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"ฝูเอ๋อร์อยากให้ข้าท�า 'เช่นนั้น' กับเจ้าหรือ แต่เมื่อครู่ข้าแค่คิดอยากวาดภาพเหมือนให้เจ้า

เท่านั้นเอง"

เจนิจยาฝอูึง้ไป ช้อนตาข้ึน เห็นเขามองมาทีน่างด้วยท่าทางกลัน้หัวเราะอย่างสดุความสามารถ  

ถึงได้รู้ว่าตนเองคิดออกนอกลู่นอกทางไปแล้ว นางหน้าร้อนขึ้นมาทันที ก่อนร้องเสียงดังพร้อมยก 

สองมือปิดหน้า พลิกตัวไปนอนซุกหน้าอยู่บนหมอน

เผยโย่วอันทนไม่ไหวอีกต่อไป หัวเราะออกมาเสียงดัง ในใจมีแต่ความรู้สึกรักหญิงสาว 

ตรงหน้าผู้นี้อย่างสุดจิตสุดใจ

ตั้งแต่คืนนั้นที่นางมาถึง ห้องเก่าๆ ที่เดิมทีหนาวเหน็บและมืดหม่นแห่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นอบอุ่น

และสว่างไสวยิ่ง

เขาทาบทับลงไปกอดหัวไหล่นาง จุมพิตท้ายทอยและแผ่นหลัง ริมฝีปากเลื่อนมาถึงข้างหู  

งับปลายหูอ่อนนุ่มและร้อนผ่าวของนางพลางพึมพ�าเสียงเบา "คืนน้ีฝูเอ๋อร์อยากให้ข้าท�าเช่นไร 

กับเจ้าหรือ"
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หลังติดตามชีวิตแต่งงานของเจินจยาฝูและเผยโย่วอันมาแล้วในเล่มที่สอง แม้

ชีวิตพวกเขาคล้ายราบรื่น ความรักดูไม่มีอุปสรรค แต่ว่ากันว่าความรักสุกงอมมักจะ

อยู่ได้ไม่นานเสมอ

แม้สามีภรรยาจะเชื่อใจกันยิ่งยวดเพียงใด แต่เมื่อการตัดสินใจครั้งส�าคัญของ

เผยโย่วอันท�าให้ฮ่องเต้ไม่พอพระทัยอย่างมาก ไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือชีวิตคู่ก ็

อาจเดินทางมาถึงทางตันได้เช่นเดียวกัน

ถงึอย่างน้ันลางสงัหรณ์ของคนเป็นภรรยามกัจะแม่นย�าเสมอ ด้วยท่าทผีดิแปลก

และการหายตัวไปของเขาท�าให้เจินจยาฝูไม่อาจอยู่น่ิงเฉยได้อีกต่อไป ยิ่งได้รับ

จดหมายของเขา ก็ท�าให้รู้ว่ายามน้ีเขาทอดทิ้งนางไปผจญความล�าบากที่นอกด่าน

เพียงผู้เดียวแล้ว!

บทสรุปความรักของเผยโย่วอนักบัเจนิจยาฝจูะพบเจอแต่ความเศร้ารันทด หรือ

จะยิง่ซาบซึง้ตราตรึง เจินจยาฝจูะตัดสนิใจกบัความสมัพนัธ์ในคร้ังน้ีอย่างไร เผยโย่วอนั 

จะยงัเป็น 'ทีป่ลอดภัย' ของนางอยูห่รือไม่ หากอยากรู้เร่ืองราวความรักของพวกเขาแล้ว  

เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ เจินจยาฝ ู  บุตรสาวสกุลเจิน ตระกูลพ่อค้าใหญ่แห่งเฉวียนโจว  

มนีสิยัอ่อนโยน ช่างออดอ้อน กล้าคิดกล้าพดู เป็นญาติ

ผู้น้องของเผยโย่วอัน

✱ เผยโย่วอัน  บตุรชายคนโตสกลุเผย ร่างกายอ่อนแอแต่เดก็ ได้รับการ 

เรียกขานว่า 'มหาเสนาบดีอายุน้อย' เป็นคนฉลาด 

มีเหตุผล

✱ เซียวเลี่ย  อวิ๋นจงอ๋อง ถูกส่งไปอยู่อวิ๋นหนาน เป็นที่ระแวงของ

ฮ่องเต้ ชอบความสามารถเผยโย่วอัน 

✱ เซียวอิ้นถงั  อว๋ินจงอ๋องซือ่จือ่ นิสยัเอาแต่ใจ อยากได้อะไรกต้็องได้  

ชอบเจินจยาฝูตั้งแต่แรกเห็น

✱ ฉือเอ๋อร ์  ลกูชายของเจนิจยาฝกัูบเผยโย่วอนั เฉลยีวฉลาด ขยนั

เล่าเรียนแต่เด็ก

✱ เซียวอว้ี  เฉิงหนิงฮ่องเต้ หรือฮ่องเต้น ้อย เป็นศิษย์ของ 

เผยโย่วอัน หลบซ่อนตัวที่เกาะมังกรทอง 
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✱ หลี่หยวนกุ้ย  ขันทข้ีางกายเซยีวเลีย่ ท�างานละเอยีดรอบคอบ รู้ความลบั 

ของเจ้านายทุกเรื่อง

✱ ชุยอิ๋นสุ่ย  ขันทหีนุ่ม เป็นบตุรบญุธรรมของหลีห่ยวนกุย้ ถกูส่งให้

ไปดูแลเผยโย่วอันกับเจินจยาฝู
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18

กลางดึกคืนนี้การมาถึงของคนผู้นั้นที่ประตูเมืองทิศใต้ไม่ได้ดึงดูด

ความสนใจของผูใ้ด เหล่าขนุนางต่างคดิไปว่าคนผูน้ั้นยงัอยู่ทางตะวันตก

เฉียงใต้

เขาเป็นเหมือนน�้าหยดหน่ึงหล่นลงไปในทะเล เลือนหายไปอย่าง 

ไร้ร่องรอย

ตอนเย็นของสามวนัให้หลงั หลีห่ยวนกุ้ยมาถึงห้องขังลบัของอทุยาน

ตะวันตก เปิดกลอนประตูออกแล้วเข้าไปข้างใน เห็นที่มุมผนังปรากฏ 

แสงตะเกียงขนาดเท่าเมล็ดถ่ัว น�้าหมึกกับพู่กันท่ีวางบนกระดาษไม่ได้

ขยับสกันดิเดยีว มองไม่เหน็อกัษรสกัตัว เผยโย่วอนัปิดตาลง นัง่ขัดสมาธิ

อยู่บนพื้น เสื้อผ้าบนร่างสวมใส่เรียบร้อย ปราศจากรอยยับย่น นอกจาก

ใบหน้าที่ซีดเซียวลงเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ดูต่างไปจากปกติแต่อย่างใด

เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของหลี่หยวนกุ้ย เขาก็ลืมตาขึ้นช้าๆ ดวงตา 
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ใสกระจ่างเหมือนดั่งวันวาน

เขาผงกศีรษะให้หลี่หยวนกุ้ย

หลี่หยวนกุ้ยมองเขา สภาพอารมณ์สลับซับซ้อนขณะเอ่ยเสียงต�่า 

"ใต้เท้าเผย ความไว้วางพระทัยและความส�าคัญที่ฝ่าบาททรงมีต่อท่าน

ในหลายปีมานี ้ท่านน่าจะรบัรูดี้ เป็นผูอ้ืน่ก็แล้วไปเถอะ หนนีก้ลบัเป็นท่าน

ที่พระองค์ทรงทราบว่ามีใจเป็นอื่น จะให้ทรงทนได้อย่างไร สามวันมานี้

ฝ่าบาทเองก็บรรทมไม่หลับสักคืนเดียว ท่านท�าความผิดครั้งใหญ่เช่นน้ี 

ฝ่าบาทยังทรงผ่อนปรนให้ท่าน เหตุใดท่านต้องต่อต้านพระองค์ถึงท่ีสุดด้วย  

แค่พูดออกมา แสดงความภักดี เรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว หรือใต้เท้าเผย 

จะไม่สนใจความเป็นตายของสกุลเจินเลยจริงๆ"

เผยโย่วอันยิ้มน้อยๆ "ความผิดของข้า ข้าขอรับผิดชอบเอง ข้าเชื่อ

ว่าฝ่าบาทจะไม่ทรงพาลโกรธไปถึงผู้บริสุทธิ์"

หลี่หยวนกุ้ยมองเขาสักพักก่อนส่ายหน้า แล้วกลับตัวเดินออกไป

จากห้องขังลับ

เซียวเลี่ยไม่ได้นอนหลับสนิทมาหลายคืน สีหน้าในยามนี้จึงดู

หม่นหมอง ในดวงตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอย หลังฟังท่ีหลี่หยวนกุ้ย 

กลับมารายงาน ใบหน้าก็เผยโทสะ "เขาคิดว่าเราจะไม่ลงมือกับสกุลเจิน

จริงๆ หรือไร!"

หลีห่ยวนกุย้รบีเอ่ย "ฝ่าบาทโปรดตรองดูก่อน โปรดปล่อยให้ใต้เท้าเผย 

ได้มเีวลาพิจารณามากกว่านี ้กระหม่อมเองก็จะกลับไปเกล้ียกล่อมอกีคร้ัง

พ่ะย่ะค่ะ"
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เซยีวเลีย่กัดฟันเอ่ย "เราพูดออกมาแล้วก็ไม่มทีางคนืค�า! น�าคนไปขงั 

ไว้ในคุกก่อน เราจะรอดูว่าเขายอมพูดหรือไม่!"

หลีห่ยวนกุ้ยเตรยีมจะเกลีย้กล่อมต่อ เซยีวเลีย่ก็ตหีน้าเคร่งย่ิงข้ึนแล้ว  

"เจ้าไม่ต้องพูดอะไรอีก ให้ไปถ่ายทอดค�าส่ังเราทันที บอกให้ท�าตาม 

กฎระเบียบ ห้ามละเลย"

ในตอนนั้นเองท่ีด้านนอกพลันมีเสียงฝีเท้าเร่งรีบของขันทีดังมา 

คล้ายมีเรื่องด่วนกะทันหัน หลี่หยวนกุ ้ยรีบกลับตัวเดินออกไป เห็น 

บุตรบุญธรรมอีกคนของตนเองเดินมาด้วยสีหน้าดีใจ เมื่ออีกฝ่ายเห็นเขา

ก็คุกเข่าลงเอ่ยรายงานทันที "ท่านพ่อบุญธรรม เรื่องมงคลย่ิงขอรับ!  

นิมิตสวรรค์อันดี! นิมิตสวรรค์อันดี!"

เมื่อครึ่งเดือนก่อนหน้า สกุลเจินแห่งเฉวียนโจวท�าการซ่อมบ�ารุง 

อู่ต่อเรือ ตอนที่ก�าลังขุดทรายทะเลซึ่งทับถมมาหลายปีจนท�าให้ปากทาง

เข้าอู่ต่อเรือต้ืนเขินมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น ภายใต้กองโคลนและดินทราย  

พวกเขาได้ขดุตราประทบัทรงสีเ่หลีย่มจตัรุสัอนัหนึง่ขึน้มาได้ หลงัล้างจน

สะอาดแล้ว พบว่าด้านบนตราประทับหยกมตีวัอกัษรว่า 'รบัโองการสวรรค์ 

ทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน' สลักเอาไว้ ในเวลาน้ันได้ดึงดูดสายตาผู้คน

จ�านวนมากมารุมดู พร้อมทั้งคุ้มกันน�าไปส่งยังที่ว่าการด้วยกัน คนของ 

ทีว่่าการเมอืงเฉวียนโจวจดจ�าได้ว่าตราประทบัอนัน้ีน่าจะเป็นตราหยกแผ่นดนิ 

ทีส่ญูหายไปก่อนหน้าน้ี และหายไปตลอดช่วงยุคสมยัของซุน่อนัอ๋อง บดันี้

กลับมาปรากฏอีกครั้ง จึงใช้ผ้าแดงห่อเอาไว้เก็บใส่ในกล่องผ้าแพรทันที 

จากนั้นพาคนสกุลเจินกับผู้อาวุโสของเมืองท่ีชาวเฉวียนโจวเสนอข้ึนมา

ไปยังทีว่่าการมณฑลฝเูจีย้น คนทัง้คณะตฆ้ีองร้องป่าว เกาไหวหย่วนดใีจ
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แทบเสยีสต ิคุ้มกันตราหยกแผ่นดินออกเดินทางมาด้วยตนเองทัง้วนัทัง้คนื  

เมือ่ครูน้ี่เพ่ิงมาถึงเมอืงหลวง แต่เพราะไม่มคี�าสัง่จงึไม่กล้าบกุเข้าเมอืงมา 

ในเวลาน้ีคนทัง้คณะก�าลงัรอถวายตราหยกแผ่นดนิกันอยู่ทีด้่านนอกเมอืง

ขนัทน้ีอยรายงานเสรจ็ก็ย้ิมกว้าง มองไปท่ีหล่ีหยวนกุ้ย เห็นแววตาเขา 

สว่างวาบ ท่าทางดีใจ เพียงแต่ว่ายังไม่ทันย้ิมออกมา สีหน้ายินดีก็พลัน

แขง็ค้าง คล้ายนึกอะไรทีเ่ลวร้ายขึน้มาได้ ขันทีน้อยอดสงสยัไม่ได้ เอ่ยถาม 

เสียงเบา "ท่านพ่อบุญธรรมเป็นอะไรไปหรือขอรับ"

หลี่หยวนกุ้ยถึงได้สติกลับมา บนใบหน้าปรากฏรอยย้ิมอีกครั้ง  

ผงกศีรษะเอ่ย "ข่าวดี เจ้ารออยู่ที่นี่ก่อน ข้าจะไปรายงานฝ่าบาททันที"

ทันทีทีห่ลีห่ยวนกุ้ยหนัหลงักลบั รอยย้ิมบนใบหน้าเขาก็มลายไปอกีครัง้

ตราหยกแผ่นดินที่สูญหายไปหลายปีกลับมาปรากฏ คนท้องถ่ิน 

น�ามาถวายในฐานะเป็นของมงคล หมายความว่าฝ่าบาทองค์ปัจจบุนัเป็น

โอรสสวรรค์ตัวจริง นี่เป็นลิขิตสวรรค์ เดิมเป็นเร่ืองที่ดีมากเร่ืองหน่ึง แต ่

มาพบเจอในเวลาเช่นน้ีพอดี ซ�้ายังบังเอิญพบท่ีอู่ต่อเรือของสกุลเจิน 

แห่งเฉวียนโจว ความบังเอิญเช่นนี้ เหตุผลท่ีซ่อนอยู่หลี่หยวนกุ้ยจะ 

ไม่เข้าใจได้อย่างไร

นกึไม่ถงึว่าเผยโย่วอนัจะพิจารณาถึงข้ันน้ีเอาไว้แล้ว การเตรยีมการ

เช่นนี้ประหนึ่งเนตรสวรรค์ในกระดานหมากล้อม วางหมากเดียวลงไปก็

ปิดก้ันเส้นทางของฮ่องเต้ได้ทั้งหมด ความละเอียดรอบคอบน้ีไม่ใช่สิ่งที่

คนทั่วไปจะเทียบได้จริงๆ เรียกได้ว่าวางแผนได้อย่างไร้ช่องโหว่

แต่เรื่องนี้ก็บอกถึงเรื่องหนึ่งได้พอดีว่าในตอนที่เขาท�าเรื่องน้ันก็ได้

เตรียมการรอบด้านเอาไว้หมดแล้ว รวมถึงวางแผนทางรอดให้กับคน 
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รอบกายแล้วเช่นเดียวกัน ส่วนตนเองก็เต็มใจรับโทสะของฮ่องเต้โดย 

ไม่คดิเปลีย่นความต้ังใจ ถึงขัน้เต็มใจเอาชวิีตมาแลกเพ่ือปกป้องเดก็หนุ่ม

ผู้นั้น

การตดัสนิใจของเผยโย่วอนัในเรือ่งนียื้นกรานมากเพียงใด เพลงิโทสะ 

ที่จะตามมาของฮ่องเต้ก็พุ่งสูงมากเพียงนั้น

หลีห่ยวนกุ้ยตระหนักดถึีงจดุนี ้ดงันัน้จงึย่ิงไม่อาจจนิตนาการได้ว่า

หากในเวลานี้ตนเองกราบทูลข่าวนี้ขึ้นไป เพลิงโทสะของฮ่องเต้จะ 

น่าหวาดกลัวเพียงใด

เขากดข่มความไม่สบายใจที่ทะลักออกมา ก้าวเข้าไปข้างใน 

ใคร่ครวญค�าพูดก่อนเอ่ยข่าวที่เพิ่งได้ยินมาเมื่อครู่อย่างระมัดระวัง

ช่วงสองสามวันมานี้ การประชุมเช้า ราชกิจ ขุนนางขอเข้าเฝ้า  

ตรวจฎีกา เรื่องทั้งภายในและนอกราชส�านักไม่ได้ลดน้อยไปแม้แต ่

เรือ่งเดยีว ทางด้านเซยีวเลีย่กลบัไม่ได้ราบรืน่เหมอืนแต่ก่อน จวบจนเวลาน้ี 

กองฎีกาบนโต๊ะได้วางทบัถมกันมาแล้วหลายวนัอย่างไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน  

ตอนที่หลี่หยวนกุ้ยเข้าไปรายงาน เดิมฮ่องเต้ก�าลังก้มหน้าลงตรวจฎีกา 

ตรวจไปพลางฟังเขาพูดไปพลาง เมือ่ได้ยินว่าสกุลเจนิขดุพบตราหยกแผ่นดนิ 

เพราะซ่อมบ�ารุงอู่ต่อเรือ ราษฎรชาวเฉวียนโจวเห็นเป็นนิมิตสวรรค์อันดี 

เกาไหวหย่วนรบีเดนิทางทัง้วันท้ังคนืมาส่งมอบ สหีน้าก็แข็งค้างไปทันใด 

มือข้างที่ถือพู่กันก็ชะงักค้างอยู่กลางอากาศไม่ขยับเขยื้อน

เซียวเลี่ยเงยหน้าขึ้นช้าๆ ดวงตาจ้องเขม็งไปข้างหน้า ราวกับว่า 

ที่ตรงนั้นมีผู้ใดยืนอยู่ มือข้างนั้นที่ถือพู่กันเองก็เริ่มสั่นเทาขึ้นมา

น�้าหมึกหยดหนึ่งไหลมารวมกันท่ีปลายพู่กันช้าๆ มือข้างนั้นของ
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ฮ่องเต้ทีส่ัน่เทาไม่หยุดท�าให้น�า้หมกึหยดลงมากะทันหนั เปรอะลงบนฎีกา

ใต้พู่กัน

"ฝ่าบาท!"

แม้จะไม่ได้เหน็การบันดาลโทสะอย่างทีนึ่กกังวล แต่สภาพในตอนน้ี 

ของฮ่องเต้ก็ชวนให้คนตกใจไม่น้อยจริงๆ

หลี่หยวนกุ้ยเห็นใบหน้าพระองค์ค่อยๆ ซีดขาว จึงร้องเรียกออกมา

ค�าหนึ่ง 

บ่าของเซยีวเลีย่ขยับไหวน้อยๆ ปิดตาลง พู่กันในมอืเอยีงข้างไปช้าๆ 

ก่อนลื่นหลุดจากซอกนิ้ว

"ฝ่าบาทโปรดระวังพระวรกายด้วยพ่ะย่ะค่ะ!" หลีห่ยวนกุ้ยรีบเข้าไป

ประคองพระองค์

เซียวเลี่ยปิดตาลง ใช้มือค�้าหน้าผาก ผ่านไปสักพักใหญ่ยังคง 

ไม่ขยับ

"หากฝ่าบาททรงรูส้กึไม่สูดี้ กระหม่อมจะไปเรียกหมอหลวงมาทันที

พ่ะย่ะค่ะ!" หลี่หยวนกุ้ยเงยหน้าขึ้น เตรียมจะเรียกข้ารับใช้เข้ามา

"ไม่ต้องแล้ว" เซียวเลี่ยลืมตาขึ้นช้าๆ น�้าเสียงแหบพร่าไปเล็กน้อย 

"เราไม่เป็นอะไร..."

พระองค์กล่าวออกมาอกีค�าก่อนนัง่ลง ใบหน้าซดีขาว แววตาด�าหม่น 

นิ่งขึง

หลี่หยวนกุ้ยติดตามข้างกายพระองค์มาหลายสิบปี ถึงแม้จะเป็น 

ในตอนที่ถูกเทียนสี่ฮ่องเต้กับซุ่นอันอ๋องกดดันอย่างที่สุด ก็ยังไม่เคยเห็น

พระองค์แสดงท่าทีเหนื่อยล้าเพียงน้ีออกมา พอได้เห็นก็ตื่นตระหนก 
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ไม่น้อย ทั้งยังเป็นกังวลอย่างยิ่ง 

"ฝ่าบาท..."

"พวกเกาไหวหย่วนทางนั้น เจ้าช่วยไปดูแทนเราเถอะ พาเข้าพัก 

ให้เรยีบร้อยก่อน เราเริม่เหนือ่ย จะไปพักก่อนแล้ว...ฎกีาเหล่าน้ีเอาไว้พรุง่นี ้

ค่อยดู..."

สุดท้ายเซียวเลี่ยเอ่ยพึมพ�าออกมา ก่อนลุกขึ้นยืนช้าๆ เดินออกไป

ด้วยฝีเท้าหนักอึ้งเล็กน้อย

ในการประชุมเช้าวันรุ ่งข้ึน ขุนนางทุกคนต่างทราบข่าวเร่ืองที่ 

เพ่ิงเกิดขึน้ไม่นานน้ี ตราหยกแผ่นดินกลบัมาปรากฏขึน้อกีครัง้ทีเ่ฉวียนโจว  

ที่บังเอิญก็คือยังพบในอู่ต่อเรือที่บ้านเดิมของภรรยาเผยโย่วอันเป็น

เจ้าของด้วย ผูว่้าการมณฑลรบีคุ้มกันตราหยกแผ่นดนิเดนิทางท้ังวนัท้ังคืน 

จนมาถึงเมอืงหลวงเมือ่วานน้ี ยามเช้าตฆ้ีองร้องประกาศ เมือ่ราษฎรได้ยินข่าว 

ต่างแย่งกันออกมาต้อนรับ

ราษฎรปีติยินดีพากันแซ่ซ้องเยินยอพระเกียรติของฮ่องเต้

ฮ่องเต้ประทบัอยู่บนบลัลงัก์มงักร ทรงส่ังการให้เสนาบดีกรมพิธีการ

จัดเตรียมเรื่องรับตรา สุดท้ายตราหยกแผ่นดินถูกวางไว้บนถาดทองค�า 

ผ่านมอืขุนนางนบัร้อยทีคุ่กเข่าทยอยกันส่งต่อ ถวายมาถึงตรงหน้าบลัลังก์

ของฮ่องเต้ในที่สุด

ฮ่องเต้สีหน้าเคร่งขรึม รับตราหยกแผ่นดินมาประทับลงบนหนังสือ

โองการบูชาฟ้าที่ส�านักราชบัณฑิตรีบเร่งท�าออกมา มองเห็นตราประทับ

สีแดง ด้านบนมีอักษรค�าว่า 'รับโองการสวรรค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน' 
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เด่นชัด แต่ละตัวอักษรแยกกันชัดเจน ไม่มีขุนนางผู้ใดไม่ตื่นเต้น ต่าง

คกุเข่าลงค�านบัโดยพร้อมเพรยีงกัน พร้อมเปล่งเสยีงเรยีกดงัก้อง "ฝ่าบาท" 

ฮ่องเต้ทรงแย้มพระโอษฐ์ พระราชทานของรางวัลให้กับทุกคนท่ีมี

ความดีความชอบในเรื่องนี้ต้ังแต่ขุนนางของมณฑลฝูเจี้ยนรวมไปถึง 

คนสกุลเจิน จากนั้นประกาศจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ขุนนาง

ทุกคนขอบคุณพระเมตตา ในคืนน้ันหลังงานเลี้ยงสิ้นสุด เมื่อยกเรื่อง 

ความดคีวามชอบในครัง้น้ีของสกุลเจนิขึน้มาพูดก็ยากจะไม่คดิโยงต่อไป

ถึงเผยโย่วอัน

ตราหยกแผ่นดนิอนันี ้ในอดตีได้หายสาบสญูไปพร้อมกับการสวรรคต 

ของฮ่องเต้น้อย ช่วงที่ซุ่นอันอ๋องครองราชย์เป็นเวลาหลายปี แม้จะลอบ

ออกค้นหาไปทั่วแต่ก็ไม่พบเบาะแสแต่อย่างใด ในช่วงหลายปีน้ีขุนนาง

จ�านวนไม่น้อยต่างเชื่อว่าตราหยกแผ่นดินอันนั้นน่าจะถูกฮ่องเต้น้อย 

น�าติดตวัไปด้วย ทว่าบดัน้ีตราหยกแผ่นดนิกลบัมาปรากฏอกีครัง้ ด้วยวิถี

ดั่งนิมิตสวรรค์อันดี ถวายต่อพระพักตร์ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันอย่างย่ิงใหญ่ 

ย่อมเป็นการช่วยฮ่องเต้ป่าวประกาศแก่ใต้หล้าให้เห็นถึงการเป็นฮ่องเต้

ตวัจรงิ เป็นลขิติสวรรค์ เรยีกได้ว่าความดีความชอบไม่เบา เวลาท่ีพูดคยุกัน 

ลับหลังไม่มีผู้ใดไม่อิจฉาในความโชคดีของเผยโย่วอัน แม้คนจะอยู่ไกล

ถึงตะวนัตกเฉยีงใต้ หนน้ีกลบัยังคงได้หน้าครัง้ใหญ่ต่อหน้าฮ่องเต้ รอเขา

กลบัมาจากทางตะวันตกเฉยีงใต้เมือ่ไร ความดคีวามชอบย่อมย่ิงเพ่ิมพูน 

ยังไม่รู้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งอย่างไร

ยามดึก งานเลี้ยงในวังสิ้นสุดลง เซียวเลี่ยกลับต�าหนัก ฝีเท้าซวนเซ

เลก็น้อย น่าจะเพราะด่ืมสรุามากไป หลงันอนลงไปก็หลบัตาลง หลบัสนิท
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ไปทันที

คืนนี้ฮ่องเต้ไม่ได้เรียกสนมชายาคนใดมาปรนนิบัติ ความจริง 

นบัตัง้แต่สนมชายาเหล่าน้ันเข้าวงัมา พระองค์ก็เรยีกหาน้อยครัง้ย่ิง และ

นับตั้งแต่ปลดรัชทายาทไปก็ไม่เคยเรียกหาอีกสักครั้งเดียว

ในใจหลี่หยวนกุ้ยกระจ่างชัดดีเก่ียวกับเรื่องน้ี และเพราะระยะน้ี

พระองค์มเีรือ่งอดัอัน้ตนัใจ ซ�า้วันนียั้งเมามาย ด้วยไม่วางใจจงึอยู่ยนืเฝ้า

ด้วยตนเอง

จวบจนกลางดึกสงัด แว่วเสียงตีฆ้องยามจื่อมาจากหอกลอง  

หลี่หยวนกุ้ยเริ่มง่วงงุนแล้ว เห็นพระองค์คล้ายหลับสนิทดีจึงลุกขึ้นยืน 

ทบุเอว ก�าลงัเตรยีมถอยออกจากต�าหนกัพลนัได้ยินเสยีงละเมอดงัมาจาก

พระแท่นบรรทม

"อาจิ่ง...อาจิ่ง..."

หลี่หยวนกุ้ยตกใจรีบหันไปมองทางประตูต�าหนักบรรทมหนหนึ่ง 

เห็นขันทีน้อยเฝ้าเวรทั้งสองก�าลังพิงข้างเสาสัปหงกอยู่ตรงมุมด้านนอก

ต�าหนกัท่ีห่างออกไป เขาถึงได้โล่งอก รบีเดนิไปข้างพระแท่นบรรทมพร้อม

ส่งเสียงเรียกเบาๆ "ฝ่าบาท"

เซียวเลี่ยลืมตาขึ้น แววตาว่างเปล่าไปสักพัก จากนั้นลุกขึ้นนั่งช้าๆ 

ใจลอยไปครู่หนึ่งจึงถามเสียงเบา "ยามใดแล้ว"

"ทูลฝ่าบาท เข้ายามจื่อมาสักพัก ฝ่าบาททรงกระหายหรือไม่ 

กระหม่อมรินน�้ามาให้พระองค์นะพ่ะย่ะค่ะ"

เซยีวเลีย่รบัน�า้มาด่ืมลงไปรวดเดียว จากนัน้นอนลงไปไม่ได้พลกิตวั

อีก
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หลี่หยวนกุ้ยเฝ้าอยู่ข้างๆ สักพัก เห็นแผ่นหลังฮ่องเต้น่ิงไม่ไหวติง  

จงึคดิว่าพระองค์หลบัไปอกีครัง้แล้ว จงึเดนิย่องเตรยีมจากไป พลนัได้ยิน

เสียงทุ้มหนักดังมาจากด้านหลัง "เราอยากไปวัดฉือเอิน"

หากคืนนี้เดินทางออกไปจริงๆ ก็จะนับเป็นครั้งที่สามตั้งแต่เข้า 

เมืองหลวงมาที่ฮ่องเต้เสด็จไปเยือนยังวัดฉือเอินกลางดึก

หลี่หยวนกุ้ยอึ้งไปเล็กน้อยก่อนขานรับเสียงเบา

ตอนทีเ่ผยโย่วอนัมาถึงวัดฉอืเอนิ ยามโฉ่วเพ่ิงผ่านพ้น เป็นช่วงเวลา

ที่มืดมิดที่สุดในยามราตรีอันยาวนานพอดี

รอบด้านเงียบสงัด

เขาหยุดยืนอยู่หน้าประตเูรอืนแห่งนัน้ สายตามองไปทีห่ลีห่ยวนกุ้ย 

อย่างไม่เข้าใจ

"ใต้เท้าเผย เข้ามาเถอะขอรับ ฝ่าบาททรงรอท่านอยู่"

หลี่หยวนกุ้ยค้อมตัวให้เขา จากนั้นก้าวถอยไปเล็กน้อย

เผยโย่วอันลังเลเล็กน้อย เขากดข่มความรู้สึกแปลกประหลาด 

ที่ทะลักขึ้นมา แล้วผลักประตูที่งับปิดอยู่เข้าไปข้างใน

ข้างในลานเรือนกลับไม่มีผู้ใด ภายในห้องที่เขาเคยสนทนากับ

ฮ่องเต้ในคืนนั้นมีแสงตะเกียงสลัวเล็ดลอดออกมา

เขาเดินไปทางแสงตะเกียง ผลักประตูเปิดออก เห็นบนโต๊ะวาง 

ป้ายวิญญาณป้ายหน่ึงเอาไว้ กระถางธูปที่อยู่ด้านหน้าปักธูปหนึ่งดอก 

ควันธูปลอยเอ่ือยขึ้นมา พระองค์หันหลังให้กับประตู ท่าทางคล้ายจะ 

จับจ้องป้ายวิญญาณป้ายนั้นอย่างเหม่อลอยอยู่นานแล้ว
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เผยโย่วอันคุกเข่าค�านบัไปทางแผ่นหลงันัน้ เซยีวเลีย่หนักลบัมาช้าๆ 

สั่งให้เขาลุกขึ้น จากนั้นก็มองเขาอยู่นานโดยไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้น

สหีน้าเซยีวเลีย่หม่นหมอง ในดวงตาแฝงเส้นเลอืดฝอยหลงัเมาสรุา

บางส่วน ทว่าแววตายังคงลุ่มลึก เมื่อจ้องมองเขานิ่งเช่นน้ี เส้นสาย

องคาพยพทั้งห้าที่เดิมทีแข็งกระด้างก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขึ้นมา

ความรู้สึกแปลกแปร่งในใจเผยโย่วอันยิ่งรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

เขามองไปยังป้ายวิญญาณบนโต๊ะคราหน่ึง เห็นว่าชื่อท่ีอยู่ตรงนั้น

ไม่ใช่นามพระราชทานท่ีเทียนสี่ฮ่องเต้พระราชทานให้หลังท่านอาหญิง

ตนเองเสียชีวิต แต่เป็น 'ป้ายวิญญาณของผู้ตายสกุลเผยนามเหวินจิ่ง'  

อันแสนจะเรียบง่ายก็อดอึ้งงันไปไม่ได้ ลังเลเล็กน้อยจึงเอ่ย "ไม่ทราบว่า

ฝ่าบาททรงเรียกตัวขุนนางต้องโทษอย่างกระหม่อมมาท่ีนี่กลางดึก 

ด้วยเรื่องอันใดหรือพ่ะย่ะค่ะ"

เซียวเลี่ยหันหน้าไปมองป้ายวิญญาณก่อนเอ่ย "โย่วอัน เจ้ามานี่  

มาค�านับมารดาผู้ให้ก�าเนิดเจ้าเสียสิ"

เผยโย่วอันสีหน้าแข็งค้างไปทันใด สายตาละจากป้ายวิญญาณ 

มาที่เซียวเลี่ย แล้วสลับจากเซียวเลี่ยกลับไปที่ป้ายวิญญาณอีกครั้ง  

"ฝ่าบาท ในเมือ่กระหม่อมมาท่ีนี ่ท้ังยังได้พบป้ายวิญญาณของท่านอาหญิง  

การแสดงความเคารพย่อมเป็นหน้าท่ี เพียงแต่ฝ่าบาทตรัสเช่นน้ีช่าง 

ชวนให้คนงุนงงจรงิๆ กระหม่อมไม่เข้าใจว่าฝ่าบาททรงหมายความว่าอะไร 

พ่ะย่ะค่ะ"

"โย่วอัน เจ้าไม่ใช่บุตรชายของเว่ยก๋ัวกง ความจริงเว่ยก๋ัวกงเป็น 

ท่านลงุเจ้า เราต่างหากถึงจะเป็นบดิาท่ีแท้จริงของเจ้า!" เซยีวเล่ียเอ่ยเน้นย�า้ 
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ทีละค�าๆ 

แววตาเผยโย่วอันนิ่งไปทันควัน

"โย่วอนั เดมิทเีรือ่งน้ีเราไม่คดิจะบอกให้เจ้ารับรู้ไปตลอดชวิีต เพียงแต่ 

บัดนี้สถานการณ์ต่างออกไป เราใคร่ครวญแล้ว คิดว่าให้เจ้ารู้ไว้จะดีกว่า 

ป้องกันไม่ให้ความเข้าใจผิดระหว่างพวกเราพ่อลูกเพ่ิมมากขึ้นจนยาก 

จะแก้ไข ดงันัน้คืนนีจ้งึเรยีกเจ้ามาทีน่ี่..." เซยีวเล่ียเอ่ยอย่างชดัเจน "มารดา

เจ้าคือเหวินจิ่ง บิดาเจ้าคือเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอน เจ้าจะต้อง

เชื่อเรา"

เซียวเลี่ยกล่าวจบ ภายในห้องก็ตกลงสู่ความเงียบสงัด

ผ่านไปนานเผยโย่วอันเอาแต่มองไปทีค่นตรงหน้า ร่างกายไม่ไหวตงิ  

แล้วก็ไม่พูดอะไรสักค�า

"เกรงว่าฝ่าบาทจะทรงเมาสุรามิสร่าง กระหม่อมขอทูลลา" เขาเอ่ย

ขึ้นมากะทันหัน ริมฝีปากเม้มแน่น จากนั้นจึงหันหน้ากลับตัวก้าวยาวๆ 

เตรียมจากไป

เซียวเลี่ยก้าวพรวดมาข้างหน้า ดันประตูเอาไว้

"โย่วอัน! เจ้าฟังเรา เรากับมารดาเจ้าเป็นสหายวัยเด็ก เรื่องนี้ 

หนก่อนตอนที่ได้พบเจ้าที่นี่เราเองก็เคยเล่าให้ฟังแล้ว นางอ่อนหวาน 

สง่างาม โดดเด่นท้ังรูปโฉมและความสามารถ เรารักนางอย่างลึกซึ้ง  

เคยสาบานกับตนเองว่าหากชาติน้ีโชคดีได้แต่งนางเป็นภรรยา ชีวิตนี ้

จะมเีพียงนางคนเดียว ในปีนัน้เราอายุสบิเจด็ นางเองก็ผ่านพิธีปักป่ินแล้ว  

เราก�าลังจะไปสู่ขอนางกับเสด็จพ่อ บังเอิญเจอเร่ืองชาวหูบุกรุกมายัง 

นอกด่าน ในปีน้ันเรายังเป็นชายหนุ่มเลือดร้อน คิดอยากสร้างความดี
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ความชอบ คิดว่าค่อยกลับมาสู่ขออีกทีก็ไม่สาย จึงขอออกไปสู้ศึกท่ี 

นอกด่านกับแม่ทพัอาวุโสสกุลเผย ในตอนนัน้เว่ยก๋ัวกงเองก็อยู่ในกองทัพ 

ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเรา เป็นสหายร่วมรบกัน มิตรภาพดั่งพี่น้อง 

ศกึน้ันยากล�าบากย่ิง เพ่ือแย่งชงิเหอเท่า ชาวหูถึงกับเคลือ่นทพัสามแสนนาย  

ทุ่มอย่างสุดก�าลัง สู้ศึกติดพันมาหน่ึงปีกว่า และเพราะว่ามีหิมะตกหนัก 

เสบียงชาวหูขาดแคลน ทัพชาวหูถึงได้ล่าถอยกลับไป ตอนนั้นเราอยู่ท่ี

นอกด่าน พลันได้ยินข่าวว่าเสด็จพ่อประชวรหนัก พระเชษฐาของเรา 

รชัทายาทได้สูข่อนางกับเสด็จพ่อแล้ว เสด็จพ่อตดัสินพระทยัพระราชทาน

สมรสให้เขากับมารดาเจ้า บางทีเสด็จพ่อก็คงรู้ว่าพระองค์ทรงเหลือเวลา

อีกไม่นาน เมื่อพิจารณาว่าแผ่นดินไม่อาจขาดมารดา หลังพระราชทาน

สมรสได้ไม่นาน รัชทายาทก็ทรงอภิเษกสมรส ตอนที่เรารีบกลับไปโดย 

ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น นางก็กลายเป็นภรรยาผู้อื่นไปแล้ว เสด็จพ่อเองก็

สวรรคต ก่อนจากไปทรงแต่งตั้งเราเป็นอว๋ินจงอ๋อง เตรียมการอภิเษก

สมรสให้เรากับบุตรสาวชนเผ่าใหญ่..."

เซยีวเลีย่หยุดเอ่ยลง สหีน้าหม่นหมอง สายตาตกลงบนป้ายวญิญาณ 

บนโต๊ะ

แสงตะเกยีงสลวั ควันธูปลอยเป็นเกลยีวข้ึนไปข้างบนช้าๆ รวมเป็น

ไอหมอกขาวเก่ียวกระหวัดอยู่ด้านหน้าป้ายวิญญาณ ก่อนสลายหายไป

ช้าๆ

"เสดจ็พ่อสวรรคตได้ไม่นาน เราก็ต้องย้ายไปอยู่อว๋ินหนาน นบัจากน้ัน 

ไม่เคยได้พบหน้ามารดาเจ้าอีก เดิมคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้พบกันอีกแล้ว 

ภายหลังกลับได้ยินเรื่องโรคระบาดที่เมืองหลวง มารดาเจ้าเองก็โชคร้าย
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ติดโรคเช่นกัน ถูกส่งมารักษาตัวตามล�าพังที่นี่ ชีวิตตกอยู่ในอันตราย  

เมื่อเราได้ยินข่าวก็ร้อนใจประดุจไฟเผา เอายาท้องถ่ินจากอวิ๋นหนาน 

มาถึงที่น่ีอย่างลับๆ และแอบอยู่เคียงข้างนางนานหลายเดือน หลังนาง

หายดแีล้วเราไม่อาจไม่จากไป ทว่ากลบัไม่คาดคดิสกันดิว่าภายหลงันาง

จะคลอดเจ้าออกมา..." 

เซยีวเลีย่ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ มองไปยังเผยโย่วอนัท่ีมสีีหน้า

เคร่งเครียดตลอดเวลา ซ�้ายังไม่พูดอะไรสักค�า

"โย่วอนั เรารูว่้าเจ้าไม่อาจยอมรบัเรือ่งนีง่้ายๆ ได้แต่โทษทีโ่ชคชะตา

กลั่นแกล้งคน เจ้ายังจ�าตอนเจ้าอายุสิบหกปีที่เราหาตัวเจ้าพบจาก 

กองซากศพได้หรือไม่ ตอนนั้นเราดีใจแทบเสียสติ คิดเพียงอย่างเดียวว่า

สดุท้ายสวรรค์ก็ยังคงเมตตาเรา แม้เหวนิจิง่จะจากไปแล้ว ทว่ากลบัเหลอื

เลือดเนื้อเอาไว้ให้เรา เราจะดูแลเจ้าให้ดี มีเจ้าอยู่ข้างกายเราก็เหมือนมี

มารดาเจ้า..."

"ฝ่าบาท กระหม่อมขออนญุาตถาม ในเมือ่ท่านอาหญิงของกระหม่อม 

ไม่ได้ตายด้วยโรคระบาด ถ้าอย่างนั้นนางตายได้อย่างไร"

เผยโย่วอันถามขัดเซียวเลี่ยขึ้นมากะทันหัน

เซียวเลี่ยยิ่งดูเศร้าหมองมากกว่าเดิม

"ตอนน้ันเรากลบัไม่ได้อยู่เคียงข้างมารดาเจ้า ก่อนหน้าท่ีท่านย่าเจ้า

จะจากไป เราเคยไปพบนาง ฟังจากค�าพูดของนางแล้ว หลังคลอดเจ้า

ออกมา มารดาเจ้าก็เลือดไหลไม่หยุด..." น�้าเสียงพระองค์สั่นเครือ 

ก่อนหยุดลง

ในดวงตาเผยโย่วอันเผยเส้นเลือดข้ึนมาช้าๆ เขากัดฟันเอ่ย  
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"เสียเลือดจนตาย?"

เซยีวเลีย่จ้องมองนิง่งันไปยังเผยโย่วอนัท่ีคล้ายจะมใีบหน้าบดิเบีย้ว

ไปน้อยๆ ในดวงตาค่อยๆ มีน�้าตาเอ่อคลอ

"หลงัมารดาเจ้าโชคร้ายจากไป เจ้าก็ได้ท่านลงุเจ้าเลีย้งด ูตอนทีเ่รา

รู้ว่ามีเจ้า ตอนนั้นเจ้าก็เป็นบุตรชายคนโตของจวนเว่ยก๋ัวกงไปแล้ว เรา 

ไม่อาจรับเจ้ามาอยู่ข้างกายได้อีก ได้แต่ลอบจับตามองเจ้าอย่างลับๆ  

โย่วอนั ใบหน้าของเจ้าคล้ายคลงึมารดาเจ้ามาก ความสามารถของเจ้าเอง 

ก็ได้มาจากนาง เจ้าไม่รู ้หรอกว่าตอนท่ีเจ้ายังเป็นเด็กหนุ่มมีชื่อเสียง 

โด่งดงัไปท่ัวเมอืงหลวง แม้เราจะไม่อาจเข้าใกล้เจ้า แต่ในใจก็ภาคภูมใิจมาก  

ท้ังยังรู้สึกเสียใจมากเช่นกัน เราอิจฉาท่านลุงของเจ้านักที่สามารถอยู่ 

ด้วยกันกับเจ้า สั่งสอนเจ้า..."

"กระหม่อมขอถามพระองค์อีกค�าถาม ตอนนั้นนางเต็มใจ...หรือว่า

พระองค์บีบบังคับนาง"

เผยโย่วอันเอ่ยขัดเซียวเลี่ยขึ้นมาอีกครั้ง

เซยีวเลีย่มองสบสายตาของเผยโย่วอนั น่ิงเงยีบไปนาน ก่อนหนักลบัไป 

มองยังป้ายวิญญาณนั้นอีกครั้ง

"เหตุใดจึงไม่ตอบ"

สีหน้าเผยโย่วอันค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเย็นชา

"โย่วอนั..." เซยีวเลีย่หลบัตาลง "เราไม่กล้าดหูมิน่ดวงวิญญาณของ

มารดาเจ้า...ทุกอย่างล้วนเป็นความผิดของเรา คืนนั้นเราล่วงเกิน..."

"นั่นเพราะพระองค์ไม่มีสิทธ์ิดูหมิ่นนาง!" เผยโย่วอันขึ้นเสียงดุดัน

กะทันหัน

Page ���������...�������������� 3.indd   21 10/9/2563 BE   10:22



22

ข ้าผู ้นี้ ... วาสนาดีเกินใคร 3

เซียวเลี่ยอึ้งไป แววตาร้อนรน "โย่วอัน เจ้าฟังเราอธิบายก่อน!  

ตอนแรกที่เรามาที่นี่ไม่มีความคิดเป็นอื่นสักนิด เพียงแค่หวังว่าสวรรค ์

จะสงสาร ช่วยให้นางหายป่วย เพียงแต่คืนนั้นการบอกลาใกล้มาถึง  

เราขาดสติไปชั่ววูบ ไม่อาจควบคุมตนเอง..."

"ดังน้ันพระองค์จึงใช้ความรู้สึกเป็นเหตุผลล่วงเกินนาง? ตอนท่ี

พระองค์ทรงท�าตามพระทัย เคยนึกถึงท่านอาหญิงของกระหม่อมสักนิด

บ้างหรือไม่ ส�าหรับสตรีผู้หนึ่ง จากสภาพจิตใจของนางในตอนนั้น ยังจะ

ฝืนปฏิเสธพระองค์ได้อย่างไร ไม่ต้องพูดถึงว่านางถูกพระองค์บบีบงัคบัก่อน  

ต่อให้ต่อมานางหว่ันไหวไปกับพระองค์ ยินยอมพร้อมใจจริงๆ แต่หาก

พระองค์ทรงรักถนอมนางดั่งที่ตรัสมา ย่อมทรงกระจ่างแจ้งว่าน่ีเป็น 

การกระท�าทีไ่ม่เหมาะสม พระองค์จะยังทรงปฏิบตัต่ิอนางเช่นนีไ้ด้อย่างไร... 

เหตุผลทีม่นุษย์เป็นมนษุย์ก็เพราะรูจ้กักลวั รูจ้กัละอาย รูจ้กัควบคมุตนเอง 

ไม่อย่างนั้นจะต่างอันใดจากสัตว์เดรัจฉานเล่า"

เผยโย่วอันขอบตาแดงก�่า น�้าเสียงสั่นเครือเล็กน้อย

เซียวเลี่ยตัวแข็งค้างไปแล้ว พระองค์จ้องมองไปยังเผยโย่วอัน 

ประกายตาวูบไหว ผ่านไปครู่ใหญ่จึงผงกศีรษะเอ่ย "เจ้าต่อว่าได้ถูกต้อง

แล้ว เราเทียบกับสัตว์เดรัจฉานยังไม่ได้ หลายปีมาน้ีทุกครั้งที่นึกถึง

พฤติกรรมเย่ียงสตัว์เดรจัฉานทีท่�าลงไป เราก็ทัง้เจบ็ปวดและเสียใจภายหลัง 

ถึงท่ีสดุ หากไม่ใช่ความผดิของเรา มารดาเจ้าก็ไม่ต้องมาด่วนจากไปเช่นนี้  

บัดน้ีเหวินจิ่งจากไปแล้ว เราไม่อาจชดเชยให้นางได้อีก โชคดีที่ยังมีเจ้า 

โย่วอัน เจ้าไม่รู้ว่าเราคาดหวังต่อเจ้าเพียงใด..."

เซียวเลี่ยก้าวเข้าไปหาเผยโย่วอันหน่ึงก้าว ย่ืนมือออกมาคล้าย
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อยากจับแขนเขา

"หากต้องใช้ชีวิตมารดามาแลกชีวิตกระหม่อม กระหม่อมเต็มใจ 

ไม่เคยเกิดมาเสียยังดีกว่า!"

เผยโย่วอนัเอ่ยเสยีงเยน็ ก่อนจะเดนิอ้อมเซยีวเล่ียมาตรงหน้าโต๊ะบชูา  

สายตาจ้องเขม็งไปท่ีป้ายวิญญาณ สักพักก็คุกเข่าลงโขกศีรษะสามครั้ง 

จากนั้นลุกขึ้นยืนแล้วเปิดประตูเดินออกไป

เซยีวเลีย่ตะโกนไล่ตามแผ่นหลงัเขาไป "โย่วอนั! เราผิดต่อมารดาเจ้า  

แล้วก็ผดิต่อเจ้าด้วย ทีค่นืนีเ้ราบอกเรือ่งพวกนีกั้บเจ้า เพราะหวังว่าพ่อลกู

จะประสานใจกัน! เราเป็นบดิาเจ้า ในเมือ่ตอนน้ันมารดาเจ้ายอมแลกชวีติ

คลอดเจ้ามา กค็งไม่อยากเหน็พวกเราสองพ่อลูกกลายมาเป็นอย่างทกุวนันี้  

เราตัดสินใจแล้ว ใต้หล้าของเรา วันหน้าจะ..."

เผยโย่วอันหยุดเดินกะทันหัน หันกลับมาจ้องเซียวเลี่ยที่ไล่ตามมา 

ในดวงตาประหนึ่งมีรอยเลือดจางๆ เคลือบขึ้นมาชั้นหนึ่ง

เซียวเลี่ยหยุดลงทันควัน ถึงกับไม่กล้าเอ่ยอะไรอีก

"บิดาของกระหม่อมคือเผยเสี่ยน! กงอันดับหน่ึง เป็นซั่งจู้ก๋ัวแห่ง

ต้าเว่ย เว่ยก๋ัวกงเผยเสีย่น! ฝ่าบาทโปรดระวังวาจาด้วย กระหม่อมขุนนาง

ต้องโทษขอทูลลา!"

แต่ละถ้อยค�าล้วนเค้นลอดออกมาจากไรฟัน หลงัเอ่ยจบเผยโย่วอนั

ก็กลบัตวัเดนิออกจากประตเูรอืนไป เงาร่างหายลบัไปท่ามกลางผนืราตรี

อย่างรวดเร็ว ไม่เคยหันหน้ากลับมาอีก

เซยีวเลีย่ไล่ตามไปอีกสองก้าวก็หยุดลงช้าๆ สายตามองไปด้านหน้า 

ลมหายใจหอบหนัก ตัวสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง
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หลี่หยวนกุ้ยรีบปรากฏตัวออกมาจากมุมมืด เข้าไปประคองฮ่องเต้

โดยไม่กล้าพูดอะไร

เซียวเลี่ยถูกประคองยืนอยู่ในเรือนอันว่างเปล่าภายใต้ผืนราตรี 

มืดมิดเป็นเวลานาน

ขอบฟ้าสว่างเรอืงรองขึน้มาช้าๆ ณ เมอืงเฉวียนโจวทีอ่ยู่ห่างไปไกล

พันลี ้เช้าวันน้ีทุกคนในสกุลเจนิต่างยุ่งวุน่วายกับการส่งเจนิจยาฝูออกเดินทาง 

กลับเมืองหลวง

ตอนที่เจินจยาฝูตัดสินใจบอกคนที่บ้าน ทุกคนในสกุลเจินยังคง 

อยู่ในบรรยากาศปีติยินดีท่ีเพ่ิงขุดตราหยกแผ่นดินออกมาได้ เม่ือเมิ่งซื่อ

ได้ยินบุตรสาวบอกกะทันหันว่าจะกลับเมืองหลวง ก็ทั้งไม่คาดฝันและ

ตัดใจไม่ได้ รีบเอ่ยกับนางว่าทุกวันนี้ลูกเขยเองก็ไม่อยู่ที่เมืองหลวง ซ�้า 

ก่อนจากไปยังเคยต้ังใจก�าชับให้นางรั้งอยู่ที่เฉวียนโจวอย่างสบายใจ  

ทกุวนัน้ียิง่ไม่จ�าเป็นต้องรบีกลบัไปเพียงนี ้แต่เจนิจยาฝอูาศยัการปรนนบิตั ิ

แม่สามเีป็นเหตุผล ยืนกรานว่าจะต้องไป เมิง่ซือ่เองก็ไม่สะดวกจะขดัขวาง 

ได้แต่เตรียมเรื่องเดินทางกลับเมืองหลวงให้นาง เดิมเจินเย่าถิงอยากไป

ส่งน้องสาวกลับเมืองหลวงด้วยตนเอง ทว่าเจินจยาฝูใช้เหตุผลว่าที่บ้าน

จ�าเป็นต้องมีเขาคอยดูแล สุดท้ายจึงเลือกพ่อบ้านที่ไว้ใจได้มาคุ้มกัน 

เจนิจยาฝเูดนิทาง เมือ่ครูเ่มิง่ซือ่ เจนิเย่าถิง อว้ีจกัูบคนอืน่ๆ เพ่ิงออกมาส่ง

และบอกลานางกัน

หลังขึ้นรถม้า รอยย้ิมบนใบหน้าเจินจยาฝูก็เลือนหาย เปล่ียนเป็น 

ใจลอยขึ้นมาแทน รถม้าเคลื่อนออกจากประตูเมืองช้าๆ แล่นไปตาม 
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เส้นทางหลกั ทนัใดน้ันกลบัหยุดลงกะทนัหนั พ่อบ้านบอกว่ามคีนมาขวาง

เอาไว้

เจนิจยาฝชูะโงกหน้าออกไป เห็นเป็นหยางอวิน๋ยนืขวางอยู่หน้ารถม้า  

เขาก้าวเดินมาหานางอย่างรวดเร็วพร้อมคารวะเอ่ย "ฮูหยิน ก่อนหน้านี้

นายท่านมีค�าสั่งให้รั้งตัวฮูหยินไว้ท่ีเฉวียนโจว ขอฮูหยินได้โปรดเชื่อฟัง 

นายท่าน อย่าท�าให้ข้าน้อยล�าบากเลยขอรับ"

เจินจยาฝูมองเขา "ข้าถามเจ้า ของที่เมื่อไม่ก่ีวันก่อนครอบครัวข้า

ขุดเจอที่อู่ต่อเรือ ใช่ฝีมือเจ้าหรือไม่"

เมื่อไม่ก่ีวันก่อนคนงานขุดพบตราหยกอันหนึ่งภายในอู่ต่อเรือของ

สกุลเจนิ ภายหลงับอกว่าเป็นตราหยกแผ่นดนิท่ีหายสาบสญูไปนานแล้ว 

สร้างความตกตะลงึไปทัว่ท้ังเมอืง คนสกุลเจนิเองก็ไม่อยากจะเชือ่ ทุกคน

ยินดีแทบเสียสติ

หลังเจินจยาฝูได้ยินข่าวก็คาดเดาได้ทันทีว่าน่าจะเป็นฝีมือของ 

เผยโย่วอนั ในใจย่ิงรูส้กึกระวนกระวายหนกักว่าเดมิ จะยังรัง้อยู่ท่ีนีต่่อไป

ได้อย่างไร

นางถามจบเหน็หยางอว๋ินไม่พูดอะไรก็ย้ิมเย็นเอ่ย "นายท่านบ้านเจ้า 

ท�าเรื่องดีๆ อะไรไว้เล่า เขาไม่บอกข้า ข้าถามเจ้าไปเจ้าก็คงไม่มีทางตอบ 

ข้าจึงไม่ถามเสยีเลย จะได้ไม่ต้องท�าให้เจ้าล�าบากใจ เพียงแต่ถนนสายนี้

ไม่ใช่ถนนท่ีนายท่านเจ้าสร้าง การเดินทางกลับเมืองหลวงคร้ังน้ีข้ากลับ

แน่นอน! ในเมือ่เขาไม่ยอมให้ข้าไป เจ้าก็ไปบอกให้เขามาขวางด้วยตนเอง 

หากเขาไม่มาข้าก็จะไป!"

นางเอ่ยจบก็ปล่อยม่านลงพร้อมสั่งให้พ่อบ้านออกเดินทางต่อ
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รถม้าแล่นไปบนถนนหลักอย่างรวดเร็ว เหลือท้ิงเพียงฝุ่นสีเหลือง

ฟุ้งกระจายเอาไว้ด้านหลัง

หยางอว๋ินมองรถม้าท่ีจากไปไกลขึ้นเรื่อยๆ อย่างจนปัญญา ไม่มี

ทางเลือกอื่นอีก ได้แต่ตวัดกายขึ้นหลังม้าไล่ตามไปคุ้มกัน

เจินจยาฝูสั่งให้ถานเซียงที่น่ังมาด้วยกันหยิบห่อสัมภาระตนเอง 

มาให้ จากนัน้น�าซองจดหมายท่ีวนัน้ันหยางอวิน๋มอบให้ออกมา แล้วหยิบ

กระดาษข้างในออกมาจ้องอ่านซ�้าอีกรอบ จากนั้นฉีกตรงกลางออกเป็น

สองส่วน สี่ส่วน แปดส่วนช้าๆ ไม่หยุดมือ ท่ามกลางสายตาตกตะลึงของ

ถานเซยีง เจนิจยาฝฉูกีกระดาษแผ่นนัน้จนเป็นชิน้ๆ สดุท้ายย่ืนมอืออกไป

ข้างนอกหน้าต่างพร้อมกางนิ้วทั้งห้าออก

กระแสลมแรงบนถนนหลกัพัดเศษกระดาษจนกระจดักระจายไปใน 

ชั่วพริบตา ประหนึ่งระบ�าอันบ้าคลั่งของผีเสื้อ ปลิวว่อนไปในทุ่งนา

จากนั้นสามวัน เซียวเลี่ยก็ไม่ได้ปรากฏตัว

ในเวลาสามวันน้ีพระองค์ทัง้ไม่ได้ออกว่าราชการเช้า ไม่มกีารประชมุ  

ไม่มีขุนนางคนใดพบหน้าฮ่องเต้ บรรดาฎีกาที่ถวายขึ้นไปเหล่าน้ันย่ิง 

ไม่ได้รับการเห็นชอบเสียที

ขนุนางมแีต่จดจ�าภาพฮ่องเต้จดจ่อกับราชกิจ ต่อให้ประชวร ปกตแิล้ว 

ก็ไม่เคยยกเลิกการประชุมเช้า สถานการณ์เช่นในตอนน้ีไม่เคยพบเห็น

ตัง้แต่พระองค์ขึน้ครองราชย์มา เมือ่สบืข่าวกับทางหลีห่ยวนกุ้ย หลีห่ยวนกุ้ย 

ก็บอกเพียงว่า "เมือ่สองคนืก่อนฮ่องเต้ทรงไม่ทนัระวังจนประชวรเข้า รู้สกึ

ไม่สู้ดี จึงยกเลิกการประชุมเช้าเพื่อรักษาพระองค์"
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วันแรกยังด ีพอวนัท่ีสอง ในกลุม่ขุนนางก็เริม่วิพากษ์วิจารณ์กัน จน

มาถึงวันท่ีสาม ต่างคนต่างพูดกันไปเรื่อย จึงมีการเสนอชื่อขุนนางผู้มี

ต�าแหน่งสูงที่ปกติแล้วเข้าออกห้องทรงพระอักษรบ่อยครั้ง ให้ไปขอ 

เข้าเฝ้าเย่ียมพระอาการ หลงัรออยู่ข้างนอกเป็นเวลานาน ในทีส่ดุหลีห่ยวนกุ้ย 

ก็ออกมารบัหน้ากับบรรดาขนุนางท่ีร้อนใจ สดุท้ายถ่ายทอดพระราชด�ารัส

ฮ่องเต้ว่าวันพรุ่งนี้ก็จะกลับมาว่าราชการเช้าตามเดิม ทุกคนถึงได้วางใจ

ลงได้

หลี่หยวนกุ ้ยมองส่งแผ่นหลังของเหล่าขุนนางจากไป จากนั้น 

เดินกลับเข้าไปในต�าหนักบรรทม

ภายในต�าหนักบรรทมว่างเปล่า ข้ารับใช้ถูกไล่ออกไปจนหมดแล้ว 

ผ้าม่านแต่ละชั้นท้ิงตัวลงจรดพ้ืน แม้จะเป็นตอนกลางวัน แต่ด้านในก็ 

มีเพียงแสงสลัวรางเท่านั้น

หลีห่ยวนกุ้ยเดินเข้าไปด้านในต�าหนกับรรทมอย่างแผ่วเบา เขามาถึง 

หน้าพระแท่นบรรทมที่ปล่อยม่านเตียงห้อยตกลงมา ก่อนค้อมตัวลงเอ่ย

อย่างระมัดระวังผ่านผ้าม่าน "ฝ่าบาท ทุกคนกลับไปหมดแล้วพ่ะย่ะค่ะ!" 

ภายในม่านไม่มีเสียงใดๆ

หลี่หยวนกุ้ยรออยู่สักพัก สุดท้ายก็ยื่นมือออกไปเลิกม่านเบาๆ

เพ่ิงจะเป็นช่วงต้นเดือนสิบ อากาศของช่วงกลางวันเช่นนี้แค่สวม

เสือ้กนัหนาวเดินอยู่ภายใต้แสงแดดไม่ก่ีก้าวบางทียังรูส้กึร้อนจนเหงือ่ออก  

แต่ในตอนน้ีเซียวเลี่ยกลับคลุมผ้าผืนใหญ่ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ตัวคน 

นั่งอยู่บนเตียง เผยเพียงใบหน้าออกมา ดวงตาสองข้างมองตรงไป 

ข้างหน้านิ่งไม่ไหวติง ประหนึ่งก�าลังเข้าฌาน
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แสงภายในม่านสลัว ดวงตามองดูแล้วด�ามืด สีหน้าชวนให้คน 

หวาดผวาเล็กๆ

หลีห่ยวนกุ้ยเอ่ยต่อ "ฝ่าบาท เหล่าขนุนางกลับไปกันหมดแล้ว พรุ่งนี ้

ฝ่าบาทยังต้องออกว่าราชการเช้า ให้กระหม่อมไปเรียกหมอหลวงมา 

จ่ายเทียบยา..."

"เราไม่ได้ป่วย หลายสิบปีล้วนผ่านมาได้ เรื่องแค่นี้ไม่ถึงตายหรอก 

เจ้าบอกเรามา ช่วงสองสามวันนี้เขาท�าอะไรในคุกบ้าง"

"ใต้เท้าเผยไม่ได้ท�าอะไรท้ังนัน้พ่ะย่ะค่ะ" หลีห่ยวนกุ้ยตอบเสยีงเบา

เซียวเลี่ยแค่นเสียงเหอะออกมา "เราเข้าใจแล้ว! เขาไม่ฟังอะไร 

ทั้งน้ัน ความปรารถนาดีของเราในเย็นวันน้ันสูญเปล่าไปหมดแล้ว!" 

พระองค์หนัหน้ามาช้าๆ พร้อมเอ่ยเสยีงแหบกระด้าง "เราแสดงความจริงใจ 

ออกไป คาดหวังว่าเขาจะภักดต่ีอเรา พ่อลกูประสานใจกนั เขากลบัท�ากับเรา 

เช่นนี้ ไม่ไว้หน้าเราสักนิด เราเป็นฮ่องเต้ เราต้องรักษาหน้า! หลี่หยวนกุ้ย 

เจ้าบอกมาว่าเราควรจะลงโทษเขาอย่างไรดี"

หลีห่ยวนกุ้ยหลัง่น�า้ตาออกมาทันท ีรบียกแขนเสือ้ขึน้เชด็ก่อนคกุเข่า 

ลงไป "ฝ่าบาท พระวรกายฝ่าบาทส�าคัญย่ิง อย่าได้ทรงคิดมากจน 

เสยีสขุภาพเป็นอนัขาด ส่วนทางใต้เท้าเผยด้านน้ัน ฝ่าบาททรงให้เวลาเขา 

อีกสักพัก สายสัมพันธ์พ่อลูก เลือดเน้ือเดียวกัน อีกไม่นานเขาจะต้อง

เข้าใจความปรารถนาดีของฝ่าบาทแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ"

เซยีวเลีย่คล้ายไม่ได้ยิน ผ่านไปสกัพักก็ยิม้เย็นเอ่ย "ความปรารถนาด ี

ของเรา เกรงว่าเขาคงมองเป็นเจตนาร้ายไปแล้ว ช่างเถอะ เห็นแก่หน้า

มารดาเขา เราจะให้โอกาสเขาอีกครั้ง หากเขายังคิดไม่ตก ต่อให้ถูกนาง
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ต�าหนิ เราก็ยอมรับบุตรชายคนนี้ไม่ได้แล้ว!"

หลี่หยวนกุ้ยอึ้งไป "ฝ่าบาททรงคิดจะ..."

"เราจะไปตรวจฎีกาก่อน!"

เซยีวเลีย่สะบดัผ้าผนืใหญ่ทีห่่มมาทัง้วันออกทันท ีพระองค์ตวัดกาย

ลงจากเตียงในสภาพผมเผ้ายุ่งเหยิง สวมเพียงเส้ือตัวในสีขาวตัวเดียว 

รองเท้าก็ไม่สวมใส่ เพียงเดนิเท้าเปล่าฉบัไวไปบนพ้ืนต�าหนกัอนัเย็นเฉยีบ 

ชายเสื้อโบกพลิ้วไปตามลม แขนเสื้อกว้างสะบัดไหว

ตอนวัยหนุ่มเซียวเลี่ยมีนิสัยเปิดเผย รูปโฉมหล่อเหลา ทุกวันนี้อายุ

มากขึ้นแล้ว แม้นิสัยจะเปลี่ยนไปกลายเป็นอ�ามหิตมากขึ้น แต่ในตอนนี้

ที่ไม่ได้สวมเสื้อคลุมมังกร ไม่สนใจการวางตัวสูงส่ง หัวไหล่ของเขายัง

เหยียดตรง เมื่อมองไปที่แผ่นหลังก็รู้สึกได้ถึงความอิสรเสรี ไร้กฎเกณฑ์

ประหนึ่งชาวต่างแคว้น หาใช่ฮ่องเต้

หลี่หยวนกุ้ยอึ้งไปก่อนขานรับออกมา รีบก้มลงหยิบรองเท้าคู่น้ัน 

ไล่ตามไป "ฝ่าบาท ระวังจะเย็นพระบาทนะพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะสวม

ฉลองพระบาทให้พระองค์..."

กลางดกึยามจือ่ ฟ้ามดืลมแรง ภายในห้องขังลบัของอทุยานตะวันตก 

ที่ขังเผยโย่วอันอยู่นั้น แสงตะเกียงส่องแสงเพียงสลัว

เผยโย่วอันนอนตะแคงอยู่บนเสื่อฟางที่ปูอยู่บนพื้นห้องขัง

ภายนอกห้องขังค่อยๆ มีเสียงฝีเท้าดังเข้ามาใกล้มากข้ึนเรื่อยๆ  

จนมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องขัง ตามมาด้วยเสียงเปิดกลอนประตู มีคน

ก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างใน
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เผยโย่วอนัลมืตาขึน้แล้วหนัหน้ากลบัไปช้าๆ มองดกู่อนขยับตวัลกุข้ึน  

เขาจัดชายเสื้อให้เรียบร้อยแล้วคุกเข่า จากนั้นค�านับไปทางเงาร่างนั้น

ใบหน้าครึง่ซกีของเซยีวเลีย่สะท้อนแสงสลัว ราวกับเคลือบแสงตะเกียง 

จางๆ ทับลงไปชั้นหน่ึง ส่วนใบหน้าอีกครึ่งซีกกลับซ่อนอยู่ในความมืดที่

แสงส่องไม่ถึง ดวงตาข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งมืด ดูลุ่มลึกยิ่ง

"โย่วอัน ต้ังแต่เจ้าอายุสบิหกจนถึงตอนนี ้เจ้าอยู่ข้างกายเรามาเกือบ

สิบปี ในช่วงเวลานี้เจ้าช่วยเราแบ่งเบาความกังวล เจ้ากับเราอยู่ด้วยกัน

เกือบทกุคนืวนั ตอนนีเ้จ้ารูว่้าเราเป็นบดิาเจ้า เจ้าไม่มคีวามรูส้กึเคารพรกั

ต่อบุพการีให้เราสักนิดเลยจริงๆ หรือ"

เซียวเลี่ยเอ่ยถามด้วยน�้าเสียงทุ้มลึก

เผยโย่วอันตอบกลับ "ทูลฝ่าบาท ชีวิตของกระหม่อมเป็นฝ่าบาทที่

ช่วยเอาไว้ในปีน้ัน หลายปีมาน้ีทุกเรือ่งทีก่ระหม่อมท�าเพ่ือฝ่าบาท เป็นท้ัง

การตอบแทนบญุคณุ แล้วก็เป็นหน้าท่ีของขุนนาง ฝ่าบาททรงเป็นฮ่องเต้

ของผูค้นทัว่หล้า ย่ิงเป็นบดิามารดาของผูค้นท่ัวหล้า ท�าให้ผูค้นเกิดความ

กตัญญู น่ีเป็นหลักการของฮ่องเต้ แล้วก็ย่ิงไม่ผิดต่อเส้นทางอัน 

ยากล�าบากยาวนานกว่าจะส�าเรจ็ได้หลงัทรงเก็บตวัอยู่อูต่ิง้มากว่าย่ีสิบปี"

เซยีวเลีย่ปลายหางตากระตุก สดูลมหายใจเข้าลึก "ดมีาก ในเมือ่เจ้า 

เทียบฮ่องเต้กับขุนนาง เราก็จะอาศัยฐานะฮ่องเต้ ให้โอกาสเจ้าเป็น 

ครั้งสุดท้าย...เราขอถามเจ้า เรื่องของฮ่องเต้น้อย เจ้ายังคงไม่มีอะไร 

จะพูดหรือ"

เผยโย่วอนันิง่เงียบสกัพักก่อนตอบ "ทลูฝ่าบาท กระหม่อมไม่มอีะไร

จะพูดพ่ะย่ะค่ะ"
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เซียวเลี่ยสูดลมหายใจเข้าลึกขึ้นอีกครั้ง พระองค์ก�ามือแน่นจนเห็น

เส้นเลือดปูดโปนขึ้นที่หลังมือ ประหนึ่งมีไส้เดือนชอนไชอยู่ใต้ผิว

"เจ้าไม่กลัวตายจริงๆ?"

"กระหม่อมแล้วแต่เมตตาฟ้าพ่ะย่ะค่ะ"

เซยีวเลีย่ดวงตาเบกิกว้าง ยกมอืขึน้ชีไ้ปท่ีเผยโย่วอนัซึง่คกุเข่าอยู่บนพ้ืน  

ลากเสียงสูงยาว "คนที่ไร้นายไร้บิดาย่อมถือเป็นพวกไร้ภักดี อกตัญญู!  

ทีแ่ห่งน้ีของเราไม่อาจยอมให้คนทีก่ระท�าผดิร้ายแรงเช่นเจ้าอยู่อกีต่อไป! 

ในปีน้ันเราพาเจ้ากลับมาจากเมืองซู ่เย่ีย ตอนน้ีก็จะให้เจ้ากลับไป!  

นับจากนี้ไม่มีสิ่งใดติดค้างกันอีก!"

พระองค์กล่าวจบก็กลบัตวัจากไป ชายอาภรณ์สะบดัไหว เดนิออกไป 

ข้างนอกอย่างรวดเรว็ เงาร่างหายลบัไปทีสุ่ดปลายทางเดนิช้าๆ ท่ามกลาง

เสียงฝีเท้า

เผยโย่วอันยังคงคุกเข่าตัวตรง ใบหน้าเปลี่ยนเป็นซีดขาว แผ่นหลัง

โค้งลงไปช้าๆ หน้าผากจรดบนพื้นเย็นเฉียบ ร่างกายนิ่งไม่ไหวติง

เขาพลันรู้สึกถึงรสชาติหวานปะแล่มในล�าคอ ร่างกายเหยียดตรง

อีกครั้งช้าๆ กลืนเลือดที่สะสมอยู่ในหน้าอกหลายวันซึ่งจู่ๆ ก็ทะลักขึ้นมา

ถึงล�าคอกลับลงไป จากนั้นกลับไปนั่งลงบนเสื่อฟางแล้วหลับตาลง

หลายวันให้หลงัภายในราชส�านกัต้าเว่ยก็มข่ีาวลอืร้ายแรงกระจาย

ไปท่ัวอย่างลบัๆ ก่อความวุ่นวายจนแทบพลิกแผ่นดิน ไม่มผู้ีใดมใีจท�างาน 

กระทัง่เวลาท่ีไปประชมุเช้ายังต่างลอบสงัเกตสหีน้าของเซยีวเลีย่ คดิอยากมอง 

ให้เห็นถึงพิรุธ
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หลังเหตุการณ์ยกเลิกการประชุมเช้าสามวันที่ชวนให้คนไม่เข้าใจ

ผ่านพ้นไป ฮ่องเต้ในช่วงนี้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมอีกคร้ัง ขยันออกว่า

ราชการ เรียกตัวขุนนางมาสอบถามหลังการประชุม ละเอียดรอบคอบ 

ในทกุๆ เรือ่ง เข้าใจทกุอย่างเป็นอย่างดี แต่ขอเพียงขุนนางท�าได้ไม่เหมาะสม 

ก็จะถกูต�าหนิเกินความผดิ ผดิวสิยัของพระองค์ ขนุนางทกุคนต่างเหมอืน

เดินอยู่บนน�้าแข็งแผ่นบาง ต้องคอยรวบรวมสติทั้งหมดมารับมือ

ไม่มีผู้ใดกล้าเชื่อว่าข่าวลือที่กระจายอยู่ลับๆ จะเป็นเรื่องจริง

เมื่อหลายวันก่อนช่วงย�่ารุ ่งมีคนเห็นคนผู ้หนึ่งถูกทหารอาวุโส 

สองคนควบคุมตัวออกไปทางประตูทิศเหนือของเมืองหลวง

คนในเมอืงหลวงจ�านวนมากต่างรูจ้กัเผยโย่วอนั ได้ยินมาว่ารปูโฉม

ของคนผูน้ัน้คล้ายคลงึกับเผยโย่วอนัมาก เพียงแต่วนันัน้เขาไม่ได้สวมชดุ

สแีดงม่วง หากแต่สวมชดุสดี�า เดินออกจากประตูเมอืงมุง่หน้าไปทางเหนอื

จากน้ันก็มคีนยืนยันว่าจนถึงตอนน้ีทีจ่งิเซยีงก็ยังไม่ได้เหน็เผยโย่วอนั 

ไปรับต�าแหน่งที่นั่นเลยสักวัน ดังนั้นข่าวจึงเริ่มกระจายออกไปนับแต่นั้น

ได้ยินมาว่าตอนที่เผยโย่วอันออกเดินทางไปรับหน้าที่ยังตะวันตก

เฉียงใต้ ไม่รู้ด้วยเหตุใดจึงละเลยหน้าที่ ฝ่าฝืนค�าสั่ง กระตุ้นโทสะฮ่องเต้ 

ฮ่องเต้ทรงพระพิโรธ ปลดต�าแหน่งเขาแล้วเนรเทศไปทางเหนอืเป็นการลงโทษ

ส่วนท่ีว่าความจรงิเบ้ืองหลงัเป็นเช่นไร เหตใุดฮ่องเต้จงึไม่ได้ประกาศ 

ออกมา ชั่วขณะหนึ่งมีคนพูดกันไปต่างๆ นานา วันนี้หลิวจิ่วเสากับ 

อันหย่วนโหวขอเข้าเฝ้าฮ่องเต้พร้อมกัน อาศัยเหตุผลว่าเผยโย่วอันเป็น

ขนุนางคนส�าคญัของราชส�านัก หากมคีวามผิดจรงิก็ควรจะให้สามตลุาการ*  

* สามตุลาการ หมายถึงกรมอาญา ศาลยุติธรรม และส�านักตรวจการ มีหน้าท่ีพิจารณาคดีส�าคัญร่วมกัน 
โดยเฉพาะ
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ไต่สวน เพ่ือยืนยันความจริงกับทางฮ่องเต้ คาดไม่ถึงว่าฮ่องเต้กลับ 

ทรงพระพิโรธ กล่าวต�าหนิทั้งสองคนพร้อมลงโทษหักเงินเดือนสามเดือน

ทนัท ีนบัจากน้ันทุกคนในราชส�านกัต่างเก็บง�าค�าพูด ไม่มผีูใ้ดกล้าวิพากษ์

วิจารณ์ถึงเรือ่งนีอี้ก ค�าว่า 'เผยโย่วอนั' กลายเป็นค�าทีไ่ม่อาจพูดออกมาได้

รุ่งอรุณของฤดูใบไม้ร่วงวันน้ี ทางตะวันออกเพ่ิงปรากฏแสงสีขาว

ขึ้นมา สองข้างทางต้นหลิวห้อยย้อยลงมา ต้นอ้อปลิวว่อน เผยโย่วอัน 

ออกเดินทางไปพร้อมกับทหารอาวุโส

หากว่าโชคดพีอ เดนิทางเช่นน้ีต่อไปอกีไม่ก่ีวัน บางทอีาจไปเจอกบั

กองทัพที่ราชส�านักส่งไปทางเหนือได้

ตอนที่ก�าลังเดินทางไปถึงสะพานด้านหน้า ที่ด้านหลังพลันมีเสียง

ล้อรถม้าดังมา ไล่ตามเข้ามาใกล้ เป็นรถม้าคันเล็กผ้าม่านสีด�าคันหนึ่ง 

หลังหยุดลงสตรีผู้หน่ึงก็ลงมาจากรถ นางสวมชุดเรียบง่าย ที่แขนคล้อง

ห่อสัมภาระห่อหนึ่งพร้อมเรียกให้เขาหยุดฝีเท้า

"ใต้เท้า มีแม่นางไล่ตามท่านมา!" ทหารนายหนึ่งเอ่ย

เผยโย่วอันหันหน้ากลับไป

ฉือหานเจินไล่ตามมาก่อนหยุดลง มือจับห่อสัมภาระในมือแน่น 

ดวงตาจับจ้องไปที่เขา หอบหายใจน้อยๆ

ทหารมองสบตากันก่อนจะถอยหลบไปอยู่ด้านข้าง

"ท่านสบายดีหรอืไม่" เผยโย่วอนัผงกศีรษะให้นางเล็กน้อยเหมอืนกับ 

แต่ก่อน ดูอ่อนโยนและมีมารยาท

ฉอืหานเจนิหยุดหอบหายใจ มองใบหน้าซบูผอมของเขา ในดวงตา
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รื้นหยาดน�้าตาขึ้นมาช้าๆ

"ใต้เท้าเผย ข้าได้ยินข่าวของท่านแล้ว ข้าจัดการเรื่องความเป็นอยู่

ของน้องชายเรยีบร้อย นอกด่านหนาวเหนบ็และยากล�าบาก ขอใต้เท้าเผย

ได้โปรดอนุญาตให้ข้าติดตามไปด้วย ข้าไม่มีความคิดอื่น แค่อยากรั้งอยู่

ปรนนิบัติข้างกายใต้เท้าเผย ต่อให้เป็นบ่าวรับใช้ ชีวิตนี้ก็ไม่เสียดาย"

เผยโย่วอนัสหีน้าอ่อนโยนลง เขาย้ิมน้อยๆ "ความปรารถนาดขีองท่าน 

ข้ารับรู ้แล้ว ข้ามีความผิดติดตัว ครั้งน้ีเป็นการเนรเทศไปใช้แรงงาน  

ฝ่าบาททรงรับสั่งห้ามคนในครอบครัวร่วมเดินทางไปด้วย หากลอบ

ติดตามไป ความผิดจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว ท่านกลับไปเถอะ"

เขาหันตัวกลับ

"ใต้เท้าเผย!"

ฉือหานเจินยังคงไล่ตามมาอีกครั้ง

"พระสูตรเขียนไว้ว่าเรื่องงดงามบนโลกใบนี้มีมากมาย ขอเพียง

ทุ่มเทใจคว้าไว้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว ชีวิตข้าชาติน้ีได้มีภรรยา 

อยู่เคียงข้างในช่วงเวลาหนึ่ง ข้าก็ไม่เสียดายอะไรแล้ว ท่านกลับไปเถอะ"

เผยโย่วอันไม่หันหน้ากลับมา ก้าวยาวๆ จากไปทันที

ฉือหานเจินยืนนิ่งอยู่ท่ีเดิม จับจ้องไปยังแผ่นหลังสีด�าตรงหน้า  

แผ่นหลังนั้นตรงตระหง่านดั่งไผ่ดั่งสน สายลมแห่งอรุณพัดผ่านชายเสื้อ 

เขาก้าวยาวๆ ไปข้างหน้า ค่อยๆ หายลับไปที่สุดปลายถนน

'ถึงภรรยารกัของข้าฝเูอ๋อร์ จดหมายทุกฉบบัท่ีผ่านมา ยามจรดพู่กัน

เขยีนตวัอกัษรประหน่ึงได้พบหน้า แต่ข้ากลบัปรารถนาให้จดหมายฉบบันี ้
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ไม่ปรากฏต่อหน้าเจ้าเสยีมากกว่า ไม่ใช่ว่าข้าไม่คดิถึงเจ้า ไม่ยอมพบหน้า 

แต่หากเจ้าได้อ่านจดหมายฉบับน้ีก็หมายความว่าข้าไร้ความสามารถ  

ผิดต่อค�าสัญญาในตอนแรกที่มีให้เจ้า แล้วก็ผิดต่อค�าสาบานท่ีข้าเคยมี

ต่อเจ้าด้วย

จ�าได้ว่าตอนจากกันเจ้ามท่ีาทีทุกข์ใจ ข้าทนไม่ได้จงึกระซบิบอกเจ้า

ว่าอีกไม่นานจะต้องกลับมารับเจ้ากลับไป ในตอนนั้นข้ายังแอบหวังว่า 

ทกุอย่างจะส�าเรจ็ลงได้ จวบจนตอนดกึของวันน้ี อยู่ตามล�าพังทางตะวนัตก 

เฉยีงใต้ ในห้องเรยีบๆ กับแสงเทยีน ฟังเสยีงกาน�า้หยดยามดกึคอยเร่งรดั 

จึงรู้ว่าไม่อาจหลอกตนเองได้อีกต่อไป ได้แต่จับพู่กันขึ้นมาจรดอักษร

ทุกครั้งที่ข้าจับพู่กันล้วนตวัดขีดเขียนได้ลื่นไหล อย่างไรก็ตาม 

ในเวลานี้ คืนนี้ ข้ากลับเขียนอะไรไม่ออก ถึงแม้จะมีค�าพูดในใจมากมาย 

แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไร

ยังจ�าได้ว่าเมือ่สองปีก่อนทีอ่�าเภอเฉงิเจยีง คนืนัน้เป็นเหมอืนกบัคนืนี้  

ข้าเข้าพักตามล�าพังอยู่ในจุดพักเปลี่ยนม้า ดึกแล้วแต่นอนไม่หลับ จึง 

ลุกขึ้นมาจุดตะเกียงอ่านต�ารา พลันได้ยินเสียงเจ้าเรียกชื่อข้า ยากจะ 

เชือ่ได้จรงิๆ เมือ่เปิดประตอูอกไปก็พบเจ้าท่ีสวมเสือ้ผ้าไม่เรยีบร้อย เท้าเปล่า 

ผมเผ้ายุ่งเหยิง ราวกับกระต่ายตื่นตกใจกระโจนมาอยู่ตรงหน้าข้า ทั้งยัง

กอดข้าไม่ยอมปล่อย ในตอนนัน้ข้าตกใจงนุงง หลงคดิว่าเป็นเร่ืองประหลาด  

จากน้ันทกุวันน้ีพอมาย้อนคิดดู คืนน้ันน่าจะเป็นจดุเร่ิมต้นความสุขของข้า  

ภาพทุกอย่างยังเสมือนเกิดขึ้นตรงหน้านี้ กลิ่นหอมยังคงตราตรึง

ตัง้แต่เด็ก ข้าอ่านต�าราของปราชญ์ส�านกัต่างๆ ช�านาญการสัง่สอน

ของปราชญ์สมยัก่อน เคารพต่อสรรพสิง่ ไร้ความคดิชัว่ร้าย จากน้ันถึงแม้
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ข้าจะเตมิเตม็ความรูด้้วยต�ารา ล้อมกรอบความประพฤตด้ิวยขนบธรรมเนียม  

แต่ผู้ที่ท�าให้ข้าวุ่นวายกลับเริ่มที่ภรรยารักเสียได้

จ�าได้ว่าตอนอยู่ด้วยกันที่อู่ติ้งหลายเดือน เจ้ามากเล่ห์ มักจะถูกข้า

สั่งสอนอยู่บ่อยครั้ง จะกล้าบอกได้อย่างไรว่าในตอนนั้นข้ามีความสุขอยู่

ทว่ายังไม่รู ้ตัว จวบจนได้แต่งงานกัน กลิ่นหอมเจือจางหลังฉากก้ัน  

ค�ากระซิบในม่านแพร พิศดูอย่างละเอียดแล้ว กลับพบว่าไม่มีส่วนใดที่ 

ไม่งดงาม

ต�าราฮัน่บนัทกึไว้ว่าทกุครัง้ทีเ่หลยีงหงกลบัมา ภรรยาของเหลยีงหง

จะไม่กล้าเงยหน้ามองเขา แต่จะยกอาหารไว้เหนอืศรีษะ ย่ืนส่งให้ บอกถึง 

สามภีรรยาทีร่กัเคารพซึง่กันและกัน เป็นเรือ่งเล่างดงามทีถ่่ายทอดกันมา

ยาวนาน อย่างไรก็ตามข้าไม่อิจฉาเหลียงหงแม้แต่น้อย ข้ารักในท่าท ี

ออดอ้อนเอาแต่ใจของเจ้า แม้ตอนนั้นจะไม่พอใจ แต่ทุกวันนี้พอได้ 

นึกย้อนกลับไป นั่นกลายเป็นสิ่งท่ีข้าต้องการย่ิง คาดว่าชาตินี้คงไม่อาจ

เหน็ท่าทีออดอ้อนของเจ้าอกี ย่ิงไม่อาจได้ยินเจ้าเรียกขานว่า 'พ่ีใหญ่เผย' 

ข้าถึงเพิ่งรู้จักเสียดายลึกเข้ากระดูก

บิดาของข้าเคยสอนพวกเราพ่ีน้องตอนเดก็ว่า 'การเป็นวิญญูชนนัน้

ไม่ง่าย ต้องซื่อสัตย์ยุติธรรม' ข้าเคยตระหนักลึกซึ้ง อย่างไรก็ตามมาถึง 

วันนี้ ข้าถึงได้รู ้ว่าเรื่องที่ยากท่ีสุดในใต้หล้าไม่ใช่วิธีการเป็นวิญญูชน

อย่างไร แต่เป็นระหว่างเจ้ากับคุณธรรม ข้าควรจะเลือกสิ่งใด

สุดท้ายข้าก็ผิดค�าพูด ไม่ได้กลับทางใต้มารับเจ้าตามค�าสัญญา 

ในวันนัน้ ผดิต่อการเฝ้ารอของเจ้า พรุง่นีข้้าจะต้องออกเดนิทาง ท�าเรือ่งท่ี

สมควรท�า เรื่องนี้เกรงว่าจะมีภัยถึงตัว และที่ข้าเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ ไม่ใช่
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เพ่ือเงนิทองลาภยศ แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่รกัเจ้ามากพอ เพียงแต่คนเรายืนอยู่

ระหว่างฟ้าดิน มีเรื่องที่จ�าเป็นต้องท�า

เรื่องในวันน้ีก็คือเรื่องท่ีข้าจ�าเป็นต้องท�าอย่างไม่อาจปฏิเสธได้  

ถึงอย่างนั้นสุดท้ายข้าก็ยังท�าผิดต่อเจ้าอยู่ดี

ภรรยารกั ตอนแรกท่ีเจ้าว่ิงมาหาข้าก็เพ่ือร้องขอการคุม้ครองจากข้า  

วันนีก้ลบัไม่มหีนทางใดทีจ่ะสมปรารถนาทัง้สองทาง ข้าผดิต่อเจ้า หากมี

วันใดเจ้าได้รู้ข่าวร้ายของข้า อย่าได้ท�าร้ายตนเองเป็นอันขาด แล้วก็ 

ไม่จ�าเป็นต้องพยายามช่วยเหลือข้าให้เหน็ดเหน่ือย ความผิดของข้า 

ส�าหรับฮ่องเต้นั้นไม่อาจให้อภัยได้

ชาตินี้แม้ข้าจะมีฐานะสูงส่งเป็นขุนนาง แต่ความจริงก็แค่ร่างกาย

พิการร่างหนึง่ทีซ่่อนชาติก�าเนิดอนัต้อยต�า่ไว้ ตอนเดก็ยังมชีือ่เสยีงเลวร้าย 

แต่เจ้ากลับไม่ทอดทิ้งคนอัปมงคลอย่างข้า ยินดีอยู่เคียงคู่กัน ยามมีชีวิต

ได้พบเจอความสุข ยามตายก็คือชะตาชีวิตก�าหนด ความเสียดายเดียว 

ก็คอืวันหน้าไม่อาจท�าให้เจ้ามคีวามสขุได้อกีแล้ว โชคดท่ีีข้าได้เตรียมการ

เอาไว้ก่อน แม้ไม่สามารถอยู่ปกป้องชวิีตท่ีเหลอืของเจ้าได้ด้วยตนเอง แต่

คิดว่าเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างสงบสุขเช่นกัน ไม่จ�าเป็น 

ต้องคอยหวาดกลัวว่าจะเจอภยันตรายอีกต่อไป น่ีเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้า

ท�าให้เจ้าได้แล้ว

ท่ีแนบมาด้วยเป็นหนังสอืหย่า ในเมือ่วันน้ีข้าทอดทิง้เจ้า นบัจากน้ีไป 

เจ้าไม่จ�าเป็นต้องนึกถึงข้าอีก เจ้าเป็นสตรีอ่อนหวานรูปโฉมงดงาม หาก

วันหน้าพบเจอคนที่ดี สามารถแต่งงานใหม่ได้ เมื่อข้าได้รับรู้ย่อมรู้สึก

วางใจ มอบค�าอวยพรให้เจ้าจากแดนไกลเช่นกัน จดหมายจบลงที่ตรงนี้ 
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ขอให้ภรรยารักรักษาตัวด้วย

จดหมายเขยีนมอืของโย่วอัน วันทีย่ี่สบิเจด็ เดอืนแปด เวลายามโฉ่ว'

จดหมายของเผยโย่วอันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองแผ่น

แผ่นหนึ่งก็คือเนื้อหาเหล่านี้ ส่วนอีกแผ่นเป็นหนังสือหย่า ซึ่งวันนั้น

เจินจยาฝูฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโยนทิ้งไปแล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในแบับเต็ม)
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