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เป็นที่ตั้ง ไม่เคยเห็นผู้อื่นในสายตา เขาเชื่อว่าเนื้อแท้
ของมนุษย์นั้นชั่วร้าย ก้นบึ้งในใจทุกคนล้วนมีด้านมืด
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ศิษย์อีกคนของเยี่ยนอู๋ซือ อุปนิสัยร่าเริงและมีความ
เป็นมิตรมากกว่าผู้เป็นอาจารย์ แต่พฤติการณ์ของเขา
ยังคงมีความยโสโอหังสมกับเป็นศิษย์ของเยี่ยนอู๋ซือ
แม้มไิ ด้มสี ายตาเฉียบคมหลักแหลมเท่าเปียนเหยียนเหมย
แต่ก็สามารถช่วยอาจารย์และศิษย์พี่จัดการธุระต่างๆ
ได้ดี ทั้งยังเป็นผู้ดูแลเสิ่นเฉียวเมื่อครั้งบาดเจ็บจากศึก
บนยอดเขาปั้นปู้
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บทที่ 32
ในวันนั้นที่อารามไป๋หลงเสิ่นเฉียวเห็นเยี่ยนอู๋ซือเป็นสหายแล้วจริงๆ
จิตใจบริสุทธิ์นั้นฟ้าดินเป็นพยานได้ แต่เขากลับแค่นเสียงโดยไม่ไยดี ต่อหน้า
ยังพูดคุยหยอกล้อ ลับหลังกลับติดต่อกับซางอิง่ สิง พริบตาก็มอบคนให้ดว้ ยตัวเอง
โยนความจริงใจของเสิน่ เฉียวไว้บนพืน้ พร้อมทัง้ เหยียบยำ�่ จนแหลกลาญ บัดนี้
คิดจะกู้คืนก็เสียหายไม่อาจท�ำให้สมบูรณ์ดังเดิม เช่นสายน�้ำที่ยากหวนคืน
บางทีเยีย่ นอูซ๋ อื อาจยังโชคดีทคี่ นทีต่ นพึงใจคือเสิน่ เฉียว หากเปลีย่ นเป็นคนอืน่
ผ่านเรือ่ งเช่นนีม้ าก็คงมีแต่คดิ หาหนทางแก้แค้นทัง้ วัน ไม่มที างเชือ่ ถือหรือรูส้ กึ ดี
ต่อเยี่ยนอู๋ซืออีกแม้เพียงสักนิด
แต่อย่างไรเสิน่ เฉียวก็เป็นข้อยกเว้น คนผูน้ ปี้ ฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ ด้วยความจริงใจ
ผู้อื่นดีต่อเขาหนึ่งส่วน เขาต้องตอบแทนผู้อื่นสิบส่วนสิบสองส่วนเป็นแน่
นอกราชอาณาจักรถู่อวี้หุน เยี่ยนอู๋ซือแยกแยะความรู้สึกมากมายได้
เพราะบาดเจ็บสาหัส และยังมีเรื่องของเฉินกงอีกด้วย ในตอนที่เยี่ยนอู๋ซือและ
เสิ่นเฉียวถล�ำลึกสู่ใต้ดินชั่วเชียงย่อมมีความข้องเกี่ยวพัวพันต่อกันมากมาย
ต่อมานิกายเหอฮวนได้ข่าวและบุกมาประชิดตัวพวกเขา เยี่ยนอู๋ซือตัดสินใจ
เด็ดขาด ยอมอุทิศตนล่อซางอิ่งสิงที่จัดการยากที่สุดออกไป ท�ำให้เสิ่นเฉียว
ได้มีเวลาหายใจรีบหลบหนี แม้กล่าวว่าเสิ่นเฉียวกระจ่างยิ่งนักว่าด้วยความ
เจ้าเล่ห์เพทุบายของเยี่ยนอู๋ซือแล้วไม่มีทางที่จะไม่เตรียมตัวล่วงหน้า แต่เขา
แลเห็นฝ่ายตรงข้ามจากไปอย่างเด็ดเดี่ยว ในใจจะไม่ถูกสั่นคลอนสักนิด
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ได้อย่างไร
การกระท�ำนี้ เยี่ยนอู๋ซือหวนนึกขึ้นมาในภายหลังก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
เขาพึงใจต่อเสิ่นเฉียว ซ�้ำยังเข้าใจถึงนิสัยและวาจาท่าทางของคนผู้นี้
อย่างถ่องแท้
หากเป็นคนอืน่ ได้ยนิ นามของเยีย่ นอูซ๋ อื ถ้าไม่บนั ดาลโทสะก็ตอ้ งขบคิด
เป็นแน่ว่าจะหลีกห่างจากข้างกายเยี่ยนอู๋ซืออย่างไร ตัดความสัมพันธ์กับเขา
อย่างไร หลีกได้ยิ่งไกลยิ่งดี แต่เสิ่นเฉียวกลับหาเป็นเช่นนั้นไม่
ส�ำหรับเสิน่ เฉียวแล้ว อย่างไรเยีย่ นอูซ๋ อื ก็เพิง่ ช่วยตนออกมาจากเขาชิงเฉิง
บุ ญ คุ ณ คื อ ประการแรก ผู ่ ลิ่ ว หรู เ จี ย นส่ ง จดหมายมาขอความช่ ว ยเหลื อ
เสิน่ เฉียวไม่รยู้ งั พอท�ำเนา แต่เมือ่ รูแ้ ล้วก็ตอ้ งไปช่วยเหลือสักรอบหนึง่ จุดหมาย
ของคนทั้งสองเหมือนกัน นี่คือประการที่สอง
สองอย่างนี้รวมกันจึงส�ำคัญกว่า 'ไม่อยากถูกพัวพันจากวาจาและ
การกระท�ำของอีกฝ่าย' มากนัก ฉะนั้นเสิ่นเฉียวจะวางความรู้สึกส่วนตัวไว้
ด้านข้าง ท�ำเรื่องที่ส�ำคัญกว่าก่อน
ความจริงจังเคร่งครัดเช่นนี้ มากขึ้นสักส่วนจะตึงเกินไปอย่างเห็นได้ชัด
น้อยไปสักส่วนจะค่อนไปทางเสแสร้ง คนมากมายต่างรูส้ กึ ว่านีเ่ ป็นเรือ่ งสมเหตุ
สมผล ไม่มีจุดผิดแผกแม้แต่น้อย
ขณะคนผู้นี้เป็นเจ้าส�ำนักเขาเสวียนตูชื่อเสียงไม่โด่งดัง คนรอบข้าง
กล่าวถึงเขาอย่างมากก็เพิ่มค�ำว่า 'ศิษย์ที่แสนภาคภูมิใจของฉีเฟิ่งเก๋อ' ไปอีก
หนึ่งประโยค บัดนี้เขาท่องยุทธภพกลับชวนให้นึกขึ้นได้ว่าเขาคือเสิ่นเฉียว
เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเป็นสิ่งอื่น
เยี่ยนอู๋ซือถือตัว ไม่ถูกผู้อื่นควบคุมมาครึ่งชีวิต ใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี
กระท�ำตามปรารถนา ไม่เคยคิดว่าสุดท้ายจะมาหัวปักหัวป�ำอยู่กับคนผู้นี้
เขารู้สึกว่าเนื้อแท้มนุษย์ชั่วร้ายเสมอมา ไม่เคยเชื่อว่าจะมีความดีอย่าง
แท้จริง ถึงแม้ว่ามี ในสายตาเขาก็กลายเป็นความอ่อนแอ
เสิ่นเฉียวกลับผิดคาด นิสัยไม่เคยยอมความผู้ใดของเยี่ยนอู๋ซือกลับ
ยอมถอยให้เสิ่นเฉียว
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ผู้ที่คนในใต้หล้าต่างคิดว่าดี เยี่ยนอู๋ซือคิดว่าไม่ดีและไม่คิดเหลือบแล
สักนิด แต่หากเยี่ยนอู๋ซือคิดว่าดี คนในใต้หล้าเองก็คิดว่าดี เขาย่อมต้อง
รีบลงมือชิงมา ไม่ว่าจะใช้อ�ำนาจแย่งชิงหรือลอบกระท�ำอย่างเงียบๆ สุดท้าย
ต้องคว้ามาไว้ในอ้อมอก สัง่ สอนอย่างละเอียดอีกทีหนึง่ ให้ฝา่ ยตรงข้ามยินยอม
พร้อมใจเช่นกัน
สรุปแล้ว เรื่องราวในตอนนี้ยังนับว่าราบรื่น
แม้เป็นเยี่ยนอู๋ซือก็ยังมีกรรมตามสนองอยู่บ้าง เขาท่องยุทธภพมา
หลายสิบปี ต่อให้ไม่ใช้สถานะหรือวรยุทธ์กดดันผู้คน ชายหญิงที่มาเสนอตัว
ก็มีนับไม่ถ้วน สิ้นเปลืองความคิดกับคนผู้หนึ่งเช่นนี้นับเป็นครั้งแรกในชีวิต
หากยังมิอาจไขว่คว้ามาได้ เช่นนั้นเมื่อก่อนเขาก็นับว่าใช้ชีวิตโดยเปล่าแล้ว
มิสู้โขกศีรษะตายจะดีกว่า
ฉะนั้ น ในขณะที่ เ สิ่ น เฉี ย วเสนอให้ ก�ำหนดกฎเกณฑ์ ปฏิ บั ติ ต ่ อ กั น
ด้วยมารยาท ห้ามแอบดู ห้ามท�ำตัวหยาบคาย เยี่ยนอู๋ซือย่อมต้องรับปาก
รับปากง่ายดายเช่นนี้กลับท�ำให้เสิ่นเฉียวลังเลอยู่บ้าง เพียงแต่ในเมื่อ
ผู้อื่นรับปากแล้ว หากเขายังจับผิดไม่วางใจ เช่นนั้นก็เกินไปอยู่บ้าง
ทั้งสองออกเดินทางในเช้าตรู่วันถัดมา หากกลางคืนบังเอิญผ่านเมือง
ก็ถือโอกาสพักผ่อนในเมืองได้
ชาวยุทธ์นอนกลางดินกินกลางทราย ค้างแรมชานเมืองคือเรือ่ งปกติ แต่
ถ้าหากเลือกได้ ไม่วา่ ผูใ้ ดก็ยอ่ มอยากพักแรมในสถานทีอ่ บอุน่ สุขสบาย แม้เป็น
ยอดฝีมือวรยุทธ์ก็ย่อมเข้าพักโรงเตี๊ยม
ไม่เว้นแม้แต่เยี่ยนอู๋ซือกับเสิ่นเฉียว คนทั้งสองเร่งเดินทาง ใช้เวลาเพียง
สองวันก็ถึงต�ำบลซีหนิงที่ไม่ไกลกับฉางอันแล้ว
ฉางอันอยู่เบื้องหน้า นับว่าสามารถผ่อนคลายได้ พรุ่งนี้คงได้เข้าเมือง
เยี่ยนอู๋ซือจึงกล่าวว่า "แม้ผู่ลิ่วหรูเจียนจะอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมอันตราย
แต่ยังมิได้ฉุกเฉินถึงขั้นที่รอไม่ได้แม้สักขณะ ตอนนี้พลบค�่ำแล้ว เราหยุดพัก
ที่นี่ก่อน"
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เสิ่นเฉียวรู้ว่าเขาให้ความส�ำคัญกับรูปลักษณ์ของตนเองอย่างมาก
มาตลอด ทุกครั้งขณะออกโรงล้วนสง่าผ่าเผย ท่าทางน่าเกรงขาม เบื้องหลัง
ไม่รู้ใช้เวลาแต่งตัวไปเท่าใด หากให้ประมุขนิกายฮ่วนเยวี่ยในสภาพล�ำบาก
ตรากตร�ำเข้าเมือง เยี่ยนอู๋ซือย่อมไม่ยอมเป็นแน่ เสิ่นเฉียวจึงรับค�ำ ไม่แย้ง
ค�ำใด
เมื่อเลือกโรงเตี๊ยมขนาดค่อนข้างใหญ่แห่งหนึ่งได้แล้ว คนทั้งสอง
ก็เดินเข้าไป เสิ่นเฉียวกลัวเขาจะกล่าวค�ำพูดจ�ำพวกนอนเตียงเดียวกันอะไร
ออกมาอีก ขณะเถ้าแก่ถามว่า "ทั้งสองท่านคงต้องการห้องหลักสองห้อง?"
เสิ่นเฉียวจึงชิงตอบตัดหน้าว่าใช่
เยี่ยนอู๋ซือเองก็มิได้โต้แย้ง ยิ้มกริ่มยอมให้เขาตัดสินใจ
เถ้าแก่เห็นแล้วอดมิได้ทจี่ ะยิม้ พลางกล่าวว่า "คุณชายทัง้ สองเป็นพีน่ อ้ ง
กระมัง สายสัมพันธ์ดีจริงๆ"
เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "พวกเรามิใช่พี่น้อง"
เถ้าแก่ส่งเสียงอ้อ ลังเลเล็กน้อย "เช่นนั้นเป็น..." พ่อลูก?
เยีย่ นอูซ๋ อื มิได้กล่าวอะไรทัง้ สิน้ เพียงแย้มยิม้ อย่างมีเลศนัย ซำ�้ ยังมองดู
เสิ่นเฉียวแวบหนึ่ง ก่อนหันไปยิ้มให้เถ้าแก่อีก
เถ้าแก่เห็นคนมาหลากหลายรูปแบบ ตอนนี้เผยสีหน้ากระจ่างแจ้ง
โดยพลันออกมา
เยี่ยนอู๋ซือกล่าวเสริมว่า "จนปัญญา สองวันนี้เขาไม่ลงรอยกับข้าเลย"
เถ้าแก่เห็นคนพูดภาษาคน เห็นผีพูดภาษาผี* จึงกล่าวว่า "อันว่าสร้าง
กุศลสิบปีรว่ มเรือข้ามธารา สร้างกุศลร้อยปีรว่ มสิง่ นัน้ ท่านทัง้ สองล้วนเป็นหงส์
มังกรในหมู่ชน ความสัมพันธ์คงไม่ธรรมดาเป็นแน่ ในเมื่อมีวาสนานี้ อ่อนข้อ
ให้กันสักหน่อยจะดีกว่า ปรองดองเถิดก่อเกิดทรัพย์!"
เสิ่นเฉียว "..."
ร่วมสิ่งนั้นคือสิ่งใด ท่านบอกให้ชัดเจนสิ!
แต่เถ้าแก่พดู จาคลุมเครือเหมือนกับเยีย่ นอูซ๋ อื เขามิอาจไปแก้ไขค�ำพูด
* เห็นคนพูดภาษาคน เห็นผีพดู ภาษาผี เป็นส�ำนวน หมายถึงคนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามคนอืน่ ใครว่าดีกว็ า่ ตาม
เข้าได้กับทุกคนทุกฝ่าย
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ของผู้อื่น กลับกลายเป็นเหมือนที่นี่ไม่มีเงินสามร้อยต�ำลึง*
เถ้าแก่เปิดห้องให้พวกเขาเสร็จแล้ว เยี่ยนอู๋ซือยังต้องการอีกห้องหนึ่ง
ให้คนยกสุราอาหารมา
ในห้องพิเศษมีโต๊ะสี่ตัว เรียงเป็นหน้ากระดานอยู่ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง
ใช้เพื่อให้แขกสามารถเรียกนางร้องนางร�ำมาอยู่เป็นเพื่อนขณะกินอาหารได้
ตอนนี้ไม่มีนางร�ำเต้นร�ำย่อมโล่งกว้างอยู่บ้าง
เสิ่นเฉียวนั่งลงตรงโต๊ะตัวที่ใกล้ประตู เยี่ยนอู๋ซือกลับมิได้นั่งโต๊ะตัวที่
อยู่ใกล้กับเขา แต่ห่างออกไปสองตัวจึงนั่งลงตรงโต๊ะตัวที่ใกล้มุมห้องที่สุด
"เหตุใดประมุขเยี่ยนท�ำเช่นนี้" เสิ่นเฉียวไม่เข้าใจ
"พอข้ามองหน้าของเจ้าก็อยากยืน่ มือลูบไล้ แต่ในเมือ่ ข้ารับปากเจ้าแล้วว่า
จะปฏิบัติต่อกันด้วยมารยาท ย่อมออกห่างสักหน่อยจึงจะดีกว่า เพื่อมิให้ข้า
กลายเป็นคนต�่ำทรามที่ไม่มีความน่าเชื่อถือแม้แต่น้อยในใจเจ้าซ�้ำซาก"
ค�ำพูดนี้ของเยี่ยนอู๋ซือมิเพียงน่าเลื่อมใส แต่ยังเคร่งขรึมน่าย�ำเกรง
คนไม่รู้ยังคิดว่าเขาต่างหากคือคนที่ถูกเสิ่นเฉียวปรารถนา
เสิ่นเฉียวหมดค�ำจะกล่าวอยู่บ้าง ครู่หนึ่งก็นึกเรื่องเมื่อครู่ขึ้นได้ "เช่นนั้น
ทีเ่ มือ่ ครูท่ า่ นตัง้ ใจหลอกลวงเถ้าแก่ กล่าวค�ำพูดเหล่านัน้ เรียกว่าปฏิบตั ติ อ่ กัน
ด้วยมารยาทได้อย่างไร"
เยีย่ นอูซ๋ อื ท�ำไร้เดียงสากว่าเดิม "ข้าไหนเลยจะหลอกลวง ตัง้ แต่ตน้ จนจบ
ข้ากล่าวเพียงสองประโยค เจ้าเองก็ได้ยินชัดเจน พวกเรามิใช่พี่น้อง ค�ำพูด
ประโยคนี้ผิดหรือ หรือว่าอาเฉียวอยากเป็นพี่น้องกับข้า? ประโยคที่สองที่ว่า
ไม่ลงรอยกันยิง่ มิผดิ กระมัง เป็นเถ้าแก่ผนู้ นั้ บ้ากามฟังแล้วเข้าใจผิดไปเอง โทษ
ข้าไม่ได้จริงๆ"
เสิน่ เฉียวมีความรูด้ า้ นการประชันฝีปากกับเขาอย่างลึกซึง้ แล้ว เมือ่ ได้ยนิ
จึงหมดเรี่ยวแรง
* ทีน่ ไี่ ม่มเี งินสามร้อยต�ำลึง เป็นส�ำนวน หมายถึงการพยายามจะปิดบังซ่อนเร้น แต่กลับยิง่ เผยให้คนอืน่ รูเ้ พราะ
ความโง่เขลา มาจากเรือ่ งเล่าทีว่ า่ มีชายผูห้ นึง่ ฝังเงินสามร้อยต�ำลึงไว้ในทีข่ องตัวเอง กลัวใครรูเ้ ข้าแล้วมาขโมย
จึงเขียนป้ายปักไว้ว่า 'ที่นี่ไม่มีเงินสามร้อยต�ำลึง' เพื่อนบ้านชื่ออาเอ้อร์เห็นเข้าก็มาขุดขโมยไป แล้วเขียนป้าย
ไว้เช่นกันว่า 'อาเอ้อร์ข้างบ้านไม่ได้ขโมยไป'
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เยี่ยนอู๋ซือแย้มยิ้ม "สิ่งที่เจ้าต้องการ ข้าล้วนท�ำได้ เหตุใดยังไม่พอใจ"
เขาชะงักไปครู่หนึ่ง แล้วจึงกล่าวเสียงอ่อนโยน "อาเฉียว ชาตินี้คนที่ข้าให้
ความส�ำคัญมีไม่มาก คนที่ข้ายอมอ่อนข้อยิ่งไม่มี เจ้าเป็นเพียงผู้เดียว"
ในแข็งมีออ่ น วาจาแข็งกร้าวยังแฝงความอ่อนโยน ชวนให้อบั จนหนทาง
โดยแท้จริง
เสิ่นเฉียวขมวดคิ้วกล่าว "ข้ายอมที่จะไม่พิเศษเช่นนี้"
นั่นมันเรื่องของเจ้า
เยี่ยนอู๋ซือแย้มยิ้มไม่กล่าวค�ำ
เสิน่ เฉียวครุน่ คิดแล้วกล่าวอย่างจริงจัง "ความคิดประมุขเยีย่ นมิอาจหยัง่
ท�ำให้ผู้คนมิอาจคาดเดาจริงๆ ข้าเองยิ่งไม่รู้ ด้วยคุณสมบัติธรรมดาสามัญ
เช่นนี้ของข้า ไหนเลยจะท�ำให้ประมุขเยี่ยนให้ความส�ำคัญได้ ในเมื่อวันนี้
กล่าวค�ำพูดออกมา ประมุขเยี่ยนโปรดบอกอย่างตรงไปตรงมาได้หรือไม่"
"อาเฉียว ข้อดีของเจ้ามีมากยิ่งนัก สามวันสามคืนข้าก็กล่าวไม่จบ"
เยี่ยนอู๋ซือล้อเล่นก่อนหนึ่งประโยค แต่เมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามหมดค�ำจะกล่าว
จึงยิ้มพลางกล่าวอีก "มีเพียงความใจอ่อนจุดนี้ บนโลกนี้ไม่มีผู้ใดเทียบเจ้าได้"
เสิ่นเฉียวกล่าวอย่างหดหู่ "ข้าไม่รู้ว่าความใจอ่อนเป็นข้อดีตั้งแต่เมื่อใด
จ�ำได้เพียงตลอดมาประมุขเยี่ยนไม่ชอบคนใจอ่อน"
เยี่ยนอู๋ซือแย้มยิ้มกล่าวอย่างสบายๆ "มิฉะนั้นจะเรียกว่าในสายตา
คนรักเห็นเป็นซีซือ* ได้อย่างไรเล่า"
เอาเถิด กล่าวมาครึ่งค่อนวัน ถูกแกล้งอีกแล้ว
เสิน่ เฉียวรูว้ า่ ถามอย่างไรก็ไม่ได้ค�ำตอบจากปากคนผูน้ ี้ เขายิง่ ยืนยันได้วา่
ฝ่ายตรงข้ามเพียงแค่มอี ารมณ์ชวั่ วูบ ตอนนีต้ รงหน้าเขามีเส้นทางสองสาย คือ
รอให้ความสนใจของเยีย่ นอูซ๋ อื สลายไป ไม่รบเร้าอีก เขาจะได้สบายหู กับรอให้
วรยุทธ์ของเขาเหนือกว่าเยี่ยนอู๋ซือ ฟาดสักหนึ่งทีให้เยี่ยนอู๋ซือมิกล้ารบเร้าอีก
สุราอาหารยกมาแล้ว คนทั้งสองต่างขยับตะเกียบ ไม่มากความอีก
อาหารหมดไปครึง่ หนึง่ เยีย่ นอูซ๋ อื ดืม่ สุรา ยิม้ พลางกล่าว "ชมชอบคนผูห้ นึง่
* ในสายตาคนรักเห็นเป็นซีซือ เป็นการเปรียบเทียบว่าไม่ว่าจะหน้าตาอย่างไร ส�ำหรับคนรักแล้วย่อมงดงาม
ไร้ที่ติ
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ต้องบอกสาเหตุอะไรด้วยหรือ เหมือนเช่นเจ้าเกลียดคนผูห้ นึง่ เห็นหน้าตาเขาน่าชัง
กลับบอกเหตุผลไม่ได้ นีค่ อื หลักการเดียวกันมิใช่หรือ เจ้ามิอาจรูส้ กึ ว่าความตัง้ ใจ
ของข้าเป็นเท็จ เพราะข้าชอบหยอกเย้าเจ้า เช่นนี้จะให้ข้าทนได้อย่างไรเล่า"
ค�ำพูดนีฟ้ งั ผ่านๆ เหมือนมีความจริงจังหลายส่วน แต่ความจริงล้วนเป็น
เหตุผลเหลวไหล เสิ่นเฉียวได้แต่กล่าวในใจว่าอยากพูดคุยกับคนผู้นี้อย่าง
เป็นจริงเป็นจัง เหตุใดยากเพียงนี้
ค�ำพูดที่เขาอยากกล่าววนอยู่ในท้องหลายรอบ ก�ำลังจะออกจากปาก
ก็ได้ยินความเคลื่อนไหวเล็กน้อยจากด้านนั้น อดมิได้ที่จะเงยหน้าตามเสียง
จึงเห็นเยี่ยนอู๋ซือก้มหน้าบ้วนโลหิตค�ำหนึ่ง
เสิ่นเฉียวสีหน้าแปรเปลี่ยน ไม่สนสิ่งอื่นใด ลุกขึ้นเข้าไปพยุงเขาเอาไว้
อย่างเร่งร้อน "ท่านเป็นอะไรไป ในสุรามีพิษ?"
เพราะเสิ่นเฉียวมิได้แตะสุราป้านนั้น จึงนึกถึงปัญหาจากสุราในทันที
ซ�้ำยังเป็นเพราะนึกถึงประสบการณ์ที่ตนเองเคยถูกพิษสุขพบพาน จึงมี
สีหน้าไม่น่ามองกว่าเยี่ยนอู๋ซือในทันที
ทว่ากลับเห็นเยี่ยนอู๋ซือพลันเผยรอยยิ้ม กดเขาไว้ในอ้อมอก "ความ
เป็นห่วงปั่นป่วนจิตใจ อาเฉียวเจ้าปากไม่ตรงกับใจจริงๆ!"
เสิ่นเฉียวถลึงดวงตา กล่าวว่า "ทะ ท่านไม่ได้ถูกพิษ?"
เยี่ยนอู๋ซือเช็ดรอยเลือดที่มุมปากพลางกล่าว "ขณะเคี้ยวไม่ระวัง จึง
กัดปากจนแตก อาจเป็นร้อนในเท่านั้นเอง"
ร้อนในจนกระอักเลือดได้?
ไปหลอกผีเถอะ!
หลังจากรู้ว่าเยี่ยนอู๋ซือเสแสร้งกระอักเลือดหลอกเขา กระทั่งเข้าสู่จวน
สุยกั๋วกงที่ฉางอัน เสิ่นเฉียวก็ไม่คุยกับเยี่ยนอู๋ซืออีกแม้แต่ประโยคเดียว
ในใจของเขา คนผู้นี้แขวนไว้ด้วยค�ำว่า 'เจ้าเล่ห์' เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว
เหลือเกิน แม้ตนเองใช้อุบายทั้งหมดที่มีก็สู้เขาไม่ได้ จึงถือเอาว่าความนิ่ง
นับเป็นทอง ไม่กล่าวสักค�ำ ไม่ว่าเยี่ยนอู๋ซือจะกล่าวอะไร เสิ่นเฉียวมิใช่ 'อือ'
ก็ 'ออ' เขาไม่เชื่อว่าเช่นนี้ยังถูกฉวยโอกาสได้อีก
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เยี่ยนอู๋ซือเองก็รู้ว่าตนเองเล่นมากเกินไปแล้ว แม้บีบให้เสิ่นเฉียวแสดง
ความเป็นห่วงออกมาได้ แต่คนต้องการหน้าตาศักดิ์ศรี แม้ว่าเสิ่นเฉียวเป็นคน
นิสัยดี ทว่าการถลกหนังหน้าผู้อื่นลงมาเช่นนี้ คนผู้นั้นจะมีสีหน้าที่ดีได้หรือ
การบันดาลโทสะคือเรื่องปกติ ไม่บันดาลโทสะจึงไม่ปกติ
ฉางอันเหมือนดั่งวันวาน ก�ำแพงเมืองสูงตระหง่าน อ�ำนาจแผ่ไพศาล
หลากหลายปรากฏการณ์รวมอยู่ที่เดียว สมแล้วที่เป็นเมืองหลวง เพียงแค่
อ�ำนาจที่ปรากฏขึ้นเองส่วนนี้ เสิ่นเฉียวก็ไม่เคยเห็นที่เมืองเจี้ยนคังเมืองหลวง
ของแคว้นเฉินมาก่อน
เมือ่ คิดว่าเมืองเจีย้ นคังแห่งนัน้ นับว่าเป็นเมืองหลวงหลายยุคสมัยเช่นกัน
สร้างขึน้ ทีต่ งอู๋ (ง่อก๊ก) สมัยซานกัว๋ (สามก๊ก) ก�ำแพงวังในสามชัน้ นอกสามชัน้
ทางใต้มีแม่น�้ำฉินไหว ทางเหนือมีทะเลสาบโฮ่วหู ตอนแรกขณะเยี่ยนอู๋ซือ
รั บ ค�ำไหว้ ว านจากอวี่ เ หวิ น ยงส่ ง ทู ต แคว้ น โจวมุ ่ ง หน้ า ไปยั ง แคว้ น เฉิ น
เสิ่นเฉียวเองก็เคยพักแรมที่เจี้ยนคัง เมื่อเทียบกันแล้ว เจี้ยนคังหรูหรางดงาม
กว่าหลายส่วน แต่กลับขาดความแข็งแกร่งเคร่งขรึมไปหลายส่วนเช่นกัน
ดังค�ำว่าดูบารมีกษัตริยค์ อ่ ยตัง้ เมืองหลวง ทีซ่ งึ่ มีบารมีกษัตริยอ์ ยูค่ อื แดนมังกร
ผงาด ค�ำพูดประโยคนี้แม้พกพากลิ่นอายเกินจริงหลายส่วน แต่กลับมีเหตุผล
ลัทธิเต๋าไม่ฝกึ วิชาอินหยาง แต่เสิน่ เฉียวก็พอรูอ้ ยูบ่ า้ ง เขาเองก็มฝี มี อื ด้านการดู
ในวันนั้นมองดูสีพระพักตร์ของอวี่เหวินยง ก็รู้สึกว่าอายุขัยพระองค์เหลืออีก
ไม่นานแล้ว บัดนี้เทียบเมืองเจี้ยนคังกับเมืองฉางอัน ก็รู้สึกว่าเมืองเจี้ยนคัง
ขาดบารมีกษัตริย์ไปหลายส่วน เป็นรองเมืองฉางอันหนึ่งขุม แม้เพียงแค่นี้
ก็อาจเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของราชวงศ์
แต่ค�ำพูดไร้แก่นสารเหล่านี้ ลองคิดดูในใจยังพอท�ำเนา แม้จะมีฮ่องเต้
ที่เชื่อ แต่ก็มีไม่กี่พระองค์ที่จะย้ายเมืองหลวงด้วยเหตุนี้
สุดท้ายแล้ว ความรุง่ เรืองของราชวงศ์ ลิขติ ฟ้า ชัยภูมิ พลังชน มิอาจขาด
แม้อย่างเดียว ราชวงศ์โจวสูญเสียอวี่เหวินยงไปแล้ว แม้มีลิขิตฟ้าและชัยภูมิ
จะมีประโยชน์อะไรอีก เป็นเพียงดอกไม้เหลืองวันพรุ่งนี้*
* ดอกไม้เหลืองวันพรุ่งนี้ เป็นส�ำนวน หมายถึงสิ่งที่ล่วงเลยเวลาใช้งาน ล้าสมัย หรือไม่มีความหมาย

เมิ่งซีสือ 15

"เหตุใดอาเฉียวสีหน้าเคร่งเครียดเช่นนี"้ สุม้ เสียงของเยีย่ นอูซ๋ อื ทีด่ า้ นข้าง
ดังขึ้นท�ำลายบรรยากาศ
เสิ่นเฉียวไม่คิดแม้แต่จะสนใจเขา เพียงท�ำเป็นไม่ได้ยิน
เยีย่ นอูซ๋ อื ถูกกิรยิ านีต้ อกหน้าหงาย สีหน้ายิม้ กริม่ หาได้ไม่ยนิ ดีไม่ ยังคง
ตามอยู่ด้านหลังเข้าเมืองไปด้วยกัน
ในวันนั้นเสิ่นเฉียวคุ้มกันอวี่เหวินซ่งฝ่าวงล้อมสร้างความทรงจ�ำที่ลึกซึ้ง
เหลือเกินแก่ผู้คน ยามนี้แม้กระทั่งผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไม่เคย ยังคงสวมชุด
ถือพรตสีเขียว พกพากระบี่ยาว รูปโฉมของเขาก็มิได้กลืนไปกับกลุ่มคน
ถึงขัน้ แม้แต่ทหารป้องกันเมืองก็จ�ำเขาได้ทนั ที มองดูเขาเดินเข้าเมืองตาปริบๆ
ไม่มีแม้กระทั่งความกล้าที่จะเข้าไปขัดขวางซักถาม
คนมากมายล้วนศรัทธาต่อคนที่มีฝีมือแท้จริง วันนั้นการแสดงออก
ของเสิ่นเฉียวสะดุดตาอย่างยิ่ง แม้เป็นทหารชั้นต�่ำ พวกเขาเข้าร่วมขั้นตอน
การล้อมจับเสิ่นเฉียวกับอวี่เหวินซ่ง แต่เลื่อมใสต่อนักพรตผู้นี้ที่พาเด็กก�ำพร้า
สกุลอวีเ่ หวินจากไปด้วยก�ำลังของคนเพียงคนเดียว ท่ามกลางยอดฝีมอื นับไม่ถว้ น
และลูกเกาทัณฑ์เต็มเมือง แม้ได้ยินว่าต่อมาฮ่องเต้กริ้ว เพราะมิอาจสังหาร
ท่านอายกบ้านได้ส�ำเร็จ ให้นอ้ งชายกลายเป็นปลาทีห่ ลุดจากแห แต่โดยส่วนตัว
ผู ้ ใ ดบ้ างไม่ ยกนิ้วหัวแม่มือ ให้เสิ่นเฉียว การต่อสู ้อัน ดุเดื อดตระการตาที่
ประตูเมืองวันนั้น ถูกชาวบ้านรวมเป็นเรื่องราวเล่าลือกันในเมืองนานแล้ว
ชาวเมืองอาจไม่รู้จักฉีเฟิ่งเก๋อผู้เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในใต้หล้า แต่กลับจ�ำ
นักพรตเสิ่นที่คุณธรรมเทียมฟ้า วรยุทธ์สูงส่งผู้นี้ได้แม่นย�ำ
แต่ถึงอย่างไรฉางอันก็มิใช่ที่อื่น ตั้งแต่เข้าเมืองมา คนทั้งสองก็เปิดเผย
ตัวตนภายใต้หตู านับไม่ถว้ น แต่เยีย่ นอูซ๋ อื ไม่สนใจ ซำ�้ ยังไม่เคยเตือนเสิน่ เฉียว
พาเขาวิ่งตรงไปยังจวนพระอาจารย์น้อยในเมือง
นิกายฮ่วนเยวี่ยแม้สูญเสียอิทธิพล แต่เยี่ยนอู๋ซือหาใช่เป็นนักโทษของ
ราชส�ำนัก เสิน่ เฉียวพาอวีเ่ หวินซ่งหนีไป แต่ตอ่ มาอวีเ่ หวินอวินคิดว่าอาศัยเพียง
อวี่เหวินซ่งที่อายุเจ็ดแปดปีคงก่อความวุ่นวายอะไรไม่ได้ กอปรกับพระองค์
ลุ ่ ม หลงในความส�ำราญทั้ ง วั น ไม่ มี เ วลาว่ า งสนใจเรื่ อ งอื่ น จึ ง คร้ า นที่ จ ะ
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สืบหาอีก ฉะนั้นสองคนนี้เข้าเมือง แม้ดึงดูดความสนใจจากทุกฝ่าย แต่กลับ
ไม่มผี ใู้ ดมาจับพวกเขา ประการแรกคือไม่มเี หตุผลให้กระท�ำ ประการทีส่ องคือ
คิดจับ แต่ก็ไม่มีฝีมือเพียงนั้น
นับจากฮ่องเต้องค์ใหม่ขนึ้ ครองราชย์ จวนพระอาจารย์นอ้ ยก็ถกู คนตรวจยึด
ปากประตูลงกลอน ซ�ำ้ ยังคาดผ้ากัน้ เยีย่ นอูซ๋ อื กระชากเบาๆ ด้วยสองมือ อย่าว่า
แต่ผา้ กัน้ แม้กระทัง่ กลอนใหญ่อนั หนักอึง้ ก็ขาดสะบัน้ ตามเสียง เขาผลักประตู
เข้าไป ท่าทีที่ไม่เห็นค�ำสั่งห้ามของราชส�ำนักอยู่ในสายตาเลยเช่นนี้ท�ำให้
เสิ่นเฉียวที่อยู่ด้านหลังมองดูจนมุมปากกระตุก
นีเ่ ขาตัดสินใจสนับสนุนผูล่ วิ่ หรูเจียน ฉะนัน้ ตอนกลางวันก็ไม่จ�ำเป็นต้อง
หลบซ่อนแล้ว?
เสิ่นเฉียวคิดจะซักถาม อ้าปากออก แต่ยังคงทนเอาไว้
เยีย่ นอูซ๋ อื มิได้หนั หน้ามา กลับคล้ายมีดวงตาด้านหลัง เป็นฝ่ายกล่าวขึน้ ว่า
"งานชุมนุมประลองกระบี่คราวก่อน นิกายเหอฮวนไปหาเรื่องอารามฉุนหยาง
หลังเกิดการตะลุมบอน ซางอิง่ สิงกับหยวนซิว่ ซิว่ ต้องบาดเจ็บเป็นแน่ ไม่สามารถ
รุดกลับมาเร็วเพียงนั้น เหลือเพียงลิ่วล้อจ�ำนวนหนึ่งซึ่งไม่ควรค่าให้เอ่ยถึง
หากกล่าวถึงผูท้ ที่ �ำให้ขา้ เหลียวแล ตอนนีฉ้ างอันมีเพียงเสวีย่ ถิงผูเ้ ดียว เจ้าโล้น
อ้างตัวเป็นสายตรงส�ำนักพุทธ รักศักดิ์ศรีอย่างยิ่ง ไม่มีทางลอบมองผู้อื่น
เบื้องหลัง ส่วนอวี่เหวินอวิน ขณะพระองค์เป็นองค์ชายรัชทายาท ข้าเองก็เคย
สั่งสอนพระองค์มาก่อน พระองค์รู้แก่พระทัยว่าหาเรื่องข้าไม่ได้ ซ�้ำยังเอาแต่
เล่นสนุก หากยังไม่มคี วามมัน่ ใจเต็มเปีย่ ม พระองค์ยอ่ มไม่มที างบุม่ บ่ามเด็ดขาด
ต่ อ ให้ มี ค นกราบทู ล เบื้ อ งพระพั ก ตร์ พระองค์ ก็ จ ะลื ม พระเนตรข้ า งหนึ่ ง
หลับพระเนตรข้างหนึ่ง"
เสิ่นเฉียวขมวดคิ้ว เช่นนี้ดูเหมือนอวี่เหวินอวินมิใช่คนที่ปราศจากฝีมือ
เพียงเพิ่งขึ้นครองราชย์ก็สังหารท่านอาทั้งหลายยกบ้าน พฤติกรรมเช่นนี้
ชวนให้หนาวใจโดยแท้จริง
เยี่ยนอู๋ซือราวกับสังเกตเห็นความคิดของเขาอีกครั้งหนึ่ง "อวี่เหวินอวิน
ใช้งานส�ำนักพุทธ ซ�ำ้ ยังดึงนิกายเหอฮวนเข้ามา แสดงว่าไม่อยากให้ส�ำนักพุทธ
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เป็นใหญ่เพียงล�ำพัง เห็นได้ชัดว่าภายใต้การควบคุมขุนนาง ได้แบ่งแยก
ควบคุมอ�ำนาจทุกด้าน พระองค์ยังมีฝีมืออยู่หลายส่วน หาไม่คงมิอาจเสแสร้ง
เบือ้ งพระพักตร์อวีเ่ หวินยงโดยไม่ถกู ก�ำจัดหลายปีเพียงนัน้ แต่ฝมี อื ของพระองค์
ก็ มี เ พี ย งเท่ า นี้ หากอวี่เหวินยงฟังที่ข้าทูล ตั้งอวี่ เ หวิ นเซี่ ยนเป็ นองค์ ชาย
รัชทายาท อย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าราชวงศ์โจวจะสงบมั่นคงไปอีกสามรุ่น"
เสิน่ เฉียวคิดไม่ถงึ ว่าเยีย่ นอูซ๋ อื ยังเคยเสนอแนะเช่นนีต้ อ่ อวีเ่ หวินยง มินา่
หลังอวีเ่ หวินอวินขึน้ ครองราชย์จงึ ลงมือต่อนิกายฮ่วนเยวีย่ ทันที คงเกลียดแค้น
เยีย่ นอูซ๋ อื แทบตาย น่าเสียดายความเฉลียวฉลาดของฮ่องเต้พระองค์นมี้ ไิ ด้ใช้
กับเรื่องที่ควร กลับออกนอกลู่นอกทางเสียหมด
ตอนนี้ทางเหนือมีทูเจวี๋ย ทางใต้มีแคว้นเฉิน แม้กระทั่งทางเหนือก็เป็น
อดีตฮ่องเต้บกุ ตีเมืองชิงอ�ำนาจมา ขอเพียงเป็นฮ่องเต้ทปี่ กติพระองค์หนึง่ แม้วา่
ไม่อยากรวมใต้หล้าเป็นหนึ่งในเร็ววันก็ไม่มีทางสละต�ำแหน่งให้บุตรชาย
จากนัน้ ตนเองเป็นไท่ซงั่ หวง* แม้กระทัง่ ขณะเสิน่ เฉียวอยูท่ ตี่ �ำบลซีหนิงก็ได้ยนิ
ว่าฮ่องเต้ทรงสร้างอุทยานหลวง พานางสนมนางก�ำนัลไปเสวยสุขตอนกลางวัน
หากอวี่เหวินยงที่ปรโลกรู้ว่าบุตรชายน�ำความทุ่มเทอดตาหลับขับตานอน
หลายสิบปีของตนมาล้างผลาญเช่นนี้คงบันดาลโทสะจนฟื้นคืนชีพมาได้
เยีย่ นอูซ๋ อื กล่าวอีก "แม้อวีเ่ หวินเซีย่ นอ่อนแอ แต่เขามีฝมี อื ด้านการดูแล
กองทัพ น�ำพาทหาร ต่อให้มิอาจสืบทอดปณิธานของอวี่เหวินยงก็ไม่ถึงขั้น
ล้างผลาญมรดก น่าเสียดายอวี่เหวินยงสลัดโซ่ตรวนแห่งโลกิยะไม่หลุด จะให้
บุตรชายสืบทอดต�ำแหน่งฮ่องเต้ให้จงได้ สายพระเนตรคับแคบตื้นเขินเสียนี่
กระไร เหน็ดเหนื่อยมาทั้งชีวิต กลับถูกบุตรชายแท้ๆ สังหาร ความทุ่มเท
กลายเป็นสูญเปล่า หนีกรรมที่ก่อขึ้นเองไม่พ้นจริงๆ!"
เขาไม่มีความเคารพต่ออดีตฮ่องเต้ พออ้าปากก็วิพากษ์วิจารณ์ออกมา
หากเปลี่ยนเป็นคนอื่นคงตกใจตายไปนานแล้ว แต่เสิ่นเฉียวกลับทนไม่ไหว
ลอบเหลือกตา กล่าวในใจว่าก่อนหน้าที่ราชอาณาจักรถู่อวี้หุนตัวท่านเอง
ยังถูกยอดฝีมือทั้งหลายล้อมโจมตีจนศีรษะแยก แทบจะร้องโอดโอยอยู่เลย
* ไท่ซั่งหวง หมายถึงอดีตจักรพรรดิที่สละราชบัลลังก์ให้โอรสของตนหรือก็คือบิดาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน
เป็นผู้ที่องค์จักรพรรดิเคารพย�ำเกรง
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มิใช่หรือ บอกว่าอวี่เหวินยงตื้นเขิน ตัวท่านเองเฉลียวฉลาดสักเท่าใดกัน
เยี่ยนอู๋ซือไม่แม้แต่จะหันหน้ามา ก็เอ่ยสัพยอกว่า "อาเฉียว คิดไม่ถึงว่า
เจ้าเป็นสุภาพชน กลับเรียนรู้นิสัยที่จะไม่เอ่ยปากต่อหน้า แต่กลับติเตียนผู้อื่น
ลับหลังได้เช่นกัน เช่นนี้คงไม่ดีนัก!"
เสิ่นเฉียวรู้ว่าเขาจะหลอกให้ตนเองกล่าวค�ำ จึงปิดปากสนิทเหมือน
ฝาหอยยิ่งกว่าเดิม
ระหว่างกล่าวค�ำ คนทั้งสองก็ทะลุผ่านลานกลางมาถึงเรือนหลังแล้ว
เสิน่ เฉียวไม่รวู้ า่ จุดประสงค์ทเี่ ขาพาตนเองมาทีน่ คี่ อื อะไร แต่มองดูตน้ ไม้
ใบหญ้าและการตกแต่งโดยรอบกลับมิได้ระเกะระกะฝุน่ เกาะเพราะเจ้าของไม่อยู่
แต่เป็นระเบียบเรียบร้อย เห็นได้ว่ายามปกติคงจะมีคนมาท�ำความสะอาด
เป็นประจ�ำ แต่ผ้ากั้นและตะขอเหล็กด้านนอกไม่เคยถูกแตะต้องเลย เช่นนี้มี
ความหมายลึกซึ้งยิ่งนัก
เยี่ยนอู๋ซือผลักประตูห้องหนึ่ง ด้านในหาใช่ไม่มีใครสักคนไม่ แต่นั่งไว้
ด้วยหลายคนนานแล้ว
เมือ่ เห็นคนทัง้ สองมาถึง หลายคนนัน้ ต่างลุกขึน้ ต้อนรับ คนทีอ่ ยูต่ รงกลาง
เดินหน้าเข้ามาหลายก้าว พลางประสานมือกล่าว "ได้ยินว่าพักนี้ประมุขเยี่ยน
พบเจอเหตุสุดวิสัยที่ภายนอกไม่น้อย น่าเศร้าข้ามิใช่คนในยุทธภพ ช่วยเหลือ
ไม่ได้สักนิด ยังดีที่ท่านปลอดภัย นี่ข้านับว่าวางใจได้แล้ว" ซ�้ำยังทักทาย
เสิ่นเฉียว "ในวันนั้นนักพรตเสิ่นเผยสง่าราศี จวบจนบัดนี้ยังยากที่จะลืม ซ�้ำยัง
เป็นที่กล่าวขานของชาวฉางอัน บัดนี้ได้พบ มีสง่าราศีกว่าวันวานเสียอีก!"
คนผู้นี้คือคนคุ้นเคย เสิ่นเฉียวย่อมไม่มีทางจ�ำไม่ได้ อีกทั้งเยี่ยนอู๋ซือ
เคยกล่าวถึงมาก่อน เขาเตรียมใจไว้แล้ว ยามนี้จึงประสานมือยิ้มพลางกล่าว
"สุยกัว๋ กงเกรงใจแล้ว ได้ยนิ ว่าในวันนัน้ ขณะข้าพาคุณชายเจ็ดออกจากเมืองหลวง
เคราะห์ดที สี่ ยุ กัว๋ กงลอบช่วยเหลือ จึงท�ำให้พวกเราหลุดพ้นจากอันตรายอย่าง
ปลอดภัย เรื่องนี้บรรพชิตยังไม่เคยขอบคุณสุยกั๋วกง"
ผู่ลิ่วหรูเจียนแย้มยิ้มอย่างสดชื่น "เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ไยต้องจดจ�ำ!"
เขาแนะน�ำคนที่ปรากฏตัวพร้อมกันกับตนเองต่อเสิ่นเฉียว "ท่านนี้คือเจิ้งอี้
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ซึ่งเป็นมุขมนตรี"
ยั ง มี อี ก คนหนึ่ ง ไม่ จ�ำเป็ น ต้ อ งแนะน�ำ ก็ เ ป็ น คนคุ ้ น เคยอยู ่ แ ล้ ว ...
เปียนเหยียนเหมยศิษย์เอกของเยี่ยนอู๋ซือ ขณะเยี่ยนอู๋ซือเข้าประตูมา เขาก็
เข้าไปท�ำความเคารพ เห็นเสิ่นเฉียวมองไปหาเขา ก็แย้มยิ้มประสานมือ
แสดงไมตรีเช่นกัน
เยีย่ นอูซ๋ อื ทีย่ โสโอหังกลับลดตัวลงมามีทา่ ทีออ่ นโยนกับผูล่ วิ่ หรูเจียนได้
"ขณะข้าอยู่ด้านนอกได้รับจดหมายของนายท่าน บอกว่าทางท่านเกิดความ
ยุ่งยากเล็กน้อย"
แต่ละคนต่างนัง่ ลง ผูล่ วิ่ หรูเจียนแค่นยิม้ พลางกล่าว "ใช่ เกิดความยุง่ ยาก
อยู่บ้างจริงๆ ข้าขบคิดอย่างหนักก็หาวิธีไม่ได้ ได้แต่รบกวนประมุขเยี่ยนแล้ว"
ฝีมือปกครองแคว้นของอวี่เหวินอวินไม่แข็งแกร่ง แต่กลับใช้อุบาย
ของกษัตริย์ได้อย่างช�ำนิช�ำนาญ หลังจากสังหารท่านอาทั้งหลายติดต่อกัน
พระองค์กห็ นั ความสนใจไปทีเ่ หล่าขุนนาง ผูท้ ถี่ กู พระองค์เพ่งเล็งเป็นอันดับแรก
คือพ่อตาของตนเอง สุยกั๋วกงผู่ลิ่วหรูเจียน
ผู่ลิ่วหรูเจียนมิใช่อวี่เหวินเซี่ยน ย่อมไม่มีทางนั่งรอความตาย หรือเขา
อาจมีใจกบฏนานแล้วก็เป็นได้ เห็นฮ่องเต้อย่างอวี่เหวินอวินก็ไม่สามารถ
ก้มศีรษะยอมเป็นขุนนางได้ กระนัน้ ภายนอกยังคงเคารพนบนอบ แต่ความเป็นจริง
ลอบเตรียมพร้อมสารพัด อันดับแรกคือติดต่อกับในกองทัพ วางแผนรับเอา
อิทธิพลที่หลงเหลือของอวี่เหวินเซี่ยนมา...หลังอวี่เหวินเซี่ยนตาย คนที่ภักดี
ต่อเขาแต่เดิมถูกฮ่องเต้ระแวงและกดขี่ ก�ำลังแตกตืน่ ไม่เป็นสุข พอเห็นกิง่ มะกอก
ที่ผู่ลิ่วหรูเจียนยื่นมา* ย่อมรีบรับเอาไว้ ผ่านการด�ำเนินการของผู่ลิ่วหรูเจียน
ในราชส�ำนักจึงมีคนไม่น้อยเทไปหาเขา กลายเป็นสมาชิกระดับกลางของเขา
เจิ้งอี้ผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น
แต่อวี่เหวินอวินเองก็มิใช่ไม่รู้อะไรเลย บุตรีของผู่ลิ่วหรูเจียนคือฮองเฮา
ในวังของอวี่เหวินอวิน อวี่เหวินอวินจับจุดอ่อนในที่แจ้งของผู่ลิ่วหรูเจียนมิได้
ท่าทีตอ่ ฮองเฮาจึงเลวร้ายลงทุกวัน ด่าว่าข่มขูเ่ ป็นประจ�ำ ใช้ความตายบีบบังคับ
* ยื่นกิ่งมะกอก หมายถึงหยิบยื่นไมตรี ความหวังดี
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หลายครัง้ เคราะห์ดนี างตูก๋ ภู รรยาของผูล่ วิ่ หรูเจียนเข้าวังขอร้อง จึงเอาชีวติ รอด
จากความตายมาได้
ผู ่ ลิ่ ว หรู เ จี ย นถอนหายใจกล่ า ว "หลายวั น ก่ อ นเป็ น วั น คล้ า ยวั น
พระราชสมภพของฮองเฮา ฝ่าบาทไม่มีความคิดจัดงาน เพียงพระราชทาน
สิง่ ของจ�ำนวนหนึง่ ให้ และอนุญาตภรรยาข้าเข้าวังเยีย่ มเยียน เพราะในวังมีคน
เล่าลือ บอกว่าฮองเฮาอยากพบพี่น้อง ภรรยาข้าจึงพาบุตรชายคนโตและ
บุตรชายคนรองซึ่งเป็นน้องชายของฮองเฮาเข้าวังอวยพรวันเกิด ใครจะไปรู้ว่า
พอพบฮองเฮาแล้ว ภรรยาข้ากลับถูกหว่านล้อมหาข้ออ้างล่อนางออกไป
เมื่อกลับมาอีกครั้งก็ได้รับค�ำบอกกล่าวว่าฮองเฮาคิดถึงพี่น้อง ให้พวกเขาอยู่
กินข้าวร่วมกันเสียก่อน ภรรยาข้าขอเข้าพบแต่กไ็ ม่ส�ำเร็จ อ้อนวอนฝ่าบาทซ�ำ้ ๆ
จึงถูกขับออกจากวัง หลังจากนั้นข้าก็ไม่เคยพบบุตรีกับบุตรชายข้าอีกเลย
ใช้ทุกวิถีทาง ฝ่าบาทก็ไม่ยอมปล่อยคน บัดนี้ไม่รู้พวกเขาจะเป็นหรือตาย"
กล่าวอีกแบบหนึ่ง บุตรชายทั้งสองและบุตรีของผู่ลิ่วหรูเจียนล้วนถูก
อวี่เหวินอวินจับไว้เป็นตัวประกันแล้ว
ผูล่ วิ่ หรูเจียนมีบตุ รชายห้าคน คนทีอ่ ายุมากทีส่ ดุ ก็คอื คนทีถ่ กู พาเข้าวังไป
บัดนี้อายุเพียงเก้าปี
กล่ า วถึ ง ตรงนี้ เขาสี ห น้ า ร้ อ นรน จิ ต ใจที่ รั ก ใคร่ ห วงแหนบุ ต รธิ ด า
แสดงออกผ่านสีหน้าวาจา "ข้าใช้ทกุ วิถที าง แม้จะขอร้องด้วยค�ำพูดอ่อนหวาน
ฝ่าบาทก็ไม่ยอมปล่อยคน คิดให้บตุ รชายอยูใ่ นวังเป็นเพือ่ นฮองเฮาอยูท่ า่ เดียว
ในวังมีหลวงจีนเสวีย่ ถิงปกปัก ยอดฝีมอื ดุจเมฆหมอก ใช้พละก�ำลังและอุบาย
ข้าก็ไม่แน่ใจว่าจะไม่ท�ำร้ายบุตรธิดา คิดไม่ถงึ ว่าอวีเ่ หวินอวินพลันเปิดฉากกลับใช้
อุบายเช่นนี้ ข้าไม่มีทางเลือกโดยแท้จริง ได้แต่ขอร้องประมุขเยี่ยนแล้ว"
ในห้องเงียบจนได้ยนิ เสียงเข็มหล่น เยีย่ นอูซ๋ อื แย้มยิม้ เล็กน้อย กล่าวเสียง
เนิบนาบ "ข้ากล่าวค�ำพูดไม่น่าฟัง บัดนี้สุยกั๋วกงเตรียมทุกสิ่งพร้อมสรรพ
ขาดเพียงลมบูรพา* ต่อให้ไม่มีบุตรชายสองคนนี้ก็ยังมีอีกสามคน ความจริง
* ทุกสิง่ เตรียมพร้อมสรรพ ขาดเพียงลมบูรพา เป็นส�ำนวน หมายถึงเหลือเพียงองค์ประกอบส�ำคัญอย่างสุดท้าย
แผนการที่เตรียมมาก็จะลุล่วง มีที่มาจากเรื่องสามก๊ก ตอนศึกผาแดง ขงเบ้งคิดแผนการเผาทัพเรือของโจโฉ
ด้วยธนูไฟ หลังจากใช้เล่หก์ ลรวบรวมธนูได้จ�ำนวนทีม่ ากพอ สิง่ จ�ำเป็นอย่างสุดท้ายคือลมจากทางตะวันออก
ที่จะช่วยส่งให้ธนูยิงไปถึงเรือของข้าศึก
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ไม่เป็นอุปสรรคต่อภาพรวม ขอเพียงแน่วนิ่งไม่ไหวติง อวี่เหวินอวินก็มิอาจใช้
เรื่องนี้มาคุกคามท่านได้"
ค�ำพูดนีม้ คี วามเย็นชาไร้นำ�้ ใจในแบบของเยีย่ นอูซ๋ อื ความหมายภายใต้
ค�ำพูดคือ นับแต่โบราณผูส้ �ำเร็จการใหญ่สามารถละทิง้ ได้แม้กระทัง่ บิดามารดา
และพีน่ อ้ งก็มใิ ช่ไม่มตี วั อย่างให้เห็น นับประสาอะไรกับบุตรธิดาเล่า ถึงอย่างไร
ผู่ลิ่วหรูเจียนก็มิได้มีเพียงบุตรชายสองคนนี้ แต่ข้างกายยังมีอีกสามคน อนึ่ง
ผูล่ วิ่ หรูเจียนตอนนีก้ �ำลังอยูใ่ นวัยฉกรรจ์ ให้ก�ำเนิดบุตรธิดาอีกสักคนไม่นบั เป็น
เรื่องยาก ไม่จ�ำเป็นต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ในพระหัตถ์ของอวี่เหวินอวิน
เพราะบุตรชายสองคน ควรท�ำอะไรก็ท�ำสิ่งนั้นจะดีกว่า
แม้เสิน่ เฉียวไม่เห็นด้วยกับค�ำพูดนี้ แต่หาได้ประหลาดใจหรือผิดคาดไม่
เพราะความเข้าใจของเขาที่มีต่อเยี่ยนอู๋ซือนั้นรู้ดีว่าประมุขเยี่ยนเป็นคนเช่นนี้
จริงๆ ในทางตรงข้าม ความพิเศษสารพัดทีเ่ ยีย่ นอูซ๋ อื มีตอ่ เขาในช่วงนีต้ า่ งหาก
คือสิ่งที่พิลึกผิดปกติ
ในที่ นั้ น นอกจากเสิ่ น เฉี ย วแล้ ว ยั ง มี เ จิ้ ง อี้ กั บ เปี ย นเหยี ย นเหมย
เปียนเหยียนเหมยคือศิษย์ของเยี่ยนอู๋ซือ คนในพรรคมารย่อมกระท�ำการ
แปลกประหลาดเช่นเดียวกัน ไม่มีทางรู้สึกว่าค�ำพูดนี้ผิดปกติอะไร เจิ้งอี้ถูก
ผูล่ วิ่ หรูเจียนน�ำมาเป็นคนสนิทได้ ย่อมมิใช่คนดีแต่อย่างใด แม้เขามิได้กล่าวค�ำ
ก็แสดงออกว่าเห็นด้วยกับค�ำพูดของเยี่ยนอู๋ซือ
ผูล่ วิ่ หรูเจียนแค่นยิม้ "แม้กล่าวว่าผูส้ �ำเร็จการใหญ่ไม่ยดึ ติดเรือ่ งเล็กน้อย
แต่จะให้ตดั ขาดเลือดเนือ้ เชือ้ ไขโดยง่ายได้อย่างไร ให้ท�ำอย่างฮัน่ เกาจูข่ อแบ่ง
นำ�้ แกงเนือ้ บิดาถ้วยหนึง่ จากเซีย้ งอวี่ เรือ่ งนีข้ า้ ท�ำไม่ได้ หากว่าข้าไม่เหลียวแลได้
แม้แต่เลือดเนื้อตัวเอง ประมุขเยี่ยนคงดูแคลนข้ากระมัง"
ค�ำพูดนี้กล่าวได้หลักแหลมอย่างยิ่ง เป็นการขอให้เยี่ยนอู๋ซือช่วยเหลือ
บุตรธิดาของตนเองชัดๆ แต่กลับทิง้ ความทรงจ�ำอันมีคณ
ุ ธรรมให้ผคู้ น คิดเป็น
ฮ่องเต้ หากใจอ่อนเหมือนอวี่เหวินเซี่ยนย่อมส�ำเร็จการใหญ่ไม่ได้ แค่ถ้าหาก
หมดประโยชน์แล้วก�ำจัดทิ้งเหมือนโกวเจี้ยนก็ชวนให้หนาวใจ ค�ำพูดนี้เท่ากับ
ผูล่ วิ่ หรูเจียนก�ำลังคลายความกังวลใจ บอกเป็นนัยว่าภายหน้าตนเองไม่มที าง
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ลืมบุญคุณ
เสิ่นเฉียวเข้าใจอยู่รางๆ แล้วว่าเหตุใดเยี่ยนอู๋ซือจึงเปลี่ยนมาสนับสนุน
ผู่ลิ่วหรูเจียน
เยี่ยนอู๋ซือแย้มยิ้ม หาได้ติดพันอยู่ที่ค�ำถามว่าจะช่วยหรือไม่มากนัก
ถามโดยตรง "ท่านแน่ใจว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ในวัง?"
ผูล่ วิ่ หรูเจียนรูว้ า่ นีห่ มายความว่าเยีย่ นอูซ๋ อื รับปากช่วยคนแล้ว รีบปลุกเร้า
จิตใจกล่าวว่า "เรือ่ งนีแ้ น่ใจยิง่ ฮองเฮาลอบใช้คนเสีย่ งตายส่งจดหมายออกมา
บอกว่าฝ่าบาทจับบุตรชายไว้ในวังฮองเฮา ซ�้ำยังกักบริเวณฮองเฮาไม่ให้
ออกจากต�ำหนัก จวบจนบัดนีก้ ส็ บิ กว่าวันแล้ว ดูเหมือนฝ่าบาทคิดใช้ตวั ประกัน
บีบบังคับ ให้ข้ามิอาจบุ่มบ่าม"
การก่อกบฏมิใช่การกินข้าวดื่มน�้ำ เดิมทีแม้ผู่ลิ่วหรูเจียนเตรียมการ
สารพัด สุดท้ายยังมิอาจตัดสินใจ การบีบคัน้ นีข้ องฮ่องเต้กลับบีบคัน้ การตัดสินใจ
ของเขาออกมาแล้ว ขอเพียงช่วยบุตรธิดาออกมาได้ เขาต้องเปิดฉากก่อกบฏ
ในวังทันทีอย่างไม่พูดพร�่ำท�ำเพลงแน่นอน
เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "ช่วยบุตรธิดาของท่านออกมาก็ต้องเตรียมแตกหักกับ
อวี่เหวินอวินให้ดี อวี่เหวินอวินมีกองก�ำลังส�ำนักพุทธปกปักในวัง ซ�้ำยังมี
คนของนิกายเหอฮวนอยู่ ต่อให้พวกเขาสู้ข้าไม่ได้ แต่หากเข้าตาจน สังหาร
บุตรธิดาของท่านก็มิใช่เรื่องยาก"
ผู่ลิ่วหรูเจียนถอนหายใจ "ใช่ ข้าเองก็คิดถึงขั้นนี้ ในใจหวาดวิตกอยู่บ้าง
มิทราบประมุขเยี่ยนมีวิธีอันใด"
เยีย่ นอูซ๋ อื ขบคิดครูห่ นึง่ "อวีเ่ หวินอวินไม่ยอมปล่อยคน แต่กม็ ไิ ด้ฉกี หน้า
พวกท่านในที่แจ้ง พวกท่านเข้าวังโดยอ้างว่าส่งสิ่งของให้บุตรธิดา ค่อย
หาโอกาสช่วยคน มีเพียงวิธีนี้วิธีเดียวแล้ว"
เปียนเหยียนเหมยต่อความอย่างเฉียบแหลมยิ่งนัก "เรื่องนี้ให้ศิษย์
จัดการเถิด อาจารย์ ศิษย์ปลอมตัวเข้าวังสักรอบ หาโอกาสช่วยคนออกมา"
ไหนเลยจะรู้ว่าเยี่ยนอู๋ซือกลับปฏิเสธ "วรยุทธ์เจ้ายังขาดความช�ำนาญ
เผชิญหน้าเสวี่ยถิงมีเพียงตายสถานเดียว"
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เปียนเหยียนเหมยลูบจมูก หุบปากแล้ว
เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "รูปร่างของข้าดึงดูดสายตาเกินไป และไม่เคยฝึกวิชา
ย่อกระดูก ต่อให้ปลอมตัว คนอืน่ มองจุดต่างไม่ออก เจ้าโล้นเสวีย่ ถิงก็มองออก
ได้ทันที ได้ผลตรงกันข้ามกับที่หวังไว้ คิดจะช่วยคนครั้งนี้ก็ได้แต่หาผู้ที่วรยุทธ์
สูงส่ง ซ�้ำยังพลิกแพลงตามสถานการณ์ได้ ยามนั้นข้าจะคอยประสานงาน
อยู่นอกวัง"
ในสายตาผูล่ วิ่ หรูเจียน วรยุทธ์ของเปียนเหยียนเหมยสูงมากแล้ว ใครจะ
ไปรู้ว่าเยี่ยนอู๋ซือยังบอกว่าไม่เพียงพอ ต้องสูงยิ่งกว่า ซ�้ำยังต้องเตรียมประมือ
กับเสวี่ยถิง เช่นนั้นต้องเป็นยอดฝีมือระดับปรมาจารย์เป็นแน่ แต่ยอดฝีมือ
ระดับปรมาจารย์ใช่เป็นผักกาดขาว คิดจะได้มาก็หาได้งา่ ยดาย อย่าว่าแต่ตอนนี้
ผู่ลิ่วหรูเจียนยังมิใช่ฮ่องเต้ แม้ว่าเขาเป็นฮ่องเต้แล้ว ก็ต้องปฏิบัติต่อยอดฝีมือ
เช่นนี้ด้วยมารยาทสามส่วน ตอนนี้จะไปหาได้ที่ใดในชั่วขณะ
เมือ่ เห็นดวงตาหลายคูล่ ว้ นตกอยูบ่ นร่างตนด้วยความคาดหวัง เสิน่ เฉียว
ก็ลอบถอนหายใจหนึ่งเสียง กล่าวด้วยวาจาอ่อนโยน "บรรพชิตไร้สามารถ แต่
ช่วยชีวิตคนบุญกุศลสุดประมาณ ย่อมยินยอมลองดูสักครั้ง เพียงแต่ข้า
ไม่ช�ำนาญเส้นทางในวัง หลังเข้าไปแล้วสองตามืดสนิท ยามนัน้ เกรงว่ายังมิได้
ช่วยคนก็หลงทางก่อนแล้ว"
เมื่อครู่ผู่ลิ่วหรูเจียนก็นึกถึงเสิ่นเฉียวแล้ว แต่นี่ไม่เหมือนกับการผูกมิตร
กับเยี่ยนอู๋ซือ เขากับเสิ่นเฉียวไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ผู้อื่นมิได้เอ่ยปาก
เขาก็มอิ าจหน้าหนาขอร้อง ตอนนีเ้ สิน่ เฉียวเป็นฝ่ายเอ่ยปาก เขาย่อมดีใจเกินคาด
"มีนักพรตเสิ่นออกโรง ข้าย่อมคาดหวัง เพียงแต่การเข้าวังครั้งนี้อันตราย
หนักหนา แม้ข้าเป็นห่วงบุตรเพียงใด แต่ก็มิกล้าบุ่มบ่ามให้นักพรตเสิ่นอยู่
ในอันตราย ได้ยนิ ว่าวันทีแ่ ปดเดือนสี่ เสวีย่ ถิงจะไปขอพรทีว่ ดั ชิงเหลียงในเมือง
ขาดเขาไป คนอื่นก็จะรับมือได้ง่ายขึ้นบ้าง ยามนั้นข้าจะส่งคนจ�ำนวนหนึ่ง
ไปอยู่ข้างกายนักพรตเสิ่น ประการแรกเพื่อน�ำทาง ประการที่สองเพื่อป้องกัน
เหตุสุดวิสัย จะได้เป็นผู้ช่วยของท่าน"
เปียนเหยียนเหมยกล่าว "คุณภาพส�ำคัญกว่าจ�ำนวน ข้าเข้าวังเป็นเพือ่ น
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นักพรตเสิน่ จะดีกว่า เส้นทางในวังข้าเองก็นบั ว่าคุน้ เคย นอกนัน้ ค่อยส่งสาวใช้
มาสองคนก็พอ อวี่เหวินอวินมิใช่คนโง่ คนมากเข้าจะเกิดความสงสัย"
เสิ่นเฉียวพยักหน้า ไม่กล่าวค�ำอีก
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