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คำ�นำ�
ต้องจากบ้านห่างมารดาและพีส่ าวในแดนใต้ รอนแรมเดินทางไกลถึงเมืองหลวง
ถูกจับวางเป็นหมากตัวหนึ่งบนกระดานอ�ำมหิตที่มิอาจผิดพลาด ในฐานะซื่อจื่อแห่ง
หลิง่ หนานซึง่ ด้อยอ�ำนาจ นีไ่ ม่ใช่หนทางที่ 'ไป่เริน่ ' มีสทิ ธิเ์ ลือกได้เลย ทว่าใจเขาไม่เคย
ยอมแพ้ ยังคงกัดฟันสู้หาลู่ทางเพื่อเอาตัวรอดและให้ครอบครัวปลอดภัย แม้ว่า
เมืองหลวงจะเต็มไปด้วยคนมากเล่ห์แสนร้ายกาจ จนไม่อาจประมาทได้แม้สักอึดใจ
และโดยไม่รตู้ วั ไปเริน่ ก็ได้เข้าไปอยูใ่ นสายตา 'ฉีเซียว' รัชทายาทแห่งบัลลังก์มงั กร
เสียแล้ว และเป็นเขาผู้นี้เองที่เข้ามาผูกมิตรสัมพันธ์และเอ่ยปากช่วยเหลือไป่เริ่น ทว่า
โชคร้ า ยที่ ฉี เ ซี ย วหาใช่ ค นมี เ มตตาอารี ตรงกั น ข้ า มเขานี่ แ หละคื อ คนมากเล่ ห ์
แสนร้ายกาจทีแ่ ท้จริง! การช่วยเหลือของเขาย่อมมีการแลกเปลีย่ นทีส่ มนำ�้ สมเนือ้ และ
ไป่เริ่นไม่มีทางปฏิเสธได้
เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร โปรดค่อยๆ พลิกอ่านอย่างช้าๆ
และฟังรัชทายาทบัญชา...
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์เอเวอร์วาย
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นิ ยายเรื่องนี้เ ป็นเรื่องที่แต่ง ขึ้นจากจิ น ตนาการของผู ้ เขี ยน
ไม่ มี ค วามเกี่ย วข้องกับบุคคล สถานที่ หรื อ เหตุ ก ารณ์ จริ ง ใดๆ
ส�ำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น ไป
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ าน

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่
www.facebook.com/everyyyyy
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บทที่ 1
"องค์รัชทายาท...องค์รัชทายาท..."
ดวงตาหงส์ของฉีเซียวปรือขึน้ เมือ่ เห็นท้องฟ้าทีเ่ พิง่ สว่างร�ำไรก็หลับตาลง
อีกครั้ง หัวคิ้วมุ่นเล็กน้อย "มีอันใด"
เจียงเต๋อชิงหัวหน้าขันทีประจ�ำจวนรัชทายาทยืนอยู่นอกฉากกั้นลม
เขาโค้งกายเอ่ยเสียงค่อย "องค์รชั ทายาท กระหม่อมเพิง่ ได้ขา่ วว่าองค์หญิงใหญ่
ตุนซู่มาถึงแล้วตั้งแต่เมื่อคืน เช้าตรู่วันนี้จะเข้าวังพ่ะย่ะค่ะ"
ฉีเซียวได้ยนิ ก็พลันนวดหัวคิว้ เบาๆ แล้วลุกขึน้ นัง่ เจียงเต๋อชิงได้ยนิ เสียงขยับ
จึงเดินอ้อมฉากกั้นลมเข้ามา ฉีเซียวยืนขึ้นถอดชุดนอนโดยไม่ให้เจียงเต๋อชิง
ปรนนิบตั ิ หยิบเสือ้ ตัวกลางทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะเล็กข้างเตียงขึน้ มาสวมเองอย่างช้าๆ
เจียงเต๋อชิงเดินไปรวบม่านเตียงขึ้นแขวนบนตะขอทองรูปมังกรเหิน
ก่อนหมุนตัวหยิบเสือ้ ขึน้ มาปรนนิบตั ฉิ เี ซียวสวมอาภรณ์ จัดแต่งชุดขุนนางอย่าง
ระมัดระวังพลางกล่าวต่อ "เกรงว่าวันนี้องค์หญิงใหญ่จะทูลฝ่าบาทเรื่อง
การอภิเษกสมรสของพระองค์...องค์หญิงใหญ่ทรงใส่พระทัยอย่างแท้จริง บัดนี้
ฝ่าบาททรงเห็นหลิง่ หนานส�ำคัญเหลือล้น หากรัชทายาทเกีย่ วดองกับหลิง่ หนาน
ก็เท่ากับได้แรงช่วยเหลือจากสกุลตงหลิง ล้วนเป็นประโยชน์..."
องค์ ห ญิ ง ใหญ่ ตุ น ซู ่ เ ป็ น ญาติ ที่ มี ส ายเลื อ ดใกล้ ชิ ด ที่ สุ ด ของฉี เ ซี ย ว
นับแต่อู่ตี้กับหลี่เสียนฮองเฮาสวรรคต องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ก็นับว่าเป็นผู้ที่สนิท
กับฉีเซียวที่สุด ความประสงค์ขององค์หญิงใหญ่ตุนซู่ ฉีเซียวย่อมมิอาจขัดขืน
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เพี ย งแต่ เ ขาหลี ก เลี่ ย งไม่ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งการอภิ เ ษกสมรสมาแต่ ไ หนแต่ ไ ร
เจียงเต๋อชิงรับใช้ข้างกายฉีเซียวนานปีย่อมเข้าใจความคิดของเขาจึงเอ่ย
โน้มน้าวเสียงเบา "อีกทั้งบัดนี้องค์ชายทั้งหลายนั้นเจริญพระชนม์ขึ้นทุกวันๆ
รัชทายาทไม่ทรงร้อนใจบ้างหรือ...ใจของกระหม่อมเหมือนกับองค์หญิงใหญ่
ตุนซู่ เรื่องบางเรื่องคิดค�ำนวณไว้แต่เนิ่นๆ จะดีกว่า อีกอย่าง..."
ฉีเซียวหมุนตัวหยิบป้ายหยกรูปวงแหวนมา ริมฝีปากบางเม้มเล็กน้อย
เขาก้มหน้าแขวนป้ายหยกอย่างเนิบนาบ ครั้นเห็นเจียงเต๋อชิงไม่เอ่ยค�ำก็
พลันยิ้ม "เป็นอันใด พูดต่อสิ"
เจียงเต๋อชิงมองสีหน้าฉีเซียวอย่างระวัง พยายามคาดเดาความคิดเขา
ก่อนแย้มยิ้มเอ่ย "อีกอย่างก็เป็นเพียงต�ำแหน่งชายารองเท่านั้น หากพระองค์
ทรงชมชอบ ในจวนของเราก็จะมีคนปรนนิบัติพระองค์เพิ่มมาคนหนึ่ง หากไม่
ก็ถือเสียว่าเลี้ยงดูแขกที่อยู่ว่างๆ เพิ่มมาอีกคน จะยุ่งยากสักเท่าใดกัน"
ฉีเซียวมิกล่าวอันใด เพียงหันกายเดินออกจากห้องด้านใน เจียงเต๋อชิง
รีบร้อนเรียกข้ารับใช้ด้านนอกเข้ามารอถวายงาน
ในต�ำหนักเฉิงกาน ฮ่องเต้อ่านฎีกาที่องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ยื่นมา ก่อนยิ้ม
เล็กน้อยแล้วเอ่ยว่า "ไม่ได้พบกันไม่กี่ปี เสด็จพี่เห็นเราเป็นคนอื่นไกลไปมาก
ไฉนจึงน�ำของมามากมายเพียงนี้ แล้วพี่เขยเล่า"
"ฟู่หม่า* ไปส่งหนังสือรายงานที่กรมปกครองก่อนแล้วเพคะ" ดวงตา
องค์หญิงใหญ่พรายรอยยิม้ เอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยน "เพราะฝนตกหนักติดต่อกัน
หลายเดือนท�ำให้พลาดวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าบาท ของทั้งหมดนี้
ให้ถือเป็นการลงโทษหม่อมฉัน"
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่อายุเพิ่งพ้นสี่สิบเมื่อปีกลาย ด้วยบ�ำรุงดูแลอย่างดี
จึงยังดูมีอายุไม่มาก ยังคงเป็นโฉมสะคราญดังเก่า ในฐานะที่เป็นธิดาของ
วังกลาง** กิริยาสูงสง่าเหมาะสม ทั้งการยิ้มแย้มยามเอ่ยวาจายังชวนให้รู้สึก
สบายใจยิ่งนัก ฮ่องเต้จึงผ่อนคลายน�้ำเสียงลงโดยไม่รู้ตัว "เสด็จพี่หยอกเล่น
* ฟู่หม่า (ราชบุตรเขย) เป็นต�ำแหน่งของพระสวามีขององค์หญิงในราชส�ำนักจีน
** วังกลาง หมายถึงฮองเฮา
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อีกแล้ว แค่วันเกิดเท่านั้น พลาดไปนับเป็นกระไรได้ ก่อนหน้านี้เราก็บอกแล้ว
ว่าไม่จ�ำเป็นต้องมา ทางใต้เกิดโรคระบาดทั่วสารทิศ สองเดือนที่ผ่านมานี้
เสด็จพี่กับพี่เขยไม่ติดโรคอันใดนับว่าโชคดียิ่งแล้ว"
องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูพ่ ยักหน้าแล้วถอนใจ "หลังผ่านภัยพิบตั คิ รัง้ ใหญ่ยอ่ ม
มีโรคระบาด ด้วยบุญบารมีของฝ่าบาทท�ำให้หม่อมฉันกับฟู่หม่าล้วนสบายดี
ทีแรกหม่อมฉันยังไม่รสู้ กึ ทว่าหลังจากออกมาได้แล้วถึงตระหนักว่าปีนนี้ ำ�้ ท่วม
สูงมากจริงๆ การเก็บภาษี..."
"เรื่องนี้ยังพอประคับประคองไปได้" ตั้งแต่ฉีจิ้งขึ้นครองราชย์มาก็มี
ประกาศลดภาระราษฎรสะสมพละก�ำลัง ทางหนึง่ เพือ่ ชดเชยทรัพย์สนิ ทีเ่ สียไป
จากการยกทัพจับศึกติดต่อกันหลายปีของอู่ตี้ สองสามปีมานี้ท้องพระคลังจึง
มั่งคั่งขึ้นเป็นอย่างมาก ฮ่องเต้หัวเราะ "เคราะห์ดีที่ได้รับผลกระทบเพียง
สองมณฑล"
องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูผ่ งกศีรษะ กล่าวเหมือนไม่ตงั้ ใจว่า "หม่อมฉันได้ยนิ ว่า...
หลิ่งหนานน�้ำท่วมทั้งหมด?"
ฮ่องเต้พลันหัวเราะ "ที่ใดกัน ท่วมนับแต่เขาเม่าซานลงไปทางใต้เท่านั้น
มิได้รุนแรงอันใด...ทว่าก่อนหน้านี้พวกเขาแล้งหนัก ซ�้ำยังเกิดน�้ำท่วมใหญ่อีก
ล�ำบากไม่น้อยจริงๆ"
"นั่ น สิ เ พคะ ตอนนี้ ถึ ง ขั้ น มาขอยื ม เสบี ย งอาหารจากพระองค์ แ ล้ ว "
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่คลี่ยิ้มชื่นใจ "ตลอดทางมานี้หม่อมฉันได้ยินว่าหลิ่งหนาน
ซื่อจื่อ* มาขอยืมเสบียงด้วยตนเอง จากค�ำบอกเล่าของชาวบ้านระหว่างทาง
ครึกครื้นเสียจนเอามาเขียนรวมเป็นหนังสือได้ อีกทั้งหม่อมฉันได้ยินฟู่หม่า
บอกว่าหลิ่งหนานซื่อจื่อรั้งตัวอยู่ที่นี่หรือ"
ในดวงตาของฮ่องเต้มีรอยยิ้มฉายผ่าน หลิ่งหนานเป็นที่ดินศักดินาของ
อ๋องต่างสกุล** เป็นภัยอันตรายส�ำคัญใหญ่หลวงของฮ่องเต้ต้าเซียงแต่ละ
รั ช สมั ย ครั้ ง แรกที่ ห ลิ่ ง หนานอ๋ อ งยอมก้ ม หั ว ให้ ร าชส� ำ นั ก คื อ ตอนที่ ต น
ครองบัลลังก์ จะไม่ให้คิดกระหยิ่มใจคงเป็นไปได้ยาก ทว่าการแสดงออกของ
* ซื่อจื่อ หมายถึงต�ำแหน่งทายาทผู้สืบทอดบรรดาศักดิ์ มักเป็นบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอก
** อ๋องต่างสกุล หมายถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อ๋อง ทว่ามิได้อยู่ในวงศ์สกุลเดียวกับฮ่องเต้
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ฮ่องเต้นนั้ อ่อนน้อมมาแต่ไหนแต่ไร เพียงยิม้ เอ่ยว่า "เดิมทีตงหลิงไป่เริน่ มาหารือ
เรือ่ งขอยืมเสบียงอาหารแทนบิดาตงหลิงอี้ เขาอายุแค่สบิ ห้าปี หลังจากพ�ำนัก
ที่วังหลวงได้ระยะหนึ่งก็เลื่อมใสในกิริยามารยาทอันงามสง่าของผู้คนใน
วังหลวง ด้วยต้องการเยี่ยมชมศึกษาให้กระจ่างชัดจึงไม่คิดจากไป ข้าเองก็
ชมชอบยิ่งนักจึงรั้งตัวเขาไว้ เด็กคนนั้นอายุเท่ากับหวาเอ๋อร์ หน้าตาคมคาย
หมดจดเหนือคนทัว่ ไป ซ�ำ้ ยังเฉลียวฉลาดอย่างหาได้ยาก เสด็จพีไ่ ด้พบหน้าเขา
บ่อยๆ ย่อมต้องชอบเช่นกัน จริงด้วย นี่เป็นใบชาที่พวกเขาน�ำมาถวาย เสด็จพี่
ลองชิมดู..."
หวาเอ๋อร์หรือก็คือฉีหวา องค์ชายรอง
องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูห่ วั เราะเบาๆ ในใจ ในเมือ่ เป็นตัวประกันทีห่ ลิง่ หนาน
ส่งมา นางมีหรือจะกล้า 'พบหน้าบ่อยๆ'
หัวข้อสนทนาเปลีย่ นมาถึงส่วนทีอ่ งค์หญิงใหญ่ตนุ ซูต่ อ้ งการ นางไม่เอ่ยถึง
ไป่เริ่นให้มากความอีก สนทนาสัพเพเหระต่อ "ข้าจ�ำได้ว่า...ถัดจากวันคล้าย
วันพระราชสมภพก็จะถึงวันเกิดของรัชทายาทแล้วกระมัง"
ฮ่องเต้พยักหน้า "ใช่ วันเกิดของเซียวเอ๋อร์คือวันที่สิบเดือนสิบสอง"
"พริบตาเดียวเซียวเอ๋อร์ก็จะอายุพ้นสิบแปดแล้ว..." องค์หญิงใหญ่ตุนซู่
วางถ้วยชาลงลายน�้ำทองในมือลง หยิบผ้าแพรออกมาจากแขนเสื้อซับที่
มุมปากเล็กน้อย "ควรเลือกพระชายาให้เซียวเอ๋อร์เสียที"
ฮ่องเต้นิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนคลี่ยิ้มราบเรียบ "ยังเร็วเกินไปหน่อยกระมัง
ก�ำลังอยูใ่ นช่วงให้เขาเรียนรูก้ ารปฏิบตั ริ าชกิจหาความก้าวหน้า แต่งพระชายา
ออดอ้อนรักใคร่ทุกวัน มิใช่เป็นการละเลยเรื่องส�ำคัญไปหรือ"
องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูอ่ ดหัวเราะไม่ได้ "ฝ่าบาทใส่พระทัยรัชทายาทเกินไป
ไฉนจึงลืมไปว่าฝ่าบาทเองไม่ทันครบยี่สิบก็อภิเษกสมรสแล้ว จะว่าไปยังเร็ว
ยิ่งกว่าเซียวเอ๋อร์เสียอีก ตอนนั้นฝ่าบาทเพิ่งอายุครบสิบห้าเท่านั้น ยังจ�ำได้
หรือไม่เพคะ ก่อนงานอภิเษกสมรสฝ่าบาทยังวิ่งมาที่จวนองค์หญิง ถามข้าว่า
หลังงานอภิเษกสมรสจะยังกลับมาอยู่กับเสด็จแม่ได้อีกหรือไม่..."
เนื่องจากมารดาผู้ให้ก�ำเนิดของฮ่องเต้จากไปเร็ว ตอนยังอยู่ในผ้าอ้อม
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ก็โดนอุม้ มาทีต่ ำ� หนักเฟิง่ หวาได้รบั การอบรมเลีย้ งดูจากฮองเฮา องค์หญิงใหญ่
ตุนซูอ่ ายุมากกว่าฮ่องเต้เกือบสิบปี ก่อนแต่งงานออกไปก็พกั ในต�ำหนักเฟิง่ หวา
ตลอด คราวนั้นนางก็ปฏิบัติต่อฮ่องเต้อย่างดีเยี่ยม หากกล่าวว่าพี่สาวคนโต
เปรียบดัง่ มารดาก็ไม่นบั ว่าเกินไป ครัน้ เอ่ยถึงเรือ่ งในอดีตขึน้ มาฮ่องเต้กค็ ลีย่ มิ้
"เสด็จพี่ยังจ�ำได้?"
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ระบายยิ้มบาง "หม่อมฉันที่เห็นฝ่าบาทกับอู่ตี้มา
ตั้งแต่เล็กจนโตมีหรือจะจ�ำไม่ได้" เมื่อกล่าวถึงอู่ตี้ องค์หญิงใหญ่ตุนซู่พลัน
ขอบตาแดงระเรื่อ ก่อนคลี่ยิ้มเอ่ยอีก "ช่างเถิด พูดเรื่องเหล่านี้เพื่ออันใด
กลับมาพูดเรื่องของเซียวเอ๋อร์เถิด ฝ่าบาทมีแผนการในใจหรือไม่เพคะ"
ในใจฮ่องเต้ย่อมไม่ปรารถนาที่จะเอ่ยถึงเรื่องนี้อย่างที่สุด ทว่าเมื่อฟัง
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่พูดคุยเรื่อยเปื่อยไปด้วยน�้ำเสียงอ่อนหวานรื่นหู กระตุ้นให้
นึกถึงความทรงจ�ำครั้งเยาว์วัยเหล่านั้น จึงยากเกินไปที่จะท�ำลายอารมณ์ดี
ของนางในช่วงเวลาพิเศษนี้ จึงฝืนยิ้มแล้วเอ่ยว่า "จริงๆ ก็เคยคิดไว้ เพียงไม่มี
ผู้ที่เหมาะสม ภายหน้าพระชายาของรัชทายาทต้องเป็นมารดาของแผ่นดิน
มิอาจผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เสด็จพี่คงเข้าใจกระมัง"
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่พยักหน้า "เป็นความจริง...ช่างเถิด หม่อมฉันเพียง
นึกขึ้นได้จึงทูลต่อฝ่าบาทเท่านั้น จะก้าวก่ายเรื่องผู้ถูกรับเลือกเป็นพระชายา
รัชทายาทได้อย่างไรกัน ทว่าเพราะตัง้ แต่เล็กรัชทายาทก็...เฮ้อ ฝ่าบาทก็ทราบ
หม่อมฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะรักและเอ็นดูเขามากหน่อย ฝ่าบาทตรัสได้
มีเหตุผล จะก�ำหนดพระชายารัชทายาทนั้นไม่ง่าย...กระนั้นเลือกชายารอง
สองคนให้รัชทายาท ได้หรือไม่เพคะ"
ฮ่องเต้ยิ้มถาม "เสด็จพี่ต้องใจคุณหนูสกุลใดเข้าแล้วหรือ"
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่มีบุตรธิดาหญิงสามชายสอง ธิดาคนโตแต่งงานไป
เมื่อปีก่อน ธิดาคนรองอยู่ในวัยก�ำดัดอายุสิบสี่ ทั้งยังใกล้ถึงอายุที่ต้องพูดคุย
เรื่ อ งการแต่ ง งาน ฮ่ อ งเต้ ค าดการณ์ ว ่ า องค์ ห ญิ ง ใหญ่ ตุ น ซู ่ คิ ด จะกระชั บ
ความสัมพันธ์ฉนั ครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ จึงกังวลเรือ่ งนีม้ ากทีส่ ดุ ขณะจะเอ่ย
ค�ำบอกปัด กลับเห็นเพียงองค์หญิงใหญ่ตุนซู่เม้มริมฝีปากยิ้ม "นับแต่ข้ากับ
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ฟูห่ ม่าไปราชการด้วยกัน ทีเ่ จอก็มแี ค่บรรดาหญิงสาวชาวบ้านเท่านัน้ ไหนเลย
จะรู้จักคุณหนูผู้ใด เรื่องนี้ให้ฮองเฮาหนักพระทัยแทนเถิดเพคะ"
ไม่รอให้ฮ่องเต้โล่งอกแม้แต่อึดใจ ดวงตาขององค์หญิงใหญ่ตุนซู่พลัน
วาววับขึ้นและยิ้มเอ่ย "จริงสิ! ผู้ใดบอกว่าหม่อมฉันไม่รู้จักคุณหนู หลิ่งหนาน
ซื่อจื่อที่เอ่ยถึงเมื่อครู่หม่อมฉันได้ยินว่า...มีพี่สาวน้องสาวอายุถึงวัยทว่า
ยังไม่ออกเรือนอยู่สองคน"
รอยยิ้มน้อยๆ ของฮ่องเต้ชะงักค้างที่มุมปาก ขณะจะเอ่ยค�ำก็ได้ยิน
ข้ารับใช้ดา้ นนอกผูห้ นึง่ ค้อมกายเดินเข้ามา ก้มหน้าส�ำรวมพลางเอ่ย "ถวายบังคม
ฝ่าบาท องค์หญิงใหญ่ องค์รัชทายาทเสด็จมาถวายพระพรเพคะ"
ฮ่องเต้พยักหน้า ข้ารับใช้คอ้ มกายถอยออกไป ไม่นานนักฉีเซียวก็เข้ามา
ถวายพระพรคนทั้งสอง องค์หญิงใหญ่ตุนซู่เอ่ยเรียกซ�้ำๆ ให้ฉีเซียวเข้าไปใกล้
พร้อมดึงมือฉีเซียวมามองดูอย่างพิจารณา รูปโฉมส่วนใหญ่ของเชื้อพระวงศ์
ล้วนงดงาม ฉีเซียวยิ่งได้รูปลักษณ์ของมารดาผู้ล่วงลับ หล่อเหลาเหนือสามัญ
มีเพียงดวงตารูปหงส์คู่นั้นที่คล้ายอู่ตี้ นัยน์ตาแวววาวเฉียบคม มิต้องมีโทสะ
ก็น่าเกรงขาม ซ�้ำยังเพิ่มความสง่างามขึ้นอีกหลายส่วน องค์หญิงใหญ่ตุนซู่
เห็นฉีเซียวหน้าตาคล้ายคลึงกับบิดามารดาที่เสียไปหัวใจก็พลันแปลบปลาบ
นางคลี่ยิ้มอ�ำพรางเล็กน้อยก่อนเอ่ยอย่างพึงพอใจ "ไม่พบกันครึ่งปี เซียวเอ๋อร์
สูงขึ้นอีกนิดหน่อยแล้ว"
ฉีเซียวแย้มยิ้ม "เสด็จป้ากลับไม่เปลี่ยนไปสักนิด ทั้งยังมีราศียิ่งขึ้นอีก
พ่ะย่ะค่ะ"
องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูห่ นั หน้าไปยิม้ ให้ฮอ่ งเต้ "ได้ยนิ หรือไม่ รูจ้ กั พูดยิง่ นัก..."
ไม่รอฮ่องเต้ตอบค�ำ องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ยิ้มแล้วเอ่ยอีก "เป็นผู้ใหญ่แล้ว
จริงๆ เมื่อครู่ข้ายังทูลกับเสด็จพ่อของเจ้าอยู่เลยว่าให้เลือกชายารองให้เจ้า
หลิ่งหนานอ๋องจวิ้นจู่* เจ้าชอบหรือไม่"
ฮ่องเต้หมุนแหวนมรกตที่สวมบนนิ้วโป้ง เขารู้สึกไม่พอใจทว่าใบหน้า
ยังคงอ่อนโยนยิ่ง เพียงแย้มยิ้มน้อยๆ "เสด็จพี่ช่างใจร้อนโดยแท้..."
* จวิ้นจู่ ต�ำแหน่งท่านหญิงหรือองค์หญิง
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แม้ในใจฉีเซียวจะรู้สึกว่าไม่จ�ำเป็นต้องท�ำเช่นนี้ก็ได้ ทว่าองค์หญิงใหญ่
ตุนซูว่ างแผนเพือ่ เขานานหลายวัน เบือ้ งหน้าตนเองจะท�ำเสียการไม่ได้เด็ดขาด
จึงคลี่ยิ้มอย่างไม่ใส่ใจ "การแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ ย่อมต้องท�ำตามค�ำกล่าว
ของพ่อแม่ค�ำชักน�ำของแม่สื่อ หลานมิกล้าเอ่ยมากความ"
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ฉวยโอกาสตีเหล็กตอนร้อน เบี่ยงกายไประบายยิ้ม
ให้ฮ่องเต้ "ฝ่าบาท ยินยอมให้หม่อมฉันเป็นแม่สื่อได้หรือไม่เพคะ"
องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูม่ ฐี านะพิเศษ ต่อให้เป็นฮ่องเต้กต็ อ้ งเกรงใจสามส่วน
มิกล้าหักหน้านางเกินไป ซ�ำ้ เรือ่ งวันนีอ้ งค์หญิงใหญ่ตนุ ซูย่ อ่ มเตรียมตัวมาก่อน
หากยิ่งดึงดันห้ามปรามเกรงว่าจะแตกกิ่งก้านเป็นปัญหาที่คาดไม่ถึง ฮ่องเต้
ข่ ม ไฟในใจ มองไปทางฉี เ ซี ย วพลางหั ว เราะอย่ า งรั ก ใคร่ เ มตตา "ยั ง ไม่
ขอบพระทัยเสด็จป้าที่ล�ำบากจัดการเพื่อเจ้าอีก"
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บทที่ 2
ในต�ำหนักอวีซ้ วิ่ องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูม่ องต�ำหนักทีต่ นเองอาศัยมาตัง้ แต่เล็ก
จนโตพลางทอดถอนใจไม่ขาดสาย "ผ่านมากี่ปีแล้วที่นี่ก็ยังว่างเปล่าอยู่"
ฉีเซียวหัวเราะ "ต�ำหนักขององค์หญิงในฮองเฮา จะให้คนย้ายเข้ามาง่ายๆ
ได้อย่างไร"
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่หันหน้ามองเจียงเต๋อชิงแวบหนึ่ง เจียงเต๋อชิงรู้
ความนัยจึงน�ำข้ารับใช้ในต�ำหนักถอยออกไป
ฉีเซียวรินชาให้องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูด่ ว้ ยตนเองและเอ่ยเสียงเบา "เสด็จป้า...
ไยต้องขัดแย้งกับฮ่องเต้เพราะเรื่องนี้"
"เฮอะ...หากไม่ทำ� จะมีใครรูว้ า่ เจ้าเป็นถึงรัชทายาท" องค์หญิงใหญ่ตนุ ซู่
ไม่มคี วามอ่อนโยนยามอยูต่ อ่ หน้าผูค้ นอีก นางหัวเราะหยัน "ทางใต้ประสบภัย
การโยกย้ายขนถ่ายเสบียงอาหารและสิ่งของช่วยเหลือล้วนเป็นความล�ำบาก
ยากเย็นของเจ้า ครั้นเรื่องทุกอย่างตระเตรียมพร้อมสรรพ ฮ่องเต้กลับให้ฉีหวา
เป็นเสนาธิการคุมทหารไปปลอบขวัญสองมณฑล! พูดจาสวยหรูว่าหลังจาก
ภัยพิบัติจะมีโรคระบาด รัชทายาทฐานะสูงส่งไม่อาจเสี่ยงอันตราย ค�ำพูด
ล่องลอยประโยคเดียวก็ลบล้างคุณงามความดีของเจ้าสิ้น ชื่อเสียงความชอบ
ถูกฉีหวาฉกชิงไปหมด! เคราะห์ดีฉีหวาเป็นคนใช้การไม่ได้ ลงใต้หนนี้กลับ
ก่อเรื่องน่าขันไม่น้อย สูญเสียความเชื่อใจของผู้คน"
ฉีเซียวระบายยิ้มบาง "ฮ่องเต้คิดใช้ข้าเป็นสะพาน ข้าย่อมไม่อาจให้
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พวกเขาสมประสงค์เกินไป"
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ตกใจพูดไม่ออก "เรื่องฉีหวา...เป็นอุบายของเจ้า?"
ฉีเซียวหัวเราะเล็กน้อยมิได้ตอบค�ำ ในใจองค์หญิงใหญ่ตนุ ซูพ่ ลันกระจ่างชัด
สีหน้าดีขึ้นมาก นางเอ่ยอย่างปลื้มใจ "ฟู่หม่าพูดเสมอว่าในใจเจ้ามีโตรกผา*
เป็นความจริงอย่างที่คิด เพียงแต่...ลงมือสะอาดหรือไม่ หากฮ่องเต้ทรงทราบ
เข้า..."
"ตั้งแต่ต้นจนจบข้าก็ไม่คิดปกปิดเขา" ฉีเซียวจับป้ายหยกที่ข้างเอวเล่น
ก่อนเอ่ยเนิบๆ "เอาแต่ซ่อนคมอย่างเดียวนั่นก็คืออ่อนแอ อย่างไรก็ต้องให้เขา
เข้าใจว่าตอนนี้เขายังท�ำอันใดข้าไม่ได้"
"ในใจเจ้ารู้ว่าก�ำลังท�ำสิ่งใดก็พอ...มาพูดเรื่องส�ำคัญ บัดนี้หลิ่งหนานมี
จวิ้นจู่ยังไม่ออกเรือนสองคน หนึ่งคือโหรวจยาจวิ้นจู่เป็นทายาทสายตรงและ
พี่สาวร่วมอุทรของหลิ่งหนานซื่อจื่อที่มาเป็นตัวประกัน ว่ากันว่าพรั่งพร้อม
ทั้งคุณธรรมและความสามารถ ความประพฤติดีงามเหนือสามัญ...แล้วก็มี
คังไท่จวิน้ จูท่ เี่ กิดจากชายารองของหลิง่ หนานอ๋อง ชายารองผูน้ ไี้ ด้รบั ความรักใคร่
โปรดปรานจากหลิง่ หนานอ๋องเป็นล้นพ้น ธิดาของนางแม้มไิ ด้เกิดจากชายาเอก
ทว่ากลับเปรียบเสมือนไข่มุกในมือของหลิ่งหนานอ๋อง..." องค์หญิงใหญ่ตุนซู่
ในใจลังเล จึงเงยหน้าถามฉีเซียว "เจ้าชอบผู้ใด"
จวิน้ จูท่ งั้ สองคนหนึง่ ฐานะสูงส่ง อีกคนได้รบั ความรักจากหลิง่ หนานอ๋อง
มากกว่า ต่างมีขอ้ ดีขอ้ เสียของตน องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูเ่ องก็ตดั สินใจไม่ได้จงึ ให้
ฉีเซียวเลือกเอง
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเอ่ยเสียงเบา "น่าเสียดายที่
เตรียมการล่าช้าเกินไป ต้องโทษทีก่ อ่ นหน้านีล้ ะเลย มักเกรงกลัวฮ่องเต้จะสูร้ บ
กับหลิง่ หนานอ๋องจึงไม่เคยใส่ใจ หากรูแ้ ต่แรกตอนข้าติดตามฟูห่ ม่าไปอยูท่ างใต้
ก็ควรหาวิธพี บหน้าจวิน้ จูท่ งั้ สองสักครา ดีอย่างไรก็ฟงั จากค�ำผูอ้ นื่ มิได้พจิ ารณา
ด้วยตาตนเอง ข้าก็ไม่อาจวางใจ"
ฉีเซียวระบายยิม้ บาง เรือ่ งนีไ้ ม่อาจโทษองค์หญิงใหญ่ตนุ ซู่ หลิง่ หนานอ๋อง
* ในใจมีโตรกผา เป็นส�ำนวน อุปมาถึงความคิดอ่านอันลึกซึ้ง
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เป็นอ๋องต่างสกุล นี่คือบ่อเกิดของความขัดแย้ง ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงบัญชีเก่า
ยุ่งเหยิงหลายปีมานี้ระหว่างเชื้อพระวงศ์กับสกุลตงหลิงของหลิ่งหนานอ๋อง
หลิ่งหนานอ๋องปีนั้นร่วมกับไท่จู่* สู้รบยึดครองแผ่นดินมาได้ หลังจาก
ไท่ จู ่ ส ถาปนาขึ้ น เป็ น ฮ่ อ งเต้ ก็ พ ระราชทานรางวั ล ตามความดี ค วามชอบ
แต่งตัง้ อ๋องต่างสกุลขึน้ เจ็ดคน ทว่าไม่ทนั พ้นสิบปีออ๋ งทีเ่ หลือทัง้ หกคนทัง้ หมด
ต่ า งตกหลั ง ม้ า ** เจิ้ น เป่ ย อ๋ อ งที่ ด วงดี ที่ สุ ด เพี ย งถู ก เรี ย กคื น ที่ ดิ น ศั ก ดิ น า
ริบบรรดาศักดิล์ ดขัน้ เป็นสามัญชน ทีด่ วงไม่ดอี ย่างเช่นป๋ออันอ๋องล้วนมีจดุ จบ
คือฆ่าล้างสกุล สุดท้ายที่เหลืออยู่มีเพียงหลิ่งหนานอ๋อง
หลิ่งหนานอ๋องมีชีวิตรอดมาได้หาใช่เพราะชะตาแข็ง ในปีที่เจ็ดที่ขึ้น
เป็นอ๋อง ชาวเวิง่ ซีจากทางใต้มารุกราน หลิง่ หนานอ๋องผูเ้ ฒ่าตงหลิงอูนำ� ทัพรับศึก
สู้รบเกือบสามปี สูญเสียทหารไปเกือบสิบหมื่น ไท่จู่เจตนาให้หลิ่งหนานอ๋อง
กับแคว้นเวิ่งซีสู้รบกันให้สิ้นไปทั้งคู่ รายงานสงครามถูกส่งมายังเมืองหลวง
ครั้งแล้วครั้งเล่า ไท่จู่กลับไม่ส่งทหารไปช่วยแม้แต่นายเดียว เพียงรอตักตวง
ผลประโยชน์จากความขัดแย้ง น่าเสียดายที่หลังพ่ายแพ้เพียงสองสามครั้ง
จากนั้นหลิ่งหนานอ๋องก็ชนะศึกติดต่อกัน ไม่เพียงตีชาวเวิ่งซีถอยร่น ท้ายที่สุด
ยังไล่โจมตีข้าศึกที่แตกพ่ายไปจนถึงเมืองหลวงแคว้นเวิ่งซี เข่นฆ่าล้างเมือง
เมื่อสังหารเชื้อพระวงศ์ของแคว้นเวิ่งซีหมดสิ้นหลิ่งหนานอ๋องผู้เฒ่าก็ยึดพื้นที่
ตั้งตัวเป็นอ๋อง ควบรวมแคว้นเวิ่งซี
แคว้นเวิง่ ซีมขี นาดใหญ่เป็นสองเท่าของมณฑลหลิง่ หนานในอดีต ทัง้ ยัง
มีพื้นที่เกษตรกรรมมาก ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ไท่จู่จึงนั่งไม่ติด
ปูนบ�ำเหน็จรางวัลมหาศาล พร้อมส่งอัครเสนาบดีไปยังหลิง่ หนานเพือ่ หารือว่า
ภายหน้าจะส่งผู้ใดมารับช่วงดูแลต่อ อาณาเขตนั้นหลิ่งหนานอ๋องเป็นผู้ยึด
มาได้ ทางเมืองหลวงมิเคยช่วยเหลือตั้งแต่แรกจวบจนสุดท้าย เขาย่อม
ไม่ยนิ ยอมให้เมืองหลวงมาแบ่งน�ำ้ แกงหนึง่ ถ้วย*** ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงไท่จทู่ ไี่ ม่คดิ
จะแบ่งน�ำ้ แกงแค่ถว้ ยเดียวด้วยซ�ำ้ ทัง้ สองฝ่ายส่งจดหมายไปมาหากันมากมาย
* ไท่จู่ เป็นค�ำเรียกปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์หรือฮ่องเต้ผู้ก่อตั้งบ้านเมือง
** ตกหลังม้า เปรียบเปรยถึงการโดนจับกุมข้อหาฉ้อราษฎร์บังหลวง
*** แบ่งน�้ำแกงหนึ่งถ้วย หมายถึงการขอแบ่งผลประโยชน์จากผลส�ำเร็จของผู้อื่น
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ดุจละอองหิมะ เกือบหนึ่งเดือนก็ยังตกลงกันไม่ได้ เรือนรั่วยังเจอฝนพร�ำ
ทั้งคืน* ป๋ออันอ๋องทางตะวันตกลุกขึ้นกบฏ ไท่จู่หมดหนทางซ�้ำยังหวั่นกลัวว่า
หลิ่งหนานอ๋องจะร่วมมือกับป๋ออันอ๋อง จึงจ�ำใจถอยและใช้วิธีการขึ้นภาษี
เครื่องบรรณาการจากหลิ่งหนานหลายเท่าตัวทุกปี สุดท้ายจบลงด้วยการ
พักปัญหาไว้และผัดออกไปหลายปี ครั้นเมื่อไท่จู่ก�ำราบป๋ออันอ๋องได้และ
คิดจะจัดการหลิ่งหนานอ๋องนั้น อีกฝ่ายก็ยึดครองพื้นที่ทางใต้ได้อย่างมั่นคง
นานแล้ว ไท่จอู่ ายุมากแม้ใจสุดจะปรารถนาทว่าก�ำลังไม่พอจึงเก็บภัยภายหน้า
อันใหญ่หลวงของเมืองหลวงไว้ตลอดจนถึงบัดนี้
สองสามปีนคี้ วามสัมพันธ์ของเมืองหลวงกับหลิง่ หนานยิง่ อ่อนไหวขึน้ ไปอีก
คนไม่นอ้ ยล้วนเป็นกังวล ไม่รวู้ า่ ทัง้ สองฝ่ายจะรบพุง่ กันขึน้ มาเมือ่ ใด ทว่าตัง้ แต่
ปีกลายหลิ่งหนานกลับประสบภัยพิบัติซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า แสนยานุภาพเสียหาย
เป็นอันมาก หมดความฮึกเหิมทีจ่ ะสูร้ บกับเมืองหลวง ยิง่ ปีนมี้ าขอหยิบยืมเสบียง
ไปจึงต้องส่งตัวประกันมา คนทีต่ าไม่มดื บอดล้วนมองออก ขอแค่หลิง่ หนานอ๋อง
ไม่เสียสติโง่เขลา สองฝ่ายย่อมไม่มีทางสู้กันแน่
ในเมื่อไม่มีทางสู้รบกัน เช่นนั้นความสัมพันธ์ที่ควรฟื้นฟูก็ต้องฟื้นฟู
การสมรสเชือ่ มสัมพันธ์เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งเกิดไม่ชา้ ก็เร็ว องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูล่ งมือก่อน
ได้เปรียบ คว้าเรือ่ งนีม้ าให้ฉเี ซียวทัง้ ยังต้องการเพียงชายารอง ต่อให้วนั ข้างหน้า
หากชายแดนใต้หันอาวุธเข้าหากัน ฉีเซียวปลดชายารองคนหนึ่งก็เป็นเรื่องแค่
ประโยคเดียว ไม่ทิ้งผลร้ายใดๆ ทั้งนั้น
ในฐานะที่เป็นองค์หญิงสายตรง ในใจองค์หญิงใหญ่ตุนซู่ย่อมชมชอบ
จวิ้นจู่ที่ถือก�ำเนิดจากชายาเอกมากกว่า เพียงน่าเสียดายที่หลิ่งหนานอ๋อง
ไม่โปรดปรานชายาผู้นี้อย่างแท้จริง องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ถอนใจ "เจ้าคิดเห็น
อย่างไรก็ว่าอย่างนั้นเถิด..."
เรื่องของหลิ่งหนานอ๋องฉีเซียวก็รู้กระจ่างดี เขาหัวเราะเบาๆ "บิดาของ
ชายาหลิ่งหนานอ๋องสิ้นชีพในศึกเวิ่งซี ประการแรกนางไม่เป็นที่โปรดปราน
ประการทีส่ องไม่มญ
ี าติมติ รฝ่ายมารดาให้พงึ่ พา ลูกชายาเอกย่อมสูล้ กู ชายารอง
* เรือนรั่วยังเจอฝนพร�ำทั้งคืน เป็นส�ำนวน หมายถึงเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาในเวลาเดียวกัน
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ซึ่งเป็นที่โปรดปรานมิได้ ซ�้ำบัดนี้ซื่อจื่อยังมาเป็นตัวประกัน ฝั่งทายาทสายตรง
ยิ่งไม่ได้รับความส�ำคัญ"
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่พยักหน้า "เรื่องเป็นเช่นนี้จริง ไม่เป็นไร...ถึงจะมิใช่
สายตรง แค่เป็นธิดาของหลิ่งหนานอ๋องก็พอ เช่นนี้ต่อแต่น้ีในยามจ�ำเป็น
ไร้ทางเลือก...ชาวหลิ่งหนานย่อมยินดีสนับสนุนเจ้าที่เคยผูกสัมพันธ์แต่งงาน
กับหลิ่งหนานมาก่อน มีการสนับสนุนจากหลิ่งหนาน...เรื่องวันหน้าก็มั่นใจได้
อีกชั้นหนึ่ง"
ฉีเซียวยังคงมีท่าทีอย่างไรก็ได้ "หลานเชื่อฟังเสด็จป้าพ่ะย่ะค่ะ"
องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูม่ องดวงตาทีเ่ หมือนอูต่ ไี้ ม่มผี ดิ ของฉีเซียวอย่างเอ็นดู
เหลือแสน อดไม่ได้ดึงมือเขามาและเอ่ยเสียงเบา "เด็กดี ป้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบ...
แต่อดทนอีกหน่อยเถิด ครั้นเจ้าขึ้นครองราชย์ป้าก็วางใจแล้ว ถึงเวลานั้น
เจ้าต้องการท�ำสิ่งใดก็จะไม่มีผู้ใดขัดขวางได้อีก..."
อย่างไรองค์หญิงใหญ่ตนุ ซูก่ อ็ ายุคอ่ นข้างมากแล้ว นางเดินทางเหน็ดเหนือ่ ย
ยากล�ำบากมาตลอด เมือ่ ครูต่ อนอยูท่ ตี่ ำ� หนักเฉิงกานยังดูไม่ออก ยามนีล้ บั ตา
ผูค้ น แววเหนือ่ ยล้าพลันปรากฏ ต่อให้ฉเี ซียวมีนสิ ยั เย็นชาก็ยงั อดปวดใจไม่ได้
เขาเอ่ยเสียงเบา "เสด็จป้าไม่จ�ำเป็นต้องทุ่มเทแรงใจเพื่อหลานถึงเพียงนี้
เรื่องพวกนี้หลานเอง..."
"ภาระบนบ่าเจ้าหนักหนาพอแล้ว เรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ให้ข้าช่วยจัดการ
ก็พอ อย่าได้เก็บไปคิดมากนัก ข้าไม่เพียงท�ำเพื่อเจ้า..." องค์หญิงใหญ่ตุนซู่
สูดหายใจลึกคราหนึ่ง "มากกว่านั้นคือเพื่อตัวข้าเอง บัดนี้ผู้สืบสายเลือด
สายตรงจากไท่จู่เหลือเพียงเจ้ากับข้าสองคน หากข้ายังให้เจ้าต่อสู้ล�ำพัง
เกรงว่าบรรพบุรุษก็จะไม่ยอมรับข้าเช่นกัน"
แม้ฉีเซียวเห็นเรื่องแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีหรือไม่มีก็ได้ ทว่า
เห็นแก่องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ที่กลัดกลุ้มใจเพื่อเขาจึงไม่อาจอยู่เฉย วันต่อมา
หลังประชุมราชกิจ ฉีเซียวจงใจล่าช้าสองสามฝีก้าว รออยู่ที่สระเลี่ยนเยี่ยน
หน้าต�ำหนักกานชิง พักหนึง่ ก็ได้พบกับหลิง่ หนานซือ่ จือ่ ทีอ่ อกมาจากส�ำนักฮุย่ ซิน่
ตามคาด
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ฐานะตัวประกันของหลิ่งหนานซื่อจื่อตงหลิงไป่เริ่นทุกคนล้วนรู้กระจ่าง
แก่ใจ ทว่าแต่ไหนแต่ไรฮ่องเต้ทรงแสดงออกอย่างดีเยีย่ ม ดูแลเอาใจใส่อาหาร
การกิน เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่พักอาศัยก็พร้อมสรรพ ได้ยินว่าตอนอยู่ที่หลิ่งหนาน
ไป่เริ่นก�ำลังเรียนหนังสือ ฮ่องเต้ก็ส่งราชครูไปสอนพร้อมอนุญาตให้เขาเข้าวัง
เพือ่ เล่าเรียนทีส่ ำ� นักฮุย่ ซิน่ ทุกวัน ได้รบั การปฏิบตั เิ ทียบเท่าองค์ชายทุกประการ
ฉีเซียวหัวเราะหยันในใจ เป็นเพราะใส่ใจหลิง่ หนานหรือต้องการจับตาดู
ให้ดี นั่นก็เป็นเรื่องต่างจิตต่างใจแล้ว
ไป่เริ่นเพิ่งเลิกคาบเช้า เนื่องจากฮ่องเต้ส่งอาหารเช้ามา เขาจึงพาสหาย
ร่วมเรียนเดินรีบเร่งตามข้ารับใช้ไปยังต�ำหนักเฉิงกาน เขามองเห็นฉีเซียว
แต่ไกลจึงไม่เหมาะสมที่จะเดินอ้อม ได้แต่พาคนจ�ำนวนหนึ่งเดินมา ฉีเซียว
แย้มยิ้ม "ซื่อจื่อก�ำลังจะไปที่ใดหรือ"
ไป่เริน่ คารวะตามธรรมเนียมและหลุบตาลงตอบ ฉีเซียวพยักหน้า "ซือ่ จือ่
มาเยือนเมืองหลวงหลายวัน ข้ายังมิได้พูดคุยกับซื่อจื่ออย่างเต็มที่เลย อยู่ที่นี่
สบายดีทุกอย่างหรือไม่ คิดถึงบ้านบ้างหรือเปล่า"
ไป่เริ่นเงยหน้ามองฉีเซียวแวบหนึ่ง ในดวงตาฉายประกายประหลาดใจ
การแสดงออกยังคงสงบนิง่ เฉยเมย เอ่ยราบเรียบอย่างไม่กลบเกลือ่ นสีหน้าว่า
"ฝ่าบาททรงปฏิบัติต่อกระหม่อมอย่างดียิ่ง มิเคยคิดถึงบ้านพ่ะย่ะค่ะ"
ฉีเซียวมองความห่างเหินของไป่เริน่ ออกจึงหาได้บบี บังคับอีกฝ่าย เพียง
คลี่ยิ้มอ่อนโยน "เสด็จพ่อมีราชกิจมากมาย หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีจุดซึ่งทรง
คาดไม่ถึง หากมีอันใดไม่ราบรื่นบอกกับข้าเป็นพอ มิต้องเห็นเป็นคนอื่นไกล
ในเมื่อเสด็จพ่อเรียกตัวเจ้า ข้าก็จะไม่ท�ำเจ้าล่าช้าแล้ว ต่อไปวันใดมีเวลา
ค่อยพบกัน"
ไป่เริน่ พยักหน้าอย่างเย็นชาและค้อมกายเล็กน้อย ก่อนหมุนตัวเดินตาม
ข้ารับใช้ไป ตั้งแต่ต้นจนจบแม้แต่รอยยิ้มสักครายังไม่เผย ฉีเซียวทอดตามอง
เงาหลังของไป่เริน่ จากทีไ่ กลพลางยิม้ อย่างนึกสนุก "หลิง่ หนานซือ่ จือ่ อายุยงั น้อย
แต่นิสัยกลับสงบเยือกเย็นยิ่ง"
เจียงเต๋อชิงรีบยิ้มประจบ "ซื่อจื่ออายุน้อยเพียงนี้มาเมืองหลวงล�ำพัง
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จิตใจย่อมหดหูเ่ ป็นเรือ่ งปกติ รัชทายาทอายุมากกว่า เข้าใจซือ่ จือ่ เถิดพ่ะย่ะค่ะ"
ฉีเซียวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เขาไม่ได้ไม่สบอารมณ์เพราะความ
เฉยชาของไป่เริ่นอย่างแน่นอน เพียงแต่...หลิ่งหนานซื่อจื่อเพิ่งมาเมืองหลวง
ไม่นาน ฉีเซียวได้พบหน้าเขาแค่สองครั้ง ก่อนหน้านี้ล้วนเป็นการมองวูบเดียว
จากระยะไกล จดจ�ำได้เพียงว่าไป่เริ่นนั้นหน้าตางามหมดจด ทว่ารายละเอียด
เป็นอย่างไรนัน้ กลับไม่มคี วามทรงจ�ำเท่าใด เมือ่ ครูพ่ นิ จิ ดูในใจก็หวัน่ ไหวอย่าง
มิอาจห้าม เขาคลี่ยิ้ม ตอบเรียบๆ ว่า "นั่นย่อมแน่นอน"
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บทที่ 3
ตกกลางคืนฉีเซียวกินอาหารค�ำ่ ร่วมกับองค์หญิงใหญ่ตนุ ซูท่ ตี่ ำ� หนักอวีซ้ วิ่
ค�ำโบราณว่ายามกินนอนไม่ปริปาก เมื่อหยุดตะเกียบค่อยยกน�้ำชาขึ้นมา
องค์หญิงใหญ่ตนุ ซูร่ บั ถ้วยชาเคลือบสีเขียวลงลายน�ำ้ ทองทีน่ างก�ำนัลยกถวาย
เป่าใบชาอย่างเชื่องช้าพลางเอ่ยแผ่วเบา "วันนี้ไปพบตงหลิงไป่เริ่นแล้วหรือ"
ฉีเซียวหันหน้ามองไปทางเจียงเต๋อชิง เจียงเต๋อชิงเข้าใจจึงขยับขึ้นหน้า
ก้าวหนึง่ ค้อมเอวบอกเล่าเรือ่ งตอนกลางวันอย่างละเอียด ทัง้ ยังเอ่ยค�ำสนทนา
ของทัง้ สองซ�ำ้ อีกครัง้ โดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่คำ� เดียว องค์หญิงใหญ่ตนุ ซู่
หยิบผ้าเช็ดหน้าขึน้ ซับมุมปาก พักหนึง่ ถึงเอ่ยขึน้ "เขานิสยั เย็นชาจริง หรือเจตนา
หลบเลี่ยงไมตรีของเจ้า"
ฉีเซียววางถ้วยชาลงแล้วส่ายหน้า "ดูไม่ออกพ่ะย่ะค่ะ บางทีอาจใช่ทงั้ คู"่
"ตามหลักแล้วไม่น่า...แม้เขาจะอายุน้อย ทว่าหลักการเหล่านี้ก็ควร
เข้าใจ เขาเพิ่งมาถึงไม่นาน ต้องการคนช่วยเหลืออย่างยิ่ง เจ้าเป็นรัชทายาท...
กลับอ่านเขาไม่ออก..." องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ขมวดคิ้วเข้าหากัน ลดเสียงลงต�่ำ
แล้วว่า "เขาคงไม่รู้ว่าเจ้าหาใช่...ที่แท้ของฝ่าบาทหรอกนะ"
"เสด็จป้า" ฉีเซียวขัดค�ำพูดขององค์หญิงใหญ่ตนุ ซู่ ก่อนยิม้ เอ่ย "บนโลกนี้
ไม่มีก�ำแพงที่ลมผ่านไม่ได้ เรื่องปีนั้นคนที่รู้มีไม่น้อย หลิ่งหนานอ๋องมิใช่คน
หูหนวกตาบอด รู้แล้วย่อมไม่แปลก"
องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ถอนใจแผ่วเบา "นี่ก็คือสิ่งที่กลัว...หากพวกเขารู้
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น่ากลัวว่าอนาคตเจ้าจะไม่อาจสืบราชบัลลังก์ได้อย่างราบรื่น ยากรับประกัน
ว่าจะไม่จงใจขีดเส้นแบ่งความสัมพันธ์ ข้าเกรงว่าไป่เริ่นคงรู้แล้ว เดิมเขา
ต้องการที่พึ่ง แต่ก็หวั่นเกรงจะล่วงเกินฮ่องเต้"
ฉีเซียวยิ้มหยัน "ตามใจเขาเถิด วันนี้เจตนาของข้าที่ต้องการสานไมตรี
ชัดเจนมากแล้ว ตอนนี้พวกเขาอาจก�ำลังหารือกันอยู่ อยากให้ข้าช่วยหรือไม่
อยู ่ ที่ ตั ว เขาเอง...ที่ จ ริ ง เขาไม่ มี ท างเลื อ ก นอกจากข้ า มี อ งค์ ช ายองค์ ใ ด
กล้าคบหาเขากัน หากไม่ไยดีขา้ ก็กระอักกระอ่วนเช่นนีไ้ ปตลอดเถิด อีกอย่าง...
ถึงเขาไม่ไยดีข้าก็ไม่อาจขัดขวางไม่ให้ข้าสู่ขอหลิ่งหนานจวิ้นจู่ได้..."
"นี่ก็ถูกต้อง...ข้าเคลื่อนไหวมากหน่อย เรื่องนี้อย่างไรก็หนีไม่พ้น หาก
ซื่อจื่อเจตนาห่างเหินก็แล้วไป หลิ่งหนานจวิ้นจู่มิได้มีแค่พ่ีสาวเขาคนเดียว
คังไท่จวิ้นจู่ที่เกิดจากชายารองก็เป็นตัวเลือกอันยอดเยี่ยม หึๆ...หวังเพียง
วันข้างหน้าเขาจะไม่เสียใจทีค่ ราแรกมิได้เป็นน้องชายาเจ้า" องค์หญิงใหญ่ตนุ ซู่
ท�ำการละเอียดถี่ถ้วน ทุกเรื่องล้วนต้องสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ ถึงได้ให้ฉีเซียวไป
ทักทายไป่เริน่ เสียก่อน คิดไม่ถงึ ว่ากลับเจอตะปูนมิ่ * เข้า กระนัน้ ยังดีทไี่ ม่เกีย่ วพัน
กับสถานการณ์โดยรวม องค์หญิงใหญ่ตุนซู่มองฉีเซียวพลางยิ้มอย่างรักใคร่
เอ็นดู "ทว่าไม่แน่นิสัยเขาอาจเป็นเช่นนี้เอง พูดตามความเป็นจริงการมีฐานะ
เป็นตัวประกันคงไม่ได้ท�ำให้อารมณ์ดีนัก"
ฉีเซียวหัวเราะ ไม่กล่าวค�ำ
หลังจากยามซวี** ต�ำหนักในจะลงกลอน ไม่เหมาะทีฉ่ เี ซียวจะรัง้ อยูน่ าน
หลังอยู่พูดคุยเล่นกับองค์หญิงใหญ่ตุนซู่เป็นเวลาสองถ้วยชา*** ก็ออกมา
ยามราตรีจนั ทร์จรัสดาราพร่างพราย สายลมเย็นพัดระเรือ่ ย เกิดเป็นทัศนียภาพ
งามเลิศล�้ำ ฉีเซียวมิได้นั่งเกี้ยวแต่เดินเชื่องช้าไปตามสระเชียนหลี่มุ่งไปทาง
ต�ำหนักไห่เยีย่ น เจียงเต๋อชิงคาดว่าฉีเซียวระยะนีม้ เี รือ่ งในใจมากจึงไม่ตอ้ งการ
นอนหัวค�่ำ หลังชั่งใจเล็กน้อยก็ถามเสียงค่อย "องค์รัชทายาท...ให้พวกเขา
ถอยไปก่อน ส่วนกระหม่อมเดินเล่นเป็นเพือ่ นพระองค์แถวนีด้ หี รือไม่พะ่ ย่ะค่ะ"
* เจอตะปูนิ่ม เป็นส�ำนวน หมายถึงการโดนปฏิเสธหรือวิพากษ์อย่างละมุนละม่อม
** ยามซวี คือช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.
*** ถ้วยชา ใช้เปรียบเวลาที่สั้นมาก เวลาหนึ่งถ้วยชามีประมาณ 10-15 นาที
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ฉีเซียวพยักหน้า เจียงเต๋อชิงหมุนตัวมาไล่ข้ารับใช้ทั้งหมดไป จากนั้น
ก็ตามฉีเซียวเดินวนไปตามทางเดินริมน�ำ้ รอบหนึง่ ฉีเซียวมิได้เอ่ยวาจาครูใ่ หญ่
ทว่าจู่ๆ กลับเอ่ยขึ้น "ไป่เริ่นผู้นั้น..."
เจียงเต๋อชิงคาดไม่ถงึ ว่าฉีเซียวยังคงคิดถึงเรือ่ งนีจ้ งึ คลีย่ มิ้ "องค์รชั ทายาท
ซือ่ จือ่ จะว่าอย่างไรก็ชา่ ง พระองค์พดู แล้วมิใช่หรือพ่ะย่ะค่ะ ไม่วา่ เขาจะมีทา่ ที
อย่างไรล้วนไม่อาจขัดขวางเรื่องมงคลของพระองค์กับหลิ่งหนานจวิ้นจู่ได้"
ฉีเซียวไม่ได้คดิ ถึงเรือ่ งการแต่งงานเชือ่ มสัมพันธ์กบั หลิง่ หนานเลยแม้แต่นอ้ ย
พอเจียงเต๋อชิงพูดเรื่องนี้ก็พลันได้สติ เขาโคลงศีรษะยิ้มเล็กน้อย "ช่างเถิด
ดึกมากแล้ว กลับกันเถอะ"
เจียงเต๋อชิงรีบร้อนขานรับ ถือโคมไฟส่องทางให้ฉีเซียวระวังฝีเท้า เขา
เอาแต่สนใจดูฉีเซียว ตอนลงสะพานจึงซวนเซจวนเจียนจะหกล้ม เคราะห์ดีที่
ฉีเซียวประคองตัวไว้ทันมิได้ล้มลงไป แค่โคมไฟร่วงลงน�้ำเท่านั้น เจียงเต๋อชิง
รีบร้อนคุกเข่าลงขอประทานอภัย "กระหม่อมชรานัยน์ตาฝ้าฟาง กระหม่อม..."
"ช่างเถิด" เจียงเต๋อชิงเป็นขันทีผรู้ บั ใช้อตู่ ใี้ นอดีต คอยปรนนิบตั ฉิ เี ซียวมา
ตั้งแต่เล็กจนโต ฉีเซียวหรือจะมีโทสะจริงจัง เขาเพียงโบกมือ "ไม่ต้องเคร่งพิธี
ข้าเหนื่อยแล้ว"
"พ่ะย่ะค่ะๆ" เจียงเต๋อชิงรีบยันตัวขึน้ มา กวาดตามองซ้ายขวาแล้วน้อมกาย
เอ่ย "องค์รัชทายาทโปรดรอสักครู่ กระหม่อมจะไปขอโคมไฟจากด้านนั้น..."
ฉีเซียวไม่มีความอดทนที่จะรอ เขาส่ายหน้าเอ่ยว่า "ดวงจันทร์ใหญ่โต
เพียงนี้ มองเห็นทางคร่าวๆ แล้ว เดินไปอย่างนี้ล่ะ..."
เจียงเต๋อชิงเพิ่งเสียมารยาทจึงไม่กล้าขัดค�ำสั่งฉีเซียว เพียงค้อมกาย
ประคองฉีเซียวลงจากสะพาน ทัง้ สองเดินตรงไปทางต�ำหนักไห่เยีย่ น ระหว่างทาง
ผ่านทะเลป่าไผ่ฝเี ท้าของฉีเซียวพลันชะงัก เจียงเต๋อชิงเงยหน้าขึน้ ถามอย่างฉงน
"องค์รัชทายาท..."
"ชู่ว์..."
ฉีเซียวเม้มริมฝีปากบาง ท่ามกลางเสียงซื่อซ่าของใบไผ่ เขายังคงได้ยิน
เสียงคนพูดคุยกันกลางป่า...
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ฉีเซียวฝึกวรยุทธ์ตงั้ แต่เล็กจึงได้ยนิ เสียงดีกว่าคนทัว่ ไป เทียบกับเจียงเต๋อชิง
ผูช้ ราแล้วย่อมยอดเยีย่ มกว่ามาก ฉีเซียวแสดงท่าทีให้เจียงเต๋อชิงเงียบ ส่วนตน
เดินเข้าไปในป่าไผ่อย่างเชื่องช้าสองก้าว หากเขาฟังไม่ผิด เมื่อครู่คือเสียงของ
ไป่เริ่น...
ไป่เริ่นที่อยู่กลางป่าไผ่ก�ำลังดึงแขนเสื้อคนผู้หนึ่งพลางลดเสียงลงต�่ำ
เอ่ยว่า "ไม่เป็นไร...เขาคงเกิดคิดอยากพูดคุยกับข้าสักสองประโยคขึ้นมา ข้ามี
ฐานะอันใดเขาย่อมรู้ชัด อยู่ดีๆ จะมาพัวพันกับข้าหาเรื่องใส่ตัวโดยใช่เหตุ
กระนั้นหรือ..."
"แต่กอ่ นก็เคยได้ยนิ พ่อข้าพูด แม้รชั ทายาทจะดูไร้พษิ ภัย แต่แท้จริงเป็น
ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมซ่อนเร้นลึกซึ้งคนหนึ่ง"
คนทีไ่ ป่เริน่ จับไว้หนั หลังให้ฉเี ซียวและค้อมศีรษะเล็กน้อย ก่อนลดเสียงลง
ก�ำชับว่า "คนเช่นนี้พวกเรามิอาจล่วงเกิน ต่อไปหลบเลี่ยงสักหน่อยก็แล้วกัน
พรุ ่ ง นี้ ข ้ า จะออกจากวั ง ไปพบพวกเขา...ซื่ อ จื่ อ มี ค� ำ พู ด ใดต้ อ งการฝากถึ ง
พระชายาหรือไม่"
ดวงหน้าของไป่เริ่นต้องแสงจันทร์สีเงินยวงพาให้ยิ่งงดงามหมดจด
กระนั้นกลับเห็นเพียงแววตาเขาหม่นแสง ก่อนยิ้มขื่นพลางส่ายศีรษะ "ไม่มี...
ต่อไปไม่ต้องเอ่ยถึงข้าต่อหน้าท่านแม่ บัดนี้ข้ากลายเป็นเพียงหมากสังเวย*
ตัวหนึง่ ยามมีชวี ติ อยูจ่ ะได้กลับไปหลิง่ หนานอีกหรือไม่กส็ ดุ รู้ เอ่ยถึงข้าน้อยลง
ประโยคหนึง่ บางทีทา่ นแม่อาจคิดถึงข้าน้อยลงส่วนหนึง่ ...ต่อไปวันเวลายาวนาน
หากท่านแม่ลืมข้าไปได้จะดีที่สุด..."
เสียงของคนผู้นั้นดังขึ้นเล็กน้อย เอ่ยอย่างสุดจะข่มกลั้นว่า "ซื่อจื่อ
อย่าได้ดแู คลนตนเองเช่นนัน้ วันหน้า...จะต้องมีโอกาสพบหน้า ซือ่ จือ่ ดูแลตนเอง
อย่างดี พระชายาจึงจะคลายใจ"
ไป่เริน่ พยักหน้าอย่างอ่อนล้า "เจ้าวางใจ เพือ่ ท่านแม่กบั พีส่ าวข้าจะดูแล
ตนเองอย่างดี...เฉาเกอ โชคดียังมีเจ้า..."
ฉีเซียวมุ่นคิ้วเล็กน้อย เดือนก่อนเขาเคยพลิกดูสมุดรายชื่อของกลุ่มชาว
* หมากสังเวย ในการเล่นหมากล้อมหมายถึงตัวหมากที่ลงเพื่อให้โดนฝ่ายตรงข้ามกินแลกกับผลประโยชน์
หรือวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่า
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หลิ่งหนาน เฉาเกอ เฉาเกอ...ฉีเซียวพลันฉุกคิดขึ้นได้ เฉินเฉาเกอ บุตรคนโต
ของเสนาบดีหลิ่งหนาน สหายร่วมเรียนของตงหลิงไป่เริ่น
ตอนกลางวันเฉาเกอก็ตามอยู่ด้านหลังไป่เริ่น เพราะเขาสูงกว่าไป่เริ่น
ครึ่งศีรษะ ทั้งยังหน้าตาหล่อเหลา ฉีเซียวจึงจ�ำได้อยู่บ้าง คิดไม่ถึงว่าสหาย
ร่วมเรียนผูน้ จี้ ะเป็นสายลับคอยส่งข่าวของไป่เริน่ ฉีเซียวไม่ตอ้ งการแหวกหญ้า
ให้งูตื่น ขณะคิดถอยออกไปเขาพลันได้ยินเสียงแหบต�่ำของไป่เริ่นกระซิบ
เสียงแผ่ว "หากไม่มีเจ้าอีก ข้าคงยืนหยัดต่อไปไม่ได้จริงๆ..."
ฉีเซียวหันหน้าขวับ ใต้แสงจันทร์ยามรัตติกาลเห็นเพียงเฉาเกอโอบไป่เริน่
เข้ามากอด ก้มหน้าจุมพิตปลอบโยนที่หน้าผากของเขา เอ่ยเสียงอ่อนโยนว่า
"วางใจเถอะ เจ้าน่ะกังวลมากไป ทุกวันล้วนฝืนกลั้นไว้ พูดออกมาอย่าง
ตรงไปตรงมาเช่นนี้ดีแล้ว..."
ไป่เริ่นขอบตาแดงเรื่อ ในความเศร้าเสียใจสุดแสนยังควบคุมตนเอง
ได้ดียิ่ง เขาเบือนหน้าไปปาดไอชื้นที่ดวงตา เอ่ยเสียงแหบ "กลับไปเถิด...
อีกประเดี๋ยวคนพวกนั้นหาข้าไม่พบจะออกสืบหา..."
เฉาเกอพยักหน้า แล้วขยับเข้าใกล้ประทับจูบที่หว่างคิ้วของไป่เริ่นอีก
ก่อนหันหน้าเดินไปทางตะวันตกของป่าไผ่ ไป่เริน่ ยังคงยืนอยูท่ นี่ นั่ ทอดสายตา
มองทิศที่เฉาเกอเดินไป ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใดจึงค่อยลูบบนหน้าผากตรงที่
เฉาเกอเพิ่งประทับจูบ แล้วหมุนตัวเดินไปทางตะวันออกสู่ต�ำหนักเจาเต๋อ
ทิศเหนือของป่าไผ่ ฉีเซียวมองลอดผ่านการอ�ำพรางชั้นแล้วชั้นเล่าของ
ใบไผ่ ใต้แสงจันทร์ดวงตาของเขาเปีย่ มด้วยกลิน่ อายเหีย้ มเกรียม มุมปากแฝง
รอยยิ้มเย็น อุปนิสัยเย็นชา? เพราะกลายเป็นตัวประกันจึงอารมณ์ไม่ดีเท่าไร?
เฮอะ...แต่เมื่อครู่กลับปฏิบัติต่อเฉินเฉาเกออย่างสนิทชิดเชื้อเหลือเกินนะ
เจียงเต๋อชิงที่ตามอยู่ด้านหลังฉีเซียวก็มองเห็นชัดเจน เขาถามเสียงเบา
"องค์รัชทายาท...ต้องการให้บรรดาสายลับไปสืบเบื้องลึกหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"
ดวงตาฉีเซียวมีประกายอ�ำมหิตวาบผ่าน เขาส่ายหน้า "ไม่จำ� เป็น พรุง่ นีเ้ ช้า
ไปบอกเสด็ จ ป้ า ข้ า คิ ด ถ้ ว นถี่ แ ล้ ว ...ข้ า จะสู ่ ข อพี่ ส าวสายตรงของไป่เ ริ่ น
โหรวจยาจวิ้นจู่"
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