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เชือ่ว่าหลายๆ คนคงจะมช่ีวงเวลาหนึง่ท่ีนึกเสยีใจหรือเสียดายกับส่ิงท่ีท�าพลาดไป 

จนอยากจะกลบัไปแก้ไขเรือ่งราวท่ีผ่านไปแล้ว และมคีวามคดิท่ีว่าถ้าย้อนเวลากลบัไปได้ 

ก็จะไม่มทีางปล่อยให้เป็นอย่างน้ีเดด็ขาด

เช่นเดียวกับ 'ฉู่เซ่าหลิง' องค์ชายใหญ่แห่งต้าฉู่ซึ่งถูกน้องชายแท้ๆ ท่ีเขารัก 

ราวแก้วตาดวงใจหักหลังอย่างน่าเศร้า ท้ังที่เขาต่อสู้แย่งชิงมานาน คิดเพียงว่า 

จะกรยุทางสูบ่ัลลงัก์มงักรให้เรยีบร้อยมากพอทีจ่ะส่งน้องชายขึน้ไปอย่างราบรืน่ ทว่า 

อีกฝ่ายกลับไม่ได้คิดเช่นเดียวกันเลยสักนิด...แต่ในขณะที่รู้ว่าตัวเองก�าลังจะตายด้วย

น�า้มอืของคนทีไ่ว้ใจ ฉูเ่ซ่าหลงิกลบัพบว่ายังมใีครอกีคนทีย่อมเอาชวิีตของตนมาแลกกับ 

การปกป้องชวิีตของเขา ช่ัวขณะน้ันฉูเ่ซ่าหลงินกึเสยีดายข้ึนมาว่าท�าไมถึงเพ่ิงได้พบกับ

คนคนนีใ้นตอนทีก่�าลงัจะตาย เสยีดายทีก่ารพูดคยุกันครัง้แรกน้ีจะต้องเป็นครัง้สุดท้าย

แต่ดเูหมอืนว่าสวรรค์จะโปรดปรานชายหนุม่ไม่น้อย จงึส่งฉู่เซ่าหลงิย้อนกลับไปใน 

วันวานก่อนทีจ่ะสิน้ใจหลายปี ท�าให้เขาได้มองชวิีตของตนเองซึง่เหมอืนเดมิทกุอย่างด้วย

สายตาทีรู่แ้จ้งกว่าเดิม คนทีเ่คยท�าร้ายเขาในชาตก่ิอน เขาจดจ�าได้ทุกฉากทุกตอน คนท่ี 

ท�าดต่ีอเขา ฉูเ่ซ่าหลงิย่อมจดจ�าใส่ใจเช่นกัน...เรามาตดิตามเรือ่งราวในชาตน้ีิของเขากัน 

ในหน้าถัดไปดกีว่าค่ะว่ากับคนทีท่รยศและคนทีภ่กัด ีองค์ชายใหญ่จะตอบแทนพวกเขา

อย่างไร

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ ฉู่เซ่าหลิง  องค์ชายใหญ่แห่งต้าฉู่ โอรสองค์โตผู้ถือก�าเนิดจาก 

ฮองเฮาผูล่้วงลบั รปูโฉมหล่อเหลาตรงึตรา ละม้ายคล้าย

หลิงฮองเฮาผู้เป็นมารดาอยู่หลายส่วน ทุกอากัปกริิยา

ของเขาล้วนสูงส่งงามสง่า ฉู่เซ่าหลิงมีอุปนิสัยเย็นชา 

เงยีบขรมึ ทัง้ยังเจ้าเล่ห์มากแผนการและเจ้าคดิเจ้าแค้น 

ผูค้นต่างเล่าลอืกันว่าเป็นองค์ชายท่ีโหดเหีย้มน่ากลวัท่ีสดุ

✱ เว่ยจี่  ผู้คุ ้มกันตัวน้อยผู้มีใจภักดีต่อฉู่เซ่าหลิงเพียงผู้เดียว 

ใบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพรา แม้จะไม่ถึงขั้นรูปโฉมงดงาม

อย่างฉูเ่ซ่าหลงิแต่ก็นับได้ว่าไม่เลว อปุนสิยัอ่อนโยนว่าง่าย

ทว่ากล้าหาญและเด็ดเดี่ยว แม้เว่ยจี่จะเป็นคนนิสัยดี 

แต่เขาไม่มคีวามอดทนส�าหรบัคนท่ีคิดร้ายต่อฉูเ่ซ่าหลิง

เลยแม้เพียงเสีย้ว

✱ ฉู่เซ่าหยาง  องค์ชายสี่แห่งต้าฉู ่ โอรสองค์เล็กผู้ถือก�าเนิดจาก 

ฮองเฮาผูล่้วงลบั เป็นน้องชายร่วมอทุรท่ีฉูเ่ซ่าหลงิเคยรกั

ดัง่แก้วตาดวงใจ

✱ ฉู่เซ่าหร่วน  องค์ชายรองแห่งต้าฉู ่ เป็นโอรสทีฮ่่องเต้โปรดปรานท่ีสดุ

เพราะก�าเนดิจากสนมรกัอย่างลีเ่ฟย

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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บทที่ 1

"ท่านอ๋อง..." นางก�านัลตั้งท่าจะพูดแล้วก็หยุด ก่อนจะเอ่ยออกมาด้วย 

ท่าทลีงัเลว่า "สามวันแล้ว ท่านอ๋องไม่กินไม่ดืม่เช่นนี ้ บ่าวเกรงว่าร่างกายจะรบั 

ไม่ไหว..."

ฉูเ่ซ่าหลงิหวัเราะเบาๆ "เวลาน้ีข้าถูกกักบรเิวณอยู่ทีน่ี ่ ต่อให้ไม่กินไม่ดืม่ 

แล้วจะอย่างไร ช่างเถิด"

นางก�านัลรู้ว่าพูดมากไปก็ไร้ประโยชน์ องค์ชายใหญ่ฉินอ๋องที่เคย 

เปล่งรัศมีรุ่งโรจน์ต่อหน้าผู้คนถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ มีหลักฐานและพยาน

พร้อมสรรพโดยท่ีฉินอ๋องไม่มีโอกาสได้แก้ต่างแต่อย่างใด นับตั้งแต่วันน้ัน 

ฉินอ๋องก็ถูกกักบริเวณโดยที่ฮ่องเต้ไม่เคยซักถามสักประโยค

นางก�านลัพากันทยอยถอยออกไป ฉูเ่ซ่าหลงิน่ิงอยู่สกัพักก็หยิบเอาขนม

บนโต๊ะช้ินหน่ึงมาบ ิก่อนดงึเอาจดหมายหนึง่ฉบบัทีห่่ออยู่ในกระดาษน�า้มนัออกมา

ฉู่เซ่าหลิงอ่านช้าๆ แล้วหย่อนกระดาษลงในอ่างไฟ

พวกฟู่จิงหลุนก�าลังรวบรวมคนเพื่อเตรียมช่วยเขาออกไป

แม้เรือ่งซกุซ่อนเสือ้คลมุมงักรจะท�าให้ฉูเ่ซ่าหลงิถูกกักบรเิวณอยู่ในวังของตน 

แต่เส้นสายท่ีฉู่เซ่าหลิงบ่มเพาะมาเป็นระยะเวลาหลายปียังอยู่ อ�านาจบารม ี

ในราชส�านักของเขายังอยู่ ทหารเดนตายของเขายังอยู่ แมลงร้อยขาตายก็ไม่ล้ม*  

ฉูเ่ซ่าหลงิท�างานมาหลายปี แน่นอนว่าไม่มทีางล้มเพราะการโจมตคีรัง้นี้

* แมลงร้อยขาตายก็ไม่ล้ม เป็นส�านวน อุปมาถึงคนท่ีเคยมีอ�านาจ แม้อ�านาจจะลดลงแต่ก็ไม่อาจท�าให้ 
หายไปได้อย่างสมบูรณ์
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เวลานีส้ถานการณ์ไม่เป็นผลดต่ีอเขาอย่างมาก ในจดหมายบอกไว้อย่าง

ชดัเจนว่าฟู่จงิหลนุและคนอืน่ๆ ก�าลงัวางแผนก่อกบฏ ไม่ว่าเรือ่งเสือ้คลมุมงักร 

จะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จ ข้อหากบฏของฉู่เซ่าหลิงก็ไม่มีทางลบล้างได้สะอาด  

ในเมื่อเป็นเช่นน้ันพวกท่ีปรึกษาจึงได้แต่ท�าการก่อกบฏให้ถึงท่ีสุด ฉู่เซ่าหลิง 

เข้าใจดีว่านี่เป็นหนทางเดียวที่จะรักษาชีวิตของเขาไว้ได้

ทีป่รกึษาของฉูเ่ซ่าหลงิล้วนพร้อมเอาชวีติเข้าแลก แม้เรือ่งจะด�าเนินมาถึง

ขัน้นีแ้ล้วก็ยังคงสูเ้พ่ือเขา ฉูเ่ซ่าหลงิพลนัรูส้กึซาบซึง้ใจข้ึนมา

ฉูเ่ซ่าหลงิลกุขึน้เดนิไปทีห้่องหนงัสอื หยิบพูกั่นมาเขยีนจดหมายหน่ึงฉบบั 

ร่างรายการจดัแบ่งบ้านทีเ่ขาซือ้ไว้เป็นการส่วนตวักับทรพัย์สนิทีเ่ขาเก็บหอมรอมรบิ

ไว้ในช่วงหลายปีนีใ้ห้เป็นการตอบแทนผูค้นท่ีอยู่ข้างกายเขามายาวนาน และ

สดุท้ายเขาสัง่พวกทีป่รกึษาและเหล่าทหารเดนตายว่าห้ามเอาชวิีตมาทิง้เพ่ือเขา

เป็นอนัขาด

ฉู่เซ่าหลิงไม่มีบุตร ชายาอ๋องก็ตายจากไปแล้ว เวลานี้เมื่อสั่งงานคนท่ี 

คอยติดตามตนมาตลอดเรียบร้อยเขาก็ไม่มีห่วงอีกแล้วจริงๆ

ฉู่เซ่าหลิงตวัดพู่กันไม่หยุด 

'เซ่าหลิงได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนมามาก จักขอจดจ�าใส่ใจ  

ขุนเขาสูงสายน�้าไกล ขอทุกท่านโปรดถนอมตัว'

ครั้งนี้ฉู่เซ่าหลิงไม่ได้ส่งจดหมายผ่านการซ่อนไว้ในเถ้าเครื่องหอม แต ่

สั่งให้คนส่งจดหมายออกไปป่าวประกาศอย่างเปิดเผย ถึงตอนน้ีฉู่เซ่าหลิง 

ไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งใดอีกแล้ว

ด้วยความสามารถของบรวิารฉูเ่ซ่าหลงิ เรือ่งผลดัเปลีย่นแผ่นดินไม่ใช่แค่

เรือ่งทีพู่ดเอาสนกุ เพียงแต่ครัง้น้ีเขาไม่อยากสูอ้กีต่อไป

ถ้าครัง้นีเ้ป็นสกุลเจนิหรอืเฉนิอ๋องให้ร้ายเขา ฉูเ่ซ่าหลงิไม่มทีางยอมแพ้เช่นน้ี

เด็ดขาด ทว่าคนท่ีท�าร้ายเขาคราวนี้กลับเป็นน้องชายแท้ๆ ของฉู่เซ่าหลิงเอง  

องค์ชายสีฉู่เ่ซ่าหยาง
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หลังอดีตฮองเฮาสวรรคต ฉู่เซ่าหลิงกับฉู่เซ่าหยางที่อายุเพียงสิบสองปี 

ต่างต้องประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลายปีมาน้ีฉู่เซ่าหลิงค่อยๆ 

ด�าเนินงานไปทลีะก้าวด้วยความระมดัระวังอย่างย่ิงยวดเพ่ือให้น้องชายวัยเยาว์

ได้มีท่ีทางอยู่ในวังหลวง เขาพบเจอการแก่งแย่งชิงดีท้ังในท่ีลับและท่ีแจ้ง 

มากมาย ส�าหรบัพวกเขาท่ีไม่มมีารดาคอยปกป้องย่อมจ�าเป็นต้องต่อสูแ้ย่งชงิ  

ในทีส่ดุฉูเ่ซ่าหลงิก็โค่นองค์ชายรองเซยีงอ๋องและองค์ชายสามเฉนิอ๋องได้ส�าเรจ็ 

ย่ิงไปกว่านัน้เขายังฆ่าล้างสกุลเจนิท่ีเป็นสกุลของฮองเฮาจนส้ินซาก แต่ในช่วงท่ี 

ฉู่เซ่าหลิงเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคอีกต่อไป ชายหนุ่มคิดไม่ถึงเลยว่า 

ผู้ท่ีลากเขาลงจากหลังม้าจะเป็นฉู่เซ่าหยางที่ตนเฝ้าถนอมกล่อมเกล้ียงมาจน 

เตบิใหญ่

ฉู่เซ่าหลงิทุม่สดุก�าลงัต่อสูแ้ย่งชงิมานานเพียงเพ่ือให้ฉูเ่ซ่าหยางได้อยู่ดมีสีขุ 

บัดนี้เมื่อฉู่เซ่าหยางเป็นผู้ที่ท�าร้ายเขาเสียเอง ฉู่เซ่าหลิงก็ไม่รู้ว่าตนจะแย่งชิง 

ราชบลัลงัก์ต่อไปเพ่ือสิง่ใด

ฉู่เซ่าหลิงเดินเข้าไปในเรือนชั้นใน วังฉินอ๋องแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างห้าปี  

ในระหว่างนัน้ได้มกีารติดตัง้กลไกพิสดารบางอย่างและมช่ีองลบัทีบ่รรดาองครกัษ์

ไม่มีทางหาพบ ฉู่เซ่าหลิงหยิบมีดสั้นเล่มหนึ่งที่อยู่ในช่องลับออกมาซ่อนไว้ใน 

แขนเสือ้

ฉูเ่ซ่าหลงิจดัระเบยีบของมค่ีาในวังเลก็น้อยแล้วให้พ่อบ้านน�าไปแจกจ่าย 

แม้ทุกคนจะถูกกักบริเวณอยู่ในวังฉินอ๋องเหมือนกัน แต่หลายปีมาน้ีพวกเขา 

ท�างานรับใช้ฉู่เซ่าหลิง ได้รับความเมตตาไม่น้อย เมื่อเห็นชายหนุ่มเป็นเช่นนี ้

หลายคนจึงพากันตาแดงๆ นางก�านัลประจ�าตัวถึงกับร้องไห้โฮออกมาอย่าง 

อดไม่ไหว

จดหมายถูกส่งออกไปได้ไม่ถึงหน่ึงชั่วยาม* ก็มีเสียงความเคลื่อนไหว 

ดังมาจากด้านนอก เป็นเสียงปะทะระหว่างชุดเกราะกับอาวุธ ฟังดูก็รู ้ว่า 

เป็นเสยีงเกราะของเหล่าองครกัษ์ ฉูเ่ซ่าหลงิหัวเราะเบาๆ พลางคดิว่ามากันได้เรว็ 

เสียจริง

* ชั่วยาม คือหน่วยนับเวลาของจีน เทียบได้กับเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
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ฉู่เซ่าหลิงนั่งลงจิบชา ในขณะที่ฉู่เซ่าหยางเดินเข้ามาช้าๆ

สองพ่ีน้องน่ังประจนัหน้า ด้านนอกมบ่ีาวรบัใช้คนสนทิห้าคนทียั่งอยู่กับ 

ฉูเ่ซ่าหลงิและองครกัษ์จ�านวนสบิคนท่ีฉูเ่ซ่าหยางพามา ดวงตาของแต่ละฝ่าย 

ฉายแววระแวดระวังปนตืน่ตระหนก ฉูเ่ซ่าหลงิหลดุข�า ในใจคดิว่าพวกเขาพ่ีน้อง 

มาถึงจดุนีไ้ด้อย่างไร

ฉูเ่ซ่าหยางยกถ้วยชาขึน้มาอย่างเบามอื ไม่รูว่้าควรพูดค�าใดไปชัว่ขณะหน่ึง

ฉูเ่ซ่าหลงิมองใบหน้าของฉูเ่ซ่าหยางทีล่ะม้ายคล้ายตนด้วยอาการใจลอย

เล็กน้อย นึกสงสัยว่าฉู่เซ่าหยางเร่ิมต้นเอาใจออกหากจากเขาและวางแผน 

เพื่ออ�านาจของตนตั้งแต่เมื่อไร

มิใช่ว่าเขาไม่เคยท�าการตรวจสอบ มีหรือท่ีคนฉลาดอย่างฉู่เซ่าหลิง 

จะไม่สังเกตเห็นพฤติกรรมของน้องชาย แต่ทกุครัง้ฉูเ่ซ่าหลงิล้วนหลบัตาหน่ึงข้าง 

ลมืตาหน่ึงข้าง เพราะไม่สามารถท�าอะไรรนุแรงกับฉูเ่ซ่าหยางได้เหมอืนท่ีท�ากับ

คนอืน่ การลอบเล่นงานกับการให้ท้ายในแต่ละครัง้ได้น�ามาซึง่ผลลพัธ์ในวันน้ี

ฉู่เซ่าหลิงวางจอกชาลง พูดเสียงเบา "เจ้าเร่ิมมีสมัครพรรคพวกตั้งแต ่

เมื่อใด"

ฉู่เซ่าหยางเงียบไปนาน เขาสั่นศีรษะ "จ�าไม่ได้แล้ว..."

ฉูเ่ซ่าหลงิหวัเราะเสยีงหยนั "น้องชายคนดขีองข้า แก้วตาดวงใจของข้า..."

สีหน้าของฉู่เซ่าหยางขาวเผือด ดวงตาฉายแววไม่ยอมแพ้ น�้าเสียง 

แหบพร่า "พ่ีใหญ่ ท่านตัง้ใจท�าทกุสิง่เพ่ือข้าจรงิหรอื หากท่านดีต่อข้าจรงิ เหตุใด 

จึงไม่ยอมมอบอ�านาจอันใดแก่ข้า เหตุใดจึงไม่ยอมสอนอะไรข้าเลย ข้า...ข้า 

ไม่จ�าเป็นต้องมีท่าน ทั้งอ�านาจและราชบัลลังก์ ข้าอยากแย่งชิงเช่นเดียวกัน"

สีหน้าของฉู่เซ่าหลิงนิ่งสนิท ทว่าหัวใจกลับหนาวเยือก

นีค่อืน้องชายทีเ่ขาเฝ้าทะนถุนอมมาตัง้แต่เลก็จนเตบิใหญ่ เขาจงึไม่อาจ

ทนให้อกีฝ่ายต้องเจอกับความล�าบากแม้แต่น้อยเพราะกลวัว่าอกีฝ่ายจะแปดเป้ือน  

ฉูเ่ซ่าหลงิจงึเป็นคนท�าเรือ่งสกปรกต�า่ช้าทกุอย่างเองโดยไม่ยอมให้มอืของฉูเ่ซ่าหยาง

แตะถูกเรือ่งพวกนัน้

ฉู่เซ่าหลิงระบายลมหายใจยาว ก่อนหลิงฮองเฮาจะสวรรคต ฉู่เซ่าหลิง 
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ได้ให้ค�าสตัย์หน้าแท่นบรรทมของมารดาว่าจะดูแลน้องสีใ่ห้ดีและปกป้องเขาไป

ตลอดชีวิต มิยอมให้เขาต้องแปดเป้ือนไปกับด้านมืดของราชสกุล เติบโตข้ึน 

อย่างปลอดภยัและมคีวามสขุ

น้องชายท่ีเขายอมเสี่ยงตายหลายคร้ังเพ่ือปกป้องจนเติบใหญ่ มาวันน้ี

กลับถามเขาว่าเหตุใดจึงไม่ยอมมอบอ�านาจให้

เหตุใดจึงไม่ยอมมอบอ�านาจให้แก่เขา...ฉู่เซ่าหลิงหัวเราะออกมาอย่าง 

ห้ามไม่อยู่ ด้านฉู่เซ่าหยางไม่คิดว่าจะได้เห็นรอยย้ิมเช่นน้ีของฉู่เซ่าหลิงจึง 

เริ่มมีความรู้สึกอับอายและโกรธ แต่ยังคงฝืนข่มตัวเองให้นิ่งไว้ "ท่าน...ท่าน 

เป็นอะไรไป"

ฉู่เซ่าหลิงยิ้มเย็น สั่นศีรษะ "เจ้าไม่มีสิทธิ์ถามเรื่องพวกนี้กับข้า..."

ฉู่เซ่าหยางไม่มีวันรู้ว่าบัลลังก์มังกรฮ่องเต้มิใช่สิ่งที่เขาปรารถนา หาก 

ฉูเ่ซ่าหยางมใีจเดยีวกันกับเขา มหีรอืท่ีเขาจะยกราชบลัลังก์น้ีให้น้องชายไม่ได้  

ในเมื่อเดิมทีเขาก็ตั้งใจแย่งชิงแผ่นดินมาเพ่ือน้องชายอยู่แล้ว ตนเองตั้งใจ 

เป็นโจวกง แต่จนใจที่ฉู่เซ่าหยางขี้ระแวงเสียยิ่งกว่าเฉิงอ๋อง* แน่นอนว่าเขา 

ไม่มีความจ�าเป็นต้องให้ฉู่เซ่าหยางรับรู้เรื่องพวกนี้

ฉูเ่ซ่าหยางหน้าซดี ฉูเ่ซ่าหลงิก็ตดับทถ้อยค�าทีอ่กีฝ่ายตัง้ท่าเตรยีมจะพูด

ด้วยการย้ิมเยาะ "เสือ้คลมุมงักรกับมงกฎุมงักรในวังข้ามาได้อย่างไร เจ้ารูด้กีว่า 

ข้า ยังมีจดหมายสมคบคิดกับขุนนางพวกนั้น มันมาอยู่ท่ีห้องหนังสือของข้า 

ได้อย่างไร เจ้าก็รูด้กีว่าข้าเช่นกัน"

เมื่อหลายวันก่อนฉู่เซ่าหยางแกล้งป่วย ระหว่างที่เขาดึงตัวฉู่เซ่าหลิง 

ไว้ท่ีวงัหมงิอ๋อง คนท่ีเขาให้มาเอาของของฉูเ่ซ่าหลงิท่ีวังฉนิอ๋องก็เอาหลกัฐาน 

การกระท�าความผดิทัง้หมดมาซกุซ่อนไว้ในวัง แต่ไรมาวังฉินอ๋องไม่เคยขัดขวาง 

หรอืระแวดระวงัฉูเ่ซ่าหยาง เป็นเหตุให้ฉูเ่ซ่าหยางท�างานส�าเรจ็ได้อย่างง่ายดาย

"ข้าเพียงคดิไม่ถึง...ว่าเจ้าจะร่วมมอืกับคนสกุลเจนิและสมคบกบัฮองเฮา..." 

ฉูเ่ซ่าหลงิจ้องตาฉูเ่ซ่าหยาง ถามเน้นเสยีงทีละค�า "เหตใุดเจ้าจงึโง่งมเพียงนี?้!"

ใบหน้าของฉู่เซ่าหยางปรากฏสีแดงขึ้นมาทันตา

* โจวกงและเฉิงอ๋องเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของจีน โจวกงคืออาของเฉิงอ๋อง ซึ่งในตอนท่ีเฉิงอ๋อง 
ขึ้นครองราชย์นั้นอายุยังน้อย โจวกงจึงต้องเป็นผู้ส�าเร็จราชการแทน
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ฉูเ่ซ่าหลงิลกุข้ึนยืน จดัแต่งแขนเสือ้เลก็น้อยพลางหัวเราะเสยีงเย็น "โง่เขลา 

ยังพอว่า แต่ถ้าไม่มแีผนก็ไม่ควรต่อรองเรือ่งหนงักับพยัคฆ์* เซยีงอ๋องต่างหาก 

ทีเ่ป็นโอรสแท้ๆ ของฮองเฮา เจ้าล้มข้าได้เมือ่ใด เจนิฮองเฮามหีรอืจะยอมปล่อยให้ 

เจ้าได้ครองบลัลงัก์ ถึงตอนน้ันแค่ค�าพูดประโยคเดียว เซยีงอ๋องย่อมได้รบัการ

อภัยโทษและเดนิทางกลบัมาจากแคว้นศกัดนิา! ถึงเวลานัน้สกุลเจนิจะแต่งต้ัง 

เซยีงอ๋องผูม้สีายเลอืดของสกลุเจนิหรอืจะแต่งตัง้เจ้า?!"

ฉู่เซ่าหยางหน้าซีดหนัก ดวงตาฉายแววอับอายและแค้นเคือง เขา 

แผดเสียง "ไม่ต้องให้ท่านมาสอน! ข้ารู้อยู่แล้ว..." 

ฉู่เซ่าหลิงมองฉูเ่ซ่าหยางแล้วย้ิมเย็น เขาไม่อยากพูดมากอกีว่าเมือ่ไม่มเีขา 

เรื่องที่ฉู่เซ่าหยางจะถูกคนสกุลเจินให้ร้ายจนตายย่อมเป็นปัญหาท่ีสุด อยู่ท่ี 

ช้าหรอืเรว็เท่าน้ัน

หลังจากหลิงฮองเฮาจากโลกนี้ไป ฉู่เซ่าหลิงไม่เคยอยู่อย่างสบายใจ 

ได้สักอึดใจ มาวันนี้ได้ปลดภาระลง เขารู้สึกเบาตัวเป็นท่ีสุด ฉู่เซ่าหลิงจึง 

ไม่ปรารถนาสิ่งใดอีก

ฉู่เซ่าหลงิจัดแต่งกวน** และอาภรณ์ เขาถือก�าเนดิจากฮองเฮาองค์แรก เป็น

บุตรชายคนโตท่ีเกิดจากภรรยาเอก เป็นองค์ชายผูม้เีกียรติยศสูงสดุในราชวงศ์ฉู่  

ต่อให้ต้องฆ่าตวัตายก็ต้องตายอย่างมเีกียรตมิศีกัดิศ์รี

ฉูเ่ซ่าหลงิปรายตามองฉูเ่ซ่าหยางแวบหน่ึง แต่ขณะทีเ่ขาก�าลงัจะชกัมดีสัน้ 

ในแขนเสือ้ออกมา องครกัษ์ทีอ่ยู่นอกห้องโถงกลบัเอะอะข้ึนมาทันใด!

ฉู่เซ่าหลิงสติหลุดลอยเล็กน้อย เขาหันไปมองด้านนอก ผู้คุ้มกันเห็นว่า 

สบโอกาสจงึพุ่งพรวดเข้าไปหาองครกัษ์ทีฉู่เ่ซ่าหยางพามาทนัที ผูคุ้ม้กันคนน้ัน

ว่องไวเป็นทีส่ดุ เพียงไม่ก่ีกระบวนท่าก็สามารถยึดตวัองครกัษ์ของฉูเ่ซ่าหยางไว้ได้

ส�าเรจ็และแย่งดาบทีเ่อวของอกีฝ่ายมาได้

"จบัมนั!!!" หวัหน้าองครกัษ์เพ่ิงได้สติ องครกัษ์อกีสองสามคนท่ีอยู่ใกล้ๆ  

จงึชกัดาบโผเข้าไป ดาบท่ีผูคุ้ม้กันคนน้ันแย่งมาสะบดัออกไปดจุพยัคฆ์ตดิปีก  

* ต่อรองเรื่องหนังกับพยัคฆ์ เป็นส�านวน หมายถึงความต้องการอยากได้ในสิ่งที่ขัดกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
ที่มีก�าลังเหนือกว่า ย่อมไม่สมหวัง
** กวน คือเครื่องประดับผม หมวก มงกุฎ หรือเกี้ยวครอบผม
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เขารบัมอืกับองครกัษ์ทีเ่ป็นยอดฝีมอืเก้าคนได้อย่างไม่มคีวามเกรงกลวัแม้แต่น้อย 

พอยกดาบได้ก็ฟันฉบั ยังไม่ทนัท่ีเหล่าองครกัษ์จะตัง้ตัวติด ผู้คุ้มกันก็ชงิความ 

ได้เปรยีบไปก่อนแล้ว เพียงชัว่พรบิตาผูคุ้ม้กันคนน้ันก็สงัหารองครกัษ์ไปหลายคน 

ก่อนหันหน้าพุ่งตวัเข้ามาในห้องโถง

จังหวะน้ีเองที่หัวหน้าองครักษ์เข้าใจว่าผู้คุ้มกันคนน้ีมีเป้าหมายอยู่ท่ี 

ฉู่เซ่าหยาง เขาจึงตวาดเสียงลั่น "คุ้มกันท่านอ๋อง!" พร้อมก้าวฉับๆ ไปขวาง 

ที่หน้าประตู แต่คิดไม่ถึงว่าผู้คุ้มกันคนน้ีจะเป็นทหารเดนตาย เขาบุกทะลวง 

เข้าไปอย่างสดุชวีติ แม้จะโดนฟันอยู่หลายครัง้แต่ก็พาตวัเองเข้ามาในห้องโถง 

จนได้

สถานการณ์พลกิกลบัในชัว่พรบิตา ทันทีท่ีผูคุ้ม้กันคนน้ันเข้ามาในห้องโถง

ได้ส�าเร็จเขาก็ปราดเข้าไปจับตัวฉู่เซ่าหยาง ใช้ดาบเล่มใหญ่จ่อคอชายหนุ่ม  

ท�าให้ทกุคนทีอ่ยูภ่ายในห้องโถงไม่กล้าขยบัตวัส่งเดชทนัที

ผูคุ้ม้กันมโีลหิตโซมกาย ใบหน้าเป้ือนเลอืดเป็นจดุๆ ดนู่ากลวั ฉูเ่ซ่าหลงิ

จ้องมองราวคนสตหิลดุครูห่นึง่ คนผูน้ี้...ฟู่จงิหลนุส่งมาหรอื เป็นไปไม่ได้ หาก 

ไม่มคี�าสัง่จากเขา ฟู่จงิหลนุไม่มทีางกล้าท�าอะไรโดยพลการ และพวกฟู่จงิหลนุ

ไม่มทีางยอมเสีย่งอนัตรายถึงเพียงน้ี เช่นนัน้แล้วยังจะมผีูใ้ดอกี?!

พอผูคุ้ม้กันคนนัน้เข้ามาในห้องโถง เขาก็เอาแต่มองจ้องฉูเ่ซ่าหลงิ เสยีงพูด 

ปนหอบเล็กน้อยเน่ืองจากการต่อสู้ประชิดตัวเมื่อครู่ แต่กลับฟังดูทรงอ�านาจ 

อย่างย่ิง "ยกเว้นฉนิอ๋อง...คนอืน่ๆ ให้ถอยออกไปข้างนอกให้หมด ส่วนเจ้า!"

ผูคุ้ม้กันมองจ้องและตวาดใส่หัวหน้าองครกัษ์เสยีงดงั "ไปเตรยีมรถเทียมม้า 

สีต่วั เดีย๋วน้ี!"

ฉู่เซ่าหยางขวัญผวาเพราะความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน 

เอ่ยน�้าเสียงแหบพร่า "เจ้าจะท�าอะไร?!"

นี่คือการจับองค์ชายสี่เป็นตัวประกัน! ทุกคนตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อ  

หัวหน้าองครักษ์พูดเสียงหนัก "น้องชาย ฟังข้าก่อน..."

"หุบปาก! หากช้าอกีแม้เพียงหน่ึงเค่อ* ข้าจะตัดนิว้ของหมงิอ๋องหน่ึงน้ิว!" 

* เค่อ คือหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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เพราะกลัวว่าจะไม่มีคนท�าตาม ผู้คุ้มกันคนนั้นจึงกดคมดาบลงไปบนคอของ 

ฉู่เซ่าหยางจนมีแผล เลือดสดๆ ไหลรินลงมา

ฉูเ่ซ่าหยางรบัรูไ้ด้ถึงความเจบ็ทีค่อ เขาไม่เคยพบเจอเร่ืองท�านองน้ีมาก่อน 

จงึรบีร้องตะโกน "ยังจะท�าบือ้อะไรอกี รบีไป!"

ทุกคนต่างรีบไปเตรียมรถม้า ผู้คุ้มกันคนนั้นหันมามองฉู่เซ่าหลิง พูด 

เสียงห้าว "ต้องขอรบกวนท่านอ๋องแล้ว คอยให้ออกจากเมืองหลวงได้เมื่อใด  

จะหาสถานที่ปล่อยตัวท่านอ๋องให้เป็นอิสระเอง"

ฉูเ่ซ่าหลงิเดนิเข้าไปใกล้จนเห็นใบหน้าของผูคุ้ม้กันคนน้ันได้อย่างชดัเจน 

ใบหน้าทีต่่อให้เป้ือนเลอืดก็ยังเรยีกได้ว่าหมดจดงดงาม ทว่าเวลาน้ีกลบัมกีล่ินอาย 

น่าเกรงขาม เพียงแต่การเสยีเลอืดมากท�าให้สหีน้าค่อนข้างซดี ฉูเ่ซ่าหลงิคล้ายว่า 

จะจ�าผูคุ้ม้กันคนนีไ้ด้ แต่ไม่รูจ้รงิๆ ว่าเหตใุดเขาจงึท�าเพ่ือตนถึงเพียงน้ี ท�าให้เขา 

อดถามไม่ได้ว่า "เจ้า...ผูใ้ดให้เจ้ามา"

ผูคุ้ม้กันคนนัน้นิง่ไป หลบุสายตาต�า่ พูดเสยีงเบา "ไม่...ไม่มใีครส่งผูน้้อยมา

ขอรบั..."

ฉู่เซ่าหลิงไม่มีทางคาดถึงว่าในเวลาเช่นน้ี จะยังมีคนที่กล้าท�าเพ่ือเขา 

ถึงเพียงนี้
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บทที่ 2

เลือดที่คอของฉู่เซ่าหยางยังไหลไม่หยุด พวกองครักษ์จึงไม่กล้าชักช้า  

รบีจดัเตรยีมรถม้าให้พร้อมสรรพทันท ีผูคุ้ม้กันคนน้ันรดัคอของฉูเ่ซ่าหยางแน่น 

ดวงตาวาวโรจน์กวาดมองไปท้ังซ้ายและขวาขณะพูดเสยีงหนกั "ท่านอ๋อง โปรด

อย่าอยู่ห่างจากผูน้้อย"

เขาพูดพลางคุ้มกันฉู่เซ่าหลิงเดินออกไปข้างนอก ดวงตาท้ังสองข้าง 

จดจ้องรอบตวั และคอยตวาดให้องครกัษ์ถอยห่างออกไปเป็นระยะ ฉูเ่ซ่าหลงิ 

รูส้กึมนึๆ การทีเ่หตกุารณ์ด�าเนินมาถึงขัน้น้ีมใิช่ว่าเขาจะไร้ความสามารถในการ

ปกป้องตัวเอง เพียงแต่ไม่อยากท�าอะไรอีกต่อไปแล้ว ทว่าการปรากฏตัวของ 

ผูคุ้ม้กันคนน้ีท�าให้ฉูเ่ซ่าหลงิไม่สามารถท�าตามความต้องการของตัวเองได้ ได้แต่

เดนิตามฝ่ายตรงข้ามออกจากวังฉนิอ๋องไปช้าๆ

ผู้คุ ้มกันคนน้ันยึดตัวฉู่เซ่าหยางไว้พลางส�ารวจดูรถม้าเร็วๆ โชคดีท่ี 

หวัหน้าองครกัษ์ไม่กล้าท�าอะไร ผูคุ้ม้กันคนน้ันจงึให้ฉูเ่ซ่าหลงิขึน้รถไปก่อน ส่วน 

ตัวเองกวาดตามององครักษ์ท่ีรายล้อมอยู่รอบตัวแวบหน่ึง พูดเสียงดัง "ต้อง 

ขอล่วงเกินพ่ีชายทุกท่าน ข้าไม่มเีจตนาท�าร้ายหมงิอ๋อง รับรองได้ว่าพอท่านอ๋อง

ปลอดภัย ข้าจะปล่อยหมงิอ๋องเอง แต่ถ้ามผีูใ้ดคดิว่าตัวเองฉลาด ก็อย่าต�าหนิ 

ทีข้่าจะท�าตวัเป็นปลาตายแหขาด*!"

กล่าวจบเขาก็ฟาดสนัมอืลงท่ีท้ายทอยของฉูเ่ซ่าหยาง ท�าให้อกีฝ่ายสลบ

* ปลาตายแหขาด เป็นส�านวนจีน หมายถึงสู้จนตายตกไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย
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ก่อนยัดเข้าไปในรถ ส่วนตวัเองพลกิตวัขึน้รถ เผ่นหนีด้วยความเรว็ราวกับเหาะ

ขณะนีเ้ป็นยามโหย่ว* บนท้องถนนไม่มผีูค้น ผูคุ้ม้กันคนน้ันอาศยัตอนท่ี

องครักษ์เหล่านั้นท�าอะไรไม่ถูกห้อตะบึงผ่านสุสานไร้ญาติออกจากตัวเมือง  

ผูค้นโดยรอบจงึลดน้อยลงกว่าเดมิ ฉูเ่ซ่าหลงิแง้มผ้าม่านรถมองออกไป เหน็สหีน้า

ของผู้คุ้มกันคนน้ันขาวซีดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากไม่สามารถใช้ถนนใหญ่ รถจึง

กระเด้งกระดอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เชื่อว่าเลือดที่แผลคงไม่มีทางหยุดได้  

ฉูเ่ซ่าหลงิอดรนทนไม่ไหวจงึถามเสยีงเบา "เจ้า...เหตใุดจงึท�าเช่นนี"้

ผูคุ้ม้กันคนน้ันชะงกั แต่มอืยังคงเร่งม้าให้เรว็ขึน้อกี เวลาผ่านไปพักใหญ่

กว่าที่เขาจะตอบ "ผู้น้อย...ได้รับมอบหมายให้มาท�างานอยู่ข้างกายท่านอ๋อง 

ตัง้แต่แปดปีก่อน แต่ผูน้้อยโง่เขลา ไม่คูค่วรอยู่ถวายการอารกัขาข้างกายท่านอ๋อง  

เมือ่สามปีก่อนจงึถูกปลดเนือ่งจากกระท�าความผดิ ตอนน้ัน...ท่านอ๋องออกปาก 

ขอให้ผู้บังคับบัญชาละเว้นโทษให้ผู้น้อย พระคุณน้ีผู้น้อยไม่เคยลืม มาวันนี ้

เมือ่ท่านอ๋องมภัีย ผูน้้อยจงึพร้อมยอมถวายชวิีตเพ่ือปกป้องท่านอ๋อง..."

แค่เรือ่งพวกนี ้ เขาถึงกับพาตวัเองมาตายเชยีวหรอื ฉู่เซ่าหลิงนึกถึงสีหน้า

ท่าทางเมื่อครู่ของเขาแล้วหัวใจพลันกระตุก ลังเลอยู่พักหน่ึงก่อนเอ่ยถาม  

"ดทู่าทางเจ้าคงผ่านพิธีสวมหมวก** มาได้สองสามปี ได้...แต่งงานแล้วหรอืยัง"

ผูคุ้ม้กันคนนัน้ผนิหน้ามามองแต่ไม่ตอบ ดวงตาฉายแววขมข่ืนบางเบา  

แต่กลบัท�าให้ฉูเ่ซ่าหลงิเข้าใจได้ในทันที

อันที่จริงฉู่เซ่าหลิงจ�าเรื่องในวันวานที่เขาเล่าไม่ได้

ฉู่เซ่าหลิงมีนิสัยเย็นชามาตั้งแต่เกิด จึงไม่มีทางล่วงรู้ว่ามีคนคนหน่ึง 

คอยอยู่เคยีงข้างเขาด้วยความจงรกัภักดอีย่างเงยีบๆ มาเป็นระยะเวลาหลายปี 

เช่นนี้

ฉู่เซ่าหลิงนิ่งเงียบไปพักใหญ่ ก่อนเอ่ยถามเสียงเบาว่า "เจ้าชื่ออะไร"

ผูคุ้ม้กันคนน้ันย้ิมน้อยๆ ใบหน้าหล่อเหลาแลดอู่อนวัยอยูบ้่าง เขาเองก็

* ยามโหย่ว คือช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น.
** พิธีสวมหมวก เป็นพิธีที่จัดให้ชายจีนที่อายุครบย่ีสิบปีบริบูรณ์ในสมัยโบราณ แสดงถึงการบรรลุนิติภาวะ 
เป็นผู้ใหญ่
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ตอบกลบัมาเสยีงเบา "เว่ยจี ่เว่ยทีแ่ปลว่าพิทักษ์รกัษา จีท่ีแ่ปลว่าง้าวขอรบั"

ฉู่เซ่าหลิงทวนค�าสองค�านี้เบาๆ พลางผงกศีรษะ "เว่ยจี่ เป็นชื่อที่ดี"

ในเมืองหลวงมีทหารและองครักษ์อยูน่บัไม่ถ้วน มีหรือจะยอมปล่อยให้ 

พวกเขาสามคนหนีรอดไปได้ง่ายๆ ย่ิงไม่ต้องพูดว่านี่เป็นแค่แผนหลบหน ี

ทีม่จุีดอ่อนมากมายของผูคุ้ม้กันคนหน่ึง ไม่ถึงยามไฮ่* รถม้าก็ถูกไล่ล่ามาถึงหน้าผา

ด้านตะวนัตกของเมอืงหลวงแล้ว ทหารหลายพันนายท่ีไล่ตามมาได้ล้อมเอาไว้ 

ทางเดยีวท่ีไม่มทีหารคอืตรงหน้าผาสงูชนั

ฉู่เซ่าหลิงก้าวลงจากรถอย่างไม่กลัวเกรง ในขณะท่ีเว่ยจี่ร้อนใจจน 

เหงื่อแตกเต็มศีรษะ มองอีกฝ่ายด้วยสีหน้าแตกตื่น ฉู่เซ่าหลิงยิ้มบางๆ นิ้วเรียว 

แตะไหล่เว่ยจีเ่บาๆ พูดเสยีงค่อย "ไม่ใช่ความผดิของเจ้า ต้องขอบใจเจ้าเสยีอกี 

ทีช่่วยให้ข้ามชีวิีตอยู่ได้อกีหลายชัว่ยาม"

และท�าให้เขาได้รบัรูถึ้งความอบอุน่อนัน้อยนดิในโลกมนษุย์ก่อนท่ีจะตาย

จากไป

ฉูเ่ซ่าหลงิมองทหารทีล้่อมรอบพวกเขาชนดิไม่ยอมให้มนี�า้รัว่ซมึแล้วระบาย

ลมหายใจเบาๆ อย่างเสยีดาย ฉูเ่ซ่าหลงิหนักลบัไปมองเว่ยจีอ่ย่างรูส้กึทนไม่ได้ 

เพราะอกีฝ่ายยังเป็นผูคุ้ม้กันหนุ่มน้อยเยาว์วัยคนหน่ึงทีไ่ม่สมควรมาตาย

แต่ตอนนีพู้ดมากไปก็ไร้ประโยชน์ เหล่าองครกัษ์รกุคบืเข้ามา ดาบวาววับ 

เปล่งประกาย ฉูเ่ซ่าหลงิหวัเราะเบาๆ ดวงตาคูง่ามฉายแววเย่อหย่ิงบางเบา เป็น 

เช่นน้ีก็ไม่เลว เทียบกับการฆ่าตวัตาย การได้ตายด้วยน�า้มอืของเหล่าองครกัษ์

พร้อมกับเว่ยจี่เช่นนี้ท�าให้เขารู้สึกเป็นสุขมากกว่า ฉู่เซ่าหลิงชักดาบออกมา  

พวกเขาสองคนมดีาบสองเล่ม การเผชญิกับยอดทหารจ�านวนสามพันตรงหน้า

ช่างเป็นเรื่องน่าขันและน่าเวทนายิ่ง

ฉูเ่ซ่าหลงิกับเว่ยจีพุ่่งเข้าหากลุม่องครกัษ์พร้อมกัน เปิดฉากการประหัต

ประหาร

เหล่าองครักษ์หวาดกลัวฉู่เซ่าหลิงแต่ไม่กลัวเว่ยจี่ ไม่ถึงครึ่งชั่วยาม 

* ยามไฮ่ คือช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 23.00 น.
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เว่ยจีก็่ถูกท�าร้ายบาดเจบ็ทัง้ท่ีเดมิทก็ีมบีาดแผลจากคมดาบอยู่บนตัวหลายแห่ง

อยู่แล้ว เวลาน้ีเขาไม่สามารถยืนหยัดต่อไปได้อีก ท่ามกลางสติอันรางเลือน  

เว่ยจี่หันไปมองฉู่เซ่าหลิง อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันและก�าลังจะถูก 

องครกัษ์คนหนึง่ฟัน ร่างกายทีเ่ดมิกลายเป็นตะเกยีงพร่องน�า้มนั* ไปแล้วของ 

เว่ยจีเ่กิดมโีลหติพลุ่งพล่านขึน้มากะทันหนั เขากระโจนเข้าไปขวางหน้าฉูเ่ซ่าหลงิ 

เพ่ือรบัดาบสดุท้ายแทน

มาถึงขัน้น้ีบรรดาองครกัษ์เลกิไล่ตามพวกเขาแล้ว เพียงยืนล้อมท้ังสองคน 

ห่างออกไปราวหนึง่จ้ัง**

เว่ยจีท่ีเ่ลอืดโซมกายเพียรพยายามฮดึสูส้ดุชวีติเพ่ือย้ือลมหายใจไว้จนถึง

ตอนน้ี ทว่าบดัน้ีเขาทนต่อไปไม่ไหวแล้ว เว่ยจีย่กมือดงึดาบท่ีแทงทะลอุกออกช้าๆ 

เลอืดสดๆ พุ่งพรวดออกมา น�า้เสยีงของฉูเ่ซ่าหลงิทีเ่รยีกชือ่เขาแหบพร่า "เว่ยจี.่.."

เว่ยจีค่กุเข่าอยู่เบือ้งหน้าฉูเ่ซ่าหลงิ เมือ่ได้ยินเสยีงเรยีกเขาจงึหันไปมอง 

ฉูเ่ซ่าหลิงและส่งย้ิมให้อย่างอ่อนแรง บดันีเ้ขามองภาพไม่ชดั สติค่อยๆ รางเลือน  

น�้าเสียงแหบพร่าพูดตะกุกตะกัก "ท่านอ๋อง...เมื่อสิบปีก่อนข้าติดตามท่านพ่อ 

เข้าวัง ได้พบท่านท่ีอทุยานป้ีเทา..."

ปีนั้นฮองเฮายังไม่จากโลกนี้ไป จวนจื่อจวินโหว*** ยังเรืองอ�านาจ  

ฉู่เซ่าหลิงคือโอรสท่ีเกิดจากภรรยาเอกซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูอย่างที่สุด  

ทุกอากัปกิริยาของเขาล้วนสูงส่งงามสง่า

ณ อทุยานป้ีเทา ใต้ต้นท้อท่ีดอกร่วงโรยโปรยปราย ฉูเ่ซ่าหลิงสวมอาภรณ์

หรหูรา เลกิคิว้แย้มย้ิมงดงามล่มบ้านล่มเมอืง

เพียงได้เห็นแวบเดียวก็ติดตาตรึงใจ ภาพน้ันได้ฝังอยู่ในความทรงจ�า 

ของเว่ยจี่ไปตลอดกาลไม่อาจลืมเลือน

เพ่ือฉู่เซ่าหลิง เว่ยจีม่มุานะบากบ่ันฝึกฝน เพ่ือฉูเ่ซ่าหลงิ เว่ยจีย่อมเหน่ือย 

ยอมล�าบากเพ่ือให้ได้เข้าไปอยู่ในวังฉินอ๋อง แปดปีท่ีผ่านมาเขาคอยดูแล 

* ตะเกียงพร่องน�้ามัน เป็นส�านวน อุปมาถึงคนที่ใกล้ตาย เหมือนตะเกียงที่น�้ามันแห้งและไฟมอดดับ
** จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
*** โหว เป็นบรรดาศักดิใ์นสมยัโบราณ มลี�าดบัศกัดิร์องจาก 'กง' ซึง่เป็นยศสงูสดุของขนุนาง โดยบรรดาศักด์ิ  
5 ขัน้รองจากอ๋อง ได้แก่ กง โหว ป๋อ จือ่ และหนาน
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ความปลอดภัยของฉู่เซ่าหลิงด้วยความระมัดระวัง ความผิดพลาดครั้งเดียว 

เกิดขึ้นในวันแต่งงานของฉู่เซ่าหลิง เนื่องจากเว่ยจี่ดื่มสุราเมามายตลอดคืน

เว่ยจีห่ลบัตาลงช้าๆ การเฝ้าดแูลคนผูน้ี้อย่างเงยีบๆ เป็นระยะเวลาสิบปี

บดันีไ้ด้สิน้สดุลง ถือว่าเขาได้ท�าในสิง่ท่ีตนปรารถนาแล้ว

แม้เว่ยจี่จะไม่ได้พูดอะไรกระทั่งสิ้นใจ แต่ฉู่เซ่าหลิงกลับเข้าใจดี

ฉูเ่ซ่าหลงินิง่เงยีบไปพักใหญ่ หวัใจทีด้่านชามาเป็นเวลานานพลนัรูส้กึถึง

ความเจบ็ปวด ทุกก้าวย่างทีเ่ขาเดนิมาจนถึงวันน้ีฉูเ่ซ่าหลงิไม่เคยนึกเสียใจ มแีต่

เสยีดายว่าเหตใุดเขาถึงเพ่ิงมารูเ้รือ่งพวกน้ีในวันน้ี เหตใุดเขาถึงเพ่ิงมารูว่้าข้างตวั 

มคีนอย่างเว่ยจีอ่ยู่ หากได้รูก่้อน หากได้ย้อนเวลากลบัไปอกีครัง้ เขาจะต้อง...

ใบหน้าของฉู่เซ่าหลิงน่ิงสนิท เขาหยิบดาบยาวในมือของเว่ยจี่ข้ึนมา  

ลุกขึ้นยืนด้วยอาการซวนเซ ชายหนุ่มกวัดแกว่งดาบท�าให้องครักษ์พากัน 

ถอยกรูด ฉู่เซ่าหลิงย้ิมเยาะ หมุนตัวอุ้มร่างไร้วิญญาณของเว่ยจี่ท่ีอยู่บนพ้ืน 

ขึ้นมา ก่อนก้าวไปที่หน้าผาและกระโดดลงไปทันที!

หน้าผาสูงชันลึกเกินกว่าสามพันฉื่อ* ร่างไร้วิญญาณของท้ังคู่จะอยู่ 

เคียงข้างกัน

* ฉือ่ (เชยีะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจนี สมยัโบราณเทยีบระยะประมาณ 10 นิว้ หรือหน่ึงส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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บทที่ 3

นางก�านัลแหวกม่านผ้าไหมปักดิ้นทองก่อนเดินเข้าไปในห้องช้าๆ นาง 

เปิดเตาก�ายานอย่างเบามอืเพ่ือใช้ช้อนเงนิเตมิเครือ่งหอมเข้าไป ก่อนถอยออกไป

อย่างเงยีบเชยีบ

กลิ่นหอมบางเบาแต่อบอวลลอยกรุ่นออกมาจากเตาก�ายานทองค�า 

แกะลายบุปผาเน่ินนานไม่จางหาย ฉู่เซ่าหลิงอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งต่ืน  

สมองคิดเลือนๆ ว่านี่คือไม้กฤษณาที่เขาไม่ได้กลิ่นมานานหลายปี

กลิน่ไม้กฤษณามสีรรพคณุบ�ารงุร่างกาย ปรบัสมดลุม้ามและกระเพาะ  

ขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคล ทั้งยังรักษาโรคเรื้อรัง หากจุดไว้ภายในห้องจะส่งผลดี 

ต่อร่างกายอย่างทีส่ดุ นับเป็นของล�า้ค่าในวังหลวงนอกเหนือจากอ�าพันทะเล*  

ทีใ่ช้กัน เป็นสิง่ทีฮ่องเฮาโปรดปรานเป็นพิเศษ

ฉู่เซ่าหลิงได้กลิ่นนี้แล้วรู้สึกคิดถึงเร่ืองในอดีต สมัยท่ีเสด็จแม่ของเขา 

ยังอยู่ รู้ว่าเขาชอบเครื่องหอมชนิดนี้จึงแบ่งมาให้ที่อุทยานปี้เทาใช้เกินครึ่ง

ต่อมาเมื่อฮองเฮาสวรรคตย่อมไม่มีส่วนแบ่งนี้อีกต่อไป หลังใช้ของท่ี 

เหลอือยู่ไม่กีห่บีหมดกห็มดกัน ภายหลงัเมือ่ฮ่องเต้แต่งตัง้ลีเ่ฟย** เป็นฮองเฮา  

* อ�าพันทะเล (Ambergris) มีหลายชื่อเรียก เช่น อ�าพันขี้ปลา อ�าพันทอง หรือขี้วาฬ คือไขจากไส้วาฬหัวทุย 
ทีถู่กส�ารอกหรอืขบัถ่ายออกมา เมือ่ถกูน�า้ทะเลจะเปล่ียนคณุสมบัตเิป็นก้อนแขง็สขีาว น�า้ตาล เทา หรือด�า เมือ่ 
ท�าปฏิกิริยากับอากาศและแสงแดดจะท�าให้กลิ่นเหม็นหายไปและเกิดกลิ่นหอม สามารถใช้เป็นหัวน�้าหอม  
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร และเป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณ
** เฟย เป็นต�าแหน่งชายาของจกัรพรรด ิมศีกัดิร์องจากฮองเฮา (อคัรมเหส)ี และกุ้ยเฟย (อคัรชายา) บางสมยั 
อาจมีเฟยชั้นพิเศษ 4 ต�าแหน่ง ล�าดับศักดิ์สูงกว่าเฟยทั่วไป คือกุ้ยเฟย ซูเฟย เต๋อเฟย และเสียนเฟย
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เรือ่งพวกนีย่ิ้งต้องสดุแต่ฮองเฮาองค์ใหม่

ฉูเ่ซ่าหลงิจมอยู่ในสภาวะครึง่หลบัครึง่ตืน่ ภาพเหตุการณ์เมือ่หลายปีก่อน

ทยอยฉายอยู่ในสมองของเขา...

สมัยเด็กฮองเฮาอุ้มฉู่เซ่าหยางและจูงมือเขาไปชมดอกไม้ เล่นน�้าที่ 

สวนดอกไม้ของวังเฟิ่งหวาด้วยกันสามคน ฉู่เซ่าหลิงที่ยังเป็นเด็กไม่เข้าใจว่า

เหตุใดเวลาท่ีไม่มีใครเสด็จแม่ถึงร้องไห้เป็นประจ�า เขารู้เพียงว่าเสด็จพ่อ 

ไม่ได้มาท่ีวังเฟ่ิงหวานานแล้ว แต่ชอบไปอยู่กับลีเ่ฟยทีว่งัหลนิจือ่มากกว่า และ

การทีล่ีเ่ฟยเป็นท่ีโปรดปรานก็ท�าให้มคีนท้ังตัง้ใจและไม่ต้ังใจท�าให้ฮองเฮาวางตวั

ล�าบาก

ต่อมาเมื่อท่านตาจื่อจวินโหวไม่เป็นที่โปรดปรานแล้ว ฮองเฮากลับ 

ไม่สามารถพูดอะไรได้นอกจากกล่อมให้ท่านตาอย่าท�าส่ิงใดออกนอกหน้า  

ยามน้ันสขุภาพของฮองเฮาทรดุโทรมลงทุกวัน แต่เวลาอยู่ต่อหน้าผูอ้ืน่นางจะ 

ยังคงวางตัวสุขุมเหมือนเก่า จวบจนมรณกาลมาเยือน นางจึงขอร้องฮ่องเต้ 

ให้เห็นแก่ทีน่างกับเขาเป็นสามภีรรยากันมาสบิกว่าปี พระราชทานความใจกว้าง 

ให้แก่สกุลของนาง ตลอดชวิีตของฮองเฮานางไม่เคยวอนขอสิง่ใด ฮ่องเต้ย่อมต้อง

ตอบรับค�าขอสุดท้ายนี้

สกุลเดมิของเหล่าสนมหลายคนในวังล้วนมคีวามเจรญิรุง่เรอืงอยู่ในราชส�านัก 

จ�านวนองค์ชายท่ีเกิดจากอนุภรรยาเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ ท�าให้สถานภาพของฉูเ่ซ่าหลงิ 

กับฉูเ่ซ่าหยางสัน่คลอน แรกๆ พวกเขาไม่ได้รบัการยกย่องเชดิชเูหมอืนในอดีต 

ต่อมาถึงขัน้มคีนท�าร้ายฉูเ่ซ่าหลงิและวางยาพิษฉูเ่ซ่าหยาง

ฉู่เซ่าหลิงจึงเร่ิมต้นคบค้ากับขุนนางใหญ่เพ่ือสร้างฐานอ�านาจของตน  

ไม่ว่าจะเป็นขุนนางสายในหรอืสายนอก ขอเพียงมคีวามสามารถช่วยเหลอืเขาได้ 

ฉูเ่ซ่าหลงิล้วนยินดผีกูมติรด้วย เป็นเหตใุห้เขาค่อยๆ มสีมคัรพรรคพวกของตน 

อยู่ในราชส�านัก

ทางฝ่ายในลีเ่ฟยก็ครองความเป็นใหญ่ องค์ชายรองฉูเ่ซ่าหร่วนบตุรชาย

ของลี่เฟยเจินป้ีเหอจึงกลายมาเป็นศัตรูตัวฉกาจของฉู่เซ่าหลิง ในช่วงวิกฤต 

ฉู่เซ่าหยางเกิดพลาดพลั้งตกไปอยู่ในมือของสกุลเจิน ฉู่เซ่าหลิงอับจนหนทาง  
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จ�าต้องช่วยให้ลี่เฟยได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองเฮาเพื่อแลกกับชีวิตของน้องชาย 

องค์ชายสามฉู่เซ่าโม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเฉินอ๋องและร่วมมือกับฉู่เซ่าหร่วน 

แต่ฉู่เซ่าหลิงวางแผนล้มฉู่เซ่าโม่จนส�าเร็จ

หลงัเฉนิอ๋องต้องโทษ ฉูเ่ซ่าหลงิก็เริม่หันไปเล่นงานสกุลเจนิกับฉู่เซ่าหร่วน  

เขาลงมอืเล่นงานพวกน้ันอย่างหนกัแน่นจรงิจงัทลีะก้าวๆ ไม่ถึงสองปีเขาก็สามารถ

ท�าให้ฮ่องเต้ชงิชงัและทอดทิง้ฉูเ่ซ่าหร่วน เป็นเหตใุห้สกุลเจนิค่อยๆ ตกต�า่ลง

ในทีส่ดุฉูเ่ซ่าหลงิก็ก�าจดัอปุสรรคทีข่วางหน้าได้หมด แต่ตอนทีเ่ขาตัง้ใจ 

จะหยดุพกัหายใจสกัเฮือก ฉูเ่ซ่าหยางผูเ้ป็นน้องชายแท้ๆ ของตนกลบัใช้ดาบ 

แทงข้างหลงัเขาอย่างแรง ท�าลายความสมัพันธ์ของสองพ่ีน้องลงจนสิน้

โชคดทีีสุ่ดท้ายมใีครคนหนึง่ปรากฏตัวออกมา แม้เขาจะเป็นเพียงผูคุ้ม้กัน 

แต่กลบัท�าให้ฉูเ่ซ่าหลงิสามารถจากโลกน้ีไปได้อย่างมคีวามสขุ เสยีดายอย่างมาก

ที่...ฉู่เซ่าหลิงคิดอย่างสะลึมสะลือ เสียดายอย่างมากที่เขาไม่ได้รู้จักกับเว่ยจี ่

มาตั้งแต่ต้น...ไม่สิ!

ฉูเ่ซ่าหลงิเปิดเปลอืกตาพรบึ เขาไม่ได้ร่วงลงหน้าผาไปแล้วหรอื เวลานี.้..

มนัเกิดเรือ่งอะไรขึน้

ฉูเ่ซ่าหลงิลกุขึน้มานัง่และกวาดตามองไปรอบๆ ภาพเบือ้งหน้าล้วนเป็น

ภาพทีเ่ขาคุน้เคยด ีเพราะทีน่ี่...คืออทุยานป้ีเทา!

อุทยานปี้เทาคือสถานท่ีที่ฮ่องเต้มอบให้เขาหลังจากที่เขาย้ายออกจาก 

วังเฟ่ิงหวาของหลงิฮองเฮาตอนอายุหกขวบ ของตกแต่งท้ังหมดในวังหลงิฮองเฮา 

เป็นผู้เลอืกเฟ้นด้วยตวัเอง จวบจนเขาเข้าพิธีสวมหมวก ออกจากวงัหลวงไปสร้าง 

วังของตวัเอง ฉูเ่ซ่าหลงิก็ไม่เคยได้กลบัมาท่ีนีอ่กีเลย

ฉูเ่ซ่าหลงิก้าวลงจากเตยีง เดนิเท้าเปล่าอ้อมฉากบงัลมปักลวดลายอย่าง

ชาวสู่* เห็นตัวเองในคันฉ่องก็นิ่งอึ้ง ภาพหนุ่มน้อยที่ปรากฏในน้ันอายุไม่เกิน 

สิบหกสิบเจ็ดปี ทว่าอึดใจต่อมาฉู่เซ่าหลิงกลับย้ิม...สวรรค์ไม่ได้ทอดทิ้งเขา

ท�าให้เขาได้ย้อนกลับมาในอดีต

ฉูเ่ซ่าหลงิเดนิกลบัไปท่ีห้องชัน้ใน เขาเดนิไปรือ้ค้นโต๊ะหนังสอื ด้านล่าง

* ชาวสู่ เป็นชื่อของชนเผ่าในสมัยก่อนราชวงศ์ฉิน เป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของชาวฮั่น
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หนังสือเมิ่งจื่อ* มีกระดาษหนึ่งแผ่น เขียนด้วยลายมือของฉู่เซ่าหลิงเอง ท้ัง 

หน้ากระดาษเขียนถ้อยค�าสดดุหีลงิฮองเฮา ลงท้ายไว้ว่าฤดเูหมนัต์ปีท่ีสบิสาม

แห่งรชัสมยัเทยีนฉี่

วันที่สิบสอง เดือนสิบ ปีที่สิบสามแห่งรัชสมัยเทียนฉี่ คือวันครบรอบ 

วันสวรรคตของหลิงฮองเฮา และปีนี้ฉู่เซ่าหลิงเพิ่งจะมีอายุได้สิบเจ็ดปี

ฉูเ่ซ่าหลงิหลบัตาลงเพ่ือนึกถึงเรือ่งทีเ่กิดข้ึนในปีน้ีอย่างละเอยีด ใช่แล้ว  

ปีท่ีหลิงฮองเฮาจากไปคอืช่วงท่ีลีเ่ฟยสกุลเจนิและน้องสามฉูเ่ซ่าโม่คอยจบัจ้องตน

ราวพยัคฆ์จ้องเหย่ือ เขาต้องเสีย่งชวิีตเพ่ือคุม้ครองฉูเ่ซ่าหยางหลายครัง้ ฉูเ่ซ่าหลงิ

หวัเราะเสยีงเย็น ในเมือ่สวรรค์ให้เขาได้ย้อนเวลากลบัมาอกีหน เช่นนัน้เขาต้อง

ไม่ยอมล�าบากเหมือนชาติก่อน เขาจะต้องค่อยๆ คิดบัญชีกับคนท่ีท�าร้ายเขา 

พวกนัน้ทีละคนและแย่งชงิของทีเ่ป็นของเขากลบัมาทีละชิน้ๆ รวมถึง...เว่ยจี่

เมือ่ชาตก่ิอน ก่อนตายเว่ยจีบ่อกว่าเคยพบเขาเมือ่สบิปีท่ีแล้ว ฉูเ่ซ่าหลงิ

ลองค�านวณคร่าวๆ พบว่าเวลานีเ้ว่ยจีน่่าจะเจอเขามาสองปีแล้ว เพียงแต่ไม่รู้ว่า 

เว่ยจี่ตอนน้ีได้เข้าวังมาอยู่ข้างกายตนหรือยัง ฉู่เซ่าหลิงแอบนึกเสียใจที่ตน 

ไม่ได้รู้เรือ่งของเว่ยจีม่ากกว่าน้ี รูเ้พียงชือ่แซ่ของอกีฝ่าย หากเวลาน้ีเว่ยจียั่งไม่ได้ 

เข้าวัง การหาตวัเขาย่อมเป็นเรือ่งยาก ทว่าเป็นเรือ่งทีไ่ม่จ�าเป็นต้องพูด เพราะ 

ถึงตอนนัน้ต่อให้ต้องพลกิวังค้นหา ฉูเ่ซ่าหลงิก็จะหาตวัคนคนนีจ้นเจอให้จงได้

ฉูเ่ซ่าหลงิสดูลมหายใจเข้าปอดลกึเพ่ือจดัระเบยีบความคดิก่อนหมนุตวัไป

เรียกคน บรรดานางก�านัลไม่คิดว่าฉู่เซ่าหลิงจะตื่นแล้ว พอได้ยินเสียงจึงรีบ 

เข้ามาดแูล หว่ันชุย่ซึง่เป็นนางก�านัลประจ�าตวัสวมเสือ้ตวันอกให้ฉูเ่ซ่าหลงิ นาง 

ตดิกระดมุโมราให้เขาทีละเมด็ๆ พูดเสยีงเบาด้วยรอยย้ิม "เหตใุดวันนีอ้งค์ชาย 

จงึตืน่เช้าถงึเพียงนี ้ เมือ่คนืกว่าพระองค์จะกลบัจากต�าหนักเจาหยางก็ดึกแล้ว 

บ่าวยังนกึว่าวันนีอ้งค์ชายจะลกุไม่ขึน้เสยีอกี"

ต�าหนักเจาหยาง ต�าหนักบรรทมของฉู่เซ่าหยาง

ฉู่เซ่าหลิงหัวเราะเสียงเย็นเล็กน้อย เขาจัดแขนเสื้อโดยไม่เอ่ยตอบ  

หวัน่ชุย่คกุเข่าเพ่ือมดัสายรดัเอวให้ฉูเ่ซ่าหลงิ พูดเสยีงค่อย "เมือ่คืนเป็นวนัครบรอบ

* เมิ่งจื่อ หรือเมิ่งจื๊อ เป็นนักปรัชญาชาวจีน โดยมีแนวคิดส�าคัญเกี่ยวกับมนุษย์ว่าพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคน 
เป็นคนดี แต่สภาพแวดล้อมท�าให้เปลี่ยนไป
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วันสวรรคตของฮองเฮา...บ่าวรูว่้าองค์ชายอารมณ์ไม่ด ีแต่องค์ชายอย่าเอาแต่ 

โศกเศร้าไปเลย บ่าวได้ยินมาว่าหลายวันมานีส้ขุภาพของไทเฮาไม่สูด้นีกั คาดว่า 

คงเป็นเพราะคดิถึงฮองเฮา ถ้าอย่างไรหลงัเลกิเรยีนแล้วองค์ชายไปคารวะไทเฮา..."

"เจ้าว่าอะไรนะ!" ฉูเ่ซ่าหลงิชะงกัเพราะความคาดไม่ถึง ไปคารวะไทเฮา? 

เห็นอยู่ว่าไทเฮาสิ้นไปตอนปีท่ีสิบแห่งรัชสมัยเทียนฉี่ แล้วตอนน้ีจะให้เขาไป 

คารวะไทเฮาท่ีใด

หวั่นชุ่ยเงยหน้าข้ึนมองฉู่เซ่าหลิงอย่างงงๆ เอ่ยด้วยน�า้เสียงลังเล "บ่าว 

บอกว่า...ถ้าอย่างไรหลงัเลกิเรยีนองค์ชายไปคารวะไทเฮาหน่อยดหีรอืไม่ ตอน

ฮองเฮายังมพีระชนม์ชพี ไทเฮาโปรดปรานพระนางอย่างท่ีสดุ เชือ่ว่าหลายวันมาน้ี 

ไทเฮาเองก็คงก�าลงัเสยีพระทยัเช่นเดียวกัน..."

ฮองเฮามไิด้เป็นแค่สะใภ้ของไทเฮา แต่ยังเป็นหลานสาวทีไ่ทเฮารกัและ

เอ็นดูเป็นที่สุดด้วย เร่ืองการแต่งงานระหว่างฮ่องเต้กับฮองเฮาพระนางก็เป็น 

ผูส้นบัสนนุ ไทเฮาย่อมต้องพึงใจสะใภ้คนนีอ้ย่างมาก ทว่า...ฉู่เซ่าหลงิไม่แน่ใจ 

เนือ่งจากชาติทีแ่ล้วไทเฮาจากโลกนีไ้ปก่อนฮองเฮาสองปี เหตุใดตอนน้ีพระนาง

จงึยังมพีระชนม์ชพีอยู่

หว่ันชุ่ยไหนเลยจะล่วงรู้ถึงความสับสนในสมองของฉู่เซ่าหลิง พอเห็น 

ฉู่เซ่าหลิงท�าหน้าแปลกๆ ก็เข้าใจว่าเมื่อวานเขาคิดถึงหลิงฮองเฮามากเกินไป 

จนตวัเองปวดใจ หญงิสาวดแูลรบัใช้อยู่ข้างกายฉูเ่ซ่าหลิงมานานหลายปี รูว่้า 

เจ้านายเป็นคนคิดมาก นางจึงไม่พูดอะไรยืดยาว

ตอนแรกฉูเ่ซ่าหลงิเข้าใจว่าตนแค่ต้องเดินไปตามเส้นทางในอดตีชาตอิกีครัง้ 

ผูใ้ดจะล่วงรู้ว่าเวลานี ้ เหตกุารณ์บางอย่างจะแตกต่างจากชาติก่อนอย่างส้ินเชงิ  

เช่นนัน้เว่ยจีเ่ล่า...เขายังอยู่หรอืไม่

ฉูเ่ซ่าหลงิหลบัตา เขาให้คนไปเรยีกหวงักงกง* ขนัทผีูด้แูลอทุยานป้ีเทา 

มาหา หวังกงกงมาคอยรบัใช้อยู่ด้านนอกนานแล้ว พอได้ยินเสยีงจงึรบีเข้ามา  

ก้มหน้ารอรบัค�าสัง่

ฉู่เซ่าหลิงหยุดคิดก่อน "เมื่อวานข้าสั่งงานผู้คุ้มกันคนหน่ึงไว้ จ�าได้ว่า 

* กงกง เป็นค�าเรียกขันทีในวัง
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เขาชื่อเว่ยจี่ ไปเรียกเขามาที ข้ามีเร่ืองจะสอบถามเขา" สีหน้าของฉู่เซ่าหลิง 

นิง่สนทิ แต่ในใจกลบักระวนกระวาย เพราะหากเว่ยจียั่งไม่ได้เข้าวังหรอืถูกส่งตวัไป

ทีอ่ืน่ ย่ิงไปกว่าน้ันถ้าชาตน้ีิเว่ยจีไ่ม่เคยได้เจอเขา...

"ทูลองค์ชาย ช่างบังเอิญเหลือเกินขอรับ" หวังกงกงก้มหน้า "ผู้คุ้มกัน 

มีการผลัดเปลี่ยนเวรยาม วันนี้เป็นวันออกจากวังของเว่ยจี่ เมื่อคืนเด็กคนนี้ 

มาขอป้ายห้อยเอวจากบ่าว คิดว่าเช้านี้คงออกจากวังไปแล้ว"

หวังกงกงช้อนตาขึ้นมองสีหน้าของฉู่เซ่าหลิง แม้เขาจะไม่รู้ว่าเหตุใด 

จู่ๆ  ฉูเ่ซ่าหลงิจงึนกึถึงผูคุ้ม้กันชัน้ผูน้้อยทีไ่ม่มตี�าแหน่งคนหนึง่ขึน้มา แต่สหีน้า

ท่าทางของฉูเ่ซ่าหลงิดผูดิไปจากปกต ิ เขาจงึพูดอกีว่า "หากองค์ชายมธุีระกับเขา 

บ่าวจะให้คน..."

"ไม่ต้องหรอก" หวัใจทีแ่ขวนห้อยอยู่กลางอากาศของฉูเ่ซ่าหลงิค่อยวางลง 

มาได้ เขาสัน่ศรีษะ "ไม่ใช่เรือ่งเร่งด่วน ในเมือ่ได้เปลีย่นเวรออกไปนอกวัง เช่นน้ัน 

ตอนเย็นก็น่าจะกลบัเข้ามา ไว้เขากลบัมาเมือ่ไรให้มาหาข้าทนัที"

หวังกงกงก้มศีรษะ "ขอรับ"

ฉู่เซ่าหลงิเล่นป้ายหยกห้อยเอวเงยีบๆ พักใหญ่ "ไปบอกส�านกัศกึษาหลวงว่า

วันน้ีข้าจะไม่ไปเรยีน และเปลีย่นชุดให้ข้า ข้าจะไปต�าหนกัฉอือนัเพ่ือคารวะไทเฮา"
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บทที่ 4

ต�าหนักฉอือนัเงยีบสงบเหมอืนวันวาน พอซนุหมวัมวั* ท่ีอยู่ข้างกายไทเฮา

ได้ยินว่าฉู่เซ่าหลิงมาก็รีบออกมาต้อนรับ นางประคองฉู่เซ่าหลิงลงจากเก้ียว

พลางพูดยิม้ๆ "อากาศหนาวจดั แต่องค์ชายใหญ่ยังอตุส่าห์มาเช้าถึงเพียงนี.้.."

ดทู่าตามปกติตนจะมาทีน่ี่เป็นประจ�า ฉูเ่ซ่าหลงิเริม่เบาใจ ซนุหมวัมวัพูด

เสยีงเบาต่ออกีว่า "เมือ่คนืไทเฮาบรรทมได้ไม่สนิท จะต้องคดิถึงฮองเฮาเป็นแน่... 

อีกสักครู่ขอองค์ชายใหญ่ได้โปรดช่วยปลอบใจพระนางด้วย พระพลานามัย 

ของไทเฮาไม่สูด้นีกั ขนืยังเป็นเช่นนี.้.."

ฉู่เซ่าหลิงผงกศีรษะ "หมัวมัวสบายใจได้"

ซนุหมวัมัวพาฉูเ่ซ่าหลงิตรงไปท่ีต�าหนกัชัน้ใน ด้านในไทเฮาสวมชดุล�าลอง

ก�าลงัเอนตวัอยู่บนเก้าอีกุ้้ยเฟย** เมือ่เห็นฉูเ่ซ่าหลงิมา พระนางก็รบีย่ืนมอืเป็นเชงิ 

ให้เขาเข้ามาหา ฉู่เซ่าหลงิโขกศรีษะตามธรรมเนียม ไทเฮาหัวเราะเบาๆ "รบีลกุขึน้  

มาน่ังข้างย่า"

ไทเฮาลกุขึน้นัง่ ให้ฉูเ่ซ่าหลงิน่ังข้างพระนางเพ่ือพิศดูสีหน้าเขาอย่างละเอยีด 

"ยังด ีหลายวนัมานีอ้ากาศเย็นขึน้ อทุยานป้ีเทาอบอุน่ดหีรอืไม่ ไม่มเีตาใต้ดินจะหนาว

หน่อย มสิู.้..เจ้ากับหยางเอ๋อร์ย้ายมาอยู่กับย่าทีน่ีด่กีว่า คอยให้พ้นช่วงซานจิว่***  

* หมัวมัว เป็นค�าเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลาย ทั้งย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรียก 
หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
** เก้าอี้กุ้ยเฟย คือตั่งยาวท่ีมีเท้าแขนข้างหนึ่งให้เอนนอนได้ สตรีสูงศักดิ์ในวังเช่นกุ้ยเฟยนิยมใช้เอนกาย 
พักผ่อนอิรยิาบถ
*** ช่วงซานจิ่ว หมายถึงช่วงที่อากาศหนาวที่สุดในฤดูหนาว
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ไปแล้วค่อยย้ายกลับ..."

ฉูเ่ซ่าหลงิรบีปฏิเสธ "มกิล้ารบกวนความสงบของเสดจ็ย่า แม้อทุยานป้ีเทา 

จะไม่อบอุน่เหมอืนต�าหนักฉอือนั แต่ไม่ได้หนาวถึงเพียงนัน้ ถ่านไฟยังใช้งานได้ด ี

พ่ะย่ะค่ะ"

ไทเฮาย่อมไม่กลวัหลานชายจะหนาวจนต้องให้คนเข้ามาอยูท่ี่ต�าหนักฉืออนั 

แม้ต�าหนักขององค์ชายจะไม่มีเตาใต้ดินแต่ก็มีเตาก�ายานและอ่างไฟคอยให้

ความอบอุน่ได้เหมอืนฤดวูสนัต์ เพียงแต่ระยะนีผู้ค้นในวงัต่างไม่ค่อยให้ความ

เคารพทายาททีฮ่องเฮาเหลอืทิง้ไว้ ย่ิงเป็นวันครบรอบวันสวรรคตของหลงิฮองเฮา 

ย่ิงท�าให้ไทเฮาอยากช่วยเสรมิอ�านาจในวงัให้พวกเขา ฉูเ่ซ่าหลงิเข้าใจเรือ่งน้ีดี

เหน็สายตาของไทเฮาแล้ว ฉูเ่ซ่าหลงิพลนัรูส้กึอบอุน่ใจ ชาตก่ิอนไทเฮา

เอน็ดเูขามาก เสยีดายทีพ่ระนางจากไปเรว็ แต่วนัน้ีทกุอย่างกลบัตาลปัตร ไม่ต้อง

สงสยัเลยว่าความรกัของไทเฮาจะเป็นตวัช่วยส�าคัญของเขา

ระหว่างทีย่่าหลานสองคนก�าลงัคยุกัน ซนุหมวัมวัก็เข้ามาแจ้งว่า "ไทเฮา

เพคะ ลีกุ้่ยเฟย ซเูฟย และบรรดาเหนียงเหนียง* จากต�าหนักต่างๆ มาขอคารวะ

เพคะ"

ฉู่เซ่าหลิงได้ยินดังน้ันจึงลุกขึ้น แต่ยังไม่ทันท่ีเขาจะได้คุกเข่าลง ไทเฮา 

ก็ชิงบอกก่อน "หลิงเอ๋อร์ไม่ต้องไป พวกนางแค่มาพูดคุยสองสามประโยค 

อาหารกลางวันมีเป็ดแปดสมบัติที่เจ้าชอบกิน วันน้ีเจ้าอยู่เป็นเพ่ือนย่าท่ีน่ี 

ก่อนนะ"

ฉู่เซ่าหลิงผงกศีรษะทั้งที่ยังแคลงใจไม่หายว่าล่ีเฟยกลายเป็นล่ีกุ้ยเฟย

ตัง้แต่เมือ่ไร ชาตก่ิอนนางถูกตนกดไว้ตลอด สดุท้ายเพือ่รกัษาชวิีตของฉูเ่ซ่าหยาง  

เขาจงึจ�าเป็นต้องช่วยนางให้ขึน้สูต่�าแหน่งฮองเฮา ซึง่ในระหว่างน้ันลีเ่ฟยก็ไม่เคย 

ได้ต�าแหน่งลีกุ้่ยเฟยมาก่อน?!

ไทเฮาหันไปมองซุนหมัวมัว นางเข้าใจจึงหมุนตัวไปเชิญบรรดาสนม 

เข้ามา ทกุคนไม่รูว่้าฉูเ่ซ่าหลงิอยู่ทีน่ีด้่วย พอท�าความเคารพซึง่กันและกันเสรจ็ 

ก็นั่งลง ฉู่เซ่าหลิงยังคงถูกไทเฮารั้งไว้ให้นั่งอยู่ข้างกาย

* เหนียงเหนียง เป็นค�าเรียกสตรีมียศศักดิ์ในวัง
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"ต�าหนกัของไทเฮาอบอุน่ ดอกสุย่เซยีน* จงึบานได้งดงามกว่าทีต่�าหนกั

ของหม่อมฉันมากนัก" ลี่กุ้ยเฟยนั่งถัดจากไทเฮาลงไปทางด้านซ้าย นางลูบ 

ป่ินดอกไม้ไหวท่ีท�าจากปะการงัข้างจอนผมเบาๆ ขณะพูดด้วยรอยย้ิม "อย่างไร

ภูมลิกัษณ์ทีต่�าหนักฉอือนัแห่งน้ีย่อมดท่ีีสดุ"

ไทเฮาฟังแล้วหัวเราะเบาๆ "ต�าหนักของข้าแค่อุ่นกว่าหน่อย เมื่อครู ่

ข้าเพ่ิงบอกให้หลิงเอ๋อร์ย้ายมาอยู่กับข้าท่ีน่ี เดือนสิบอากาศหนาว เด็กคนนี ้

ได้รบัการทะนุถนอมกล่อมเกลีย้งมาตัง้แต่เลก็ เจบ็ออดๆ แอดๆ ไม่ขาด ต้องให้

อยู่ในสายตาข้าจงึจะวางใจ"

เหล่าสนมนางในได้ยินแล้วชะงัก ไทเฮาท�าเช่นนี้หมายความว่าอะไร

ฉูเ่ซ่าหลงิหันไปมองไทเฮาพร้อมกับคนอืน่ๆ ใบหน้าของลีกุ้่ยเฟยเปลีย่นสี 

ท�าให้ฉูเ่ซ่าหลงิแอบย้ิมเย็นในใจ สมยัทีฮ่องเฮายังมชีวิีตอยู่ลีเ่ฟยเป็นผูท่ี้ได้รบั

ความโปรดปรานจากฮ่องเต้มากท่ีสดุ นางจงึอาศยัพระเมตตาแย่งชงิความโดดเด่น

ไปจากหลงิฮองเฮาไม่น้อยและคอยหาเรือ่งมากดศรีษะฮองเฮาไว้ หากฮองเฮามใิช่ 

คนสขุุม รูจั้กรกัษากิรยิา ไม่รูว่้าจะเกิดเรือ่งน่าขบขนัขึน้มากน้อยเพียงใด ไทเฮา 

เป็นน้าแท้ๆ ของหลงิฮองเฮาย่อมต้องเกลยีดชงัลีเ่ฟย แต่เพราะเหน็แก่ทีล่ีเ่ฟย 

ให้ก�าเนิดองค์ชายรองฉูเ่ซ่าหร่วนและได้รบัความโปรดปรานจากฮ่องเต้ถึงได้ยอม

ละเว้นนาง ทว่าในเวลานีห้ลงิฮองเฮาก็จากไปได้หน่ึงปีแล้ว ท�าให้บรรดาสนมนางใน

กลุม่น้ีพากันกระสบักระส่าย

ลี่กุ้ยเฟยในเวลาน้ียังไม่มีรากฐานที่มั่นคง ในขณะที่ฉู ่เซ่าหลิงได้รับ 

การสนับสนุนจากไทเฮา ครั้งนี้เขาจะไม่มีทางยอมให้สตรีนางน้ีก้าวขึ้นสู่

ต�าแหน่งฮองเฮาเป็นอันขาด ฉู่เซ่าหลิงหัวเราะอย่างเย็นชาอยู่ในใจ ต�าแหน่ง

ของมารดาแท้ๆ ของเขา ลี่กุ้ยเฟยไม่คู่ควร

บรรดาสนมนางในที่มีต�าแหน่งสูงในตอนน้ี นอกจากล่ีกุ้ยเฟยแล้วยังมี

ซเูฟยซึง่มโีอรสธิดาหน่ึงคู ่ องค์หญิงใหญ่ออกเรอืนไปเมือ่ปีก่อน ส่วนองค์ชายห้า 

เพ่ิงจะอายุเจด็ปี เพราะซเูฟยมชีาตกิ�าเนิดต�า่ต้อยนางจงึอยู่ในระเบยีบกฎเกณฑ์ 

ดมีาก ไม่เคยคดิเหลวไหลถึงสิง่ทีไ่ม่ใช่ของตน ฉูเ่ซ่าหลงิจงึไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจนาง

* ดอกสุ่ยเซียน หมายถึงดอกแดฟโฟดิล
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มากนัก

มองเลยไปทางด้านหลัง หนิงกุ้ยเหรินที่น่ังอยู่ปลายแถวช้อนสายตา 

ขึน้มาลอบผงกศรีษะให้ฉูเ่ซ่าหลงิ หนงิกุ้ยเหรนิเคยเป็นนางก�านลักวาดพ้ืนของ 

วังเฉงิเฉยีน เกิดโชคดไีด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกุ้ยเหรนิ แต่ไม่นานฮ่องเต้ก็สญูสิน้

ความโปรดปรานในตัวนาง กุ้ยเหรินตัวเล็กๆ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก 

สกุลเดิมที่มีความเข้มแข็ง ซ�้ายังสูญสิ้นความโปรดปรานแล้วย่อมใช้ชีวิต 

อยู่ในวังด้วยความยากล�าบาก ยามนั้นหนิงกุ้ยเหรินถูกเหล่าสนมนางในในวัง 

กลั่นแกล้งรังแกอย่างหนัก โชคดีที่หลิงฮองเฮาช่วยดูแล ท�าให้นางสามารถ 

รักษาชวิีตเอาไว้ได้ ภายหลงันางได้ให้ก�าเนดิองค์หญิงหน่ึงคนจงึได้มท่ีีทางอยู่ใน 

วังหลวง

หนิงกุ้ยเหรินระลึกถึงความเมตตาของหลิงฮองเฮามาโดยตลอดจึง 

ถวายความจงรกัภักดใีห้แก่พระนางอย่างเตม็ท่ี หลงัจากท่ีหลงิฮองเฮาจากไป  

นางยังคงให้ความเคารพยกย่องฉูเ่ซ่าหลงิกับฉูเ่ซ่าหยางเช่นเดมิ ท�าให้ฉูเ่ซ่าหลงิ 

ไว้วางใจนางอย่างมาก

ระหว่างทีฉู่เ่ซ่าหลงิก�าลงัคดินัน่คดินี ่ สายตาของไทเฮากก็วาดมองไปเหน็

สหีน้าของทกุคน พระนางเอ่ยช้าๆ ว่า "เพียงแต่เดก็คนนีอ้ยู่ในระเบยีบกฎเกณฑ์

ยิ่ง เกรงว่าจะเป็นการกวนใจข้าจึงไม่ยอมมา..." ไทเฮาลูบหลังฉู่เซ่าหลิงเบาๆ  

น�า้เสยีงเอือ้เอน็ด ู"สมกับเป็นโอรสในฮองเฮา รูจ้กัหนักเบาเป็นท่ีสดุ"

ซูเฟยถวายงานอยู่ในวังมาเป็นระยะเวลาหลายปี ย่อมต้องรู้ว่าไทเฮา 

อยากพูดสิง่ใด เมือ่ได้ยนิดงันัน้นางจงึเอ่ยด้วยรอยย้ิม "จรงิด้วย มใิช่หม่อมฉัน 

พูดเอง แต่ในบรรดาโอรส องค์ชายใหญ่เป็นบตุรภรรยาเอกและเป็นบตุรคนโต 

ย่อมมีจรรยามารยาทสมกับราชสกุลเหนือผู ้อื่น หม่อมฉันพูดกับสุยเอ๋อร์ 

เป็นประจ�าว่าให้ดพ่ีูใหญ่ไว้เป็นตัวอย่าง เมือ่โตแล้วให้รูค้วามเช่นนีบ้้าง"

ฉู่เซ่าสุยคือองค์ชายห้าที่ถือก�าเนิดจากซูเฟย ตามปกติเด็กน้อยเป็น 

ทีโ่ปรดปรานของไทเฮาอย่างมาก พระนางจงึหวัเราะเอ่ย "สยุเอ๋อร์ยังเลก็ ไหนเลย 

จะเข้าใจเรือ่งพวกน้ี"

ลีกุ้่ยเฟยค่อนข้างกระสบักระส่าย ปลายนิว้สแีดงสดใสจกิเข้าไปในผ้าเชด็หน้า 
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องค์ชายรองฉูเ่ซ่าหร่วนของนางต้องพ่ายแพ้ให้แก่บตุรคนโตในภรรยาเอก หลงั

ฮ่องเต้ข้ึนครองราชย์ สกุลเจนิท่ีเป็นสกุลเดมิของนางก็ค่อยๆ ยืนหยัดข้ึนมาได้ 

หลังหลิงฮองเฮาจากไปนางก็ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นกุ้ยเฟย ถือครองตราหงส์ 

เป็นใหญ่ในฝ่ายใน

ใบหน้าของลีกุ้่ยเฟยเรยีบเฉย นางหัวเราะเสยีงเย็นอยู่ในใจ ขอเพียงนาง 

ได้รบัการแต่งตัง้เป็นฮองเฮา ฉูเ่ซ่าหร่วนของนางย่อมกลายเป็นบตุรภรรยาเอก 

ต�าแหน่งบุตรชายของฮองเฮาคนแรกจะไม่มีความศักด์ิสิทธ์ิอีกต่อไป และ 

มีโอกาสท่ีบุตรของนางจะได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทมากกว่าฉู่เซ่าหลิง 

ทีป่ราศจากมารดาผูใ้ห้ก�าเนิด

ลี่กุ้ยเฟยหัวเราะเบาๆ "จะว่าไปแล้วหม่อมฉันนึกถึงเรื่องหน่ึงขึ้นมาได้  

เมือ่วานคนของส�านกัพระราชวังมาสอบถามหม่อมฉนัว่าไม้กฤษณาท่ีได้รบัมา

เป็นเครือ่งบรรณาการปีน้ีจะจดัสรรอย่างไรดี

เนือ่งจากไทเฮาไม่โปรดเครือ่งหอม ท่ีผ่านมาเครือ่งหอมชนิดน้ีจงึถูกส่งไป 

ทีวั่งเฟ่ิงหวาของฮองเฮา ทว่าเวลานี ้ เอ่อ..." ลีกุ่ย้เฟยก้มหน้า ขอบตาแดงเรือ่  

นางสัน่ศรีษะ "ส�านักพระราชวังไม่กล้าแบ่งสนัไม้กฤษณาเอง ปีนีห้ม่อมฉนัเป็น

คนจัดการเรื่องเหล่าน้ี แต่ไม่กล้าถืออภิสิทธ์ิ จึงตั้งใจมาทูลถามความคิดเห็น 

ของไทเฮาว่าจะให้เก็บไว้ที่ส�านักพระราชวังเพ่ือให้ฮองเฮาองค์ใหม่ใช้ หรือ... 

แบ่งสนัให้ผูอ้ืน่ด?ี"

ซเูฟยปิดฝาถ้วยชา หวัเราะเบาๆ พลางเอ่ย "น้องสาวท�าเช่นนีห้มายความว่า

อะไร แบ่งสนัให้ผูอ้ืน่? แต่ไหนแต่ไรมาไม้กฤษณามใีช้อยู่แต่ในวังหลวง จะแบ่งสนั 

ให้ผูใ้ดได้เล่า หรอืจะให้ตวัน้องสาวเอง?"

"พ่ีสาวล้อเล่นแล้ว น้องเพียงอยากได้ความคิดเห็นจากไทเฮาเท่านั้น"  

ลี่กุ้ยเฟยไม่โกรธท่ีถูกซูเฟยพูดแทงใจ เมื่อเวลานี้นางมีอ�านาจมหาศาลอยู่ใน 

วังหลวง ขาดแค่ต�าแหน่งเพียงอย่างเดยีว ถ้าอยากใช้ไม้กฤษณาก่อนจะมปัีญหา 

อะไร นางอยากให้ท้ังวังรบัรูเ้ตม็แก่ว่ายามนีผู้ใ้ดคอืผูถื้อครองตราหงส์ ลีกุ้่ยเฟย 

หวัเราะเบาๆ "น้องเพียงรูส้กึว่าเวลาน้ีฝ่ายในไม่มผีูใ้ด หากปล่อยเครือ่งหอมล�า้ค่า 

ทีไ่ด้รบัเข้ามาเป็นบรรณาการทิง้ไว้ให้เสยีเปล่าย่อมเป็นความผดิ"
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ไทเฮามองลี่กุ้ยเฟยกับซูเฟยด้วยสายตาเยือกเย็น พูดช้าๆ "ไม้กฤษณา 

ไม่เพียงให้กลิน่สขุุมหรหูรา แต่ยังเป็นตวัยาล�า้ค่า หากใช้เป็นประจ�าจะส่งผลดี 

ต่อร่างกาย..."

ไทเฮาหลับตาพลางสูดลมหายใจเข้าปอดลึก พระนางหันไปส่งย้ิมให ้

ฉูเ่ซ่าหลงิ "ท่ีเจ้ารมตวัมาวันน้ีก็เป็นเครือ่งหอมชนิดนี ้เจ้าไปเอามาจากท่ีใดหรอื"

ฉู่เซ่าหลิงก้มหน้า "หลานจะไปเอามาจากท่ีใดได้ นี่เป็นของที่เสด็จแม่ 

ทิง้ไว้ให้ ทีจ่รงิก็เหลอือยู่ไม่มากแล้ว แต่หลานจะจดุทุกครัง้เวลาคิดถึงเสด็จแม่ 

เมื่อคืน...หลานจุดไปเล็กน้อย ท�าให้เวลานี้มีกลิ่นติดตัวพ่ะย่ะค่ะ"

ไทเฮาระบายลมหายใจ พูดเสยีงอ่อน "เมือ่วานเป็นวนัครบรอบวันตาย 

เสด็จแม่เจ้า คิดถึงก็คิดไปเถอะ เจ้ามีความกตัญญู และของส่ิงน้ีก็เป็นน�้าใจ 

ที่เสด็จแม่มีต่อเจ้า ในเมื่อเป็นเช่นน้ี...ลี่กุ้ยเฟย แจ้งส�านักพระราชวังว่าให้ส่ง 

ไม้กฤษณาท่ีได้รบัมาเป็นบรรณาการของปีน้ีไปท่ีอทุยานป้ีเทา หน่ึงเพ่ือทดแทน

ความคดิถงึมารดาของเขา และสองการรมเครือ่งหอมชนิดน้ีเป็นประจ�าย่อมดี 

ต่อสขุภาพของหลงิเอ๋อร์ คอยให้ฮ่องเต้แต่งตัง้ฮองเฮาองค์ใหม่แล้วเราค่อยมา

จดัสรรกันใหม่อกีที"

ไม่ว่าอย่างไรลี่กุ้ยเฟยก็คิดไม่ถึงว่าผลจะออกมาเป็นเช่นน้ี นางชะงัก 

ก่อนฝืนย้ิม "เรือ่งนี.้..แต่ไรมาเครือ่งหอมชนดิน้ีจะใช้กันเฉพาะในวังหลวง มาวนันี้

หากมอบให้องค์ชายใหญ่ เกรงว่าจะผดิกฎ..."

"นีม่ใิช่เรือ่งท่ีเจ้าจะพูดได้..." ไทเฮาคลงึเตาอุน่มอืเงนิแกะลายในมอืช้าๆ 

"หากปล่อยของเหล่านีไ้ว้ให้เสยีเปล่าย่อมเป็นความผดิ ในเมือ่ในวงัไม่มคีนใช้และ

องค์ชายใหญ่ก็ใช้มนัจนคุน้ชนิแล้ว การมอบให้เขาจะมสีิง่ใดไม่เหมาะสมกัน"

ลี่กุ้ยเฟยย่อมไม่กล้าต่อปากต่อค�ากับไทเฮา นางรีบก้มหน้าลงพูดย้ิมๆ  

"เช่นน้ีก็ด ีไทเฮาทรงคิดอ่านได้รอบคอบ หม่อมฉนัจะกลบัไปแจ้งพวกเขาเพคะ"

ฉูเ่ซ่าหลงิคุกเข่าขอบพระทยั ไทเฮาย้ิมแล้วดงึตวัเขาข้ึนมา ใบหน้าฉายแวว

เมตตาเช่นเดมิ

คลืน่ลมขนาดไม่ใหญ่ไม่เลก็ภายในต�าหนกัฉอือนัถูกไทเฮาสลายให้หายไป

อย่างง่ายดาย ไทเฮาอายุมากแล้ว แต่ยังคงมคีวามคดิอ่านกระจ่างดจุกระจกว่า
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ความรักใคร่ของฮ่องเต้ท�าให้คนบางคนบังเกิดความคิดท่ีไม่สมควร ไทเฮา 

มองรอยย้ิมนอบน้อมของลี่กุ้ยเฟยพลางหัวเราะเย็นชาอยู่ในใจ ช่างคิดฝัน 

เหลวไหลเสียจริง

ฉู่เซ่าหลิงได้รับการสนับสนุนจากไทเฮาทั้งในท่ีลับและท่ีแจ้ง ท�าให้เขา 

มคีวามมัน่ใจเพ่ิมมากข้ึน ตอนกลางวันชายหนุ่มอยู่กินอาหารเป็นเพ่ือนไทเฮา

และสนทนากับท่านผู้อาวุโสเป็นนานสองนานกว่าจะออกจากต�าหนักฉืออัน  

บ่าวคนสนทิถามฉู่เซ่าหลงิว่าอยากไปคารวะฮ่องเต้ทีว่งัเฉงิเฉียนหรือไม่ ฉู่เซ่าหลิง 

ไม่เอ่ยค�าใด เพียงสัง่ให้กลบัวงัเพราะเขายังไม่ได้พบกับคนส�าคัญคนหนึง่

หลงักลบัถึงอทุยานป้ีเทาตอนยังไม่เลยยามเว่ย* ท้องฟ้าขมกุขมวั เริม่มี

หมิะตก หว่ันชุย่ขอให้ฉูเ่ซ่าหลงิไปพกัผ่อนแต่เขากลบัส่ายหน้า ถือร่มเดินไปท่ี

ประตใูหญ่ของอทุยานป้ีเทาช้าๆ ตามองทางเดนิด้านนอกอย่างเงยีบๆ

ฉู่เซ่าหลิงบอกว่าต้องการชมหิมะและยืนอยู่เช่นน้ันถึงสองชั่วยามจน 

ล่วงเข้ายามโหย่ว ทันใดน้ันใครคนหนึ่งก็ย�่าหิมะเข้ามาด้วยท่าทางเดียวกับ 

ในความทรงจ�า เพียงแต่เขาดเูดก็ลงมาก ร่างกายยังไม่เติบโตเป็นผูใ้หญ่ ดูอายุ 

ไม่เกินสิบสามสิบสี่ปี ใบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพรา เมื่อเห็นฉู่เซ่าหลิงอยู่ท่ีประตู 

ก็รีบเดนิเข้าไปคกุเข่า พรบิตาน้ันมอืท่ีถือร่มของฉูเ่ซ่าหลงิก็สัน่ระรกิ เขาถามด้วย

เสียงแหบพร่า "เจ้าชื่ออะไร"

ผู ้คุ ้มกันหนุ ่มน้อยคิดไม่ถึงว่าองค์ชายใหญ่จะพูดคุยกับเขา หัวใจ 

เต้นรัวเร็วเหมือนตีกลอง เขาตั้งสติก่อนก้มหน้าตอบว่า "เว่ยจี่ เว่ยท่ีแปลว่า 

พิทักษ์รักษา จี่ที่แปลว่าง้าวขอรับ"

ฉู่เซ่าหลิงหลับตา "เว่ยจี่ เป็นชื่อที่ดี"

ผู้คุ้มกันน้อยเงยหน้าขึ้นมองฉู่เซ่าหลิงอย่างงงๆ ใบหน้าของฉู่เซ่าหลิง 

นิ่งสนิท ก่อนพูดช้าๆ "เลื่อนต�าแหน่งเว่ยจี่เป็นผู้คุ้มกันขั้นสาม ท�างานรับใช้ 

ประจ�าตวั"

เว่ยจี่ไม่เคยคิดว่าเร่ืองราวจะเป็นเช่นน้ี เขาอายุยังน้อย ความคิด 

ความอ่านใสซื่อ จึงได้แต่คุกเข่าอยู่บนพ้ืนโดยไม่รู้ว่าต้องกล่าวค�าขอบคุณ  

* ยามเว่ย คือช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.
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เดก็หนุม่เงยหน้าขึน้มองฉูเ่ซ่าหลงิอย่างโง่งม ด้านฉูเ่ซ่าหลงิมองดวงตาด�าขลบั

ของเว่ยจี่แล้วฉับพลันนั้นหัวใจที่เฝ้ารออย่างกระสับกระส่ายก็นิ่งสงบลง



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3tBs4MJ

https://bit.ly/3tBs4MJ

