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สวรรค์มอิาจลขิติเส้นทางชวิีตท้ังหมดของผูม้คีวามรูค้วามสามารถฉนัใด สวรรค์ 

ก็มิอาจลิขิตให้ต้าเหิงต้องยอมจ�านนต่อโชคชะตาได้ฉันน้ัน ตราบใดท่ีแผ่นดินน้ียังอยู ่

ภายใต้การปกครองของเขา...เขาผูน้ั้นจะเป็นคนก�าหนดทุกอย่างเอง

หลงัการเดนิทางอนัแสนยาวนาน แผ่นดนิต้าเหงิซึง่มฮ่ีองเต้ผูท้รงพระปรชีาสามารถ

จากศตวรรษท่ีย่ีสิบเอ็ดก็แข็งแกร่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง และในครั้งน้ี 'กู้หยวนไป๋' มุ่งมั่น 

เป็นอย่างย่ิงที่จะพิชิตแผ่นดินซีซย่าท่ีมีฮ่องเต้องค์ใหม่อย่าง 'หล่ีอั๋งอี้' เป็นผู้ปกครอง  

ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ 'เซวียหย่วน' ก็ลึกซึ้งมากขึ้นถึงขั้นไม่อาจ 

ถอนตัวถอนใจได้ นอกเหนือจากนี้แล้วสิ่งที่พวกเขามีร่วมกันอย่างไม่เสื่อมคลายก็คือ

ความปรารถนาท่ีจะได้อยู่เคยีงคูกั่นไปตลอดชีวิต

สดุท้ายแล้วความสมัพันธ์ของหนึง่ขุนนางและหนึง่ฮ่องเต้ท่ีมาจากต่างยุคต่างสมยั

จะจบลงด้วยดีหรือไม่ และบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร เอเวอร์วาย 

ขอเชิญชวนนักอ่านทุกท่านร่วมลุ้นไปกับปัจฉิมบทของ 'ฮ่องเต้โฉมงามพลิกแผ่นดิน'  

ได้ในหน้ากระดาษถัดไป

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ เซวียหลิน คณุชายรองแห่งสกุลเซวยี น้องชายของเซวียหย่วน เป็น 

  ผูท้ีดู่ไร้ตวัตนส�าหรบัคนรอบข้าง มนีสิยัข้ีอจิฉา ขีข้ลาด  

  โง่เขลา และเหน็แก่ตวัเป็นอย่างย่ิง ชอบสร้างปัญหาและ 

  น�าความอบัอายมาสูว่งศ์ตระกูลอยู่บ่อยครัง้ มคีรัง้หน่ึง 

  ทีเ่ขาเคยปล่อยหมาป่าหิวโซออกจากกรงเพ่ือหวังให้มนั 

  ไปท�าร้ายเซวยีหย่วน แต่หมาป่ากลบัเกือบทีจ่ะเล่นงาน 

  กู้หยวนไป๋แทน ซึง่น่ันท�าให้คนในสกุลเซวยีต่างละอายใจ 

  และย่ิงเกลยีดชงัเซวียหลนิมากจนมอิาจให้อภัยได้

✱ คงซิ่ง ภิกษุคงซิ่ งหรือท่านตาน้อยของหมอหญิง เจียง  

  ชายวยักลางคนทีม่รีปูร่างผอมบาง ซึง่ในอดตีเคยหลบหนี 

  จากภัยความหิวโหยและไปบวชในอารามจินฉาน  

  พร้อมกับน�าต�าราแพทย์ของบรรพบรุษุตดิตวัไปด้วย เป็น 

  ปรมาจารย์ด้านการรกัษาทีเ่ก่งกาจ แม้ว่าช่วงหลังจากท่ี 

  บวชแล้วมกัจะได้รกัษาเพียงอาการไข้จบัตบัร้อนของภิกษ ุ

  ในอารามเท่าน้ันก็ตาม แต่สดุท้ายก็เป็นผูน้�าความหวงั 

  อนัล�า้ค่าทีส่ดุมาสูกู้่หยวนไป๋

✱ จางหู่เฉิง แม่ทพัทหารม้า เป็นหน่ึงในแม่ทัพคนส�าคญัในสงคราม 

  ระหว่างต้าเหงิกับซซีย่า มนีสิยัเดด็เดีย่ว กล้าหาญ แต่ 

  ในขณะเดยีวกันก็มคีวามถ่อมตวัเมือ่อยู่ต่อหน้ากู้หยวนไป๋  

  เป็นผู ้ที่ เคยร่วมรบกับแม่ทัพอาวุโสเซวีย และรู ้จัก 

  เซวียหย่วนมาตั้งแต่ครั้งที่เซวียหย่วนเข้าค่ายทหาร 

  เมือ่ยังเป็นเด็ก

แนะนำ�ตัวละคร



✱ กู้หราน บุตรชายของกู้เหอ หลานชายของรุ่ยอ๋อง เดิมทีอยู่ใน 

  วังรุย่อ๋อง ไม่ค่อยได้รบัความสนใจจากผู้เป็นบดิามากนัก  

  ทัง้ยังโดนบรรดาพ่ีชายดถููกถากถาง ในชวีติของเขามเีพียง 

  รุ่ยอ๋องผู้เป็นปู่ท่ีคอยอบรมส่ังสอนมาอย่างดี และด้วย 

  ความเฉลยีวฉลาด การวางตวัท่ีด ีรวมไปถึงความสามารถ 

  ในการมองสิง่ต่างๆ ได้อย่างทะลปุรโุปร่งกว่าผูใ้หญ่บางคน  

  จงึท�าให้เขาได้รบัโอกาสทีด่ใีนทีส่ดุ

✱ เจียงจิน หวัหน้าหน่วยควบคมุดแูล ชายวัยกลางคนท่ีได้รับหน้าท่ี 

  เป็นผู้น�าในการส�ารวจเส้นทางสายไหม เป็นผู้ที่มีหูตา 

  กว้างไกล เข้าใจในสิง่ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้รอบตวัเป็นอย่างดี  

  และช่างสงัเกตจนมองความสมัพันธ์ระหว่างกู้หยวนไป๋กับ 

  เซวียหย่วนออก จงึคอยรายงานเรือ่งราวของเซวียหย่วนให้ 

  กู้หยวนไป๋ได้รบัรูอ้ยู่บ่อยครัง้



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ 

มีการกล่าวถึงความรุนแรงในภาวะสงคราม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ครึง่เดอืนผ่านไป หลงัจากทีกู้่หยวนไป๋ออกจากการไว้ทุกข์ก็ได้รับรายงาน 

จากกองทพัเรอื

ทางเหลีย่งเจ้อ ฝเูจีย้น และกว่างหนานตงได้รบัชยัชนะ ไม่เพียงเท่าน้ัน  

พวกเขายังก�าเรบิเสบิสานย่ิง คดิไม่ถึงว่าจะไล่ตามกองทัพของฝซูงัไปจนถึงเกาะ 

ทีอ่กีฝ่ายประจ�าการอยู่

กู้หยวนไป๋ประเมนิก�าลงัของเรอืรบและกองทพัเรือต้าเหิงต�า่ไป กองทัพเรอื 

ทัง้สามได้ไล่ตามไปอย่างใกล้ชดิ ครัน้ล้อมกองทัพของฝซูงัทีห่ลบหนไีปได้แล้ว 

ก็โจมตด้ีวยเปลวเพลงิ ขณะท่ีเปลวเพลงิลกุลามก็อาศัยโอกาสนัน้เข้ายึดเกาะ

กู้หยวนไป๋สัง่ให้คนน�าตวัคณุชายหวงัเข้ามา ให้คนอ่านสถานการณ์ท่ีชายฝ่ัง 

ให้เขาฟังอย่างละเอยีดถ่ีถ้วน คณุชายหวังฟังไปฟังมา สหีน้าท่ีใจเย็นก็คล้ายถูกตี 

จนแตกละเอยีด บนัดาลโทสะจนดวงตาแทบถลนจากเบ้า พยายามดิน้รนให้หลดุ

จากเชอืกซึง่พันธนาการเขาไว้ กู้หยวนไป๋ยกชาอุน่ๆ ขึน้จบิพลางเหม่อมองทิวทัศน์

ยามสารทฤดนูอกต�าหนกั

กระท่ังเสยีงโอดครวญด้วยความเจบ็ปวดของคณุชายหวงัเบาลง ฮ่องเต้ 

แห่งต้าเหิงจงึหนัหน้ามองเขา มมุปากผดุรอยย้ิมอบอุ่น "คุณชายหวงั กองทัพเรือ 

ของเจิน้ต้องขอบคณุเจ้าแล้ว โชคดทีีม่เีจ้าจงึท�าให้กองทพัเรอืสามารถยึดชดุเกราะ 

อาหาร และน�า้มนัก๊าดจากฝซูงัได้มากมายเพียงน้ี"

แสงอาทิตย์ในฤดูใบไม้ร่วงอ้อยอิ่ง มือของฮ่องเต้แห่งต้าเหิงท่ีก�าลังถือ 

บทที่ 133
     



ฮ่องเต้โฉมงามพลิกแผ่นดิน 48

ถ้วยชาน้ันดโูปร่งใสภายใต้แสงแดด ดวงตาเป้ือนย้ิมอาบไล้ไปด้วยแสงสนี�า้ตาลทอง

คุณชายหวังรู้สึกถึงกลิ่นคาวหนักหน่วงอยู่ในล�าคอ คิดไม่ถึงว่าฮ่องเต้ 

ที่ดูไร้พิษสงต่อสรรพสัตว์จะโหดเหี้ยมปานนี้

สิง่ทีกู้่หยวนไป๋เอ่ยจะต้องเป็นเรือ่งลวงแน่ ฝซูงัเตรยีมการมานานเพียงน้ัน  

จะมาพ่ายแพ้เช่นน้ีได้อย่างไร

ต้าเหงิแคว้นแห่งสวรรค์ เขตแดนแผ่นดินกว้างใหญ่ แม้จะต้องต่อสู้ต้ังรับ 

ฉบัพลนั ก็มคีวามมัน่ใจเพียงนีเ้ชยีวหรอื

กู้หยวนไป๋รูส้กึว่ามนัยังไม่เพียงพอ จงึย้ิมเอ่ยอีกว่า "ฝซูงักระท�าความผดิ  

เจิน้ย่อมจะต้องสัง่สอนฝซัูงให้แก้ไขความผดิพลาด และกลบัสูเ่ส้นทางอนัชอบธรรม 

ทว่าเส้นทางน้ีล�าบากนกั หากฝซูงัต้องการค�าสัง่สอนจากเจิน้ ก็ต้องแบกรบัเสบยีง

ของกองทพัเจิน้ท่ีไปยังฝซูงัครานีด้้วย แล้วค่อยจ่ายค่าชดเชยแก่ต้าเหิงอย่างพอเพียง 

ดนิแดนแห่งสวรรค์ของเจิน้ไม่กลวัความล�าบาก นีเ่ป็นเพียงการเดนิทัพอกีเทีย่วเท่าน้ัน"

ทันทีที่ประโยคนี้หลุดออกมา เถียนฝูเซิงก็อดที่จะตกตะลึงมิได้

ท�า...ท�าเช่นนี้ได้ด้วยรึ

ครั้นกู้หยวนไป๋กล่าวจบ ก็ไม่มองคุณชายหวังท่ีเคียดแค้นจนอยากจะ

สังหารเขาอีก "พาตัวออกไปเถิด"

สงครามทางทะเลไม่สามารถท�าให้เหล่าราษฎรในนครหลวงซึง่อยู่ห่างออกไป

นบัพันหลีร่่วมเหน็อกเห็นใจได้ อกีท้ังข่าวน้ีก็ไม่เคยถูกรายงานใน 'ข่าวสารต้าเหงิ'  

หรอืกระท่ังปล่อยให้เลด็ลอดออกไปไกล อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากข่าวท่ีก่อนหน้าน้ี

คุณชายหวังปล่อยออกไปในนครหลวงว่าฮ่องเต้หมดสตยิาวนาน

กลางเดือนเก้า เพ่ือเป็นการสยบข่าวลืออย่างหมดจด กู้หยวนไป๋จึง 

ปรากฏตวัต่อหน้าราษฎร ข้ึนไปไหว้พระจนัทร์บนหอสกัการะฟ้าเทยีนถาน

ฮ่องเต้สวมเสือ้คลมุจกัรมงักร รอบข้อมอืมผ้ีาไหมสีขาวผูกไว้ ขณะก้มตัว 

เอวน้ันดบูอบบางย่ิง ม่านลกูปัดหยกด้านหน้าของมงกุฎกระทบกันราวกับสายฝน 

แต่ละท่วงท่างดงามราวกับภาพวาด

ราษฎรสามารถมองเหน็ฮ่องเต้ได้จากทีไ่กลๆ ทหารรกัษาพระองค์จ�านวนมาก

ถือหอกยาวยืนตวัตรง สหีน้าเคร่งขรมึ
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ขณะฮ่องเต้เสดจ็ ราษฎรสามารถล้อมชมได้ทว่าไม่สามารถตะโกนเรยีก

ข้ามฝ่ังถนนหรอืมองลงมาจากท่ีสงูได้ เมือ่ฮ่องเต้จดุธูป ยกแขนขึน้อย่างช้าๆ และ 

รวบปลายแขนเส้ือ การเคลือ่นไหวดจุสายน�า้นีม้องดแูล้วท�าให้รูส้กึได้ถึงความสงูส่ง 

คนสามญัธรรมดามอิาจเทียบเคยีง

เหล่าราษฎรมอิาจกล่าวถ้อยค�าอนัน่าฟังใดๆ ได้ เพียงรูสึ้กว่าฮ่องเต้น้ัน 

ก็คอืฮ่องเต้ ไม่ว่าท�าอะไรล้วนมอีริยิาบถน่าชืน่ชมอนัเป็นเอกลกัษณ์

ฉู่เว่ยกับสหายร่วมส�านักกก็�าลงัเฝ้ามองจากด้านนอกเช่นกัน เหล่าข้ารับใช้ 

และทหารองครกัษ์หลายชัน้บดบงัเงาของฮ่องเต้ไว้อย่างแน่นหนา มเีพียงชายอาภรณ์

คลมุเท้าทีแ่วบผ่านให้เหน็เป็นครัง้คราวเท่าน้ัน

สหายร่วมส�านักมองอยู่เนิ่นนาน ทันใดนั้นก็รู้สึกว่าบางอย่างไม่ถูกต้อง  

จึงรีบดึงๆ ชายเสื้อของฉู่เว่ย "จื่อฮู่ เจ้ารู้สึกว่าคุณชายรูปงามที่พวกเราเห็น 

ทีห่อจ้วงหยวนคราวก่อนมส่ีวนคล้ายกับฝ่าบาทหรอืไม่"

ฉู่เว่ยเอ่ยเรียบๆ "ผู้นั้นก็คือฝ่าบาท"

สหายร่วมส�านักเงียบไปครู่หนึ่ง แล้วกระโดดโหยง "อะไรนะ!"

ฉูเ่ว่ยขมวดคิว้เลก็น้อย สหายร่วมส�านักจงึสงบลง ก่อนจะกระซบิเสียงต�า่  

"เหตใุดเจ้าถึงไม่บอกข้าว่านัน่คอืฝ่าบาท!"

"ตอนน้ันเจ้ามไิด้ต้องการเข้ามาเป็นขนุนางในราชส�านกั ทัง้ยังไม่ต้องการ 

มส่ีวนเกีย่วข้องกับราชส�านัก" ฉูเ่ว่ยกล่าวอย่างกระชบั "จะพูดมากกับเจ้าไปไย"

สหายร่วมส�านักส�าลัก ส่ายหน้าอย่างพูดอะไรไม่ออก พึมพ�าไม่หยุด  

"เจ้าฉู่จื่อฮู่ตัวดี"

ฉู่เว่ยยังคงมองฮ่องเต้ต่อไป

วันน้ีอากาศดี ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเสื้อคลุมเป็นผ้าส�าหรับฤดูใบไม้ผลิและ 

ฤดใูบไม้ร่วง เขม็ขดัหนงัรดัรอบเอวหลวมๆ แม้จะอยู่ไกลแต่ก็ยังสามารถมองเหน็

ความผอมบางของล�าคอ ข้อมอื และร่างกายของฮ่องเต้ได้ ฉูเ่ว่ยเกิดความกังวล 

ในใจ เป็นห่วงเรือ่งทีฮ่่องเต้หมดสตเิมือ่หลายวนัก่อน เป็นห่วงว่าเขาในตอนนี ้

ดเูหมอืนจะอ่อนแอกว่าเดิมเสยีอกี

ไม่รู้ว่าฮ่องเต้จะท�าใจยอมรับการสิ้นพระชนม์ของหวั่นไท่เฟยได้หรือไม่
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อย่างไรก็ด ีนอกจากความเป็นห่วงแล้ว...ลกูกระเดือกของฉู่เว่ยขยับไหว  

เขาหลบุตาลง ขนตายาวปกปิดเงามดืท่ีอยู่ภายในดวงตา

นิ้วเรียวยาวทั้งห้าขยับเล็กน้อย คล้ายต้องการจะคว้าอะไรบางอย่าง

"ฉู่เว่ย!"

เสยีงเรยีกของสหายร่วมส�านกัปลกุสตเิขาฉบัพลนั ฉูเ่ว่ยเอาสองมอืไพล่หลงั 

หนัไปด้วยสหีน้าไม่แปรเปลีย่น เหลอืบตาขึน้แล้วเอ่ย "หืม?"

"ฝ่าบาทจะเสด็จแล้ว" สหายร่วมส�านักเอ่ย "ท่ีนี่คนเยอะ อีกประเดี๋ยว 

บนถนนต้องตดิขัดเป็นแน่ สูพ้วกเราไปกันตอนนีเ้ลยดหีรอืไม่"

ก้าวย่างของฉู่เว่ยกลับมั่นคงดุจต้นสน "เจ้าไปก่อน"

"ข้าไปก่อน?" สหายร่วมส�านักประหลาดใจ

ฉูเ่ว่ยพยักหน้า เสือ้คลมุสขีาวโอบร่างของเขาให้ดสููงขึน้ไปอกี "ข้าจะไป 

เข้าเฝ้าฝ่าบาท"

ฮ่องเต้นั่งอยู่ในรถม้า ม้าหกตัวด้านหน้ายังไม่ทันจะยกกีบเท้าขึ้น  

ทหารองครักษ์ก็วิ่งเข้ามารายงาน

"ฝ่าบาท ใต้เท้าฉู่ ฉู่เว่ยต้องการเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋เหลือบมองท้องฟ้าด้านนอก "ให้เขาเข้ามาเถิด"

เซวยีหย่วนเลกิคิว้ ท่าทสีงบนิง่ "ฝ่าบาท ลกูปัดหยกบนศรีษะท่านพันกันแล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋ยกมือขึ้นจัดๆ มันครู่หนึ่ง ลูกปัดส่งเสียงดังไม่หยุดภายใต ้

การสัมผัสของเขา นิ้วของเขาท้ังเย็นและขาวผ่อง นิ้วท้ังห้าพันอยู่รอบเชือก  

เชือกเส้นเลก็สดี�ากับลกูปัดหยกขาวโปร่งแสงเก่ียวพันกันยุ่งเหยิงบนนิว้เรยีวยาว

คล้ายยามท่ีเดด็บวัแล้วมใียออกมา หากลกูปัดเป็นมนุษย์ก็คงจะเขนิอายจนหน้าแดง

อยู่บนนิว้ของเขา "ตรงท่ีใด"

เซวียหย่วนมองจนเคลบิเคลิม้อยู่สกัพัก เมือ่ได้ยินค�าถามนีก็้ดึงสตกิลบัมา 

หางตาของเขาเหลอืบเหน็ว่าฉูเ่ว่ยก�าลงัเดนิมาทางน้ีจากท่ีไม่ไกลก็มรีอยย้ิมเย็นชา

วูบผ่านมมุปาก เซวยีหย่วนพลกิกายข้ึนรถม้า คกุเข่าลง ค่อยๆ คลายสายลกูปัด 



11วั่งซานซาน

สองเส้นทีพั่นอยู่ด้วยกันอย่างระมดัระวัง

กู้หยวนไป๋ประคองใบหน้าด้วยมือข้างหนึ่ง เอียงศีรษะเล็กน้อยเพ่ือให้ 

เซวียหย่วนได้เคลื่อนไหวสะดวก

หลังจากท่ีฉูเ่ว่ยเดนิเข้าไปใกล้ก็เหน็ฉากนีเ้ข้า ม่านตาของเขาหดตัวกะทันหัน 

ส่วนโค้งท่ีแสดงออกถึงความไม่พึงใจกดอยู่ตรงมมุปาก เพียงชัว่ครูก็่กลบัคนืสูป่กติ 

ก้าวขึน้หน้าค�านับอย่างสง่างาม "ถวายบงัคมฝ่าบาท"

กู้หยวนไป๋พยักหน้าสบายๆ เอ่ยอย่างเกียจคร้านว่า "เซวียจิว่เหยา เจ้า 

ยังไม่เสรจ็อกีร"ึ

"กระหม่อมเสรจ็แล้วพ่ะย่ะค่ะ" หลงัจากเซวียหย่วนจดัการลกูปัดจนเรยีบร้อย 

ก็ปล่อยมอื จากน้ันก็จดัแจงเสือ้คลมุของกู้หยวนไป๋ต่อหน้าฉูเ่ว่ย โน้มตัวกระโดดลง 

จากรถม้าไป

ดวงตาสีด�าของฉู่เว่ยจับจ้อง มองเห็นทุกการกระท�าของเซวียหย่วน 

อย่างชัดเจน จากนั้นครู่หนึ่งฉู่เว่ยก็ยกมุมปากเล็กน้อย เผยให้เห็นรอยยิ้มจางๆ  

"หลายวันมานี้พระวรกายของฝ่าบาทแข็งแรงดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

"ก็ไม่เลว" กู้หยวนไป๋ยิ้มๆ "นายน้อยสี่ที่บ้านเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง"

ฉูเ่ว่ยเล่าอย่างละเอยีด เขาพดูน้อย ทุกค�าพูดล้วนไม่ฉาบฉวย กู้หยวนไป๋ 

รอจนเขาเล่าจบก็พยักหน้า นึกว่าพอฉูเ่ว่ยพูดจบก็จะจากไป ทว่าฉูเ่ว่ยกลบัลงัเล 

อยู่ครูห่นึง่ "ฝ่าบาท หลายวนัก่อนกระหม่อมได้รบัภาพวาดของหลีช่งิอว๋ิน แต่ 

มเีพียงส่วนล่างเท่านัน้ บดิาของกระหม่อมเคยกล่าวว่าส่วนบนอยู่ในจวนเสนาบดี 

กรมอากร หลังจากกระหม่อมไปหาเสนาบดีกรมอากรแล้ว ใต้เท้าทังกล่าวว่า 

เขาได้ถวายครึ่งหน่ึงของภาพวาดนั้นให้ฝ่าบาทเมื่อเทศกาลวั่นโซ่วปีกลาย  

บังเอญิว่ากระหม่อมกไ็ม่รูว่้าภาพวาดท่ีได้มานัน้เป็นของจรงิหรอืของปลอม จงึ

อยากขอยืมดภูาพวาดส่วนบนทีอ่ยู่ในต�าหนกัพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋เกิดความสนใจ หลีช่งิอว๋ินผูน้ี้เป็นจติรกรผูย่ิ้งใหญ่ในราชวงศ์ก่อน 

ถกูเรียกขานว่าเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ของราชวงศ์นั้น เขาสร้างสรรค์ภาพวาด 

น้อยมาก กู้หยวนไป๋ชืน่ชมไม่เป็น แต่เขารูว่้านามหลีช่งิอว๋ินน้ีเป็นตวัแทนของ 

เงินทองท่ีทอแสงละลานตา
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เขานึกประหวัดอย่างละเอยีดครูห่น่ึง เทศกาลว่ันโซ่วเมือ่ปีกลายเสนาบดี

กรมอากรได้มอบภาพวาดม้วนหนึง่ให้เขาจรงิๆ กู้หยวนไป๋ค่อนข้างมัน่ใจ มองฉูเ่ว่ย 

ด้วยรอยยิม้ "ฉูช่งิ ม้วนภาพส่วนบนน้ันถูกเก็บอยู่ในท้องพระคลงัของเจิน้"

ฉูเ่ว่ยถูกรอยยิม้น้ันของกู้หยวนไป๋ท�าให้เหงือ่ตกเลก็น้อย "ม้วนภาพในพระหัตถ์

ของฝ่าบาทจะต้องเป็นของจรงิอย่างแน่นอน ทว่าในมอืของกระหม่อมอาจไม่ใช่"

กู้หยวนไป๋จงใจพูด "หากเป็นของจริงเล่า"

"เช่นนัน้ก็จะถวายแด่ฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ" ไม่มคีวามอาลยัอาวรณ์ในน�า้เสยีง 

ของฉูเ่ว่ยแม้แต่น้อย "สองภาพรวมเข้าด้วยกันก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไป"

เขากล่าวค�าเหล่านีด้้วยน�า้เสยีงเนบินาบ เสยีงนัน้ใสราวกับไข่มกุตกกระทบ

จานหยก ไพเราะน่าฟังราวกับค�าบอกรกั

เซวียหย่วนมีสีหน้าเย็นชา

กู้หยวนไป๋อดท่ีจะย้ิมไม่ได้ เมือ่สองปีก่อนฉูเ่ว่ยยังเป็นบรุุษผู้หย่ิงผยอง บดัน้ี 

กลบัรู้จกัเปลีย่นแปลง รูจ้กัมาเอาใจเขาเสยีแล้ว กู้หยวนไป๋รบัน�า้ใจนีข้องขนุนางไว้

อย่างใจเย็น "เช่นน้ันเจิน้จะรอ พรุง่นีจ้ะส่งคนน�าภาพวาดไปให้เจ้า"

ฉู่เว่ยส่ายหน้า พูดเสยีงเบาว่า "กระหม่อมส่งภาพวาดไปยังวังหลวงเองดกีว่า 

พ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋ครุน่คิด น้ิวมอืเคาะอยู่บนหน้าตกัเบาๆ ก่อนพยักหน้าเอ่ยว่า 

"ก็ด"ี

ฉูเ่ว่ยถวายการค�านบัก�าลงัจะจากไป แต่กลบันกึบางอย่างขึน้ได้กะทันหัน  

เขาเงยหน้ามองเซวยีหย่วน "บดัน้ีใต้เท้าเซวียก็คงเริม่ดตูวัแม่นางแล้วกระมงั"

เซวียหย่วนหรี่ตา "อะไรนะ"

"หลายวันก่อนมารดาบ่นเรือ่งการแต่งงานของกระหม่อม" ฉูเ่ว่ยทอดถอนใจ 

"กระหม่อมถามถึงได้รู้ว่าสองสามเดือนมาน้ีฮูหยินเซวียก�าลังง่วนอยู่กับเรื่อง 

การแต่งงานของใต้เท้าเซวียตลอดโดยไม่หย่อนคล้อยเลยแม้แต่น้อย ฮหูยินเซวีย 

รู้จักกับมารดาของกระหม่อมมานานแล้ว มารดาของกระหม่อมจึงเริ่มร้อนใจ 

เช่นกัน"

เซวียหย่วนดึงมุมปากและมองฉู่เว่ย สายตาเหมือนก�าลังมองคนตาย
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เจ้าอยากตายรึ

เปลือกตาของฉู่เว่ยกระตุก และยิ้มเย็นชาเช่นกัน

รมิฝีปากบางของเขาขยับเลก็น้อย พ่นประโยคสดุท้ายออกมา "ใต้เท้าเซวยี 

ท่านชอบสตรเีช่นไรหรอื สูก้ล่าวออกมาตรง  ๆดกีว่า ข้าจะได้ไปบอกมารดา ให้มารดา

ช่วยฮหูยินเซวียทีก่�าลงัร้อนใจด้วย"

กู้หยวนไป๋ตกตะลึงเล็กน้อย

เมือ่ได้ยินฉูเ่ว่ยกล่าวเช่นน้ี เขาจงึดงึสตกิลบัมาแล้วมองไปยังเซวียหย่วน

ใช่แล้ว

เซวียหย่วนอายุย่างย่ีสบิห้าปีแล้ว เขาในวัยน้ี ท้ังยังไม่มร่ีางกายท่ีอ่อนแอ

เหมือนข้าที่ไม่สามารถให้ก�าเนิดทายาทได้ คนในตระกูลย่อมต้องรบเร้าให้เขา 

แต่งงานเป็นธรรมดา

ทันทีที่คิ้วกดต�่าลง ท่าทางดุร้ายก็ปรากฏ

เวลาท่ีเซวียหย่วนมองเขาก็เหมือนกับสุนัขมองกระดูกก็มิปาน  

ความคลั่งไคล้ที่อีกฝ่ายมีต่อกู้หยวนไป๋นั้นท�าให้กู้หยวนไป๋รู้สึกว่าแม้ท้ังสอง 

จะหลบันอนกันแล้ว ความปรารถนาและความกระหายของเซวียหย่วนก็มแีต่จะ

เพ่ิมพูน คนเช่นนียั้งจะสามารถแข็งกร้าวกับคนอืน่ทีไ่ม่ใช่กู้หยวนไป๋ได้อกีหรอื

จบูก็แล้ว สมัผสัก็แล้ว ย่ิงบอกว่าจะไม่เอาเปรยีบ เซวยีหย่วนก็ย่ิงจูโ่จม ทว่า

เวลาที่ข้าต้องการจะหลับนอนกับเขา เขากลับก�าลังจะแต่งงาน เพราะเหตุใด 

ต้องการจะป่ันหัวข้าเล่นหรอื

น�า้เสยีงของกู้หยวนไป๋เยน็ชาลง "หากฉูช่งิพูดจบแล้วก็ออกไปเถิด เจิน้

เหน่ือยแล้ว"

ฉูเ่ว่ยอึง้ไปเลก็น้อย จากนัน้จงึรบัค�าแล้วถอยออกไป ชัว่ขณะทีห่มนุตวั 

จากไปก็มรีอยย้ิมวูบผ่าน

ในที่สุดรถม้าฮ่องเต้ก็เคลื่อนตัวไปในตลาดช้าๆ

ภายในรถม้าที่แกะสลักลายหงส์และมังกร ฝังด้วยหยก ทอง และเงิน  

น�า้เสยีงของฮ่องเต้คล้ายเจอืด้วยตะกรนัน�า้แขง็เดอืนสบิสอง "เซวียหย่วน ขึน้รถ"
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จากนั้นไม่นาน เซวียหย่วนก็มาคุกเข่าลงตรงหน้ากู้หยวนไป๋

บนรถม้าที่ส่ายไหวเล็กน้อยนั่น หน้าต่างและประตูปิดสนิท ภายในรถ 

มดืมดิ ถนนด้านนอกคลาคล�า่ไปด้วยผูค้น เสยีงความวุ่นวายไม่ได้ถูกปิดก้ันเลย 

แม้แต่น้อย

กู้หยวนไป๋ถอดรองเท้ามงักรออก เหยียบอยู่บนตวัของเซวียหย่วนด้วยถุงเท้า

เขาโอนเอนเบาๆ หลายครัง้ไปตามรถม้า ใบหน้าท่ีซกุซ่อนอยู่ในความมดื 

ถูกเงาวาดผ่านแล้วก็ถูกแสงสาดส่องอีกครั้ง ริมฝีปากแดงชาด ดวงตามืดมน  

แววตาคมปลาบดุจดาบ แฝงความมุง่มัน่และโหดเห้ียมผสมปนเป

เซวียหย่วนพ่นลมหายใจตดิๆ ขัดๆ เข่าติดแน่นอยู่กับพ้ืน ส่วนน้ันของเขา 

ลกุชนัขึน้มาแล้ว มนัพร้อมปะทะเท้าทีร้่อนจนน่ากลวัของกู้หยวนไป๋

การลงโทษครั้งนี้ทรมานเกินไป

ศรีษะของเขาชุม่ไปด้วยเหงือ่ ดวงตาท้ังคูแ่ดงก�า่ ในเส้นเลือดเป่ียมไปด้วย

ความปรารถนา มองผ่านไอหมอกและความชืน้ไปทีฮ่่องเต้ด้วยสายตาเซือ่งซมึ

น�า้เสยีงของกู้หยวนไป๋เชือ่งช้า เท้าก็ขยับอย่างเชือ่งช้าเช่นกัน "เซวยีจิว่เหยา 

จะแต่งภรรยาร"ึ

เสยีงลมหายใจของเซวยีจิว่เหยาหนกัหน่วงขึน้เรือ่ยๆ ร้อนแรงขึน้เรือ่ยๆ 

คล้ายเป็นสขุคล้ายทกุข์ระทม

รถม้าเลี้ยวที่มุมหนึ่ง เสียงโห่ร้องของราษฎรยิ่งใกล้หูเข้ามาทันที

เจ้าสิ่งเดรัจฉานใต้ฝ่าเท้ากระตุกเต้น แสดงความภักดี

กู้หยวนไป๋ส่งเสียง "ฮึ" ออกมา ผละจากข้างผนังรถม้า ก้มตัวออกมา 

จากความมืดและคว้าคอเสื้อของเซวียหย่วนทันใด เซวียหย่วนท่ีถูกกระชาก 

โดยไม่ทันต้ังตวัเซไปข้างหน้า สองมอืยันผนงัรถได้ทนัเวลาจงึไม่ไปทับฮ่องเต้เข้า

คอเสื้อถูกก�าจนแน่นตึง "เจิ้นถามเจ้า"

กู้หยวนไป๋พ่นลมหายใจหอมหวานข้างห ูน�า้เสยีงเจอืไปกับรอยยิม้เย้ยหยัน 

"หากผูอ้ืน่เหยียบย�า่เจ้า เจ้าก็ยังจะ..."

เขาน่ิงไป ก้มหน้ามองเซวียหย่วน ย้ิมเยาะแล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงข่มขู่  

"...ยั่วยวนเช่นนี้รึ"
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"หากผูอ้ืน่กล้าเหยียบข้า" เซวียหย่วนอดกลัน้ เส้นเสยีงตึงราวกบัสายธนู 

ทีถู่กน้าว "ข้าก็จะสบัขามนัท้ิงเสยี"

ขณะทีเ่ซวียหย่วนเหงือ่ท่วม ทนัใดนัน้ก็นกึถึงประโยชน์ของฉูเ่ว่ยขึน้มาได้

ตอนนี้อย่าเพิ่งฆ่าคนผู้นี้ก่อน ปล่อยให้เขาได้ออกมากระท�าการตามใจ 

อกีสกัสองสามวัน

แต่ว่าทันใดนั้นเอง เขาก็ไม่สามารถคิดอะไรได้อีก

ลมหายใจของเซวยีหย่วนหนกัหน่วง ใบหน้าของกู้หยวนไป๋อยู่ใกล้เพียงนิด

เท่าน้ัน เขาต้องการจะย่ืนศรีษะเข้าไปใกล้กู้หยวนไป๋ ทว่าอกีฝ่ายกลับเบอืนหน้าหนี 

บบีคางของเขาไว้ เอ่ยด้วยเสยีงอ่อนโยน

"ข้าให้เจ้าแตะต้องตัวข้ารึ"

คิ้วของกู้หยวนไป๋ท�ามุมย่ัวยวนและไร้ปรานี "หากข้าไม่อนุญาต เจ้าก็ 

แตะต้องตวัข้าไม่ได้แม้แต่ปลายผม"

นิ้วของฮ่องเต้ไม่มีทางที่จะควบคุมคนที่มีพละก�าลังเช่นเซวียหย่วนได้

เซวียหย่วนสูดหายใจเข้าลึก ขอเพียงก้มหน้าลงอีกนิด ก็จะสามารถ 

จูบริมฝีปากเย้ยหยันของกู้หยวนไป๋ได้แล้ว สองแขนเขาออกแรงชักมือที่ค�า้ 

ผนงัรถม้ากลบั เสยีงเลบ็ข่วนดงับาดแก้วหู

กู้หยวนไป๋ถูกกักขังอยู่ในอ้อมแขนเซวียหย่วน

เพียงแค่กดตัวลงต�่าอีกนิด ก็จะสามารถสัมผัสรสชาติริมฝีปากของเขา  

บทที่ 134
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ลิม้รสคอกับใบหูหยกของเขา

กดมือเขาไว้ กดขาเขาไว้

ปล่อยให้เขาร้อง

ร้องพลางครางว่า 'เซวียจิ่วเหยา'

ความปรารถนาดิบเถ่ือนในใจเซวียหย่วนถูกบีบจนจวนจะคลุ้มคลั่ง เขา 

พร�่าบอกตัวเองว่ากู้หยวนไป๋ร่างกายอ่อนแอ ร่างกายอ่อนแอ...สุดท้ายเขาก็ถูก 

ท�าให้เชือ่ง เซวียหย่วนฟังค�าสัง่ของฮ่องเต้ กลบัไปคกุเข่าท่ีเดมิพลางหายใจหอบ

ต้นขาแน่นตงึ เขาเอาสองมอืไพล่หลงัอย่างว่าง่าย อดกลัน้ไว้จนเส้นเลอืด 

สเีขยีวปดูนนู แม้จะดูน่าเกลยีดทว่าเขาไม่อาจขยับตวัได้

ฮ่องเต้กล่าวว่าจะลงโทษ ความหมายก็คอืฮ่องเต้เย้าแหย่เซวียหย่วนได้ แต่ 

ถึงตายเซวียหย่วนก็แตะต้องเขาไม่ได้

วิธีลงโทษเช่นนี้บีบคนให้ตายได้เลยทีเดียว

ภายในรถม้าส่ายไหว มเีพียงแสงสว่างทีเ่ลด็ลอดผ่านช่องแคบๆ มาเป็น 

ครัง้คราว ฝุน่ละอองในอากาศลอยล่องอยู่ภายใต้แสงสว่างเหมอืนทรายสทีอง  

มนัวาบผ่านน้ิวของฮ่องเต้เป็นครัง้คราว จากน้ันก็วาบผ่านเสือ้ผ้า

เท้าของกู ้หยวนไป๋เหยียบอยู่บนต้นขาของเซวียหย่วน เขาม้วน 

ปลายลกูปัดหยกระย้าขึน้ เสยีงหยกกระทบกันดงัใส ถุงเท้าข้างน้ันช่างขดัหขูดัตา 

เสยีเหลอืเกิน เซวยีหย่วนเอ่ยด้วยเสยีงแหบแห้ง "ฝ่าบาท กระหม่อมถอดถุงพระบาท 

ให้ฝ่าบาทดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ไม่ได้พูดอะไร สหีน้าในเงามดืนัน้มองเหน็การแสดงออกได้เพียง

คลมุเครอื มเีพียงสนักรามเรยีวงามทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน

เซวียหย่วนย่ืนมอืออกไปอย่างอาจหาญ ลองมุง่ไปท่ีด้านบนของถุงเท้าขาว

เป็นการหย่ังเชงิ

ขณะท่ีมอืของเขาก�าลงัจะสมัผสันัน้ กู้หยวนไป๋กลบัเอ่ยขึน้อย่างเย็นชา 

"ห้ามแตะต้อง"

ดวงตาของเซวียหย่วนแดงก�า่ทนัใด เขาเหมือนสตัว์ร้ายทีต่ดิอยู่ในกับดกั  

สบถเสยีงเบา "มารดามนัเถอะ"
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กู้หยวนไป๋เปิดต�าราอ่าน แต่ด้วยภายในรถมืดเกินกว่าจะอ่านเน้ือหา 

ในต�าราได้ เขาเพียงพลกิหน้าอย่างไม่ได้ใส่ใจ เมือ่มคีวามสขุก็พลกิเรว็หน่อย  

ไม่พอใจก็น่ิงอยู่นานไม่ขยับ ขาข้างนัน้ยังคงเหยียบอยู่บนต้นขาของเซวียหย่วน  

จากน้ันก็เคลือ่นไปข้างหน้าเบาๆ และถอยกลบัมาอย่างหวงตัวตามความเรว็ของ 

การพลกิเปิดต�ารา

เคลื่อนผ่านเบาๆ จนแทบจะมองไม่เห็น

แผ่นหลังของเซวียหย่วนโก่งงอ เหงื่อเม็ดโตร่วงลงบนน่องท่ีกู้หยวนไป๋ 

ยกขึ้นมา "ฝ่าบาท กระหม่อมไม่เคยมองสตรีมาก่อน ฮูหยินเซวียก็ไม่เคยกล่าว 

เรือ่งแต่งงานใดๆ กับกระหม่อมเลย"

กู้หยวนไป๋เหลอืบเปลอืกตาข้ึน ทนัทีทีเ่ขายกปลายเท้ามนักไ็ปแตะบริเวณ 

หน้าท้องแข็งแกร่งของเซวยีหย่วน "เจ้าว่า..." เขาเอ่ยพลางกดเท้าลงไปด้านล่าง  

ใต้ฝ่าเท้านัน้ร้อนผ่าว "หากคนอ่ืนแตะเจ้าสิง่น้ีเข้า มนัก็จะกระปรีก้ระเปร่าเช่นนี้ 

หรอืไม่"

"ไม่พ่ะย่ะค่ะ" เสยีงของเซวียหย่วนน่ากลวั "นอกจากฝ่าบาทแล้ว ไม่ว่าใคร 

ก็ไม่อาจแตะต้อง"

กู้หยวนไป๋พลกิต�าราหลายหน้า ลมหายใจของเซวยีหย่วนล�า้ลกึ ส่งเสยีง 

ครางต�า่ออกมา

"เกรงว่าคนอืน่ไม่ต้องสมัผสั" น�า้เสยีงของฮ่องเต้เย็นเยียบ "มนัก็ลกุขึน้มาเอง

แล้ว"

"กระหม่อมรบัรอง" เซวียหย่วนหมดสภาพถึงท่ีสดุ ความร้อนท�าให้ใบหน้า 

ของเขาบิดเบีย้ว "หากมวัีนน้ันจรงิๆ ฝ่าบาทก็ตดัของกระหม่อมได้เลย"

จู่ๆ  รถม้าก็โคลงเคลงเลก็น้อย ท�าให้น้ิวเท้าของกู้หยวนไป๋พุ่งไปข้างหน้า  

เซวียหย่วนเงยหน้าข้ึน ดวงตาแดงก�า่จนน่าสงสาร "ฝ่าบาท...นายท่านไป๋"

แม่ทัพหนุ่มผู ้มีชื่อเสียงเลื่องลือและมีความน่าเกรงขามเกรียงไกร  

แม่ทัพหนุ่มแห่งชายแดนตอนเหนือท่ีน่าพรั่นพรึงเพียงได้ยินนาม กลับถูกบีบ 

ให้สิน้ท่าถึงข้ันน้ี

บัดน้ีเหงื่อของเขาไหลซึมผ่านเสื้อผ้าและได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นสองส ี
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เข้มอ่อนแล้ว กู้หยวนไป๋พิงอยู่บนผนงัรถม้า ทุกครัง้ทีส่ัน่ไหว ลกูปัดระย้าทีอ่ยู่ 

เบือ้งหน้าก็จะส่งเสยีงใสชดั

สายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่เซวียหย่วนในความมืด

น่าอศัจรรย์เหลอืเกิน ในสายตาของเซวยีหย่วนมเีพียงเขาเท่าน้ัน เซวียหย่วน

กลายเป็นเช่นน้ีเพราะความคลัง่ไคล้ท่ีมต่ีอเขา ความพึงพอใจและความกระหย่ิม 

ผุดขึ้นในก้นบึ้งหัวใจของกู้หยวนไป๋ คล้ายการที่เซวียหย่วนปฏิบัติต่อเขาด้วย 

ความมวัเมาเช่นน้ีท�าให้เขาเปรมปรด์ิีก็มปิาน

ความพึงพอใจเช่นน้ีต่างจากความรูส้กึท่ีอ�านาจน�ามาให้เขาอย่างสิน้เชงิ 

ทว่าหลากหลายเส้นทางทีมุ่ง่หน้าสูจ่ดุหมายเดยีวกันน้ีท�าให้เขาใจสัน่พอๆ กัน  

มนัท�าให้ปลายนิว้เท้าเขาเกรง็ หนังศรีษะตงึด้วยความเสยีวซ่าน

แน่นอนว่าคนท่ีท�าให้เซวียหย่วนเปลีย่นไปเช่นน้ีมเีพียงหน่ึงเดยีวเท่านัน้

"เซวียจิ่วเหยา" ฮ่องเต้เอ่ย "จงจ�าค�าที่เจ้าพูดไว้ให้ดี"

เซวียหย่วนตอบว่า "พ่ะย่ะค่ะ" จากในล�าคอ

มมุปากของกู้หยวนไป๋ยกขึน้ ท้ายท่ีสดุก็เปิดทางให้ ยกมอืเท้าศีรษะด้วย 

ท่าทางสบายๆ ปลายนิว้ขาวผ่อง "สมัผสัส"ิ

ราวกับโซ่ตรวนของสัตว์ร้ายถูกคลายออก คล้ายนักเดินทางผู้กระหาย 

ได้เจอกับน�า้หวาน เซวียหย่วนเผยเข้ียวฟันดรุ้าย พุ่งเข้าหาฮ่องเต้ทนัที

รถม้าสัน่ไหวหลายครัง้ ม้าตืน่ตกใจอยู่ครูห่น่ึงก่อนจะถูกคนบงัคบัรถม้า

ปลอบประโลม

เซวียหย่วนกระโดดลงจากรถม้า สายลมฤดใูบไม้ร่วงพัดผ่านเสือ้ผ้าเปียกชืน้

ของเขา ความหนาวเหน็บเข้าจูโ่จมในบดัดล

กรามของเขาขบแน่น นัยน์ตาเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองท่ียังไม่อิ่มท้อง 

หวัหน้าทหารองครักษ์เหน็ว่าเสือ้ผ้าทัง้หน้าอกและแผ่นหลงัของเขาเตม็ไปด้วยเหงือ่

ก็ลงัเลสกัพัก ก่อนเอ่ย "ใต้เท้าเซวีย น่ีท่าน..."

เซวียหย่วนหันไปมองเขาแวบหน่ึง ใบหน้าและดวงตาแดงฉานท�าให้

หัวหน้าทหารองครักษ์สะดุ้งโหยง "ใต้เท้าเซวีย นี่ท่านเป็นอะไรไป"
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ยังจะเป็นอะไรได้อีกเล่า

เหตุใดเส้นทางนี้ถึงได้สั้นนัก

ไอชั่วร้ายบนใบหน้าของเซวียหย่วนหนักหน่วงย่ิงกว่าเดิม ทันใดน้ัน 

ด้านหลงัก็มเีสยีงเคลือ่นไหว ฮ่องเต้ต้องการจะลงจากรถม้า

เซวียหย่วนลมืหวัหน้าทหารองครกัษ์ไปชัว่ขณะ รบีเดนิไปข้างรถม้าแล้ว 

ย่ืนมอืออกไป

อาภรณ์ของฮ่องเต้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย ผมถูกเกล้าอย่างพิถีพิถัน เขา 

ก้มหน้ามองเซวียหย่วนครู่หนึ่ง หางตาปรากฏรอยแดงเล็กน้อย นิ้วขาวดุจหยก 

วางลงบนมอือกีฝ่ายแล้วก้าวลงจากรถม้าอย่างมัน่คง

เถียนฝเูซงิตดิตามฮ่องเต้อยู่ด้านหลงั เอ่ยข้ึนมาอย่างใส่ใจ "ฝ่าบาท หมอหลวง

จากส�านกัหมอหลวงกับปรมาจารย์คงซิง่รออยู่นอกต�าหนักแล้ว การฝังเข็มวินิจฉยั 

ในวันนีจ้ะด�าเนนิการในยามอูพ่่ะย่ะค่ะ"

"เจิน้สงัเกตเหน็เวลาแล้ว" น�า้เสยีงของกู้หยวนไป๋แหบแห้งเลก็น้อย เขา 

ไอเบาๆ สองสามท ี เมือ่พูดออกมาอกีทีน�า้เสยีงก็กลบัคนืสูป่กต ิ "ไม่รบี เจิน้จะไป 

อาบน�า้ก่อน"

เถียนฝูเซิงแหงนหน้ามองท้องฟ้า "กระหม่อมจะไปเตรียมการเดี๋ยวนี้"

กู้หยวนไป๋ตอบรบัอย่างเกียจคร้าน รูส้กึเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยล้าตามกระดูก  

ทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ "พรุ่งนี้ฉู่ชิงจะส่งภาพวาดมาม้วนหนึ่ง เจ้าไปหาคนที่รู้จัก 

งานทีแ่ท้จรงิของหลีช่งิอว๋ินมา ดวู่าภาพวาดน้ีของเขาเป็นของจรงิหรอืไม่"

เถียนฝูเซิงรับค�าตามล�าดับ

เมือ่ฉูเ่ว่ยกลบัมาท่ีจวนก็ขังตวัเองอยู่ในห้องต�ารา ฝนหมกึเตรยีมวาดภาพ

บางทีประสบการณ์ท่องใต้หล้าเจ็ดปีท�าให้เขากลายเป็นคนท่ีเกลียดชัง

ขนบธรรมเนยีมในสงัคม ทว่าเขาก็ได้เรยีนรูอ้ะไรมากมาย การเลียนแบบลายพู่กัน 

ของจิตรกรชือ่ดงัในราชวงศ์ก่อน ส�าหรบัเขาแล้วเป็นการไตร่ตรองเพียงชัว่ครูเ่ท่านัน้

ฉู่เว่ยลงพู่กัน

น�า้หมกึก่อตวัเป็นรปูร่างบนกระดาษขาว หลีช่งิอว๋ินชอบสาดหมกึในผลงาน 
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ชอบใช้สแีดงชาด ตะก่ัวแดง ผงเยียนจอื* หนิเขยีว และหนิด�าเพียงไม่กีส่ ี เขามกั 

วาดภูเขาด้วยหินใหญ่หนาหนัก แล้วใช้ตะก่ัวขาววาดเป็นชั้นของน�้าตกและ 

ล�าธาร ภาพวาดที่เสนาบดีกรมอากรถวายแด่ฮ่องเต้น้ันเป็นของจริง ซึ่งเป็น 

ผลงานทีม่ชีือ่ว่า 'ภาพภูเขาแม่น�า้พันหลี'่ ของหลีช่งิอวิน๋

บังเอิญเหลือเกินที่ฉู่เว่ยเคยเห็นครึ่งล่างของ 'ภาพภูเขาแม่น�้าพันหลี่'  

ในท่ีพักของนักปราชญ์ผู้ย่ิงใหญ่ท่านหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษบนหุบเขา

ระหว่างท่องใต้หล้า เขาจดจ�าภาพนีไ้ด้มลิมืเลอืน แม้กระท่ังกอไผ่หรอืระลอกคลืน่ 

ของแม่น�า้และภูเขาก็ยังชดัเจนราวปรากฏอยู่เบือ้งหน้า

แน่นอนว่าเขาไม่มีภาพวาดของจริงของหลี่ชิงอวิ๋น น่ีเป็นเพียงข้ออ้าง 

ในการเข้าเฝ้าฮ่องเต้เท่านั้น เขาไม่จ�าเป็นต้องมีของจริงเลย

ราตรีย่างกราย แสงไฟส่องสว่าง

'ภาพภูเขาแม่น�า้พันหลี'่ ท่ีถูกปลอมแปลงก�าลงัถือก�าเนิดขึน้อย่างช้าๆ ด้วย

ปลายพู่กันของฉูเ่ว่ย

ฉูเ่ว่ยวางพู่กันลง มองเหน็รอยพู่กันบนภาพวาดทียั่งไม่แห้งด ีมมุปากผดุย้ิม

น้อยๆ เขาดบัเทยีนไขแล้วออกไปจากห้องต�าราเพ่ือพักผ่อน

การวินิจฉัยอาการของฮ่องเต้แต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาเกือบครึ่งวัน

บัดน้ีท่ีขมับของหมอหลวงแห่งส�านักหมอหลวงมีเหงื่อซึมเล็กน้อยแล้ว 

เขาเก็บเข็มทีละเล่ม เถียนฝูเซิงป้อนยากู้หยวนไป๋อย่างระมัดระวัง

ทัง้ตวัของกู้หยวนไป๋ไร้เรีย่วแรง ใบหน้าซดีขาว มเีมด็เหงือ่ละเอยีดผุดข้ึน

บนหน้าผาก

หลงัจากคงซิง่ตรวจชพีจรของฮ่องเต้เสรจ็ก็กระซบิกระซาบกับเหล่าหมอหลวง 

ผ่านไปครูห่นึง่พวกเขาก็บอกอาการปัจจบุนัของฮ่องเต้ไปตามความจรงิ

ค�าพูดเหล่าน้ีลกึซึง้อย่างแท้จรงิ กู้หยวนไป๋ขมวดคิว้ ไม่ยอมปล่อยผ่าน 

ส่วนท่ีไม่เข้าใจ จงึถามทีละเรือ่งโดยละเอยีด

ร่างกายของเขาไม่ด ีการฝังเขม็และยาในเวลาน้ีท�าเพ่ือขจดัไอเย็นในร่างกาย 

* เยียนจือ เป็นสีชาดอย่างหนึ่ง ท�าขึ้นจากการสกัดสีของดอกค�าฝอย
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หลงัจากไอเย็นถูกก�าจดัออกหมดแล้ว จงึจะเริม่รกัษาร่างกายทีอ่่อนแอของเขาได้

กู้หยวนไป๋วางใจ ย้ิมเอ่ยว่า "เมือ่ถึงวนัท่ีร่างกายของเจิน้หายดแีล้ว ล้วนเป็น 

ผลงานชัน้หน่ึงของทุกคนในส�านักหมอหลวงและปรมาจารย์คงซิง่"

พวกเขาต่างกล่าวว่ามิกล้า และถูกเถียนฝูเซิงพาออกไปจากต�าหนัก

พร้อมกับรอยยิ้มร่า

เซวียหย่วนรบีตามออกไป ตบไหล่ของหวัหน้าทหารองครกัษ์พลางกล่าวว่า 

"ใต้เท้าจาง ข้าต้องไปปลดทุกข์"

หน่ึงเค่อต่อมากู้หยวนไป๋ก็ฟ้ืนตวัจากการรกัษา เขาย่ืนมอืออกไป ขนัทีน้อย

กุลกุีจอเข้ามาประคองเขาทันท ี กู้หยวนไป๋ลกุขึน้โดยมเีสือ้คลมุตวัไว้ แล้วเดนิไป 

นัง่ลงข้างโต๊ะ

งานของวันน้ียังไม่ได้สะสาง กูห้ยวนไป๋เริม่ท�างานของวันนีอ้ย่างแข็งขนั 

ลอบถอนหายใจอยู่หลายรอบ หากการวินจิฉยัครัง้ต่อไปก็ต้องใช้เวลาท้ังบ่ายเช่นนี้  

เช่นนัน้เขาก็ต้องกระจายงานเหล่านีอ้อกไปบ้างบางส่วน

สุดท้ายแล้วการอ่านฎีกาภายใต้แสงเทียนไม่ดีต่อสายตา นานๆ ครั้ง 

ไม่เป็นไร ทว่านานไปกลับไม่ดีนัก

หลงัจากท่ีกู้หยวนไป๋อ่านฎีกาจบสองเล่ม เถียนฝเูซงิกับเซวยีหย่วนกเ็ดิน 

เข้ามาตามล�าดบั สหีน้าของเถียนฝเูซงิผดิปกต ิ เมือ่เดนิมาถึงด้านหลงัของฮ่องเต้ 

ก็ไม่พูดจา

ทว่ากู้หยวนไป๋กลบัพูดว่า "เซวียชงิ บดิาของเจ้าส่งฎีกามาว่าอกีสองวนั 

จะกลบันครหลวง"

เซวียหย่วนไม่ยินดียินร้าย "กระหม่อมทราบแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"หลายวนัต่อจากนีเ้จ้าก็อยู่จวนเป็นเพ่ือนแม่ทัพอาวโุสเซวยีอย่างเต็มท่ี"  

กู้หยวนไป๋ย้ิม "หากแม่ทัพอาวุโสเซวียเห็นว่าเจ้าถวายการปรนนิบัติอยู่ที ่

ต�าหนักส่วนหน้า เกรงว่าจะต�าหนท่ีิเจิน้กักตวัเจ้าไว้ ท�าให้เจ้ารูส้กึผดิ"

"ไม่เลยพ่ะย่ะค่ะ" เซวียหย่วนตอบอย่างจรงิใจ "บดิาของกระหม่อมมแีต่ 

จะซาบซึง้ในพระมหากรณุาธิคุณทีฝ่่าบาทเหน็ความส�าคัญของกระหม่อม"

ตราบใดทีไ่ด้เข้าวงัแล้ว เซวยีหย่วนจะไม่มวีนัให้โอกาสกู้หยวนไป๋ไล่ตน 
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ออกไปจากวังอกีครัง้เป็นอนัขาด

วันเวลาทีต่่อให้พยายามมากเพียงใดก็ไม่อาจเห็นหน้าของกู้หยวนไป๋ ยามน้ี 

เมือ่เห็นท่าทางของฉูเ่ว่ยก็รูแ้ล้วว่ามนัยากล�าบากเพียงใด

เซวียหย่วนคดิอย่างยินดเีมือ่เหน็ผูอ้ืน่เป็นทกุข์ เขาจะไม่อนุญาตให้เร่ืองน้ี 

เกิดขึน้อกีเป็นอนัขาด
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จากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้น ฉู่เว่ยก็ขอพระบรมราชานุญาตเข้าไปในต�าหนัก 

เซวียนเจิ้ง

เขาสวมชดุขุนนาง ในมอืมีภาพวาดม้วนหนึง่ทีใ่ส่ไว้ในห่อผ้า ยงัมเีจ้าหน้าท่ี

จากส�านักตรวจการคนหนึง่มากับเขาด้วย คนผูน้ี้มคีวามหลงใหลในภาพวาดของ 

หลีช่งิอว๋ินจงึค่อนข้างมคีวามเข้าใจ เขาถูกเถียนฝเูซงิเชญิมา ซ�า้ยังต้องการจะด ู

ภาพวาดคร่ึงบนและครึง่ล่างของภาพสองม้วนน้ีว่าเป็นของจรงิ และสามารถรวมกัน

เป็นหนึง่เดียวได้หรอืไม่

วันนี้มีฝนตกปรอยๆ ภาพวาดอาจจะชื้นไปบ้างจึงท�าให้กระดาษยับย่น 

เลก็น้อย บดันีภ้าพวาดในท้องพระคลงัได้ถูกน�ามาวางอยู่บนโต๊ะทรงงานแล้ว  

เจ้าหน้าทีส่�านักตรวจการดวงตาเป็นประกาย มองภาพวาดไม่วางตา

กู้หยวนไป๋หัวเราะพลางเอ่ยเย้าว่า "สายตาว่ันชงิคล้ายจะแผดเผาภาพวาด 

ของหลีช่งิอวิน๋อย่างไรอย่างน้ัน"

ใต้เท้าว่ันย้ิมอย่างระมัดระวัง ถวายการค�านับพร้อมกับฉู่เว่ย หลังจาก

ลุกขึ้นฉู่เว่ยก็น�าห่อผ้าออกมาจากอกเสื้อแล้วส่งให้ขันที

ในที่สุดภาพวาด 'ภาพภูเขาแม่น�้าพันหลี่' ทั้งสองส่วนก็ถูกวางไว้คู่กัน

กู้หยวนไป๋เหลอืบมอง อดท่ีจะหวัเราะมไิด้ "ฉู่ชงิ ภาพวาดของเจ้าจะต้องเป็น

ของปลอมแน่"

แม้เขาไม่เข้าใจในภาพวาด ทว่าอย่างน้อยก็มองระดับความเก่าใหม่ของ 

บทที่ 135
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ภาพวาดออก หากมองเพียงภาพเดยีวยังไม่เท่าไร ทว่าเมือ่วางภาพวาดทัง้สองไว้ 

คู่กัน ความแตกต่างระหว่างเก่าใหม่ก็เด่นชดัข้ึนมาทันที

ปากของฉู่เว่ยอ้าออกเลก็น้อย สดุท้ายก็เม้มปากตามเดิม หลุบตาลงมอง 

ภาพวาดบนโต๊ะ ท่าทางผดิหวังเลก็น้อย

ทันใดนั้นใต้เท้าวั่นกโ็พล่งค�าว่า "เอ๋?" ออกมา โน้มตัวเข้าไปดูภาพวาด 

ม้วนน้ันของฉูเ่ว่ย "ฝ่าบาท นีแ่ปลกจรงิๆ แม้จะเก่าใหม่ต่างกัน ทว่าฝีแปรงของ 

ภาพวาดนี้ก็ยังเป็นไปตามทิศทางของภูเขาและสายน�้า ล้วนเป็นเอกลักษณ ์

การวาดภาพของหลีช่งิอว๋ิน หากไม่มองเก่าใหม่ แต่มองภาพนีเ้พียงอย่างเดยีว 

เหมอืนหลีช่งิอว๋ินเป็นคนวาดก็มปิาน"

กู้หยวนไป๋ตกตะลึง จมูกย่นเล็กน้อย "จริงรึ"

ใต้เท้าวัน่ไม่กล้ากล่าวถึงภาพนีอ้ย่างเตม็ท่ีนกั "กระหม่อมขอดอูกีทพ่ีะย่ะค่ะ"

ในวนัฝนตกไร้ซ่ึงแสงอาทิตย์ ใต้เท้าว่ันย่ิงดก็ูย่ิงเหมอืนและย่ิงรูส้กึแปลกใจ 

เขาน�าสองภาพมาต่อกันแล้วดูอย่างละเอียดอีกครา ส่วนที่ถูกตัดขาดเชื่อมกัน 

อย่างไร้รอยต่อ ทกุส่วนดเูข้ากันได้ดกัีบภาพวาดด้านบน หากนีไ่ม่ใช่ภาพวาด

เดยีวกัน แล้วผูท่ี้ลอกเลยีนแบบท�าได้อย่างไร

เป็นไปได้หรอื ท่ีเพียงอาศยัครึง่ล่างของภาพวาดกส็ามารถเชือ่มต่อครึง่บน 

ของภาพวาดโดยไร้ข้อผดิพลาดได้

"เหมือนเหลือเกิน" ใต้เท้าว่ันอุทาน "แม้กระหม่อมจะรู้จักภาพวาดนี้  

ก็ไม่กล้าพูดว่าในภาพนี้มีอะไรที่แตกต่าง"

หางตาของกู้หยวนไป๋กระตุก "น่าสนใจ"

เขาก้าวไปข้างหน้า ใต้เท้าวัน่ถอยหลงัหลกีทางให้ ฮ่องเต้ก้มตัวลงมองดู 

ภาพวาดท่ีฉูเ่ว่ยถวาย

แต่ฉู่เว่ยกลับก�าลังมองฮ่องเต้

ผมสดี�าท่ีอยู่บนไหล่ของกู้หยวนไป๋ท�าท่าจะหล่นแหล่มหิล่นแหล่ มนัพล้ิว

ไปตามทกุการเคลือ่นไหวเลก็ๆ น้อยๆ ของเขา เส้นผมสองเส้นทีอ่ยู่สดุปลายขอบ 

ดูอนัตรายท่ีสดุ

หากก้มหน้าลงอีกหน่อย มันจะกวาดภาพวาดของฉู่เว่ยหรือไม่
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หากกวาดจรงิๆ เกรงว่าอาจจะเป้ือนหมกึมมุหน่ึงท่ีโดนฝนและยังเปียกชืน้อยู่

ฉูเ่ว่ยเพ่ิงจะคดิเช่นนี ้ ผมของฮ่องเต้ก็เลือ่นหล่นจากไหล่ท้ังสองข้าง ฉูเ่ว่ย 

ก้าวไปข้างหน้าตามจติใต้ส�านึกและรบัผมกลุม่น้ันไว้ทันเวลาก่อนทีจ่ะสมัผสักับ

ภาพวาด

สายตาของฮ่องเต้หยุดอยู่ที่เขา ฉู่เว่ยเป็นบุรุษดุจหยก เขาเอ่ยอย่าง 

ใจเย็นย่ิงว่า "ไม่รูว่้าภาพวาดน้ีผ่านมอืของคนมามากเท่าใด ฝ่าบาทอย่าสมัผสัมนั 

จะดีกว่าพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋ยิ้มๆ ยืนตัวตรงแล้วตบๆ แขนของฉู่เว่ย "ฉู่ชิงใส่ใจนัก"

ผมสีด�าลื่นไหลหลุดจากมือของฉู่เว่ย

ฉูเ่ว่ยชกัมอืกลบั รอยย้ิมละเอยีดอ่อนผดุขึน้ในดวงตา "มกิล้าพ่ะย่ะค่ะ"

แม้ภาพวาดนีจ้ะเป็นของปลอม ทว่าเน้ือหาในภาพวาดกลับเป็นของจรงิ  

กู้หยวนไป๋รู้สึกสนใจข้ึนมา เขาให้ฉู่เว่ยทิ้งภาพวาดน้ีไว้ หากคราวหน้าพบผู้ท่ี 

ขายภาพวาดให้เขาอกีก็ให้รบีมารายงานทนัที

ไม่นานหลังจากนั้น แม่ทัพอาวุโสเซวียก็กลับมายังนครหลวงแล้ว

เขาเข้าวังหลวงไปเข้าเฝ้าหารอืเก่ียวกับงานราชส�านักกับกู้หยวนไป๋ก่อน 

การค้าทางชายแดนด�าเนนิไปอย่างราบรืน่มาก สกุลจางได้เตรยีมเส้นทางการค้านี ้

มาเป็นเวลานานแล้ว พวกเขามอีาชพีค้าขายเป็นทุนเดิม ด้วยเหตุน้ีการค้าขาย 

ทีด่�าเนนิการนัน้ อยากได้สิง่ใดก็ล้วนม ีซึง่ดงึดดูความสนใจและความกระตือรือร้น

ของชนเผ่าเร่ร่อนท่ีมต่ีอตลาดแลกเปลีย่นชายแดนเป็นอย่างย่ิง

ความกระตือรือร้นน้ันปรากฏออกมาให้เห็น ม้าท่ีน�าเข้ามาจากชายแดน 

ตอนเหนอืถูกส่งเข้าสูก่องทัพเป็นรอบๆ วัวและแกะส่วนหน่ึงจากชายแดนตอนเหนือ

ถูกน�าไปขายทางใต้ และบางส่วนก็น�าเข้าไปในค่ายทหารเพ่ือเพ่ิมเน้ือสตัว์ให้กับ

กองทพั

รวมกับม้าท่ีแคว้นซีซย่าส่งมาก่อนหน้าน้ีก็สามารถเพ่ิมก�าลังทหารม้า 

ในกองทัพได้อีกหนึ่งหมื่นนาย ในบรรดาทหารม้า อาวุธและวิธีการฝึกของ 

ทหารม้าหนักก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อาหารไม่ขาด เน้ือสัตว ์
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และผกัผลไม้ท่ีเพียงพอก็สามารถบ�ารงุร่างกายให้มคีวามแขง็แรงและก�าลงัวังชาได้

ครัน้มวัีวและม้าจ�านวนมากเข้ามาในกองทพัเช่นนี ้ความเคารพนบัถอืและ

ความรักทีเ่หล่าทหารมต่ีอฮ่องเต้เรยีกได้ว่าเพ่ิมข้ึนไปอกีข้ัน พวกเขารู้ว่าวนัเวลา 

มท้ัีงร้ายและดี ก่อนท่ีจะมาเป็นทหารพวกเขาไม่เคยมโีอกาสได้สมัผสักบัชวิีตท่ีม ี

เนือ้สตัว์และมข้ีาวกินเช่นน้ีมาก่อน

ทัว่ทัง้ใต้หล้า เมือ่เข้ากองทพัแล้วชวิีตดขีึน้กว่าในอดตี มเีพียงต้าเหงิเท่าน้ัน 

ทีท่�าได้

กองทัพส�าคัญย่ิงยวด หลังจากที่กู้หยวนไป๋ถามเรื่องวัว แกะ และม้า  

ก็ถามเรื่องการรักษาการณ์ท่ีชายแดนต่อ แม่ทัพอาวุโสเซวียมีหลากอารมณ ์

ผสมปนเป อดทีจ่ะกล่าวเสรมิมไิด้ "ตอนทีก่ระหม่อมน�าทพัไปรกัษาการณ์ท่ีชายแดน

ตอนเหนือ เหล่าทหารชายแดนผอมแห้งเหมอืนฟืน ชาวบ้านในชายแดนตอนเหนอื 

ก็ย่ิงอกส่ันขวัญแขวน นอนก็นอนไม่หลบั ทว่าเมือ่กระหม่อมกลบันครหลวงคราวนี"้ 

เขาอดทีจ่ะเผยย้ิมออกมามไิด้ "ชาวบ้านต่างมาส่งตามสองข้างทาง น�า้ตาหลัง่ไหล 

ยาวสิบหลี่ มอบของมากมายแก่กระหม่อมและเหล่าทหารจนพวกกระหม่อม 

รบัไม่ไหว"

"ทั้งยังมีเหล่าทหารในชายแดนตอนเหนือ" ดวงตาของแม่ทัพอาวุโส 

อดทีจ่ะระคายเคอืงมิได้ "ปีกลายหมิะตกหนกั บ้านเรอืนหลายหลังถล่ม พวกเขา 

ไปช่วยจัดการหิมะหลายคืนติดต่อกัน หิมะตกหนักต่อเนื่องหลายวัน แม้แต่ 

เส้นทางก็ถูกปิดก้ัน ทว่ากลบัไม่มทีหารทีแ่ข็งตายเลยสกัคน"

"พวกกระหม่อมกินน�า้แกงเป็ด สวมเสือ้บนุวมทีฝ่่าบาทพระราชทาน และ 

ผ่านท้ังฤดหูนาวไปได้อย่างปลอดภัย"

กู้หยวนไป๋ได้ยินดังน้ีก็รูส้กึอบอุน่ในหัวใจ เขาย้ิมพลางกล่าวอย่างจรงิใจ 

"น่ีเป็นฉากทีเ่จิน้อยากเหน็ทีส่ดุในชีวิต"

"บ้านเรอืนน้อยใหญ่อยู่เย็นเป็นสขุ" กู้หยวนไป๋กล่าวเสยีงต�า่ "ก�าบงัลมฝน 

เพ่ือให้ผูย้ากแค้นในใต้หล้าอยู่ได้ด้วยรอยย้ิม"

ครั้นได้ยินเช่นนี้ แม่ทัพอาวุโสก็น�้าตานองหน้าทันที
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แม่ทพัอาวโุสเซวียออกจากวงัหลวงด้วยน�า้ตาซมึ ฮ่องเต้ต้ังใจให้เซวียหย่วน 

กลับจวนพร้อมกันกับเขา เซวียหย่วนมองดูแม่ทัพอาวุโสเซวียแวบหนึ่งก็รู้สึก 

ปวดศรีษะ "ท่านแม่ทัพเซวีย ท่านหยุดร้องไห้ได้หรอืไม่"

บัดน้ีแขนเสื้อของแม่ทัพอาวุโสเซวียเปียกชุ่มไปด้วยน�้าตาแล้ว "ฝ่าบาท 

ประเสริฐอย่างแท้จริง ฝ่าบาทประเสริฐเกินไปแล้ว"

มรีอยย้ิมผดุขึน้บนใบหน้าของเซวียหย่วน "ฝ่าบาทย่อมประเสรฐิอย่างแท้จรงิ 

อยู่แล้ว"

เมือ่แม่ทพัอาวโุสเซวียกลบัมาถึงจวน ความตืน้ตันและความซาบซึง้ในอก 

จงึค่อยๆ สงบลง เขาร้องไห้ต่อหน้าบุตรชายนานเพียงนี ้ รูส้กึเก้อเขนิไปชัว่ขณะ 

จึงกระแอมกระไอสองสามที "อีกไม่กี่วันเจ้าก็จะอายุยี่สิบห้าปี ใกล้ถึงวัยที่จะ 

เป็นอสิระแล้ว เซวียหย่วน เมือ่ไรจะแต่งสะใภ้ให้ข้าได้สกัที"

เซวียหย่วนครุ่นคิดอย่างจริงจังครู่หนึ่ง "ยาก"

"มารดาของเจ้ากับข้าต่างรู้ดีว่าเจ้ามีคนที่พึงใจ" แม่ทัพอาวุโสเซวีย 

ถอนหายใจยาว เพียงนึกว่าเขาไม่ต้องการพูดมาก "ข้ามีเจ้าตอนอายุย่ีสิบปี  

สองปีต่อมาหลินเกอเอ๋อร์ก็คลอดออกมา บดันีข้้าก็ล่วงเลยวัยส่ีสิบมาแล้ว แม้แต่ 

หลานสกัคนก็ยังไม่ได้อุม้"

เซวียหย่วนเอ่ยอย่างเกียจคร้าน "ง่ายดายย่ิงนัก พรุ่งน้ีข้าจะหาแม่นาง 

สองสามคนท่ีเตม็ใจคลอดบตุรให้กับบตุรชายคนรองของสกุลเซวยี ขงัพวกนาง 

กับเขาให้อยู่ด้วยกัน ไว้ตัง้ครรภ์เมือ่ไรค่อยออกมาจากห้อง"

"เจ้าก็มคีนทีช่อบพอแล้ว เหตใุดคนทีเ่จ้าชอบถึงไม่คลอดหลานให้ข้าเล่า" 

แม่ทพัอาวุโสเซวยีใบหน้าบึง้ตงึ ไม่พอใจอย่างย่ิง "หรือเจ้าลูกกระต่ายไม่ได้เร่ือง 

อย่างเจ้า จนป่านนีก็้ยังท�าให้นางตกลงปลงใจกับเจ้าไม่ได้อกี"

"คลอดไม่ได้" เซวยีหย่วนกล่าวไปตามตรง "และเป็นความจรงิท่ีอกีฝ่าย 

ไม่เคยตกลงปลงใจกับข้า"

เป็นไปได้ว่าจะไม่มวีนัตกลงแต่งงานกับเขาตลอดไป สกุลเซวียเองก็น่าจะ...

เลีย้งฝ่าบาทไม่ไหว

แม่ทพัอาวุโสเซวยีสหีน้าล�า้ลกึ "ในเมือ่นางไม่ยอมแต่งกับเจ้า เจ้าก็เลิกคิด 
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ได้แล้ว! ไว้ข้าจะให้มารดาเจ้าจดัการเรือ่งงานแต่งงานของเจ้าทนัท"ี

เซวียหย่วนสีหน้าเฉยเมย "แม่ทัพเซวีย ของข้าไม่แข็ง"

แม่ทัพอาวุโสเซวียข่มเพลิงโทสะไม่ไหวอีกต่อไป ระเบิดค�ารามออกมา  

"เจ้าไม่แข็ง แล้วตอนอยู่ชายแดนเจ้าซักกางเกงเป็นครึ่งเดือนมันคืออะไร!  

เซวียจิว่เหยา เจ้าช่างกล้านกั เพ่ือสตรทีีไ่ม่ชอบเจ้าท้ังยังให้ก�าเนิดทายาทให้เจ้า 

ไม่ได้ เจ้ายังกล้ากล่าวค�าประเภทนีอ้อกมาได้"

เสียงค�ารามนีท้�าให้บ่าวรบัใช้ทีม่าต้อนรบัการกลบัมาของเจ้านายสะดุง้โหยง

ครัน้ฮหูยินเซวียเข้ามาก็ได้ยินประโยคนีพ้อด ีสหีน้าของนางแปรเปลีย่น 

ฉบัพลนั หลงัจากไล่บ่าวรบัใช้ไปแล้วก็ก้าวไปข้างหน้า "น่ีมนัเกิดอะไรขึน้"

"เจ้าดบูตุรชายตวัดขีองเจ้าเถิด" แม่ทพัอาวโุสเซวียโกรธจนมอืสัน่ "เพ่ือ 

สตรคีนหนึง่แล้ว กล้าพูดเรือ่งเหลวไหลเช่นน้ีออกมาได้!"

ฮูหยินเซวียตกตะลึง จากนั้นก็มองเซวียหย่วน

เซวียหย่วนยิ้มกว้าง "ท่านพ่อ ใครบอกท่านว่าเป็นสตรีเล่า"

แม่ทัพอาวุโสเซวียนิ่งงัน

เซวียหย่วนยืดเหยียดร่างกายพลางคิดว่าอีกสักครู่จะมีกฎตระกูลข้อใด 

ที่สามารถปกป้องเขาได้บ้าง "คนที่ข้าชอบพอเป็นบุรุษ แน่นอนว่าไม่สามารถ 

มหีลานให้ท่านได้ ข้าเห็นว่าคุณชายรองเซวียก็ไม่เลว ท่านต้องการหลานไม่ใช่หรอื  

ให้คณุชายรองเซวียมสีกัแปดถึงสบิคน ท่านเลีย้งได้แน่นอน"

แม่ทัพอาวุโสเซวียมองเขาอย่างล�้าลึก กดเสียงต�่าว่า "เจ้าพูดอีกทีซิ"

การแสดงออกของแม่ทพัอาวุโสเช่นนีต่้างหากถึงจะเรยีกว่าบนัดาลโทสะ

อย่างแท้จริง

ฮูหยินเซวียน�้าตาคลอเบ้า มองบุตรชายด้วยความเป็นห่วง

คราก่อนที่แม่ทัพอาวุโสเซวียโกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็ตีคุณชายรองเซวีย 

ปางตาย

เซวียหย่วนจุปากด้วยเสยีงหนึง่ เขาเอ่ยอย่างไม่ช้าไม่เรว็ว่า "ท่านแม่ทัพเซวีย  

ข้าจะพูดเป็นครัง้สดุท้าย ท่านจงฟังให้ด"ี

เขาเหลอืบตาขึน้ "บรุษุท่ีข้าชอบ จะต้องเป็นเขาเท่านัน้ คนอืน่นอกเหนือ
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จากเขา ข้าก็ไม่แขง็"

วันต่อมาเซวียหย่วนไม่ได้เข้าวัง

กู้หยวนไป๋คาดเดาในใจอยู่แล้ว ทว่าบางคราวทีเ่รยีกหาคนก็ยังเรยีกออกมา

โดยไม่รูต้วั "เซวียหย่วน"

ในเวลากลางวัน เถียนฝเูซงิปรนนิบตัฮ่ิองเต้เข้านอน เขาต้องการจะกล่าว 

อะไรบางอย่างทว่ากลับหยุดอยู่เนิ่นนาน ในท่ีสุดก็เอ่ยเสียงเบาว่า "ฝ่าบาท  

หลายคืนก่อนตอนท่ีกระหม่อมส่งหมอหลวงจากไปก็พบกับใต้เท้าเซวีย 

ระหว่างทางกลบั กระหม่อมอยู่ในมมุหน่ึงได้ยินใต้เท้าเซวยีกล่าวอะไรบางอย่างกับ

เหล่าหมอหลวง"

กู้หยวนไป๋หลับตาลง ลมหายใจยืดยาว "หืม?"

"ใต้เท้าเซวยีถามหมอหลวง" เถียนฝเูซงิเค้นเสยีงลอดไรฟันอย่างยากล�าบาก 

"ว่าพระองค์สามารถถูกปรนนิบตัยิามค�า่คนืได้หรอืไม่"

เดิมทีเขานึกว่าฮ่องเต้อาจจะขมวดพระขนงหรือกริ้ว ทว่าฮ่องเต้กลับ 

แย้มมมุพระโอษฐ์อย่างคาดไม่ถึง แล้วตรสัถาม "หมอหลวงว่าอย่างไร"

เถยีนฝเูซงิส�าลกั ตอบอย่างว่าง่าย "หมอหลวงกล่าวว่าคร่ึงเดือนต่อจากน้ี 

ก็ท�าเรือ่งเช่นน้ันได้พ่ะย่ะค่ะ"

"ครึ่งเดือนหรือ" กู้หยวนไป๋พ่นเสียงหัวเราะเย็นชา "เจิ้นจดจ�าไว้แล้ว"

เถียนฝูเซิงแสดงสีหน้าแปลกประหลาด "ใต้เท้าเซวียก็กล่าวเช่นนี้"

เหตุใดฝ่าบาทถึงมีพระทัยตรงกับใต้เท้าเซวียได้

กู้หยวนไป๋หลุดหัวเราะ

เขาเข้านอนด้วยอารมณ์ปรดีาเช่นนี ้ ครัน้ตืน่ขึน้เถียนฝเูซงิกลบับอกเขาว่า 

คนท่ีซ่อนตวัอยู่ในจวนสกุลเซวียมารายงานว่าเมือ่คนืเซวียหย่วนถูกแม่ทพัอาวโุส

ลงโทษด้วยกฎตระกูล และถูกกักขังในโถงบรรพบรุษุด้วยอาการบาดเจบ็ทัง้คืน

ทนัทท่ีีเถียนฝเูซงิกล่าวเช่นนี ้ กู้หยวนไป๋ก็มสีหีน้าเย็นชา สหีน้าของเขาน้ัน 

น่าเกลยีดย่ิง แววตาล�า้ลกึ เถียนฝเูซิงตวัสัน่งนังก "ฝ่าบาท?"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3OWS8Mi

https://bit.ly/3OWS8Mi

