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"ในเมื่อท่านอัครเสนาบดีชอบก็เลือกคนในจวนของข้าได้ตามใจชอบเลย หรือจะพาพวกนี ้

ร่วมเดินทางกลับเจี้ยนคังทุกคนก็ยังได้"

"อู่หลิงอ๋องช่างใจกว้างเสียจริง เลือกได้ตามใจชอบเชียวหรือ" เซี่ยซูใช้มือหน่ึงแตะขมับ  

นางกวาดตามองสองสามคนตรงหน้าอย่างไม่รีบร้อน "เช่นนั้นข้าคงต้องลองเลือกสักหน่อยแล้ว"

พวกสาวใช้ได้ยินเช่นนั้นก็พากันตื่นเต้น แต่ละคนชม้อยชม้ายชายตา แอบส่งสายตายั่วยวน 

เลือกข้าสิ เลือกข้า!

เว่ยอี้จือเห็นมีถาดลงยาวางอยู่ด้านข้าง เขาก็หยิบขนมขึ้นมาใส่ปาก พอหันมามองอีกครั้ง  

ก็เห็นสายตาเซี่ยซูกวาดผ่านพวกสาวใช้ทีละคนๆ ก่อนที่สุดท้ายจะมาหยุดลงที่ใบหน้าเขา

"ขอเพียงเป็นคนของจวนอู่หลิงอ๋องก็ล้วนเลือกได้ตามใจสินะ?" สายตานางย่ัวเย้า น�า้เสียง

สูงๆ ต�่าๆ หางเสียงตวัดสูงราวกับตะขอเกี่ยว ชวนให้ใจคนฟังเต้นไม่เป็นส�่า

เว่ยอี้จือกลืนขนมลงไปในคอเสียงดังเอื๊อก ยามหวนนึกถึงแขนขาวเนียนของนางยาม 

โน้มล�าคอเขาลงมา ปากคอก็แห้งผาก
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มาต่อกันที่ 'อัครเสนาบดีหญิง 2' ซึ่งเป็นเล่มจบของเรื่องนี้แล้ว โดยตอนท้าย

ของเล่ม 1 จบลงด้วยการต่อสู้อันเข้มข้นระหว่างองค์ชายเก้ากับรัชทายาทเลยนะคะ 

ในเล่มน้ีเซีย่ซทูีส่นับสนุนรัชทายาท และเว่ยอีจ้อืทีส่นับสนุนองค์ชายเก้ายงัคงขบัเคีย่วกนั 

แบบไม่มีใครยอมให้ใครเช่นเดิม

แต่เร่ืองการต่อสู้เกี่ยวกับอ�านาจของราชส�านักก็เป็นเร่ืองหน่ึง เร่ืองของหัวใจ 

ก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง เม่ือพวกเขาคิดจะรักกันก็ต้องพร้อมฝ่าฟันปัญหาอีกมากมาย  

ไม่ว่าจะเร่ืองสงคราม อาชีพของเซีย่ซทูีเ่บือ้งหน้ายงัคงเป็นท่านอคัรเสนาบดทีีย่ิง่ใหญ่ 

สตรีที่มาติดพันเว่ยอี้จือ หรือแม้แต่แม่ของเขาที่ไม่ชอบเซี่ยซูอีก

แม้ในเล่มน้ีจะมีการต่อสู้ทั้งสนามรบและค�าพูดมากมาย แต่ก็ยังมีมุมหวานๆ 

มาท�าให้ท่านนักอ่านกระชุ่มกระชวยหัวใจแน่นอนค่ะ หากอยากรู้แล้วว่าบทสรุป 

เร่ืองราวความรักของต้าซอืหม่าและท่านอคัรเสนาบดจีะเป็นเช่นไรน้ัน เชิญท่านนักอ่าน 

พลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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เลี้ยงดูให้เป็นบุรุษ สืบทอดต�าแหน่งอัครเสนาบดี 

ต่อจากปู่ เป็นคนฉลาด คิดอ่านรอบคอบ

✱ เว่ยอี้จือ  มียศเป็นอู่หลิงอ๋อง ด�ารงต�าแหน่งต้าซือหม่า มีทหาร

ในครอบครองเกือบคร่ึงของต้าจิ้น รูปโฉมภายนอก

เหมือนบัณฑิต แต่ความจริงเป็นนักรบห้าวหาญ

✱ เซี่ยหร่าน  ช่ือรองว่าทุ่ยจี๋ ตามศักดิ์เป็นท่านอาของเซี่ยซู จริงๆ 

ไม่ใช่คนสกุลเซี่ย คอยท�างานให้เซี่ยซู เป็นคนฉลาด

✱ หวนถิง  ญาติของเซี่ยซู นับถือเซี่ยซูเป็นพี่ชาย เป็นคนร่าเริง 

พูดมาก

✱ ซือหม่าหลิน  รัชทายาท นิสัยใจอ่อน ไม่เก่งเรื่องการปกครอง

✱ ซือหม่าถิง  องค์ชายเก้า ลูกรักของฮ่องเต้ มีความสามารถทั้ง 

ด้านบุ๋นและบู๊

✱ มู่ไป๋  คนรับใช้ของเซี่ยซู รักและซื่อสัตย์ต่อสกุลเซี่ยย่ิงชีพ 

ปกป้องผู้เป็นนายด้วยชีวิต

✱ ฉู่เหลียน  ช่ือเดิมคือหู่หยา สหายในวัยเด็กของเซี่ยซู เก่งเร่ือง 

การตีจู้ 
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เทียนหรูอวี้

ยามนีก้องทัพของฉางซาอ๋องยังเดนิทางออกจากเมอืงฉางซามาได้

ไม่ไกลนกั ทว่าเว่ยอีจ้อืกลบัมาถึงเจยีงโจวแล้ว เนือ่งจากเซีย่ซเูขียนจดหมาย 

บอกเขาตั้งแต่แรกว่าให้ลอบเดินทางกลับมาเมืองหลวง

เว่ยอี้จือระดมก�าลังทหารม้าของเมืองอู่หลิงมาห้าหมื่นนาย แล้ว

แบ่งเป็นสามสายเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองเจี้ยนคัง ตัวเขาเองเดินทาง

มากับกองหน้าสุด แต่กองทหารท่ีฉางซาอ๋องจับตามากท่ีสุดกลับเป็น 

กองหลัง ดังน้ันจึงคิดว่าเขายังล้าหลังกว่าตนเอง แต่จริงๆ แล้วเขาใกล้ 

จะถึงเจี้ยนคังแล้ว

ทว่าเขากลับไม่ได้ควบม้าเร็วกลับเมืองหลวง แต่เลือกต้ังค่ายอยู่ท่ี

เจียงโจว จากนั้นจึงสั่งให้กองทหารสวีโจวหนึ่งหมื่นนายไปล้อมและ 

คอยคุ้มกันรอบๆ เมืองหลวง เพ่ือจะได้ประสานก�าลังกันอย่างเข้มแข็ง 

ทั้งกองหน้าและกองหลัง

26
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อัครเสนาบดีหญิง 2

ซอืหม่าถิงเองก็ได้รบัจดหมายทีเ่ว่ยอีจ้อืส่งมาให้แต่แรก ทว่าดจูาก

เวลาแล้วไม่น่าจะรวดเรว็ถึงเพียงน้ี ดงัน้ันพอได้ทราบข่าวจงึประหลาดใจ

อย่างมาก

เว่ยอี้จือพบกับความยากล�าบากในชีวิตมามาก ด้วยเข้าเป็นทหาร

ตัง้แต่ยังอายุน้อย อกีฝ่ายจงึมนิีสยัสขุมุเยือกเย็น หยวนกุ้ยเฟยมกับอกมา

ตลอดว่าเขามีนิสัยหุนหันพลันแล่น จึงให้เขาเรียนรู้จากเว่ยอี้จือให้มาก 

บดัน้ีพอนึกถึงค�าพูดนีข้ึ้นมากท็ัง้ละอายและเศร้าใจ ซือหม่าถิงจงึพยายาม

อดกลั้นโทสะไว้ เลือกที่จะปล่อยเซี่ยซูไปก่อน แล้วตัดสินใจเดินทาง 

ไปหาเว่ยอี้จือด้วยตนเอง

เซ่ียซกัูบหวังจิง้จอืพากันโล่งอก ท้ังสองจงึสัง่ให้ก�าลงัทหารของฝ่าย

ตนเองถอยกลับเข้าไปในเมือง ทั้งสองฝ่ายกลับสู่สภาพคุมเชิงอีกครั้ง

ขณะเดนิทางกลบั หวังจิง้จอืทีน่ั่งอยู่ในรถม้าคนัเดยีวกับเซีย่ซก็ูพูดขึน้ 

อย่างเป็นกังวล "อูห่ลงิอ๋องกลบัมาเมอืงหลวงเช่นน้ีจะต้องให้การสนบัสนนุ

องค์ชายเก้าเป็นแน่ เขามีก�าลังทหารที่น่าเกรงขาม พอจัดการฉางซาอ๋อง

ได้แล้ว รายต่อไปก็คือรัชทายาท"

เซี่ยซูเอาแต่โบกพัดไปมาโดยไม่พูดอะไร

ค่ายทหารของเว่ยอ้ีจือต้ังอยู่ตรงแนวชายป่า กลางคืนเงียบสงบ 

สายลมวสันต์หอบกลิ่นบุปผาสดใหม่หอมระร่ืนเข้าไปในกระโจม เขา 

เอามือไพล่หลังยืนอยู่ในกระโจม มองดูแผนที่ของเจียงโจวเงียบๆ พลาง

วางแผนในใจ

พ้ืนทีแ่ถบนีม้ชีาวบ้านอาศยักันอยู่หนาแน่น หากต้องเปิดฉากสูร้บกัน 
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เทียนหรูอวี้

จริงๆ ย่อมไม่ใช่เรื่องดีแน่

ดีที่สุดคือต้องท�าให้ทหารถอนก�าลังไปโดยไม่ต้องสู้รบ

ซือหม่าถิงเดินอาดๆ เข้ามา ยังไม่ทันพูดอะไร เว่ยอี้จือก็พูดขึ้น 

ทั้งที่ยังไม่หันหน้าไปด้วยซ�้า "องค์ชายทรงบุ่มบ่ามอีกแล้ว"

ขอบตาของซือหม่าถิงแดงเรื่อ "พี่จ้งชิงบอกให้ใจเย็นๆ แต่เสด็จพ่อ

ยังบรรทมไม่ฟื้นเช่นนี้ เสด็จแม่ก็ทรงถูกกักตัวไว้ในวัง ข้าได้รับการถนอม

เลี้ยงดูจากทั้งสองมาตั้งแต่เด็ก จะให้นั่งเฉยโดยไม่ท�าอะไรได้หรือ"

เว่ยอี้จือหันไปผายมือเชิญให้ซือหม่าถิงนั่งลง

"ที่องค์ชายทรงคิดเช่นน้ีก็ไม่ผิดอะไร แต่ง่ายมากที่จะถูกคนน�าไป 

หาประโยชน์ องค์ชายกับรชัทายาททรงชกักระบีม่าจ่อคอกันและกันเช่นนี้  

คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือฉางซาอ๋อง"

ซอืหม่าถิงหวัเราะหยันอย่างเย็นชา "ข้าเองก็รูว่้าเสดจ็อาไม่มเีจตนา

ดี จึงได้เป็นกังวลจนต้องรีบเชิญพี่จ้งชิงกลับมา"

"เช่นนั้นก็ดี กระหม่อมยังคิดว่าองค์ชายทรงเขียนจดหมายเพ่ือ

ตนเองเสยีอกี ทรงคดิปกป้องแผ่นดนิเช่นนีไ้ม่เสยีททีีฝ่่าบาททรงคาดหวัง

ในตวัองค์ชาย" เว่ยอีจ้อืพูดพลางหัวเราะ "โชคดทีีม่จีดหมายจากองค์ชาย 

มิเช่นนั้นมารดากระหม่อมคงไม่ยอมปล่อยให้กระหม่อมกลับมา"

เว่ยอีจ้อืเรยีกฝเูสวยีนมาสัง่การอกีหลายประโยค แล้วหันไปพูดกับ 

ซอืหม่าถิง "องค์ชายประทบัท่ีจวนต้าซอืหม่าชัว่คราวก่อนเถอะ ทรงเฝ้าอยู่ 

นอกก�าแพงวงัทกุวันเช่นนีด้ไูม่ค่อยเหมาะนัก ไทเฮากับกุ้ยเฟยก็คงไม่สบาย 

พระทัยไปด้วย"

ซอืหม่าถิงเชือ่ฟังเว่ยอีจ้อืตลอดมา ท้ังยังเข้าใจว่าเขาได้จดัการทกุสิง่ 
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อัครเสนาบดีหญิง 2

ไว้เรียบร้อยแล้วจึงพยักหน้ารับอย่างโอนอ่อน

เดมิทเีซีย่ซก็ูอยากจะไปพบเว่ยอีจ้อืให้เร็วท่ีสดุ แต่จู่ๆ  ก็เกิดเร่ืองข้ึน

เสียก่อน

มูห่รงเฉาอีอ๋้องขวาของแคว้นถู่อวีหุ้นน�าก�าลงัพลบกุจูโ่จมเข้ามาถึง

หนิงโจวโดยไม่ทันตั้งตัว ทั้งฆ่าคน วางเพลิง และปล้นเสบียง ท�าลาย 

ความสงบสุขที่อุตส่าห์ประคับประคองเอาไว้ได้ไม่กี่ปีมานี้ 

บัดน้ีในราชส�านักก�าลังวุ่นวาย สององค์ชายขัดแย้ง ผู้เป็นอาก็ 

ก�าลังจับจ้องประดุจเสือซุ่ม ท้ังยังมีภัยจากภายนอกเสริมเข้ามา ฮ่องเต้ 

ที่กุมอ�านาจใหญ่ในราชส�านักก็ยังมาประชวรอีก

เซีย่ซอูยู่ในห้องหนงัสอื นางวาดรปูเต่าหลายตวัด้วยความกลดักลุม้ 

สุดท้ายจึงตัดสินใจสั่งการให้คนในวังคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของ

ฮ่องเต้

ได้ข่าวว่าช่วงสองสามวันน้ี ฮ่องเต้ฟ้ืนคนืสติขึน้มาเป็นครัง้คราวแล้ว 

นางคงต้องกลับไปท�าตัวเป็นขุนนางเลวอีกหน

ผ่านไปสามวัน ในท่ีสดุก็ได้ข่าวว่าฮ่องเต้ฟ้ืนแล้ว เซีย่ซรูบีเข้าวงัทนัที

เนื่องจากอาการประชวรของฮ่องเต้ประเดี๋ยวทรงประเดี๋ยวทรุด แม้แต ่

จะผลัดชุดขุนนางก็ยังแทบไม่ทัน

ประตูวังแต่ละแห่งราวกับดูทรุดโทรมไปมาก เซี่ยซูพาคนสนิทท่ี 

ไว้วางใจได้เช่นหวนเผยเซิ่ง เซี่ยหร่าน และเซี่ยจื่อหยวนเร่งรุดเข้าวัง  

แล้วรีบไปยังต�าหนักที่ฮ่องเต้พ�านักอยู่
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เสียงกงกงเห็นคนกลุ่มใหญ่ตรงมาทางนี้ก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดี เขา

จะมุ่งไปหาไทเฮา แต่มู่ไป๋ก็ตรงเข้ามาหยุดเขาไว้เสียก่อน

เวลานีห้มอหลวงก�าลงัให้ฮ่องเต้ดืม่พระโอสถอยู่ พอเห็นอคัรเสนาบด ี

พาคนกลุ่มใหญ่ตรงเข้ามาก็งงงันด้วยมิรู้ต้นสายปลายเหตุ น่าเสียดาย 

เขายังมิทันจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ถูกหิ้วตัวออกไปนอกต�าหนักเสียแล้ว

"ขอถวายบังคมฝ่าบาท"

ทกุคนต่างถวายบงัคมอย่างพร้อมเพรยีง ฮ่องเต้ยังไม่ฟ้ืนคนืสตดินัีก 

พระองค์เพียงทอดร่างพิงกับแท่นบรรทมอย่างอ่อนแรง "ท่านอคัรเสนาบดี

เข้าวังมากลางดึก มีธุระอันใด"

"กระหม่อมมาขอร้องให้ฝ่าบาททรงท�าตามที่ออกพระโอษฐ์ไว้  

ขอทรงพระกรุณาคืนต�าแหน่งลู่ซั่งซูซื่อให้แก่กระหม่อมด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ถลึงตามอง "เจ้าจะบีบให้เราสละบัลลังก์รึ!"

เซีย่ซแูย้มย้ิมงดงามราวกับบปุผาผลบิาน "ฝ่าบาทตรสัหนักไปแล้ว 

พระองค์ออกพระโอษฐ์เองมิใช่หรือว่าให้รองานพระราชพิธีอภิเษกสมรส

ของรัชทายาทผ่านพ้นไปแล้วก็จะทรงคืนต�าแหน่งเดิมให้กระหม่อม"

ฮ่องเต้โกรธเกรีย้วจนใบหน้าซดีขาว พระองค์จ�าต้องใช้มอืกดหน้าอก 

เอาไว้พลางหายใจหอบหนัก

สหีน้าเซีย่ซนูอบน้อมย่ิง "ฝ่าบาททรงอย่าเพ่ิงกริว้เลย ช่วงทีพ่ระองค์

หมดพระสติไปหลายวัน ฮองเฮา รัชทายาท และกุ้ยเฟยล้วนแต่ถูกคน

ปรกัปร�าอย่างไม่เป็นธรรม องค์ชายเก้าทรงถูกคนยยุงให้เปิดศกึสายเลอืด

กับรัชทายาท ฉางซาอ๋องได้ระดมทหารมาก่อการกบฏ แคว้นถู่อว้ีหุน 

ก็บุกโจมตีหนิงโจว ต้าจิ้นเราเกิดความขัดแย้งภายในและภัยคุกคาม 
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จากภายนอก ดงันัน้ขอฝ่าบาทโปรดเข้าพระทัยจติใจอนัภกัดขีองกระหม่อม 

ที่ต้องการท�าเพื่อบ้านเมืองด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ตกตะลึงพรึงเพริด "เหตุใดจึงไม่มีผู้ใดแจ้งเรื่องเหล่านี้ให้เรา

ทราบเลย"

"ฝ่าบาทต้องทรงพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย ไม่อาจมีเรื่องราวมา 

กระทบพระทยัได้ ทีก่ระหม่อมต้องมากราบทูลก็เป็นเพราะหมดหนทางแล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ" เซี่ยซูค่อยๆ ยกมือขึ้นประสาน "ขอฝ่าบาทโปรดพระราชทาน

ตราประจ�าต�าแหน่งลู่ซั่งซูซื่อคืนแก่กระหม่อมด้วยเถิดพ่ะย่ะค่ะ"

ขุนนางท่ีอยู่ในท่ีแห่งน้ันต่างพากันหมอบถวายบังคม "ขอฝ่าบาท

โปรดค�านึงถึงสถานการณ์ใหญ่ด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

"เจ้า..." ฮ่องเต้โมโหจนได้แต่ชี้นิ้วมือไปที่เซี่ยซู แต่กลับพูดอะไร 

ไม่ออกสักค�า

เซี่ยซูมองดูฮ่องเต้ด้วยสีหน้าสงบ "ฮ่องเต้มิอาจตรัสค�าเท็จได้นะ 

พ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ถึงกับนิ่งงันไปครู่หน่ึง แล้วค่อยๆ สงบใจลง เซี่ยซูเพียงแค่

ต้องการอ�านาจเท่าน้ัน มไิด้คิดขายบ้านเมอืง พระองค์ยอมรับปากไปก่อน 

ย่อมถูกต้องด้วยเหตุผล อีกอย่างสภาพของพระองค์ในเวลานี้ก็ไม่เหมาะ

จะกุมอ�านาจไว้จริงๆ

"หึ นับวันอัครเสนาบดีเซี่ยย่ิงดูสมกับเป็นขุนนางใหญ่ขึ้นทุกที" 

ฮ่องเต้กล่าววาจาเสียดสี ก่อนจะมีรับสั่งด้วยเสียงอันดังก้อง "เจ้าหน้าที่ 

น�าตราประจ�าต�าแหน่งลู่ซั่งซูซื่อเข้ามา!"

เสียงกงกงประคองตราประจ�าต�าแหน่งเข้ามาโดยที่มีมู ่ไป๋คอย
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จับตามองอยู่ ฮ่องเต้พลันรู้สึกเหนื่อยอ่อนขึ้นมาอีก

"ฝ่าบาททรงพระปรชีาอย่างย่ิง ขอทรงถนอมพระวรกายด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ได้แต่ทอดสายตามองคนทัง้กลุม่ถอยออกไปนอกฉากกันลม 

พระองค์โกรธเกรี้ยวเสียจนแทบจะหมดสติไปอีกรอบ 

เซี่ยซูออกจากต�าหนักที่ประทับแล้วก็พูดกับหมอหลวง "หากเกิด

อะไรขึ้นกับฝ่าบาท เจ้าต้องรับผิดชอบ"

หมอหลวงถูกขู่จนขวญักระเจงิ เขารบีถลันเข้าห้องไปย้ือพระชนม์ชพี 

ของฮ่องเต้ไว้

ระหว่างทางกลบัจวน เซีย่ซย้ิูมแล้วเอ่ยว่า "ตอนนีม้อี�านาจท่ีแท้จริง

แล้ว ที่ฉางซาอ๋องบอกว่าจะมาก�าจัดขุนนางเลวนั้น จะไปท�าอะไรได้"

วันถัดมาเซีย่ซเูดินทางไปพบเว่ยอ้ีจอืทีเ่จยีงโจว เป็นเพราะระยะทาง 

ไม่ไกลกันมาก นางจึงไม่ได้แจ้งให้เขาทราบก่อนล่วงหน้า

ตอนไปถึงค่ายทหารก็เป็นเวลาบ่ายมากแล้ว ค่ายทหารมีการดูแล

อย่างเข้มงวด ดูเงียบสงบกว่าปกติ

องครักษ์ของจวนอัครเสนาบดีจ�าต้องรออยู่นอกค่าย เซี่ยซูพามู่ไป๋

เดินตามทหารที่มาต้อนรับเข้าไปในกระโจมหลังใหญ่

นางเกล้าผมและสวมหมวกยศสีทอง สวมเสื้อตัวใหญ่สีน�้าเงินเข้ม 

ใบหน้างดงาม ปากแดงตดักับฟันขาว ตลอดทางทีเ่ดินไป ทหารทีพั่กผ่อนกัน 

อยู่นั้นต่างก็จ้องมองไม่วางตา

"เป็นครัง้แรกทีไ่ด้เห็นคนทีร่ปูโฉมหล่อเหลาทดัเทียมอูห่ลงิอ๋องของ

พวกเรา"
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"ใช่แล้ว งดงามปานนี้แม้ไปอยู่ท่ามกลางหญิงสาวก็ยังโดดเด่น  

แต่คงเทียบไม่ได้กับบุตรสาวสกุลมู่หรอก"

เว่ยอี้จือนั่งอยู่หลังโต๊ะก�าลังเขียนอะไรบางอย่าง พู่กันตวัดฉับไว

ราวกับเหินบิน

เซี่ยซูแอบย่องเข้าไปใกล้ ก�าลังจะแกล้งให้ตกใจเล่นก็ได้ยินเขา 

พูดขึ้นมาเรียบๆ ว่า "อะไร นี่คิดจะหลอกให้ข้าตกใจรึ"

"เฮอะ แกล้งคนที่เป็นวรยุทธ์จะไปสนุกอะไร"

เว่ยอี้จือวางพู่กันลงแล้วเงยหน้ามองนาง แววตาเปี ่ยมด้วย 

ความขบขัน ใบหน้ายิ่งดูมีเสน่ห์ขึ้นไปอีก "เหตุใดจู่ๆ จึงได้มา"

เซี่ยซูน่ังลงข้างๆ เขาพลางลูบชายเสื้อไปมา "เร่ืองที่แคว้นถู่อว้ีหุน

มารุกราน เจ้าคิดเห็นเช่นไร"

เว่ยอี้จือแสร้งท�าสีหน้าผิดหวัง "ที่แท้ก็มาด้วยเรื่องนี้"

"ศัตรูน่ากลัวอยู่ตรงหน้า เจ้ายังมีแก่ใจจะมาพูดเล่นอีก"

เว่ยอี้จือน�าสิ่งท่ีเพ่ิงเขียนส่งให้เซี่ยซูอ่าน "ทุกอย่างเตรียมการไว้

พร้อมแล้ว มู่ชงน�าทหารไปรับศึก จางจ้าวกับสวินจ๋ัวผู้ใต้บังคับบัญชาที่

ชาญศกึของข้าก็อยู่ด้วย ชัว่คราวนียั้งต้านทานไว้ได้ไม่มปัีญหา เร่ืองด่วน 

ก็คือต้องแก้ปัญหานี้ก่อน"

เซีย่ซพูยักหน้า "ฉางซาอ๋องไม่น่าไว้วางใจเลย จะกบฏเวลาอืน่ก็ไม่ได้"  

พูดจบแล้วนางก็มีท่าทีตะลึงงัน "ช่างประจวบเหมาะอะไรเช่นนี้"

"ข้าก็รู้สึกว่าประจวบเหมาะเหลือเกิน เจ้าคงจ�าตอนที่มู่หรงเฉา 

เดินทางมาเป็นทูตท่ีต้าจิ้นเราได้ เขาอ้างว่าถูกทหารจิ้นจู่โจมท่ีจิ้นซิง  

ยังบอกว่าจับทหารจิ้นไว้เป็นเชลยและมีอาวุธเป็นหลักฐาน ตอนนั้น 
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ข้าบอกว่าทหารในจิ้นซิงครึ่งหนึ่งเป็นของฉางซาอ๋อง อีกครึ่งเป็นของข้า 

เขาก็ยังมสีหีน้าสงบไม่ลนลานแม้แต่น้อย ราวกับไม่กลัวว่าจะถูกจบัโกหก

ได้อย่างไรอย่างนั้น"

"เจ้าจะบอกว่าเขาสมคบคิดกับฉางซาอ๋องมาแต่แรกแล้ว?"  

เซ่ียซูหวนคดิถึงเรือ่งนีไ้ด้เช่นกัน "สายของฉางซาอ๋องในวงักเ็ป็นหญิงสาว

จากแคว้นถู่อว้ีหุนซึ่งภักดีต่อเขาอย่างมาก ยอมแลกด้วยชีวิตเพ่ือให ้

องค์ชายเก้ากับรัชทายาทผิดพระทัยกัน ที่แท้นางก็ภักดีต่อมู่หรงเฉา 

นี่เอง"

"มน่ิาเล่าพอจะก่อกบฏก็ลงมอืได้ทนัท ีทีแ่ท้ก็เตรยีมการไว้นานแล้ว

นี่เอง" เว่ยอี้จือมองดูเซี่ยซู "เจ้าจะจัดการเช่นไร"

เซี่ยซูก�าลังจะพูด จู่ๆ ก็มีเสียงคุ้นหูดังขึ้นที่นอกกระโจม

"รบกวนอู่หลิงอ๋องแล้ว ข้ายกน�้าแกงมาให้"

เซี่ยซูเงยหน้าขึ้นมองไปก็เห็นสาวน้อยงามอรชรยกถาดเข้ามา  

นางสวมชุดกระโปรงงดงาม ปักปิ่นมุกที่มวยผมอย่างน่ารัก คิ้วเข้ม 

ดวงตาสุกใส ผัดแป้งแต่งหน้าเสียงามพริ้ง

ที่แท้ก็มู่เมี่ยวหรงนี่เอง

เดมิทีไม่คิดว่าจะมผีูอ่ื้นอยู่ในกระโจมด้วย พอมูเ่ม่ียวหรงเงยหน้าข้ึน 

เห็นเซี่ยซู นางก็เกือบจะสะดุดจนท�าน�้าแกงหก

"เจ ้ามาอยู ่ ท่ีนี่ได ้อย่างไร!" มู ่ เมี่ยวหรงพูดจบก็ค่อยรู ้ตัวว ่า 

เสียมารยาท แต่ยังไม่ยอมยอบกายให้ เพียงบอกเสียงห้วนๆ ว่า "คารวะ

ท่านอัครเสนาบดี"

เซี่ยซูกวาดตามองเว่ยอี้จือ "มิน่าเล่า ไม่ได้พบกันช่วงหน่ึง สีหน้า
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ของอู่หลิงอ๋องจึงดูดีขึ้นมาก ที่แท้ก็เป็นเพราะได้ดื่มน�้าแกงบ�ารุงร่างกาย

ทุกวันนี่เอง"

เว่ยอี้จือหันไปขยิบตาให้มู่เมี่ยวหรง บอกให้นางถอยออกไปก่อน 

แต่พอมู่เมี่ยวหรงได้เห็นเซี่ยซูแล้วก็มีท่าทางระแวงขึ้นมาทันที นางแทบ

อยากจะตรงเข้าไปแยกสองคนตรงหน้าให้ออกห่างจากกันสกัสองสามจัง้ 

ด้วยความไม่ยินยอม นอกจากนางจะไม่ออกไปแล้ว ยังยกน�้าแกงเข้าไป

ให้ถึงโต๊ะด้วย

"อู่หลิงอ๋องรีบด่ืมเถิด หากปล่อยให้เย็นชืดจะไม่อร่อย" พูดจบก็ 

หันไปยิ้มแย้มพลางมองดูเซี่ยซู "ท่านอัครเสนาบดีจะรับสักชามหรือไม่"

เซี่ยซูย้ิมจนตาหยี "ข้าไม่ดื่มหรอก อู่หลิงอ๋องสิชอบด่ืม เจ้าเก็บไว ้

ให้เขาเถิด"

เว่ยอ้ีจือบีบนวดขมับ เขาได้แต่พูดออกมาตรงๆ "เมี่ยวหรง เจ้า 

ออกไปเถอะ ข้ามีธุระจะปรึกษากับท่านอัครเสนาบดี"

มู่เมี่ยวหรงช�าเลืองมองเซี่ยซูแล้วออกไปจากกระโจมอย่างไม่ค่อย

เต็มใจนัก

เซี่ยซูได้ยินเว่ยอี้จือเรียกขานมู่เมี่ยวหรงอย่างสนิทสนมเช่นน้ัน  

นางกย้ิ็มแล้วเอ่ยว่า "จ้งชงิเพ่ิงกลบัอูห่ลงิได้ไม่นานนกั พอกลบัมาอกีครัง้ 

ข้างกายก็มีคนสนิทเพิ่มขึ้นมาอีกคนเชียวหรือ"

เว่ยอี้จือถอนหายใจ "อย่าได้พูดเช่นน้ันเลย นี่เป็นเพราะนาง 

เดินทางจากหนิงโจวจะมาเย่ียมญาติที่เจี้ยนคัง ระหว่างทางผ่านอู่หลิง

พอดี จึงแวะมาคารวะทีจ่วนข้าตามมารยาท เพราะตระกูลข้ากบัตระกูล 

ของนางมีสายสัมพันธ์กัน ท่านแม่จึงชวนให้นางอยู่ค้างแรมเสียหลายวัน 
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ภายหลังได้ยินว่านางจะไปเจี้ยนคังจึงให้นางเดินทางมาพร้อมข้า"

เซีย่ซหูวัเราะฮ่าๆ "ดีจรงิ เดินทางอย่างเปล่าเปล่ียว มสีาวงามราวกับ

บุปผาอยู่ข้างกายสักคนเช่นนี้น่าเพลิดเพลินใจไม่น้อย"

เว่ยอี้จือพลันถลึงตาจ้องมองเซี่ยซู สีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

เซี่ยซูเหลือบตามองเขา "ข้าคิดว่าจะไปเตือนให้รัชทายาทกับ 

องค์ชายเก้าทรงวางความแค้นต่อกันลงก่อน แล้วจะไปเจรจากับฉางซาอ๋อง  

รอให้สถานการณ์มัน่คง ค่อยน�าทหารไปโจมตแีคว้นถู่อว้ีหนุให้ถอยร่นไป 

อู่หลิงอ๋องมีความเห็นเช่นไร"

เว่ยอีจ้อืจ�าต้องควบคุมอารมณ์เอาไว้ ขณะท่ีก�าลงัจะตอบ มูเ่มีย่วหรง 

ก็กลับเข้ามาอีกครั้ง

"เมื่อครู่ข้าลืมถามอู่หลิงอ๋อง เย็นนี้ท่านอยากจะกินอะไร"

เว่ยอี้จือมีสีหน้าอับจนปัญญาย่ิง "เร่ืองพวกนี้มีฝ่ายพลาธิการคอย

ดูแลอยู่ เจ้าไม่ต้องท�าเองหรอก"

มู่เมี่ยวหรงยังจะพูดอะไรอีก แต่เว่ยอี้จือรีบโบกมือท�าท่าให้นาง 

ออกไป

เซี่ยซูเม้มปากแน่น

เว่ยอี้จือพูดต่อ "วิธีที่เจ้าบอกมาเมื่อครู่ก็ดีอยู่ แต่ข้ากังวลว่า 

ฉางซาอ๋องจะไม่ยอมมาเจรจากับสององค์ชายน่ีสิ อีกอย่างองค์ชายเก้า

ทรงยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่..."

มู ่เมี่ ยวหรงนอกจากไม่เดินออกไปยัง เดิน เข้ามาใกล ้อี ก  

"ท่านอัครเสนาบดีคิดจะอยู่ที่นี่อีกนานเท่าใด อยากจะลองชิมฝีมือ 

เมี่ยวหรงหรือไม่"
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เว่ยอี้จือถึงกับหัวเราะไม่ได้ร�่าไห้ไม่ออก

เซี่ยซูหันไปย้ิมให้มู่เมี่ยวหรงอย่างอ่อนโยน "ย่อมต้องอยากลอง  

ในเมือ่มูเ่มีย่วหรงมใีจกระตือรอืร้นเช่นนี ้มสิูไ้ปพักทีจ่วนข้าสกัสองสามวัน 

ข้าจะได้มีลาภปากด้วย"

มู่เมี่ยวหรงตะลึงงัน "หา? ไม่...ไม่สิ ขอบคุณท่านอัครเสนาบด ี

เหลือเกิน แต่ข้าไม่ไป"

"อย่าปฏิเสธเลย เมือ่ครูเ่พ่ิงจะตกลงกันเป็นมัน่เหมาะเองนี"่ ว่าแล้ว

เซีย่ซูกห็นัไปสัง่มูไ่ป๋ "ไปช่วยคุณหนูมูเ่ก็บข้าวของเถดิ พานางไปท่ีจวนข้า"

เว่ยอีจ้อืคอยมองเซีย่ซจูดัการเรือ่งนีด้้วยความพึงพอใจย่ิง หากมใิช่

เพราะเซียงฮูหยินยื่นข้อบังคับให้เขาต้องพามู่เมี่ยวหรงไปด้วยเท่านั้น 

จึงจะยอมให้กลับ เขาก็คงไม่พาหญิงสาวเข้ามาในค่ายทหารด้วยแน่

มู ่เมี่ยวหรงกลับไม่ยอมง่ายๆ นางไม่ยอมเดินออกไปกับมู ่ไป๋  

"เซียงฮูหยินรับปากข้าแล้วว่าข้าสามารถไปกับอู่หลิงอ๋องได้ทุกที่ ไม่ว่า

ยามใดก็ได้ทั้งนั้น ท่านอัครเสนาบดีไม่มีสิทธ์ิมายุ่งกับเร่ืองในครอบครัว 

ผู้อื่น"

เซ่ียซูเลิกคิ้วพลางหันไปหาเว่ยอี้จือ "ท่ีแท้นี่ก็เป็นเร่ืองในสกุลเว่ย

ของพวกเจ้า"

เว่ยอี้จือกระแอมกระไอ

"ช่างมันเถอะ ทว่าวันนี้ข้ากับอู่หลิงอ๋องมีธุระส�าคัญต้องปรึกษากัน

จรงิๆ หากคณุหนูมูเ่อาแต่เข้าออกอยู่เช่นน้ี หากเร่ืองน้ีแพร่งพรายออกไป

ในภายหลัง เจ้าต้องรับผิดชอบนะ เจ้าอยากจะแบกรับเรื่องนี้หรือ" เซี่ยซู

เอ่ยขึ้น

Page ��������������� 2.indd   18 30/1/2563 BE   15:00



19

เทียนหรูอวี้

เว่ยอี้จือพยักหน้า "ท่านอัครเสนาบดีพูดมาก็ถูก นี่เป็นธุระที่ส�าคัญ

ยิ่งยวด"

มู่เมี่ยวหรงรู้สึกน้อยใจจึงเบะปากแล้วหันหลังว่ิงออกไป มู่ไป๋รีบ 

วิ่งตามไปทันที

ในกระโจมกลบัคนืสูค่วามสงบสขุ เซีย่ซจูงึหนัไปผายมอืให้เว่ยอีจ้อื 

"เจ้าพูดต่อเถอะ"

เว่ยอ้ีจอืได้แต่กลัน้ย้ิมให้เซีย่ซทูีก่�าลงัตหีน้าเครยีด "ข้าว่าฉางซาอ๋อง

คงไม่ตอบรับที่จะเจรจากับองค์ชายทั้งสอง แต่ที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผล  

ท�าตามเช่นนี้สิ ทางองค์ชายเก้าให้ข้าไปเกล้ียกล่อม ทางรัชทายาทก็ 

ยกให้เจ้าจัดการ หาโอกาสให้สองพ่ีน้องได้พบหน้าพูดคุยกันให้ชัดเจน 

พวกเขาทั้งสองต่างก็เป็นคนที่มีเหตุมีผล คงไม่ถึงกับไม่รู้หนักเบาหรอก"

"ก็ได้ เช่นนั้นก็จัดการตามนี้" เซี่ยซูพูดจบก็ลุกขึ้นจะออกไป

เว่ยอี้จือเอื้อมมือไปรั้งตัวนางไว้ "เจ้าจะไปแล้วหรือ"

"ไม่ไปได้หรือ" นางเหลือบมองชามน�้าแกงบนโต๊ะ "น�้าแกงเย็นชืด

หมดแล้ว เจ้ายังไม่รบีด่ืมอกี อย่าท�าให้นางเสียใจทีอ่ตุส่าห์ตัง้ใจท�าให้เลย"

"อืม...จะว่าไปก็ถูก" เว่ยอี้จือปล่อยมือ เขายกชามน�้าแกงขึ้นมาดื่ม

อย่างเสียมิได้

เซี่ยซูเดินออกจากกระโจมด้วยสีหน้าเย็นชา 

เว่ยอี้จือวางชามลง เขาหัวเราะเสียงทุ้มต�่าพลางลุกขึ้น เดินตาม 

ออกไปนอกกระโจมทันที "ท่านอัครเสนาบดีช้าก่อน ข้าจะตามกลับไป

เจี้ยนคังด้วยกันเลย"

เซี่ยซูยังคงท�าหน้ามุ่ย "แล้วแต่อู่หลิงอ๋องเถอะ"
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มู่เมี่ยวหรงมาถึงจวนอัครเสนาบดีก่อน สีหน้านางบูดบึ้งไม่ยินดี  

พอมูไ่ป๋เดินตามมาข้างหลงัถามนางว่าคดิจะท�าอะไรให้ท่านอคัรเสนาบดกิีน  

นางก็โกรธเสียจนเอาแต่กระทืบเท้า

"ไม่ท�าอะไรทั้งนั้นแหละ!"

มู่ไป๋ถูจมูกไปมาพลางบ่นพึมพ�าเบาๆ "ไม่ท�าก็ไม่ท�าสิ พวกข้า 

จวนอัครเสนาบดีจะไม่มีอะไรกินเชียวหรือ เฮอะ!"

เซีย่ซกัูบเว่ยอ้ีจอืควบม้ากลบัไปเจีย้นคงั ทัง้สองไม่มโีอกาสได้พูดคยุ 

อะไรกันระหว่างทาง พอเข้าเมอืงแล้วก็แยกกันไปสองทาง ทางหนึง่เข้าวงั 

ไปพบรัชทายาท อีกทางกลับไปเกลี้ยกล่อมองค์ชายเก้าที่จวนต้าซือหม่า

ก่อนจะแยกจากกันน้ัน เดิมทีเว่ยอี้จืออยากจะพูดอะไรกับเซี่ยซู

เป็นการส่วนตัวสักหน่อย ใครจะคาดคิดว่าจู ่ๆ หวังจิ้งจือจะตามมา  

พอพบหน้าก็รีบบอกว่า "ท่านอัครเสนาบดีมาได้เสียที ข้ารออยู่นานแล้ว" 

พูดจบเขาก็หันมาค�านบัเว่ยอ้ีจอื แต่ก็ท�าไปอย่างเร่งรบี จากน้ันก็หันไปพูด 

กับเซี่ยซู ขอให้อีกฝ่ายนั่งรถม้าคันเดียวกับเขา

เซี่ยซูไม่คิดปฏิเสธ นางเดินอาดๆ ตามเขาไปขึ้นรถม้าทันที

เว่ยอีจ้อืมองดสูองคนน้ันพูดคุยกนัอย่างสนทิสนมก็มสีหีน้าไม่ค่อย

พอใจ

ฝเูสวียนถอยห่างออกมาระยะหนึง่ ในใจยังรู้สกึแปลกพิกล ก่อนหน้าน้ี 

จวิ้นอ๋องยังดูร่าเริงอยู่แท้ๆ นี่นา

หวังจิ้งจือรีบมาหาเซี่ยซูก็เพราะความเคลื่อนไหวของฉางซาอ๋อง
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เปลี่ยนแปลงไป อีกฝ่ายไม่ได้มุ ่งตรงมาท่ีเจี้ยนคังตามแผนท่ีวางไว้  

แต่กลับยกก�าลังลงใต้เข้าโจมตีเมืองหนานคังแทน บัดน้ียกทัพประชิด

ก�าแพงเมืองจิ้นอันแล้ว หากบุกยึดได้เมื่อใดเขาก็จะสามารถวกกลับมา 

ยังเจียงโจว แล้วมาถึงเจี้ยนคังอีกครั้งผ่านทางไคว่จี

หวังจิ้งจือกล่าวว่า "ท่ีผ่านมาฉางซาอ๋องลงมือท�าทุกสิ่งด้วยความ

เงียบเชียบ ยากจะคาดเดาความคิด จู่ๆ เปลี่ยนแผนไปเช่นนี้จะต้องเป็น

เพราะทราบข่าวว่าอู่หลิงอ๋องตั้งทัพอยู่ที่เจียงโจวแล้วแน่"

เซี่ยซูเคาะพัดจีบกับฝ่ามือ "ก�าลังทหารของสวีโจวคุ ้มกันอยู ่

นอกเมืองหลวง ฉางซาอ๋องจะต้องรักษาก�าลังไว้เพ่ือรับมือพวกเขาแน่  

จึงได้วางแผนเดินทางอ้อมเช่นนี้ ข้าปรึกษากับอู่หลิงอ๋องแล้ว ต้องไป 

เกลี้ยกล่อมรัชทายาทกับองค์ชายเก้าให้ร่วมมือกันตีข้าศึกให้ถอยร่น"

สีหน้าหวังจิ้งจือยังเต็มไปด้วยความกังวล "รัชทายาทน้ันอ่อนโยน 

แต่ก็เป็นคนขี้ระแวง เห็นจะเกลี้ยกล่อมไม่ได้ง่ายๆ"

"ก็ต้องลองกันแล้วล่ะ"

ภายในต�าหนักบูรพา ซือหม่าหลินนอนตะแคงอยู่บนตั่ง ท่าทาง 

ดูหดหู่ สีหน้าเป็นกังวล

เซี่ยซูกับหวังจิ้งจือทยอยกันเดินตามนางก�านัลเข้าไป เม่ือเห็น 

คนที่อยู่ข้างในเป็นเช่นนี้ก็รู้สึกว่าไม่ดีแน่

หวังลัว่ซิว่น่ังอยู่ข้างตัง่สวมชดุชาววงัอย่างสง่างาม มวยผมท่ีเกล้าสงู 

ขับให้ใบหน้าอันงดงามอยู่แต่เดิมยิ่งเลิศล�้าขึ้นไปอีก

เซีย่ซเูข้าไปค�านบั หวังลัว่ซิว่ลกุข้ึนค�านบัตอบ แล้วลอบมองกลับมา
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แวบหนึ่ง

ซือหม่าหลินลุกขึ้นจากตั่งมานั่ง พอเห็นเซี่ยซูก็ถอนหายใจ "วันนี้

อัครเสนาบดีมาถึงที่นี่ เป็นเพราะน้องเก้ามีความเคลื่อนไหวอะไรอีก 

ใช่หรือไม่"

เซี่ยซูส่ายหน้า "องค์ชายเก้ายังไม่ถึงกับจะบุกโจมตีต�าหนักบูรพา

ง่ายๆ หรอกพ่ะย่ะค่ะ รัชทายาทวางพระทัยได้" นางหันไปขยิบตาให ้

หวังจิง้จือให้เขาเล่าแผนการต่อ อย่างไรเสยีก็เป็นครอบครวัเดยีวกันแล้ว 

น่าจะพูดจากันง่ายกว่า

หวังจิง้จอืเล่าผลการหารอืระหว่างเซีย่ซกัูบเว่ยอีจ้อืให้ซอืหม่าหลนิฟัง  

ทว่ากลับเห็นเขามีท่าทีลังเล "น้องเก้าจะยอมหรือ"

เซี่ยซูจึงเอ่ยโน้มน้าว "รัชทายาทเป็นพ่ีใหญ่ หากรัชทายาทเป็น 

ผู้ออกปากเอง องค์ชายเก้าต้องทรงยอมแน่พ่ะย่ะค่ะ"

หวังจิ้ งจือพยักหน ้า "ที่ท ่านอัครเสนาบดีพูดมาก็มี เหตุผล  

องค์ชายเก้าเองก็ทรงเป็นห่วงฝ่าบาทกับกุ้ยเฟยจึงถูกคนยุแยง มิเช่นนั้น

คงไม่เลอะเลือนถึงขั้นนี้"

"เช่นนั้น...ทางด้านฉางซาอ๋องเล่า"

เซี่ยซูเม้มปากพลางโบกพัดจีบไปมา

หวังลั่วซิ่วมองดูเซี่ยซูกับพ่ีชาย จู่ๆ ก็เอ่ยข้ึนว่า "ให้ข้าพูดคุยกับ

รัชทายาทสักหน่อยเถิด"

เซี่ยซูกับหวังจิ้งจือหันมามองหน้ากันแล้วถอยออกไปจากต�าหนัก

ประตูต�าหนักปิดลง หวังลั่วซิ่วจึงเดินไปอยู่ข้างกายรัชทายาทแล้ว

กุมมอืเขาไว้ "ในคืนนัน้ทีพ่วกเราอภิเษกกัน ท่านสาบานไว้แล้วมใิช่หรือว่า 
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จะปกป้องลั่วซิ่วไปชั่วชีวิต บัดน้ีศัตรูน่ากลัวมาอยู่ต่อหน้าแล้ว ท่านจะ 

มัวแต่หวาดกลัวอยู่หรือ"

ซือหม่าหลินตะลึงงัน เขามีสีหน้าละอายใจ "เจ้าพูดก็ถูก ข้าเป็น

รัชทายาทแห่งแคว้นน้ี บัดนี้เสด็จพ่อนอนซม แผ่นดินสุ่มเส่ียงจะพินาศ 

จะมามัวหดหัวเอาแต่กลัวอยู่เช่นนี้ได้อย่างไร"

หวังลั่วซิ่วกระถดร่างเข้าไปในอ้อมอกซือหม่าหลิน "วางใจเถอะ  

ไม่ว่าอย่างไรลั่วซิ่วก็จะขออยู่ร่วมกับท่านเสมอ...ไม่ว่าก้าวหน้าหรือ

ถดถอย"

ซือหม่าหลินโอบกอดหวังลั่วซิ่วไว้แน่นแล้วพยักหน้า

ทางด้านซือหม่าถิงเองก็ไม่ได้ง่ายดายนัก เว่ยอี้จือเกลี้ยกล่อม 

อยู่นาน แต่เขาก็ยังนึกคลางแคลงใจ "ฉางซาอ๋องกับรัชทายาทสนิทสนมกัน  

ใครรับรองได้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ร่วมมือกัน"

"กระหม่อมขอรับรองเอง"

เว่ยอี้จือกับซือหม่าถิงเงยหน้าหันไปมองทางประตูพร้อมกันทันที 

เซี่ยซูก�าลังเข้ามาโดยมีฝูเสวียนพามา

"ขุนนางเจ้าเล่ห์เช่นเจ้ามาที่นี่ด้วยเหตุใดกัน!" ซือหม่าถิงตบโต๊ะ

พลางผุดลุกขึ้นยืน

ใบหน้าเซี่ยซูประดับด ้วยรอยย้ิม "ก็มาพูดให้องค ์ชายเก ้า 

วางพระทัยน่ะพ่ะย่ะค่ะ แม้แต่รัชทายาทก็ทรงตอบรับแล้วว่าจะช่วยกัน 

ต้านฉางซาอ๋อง มีเพียงพระองค์ที่ยังทรงสงสัยในตัวรัชทายาทอยู่"

"อะไรนะ รัชทายาทตอบรับแล้วหรือ!"
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"พ่ะย่ะค่ะ อีกไม่ช้ารัชทายาทก็จะเสด็จมาถึงแล้ว กระหม่อม 

ล่วงหน้ามาดูก่อนว่าองค์ชายจะตรัสว่าอย่างไร แต่ดูท่าทางแล้ว  

องค์ชายก็ไม่เหมือนคนที่มีสายตายาวไกลอย่างที่เขาว่ากันมาเลย"

ซือหม่าถิงถูกเซี่ยซูยั่วยุ เขาก็นั่งกลับลงไปด้วยความฉุนเฉียว

ไม่นานนัก ซือหม่าหลินกับหวังจิ้งจือก็มาถึงพร้อมกัน โดย 

ซือหม่าหลินจงใจสวมชุดขุนนางมาเป็นพิเศษ ท่าทางเขาดูสุขุมย่ิง  

หลังจากสาวเท้าเร็วๆ เข้ามาในห้องโถงแล้วก็เห็นซือหม่าถิง จึงพูด 

อย่างละอายใจว่า "น้องเก้า หากข้าได้ออกหน้ามาพูดกับเจ้าให้รู้เรื่อง 

แต่เนิ่นๆ ก็คงไม่เกิดเรื่องลุกลามมาถึงขั้นนี้ นี่ถือเป็นความผิดของข้าเอง 

บัดน้ีเกิดความวุ่นวายภายในและยังมีภัยคุกคามจากภายนอกด้วย  

พวกเราพี่น้องหยุดขัดแย้งกันเองได้แล้วกระมัง"

ซอืหม่าถิงท�าเสยีงเยาะหยัน "เรือ่งอืน่ใดล้วนระงบัไว้ก่อนได้ชัว่คราว 

กลัวก็แต่สัมพันธ์แนบแน่นระหว่างเสด็จพ่ีกับเสด็จอา ถึงตอนนั้นจริงๆ 

ท่านคงลงมือจัดการไม่ลงกระมัง"

"ต่อให้ข้ากับเสด็จอาจะสนิทสนมกันเพียงใด แต่ข้าก็แยกแยะได้ว่า

คุณธรรมคืออะไร"

สีหน้าซือหม่าถิงค่อยดีขึ้นบ้าง

เซี่ยซูจึงถือโอกาสเอ่ยแทรกขึ้น "พ่ีน้องแม้มีทะเลาะเบาะแว้งแต ่

ก็ร่วมใจต้านภัยจากคนนอกได้ องค์ชายท้ังสองทรงร่วมแรงร่วมใจกัน 

เช่นนี้ ฝ่าบาทคงพอพระทัยมากแน่พ่ะย่ะค่ะ"

ซอืหม่าถิงหวนนกึถึงฮ่องเต้ สดุท้ายก็รูส้กึสะเทอืนใจ เขาหันไปมอง

เว่ยอี้จือ ฝ่ายหลังก็พยักหน้าให้เขา
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"เช่นนั้นก็ดี ข้ากับรัชทายาทจะเข้าวังด้วยกัน...ไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อ"

ซือหม่าหลินยินดียิ่ง เขาถึงกับเดินน�าหน้าไป

หวังจิ้งจือติดตามสององค์ชายเข้าวัง เดิมทีเซี่ยซูก็คิดว่าจะไปด้วย 

แต่เว่ยอี้จือห้ามเอาไว้

สีหน้าเขาเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับถือโอกาสสอดมือเข้ามาใน 

ชายแขนเสื้อกว้างพลางกุมมือนางไว้ "กว่าข้าจะได้กลับมาไม่ง่ายเลย  

ยากจะหาโอกาสได้อยู่กันตามล�าพัง ทว่าเจ้ากลับท�าหึงหวง แล้วจู่ๆ  

ก็ถูกหวังจิ้งจือลากตัวไปเสียอย่างนั้น"

"ข้าไปท�าหึงหวงเมื่อใดกัน" เซี่ยซูตีสีหน้าขรึม

เว่ยอ้ีจือช�าเลืองมองนอกห้องทีหน่ึงแล้วรวบตัวนางมากอดไว้ที ่

หลังประตู

พอเซี่ยซูด้ินหนีไม่ได้ นางก็ย้ิมแล้วเอ่ยว่า "เหตุใดข้าจึงรู้สึกว่า 

คนที่หึงหวงคือเจ้าต่างหากเล่า"

เว่ยอี้จืออมยิ้มแล้วพยักหน้า "ใช่สิ ข้าไม่ปฏิเสธเหมือนเจ้าหรอก"

เซี่ยซูกลอกตาใส่เขา

พอฮ่องเต้ฟ้ืนสตคินืมาแล้วเห็นรชัทายาทกับองค์ชายเก้ามาคกุเข่า

อยู่ข้างแท่นบรรทม แสดงความมุ่งมาดว่าจะร่วมกันต่อต้านฉางซาอ๋อง 

พระองค์ก็สะเทือนใจจนขอบตาร้อนผ่าว

"นกึไม่ถึงว่าเราจะถกูน้องชายแท้ๆ ก่อการกบฏ บดันีไ้ด้เห็นพวกเจ้า

สองคนพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนี้ เราก็พอใจมาก"

เมือ่เป็นเช่นนีฮ่้องเต้ก็ย่ิงรกัใคร่ซอืหม่าถิงและไร้อคตกัิบซอืหม่าหลิน  
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รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาก

วันถัดมาเซีย่ซจูงึสัง่ให้หวังจิง้จอืร่างราชโองการประกาศให้ฉางซาอ๋อง 

ยอมจ�านนเสียในนามของรัชทายาท ทั้งยังส่ังให้อู่หลิงอ๋องระดมก�าลัง 

สกัดหลงัเอาไว้ หากฉางซาอ๋องไม่โอนอ่อนตามราชโองการก็ให้เคล่ือนก�าลัง 

ได้ทันที

ทพัของฉางซาอ๋องหยุดอยูท่ี่เมอืงจิน้อนั ยามน้ียังคงไร้ค�าตอบกลบัมา 

ชั่วคราว แต่จู่ๆ ก็มีข่าวร้ายมาจากการศึกที่หนิงโจว

หวนถิงก�าลงัน่ังร�า่สรุากับพวกลกูหลานชนช้ันสูงหลายคน เขาหันไป 

เห็นสาวงามเดินผ่านมาที่นอกหน้าต่าง สุราที่ถือไว้ในมือเขาก็ถึงกับ

กระฉอกออกมามากกว่าครึ่ง

รอยย้ิมชวนหลงใหล ดวงตางดงามจบัใจ เป็นหญิงสาวท่ีสะสวยท่ีสดุ 

เท่าที่เขาเคยพบพานมาในชั่วชีวิตนี้

เหล่าสหายต่างพากันกระทุง้กันไปมาพลางหวัเราะเสยีงดงั กระน้ัน

เขาก็ยังไม่อาจละสายตาจากนางได้ ทันใดน้ันกเ็หน็ว่ามูไ่ป๋ก�าลงัเดนิตาม

สาวงามผู้นั้นมา ในใจเขายินดียิ่ง รีบปราดเข้าไปหาทันที

มูไ่ป๋น�าคนหลายคนคอยตามคุม้กันมูเ่มีย่วหรง จู่ๆ  ถูกคนมาดึงแขนไว้ 

เช่นนีเ้ขาจึงหนัขวับไปมอง เมือ่เห็นเป็นคณุชายหวน เขาจงึรบีค้อมค�านบั

หวนถิงเอาเงนิยัดใส่มอืมูไ่ป๋พลางย้ิมอย่างมเีลศนัย "มูไ่ป๋ สาวงามผูน้ี ้

เป็นใครกัน"

"อ้อ เป็นลูกสาวคนสุดท้องของมู่ชงผู้ว่าการมณฑลหนิงโจว ตอนนี้
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มาเป็นแขกของจวนอัครเสนาบดีขอรับ"

หวนถิงมีสีหน้านิ่งขึง "อ้อ..."

ดแูล้วพ่ีชายผูซ้ึง่เหมาหมดไม่ว่าบรุษุหรอืสตรีจะมคีนในดวงใจคนใหม่  

เฮ้อ ข้าคงหมดสิทธิ์เสียแล้ว

หวนถิงก�าลังจะเดินกลับไปด้วยท่าทางท่ีเซื่องซึม จู่ๆ ก็มีม้าเร็ว 

ห้อตะบึงมาแล้วหยุดกึกลงตรงหน้ามู่เมี่ยวหรง พอลงจากหลังม้าแล้วก็

กล่าวรายงาน "ท่านอัครเสนาบดีขอเชญิคณุหนูมูก่ลบัไปท่ีจวน มข่ีาวด่วน 

ส่งมาจากทางหนิงโจว ข่าวนี้เกี่ยวข้องกับบิดาของคุณหนูขอรับ"

มู่เมี่ยวหรงท�าเสียงเหยียด "มีอะไรก็ว่ามาเถิด ข้ายังไม่อยากพบ 

หน้าเขา"

สองข้างทางมีสายตาลอบมองมู่เมี่ยวหรงอยู่ไม่น้อย อ่านสายตา

ของคนท่ีผ่านไปมาได้ว่า นางผู้นี้เป็นใครกัน กล้ามาท�าท่าหยามเกียรติ

อัครเสนาบดีของพวกเรา!

คนท่ีมาหน้าเจื่อนไป เขาลังเลอยู่นานแล้วจึงเอ่ยว่า "ผู ้ว่าการ 

มณฑลหนิงโจวถูกสังหารในสนามรบ สิ้นชีพแล้วขอรับ"

มู่เมี่ยวหรงตะลึงงัน ใบหน้านางเผือดสีไปทันใด ของในมือถึงกับ 

ร่วงหล่นลงพื้น จู่ๆ ร่างก็โอนเอนไปมาแล้วเป็นลมล้มพับ

หวนถิงถลนัเข้าไปประคองมูเ่มีย่วหรงไว้ได้ทนั แต่พอถูกคนรอบข้าง

มองมาก็รูส้กึเก้อเขินอยู่บ้าง เขาจงึอุม้นางข้ึนมาแล้วพูดกับมูไ่ป๋ "ข้าจะไป

ส่งนางกลับจวนอัครเสนาบดีเอง"

กลับถึงจวนอัครเสนาบดี มู่เมี่ยวหรงก็ไร้ซึ่งความร่าเริงเฉกเช่นท่ี 
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เคยเป็น พอตื่นแล้วก็ได้แต่เช็ดน�้าตาป้อยๆ ไม่ยอมกินข้าวกินปลา  

ตั้งแต่ยังเล็กนางได้รับการพะเน้าพะนอเอาใจจากบิดามาโดยตลอด  

ไหนเลยจะรับเรื่องที่น่าตกใจเช่นนี้ได้

เซี่ยซูปลอบอยู่นาน ทว่ามู่เมี่ยวหรงกลับไม่สนใจไยดีแม้แต่น้อย  

มีแต่ผ่ายผอมซีดเซียวลงทุกวัน

ถึงตอนน้ีเว่ยอี้จือก็เคลื่อนก�าลังมาประชิดก�าแพงเมืองหลวงแล้ว 

เซี่ยซูก�าลังลังเลอยู่ว่าจะให้เขารับตัวมู่เมี่ยวหรงไปอยู่ที่จวนต้าซือหม่า 

ดีหรือไม่ อย่างไรเสียเขาก็เป็นคนพานางมา จะว่าไปแล้วนางก็มาเป็น 

แขกที่จวนอัครเสนาบดีแค่ชั่วคราวเท่านั้น

ไม่ต้องให้เซี่ยซูออกปาก เว่ยอี้จือก็มาด้วยตนเอง แม้ว่ามู่ชงมิได ้

เป็นญาติสายตรงของเขา แต่ก็เคยได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมา  

เขาย่อมต้องมาแสดงความอาลัย

เว่ยอ้ีจือมาอย่างเร่งรีบจนมิทันได้ถอดเกราะ มือยังถือกระบี่อยู่ 

ด้วยซ�้า เขารีบเดินทางมาไม่หยุด

มู่ไป๋พาเขาไปยังเรือนท่ีพักของมู่เมี่ยวหรง เซี่ยซูเองก็อยู่ที่นั่นด้วย 

เมื่อเห็นเขามาแล้ว นางเพิ่งลุกขึ้นเพื่อจะพูดอะไรบางอย่าง มู่เมี่ยวหรงที่

ก�าลงัหลัง่น�า้ตาเงียบๆ ก็ราวกับได้พบญาติ ร้องไห้โฮออกมาแล้วตรงเข้าสู่ 

อ้อมกอดเว่ยอี้จือทันที

เซี่ยซูเม้มปากแล้วนั่งกลับลงไป จากนั้นจึงโบกมือให้มู่ไป๋ออกไป

เว่ยอี้จือค่อยๆ ผลักมู่เมี่ยวหรงออก "ข้าเสียใจกับความสูญเสีย 

ของเจ้าด้วย บิดาเจ้าสละชีพเพ่ือบ้านเมือง นับเป็นวีรบุรุษ เจ้าเป็นบุตรี

ของวีรบุรุษ ควรต้องเข้มแข็ง"
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มู่เมี่ยวหรงจึงไม่ร้องไห้แล้ว ได้แต่สะอื้นไห้ปล่อยให้เขาประคอง 

ไปนั่งลง

เซีย่ซไูม่ทราบจะพูดอะไรดี นางอตุส่าห์พูดมาหลายวนัก็ยังไม่ได้ผล

เท่าเว่ยอี้จือเอ่ยประโยคนี้เพียงประโยคเดียว

เว ่ยอี้จือปลอบมู ่ เมี่ยวหรงจนสงบลงได้แล้วก็ขอตัวลากลับ  

"ในค่ายทหารข้ายังมีเรื่องส�าคัญต้องกลับไปจัดการ หาเวลาว่าง 

ได้เมื่อไรจะกลับมาเยี่ยมเจ้า"

เขาหันไปพยักหน้าให้เซี่ยซูแล้วหันหลังเดินออกไป

เซี่ยซูเห็นมู่เมี่ยวหรงไม่เป็นอะไรแล้วนางก็ลุกขึ้นกล่าวลา

นางเดินไปตามทาง ตอนท่ีก�าลังจะเลี้ยวตรงหัวมุมโถงทางเดิน 

ก็เห็นเว่ยอี้จือยืนอยู่ตรงนั้น

"เจ้าออกไปแล้วมิใช่หรือ"

"พบหน้าเจ้าก่อนค่อยไป"

"เมื่อครู่เจ้าก็พบหน้าข้าแล้วนี่"

เว่ยอี้จือเดินเข้าไปหาเซี่ยซูอีกสองสามก้าว ก่อนจะย้ิมแล้วเดินไป

พร้อมกับนาง

เซี่ยซูบอกว่า "อู่หลิงอ๋องรีบกลับค่ายเถอะ"

เว่ยอี้จือดึงแขนนางไว้ ก่อนฉวยจูบท่ีข้างแก้ม "ก็ได้ ข้าไปแล้ว  

เจ้าอยู่ตรงนี้แหละ ไม่ต้องไปส่ง"

วันถัดมาไทเฮาก็ส่งคนมาท่ีจวนอคัรเสนาบด ีแล้วรับตวัมูเ่มีย่วหรง 

เข้าไปในวัง
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มู่ชงเป็นขุนนางที่ฮ่องเต้ไว้วางใจ แม้จะไปประจ�าการอยู่ที่หนิงโจว

แสนห่างไกล แต่ก็ยังมีสายใยผูกพันแนบแน่นระหว่างฮ่องเต้กับขุนนาง 

สุขภาพฮ่องเต้เพ่ิงจะดีขึ้นเพราะความอิ่มเอมใจ พอได้รับข่าวร้ายนี้

พระองค์ก็กลบัไปโศกเศร้าอกี เพ่ือจะปลอบใจพระองค์ พอไทเฮาทราบว่า

มู่เมี่ยวหรงอยู่ที่เมืองเจี้ยนคังด้วย จึงหวังว่าจะท�าให้พระองค์คลายเศร้า

ไทเฮาได้พบเห็นผู้คนมามากก็จริง แต่พอมองเห็นมู่เมี่ยวหรงแล้ว 

ก็ยังท�าให้ดวงตาพระนางเป็นประกายได้ ไทเฮายุดแขนมู่เม่ียวหรงไว ้

ก่อนเอ่ยอีกหลายค�าโดยไม่ลืมถามถึงอายุอานาม

มู่เมี่ยวหรงได้พบไทเฮาเป็นครั้งแรกก็แสดงความน่าเอ็นดูออกมา

แล้ว "ทูลไทเฮา ปีนี้เมี่ยวหรงเพิ่งอายุครบสิบเจ็ดปีเพคะ"

"เช่นน้ันก็ควรหมั้นหมายได้แล้ว" ขุนนางผู ้มีคุณูปการสละชีพ 

ในการรบมา วิธีปลอบขวัญอย่างหน่ึงของเชื้อพระวงศ์ก็คือช่วยจัดแจง

เรือ่งความเป็นไปในอนาคตให้แก่ลกูหลานของพวกเขา ไทเฮาเองก็ไม่เป็น

ข้อยกเว้น จงึเอ่ยกบันางอย่างอ่อนโยนว่า "เมีย่วหรงตบแต่งกับใครไปหรอืยัง  

เจ้ามีคนในใจแล้วหรือไม่"

มูเ่มีย่วหรงจงึนกึขึน้ได้ นางกระซบิบอกต่อไทเฮา "มเีพคะ เมีย่วหรง

ปักใจที่อู่หลิงอ๋องนานแล้วเพคะ"
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เซี่ยซูไม่ทราบเรื่องที่มู่เมี่ยวหรงเข้าวัง เนื่องจากนางมีเรื่องที่ส�าคัญ

ยิ่งกว่าต้องรับมือ

สถานการณ์การสูร้บทีห่นิงโจวไม่ได้เลวร้ายลงเพราะการตายของมูช่ง  

กลับกัน สวินจั๋วที่อยู่แนวหน้ากับจางจ้าวรองแม่ทัพใช้การตายของเขา 

มาปลุกใจเหล่าทหาร ท�าให้พวกทหารกรุ่นด้วยความแค้นจนต้องการ 

จะเอาชนะ สามารถตีกองทัพของมู่หรงเฉาจนถอยร่นออกไปจากเมือง

หนิงโจวได้ ทั้งสองฝ่ายจึงประจันหน้ากันอยู่

เซี่ยซูถือโอกาสน้ีสั่งให้ที่ปรึกษาที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเขียนประกาศ

ประณามการท�าลายข้อตกลงของแคว้นถู่อวี้หุน ซึ่งแสดงถึงการไม่ค�านึง

ถึงคณุธรรม เรยีกร้องให้บรุษุชาวต้าจิน้อาสามาเป็นทหาร เพียงชัว่พรบิตา 

ก็ปลุกขวัญทุกคนจนฮึกเหิม จากนั้นจึงถือโอกาสนี้ระดมพลเพ่ือรับมือ 

กับทางฉางซาอ๋อง

27
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ในที่สุดฉางซาอ๋องก็ส่งคนมา เป็นบัณฑิตวัยกลางคน ดูแล้วฉลาด

หลักแหลม หวังจิ้งจือจะพาเขาไปต�าหนักบูรพาเพ่ือพบกับรัชทายาท  

เขากลับบอกว่าอยากจะพบกับอัครเสนาบดี

หวังจิ้งจือจึงต้องพาเขาไปพบเซี่ยซู

เซี่ยซูน่ังอยู่ในห้องหนังสือ นางมองดูเขาจ้องมาที่ตนเอง ทั้งไม่ได้

คุกเข่าและไม่ค�านับ จึงเรียกองครักษ์ผู ้หนึ่งเข้ามาส่ังการ "คนผู้น้ี 

ไม่รู้มารยาท ตัดขาเขาซะ!"

บัณฑิตผู้นั้นต่ืนตระหนก รีบค้อมค�านับทันที "ท่านอัครเสนาบดี 

โปรดอภัยด้วย ข้าน้อยล่วงเกินท่านแล้ว"

เซีย่ซเูหน็เขาไร้ความกล้าหาญ ดูแล้วสายตาทีฉ่างซาอ๋องใช้มองคน

คงไม่เท่าไรนัก

นางเอ่ยถามเสียงเครียด "ฉางซาอ๋องว่าอย่างไร"

บัณฑิตผู้นั้นค้อมศีรษะกล่าวว่า "ฉางซาอ๋องบอกว่าไม่ขอเจรจากบั

รชัทายาทและไม่เจรจากับองค์ชายเก้า แต่จะขอเจรจากับท่านอคัรเสนาบด ี

และอู่หลิงอ๋อง"

เซี่ยซูกับหวังจิ้งจือส่งสายตาให้กันเป็นเชิงรับรู้

ฉางซาอ๋องเป็นคนฉลาดจริงๆ รัชทายาทกับองค์ชายเก้าเพ่ิงจะถูก

เกลี้ยกล่อมให้ร่วมมือกันได้ เขากลับเลือกที่จะเจรจากับผู้สนับสนุนของ

ทัง้สองฝ่าย เป็นเช่นน้ีก็ง่ายทีจ่ะท�าให้ท้ังสององค์ชายเกิดความแตกแยกกัน 

ขึ้นมาอีกระหว่างการเจรจา

บัณฑิตยังพูดอีกว่า "นอกจากนี้ขอให้ทั้งสองท่านเดินทางเข้ามา 

ในเมืองโดยแต่งกายด้วยชุดสามัญและมีผู้ติดตามเพียงน้อยคน ห้าม 
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น�าทหารเข้ามาด้วย"

เซี่ยซูหัวเราะอย่างหยามหยัน "ฉางซาอ๋องมีก�าลังทหารเท่าใดกัน 

แล้วนอกเมืองเจี้ยนคังมีก�าลังทหารเท่าใด เจ้าคิดว่าเขามีดีพอจะต่อรอง

ได้หรือ ที่ราชส�านักส่งหนังสือยอมจ�านนก็เพียงเพราะเห็นแก่หน้าเขา 

ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ และไม่อยากให้ศัตรูภายนอกฉวยโอกาสนี้มาหา 

ผลประโยชน์ได้ ความผิดของเขาฐานร่วมมือกับศัตรูทรยศแผ่นดินยัง 

ไม่ได้สะสางเลยด้วยซ�้า!"

บณัฑิตถูกเซีย่ซขู่มขูก็่ตกใจ พยายามรวบรวมความกล้าแล้วเอ่ยว่า 

"ข้าน้อยเพียงมาท�าตามหน้าที่ ได้ส่งสารถึงท่านเรียบร้อยแล้ว"

"เช่นน้ันก็ดี เจ้ากลับไปเถอะ น�าค�าพูดของข้าทุกค�าไปแจ้งแก ่

ฉางซาอ๋องอย่าให้ตกหล่น บอกเขาว่าเขาเป็นโจรกบฏทรยศแผ่นดิน  

มีคุณสมบัติใดจะมาสังหารข้าได้"

บัณฑิตผู้นั้นเกรงจะถูกสังหารจึงรีบค�านับแล้วหลบออกไป

สีหน้าและท่าทางของหวังจิ้งจือดูเป็นกังวล "ท่านอัครเสนาบด ี

ไม่กลัวว่านี่จะเป็นการยั่วยุฉางซาอ๋องหรอกหรือ"

เซี่ยซูส่ายหน้า "ที่เรียกว่าประกาศยอมจ�านนก็แค่แผนถ่วงเวลา

เท่านั้น บัดนี้กองทหารของหยางเจี้ยวล้อมอยู่ด้านหลังเมืองฉางซาแล้ว 

ฉางซาอ๋องออกมาจากรังโจรเมื่อใดก็จะได้จัดการเขาเสียให้สิ้น บัดน้ี 

จึงต้องยั่วยุให้เขาลงมือ จึงจะตีกระหนาบพร้อมกันทั้งหน้าและหลังได้"

หวังจิง้จอืเข้าใจแล้ว ทว่าทันใดนัน้ก็นิว่หน้า "ฉางซาอ๋องทุม่จนสุดตวั 

เพื่อทุบหม้อจมเรือ* เช่นนี้ ดูเหมือนว่ามุ่งมั่นจะเอาชนะให้ได้ทีเดียว"
* ทุบหม้อจมเรือ อุปมาว่าไปตายเอาดาบหน้า ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะต่อสู้ให้ถึงที่สุด มีที่มาจากตอนที่เซี่ยงอวี่
รบกับกองทัพแคว้นฉินริมแม่น�้าจางเหอ เซี่ยงอว่ีสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวและจมเรือของฝ่ายตนทุกล�า  
เป็นกุศโลบายให้ทหารสู้ตายถวายชีวิตเพราะไม่มีทางใดท่ีจะรอดอีกแล้ว สุดท้ายทหารเซี่ยงอว่ีจ�านวน 
สองหมื่นนายก็สามารถเอาชนะทหารแคว้นฉินสองแสนนายได้
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เซี่ยซูยิ้มเอ่ยว่า "อาจเป็นความมุ่งมั่นยอมตายก็เป็นได้"

ฉางซาอ๋องถูกย่ัวยุจนโกรธจริงๆ วันนี้จึงฉีกหนังสือขอยอมจ�านน

แล้วยกทัพลอบจู่โจมเมืองไคว่จีในยามวิกาล

ผู้ที่ท�าหน้าที่ดูแลเมืองไร้ความสามารถ ปล่อยให้ฉางซาอ๋องบุก 

เข้ามาได้ราวกบัไม่มีคนคอยเฝ้า แต่พอเขายึดไคว่จีได้แล้ว เรื่องแรกที่ท�า

กลับเป็นการรื้อสุสานบรรพชนของเหล่าตระกูลใหญ่

สุสานสกุลหวังย่อมเป็นแห่งแรกที่ถูกบุก

เมือ่ข่าวนีแ้พร่ไปถึงเจีย้นคงัแล้ว บรรดาตระกูลใหญ่ก็พากันตืน่ตะลึง

เซีย่ซกู�าลงัสงสยัว่าฉางซาอ๋องมแีรงจงูใจใดจงึได้ท�าเช่นนี ้ผูอ้าวุโส

ของสกุลหลิวก็ให้คนส่งจดหมายมา

ผู้อาวุโสสกุลหลิวผู้น้ีก็คือผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูล ในอดีตเคย 

ได้รับความโปรดปรานอย่างมากจากอดีตฮ่องเต้ เซี่ยซูไม่ทราบเรื่องราว 

เก่ียวกับฉางซาอ๋องจึงได้เขียนจดหมายไปสอบถามเขา วันนี้เขาจึงได้ 

มีจดหมายตอบกลับมา

ในจดหมายเขยีนถึงฉางซาอ๋องด้วยถ้อยค�าสรรเสรญิเยินยอมากมาย  

เซี่ยซูเองก็เคยได้ยินมาว่าฉางซาอ๋องผู้น้ีเก่งกาจทั้งด้านการทหารและ

อักษร จงึคดิมาตัง้แต่แรกแล้วว่าเขาคงไม่ยอมทีจ่ะตกเป็นเบีย้ล่างของผูใ้ด 

จนอาจถึงคราวก่อการกบฏ ทว่าข้อความต่อจากน้ันท่านผู้อาวุโสสกุลหลิว 

ได้เล่าเรื่องราวในอดีตมาเรื่องหนึ่งด้วย

เมือ่ก่อนตอนท่ีอดีตฮ่องเต้ยังครองราชย์อยู่นัน้ ได้สอบถามพระโอรส

ทั้งหลายถึงนโยบายการปกครอง ฉางซาอ๋องเสนอให้ก�าจัดเหล่าตระกูล
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ชัน้สงูแล้วรวมพระราชอ�านาจเอาไว้ ท�าให้อดตีฮ่องเต้ตกตะลงึพรึงเพรดิย่ิง  

เรือ่งนีจ้งึถูกอดตีฮ่องเต้ระงับเอาไว้ก่อน มเิช่นน้ันจะต้องเกิดความวุน่วาย

ครั้งใหญ่แน่

เซ่ียซูประหลาดใจนัก เดิมทีเพียงรู้ว่าที่ฉางซาอ๋องชูธงจะเข่นฆ่า 

นางนั้น จุดประสงค์ก็เพ่ือวางแผนปั่นป่วนราชส�านักเพ่ือชิงบัลลังก์ แต่ 

ดูเหมือนนางเพิ่งเข้าใจเหตุผลจริงๆ ที่เขาคิดครองบัลลังก์

ในเมือ่เขาต้องการจะจดัการกับตระกูลใหญ่ทัง้หมด นางก็ย่อมต้อง

อาศัยความร่วมมือจากตระกูลใหญ่ทุกตระกูลเพื่อมาต่อต้านเขาไว้

เซีย่ซจูงึสัง่ให้ส่งจดหมายไปถึงตระกูลใหญ่แต่ละตระกูลเพ่ือขอระดม 

ก�าลังของทุกคน ทุกบ้านล้วนมีกองก�าลังเป็นของตนเอง ไม่ว่ามีมากหรือ

มีน้อย แต่เมื่อรวมกันแล้วย่อมต้องกลายเป็นทัพใหญ่กองหนึ่งได้

เขียนจดหมายเสร็จ นางก็รู้สึกอ่อนเพลียอย่างมากจึงใช้มือเท้า

ศรีษะเพ่ืองบีหลบับนโต๊ะ ทนัใดน้ันมูไ่ป๋ก็สาวเท้าเข้ามาในห้องหนงัสือแจ้งว่า  

"คุณชายขอรับ คุณหนูมู่กับคุณชายหวนทะเลาะกันอยู่ที่หน้าประตูจวน

ขอรับ"

เซี่ยซูเบิกตากว้าง "อะไรนะ! ไปดูหน่อยซิ!"

หวนถิงเดินเตร็ดเตร่อยู่นอกจวนอัครเสนาบดีนานแล้ว ตั้งแต ่

ได้พบกับมู่เมี่ยวหรง ใจเขาก็เหมือนมีกรงเล็บหลายสิบอันมากรีดข่วน  

เขาคดิแต่อยากจะพบหน้านางทกุช่วงเวลา แม้จะสงสยัว่าญาตขิองตนเอง

กับนางอาจมีสัมพันธ์กัน ถึงอย่างนั้นเขาก็อดใจไม่ไหวจนต้องมาที่นี่

พอดีมู ่เมี่ยวหรงเพ่ิงกลับมาจากวัง พอลงจากรถม้าแล้วก็เห็น 

Page ��������������� 2.indd   35 30/1/2563 BE   15:00



36

อัครเสนาบดีหญิง 2

บุรษุแปลกหน้าเอาแต่จ้องมองนางไม่วางตา ในใจรูส้กึไม่ค่อยสบอารมณ์ 

รอจนเขาเดินมาพูดกับนางก่อน นางจึงตีหน้าเครียดพูดกับเขาไป 

สองสามประโยค

หวนถิงรูส้กึน้อยใจอย่างมาก เขาจงึพูดไปตามตรงอย่างคนไม่ย้ังคิด  

"วันน้ันแม่นางเป็นลมหมดสติไป เป็นข้าเองท่ีอุ้มเจ้าขึ้นรถม้ามา เหตุใด

แม่นางช่างไร้น�้าใจเช่นนี้"

ดวงตากลมโตของมู่เมี่ยวหรงเบิกกว้าง "เจ้า! เห็นชัดๆ ว่าเป็น 

พวกเสเพล!"

หวนถิงรีบบอก "ไม่ใช่นะ ข้าเห็นแม่นางครั้งแรกก็รู ้สึกต้องใจ  

ไม่ได้มีความคิดสกปรกใดๆ เลย" พูดจบเขาก็รีบกล่าวเสริม "ข้ารู้ว่า 

แม่นางยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ รอให้ผ่านไปสามเดือนแล้วค่อยพูดเรื่องนี้กัน

ดีหรือไม่ ข้าเพียงแค่อยากมาพบเจ้าสักหน่อยเท่านั้น"

ฮ่องเต้มปีระกาศราชโองการ เพ่ือไม่ให้งานปกครองเกิดความเสยีหาย  

ลูกหลานของขุนนางที่เสียชีวิตไปให้ไว้ทุกข์โดยนับเดือนเท่ากับปี ไว้ทุกข์

สามเดือนจึงเท่ากับไว้ทุกข์สามปี

มู่เมี่ยวหรงหัวเราะหยามหยัน "ข้าไม่ได้รู้สึกอะไรกับเจ้าเสียหน่อย 

คุณชายรีบไปเสียเถอะ หาไม่จะกลายเป็นการท�าผิดต่ออู่หลิงอ๋อง"

หวนถิงได้ฟังก็ยินดี "อู่หลิงอ๋องน่ะหรือ เขาเป็นสหายกับข้ามา 

ตั้งแต่ยังเยาว์ จะมีอะไรที่ผิดต่อเขาได้อีกเล่า"

มูเ่มีย่วหรงตอบกลบัอย่างขุน่เคอืง "ไทเฮาทรงรับปากแล้วว่าจะให้ข้า 

หมั้นหมายกับเขา หากเจ้ายังไร้มารยาทอีก จะไม่ถือว่ากระท�าผิดต่อเขา

ได้หรือ"
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หวนถิงตะลึงงัน "หา? ข้าหูฝาดไปหรือไม่"

"ข้าก็ว่าจะถามอยู่พอดี" เซี่ยซูยืนอยู่ที่ปากประตู นางจ้องมอง 

มู่เมี่ยวหรง "เจ้าเพิ่งพูดว่าอะไรนะ"

มู่เมี่ยวหรงท�าเสียงหึหยันๆ แล้วเดินผ่านหน้าเซี่ยซูไป

เซีย่ซใูห้มูไ่ป๋มาต้อนรบัหวนถงิ แล้วเดนิตามมูเ่มีย่วหรงไปจนถึงทีพั่ก 

ของนาง ก่อนจะถามขึ้นอีกครั้ง "ที่เจ้าพูดมาเมื่อครู่นี้เป็นความจริงหรือ"

"ย่อมต้องเป็นความจรงิส"ิ มูเ่มีย่วหรงหนักลบัไปกวาดตามองเซีย่ซู

อีกครั้ง "เจ้าหึง?"

เซี่ยซูนิ่วหน้าน้อยๆ "ข้าเพียงแค่คิดไม่ถึงว่าบิดาของแม่นางมู่เพ่ิง 

จะตายไป เจ้าก็คิดเรื่องแต่งงานเสียแล้ว"

มู่เมี่ยวหรงขอบตาแดงเรื่อ "เจ้าก็พูดง่ายนี่ บิดาข้าไปรบจนตัวตาย 

พ่ีชายก็อ่อนแอ นบัจากน้ีไปสกุลมูล่่มสลายแล้ว บดันีไ้ทเฮาทรงให้โอกาสข้า  

เหตุใดข้าจะไม่ใช้โอกาสนี้เลือกที่พึ่งพิงให้ตนเองเล่า อีกอย่างข้าก็จริงใจ

กับอู่หลิงอ๋อง บิดาข้าก็หวังมาตลอดจะให้ข้าแต่งงานกับเขา"

เซี่ยซูมีสีหน้าเย็นชาเล็กน้อย "เจ้าอยากแต่งกับเขา แล้วเขาอยาก

แต่งกับเจ้าด้วยหรือไม่"

"ข้ารู้ว่าเขาไม่อยากแต่งกับข้า!"

เซี่ยซูได้ยินแล้วก็ตกตะลึง 

มูเ่มีย่วหรงใบหน้าแดงก�า่ "แต่เจ้าก็ไม่มสิีทธ์ิมาต่อว่าข้าน่ี ข้าชอบเขา  

ต่อให้เขาไม่ชอบข้า ข้าก็ยังชอบเขา ข้าชอบเขาจึงพยายามย้ือแย่งมา  

ไม่ลองดูจะรู้หรือว่าเขาจะตกลงหรือไม่ แล้วเจ้าเล่า เทียบกันแล้ว แม้แต่ 

จะพูดคุยเรื่องแต่งงานกับเขา เจ้ายังท�าไม่ได้เลย คิดว่าจะยอมล้างมือ 
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ต้มน�้าแกงให้เขาด้วยตนเองได้หรือ คิดว่าจะมีบุตรให้เขาได้หรือ"

เซี่ยซูนิ่งงันไร้ค�าพูด

มู่เมี่ยวหรงนั่งลงอีกด้านพลางเช็ดน�้าตาป้อยๆ

วันนี้ตอนที่ไทเฮารับปากว่าให้นางเลือกสามีได้เอง นางก็รู ้สึก 

ตืน่เต้นอย่างมาก แต่พอมาคิดๆ ดูแล้วก็พบว่ายังมอีูห่ลิงอ๋องทีน่างจะต้อง

ข้ามผ่านไปให้ได้ นางจึงรู้สึกปวดใจยิ่งนัก

บิดาที่รักใคร่ไยดีนางมากที่สุดได้จากไปแล้ว อู่หลิงอ๋องที่นางรัก

มากท่ีสุดก็ไม่เห็นนางอยู่ในสายตา สิบปีก่อนนางร่าเริงไร้ทุกข์กังวล 

มาเสมอจนกลายเป็นคนเย่อหย่ิงไปแล้ว จนถึงตอนน้ีก็ยังไม่รู้ว่าอนาคต

ภายหน้าจะเป็นเช่นไรเลย

มู่เมี่ยวหรงรู้สึกว่าตนเองช่างต�่าต้อยยิ่งนัก ดังนั้นเมื่อได้พบหวนถิง

ที่ต�่าต้อยเช่นกันนางจึงอดไม่ได้ที่จะเดือดดาล

เซีย่ซไูม่ได้พูดอะไรอกี เพียงหนัหลงัแล้วเดนิจากไป รบีไปพบหวนถิง 

ที่ห้องหนังสือ 

หวนถิงที่เป็นคนอารมณ์ดีมาแต่ไหนแต่ไร ยามนี้กลับไม่มีแก่ใจ 

มารื่นเริงอีก สีหน้าท่าทางเขาดูหมดอาลัยตายอยากยิ่งนัก

"ข้ายังคิดว่านางจะคิดอะไรกับพ่ีชายเสียอีก ไม่คิดเลยว่าคนที่นาง

ต้องใจจะเป็นจ้งชิง" เขาถอนหายใจ

เซี่ยซูตบบ่าเขา "กลับไปเถอะ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องนี้"

หวนถิงจากไปด้วยความผดิหวงั นางกลบัไปห้องหนังสอื เขียนจดหมาย 

ถึงเว่ยอี้จือ ทุกเรื่องล้วนเกี่ยวกับการระดมพลเพื่อรับมือฉางซาอ๋อง

ก่อนจะส่งจดหมายให้มูไ่ป๋ เซีย่ซยัูงนึกลังเลอยู่หลายครัง้ แต่ท้ายทีสุ่ด 
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สิ่งที่คิดว่าจะบอกก็ไม่ได้บอกออกไป

รู้อยู่แล้วว่าสักวันต้องมาถึงวันนี้...ไม่ช้าก็เร็วอยู่ดี

ทุกคนล้วนดีใจกับเรื่องนี้ ข้าจะไปท�าอะไรได้

มู่เมี่ยวหรงพูดถูกแล้ว ข้าท�าอะไรไม่ได้สักอย่าง อาศัยอ�านาจใด 

ไปบงการเรื่องนี้กันเล่า

เดือนสี่ กลิ่นหอมของมวลผกาพรรณยามวสันต์แทบร้างราไป 

จนหมด เมืองเจี้ยนคังเต็มไปด้วยสีเขียวชอุ่มของพืชพรรณ บรรยากาศ 

ในเมืองหลวงเคร่งเครียด สงครามกับฉางซาอ๋องพร้อมปะทุได้ทุกเมื่อ

เซี่ยซูกินอาหารเช้าแล้ว ตอนท่ีก�าลังจะข้ึนรถม้าออกจากจวน  

นางก็พบว่าหน้าจวนมีรถม้าของจวนต้าซือหม่ามาจอดอยู่

ฝเูสวยีนทีอ่ยู่ข้างรถย่ืนมอืไปประคองให้คนบนรถก้าวลงมา พอเห็น

อีกฝ่าย นางก็ประหลาดใจในทันที "เซียงฮูหยินกลับมาเมืองหลวงแล้ว?"

เซียงฮูหยินสวมชุดกระโปรงสีแดงเข้ม แขนเส้ือกว้างสะบัดพล้ิว 

ท่วงท่าสง่างามย่ิงนัก นางหนัมาค�านบัเซีย่ซูด้วยสีหน้าเย็นชา "ข้ามารับตวั 

เมี่ยวหรงไปยังจวนต้าซือหม่า รบกวนท่านอัครเสนาบดีให้คอยดูแลนาง

หลายวันแล้ว"

เซีย่ซฟัูงจากค�าพูดของเซยีงฮหูยินท่ีเหมอืนมองว่ามูเ่มีย่วหรงเป็นคน 

ของตนเองไปแล้ว นางยิ้มอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่ได้พูดอะไร

มูไ่ป๋ไปแจ้งข่าวแล้ว เซยีงฮหูยินมองดเูซีย่ซอูยูค่รู่หน่ึง จู่ๆ  ก็พูดข้ึนมา  

"ท่านอัครเสนาบดีพอจะพูดคุยกับข้าเป็นการส่วนตัวได้หรือไม่"

ตั้งแต่ได้ฟังเว่ยอี้จือเล่าอดีตของเซียงฮูหยินแล้ว เซ่ียซูก็นึกนับถือ
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อีกฝ่ายขึ้นมาหลายส่วน ท่าทีก็พลอยสุภาพอ่อนน้อมไปด้วย นางจึง 

ผายมือออกเชื้อเชิญ ท้ังสองเดินไปอีกทางหนึ่งเพ่ือหลบเลี่ยงสายตา 

คนทั่วไป

"บัดนี้ท่านอัครเสนาบดีกลายเป็นเป้าหมายของฉางซาอ๋อง คงเป็น

เวลาที่ท่านต้องการก�าลังทหารมาหนุนช่วยกระมัง"

เซี่ยซูฟังแล้วเหมือนเซียงฮูหยินมีความนัยอื่นแอบแฝง นางจึงย้ิม

เอ่ยว่า "อู่หลิงอ๋องมาช่วยฮ่องเต้ หาใช่มาช่วยข้า อีกอย่างเป้าหมายของ

ฉางซาอ๋องก็ไม่ใช่ข้าเสียทีเดียว"

"ข้าไม่สนใจเรือ่งงานบ้านเมอืงอะไรน่ีหรอก ข้าสนใจเพียงแค่อนาคต 

ของสกุลเว่ยเรา" เซียงฮูหยินจ้องเซี่ยซูเขม็ง "ท่านอัครเสนาบดีเองก็เคย 

รับรู้รสชาติความยากแค้นของแม่ลูกท่ีโดดเด่ียวไร้ที่พ่ึงมาก่อนกระมัง  

ย่อมจะเข้าใจว่ากว่าจะกอบกู้ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลกลับคืนมาได้น้ันมัน 

ยากเย็นเพียงใด"

เซี่ยซูหลุบตาลง "ข้าเข้าใจ"

เซียงฮูหยินน่ิงงัน นึกถึงสิ่งท่ีเซี่ยซูได้ประสบมาแล้วก็เม้มปาก 

ไม่พูดอะไร

มู่เมี่ยวหรงเดินออกมา นางหันไปค�านับอ�าลาเซี่ยซูอย่างนอบน้อม 

แล้วค่อยหันไปค�านับเซียงฮูหยิน

เซียงฮูหยินจูงแขนมู ่เมี่ยวหรงพลางพูดจาปลอบโยน ท้ังสอง 

พูดคุยกันอย่างสนิทสนม ท่าทางราวกับเป็นแม่ลูกกันอย่างไรอย่างนั้น

"ทั้งสองท่านเดินทางระวังด้วย ข้าขอไม่ไปส่ง" เซี่ยซูหันร่างเดินไป 

ที่รถม้า
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มู่เมี่ยวหรงมองดูเงาร่างด้านหลังของเซี่ยซูแล้วก็รู้สึกเห็นใจอย่าง

บอกไม่ถูก

มู่ไป๋รีบเดินตามเซี่ยซูไปแล้วกระซิบว่า "คุณชายขอรับ อู่หลิงอ๋อง

ออกเดินทางไปยังไคว่จีแล้ว ก่อนจะไป ได้เข้าวังไปเข้าเฝ้าก่อน"

เซี่ยซูหยุดยืนอยู่ครู่หนึ่ง "อืม"

เว่ยอี้จือเข้าวังก็เพราะไทเฮาเรียกตัวไปเข้าเฝ้า ย่อมจะเป็นเร่ือง 

การแต่งงาน แต่ไทเฮายงัพอรูว่้าการใดควรไม่ควร จงึเพียงบอกให้เขากับ

มูเ่มีย่วหรงตกลงเรือ่งงานมงคลให้เป็นมัน่เป็นเหมาะเสยีก่อน รอให้การศกึ 

สงบเรียบร้อย มู่เมี่ยวหรงเลิกไว้ทุกข์แล้ว ค่อยพูดคุยเรื่องการแต่งงาน

แม้จะเป็นเช่นนี้ แต่เว่ยอี้จือยังคงปฏิเสธ

อันที่จริงไทเฮาเองก็ไม่มีแก่ใจมาจัดการเรื่องน้ีเช่นกัน บุตรชาย 

ของพระนางเองก�าลังวุ่นวายเรื่องกบฏ หากมิใช่การท�าเพ่ือปลอบขวัญ

หลังจากขุนนางสร้างคุณูปการแก่บ้านเมืองแล้ว พระนางก็แทบไม่สนใจ

จะเป็นกังวลเรื่องการแต่งงานของผู้อื่นหรอก ดังนั้นจึงมิได้ซักไซ้ให้ 

มากความ เพียงเอ่ยว่ารอให้การศึกเรียบร้อยก่อนค่อยว่ากัน ท�าเช่นนี ้

ยังพอจะให้ค�าตอบแก่มู่เมี่ยวหรงได้บ้าง

เว่ยอี้จือทราบแต่แรกแล้วว่าการจะรับมือกับไทเฮานั้นง่ายดายย่ิง 

แต่ท่ีรับมือได้ยากท่ีสุดเห็นจะเป็นเซียงฮูหยินมารดาของเขาต่างหาก  

เขาจงึไม่อาจรัง้รออยู่นาน พอออกจากวังแล้วก็น�ากองทพัไปปราบปราม 

กบฏที่ไคว่จีทันที
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ฉางซาอ๋องซือหม่าชีอยู่ในช่วงวัยที่ฮึกเหิม ทั้งยังเปี่ยมด้วยปณิธาน

อันแรงกล้า ทว่าน่าเสยีดายเพราะเขาเอ่ยเรือ่งโค่นล้มตระกูลใหญ่ออกมา 

ผูท้ีเ่หน็ด้วยและคอยสนับสนนุเขาจงึมอียูน้่อยมาก ข้างกายแทบไม่มผีูใ้ด

เก่งกาจพอจะใช้งานได้เลย มิเช่นน้ันคงไม่ถึงข้ันต้องไปร่วมมือกับแคว้น

ถู่อวี้หุนเช่นนี้

เดิมทีแผนการของฉางซาอ๋องคือให้แคว้นถู่อว้ีหุนใช้ก�าลังทหาร

จ�านวนมากมาลวงกองทหารของเว่ยอี้จือส่วนใหญ่ให้ไปยังหนิงโจว  

ส่วนภายในอาณาจกัรต้าจิน้น้ันก็ใช้แผนการยุยงรัชทายาทกับองค์ชายเก้า  

ให้ทั้งสองมาห�้าหั่นกันเอง ถึงตอนนั้นเขาจะชูธงก�าจัดขุนนางชั่วข้างกาย

ฮ่องเต้บุกเข้าเมืองหลวง หากก�าลังทหารเข้มแข็งพอ การจะเผด็จศึกนั้น 

ก็ท�าได้ง่าย

ทว่าเว่ยอี้จือที่ในอดีตมักจะหาทางคุ้มกันหนิงโจวอย่างแน่นหนา 

ทกุครัง้นัน้ คราวนีก้ลบัปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ไปจากทีเ่คย โดยเลือกมอบหมาย 

การศึกที่หนิงโจวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท�าแทน ส่วนตนเองก็คอยคุ้มกัน

อยู่ที่เจี้ยนคัง ถึงขั้นร่วมมือกับเซี่ยซูไปช่วยกันเกลี้ยกล่อมรัชทายาทกับ

องค์ชายเก้าให้กลับมาปรองดองกันอีกด้วย

ทั้งสองคนนี้เป็นศัตรูคู่แค้นกันมิใช่หรือ!

มู่หรงเฉาก็เป็นคนเจ้าเล่ห์คนหน่ึง เขาคิดแต่จะฉกฉวยประโยชน์ 

เมือ่จบเรือ่งแล้วเท่านัน้ จงึไม่ยอมเคลือ่นทพัใหญ่ หลังจากสังหารผู้ว่าการ

มณฑลหนิงโจวได้คนหนึ่งแล้วก็รั้งรอ ซือหม่าชีจ�าต้องแสร้งรับปากว่า 

จะเจรจากับพวกน้ันเพ่ือสืบข่าวในเจี้ยนคัง คิดไม่ถึงว่าเซี่ยซูกลับมอง

แผนการของเขาออกอย่างทะลุปรุโปร่ง เปลี่ยนเป็นส่งสารเยาะเย้ย
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ถากถางมาแทนเพื่อยั่วยุให้เขาออกรบ

มิหน�าซ�้ากองทัพของหยางเจี้ยวยังตีชิงเมืองที่เขาบุกยึดกลับไปได้

ทั้งจ้ินอันและหนานคัง และยังบุกทะลวงตรงมาทางตะวันตกแล้ว 

บุกเข้ายึดฉางซาไว้ได้ บุตรและภรรยาเขาล้วนถูกจับไว้เป็นเชลยทั้งหมด 

พอซือหม่าชีรู ้ว่าเรื่องพวกน้ีมีเซี่ยซูเป็นผู้จัดการทั้งหมดก็ย่ิงโกรธแค้น 

จนยากระงับ

ตระกูลต่างๆ ในแถบไคว่จีมีสกุลหวังเป็นผู้น�า นอกนั้นแทบจะเป็น

ของตระกูลทางฝ่ายใต้ทั้งหมด ตระกูลเหล่าน้ีล้วนไม่เคารพเซี่ยซู ทว่า 

ซือหม่าชีถูกเซี่ยซูย่ัวยุจึงได้ขุดท้ิงท�าลายสุสานบรรพชนของพวกเขา  

ด้านหนึ่งเพ่ือระบายแค้น อีกด้านก็คือต้องการยุยงให้พวกเขากับเซี่ยซู 

เกิดความขัดแย้งกัน ย่อมคิดไม่ถึงว่าเซี่ยซูจะบัญชาการทหารให้มา 

จู่โจมเขาได้ในฉับพลัน ไม่ให้เขาได้มีโอกาสทันตั้งตัว

แผนการทีผ่ดิพลาดร้ายแรงของเขาคอืไม่ได้ศึกษาอคัรเสนาบดหีนุ่ม 

ผู้นี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

ซือหม่าชีนั่งอยู่ในจวนเจ้าเมืองไคว่จี ก�าลังดูแผนที่ของทั้งเมืองอยู่ 

ข้างๆ มีที่ปรึกษาคอยทอดถอนใจ "ท่านอ๋องไม่ควรไปขุดท�าลายสุสาน

บรรพชนของตระกูลต่างๆ ท่ีไคว่จีเลย ท่านยังไม่ทันได้ครองบัลลังก์ก็ 

ตั้งตัวเป็นศัตรูกับตระกูลใหญ่ๆ พวกนี้แล้ว พวกเขาคงไม่ยอมง่ายๆ แน่"

ใบหน้าขาวไร้หนวดเคราของซือหม่าชีมีแต่ความเย็นชา "ในเมื่อ 

ท�าไปแล้ว ไยต้องมานึกเสียใจภายหลัง!"

ที่ปรึกษาปิดปากเงียบอย่างหวาดกลัว

"มีรายงานพ่ะย่ะค่ะ" ทหารด้านนอกว่ิงเหยาะๆ เข้ามา "ข้าศึกมา 

Page ��������������� 2.indd   43 30/1/2563 BE   15:00



44

อัครเสนาบดีหญิง 2

ถึงแล้ว มีก�าลังราวสองหมื่น ยามนี้ก�าลังเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูหลักแล้ว"

ซือหม่าชีผุดลุกขึ้น เขาถือกระบี่เอาไว้ "หึ! มีแค่สองหมื่นจะกลัวไป

ไยเล่า ข้าจะให้พวกเขามาได้แต่กลับไปไม่ได้!" ก่อนจะเอ่ยเรียกแม่ทัพ

นายหนึ่งเข้ามา "ส่งจดหมายแจ้งข่าวไปยังแคว้นถู่อวี้หุน เร่งให้มู่หรงเฉา

รีบลงมือ"

แม่ทัพแจ้งว่า "ตอนนี้ไม่ต้องพูดเรื่องส่งจดหมายเลยพ่ะย่ะค่ะ  

น�้าไกลไม่อาจดับไฟใกล้ แค่คนของเราจะออกนอกเมืองยังท�าไม่ได้เลย"

ซือหม่าชีชักดาบออกมาจ่อคอแม่ทัพผู้น้ันทันที "ท�าไม่ได้จริงๆ  

ก็ค่อยเอาศีรษะเจ้ามาพบ" 

แม่ทัพไม่กล้าพูดอะไรมาก เพียงค้อมค�านับแล้วถอยออกไป

ก�าลังพลสองหมื่นซึ่งมาถึงแล้วนั้นเป็นแค่กองหน้า ก�าลังพลของ 

เว่ยอี้จือยังมาไม่ถึง

ซอืหม่าชยืีนสงัเกตการณ์อยู่บนเชงิเทนิ เขาออกค�าสัง่อกีหลายค�าสัง่  

ขณะท่ีก�าลงัจะกลบัไปก็มทีหารอกีนายมารายงานว่าประตเูมอืงด้านหลงั

มีก�าลังทหารมากดดันอยู่

ด้านหลังก็คือทางไปค่ายทหารที่สวีโจว จะมีก�าลังทหารมาบ้าง 

ก็ไม่แปลก ซือหม่าชีรู ้ตัวดีว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการรบ 

ในสมรภูมิจริงมาก่อน ย่อมไม่อาจบุ่มบ่ามออกไปรบกับแม่ทัพมาก 

ประสบการณ์อย่างเว่ยอี้จือได้ เขาจึงสั่งให้กองหน้ารวมพลรอค�าสั่ง หาก

มีความเปลี่ยนแปลงก็ให้ถอยได้ทุกเมื่อ

เว่ยอีจ้อืเป็นทีรู่จ้กัในนาม 'เทพผูพิ้ทกัษ์แห่งต้าจิน้' ชือ่เสยีงขจรขจาย 

ไปไกล ชาวบ้านต่างกช็ืน่ชม เขาห้อม้าตะบงึไปยังไคว่จอีย่างเร่งรีบ ชาวบ้าน 

Page ��������������� 2.indd   44 30/1/2563 BE   15:00



45

เทียนหรูอวี้

ตามรายทางล้วนให้ความช่วยเหลือ ครองใจเหล่าราษฎร ขวัญก�าลังใจ 

ในการรบก็พุ่งขึ้นสูง

ซอืหม่าชยืีนอยู่บนเชงิเทนิมองดูทหารของเว่ยอีจ้อืเคลือ่นพลเข้ามา

ใกล้เมอืง เขาชกักระบีอ่อกมาชีแ้ล้วร้องด่าทอ "ล้วนแต่เป็นนกัรบท่ีสามารถ  

ทว่าน่าเสียดายท่ีสายตาช่างคับแคบนัก คนที่เคยผ่านความทุกข์เย่ียง 

คนขัดสนมาแล้วกลบัไปให้การช่วยเหลอืพวกตระกูลผูด้เีหล่านัน้ สดุท้าย

พวกตระกูลผู้ดีพวกนั้นก็จะหวนกลับมาท�าร้ายแผ่นดินต้าจิ้นเอง!"

เว่ยอีจ้อืรบีควบม้ามาข้างหน้า ชดุเกราะสดี�ามะเมือ่มดเูหีย้มเกรยีม 

ไม่มีท่าทีครั่นคร้ามแม้แต่น้อย "ขอเชิญฉางซาอ๋องออกจากเมืองมา 

แสดงการยอมจ�านนเถิด มิฉะนั้นจะบุกเข้าโจมตีในทันที"

ซือหม่าชีแสดงบารมีอันน่าเกรงขามออกมา "จะรบก็รบเถิด ไฉน 

ต้องพูดจาให้มากความด้วย!"

เว่ยอี้จือถอยกลับเข้าไปในแถวแล้วโบกมือ ห่าธนูนับหมื่นก็พุ่ง 

ออกไป

เหล่าทหารพากันเข้ามาคุ้มกันซือหม่าชีให้ถอยลงมาจากเชิงเทิน 

จากนั้นเขาก็ออกค�าสั่งให้ทุ่มหินลงไปเพ่ือต้านทานไว้ ขณะก�าลังสั่งการ

วุ่นวายอยู่นั้นก็มีคนมารายงานว่ากองทหารที่เฝ้าอยู่นอกประตูเมืองทาง

ด้านหลังเริ่มท�าการจู่โจมแล้ว

ถูกตีกระหนาบท้ังด้านหน้าและด้านหลังเช่นน้ีก็นับว่าสถานการณ์

เข้าขั้นคับขัน เขากลับสั่งการให้คุ้มกันประตูเมืองจนกว่าตัวตาย เจตนา

แน่วแน่ไม่หวั่นไหว

เว่ยอี้จือบัญชาการอยู่นอกเมือง สั่งการให้ตัดขาดเส้นทางล�าเลียง
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น�้าและเสบียงอาหารของไคว่จีเพ่ือบีบให้คนข้างในยอมแพ้ อีกด้านก ็

ส่งคนไปเสนอให้ยอมจ�านนอย่างต่อเนื่อง

ซือหม่าชีแน่วแน่อย่างมาก ทว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขากลับ 

ไม่มีใจเดด็เดีย่วเช่นผูเ้ป็นนายอกีแล้ว เดมิทพีวกเขาก็หวาดหวัน่ต่อบารมี

ของเว่ยอี้จืออยู่แล้ว ย่ิงได้เห็นอีกฝ่ายโหมบุกอย่างดุดันเช่นนี้ก็อดจะ

หวาดหวั่นใจไม่ได้

สองฝ่ายยันกันอยู่เช่นนีไ้ม่ถึงครึง่เดอืนกม็แีม่ทัพสองนายลอบออก

จากเมืองมาขอยอมแพ้

เว่ยอีจ้อือาศยัข่าวกรองจากพวกเขาถือโอกาสลอบโจมตใีนยามวกิาล  

ประตเูมอืงก็แตก พอฆ่าฟันเข้าไปถงึในเมอืง เขากลบัพบว่าซอืหม่าชไีด้น�า 

ทหารระดับหัวหน้าถอนก�าลังหนีไปตั้งนานแล้ว

ที่แท้ซือหม่าชีก็เตรียมเส้นทางหลบหนีทางน�้าไว้แต่แรก

เหล่าแม่ทัพมารวมตัวกันที่จวนเจ้าเมืองไคว่จี มีรองแม่ทัพเสนอ 

ขึ้นมาว่า "แม่ทัพหยางเจี้ยวไปถึงเมืองฉางซาแล้ว ฉางซาอ๋องคงไม่มี 

บ้านเก่าให้กลับอีกแล้วกระมัง แล้วเขาจะไปที่ใดได้อีกเล่า"

เว่ยอี้จือดูแผนท่ี เขานิ่วหน้าเอ่ยว่า "หากข้าเดาไม่ผิด ฉางซาอ๋อง 

น่าจะอ้อมไปทางหนิงโจวแล้วไปรวมกับทัพของมู่หรงเฉา"

เขานิง่คดิอยู่ครูห่นึง่ก่อนจะสัง่ให้แม่ทพัทีอ่ยูใ่ต้บงัคบับญัชาสองนาย 

น�าก�าลังทหารติดตามไป แต่ห้ามบุกเข้าไปอย่างบุ่มบ่าม เพียงแต่ต้อง

พยายามหน่วงเหน่ียวพวกเขาให้เดินทางช้าลงเท่านั้น ส่วนตัวเขาจะ 

กลับเจี้ยนคังไปรายงานผลการรบก่อน
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เซี่ยซูก�าลังเดินทางจากวังกลับไปที่จวน นางน่ังอยู่ในรถม้าโดยมี

รายงานการรบอยู่ในมือ สีหน้าเป็นกังวลอย่างมาก

เดินทางไปได้แค่ครึ่งทาง จู่ๆ ก็มีคนมาขวางเบื้องหน้ารถม้าเอาไว้ 

ทั้งยังร้องเรียกเสียงดัง

มู่ไป๋พูดขึ้นจากนอกม่านรถ "คุณชายขอรับ เป็นเด็กรับใช้คนสนิท

ของหวังไท่ฟู่"

ช่วงนี้เซี่ยซูไปมาหาสู่กับหวังจิ้งจืออยู่เสมอ แต่สองวันมาน้ีกลับ 

ไม่พบเห็นตัวคน เมื่อวานนางส่งคนไปที่จวนของเขาแล้ว หวังจะให้เขา 

ไปพบนางท่ีจวนในวันนี้ จึงคาดเดาว่าน่ีคงเป็นการตอบกลับของเขา

กระมัง

เด็กรบัใช้แจ้งมาว่า "ข้าน้อยต้ังใจมาขออภยัท่านอคัรเสนาบดขีอรบั 

พวกข้าน้อยเพ่ิงจะหาตัวนายท่านพบ นายท่านไปเมาล้มพับอยู่บนเนิน

สุสานของผู้อื่น จะเรียกให้มาอย่างไรนายท่านก็ไม่ยอมจากมา วันนี้ 

เกรงว่าคงไม่อาจไปจวนอัครเสนาบดีได้ขอรับ"

เซี่ยซูเลิกม่านรถขึ้นด้วยสีหน้าแปลกใจ "พาข้าไปดูซิ"

เด็กรับใช้น�าทางออกไปถึงชานเมือง บริเวณเนินสุสานที่เปลี่ยวร้าง 

เซี่ยซูมองเห็นหวังจิ้งจือในสภาพเสื้อผ้าหลุดลุ่ย สีหน้าของเขาเศร้าสลด

หดหู่ นอนฟุบกับเนินสุสานแห่งหนึ่งด้วยท่าทางเมามาย รองเท้าไม้ที่เท้า

ก็หลุดหายไปข้างหนึ่ง

"ไท่ฟู่ เจ้าท�าอะไรอยู่น่ะ"

พอได้ยินเสียงเรียก หวังจิ้งจือก็ลืมดวงตาหร่ีปรือข้ึนมอง จู่ๆ ก็

หัวเราะร่า "อัครเสนาบดีมาบอกข่าวดีข้าเรื่องฉางซาอ๋องถูกจับตัวได้แล้ว
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ใช่หรือไม่ เขาท�าลายสุสานบรรพชนสกุลหวังของข้า ข้ายังไม่ทันได้ 

แก้แค้นเลย"

เซี่ยซูถอนหายใจ "เขาหนีไปได้"

หวงัจิง้จอืราวกับไม่ได้ยิน เขาแค่นเสยีงหัวเราะเย็นชาออกมาสองค�า 

แล้วพึมพ�ากับตนเอง "เป็นเพราะข้าไร้ความสามารถ ท�าให้บรรพชน 

ไม่อาจอยู่อย่างสงบเมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว" เขาเอามือข้างหนึ่งกุมใบหน้า 

ดวงตาเอ่อคลอด้วยหยาดน�้าตา ปากก็ร�่าร้องเรียกหา "หวั่นหวา"

คนรับใช้ทั้งกลุ่มตรงเข้ามาประคองเขา เซี่ยซูถามว่า 'หว่ันหวา'  

คือผู้ใด คนรับใช้บอกว่านางก็คือภรรยาผู้ล่วงลับของนายท่าน

นางยืนอยู่ข้างๆ ด้วยความสะเทือนใจ หวังจิ้งจือซึ่งดูเหมือน 

คนเสเพลที่ไม่ย่ีหระต่อสิ่งใด ทว่ากลับมีใจรักมั่นคง ไม่คิดเลยว่าเขา 

จะต่อว่าตนเองจนมีสภาพเช่นนี้

ไม่นานนกั หวังอว้ินจอืบตุรชายของเขาก็รดุมาถึง ตรงเข้ามาประคอง 

บิดา คอยปลอบอย่างดี ในที่สุดก็พาเขาขึ้นรถม้าไปได้

เซี่ยซูมองตามด้านหลังสองพ่อลูกไป จู่ๆ ก็รู้สึกรวดร้าวในใจ

หวังจิง้จอืยังมบีตุรชายคอยช่วยประคบัประคอง เว่ยอ้ีจอืก็ยงัมีมารดา  

แล้วข้าเล่า...มีผู้ใด

กลางเดือนห้า อู่หลงิอ๋องน�ากองทหารม้าเบาหลายพันนายเข้าวงัไป

รายงานความส�าเร็จ

เซี่ยซูเข้าไปในท้องพระโรง เห็นเขายังไม่ได้ถอดเกราะออก ท่ัวร่าง 

ดูขะมุกขะมอมเต็มไปด้วยฝุน่จากการเดินทาง เห็นได้ชัดว่าพอกลับถึง 
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เมืองหลวงแล้วก็มาเข้าเฝ้าทันที

ฮ่องเต้อารมณ์ดีอย่างมาก เริ่มจากประณามการกระท�าผิดท�านอง

คลองธรรมของน้องชาย แล้วบรรยายถึงความเศร้าโศกเสียใจของ 

พระองค์เอง สุดท้ายจึงสรรเสริญคุณูปการของเว่ยอี้จืออย่างต่อเนื่อง 

ปลอบเขาว่าไม่ต้องโทษตนเองทีฉ่างซาอ๋องหลบหนีไปได้ ทว่าพูดไปพูดมา 

ก็เป็นค�าเยินยอเดิมที่ฟังจนชินหูเสียแล้ว

เซี่ยซูจ้องมองรองเท้าตนเองด้วยท่าทางเหม่อลอย

หลังฮ่องเต้กล่าวเป็นพิธีการไปแล้ว พระองค์ก็กังวลถึงเรื่องการศึก

ที่หนิงโจวต่อ 

เว่ยอี้จือจึงเอ่ยข้ึนว่า "ขอฝ่าบาทวางพระทัย อีกไม่นานกระหม่อม 

จะไปดูแลการรบด้วยตนเองพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ดูล�าบากใจอยู่บ้าง "เจ้าเพ่ิงจะได้กลบัมาก็จะออกไปอกีแล้วรึ  

เซียงฮูหยินเป็นได้ต่อว่าเราแน่ อ้อ ใช่สิ ไทเฮาตรัสว่าจะออกหน้าจัดการ

เรือ่งการแต่งงานให้เจ้ามใิช่หรอื ออกไปท�าศกึในยามนีด้จูะไม่ค่อยเหมาะ

กระมัง"

เว่ยอ้ีจือมีสีหน้าเคร่งเครียด เขาแอบช�าเลืองมองเซี่ยซูแวบหนึ่ง  

ตรัสเมื่อใดไม่ตรัส กลับต้องมาตรัสเรื่องนี้ต่อหน้าหรูอี้ "ฝ่าบาทโปรด

พิจารณาด้วย เวลานีข้้าศกึมาอยู่ต่อหน้า กระหม่อมไม่มแีก่ใจจะแต่งงาน 

พ่ะย่ะค่ะ"

จู ่ๆ เซี่ยซูก็เอ่ยขึ้น "ฝ่าบาทโปรดวางพระทัย เรื่องนี้กระหม่อม 

จดัการได้ ก�าลงัของหยางเจีย้วยังอยู่ทีฉ่างซา สามารถเดนิทางไปหนงิโจว

ได้อย่างรวดเร็ว อู่หลิงอ๋องไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปด้วยตนเองหรอก 
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พ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้มองเซีย่ซอูย่างประหลาดใจ เหตใุดจู่ๆ  ก็เข้าอกเข้าใจผูอ้ืน่ได้

เช่นนี้นะ

เว่ยอี้จือเหลือบมองใบหน้าด้านข้างของนาง รู้สึกแปลกใจยิ่งนัก

ตอนที่ออกจากวังฟ้าก็มืดแล้ว เซี่ยซูรีบเดินไปข้างหน้าด้วยตั้งใจ 

จะหลบหน้าเว่ยอี้จือ แต่ก็ยังถูกเขาคว้าตัวไว้ได้ที่หน้าประตูวัง

"ที่ท่านอัครเสนาบดีทูลเฉพาะพระพักตร์ฝ่าบาทวันนี้หมายความ 

ว่าอะไร อยากช่วยให้ข้าสมหวังรึ!"

เซี่ยซูเอียงคอมองใบหน้าเขา ภายใต้แสงของโคมไฟ ดวงตาคู่นั้น 

ดูวาววามแทบจะสะกดวิญญาณคนได้ "ข้าคิดเผื่ออู่หลิงอ๋องหรอกนะ  

เจ้าต้องรับผิดชอบต่อวงศ์ตระกูล รีบแต่งงานก็ไม่ใช่เรื่องแย่"

ใบหน้าเว่ยอีจ้อืครึง่หนึง่อยู่ในเงาสลวัท�าให้มองสีหน้าเขาได้ไม่ชดัเจน  

"เจ้าบอกว่าอะไรนะ"

"น่ีเป็นความรู้สึกจากใจข้า" เซี่ยซูเบือนหน้าต้ังท่าจะเดินจากไป  

แต่กลับถูกเขายุดมือไว้

"เจ้าได้ยินข่าวท่ีลือกันมาผิดๆ นั่นใช่หรือไม่ ก่อนจะไปข้ายุ่งมาก 

เลยไม่ทันเล่าให้เจ้าฟังอย่างละเอียด เจ้าไม่ต้องกังวลไป ข้าจะจัดการ 

ให้เรียบร้อย"

เซี่ยซูส่ายศีรษะ "เจ้าต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อตระกูล  

ไม่อาจมัวมาคิดค�านึงถึงข้าได้อยู่แล้ว เจ้าจะตัดสินใจเช่นไรย่อมท�าได้ 

ทั้งน้ัน ตอนน้ันที่ข้าตอบรับเจ้าก็เพราะเจ้าไม่ได้เรียกร้องอะไรจากข้า  
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ดังนั้นข้าจึงไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเจ้าเช่นกัน"

เว่ยอีจ้อืเดนิเข้าไปใกล้ แววตาไม่อยากจะเชือ่ "เจ้าบอกว่าตอบรับข้า 

เพียงเพราะเหตุผลนี้? มิใช่เพราะสองใจตรงกันหรอกหรือ"

"สองใจตรงกัน?" เซีย่ซหูลดุหัวเราะ นางค่อยๆ ดงึมอืตนเองออกจาก

มือเขาทีละน้อย "ต้ังแต่วันท่ีข้าสวมใส่เสื้อผ้าของบุรุษก็ไม่ได้คาดหวัง 

ถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว ข้าเพียงซาบซึ้งใจกับสิ่งต่างๆ ที่เจ้าท�าให้ แต่มาถึงวันนี ้

ก็เข้าใจแล้ว เจ้ากับข้าต่างมีหน้าที่ของตนเอง ไม่อาจเป็นตัวของตัวเอง 

เจ้าเองก็อย่าได้ทนฝืนต่อไปเลย"

เซี่ยซูหันหลังแล้วเดินไปที่รถม้า เว่ยอี้จือมองดูเงาร่างด้านหลัง 

ของนางอย่างนิ่งอึ้งโดยไม่อาจพูดอะไรได้

มู่ไป๋เหลือบมองเงาร่างของเว่ยอี้จือ ก่อนจะชูโคมไฟเดินเข้าไป 

ในรถม้า

"อู่หลิงอ๋องยังไม่ไป คุณชายพูดอะไรกับเขาหรือขอรับ"

สีหน้าและท่าทางของเซี่ยซูดูเซื่องซึมก็จริง ทว่ามุมปากกลับมี 

รอยย้ิม "ข้าบอกว่าตระกูลในอดตีเป็นของท่านปู ่บดัน้ีสกุลเซีย่เป็นของข้า 

บนบ่าข้าแบกอนาคตของผู้คนไว้มากมายเพียงนี้ ย่อมต้องท�าหน้าที่ของ

อัครเสนาบดีให้ดี"

มู่ไป๋พยักหน้า "คุณชายพูดถูกต้องแล้วขอรับ! เอ่อ เช่นนั้นเรื่อง 

ของท่านกับอู่หลิงอ๋องหลังจากนี้จะจัดการเช่นไร"

"ไม่มีเรื่องหลังจากนี้อีกแล้ว"

มู่ไป๋มองดูสีหน้าของเซี่ยซู เขาพยายามจะพูดปลอบโดยให้ฟังแล้ว

รู้สึกขบขัน "ไม่เป็นไรหรอกขอรับ อย่างไรคุณชายก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเขา 
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อยู่แล้ว"

"อืม ไม่ได้ใส่ใจเลยสักนิด"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page ��������������� 2.indd   52 30/1/2563 BE   15:00



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625772.html

http://store.jamsai.com/9786160625772.html

