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คำ�นำ�

ช่วงเวลาในเรื่อง ‘ตรารักสายเลือดบาป’ คือช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิคังซ ี

ที่หลายๆ ท่านอาจคุ้นชิน เป็นหน่ึงในช่วงเวลาท่ีนิยมนำามาสร้างเป็นละครหรือเขียน

เป็นนยิาย เพราะฉะน้ันการทีเ่ราอ่านนยิายเรือ่งนีก็้นับได้ว่าเป็นการเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์

ไปพร้อมกับรับความบันเทิง ถือว่าธนูหนึ่งดอกยิงได้เหยี่ยวสองตัวเลยทีเดียว

และในท่ีสดุเรือ่งราวก็ดำาเนนิมาถึงเล่มสดุท้ายแล้ว หลงัจากหรซูิว่และองค์ชายสาม 

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย ท้ังเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา 

สองคนที่หลายครั้งต้องเกือบจบลงเพราะความไม่เข้าใจกัน และเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้น

เพราะความดำามดืของจติใจมนษุย์ เล่มสามทีทุ่กท่านถืออยู่อาจนับได้ว่าเป็นจดุส้ินสดุ

เรื่องราวของพวกเขา แต่ท้ังสองจะได้ครองรัก อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข หรือต้อง

พลัดพรากจากกันจนกลายเป็นดั่งเส้นขนานเพราะความแตกต่างของชนชั้น เรื่องน้ี 

เราต้องไปเอาใจช่วยกันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์โอเวอร์เกรย์
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✱	 หรูซิ่ว ชายหนุ่มผูอ้ยู่รบัใช้ข้างกายองค์ชายสาม ถูกเก็บมาเลีย้ง 

  ตั้งแต่วัยเยาว์ อุปนิสัยเจ้าเล่ห์มากแผนการ มีฝีมือ 

  ด้านวรยุทธ์และการยิงธนู รปูร่างสงูโปร่ง ผวิขาวกระจ่าง

✱ องค์ชายสาม คนรักของหรูซิ่ว โอรสสวรรค์แห่งราชวงศ์ชิงชาวแมนจู  

  หล่อเหลาสง่างาม เชี่ยวชาญกาพย์กลอน ปราดเปรื่อง 

  เขียนอักษร ชิงชังเรื่องการแย่งชิงอำานาจ ทว่านับตั้งแต ่

  เสยีบตุรชายไปก็ราวกับเปลีย่นไปเป็นคนละคน มุง่หมาย 

  โค่นล้มอำานาจฝ่ายองค์ชายแปดและองค์รัชทายาท

✱ จิ่นเฟ่ิง จิ่นเฟิ่งแห่งวังกงชินอ๋อง อารมณ์ร้อน เฉลียวฉลาด  

  เป็นท่ีโปรดปรานขององค์ฮ่องเต้ เป็นเพ่ือนสนทิกับอีเ้ก๋อ

✱ อี้เก๋อ อีเ้ก๋อแห่งวังจยาชนิอ๋อง อจัฉรยิะด้านฝีมอืบู ๊เพ่ือนสนิท 

  ของจิ่นเฟิ่ง อุปนิสัยเหมือนเด็ก ชอบกินเป็นที่สุด

✱ องค์ชายแปด องค์ชายท่ีมขุีมอำานาจและผูห้นนุหลงัมากทีส่ดุในบรรดา 

  องค์ชายทั้งหมด เจ้าเล่ห์ มักวางแผนได้อย่างรอบคอบ

✱ องค์รัชทายาท องค์ชายผูห้วาดระแวงว่าพ่ีน้องจะหมายตาตำาแหน่งตน  

  มีศักดิ์เป็นหลานของสั่วเอ๋อถู

แนะนำ�ตัวละคร
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7ชั่นเฟย

ในเขตป่านอกเมืองจิงเฉิงมีกระท่อมไม้ท่ีสร้างไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่หลังหนึ่ง 

ด้านหลังมีสายน�้าไหลโกรก เมื่อเดินตามเสียงไปก็จะพบดงไผ่แน่นขนัด กิ่งไผ่

แผ่ปกคลมุห้องอาบน�า้ ในห้องมอ่ีางใส่น�า้ใบเขือ่ง ด้านข้างมบ่ีอน�า้และท่อไม้ไผ่

ทีช่กัน�า้ใสสะอาดมาจากภเูขา สายลมรวยรืน่พัดเอือ่ยน�าพาความชุม่ฉ�า่มาด้วย 

ชวนให้สดชื่นผ่อนคลาย

"อีกไม่ก่ีวันฮ่องเต้ก็จะเสด็จกลับจิงเฉิงแล้ว พอกลับมาสิ่งแรกที่จะทรง

ท�าก็คอืจดัการเรือ่งสัว่เอ๋อถู" เสยีงอบอุน่ดงัแว่วมา "ต้นไม้ล้มลิงกระเจงิ* ตอนน้ี 

คนไม่น้อยพากันย่ืนฎีกาฟ้องร้องเขา หนึ่งในนั้นระบุว่าหลี่ก๋ัวจู้มีสายสัมพันธ์

ส่วนตัวอันแนบแน่นกับเขา ท้ังยังเคยช่วยจัดการเรื่องซื้อต�าแหน่งให้ หาก 

ตรวจสอบจนพบหลักฐาน คราวนี้หลี่กั๋วจู้ต้องพินาศเป็นแน่"

ไอน�้าลอยฟุ้ง หรูซิ่วนั่งขัดสมาธิตั้งใจฟังอยู่ในอ่างอาบน�้า ลาดไหล่  

ล�าคอ และแก้มซึ่งอยู่เหนือน�้าเป็นสีชมพูระเรื่อ

"อันที่จริงก่อนหน้านี้ก็มีการฟ้องร้องกล่าวโทษเขา เพียงแต่ยังค้างคา 

ไม่ได้รับการตรวจสอบ แต่คราวนี้เรื่องคงไม่เงียบไปอย่างง่ายดายปานนั้น"  

องค์ชายสามชะโงกหน้าเข้ามา มองจุดแสงซึ่งเกิดจากแดดส่องลอดยอดไม ้

ตกต้องลงบนร่างหรูซิ่ว

ชู้รักชุดแดงชวนลงสรง
วารีไหลลงช่างรวยรื่น

* ต้นไม้ล้มลิงกระเจิง เป็นส�านวน หมายถึงเมื่อผู้มีอ�านาจอิทธิพลหมดอ�านาจวาสนาลง คนท่ีเคยพ่ึงพา 

ย่อมแตกฉานซ่านเซ็น
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ตรารักสายเลือดบาป 38 ชั่นเฟย

"คราวนีเ้ป็นใครทีฟ้่องร้องกล่าวโทษเขาหรอื" ขณะทีอ่กีฝ่ายก�าลงัจะเอือ้มถึง  

หรูซิ่วก็กระถดหลบอย่างว่องไว เอี้ยวตัวเอาสองมือเกาะขอบอ่าง หันแผ่นหลัง

เปลือยเปล่าให้เขา

องค์ชายสามพูดชือ่ขนุนางคนหนึง่ ก่อนจะโผเข้าไปหาหรซูิว่ ย่ืนมอืลบูไล้

แผ่นหลังเขา แต่เขากลับแวบหนีไปได้อีก องค์ชายสามหยักมุมปาก ไม่ได้ 

รบีร้อนไล่ตาม เพียงหยุดอยู่ทีเ่ดมิแล้วกล่าวว่า "อะไรๆ ก็เปลีย่นไปแล้ว ได้ยินว่า 

ฮ่องเต้เสดจ็ไปท่ีมองโกลคราวนี ้ไม่ทรงเรยีกหาองค์รชัทายาทเลยตัง้แต่วันแรก

จนถึงวันสุดท้าย ระหว่างนั้นมีบางคนพูดถึงส่ัวเอ๋อถูข้ึนมาโดยไม่ได้ต้ังใจ  

พอทรงได้ยิน สีพระพักตร์ก็เปลี่ยนเป็นเครียดขรึม ดูท่าไม่ช้าก็เร็วต้องเกิด 

เรื่องใหญ่ขึ้นแน่"

"การเปลี่ยนแปลงผันผวนรุนแรงเหลือเกิน..." หรูซิ่วเคล่ือนไปข้างหน้า 

แขนวาดผ่านน�้าจนเกิดเสียง เขาเคลื่อนไหวช้าๆ อย่างแช่มช้อย ทันใดน้ัน 

ก็หันกลับแล้วตีน�้าใส่คนที่ตามมาข้างหลัง

องค์ชายสามเบ่ียงหลบอย่างคล่องแคล่ว สองตาเผยแววนึกสนุก เขา

เอื้อมมือไปคว้าไหล่หรูซิ่ว จริงดังคาด อีกฝ่ายหลบอีกครั้ง รอยยิ้มเขากว้างขึ้น 

ไล่ตามไปแล้วพูดว่า "หากฮ่องเต้ทรงจัดการเรื่องสั่วเอ๋อถูเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไป 

ก็คงจะทรงปลดรัชทายาทจริงๆ"

"เมื่อถึงตอนนั้นคงจะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีก แต่ไม่รู้ว่าองค์ชายแปด

คิดวางแผนไว้อย่างไร" ในที่สุดหรูซิ่วก็หยุดไม่เคลื่อนไหว

องค์ชายสามโผไปหา สองมือประคองใบหน้าหรูซิ่วไว้ เอียงคอก�าลัง 

จะจูบ แต่จู่ๆ ทั้งร่างก็สั่นเบาๆ เขาเบิกตาอย่างไม่อยากจะเชื่อ

หรูซิ่วย่ืนหัวเข่าเข้ามาตรงหว่างขาของเขา ดันขึ้นจนกระท่ังหัวเข่าไป 

ค�้าชนแท่งหยกด้านล่าง

"พี่สามเป็นอะไรไปหรือ" หรูซิ่วถาม สีหน้าไม่รู้ไม่ชี้

คนถูกแกล้งเพียงแต่ย้ิมไม่พูดอะไร เพลิดเพลินไปกับการหยอกเย้า 

ด้วยหัวเข่าที่เคลื่อนไหวไปมาแผ่วเบาครั้งแล้วครั้งเล่า

เน่ินนานมาแล้วขณะที่ท้ังสองร่วมรักกัน องค์ชายสามมักจะเป็นฝ่าย
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9ชั่นเฟย

ควบคมุทัง้หมด ทว่าตัง้แต่หรซูิว่กลบัมายังวังอ๋องครัง้น้ี สถานการณ์ก็ดูเหมอืน

จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบๆ

องค์ชายสามถูกเขาปลกุเร้าจนความปรารถนาพลุง่พล่าน สองมอืไขว่คว้า 

เอวผอมบางที่อยู่ใต้น�้าของหรูซิ่วไว้แน่น ดึงเขามาแนบอกแล้วก้มลงจะจูบ

"ท่านอย่าได้ฝันเลย" หรูซิ่วหันหน้าหนี อมยิ้มแล้วผลุบลงใต้น�้า ก่อนจะ

พุ่งขึ้นเหนือน�้าอย่างรวดเร็ว สองมือจับขอบอ่างแล้วลุกข้ึนยืนในสภาพ 

เปลือยเปล่า ก้าวขาจะกระโดดออกไป

องค์ชายสามจ้องบั้นท้ายที่อยู่เหนือผิวน�้า ขณะเดียวกันก็ว่ายเข้าไปหา

ราวกับเหินบิน ท่ามกลางระลอกคลื่นที่ไหวกระเพ่ือม มือใหญ่รวบเอว 

เปลือยเปล่าของหรูซ่ิวไว้ แล้วแนบริมฝีปากเข้ากับบั้นท้าย อ้าปากระบาย 

ลมหายใจร้อนระอุพลางจูบไม่หยุด

"ท่านอย่าท�ารุม่ร่าม!" หรซูิว่ปากร้องห้าม แต่ทัง้ร่างอ่อนระทวย โดยเฉพาะ 

ตรงบั้นท้ายและต้นขาที่ถูกจูบราวกับมีกระแสไฟแล่นวาบจนท�าให้เสียวซ่าน

เป็นพักๆ

ช่วงน้ีหรูซ่ิวมักแสร้งท�าขัดขืนเมื่อองค์ชายสามชักชวนให้ร่วมอภิรมย์  

ด้วยเหตุท่ีเขาได้รับความทุกข์ยากล�าบากเมื่อตอนกลับมาเมืองหลวง ในใจ 

องค์ชายสามจึงสงสารจนแทบทนไม่ไหว ดังน้ันทุกครั้งท่ีเขาท�าท่าทางตะบึง 

ตะบอนหลบเลี่ยงไม่ให้ใกล้ชิด องค์ชายสามจึงไม่อาจตัดใจฝืนบังคับ แต่ย่ิง 

หรูซิ่วปฏิเสธ อีกฝ่ายก็ย่ิงพลุ่งพล่าน กระทั่งความลุ่มหลงแทบจะพุ่งทะยาน 

ถึงขีดสุด

"จะท�ารุม่ร่าม ท�าตามอ�าเภอใจ หรอือะไรก็แล้วแต่ ทว่าข้าไม่เคยท�าอะไร

ส่งเดชกับเจ้าเลยนะ" องค์ชายสามยืนข้ึน สองขาค่อยๆ ประกบหนีบหรูซิ่วไว้

ตรงกลาง ส่วนที่แข็งตึงนานแล้วแนบลงกับหน้าท้องเขา

"แม้ไม่ได้ท�าส่งเดช แต่ล่อลวงจะท�าเรื่องน่าอาย น่ีก็คือท�าตัวรุ่มร่าม 

มิใช่หรือ" ขณะหรูซิ่วก�าลังจะผลักเขาออกพลันรู้สึกว่าตัวเองถูกกอดรัดแน่น  

พอเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นแววตาเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาร้อนแรงของ 

องค์ชายสาม จู่ๆ  ดวงตาหรซูิว่พลนัแปรเปลีย่นเป็นเจ้าเล่ห์ โน้มคออกีฝ่ายแล้ว
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ฉวยจูบไปคราหนึ่ง

องค์ชายสามรูส้กึวูบไหวเหมอืนดาวตกพาดผ่านฟากฟ้าแล้วกระทบเข้ากับ 

ผิวทะเลสาบจนเกิดระลอกคลื่นนับพัน

เขาไม่เคยพบเจอคนเจ้าเสน่ห์ทัง้ยังเจ้าเล่ห์ทีใ่ช้วิธีอ่อยเหย่ือเช่นน้ีมาก่อน 

จึงย่ิงต่ืนเต้นระทึกใจ ทันใดนั้นก็เกร็งแขนแกร่งโอบอุ ้ม ยกเอวหรูซิ่วขึ้น  

ให้ขาเรยีวยาวของเขาเกาะเก่ียวทีเ่อวตน แล้วประทับจบูร้อนแรงอย่างทนไม่ไหว  

ปลายลิน้พัวพันกันและกันอย่างดดูดืม่ จมุพิตแนบแน่นตราตรงึไม่คลายจากกัน

พี่สาม...

หรูซิ่วหอบเบาๆ ร้องเรียกอีกฝ่ายอย่างไร้สุ้มเสียง ท่ามกลางอารมณ์

หวามไหว แววตาขององค์ชายสามอ่อนโยนสุดประมาณ

สองร่างร้อนแรงบดเบยีดแนบชดิจนต่างฝ่ายต่างรูส้กึถึงหัวใจทีเ่ต้นระรวั

หนักหน่วง ช่ัวพริบตาองค์ชายสามก็ให้หรูซิ่วเกาะขอบอ่าง ส่วนตนมุดลงไป 

ในน�้า จู่โจมที่หว่างขาหรูซิ่ว

"พี่สาม!" หรูซิ่วสั่นสะท้านไปทั่วร่าง แท่งหยกด้านล่างถูกครอบครองไว้

จนอุ่นร้อน เขาเม้มปาก ใบหน้าแดงก�่า ตอนแรกยังฝืนไม่เปล่งเสียงออกมาได้ 

แต่ไม่นานก็เร่ิมคราง เขารีบดึงองค์ชายสามขึ้นมาจากน�้า หายใจหอบพลาง

ต่อว่า "พี่สามอย่า...อย่าเอาแต่อยู่ในน�้าเลย"

"ซิ่วเอ๋อร์..." ตอนแรกๆ ที่ได้อยู่ด้วยกัน ทุกคืนร่วมหฤหรรษ์ ก็คิดว่า 

เวลาน้ันคือช่วงท่ีทัง้สองคนเป่ียมด้วยความรกัลุม่หลงอย่างท่ีสดุแล้ว ไม่คาดคิด 

เลยว่าบัดนี้กลับยิ่งมีรสชาติแปลกใหม่ แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

หรูซิ่วมององค์ชายสามอยู่ครู่หน่ึง จากน้ันก็ลุกขึ้นฉวยจูบคนรักแล้ว 

หนัหลงัให้ สองมอืและแก้มแนบขอบอ่าง โน้มร่างท่อนบนไปข้างหน้า ย่ิงโน้มตัว 

บัน้ท้ายก็ย่ิงเหยียดตรง ครัน้เขาเขย่งยืนบนปลายเท้า แก้มก้นท่ีแต่เดมิเบยีดแน่น 

ก็เผยออกในพริบตา

ท่าทางยวนยั่วเป็นที่สุด

ในหัวองค์ชายสามมีแต่เสียงดัง 'หึ่งๆ' เขารีบโผเข้าไปหา โอบอุ้ม 

ร่างเปียกชื้นยวนเสน่ห์ขึ้นแล้วแยกขาออก แทรกนิ้วเรียวยาวเข้าไปด้านใน
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หรซูิว่ร้องคราง อารมณ์ขององค์ชายสามพลนัโหมกระหน�า่ เขาดงึนิว้ออก

แล้วเปลี่ยนไปจับสะโพกทั้งสองข้างไว้มั่น แทรกกายเข้าไปภายในท่ีรุ่มร้อน  

พอผสานกันสนิทก็กระแทกกระทุ้งอย่างไม่อาจควบคุม

"พี่สาม!" เสียงร�่าร้องครวญครางดังลอดออกมาจากปากหรูซิ่ว ขนอ่อน

ทั่วสรรพางค์กายลุกชัน

ในความเสียวซ่านมีความเจ็บปวดเล็กน้อย ในที่สุดทั้งสองคนหน้าหลัง

ก็ตัวสั่นสะท้าน กระตุกแล้วปลดปล่อยออกมา

ห้องอาบน�้าเงียบสงบลง

ดงไผ่เขียวท่ีโอบล้อมอยู่โดยรอบแผ่ก่ิงก้านปกคลุม สถานท่ีแห่งน้ัน 

ตกอยู่ในเงาสลัวราง อารมณ์พิศวาสทบทวี

ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใด องค์ชายสามเอนพิงในอ่างน�้าเหงื่อไหลโซมโดย

มีหรูซิ่วนอนซบแนบอก ทั้งสองหอบเบาๆ ไม่หยุด จู่ๆ หรูซิ่วก็หลุดหัวเราะ 

ออกมา

"อะไรหรือ" องค์ชายสามลูบไล้แผ่นหลังเปลือยเปล่าของเขา

"หากเจ้าของบ้านรู้ว่าเราท�าที่นี่เปรอะเปื้อนไปหมดจะต้องโมโหแน่"  

ท�าเปรอะเปื้อนแบบหยาบโลนเสียด้วย

"วางใจเถอะ พวกเขาเป็นคนเปิดเผยใจกว้าง" องค์ชายสามหัวเราะ  

เขามอบเงนิให้หรซูิว่มาซือ้ทีน่ีไ่ว้จากจติรกรผูห้น่ึงทีต้่องการใช้เงนิอย่างเร่งด่วน 

บัดนี้เจ้าของบ้านก็คือเขาทั้งสองคนนั่นเอง

หรูซิ่วนอนซบอยู่บนร่างองค์ชายสามอย่างพึงพอใจ ผ่านไปครู่หน่ึงก็ 

ถามขึ้น "ไม่รู้ว่าจิ่นเฟิ่งจะตรวจสอบพบอะไรบ้าง"

"เวลาน้ีกลับพูดถึงเขา ท�าเสียอารมณ์หมด" องค์ชายสามบีบก้นของ 

อีกฝ่ายที่อยู่ในน�้าอย่างแผ่วเบา

"พี่สามอย่าเปลี่ยนเรื่องสิ" หรูซิ่วขมวดคิ้ว

"ลกุข้ึนก่อนเถอะ แช่น�า้นานแล้ว" องค์ชายสามก่ึงประคองเขาให้ลกุขึน้มา

แล้วก้าวออกจากอ่างอาบน�้า

ทัง้สองเชด็ถูร่างกายให้กันและกัน สวมเสือ้ตวัในและเสือ้คลมุบางๆ ทบั 
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นั่งเคียงกันที่เก้าอี้ไม้ไผ่ อิงแอบแนบชิด

หรูซิ่วเห็นองค์ชายสามไม่อยากพูดเรื่องจิ่นเฟิ่งก็ไม่ซักไซ้ต่อ เพียงแต่ใช้

ดวงตากลมโตจ้องมองบ่อน�า้ทีร่องน�า้ซึง่ไหลมาจากภูเขา ใบบวัหลายใบแผ่อยู่

บนผิวน�้าใสสะอาด ช่างงดงามเหลือเกิน

"ชู้รักชุดแดงชวนลงสรง วารีไหลลงช่างรวยรื่น" หรูซิ่วท่องบทกวีออกมา

เบาๆ ก่อนจะหัวเราะออกมา "แต่เราสองคนไม่ได้สวมชุดแดง"

องค์ชายสามลบูท้ายทอยเขา ย้ิมตอบว่า "แต่ก็ถือเป็นฤกษ์มงคลใหญ่ได้  

คนจะวิวาห์ใช่ว่าจะสวมชุดแดงกันทั้งหมด ที่นี่คือห้องหอของเรา"

หรูซิ่วได้ฟังก็ยินดี เอนซบร่างเขาไม่อยากขยับไปไหน

เงียบอยู่พักใหญ่ จู ่ๆ องค์ชายสามก็พูดขึ้นว่า "เจ้ากลับมาคราวน้ี  

มีหลายเรื่องที่ข้าก็ไม่อยากปิดบัง...จ่ินเฟิ่งเป็นคู่ต่อสู้ท่ียากจะจัดการ ข้าจึง 

ไม่มั่นใจว่าจะป้องกันได้รอบด้าน บัดนี้ได้แต่สู้พลางถอยเท่านั้น"

"พ่ีสาม บัดนี้ข้าเพ่ิงเข้าใจความคิดของท่านท่ีส่งข้าออกไปตอนน้ัน...

พอได้มาคิดแล้ว ไม่แน่ว่าข้าก็คงท�าแบบเดียวกัน ไม่สิ ข้าอาจท�าอะไรท่ี 

หนกักว่านัน้มาก อาจถึงขัน้ทีท่่านอยากจะกลบัก็กลบัไม่ได้" ตัง้แต่ตอนทีเ่กือบ

ถูกจับคราวก่อน หรูซิ่วก็เกิดความคิดเช่นน้ีมาตลอด ความขุ่นเคืองท่ีเคยมี 

สลายไปจากใจ และเป็นห่วงสถานการณ์ที่องค์ชายสามต้องเผชิญยิ่งกว่าเดิม

เสียอีก

"ซิว่เอ๋อร์..." ตอนนัน้ทีใ่จด�าส่งเขาออกไป พอนกึขึน้มาทไีรก็รูส้กึเจบ็ปวด 

เรื่องนี้เปรียบเหมือนเงาคอยตามติดคนทั้งสอง ดังนั้นองค์ชายสามจึงไม่คิดว่า

หรูซิ่วจะกล่าวถ้อยค�าแสดงความเห็นอกเห็นใจออกมาเช่นนี้

หรูซิ่วเห็นเขามีสีหน้าซาบซึ้งก็รีบเน้นย�้าด้วยน�้าเสียงขึงขัง "แต่ไม่ว่า

อย่างไร ข้าก็จะไม่พรากจากท่านอกี ไม่ว่าจะดหีรอืร้าย ข้าก็จะขออยู่กับพ่ีสาม"

"ข้ารู้" องค์ชายสามดึงเขามาโอบกอดไว้ มือใหญ่ลูบไล้ที่แผ่นหลัง

"ฮ่องเต้จะทรงปลดองค์รัชทายาทจริงหรือ ข้ารู ้สึกว่าเรื่องน้ียากจะ 

นึกฝันนัก" หรูซิ่วพูดเบาๆ

องค์ชายสามพยักหน้า "คนผู้นั้นได้เป็นองค์รัชทายาทมาตั้งแต่ยังเยาว์ 
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ได้รับความโปรดปรานมาสามสิบกว่าปี ข้าเองก็ไม่ได้นึกฝันว่าจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันที เราคงได้แต่อยู่เงียบๆ คอยดูสถานการณ ์

ไปก่อน"

หรูซ่ิวรับค�า โอบกอดองค์ชายสามพลางลูบไล้ท่อนแขนของเขาอย่าง

เบามือ

ดูทีแล้ว อีกไม่ช้าคงเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจน�ามาซึ่งสถานการณ์ 

วุ่นวายยิ่งกว่าเดิม ทว่าเวลานี้ยังไม่อาจรู้ได้
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"สั่วเอ๋อถูลุ่มหลงอ�านาจโลภโมโทสัน รับเงินสินบนมากมาย ละโมบ 

ไม่เคยพอ ไร้จรรยามารยาทต่อขุนนางผู้ทรงภูมิ ละเลยกิจธุระของบ้านเมือง 

แบ่งฝักฝ่ายจนละเลยการงาน ช่วยองค์รัชทายาทท�าเรื่องร้ายแรง นับเป็น

นักโทษอันดับหนึ่งของราชส�านักเรา บัดนี้จึงให้กักบริเวณไว้ภายในส�านักการ

พระราชวงศ์ ส่วนบุตรของเขาให้อยู่ในความควบคุมดูแลของน้องชาย หาก 

เกิดเหตุผิดพลาด ต้องโทษประหาร"

ฟ้ายังไม่สาง ในวงัหลวงก็มข่ีาวลอืแพร่สะพัดว่าฮ่องเต้มรีบัสัง่ให้บรรดา

อ๋องรวมท้ังขุนนางใหญ่เข้าเฝ้าโดยด่วน องค์ชายสามรบีตืน่นอน หวีผมล้างหน้า

แต่งตัวชุดทางการ แล้วให้หรูซิ่วเป็นสารถี ขับรถม้าพาไปเข้าเฝ้าท่ามกลาง

ความมืด

ไม่นานก็มีข่าวเรื่องสั่วเอ๋อถูถูกโค่นจนหมดสภาพแพร่ออกมา

หรซูิว่รออยู่นอกวัง เห็นอว้ีชนิอ๋องน�าก�าลงัทหารราชองครกัษ์ออกเดนิทาง 

ไปจับกุมสั่วเอ๋อถูด้วยตาตัวเอง ผ่านไปนานครึ่งค่อนวันกระทั่งถึงยามเที่ยง  

ในที่สุดก็เห็นองค์ชายสามออกจากวัง

"หลี่กั๋วจู้ถูกคุมขังแล้ว"

พอองค์ชายสามเข้ามานั่งในรถม้าก็เลิกม่านหน้าต่างแล้วกระซิบบอก

ทันที ครั้นหรูซิ่วได้ยิน ร่างก็โงนเงนเกือบจะล้ม ตื่นเต้นจนมือที่ก�าสายบังเหียน

สั่นสะท้านไม่หยุด

พิโรธดุจอสนีบาต
ตรวจสอบคดีหลี่กั๋วจู้
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"คนฝ่ายสั่วเอ๋อถูท้ังหมดถูกตัดสินว่ามีความผิดจนต้องโทษคุมขัง หาก

ตรวจค้นพบว่าใครมีจดหมายติดต่อเป็นการส่วนตัวกับสั่วเอ๋อถูจะได้รับโทษ

เพิ่มอีกส่วนหนึ่ง" องค์ชายสามพูดต่อ "แม้จะบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้หลี่กั๋วจู้ไป

พ่ึงพิงฝ่ายองค์ชายแปด แต่เวลาน้ีมขีนุนางมากมายฟ้องร้องเขา ทัง้บางส่วนที่

ถูกคุมขังไปแล้วก็ยังคอยกัดเขาไม่ปล่อย ว่ากันว่าคืนวานตรวจพบจดหมาย 

ติดต่อกับสั่วเอ๋อถูในบ้านเขาหลายฉบับ คราวนี้คงหนีไม่รอดแน่"

หรูซิ่วตื่นเต้นจนไม่อาจสงบใจลงได้

"คนทีต่รวจค้นก็คอืจิน่เฟ่ิง ได้ยินว่าเขายึดรถม้าไว้เป็นหลกัฐานทัง้สองคนั  

ลกูชายท้ังสองคนของหลีก๋ั่วจูก็้ถูกปลดออกจากต�าแหน่ง" องค์ชายสามพูดด้วย

น�้าเสียงเนิบนาบ "ช่วงน้ีเป็นเวลาท่ีสุ่มเสี่ยง แต่ข้าจะหาทางสืบดูว่าเขาตรวจ

พบอะไรบ้าง"

"พ่ีสามอย่าไปเก่ียวข้องกับเรือ่งของเขาเลย" หรซูิว่เอ่ยขึน้ในทีส่ดุ น�า้เสยีง

สั่นเครือ "ตอนนั้นเขาเห็นข้ากับแม่เป็นแค่เศษขยะ จะเหลืออะไรท่ีเก่ียวข้อง 

กับเราสองแม่ลูกไว้เป็นหลักฐานได้เล่า"

องค์ชายสามมองแผ่นหลังเพรียวบางเบื้องหน้าเงียบๆ ไม่ได้พูดอะไร  

หรูซิ่วมักจะคิดว่าความเป็นมาของตนน่าอับอาย ทุกครั้งที่พูดถึงก็จะใช้ค�าว่า

สกปรกโสมม ห้ามเขาไปยุ่งเก่ียวเด็ดขาด ทว่าเรื่องใดๆ ก็ตามท่ีเก่ียวข้องกับ 

หรูซิ่ว เขาจะนิ่งดูดายได้อย่างไร

ไม่ต้องพูดถึงเรือ่งอืน่ เรือ่งขุนนางท่ีฟ้องร้องกล่าวโทษหลีก๋ั่วจูก็้เป็นเขาเอง 

ที่เป็นคนจัดแจง แต่เขาคาดไม่ถึงว่าจะมีหลักฐานการติดต่อกับสั่วเอ๋อถูเรื่อง

การซื้อขายต�าแหน่งที่จวนหลี่กั๋วจู้จริงๆ

"พ่ีสามจะเข้าไปท�างานที่อุทยานชั่งชุนหรือไม่" ผ่านไปครู่ใหญ่ หรูซิ่ว 

ก็เอ่ยถามท�าลายความเงียบ

องค์ชายสามรับว่าจะไป แล้วบอกว่า "เจ้ากับข้าเข้าอุทยานไปด้วยกัน 

อย่างไรเสียก็ไม่พบจิ่นเฟิ่งหรืออี้เก๋อในอุทยานหรอก"

หรูซิ่วพยักหน้า ร้อง "ฮ่า" กระตุ้นม้า แล้วสะบัดแส้ควบรถม้าทะยานไป

จนฝุ่นฟุ้งไล่หลัง ฝุ่นซึ่งอวลตลบไม่ต่างจากสภาพการณ์ในเวลานี้เลย
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อีกด้านหนึ่ง

ภายในวังหลวง ในห้องทรงพระอักษรทิศใต้ที่ตกแต่งอย่างงามประณีต

ฮ่องเต้ย่างพระบาททรงพระด�าเนินมาอย่างสง่างามดุจมังกรดั่งราชสีห์ 

น�าอ๋องกลุม่หนึง่ซึง่มท่ีาทางสงูศกัดิม์าด้วย พอจะเข้าไปในห้องก็ทอดพระเนตร

เห็นคนที่ยืนรอรับพระบัญชาอยู่ด้านข้าง คนผู้นั้นก็คือจิ่นเฟิ่งแห่งวังกงชินอ๋อง

นั่นเอง

"เข้ามาสิ"

พระเนตรฮ่องเต้วาววับ สีพระพักตร์เจิดจ้าแจ่มใส ดูไม่ออกเลยว่า 

เพ่ิงเสด็จกลับจากมองโกลและมาถึงเมืองจิงเฉิงเมื่อคืน ท้ังยังจัดการเรื่อง 

สั่วเอ๋อถูกับพรรคพวกตลอดทั้งคืน จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้ทรงพักผ่อนเลย

จิน่เฟ่ิงท�าการคารวะ ฮ่องเต้ทอดพระเนตรมาแวบหน่ึง จากน้ันทรงตรวจ

อ่านกระดาษบนโต๊ะพลางตรัสถาม

"หลี่กั๋วจู้ถูกคุมขังแล้วหรือ"

"พ่ะย่ะค่ะ ลูกชายสองคนของเขาก็ถูกปลดและกักบริเวณในบ้านแล้ว 

ทกุคนทีอ่ยู่ในจวนไม่ได้รบัอนญุาตให้ออกไปข้างนอกชัว่คราวพ่ะย่ะค่ะ" จิน่เฟ่ิง

ทูลรายงานเสียงเบาทว่าแจ่มชัด

ฮ่องเต้ทรงพระสรวลอย่างเยาะหยนั "คนผูน้ี้ไม่ควรค่าแก่การเป็นขุนนาง

ขั้นสอง เฉพาะเรื่องแบ่งฝักฝ่ายเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก็โทษฉกรรจ์แล้ว  

แต่ยังท�าเรื่องผิดจารีตถึงขั้นนี้อีก แทบไม่ต่างจากการกระท�าอันชั่วร้ายของ 

สั่วเอ๋อถูเลย"

"คืนวาน ตอนที่กระหม่อมน�าทหารราชองครักษ์ไปจับกุม เขาตกใจ 

จนตัวชาทรุดนั่งลงกับเก้าอี้ ถึงกับต้องหามตัวออกมาพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ทรงพระสรวล "ช่างสมกับเป็นพวกหลอกลวงปลิ้นปล้อน ใจเสาะ

แท้ๆ...ค้นเจออะไรบ้าง เป็นของส�าคัญหรือไม่ เอามาให้เจิ้นดูซิ"

"นอกจากจดหมายส่วนตวัทีเ่ขาใช้ตดิต่อกับสัว่เอ๋อถูแล้ว ยังมสีมดุบญัชี

เก่ียวกับการขายต�าแหน่ง นอกจากน้ี..." จิ่นเฟิ่งชะงักไปครู่หนึ่ง "ยังค้นเจอ 

ภาพเหมอืนอกีหลายภาพ มแีผ่นยันต์และของทีน่่าสงสยัว่าใช้ในการร่ายอาคม 
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กระหม่อมยังไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้ท�าอะไรแน่ ต้องรอสอบสวนก่อนถึงจะรู้พ่ะย่ะค่ะ"

"เอามาให้หมด" ฮ่องเต้ทรงยกฝาถ้วยชาข้ึนแล้วเสวยอึกหน่ึง จากน้ันก็

ให้นางก�านัลช่วยเช็ดพระหัตถ์และพระโอษฐ์

จิน่เฟ่ิงสัง่คนให้ยกกล่องไม้เข้ามา แล้วเปิดออกด้วยตวัเอง หยิบหลกัฐาน

แต่ละอย่างวางไว้ที่โต๊ะยาวด้านข้าง

"จดหมายถูกเผาทิง้ไปกว่าครึง่ นีเ่ป็นส่วนท่ีเจ้าค้นออกมาได้สนิะ" ฮ่องเต้

ทรงแย้มสรวลอย่างกลั้นไม่อยู่ ทอดพระเนตรอย่างละเอียด แล้วทรงพลิกเปิด

สมุดบัญชี กระท่ังทอดพระเนตรเห็นพวกแผ่นยันต์และเครื่องรางก็ทรงนิ่ว 

พระพักตร์แสดงความรังเกียจ จากน้ันสายพระเนตรก็เคลื่อนไปยังม้วนภาพ 

แล้วตรัสถามว่า "นั่นคือภาพอะไร"

"ภาพเหมือนคนพ่ะย่ะค่ะ" จิ่นเฟิ ่งหยิบม้วนหนึ่งในนั้นออกมาคลี่  

เป็นภาพเด็กสาวผู้หนึ่ง ดวงตางามหวานเชื่อมราวสายน�้าฤดูสารท ใบหน้า 

เรยีวสวยรปูไข่ จมกูโด่งงาม คิว้บางโค้งดจุใบหลิว่ รมิฝีปากบาง หน้าตางดงาม

อ่อนหวาน "ตามค�าให้การของพ่อบ้านของหล่ีก๋ัวจู้ น่ีคือหญิงท่ีแขวนคอตาย 

ผู้นั้นพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ทรงทอดพระเนตรภาพใบหน้าหญิงสาวอยู่ครู่หนึ่ง เห็นบนภาพมี

บทกวีเขียนไว้หลายประโยคก็ทรงอ่านออกเสียงเบาๆ "ผ่านหน้าต่างน้อย  

เจ้าคอยสางผม ผัดผิวน่าชม ภิรมย์เพลินตา ในฝันเย็นย�่า พ่ีคร�่าครวญหา  

จากถ่ินท่ีมา ได้หวนกลับคืน...เหตุใดหล่ีก๋ัวจู้จึงเขียนบทกวีของซูซื่อ* บน 

ภาพเหมือนของบุตรสาวเล่า" บทกวี 'เจียงเฉิงจื่อ' ของซูซื่อบทน้ีกล่าวถึง 

ความคิดค�านึงถึงภรรยาที่ตายจากไป ไม่ได้กล่าวถึงบุตรสาว

"พ่อบา้นสกลุหลีเ่ล่าว่า..." จิ่นเฟ่ิงกลอกตาไปมา ท่าทางกระอกักระอ่วน

"มีอะไร มีเรื่องที่เจ้าเล่าไม่ออกด้วยหรือ"

จิน่เฟ่ิงยิม้แหย แล้วทูลเล่าต่อ "ได้ยินมาว่าหล่ีก๋ัวจูเ้ชือ่เรือ่งการกลับชาติ

มาเกิด พอบุตรสาวเกิดมา ไม่รู้ว่าเขางมงายเชื่อค�าสอนของหมอผีส�านักใด  

จึงเชื่อว่าบุตรสาวของตนคือภรรยาท่ีตายไปกลับชาติมาเกิด ไม่เพียงเรียก 

* ซูซื่อ หรือซูตงพอ เป็นกวีเอกสมัยซ่ง
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บุตรสาวด้วยชื่อเล่นของภรรยา ยังให้บุตรสาวแต่งตัวเช่นเดียวกับนางด้วย"

"เหลวไหลสิ้นดี!" ฮ่องเต้ตรัสบริภาษด้วยความกริ้วโกรธ

"น่ีเป็นภาพเหมอืนของภรรยาเขาเมือ่คราวยังมชีวิีตอยู่พ่ะย่ะค่ะ" จิน่เฟ่ิง

คลีภ่าพวาดอกีม้วนออก นอกจากการแต่งตวัแต่งหน้าของหญิงสาวในภาพแล้ว  

หน้าตาของทั้งสองไม่มีส่วนใดคล้ายกันเลย "ท่ีจริงหน้าตาก็แตกต่างกันมาก 

แต่หลี่กั๋วจู้กลับเชื่ออย่างไม่นึกสงสัยเลยพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้สีพระพักตร์เครียดคล�้า พระเนตรฉายแววคมปลาบ

"ภาพวาดม้วนอื่นๆ ก็ล้วนเป็นภาพเหมือนของหญิงสาวท้ังสองคนน้ี  

มีเพียงภาพเดียวที่แตกต่างออกไป" จิ่นเฟิ่งหยิบภาพวาดม้วนสุดท้ายขึ้นทูล

ถวายแด่ฮ่องเต้ "ภาพนี้เกรงว่าจะน่าเหลือเชื่ออยู่บ้างพ่ะย่ะค่ะ"

"คลี่ออกซิ"

จิ่นเฟิ่งค่อยๆ คลี่ภาพวาดม้วนสุดท้าย ส่วนที่เผยออกมาก่อนคือทรงผม

ของเด็กสาว จากนั้นคือผมม้าที่ปรกหน้าผาก คิ้วเรียวดุจใบหลิ่ว ริมฝีปากบาง 

เป็นเด็กสาวที่หน้าตาน่ารัก

"อันใดกัน" ฮ่องเต้ทรงเลิกพระขนงแล้วตรัสถาม

"พ่อบ้านสกุลหลี่เล่าว่าอันที่จริงเด็กคนนี้เป็นผู้ชาย เป็นเด็กท่ีเกิดจาก

บุตรสาวซึ่งหลี่ก๋ัวจู ้บังคับขืนใจพ่ะย่ะค่ะ" จิ่นเฟิ ่งกลอกตาแล้วทูลเล่าต่อ  

"แต่หลี่ก๋ัวจู้ออกค�าสั่งให้วาดภาพนี้เป็นเด็กหญิง ไม่ทราบว่ามีเจตนาเช่นไร...

แต่ในม้วนภาพวาดกลับซ่อนภาพวาดไว้อีกภาพหนึ่งพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้สีพระพักตร์เครียด ทรงคอยฟังอยู่

จิ่นเฟิ่งหยิบม้วนภาพวาดน้ันแล้วดึงอีกภาพที่แทรกไว้ข้างในออกมา  

เอามาวางแผ่บนโต๊ะ พอฮ่องเต้ได้ทอดพระเนตร สีพระพักตร์ก็แปรเปลี่ยน  

ดวงเนตรด�าขลับวาวโรจน์ดุจเปลวไฟ ทรงพิโรธอย่างถึงที่สุดแล้ว

ภาพที่ซ่อนไว้ก็คือภาพเด็กหญิงผู้น้ันท่ีเปลี่ยนเป็นเด็กชาย เครื่องหน้า

เหมือนกัน แต่หน้าผากโกนเกลี้ยงและไม่ได้สวมหมวก ที่น่าประหลาดใจก็คือ

เด็กชายผู้นั้นมิได้ปกปิดร่างกายแม้แต่น้อย เรือนร่างผอมบางอย่างเด็กน้อย

เปิดเปลือยล่อนจ้อน แม้แต่ส่วนลับตรงหว่างขาก็ยังวาดออกมาด้วย
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"พ่อบ้านสกุลหลี่เล่าว่าหลี่ก๋ัวจู้เคยค้างกับเด็กผู้นี้ที่บนหอสูงพ่ะย่ะค่ะ" 

แล้วจิ่นเฟิ่งก็ทูลเล่าค�าสารภาพที่ได้จากการสอบสวน

ปัง!

ฮ่องเต้หรี่พระเนตร ตบโต๊ะอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนั่น

เดิมทีคนผู้น้ีกระท�าอนาจารขืนใจลูกสาวตัวเองจนให้ก�าเนิดลูกออกมา 

เรือ่งน้ีก็น่าตกใจมากแล้ว ไหนเลยจะคดิว่าเดรจัฉานตนน้ีถึงกับไม่ละเว้นแม้แต่

เด็กตัวเล็กๆ ด้วย

"หลี่ก๋ัวจู้ผู ้นี้ เห็นทีเจิ้นจะต้องลงอาญาให้ประหารเสียแล้ว!" ฮ่องเต ้

ทรงตบโต๊ะอย่างแรงอีกครั้ง หัวหน้าราชองครักษ์ซึ่งอยู่นอกห้องได้ยินก็เคาะ

ประตูทูลถาม ฮ่องเต้มีรับสั่งเสียงเครียดให้ถอยออกไป ทั้งยังก�าชับจิ่นเฟิ่ง 

อย่างระมัดระวังว่า "เร่ืองนี้ทั้งบัดสีและเหี้ยมโหดอย่างไม่เคยมีมาก่อน ห้าม

แพร่งพรายออกไปเด็ดขาด ป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายในหมู่ราษฎร"

"พ่ะย่ะค่ะ"

"สืบหาท่ีอยู่ของเด็กผู ้น้ีได้หรือไม่" ฮ่องเต้ทรงถอนหายใจแล้วทรง 

พระด�าเนินกลับไปที่โต๊ะ ทรงยกถ้วยชาขึ้นเสวยอึกใหญ่ ครั้นเห็นจิ่นเฟิ่ง 

ส่ายหน้าก็ตรัสว่า "สืบต่อไป รายงานให้เจิ้นรู้ตลอด ส่วนหล่ีก๋ัวจู้ยกให้เจ้า

สอบสวนไต่ความ ไม่อนุญาตให้ผู้อ่ืนเข้าใกล้ จะต้องเค้นหาที่มาที่ไปให้ได้  

หากเขาท�าเรือ่งชัว่ช้าผดิท�านองคลองธรรมอืน่ใดอกีก็อย่าให้แพร่งพรายออกสู่

ภายนอก"

"กระหม่อมรับพระบัญชา" จิ่นเฟิ่งขานรับเสียงก้อง
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อิทธิพลของสั่วเอ๋อถูล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิง ฝ่ายองค์รัชทายาทท่ีเคย

เรืองอ�านาจในช่วงเวลาหน่ึงบัดนี้พ่ายแพ้ย่อยยับ ขุนนางท่ีถูกจับกุมคุมขัง 

มีเกือบสิบคน คนที่ถูกปลดถูกถอดออกจากต�าแหน่งมากถึงหลายสิบคน  

พัวพันโยงใยไปอย่างกว้างขวาง

หลายวันติดต่อกันมานี้ตอนท่ีหรูซิ่วขับรถม้าพาองค์ชายสามไปส่งที่

อุทยานชั่งชุน ก็เห็นเหล่าขุนนางดูท่าทางรีบร้อนเข้าๆ ออกๆ ระหว่างอุทยาน

กับวังหลวงกันขวักไขว่ เพื่อถวายรายงานและสอบถามความเป็นไป

วันหนึ่ง ถือโอกาสท่ีฮ่องเต้เสด็จไปสอบถามคดีท่ีกรมอาญา หรูซิ่ว 

จึงเข้าไปในอุทยานชั่งชุนเป็นเพ่ือนองค์ชายสาม ช่วยจัดการธุระเรื่องงาน 

เรียบเรียง จึงได้ยินขุนนางบุ๋นหลายคนกระซิบกระซาบพูดคุยกัน เดิมทีเขา 

ไม่ได้สนใจ แต่แล้วก็ได้ยินชื่อของคนผู้นั้น

"หลี่ก๋ัวจู้ท�าผิดเรื่องอะไรแน่ ทั้งครอบครัวถึงกับไม่อาจออกจากจวนได้

แม้แต่เพียงครึ่งก้าว"

"จรงิหรอื ใครๆ ก็รูว่้าเขาเฉลยีวฉลาดรูจ้กัเอาตัวรอดมาตลอด จะท�าการ

สิ่งใดล้วนระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่คิดเลยว่าคราวนี้จะเพลี่ยงพล�้าได้ถึงเพียงนี้"

"เขามีท้ังประสบการณ์และความสามารถ เคยอยู่หัวแถวในการสอบ

เคอจว่ี พูดจาดูมีความรู้ เปี่ยมด้วยความเป็นบัณฑิต ถ้าเขาไม่ไปร่วมกับ 

สั่วเอ๋อถูก็คงได้มาช่วยพวกเราเรียบเรียงหนังสือ คนท่ีมีความรู้ลึกซึ้งและ 

อี้เก๋อเคลื่อนไหว
วางแผนลวงจ๋าเสิน
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กว้างขวางเช่นนี้...ช่างน่าเสียดายนัก"

หรูซิ่วสีหน้าหม่นลง มือที่ถือพู่กันสั่นเล็กน้อย ความรู้สึกขยะแขยง 

จนอยากอาเจียนประดังขึ้นมา

"คนทีเ่ป่ียมด้วยประสบการณ์และความสามารถอาจมใิช่คนด ีสองเรือ่ง

จะเอามาปะปนกันไม่ได้" จู่ๆ องค์ชายสามก็ตัดบทการสนทนาของพวกเขา  

น�้าเสียงอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยอ�านาจ "พวกต้นฉบับร่างเหล่าน้ีข้าได้อ่าน 

ผ่านตาแล้ว พวกเจ้าเอากลับไปตรวจแก้เถอะ"

ไม่นานก็ไล่กลุ่มขุนนางเหล่านั้นออกไปจากห้องหนังสือ

หรซูิว่ถอนหายใจโล่งอก แค่เพียงได้ยินชือ่ของคนผูน้ัน้เขาก็ไม่สบอารมณ์ 

แล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีคนพูดถึงเดรัจฉานตนนั้นด้วยความชื่นชม เขา

ต้องข่มกลั้นแทบแย่กว่าจะบังคับตัวเองไม่ให้อาเจียนอาหารมื้อเช้าออกมา

"ตั้งใจหน่อย อย่าคิดฟุ้งซ่าน"

น�้าเสียงอ่อนโยนดังข้ึนข้างๆ หรูซิ่วเงยหน้า ครั้นเห็นแววตาอ่อนโยน 

ที่แฝงด้วยความกังวลขององค์ชายสามก็รีบฉีกยิ้ม "พ่ะย่ะค่ะ ท่านอ๋อง"

องค์ชายสามหลุดข�า อดใจไม่ไหวย่ืนมือไปดึงเคราปลอมของเขา  

หรูซิ่วจึงถลึงตาใส่

สองคนมองกันแล้วย้ิม ก่อนที่ต่างฝ่ายจะต่างก้มหน้าท�างานของตน 

อย่างสงบ ผ่านไปครู่ใหญ่หรูซิ่วก็พูดท�าลายความเงียบขึ้นมา

"ได้ยินว่าพ่อบ้านสกุลหลี่กับพวกบ่าวรับใช้หลายคนถูกจิ่นเฟิ่งน�าตัวไป 

ไม่มีใครรู้ว่าถูกพาไปที่ไหน"

"ตัวซวี่ปากมากจริง" องค์ชายสามนิ่วหน้าขมวดคิ้ว

หรูซิ่วส่ายหน้า "ไม่ใช่เขา เมื่อวานข้ารออยู่นอกอุทยาน ได้ยินขุนนาง 

คนอื่นๆ พูดคุยกัน...ที่แท้พี่สามรู้แล้วแต่ไม่บอกข้า"

"ข้าคิดว่าจะสอบถามให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยบอกเจ้า อย่าเพ่ิงต่อว่าข้า" 

องค์ชายสามแกล้งท�าสีหน้าท่าทางจนปัญญา แล้วถอนหายใจอย่างเกินจริง

หรูซิ่วเห็นท่าทางเช่นนั้นก็อดข�าไม่ได้ เมื่อก่อนมีแต่เขาท่ีชอบท�าที

โวยวายใหญ่โต แต่ไม่นานมานีอ้งค์ชายสามผูส้ขุมุก็เริม่แสร้งล้อคนเล่นเช่นกัน 
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จึงยิ้มพลางว่า "กระหม่อมหรือจะกล้าต่อว่าต่อขานท่านอ๋อง"

"ได้ยินว่าองค์รัชทายาทเอาแต่ขลุกอยู่ในห้องนอนทั้งวัน เกรงว่าจะเป็น

นกตื่นธนูเสียแล้ว" องค์ชายสามพูดขึ้นอย่างฉับพลัน น�้าเสียงฟังดูสะเทือนใจ

"กรรมตามสนองอย่างไรเล่า ใครให้เขาลอบท�าร้ายขุนนางดี พ่ีสาม 

รบีเขยีนจดหมายไปบอกใต้เท้าหลีเ่รว็เข้า บอกว่าบดัน้ีคนท่ีเคยข่มเหงรงัแกเขา

ได้รับผลกรรมแล้ว" หรูซิ่วเร่งเร้า

ฟังน�้าเสียงหรูซิ่วพูดถึงหลี่ฝูชิงด้วยความกระตือรือร ้นและใส่ใจ  

องค์ชายสามก็นึกสนุก แต่สีหน้ากลับเรียบเฉย แล้วกล่าวว่า "บางทีอีกไม่กี่วัน

อาจจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นก็ได้"

"พ่ีสามจะบอกว่า...ปลดองค์รัชทายาทอย่างนั้นรึ" ท่อนหลังเขาพูด 

โดยไม่ออกเสียง

"ได้ยินว่าคืนวานองค์รัชทายาทไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ อาจไปช่วยทูลขอร้อง

ให้สั่วเอ๋อถู แต่ก็อาจไปทูลชี้แจงว่าตนไม่มีความสัมพันธ์กับเขาก็เป็นได้ สรุป

แล้วเขาคุกเข่าอยู่นอกห้องทรงพระอักษรทิศใต้ท้ังคืน ฮ่องเต้ทรงพระทัยแข็ง 

ไม่ยอมให้พบ ทัง้ยังมรีบัสัง่ให้พาตวัเขาออกไป" ช่างเป็นเรือ่งน่าเหลอืเชือ่จรงิๆ

"ดูท่า วันที่ว่าคงจะจวนเจียนอีกไม่ไกลแล้ว"

องค์ชายสามพูดข้ึน "เร่ืองคราวน้ีพัวพันไปถึงขุนนางหลายสิบคนใน 

ราชส�านกั รอให้เรือ่งสงบลงก่อนค่อยมกีารส่งคนมารบัต�าแหน่งแทน ถึงตอนนัน้ 

จะต้องมีการแก่งแย่งช่วงชิงกันอีกค�ารบหนึ่ง"

คนท้ังสองหันมาสบตากัน แล้วก็นึกถึงองค์ชายแปด ช่วงน้ีอิทธิพล 

ขององค์ชายแปดดุจเรือที่มีกระแสน�้าหนุนน�า มีแววว่าจะได้ขึ้นรั้งต�าแหน่ง

รัชทายาทแทน คิดแล้วหรูซิ่วและองค์ชายสามก็รู้สึกไม่สบอารมณ์กันทั้งคู่

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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