บทน�ำ

นางยืนอยู่ท่ามกลางความมืด แม้ว่ารอบด้านจะเริ่มสว่างขึ้นแต่กลับ
ไร้ซึ่งสีสัน มีเพียงสีขาวและสีด�ำ นางอดขมวดคิ้วไม่ได้ขณะเงยหน้ามองไป
รอบๆ
นี่เป็นเมืองที่นางไม่รู้จัก คึกคักและเจริญรุ่งเรือง ถนนหนทางมีผู้คน
สัญจรไปมาขวักไขว่ แต่เพียงพริบตาเดียวทหารและม้าก็โผล่พรวดออกมา
จากไหนไม่ ท ราบได้ ผู ้ ค นพากั น หลบหนี หั ว ซุ ก หั ว ซุ น พลางเปล่ ง เสี ย ง
คร�่ำครวญโศกเศร้าและเคลื่อนผ่านข้างกายนางไปเหมือนเงา
นี่คือความฝัน
พอเห็นเพียงสีขาวกับสีด�ำ นางก็รู้ทันทีว่านี่คือฝันบอกเหตุ
ภาพความโหดร้ายทารุณที่เต็มไปด้วยเลือดพาให้นางรู้สึกเหน็ดเหนื่อย
ยิ่ง แต่นางไม่มีทางเลือกที่จะถอนตัวหลบหนีไป ฉับพลันนั้นเอง นางเห็นเงา
ร่างอันคุ้นเคยท่ามกลางประชาชนเหล่านั้น
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ทหารและม้าก�ำลังมุ่งตรงไปยังเงาร่างนั้น ท�ำให้นางอดวิ่งไปข้างหน้า
ไม่ได้ ทว่าสภาพแวดล้อมรอบด้านกลับเคลื่อนผ่านข้างล�ำตัวไปอย่างรวดเร็ว
นางไม่มีเรี่ยวแรงจะหยุดยั้ง ได้แต่ยืนมองเงาร่างนั้นถูกทหารม้าเหยียบย�่ำ...
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1
"ไม่!"
ฉับพลันนางลืมตาตื่นและลุกขึ้นนั่ง ทั่วร่างเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นที่
ผุดซึมไม่หยุด ร่างกายยังคงสั่นเทา
"เป้าเอิน?"
เสียงอันคุ้นเคยร้องเรียกอยู่นอกประตู นางค่อยๆ หันไปมองเงาร่างที่
ถูกแสงเทียนวูบไหวบนโต๊ะขับเน้นให้เห็นเค้าโครง
"...ซีหมิง ข้าไม่เป็นไร" นางที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายยังคงรู้สึกหวาดกลัว
ขณะเอนพิงเสาเตียงอย่างอ่อนแรงและสูดหายใจเข้าเพื่อสงบจิตสงบใจ
ผ่านไปครู่ใหญ่นางจึงเอ่ยถาม "ซีหมิง ตอนนี้เป็นเวลาใดแล้ว"
เฉาซีหมิงเป็นพี่ชายบุญธรรมของนางและเป็นองครักษ์พกศาสตรา
อันดับหนึ่งที่จักรพรรดินีพระราชทานให้นาง
ในฐานะราชเลขาธิการหญิงคนแรกของราชวงศ์ซีอิ่น นางได้สร้างศัตรู
9
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ไว้นับไม่ถ้วน ชักน�ำภัยร้ายที่อาจถึงแก่ชีวิตมาสู่ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า
โชคดีที่ความฝันท�ำให้นางสามารถเตรียมการป้องกันไว้ก่อน กอปรกับการ
คุ้มครองอารักขาอย่างแน่นหนาท�ำให้นางรอดพ้นจากเคราะห์ภัยเหล่านั้น
มาได้
"จวนจะยามสี่* แล้ว เจ้าจะพักต่ออีกสักหน่อยหรือไม่ เจ้าเพิ่งจะ
กลับมานอนพักได้ไม่ถึงสองชั่วยาม" เสียงของเฉาซีหมิงดังอยู่หน้าห้อง
"ไม่ล่ะ ข้าต้องตื่นและเตรียมตัวเข้าวัง" นางลูบใบหน้า "ประชุม
เช้าวันนี้จะมีเหตุการณ์ส�ำคัญ"
"เกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าเข้าวังเมื่อคืนหรือ"
เมื่ อ คื น ในวั ง มี ง านเลี้ ย งฉลอง จั ก รพรรดิ นี มี รั บ สั่ ง ให้ น างเข้ า วั ง
โดยเฉพาะ กว่านางจะได้กลับจวนก็ล่วงเข้ายามสองแล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่ได้
ถามนางว่าเกิดอะไรขึ้นในงานเลี้ยงนั้นกันแน่
ถงเป้าเอินแค่นเสียงหัวเราะพลางลุกขึ้นยืน นางเดินไปหน้าตู้เสื้อผ้า
แล้วหยิบชุดขุนนางออกมา "นั่นเป็นงานเลี้ยงที่หงเหมิน** ที่ต้องการบีบให้
ซูจ้งอิ่นแต่งภรรยา"
ซูจง้ อิน่ เป็นวาณิชหลวงตราตัง้ แห่งซีอนิ่ เขาเดินทางไปทัว่ ทุกแว่นแคว้น
สร้างโอกาสทางการค้ามหาศาลให้ซีอิ่น และน�ำข้อมูลลับจากแคว้นต่างๆ
กลับมาด้วย จึงเป็นบุคคลส�ำคัญที่ได้รับความไว้วางใจจากเชื้อพระวงศ์มา
* ในสมัยโบราณชาวจีนแบ่งเวลาในตอนกลางคืนออกเป็นห้ายาม โดยยามแรกหมายถึงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น. ยามสี่คือเวลา
01.00 น. ถึง 03.00 น.
** งานเลีย้ งทีห่ งเหมิน เป็นส�ำนวนจีน หมายถึงงานเลีย้ งทีห่ วังปองร้ายแขกผูม้ าร่วมงาน มีทมี่ าจากเหตุการณ์ในสงครามฉู-่ ฮัน่ เมือ่

206 ปีก่อนคริสตกาล โดยภายหลังสิ้นสุดราชวงศ์ฉิน เซี่ยงอวี่จากรัฐฉู่และหลิวปังจากรัฐฮั่นได้แย่งชิงความเป็นใหญ่กัน ต่อมา
หลิวปังสามารถโจมตีและยึดเมืองเสียนหยางซึง่ เป็นศูนย์กลางอ�ำนาจได้กอ่ น เซีย่ งอวีจ่ งึ วางแผนจัดงานเลีย้ งฉลองให้กบั ความส�ำเร็จ
ของหลิวปังที่หมู่บ้านหงเหมินและซุ่มซ่อนก�ำลังทหารไว้โดยมีเจตนาลอบสังหารอีกฝ่าย ทว่าภายหลังหลิวปังหนีเอาตัวรอดได้ด้วย
ไหวพริบ
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โดยตลอด
ส่วนเรื่องการสมรสของซูจ้งอิ่น เหตุที่จักรพรรดินีทรงต้องบังคับ
ก้าวก่ายเช่นนี้ นอกจากเพราะฐานะอันสูงศักดิข์ องเขาแล้ว ยังเป็นเพราะซีอนิ่
มีกฎหมายข้อหนึ่งที่บัญญัติว่า...บุรุษที่อายุครบยี่สิบห้าปีและสตรีที่อายุ
ครบยี่สิบปีจะต้องแต่งงาน
อันที่จริงซูจ้งอิ่นเคยมีคู่หมั้นมาก่อนแล้ว นางเป็นพระขนิษฐาบุญธรรม
ของจั ก รพรรดิ นี อ งค์ ป ั จ จุ บั น นางคื อ เสวี ย นเหยากวง แต่ ส ามปี ก ่ อ น
เสวียนเหยากวงกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ตามหาอย่างไรก็ไม่พบ
ในที่สุดจึงได้ข้อสรุปว่านางสิ้นชีพไปแล้ว ซูจ้งอิ่นที่อายุครบยี่สิบห้าปีแล้ว
ในตอนนั้นอ้างเหตุเสียใจที่สูญเสียคู่หมั้นและขอไว้ทุกข์เป็นเวลาสามปี
สามปีใ ห้หลัง เพื่อเป็นการหลบเลี่ยงสมรสพระราชทาน เขาจึง
แต่งสาวงามคนหนึ่งซึ่งมาจากแคว้นหนานเซิ่ง แต่ใครเลยจะคิดว่าเพียง
ไม่ถึงสองเดือนก็ต้องมีเหตุหย่าร้างเพราะภรรยาของเขาคบชู้
ดังนั้นบัดนี้จักรพรรดินีจึงไม่ยอมพลาดโอกาสอันดีที่จะพระราชทาน
สมรสให้เขา เพราะอย่างไรเสียการจับคู่บุคคลที่ทรงไว้วางพระทัยให้ครองคู่
กับซูจ้งอิ่นมีแต่จะยิ่งท�ำให้สองฝ่ายผูกสัมพันธ์ลึกซึ้งกว่าเดิม
"เขาตกลงแล้วหรือ"
"ยัง" ถงเป้าเอินแต่งตัวอย่างรวดเร็ว นางรวบผมยาวและประดับหมวก
ขุนนาง
"อ้อ...เช่นนั้นฝ่าบาทจะต้องพระราชทานสมรสในช่วงประชุมเช้าวันนี้
แน่"
"ใช่แล้ว" นางหลุบตา รู้สึกราวกับฝันร้ายเมื่อครู่ยังคงกดทับจิตใจ
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สมัยเป็นเด็กนางได้แต่รู้สึกหวาดกลัว แต่ภายหลังนางค้นพบว่านาง
สามารถหยุดยั้งฝันร้ายไม่ให้กลายเป็นจริงโดยขอเพียงหาคนมารับเคราะห์
แทนก็จะสามารถช่วยเหลือคนทีป่ ระสบเคราะห์ในฝันให้รอดพ้นจากอันตราย
นั้นได้
เหตุที่จักรพรรดินีมีรับสั่งให้นางเข้าวังเมื่อคืน หากจะกล่าวว่าทรง
ต้องการให้นางเกลี้ยกล่อมซูจ้งอิ่นให้ยอมรับสมรสพระราชทาน มิสู้กล่าวว่า
จั ก รพรรดิ นีทรงใช้เ รื่องนี้ท�ำข้อตกลงกับนาง เป็นการบอกให้นางช่วย
กวาดล้างผู้คิดคดทรยศทางอ้อม อีกทั้งตอนนี้นางยังต้องการ 'ตัวตาย
ตัวแทน' สักคนพอดี ดังนั้นเห็นทีนางคงต้องยอมรับการแต่งงานครั้งนี้
เสียแล้วล่ะ
ช่วงประชุมเช้า ถงเป้าเอินสวมชุดขุนนางสีขาวนวลปักลวดลายกิเลน
สีด�ำและคาดเอวด้วยเข็มขัดยศสีด�ำ ขับเน้นให้ร่างสูงโปร่งของนางยิ่งดู
ผอมบาง ผมยาวถูกมุ่นเป็นมวย ดวงหน้าเล็กงามผุดผาดมีขนาดเพียงฝ่ามือ
รอยแผลเป็นขนาดเท่าเหรียญทองแดงตรงหน้าผากเป็นรอยด่างพร้อย
เพียงจุดเดียวบนใบหน้า
นัยน์ตาเรียวยาวงดงามหรี่ลงอย่างสบายใจ นางยืนอยู่ในต�ำหนัก
เซวียนเทียนตรงต�ำแหน่งทีใ่ กล้ชดิ จักรพรรดินมี ากทีส่ ดุ พลางมองเหล่าขุนนาง
ฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ด้านล่างยื่นถวายฎีกา
จวบจนฎีกาทั้งหมดถูกถวายขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ขันทีเบิกตัวจึง
ก้าวเข้ามาในต�ำหนักและกล่าวรายงาน "ทูลฝ่าบาท วาณิชหลวงซูจ้งอิ่น
มาถึงแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
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ถงเป้าเอินได้ยนิ ดังนัน้ ก็ทอดสายตามองไปนอกต�ำหนักและเห็นซูจง้ อิน่
ยืนรออยู่แล้ว
"เรียกตัวเข้ามา" เสวียนอวิ๋นโบกมือ
"เชิญวาณิชหลวงซูจ้งอิ่นเข้าเฝ้า!" ขันทีประกาศเสียงสูง
ถงเป้าเอินมองซูจ้งอิ่นค่อยๆ ก้าวเข้ามา ชายหนุ่มอยู่ในชุดคลุมผ้าดิ้น
สีน�้ำเงินเข้มสวมทับด้วยเสื้อแขนครึ่งท่อนสีขาวนวลขับเน้นเรือนร่างสูงใหญ่
ของเขา ผมยาวถูกมัดรวบไว้ เครื่องหน้าคมคายโดดเด่น ทว่านัยน์ตากลับ
ลึกล�้ำยากจะคาดเดาความคิด
"ซูจ้งอิ่นถวายบังคมฝ่าบาท" เขาเดินตรงเข้าไปกลางต�ำหนักและ
ประสานมือทั้งสองข้าง
ด้วยต�ำแหน่งวาณิชหลวงของซีอนิ่ กอปรกับรูจ้ กั จักรพรรดินมี ายาวนาน
ถึงยี่สิบปี ท�ำให้เขากับจักรพรรดินีมีไมตรีฉันพี่ชายกับน้องสาว ซูจ้งอิ่นจึงได้
รับอภิสิทธิ์ให้ไม่ต้องคุกเข่าเมื่ออยู่ต่อหน้านาง
"รู้หรือไม่ เราเรียกเจ้าเข้าวังในวันนี้ด้วยเหตุใด" เสวียนอวิ๋นมองเขา
อย่างนึกสนุก
"ขอฝ่าบาทโปรดพระราชทานสมรสเถิด" ซูจ้งอิ่นไม่อ้อมค้อม แต่เอ่ย
ปากในสิ่งที่นางคิดอยู่ทันที
หากพูดไปพูดมาก็คือจะพระราชทานสมรสให้เขามิใช่หรือ สิ่งที่ต้อง
มาถึงย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้น เขาเองก็ไม่คิดจะหลบหนีด้วย แล้วจะเป็นไร
ไปเล่า
"ดี ในเมื่อเจ้าตรงไปตรงมาเช่นนี้ เราจะส่งเสริมเจ้าเอง" เสวียนอวิ๋น
ยกมุมปากขึ้นระบายยิ้มพลางเบนสายตาไปยังเหล่าขุนนางฝ่ายบุ๋นและ
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ฝ่ายบู๊ที่อยู่ด้านล่าง "ท่านใดมีธิดาที่ถึงวัยออกเรือนแล้วบ้าง"
เหล่าขุนนางทั้งหลายคิดไม่ถึงว่าจักรพรรดินีจะทรงเลือกคู่ครองให้
ซูจ้งอิ่นอย่างเปิดเผยในช่วงประชุมเช้าวันนี้ หลังความตกใจผ่านพ้นไป
ทุกคนจึงพากันก้าวออกมาข้างหน้าหมายจะไขว่คว้าโอกาสนี้
ซูจ้งอิ่นเป็นถึงวาณิชหลวงของซีอิ่น มั่งคั่งร�่ำรวยทัดเทียมกับหลวง
ทั้งยังสนิทสนมกับจักรพรรดินี เช่นนี้มีใครบ้างเล่าที่ไม่อยากเกี่ยวดองกับเขา
ทว่าท่ามกลางเสียงเอะอะอึกทึกเพื่อแย่งชิงโอกาสอันดีครั้งนี้ ฉินซื่อติ้ง
พระสวามีที่ประทับอยู่ข้างกายจักรพรรดินีพลันส่งเสียงกระแอมเบาๆ ท�ำให้
ด้านล่างเงียบกริบโดยพลัน
"ฝ่าบาท ข้าน้อยมีน้องสาวหนึ่งคนที่ก�ำลังอยู่ในวัยสาวสะพรั่งพอดี"
ทันทีทถี่ อ้ ยค�ำออกจากปากของฉินซือ่ ติง้ เหล่าขุนนางต่างรูส้ กึ ขุน่ เคือง
ลองตรองดูสิ สกุลฉินด้วยมีพระสวามีคอยสนับสนุน หลายปีมานี้
คุณชายรองฉินซื่อเหยี่ยนจึงท�ำการค้าได้อย่างราบรื่นยิ่ง กลายเป็นตระกูล
คหบดีที่มั่งคั่งร�่ำรวยรองจากสกุลซูเพียงเท่านั้น ดังนั้นตอนนี้พระสวามีกับ
คหบดีผู้มั่งคั่งจึงมีอ�ำนาจในราชส�ำนักไม่น้อย มาบัดนี้พระสวามียังคิดจะ
เกี่ยวดองกับสกุลซูที่เป็นหอกข้างแคร่กันมาตลอดอีก นั่นเท่ากับคิดจะ
ยึดครองเครือข่ายการค้าของสกุลซูชัดๆ จากนั้นค่อยฮุบอ�ำนาจในซีอิ่น
ทั้งหมดเป็นของตัว
บุคคลที่ไม่พอใจก็ส่วนไม่พอใจ เพราะขุนนางในราชส�ำนักมีจ�ำนวน
ไม่น้อยที่เป็นฝ่ายพระสวามี ครั้นได้ยินเขาเอ่ยเช่นนี้จึงพากันก้าวออกมา
สนับสนุน
"ฝ่ า บาท หากสองตระกู ล สามารถเกี่ ย วดองกั น ได้ ย ่ อ มเป็ น การ
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เสริมสร้างรากฐานให้ซีอิ่นมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นมากยิ่งขึ้น"
"ใช่พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท นี่นับเป็นโชคดีของราชวงศ์"
ขุนนางฝ่ายพระสวามีกล่าวสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่ซูจ้งอิ่นกลับ
ไม่ใส่ใจสิ่งใด ขนตายาวหลุบลง สีหน้าเฉยเมยราวกับวิญญาณได้ออกจาก
ร่างไปแล้วแม้ร่างกายยังยืนอยู่กลางต�ำหนัก
ถงเป้าเอินเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด คิ้วงามเลิกขึ้นเล็กน้อย จนกระทั่ง
ได้ยินจักรพรรดินีตรัสว่า "ในเมื่อทุกท่านต่างคิดแบบนี้ เช่นนั้น..."
"ฝ่าบาท" ถงเป้าเอินรีบหันหน้าไปทางจักรพรรดินีและเอ่ยปากพร้อม
รอยยิ้ม
"หรือว่าท่านถงไม่เห็นด้วย" เสวียนอวิ๋นเลิกคิ้วรอให้นางพูดต่อ
"ฝ่าบาทไม่ทรงคิดว่ามีบุคคลที่เหมาะสมยิ่งกว่านั้นหรือเพคะ"
"ใครกัน"
ถงเป้าเอินยังคงแย้มยิ้มขณะเหลือบมองซูจ้งอิ่นที่ท�ำเหมือนเรื่องนี้
ไม่เกี่ยวกับตัวเอง "ข้าน้อยเองเพคะ"
ทันทีที่ถงเป้าเอิ(ตินดพูตามอ่
ดจบ าฉินต่นซือ่ได้
อติใ้งนฉบั
พลันบตวั
เต็มด)สายตามองนางอย่าง
ไม่พอใจ ด้านล่างที่ประทับเกิดเสียงเอะอะอึกทึก แม้แต่ซูจ้งอิ่นยังมีปฏิกิริยา
เขาเงยหน้ามองนางโดยพลัน
"เจ้าน่ะหรือ" เสวียนอวิ๋นยิ้มอย่างนึกสนุก
"ฝ่าบาทคงมิได้ทรงลืมไปว่าเดือนนี้ข้าน้อยจะมีอายุครบยี่สิบปีพอดี
ฝ่าบาทเคยรับปากว่าจะพระราชทานสมรสให้ บัดนี้วาณิชหลวงเองก็ต้องรับ
พระราชทานสมรส หรือฝ่าบาทไม่ทรงคิดว่านี่เป็นชะตาฟ้าลิขิต ควรที่
พระองค์จะจับคู่ข้าน้อยกับเขา" นางกล่าวอย่างยโสโอหังและเปิดเผยตรงไป
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