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ต้องจากบ้านห่างมารดาและพ่ีสาวในแดนใต้ รอนแรมเดนิทางไกลถึงเมอืงหลวง 

ถูกจับวางเป็นหมากตัวหนึ่งบนกระดานอำามหิตท่ีมิอาจผิดพลาด ในฐานะซื่อจื่อแห่ง

หลิง่หนานซึง่ด้อยอำานาจ นีไ่ม่ใช่หนทางท่ี 'ไป่เริน่' มสีทิธ์ิเลอืกได้เลย ทว่าใจเขาไม่เคย

ยอมแพ้ ยังคงกัดฟันสู้หาลู่ทางเพ่ือเอาตัวรอดและให้ครอบครัวปลอดภัย แม้ว่า 

เมืองหลวงจะเต็มไปด้วยคนมากเล่ห์แสนร้ายกาจ จนไม่อาจประมาทได้แม้สักอึดใจ

และโดยไม่รูต้วั ไปเริน่กไ็ด้เข้าไปอยู่ในสายตา 'ฉเีซยีว' รชัทายาทแห่งบลัลงัก์มงักร 

เสียแล้ว และเป็นเขาผู้นี้เองที่เข้ามาผูกมิตรสัมพันธ์และเอ่ยปากช่วยเหลือไป่เริ่น ทว่า

โชคร้ายท่ีฉีเซียวหาใช่คนมีเมตตาอารี ตรงกันข้ามเขานี่แหละคือคนมากเล่ห ์

แสนร้ายกาจทีแ่ท้จรงิ! การช่วยเหลอืของเขาย่อมมกีารแลกเปลีย่นท่ีสมนำา้สมเน้ือ และ

ไป่เริ่นไม่มีทางปฏิเสธได้

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร โปรดค่อยๆ พลิกอ่านอย่างช้าๆ

และฟังรัชทายาทบัญชา...

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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5ม่านม่านเหอฉีตัว

"องค์รัชทายาท...องค์รัชทายาท..."

ดวงตาหงส์ของฉเีซยีวปรอืขึน้ เมือ่เห็นท้องฟ้าท่ีเพ่ิงสว่างร�าไรก็หลบัตาลง 

อีกครั้ง หัวคิ้วมุ่นเล็กน้อย "มีอันใด"

เจียงเต๋อชิงหัวหน้าขันทีประจ�าจวนรัชทายาทยืนอยู่นอกฉากก้ันลม  

เขาโค้งกายเอ่ยเสยีงค่อย "องค์รชัทายาท กระหม่อมเพ่ิงได้ข่าวว่าองค์หญิงใหญ่

ตุนซู่มาถึงแล้วตั้งแต่เมื่อคืน เช้าตรู่วันนี้จะเข้าวังพ่ะย่ะค่ะ"

ฉเีซยีวได้ยินก็พลนันวดหัวคิว้เบาๆ แล้วลกุขึน้น่ัง เจยีงเต๋อชงิได้ยินเสยีงขยับ 

จึงเดินอ้อมฉากก้ันลมเข้ามา ฉีเซียวยืนขึ้นถอดชุดนอนโดยไม่ให้เจียงเต๋อชิง

ปรนนบิตั ิหยิบเสือ้ตวักลางทีว่างอยู่บนโต๊ะเลก็ข้างเตียงขึน้มาสวมเองอย่างช้าๆ

เจียงเต๋อชิงเดินไปรวบม่านเตียงขึ้นแขวนบนตะขอทองรูปมังกรเหิน  

ก่อนหมนุตัวหยิบเสือ้ข้ึนมาปรนนบิติัฉเีซยีวสวมอาภรณ์ จดัแต่งชดุขนุนางอย่าง

ระมัดระวังพลางกล่าวต่อ "เกรงว่าวันนี้องค์หญิงใหญ่จะทูลฝ่าบาทเรื่อง 

การอภิเษกสมรสของพระองค์...องค์หญิงใหญ่ทรงใส่พระทยัอย่างแท้จรงิ บดัน้ี

ฝ่าบาททรงเหน็หลิง่หนานส�าคญัเหลอืล้น หากรชัทายาทเก่ียวดองกับหลิง่หนาน 

ก็เท่ากับได้แรงช่วยเหลือจากสกุลตงหลิง ล้วนเป็นประโยชน์..."

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่เป็นญาติท่ีมีสายเลือดใกล้ชิดที่สุดของฉีเซียว  

นับแต่อู่ตี้กับหลี่เสียนฮองเฮาสวรรคต องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ก็นับว่าเป็นผู้ที่สนิท

กับฉีเซียวที่สุด ความประสงค์ขององค์หญิงใหญ่ตุนซู่ ฉีเซียวย่อมมิอาจขัดขืน 

บทที่ 1
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รัชทายาทบัญชา 16

เพียงแต่เขาหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงเรื่องการอภิเษกสมรสมาแต่ไหนแต่ไร  

เจียงเต๋อชิงรับใช้ข้างกายฉีเซียวนานปีย่อมเข้าใจความคิดของเขาจึงเอ่ย 

โน้มน้าวเสียงเบา "อีกทั้งบัดนี้องค์ชายท้ังหลายน้ันเจริญพระชนม์ข้ึนทุกวันๆ 

รัชทายาทไม่ทรงร้อนใจบ้างหรือ...ใจของกระหม่อมเหมือนกับองค์หญิงใหญ่

ตุนซู่ เรื่องบางเรื่องคิดค�านวณไว้แต่เนิ่นๆ จะดีกว่า อีกอย่าง..."

ฉีเซียวหมุนตัวหยิบป้ายหยกรูปวงแหวนมา ริมฝีปากบางเม้มเล็กน้อย 

เขาก้มหน้าแขวนป้ายหยกอย่างเนิบนาบ ครั้นเห็นเจียงเต๋อชิงไม่เอ่ยค�าก็ 

พลันยิ้ม "เป็นอันใด พูดต่อสิ"

เจียงเต๋อชิงมองสีหน้าฉีเซียวอย่างระวัง พยายามคาดเดาความคิดเขา

ก่อนแย้มยิ้มเอ่ย "อีกอย่างก็เป็นเพียงต�าแหน่งชายารองเท่านั้น หากพระองค์

ทรงชมชอบ ในจวนของเราก็จะมีคนปรนนิบัติพระองค์เพิ่มมาคนหนึ่ง หากไม่

ก็ถือเสียว่าเลี้ยงดูแขกที่อยู่ว่างๆ เพิ่มมาอีกคน จะยุ่งยากสักเท่าใดกัน"

ฉีเซียวมิกล่าวอันใด เพียงหันกายเดินออกจากห้องด้านใน เจียงเต๋อชิง

รีบร้อนเรียกข้ารับใช้ด้านนอกเข้ามารอถวายงาน

ในต�าหนักเฉิงกาน ฮ่องเต้อ่านฎีกาที่องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ยื่นมา ก่อนยิ้ม

เล็กน้อยแล้วเอ่ยว่า "ไม่ได้พบกันไม่ก่ีปี เสด็จพ่ีเห็นเราเป็นคนอื่นไกลไปมาก 

ไฉนจึงน�าของมามากมายเพียงนี้ แล้วพี่เขยเล่า"

"ฟู่หม่า* ไปส่งหนังสือรายงานท่ีกรมปกครองก่อนแล้วเพคะ" ดวงตา 

องค์หญิงใหญ่พรายรอยย้ิม เอ่ยด้วยเสยีงอ่อนโยน "เพราะฝนตกหนกัตดิต่อกัน

หลายเดือนท�าให้พลาดวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าบาท ของท้ังหมดนี้

ให้ถือเป็นการลงโทษหม่อมฉัน"

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่อายุเพ่ิงพ้นสี่สิบเมื่อปีกลาย ด้วยบ�ารุงดูแลอย่างดี

จึงยังดูมีอายุไม่มาก ยังคงเป็นโฉมสะคราญดังเก่า ในฐานะท่ีเป็นธิดาของ 

วังกลาง** กิริยาสูงสง่าเหมาะสม ท้ังการย้ิมแย้มยามเอ่ยวาจายังชวนให้รู้สึก

สบายใจย่ิงนัก ฮ่องเต้จึงผ่อนคลายน�้าเสียงลงโดยไม่รู้ตัว "เสด็จพ่ีหยอกเล่น 

* ฟู่หม่า (ราชบุตรเขย) เป็นต�าแหน่งของพระสวามีขององค์หญิงในราชส�านักจีน 
** วังกลาง หมายถึงฮองเฮา
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7ม่านม่านเหอฉีตัว

อีกแล้ว แค่วันเกิดเท่านั้น พลาดไปนับเป็นกระไรได้ ก่อนหน้านี้เราก็บอกแล้ว

ว่าไม่จ�าเป็นต้องมา ทางใต้เกิดโรคระบาดทั่วสารทิศ สองเดือนที่ผ่านมาน้ี 

เสด็จพี่กับพี่เขยไม่ติดโรคอันใดนับว่าโชคดียิ่งแล้ว"

องค์หญิงใหญ่ตนุซู่พยักหน้าแล้วถอนใจ "หลงัผ่านภยัพิบตัคิรัง้ใหญ่ย่อม

มีโรคระบาด ด้วยบุญบารมีของฝ่าบาทท�าให้หม่อมฉันกับฟู่หม่าล้วนสบายดี 

ทแีรกหม่อมฉนัยังไม่รูส้กึ ทว่าหลงัจากออกมาได้แล้วถึงตระหนกัว่าปีนีน้�า้ท่วม

สูงมากจริงๆ การเก็บภาษี..."

"เรื่องน้ียังพอประคับประคองไปได้" ตั้งแต่ฉีจิ้งขึ้นครองราชย์มาก็มี

ประกาศลดภาระราษฎรสะสมพละก�าลงั ทางหนึง่เพ่ือชดเชยทรพัย์สนิทีเ่สยีไป

จากการยกทัพจับศึกติดต่อกันหลายปีของอู่ตี้ สองสามปีมานี้ท้องพระคลังจึง

มั่งคั่งขึ้นเป็นอย่างมาก ฮ่องเต้หัวเราะ "เคราะห์ดีท่ีได้รับผลกระทบเพียง 

สองมณฑล"

องค์หญิงใหญ่ตนุซูผ่งกศรีษะ กล่าวเหมอืนไม่ตัง้ใจว่า "หม่อมฉนัได้ยินว่า... 

หลิ่งหนานน�้าท่วมทั้งหมด?"

ฮ่องเต้พลันหัวเราะ "ที่ใดกัน ท่วมนับแต่เขาเม่าซานลงไปทางใต้เท่านั้น

มิได้รุนแรงอันใด...ทว่าก่อนหน้านี้พวกเขาแล้งหนัก ซ�้ายังเกิดน�้าท่วมใหญ่อีก 

ล�าบากไม่น้อยจริงๆ"

"นั่นสิเพคะ ตอนน้ีถึงขั้นมาขอยืมเสบียงอาหารจากพระองค์แล้ว"  

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่คลี่ย้ิมชื่นใจ "ตลอดทางมานี้หม่อมฉันได้ยินว่าหลิ่งหนาน

ซื่อจื่อ* มาขอยืมเสบียงด้วยตนเอง จากค�าบอกเล่าของชาวบ้านระหว่างทาง

ครึกครื้นเสียจนเอามาเขียนรวมเป็นหนังสือได้ อีกทั้งหม่อมฉันได้ยินฟู่หม่า 

บอกว่าหลิ่งหนานซื่อจื่อรั้งตัวอยู่ที่นี่หรือ"

ในดวงตาของฮ่องเต้มีรอยยิ้มฉายผ่าน หลิ่งหนานเป็นที่ดินศักดินาของ

อ๋องต่างสกุล** เป็นภัยอันตรายส�าคัญใหญ่หลวงของฮ่องเต้ต้าเซียงแต่ละ 

รัชสมัย คร้ังแรกท่ีหลิ่งหนานอ๋องยอมก้มหัวให้ราชส�านักคือตอนที่ตน 

ครองบัลลังก์ จะไม่ให้คิดกระหยิ่มใจคงเป็นไปได้ยาก ทว่าการแสดงออกของ

* ซื่อจื่อ หมายถึงต�าแหน่งทายาทผู้สืบทอดบรรดาศักดิ์ มักเป็นบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอก
** อ๋องต่างสกุล หมายถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อ๋อง ทว่ามิได้อยู่ในวงศ์สกุลเดียวกับฮ่องเต้
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รัชทายาทบัญชา 18

ฮ่องเต้น้ันอ่อนน้อมมาแต่ไหนแต่ไร เพียงย้ิมเอ่ยว่า "เดมิทตีงหลงิไป่เริน่มาหารอื

เรือ่งขอยืมเสบยีงอาหารแทนบดิาตงหลงิอี ้เขาอายุแค่สบิห้าปี หลงัจากพ�านัก

ที่วังหลวงได้ระยะหนึ่งก็เลื่อมใสในกิริยามารยาทอันงามสง่าของผู้คนใน 

วังหลวง ด้วยต้องการเย่ียมชมศึกษาให้กระจ่างชัดจึงไม่คิดจากไป ข้าเองก็ 

ชมชอบย่ิงนักจึงร้ังตัวเขาไว้ เด็กคนนั้นอายุเท่ากับหวาเอ๋อร์ หน้าตาคมคาย

หมดจดเหนือคนท่ัวไป ซ�า้ยังเฉลยีวฉลาดอย่างหาได้ยาก เสดจ็พ่ีได้พบหน้าเขา

บ่อยๆ ย่อมต้องชอบเช่นกัน จริงด้วย นี่เป็นใบชาที่พวกเขาน�ามาถวาย เสด็จพี่

ลองชิมดู..."

หวาเอ๋อร์หรือก็คือฉีหวา องค์ชายรอง

องค์หญิงใหญ่ตนุซูห่วัเราะเบาๆ ในใจ ในเมือ่เป็นตวัประกันทีห่ลิง่หนาน

ส่งมา นางมีหรือจะกล้า 'พบหน้าบ่อยๆ'

หวัข้อสนทนาเปลีย่นมาถึงส่วนทีอ่งค์หญิงใหญ่ตนุซูต้่องการ นางไม่เอ่ยถึง 

ไป่เริ่นให้มากความอีก สนทนาสัพเพเหระต่อ "ข้าจ�าได้ว่า...ถัดจากวันคล้าย

วันพระราชสมภพก็จะถึงวันเกิดของรัชทายาทแล้วกระมัง"

ฮ่องเต้พยักหน้า "ใช่ วันเกิดของเซียวเอ๋อร์คือวันที่สิบเดือนสิบสอง"

"พริบตาเดียวเซียวเอ๋อร์ก็จะอายุพ้นสิบแปดแล้ว..." องค์หญิงใหญ่ตุนซู่

วางถ้วยชาลงลายน�้าทองในมือลง หยิบผ้าแพรออกมาจากแขนเสื้อซับท่ี 

มุมปากเล็กน้อย "ควรเลือกพระชายาให้เซียวเอ๋อร์เสียที"

ฮ่องเต้นิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนคลี่ย้ิมราบเรียบ "ยังเร็วเกินไปหน่อยกระมัง 

ก�าลงัอยู่ในช่วงให้เขาเรยีนรูก้ารปฏิบติัราชกิจหาความก้าวหน้า แต่งพระชายา

ออดอ้อนรักใคร่ทุกวัน มิใช่เป็นการละเลยเรื่องส�าคัญไปหรือ"

องค์หญิงใหญ่ตนุซูอ่ดหวัเราะไม่ได้ "ฝ่าบาทใส่พระทยัรชัทายาทเกินไป 

ไฉนจึงลืมไปว่าฝ่าบาทเองไม่ทันครบย่ีสิบก็อภิเษกสมรสแล้ว จะว่าไปยังเร็ว 

ย่ิงกว่าเซียวเอ๋อร์เสียอีก ตอนนั้นฝ่าบาทเพ่ิงอายุครบสิบห้าเท่าน้ัน ยังจ�าได ้

หรือไม่เพคะ ก่อนงานอภิเษกสมรสฝ่าบาทยังวิ่งมาที่จวนองค์หญิง ถามข้าว่า

หลังงานอภิเษกสมรสจะยังกลับมาอยู่กับเสด็จแม่ได้อีกหรือไม่..."

เน่ืองจากมารดาผู้ให้ก�าเนิดของฮ่องเต้จากไปเร็ว ตอนยังอยู่ในผ้าอ้อม
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ก็โดนอุม้มาทีต่�าหนกัเฟ่ิงหวาได้รบัการอบรมเลีย้งดจูากฮองเฮา องค์หญิงใหญ่

ตนุซูอ่ายุมากกว่าฮ่องเต้เกือบสบิปี ก่อนแต่งงานออกไปก็พักในต�าหนักเฟ่ิงหวา

ตลอด คราวน้ันนางก็ปฏิบัติต่อฮ่องเต้อย่างดีเย่ียม หากกล่าวว่าพ่ีสาวคนโต

เปรยีบดัง่มารดาก็ไม่นบัว่าเกินไป ครัน้เอ่ยถึงเรือ่งในอดตีขึน้มาฮ่องเต้ก็คลีย้ิ่ม 

"เสด็จพี่ยังจ�าได้?"

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ระบายย้ิมบาง "หม่อมฉันท่ีเห็นฝ่าบาทกับอู่ต้ีมา

ตั้งแต่เล็กจนโตมีหรือจะจ�าไม่ได้" เมื่อกล่าวถึงอู่ตี้ องค์หญิงใหญ่ตุนซู่พลัน 

ขอบตาแดงระเรื่อ ก่อนคลี่ย้ิมเอ่ยอีก "ช่างเถิด พูดเรื่องเหล่าน้ีเพ่ืออันใด  

กลับมาพูดเรื่องของเซียวเอ๋อร์เถิด ฝ่าบาทมีแผนการในใจหรือไม่เพคะ"

ในใจฮ่องเต้ย่อมไม่ปรารถนาท่ีจะเอ่ยถึงเรื่องน้ีอย่างท่ีสุด ทว่าเมื่อฟัง 

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่พูดคุยเรื่อยเปื่อยไปด้วยน�้าเสียงอ่อนหวานรื่นหู กระตุ้นให้

นึกถึงความทรงจ�าคร้ังเยาว์วัยเหล่านั้น จึงยากเกินไปท่ีจะท�าลายอารมณ์ด ี

ของนางในช่วงเวลาพิเศษนี้ จึงฝืนยิ้มแล้วเอ่ยว่า "จริงๆ ก็เคยคิดไว้ เพียงไม่มี

ผู้ท่ีเหมาะสม ภายหน้าพระชายาของรัชทายาทต้องเป็นมารดาของแผ่นดิน  

มิอาจผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เสด็จพี่คงเข้าใจกระมัง"

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่พยักหน้า "เป็นความจริง...ช่างเถิด หม่อมฉันเพียง

นึกขึ้นได้จึงทูลต่อฝ่าบาทเท่านั้น จะก้าวก่ายเรื่องผู้ถูกรับเลือกเป็นพระชายา

รชัทายาทได้อย่างไรกัน ทว่าเพราะตัง้แต่เลก็รชัทายาทก็...เฮ้อ ฝ่าบาทก็ทราบ 

หม่อมฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะรักและเอ็นดูเขามากหน่อย ฝ่าบาทตรัสได ้

มีเหตุผล จะก�าหนดพระชายารัชทายาทน้ันไม่ง่าย...กระน้ันเลือกชายารอง 

สองคนให้รัชทายาท ได้หรือไม่เพคะ"

ฮ่องเต้ยิ้มถาม "เสด็จพี่ต้องใจคุณหนูสกุลใดเข้าแล้วหรือ"

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่มีบุตรธิดาหญิงสามชายสอง ธิดาคนโตแต่งงานไป

เมื่อปีก่อน ธิดาคนรองอยู่ในวัยก�าดัดอายุสิบส่ี ท้ังยังใกล้ถึงอายุท่ีต้องพูดคุย

เรื่องการแต่งงาน ฮ่องเต้คาดการณ์ว่าองค์หญิงใหญ่ตุนซู ่คิดจะกระชับ 

ความสมัพันธ์ฉนัครอบครวัให้แน่นแฟ้นย่ิงขึน้จงึกังวลเรือ่งน้ีมากทีส่ดุ ขณะจะเอ่ย 

ค�าบอกปัด กลับเห็นเพียงองค์หญิงใหญ่ตุนซู่เม้มริมฝีปากย้ิม "นับแต่ข้ากับ 
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ฟู่หม่าไปราชการด้วยกัน ท่ีเจอก็มแีค่บรรดาหญิงสาวชาวบ้านเท่าน้ัน ไหนเลย

จะรู้จักคุณหนูผู้ใด เรื่องนี้ให้ฮองเฮาหนักพระทัยแทนเถิดเพคะ"

ไม่รอให้ฮ่องเต้โล่งอกแม้แต่อึดใจ ดวงตาขององค์หญิงใหญ่ตุนซู่พลัน

วาววับขึ้นและยิ้มเอ่ย "จริงสิ! ผู้ใดบอกว่าหม่อมฉันไม่รู้จักคุณหนู หลิ่งหนาน

ซื่อจื่อท่ีเอ่ยถึงเมื่อครู ่หม่อมฉันได้ยินว่า...มีพ่ีสาวน้องสาวอายุถึงวัยทว่า 

ยังไม่ออกเรือนอยู่สองคน"

รอยย้ิมน้อยๆ ของฮ่องเต้ชะงักค้างที่มุมปาก ขณะจะเอ่ยค�าก็ได้ยิน 

ข้ารบัใช้ด้านนอกผูห้นึง่ค้อมกายเดนิเข้ามา ก้มหน้าส�ารวมพลางเอ่ย "ถวายบงัคม 

ฝ่าบาท องค์หญิงใหญ่ องค์รัชทายาทเสด็จมาถวายพระพรเพคะ"

ฮ่องเต้พยักหน้า ข้ารบัใช้ค้อมกายถอยออกไป ไม่นานนักฉีเซยีวก็เข้ามา

ถวายพระพรคนทั้งสอง องค์หญิงใหญ่ตุนซู่เอ่ยเรียกซ�้าๆ ให้ฉีเซียวเข้าไปใกล้

พร้อมดึงมือฉีเซียวมามองดูอย่างพิจารณา รูปโฉมส่วนใหญ่ของเชื้อพระวงศ์

ล้วนงดงาม ฉีเซียวยิ่งได้รูปลักษณ์ของมารดาผู้ล่วงลับ หล่อเหลาเหนือสามัญ 

มีเพียงดวงตารูปหงส์คู่น้ันท่ีคล้ายอู่ต้ี นัยน์ตาแวววาวเฉียบคม มิต้องมีโทสะ 

ก็น่าเกรงขาม ซ�้ายังเพ่ิมความสง่างามข้ึนอีกหลายส่วน องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ 

เห็นฉีเซียวหน้าตาคล้ายคลึงกับบิดามารดาที่เสียไปหัวใจก็พลันแปลบปลาบ 

นางคลี่ยิ้มอ�าพรางเล็กน้อยก่อนเอ่ยอย่างพึงพอใจ "ไม่พบกันครึ่งปี เซียวเอ๋อร์

สูงขึ้นอีกนิดหน่อยแล้ว"

ฉีเซียวแย้มยิ้ม "เสด็จป้ากลับไม่เปลี่ยนไปสักนิด ท้ังยังมีราศีย่ิงข้ึนอีก 

พ่ะย่ะค่ะ"

องค์หญงิใหญ่ตนุซู่หนัหน้าไปย้ิมให้ฮ่องเต้ "ได้ยินหรอืไม่ รูจ้กัพูดย่ิงนัก..."

ไม่รอฮ่องเต้ตอบค�า องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ยิ้มแล้วเอ่ยอีก "เป็นผู้ใหญ่แล้ว

จริงๆ เมื่อครู่ข้ายังทูลกับเสด็จพ่อของเจ้าอยู่เลยว่าให้เลือกชายารองให้เจ้า  

หลิ่งหนานอ๋องจวิ้นจู่* เจ้าชอบหรือไม่"

ฮ่องเต้หมุนแหวนมรกตที่สวมบนน้ิวโป้ง เขารู้สึกไม่พอใจทว่าใบหน้า 

ยังคงอ่อนโยนยิ่ง เพียงแย้มยิ้มน้อยๆ "เสด็จพี่ช่างใจร้อนโดยแท้..."

* จวิ้นจู่ ต�าแหน่งท่านหญิงหรือองค์หญิง
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แม้ในใจฉีเซียวจะรู้สึกว่าไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนี้ก็ได้ ทว่าองค์หญิงใหญ่

ตนุซูว่างแผนเพ่ือเขานานหลายวนั เบือ้งหน้าตนเองจะท�าเสยีการไม่ได้เดด็ขาด 

จึงคลี่ย้ิมอย่างไม่ใส่ใจ "การแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ ย่อมต้องท�าตามค�ากล่าว

ของพ่อแม่ค�าชักน�าของแม่สื่อ หลานมิกล้าเอ่ยมากความ"

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ฉวยโอกาสตีเหล็กตอนร้อน เบี่ยงกายไประบายย้ิม

ให้ฮ่องเต้ "ฝ่าบาท ยินยอมให้หม่อมฉันเป็นแม่สื่อได้หรือไม่เพคะ"

องค์หญิงใหญ่ตนุซูม่ฐีานะพิเศษ ต่อให้เป็นฮ่องเต้ก็ต้องเกรงใจสามส่วน 

มกิล้าหักหน้านางเกินไป ซ�า้เรือ่งวันนีอ้งค์หญิงใหญ่ตนุซูย่่อมเตรยีมตวัมาก่อน 

หากย่ิงดึงดันห้ามปรามเกรงว่าจะแตกก่ิงก้านเป็นปัญหาท่ีคาดไม่ถึง ฮ่องเต ้

ข่มไฟในใจ มองไปทางฉีเซียวพลางหัวเราะอย่างรักใคร่เมตตา "ยังไม่

ขอบพระทัยเสด็จป้าที่ล�าบากจัดการเพื่อเจ้าอีก"
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ในต�าหนกัอว้ีซิว่ องค์หญิงใหญ่ตนุซู่มองต�าหนกัทีต่นเองอาศยัมาตัง้แต่เลก็ 

จนโตพลางทอดถอนใจไม่ขาดสาย "ผ่านมากี่ปีแล้วที่นี่ก็ยังว่างเปล่าอยู่"

ฉเีซยีวหวัเราะ "ต�าหนักขององค์หญิงในฮองเฮา จะให้คนย้ายเข้ามาง่ายๆ 

ได้อย่างไร"

องค์หญิงใหญ่ตุนซู ่หันหน้ามองเจียงเต๋อชิงแวบหน่ึง เจียงเต๋อชิงรู ้

ความนัยจึงน�าข้ารับใช้ในต�าหนักถอยออกไป

ฉเีซยีวรนิชาให้องค์หญิงใหญ่ตนุซูด้่วยตนเองและเอ่ยเสยีงเบา "เสดจ็ป้า... 

ไยต้องขัดแย้งกับฮ่องเต้เพราะเรื่องนี้"

"เฮอะ...หากไม่ท�าจะมใีครรูว่้าเจ้าเป็นถึงรชัทายาท" องค์หญิงใหญ่ตนุซู่

ไม่มคีวามอ่อนโยนยามอยู่ต่อหน้าผูค้นอกี นางหัวเราะหยัน "ทางใต้ประสบภยั 

การโยกย้ายขนถ่ายเสบียงอาหารและสิ่งของช่วยเหลือล้วนเป็นความล�าบาก

ยากเย็นของเจ้า ครั้นเรื่องทุกอย่างตระเตรียมพร้อมสรรพ ฮ่องเต้กลับให้ฉีหวา

เป็นเสนาธิการคุมทหารไปปลอบขวัญสองมณฑล! พูดจาสวยหรูว่าหลังจาก

ภัยพิบัติจะมีโรคระบาด รัชทายาทฐานะสูงส่งไม่อาจเสี่ยงอันตราย ค�าพูด 

ล่องลอยประโยคเดียวก็ลบล้างคุณงามความดีของเจ้าสิ้น ชื่อเสียงความชอบ

ถูกฉีหวาฉกชิงไปหมด! เคราะห์ดีฉีหวาเป็นคนใช้การไม่ได้ ลงใต้หนน้ีกลับ 

ก่อเรื่องน่าขันไม่น้อย สูญเสียความเชื่อใจของผู้คน"

ฉีเซียวระบายย้ิมบาง "ฮ่องเต้คิดใช้ข้าเป็นสะพาน ข้าย่อมไม่อาจให้ 

บทที่ 2
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พวกเขาสมประสงค์เกินไป"

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ตกใจพูดไม่ออก "เรื่องฉีหวา...เป็นอุบายของเจ้า?"

ฉเีซยีวหวัเราะเลก็น้อยมไิด้ตอบค�า ในใจองค์หญิงใหญ่ตุนซูพ่ลันกระจ่างชดั  

สีหน้าดีข้ึนมาก นางเอ่ยอย่างปลื้มใจ "ฟู่หม่าพูดเสมอว่าในใจเจ้ามีโตรกผา* 

เป็นความจริงอย่างที่คิด เพียงแต่...ลงมือสะอาดหรือไม่ หากฮ่องเต้ทรงทราบ

เข้า..."

"ตั้งแต่ต้นจนจบข้าก็ไม่คิดปกปิดเขา" ฉีเซียวจับป้ายหยกท่ีข้างเอวเล่น 

ก่อนเอ่ยเนิบๆ "เอาแต่ซ่อนคมอย่างเดียวนั่นก็คืออ่อนแอ อย่างไรก็ต้องให้เขา

เข้าใจว่าตอนนี้เขายังท�าอันใดข้าไม่ได้"

"ในใจเจ้ารู้ว่าก�าลังท�าสิ่งใดก็พอ...มาพูดเรื่องส�าคัญ บัดน้ีหลิ่งหนานมี 

จว้ินจู่ยังไม่ออกเรือนสองคน หนึ่งคือโหรวจยาจว้ินจู่เป็นทายาทสายตรงและ 

พ่ีสาวร่วมอุทรของหลิ่งหนานซื่อจื่อที่มาเป็นตัวประกัน ว่ากันว่าพรั่งพร้อม 

ทั้งคุณธรรมและความสามารถ ความประพฤติดีงามเหนือสามัญ...แล้วก็ม ี

คงัไท่จวิน้จูท่ี่เกิดจากชายารองของหลิง่หนานอ๋อง ชายารองผูน้ี้ได้รบัความรกัใคร่ 

โปรดปรานจากหลิง่หนานอ๋องเป็นล้นพ้น ธิดาของนางแม้มไิด้เกิดจากชายาเอก  

ทว่ากลับเปรียบเสมือนไข่มุกในมือของหลิ่งหนานอ๋อง..." องค์หญิงใหญ่ตุนซู่

ในใจลังเล จึงเงยหน้าถามฉีเซียว "เจ้าชอบผู้ใด"

จว้ินจู่ทัง้สองคนหน่ึงฐานะสงูส่ง อกีคนได้รบัความรกัจากหลิง่หนานอ๋อง

มากกว่า ต่างมข้ีอดข้ีอเสยีของตน องค์หญงิใหญ่ตุนซูเ่องก็ตัดสินใจไม่ได้จงึให้

ฉีเซียวเลือกเอง

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเอ่ยเสียงเบา "น่าเสียดายที่

เตรยีมการล่าช้าเกินไป ต้องโทษทีก่่อนหน้าน้ีละเลย มกัเกรงกลวัฮ่องเต้จะสู้รบ

กับหลิง่หนานอ๋องจงึไม่เคยใส่ใจ หากรูแ้ต่แรกตอนข้าตดิตามฟู่หม่าไปอยู่ทางใต้ 

ก็ควรหาวิธีพบหน้าจว้ินจูท้ั่งสองสกัครา ดอีย่างไรก็ฟังจากค�าผูอ้ืน่มไิด้พิจารณา

ด้วยตาตนเอง ข้าก็ไม่อาจวางใจ"

ฉเีซยีวระบายยิม้บาง เรือ่งนีไ้ม่อาจโทษองค์หญิงใหญ่ตนุซู ่หลิง่หนานอ๋อง 

* ในใจมีโตรกผา เป็นส�านวน อุปมาถึงความคิดอ่านอันลึกซึ้ง
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เป็นอ๋องต่างสกุล นี่คือบ่อเกิดของความขัดแย้ง ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงบัญชีเก่า

ยุ่งเหยิงหลายปีมานี้ระหว่างเชื้อพระวงศ์กับสกุลตงหลิงของหลิ่งหนานอ๋อง

หลิ่งหนานอ๋องปีน้ันร่วมกับไท่จู่* สู้รบยึดครองแผ่นดินมาได้ หลังจาก 

ไท่จู ่สถาปนาข้ึนเป็นฮ่องเต้ก็พระราชทานรางวัลตามความดีความชอบ  

แต่งตัง้อ๋องต่างสกุลขึน้เจด็คน ทว่าไม่ทนัพ้นสบิปีอ๋องทีเ่หลอืทัง้หกคนทัง้หมด

ต่างตกหลังม้า** เจิ้นเป่ยอ๋องท่ีดวงดีที่สุดเพียงถูกเรียกคืนท่ีดินศักดินา  

รบิบรรดาศกัดิล์ดข้ันเป็นสามญัชน ท่ีดวงไม่ดอีย่างเช่นป๋ออนัอ๋องล้วนมจีดุจบ

คือฆ่าล้างสกุล สุดท้ายที่เหลืออยู่มีเพียงหลิ่งหนานอ๋อง

หลิ่งหนานอ๋องมีชีวิตรอดมาได้หาใช่เพราะชะตาแข็ง ในปีท่ีเจ็ดท่ีขึ้น 

เป็นอ๋อง ชาวเว่ิงซจีากทางใต้มารกุราน หลิง่หนานอ๋องผูเ้ฒ่าตงหลงิอนู�าทพัรบัศึก  

สู้รบเกือบสามปี สูญเสียทหารไปเกือบสิบหมื่น ไท่จู่เจตนาให้หลิ่งหนานอ๋อง

กับแคว้นเว่ิงซีสู้รบกันให้สิ้นไปท้ังคู่ รายงานสงครามถูกส่งมายังเมืองหลวง 

ครั้งแล้วครั้งเล่า ไท่จู่กลับไม่ส่งทหารไปช่วยแม้แต่นายเดียว เพียงรอตักตวง 

ผลประโยชน์จากความขัดแย้ง น่าเสียดายท่ีหลังพ่ายแพ้เพียงสองสามครั้ง  

จากนั้นหลิ่งหนานอ๋องก็ชนะศึกติดต่อกัน ไม่เพียงตีชาวเวิ่งซีถอยร่น ท้ายที่สุด

ยังไล่โจมตีข้าศึกท่ีแตกพ่ายไปจนถึงเมืองหลวงแคว้นเวิ่งซี เข่นฆ่าล้างเมือง 

เมื่อสังหารเชื้อพระวงศ์ของแคว้นเว่ิงซีหมดสิ้นหลิ่งหนานอ๋องผู้เฒ่าก็ยึดพ้ืนท่ี

ตั้งตัวเป็นอ๋อง ควบรวมแคว้นเวิ่งซี

แคว้นเว่ิงซมีขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของมณฑลหล่ิงหนานในอดีต ท้ังยัง

มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมาก ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ด้วยเหตุน้ีไท่จู ่จึงน่ังไม่ติด  

ปนูบ�าเหนจ็รางวัลมหาศาล พร้อมส่งอคัรเสนาบดีไปยังหล่ิงหนานเพ่ือหารอืว่า

ภายหน้าจะส่งผู้ใดมารับช่วงดูแลต่อ อาณาเขตนั้นหลิ่งหนานอ๋องเป็นผู้ยึด 

มาได้ ทางเมืองหลวงมิเคยช่วยเหลือตั้งแต่แรกจวบจนสุดท้าย เขาย่อม 

ไม่ยินยอมให้เมอืงหลวงมาแบ่งน�า้แกงหน่ึงถ้วย*** ย่ิงไม่ต้องพูดถึงไท่จูท่ี่ไม่คดิ

จะแบ่งน�า้แกงแค่ถ้วยเดยีวด้วยซ�า้ ท้ังสองฝ่ายส่งจดหมายไปมาหากันมากมาย

* ไท่จู่ เป็นค�าเรียกปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์หรือฮ่องเต้ผู้ก่อตั้งบ้านเมือง
** ตกหลังม้า เปรียบเปรยถึงการโดนจับกุมข้อหาฉ้อราษฎร์บังหลวง
*** แบ่งน�้าแกงหนึ่งถ้วย หมายถึงการขอแบ่งผลประโยชน์จากผลส�าเร็จของผู้อื่น
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ดุจละอองหิมะ เกือบหนึ่งเดือนก็ยังตกลงกันไม่ได้ เรือนรั่วยังเจอฝนพร�า 

ทั้งคืน* ป๋ออันอ๋องทางตะวันตกลุกขึ้นกบฏ ไท่จู่หมดหนทางซ�้ายังหวั่นกลัวว่า

หลิ่งหนานอ๋องจะร่วมมือกับป๋ออันอ๋อง จึงจ�าใจถอยและใช้วิธีการขึ้นภาษี

เครื่องบรรณาการจากหลิ่งหนานหลายเท่าตัวทุกปี สุดท้ายจบลงด้วยการ 

พักปัญหาไว้และผัดออกไปหลายปี คร้ันเมื่อไท่จู่ก�าราบป๋ออันอ๋องได้และ 

คิดจะจัดการหลิ่งหนานอ๋องนั้น อีกฝ่ายก็ยึดครองพ้ืนที่ทางใต้ได้อย่างมั่นคง

นานแล้ว ไท่จูอ่ายุมากแม้ใจสดุจะปรารถนาทว่าก�าลังไม่พอจงึเก็บภยัภายหน้า

อันใหญ่หลวงของเมืองหลวงไว้ตลอดจนถึงบัดนี้

สองสามปีน้ีความสมัพันธ์ของเมอืงหลวงกับหลิง่หนานย่ิงอ่อนไหวข้ึนไปอกี  

คนไม่น้อยล้วนเป็นกังวล ไม่รูว่้าทัง้สองฝ่ายจะรบพุ่งกันขึน้มาเมือ่ใด ทว่าตัง้แต่

ปีกลายหลิ่งหนานกลับประสบภัยพิบัติซ�้าแล้วซ�้าเล่า แสนยานุภาพเสียหาย

เป็นอนัมาก หมดความฮกึเหมิทีจ่ะสูร้บกับเมอืงหลวง ย่ิงปีนีม้าขอหยิบยืมเสบยีง 

ไปจงึต้องส่งตวัประกันมา คนท่ีตาไม่มดืบอดล้วนมองออก ขอแค่หลิง่หนานอ๋อง 

ไม่เสียสติโง่เขลา สองฝ่ายย่อมไม่มีทางสู้กันแน่

ในเมื่อไม่มีทางสู้รบกัน เช่นนั้นความสัมพันธ์ที่ควรฟื้นฟูก็ต้องฟื้นฟู  

การสมรสเชือ่มสมัพันธ์เป็นเรือ่งท่ีต้องเกิดไม่ช้าก็เรว็ องค์หญิงใหญ่ตนุซูล่งมอืก่อน 

ได้เปรยีบ คว้าเรือ่งน้ีมาให้ฉเีซยีวท้ังยังต้องการเพียงชายารอง ต่อให้วันข้างหน้า 

หากชายแดนใต้หันอาวธุเข้าหากัน ฉีเซียวปลดชายารองคนหนึ่งก็เป็นเรื่องแค่

ประโยคเดียว ไม่ทิ้งผลร้ายใดๆ ทั้งนั้น

ในฐานะท่ีเป็นองค์หญิงสายตรง ในใจองค์หญิงใหญ่ตุนซู่ย่อมชมชอบ 

จว้ินจู่ท่ีถือก�าเนิดจากชายาเอกมากกว่า เพียงน่าเสียดายท่ีหลิ่งหนานอ๋อง 

ไม่โปรดปรานชายาผู้น้ีอย่างแท้จริง องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ถอนใจ "เจ้าคิดเห็น

อย่างไรก็ว่าอย่างนั้นเถิด..."

เรื่องของหลิ่งหนานอ๋องฉีเซียวก็รู้กระจ่างดี เขาหัวเราะเบาๆ "บิดาของ

ชายาหลิ่งหนานอ๋องสิ้นชีพในศึกเวิ่งซี ประการแรกนางไม่เป็นที่โปรดปราน 

ประการทีส่องไม่มญีาตมิติรฝ่ายมารดาให้พ่ึงพา ลกูชายาเอกย่อมสูล้กูชายารอง 

* เรือนรั่วยังเจอฝนพร�าทั้งคืน เป็นส�านวน หมายถึงเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาในเวลาเดียวกัน
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ซึ่งเป็นที่โปรดปรานมิได้ ซ�้าบัดนี้ซื่อจื่อยังมาเป็นตัวประกัน ฝั่งทายาทสายตรง

ยิ่งไม่ได้รับความส�าคัญ"

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่พยักหน้า "เรื่องเป็นเช่นน้ีจริง ไม่เป็นไร...ถึงจะมิใช่

สายตรง แค่เป็นธิดาของหลิ่งหนานอ๋องก็พอ เช่นน้ีต่อแต่น้ีในยามจ�าเป็น 

ไร้ทางเลือก...ชาวหลิ่งหนานย่อมยินดีสนับสนุนเจ้าที่เคยผูกสัมพันธ์แต่งงาน

กับหลิ่งหนานมาก่อน มีการสนับสนุนจากหลิ่งหนาน...เรื่องวันหน้าก็มั่นใจได้

อีกชั้นหนึ่ง"

ฉีเซียวยังคงมีท่าทีอย่างไรก็ได้ "หลานเชื่อฟังเสด็จป้าพ่ะย่ะค่ะ"

องค์หญิงใหญ่ตนุซูม่องดวงตาท่ีเหมอืนอูต่ีไ้ม่มผีดิของฉเีซยีวอย่างเอน็ดู

เหลือแสน อดไม่ได้ดึงมือเขามาและเอ่ยเสียงเบา "เด็กดี ป้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบ...

แต่อดทนอีกหน่อยเถิด ครั้นเจ้าขึ้นครองราชย์ป้าก็วางใจแล้ว ถึงเวลาน้ัน 

เจ้าต้องการท�าสิ่งใดก็จะไม่มีผู้ใดขัดขวางได้อีก..."

อย่างไรองค์หญิงใหญ่ตนุซูก็่อายุค่อนข้างมากแล้ว นางเดนิทางเหนด็เหน่ือย 

ยากล�าบากมาตลอด เมือ่ครูต่อนอยู่ทีต่�าหนักเฉงิกานยังดไูม่ออก ยามนีล้บัตา

ผูค้น แววเหนือ่ยล้าพลนัปรากฏ ต่อให้ฉเีซยีวมนิีสยัเย็นชาก็ยังอดปวดใจไม่ได้ 

เขาเอ่ยเสียงเบา "เสด็จป้าไม่จ�าเป็นต้องทุ่มเทแรงใจเพ่ือหลานถึงเพียงน้ี  

เรื่องพวกนี้หลานเอง..."

"ภาระบนบ่าเจ้าหนักหนาพอแล้ว เรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ให้ข้าช่วยจัดการ

ก็พอ อย่าได้เก็บไปคิดมากนัก ข้าไม่เพียงท�าเพ่ือเจ้า..." องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ 

สูดหายใจลึกคราหนึ่ง "มากกว่าน้ันคือเพ่ือตัวข้าเอง บัดนี้ผู ้สืบสายเลือด 

สายตรงจากไท่จู ่เหลือเพียงเจ้ากับข้าสองคน หากข้ายังให้เจ้าต่อสู้ล�าพัง  

เกรงว่าบรรพบุรุษก็จะไม่ยอมรับข้าเช่นกัน"

แม้ฉีเซียวเห็นเร่ืองแต่งงานเช่ือมสัมพันธ์เป็นส่ิงท่ีมีหรือไม่มีก็ได้ ทว่า 

เห็นแก่องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ที่กลัดกลุ้มใจเพ่ือเขาจึงไม่อาจอยู่เฉย วันต่อมา 

หลังประชุมราชกิจ ฉีเซียวจงใจล่าช้าสองสามฝีก้าว รออยู่ท่ีสระเล่ียนเย่ียน 

หน้าต�าหนกักานชงิ พักหน่ึงก็ได้พบกับหลิง่หนานซือ่จือ่ทีอ่อกมาจากส�านกัฮุย่ซิน่ 

ตามคาด
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ฐานะตัวประกันของหลิ่งหนานซื่อจื่อตงหลิงไป่เริ่นทุกคนล้วนรู้กระจ่าง

แก่ใจ ทว่าแต่ไหนแต่ไรฮ่องเต้ทรงแสดงออกอย่างดีเย่ียม ดูแลเอาใจใส่อาหาร

การกิน เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่พักอาศัยก็พร้อมสรรพ ได้ยินว่าตอนอยู่ที่หลิ่งหนาน 

ไป่เริ่นก�าลังเรียนหนังสือ ฮ่องเต้ก็ส่งราชครูไปสอนพร้อมอนุญาตให้เขาเข้าวัง

เพ่ือเล่าเรยีนท่ีส�านักฮุย่ซิน่ทกุวัน ได้รบัการปฏิบตัเิทียบเท่าองค์ชายทุกประการ

ฉเีซยีวหวัเราะหยันในใจ เป็นเพราะใส่ใจหลิง่หนานหรอืต้องการจบัตาดู 

ให้ดี นั่นก็เป็นเรื่องต่างจิตต่างใจแล้ว

ไป่เริ่นเพิ่งเลิกคาบเช้า เนื่องจากฮ่องเต้ส่งอาหารเช้ามา เขาจึงพาสหาย

ร่วมเรียนเดินรีบเร่งตามข้ารับใช้ไปยังต�าหนักเฉิงกาน เขามองเห็นฉีเซียว 

แต่ไกลจึงไม่เหมาะสมที่จะเดินอ้อม ได้แต่พาคนจ�านวนหนึ่งเดินมา ฉีเซียว 

แย้มยิ้ม "ซื่อจื่อก�าลังจะไปที่ใดหรือ"

ไป่เริน่คารวะตามธรรมเนียมและหลบุตาลงตอบ ฉเีซยีวพยักหน้า "ซือ่จือ่ 

มาเยือนเมืองหลวงหลายวัน ข้ายังมิได้พูดคุยกับซื่อจื่ออย่างเต็มท่ีเลย อยู่ท่ีน่ี

สบายดีทุกอย่างหรือไม่ คิดถึงบ้านบ้างหรือเปล่า"

ไป่เริ่นเงยหน้ามองฉีเซียวแวบหนึ่ง ในดวงตาฉายประกายประหลาดใจ 

การแสดงออกยังคงสงบน่ิงเฉยเมย เอ่ยราบเรยีบอย่างไม่กลบเกลือ่นสหีน้าว่า 

"ฝ่าบาททรงปฏิบัติต่อกระหม่อมอย่างดียิ่ง มิเคยคิดถึงบ้านพ่ะย่ะค่ะ"

ฉเีซยีวมองความห่างเหนิของไป่เริน่ออกจงึหาได้บบีบงัคับอกีฝ่าย เพียง

คลี่ย้ิมอ่อนโยน "เสด็จพ่อมีราชกิจมากมาย หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีจุดซึ่งทรง 

คาดไม่ถึง หากมีอันใดไม่ราบรื่นบอกกับข้าเป็นพอ มิต้องเห็นเป็นคนอื่นไกล 

ในเมื่อเสด็จพ่อเรียกตัวเจ้า ข้าก็จะไม่ท�าเจ้าล่าช้าแล้ว ต่อไปวันใดมีเวลา 

ค่อยพบกัน"

ไป่เริน่พยักหน้าอย่างเย็นชาและค้อมกายเลก็น้อย ก่อนหมนุตวัเดนิตาม

ข้ารับใช้ไป ตั้งแต่ต้นจนจบแม้แต่รอยยิ้มสักครายังไม่เผย ฉีเซียวทอดตามอง

เงาหลงัของไป่เริน่จากทีไ่กลพลางย้ิมอย่างนกึสนกุ "หลิง่หนานซือ่จือ่อายุยังน้อย  

แต่นิสัยกลับสงบเยือกเย็นยิ่ง"

เจียงเต๋อชิงรีบย้ิมประจบ "ซื่อจื่ออายุน้อยเพียงน้ีมาเมืองหลวงล�าพัง 
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จติใจย่อมหดหูเ่ป็นเรือ่งปกต ิรชัทายาทอายมุากกว่า เข้าใจซือ่จือ่เถิดพ่ะย่ะค่ะ"

ฉีเซียวจิตใจไม่อยู่กับเน้ือกับตัว เขาไม่ได้ไม่สบอารมณ์เพราะความ

เฉยชาของไป่เร่ินอย่างแน่นอน เพียงแต่...หลิ่งหนานซื่อจื่อเพ่ิงมาเมืองหลวง 

ไม่นาน ฉีเซียวได้พบหน้าเขาแค่สองครั้ง ก่อนหน้านี้ล้วนเป็นการมองวูบเดียว

จากระยะไกล จดจ�าได้เพียงว่าไป่เริ่นนั้นหน้าตางามหมดจด ทว่ารายละเอียด

เป็นอย่างไรน้ันกลบัไม่มคีวามทรงจ�าเท่าใด เมือ่ครูพ่นิิจดูในใจก็หว่ันไหวอย่าง

มิอาจห้าม เขาคลี่ยิ้ม ตอบเรียบๆ ว่า "นั่นย่อมแน่นอน"
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ตกกลางคืนฉเีซยีวกินอาหารค�า่ร่วมกับองค์หญิงใหญ่ตนุซูท่ีต่�าหนกัอวีซ้ิว่  

ค�าโบราณว่ายามกินนอนไม่ปริปาก เมื่อหยุดตะเกียบค่อยยกน�้าชาขึ้นมา  

องค์หญิงใหญ่ตนุซูร่บัถ้วยชาเคลอืบสเีขยีวลงลายน�า้ทองท่ีนางก�านัลยกถวาย 

เป่าใบชาอย่างเชื่องช้าพลางเอ่ยแผ่วเบา "วันนี้ไปพบตงหลิงไป่เริ่นแล้วหรือ"

ฉีเซียวหันหน้ามองไปทางเจียงเต๋อชิง เจียงเต๋อชิงเข้าใจจึงขยับขึ้นหน้า

ก้าวหนึง่ค้อมเอวบอกเล่าเรือ่งตอนกลางวันอย่างละเอยีด ท้ังยังเอ่ยค�าสนทนา

ของทัง้สองซ�า้อกีครัง้โดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่ค�าเดียว องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ 

หยิบผ้าเชด็หน้าข้ึนซบัมมุปาก พักหนึง่ถึงเอ่ยขึน้ "เขานิสยัเย็นชาจรงิ หรอืเจตนา 

หลบเลี่ยงไมตรีของเจ้า"

ฉเีซยีววางถ้วยชาลงแล้วส่ายหน้า "ดไูม่ออกพ่ะย่ะค่ะ บางทอีาจใช่ท้ังคู"่

"ตามหลักแล้วไม่น่า...แม้เขาจะอายุน้อย ทว่าหลักการเหล่านี้ก็ควร

เข้าใจ เขาเพิ่งมาถึงไม่นาน ต้องการคนช่วยเหลืออย่างยิ่ง เจ้าเป็นรัชทายาท...

กลับอ่านเขาไม่ออก..." องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ขมวดคิ้วเข้าหากัน ลดเสียงลงต�่า

แล้วว่า "เขาคงไม่รู้ว่าเจ้าหาใช่...ที่แท้ของฝ่าบาทหรอกนะ"

"เสดจ็ป้า" ฉเีซยีวขัดค�าพูดขององค์หญิงใหญ่ตนุซู ่ก่อนย้ิมเอ่ย "บนโลกนี ้

ไม่มีก�าแพงท่ีลมผ่านไม่ได้ เรื่องปีน้ันคนที่รู้มีไม่น้อย หลิ่งหนานอ๋องมิใช่คน 

หูหนวกตาบอด รู้แล้วย่อมไม่แปลก"

องค์หญิงใหญ่ตุนซู่ถอนใจแผ่วเบา "น่ีก็คือส่ิงท่ีกลัว...หากพวกเขารู้  

บทที่ 3
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น่ากลัวว่าอนาคตเจ้าจะไม่อาจสืบราชบัลลังก์ได้อย่างราบรื่น ยากรับประกัน

ว่าจะไม่จงใจขีดเส้นแบ่งความสัมพันธ์ ข้าเกรงว่าไป่เริ่นคงรู้แล้ว เดิมเขา

ต้องการที่พึ่ง แต่ก็หวั่นเกรงจะล่วงเกินฮ่องเต้"

ฉีเซียวย้ิมหยัน "ตามใจเขาเถิด วันน้ีเจตนาของข้าท่ีต้องการสานไมตรี

ชัดเจนมากแล้ว ตอนนี้พวกเขาอาจก�าลังหารือกันอยู่ อยากให้ข้าช่วยหรือไม่

อยู่ท่ีตัวเขาเอง...ท่ีจริงเขาไม่มีทางเลือก นอกจากข้า มีองค์ชายองค์ใด 

กล้าคบหาเขากัน หากไม่ไยดข้ีาก็กระอกักระอ่วนเช่นน้ีไปตลอดเถิด อกีอย่าง...

ถึงเขาไม่ไยดีข้าก็ไม่อาจขัดขวางไม่ให้ข้าสู่ขอหลิ่งหนานจวิ้นจู่ได้..."

"น่ีก็ถูกต้อง...ข้าเคลื่อนไหวมากหน่อย เรื่องน้ีอย่างไรก็หนีไม่พ้น หาก 

ซื่อจื่อเจตนาห่างเหินก็แล้วไป หลิ่งหนานจว้ินจู่มิได้มีแค่พ่ีสาวเขาคนเดียว  

คังไท่จว้ินจู่ท่ีเกิดจากชายารองก็เป็นตัวเลือกอันยอดเย่ียม หึๆ...หวังเพียง 

วันข้างหน้าเขาจะไม่เสยีใจทีค่ราแรกมไิด้เป็นน้องชายาเจ้า" องค์หญิงใหญ่ตนุซู ่

ท�าการละเอียดถ่ีถ้วน ทุกเร่ืองล้วนต้องสมบูรณ์แบบไร้ท่ีติ ถึงได้ให้ฉีเซียวไป 

ทกัทายไป่เริน่เสยีก่อน คดิไม่ถึงว่ากลบัเจอตะปนูิม่* เข้า กระนัน้ยงัดท่ีีไม่เก่ียวพัน 

กับสถานการณ์โดยรวม องค์หญิงใหญ่ตุนซู่มองฉีเซียวพลางย้ิมอย่างรักใคร่

เอ็นดู "ทว่าไม่แน่นิสัยเขาอาจเป็นเช่นนี้เอง พูดตามความเป็นจริงการมีฐานะ

เป็นตัวประกันคงไม่ได้ท�าให้อารมณ์ดีนัก"

ฉีเซียวหัวเราะ ไม่กล่าวค�า

หลงัจากยามซวี** ต�าหนกัในจะลงกลอน ไม่เหมาะทีฉ่เีซยีวจะรัง้อยู่นาน 

หลังอยู่พูดคุยเล่นกับองค์หญิงใหญ่ตุนซู่เป็นเวลาสองถ้วยชา*** ก็ออกมา  

ยามราตรจีนัทร์จรสัดาราพร่างพราย สายลมเย็นพัดระเรือ่ย เกิดเป็นทัศนียภาพ

งามเลิศล�้า ฉีเซียวมิได้นั่งเก้ียวแต่เดินเชื่องช้าไปตามสระเชียนหลี่มุ่งไปทาง 

ต�าหนกัไห่เย่ียน เจยีงเต๋อชงิคาดว่าฉเีซยีวระยะน้ีมเีรือ่งในใจมากจงึไม่ต้องการ

นอนหัวค�่า หลังชั่งใจเล็กน้อยก็ถามเสียงค่อย "องค์รัชทายาท...ให้พวกเขา 

ถอยไปก่อน ส่วนกระหม่อมเดนิเล่นเป็นเพ่ือนพระองค์แถวน้ีดหีรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ"

* เจอตะปูนิ่ม เป็นส�านวน หมายถึงการโดนปฏิเสธหรือวิพากษ์อย่างละมุนละม่อม
** ยามซวี คือช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.
*** ถ้วยชา ใช้เปรียบเวลาที่สั้นมาก เวลาหนึ่งถ้วยชามีประมาณ 10-15 นาที
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ฉีเซียวพยักหน้า เจียงเต๋อชิงหมุนตัวมาไล่ข้ารับใช้ทั้งหมดไป จากน้ัน 

ก็ตามฉเีซยีวเดนิวนไปตามทางเดนิรมิน�า้รอบหนึง่ ฉเีซยีวมไิด้เอ่ยวาจาครูใ่หญ่ 

ทว่าจู่ๆ กลับเอ่ยขึ้น "ไป่เริ่นผู้นั้น..."

เจยีงเต๋อชงิคาดไม่ถึงว่าฉเีซยีวยังคงคดิถึงเรือ่งน้ีจงึคลีย้ิ่ม "องค์รชัทายาท  

ซือ่จือ่จะว่าอย่างไรก็ช่าง พระองค์พูดแล้วมใิช่หรอืพ่ะย่ะค่ะ ไม่ว่าเขาจะมท่ีาที

อย่างไรล้วนไม่อาจขัดขวางเรื่องมงคลของพระองค์กับหลิ่งหนานจวิ้นจู่ได้"

ฉเีซยีวไม่ได้คดิถงึเรือ่งการแต่งงานเชือ่มสมัพันธ์กับหลิง่หนานเลยแม้แต่น้อย  

พอเจียงเต๋อชิงพูดเร่ืองน้ีก็พลันได้สติ เขาโคลงศีรษะย้ิมเล็กน้อย "ช่างเถิด  

ดึกมากแล้ว กลับกันเถอะ"

เจียงเต๋อชิงรีบร้อนขานรับ ถือโคมไฟส่องทางให้ฉีเซียวระวังฝีเท้า เขา

เอาแต่สนใจดูฉีเซียว ตอนลงสะพานจึงซวนเซจวนเจียนจะหกล้ม เคราะห์ดีที่

ฉีเซียวประคองตัวไว้ทันมิได้ล้มลงไป แค่โคมไฟร่วงลงน�้าเท่าน้ัน เจียงเต๋อชิง

รีบร้อนคุกเข่าลงขอประทานอภัย "กระหม่อมชรานัยน์ตาฝ้าฟาง กระหม่อม..."

"ช่างเถิด" เจยีงเต๋อชงิเป็นขนัทีผูร้บัใช้อูต่ีใ้นอดตี คอยปรนนิบตัฉิเีซยีวมา

ตั้งแต่เล็กจนโต ฉีเซียวหรือจะมีโทสะจริงจัง เขาเพียงโบกมือ "ไม่ต้องเคร่งพิธี 

ข้าเหนื่อยแล้ว"

"พ่ะย่ะค่ะๆ" เจยีงเต๋อชงิรบียนัตวัข้ึนมา กวาดตามองซ้ายขวาแล้วน้อมกาย 

เอ่ย "องค์รัชทายาทโปรดรอสักครู่ กระหม่อมจะไปขอโคมไฟจากด้านนั้น..."

ฉีเซียวไม่มีความอดทนที่จะรอ เขาส่ายหน้าเอ่ยว่า "ดวงจันทร์ใหญ่โต

เพียงนี้ มองเห็นทางคร่าวๆ แล้ว เดินไปอย่างนี้ล่ะ..."

เจียงเต๋อชิงเพ่ิงเสียมารยาทจึงไม่กล้าขัดค�าส่ังฉีเซียว เพียงค้อมกาย 

ประคองฉเีซยีวลงจากสะพาน ท้ังสองเดนิตรงไปทางต�าหนักไห่เย่ียน ระหว่างทาง 

ผ่านทะเลป่าไผ่ฝีเท้าของฉเีซยีวพลนัชะงัก เจยีงเต๋อชงิเงยหน้าข้ึนถามอย่างฉงน  

"องค์รัชทายาท..."

"ชู่ว์..."

ฉีเซียวเม้มริมฝีปากบาง ท่ามกลางเสียงซื่อซ่าของใบไผ่ เขายังคงได้ยิน

เสียงคนพูดคุยกันกลางป่า...
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ฉเีซยีวฝึกวรยุทธ์ตัง้แต่เลก็จงึได้ยินเสยีงดกีว่าคนทัว่ไป เทียบกับเจยีงเต๋อชงิ 

ผูช้ราแล้วย่อมยอดเย่ียมกว่ามาก ฉเีซียวแสดงท่าทใีห้เจยีงเต๋อชงิเงยีบ ส่วนตน 

เดินเข้าไปในป่าไผ่อย่างเชื่องช้าสองก้าว หากเขาฟังไม่ผิด เมื่อครู่คือเสียงของ

ไป่เริ่น...

ไป่เริ่นที่อยู่กลางป่าไผ่ก�าลังดึงแขนเสื้อคนผู้หน่ึงพลางลดเสียงลงต�่า 

เอ่ยว่า "ไม่เป็นไร...เขาคงเกิดคิดอยากพูดคุยกับข้าสักสองประโยคขึ้นมา ข้ามี

ฐานะอันใดเขาย่อมรู้ชัด อยู่ดีๆ จะมาพัวพันกับข้าหาเรื่องใส่ตัวโดยใช่เหตุ 

กระนั้นหรือ..."

"แต่ก่อนก็เคยได้ยินพ่อข้าพูด แม้รชัทายาทจะดไูร้พิษภัย แต่แท้จรงิเป็น

ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมซ่อนเร้นลึกซึ้งคนหนึ่ง"

คนทีไ่ป่เริน่จบัไว้หนัหลงัให้ฉเีซยีวและค้อมศรีษะเลก็น้อย ก่อนลดเสยีงลง 

ก�าชับว่า "คนเช่นนี้พวกเรามิอาจล่วงเกิน ต่อไปหลบเล่ียงสักหน่อยก็แล้วกัน 

พรุ ่งน้ีข้าจะออกจากวังไปพบพวกเขา...ซ่ือจื่อมีค�าพูดใดต้องการฝากถึง 

พระชายาหรือไม่"

ดวงหน้าของไป่เร่ินต้องแสงจันทร์สีเงินยวงพาให้ย่ิงงดงามหมดจด 

กระนั้นกลับเห็นเพียงแววตาเขาหม่นแสง ก่อนยิ้มขื่นพลางส่ายศีรษะ "ไม่มี...

ต่อไปไม่ต้องเอ่ยถึงข้าต่อหน้าท่านแม่ บัดน้ีข้ากลายเป็นเพียงหมากสังเวย*  

ตวัหนึง่ ยามมชีีวิตอยู่จะได้กลบัไปหลิง่หนานอกีหรอืไม่ก็สดุรู ้เอ่ยถงึข้าน้อยลง

ประโยคหน่ึง บางทท่ีานแม่อาจคดิถึงข้าน้อยลงส่วนหน่ึง...ต่อไปวันเวลายาวนาน  

หากท่านแม่ลืมข้าไปได้จะดีที่สุด..."

เสียงของคนผู้นั้นดังขึ้นเล็กน้อย เอ่ยอย่างสุดจะข่มกลั้นว่า "ซื่อจื่อ 

อย่าได้ดแูคลนตนเองเช่นนัน้ วันหน้า...จะต้องมโีอกาสพบหน้า ซือ่จือ่ดแูลตนเอง 

อย่างดี พระชายาจึงจะคลายใจ"

ไป่เริน่พยกัหน้าอย่างอ่อนล้า "เจ้าวางใจ เพ่ือท่านแม่กบัพ่ีสาวข้าจะดแูล

ตนเองอย่างดี...เฉาเกอ โชคดียังมีเจ้า..."

ฉีเซียวมุ่นคิ้วเล็กน้อย เดือนก่อนเขาเคยพลิกดูสมุดรายชื่อของกลุ่มชาว

* หมากสังเวย ในการเล่นหมากล้อมหมายถึงตัวหมากท่ีลงเพ่ือให้โดนฝ่ายตรงข้ามกินแลกกับผลประโยชน์
หรือวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่า
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23ม่านม่านเหอฉีตัว

หลิ่งหนาน เฉาเกอ เฉาเกอ...ฉีเซียวพลันฉุกคิดข้ึนได้ เฉินเฉาเกอ บุตรคนโต

ของเสนาบดีหลิ่งหนาน สหายร่วมเรียนของตงหลิงไป่เริ่น

ตอนกลางวันเฉาเกอก็ตามอยู่ด้านหลังไป่เริ่น เพราะเขาสูงกว่าไป่เริ่น 

ครึ่งศีรษะ ทั้งยังหน้าตาหล่อเหลา ฉีเซียวจึงจ�าได้อยู่บ้าง คิดไม่ถึงว่าสหาย 

ร่วมเรยีนผูน้ีจ้ะเป็นสายลบัคอยส่งข่าวของไป่เริน่ ฉเีซยีวไม่ต้องการแหวกหญ้า

ให้งูตื่น ขณะคิดถอยออกไปเขาพลันได้ยินเสียงแหบต�่าของไป่เริ่นกระซิบ 

เสียงแผ่ว "หากไม่มีเจ้าอีก ข้าคงยืนหยัดต่อไปไม่ได้จริงๆ..."

ฉเีซยีวหนัหน้าขวับ ใต้แสงจันทร์ยามรตัตกิาลเหน็เพียงเฉาเกอโอบไป่เริน่ 

เข้ามากอด ก้มหน้าจุมพิตปลอบโยนท่ีหน้าผากของเขา เอ่ยเสียงอ่อนโยนว่า 

"วางใจเถอะ เจ้าน่ะกังวลมากไป ทุกวันล้วนฝืนกลั้นไว้ พูดออกมาอย่าง 

ตรงไปตรงมาเช่นนี้ดีแล้ว..."

ไป่เร่ินขอบตาแดงเรื่อ ในความเศร้าเสียใจสุดแสนยังควบคุมตนเอง 

ได้ดีย่ิง เขาเบือนหน้าไปปาดไอชื้นท่ีดวงตา เอ่ยเสียงแหบ "กลับไปเถิด... 

อีกประเดี๋ยวคนพวกนั้นหาข้าไม่พบจะออกสืบหา..."

เฉาเกอพยักหน้า แล้วขยับเข้าใกล้ประทับจูบท่ีหว่างค้ิวของไป่เริ่นอีก 

ก่อนหนัหน้าเดนิไปทางตะวนัตกของป่าไผ่ ไป่เริน่ยังคงยืนอยู่ท่ีนัน่ ทอดสายตา

มองทิศที่เฉาเกอเดินไป ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใดจึงค่อยลูบบนหน้าผากตรงท่ี 

เฉาเกอเพิ่งประทับจูบ แล้วหมุนตัวเดินไปทางตะวันออกสู่ต�าหนักเจาเต๋อ

ทิศเหนือของป่าไผ่ ฉีเซียวมองลอดผ่านการอ�าพรางชั้นแล้วชั้นเล่าของ

ใบไผ่ ใต้แสงจนัทร์ดวงตาของเขาเป่ียมด้วยกลิน่อายเหีย้มเกรยีม มมุปากแฝง

รอยยิ้มเย็น อุปนิสัยเย็นชา? เพราะกลายเป็นตัวประกันจึงอารมณ์ไม่ดีเท่าไร? 

เฮอะ...แต่เมื่อครู่กลับปฏิบัติต่อเฉินเฉาเกออย่างสนิทชิดเชื้อเหลือเกินนะ

เจียงเต๋อชิงที่ตามอยู่ด้านหลังฉีเซียวก็มองเห็นชัดเจน เขาถามเสียงเบา 

"องค์รัชทายาท...ต้องการให้บรรดาสายลับไปสืบเบื้องลึกหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

ดวงตาฉเีซยีวมปีระกายอ�ามหติวาบผ่าน เขาส่ายหน้า "ไม่จ�าเป็น พรุง่น้ีเช้า 

ไปบอกเสด็จป้า ข้าคิดถ้วนถ่ีแล้ว...ข้าจะสู ่ขอพ่ีสาวสายตรงของไป่เริ่น  

โหรวจยาจวิ้นจู่"
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