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	 แม้เรื่องราวจะดำเนินมาถึงเล่มที่ห้าแล้ว แต่ความเข้มข้นของ ทะลุมิติ 

หกัเหลีย่มจอมมาร ไมไ่ดล้ดนอ้ยลงเลย เพือ่จะใหค้นรกักลบัคนืมา เดก็หนุม่ 

อย่างโจวอวิ่นเซิ่งยอมวางเดิมพันชีวิตตัวเองเพื่อกลับไปตามหาคนรักในโลก 

เหล่านั้นอีกครั้ง

	 รว่มลุน้ไปกบัภารกจิตามหาคนรกั และการคน้หาเบือ้งหลงัของเรือ่งราว 

ทั้งหมดไปพร้อมกับโจวอวิ่นเซิ่งได้แล้วนับแต่นี้
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บทที ่ 2
พายุผันผวนในราชสำนัก

ปัญหาเรื่องสมรสพระราชทาน  ของจ้าวซินหร่าน 

คลี่คลายได้แล้ว แต่จ้าวเสวียนจดบัญชีหนี้แค้นจ้าวปี้เซวียนเอาไว้อย่างลับ ๆ  

และเริ่มสงสัยว่าสตรีที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในวังหลัง เหตุใดจึงยื่นมือออกมาได้ 

ยืดยาวถึงเพียงนี้ กระทั่งความลับในจวนจี้กั๋วกงยังล่วงรู้ได้ ต่อให้ฉีอี้หนิง 

รักใคร่โปรดปรานนางมากสักแค่ไหน ก็ไม่น่าเอ่ยเรื่องน่าขายหน้าของวงศ์ 

ตระกูลให้นางสนมฟังเป็นแน่ เห็นได้ชัดว่านางน่าจะมีเส้นสายอันแน่นแฟ้น 

กับขุนนางในราชสำนัก จ้าวเสวียนไม่ชอบโดนศัตรูเล่นงานทั้งต่อหน้าและ 

ลับหลังพร้อมกัน เพราะแค่จ้าวปี้เซวียนหาทางกดข่มภรรยาเอกแล้วเชิดชูอน ุ

ขึ้นมาแทนก็เกินขีดจำกัดความอดทนของเขาแล้ว

จ้าวเสวียนสั่งให้คนตามสืบเรื่องของจ้าวปี้เซวียน หวังจะตัด ‘สองมือ’  

ของนางทิ้ง เพียงคิดว่านางเป็นสนมคนโปรดของคนผู้นั้นเขาก็แทบสะกด 

ความฉุนเฉียวในใจเอาไว้ไม่อยู่ ทว่าข่าวที่คนสอดแนมส่งมากลับทำให้เขา 

ตกตะลึงอย่างมาก เพราะคนที่อยู่เบื้องหลังจ้าวปี้เซวียนไม่ใช่ฉีอี้หนิงและ 

ไม่ใช่ผู้เฒ่าเหวินหยวนโหว แต่เป็นฉีจิ่นอวี๋ต่างหาก

เขายังจำได้ว่าตอนฉีจิ่นอวี๋ยังเด็กเคยแอบหนีออกจากวังแล้วพลัด 

หลงหายไปในงานเทศกาลโคมไฟ จ้าวปี้เซวียนเป็นคนพาฉีจิ่นอวี๋กลับมาหา 

เขาและขอให้เขาช่วยพากลับไปส่งวัง นั่นเป็นครั้งเดียวที่ทั้งคู่มีโอกาส 

ได้พบเจอกัน แต่ตอนนี้ดูท่าแล้วพวกเขาคงแอบติดต่อกันอย่างลับ  ๆ  มา 

โดยตลอด
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บุรุษหนุ่มคนหนึ่งปกป้องสตรีนางหนึ่งมากถึงเพียงนี้ อีกทั้งบอกเล่า 

ความลับในราชวงศ์ก่อนให้นางล่วงรู้ รวมถึงช่วยนางแก้แค้นเอาคืน ความ 

สมัพนัธเ์ชน่นีไ้มว่า่จะมองอยา่งไรกม็ใิชธ่รรมดาแน่ ฉจีิน่อวีเ๋ขา้หาจา้วปีเ้ซวยีน 

เพราะเหตุใด แค่แรงดึงดูดระหว่างหนุ่มสาวเท่านั้น?  หรือว่าคิดใช้นาง 

เล่นงานใครบางคน

จู่ ๆ จ้าวเสวียนก็นึกอยากเห็นสีหน้าของคนผู้นั้นตอนล่วงรู้ถึงโฉมหน้า 

ที่แท้จริงของสนมคนโปรดนัก

โจวอวิ่นเซิ่งพระราชทานสมรสให้กงชินอ๋องอย่างรวดเร็ว ไทเฮาทรงกำหนด 

ใหจ้ดัพธิขีึน้ในเดอืนสามของปหีนา้ เพือ่ปอ้งกนัมใิหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใด ๆ  

อีกทั้งเรียกตัวหลัวหลันเข้าวังมาสนทนาด้วยอยู่บ่อยครั้ง โดยไม่ลืมเรียก 

กงชินอ๋องมาร่วมวงด้วยเสมอ เพื่อให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสบ่มเพาะความรู้สึกกัน

กงชนิออ๋งมรีปูโฉมหลอ่เหลา ตำแหนง่ฐานะสงูสง่ หลวัหลนัยอ่มตอ้ง 

ชมชอบเป็นธรรมดา นางเดินตามหลังเขาชมอุทยานหลวง ใบหน้าแดงเรื่อ 

ด้วยความขวยอาย ในสายตาของนางมีแต่ภาพแผ่นหลังของเขา ไหนเลย 

จะมีแก่ใจช่ืนชมดอกเบญจมาศท่ีกำลังผลิกลีบบานเต็มอุทยานในช่วงฤดูสารท

ส่วนจ้าวปี้เซวียนดูเหมือนจะมีแนวโน้มเป็นพวกชอบทำร้ายตัวเอง 

เพราะนางมักจะโผล่เข้าไปตอนทั้งสองคนอยู่ด้วยกันตามลำพังบ่อยครั้ง 

เมื่อเห็นเงาร่างของพวกเขาเดินสนทนาหัวร่อต่อกระซิกเคียงข้างกันเป็นต้อง 

ตาแดงก่ำเสมอ พอกลับถึงตำหนักเฟิ่งอี๋ก็ล้มป่วยหนักอีก

เรื่องที่ทำให้โจวอวิ่นเซิ่งรู้สึกว่าสตรีนางนี้ช่างไร้สมองยิ่งนักก็คือนาง 

ขอตัวองค์ชายรองมาจากไทเฮา จากนั้นพาเขาเข้าไปในอุทยานหลวงด้วย จึง 

ทำให้องค์ชายรองประชวรด้วยโรคลมเย็นและมีไข้ขึ้นสูงติดต่อกันหลายวัน 

ไทเฮาทรงทราบเรื่องก็กริ้วจัดจนแทบควักหัวใจนางออกมาฉีกกินทั้งเป็น 

ในขณะที่ฉีจิ่นอวี๋กลับปวดร้าวใจและยิ่งรู้สึกผิดต่อนางมากขึ้นอีก

โจวอวิ่นเซิ่งทางหนึ่งช่วยส่งเสริมชู้รักคู่นี้อีกทางหนึ่งก็เร่งมือรวบ 

อำนาจในราชสำนัก ไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือฉีอี้หนิงคนก่อนหน้าล้วนเป็น 

ยอดคนผู้สามารถวางแผนในกระโจมตัดสินชัยไกลพันลี้ แม้ว่าจะเกียจคร้าน 
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หย่อนยานมาสามปีจนอำนาจส่วนหนึ่งตกอยู่ในมืออันชินอ๋องกับกงชินอ๋อง 

แต่เขาเสียเวลาแค่เพียงเดือนเดียวก็สามารถทลายขุมกำลังเหล่านั้นทิ้ง หรือ 

ไม่ก็ริบอำนาจกลับคืนมาได้แล้ว แน่นอนว่าในจำนวนนั้นมิได้รวมถึงอำนาจ 

ในกองทัพพายัพ

เพราะคนอย่างจ้าวเสวียนก็รู้จักเล่นละครเช่นกัน วันรุ่งขึ้นหลังจาก 

กลบัมาถงึเมอืงหลวง จา้วเสวยีนกร็บีนำตราพยคัฆม์าถวายคนืทนัทรีาวกบัวา่ 

มิได้อาลัยอาวรณ์มันเลยสักนิด ทว่าเหล่าแม่ทัพนายกองทางพายัพล้วน 

จงรักภักดีต่อเขา เรียกว่ารู้จักแต่คนไม่รู้จักตรา หนังสือคำสั่งที่เขียนด้วย 

ลายมือของจ้าวเสวียนจึงมีอำนาจและความน่าเชื่อถือสูงกว่าราชโองการ 

ด้วยซ้ำ ตราพยัคฆ์ในเวลานี้ก็เป็นแค่เศษเหล็กผุพังเท่านั้น

จ้าวเสวียนปราบชนเผ่าต่าง  ๆ  ทางชายแดนพายัพ ทว่ามิได้สังหาร 

เข่นฆ่าจนหมดสิ้นเสี้ยนหนาม แต่ทำเหมือนหมาป่าไล่ต้อนฝูงแกะ แค่จับ 

ตัวอ้วนพีที่สุดไม่กี่ตัวมาฆ่าทิ้ง ส่วนที่เหลือเก็บไว้ค่อย ๆ ทยอยกิน ดังนั้น 

เขาย่อมได้ทั้งผลงานจากการรบและยึดกุมอำนาจในกองทัพพายัพต่อได้ใน 

ระยะยาว แค่อ้างว่าชายแดนยังไม่สงบเรียบร้อย นับว่าดีดลูกคิดรางแก้ว 

เอาไว้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังสามารถเจรจาค้าขายกับชนเผ่าอื่นอย่างลับ  ๆ  

จนทำกำไรได้มากโข

คนสอดแนมที่โจวอวิ่นเซิ่งส่งไปสืบข่าวก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมา 

มากกวา่นี้ แตว่เิคราะหจ์ากเบาะแสเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เหลา่นีแ้ลว้คาดวา่อำนาจกบั 

ขุมทรัพย์ในมือจ้าวเสวียนมิได้ด้อยกว่าผู้เป็นจักรพรรดิเลยทีเดียว หาก 

คนอย่างจ้าวเสวียนมีใจคิดกบฏจริง โจวอวิ่นเซิ่งเองก็ไม่มั่นใจเช่นกันว่าจะ 

สามารถสยบอีกฝ่ายเอาไว้ได้หรือไม่ เกรงว่าใต้หล้านี้คงถูกแบ่งแยกออกไป 

ครึ่งหนึ่งเป็นแน่

โจวอวิ่นเซิ่งบีบตราพยัคฆ์ในมือแน่น โคลงศีรษะพลางหัวเราะอย่าง 

เฝื่อน ๆ แต่ก็ไม่คิดจะสอดมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางกองทัพพายัพ

หนึ่งเดือนต่อมา ราชสำนักต้องจัดงานล่าสัตว์ในฤดูสารทตามกำหนดทุกป ี

โจวอวิ่นเซิ่งหยิบรายชื่อมาคัดเลือกเหล่าเชื้อพระวงศ์กับขุนนางขั้นสี่ขึ้นไป 
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ตามเสด็จ จ้าวเสวียนย่อมอยู่ในรายชื่อเหล่านั้นด้วย

“ท่านแม่ทัพใหญ่ เมื่อไรเราจะกลับไปทางพายัพกันหรือ แม้ว่า 

เมืองหลวงจะดีแต่ก็มิใช่ถิ่นของเรา จะทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกนัก” ทหาร 

นายหนึ่งบังคับม้าเดินเคียงข้างจ้าวเสวียนพลางลดเสียงลงกระซิบถาม

“รออีกสักระยะ ข้ายังมีธุระต้องจัดการ” จ้าวเสวียนมองพระราชยาน 

ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก

นายทหารพยักหน้ารับทราบ ไม่กล้าซักถามอีก

เมื่อขบวนเสด็จเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ทหารองครักษ์ตั้งค่าย 

กระโจมรอไว้แล้ว ทุกคนต่างหยุดพักผ่อนครู่หนึ่งก่อนแยกย้ายกันไป  

แม้ว่าในใจของพี่น้องตระกูลฉีอยากจะสังหารกันและกันให้ดับดิ้นสักแค่ไหน 

แต่ภายนอกยังคงแสดงท่าทีรักใคร่ปรองดองต่อกัน กงชินอ๋องคอยติดสอย 

ห้อยตามโจวอวิ่นเซิ่ง เรียกขานเสด็จพี่อย่างนั้นเสด็จพี่อย่างนี้ตลอดเวลา  

และเข้าร่วมขบวนออกล่ากวางด้วย

โจวอวิ่นเซิ่งสังเกตเห็นกงชินอ๋องแอบชำเลืองมองจ้าวปี้เซวียนซึ่ง 

แต่งกายด้วยชุดล่าสัตว์แบบบุรุษแล้วออกมาดูสง่าผ่าเผยและหล่อเหลา 

ไม่น้อยอยู่บ่อยครั้ง ก็รู้ได้ว่าอีกฝ่ายคงคิดถึงนางมากเสียจนแทบพ่นเปลว 

เพลิงเร่าร้อนออกจากดวงตาแล้ว

โจวอวิ่นเซิ่งตั้งใจจะช่วยส่งเสริมพวกเขาอยู่แล้ว ดังนั้นจู่  ๆ  ก็ร้อง 

ตะโกนขึ้นว่า “เจอเหยื่อแล้ว” จากนั้นรีบควบม้านำทหารองครักษ์วิ่งทะยาน 

ออกไปทันที ไม่นานก็สลัดทุกคนทิ้งไว้เบื้องหลัง

ฉีจิ่นอวี๋ควบม้าไล่ตามอยู่พักหนึ่ง เมื่อเห็นว่าจ้าวปี้เซวียนตามไม่ทัน 

จึงแสร้งทำเป็นไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านการขี่ม้า ก่อนจะค่อย  ๆ  หยุดพักข้าง 

ทาง ส่วนทั้งสองคนจะเสพสุขกับช่วงเวลาลักกินขโมยกินเช่นนี้กันอย่างไร  

เวลานี้ยังไม่ต้องกล่าวถึง เมื่อโจวอวิ่นเซิ่งวิ่งบุกฝ่าเข้าไปในป่ารกชัฏก็เจอกับ 

กวางหมีลู่1 สีขาวโพลนดุจหิมะตัวหนึ่งจึงไล่ตามไปทันที

1 กวางหมีลู่หรือกวางคุณพ่อดาวีดจัดเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่ถูกกล่าวถึงในตำราจีนตั้งแต่ 

กว่า 2,000 ปีก่อน และมีชื่อเล่นสะดุดหูว่า ‘ซื่อปู๋เซี่ยง’ ( ) หรือ ‘สี่ไม่เหมือน’ ซึ่งมาจาก 

ลักษณะเด่นอันได้แก่ ใบหน้าเหมือนม้า หางเหมือนลา เท้าเหมือนวัว และเขาเหมือนกวาง
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เส้นทางสายเล็กกลางป่าถูกปกคลุมด้วยสุมทุมพุ่มไม้รกเรื้อ หากขี่ม้า 

บุกฝ่าเข้าไปคงจะเคลื่อนไหวลำบาก โจวอวิ่นเซิ่งจึงส่งม้าให้ทหารองครักษ์ 

สองนายดูแล จากนั้นเดินนำเมิ่งคังบุกเข้าไปในป่ารกชัฏ กระทั่งถึงริมลำธาร 

สายเล็ก ๆ ขณะกำลังจะน้าวสายธนูยิงกวาง จู่ ๆ ก็มีชายชุดดำปกปิดใบหน้า 

กระโดดลงมาจากยอดไม้อย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ

เมิ่งคังเห็นคนชุดดำพุ่งปราดเข้ามาจู่โจมฝ่าบาทก็รีบยกกระบี่ขึ้นขวาง 

หลังจากทั้งคู่ปะทะกันหลายกระบวนท่า เมิ่งคังก็โดนบีบคั้นให้ต้องถอยร่น 

จนเริ่มเกิดอาการลนลาน เพราะเขาทราบดีว่าตนเองมิใช่คู่ต่อสู้ของคนผู้นี้  

ดังนั้นจึงรีบเป่านกหวีดไม้ไผ่ที่ห้อยคอไว้เพื่อส่งสัญญาณเรียกองครักษ์ 

คนอื่น ๆ 

โจวอวิ่นเซิ่งสะพายคันธนูกับกระบอกศรยืนดูอยู่นอกรัศมีการต่อสู้  

สายตาจับจ้องมองสำรวจเส้นสายกล้ามเนื้อที่โดนเสื้อผ้าขนาดพอดีตัวรัดรึง 

จนเห็นเด่นชัดออกมาของชายชุดดำอย่างสนอกสนใจ ไม่ว่าจะเกิดใหม่เป็น 

ใครก็ตาม รูปร่างของคนรักมักจะยอดเยี่ยมเสมอ โดยเฉพาะตอนเหงื่อ 

ไหลท่วมตัวหลังจากเสร็จกิจอันแสนเร่าร้อนด้วยกัน ผิวกายสีทองแดงดูวาว 

เป็นมันเงาด้วยหยาดเหงื่อ ยิ่งกระตุ้นให้เขาอยากละเลียดไล้เลียทีละนิด ๆ   

จนสะอาดหมดจดทั้งตัว

ใช่แล้ว ชายชุดดำก็คือจ้าวเสวียนนั่นเอง อย่าว่าแต่ปิดบังใบหน้าเลย  

ต่อให้ร่างแหลกสลายกลายเป็นผุยผง โจวอวิ่นเซิ่งก็ไม่มีทางจำคนผิด เขา 

อยากรู้นักว่าอีกฝ่ายคิดจะทำอะไรกันแน่ แต่ไม่นานนักอารมณ์ผ่อนคลาย 

พลันเลือนหายหมดสิ้น เพราะจ้าวเสวียนเริ่มลงมือรุนแรงขึ้นทุกขณะ 

เหมือนคิดจะสังหารเมิ่งคังแล้ว

ม่านตาของโจวอวิ่นเซิ่งหดแคบลงทันที รีบกระชากกระบี่ล้ำค่าออก 

จากข้างเอว ก่อนยกเท้าถีบเมิ่งคังที่เกือบโดนฆ่าตายกระเด็นออกจากรัศมี 

การจู่โจมของจ้าวเสวียน เมิ่งคังตกตะลึงตาค้าง ก่อนหน้านี้เขาคิดมาตลอด 

ว่าถึงแม้ฝ่าบาทจะเคยฝึกวิชายุทธ์มาก่อน แต่พละกำลังคงเทียบกับทหาร 

ที่ผ่านศึกนองเลือดมาจนเคยชินอย่างพวกเขาไม่ได้ แต่ความจริงพิสูจน์ให้ 

เห็นแล้วว่าเขาคิดผิดมหันต์ 
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วิชายุทธ์ของชายชุดดำสูงส่งอย่างที่หาได้ยากยิ่ง  แต่ฝ่าบาทเอง 

ก็มิได้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ทั้งสองคนตรงเข้าประมือกัน เจ้าจู่โจมมา 

ขา้ตอบโตก้ลบั แคเ่พยีงไมก่ีอ่ดึใจกป็ระมอืกนัไปหลายสบิกระบวนทา่ แตล่ะ 

กระบวนท่าล้วนแล้วแต่ดุดันรุนแรง

หลังจากฝ่าบาทเข้าร่วมวงต่อสู้ด้วยอย่างกะทันหัน ไอสังหารของชาย 

ชุดดำพลันหายวับไปอย่างรวดเร็ว กลายเป็นความรู้สึกประหลาดใจระคน 

ชื่นชม เขาต่อสู้พลางถอยพลาง ลอบชักนำจักรพรรดิให้ถลำเข้าไปในป่าลึก 

โดยไม่รู้ตัว อาศัยกำลังฝีเท้าของคนทั้งคู่ แค่ชั่วเวลาไม่ถึงหนึ่งเค่อ2 ก็สลัด 

เมิ่งคังกับองครักษ์ที่เพิ่งรีบร้อนตามมาทันทิ้งไว้เบื้องหลังแล้ว

โจวอวิ่นเซิ่งไม่เชื่อว่าจ้าวเสวียนคิดจะสังหารตนเองจริง  ๆ ดังนั้น 

ทั้งที่รู้ดีแก่ใจว่าเป็นกับดัก แต่เขายังคงไล่ตามไปอย่างไม่ลังเล

เมื่อเห็นว่าต้นไม้รอบตัวเริ่มมีลำต้นใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งแผ่พุ่มใบ 

ดกหนาบดบังแสงตะวันจากเบื้องบนจนทำให้รอบตัวค่อนข้างครึ้ม  จู่  ๆ  

จ้าวเสวียนก็เพิ่มกำลังโจมตีหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิม คว้ากระบี่ล้ำค่าที่หลุด 

จากมือจักรพรรดิ พร้อมจับมือทั้งสองข้างของอีกฝ่ายบิดไพล่หลังแล้วดัน 

ตัวกดตรึงติดกับลำต้นไม้ ก่อนใช้เชือกเส้นหนึ่งมัดไว้ จากนั้นกระชาก 

ผ้าดำบนใบหน้าตนเองออกแล้วเอาไปพันปิดทับดวงตาทั้งคู่ของอีกฝ่าย

“เจ้าเป็นใคร คิดจะทำอะไรกันแน่” โจวอวิ่นเซิ่งแสร้งถามทั้งที่รู้ 

อยู่แก่ใจ ลูกไม้ปิดตาแบบนี้ เขาเคยเจอมาจนชินแล้ว แค่พริบตาเดียว 

ภาพเหตุการณ์อันแสนเร่าร้อนต่าง ๆ นานาก็ผุดพรายขึ้นมาในหัว พาให้รู้สึก 

ปากคอแห้งผากและเนื้อตัวอ่อนยวบ

จ้าวเสวียนมิได้เอ่ยตอบด้วยถ้อยคำหยาบโลนอย่าง ‘ข่มเหงเจ้า’ แต่ 

กลับใช้การกระทำแสดงเจตนาของตนเองอย่างชัดเจน เริ่มจากลูบไล้ใบหน้า 

ขาวเนียนกระจ่างดุจหยกของคนตรงหน้าอย่างแช่มช้า ปลายนิ้วหยุดอ้อยอิ่ง 

ตรงกลีบปากนุ่มชั่วครู่หนึ่ง ก่อนจะค่อย  ๆ  กดนิ้วแทรกเข้าไปในโพรงปาก  

โดยใช้มืออีกข้างบีบปลายคางของอีกฝ่ายเอาไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้กัดนิ้ว 

2 หน่วยนับเวลาของจีน 1 เค่อเท่ากับ 15 นาที
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ตนเองและบังคับให้ต้องยอมอ้าปากตามแต่โดยดี

กลิ่นอายอันแสนคุ้นเคยแทรกเข้ามาในโพรงปาก โจวอวิ่นเซิ่งเกือบ 

ยื่นปลายลิ้นออกไปโลมเลีย แต่ดีที่เรียกสติตัวเองกลับมาทันในเสี้ยวสุดท้าย  

จึงเปลี่ยนท่าทีเป็นพยายามผลักไสอีกฝ่าย พร้อมดิ้นรนขัดขืนอย่างรุนแรง

“อยู่นิ่ง ๆ” จ้าวเสวียนออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงแหบพร่า เอาหัวเข่ากด 

ทับบั้นเอวของอีกฝ่ายเพื่อหยุดการดิ้นรน

“ลิ้มรส” หลังจากจ้าวเสวียนออกคำสั่งห้วนสั้นก็ใช้ท้องนิ้วกดตรง 

โคนลิ้นของจักรพรรดิ ซึมซับสัมผัสอุ่นชื้นและอ่อนนุ่มในโพรงปาก แม้ว่า 

ผ้าสีดำจะบดบังใบหน้าส่วนใหญ่ของอีกฝ่ายเอาไว้ แต่ผิวหน้าส่วนที่เผย 

ออกมาให้เห็นก็มีสีชมพูระเรื่ออย่างเห็นได้ชัด

จ้าวเสวียนเริ่มหายใจกระชั้นหนักหน่วง ก่อนโน้มใบหน้าเข้าไปมอง 

สำรวจอีกฝ่ายอย่างใกล้ ๆ เขาจินตนาการภาพออกว่าดวงตาดอกท้อที่อยู่ใต้ 

ผ้าดำคงรื้นวาวด้วยหยาดน้ำตา ในนั้นคงอัดแน่นไปด้วยความอัปยศอดสู  

ความโกรธแค้น ระคนด้วยความระแวงสงสัย ทว่ามันกลับยิ่งกระตุ้นให้เขา 

อยากข่มเหงรังแกและครอบครองอีกฝ่าย

เวลาคนตรงหน้าเกิดอารมณ์ขึ้นมาจะมีสีหน้าเช่นไร โหนกแก้มจะ 

แดงก่ำหรือไม่ มันคงเป็นภาพที่งดงามมากแน่ ภาพที่เมื่อก่อนเขาเคยเห็น 

แค่ในความฝันหรือวาดขึ้นมาบนแผ่นกระดาษ แต่เวลานี้กลับมองเห็นอยู่ 

ตรงหน้าแล้ว เขามีหรือจะยอมพลาดโอกาสดี  ๆ  เช่นนี้ จักรพรรดิอะไร  

ปัญหายุ่งยากอะไร ไสหัวไปให้หมด เขาพยายามอดทนข่มกลั้นมานาน 

หลายเดือนจนควบคุมตัวเองไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว

เขาดึงปลายนิ้วออกมาจากโพรงปากของอีกฝ่าย ก่อนแนบริมฝีปาก 

ประกบแทนแล้วจุมพิตดูดดุนขบเม้มอย่างไม่ยั้ง อุ้งมือใหญ่ยังลูบคลำ 

ฟอนเฟ้นไปทั่วเรือนร่างของจักรพรรดิอย่างหยาบคายและใจร้อน

โจวอวิ่นเซิ่งใกล้จะคลุ้มคลั่งเต็มที ทางหนึ่งพยายามฝืนตัวเองไม่ให้ 

แข้งขาอ่อน  อีกทางหนึ่งก็กัดฟันแน่นพลางครุ่นคิดว่าสุนัขแก้สันดาน 

ชอบกินอาจมไม่ได้จริง  ๆ   ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความทรงจำหลงเหลือ นิสัย 

บ้ากามหื่นจัดแบบนี้ยังคงฝังติดลึกเข้าไปในกระดูกอยู่ดี คนเช่นนี้ไม่มีทาง 
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กลายเป็นหลิ่วเซี่ยฮุ่ย3 ได้อย่างเด็ดขาด นี่แปลว่าคราวก่อนที่เจ้าตัวไม่มีท่าที 

สะทกสะท้านใด  ๆ  คงแค่แกล้งแสดงให้เขาดูเท่านั้นสินะ แต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่าย 

อดทนข่มกลั้นมานานแค่ไหนแล้ว ยามนี้ถึงได้ทำตัวเหมือนหมาป่าหิวโหย 

เอาแต่ขบกัดไม่ยอมเลิกเช่นนี้ ราวกับว่าอยากจะจับเขากลืนกินลงท้อง 

เสียเหลือเกิน

เนื่องจากโจวอวิ่นเซิ่งเองก็ต้องทนอัดอั้นมานานหลายเดือน ดังนั้น 

ย่อมไม่มีทางยอมปล่อยให้คนรักได้สมใจอย่างง่าย  ๆ เขาชิงยื่นปลายลิ้น 

เข้าไปเกี่ยวกระหวัดกับเรียวลิ้นของอีกฝ่าย ก่อนฉวยโอกาสดิ้นรนหนีตอน 

จ้าวเสวียนมัวแต่หลงเคลิบเคลิ้มกับจุมพิต

จ้าวเสวียนหลบเข่าที่ยกขึ้นกระแทกหว่างขาของตัวเองอย่างว่องไว  

ก่อนกดตัวจักรพรรดิตรึงกับต้นไม้แล้วปล้ำจุมพิตอย่างดุเดือดร้อนแรงจน 

กลีบปากนุ่มบวมแดง ค่อยผละออกอย่างอาลัยอาวรณ์เหมือนยังไม่หนำใจ 

จากนั้นเลื่อนมือลงปลดผ้าคาดเอวของอีกฝ่าย

“เจ้ารู้หรือไม่ว่าเราเป็นใคร” คงมีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าโจวอวิ่นเซิ่ง 

อยากให้ความร่วมมือกับอีกฝ่ายมากขนาดไหน กว่าเขาจะเปล่งเสียงถาม 

ประโยคนี้ออกไปได้ก็ต้องรีดเค้นความพยายามอย่างสุดตัว

“ข้าต้องการเจ้ากับเรื่องเจ้าเป็นใครมันเกี่ยวข้องอะไรกันตรงไหน”  

จ้าวเสวียนย้อนถามด้วยน้ำเสียงโอหัง อุ้งมือใหญ่ขยับเข้ากอบกุมส่วน 

สำคัญของจักรพรรดิโดยมีแค่กางเกงชั้นในขวางกั้นเท่านั้น ก่อนหัวเราะ 

เสียงแหบพร่า “ช่างลามกเสียจริง เริ่มเกิดอารมณ์แล้วสินะ”

“เจ้าก็ลองให้ใครทั้งจุมพิตทั้งลูบคลำดูบ้างสิ” โจวอวิ่นเซิ่งกัดฟัน 

ตอบเสียงต่ำ

“ความหมายก็คือไม่ว่าวันนี้ใครจะเป็นคนกระตุ้นปลุกเร้า เจ้าก็เกิด 

อารมณ์ได้หมดอย่างนั้นหรือ ช่างเป็นจักรพรรดิที่ไร้ความยับยั้งชั่งใจสิ้นดี” 

3 เป็นคนสมัยยุคชุนชิวจ้านกั๋ว ขึ้นชื่อว่าเป็นบุรุษผู้มีคุณธรรมอันสูงส่ง เพราะตอน 

หลบฝนในบ้านร้างกับหญิงสาวคนหนึ่ง นางรู้สึกหนาวมากจนต้องขอให้เขาช่วยกอดเพิ่มไออุ่น  

เขาทนคำอ้อนวอนไม่ไหวจึงยอมกอดนางจนถึงเช้า โดยไม่ได้ล่วงเกินนางเลยแม้แต่นิดเดียว



ท ะ ลุ มิ ต ิ หั ก เ ห ลี่ ย ม จ อ ม ม า ร 5

10

ไม่รู้ว่าคำพูดประโยคนี้ไปจี้ปมอะไรของจ้าวเสวียนเข้า เพราะจู่ ๆ เขาก็ลงมือ 

ดึงกระชากสาบเสื้อจักรพรรดิแหวกเปิดกว้างแล้วขบเม้มตรงหัวไหล่   

จนกระทั่งผิวขาวกระจ่างดุจหยกเนื้อดีปรากฏรอยจ้ำแดงค่อยหยุดมือ แล้ว 

เอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงมุ่งร้าย “ตอนเจ้าร้องครวญครางอยู่ใต้ร่างข้า รู้หรือไม่ 

ว่าสนมรักของเจ้ากำลังทำอะไร”

“ห้ามทำร้ายนาง!” ฉันสนเสียเมื่อไหร่ว่าเธอจะไปตายที่ไหน! โจว- 

อวิ่นเซิ่งตะคอกบอกถ้อยคำที่ตรงข้ามกับความคิดในใจอย่างสิ้นเชิงด้วย 

น้ำเสียงแข็งกร้าว เพราะเขาเองก็แทบอดทนข่มกลั้นต่อไปไม่ไหวแล้ว ทั้งที่ 

อยากกอดรัดคนรักแล้วนอนกลิ้งเกลือกพัวพันกันบนเตียงให้สาสมใจสักครั้ง  

กลับต้องมาเสแสร้งเล่นละครว่าตัวเองกำลังรู้สึกอัปยศอดสูเกินทานทน

จ้าวเสวียนแค่นเสียงเย็นชา ก่อนกล่าวเยาะหยัน “ตอนนี้เจ้าเอง 

ยังเอาตัวไม่รอด ยังมีแก่ใจห่วงความปลอดภัยของนางอีกหรือ ช่างงมงาย 

ในรักเสียจริง จะบอกให้เจ้ารู้ไว้ว่าตอนนี้จ้าวปี้เซวียนเองก็กำลังอยู่ใต้ร่าง 

ใครสักคนเหมือนกับตัวเจ้านี่แหละ อยากรู้หรือไม่ว่าคนผู้นั้นเป็นใคร” เขา 

ชะโงกหน้าเข้าไปดูดเม้มติ่งหูขาวน่ารักของจักรพรรดิ รสชาติของคนผู้นี้ช่าง 

หวานล้ำเสียยิ่งกว่าที่เคยคิดจินตนาการเอาไว้หลายเท่าตัวนัก แค่ลิ้มชิมรส 

เพียงคำเดียวก็ทำให้เขาแทบหยุดยั้งตัวเองไม่ได้

“มันเป็นใคร” โจวอวิ่นเซิ่งเบี่ยงหน้าหลบ แต่ในใจคิดว่าจะทำก็รีบ 

ลงมือสิ มัวแต่พูดพล่ามทำไมให้เสียเวลา ตัวร้ายมากมายทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ 

ไม่สำเร็จเพราะมัวแต่พล่ามยืดยาวแบบนี้นี่แหละ เดี๋ยวพวกองครักษ์ตาม 

มาทัน นายก็เตรียมตัวเตรียมใจอัดอั้นตายได้!

จ้าวเสวียนไม่สนใจตอบคำถาม เอาแต่ดูดเม้มติ่งหูจนแดงก่ำค่อย 

เอ่ยต่อว่า “ก็คือน้อ...” แต่ยังเอ่ยไม่ทันจบประโยคดีก็ต้องสบถออกมา 

เบา ๆ จากนั้นรีบร้อนสวมเสื้อผ้าให้จักรพรรดิ เมื่อห่อหุ้มเรือนร่างอันแสน 

งดงามของอีกฝ่ายอย่างมิดชิดดีแล้วก็ขบกัดกลีบปากนุ่มย้ำอีกครั้ง ก่อน 

กำชับด้วยเสียงแหบพร่าว่า “ช่วงนี้ห้ามแตะต้องคนอื่นเด็ดขาด มิฉะนั้น 

พบกันคราวหน้า ข้าไม่มีทางอ่อนโยนแบบนี้แน่”

อย่างนายเนี่ยนะอ่อนโยน เล่นจัดหนักเสียจนทั้งเนื้อทั้งตัวฉันแทบ 
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ไม่เหลือชิ้นดีแล้วเหอะ! โจวอวิ่นเซิ่งได้ยินเสียงฝีเท้าขององครักษ์เช่นกัน  

ในใจทั้งโมโหทั้งอัดอั้น และแอบเสียดายเล็กน้อย แต่พอคิดว่าหลังจาก 

เจ้าหมอนั่นกลับไปแล้วไม่รู้ว่าต้องทนอัดอั้นอีกสักแค่ไหนก็รู้สึกสาสมใจ 

ขึ้นมา

เมื่อเห็นจักรพรรดิถูกมัดสองมือและพันผ้าปิดตาไว้ พวกเมิ่งคังต่าง 

พรูลมหายใจด้วยความโล่งอก ฝ่าบาทไม่เป็นไรก็นับว่าโชคดีมหาศาลแล้ว  

แม้ว่าพวกเขาอาจจะรักษาชีวิตน้อย  ๆ  ของตัวเองเอาไว้ไม่ได้ แต่อย่างน้อย 

ก็คงไม่ถึงขั้นโดนประหารเก้าชั่วโคตร คนทั้งกลุ่มรีบร้อนแก้เชือกกับผ้าดำ 

ออก ขณะกำลังจะขออภัยโทษ อวี๋กั๋วกงที่ได้ยินสัญญาณเรียกจากเมิ่งคัง 

ก็พาทหารกล้ากลุ่มหนึ่งตรงเข้ามาคุกเข่าอย่างนอบน้อม

โจวอวิ่นเซิ่งนวดคลึงเบ้าตาทั้งคู่ แต่พอเห็นตัวต้นเหตุมาคุกเข่าอยู่ 

แทบเทา้พลนัรูส้กึเดอืดดาลขึน้มาอกีรอบ กระชากแสม้า้ขององครกัษค์นหนึง่ 

ฟาดใส่จ้าวเสวียนอย่างแรง ก่อนเอ่ยพร้อมแสยะยิ้ม “แม่ทัพใหญ่จ้าว 

มาได้เวลาพอดี!”

พวกรองแม่ทัพต่างรู้สึกคับแค้นใจแทนท่านแม่ทัพของตนเอง เพราะ 

การอารักขาความปลอดภัยในลานล่าสัตว์เป็นหน้าที่ของกองกำลังรักษา 

ความสงบรอบพระนครกับกองทหารม้าปัญจทิศรักษานคร แล้วท่านแม่ทัพ 

ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยเล่า

ทว่าจ้าวเสวียนกลับมิได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงไหน  

เขายอมให้คนผู้นี้โบยตีหลายครั้ง พลางหาโอกาสลอบสังเกตสีหน้าของ 

อีกฝ่าย เมื่อเห็นดวงตาคู่นั้นวาววับเป็นพิเศษด้วยฤทธิ์โทสะระคนอดสู 

จนโหนกแก้มแดงเรื่อ แลดูงดงามยิ่งกว่าที่เขาคิดจินตนาการเอาไว้หลาย 

เท่าตัว อย่าว่าแต่โดนแส้โบยไม่กี่ทีเลย ถ้าได้ครอบครองคนผู้นี้จริง ต่อให้ 

เขาต้องสละชีวิตตัวเองก็ยินยอมพร้อมใจ

จ้าวเสวียนลอบกลืนน้ำลายลงคออย่างเงียบ ๆ พลางขบคิดว่าสักวัน 

ต้องกระชากผ้าดำที่ปิดบังดวงตาคู่นั้นทิ้ง แล้วบีบปลายคางของอีกฝ่าย 

บังคับให้มองสบตากันตรง  ๆ  ให้ได้ เมื่อจ้าวเสวียนรู้สึกตัวว่าร่างกายท่อน 

ล่างเริ่มเกิดปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติ ก็รีบโคจรกำลังภายในสะกด 
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เอาไว้ทันที แส้ที่จักรพรรดิฟาดกระทบตัวเขาจึงขาดสะบั้น

แม่ทัพนายกองทุกคนเห็นแส้ขาดก็คิดว่าจักรพรรดิลงมือรุนแรง 

เกินไป จึงยิ่งรู้สึกไม่พอใจมาก

โจวอวิ่นเซิ่งรู้ดีว่าแส้ที่ฟาดไปไม่กี่ที อย่างมากก็ทำให้จ้าวเสวียนแค่ 

แสบ ๆ คัน ๆ เท่านั้น นอกจากอีกฝ่ายจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้ว บางทีอาจจะ 

เพลิดเพลินกับมันมากก็เป็นได้ ดังนั้นจึงดึงมือกลับคืนมา พร้อมออกคำสั่ง 

ว่า “ล้อมภูเขาไว้ แล้วตามจับเป็นคนชั่วช้านั่นมาให้ได้!”

จ้าวเสวียนประสานมือรับพระบัญชา แต่ยังไม่ทันลุกขึ้นก็มีทหาร 

คนหนึ่งวิ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็ว ก่อนรายงานว่ากงชินอ๋องกับฮุ่ยอี๋กุ้ยเฟย 

โดนลอบสังหาร

“กุ้ยเฟยเป็นอย่างไร ได้รับบาดเจ็บหรือไม่” โจวอวิ่นเซิ่งซักถาม 

อย่างร้อนรน แสดงบทบาทรักห่วงสนมดุจชีวิตออกมาได้อย่างสมจริงมาก

จ้าวเสวียนเหลือบมองจักรพรรดิแวบหนึ่ง เพลิงปรารถนาที่คุกรุ่น 

อยู่ในอกพลันถูกแทนที่ด้วยความฉุนเฉียว ดูท่าอีกฝ่ายยังไม่ยอมเชื่อเขา 

อยู่ดี แต่มันก็ถูกต้องแล้ว เพราะมีใครที่ไหนยอมเชื่อคนที่มีความเป็นมา 

ไม่แน่ชัดบ้าง ดังนั้นคราวหน้าคงต้องสั่งสอนอีกฝ่ายให้จำฝังใจสักที

โจวอวิ่นเซิ่งรีบเดินทางกลับค่ายที่พักอย่างเร่งด่วน และพบว่าด้านนอก 

กระโจมของจ้าวปี้เซวียนกับฉีจิ่นอวี๋มีทหารองครักษ์ล้อมไว้อย่างแน่นหนา  

อีกทั้งมีหมอหลวงเดินเข้าออกหลายคน ดูสีหน้าเคร่งเครียดกันมาก เขา 

เดินตรงเข้าไปสอบถามสถานการณ์ ค่อยรู้ว่าจ้าวปี้เซวียนไม่เป็นอะไรมาก  

แต่ฉีจิ่นอวี๋ถูกดาบฟันไปหลายที อาการน่าเป็นห่วงมาก

“จงรักษาอย่างสุดฝีมือ” โจวอวิ่นเซิ่งกำชับหมอหลวงเสร็จก็ให้คน 

กลับไปกราบทูลไทเฮาในวัง เมื่อไทเฮาทรงทราบเรื่องก็ต้องการรับตัวคน 

กลับไปทันที ทว่าหมอหลวงทัดทานไว้ก่อน โดยชี้แจงว่าบาดแผลสาหัส 

มาก มิอาจเคลื่อนย้ายคนในเวลานี้ สมควรรออีกสักสิบวันหรือครึ่งเดือน 

จะดีกว่า

โจวอวิน่เซิง่อยูเ่ปน็เพือ่นฉจีิน่อวีท๋ีล่านลา่สตัวต์อ่อกีหลายวนั หลงัจาก 
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แสดงความห่วงใยฉันพี่น้องอย่างเต็มที่แล้วค่อยพาทุกคนเดินทางกลับวัง  

ขากลับยังเพลิดเพลินกับการชมดูสีหน้าเจ็บปวดเจียนตายระคนอกสั่น 

ขวัญแขวนของจ้าวปี้เซวียน

ส่วนมือสังหารพวกนั้นกลับจับตัวไม่ได้สักคน พวกเขาแต่ละคนล้วน 

มีวิทยายุทธ์สูงส่ง อีกทั้งผ่านการฝึกปรือมาอย่างดี พอหนีไปถึงริมหน้าผา 

ก็พากันกระโดดลงเหวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ผู้บัญชาการกองทหารม้า 

ปัญจทิศรักษานครกับกองกำลังรักษาความสงบรอบพระนครส่งทหารหลาย 

พันคนลงไปค้นหาที่ก้นเหว ทว่ากลับไม่พบแม้แต่เศษผ้า ราวกับว่าพวกเขา 

ระเหยหายไปกลางอากาศ

ไม่ใช่แค่กงชินอ๋องเท่านั้นที่โดนลอบสังหาร กระทั่งจักรพรรดิยัง 

เกือบถูกทำร้าย แรงกริ้วของจักรพรรดิทำให้กองกำลังรักษาความสงบรอบ 

พระนคร กองทหารม้าปัญจทิศรักษานคร รวมถึงหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ 

รักษาความปลอดภัยในเมืองหลวงถูกกวาดล้างและสับเปลี่ยนคนใหม่หมด  

ขุนนางระดับสูงบ้างถูกจำคุก บ้างโดนปลดออกจากตำแหน่ง บ้างถูกลด 

ตำแหน่ง เรียกว่าวุ่นวายอลหม่านกันถ้วนหน้า

เมื่อคลื่นลมเริ่มสงบ ตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานต่าง  ๆ  ล้วนถูก 

สับเปลี่ยนเป็นคนที่จักรพรรดิไว้ใจ เมิ่งคังก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการ 

กองทหารม้าปัญจทิศรักษานคร ตำแหน่งอาจมิได้สูงนัก แต่มีอำนาจจริง 

อยู่ในมือ

ไทเฮาที่ก่อนหน้านี้ลอบจัดวางคนบางส่วนไว้ในหน่วยงานเหล่านั้น 

ทำได้เพียงยืนมองดูอยู่เฉย  ๆ ด้วยความสิ้นหวัง เพราะคิดไม่ถึงว่าแผนการ 

ที่พยายามทุ่มเทดำเนินการมาตลอดระยะเวลาหลายปีนี้จะมาล้มเหลว 

เอาตอนใกล้จะประสบความสำเร็จอยู่รอมร่อ เวลานี้นางมีเหตุผลมากพอ 

ให้นึกสงสัยได้แล้วว่าการลอบสังหารครั้งนี้อาจจะเป็นละครที่ฉีอี้หนิงเล่นเอง 

กำกับเอง

ไทเฮาคาดเดาถูกแล้ว มือสังหารเหล่านั้นเป็นคนที่โจวอวิ่นเซิ่งส่งไป 

จริง แต่เดิมเขาไม่ได้คิดจะสังหารหญิงร้ายชายเลวคู่นั้นให้ถึงตายอยู่แล้ว  

เพราะทั้งสองคนเป็นบุตรแห่งโชคชะตาของโลกนี้ ดังนั้นในตัวย่อมต้องมี 
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พลังบางอย่างคอยปกป้องคุ้มครอง หากพูดตามประสาชาวบ้านก็คือมีรัศมี 

ตัวเอกปกป้องนั่นเอง นอกจากพวกเขาจะรนหาเรื่องตายเองแล้ว คนอื่น 

ยากนักจะลงมือได้ผลสำเร็จ  เหมือนเช่นในโลกก่อน  ทั้งที่ร่างกายของ 

เซวียจิ้งอีอ่อนแอมาก แต่หลังจากโดนเขากระตุ้นยั่วยุครั้งแล้วครั้งเล่า 

ก็ยังคงยืนหยัดผ่านมาได้ แถมยังสามารถดูแลบำรุงร่างกายให้ดีขึ้นได้อีก  

เห็นได้ชัดว่าถ้าพวกเขาไม่ได้อยากตายเองแล้ว ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ทำอะไร 

ไม่ได้

ความจริงก็เป็นดังคาด คนพวกนั้นทำได้อย่างมากแค่ทำให้ฉีจิ่นอวี๋ 

บาดเจ็บสาหัสเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถปลิดชีวิตเขาได้ ส่วนจ้าวปี้เซวียน 

ไม่ได้รับบาดเจ็บใด  ๆ  แม้แต่น้อย เพราะฉีจิ่นอวี๋คอยปกป้องนางอย่าง 

ไม่คิดชีวิต แต่ก็ช่างมันเถิด เพราะจุดประสงค์ดั้งเดิมของเขาคือต้องการ 

ยึดอำนาจในการควบคุมรักษาพระนครกลับคืนมาเท่านั้น มิได้คิดหมาย 

เอาชีวิตพวกเขาสองคนให้จงได้ เพราะถ้าพวกเขาตายไปง่าย  ๆ  เช่นนี้คงจะ 

สบายเกินไป

เมื่อไทเฮาทรงทราบว่าโอรสของตนบาดเจ็บสาหัสเพราะปกป้อง 

จ้าวปี้เซวียนก็กริ้วจัดจนแทบกระอักพระโลหิตออกมา จึงเรียกตัวนางมา 

รับโทษด้วยการคุกเข่าหน้าตำหนักฉือหนิงทันที เดิมทีจ้าวปี้เซวียนคิดว่า 

ฝ่าบาทคงจะรีบร้อนเสด็จมาช่วยนางคลี่คลายสถานการณ์เหมือนที่แล้วมา  

สุดท้ายแล้วกลับต้องพบความผิดหวัง เพราะนางคุกเข่าอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืน  

แต่จนแล้วจนรอดคนผู้นั้นก็มิได้ปรากฏตัว

โจวอวิ่นเซิ่งไม่ว่างสนใจความเป็นตายร้ายดีของจ้าวปี้เซวียน วันที่เจอ 

มือสังหารก็ออกคำสั่งให้จ้าวเสวียนตามสืบเรื่องนี้จนกว่าจะได้ความกระจ่าง  

แต่เวลานี้ผ่านไปสี่วันแล้วกลับยังไม่พบเบาะแสใด  ๆ เขาย่อมต้องรั้งตัวคน 

ไว้ตำหนิต่อว่า

เมื่อจ้าวเสวียนมาถึงด้านหน้าตำหนักเฉียนชิงก็ได้ยินเสียงจักรพรรดิ 

กับเมิ่งคังสนทนากันอยู่ด้านใน

“ปีนี้เจ้าอายุสิบแปด นับว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว เคยคิดถึง 
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เรื่องวิวาห์บ้างหรือไม่”

“ทูลฝ่าบาท สามวันก่อน แม่ใหญ่ของกระหม่อมจัดการหมั้นหมาย 

ให้กระหม่อมแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

“อ้อ? เป็นบุตรสาวบ้านไหนหรือ”

“บุตรสาวคนรองของภรรยาเอกรองเสนาบดีกรมโยธาใต้เท้าจาง และ 

ยังเป็นหลานสาวของแม่ใหญ่กระหม่อมด้วยพ่ะย่ะค่ะ”

“ปฏิเสธเสีย” จักรพรรดิออกคำสั่งอย่างเด็ดขาด

“หา?” เมิ่งคังขานรับอย่างมึนงง

“บอกปฏิเสธไปเสีย งานวิวาห์ของเจ้าย่อมต้องให้เราเป็นผู้กำหนด”

เมื่อได้ยินคำพูดประโยคนั้น จ้าวเสวียนพลันรู้สึกเดือดดาลขึ้นมา 

ทันที ตอนแรกเขาคิดว่าอีกฝ่ายคงแค่อยากหลอกใช้เมิ่งคังเท่านั้น แต่ 

หลายวันมานี้ เขามีหรือจะดูไม่ออกว่าอีกฝ่ายพยายามปกป้องเมิ่งคังมาก 

แค่ไหน เห็นได้ชัดว่าคงไม่คิดจะให้เมิ่งคังกลับไปต่อสู้เสี่ยงชีวิตทางชายแดน 

พายัพอีก แต่คิดจะเก็บตัวไว้เลี้ยงดูข้างกาย และตำแหน่งที่มอบให้เมิ่งคัง 

ก็เหมาะสมกับนิสัยใจคอของเจ้าตัวมาก

การทำงานในกองทหารม้าปัญจทิศรักษานครนั้นไม่จำเป็นต้องมีความ 

สามารถเก่งกาจอะไรมากมาย ขอแค่เข้มงวด ตรงไปตรงมาและกล้าหาญ 

มากพอเท่านั้น นอกจากนี้ต้องไม่กลัวเกรงที่จะล่วงเกินใคร คุณสมบัติ 

เหล่านี้เมิ่งคังมีอยู่ครบถ้วน อีกทั้งเป็นที่ไว้วางใจของจักรพรรดิ รับรองว่า 

ภายภาคหน้าต้องมีโอกาสเจริญก้าวหน้าสูงแน่นอน

เหตุใดคนผู้นี้ถึงได้สนใจเมิ่งคังนักนะ คราวหน้าคงต้องซักถามให้ 

ชัดเจน จ้าวเสวียนพยายามข่มอารมณ์ฉุนเฉียวลงแล้วยกมือขึ้นบอกขันที 

ใหญ่ที่เพิ่งมารับหน้าที่ใหม่ให้เข้าไปกราบทูล เพราะลิ่วเหอถึงแก่ความตาย 

ตอนพยายามปกป้องกงชินอ๋อง ตอนตายยังโดนฟันหัวขาดทำให้สภาพศพ 

ไม่สมบูรณ์ จักรพรรดิจึงมีพระบัญชาให้คนนำศพเขาไปฝังอย่างดี พอ 

หันหลังกลับสั่งให้คนนำตัวหลินอันศิษย์ของเขามาเฝ้าทันที

การลอบสังหารคราวนี้ คนที่ควรตายก็ตายแล้ว ควรปลดก็ปลดแล้ว  

ควรโยกย้ายก็โยกย้ายแล้ว จ้าวเสวียนมองแผนการทั้งหมดออก แต่เดิมที 
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กไ็มค่ดิจะตามสบืสาวเรือ่งราวอยูแ่ลว้ หลงัจากทนอดัอัน้มาหลายวนั ในทีส่ดุ 

จักรพรรดิก็เรียกตัวเขาเข้าเฝ้าเสียที จึงรีบร้อนเดินทางมาด้วยความตื่นเต้น 

ยินดี

“ทูลฝ่าบาท อวี๋กั๋วกงขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ”

“ปล่อยเขาเข้ามา เมิ่งคัง เจ้าออกไปก่อน ส่วนเรื่องวิวาห์มิต้อง 

ใจร้อนไป เราต้องช่วยหาคนดี ๆ ให้เจ้าแน่”

“เป็นพระมหากรุณาธิคุณพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะรีบกลับไปแจ้ง 

แม่ใหญ่เดี๋ยวนี้” เดิมทีเมิ่งคังก็ไม่ชอบใจการจับคู่วิวาห์ครั้งนี้อยู่แล้ว แต่ 

ติดอยู่ที่ว่าเป็นคำสั่งของบิดามารดาจึงจำใจต้องเชื่อฟัง เวลานี้ฝ่าบาททรง 

มีพระดำรัสลงมาแล้ว เขาย่อมต้องรู้สึกยินดีเป็นธรรมดา ตอนเดินสวน 

เฉียดตัวแม่ทัพใหญ่จ้าว เมิ่งคังเกือบฉีกยิ้มกว้างให้แล้ว แต่พอเจอสายตา 

เย็นเยียบของอีกฝ่ายก็อดตัวสั่นไม่ได้

จ้าวเสวียนเดินเข้าไปถึงหน้าพระพักตร์ก็ถวายความเคารพ ก่อนจะ 

ลอบชำเลืองมองราชบัลลังก์แวบหนึ่งพลันขบกรามแน่น คนผู้นี้เพิ่งอาบน้ำ 

เสรจ็ เสน้ผมสดีำขลบัทีแ่ผย่าวสยายอยูส่องขา้งบา่ยงัมหียาดนำ้เปยีกชืน้และ 

สวมเสื้อคลุมแพรสีดำอย่างหละหลวม ขับเน้นให้ใบหน้าขาวเนียนกระจ่าง 

ดุจหยกยิ่งดูโดดเด่นสะกดสายตา กลิ่นอำพันทะเลหอมสดชื่นโชยฟุ้งออกมา 

จากผิวกาย

เขาพบกับเมิ่งคังในสภาพเช่นนี้อย่างนั้นหรือ จ้าวเสวียนนึกอยาก 

ย้อนกลับไปวันล่าสัตว์ในฤดูสารทแล้วเอาดาบฟันเจ้าหนุ่มคนนั้นให้ตาย 

ไปเสีย

คราวก่อนโจวอวิ่นเซิ่งโดนจ้าวเสวียนข่มเหงไปรอบหนึ่ง ดังนั้นเรียก 

ตัวมาคราวนี้ย่อมไม่มีทางปล่อยตัวอีกฝ่ายกลับไปอย่างสบาย ๆ แน่ ว่าแล้ว 

ก็ขว้างจอกแตกด้วยความเดือดดาล แสร้งวางมาดน่าเกรงขามอย่างตั้งใจข่ม 

เต็มที่

อารมณ์ของจ้าวเสวียนค่อย ๆ สงบลงท่ามกลางเสียงบริภาษ เมื่อเห็น 

ว่าจักรพรรดิเริ่มพระศอแห้งก็ลุกขึ้นรินชาร้อนถวายจอกหนึ่ง จากนั้นกลับ 

ไปคุกเข่าต่อตามเดิม ในใจก็ลอบคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระไปก่อน  
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คราวหน้าจับได้เมื่อไร ข้าจะทำให้ดวงตาอันแสนงดงามของเจ้าหลั่งน้ำตา 

ออกมาให้ได้

เหตุการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จนเวลาผ่านเลยไปอีกครึ่งเดือน หลังจาก 

จ้าวเสวียนโดนจักรพรรดิเร่งรัดครั้งแล้วครั้งเล่า ในที่สุดก็ค้นพบเบาะแส 

บางอย่างเข้าจึงรีบร้อนมาเข้าเฝ้าทันที

ไม่ว่าอย่างไรอันชินอ๋องก็ขบคิดไม่ออกว่าคนชุดดำมาเกี่ยวข้องกับ 

ตนเองได้อย่างไร ที่นั่นเป็นลานล่าสัตว์ซึ่งมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ยิ่ง 

ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาจะมีปัญญาส่งคนเข้าไปได้หรือไม่ เพราะต่อให้มีจริง 

เป้าหมายในการลอบสังหารก็ไม่สมควรเป็นกงชินอ๋อง แต่ควรเป็นจักรพรรด ิ

เซิ่งตี้มากกว่า เพราะองค์ชายที่เพิ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่และแยกวังออกไป 

อย่างกงชินอ๋องขวางหูขวางตาเขาตรงไหน  ไยต้องส่งยอดฝีมือเก่งกาจ 

เช่นนั้นไปปลิดชีพเขาให้ได้ด้วยเล่า

คนที่มีตาล้วนมองออกว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากสุดจากคดีลอบ 

สังหารครั้งนี้ก็คือคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั่นเอง แต่กลับโยนความผิดใส่หัว 

เขาเสียอย่างนั้น ทว่าเขาก็ไม่กล้าป่าวประกาศความคิดเหล่านี้ออกไปอย่าง 

เปิดเผย ทำได้เพียงคุกเข่าหน้าพระที่นั่งจินหลวนแล้วตะโกนว่าถูกใส่ร้าย

โจวอวิ่นเซิ่งโบกมือกล่าวว่าเรารู้แล้ว แต่แล้วกลับจับเขาขังไว้ในวัง  

พร้อมสั่งให้จ้าวเสวียนไปตรวจค้นจวนของเขา จ้าวเสวียนเองก็คิดไม่ถึงว่า 

ฝ่าบาทจะมอบหมายงานสำคัญเช่นนี้ให้เขาครั้งแล้วครั้งเล่า ราวกับว่าเชื่อใจ 

ในตัวเขามาก แต่พอฉุกใจคิดอีกที หรือว่านี่จะเป็นหลุมพราง

ช่างเถิด ในเมื่อคนผู้นั้นเป็นคนวางกับดักไว้ ต่อให้เขาร่างแหลก 

กระดูกหักก็ต้องลองกระโดดลงไปดู ขอแค่มีคนผู้นั้นอยู่เคียงข้างกันก็พอ  

เมื่อถึงจวนอันอ๋อง พวกทหารบุกเข้าตรวจค้นอย่างละเอียดจนแทบทุบ 

ผนังค้นหารอบหนึ่ง และแล้วก็พบของต้องห้ามดังคาด ในนั้นมีจดหมาย 

ลับระหว่างอันชินอ๋องกับขุนนางใหญ่หลายท่าน เนื้อหาร้ายแรงเอาเรื่องมาก 

เพราะเกี่ยวพันถึงเรื่องภาษีเกลือ การค้าเหล็กเถื่อน การซื้อม้าศึก และ 

การสะสมกำลังทหารส่วนตัว  เป็นต้น  ดังคำกล่าวที่ว่า  ความคิดของ 
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สุมาเจียว คนเดินถนนยังล่วงรู้4

เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปทั่วราชสำนัก อันชินอ๋องซึ่งเดิมทีอยู่ในวัง 

อย่างสุขสบายก็ถูกลากตัวไปศาลราชวงศ์ หลังจากสอบสวนอยู่หลายรอบ 

ก็มีหลักฐานมัดมือแน่นหนาจนโต้แย้งไม่ได้ จึงถูกริบบรรดาศักดิ์อ๋องกับ 

ตำแหน่งแล้วคุมขังไว้ในจวนอันอ๋อง ส่วนเหล่าขุนนางที่เขาดึงเข้ามาเป็น 

พวกตัวเองนั้น บ้างก็ถูกประหารเก้าชั่วโคตร บ้างก็โดนตัดหัว บ้างก็ถูก 

ริบตำแหน่ง ไม่มีใครพบจุดจบที่ดีเลยสักคน

หลงัจากกวาดลา้งไปสองรอบ พอเหลา่ขนุนางเขา้ไปยนือยูใ่นพระทีน่ัง่ 

จินหลวนก็เห็นใบหน้าไม่คุ้นตาของคนที่ถูกจักรพรรดิผลักดันขึ้นมาแทนที่ 

จำนวนมาก จงึอดอกสัน่ขวญัแขวนและหนาวสัน่ไมไ่ด้ มคีำกลา่ววา่พอโอรส 

สวรรค์พิโรธ ซากศพกองพะเนินนับแสน ความพิโรธของจักรพรรดิเซิ่งตี้ 

ในคราวนี้แม้ว่าจะไม่ได้มากมายถึงเพียงนั้น แต่ก็เรียกได้ว่าเลือดไหลนอง 

ดุจลำธาร

เหล่าขุนนางใหญ่ที่คิดว่าฝ่าบาทโดนกุ้ยเฟยล่อลวงให้ลุ่มหลงจนขาด 

สติ ทำให้ค่อย  ๆ  อ่อนแอและหน้ามืดตามัว อีกทั้งหลงคิดว่าเจอโอกาสดี 

ที่จะได้ไต่เต้าขึ้นสูง เวลานี้ทุกอย่างกลับหยุดชะงักหมด เพราะพยัคฆ์ร้าย 

ก็มีเวลานอนจำศีลเช่นกัน ฝ่าบาทสามารถสยบญาติฝ่ายมารดาได้ตั้งแต่ 

อายุแค่สิบสี่ ถ้าใครยังกล้าเล่นเล่ห์กลอุบายต่อหน้าเขา ก็เท่ากับรนหาที่ตาย 

นั่นเอง

หลงัจากรวบอำนาจในราชสำนกัไดแ้ลว้ เขากเ็ริม่ปรบัปรงุแกไ้ขกจิการ 

ทหาร สี่กองทัพใหญ่ของอาณาจักรต้าฉี นอกจากกองทัพที่ตั้งอยู่ทาง 

ชายแดนพายัพแล้ว แม่ทัพของกองทัพอื่น  ๆ  ล้วนโดนเล่นงานกันถ้วนหน้า 

หลายคนต้องโทษประหารด้วยความผิดฐานละเลยหน้าที่ ฉ้อราษฎร์บังหลวง 

4 หมายถึง เป็นคนทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูง มีที่มาจากวรรณกรรมเรื่อง  สามก๊ก  

สุมาเจียวเป็นลูกคนที่สองของสุมาอี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นคนทะเยอทะยานและฉลาดโหดเหี้ยม พระเจ้า 

โจมอรู้สึกกดดันที่ต้องอยู่ใต้อำนาจของสุมาเจียวจึงแต่งกลอนระบายความในใจดังข้างต้น พอ 

สุมาเจียวรู้เข้าก็ไม่พอใจมาก ถึงขั้นบุกเข้าไปด่าทอกลางท้องพระโรงต่อหน้าเหล่าขุนนางอย่าง 

ไม่ไว้หน้า
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และแอบอา้งผลงานทางทหารเปน็ตน้ สามกองทพัใหญท่ีวุ่น่วายและแตกแยก 

ดุจเม็ดทรายกระจัดกระจายค่อย ๆ เกาะตัวแน่นเป็นปึกแผ่นดังเหล็กกล้า

หลังจากกวาดล้างราชสำนักแล้วก็ถึงเวลาเริ่มสอบฮุ่ยซื่อ5 ซึ่งจัดขึ้น 

ทุกสามปี ในฐานะที่เป็นน้องชายพระสนมคนโปรดของจักรพรรดิในเวลานี้ 

ผลการสอบของจา้วจีต้งยอ่มถกูจบัตามองเปน็พเิศษ ทกุคนตา่งคาดเดากนัวา่ 

คราวนี้เขาจะมีชื่อติดบนกระดานหรือไม่

“ต้องมีแน่ นั่นเป็นน้องชายของฮุ่ยอี๋กุ้ยเฟยเชียวนะ ฝ่าบาทรักบ้าน 

ย่อมเหมารวมถึงนกกาในบ้านด้วย” มีคนพูดค่อนแคะด้วยความริษยา  

และความจริงก็เป็นดังการคาดเดาของพวกเขา เมื่อผลการสอบประกาศ 

ออกมา ชื่อของจ้าวจี้ตงแปะหราอยู่อันดับแรกของกระดาน เขาสอบได้ 

จ้วงหยวนจริง ๆ 

เหล่าบัณฑิตที่มาดูคะแนนถูกคนปลุกปั่นจนโวยวายประท้วงขึ้นมาว่า 

ขุนนางคุมสอบใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  สร้างความ 

ด่างพร้อยให้เหล่าปราชญ์เมธี ทว่าดูเหมือนเบื้องบนจะคาดการณ์เอาไว้แล้ว 

ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ จึงนำกระดาษคำตอบของสิบอันดับแรกมาแปะติด 

บนกระดานเพื่อให้ทุกคนอ่านกันชัด ๆ 

นอกจากบทความของจ้าวจี้ตงจะสละสลวยมีวาทศิลป์ดีแล้ว แนวคิด 

ยังไม่เหมือนใคร เมื่อนำมาวางเทียบกับกระดาษคำตอบของคนอื่นก็ยิ่งดู 

โดดเด่นออกมา ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตที่สอบผ่านมีชื่อติดบนกระดาน 

หรือสอบตก หลังจากอ่านบทความของเขาแล้วล้วนยอมรับนับถือหมดหัวใจ  

ไม่กล้าก่อความวุ่นวายใด ๆ อีก

เมื่อถึงคราวสอบเตี้ยนซื่อ6 ในเวลาต่อมา จ้าวจี้ตงยังคงเขียนบทความ 

ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดิม  หลังจากจักรพรรดิเซิ่งตี้อ่านจบก็ 

พึงพอใจมาก ชื่นชมเขาว่ารอบรู้โบราณแตกฉานปัจจุบัน เก่งกาจมากความ 

5 การสอบเข้ารับราชการระดับสูง จะจัดสอบในเมืองหลวง
6 การสอบเขา้รบัราชการรอบสดุทา้ย จดัขึน้หนา้พระทีน่ัง่ในวงัหลวง ผูท้ีส่อบผา่นจะเรยีก 

ว่าจิ้นซื่อ ส่วนสามอันดับแรกจะได้รับตำแหน่งจ้วงหยวน (จอหงวน) ปั้งเหยี่ยน และทั่นฮวา
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สามารถ อีกทั้งเลือกเขาเป็นจ้วงหยวนในปีนี้ ในงานเลี้ยงฉงหลิน7 ยังเรียก 

เขาเข้าไปด้านหน้าพระพักตร์แล้วประทานสุราดื่มด้วยกันหลายจอก เห็นได้ 

ชัดว่าทรงให้ความสำคัญกับเขาเป็นอันมาก

จ้าวปี้เซวียนเล็งเห็นโอกาสเหมาะจึงเอ่ยถึงเรื่องยศตำแหน่ง  เมื่อ 

เห็นว่าจักรพรรดิเพียงแสดงพระอาการครุ่นคิดแต่มิได้ตรัสคัดค้านทันที 

ก็รีบส่งจดหมายถึงทางบ้าน ขอให้บิดาของตนช่วยยื่นฎีกาขอให้ฝ่าบาททรง 

แต่งตั้งรัชทายาทโดยด่วน โจวอวิ่นเซิ่งเห็นพวกเขาเริ่มเดินตามแนวทาง 

ที่ตนเองวางไว้ก็อดหัวเราะเย้ยหยันไม่ได้ ก่อนจะตวัดพู่กันเขียนว่าอนุมัติ  

นอกจากนี้ยังแต่งตั้งจ้าวจี้ตงเป็นบัณฑิตประจำสภาราชบัณฑิตซึ่งเป็น 

ตำแหน่งขุนนางขั้นห้า

ตอนราชโองการไปถึงจวนเหวินหยวนโหว นางฟางกับผู้เฒ่าเหวิน- 

หยวนโหวต่างดีอกดีใจกันแทบคลั่ง ส่วนนางหลี่กับจ้าวซินหร่านกลับโกรธ 

จัด แค้นใจมากจนอยากบุกเข้าจวนโหวไปเอาเรื่องให้ตายกันไปข้างหนึ่ง

“ซวี่เอ๋อร์ที่น่าสงสารของข้า ทั้งที่เป็นตำแหน่งของเจ้าแท้  ๆ  แต่กลับ 

ถูกลูกนางแพศยานั่นช่วงชิงไป ภายภาคหน้าเมื่อเจ้าเติบโตขึ้นจะยืนอยู่ 

ในเมืองหลวงอย่างไร! ฝ่าบาทก็ทรงหน้ามืดตามัวนัก ปล่อยให้อนุเหยียบ 

หัวภรรยาเอก  ลูกอนุแย่งชิงตำแหน่งจากลูกภรรยาเอก  ราวกับเห็น 

ขนบธรรมเนียมวงศ์ตระกูลเป็นสิ่งไร้ค่า ทำเช่นนี้เหมาะสมตรงไหน...”

“พอแล้ว!” นางหลี่ยังโอดครวญพิรี้พิไรไม่จบดี จ้าวเสวียนก็โพล่ง 

แทรกตัดบทด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เวลานี้เขากำลังอารมณ์ไม่ค่อยดีนัก 

เช่นกัน เพราะนางแพศยาจ้าวปี้เซวียนแท้  ๆ ฉีอี้หนิงถึงกับเพิกเฉยต่อ 

ขนบธรรมเนียม เขานึกอยากจะจับอีกฝ่ายมัดไว้แล้วสั่งสอนให้หลาบจำ 

อีกสักครา ทว่าต่อให้โมโหเดือดดาลสักแค่ไหนเขาก็ทนฟังคนอื่นว่าร้าย 

คนผู้นั้นไม่ได้แม้ครึ่งคำ

“บังอาจวิพากษ์วิจารณ์ฝ่าบาท ท่านมีกี่หัวกันหรือ คำพูดพรรค์นี้ 

วันหน้าอย่าได้คิดกล่าวอีกเด็ดขาด มิฉะนั้นข้าเองก็ปกป้องท่านไม่ได้ ภาย 

7 งานเลี้ยงที่ราชสำนักจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตที่สอบผ่าน
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ภาคหน้าตำแหน่งของข้าก็ยกให้ซวี่เอ๋อร์สืบทอดต่อ หากท่านยังไม่วางใจ  

ข้าจะยื่นฎีกาขอพระบรมราชานุญาตจากฝ่าบาทเดี๋ยวนี้” เขาหลุบตาลง 

ถูแหวนปั่นจื่อ

“เจ้าจะยกตำแหน่งอวี๋กั๋วกงของเจ้าให้ซวี่เอ๋อร์? แล้วทายาทของเจ้า 

เล่าจะทำเช่นไร” นางหลี่ตกตะลึง

“ข้าไม่มีทายาทหรอก ยกตำแหน่งให้ซวี่เอ๋อร์ก็ดีแล้ว”

“เจ้าจะไม่มีทายาทได้อย่างไร เจ้าพูดเช่นนี้หมายความเยี่ยงไร ไม่คิด 

จะตบแต่งภรรยาให้กำเนิดบุตรแล้ว? หรือว่าตอนรบอยู่ชายแดนเจ้าได้รับ 

บาดเจ็บตรงนั้น บุตรข้า เหตุใดชีวิตเจ้าถึงได้รันทดนัก!” นางหลี่ซักถาม 

เป็นพัลวัน ยิ่งพูดก็ยิ่งเชื่อเป็นตุเป็นตะว่าการคาดเดาอันหลังสุดของตนเอง 

เป็นความจริง จึงตีอกชกหัวร่ำไห้เป็นการใหญ่

หลงัจากจา้วซนิหรา่นยกเลกิสมรสพระราชทานไดแ้ลว้ พีช่ายกจ็ดัแจง 

หมั้นหมายนางให้กับบ้านอื่น แม้ว่ายศตำแหน่งของฝ่ายชายอาจจะมิได้ 

สูงนัก แต่เบื้องบนไร้บิดามารดา เบื้องล่างมิมีพี่น้อง ข้างกายยังปราศจาก 

อนุห้อมล้อม อีกทั้งยังเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพี่ชายนางจึงจงรักภักดีและ 

เชื่อฟังเขาอย่างมาก หากนางตบแต่งออกไปก็เป็นภรรยาเอกของเจ้าบ้าน  

ไม่มีลูกอนุให้ขัดหูขัดตา ไม่มีอนุก่อกวนให้วุ่นวายใจ ชีวิตในภายภาคหน้า 

ย่อมสุขสงบดี

เวลานี้นางเริ่มคิดตกแล้ว พอทราบข่าวก็รีบร้อนมาปลอบโยนมารดา 

เมื่อรู้ว่าพี่ชายบาดเจ็บตรงนั้นจนไม่สามารถมีทายาทสืบสกุลก็ยิ่งรู้สึกเศร้า 

เสียใจ จึงซบไหล่มารดาร้องไห้สะอื้นอย่างเงียบ ๆ 

จ้าวซวี่ที่เพิ่งอายุหกปีวิ่งไล่ตามจิ้งหรีดผ่านมาก็เดินวนรอบตัวทั้งคู่ 

หลายรอบ ก่อนจะร้องไห้งอแงตาม ทำเอาบรรดาหญิงรับใช้ทำอะไรไม่ถูก 

กันหมด

ภายในจวนจะเกิดเหตุการณ์ลมฝนพายุพัดกระหน่ำอย่างหนักหน่วงสัก 

เพียงใด จ้าวเสวียนก็ไม่เคยคิดจะเก็บมาใส่ใจ เขาแบกสีหน้าเคร่งเครียด 

ออกไปเดินตามถนนที่มีผู้คนคึกคักจอแจ พลางครุ่นคิดว่าจะลอบเข้าวัง 
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ตอนกลางดึกแล้วจับคนผู้นั้นเปลื้องผ้าสั่งสอนให้หนักดีหรือไม่ ยิ่งขบคิด 

ความคิดชั่วร้ายมากมายก็ยิ่งผุดพรายขึ้นมาในหัว จนทำให้เขารู้สึกร้อนรุ่ม 

ไปทั้งตัวเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้

“พี่ใหญ่จ้าว มาดื่มด้วยกันสักจอกเป็นไร” จู่  ๆ  ก็ได้ยินเสียงคน 

ร้องทักมาจากด้านบน พอเงยหน้าข้ึนมองก็พบว่าเป็นกงชินอ๋องฉีจ่ินอว๋ีน่ันเอง

เนื่องจากทั้งคู่เคยมีวาสนาได้พบพานกันสมัยยังเป็นเด็ก กงชินอ๋อง 

จึงรู้สึกคุ้นเคยกับจ้าวเสวียนเป็นอันมาก และมักจะแอบหนีออกจากวังมา 

เที่ยวเล่นกับเขาอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งเรียกขานกันอย่างสนิทสนมว่าพี่ใหญ่จ้าว 

อย่างนั้นพี่ใหญ่จ้าวอย่างนี้ มิได้วางมาดหยิ่งยโสเยี่ยงองค์ชายเลยสักนิด  

เหมือนอยากจะคบหากันอย่างคนที่มีฐานะเท่าเทียมกัน

ตอนนั้นเขากำลังมองหาช่องทางไต่เต้าขึ้นไป จึงคบหาไปมาหาสู่กัน 

สักระยะ มิตรภาพดังกล่าวนับว่าเป็นการลงทุนทางการเมืองอย่างหนึ่ง ทว่า 

สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรตอบแทน กลับเป็นจักรพรรดิเซิ่งตี้ที่ผลักดันส่งเสริม 

และเลือกเรียกใช้งานเขา ถึงได้มีอวี๋กั๋วกงในวันนี้ ต่อให้จ้าวเสวียนหยิ่ง 

ทระนงสักแค่ไหนก็รู้จักสำนึกในบุญคุณ  ย่อมไม่มีทางโอนเอียงเข้าเป็น 

พวกเดียวกับกงชินอ๋องโดยง่าย ยิ่งไปกว่านั้นคือผู้ที่นั่งครองบัลลังก์ใน 

เวลานี้ยังเป็นคนที่เขารำลึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกและเฝ้าฝันอยากจะได้ 

มาครอบครอง แต่คงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นเขายอมทำลายอีกฝ่ายทิ้งด้วย 

มือตัวเอง ดีกว่าปล่อยให้คนอื่นข่มเหงรังแก

จ้าวเสวียนแค่นหัวเราะอย่างเย็นชาอยู่ในใจ แต่สีหน้ากลับดูอ่อนโยน 

ลง ก่อนจะสาวเท้าเข้าไปในเหลาสุรา ที่นี่เป็นร้านอาหารใหญ่โตและหรูหรา 

ที่สุดในเมืองหลวง โครงสร้างอาคารจัดวางเป็นรูปบ่อน้ำสี่เหลี่ยม ตัวอาคาร 

มีลักษณะเรียบง่าย สี่ด้านโอบล้อมสวนที่ดาษดาด้วยดอกไม้พันธุ์แปลก  

เวลานั่งอยู่ชั้นบนก็เพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศพลางชมทิวทัศน์ไปด้วย จน 

อิ่มเอมทั้งต่อมรับรสและจิตใจ

กลางสวนดอกไม้จัดวางศาลาไว้หลายหลัง รอบด้านรายล้อมด้วย 

ต้นหลิวโอนอ่อน สายลมแผ่วเบาพัดโชยชาย ทิวทัศน์สวยงามรื่นตา หาก 

จะนั่งรับประทานอาหารตรงนั้น แค่จับจองที่นั่งก็ต้องจ่ายเงินสิบตำลึงแล้ว  
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แต่แขกผู้ทรงเกียรติและทรงศักดิ์มากมายยังคงแย่งชิงกัน

“เหตุใดไม่นั่งกินในศาลาเล่า” จ้าวเสวียนเคยมาที่นี่กับฉีจิ่นอวี๋หลาย 

ครั้ง แต่ทุกครั้งจะนั่งในสวน ไม่เคยนั่งที่ชั้นสองมาก่อน

“ตรงนั้นมีคนจองแล้ว” ฉีจิ่นอวี๋หัวเราะ

ดวงตาของจ้าวเสวียนทอประกายสว่างวาบวูบหนึ่ง ก่อนหัวเราะตอบ 

“อ้อ? เป็นเทพเซียนองค์ใดจุติลงมาหรือ เจ้าของร้านถึงได้กล้าไม่ไว้หน้า 

กงชินอ๋องอย่างท่าน” แม้จะเอ่ยถามออกไปเช่นนั้น แต่เขาก็พอคาดเดา 

ฐานะของคนผู้นั้นได้ พอหวนคิดถึงดวงตาวาววับกับสองแก้มแดงเรื่อของ 

อีกฝ่าย เขาก็ต้องลอบทอดถอนใจว่า...ช่างสมกับเป็นเทพสวรรค์จุติลงมา 

จริง ๆ 

“ยังจะมีใครได้อีกเล่า” ฉีจิ่นอวี๋ชี้ขึ้นไปเหนือศีรษะ บ่งบอกให้รู้ 

โดยมิต้องเอ่ยวาจา

มาได้ดีนัก จ้าวเสวียนหยิบจอกสุรามาจิบ ในใจรู้สึกพึงพอใจมาก

“จะว่าไปแล้วฝ่าบาทปรับปรุงสามกองทัพในคราวนี้ อีกไม่นานคงถึง 

ตากองทัพพายัพของท่านแล้ว พี่ใหญ่จ้าว ท่านเองก็ควรเตรียมใจไว้ก่อน 

เถิด พี่ใหญ่จ้าวคอยทุ่มเทกำลังความคิดและเสียสละเลือดเนื้ออยู่ทาง 

ชายแดนพายัพ คงพบเห็นดาบทวนในที่แจ้งจนเคยชิน ย่อมไม่รู้ว่าการต่อสู ้

กันในราชสำนักนั้นเปรียบเสมือนคลื่นใต้น้ำ แต่ละคนล้วนห้ำหั่นกันด้วย 

เล่ห์เหลี่ยมเพทุบาย การกวาดล้างราชสำนักในช่วงนี้มีคนต้องเสียหัวกัน 

ตั้งมากมาย อย่าว่าแต่เหล่าขุนนางเลย กระทั่งตัวข้าเองยังอกสั่นขวัญแขวน 

ตัวสั่นงันงก เกรงว่าวันไหนจะพลอยโดนเล่นงานไปด้วย” ฉีจิ่นอวี๋กระดก 

สุราเข้าปากหมดจอก สีหน้าดูเศร้าสลด

คำพูดเหล่านี้ ประการหนึ่งเพื่อทำให้จ้าวเสวียนเอาใจออกห่างจาก 

จักรพรรดิเซิ่งตี้  ย้ำเตือนเขาว่าอย่ายืนอยู่ฝ่ายเดียวกับจักรพรรดิเซิ่งตี้   

ระวังวิหคสิ้นเกาทัณฑ์ซ่อน8 ประการสองเพื่อดึงอีกฝ่ายเข้ามาเป็นพันธมิตร 

ของตัวเอง

8 สำนวน หมายถึงเมื่อหมดประโยชน์ใช้สอยก็ถูกกำจัดทิ้ง



ท ะ ลุ มิ ต ิ หั ก เ ห ลี่ ย ม จ อ ม ม า ร 5

24

ฉีจิ่นอวี๋ทุ่มเทกำลังความคิดวางแผนมาถึงสามปี กระทั่งนางผู้เป็น 

ที่รักยังถูกม้วนเข้ามาพัวพัน เมื่อเห็นว่าตัวเองกำลังเข้าใกล้ตำแหน่งสูงสุด 

นั่นมากเข้าทุกที คิดไม่ถึงว่าจู่ ๆ จักรพรรดิเซิ่งตี้จะเกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมา แค่ 

ชั่วเวลาสั้น  ๆ  ก็เด็ดปีกที่เพิ่งงอกออกมาของเขาจนหมดสิ้น เขาตกใจที่ 

อีกฝ่ายสามารถวางแผนในกระโจมตัดสินชัยไกลพันลี้ จึงไม่พอใจกับเรื่อง 

ที่เกิดขึ้นอย่างมาก

จ้าวเสวียนได้ยินคำพูดดังกล่าวก็ถอนหายใจออกมาเบา ๆ แต่ในใจ 

กลับหัวเราะเยาะหยัน เท้าหน้าของคนผู้นี้เพิ่งลอบเล่นงานเขา เท้าหลังก็มา 

ดึงเข้าพวกเสียอย่างนั้น หรือคิดว่าเขาเป็นคนโง่ไร้สมอง ถ้าเป็นเมื่อก่อน  

เขาอาจจะยอมช่วยผลักดันอีกแรงเพื่อหาความตื่นเต้นเร้าใจ แต่เวลานี้เขา 

ไม่มีทางทำเช่นนั้นเด็ดขาด ใต้หล้านี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่แตะต้องคนผู้นั้นได้ 

หากใครคิดจะยื่นมือเข้ามาสอด เขาจะทำให้อีกฝ่ายต้องจ่ายค่าตอบแทน 

อย่างสาสมทีเดียว

ระหว่างกำลังขบคิดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกพรรคพวกดังมา 

จากชั้นล่าง ทั้งสองคนจึงวางจอกสุราแล้วก้มลงมอง พบว่าจ้าวจี้ตงกำลัง 

เดินนำบัณฑิตขงจื่อกลุ่มหนึ่งเข้าร้าน จากนั้นตรงเข้าไปนั่งในศาลาที่สร้างขึ้น 

อย่างสวยงามโดยมีเสี่ยวเอ้อร์คนหนึ่งคอยนำทาง

รออยู่ครู่หนึ่ง บุรุษหนุ่มสวมชุดบัณฑิตขงจื่อสีเขียวและถือพัดจีบ 

ไว้ในมือก็เดินเข้ามาอย่างเนิบ  ๆ ห้องโถงที่กำลังเสียงดังโหวกเหวกพลัน 

เงียบกริบลงทันที แขกผู้มีเกียรติต่างพากันหนาวสั่นเพราะจดจำได้ว่าคน 

ผู้นั้นเป็นใคร ส่วนแขกทั่วไปนั้นลืมเปล่งวาจาเพราะรูปโฉมอันโดดเด่น 

ยากหาใครเทียบของคนผู้นั้น

เรอืนรา่งของเขาสงูเพรยีวดจุลำไผ่ บคุลกิสงูสงา่มาดหยิง่ยโส ใบหนา้ 

ขาวกระจ่างดุจหยกเนื้อดีดูหล่อเหลางามสง่า  ดวงตาสีนิลทอประกาย 

เย็นเยียบ เมื่อเดินตามสายลมแผ่วเบาที่พัดโชยก็ให้ความรู้สึกเหมือนขี่เมฆ 

ลอยเลือ่นลงมา ชวนใหค้นมองเกดิความรูส้กึเลือ่มใสศรทัธา แขกในหอ้งโถง 

ต่างอดส่งเสียงชื่นชมในใจไม่ได้ เมื่อเขาเดินจากไปไกล พวกแขกเหรื่อ 

ค่อยได้สติกลับมา และอยากจะไล่ตามไปคารวะทักทาย
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โจวอวิ่นเซิ่งโบกมือห้ามก่อนชี้ชุดบัณฑิตที่สวมใส่อยู่บนตัว เพื่อบอก 

ให้พวกเขารับรู้เป็นนัยว่าวันนี้ตั้งใจปลอมตัวออกมา ดังนั้นห้ามเปิดเผย 

ฐานะของเขาเด็ดขาด หลายคนจึงแค่ค้อมหลังหรือผงกศีรษะเล็กน้อยเพื่อ 

แสดงการคารวะ

ก่อนคนผู้นั้นจะเข้ามา ฉีจิ่นอวี๋ก็ปล่อยม่านไม้ไผ่ลงมาปิดกั้นเพื่อ 

ไม่ให้อีกฝ่ายมองเข้ามาเห็นแล้ว จ้าวเสวียนยืนอยู่ด้านหลังม่านไม้ไผ่และ 

กำลังชื่นชมคนผู้นั้นโดยมองลอดผ่านร่องม่าน เมื่อเห็นอีกฝ่ายแต่งตัวเยี่ยง 

บัณฑิตขงจื่อ เดินเหมือนลอยตามลมเข้ามาก็อดแค่นหัวเราะไม่ได้

เพิ่งจะผ่านมาได้ไม่กี่วันก็เริ่มออกมาดึงดูดมวลหมู่ภมรอีกแล้ว  

ไม่รู้จักสำรวมตัวเสียบ้าง เห็นได้ชัดว่าพอบาดแผลหายดีก็หลงลืมความ 

เจ็บปวดเสียแล้ว เขาไม่ควรปล่อยอีกฝ่ายให้เป็นอิสระในช่วงหลายวันมานี้  

เพราะอยากจะทะนุถนอมเลยจริง  ๆ ในเมื่ออีกฝ่ายต้องการนัก เช่นนั้น 

เขาก็จะมอบให้จนหนำใจ

ฉีจิ่นอวี๋ได้ยินเสียงหัวเราะแฝงความชั่วร้ายของจ้าวเสวียนก็คิดว่า 

อีกฝ่ายกำลังไม่พอใจฉีอี้หนิง ในใจจึงลอบยินดีขึ้นมา ห้องส่วนตัวที่ทั้งสอง 

กำลังนั่งอยู่นั้นตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลาพอดี แค่เบือนหน้ามองไปก็เห็นภาพ 

เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในศาลาแล้ว

และพบว่าคนผู้นั้นกำลังเดินเข้าไปเอาพัดจีบตบไหล่จ้าวจี้ตงที่ลุกขึ้น 

ยืนต้อนรับด้วยท่าทีสนิทสนม เหล่าบัณฑิตต่างตกตะลึงกับรูปโฉมของเขา  

จงึเงยีบกรบิกนัไปครูห่นึง่เหมอืนทกุคนในหอ้งโถง แตพ่อไดส้ตกิลบัมากช็วน 

เขาสนทนาเสียงดังเซ็งแซ่

เนื่องจากอดีตจักรพรรดิทรงให้ความสำคัญกับรูปโฉมภายนอกอย่าง 

มาก ดังนั้นตำแหน่งหน้าที่การงานของเหล่าขุนนางที่มีรูปโฉมหล่อเหลาดูด ี

จึงก้าวหน้าเร็วกว่าใครเพื่อน ในบรรดาองค์ชายทั้งหมด ผู้ที่เขารักใคร่ 

โปรดปรานมากสุดก็คือองค์ชายสามที่มีรูปโฉมโดดเด่นยากหาใครเทียบได้ 

นั่นเอง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมเขาแล้วก็ไม่ลังเลที่จะบีบบังคับฮองเฮาให้รับโอรส 

องค์นี้มาเลี้ยงดู และมอบตำแหน่งบุตรภรรยาเอกให้เขา หลังสิ้นพระชนม์ 

ยังทิ้งพระบรมราชโองการแต่งตั้งองค์ชายสามสืบทอดราชบัลลังก์ต่อ หากจะ 
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ใช้คำพูดของคนปัจจุบันมาบรรยาย...คงต้องบอกว่าเป็นพวกหลงคนหน้าตาดี 

นั่นเอง

ดังคำกล่าวที่ว่าเบื้องบนทำเบื้องล่างเอาอย่าง ชาวต้าฉีจึงรับสืบทอด 

นิสัยหลงรูปโฉมมาจากอดีตจักรพรรดิด้วย โดยมักจะให้อภัยและใจกว้าง 

กับคนหน้าตาดีเป็นพิเศษ อีกทั้งให้ความสำคัญกับรูปโฉมของตนเองอย่าง 

มาก ไม่ใช่แค่พวกสตรีที่ชอบแต่งหน้าและสวมชุดผ้าแพรสวยงามหรูหรา 

เท่านั้น พวกบุรุษก็มักจะประแป้งปักปิ่นวาดคิ้วเขียนตา แล้วเดินส่ายอาด ๆ  

ไปทั่วเมือง

คนงามเห็นมาเยอะแล้ว แต่หล่อเหลางดงามเช่นผู้มาใหม่กลับพบ 

น้อยมาก ทุกคนมองจ้าวจี้ตงซึ่งมีหน้าตาคล้ายคลึงกับฮุ่ยอี๋กุ้ยเฟยถึงเจ็ด 

แปดส่วนแล้วหันมามองผู้มาใหม่ ก่อนจะลอบทอดถอนใจว่าคนผู้นี้ต่างหาก 

ที่เป็นคนงามอันดับหนึ่งของต้าฉีที่แท้จริง พวกเขาต่างลืมเลือนกันหมดแล้ว 

ว่าอดีตจักรพรรดิเคยตรัสชมองค์ชายสามเช่นนี้  แค่ลองนึกย้อนกลับไป 

ย่อมคาดเดาฐานะของผู้มาใหม่ได้อย่างง่ายดาย

มีผู้ระลึกได้อย่างรวดเร็วจึงแสดงสีหน้าเคารพยำเกรงออกมา แต่ยัง 

มีอีกหลายคนที่มัวแต่ลุ่มหลงความงามจนหน้ามืดตามัว และชวนอีกฝ่าย 

ร่ำสุราไม่หยุด

โจวอวิ่นเซิ่งทราบดีว่าคนรักกำลังมองดูเขาอยู่บนชั้นสอง สายตาอัน 

แสนร้อนแรงนั่นแทบแผดเผาเสื้อผ้าของเขาขาดทะลุเป็นรูใหญ่ เวลานี้ 

อีกฝ่ายกำลังรู้สึกอย่างไร มองเห็นแต่กินไม่ได้ คงจะรู้สึกทรมานเหมือน 

มีอะไรสะกิดเกาหัวใจสิท่า

เมื่อคิดได้เช่นนี้ โจวอวิ่นเซิ่งก็รู้สึกสาสมใจ มีคนคารวะสุราก็ไม่ 

ปฏิเสธ เดิมทีจ้าวจี้ตงคิดจะอาสาช่วยดื่มแทน แต่ก็เห็นว่าเขามีอารมณ์ 

เบิกบานและดื่มจนเริ่มเมานิด ๆ แล้วมีคนเสนอให้แข่งขันประชันบทกวีกัน  

และได้รับเสียงสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นจากทุกคนในที่นั้น

“เอาหัวข้ออะไร”

“หัวข้อคนเป็นอย่างไร”

“คนอะไร”



เ ฟิ ง ห ลิ ว ซู ไ ต

27

“ใครสักคนในที่นี้”

“ดี หัวข้อนี้แปลกใหม่ดี”

หลังจากตกลงกันได้แล้ว ทุกคนก็สั่งให้เสี่ยวเอ้อร์นำสี่สิ่งล้ำค่าใน 

ห้องหนังสือ9 มา จากนั้นย้ายจานอาหารออก ก่อนปูผ้าขนสัตว์ลงบนโต๊ะแล้ว 

หยิบพู่กันขึ้นมาขีดเขียน คนพวกนี้ล้วนเป็นบัณฑิตเลื่องชื่อในเมืองหลวง  

ความรู้ความสามารถย่อมมิใช่ธรรมดา ดังนั้นใช้เวลาไม่ถึงสองเค่อก็ทยอย 

วางพู่กันแล้ว

โจวอวิ่นเซิ่งเดินเข้าไปดูทีละคน สีหน้าพลันเคร่งเครียดขึ้นมา เดิมท ี

จ้าวจี้ตงเกรงว่าจะมีคนเขียนบทกวีชมโฉมจักรพรรดิอย่างไม่เข้าท่าอยู่แล้ว  

แต่กลับเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายเปลี่ยนเป็นตกตะลึงอย่างรวดเร็ว ขณะกำลัง 

จะเดินเข้าไปสอบถามก็เห็นฝ่าบาทสะบัดแขนเสื้อเดินจากไปโดยไม่พูดอะไร 

สักคำ หลินอันรีบสาวเท้าเดินตามหลังไป ดวงตาฉายแววขุ่นเคือง

เมื่อคนเดินจากไปไกลแล้ว จ้าวจี้ตงก็รีบคว้าบทกวีแผ่นสุดท้ายที่ 

ฝ่าบาทดูขึ้นมาอ่าน สีหน้าพลันซีดเผือดลงทันที เขาด่าทอตัวต้นเหตุไป 

ยกหนึ่ง ในใจทราบดีว่าต่อให้ฝ่าบาทรู้ว่ากวีบทนี้พรรณนาถึงตนเองก็คง 

ไม่เก็บเอามาใส่ใจ ส่วนในใจจะรู้สึกเดือดดาลก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่มี 

ทางเอาเรื่องนี้มาคิดบัญชีอย่างเปิดเผยแน่ ดังนั้นวันนี้นับว่ายังพอรักษาหน้า 

เอาไว้ได้

หลังจากฉีกทึ้งกระดาษเป็นชิ้น  ๆ แล้วเขาก็เดินจากไปด้วยความโกรธ 

จัด ในใจคิดว่ากลับไปต้องรีบเขียนจดหมายหาพี่สาวให้นางช่วยอ้อนวอน 

ขอความเมตตาจากฝ่าบาท ขออย่าได้ทรงกริ้วมาถึงตัวเขาเลย

“ท่านคิดว่าคนคนนั้นเขียนอะไร” ดวงตาของฉีจิ่นอวี๋ฉายแววสาแก่ใจ

“เรื่องพรรค์นี้ไม่รู้จะดีกว่า” จ้าวเสวียนไม่สนใจ นั่งอยู่ครู่หนึ่งก็ 

บอกลา เมื่อเดินไปถึงตรอกมืดค่อนข้างลับตาก็ยกมือขึ้นทำสัญลักษณ์มือ 

อย่างหนึ่งกลางอากาศ ทันใดนั้นคนชุดดำปรากฏตัวออกมากระซิบข้างหูเขา

9 หมายถึงเครื่องเขียนสำคัญสี่อย่างในห้องหนังสือ ได้แก่ พู่กัน จานหมึก หมึกจีน  

กระดาษ
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“พักตร์นวลเนียนขาวผ่องดังผัดแป้ง สีชาดแดงยังมิสู้ปากน้องยา  

พิศมองไกลคล้ายเห็นผมแซมผกา กลิ่นกายาหอมกรุ่นดังวสันต์เยือน”10 

กลอนลามกสัปดนช่างบังอาจนัก! เขาแสยะยิ้มสั่งให้คนชุดดำหาตัวบัณฑิต 

คนนั้นแล้วหักนิ้วทั้งสิบของเขาเสีย ชาตินี้อย่าคิดฝันจะหยิบจับพู่กันอีกเลย 

จากนั้นสะกดรอยตามหลังฉีอี้หนิงก่อนหลอกล่อองครักษ์ที่คอยติดตามอยู่ 

ข้างกายไปทางอื่นค่อยทุบอีกฝ่ายให้สลบแล้วอุ้มตัวไป

 

เมื่อโจวอวิ่นเซิ่งรู้สึกตัวอีกครั้งดวงตากลับถูกผ้าสีดำพันปิดไว้ ลำคอปวด 

เมื่อยมากจนต้องลอบกัดฟันก่นด่าคนผู้นั้นที่ลงมือหนักเกินไป ขณะคิดจะ 

ลุกขึ้นก็พบว่าตัวเองอ่อนเปลี้ยสิ้นไร้เรี่ยวแรงราวกับกินผงสลายกระดูกเข้าไป

“ฟื้นแล้วหรือ” น้ำเสียงแหบพร่าดังขึ้นข้างหูเขา ตามด้วยเสียงเค้น 

ลอดไรฟันว่า “วันนี้เจ้าทำให้ข้าโมโหมาก”

“เจ้าเป็นใคร บังอาจลอบเล่นงานเราซ้ำแล้วซ้ำอีก รอเราสืบได้เมื่อไร 

รับรองว่าเจ้าต้องอยู่ไม่สู้ตายแน่!” วิธีที่ดีที่สุดคือทำให้นายอัดอั้นใจตาย 

นั่นแหละ! โจวอวิ่นเซิ่งคิดอยู่ในใจอย่างคั่งแค้น

“อยู่ไม่สู้ตาย? ใช้คำได้ดี” จ้าวเสวียนหัวเราะเสียงต่ำ ใช้ปลายนิ้วหิ้ว 

หูกาสุราขึ้นมาถามว่า “เจ้าชอบดื่มสุราและชอบแต่งบทกวีสินะ เช่นนั้นข้า 

จะลองแต่งให้สักบท เจ้าลองฟังดูละกัน โฉมสะคราญงามเฉิดฉายพิลาสล้ำ 

แรกพบพานกลับจดจำไม่ลืมเลือน แม้นมิเห็นพักตร์นงคราญหนึ่งวันเดือน 

ถวิลหาโฉมยงเหมือนคลุ้มคลั่ง...เพลาใดจักรับหมั้นสัญญารัก ปลอบใจ 

ภักดิ์คนร้อนรุ่มกลุ้มอุรา หากมิอาจโบยบินคู่เคียงนภา ตัวข้าคงทุรนทุราย 

แทบวายปราณ11 ข้าทุรนทุรายเพราะเจ้าแล้ว เมื่อไรเจ้าถึงจะรับรู้ได้สักที”  

จ้าวเสวียนจับมืออ่อนนุ่มไร้กำลังขึ้นมาวางทาบบนหัวใจที่กำลังเต้นกระหน่ำ 

10 จากบท  ‘เสนาบดีหลิวพรรณนาถึงหญิงงามล่มเมืองเลื่องชื่อ’ ประพันธ์โดยหลิวห่วน  

กวีสมัยราชวงศ์เหนือใต้ เป็นบทพรรณนาชมโฉมสาวงามโดยไล่ตั้งแต่ใบหน้า กลีบปาก กลิ่น 

กาย เครื่องประดับผม รูปร่าง ฯลฯ
11 จากบท ‘หงส์ตัวผู้ครวญหาหงส์ตัวเมีย’ ประพันธ์โดยซือหม่าเซียงหร ู กวีสมัยราชวงศ์ 

ฮั่นตะวันตก
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แรงของตนเอง ก่อนกระดกสุรารสร้อนแรงเข้าปากแล้วยื่นหน้าเข้าไปหา 

อีกฝ่าย

โจวอวิ่นเซิ่งได้กลิ่นสุราก็รีบเบือนหน้าหนี แต่ยังคงถูกบังคับกรอก 

เข้าเต็มปาก สุราสำลักเข้าหลอดลมจนต้องไอโขลกอย่างแรง

“เจ้ากล้า...มีความคิด...สกปรกเช่นนี้...กับเรา...เจ้านี่มัน...คนบ้า 

ราคะ...อย่าให้เรา...จับเจ้าได้นะ!” เขาพยายามข่มขู่ ทั้งที่ใจอยากจะสลาย 

ฤทธิ์ยาแล้วโถมตัวเข้าไปบดเบียดริมฝีปากจุมพิตคนตรงหน้าจนปากแตก 

เลือดอาบ

จ้าวเสวียนนิ่งเงียบไม่ปริปากพูด แค่ใช้สายตาลุ่มหลงจ้องมองใบหน้า 

ของคนที่ไอโขลกจนแก้มแดง พลางคิดว่าถ้าดึงผ้าดำที่พันปิดดวงตาของ 

อีกฝ่ายออกจะเห็นหยาดน้ำตาใสแจ๋วเอ่อคลอหน่วยตาหรือไม่ มันคงเป็น 

ภาพที่งดงามมากแน่ เขาใช้ปลายนิ้วกดผ้าเบา ๆ และรับรู้ได้ถึงสัมผัสอุ่นชื้น 

จริงดังคาด

“ช่างงดงามนัก ถ้ามิใช่เพราะเจ้ายั่วยวนใจมากเพียงนี้ ข้ามีหรือจะ 

กลายเป็นคนเช่นนี้ หากจะโทษก็ต้องโทษเจ้าไม่ควรทำตัวดึงดูดมวลหมู่ 

ภมร คราวก่อนตอนจากกันข้าเคยพูดกับเจ้าไว้เช่นไรยังจดจำได้หรือไม่ นี่ 

เพิ่งจะผ่านมาได้กี่วัน เจ้าก็ก่อเรื่องอีกแล้ว คราวก่อนไม่ควรคิดถนอมเจ้า 

จนยอมปล่อยตัวไปจริง  ๆ” จ้าวเสวียนตำหนิด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพลาง 

กรอกสุราเข้าปากอีกฝ่ายไม่หยุด

โจวอวิ่นเซิ่งสำลักอีกหลายครั้ง กระทั่งในโพรงจมูกยังเต็มไปด้วย 

สุรา สร้างความทรมานให้เขาอย่างมาก ทว่าสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือเขาเริ่ม 

ฝืนสู้ฤทธิ์สุราไม่ไหว ทำให้สติค่อย ๆ พร่าเลือน

“ข้าชอบเจ้า แล้วเจ้าเล่าพึงใจในตัวข้าบ้างหรือไม่” จ้าวเสวียนนอน 

ตะแคงลงบนตั่งนอนแล้วรวบตัวอีกฝ่ายเข้ามากอดไว้แน่น

“โรคจิต!” โจวอวิ่นเซิ่งพยายามรักษาสติเสี้ยวสุดท้ายเอาไว้

จ้าวเสวียนไม่เข้าใจว่าโรคจิตหมายความอย่างไร แต่ฟังแล้วก็รู้ได้ 

ทันทีว่าต้องมิใช่ถ้อยคำที่ดีแน่จึงหัวเราะด้วยความฉิวนิด  ๆ ก่อนลงมือป้อน 

สุรารสร้อนแรงเข้าปากอีกฝ่ายคำแล้วคำเล่า ตอนหลังยังจับเปลื้องเสื้อผ้า 


