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การคะคานอำานาจในสว่ีตูซับซ้อนย่ิงกว่าที่คาด บนผิวนำ้าที่ดูสงบเสงี่ยม

ข้างใต้กลับปั ่นป่วนเกินหย่ังและยากจะควบคุม ขุนพลของเฉาเชาไม่ได ้

โดดเด่นเพียงจำานวน แต่ความสามารถก็ล้วนเป็นของจริง แม้ฝั่งหลิวเสียจะ 

เอาตัวรอดมาได้ แต่ก็เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น เพราะในเล่มนี้ยังได้ 

เปิดตัวยอดนักกลยุทธ์ที่จัดว่ามีเอกลักษณ์และมีบทบาทโดดเด่นในยุคสามก๊ก

อีกคนหนึ่ง ซึ่งว่ากันว่าหากเขามีอายุยืนยาวอีกสักหน่อย เรื่องราวของสามก๊ก

อาจไม่ใช่อย่างที่เรารู้จักกัน!

ความลับแห่งสามก๊กเล่มน้ีจะยกระดับการดวลของนักกลยุทธ์ไปอีกขั้น 

แม้การดวลครั้งน้ีจะไม่มีดาบ ไม่มีหอก มีแต่สติปัญญา แผนการ และเล่ห์กล 

ทว่าถึงไร้เสียงดาบหรือแสงกระบี่ แต่มันย่อมเป็นการฟาดฟันที่ดุเดือดที่สุด 

ครั้งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

หม่าป๋อยง นักเขียนผู ้ชนะเลิศ 'รางวัลวรรณกรรมแห่งชาติ' และ  

'รางวัลความเรียงจูจื้อชิง' เจ้าของสมญานาม 'ยอดปีศาจแห่งวรรณกรรม' 

เพราะความสามารถในการเขียนได้หลากหลายแนว

นอกจากนี้ยังได้รับคำาวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวรรณคดีว่า  

เป็นผู้สืบทอดงานเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์นับแต่เกิดเหตุการณ์ 'ขบวนการ 

4 พฤษภาคม' ในปี ค.ศ. 1919 ด้วยสำานวนภาษาและเอกลักษณ์ในการเขียน

ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ

ผลงานท่ีผ่านมา : ฉางอันสิบสองชั่วยาม

Ma Bo Yong
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หวังเยว่ียควบม้าเร็วมาหลายสิบล้ี จนกระทั่งถึงหุบเขาเปล่ียวร้าง

แห่งหนึ่งใกล้สว่ีตูจึงรั้งเชือกบังเหียนกะทันหัน พูดเสียงก้อง "สวีฝู เจ้า

ออกมาเถอะ" เสียงของเขาดังมากก่อให้เกิดเสียงสะท้อนท่ามกลาง 

หุบเขาสูงๆ ต�่าๆ ท่ีรายล้อมอยู่รอบด้านหลายระลอก เน่ินนานจึงค่อยๆ 

จางหายไป อีกาหลายตัวบนยอดไม้ตื่นตกใจ กระพือปีกสีด�าร้องกาๆ 

อยู่บนท้องฟ้า พาให้บรรยากาศของหุบเขาแห่งน้ีย่ิงอ้างว้างวังเวง ทว่า

ยอดฝีมือลึกลับผู้น้ันกลับไม่ตอบอะไร เหมือนไม่ได้อยู่บริเวณน้ี

หวังเยวี่ยรออยู่ครู่หนึ่ง ใบหน้าเริ่มฉายแววไม่พอใจและแหงน

หน้าตะโกนอีกครั้ง "เจ้าใช้หินท�าลายเพลงกระบี่ข้า บัดนี้กลับไม่ยอม

ออกมาพบหน้า มีเหตุผลอะไร"

รอบด้านยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งนั้น หวังเยว่ียตบ 

กระบี่ยาวท่ีเอว รอยแผลเป็นสองรอยบนใบหน้าหยักงอทันใด "ดี! ถ้า

เจ้ายงัไม่ออกมาข้าจะรดุกลบัไปสว่ีต ูสงัหารคนสกุลเฉาและโอรสสวรรค์

ไปพร้อมๆ กัน เซ่นไหว้หลุมศพน้องชายข้า!"

บทที่ 8

นามของเขาคือเฝ่ย
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8 ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซมซาน (ปลาย)

เพ่ิงจะพูดจบเสียงลมระลอกหน่ึงพลันดังขึ้น หวังเยว่ียฟังเสียง

แยกแยะทศิทาง ข้อมอืขยับยกฝักกระบีข่ึน้ เกิดเสยีงดงักงัวาน ฝักกระบี่

ดีดก้อนหินท่ีถูกขว้างเข้ามาออกไปไกล กระแทกต้นไม้ต้นเล็กจนหัก

"หากพ่ีหวังจะย้อนกลับสว่ีตู ข้าคงได้แต่ขวางไว้สุดชีวิต" เสียงท่ี

เหมือนกรวดทรายเสียดสีกันลอยมาตามอากาศ

หวังเยว่ียหัวเราะหยัน "สมัยก่อนตอนอยู่หยางตี๋เจ้าพ่ายแพ้ให้ข้า 

ตอนน้ีกลับหย่ิงผยองทีเดียวน่ี"

บุคคลที่ถูกเรียกขานว่า 'สวีฝู' ไม่รู้ซ่อนตัวอยู่ที่ใด ได้ยินเขาเอ่ย

เพียง "อดีตผ่านไปแล้ว บัดนี้ข้าเป็นเพียงนักรบพลีชีพของหยางไท่เว่ย 

ขัดขวางท่านตามค�าสั่งเท่านั้น"

"ข้าสงัหารเฉาพมีอีะไรไมด่ ีข้าได้ฆ่าศตัร ูพวกเจา้ได้ผลประโยชน์"

สวีฝูตอบ "น�้าใจจอมยุทธ์ของพ่ีหวังย่ิงใหญ่เกินค�าบรรยาย ทว่า

กลับไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง"

หวังเยว่ียใช้เล็บดีดคมกระบี่อย่างไม่เห็นด้วย "เจ้าจะลองขวางข้า

ดูก็ได้"

"ท่านกับข้าหากลงมือย่อมมีคนหนึ่งคนใดบาดเจ็บ แต่กลับท�าให้

โจรเฉาได้ประโยชน์ ท่านมีแค้นใหญ่ยังมิได้ช�าระ ไยจึงไม่รอช�าระที ่

กวนตู้เล่า"

หวังเยว่ียหรี่ตาพาให้รอยแผลเป็นขยับตาม "นี่เป็นความประสงค์

ของหยางไท่เว่ย?"

"ใช่"

หวังเยวี่ยเก็บกระบี่ใส่ฝัก ตอบเสียงดัง "ได้!" จากนั้นหนีบท้องม้า 

เท้าหน้าของม้าส่งเสยีงกุบกับ เดนิวนอยู่กับทีห่ลายรอบ จู่ๆ  เขาก็เอ่ยว่า  

"แต่ในสว่ีตูข้ายังมีศัตรูอีกคนท่ีต้องฆ่า"
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"เป็นใคร"

"ถังอิงคนเนรคุณ" หวังเยว่ียคลี่ย้ิมเยียบเย็น

รอบด้านเงียบไปครู่หน่ึง ก่อน 'สวีฝู' จะตอบว่า "ข้าจัดการให ้

พวกท่านพบกันได้ จะช�าระสะสางอย่างไร เชิญพวกท่านตามสบาย"

ท�าแบบนีไ้ม่ต่างจากการตดัสนิโทษตายให้ถังจ ีระหว่างมอืสงัหาร

ฝีมือล�้าเลิศกับพระสนมที่ถูกปลด ไม่ว่าใครก็รู้ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิด

หวังเยว่ียผงกศีรษะอย่างพึงพอใจ "ข้าจะรอข่าวจากเจ้า" ก่อน 

ควบม้าจากไป

ครั้นเห็นหวังเยว่ียจากไปแล้ว สวีฝูจึงก้าวออกจากที่ซ่อนช้าๆ 

ความจรงิอายุเขายังไม่มาก แต่ใบหน้าขรขุระเตม็ไปด้วยร่องลกึ สะท้อน

ประสบการณ์ในชีวิต ดินปูนขาวที่ป้ายอยู่บนหน้าผากและแก้มท�าให้

เขาดูเหมือนพ่อหมอชนเผ่าซีหนานอี๋ มีเพียงดวงตาคู่โตที่ทอประกาย

ระยับ

พิธีแรกนาขวัญของโอรสสวรรค์ถูกการลอบสังหารของหวังเยว่ีย 

ก่อกวนจงึต้องยุตลิงอย่างเรยีบง่าย แต่น่ีหาใช่เรือ่งใหญ่อะไร หลายปีมาน้ี 

กิจกรรมใดบ้างของราชวงศ์ฮั่นที่ไม่ได้ยุติลงอย่างเรียบง่าย ผู้คนทั่วหล้า

ต่างชินชาแล้ว...กลับเป็นเรื่องที่บุตรชายของเฉาซือคงถูกลอบท�าร้าย 

ที่ท�าให้ผู้คนกระซิบกระซาบและคาดเดาไปต่างๆ นานา

หลงัจากโอรสสวรรค์ประทับราชรถกลบัสว่ีต ูเฉาพีทีห่ายใจรวยรนิ

ถูกส่งกลับจวนซือคงทันที เปี้ยนซื่อที่เศร้าโศกปานจะขาดใจร้องไห ้

จนทรุดลงกับพ้ืนหลายครั้ง หมอฝีมือดีหลายคนถูกเรียกตัวเข้าจวน 

เพ่ือรักษาและดูแลคนเจ็บ

เวลาเดียวกันเฉาเหรินออกค�าสั่งปิดเมือง ทหารหลายพันนาย 
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เข้ามาประจ�าในสว่ีตู ทั่วเมืองมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดและวาง 

เวรยามจ�านวนมาก มีทหารสวมชุดเกราะพกอาวุธลาดตระเวนตลอด

ทั้งคืน เสียงร้องตะโกนดังต่อเนื่องท้ังกลางวันและกลางคืน บรรยากาศ

ตึงเครียดย่ิงกว่าตอนซุนเช่อจะโจมตีสว่ีตูเสียอีก

จนกระทั่งเขาจัดการทุกอย่างเรียบร้อย ค�าสั่งแรกคือเรียกตัว 

หยางซวิมาพบ สถานท่ีคอืส�านกัราชเลขา ผูท้ีน่ัง่อยูด้่วยยังมสีวนิอว้ีและ

หม่านฉ่ง

"คณุชายหยาง ได้ยินว่าข้างกายท่านมยีอดฝีมอืคนหน่ึงเชีย่วชาญ

การใช้หิน" เฉาเหรินขยับน้ิวมือช้าๆ พลางถาม ดาบพกของเขาวางอยู่

บนโต๊ะ หากหยางซวิมปัีญหาอะไรเขาจะฟันอกีฝ่ายโดยไม่สนว่าสวินอว้ี 

จะพูดอะไร

หยางซิวย้ิมเมื่อเผชิญการคาดคั้น "ข้างกายข้า? ขออภัย ข้าไม่มี

ปัญญาบงการเจ้านั่นหรอก เขาฟังแต่ค�าสั่งของพ่อข้าเท่านั้น"

"เขาเป็นใคร" สวินอวี้ชิงถาม เขาไม่อยากให้ท่าทีหยาบคายของ

เฉาเหรินท�าลายความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเฉากับสกุลหยางที่กว่าจะ

ปรองดองกันได้ก็ไม่ใช่ง่าย

หยางซวิปัดฝุน่บนแขนเสือ้อย่างไม่ย่ีหระ "คนผูน้ัน้ชือ่สวีฝ ู บ้านเกิด 

เดียวกันกับท่านราชเลขาธิการ เป็นชาวอ�าเภอหยางตี๋ เดิมทีเขาเป็น 

ชาวยุทธ์ น่าจะในรัชศกจงผิงของจักรพรรดิหลิงตี้กระมัง สวีฝูแก้แค้น

แทนคนอื่น สังหารสกุลใหญ่ในท้องถ่ินและถูกราชส�านักโอบล้อมโจมตี 

สดุท้ายถูกจองจ�าและทรมานสารพัดจนเกือบตาย พ่อข้าช่วยเขาออกมา  

นับแต่นั้นมาสวีฝูจึงปิดบังชื่อแซ่ ยินดีเป็นข้ารับใช้พ่อข้า"

สวินอว้ี เฉาเหรนิ และหม่านฉ่งสามคนสบตากัน พวกเขาคดิไม่ถึง 

ว่าหยางซิวจะตรงไปตรงมาขนาดน้ี ไม่คิดจะปิดบังแม้แต่น้อย ชาวยุทธ์
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Ma Bo Yong 11

ล้างแค้นแทนสหาย แม้ราชส�านักจะไม่ส่งเสริม แต่เป็นท่ีนิยมในหมู ่

ชาวบ้านทีเดียว การกระท�าของหวังเยวี่ยจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดา 

พบเห็นได้ท่ัวทุกหนแห่ง

หม่านฉ่งพูด "ตอนเกิดกบฏต่งเฉิง คนที่ฆ่าเจ้าหน้าท่ีในกองก�าลัง

รักษาเมืองสวี่ตูของข้าไปห้าคน ท้ังยังใช้หินปลิดชีวิตยอดฝีมือข้างกาย 

ต่งเฉิงหลายคนก็เป็นสวีฝูสินะ"

"ถูกต้อง พ่อข้ารูว่้าข้าต้องไปมาระหว่างสกุลต่งกับสกุลเฉา เรือ่งนี ้

อันตรายเกินไปจึงส่งเขามาคุ้มครองข้าโดยเฉพาะ ทุกคนท่ีอาจเป็นภัย

ต่อข้าเขาจะก�าจัดทิ้งทั้งหมด น่าเสียดายท่ีพอสถานการณ์สงบเขาก็ถูก

เรียกตัวกลับไป" หยางซิวพยายามมองหาการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้า

หม่านฉ่ง น่าเสียดายที่ไม่ส�าเร็จ ดวงตาแบนราบของหม่านฉ่งจับจ้อง

ไปยังความมดืด้านหลงัของหยางซวิ เหมอืนต้องการขดุหา 'สวฝี'ู ออกมา 

จากตรงน้ัน

เฉาเหรินมุ่นค้ิวถาม "เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในที่นาประกอบพิธีใน 

เหอเหลียงวันนี้เจ้ารู้หมดแล้ว?"

"ได้ยินมาแล้ว" หยางซิวตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย

เฉาเหรินเหลือบมองหม่านฉ่งแวบหนึ่ง "พวกเราพบก้อนหินตกอยู่

บนพ้ืนใกล้บริเวณที่หวังเยวี่ยยืนอยู่ก้อนหนึ่ง น่าจะมาจากสวีฝูผู้นั้น"

"ช่วยชีวิตคุณชายเฉาเอาไว้ได้ย่อมนับเป็นเรื่องดี"

"แต่ว่า!" เฉาเหรินเสียงดังขึ้นกะทันหัน สีหน้าเยียบเย็นกว่าเดิม 

"พวกเราพบก้อนหินอีกหลายก้อนบริเวณที่ทหารม้าซีเหลียงไล่ล่า 

หวังเยว่ีย เจ้าพูดมาเหตุใดสวีฝูต้องขัดขวางคนของเราไม่ให้ไล่ตาม 

หวังเยวี่ย พวกเจ้าสมคบคิดกันใช่หรือไม่ มีแผนการลับอะไรท่ีบอกใคร

ไม่ได้?! หืม?!"
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"หากพวกเรามีแผนไยสวีฝูต้องขัดขวางหวังเยว่ียไม่ให้สังหาร

คุณชายเฉาด้วยเล่า" หยางซิวไม่ลนลานแม้แต่น้อย พูดอย่างสุขุม 

เยือกเย็น

"ฮึ ใครจะไปรู้ ข้าเห็นแต่ว่าสวีฝูปล่อยให้หวังเยวี่ยหลบหนีไป"

หยางซิวเอ่ยถามกะทันหัน "ขุนพลเฉา หากท่านจับตัวคนร้ายท่ี

ลอบสังหารคุณชายเฉาได้ ท่านอยากฆ่าเขาด้วยตัวเอง หรืออยาก 

ยืมมือคนอื่นฆ่า"

"แน่นอนว่าต้องฆ่าด้วยมอืของข้าเอง! ข้าจะใช้ดาบแล่เน้ือทลีะชิน้  

ให้มันตายอย่างช้าๆ" เฉาเหรินจ้องล�าคอบอบบางของหยางซิว มือขวา

เริ่มลูบไล้ฝักดาบ

"พูดได้ดี อันท่ีจริงความคิดของสวีฝูก็เหมือนกับท่าน"

"อะไรนะ?" เฉาเหรินตะลึงงัน

"เรือ่งเมือ่ครูน่ีข้้ายังเล่าไม่จบ เคราะห์ใหญ่ทีส่วีฝูประสบในหยางตี๋  

มีบุคคลส�าคัญคนหนึ่งที่ข้าไม่ได้กล่าวถึง พึงรู ้ว่าสวีฝูเป็นศิษย์ของ

อาจารย์ชื่อดัง ทักษะการโจมตีและป้องกันล�้าเลิศ ทางการส่งคนมา 

โอบล้อมเขาหลายครั้งล้วนไม่ส�าเร็จ สุดท้ายจ�าต้องขอความช่วยเหลือ

จากเมืองหลวง และทหารคนเดียวที่เมืองหลวงส่งไปก็คือหวังเยวี่ย 

แห่งกองก�าลังหู่เปิน"

ภายในส�านักราชเลขาเงียบสนิท ท้ังสามต่างรอฟังค�าพูดต่อไป

ของหยางซิว

"พอหวังเยว่ียถึงอ�าเภอหยางตี๋ เขาประลองฝีมือกับสวีฝู สุดท้าย

สวีฝูถูกกระบี่เร็วสกุลหวังแทงทะลุหัวเข่า ต้องยอมจ�านน นับแต่นั้นมา

ทั้งสองก็มีความแค้นใหญ่หลวง ต่อสู้ประลองกันหลายครั้ง เป้าหมาย

ในชีวิตของสวีฝูคือการสังหารหวังเยว่ีย ในอดีตตอนเขาเข้ามาเป็น 
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ลกูน้องพ่อข้าได้ท�าสญัญาว่าหากมข่ีาวคราวของหวังเยวีย่เมือ่ไรจะต้อง

ช�าระแค้นครั้งนี้ก่อน ดังน้ันขุนพลเฉาท่านลองคิด สวีฝูเห็นหวังเยว่ีย

ปรากฏตัวจะยอมปล่อยให้คนอ่ืนปลิดชีวิตเขาได้อย่างไร"

เฉาเหรินแค่นเสียง "แล้วบัดน้ีสวีฝูอยู่ท่ีใด"

"ตั้งแต่ได้ข่าวหวังเยวี่ย จนบัดน้ีเขายังไม่กลับมา ตอนนี้สวีฝ ู

ไม่อยู่ในเมือง คงตามไปไล่ล่าหวังเยว่ียแล้วกระมัง ข้าว่าท่านไม่จ�าเป็น

ต้องปิดเมืองสว่ีตูหรอก พวกเขาออกห่างจากเมืองไปหลายสิบลี้แล้ว  

อีกไม่ก่ีวันต้องมีข่าวกลับมาแน่"

ฟังค�าพูดของหยางซิวแล้วสีหน้าของสวินอว้ีกับเฉาเหรินก็ 

ผ่อนคลายลง ค�าอธิบายของหยางซิวสอดคล้องด้วยเหตุผล ละเอียด

ชัดเจน หากเขาคิดจะกบฏคงกบฏไปพร้อมกับต่งเฉิงแล้ว ไม่มีทางรอ

จนถึงป่านน้ีค่อยลงมือกะทันหัน

หม่านฉ่งกลับโน้มตัวมาข้างหน้า "คุณชายหยาง ค�าพูดเจ้า 

ไม่ขัดแย้งกันก็จริง แต่จะพิสูจน์อย่างไรว่าสิ่งท่ีเจ้าพูดเป็นความจริง"

หยางซิวจ้องตาหม่านฉ่งโดยไม่หลบ ประกายในดวงตาร้อนแรง 

"ภายในสามวันย่อมมีค�าตอบเอง...ใช่แล้ว ถึงเวลาน้ันใต้เท้าจี้จิ่วคง 

กลับมาแล้วกระมัง ยังจะมีอะไรน่าห่วงอีกเล่า"

ระหว่างพูดเสียงฝีเท้าเร่งร้อนได้ดังขึ้นนอกประตู ทหารองครักษ์

นายหน่ึงพูดอย่างร้อนใจ "ฟูเหริน ข้างในก�าลังหารือเรื่องงาน..."

จากนั้นเสียงของสตรีผู้หน่ึงลอยมา "หารือเรื่องงาน? ลูกชายข้า 

จะตายอยู่แล้ว พวกเขายังมีอะไรน่าหารือกันอีก"

เปี้ยนซื่อ?

คนที่อยู่ข้างในต่างแยกแยะเสียงของสตรีผู้น้ีได้ แต่ไรมาเปี้ยนซื่อ

เป็นคนรู้กาลเทศะ อยู่แต่ในเรือน ไม่เคยก้าวก่ายเรื่องภายนอก ยามน้ี
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นางบุกเข้ามาในส�านักราชเลขากะทันหัน เกรงว่าคงเพราะข่าวท่ีเฉาพี

ถูกท�าร้ายแตะถูกเกล็ดย้อน* ท่ีอ่อนไหวที่สุดของมารดาผู้นี้กระมัง  

เฉาเหรินเพ่ิงจะลุกขึ้นก็ได้ยินเสียงประตูไม้ถูกผลักเปิด เปี้ยนฟูเหริน 

ก้าวเข้ามาอย่างเดือดดาล นางสวมเสือ้ผ้าเนือ้หยาบปล่อยผมยาวสยาย 

แตกต่างจากความเป็นระเบียบสง่างามยามปกติโดยสิ้นเชิง

"พ่ีสะใภ้ น่ีท่าน..." เฉาเหรินรีบเข้าไปต้อนรับ น�้าเสียงกร่ิงเกรง 

เล็กน้อยเหมือนเด็กท่ีท�าความผิด

เปี้ยนฟูเหรินกวาดตามองคนในห้อง พูดเสียงเฉียบ "จื่อเซี่ยว**  

วันน้ีลกูข้าเกือบตาย ข้ามาขอค�าชีแ้จง" ดวงตาของนางบวมแดงเหมอืน 

ผลท้อ เห็นชัดว่าร้องไห้มาหลายรอบแล้ว

สวินอว้ีพูด "เปี้ยนฟูเหรินไม่ต้องต่ืนตกใจ เรื่องคนร้ายได้ข้อสรุป

แล้ว จื่อเซี่ยวจะจับกุมสุดความสามารถ"

เปี ้ยนซื่อเบิกตาโต "ราชเลขาธิการสวิน เฉากงมีศัตรูคู ่แค้น

มากมายยากท่ีครอบครัวจะไม่ได้รับผลกระทบ ต่อให้พีเอ๋อร์ต้องตายก็

นับว่าตายเพ่ือบ้านเมือง ข้ามิกล้าโกรธแค้น เพียงแต่หายนะจาก

ภายนอกหลบเลีย่งง่าย หายนะจากภายในยากป้องกนั สิง่ทีข้่าไมเ่ข้าใจ

คือเกิดเรื่องเช่นน้ีในสว่ีตูท่ีมีการระวังป้องกันอย่างเข้มงวดได้อย่างไร"

ทุกคนในที่น้ันตกใจ นางพูดเช่นนี้เห็นชัดว่าแฝงความหมาย 

บางอย่าง ทุกคนหันไปมองหยางซิวโดยมิได้นัดหมาย

"เหตุการณ์โดยละเอียดข้าฟังมาจากเติ้งจั่นแล้ว มือสังหารผู้นั้น 

รู้สถานที่และเวลาในการประกอบพิธีกรรมของโอรสสวรรค์ได้อย่างไร 

* เกล็ดย้อน คือเกล็ดบริเวณล�าคอด้านล่างของมังกรซึ่งมีลักษณะข้ึนย้อนทิศทางกับเกล็ดท่ัวไป ชาวจีน

เชื่อกันว่าหากมีผู ้ใดมาแตะต้องจะท�าให้มังกรโกรธเกรี้ยวและสังหารคนผู้นั้น ต่อมาจึงใช้เป็นค�า 

เปรียบเปรยถึงเร่ืองอ่อนไหวหรือขีดจ�ากัดที่สามารถท�าให้คนคนหนึ่งบันดาลโทสะได้ 

** จื่อเซี่ยว เป็นชื่อรองของเฉาเหริน (โจหยิน)
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หลบเลีย่งการตรวจค้นและเร้นตวัอยู่ตรงเนินหิมะก่อนหน้านัน้ได้อย่างไร  

ที่น่าแปลกคือเหตุใดเขาจึงรู้ว่าพีเอ๋อร์อยู่ในขบวนด้วย ท้ังท่ีข้าเพ่ิงจะ

อนุญาตให้เขาไปหนึ่งวันก่อนหน้าเท่าน้ัน"

ค�าถามเหล่าน้ีเฉียบคมมาก หม่านฉ่งฟังพลางผงกศีรษะเบาๆ 

ชื่นชมวิสัยทัศน์ของเปี้ยนซื่อมาก และหันกลับไปมองหยางซิว สีหน้า

ของอีกฝ่ายเคร่งขรึมกว่าเดิม ไม่แย้มย้ิมเหมือนก่อนหน้าน้ีอีก

"ค�าถามเหล่าน้ีข้าขบคิดซ�้าแล้วซ�้าเล่า แต่ไม่เข้าใจจริงๆ จึง 

ได้แต่มาถามใต้เท้าทั้งหลาย!" สายตาของเปี ้ยนซื่อคมกริบย่ิงขึ้น  

ความปวดร้าวจากการเกือบต้องเสียบุตรไปท�าให้ขนของมารดาผู้น้ี 

ชี้ตั้งด้วยความหวาดระแวง

"ความจริงข้ามีเพียงค�าถามเดียวที่จะถาม กองก�าลังรักษาเมือง

สว่ีตูได้ชื่อว่ารู้ทุกอย่าง แมลงวันตัวเดียวบินเข้ามาในสว่ีตูยังไม่รอดพ้น

สายตาของพวกเจ้า แล้วเหตุใดมอืสงัหารอย่างหวังเยว่ียจงึตกหล่นไปได้  

พีเอ๋อร์ถูกลอบท�าร้าย ผู้คนรอบด้านตื่นตระหนก แม้แต่จื่อเซี่ยวที่อยู่ใน

สมรภูมิมานานยังท�าอะไรไม่ถูก ทหารที่ชื่อซุนหลี่ตกใจถึงขั้นสุ้มเสียง

หายไป บัดน้ีเสียงยังไม่กลับคืนมา เหตุใดจึงมีเพียงเจ้าหม่านฉ่งที ่

ไม่ตกใจแม้แต่น้อย กลับหาก้อนหินที่คนอื่นขว้างเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว 

หม่านฉ่ง เจ้ามีค�าอธิบายให้ข้าหรือไม่"

ยามถูกเปี้ยนซื่อเอ่ยค�าถามจี้แทงหัวใจโดยไม่คาดคิด หม่านฉ่ง

ไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อน เขารีบคุกเข่าลงกับพื้น "ยังสืบหาตัวคนร้ายไม่พบ 

ท�าให้เจ้านายได้รับบาดเจ็บ เหล่านี้ล้วนเป็นความผิดพลาดของข้า"

ท่าทีของเปี้ยนซื่อไม่ไว้หน้าเขาแม้แต่น้อย นางย้ิมเย็นเอ่ยว่า 

"หลายวันก่อนพีเอ๋อร์ต่อว่าเจ้า ข้ายังหวังดีออกหน้าปกป้อง บัดนี้ย้อน

คิดดูแล้ว ตั้งแต่ปล่อยให้จางซิ่วโอบล้อมจวนซือคง การกระท�าของเจ้า
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ก็พุ่งเป้ามาท่ีพวกเราแม่ลูก จุดนี้พีเอ๋อร์มองออกอย่างทะลุปรุโปร่ง 

ย่ิงกว่าพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่เสียอีก!"

สวินอว้ีตระหนก ค�ากล่าวหาน้ีร้ายแรงเกินไป เขารู้ว่าหม่านฉ่ง 

หาใช่คนแบบน้ันแน่นอนจึงรีบลุกข้ึนไกล่เกลี่ย เปี้ยนซื่อกลับไม่เลิกรา 

สายตาคมกริบดุจใบมีด แทงเข้ากลางใจของหม่านฉ่ง "ข้ารู้ว่าพวกนี้

ล้วนเป็นค�าพูดปากเปล่าไร้หลักฐาน เอาผิดหม่านฉ่งไม่ได้ ทว่าเจ้า

ตบตาคนอื่นได้ แต่กลับมิอาจตบตาข้า"

ยามน้ีหม่านฉ่งกลับลุกขึ้นอย่างสุขุม "ตั้งแต่ผู้น้อยรับต�าแหน่งมา 

มีแต่ความจงรักภักดีมาโดยตลอด มิเคยลังเลแม้แต่น้อย"

"ถูกต้อง จิตใจภักดีของเจ้าไม่เคยลังเล" เปี้ยนซื่อจ้องเขาอย่าง

โกรธแค้น ขยับปากเอ่ยว่า "ไม่เคยลังเลต่อติงฟูเหริน (เต็งฮูหยิน)  

ภรรยาเอกของท่านเฉาเชากระมัง พวกเจ้าเป็นคนบ้านเดียวกันน่ี  

ใช่หรือไม่"

พอนางเอ่ยค�าพูดน้ีออกมา ในส�านักราชเลขาพลันปกคลุมด้วย

น�้าค้างแข็ง ทุกคนแข็งท่ืออยู่ท่ีเดิม มิอาจขยับเขย้ือน

"กายกรรมเบญจสัตว์น้ีเจ้าแต่งเรื่องขึ้นเองหรือ" ฝูโซ่วถามด้วย

ความสนใจ ยามนี้นางคุกเข่าอยู่ในต�าหนักบรรทมชั่วคราวในจวนซือคง 

ให้เหลิ่งโซ่วกวงนวดไหล่ให้

เหลิ่งโซ่วกวงตอบอย่างนอบน้อม "ไม่พ่ะย่ะค่ะ อาจารย์ข้ามีวิชา

ฝึกลมปราณเช่นนี้อยู่จริง ตอนนั้นข้าเห็นจ้าวเย่ียนคาดคั้นจึงตอบ 

ออกไป"

"เห็นทีค�าพูดเจ้าจะน่าเชื่อถือทีเดียว หลอกจ้าวเย่ียนผู้น้ันได้

ชั่วคราว...ใช่แล้ว ไว้เจ้าไปบอกหยางซิวหน่อย ให้เขาตรวจสอบประวัติ
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ความเป็นมาของคนผู้นี้ คนของข่งเซ่าฝู่ไฉนจึงบุ่มบ่ามเช่นนี้ ต่อให้ 

เขาแค่พูดโดยไม่ได้คิดอะไร แต่เท่ียวโพนทะนาให้คนอ่ืนฟังไปทั่วเช่นนี้

เรื่องนี้ย่อมบานปลายจนมิอาจแก้ไข"

"กระหม่อมส่งคนไปบอกคุณชายหยางแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"เจ้าท�าได้ไม่เลว สมแล้วท่ีเป็นคนท่ีหยางไท่เว่ยแนะน�ามา" ฝูโซ่ว

หลับตาลง ทักษะการนวดของเหลิ่งโซ่วกวงล�้าเลิศทีเดียว ท�าให้นาง 

รู้สึกสบายไปทั้งตัว กล้ามเนื้อผ่อนคลาย แรกเริ่มเดิมทีเหลิ่งโซ่วกวงถูก

หวังปี้คนสนิทของเฉาเชาแนะน�าเข้าวัง แต่ความจริงแล้วกลับเป็นไป

ตามความประสงค์ของหยางเปียว เหลิง่โซ่วกวงรบัใช้ในวังมาสองปีกว่า  

ความสามารถธรรมดาทั่วไป จนกระทั่งวังหลวงไฟไหม้และจางอวี ่

ออกจากต�าแหน่ง เนื่องจากภูมิหลังของเหลิ่งโซ่วกวงมีสีสันของเฉาเชา

อย่างเข้มข้น จึงถูกเลื่อนขั้นเป็นขันทีต�าหนักใน ปรนนิบัติจักรพรรด ิ

และมเหสี

คนผู้น้ีเรียบง่ายถ่อมตน ไม่จู้จี้ขี้บ่นเหมือนจางอว่ี กระท�าการใด 

มีความลึกลับอยู่หลายส่วน บางครั้งแม้แต่ฝูโซ่วเองยังไม่รู ้ความคิด 

ของเขา การเคลือ่นไหวอย่างลบัๆ ของราชวงศ์ฮัน่เหลิง่โซ่วกวงรูเ้ห็นทัง้หมด  

แต่ทุกครั้งล้วนจงใจรักษาระยะห่าง เพียงรับฟังโดยไม่ออกความเห็น 

การเป็นฝ่ายก้าวออกมาแก้ไขสถานการณ์อย่างเช่นวันน้ี ส�าหรบัเขาแล้ว

นับเป็นครั้งแรก

"ฝีมือนวดของเจ้าก็เล่าเรียนมาจากอาจารย์เจ้าหรือ" ฝูโซ่วถาม

"พ่ะย่ะค่ะ แต่น่ีหาใช่สิ่งท่ีกระหม่อมเชี่ยวชาญท่ีสุด"

ฝูโซ่วลืมตา "อ้อ? แล้วเจ้าเชี่ยวชาญอะไรมากท่ีสุด"

"ศิลปะในห้องหอ" เหลิ่งโซ่วกวงตอบสีหน้าจริงจัง

ฝูโซ่วหัวเราะเสียงดัง สิ่งท่ีขันทีคนหน่ึงเชี่ยวชาญท่ีสุดกลับเป็น
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ศิลปะในห้องหอ น่ีเป็นเรื่องตลกครั้งใหญ่จริงๆ ฝูโซ่วหัวเราะคิก หัวเราะ

พอแล้วฝูโซ่วมองกระจกทองแดง พูดเนิบช้า "เจ้าว่าเหตุใดวันนี้เขาจึง

อุ้มข้ากระโดดหนี ท้ังท่ีตัวเองกระโดดหนีไปย่อมเร็วกว่า"

"เรือ่งนีแ้สดงให้เห็นว่าฝ่าบาททรงมใีจสงสารเมตตา เป็นคณุธรรม

อนัย่ิงใหญ่ แม้แต่ลกูของศตัรยัูงยอมลดเกียรตลิงไปช่วยเหลอื ย่ิงไม่ต้อง 

พูดถึงว่าเป็นท่าน"

เหลิง่โซ่วกวงพูดพลางมอืนวดไม่หยุด ทนัใดนัน้เขารูส้กึว่าไหล่ของ

ฝโูซ่วตกลง เหมอืนผดิหวังเลก็น้อย รมิฝีปากของเหล่ิงโซ่วกวงผุดรอยย้ิม 

กระจ่างแจ้ง "แต่ว่า...ฝ่าบาทก็อาจทรงมีความคิดอื่นในพระทัย"

"หืม? อะไรหรือ" ฝูโซ่วตระหนักว่าตัวเองถามอย่างใจร้อนเกินไป

หน่อย รีบกัดริมฝีปากตัวเองและโบกมือ "ช่างเถอะ ไม่ต้องพูดหรอก"

"กระหม่อมเดาว่าฝ่าบาทคงไม่อยากบรรทมบนพ้ืนกระดานแล้ว

พ่ะย่ะค่ะ"

ตัง้แต่สองคนทะเลาะกันวนัน้ัน หลวิเสยีกับฝโูซ่วก็ไม่นอนร่วมเตียง 

กันอีก หลิวเสียเป็นฝ่ายปูพรมขนสัตว์ข้างเตียงและนอนบนน้ัน มีเพียง

เวลาท่ีคนอื่นนอกเหนือจากเหลิ่งโซ่วกวงเดินเข้ามาใกล้ เขาถึงจะรีบ 

ปีนขึ้นเตียงเล่นละคร เดิมทีฝูโซ่วอยากบอกให้เขาข้ึนมานอนบนเตียง 

ตัวเองนอนพ้ืน แต่หลิวเสียยืนกรานเป็นพิเศษ นางจึงได้แต่ปล่อยให้

เป็นไปตามน้ัน ยามน้ีพอได้ยินเหลิ่งโซ่วกวงพูด ใบหน้าฝูโซ่วปรากฏ 

รอยแดงเรื่อ พูดเสียงขุ่น "ไม่มีใครสั่งให้เขานอนพ้ืนสักหน่อย เป็นเขา 

ที่ไม่ยอมขึ้นมาเอง"

เหลิ่งโซ่วกวงพูด "ฝ่าบาทภายนอกดูอ่อนโยนสุภาพ แต่ในใจ 

กลบัดือ้รัน้ย่ิงนัก เรือ่งทีต่ดัสนิใจไปแล้วสว่ีฉู ่(เคาท)ู* เก้าคนยังดึงกลบัมา 

* สว่ีฉู ่(เคาท)ู นามรองจ้งคงั เป็นขุนพลแห่งรฐัเว่ย (วยุก๊ก) ขึน้ชือ่เรือ่งร่างกายแข็งแกร่ง มพีละก�าลงัมาก
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ไม่ได้"

จุดนี้นับว่าเหมือนพ่ีชายเขาทีเดียว ฝูโซ่วคิดในใจและถอนหายใจ 

"น่าเสียดาย เขาน่ะเป็นคนดีไม่เลือก หวังอยากให้ทุกคนทั่วหล้าน้ีมี

ความเป็นสุภาพชนเย่ียงเขา"

"หาได้เป็นเช่นนั้นเสียทีเดียว อาจารย์ข้าเขียนต�าราเล่มหนึ่งชื่อว่า 

'ต�าราชิงหนัง (ย่ามคราม)' ในต�าราบอกว่า 'ยามคนเราตกใจจะจริงใจ

มากที่สุด' ความหมายคือยามท่ีคนเราตกใจ ปฏิกิริยาที่ตอบสนอง  

ณ ตอนนั้นจะสะท้อนความคิดในใจได้ดีที่สุด ตอนนั้นฝ่าบาททรงอุ้ม

ท่านหนี เกรงว่าคงไม่มเีวลาคดิมาก ทัง้หมดเพียงเพราะไม่อยากให้ท่าน

ถูกท�าร้ายเท่าน้ันกระมัง"

"เจ้าคนโง่เง่า" ฝูโซ่ววิจารณ์อย่างไม่เกรงใจ จากน้ันยกมือขวาขึ้น 

"โซ่วกวง อย่ามวัแต่วิเคราะห์อยู่เลย อมื เจ้าย้ายพรมผนืนัน้ไปไว้บนเตยีง  

วางไว้ตรงนั้นช้าเร็วคนอื่นต้องเห็นพิรุธแน่ ไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นฟู

ราชวงศ์ฮั่น"

เวลาน้ีเสยีงตะโกนของทหารหลวงดังขึน้นอกประต ู เห็นทีจกัรพรรดิ 

จะเสร็จจากการพบปะขุนนางแล้ว...หลังจากเหตุการณ์ลอบสังหาร 

ขุนนางกลุ่มใหญ่มาจวนซือคงถามไถ่อาการของโอรสสวรรค์ วุ่นวาย 

จนป่านนี้จึงได้กลับ 'ต�าหนักบรรทม'

บานประตูขยับ เสียงฝีเท้าของหลิวเสียลอยมา เหลิ่งโซ่วกวง 

รู้สึกได้ว่าจู่ๆ ฝูโซ่วก็ประหม่าโดยไร้สาเหตุ หลิวเสียเข้ามาในห้องและ

สบตากับฝูโซ่ว ต่างคนต่างรู้สึกว่าในแววตาของอีกฝ่ายมีบางอย่าง

คลี่คลาย ฝูโซ่วปรนนิบัติหลิวเสียผลัดเปล่ียนชุดคลุม เขาคว้ามือนางไว้

กะทันหัน "วันน้ีข้าใจอ่อนชั่วขณะช่วยชีวิตเฉาพีไว้ เจ้าโกรธข้าหรือไม่"

"ค่ายเฉามีหมอชื่อดังนับไม่ถ้วน ต่อให้ฝ่าบาทไม่ย่ืนมือออกไป 
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เขาก็ได้รบัความช่วยเหลอือยู่ดี ฝ่าบาทท�าเช่นน้ีย่อมได้รบัความไว้วางใจ 

จากสกุลเฉา อุบายล�้าลึกคิดการณ์ไกล หม่อมฉันเลื่อมใสย่ิงนัก"

หลิวเสียย้ิมฝืด "เจ ้าก็รู ้นิสัยข้า ข ้าคิดมากมายถึงเพียงน้ัน 

เสียที่ไหน แค่ท�าไปตามธรรมชาติ ไม่อยากเห็นเด็กคนหน่ึงตายไป 

ต่อหน้าต่อตาเท่านั้นเอง"

ฝูโซ่วคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม ปล่อยให้เขากุมมือตน "เช่นน้ันท่ี 

ฝ่าบาทช่วยหม่อมฉัน ก็ท�าไปตามธรรมชาติหรือเพคะ"

เมือ่ถูกถามเช่นนีห้ลวิเสยีไม่ได้ตอบตรงๆ เขาลบูหลงัมอืฝโูซ่วเบาๆ  

"วันนั้นหลังจากคุยกับหยางเซียนเซิง ข้าได้ขบคิดมากมาย เคยคิดว่าจะ

หนีกลบัเหอเน่ยไปใช้ชวิีตอย่างสนัโดษ ไม่ติดต่อกับคนนอกอกี เคยคดิว่า 

จะใจแข็งเหมือนพ่ีชาย ศีรษะนับหมื่นพันร่วงลงมาก็ไม่กะพริบตา แต่

ภายหลงัข้าพบว่าเรือ่งพวกน้ีล้วนไม่ใช่สิง่ทีข้่าอยากท�า ไม่ใช่ความตัง้ใจ

ที่แท้จริงของข้า"

"แล้วความต้ังใจที่แท้จริงของฝ่าบาทคืออะไร"

"ตอนข้าเห็นเฉาพีก�าลังจะตาย ข้าพลันกระจ่างแจ้ง ความต้ังใจ

ท่ีแท้จริงของข้าคือการช่วยคน การช่วยคนก็คือการช่วยราชวงศ์ฮั่น"  

หลิวเสียเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อ "ข้าเป็นคนอ่อนแอ ข้ามิอาจ 

เย็นชาไร้ความปรานีอย่างพ่ีชายได้ เขาเป็นจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ ข้าเป็น 

ฮัน่เหวินตี*้ คนหนึง่เป็นสายฟ้า คนหน่ึงเป็นหยาดฝน วิธีการไม่เหมอืนกัน  

แต่กลับท�าเพ่ือราชวงศ์ฮั่นเหมือนกัน ดังนั้นข้าจะใช้วิธีการของตัวเอง

ท�าตามสัญญา"

"สัญญาท่ีมีให้เขาหรือสัญญาท่ีมีให้ข้า" น�้าเสียงนางเจือแวว 

* อู่ต้ี เหวินตี้ มักใช้เป็นสมัญญานามของจักรพรรดิในหลายราชวงศ์ เพ่ือยกย่องจักรพรรดิว่าเป็น 

ยอดของด้านอู่ (บู๊) และด้านเหวิน (บุ๋น) สมัยฮั่น ฮั่นอู่ตี้คือหลิวเช่อ ฮั่นเหวินตี้คือหลิวเหิง
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หยอกเย้า ค้ิวตาเปี่ยมเสน่ห์ น้ิวมือเรียวบางงดงามไต่อยู่บนแผงอก

เปลือยเปล่าของชายหนุ่ม

หลิวเสียลังเลครู ่หน่ึง "สัญญาท่ีมีให้พวกเจ้า" พูดจบเขาเลีย 

ริมฝีปากอย่างกระอักกระอ่วน ไม่ว่าคนอื่นจะมองอย่างไร แต่ในใจเขา

รูด้ ีหญิงสาวทีน่อนอยู่ข้างกายเป็นภรรยาของพ่ีชาย เป็นพ่ีสะใภ้ของเขา

ได้ยินค�าตอบของหลิวเสียฝูโซ่วก็พลันคลี่ย้ิม ชีวิตของคุณชาย 

สกุลเฉากลับท�าให้จักรพรรดิกลายเป็นจักรพรรดิอย่างสมบูรณ์ เรื่องน้ี

ช่างเป็นตลกร้าย

ในความมืดรอยยิ้มนางงดงามเกินใคร หลิวเสียเหม่อลอยชั่วขณะ 

ยามนางร่าเริงเปรียบดังดวงตะวันอันเจิดจ้า ยามนางเด็ดเดี่ยวกลับ

เหมอืนหมิะปกคลมุหมืน่ลี.้..สองอย่างนีน่้าจะเป็นนสิยัทีแ่ท้จรงิของนาง

กระมัง หญิงสาวที่แบ่งแยกความรักกับความเกลียดชังอย่างชัดเจน 

เช่นน้ี ไม่รู ้จริงๆ ว่านางเอาตัวรอดอยู่ในสวี่ตูท่ีเป็นเหมือนวังวนแห่ง 

การเสแสร้งหลอกลวงมาได้อย่างไร

คิดถึงตรงน้ีหลิวเสียนึกอยากลูบหน้านางขึ้นมากะทันหัน ฝูโซ่ว

หลับตาลงปล่อยให้นิ้วมือหยาบกร้านของเขาไล้ผ่านพวงแก้มนาง  

นางคิดว่ามือของชายหนุ่มจะส�ารวจต�่าลงไป แต่มือข้างนั้นกลับยกสูง 

กดกระหม่อมนางและลูบอย่างรักใคร่สงสาร

"ล�าบากเจ้าแล้ว..." หลิวเสียพึมพ�า ฝ่ามือลูบไล้ไปตามเรือนผม

เรียบลื่นดุจผ้าต่วน เหมือนก�าลังปลอบประโลมกระต่ายน้อยที่เสียขวัญ 

ฝูโซ่วไม่พูดอะไรอยู่นาน ผ่านไปเน่ินนานจึงลืมตาข้ึน

"ฝ่าบาท ตอนที่พระองค์อุ้มหม่อมฉันหนีคนร้ายในท้องนา ทราบ

หรือไม่ว่าหม่อมฉันคิดถึงอะไร"

"อะไรหรือ"
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"หม่อมฉนัคดิถึงเมือ่หลายปีก่อน หม่อมฉนักับฝ่าบาทเพ่ิงหลบหนี

ออกจากฉางอัน สถานการณ์ไม่สงบ ศัตรูมากมายโอบล้อม พวกเรา 

เดนิทางถึงอนัอีแ้ละขาดแคลนเสบยีง มอิาจเดนิหน้าต่อหรอืถอยหลังได้  

ข้ากับฝ่าบาทซ่อนตัวอยู่ในบ้านฟางเตี้ยๆ ในตัวเมือง มองสายฝนท่ี

กระหน�่าเทลงมาเหมือนน�้าตก จู ่ๆ ฝ่าบาทก็ถามข้าว่าหากตอนน้ี 

มีคนร้ายปรากฏตัวข้าจะท�าอย่างไร ข้าตอบโดยไม่ลังเลว่าข้าจะใช้ชีวิต

ปกป้องโอรสสวรรค์ ฝ่าบาทพยักหน้าบอกว่าเขาก็คดิอย่างนัน้เหมอืนกัน"

"เช่นนี้ก็ดีมิใช่หรือ"

"ไม่ ความหมายของเขาคือเขาก็จะใช้ชีวิตข้าปกป้องโอรสสวรรค์

เช่นกัน"

"..."

ฝูโซ่วเห็นสีหน้าแปลกประหลาดของหลิวเสียแล้วก็อดย้ิมไม่ได้  

"พ่ีชายเจ้าเป็นคนเช่นน้ี"

หลิวเสียรู้สึกขบขัน ขณะเดียวกันก็เศร้าใจเล็กน้อย เขาถามต่อ 

"แล้วเจ้าฟังแล้วคิดอย่างไร"

ดวงตาของฝูโซ่วทอประกายครุ่นคิด ริมฝีปากแดงเม้มเข้าด้วยกัน

เป็นแนวโค้งงดงาม "จริงด้วย นี่เป็นลักษณะของเจ้าจริงๆ พึงรู ้ว่า 

ฝ่าบาทไม่มีทางถามค�าถามแบบนี้กับข้า...เขาไม่ใส่ใจ"

หลิวเสียอ้าปาก แต่สุดท้ายกลับมิได้เปล่งเสียงออกมา หลิวเสีย

ตวัจรงิ แม้แต่ความเป็นความตายเกียรตยิศศักดิศ์รขีองตวัเองยังไม่สนใจ  

ไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกของฝูโซ่ว

ฝโูซ่วพูด "พวกเจ้าแตกต่างกันเกินไป ฝ่าบาทเป็นน�า้แขง็ก้อนหนึง่ 

เป้าหมายเดียวของเขาคือฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น นอกจากน้ีเขาไม่สนใจอะไร

ทัง้นัน้ แต่เจ้าเป็นกองไฟ เจ้าสนใจความเป็นความตายของขนัทคีนหนึง่ 
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สอบถามความรู้สึกของสนมชายา หลั่งน�้าตาเพ่ือหมากท่ีถูกสละท้ิง 

แนวทางการเป็นกษัตริย์ของพวกเจ้าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง"

หลิวเสียโอบกอดฝูโซ่วขณะท่ีนางพึมพ�ากับตัวเอง ฝูโซ่วกางแขน

ออกอย่างโอนอ่อน สวมกอดเขาแน่นเช่นกัน กระหม่อมชนคาง วงแขน

สอดประสานกัน เสียงสั่นระริกทว่าร้อนแรงของหญิงสาวดังข้างหูเขา 

ลมหายใจที่รินรดหอมดุจกล้วยไม้ "ข้าจะเดินเคียงข้างเจ้าไปจนถึง 

ตอนสุดท้าย"

เสียงของบุรุษและหญิงสาวค่อยๆ แผ่วลง นิ้วโป้งเล็กนุ่มข้างหนึ่ง

เก่ียวน้ิวโป้งของคนอีกคนไว้โดยไม่รู้ตัว สองนิ้วเก่ียวกันแนบแน่นมิอาจ

แยกออก...นี่เป็นครั้งท่ีสองที่ฝูโซ่วให้ค�าสาบานกับโอรสสวรรค์ หลิวเสีย

กอดนางไว้ในอ้อมอกแน่น

ทั้งสองแนบกายเข้าด้วยกัน ใกล้ชิดปราศจากช่องว่าง

ครั้งน้ีหลิวเสียไม่ลังเลอีกแล้ว

สวินอวี้เดินไปตามทางอย่างกังวลใจ เสียงฝีเท้าเผยถึงความ

เหนื่อยล้า หลังกบฏต่งเฉิงยุติลง เดิมทีเขาคิดว่าจะได้หายใจหายคอ 

สกัหน่อย แต่ความวุ่นวายเกิดขึน้อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ราชเลขาธกิารผูน้ี้ 

หัวหมุนเล็กน้อย ดูเหมือนความปั่นป่วนวุ่นวายในสว่ีตูจะไม่ได้ยุติลง

เพราะความพ่ายแพ้ของต่งเฉิงเลย

ทว่าคิดก็ส่วนคิด สวินอว้ีไม่มีก�าลังเหลือพอจะไปใส่ใจจริงๆ  

งานที่เขาต้องจัดการมีมากเกินไป...เช่นขุนพลท่ีเดินตามหลังเขาอยู ่

ตอนน้ี

ยามนี้จางซิ่วเดินตามหลังสวินอว้ี เพ่ือให้ความเร็วสอดคล้องกับ

ราชเลขาธิการ เขาจงใจยกขายาวๆ ของตัวเองให้ต�่าที่สุด ดูแล้ว 
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น่าขบขัน แม้คนผู้นี้จะถือก�าเนิดจากซีเหลียง แต่กลับแตกต่างจาก 

ผู้บัญชาการส่วนใหญ่ในซีเหลียง เขามักจะมีท่าทีวิตกกังวล แววตา 

หนกัอึง้ หลายวันนีส้วินอว้ีใกล้ชดิกับเขามากขึน้ พบว่าเขาขาดความรูส้กึ 

ปลอดภัยอย่างรุนแรง หวาดกลัวยามไม่สวามิภักดิ์เฉา สวามิภักดิ์เฉา

แล้วกลับหวาดกลัวย่ิงกว่าเดิม

โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารเขาย่ิงเงียบสนิท การที่

เปี้ยนซื่อและเฉาพีต�าหนิต่อว่าหม่านฉ่ง ส�าหรับจางซิ่วแล้วมองอย่างไร

ก็เหมือนชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว* สวินอว้ีจ�าต้องปลอบโยนเขา ยืนยัน 

ซ�า้แล้วซ�า้เล่าว่าเขาจะได้รบัการตอบแทนทีด่ทีีส่ดุ แต่จางซิว่ยังคงท�าท่า

เหมือนก้าวเดินอยู่บนแผ่นน�้าแข็ง

จะจัดการกับกองทหารซีเหลียงกองน้ีอย่างไรดี เป็นปัญหาท่ี 

น่าปวดหัวโดยแท้ หากดึงเขาไปแนวหน้า ต่อให้เฉากงไม่ถือสา  

ผู้บัญชาการคนอื่นๆ ก็ต้องคัดค้าน หากจะจัดระเบียบย่อมท�าให้จางซิ่ว

รู้สึกไม่ปลอดภัย

ไตร่ตรองถ่ีถ้วนแล้ว สวินอวี้ตัดสินใจใช้วิธีแบ่งแยกแล้วปกครอง 

ตอนน้ีเฉากงกลับกวนตู้แล้ว สวินอว้ีจะส่งจางซิ่วกับทหารม้าฝีมือดี

จ�านวนน้อยไปให้เฉากงก่อน ก�าลังส่วนอื่นๆ ให้อยู ่ใกล้กับสว่ีตู  

มอบหมายให้จย่าสว่ี (กาเซี่ยง) และหูเชอเอ๋อร์ (เฮาเฉีย) เป็นผู้ควบคุม 

หนึง่เพ่ือจะได้ให้เฉากงเป็นผูยื้นยันกับจางซิว่ด้วยตวัเอง ให้เขาสบายใจ 

สองเพ่ือจะได้แยกจางซิ่วออกจากกองก�าลังหลัก ท�าให้ทหารซีเหลียง

ไม่กล้าบุ่มบ่าม

"เป้ยเจ๋อ ปลายเดือนน้ีเจ้าต้องคุ ้มกันเสบียงกองทัพเดินทาง 

* ชีต้้นหม่อนด่าต้นไหว เป็นส�านวน หมายถึงภายนอกดเูหมอืนด่าคนหนึง่ แต่แท้จรงิแล้วก�าลงัด่ากระทบ

อีกคนหนึ่ง
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ข้ึนเหนือ ครั้งน้ีนอกจากเสบียงอาหารและทรัพย์สินแล้วยังมีอีกคน

ติดตามกองทัพไปด้วย ตอนน้ีเขาเพ่ิงกลับถึงสวี่ตู ข้าก�าลังจะพาเจ้า 

ไปพบเขา"

จางซิ่วผงกศีรษะ "ราชเลขาธิการสวินวางใจเถอะ ล้วนเป็นคน 

ของซือคงเหมือนกัน ข้าจะใกล้ชิดกับเขาให้มาก"

สวินอว้ีชะงักเท้า ท�าหน้าประหลาด "เรื่องนี้...ไม่ต้องฝืนตัวเอง

หรอก เจ้าคุม้กันเขาจนถึงกวนตูอ้ย่างปลอดภัยก็พอ เรือ่งอืน่ๆ ไม่ต้องท�า"

สวินอว้ีกับจางซิ่วมาถึงบ้านหลังหนึ่งอย่างรวดเร็ว บ้านหลังนี ้

ไม่กว้างขวางโอ่โถง เป็นเรอืนธรรมดาท่ีก่อด้วยอิฐคร่ึงหน่ึงและถูกแบ่งเป็น 

สองตอน ทว่าเรือนเล็กหลังน้ีอยู่ห่างจากจวนซือคงเพียงช่วงถนนเดียว

เท่านั้น ครั้งก่อนตอนจางซิ่วยกทัพปิดล้อมจวนซือคงเคยผ่านครั้งหน่ึง 

แต่ไม่ได้ใส่ใจแม้แต่น้อย หน้าประตเูรอืนมรีถม้าแปลกประหลาดคนัหน่ึง 

จอดอยู่ ห้องโดยสารมีขนาดกว้าง มีกระดิ่งแขวนตรงมุม

ทั้งสองสบตากันโดยไม่เอ่ยอะไรและก้าวเข้าไปข้างในพร้อมกัน 

เพ่ิงจะผลักประตูเข้าไปจางซิ่วได้กลิ่นสุราเข้มข้น เขามองดูอีกครั้ง  

ภาพในห้องท�าเอาเขาอ้าปากตาค้าง

คนที่คุกเข่าเผชิญหน้ากันในห้องเป็นหน่ึงแก่หนึ่งหนุ่ม คนแก่

เส้นผมขาวโพลน ดวงตาพร่ามวั ห่อร่างด้วยขนสัตว์ผนืหน่ึงและส่งเสียงไอ 

เป็นระยะ เขาคือจย่าสว่ี คนหนุ่มฝั่งตรงข้ามจย่าสว่ีหน้าผากใหญ่มาก 

มือผอมเรียวยาวเหมือนอุ้งตีนไก่ ผิวพรรณออกขาวซีดเหมือนคนไม่ 

แข็งแรง

กระน้ันสิ่งท่ีท�าให้จางซิ่วตื่นตะลึงหาใช่คนหนุ ่มไม่ แต่เป็น 

หญิงสาวที่นอนตะแคงอยู่ในอ้อมอกเขาต่างหาก หญิงผู้น้ันทรวงอก 

เปิดเปลือยกว่าครึ่ง ดวงตาหรี่ปรือย่ัวเย้า มือขวาของคนหนุ่มล้วงเข้าไป
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ในเสื้อด้านหน้าของหญิงสาวบีบคลึงอย่างไม่ใส่ใจ

จย่าสวี่ยกกาสุราขึ้นมา รินให้อีกฝ่ายจนเต็ม กระแอมกระไอ 

พลางพูด "แค่กๆ...คนหนุ่มอย่างพวกเจ้าช่างดีจริงๆ อายุอย่างข้า  

หากไปเจียงตงเกรงว่าพิษจากความชื้นจะแทรกซึมเข้ากระดูก แค่..."

"น่ี ตาแก่ ข้าน่ะป่วยจริง แค่กๆ...แต่เจ้าน่ะเสแสร้ง"

หน่ึงแก่หนึ่งหนุ่มเหมือนประชันกัน ไอใส่กันไม่หยุด คนหนุ่มไอ

ต่อเน่ืองสบิกว่าทีจงึหยิบผ้าออกจากอกเสือ้ เชด็คราบเลอืดทีม่มุปากท้ิง

และพูดอย่างโมโห "เดิมทีข้าคิดว่ากลับสว่ีตูแล้ว ส่ิงแรกที่จะท�าคือ 

ก�าจัดเจ้า คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะตัดหน้าด้วยการสวามิภักดิ์เฉากงเสียก่อน 

จมูกสุนัขของเจ้ายังคงว่องไวเหมือนเดิม"

จย่าสว่ีส่ายหน้าอย่างจนใจ "ข้าแก่ปูนน้ีแล้ว ยังจะอยู่ได้อีกก่ีปี 

กลับเป็นเฟิ่งเซี่ยวเองท่ีเรื่องสตรีต้องเพลาๆ ลงบ้าง หาไม่แล้วหยิน 

ดูดหยางไปจนหมด พลังพร่องหาย ย่อมไม่เป็นผลดีต่อเจ้า"

ได้ฟังค�าพูดน้ีของจย่าสวี ่คนหนุ่มผูน้ัน้กหั็วเราะเสียงดงั บบีหน้าอก 

หญิงงามข้างกายอย่างแรงทีหนึ่ง "ผู้กล้าและวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ 

สิง่ทีป่รารถนาไม่พ้นการใหญ่และสตร ีข้าช่วยเหลอืเฉากงช่วงชงิใต้หล้า 

เฉากงอนุญาตให้ข้าลิ้มลองสาวงามได้อย่างเต็มท่ี มนุษย์เรามีชีวิตอยู่

บนโลกน้ีได้ไม่ก่ีสิบปีเท่านั้น ควรคว้าโอกาสน้ีไว้ ท�าตามใจปรารถนา  

ไยต้องฝืนใจตัวเองด้วยเล่า"

จางซิ่วท�าหน้าต่ืนตระหนกเมื่อเห็นภาพนี้ ตกใจย่ิงกว่าเห็นเฉาพี

ถูกลอบสงัหารเสยีอกี สวินอว้ีตบๆ ไหล่เขาเป็นเชงิปลอบโยน กล่าวด้วย

สีหน้าเรียบเฉย "ข้าขอแนะน�าให้รู้จัก ท่านน้ีคือจวินซือจี้จิ่ว (ท่ีปรึกษา

ทางทหาร) แห่งจวนบัญชาการของเฉากง กัวจยาจากเมืองอิ่งชวน  

ชื่อรองกัวเฟิ่งเซี่ยว"
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"อา...จางซิ่ว เจ้าแห่งทวนแดนเหนือ ข้าได้ยินชื่อมานานแล้ว!" 

กัวจยาหรี่ตา เอียงกายยกมือคว้าแขนนุ่มน่ิมของหญิงงามโบกทักทาย

อีกฝ่าย

จางซิ่วพลันเข้าใจว่าเหตุใดสวินอว้ีจึงให้เขารักษาความปลอดภัย

เท่าน้ัน เรื่องอ่ืนไม่ต้องท�า

หวังเยวี่ยพูด "ถังจีผู้นั้นอยู่ท่ีน่ีหรือ" ตรงหน้าเขาเป็นศาลเจ้าที ่

ตั้งอยู่ในป่าสน สวีฝูเร้นตัวอยู่ในที่ลับเหมือนเดิม ไม่เปิดเผยตัวตน

สวฝีตูอบ "ใช่ ถ้าเจ้าสะสางความแค้นกับนางเสร็จแล้ว หยางไท่เว่ย 

หวังว่าเจ้าจะรีบไปกวนตู้"

"จัดการหยวนเซ่ารึ"

"ไม่ เป็นคนข้างกายเขาคนหน่ึง บุคคลท่ีส�าคัญต่อพวกเรามาก  

ชื่อของเขาคือสวินเฉิน" 

หวังเยว่ียเอียงคอ "ถ้าเป็นกวนตู้ ไม่ต้องให้ข้าไปด้วยตัวเองหรอก  

ลกูศษิย์ข้าสวีทากบัสือ่อาอยู่ทีก่วนตูแ้ล้ว พวกเขาปฏบิตัติามข้อเรยีกร้อง 

ของพวกเจ้าได้ทุกอย่าง รวมถึงการลอบสังหารเฉาเชา"

ศาลเจ้าที่อยู่ในความมืดเงียบไปครู่หน่ึง สวีฝูเหมือนก�าลังขบคิด

ค�าพูดของหวังเยว่ีย ผ่านไปครู่ใหญ่สวีฝูจึงเอ่ยว่า "เอาเป็นว่าพวกเจ้า

จะบุ่มบ่ามไม่ได้ จัดการเรื่องของสวินเฉินให้เรียบร้อยก็พอ หลังจากน้ัน

ข้าจะให้ค�าชี้แนะอย่างละเอียดอีกที"

"ก็ได้ แต่ทางท่ีดีพวกเจ้าเร่งมือหน่อย สื่ออายังพูดง่าย แต ่

เจ้าเด็กสวีทาหากวู่วามข้ึนมา แม้แต่ข้ายังไม่แน่ว่าจะเอาอยู่...เขาเป็น

ผู้โชคดีที่รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ท่ีสวีโจว"

"ดูท่าลูกศิษย์เจ้าจะไม่เชื่อฟังนัก"
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"สถานการณ์วุ ่นวายเกินไป ไม่มีต้นกล้าท่ีดี...ข้าเจอคนหน่ึง

คุณสมบัติไม่เลว น่าเสียดายที่ไร้วาสนากับข้า"

หวังเยว่ียถอนหายใจอย่างหาได้ยาก มองไปยังทิศทางของสว่ีตู 

เขายังพูดไม่ทันจบเสียงฝีเท้าสวบสาบพลันดังมาจากที่ไกลๆ ไม่ควร 

มคีนนอกมใิช่หรอื เขากดมอืลงบนด้ามกระบี ่ เตรยีมพร้อมสงัหารผูม้าได้ 

ทุกเมื่อ

"อย่าลงมือ นี่เป็นแขกที่ข้าเชิญมา...ความจริงส�าหรับนางแล้ว 

พวกเราต่างหากท่ีเป็นแขก"

ฟังค�าพูดสวีฝูแล้ว หวังเยวี่ยเพ่งสายตามอง เห็นสตรีอ่อนเยาว ์

คนหน่ึงในชุดผ้าสีครามกับกระโปรงเนื้อหยาบเดินเข้ามาช้าๆ มือ 

หิ้วตะกร้าใบหน่ึง มวยผมม้วนอยู่บนศีรษะ

"ถังอิง? นับว่าพวกเจ้ารักษาค�าพูด" หวังเยว่ียเม้มปากแน่น มอง

หญิงสาวที่ฆ่าน้องชายตัวเองเดินเข้ามาใกล้อย่างสนใจ

ถังจีเดินมาถึงหน้าศาลเจ้า ราวกับมองไม่เห็นหวังเยว่ีย นางเดิน

ผ่านเขาและก้าวข้ามธรณีประตู น�าเครื่องเซ่นไหว้ในตะกร้าไปวาง 

หน้าป้ายบูชาหงหนงอ๋อง นางเช็ดโต๊ะบูชาเบาๆ จนสะอาดและจัดเรียง

ข้าวของ กราบไหว้สามครั้งอย่างเคร่งขรึม จากนั้นปัดผมตรงหน้าผาก

ขึ้นไป หมุนตัวกลับมาเผชิญหน้ากับหวังเยว่ีย

"ข้าหาได้ฆ่าหวังฝู แต่เขากลับตายเพราะข้า" ถังจีพูด จากนั้น 

เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนหิมะตกอย่างละเอียด รวมถึงแววตาลึกซึ้ง

ของหวังฝตูอนโถมตวัเข้าหาตน และค�าว่า 'ข้าขอโทษ' ท่ีตนเปล่งออกมา 

อย่างแผ่วเบา

ฟังถังจีเล่าจบ หวังเยว่ียก็ชูกระบี่ยาวขึ้นช้าๆ "เป็นนิทานท่ีไม่เลว 

น่าเสียดายที่ส�าหรับข้าแล้วไม่แตกต่างอะไร ข้ารู้เพียงว่ากระบี่ท่ีอยู่ 
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ในมือเจ้าแทงเข้ามาในร่างของน้องชายข้า ง่ายดายเท่านี้ ส่ิงท่ีเจ้า 

เลือกได้มีเพียงอ้อนวอนขอความเมตตาจากข้า หรือไม่ก็ยืดคอรอรับ

ความตาย"

ถังจีไม่ตอบ แต่ชักกระบี่ทองแดงเล่มหนึ่งที่ขัดจนวาววับออกมา

จากศาลเจ้า ตั้งท่าโจมตี

"กระบีเ่ล่มน้ีเป็นกระบีเ่ทียนจือ่ (โอรสสวรรค์) สามข้ีาเป็นผูห้ลอมต ี

กับมือ เขาเคยบอกข้าว่าเขาไม่มีก�าลังจะปกป้องข้า ทั้งไม่มีก�าลังจะ

ปกป้องราชวงศ์ฮั่น ได้แต่หลอมกระบี่เล่มนี้ขึ้น หวังว่าข้าจะปกป้อง 

ตวัเองได้ ตอนอยู่ฉางอันข้าอาศัยกระบีเ่ล่มนีฝ่้าวงล้อมออกมาพร้อมกับ 

หวังฝู"

"น้องชายข้าช่วยเจ้าออกมา นี่เป็นวิธีตอบแทนบุญคุณของเจ้ารึ" 

หวังเยวี่ยรู้สึกขบขันเล็กน้อย

"ข้าเนรคุณหวังฝู เดิมทีควรฆ่าตัวตายเพ่ือชดใช้ แต่ตอนน้ีข้า 

ยังมีภาระหน้าท่ีที่ได้รับการไหว้วานจากโอรสสวรรค์ทั้งสองพระองค์  

มอิาจเอาชวิีตตัวเองมาท้ิงเปล่าทีน่ี่ได้ ข้าถือกระบีเ่ล่มนีเ้พ่ือให้ค�าสาบาน 

กับท่าน"

"เรื่องนี้หาได้ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าไม่"

หวังเยวี่ยขยับแขนเล็กน้อย กระบี่ยาวแทงเข้ามา ถังจีรีบชูกระบี่

ยาวรับไว้ ภายในศาลเจ้ากระบี่สองเล่มฟาดฟันอย่างดุเดือด พวกเขา

ปะทะกันสามสีก่ระบวนท่าอย่างต่อเนือ่ง ถังจตีกเป็นรองอย่างเหน็ได้ชดั  

จ�าต้องถอยหลังไปหลายก้าว หอบหายใจอย่างเหน็ดเหน่ือย หวังเยว่ีย 

กลับวาดกระบี่ต่อเนื่อง ถังจีได้แต่กัดฟันแน่น ต้านรับสุดก�าลัง นาง 

รูส้กึเพียงกระบีเ่รว็ของหวังเยว่ียไม่เหมอืนกับเพลงกระบีข่องศตัรูคนอ่ืนๆ  

ท่ีนางเคยรับมือก่อนหน้าน้ี เหมือนมีตาข่ายแน่นหนาผืนใหญ่ปกคลุม
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ลงมา ไม่ว่าแกะอย่างไรก็ยากท่ีจะหลุดพ้น ได้แต่มองประกายกระบี่

กลืนกินตนโดยมิอาจท�าอะไรได้

ถังจีใกล้ถึงตาจนเต็มที แขนนางพลันกระตุกอย่างแรง กระบี่

ทองแดงในมือปราดเปรียวราวมังกรน�้า พุ่งเข้าใส่หวังเยวี่ยโดยไม่ลังเล

น่ีเป็นกระบวนท่าตายไปพร้อมกัน หากไม่ถึงคราวจ�าเป็นนาง 

ไม่ใช้เด็ดขาด บุคคลแข็งแกร่งอย่างหลี่เจวี๋ยยังเกือบต้องเสียชีวิต 

เพราะกระบวนท่าน้ี

จงัหวะท่ีปลายกระบีแ่ทงไปทีล่�าคอของหวงัเยว่ีย กระบีข่องหวังเยวีย่ 

พลันฟาดลงมาจากท้องฟ้า กระแทกสันกระบี่ของนางอย่างมั่นคง

ถังอิงรู้สึกแขนชา บริเวณน้ิวชี้กับนิ้วโป้งสั่นสะเทือนรุนแรง กระบี่

ทองแดงหลุดจากมือร่วงลงบนพ้ืน

หวังเยว่ียกลับไม่ได้ประชิดเข้ามาฟาดฟันอีก เขาเผยสีหน้า

ประหลาดใจ "นี่ เป็นเคล็ดวิชากระบี่ เร็วสกุลหวังของข้า แม้แต่ 

กระบวนท่าน้ีหวังฝูก็สอนให้เจ้าด้วยรึ"

ถังจก่ึีงคกุเข่าบนพ้ืนโดยไม่ตอบ หน้าอกสะท้อนข้ึนลงไม่เป็นจงัหวะ  

กระบวนท่าเมื่อครู่น้ีส�าหรับนางแล้วสิ้นเปลืองพลังมากเกินไป

"กระบวนท่าน้ีของเจ้าทักษะไม่เลว แต่ถึงอย่างไรก็เป็นสตรี 

เรี่ยวแรงน้อยไปหน่อย" หวังเยวี่ยวิจารณ์ค�าหนึ่งและพูดต่อ "เจ้ารู ้

หรือไม่ว่าน่ีเป็นเคล็ดวิชาสกุลหวังท่ีไม่เผยแพร่ให้ใคร จะถ่ายทอดให้

คนที่ใกล้ชิดท่ีสุดเท่าน้ัน มิอาจให้คนนอกล่วงรู้..." พูดถึงตรงนี้เขาพลัน

ชะงัก คล้ายตระหนักถึงอะไรบางอย่าง ก่อนเงยหน้ามองเพดาน 

สีด�าสนิท เนิ่นนานจึงถอนหายใจเบาๆ และดึงสายตากลับมา

หวังเยว่ียตวัดกระบี่อย่างแรง ถังจีรู ้ สึกเย็นวาบเหนือศีรษะ  

ผมปอยหนึ่งร่วงลงบนพ้ืน
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"ในเมื่อน้องชายข้าขอร้องแทนเจ้า วันนี้ข้าจะละเว้นเจ้าก่อน  

จ�าไว้ว่าเจ้าติดค้างศีรษะข้า วันท่ีราชวงศ์ฮั่นฟื้นคืนความรุ่งโรจน์แล้ว 

ข้าจะมาเอามันไป"

เสียงของหวังเยวี่ยยังคงอยู่ แต่เงาร่างกลับหายไปเสียแล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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