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เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ส�าหรับ ‘พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล’ ทั้ง 3 เล่ม 

ท่ีอ่านจบไป มีฉากไหนให้เสียน�้าตา หรือประทับใจฉากไหนเป็นพิเศษม้ัยเอ่ย 

หากรู้สึกว่าท้ัง 3 เล่มนั้นน่าสนใจและซาบซ้ึงใจมากแล้ว เรายังมีเล่มพิเศษ 

ท่ีท่านผู้อ่านถืออยู่ในมือนี้ท่ีบอกเล่าเรื่องราวเบ้ืองหลังฉากชีวิตของตัวละคร

แต่ละตัวเอาไว้อย่างดีเย่ียม ท�าให้เข้าใจเหตุผลและการกระท�าของตัวละคร 

มากขึ้นไปอีกค่ะ

โดยเนื้อหาในเล่มพิเศษท่ีท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้มีเรื่องราวของความลับ

หลายอย่างที่ไม่ได้กล่าวถึงในเล่ม ทั้งยังมีเรื่องราวขององค์ชายจองวอน อุนจี 

พระสนมซุกวอน และฤดูใบไม้ผลขิองพระราชวังอีฮยอนท่ีแสนวิเศษ รวมไปถงึ

ตวัละครท่ีทุกท่านคาดไม่ถงึ ซ่ึงจะมาเตมิเต็มหัวใจของทุกคนให้อบอุ่นข้ึนอีกด้วย  

เพราะฉะนั้นอย่าได้พลาดเล่มพิเศษนี้ด้วยประการท้ังปวงเลยนะคะ สุดท้ายนี ้

ขอน�าทุกท่านพลกิกระดาษหน้าต่อไป เข้าไปสมัพันธ์กบัอดีต ปัจจบัุน อนาคต...

ที่จะตราตรึงในหัวใจของทุกท่านไปพร้อมกันค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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EUODIA 7

ฤดูใบไม้ผลิของพระราชวังอีฮยอน

ฮนหยิบกลีบดอกไม้ที่หล่นลงบนหัวของฉันออกอย่างเบามือ

'หากองค์ชายรัชทายาทอายุครบยี่สิบปี ข้าจะสละบัลลังก์แล้วกลับมา

อยู่ที่นี่'

'อะไรนะ'

'หากข้าสละบัลลังก์แล้วกลับมาอยู่ที่นี่ เจ้าจะมาอยู่กับข้าหรือไม่'

วนัเกดิของฉันมาพร้อมกบัมวลหมู่ดอกไม้ท่ีบานสะพรัง่แห่งฤดูใบไม้ผลิ

ฉันตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่แล้วค่อยๆ ขยับตัวออกจากผ้าห่มเพื่อจะได้

ไม่รบกวนฮนท่ีก�าลังหลับใหลอยู่ จากนั้นเดินมานั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งท่ี 

อยู่ไม่ห่างจากเตียง แล้วจัดผมเผ้าตัวเองให้เข้าท่ีเข้าทาง เหตุผลท่ีฉัน 

ต้องรีบตื่นแต่เช้าตรู่ ก็เพราะว่าวันเกิดของฉันซึ่งก็คือวันนี้นั้นได้กลายเป็น

งานเฉลิมฉลองส�าหรับทุกคนไปเสียแล้ว

"พระพันปีเพคะ พระพันปี!"

เสียงรีบร้อนของอุนซังกุงเรียกฉันจากด้านนอกของประตู ฉันจึง 

รีบลุกขึ้นเพราะกลัวฮนจะตื่น
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8 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล เล่มพิเศษ

"อุ๊ย!"

แต่แขนท้ังสองของฮนท่ีดงึเอวฉันจากทางด้านหลงักท็�าให้ร่างของฉัน 

ทรุดลงไปนั่งบนเตียงอีกครั้ง พอหันกลับไปมองก็พบว่าฮนก�าลังมองฉัน 

ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขี้เล่น

"ทรงตื่นจากบรรทมตั้งแต่เมื่อใดเพคะ"

"ข้าตื่นตั้งแต่ตอนที่พระพันปีย่องออกจากผ้าห่มราวกับลูกแมวแล้ว"

"เหลือเกินเชียว"

ฮนดึงตัวฉันเข้าไปกอด แล้วกระซิบท่ีข้างหูด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน  

"จะไปไหนรึ"

"วันนี้เป็นวันเกิดของหม่อมฉันนะเพคะ"

"แล้วอย่างไรรึ"

"มงีานมากมายท่ีรอให้หม่อมฉันไปจดัการเพคะ ปล่อยให้พวกนางใน

จัดการกันเองอาจจะไม่เรียบร้อย...อุ๊ย!"

ยังไม่ทันท่ีฉันจะพูดจบ เขาก็ดึงให้ฉันล้มนอนบนฟูก จากนั้นก ็

นอนทับร่างของฉันเอาไว้

"ฝ่าบาท! นี่มันเช้าแล้วนะเพคะ"

ฉันดนัหน้าอกของเขา แต่เขากลบัไม่ขยับและซุกหน้าลงกบัไหล่ของฉัน

"งานต่างๆ ก็ให้อุนซังกุงดูแลไปสิ เจ้าพาอุนซังกุงมายังพระราชวัง 

อีฮยอนเพื่อท�างานพวกนี้มิใช่รึ"

"อุนซังกงุเองกยุ่็งจนมือเป็นระวงิแล้วเพคะ และตอนนีแ้ขกเหรือ่กเ็ริม่

มากันแล้วด้วย..."

ระหว่างนั้นประตูก็ถูกเปิดออก

"เสด็จพ่อ!"

"เสด็จแม่!"

แต่ฮนกลับไม่ตกใจเลยสักนิด เขาเพียงแค่ขยับตัวนั่งด้วยสีหน้าท่ี 
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EUODIA 9

ราบเรียบ ส่วนฉันรีบลุกขึ้นมานั่งข้างๆ เขาพร้อมจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่

เดก็สองคนท่ีวิง่พรวดพราดเข้ามาคอืฮวังกบัคมั องค์หญิงฝาแฝดผูท่ี้

ไม่เกรงกลัวท้ังฮนอดีตพระราชาผู้สละราชบัลลังก์ และไม่เกรงกลัวท้ังลีจ ี

พระราชาองค์ปัจจุบันแห่งโชซอนผู้เป็นพี่น้องต่างแม่ด้วย

"อ่ะแฮ่ม!"

พอฮนส่งเสียงกระแอมออกมา องค์หญิงท้ังสองก็วิ่งเข้าไปอยู่ใน 

อ้อมกอดของเขา

"เอ่อ...ขอประทานอภัยเพคะ ฝ่าบาท พระพันปี หม่อม...หม่อมฉัน

ไม่สามารถทัดทานองค์หญิงได้เพคะ"

ลีซังกุงหรือมียองรีบเข้ามาหมอบขอโทษ ฉันจึงบอกว่าไม่เป็นไรแล้ว

ท�ามือให้นางออกไป

มียองรับหน้าท่ีดูแลองค์หญิงฝาแฝด ส่วนอุนจีรับหน้าท่ีดูแล 

ความเรียบร้อยของพระราชวังอีฮยอนแห่งนี้

หลังจากนั้นอุนซังกุงหรืออุนจีที่นั่งอยู่หน้าประตูก็เอ่ยขึ้นมา

"พระพันปีทรงรีบหน่อยนะเพคะ องค์ชายยองชังกับองค์ชายนึงยาง

ใกล้เสด็จมาถึงแล้วเพคะ"

"ใกล้มาถึงแล้วรึ!"

ค�าพูดนั้นท�าให้องค์หญิงฝาแฝดเงยหน้าขึ้นพร้อมกัน

"เสด็จอายองชัง..."

"เสด็จพี่นึงยาง..."

องค ์หญิงฝาแฝดหัวเราะลั่นก ่อนจะว่ิงออกไปจากห้องโดยม ี

เสียงตะโกนอันน่าสงสารของมียองไล่ตามหลังไป

ฮนและฉันปล่อยให้ลูกๆ ได้ท�าอะไรตามใจชอบ ดังนั้นฮวังกับคัมจึง

ห่างไกลจากค�าว่า 'องค์หญิง' มากทีเดยีว ในปกตขิองโชซอนนัน้ หากเดก็หญิง 

อายุครบสิบสองปีจะต้องเข้าพิธีแต่งงานแล้วออกจากบ้าน ฉันจึงอยากให้
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10 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล เล่มพิเศษ

ลูกๆ วิ่งเล่นอย่างอิสระจนกว่าจะถึงเวลานั้น ฮนเองก็ไม่คัดค้าน เพราะเขา

ชอบเสียงหัวเราะอันสดใสของลูกสาวทั้งสองคนมาก

ระหว่างท่ีนางในเข้ามาจัดการกับท่ีนอน เราสองสามีภรรยาก็ไป 

ล้างหน้าล้างตาและเปลี่ยนเสื้อผ้า

หลังออกมาจากพระราชวังชังด็อก ฉันก็ไม่ได้สวมวิกในชีวิต 

ประจ�าวัน จะสวมเฉพาะในวันที่มีพิธีเท่านั้น

ยามนี้อุนซังกุงก�าลังช่วยฉันใส่วิก และทันทีที่ฉันท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด

กับน�้าหนักของวิก ฮนที่เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยก็หัวเราะคิกคัก

"พระพันปี เจ้าลืมค�าพูดท่ีเคยพูดในวันท่ีออกมาจากพระราชวัง 

ชังด็อกแล้วรึ"

"ไม่เพคะ หม่อมฉันไม่มีทางลืมเด็ดขาด หม่อมฉันกล่าวเอาไว้ว่า

หม่อมฉันจะไม่สวมวิกอีกเด็ดขาดเพคะ"

"แต่วันนี้เจ้ากลับสวมวิกบนหัว"

"หม่อมฉันท�าเพื่อรักษามารยาทน่ะเพคะ"

"เจ้ากลายเป็นพระพันปีแล้วจริงๆ สินะ นางในท่ีข้าเคยรู้จักเมื่อ 

นานมาแล้วไปอยู่ที่ใดกัน"

"ก็อยู่ตรงนี้อย่างไรเล่าเพคะ"

ฉันเชิดหน้าขึ้นด้วยความมั่นใจขณะพูด แต่ทันใดนั้นน�้าหนักของวิก

กท็�าให้ฉันเสยีสมดลุ ฮนจงึรบีย่ืนมือมาจบัวกิบนหัวฉันเอาไว้ จากนัน้กค่็อยๆ 

เลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้แก้มของฉัน นางในวัยแรกรุ่นต่างพากันร้องอุทาน

เบาๆ และเบือนหน้าหนี

ฮนกระซิบที่ข้างหูฉันแผ่วเบา

"คยองมิน ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานสักเพียงใด เจ้าก็ยังคงเป็น 

คยองมินผู้น่ารักคนเดิม"
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เสือ่ถกูปูเอาไว้ท่ีสวนด้านหน้าบรเิวณประตูใหญ่ของพระราชวงัอีฮยอน 

เหล่าซังกุงและนางในท่ีมาจากห้องเครื่องของพระราชวังชังด็อกพากัน 

เดินไปมาอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่เช้ามืดเพ่ือเตรียมอาหารเลิศรสส�าหรับ 

งานเลีย้ง ส่วนนางในอกีกลุม่ก�าลงัแจกจ่ายขนมให้กบับรรดาราษฎรท่ีพากนั

มายืนอออยู่ที่ด้านนอกประตู ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความคิดของฉัน

ในวันเกิดของพระพันปีน้ัน ส่วนใหญ่จะจัดงานเลี้ยงและเชิญเฉพาะ

เช้ือพระวงศ์สายตรงกับพวกขุนนางระดับสูงเท่านั้น แต่ตั้งแต่ปีท่ีแล้ว 

เป็นต้นมา ฉันเชิญบรรดาคนเฒ่าคนแก่ในโชซอนมาร่วมงานเลี้ยง และ 

ท�าขนมแจกราษฎรด้วย

"พระพันปีเพคะ"

ซังกุงและนางในพากันท�าความเคารพเมื่อเห็นฉันออกมาเดินด ู

ความเรียบร้อยของการจัดเตรียมอาหาร ฉันชิมอาหารและเอ่ยชมฝีมือ 

การท�าอาหารของคนท�า ระหว่างนั้นเององค์หญิงฝาแฝดท่ียืนอยู่ข้างๆ  

ก็ใช้มือหยิบอาหารขึ้นมากิน

"องค์หญิง พวกเจ้าท�าตัวราวกับนกกระจอกจิกอาหารเลยนะ"

ฉันพูดต�าหนิเพื่อให้พวกนางนึกถึงสายตาของคนอื่นท่ีอยู่รอบๆ แต่

พวกนางกลับยังไม่หยุดหยิบอาหารใส่ปาก

"เอ๊ะ?!"

จู่ๆ  องค์หญิงฝาแฝดกอ็ทุานออกมาพร้อมกนั แล้วว่ิงไปยังประตูใหญ่

อย่างดีใจ คนท่ีก�าลงัลงมาจากรถม้ากค็อืองค์ชายยองชังและองค์ชายนงึยาง

หรือลีจง

"เสด็จอายองชัง!"

"เสด็จพี่! เสด็จอา!"

"สบายดีหรือไม่" องค์ชายยองชังเอ่ยถามทั้งสองพร้อมยิ้มกว้าง

"เพคะ!"
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12 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล เล่มพิเศษ

องค์หญิงฝาแฝดอายุห้าขวบเข้ากนัได้ดมีากกบัองค์ชายยองชงัผูเ้ป็น

อาท่ีอายสุบิสามปี ทันทีท่ีองค์ชายยองชังหยิบตุก๊ตาผ้าไหมออกมาจากเสือ้ 

ฮวังก็รีบคว้าตุ๊กตาตัวนั้นอย่างรวดเร็ว

"ข้าด้วย! ข้าด้วยเพคะ!"

คัมกระโดดไปมาราวกับไม่ยอม องค์ชายยองชังจึงอมยิ้มแล้วหยิบ

ตุ๊กตาอีกตัวมาจากซังกุงที่ด้านหลัง

"โอ้โห!" คัมรับตุ๊กตาไปอย่างตื่นเต้นแล้วหัวเราะคิกคัก

"พระพันปีอินมกทรงสบายดีหรือเพคะ" ฉันเอ่ยถามเขา

"ช่วงนีท่้านแม่ค่อนข้างยุง่กบัการตัง้ครรภ์ของท่านพ่ีจองมยอ็งพ่ะย่ะค่ะ"

ถงึตอนนีอ้งค์ชายยองชงัจะยังไม่โตเป็นหนุม่ด ีแต่ค�าตอบของเขาช่าง

สง่างามเหลือเกิน

ระหว่างนั้นองค์ชายนึงยางก็ได้เอ่ยขึ้น "หม่อมฉันได้ยินมาว่า 

พระมเหสีก็ทรงใกล้คลอดแล้ว เท่ากับว่าก�าลังจะมีงานมงคลติดๆ กันเลย

นะพ่ะย่ะค่ะ"

ฉันแย้มยิ้มพลางกล่าว "ใช่แล้ว ดังนั้นข้าจึงบอกไม่ให้พระมเหสีมาที่

พระราชวังอีฮยอน"

"แล้วฝ่าบาทจะเสด็จมาด้วยหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

"มีแค่ฝ่าบาทพระองค์เดียวที่เสด็จมาร่วมงานในครั้งนี้ ว่าแต่ท่านแม่

สบายดีหรือไม่"

"สบายดีพ่ะย่ะค่ะ แต่อย่างที่พระพันปีทรงทราบว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วง

ไว้ทุกข์..."

ฉันพยักหน้าแทนการตอบ

"ไปกันเถอะ!"

เมื่อองค์หญิงฝาแฝดดึงมือองค์ชายยองชังเดินหายเข้าไปด้านใน  

จงที่เหลืออยู่กับฉันเพียงล�าพังก็ขยับเข้ามาใกล้แล้วเอ่ยถามฉัน
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"องค์ชายใหญ่ยังอยู่ที่อาณาจักรหมิงหรือพ่ะย่ะค่ะ"

องค์ชายใหญ่ท่ีเขาพูดหมายถึงมย็อง ต้นปีท่ีผ่านมามย็องเดินทาง 

ไปยังอาณาจักรหมิงพร้อมคณะทูต ซึ่งการส่งทูตไปครั้งนี้เป็นการส่งทูตไป

ครั้งแรกหลังจากลีจีขึ้นครองราชย์

"หลังจากเดินทางถึงอาณาจักรหมิงแล้ว ข้าก็ยังไม่ได้ข่าวคราวใดๆ 

เลย ตั้งแต่มย็องพูดได้ เขาก็ดูมีพรสวรรค์เรื่องการพูดเป็นอย่างมาก  

เขาไม่ใช่แค่เด็กน้อยท่ีออกเดินทางไปดูโลกกว้าง แต่เขาออกเดินทาง 

ไปท�าการทูต ตอนนี้ข้าหวังเพียงให้เขากลับมาอย่างปลอดภัย"

"องค์ชายใหญ่จะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ"

ขณะท่ีจงส่งย้ิมอันอบอุ่นให้ฉัน ขบวนเสดจ็ของพระราชาลจีีท่ีเดนิทาง

มาจากพระราชวังชังด็อกก็มาถึง จงและฉันจึงพากันเดินออกไปต้อนรับ

ลจีลีงมาจากหลงัม้าแล้วย้ิมรบัการเคารพจากจง ก่อนจะเดนิมาทางฉัน

"เสด็จแม่"

"ฝ่าบาท" ฉันยิ้มทักทาย

"โชคดมีากท่ีหม่อมฉันไม่ได้มาสาย ว่าแต่องค์ชายยองชังยังไม่มาหรอื

พ่ะย่ะค่ะ"

"ถูกสององค์หญิงแก่นแก้วของฝ่าบาทลากตัวไปแล้วเพคะ"

ลีจีหัวเราะเสียงดังลั่นราวกับจินตนาการเรื่องนี้เอาไว้แล้ว

"ว่าแต่เสด็จแม่ทรงทราบหรือไม่พ่ะย่ะค่ะว่าของขวัญวันเกิดท่ี 

หม่อมฉันน�ามาถวายเสด็จแม่ในวันนี้คืออะไร"

"อะไรหรือเพคะ"

"เป็นของขวัญท่ีดีท่ีสุดในบรรดาของขวัญท่ีเสด็จแม่จะได้รับในวันนี้

เลยพ่ะย่ะค่ะ"

ฉันเอียงคออย่างสงสยั แต่แล้วทันใดนัน้เอง เสยีงเรยีกท่ีคุน้เคยกด็งัข้ึน

"เสด็จแม่!"
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14 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล เล่มพิเศษ

จู ่ๆ ทหารองครักษ์นายหนึ่งท่ีมาพร้อมกับลีจีก็ถอดหมวกออก 

แล้วตะโกนขึ้นมา ฉันจึงเบิกตากว้างเพราะจ�าได้ว่าเจ้าของเสียงนั้นคือใคร

"มย็อง!"

"หม่อมฉันเองพ่ะย่ะค่ะ" มย็องท่ีสวมชุดทหารองครักษ์เดินเร็วๆ  

เข้ามาท�าความเคารพฉันโดยไม่สนใจสายตาของคนรอบข้าง

"เสด็จแม่ทรงเป็นอย่างไรบ้างพ่ะย่ะค่ะ"

"ลูกกลับมาตั้งแต่เมื่อใดกัน"

"หม่อมฉันเร่งเดินทางกลับมาให้ทันวันเกิดของเสด็จแม่พ่ะย่ะค่ะ  

พอเข้าประตูเมืองมาเม่ือเช้ามืด หม่อมฉันก็ไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทก่อน แล้ว 

จึงมาที่นี่พ่ะย่ะค่ะ"

"เจ้าลูกคนนี้นี่"

ตอนนี้มย็องอายุสิบห้าปีแล้ว มองภายนอกดูเติบใหญ่เป็นชายหนุ่ม

สง่างาม แต่ฉันกลับรู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กน้อยผู้ข้ีเล่นอยู่เลย ฉันจับมือ 

ของมย็องแล้วลูบไปมา

"สบายดีหรือไม่ เรื่องอาหารการกินเป็นอย่างไรบ้าง นอนหลับ 

ดีหรือเปล่า"

"ลูกกินอิ่มนอนหลับ และได้กลับมาอย่างปลอดภัยทุกประการ 

พ่ะย่ะค่ะ ที่ส�าคัญลูกยังสูงขึ้นอีกด้วย จะสูงทันฝ่าบาทแล้วด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

ค�าพูดนี้ท�าให้ลีจีตบไหล่มย็องเบาๆ แล้วหัวเราะ

"มย็อง!"

"เสด็จพ่อ!"

ทันทีท่ีฮนออกมาข้างนอก มย็องก็รีบวิ่งเข้าไปท�าความเคารพแล้ว 

เล่าเรือ่งราวของการเดนิทางให้ฮนฟังอย่างตืน่เต้น ตอนท่ีมยอ็งอายุเท่ากบั

ฮวังและคัมในตอนนี้นั้น เขาพูดไม่ได้ บางทีถ้าตอนนั้นมย็องพูดได้  

เขาคงจะเป็นเด็กที่พูดเจื้อยแจ้วยิ่งกว่าน้องสาวฝาแฝดเสียอีก
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"ตั้งแต่พูดได้ก็พูดเก่งเหลือเกินนะ"

ระหว่างนัน้ลจีกีพ็ดูเสรมิข้ึนมา "เสดจ็พ่อเองกเ็คยตรสัว่าองค์ชายใหญ่

มีวาทศิลป์เหมือนเสด็จแม่เลยพ่ะย่ะค่ะ"

ฉันส่ายหน้าปฏิเสธอย่างเขินอาย แต่ท้ังลีจีและจงต่างก็ย้ิมให้กัน 

แล้วพยักหน้าเห็นด้วย

"อ๊ะ! เกือบลืมไปเลย!"

หลังจากคุยกับฮนอยู่พักใหญ่ มย็องก็หันมายกกล่องต่างๆ มากมาย

ที่ขนกลับมาด้วย

"เสด็จพ่อ หม่อมฉันมีอะไรให้ดูพ่ะย่ะค่ะ"

มย็องสนุกสนานกับการหยิบสิ่งของต่างๆ ที่ได้มาจากอาณาจักรหมิง 

ออกมาอวดฮน พลางหันไปร้องเรียกลีจี

"ฝ่าบาท! มาทอดพระเนตรพร้อมๆ กันสิพ่ะย่ะค่ะ"

ลีจีจึงพยักหน้าแล้วหันมาทางฉัน "คงจะอยากอวดของท่ีได้มาจาก

อาณาจักรหมิงเต็มแก่ หม่อมฉันขอตัวไปดูก่อนนะพ่ะย่ะค่ะ เสด็จแม่"

"เชิญเพคะ"

แล้วลจีกีเ็ดนิไปทางมย็องและฮน ฉันเฝ้ามองแผ่นหลงัของสามพ่อลกู

แล้วรู้สึกกังวลข้ึนมา เพราะยุคนี้ไม่ใช่ยุคสมัยท่ีควรจะมีสิ่งของเครื่องใช ้

ทันสมัยเช่นนี้ ฉันรู้สึกว่ามันเร็วกว่าประวัติศาสตร์ท่ีฉันรู้มาเกือบร้อยป ี

ทีเดียว

"ทรงเป็นกังวลเรื่องอะไรหรือพ่ะย่ะค่ะ"

จงเอ่ยถามเม่ือสังเกตเห็นสีหน้าท่ีเป็นกังวลของฉัน แต่ฉันกลับ 

ส่ายหน้าแล้วฝืนยิ้มออกไป

"ช่วงนีชี้วติข้ามีแต่เรือ่งดีๆ ไม่จ�าเป็นต้องคดิกงัวลเรือ่งไร้สาระหรอก"

"พระพนัปี" จงหยุดยิม้ก่อนจะพดูต่อ "คนเราควรจะมคีวามสขุกบัเรือ่ง

เล็กๆ น้อยๆ ท่ีเกิดข้ึนตรงหน้า เพราะชีวิตมันแสนสั้นเกินกว่าจะเป็น 
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กังวลใจกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะพ่ะย่ะค่ะ"

จงกลายเป็นผู ้ใหญ่ท่ีสามารถคิดอย่างนี้ได้ตั้งแต่เม่ือไหร่กันนะ  

ฉันเลี้ยงเขามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย จนตอนนี้เขาเติบโตจนสามารถบอก

ฉันได้ว่าความสุขของชีวิตคืออะไรแล้วหรือ

เวลาช่างผ่านไปไวเสียจริง...

"ขอบใจนะ จง"

นานแล้วท่ีฉันไม่ได้เรียกชื่อนี้ เขาจึงพยักหน้าเบาๆ ให้ฉันพลาง 

แย้มยิ้มบาง

ต้นสาลี่ท่ีออกดอกสีขาวสะพรั่งเต็มต้นเรียงรายอยู่ตามแนวก�าแพง

พระราชวังอีฮยอน ฉันเดินเลาะริมก�าแพงเพียงล�าพังพลางนึกถึงครั้งแรก 

ที่เคยมาที่นี่กับฮน

'หากองค์ชายรัชทายาทอายุครบยี่สิบปี ข้าจะสละบัลลังก์แล้วกลับมา

อยู่ที่นี่'

เขารักษาสัญญาท่ีให้ไว้กับฉัน หลังจากท่ีพระมเหสีของเขาป่วยจน 

เสียชีวิต เขาก็แต่งตั้งให้ฉันข้ึนเป็นพระมเหสี และพอลีจีอายุครบย่ีสิบปี  

เขาก็สละราชบัลลังก์ให้แก่ลีจีแล้วแต่งตั้งให้ฉันเป็นพระพันปี ก่อนจะ 

ย้ายกลับมาอยู่ที่พระราชวังอีฮยอนด้วยกัน

แต่ลึกๆ แล้วฉันต้องอยู่ท่ามกลางความกังวลมากมาย ท้ังเรื่องการ

เสียชีวิตของพระมเหสี การที่ฉันได้รับต�าแหน่งพระมเหสีคนใหม่ การที่ลีจี

ได้เป็นพระราชา จนไปถงึเรือ่งฮนท่ีเป็นอดตีพระราชาย้ายมาอยู่ท่ีพระราชวงั 

อีฮยอน...ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นล้วนต่างจากประวัติศาสตร์ท่ีฉันรู ้มา 

อย่างสิน้เชิง ฉันลองย้อนถามตวัเองหลายต่อหลายครัง้ว่าการเปลีย่นแปลงนี ้

มันถูกต้องแล้วจริงๆ หรือ แต่ฉันก็หาค�าตอบให้กับค�าถามนั้นไม่ได้

ค�าตอบอยู่ในอนาคตอันไกลโพ้นท่ีฉันไม่สามารถสมัผสัหรอืมองเห็นได้
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ฉันหยุดมองดอกสาลี่แล้วจมอยู่ในความคิดอีกครั้ง แต่ละวันใน 

พระราชวังอีฮยอนท่ีได้อยู่กบัฮนและองค์หญิงท้ังสองนัน้ท�าให้ฉันมคีวามสขุ

มาก หากความสขุท่ีฉันรูส้กึได้ในตอนนีด้�าเนนิต่อไปเรือ่ยๆ แล้วค�าตอบของ

อนาคตจะเป็นอย่างไร

ฝ่ามืออันอบอุ่นเอ้ือมมาจบัมือของฉัน ความรูส้กึอันคุน้เคยท�าให้ฉันย้ิม 

แล้วหันกลับไปมอง

ฮนก�าลังยิ้มให้ฉัน "เจ้าอยู่ตรงนี้เองรึ"

"ฝ่าบาท เมื่อครู่ยังประทับอยู่กับมย็องนี่เพคะ"

"ใช่ มย็องน�าสิ่งของจากอาณาจักรหมิงมาอวดไม่หยุดเลย" ฮนขยับ

เข้ามาใกล้ฉันพลางเอ่ย

"ฝ่าบาทเสดจ็ออกมาเช่นนีห้มายความว่าไม่มีสิง่ของช้ินไหนท่ีฝ่าบาท

สนพระทัยหรือเพคะ"

"มี แต่ข้าสนใจเจ้ามากกว่า วันนี้คือวันเกิดของเจ้า เหตุใดจึงมา 

อยู่ตรงนี้คนเดียวเล่า"

"หม่อมฉันแค่ออกมาเดินเล่นเพคะ"

"คยองมิน เจ้ามีความสุขหรือไม่"

ฉันยิ้มกว้างแล้วตอบออกมาอย่างไม่ลังเลใจใดๆ "เพคะ มากเลยล่ะ

เพคะ"

สายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิท่ีพัดมาท�าให้กลีบดอกสาลี่ปลิวไปท่ัวราวกับ

ฝนดอกไม้ ฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าสีครามที่อยู่เหนือพระราชวังอีฮยอน

โชซอนในปี 1618

พระราชวังอีฮยอนขององค์ชายควังแฮ อดีตพระราชาถูกปกคลุม 

ไปด้วยกลิ่นอายแห่งความสงบและความสุข
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18 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล เล่มพิเศษ

ความทุกข์ใจในวันสุดท้ายของปี

ฉันจึงได้แต่มองมย็องจนลับตา

รู้สึกเศร้ามากที่พ่อลูกไม่ได้ทักทายกัน...

'ข้าไม่รู้ว่าเจ้าสนิทกับมย็อง'

'มย็องเป็นเด็กน่ารัก ข้าก็เลยชอบอยู่ใกล้ๆ'

'เช่นนั้นรึ แต่ดูเหมือนมย็องจะไม่ชอบข้าเอาเสียเลย'

วันสุดท้ายของปี 1607 พระเจ้าซอนโจครองราชย์ปีที่ 40

"ฮน"

น�้าเสียงอันคุ้นหูที่เต็มไปด้วยความคิดถึงดังแว่วอยู่ในโสตประสาท

"ฮน ตื่นสิ"

เสียงกระซิบเจือหัวเราะนั้นช่างละมุนและอ่อนหวานมาก

"ฮน"

เม่ือได้ยินเสียงเรียกช่ือตัวเองเป็นครั้งท่ีสาม ฮนจึงลืมตาต่ืนข้ึนมา 

ภายใต้แสงแดดระยิบระยบัท่ีสาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา มีสตรผีูห้นึง่ก�าลงั

ยืนส่งยิ้มมาให้ เขาจึงยิ้มแล้วยื่นมือไปหาพร้อมเอื้อนเอ่ยออกมา
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"คยองมิน..."

แต่คยองมินกลับสลายหายไปพร้อมกับแสงแดดยามเช้าก่อนท่ีมือ 

ของเขาจะทันได้สัมผัส

เขาไม่ได้ดูสับสนกับภาพอันน่าตกใจท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนได้ในชีวิต 

ราวกับว่าเขาคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้เป็นอย่างดี เขาย้ิมขมข่ืนพลางชักมือ 

ท่ีย่ืนออกไปกลับมา แล้วตอนนั้นน�้าเสียงของคนสองคนท่ีคุ้นเคยก็ดังแว่ว

มาจากด้านนอก เสียงพระชายาของเขากับพัคซังกุงแห่งต�าหนักองค์ชาย

รัชทายาทนั่นเอง

"องค์ชายรัชทายาทล่ะ"

"ยังไม่ตื่นจากบรรทมเลยเพคะ"

ค�าตอบของพัคซังกุงท�าให้พระชายาถอนหายใจยาวออกมา

ปีท่ีแล้วพระมเหสอิีนมกซ่ึงเป็นพระมเหสอีงค์ท่ีสองของพระเจ้าซอนโจ 

ประสตูพิระโอรสนามว่า 'องค์ชายยองชัง' เขาจึงกลายเป็นองค์ชายผูม้สีถานะ

ท่ีจะได้สบืราชบัลลงัก์ พระเจ้าซอนโจนัน้มีพระโอรสมากมายจากบรรดาสนม 

แต่องค์ชายยองชังเป็นพระโอรสเพยีงหนึง่เดยีวจากพระมเหส ีดงันัน้พระเจ้า

ซอนโจจึงโปรดปรานองค์ชายยองชังเป็นพิเศษ

ย่ิงความโปรดปรานของพระเจ้าซอนโจท่ีมีต่อองค์ชายยองชังมี 

มากเท่าไหร่ ราชส�านักก็ยิ่งถูกแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน นั่น 

ก็คือฝ่ายเหนือใหญ่ท่ีสนับสนุนฮนซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเป็นองค์ชายรัชทายาท

อยู่กับฝ่ายเหนือเล็กท่ีสนับสนุนองค์ชายยองชัง และในช่วงนี้พระเจ้า 

ซอนโจทรงมีพระประสงค์อย่างแรงกล้าท่ีจะแต่งตั้งผู้น�าของฝ่ายเหนือเล็ก

ข้ึนเป็นอคัรมหาเสนาบด ีจงึเท่ากบัว่าพระเจ้าซอนโจทรงก�าลงัมีพระประสงค์

ที่จะแต่งตั้งต�าแหน่งองค์ชายรัชทายาทขึ้นใหม่

แต่ในขณะท่ีราชส�านกัก�าลงัโกลาหลเป็นอย่างมาก ฮนซ่ึงเป็นองค์ชาย
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รัชทายาทกลับเอาแต่เก็บตัวเงียบอยู่ในต�าหนักของตัวเอง เขาพยายาม 

จะไม่ให้ตวัเองเข้าไปยุ่งเกีย่วกบับรรยากาศของราชส�านักด้วยการระมัดระวัง

ท้ังการกระท�าและค�าพูด แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ท่ีท�าให้เขาตระหนักได้ว่า 

การพยายามเก็บตัวเงียบนั้นเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์

หลายวนัก่อน ฮนไปเข้าเฝ้าพระเจ้าซอนโจแต่เช้าเหมือนเช่นปกต ิแต่

พระเจ้าซอนโจไม่ทรงยอมให้เขาเข้าเฝ้า ซ�้าพระเจ้าซอนโจยังตรัสด้วยว่า 

การท่ีองค์ชายรัชทายาทท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากอาณาจักรหมิงมาขอ 

เข้าเฝ้านั้นถือเป็นเรื่องไร้มารยาท ซ่ึงการท่ีพระเจ้าซอนโจแสดงออก 

อย่างเปิดเผยว่าไม่ยอมรบัฮนเป็นองค์ชายรชัทายาทกเ็พ่ือสร้างความมัน่ใจ

ข้ึนภายในราชส�านักว่าต้องการจะเปลี่ยนตัวองค์ชายรัชทายาท ท้ังท่ีรู ้

ความในใจของพระเจ้าซอนโจผู้เป็นพ่อ แต่ฮนก็ไม่มีทางเลือกใดๆ เขาจึง

คุกเข่าอยู่หน้าต�าหนักพระเจ้าซอนโจ

ฤดูหนาวปีนั้น อากาศหนาวจนจับขั้วหัวใจ หลังจากท่ีคุกเข่าอยู ่

บนพื้นท่ีเย็นเฉียบตลอดท้ังวัน สุดท้ายฮนก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดและ 

ล้มลง แต่ท้ังท่ีเกิดเรื่องเช่นนี้ข้ึนท่ีหน้าต�าหนักของตัวเอง พระเจ้าซอนโจ 

ก็ยังคงไม่สนใจ

"เปิดประตูเงียบๆ นะ"

"เพคะพระชายา"

เสียงเปิดประตูท�าให้ฮนขยับตัวลุกขึ้นนั่ง

"พักผ่อนต่ออีกหน่อยเถิดเพคะ"

ฮนส่ายหน้า "ข้าจะไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อ"

"ตอนนี้ต้องพักผ่อนนะเพคะ หากร่างกายดีขึ้นแล้วค่อย..."

"ผ่านไปนานเพียงใดแล้ว" อีกฝ่ายยังพูดไม่ทันจบ ฮนก็พูดขัดขึ้น

"ว่าอย่างไรนะเพคะ"
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"ข้าหลับไปนานเพียงใด"

"สองวันเพคะ"

"สองวนัอย่างนัน้ร"ึ ฮนส่ายหน้าอย่างแรงแล้วพยายามลกุข้ึน แต่แล้ว

ร่างกายก็เซจนพระชายาต้องรีบเข้ามาประคอง

"หมอหลวงได้ทูลให้ฝ่าบาททรงทราบเรือ่งอาการขององค์ชายแล้วนะ

เพคะ ดังนั้นองค์ชายวางใจแล้วพักผ่อนให้หายดีเถิดเพคะ"

"ข้าท�าเช่นนัน้ไม่ได้ แม้จะต้องหมดลมหายใจ ข้ากต้็องไปแสดงความ

จงรักภักดีให้เสด็จพ่อได้เห็น"

หลังจากแต่งตัวเสร็จเรียบร้อย ฮนก็ปฏิเสธค�าพูดของพระชายาท่ีจะ

ให้นั่งเกี้ยวไป เขารีบสาวเท้าเดินไปที่ต�าหนักของพระเจ้าซอนโจทันที

ด้วยอากาศท่ียังคงหนาวเหนบ็และสภาพร่างกายท่ียังไม่หายเป็นปกติ 

เขาจึงไออยู่ตลอดเวลา และทุกครั้งที่ไอ เขาก็จะรู้สึกเจ็บปวดราวกับมีใคร

เอามีดมากรีดท่ีล�าคอ อีกท้ังยังรู้สึกวิงเวียนทุกครั้งท่ีก้าวเท้า แต่อาการ

ท้ังหมดนี้ไม่ได้ท�าให้เขากระอักกระอ่วนเท่ากับสายตาของพวกนางในท่ี 

จับจ้องเขาตลอดทาง พวกนางคงรู้เรื่องท่ีเกิดขึ้นหน้าต�าหนักของพระเจ้า

ซอนโจเมื่อสองวันก่อนแล้วสินะ

"ข้ามาขอเข้าเฝ้าเสด็จพ่อ"

ฮนเอ่ยกับขันทีทันทีท่ีเดินมาถึงหน้าต�าหนักของพระเจ้าซอนโจ แต่

ขันทีได้แต่มองโดยไม่ปริปากพูดอะไรออกมาเลย ซึ่งฮนรู้สาเหตุนั้นดี

ระหว่างนัน้เสยีงหัวเราะของพระเจ้าซอนโจกด็งัแว่วออกมาจากภายใน

ต�าหนัก

"ถูกต้องๆ อย่างนั้นล่ะ เจ้ามานี่เร็ว มาหาข้าเร็วเข้า!"

องค์ชายยองชังอยู่ในวยัท่ีก�าลงัหัดเดนิ คงจะดนู่ารกัน่าชังเป็นอย่างมาก  

ดงันัน้สภาพของฮนท่ีนอนป่วยไม่ได้สตอิยู่สองวนัจงึไม่เป็นท่ีน่าสนใจส�าหรบั

พระเจ้าซอนโจเลยแม้แต่น้อย
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ฮนเงีย่หูฟังเสยีงท่ีดงัมาจากด้านในต�าหนกัพลางหลบัตาลง พอสงบใจ 

และตั้งสติได้ เขาก็ลืมตาขึ้น

"ข้าจะเข้าเฝ้าเสด็จพ่อ" ฮนเอ่ยปากอีกครั้ง

ขันทีจงึท�าท่าลงัเลใจอยู่ชัว่ครูก่่อนจะตะโกนออกไป "ฝ่าบาท องค์ชาย

รัชทายาทเสด็จพ่ะย่ะค่ะ"

เสยีงหัวเราะหยุดลงทันที จากนัน้กต็ามด้วยเสยีงตอบกลบัของพระเจ้า

ซอนโจที่ดังมาจากด้านใน

"ข้าฝากบอกองค์ชายรชัทายาทด้วยว่าองค์ชายรชัทายาทยงัไม่แข็งแรง 

นัก ให้กลับไปพักผ่อนก่อน เรื่องเข้าเฝ้าเอาไว้ค่อยมาวันหลัง"

องค์ชายยองชังท�าให้วันน้ีพระเจ้าซอนโจอารมณ์ดีย่ิง คนท่ีเบาใจ 

มากที่สุดกับปฏิกิริยานี้ของพระเจ้าซอนโจก็คือขันที

"องค์รัชทายาท ฝ่าบาท..."

"ข้ารู้แล้ว"

ฮนก้าวเท้าท่ีหนักอ้ึงพาร่างกายท่ีไม่แข็งแรงกลับต�าหนักโดยมี 

เสียงหัวเราะของพระเจ้าซอนโจที่มีให้องค์ชายยองชังดังไล่ตามหลังมา แต่

ทันทีที่ลมหนาวพัดวูบเข้ามา ฮนก็รู้สึกวิงเวียนจนเดินเซไปเล็กน้อย

ขันทีชเวท่ีติดตามอยู่ห่างๆ มาโดยตลอดจึงรีบวิ่งเข้าไปประคอง  

หากช้าอีกนิด ร่างของฮนอาจจะล้มไปกองอยู่กับบันไดของต�าหนักพระเจ้า

ซอนโจแล้ว

"ให้หม่อมฉันไปเอาเกี้ยวมาหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

"ไม่ต้อง"

ฮนผลักขันทีชเวออก แล้วก้าวเดินต่อไปอย่างช้าๆ แต่เดินไปได ้

ไม่นานก็ต้องหยุดอีกครั้งเพราะหิมะเริ่มโปรยปรายหนักขึ้น

"องค์ชายรัชทายาท..."

ขันทีชเวเอ่ยเรยีกด้วยน�า้เสยีงเป็นกงัวลเพราะกลวัว่าหากอยูข้่างนอก
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ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บแบบนี้นานๆ ร่างกายของอีกฝ่ายจะรับไม่ไหว

"ที่เชจู...มีหิมะตกเหมือนที่นี่หรือไม่"

ค�าถามนั้นท�าให้ขันทีชเวล�าบากใจอยู่สักพัก เพราะเขารู้ความหมาย

ท่ีอยู่ในค�าถามนัน้ด ีมันเป็นค�าถามท่ีฮนเคยถามซ�า้ไปซ�า้มาตัง้แต่ฤดหูนาว

เมื่อหลายปีก่อน และยังถามมาจนถึงปีนี้

"เชจูอยู่ทางใต้ อากาศจึงหนาวเย็นน้อยกว่าที่นี่พ่ะย่ะค่ะ"

"เช่นนั้นรึ..." ฮนพึมพ�าอย่างไร้เรี่ยวแรง

ขันทีชเวรู้ดีว่าค�าตอบที่ฮนอยากรู้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเชจูมีหิมะตกหรือไม่

"องค์ชาย"

พระชายาเดนิใกล้เข้ามาพร้อมเกีย้ว นางสัง่ให้วางเกีย้วลงตรงหน้าฮน 

แล้วชวนให้ฮนนั่งเกี้ยวกลับต�าหนักองค์ชายรัชทายาท แต่ฮนปฏิเสธ

"ข้าจะเดินกลับเอง"

"องค์ชายเพคะ ขึ้นเกี้ยวเถิดเพคะ"

แต่แล้วกไ็ด้ยนิเสยีงแหลมสงูของสตรผีูห้นึง่ดงัข้ึนมาจากด้านหลงัของฮน

"ตายจริง! นั่นองค์ชายรัชทายาทใช่หรือไม่เพคะ"

การปรากฏตวัของพระสนมอินบนิท�าให้สหีน้าของพระชายาแปรเปลีย่น 

เป็นเย็นชาในทันใด พอฮนท�าความเคารพพระสนมอินบินอย่างนอบน้อม 

สตรีผู้หนึ่งท่ียืนอยู่ด้านหลังพระสนมอินบินก็ท�าความเคารพฮน นางคือ 

พระชายาขององค์ชายจองวอนที่เข้ามาในวังพร้อมลูกชาย

หลังจากที่องค์ชายยองชังเกิด ความสนใจของพระเจ้าซอนโจที่มีต่อ

หลานๆ กล็ดน้อยลง แต่กยั็งสนใจลกูชายขององค์ชายจองวอนมากกว่าใคร 

ด้วยเหตนุีพ้ระชายาขององค์ชายจองวอนจงึยังคงสามารถพาลกูๆ เข้ามาหา 

พระสนมอินบินในวังได้

"ทราบข่าวมาว่าองค์ชายรัชทายาทประชวรหนัก แต่ดูเหมือนจะเป็น

แค่ข่าวลือ เพราะพระองค์ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะเพคะ"
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ท้ังท่ีท่าทางและน�า้เสยีงของพระสนมอินบินเตม็ไปด้วยความเยาะเย้ย

ถากถาง แต่ฮนกยั็งท�าหน้าเรยีบเฉยเหมือนเดมิ เม่ือพระสนมอินบินไม่เห็น

ปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ จากฮน นางจึงหันไปทางหลานๆ ของนาง

"พวกเจ้ามัวท�าอะไรอยู่ เหตุใดไม่รบีท�าความเคารพองค์ชายรชัทายาทล่ะ"

ค�าพดูของพระสนมอินบินท�าให้องค์ชายนงึยางหรอืลจีงในวยัสบิสามปี 

ก้าวออกมาข้างหน้าเป็นคนแรก แล้วท�าความเคารพฮนอย่างนอบน้อม

"ถวายความเคารพพ่ะย่ะค่ะ องค์ชายรัชทายาท"

ลีจงเลิกเรียกฮนว่า 'ท่านลุง' อย่างสนิทสนมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ฮน 

รับการเคารพนั้นพลางนึกถึงภาพที่ลีจงในวัยเด็กเดินตามตัวเองต้อยๆ

หลังจากนั้นลีโบกับลีจอน น้องชายอีกสองคนท่ีอยู่ด้านหลังก็ท�า 

ความเคารพตาม แล้วสายตาของฮนก็จับจ้องไปทางลีมย็องวัยสี่ขวบท่ี 

อายุน้อยที่สุด ลีมย็องเงยหน้ามองฮนด้วยสายตาเป็นประกาย

"เด็กคนนี้คือเด็กที่เคยป่วยหนักเมื่อหลายปีก่อนใช่หรือไม่ขอรับ"

"ใช่แล้วเพคะ การป่วยหนักท�าให้เขาพูดไม่ได้"

มือข้างหนึ่งของลีมย็องจับลีจงเอาไว้แน่น หลังจากก้มมองลีมย็อง 

ได้สกัพัก ฮนกหั็นไปถามข่าวคราวขององค์ชายจองวอนจากพระสนมอินบิน

"องค์ชายจองวอนเป็นอย่างไรบ้างขอรับ"

ค�าถามนั้นท�าให้ลีจงจ้องฮนด้วยแววตาอยากรู้อยากเห็น เรื่องท่ี 

องค์ชายจองวอนถกูเนรเทศเป็นเรือ่งต้องห้ามส�าหรบัลกูๆ ดงันัน้พระชายา

จึงไม่ยอมเล่าข่าวคราวขององค์ชายจองวอนให้ลูกๆ ฟัง

"หม่อมฉันขอตัวก่อนนะเพคะ ดูเหมือนสองพระองค์มีเรื่องต้อง 

พูดคุยกัน"

พอพระชายาขององค์ชายจองวอนพาลูกๆ เดินจากไปไกลแล้ว  

พระสนมอินบินจึงเริ่มพูดถึงเรื่ององค์ชายจองวอน

"องค์ชายจองวอนถกูเนรเทศท้ังท่ีไม่ได้ท�าอะไรผดิ องค์ชายรชัทายาท
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ยังจะกล้าถามถึงสารทุกข์สุกดิบขององค์ชายจองวอนอีกหรือเพคะ"

น�้าเสียงอันเย็นชาของพระสนมอินบินท�าให้ฮนหลุบตาลงมองพ้ืน 

อย่างรู้สึกผิด

"สตรีผู้นั้นสูญเสียลูกที่เชจู..."

ฮนเงยหน้าขึ้นจากพื้นทันที

"แต่บางทีนางอาจจะท้องอีกก็ได้ เพราะหญิงชายอยู ่ใกล้ชิดกัน 

เพียงล�าพัง ใช่หรือไม่เพคะองค์ชายรัชทายาท"

ฮนนิ่งงันไปเล็กน้อย พระชายาของเขาจึงรีบออกหน้าแทน

"องค์ชายจองวอนรู้การควรไม่ควร คงไม่ท�าเรื่องแบบนั้นท้ังท่ีก�าลัง

ถูกเนรเทศอยู่หรอกเพคะ"

พระสนมอินบินย้ิมอย่างเยือกเย็นก่อนตอบว่า "ท่ีพระชายาพูดก็ถูก 

องค์ชายจองวอนเป็นลกูชายของหม่อมฉันกจ็รงิ แต่หม่อมฉันเองก็ไม่ค่อย

เข้าใจสิ่งท่ีเขาคิดสักเท่าไร โดยเฉพาะสิ่งท่ีเขาท�าเพ่ือมิตรภาพระหว่าง 

พี่น้อง...องค์ชายจองวอนเป็นลูกผู้ชายยิ่งกว่าใครบางคนเสียอีก"

แล้วพระสนมอินบินก็จากไปโดยท้ิงถ ้อยค�าท่ีแสนเย็นชาและ 

เชือดเฉือนเอาไว้

"อย่าไปใส่ใจค�าพดูของพระสนมอนิบินเลยนะเพคะ องค์ชายจองวอน

ถูกเนรเทศไปยังดินแดนอันไกลโพ้นขนาดนั้น คนเป็นแม่ก็ย่อมไม่สบายใจ

เป็นเรื่องธรรมดาเพคะ"

ทันใดนั้นฮนก็เงยหน้าแล้วจ้องมองหิมะที่ก�าลังทับถมอยู่บนก�าแพง

"อดทนอีกสักหน่อยนะเพคะ อีกไม่นาน..."

"พระชายา" ฮนค่อยๆ เปิดปากท่ีหนักอ้ึง "ในดวงตาของพระชายา 

เห็นว่าหากข้าอดทนแล้ว ข้าจะชนะได้อย่างนั้นรึ"

"องค์ชายรัชทายาท..."

ฮนละสายตาจากก�าแพงแล้วหันไปมองนาง สายตาของเขาเตม็ไปด้วย
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ความโศกเศร้าราวกับน�้าตาจะไหลออกมาได้ทุกเมื่อ

"ข้าก�าลังหายใจอยู่ก็จริง แต่ส�าหรับข้าวังนี้ก็เปรียบเสมือนกรงนกท่ี 

ไร้ลูกกรง"

ค�าพดูของฮนท�าให้พระชายาก้มหัวแล้วเดนิจากไปอย่างเงยีบๆ ปล่อยให้

ฮนถูกทิ้งไว้เพียงล�าพังท่ามกลางหิมะ

"เชจู...ช่างห่างไกลเหลือเกิน"

ความเจ็บปวดก�าลังเสียดแทงส่วนลึกในหัวใจของเขา หลังจากท่ี 

องค์ชายจองวอนกับคยองมินถูกเนรเทศไปยังเชจู ในใจของเขามีแต่ค�าว่า

เสียใจ เขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องถูกต้องท่ีสองคนนั้นถูกเนรเทศเพื่อปกป้อง

ต�าแหน่งองค์ชายรัชทายาทที่มีเพียงแค่ชื่อเท่านั้น คนที่สมควรถูกเนรเทศ

น่าจะเป็นเขามากกว่า เหตุใดเขาถึงไม่สามารถขัดขวางตอนท่ีนางบอกว่า

จะออกจากวังเพื่อปกป้องเขา

เขารู้ว่าการตัดสินใจของคยองมินท่ีเลือกถูกเนรเทศนั้นเป็นหนทาง 

ท่ีดีท่ีสุดแล้วในตอนนั้น หากเขากับนางอยู่ด้วยกันในวังนี้ก็จะเป็นอันตราย

อย่างมาก เพราะเขาเองก็มีศัตรูมากมาย และหากศัตรูเหล่านั้นรู ้ว่า 

คยองมินเป็นท่ีพักใจเพียงหนึ่งเดียวของเขา ก็จะย่ิงเป็นจุดอ่อนท�าให้ศัตรู

โจมตีเขาและนางได้

แต่ลกูของเขาและนางกลบัต้องตายท่ีเชจ ูกว่าเขาจะรูค้วามจรงิ เวลา

ก็ล่วงเลยมาแล้วถึงหนึ่งปี หลังจากนั้นเขาก็ย่ิงทุกข์ทรมานจนหัวใจ 

แทบสลายทุกวัน แต่เขาก็ไม่อาจเผยความเจ็บปวดนั้นออกมาให้ใครรับรู ้

ได้เลย เพราะแค่ค�าพูดเพียงค�าเดียวของเขา หรือแม้กระท่ังเสียงไอท่ี 

เบาแสนเบาของเขา เพียงไม่ถึงครึ่งวัน ทุกคนในวังก็แทบจะรู้กันทั่วแล้ว

คนท่ีต้ังใจจะปลดเขาจากต�าแหน่งองค์ชายรัชทายาทนั้นอยู่ในท่ีท่ี 

ใกล้เขามากท่ีสดุ เขาพยายามข่มใจและแอบซ่อนความเจ็บปวดท่ียิง่นานวัน

ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเอาไว้ แม้แต่เสียงหายใจเขายังไม่เผยให้ใครได้ยิน เขาใช้ชีวิต
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อยู่ไม่ต่างจากคนตายเลย

หากเขาถูกปลดจากต�าแหน่งองค์ชายรัชทายาท ความหวังสุดท้าย 

ที่จะช่วยคนรักให้หลุดพ้นจากโทษเนรเทศก็จะมลายหายไป

ตุ้บ!

หินก้อนเล็กลอยมาตกอยู่ท่ีเท้า ฮนจึงหันหน้าไปยังทิศทางท่ีหิน 

ก้อนนั้นลอยมา ลีมย็องหนึ่งในลูกชายขององค์ชายจองวอนก�าลังยืนอยู ่

ตรงนั้น

ลีมย็องเกิดมาหลังจากที่องค์ชายจองวอนถูกเนรเทศ โดยที่ตอนเกิด

ก็ไม่มีใครสักคนในวังเลยท่ีรู ้เรื่องนี้ แม้กระท่ังพระสนมอินบินก็ตาม  

หลังจากนั้นพระชายาขององค์ชายจองวอนก็มาอธิบายภายหลังว่าตนเอง

ไม่อาจบอกได้ว่าในร่างกายมีเลอืดเนือ้เช้ือไขขององค์ชายจองวอนซ่ึงก�าลงั

เป็นนักโทษเนรเทศอยู่ หลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็ป่วยหนักจนพูดไม่ได้ แล้วก็

ไม่มีใครสนใจเด็กคนนี้อีกเลย

ลมีย็องก�าลงัมองมาทางฮนอย่างหวาดระแวง เดก็น้อยต้องการหินคนื 

แต่พูดไม่ได้ จึงได้แต่ท�าหน้าหวาดกลัว พอฮนก้มลงเก็บหินก้อนนั้น  

ทันใดนั้นรอยย้ิมสดใสก็ปรากฏบนใบหน้าของลีมย็อง รอยย้ิมท่ีสดใสมาก

จนถึงขนาดท่ีท�าให้หัวใจของฮนท่ีกลายเป็นน�้าแข็งมาหลายปีพังทลายลง 

ในพริบตา และในเวลาเดียวกันในหัวใจของฮนก็นึกถึงรอยยิ้มของใคร 

คนหนึ่งท่ีเขาคิดถึงขึ้นมา เม่ือเขานึกถึงความจริงข้ึนมาว่าตนเองไม่มีทาง

ได้เห็นรอยยิ้มนั้น หัวใจของเขาก็กลับมาเป็นน�้าแข็งอีกครั้ง

ลีมย็องค่อยๆ เดินเข้ามาหาฮนช้าๆ แม้จะไม่สามารถเปล่งเสียง 

ออกมาได้ แต่รอยยิ้มนั้นละมุนมาก ทว่ายิ่งลีมย็องเดินเข้ามาใกล้ ใบหน้า

ของฮนก็ยิ่งเคร่งเครียด

ถึงแม้เจ้าจะไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ แต่เจ้าก็สามารถ 

เผยความรูส้กึบนใบหน้าได้ ส่วนข้านีส่ ิท้ังท่ีเปล่งเสยีงได้ แต่กลบัไม่สามารถ
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เปิดเผยความรู้สึกใดๆ ออกมาได้เลย

ลมีย็องหยุดยนืแล้วเงยหน้าข้ึนมองฮน จากนัน้กย็ืน่มอืออกไป แต่ฮน 

กลบัขว้างหินก้อนนัน้ข้ามก�าแพงวงัออกไป ทันใดนัน้รอยย้ิมบนใบหน้าของ

เดก็น้อยกห็ายวบั รมิฝีปากเลก็ๆ เม้มเข้าด้วยกนั แล้วน�า้ตากไ็หลอาบแก้มแดงๆ  

ชั่วขณะที่ได้เห็นน�้าตานั้น ฮนก็เริ่มรู้สึกผิดกับการกระท�าของตัวเอง

ข้าใจร้ายกับเด็กที่พูดไม่ได้เช่นนี้ได้อย่างไรกัน

ความรู้สึกผิดท�าให้ฮนเบนสายตาไปทางก�าแพงวัง แต่เขาไม่อาจ 

ย้อนเวลากลับไปได้ เขาจึงเดินจากไปโดยทิ้งลีมย็องเอาไว้อย่างนั้น

สถานท่ีท่ีมีแสงไฟส่องสว่างเพียงหนึ่งเดียวในต�าหนักองค์ชาย

รัชทายาทก็คือที่พักของพระชายา

"พระชายาเพคะ หม่อมฉันได้ยินข่าวลอืมาว่าฝ่าบาทจะแต่งตัง้คนของ

ฝ่ายนัน้ให้เป็นอัครมหาเสนาบดีในวนัพรุง่นีเ้พคะ อย่างนี้ไม่เท่ากบัว่าฝ่าบาท

จะทรงมอบต�าแหน่งองค์ชายรัชทายาทให้แก่องค์ชายยองชังหรอกหรือ

เพคะ"

"ชู่ว..."

พระชายาท่ีได้ฟังข่าวจากพคัซังกงุรบียกนิว้ช้ีทาบรมิฝีปากของตวัเอง

เพื่อเป็นการบอกให้อีกฝ่ายระวังค�าพูด เหตุผลนั้นไม่ใช่เพราะว่าลีจีลูกชาย

ของนางก�าลังนอนอยู่ข้างๆ แต่เป็นเพราะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของใคร 

บางคนจากด้านนอก

"พระชายาเพคะ แกชีเองเพคะ"

"เข้ามาได้"

"เพคะพระชายา"

คิมแกชีหรือคิมซังกุงค่อยๆ เดินเข้ามาอย่างระมัดระวัง แกชีเคยเป็น

นางในของต�าหนักองค์ชายรัชทายาทมาก่อน แต่การเอ่ยปากขอร้อง 
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ของพระชายาแก่พระมเหสีท�าให้แกชีได้กลายเป็นซังกุงต�าหนักใหญ่

แกชีดูให้แน่ชัดว่าลีจีหลับสนิทจริงๆ ก่อนจะเหลือบมองพัคซังกุง 

ครั้งหนึ่ง แล้วจึงท�าความเคารพพระชายา

"ฝ่าบาทรับสั่งให้ใต้เท้าคิมเจนัมเข้าวังมาอย่างเงียบๆ เพคะ"

"พ่อของพระมเหสีน่ะรึ ในเวลานี้น่ะรึ"

พระชายายังคงความสุขุมไว้ได้ แต่กลับเป็นพัคซังกุงเองท่ีถามซ�้า

อย่างกระวนกระวาย พระชายาจึงส่งสายตาห้ามปรามแล้วหันไปถามแกชี

"พระมเหสีบรรทมแล้วหรือยัง"

"จากที่ไปสอบถามนางในมา พระมเหสียังไม่บรรทม แต่ก�าลังเตรียม

เสด็จไปต�าหนักใหญ่เพื่อเข้าเฝ้าฝ่าบาทเพคะ"

พัคซังกุงรีบกระซิบกระซาบ

"จะท�าอย่างไรกันดีล่ะเพคะ ฝ่าบาทอาจจะทรงยกต�าแหน่งองค์ชาย

รัชทายาทให้องค์ชายยองชังก็ได้นะเพคะ"

พระชายาจมอยู่กับความคิดของตัวเองสักพักก่อนจะลุกขึ้น

สถานท่ีท่ีพระชายามุ่งหน้าไปนั้นก็คือท่ีพักของฮน ฮนป่วยมา 

หลายวันจงึเข้านอนเรว็ พระชายาลอบเข้ามาในห้องของฮนอย่างเงยีบเชียบ

และพยายามเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ฮนตื่น

นางจุดเทียนแล้วน�าไปตั้งตรงมุมหนึ่งของห้องท่ีแสงเทียนจะไม่ส่อง

ไปแยงตาของฮน จากนั้นก็หยิบกล่องใบเล็กออกมาจากหัวนอนของฮน

ทันทีที่เปิดกล่องออกก็ปรากฏหยกขนาดเล็กที่หักเป็นสองซีก แม้จะ

นั่งหันหลังให้แสงเทียนจนเงาของตัวเองทาบทับลงบนหยก แต่นางก็รู้ดีว่า

ตัวอักษรที่ถูกแกะสลักไว้บนหยกนั้นคืออะไร

'องค์ชายควังแฮ ฮน'
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หยกนี้คือหยกท่ีพระสนมกงบินผู้เป็นแม่มอบให้ฮนเม่ือนานมาแล้ว 

แต่หยกกลับแตกในช่วงสงคราม ช่วงท่ีผ่านมาหยกซีกหนึ่งได้หายไป 

อย่างไร้ร่องรอย แต่แล้วเมื่อหลายปีก่อน ฮนก็ได้หยกซีกน้ันกลับคืนมา 

ด้วยความบังเอิญ ซึ่งเขาเคยเล่าเรื่องนี้ให้พระชายาฟัง

"เจ้ามาท�าอะไร"

พระชายาสะดุ้งเฮือกและรีบปิดกล่องนั้นทันที ฮนตื่นแล้ว และก�าลัง

ลุกขึ้นนั่งถามนาง

"นั่นมันกล่องใส่หยกของท่านแม่ข้ามิใช่รึ"

"เพคะ"

"เจ้าเอาออกมาท�าอะไร"

"คือว่า...หม่อมฉันคิดอยู่เสมอว่าอยากน�าหยกชิ้นนี้ไปซ่อมเพคะ"

"แต่มันไม่มีทางซ่อมได้มิใช่รึ"

"หม่อมฉันจะส่งไปพร้อมกับคณะทูตท่ีเดินทางไปอาณาจักรหมิง 

เพื่อให้ช่วยดูว่าจะสามารถซ่อมได้หรือไม่น่ะเพคะ"

"เข้าใจแล้ว เช่นนั้นรบกวนเจ้าด้วย"

ทันทีท่ีฮนเอนหลังนอนลงอีกครั้ง พระชายาก็ดับเทียนแล้วถือกล่อง

ออกมาด้านนอกที่มีพัคซังกุงกับแกชีก�าลังรออยู่

"ข้ามีเรื่องให้เจ้าท�า"

ต้นฤดูใบไม้ผลิ ปี 1608 ก่อนท่ีความหนาวเหน็บของฤดูหนาวจะ 

สลายไป พระเจ้าซอนโจเสวยอาหารท่ีคมิซังกงุแห่งต�าหนกัใหญ่ท�าข้ึนถวาย 

แล้วสวรรคตด้วยอาการอาหารไม่ย่อยเฉียบพลัน
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จงจากไปเมื่อยามมีฝนโปรยปราย
จงอยู่ต่อเมื่อยามมีแค่ละอองฝน

'หม่อมฉันรู้ดีว่าชายาของหม่อมฉันไม่ใช่สตรีท่ีเย็นชา นางเป็นคนดี

ทั้งในอดีตและในตอนนี้'

องค์ชายจองวอนสูดลมหายใจเข้าอีกครั้ง และส่งสายตาแน่วแน่ 

ตรงมาทางฉัน

'แต่หม่อมฉันคิดว่าชายากับหม่อมฉันไม่ได้ผูกพันกันตั้งแต่แรก 

เหมือนกับหม่อมฉันและพระสนมที่ไม่ได้ผูกพันกันตั้งแต่แรกพ่ะย่ะค่ะ'

ฤดูหนาว ปี 1592 เนินเขาแทชายู-รยอง เมืองพยองอัน

ช่วงเวลาเย็นท่ีเมฆสเีทาปกคลมุท่ัวท้องฟ้า ชายหนุม่วัยสบิหกปีก�าลงั

นอนหายใจรวยรินอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งบนเนินเขา

เขาคือองค์ชายชินซอง

หากไม่เกิดเหตุการณ์วิกฤตครั้งย่ิงใหญ่ท่ีเรียกว่า 'สงครามอิมจิน'  

ชายหนุ่มคนนี้อาจจะได้เป็นองค์ชายรัชทายาทแห่งโชซอน

ช่วงเวลาหลายเดือนนี้เขาออกเดินทางจากเมืองหลวงมุ่งหน้าสู ่ 

ทางเหนือโดยไม่เคยรู้เลยว่าการออกเดินทางนี้จะเป็นจุดจบของชีวิต ท้ังท่ี
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เกิดเป็นองค์ชาย แต่กลับต้องมาร่อนเร่พเนจร อดมื้อกินมื้อ และก�าลังจะ

สูญสิ้นลมหายใจ

ในวัยเด็ก เขาเป็นองค์ชายท่ีแข็งแรงและร่าเริงมากกว่าองค์ชาย 

องค์ไหนๆ ในบรรดาโอรสของพระเจ้าซอนโจ ดังนั้นจึงยากท่ีจะยอมรับ 

ความจริงว่าเขาก�าลังตกอยู่ในสภาพแห่งความเป็นความตายในขณะนี้

หลังจับชีพจรเสร็จ หมอหลวงก็ส่ายหน้าและถอยออกไป

องค์ชายจองวอนท่ีนัง่อยู่ข้างๆ องค์ชายชินซองกถ็งึกบัน�า้ตาไหลพราก  

องค์ชายจองวอนเคารพพี่ชายที่มีอายุมากกว่าสองปีคนนี้ยิ่งกว่าใคร

ระหว่างทางลี้ภัยไปยังอึยจู พระเจ้าซอนโจมอบหมายให้องค์ชาย 

ชินซองรวบรวมก�าลังพลเพ่ือไปเสริมกองก�าลังท่ีอึยจู องค์ชายจองวอนก ็

ขัดค�าสัง่ของพระสนมอนิบินแล้วตดิตามองค์ชายชินซองมาด้วย แต่ข่าวลอื

เกี่ยวกับสงครามท�าให้ชาวบ้านกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง จึงท�าให้

รวบรวมก�าลังพลได้ยาก สุดท้ายองค์ชายชินซองก็คว้าน�้าเหลวและ 

นอนหายใจรวยรินอยู่ตรงนี้

"ท่านพี่...ฮือ..."

องค์ชายจองวอนจับมือขององค์ชายชินซองพลางร้องไห้สะอึกสะอ้ืน 

ตอนนี้องค์ชายชินซองไม่มีเรี่ยวแรงแม้กระท่ังจะพูดกับน้องชาย เสียงท่ี 

ออกมาจากเขามีเพียงแค่เสียงหายใจอันแผ่วเบาเท่านั้น

อีกคนหนึ่งท่ีก�าลังมององค์ชายจองวอนด้วยสายตาเป็นกังวลก็คือ 

กูซาแมง พ่อตาขององค์ชายจองวอน เม่ือองค์ชายจองวอนบอกว่าจะ

ติดตามองค์ชายชินซองมาด้วย กูซาแมงก็ขอติดตามมาด้วยเช่นกัน  

เขาเป็นห่วงองค์ชายจองวอนไม่น้อยไปกว่าองค์ชายชินซองท่ีก�าลังจะ 

หมดลมหายใจ เพราะหลังจากท่ีองค์ชายชินซองล้มป่วยลง องค์ชาย 

จองวอนเองก็ไม่ยอมกินยอมนอน เอาแต่นั่งเฝ้าองค์ชายชินซองอยู่ข้างๆ 

เขากลัวว่าองค์ชายจองวอนจะล้มป่วยตามไปด้วย สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจ 
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ขยับเข้าไปใกล้องค์ชายจองวอน

"องค์ชายจองวอน กระหม่อมจะเฝ้าองค์ชายชินซองให้เอง องค์ชาย

ไปพักผ่อนเสียหน่อยเถิด"

"ไม่ ข้าจะอยู่ข้างๆ ท่านพี่"

"แต่หากองค์ชายจองวอนล้มหมอนนอนเสื่ออีกพระองค์ ฝ่าบาท 

อาจจะกลัดกลุ้มพระทัยมากยิ่งขึ้น"

ม้าเร็วถูกส่งไปท่ีอึยจูเพ่ือแจ้งข่าวการป่วยขององค์ชายชินซอง 

เมื่อหลายวันก่อน พระเจ้าซอนโจจึงมีรับสั่งให้พาองค์ชายชินซองมาที่อึยจู 

แต่ร่างกายขององค์ชายชินซองนั้นเพียงแค่มองด้วยตาเปล่าก็รู ้ได้ว่า 

ไม่อยู่ในสภาพท่ีจะย้ายไปไหนได้ ย่ิงไปกว่านั้นทางสัญจรก็ยังถูกปิดกั้น  

การเคลื่อนย้ายองค์ชายชินซองจึงเป็นไปไม่ได้เลย

แล้วมือขององค์ชายชินซองท่ีองค์ชายจองวอนจับอยู่ก็เริ่มขยับช้าๆ 

องค์ชายจองวอนจึงเงยหน้าอย่างตกใจ

"ท่านพี่?! ท่านรู้สึกตัวแล้วหรือขอรับ"

"ท่าน...แม่..."

เสียงเรียกพระสนมอินบินหลุดออกมาจากปากขององค์ชายชินซอง 

น�้าเสียงนั้นแผ่วเบาราวกับจะขาดใจได้ทุกเมื่อ องค์ชายจองวอนจึงยิ่งร�่าไห้

หนักกว่าเดิม

"ยอน...จี..."

แล้วชั่วขณะนั้นองค์ชายจองวอนก็หยุดร้องไห้

"ยอนจีรึ"

ระหว่างนั้นกูซาแมงก็รีบหันไปทางหมอหลวง

"มัวท�าอะไรอยู่ รีบจับชีพจรอีกครั้งสิ เร็วเข้า!"

"ขอรับ!"

ขณะท่ีหมอหลวงขยับเข้ามา มืออีกข้างขององค์ชายชินซองท่ีโบก 
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ไปมาอยู่กลางอากาศก็ร่วงหล่นลงบนเตียง แล้วลมหายใจก็หมดไป

ทันทีท่ีขันทีส่วนพระองค์ขององค์ชายชินซองหมอบลงกับพื้น 

แล้วร้องไห้คร�่าครวญ นางในที่อยู่รายรอบก็พากันร้องไห้

โชคชะตาขององค์ชายชินซองหยุดลงตรงนี้ เขาคือผู้มีสิทธิ์ได้รับ

ต�าแหน่งองค์ชายรชัทายาทมากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นโอรสท่ีเกดิจากพระสนม

อินบินผูไ้ด้รบัความโปรดปรานจากพระเจ้าซอนโจ แต่เขากลบัหมดลมหายใจ 

อยู่ท่ีบ้านพักแห่งหนึ่งทางตอนเหนือท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บของ 

ฤดูหนาว

องค์ชายจองวอนปาดน�้าตาแล้วลุกขึ้นอย่างไร้เรี่ยวแรง

"องค์ชายจองวอน..."

กูซาแมงร้องเรียก แต่หูขององค์ชายจองวอนไม่ได้ยินท้ังเสียงของ 

กูซาแมง ท้ังเสียงร้องไห้ของผู้คนรายรอบ ไม่ได้ยินเสียงใดๆ เลย เขา 

เปิดประตูแล้วก้าวออกไปด้านนอกที่หิมะก�าลังโปรยปราย

'ยอน...จี...'

ช่ือของสตรีผู้หนึ่งท่ีองค์ชายชินซองเรียกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตาย 

สตรีที่ทั้งองค์ชายจองวอนและกูซาแมงรู้จักเป็นอย่างดี

กูยอนจี สตรีท่ีตอนนี้น่าจะก�าลังอธิษฐานให้ท้ังองค์ชายจองวอนกับ 

กูซาแมงปลอดภัย

ยอนจีเป็นบุตรีของกูซาแมง นางแต่งงานกับองค์ชายจองวอนเมื่อ 

สองปีก่อน

หิมะตกลงมาตัง้แต่ก่อนท่ีองค์ชายชนิซองจะล้มป่วย ตอนนีก้ย็งัคงตก

อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ค�่าคืนท่ีองค์ชายชินซองสิ้นลมนั้น

ท้องฟ้าปิดจนมองไม่เห็นแม้กระทั่งดวงจันทร์

องค์ชายจองวอนเงยหน้ามองหิมะท่ีโปรยปรายพลางหวนนึกถึง 

วันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อสองปีก่อน
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ฤดูใบไม้ร่วง ปี 1590 เมืองหลวง

"ทางนี้ ทางนี้!"

ภายใต้แสงแดดอันสดใสของฤดูใบไม้ร่วง เด็กหนุ่มคนหนึ่งว่ิงตรง 

มาข้างหน้าอย่างรวดเรว็ แม้จะมีเด็กหนุม่อกีคนว่ิงตามหลงัมา แต่เดก็หนุม่

คนนั้นก็ไม่ยอมผ่อนฝีเท้าเลยสักนิด

เด็กหนุ ่มท่ีวิ่งตามหลังผู ้มีใบหน้างดงามราวกับสตรีคือองค์ชาย 

จองวอน ส่วนเด็กหนุ่มท่ีวิ่งน�าหน้าคือองค์ชายชินซอง ท้ังสองเป็นโอรส 

ของพระเจ้าซอนโจกับพระสนมอินบิน

"ท่านพี่ จะไปที่ใดหรือขอรับ"

องค์ชายชินซองแต่งงานไปเมือ่หลายเดือนก่อน ส่วนองค์ชายจองวอน

ยังไม่ได้แต่งงาน สถานที่ที่ทั้งสองได้มาเจอกันก็คือจงฮัก

หลังเลิกเรียน องค์ชายชินซองมักจะพาองค์ชายจองวอนออกมา 

นอกวัง แน่นอนว่าไม่ได้รับอนุญาตจากท้ังเสด็จพ่อและท้ังพระสนมอินบิน 

ผู้เป็นแม่ท่ีดุย่ิงกว่าเสือ แม้ความรู้สึกผิดท่ีแอบออกมานั้นจะเกาะกุมหัวใจ

ขององค์ชายจองวอน แต่เขาก็ยอมออกมาเพราะคนท่ีพาออกมาคือ 

องค์ชายชินซองที่เขาเคารพรักยิ่งกว่าใคร

"อย่าถามมากน่า ท่านพีข่องเจ้าคนนีรู้ต้วัดว่ีาก�าลงัจะไปท่ีใด อ่ะแฮ่ม!"

ทันทีท่ีมาถงึหมู่บ้านท่ีมีบ้านมุงหลงัคากระเบ้ืองเรยีงราย และไม่ค่อยมี 

ผูค้นผ่านไปมา องค์ชายชินซองกเ็ปลีย่นจากการว่ิงเป็นการเดนิ แต่แล้วจู่ๆ 

องค์ชายชินซองก็หยุดเดิน แล้วหันกลับไปมององค์ชายจองวอน

"จ�าได้หรือไม่ที่พี่บอกว่าเจอสตรีผู้หนึ่งในวันทันโอคราวที่แล้ว"

องค์ชายจองวอนจ�าได้ว่าหลงัจากวันทันโอ ทุกครัง้ท่ีตนเองอ่านต�ารา 

ท่านพี่ก็มักจะพูดเรื่องเด็กสาวคนหนึ่งจนท�าให้เขาร�าคาญ บางทีเด็กสาว 

ผู้นั้นอาจจะเตะตาต้องใจท่านพี่จนขโมยหัวใจไปแล้วก็ได้

"ท่านพี่บอกว่ามีดวงตาราวกับกวาง และมีใบหูเหมือนจิ้งจอกขอรับ"
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"ใช่ บ้านของนางอยู่ตรงนี้ วันนี้พี่จึงอยากพาเจ้ามาดูใบหน้าของนาง

เสียหน่อย" องค์ชายชินซองเอ่ยขึ้นอย่างภาคภูมิใจ

"อ่ะแฮ่ม! อ่ะแฮ่ม!"

จู่ๆ องค์ชายชินซองก็เบือนหน้าจากองค์ชายจองวอนแล้วหันไป

กระแอมทางก�าแพง องค์ชายจองวอนจึงได้แต่มองดูอย่างงุนงง แต่เวลา

ผ่านไปสกัพกัแล้ว กยั็งไม่ได้ยินเสยีงใดๆ ตอบกลบัมาจากด้านในก�าแพงเลย  

องค์ชายชินซองจึงกระแอมเสียงดังขึ้นกว่าเดิม

"อ่ะแฮ่ม! อ่ะแฮ่ม!!!"

องค์ชายจองวอนหันซ้ายแลขวาเพราะกลัวจะเป็นที่เตะตาของคนอื่น

จนท�าให้สถานะของทั้งคู่ถูกเปิดเผย

ในระหว่างท่ีองค์ชายจองวอนก�าลังจะเอ่ยปากห้ามปรามองค์ชาย 

ชินซองนั้น...

"มาอีกแล้วหรือเจ้าคะ"

ทันทีท่ีเสียงของเด็กสาวดังกังวานข้ึนจากด้านในก�าแพง องค์ชาย 

ชินซองก็รีบจับชายเสื้อขององค์ชายจองวอนและแนบตัวชิดไปที่ก�าแพง

"เจ้าปลอดภัยสินะ ยอนจี"

สิ่งท่ีได้รับกลับมาคือเสียงหัวเราะสั้นๆ ท่ีฟังเผินๆ เหมือนเป็นเสียง

หัวเราะเยาะ แต่องค์ชายชินซองกยั็งคงย้ิมกว้าง ซ่ึงองค์ชายจองวอนไม่เข้าใจ 

ท่าทางอย่างนั้นขององค์ชายชินซองเลยสักนิด

"เจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าข้าจะมา จึงมารอข้าเช่นนี้"

"เมือ่มีหนแูอบมาขโมยข้าวสารในยุ้ง แล้วจะให้ข้าท�าอย่างไรล่ะเจ้าคะ"

น�้าเสียงของเด็กสาวท่ีตอบโต้ออกมาอย่างฉะฉานท�าให้ใบหน้าของ

องค์ชายชินซองค่อยๆ แดงข้ึนเรื่อยๆ องค์ชายจองวอนมองภาพนั้นแล้ว 

ได้แต่ท�าหน้าฉงน

ให้ตายส ิท่านพีรู่จ้กัช่ือของนางได้อย่างไรกนันะ ฟังๆ ดูแล้วไม่เหมอืน
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สองคนนีเ้พิง่คยุกนัแค่ครัง้สองครัง้เลย เหมือนแอบมาคยุกนัหลายครัง้แล้ว

ด้วยซ�้า

องค์ชายจองวอนงุนงงมากท่ีท่านพี่ท่ีเขาเคารพและเช่ือฟังก�าลัง 

ท�าอะไรแบบนี้

"วันนี้ข้ามีของจะให้เจ้าด้วยนะ"

องค์ชายชินซองล้วงอะไรสักอย่างจากเสื้อ พอองค์ชายจองวอนเห็น

ของสิ่งนั้นก็ถึงกับตาโตด้วยความตกใจ เพราะมันคือโนรีแก* ท่ีเสด็จพ่อ

พระราชทานให้ท่านแม่เมื่อหลายวันก่อน โนรีแกชิ้นนี้เป็นหนึ่งในของมีค่า 

ท่ีจักรพรรดิแห่งอาณาจักรหมิงส่งมาให้พระมเหสี แต่เสด็จพ่อตรัสว่า 

พระมเหสีไม่ชอบของมีค่าท่ีหรูหราเช่นนี้ จึงน�าไปพระราชทานให้ท่านแม่

แทน

องค์ชายจองวอนดึงชายเสื้อขององค์ชายชินซอง เพราะรู้ว่าท่านแม่

ไม่เคยมอบโนรีแกช้ินนี้ให้ องค์ชายชินซองต้องขโมยมาจากต�าหนัก 

ของท่านแม่แน่ๆ เลย

แต่องค์ชายชินซองกลับปัดมือองค์ชายจองวอนออกราวกับร�าคาญ 

จากนั้นก็ยิ้มแป้นแล้วโยนห่อผ้าไหมที่มีโนรีแกอยู่ในนั้นข้ามก�าแพงไป

ตุ้บ!

แต่ไม่นานนกัถงุผ้าไหมใบเดมิกถ็กูโยนกลบัออกมา องค์ชายจองวอน

จงึรบีวิง่ไปเกบ็ข้ึนมาอย่างรวดเรว็ ในขณะท่ีองค์ชายชนิซองก�าลงัยืนงนุงงอยู่

"ข้าไม่รู ้ว่าท่านคือบุตรของบ้านใด แต่หญิงชาวบ้านอย่างข้าคง 

ไม่สามารถรับของของท่านได้เจ้าค่ะ"

"ทั้งที่เจ้าอาศัยอยู่ในบ้านที่มีก�าแพงสูงเช่นนี้ เจ้ายังจะเรียกตัวเองว่า

หญิงชาวบ้านอีกรึ"

* เครื่องประดับมีลักษณะเป็นพู่ ใช้ห้อยติดกับเสื้อของชุดฮันบก นอกจากเป็นเครื่องประดับเพื่อความสวยงามแล้ว 
ยังเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกชนชั้นของผู้หญิงอีกด้วย
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"ข้าไม่รูว่้าท่านคอืผูใ้ด มช่ืีอเสยีงเรยีงนามว่าอะไร แล้วจะให้ข้ารบัของ

ที่ท่านมอบให้ได้อย่างไรล่ะเจ้าคะ"

"เจ้าอยากรู้ชื่อของข้ารึ"

"..." ไม่มีเสียงตอบกลับมา

ระหว่างนั้นองค์ชายจองวอนก็ล้วงโนรีแกในถุงผ้าไหมออกมาดูอย่าง

ระมัดระวัง เพราะกลัวว่าหากมีรอยต�าหนิ ท่านแม่อาจจะโมโหได้

"วนันีข้้าตัง้ใจจะมอบของล�า้ค่าให้แก่เจ้า นัน่เท่ากบัว่าข้าตัง้ใจจะให้เจ้า 

มาเป็นสตรีของข้า"

องค์ชายจองวอนถึงกับหันไปมององค์ชายชินซองอย่างงุนงง เพราะ

องค์ชายชินซองเพิง่แต่งงานไปเมือ่หลายเดอืนก่อน แต่กลบัอยากได้ลกูสาว

ของบ้านนี้ไปเป็นสตรีของตนเองเนี่ยนะ

ทันใดนัน้เองประตูบานเลก็ท่ีอยู่ตรงปลายสดุของก�าแพงกถ็กูเปิดออก 

จากนั้นบ่าวผู้ชายคนหนึ่งก็เดินออกมา

"พวกเจ้ามาท�าอะไรตรงนี้"

"วิ่งไปเร็วเข้า!"

องค์ชายชินซองชวนองค์ชายจองวอนวิ่งหนีทันที

พอมาถึงถนนหลัก ทั้งคู่ก็หยุดพักเหนื่อย

"เฮ้อ นึกว่าจะถูกจับได้เสียแล้ว"

ทันทีที่สบโอกาส องค์ชายจองวอนก็รีบถามสิ่งที่ตนสงสัยออกมา

"ท่านพี่ นางเป็นผู้ใดกันขอรับ"

"บุตรีของเสนาบดีฝ่ายทหารน่ะ"

"ท่านเสนาบดีกูซาแมงน่ะหรือขอรับ"

"ใช่"

องค์ชายจองวอนเบิกตากว้างอย่างตกใจ เสนาบดีกูซาแมงคือคนท่ี

ท่านแม่และท่านลุงของพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเสมอ การท่ีท่านแม ่
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เป็นพระสนมท่ีเสด็จพ่อโปรดปรานท�าให้ท่านลุงมีอ�านาจมากตามไปด้วย 

หลายฝ่ายจึงเกิดความไม่พอใจ รวมไปถึงกูซอง ลูกชายของกูซาแมงด้วย 

กูซองถึงกับพูดออกมาอย่างเปิดเผยว่าหากวันใดท่ีตนเองได้รับต�าแหน่ง

ระดับสูง ตนเองจะปลดท่านลุงให้พ้นจากต�าแหน่งอย่างแน่นอน

"เขาเป็นคนที่กล่าวร้ายท่านลุงอยู่เสมอไม่ใช่หรือขอรับ"

"ไม่เห็นเกี่ยวกันเลย ตอนนี้ความสัมพันธ์ของท่านเสนาบดีกูซาแมง

กับท่านลุงดีขึ้นมากเลยนะ"

"เป็นไปได้อย่างไรขอรับ"

"เม่ือวันก่อนข้าเอ่ยกับท่านแม่ว่าหากได้เกี่ยวดองกัน ความสัมพันธ์ 

ก็จะดีข้ึน ท่านแม่เองเข้าใจความหมายของข้า และบอกว่าน่าจะมีข่าวด ี

ในเร็ววันนี้"

"แต่ท่านพี่มีชายาอยู่แล้วไม่ใช่หรือขอรับ"

ค�าพูดขององค์ชายจองวอนท่ีจี้ใจด�าท�าให้องค์ชายชินซองถึงกับ 

หน้านิ่วคิ้วขมวด

"แม่นางนกกระจอกนั่นน่ะรึ เจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอก ข้าจะรับนาง 

มาเป็นอนุก่อน แล้วค่อยเลื่อนขั้นให้นางเป็นชายาของข้า"

ฉายาชายาขององค์ชายชินซองคือ 'หญิงพูดมาก' ผู ้ท่ีคอยตาม 

องค์ชายชินซองต้อยๆ เพื่อคอยจับผิดค�าพูดและการกระท�าของเขา ดังนั้น

แม้องค์ชายชินซองจะแต่งงานและย้ายออกมาอยู่นอกวังแล้ว แต่เขากลับ

เข้าๆ ออกๆ วังเพื่อหลบเลี่ยงชายา

"ข้าแต่งงานก็เพราะพระประสงค์ของเสด็จพ่อเท่านั้น คอยดูเถอะ  

ถ้าแม่นางนกกระจอกส่งเสียงน่าหนวกหูไม่หยุด ข้าจะท�าร้ายจิตใจนางและ

ขับไล่ไสส่งนางออกไป แต่พอถึงเวลานั้นนางก็คงตามมาส่งเสียงน่าร�าคาญ

อยู่ดี"

องค์ชายชินซองก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นอกม่ันใจ แต่องค์ชาย 
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จองวอนกลับคิดว่าค�าพูดขององค์ชายชินซองนั้นผิด เขาเองก็รู้ว่าชายา 

ของท่านพี่เป็นคนพูดมาก แต่ทั้งหมดที่นางท�าก็เพื่อท่านพี่ทั้งนั้น

องค์ชายจองวอนเบ้ปากแล้วส่ายหน้าเบาๆ แต่พอต้ังใจจะก้าว 

ตามหลังองค์ชายชินซองไป เขาก็ชะงัก เพราะเพ่ิงรู้ตัวว่าถุงผ้าไหมใส่ 

โนรีแกนั้นได้หายไปแล้ว อาจจะหล่นหายตอนวิ่งหนีออกมา เขาจึงหันหลัง

กลับไปทางเดิม

เมื่อวิ่งมาถึงเขาก็พบว่ารอบๆ ก�าแพงของบ้านกลับไม่มีอะไรอยู่เลย 

พอสังเกตที่พื้นก็พบว่าไม่มีใบไม้ร่วงเลยสักใบเหมือนใครสักคนมากวาดไป

จนสะอาดแล้ว

ระหว่างนั้นเสียงสดใสก็ดังขึ้น

"ท่านก�าลังหาสิ่งนี้อยู่ใช่หรือไม่เจ้าคะ"

องค์ชายจองวอนเงยหน้าข้ึน เดก็สาวคนหนึง่ก�าลงันัง่อยูบ่นต้นไม้สงู

ท่ีอยู่ด้านในก�าแพง ดูแล้วอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขา ใบหน้าขาวผ่อง  

หูแหลมเรยีวน่ารกัราวกบัหูจิง้จอก นอกจากนัน้ดวงตายังเป็นประกายราวกบั

ดวงตาของกวาง นางคงเป็นเด็กสาวท่ีองค์ชายชินซองพูดถึงแน่ๆ และ 

ในมือของนางก�าลังถือถุงผ้าไหมอยู่

"พวกเราได้พบกันแล้วนะเจ้าคะ คนแปลกหน้า"

ระหว่างท่ีนางมองลงมาท่ีองค์ชายจองวอนแล้วพูดขึ้นอย่างภูมิใจ 

เสียงบ่าวรับใช้ก็ตะโกนอย่างตกใจ

"คณุหนเูจ้าคะ! เหตใุดข้ึนไปอยู่บนต้นไม้ล่ะเจ้าคะ รบีลงมาเดีย๋วนีเ้ลย

เจ้าค่ะ!"

นางลกุขึน้ แต่ความตกใจท�าให้นางเหยียบกิง่ไม้พลาดจนเสยีการทรงตวั  

แล้วร่างของนางก็ลอยข้ามก�าแพงออกมา

"กรี๊ด!"

เสียงกรีดร้องสั้นๆ ของเด็กสาวดังขึ้นกลางอากาศ องค์ชายจองวอน
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รบีว่ิงเข้าไปอ้าแขนรบัร่างของนางเอาไว้จนร่างของท้ังคูล้่มกลิง้ลงไปกบัพ้ืน

พร้อมกัน

"โอ๊ย..."

องค์ชายจองวอนท่ีกอดเดก็สาวเอาไว้นัน้ขมวดคิว้ด้วยความเจบ็ปวด

ท่ีแล่นริ้วไปท่ัวท้ังร่าง พอลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นเด็กสาวก�าลังซบหน้า 

กับหน้าอกของเขา ร่างของนางก�าลังสั่นเทาอย่างหวาดกลัว

"เจ้าเป็นอะไรหรือไม่"

องค์ชายจองวอนฝืนทนกับความเจ็บปวดของตัวเองเอาไว้ แล้ว 

เลือกท่ีจะเป็นห่วงนางก่อน แต่นางไม่ยอมตอบอะไรออกมาเลย องค์ชาย

จองวอนจึงกัดฟันฝืนลุกขึ้น แล้วจับมือเด็กสาวให้ลุกขึ้นตามมา

มองดูจากสายตาแล้วนางไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร แต่สภาพของนางใน

ตอนนี้ลบภาพก๋ากั่นบนต้นไม้ไปจนหมดสิ้น นางจ้องมองเขาด้วยใบหน้า

แดงก�่าและบิดตัวไปมา

"คือ..."

"ขอของคืนด้วย"

นางค่อยๆ ยื่นถุงผ้าไหมวางลงบนมือขององค์ชายจองวอน

"หากท่านต้องการมาเจอหน้าข้าอย่างเป็นทางการตามท่ีท่านได้ 

ให้ค�ามั่นเอาไว้ ก็ช่วยส่งข่าวมาอีกครั้ง แล้วข้าจะรอนะเจ้าคะ"

ฤดูหนาว ปี 1592 ที่ประทับชั่วคราวอึยจู

หิมะแปรเปลี่ยนเป็นสายฝน เป็นเรื่องยากท่ีจะปรับตัวเข้ากับอากาศ

ของทางเหนือท่ีแปรปรวนอย่างหนัก ทุกครั้งท่ีเผชิญหน้ากับอากาศ 

อันแปรปรวนของทางเหนอื ผูค้นท่ีมาจากเมอืงหลวงกจ็ะคดิถงึฤดูใบไม้ผลิ

ของเมืองหลวง

"องค์ชายชินซอง! ลูกจะไปเช่นนี้ไม่ได้นะ! ลูกท้ิงแม่ไปได้อย่างไร! 
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องค์ชายชินซอง!"

ทันทีท่ีเห็นโลงศพท่ีบรรจุร่างขององค์ชายชินซอง พระสนมอินบิน 

ก็วิ่งไปกอดโลงศพโดยไม่สนใจฝนฤดูหนาวท่ีก�าลังตกอยู่ ส่วนพระเจ้า 

ซอนโจท่ีนั่งอยู ่ด ้านบนก็เบือนหน้าหนีและปล่อยให้น�้าตาไหลลงมา 

อย่างเงียบๆ

องค์ชายจองวอนก�าลังยืนตากฝนอยู่ข้างโลงศพขององค์ชายชินซอง 

เขาเดินทางมาพร้อมกับร่างท่ีไร้ลมหายใจของท่านพี่ เขารู้สึกว่าการตาย

ของท่านพี่คือความรับผิดชอบของเขา ความรู้สึกผิดนี้คงอยู่ในใจของเขา

ไปชั่วนิรันดร์

"ไปเปลี่ยนชุดเถิดเพคะ"

เสียงท่ีเต็มไปด้วยความเป็นห่วงของยอนจีท่ีดังข้ึนท�าให้ร่างของ 

องค์ชายจองวอนสั่นเทา

'ยอน...จี...'

เขาเคยคิดว่าหลังจากท่ียอนจีมาเป็นชายาของเขา องค์ชายชินซอง

จะตัดใจจากยอนจีได้ แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย

หลังจากเขาแต่งงานกับยอนจี องค์ชายชินซองก็ไม่เคยเรียกช่ือ 

ของยอนจีออกมาจากปากเลยสักครั้ง แม้จะมีโอกาสได้พบกันโดยบังเอิญ

บ้าง แต่ก็ได้แค่สนทนากันอย่างเป็นทางการเท่านั้น

ทว่าองค์ชายชินซองไม่เคยลบยอนจีออกไปจากหัวใจได้เลย

"องค์ชาย"

"เจ้าออกไปก่อน"

"แต่ว่า..."

"ข้าบอกให้ออกไปก่อนอย่างไรเล่า"

องค์ชายจองวอนเองก็ตกใจกับค�าพูดของตัวเองเช่นกัน เพราะเขา 

ไม่เคยพูดจาเย็นชาและแข็งกระด้างเช่นน้ีกับใครแม้กระท่ังนางใน ซ่ึงเขา 
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รู้ดีว่ายอนจีจะเจ็บปวดกับค�าพูดของเขา แต่...

"ทราบแล้วเพคะ..."

ยอนจอีอกจากห้องไปอย่างเงยีบๆ แผ่นหลงัอันอ่อนล้าของนางท�าให้

เขานึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อสองปีก่อน

ฤดูใบไม้ร่วง ปี 1590 ต�าหนักของพระสนมอินบิน

"ท่านแม่! หม่อมฉัน...ต้องแต่งงานกับบุตรีของท่านเสนาบดี 

ฝ่ายทหารหรือขอรับ"

"ตกใจอะไรเช่นนั้น เจ้าเองก็ถึงวัยที่ต้องแต่งงานแล้วนะ"

"หม่อมฉันทราบขอรับ แต่ท่านแม่เคยบอกว่าท่านเสนาบดีคนนี ้

ชอบใส่ร้ายท่านลงุ แล้วเหตุใดยงัให้หม่อมฉันแต่งงานกบับตุรขีองเขาอกีล่ะ

ขอรับ"

"ถ้าได้เกีย่วดองกนั ทางนัน้กจ็ะไม่กล้ามเีรือ่งกบัท่านลงุของเจ้าอีกต่อไป  

เจ้าเตรยีมตวัให้พร้อมนะ ฝ่าบาทตัง้พระทยัเอาไว้ว่าจะให้จดัพธิีภายในปีนี้"

"ขอรับ...ท่านแม่"

ได้ยินมาว่าบุตรีของกูซาแมงมีถึงหกคน หญิงท่ีจะเข้าพิธีแต่งงาน 

กับตนเองจะเป็นบุตรีคนใดกัน และหากเป็นหญิงท่ีอยู่ในใจขององค์ชาย 

ชินซองล่ะ จะเป็นเช่นไร องค์ชายจองวอนรู้สึกว้าวุ่นใจอย่างมาก

ระหว่างนั้นเสียงเอะอะโวยวายก็ดังมาจากภายนอกต�าหนัก

"หลีกไป!"

องค์ชายชินซองเปิดประตูแล้ววิง่เข้ามา แต่พระสนมอินบินกลบัยกชา

ขึ้นดื่มอย่างไม่สนใจ ต่างจากองค์ชายจองวอนที่ท�าหน้าตกใจ

"เจ้าลืมแล้วรึว่าที่นี่คือที่ใด องค์ชายชินซอง"

แต่องค์ชายชินซองกลับช้ีไปทางองค์ชายจองวอนพร้อมตะโกนใส ่

พระสนมอินบิน
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"เหตุใดต้องเป็นเขาด้วยขอรับ หม่อมฉันบอกแล้วมิใช่หรือขอรับ 

ว่าหม่อมฉันจะรับบุตรีของท่านเสนาบดีเป็นอนุของหม่อมฉัน"

"ทั้งหมดก็ท�าเพื่อเจ้านะ" พระสนมอินบินตอบด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

"เพื่อหม่อมฉันหรือขอรับ ท่านแม่ให้หญิงสาวท่ีหม่อมฉันมีใจ 

ไปแต่งงานกับน้อง นี่หรือขอรับที่เรียกว่าท�าเพื่อหม่อมฉัน"

"องค์ชายชินซองยงัเด็กนกัจงึไม่รูอ้ะไรมาก ท้ังฝ่าบาท ท้ังข้า ล้วนแต่

ท�าเพื่อเจ้าทั้งนั้น"

"หม่อมฉัน...หม่อมฉันไม่เข้าใจเลยขอรบั ยกเลกิงานแต่งนีเ้ถดิขอรบั 

ท่านแม่!"

"ท�าอย่างนัน้ไม่ได้เดด็ขาด!" พระสนมอินบินตดับทปฏิเสธด้วยน�า้เสยีง

ที่เปลี่ยนเป็นน�้าเสียงที่เย็นชาทันที

"ท่านแม่!"

"องค์ชายชินซอง เจ้าเพิง่เข้าพิธแีต่งงานได้ไม่นานเองนะ ย่ิงไปกว่านัน้ 

ชายาของเจ้ายังเป็นถึงบุตรีของท่านแม่ทัพผู้เคยท�าคุณงามความดีต่อสู้ 

กับข้าศึกในอดีต และบรรดาญาติของท่านแม่ทัพล้วนแต่เป็นขุนนางกัน 

ทั้งสิ้น หากภายภาคหน้าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอ�านาจ

ท่ีแข็งแกร่งให้เจ้า และเจ้ารู้หรือไม่ว่าสองตระกูลนี้เกี่ยวดองเป็นญาติกัน  

ท้ังท่ีเป็นแบบนัน้ เจ้ากยั็งอยากจะให้บุตรขีองท่านเสนาบดฝ่ีายทหารมาเป็น

อนอุกีร ึการท�าเช่นนัน้ก็ไม่ต่างจากสร้างความร้าวฉานให้ราชวงศ์และให้กบั

สองตระกูลนั้นเลยนะ"

ค�าพูดของพระสนมอินบินถูกต้องย่ิงนัก น้องสาวของท่านแม่ทัพคือ

ภรรยาคนท่ีสองของกูซาแมง ผู้ซ่ึงให้ก�าเนิดยอนจี ดังนั้นความสัมพันธ์

ระหว่างชายาขององค์ชายชินซองกับยอนจีจึงเป็นเครือญาติท่ีใกล้ชิดกัน 

หากยอนจีแต่งงานกับองค์ชายจองวอน อ�านาจทางฝั่งของพระสนมอินบิน

ก็จะเพิ่มมากข้ึน แต่หากยอนจีมาเป็นอนุขององค์ชายชินซองล่ะก็ 
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สถานการณ์จะเป็นไปในทางตรงกันข้ามอย่างแน่นอน

การท่ีท่านแม่ทัพยอมรับองค์ชายชินซองเป็นลูกเขยนั่นก็เพราะ 

องคช์ายชนิซองเป็นตัวเก็งทีจ่ะได้เป็นองค์ชายรัชทายาท หลังจากแต่งงาน

ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะตั้งครรภ์เสียที แต่หากยอนจีได้เป็นอนุแล้วมีโอรสให ้

องค์ชายชินซองก่อน แล้วองค์ชายชินซองได้เป็นองค์ชายรัชทายาท  

เดก็คนนัน้กจ็ะกลายเป็นโอรสองค์โตของพระราชาองค์ถดัไป แม้จะเป็นโอรส

ของอนุ แต่อ�านาจและสิทธิในฐานะโอรสองค์โตนั้นก็แข็งแกร่งมาก หาก 

เป็นเช่นนี ้ตระกลูของท่านแม่ทัพกบัตระกลูของกซูาแมงกจ็ะกลายเป็นศตัรู

กันไปโดยปริยาย

"ท่านแม่..."

องค์ชายชินซองเริ่มร้องไห้ ตั้งแต่วัยเด็กพระสนมอินบินยอมให ้

องค์ชายชินซองทุกอย่างไม่ว่าองค์ชายชินซองจะต้องการอะไร แต่ครั้งนี้

กลบัปฏเิสธอย่างเดด็ขาด เพราะนีค่อืเส้นทางท่ีท�าเพ่ือองค์ชายชินซอง แต่

มันกลับเป็นเส้นทางที่องค์ชายชินซองไม่ต้องการ

"ไม่ได้ก็คือไม่ได้ ฝ่าบาทก็ทรงเห็นตรงกัน ดังนั้นอย่าท�าให้ฝ่าบาท

ต้องขุ่นเคืองพระทัย ตอนนี้เจ้าจงกลับไปได้แล้ว ชายาของเจ้าก�าลังรออยู่ 

และต่อไปนีข้้าไม่อนญุาตให้เจ้าเข้ามาค้างอ้างแรมในวังอีกหากไม่มีเหตผุล

อันควร"

องค์ชายชินซองเดินออกมาจากต�าหนักแล้วยกมือขึ้นปาดน�้าตา 

โดยไม่สนใจนางในท่ีพากนัจ้องมองอยู่ แต่ไม่ว่าจะเชด็อย่างไร น�า้ตาแห่งความ 

เศร้าโศกก็ไม่ยอมหยุดลงง่ายๆ

องค์ชายจองวอนท่ีเดินตามออกมาก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร เขารู้ดีว่า 

หากพระสนมอินบินได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้ว ไม่ว่าขอร้องอย่างไร 

ก็ท�าให้เปลี่ยนใจไม่ได้ บุตรีของกูซาแมงที่จะต้องแต่งงานกับเขาคือหญิงที่

องค์ชายชินซองมีใจให้ เขาจะท�าอย่างไรดี
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"คือ...ท่านพี่..."

องค์ชายจองวอนเรียกองค์ชายชินซองด้วยน�้าเสียงท่ีเต็มไปด้วย 

ความรู้สึกผิด แต่องค์ชายชินซองกลับหันมาจ้องด้วยดวงตาท่ีปวดร้าว 

ก่อนจะหันกลับแล้วรีบเดินจากไป ปล่อยให้องค์ชายจองวอนก้มหน้า 

อย่างไร้เรี่ยวแรงเพียงล�าพัง

ฤดูหนาว ปี 1592 ที่ประทับชั่วคราวอึยจู

กลางดกึสงดั ศพขององค์ชายชนิซองถกูน�าไปตัง้ไว้ท่ีบ้านท่ีมุงหลงัคา

ด้วยฟางแห่งหนึง่ บรเิวณท่ีตัง้ศพนัน้คับแคบมาก ดงันัน้ไม่สามารถให้ขันที

และบรรดาซังกุงมาเฝ้าตามธรรมเนียมได้ องค์ชายจองวอนจึงอาสามาเฝ้า

เพียงคนเดียว เขานั่งมองแผ่นป้ายจารึกชื่อผู้ตายแล้วร�่าไห้สะอึกสะอื้น

องค์ชายชินซองเป็นคนส�าคัญส�าหรับเขามาก แม้จะแต่งงานและ 

ย้ายออกไปอยู่นอกวงัแล้ว แต่องค์ชายชินซองกยั็งคงดแูลเอาใจใส่น้องชาย

เช่นเขาเป็นอย่างดีเหมือนเดิม เขาอยากเป็นองค์ชายที่ร่าเริงสดใสเหมือน

องค์ชายชินซอง ดังนั้นการจากโลกนี้ไปขององค์ชายชินซองจึงเป็นเรื่องท่ี

ท�าให้เขาแทบขาดใจ

หลังจากท่ีเขาแต่งงานกับกูยอนจี องค์ชายชินซองก็เงียบขรึมและ 

นิง่ไปมากจนใครๆ ต่างพากนัพดูถงึว่าวางตวัได้สง่างาม ซ่ึงตอนนีเ้ขารูด้ว่ีา

สาเหตุท่ีองค์ชายชินซองวางตัวสง่างามนั้นก็เป็นเพราะท�าตัวเพ่ือให ้

เหมาะสมกับการเป็นว่าที่องค์ชายรัชทายาท

'ยอน...จี...'

ทว่าในช่ัวขณะสุดท้ายของชีวิต องค์ชายชินซองเรียกช่ือหญิงสาว 

ท่ีกุมหัวใจมาตลอดสองปี ช่ัวขณะนั้นความละอายใจท่ียากเกินควบคุมก ็

เข้าเกาะกุมหัวใจขององค์ชายจองวอน ความละอายใจท่ีไม่อาจชดเชย 

ความตายขององค์ชายชินซองได้เลย
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"ฮือ...ท่านพี่..."

แอ๊ด...

เสียงเปิดประตูท่ีดังขึ้นท�าให้องค์ชายจองวอนรีบเช็ดน�้าตาและ 

หันไปมอง องค์ชายควังแฮพี่ชายต่างมารดาก�าลังเดินเข้ามา

องค์ชายควังแฮได้รับมอบหมายให้พากองก�าลังไปขับไล่ทหารญ่ีปุ่น 

พอได้รู้ข่าวก็คงจะรีบมาทันที

องค์ชายจองวอนรีบลุกขึ้นแล้วท�าความเคารพ

องค์ชายควงัแฮจ้องมองป้ายจารกึช่ือผูต้ายอยู่พกัใหญ่ก่อนจะหันไปหา 

องค์ชายจองวอน

"ข้าได้ยินมาว่าเจ้าอยู่เคียงข้างองค์ชายชินซองจนถึงวาระสุดท้าย  

เจ้าคงจะเสียใจมากสินะ"

"พ่ะย่ะค่ะ องค์ชายรัชทายาท"

"เวลาอยู่กันสองคน จงเรียกข้าแบบเดิมเถอะนะ"

"ไม่ได้หรอกพ่ะย่ะค่ะ"

รู้ทั้งรู้ว่านิสัยขององค์ชายจองวอนนั้นเป็นคนเถรตรง แต่ถึงอย่างนั้น

องค์ชายควังแฮก็ยังแสดงสีหน้าผิดหวังออกมา แต่แล้วจู่ๆ พอนึกอะไร 

บางอย่างได้ องค์ชายควังแฮก็นั่งลงกับพ้ืนแล้วกวักมือเรียกให้องค์ชาย 

จองวอนมานั่งลงข้างๆ

"ข้ามีเรื่องราวที่ไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ เพราะหากใครฟังก็คงจะ

ไม่ยอมเชื่อข้า"

ค�าพดูไม่คาดฝันขององค์ชายควงัแฮท�าให้องค์ชายจองวอนหันไปมอง

"แต่ข้าคิดว่าเจ้าจะเชื่อข้า เจ้าอยากฟังหรือไม่"

แล้วคนืนัน้องค์ชายจองวอนก็ได้ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัหญิงสาวนางหนึง่

ท่ีหายตวัไปพร้อมกบัสายลม และเรือ่งราวของอาณาจกัรหนึง่ท่ีเหนอืจนิตนาการ

เดิมทีพี่ชายต่างมารดาของเขาคนนี้มีความสัมพันธ์ท่ีไม่ค่อยดีกับ 
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พระสนมอินบินท่านแม่ของเขา ท้ังสองจึงไม่ได้สนิทสนมกันนัก แต่แล้ว

เรื่องราวที่ได้ฟังนี้ก็เริ่มผูกสายสัมพันธ์ให้เขาทั้งสองเป็นหนึ่งเดียว

จากนั้นช่ือ 'คยองมิน' ก็ถูกสลักเอาไว้ในหัวใจขององค์ชายจองวอน

เป็นครั้งแรกโดยไม่รู้ตัว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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