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คำ�นำ�

หลังจากไปเยือนมองโกล ชมการแข่งขันล่าสัตว์ ข่ีม้าในทุ่งหญ้า และเข้าร่วม

เหตุการณ์สงครามก่อกบฏ คราวนี้ต้องกลับเข้าเมืองหลวงกันแล้วล่ะค่ะ จากเล่มหนึ่ง

ที่เปิดเผยให้รู ้ที่มาของชาติกำาเนิดอันน่าเวทนาของหรูซิ่ว ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เขา 

มบีาดแผลทางใจตดิตวัมาเนิน่นาน ในเล่มสองน้ีบอกก่อนเลยว่าความสมัพันธ์ระหว่าง

หรซูิว่กับองค์ชายสามและสถานการณ์ในราชสำานกัจะหนักหน่วงบบีค้ันหัวใจมากกว่าเดิม  

เพราะการแย่งชงิอำานาจนัน้นบัวันก็ย่ิงรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ แม้ว่าองค์ชายสามจะไม่เคยคดิ 

อยากมีส่วนเก่ียวข้องใดๆ ทว่าเห็นทีคงจะปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไปไม่ได้เสียแล้ว... 

แต่จะเป็นเพราะอะไรน้ัน ทุกท่านพร้อมไปหาคำาตอบด้วยกันไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วก็ 

กำาผ้าเช็ดหน้าแน่นๆ พลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์โอเวอร์เกรย์
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✱	 หรูซิ่ว ชายหนุ่มผูอ้ยู่รบัใช้ข้างกายองค์ชายสาม ถูกเก็บมาเลีย้ง 

  ตั้งแต่วัยเยาว์ อุปนิสัยเจ้าเล่ห์มากแผนการ มีฝีมือ 

  ด้านวรยุทธ์และการยิงธนู รปูร่างสงูโปร่ง ผวิขาวกระจ่าง

✱ องค์ชายสาม คนรักของหรูซิ่ว โอรสสวรรค์แห่งราชวงศ์ชิงชาวแมนจู  

  หล่อเหลาสง่างาม เชี่ยวชาญกาพย์กลอน ปราดเปรื่อง 

  เขียนอักษร ชิงชังเรื่องการแย่งชิงอำานาจ ท่าทางสุขุม 

  คัมภีรภาพราวบัณฑิตคงแก่เรียน

✱ หงฉิง บตุรชายเพียงคนเดียวขององค์ชายสาม ร่างกายอ่อนแอ 

  มาตั้งแต่ยังเล็ก ทว่าฉลาดเฉลียวอย่างยิ่ง

✱ หรูซย่า พ่อบ้านและบ่าวรับใช้ข้างกายองค์ชายสาม เก่งกาจ 

  ด้านวรยุทธ์ เอ็นดูหรูซิ่วเหมือนเป็นน้องชายแท้ๆ

✱ หลี่ฝูชิง บุตรชายของท่านมหาราชบัณฑิตหลี่เทียนฟู่ คนรักแต ่

  วัยเยาว์ขององค์ชายสาม มีตำาแหน่งเป็นขุนนางขั้นห้า 

  ในกองงานตรวจสอบกรมปกครอง

แนะนำ�ตัวละคร
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย overgraY ได้ที่

www.facebook.com/overgrayyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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7ชั่นเฟย

'องค์ชายสามมีน�้าพระทัยโอบอ้อมอารี สุภาพเท่ียงธรรม เชี่ยวชาญ 

อักษรศิลป์ เปี่ยมบารมีสง่างาม ช�านาญโคลงกลอน คล่องแคล่วเฉลียวฉลาด 

มุ่งมั่นหมั่นศึกษา รอบรู้เก่งกาจ รับผิดชอบภารกิจส�าคัญด้านอักษรศาสตร ์

ของราชส�านัก มีพระอุตสาหะในราชกิจ ปราบเหตุวุ่นวายของเผ่าถูโม่เท่อลง 

จนราบคาบ สมเป็นขนุนางส�าคญัทีม่คีณูุปการ ทุ่มเทพระสติปัญญาเป่ียมด้วย

ความจงรัก น�้าพระทัยภักดีเป็นที่เปิดเผย ฮ่องเต้จึงมีพระเมตตาแต่งตั้งให้เป็น

เฉิงชินอ๋อง (ชินอ๋องใจภักดิ์)'

ยามบ่ายปลายวสนัตฤด ูในห้องหนงัสอือนัเงยีบสงบ ชายหน้าตาสภุาพ

เรียบร้อยราวกับบัณฑิตก�าลังนอนตะแคงพักผ่อนอยู่บนเก้าอี้เอน ด้านหน้า 

เป็นเดก็น้อยหน้าตาน่ารกัอายุราวเจด็ขวบ ตะแคงข้างหลับตานอนพิงร่างบดิา

ของตน

หรูซิ่วเปิดประตูเข้าไปเบาๆ สิ่งแรกท่ีเห็นคือภาพสองพ่อลูกนอนหลับ 

ด้วยกัน เขาอดยิ้มน้อยๆ ออกมาไม่ได้ จากนั้นจึงค่อยๆ เบาเท้าเดินเข้าไปหา 

หยิบผ้าห่มผนืบางทีเ่ลือ่นหล่นลงไปกองบนพ้ืนขึน้มาห่มคลมุบนร่างคนทัง้สอง

ไม่คาดคิดว่าเด็กน้อยจะต่ืนขึ้น ตอนแรกก็สะลึมสะลือ แต่พอเห็นว่า 

คนทีม่าคอืหรซูิว่ ก็รบีอ้าปาก ท่าทางเหมอืนจะพูดอะไร ด้วยไม่อยากให้เสยีงดงั 

จนองค์ชายสามตื่น หรูซ่ิวจึงรีบยกน้ิวชี้ขึ้นแตะปาก เด็กน้อยเม้มปากหัวเราะ

แต่งตั้งเป็นเฉิงชินอ๋อง
ฉิงเอ๋อร์เผยโฉม
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ตรารักสายเลือดบาป 28 ชั่นเฟย

ไร้เสียง เขาค่อยๆ ลงจากเก้าอี้ ดึงหรูซิ่วไปข้างโต๊ะเขียนหนังสือ

'คุณชายฉิงทรงให้ตามกระหม่อมมา มีเรื่องใดหรือ' หรูซิ่วกระซิบถาม

เบาๆ

เด็กน้อยมีชื่อว่าหงฉิง เป็นบุตรซึ่งเกิดจากพระชายาเอก อยู่ในครรภ ์

ไม่ถึงสิบเดือนก็คลอด จึงมีร่างกายอ่อนแอต้ังแต่เล็ก ต้องกินยาอยู่เรื่อยๆ 

ปีกลายนี้เองที่เพิ่งดูสดใสแช่มชื่นขึ้น เริ่มเห็นเค้าลางสุขภาพแข็งแรง ทั่วทั้งวัง

จึงค่อยโล่งใจ

'ซือกับซัง ผู้ใดทรงคุณธรรมกว่ากัน' หงฉิงถามด้วยน�้าเสียงน่ารักของ 

เด็กน้อย แต่สองมือไพล่หลังท่าทีราวกับผู้ใหญ่ จ้องมาที่เขา

หรูซิ่วรู้สึกขบขันยิ่ง

ก่อนหน้านี้องค์ชายสามได้เชิญบัณฑิตชื่อดังมาเป็นอาจารย์ เดิมสอน

เพียงหรูซิ่วคนเดียวเท่านั้น ทว่าภายใต้การชี้แนะขององค์ชายสาม เมื่อปลาย 

ปีกลายจึงให้เริ่มสอนสี่ต�าราห้าคัมภีร์* แก่หงฉิง ว่ากันว่าทุกครั้งที่ท�าการสอน 

อาจารย์มักจะเผลอพูดถึงหรูซิ่วซึ่งเป็นศิษย์ท่ีขยันและเฉลียวฉลาดที่สุด 

ในบรรดาศิษย์ที่เขาเคยสอนมา หลังจากน้ันทุกครั้งที่ได้พบกัน หงฉิงก็จะ 

ตั้งค�าถาม ด้วยอยากทดสอบว่าหรูซิ่วสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์อันดับหน่ึง 

หรือไม่

'รีบตอบมา หากตอบช้าถือว่าตอบผิด' หงฉิงกระตุกแขนเสื้อเขา

'ซอืก็แขง็กร้าวนกั ซงัก็อ่อนแอเกิน'** หรซูิว่เห็นเขาต้ังใจเลอืกบทสนทนา

ระหว่างจื่อก้งกับข่งจื่อในคัมภีร์ 'หลุนอว่ี' มาถาม ก็รู ้สึกว่าช่างน่าเอ็นดู  

จึงสะกดอารมณ์ไม่แสดงท่าทีขบขันแล้วตอบไป

หงฉงิเม้มปากครูห่นึง่ ท่าทางยังไม่ยอมแพ้ เพราะจนถึงบดันียั้งล้มหรซูิว่

ไม่ได้เลยสกัครัง้ จู่ๆ  เขาก็ปิดปากหัวเราะ ถามอีกว่า 'ซย่ากับซิว่ ผูใ้ดทรงคณุธรรม 

* ส่ีต�าราห้าคัมภีร์ เป็นต�ารามาตรฐาน และปรัชญานิพนธ์ของลัทธิขงจื๊อ (ข่งจื่อ) นักปราชญ์ผู้เสนอแนวคิด 

ในการปฏบิตัตินให้อยู่ในจารตีประเพณีและคณุธรรมอนัดงีาม สีต่�ารา ได้แก่ หลนุอว่ี ต้าเสวยี จงยง และเมิง่จือ่ 

ใช้ก�าหนดเนื้อหาของการสอบเข้ารับราชการของจีนโบราณ ห้าคัมภีร์ ได้แก่ ซือจิง ซูจิง อี้จิง หลี่จิง และชุนชิว

** ซือก็แข็งกร้าวนัก ซังก็อ่อนแอเกิน เป็นบทสนทนาระหว่างขงจื๊อกับศิษย์ชื่อจื่อก้งในคัมภีร์หลุนอว่ี 'ซือ'  

หมายถึงจวนซุนซือ 'ซัง' หมายถึงปู่ซัง ทั้งสองคนมีนิสัยที่แตกต่างกันคนละขั้ว ซึ่งในทัศนะของขงจื๊อ ทั้งสอง

ต่างก็มิได้เป็นการปฏิบัติตนในทางสายกลาง
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9ชั่นเฟย

กว่ากัน' 

สองพ่อบ้านใหญ่แห่งวังองค์ชายสามก็คือหรูซย่ากับหรูซิ่ว หงฉิงเห็นว่า

ล้มเขาไม่ได้กค็ิดหาทางออกด้วยการให้หรูซิ่วตอบว่าระหว่างตัวเองกบัหรูซย่า 

ใครที่ทรงคุณธรรมและมีความสามารถมากกว่ากัน

หรูซิ่วกลั้นหัวเราะจนตัวสั่น ขันเสียจนไส้จะพันกัน แต่ภายนอกกลับ

ตหีน้าขรมึ ไม่ได้ตอบแต่ใช้วิธีการย้อนถาม 'เช่นน้ัน เหอกับจาง ผูใ้ดทรงคณุธรรม 

กว่ากันพ่ะย่ะค่ะ'

เหอกับจางล้วนเป็นครูของหงฉิง คนหน่ึงสอนเขียนอักษร อีกคนสอน 

บทกวี ล้วนเป็นบัณฑิตชื่อดังท่ีองค์ชายสามเชิญมา หรูซิ่วรู้ดีว่าองค์ชายสาม

สอนลูกอย่างเคร่งครัด แต่ไหนแต่ไรมาไม่อนุญาตให้แสดงความไม่เคารพ 

ต่ออาจารย์แม้เพียงนิด อย่าว่าแต่การน�ามาเปรียบเทียบกันเลย

จริงดังคาด พอหงฉิงได้ยินดังนั้นก็รีบปิดปากพร้อมส่ายหัว นานครู่หนึ่ง

จึงค่อยหัวเราะออกมา 'ไม่กล้าเทียบ ไม่กล้าเทียบ อย่าให้ข้าเดือดร้อนเลย'

'ใช่แล้ว สิ่งที่พระองค์ไม่โปรดก็จงอย่าได้กระท�าต่อผู้อื่น' หรูซิ่วรีบเอา 

ค�าสอนมาปิดปากเขา

'...' หงฉิงท�าหน้ามุ่ย รูจมูกน้อยๆ บานออก จ้องหรูซิ่วด้วยทีท่าไม่อยาก

ยอมแพ้

หน้าตาหงฉิงละม้ายไปทางบิดา แต่นิสัยออกจะซุกซนและร่าเริงกว่า 

องค์ชายสามตอนเด็กๆ เป็นเหมือนองค์ชายสามตัวน้อยที่ชอบเล่นซน ดังนั้น 

ทุกครั้งที่หรูซิ่วได้พบก็จะรู้สึกรื่นเริง

'การประชนัวันน้ีถือว่าพ่อบ้านไป๋ชนะกแ็ล้วกัน' หงฉงิประกาศความพ่ายแพ้ 

อย่างเคร่งขรึมจริงจัง

'ขอบพระทัยคุณชายฉิงที่ทรงอ่อนข้อให้พ่ะย่ะค่ะ' หรูซิ่วพูดไปพลางจัด

โต๊ะไปพลาง แต่ไม่นานก็ถูกกระตุกแขนเสื้ออีก

'นี่เป็นแบบคัดอักษรของข้า' หงฉิงชี้ไปท่ีกระดาษซึ่งหรูซิ่วหยิบขึ้นมา 

'อาจารย์บอกว่าพ่อบ้านไป๋เก่งเรือ่งเขียนอกัษร ช่วยวิจารณ์อกัษรทีข้่าคดัหน่อย'

'อืม...' หรูซิ่ววางกระดาษลงแล้วเพ่งมองอย่างละเอียด 'ล�าดับเส้นดู
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ประณีต เป็นระเบยีบเรยีบร้อยดูสมส่วน ลายพระหัตถ์เรยีบร้อยงดงาม กระหม่อม 

เคยเห็นแบบอักษรท่ีองค์ชายสามทรงคัดเมื่อตอนสิบชันษา คุณชายฉิงทรงมี

รูปแบบการเขียนคล้ายองค์ชายสามพ่ะย่ะค่ะ'

'พูดจริงหรือ' หงฉิงแววตาเจิดจ้าตื่นเต้น

'บัณฑิตจะพูดเหลวไหลโป้ปดได้หรือพ่ะย่ะค่ะ'

'ฉิงเอ๋อร์ ไม่อนุญาตให้รบกวนพ่อบ้านไป๋'

เสยีงทุม้ต�า่แฝงด้วยอ�านาจน่าเกรงขามดงัขึน้ ทัง้สองคนเงยหน้าพร้อมกัน 

ก็เห็นองค์ชายสามที่ตื่นตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้ก�าลังเดินมาหา

'เสด็จพ่อ' หงฉิงรีบยืดตัว ตามองตรง

'เดิมทีอยากทดสอบเจ้าเสียหน่อย แต่ถามไปถามมากลับหลับเสียได้ 

ท�าให้เจ้าแอบหนีมาอู้ได้ตั้งนานสองนาน' องค์ชายสามหยิบกล่องหุ้มผ้าไหม

ใบหนึ่งบนชั้นวางหนังสือส่งให้ลูกชาย 'นี่เป็นแท่งหมึกที่พ่อบ้านไป๋เตรียมไว ้

ให้เจ้าเป็นพิเศษ เอาไปใช้สิ'

'พ่ะย่ะค่ะ ขอบพระทัยเสด็จพ่อ ขอบคุณพ่อบ้านไป๋'

'เอาล่ะ เจ้ากลบัไปทีห้่องหนงัสอืของตัวเองได้แล้ว ได้เวลาฝึกเขียนอกัษร

แล้ว อย่าให้อาจารย์ต้องรอ'

'พ่ะย่ะค่ะ'

หรูซิ่วเปิดประตู แล้วเรียกเด็กรับใช้สองคนมา

หงฉงิลาไปอย่างนอบน้อม ก่อนไปก็ถือโอกาสท่ีองค์ชายสามไม่ทนัมอง 

หันมายิ้มแป้นพลางหัวเราะคิกคักให้หรูซิ่ว แล้วจึงจากไปพร้อมกับเด็กรับใช้

'ช่วงหลังๆ มาน้ีสีหน้าคุณชายฉิงดูมีเลือดฝาดขึ้นแล้ว' หรูซิ่วพูดขณะ

เดินไปที่อ่างไฟ จุดถ่านไม้อย่างคล่องแคล่ว

องค์ชายสามรับค�าด้วยสีหน้าพึงพอใจ ลูกชายลูกสาวของเขาอายุยัง 

ไม่เท่าไรก็ต้องตายจากไปหลายคนติดๆ กัน จนบัดน้ีเหลือลูกชายหน่ึงคน

ลูกสาวหนึ่งคน หงฉิงเป็นลูกชายเพียงคนเดียว ย่อมได้รับความรักใคร่ใส่ใจ

อย่างมากจากเขา

'ชงชาดอกมะลิดีหรือไม่' หรูซิ่วถาม
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องค์ชายสามก�าลังจะนั่งลง แต่เหลือบไปเห็นเขาจะยกกาเหล็กก็รีบ 

ร้องห้าม 'กาใบนั้นหนักมาก อย่ายกเลย'

'พ่ีสามกังวลเกินไป แขนข้าหายดีแล้ว แข็งแรงกว่าเมื่อก่อนเสียอีก'  

หรูซิ่วหมุนแขนไปมา แต่ก็ไม่ได้ยกกาเหล็กตามท่ีองค์ชายสามห้ามไว้  

เปลี่ยนมาใช้กาทองเหลืองใบเล็กแทน

'แผลจากการโดนแทง แม้ภายนอกจะเห็นว่าประสานดแีล้ว แต่จะฝืนมาก 

ไม่ได้ ต้องค่อยๆ ฟ้ืนฟูเป็นล�าดบั รอให้เจ้าน้าวสายธนูคันใหม่ให้ได้ก่อนสกัครึง่ปี  

ค่อยบอกว่าหายดแีล้วจรงิๆ' องค์ชายสามยังขู่ แล้วส�าทับอกีว่า 'ข้าเคยบอกเจ้า 

แล้วไม่ใช่หรือ!'

'ใช่พ่ะย่ะค่ะ ท่านอ๋องตรัสได้ถูกต้องแล้ว' หรูซิ่วแกล้งตอบกลับอย่าง 

เป็นทางการ

องค์ชายสามแอบมองค้อนเขา หน้าบูดบึ้ง

หลังจากปราบเอ๋อมู่ปู้ซึ่งก่อความวุ่นวายเมื่อปีกลายยามฤดูคิมหันต์ 

จนราบคาบแล้ว ฮ่องเต้ก็ทรงให้ความส�าคัญกับเขามากขึ้นเรื่อยๆ ทรงแต่งตั้ง 

ให้เป็นเหอซัว่ชนิอ๋องอย่างเป็นทางการ ใช้นามพระราชทานว่าเฉงิ (ความภักดี) 

คนที่ได้รับแต่งตั้งในเวลาเดียวกันก็คือองค์ชายสี่ องค์ชายแปด และ 

องค์ชายเก้า

นอกจากได้รบันามพระราชทานแล้ว ฮ่องเต้ยังมรีบัสัง่ให้พวกเขาร่วมกัน

รับหน้าที่ส�าคัญ นอกจากองค์ชายสามจะได้รับสืบทอดงานบวงสรวงของ 

กรมพิธีการแล้ว ยังรบัหน้าทีต่รวจแก้คมัภร์ีโบราณทีส่�าคญั และเขียนป้ายสลกั

ที่สุสานหลวงจิ่งหลิงด้วย

เล่าลือกันว่าเมื่อองค์รัชทายาทรู ้เรื่องน้ีก็กังวลอย่างย่ิง บัดน้ีจึงไป 

ระเบดิอารมณ์กับสัว่เอ๋อถูผูเ้ป็นลงุของตน พร�า่บ่นว่าอกีฝ่ายไม่มคีวามสามารถ

พอจะช่วยให้ตนมีผลสัมฤทธิ์ในด้านงานปกครองบ้านเมือง

องค์ชายสามล่วงรู้เร่ืองเหล่าน้ีได้อย่างลึกซึ้งผ่านเหล่าสายสืบที่หรูซิ่ว 

วางไว้

'ชาดอกมะลิพ่ะย่ะค่ะ' หรูซิ่ววางถ้วยชาลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวัง  
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'ท่านอ๋องเสวยอย่างระมัดระวังด้วย อย่าให้ลวกพระชิวหา ไม่เช่นน้ันหาก 

องค์รชัทายาททรงรูเ้ข้า จะทรงพระสรวลไม่หยุดจนพระทนต์หกั แล้วกลายเป็นว่า 

พวกเราไม่ดีเอง'

องค์ชายสามหัวเราะ ย่ืนมือไปดึงร่างเขามาอยู่ข้างๆ แล้วยกมือตีก้น 

ไปทีหนึ่ง 'เจ้าเพ่ิงพูดกับฉิงเอ๋อร์ไปมิใช่หรือว่าบัณฑิตไม่พูดเหลวไหลโป้ปด  

แล้วฟังสิว่าตัวเองพูดอะไรออกมา ไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย'

'ท่านอ๋องอย่าได้พิโรธ กระหม่อมรู้ผิดแล้ว' หรูซิ่วยิ้มพลางตอบ

'ดทู่าซิว่เอ๋อร์คงดอีกดใีจย่ิงทีข้่าได้รบัการแต่งต้ังเป็นชนิอ๋อง' องค์ชายสาม 

ยืนขึ้น จูงอีกฝ่ายมาที่ข้างเตียงคั่ง* ยิ้มน้อยๆ แล้วถาม

หรูซิ่วพยักหน้า 'เดิมทีก็กังวลอยู่บ้าง แต่พอคิดทบทวนดีๆ อย่างไรเสีย

คราวก่อนฝ่าบาทก็ทรงแต่งตั้งชินอ๋องไปสี่ท่าน เรื่องนี้คงเบี่ยงเบนความสนใจ

ขององค์รชัทายาทไปได้ ข้าจงึไม่ค่อยหนกัใจเท่าไรแล้ว ย่ิงไม่ต้องพูดถึงเรือ่ง...'

'เรื่องใดหรือ' องค์ชายสามเห็นดวงตาด�าขลับของเขากลอกไปมา  

ดูเฉลียวฉลาดช่างคิด ก็อารมณ์ดี

'เป้ยเล่อได้เบี้ยหวัดปีละสองพันห้าร้อยต�าลึง ข้าวสองพันห้าร้อยหู** 

แต่เบี้ยหวัดของชินอ๋องกลับได้ถึงปีละหน่ึงหมื่นต�าลึง ข้าวอีกหน่ึงหมื่นหู'  

หรซูิว่เผยย้ิมกว้างเห็นไรฟันขาว สหีน้าแช่มชืน่เบกิบาน 'ซ�า้คณุชายฉงิยังจะได้

ต�าแหน่งทายาทผูส้บืเชือ้สายของท่านอ๋องอกีด้วย! ต่อไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรือ่ง 

ต้องอดออมกระเบียดกระเสียรข้าวของเครื่องใช้อีกแล้ว ข้าในฐานะพ่อบ้าน 

จะไม่ยินดีได้หรือ'

องค์ชายสามได้ยินก็ปลาบปลื้ม หัวเราะเสียงดังอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็น

หรูซิ่วรู ้ว่าตั้งแต่องค์ชายสามได้รับแต่งตั้งเป็นเหอซั่วชินอ๋องก็รู ้สึก 

อึดอัดกดดันมาตลอด จึงตั้งใจจะหยอกให้เขาสบายใจ บัดน้ีได้เห็นอีกฝ่าย 

ยิ้มแย้มเบิกบานก็ดีใจ สายตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยน

'มน่ิาเล่าจงึเอาแต่เรยีกข้าว่าท่านอ๋อง แท้จรงิก็มองเป็นเรือ่งเงินทองนีเ่อง'  

* คั่ง เป็นเตียงนอนก่อด้วยอิฐของชาวจีนทางเหนือ ด้านบนปูด้วยฟูกท่ีนอน ด้านล่างมีท่อเชื่อมกับปล่องไฟ

เพื่อจุดให้ความอบอุ่น

** หู คือหน่วยตวงธัญพืชแห้งของจีนโบราณ 1 หู เท่ากับ 5 โต่ว หรือราว 50 ลิตร
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องค์ชายสามบีบแก้มเขา 'เช่นนั้นข้าควรเพ่ิมเงินเดือนพ่อบ้านขึ้นอีกเท่าตัว 

หรือไม่'

'ที่แท้ท่านอ๋องไม่เคยเรียนการค�านวณหรอกหรือ จะเพ่ิมแค่เท่าตัวได้

อย่างไร ท่านอ๋องได้เบี้ยหวัดเพ่ิมสี่เท่า พ่อบ้านก็ควรจะได้เงินเดือนเพ่ิมส่ีเท่า

เช่นกันจึงจะถูกต้อง'

องค์ชายสามเห็นสายตาหรูซิ่วหลุกหลิก สีหน้าเจ้าเล่ห์ ย่ิงดูก็ย่ิงน่าขัน 

จงึอดขู่ไม่ได้ 'เช่นน้ันคนืน้ีต้องออกแรงเป็นสีเ่ท่า แล้วข้าค่อยพิจารณาข้อเสนอ

ของเจ้าก็แล้วกัน'

'ถ้าเช่นนัน้ก็ช่างเถดิ คดิๆ แล้วคนเราไม่ควรละโมบโลภมาก ในเมือ่ยังเป็น 

พ่อบ้านเหมือนเดิม ก็เอาเงินเดือนเท่าเดิมเถิด' หรูซิ่วกลอกตา พูดเสียงเรียบ 

จากน้ันถึงก้มหน้าเลก็น้อย 'คนืน้ีสีเ่ท่าเชยีวหรอื ท่านอ๋องคงอยากเอาชวิีตน้อยๆ 

ของซิ่วเอ๋อร์เสียแล้ว'

องค์ชายสามถูกเย้าเล่นจนหัวเราะร่าอารมณ์ดี นานครู่ใหญ่จึงพูดถึง 

งานเรียบเรียงคัมภีร์โบราณที่ฮ่องเต้ทรงมอบหมายให้ท�า

'ซิว่เอ๋อร์รูว่้าพ่ีสามมฐีานะเป็นขนุนางราชส�านัก มใีจฝักใฝ่งานด้านอกัษร 

แม้บัดน้ีจ�าต้องสวมหมวกใบใหญ่ในฐานะชินอ๋อง แต่อย่างน้อยก็ได้ดูแลงาน

เรียบเรียงคัมภีร์โบราณ น�าความสามารถที่มีอยู่เต็มเปี่ยมออกมาใช้ให้เป็น 

ทีป่ระจกัษ์ ถือว่ามเีสยีก็มไีด้' หรซูิว่ยกชามาให้ คอยดูแลปรนนิบติัองค์ชายสาม

ค่อยๆ ดื่ม

อีกฝ่ายได้ฟังก็พยักหน้า ค่อยๆ จิบชาร้อนอย่างสุขุม พอเงยหน้าขึ้น 

ก็เห็นคนตรงหน้าดวงตาวาววับเป็นประกาย ไม่มีแววซูบซีดเปราะบางเหมือน

ตอนที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อปีกลายอีกแล้ว ก็อดพึงพอใจไม่ได้ คิดแล้วก็เรียกชื่อ

เขาเบาๆ 'ซิ่วเอ๋อร์ เจ้าต้องให้หรูซย่าคอยจับชีพจรตรวจร่างกายบ่อยๆ ยาก็ 

ต้องดื่มด้วย บ�ารุงร่างกายให้ดี'

หรูซิ่วพยักหน้าอย่างว่าง่าย แล้วพูดขึ้นว่า 'อ้อ ใช่แล้ว ธนูกับลูกธนูของ

คุณชายฉิงท�าเสร็จแล้ว เริ่มฝึกได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป'

'อมื เสดจ็พ่อตรสัแล้วว่าการล่าสตัว์ปีน้ีควรให้ฉิงเอ๋อร์ได้แสดงความสามารถ 
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เสียหน่อย ดังนั้นก่อนจะไปต้องฝึกฝนให้ดี เขาร่างกายอ่อนแอ กว่าจะเริ่มฝึก

จึงช้ากว่าคนอื่น แต่อย่างน้อยก็อย่าให้ห่างชั้นจากหลานคนอื่นๆ ของเสด็จพ่อ

มากนักก็แล้วกัน'

'คณุชายฉงิฉลาด ไม่นานต้องเก่งแน่...' หรซูิว่พูดไปได้ครึง่เดยีวก็มเีสยีง

เคาะประตูขัดจังหวะ จึงร้องถามคนที่มาว่ามาด้วยเรื่องใด

'ข้าตงเอ๋อร์ มีเรื่องจะทูลรายงานองค์ชายสาม'

'เข้ามา' องค์ชายสามอนุญาต

หลังจากหรูตงแต่งงานมีลูกแล้ว ภายใต้การใช้ท้ังพระเดชและพระคุณ

ขององค์ชายสาม จงึเริม่หนักลบัมาช่วยสบืข่าวของฝ่ายองค์รชัทายาทให้ เมือ่ม ี

เขามาช่วยอย่างแข็งขันเช่นนี้ ก็ท�าให้ขุมก�าลังด้านข่าวของฝ่ายองค์ชายสาม

รวดเร็วและแม่นย�าขึ้นมาก

'มีเรื่องอะไรใหม่หรือ' องค์ชายสามท�าท่าบอกให้หรูตงนั่งลง

'กระหม่อมได้ยินมาว่ามีการเตรียมกล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีกรมปกครอง 

คนหนึ่งพ่ะย่ะค่ะ' หรูตงบอกชื่อหนึ่งออกมา

หรูซิ่วก�าลังจะชงชาอีกสองถ้วย พอได้ยินชื่อก็หยุดแล้วหันขวับไปมอง

องค์ชายสามทันที จริงดังคาด ฝ่ายหลังนิ่งงัน สีหน้าแปรเปลี่ยนไปโดยพลัน

คนทีอ่งค์รชัทายาทจะฟ้องร้องก็คอืสหายร่วมเรยีนผูเ้ป็นคนรกัแต่วัยเยาว์

ขององค์ชายสาม หลี่ฝูชิง บุตรชายท่านมหาราชบัณฑิตหลี่เทียนฟู่ ซึ่งบัดน้ี 

รับต�าแหน่งเป็นขุนนางขั้นห้าในกองงานตรวจสอบกรมปกครอง
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กองงานตรวจสอบของกรมปกครองรบัผดิชอบการตรวจสอบผลการท�างาน 

ของเหล่าขุนนางและเจ้าหน้าที่ เป็นต�าแหน่งท่ีให้ท้ังคุณและโทษได้ ปีก่อน 

ผูว่้าการมณฑลเจียงซไูด้เลือ่นข้ึนเป็นขุนนางขัน้เจด็ แต่ขนุนางฝ่ายองค์รชัทายาท 

กลับได้รับข่าวสารในทางลับว่าคนผู้นี้ได้ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่กรมปกครอง

เพ่ือให้แก้ไขผลการตรวจสอบ จึงได้รับเลือกและเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นผู้ว่าการ

มณฑลเจียงซู ขุนนางที่ถูกระบุว่ารับสินบนก็คือหลี่ฝูชิงนี่เอง

'เหลวไหล ไม่เป็นความจรงิแม้แต่น้อย' องค์ชายสามกล่าวอย่างหนกัแน่น  

พูดจบก็ก้าวเดินช้าๆ กลับไปกลับมาในห้องหนังสือ แล้วพูดกับหรูซย่าที่ยืนอยู่

ด้านข้างว่า 'ยงัไม่ต้องพูดถึงเรือ่งอืน่ ต�าแหน่งทีเ่ขาได้มาก็มาจากการสอบเคอจว่ี*  

ไม่เคยอาศยัอ�านาจของบดิาในราชส�านกัมาก่อน เขาระมดัระวังเรือ่งน้ีมาตลอด 

ไหนเลยจะท�าเรื่องทุจริตรับสินบนได้'

'อันท่ีจริงเรื่องน้ีก็น่าสงสัยนัก บรรยากาศในกรมปกครองก็ดูแปลกๆ  

ได้ข่าวว่าตอนบ่ายมีการจับกุมตัวเจ้าหน้าที่กรมปกครองไว้สองสามคน ก�าลัง

ให้ผู้รับผิดชอบไต่สวนอย่างละเอียดทีละคนพ่ะย่ะค่ะ' หรูซย่ารายงานข่าวสาร

รักแรกวัยเยาว์
บุตรหลานตระกูลบัณฑิต

* การสอบเคอจวี่ หรือการสอบขุนนางสมัยโบราณ แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับข้ัน 

เร่ิมจากระดับอ�าเภอหรือจังหวัดเรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อ 

ในระดับมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพื่อขึ้นเป็นจิ้นซื่อ 

ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับ จะได้เข้าสอบหน้าพระท่ีน่ังคือการสอบเต้ียนซื่อ  

เพ่ือคดัเป็นบัณฑิตเอกสามชัน้ ซึง่บณัฑิตเอกขัน้หนึง่มสีามคน เรยีงตามคะแนนเรยีกว่า จ้วงหยวน (จอหงวน) 

ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
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ทีไ่ด้รบัมา 'ใต้เท้าหลีท่�างานอยู่ในห้องตัง้แต่เช้า แต่พอเท่ียงกลบัเดนิทางกลบับ้าน 

กะทันหัน ได้ยินว่าไม่ทันได้ลางานด้วยซ�า้ ไปอย่างรบีร้อนเลยทเีดยีวพ่ะย่ะค่ะ'

'ไม่ได้การ ซย่าเอ๋อร์ เจ้ารีบลอบเข้าไปในจวนเขาแล้วหาตัวเขาให้พบ 

ต้องสอบถามท่ีมาทีไ่ปของเรือ่งนีกั้บเจ้าตวัให้ได้' หัวคิว้องค์ชายสามขมวดมุน่ 

สีหน้าหนักใจ

'กระหม่อมจะรบีไปเด๋ียวน้ี องค์ชายสามทรงอย่าเพ่ิงเคลือ่นไหว ป้องกัน

ไม่ให้เกิดข้อสงสัยเอาได้' หรูซย่ารีบเตือน อย่างไรเสียก็มีคนไม่น้อยท่ีรู้ว่า 

หลี่ฝูชิงเคยเป็นสหายร่วมเรียนขององค์ชายสาม

องค์ชายสามรับปาก แล้วพูดขึ้น 'ต้องมีคนเล่นลูกไม้ตบตาแน่ เสี่ยวชิง

ไม่มีทางทุจริตเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตัวแน่ เรื่องนี้ข้ารู ้ดี เสี่ยวชิงเขา... 

ซิ่วเอ๋อร์ มีข่าวอะไรใหม่ๆ บ้างหรือไม่'

หรูซิ่วท่ีเพ่ิงไปถามข่าวผลักประตูเข้ามา 'สายสืบหลายคนท่ีรู้จักกับ

ขุนนางเก่าในกรมปกครองบอกว่ามีหนังสือทางการหลายฉบับถูกขโมยไป  

ล้วนเป็นหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบของใต้เท้าหลี่'

'กองงานตรวจสอบชกัจะหย่อนยานเกินไปแล้ว หนังสอืทางการยังดแูลไม่ด ี

จนถูกขโมยไปได้' องค์ชายสามหัวเราะหยันเย็นชา

'ไม่เพียงเท่าน้ี ได้ยินมาว่าต้นปีก่อนมคีนรายงานกับกรมปกครองอย่างลบัๆ  

ว่าเจ้าหน้าที่กองงานตรวจสอบมีการทุจริต แต่ตอนนั้นไม่ได้จัดการอะไร ทว่า

ตอนนี้จู่ๆ กลับท�าการตรวจสอบขนานใหญ่เสียอย่างน้ัน' สองตาหรูซิ่วจ้อง 

องค์ชายสาม 'อีกอย่าง ผู้ว่าการมณฑลเจียงซูเพ่ิงได้รับเลือกและเลื่อนขั้น  

เห็นได้ชัดว่ารายงานลับเมื่อตอนต้นปีก่อนนั้นไม่เก่ียวกับเรื่องนี้...ปัญหาเรื่อง

กองงานตรวจสอบไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แล้ว ท้ังยังเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ทางการ 

มากกว่าหนึ่งคน'

องค์ชายสามย่ิงฟังสีหน้าย่ิงเคร่งเครียด หันไปหาหรูซย่าทันที 'เรื่องน้ี

ส�าคัญอย่างยิ่ง ข้าต้องไปถามด้วยตัวเองให้รู้ ซย่าเอ๋อร์ เจ้าไปเป็นเพื่อนข้า'

ทั้งหรูซย่าและหรูซิ่วต่างนิ่งอึ้ง

'นี่...น่ี...พระองค์เพ่ิงจะทรงได้รับแต่งตั้งเป็นชินอ๋อง หากถูกใครมา
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พบเห็นเข้า เกรงว่า...เกรงว่าจะไม่เหมาะ...' สีหน้าหรูซย่าดูกระอักกระอ่วน  

ที่คุยกันตอนนี้ไม่ใช่การไปเยือนอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการลอบเข้าไป  

องค์ชายสามจะท�าเลือดร้อนบุ่มบ่ามราวกับเด็กหนุ่มอายุสิบกว่าปีได้อย่างไร

หรูซย่าเอาแต่ส่งสายตาขอความช่วยเหลือมาหา แต่หรูซิ่วไม่กล้า 

หันไปมอง เพราะเห็นท่าทางองค์ชายสามต้องการจะไปให้ได้ไม่ว่าอย่างไร  

เขาหรือจะโง่ถึงขั้นไปรั้งองค์ชายสามไม่ให้ไปเจอกับเสี่ยวชิงผู้นั้น

'มีอะไรไม่เหมาะ ข้ารู้รายละเอียดคดีนี้เป็นอย่างดี' องค์ชายสามย้อน

'แต่...แต่ถ้ามีใครจับได้...' หรูซย่ายิ่งร้อนใจก็ยิ่งพูดจาตะกุกตะกัก

'ด้วยฝีมือระดับเจ้ากับข้า จะเกิดความผิดพลาดง่ายๆ ได้อย่างไร'

'องค์ชายสามไม่ได้เสด็จไปหลายปี หากหาตัวเขาไม่พบจะท�าอย่างไร 

พระองค์กับกระหม่อมมิกลายเป็นว่ายืนหันรีหันขวางอยู่กลางลานบ้านผู้อื่น

หรือพ่ะย่ะค่ะ...'

'ถ้าเจ้าไม่มั่นใจ ข้าไปเองก็ได้'

หรูซิ่วลอบถอนหายใจ พี่หรูซย่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพี่สามเลยจริงๆ

'กระหม่อมไม่ได้หมายความเช่นนั้น กะ...กระหม่อมจะให้องค์ชายสาม

ไปท�าเรื่องแบบนั้นคนเดียวได้อย่างไร' หรูซย่าร้อนใจจนหน้าแดง

'อย่างนั้นก็ไปกัน'

สายตาหรูซิ่วมองกลับไปกลับมาระหว่างคนท้ังสอง ในท่ีสุดก็เสนอ 

ความเห็นออกมาอย่างอดไม่ได้ 'นายท่านนั่งรถม้าไปไม่ดีกว่าหรือขอรับ  

ไปหยุดรอในตรอกท่ีลับตาสักแห่งใกล้จวนสกุลหลี่ ให้พ่ีหรูซย่าแฝงตัวเข้าไป

ส่งข่าว และให้ใต้เท้าหลีห่าข้ออ้างออกมาพบ ท�าเช่นนีน้ายท่านก็ไม่ต้องเผยตวั  

ทั้งยังได้สอบถามด้วยตัวเอง และไม่ต้องกังวลว่าพ่ีหรูซย่าจะสอบถามได้ 

ชัดแจ้งพอหรือไม่'

ทั้งสองคนหันไปมองหน้าหรูซิ่วพร้อมๆ กัน

หลังจากครุ่นคิดอย่างจริงจังในใจ หรูซย่าก็พูดขึ้น 'วิธีนี้เสี่ยงน้อยที่สุด'

องค์ชายสามนิ่งเงียบไม่พูดอะไร แสดงว่าเห็นด้วย

'เรือ่งน้ีรอช้าไม่ได้ เรารบีไปกันเถอะ' หรซูิว่เห็นคนท้ังสองมองมาด้วยความ 
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สงสยั ก็เบนสายตาไปแล้วพูดด้วยสหีน้าจรงิจงั 'อย่างไรเสยีก็ต้องมคีนขับรถม้า'

'ให้ข้าขับเอง เจ้าอย่าไปเลย คนยิ่งน้อยเท่าไรยิ่งดี' หรูซย่าค้าน

'ถ้าท่านเข้าไปในจวนสกุลหลีแ่ล้วเกิดเหตุพลกิผนั นายท่านมต้ิองขบัรถม้า 

หนเีองหรอกหรอื' หรซูิว่ย้อนถาม แม้จะรูอ้ยู่แก่ใจว่าไม่น่าเกิดเหตุบงัเอญิอะไร

ขึ้นได้ แต่ว่า...อย่างไรเสียเขาก็อยากไปด้วย

หรูซย่าเงียบงันไร้ค�าพูด

องค์ชายสามเหน็หรซูย่าไม่คัดค้านก็รบีหันหลัง 'ไปกันเถอะ อย่าชกัช้าอกีเลย'

ค�่าคืนปลายวสันตฤดู จันทราสีเงินโค้งงอดุจตะขอ

รถม้าที่ไม่ตกแต่งใดๆ คันหนึ่งจอดอยู่ในตรอกมืด หรูซิ่วสวมหมวกสาน

ใบใหญ่นั่งอยู่ด้านนอกรถม้า คอยสังเกตการณ์รอบด้านเป็นครั้งคราว จู่ๆ ก็มี

ภาพหลี่ฝูชิงผุดขึ้นในห้วงคิด รวมทั้งภาพคืนน้ันเมื่อหลายปีก่อนท่ีเขากับ 

องค์ชายสามร่วมอภิรมย์กันในห้องเล็กด้านในห้องหนังสือ

หลี่ฝูชิงเป็นบัณฑิตอ่อนแอไม่มีแรงแม้แต่จะมัดไก่ เหล่าปัญญาชน 

ชาวฮั่นส่วนมากมุ่งมั่นด้านบุ๋นไม่เก่งกาจด้านบู๊ สกุลหลี่ก็เป็นเช่นนี้ หลี่ฝูชิง 

เคยถือแต่พู่กัน ไม่เคยจับดาบหรือกระบี่ ยิ่งไม่อาจถือคันธนูล่าสัตว์

เนื่องจากเขาเป็นลูกหลานตระกูลบัณฑิต อายุได้หกขวบจึงเริ่มเรียน

หนังสือในบ้าน พอได้สิบขวบ ด้วยด�ารัสของฮ่องเต้จึงได้เป็นสหายร่วมเรียน

ขององค์ชายสาม ว่ากนัว่าเขาเก่งกาจทัง้ดดีพณิ วางหมาก เขยีนอกัษร และ 

วาดภาพ อายุสิบห้าก็ได้เรียนคัมภีร์ของปวงปราชญ์อย่างกว้างขวาง เขียนบท

กวีมากกว่าร้อยบท อายุย่ีสิบเรียบเรียงหนังสือชื่อ 'รวมบทกวีปัจจุบันสมัย'  

และเขียน 'วิจารณ์กวีหลี่ไป๋' ผ่านไปอีกสองปีก็สอบได้จิ้นซื่อ เข้ารับราชการ 

เป็นขุนนาง นับเป็นคนหนุ่มที่โดดเด่น

ย่อมต้องเป็นเช่นน้ัน คนทีพ่ี่สามชืน่ชอบจะเป็นคนธรรมดาสามญัได้หรอื

ทว่าการรับราชการของหลี่ฝูชิงก็ไม่นับว่าราบรื่นนัก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ 

หลี่เทียนฟู่บิดาของเขาจงใจจะหลีกเลี่ยงข้อครหาหรืออย่างไร ผ่านมาหลายปี

จึงยังไม่มีชื่อเขาในรายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเลย
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นี่ล้วนเป็นเร่ืองที่หรูซิ่วเอาสายสืบขององค์ชายสามมาใช้ในงานส่วนตัว 

ให้ช่วยไปสืบข่าวมาให้

เพียงช่ัวครู่ ด้านหลังก็มีเสียงวุ่นวาย หรูซิ่วหันไปเห็นองค์ชายสาม 

เลิกม่านรถม้าขึ้น คอยเหลือบมองไปทางที่หรูซย่าจากไปเป็นครั้งคราว

หรูซิ่วลอบถอนหายใจ

องค์ชายสามผูไ้ม่อาลยัอาวรณ์ต่ออ�านาจและต�าแหน่งกลบัไม่อาจตดัขาด 

ความรูส้กึผกูพันทางใจ และด้วยเหตนุีอ้งค์ชายสามจงึเพ่ิงเลกิเสยีดายความรกั 

ฉันพี่น้อง แม้องค์รัชทายาทจะมีนิสัยใจคอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

ทันใดนั้นเสียงเร่งฝีเท้าก็แว่วดังมาแต่ไกล หรูซิ่วหน้าเครียด คอยจ้องดู 

ไม่ช้าร่างของหรูซย่าก็พุ่งทะยานเข้ามาที่รถม้า หน้าซีดเผือด

หรูซิ่วเกิดหนักใจทันที ดูท่าสถานการณ์จะไม่ดีนัก

'เป็นอย่างไรบ้าง' องค์ชายสามเลิกม่านขึ้นแล้วรีบถาม

'องค์รัชทายาททรงน�าทหารม้ามาจับคนด้วยพระองค์เอง ใต้เท้าหล่ี 

เพิ่งถูกน�าตัวไป...'

'เป็นไปได้อย่างไร' องค์ชายสามตระหนก

หลีเ่ทยีนฟู่มฐีานะเป็นมหาราชบณัฑิต ได้รบัการยกย่องจากฮ่องเต้เสมอมา  

ทว่าบัดน้ีองค์รัชทายาทถึงกับยอมล่วงเกินเขาเพ่ือจับตัวหลี่ฝูชิงเชียวหรือ 

แท้จริงแล้วมีแรงจูงใจชั่วร้ายอันใดซ่อนเร้นไว้กันแน่

'กระหม่อมหมอบอยู่บนหลงัคา มองเหน็ได้อย่างชดัเจน ห้องหนงัสอืของ

ใต้เท้าหลี่ถูกร้ือค้นจนกระจัดกระจาย เจ้าหน้าที่ที่มากับองค์รัชทายาทพูดกัน

ไม่หยุดว่าต้องหาหลักฐานให้ได้ หลี่เทียนฟู่ขัดขวางไม่ได้ก็โกรธจนเป็นลม 

หมดสติ' หรูซย่ารีบบอก 'พวกเรารีบกลับกันก่อนเถอะพ่ะย่ะค่ะ'

องค์ชายสามควบคมุสหีน้าให้เยือกเย็นลง ปล่อยมอืจากม่านไม่พูดอะไร

หรูซิ่วไม่กล้าชักช้า สองมือกระตุกสายบังเหียนอย่างแรง ชั่วพริบตา 

รถม้าก็หายลับตาไปในตรอกข้างๆ

ฝุ่นฟุ้งตลบ ม่านราตรีที่เงียบสงัดราวกับถูกมือคนคว้าขย�าจนยับย่น

ยุ่งเหยิง
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