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บทที่หนึ่ง

หลักแห่งการครอบครอง

แสงสายัณห์แห่งฤดูเหมันต์ปกคลุมท้องฟ้า โคมไฟใน 

ต�ำหนักก่วงฝูส่องสว่ำงเรืองรอง ทว่ำเจ้ำของห้องบรรทมกลับซุก

ตัวอยู่ในมุมที่มืดที่สุดภำยในห้อง

ดวงตำด�ำขลบังดงำมจ้องไปทีป่ระตตู�ำหนกัไม่กะพรบิ วนิำที

ที่ประตูบำนน้ันแง้มออก เจ้ำตัวก็ขดร่ำงสั่นระริกรำวกับกระต่ำย

ตื่นตูม อยำกจะมุดตัวลึกเข้ำไปในมุมที่มืดมิดยิ่งกว่ำเก่ำ 

“เอ๋? ฝ่ำบำทเล่ำ” ฝูจื้อ หัวหน้ำขันทีแห่งวังหลวงเดินเข้ำมำ 

หลังจำกดวงตำคู่สวยปรำดมองไปรอบๆ ห้องบรรทม เจ้ำตัวก็

หัวเรำะในล�ำคอพลำงเดินมำหยุดอยู่ข้ำงๆ ตู้ลิ้นชัก “ฝ่ำบำท ได้

เวลำเสวยพระกระยำหำรแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

เอ่ยจบ นำงก�ำนัลที่เดินตำมมำด้ำนหลังก็ทยอยยกพระ

กระยำหำรเย็นเข้ำมำด้ำนในต�ำหนัก

ลิน่เส้ำเยวียน...ฮ่องเต้พระองค์น้อยท่ีจะเข้ำรบักำรสถำปนำ
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ในงำนพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกวันพรุ่งซุกตัวอยู่ข้ำงๆ ตู้ล้ินชัก 

ดวงตำด�ำขลับจับจ้องฝูจื้อเขม็ง ท่ำทำงที่ทั้งขลำดกลัวแต่ก็แสร้ง

สงบนิ่งท�ำให้ฝูจื้อสั่นสะท้ำนขึ้นมำในใจ

อู้หู! ไม่ได้เห็นเด็กน้อยที่น่ำรักและไร้เดียงสำเยี่ยงนี้มำนำน

แค่ไหนแล้วหนอ

ทกุครัง้ทีอ่กีฝ่ำยใช้สำยตำเยน็ชำทีพ่ยำยำมสะกดกลัน้ควำม

กลวัเอำไว้จ้องมองเขำเพือ่หวงัจะข่มขวญัเช่นน้ี ตัวเขำกต้็องสูดลม

หำยใจหลำยครัง้หลำยครำวเพ่ือระงบัจติใจไม่ให้บุ่มบ่ำมเข้ำไปรวบ

ตัวฮ่องเต้พระองค์น้อยเข้ำมำไว้ในอ้อมอก อยำกจะขย�ำขยี้ บีบ

บังคับจนกว่ำอีกฝ่ำยจะยอมเผยควำมกริ่งเกรงท่ีแท้จริงในดวงตำ

คูน่ัน้ออกมำ…เฮ้อ ต้องโทษทีฮ่่องเต้พระองค์น้อยน่ำเอน็ดเูกนิไป 

ถึงท�ำให้เขำมีควำมคิดไม่ถูกต้องตำมหลักท�ำนองคลองธรรมเยี่ยง

นี้ขึ้นมำได้

“ฝูกงกง”

เสียงเล็กๆ ดังขึ้นด้ำนหลัง ลิ่นเส้ำเยวียนเบนสำยตำมอง

อย่ำงระแวดระวังในทันที ก่อนจะเห็นนำงก�ำนัลผละออกจำก

ต�ำหนกัไปจนหมด เหลอืแค่เดก็น้อยหน้ำตำหมดจดคนหน่ึงยืนอยู่

ตรงนั้น

ฝูจื้อยิ้มจนตำหยี ก่อนจะเอ่ยว่ำ “ซำลำเปำ เจ้ำรอข้ำเดี๋ยว”

“อื้อ” ถังจื่อเจิงรับค�ำอย่ำงว่ำง่ำย

ซำลำเปำ? ลิ่นเส้ำเยวียนจ้องมองไปยังเจ้ำหนูน้อยคนน้ัน 

สีหน้ำของอีกฝ่ำยดูเป็นปกติ แทบไม่ได้สนใจควำมโอ่อ่ำหรูหรำ

ภำยในวังหลวงแห่งนี้เลยด้วยซ�้ำไป

“เขำเป็นใคร” ลิ่นเส้ำเยวียนคิดอยู่ครู่หนึ่งก็หลุดปำกถำม
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ฝูจื้อมองฮ่องเต้พระองค์น้อยด้วยสำยตำสนอกสนใจ ก่อน

จะเอ่ยขึ้นอย่ำงเจ้ำเล่ห์ว่ำ “ทูลฝ่ำบำท ผู้นี้คือบุตรบุญธรรมของ 

เซ่อเจิ้งอ๋อง1 ชื่อ ถังจื่อเจิง วันนี้ได้รับค�ำสั่งจำกเซ่อเจิ้งอ๋องให้มำ

รับใช้ฝ่ำบำทโดยเฉพำะพ่ะย่ะค่ะ” พูดจบก็เห็นควำมหวำดหวั่น

ปรำกฏขึน้ในสหีน้ำของลิน่เส้ำเยวยีน ท�ำเอำเจ้ำตัวลอบหวัเรำะใน

ใจอย่ำงเบิกบำน

เซ่อเจิ้งอ๋องทรงประกำศสละรำชบัลลังก์ในเดือนเจ็ดเพื่อ

สถำปนำต�ำแหน่งฮ่องเต้ให้แก่ช่ิงอ๋อง ซึง่เป็นเสดจ็พีข่องตนเอง แต่

น่ำเสียดำย คนที่ไร้วำสนำจะเป็นฮ่องเต้ ถึงต่อให้ได้เป็นก็อำยุไม่

ยืนนำน ชิ่งอ๋องทรงครองรำชย์ได้ไม่เท่ำไรก็เสด็จสวรรคตแทบจะ

ในทันที เห็นได้ชดัว่ำดวงชะตำของพระองค์ยงัไม่แขง็กล้ำพอ ด้วย

เหตนุีบ้ตุรชำยเพยีงคนเดยีวของชิง่อ๋องจงึต้องสืบทอดรำชบัลลังก์

ต่อไป และจะขึ้นครองรำชย์อย่ำงเป็นทำงกำรในศักรำชใหม่แห่ง

รัชศกหยวนซีในวันพรุ่งนี้

ขณะที่เซ่อเจิ้งอ๋องซึ่งสละบัลลังก์ให้แก่เสด็จพี่ของตนก่อน

หน้ำนี้ก็ต้องท�ำตำมพระพินัยกรรมของฮ่องเต้พระองค์ก่อน 

ด้วยกำรเป็นผู้ส�ำเรจ็รำชกำรแทนฮ่องเต้พระองค์น้อย ฟังดแูล้วเป็น

เรื่องปกติสมเหตุสมผล ทว่ำใครๆ ต่ำงก็รู้ดีว่ำหำกฮ่องเต้พระองค์

ก่อนไม่ได้พบกับ ตู้เสี่ยวถง ว่ำที่พระชำยำเซ่อเจิ้งอ๋องเสียก่อน 

เกรงว่ำพระองค์ก็ยังคงประทับบัลลังก์มังกรด้วยสถำนะจักรพรรดิ

ทรรำชต่อไป และสร้ำงควำมปั่นป่วนไปทั่วทั้งแผ่นดิน ด้วยควำม

เก่งกำจในกำรก่อเรื่องเช่นนี้เอง ท�ำให้ทุกครำท่ีชิ่งอ๋องเห็นเขำก็

1 ค�ำเรียกต�ำแหน่งผู้ส�ำเร็จรำชกำร
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เปรียบประหนึ่งหนูเห็นแมว ขลำดกลัวเสียจนไม่กล้ำจะประจบ

สอพลอ ฮ่องเต้พระองค์น้อยเองก็ไม่ต่ำงไปจำกช่ิงอ๋อง…ไม่สิ 

ฮ่องเต้พระองค์น้อยดูจะได้ควำมมำกกว่ำ เพรำะแม้จะหวำดหวั่น

เพียงใด แต่ก็ไม่แสดงออกมำ สีหน้ำดูเย็นชำเฉยเมย ทว่ำภำยใน

นั้นกลับปั่นป่วนปรวนแปร

ท่ีน่ำรักที่สุดก็คือ ฮ่องเต้พระองค์น้อยหวำดระแวงไปเสีย 

ทุกเรื่องทุกสิ่ง คิดว่ำคนที่จะเข้ำหำเขำล้วนแต่มีจุดประสงค์ไม่ดี 

ท้ังสิ้น คนท่ีเขำเชื่อใจเพียงหน่ึงเดียวก็คือ ฉู่เหวย ขุนนำงที่อยู่ 

รับใช้ข้ำงกำยชิ่งอ๋องไม่ห่ำง และวันน้ีก็ได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็น 

รำชเลขำธิกำร

น่ำเสียดำยที่ฉู ่เหวยก�ำลังวุ ่นวำยอยู่กับพระรำชพิธีบรม

รำชำภเิษก ไม่มเีวลำมำสนใจฮ่องเต้พระองค์น้อยเลยด้วยซ�ำ้ ยำม

นี้เจ้ำตัวเล็กน่ำรักผู้นี้ก็เลยต้องต่อสู้อยู่เพียงล�ำพังอย่ำงเดียวดำย

หลังจำกดื่มด�่ำกับภำพตรงหน้ำอย่ำงเต็มที่แล้ว ฝูจื้อถึงได้

เอ่ยว่ำ “ฝ่ำบำท กระหม่อมทูลลำ” แม้ว่ำเขำยังอยำกจะดูเรื่อง

สนุกๆ ของฮ่องเต้พระองค์น้อยผู้แสนดื้อดึงอีกสักหน่อย แต่น่ำ

เสียดำยท่ีงำนพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกในวันพรุ่งก็ท�ำให้เขำหัว

หมุนด้วยไม่น้อยเช่นกัน

ลิ่นเส้ำเยวียนได้ยินเช่นน้ัน เดิมทีคิดจะเรียกอีกฝ่ำยเอำไว้ 

แต่เพรำะฝูจื้อก้ำวฉับๆ ออกไปอย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้ลิ่นเส้ำเยวียน 

รูส้กึว่ำหำกปรปิำกเอ่ยออกมำกด็วู่ำตนเองจะขีข้ลำดเกนิไปสกันดิ 

ดังนั้นเจ้ำตัวจึงหุบปำกฉับ สำยตำจ้องมองไปยังถังจื่อเจิงที่ยืนอยู่

ข้ำงๆ โต๊ะชำอย่ำงเอำเป็นเอำตำย

ถงัจือ่เจงิดอูำยไุม่ห่ำงจำกตนเองเท่ำไรนกั ซ�ำ้ยงัตวัเลก็กว่ำ
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เขำนดิหน่อย ใบหน้ำน้ันงดงำมกระจ่ำงใส ยนืหลงัตรงแน่ว สำยตำ

คู่นั้นก็จับจ้องมองมำเบื้องหน้ำ

ถังจื่อเจิงก�ำลังคิดสิ่งใดอยู่ คิดว่ำจะจัดกำรสังหำรเขำเช่นไร

อย่ำงนั้นหรือ

ระหว่ำงที่ครุ่นคิดอยู่นั้น ใครจะคิดว่ำอีกฝ่ำยจะหันขวับมำ

สบตำเข้ำพอดี

วินำทีน้ันหัวใจของลิ่นเส้ำเยวียนสั่นระรัว ตอนที่ยังไม่รู้ว่ำ

ควรจะหนไีปทีใ่ดกไ็ด้ยนิน�ำ้เสยีงเลก็ๆ เอ่ยขึน้ว่ำ “ฝ่ำบำท พวกเรำ

จะเสวยพระกระยำหำรได้หรือยัง”

ลิน่เส้ำเยวยีนขงึตำมองถงัจือ่เจงิพลำงหวัเรำะเยือกขึน้ในใจ 

ในที่สุดก็เผยธำตุแท้แล้วใช่หรือไม่ คนผู้นี้หวังจะวำงยำพิษสังหำร

เขำ! อย่ำคิดว่ำเขำจะปล่อยให้อีกฝ่ำยได้สมใจเลย เขำจะต้องเป็น

ฮ่องเต้ แล้วก็จะต้องจัดกำรลิ่นจ้งซวินให้ได้ ไม่ปล่อยให้ฝ่ำยนั้นมี

โอกำสท�ำร้ำยเขำได้อีกเด็ดขำด!

พอไม่ได้ยินค�ำตอบ ถังจื่อเจิงก็เอียงคอนิดๆ อย่ำงฉงน 

ก่อนจะถำมขึ้นอีกครั้ง “ฝ่ำบำท เสวยพระกระยำหำรได้หรือยัง 

พ่ะย่ะค่ะ” ขณะถำม น�้ำเสียงนั้นแฝงควำมละอำยเอำไว้นิดๆ

เฮ้อ เขำหิวจะตำยอยู่แล้ว ช่วงนี้เขำได้รับกำรเลี้ยงดูอย่ำงดี

เกินไปหน่อย หิ้วท้องสักมื้อก็ไม่ไหวแล้ว โดยเฉพำะวันนี้ที่เขำยัง

ไม่ได้ทำนข้ำวกลำงวนัมำด้วย ล่วงเลยมำจนถงึป่ำนนีแ้ล้ว หำกยงั

ไม่ได้กินข้ำวอีก ถ้ำอย่ำงนั้นเขำก็กลับบ้ำนเลยดีกว่ำ ไม่รู้จริงๆ ว่ำ

ท�ำไมพี่หนึ่งต�ำลึงจะต้องให้เขำเข้ำวังมำอยู่เป็นเพื่อนฝ่ำบำทด้วย

แม้ว่ำฝ่ำบำทจะยงัเป็นเดก็เหมอืนกนั แต่ทัง้คูก่เ็พิง่เจอหน้ำ

กันเป็นครั้งแรก แล้วดูท่ำทำงระแวดระวังนั่นเถอะ อยำกจะ
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ท�ำควำมสนทิสนมคุน้เคยกบัฝ่ำบำทกด็จูะเป็นเรือ่งยำกเต็มทน ถ้ำ

เทียบกับต้องอยู่ในที่ที่บรรยำกำศพิลึกพิลั่นแบบนี้แล้ว เขำสู้ยอม

อยู่ในบ้ำนกับน้องๆ แล้วกินมันเผำอย่ำงสนุกสนำนดีกว่ำเป็น

ไหนๆ

พอคดิถงึมนัเผำ เจ้ำตวักอ็ดเม้มปำกกลืนน�ำ้ลำยลงคอไม่ได้

“เจ้ำอยำกกินก็กินไปสิ” ถ้ำให้ดีก็กินยำพิษจนตำยไปเลย!

“ได้จริงๆ หรือ” ถังจื่อเจิงเบิกบำนขึ้นมำทันที

ทั้งเนื้อ ทั้งปลำ! แม้ว่ำตอนอยู่ที่บ้ำนจะได้กินดีอยู่ดีก็เถอะ 

แต่เขำก็ไม่เคยเห็นส�ำรับอำหำรที่วิจิตรตระกำรตำแบบนี้มำก่อน

เลย รู้สึกว่ำตัวเองไม่ควรจะหยิบจะคีบอะไรตำมอ�ำเภอใจด้วยซ�้ำ

แต่ว่ำฝ่ำบำททรงออกปำกแล้ว เขำยงัจะต้องเกรงใจอกีท�ำไม

กันเล่ำ

ถังจื่อเจิงทรุดตัวลงนั่งทันที ก่อนจะประคองถ้วยขึ้นมำแล้ว

เริ่มคีบอำหำรในแต่ละจำนกิน ทุกค�ำที่เข้ำปำกท�ำให้เจ้ำตัวพออก

พอใจถึงขั้นยิ้มจนตำหยี แทบจะกลืนลิ้นตัวเองลงไปด้วยซ�้ำ 

ลิ่นเส้ำเยวียนที่ยังคงซุกตัวอยู ่ในมุมจ้องมองถังจื่อเจิง 

ดวงตำไม่กะพรบิ ถกูท่ำทำงกนิอำหำรอย่ำงเอรด็อร่อยของอกีฝ่ำย

ดึงดูดเอำไว้โดยไม่รู้ตัวจนท้องร้องโครกครำกตำมขึ้นมำอีกคน

ถังจื่อเจิงได้ยินเสียงท้องร้องของอีกฝ่ำย แต่จะเอ่ยจี้ใจด�ำก็

ดูจะเป็นกำรไม่ไว้หน้ำกนัเกนิไป ถงึอย่ำงไรฝ่ำบำทกเ็ป็นถงึฮ่องเต้ 

คิดไปคิดมำ เขำก็วำงชำมกับตะเกียบลง ก่อนมองไปทำงลิ่นเส้ำ- 

เยวียน จำกนั้นก็ถำมขึ้นด้วยท่ำทีนอบน้อมว่ำ “ฝ่ำบำท เสวยสัก

จำนดีหรือไม่”

พีห่นึง่ต�ำลงึบอกเอำไว้ว่ำฝ่ำบำทนัน้มชีะตำอำภัพนัก มำถงึ
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เมอืงหลวงได้ไม่เท่ำไรกต้็องด�ำรงต�ำแหน่งเป็นองค์รชัทำยำท ทว่ำ

พรบิตำถดัมำกก็ลำยเป็นฮ่องเต้เสยีเอง เพรำะฮ่องเต้พระองค์ก่อน

เสด็จสวรรคต แม้ว่ำจะเป็นฮ่องเต้ แต่กลับโดดเดี่ยวเดียวดำย คน

ข้ำงกำยที่มีสำยเลือดเดียวกันก็เหลือเพียงแค่พี่หนึ่งต�ำลึงผู้เดียว

เท่ำนั้น

พอถำมว่ำ แล้วไฉนพระปิตุลำอย่ำงพี่หนึ่งต�ำลึงถึงไม่มำ 

อยู่เป็นเพื่อนฝ่ำบำทเสียเอง พ่ีหน่ึงต�ำลึงก็เอ่ยอย่ำงดุดันว่ำ วัน

พรุง่นีเ้ป็นงำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก เขำต้องรบีจดักำรธุระให้

เสรจ็สิน้ หลงัจำกน้ันจะได้กลบับ้ำนเสยีท ีไม่มเีวลำมำอยูเ่ป็นเพือ่น

ฮ่องเต้พระองค์น้อยหรอก

ด้วยเหตุนี้เอง คนว่ำงงำนอย่ำงเขำจึงถูกเรียกตัวให้มำแทน 

หวังว่ำฝ่ำบำทที่ยังไม่คุ้นเคยกับใครทั้งสิ้นจะทรงเสวยได้มำกขึ้น 

สกันดิ ไม่อย่ำงนัน้อกีฝ่ำยคงจะผ่ำยผอมจนเหลือแต่หนังหุม้กระดกู

เป็นแน่

แต่เขำไม่เข้ำใจเอำเสียเลย อำหำรในวังหลวงรสชำติโอชะ

ถึงเพียงนี้ ไฉนฝ่ำบำทจึงไม่ยอมเสวยเสียเล่ำ

ลิน่เส้ำเยวยีนเอ่ยขึน้ตอนทีเ่ขำก�ำลังครุน่คดิอยู่ในใจว่ำ “คบี

อำหำรในจำนที่เจ้ำเพิ่งกินมำใส่ถ้วยเจิ้นอย่ำงละค�ำ”

ถังจือ่เจงิก้มหน้ำก้มตำคบีอำหำรในจำนทีเ่ขำเพิง่ทำนมำใส่

ในถ้วยอย่ำงละค�ำตำมค�ำสัง่นัน้ ก่อนจะยกมำตรงหน้ำอกีฝ่ำยด้วย

ท่ำทำงส�ำรวม จำกนั้นก็หันไปคีบแบบนั้นอีกชุดแล้วมำทรุดตัวนั่ง

ลงเบื้องหน้ำลิ่นเส้ำเยวียนเพื่อทำนไปพร้อมๆ กัน

ก็ได้ ฝ่ำบำทชอบซกุตวัอยูใ่นมมุ ถ้ำอย่ำงนัน้เขำกเ็ข้ำมมุกบั

ฝ่ำบำทด้วยแล้วกัน ถึงอย่ำงไรเสียก็ได้บรรยำกำศแปลกใหม่ดี
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เหมือนกัน

ถังจื่อเจิงเคี้ยวกร้วมๆ อย่ำงเอร็ดอร่อย มองอีกฝ่ำยละล้ำ

ละลังไม่ยอมหยิบตะเกียบขึ้นมำ เจ้ำตัวก็อดออกปำกเร่งไม่ได้ว่ำ 

“ฝ่ำบำท รบีเสวยพระกระยำหำรเถอะ เดีย๋วจะได้เวลำบรรทมแล้ว 

พรุ่งนี้พระองค์ยังต้องตื่นแต่เช้ำ ยังมีเรื่องให้วุ่นวำยอีกมำกนะ 

พ่ะย่ะค่ะ”

ลิ่นเส้ำเยวียนหัวเรำะหยัน “ยุ่งอะไรกัน ยุ่งจะสังหำรเจิ้นให้

ตำยอย่ำงนั้นหรือ”

ถังจื่อเจิงชะงักไป คิ้วขมวดเข้ำหำกันนิดๆ ก่อนจะกระซิบ

ต�่ำๆ “มีคนคิดไม่ดีต่อฝ่ำบำทอย่ำงนั้นหรือ” หรือว่ำเพรำะสำเหตุ

นี้ที่ท�ำให้ฝ่ำบำททรงกินไม่ได้นอนไม่หลับ?

“เจ้ำอย่ำแกล้งโง่ไปหน่อยเลย คนที่อยำกให้เจิ้นตำยก็มิใช่

พระปิตุลำ พ่อบุญธรรมของเจ้ำหรือไรกัน!” พอถังจื่อเจิงกระตุ้น

ปมในใจ ลิน่เส้ำเยวยีนกข็งึตำใส่ถงัจือ่เจงิอย่ำงเคยีดแค้นชงิชงั เขำ

เหวี่ยงชำมไปอีกทำงจนมันแตกละเอียดลงกับพื้น

ถังจือ่เจงิเหน็ท่ำทำงเช่นน้ันของอีกฝ่ำยกย็ิง่นิว่หน้ำหนกัขึน้ 

สีหน้ำของเด็กน้อยฉำยแววขุ่นขึ้งขึ้นมำนิดๆ “ฝ่ำบำทเสวยทิ้งๆ 

ขว้ำงๆ แบบนี้ไม่ดีนะพ่ะย่ะค่ะ ข้ำวและอำหำรพวกนี้ชำวนำปลูก

มำอย่ำงยำกเย็น แค่ข้ำวเปลือกก็ต้องใช้เวลำปลูกถึงสี่ห้ำเดือน  

ผกันีก็่ใช้เวลำอย่ำงน้อยสองสำมเดอืน กว่ำจะส่งเข้ำวงัมำได้กไ็ม่ใช่

ง่ำย ผ่ำนกำรปรงุจำกพ่อครวัจนได้รสชำตโิอชะเช่นนี ้พระองค์กลบั

ท�ำเลอะเทอะไปหมด” จะว่ำไปแล้วกถ็อืว่ำฝ่ำบำทโชคดเีป็นอย่ำง

ยิ่ง ถ้ำคนที่อยู่ตรงนี้เป็นพี่เสี่ยวถงละก็ มีหวังได้สะบัดฝ่ำมือตบ

กะโหลกฝ่ำบำทไปแล้ว
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“เจิน้ก�ำลงัจะตำยอยูแ่ล้ว! จะต้องสนใจว่ำเลอะเทอะหรอืไม่

ท�ำไมอีกเล่ำ!” ลิ่นเส้ำเยวียนโมโหแทบคลั่ง อยำกจะกระโจนออก

ไปเล่นงำนอีกฝ่ำยเสียเดี๋ยวนั้น

“ฝ่ำบำทไม่ตำยหรอก พี่หนึ่งต�ำลึงต้องกำรชีวิตฝ่ำบำทเสีย

ทีไ่หนกนั” ถงัจือ่เจงิอดถอนใจออกมำไม่ได้ อยำกจะถำมเหลอืเกนิ

ว่ำใครเป็นคนปล่อยข่ำวโคมลอยพวกนี้

“เจิ้นหมำยถึงพระปิตุลำ!” ถึงอย่ำงไรเสียเขำก็ใกล้จะตำย 

อยู่แล้ว ถ้ำเช่นนั้นก็พูดออกมำให้หมดเปลือกเลยจะเป็นไรไป ถ้ำ

เผยควำมหวำดกลัวออกมำจนหมด เขำก็จะไม่ต้องกริ่งเกรงอะไร

อีกต่อไป!

“พระปิตลุำของฝ่ำบำทกค็อืพ่ีหน่ึงต�ำลงึอย่ำงไรเล่ำ” ถงัจือ่-

เจงิถอนใจยำว คดิว่ำฝ่ำบำทต้องไม่รูช้ือ่เล่นนีข้องพีห่นึง่ต�ำลงึเป็น

แน่ “พูดง่ำยๆ ก็คือ ตอนน้ันพ่ีหน่ึงต�ำลึงยอมลดตัวเป็นแรงงำน

ระยะยำวก็เพรำะต้องกำรเอำอกเอำใจพี่เสี่ยวถง เพรำะเหตุนี ้

พี่เสี่ยวถงจึงตั้งชื่อให้เขำว่ำ หนึ่งต�ำลึง ส่วนพี่เสี่ยวถงก็เป็น...”

“เจิ้นสนใจที่ไหนว่ำนำงคือใคร! เจิ้นรู้แค่ว่ำพระปิตุลำจะ

สงัหำรเจิน้!” ลิน่เส้ำเยวยีนลกุพรวดขึน้แล้วตดับทอกีฝ่ำยด้วยควำม

โมโห เขำรู้สึกว่ำลูกบุญธรรมของพระปิตุลำนั้นโง่เขลำนัก! ใคร

อยำกให้อีกฝ่ำยมำอธิบำยเรื่องพรรค์นี้ให้ฟังกัน!

ถงัจือ่เจิงเหลอืบตำมอง พอเหน็สหีน้ำโมโหโทโสของอกีฝ่ำย 

เจ้ำตัวก็รู้สึกจนใจขึ้นมำ “ฝ่ำบำท ถ้ำพี่หนึ่งต�ำลึงจะสังหำรฝ่ำบำท 

ไฉนตอนนั้นเขำถึงได้สละบัลลังก์มังกรให้แก่ฮ่องเต้พระองค์ก่อน

ด้วยเล่ำ”

“นั่นก็เพรำะเขำต้องกำรสังหำรเสด็จพ่อของเจิ้น! สังหำร
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เสด็จพ่อของเจิ้นแล้ว ตอนนี้ก็คิดจะสังหำรเจิ้นอีก!”

ถังจ่ือเจงิเกำแก้มแกรกๆ ในใจกค็ดิว่ำ ถ้ำเขำบอกกบัพีห่นึง่

ต�ำลึงว่ำหลำนชำยของพีห่นึง่ต�ำลงึเป็นคนโง่เขลำ ไม่รูว่้ำเขำจะถกู

เล่นงำนหรือเปล่ำหนอ

“ฝ่ำบำท ทรงคิดว่ำพ่ีหน่ึงต�ำลึงจะสังหำรใครสักคนต้อง

ลงทนุลงแรงถงึเพียงนีเ้ชยีวหรอื” เขำไม่ใช่คนเฉลยีวฉลำดกจ็รงิ แต่

นำนๆ ครัง้จะเจอคนทีซ่ือ่บือ้กว่ำตนเองสกัท ีท�ำเอำอดเวทนำอกี

ฝ่ำยไม่ได้

เท่ำท่ีเขำรู้ ก่อนที่พี่หนึ่งต�ำลึงจะพบกับพี่เสี่ยวถง พี่หนึ่ง

ต�ำลึงเป็นฮ่องเต้ทรรำชมำก่อน ไม่เคยออกว่ำรำชกำร ท�ำอะไรตำม

อ�ำเภอใจตนเอง ไม่เหน็กฎเกณฑ์และธรรมเนยีมแห่งรำชส�ำนกัอยู่

ในสำยตำ ถ้ำจะให้พูดกนัตรงๆ สกันิดกค็อื หำกเขำหวงัจะเอำชวีติ

ของใครสักคนละก็ แค่สั่งออกมำค�ำเดียวก็จบเรื่องแล้วมิใช่หรือไร

กัน

ลิ่นเส้ำเยวียนชะงักไปครู่ แล้วจู่ๆ ก็รำวกับมีอะไรบำงอย่ำง

มำปัดเป่ำเมฆหมอกสดี�ำทีป่กคลมุอยูท่ัว่ทัง้ร่ำงออกไป ขบัไล่ควำม

โง่เขลำออกจำกใจ ท�ำให้เขำได้สติขึ้นมำแทบจะในวินำทีนั้น แต่

ว่ำ...

“ใครจะรู้เล่ำ เมื่อก่อนพระปิตุลำเคยปั่นหัวเสด็จพ่อ เรียก

ตวัเสด็จพ่อมำจำกเมอืงซอูิง่ ท�ำให้เสดจ็พ่อตกพระทยัจนประชวร

หนัก บำงทีครั้งนี้เขำอำจก�ำลังเล่นลูกไม้อะไรอยู่อีกก็ได้!”

“ตกใจ? พีห่นึง่ต�ำลงึท�ำให้ใครตกใจได้ด้วยหรอื” ถงัจือ่เจงิอด

เท้ำคำงใคร่ครวญไม่ได้ “กจ็รงิ เวลำทีพ่ีห่นึง่ต�ำลงึไม่เอ่ยวำจำใดๆ 

ออกมำสกัค�ำ ท่ำทำงเช่นน้ันกช็วนให้ตกใจจรงิๆ นัน่ละ แต่ปัญหำ
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ก็คือ เท่ำที่กระหม่อมรู้ พี่หนึ่งต�ำลึงยอมสละรำชบัลลังก์ก็เพื่อพี่

เสีย่วถง แต่ใครจะคดิว่ำฮ่องเต้พระองค์ก่อนกลบัเสดจ็สวรรคต ซ�ำ้

ยงัต้องให้พีห่น่ึงต�ำลงึมำเป็นผู้ส�ำเรจ็รำชกำร อนัทีจ่รงิพีห่นึง่ต�ำลงึ

ขุ่นขึ้งเพรำะเรื่องนี้มำกอยู่”

ลิ่นเส้ำเยวียนขึงตำดุใส่เขำ คิดถึงเหตุกำรณ์ก่อนที่เสด็จพ่อ

จะเสด็จสวรรคตและทรงเป็นคนตรัสขอให้พระปิตุลำเป็นผู้ส�ำเร็จ

รำชกำรด้วยพระองค์เอง ส่วนเรือ่งทีว่่ำเป็นเพรำะสำเหตใุดนัน้ ครำ

นัน้ฉูเ่หวยบอกเพยีงว่ำเสดจ็พ่อประชวรหนกัจนเลอะเลอืน แต่ถงึ

จะประชวรหนักจนเลอะเลือนก็จริง แต่ใครกันเล่ำจะจงใจให้คนที่

ตนเองรูส้กึหวำดกลวักริง่เกรงมำคอยดแูลบตุรชำยแท้ๆ ของตน?

ครำนั้นพระปิตุลำสละรำชบัลลังก์ ตอนที่มีพระรำชโองกำร

สั่งให้เสด็จพ่อเข้ำวังเพื่อสืบทอดรำชบัลลังก์ เขำก็คิดมำตลอดว่ำ

พระปิตุลำก�ำลังวำงแผนกำรร้ำย ผนวกกับที่ฉู่เหวยมักจะกรอกหู

เขำอยูเ่สมอว่ำให้ระแวดระวงัพระปิตลุำ เพรำะเหตนุีห้ลงัจำกเสดจ็

พ่อขึน้ครองรำชย์และสวรรคตไปอย่ำงไม่รูต้้นสำยปลำยเหตนุัน้ ก็

ท�ำให้เขำมั่นใจว่ำฆำตกรจะต้องเป็นพระปิตุลำแน่นอน 

ทว่ำก็เหมือนดังค�ำกล่ำวของถังจื่อเจิง หำกพระปิตุลำมี

เจตนำจะท�ำร้ำยเขำจริง เหตุใดจึงต้องท�ำให้เป็นเรื่องใหญ่โตถึง

เพียงนี้

อีกประกำร พระปิตุลำก็สละรำชบัลลังก์ไปแล้ว ไฉนยังจะ

ลุ่มหลงในอ�ำนำจลำภยศอีกเล่ำ

บัดน้ีมำใคร่ครวญดูแล้ว เสด็จพ่อก็น่ำจะเสด็จสวรรคต

เพรำะอำกำรประชวรจริงๆ…จริงด้วย พระปิตุลำมีอ�ำนำจบำรมี

ล้นฟ้ำ คนที่กล้ำสบตำด้วยก็แทบจะไม่มีเลยด้วยซ�้ำ แม้แต่เขำเอง
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ก็ท�ำได้เพยีงแค่เหลอืบมองตำอกีฝ่ำยเท่ำนัน้ จะว่ำไปแล้วอำจเป็น

เพรำะควำมหวำดกลัวที่ฝังลึกอยู่ในใจท�ำให้เขำเอำแต่คิดไปใน 

ทำงร้ำยทั้งสิ้น 

“ฝ่ำบำท พีห่นึง่ต�ำลงึไม่ท�ำร้ำยฝ่ำบำทแน่ๆ ไม่อย่ำงนัน้เขำ

จะตัง้ใจส่งกระหม่อมเข้ำวงัมำอยูเ่ป็นเพ่ือนพระองค์ท�ำไม” ถงัจือ่-

เจิงอดรู้สึกอัดอั้นแทนลิ่นจ้งซวินไม่ได้ “จริงๆ แล้วพี่หนึ่งต�ำลึง

อยำกจะอยู่ข้ำงกำยพี่เสี่ยวถงทุกๆ วัน ตอนนี้เขำกลับต้องเข้ำวัง

ทุกวันแทนเสียนี่ หน้ำตำเขำเลยยิ่งบูดบึ้งขึ้นไปทุกทีๆ แล้วพอ 

ได้ยินว่ำฝ่ำบำททรงกินไม่ได้นอนไม่หลับ สีหน้ำของพี่หนึ่งต�ำลึงก็

ยิง่บดูบึง้จนจะแขง็เป็นหนิอยูแ่ล้ว กระหม่อมเหน็แล้วยงัรูส้กึกลวั”

เพรำะเหตนุีเ้อง เนือ่งจำกไม่อยำกถกูพีห่นึง่ต�ำลงึถลงึตำดุๆ  

ใส่ คนว่ำงงำนอย่ำงเขำก็เลยต้องมำปรำกฏตัวที่นี่

“…พระปิตลุำเป็นห่วงข้ำ?” ลิน่เส้ำเยวียนทรดุตวันัง่ช้ำๆ ลมื

กระทั่งเรียกขำนตัวเองว่ำเจิ้น

“อืม พี่หน่ึงต�ำลึงกังวลว่ำ ถ้ำเกิดอะไรขึ้นกับฝ่ำบำท เขำก็

ต้องกลับมำท�ำหน้ำที่ฮ่องเต้ แบบนั้นเป็นได้กลุ้มใจตำยแน่”

“เป็นฮ่องเต้ไม่ดีหรือไรกัน” ใครๆ ก็อยำกจะนั่งอยู่บน

ต�ำแหน่งที่สูงส่งเหนือผู้ใดนี้ไม่ใช่หรือไร

“กระหม่อมก็ไม่รู ้ว่ำดีหรือไม่ แต่พี่เสี่ยวถงไม่ชอบ และ

เพรำะพ่ีเส่ียวถงไม่ชอบ เหตุน้ีพ่ีหน่ึงต�ำลึงจึงอยำกจะตัดควำม

สัมพันธ์ทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับรำชส�ำนัก” ถังจื่อเจิงเอ่ยถึงตรงน้ี 

ก็นึกอะไรขึ้นได้ “ฝ่ำบำท เสวยพระกระยำหำรเถอะ กับข้ำวจำนนี้

อร่อยจรงิๆ นะพ่ะย่ะค่ะ อย่ำขว้ำงทิง้อีกเลย ถ้ำเกดิพีเ่สีย่วถงเหน็ 

นำงต้องเดือดดำลเป็นแน่”
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“นำงเดือดดำลแล้วเกี่ยวอะไรกับเจิ้น” เขำไม่เคยเห็นหน้ำ

นำงด้วยซ�ำ้ นำงหำได้มคีวำมส�ำคญัอะไรต่อเขำเลยแม้แต่นดิเดยีว

“ไม่เกี่ยวกับฝ่ำบำท แต่ปัญหำก็คือ กระหม่อมทนดูไม่ได้ 

นึกถึงครำนั้นที่เด็กๆ อย่ำงพวกเรำติดตำมคนในครอบครัวมำยัง

เมืองหลวงเพรำะเมืองคุนหยำงเกิดภัยแล้ง ระหว่ำงทำงเจอกับ 

โจรป่ำ พวกมนัเข้ำเข่นฆ่ำสงัหำรพวกเรำจนไร้ทำงหน ีบำงคนกต็ำย 

บำงคนก็บำดเจบ็ สดุท้ำยเหลอืพวกเรำเดก็ๆ กนัไม่กีค่น หวิขึน้มำ

ก็ได้แต่แทะดนิกนิหญ้ำ พอเข้ำมำอยูใ่นเมอืงหลวงกไ็ม่มใีครเหลยีว

แล ถ้ำไม่ใช่เพรำะเจอพี่เสี่ยวถง…พวกเรำคงตำยกันไปนำนแล้ว” 

พอเอ่ยถึงตรงนี้ ถังจื่อเจิงก็ตำแดงก�่ำ “ฝ่ำบำท ใต้หล้ำมีอำณำ

ประชำรำษฎร์มำกมำยทีไ่ม่เคยได้กนิอ่ิมนอนอุน่ ฝ่ำบำทอย่ำเสวย

ท้ิงๆ ขว้ำงๆ เช่นน้ีอีกเลย” เดมิทเีขำยงัอยำกจะห่ออำหำรทีเ่หลอื

พวกนี้กลับไปให้น้องๆ กินด้วยซ�้ำ น่ำเสียดำยที่ฝ่ำบำทท�ำแตกไป

แล้วชำมหนึ่ง

ล่ินเส้ำเยวยีนมองอกีฝ่ำยด้วยสำยตำตกตะลงึ เมือ่ก่อนเขำ

หำได้ใส่ใจเลยแม้แต่นดิว่ำอำณำประชำรำษฎร์จะเป็นเช่นไร เพรำะ

แค่พยำยำมจะเอำชีวิตรอดให้ได้ในแต่ละวัน เขำก็หมดสิ้นก�ำลัง

มำกมำยไปกบักำรปกป้องตวัเองแล้ว แต่พอมำนกึทบทวนด ูควำม

หวำดกลัวของเขำหำได้มีที่มำเลยด้วยซ�้ำ ยิ่งเทียบกับสถำนกำรณ์

ที่ถังจื่อเจิงต้องประสบในวัยเยำว์ก็ยิ่งกลำยเป็นเรื่องน่ำขบขัน…

ท้ังๆ ท่ีหำกใคร่ครวญอย่ำงละเอียดก็สำมำรถมองเห็นควำมจริง

ได้ชัดแจ้งแท้ๆ แล้วเหตุใดเขำถึงได้ถูกพันธนำกำรเอำไว้นำนถึง

เพียงนี้หนอ

“…เสวยพระกระยำหำรเถอะพ่ะย่ะค่ะ” แต่สุดท้ำยก็ยังคิด
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ไม่ตกอยู่ดี เพรำะเหตุน้ีลิ่นเส้ำเยวียนจึงไม่คิดอะไรให้ปวดหัวอีก 

พอคลำยควำมกงัวลลงได้ ท้องของเขำกป็ระท้วงขึน้มำเพรำะควำม

หิวโหยแล้วจริงๆ

“อืม กิน” จำกนั้นถังจื่อเจิงก็เดินเข้ำไปจับมือลิ่นเส้ำเยวียน

ด้วยท่ำทำงอย่ำงที่คนเป็นพ่ีใหญ่ท�ำมำตลอด ก่อนจะเดินน�ำอีก

ฝ่ำยมำที่โต๊ะเสวย

ลิ่นเส้ำเยวียนเบนสำยตำไปที่มือของเขำอย่ำงตะลึงงัน อัน

ที่จริงมือของอีกฝ่ำยเล็กกว่ำเขำเสียอีก ทว่ำฝ่ำมือนั้นกลับอบอุ่น

มำก…เขำไม่รูว่้ำควรจะบรรยำยควำมรูส้กึนัน้เช่นไรด ีอนัทีจ่รงิไม่มี

ใครจับมือเขำแบบนี้มำเป็นเวลำนำนแล้ว

เสดจ็แม่จำกไปนำนแล้ว เสดจ็พ่อกอ่็อนแอขีข้ลำด ซ�ำ้ยงัไม่

ใส่ใจบุตรชำยอย่ำงเขำสักเท่ำไร ทิ้งเอำไว้เพียงผู้รับใช้ติดตำม 

ล้อมหน้ำล้อมหลัง แล้วใครเล่ำจะกล้ำเข้ำถึงตัวเขำ

ฝ่ำมือของเขำว่ำงเปล่ำมำนำน จู่ๆ ก็ถูกกุมเอำไว้แน่นจน 

ไม่อยำกจะปล่อยให้หลุดไป

ถังจื่อเจิงมีหรือจะรู้วำ่อีกฝ่ำยก�ำลังคิดอะไรอยู่ พอเดินมำ

ถึงโต๊ะเสวยก็ทรุดตัวลงนั่ง จำกนั้นก็คีบอำหำรให้ทันที ก่อนจะ 

ตักน�้ำแกงให้อีกถ้วย “ฝ่ำบำท เสวยน�้ำแกงสักนิด วันนี้อำกำศ 

ค่อนข้ำงหนำว”

ลิ่นเส้ำเยวียนรับมำ ก่อนจะได้ยินอีกฝ่ำยเอ่ยว่ำ “ฝ่ำบำท 

ทรงวำงพระทัยเถิด อำหำรพวกนี้อร่อยมำก เสวยเสร็จแล้วก็รีบ

บรรทม กระหม่อมได้ยินพ่ีหน่ึงต�ำลึงบอกว่ำพรุ่งนี้ฝ่ำบำทยังต้อง

ทรงเหนื่อยหนักอีกนะพ่ะย่ะค่ะ”

แม้จะไม่แน่ชดัว่ำงำนพระรำชพิธบีรมรำชำภเิษกของฮ่องเต้
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นั้นยุ่งยำกเพียงใด แต่เขำรู้ว่ำสีหน้ำของพี่หนึ่งต�ำลึงบูดบึ้งเสียจน

หำกใครเข้ำใกล้กอ็ำจถกูสงัหำรได้ไม่เว้น แค่ดจูำกเรือ่งจกุจกิเลก็ๆ 

น้อยๆ ก็ยังเห็นท่ำทีของอีกฝ่ำยได้อย่ำงชัดเจน 

ลิ่นเส้ำเยวียนดื่มน�้ำแกงเงียบๆ หลังจำกกลืนกับข้ำวลงคอ

ถึงได้รู้ว่ำตัวเองหิวแทบไส้ขำด พอกินจนอิ่มหมีพีมัน เขำก็มองไป

ยงัถงัจือ่เจงิทีก่�ำลงักนิด้วยควำมเอรด็อร่อย รูสึ้กว่ำอำหำรท่ีส่งเข้ำ

ปำกอกีฝ่ำยดรูสชำตโิอชะเป็นพเิศษ ท�ำเอำลิน่เส้ำเยวยีนทีก่นิอิม่

แล้วถึงกับน�้ำลำยสอขึ้นมำอีกรอบ

ถังจื่อเจิงก้มหน้ำก้มตำกิน แต่ขณะเดียวกันก็ยังแอบลอบ

มองลิน่เส้ำเยวียนไปด้วย จงัหวะทีเ่หลอืบตำมองกพ็ลนัสบเข้ำกบั

สำยตำของอีกฝ่ำยพอดี เจ้ำตัวจึงฉีกยิ้มกว้ำงให้ “อร่อยจริงๆ ใช่

หรอืไม่ฝ่ำบำท แต่ข้ำรูส้กึว่ำฝีมอืท�ำครวัของพีเ่สีย่วถงกไ็ม่แพ้พระ

กระยำหำรในวังหลวงเหมือนกัน โดยเฉพำะข้ำวสำรที่พี่เสี่ยวถง

ปลูกเองกับมือเป็นข้ำวชั้นหนึ่ง หำใช่เพียงแค่ค�ำคุยไม่ ฝ่ำบำทได้

เสวยเมื่อใดก็จะรู้เอง”

ลิ่นเส้ำเยวียนมองประเมินอีกฝ่ำยโดยที่หน้ำไม่เปลี่ยนสีไป

สักนิด แม้ว่ำถังจื่อเจิงจะดูกระโดกกระเดก แต่ท่ำทำงหยิบจับ

ตะเกียบและถ้วยชำมน้ันกลบัดสูภุำพเรยีบร้อยอย่ำงคนทีไ่ด้รบักำร

อบรมสั่งสอน

“พี่เสี่ยวถงของเจ้ำเป็นชำวนำหรือ”

“พ่ะย่ะค่ะ”

“ในเมือ่เป็นชำวนำ ไฉนถงึสัง่สอนธรรมเนยีมมำรยำทเช่นน้ี

ให้เจ้ำได้” แม้ว่ำถังจื่อเจิงจะน่ังขัดสมำธิ แต่ระหว่ำงรับประทำน

อำหำร เขำกลับเงยหน้ำขึ้น ยืดตัวตรงนิ่งประดุจเข็มนำฬิกำ
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“เรื่องนี้กระหม่อมก็ไม่ทรำบ แต่พี่เสี่ยวถงเป็นคนพิถีพิถัน 

ยำมกินดูมีสง่ำ ยำมนอนดูมีรำศี ถึงต่อให้เป็นพี่หนึ่งต�ำลึง หำกไป

เยือนที่เรือนพักของเรำเมื่อใดก็ต้องปฏิบัติตำมกฎของพี่เสี่ยวถง 

หำกท�ำให้พี่เสี่ยวถงไม่พอใจก็จะไม่ได้กินข้ำว พี่หนึ่งต�ำลึงเคยถูก

ลงโทษเช่นนี้มำแล้วด้วย”

แม้ว่ำสหีน้ำของลิน่เส้ำเยวยีนจะไม่พอใจ ทว่ำในใจกลบันกึ

แปลกใจเป็นยิง่นัก หญงิชำวบ้ำนทีส่ำมำรถสยบพระปิตุลำได้ เรือ่ง

นี้ท�ำให้เขำรู้สึกสงสัยเสียจริง

เอ่ยถึงตรงน้ี จู่ๆ ลิ่นเส้ำเยวียนก็สังเกตควำมผิดปกติบำง

อย่ำงขึ้นมำได้ “ฝูกงกงบอกว่ำเจ้ำเป็นลูกบุญธรรมของพระปิตุลำ 

แต่เจ้ำกลับเรียกพระปิตุลำว่ำพี่หนึ่งต�ำลึง เรื่องนี้…”

ถังจื่อเจิงเอ่ยออกมำด้วยสีหน้ำแดงระเรื่อนิดๆ “อันที่จริง

คนทีร่บัเลีย้งเรำคอืพ่ีเสีย่วถง พ่ีหน่ึงต�ำลงึคดิจะแต่งงำนกบัพีเ่สีย่ว-

ถง เพรำะเหตนุีจ้งึตัง้ใจว่ำจะรบัพวกเรำเป็นลกูบญุธรรม แต่ปัญหำ

ก็คือพี่เสี่ยวถงยังไม่ได้ตอบตกลง พวกเขำยังมิได้แต่งงำนกัน” 

เพรำะแบบนี้ก็เลยช่วยไม่ได้ ส่วนเขำที่ต้องแบกรับต�ำแหน่ง ‘ลูก

บุญธรรม’ นี้ ก็รู้สึกละอำยใจเป็นยิ่งนัก

“พวกเรำ? พ่ีเสีย่วถงของเจ้ำรบัเลีย้งเดก็กีค่น” ลิน่เส้ำเยวยีน 

อดแปลกใจในตวัพีเ่สีย่วถงคนนีไ้ม่ได้ จำกนัน้กนึ็กวำดภำพของอีก

ฝ่ำยขึ้นมำในห้วงควำมคิดโดยมิอำจห้ำม

“บ้ำนเรำมีเด็กทั้งหมดสี่คน ถัดจำกกระหม่อมก็มีเจ้ำ

ขนมเปี๊ยะกับเจ้ำปำท่องโก๋ พวกเขำเป็นฝำแฝด คนที่เด็กสุดก็คือ

เจ้ำเกีย๊ว พวกเรำเดนิทำงมำเมอืงหลวงพร้อมกนัในปีท่ีเกดิภัยแล้ง

ในเมืองคุนหยำง เรำดูแลกันมำตลอดทำง เพรำะกระหม่อมอำยุ
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มำกท่ีสุดก็เลยเป็นพ่ีใหญ่” ยำมที่ถังจื่อเจิงเอ่ยถึงน้องชำยของ

ตนเอง สีหน้ำของเขำก็ฉำยแววอ่อนโยนออกมำ

ลิน่เส้ำเยวยีนอดรูส้กึอิจฉำไม่ได้ เป็นเพรำะว่ำเขำไม่มพีีน้่อง 

ที่ผ่ำนมำเขำอยู่อย่ำงเดียวดำยมำตลอด

“มีใครกันที่ตั้งชื่อตำมอำหำร” เขำเคยได้ยินว่ำบำงครั้งจะมี

กำรตัง้ชือ่ทีฟั่งดสูำมญัธรรมดำให้เดก็ๆ เพือ่ให้เลีย้งง่ำย แต่กไ็ม่ได้ 

ตั้งชื่อเป็นของกินจ�ำพวกนี้

ถังจือ่เจงิอดหวัเรำะออกมำไม่ได้ “นัน่เป็นเพรำะตอนท่ีพวก

เรำถกูพีเ่สีย่วถงเกบ็มำเลีย้ง นำงถำมว่ำพวกเรำชอบกนิอะไร พวก

เรำก็บอกไปคนละอย่ำง ใครจะคิดว่ำวันรุ่งขึ้นก็กลำยเป็นช่ือเล่น

ของพวกเรำไปเสียแล้ว เมื่อครู่ฝูกงกงบอกแล้วว่ำข้ำแซ่ถัง ชื่อจื่อ

เจงิ เจ้ำขนมเป๊ียะช่ือทงัเสีย่น เจ้ำปำท่องโก๋ชือ่ทงัหรง เจ้ำเกีย๊วชือ่

เสีย่วเป่ำ แม้ว่ำพวกเรำจะคนละแซ่ แต่กเ็หมอืนกบัพีน้่องสำยเลอืด

เดียวกัน”

พอเห็นสีหน้ำพออกพอใจของถังจื่อเจิงยำมเอ่ยถึงเรื่องนี้ 

ลิ่นเส้ำเยวียนก็มองจนใจลอย ฟังจนเคลิบเคลิ้ม ควำมตึงเครียดที่

มีอยู่แต่เดิมบรรเทำเบำบำงลงอย่ำงประหลำด

เขำฟังถังจื่อเจิงเล่ำเรื่องน่ำสนใจในยำมท�ำกำรเกษตรไป

เรื่อยๆ รวมถึงเรื่องที่ลิ่นจ้งซวินพำอีกฝ่ำยไปล่ำสัตว์บนภูเขำ ไป

จับปลำในแม่น�้ำ…ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องรำวทั่วๆ ไปในชีวิตของสำมัญ

ชนแท้ๆ แต่ลิ่นเส้ำเยวียนกลับฟังอย่ำงออกรสออกชำติ กระทั่ง

จัดกำรอำหำรบนโต๊ะเสวยด้วยกันจนหมดเกลี้ยง

เมือ่นำงก�ำนลัเกบ็ถ้วยชำมไปจนหมด ล่ินเส้ำเยวยีนกไ็ด้ยิน

ถังจื่อเจิงพึมพ�ำว่ำ...
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“เฮ้อ ลืมไปเลยว่ำจะน�ำกลับไปให้น้องๆ ชิม…”

เขำอดหวัเรำะออกมำไม่ได้ “อกีสองสำมวนักพ็ำพวกเขำเข้ำ

วังมำชิมก็ได้นี่นำ?” ด้วยสถำนะลูกบุญธรรมของพระปิตุลำ หำก

จะเข้ำวังก็มิใช่เรือ่งยำกเยน็ ถงัจือ่เจงิสมกบัเป็นพีช่ำยคนโตทีแ่สน

ดี ไม่ว่ำเรื่องใดเขำก็คิดถึงน้องๆ อยู่เสมอ

“ไม่รู้ว่ำพี่หนึ่งต�ำลึงจะยอมหรือไม่”

“ยอมสิ ในเมื่อเป็นลูกบุญธรรมของพระปิตุลำก็ต้องพำเข้ำ

วังมำให้เจิน้เหน็หน้ำค่ำตำเสยีหน่อย อ้อ แล้วกพ็ีเ่ส่ียวถงด้วย” เขำ

ต้องเจอยอดหญิงที่สำมำรถก�ำรำบพระปิตุลำจนอยู่หมัดคนนี้ให้

ได้

“ถ้ำเช่นน้ันก็ได้” หำกมีพ่ีเสี่ยวถงอยู่ด้วย รับรองว่ำน้องๆ 

ต้องได้เข้ำวังแน่

ลิ่นเส้ำเยวียนยิ้มมุมปำก จำกนั้นก็เรียกนำงก�ำนัลมำผลัด

ฉลองพระองค์ให้ ก่อนจะเตรียมตัวเข้ำนอน พอหันกลับมำมอง 

ถังจื่อเจิง เขำก็ชะงักไป “จื่อเจิง เจ้ำ…”

“ฝ่ำบำท พี่หนึ่งต�ำลึงบอกไว้ว่ำ คืนนี้ให้กระหม่อมอยู่กับ 

ฝ่ำบำท เพรำะฉะน้ันกระหม่อมก็จะนอนตรงนี้” ถังจื่อเจิงตบฟูก

บนตั่งนอน คิดว่ำแค่มีผ้ำห่มผืนเดียวก็พอให้นอนหลับฝันหวำน

แล้ว 

“ได้อย่ำงไรกัน วันนี้หนำวมำก เจ้ำ…ถ้ำอย่ำงไรก็นอนกับ

เจิ้นแล้วกัน”

“ได้หรือพ่ะย่ะค่ะ?”

“ไฉนจะไม่ได้เล่ำ ห้องบรรทมห้องน้ีเป็นของเรำสองคน เจิน้ 

อยำกจะท�ำอะไรก็ได้ ใครเล่ำจะกล้ำคัดค้ำน” แม้ว่ำจะยังมีควำม
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กริง่เกรงอยูใ่นใจ ทว่ำลิน่เส้ำเยวียนกต็ระหนกัในสถำนะของตนเอง

ดี รังสีแห่งอ�ำนำจบำรมีที่มองไม่เห็นแผ่ซ่ำนออกมำจำกกำยของ

ฮ่องเต้พระองค์น้อย

ถังจื่อเจิงฟังแล้วก็เห็นจริงตำมนั้น ดังนั้นเจ้ำตัวจึงปีนขึ้น

แท่นบรรทมอย่ำงว่ำง่ำย ก่อนจะพบว่ำแท่นบรรทมมังกรนี้ทั้งนุ่ม

ทั้งอุ่น พอล้มตัวลงนอนก็รู้สึกว่ำ โจวกง2 ก�ำลังมำเรียกเขำแล้ว

“จื่อเจิง เล่ำเรื่องสนุกๆ ของเจ้ำให้เจิ้นฟังอีกสิ”

ถังจื่อเจิงเปิดเปลือกตำหนักอึ้งขึ้น “ฝ่ำบำท พระองค์รีบ

บรรทมเถอะนะ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ำ”

“…แต่เจิน้นอนไม่หลบั พอคดิถงึพระรำชพธีิบรมรำชำภเิษก 

หัวใจก็เต้นรัวไปหมด”

ถงัจือ่เจงิรูว่้ำอกีฝ่ำยกระวนกระวำย จงึจ�ำใจท่ีจะต้องเอ่ยให้ 

ก�ำลงัใจว่ำ “พีห่นึง่ต�ำลงึบอกว่ำไม่ต้องกงัวลอะไรท้ังนัน้ ถงึอย่ำงไร

เสียพระองค์แค่ท�ำตำมฝูกงกงก็พอแล้ว เมื่อก่อนฝูกงกงก็เป็น 

ผู้ช่วยมือหนึ่งของพี่หนึ่งต�ำลึง มีเขำอยู่ทั้งคน ฝ่ำบำทไม่ต้องวิตก

อะไรเลย”

“แต่พรุ่งนี้เจิ้นต้องเผชิญหน้ำกับพระปิตุลำ…”

“นั่นยิ่งไม่ต้องกลัวเข้ำไปใหญ่ ขอเพียงฝ่ำบำททรงท�ำ 

ทุกอย่ำงเรียบร้อยให้พี่หนึ่งต�ำลึงได้กลับบ้ำนไปพบหน้ำพี่เสี่ยวถง

ไวๆ เขำก็ดีใจที่สุดแล้ว”

“อย่ำงนั้นหรือ”

2 ชำวจีนเชื่อว่ำ โจวกง (บุรุษผู้มีคุณธรรมสูงส่งและเป็นผู้เขียนต�ำรำโจวอี้) 
เป็นเทพแห่งควำมฝันผู้น�ำข่ำวสำรมำบอกในควำมฝัน
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“ฝ่ำบำทไม่ต้องกังวลจริงๆ พ่ีหน่ึงต�ำลึงเป็นคนเข้ำถึงง่ำย

มำก แต่มเีรือ่งหน่ึงทีฝ่่ำบำทต้องทรงจ�ำไว้ให้แม่น เวลำสนทนำกบั

เขำจะต้องมองสบตำเขำด้วย”

“…ยำกเหลอืเกนิ” ลิน่เส้ำเยวยีนกลนืน�ำ้ลำยลงคออย่ำงยำก

ล�ำบำก

“ไม่ยำก ฝ่ำบำทต้องท�ำให้ชนิ พีห่นึง่ต�ำลึงบอกไว้แล้วว่ำ คน

ท่ีไม่กล้ำสบตำกบัเขำ หำกมใิช่พวกฉุดคร่ำกเ็ป็นพวกปล้นชงิ เพรำะ

ฉะนัน้คนท่ีไม่กล้ำมองตำเขำ เขำกจ็ะไม่สนใจไยด”ี แม้ว่ำเขำจะไม่

เข้ำใจเหตุผลนั้น แต่ในเมื่อพี่หนึ่งต�ำลึงกล่ำวไว้เช่นนี้ เขำจึงปฏิบัติ

ตำมมำตลอด

“อย่ำงนัน้หรอื” เขำต้องคดิให้รอบคอบว่ำท�ำเช่นไรถงึจะกล้ำ

สบสำยตำตรงพระปิตุลำได้ ไม่ว่ำจะคิดอย่ำงไรก็พบว่ำตนเองนั้น

ออกจะไร้ควำมกล้ำไปสกันดิ ตอนทีต่ัง้ใจว่ำจะขอเคล็ดลับจำกถงั-

จื่อเจิงสักหน่อย ก็กลับได้ยินเสียงกรนแผ่วๆ ของอีกฝ่ำยเสียแล้ว

ไม่ใช่ว่ำมำอยู่เป็นเพื่อนเขำหรอกหรือ ไฉนถึงได้หลับไป 

ก่อนที่ฮ่องเต้อย่ำงเขำจะเข้ำบรรทมเสียอย่ำงนั้นเล่ำ

ลิ่นเส้ำเยวียนมองใบหน้ำที่หลับสนิทของถังจื่อเจิง เจ้ำตัว

ครุ่นคิดอยู่เป็นครู่ ก่อนจะขยับกำยเข้ำไปใกล้อีกนิด ดูเหมือนว่ำ

พอเข้ำใกล้อีกฝ่ำย ก็จะซึมซับควำมสงบนิ่งจำกฝ่ำยนั้นมำได้บ้ำง

ไม่ใช่ทุกคนที่เจอหน้ำฮ่องเต้แล้วยังมีท่ำทีสงบนิ่งได้เยี่ยงนี้ 

แต่ถังจื่อเจิงกลับเป็นธรรมชำติเช่นนี้ตั้งแต่ต้น

พอสมัผสัได้ถงึอุณหภูมจิำกกำยของถงัจือ่เจงิ ไม่รูว่้ำเพรำะ

อะไร ลิ่นเส้ำเยวียนก็รู้สึกง่วงงุนขึ้นมำอย่ำงบอกไม่ถูก เขำลืมตำ

มองถังจ่ือเจิงอีกครั้ง ในใจก็คิดว่ำอำจเป็นเพรำะเมื่อก่อนเขำไม่
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เคยนอนร่วมเตยีงเดยีวกบัใครมำก่อนกเ็ป็นได้ รูส้กึว่ำกำรได้นอน

เคยีงข้ำงกันมนัช่ำงอบอุน่เสยีเหลอืเกนิ ควำมอบอุ่นน้ันแผ่ซ่ำนไป

ทั่วทั้งร่ำงกำยของเขำ จนกระทั่งแทรกซึมไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ

พระราชพธิบีรมราชาภเิษกเป็นไปตามทีถ่งัจ่ือเจิงพดูไว้

จรงิๆ พธิกีำรยบิย่อยจกุจกิมำกมำยเตม็ไปหมด เริม่จำกพธิสีกักำระ 

หอสักกำระฟ้ำทำงทิศเหนือของพระรำชวังตั้งแต่ฟ้ำยังไม่สำง จน

กระทั่งกลับเข้ำสู่พระอำรำมบรรพชนอีกครั้ง ฟ้ำก็มืดสนิทแล้ว 

ลิ่นเส้ำเยวียนอดคิดไม่ได้ว่ำ ที่เสด็จพ่อเสด็จสวรรคตอำจ

มิใช่เพรำะตระหนกเกินเหตุหรือทรงพระประชวร แต่น่ำจะทรง

เหนื่อยล้ำจนสิ้นพระชนม์มำกกว่ำ เดิมทีพระวรกำยก็อ่อนแออยู่

แล้ว ไม่เช่นนั้นคงไม่มีเขำเป็นพระโอรสเพียงแค่คนเดียวหรอก

จนกระทั่งลิ่นเส้ำเยวียนเดินตำมเสนำบดีกรมพิธีเข้ำไปใน 

ต�ำหนักเจิ้นเทียนและปรำดมองไปยังบัลลังก์มังกรในต�ำแหน่งอยู่

สูงสุด รวมทั้งพระปิตุลำซ่ึงอยู่ไม่ห่ำงออกไป ร่ำงกำยของเขำก็ 

สั่นเทำขึ้นมำนิดๆ ทว่ำเจ้ำตัวก็นึกถึงค�ำพูดของถังจื่อเจิงขึ้นมำได้ 

เขำบังคับตนเองให้มองสบสำยตำตรงพระปิตุลำ ไม่หลบหน้ำ

หลบตำอีก จนกระทั่งเหยียบย่ำงขึ้นสู่บันได พอห่ำงจำกบัลลังก ์

ท่ีประทับอกีเพียงแค่ก้ำวเดยีว เขำกเ็หน็พระปิตลุำหวัเรำะออกมำ

ในรอยยิ้มจำงๆ นั้นฉำยแววชื่นชมอยู่ในที ท�ำให้รังสีอนัน่ำ

สะพรึงทั่วร่ำงสลำยหำยไปในพริบตำ จำกนั้นพระปิตุลำก็จูงมือ

ของเขำแล้วน�ำไปนั่งที่บัลลังก์มังกร พระปิตุลำยกมุมปำกขึ้นนิดๆ 

ก่อนที่เขำจะได้ยินบรรดำขุนนำงน้อยใหญ่ถวำยควำมเคำรพ

หลังจำกนั้น สมองของเขำก็ว่ำงเปล่ำ ตนเองได้ท�ำพิธีอะไร
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ไปบ้ำง หรือเอ่ยวำจำใดออกไป หรือแม้แต่กลับมำเปล่ียนฉลอง

พระองค์ที่ต�ำหนักก่วงฝูเมื่อใด เขำก็จ�ำไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว 

จู่ๆ ลิ่นเส้ำเยวียนก็อยำกบอกกับถังจื่อเจิงว่ำทุกอย่ำงเป็น

จรงิดังเช่นค�ำกล่ำวของเขำ พระปิตลุำไม่ได้มองเขำเป็นอำกำศธำตุ

ที่ไร้ตัวตนอีกต่อไป แต่ถังจื่อเจิงกลับไม่อยู่ในห้องบรรทมเสียแล้ว

ใช่สิ ฝ่ำยนั้นมำอยู่เป็นเพื่อนเขำเพียงคืนเดียวเท่ำนั้น 

ลิ่นเส้ำเยวียนมองห้องบรรทมอันกว้ำงใหญ่เดียวดำย 

ดวงตำของเขำหม่นแสงลงตอนล้มตัวลงบนที่นอน แม้ว่ำแท่น

บรรทมจะอุ่น แต่กลับเหมือนขำดอะไรบำงอย่ำงไป

เขำบอกกบัตวัเองว่ำไม่เป็นไร ถงัจือ่เจงิเป็นลกูบุญธรรมของ

พระปิตุลำ อีกไม่กี่วันก็ย่อมได้พบหน้ำกันใหม่ ถึงตอนนั้นเขำจะ

เล่ำเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้อีกฝ่ำยฟัง

ผ่านไปสามสี่วันก็เป็นดังที่ลิ่นเส้าเยวียนคาดเอาไว้ เขา

ได้พบกับถังจ่ือเจงิอกีครัง้ รวมทัง้น้องๆ ของถงัจือ่เจงิด้วย แน่นอน

ว่ำยังมีพี่เสี่ยวถงที่เคยพูดถึงอีกคน

“หม่อมฉนัถวำยพระพรฝ่ำบำท” ตูเ้สีย่วถงย่อตวัถวำยควำม

เคำรพ

ลิน่เส้ำเยวยีนตะลงึงนั แทบไม่เชือ่ว่ำสตรทีีอ่่อนช้อยงดงำม

ถึงเพียงนี้จะก�ำรำบพระปิตุลำเอำไว้ได้อยู่หมัด

“ฝ่ำบำท” ฝูจื้อที่ยืนอยู่ด้ำนหลังเอ่ยเตือนด้วยควำมหวังดี

ลิ่นเส้ำเยวียนได้สติกลับมำ ก่อนจะสบเข้ำกับสำยตำทะมึน

ที่เต็มไปด้วยค�ำเตือนของลิ่นจ้งซวิน ฮ่องเต้พระองค์น้อยชะงักไป

นิด จำกนั้นถึงได้เข้ำใจว่ำลิ่นจ้งซวินไม่ชอบให้ใครจ้องมองคนรัก
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ของตน เขำถึงได้เบนสำยตำไปอีกทำง ก่อนจะเอ่ย “พระปิตุลำนี

ไม่ต้องมำกพิธี”

วินำทีน้ันสำยตำของฝูจื้อและลิ่นจ้งซวินก็สบกันกลำง

อำกำศ ก่อนจะเข้ำใจตรงกันโดยไร้ค�ำพูด...ฮ่องเต้พระองค์น้อย

ทรงมีสำยตำเฉียบคมยิ่งนัก ทั้งยังปำกหวำนอีกด้วย

พระปิตุลำนี ค�ำพูดนี้น่ำฟังยิ่งนัก! เหมือนแทงเข้ำเป้ำที่อยู่

กลำงใจลิ่นจ้งซวิน สวรรค์รู้ดีว่ำเขำอยำกจะแต่งงำนกับพี่เส่ียวถง

นำนแล้ว ทั้งๆ ที่ทั้งคู่ก็จิตใจตรงกัน แต่อีกฝ่ำยกลับไม่ยอมตอบ

ตกลง ท�ำเอำเขำจนปัญญำจะรับมือได้

ตู้เสี่ยวถงได้ยินเช่นนั้น จะปฏิเสธว่ำตนเองมิใช่ภรรยำของ

ลิน่จ้งซวนิก็ดจูะเป็นกำรไม่ไว้หน้ำฝ่ำบำทเกนิไป สดุท้ำยเลยได้แต่

เออออรับค�ำไป ก่อนตัดสินใจว่ำพอกลับบ้ำนไปแล้วจะต้องเค้น

คอถำมลิ่นจ้งซวินให้รู้เรื่อง

“พระปิตุลำ นำนๆ จะพำพระปิตุลำนีและลูกบุญธรรมเข้ำ

วังมำสักที อยู่ร่วมทำนอำหำรด้วยกันก่อนแล้วค่อยกลับเถิด”  

ลิ่นเส้ำเยวียนเป็นฝ่ำยขอร้องเสียเอง อยำกจะซื้อเวลำอีกนิดและ

ได้สนทนำกับถังจื่อเจิงอีกสักสองสำมประโยค

ค�ำก็พระปิตุลำนี สองค�ำก็พระปิตุลำนี ค�ำเรียกน้ีท�ำเอำ 

ลิ่นจ้งซวินเบิกบำนใจเป็นอย่ำงยิ่ง เวลำนี้ถึงได้รู้สึกว่ำหลำนชำย

คนนี้ของตนไม่ดูขวำงหูขวำงตำอีกต่อไป เจ้ำตัวเลยรีบเอ่ยเสริม

ด้วยควำมเต็มใจว่ำ “พี่เสี่ยวถง ฝ่ำบำทตรัสเช่นนี้แล้ว ถ้ำเช่นนั้นก็

เอำตำมนี้แล้วกัน”

ดวงตำที่เอ่ยวำจำได้คู่นั้นของตู้เสี่ยวถงฉำยรอยยิ้มเยือก 

ก่อนจะรับค�ำด้วยท่ำทีอ่อนหวำน ทว่ำเจ้ำเด็กน้อยที่เหลือต่ำงก็รู้
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ควำมหมำยที่แฝงอยู่ในวำจำตอบรับน้ันเป็นอย่ำงดี แต่ละคนก้ม

หน้ำพลำงกลั้นหัวเรำะ รู้ดีว่ำกลับถึงบ้ำนเมื่อใด พี่หนึ่งต�ำลึงของ

พวกเขำต้องโดนลงโทษแน่

ลิ่นเส้ำเยวียนสั่งให้นำงก�ำนัลเตรียมส�ำรับม้ือเย็น ระหว่ำง

รับประทำนอำหำร เขำมองถังจื่อเจิงคีบอำหำรให้น้องๆ วุ่นวำย

เสียจนตัวเองลืมกิน ดังน้ันจึงเป็นฝ่ำยลงมือตักกับข้ำวสองสำม

อย่ำงให้ฝ่ำยนั้นแทน

ท่ำทำงง่ำยๆ เช่นนีต้กอยู่ในสำยตำของฝจูือ้และลิน่จ้งซวนิ 

ทั้งคู่เลิกคิ้วขึ้นนิดๆ ทว่ำก็ไม่เอ่ยค�ำใดออกมำอย่ำงรู้ๆ กัน

ระหว่ำงมื้ออำหำร ลิ่นเส้ำเยวียนอดเอ่ยขึ้นไม่ได้ว่ำ “พระ

ปิตุลำ เจิ้นมีเรื่องจะขอร้อง”

“ว่ำมำ”

อีกฝ่ำยตอบรับออกมำง่ำยๆ ลิ่นเส้ำเยวียนไม่ได้สนใจ

ท่ำทำงไร้ธรรมเนียมมำรยำทของลิ่นจ้งซวิน เขำรีบเอ่ยควำมคิด

ของตนออกไปทันที “เจิ้นคิดว่ำบุตรชำยพระปิตุลำน่ำจะถึงวัยเข้ำ

ส�ำนกัศกึษำแล้วกระมงั ถ้ำเช่นน้ันกส่็งพวกเขำเข้ำวงัดหีรอืไม่ หนึง่ 

จะได้เป็นเพื่อนเรียนหนังสือกับเจิ้น สอง ไท่ฟู่จะได้ให้ค�ำแนะน�ำ

สั่งสอนพวกเขำด้วย รับรองว่ำย่อมดีกว่ำเล่ำเรียนในส�ำนักศึกษำ

แน่นอน”

เม่ือครูเ่หน็พวกเขำไม่มทีท่ีำว่ำจะหวำดกลวัตนเองเลยแม้แต่

นดิ แต่ละคนพำกนัยิม้กว้ำงให้เขำ ท�ำให้ลิน่เส้ำเยวยีนเกดิควำมคดิ

นี้ขึ้นมำ

เขำใช้ชวิีตเพียงล�ำพังมำตลอด ไม่ว่ำจะต้ังแต่เม่ือครัง้ยงัเป็น

บุตรของชิ่งอ๋อง หรือว่ำกระทั่งบัดนี้ก็ตำม ส่ิงท่ีเขำต้องกำรหำใช่
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คนรับใช้ที่คอยปรนนิบัติพัดวีไม่ เขำต้องกำรคนที่เปรียบเสมือน 

พี่น้อง

ลิ่นจ้งซวินเลิกคิ้วพลำงใคร่ครวญ ก่อนจะเหลือบมองไปยัง

ตู้เสี่ยวถงที่อยู่ข้ำงๆ 

พอสังเกตท่ำทำงของทั้งคู่ ลิ่นเส้ำเยวียนก็รู้ทันทีว่ำใครที่

สำมำรถตดัสนิใจเรือ่งน้ีได้ เขำรบีเอ่ยปำกอ้อนวอนตูเ้สีย่วถง “ไม่รู้

ว่ำพระปิตุลำนีคิดอย่ำงไรกับข้อเสนอนี้ของเจิ้น?”

ตูเ้สีย่วถงล�ำบำกใจไม่น้อย แต่ฝ่ำบำทตรสัออกมำเช่นน้ีแล้ว 

นำงจะขดัรำชโองกำรด้วยกำรปฏิเสธว่ำไม่ได้หรอืไร หญงิสำวจ�ำต้อง

ตอบไปว่ำ “ฝ่ำบำท ข้อเสนอนี้เหมำะที่สุดแล้วเพคะ”

ลิน่เส้ำเยวียนได้ยนิเช่นน้ันกด็ใีจยิง่นกั ใครจะคดิว่ำตูเ้สีย่วถง 

กลับเอ่ยขึ้นอีกว่ำ...

“แต่ว่ำ…จะต้องกลับบ้ำนก่อนเที่ยงวัน ห้ำมเกินเที่ยงนะ

เพคะ” นำงใคร่ครวญดแีล้ว ถงึอย่ำงไรเสยีตอนนีก้เ็ป็นช่วงเว้นว่ำง

จำกกำรท�ำนำ เด็กๆ ไม่อยู่ด้วยก็ไม่เป็นไร อีกประกำร...หำกพวก

เขำเข้ำวังมำก็จะได้ช่วยกันจับตำมองบุรุษข้ำงกำยนำงไม่ให้นิสัย

เก่ำๆ ก�ำเริบขึ้นมำและก่อควำมวุ่นวำยในรำชส�ำนักเอำได้

“ได้ ตกลงตำมนี้” วันๆ หนึ่งเขำต้องเรียนรู้หลำยสิ่ง เกรงว่ำ

จะเจียดเวลำได้แค่เพียงช่วงเช้ำเช่นกัน ก�ำหนดกำรเช่นนี้ก็นับว่ำ

เหมำะสมดีทีเดียว

หลังอาหาร ทั้งหมดก็มุ่งไปยังอุทยานหลวง 

ฝูจื้อได้ยินเสียงฝีเท้ำใกล้เข้ำมำ พอหันกลับไปมองก็เห็น 

ฉู่เหวยผู้ควบต�ำแหน่งรำชเลขำธิกำรน�ำขุนนำงจ�ำนวนหน่ึงมำเข้ำ
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เฝ้ำ เขำคิดอยู่เป็นครู่ ก่อนจะถอยเลี่ยงไปยืนอยู่ข้ำงๆ

“ฝ่ำบำท” ฉู่เหวยส่งเสียงขึ้นทันทีตั้งแต่ตัวยังมำไม่ถึง

ลิ่นเส้ำเยวียนหันกลับมำทักด้วยรอยยิ้ม ‘ฉู่ไท่ฟู่’ จำกนั้นก็

ปรำยตำมองขุนนำงที่ตำมมำด้ำนหลัง มีสองสำมคนที่คุ้นหน้ำ 

คุ้นตำ แต่ที่เหลือดูจะไม่เคยเห็นมำก่อน

“ไฉนหมูหมำกำไก่พวกนี้จึงเข้ำวังมำได้” ฉู่เหวยมองลิ่นจ้ง- 

ซวินที่ยังหันหลังให้เขำพลำงเอ่ยด้วยน�้ำเสียงไม่เป็นมิตร “ไม่รู้จัก

ธรรมเนียมเลยแม้แต่นิด”

ลิ่นเส้ำเยวียนขมวดคิ้วเข้ำหำกันนิดๆ ยังไม่ทันได้ปริปำก  

ฝูจื้อก็ก้ำวเข้ำมำแล้วชิงเอ่ยขึ้นก่อนว่ำ “พูดถึงธรรมเนียม ใต้เท้ำฉู่

ก็น�ำคนบุกมำอยู่หน้ำพระพักตร์โดยไร้ขันทีน�ำทำง ท้ังยังไม่ได้

รบัค�ำอนญุำตจำกฝ่ำบำทเสยีก่อน ขนุนำงไม่ปฏิบติัตำมธรรมเนียม

ขุนนำง ไฉนยังจะอ้ำงธรรมเนียมได้อีกเล่ำ”

“เจ้ำ…เจ้ำบ่ำวสำมหำว! ข้ำคือไท่ฟู่ผู้ดูแลฝ่ำบำทมำแต่ยัง

ทรงเยำว์วัย ธุระระหว่ำงข้ำกับฝ่ำบำทจ�ำเป็นต้องให้บ่ำวอย่ำงเจ้ำ

สอดเข้ำมำด้วยหรอืไรกนั!” ฉูเ่หวยทีถ่กูตอกกลบัเช่นนัน้กห็น้ำเขยีว

คล�้ำสลับขำวซีด ก่อนจะตวำดลั่นเพื่อเรียกบำรมีของตนเองกลับ

คืนมำ

“หวัหน้ำขนัทสีอดไม่ได้ แต่ เป่ินหวำง3 สอดได้กระมงั” เดมิที

ไม่คิดจะยื่นมือเข้ำแทรก แต่อีกฝ่ำยกลับเป็นพวกรนหำที่ ไม่รู้ดี 

รู้ชั่ว “คนแซ่ฉู่ เปิ่นหวำงเป็นพระปิตุลำของฮ่องเต้ พำพระชำยำ

และลูกๆ เข้ำวังมำเพ่ือสนทนำประสำญำติมิตร แล้วไหนเล่ำหมู

3 ค�ำเรียกแทนตัวเชื้อพระวงศ์ชั้นอ๋อง
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หมำกำไก่ที่ว่ำ”

ยำมทีต้่องเผชญิกบัสหีน้ำคล้ำยยิม้แต่ไม่ยิม้ของลิน่จ้งซวนิ- 

ฉู่เหวยก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นซึ่งท�ำให้เขำแทบจะต้อง

ทรุดตัวคุกเข่ำลง ทว่ำเบื้องหลังของเขำคือขุนนำงที่ตนเองเพิ่งจะ

ดงึมำเป็นพรรคพวกด้วย เช่นนีแ้ล้วจะให้เขำเผยควำมอ่อนแอออก

มำได้เช่นไรกันเล่ำ

“ท่ำนอ๋องโปรดอภัย ผู้น้อยเพียงแต่เห็นว่ำเด็กเหล่ำน้ีชำติ

ก�ำเนิดต�่ำต้อย หำคิดไม่ว่ำพวกเขำคือบุตรชำยของท่ำนอ๋อง”

“พอได้แล้ว คนแซ่ฉู่ เจ้ำเองก็หำได้มำจำกตระกูลสูงศักดิ์ 

อนัใดไม่ กแ็ค่คนสถำนะต�ำ่ต้อยจำกเมอืงซ่งรือ่ ครัง้นัน้เพรำะเป่ิน-

หวำงไม่ต้องกำรใช้คนอย่ำงเจ้ำ บัณฑิตระดับสำมเช่นเจ้ำถึงได้มี

โอกำสฝำกตัวอยู่ในต�ำหนักชิ่งอ๋อง ใครจะคิดว่ำชิ่งอ๋องกลับให้

ควำมส�ำคัญเจ้ำถึงเพียงนี้ ช่วยให้สหำยทรงพระอักษรท่ีไร้ยศ 

ไร้ศักดิ์อย่ำงเจ้ำกลำยมำเป็นขุนนำงในกรมยุติธรรม…น่ำเสียดำย 

ครำนั้นเปิ่นหวำงยังไม่รู้เช่นเห็นชำติ มิเช่นนั้นคนอย่ำงเจ้ำมีหรือ

จะได้รั้งต�ำแหน่งระดับนั้น”

ฉูเ่หวยได้ยนิเช่นนีก้ห็นำวยะเยอืกไปท้ังกำย คดิไม่ถงึเลยว่ำ

ฮ่องเต้ทรรำชพระองค์น้ีจะจดจ�ำเขำได้…ครำนั้นลิ่นจ้งซวินไม่เคย

ออกว่ำรำชกำรในตอนเช้ำ แมแ้ต่กำรสอบขนุนำงรำชส�ำนกัทีส่ำม

ปีจึงจะจัดหนึ่งครั้งก็ไม่เคยเข้ำร่วมเป็นประธำน แต่เขำกลับจ�ำ

ตนเองได้ แม้แต่สถำนะของเขำกย็งัจ�ำได้อย่ำงแม่นย�ำไม่ผดิเพีย้น 

ที่แท้ทุกสิ่งทุกอย่ำงในรำชส�ำนักก็อยู่ในก�ำมือของคนผู้นี้อย่ำงนั้น

หรือ เช่นนี้เรียกได้ว่ำควำมสำมำรถระดับใดกัน?

“อีกเรื่องหน่ึง เน่ืองจำกเชื้อพระวงศ์ในรำชสกุลเหลือน้อย
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เตม็ที เพรำะเหตนุีเ้ป่ินหวำงจะรบัต�ำแหน่งจงเจิง้4 และรบัผดิชอบ

ดูแลภำรกิจของเชื้อพระวงศ์เอง เปิ่นหวำงจะให้เด็กๆ พวกนี้เข้ำสู่

พระรำชพงศำวลี5 จ�ำเอำไว้ให้ดี พวกเขำคือลูกบุญธรรมของเปิ่น-

หวำง หำใช่ผูท้ีเ่จ้ำจะท�ำตวัก�ำเรบิเสบิสำนได้ และก่อนท่ีเจ้ำจะเอ่ย

เรื่องธรรมเนียมปฏิบัติกับหัวหน้ำขันที เจ้ำก็ควรจะส�ำเหนียก

สถำนะของตนและท�ำควำมเคำรพเปิ่นหวำงก่อนมิใช่หรือไร”

เพรำะค�ำพูดเสียดสีของอีกฝ่ำยกระทบถึงภรรยำและลูกๆ 

ของเขำ หำกเขำไม่ระบำยควำมขุน่ขึง้ออกไปบ้ำง คนืน้ีจะนอนหลับ

ได้อย่ำงไรกัน

“…คำรวะท่ำนอ๋อง” ใบหน้ำของฉู่เหวยแดงก�ำ่สลบัด�ำทะมนึ 

ทว่ำก็จ�ำต้องโค้งตัวคำรวะอีกฝ่ำย

ลิ่นจ้งซวินเหลือบมองฉู่เหวยด้วยสำยตำเย็นชำ แววตำนั้น

ดูเหมือนจะสงบนิ่งแต่กลับชวนให้รู้สึกหนำวเหน็บไปทั้งกำย ลิ่น-

เส้ำเยวียนที่อยู่ข้ำงๆ แม้ว่ำอยำกจะขอร้องแทนฉู่เหวยก็ยังเอ่ย

ปำกไม่ออก

เม่ือล่ินจ้งซวนิไม่ออกปำก ฉูเ่หวยกย็ดืตวัตรงไม่ได้ บรรยำ-

กำศระหว่ำงกันดูจะแข็งค้ำงยำวนำน จนกระท่ังตู้เส่ียวถงกระตุก

แขนเสื้อของเขำเบำๆ ถึงท�ำให้เจ้ำตัวเอ่ยขึ้นอย่ำงไม่เต็มใจเท่ำไร

นัก “ไม่มีอะไรก็ออกไปได้แล้ว พยำยำมอย่ำเสนอหน้ำมำให้เปิ่น-

หวำงเห็น”

เจ้ำคนเขลำ ไม่รู้จักดูตำม้ำตำเรือ ทระนงตนว่ำเป็นคนใกล้

4 เจ้ำพนักงำนก�ำกับดูแลงำนที่เกี่ยวข้องกับรำชวงศ์
5 เข้ำสู่ผังล�ำดับเครือญำติรำชนิกุลและสืบเชื้อสำยรำชวงศ์
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ชิดของฝ่ำบำทก็ริจะเทียบบำรมีเขำหรืออย่ำงไร อย่ำโง่ไปหน่อย

เลย ไม่ดูบ้ำงว่ำก่อนที่เขำจะสละรำชบัลลังก์ได้ถอนรำกถอนโคน

กลุ่มก้อนต่ำงๆ ไปแล้วเท่ำไรต่อเท่ำไร มำวันนี้ยังริจะลักลอบ

สมคบคิดแบ่งฝักแบ่งฝ่ำย นอกจำกจะต้องสบโอกำสสวรรค์ที่

ประทำนให้แล้ว ก็ยังต้องรอให้เขำอนุญำตด้วย

ฉูเ่หวยก้มหน้ำต�ำ่พลำงจำกไปพร้อมกบัขนุนำงทีเ่หลอื ลิน่-

เส้ำเยวียนเองก็พลอยหลุบตำลงไปด้วย เป็นเพรำะอ�ำนำจอันน่ำ

กริ่งเกรงที่แผ่ซ่ำนออกมำจำกกำยลิ่นจ้งซวินรำวกับขุมพลังหนัก

หน่วงที่มองไม่เห็น ท�ำเอำเขำอดก้มศีรษะไปด้วยไม่ได้ 

แล้วทนัใดนัน้เอง เสยีงเพยีะกด็งัขึน้ เขำได้ยนิลิน่จ้งซวนิสดู

ปำกซี้ด จำกนั้นก็ตำมมำด้วยเสียงต่อว่ำต่อขำน

“วำงอ�ำนำจบำตรใหญ่เสียจริง ท่ำนอ๋องเป็นกันแบบนี้งั้น

หรือ”

“พีเ่สีย่วถง พูดเช่นน้ีกไ็ม่ถกู เจ้ำไม่เหน็หรอืว่ำเมือ่ครูเ่ขำ…”

“ยังจะต่อปำกต่อค�ำ!”

“…ที่นี่คือวังหลวง ดีๆ ชั่วๆ เจ้ำก็ควรไว้หน้ำข้ำบ้ำง”

เขำได้ยินค�ำตอบโต้ของพระปิตุลำที่เอ่ยลอดไรฟันออกมำ 

ตอนท่ีเหลือบตำมองด้วยควำมแปลกใจก็เห็นลิ่นจ้งซวินลำกตัว 

ตู้เสี่ยวถงไปยังด้ำนในอุทยำนเสียแล้ว

“ฝูกงกง จะเป็นอะไรหรือไม่ ถ้ำหำกพระปิตุลำลงไม้ลงมือ

กับพระปิตุลำนี...” หญิงสำวที่อ้อนแอ้นเช่นนั้นมีหรือจะทำนทน

กับพละก�ำลังของพระปิตุลำได้?

ฝูจื้อยังไม่ทันได้เอ่ยปำก ถังจื่อเจิงก็หลุดหัวเรำะออกมำ  

“ฝ่ำบำท ไม่เป็นไรหรอกพ่ะย่ะค่ะ พี่หนึ่งต�ำลึงกับพี่เสี่ยวถงเป็น 
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เช่นนี้มำแต่ไหนแต่ไรแล้ว”

“เช่นนั้นหรือ” ลิ่นเส้ำเยวียนแปลกใจ

“ปกตแิล้วท่ำนแม่กเ็ป็นฝ่ำยตท่ีำนพ่อประจ�ำ ท่ำนพ่อไม่เคย

ตอบโต้เลยด้วย” ทังหรงท�ำสีหน้ำอย่ำงคนที่เห็นจนชินตำ

“อย่ำงนัน้หรอื” หญงิอ่อนหวำนเฉกเช่นพระปิตุลำนน่ีะหรอื

จะลงไม้ลงมือกับบุรุษ

“ถูกต้อง ท่ำนพ่อลำกท่ำนแม่ไปก็เพรำะอยำกให้ท่ำนแม่ 

ไว้หน้ำเขำสกันดิ” ทงัเสีย่นเอ่ยขึน้ขณะอุม้ลิน่เส่ียวเป่ำท่ีก�ำลังหลับ

สนิทเอำไว้

“บ้ำนเรำก็เป็นแบบนี้ ฝ่ำบำทไม่ต้องกังวลพระทัย”

พอมองใบหน้ำเปื้อนยิ้มของถังจื่อเจิงและได้ยินเขำเอ่ย 

ค�ำว่ำ ‘บ้ำนเรำ’ ก็ชวนให้รู้สึกอิจฉำขึ้นมำ แต่ว่ำ...

“จื่อเจิง พวกเขำเปลี่ยนค�ำเรียกขำนกันหมดแล้ว เหตุใดถึง

ตอนนี้เจ้ำยังไม่เปลี่ยนอีกเล่ำ”

“เอ่อ…” ถังจื่อเจิงหัวเรำะเฝื่อน “เรียกจนชินแล้ว จะให้

เปลี่ยนก็ยำกนะพ่ะย่ะค่ะ”

อำยุของเขำไม่ห่ำงจำกพี่เสี่ยวถงมำกนัก ต่อให้เขำโหย

หำควำมเป็นครอบครัวขนำดไหน แต่จะให้เรียกว่ำท่ำนแม่ก็หำได้

ง่ำยดำยเช่นนัน้ไม่ ยิง่ไม่ต้องพูดถงึเรือ่งจะให้เปลีย่นค�ำเรยีกจำกพี่

หนึ่งต�ำลึงเป็นท่ำนพ่ออีกด้วย

“ได้อย่ำงไรเล่ำ พี่ใหญ่ก็ต้องกำรท่ำนพ่อท่ำนแม่เหมือนกัน

นี”่ ทังหรงเอ่ยขึน้อย่ำงไม่ไว้หน้ำกนัว่ำ “เมือ่ก่อนพีใ่หญ่ร้องไห้ตอน

กลำงคืนบ่อยๆ”

“ปำท่องโก๋!” ถังจื่อเจิงต�ำหนิด้วยควำมขัดเขิน
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ในบรรดำพ่ีน้องทั้งหมด ทังหรงคือผู้ที่เขำรับมือยำกที่สุด 

หำกจะบอกว่ำอกีฝ่ำยไม่รูป้ระสปีระสำ แต่ค�ำพดูเหล่ำน้ันกลับตรง

ตำมควำมจริงทุกประกำร เพียงแต่วำจำของฝ่ำยนั้นมักจะเอ่ย

ถ้อยค�ำที่ท�ำให้เขำล�ำบำกใจออกมำเสมอ

“ก็ข้ำพูดควำมจริงนี่นำ” ทังหรงถอนใจออกมำ “อีกอย่ำง...

ข้ำชื่อทังหรง เลิกเรียกข้ำว่ำปำท่องโก๋ได้แล้ว เรียกเสียจนข้ำจะ

กลำยเป็นปำท่องโก๋อยู่แล้ว”

“ทงัหรง!” ทงัเสีย่นทีอุ้่มเสีย่วเป่ำเอำไว้ปรำมเสยีงต�ำ่ๆ แม้ว่ำ

จะอำยุยังน้อย แต่ก็มีทีท่ำสุขุมรำวกับผู้ใหญ่

“เจ้ำ!”

ถงัจือ่เจงิอยำกจะอุดปำกทงัหรงเพรำะควำมอบัอำย แต่เขำ

กลับได้ยินเสียงหัวเรำะของลิ่นเส้ำเยวียนดังขึ้นมำ พอหันกลับไป

ดูก็เห็นอีกฝ่ำยมองมำยังพวกเขำสองคนด้วยสีหน้ำอิจฉำ

“หำกพวกเจ้ำอยู่ในวังได้จะดีแค่ไหนนะ” ลิ่นเส้ำเยวียนเอ่ย

ออกมำจำกใจจริง

วังหลวงนั้นกว้ำงใหญ่ไพศำล ทว่ำกลับไม่มีใครเลยท่ีอำยุ

ใกล้เคียงพอจะเป็นสหำยกับเขำได้ ซ�้ำเขำยังมีสถำนะเป็นฮ่องเต้ 

เขำต้องรกัษำสง่ำรำศอีนัน่ำเกรงขำมอย่ำงฮ่องเต้เอำไว้ ไม่อำจเล่น

สนุกกับคนรับใช้ในวังได้ตำมอ�ำเภอใจ

พี่น้อง...เขำปรำรถนำที่จะมีมำกเหลือเกิน

“ฝ่ำบำท แม้ว่ำพวกเรำจะไม่อำจอยู่ข้ำงพระวรกำยได้ตลอด

เวลำ แต่หลังจำกนี้พวกเรำก็จะเข้ำวังมำเรียนหนังสือเป็นเพื่อน

พระองค์ จะได้เจอกนัทกุวันอย่ำงไรเล่ำพ่ะย่ะค่ะ” ถงัจือ่เจงิถปูลำย

จมูกพลำงเอ่ยขึ้น รู้สึกว่ำพอได้เจอหน้ำกันอีกครั้งในวันนี้ ฝ่ำบำท



~ พลีกายให้ฮ่องเต้ ~

36

ก็ดูแจ่มใสขึ้นมำก รอยยิ้มฉำยอยู่ในดวงตำรำวกับดวงดำรำคู่น้ัน 

ดูแล้วงดงำมน่ำมองยิ่งนัก

“แต่ถ้ำมำเรียน ผู้ที่สอนก็คือไท่ฟู่” พอนึกถึงควำมขัดแย้งที่

เกิดขึ้นเมื่อครู่ ลิ่นเส้ำเยวียนก็อดรู้สึกยุ่งยำกใจขึ้นมำไม่ได้

“คนผู้นั้น?”

“อันที่จริงไท่ฟู่เป็นคนดี เพียงแต่มีอคติต่อพระปิตุลำนิด

หน่อยเหมือนกับเจิ้นก็เท่ำนั้นเอง” ลิ่นเส้ำเยวียนพยักหน้ำ นึกถึง

เมื่อครั้งที่เขำยังอยู่ที่เมืองซูอ่ิงก็ได้ยินไท่ฟู่บอกเล่ำถึงควำมโหด

เหี้ยมทำรุณของพระปิตุลำมำตลอด…บำงทีเขำอำจเกิดอคติฝัง

รำกลึกในใจมำตั้งแต่ครำนั้นถึงได้รู ้สึกหวำดหวั่นพระปิตุลำ

มำกมำยถึงขั้นนี้

ทว่ำเมือ่ครูต่อนทีเ่หน็พระปิตลุำปล่อยให้พระปิตุลำนทีัง้ทุบ

ท้ังต ีไม่ว่ำเรือ่งใดกย็อมตำมใจนำงไปเสยีหมด เขำกร็ูสึ้กว่ำอีกฝ่ำย

หำได้น่ำกลัวถึงเพียงนั้นไม่

“เหตุใดพระปิตุลำถึงได้ดีกับพระปิตุลำนีถึงเพียงนั้น” เขำ

ถำมขึ้นอย่ำงไม่เข้ำใจ

พระปิตุลำน่ำกริ่งเกรงถึงเพียงใดกัน ไฉนจึงยอมสยบอยู่ใน

เงื้อมมือของพระปิตุลำนีได้

ควำมคิดของลิ่นเส้ำเยวียนล่องลอยไปไกล แต่ถังจื่อเจิง 

กลับตำมทัน “นัน่กเ็พรำะพวกเขำเป็นเจ้ำกรรมนำยเวรกนัอย่ำงไร

เล่ำ”

“ไม่ถูก เพรำะท่ำนพ่อรักท่ำนแม่มำก หำกไม่มีท่ำนแม่ก็อยู่

ไม่ได้” ทังหรงเสนอควำมเห็นของตนอย่ำงตรงไปตรงมำ

“ก็จริง” ถังจื่อเจิงเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
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“รกั?” รกัใครสกัคนนัน้มรีสชำตเิช่นไรกนัหนอ ลิน่เส้ำเยวยีน

จินตนำกำรไม่ออกเลยแม้แต่นิด ทั้งยิ่งไม่เข้ำใจใหญ่ว่ำ กำรยอม

อดทนอดกลั้นเพื่อคนที่รักนั้นให้รสชำติควำมรู้สึกเช่นไร

“รัก ก็คืออยำกอยู่กับใครสักคน ไม่ว่ำท�ำอะไรก็จะคิดถึงเขำ 

ก็เหมือนกับที่ข้ำรักท่ำนพี่ของข้ำอย่ำงไรเล่ำ” ทังหรงพูดพลำงหัน

ไปกอดทังเสี่ยนเอำไว้

ทงัเสีย่นปรำยตำมองด้วยสหีน้ำเรยีบเฉย “เจ้ำอยำกรดัเสีย่ว-

เป่ำให้ตำยหรือไร” ลืมแล้วหรือว่ำเสี่ยวเป่ำหลับพิงไหล่เขำอยู่

ทังหรงยิ้มแยกเขี้ยว หลังจำกคลำยอ้อมแขนออกก็หันมำ

เอ่ยกบัถงัจือ่เจงิด้วยน�ำ้เสยีงจรงิจงัว่ำ “พีใ่หญ่ ข้ำกร็กัท่ำนเช่นกนั”

“…ขอบใจ” สีหน้ำของถังจื่อเจิงแข็งทื่อ ก่อนจะถูแขนที่

ขนลุกตั้งชันของตน เจ้ำเด็กคนนี้พูดจำอะไรชวนให้ไปต่อไม่เป็น

เสียจริง

พอเอ่ยจบก็ได้ยินเสียงหัวเรำะของลิ่นเส้ำเยวียน ท�ำให้เขำ

พลอยยิ้มมุมปำกตำมไปด้วย

แบบน้ีสิถึงจะถูกต้อง ต้องเปิดใจรับคนอื่นๆ เข้ำมำ หำก

เอำแต่หลบซ่อนอยูใ่นซอกหลบืแล้วมองผูอ้ืน่เป็นศตัร ูแบบนัน้จะ

ใช้ชีวิตอย่ำงไรกันเล่ำ

“ไปเถอะ พวกเรำไปทำงนั้นกัน อย่ำรบกวนพระปิตุลำและ

พระปิตลุำนีเลย” ลิน่เส้ำเยวียนหบุยิม้ไม่ลง ก่อนจะจงูมือถงัจือ่เจงิ

เอำไว้

ดูเถิด นี่ละที่เรียกว่ำพี่น้อง ครึกครื้นเสียจริง ถ้ำเป็นไปได้ 

เขำก็อยำกมีพี่น้อง เขำไม่อยำกใช้ชีวิตอยู่ในวังหลวงเพียงล�ำพัง
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เดือนสอง

ถังจื่อเจิงและน้องๆ เข้ำมำศึกษำเล่ำเรียนในวังหลวงอย่ำง

เป็นทำงกำร สถำนที่ก็คือต�ำหนักอวี้เสียน ในตอนแรกเขำต้ังใจ

เรียนหนังสืออย่ำงเอำจริงเอำจัง ฟังฉู่เหวยสอนสั่งเรื่องต่ำงๆ แต่

ไม่รู้เป็นเพรำะว่ำเนื้อหำลึกซึ้งเกินไป หรือฉู่เหวยบรรยำยวิชำไม่

สนุกเท่ำใดนัก ท�ำเอำหนังตำของเขำค่อยๆ หนักขึ้น ศีรษะก็เช่น

เดียวกัน

ลิ่นเส้ำเยวียนทุ่มสมำธิอยู่กับกำรฟังบทเรียน จนกระท่ัง 

ฉู่เหวยเอ่ยถึงเนื้อหำในตอนหนึ่ง จู่ๆ อีกฝ่ำยก็แค่นเสียงออกมำ 

“หึ ไม้ผุมิอำจสลักได้จริงๆ”

ฮ่องเต้พระองค์น้อยหนัไปมองคนข้ำงตวั ก่อนจะเหน็ว่ำอกี

สี่คนที่เหลือเข้ำภวังค์หลับใหลไปเสียแล้ว

“ไท่ฟู่ อำจเป็นเพรำะเมื่อคืนพวกเขำนอนดึก วันนี้จึงไม่มี

สมำธิสักเท่ำไร” ลิ่นเส้ำเยวียนรีบเอ่ยไกล่เกลี่ยทันที ด้วยเกรงว่ำ 

ฉู่เหวยจะเกิดอคติกับคนเหล่ำนั้นหนักขึ้น

“ฝ่ำบำท กำเข้ำฝูงกำ หงส์เข้ำฝูงหงส์ ลูกบุญธรรมของเซ่อ-

เจิ้งอ๋องจะดีสักเท่ำไรเชียว” ฉู่เหวยถอนใจยำว ก่อนเอ่ยออกมำ

ด้วยควำมหวงัดว่ีำ “ฝ่ำบำท นีเ่ป็นแผนกำรของเซ่อเจิง้อ๋องทีจ่ะใช้

ลูกบญุธรรมเพือ่เข้ำถงึฝ่ำบำท ภำยนอกแสร้งว่ำเป็นสหำยทรงพระ

อักษร แต่แท้จริงแล้วต้องกำรสอดส่อง ฝ่ำบำทอย่ำทรงชะล่ำใจ

เชียวพ่ะย่ะค่ะ”

“ไท่ฟู่ อันที่จริงพระปิตุลำ...”

“ฝ่ำบำท! กำรสวรรคตของฮ่องเต้พระองค์ก่อนยังเป็น

ปรศินำมำถงึบดัน้ี ไฉนฝ่ำบำทถงึได้ถกูเซ่อเจิง้อ๋องหลอกล่อง่ำยๆ 
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เช่นนี้”

“ไท่ฟู ่เสดจ็พ่อสวรรคตเพรำะพระวรกำยอ่อนแอจนประชวร” 

ลิ่นเส้ำเยวียนนิ่วหน้ำ

แม้ว่ำเขำจะเคยสงสยัเช่นนีเ้หมอืนกนั แต่หลงัจำกใคร่ครวญ

ถึงต้นสำยปลำยเหตุที่แท้จริงแล้ว เขำก็คิดว่ำพระปิตุลำไม่มีควำม

จ�ำเป็นใดเลยที่จะต้องเล่นงำนเขำทำงอ้อมเช่นนี้

เขำได้รับกำรสั่งสอนจำกไท่ฟู่มำตั้งแต่ยังเยำว์วัย หรือว่ำ 

ไท่ฟู่จะตระหนักไม่ได้เหมือนเขำเชียวหรือ

“เป็นนั่นค�ำพูดของหมอหลวง แต่สวรรค์เท่ำนั้นที่จะรู้นะ 

พ่ะย่ะค่ะ ฝ่ำบำทต้องทรงทรำบว่ำหมอหลวงในวังหลวง รวมท้ัง 

คนรับใช้ในวังล้วนเป็นเขี้ยวเล็บของเซ่อเจิ้งอ๋องทั้งสิ้น เวลำนี้สิ่งที่

ฝ่ำบำททรงต้องท�ำก็คือ หำวิธีชักจูงใจให้บรรดำขุนนำงสวำมิภักดิ์

ต่อพระองค์ แล้วรวบอ�ำนำจกำรปกครองทั้งหมดไว้ในมือ ไม่เช่น

นั้นสักวันก็ต้องทรงกลำยเป็นหุ่นเชิด…”

“พูดพอแล้วหรือยัง”

น�ำ้เสยีงทีแ่ม้จะหวัเรำะแต่กลบัท�ำให้คนฟังส่ันสะท้ำนดงัขึน้ 

ฉู่เหวยเบิกตำกว้ำงโดยพลัน ก่อนจะหันหลังกลับช้ำๆ จำกนั้นก็

เห็นลิ่นจ้งซวินยืนพิงอยู่ที่ขอบประตู

“…คำรวะท่ำนอ๋อง” ฉู่เหวยค้อมตัวคำรวะ

สีหน้ำคล้ำยยิ้มแต่ไม่ยิ้มของลิ่นจ้งซวินฉำยแววเยำะหยัน 

เขำสืบเท้ำเข้ำมำในต�ำหนัก “ใต้เท้ำฉู่ เจ้ำช่ำงเก่งจริงๆ นะ แค่

บรรยำยวิชำก็ท�ำให้ลูกๆ ทั้งสี่ของเปิ่นหวำงหลับได้ลึกถึงขนำดนี้” 

ว่ำกันตำมตรง เขำไม่แปลกใจเลยแม้แต่นิดเดียว

ฉูเ่หวยเม้มปำก ก่อนจะแค่นเสยีงเบำๆ “ฝ่ำบำท กระหม่อม
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ขอทูลลำ”

รอจนกระทั่งฉู่เหวยจำกไป ลิ่นเส้ำเยวียนก็เอ่ยขึ้นทันทีว่ำ 

“พระปิตุลำ ไท่ฟู่เพียงแค่มีอคติกับพระปิตุลำเท่ำนั้น หำกให้เวลำ

อีกระยะหนึ่ง เขำย่อมต้อง…”

“เปิ ่นหวำงไม่สนใจสักนิดว่ำเขำจะมีอคติกับกระหม่อม 

หรอืไม่” ลิน่จ้งซวนิแค่นเสยีงห ึ“ปลกุเจ้ำเดก็พวกน้ีให้ต่ืนขึน้มำเสีย 

เดี๋ยวเปิ่นหวำงจะสอนวิชำให้”

“พระปิตุลำจะสอนวิชำเจิ้น?” เขำไม่รู้จริงๆ ว่ำพระปิตุลำ

สอนวิชำได้ด้วย แต่ได้ยินฝูกงกงกล่ำวว่ำ เมื่อครั้งที่พระปิตุลำขึ้น

ครองรำชย์ อีกฝ่ำยมีชันษำเพียงแค่หกปีเท่ำนั้น เด็กวัยหกปีก็

สำมำรถประทับลงบัลลังก์มังกรได้อย่ำงมั่นคง ยำมที่ออกว่ำ

รำชกำรก็ควบคุมขุนนำงน้อยใหญ่เอำไว้ให้หมด แสดงว่ำย่อมมี

ควำมเก่งกำจในเรื่องรำชกิจมิใช่น้อยทีเดียว

“เปิ่นหวำงจะสอนพระองค์เรื่องระบบข้ำรำชกำร...ควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงฮ่องเต้และขุนนำง”

จะว่ำไปแล้วกต้็องโทษทีเ่ขำคดิฝันอย่ำงสวยหรเูกนิไปสกันดิ 

ลืมไปว่ำแผนกำรใดๆ ย่อมเกิดควำมเปลี่ยนแปลงได้เสมอ แม้ว่ำ

ก่อนสละรำชบัลลังก์ เขำจะล้ำงบำงรำชส�ำนักแห่งนี้ไปแล้ว ในใจ

ก็คิดว่ำขอเพียงฝูจื้อคอยถวำยรับใช้อยู่ข้ำงกำยฮ่องเต้ กำรจะ 

ก่อร่ำงสร้ำงบ้ำนเมืองให้สงบสุขและรุ่งเรืองข้ึนมำคงมิใช่เรื่องยำก

เย็นอะไร แต่กลับลืมไปว่ำข้ำงกำยฮ่องเต้พระองค์น้อยยังมีข้ำเก่ำ

เต่ำเลี้ยงอยู่ด้วย ฉู่เหวยผู้นี้ลักลอบสมคบคิดกับขุนนำงอื่นๆ เพื่อ

สร้ำงฝักฝ่ำยของตนขึน้ภำยในรำชส�ำนกั หำกเขำไม่สยบให้อยู่แล้ว

ละก็ อนำคตของฮ่องเต้ย่อมเต็มไปด้วยอุปสรรคยำกเข็ญอย่ำง
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แน่นอน ถ้ำลิน่เส้ำเยวียนต้องกลำยเป็นฮ่องเต้หุน่เชดิจรงิๆ มหีวงั

เขำได้ถูกพี่เสี่ยวถงบ่นจนหูชำแน่ หำกไม่จับตำมองทุกฝีก้ำวเช่นนี้

ก็คงไม่ได้

แต่อย่ำงน้อยก็ยังดีที่ฮ่องเต้พระองค์น้อยไม่อ่อนแอและ

ขลำดกลัวเหมือนกับเสด็จพี่ของเขำ คอยดูไปเถิดว่ำ เขำจะสลัก

เสลำฮ่องเต้พระองค์น้อยผู้นี้ให้ออกมำเป็นเช่นไรได้

ลิ่นจ้งซวินอธิบายหลักการควบคุมขุนนางโดยเปรียบ

เทียบกับวิธีกำรท�ำนำ บรรยำยอย่ำงละเอียดและครอบคลุม 

ทุกประเด็น ลิ่นเส้ำเยวียนได้รับควำมรู้มำกมำย เขำฟังเรื่องรำว

ต่ำงๆ อย่ำงออกรสออกชำติ แต่ที่น่ำเสียดำยก็คือสหำยของเขำ

พำกันไปเฝ้ำโจวกงกันหมด ก่อนที่สุดท้ำยจะถูกลิ่นจ้งซวินปลุกให้

ตื่นขึ้นมำ 

หนึง่ครัง้ สองครัง้ ทกุครัง้กเ็ป็นเหมอืนเดมิ ลิน่เส้ำเยวยีนอด

คดิไม่ได้ว่ำ บำงทพีวกเขำอำจไม่อยำกเรยีนหนงัสอืกเ็ป็นได้ เพรำะ

ควำมเหน็แก่ตวัของเขำทีอ่ยำกจะมสีหำยใกล้ชดิได้เล่ำเรยีนไปด้วย

กัน กลับกลำยเป็นว่ำท�ำให้คนอื่นๆ ต้องพลอยล�ำบำกไปด้วย

พอเห็นถังจื่อเจิงถูกปลุกขึ้นมำไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ลิ่นเส้ำ- 

เยวียนก็อดสงสำรอีกฝ่ำยไม่ได้ ขณะเดียวกันก็รู้สึกอิจฉำยำมเห็น

สองพ่อลกูต่อปำกต่อค�ำกนั เขำหวัเรำะออกมำกบัภำพน้ัน จงัหวะ

นั้นเองก็เหลือบเห็นฉู่เหวยเดินผ่ำนมำพอดี ริมฝีปำกคล่ีย้ิมหยัน

รำวกับดูแคลนว่ำไม้ผุไม่อำจสลักได้ ลิ่นเส้ำเยวียนก็พลันถอนใจ

ออกมำเบำๆ

ไม่รู้ว่ำเขำคิดไปเองหรือไม่ ทว่ำตั้งแต่ตนเองขึ้นครองรำชย์ 
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ไท่ฟู่ก็ยิ่งมีอคติกับพระปิตุลำรุนแรงขึ้นกว่ำเดิม ย่ิงเขำออกหน้ำ

แทนมำกเท่ำไร ไท่ฟูก่ย็ิง่เดอืดดำลแค้นเคอืงมำกขึน้เท่ำนัน้ คดิว่ำ

เขำตกหลุมพรำงของพระปิตุลำไปเสียแล้ว

มหีลมุพรำงทีไ่หนกนัเล่ำ เขำกแ็ค่มองเหน็ควำมจรงิเท่ำนัน้

เอง

ฝูจื้อที่อยู่ด้ำนหลังลิ่นเส้ำเยวียนปรำยตำมองไปท่ีประตู

ต�ำหนัก จำกนั้นก็เบนกลับมำ ก่อนจะเคลื่อนกำยไปหยุดอยู่ข้ำง

ลิน่จ้งซวนิ “ท่ำนอ๋อง เดก็ๆ ก�ำลงัอยูใ่นวยัซกุซน พอต้องมำนัง่ฟัง

บรรยำยวชิำเข้ำใจยำกตลอดทัง้เดอืนสองเดอืนเช่นนี ้กไ็ม่แปลกที่

พวกเขำจะเข้ำภวังค์หลับตลอดเวลำ ถ้ำอย่ำงไรก็พำพวกเขำไป 

ยดืเส้นยดืสำยข้ำงนอกบ้ำง ถงึอย่ำงไรเสยีสองสำมวนัมำน้ีอำกำศ

ก็อบอุ่นขึ้นมำพอดี”

ลิ่นจ้งซวินคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ถำมว่ำ “มีม้ำตัวเล็กๆ หรือไม่”

“มีขอรับ มีม้ำอำยุหกเจ็ดเดือน แล้วก็ม้ำหนึ่งขวบปี” ฝูจื้อ 

รำยงำนอย่ำงละเอียด

“ถ้ำเช่นนั้นก็…ไปสนำมม้ำ”

“ท่ำนพ่อ ท่ำนจะสอนพวกเรำขีม้่ำ?” ทงัหรงกอดลิน่จ้งซวนิ

แน่นด้วยท่ำทำงประจบสอพลอ

“ใช่” ลิ่นจ้งซวินลูบศีรษะอีกฝ่ำย ก่อนจะบอกให้เด็กๆ เดิน

ตำมมำ จำกนั้นก็ก้ำวออกจำกประตูต�ำหนัก ทว่ำพอเห็นลิ่นเส้ำ- 

เยวียนยังยืนน่ิงอยู่ที่เดิม เขำก็อดถำมไม่ได้ว่ำ “ฝ่ำบำทไม่อยำก 

ขี่ม้ำหรือ”

“เจิ้นไปได้หรือ” ลิ่นเส้ำเยวียนถำมขึ้นด้วยควำมแปลกใจ

ลิ่นจ้งซวินมองประเมินอีกฝ่ำยอย่ำงขบขัน “ฝ่ำบำท ในวัง
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หลวงแห่งนี้มีที่ใดบ้ำงที่พระองค์จะเหยียบย่ำงไปไม่ได้ มีเรื่องใด

บ้ำงที่พระองค์ทรงท�ำไม่ได้ ว่ำแต่…พระองค์ทรงขี่ม้ำเป็นหรือไม่”

“เป็น” ลิ่นเส้ำเยวียนตอบรับทันที

แม้ว่ำเมื่อครั้งที่อยู่เมืองซูอิ่ง เสด็จพ่อไม่ชอบให้เขำขี่ม้ำ

ก็ตำม แต่เพรำะว่ำงจนรู้สึกเบื่อหน่ำยเต็มที บำงครั้งเขำก็จะขี่ม้ำ

วนอยู่รอบๆ ต�ำหนัก ฝีมือขี่ม้ำอำจยังไม่เรียกว่ำเก่งกำจ แต่ถ้ำ

เทียบกับเด็กในวัยเดียวกันแล้ว เขำต้องเหนือกว่ำอย่ำงแน่นอน

“ถ้ำเช่นน้ันกด็ ีฝูจือ้ เลอืกม้ำทีเ่หมำะให้ฝ่ำบำทสกัตัว ไม่เอำ

ลูกม้ำ”

“ขอรับ”

จงัหวะทีล่ิน่เส้ำเยวยีนเดนิออกจำกประตตู�ำหนกั ทนัใดนัน้

ลิ่นจ้งซวินก็ยื่นมือออกมำลูบศีรษะของเขำเบำๆ ก่อนจะเดินน�ำ

ไปด้ำนหน้ำ

เขำชะงักไปครู่ ก่อนจะยกมือลูบศีรษะตนเอง ในใจก็คิดว่ำ 

นำนเท่ำไรแล้วที่ไม่มีใครลูบศีรษะของตนแบบนี้ ท�ำเอำลิ่นเส้ำ- 

เยวียนอดึอัดขึน้มำนิดหน่อย แต่ขณะเดยีวกนักล็งิโลดใจอย่ำงบอก

ไม่ถูก

“จื่อเจิง ไป” เขำจูงมือถังจื่อเจิงให้เดินไปพร้อมกัน “เดี๋ยว

เจิ้นจะสอนเจ้ำขี่ม้ำเอง”

“พ่ะย่ะค่ะ ถ้ำขี่ม้ำเป็นแล้ว ไม่แน่ว่ำครั้งหน้ำถ้ำไปล่ำสัตว์ที่

ภูเขำหูอิ่ง กระหม่อมก็อำจได้ขี่ม้ำไปกับพี่หนึ่งต�ำลึงด้วย”

“ล่ำสัตว์?”

“พี่หน่ึงต�ำลึงเก่งกำจมำก อำศัยแค่มีดเล่มเดียวก็จับหมูป่ำ

ได้ทัง้ตวัแล้ว ซ�ำ้เขำยงัท�ำฉมวกแทงปลำได้ พีห่น่ึงต�ำลึงพำพวกเรำ
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ไปจับปลำที่แม่น�้ำชิงเจียง สอนพวกเรำล่องแพด้วย”

ลิ่นเส้ำเยวียนฟังจนเคลิบเคลิ้ม แทบอยำกจะทิ้งรำชกิจไว้

เบื้องหลังและติดตำมไปพร้อมๆ กับคนอื่น

ทว่ำเขำมีสถำนะเป็นฮ่องเต้ มีสิ่งที่เขำยังต้องเรียนรู้อีก

มำกมำยนัก จะทิ้งทุกอย่ำงไปได้อย่ำงไรกันเล่ำ

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา วิชาที่ลิ่นเส้าเยวียนศึกษาเพิ่มก็

คือ ศิลปะกำรขี่ม้ำ ทุกๆ สองสำมวัน เขำจะออกจำกต�ำหนักไปขี่

ม้ำในสนำมสักรอบสองรอบ หลังจำกฤดูร้อนมำเยือน ลิ่นจ้งซวิน

ก็สอนวิทยำยุทธ์ให้แก่เด็กๆ 

“ย่อลงอีกนิด หำกฝึกท่ำนั่งม้ำไม่ถูกต้องแล้วละก็ ร่ำงกำย

ช่วงล่ำงก็ย่อมไม่มั่นคง ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องฝึกวรยุทธ์อะไรอีก

แล้ว”

ณ สนำมประลองยุทธ์ ลิ่นจ้งซวินเดินกลับไปกลับมำอยู่

เบื้องหน้ำเด็กๆ แม้แต่ลิ่นเสี่ยวเป่ำที่อำยุเพียงเจ็ดขวบก็ยังไม่

ละเว้น เจ้ำหนูน้อยถูกเรียกมำฝึกท่ำนั่งม้ำด้วยเช่นกัน

“แต่ท่ำนพ่อ พวกเรำฝึกท่ำนัง่ม้ำมำหลำยวนัแล้วนะ” ทงัหรง 

นิว่หน้ำ ไม่เข้ำใจว่ำแค่ฝึกท่ำน่ังม้ำ ไฉนจะต้องใช้เวลำนำนขนำดนี้

ด้วย ยืนอยู่ใต้ดวงอำทิตย์ในฤดูร้อนแบบนี้ เพียงแค่สิบห้ำนำทีก็

เหงื่อโซมกำยไปหมดแล้ว

“ใครเป็นคนบอกว่ำอยำกจะฝึกวรยุทธ์กับข้ำ” ลิ่นจ้งซวิน

ปรำยตำเย็นยะเยือก

ทังหรงหบุปำกฉบัทนัท ีขีม้่ำน่ำสนกุกจ็รงิ แต่ปัญหำคอืพืน้ที่

ท่ีให้ขีม้่ำได้นัน้ไม่กว้ำงขวำงเท่ำไรนัก ห้อตะบงึได้ไม่หน�ำใจ เพรำะ
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เหตุนี้เจ้ำตัวถึงอยำกจะเรียนอย่ำงอื่นบ้ำง ขอแค่ไม่ต้องนั่งเรียน

อยู่ท่ีโต๊ะหนังสือเป็นพอ เพรำะแบบนี้เขำถึงได้เสนอให้เรียน 

วิทยำยุทธ์อย่ำงไรเล่ำ

“แต่ท่ำนอ๋อง ฝ่ำบำท...” ฝจูือ้ทีอ่ยูข้่ำงๆ แทบทนไม่ไหวยำม

เห็นลิ่นเส้ำเยวียนยังคงดึงดันฝึกท่ำน่ังม้ำทั้งๆ ที่ใบหน้ำขำวซีด 

หำกว่ำฉู่เหวยมำเห็นเข้ำละก็ ไม่รู้ว่ำรำยนั้นจะเอำเรื่องเอำรำวให้

เป็นเหตุใหญ่โตขนำดไหนอีก

สำยตำของลิ่นจ้งซวินคมปลำบประหน่ึงใบมีด ท�ำเอำฝูจื้อ 

รีบถอยไปข้ำงหลังหนึ่งก้ำวทันที

“เท่ำที่ข้ำดู ฝ่ำบำทเหมือนจะทรงมีพื้นฐำนมำก่อน”

“…เมื่อครั้งอยู่เมืองซูอ่ิง ครูฝึกยุทธ์เคยถ่ำยทอดควำมรู้ให้

เจิ้นอยู่พักหนึ่ง” ลิ่นเส้ำเยวียนเอ่ยตอบทั้งๆ ที่ลมหำยใจติดขัดไป

หมด แม้ว่ำยำมน้ีแข้งขำจะแข็งเกร็งไปหมดแล้ว แต่เขำก็ไม่ยอม

แพ้เด็ดขำด เพรำะในบรรดำเด็กๆ ทั้งหมด เขำโตกว่ำใครเพื่อน 

เขำต้องเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้ทุกคนเห็นจึงจะถูก

“พระองค์ฝึกได้ไม่เลวนี่ วันหลังกระหม่อมจะเริ่มสอนเพลง

กระบี่ให้พระองค์”

“ขอบคุณพระปิตุลำ” ลิ่นเส้ำเยวียนเอ่ยกลั้วหัวเรำะ ค�ำชม

ของลิ่นจ้งซวินส่งผลต่อเขำโดยไม่รู้ตัว ท�ำให้เขำอยำกท�ำทุกอย่ำง

ออกมำให้ดีที่สุด

“อ้อ ถ้ำอย่ำงไรท่ำนอ๋องกป็ระลองกบัแม่ทพัซ่ำนสกัครัง้ ให้

ฝ่ำบำทได้เปิดพระเนตรพระกรรณหน่อยเป็นเช่นไร” ฝูจื้อเหลือบ

ตำมองไปยังซ่ำนเอ้อหลี แม่ทัพพิทักษ์แคว้นที่ยืนอยู่ข้ำงสนำม

ลิ่นจ้งซวินนิ่งคิดอยู่เป็นครู่ ก่อนจะปรำยตำมองคนที่อยู ่
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ไม่ไกลออกไป จำกน้ันกย็ิม้มมุปำก “อำฝู หยบิกระบีเ่ป่ินหวำงมำ”

ฝจูือ้ส่งให้คนไปน�ำกระบีม่ำด้วยท่ำทกีระตือรอืร้น แค่พรบิตำ 

เดียว ลิ่นจ้งซวินกับซ่ำนเอ้อหลีก็ยืนอยู่กลำงสนำมประลอง ก่อน

จะเห็นลิ่นจ้งซวินกวัดแกว่งกระบี่จื่อซำที่หนักร่วมยี่สิบชั่งด้วยมือ

เดียว พลำนุภำพของกระบี่ปำนประหนึ่งสำยอสนีบำตที่พุ่งเข้ำใส่

หน้ำซ่ำนเอ้อหลี

พริบตำนั้นประกำยไฟแลบเปรี๊ยะปร๊ะ ลมกระโชกจนฝุ่นผง

ตีตลบ อย่ำว่ำแต่ลิ่นเส้ำเยวียนที่เบิกตำค้ำง แม้แต่ลูกๆ ของเขำ 

ก็ยังจ้องมองจนหุบปำกไม่ลง สำยตำมองไปยังบุรุษทั้งสองที่

ประลองก�ำลังกันอยู่ในสนำม

“ข้ำจะฝึกท่ำนั่งม้ำต่อ!” ทังหรงค�ำรำมล่ัน ก่อนจะต้ังท่ำ

ฝึกฝนต่อไป

ลิ่นเส้ำเยวียนเองก็ปฏิบัติด้วยเช่นกัน เพรำะกำรฝึกวรยุทธ์

ไม่เพียงท�ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงมีพละก�ำลัง แต่ยังเสริมสร้ำงพลัง

อ�ำนำจในตนเองได้อีกด้วย สิ่งที่เขำต้องกำรคือรำศีเฉกเช่น

จักรพรรดิที่มีมำแต่ก�ำเนิดดังเช่นพระปิตุลำ ทว่ำถังจื่อเจิงที่ยืนอยู่

ข้ำงๆ เขำกลับมองไปในสนำมประลองด้วยอำกำรเหม่อลอย 

สีหน้ำนั้นดูหดหู่และเซื่องซึมนิดๆ ลิ่นเส้ำเยวียนอดเอ่ยปำกถำม

ไม่ได้ว่ำ “เป็นอะไรไป”

เขำสังเกตว่ำหมู่นี้ถังจื่อเจิงไม่ค่อยร่ำเริงสักเท่ำไร

“…พี่หนึ่งต�ำลึงดูเหมือนจะเกลียดกระหม่อม” อีกฝ่ำยเอ่ย

เศร้ำๆ

“จะเป็นไปได้อย่ำงไร” พระปิตุลำออกจะดูแลอีกฝ่ำยเป็น

อย่ำงดี ส�ำหรับเขำเองก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
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“จริงๆ พ่ะย่ะค่ะ ช่วงนี้พี่หนึ่งต�ำลึงเอะอะก็ดุกระหม่อม…” 

พูดไป น�้ำเสียงก็แปร่งปร่ำ ซ�้ำหน่วยตำยังแดงระเรื่อ

ลิน่เส้ำเยวยีนเหน็อำกำรน้ันกร็บีปลอบใจทนัท ี“เจ้ำอย่ำคดิ

เลอะเทอะ ตำมที่เจิ้นเห็น หำกเป็นคนที่พระปิตุลำไม่ใส่ใจ เกรง

ว่ำเขำคงไม่แม้แต่จะเหลือบมองด้วยซ�้ำไป หำกเขำยังดุเจ้ำ แสดง

ว่ำอย่ำงน้อยเขำก็ยังใส่ใจเจ้ำอยู่”

“อย่ำงนั้นหรือพ่ะย่ะค่ะ”

ลิ่นเส้ำเยวียนกลั้นหัวเรำะไม่อยู่ “ค�ำพูดเหล่ำน้ีเจ้ำเป็นคน

บอกกับเจิ้นเองไม่ใช่หรือไร”

“กจ็รงิ แต่หมูน้ี่พ่ีหน่ึงต�ำลงึดมุำกจรงิๆ ตวำดกระหม่อมเป็น

ประจ�ำ” พูดแล้วก็ให้น้อยเน้ือต�่ำใจนัก เสียงของเด็กหนุ่มสะอึก

สะอื้น เขำพยำยำมจะกลั้นน�้ำตำไม่ให้ไหลลงมำ

“จื่อเจิง…” พอมองอีกฝ่ำยสะกดกลั้นควำมเจ็บปวดนั้นเอำ

ไว้ ลิ่นเส้ำเยวียนก็รู้สึกฝืดเฝื่อนไปทั้งหัวใจ อยำกปลอบโยนก็ไม่รู้

ว่ำจะเริ่มจำกตรงไหนดี เขำไม่รู้ถึงปมปัญหำด้วยซ�้ำไป เพรำะเหตุ

นี้จึงไม่รู้ว่ำควรจะต้องแก้ไขเช่นไร

ลิ่นเส้ำเยวียนหลุบตำลงแล้วครุ่นคิดอยู่เป็นครู่ จื่อเจิงล่วง

เกินอะไรพระปิตุลำ พำนคิดไปจนใจลอย แล้วจู่ๆ ก็ได้ยินเสียง

เคล่ือนไหวด้ำนหลัง ก่อนตำมมำด้วยเสียงฮือฮำ เขำหันไปตำม 

ต้นเสียงนั้น ขุนนำงน้อยใหญ่ที่มำรวมตัวกันอยู่ในศำลำด้ำนนอก

สนำมประลองยุทธ์ ยำมนี้พำกันเผ่นกระเจิงไปคนละทิศละทำง 

ขณะที่กระบี่จื่อซำเล่มนั้นก็พุ่งเข้ำไปปักอยู่ตรงขั้นบันไดศำลำเสีย

แล้ว

พอหนักลบัไปกเ็หน็ว่ำในมอืของพระปิตลุำว่ำงเปล่ำ ใบหน้ำ
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เปื้อนยิ้มที่ปรำดมองคนในศำลำนั้นทั้งเย็นชำและเจ้ำเล่ห์

พระปิตุลำจงใจ…เพรำะเหตุใดกัน

“เอำละ พักก่อน” ลิ่นจ้งซวินเดินเข้ำมำพร้อมกับรอยยิ้ม 

เบิกบำน เป็นควำมส�ำรำญใจหลังจำกได้ปั่นหัวผู้อื่น

“ท่ำนพ่อ ข้ำยงัอยำกฝึกท่ำนัง่ม้ำต่อ รอให้ข้ำใช้กระบวนท่ำ

ได้ม่ันคงแล้ว ท่ำนต้องสอนเพลงกระบีข้่ำนะ” ทงัหรงเอ่ยขึน้อย่ำง

ร้อนใจ

“เจ้ำลูกคนนี้ ใจใหญ่นัก ทั้งขี่ม้ำทั้งฝึกวรยุทธ์ ตอนนี้ก็ยังจะ

เรียนเพลงกระบี่อีก จะโลภเกินไปแล้วกระมัง” ลิ่นจ้งซวินออกแรง

ขยี้มือไปบนศีรษะอีกฝ่ำย

“หำใช่เสียหน่อย ข้ำจะค่อยๆ เรียนเป็นขั้นเป็นตอน เรียน

ทุกควำมสำมำรถของท่ำนพ่อ”

“โอ้อวดโดยไร้ซึ่งควำมละอำย”

“ท่ำนอ๋อง รูปร่ำงของทังหรงน้ันเหมำะกับกำรฝึกพลังยุทธ์

ทีเดียว” ซ่ำนเอ้อหลีที่เดินตำมมำข้ำงหลังแสดงควำมเห็นออกมำ

“อย่ำงนั้นหรือ”

“ตำมควำมเห็นข้ำ จื่อเจิงเองก็ไม่เลว”

“เช่นนั้นหรือ” น�้ำเสียงนั้นเย็นชำ

ถังจื่อเจิงหลุบตำลง หน่วยตำเริ่มแดงระเรื่อ

ลิ่นเส้ำเยวียนมองเห็นเหตุกำรณ์นั้น แม้ว่ำจะร้อนใจแทน 

ทว่ำก็จนปัญญำจะท�ำเช่นไรได้

พอหมดเวลำฝึก หลงัจำกลิน่จ้งซวนิและบตุรชำยจำกไปแล้ว 

ลิน่เส้ำเยวยีนกย็งัอยูภ่ำยในต�ำหนักอว้ีเสยีนท่ีว่ำงเปล่ำเพยีงล�ำพงั 

เรื่องท่ีนึกถึงในตอนน้ีก็มีแต่ภำพของถังจื่อเจิงที่ดวงตำแดงก�่ำ 
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ครุ่นคิดอยู่อย่ำงนั้นจนไม่มีแก่ใจจะฟังวิชำจำกฉู่เหวย

ลิน่เส้ำเยวยีนเดนิกลบัไปกลบัมำอยูใ่นต�ำหนกัอนักว้ำงใหญ่ 

มีเพียงเสียงสะท้อนจำกตัวเองเท่ำนั้นที่อยู่เป็นเพื่อนเขำ

“ฝ่ำบำท ถึงเวลำเสวยพระกระยำหำรแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

“ดึกขนำดนั้นแล้วหรือ” ลิ่นเส้ำเยวียนอุทำนอย่ำงตกใจ

ฝูจื้อเห็นฮ่องเต้พระองค์น้อยมีเรื่องกลัดกลุ้มพระทัยก็อด

ถำมไม่ได้ “ฝ่ำบำทมีเรื่องใดกังวลพระทัยหรือ”

“เจิน้…” เขำยัง้ปำกเอำไว้อย่ำงรวดเรว็ จะบอกว่ำกงัวลเรือ่ง

ของจื่อเจิงก็คงไม่ได้กระมัง พอใคร่ครวญอยู่ครู่ ลิ่นเส้ำเยวียนก็

เอ่ยออกมำอย่ำงเกรงๆ ว่ำ “ฝูจื้อ ถ้ำเจิ้นอยำกไปจวนพระปิตุลำ

ได้หรือไม่”

เขำเอำแต่คิดถึงเรื่องของจื่อเจิง อีกประกำร...เขำไม่อยำก

กินอำหำรค�่ำในวังหลวงเพียงล�ำพังด้วย เขำรู้สึกเดียวดำยมำก

จริงๆ

“เหตใุดจะไม่ได้เล่ำ กระหม่อมจะให้คนเตรยีมรถม้ำเดีย๋วนี”้ 

ฮ่องเต้พระองค์น้อยทีท่รงปฏิบตัตินอยูใ่นกรอบในเกณฑ์อยูเ่สมอ

ดเูหมอืนจะมคีวำมคดิเป็นของตวัเองแล้ว แต่ไม่ว่ำจะทรงท�ำสิง่ใด 

เขำก็พร้อมจะสนับสนุนเต็มที่

ลิ่นเส้ำเยวียนพอใจเป็นยิ่งนัก

ใครจะคาดคดิว่า พอมาเยอืนถงึจวนของพระปิตลุา เขา

จงึเพิง่นกึได้ว่ำพระปิตลุำกบัพระปิตลุำนยัีงมิได้สมรสกนัอย่ำงเป็น

ทำงกำร ดังนั้นลิ่นเส้ำเยวียนจึงออกรำชโองกำรพระรำชทำนงำน

สมรสให้แก่ทั้งคู่ ทั้งยังก�ำหนดวันมงคลให้เสร็จสรรพ
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เวลำนั้นหำกใครมำเห็นสีหน้ำของพระปิตุลำก็ย่อมรู้ว่ำอีก

ฝ่ำยเบิกบำนใจแทบจะโบยบินขึ้นสู่สวรรค์

งำนฉลองมงคลสมรสจดัขึน้ในคนืเจด็ค�ำ่ ซึง่ตรงกบัวนัเสดจ็

สวรรคตของฮ่องเต้พระองค์ก่อน งำนมงคลจัดในคฤหำสน์ของ 

ล่ินจ้งซวิน เดิมทคีดิจะหำโอกำสสนทนำกบัจือ่เจงิเป็นกำรส่วนตวั 

ใครจะคิดว่ำพระปิตุลำนีกลับมองออกว่ำเหตุใดพักนี้พระปิตุลำ 

ถึงมีท่ำทีเฉยชำกับจื่อเจิง ดังน้ันนำงจึงวำงแผนกำรและขอควำม 

ร่วมมือจำกจือ่เจงิ หลงัจำกพระปิตลุำเข้ำห้องหอไปแล้ว เขำกอ็อก 

ตำมหำจื่อเจิง

“ฝ่ำบำท กระหม่อมขอขอบพระทัยฝ่ำบำท” ถังจื่อเจิงเอ่ย

ขึ้นพร้อมกับน�้ำตำแห่งควำมดีใจ ขณะเดียวกันก็กอดเขำไว้แน่น

ลิ่นเส้ำเยวียนชะงักไป น้อยครั้งนักที่เขำจะใกล้ชิดกับใคร 

เช่นนี้ แต่พออีกฝ่ำยเป็นถังจื่อเจิง เขำกลับชอบควำมรู้สึกนั้นและ

โอบกอดอีกฝ่ำยกลับแน่นๆ 

“หำใช่ควำมชอบของข้ำไม่ มใิช่แผนของพระปิตุลำนีหรอืไร” 

แม้เขำจะไม่รูว่้ำแผนกำรเป็นเช่นไร แต่เหน็จือ่เจงิมคีวำมสขุแบบนี้ 

ก็หมำยควำมว่ำแผนกำรของพระปิตุลำนีนั้นได้ผล

“แต่เพรำะฝ่ำบำทพระรำชทำนงำนสมรส กระหม่อมรู้ว่ำพี่

หนึ่งต�ำลึง…ไม่ใช่สิ ท่ำนพ่อ ท่ำนพ่ออยำกจะแต่งงำนกับท่ำนแม่

มำตลอด แต่ท่ำนแม่ไม่ยอมตอบตกลง ท่ีท่ำนพ่อเมินเฉยใส่

กระหม่อมก็เพรำะกระหม่อมไม่ยอมเปลี่ยนค�ำเรียกสักที ท�ำให้

ท่ำนพ่อคดิว่ำกระหม่อมไม่อยำกให้เขำเป็นท่ำนพ่อของกระหม่อม 

และท่ำนแม่ก็ไม่ยอมตอบตกลงเพรำะสำเหตุนี้”

“ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เอง” ลิ่นเส้ำเยวียนหัวเรำะ ก่อนจะรู้สึก
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ว่ำบรเิวณไหล่เปียกช้ืน เจ้ำตวักท็ัง้ขนัและเอน็ดไูปในครำวเดยีวกนั 

“ถ้ำอย่ำงนัน้เมือ่ครูเ่จ้ำเปิดใจคยุเรือ่งน้ีกบัพระปิตลุำอย่ำงนัน้หรอื”

“อืม ท่ำนพ่อบอกว่ำมองกระหม่อมเหมือนบุตรแท้ๆ… 

ฝ่ำบำท กระหม่อมเป็นเดก็ก�ำพร้ำมำนำน ในทีส่ดุวนันีก้ม็ท่ีำนพ่อ

ท่ำนแม่เป็นของตวัเองเสยีท”ี พูดไปน�ำ้ตำกไ็หลแหมะๆ อย่ำงห้ำม

ไม่อยู่

ลิ่นเส้ำเยวียนตบหลังอีกฝ่ำยเบำๆ “แบบนี้ก็ดีแล้ว…เจิ้นก็

เป็นเด็กก�ำพร้ำ เจิ้นเข้ำใจควำมรู้สึกของเจ้ำ”

ถังจ่ือเจงิชะงกั กลวัว่ำค�ำพดูไม่ทนัระวงัของตวัเองจะท�ำร้ำย

อีกฝ่ำยเข้ำ เขำเลยรีบแก้ตัวว่ำ “ฝ่ำบำท กระหม่อม...”

“ไม่เป็นไร ตอนนี้เจิ้นมีพระปิตุลำ มีเจ้ำ มีทังเสี่ยน ทังหรง 

และเสีย่วเป่ำ พวกเรำเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั หำกเจ้ำมีอะไร

ก็บอกเจ้ินได้ เจิน้เป็นพีใ่หญ่ของเจ้ำ” เขำโตกว่ำจือ่เจงิหนึง่ปี ฉะนัน้

เขำก็ต้องเป็นพี่ใหญ่ 

“แต่ว่ำ ท่ำนแม่บอกว่ำไม่ให้กระหม่อมกับทังเสี่ยนและ 

ทังหรงเข้ำสูพ่ระรำชพงศำวล ีเพรำะนำงต้องกำรให้พวกเรำจ�ำสกลุ

ของตวัเอง ไม่ให้พวกเรำลมืตวั ส่วนเสีย่วเป่ำ พวกเรำไม่รูว่้ำเขำแซ่

อะไร เพรำะแบบนี้เสี่ยวเป่ำจึงต้องใช้แซ่ลิ่นและเข้ำสู่พระรำชพง-

ศำวลี กระหม่อม…”

“มอีะไรแตกต่ำงกนัเล่ำ ไม่ว่ำเจ้ำจะเป็นลกูบญุธรรมของพระ

ปิตุลำหรือไม่ ไม่ว่ำชื่อของเจ้ำจะอยู่ในพระรำชพงศำวลีหรือไม่ 

ส�ำหรับเจิ้นแล้ว เจ้ำคือน้องชำยของเจิ้น”

ถังจื่อเจิงหัวเรำะเฝื่อน น�้ำตำไหลรินอีกครั้ง “กระหม่อม…

เป็นพี่ใหญ่มำนำน ตอนนี้กระหม่อมมีพี่ใหญ่แล้ว” ใช่ว่ำเขำไม่
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อยำกท�ำหน้ำที่เป็นพี่ใหญ่ แต่บำงครั้งเขำก็หวังว่ำตนเองจะมีใคร

ให้พึ่งพำเหมือนกัน

หยดน�้ำตำที่หลั่งรินลงมำจำกดวงตำกลมโตกระจ่ำงใส 

ดูรำวกับแสงจันทร์ผ่องอ�ำไพ ท�ำให้ลิ่นเส้ำเยวียนเกิดควำมรู้สึก 

ว่ำอยำกจะจุมพิตดวงตำคู่นั้น ทว่ำสิ่งที่เขำท�ำก็เพียงแค่โอบกอด

อีกฝ่ำยเอำไว้แน่นๆ เท่ำนั้นเอง 

“หำกมีสิ่งใดเจ้ำบอกเจิ้นได้ทุกเรื่อง” เขำพึมพ�ำเสียงแหบ

พร่ำ

น่ำปวดใจนัก ควำมรู้สึกปวดใจที่ไม่อำจเอื้อนเอ่ยออกมำ

เป็นค�ำพูดแผ่ลำมไปทั่วทั้งช่องอกของเขำ

เขำอยำกให้อีกฝ่ำยอยู่เคียงข้ำง เขำอยำกจะบอกกับพระ

ปิตุลำ พระปิตุลำมีลูกบุญธรรมถึงสี่คน แบ่งมำให้เขำสักคนเถอะ 

วังหลวงกว้ำงใหญ่เกินไป เขำไม่อยำกมีเพียงเงำเป็นเพื่อนคู่กำย

เท่ำนั้น

คิดไม่ถึงว่าผ่านไปเพียงไม่กี่วัน ลิ่นจ้งซวินก็กลับมา

ปรำกฏตัวในท้องพระโรงว่ำรำชกำรเช้ำอีกครั้ง ทว่ำลิ่นเส้ำเยวียน

ยังไม่ทันได้เอ่ยเรื่องที่คิดกับลิ่นจ้งซวิน...

“ระยะเวลำไว้อำลัยสิ้นสุดลงแล้ว กระหม่อมเห็นว่ำฝ่ำบำท

ควรเตรียมพระองค์ส�ำหรับพระรำชพิธีรำชำภิเษกสมรส” ฉู่เหวย

เอ่ยขึ้นในฐำนะตัวแทนของขุนนำงทั้งหลำย

ตอนนี้เองที่ลิ่นเส้ำเยวียนถึงนึกขึ้นมำได้ว่ำตนเองเคยหม้ัน

หมำยเอำไว้กับบุตรีของสกุลหนึ่ง จังหวะที่ก�ำลังจะเอ่ยก็ได้ยิน 

ฉู่เหวยกล่ำวขึ้นอีกครั้งว่ำ “กระหม่อมคิดว่ำ กำรคัดเลือกฮองเฮำ
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ควรต้องรอบคอบให้มำก เฟ้นหำผู้ทีส่ำมำรถเป็นมำรดำของแผ่นดนิ 

และดูแลวังหลังได้”

“ไท่ฟู่ แต่เจิ้น...”

“ฝ่ำบำท กระหม่อมเตรียมรำยชื่อไว้แล้ว ขอพระองค์ทรง

เลือกจำกรำยชื่อเหล่ำนี้” ฉู่เหวยตัดบทฉับ ก่อนจะยื่นรำยชื่อที่ว่ำ

ให้แก่ฝูจื้อ 

ล่ินเส้ำเยวยีนกลบัไม่ได้ยืน่มอืไปรบั “หรอืว่ำไท่ฟูล่มืไปแล้ว 

เมื่อครั้งที่อยู่เมืองซูอิ่ง เจิ้นได้หมั้นหมำยไว้กับบุตรีสกุลซุน บัดนี้

หำกเจิ้นต้องรำชำภิเษกสมรส คนที่เจิ้นจะแต่งด้วยก็ต้องเป็นบุตรี

สกุลซุน” กำรหมั้นหมำยในครั้งนั้นไท่ฟู่ก็เป็นคนจัดกำรแทนเขำ  

อกีฝ่ำยเป็นบตุรของผูบ้ญัชำกำรซนุ ผูบ้ญัชำกำรทหำรเมอืงกุน่โจว 

ไฉนไท่ฟู่ถึงให้เขำเลือกหญิงอื่นอีก

สกลุซนุ? เสยีงจ้อกแจ้กดงัขึน้ในท้องพระโรงทันที ทุกคนพำ

กันคำดเดำไปว่ำสกุลซุนที่ฝ่ำบำทตรัสถึงนั้นคือสกุลซุนใดกันแน่

“ฝ่ำบำท” ฉู่เหวยสีหน้ำทะมึนลง ไม่อยำกจะเชื่อว่ำฝ่ำบำท

จะทรงคัดค้ำนออกมำต่อหน้ำขุนนำงมำกมำยเช่นนี้

“ไท่ฟู ่กำรตดัสนิใจของเจ้ินย่อมไม่เปลีย่นแปลง เกบ็รำยชือ่

พวกนีไ้ปเถดิ” จะละทิง้กำรหมัน้หมำยทีเ่คยตกลงเอำไว้ในครำนัน้

เพยีงเพรำะสถำนะทีเ่ปลีย่นไปของเขำไม่ได้ ไม่เช่นน้ันบุตรสีกลุซนุ

จะท�ำเช่นไรกันเล่ำ

ฉู่เหวยปั้นหน้ำขรึมและไม่เอ่ยค�ำใดอีก ลิ่นจ้งซวินกลับเป็น

ฝ่ำยที่มองประเมินฮ่องเต้พระองค์น้อยด้วยท่ำทำงสนใจยิ่งนัก

หลงัออกว่ำรำชกำรเช้ำ ฉู่เหวยกข็อเข้ำเฝ้ำลิน่เส้ำเยวยีนเพือ่

แจกแจงรำยละเอียดของบรรดำสตรีที่เข้ำรับคัดเลือกเป็นองค์
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ฮองเฮำและพระสนมทั้งสี่อย่ำงละเอียดลออ แต่เขำคิดไม่ถึงว่ำ 

ลิ่นจ้งซวินจะชิงตัดหน้ำด้วยกำรเดินทำงมำยังห้องทรงพระอักษร

เสียก่อน 

“พระปิตุลำมำได้อย่ำงไร” ทันทีที่ทรุดตัวลงน่ังก็ได้ยินขันที

รำยงำนว่ำลิ่นจ้งซวินมำขอเข้ำพบ ลิ่นเส้ำเยวียนคลี่ยิ้มกว้ำง เขำ

ก�ำลงัอยำกจะสนทนำแลกเปลีย่นควำมเหน็กบัพระปิตลุำอยูพ่อดี

ลิ่นจ้งซวินเองก็ไม่พูดพร�่ำให้มำกควำม เขำเอ่ยเข้ำประเด็น

ทันทีว่ำ “ฝ่ำบำท ไม่ทอดพระเนตรรำยชือ่สตรวียัเดยีวกนัคนอืน่ๆ 

สักหน่อยเล่ำ” หำกเขำดูไม่ผิดละก็ รำยช่ือนั้นน่ำจะยังอยู่ในมือ

อำฝู

ลิ่นเส้ำเยวียนมองอีกฝ่ำยอย่ำงแปลกใจ หลังจำกนิ่งไปครู่ก็

หยั่งเชิงถำมว่ำ “พระปิตุลำคิดว่ำเจิ้นควรท�ำเช่นนั้นหรือ”

“เรื่องนี้ฝ่ำบำทไม่ควรถำมกระหม่อม แต่ควรถำมพระองค์

เองว่ำคิดจะท�ำเช่นไร อีกอย่ำง...ฝ่ำบำทก็ทรงไว้ทุกข์ให้แก่ฮ่องเต้

พระองค์ก่อนเป็นเวลำหน่ึงปีเท่ำน้ัน ฝ่ำบำทจะทรงตรองดูอีกสัก

นิดก็ได้” โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่อยู่ในรำชสกุลจะไว้ทุกข์เป็นระยะเวลำ

ยี่สิบเจ็ดเดือน แต่ขอเพียงไว้ทุกข์ครบหนึ่งปี หำกจะทรงแต่งตั้ง

ฮองเฮำและพระสนมก็ย่อมไม่เป็นปัญหำอันใด ไม่น่ำแปลกใจที ่

ฉู ่เหวยจะรีบร้อนใช้ต�ำแหน่งในวังหลังนี้เพื่อดึงบรรดำขุนนำง 

ทั้งหลำยมำเป็นพวก

เฮอะ! ไม่คดิบ้ำงว่ำปีนีฝ่้ำบำทเพ่ิงจะมพีระชนมพรรษำเพยีง

สิบส่ีพรรษำเท่ำน้ัน ร้อนใจอะไรปำนน้ี ตะกรุมตะกรำมในผล

ประโยชน์เสียเหลือเกิน

“เจิ้นคิดว่ำเรื่องกำรแต่งงำนที่ตกลงไว้ในครำนั้นก็ย่อมต้อง
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ปฏิบัติตำมค�ำสัตย์สัญญำ ไม่เช่นนั้นหำกยกเลิกกำรแต่งงำน บุตรี

ของสกุลซุนจะท�ำเช่นไรเล่ำ” จำรตีในยคุนีเ้คร่งครดักบัอสิตรยีิง่นกั 

ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด หำกถูกถอนหมั้นแล้วไซร้ ก็เท่ำกับว่ำแปด

เป้ือนมลทนิ หำกคดิจะแต่งงำนใหม่อกีคร้ังกห็ำใช่เรือ่งง่ำยไม่ “อีก

อย่ำง...หำกท�ำเช่นนั้นจริง เกรงว่ำเจิ้นคงต้องถูกตรำหน้ำว่ำ

อกตัญญูและไร้คุณธรรมได้”

ลิ่นจ้งซวินพยักหน้ำนิดๆ เห็นด้วยกับควำมคิดของอีกฝ่ำย 

“หำกฝ่ำบำททรงยืนยันว่ำจะแต่งกับบุตรีของผู้บัญชำกำรซุนจริง 

ถ้ำเช่นนั้นก็ส่งคนไปพิทักษ์นำงลับๆ เถอะพ่ะย่ะค่ะ หรือไม่ก็รับ

ตัวนำงมำเมืองหลวงให้เร็วขึ้น หำกกระหม่อมจ�ำไม่ผิดละก็ คนใน

สกุลฝั่งมำรดำนำงเป็นขุนนำงในวังหลำยคน แม้ว่ำจะเป็นแค่

ต�ำแหน่งกระจ้อยร่อยเท่ำเม็ดงำเม็ดถั่วก็เถอะ”

ลิ่นเส้ำเยวียนออกจะแปลกใจอยู่ไม่น้อยท่ีพระปิตุลำทรำบ

ประวตัเิบือ้งหลงัของขนุนำงในรำชส�ำนกัอย่ำงละเอียดยิบถงึเพยีง

นี ้แต่ทีน่่ำแปลกมำกทีส่ดุกค็อื “เพรำะเหตใุดถงึต้องส่งคนไปพทิกัษ์

นำงลับๆ ด้วย”

“เพรำะเหตุใด?” ลิ่นจ้งซวินหัวเรำะ มองฝูจื้อที่อยู่ด้ำนหลัง 

ก่อนจะหันกลับมำมองเขำอีกครั้ง “ฝ่ำบำทลองตรองดูเองเถิด 

กระหม่อมทูลลำก่อน”

ล่ินเส้ำเยวยีนมองแผ่นหลงัทีล่บัไปของอกีฝ่ำย จู่ๆ  กเ็หมอืน

จะตระหนักบำงสิ่งขึ้นมำได้ สีหน้ำของเขำรำวกับไม่อำจเชื่อได้

นี่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่ ไฉนตั้งแต่ที่เขำประทับอยู่บน

บลัลงัก์มงักรกร็ูส้กึว่ำสิง่ทีม่องเหน็และเรือ่งรำวท่ีเคยได้ยินในอดตี

นั้นแตกต่ำงไปจำกในตอนนี้อย่ำงสิ้นเชิง ไท่ฟู่ของเขำไฉนจึงได้
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ฉกฉวยอ�ำนำจจำกวังหลังเพื่อท�ำเรื่องเลวทรำมต�่ำช้ำเช่นนี้?

สมัยที่ยังอยู่ในต�ำหนักชิ่งอ๋อง เสด็จพ่อของเขำก็รับพระ

ชำยำรองและอนุเข้ำจวน หลงัจำกเสดจ็แม่เสยีไปแล้ว บรรดำพระ

ชำยำรองและอนุเหล่ำน้ันก็เริ่มใช้ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวช่วยเหลือ

คนในสกุลให้ได้รับต�ำแหน่งขุนนำง จนเป็นเหตุให้ต�ำหนักช่ิงอ๋อง

เสือ่มลง สดุท้ำยเป็นไท่ฟู่ทีต้่องออกหน้ำจดักำรเอง ทัง้ยงัว่ำกล่ำว

ตักเตือนเสด็จพ่อยกใหญ่

ไท่ฟู่ที่เคยเปี่ยมด้วยคุณธรรมผู้นั้นเปลี่ยนไปแล้วอย่ำงนั้น

หรือ

“…ฝูกงกง” หลังจำกน่ิงงันไปพักใหญ่ ลิ่นเส้ำเยวียนถึงได้

เอ่ยเสียงแหบพร่ำ

“กระหม่อมอยู่นี่” จำกมุมที่ยืนอยู่ ฝูจื้อมองเห็นสีหน้ำที่

เปลี่ยนไปของอีกฝ่ำย เจ้ำตัวก็เบิกบำนใจขึ้นมำจนเกือบจะรับค�ำ

แทบไม่ทัน

“เจิ้นขอดูรำยชื่อที่ฉู่ไท่ฟู่น�ำมำ”

ฝูจื้อรีบหยิบรำยชื่อออกมำจำกแขนเสื้อ ก่อนจะกำงลงบน

โต๊ะทรงพระอักษร

ลิ่นเส้ำเยวียนกวำดตำมอง สตรีที่อยู่ในรำยชื่อนี้ล้วนแต่มี

สถำนะและชำติตระกูลสูงส่ง แม้แต่หลำนสำวของฉู่ไท่ฟู ่ก็ยัง

ปรำกฏอยู่ในรำยช่ือเช่นเดียวกัน เรื่องน้ีท�ำให้เขำรู้สึกผิดหวังเป็น

ยิ่งนัก

ต่อให้เขำจะไร้สำมำรถเพียงใด แต่ก็ย่อมรู้ว่ำต�ำแหน่งในวัง

หลังย่อมเกี่ยวพันไปถึงควำมเป็นไปภำยในรำชส�ำนัก ในเมื่อไท่ฟู่

มีไพ่ส�ำคัญอยู่ในมือแล้วแท้ๆ เหตุไฉนยังจะต้องปูทำงเพิ่มให้
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ตนเองอกีเล่ำ เพ่ิงจะเข้ำวงัหลวงมำได้ไม่เท่ำไร ควำมละโมบกเ็กำะ

กุมหัวใจเสียแล้วหรือ

“ถ้ำเจิ้นต้องกำรไว้ทุกข์ยี่สิบเจ็ดเดือนก็น่ำจะได้กระมัง”

“ย่อมได้อยูแ่ล้วพ่ะย่ะค่ะ ฝ่ำบำททรงเป็นแบบอย่ำงทีด่ขีอง

ปวงชน ประชำรำษฎร์ย่อมยึดหลักปฏิบัติตำม ใครเล่ำจะบอกว่ำ

ไม่ได้”

“ถ้ำเช่นนั้นก็แจ้งกับกรมพิธี…”

“ฝ่ำบำท ใต้เท้ำฉู่ขอเข้ำเฝ้ำ” เสยีงรำยงำนของขนัททีีอ่ยูน่อก

ต�ำหนักขัดจังหวะของเขำขึ้นมำ

ลิ่นเส้ำเยวียนหลุบตำลงพลำงใคร่ครวญ จำกนั้นก็เอ่ยว่ำ 

“ให้เขำเข้ำมำ”

ไม่นำน ฉู่เหวยก็ก้ำวเข้ำมำในห้องทรงพระอักษร ก่อนจะ

คุกเข่ำลงแล้วขอประทำนอภัยโทษ “ฝ่ำบำท กระหม่อมผิดไปแล้ว 

กระหม่อมละอำยใจยิ่งนัก ขอฝ่ำบำทประทำนอภัย”

ลิ่นเส้ำเยวียนเห็นท่ำทำงเช่นนั้นของอีกฝ่ำยก็รีบเข้ำไป

ประคองขึ้นมำ “ไท่ฟู่ผิดด้วยเรื่องใดกัน รีบลุกขึ้นเถอะ” ฉู่เหวย

เปรียบเสมือนครูบำอำจำรย์และพี่ชำยคนโตของเขำ ใกล้ชิดกัน

ประหนึง่คนในครอบครวั เป็นฉูเ่หวยผูน้ีท้ีส่อนให้เขำอ่ำนเขยีนคดั

อกัษรทลีะขีดๆ อบรมสัง่สอนให้ควำมรู ้ค�ำพดูทกุค�ำเขำยงัคงจดจ�ำ

ได้เป็นอย่ำงดี เขำไม่เชื่ออย่ำงเด็ดขำดว่ำเพียงแค่สถำนะของ 

อีกฝ่ำยเปลี่ยนไป ควำมคิดก็จะแปรเปลี่ยนตำมไปด้วย

“ฝ่ำบำท เป็นเพรำะกระหม่อมร้อนใจเกนิไป ไม่ควรหยบิยก

เรื่องพระรำชพิธีรำชำภิเษกสมรสมำพูดในท้องพระโรงโดยท่ียัง 

ไม่ได้หำรอืกบัฝ่ำบำทเสยีก่อน” ฉู่เหวยเอ่ยด้วยสหีน้ำเสยีอกเสยีใจ
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ลิ่นเส้ำเยวียนลอบผ่อนลมหำยใจออกมำ จำกนั้นก็ดึงอีก

ฝ่ำยให้ลุกขึ้น “ไท่ฟู่ร้อนใจเรื่องใด”

“ฝ่ำบำทหำได้ทรงรูเ้รือ่งรำวอนัใดไม่ ฝ่ำบำทยังพระเยำว์นัก 

ยำกที่จะสร้ำงพระบำรมีและควำมน่ำเชื่อถือขึ้นมำได้ แต่พระองค์

สำมำรถสำนสมัพนัธ์กบับรรดำขนุนำงน้อยใหญ่ได้ด้วยกำรอภเิษก

สมรส กระหม่อมร้อนใจถึงได้ท�ำกำรบุ่มบ่ำม ขอฝ่ำบำทประทำน

อภัย” ฉู่เหวยขอพระรำชทำนอภัยโทษด้วยสีหน้ำโศกสลด ก่อน

ท�ำท่ำจะทรุดตัวลงคุกเข่ำอีกครั้ง

ฝจูือ้ปรำยตำมองด้วยสหีน้ำเรยีบเฉย รอยยิม้หยนัผดุขึน้ใน

ใจ ถือเสียว่ำดูละครน�้ำเน่ำไปก็แล้วกัน ก่อนจะมองไปยังลิ่นเส้ำ- 

เยวียนอีกครั้ง แล้วอดถอนใจยำวออกมำไม่ได้ เฮ้อ! ถึงอย่ำงไร 

ก็ยังเด็กนัก จะหวังอะไรได้มำกมำยกันเล่ำ ไม่เอำแต่หลบอยู่ใน

ซอกมุมต�ำหนักด้วยควำมหวำดระแวงก็นับว่ำดีมำกแล้ว

“ไท่ฟู่เพียงแค่ร้อนใจไปก็เท่ำนั้น เจิ้นหำได้น�ำมำใส่ใจไม่”  

ลิ่นเส้ำเยวียนเอ่ยปลอบด้วยรอยยิ้มที่ปรำกฏอยู่มุมปำก

“ขอบพระทัยฝ่ำบำท” ฉู่เหวยแสร้งถอนใจออกมำอย่ำงโล่ง

อก เขำนิง่ไปครู่ ก่อนจะเอ่ยขึน้ว่ำ “แต่...เรือ่งพระรำชพธิรีำชำภเิษก

สมรสของฝ่ำบำทเล่ำ...”

“ไท่ฟู่ เจิ้นตัดสินใจแล้วว่ำจะไว้ทุกข์เป็นเวลำยี่สิบเจ็ดเดือน 

รอให้เจิน้ออกจำกไว้ทกุข์เมือ่ใดกค่็อยว่ำกนัอกีทแีล้วกนั” ลิน่เส้ำ-

เยวียนเห็นแววขุ่นขึ้งที่ผุดวำบขึ้นในสีหน้ำของฉู่เหวยก่อนจะหำย

ไปอย่ำงรวดเร็ว รอยยิ้มที่มุมปำกก็พลอยหุบลงด้วย

“ฝ่ำบำททรงกตัญญูยิ่งนัก ควรเป็นเช่นนั้นแล้ว แต่

กระหม่อมคิดว่ำหำกเตรียมกำรไว้ก่อนก็ใช่ว่ำจะท�ำไม่ได้นะพ่ะย่ะ
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ค่ะ ถงึเวลำนัน้จะได้คดัเลอืกองค์ฮองเฮำและพระสนมทัง้สีไ่ด้อย่ำง

ทันท่วงที ถ้ำเป็นเช่นนี้...”

“ไท่ฟู ่เจิน้ไม่เคยได้ยนิว่ำมจีกัรพรรดอิงค์ใดในประวตัศิำสตร์

ที่จะสถำปนำองค์ฮองเฮำและพระสนมทั้งสี่พร้อมกันในพระรำช

พิธีรำชำภิเษกสมรส” ลิ่นเส้ำเยวียนยังคงยิ้มอยู่เช่นนั้น ทว่ำในใจ

กลับผิดหวังยิ่งนัก “ไท่ฟู่ หลังจำกเจิ้นหม้ันหมำยกับบุตรีสกุลซุน

แล้ว เรื่องนี้ก็ย่อมไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้อีก ขอไท่ฟู่อย่ำได้เกลี้ย

กล่อมเจิ้นอีกเลย”

ฝูจื้อเลิกคิ้วขึ้นนิดๆ นึกนับถือขึ้นในใจไม่น้อย เดิมทีคิดว่ำ

ฮ่องเต้พระองค์น้อยจะถกูคนสนิททีอ่ยูข้่ำงพระวรกำยมำตัง้แต่ยงั

เด็กจูงจมูกไปแล้วเสียอีก แต่นอกจำกจะไม่ได้เป็นเช่นนั้น อีกฝ่ำย

ยังแข็งขืนขึ้นมำเสียด้วย ช่ำงเป็นไม้ดี เป็นฮ่องเต้ที่มีปรีชำชำญ

แท้ๆ

ฉู่เหวยเผยรอยยิ้มเข้ำอกเข้ำใจ ทว่ำก็จนใจอยู่ในทีออกมำ 

“ไฉนฝ่ำบำทถึงทรงคิดว่ำกระหม่อมจะห้ำมปรำมเรื่องกำร

รำชำภเิษกสมรสระหว่ำงฝ่ำบำทกบับตุรสีกลุซนุเล่ำ กระหม่อมเอง

ก็หวังว่ำเหตุกำรณ์จะส�ำเร็จลุล่วงลงด้วยดี แต่ฝ่ำบำทควรจะทรง

ทรำบว่ำวงัหลงัน้ันพัวพันมำถงึรำชส�ำนัก รำชส�ำนกัเองกโ็ยงใยไป

ถงึวงัหลงั ต�ำแหน่งฮองเฮำยกให้แก่บตุรสีกลุซนุได้ แต่พระสนมท้ัง

สี่ต้องคัดสรรอย่ำงละเอียดเหมำะสม เช่นนี้แล้วจึงจะรักษำสมดุล

ในรำชส�ำนักได้ ครำน้ันฮ่องเต้พระองค์ก่อนทรงเมตตำเพียงท่ำน

หญิงหูผูเ้ดียว ท�ำให้ต�ำหนกัอ๋องไม่เป็นสขุและเดอืดร้อนกนัไปหมด 

เรื่องนี้ฝ่ำบำทคงจะทรงจ�ำได้อย่ำงแม่นย�ำดี”

“เจิ้นยังจ�ำได้ว่ำไท่ฟู่ต�ำหนิเสด็จพ่อเพรำะเรื่องนี้ และขอให้



~ พลีกายให้ฮ่องเต้ ~

60

เสด็จพ่อยกเลิกต�ำแหน่งชำยำรองและสนมไปกว่ำครึ่งค่อน” ลิ่น-

เส้ำเยวียนยิ้ม ทว่ำแววตำนั้นกลับเย็นยะเยือก ในเม่ือเป็นเช่นน้ี 

แล้วไฉนถึงยังต้องแสวงหำสนมนำงในมำเพิ่มเพื่อสร้ำงเรื่องปวด

หัววุ่นวำยกันอีกเล่ำ

“เหตผุลกเ็พือ่มใิห้ผูใ้ดได้รบักำรโปรดปรำนแต่เพยีงคนเดยีว 

หำกทรงพระเมตตำอย่ำงถ้วนทั่ว เช่นนั้นแล้วจึงจะเรียกว่ำควำม

ผำสุก” ฉู่เหวยพยำยำมเกลี้ยกล่อมอย่ำงหวังดี 

“เจิ้นเข้ำใจแล้ว รอให้เจิ้นท�ำพิธีรำชำภิเษกสมรสกับฮองเฮำ

เสียก่อนค่อยเลือกวันคัดเลือกนำงสนมก็แล้วกัน” ลิ่นเส้ำเยวียน

นิ่งไปครู่ ก่อนจะพยักหน้ำรับ

“ฝ่ำบำทเข้ำใจในหวัอกของกระหม่อม ต่อให้กระหม่อมต้อง

กลำยเป็นเป้ำให้ผู้อื่นโจมตี กระหม่อมก็ยินยอม”

หลงัจำกนัน้กส็นทนำกนัอีกสองสำมประโยค ฉูเ่หวยกท็ลูลำ 

ลิน่เส้ำเยวยีนยงัประทบัอยูห่ลงัโต๊ะทรงพระอกัษร ไม่เอ่ยอะไรออก

มำแม้แต่ค�ำเดียว

ฝูจื้อลอบมองลิ่นเส้ำเยวียน พยำยำมคำดเดำควำมคิดของ

อกีฝ่ำย สกัพกัถงึได้เอ่ยกลัว้หวัเรำะออกมำ “ฝ่ำบำท ใกล้เวลำแล้ว 

หลงัเสวยพระกระยำหำร พระองค์ยงัต้องฝึกวรยทุธ์กบัลกูบญุธรรม

ของท่ำนอ๋อง วันน้ีดูเหมือนว่ำท่ำนอ๋องตั้งใจว่ำจะให้พระองค์

ประลองกระบี่กับเจ้ำซำลำเปำนะพ่ะย่ะค่ะ”

พอคิดถึงถังจื่อเจิง ลิ่นเส้ำเยวียนก็รู้สึกว่ำควำมอึดอัดคับ

ข้องท่ีปกคลมุหวัใจบรรเทำเบำบำงลงไปไม่น้อย เขำหนักลบัไปยิม้

ให้ฝูจื้อ “อำฝู ไฉนเจ้ำถึงเรียกจื่อเจิงว่ำ ‘ซำลำเปำ’ เล่ำ”

ฝจูือ้ลบูปลำยจมกูตนเอง “เมือ่ครัง้ทีท่่ำนอ๋องตำมขอควำม
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รักพระชำยำ กระหม่อมเองก็ได้มีส่วนช่วยเหลือเล็กน้อย เพรำะ

เหตนุีจ้งึพอจะสนิทสนมกบัเดก็ๆ เหล่ำนัน้อยูบ้่ำง ได้ยนิท่ำนอ๋อง

เรียกเขำว่ำซำลำเปำ กระหม่อมก็เลยเรียกตำมบ้ำง เพรำะควำม

รู้สึกสนิทสนมเท่ำนั้น หำได้เจตนำที่จะไม่เคำรพเลยแม้แต่นิด”

“ซำลำเปำอย่ำงน้ันหรือ” ใบหน้ำของจื่อเจิงยังมีกลิ่นอำย

อย่ำงเด็กน้อย แก้มนุ่มๆ น้ันก็ชวนให้อยำกขบกัดสักค�ำจริงๆ  

นัน่ละ ทว่ำสิง่ทีส่ะดดุตำมำกทีส่ดุเหน็จะเป็นดวงตำกลมโตวำววบั 

คู่นั้น นัยน์ตำขำวกับลูกตำด�ำ กระจ่ำงใสไม่มีสิ่งใดเจือปน 

แค่ได้อยูใ่กล้อีกฝ่ำยกร็ูส้กึเหมอืนกบัปัดเป่ำควำมหวำดหวัน่

และกระสับกระส่ำยที่อยู่ในใจออกไปได้

ถ้ำหำกเขำไม่ต้องเป็นฮ่องเต้ละก็ ไม่รู้ว่ำจะดีแค่ไหนหนอ

ณ สนามประลองยุทธ์

เมฆพยับด�ำทะมึนก่อตัวขึ้นเหนือท้องฟ้ำมืดครึ้ม ระลอก 

ลมหนำวพดัชำยเสือ้ของคนทีอ่ยูบ่รเิวณนัน้พลิว้จนดงัพึบ่พับ่ สอด

ประสำนไปกบัเสยีงกระทบจำกปลำยกระบีจ่นเกดิเป็นท่วงท�ำนอง

ขับขำนตำมธรรมชำติ

“ท่ำนอ๋อง วันน้ีดูเหมือนหิมะจะตกแล้ว จะให้ฝ่ำบำทกับ

เด็กๆ พักหน่อยหรือไม่” หลังจำกมองดูอยู่พักใหญ่ ฝูจื้อก็เดินเข้ำ

มำรำยงำนในศำลำ

“รอให้หิมะตกค่อยว่ำกัน เจ้ำออกไปสั่งคนให้เตรียมฉลอง

พระองค์ส�ำหรับผลัดเปลี่ยนมำ” ลิ่นจ้งซวินจิบชำแล้วโบกมือส่งๆ 

หลังจำกฝูจื้อรับค�ำแล้วผละไป ลิ่นจ้งซวินถึงได้เอ่ยปำกถำมซ่ำน-

เอ้อหลีที่อยู่ข้ำงๆ ว่ำ “ซ่ำนเอ้อหลี เจ้ำคิดว่ำเด็กพวกนี้เป็นเช่นไร
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บ้ำง”

“ผิดจำกที่กระหม่อมคำดไว้มำก หำกไม่รวมเสี่ยวเป่ำที่อำยุ

น้อยที่สุดแล้ว ควำมสำมำรถของจื่อเจิง ทังหรง ทังเสี่ยน รวมถึง

ฝ่ำบำท แทบจะอยู่ในระดับเดียวกันก็ว่ำได้” ซ่ำนเอ้อหลีหรี่ตำลง

นิดๆ ขณะมองดูภำพในสนำมประลองยุทธ์

“ทังหรง เจ้ำเด็กคนนี้เก่งกำจกว่ำที่ข้ำคิดเอำไว้ ฝ่ำบำทเอง

ก็เหนือควำมคำดหมำยของข้ำเช่นกัน” ช่วงนี้ลิ่นเส้ำเยวียนรูปร่ำง

สูงเพรียวขึ้นมำก แต่น่ำเสียดำยที่ยังไม่มีกล้ำมเนื้อสักเท่ำไร อีก

ฝ่ำยไม่เพียงแต่ฝึกฝนวิชำตำมที่เขำก�ำหนดให้เป็นอย่ำงดี ซ�้ำยัง

เจียดเวลำออกมำฝึกฝนด้วยตนเองเช่นนี้ได้ เท่ำนี้ก็เรียกว่ำไม่ง่ำย

แล้ว

หำกเทียบกับเสด็จพี่แล้ว…เขำเองก็สงสัยเหมือนกันว่ำ 

ฝ่ำบำทเป็นพระโอรสแท้ๆ ของเสด็จพี่อย่ำงนั้นหรือ

“นั่นก็เพรำะว่ำ บำงครั้งยำมที่ท่ำนอ๋องกลับจวนไปแล้ว  

ฝ่ำบำทยังทรงขอให้กระหม่อมประมือกับพระองค์ต่อ”

“เจ้ำสู้กับพระองค์จริงๆ หรือไร”

“ประลองกันไม่กี่ครั้งเท่ำนั้น”

“เป็นอย่ำงไรบ้ำง”

“พละก�ำลังน้อยไปนิด แต่ออกกระบวนท่ำได้ค่อนข้ำงดุดัน

และเฉียบคม โดยเฉพำะควำมกล้ำ ในอนำคตจะต้องยอดเยี่ยม

กว่ำนี้และคงสำมำรถเป็นคู่ต่อกรของท่ำนอ๋องได้” หำกขำดซึ่ง

ควำมกล้ำ แม้จะรู้วรยุทธ์ไปก็ไร้ประโยชน์อยู่ดี

“เช่นนั้นหรือ” แววสนอกสนใจผุดวำบขึ้นในดวงตำของ 

ลิ่นจ้งซวิน อยำกจะดูว่ำเขำจะขัดเกลำเจ้ำเด็กพวกนี้ออกมำได้
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อย่ำงไรบ้ำง

ซ่ำนเอ้อหลที�ำท่ำครุน่คดิอยูเ่ป็นครู่ จำกนัน้กเ็อ่ยถำม “ท่ำน

อ๋องให้ลูกบญุธรรมฝึกวรยทุธ์เอำไว้ ท่ำนตัง้ใจว่ำจะให้พวกเขำเข้ำ

วังอย่ำงนั้นหรือ”

“ไม่ พี่เสี่ยวถงไม่ชอบ”

“ถ้ำเช่นนั้น...”

“ชีวิตคนเรำ...ย่อมต้องกันไว้ดีกว่ำแก้ เรียนรู้มำกขึ้นก็ช่วย

ให้ตนเองแข็งแกร่ง ทั้งยังปกป้องตัวเองเอำไว้ได้ ไม่ดีตรงไหนกัน

เล่ำ”

ซ่ำนเอ้อหลดีเูหมอืนจะคดิอะไรบำงอย่ำงขึน้มำได้ เขำหลดุ

ปำกออกมำว่ำ “ระยะน้ีรำชเลขำธิกำรฉู่เคลื่อนไหวอยู่บ่อยครั้ง 

พยำยำมดึงเหล่ำขนุนำงเข้ำพวกไม่หยดุไม่หย่อน ยำมนีเ้ขำกส็ร้ำง

ขุมก�ำลังให้แก่ตนเองได้แล้วด้วย”

“อมื ปล่อยให้เขำสนุกไป” เวลำน้ีเขำหำใช่ฮ่องเต้ไม่ ขอเพยีง

แค่ไม่เดือดร้อนมำถึงตนเอง เขำก็จะไม่สนใจ เขำมีหน้ำที่ดูแลพี่

เสี่ยวถงของเขำให้ดีเท่ำนี้ก็เพียงพอแล้ว

จังหวะที่ซ่ำนเอ้อหลีท�ำท่ำจะเอ่ยอะไรออกมำ หำงตำก็

เหลือบไปเห็นว่ำหิมะเริ่มโปรยปรำยลงมำจำกท้องฟ้ำ เขำผุดลุก

ขึ้นแล้วตะโกนว่ำ “เข้ำไปในศำลำเถอะ ฝูจื้อทูลเชิญฝ่ำบำทเข้ำมำ

เร็ว”

ฝูจื้อมีหรือจะรอให้อีกฝ่ำยสั่งควำม เขำก�ำชับให้นำงก�ำนัล

น�ำตัวเด็กๆ ทั้งห้ำเข้ำมำในศำลำก่อนแล้ว ทั้งยังส่งชำร้อนๆ กับ

ของว่ำงให้ทุกคน

“จื่อเจิง มำชิมนี่” ลิ่นเส้ำเยวียนเดินเข้ำมำในศำลำ พอเห็น
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ขนมเปี๊ยะหัวผักกำดที่วำงเรียงรำยอยู่บนถำดหยกก็รีบกวักมือ

เรียกถังจื่อเจิงทันที

ถังจื่อเจิงมองขนมเปี๊ยะบนถำด มันมีขนำดใหญ่เกือบครึ่ง

ฝ่ำมือ เป็นอำหำรที่เขำไม่เคยเห็นมำก่อน

“นี่คือขนมเปี๊ยะหัวผักกำด เห็นได้ทั่วไปในเมืองซูอิ่ง เจิ้น

คดิถึงรสชำตทิีบ้่ำนเก่ำขึน้มำ เพรำะเหตนุีก้เ็ลยสัง่ให้กรมพระคลงั

หำหัวผักกำดแถบเมืองซูอิ่งส่งเข้ำมำในวังหลวง จำกนั้นก็ให้ห้อง

เครือ่งท�ำเป็นขนมเป๊ียะ แม้ว่ำรสชำตจิะไม่สูท่ี้เมืองซอ่ิูง แต่เจิน้ชิม

แล้วก็พอจะคลำยคดิถงึบ้ำนเก่ำไปได้มำก เจ้ำลองชมิดสู”ิ ลิน่เส้ำ-

เยวียนหยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมำป้อนอีกฝ่ำย

ถงัจือ่เจงิอ้ำปำกกดัไปค�ำอย่ำงไม่เกรงใจ คดิไม่ถงึว่ำไส้น�ำ้แกง

ด้ำนในจะร้อนลวกปำกจนเขำร้องลัน่ออกมำ ก่อนจะรบีกลนืเข้ำไป

ทันที

“อร่อยมำก!” แม้ว่ำจะกดัเรว็ไปหน่อย แล้วกก็ลืนลงคอไวไป

นิด แต่รสชำติหอมหวำนที่ติดลิ้นก็ท�ำให้เขำอดใจไม่ไหว คิดอยำก

จะชิมอีกสักค�ำ

“ต้องอร่อยแน่อยู่แล้ว กัดค�ำเล็กๆ ระวังจะลวกปำก” ลิ่น-

เส้ำเยวียนยังคงป้อนอีกฝ่ำยอยู่อย่ำงนั้น ถึงขั้นใช้ปลำยนิ้วเช็ด

ครำบน�้ำมันที่มุมปำกให้อีกฝ่ำย

ท่ำทำงทีด่เูหมอืนจะเป็นเรือ่งปกตธิรรมดำกลับท�ำให้ล่ินจ้ง-

ซวินเลิกคิ้วขึ้นนิดๆ เขำนั่งเท้ำคำงมองพลำงเอ่ยว่ำ “พี่ซำลำเปำ 

เจ้ำท�ำอะไรน่ะ ให้ฝ่ำบำททรงป้อนเจ้ำเยี่ยงน้ีได้อย่ำงไรกัน อีก

อย่ำง...อย่ำว่ำแต่เป็นฝ่ำบำททีท่รงป้อนเลย ผูช้ำยด้วยกนัมำป้อน

อำหำรกนัแบบน้ีไม่ใช่ภำพทีน่่ำมองเลยสกันดิเดยีว น่ำเกลยีดแท้”
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ลิ่นเส้ำเยวียนมองอีกฝ่ำยอย่ำงไม่เข้ำใจนัก

ทว่ำถังจื่อเจิงกลับเคี้ยวเต็มปำกเต็มค�ำ นิ้วก็ชี้ไปที่ทังเสี่ยน 

กับทังหรงข้ำงๆ “เจ้ำปำท่องโก๋ก็ป้อนเจ้ำขนมเปี๊ยะแบบนี้เหมือน

กันนี่ พวกเรำก็ป้อนเจ้ำเกี๊ยวเช่นนี้ด้วย”

พอหันไปมองกเ็หน็ว่ำทงัเสีย่นก�ำลงัป้อนอำหำรให้ลิน่เสีย่ว-

เป่ำจริงๆ ส่วนทังหรงก็ป้อนทังเสี่ยนอีกที แบ่งกันกินคนละค�ำ 

สองค�ำ ขณะทีท่งัหรงซ่ึงถกูพำดพิงกลบัยกัไหล่อย่ำงไม่ยีห่ระ “ท่ำน

พ่อ พวกเรำป้อนกันแบบน้ีตั้งแต่เด็กๆ แล้ว ท�ำไมถึงจะท�ำไม่ได้

เล่ำ”

ลิน่จ้งซวินขมวดคิว้ ในใจกค็ดิว่ำตวัเองไม่เคยมปีระสบกำรณ์

เลี้ยงเด็กมำก่อน ตัวเขำเองก็ไม่สนิทสนมกับเสด็จพี่ บำงทีพวก

เด็กๆ ก็คงเป็นเช่นนี้กันหมดนั่นละ เขำคงจะคิดมำกเกินไปเอง

“เด๋ียวพวกเจ้ำไปผลัดผ้ำชื้นออกเสีย อย่ำให้ป่วยได้” ลิ่น-

จ้งซวินก�ำชับ กลัวว่ำถ้ำเด็กๆ ต้องลมหนำวเข้ำ พี่เสี่ยวถงก็จะคิด

บัญชีเอำกับเขำได้

เด็กๆ รบัค�ำ ทว่ำลิน่เส้ำเยวยีนกลบัเดนิมำหยดุอยูต่รงหน้ำ

เขำด้วยสีหน้ำครุ่นคิด “พระปิตุลำ”

“หืม?” ลิ่นจ้งซวินปรำยตำมอง

ลิ่นเส้ำเยวียนเคยชินกับกิริยำวำจำที่ไม่เป็นไปตำมธรรม-

เนยีมปฏิบตัขิองลิน่จ้งซวนิเสยีแล้ว ทัง้ยงัไม่คดิจะแก้ไขอกีฝ่ำยด้วย 

“พระปิตุลำ เจิ้นมีเรื่องจะขอร้อง หวังว่ำพระปิตุลำจะยอมให้จื่อ-

เจงิไปอยูใ่นวงัหลวงเป็นเพือ่นเจิน้” อนัทีจ่รงิเรือ่งนีติ้ดค้ำงอยู่ในใจ

เขำมำนำนแล้ว แต่ก็หำโอกำสดีๆ เอ่ยออกมำไม่ได้เสียที

“พีซ่ำลำเปำ เจ้ำว่ำอย่ำงไร” เขำรูว่้ำฮ่องเต้พระองค์น้อยนัน้
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โดดเดีย่วเดยีวดำย พระองค์หวงัว่ำจะมใีครอยู่เคยีงข้ำงเสมอ และ

จื่อเจิงก็มีวัยใกล้เคียงกันที่สุด อำจเป็นเพรำะสำเหตุนี้ที่ท�ำให ้

เด็กทั้งสองคนถูกชะตำกันเป็นพิเศษ

ถงัจือ่เจงิคดิไม่ถงึเลยว่ำฝ่ำบำทจะมพีระประสงค์เช่นน้ี และ

เขำเองก็ไม่อยำกจะปฏิเสธด้วย

“หำกเป็นไปได้ ข้ำกอ็ยำกอยูใ่นวังหลวง” เขำมองเหน็ควำม

ว้ำเหว่ของฝ่ำบำท ทว่ำตนเองกห็ำได้กล้ำออกปำกขอร้องท่ำนพ่อ

ไม่ 

ลิน่จ้งซวนิหลบัตำลง เดมิทอียำกจะให้ล่ินเส้ำเยวยีนไปถำม

ตู้เสี่ยวถงด้วยตนเอง ทว่ำในใจก็คิดว่ำจะให้ฮ่องเต้ออกนอกวัง

บ่อยๆ ก็คงไม่เข้ำทีนัก เพรำะหำกเป็นเหตุให้ขุนนำงในรำชส�ำนัก

เพ่งเล็งคนในครอบครัวของเขำก็ย่อมไม่ดีเป็นแน่ ดังนั้นเจ้ำตัวจึง

เอ่ยว่ำ “ฝ่ำบำท เอำอย่ำงน้ีก็แล้วกัน พระองค์ทรงประลองกับ

กระหม่อมดู หำกทรงท�ำให้กระหม่อมขยับเท้ำได้แม้เพียงแค่ก้ำว

เดียว กระหม่อมก็จะรับปำกให้จื่อเจิงอยู่ในวังหลวง”

ลิน่เส้ำเยวยีนชะงกัไป ในใจกค็ดิว่ำเป็นไปไม่ได้อย่ำงแน่นอน 

แต่ถ้ำยอมแพ้โดยไม่ทนัได้ลองละก ็เขำจะหำเหตผุลอะไรมำแก้ตวั

กับตนเองได้เล่ำ

“ท่ำนพ่อ ข้ำก็ต้องกำรเช่นกัน!” ทังหรงรีบกระโดดมำขวำง

หน้ำลิ่นจ้งซวินในทันที

“รอให้เจ้ำสูงเท่ำอกข้ำแล้วค่อยว่ำกันอีกที” เตี้ยเกินไป เขำ

ต้องย่อตัวลงไปสู้ด้วยซ�้ำ แบบนั้นก็เหนื่อยแย่ “โอ๊ะ! ฝ่ำบำท 

ประลองหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ”

“ได้”
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“เชญิ” เขำอยำกจะทดสอบดเูหมอืนกนัว่ำเดก็คนน้ีโตขึน้แค่

ไหนแล้ว

จงัหวะทีล่ิน่เส้ำเยวยีนก�ำลงัจะก้ำวออกจำกศำลำ ถงัจือ่เจงิ 

ก็เดินมำหยดุอยูข้่ำงๆ ก่อนจะกระซบิข้ำงหสูองสำมค�ำ เขำฟังแล้ว

ก็ถำมขึ้นอย่ำงคลำงแคลงว่ำ “ได้ผลแน่หรือ”

“แน่นอนพ่ะย่ะค่ะ”

ลิ่นเส้ำเยวียนเดินไปหยุดอยู่ตรงสนำมประลองยุทธ์อย่ำง 

ไม่เชิงแน่ใจเท่ำไรนัก หลังจำกรับกระบี่มำ เขำก็เป็นฝ่ำยคำรวะ 

ลิ่นจ้งซวิน จำกนั้นก็เอ่ยว่ำ “พระปิตุลำ ให้ค�ำแนะน�ำด้วย”

“เข้ำมำ” ลิ่นจ้งซวินยืนรอด้วยสีหน้ำสงบนิ่ง ในใจก็คิดว่ำจะ

ต้องหยำมเกียรติอีกฝ่ำยถึงขั้นไหนจึงจะกระชำกหน้ำกำกอัน

งดงำมและเป่ียมไปด้วยควำมสภุำพน้ีให้บดิเบ้ด้วยควำมโกรธขึง้ได้

ลิ่นเส้ำเยวียนคิดแผนกำรตอบโต้เอำไว้ในใจอยู่ก่อนแล้ว 

จำกนั้นก็เข้ำจู่โจมลิ่นจ้งซวินในทันที แต่ไม่คำดคิดว่ำวินำทีท่ีล่ิน- 

จ้งซวินตวัดกระบี่ของเขำออก อีกฝ่ำยกลับเปลี่ยนจำกรับเป็นรุก 

ก่อนฟันกระบีเ่ข้ำใส่เบือ้งหน้ำเขำ ลิน่เส้ำเยวยีนตวดักระบีเ่ข้ำขวำง 

แต่พละก�ำลังอันน่ำกริ่งเกรงนั้นท�ำให้สองแขนของเขำชำดิกไป 

ทั้งคู ่ ทว่ำไม่มีเวลำให้เขำได้ใคร่ครวญนำนนัก ล่ินเส้ำเยวียน

ถอยฉำกออกไปสองก้ำว ผ่อนลมหำยใจออกมำ จำกนั้นก็จู่โจม

เต็มก�ำลังอีกครั้ง

ลิน่จ้งซวินทัง้ตัง้รบัและโจมตอีย่ำงง่ำยดำย เขำรูส้กึว่ำหลำน

ชำยคนนี้หำได้อ่อนแอและขลำดกลัวเหมือนในครั้งแรกท่ีพบหน้ำ

อกีแล้ว อกีฝ่ำยถงึขัน้แผ่รงัสสีงัหำรออกมำและตรงเข้ำโจมตใีส่เขำ

เพื่อหวังให้เขำขยับเท้ำหนีสักก้ำวหนึ่ง
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ทัง้กล้ำหำญทัง้เตม็ไปด้วยแผนกำร เทยีบกบัเสดจ็พีข่องเขำ

แล้ว ก็เหนือชั้นกว่ำไม่รู้เท่ำใดต่อเท่ำใด แต่ว่ำหิมะตกลงมำแล้ว 

ขืนยังสนุกแบบนี้ต่อไป สวรรค์เท่ำนั้นที่รู้ว่ำพระองค์จะต้องลม

หนำวจนประชวรหรือไม่ ได้เวลำยุติเรื่องสนุกลงเสียที

จังหวะที่ก�ำลังจะตวัดกระบี่ลิ่นเส้ำเยวียนให้กระเด็นไปอีก

ทำง อีกฝ่ำยกลับตั้งรับเอำไว้ได้ทัน วินำทีที่เบี่ยงตัววูบนั้น เจ้ำตัว

ก็หันหน้ำตะโกนไปทำงขวำมือของเขำ “พระปิตุลำนี ท่ำนมำได้

อย่ำงไร”

“อ๊ะ!?” ลิน่จ้งซวินหนักลบัไปอย่ำงไม่นกึระแวง วนิำทถีดัมำ

เขำก็ถูกผลักอย่ำงแรง ท�ำเอำต้องก้ำวขำออกข้ำงหนึ่งเพื่อทรงตัว

ให้มั่น และที่น่ำขุ่นเคืองยิ่งกว่ำนั้นก็คือ...

“ร้ำยกำจนักนะ ฝ่ำบำท ทรงโป้ปดเพ่ือเบีย่งเบนควำมสนใจ

ของกระหม่อม ฝ่ำบำทไม่รู้สึกว่ำชิงชัยมำได้ด้วยกลโกงหรือไร”  

พระปิตุลำนีที่ไหนกันเล่ำ เจ้ำเด็กบ้ำ กล้ำปั่นหัวเขำอย่ำงนั้นหรือ! 

ไปเอำควำมกล้ำมำจำกไหนกัน!

พอเห็นรังสีเย็นยะเยือกอันชวนให้กริ่งเกรงของลิ่นจ้งซวิน 

ล่ินเส้ำเยวียนจ�ำใจบำกหน้ำโต้กลับไปว่ำ “พระปิตุลำ กำรศึกไม่

หน่ำยเล่ห์”

“กำรศกึไม่หน่ำยเล่ห์?” ลิน่จ้งซวินเลกิคิว้ขึน้ รอยยิม้มุมปำก

เยน็ยะเยอืกยิง่กว่ำเกลด็หมิะ “กระหม่อมปรำมำสพระองค์เกนิไป

หน่อยจริงๆ ฝ่ำบำท” ดูท่ำแล้วเจ้ำเด็กที่ประพฤติตนอยู่ในกฎ

เกณฑ์ผู้นี้ แท้จริงแล้วก็มีควำมคิดสกปรกพอตัวอยู่เหมือนกัน

สินะ…จะเล่นสกปรกใช่หรือไม่ เขำก็มีลูกไม้ตอบโต้กลับไปอย่ำง

สำสมเช่นกัน!
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“เจิ้น…”

“ท่ำนพ่อ ข้ำเป็นคนแนะน�ำฝ่ำบำทเอง ท่ำนอย่ำต�ำหน ิ

ฝ่ำบำทเลย” ถงัจือ่เจงิเหน็สถำนกำรณ์น้ันกร็บีออกหน้ำรบัผดิแทน

ทันที

“เจ้ำเด็กกินบนเรือนขี้รดบนหลังคำ ไม่ต้องกลับบ้ำนไปให้

ข้ำเห็นหน้ำอกี!” ลิน่จ้งซวนิไม่เคยถกูผูใ้ดป่ันหวัมำก่อน เขำเหวีย่ง

กระบ่ีท้ิงไปอีกทำง ก่อนจะหันกลับไปเอ่ยกับลูกชำยที่เหลือว่ำ  

“ทังเสี่ยน ทังหรง เสี่ยวเป่ำ กลับได้แล้ว!”

“ท่ำนพ่อ!” ถังจื่อเจิงวิ่งตำมไปสองสำมก้ำว แต่พอเห็น 

ทังเสี่ยนหันกลับมำส่งสัญญำณมือให้ตนเอง เขำก็หยุดฝีเท้ำลง

“จือ่เจงิ พระปิตลุำโกรธมำกจรงิๆ ใช่หรอืไม่ ต่อไปเขำจะ…”

“ไม่มีอะไรพ่ะย่ะค่ะ ทังเสี่ยนบอกว่ำท่ำนพ่อก�ำลังหัวเรำะ

อยู่”

“จริงหรือ”

“ไม่ว่ำจะจรงิหรอืไม่จรงิ ทนูหวัทัง้สองของกระหม่อมรบีกลบั

เข้ำไปในศำลำเถดิ…ไม่ๆๆ เข้ำไปแช่น�ำ้ทีส่ระเฉงิเฟิงเลยกแ็ล้วกนั

พ่ะย่ะค่ะ” ฝูจ้ือรบีเข้ำมำแทรกกลำงระหว่ำงทัง้คูท่นัท ีเกรงว่ำหำก

ปล่อยให้คุยกันต่อไปคงไม่พ้นต้องลมหนำวจนเป็นไข้แน่


