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คำ�นำ�

'พันสารท' ล่วงเลย เรื่องราวมากมายผันผ่าน นำามาซึ่งการเติบโตของผู้คน 

เสิน่เฉยีวท่ีเคยไร้เดียงสาจนต้องตกลงสูจ่ดุตำา่สดุอย่างเลีย่งไม่ได้ บดัน้ีกลบักลาย

เป็นคนสายตากว้างไกล มองความเป็นไปของโลกใบน้ีได้ชัดเจนอย่างย่ิง เพราะ

เหตุการณ์และผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคือบทเรียนท่ีอาจารย์ก็ไม่อาจส่ังสอน มีแต ่

การเผชิญหน้าด้วยตนเองเท่านั้นที่จะทำาให้คนคนหนึ่งก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมได้ 

นอกจากน้ีแล้วเสิ่นเฉียวยังได้พบเจอกับอีกหน่ึงความรู้สึกท่ีเขาไม่ค่อยคุ้นเคย

อีกด้วย นับตั้งแต่เย่ียนอู๋ซือซ่อนเขาเอาไว้หลังพระพุทธรูปในวัดหลังถำ้าแห่งนั้น  

เสิ่นเฉียวก็พบว่าความรู้สึกนึกคิดท่ีเขามีต่อประมุขเย่ียนผู ้เห็นแก่ตัวคนน้ีค่อยๆ  

เปลี่ยนไปแล้ว ท้ังท่ีแต่เดิมยังไม่อาจนับได้ว่าเป็นสหาย ตอนน้ีกลับคล้ายสำาคัญ

มากกว่าน้ันเสียอีก แต่เสิ่นเฉียวผู้น่ารักก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าความรู้สึกในอกของเขาน้ี

คืออะไรกันแน่...จนกว่าจะล่วงเลยสู่หน้าสุดท้ายของพันสารท เรามาเอาใจช่วยให้ 

เสิ่นเฉียวหาคำาตอบของความรู้สึกนั้นด้วยกันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย



✱ เสิ่นเฉียว เจ้าสำานักแห่งเขาเสวียนตูอันเป็นสำานักเต๋าอันดับหน่ึง 

  ในใต้หล้า ภายนอกดูเหมือนคนงามอมโรคท่ีอ่อนโยน 

  ไร้พิษสง แต่เพลงกระบี่ของเขาหนักแน่นเฉียบคม 

  สมฐานะเจ้าสำานักเลือ่งชือ่ เส่ินเฉยีวยึดมัน่ในคุณธรรม  

  อุปนิสัยอ่อนโยนว่าง่าย มักปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความดี 

  และไม่เคยต้องการให้ผู้อื่นตอบแทน  

✱  เยี่ยนอู๋ซือ ประมุขนิกายฮ่วนเยวี่ย หนึ่งในสามนิกายมารที่ใต้หล้า 

  หวั่นเกรง วรยุทธ์สูงส่ง อุปนิสัยหยิ่งยโส มักยึดตนเอง 

  เป็นท่ีตั้ง ไม่เคยเห็นผู้อื่นในสายตา เขาเชื่อว่าเน้ือแท้ 

  ของมนุษย์น้ันชั่วร้าย ก้นบ้ึงในใจทุกคนล้วนมีด้านมืด  

  ไม่มีทางละทิ้งกิเลสได้

✱ เปียนเหยียนเหมย ศิษย์เอกของเย่ียนอู๋ซือ เป็นผู้มีวรยุทธ์สูงส่ง ท้ังยังม ี

  ความละเอียดรอบคอบ สามารถจัดการกิจธุระต่างๆ  

  ของนิกายฮ่วนเยว่ียแทนผู้เป็นอาจารย์ได้อย่างมี 

  ประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนมือขวาของเยี่ยนอู๋ซือ

แนะนำ�ตัวละคร



✱ อวี้เซิงเยียน ศิษย์อีกคนของเย่ียนอู๋ซือ อุปนิสัยร่าเริงและมีความ 

  เป็นมิตรมากกว่าผู้เป็นอาจารย์ แต่พฤติการณ์ของเขา 

  ยังคงมีความยโสโอหังสมกับเป็นศิษย์ของเย่ียนอู๋ซือ  

  แม้มไิด้มสีายตาเฉยีบคมหลักแหลมเท่าเปียนเหยียนเหมย  

  แต่ก็สามารถช่วยอาจารย์และศิษย์พ่ีจัดการธุระต่างๆ 

  ได้ดี ทั้งยังเป็นผู้ดูแลเสิ่นเฉียวเม่ือครั้งบาดเจ็บจากศึก 

  บนยอดเขาปั้นปู้



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy
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ในวันน้ันท่ีอารามไป๋หลงเสิ่นเฉียวเห็นเย่ียนอู๋ซือเป็นสหายแล้วจริงๆ 

จิตใจบริสุทธิ์นั้นฟ้าดินเป็นพยานได้ แต่เขากลับแค่นเสียงโดยไม่ไยดี ต่อหน้า

ยังพูดคยุหยอกล้อ ลบัหลงักลบัติดต่อกับซางอ่ิงสงิ พรบิตาก็มอบคนให้ด้วยตวัเอง  

โยนความจรงิใจของเสิน่เฉยีวไว้บนพ้ืนพร้อมทัง้เหยียบยำา่จนแหลกลาญ บดัน้ี

คิดจะกู้คืนก็เสียหายไม่อาจทำาให้สมบูรณ์ดังเดิม เช่นสายนำ้าท่ียากหวนคืน  

บางทเีย่ียนอูซ๋อือาจยังโชคดท่ีีคนท่ีตนพึงใจคอืเสิน่เฉยีว หากเปลีย่นเป็นคนอืน่ 

ผ่านเรือ่งเช่นนีม้าก็คงมแีต่คดิหาหนทางแก้แค้นทัง้วัน ไม่มทีางเชือ่ถือหรอืรูส้กึดี 

ต่อเยี่ยนอู๋ซืออีกแม้เพียงสักนิด

แต่อย่างไรเสิน่เฉยีวก็เป็นข้อยกเว้น คนผูน้ี้ปฏิบตัต่ิอผูอ้ืน่ด้วยความจรงิใจ  

ผู้อื่นดีต่อเขาหนึ่งส่วน เขาต้องตอบแทนผู้อื่นสิบส่วนสิบสองส่วนเป็นแน่

นอกราชอาณาจักรถู่อว้ีหุน เย่ียนอู๋ซือแยกแยะความรู้สึกมากมายได้

เพราะบาดเจ็บสาหัส และยังมีเรื่องของเฉินกงอีกด้วย ในตอนที่เยี่ยนอู๋ซือและ

เสิ่นเฉียวถลำาลึกสู่ใต้ดินชั่วเชียงย่อมมีความข้องเก่ียวพัวพันต่อกันมากมาย  

ต่อมานิกายเหอฮวนได้ข่าวและบุกมาประชิดตัวพวกเขา เย่ียนอู๋ซือตัดสินใจ 

เด็ดขาด ยอมอุทิศตนล่อซางอ่ิงสิงท่ีจัดการยากที่สุดออกไป ทำาให้เส่ินเฉียว 

ได้มีเวลาหายใจรีบหลบหนี แม้กล่าวว่าเสิ่นเฉียวกระจ่างย่ิงนักว่าด้วยความ

เจ้าเล่ห์เพทุบายของเย่ียนอู๋ซือแล้วไม่มีทางที่จะไม่เตรียมตัวล่วงหน้า แต่เขา

แลเห็นฝ่ายตรงข้ามจากไปอย่างเด็ดเดี่ยว ในใจจะไม่ถูกสั่นคลอนสักนิด 

บทที่ 32
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ได้อย่างไร

การกระทำานี้ เยี่ยนอู๋ซือหวนนึกขึ้นมาในภายหลังก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

เขาพึงใจต่อเสิ่นเฉียว ซำ้ายังเข้าใจถึงนิสัยและวาจาท่าทางของคนผู้น้ี

อย่างถ่องแท้

หากเป็นคนอืน่ได้ยนินามของเย่ียนอูซ๋อื ถ้าไม่บนัดาลโทสะก็ต้องขบคดิ

เป็นแน่ว่าจะหลีกห่างจากข้างกายเย่ียนอู๋ซืออย่างไร ตัดความสัมพันธ์กับเขา

อย่างไร หลีกได้ยิ่งไกลยิ่งดี แต่เสิ่นเฉียวกลับหาเป็นเช่นนั้นไม่

สำาหรบัเสิน่เฉยีวแล้ว อย่างไรเย่ียนอูซ๋อืก็เพ่ิงช่วยตนออกมาจากเขาชงิเฉงิ  

บุญคุณคือประการแรก ผู ่ลิ่วหรูเจียนส่งจดหมายมาขอความช่วยเหลือ  

เสิน่เฉยีวไม่รูยั้งพอทำาเนา แต่เมือ่รูแ้ล้วก็ต้องไปช่วยเหลือสักรอบหน่ึง จดุหมาย

ของคนทั้งสองเหมือนกัน นี่คือประการที่สอง

สองอย่างนี้รวมกันจึงสำาคัญกว่า 'ไม่อยากถูกพัวพันจากวาจาและ 

การกระทำาของอีกฝ่าย' มากนัก ฉะนั้นเสิ่นเฉียวจะวางความรู้สึกส่วนตัวไว ้

ด้านข้าง ทำาเรื่องที่สำาคัญกว่าก่อน

ความจริงจังเคร่งครัดเช่นนี้ มากขึ้นสักส่วนจะตึงเกินไปอย่างเห็นได้ชัด 

น้อยไปสกัส่วนจะค่อนไปทางเสแสร้ง คนมากมายต่างรูส้กึว่านีเ่ป็นเรือ่งสมเหตุ

สมผล ไม่มีจุดผิดแผกแม้แต่น้อย

ขณะคนผู้นี้เป็นเจ้าสำานักเขาเสวียนตูชื่อเสียงไม่โด่งดัง คนรอบข้าง 

กล่าวถึงเขาอย่างมากก็เพิ่มคำาว่า 'ศิษย์ที่แสนภาคภูมิใจของฉีเฟิ่งเก๋อ' ไปอีก 

หน่ึงประโยค บัดน้ีเขาท่องยุทธภพกลับชวนให้นึกข้ึนได้ว่าเขาคือเส่ินเฉียว 

เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเป็นสิ่งอื่น

เย่ียนอู๋ซือถือตัว ไม่ถูกผู้อ่ืนควบคุมมาคร่ึงชีวิต ใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี 

กระทำาตามปรารถนา ไม่เคยคิดว่าสุดท้ายจะมาหัวปักหัวป�าอยู่กับคนผู้นี้

เขารู้สึกว่าเนื้อแท้มนุษย์ชั่วร้ายเสมอมา ไม่เคยเชื่อว่าจะมีความดีอย่าง

แท้จริง ถึงแม้ว่ามี ในสายตาเขาก็กลายเป็นความอ่อนแอ

เสิ่นเฉียวกลับผิดคาด นิสัยไม่เคยยอมความผู้ใดของเย่ียนอู๋ซือกลับ 

ยอมถอยให้เสิ่นเฉียว
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ผู้ที่คนในใต้หล้าต่างคิดว่าดี เย่ียนอู๋ซือคิดว่าไม่ดีและไม่คิดเหลือบแล

สักนิด แต่หากเย่ียนอู๋ซือคิดว่าดี คนในใต้หล้าเองก็คิดว่าดี เขาย่อมต้อง 

รีบลงมือชิงมา ไม่ว่าจะใช้อำานาจแย่งชิงหรือลอบกระทำาอย่างเงียบๆ สุดท้าย

ต้องคว้ามาไว้ในอ้อมอก สัง่สอนอย่างละเอยีดอกีทีหน่ึง ให้ฝ่ายตรงข้ามยินยอม

พร้อมใจเช่นกัน

สรุปแล้ว เรื่องราวในตอนนี้ยังนับว่าราบรื่น

แม้เป็นเย่ียนอู๋ซือก็ยังมีกรรมตามสนองอยู่บ้าง เขาท่องยุทธภพมา 

หลายสิบปี ต่อให้ไม่ใช้สถานะหรือวรยุทธ์กดดันผู้คน ชายหญิงที่มาเสนอตัว 

ก็มีนับไม่ถ้วน สิ้นเปลืองความคิดกับคนผู้หน่ึงเช่นน้ีนับเป็นครั้งแรกในชีวิต  

หากยังมิอาจไขว่คว้ามาได้ เช่นน้ันเมื่อก่อนเขาก็นับว่าใช้ชีวิตโดยเปล่าแล้ว  

มิสู้โขกศีรษะตายจะดีกว่า

ฉะนั้นในขณะที่เสิ่นเฉียวเสนอให้กำาหนดกฎเกณฑ์ ปฏิบัติต่อกัน 

ด้วยมารยาท ห้ามแอบดู ห้ามทำาตัวหยาบคาย เยี่ยนอู๋ซือย่อมต้องรับปาก

รับปากง่ายดายเช่นนี้กลับทำาให้เสิ่นเฉียวลังเลอยู่บ้าง เพียงแต่ในเมื่อ 

ผู้อื่นรับปากแล้ว หากเขายังจับผิดไม่วางใจ เช่นนั้นก็เกินไปอยู่บ้าง

ทั้งสองออกเดินทางในเช้าตรู่วันถัดมา หากกลางคืนบังเอิญผ่านเมือง 

ก็ถือโอกาสพักผ่อนในเมืองได้ 

ชาวยุทธ์นอนกลางดนิกินกลางทราย ค้างแรมชานเมอืงคือเรือ่งปกติ แต่

ถ้าหากเลอืกได้ ไม่ว่าผูใ้ดก็ย่อมอยากพักแรมในสถานท่ีอบอุน่สุขสบาย แม้เป็น

ยอดฝีมือวรยุทธ์ก็ย่อมเข้าพักโรงเตี๊ยม

ไม่เว้นแม้แต่เยี่ยนอู๋ซือกับเสิ่นเฉียว คนทั้งสองเร่งเดินทาง ใช้เวลาเพียง

สองวันก็ถึงตำาบลซีหนิงที่ไม่ไกลกับฉางอันแล้ว

ฉางอันอยู่เบื้องหน้า นับว่าสามารถผ่อนคลายได้ พรุ่งน้ีคงได้เข้าเมือง 

เยี่ยนอู๋ซือจึงกล่าวว่า "แม้ผู่ลิ่วหรูเจียนจะอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมอันตราย 

แต่ยังมิได้ฉุกเฉินถึงขั้นท่ีรอไม่ได้แม้สักขณะ ตอนน้ีพลบคำ่าแล้ว เราหยุดพัก 

ที่นี่ก่อน"
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เสิ่นเฉียวรู ้ว่าเขาให้ความสำาคัญกับรูปลักษณ์ของตนเองอย่างมาก 

มาตลอด ทุกครั้งขณะออกโรงล้วนสง่าผ่าเผย ท่าทางน่าเกรงขาม เบื้องหลัง 

ไม่รู้ใช้เวลาแต่งตัวไปเท่าใด หากให้ประมุขนิกายฮ่วนเยว่ียในสภาพลำาบาก

ตรากตรำาเข้าเมือง เย่ียนอู๋ซือย่อมไม่ยอมเป็นแน่ เสิ่นเฉียวจึงรับคำา ไม่แย้ง 

คำาใด

เมื่อเลือกโรงเตี๊ยมขนาดค่อนข้างใหญ่แห่งหนึ่งได้แล้ว คนทั้งสอง 

ก็เดินเข้าไป เสิ่นเฉียวกลัวเขาจะกล่าวคำาพูดจำาพวกนอนเตียงเดียวกันอะไร 

ออกมาอีก ขณะเถ้าแก่ถามว่า "ทั้งสองท่านคงต้องการห้องหลักสองห้อง?"  

เสิ่นเฉียวจึงชิงตอบตัดหน้าว่าใช่

เยี่ยนอู๋ซือเองก็มิได้โต้แย้ง ยิ้มกริ่มยอมให้เขาตัดสินใจ

เถ้าแก่เหน็แล้วอดมไิด้ท่ีจะย้ิมพลางกล่าวว่า "คณุชายท้ังสองเป็นพ่ีน้อง

กระมัง สายสัมพันธ์ดีจริงๆ"

เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "พวกเรามิใช่พี่น้อง"

เถ้าแก่ส่งเสียงอ้อ ลังเลเล็กน้อย "เช่นนั้นเป็น..." พ่อลูก?

เย่ียนอูซ๋อืมไิด้กล่าวอะไรทัง้สิน้ เพียงแย้มย้ิมอย่างมเีลศนยั ซำา้ยังมองดู

เสิ่นเฉียวแวบหนึ่ง ก่อนหันไปยิ้มให้เถ้าแก่อีก

เถ้าแก่เห็นคนมาหลากหลายรูปแบบ ตอนนี้เผยสีหน้ากระจ่างแจ้ง 

โดยพลันออกมา

เยี่ยนอู๋ซือกล่าวเสริมว่า "จนปัญญา สองวันนี้เขาไม่ลงรอยกับข้าเลย"

เถ้าแก่เห็นคนพูดภาษาคน เห็นผีพูดภาษาผี* จึงกล่าวว่า "อันว่าสร้าง

กุศลสบิปีร่วมเรอืข้ามธารา สร้างกุศลร้อยปีร่วมสิง่น้ัน ท่านทัง้สองล้วนเป็นหงส์

มังกรในหมู่ชน ความสัมพันธ์คงไม่ธรรมดาเป็นแน่ ในเมื่อมีวาสนานี้ อ่อนข้อ

ให้กันสักหน่อยจะดีกว่า ปรองดองเถิดก่อเกิดทรัพย์!"

เสิ่นเฉียว "..." 

ร่วมสิ่งนั้นคือสิ่งใด ท่านบอกให้ชัดเจนสิ!

แต่เถ้าแก่พูดจาคลมุเครอืเหมอืนกับเย่ียนอูซ๋อื เขามอิาจไปแก้ไขคำาพูด

* เหน็คนพูดภาษาคน เหน็ผพูีดภาษาผี เป็นสำานวน หมายถึงคนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามคนอืน่ ใครว่าดีก็ว่าตาม 
เข้าได้กับทุกคนทุกฝ่าย



11เมิ่งซีสือ

ของผู้อื่น กลับกลายเป็นเหมือนที่นี่ไม่มีเงินสามร้อยตำาลึง*

เถ้าแก่เปิดห้องให้พวกเขาเสร็จแล้ว เย่ียนอู๋ซือยังต้องการอีกห้องหน่ึง  

ให้คนยกสุราอาหารมา

ในห้องพิเศษมีโต๊ะสี่ตัว เรียงเป็นหน้ากระดานอยู่ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง

ใช้เพ่ือให้แขกสามารถเรียกนางร้องนางรำามาอยู่เป็นเพ่ือนขณะกินอาหารได้ 

ตอนนี้ไม่มีนางรำาเต้นรำาย่อมโล่งกว้างอยู่บ้าง

เสิ่นเฉียวน่ังลงตรงโต๊ะตัวท่ีใกล้ประตู เย่ียนอู๋ซือกลับมิได้นั่งโต๊ะตัวท่ี 

อยู่ใกล้กับเขา แต่ห่างออกไปสองตัวจึงนั่งลงตรงโต๊ะตัวที่ใกล้มุมห้องที่สุด

"เหตุใดประมุขเยี่ยนทำาเช่นนี้" เสิ่นเฉียวไม่เข้าใจ

"พอข้ามองหน้าของเจ้าก็อยากย่ืนมอืลบูไล้ แต่ในเมือ่ข้ารบัปากเจ้าแล้วว่า 

จะปฏิบัติต่อกันด้วยมารยาท ย่อมออกห่างสักหน่อยจึงจะดีกว่า เพ่ือมิให้ข้า

กลายเป็นคนตำ่าทรามที่ไม่มีความน่าเชื่อถือแม้แต่น้อยในใจเจ้าซำ้าซาก" 

คำาพูดน้ีของเย่ียนอู๋ซือมิเพียงน่าเลื่อมใส แต่ยังเคร่งขรึมน่ายำาเกรง  

คนไม่รู้ยังคิดว่าเขาต่างหากคือคนที่ถูกเสิ่นเฉียวปรารถนา

เสิ่นเฉียวหมดคำาจะกล่าวอยู่บ้าง ครู่หนึ่งก็นึกเรื่องเมื่อครู่ขึ้นได้ "เช่นนั้น

ทีเ่มือ่ครูท่่านตัง้ใจหลอกลวงเถ้าแก่ กล่าวคำาพูดเหล่าน้ัน เรยีกว่าปฏิบตัต่ิอกัน

ด้วยมารยาทได้อย่างไร"

เย่ียนอูซ๋อืทำาไร้เดยีงสากว่าเดมิ "ข้าไหนเลยจะหลอกลวง ตัง้แต่ต้นจนจบ 

ข้ากล่าวเพียงสองประโยค เจ้าเองก็ได้ยินชัดเจน พวกเรามิใช่พ่ีน้อง คำาพูด

ประโยคนี้ผิดหรือ หรือว่าอาเฉียวอยากเป็นพ่ีน้องกับข้า? ประโยคท่ีสองท่ีว่า 

ไม่ลงรอยกันย่ิงมผิดิกระมงั เป็นเถ้าแก่ผูน้ัน้บ้ากามฟังแล้วเข้าใจผดิไปเอง โทษ

ข้าไม่ได้จริงๆ"

เสิน่เฉยีวมคีวามรูด้้านการประชนัฝีปากกับเขาอย่างลกึซึง้แล้ว เมือ่ได้ยิน

จึงหมดเรี่ยวแรง

* ทีน่ีไ่ม่มเีงนิสามร้อยตำาลงึ เป็นสำานวน หมายถงึการพยายามจะปิดบงัซ่อนเร้น แต่กลบัย่ิงเผยให้คนอืน่รูเ้พราะ
ความโง่เขลา มาจากเรือ่งเล่าท่ีว่ามชีายผูห้น่ึงฝังเงนิสามร้อยตำาลงึไว้ในท่ีของตัวเอง กลวัใครรูเ้ข้าแล้วมาขโมย 
จึงเขียนป้ายปักไว้ว่า 'ที่นี่ไม่มีเงินสามร้อยตำาลึง' เพื่อนบ้านชื่ออาเอ้อร์เห็นเข้าก็มาขุดขโมยไป แล้วเขียนป้าย
ไว้เช่นกันว่า 'อาเอ้อร์ข้างบ้านไม่ได้ขโมยไป'
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เยี่ยนอู๋ซือแย้มย้ิม "สิ่งที่เจ้าต้องการ ข้าล้วนทำาได้ เหตุใดยังไม่พอใจ"  

เขาชะงักไปครู่หนึ่ง แล้วจึงกล่าวเสียงอ่อนโยน "อาเฉียว ชาตินี้คนที่ข้าให้ 

ความสำาคัญมีไม่มาก คนที่ข้ายอมอ่อนข้อยิ่งไม่มี เจ้าเป็นเพียงผู้เดียว"

ในแข็งมอ่ีอน วาจาแข็งกร้าวยังแฝงความอ่อนโยน ชวนให้อบัจนหนทาง

โดยแท้จริง

เสิ่นเฉียวขมวดคิ้วกล่าว "ข้ายอมที่จะไม่พิเศษเช่นนี้"

นั่นมันเรื่องของเจ้า 

เยี่ยนอู๋ซือแย้มยิ้มไม่กล่าวคำา

เสิน่เฉยีวครุน่คดิแล้วกล่าวอย่างจรงิจงั "ความคดิประมขุเย่ียนมอิาจหย่ัง 

ทำาให้ผู้คนมิอาจคาดเดาจริงๆ ข้าเองยิ่งไม่รู้ ด้วยคุณสมบัติธรรมดาสามัญ 

เช่นน้ีของข้า ไหนเลยจะทำาให้ประมุขเย่ียนให้ความสำาคัญได้ ในเมื่อวันนี ้

กล่าวคำาพูดออกมา ประมุขเยี่ยนโปรดบอกอย่างตรงไปตรงมาได้หรือไม่"

"อาเฉียว ข้อดีของเจ้ามีมากย่ิงนัก สามวันสามคืนข้าก็กล่าวไม่จบ"  

เย่ียนอู๋ซือล้อเล่นก่อนหน่ึงประโยค แต่เมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามหมดคำาจะกล่าว  

จึงยิ้มพลางกล่าวอีก "มีเพียงความใจอ่อนจุดนี้ บนโลกนี้ไม่มีผู้ใดเทียบเจ้าได้"

เสิ่นเฉียวกล่าวอย่างหดหู่ "ข้าไม่รู้ว่าความใจอ่อนเป็นข้อดีต้ังแต่เมื่อใด 

จำาได้เพียงตลอดมาประมุขเยี่ยนไม่ชอบคนใจอ่อน"

เย่ียนอู๋ซือแย้มย้ิมกล่าวอย่างสบายๆ "มิฉะนั้นจะเรียกว่าในสายตา 

คนรักเห็นเป็นซีซือ* ได้อย่างไรเล่า"

เอาเถิด กล่าวมาครึ่งค่อนวัน ถูกแกล้งอีกแล้ว 

เสิน่เฉยีวรูว่้าถามอย่างไรก็ไม่ได้คำาตอบจากปากคนผูน้ี ้เขาย่ิงยืนยันได้ว่า 

ฝ่ายตรงข้ามเพียงแค่มอีารมณ์ชัว่วูบ ตอนน้ีตรงหน้าเขามเีส้นทางสองสาย คอื

รอให้ความสนใจของเย่ียนอูซื๋อสลายไป ไม่รบเร้าอกี เขาจะได้สบายหู กับรอให้ 

วรยุทธ์ของเขาเหนือกว่าเยี่ยนอู๋ซือ ฟาดสักหนึ่งทีให้เยี่ยนอู๋ซือมิกล้ารบเร้าอีก

สุราอาหารยกมาแล้ว คนทั้งสองต่างขยับตะเกียบ ไม่มากความอีก

อาหารหมดไปครึง่หนึง่ เย่ียนอูซ๋อืดืม่สรุา ย้ิมพลางกล่าว "ชมชอบคนผูห้นึง่  

* ในสายตาคนรักเห็นเป็นซีซือ เป็นการเปรียบเทียบว่าไม่ว่าจะหน้าตาอย่างไร สำาหรับคนรักแล้วย่อมงดงาม
ไร้ที่ติ
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ต้องบอกสาเหตอุะไรด้วยหรอื เหมอืนเช่นเจ้าเกลยีดคนผูห้นึง่ เหน็หน้าตาเขาน่าชงั  

กลบับอกเหตผุลไม่ได้ นีค่อืหลกัการเดยีวกันมใิช่หรอื เจ้ามอิาจรูส้กึว่าความต้ังใจ 

ของข้าเป็นเท็จ เพราะข้าชอบหยอกเย้าเจ้า เช่นนี้จะให้ข้าทนได้อย่างไรเล่า"

คำาพูดนีฟั้งผ่านๆ เหมอืนมคีวามจรงิจงัหลายส่วน แต่ความจรงิล้วนเป็น

เหตุผลเหลวไหล เสิ่นเฉียวได้แต่กล่าวในใจว่าอยากพูดคุยกับคนผู้น้ีอย่าง 

เป็นจริงเป็นจัง เหตุใดยากเพียงนี้

คำาพูดที่เขาอยากกล่าววนอยู่ในท้องหลายรอบ กำาลังจะออกจากปาก

ก็ได้ยินความเคลื่อนไหวเล็กน้อยจากด้านนั้น อดมิได้ท่ีจะเงยหน้าตามเสียง  

จึงเห็นเยี่ยนอู๋ซือก้มหน้าบ้วนโลหิตคำาหนึ่ง

เสิ่นเฉียวสีหน้าแปรเปลี่ยน ไม่สนสิ่งอื่นใด ลุกข้ึนเข้าไปพยุงเขาเอาไว้

อย่างเร่งร้อน "ท่านเป็นอะไรไป ในสุรามีพิษ?"

เพราะเสิ่นเฉียวมิได้แตะสุราป้านนั้น จึงนึกถึงปัญหาจากสุราในทันที

ซำ้ายังเป็นเพราะนึกถึงประสบการณ์ที่ตนเองเคยถูกพิษสุขพบพาน จึงมี

สีหน้าไม่น่ามองกว่าเยี่ยนอู๋ซือในทันที

ทว่ากลับเห็นเย่ียนอู๋ซือพลันเผยรอยย้ิม กดเขาไว้ในอ้อมอก "ความ 

เป็นห่วงปั่นป่วนจิตใจ อาเฉียวเจ้าปากไม่ตรงกับใจจริงๆ!"

เสิ่นเฉียวถลึงดวงตา กล่าวว่า "ทะ ท่านไม่ได้ถูกพิษ?"

เย่ียนอู๋ซือเช็ดรอยเลือดที่มุมปากพลางกล่าว "ขณะเค้ียวไม่ระวัง จึง 

กัดปากจนแตก อาจเป็นร้อนในเท่านั้นเอง"

ร้อนในจนกระอักเลือดได้?

ไปหลอกผีเถอะ!

หลังจากรู้ว่าเย่ียนอู๋ซือเสแสร้งกระอักเลือดหลอกเขา กระท่ังเข้าสู่จวน 

สุยกั๋วกงที่ฉางอัน เสิ่นเฉียวก็ไม่คุยกับเยี่ยนอู๋ซืออีกแม้แต่ประโยคเดียว

ในใจของเขา คนผู้นี้แขวนไว้ด้วยคำาว่า 'เจ้าเล่ห์' เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว

เหลือเกิน แม้ตนเองใช้อุบายทั้งหมดที่มีก็สู้เขาไม่ได้ จึงถือเอาว่าความนิ่ง 

นับเป็นทอง ไม่กล่าวสักคำา ไม่ว่าเย่ียนอู๋ซือจะกล่าวอะไร เส่ินเฉียวมิใช่ 'อือ'  

ก็ 'ออ' เขาไม่เชื่อว่าเช่นนี้ยังถูกฉวยโอกาสได้อีก
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เย่ียนอู๋ซือเองก็รู้ว่าตนเองเล่นมากเกินไปแล้ว แม้บีบให้เส่ินเฉียวแสดง

ความเป็นหว่งออกมาได้ แต่คนตอ้งการหน้าตาศักดิ์ศรี แม้ว่าเสิ่นเฉียวเป็นคน

นิสัยดี ทว่าการถลกหนังหน้าผู้อื่นลงมาเช่นนี้ คนผู้นั้นจะมีสีหน้าท่ีดีได้หรือ  

การบันดาลโทสะคือเรื่องปกติ ไม่บันดาลโทสะจึงไม่ปกติ

ฉางอันเหมือนดั่งวันวาน กำาแพงเมืองสูงตระหง่าน อำานาจแผ่ไพศาล 

หลากหลายปรากฏการณ์รวมอยู่ที่เดียว สมแล้วที่เป็นเมืองหลวง เพียงแค่

อำานาจที่ปรากฏขึ้นเองส่วนนี้ เสิ่นเฉียวก็ไม่เคยเห็นที่เมืองเจี้ยนคังเมืองหลวง

ของแคว้นเฉินมาก่อน

เมือ่คดิว่าเมอืงเจีย้นคงัแห่งนัน้นบัว่าเป็นเมอืงหลวงหลายยุคสมยัเช่นกัน  

สร้างขึน้ทีต่งอู ๋(ง่อก๊ก) สมยัซานก๋ัว (สามก๊ก) กำาแพงวังในสามชัน้นอกสามชัน้ 

ทางใต้มีแม่นำ้าฉินไหว ทางเหนือมีทะเลสาบโฮ่วหู ตอนแรกขณะเย่ียนอู๋ซือ 

รับคำาไหว้วานจากอวี่ เหวินยงส่งทูตแคว้นโจวมุ ่งหน้าไปยังแคว้นเฉิน  

เสิ่นเฉียวเองก็เคยพักแรมที่เจี้ยนคัง เมื่อเทียบกันแล้ว เจี้ยนคังหรูหรางดงาม

กว่าหลายส่วน แต่กลับขาดความแข็งแกร่งเคร่งขรึมไปหลายส่วนเช่นกัน  

ดงัคำาว่าดบูารมกีษตัรย์ิค่อยตัง้เมอืงหลวง ท่ีซึง่มบีารมกีษตัรย์ิอยู่คือแดนมงักร

ผงาด คำาพูดประโยคนี้แม้พกพากลิ่นอายเกินจริงหลายส่วน แต่กลับมีเหตุผล 

ลทัธิเต๋าไม่ฝึกวิชาอนิหยาง แต่เสิน่เฉยีวก็พอรูอ้ยู่บ้าง เขาเองก็มฝีีมอืด้านการดู  

ในวันนั้นมองดูสีพระพักตร์ของอว่ีเหวินยง ก็รู้สึกว่าอายุขัยพระองค์เหลืออีก 

ไม่นานแล้ว บัดนี้เทียบเมืองเจี้ยนคังกับเมืองฉางอัน ก็รู้สึกว่าเมืองเจี้ยนคัง 

ขาดบารมีกษัตริย์ไปหลายส่วน เป็นรองเมืองฉางอันหน่ึงขุม แม้เพียงแค่น้ี 

ก็อาจเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของราชวงศ์

แต่คำาพูดไร้แก่นสารเหล่านี้ ลองคิดดูในใจยังพอทำาเนา แม้จะมีฮ่องเต้

ที่เชื่อ แต่ก็มีไม่กี่พระองค์ที่จะย้ายเมืองหลวงด้วยเหตุนี้

สดุท้ายแล้ว ความรุง่เรอืงของราชวงศ์ ลขิติฟ้า ชยัภูม ิพลงัชน มอิาจขาด

แม้อย่างเดียว ราชวงศ์โจวสูญเสียอว่ีเหวินยงไปแล้ว แม้มีลิขิตฟ้าและชัยภูมิ

จะมีประโยชน์อะไรอีก เป็นเพียงดอกไม้เหลืองวันพรุ่งนี้*

* ดอกไม้เหลืองวันพรุ่งนี้ เป็นสำานวน หมายถึงสิ่งที่ล่วงเลยเวลาใช้งาน ล้าสมัย หรือไม่มีความหมาย
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"เหตใุดอาเฉยีวสหีน้าเคร่งเครยีดเช่นน้ี" สุม้เสยีงของเย่ียนอูซ๋อืทีด้่านข้าง

ดังขึ้นทำาลายบรรยากาศ

เสิ่นเฉียวไม่คิดแม้แต่จะสนใจเขา เพียงทำาเป็นไม่ได้ยิน

เย่ียนอูซ๋อืถูกกิรยิาน้ีตอกหน้าหงาย สหีน้าย้ิมกริม่ หาได้ไม่ยินดไีม่ ยังคง

ตามอยู่ด้านหลังเข้าเมืองไปด้วยกัน

ในวันนั้นเสิ่นเฉียวคุ้มกันอวี่เหวินซ่งฝ่าวงล้อมสร้างความทรงจำาที่ลึกซึ้ง

เหลือเกินแก่ผู้คน ยามนี้แม้กระทั่งผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไม่เคย ยังคงสวมชุด 

ถือพรตสีเขียว พกพากระบี่ยาว รูปโฉมของเขาก็มิได้กลืนไปกับกลุ่มคน  

ถึงข้ันแม้แต่ทหารป้องกันเมอืงก็จำาเขาได้ทนัท ีมองดูเขาเดนิเข้าเมอืงตาปรบิๆ 

ไม่มีแม้กระทั่งความกล้าที่จะเข้าไปขัดขวางซักถาม

คนมากมายล้วนศรัทธาต่อคนที่มีฝีมือแท้จริง วันน้ันการแสดงออก 

ของเสิ่นเฉียวสะดุดตาอย่างย่ิง แม้เป็นทหารช้ันตำ่า พวกเขาเข้าร่วมขั้นตอน 

การล้อมจับเสิ่นเฉียวกับอว่ีเหวินซ่ง แต่เลื่อมใสต่อนักพรตผู้น้ีท่ีพาเด็กกำาพร้า

สกลุอวีเ่หวนิจากไปด้วยกำาลงัของคนเพียงคนเดยีว ท่ามกลางยอดฝีมอืนับไม่ถ้วน 

และลูกเกาทัณฑ์เต็มเมือง แม้ได้ยินว่าต่อมาฮ่องเต้กริ้ว เพราะมิอาจสังหาร

ท่านอายกบ้านได้สำาเรจ็ ให้น้องชายกลายเป็นปลาท่ีหลดุจากแห แต่โดยส่วนตวั 

ผู้ใดบ้างไม่ยกนิ้วหัวแม่มือให้เสิ่นเฉียว การต่อสู้อันดุเดือดตระการตาท่ี 

ประตูเมืองวันน้ัน ถูกชาวบ้านรวมเป็นเรื่องราวเล่าลือกันในเมืองนานแล้ว  

ชาวเมืองอาจไม่รู้จักฉีเฟิ่งเก๋อผู้เป็นยอดฝีมืออันดับหน่ึงในใต้หล้า แต่กลับจำา

นักพรตเสิ่นที่คุณธรรมเทียมฟ้า วรยุทธ์สูงส่งผู้นี้ได้แม่นยำา

แต่ถึงอย่างไรฉางอันก็มิใช่ที่อื่น ตั้งแต่เข้าเมืองมา คนทั้งสองก็เปิดเผย

ตวัตนภายใต้หตูานับไม่ถ้วน แต่เย่ียนอูซ๋อืไม่สนใจ ซำา้ยังไม่เคยเตอืนเสิน่เฉยีว 

พาเขาวิ่งตรงไปยังจวนพระอาจารย์น้อยในเมือง

นิกายฮ่วนเยวี่ยแม้สูญเสียอิทธิพล แต่เย่ียนอู๋ซือหาใช่เป็นนักโทษของ

ราชสำานกั เสิน่เฉยีวพาอวีเ่หวินซ่งหนไีป แต่ต่อมาอว่ีเหวินอวินคดิว่าอาศยัเพียง

อวี่เหวินซ่งท่ีอายุเจ็ดแปดปีคงก่อความวุ่นวายอะไรไม่ได้ กอปรกับพระองค ์

ลุ ่มหลงในความสำาราญทั้งวัน ไม่มีเวลาว่างสนใจเรื่องอื่นจึงคร้านที่จะ 
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สืบหาอีก ฉะน้ันสองคนน้ีเข้าเมือง แม้ดึงดูดความสนใจจากทุกฝ่าย แต่กลับ

ไม่มผีูใ้ดมาจบัพวกเขา ประการแรกคอืไม่มเีหตผุลให้กระทำา ประการท่ีสองคือ

คิดจับ แต่ก็ไม่มีฝีมือเพียงนั้น

นบัจากฮ่องเต้องค์ใหม่ข้ึนครองราชย์ จวนพระอาจารย์น้อยก็ถูกคนตรวจยดึ  

ปากประตลูงกลอน ซำา้ยังคาดผ้าก้ัน เยีย่นอูซ๋อืกระชากเบาๆ ด้วยสองมอื อย่าว่า

แต่ผ้าก้ัน แม้กระทัง่กลอนใหญ่อนัหนักอึง้ก็ขาดสะบัน้ตามเสยีง เขาผลักประตู

เข้าไป ท่าทีท่ีไม่เห็นคำาสั่งห้ามของราชสำานักอยู่ในสายตาเลยเช่นน้ีทำาให้ 

เสิ่นเฉียวที่อยู่ด้านหลังมองดูจนมุมปากกระตุก

นีเ่ขาตดัสนิใจสนบัสนนุผูล่ิว่หรเูจยีน ฉะนัน้ตอนกลางวันก็ไม่จำาเป็นต้อง

หลบซ่อนแล้ว?

เสิ่นเฉียวคิดจะซักถาม อ้าปากออก แต่ยังคงทนเอาไว้

เย่ียนอูซ๋อืมไิด้หนัหน้ามา กลบัคล้ายมดีวงตาด้านหลงั เป็นฝ่ายกล่าวขึน้ว่า  

"งานชุมนุมประลองกระบ่ีคราวก่อน นิกายเหอฮวนไปหาเรื่องอารามฉุนหยาง 

หลงัเกิดการตะลมุบอน ซางอิง่สงิกับหยวนซิว่ซิว่ต้องบาดเจบ็เป็นแน่ ไม่สามารถ 

รุดกลับมาเร็วเพียงนั้น เหลือเพียงลิ่วล้อจำานวนหนึ่งซึ่งไม่ควรค่าให้เอ่ยถึง  

หากกล่าวถึงผูท้ีท่ำาให้ข้าเหลยีวแล ตอนน้ีฉางอนัมเีพียงเสวีย่ถิงผูเ้ดยีว เจ้าโล้น

อ้างตัวเป็นสายตรงสำานักพุทธ รักศักด์ิศรีอย่างย่ิง ไม่มีทางลอบมองผู้อื่น 

เบื้องหลัง ส่วนอวี่เหวินอวิน ขณะพระองค์เป็นองค์ชายรัชทายาท ข้าเองก็เคย

สั่งสอนพระองค์มาก่อน พระองค์รู้แก่พระทัยว่าหาเร่ืองข้าไม่ได้ ซำ้ายังเอาแต่

เล่นสนกุ หากยังไม่มคีวามมัน่ใจเตม็เป่ียม พระองค์ย่อมไม่มทีางบุม่บ่ามเดด็ขาด  

ต่อให้มีคนกราบทูลเบ้ืองพระพักตร์ พระองค์ก็จะลืมพระเนตรข้างหน่ึง 

หลับพระเนตรข้างหนึ่ง" 

เสิ่นเฉียวขมวดคิ้ว เช่นน้ีดูเหมือนอว่ีเหวินอวินมิใช่คนที่ปราศจากฝีมือ 

เพียงเพ่ิงขึ้นครองราชย์ก็สังหารท่านอาท้ังหลายยกบ้าน พฤติกรรมเช่นน้ี 

ชวนให้หนาวใจโดยแท้จริง

เย่ียนอู๋ซือราวกับสังเกตเห็นความคิดของเขาอีกครั้งหน่ึง "อว่ีเหวินอวิน

ใช้งานสำานักพุทธ ซำา้ยังดงึนิกายเหอฮวนเข้ามา แสดงว่าไม่อยากให้สำานักพุทธ
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เป็นใหญ่เพียงลำาพัง เห็นได้ชัดว่าภายใต้การควบคุมขุนนาง ได้แบ่งแยก

ควบคุมอำานาจทุกด้าน พระองค์ยังมีฝีมืออยู่หลายส่วน หาไม่คงมิอาจเสแสร้ง

เบือ้งพระพักตร์อว่ีเหวนิยงโดยไม่ถูกกำาจดัหลายปีเพียงน้ัน แต่ฝีมอืของพระองค์

ก็มีเพียงเท่าน้ี หากอวี่เหวินยงฟังที่ข้าทูล ตั้งอวี่เหวินเซี่ยนเป็นองค์ชาย

รัชทายาท อย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าราชวงศ์โจวจะสงบมั่นคงไปอีกสามรุ่น"

เสิน่เฉยีวคดิไม่ถึงว่าเย่ียนอูซ๋อืยังเคยเสนอแนะเช่นนีต่้ออว่ีเหวินยง มน่ิา

หลงัอว่ีเหวินอวินข้ึนครองราชย์จงึลงมอืต่อนิกายฮ่วนเยว่ียทันท ีคงเกลยีดแค้น

เย่ียนอูซ๋อืแทบตาย น่าเสยีดายความเฉลยีวฉลาดของฮ่องเต้พระองค์นีม้ไิด้ใช้

กับเรื่องที่ควร กลับออกนอกลู่นอกทางเสียหมด

ตอนนี้ทางเหนือมีทูเจว๋ีย ทางใต้มีแคว้นเฉิน แม้กระท่ังทางเหนือก็เป็น

อดตีฮ่องเต้บกุตเีมอืงชิงอำานาจมา ขอเพียงเป็นฮ่องเต้ทีป่กตพิระองค์หนึง่ แม้ว่า

ไม่อยากรวมใต้หล้าเป็นหนึ่งในเร็ววันก็ไม่มีทางสละตำาแหน่งให้บุตรชาย  

จากนัน้ตนเองเป็นไท่ซัง่หวง* แม้กระทัง่ขณะเสิน่เฉยีวอยู่ท่ีตำาบลซหีนิงก็ได้ยิน

ว่าฮ่องเต้ทรงสร้างอทุยานหลวง พานางสนมนางกำานลัไปเสวยสขุตอนกลางวัน  

หากอวี่เหวินยงท่ีปรโลกรู้ว่าบุตรชายนำาความทุ่มเทอดตาหลับขับตานอน 

หลายสิบปีของตนมาล้างผลาญเช่นนี้คงบันดาลโทสะจนฟื้นคืนชีพมาได้

เย่ียนอูซ๋อืกล่าวอกี "แม้อว่ีเหวนิเซีย่นอ่อนแอ แต่เขามฝีีมอืด้านการดูแล

กองทัพ นำาพาทหาร ต่อให้มิอาจสืบทอดปณิธานของอวี่เหวินยงก็ไม่ถึงขั้น 

ล้างผลาญมรดก น่าเสียดายอวี่เหวินยงสลัดโซ่ตรวนแห่งโลกิยะไม่หลุด จะให้

บุตรชายสืบทอดตำาแหน่งฮ่องเต้ให้จงได้ สายพระเนตรคับแคบตื้นเขินเสียนี่

กระไร เหน็ดเหนื่อยมาทั้งชีวิต กลับถูกบุตรชายแท้ๆ สังหาร ความทุ่มเท 

กลายเป็นสูญเปล่า หนีกรรมที่ก่อขึ้นเองไม่พ้นจริงๆ!"

เขาไม่มีความเคารพต่ออดีตฮ่องเต้ พออ้าปากก็วิพากษ์วิจารณ์ออกมา 

หากเปลี่ยนเป็นคนอ่ืนคงตกใจตายไปนานแล้ว แต่เสิ่นเฉียวกลับทนไม่ไหว 

ลอบเหลือกตา กล่าวในใจว่าก่อนหน้าที่ราชอาณาจักรถู่อว้ีหุนตัวท่านเอง 

ยังถูกยอดฝีมือทั้งหลายล้อมโจมตีจนศีรษะแยก แทบจะร้องโอดโอยอยู่เลย

* ไท่ซั่งหวง หมายถึงอดีตจักรพรรดิที่สละราชบัลลังก์ให้โอรสของตนหรือก็คือบิดาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน 
เป็นผู้ที่องค์จักรพรรดิเคารพยำาเกรง
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มิใช่หรือ บอกว่าอวี่เหวินยงตื้นเขิน ตัวท่านเองเฉลียวฉลาดสักเท่าใดกัน

เยี่ยนอู๋ซือไม่แม้แต่จะหันหน้ามา ก็เอ่ยสัพยอกว่า "อาเฉียว คิดไม่ถึงว่า

เจ้าเป็นสุภาพชน กลับเรียนรู้นิสัยที่จะไม่เอ่ยปากต่อหน้า แต่กลับติเตียนผู้อื่น

ลับหลังได้เช่นกัน เช่นนี้คงไม่ดีนัก!"

เสิ่นเฉียวรู้ว่าเขาจะหลอกให้ตนเองกล่าวคำา จึงปิดปากสนิทเหมือน 

ฝาหอยยิ่งกว่าเดิม

ระหว่างกล่าวคำา คนทั้งสองก็ทะลุผ่านลานกลางมาถึงเรือนหลังแล้ว

เสิน่เฉยีวไม่รูว่้าจดุประสงค์ทีเ่ขาพาตนเองมาทีน่ี่คืออะไร แต่มองดูต้นไม้

ใบหญ้าและการตกแต่งโดยรอบกลบัมไิด้ระเกะระกะฝุน่เกาะเพราะเจ้าของไม่อยู่  

แต่เป็นระเบียบเรียบร้อย เห็นได้ว่ายามปกติคงจะมีคนมาทำาความสะอาด 

เป็นประจำา แต่ผ้าก้ันและตะขอเหล็กด้านนอกไม่เคยถูกแตะต้องเลย เช่นน้ีมี

ความหมายลึกซึ้งยิ่งนัก

เย่ียนอู๋ซือผลักประตูห้องหนึ่ง ด้านในหาใช่ไม่มีใครสักคนไม่ แต่น่ังไว้

ด้วยหลายคนนานแล้ว

เมือ่เห็นคนทัง้สองมาถึง หลายคนนัน้ต่างลกุข้ึนต้อนรบั คนทีอ่ยู่ตรงกลาง

เดินหน้าเข้ามาหลายก้าว พลางประสานมือกล่าว "ได้ยินว่าพักนี้ประมุขเยี่ยน 

พบเจอเหตุสุดวิสัยที่ภายนอกไม่น้อย น่าเศร้าข้ามิใช่คนในยุทธภพ ช่วยเหลือ

ไม่ได้สักนิด ยังดีที่ท่านปลอดภัย นี่ข้านับว่าวางใจได้แล้ว" ซำ้ายังทักทาย 

เสิ่นเฉียว "ในวันนั้นนักพรตเสิ่นเผยสง่าราศี จวบจนบัดนี้ยังยากที่จะลืม ซำ้ายัง

เป็นที่กล่าวขานของชาวฉางอัน บัดนี้ได้พบ มีสง่าราศีกว่าวันวานเสียอีก!"

คนผู้นี้คือคนคุ้นเคย เสิ่นเฉียวย่อมไม่มีทางจำาไม่ได้ อีกทั้งเย่ียนอู๋ซือ 

เคยกล่าวถึงมาก่อน เขาเตรียมใจไว้แล้ว ยามน้ีจึงประสานมือย้ิมพลางกล่าว 

"สยุก๋ัวกงเกรงใจแล้ว ได้ยินว่าในวันน้ันขณะข้าพาคณุชายเจด็ออกจากเมอืงหลวง  

เคราะห์ดท่ีีสยุก๋ัวกงลอบช่วยเหลอื จงึทำาให้พวกเราหลดุพ้นจากอนัตรายอย่าง

ปลอดภัย เรื่องนี้บรรพชิตยังไม่เคยขอบคุณสุยกั๋วกง"

ผู่ลิ่วหรูเจียนแย้มยิ้มอย่างสดชื่น "เป็นเพยีงเรื่องเล็กน้อย ไยต้องจดจำา!" 

เขาแนะนำาคนที่ปรากฏตัวพร้อมกันกับตนเองต่อเสิ่นเฉียว "ท่านน้ีคือเจิ้งอี้  
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ซึ่งเป็นมุขมนตรี"

ยังมีอีกคนหนึ่งไม่จำาเป็นต้องแนะนำา ก็เป็นคนคุ ้นเคยอยู่แล้ว... 

เปียนเหยียนเหมยศิษย์เอกของเย่ียนอู๋ซือ ขณะเย่ียนอู๋ซือเข้าประตูมา เขาก็

เข้าไปทำาความเคารพ เห็นเสิ่นเฉียวมองไปหาเขา ก็แย้มย้ิมประสานมือ 

แสดงไมตรีเช่นกัน

เย่ียนอูซ๋อืท่ียโสโอหงักลบัลดตวัลงมามท่ีาทอ่ีอนโยนกับผูล่ิว่หรเูจยีนได้ 

"ขณะข้าอยู่ด้านนอกได้รับจดหมายของนายท่าน บอกว่าทางท่านเกิดความ 

ยุ่งยากเล็กน้อย"

แต่ละคนต่างนัง่ลง ผูล่ิว่หรเูจยีนแค่นย้ิมพลางกล่าว "ใช่ เกิดความยุ่งยาก 

อยู่บ้างจริงๆ ข้าขบคิดอย่างหนักก็หาวิธีไม่ได้ ได้แต่รบกวนประมุขเยี่ยนแล้ว"

ฝีมือปกครองแคว้นของอว่ีเหวินอวินไม่แข็งแกร่ง แต่กลับใช้อุบาย 

ของกษัตริย์ได้อย่างชำานิชำานาญ หลังจากสังหารท่านอาทั้งหลายติดต่อกัน 

พระองค์ก็หันความสนใจไปท่ีเหล่าขุนนาง ผูท่ี้ถูกพระองค์เพ่งเลง็เป็นอนัดบัแรก 

คือพ่อตาของตนเอง สุยกั๋วกงผู่ลิ่วหรูเจียน

ผู่ลิ่วหรูเจียนมิใช่อว่ีเหวินเซ่ียน ย่อมไม่มีทางน่ังรอความตาย หรือเขา

อาจมีใจกบฏนานแล้วก็เป็นได้ เห็นฮ่องเต้อย่างอว่ีเหวินอวินก็ไม่สามารถ 

ก้มศรีษะยอมเป็นขนุนางได้ กระนัน้ภายนอกยังคงเคารพนบนอบ แต่ความเป็นจรงิ 

ลอบเตรียมพร้อมสารพัด อันดับแรกคือติดต่อกับในกองทัพ วางแผนรับเอา

อิทธิพลที่หลงเหลือของอว่ีเหวินเซี่ยนมา...หลังอว่ีเหวินเซี่ยนตาย คนท่ีภักดี 

ต่อเขาแต่เดมิถูกฮ่องเต้ระแวงและกดข่ี กำาลงัแตกตืน่ไม่เป็นสขุ พอเหน็ก่ิงมะกอก 

ที่ผู่ลิ่วหรูเจียนย่ืนมา* ย่อมรีบรับเอาไว้ ผ่านการดำาเนินการของผู่ลิ่วหรูเจียน  

ในราชสำานักจึงมีคนไม่น้อยเทไปหาเขา กลายเป็นสมาชิกระดับกลางของเขา 

เจิ้งอี้ผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น

แต่อวี่เหวินอวินเองก็มิใช่ไม่รู้อะไรเลย บุตรีของผู่ลิ่วหรูเจียนคือฮองเฮา

ในวังของอว่ีเหวินอวิน อว่ีเหวินอวินจับจุดอ่อนในท่ีแจ้งของผู่ล่ิวหรูเจียนมิได้ 

ท่าทต่ีอฮองเฮาจงึเลวร้ายลงทกุวนั ด่าว่าข่มขู่เป็นประจำา ใช้ความตายบบีบงัคบั

* ยื่นกิ่งมะกอก หมายถึงหยิบยื่นไมตรี ความหวังดี



พันสารท 420

หลายครัง้ เคราะห์ดนีางตูกู๋ภรรยาของผูล่ิว่หรเูจยีนเข้าวังขอร้อง จงึเอาชวีติรอด

จากความตายมาได้

ผู ่ลิ่วหรูเจียนถอนหายใจกล่าว "หลายวันก่อนเป็นวันคล้ายวัน 

พระราชสมภพของฮองเฮา ฝ่าบาทไม่มีความคิดจัดงาน เพียงพระราชทาน

สิง่ของจำานวนหน่ึงให้ และอนญุาตภรรยาข้าเข้าวังเย่ียมเยียน เพราะในวังมคีน

เล่าลือ บอกว่าฮองเฮาอยากพบพ่ีน้อง ภรรยาข้าจึงพาบุตรชายคนโตและ 

บุตรชายคนรองซึ่งเป็นน้องชายของฮองเฮาเข้าวังอวยพรวันเกิด ใครจะไปรู้ว่า

พอพบฮองเฮาแล้ว ภรรยาข้ากลับถูกหว่านล้อมหาข้ออ้างล่อนางออกไป  

เมื่อกลับมาอีกครั้งก็ได้รับคำาบอกกล่าวว่าฮองเฮาคิดถึงพ่ีน้อง ให้พวกเขาอยู่

กินข้าวร่วมกันเสยีก่อน ภรรยาข้าขอเข้าพบแต่กไ็ม่สำาเรจ็ อ้อนวอนฝ่าบาทซำา้ๆ 

จึงถูกขับออกจากวัง หลังจากน้ันข้าก็ไม่เคยพบบุตรีกับบุตรชายข้าอีกเลย  

ใช้ทุกวิถีทาง ฝ่าบาทก็ไม่ยอมปล่อยคน บัดนี้ไม่รู้พวกเขาจะเป็นหรือตาย"

กล่าวอีกแบบหน่ึง บุตรชายทั้งสองและบุตรีของผู่ลิ่วหรูเจียนล้วนถูก 

อวี่เหวินอวินจับไว้เป็นตัวประกันแล้ว

ผูล่ิว่หรเูจยีนมบีตุรชายห้าคน คนทีอ่ายุมากทีส่ดุก็คอืคนทีถู่กพาเข้าวังไป  

บัดนี้อายุเพียงเก้าปี

กล่าวถึงตรงนี้ เขาสีหน้าร้อนรน จิตใจที่รักใคร่หวงแหนบุตรธิดา

แสดงออกผ่านสหีน้าวาจา "ข้าใช้ทกุวถิทีาง แม้จะขอร้องด้วยคำาพูดอ่อนหวาน 

ฝ่าบาทก็ไม่ยอมปล่อยคน คดิให้บตุรชายอยู่ในวังเป็นเพ่ือนฮองเฮาอยู่ท่าเดยีว 

ในวังมหีลวงจนีเสว่ียถิงปกปัก ยอดฝีมอืดจุเมฆหมอก ใช้พละกำาลงัและอบุาย 

ข้าก็ไม่แน่ใจว่าจะไม่ทำาร้ายบตุรธิดา คดิไม่ถึงว่าอวีเ่หวนิอวินพลนัเปิดฉากกลบัใช้ 

อุบายเช่นนี้ ข้าไม่มีทางเลือกโดยแท้จริง ได้แต่ขอร้องประมุขเยี่ยนแล้ว"

ในห้องเงียบจนได้ยินเสยีงเขม็หล่น เยีย่นอูซ๋อืแย้มย้ิมเลก็น้อย กล่าวเสียง 

เนิบนาบ "ข้ากล่าวคำาพูดไม่น่าฟัง บัดน้ีสุยก๋ัวกงเตรียมทุกส่ิงพร้อมสรรพ  

ขาดเพียงลมบูรพา* ต่อให้ไม่มีบุตรชายสองคนน้ีก็ยังมีอีกสามคน ความจริง 

* ทกุสิง่เตรยีมพร้อมสรรพ ขาดเพียงลมบรูพา เป็นสำานวน หมายถึงเหลอืเพียงองค์ประกอบสำาคญัอย่างสดุท้าย 
แผนการที่เตรียมมาก็จะลุล่วง มีที่มาจากเรื่องสามก๊ก ตอนศึกผาแดง ขงเบ้งคิดแผนการเผาทัพเรือของโจโฉ
ด้วยธนไูฟ หลงัจากใช้เล่ห์กลรวบรวมธนไูด้จำานวนท่ีมากพอ สิง่จำาเป็นอย่างสดุท้ายคอืลมจากทางตะวนัออก
ที่จะช่วยส่งให้ธนูยิงไปถึงเรือของข้าศึก



21เมิ่งซีสือ

ไม่เป็นอุปสรรคต่อภาพรวม ขอเพียงแน่วนิ่งไม่ไหวติง อวี่เหวินอวินก็มิอาจใช้

เรื่องนี้มาคุกคามท่านได้"

คำาพูดน้ีมคีวามเย็นชาไร้นำา้ใจในแบบของเย่ียนอูซ๋อื ความหมายภายใต้

คำาพูดคอื นับแต่โบราณผูส้ำาเรจ็การใหญ่สามารถละทิง้ได้แม้กระท่ังบดิามารดา

และพ่ีน้องก็มใิช่ไม่มตีวัอย่างให้เหน็ นบัประสาอะไรกับบตุรธิดาเล่า ถึงอย่างไร 

ผู่ลิ่วหรูเจียนก็มิได้มีเพียงบุตรชายสองคนน้ี แต่ข้างกายยังมีอีกสามคน อน่ึง 

ผูล่ิว่หรเูจยีนตอนนีก้ำาลงัอยู่ในวยัฉกรรจ์ ให้กำาเนดิบตุรธิดาอกีสกัคนไม่นบัเป็น

เรื่องยาก ไม่จำาเป็นต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ในพระหัตถ์ของอว่ีเหวินอวิน

เพราะบุตรชายสองคน ควรทำาอะไรก็ทำาสิ่งนั้นจะดีกว่า

แม้เสิน่เฉยีวไม่เห็นด้วยกับคำาพูดนี ้แต่หาได้ประหลาดใจหรอืผดิคาดไม่ 

เพราะความเข้าใจของเขาที่มีต่อเย่ียนอู๋ซือนั้นรู้ดีว่าประมุขเย่ียนเป็นคนเช่นน้ี

จรงิๆ ในทางตรงข้าม ความพิเศษสารพัดทีเ่ย่ียนอูซ๋อืมต่ีอเขาในช่วงน้ีต่างหาก

คือสิ่งที่พิลึกผิดปกติ

ในที่ น้ัน นอกจากเสิ่นเฉียวแล้ว ยังมีเจ้ิงอี้ กับเปียนเหยียนเหมย  

เปียนเหยียนเหมยคือศิษย์ของเย่ียนอู๋ซือ คนในพรรคมารย่อมกระทำาการ 

แปลกประหลาดเช่นเดียวกัน ไม่มีทางรู้สึกว่าคำาพูดน้ีผิดปกติอะไร เจิ้งอี้ถูก 

ผูล่ิว่หรเูจยีนนำามาเป็นคนสนิทได้ ย่อมมใิช่คนดแีต่อย่างใด แม้เขามไิด้กล่าวคำา  

ก็แสดงออกว่าเห็นด้วยกับคำาพูดของเยี่ยนอู๋ซือ

ผูล่ิว่หรเูจยีนแค่นยิม้ "แม้กล่าวว่าผูส้ำาเรจ็การใหญ่ไม่ยดึติดเรือ่งเลก็น้อย 

แต่จะให้ตัดขาดเลอืดเน้ือเชือ้ไขโดยง่ายได้อย่างไร ให้ทำาอย่างฮัน่เกาจูข่อแบ่ง

นำา้แกงเน้ือบดิาถ้วยหนึง่จากเซีย้งอว่ี เรือ่งน้ีข้าทำาไม่ได้ หากว่าข้าไม่เหลยีวแลได้ 

แม้แต่เลือดเนื้อตัวเอง ประมุขเยี่ยนคงดูแคลนข้ากระมัง"

คำาพูดน้ีกล่าวได้หลักแหลมอย่างย่ิง เป็นการขอให้เย่ียนอู๋ซือช่วยเหลือ

บุตรธิดาของตนเองชัดๆ แต่กลับทิง้ความทรงจำาอันมีคณุธรรมให้ผูค้น คดิเปน็

ฮ่องเต้ หากใจอ่อนเหมือนอว่ีเหวินเซี่ยนย่อมสำาเร็จการใหญ่ไม่ได้ แค่ถ้าหาก

หมดประโยชน์แล้วกำาจัดทิ้งเหมือนโกวเจี้ยนก็ชวนให้หนาวใจ คำาพูดนี้เท่ากับ

ผูล่ิว่หรเูจยีนกำาลงัคลายความกังวลใจ บอกเป็นนยัว่าภายหน้าตนเองไม่มทีาง
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ลืมบุญคุณ

เสิ่นเฉียวเข้าใจอยู่รางๆ แล้วว่าเหตุใดเยี่ยนอู๋ซือจึงเปลี่ยนมาสนับสนุน 

ผู่ลิ่วหรูเจียน

เย่ียนอู๋ซือแย้มย้ิม หาได้ติดพันอยู่ที่คำาถามว่าจะช่วยหรือไม่มากนัก  

ถามโดยตรง "ท่านแน่ใจว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ในวัง?"

ผูล่ิว่หรเูจยีนรูว่้านีห่มายความว่าเย่ียนอูซ๋อืรบัปากช่วยคนแล้ว รบีปลกุเร้า 

จติใจกล่าวว่า "เรือ่งนีแ้น่ใจย่ิง ฮองเฮาลอบใช้คนเสีย่งตายส่งจดหมายออกมา 

บอกว่าฝ่าบาทจับบุตรชายไว้ในวังฮองเฮา ซำ้ายังกักบริเวณฮองเฮาไม่ให ้

ออกจากตำาหนกั จวบจนบดัน้ีก็สบิกว่าวันแล้ว ดูเหมอืนฝ่าบาทคิดใช้ตัวประกัน

บีบบังคับ ให้ข้ามิอาจบุ่มบ่าม"

การก่อกบฏมิใช่การกินข้าวด่ืมนำ้า เดิมทีแม้ผู่ลิ่วหรูเจียนเตรียมการ

สารพัด สดุท้ายยังมอิาจตดัสนิใจ การบบีคัน้นีข้องฮ่องเต้กลบับบีคัน้การตดัสนิใจ 

ของเขาออกมาแล้ว ขอเพียงช่วยบุตรธิดาออกมาได้ เขาต้องเปิดฉากก่อกบฏ

ในวังทันทีอย่างไม่พูดพรำ่าทำาเพลงแน่นอน

เย่ียนอู๋ซือกล่าว "ช่วยบุตรธิดาของท่านออกมาก็ต้องเตรียมแตกหักกับ 

อว่ีเหวินอวินให้ดี อว่ีเหวินอวินมีกองกำาลังสำานักพุทธปกปักในวัง ซำ้ายังมี 

คนของนิกายเหอฮวนอยู่ ต่อให้พวกเขาสู้ข้าไม่ได้ แต่หากเข้าตาจน สังหาร 

บุตรธิดาของท่านก็มิใช่เรื่องยาก"

ผู่ลิ่วหรูเจียนถอนหายใจ "ใช่ ข้าเองก็คิดถึงขั้นนี้ ในใจหวาดวิตกอยู่บ้าง 

มิทราบประมุขเยี่ยนมีวิธีอันใด"

เย่ียนอูซ๋อืขบคดิครูห่นึง่ "อวีเ่หวินอวนิไม่ยอมปล่อยคน แต่กม็ไิด้ฉกีหน้า

พวกท่านในท่ีแจ้ง พวกท่านเข้าวังโดยอ้างว่าส่งสิ่งของให้บุตรธิดา ค่อย 

หาโอกาสช่วยคน มีเพียงวิธีนี้วิธีเดียวแล้ว"

เปียนเหยียนเหมยต่อความอย่างเฉียบแหลมย่ิงนัก "เรื่องน้ีให้ศิษย์

จัดการเถิด อาจารย์ ศิษย์ปลอมตัวเข้าวังสักรอบ หาโอกาสช่วยคนออกมา"

ไหนเลยจะรู้ว่าเยี่ยนอู๋ซือกลับปฏิเสธ "วรยุทธ์เจ้ายังขาดความชำานาญ 

เผชิญหน้าเสวี่ยถิงมีเพียงตายสถานเดียว"
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เปียนเหยียนเหมยลูบจมูก หุบปากแล้ว

เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "รูปร่างของข้าดึงดูดสายตาเกินไป และไม่เคยฝึกวิชา

ย่อกระดกู ต่อให้ปลอมตวั คนอืน่มองจดุต่างไม่ออก เจ้าโล้นเสว่ียถิงกม็องออก

ได้ทันที ได้ผลตรงกันข้ามกับที่หวังไว้ คิดจะช่วยคนครั้งนี้ก็ได้แต่หาผู้ที่วรยุทธ์

สูงส่ง ซำ้ายังพลิกแพลงตามสถานการณ์ได้ ยามน้ันข้าจะคอยประสานงาน 

อยู่นอกวัง"

ในสายตาผูล่ิว่หรเูจยีน วรยุทธ์ของเปียนเหยียนเหมยสงูมากแล้ว ใครจะ

ไปรู้ว่าเยี่ยนอู๋ซือยังบอกว่าไม่เพียงพอ ต้องสูงยิ่งกว่า ซำ้ายังต้องเตรียมประมือ

กับเสว่ียถิง เช่นน้ันต้องเป็นยอดฝีมือระดับปรมาจารย์เป็นแน่ แต่ยอดฝีมือ 

ระดบัปรมาจารย์ใช่เป็นผกักาดขาว คดิจะได้มาก็หาได้ง่ายดาย อย่าว่าแต่ตอนน้ี 

ผู่ลิ่วหรูเจียนยังมิใช่ฮ่องเต้ แม้ว่าเขาเป็นฮ่องเต้แล้ว ก็ต้องปฏิบัติต่อยอดฝีมือ

เช่นนี้ด้วยมารยาทสามส่วน ตอนนี้จะไปหาได้ที่ใดในชั่วขณะ

เมือ่เหน็ดวงตาหลายคูล้่วนตกอยู่บนร่างตนด้วยความคาดหวัง เส่ินเฉยีว

ก็ลอบถอนหายใจหนึ่งเสียง กล่าวด้วยวาจาอ่อนโยน "บรรพชิตไร้สามารถ แต่

ช่วยชีวิตคนบุญกุศลสุดประมาณ ย่อมยินยอมลองดูสักครั้ง เพียงแต่ข้า 

ไม่ชำานาญเส้นทางในวัง หลงัเข้าไปแล้วสองตามดืสนทิ ยามนัน้เกรงว่ายังมไิด้

ช่วยคนก็หลงทางก่อนแล้ว"

เมื่อครู่ผู่ลิ่วหรูเจียนก็นึกถึงเสิ่นเฉียวแล้ว แต่นี่ไม่เหมือนกับการผูกมิตร 

กับเย่ียนอู๋ซือ เขากับเสิ่นเฉียวไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ผู้อื่นมิได้เอ่ยปาก 

เขาก็มอิาจหน้าหนาขอร้อง ตอนนีเ้สิน่เฉยีวเป็นฝ่ายเอ่ยปาก เขาย่อมดใีจเกินคาด  

"มีนักพรตเสิ่นออกโรง ข้าย่อมคาดหวัง เพียงแต่การเข้าวังครั้งน้ีอันตราย 

หนักหนา แม้ข้าเป็นห่วงบุตรเพียงใด แต่ก็มิกล้าบุ่มบ่ามให้นักพรตเส่ินอยู ่

ในอนัตราย ได้ยินว่าวันท่ีแปดเดอืนสี ่เสว่ียถิงจะไปขอพรท่ีวัดชงิเหลยีงในเมอืง 

ขาดเขาไป คนอื่นก็จะรับมือได้ง่ายขึ้นบ้าง ยามนั้นข้าจะส่งคนจำานวนหน่ึง 

ไปอยู่ข้างกายนักพรตเสิ่น ประการแรกเพ่ือนำาทาง ประการท่ีสองเพ่ือป้องกัน

เหตุสุดวิสัย จะได้เป็นผู้ช่วยของท่าน"

เปียนเหยยีนเหมยกล่าว "คณุภาพสำาคญักว่าจำานวน ข้าเข้าวงัเป็นเพ่ือน
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นกัพรตเสิน่จะดกีว่า เส้นทางในวังข้าเองก็นบัว่าคุน้เคย นอกนัน้ค่อยส่งสาวใช้

มาสองคนก็พอ อวี่เหวินอวินมิใช่คนโง่ คนมากเข้าจะเกิดความสงสัย"

เสิ่นเฉียวพยักหน้า ไม่กล่าวคำาอีก



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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