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จากชายหนุ่มในศตวรรษที่ 21 แปรเปลี่ยนมาเป็นฮ่องเต้รูปงามในราชวงศ์จีน

โบราณ ท่ีไม่มแีม้แต่บนัทกึทางประวตัศิาสตร์ ทัง้ยังอยู่ภายใต้ระบอบขนัทีเผดจ็การอกี  

เป็นผู้ใดก็คงยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ แต่นั่นอาจจะไม่ใช่ส�าหรับเขาผู้นี้...

'กู้หยวนไป๋' ใช้เวลาถึงสามปีเต็มในการลากสังขารที่อ่อนแอน้ีล้มเหล่าขุนนาง 

ผู้มีอ�านาจและขันทีลง ช�าระล้างราชวงศ์เก่าและฝ่ายใน รวมทั้งปรับสมดุลอ�านาจทั้ง

สามฝ่ายเป็นการชั่วคราว แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รู้ความจริงว่าตนนั้นทะลุมิติ

เข้ามาอยู่ในนิยายแนวมิตรภาพลูกผู้ชายเกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมืองในวังหลวง  

ทั้งบทบาทของเขายังเป็นเพียงฮ่องเต้ข้ีโรคที่มีอายุขัยจ�ากัดอีก เขาจึงตัดสินใจท่ีจะ

ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะถึงอย่างไรสิ่งที่เขาท�าก็มีค่าเพียงเป็น 

การปูทางให้ผู้ส�าเร็จราชการในอนาคตอย่าง 'เซวียหย่วน' เท่านั้น

ชายหนุ่มยุคปัจจุบันในคราบของฮ่องเต้รูปงามน้ีจะปล่อยวางเรื่องการพัฒนา

แผ่นดนิต้าเหงิได้จรงิหรอืไม่ แล้วจดุจบของเขาจะเป็นเพียงทางผ่านให้เซวียหย่วนขึน้มา 

รับหน้าที่ส�าคัญนี้เท่านั้นหรือเปล่า เอเวอร์วายอยากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมหาค�าตอบ

ด้วยกันในหน้าถัดไป

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ กู้หยวนไป๋  ฮ่องเต้ผู้มีใบหน้างดงามไร้ที่เปรียบ ทั้งยังมีผิวพรรณ 

ดุจหยกอันล�้าค่า แต่กลับมีร่างกายที่อ่อนแอและขี้โรค 

เป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีจิตวิญญาณของชายหนุ่มใน

ศตวรรษทียี่ส่บิเอด็อยูภ่ายใน ท�าให้เป็นคนหัวก้าวหน้า 

มนิีสยัเดด็เดีย่ว ฉลาดทันคน คดิและท�าอะไรอย่างเป็น

ระบบ มีผลงานเอกคือการล้มขุนนางผู้มีอ�านาจและ

ขันทลีงจากระบอบขันทีเผดจ็การ และฟ้ืนฟูอ�านาจแห่ง

จักรพรรดิให้เป็นดังกาลก่อน หลังจากรู้ว่าตนทะลุมิติ 

เข้ามาอยู่ในนิยาย ท้ังยังมีอายุขัยท่ีจ�ากัด ก็ดูเหมือน 

จะตัดสินใจละท้ิงความทะเยอทะยานไป แต่สุดท้าย 

ก็อดที่จะพัฒนาแผ่นดินต้าเหิงให้เจริญไปข้างหน้า 

ไม่ได้อยู่ดี

✱ เซวียหย่วน  พระเอกในนิยายเรื่อง 'หวานใจนายอุปราช' บุตรชาย

ของแม่ทัพใหญ่เซวีย เป็นคนอารมณ์ดุร้าย ไร้มารยาท 

โอหัง อวดดี ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์และคุณธรรม มีความ 

โหดเหี้ยมในการท�าสงคราม ไม่เกรงกลัวต่อการสังหาร

ศัตรูในสนามรบ ทั้งยังมีฝีมือในการน�าทัพอีกด้วย แต่

มักจะโดนแม่ทัพเซวียยับย้ังผลงานทางทหารไว้เพราะ

ต้องการให้เขาใจเย็นลงกว่านี ้ภายหลงัได้มาเป็นทหาร

องครักษ์ข้างกายฮ่องเต้ด้วยเหตุผลบางอย่าง



✱ ฉู่เว่ย  ตัวเอกในนิยายเร่ือง 'หวานใจนายอุปราช' บุตรชาย 

ของผู้ช่วยเสนาบดีฉู่แห่งกรมพิธีการ เป็นชายรูปงาม

อันดับหนึ่งที่มีชื่อเสียงในนครหลวง มีรูปร่างสูงเพรียว

และแข็งแรงราวกับเสือชีต้าท่ีทรงพลัง บุคลิกดูเป็น 

คนองอาจห้าวหาญ มคีวามรูสึ้กแปลกแยกและดูเย็นชา  

ทะนงในศกัดิศ์ร ีภายหลงัต้ังใจจะเข้าร่วมการสอบฮุย่ซือ่ 

เพื่อหวังจะท�างานรับใช้ฮ่องเต้

✱ เหอชินอ๋อง  พระประยูรญาตขิองกู้หยวนไป๋ พ่วงด้วยต�าแหน่งขนุนาง

คนส�าคัญของต้าเหิง เป็นผู้เก่งกาจในการรบและการ 

น�าทัพ โดยต�าแหน่งชินอ๋องน้ีเป็นต�าแหน่งท่ีฮ่องเต ้

องค์ก่อนพระราชทานให้เน่ืองจากผลงานทางทหาร  

แต่ปัจจบุนัถูกจ�ากดัหน้าทีใ่ห้อยู่เพียงในนครหลวงเพ่ือ

ท�างานเล็กๆ น้อยๆ แทน จึงไม่ค่อยพอใจกู้หยวนไป๋

เท่าไรนัก

✱ เถียนฝูเซิง  หวัหน้าขนัทซีึง่รบัหน้าท่ีปรนนิบติัอยู่ข้างกายกู้หยวนไป๋ 

เป็นผูม้ากประสบการณ์ รูค้วามเป็นไปต่างๆ ในแผ่นดิน 

มคีวามช่างสงัเกต เป็นหน่ึงในผูท่ี้กล้าเกลีย้กล่อมฮ่องเต้

ให้ดแูลพระวรกายมงักรเป็นอย่างด ีมกัท�าตวัเป็นกระต่าย 

ตื่นตูมอยู่บ่อยครั้ง

✱ จางซว่ี  หรอืหัวหน้าทหารองครกัษ์จาง เป็นผูท่ี้มคีวามห้าวหาญ 

ท้ังยังมีความรู้ความสามารถมาก เป็นหัวหน้าทหาร

องครักษ์ท่ีกู ้หยวนไป๋เลือกมาจากกลุ ่มทหารรักษา

พระองค์ด ้วยตัวเอง ท�าให้จางซว่ีรู ้ สึกซาบซึ้งใน 

พระมหากรุณาธิคุณของฮ่องเต้ และต้ังใจไว้เสมอว่า 

จะปกป้องคุ้มครองฮ่องเต้อย่างดีที่สุด



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ 

มีการกล่าวถึงความรุนแรงในภาวะสงครามซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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เดือนสองในนครหลวง อากาศของฤดูใบไม้ผลิหนาวเย็นเล็กน้อย

ภายในห้องบรรทม เหล่านางก�านัลที่มีสีหน้าเบิกบานก�าลังถือน�้าร้อน

และผ้าเช็ดหน้าเดินเข้าไปยังต�าหนักอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

บนเตียงมังกรสีทองอร่ามมีมือขาวๆ ย่ืนออกมา ขันทีน้อยซึ่งรออยู่ 

ด้านข้างมองจ้องสองเท้าเปลอืยเปล่าของฮ่องเต้ท่ีก�าลงัจะแตะพ้ืนอย่างอกสัน่ 

ขวัญแขวน ยามนี้หัวหน้าขันทีเถียนฝูเซิงก�าลังอุ่นฉลองพระบาทให้ฮ่องเต้ 

อยู่ด้านนอกจึงไม่มีผู้ใดห้ามได้ ทุกอิริยาบถของฝ่าบาทที่เพ่ิงหายจากอาการ

ประชวรรุนแรงท�าให้ทุกคนรู้สึกตื่นตระหนก

ขนัทน้ีอยตกใจ ก้าวไปข้างหน้าแล้วหมอบลงหน้าเตยีง เท้าของผูส้งูศกัดิ์

ที่สุดในใต้หล้าเหยียบบนหลังของขันทีน้อยได้ทันเวลา

ศรีษะของขันทีน้อยชุม่ไปด้วยเหงือ่ เขาพยายามผ่อนคลายกล้ามเน้ือหลงั  

กล่าวอย่างติดๆ ขัดๆ "ฝ่าบาทจะสัมผัสความเย็นไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้หัวเราะด้วยเสยีงหนึง่ ก่อนจะย้ิมแล้วด่าขึน้มาว่า "ไสหัวไปทางโน้น"

ขนัทน้ีอยไม่กล้าท่ีจะไม่ฟังค�าเขา แต่ก็ไม่กล้าปล่อยให้เขาลงพ้ืนทัง้อย่างน้ี  

จึงกล่าวอย่างบังอาจว่า "ไม่ได้พ่ะย่ะค่ะ บนพ้ืนมันเย็น ไอเย็นน้ีจะแทรกซึม 

เข้าสู่พระวรกายมังกรจากพระบาทได้พ่ะย่ะค่ะ"

เถียนฝเูซงิเพ่ิงเข้ามากไ็ด้ยินขนัทีน้อยกล่าวประโยคน้ี เขารบีคุกเข่าลงกับ 

พ้ืนทันควัน ถือรองเท้ามังกรอยู่ในมือ แสร้งร�่าไห้ว่า "ฝ่าบาท กระหม่อมมา

บทที่ 1
   



ฮ่องเต้โฉมงามพลิกแผ่นดิน 18

ปรนนิบัติให้พระองค์ลงพ้ืน พระองค์จะวางฝ่าพระบาทลงมาไม่ได้เด็ดขาด 

พ่ะย่ะค่ะ หัวใจของกระหม่อมแทบจะหลุดออกมาจากคอแล้ว"

กู้หยวนไป๋หลดุหัวเราะทันใด "เจิน้* เหน็ว่าวันๆ หน่ึงหวัใจเจ้าหลดุออกมา 

เจ็ดแปดรอบ"

เถียนฝูเซิงหัวเราะหึๆ จับสองเท้าของฮ่องเต้อย่างระมัดระวัง ก่อนสวม

ถุงเท้าและรองเท้าให้เขาอย่างพิถีพิถัน

กู้หยวนไป๋ได้กลิน่ธูปหอมและยาอบอวลท่ัวท้ังห้อง จนอดท่ีจะทอดถอนใจ 

มิได้

เขาไม่ใช่ฮ่องเต้ที่จริงจังอะไรนัก หากแต่เป็นหนุ่มมั่นผู้เปี่ยมไปด้วย 

แรงบันดาลใจจากศตวรรษทีย่ี่สบิเอด็ต่างหาก เพราะขณะทีก่�าลงัเล่นกระโดดร่ม  

ในวินาทีท่ีเขาทะลุผ่านชั้นเมฆมานั้น พอลืมตาขึ้นอีกทีก็ดันต่ืนข้ึนมาในร่างน้ี

เสียแล้ว

ราชวงศ์นี้มีช่ือเรียกว่าต้าเหิงซึ่งไม่มีในบันทึกทางประวัติศาสตร์ น่าจะ

เป็นโลกสมมติที่สร้างขึ้น ระดับเทียบเท่ากับราชวงศ์ซ่งเหนือ

ร่างกายของกู้หยวนไป๋น้ีเป็นร่างท่ีไม่สมบรูณ์โดยก�าเนิดและอ่อนแอมาก

เกินไป การเป็นฮ่องเต้จึงไม่ค่อยดีนัก

ตอนท่ีกู้หยวนไป๋มาถึง ก็ปรากฏร่องรอยของระบอบขันทีเผด็จการแล้ว 

โดยท่ัวไปเมื่อเกิดระบอบขันทีเผด็จการมักจะหมายความว่าราชวงศ์น้ันได้

ด�าเนนิมาถึงตอนกลางหรอืปลายแล้ว ขนุนางผูม้อี�านาจขยายอ�านาจไปสูท้่องถ่ิน  

ขนัทีเองก็ต้องการทีจ่ะคมุทพั กู้หยวนไป๋ใช้เวลาสามปีเตม็ในการลากร่างอมโรคนี ้

ล้มขนุนางผูม้อี�านาจและขนัทีลงมาในคราเดยีว ช�าระล้างราชวงศ์เก่าและฝ่ายใน  

ปรบัสมดุลอ�านาจทัง้สามฝ่ายเป็นการชัว่คราว ฟ้ืนฟูอ�านาจแห่งจกัรพรรดใิห้เป็น 

ดังกาลก่อน

ในขณะทีเ่ขาถูมอืเตรยีมต่อสูแ้ละต้ังรบัภารกิจครัง้ใหญ่ ร่างกายก็ไม่อาจ 

ทนทานได้ ครั้นปลายฤดูหนาวมาถึงก็พัดพาสายลมอันหนาวเหน็บมาด้วย

ช่วงไม่ก่ีวันทีกู้่หยวนไป๋ป่วยหนกั เขาได้ยินหนึง่หรอืสองชือ่ท่ีคุน้เคยอย่างย่ิง 

* เจิ้น เป็นค�าที่ฮ่องเต้ใช้เรียกแทนตัวเอง แปลว่า 'เรา'
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โดยบังเอิญ ในที่สุดเขาก็นึกข้ึนได้ว่าตนไม่ได้ทะลุมาในโลกสมมติแต่ทะลุมา 

ในหนังสือ

ฮ่องเต้น้อยทีอ่ยูใ่นหนังสอืมชีวีติอยู่ไม่ก่ีปีก็ตาย จากน้ันจงึสละต�าแหน่ง

ให้ผู้ส�าเร็จราชการผู้โด่งดังซึ่งเป็นพระเอกของเรื่อง ส่วนนายเอกในหนังสือนั้น

เป็นขุนนางมากความสามารถท่ีจะช่วยให้ผู้ส�าเร็จราชการปกครองแผ่นดิน  

มีชื่อเสียงดีงามสืบไปจากรุ่นสู่รุ่น

กู้หยวนไป๋เป็นผู้ชายท่ีชอบผู้หญิง และรู้ว่าหนังสือเล่มน้ีถูกดัดแปลง 

ให้เป็นเรื่องราวของมิตรภาพลูกผู้ชายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อสู้ทางการเมือง 

ในวังหลวงบนเว็บดราม่า

หลังรู ้ว ่าตัวเองจะอยู่ได้อีกไม่ก่ีปี กู ้หยวนไป๋ก็ได้รับความกระทบ

กระเทอืนทางจติใจอยู่ช่วงหนึง่ ความทะเยอทะยานก่อนหน้าน้ีถูกทิง้ไว้ข้างหลงั 

เพราะอย่างไรเสียมันก็สู้การรักษาชีวิตให้ดีมิได้

เขาโกหกตวัเองว่าต�าแหน่งฮ่องเต้นีไ้ม่ได้ถูกก�าหนดให้เป็นของเขา ต่อให้ 

ยามนี้เขาท�ามากเพียงใดก็เป็นเพียงการปูทางให้กับฮ่องเต้ในอนาคตเท่านั้น

แต่จะให้ยอมแพ้ไปอย่างนี้ เขาไม่เต็มใจจริงๆ

ในช่วงทีเ่จบ็ป่วยอยู่นัน้กู้หยวนไป๋คดิไปมากมาย จนในท่ีสดุเขาก็ตดัสนิใจ 

ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ หลายปีนี้เขาดูแลตัวเองอย่างดี เพลิดเพลิน 

กับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตอย่างเต็มที่ ท�าตัวเป็นคนซื้อซีอิ๊ว* ไปเรื่อย พร้อม 

สังเกตการณ์สังคมมิตรภาพลูกผู้ชายของสองตัวละครหลักในเรื่อง

กู้หยวนไป๋ยังไม่เคยเห็นสังคมมิตรภาพลูกผู้ชายแบบนี้มาก่อนเลย

"ฝ่าบาท เรยีบร้อยแล้วพ่ะย่ะค่ะ" เถียนฝเูซงิวางสองเท้าของกู้หยวนไป๋ลง 

อย่างเบามือเบาเท้า เพราะเกรงว่าจะรบกวนฮ่องเต้ที่ก�าลังจมอยู่ในความคิด

ในทีส่ดุกู้หยวนไป๋ก็ยืนอยูบ่นพ้ืน นางก�านัลน�าชดุล�าลองท่ีอบควันจนหอม 

มาผลัดเปลี่ยนให้เขา

ยังไม่ทันจะเปลี่ยนชุดเสร็จดี ด้านนอกก็มีขันทีมารายงาน "ฝ่าบาท  

เหอชนิอ๋องพร้อมเสนาบดกีรมอากรและบตุรชายของเขา ก�าลงัรออยู่นอกต�าหนกั 

* ซือ้ซอีิว๊ เป็นค�าสแลงทีใ่ช้สือ่ว่าผู้พูดไม่ต้องการมส่ีวนเกีย่วข้องใดๆ เป็นเพียงคนธรรมดา ไม่มบีทบาทส�าคญั
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พ่ะย่ะค่ะ"

"ให้พวกเขาเข้ามา" กู้หยวนไป๋เอ่ย

ขันทีพาทั้งสามคนเข้ามา พวกเขาถวายความเคารพกู้หยวนไป๋ท่ีเพียง

ตอบรับเรียบๆ ด้วยเสียงหนึ่ง "ลุกเถิด"

คณุชายจวนเสนาบดกีรมอากรทียั่งมไิด้สวมหมวก* ดจูะเป็นเดก็หนุม่ที่ 

ไม่เกรงกลวัต่อฟ้าดนิ ทัง้ทีเ่มือ่เช้าเขาเพ่ิงถูกผูเ้ป็นบดิาก�าชบัไปสบิย่ีสบิรอบว่า 

ห้ามมองพระพักตร์ฝ่าบาทโดยตรงเดด็ขาด ทว่าย่ิงห้ามกลบัเหมอืนย่ิงยุ เพราะ 

บดัน้ีเขาท่ียืนอยู่ข้างหลงัเหอชินอ๋องและผูเ้ป็นบดิาก�าลงัอาศยัมมุอบัลอบช้อนตา 

ขึ้นมอง

ผู้ครองแผ่นดินเช่นกู้หยวนไป๋ กล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่ถูกตามใจจน 

เปราะบางที่สุด และได้รับการเลี้ยงดูจากทั้งแคว้น

ขณะท่ีคณุชายน้อยเหลอืบตาขึน้มองก็เห็นนางก�านลัก�าลงัพาดผมด�าขลบั 

ของฮ่องเต้ไปด้านหลงัอย่างระมดัระวงั วันน้ีฮ่องเต้เพ่ิงหายจากอาการประชวร  

ตั้งใจสวมฉลองพระองค์สีแดงชาดเพ่ือเฉลิมฉลอง ใบหน้าหยกนั้นสะท้อน 

สีแดงระเรื่อ

คุณชายน้อยก้มหน้าลงอย่างรวดเร็วด้วยความตื่นตระหนก ไม่กล้า 

เงยหน้าขึ้นมองอีก

"นี่คือคุณชายใหญ่ของใต้เท้าทังรึ"

น�้าเสียงของกู้หยวนไป๋อ่อนโยนจนใต้เท้าทังรู้สึกปลาบปลื้มใจย่ิง ก่อน

ค้อมตัวเอ่ย "คราก่อนฝ่าบาทตรัสกับกระหม่อมว่าคนหนุ่มในวังมีน้อย บุตร 

ของกระหม่อมคุณสมบัติปานกลาง นิสัยโง่เขลา ทว่าดีที่ยังเยาว์วัย ปกติแล้ว 

น่าปวดเศียรเวียนเกล้าย่ิงนัก หากฝ่าบาทไม่รังเกียจ กระหม่อมก็จะให้เขา 

เข้าวังบ่อยๆ เพื่อติดสอยห้อยตามและคลายเหงาให้ฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋อยากถอนหายใจอีกแล้ว

เมื่อไม่ก่ีวันก่อนเขาเพ่ิงท�าเรื่องใหญ่ส�าเร็จไป น่ันก็คือการบอกใบ้ให้

* ชายจีนที่อายุครบย่ีสิบปีบริบูรณ์ ในสมัยโบราณจะต้องผ่านพิธีสวมหมวก เพ่ือแสดงถึงการบรรลุนิติภาวะ
เป็นผู้ใหญ่
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ขุนนางใหญ่เหล่าน้ีส่งบุตรหลานในตระกูลตนมายังวังหลวง ร่างกายของเขา

อ่อนแอ ไร้สนมชายาและบตุรชายหญงิ การกระท�าเช่นน้ีไม่เพียงเพ่ือใช้พวกเขา 

เป็นเชือกผูกมัดเหล่าข้าราชบริพารเท่านั้น แต่ยังเพ่ือแสดงความโปรดปราน 

เลือกที่รักมักที่ชัง แบ่งแยกกลุ่มขุนนางและบัณฑิตออกจากกัน ส่วนเหตุผล 

ข้อสามก็เพ่ือดูว่าจะมีคนเก่งอนาคตสดใสที่จะปลูกฝังความจงรักภักดีและ 

อยู่รับใช้ตนหรือไม่

ทว่าตอนนี้เขาไม่มีแก่ใจแล้ว

"เข้ามานี ่ให้เจิน้ได้เหน็หน้า" กู้หยวนไป๋กวักมอืเรยีกคณุชายน้อย "ใต้เท้าทงั 

ไม่ต้องถ่อมตัวไป ท่านมีชื่อเสียงในด้านการอบรมสั่งสอน เจิ้นเองก็เคยได้ยิน"

คุณชายน้อยกลั้นลมหายใจเดินไปหาฮ่องเต้ท่ีด้านหน้า ส่วนแผ่นหลัง

ของใต้เท้าทังเองก็เปียกเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้น เพราะหลังจากท่ีฮ่องเต ้

ช�าระสะสางราชส�านักในคราวเดียวแล้ว เขาก็มักจะรู้สึกตึงเครียดเสมอเมื่อ 

เผชญิหน้ากับพระองค์ อ�านาจในราชส�านักของฮ่องเต้เพ่ิมพูนขึน้ เขาจงึกังวลว่า 

บุตรชายจะท�ากิริยาไร้มารยาทต่อหน้าพระองค์

โชคดีที่วันน้ีฮ่องเต้น่าจะอารมณ์ดี ทั้งยังเอ่ยถามด้วยความเป็นมิตรย่ิง 

คุณชายน้อยตอบทุกค�าถาม อาการตะกุกตะกักในตอนแรกก็ผ่อนคลายลง

กู้หยวนไป๋ต้องการจะยกถ้วยขึน้ดืม่ชา ทว่าจู่ๆ  มอืของเขาก็สัน่เทาอย่าง

ไร้เรี่ยวแรง ถ้วยชาร่วงลงพ้ืนส่งเสียงดังแสบแก้วหู กู้หยวนไป๋มองไปยังเศษ

ถ้วยชาบนพื้น รู้สึกถึงเพียงไฟโกรธเข้าจู่โจมหัวใจ เขาระคายคอและเริ่มไอ

คุณชายน้อยสะดุ้งโหยง ก้าวข้ึนหน้าไปหาฮ่องเต้ตามสัญชาตญาณ  

นิ้วมือขาวของฮ่องเต้ลูบๆ หน้าอก คิ้วขมวดแน่น ทั้งตกใจทั้งโมโห

"ฝ่าบาท" คุณชายน้อยที่บังอาจเอ้ือมมือประคองฮ่องเต้เอ่ยถามด้วย

ความกังวล "พระองค์ไม่เป็นอะไรนะพ่ะย่ะค่ะ"

เศษถ้วยชาถูกเก็บออกไป ส่วนกู้หยวนไป๋ก็หยุดไอแล้ว และแย้มย้ิม 

ออกมาครั้งหนึ่ง "เจิ้นไม่เป็นอะไร"

เหอชนิอ๋องท่ีน่ิงเงยีบมาตัง้แต่เข้าต�าหนกัหวัเราะเยาะเย้ยพร้อมเอ่ยเสยีง

เย็นเยียบ "ฝ่าบาทต้องดูแลพระวรกายมังกรให้ดีนะพ่ะย่ะค่ะ ยามท่ีเสด็จพ่อ 
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ยกแผ่นดินให้ฝ่าบาทในตอนนั้น พระองค์ยังมิได้อ่อนแอเช่นทุกวันนี้เลย"

กู้หยวนไป๋ถอนใจ ก่อนเอ่ย "เหอชินอ๋องกล่าวถูกต้องแล้ว"

กู้หยวนไป๋ปรบัอารมณ์อย่างรวดเรว็ เขาลกุขึน้และเดินออกไปนอกต�าหนัก  

แหงนหน้ามองท้องฟ้า "อากาศวันนี้ไม่เลวจริงๆ"

"พระวรกายของฝ่าบาทดีขึ้นมากแล้ว อากาศย่อมแจ่มใส" เสนาบดี 

กรมอากรเอ่ยเสรมิทนัที "หลายวันทีฝ่่าบาทประชวร ราษฎรในเมอืงล้วนหน้าน่ิว 

คิ้วขมวด อยู่บ้านอธิษฐานให้ฝ่าบาททุกวัน ฝ่าบาทปกครองแผ่นดินด้วย 

ความเป็นธรรม หัวใจราษฎรเบิกบาน แม้แต่สวรรค์ก็ยังหวงแหน"

ฮ่องเต้หัวเราะ เสนาบดีกรมอากรเห็นดังน้ันจึงเอ่ยปากอย่างไม่ลดละ 

"สองวันน้ีอากาศน่าจะแจ่มใส ฝนในฤดใูบไม้ผลมิค่ีาดงัน�า้มนั เมือ่ไม่ก่ีวันก่อน 

มีฝนตกปรอยๆ ดอกไม้ใบหญ้าแถบชานเมืองก็บานสะพรั่งแล้ว บุตรชายของ

กระหม่อมกล่าวว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะมีการแข่งขันชู่จวี* ด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

"เอ๋?" กู้หยวนไป๋สนใจเป็นอย่างมาก "แข่งชู่จวีหรือ"

เรื่องที่ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันโปรดปรานชู่จวีน้ันคนท่ัวหล้าต่างรู้ดี ใบหน้า

ของคุณชายน้อยแดงเรื่อ เขาค�านับก่อนเอ่ยด้วยความต่ืนเต้น "พรุ่งน้ีเป็น 

งานแข่งชู่จวีที่จัดขึ้นโดยบรรดาศิษย์ในส�านักศึกษา มีกลุ่มศิษย์ทั้งหมดสี่กลุ่ม 

ใช้เวลาในการแข่งขันหนึ่งชั่วยาม** ครึ่งพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋เอ่ย "พูดไปพูดมาเจิ้นก็รู ้สึกสนใจข้ึนมาเสียแล้ว พรุ ่งน้ี 

ส�านักศึกษาของเจ้าจะจัดการแข่งขันชู่จวีข้ึนที่ใดยามใด เจิ้นอยากไปร่วม 

ความครึกครื้นด้วย"

คุณชายน้อยรับค�าด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ "พ่ะย่ะค่ะ พ่ะย่ะค่ะ"

สายตาเฉียบคมของเถียนฝูเซิงสังเกตเห็นความอ่อนล้าปรากฏขึ้นบน

หว่างคิ้วของฮ่องเต้ จึงรีบก้าวข้ึนหน้าเชิญให้เสนาบดีกรมอากรและบุตรชาย

ออกไป ในเวลานี้เหอชินอ๋องท่ียืนใบหน้าเขียวคล�้าอยู่ด้านข้างเหมือนตอไม ้

ข้างทางจ้องมองกู้หยวนไป๋เขม็งแล้วสะบัดแขนเสื้อจากไปพร้อมกัน

* ชูจ่วี หรอืการเล่นลกูหนงั เป็นการละเล่นหรอืกีฬาชนดิหนึง่ของจนีโบราณ มลีกัษณะการเล่นคล้ายกับฟุตบอล
ในยุคปัจจุบัน
** ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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กู้หยวนไป๋เหน็สหีน้าน่าเกลยีดของเขาเช่นน้ันก็หวัเราะร่าครูใ่หญ่ จนกระทัง่ 

รู้สึกแน่นหน้าอกจึงหยุดลง ก่อนกล่าวอย่างกระปรี้กระเปร่า "เถียนฝูเซิง ไป  

ไปชมดอกไม้กับเจิ้น"

"พ่ะย่ะค่ะ"

หลังออกจากต�าหนักสองพ่อลูกก็แยกทางกันอย่างเร่งรีบ คนหนึ่งไปหา

เสนาบดกีรมทหารเพ่ือเตรยีมการส�าหรบัฮ่องเต้ทีจ่ะออกจากวังไปชมการแข่งขนั 

ชู่จวีในวันรุ่งขึ้น ส่วนอีกคนรีบกลับไปยังส�านักศึกษาเพื่อแจ้งแก่อาจารย์ใหญ่

ถึงเรื่องการจะมาเยือนของฮ่องเต้

แน่นอนว่าเรือ่งนีเ้ป็นดงัคลืน่ทีโ่หมซดัสาดส�านกัก๋ัวจือ่เสวยี* อย่างบ้าคล่ัง  

อาจารย์ใหญ่ลุกขึ้นพรวด "ฝ่าบาทจะเสด็จ?"

อาจารย์ผูช้่วยและจื๋อเจี่ยง** ต่างพากนัลุกขึน้ มองดทูงัเหมี่ยนบุตรชาย

ของเสนาบดีกรมอากรอย่างกระตือรือร้น ไหนเลยจะยังมีท่าทีเข้มงวดขึงขัง 

เช่นปกติ

ทงัเหมีย่นอดไม่ได้ จงึเอ่ยขึน้มาอกีรอบ "เรยีนท่านอาจารย์ใหญ่ ฝ่าบาท

ตรัสเช่นนั้นขอรับ"

อาจารย์ใหญ่เป็นขุนนางขั้นห้าเต็มขั้น เคยเห็นพระพักตร์ฮ่องเต้จาก 

ที่ไกลๆ เท่านั้น ครั้นได้ยินข่าวเช่นนี้ ในอกก็เปี่ยมไปด้วยความปีติ เขาเดินไป

เดนิมาในห้องพร้อมใบหน้าท่ีอิม่เอบิด้วยความสขุ หัวเราะเสยีงดังเป็นครัง้คราว 

ตื่นเต้นดีใจราวกับได้ดื่มสุราจนเมามาย

อาจารย์ผูช่้วยและจือ๋เจีย่งยงัไม่เคยเห็นพระพักตร์ฮ่องเต้มาก่อน หนึง่ใน 

จื๋อเจี่ยงท่ีมีอายุห้าสิบกว่าปีน�้าตาไหลอาบแก้ม พึมพ�ากับคนท่ีอยู่ข้างๆ ว่า  

"คิดไม่ถึงเลยว่าข้าจะมีวันที่ได้เห็นพระพักตร์ฝ่าบาท"

อาจารย์ผู้ช่วยพยายามสงบสติอารมณ์ "อาจารย์ใหญ่ กลุ่มผู้แข่งชู่จวี 

ทั้งสี่กลุ่มของส�านักศึกษาเราเป็นการรับสมัครอย่างไม่จริงจัง ความสามารถ 

* ส�านักกั๋วจื่อเสวีย เป็นส�านักศึกษาระดับสูงสุดในยุคศักดินาของจีน
** จื๋อเจี่ยง เป็นชื่อต�าแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยที่สอนเกี่ยวกับคัมภีร์ของลัทธิขงจื๊อ
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มีทั้งเด่นและด้อย หากลงแข่งทั้งอย่างนี้ จะต้องท�าให้ฝ่าบาทหมดความสนใจ

เป็นแน่"

เท้าของอาจารย์ใหญ่หยุดชะงกั อดท่ีจะพยักหน้ามไิด้ "ถูกต้องๆ เช่นน้ัน 

วันนี้ก็รีบรับสมัครคนที่เตะชู่จวีเก่งๆ อีกสี่กลุ่มเสียใหม่ ฮ่าๆๆ น่ากลัวว่าถ้า 

เจ้าเด็กกลุ่มนั้นได้ยินว่าฝ่าบาทจะเสด็จ คงมิวายจะต้องพุ่งตัวเข้าใส่เป็นแน่"

อาจารย์ใหญ่นกึอะไรได้บางอย่างจงึหนัมาถามทงัเหมีย่น "ฝ่าบาทตรสัว่า 

จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์หรือมาอย่างเอิกเกริก"

ทังเหมี่ยนลังเล "ฝ่าบาทมิได้ตรัสอะไร แต่ท่านพ่อข้าไปหาเสนาบดี 

กรมทหารแล้ว"

อาจารย์ใหญ่ครุ่นคิด ลูบเคราพลางพยักหน้า ไม่ได้ถามทังเหมี่ยนให้ 

มากความอีก ก่อนเอ่ยขึ้นว่า "พรุ่งนี้เจ้าต้องลงแข่งด้วย วันนี้พักผ่อนให้เต็มที่ 

พรุ่งนี้จะต้องท�าเพื่อเกียรติของส�านักกั๋วจื่อเสวียของข้า"

ทังเหมี่ยนเอ่ยอย่างแน่วแน่ "ศิษย์จะท�าให้ได้ขอรับ!"

แค่คดิว่าพรุง่น้ีฮ่องเต้จะมาดเูขาเตะชูจ่ว ี ทังเหมีย่นก็รูส้กึเป่ียมไปด้วยพลงั  

แทบจะรอไม่ไหวอยากให้ถึงพรุง่น้ีเรว็ๆ เพ่ือให้ฮ่องเต้ได้รบัรูว่้าเขาเก่งกาจเพียงใด
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ในนครหลวงมสีถานศกึษาของทางการสองแห่ง หนึง่คอืส�านกัก๋ัวจือ่เสวีย  

สองคือส�านักไท่เสวีย ราตรีเดียวกันนั้น ไม่รู ้ว่าข่าวของส�านักก๋ัวจื่อเสวีย

แพร่งพรายไปยังส�านักไท่เสวียได้อย่างไร อาจารย์ใหญ่แห่งส�านักไท่เสวียถึง

ได้ส่งค�าขอเข้าร่วมมาฝ่ายเดียวอย่างไร้ยางอาย ท้ังยังจัดต้ังกลุ่มชู่จวีขึ้นมา 

สี่กลุ่ม ตั้งใจจะดวลฝีเท้ากับส�านักกั๋วจื่อเสวียต่อหน้าพระพักตร์ในวันรุ่งขึ้น

'คนในส�านกัศกึษาของพวกเจ้าเล่นกันเองจะไปสนุกอะไรเล่า รวมพวกข้า 

เข้าไปด้วยสิ! ศิษย์พวกข้าตัวสูงแข็งแรง เป็นนักเตะฝีเท้าดีเชียว!'

สิง่ท่ีท�าให้ส�านกัก๋ัวจือ่เสวียหาความสขุมไิด้ ส�านักไท่เสวียย่อมคว้าให้มัน่

วันรุ่งข้ึนฮ่องเต้เสด็จมาตามคาด พระองค์สวมชุดล�าลองประทับอยู ่

ในศาลาที่คลุมด้วยผ้าม่าน เวลานี้เป็นต้นฤดูใบไม้ผลิ อากาศยังหนาวเย็น  

ข้ารับใช้ที่ปรนนิบัติข้างกายฮ่องเต้และเหล่าขุนนางท้ังบู๊และบุ๋นล้วนไม่มีผู้ใด

กล้าปล่อยให้ฮ่องเต้ต้องลมหนาวอีก

ภายในศาลามีเพียงด้านเดียวซึ่งหันหน้าไปทางสนามแข่งเท่านั้นท่ี 

ไร้ม่านคลุม และมีกระถางไฟตั้งอยู่ข้างๆ ยามนี้การแข่งขันยังไม่เริ่มขึ้น แต ่

ข้างสนามก็อัดแน่นไปด้วยผู้คนที่รู้ข่าวเรียบร้อยแล้ว

ศีรษะของคนเหล่านี้ผลุบๆ โผล่ๆ หวังที่จะได้เห็นฮ่องเต้สักครั้ง

เสียงข้างสนามแข่งดังเซ็งแซ่ ความคึกคักแทบจะถล่มท้องฟ้า อีกท้ัง 

ยังมีบางคนปีนขึ้นไปบนต้นไม้ กอดล�าต้นพลางยืดคอมองเข้าไปในสนาม

บทที่ 2
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ทังเหมี่ยนบุตรชายเสนาบดีกรมอากรก�าสองมือแน่นจนชาเล็กน้อย  

เขาเพียงรู้สึกแน่นในอกด้วยความตื่นเต้น หลังจากเห็นฮ่องเต้อยู่ในศาลาจาก 

ที่ไกลๆ ความตื่นเต้นก็กลายเป็นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อันแรงกล้า

ในเวลานี้ซื่อจื่อ* จวนผิงชางโหว** ซ่ึงเป็นสหายสนิทของทังเหมี่ยน 

ก�าลงัพูดกับเขาอย่างเป็นกังวลว่า "ข้ารูส้กึว่าน่องของข้าจะเป็นตะครวิอยู่แล้ว"

ทังเหมี่ยนตกใจ "รีบนวดเร็วเข้า ประเดี๋ยวการแข่งก็จะเริ่มแล้ว พวกเรา

ต้องเตะอย่างงดงามให้ฝ่าบาทได้ทอดพระเนตร!"

"ก็เพราะรู้ว่าฝ่าบาททอดพระเนตรอยู่ ข้าถึงได้ต่ืนเต้นอย่างไรเล่า"  

ซื่อจื่อจวนผิงชางโหวสีหน้าบึ้งตึง "ท่านพ่อข้าได้ยินว่าวันน้ีข้าจะเตะชู่จวี 

ต่อหน้าพระพักตร์ ก็ปลกุข้าตืน่ตัง้แต่ฟ้ายังไม่สาง ทัง้ซ้อมมวยทัง้วิง่ ข้าเหน่ือย

จะตายอยู่แล้ว"

ทังเหมี่ยนนิ่งเงียบ เขาหมุนซ้ายหมุนขวาด้วยความกังวลใจ "เจ้าเล่นได้

ราวมังกรสะบัดหาง จะขาดเจ้าไม่ได้"

ซื่อจื่อจวนผิงชางโหวอดท่ีจะรู้สึกภูมิใจไม่ได้ เขาพยายามแกว่งๆ ขา 

พร้อมสูดปากส่งเสียง 'ซี้ด' ออกมา "ข้าจะไปนวดก่อน"

ผูเ้ล่นชูจ่วใีนสนามส่วนใหญ่ล้วนเป็นหนุม่น้อยทียั่งมไิด้เข้าพิธีสวมหมวก 

ครั้นได้ยินว่าฮ่องเต้จะเสด็จ ทั้งบัดน้ียังมีผู้คนมาดูเป็นจ�านวนมาก แม้จะ 

ตื่นสนามอยู่บ้าง แต่กลับรู้สึกตื่นเต้นและฮึกเหิมมากกว่า

"ข้างนอกยังหนาวอยู่ แต่เด็กพวกนี้กลับไม่กลัวกันเลย" กู้หยวนไป๋สวม

เสือ้คลมุขนสนุขัจิง้จอก ขนปยุสขีาวล้อมรอบใบหน้าของเขา "ดูสิ สวมเส้ือบางๆ  

กันทั้งนั้น"

เถียนฝูเซิงรู้สึกปวดใจแทนฮ่องเต้ ก่อนอุ่นชาให้เขาอย่างระมัดระวัง 

กาหนึ่ง "พอวิ่งก็เหงื่อออกแล้ว แต่หลังจากเหงื่อออกก็จะรู้สึกหนาวได้ง่าย  

สุดท้ายแล้วเพราะยังเด็กจึงสามารถต้านทานได้"

"สั่งการลงไป หลังการแข่งขันให้ส่งน�้าขิงไปทันที ให้คนในส�านักศึกษา

* ซื่อจื่อ คือต�าแหน่งทายาทผู้สืบทอดของเชื้อพระวงศ์ ขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์อ๋อง กง และโหว
** โหว เป็นบรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ มีล�าดับศักดิ์รองจาก 'กง' ซึ่งเป็นยศสูงสุดของขุนนาง โดยบรรดาศักดิ์
ห้าขั้นรองจากอ๋อง ได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ และหนาน
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ระวังไว้ อย่าห่วงเรื่องเล็กจนเสียเรื่องใหญ่"

"พ่ะย่ะค่ะ" เถียนฝูเซิงให้คนสั่งการลงไป

แน่นอนว่าการแข่งขันชูจ่วีระหว่างสองส�านกัศกึษาย่อมดงึดดูสายตาผูค้น  

เสียงไชโยและเสียงโห่ร้องดังไปจนถึงอีกเนินเขาหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกล

ฉูเ่ว่ยกับสหายร่วมส�านกัท่ีก�าลงัเดินชมเขาอยู่สามารถมองเห็นฉากคึกคักน้ี 

ได้แต่ไกล สหายร่วมส�านักหัวเราะพลางเอ่ย "ถ้าไม่ใช่เพราะข้าไม่ใคร่สนใจ 

ชู่จวีจริงๆ ข้าก็อยากจะไปที่นั่นเพื่อร่วมสนุกด้วย"

ฉู่เว่ยขมวดค้ิวเล็กน้อย เขาสวมชุดสีฟ้าทั้งตัว รูปโฉมสง่างาม บุคลิก 

ลักษณะองอาจห้าวหาญ หว่างคิ้วมีความรู้สึกแปลกแยกเย็นชาเล็กน้อย  

เขาเป็นบคุคลท่ีเหมอืนหยกอย่างแท้จรงิ เป็นชายรปูงามอนัดบัหน่ึงท่ีมชีือ่เสยีง

ในนครหลวง

"หนวกหูเสยีจรงิ" ฉูเ่ว่ยกล่าว "เบือ้งบนชอบอย่างไร เบือ้งล่างย่อมท�าตาม

เช่นนั้น"

สหายร่วมส�านักเอ่ยเย้า "เจ้าควรจะยินดีที่ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันมิใช่ของ

ล�้าค่าที่หาได้ยาก มิเช่นนั้นก็คงจะเป็นภัยต่อสรรพสิ่งในใต้หล้าอีกครา"

ฉู่เว่ยมีความสัมพันธ์อย่างเฉยเมยกับกลุ่มคนท่ีอยู่ไม่ไกลเหล่าน้ัน  

เจ็ดปีที่แล้วหลังจากที่เขาสอบเจี่ยหยวน* ได้ก็ออกเดินทางศึกษาไปท่ัวหล้า 

เหน็ราษฎรผูย้ากไร้ไม่มอีนัจะกินมากมายกร็ูส้กึผดิหวังต่อผูค้รองราชย์องค์ก่อน

ย่ิงนัก ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันไร้ผลงาน ไร้ข้อเสีย และไม่มีสิ่งใดพิเศษ ปล่อยให้

ขุนนางผู้มีอ�านาจเล่นหัวรังแกมาหลายปี จึงไม่มีค่าใดให้ฉู่เว่ยชายตามอง

สหายร่วมส�านักเหน็สายตาของเขาก็รูไ้ด้ว่าเขาก�าลังคิดอะไร จงึหัวเราะ

และเดินชมทัศนียภาพต่ออย่างสบายๆ

แม้ต้าเหิงในยามน้ีภายนอกจะดเูหมอืนทะเลสงบแม่น�า้ใส** แต่ในสายตา 

ของผู้ท่ีมีความรู้ซึ่งมองเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนกลับรู้ดีว่าความสงบสุขนี ้

* เจี่ยหยวน คือชื่อต�าแหน่งของผู้ที่สอบได้คะแนนอันดับหนึ่งในการสอบระดับเซียงซื่อ
** ทะเลสงบแม่น�้าใส เป็นค�าที่ใช้เปรียบเปรยถึงแผ่นดินที่สงบสุข
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คงอยู่ได้ไม่นาน

ทันทีที่ฮ่องเต้น้อยซึ่งอ่อนแอขี้โรคผู้นี้สวรรคต ก็จะเกิดศึกทั้งภายนอก

และภายใน ฝูงหมาป่าคอยจับจ้องและรอให้ถึงเวลาก็จะดึงความชอบธรรม 

อันสูงส่งออกมาตามใจชอบ แต่ผู้ต่อสู้ก็คือบรรดาทหารม้าที่อยู่ในมือ

ต่อให้ฮ่องเต้น้อยดวงแขง็ไม่สวรรคต เขาจะสามารถปราบหมาป่าดรุ้าย

ผู้หิวโซจนดวงตาฉายประกายสีเขียว* ให้เชื่องได้หรือ

จะเอาสิ่งใดไปปราบ ร่างกายอ่อนแอปวกเปียกเช่นนั้นหรือ

ในการแข่งชูจ่วท่ีีครกึครืน้น้ี ผูเ้ตะเหงือ่ชุม่ไปท้ังตัว ผูช้มก็มเีหงือ่ออกมาก

เช่นกัน ท่ีส�าคัญย่ิงกว่านั้นคือหลังจากเด็กหนุ่มเหล่าน้ีลงแข่งได้ครู่หน่ึงก็มี 

ข้ารบัใช้ฝ่ายในจากวังหลวงส่งน�า้ขิงร้อนกรุน่มาให้ถึงที ่ เมือ่รูว่้าฮ่องเต้มพีระราช 

โองการเป็นพิเศษ เด็กๆ ท่ีมาจากครอบครวัยากจนจ�านวนมากก็อดท่ีจะดวงตา

แดงก�่ามิได้

"ขอบพระทัยฝ่าบาท" เมื่อยกน�้าขิงข้ึนซดรวดเดียวจนหมด ไม่ช้าก็รู้สึก

อบอุน่ไปทัว่ทัง้กาย เดก็หนุม่รปูร่างสงูใหญ่สองสามคนยังคงปิดดวงตาท่ีแดงก�า่ 

นั้นไว้ พูดด้วยน�้าเสียงอู้อี้ "น�้าขิงอร่อยนัก"

"พ่ีชายทั้งหลายรีบไปสวมเสื้อผ้าเถิด" ข้ารับใช้ฝ่ายในจากวังหลวงก็

อบอุ่นยิ่งนัก "ตอนนี้ยังเป็นต้นฤดูใบไม้ผลิ อย่าได้ประมาทเป็นอันขาด"

คนท้ังหลายค่อยๆ สลายตวัไป ฝ่ายซือ่จ่ือจวนผงิชางโหวนามว่าหลีเ่หยียน  

หลงับบีจมกูและดืม่น�า้ขงิหมดถ้วยแล้วก็ตะโกนออกมาเสยีงดงั "สบายตวันกั!"

เขาส่งถ้วยเปล่าให้ข้ารบัใช้ฝ่ายในแล้ววางมอืบนไหล่ทงัเหมีย่น เอ่ยเย้า 

"พี่เหมี่ยน เหตุใดยังไม่ดื่มอีก คงไม่ได้เสียดายหรอกกระมัง"

ทังเหมี่ยนหูแดง รีบซดรวดเดียวจนหมด "ปากไม่มีหูรูด พูดจาส่งเดช

จริงๆ"

ทั้งสองคนก�าลังพูดคุยกันอยู่ บ่าวชายของผิงชางโหวก็วิ่งเข้ามา "ซื่อจื่อ 

นายท่านให้ท่านรีบไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทพร้อมกับนายท่านขอรับ"

* ดวงตาฉายประกายสีเขียว เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงรู้สึกอิจฉา
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ซื่อจื่อจวนผิงชางโหวตกใจ "เข้าเฝ้า?"

จู่ๆ เขาก็ท�าอะไรไม่ถูก "ขะ...ขะ...ข้ายังใส่ชุดเตะชู่จวีอยู่เลย"

บ่าวตัวน้อยกล่าวอย่างกระวนกระวาย "ท่านคลุมเสื้อไปก่อนเถิด  

นายท่านร้อนใจมากขอรับ"

ซือ่จือ่จวนผงิชางโหวรบีตามเขาไปทีศ่าลาอย่างรวดเรว็เพ่ือเข้าเฝ้าฮ่องเต้

พร้อมกับผิงชางโหว

กู้หยวนไป๋ได้เชิญอาจารย์จากท้ังสองส�านักศึกษามาพูดคุยพอดี  

หลังจากได้รับรายงานก็เอ่ยว่า "เข้ามาเถิด"

สองพ่อลูกแห่งจวนผิงชางโหวถวายความเคารพ ก่อนเอ่ยด้วยความ

ระมัดระวัง "พระวรกายมังกรของฝ่าบาทเพ่ิงจะหายจากประชวร กระหม่อม 

จึงคิดอยากเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋หัวเราะ "กับข้าต้องพิธีรีตองเพียงนี้เชียว? นั่งเถิด"

ผงิชางโหวบรรจงนัง่ลงไม่ไกลจากเขา แผ่นหลงัตัง้ตรง และยังคงตืน่เต้น

จะไม่ให้ต่ืนเต้นได้อย่างไร ผู้ที่มิได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้โดยตรงย่อมไม่มีวัน

เข้าใจความรู้สึกที่พวกเขาต้องเผชิญ ฝ่าบาทขึ้นเป็นฮ่องเต้ตั้งแต่ยังเยาว์  

เดิมทีพวกเขานึกว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาตนเข้าใจอุปนิสัยของฮ่องเต้อย่าง

ถ่องแท้แล้ว แต่ใครจะรูว่้าสิง่ทีค่าดเดาไปมานัน้เป็นเพียงฉากหน่ึงเท่าน้ัน ฝ่าบาท 

เพิ่งจะอายุเท่าไรกัน เพิ่งจะเข้าพิธีสวมหมวกเมื่อปีกลายเท่านั้น!

ผูเ้ป็นบิดานัง่ลงแล้ว แต่ซือ่จือ่จวนผงิชางโหวไม่กล้าน่ัง กู้หยวนไป๋กวาดตา 

มองเด็กหนุ่มท่ีเอาแต่ก้มหน้าตลอดเวลาแล้วเอ่ย "น่ีคงเป็นเหยียนเกอเอ๋อร์* 

กระมัง ที่แท้ก็โตถึงเพียงนี้แล้ว"

ผิงชางโหวเอ่ย "ตอนเด็กๆ ซุกซน พอโตก็ยิ่งชวนให้กระหม่อมปวดเศียร

เวียนเกล้า"

"เด็กหนุ่มก็เป็นเช่นนี้" กู้หยวนไป๋หัวเราะเอ่ย "เหยียนเกอเอ๋อร์ มาน่ัง 

ข้างเจิ้น"

หลี่เหยียนนั่งลงข้างฮ่องเต้อย่างเก้ๆ กังๆ แม้จะพูดว่าน่ังข้างๆ ทว่า

* เกอเอ๋อร์ เป็นค�าที่ใช้เรียกพี่ชายน้องชาย เด็กชายในตระกูลผู้ดีมีเงิน หรือใช้ต่อท้ายชื่อเพื่อเรียกในเชิงเอ็นดู
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ต�าแหน่งที่นั่งก็มีระยะห่างสองคนยืนกั้น ไม่รู้ว่าเขารู้สึกไปเองหรือไม่ หลังจาก

นั่งลงแล้ว หลี่เหยียนรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมสายหนึ่งลอยมาแตะที่ปลายจมูก

เครือ่งหอมทีใ่ช้ในวังหลวงเป็นเครือ่งหอมทีด่ทีีส่ดุ ย่ิงได้กลิน่ก็ย่ิงมนึเมา 

หลี่เหยียนสูดดมจนอ่อนปวกเปียกไปทั้งร่าง ได้ยินฮ่องเต้เอ่ยเย้าอยู่ข้างๆ  

"เจิ้นได้ยินบรรดาใต้เท้าหลายท่านพูดกันว่าซื่อจ่ือจวนผิงชางโหวหน้าตา 

หล่อเหลา น่าเสียดายท่ีในตระกูลพวกเขาไร้เด็กสาวท่ีคู่ควรแก่การออกเรือน  

มิฉะนั้นจะต้องชิงลงมือก่อนเป็นแน่"

ผิงชางโหวรู้สึกภูมิใจย่ิง แต่หลี่เหยียนกลับกระสับกระส่ายน่ังไม่ติด 

ฮ่องเต้ชอบหยอกเย้าย่ิง จงใจพูดกับเขาว่า "เหยียนเกอเอ๋อร์ เงยหน้าให้เจิน้ดวู่า 

หน้าตาของเจ้าเป็นเยี่ยงไร"

หลีเ่หยียนหวัแข็งราวกับลกูเป็ด เขาเงยหน้าขึน้พรวดอย่างรนุแรง ใบหน้า

ของเด็กหนุ่มขี้อายแดงระเรื่อไปท้ังแถบ มองตรงไปท่ีพระพักตร์ของฮ่องเต ้

โดยมิได้หลบสายตา

ฮ่องเต้มองเขาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อย หล่ีเหยียนคอแข็งท่ือ  

ในทรวงอกที่เชื่อมไปถึงสมองนั้นว่างเปล่า

ผิงชางโหวตะโกน "หลี่เหยียน!"

หัวใจของหลี่เหยียนเต้นแรง ตกใจจนเกือบจะทะล่ึงตัวข้ึนมา เขารีบ 

ก้มหน้างุดพร้อมกล่าวอย่างท�าอะไรไม่ถูก "ฝ่าบาท กระหม่อมมิได้เจตนา..."

กู้หยวนไป๋ชอบเด็กหนุ่มท่ีมีชีวิตชีวาและทรงพลังเช่นนี้ เขาหัวเราะ  

"ผิงชางโหว ไม่ต้องหรอก เหยียนเกอเอ๋อร์บริสุทธิ์ไร้เดียงสา เป็นเด็กดีคนหนึ่ง"

ฮ่องเต้กล่าวชมไม่ก่ีค�า ผงิชางโหวก็สัง่ให้บตุรชายถอยออกไป หลีเ่หยียน 

เดินโซซัดโซเซออกจากศาลา ทังเหมี่ยนคอยเฝ้าดูอยู่นอกกองทหารองครักษ์ 

ไม่หยุดหย่อน เมื่อเห็นเขาออกมาก็รีบโบกมือ

หลีเ่หยียนเดนิเข้าไปหา ท้ังสองมองหน้ากันแล้วเดนิเข้าไปในฝูงชนอย่าง

เงียบๆ เดินไปไม่ก่ีก้าว หลี่เหยียนก็หยุดเดินกะทันหัน เขามองไปรอบทิศ  

กลนืน�า้ลายก่อนหันไปกล่าวกับทังเหมีย่น "เจ้าบอกว่าตอนทีเ่จ้าเข้าวังคราก่อน

ก็เห็นพระพักตร์ของฝ่าบาทอย่างชัดเจนใช่หรือไม่"
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ทังเหมี่ยนพยักหน้าน้อยๆ "ท�าไม ครานี้เจ้าก็เห็นแล้ว? เจ้าเชื่อฟังค�า 

ของท่านพ่อเจ้ามากที่สุดมิใช่หรือ"

หลี่เหยียนลูบศีรษะพลางหัวเราะแหะๆ ไม่ตอบค�า ทว่ากลับกล่าว 

บางอย่างราวกับปาระเบิดลงพื้น "พวกเราสองคนร่วมมือกันหาจิตรกรสักคนดี 

หรือไม่ ข้าคิดจะวาด..." เขาชี้ขึ้นฟ้า แม้หวาดกลัวแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงแรงกระตุ้น

อันห้าวหาญหาที่เปรียบมิได้ "วาดภาพของบุคคลนั้นเก็บไว้"

ทังเหมี่ยนตกใจจนกระโดดโหยง "เจ้าบ้าไปแล้วรึ!"

"ข้ามิได้บ้า" หลี่เหยียนขยิบตาให้เขา "พวกเราก็ไม่ต้องวาดให้เหมือน  

คิว้ตาวาดไว้กับข้า ส่วนจมกูปากวาดไว้กับเจ้า หากคิดจะดูพวกเราก็เอาภาพวาด 

มาต่อกัน ยามปกติท่ีไม่มีสิ่งใดก็ซ่อนภาพวาดไว้ในห้องนอน ใครจะพบเจอ 

ได้เล่า"

ทงัเหมีย่นกลนืน�า้ลาย ในหวัวาดลกัษณะของฮ่องเต้ทีเ่ขาเหลอืบมองวันนัน้  

เมื่อสบตากับหลี่เหยียนอีกครั้ง ต่างคนก็ต่างรู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นอันตกลงแล้ว
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กู้หยวนไป๋ดื่มชาชั้นดีไปแล้วคร่ึงกา การแข่งขันชู่จวีที่ด้านนอกก็จวน 

จะจบลงแล้ว เขายันโต๊ะหินเพ่ือลกุขึน้ยืนอย่างเชือ่งช้า บนหลงัมอืขาวดจุหยก 

ผดุเส้นเลอืดสซีดีดไูร้เรีย่วแรง กู้หยวนไป๋ก�ามอืป้องปากไอสองสามที ก่อนเอ่ย

ปรามข้ารับใช้ที่ก�าลังจะเดินเข้ามา "ไม่เป็นไร"

ผงิชางโหวมองเขาอย่างเป็นกังวล "ฝ่าบาท พระวรกายมงักรเพ่ิงหายจาก

อาการประชวร ห้ามตากลมเป็นอนัขาด ควรดแูลพระองค์เองให้ดนีะพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋กระตุกย้ิมมมุปาก แม้ร่างกายของเขาจะอ่อนแอ ทว่ารอยย้ิม

กลับเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาราวบุปผาที่เบ่งบาน "โสม เขากวาง กระดองเต่า 

นอกจากนีย้งัมกีระดกูเสอื เหด็หลงิจอื ถ่ังเช่า...เจิน้เห็นว่าในใต้หล้านีไ้ม่มผีูใ้ด

ล�้าค่าไปกว่าเจิ้นแล้ว"

"ผิงชางโหว ท่ัวท้ังใต้หล้าน้ีไม่มีผู้ใดรักและถนอมชีวิตไปกว่าเจิ้นแล้ว"  

กู้หยวนไป๋พูดกับตัวเอง จากนั้นก็ย้ิมอย่างมีความสุข "แม้วัตถุดิบยาจะม ี

ราคาแพงแต่ก็ต้องบอกว่ารสชาติไม่ค่อยดีนัก ทุกครั้งท่ีเจิ้นด่ืมมันล้วนอยาก 

จะโยนชะเอมเทศลงไปเสียทั้งตะกร้า"

ผงิชางโหวอดทอดถอนใจทีส่วรรค์เล่นตลกมไิด้ ฝ่าบาทอยู่อย่างสนัโดษ

มานานหลายปี ความอดทนและความเฉลยีวฉลาดต่างจากปถุุชนทัว่ไป ท้ังยัง 

ใจกว้างและมองโลกในแง่ดีเพียงน้ี เหตุใดสวรรค์ต้องกลั่นแกล้งโอรสสวรรค์

หนุ่มผู้นี้ เหตุใดต้องมอบร่างกายที่ถ่วงแข้งถ่วงขาฝ่าบาทเช่นนี้ด้วยเล่า

บทที่ 3
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เขาหัวเราะตามไม่ก่ีเสียง แล้วพูดคุยกับฮ่องเต้ด้วยน�้าเสียงอบอุ่นอีก 

สองสามประโยค

ไม่นานก็มคีนเข้ามารายงานผลแพ้ชนะ กู้หยวนไป๋ฟังแล้วก็พยักหน้าเอ่ย 

"ตกรางวัล"

หัวหน้าทหารองครักษ์เหลือบมองท้องฟ้า ก้าวขึ้นหน้าและกระซิบ 

เกลี้ยกล่อมให้กู้หยวนไป๋กลับวัง การประชุมเช้าของราชส�านักต้าเหิงจะ 

จัดขึ้นทุกสองวัน ด้วยบังเอิญว่าวันนี้เป็นวันว่างจึงได้มาดูการแข่งชู่จวี เดิมที 

กู้หยวนไป๋ยังต้องการที่จะเที่ยวชมภายในนครหลวงเสียหน่อย แต่ท่ามกลาง

การเกลี้ยกล่อมน้ีเขาคงต้องละทิ้งความตั้งใจ แล้วปล่อยข้ารับใช้สองสามคน

ไว้ที่นี่ โดยมีเหล่าทหารองครักษ์คุ้มกันขึ้นรถม้า

ผงิชางโหวน้อมส่งฝ่าบาท ขณะทีก่�าลงัจะพาบตุรชายกลบัจวน ก็ได้ยินว่า 

บตุรของตนและคณุชายใหญ่จวนเสนาบดกีรมอากรไปท่ีใดกันก็ไม่รู ้ ผิงชางโหว 

ตกใจ โทสะบงัเกิดขึน้มาอกีครัง้ จากนัน้ก็เดนิทางกลบัจวนด้วยใบหน้าสงบนิง่ 

ตามล�าพัง

ครัน้ใกล้เวลาค�า่ซือ่จือ่แห่งจวนผงิชางโหวก็เพ่ิงจะกลบัถึงจวน ผงิชางโหว 

สัง่ให้คนรออยู่ท่ีลานด้านหน้า ทนัทีท่ีหลีเ่หยียนย่างเข้าประตมูาก็ถูกผูเ้ป็นบดิา

เรียกเข้าไปในห้องต�ารา

"วันน้ีหลงัจากฝ่าบาทเสดจ็กลบั ข้าถึงได้รูว่้าเจ้ากลับไปก่อนแล้ว" ผิงชางโหว 

กล่าวอย่างโมโห "ฝ่าบาทยงัไม่ขยับไปไหนแต่เจ้าถึงกบักล้าออกมาก่อน เจ้ามนั 

ช่างบังอาจนัก!"

ครัน้หลีเ่หยียนได้ยินบดิาเอ่ยถึงฝ่าบาทก็กลนืน�า้ลายดงัเอือ๊ก เขากลวัว่า 

จะถูกจับได้จึงเอ่ยอย่างลนลาน "ท่านพ่อ ท่านเดาสิว่าวันนี้ข้าเห็นอะไร ตอนที่ 

ข้าท่องเทีย่วไปตามถนน บงัเอญิเหน็เซวียหย่วนผูน้ัน้ก�าลงัควบม้าอยู่กลางนคร 

เขาก็ท�าเกินไปจริงๆ!"

ผิงชางโหวขมวดคิ้ว "ควบม้ากลางนครรึ ไม่ได้ ข้าต้องเขียนรายงาน 

ถวายฝ่าบาท"
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หลีเ่หยียนย่องออกไปจากห้องต�าราเงียบๆ ครัน้กลบัถึงห้องตนก็ถอนใจ

อย่างโล่งอก เขาไล่คนข้างกายออกไปจนสิน้ ปิดประต ูจดุเทยีน ก่อนท่ีม้วนภาพ 

อุ่นๆ ในอ้อมอกจะถูกแผ่หลาลงบนโต๊ะ

การมม้ีวนภาพวาดของฝ่าบาทไว้ในครอบครองคอืเรือ่งใหญ่อนัมคีวามผดิ 

ฐานกบฏ ภาพพระพักตร์เบ้ืองสูงจะเอามาซ่อนไว้ในห้องนอนเด็กหนุ่มตาม

อ�าเภอใจเช่นนี้ได้อย่างไรกัน

ในฐานะบุตรคนโตของผิงชางโหว หลี่เหยียนย่อมเข้าใจเหตุผลนี้ดี ทว่า

เขาไม่อาจควบคุมได้และมักจะรู้สึกตื่นเต้นในใจอย่างท่วมท้นอยู่เสมอ เขา 

รูส้กึกลวัและวิตกกงัวลเมือ่เผชญิหน้ากับฝ่าบาทโดยตรง แต่ครัน้จะให้ละสายตา 

ไปจากฝ่าบาทก็รู้สึกไม่ใคร่เต็มใจนัก

เขามิได้ประสงค์ร้ายและไม่คิดจะน�าภาพวาดน้ีมาท�าเรื่องไม่ดีอะไร 

เพียงแต่รู้สึกว่าพระพักตร์ของฝ่าบาทงดงามอย่างแท้จริง หากไม่วาดเก็บไว ้

เสียหน่อยก็คงน่าเสียดายแล้ว

หลี่เหยียนเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง ในภาพวาดคือบุรุษผู้สูงศักดิ์ 

จติรกรวาดคิว้และตาของบรุษุผูน้ีต้ามค�าบอกกล่าวของหลีเ่หยียน แต่เส้นหมกึ

ตรงโครงหน้าด้านล่างกลับเลือนรางยิ่ง ซึ่งนั่นก็ท�าไปเพื่อการปกปิด นอกจาก

เขากับทังเหมี่ยนแล้วไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้ว่าส่วนหนึ่งของภาพวาดนี้คือฝ่าบาท

พระพักตร์ของฝ่าบาทนัน้มเีสน่ห์เป็นพิเศษ ทว่าจติรกรไม่เคยเหน็กับตา 

หลีเ่หยียนมองอยู่ครูห่นึง่ก็กล่าวอย่างหงดุหงดิ "ยังจะบอกว่าตนเป็นจติรกรมอืหนึง่ 

แห่งนครหลวง ภาพวาดน้ีมันของเล่นอะไรกัน ดูคล้ายเทพแต่กลับไม่คล้าย  

ฝีมือวาดภาพของข้ายังดีกว่านัก"

หลงัก่นด่าพึมพ�าอยูค่รูใ่หญ่ หลีเ่หยียนก็ค่อยๆ ม้วนภาพเก็บแล้ววางลง 

ในลิ้นชักลับตรงหัวเตียง หลี่เหยียนเอนตัวลงนอน ในหัวนึกถึงภาพใบหน้า 

ของฝ่าบาทที่เขาพบในวันนี้อีกครั้ง

ไม่รู้ว่าความไร้มารยาทนี้จะท�าให้ฝ่าบาทไม่พอใจเขาหรือไม่ วันนี้ที่เขา

เตะชู่จวีก็ไม่รู ้ว่าดูเป็นอย่างไรบ้าง จะต้องเหนื่อยหน้าด�าหน้าแดงเป็นแน่  

ฝ่าบาทชมว่าเขาหล่อเหลา แต่ไม่ว่าจะหล่อเหลาเพียงใดก็ไม่มีใครดูดีตอนท่ี
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เตะชู่จวีหรอก

คิดไปคิดมาหลี่เหยียนก็ผล็อยหลับไปท่ามกลางความสะลึมสะลือ

แน่นอนว่ากู้หยวนไป๋ไม่รูค้วามคดิน้ีของเดก็หนุม่ เขาได้รบัการปรนนบิตัิ

อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า สีหน้าในยามราตรีของเขาซีดขาวเล็กน้อย เถียนฝูเซิง

กระซิบถาม "กระหม่อมนวดกดพระเศียรให้ฝ่าบาทดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

บนเตียงนอนมังกรสีทอง นางก�านัลรูปโฉมงดงามในเสื้อผ้าเบาบาง 

สามนาง คุกเข่าอยู่ข้างกายกู้หยวนไป๋พลางใช้ผ้าเช็ดผมด�าขลับท่ีเปียกชื้น 

ของเขาโดยไม่พูดจา

"ไม่ต้องแล้ว" กู้หยวนไป๋หลับตาลง พยายามข่มความรู้สึกไม่สบายกาย

เอาไว้ "ให้ศิษย์น้อยของเจ้าเข้ามาทุบๆ ขาให้เจิ้นที"

เถียนฝเูซงิรบีไปเรยีกศษิย์น้อยมาทันท ี ขันทีน้อยคกุเข่าลงหน้าเตียงนอน 

มงักร ทบุๆ ขาของฮ่องเต้ด้วยความคล่องแคล่ว อดดีอกดใีจมไิด้ท่ีฝ่าบาทชอบ

ฝีมอืของตน

หลังจากที่ผมด�าขลับถูกเช็ดจนแห้งแล้ว นางก�านัลท้ังสามก็ลงจาก 

เตียงนอนเงียบๆ แล้วถอยออกไปด้วยเท้าเปลือยเปล่า

"เถียนฝูเซิง" จู่ๆ กู้หยวนไป๋ก็พูดข้ึน น�้าเสียงเกียจคร้านเหมือนก�าลัง 

จะหลับ "เรื่องที่เจิ้นให้เจ้าไปท�าเป็นอย่างไรบ้าง"

"ทูลฝ่าบาท ทุกอย่างเรียบร้อยดีพ่ะย่ะค่ะ" เถียนฝูเซิงตอบ

"อืม" กู้หยวนไป๋เอ่ย "ทุกคนท่ีถูกส่งออกไปก่อนหน้าน้ีล้วนเป็นแรงกาย

และแรงใจท้ังหมดของเจิน้ ให้พวกเขาท�างานอย่างระมดัระวัง ข่าวสารไม่ส�าคัญ  

ชีวิตคือสิ่งส�าคัญที่สุด"

"พ่ะย่ะค่ะ พรุ่งนี้กระหม่อมจะก�าชับอีกครั้ง"

เมือ่สามปีก่อนกู้หยวนไป๋ลอบส่งคนไปรบัเลีย้งกลุม่เดก็ก�าพร้ากลุม่หน่ึงไว้  

ให้อาหาร ให้เสื้อผ้า ให้ท่ีพัก สอนพวกเขาให้อ่านเขียนและสังหารศัตรู 

ล้างสมองและให้การศึกษาอย่างต่อเน่ืองไม่เว้นวัน จนในท่ีสุดก็กลายเป็น 

ดาบคมในมือของกู้หยวนไป๋
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พวกเขาเชื่อฟังเพียงค�าสั่งของฮ่องเต้เท่านั้น ฮ่องเต้ให้พวกเขาท�าสิ่งใด 

พวกเขาก็ท�าสิ่งน้ัน เมื่อหนึ่งปีก่อนกู้หยวนไป๋ได้คัดเลือกคนท่ีภักดีท่ีสุดในหมู่

พวกเขาสีร้่อยคนออกมา สัง่ให้พวกเขาลอบเข้าไปในจวนของขนุนางแต่ละคน 

รวมถึงแฝงตวัเข้าไปในกองทหารแถบชายแดนและกองทหารทกุแห่ง ไม่เพียง 

เท่าน้ี แม้แต่ในบรรดาทหารรักษาพระองค์ ทหารองครักษ์ข้างกายเขาก็ม ี

คนเหล่านี้ซุ่มซ่อนอยู่ด้วย ดาบเล่มน้ีมีบทบาทส�าคัญย่ิงในการล้มล้างขุนนาง

หลูเฟิงผู้มีอ�านาจในตอนนั้น

กู้หยวนไป๋ลอบตั้งชื่อมันว่าหน่วยควบคุมดูแล อวนขนาดใหญ่ค่อยๆ  

แผ่ขยายออกไปบนดินแดนต้าเหงิอย่างลบัๆ คนท่ีหน่วยควบคมุดแูลส่งออกไป  

คนทีเ่ก่งกาจล้วนได้ความดคีวามชอบทางทหาร ส่วนคนทีไ่ม่เก่งก็ยังคงแสวงหา 

โอกาสที่จะได้เลื่อนข้ันในจวนขุนนาง ข่าวที่พวกเขาส่งกลับมาน้ันเริ่มมีพลัง 

อันน่าตกใจ

นี่ก็ผ่านไปเพียงหน่ึงปีเท่าน้ัน กู้หยวนไป๋ไม่รีบ ยามน้ีเขารู้สึกง่วงนอน 

เล็กน้อยแล้วจึงเอ่ย "เข้านอนเถิด"

องครักษ์เสื้อแพรแห่งราชวงศ์หมิง องครักษ์หลวนอี๋แห่งราชวงศ์ชิง  

กู้หยวนไป๋เองก็ต้องการจะสร้างกลุม่ยอดฝีมอืร่างกายก�าย�าท่ีเชือ่ฟังเพียงค�าสัง่ 

ของเขาบ้าง ความคิดต่างๆ นานาในหัวของเขาน้ันไร้ที่สิ้นสุด หน่วยควบคุม

ดูแลและกลุ่มยอดฝีมือนี้จะสามารถเติมเต็มและส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ 

กระทั่งชื่อของกลุ่มเขาก็ตั้งไว้ว่าองครักษ์ตงหลิง เพ่ือให้คนเหล่านี้เป็นดั่ง 

นกอินทรีที่มีดวงตาและกรงเล็บแหลมคมในมือของเขา แต่น่าเสียดายที่ไม่ว่า 

จะคิดถึงเรื่องนี้มากเพียงใด เขาก็ยังขาดต้นทุนแห่งการปฏิวัติอยู่ดี

กู้หยวนไป๋ไม่รูว่้าตนจะท�าได้ถึงข้ันไหนก่อนตาย แต่หากเขาไม่ท�าอะไรเลย 

ก็จะอึดอัดใจยิ่งกว่า

เถียนฝเูซงิดบัไฟและถอยออกไปเงยีบๆ ครัน้มาถึงนอกต�าหนกัก็พยักหน้า 

กับหัวหน้าทหารองครักษ์ ก่อนเอ่ยเสียงกระซิบ "วันนี้ฝ่าบาทเหนื่อยแล้ว"

หัวหน้าทหารองครักษ์แซ่จาง นามว่าซว่ี ไม่เพียงมีความห้าวหาญ 

แต่ยังเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมาก เขาคือหัวหน้าทหารองครักษ์ที่
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ฮ่องเต้ทรงเลือกมาจากกลุ่มทหารรักษาพระองค์ด้วยพระองค์เอง จางซว่ีรู้สึก

ซาบซึง้ในพระมหากรณุาธิคณุของฝ่าบาท ตดัสนิใจว่าจะรกัษาความปลอดภัย

ของพระองค์เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าจงรักภักดีไม่แปรเปลี่ยน

หวัหน้าทหารองครกัษ์ถอนหายใจคราหนึง่ เอ่ยด้วยความรกัสดุหวัใจว่า 

"วันนี้ฝ่าบาททรงพระเกษมส�าราญ"

เถียนฝูเซิงอดท่ีจะพยักหน้าตามไม่ได้ "หากคราวหน้ามีเรื่องเช่นน้ี  

ข้าน้อยก็จะอ้อนวอนให้ฝ่าบาทเสด็จไปทอดพระเนตรอีก ขอเพียงเห็นฝ่าบาท 

มีความสุข ต่อให้ต้องเอวเคล็ด ข้าน้อยก็จะลงสนามเตะชู่จวีให้ฝ่าบาทได ้

ทอดพระเนตร"

หัวหน้าทหารองครักษ์เงียบไปครู่หนึ่ง เหล่าทหารองครักษ์ที่ยืนเฝ้ายาม

อยู่ตรงข้ามก็พากันยักคิ้วหลิ่วตาให้เขา หัวหน้าทหารองครักษ์ขวยเขินสักพัก

ก่อนเอ่ยว่า "พี่น้องของพวกข้าเหล่านี้ก็เป็นนักเตะชู่จวีฝีมือดีไม่เบา"

มีหลายคนท่ีตั้งใจฝึกฝนเป็นพิเศษเพราะฮ่องเต้โปรดปราน แต่ละคน 

ล้วนเป็นยอดฝีมือ เล่นได้อย่างหมดจดงดงาม เป็นที่สะดุดตาอย่างยิ่ง

เถียนฝเูซงิหวัเราะพรวด บนหน้าราวกับมดีอกเบญจมาศเบ่งบาน "ในเมือ่ 

ท่านหัวหน้าทหารองครักษ์จางกล่าวเช่นนี้ ข้าน้อยก็จะจดจ�าไว้ หากฝ่าบาท

ถามข้ึนอีก ข้าน้อยก็จะทูลฝ่าบาทเร่ืองน้ี ถึงตอนน้ันข้าน้อยจะได้รับความ

โปรดปรานจากฝ่าบาทหรอืไม่กต้็องดฝีูมอืของใต้เท้าทหารองครกัษ์ทุกท่านแล้ว"

ขณะท่ีพวกเขาก�าลังหัวเราะกันอยู่นั้น เถียนฝูเซิงก็ได้ยินเสียงแมว 

สองสามตวัดงัขึน้ทีม่มุก�าแพง เขาว่ิงเหยาะๆ เข้าไปด้วยสหีน้าเรยีบเฉย จากนัน้ 

ไม่นานก็เดินกลบัออกมาด้วยใบหน้าเป้ือนย้ิม "ท่านหวัหน้าทหารองครกัษ์จาง 

หมอท่านหนึ่งเข้านครหลวงมาแล้ว!"

คนจากหน่วยควบคมุดแูลส่งข่าวมาว่ามหีมอพเนจรท่านหนึง่เดนิทางจาก 

ไหวหนานมายังนครหลวง ทักษะการแพทย์ของหมอพเนจรท่านนีส้งูส่ง เพียงแต่ 

ทั้งชีวิตน้ีไม่รักษาผู้สูงศักดิ์ ขณะที่เถียนฝูเซิงน�าข่าวน้ีไปบอกกู้หยวนไป๋ เขา

กลับไม่มีท่าทีดีใจ ท�าเพียงหรี่ตาเล็กน้อย บนตัวยังคงสวมเสื้อคลุมลายมังกร
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ตัวหนาส�าหรับการประชุมราชส�านัก

เสือ้คลมุลายมงักรนีเ้ตม็ไปด้วยรายละเอยีดยบิย่อย ใบหน้าของกู้หยวนไป๋ 

แดงระเรื่อเล็กน้อยจากการลากของหนัก รูปลักษณ์ที่ดูหล่อเหลาไร้ที่ติน้ีกลับ 

ปรากฏร่องรอยความอ่อนล้ารางๆ ที่หว่างคิ้ว

การประชุมราชส�านักในวันน้ี ผู้คนไม่น้อยต่างรุมเล่นงานบุตรชายของ

แม่ทัพเซวีย เรือ่งท่ีเซวยีหย่วนควบม้ากลางนครจะนับว่าเป็นเรือ่งใหญ่ก็ไม่ใหญ่ 

จะว่าเล็กก็ไม่เล็ก ทว่ากู้หยวนไป๋ไม่สบายใจนัก

ว่าที่ผู้ส�าเร็จราชการคนนี้ออกจะยโสโอหังเกินไปสักหน่อยแล้ว

กู้หยวนไป๋ลงโทษโดยการหักเบี้ยรายเดือนแม่ทัพเซวียสามเดือน ทั้งยัง

ก�าชับให้เขาสั่งสอนบุตรชายให้ดี เพียงเพราะนึกถึงเซวียหย่วนที่เป็นตัวละคร 

ในหนงัสอื ตอนนี้กู้หยวนไป๋จึงอารมณ์เสียขึ้นมาอีกแล้ว

อย่างไรก็ดเีขายังควรไปหาท่านหมอเลือ่งชือ่ท่านน้ัน กูห้ยวนไป๋สัง่ให้คน

เปลี่ยนชุดล�าลองสีครามให้ตนและพาไม่กี่คนออกจากวังเงียบๆ

อนัท่ีจรงิในใจของกู้หยวนไป๋ไม่มคีวามหวังเท่าใดนัก หมอหลวงในวังซึง่ 

เป็นหมอทีเ่ก่งท่ีสดุในใต้หล้ายังอบัจนหนทาง หมอพเนจรท่านน้ีจะสูห้มอหลวง 

ของตนได้หรือ

"คุณชาย ที่นี่ขอรับ" หัวหน้าทหารองครักษ์ชี้ไปยังประตูไม้เบื้องหน้า

กู้หยวนไป๋ย้ิมมุมปาก ให้เขาข้ึนหน้าไปเคาะประตู ผ่านไปไม่นานก็ม ี

เดก็คนหนึง่มาเปิดประตูพลางมองส�ารวจพวกเขาตัง้แต่หัวจรดเท้าผ่านช่องว่าง

ระหว่างประตู "พวกท่านมารักษาโรคหรือ"

หัวหน้าทหารองครักษ์เอ่ย "ถูกต้อง"

เด็กรับใช้เอ่ยถาม "รักษาให้ผู้ใด"

กู้หยวนไป๋เดินออกมาจากด้านหลังของทหารองครักษ์ อาภรณ์สีคราม

ทั้งตัวท�าให้เขาดูสูงชะลูดดุจต้นไผ่ เขายิ้มน้อยๆ ให้กับเด็กรับใช้ "เป็นข้าเอง"

เด็กรับใช้มองเขาพร้อมอ้าปากค้าง ถามออกมาอย่างโง่งม "เทพเซียน 

ก็เจ็บป่วยได้ด้วยหรือ"
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"เทพเซียนเจ็บป่วยได้หรือไม่ข้าไม่รู้" กู้หยวนไป๋ยิ้มเอ่ย "ทว่าร่างกายข้า

กลับเจ็บออดๆ แอดๆ"

เด็กรับใช้พากู้หยวนไป๋เข้าไปข้างใน ในห้องนั้นยังมีคนมาหาหมอ 

อีกหลายคน แต่ละคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหยาบกระด้าง หน้าเหลืองมือกร้าน  

พวกเขาพากันมองผู้มาใหม่กลุ่มนี้ด้วยความสงสัย

บรรดาทหารองครักษ์เปี่ยมไปด้วยพลัง บุคลิกสง่างามดูไม่คล้ายคน

ธรรมดาสามญั ย่ิงไม่ต้องพูดถึงกู้หยวนไป๋ เขาถูกคุม้กันอยู่ตรงกลาง เย้ืองย่าง

สบายๆ แม้ใบหน้าจะซีดขาว แต่ก็ไม่สามารถกลบเกลื่อนความสูงส่งที่เอ่อล้น

ออกมาได้เลย

หมอพเนจรเหลือบมองเขา ในใจรู้ดีว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน ่ 

ทว่าเขากลับมิได้พูดออกมา เพียงส่งสัญญาณให้กู้หยวนไป๋นั่งลงโดยไม่พูด

อะไร กู้หยวนไป๋ย่ืนมือออกมา เผยให้เห็นข้อมือเรียวเล็ก ท่านหมอจับชีพจร 

อยู่หนึ่งเค่อ* คิ้วก็พลันขมวดแน่นขึ้นทุกที

เมือ่ผละมอืออกไปแล้วก็เพียงเอ่ยเรยีบๆ "รกัษาไม่หาย ท�าได้เพียงกินยา 

ประคองอาการ"

เหล่าผู้ติดตามมีสีหน้าด�าคล�้า กู้หยวนไป๋ถอนหายใจยืดยาว สั่งคนให ้

ทิ้งเงินไว้แล้วลุกขึ้นเดินจากไป

ไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนกระไร

ฮ่องเต้เดินตามใจไปเรื่อยเปื่อย และเดินมาถึงริมแม่น�้าอย่างช้าๆ เขา 

ก้มลงมองเบื้องล่าง ใบหน้าที่สะท้อนอยู่บนผิวน�้ามีสีสันราวดอกท้อ ร่างกายนี้ 

ไม่มอีะไรดเีลย มเีพียงใบหน้าทีโ่ดดเด่นเป็นพิเศษ แต่กู้หยวนไป๋กลบัไม่ชอบมนั

เขามองอยู่ครูห่นึง่แล้วย่ืนมอืไปข้างหลงั ข้ารบัใช้ส่งผ้าให้กู้หยวนไป๋เชด็มอื 

และข้อมือของตน ชั่วขณะที่เขาเหม่อมองก็เห็นแม่นกให้อาหารลูกนกน้อย 

บนต้นไม้ข้างๆ ทันใดนั้นผ้าในมือก็ถูกลมพัดตกลงไปในแม่น�้า

"เสียผ้าดีๆ ของเจิ้นไปเสียแล้ว" กู้หยวนไป๋ทอดถอนใจ "ไปเถิด กลับวัง"

ผวิน�า้นิง่สงบ ผ้าผนืนัน้ถูกน�า้พัดพาไปยังสถานท่ีห่างไกล ครัน้คนกลุม่น้ี 

* เค่อ คือหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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จากไปแล้วใต้น�า้ก็พลนัเกิดการเคลือ่นไหว ชายคนหนึง่ก�าลังลากหญิงคนหน่ึง 

ขึ้นไปบนฝั่ง ทั้งสองคนเนื้อตัวเปียกน�้าม่อล่อกม่อแล่กจนดูไม่ได้ ทว่าดวงตา

ของชายทีส่วมชดุผ้าไหมทัง้ตวักลบัสว่างไสว เขาเชด็คราบน�า้ออกจากใบหน้า 

สีหน้าแดงระเรื่อราวกับตื่นมาจากฝันหวาน
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บนแม่น�้า เรือล�าเล็กโคลงไปตามคลื่น

เซวียหย่วนยืนหน้านิ่วคิ้วขมวดอยู่บนหัวเรือ ด้านหลังมีฉางอว้ีเหยียน 

บตุรชายตลุาการศาลสถิตยุตธิรรมก�าลงัจบิสรุาอย่างเกียจคร้าน ครัน้เหน็สหีน้า 

โหดเห้ียมของเขาก็พูดพร้อมกับหัวเราะ "ท่ีแท้น้องชายของเจ้าไม่ได้ป่วยเป็นโรค 

หรอกหรือ"

เซวียหย่วนยกมุมปากขึ้น ย้ิมอย่างอ่อนโยน "อว้ีเหยียน เจ้าว่าน่ี 

มันเรื่องอะไรกัน เขาก�าลังวางแผนสกปรกแล้วโยนให้ท่านแม่ของข้า วันน้ี 

ตอนที่ข้ากลับจวนก็เกือบจะฆ่าเขาแล้วเชียว"

ฉางอว้ีเหยียนหวัเราะร่วน "ทัง้ยังดงึให้บดิาเจ้าโดนลงโทษหักเบีย้รายเดอืน  

ท�าให้บิดาเจ้าและเจ้าถูกฝ่าบาทต�าหนิต่อหน้าขุนนางนับร้อยอีก"

รอยย้ิมของเซวียหย่วนล�้าลึกข้ึน "ไม่เพียงเท่านั้น ครั้นกลับถึงจวนเขา 

ก็ฝึกซ้อมกับข้าชุดหน่ึง ทั้งยังบอกว่าคร้ังหน้าให้ข้าหาโอกาสยอมรับผิดกับ

ฮ่องเต้น้อยอีก"

ฉางอวี้เหยียนฝืนยิ้ม

เซวียหย่วนตัวเป็นคนนิสัยเป็นสุนัข* อารมณ์ดุร้ายเสียยิ่งกว่าเดรัจฉาน 

ไม่ว่าใบหน้าจะมรีอยย้ิมเย่ียงวญิญชูนมากเพียงใด แต่ไม่แน่ว่าในใจอาจก�าลงั 

คิดในสิ่งที่ชั่วร้ายอันตรายก็เป็นได้

บทที่ 4
   

* ตัวเป็นคนนิสัยเป็นสุนัข หมายถึงคนที่ไม่มีมารยาท มีพฤติกรรมไม่ดี ไม่เหมาะสม
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คนผู้นี้ยังมีความโอหังอวดดี ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์และคุณธรรม หากไม่ใช่

เพราะแม่ทัพเซวียกวดขันเข้มงวด เซวียหย่วนก็อาจถึงขัน้สบัน้องชายเป็นชิน้ๆ 

แล้วโยนให้สนัุขกินโดยไม่กลวัว่าจะเป็นท่ีรงัเกียจของผูอ้ืน่หรอืถูกต�าหนติเิตยีน

ทางศีลธรรมเลยแม้แต่น้อย

บุตรชายแม่ทัพใหญ่ผู้หนึ่งกลับใช้ชีวิตราวกับหัวหน้าโจร

ฉางอวี้เหยียนเอ่ย "เจ้าก็อยู่นิ่งๆ บ้างเถิด ในนครหลวงมีคนจับตาดูเจ้า 

อยู่ไม่น้อย"

"แค่ข้าขี่ม้าก็ถูกพวกเขาเอาไปพูดราวกับมีเร่ืองเข่นฆ่ากันกลางเมือง"  

เซวียหย่วนกล่าว "วันหน้าคราใดข้าจะก่อเนินจิงกวน* ท่ีหน้าประตูพวกเขา  

ให้พวกเขารู้เสียบ้างว่าอะไรที่เรียกว่าการเข่นฆ่า"

"เจ้าอยากก่อก็ก่อไม่ได้หรอก ที่น่ีมิใช่สนามรบเสียหน่อย จะมีศีรษะ

มากมายให้เจ้าก่อเนินสูงเพียงน้ันได้อย่างไร" ฉางอว้ีเหยียนรินสุรารสเลิศให ้

ตัวเองอีกจอก เอนตัวนอนอยู่บนแผ่นไม้ ท่องกลอนออกมาเสียงดัง "อาภรณ์ 

สีพื้นกลืนบุษกร อุทุมพรชูช่องามนักหนา แลไม่เห็นน้องนางในธารา แว่วเพลง

มาจึงเห็นนางก้มเก็บบัว"

เซวียหย่วนเอ่ย "มีดอกบัวที่ใดกัน ดอกบัวไม่บานที่นี่เสียหน่อย"

ฉางอวี้เหยียนตอบ "แม้ไม่มีดอกบัว ทว่าข้ากลับเห็นดอกฝูหรง** แล้ว"

เขาชีไ้ปยังผ้าเชด็หน้าท่ีลอยอยู่ไม่ไกลจากเรอื "หากข้าดูมผิิด ผ้าเชด็หน้า

ผืนนั้นน่าจะปักรูปสตรีไว้ด้านบนกระมัง"

เซวียหย่วนหยิบไม้พายช้อนผ้าเช็ดหน้าข้ึนมา ผ้าเช็ดหน้าเน้ือเนียนนุ่ม 

ไม่เกาะมอืเมือ่เปียก เซวยีหย่วนหรีต่ามอง หลงัจากเหน็ลายปักบนผ้าเชด็หน้า

อย่างชัดเจนแล้วก็ยิ้มอย่างมีนัยแอบแฝง

ฉางอวี้เหยียนถามอย่างสงสัย "ใช่รูปสตรีหรือไม่"

"ไม่ใช่" เซวียหย่วนยิ้มน่ากลัว "เป็นลายมังกร"

* เนินจิงกวน เป็นวิธีการก�าจัดศพของผู้พ่ายแพ้ในสงคราม หลังสงครามผู้ชนะจะรวบรวมศพของผู้แพ ้
มากองไว้ข้างถนนและปูด้วยดินเพื่อท�าเป็นเนิน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อแสดงผลงานทางทหารหรือเพื่อเตือนศัตรู
** ดอกฝูหรง หรือดอกพุดตาน ชาวจีนมีความเชื่อว่าเป็นพรรณไม้มงคล เนื่องจากดอกสามารถเปลี่ยนสีได ้
ถึง 3 สี ซึ่งเปรียบเสมือนกับชีวิตของคนที่เป็นช่วงวัยเด็ก วัยหนุ่ม และวัยชรา
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จู่ๆ กู้หยวนไป๋ที่ก�าลังอ่านฎีกาก็รู้สึกเย็นสันหลังวาบ

เขาขมวดคิ้ว คนข้างกายเปลี่ยนเตาอุ่นมือและยกชาร้อนเข้ามาให้เขา

ทันเวลาพอดี และจัดการให้กระถางไฟในต�าหนักลุกโชนยิ่งขึ้น อุณหภูมิเช่นนี้

นับว่าร้อนมากส�าหรับผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง ศีรษะของนางก�านัลและขันที 

ในต�าหนักต่างชุ่มไปด้วยเหง่ือ ทว่ากู้หยวนไป๋กลบัรูส้กึว่าอณุหภูมน้ีิก�าลงัพอดี

เขากระชบัเตาอุน่มอืทีแ่กะสลกัอย่างประณีตในมอืแน่นกว่าเดิม หลงัจาก 

สะบัดปลายพู่กันและตรวจฎีกาฉบับสุดท้ายจบเขาก็ลุกขึ้น สั่งให้คนเก็บโต๊ะ

ฮ่องเต้น้อยร่างกายอ่อนแอ รปูลกัษณ์เหมอืนคนทียั่งไม่เข้าพิธีสวมหมวก 

หลายครั้งที่กู้หยวนไป๋ต้องการแก้ปัญหาความต้องการทางกายของบุรุษ ทว่า

ทุกครั้งที่เห็นส่วนน้ันซึ่งมีสีชมพูนุ่มนิ่มและมีขนข้ึนเพียงหร็อมแหร็มก็ท�าให้ 

หายอยากไปเสีย

สสีนัและรปูทรงของมนัค่อนข้างน่าชม สะอาดสะอ้าน กระท่ังเรยีกได้ว่า

ประณีตงดงาม ทว่าเมื่อมันอยู่บนร่างกายของกู้หยวนไป๋ ก็นับเป็นการโจมตี

คุณค่าความเป็นชายของเขาอย่างชัดเจน

แค่ลบูไล้เพียงแผ่วเบามนักจ็ะกลายเป็นสแีดง เมือ่มคีวามรูส้กึก็จะเหีย่วเฉา

กู้หยวนไป๋ยืนอยู่ที่หน้าต่าง ถอนหายใจยาวๆ คราหนึ่ง

เถียนฝูเซิงถูกกู้หยวนไป๋ส่งตัวออกไปแล้ว ผู้ท่ีปรนนิบัติอยู่ข้างกายคือ

ขันทีน้อยคนหนึ่ง ขันทีน้อยเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวัง "ฝ่าบาทมีเรื่องใดกลัดกลุ้ม

หรือพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋ก�าลังจะอ้าปาก แต่จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงเอะอะดังมาจากนอกวัง 

เขาขมวดคิ้ว "ข้างนอกเกิดเรื่องอะไรขึ้น"

เพ่ิงจะสิน้เสยีงก็มคีนว่ิงเข้ามารายงาน "ฝ่าบาท ด้านนอกจบักุมมอืสงัหาร 

ได้คนหนึ่งพ่ะย่ะค่ะ"

สหีน้าของกู้หยวนไป๋มดืมนลงทนัท ีทว่าผูท้ีม่ใีบหน้ามดืมนยิง่กว่าเขาก็คอื 

หัวหน้าทหารองครักษ์ที่คุ้มกันอยู่ข้างๆ

หลงัจากอ่านฎีกาจบท้องฟ้าก็มดืแล้ว มอืสงัหารสวมชดุด�าทัง้ตวั ท่าทาง
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แปลกๆ ดูอยู่ผิดท่ีผิดทาง หากไม่ใช่เพราะฝ่ายในถูกกู้หยวนไป๋ช�าระไปแล้ว 

ครัง้หนึง่ ท้ังกลุม่ทหารรกัษาพระองค์และทหารองครกัษ์ส่วนหน้ายังต่างพากเพียร 

และขยันขันแข็ง เกรงว่าคงจะไม่พบบุคคลเช่นนี้

หลงัจากกู้หยวนไป๋นัง่ลงทีโ่ต๊ะ เขาก็เอ่ยด้วยน�า้เสยีงเยียบเย็นราวสายลม 

เดือนสิบสอง "ผู้ใดส่งเจ้ามา"

มือสังหารถูกกดจนใบหน้าแนบติดพ้ืน ร้องไห้คร�่าครวญเพราะความ 

อยุตธิรรม "ผูใ้ดจะส่งโจรขโมยบปุผามาเป็นมอืสงัหารเล่า ฝ่าบาททรงพระปรชีา 

กระหม่อมเพียงแค่หัวใจมืดบอดด้วยความใคร่ จึงได้บังอาจเข้าวังมาดูชม"

กู้หยวนไป๋เอ่ย "ขโมยบุปผามาจนถึงวังของเจ้ินเชียว? เจ้าชอบดอกไม้

ดอกใดในวังของเจิ้น"

ฮ่องเต้น�้าเสียงล�้าลึก ในวังหลวงมีสนมชายาท่ีไหนกัน ดอกไม้ท่ีว่าน้ี 

ก็มีเพียงนางก�านัลฝ่ายในเท่านั้น

มอืสงัหารพยายามทีจ่ะเหลอืบมองไปทางฮ่องเต้ โอรสสวรรค์หนุม่โมโห

จนริมฝีปากเป็นสีแดงเลือด ใบหูก็แดงก�่าเช่นกัน ดวงตาที่เย็นชาเปี่ยมไปด้วย 

ความขุ่นเคือง ช่างเป็นภาพท่ีน่าชมย่ิงนัก คร้ันมองแล้วชวนให้หูตาพร่ามัว  

ไม่ต้องการจะพลาดไปแม้แต่จุดเดียว

มอืสงัหารอ้าปากค้างพลางมองฮ่องเต้ด้วยอารามตกใจ ทันใดนัน้ใบหน้า

ของเขาก็เปลี่ยนเป็นแดงก�่า ก้มหน้างุดไม่ตอบค�าอีก

หัวหน้าทหารองครักษ์รีบรุดไปข้างหน้าและเตะมือสังหารอย่างแรง  

มือสังหารส่งเสียงอู้อี้ออกมาเสียงหนึ่ง พยายามจะคว�่าทหารองครักษ์ไม่ก่ีคน 

ที่ปราบปรามเขา แต่เพียงพริบตาก็ถูกคนจ�านวนท่ีมากกว่าเดิมกดอยู่ใต้ร่าง 

อีกครั้ง

รองเท้ามังกรสีเหลืองอร่ามปรากฏขึ้นตรงหน้า กู้หยวนไป๋ยกเท้าเชย

ใบหน้ามือสังหารขึ้น หากใบหน้านี้มิได้เปื้อนเลือดก็คงดูเป็นบุรุษผู้สง่างาม 

ดวงตาสว่างสุกใส เป็นใบหน้าของคุณชายผู้สูงศักดิ์คนหนึ่ง

มือสังหารกะพริบตาไล่เลือดข้างดวงตาออกไป มองช้อนไปยังฮ่องเต้

อย่างมุ่งมั่น ครั้นเข้าไปใกล้ข้อมือเรียวบางของอีกฝ่ายก็ปรากฏข้ึนสู่สายตา  
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เขากล่าวอย่างจรงิใจ "ฝ่าบาท กระหม่อมเพียงเพราะถูกความใคร่บงัตาชัว่ขณะ

จริงๆ"

มุมปากของฮ่องเต้ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มจางๆ "เจ้าคิดว่าเจิ้นเชื่อ?"

ทุกกระเบียดนิ้วเป็นดังหยก กระท่ังเลอค่ากว่าหยกเสียอีก คิดว่าเหงื่อ 

ทีไ่หลออกมาจากเนือ้หนงัมงัสาซึง่ได้รบัการปรนเปรออย่างดีน้ีก็คงมกีล่ินหอม

เช่นกัน

มอืสงัหารทีรู่ส้กึคันยบุยิบในใจ ทัง้ยังรูส้กึว่ารองเท้ามงักรทีเ่ชดิคางของเขา 

ขึน้น้ีก็หอมมากเช่นกัน แก้ต่างว่า "กระหม่อมเคยเห็นหน้าฝ่าบาทครัง้หนึง่ทีน่อกวัง  

คิดไม่ถึงว่าฝ่าบาทจะเข้าวังและยิ่งคิดไม่ถึงว่าฝ่าบาทก็คือฮ่องเต้"

กู้หยวนไป๋มองต�า่ลงมาท่ีเขาครูห่นึง่ก่อนทีจ่ะย้ิมเย็นชา แล้วเอ่ย "จบัคน

ไปขังไว้ในคุก ไต่สวนให้ดี"

ขณะท่ีทหารองครักษ์ลากเขาออกไป มือสังหารก็ยังคงย้ิมอยู่ ดวงตา

อ้อยอิ่งอยู่ในต�าหนัก ไม่ละสายตาไปจากฮ่องเต้เลย

กู้หยวนไป๋ไอสองสามท ีมองใบหน้าเป้ือนย้ิมของเขาด้วยสายตาเย็นเยียบ

คนถูกลากออกไปแล้ว หัวหน้าทหารองครกัษ์น�าทกุคนคกุเข่าลงตรงหน้า

กู้หยวนไป๋ กู้หยวนไป๋เหลือบมองพวกเขาแต่มิได้ให้ลุกขึ้น ผ่านไปครู่หน่ึงจึง 

พูดขึ้นหลังจากข่มโทสะไว้ได้แล้ว "อย่าให้เกิดขึ้นอีก"

วังหลวงโอ่อ่า แต่กลับปล่อยให้โจรบุกไปถึงหน้าต�าหนักเซวียนเจิ้งได้

ทหารองครักษ์ในวังหลวงเป็นสวะกันหมดหรืออย่างไร!

ค�าพูดของมอืสงัหารคนนีเ้ตม็ไปด้วยเรือ่งไร้สาระและน่าอปัยศ กู้หยวนไป๋ 

คิดอยู่นานว่าใครบ้างที่จะเป็นคนส่งเขามาได้ แต่แล้วก็รู้สึกปวดศีรษะขึ้นมา

อีกครั้ง

เขานวดคลงึหน้าผาก หว่างคิว้ย่นเลก็น้อย ครัน้ลืมตาข้ึนมาก็เห็นหัวหน้า

ทหารองครักษ์จางซวี่ก�าลังมองมาที่ตน กู้หยวนไป๋ขมวดคิ้วเอ่ย "มีอะไร"

หัวหน้าทหารองครักษ์ก้มหน้าอย่างละอายใจ "ฝ่าบาท กระหม่อมจะ 

ไม่ปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกพ่ะย่ะค่ะ"

"ไปสบืว่ามข้ีอผดิพลาดตรงทีใ่ด" กู้หยวนไป๋เอ่ยด้วยน�า้เสยีงเย็นชา "เจิน้ 
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อยากรู้ว่าผู้ใดเป็นคนเผยประตูสุนัขให้เขา!"

หวัหน้าทหารองครกัษ์ถอยออกไป เถียนฝเูซิงมองสหีน้าฮ่องเต้อย่างใกล้ชดิ 

พลางเกลี้ยกล่อม "ฝ่าบาท ได้เวลาเสวยแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

เกลีย้กล่อมอยู่ครูห่นึง่ กู้หยวนไป๋จงึจ�าใจพยักหน้าให้เขายกอาหารเข้ามา  

จากน้ันไม่นานโต๊ะทีเ่ตม็ไปด้วยอาหารชัน้เลศินานาชนิดก็ปรากฏข้ึนเบือ้งหน้า 

กู้หยวนไป๋

ไม่ว่าอาหารจะอร่อยเพียงใด แต่กินมาสามปีก็เบื่อได้เหมือนกัน เดิมที 

กู้หยวนไป๋ไม่มีความอยากอาหารอยู่แล้ว เมื่อขยับตะเกียบแล้วก็ไม่อยาก 

ขยับอกี ในใจอดท่ีจะนกึถึงอาหารรสเลศิอย่างมะเขอืเทศผดัไข่ บาร์บคีวิหม้อไฟ  

แฮมเบอร์เกอร์ และโค้กอะไรพวกนั้นไม่ได้

โดยเฉพาะมะเขอืเทศ ท่ีจรงิแล้วก่อนหน้าน้ีกู้หยวนไป๋ไม่มคีวามรูส้กึใดๆ 

กับมะเขือเทศเลย ทว่าหลายปีมานี้เขาแทบจะหมกมุ่นอยู่กับมัน เพียงนึกถึง 

รสชาตเิปรีย้วๆ หวานๆ ก็ต่อมน�า้ลายแตก แต่ว่ามะเขือเทศเข้ามาในประเทศจนี 

เป็นครัง้แรกในสมยัราชวงศ์หมงิ ตอนนีต่้อให้เขาน�า้ลายแตกจนไหลย้อยออกมา 

ก็ไม่อาจกินผลสีแดงลูกใหญ่นั้นได้อยู่ดี

ครั้นนึกถึงอาหารเขาก็อดไม่ไหว โทสะของกู้หยวนไป๋หายไปหมดแล้ว 

ตอนนี้เหลือเพียงความโหยหา ราชวงศ์ต้าเหิงในขณะน้ีไม่มีพริก รสชาติเผ็ด 

ในอาหารล้วนมาจากการน�าพืชจ�าพวกฮวาเจยีว* จอูว๋ี** ขงิ เจีย้ล่า*** ฝหูลวิ****  

คลกุเคล้ากลายเป็นเครือ่งปรงุรสเผด็ แต่เนือ่งจากร่างกายนีอ่้อนแอจงึไม่สามารถ 

กินเผ็ดได้ ในช่วงสามปีที่ผ่านมานี้กู้หยวนไป๋จึงแตะอาหารเผ็ดน้อยมากๆ

คิดไปคิดมาอาหารนานาชนิดก็อยู่ในหัว กู้หยวนไป๋ครุ่นคิดเรื่องน้ีอยู ่

พักหนึง่ ก่อนจะเรยีกคนมาสัง่อย่างละเอยีดว่าให้ไปบอกให้ห้องเครือ่งหลวงท�า

บะหมี่จ้าเจี้ยง***** มาชามหนึ่ง

* ฮวาเจียว คือเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายพริกไทย เมื่อกินเข้าไปจะให้ความรู้สึกชา
** จูอวี๋ เป็นไม้พุ่มผลัดใบ ดอกสีเหลือง ผลสีแดงทรงวงรี มีรสเปรี้ยว เป็นสมุนไพรจีนขึ้นชื่อมาช้านาน
*** เจี้ยล่า หมายถึงมัสตาร์ด
**** ฝหูลวิ เป็นพืชตระกูลพรกิไทย มลัีกษณะเป็นเถาวัลย์ชนดิหนึง่ ใบใช้กินกับหมากได้ ผลน�ามาใช้ท�าซอสได้  
รสชาติเผ็ด
***** บะหมีจ้่าเจีย้ง หรอืก๋วยเตีย๋วซอสผดั เป็นอาหารทีม่ต้ีนก�าเนดิจากมณฑลซานตง ประกอบด้วยเส้นบะหมี่ 
ซอสที่ท�าจากถั่วเหลืองหมัก รวมถึงเนื้อและผักที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
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ผ่านไปไม่นานชามบะหมีท่ี่ราดด้วยซอสก็ถูกยกมาตรงหน้าของกู้หยวนไป๋  

ในนัน้มหีอมแดงเลก็โรยหน้า กลิน่หอมลอยอบอวล หน้าตาดไูม่เลวเลยทเีดยีว  

กู้หยวนไป๋คีบเส้นบะหมี่ที่เคลือบด้วยหมูอบซอสขึ้นแล้วส่งเข้าไปในปาก  

กลิ่นหอมแตะจมูก ความอยากอาหารถูกจุดติดแล้ว

กู้หยวนไป๋กินบะหมี่ทั้งชามจนหมดเกลี้ยง รู้สึกเปรมปรีดิ์อย่างย่ิง เมื่อ

เห็นอาหารเต็มโต๊ะที่ยังไม่ถูกแตะต้องก่อนหน้านี้ กู้หยวนไป๋ก็กระดิกน้ิวสั่ง 

ด้วยความเกียจคร้าน "ให้คนท�าบะหม่ีมาอีกชาม พร้อมกับเป็ดเหลียนฮวา* 

และซุปข้นฝอยทอง ส่งไปเป็นรางวัลให้แม่ทัพเซวีย"

"พ่ะย่ะค่ะ"

แม่ทพัเซวียรบัอาหารทีส่่งมาจากวังหลวงด้วยตวัเอง ขนัทีทีส่่งอาหารมา

จงึย้ิมเอ่ย "แม่ทัพเซวยีอยู่ในใจฝ่าบาทอย่างแท้จรงิ ขณะท่ีเสวยพระกระยาหาร

ก็ยังนึกถึงท่านแม่ทัพ ทั้งในกล่องยังมีบะหมี่อีกชาม น่ันคืออาหารจานใหม่ท่ี

ฝ่าบาทให้ห้องเคร่ืองหลวงเตรียมในคืนนี้ ตั้งใจให้ข้าน้อยส่งมาให้ท่านแม่ทัพ

ได้ลิ้มลอง"

แม่ทัพเซวียรูส้กึซาบซึง้ กล่าวด้วยน�า้เสยีงเคร่งขรมึ "พระมหากรณุาธิคณุ

ของฝ่าบาทใหญ่หลวง กระหม่อมขอบพระทัยที่ฝ่าบาททรงนึกถึง"

ขันทียิ้มอย่างพอใจแล้วขอตัวจากไป

คืนนั้นในจวนสกุลเซวีย

กับข้าวสองจานทีฮ่่องเต้ส่งมาถกูจดัวางให้อยู่ตรงกลาง ส่วนบะหมีช่ามนัน้ 

ถูกแม่ทัพเซวียถืออยู่ตรงหน้าของตน เขาคนบะหมี่ให้เป็นลูกกลมๆ อย่าง

ระมัดระวัง แล้วลิ้มรสค�าแรกด้วยความเคารพ

ฮูหยินผู้เฒ่ามองเขาพลางข�า "อาหารที่ฝ่าบาทตกรางวัลให้พวกเรา 

จะกินทิ้งกินขว้างไม่ได้เด็ดขาด วันนี้ไม่จ�าเป็นต้องมีพิธีรีตองมากเกินไป  

หลินเกอเอ๋อร์จะดื่มสุราสักหน่อยก็ได้"

* เป็ดเหลียนฮวา เป็นอาหารชนดิหน่ึงทีท่�ามาจากเป็ด ปรงุรสด้วยพรกิไทย ต้นหอม โดยน�าไปนึง่แล้วจงึน�าไปทอด  
ซึ่งต่างจากกรรมวิธีดั้งเดิม บางครั้งจะมีการเติมเนื้อปลาเพื่อยกระดับรสชาติและเกรดของอาหาร
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คณุชายรองเซวียเชือ่ฟังไม่โต้แย้ง ครัน้เหน็ว่าแม่ทัพเซวียยกตะเกียบข้ึน 

ก็ยกตะเกียบตาม หมายคีบอาหารท่ีอยู่กลางโต๊ะ พอย่ืนไปได้ครึ่งทางก็ถูก 

เซวยีหย่วนท่ีดเูหมอืนจะย้ิมแต่ไม่ย้ิมใช้ตะเกียบตีหลงัมอื "ข้าอนญุาตให้เจ้ากิน 

แล้วรึ"

มอืของคณุชายรองเซวยีมรีอยแดงปรากฏข้ึนทนัใด เขามองไปยังผูใ้หญ่

ไม่กี่คนอย่างน้อยอกน้อยใจ ทว่าฮูหยินผู้เฒ่าและท่านแม่ทัพเซวียดูราวกับ 

มองไม่เห็น คุณชายรองเซวียจึงท�าได้เพียงปล่อยอาหารพระราชทานลงด้วย 

ความเกลียดชังลึกๆ และหันไปหาจานผักสีเขียวข้างๆ แทน

เซวียหย่วนเปลี่ยนตะเกียบ มองดูจานสองจานท่ีอยู่ตรงกลางและ 

ชิมค�าหนึ่ง "ตีด้วยไม้แล้วมอบพุทรา* ท่านแม่ทัพเซวีย ฝ่าบาทเห็นท่านเป็น 

สุนัขฝึกหัดน่ะ"

"เช่นนั้นเจ้าก็เป็นลูกที่เกิดจากสุนัข" แม่ทัพเซวียกล่าวเสียงดัง

เซวียหย่วนขี้คร้านจะต่อล้อต่อเถียงกับบิดา คีบอาหารจากในวังหลวง

กินอย่างตั้งใจ กินไปได้คร่ึงหน่ึงก็เอ่ยปากข้ึนกะทันหัน "อีกไม่ก่ีวันก็เป็น 

งานเลี้ยงเทศกาลโคมไฟแล้ว ถึงตอนนั้นข้าอยากเข้าวังหลวงกับท่าน"

แม่ทพัเซวยีมองบตุรชายด้วยความสงสยั เอ่ยเตอืนสตว่ิา "เจ้าอย่าได้คดิ

ท�าเรื่องน่าขายหน้าให้ข้าเชียว"

เซวียหย่วนแสร้งยกย้ิมมมุปากอย่างสภุาพ เขาหยบิผ้าเชด็หน้าของฮ่องเต้ 

ออกมาเชด็ท�าความสะอาดคราบสกปรกบนรองเท้า จากน้ันก็โยนมนัลงบนพ้ืน

แล้วใช้ฝ่าเท้าเหยียบย�่ามันสองสามทีพลางเอ่ย "จะเป็นไปได้อย่างไร"

ฮ่องเต้ข้ีโรคน่ันด่าทอเขารุนแรงเพียงนั้นต่อหน้าขุนนางนับร้อย เขาจะ

กล้าก่อเรื่องนอกลู่นอกทางอะไรได้อีก

* ตด้ีวยไม้แล้วมอบพุทรา เป็นส�านวน หมายถึงท�าให้เจบ็ช�า้ในตอนแรก แล้วปลอบใจทหีลงั ตรงกับส�านวนไทย  
'ตบหัวแล้วลูบหลัง'



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3vrcJR6

https://bit.ly/3vrcJR6

