกหั็นไปมองทางต�าหนกัของฮนอกีครัง้ ฉันจงึปล่อยมยอ็ง 

แล้วท�าท่าจะเดินเข้าไปข้างในเพื่อพบฮน แต่แกชีรีบเข้ามาขวางฉันเอาไว้

"พระสนมวอนบินเพคะ ฝ่าบาทรับสั่งว่าไม่ให้ใครเข้าเฝ้าเพคะ  

กลับไปเถิดเพคะ"

"หลีกไป"

"ขอประทานอภัยนะเพคะ แต่หม่อมฉันไม่อาจท�าเช่นนั้นได้"

ทันใดนั้นอุนจีท่ีอยู่ข้างหลังก็ออกหน้าโต้เถียงแกชีท่ีพูดจาอวดด ี

แทนฉัน 

"คิมซังกุง เจ้าเสียมารยาทต่อหน้าพระสนมวอนบินได้อย่างไร  

หากฝ่าบาททรงทราบเรื่องนี้ เจ้าคิดว่าเจ้าจะไม่ถูกต�าหนิรึ"

ค�าพูดนั้นท�าให้แกชีหน้าถอดสี แต่ก็ยังคงไม่ยอมให้ฉันเข้าไป

"หม่อมฉันกแ็ค่ท�าตามพระบัญชาของฝ่าบาทเท่านัน้เพคะ พระสนมเอง 

ก็ทราบมิใช่หรือเพคะว่าการจะเข้าออกต�าหนักนี้ได้ต้องได้รับพระราชทาน
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อนุญาตจากฝ่าบาทเสียก่อน"

ฉันหันไปมองนางในหลายคนท่ียืนอยู่ด้านหลังแกชี พวกนางก�าลัง 

จับจ้องมาที่เรา

"ขันทีชเวไปไหน"

"หม่อมฉัน...ไม่ทราบเพคะ"

ต่อให้รู้ว่าขันทีชเวอยู่ท่ีไหน นางก็คงไม่ยอมบอก แต่ดูท่าแล้วขันที 

ชเวคงไม่ได้อยู่ท่ีนีจ่รงิๆ เม่ือไม่เห็นแววว่าจะได้เข้าพบฮน ฉันจึงหันกลบัไป

มองมย็องท่ีนัง่ตากฝนอีกครัง้ สภาพของมย็องเหมือนกบัดอกไม้ท่ีแห้งเฉา

ท่ามกลางสายฝน 

"อุนจี เจ้ารีบไปพระราชวังคยองอุนเดี๋ยวนี้"

"พระราชวังคยองอุนหรือเพคะ" 

"ใช่ จงไปทูลข่าวนี้ให้พระพันปีทรงทราบ บางทีพระพันปีคงจะช่วย

ท�าให้พระชายาเปลี่ยนพระทัยได้"

ถ้าเข้าไปพบฮนไม่ได้ ก็ต้องท�าให้พระชายาเปลี่ยนใจ ค�าพูดของ 

พระพันปีซ่ึงถือเป็นผู้อาวุโสท่ีสุดของราชวงศ์อาจจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

ในสถานการณ์แบบนี้

"แล้วพระสนมล่ะเพคะ"

"ข้า...จะไปต�าหนักพระมเหสี"

อุนจีรีบพยักหน้าและวิ่งออกไป ส่วนฉันก็หันหลังกลับเพื่อจะมุ่งหน้า

ไปยังต�าหนักพระมเหสี 

"พระมเหสีทรงไม่ยุ่งกับเรื่องนี้หรอกเพคะ"

แม้แกชีจะพูดดักเอาไว้ แต่ฉันก็ไม่สนใจแล้วรีบเดินออกมาจาก 

ต�าหนักของฮนทันที 

ต�าหนักพระมเหสีท่ีควรจะจุดไฟสว่างไสวกลับตกอยู่ในความมืดมิด
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อย่างน่าประหลาด แล้วพัคซังกุงก็ออกมาแจ้งฉันว่าไม่สามารถให้เข้าพบ 

พระมเหสีได้ 

"พระมเหสีก�าลังบรรทมอยู่ เพราะพระวรกายไม่ค่อยดีเพคะ"

ถ้าได้ฟังค�านี้ในเวลาปกติ ฉันก็คงจะล่าถอยกลับไปยังต�าหนักของ 

ตัวเอง แต่เหตุผลท่ีมาพบพระมเหสีในวันนี้ก็เพราะมย็องท่ีป่วยก�าลัง 

ตากฝนอยู่หน้าต�าหนักใหญ่ ฉันจึงไม่สามารถถอยหลังกลับไปได้ 

"ช่วยทูลพระมเหสีด้วยว่าข้าต้องเข้าเฝ้าพระมเหสีให้ได้"

"เป็นไปไม่ได้หรอกเพคะ พระสนมวอนบิน"

ซังกุงแห่งต�าหนักพระมเหสีพูดเช่นนั้นแล้วหายเข้าไปในต�าหนัก

ราวกับไม่อยากสนทนากับฉันอีก ฉันท�าท่าจะตามพัคซังกุง แต่นางใน 

ของต�าหนักพระมเหสีเข้ามาขวางเอาไว้ 

ฉันรู้ดีว่าพระมเหสีแกล้งป่วย เหมือนอย่างท่ีแกชีพูดกับฉัน ครั้งนี้ 

พระมเหสีไม่คิดจะยุ่งด้วยจริงๆ บางทีพระมเหสีคงรู้ว่าตัวเองไม่สามารถ

ท�าให้อารมณ์โกรธของฮนคลายลงได้ 

ฉันพยายามข่มความรู้สึกผิดหวังแล้วออกมาจากต�าหนักพระมเหสี 

แต่ฉันจะไม่ยอมให้มย็องนั่งตากฝนอยู่อย่างนั้นแน่ๆ 

ระหว่างทางท่ีเดินกลับไปต�าหนักของฮนอีกครั้ง ฉันได้พบกับ 

พระสนมซุกวอน 

"พระสนมวอนบินเพคะ! ไปอยู่ไหนมาเพคะ" นางยกชายกระโปรงขึ้น

แล้วรีบเดินมาหาฉันอย่างรวดเร็ว

"เกิดอะไรขึ้นรึ"

"เกิดเรื่องใหญ่แล้วเพคะ หลังจากท่ีองค์ชายจองวอนถูกจับตัวไป  

พระชายาก็พาโอรสท้ังสี่ไปนั่งตากฝนขอความเป็นธรรมท่ีหน้าต�าหนัก 

ฝ่าบาท ตอนนี้พระโอรสองค์เล็กหมดสติไปแล้วเพคะ" 

"มย็อง?!"
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พอได้ยินว่ามย็องหมดสติ ฉันก็หมดเรี่ยวแรงจนพระสนมซุกวอน 

รีบเข้ามาประคอง 

"พระสนมวอนบินเพคะ เป็นอะไรหรือเปล่าเพคะ"

ฉันส่ายหน้า "ตอนนี้พระโอรสองค์เล็กอยู่ที่ไหน"

"ถูกพาไปส�านักหมอหลวงแล้วเพคะ"

"ข้าต้องไปที่นั่นเดี๋ยวนี้"

แต่ทันใดนั้นพระสนมซุกวอนก็ทัดทานฉันเอาไว้

"ส�านักหมอหลวงอยู่ภายในเขตราชส�านักท่ีพระสนมไม่สามารถ 

เข้าไปได้เพคะ"

ทว่าค�าทัดทานของพระสนมซุกวอนไม่ได้ผ่านเข้ามาในหูของฉันเลย 

ฉันผลักพระสนมซุกวอนเบาๆ แล้วรีบวิ่งไปที่ส�านักหมอหลวงอย่างรวดเร็ว

ที่สุด

ทันทีท่ีฉันซ่ึงเป็นสนมของพระราชาปรากฏตัวข้ึนท่ีส�านักหมอหลวง 

หมอหลวงก็พากันตกใจและรีบก้าวถอยหลัง 

"พระโอรสขององค์ชายจองวอนล่ะ!"

"ทางนี้เพคะ!"

น�้าเสียงและท่าทางรีบร้อนของฉันท�าให้หมอหญิงรีบเดินน�าไปทันที 

แล้วภาพท่ีได้เห็นก็คือมย็องก�าลังนอนนิ่ง โดยมีหมอหลวงฮอจุนก�าลัง 

ตรวจชีพจรให้ และข้างๆ กันนั้นจงก�าลังนั่งหน้าเศร้าอยู่ 

"มย็อง!"

ทันทีท่ีฉันเรียกช่ือของมย็องและเข้าไปใกล้ หมอหลวงฮอจุนก็

ท�าความเคารพและก้าวถอยไปด้านหลัง 

"มย็องเป็นอย่างไรบ้าง"

แต่หมอหลวงฮอจุนกลับเงียบ ไม่ยอมตอบ

"แค่เป็นไข้ใช่หรือไม่ พอยิ่งโดนฝน อาการก็เลยแย่ลงใช่ไหม"
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"ดูจากชีพจรแล้ว ไม่ได้เป็นแค่ไข้พ่ะย่ะค่ะ"

"ไม่ได้เป็นแค่ไข้หรือ"

"ดูเหมือนว่าหมอหลวงท่ีตรวจอาการให้เมื่อหลายวันก่อนจะวินิจฉัย

ผิดไปพ่ะย่ะค่ะ ความจริงน่าจะป่วยเป็นโรคท่ีเกี่ยวกับความผิดปกติ 

ทางประสาท ซ่ึงเป็นโรคท่ีรักษาได้ยาก สภาพร่างกายย�่าแย่ตั้งแต่ 

ก่อนโดนฝนแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"ได้โปรดช่วยมย็องด้วยเถิดนะ"

พอหมอหลวงฮอจุนบอกว่าเป็นโรคท่ีรักษาได้ยาก น�้าตาของฉันก ็

ไหลรินลงมา หมอหลวงฮอจุนเป็นหมอที่เก่งมาก ถ้าวินิจฉัยว่ารักษาไม่ได้ 

ในโชซอนก็คงไม่มีหมอที่สามารถรักษาได้อีกแล้ว 

"โอกาส...เหลือน้อยเต็มทีพ่ะย่ะค่ะ"

แล้วจงท่ีฟังการสนทนาของฉันกบัหมอหลวงฮอจนุกร้็องไห้โฮออกมา 

"มย็อง! มย็อง...ไม่จริง! เป็นไปไม่ได้! มย็อง! ฟื้นสิ! ฮือ!"

มย็องได้แต่นอนนิ่งๆ พลางหายใจหอบ แต่ไม่อาจลืมตาข้ึนมาได้  

ภาพนัน้ท�าให้ฉันแทบจะสิน้สติ ฉันไม่อยากเสยีมย็องไปอกี แล้วระหว่างนัน้

เสียงกระซิบกระซาบกันของหมอหญิงก็ดังมากระทบหู

"พระชายาขององค์ชายจองวอนยังคุกเข่าอยู่หน้าต�าหนักฝ่าบาท 

รึเปล่า ต้องรีบไปแจ้งเรื่องนี้ให้พระชายาทราบแล้วล่ะ"

"องค์ชายจองวอนก็ยังอยู่ที่ส�านักตุลาการเสียด้วย ท�าอย่างไรดีเนี่ย"

สถานการณ์มันช่างบีบหัวใจเหลือเกิน ฉันพยายามตั้งสติอีกครั้ง ที่นี่

มีเพียงแค่หมอหลวงฮอจุนเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตมย็องได้ ฉันจึงได้แต่

ฝากความหวังไว้ที่เขา

"ต้องมีวิธีรักษาสิ ได้โปรดช่วยมย็องด้วยนะ ได้โปรด! ได้โปรดช่วย 

มย็องด้วย!"

หมอหลวงฮอจุนท�าหน้าล�าบากใจก่อนตอบว่า
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"มีอีกหนึ่งวิธีพ่ะย่ะค่ะ แต่เป็นวิธีที่อันตรายมาก และต้องขอประทาน

อนุญาตจากองค์ชายจองวอนเท่านั้นพ่ะย่ะค่ะ"

"ตอนนี้องค์ชายจองวอนอยู่ท่ีส�านักตุลาการ ให้ข้าเป็นคนอนุญาต 

ได้หรือไม่ รีบรักษามย็องเดี๋ยวนี้เลย"

หมอหลวงฮอจุนก้มหน้านิ่ง

"ไม่เช่นนั้น...ก็ต้องขอพระราชทานอนุญาตจากฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ"

มย็องถือว่าเป็นเช้ือพระวงศ์ หมอจึงไม่สามารถรักษาด้วยวิธีท่ี 

เสี่ยงอันตรายได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากพระบิดาหรือพระราชา แล้ว 

ทันใดนั้นเอง

"พระพันปีเสด็จเพคะ"

ทันทีท่ีพระพันปีเดินเข้ามา ทุกคนก็รีบท�าความเคารพอย่างตกใจ  

พระพันปีกวาดตามองไปรอบๆ แล้วสบตากับฉัน จากนั้นหันไปมองมย็อง 

ก่อนจะเอ่ยกับหมอหลวงฮอจุน

"ถ้าเช่นนั้นข้าจะเป็นคนอนุญาตเอง"

หมอหลวงฮอจุนยังคงยืนนิ่งจนพระพันปีต้องออกค�าสั่งอีกครั้ง

"ข้าอนุญาตแล้ว ท่านจงรีบช่วยเขาสิ"

หมอหลวงฮอจุนพยักหน้าแล้วเรียกหมอฝังเข็มเข้ามา

"ฝังเข็มตามจุดต่างๆ ของร่างกายตามที่ข้าสั่งนะ"

"ขอรับ"

หมอฝังเข็มรับค�าและท�าตามค�าสั่งของหมอหลวงฮอจุน 

ระหว่างนั้นพระพันปีก็หันไปสั่งมุนซังกุง "เจ้ารีบไปท่ีต�าหนักของ 

ฝ่าบาทแล้วพาพระชายาขององค์ชายจองวอนมาท่ีนี่ หากยังดื้อดึงท้ังท่ี

ลูกชายของตัวเองป่วยหนักขนาดนี้ ก็จงบอกไปว่านี่คือค�าสั่งของข้า"

"เพคะพระพันปี"

หลงัจากท่ีมุนซังกงุรบีออกไปอย่างรวดเรว็ อุนจกีเ็ข้ามาอยู่ข้างหลงัฉัน 
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แล้วกระซิบกระซาบเบาๆ

"พระพันปีรับสั่งว่าหากเสด็จมาด้วยพระองค์เองจะเร็วกว่าให้ซังกุง 

มาจัดการเพคะ"

ขณะนี้สายตาของทุกคนจับจ้องไปท่ีหมอฝังเข็ม หลังจากนั้นสักพัก

ลมหายใจของมย็องท่ีติดๆ ขัดๆ ก็เริ่มสม�่าเสมอข้ึน หมอหลวงฮอจุน 

จึงบอกให้หมอฝังเข็มหยุดมือ แล้วเข้าไปตรวจชีพจรอีกครั้ง 

"เป็นอย่างไรบ้าง"

"การฝังเข็มจะช่วยบรรเทาอาการไปได้พ่ะย่ะค่ะ จากนี้ไปต้องใช ้

ยาช่วย หากว่ายานั้นถูกกับโรคก็ยังมีความหวังพ่ะย่ะค่ะ"

"แล้วจะหายเป็นปกติไหม"

"ยังไม่อาจให้ค�าตอบได้พ่ะย่ะค่ะ ระหว่างนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

พ่ะย่ะค่ะ"

"ข้าเข้าใจแล้ว ขอบใจเจ้ามาก" พระพันปีลุกข้ึนและหันไปพูดกับ 

อุนจี "อุนซังกุง เจ้าพาพระสนมวอนบินกลับไปพักผ่อนที่ต�าหนักก่อน"

ทันทีท่ีฉันได้ยนิค�าพดูนัน้กร็บีหันไปคดัค้าน "หม่อมฉันจะอยู่ท่ีนีเ่พคะ"

"พระสนมวอนบิน ท่ีนี่คือส�านักหมอหลวง เจ้าก็รู ้ดีไม่ใช่หรือว่า 

ห้ามพระสนมเข้าออกโดยพลการ"

"แต่มย็องยังไม่ฟื้นเลยนะเพคะ"

ฉันพดูออกไปโดยไม่สนใจสายตาทุกคูท่ี่ก�าลงัจบัจ้องอยู ่สายตาเหล่านัน้ 

เต็มไปด้วยความสงสัย ทุกคนรับรู้ว่ามย็องคือโอรสขององค์ชายจองวอน 

กับพระชายา ส่วนฉันถือว่าเป็นเพียงญาติท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ  

ทางสายเลือดกันเลย แต่ฉันกลับดูกระตือรือร้นและตกใจกับการเจ็บป่วย 

ของมย็องยิ่งกว่าคนเป็นแม่เสียอีก 

พระพนัปีซ่ึงถอืเป็นผูอ้าวโุสท่ีสดุในราชวงศ์ตอนนีก้ล่าวได้ถกูต้องแล้ว

ว่าฉันไม่ควรมาอยู่ที่ส�านักหมอหลวงโดยพลการ 
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"พระสนมวอนบิน"

พระพันปีเรียกฉันอีกครั้งเพื่อเตือนสติ ฉันจึงเช่ือและตัดสินใจท่ีจะ 

กลับไปต�าหนัก แต่ในตอนนั้นเองน�้าเสียงที่ไม่คุ้นเคยก็ดังขึ้น

"พระ..."

ฉันรบีหันไปมองทางต้นเสยีงทันที มย็องก�าลงัลมืตาอย่างยากล�าบาก

และมองมาทางฉัน น�้าเสียงท่ีได้ยินเม่ือครู่คือเสียงท่ีออกมาจากปากของ 

มย็องแน่นอน!

"พระ...สนม..."

ไม่เพียงแค่ฉัน แต่ทุกคนในที่นี้ก็ตกใจไม่แพ้กัน 

"พระสนมวอนบิน..."

"มย็อง!" ฉันรีบลงไปนั่งข้างๆ มย็องอีกครั้ง 

มย็องค่อยๆ ยกมือเล็กๆ มาทางฉัน ฉันรีบจับมือของมย็องไว้ 

อย่างไม่ลังเล "มย็อง...เป็นอย่างไรบ้างมย็อง"

รอยย้ิมปรากฏบนใบหน้าท่ีขาวซีดของมย็อง น�้าตาของฉันไหลริน

ออกมาโดยไม่รู้ตัว ฉันเช่ือเสมอว่ามย็องจะต้องพูดได้สักวัน แต่ก็ไม่เคย 

คิดมาก่อนว่าเขาจะพูดได้ในสถานการณ์แบบนี้

การฝังเข็มช่วยรกัษาการพดูของมยอ็งได้ด้วยอย่างนัน้หรอื แต่มย็อง

จะพูดได้เพราะอะไรก็ช่าง ตอนนี้ฉันนึกถึงใครคนหนึ่งท่ีฉันควรจะแบ่งปัน

ความดีใจให้ คนคนนั้นก็คือฮน ฉันรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้คือเวลาท่ีเหมาะสม 

ที่ฉันสมควรจะเปิดเผยให้ฮนได้รู้ว่ามย็องคือลูกชายของเขา

"เจ้าดูแลมย็องอยู่ที่นี่นะ ข้าจะรีบมา"

ฉันฝากฝังอุนจีให้ช่วยดูแลมย็อง จากนั้นก็ยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยน

แล้วรีบลุกขึ้น 

ฉันกลบัมาท่ีต�าหนกัของฮนอกีครัง้ เม่ือไม่เห็นพระชายาขององค์ชาย
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จองวอนและลูกชายอีกสองคนฉันก็โล่งใจ มุนซังกุงคงพาพวกเขาไปจาก 

ท่ีนี่แล้วตามค�าสั่งของพระพันปี แต่อีกใจก็รู้สึกหวาดกลัว นอกจากค�าสั่ง

ของพระพันปีแล้ว อีกหนึ่งเหตุผลท่ีจะท�าให้พระชายาไปจากตรงนี้ได้ก็คือ

ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับองค์ชายจองวอน

ฉันหันไปถามแกชีที่ก�าลังท�าหน้าเครียด

"มุนซังกุงแห่งต�าหนักพระพันปีได้มาที่นี่หรือเปล่า"

"มาเพคะ มนุซังกงุรบัค�าสัง่ของพระพนัปีให้พาพระชายาและพระโอรส

ขององค์ชายจองวอนไปเพคะ"

พอรู้ว่าไม่ได้เกิดเรื่องอะไรกับองค์ชายจองวอน ฉันก็ถอนหายใจ 

อย่างโล่งอกแล้วมองไปท่ีต�าหนักของฮน ห้องฝั ่งตะวันออกถูกจุดไฟ

สว่างไสว ฉันจึงเดาว่าฮนคงจะอยู่ในห้องนั้น 

"ข้าจะเข้าเฝ้าฝ่าบาท"

"ไม่ได้เพคะ ฝ่าบาททรงห้ามเอาไว้"

แต่ไม่ว่าอย่างไรฉันก็ต้องพบฮนให้ได้ 

"หลีกไป"

"ฝ่าบาทรับสั่งว่า..."

แกชีหยุดพูดแล้วมองไปท่ีด้านหลังของฉัน พอฉันหันไปมองตาม 

ก็พบกับขันทีชเวที่ก�าลังเดินมาอย่างรีบเร่ง 

เมื่อขันทีชเวเห็นฉันก็ท�าความเคารพอย่างนอบน้อม 

"ข้าอยากเข้าเฝ้าฝ่าบาทตอนนี้"

ค�าพูดของฉันท�าให้ขันทีชเวท�าหน้าล�าบากใจก่อนจะหันไปมองท่ี 

ห้องฝั่งตะวันออกแล้วถอนหายใจออกมา

"เชิญพ่ะย่ะค่ะ"

"ใต้เท้า!" แกชีรีบร้องเสียงสูง 
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พอขันทีชเวเปิดทางให้ ฉันก็รีบเดินเข้าไปทันที แล้วขันทีท่ีเฝ้า 

หน้าประตูห้องก็ตะโกนแจ้ง 

"ฝ่าบาท พระสนมวอนบินขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ"

ไม่มีค�าตอบใดๆ ออกมาจากภายในห้อง นางในส่วนพระองค์สองคน

ที่ยืนจับห่วงประตูเพื่อจะเปิดให้ฉันก็ท�าหน้าวิตกกังวล 

"ฝ่าบาท พระสนมวอนบินขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ"

ไม่มีค�าตอบออกมาอีกเป็นครั้งที่สอง ขันทีชเวจึงเริ่มไม่สบายใจ และ

หันไปสั่งนางในสองคน 

"เปิดเถอะ"

นางในสองคนมองหน้ากันก่อนจะค่อยๆ เปิดประตูห้องอย่าง

ระมัดระวังที่สุด พอฉันเดินเข้ามา ประตูห้องก็ถูกปิดลงอีกครั้ง 

นอกจากเสียงฝนท่ีดังมาจากข้างนอกแล้ว ก็ไม่มีเสียงใดบอกให้รู้ว่า 

มีคนอยู่ในนี้เลย 

ฮนก�าลังนั่งใจลอยอยู่ตรงหน้าแสงเทียน พอรู้ว่ามีคนเข้ามา เขาก็

กะพริบตาถี่ๆ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมอง 

ในแววตาของเขาท่ีก�าลังจ้องมองมานั้น ฉันไม่อาจอ่านอารมณ์ใดๆ 

ได้เลย เขากะพรบิตาถี่ๆ  หลายครัง้ก่อนจะละสายตาไปทางอ่ืน ท�าไมเขาถงึ

เมินพระชายาและลูกๆ ของนางได้ลงคอนะ ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆ 

ฉันล�าบากใจอยู่พักหนึ่งว่าจะเริ่มต้นพูดอย่างไรดี แล้ววินาทีท่ีฉัน 

เริ่มก้าวไปหาเขานั้นเอง

"เจ้าเองก.็.." ฮนเริม่เปิดปากพดู "มาหาข้าเพ่ืออ้อนวอนแทนองค์ชาย

จองวอนเหมือนกันรึ"

"ฮน..."

ทันทีท่ีฉันเรียกช่ือเขา เขาก็เงยหน้ามองฉันอีกครั้ง และครั้งนี้ฉัน 

อ่านความรู้สึกในดวงตาของเขาได้ ดวงตาของเขาลุกโชนด้วยความโกรธ

Page_��������������������3.indd   74 31/7/2562 BE   15:23



EUODIA 75

"เจ้าส่งอนุซังกงุให้ไปพาพระพนัปีมาจากพระราชวังคยองอนุ ถ้าหาก

เจ้าท�าสิ่งนั้นลงไปเพื่อช่วยชีวิตองค์ชายจองวอนแล้วล่ะก็ ข้าไม่ฟังค�าพูด

ใดๆ จากเจ้าเด็ดขาด" 

"ไม่ใช่อย่างนัน้นะ ท่ีข้าพาพระพนัปีมากเ็พ่ือมย็องต่างหาก พระชายา

มานัง่คกุเข่าตากฝนอยู่หน้าต�าหนกัของเจ้ากเ็พราะองค์ชายจองวอนถกู..."

"องค์ชายจองวอน!" ฮนก�าหมัดแล้วทุบโต๊ะอย่างแรง "องค์ชาย 

จองวอนบอกว่ามีใจให้เจ้ามาตลอดสบิสามปี ช่วงเวลาสบิสามปีท่ีเขาหลอกข้า 

มาตลอด เจ้าเองก็รู้ใช่หรือไม่ว่าเขาคิดอย่างไรกับเจ้า"

แน่นอนว่าฉันรู้ แต่ฉันไม่อาจตอบออกไปได้

"ท้ังท่ีเจ้ารู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเจ้า แต่เจ้าก็ยังคงยอมถูกเนรเทศไป 

ที่เชจูพร้อมกับเขาอย่างนั้นหรือ"

ในตอนนั้นเองฉันได้แต่คิดว่าหากฉันหายตัวไปสักคนก็คงจะดี

"ท้ังเรื่องท่ีองค์ชายจองวอนอยากให้เจ้าไปเป็นสตรีของเขา ท้ังเรื่อง

รอยแผลเป็นท่ีเจ้าได้รบัตอนเป็นซังกงุพระพ่ีเลีย้ง เจ้าปิดบังข้าท้ังหมด! เจ้า

ท�าเพื่อองค์ชายจองวอนใช่หรือไม่!"

"ฮน..."

องค์ชายจองวอนยอมเสียสละมากมายเพื่อฉันที่เขามีใจให้... 

"ข้ารู้ดีเรื่องหัวใจขององค์ชายจองวอน"

ดวงตาของฮนที่เต็มไปด้วยความโกรธเริ่มสั่นไหว

"แต่ข้าไม่อาจบอกเจ้าได้ก็เพราะความเสียสละของเขา"

ฮนระเบิดเสียงหัวเราะเย้ยหยันก่อนจะพูดว่า "เสียสละรึ เจ้าพูดว่า 

เสียสละอย่างนั้นรึ เขายอมเสียสละถูกเนรเทศไปที่เชจูก็เพื่อเจ้า"

"ถูกต้อง ตอนนั้นองค์ชายจองวอนออกหน้าเพ่ือข้า แต่เรื่องต่างๆ  

ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นองค์ชายจองวอนท�าเพื่อเราสองคนทั้งหมด"

"เพือ่ข้ากบัเจ้าอย่างนัน้ร ึอะไรบ้างล่ะ" ฮนถามข้ึนอย่างไม่อยากจะเช่ือ 
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ฉันจงึสดูลมหายใจเข้าปอดลกึๆ ก่อนจะเริม่พดูเรือ่งมย็อง "ลกูของเรา 

ที่ตายที่เชจู"

ฮนเบิกตากว้างอย่างตกใจราวกับไม่คาดฝันว่าจะได้ยินเรื่องนี้

"พอกลับมาจากเชจูได้ไม่นาน ข้าก็ได้รู ้ว่าลูกของเรายังมีชีวิตอยู่  

ลูกที่ข้าเข้าใจมาตลอดห้าปีว่าตายไปแล้ว..."

"ยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นรึ"

ดวงตาของฮนท่ีมองฉันเบิกกว้างย่ิงกว่าเดมิ ฉันพยักหน้าและยกมอืข้ึน 

ปาดน�้าตา 

"ตอนนี้ลูกอยู่ที่ใดคยองมิน!" ฮนจ้องหน้าฉันพร้อมก�าหมัดแน่น

"หรือว่ามย็อง พระโอรสองค์เล็กขององค์ชายจองวอนคือลูกของเรา

อย่างนั้นรึ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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