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เรื่องราวการหลีกหนีความตายของมู่ฟางเหอด�าเนินมาถึงเล่มที่สามซึ่งเป็น 

เล่มสดุท้ายกันแล้วค่ะ โดยในเล่มน้ีมูฟ่างเหอและคนอืน่ๆ ได้เดนิหน้าท�าลายแผนการ

ของเจนิหลิง่เผงิ ช่วยสองแคว้นให้รอดพ้นหายนะและเลีย่งให้ตนเองไม่ต้องพบเจอกับ

ความตายได้ส�าเรจ็ ทกุอย่างเริม่เข้าทีเ่ข้าทาง ในทีส่ดุคนชัว่ร้ายก็พ่ายแพ้และต้องชดใช้กรรม 

ที่ก่อไว้ ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่น่าห่วงอีกแล้ว

เมือ่ทุกอย่างราบรืน่นิรชัในร่างมูฟ่างเหอมคีวามสขุย่ิง พลอยให้มูฟ่างเหอคนเก่า

อิ่มเอมใจไปด้วย ทว่าความวุ่นวายกลับไม่จบลงเพียงเท่าน้ี เมื่อวิญญาณมู่ฟางเหอ 

ทีห่มดห่วงก็มเีส้นทางท่ีต้องเดนิ และเส้นทางน้ันอาจท�าให้เขาท้ังคูต้่องแยกจากกันไป

ตลอดกาล นอกจากน้ียังมีความลับเรื่องชาติก�าเนิดอันน่าตื่นตะลึงของคนรักอย่าง 

หวงเสวียนหลินที่ก�าลังจะถูกเปิดเผย...

อุตส่าห์หลีกหนีความตายมาได้ แต่พวกเขาจะหลีกหนีโชคชะตาท่ีเล่นตลกน้ี 

ได้อย่างไร ร่วมก้าวไปสูบ่ทสรปุของเรือ่งราวทัง้หมดกับพวกเขาได้เพียงพลิกหน้ากระดาษ 

ถัดไป ซึ่งน่าประทับใจจนถึงจบตอนพิเศษเลยทีเดียวค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ ฝูหลงอี้  ฮ่องเต้แห่งแคว้นเยว่ บิดาของฝูจิ้นเค่อและเป็นบิดา

บุญธรรมของหวงเสวียนหลิน ปกครองบ้านเมืองอย่าง

มีคุณธรรม เป็นคนอารมณ์ดีและรักครอบครัว

✱ ไป๋หลัน  ฮองเฮาแห่งแคว้นเยว่ มารดาแท้ๆ ของฝูจิ้นเค่อและ

เป็นมารดาบุญธรรมของหวงเสวียนหลิน เป็นสตรีท่ี

ฉลาด สายตากว้างไกล ไม่สนเรือ่งการแก่งแย่งชงิดีของ

เหล่าสนม

✱ หลี่ชางกวาน  บิดาของหลี่ชิงฮวา แม่ทัพประจิมแห่งแคว้นหยาง  

เป็นขุนนางมากความสามารถ เชี่ยวชาญการสู ้รบ  

ด้วยนิสัยตรงไปตรงมาท�าให้ไม่เป็นที่โปรดปรานของ

ฮ่องเต้เท่าไรนัก 

✱ จิ้งหนานเหอ  บิดาของจ้ิงเหมยลี่  แม่ทัพบูรพาแห่งแคว้นหยาง  

สร้างความชอบท�าให้เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ เป็น

คู่แข่งของหลี่ชางกวาน มีนิสัยเจ้าเล่ห์กลิ้งกลอก

✱ เจินปิ่งหรง  ฮ่องเต้แห่งแคว้นหยาง บิดาของเจินหล่ิงเฟยและ 

เจนิหลิง่เผงิ ปกครองบ้านเมอืงโดยมไีทเฮาเป็นผูช้ีแ้นะ

อยู่เบือ้งหลงั ชอบสิง่หรหูราอลงัการ และมกัใช้เงนิทอง

อย่างฟุ่มเฟือย

แนะนำ�ตัวละคร



เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง

การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ

ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ขอเถิด...ค่อยเกี้ยวกันทีหลังได้หรือไม่

มู่ฟางเหอน่ังห้อยขาบนก่ิงไม้ใหญ่ เพ่งมองชายหนุ่มท่ีเอาดาบจี้คอ

คนร้าย เล่นหูเล่นตาพ่นค�าหวานกับเดก็สาว กว่าหานเจีย้นจะถูกมดัมอืมดัเท้า

และถูกปิดปากด้วยก้อนหิมะท้ังก้อน บั้นท้ายมู่ฟางเหอก็เริ่มเปียกแฉะ เขา 

นั่งทับหิมะนานจนหนาวถึงกระดูก

ขอบคณุสวรรค์ท่ีชายผูนี้ม้าทนัเวลา ไม่อยากนกึถึงกรณท่ีีแผนผดิพลาด 

เขาพลาดท่าให้คนร้ายคนใดคนหนึ่ง แล้วถูกปาดคอท้ิงเพราะไม่มีผลอะไร 

กับการลักพาตัวไทเฮาและหานเจี้ยนก็หาได้สนใจฐานะเขามากนัก

ได้ยินเสียงไทเฮาถามชายผู้น้ันว่ามาที่นี่ได้อย่างไร เหตุใดจึงตามหา 

ร่องรอยพวกนางเจอ โดยอศัวินขีม้่าขาวกระแทกส้นเท้าลงกลางหลงัหานเจีย้น  

ก่อนจะส่งยิ้มตอบค�าถามไทเฮา

มูฟ่างเหอรูค้�าตอบโดยไม่ต้องเงีย่หฟัูง ประการแรก...ชายผูน้ีม้ทัีกษะอนั

น่าท่ึง ตามรอยได้ยอดเย่ียม ผ่านการฝึกฝนมาตั้งแต่เยาว์วัยจนช�านิช�านาญ 

สามารถข่มขวัญศตัรตูรงหน้าได้อย่างง่ายดาย แค่แกะรอยตามพวกเขามาถึงท่ีน่ี 

และก�าจัดคนของหานเจี้ยนจนราบคาบถือว่าเล็กน้อยส�าหรับคนผู้นี้

ประการทีส่อง ตลอดหลายวันทีผ่่านมา นบัตัง้แต่เล่นละครตบตาคนท้ังวัง 

ชายผู้น้ีก็อยู่กับพวกเขามาตลอด แอบส่งข่าวและสิ่งของยามจ�าเป็น คอย 

สอดส่องดแูลความปลอดภัยรอบกาย คาดว่าตอนเกิดเหตุบกุรกุต�าหนักไทเฮา 

63
หลักฐานเท็จจริงกับการหลบหนี
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ชายผู้นี้ก็ตามร่องรอยพวกเขาไปถึงสถานที่หลบภัย

ระยะเวลาอาจคลาดเคลือ่นไปบ้าง พวกเขาถูกหานเจีย้นจบัตวัได้ส�าเรจ็ 

แต่ท้ายท่ีสุดผู้ช่วยเหลือก็ตามมาทัน และทันเห็นฉากต่อสู้ของมู่ฟางเหอกับ

คนร้าย นอกจากสีหน้าชื่นชมแล้ว มู่ฟางเหอยังไม่โดนอีกฝ่ายดุเหมือนทุกที

ในทีส่ดุอศัวนิข่ีม้าขาวก็หนัมาสนใจเขา อ้าแขนรอรบัอยู่ด้านล่าง มูฟ่างเหอ 

กะต�าแหน่งเพ่ือจะกระโดดลงสูอ้่อมแขนอกีฝ่าย ทว่าเสยีงกีบเท้าม้าท่ีมุง่ตรงมา 

เรียกความสนใจคนท้ังหมดในพริบตา หลี่ชิงฮวายกดาบข้ึนปกป้องไทเฮา  

ชายหนุ่มก็เอื้อมมือจับดาบที่เอวเพื่อเตรียมพร้อม

"ฮี่!"

"นัน่มนั..." มูฟ่างเหอขย้ีตา เพ่งมองอาชาศกึสดี�าท่ีควบใกล้เข้ามา "เสีย่วเฟย!"

เสียงร้องเล็กๆ แสนดีใจของเขาดังถึงหูใครบางคน นัยน์ตาสีด�าหลัง

หน้ากากสเีงนิเหลอืบมองทีม่าของเสยีง ก็เห็นเงาใครคนหนึง่ท่ีถวิลหาบนต้นไม้ 

ร่างบอบบางของพระชายาตัวน้อยโบกไม้โบกมือทักทาย

"พบไทเฮาแล้ว!" ทหารร้องบอก คนที่เหลือต่างร้องยินดีกึกก้อง

หวงเสวียนหลนิลงจากหลงัม้า ก้าวมายืนใต้ต้นไม้ทีเ่ดก็หนุม่อยู่ ผลกัไส

ชายในเครื่องแบบให้พ้นทาง แล้วเป็นคนกางแขนรอรับมู่ฟางเหอแทน

"ใครพาเจ้าขึ้นไปบนนั้น"

"คนข้างๆ ท่าน" มูฟ่างเหอย้ิมเผล่ กระโดดเข้าสูอ้่อมแขนคนรกั แขนของ

หวงเสวียนหลินทรงพลังมาก สามารถรับน�้าหนักมู่ฟางเหอได้อย่างง่ายดาย

"คนข้างๆ ข้า..." หวงเสวียนหลินเหล่มองคนข้างๆ แววตาแฝงค�าพูด

มากมายจนคนถูกมองรู้สึกได้

ก่อนหวงเสวียนหลินจะกล่าวขอบคุณและแอบต�าหนิ อัศวินขี่ม้าขาว 

ของมู ่ฟางเหอก็เร้นกายหายไปในเงามืดใต้ต้นไม้ หลบซ่อนจากสายตา 

กองก�าลังทหารเบื้องหลัง

"เขาท�าเพ่ือความปลอดภัยของข้า ท่านอย่าเคืองเขาเลย" มู่ฟางเหอ 

ออกหน้ารับแทนคนผู้นั้น เอนศีรษะอิงซบพลางออดอ้อนชายหนุ่ม

ใช่...เขาไม่ควรต�าหนิวิธีการของผู้มีพระคุณ หวงเสวียนหลินเลิกสนใจ
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บุรุษผู้คิดจะมาก็มา คิดจะไปก็ไป ก่อนอุ้มเด็กหนุ่มด้วยแขนข้างเดียว เดินมา

หยุดพิจารณาหานเจี้ยนที่ท้ังตัวถูกมัดด้วยเชือกเหมือนเน้ือชิ้นใหญ่ท่ีก�าลังจะ

ถูกน�าไปเสียบไม้ย่างไฟ

"ไทเฮาเพคะ เสด็จกลับข้ึนรถม้าก่อนเถอะเพคะ" หลี่ชิงฮวาประคอง 

หญิงชรา ทหารสองสามนายจัดการคุมม้าที่ลากรถ พวกเขาจะใช้มันพาไทเฮา

กลับเมืองหลวง ด้วยอย่างไรรถม้าก็กันลมหนาวได้ดีกว่านั่งบนหลังม้า

ทหารจ�านวนหน่ึงแยกไปจดัการศพคนร้ายในป่า ส�ารวจข้าวของท่ีพวกมนั 

พกตดิตวั เพ่ือหาหลกัฐานจ�าเป็นทีจ่ะน�าไปใช้ประกอบการไต่สวนในภายหลงั 

"ใครอยู่เบ้ืองหลังเจ้า" ประโยคแรกก็เข้าเรื่องทันควัน หวงเสวียนหลิน 

ไม่คิดเสียเวลานานกว่านี้

หานเจีย้นพ่นหิมะออกมา ลิน้ด้านชาแทบขยับไม่ได้ ความเย็นท่ีฟันและ

เหงือกลามไปทั่วท�าให้สั่นไปทั้งตัว "ขะ...ข้าไม่พูดอะไรทั้งนั้น!"

"เจินหลิ่งเผิง"

หานเจี้ยนชะงัก "ว่าอย่างไรนะ"

"เจินหลิ่งเผิงจ้างเจ้าให้ลักพาตัวไทเฮา พาพระองค์ไปแคว้นเยว่ ให้เป็น

ตัวประกันจนกว่าคนของฮ่องเต้จะไปถึง แล้วค่อยลงมือปลงพระชนม์ไทเฮา 

ต่อหน้าพวกเขา ข้าพูดถูกต้องหรือไม่"

หานเจี้ยนตกตะลึง ชายผู้นี้รู้แผนการพวกเขาได้อย่างไร?! รู้กระท่ังว่า

ใครอยู่เบื้องหลังเรื่องท้ังหมด ไม่มีทางที่แผนจะรั่วไหล ต้องมีหนอนบ่อนไส ้

ในกลุ่ม หรือไม่เจินหลิ่งเผิงก็เก็บความลับไม่อยู่ หานเจี้ยนท�างานพวกน้ีมา

หลายปี เขาไม่เคยผดิพลาดสกัครัง้ ฉะนัน้ความผดิจงึควรตกไปอยูท่ีเ่จนิหลิง่เผงิ!

"เจ้าต้องสารภาพทั้งหมดต่อพระพักตร์ฮ่องเต้ พาตัวไป"

"ไม่! อย่าคิดว่าบังคับข้าได้ ข้าจะไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว"

หลี่ชิงฮวาเลิกคิ้ว "โอ้ เราจะได้รู้กัน รอให้เจ้าเห็นวิธีทรมานคนของเรา

ก่อนเถิด"

"โชคดีนะ" มู่ฟางเหอว่า ส่งยิ้มให้ก�าลังใจหานเจี้ยนที่หน้าซีดเผือด

จัดการศพใช้เวลาไม่นาน พวกเขาพร้อมเดินทางกลับเมืองหลวงแล้ว  
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มู่ฟางเหอคล้องแขนกอดรอบคอ ตัวลอยหวือไปมาตามการเคลื่อนไหวของ 

คนอุม้ ก่อนสงัเกตเหน็ก้อนขนสดี�าบนหวัเสีย่วเฟย ดวงตาสอี�าพันเปล่งประกาย  

สื่อความรู้สึกปีติยินดีเมื่อพบเด็กหนุ่ม

"เมี้ยว!"

"เสี่ยวมี่? เจ้าก็มาด้วยหรือ"

เจ้าก้อนขนกระโดดมาหาเขา "เมี้ยว"

"มนัเป็นห่วงเจ้า" หวงเสวียนหลนิอุม้ท้ังคนทัง้แมวขึน้หลงัม้า ก่อนเหว่ียงตวั 

ซ้อนด้านหลัง "เมื่อกลับไปแล้วข้าจะให้หมอตรวจอาการพวกเจ้าทั้งคู่"

"ข้าไม่ได้บาดเจ็บเสียหน่อย ข้าจัดการคนร้ายได้ด้วย!" มู่ฟางเหอเริ่ม 

เล่าวีรกรรมตนเอง โอ้อวดความสามารถที่ซุกซ่อนของตน

ตลอดการเดินทางกลับเมืองหลวง หานเจี้ยนผู้น่าสงสารโดนมัดกับม้า 

ยามม้าว่ิงผ่านสิ่งใด ร่างกายเขาก็ครูดไปกับสิ่งนั้นจนเป็นแผลเหวอะหวะ  

ร้องโอดครวญน่าเวทนา แต่หาได้รบัความสนใจจากใคร ผูก้ระท�าผิดใหญ่หลวง

สมควรได้รับโทษทัณฑ์แล้ว

"มีอีกกลุ่มรั้งรออยู่ในที่กบดานอีกแห่ง องค์ชายสามมุ่งหน้าไปทางน้ัน  

เราอาจได้ตัวคนมาเพิ่ม ล�าพังแค่หานเจี้ยนคงไม่ยอมปริปากแน่"

"ต่อให้เขาปรปิากพูดจรงิๆ แต่เจนิหลิง่เผงิจะยอมรบัง่ายๆ หรอื เขาเจ้าเล่ห์ 

กว่าที่เราคิดอีก" มู่ฟางเหอถาม "เว้นเสียแต่ว่าจะมีจดหมายว่าจ้างที่ลงนาม 

โดยเขา"

"จดหมายว่าจ้างจะไม่ลงนามจริงของผู้จ้าง ปกติมักจะใช้นามแฝง"  

หวงเสวียนหลินจุมพิตขมับเขา เอ่ยกระซิบข้างหู "ในอกเสื้อมีจดหมาย เจ้า 

ล้วงออกมาดูสิ"

"กินเต้าหู้ข้าอีกแล้ว" เขาต่อว่าแต่ก็ล้วงมือไปในอกเสื้อ น�าจดหมายท่ี 

พับครึ่งออกมากางอ่าน "จดหมายน่ีของใคร หานเจ้ียนไม่มีทางพกมันติดตัว

ด้วยแน่ หากถูกจับได้มันจะเป็นหลักฐานชั้นดี"

"ของเจินหลิ่งเผิง"

"พบมันที่ใด"
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"ข้าเข้าไปส�ารวจห้องเขาเล็กน้อยในช่วงที่มีการไต่สวนของสกุลจิ้ง  

ใต้เตียงเขามีช่องลับ ในนั้นมีของเล่นมากมายทีเดียว"

"ไม่มีใครเห็นท่านหรือ" อย่างองครักษ์หรือทหารในสังกัดเจินหลิ่งเผิง  

ของส�าคัญเก็บในต�าหนัก แต่คนกลับเข้าออกง่ายเพียงนี้ ทหารคงมีฝีมืออ่อน

เกินไปกระมัง

"พระสวามีเจ้าเก่ง ใครคนใดจะสังเกตเห็น"

"..."

อวดตนเองไม่พอ ยังยกยอสถานะพระสวามีอย่างหน้าไม่อาย เกรงใจ

ทหารนายอืน่ทีข่ีม้่าตามหลงัหน่อยเถิด คนพวกนัน้แสร้งท�าหูหนวกจนหจูะหนวก 

จริงๆ อยู่แล้ว

"ท่านหยิบมันมาด้วย แล้วเราจะจับเขาอย่างไร เจินหล่ิงเผิงชอบ 

โยนความผิดให้คนไปทั่ว ถ้าเราเอาจดหมายนี้ยื่นต่อฮ่องเต้ เขาต้องอ้างว่าเรา

ปลอมมันขึ้นมาเองแน่"

"เราจะน�าจดหมายฉบบันีก้ราบทลูฮ่องเต้ พระองค์ทรงประสงค์สิง่ยืนยัน

ความผิดของโอรส ทันทีที่หานเจี้ยนสารภาพและเอ่ยถึงจดหมาย เจินหลิ่งเผิง

ต้องหาทางท�าลายมันแน่ เราจะจับเขาในจังหวะนั้น"

มู่ฟางเหอคิดตาม "เขาจะท�าลายมันอย่างไร ในเมื่อจดหมายอยู่ที่ท่าน"

"จดหมายปลอม" ชายหนุ่มตอบ "ข้าสลับจดหมายฉบับปลอมแทน 

ฉบับจริงในช่องลับ เขาจะรีบไปท�าลายมันโดยไม่ทันตรวจสอบให้ละเอียด"

"จากนั้นเราก็จับเขา?"

หวงเสวียนหลินย้ิม ให้รางวัลคนเก่งด้วยจูบหนักๆ ท่ีแก้ม "สมกับเป็น 

พระชายาข้า"

มูฟ่างเหอยืดอกรบัค�าชม ก่อนเอนหลงัพิงอกอกีฝ่าย งบีพักสายตาชัว่ครู่ 

คืนน้ีใช้พลังงานไปมาก ระหว่างน้ีเขาควรพักผ่อนเก็บแรงไว้สู้กับเจินหลิ่งเผิง

ในภายภาคหน้า

เจินหลิ่งเผิงรับมือยากเพียงใด...อาจไม่ยาก แค่ติดจะน่าร�าคาญ 
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สักหน่อย

โถงไต่สวนถูกกลับมาใช้งานอีกครั้งหลังจบคดีสกุลจิ้ง เจินหล่ิงเฟย 

กลับมาสมทบทันการณ์ เขาไม่รอช้าเปิดประเด็นคดีลักพาตัวไทเฮา น�าตัว

คนร้ายที่ตนพบเจอยังแหล่งกบดานเข้ามา รวมถึงหานเจี้ยนที่หวงเสวียนหลิน

พากลับมาเมื่อรุ่งสาง

หานเจี้ยนผา่นการสอบปากค�าในคุกใตด้นิของจวนเจินหลิง่เฟยมาแลว้ 

สภาพเขาห่างไกลจากชายฉกรรจ์ทีเ่คยมัน่ใจและยึดมัน่ในฝีมอืความสามารถ

ตนเอง บัดนี้กลายเป็นเพียงชายฉกรรจ์ที่พูดจาติดอ่าง เน้ือหนังบอบช�า้และ

บาดเจ็บ หวงเสวียนหลินเมตตาไว้ชีวิต เพ่ือส่งนักโทษมาสารภาพผิดต่อ 

พระพักตร์ฮ่องเต้

หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลเบื้องหน้าตกมาอยู่ที่องค์ชายสาม ผู้ช่วยจ�าเป็น

อย่างแม่ทัพหลี่คอยเสริมข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตกหล่น คร่ึงแรกของการไต่สวนคือ

กลุ่มโจรลักพาตัว หานเจี้ยนยังมีสติส�าหรับบ่ายเบ่ียงข้อกล่าวหา กระทั่ง 

เจินหลิ่งเฟยเอ่ยชื่อเจินหลิ่งเผิง สติอันน้อยนิดก็แตกกระเจิง

"เขา! เป็นเขาพ่ะย่ะค่ะฮ่องเต้ เขาคอืผูว่้าจ้างกระหม่อมให้ลกัพาตวัไทเฮา  

เขาต้องการให้ไทเฮาสิ้นพระชนม์ที่แคว้นเยว่ เพ่ือใส่ร้ายคนฝั่งน้ันจนท�าให ้

เกิดสงคราม!" หานเจี้ยนมือสั่น ชี้หน้าเจ้าของนามอย่างหวาดกลัว

เขาหาได้หวาดกลวัเจนิหลิง่เผงิ...หากแต่เป็นใครคนหนึง่ทีไ่ร้ตวัตนในโถง 

แห่งนี้

เขาหวาดกลัวบุรุษสวมหน้ากากที่เจอในคุกใต้ดิน วิธีท่ีอีกฝ่ายทรมาน 

เค้นความจรงิยังท�าให้เจบ็ปวดและตามหลอกหลอน ทิง้ร่องรอยเน่าเฟะด�ามดื

ไว้ในภาพความทรงจ�า อารมณ์หวาดกลัวอย่างไร้ที่สิ้นสุดตกตะกอนอยู่ใน 

ก้นบึง้หวัใจ เพียงใช้ไม้กวนเบาๆ ตะกอนสดี�าก็กระจายฟุ้ง ไม่เหลอืพ้ืนทีส่ว่างใด 

เยียวยาสภาวะจิตใจ

นามของเจินหลิ่งเผิงเสมือนก่ิงไม้ มันกวนตะกอนตรงก้นสระ ท�าให้ 

สระน�้าขุ ่นมัวสกปรก และผู ้ที่ถือก่ิงไม้ก็คือเจินหลิ่งเฟยซึ่งรับไม้ต่อจาก 

หวงเสวียนหลินที่ปรากฏตัว ณ ที่นี้ไม่ได้
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สหีน้าเจนิหลิง่เผงิน่าเกลยีด ทุบแท่นไม้ตรงหน้าอย่างโกรธเคอืง "บ้าไปแล้ว 

หรือไร?! ข้าจะท�าเรื่องโหดร้ายเช่นน้ันกับไทเฮาไปไย อย่าริอ่านปรักปร�าข้า  

เจ้ามันแค่โจรต�่าช้าเลวทราม! กล่าวหาส่งเดชไร้ข้อเท็จจริง!"

แม้หานเจีย้นจะสารภาพทุกอย่าง เปิดโปงเจนิหลิง่เผงิต่อหน้าคนทัง้โถง

ไต่สวน และแสดงความสัตย์จริงในน�้าเสียงและนัยน์ตาแดงก�่า แต่ก็ชักจูง 

ให้คนเชือ่ยาก พวกเขาต่างคดิข้องใจกังขา เชือ้พระวงศ์ท่ีเตบิโตในวังตัง้แต่เดก็

จะส่งคนไปลักพาตัวแล้วปลงพระชนม์ไทเฮาด้วยเหตุใด สาเหตุเล่า

"หานเจี้ยนมีจดหมายว่าจ้างฉบับส�าเนา ผู้ว่าจ้างย่อมมีอีกฉบับเก็บไว้ 

หากเจ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็ให้เราตรวจค้นต�าหนักเจ้าสิ"

"ไยต้องตรวจค้นต�าหนักข้า ท่านมีสิทธิ์อะไร"

เจนิหลิง่เฟยขยับย้ิม "เจ้าไม่สะดวกใจหรอื มอีะไรอยู่ในต�าหนกัเจ้าหรอืไร"

ค�าพูดเขาเหมือนค้อนเหล็กทุบลงกลางศีรษะอีกฝ่าย ตอกย�้าสถานะ 

เป็นรองท่ีต่อรองไม่ได้ ฮ่องเต้เห็นพ้องในวิธีการ อนุญาตให้ตรวจค้นต�าหนัก 

ทุกแห่งในวังหลวง

"ฝ่าบาท?!" เจินหลิ่งเผิงฝืนใจ เขาไม่ยอมรับเรื่องนี้

"เจ้ากลวัอะไร" พระองค์ปรายตามอง ฉกุคดิถึงข้อสนันิษฐานท่ีเจนิหลิง่เฟย 

เคยบอกก่อนหน้านี ้"กลวัเราเจอของน่าสงสยัอย่างยาพิษกับจดหมายจ้างวานฆ่า 

หรือ"

"มะ...มิใช่พ่ะย่ะค่ะ"

"เช่นน้ันก็ยินยอมเสีย ถ้าเจ้าไม่เก่ียวข้องใดๆ ก็แค่ปล่อยให้หล่ิงเฟย 

ท�าหน้าที่ที่เหลือ"

มอืสองข้างก�าแน่น ทนฟังค�าพูดโน้มน้าวของพ่ีชายร่วมสายเลือด คิดจะ

หาหลักฐานยืนยันความผิดบาปจากเขา? อย่าฝันว่าจะหาพบ!

รอยย้ิมมุมปากฉายบนใบหน้าเพียงชั่ววูบ ก่อนกลับมาเรียบเฉยปกติ  

น�ากลุ่มคนขององค์ชายสามร้ือค้นข้าวของในต�าหนัก ทุกซอกทุกหลืบไม่ม ี

สิ่งผิดปกติ ช่องลับใต้เตียงเก็บของกระจุกกระจิกไร้ประโยชน์ ไม่มียาพิษ ไม่มี

จดหมาย ไม่มีของผิดกฎหมายที่จะใช้สืบสาวถึงเขา
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"ท่านระแวงเกินไป หลงเชื่อลมปากหานเจี้ยน เขามันโจรจนตรอก"

เจินหลิ่งเฟยไม่ฟังเขา ก้มลงตรวจสอบใต้เตียงอีกครั้ง หลังจากเงียบไป

ชั่วอึดใจชายหนุ่มก็ดึงบางอย่างออกมา จดหมายพับครึ่งในมืออีกฝ่ายพานให้

ชีพจรเจินหลิ่งเผิงหยุดเต้น

เป็นไปไม่ได้...

"จดหมายจ้างวาน" เจนิหลิง่เฟยชแูผ่นกระดาษในมอื "เจ้าจะอธิบายเรือ่งน้ี 

อย่างไร"

"ไม่ใช่ของข้า!" จดหมายนัน่เขาเผาทิง้ต้ังแต่คืนก่อเหต ุเผือ่กรณีหานเจีย้น 

ท�าพลาดก็จะได้ไม่เหลือหลักฐานแสดงตน เขาเผามันด้วยมือตนเอง มองมัน

ไหม้เป็นจุณต่อหน้าต่อตา

แล้วเหตุใดมันจึงอยู่ที่นี่?!

"ของปลอม! ท่านเอาของปลอมมาใส่ร้ายข้าใช่หรือไม่"

เจนิหลิง่เฟยไม่เผยสหีน้าอืน่นอกจากความว่างเปล่า ส่งจดหมายให้ขันที

ประจ�าพระองค์ของฮ่องเต้ซึ่งตามมาดูการตรวจค้นต�าหนักอย่างใกล้ชิด ขันที 

รู้หน้าที่ รีบน�าจดหมายกลับไปรายงานฮ่องเต้และคณะขุนนาง

"ท่านสร้างหลักฐานปลอมเอาผิดข้าไม่ได้ ข้าคือผู้บริสุทธิ์!" เจินหลิ่งเผิง

ยังมั่นใจว่าจดหมายน่ันเป็นของปลอม "เราจะได้เห็นดีกัน ข้าจะทูลฮ่องเต้ว่า

ท่านโป้ปดหลอกลวง"

ความมั่นใจก่อตัวอย่างรวดเร็ว ก่อนจะพังทลายอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

เมื่อตราประทับของผู้รับจ้างเป็นของจริง เน้ือหาที่ระบุในสัญญาเก่ียวข้องกับ

การลกัพาตวั ส่งคนข้ามชายแดน และสงัหารเป้าหมาย ลายมอืลงนามสัญญา

ว่าจ้างมีน�้าหนักเส้นตัวอักษรคล้ายคลึงกับของเจินหลิ่งเผิง

หานเจี้ยนแสดงหลักฐานอีกชิ้นคือของมีค่าที่จ่ายมัดจ�า หน่ึงในนั้น 

มีก�าไลฝังมุกที่ฮ่องเต้เคยพระราชทานแก่องค์ชายสี่เมื่อครั้งเยาว์วัย ด้านใน 

สลกัตราสญัลกัษณ์เลก็ๆ ซึง่เป็นตราประจ�าตวัช่างท�าเครือ่งประดบั ช่างเก่าแก่

ทีร่บัใช้ราชวงศ์มาหลายสบิปี โจรกระจอกอย่างหานเจีย้นไม่มทีางซือ้มนัมาได้
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ก�าไลฝังมกุเป็นของขวัญท่ีองค์ชายองค์หญิงล้วนมใีนครอบครอง ถ้าใคร

ท�าก�าไลหายย่อมตกเป็นผู้ต้องสงสัย ทว่าไม่มีใครท�าก�าไลหายสักคน พวกเขา

เก็บรักษาอย่างดี เพราะเป็นของขวัญชิ้นส�าคัญจากฮ่องเต้ผู้เป็นพระบิดา  

ใครเล่าไม่ประสงค์ความโปรดปราน แค่ก�าไลอันเดียวยังรักษาไม่ได้ ก็อย่า 

คิดถามหาความเชื่อใจจากพระองค์

ฮ่องเต้สั่งน�าตัวแม่ทัพจิ้งกลับมาสอบสวนเพ่ิมเติม โยนชิ้นเน้ือล่อสุนัข

หิวโหย อ้างว่าจะลดโทษแก่สกุลจิ้งถ้าให้ความร่วมมือ

"หลิ่งเผิงหนุนหลังเจ้าใช่หรือไม่"

ใบหน้าปูดบวมพยักหน้าช้าๆ "ชะ...ใช่พ่ะย่ะค่ะ"

"เจ้าว่าเขาให้เจ้าท�างานสกปรกหลายอย่าง หน่ึงในน้ันคือจ้างนักฆ่าไป

ลอบปลงพระชนม์กษัตริย์แคว้นเยว่?"

"พ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ลูบคาง "เจ้ายืนยันว่าเขาเป็นคนต้นคิดแผนท้ังหมด ก่อกบฏ 

เพื่อเริ่มสงครามระหว่างแคว้น?"

จิ้งหนานเหอไม่ปิดบัง เพ่ือลดโทษทัณฑ์ท่ีตนเผชิญในคุกหลวง จึงเล่า

เรื่องราวตั้งแต่เจินหลิ่งเผิงชักชวนตนร่วมแผน "องค์ชายสี่รวบรวมขุนนาง 

มาเป็นพวก จ้างคนโจมตีงานเลี้ยงกระชับมิตร เผาต�าหนักฮองเฮาแคว้นเยว่ 

ส่งนักฆ่าไปในเทศกาลล่าสัตว์เพ่ือปลงพระชนม์ฮ่องเต้และท�าร้ายเหล่า 

องค์ชายแคว้นเยว่ อีกทั้งยังวางยาไทเฮาเพ่ือโยนความผิดให้ฝ่ายตรงข้าม  

องค์ชายกระหายสงครามนองเลือดพ่ะย่ะค่ะ เขาไม่สนใจประชาชนหรือ 

ใครหน้าไหนทั้งนั้น"

"โกหก! ท่านโกหกแม่ทัพจิ้ง! ข้าไม่เคยกระหายสงคราม"

"ท่านกระหายมนัองค์ชาย" จิง้หนานเหอไม่หลงเหลือความเคารพย�าเกรง 

มีเพียงแววเหยียดหยาม โกรธแค้นท่ีอีกฝ่ายไม่ย่ืนมือมาช่วยเหลือตนและ

ครอบครัว "ท่านเกลียดชังราชวงศ์นี้ เกลียดชังทุกอย่างท่ีน่ี ต้องการให  ้

แคว้นหยางพินาศ สนองความใคร่อันแสนโสมมของท่านเอง!"

"หบุปาก! เจ้าเป็นแค่นกัโทษสถานหนัก มสีทิธ์ิอะไรกล่าวหาข้าเย่ียงน้ี?!" 
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ดวงตาเจินหลิ่งเผิงแดงก�่าจนน่าขนลุก เส้นเลือดบนใบหน้าปูดโปน "เสด็จพ่อ 

พ่ะย่ะค่ะ โปรดอย่าเชื่อถือค�าพูดคนชั่วผู้นี้ เขาก�าลังสร้างความแตกแยก"

"ไม่ต้องสอน ข้ารู้ว่าควรเชื่อหรือไม่เชื่อใจใคร" ฮ่องเต้เลิกสนใจโอรส

อันดับที่สี่ ร่างกายทนรับความเครียดสะสมไม่ไหว อยากจัดการเรื่องให้พ้นๆ 

"...หลิ่งเฟย"

"พ่ะย่ะค่ะ"

ดวงตาสีด�าแกมเทามองสบโอรสองค์โต "จัดการตามเห็นสมควร"

เขาค้อมศีรษะ "รับทราบพ่ะย่ะค่ะ"

"ไม่...ไม่! เสด็จพ่อ! ท�าเช่นนี้กับข้าไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะ!"

เจินหลิ่งเฟยยกมือเรียกผู้คุ้มกัน "พาตัวเขาไป"

ทหารสองนายเข้ารวบตัวเจินหลิ่งเผิง สวมโซ่ตรวน แล้วคุมตัวไปยัง 

คุกหลวง เมนิเสยีงร้องสาปแช่ง พวกเขาเกรงฮ่องเต้จะโมโหจงึรบีพาองค์ชายกบฏ 

ไปให้พ้นสายพระเนตรพระองค์

คดมีากมายทีเ่กิดข้ึนคล้ายจะสิน้สดุ ผูค้นหวังให้มนัสงบสขุเสยีที ทว่า...

เช้าวันรุง่ขึน้เจนิหลิง่เฟยพบว่ากรงขังเปิดอ้า นักโทษทีค่วรรอรบัการลงทณัฑ์ 

หายตวัไป เจนิหลิง่เผงิเหมอืนคนจนตรอก หลบหนีปัญหาท่ีสร้างไว้หายเข้ากลบีเมฆ  

แม่ทัพหลี่ส่งก�าลังคนออกค้นหาทั่วเมืองหลวงก็ไร้วี่แวว

การประชุมเฉพาะกิจจัดขึ้นที่จวนองค์ชายสาม หวงเสวียนหลินเข้าร่วม

หารอื หลายคนคุน้ชนิกับตวัตนของชายหนุ่ม เพราะท�างานร่วมกันหลายคราจงึ 

เริ่มเข้าใจนิสัยมากขึ้น ไม่มีแววอึดอัดดั่งเช่นตอนแรก อีกทั้งยังให้การต้อนรับ

เด็กหนุ่มชาวบ้านกับบุตรสาวแม่ทัพหลี่ สองสหายนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งเงียบๆ เป็น

ดอกไม้ผลิบานมอบความสดใสแก่ห้องสี่เหลี่ยมอึมครึม

หวงเสวียนหลินใจเย็นผิดกับเจินหลิ่งเฟยที่ร้อนใจทุกชั่วยาม มู่ฟางเหอ

คิดว่าคนรักมีแผนส�ารอง วันต่อมาอีกฝ่ายก็ได้เปิดเผยข้อมูลที่แม้แต่เขาก็ 

ไม่เคยรู้

"หมูบ้่านรมิผา? ท่านหมายถึงหมูบ้่านคนเร่ร่อนทีต่ัง้รกรากอยู่บนหน้าผา
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ทางทิศเหนือน่ะหรือ" เจินหลิ่งเฟยเงยหน้าจากแผนที่ขนาดใหญ่ซึ่งแสดง

อาณาเขตแคว้นหยางและแคว้นเยว่

หวงเสวียนหลินหยิบตัวหมากสีด�ามาวางต�าแหน่งบนแผนท่ี "บ้านเกิด

ของมารดาเขาอยู่ที่นั่น"

"?!" ความจริงอันน่าต่ืนตะลึงขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว บรรยากาศ 

เงียบลงในพริบตาก่อนแตกฮือในเวลาต่อมา

"หมายความว่าอย่างไรพ่ะย่ะค่ะ พระมารดาขององค์ชายส่ีคือฮองเฮา 

ท่านจะกล่าวโดยไร้มูลเหตุไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะ" แม่ทัพหลี่ว่า คนในห้องนี้ล้วน 

อยู่ฝ่ายตน พวกขุนนางที่รับใช้เจินหลิ่งเผิงถูกกีดกันหมดแล้ว ไม่จ�าเป็นต้อง

ระวังท่าทีสนิทสนมที่มีต่อองค์ชายต่างแคว้น

"เขาไม่ใช่โอรสของฮองเฮาหรอกหรือ" บางคนเริ่มถกเถียงกัน

เจนิหลิง่เฟยเบกิตาเลก็น้อย จ้องชายหนุ่มในชุดเครือ่งแบบแม่ทัพแคว้นเยว่  

นัยน์ตาสีด�าสงบนิ่ง ไร้แววโป้ปดหลอกลวง ชายผู้นี้รู้จริงดั่งปากว่า...

"ท่านรู้ได้อย่างไร"

หวงเสวียนหลินเหลือบมองเขา "ท่านน่าจะรู้ดีกว่าข้านะองค์ชาย"

ทุกสายตารวมอยู่ที่เขาจุดเดียว แรงกดดันจากสายตานับสิบคู่ท�าให้ 

เจนิหลิง่เฟยหมดทางปฏิเสธ หมดค�าโต้แย้ง ในเมือ่มคีนรบัรูค้วามจรงิในเรือ่งน้ี  

กอปรกับด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ปกปิดไปก็หาได้มีประโยชน์อันใด

"ตามท่ีองค์ชายแปดกล่าว" เขายอมรบัความจรงิโดยไร้ข้อแม้ "เจนิหลิง่เผงิ 

ไม่ใช่โอรสที่เกิดจากฮองเฮา"

บัดซบ...บัดซบเอ๊ย!

รองเท้าหนาหนักย�า่บนหิมะทีส่งูถึงหน้าแข้ง ลมหอบแล้วหอบเล่าปะทะร่าง 

จนเสื้อคลุมสองชั้นก็ต้านความหนาวเย็นไม่ไหว ไอสีขาวยามหายใจชวนให้

ร�าคาญ ทัศนียภาพขาวโพลนลวงหลอกทิศทางแก่ผู้สัญจร

ไยถึงเป็นเช่นนี้!

ลมพดัหวดีหววิจนกิง่ไม้เสยีดสกีนัมอิาจปัดเป่าความร้อนในใจ ค�าสบถ
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หยาบคายเล็ดลอดจากปากชายในชุดอ�าพรางตัวสีด�า ทว่าหิมะท่ีตกหนัก 

เมื่อชั่วยามท่ีผ่านมาท�าให้ชุดสีด�าเด่นชัดท่ามกลางธรรมชาติ ไม่มีบ้านเรือน

หนาทึบให้เร้นกาย ไม่มีสิ่งปลูกสร้างให้หลบซ่อนไอหนาวและสายตาของ 

สิ่งมีชีวิต

"มันต้องไม่ใช่อย่างนี้สิ...ต้องไม่ใช่..." ริมฝีปากซีดเซียวพึมพ�ากับตัวเอง

อยู่อย่างนั้นไม่จบสิ้น แลดูน่าเวทนา 

นัยน์ตาสีน�้าตาลไร้แสงในแววตา มีเพียงความว่างเปล่าราวก้นเหวลึก 

จติใต้ส�านกึจมดิง่สูห้่วงกว้าง สตสิมัปชญัญะพร่ามวัไม่ทันมองทาง ขาข้างหนึง่

จึงก้าวพลาดสะดุดท่อนไม้ที่ฝังใต้หิมะ ทั้งร่างล้มไถลลงเนินไปชนต้นสนใหญ่

ด้านล่าง ท�าให้ร่างกายบอบช�้าใต้ร่มผ้า

เจนิหลิง่เผงิพ่นค�าสาปแช่ง ยันตวัลกุเอาหลงัพิงต้นไม้ พักหายใจบรรเทา

ความเจบ็ กวาดตามองป่าสนรอบกายทีพ่ลดัหลงเข้ามา ความทรงจ�าอนัเลอืนราง 

บอกเส้นทางท่ีถูกต้อง ต้นสนรูปร่างประหลาดสูงเด่นมองเห็นชัดเจน ยอดไม้

เอนเอียงผิดธรรมชาติ

มันชี้ไปยังหมู่บ้านริมผา...

เขาไม่คิดกลับมาท่ีนี่ อดีตอันน่าสมเพชโสมม อดีตท่ีอยากลืมย่ิงกว่า 

สิ่งใด แต่ความพยายามตลอดสิบห้าปีพังทลายลงในเวลาแสนสั้น ตั้งแต่ 

สกุลจิ้งถูกขุดคุ้ยประวัติเลวร้าย การท�าผิดกฎหมายหลายข้อหา ลามไปถึง 

จิ้งเหมยลี่ สตรีหน้าโง่ที่เรียกร้องความช่วยเหลือจากเขา

โง่เง่าสิน้ดี! มสีมองแต่ไม่ใช้ให้เป็น สกัแต่จะอ้อนวอนหาเขา เอ่ยนามเขา 

ต่อพระพักตร์ฮ่องเต้ ต่อหน้าขุนนางทั้งห้องโถง คิดจะดึงเขาลงตกต�่าไปด้วย

หรือไร?!

หลักฐานแน่นหนามัดตัวคนสกุลจิ้ง คนที่คอยช่วยตระกูลน้ีมีแต่ล่มจม

ตามกัน ขุนนางฝ่ายแม่ทัพจิ้งถอนตัวไม่ไว้หน้า ปฏิเสธการช่วยเหลือใดๆ  

ท�าเพียงมองคนสกุลจิ้งสูญหายไปจากแผ่นดินแคว้นหยาง ค�ากล่าวโทษของ

เจินหลิ่งเฟยหนักแน่นและแน่วแน่ พี่ชายร่วมสายเลือดไม่ไยดีเขาแม้เพียงนิด

เกิดอะไรขึน้กับพ่ีชายทีเ่คยมองจ้ิงเหมยลีใ่นแง่ด ีชมเชยนางว่าคูค่วรกับ
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ค�าว่าสตรีงามล่มเมือง เหตุใดถึงกลับค�าพูดแล้วชายตามองนางเยี่ยงคนไร้ค่า

อีกทั้งยังล่วงรู้บางอย่างเก่ียวกับเขา บางอย่างท่ีเขาเก็บเป็นความลับ  

น�้าเสียงไร้แววโกหกน่ันน่าร�าคาญเสียจริง ท�าเป็นรู้ดีไปเสียหมด แต่เขาจะ 

ท�าอะไรได้ในเมื่อทุกสิ่งที่อีกฝ่ายว่าร้ายเขาล้วนแล้วแต่จริงแทบทั้งสิ้น 

เจ้าบ้าท่ีไม่สนเรื่องบัลลังก์หรือการขึ้นครองราชย์ ไยวันดีคืนดีจึงใส่ใจ

เรื่องนี้!

ท�าลายแผนที่เขาเพียรพยายามคิด ก�าจัดพรรคพวกเขาคนแล้วคนเล่า 

แม้แต่คนที่เขาเชื่อใจก็ยังสารภาพผิด ไม่รู้พวกน้ันใช้วิธีใดเปิดปากหานเจี้ยน 

เจ้าคนหน้าเลอืดทีซ่ือ่สตัย์กับเงนิ จงึยอมทิง้ข้อตกลงของพวกเขา ให้ความร่วมมอื 

ดิบดีเพื่อเปิดโปงเขา น่าบัดซบนัก!

องค์ชายเช่นเขากลายเป็นกบฏท่ีหนโีทษ ตกต�า่ถึงเพียงน้ีเป็นเรือ่งน่าละอาย  

เขาควรมีชีวิตที่ดีแล้วมองพวกมันพังพินาศสิ! พวกมันควรทรมานในสงคราม 

สูญสิ้นครอบครัวคนรัก สิ้นใจอยู่ในแคว้นบ้าๆ นี่!

ดวงตาด�ามดืทอดมองควันไฟจากปล่องควัน แสงไฟรบิหรีข่องบ้านเรอืน

หลงัเลก็บนหน้าผาชีน้�าคนหลงทางให้มุง่ตรงไปหา คนอืน่คงดใีจทีเ่หน็ทางรอด 

แต่ส�าหรบัเจนิหลิง่เผงิก็แค่บ้านเก่าทีอ่ยากท�าลายให้ราบเป็นหน้ากลอง ตดิตรงท่ี 

เขาท�าไม่ได้...หมู่บ้านแห่งนี้เหมาะจะใช้หลบภัย เพราะมีไม่ก่ีคนท่ีรู้จักและ 

หาทางมาได้

นอกจากนี้คนในวังไม่มีใครรู้วา่เขามาจากที่ใด ทกุคนคิดว่าเขาคือโอรส

ของฮองเฮา เกิดและโตอยู่ในวัง ไม่มีใครรู้แน่...ไม่มีใครรู้

เจินหลิ่งเผิงเลี่ยงถนนเส้นหลักท่ีเข้าหมู่บ้าน เขาอ้อมไปท่ีเรือนหลังเล็ก

ที่ปลีกวิเวกออกมา หลังคาผุพังจะถล่มแหล่มิถล่มแหล่ บ่งบอกว่าสิบห้าปี 

ที่ผ่านมาไร้คนเหลียวแล พวกจรจัดไม่ยุ่งเก่ียว แม้แต่สุนัขแมวยังไม่ชอบ 

บ้านหลังนี้

มันเหม็นอับ เต็มไปด้วยกลิ่นคนตาย

หน้าต่างมีช่องว่างให้ลมผ่าน ภายในบ้านจึงหนาวเย็น เกล็ดหิมะลอย 

ตกบนเตียงไม้ผุๆ คราบสีด�าบนเตียงกระจายเปรอะเปื้อน แห้งกรังและมีกลิ่น 
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ไม่พึงประสงค์ เจินหลิ่งเผิงไม่มีทางเลือก ได้แต่น�าก่ิงไม้ที่หาได้จากข้างนอก 

มาก่อกองไฟ แล้วดึงผ้าคลุมเก่ามาปูรองนอน

แม้มเีงินตดิตวัหลายต�าลงึ สามารถหาเช่าโรงเตีย๊มดีๆ  สกัแห่ง แต่ทีแ่ห่งนัน้ 

เลี่ยงสายตาคนของทางการไม่ได้ ไม่ช้าเขาจะถูกพบและถูกน�าตัวไปรับโทษ

เขาต้องซ่อนตัวอยู่ที่นี่จนกว่าจะคิดแผนอื่นได้ แผนท่ีจะให้คนเหล่าน้ัน

เผชิญกับความเจ็บปวด
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"ไปด้วยไม่ได้จริงๆ หรือ"

"ไม่ได้"

"เมี้ยว" แม้แต่แมวยังเข้าข้างเจ้านาย

มูฟ่างเหอซกุหน้ากับอกชายหนุ่ม ตัดพ้อสัน้ๆ ก่อนเงยหน้าจบูคางอกีฝ่าย 

"รีบกลับมานะ"

พวกเขาตกลงว่าจะเร่งตามเจนิหลิง่เผงิไปยังหมูบ้่านรมิผาซึง่ต้ังอยู่แถบ

ชายแดนบนเทือกเขา การเดินทางพร้อมขบวนทหารและกองก�าลังพิเศษของ

เจินหลิ่งเฟยจะดึงดูดความสนใจจากเมืองทุกเมืองท่ีผ่าน คนร้ายที่ท�างานให้

เจินหลิ่งเผิงอาจซ่อนตัวอยู่ที่ใดสักแห่ง ไม่อาจเลี่ยงการปะทะได้

ใครจะรู้ว่าปลายทางมีอะไรรออยู่ เจินหลิ่งเผิงเตรียมแผนรับมืออย่างไร 

ร้ายแรงหรอืไม่ พวกเขาไม่สามารถคาดเดาความปลอดภยั ดงัน้ันหวงเสวียนหลนิ 

จงึย่ืนค�าขาด ส่งมูฟ่างเหอให้หลีช่งิฮวาดแูล โดยหัวหน้ามอืปราบแซ่ฉอื สหาย

ของเจินหลิ่งเฟยจะอารักขาพวกเขา

เฉิงฮ่าวกับอี้เผิงติดตามแม่ทัพไป แม้จะเศร้าใจที่ไม่ได้อยู่ดูแลเด็กหนุ่ม 

แต่การคุ้มครองแม่ทัพคือหน้าที่ท่ีส�าคัญไม่แพ้กัน เมื่อประเมินว่าหัวหน้า 

มือปราบฉือมีฝีมือพอจะปกป้องเด็กหนุ่ม สองสหายคู่หูก็ยินยอมบอกลา แต่ก็

ยังฝากฝังเสี่ยวมี่ให้ช่วยดูแลเด็กหนุ่มด้วย

หวงเสวียนหลนิฉกฉวยจบูจากคนรกั พวกเขาตวัตดิกันตัง้แต่เช้า กระท่ัง

64
บุรุษผู้ไขว่คว้าพลัง
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ต้องเตรียมตัวเดินทางเขาก็ไม่ยอมคลายกอดเสียที

"องค์ชายสามรอนานแล้ว"

"อืม"

"เมือ่ไรจะปล่อยเล่า" มูฟ่างเหอดนัอกอกีฝ่ายเบาๆ ก่อนเอ่ยเชงิหยอกล้อ  

"ข้าไม่แอบตามไปหรอก ท่านวางใจเถิด"

รอยย้ิมพิมพ์ใจกับดวงตาพราวระยับเป็นสิ่งสุดท้ายท่ีเขาเห็นก่อนจาก 

และหวงัว่าจะเป็นสิง่แรกทีเ่หน็เมือ่เขากลบัมา ทัง้หมดของเด็กหนุม่คอืสิง่ท่ีเขา

ปรารถนาจะปกป้อง จากไปครั้งนี้จะไม่ใช่การจากไปตลอดกาล

"ข้าจะรีบกลับมา"

มู่ฟางเหอยกปลายเท้าแตะริมฝีปากตนเองกับอีกฝ่าย "รักษาตัวด้วย"

"เมี้ยว" เสี่ยวมี่แปะอุ้งเท้าบนขาชายหนุ่ม บาดแผลใกล้หายแล้วมันจึง

ออกมาส่งเจ้านายได้ มันก็อยากมาให้ก�าลังใจเช่นกัน

กองทหารเคลื่อนพล อาชาสีด�าสองตัวควบน�ามุ่งตรงไปทางทิศเหนือ 

เสียงเซ็งแซ่ของชาวบ้านเอ่ยถึงไม่ขาดสาย ตั้งค�าถามเก่ียวกับขบวนทัพที ่

น�าโดยองค์ชายสาม เป้าหมายการเดินทางครั้งนี้คืออะไร ตามจับคนร้ายที่ 

ก่อเหตุเมื่อหลายวันก่อนใช่หรือไม่

สาวใช้ปิดประตูกั้นเสียงลือต่างๆ นานา หลี่ชิงฮวาพาเด็กหนุ่มกับแมว

ออกห่างก�าแพงจวน นางอยากให้เขาสงบจติใจ ไม่คดิฟุ้งซ่านกับปากชาวบ้าน

ที่จินตนาการเกินขอบเขตความจริง 

"หัวหน้ามือปราบฉือ รับน�้าชาหรือไม่เจ้าคะ"

มูฟ่างเหอหยดุความคดิยุ่งเหยิง หนัมองชายหนุ่มในเครือ่งแบบสนี�า้เงนิ 

สหายองค์ชายสามรับหน้าที่คุ ้มครองจวนสกุลหลี่ ขณะท่ีแม่ทัพหล่ีก�าลัง

อารักขาวังหลวงร่วมกับกองก�าลังอื่น

"ไม่รบกวนท่านหรอกคุณหนูหลี่ ข้าจะตรวจตรารอบๆ เสียหน่อย"

ฉับพลันสมองก็ขาวโพลนเมื่อตระหนักถึงบางอย่างที่หลงลืม มู่ฟางเหอ 

มองตามหลังชายหนุ่มร่างสูง ทันทีท่ีอีกฝ่ายหายไปจากคลองสายตาเขาก็ 

ดึงมือเด็กสาวไปหลบหลังฉากกั้นในห้องโถง
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"หัวหน้ามือปราบฉือเป็นบุตรของใต้เท้าฉือใช่หรือไม่"

หลี่ชิงฮวากะพริบตา "ใช่ เจ้าจ�าไม่ได้หรือ"

เด็กหนุ่มตีหน้าผากตัวเองดังแปะ "ว่าแล้ว...ข้าลืมสนิท"

ขุนนางที่หนุนหลังเจินหลิ่งเผิงก่อกบฏคือชายที่ขึ้นชื่อว่าชอบท�าดี 

เอาหน้า...บิดาของหัวหน้ามือปราบฉือ ที่เจินหลิ่งเผิงหนีรอดไปได้ต้องได้รับ

การช่วยเหลือจากคนในวัง และคนคนเดียวท่ีเขานึกถึงก็คือใต้เท้าฉือ แต่จะ 

ใช่หรือไม่ต้องพิสูจน์

"ฟางเหอ เกิดอะไรขึ้น"

เขาเล่าทุกอย่างที่สงสัยเกี่ยวกับขุนนางผู้น้ัน หล่ีชิงฮวาฟังเงียบๆ 

ปราศจากอารมณ์ประหลาดใจบนสีหน้า

"ความผดิข้าเองท่ีไม่บอกเจ้าก่อนหน้านี ้ตามมาส ิข้ามบีางอย่างจะให้ด"ู

"เอ๋?" มูฟ่างเหองุนงง เดนิตามเดก็สาวไปยังห้องหนังสือของหล่ีชางกวาน 

นางค้นเอกสารในชัน้ไม้ด้านหลงัโต๊ะท�างาน ข้อความมากมายเขยีนด้วย

ตัวบรรจง มีตราประทับของเจินหลิ่งเฟยตรงมุมขวาล่าง ยืนยันว่าเอกสาร 

มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและผ่านการอนุมัติโดยเจินหลิ่งเฟย

"ใต้เท้าฉือคอยหนุนหลังเจินหลิ่งเผิง มีส่วนรู ้เห็นเรื่องการวางเพลิง

ต�าหนักฮองเฮาแคว้นเยว่ เป็นพยานในการจ้างวานปลงพระชนม์ฮ่องเต้ฝหูลงอี้  

ส่งก�าลงัคนก่อจลาจลในวังหลวงและบกุรกุต�าหนกัไทเฮา เจนิหลิง่เผงิย่ืนข้อเสนอ 

จะแต่งตั้งบุตรชายของอนุภรรยาใต้เท้าฉือให้มีต�าแหน่งสูงในราชส�านัก 

หลังจากเขาได้ขึ้นครองราชย์"

"ช่างน่าขัน เขาจะครองราชย์อย่างไรถ้าบ้านเมืองพังพินาศเพราะ

สงครามที่เขาก่อ"

"เขาน่าจะมีกลอุบายหลอกจนใต้เท้าฉือเชื่อสนิทใจ ยอมร่วมมือด�าเนิน

แผนการ แต่จริงอย่างเจ้าว่า...เมื่อสงครามสิ้นสุดจะไม่เหลืออะไรให้เขา

ปกครองทั้งนั้น บางทีเขาอาจวางแผนตลบหลังใต้เท้าฉือ ก�าจัดอีกฝ่ายทันทีที่

แผนทุกอย่างส�าเร็จ"

"อ่า ไม่อยากคดิแล้ว" มูฟ่างเหอซกุหน้ากับหัวทยุๆ ของเสีย่วมี ่ถอนหายใจ 
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อย่างเหน่ือยล้า "ถ้าองค์ชายสามจัดการใต้เท้าฉอืส�าเรจ็แล้ว ไฉนไม่บอกข้าเล่า"

"อันที่จริงยังจัดการไม่ส�าเร็จ เพราะเจินหลิ่งเผิงเข้ามาท�าให้ยุ่งเหยิง 

เสียก่อน องค์ชายสามจึงเลื่อนเรื่องใต้เท้าฉือออกไป รอจัดการทีเดียวหลัง 

จบเรื่องเจินหลิ่งเผิง" นางว่า "พวกเราตั้งใจจะบอกเจ้าเมื่อเสร็จเรื่อง ขอโทษที่

ท�าให้เจ้ากังวล"

"ไม่เป็นไร ข้าเองก็ไม่ถามความคืบหน้า มัวสนใจแต่เจินหลิ่งเผิง"

"พวกเราถูกเขาปั่นหัวจนหลงลืมเรื่องอื่นไม่ต่างกัน"

"หวัหน้ามอืปราบฉอืรูเ้รือ่งบดิาหรอืไม่" เจนิหลิง่เฟยด�าเนินการสืบเรือ่งน้ี 

ร่วมด้วย ในฐานะคูหู่ทีท่�างานด้วยกันมานาน เป็นไปไม่ได้ทีอ่กีฝ่ายจะไม่รูอ้ะไรเลย  

นอกเสียจากเจินหลิ่งเฟยจงใจปกปิดความผิดของใต้เท้าฉือให้พ้นหูพ้นตา 

เพราะไม่อยากให้สหายโศกเศร้าเสียใจ

หลี่ชิงฮวายิ้มบางๆ "เขารู้"

ค�าตอบที่ไม่คาดคิดท�าให้มู่ฟางเหอตกใจ "เขารับได้หรือ"

"หวัหน้ามอืปราบฉอืซือ่ตรงต่อหน้าท่ีและความยุตธิรรม แม้คนผดิจะเป็น

ครอบครัว เขาก็ไม่ลังเลที่จะจับครอบครัวไปรับโทษทัณฑ์"

นสิยัซือ่สตัย์ต่อความยุตธิรรมเป็นท่ีชืน่ชมของชาวเมอืง หัวหน้ามอืปราบฉอื 

ปฏิบัติหน้าที่ดีเย่ียมมาตลอด ไม่เคยรับสินบนหรือเข้าข้างผู้มีอ�านาจผิดๆ  

ด้วยเหตุนี้เจินหลิ่งเฟยจึงรู้สึกสนิทใจ ร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันในหลายเรื่อง 

และยังสามารถฝากฝังภารกิจหรือกระทั่งเรื่องส�าคัญไว้กับสหายผู้นี้ได้

ฉะนัน้เมือ่รูค้วามผดิของบดิาหวัหน้ามอืปราบฉอืก็ไม่มม่ีานหมอกบงัตา 

ตัดค�าว่าบิดาและบุตรจากหน้าที่ จับกุมบิดาตนขังคุกรอด�าเนินคดี แน่นอนว่า

ฮ่องเต้ทรงรับรู้ทุกข้อกล่าวหา ใจท่ีอ่อนล้าเพราะเจินหลิ่งเผิงย่ิงสาหัสเมื่อ 

ผู้ใต้ปกครองช่วยเหลือกบฏโค่นล้มตน

วังหลวงถูกปิดไม่ให้ใครเข้าออกตัง้แต่ฮ่องเต้ประชวรทางใจ การตดัสนิใจ 

ส่วนใหญ่ตกอยู่ทีเ่จนิหลิง่เฟย หลายคนเชือ่ว่าองค์ชายสามคอืผูส้บืทอดบลัลงัก์

คนต่อไป คูแ่ข่งอย่างเจนิหลิง่เผงิกลายเป็นกบฏ คูแ่ข่งคนอ่ืนหาได้มคีวามสามารถ 

มากพอเทียบเท่า ต�าแหน่งรัชทายาทอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว
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ผู้คนเชื่อมั่นในตัวชายหนุ่ม ทว่าเจินหลิ่งเฟยยังคิดไม่ตก

หลงัจากพระบดิามอบหน้าทีต่ดัสนิใจให้ตนรบัผดิชอบ เจนิหลิง่เฟยรบัรู้

ถึงภูเขาท่ีวางบนบ่า ใบหน้ามร่ีองรอยตึงเครยีด ความสภุาพอ่อนโยนแทบมลายหาย

"เครียดเรื่องอะไร"

ชายคนเดยีวท่ีชวนเขาคยุในขณะเคลือ่นพลเห็นจะมแีค่องค์ชายต่างแคว้น 

กระมัง เจินหลิ่งเฟยรู้สึกประหลาดใจ อีกฝ่ายไม่เคยชวนเขาคุยมาก่อน สงสัย

วันนี้ฝนจะตก...

"สีหน้าข้าย�่าแย่มากเชียวหรือ ท่านถึงกับเอ่ยปากก่อน"

หวงเสวียนหลินมองตรงไปข้างหน้า สันกรามคมได้รูปขยับเล็กน้อย  

เสยีงทุ้มต�า่ดงัผ่านลมหนาวในระยะท่ีได้ยนิเพียงสองคน "ท่านเหมอืนคนก�าลงั

ออกรบครั้งแรก"

"น่าเห็นใจ?"

"น่าเวทนา"

เจินหลิ่งเฟยยกยิ้ม เขาไม่ควรคาดหวังค�าตอบดีๆ จากอีกฝ่าย ชื่อเสียง

ด้านลบเก่ียวกับค�าพูดค�าจานีใ้ช่ว่าเขาจะไม่เคยได้ยิน นิสยัแม่ทัพแห่งแคว้นเยว่ 

ตรงตามค�าบอกเล่าแทบทุกประการ ยกเว้นนิสัยไร้เยื่อใย อย่างน้อยอีกฝ่ายก็

ชวนเขาคุย เพื่อลืมเรื่องหนักใจเกี่ยวกับตนเองในอนาคต

"ท่านเคยคิดแย่งชิงต�าแหน่งองค์รัชทายาทจากองค์รัชทายาทฝูหรือไม่"

"เคย"

เขาไม่คาดว่าจะได้ยินค�าตอบนี้ "พูดจริงหรือ"

"แค่อยากปั่นประสาทเท่านั้น ข้าไม่คิดแย่งมันจริงจัง ไม่มีใครเหมาะกับ

ต�าแหน่งนี้เท่าเขาแล้ว" พ่ีชายข้ีอิจฉาจอมโวยวาย แม้จะน่าร�าคาญไปบ้าง  

แต่ฝีมือด้านการปกครองกลับมากล้น ตัดสินใจเด็ดขาดและเที่ยงตรง เจ้าเล่ห์

เพทุบายกับศัตรู กอบโกยผลประโยชน์ให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า

ถ้าฝูจิ้นเค่อไม่ยินยอมรับต�าแหน่ง หวงเสวียนหลินยินดีถีบส่งพ่ีชาย 

ให้ข้ึนรับต�าแหน่งเอง อย่างไรเขาก็เป็นน้องชายที่ดี...น้องชายที่กลั่นแกล้ง 

พี่ชายให้ท�างานหนัก จะได้เลิกหนีไปเที่ยวเตร่เสียที
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"องค์ชาย เราถึงทางขึ้นเขาแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

ป้ายไม้เก่าซึง่ถกูหิมะกลบชีบ้อกสถานท่ีปลายทางบนยอดเขา ทางคับแคบ 

สามารถเคลื่อนผ่านได้ไม่เกินสามคน ยิ่งสูงทางเดินย่ิงอันตราย ด้านหนึ่งคือ

ภูเขา อกีด้านคอืหน้าผา หมิะร่วงหล่นเป็นกลุม่เกลด็สขีาว กองหิมะจบักลุม่หนา 

น่าหวาดหวั่น ถ้ามีอะไรกระทบเกรงว่าจะหล่นลงมาทับขบวนม้า

"ท่านว่าเขาจะวางระเบดิใต้กองหมิะหรอืไม่" เจนิหลิง่เฟยถาม สงัหรณ์ใจ 

ไม่ดีกับภูเขาหิมะด้านข้าง

หวงเสวียนหลินช�าเลืองมอง "เป็นไปได้"

ความกังวลของเจนิหลิง่เฟยได้รบัค�าตอบในครึง่ชัว่ยามต่อมา เนนิป่าสน

อยู่ห่างไม่ถึงสองลี้* แรงสั่นสะเทือนทางด้านภูเขารุนแรงมากขึ้น หิมะร่วงหล่น

ใส่เหล่าทหารบนหลงัม้า หวงเสวยีนหลนิสัง่การให้เคลือ่นพลหลบหน ีก่อนหิมะ

กองใหญ่จะถล่มลงมาปิดก้ันเส้นทางเมือ่ทหารนายสดุท้ายเคลือ่นผ่านไปอย่าง

หวุดหวิด

ทหารควบม้าข้ามหิมะที่ถล่มลงมาอย่างทุลักทุเล ก่ิงไม้และก้อนหิน

กระแทกกลางตวั พานให้เกือบตกจากหลงัม้าหลายครัง้ ความเสียหายเล็กน้อย

ไม่เป็นผลร้ายกบักองทพั เพราะหวงเสวียนหลนิไหวตวัทัน ส่ังการรวดเรว็ท�าให้

ลดความเสี่ยงลง

"เดินหน้าต่อ!"

ทหารเร่งตามเจนิหลิง่เฟยท่ีน�าหน้าไปยังเนนิป่าสน พวกเขาหวัน่ว่าหิมะ

จะถล่มระลอกใหม่

"จากนี้ข้าน�าเอง" หวงเสวียนหลินดึงบังเหียนอ้อมต้นสน คนท้ังหมด 

ขยับตามทิศทางที่ชายหนุ่มมุ่งไป 

ผ้าคลุมสีแดงเครื่องแบบกองก�าลังแคว้นหยางสะบัดตามลม ปะปนกับ

ผ้าคลมุสดี�าของแคว้นเยว่ เคลือ่นผ่านป่าสนขาวโพลน กีบเท้าม้าควบย�า่อย่าง

มั่นคง มันพ่นลมหายใจสีขาวออกมา ร้องสอดประสานกับพวกพ้องข้างเคียง 

รู้สึกอิสระโลดโผนแม้ผู้ขี่ถือบังเหียน แต่พวกมันก็ชื่นชอบพื้นที่กว้างขวางและ

* ลี้ (หลี่) หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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หนาวเย็น กลิ่นป่าสนกระจายฟุ้ง สดชื่นยิ่งกว่ากลิ่นในเมืองหลวง

ดวงอาทิตย์ลอยเหนือยอดไม้ แสงแดดไล้เลียพ้ืนหิมะ ละอองสีขาว 

ส่องประกายตามทาง ระดับเนินสูงต�่าไม่ยากส�าหรับอาชาศึกที่ผ่านสนามรบ 

มาแล้ว พวกมันกระโดดข้ามเนินเขา เลี่ยงสิ่งกีดขวาง นกตัวเล็กสีน�้าตาล 

อมส้มโผล่ศีรษะจากรังพลางเอียงคอมองกลุ่มอาชาอย่างสงสัย

เมื่อมีตัวหนึ่งร้อง อีกตัวที่อยู่ใกล้เคียงจะส่งเสียงตอบรับ นกตัวเล็ก

กระพือปีกบินไปทางเหนือ มันเกาะบนก่ิงต้นสนต้นหนึ่ง ยอดไม้เอนเอียง 

ผิดธรรมชาติ

"หยุดก่อน!"

เจินหลิ่งเฟยขี่ม้าวนรอบต้นสน "นี่หรือต้นสนที่ท่านว่า"

"ใช่" หวงเสวียนหลินพิจารณามันอีกครั้ง "มันชี้ไปทางนั้น"

ตู้ม!

เกิดระเบิดทันควันก่อนพวกเขาจะเคลื่อนทัพตามค�าบอก ฝูงนกฝูงหนึ่ง

แตกกระเจิง บินหนีออกจากรังอย่างกลัวตาย ม้าศึกยกเท้าหน้าร้องเสียงหลง

ด้วยความตกใจ

"ใจเย็นๆ เสี่ยวเฟย" หวงเสวียนหลินตบข้างตัวมัน กล่อมม้าคู่กายให้ 

หายตระหนก

"ถ้าข้าไม่รู้มาก่อน คงคิดว่าท่านเรียกชื่อข้า" เจินหลิ่งเฟยอดหยอกล้อ 

ไม่ได้ เขาค่อนข้างข�าขันกับชื่อที่คล้ายกันของตนกับม้าตัวใหญ่

"ถ้าข้ารู้จักท่านก่อน ข้าจะไม่ตั้งชื่อนี้ให้มัน"

"วาจาท่านช่างบาดลึกแทงใจย่ิงนัก ฟางเหอรู้หรือไม่ว่าท่านร้ายกาจ

เพียงนี้"

รอยยิ้มเล็กๆ คือค�าตอบ "เขารู้ดีกว่าท่านเสียอีก"

ตู้ม!

ระเบดิรอบทีส่องเกิดขึน้ใกล้กับกลุม่ท้ายขบวน ทหารทกุนายกระจายตวั 

ออกห่างจากรัศมีควันไฟ รับค�าสั่งจากแม่ทัพสองคนแล้วอ้อมไปอีกทาง

การฝึกหลากหลายรูปแบบหล่อหลอมนักรบให้พร้อมรับมือกับทุก
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สถานการณ์ไม่คาดฝัน ทหารทั้งหมดหลบเลี่ยงระเบิดที่ฝังใต้หิมะได้ทันท่วงที 

ตรวจสอบพ้ืนที่หาผู้กระท�า และเฝ้าระวังภัยรอบทิศโดยจัดรูปแบบตามท่ีเคย

ฝึกซ้อม โอบล้อมแม่ทัพทั้งสองไว้ใจกลาง

"เขาลงมือคนเดียวหรือยังมีพรรคพวกเหลืออยู่ ระเบิดพวกน้ีติดตั้ง 

คนเดียวไม่ไหวแน่" เจินหลิ่งเฟยประเมินสถานการณ์

"น้องชายท่านรู้จักคนเลวมากน้อยเพียงใด"

เจินหลิ่งเฟยไม่มีค�าตอบส�าหรับค�าถามนี้ ตลอดมาเขาจ�าเจินหลิ่งเผิง 

ในภาพลักษณ์บุรุษท่ีอ่อนโยนเป็นมิตรกับผู้อื่น ต่อให้ช่วงหลังจะก้าวร้าวใน 

บางครั้งเขาก็ยังคิดว่าน้องชายยังอยู่ในลู่ในทาง กระทั่งพบว่าอีกฝ่ายก่อกบฏ 

ตอนนี้จึงไม่รู้เลยว่าลับหลังอีกฝ่ายแอบท�าความรู้จักใครบ้าง

นอกจากสมาคมนักฆ่าก็เห็นจะมีแค่ใต้เท้าฉือ...คนท่ีช่วยเจินหล่ิงเผิง

หลบหนีจากคุก

"คนของหมู่บ้าน?" เขาลองคาดเดา

"เป็นไปไม่ได้" หวงเสวียนหลินปัดความคิดน้ันตกไป "คนในหมู่บ้าน 

ไม่ร่วมมือกับเขาแน่นอน"

"เหตุใดจึงมั่นใจนัก"

หวงเสวียนหลินใช้นิ้วหัวแม่มือดันด้ามดาบจากฝัก เสียง 'กึก' ดังข้ึน

ท่ามกลางความเงียบ ชั่วขณะต่อมาทหารทั้งหมดก็ยกอาวุธเตรียมตั้งรับ

ชายหนุ่มเหลือบมองด้วยหางตา "ถามน้องชายท่านเอาเถิด" 

สิ้นค�าระเบิดระลอกใหม่ก็ดังสนั่น ละอองหิมะปลิวว่อนบดบังทัศนวิสัย 

ไอเย็นปะทะใบหน้า ต้นไม้ในรัศมีล้มระเนระนาดปิดล้อมทางหนีทีไล่ 

หวงเสวียนหลินชี้ปลายดาบไปข้างหน้า "กระจายก�าลังพล! ตามจับตัว

คนร้ายมาให้ได้!"

ใคร...ชายในเครื่องแบบสีด�านั่นคือใคร

เจนิหลิง่เผงิหมอบต�า่บนกองหมิะสงูหนา ผ้าคลมุสขีาวปิดบงัร่างกายไว้

ข้างใต้ ดวงตาจบัจ้องบรุษุบนอาชาสดี�าสนิท หน้ากากสเีงนิสะท้อนแสงอาทิตย์
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ดเูยอืกเย็น ฝีมอืดาบก้าวหน้าย่ิงกว่าเจนิหลิง่เฟย ท้ังยังน่ากลวัย่ิงกว่าเพลงดาบ

ของอาจารย์ที่สั่งสอนตน

คนของเขาที่เหลือไม่ถึงย่ีสิบคนพยายามลอบโจมตีทีเผลอ แต่กลับ 

ไม่เป็นผล ถูกกองก�าลังจ�านวนมากกว่าเป็นเท่าตัวก�าจัดจนเกือบหมด ระเบิด

ลูกแล้วลูกเล่าท�าลายทหารฝ่ายตรงข้ามได้แค่หยิบมือ อาการส่วนมากแค ่

บาดเจ็บสาหัส ขณะที่คนของเขาหมดลมหายใจตรงแทบเท้าศัตรู

ดาบเป้ือนเลอืดในมอืบรุษุสวมหน้ากากตวัดเพียงครัง้เดยีวก็ปลดิชพีคน

อย่างง่ายดาย เกราะหัวราชสีห์สีทองคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเคยเห็นท่ีใด 

มาก่อน

คนทีแ่ขง็แกร่งเยีย่งนีม้อียู่ไม่มาก นามเดยีวท่ีเขานกึถึงคอืองค์ชายแปด

แคว้นเยว่ มัจจุราชไร้พ่ายแห่งสนามรบ...หวงเสวียนหลิน

เหตุใดองค์ชายต่างแคว้นจึงอยู่ในกองก�าลังเจินหลิ่งเฟย?! สองคนน้ัน

รู้จักหรือเก่ียวข้องกันอย่างไร เป็นไปไม่ได้! มัจจุราชไร้พ่ายไม่เคยเหลียวแล

แคว้นหยาง การก่อกบฏในแคว้นไม่ส่งผลอะไรกับแคว้นอื่น ไยอีกฝ่ายจึงยอม

ร่วมมือตามจับเขาที่หนีออกมา

หรอืว่า...อกีฝ่ายรูแ้ล้วว่าเขาส่งคนไปลอบปลงพระชนม์ฮ่องเต้ฝหูลงอี?้!

"บัดซบ! อะไรก็ไม่เป็นใจ สวรรค์ไม่เคยเข้าข้างข้าเลย"

ภายในจิตใจไร้สีสันอย่างสิ้นเชิง ไม่เหลือช่องว่างให้สีใดแทรกซึมได้อีก 

หบุเหวทะมนึในก้นบึง้ยากจะปีนป่ายกลบัขึน้มา เจนิหลิง่เผงิจมดิง่สูห้่วงอนธการ 

โดยสมบูรณ์

ขอแค่สงัหารเจนิหลิง่เฟยได้ แค่ท�าให้ฮ่องเต้ทกุข์ทรมานตรอมใจ ขอแค่น้ัน... 

ไฉนมันจึงยากเย็นนัก!

ตลอดสิบห้าปีที่ผ่านมาเขาเกลียดชังทุกสิ่งทุกอย่างที่ราชวงศ์กระท�า 

เกลียดชังความรักจอมปลอมที่หวังผลตอบแทน ชิงชังความภักดีที่ทหาร 

ใต้บังคับบัญชามอบให้ รังเกียจความเอาใจใส่ของพวกเกาะกินผลประโยชน์ 

เกลียดโลกโสมมใบนี้ เกลียดโชคชะตาที่ลงทัณฑ์เขาอย่างไร้เมตตา

เกลียดมารดาที่ให้ก�าเนิดเขามา...เกลียดบิดาที่พรากมารดาไปจากเขา
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ทัง้ทีเ่ขาปรารถนาเพียงสิง่เลก็จ้อย ปรารถนาความรกัแท้จรงิของมารดา 

ปรารถนาชีวิตที่ไม่อดอยาก เปิดเผยตัวตนได้อย่างอิสระ ไม่ต้องหลบซ่อน  

ไม่ต้องทนทุกข์กับการทารณุและค�าด่าทอของผูค้น สามารถจงูมอืมารดาไปท่ีใด 

ก็ได้ตามใจต้องการ ขอแค่ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าอย่างครอบครัวอื่น

ปรารถนาเพียงแค่นั้น...ไยจึงให้ไม่ได้

ไยจึงหลอกลวงมารดาแล้วให้ก�าเนิดเขา ไยจึงท้ิงพวกเขาแม่ลูกไปอยู ่

ในวังหลวงโอ่อ่า ไยไม่เคยเหลียวมองความทุกข์ทรมานของพวกเขา ชีวิต 

น่าสังเวชในหมู่บ้านริมผามีแต่ความเจ็บปวดและความขมขื่นที่ถูกมารดา 

ทิ้งเขาไว้ล�าพังในบ้านหลังนั้น ไร้อาหาร ไร้ความหวัง สิ่งเดียวท่ีหลงเหลือคือ

แหวนหยกหัวมังกร...แหวนที่พลิกชีวิตเขาตลอดกาล

ดใีจ? ไม่...บดิาทีค่วรยินดกัีบการปรากฏตวัของเขากลบัท�าเพียงเฉยเมย 

รับสั่งให้พาเขาไปอบรมสั่งสอนให้สมกับเป็นองค์ชายอันดับที่สี่แห่งราชวงศ์

แววตาดูถูกเหยียดหยามสาดเทมายังเขา กระทั่งโตขึ้นมาอย่างดีก็ยัง 

ไม่อาจลบค�าสบประมาทได้ รอยต�าหนิยังตดิตัวเขา แม้แสร้งเชือ่ฟังว่าง่ายก็ยัง

ไม่พอ โดนสนมและโอรสธิดาคนอื่นๆ กลั่นแกล้งรังแก ถูกเมินเฉยจากฮองเฮา

ที่รับผิดชอบเลี้ยงดูเขาแทนมารดา ได้รับความเกลียดชังจากไทเฮาผู้รักเอ็นดู

สายเลือดมังกรทุกคน...ยกเว้นเขา

ช่างมันสิ! เขาไม่สนใจสตรีโง่เง่าเหล่าน้ัน เขาทุ่มเทกายและใจเพ่ือซื้อ

ความเชื่อใจจากราชส�านัก ก้าวข้ามหัวใครต่อใครมาด�ารงต�าแหน่งแม่ทัพ

ปกครองชายแดน สร้างภาพลักษณ์อันดีต่อประชาชน หลอกใช้สตรีและ

ครอบครัวแสนโง่งมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เนิ่นนาน

มนัควรส�าเรจ็ส ิไม่ใช่หรอื...มนัควรเป็นไปตามแผน แล้วเหตุใดทุกอย่าง

จึงพังทลาย! ไยพวกมันไม่ดิ้นทุรนทุรายอย่างที่คาดหวัง?!

เหตุใดเทพสวรรค์ไม่มอบโอกาสแก่เขาบ้าง

เหตุใดพวกมันถึงเป็นฝ่ายครอบครองความสุขสมหวัง

เหตุใดไม่ใช่เขาที่ได้รับมัน

เพราะเหตุใด?!
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"ไม่! ดะ...ได้โปรด ไว้ชีวิตข้าด้ว..."

เจินหลิ่งเผิงมองศีรษะที่กลิ้งลงเนินหิมะมาหยุดตรงหน้า ระยะห่าง 

ไม่ใกล้ไม่ไกลทว่าสามารถเห็นได้ชัดเจน ดวงตาเบิกโพลงจ้องมองเขาราวกับ 

กล่าวโทษ เต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่เขาท�าให้เรื่องมีจุดจบเช่นนี้

เวลาตดัสนิชะตาชวิีตเหลอืไม่มาก กองทพัอกีฝ่ายก�าลงัใกล้เข้ามา หาก

ต้องลงนรกเขาจะฉุดเจินหลิ่งเฟยลงไปด้วย ฮ่องเต้และคนในวังจะเศร้าโศก

เพียงใด หากรู้ว่าองค์ชายผู้แสนเก่งกาจและเหมาะสมกับต�าแหน่งรัชทายาท

จะตายด้วยน�้ามือเขา

มือหนาล้วงขวดยาออกมา เม็ดยาสีด�าขนาดเท่าไข่มุกเม็ดใหญ่กลิ้ง 

ไปมาบนฝ่ามอื มนัคอืโอสถวิเศษของฮ่องเต้...โอสถทีช่่วยเสรมิระดบัพลงัปราณ

ที่ผู้ฝึกตนทุกคนล้วนใฝ่หา

เมือ่คนืก่อนเขารบัโอสถวิเศษไปสองเมด็ โอสถวิเศษท่ีปรงุโดยนกัปรงุโอสถ 

ของฮ่องเต้วิเศษสมค�าเล่าลอื ไม่เสยีแรงท่ีพยายามขโมยจากคลงัส่วนพระองค์ 

ชัว่ลมหายใจเดยีวเจนิหลิง่เผงิรบัรูถึ้งพลงัปราณท่ีแผ่กระจายไปท่ัวร่าง พลงัที่ 

เพิ่มขึ้นกะทันหันท�าให้ปวดร้าวภายใน ลมหายใจติดขัด การควบคุมลมปราณ

กินเวลาค่อนคืน ขจัดของเสียจากร่างกาย แทนที่ด้วยขุมพลังที่เขาเฝ้าฝัน

ยาเมด็สดุท้ายคอืยาส�ารอง เขาไม่สามารถกลนืมนัพร้อมกันสามเมด็ได้ 

มิเช่นนั้นร่างกายจะปรับตัวไม่ทัน ระเบิดเป็นจุณจากภายใน แต่เขาคิดว่า 

ไม่จ�าเป็นแล้ว...อย่างไรคนพวกนี้ก็ไม่อาจเอาชนะเขาได้

พลงัเขาบรรลรุะดบับรรพตข้ันสงูแล้ว ตอนนีเ้ขาแขง็แกร่งกว่าเจนิหลิง่เฟย 

ที่อยู่เหนือเขามาตลอด และจดจ�าได้ว่ามัจจุราชไร้พ่ายผู้นั้นก็มีพลังระดับ 

เทยีบเท่าเจนิหลิง่เฟย หากเผชญิหน้ากับทัง้สองเขาก็สามารถเอาชนะได้อย่าง

ขาดลอย คนทั้งหมดที่นี่ยังห่างชั้นจากเขานัก!

หูได้ยินเสียงฝีเท้ามุ่งตรงมาทางน้ี บุรุษในชุดสีด�าค้นหามาถึงบริเวณท่ี

เขาซ่อนตัว เจินหลิ่งเผิงย้ิมเยาะให้กับผลลัพธ์ที่จินตนาการไว้ สะบัดผ้าคลุม

อ�าพรางทิ้ง กระโจนเข้าใส่บุรุษบนหลังม้า

เคร้ง!
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"อะไรกัน?!" เจินหลิ่งเผิงถอยหลัง ดาบในมือถูกปัดออกอย่างง่ายดาย 

เลือดไหลซึมจากนิ้วมือ

อกีฝ่ายใช้ดาบปัดป้องการโจมตขีองเขา การเคลือ่นไหวเรว็จนน่าเหลอืเชือ่  

บรุษุตรงหน้าไม่เพียงตัง้รบัดาบทนั แต่ยังเคลือ่นไหวก่อนทีเ่ขาจะกระโจนเข้าใกล้  

แรงปัดดาบแข็งแกร่งมาก แค่พริบตาดาบในมือเขาก็หลุดลอยไป คมดาบ 

ฝากรอยแผลเล็กๆ ไว้

ไม่มีทาง! เขาบรรลุพลังระดับบรรพตข้ันสูงแล้ว คนต�่าต้อยกว่าเขาจะ 

มีปฏิกิริยาเร็วกว่าได้อย่างไร

"องค์ชาย!" ทหารแคว้นหยางท่ีอยู่ใกล้ขยับเข้ามาขวาง ทว่าบุรุษท่ี 

พวกเขาปกป้องกลบัลงจากหลงัม้า ก้าวผ่านพวกเขามาเผชญิหน้าเจนิหลิง่เผงิ

"ถอยไป เขาเป็นคู่ต่อสู้ของข้า"

เจนิหลิง่เผงิหวัเราะเยาะ "เจ้าอยากสูกั้บข้าหรอื รูห้รอืไม่ว่าพลงัปราณข้า 

บรรลุขั้นใดแล้ว"

นัยน์ตาสีด�าหลังหน้ากากนิ่งไม่ไหวติง ไร้การมีส่วนร่วมกับเรื่องขบขัน 

"ข้าไม่จ�าเป็นต้องรู้"

"บรรพตขั้นสูง! ข้าบรรลุระดับบรรพตขั้นสูงแล้ว! สูงกว่าพวกเจ้าทุกคน 

คิดว่าจะเอาชนะข้าได้หรือไร พวกเจ้ามันแค่สุนัขรับใช้ของจักรพรรดิ ไม่มีทาง

บรรลุพลังเทียบเท่าข้าได้หรอก!"

"หยิบดาบ"

เจินหลิ่งเผิงชะงัก "อะไรนะ"

"หยิบดาบ" หวงเสวียนหลินปลดผ้าคลุม "ใช้พลังอันน่าสังเวชของเจ้า 

มาสู้กับข้า"

รอยย้ิมแสยะเผยบนใบหน้าบิดเบี้ยว นัยน์ตาสีน�้าตาลลุกวาวอย่าง

กระหาย "น่าสังเวช...ฮ่า! องค์ชายแปดช่างมีอารมณ์ขันนัก! ข้าจะท�าให้รู้เอง

ว่าพลังที่เหนือชั้นกว่าเป็นอย่างไร" 

พริบตาเดียวเจินหลิ่งเผิงก็คว้าดาบท่ีตกอยู่พุ่งจู่โจมมาทางด้านข้าง 

เหวี่ยงดาบท่ีต�าแหน่งคออีกฝ่าย แค่ดาบเดียวก็คร่าชีวิตองค์ชายต่างแคว้น 
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ผู้คนจะต้องหวาดกลัวเขา! เกรงกลัวและสวามิภักดิ์ รู้ซึ้งเสียทีว่าใครแข็งแกร่ง

ที่สุด!

ในขณะที่ความคิดยกยอตนเองเพ่ิมขึ้น กระหายชัยชนะบนจุดสูงสุด

อย่างเพ้อฝัน การเคลื่อนไหวของเจินหลิ่งเผิงทั้งหมดกลับอยู่ในสายตาของ 

หวงเสวียนหลิน ปลายดาบยกขึ้นตั้งรับ เสียงโลหะปะทะกันดังก้อง กองก�าลัง

ยืนมุงล้อม จับจ้องทุกกระบวนท่าของการต่อสู้

เจนิหลิง่เฟยนกึเวทนา คดิผดิเสยีแล้วทีย่ั่วยป่ัุนประสาทหวงเสวียนหลนิ 

บรรลุระดับบรรพตข้ันสูงสุดแล้วอย่างไร นั่นไม่ใช่ตัวตัดสินความแข็งแกร่ง  

มีพลังอย่างเดียวไม่สามารถคว้าชัย หากไร้สติปัญญาพลิกแพลงสถานการณ์ 

ปราศจากไหวพรบิท่ีด ีขาดกลยุทธ์การรบ เจนิหลิง่เผงิก็เป็นแค่คนทีห่ลงมวัเมา

กับพลังนั้น

ผู้ลุ่มหลงไม่ลืมหูลืมตาสุดท้ายแล้วสิ่งที่รออยู่ก็คือความตาย

ตุ้บ

แขนข้างหนึ่งหล่นกระทบพ้ืน สีแดงสาดย้อมหิมะขาวจนแดงฉาน  

เสียงค�ารามอย่างเจ็บปวด เลือดมากมายทะลักจากบาดแผลใหญ่ ร่างกาย 

โอนเอียงก้าวถอยห่างจากผู้ลงมือตัดแขนตน ดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วย 

ความโกรธแค้นชิงชัง

เป็นไปไม่ได้...มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้!

ประดาบไม่กีก่ระบวนท่า นกึว่าจะไล่ต้อนอกีฝ่ายจนมมุได้ แล้วเหตุใด...

กลับกลายเป็นเขาที่ถูกต้อนเสียเอง น�้าหนักของดาบท่ีส่งมากระแทกกระท้ัน 

พานให้มือท่ีจับดาบรู้สึกปวดร้าว เม่ือต้านรับการโจมตีอย่างหนักหน่วง 

เพียงสองหรือสามกระบวนท่า เผยช่องโหว่เพียงเล็กน้อย ดาบเล่มน้ันก็พราก 

แขนซ้ายเขาไป

"นี่หรือพลังอันน่าเกรงขาม"

เจนิหลิง่เผงิกลัน้เสยีงร้อง ขยับห่างด้วยขาสัน่เทา ใจโต้แย้งค�าพูดอกีฝ่าย 

ทว่าปากกลับไม่สามารถเอื้อนเอ่ยสิ่งใด เพราะผลลัพธ์ที่เห็นคือค�าตอบ

"ช่างน่าผิดหวัง"
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นัยน์ตาสีด�าไร้ก้นบ้ึงจับจ้องบุรุษที่หวาดกลัวตน ซึ่งท�าตัวราวกับ 

ลูกหมาป่าที่พยายามเอาชนะจ่าฝูง สุดท้ายก็ถูกกัดจมเขี้ยว ได้รับแผลเป็น 

ทางกายและใจติดตัวไปชั่วกาล ถอยร่นอย่างสุนัขตาขาว เสียงขู่ร้องท่ีมี 

เหือดหาย เหลือแค่เสียงครวญครางน่าเวทนา

"เจ้ายังใช้วิธีเดมิไม่เปลีย่น กลนืโอสถเร่งพลงัปราณสองเมด็ แต่ไม่รอให้

พลงัเสถียรแล้วลงสนามรบ ร่างกายเจ้าก�าลงัต่อต้านภายใน อกีไม่ช้าแก่นพลงั

ในกายเจ้าจะแตกเป็นผงธุลี" แขนข้างท่ีขาดถูกเหยียบย�่าอย่างไม่ไยดี "แขน

ข้างนี้คือค�าตอบ ขืนยังดึงดันเจ้าจะไม่เหลือแขนข้างใดอีก"

ค�าพูดชายหนุ่มไหลผ่านหู เจินหลิ่งเผิงไม่ต้องการรับรู ้ค�าเยาะเย้ย 

หรือสบประมาท ทว่าประโยคหนึ่งกลับดึงดูดเขา

"หมายความว่าอย่างไรท่ีข้ายังใช้วิธีเดมิ เจ้ารูไ้ด้อย่างไรว่าข้ากลืนโอสถ"

เจินหลิ่งเฟยเองก็สงสัย เขาคาดไม่ถึงเช่นกัน

"วิธีที่เจ้าใช้คือการเร่งรัดกระบวนการ วิธีเดิมๆ ที่คนเกียจคร้านนิยมใช้" 

หวงเสวียนหลนิสะบดัดาบ เลอืดหยดกระเซน็ลงบนหมิะ ท่าทีเฉยชาขดัแย้งกับ

สภาพการณ์ "องค์ชายสีแ่ห่งแคว้นหยางมพีลงัระดบับรรพตขัน้ต้น เวลาไม่ถึงปี 

จะบรรลขุัน้สงูได้อย่างไร การฝึกลมปราณปกตไิม่สามารถท�าได้ เว้นเสยีแต่ว่า

โอสถวิเศษที่เจ้าขโมยจากฮ่องเต้จะมีมากถึงสองหรือสามเม็ด"

"เจ้าขโมยโอสถหรอืหลิง่เผงิ" เจนิหลิง่เฟยถาม "โอสถวเิศษเป็นของต้องห้าม  

คนอื่นไม่มีสิทธิ์แตะต้อง เจ้าฝ่าเวรยามเฝ้าคลังส่วนพระองค์ได้อย่างไร"

"หุบปาก! เจ้าจะถามมากไปไย คิดว่าข้าไม่มีปัญญาน�ามันออกมาหรือ 

คิดว่าข้าอ่อนแอเพียงนั้นเชียวหรือ คนอย่างข้าอยากได้สิ่งใดก็ต้องได้!"

"ท�าทั้งหมดน้ีเพ่ืออะไร เจ้าจะเหลืออะไรในเมื่อสงครามท่ีเจ้าปรารถนา

พรากทุกอย่างไปหมดสิ้น เงินทอง ช่ือเสียง อะไรก็ตามที่เจ้าต้องการมันไม่ม ี

อีกแล้ว"

เขาหัวเราะ มองพ่ีชายร่วมสายเลือดอย่างดูแคลน "ผิดแล้วพ่ีชาย ข้า 

ไม่ต้องการของพวกนั้น สิ่งที่ข้าต้องการคือความตายของราชวงศ์ ความพินาศ

ของแผ่นดินแคว้นหยาง ข้าแค่อยากท�าลาย! ไม่มีอะไรมากกว่านั้น ท้ายที่สุด
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จะเหลอืสิง่ใดก็ตาม ข้าไม่สนหรอก ข้าจะไปพบท่านแม่ นางรอข้าอยู่ท่ียมโลก"

"เจ้าเสียสติไปแล้วหรือไร!!!"

"ใช่!" เขาตะโกน "ข้าเสียทุกอย่างไปแล้ว! เสียอีกนิดอีกหน่อยจะเป็นไร 

พวกชัน้สงูอย่างเจ้าไม่เข้าใจข้าหรอก พวกเจ้าดถููกคนอ่อนแอไม่ใช่หรอื ไม่มวัีน 

รับรู้ถึงสิ่งที่ข้าสูญเสียสักนิด!"

"เจ้ามิได้อ่อนแอ แต่เจ้าโง่เขลา เจินหลิ่งเผิง" เสียงทุ้มกระซิบ ดวงตา 

หลังหน้ากากวาวโรจน์ "เป็นสุนัขจนตรอกที่พ่ึงพาพลังของคนอื่นเพ่ือคว้า 

ความปรารถนาของตนเอง"

"หุบปาก! หุบปาก! พวกเจ้าทุกคนมันก็ไม่ต่างกันหรอก เป็นแค่สุนัข 

รับใช้จักรพรรดิและราชวงศ์ คอยรับค�าสั่ง ไม่มีหัวคิดของตนเอง อาศัย 

พลังอ�านาจฮ่องเต้เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน ข้าไม่เหมือนพวกเจ้า อย่าริอ่าน 

สัง่สอนข้า!" เจนิหลิง่เผงิยกดาบฟาดฟันใส่หวงเสวียนหลินไม่ย้ังมอื "ตาย! ตาย! 

เจ้าต้องลงนรกไปพร้อมกับข้า!"

นรก...

หวงเสวียนหลินยิ้มหยัน "ข้าเคยเห็นมาแล้ว"

เคร้ง!

ดาบสดุท้ายหมายแขนอกีข้างของศตัร ูเจนิหลิง่เผิงต้ังรบัทันท่วงที ถีบตัวเอง 

ถอยหลงัหลายก้าว งดัปลายดาบกวาดหมิะใส่เป็นโล่ก�าบงั อาศยัจงัหวะทีห่มิะ

ฟุ้งกระจาย กระโดดหนีขึ้นต้นไม้เท่าที่เรี่ยวแรงยังอ�านวย

ยาเม็ดสุดท้าย...เจินหลิ่งเผิงคิด ก่อนล้วงหยิบขวดยาข้ึนมากรอกปาก  

เม็ดยาไหลลงคอพร้อมรสขมปร่า

พลงัเพียงเท่านีเ้อาชนะมจัจรุาชตนน้ันไม่ได้ แต่หากเขาบรรลุระดับนภา 

มัจจุราชไร้พ่ายน่ันจะต้องสยบแทบเท้า แขนข้างเดียวก็พลิกโอกาสชนะได้

ง่ายดาย กองก�าลังทั้งหมดก็ล้อมจับเขาไม่ได้ เพียงเท่านี้...เพียงเท่านี้เขาก็

ชนะ...

"อั้ก!"

ร่างกายพลนัร่วงหล่นกระแทกพ้ืนด้านล่าง เลอืดจ�านวนมากกระอกัออกมา 
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อย่างท่วมท้น เปรอะเปื้อนใบหน้าและอาภรณ์ ทหารที่ไล่ตามเขามาต่าง 

หยุดชะงัก รั้งรอดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทรยศ

"นะ...นี่มันอะไร...เหตุใด..."

เจบ็ปวด...ข้างในเขาก�าลงัเผาไหม้ พลงัมากมายเอ่อล้น ทว่ากลบักลนืกิน 

อวัยวะภายใน แก่นพลังสั่นระริก รอยร้าวเล็กๆ กระจายวงกว้าง เขารู้สึกถึง 

บางอย่างก�าลังแตกสลาย กระดูกที่ปวดร้าวคล้ายจะแทงทะลุออกมา

เจ็บเหลือเกิน

เท้าคู่หนึ่งหยุดตรงหน้า เจินหลิ่งเผิงมองไปอย่างยากเย็น ร่างสูงทะนง

ยืนตระหง่านบดบังแสงอาทิตย์ เกราะหัวราชสีห์สีทองเพียงหน่ึงเดียวบอก 

ตัวตน เจ้าของหน้ากากสีเงินก้มมองเขาเย่ียงมดปลวกใต้เท้า ใบหน้าด�ามืด 

มองไม่เห็นแววตา เสียงทุ้มต�่าไร้อารมณ์ยากคาดเดา ทุกสิ่งของบุรุษตรงหน้า

น่าชิงชังยิ่งกว่าอะไรบนผืนแผ่นดิน

"พลังยังไม่เสถียรยังฝืนเลื่อนระดับ เจ้าอยากตายทั้งเป็นหรือไร"

"หะ...หุบปาก"

"ร่างกายเจ้าจะค่อยๆ จ�าศีล พลังทั้งหมดจะถูกผนึก กลายเป็นแค ่

คนธรรมดาไร้พลังปราณหนึ่งราตรี พลังจะกลับคืนในรุ่งสางวันถัดไป แต่น่ัน 

คือกรณีทีพ่ลงัเจ้าเสถียรมากพอรบัการเปลีย่นแปลง เพราะถ้าไม่...เจ้าจะกลายเป็น 

มีชีวิตอยู่ไม่สู้ตาย"

ราวกับยืนยันค�าพูดอีกฝ่าย เลือดอีกจ�านวนหน่ึงทะลักออกจากทวาร 

ทัง้ห้า เสยีงกรดีร้องดงัก้อง ม่านเลอืดบดบงัการมองเห็น บางอย่างก�าลงักัดกิน

จากภายใน ฉีกกระชากอวัยวะและแก่นพลัง บดทลายเจินหลิ่งเผิงอย่างช้าๆ 

ทิ้งความทรมานเป็นสิ่งย�้าเตือน

ไม่...ต้องไม่ใช่อย่างนี้ ไม่ใช่!

พรวด!

ก้อนเลือดทะลักออกมา เจินหลิ่งเผิงไอโขลกๆ ลมหายใจขาดช่วง แค่

ขยับก็เหมือนกล้ามเนื้อถูกดึงจนสุด ราวจะฉีกขาดรอมร่อ

ภาพสิ่งมีชีวิตก่ึงเป็นก่ึงตายไม่น่าพิสมัย ทหารหลายนายเมินหน้า 
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หลบภาพสยดสยอง ไร้ค�าพูดใด แต่แววตาที่พวกเขาเหล่าน้ีมองชายหนุ่ม 

ไม่ต่างจากมองสัตว์ตัวหนึ่งที่ก�าลังเน่าตาย

"การไขว่คว้าพลังเกินก�าลังตนไม่เคยมอบผลลัพธ์ที่ดีตอบแทน"

นอกจากหวงเสวียนหลินไม่มีใครตระหนักค�าพูดนี้ดีเท่าตัวเขาเอง
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