
คํานําสํานักพิมพ์

	 เมื่อโดนดึงเข้าไปในระบบและต้องวนเวียนเกิดใหม่นับร้อยนับพันครั้ง 

สง่ผลใหเ้กดิชอ่งวา่งในใจของโจวอวิน่เซิง่ การเผชญิกบัสถานการณท์ีแ่ตกตา่ง 

กนัอยา่งสิน้เชงิทำใหเ้ขารูส้กึตอ่ตา้นอยูใ่นใจลกึ ๆ ดงันัน้คนทีส่ามารถควบคมุ 

ข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตราวกับเป็นของเล่นอย่างเขาจึงไม่มีทาง 

ยอมเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของพระเจ้า เขาต้องการแก้แค้น แก้แค้นพระเจ้า  

และนี่คือจุดเริ่มต้นความสนุก อ่านเรื่องนี้แล้วเหมือนอ่านนิยายซ้อนนิยาย  

มีหลายอรรถรสในเรื่องเดียว ซึ่งคุณจะไม่มีวันเบื่อเลยค่ะ

ธันวาคม 2561



Arc 7 

การตอบโต้
ของนักโทษประหาร

ในคุกหลวง
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บทที ่ 1
เอาตัวรอดจากคุกหลวง

หลังผ่านการพบเจอและพรากจาก แล้วกลับมา 

พบเจอกันก่อนจะพรากจากอีกมาหลายครั้ง โจวอวิ่นเซิ่งก็เริ่มใจเย็นลงมาก 

พอแบ่งปันพลังที่ระเบิดออกมาจากโลกต่างมิติเสร็จแล้วเขาก็รีบเข้าไปในโลก 

ต่อไปทันที

รอบตัวมืดมิด  ในอากาศมีกลิ่นคาวเลือดกับกลิ่นเนื้อเน่าเหม็น 

คละคลุ้ง ร่างกายส่งอาการเจ็บปวดรวดร้าวมาเป็นพัก  ๆ  ราวกับว่าโดนทุบตี 

จนกระดูกหักทั้งตัว โจวอวิ่นเซิ่งเอี้ยวคอกวาดตามองดูรอบตัวอย่างยาก 

ลำบาก ก็พบว่าตัวเองกำลังอยู่ในคุกแห่งหนึ่ง กำแพงฝั่งตรงข้ามของประตู 

ห้องคุมขังมีเครื่องมือลงทัณฑ์เปื้อนเลือดแขวนเรียงรายเป็นแถว เห็นได้ชัด 

ว่าเจ้าของร่างเดิมกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากมาก

ทว่าเขาไม่ได้รีบร้อนปรับแต่งข้อมูลคุณสมบัติร่างกายของตัวเองใน 

ทันที แต่กดเอไอค้นดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของร่างเดิมก่อน

ที่นี่เป็นโลกที่มีบุรุษสตรีและเกอร์อีกแล้ว และยังเป็นโลกที่มีตัวเอก 

ฝา่ยรกุกบัตวัเอกฝา่ยรบัซึง่กลบัมาเกดิใหมก่นัทัง้คูด่ว้ย กอ่นกลบัมาเกดิใหม ่ 

ตัวเอกฝ่ายรุกเป็นฮ่องเต้ทรราชของแคว้นต้าเยี่ยน รู้จักแต่รีดนาทาเร้น 

ขูดรีดราษฎรและใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญหรูหราฟุ้งเฟ้อ สุดท้ายแล้วสถาน- 

การณ์ก็บีบคั้นให้เซวียนอ๋องซึ่งเป็นอนุชาของเขายกทัพลุกฮือขึ้นมาก่อกบฏ 

และยิงเขาตายในที่สุด
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ส่วนตัวเอกฝ่ายรับเป็นเกอร์ เกิดมาในครอบครัวทหาร เก่งกาจทั้ง 

บุ๋นและบู๊ เดิมทีควรจะนำทัพออกรบเพื่อตอบแทนคุณชาติบ้านเมือง แต่ 

เนื่องจากเกิดมาหน้าตาสวยจึงถูกฮ่องเต้ทรราชบังคับให้ถวายตัวเข้าวังมา 

เป็นพระสนม ทว่ารอบตัวฮ่องเต้ทรราชรายล้อมด้วยสาวงามมากมาย  

แต่ละคนล้วนมีจิตใจร้อยเล่ห์เพทุบาย คนตรงไปตรงมาอย่างตัวเอกฝ่ายรับ 

ไหนเลยจะรับมือพวกนางได้ พวกนางเห็นตัวเอกฝ่ายรับเริ่มเป็นที่โปรด- 

ปรานมากขึ้นเรื่อย  ๆ ก็ร่วมมือกันเล่นงานเขาจนทำร้ายลูกที่เพิ่งจะอายุเต็ม 

สิบขวบของเขาตาย

นับจากนั้นมาตัวเอกฝ่ายรับก็ถูกฮ่องเต้ทรราชละเลยจนต้องใช้ชีวิต 

อย่างหดหู่เศร้าหมองอยู่ในตำหนักเย็นตามลำพังเป็นระยะเวลานาน  ถึง 

แม้ว่าเขาจะไม่ได้รักฮ่องเต้ทรราช แต่ยังคงมีความจงรักภักดีต่ออีกฝ่าย  

ดังนั้นตอนเซวียนอ๋องบุกเข้ามายึดวังหลวง นอกจากเขาจะไม่ได้หักหลัง 

ฮ่องเต้หันไปเข้าข้างเซวียนอ๋องอย่างพระสนมคนอื่น  ๆ  แล้ว ยังพยายามพา 

ฮ่องเต้ทรราชแหวกฝ่าวงล้อมทหารหลบหนี แต่สุดท้ายแล้วทั้งสองก็ต้อง 

กอดกันโดนห่าธนูยิงทะลุอกตาย จากนั้นจึงกลับมาเกิดใหม่กันทั้งคู่

ฝ่ายรุกตัวร้ายแสนชั่วช้าเปลี่ยนเป็นฝ่ายรุกประเภทสุนัขผู้ซื่อสัตย์  

ส่วนฝ่ายรับรันทดกลับกลายเป็นฝ่ายรับสุดแสนเย็นชาแทน ทั้งสองคน 

แก้แค้นพวกตัวประกอบทุกคนอย่างสาสมใจ พวกตัวประกอบที่โดนเอาคืน 

ต่างประสบเคราะห์กรรมอเนจอนาถมาก มีทั้งโดนริบทรัพย์และประหาร 

ทั้งตระกูล

ร่างนี้คือคนที่มีชะตาชีวิตน่าเวทนาที่สุด เขามีนามว่าฉีซิวเจี๋ย เกิดมา 

ในตระกูลฉีซึ่งเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักของแคว้นต้าเยี่ยน เจ้าตัวยังมี 

รูปโฉมสวยสะดุดตา จึงเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ทรราชอย่างมาก จนถึง 

ขั้นตรัสว่าจะให้เขาประสูติองค์ชายน้อยแต่เพียงผู้เดียว และจะแต่งตั้งโอรส 

ของเขาขึ้นเป็นรัชทายาทอีกด้วย

แน่นอนว่านั่นเป็นเรื่องราวในอดีต เพราะตอนเซวียนอ๋องก่อกบฏ 

ในชาติก่อน ตระกูลฉีเป็นพวกแรก  ๆ  ที่ทรยศหักหลังหันไปสวามิภักดิ์ต่อ 

เซวียนอ๋องก่อน ฉีซิวเจี๋ยเองก็ถูกเซวียนอ๋องรับเข้าวังหลังเพราะรูปโฉม 
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อันงดงาม และเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ถึงสองรัชสมัยติดต่อกัน

หลังจากฮ่องเต้ทรราชกลับมาเกิดใหม่จึงให้ความสำคัญกับสองเรื่อง 

ด้วยกัน เรื่องแรกคือปกป้องตัวเอกฝ่ายรับกับลูกของเขา ส่วนเรื่องที่สอง 

คือกำจัดเซวียนอ๋องกับตระกูลฉี ดังนั้นหลังจากวางแผนกวาดต้อนอยู่สามปี  

ในที่สุดเซวียนอ๋องก็ถูกสังหารทิ้งแล้วป่นกระดูกเป็นผุยผง ส่วนตระกูลฉี 

โดนกำจัดทิ้งแบบถอนรากถอนโคน บัดนี้เหลือผู้รอดชีวิตแค่เพียงฉีซิวเจี๋ย 

ซึ่งอยู่ในคุกหลวงเท่านั้น และจะถูกนำตัวไปประหารในวันรุ่งขึ้น

เมื่ออ่านข้อมูลทั้งหมดจบ โจวอวิ่นเซิ่งถอนหายใจยืดยาวออกมา  

ก่อนจะเบ้ปากอย่างเบื่อหน่าย เพราะแต่ไหนแต่ไรมาเขาชอบทำเรื่องยาก  ๆ   

ที่มีความท้าทายสูง ดังนั้นสำหรับตัวเขาแล้ว จุดจบของฉีซิวเจี๋ยจึงไม่ใช่ 

เรื่องยากเย็นเลยสักนิด

ระหว่างกำลังขบคิดอยู่นั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาในคุกหลวง  

คนที่เดินนำหน้ามีรูปร่างสูงโปร่งและบุคลิกสง่างามอ่อนโยน ส่วนคนเดิน 

ตามหลังมีสีหน้าแข็งกร้าวดุดัน คิ้วขมวดมุ่นเป็นปม ดูท่าแล้วคงจะเป็น 

หลีอ๋องหลีจิ่น1 สิงกับมหาเสนาบดีฝ่ายขวาเกาหล่างซึ่งรับหน้าที่มาสอบสวน 

ฉีซิวเจี๋ยนั่นเอง

ชาติก่อนฮ่องเต้ทรราชหลีจิ่นเทียนสงสัยระแวงในตัวหลีอ๋องหลีจิ่นสิง 

ดังนั้นจึงละเลยเขาและไม่เคยเรียกใช้สอย  ทำให้เขากลายเป็นท่านอ๋อง 

ผู้ไร้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันเขายังเป็นตัวสมทบชายผู้ทุ่มเทให้กับความ 

รักอย่างมาก ถ้าหากไม่ได้เขาคอยช่วยดูแล ตัวเอกฝ่ายรับเกาหมินคง 

ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างสบาย  ๆ  ในตำหนักเย็น ชาติก่อนเขายังเคยกำดาบ 

ลุกขึ้นช่วยหลีจิ่นเทียนกับเกาหมินมาก่อน ดังนั้นชาตินี้หลีจิ่นเทียนจึงเรียก 

ใช้สอยและมอบหมายตำแหน่งสำคัญให้เขา ทำให้ท่านอ๋องผู้ไร้ประโยชน์ 

กลายเป็นท่านอ๋องผู้กุมอำนาจไว้ในมือและมีตำแหน่งสำคัญต่อแคว้น 

ต้าเยี่ยน

 1 จริง ๆ แซ่หลี่ แต่ตามหลักการอ่านออกเสียงของจีน เสียงวรรณยุกต์ 3 - 3 ต้องเปลี่ยน 

เป็นเสียง 2 - 3 แทน “หลี่จิ่น” เลยต้องเป็น “หลีจิ่น”
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ส่วนเกาหล่างเป็นพี่ชายร่วมอุทรของเกาหมิน ชาติก่อนถูกตระกูลฉี 

วางแผนทำร้ายจนตาย มาชาตินี้ตัวเอกฝ่ายรับล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจึง 

ช่วยชีวิตเขาไว้ได้ นับจากนั้นก็ผูกอาฆาตกับตระกูลฉี เนื่องจากตรรกะที่ว่า 

รักบ้านย่อมเหมารวมถึงอีกาด้วย2 หลีจิ่นเทียนจึงปฏิบัติต่อตระกูลเกาเป็น 

อย่างดี สามปีมานี้ยังคอยส่งเสริมเกาหล่างมาตลอด จนทำให้เขาเลื่อนขั้น 

จากเสนาบดีกรมโยธาขึ้นมาเป็นมหาเสนาบดีฝ่ายขวาซึ่งอยู่ใต้คนคนเดียว 

แต่อยู่เหนือคนนับหมื่น

เกาหล่างเป็นคนโหดเหี้ยมเย็นชา แค่ความแค้นเล็ก ๆ น้อย ๆ ยังจดจำ 

จนวันตาย อย่าว่าแต่ความแค้นลึกล้ำถึงขั้นเคยคิดเอาชีวิตกันเลย ดังนั้น 

พอฉีซิวเจี๋ยตกอยู่ในกำมือของเขาจึงถูกทรมานปางตาย คนตระกูลฉีก็ถูก 

เขาสังหารเข่นฆ่าด้วยมือตัวเองจนหมดสิ้น กระทั่งเด็กทารกสวมผ้าอ้อม 

ยังไม่ยอมละเว้นชีวิต

เวลานี้ต่อให้ไม่บอกความปรารถนาของฉีซิวเจี๋ยออกมา โจวอวิ่นเซิ่ง 

ก็คาดเดาได้ว่าต้องเป็นการปกป้องชีวิตตัวเองและหาทางแก้แค้นให้ได้

คนทั้งกลุ่มเดินเข้ามาถึงหน้าประตูห้องคุมขัง องครักษ์ที่ติดตาม 

หลีอ๋องมาวางปิ่นโตลงบนพื้น ในนั้นเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของฉีซิวเจี๋ย 

“เอาอะไรมาให้เขากินหรือ” เกาหล่างยกเท้าถีบฝาปิ่นโตเปิดออก  

เมื่อเห็นว่าข้างในบรรจุอาหารเลิศรสมาอย่างพร้อมพรั่งก็เหลือบมองหลีอ๋อง 

ด้วยสายตาไม่ค่อยพอใจนัก

“เขาใกล้จะตายแล้ว เรื่องในกาลก่อนก็อย่าไปคิดแค้นกันอีกเลย  

ปล่อยให้เขาได้กินอิ่มท้องสักมื้อเถอะ” หลีอ๋องมีอุปนิสัยอ่อนโยนและเมตตา  

จึงไม่ได้ขุ่นเคืองเกาหล่างที่กล้าเอ่ยคำพูดและแสดงพฤติกรรมไม่เคารพ 

ยำเกรงกัน

เกาหล่างแค่นหัวเราะ ถีบปิ่นโตคว่ำหกกระจาย ก่อนออกคำสั่งด้วย 

น้ำเสียงเย็นชาว่า “กินสิ”

ห้องคุมขังเป็นสถานที่ลงทัณฑ์ทรมาน เนื่องจากเคยผ่านการอาบย้อม 

 2 สำนวน หมายถึง เมื่อรักใครแล้วก็รักสิ่งของหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นไปด้วย
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ด้วยเลือดสด  ๆ  มานานหลายปี ดังนั้นจึงมีคราบสีน้ำตาลดำเหม็นคละคลุ้ง 

เกาะติดแน่นกรังอยู่บนพื้น การกระทำเช่นนี้ของเกาหล่างเท่ากับจงใจเหยียด 

หยามฉีซิวเจี๋ยอย่างเห็นได้ชัด

โจวอวิ่นเซิ่งก้มหน้าลงซ่อนรังสีสังหารในแววตา และประสานมือ 

คารวะหลีอ๋องพร้อมเอ่ยว่า “ท่านอ๋องโปรดช่วยให้นักโทษเยี่ยงกระหม่อม 

ได้พบพระพักตร์ฝ่าบาทสักครั้ง กระหม่อมมีความลับสำคัญที่ต้องกราบทูล 

ต่อฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ”

“ความลับอันใด แจ้งต่อมหาเสนาบดีเช่นข้าก็มิต่างกัน” เนื่องจาก 

ได้รับความไว้วางใจจากหลีจิ่นเทียนเป็นอันมาก ทำให้เกาหล่างกำเริบหลงลืม 

ฐานะขุนนางของตนเอง

หลีอ๋องเหลือบมองเขาแวบหนึ่ง ไม่ทราบว่ากำลังครุ่นคิดอะไรอยู่ 

กันแน่

โจวอวิ่นเซิ่งหัวเราะหยัน โต้กลับไปว่า “เรื่องเกี่ยวพันถึงชาติบ้าน 

เมือง  จำเป็นต้องกราบทูลเฉพาะพระพักตร์ฝ่าบาท  ต่อให้ใต้เท้าเกา 

มีตำแหน่งสูงเพียงใด แต่คงมิมีอำนาจตัดสินใจแทนฝ่าบาทกระมัง?”

ในแคว้นต้าเยี่ยนยังมีใครกล้าบอกว่าตนเองมีอำนาจตัดสินแทน 

ฮ่องเต้ได้? นี่มันเท่ากับกบฏชัด  ๆ จุดจบที่ต้องถูกดาบสับเป็นพันเป็นหมื่น 

ชิ้นแล้วป่นกระดูกเป็นผุยผงของเซวียนอ๋องก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเต็มสอง 

ตา และที่สำคัญก็คือตระกูลฉีเป็นตระกูลขุนนางใหญ่ของแคว้น ย่อมต้อง 

มีความลับเก็บซ่อนเอาไว้มากมาย ดังนั้นคงไม่มีใครกล้าสรุปเอาเองว่า 

ความลับของฉีซิวเจี๋ยจะไม่ส่งผลกระทบอันใดต่อแคว้นต้าเยี่ยน เมื่อคิด 

มาถึงตรงนี้ เกาหล่างก็ทำได้เพียงพยักหน้าตอบตกลง

หลีอ๋องสั่งให้คนจัดเตรียมอาหารใหม่อีกชุด  ก่อนจะถอนหายใจ 

แล้วผละไป

หลังจากหลีจิ่นเทียนกลับมาเกิดใหม่ก็มีอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวน 

อย่างมาก ชาติก่อนเป็นฮ่องเต้ทรราช มาชาตินี้ก็ไม่ได้ตาสว่างขึ้นสักเท่าใด 

กลับกลายเป็นฮ่องเต้จอมเผด็จการและมีนิสัยหวาดระแวง เมื่อเห็นขุนนาง 

คนใดขัดหูขัดตาก็จัดการริบทรัพย์ประหารทั้งตระกูล จนสั่นสะเทือนกันไป 
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ทั้งราชสำนัก หากไม่มีตัวเอกฝ่ายรับคอยควบคุมเขาไว้และให้กำเนิดโอรส 

ที่มีความสามารถเก่งกาจมารับสืบทอดราชบัลลังก์ต่อเพื่อสร้างความเป็น 

ปึกแผ่นให้แผ่นดิน บางทีหลังจากเขาตายไปแล้ว แคว้นต้าเยี่ยนอาจถึงกาล 

ล่มสลายก็เป็นได้ ดังนั้นพอได้ยินว่าฉีซิวเจี๋ยมีความลับต้องการรายงาน 

ต่อหน้า เขาคิดใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้ายก็ยอมไปที่คุกหลวงด้วยตนเอง

“เจ้ายังมีเรื่องอันใดจะกล่าวหรือ” หลีจิ่นเทียนไล่ผู้อื่นออกไปห่าง ๆ 

แล้วเอ่ยถามด้วยความรำคาญใจ

เขามีรูปโฉมหล่อเหลา บุคลิกงามสง่า แต่ส่วนสูงกลับไม่ถึงเจ็ดฉื่อ3  

แปลว่าไม่ใช่คนที่เขากำลังตามหาแล้ว

หัวใจที่แกว่งไกวมานานของโจวอวิ่นเซิ่งค่อยสงบนิ่งลงในที่สุด ก่อน 

จะเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่า “ฝ่าบาทโปรดทอดพระเนตรเข้ามาในดวงตา 

ของกระหม่อมสิพ่ะย่ะค่ะ” น้ำเสียงทุ้มต่ำและฟังดูผ่อนคลายราวกับมีมนตร ์

สะกดใจ ทำให้หลีจิ่นเทียนก้มลงมองอย่างหักห้ามตัวเองไม่อยู่ จากนั้น 

ก็รู้สึกเหมือนตกอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำวนสีดำมืดมิดจนถอนตัวไม่ขึ้น

“ฝ่าบาททอดพระเนตรเห็นอะไรในดวงตาของกระหม่อม ใช่ความ 

จรงิใจหรอืไม่ ตระกลูฉจีงรกัภกัดตีอ่ฝา่บาท เหตใุดฝา่บาทตอ้งกำจดัตระกลู 

ฉี ฝ่าบาททรงทำผิดแล้ว ฝ่าบาททรงไว้วางพระทัยและให้ความสำคัญต่อ 

ตระกูลเกา ก็เท่ากับบ่มเพาะเภทภัยเอาไว้จนอาจทำร้ายตนเองในภายหลัง 

ได้นะพ่ะย่ะค่ะ”

หลังจากกรอกคำพูดชี้แนะเป็นนัย  ๆ  ใส่เข้าไปในหัวของหลีจิ่นเทียน 

เสร็จแล้ว โจวอวิ่นเซิ่งก็โบกมือไล่อีกฝ่ายกลับไป จากนั้นก็ปรับข้อมูล 

คุณสมบัติร่างกายให้ดีเยี่ยมที่สุด และเฝ้ารอการมาถึงของวันพรุ่งนี้

หลจีิน่เทยีนกลบัถงึตำหนกัหยา่งซนิดว้ยความมนึงง พอลม้ตวัลงนอน 

ก็หลับไปทันที เขาฝันถึงเรื่องหนึ่ง ในฝันเป็นภาพเหตุการณ์ในชาติก่อน  

หลังจากเขาถูกหลีอ๋องกับเกาหมินพาหนีออกจากวังได้ไม่นาน  ประมุข 

ตระกลูฉกีส็ง่นกัสูก้ลา้ตายหลายคนมาชว่ยเหลอื แตค่น้จนทัว่วงักห็ารอ่งรอย 

 3 หน่วยวัดความสูงของจีนโบราณ 1 ฉ่ือเท่ากับ 10 น้ิวจีนหรือ 23 เซนติเมตรโดยประมาณ
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ของเขาไม่เจอ เมื่อเห็นว่าเซวียนอ๋องยกกองทัพมาใกล้ถึงกำแพงเมืองแล้ว 

จึงจำใจล่าถอย หลายวันต่อจากนั้น ประมุขตระกูลมาเจอศพเขาโดนธนูยิง 

ทะลุอกตายก็ร้องไห้โฮลั่นแล้วนำร่างเขาไปฝังอย่างลับ ๆ 

ฉีซิวเจี๋ยยอมคล้อยตามเซวียนอ๋อง อาศัยรูปโฉมอันงดงามและนิสัย 

ช่างเอาอกเอาใจจนกลายเป็นสนมคนโปรด แต่เขายังไม่เคยลืมอดีตสวามี  

นอกจากลักลอบตั้งป้ายวิญญาณของหลีจิ่นเทียนแล้ว  ยังแอบวางยาพิษ 

เซวียนอ๋องอย่างลับ ๆ ด้วย

สุดท้ายเซวียนอ๋องก็ถูกพิษตาย ประมุขตระกูลฉีนำกองทัพทหาร 

มาล้อมวังควานหาตัวลูกของเซวียนอ๋องออกมาสังหารทีละคน จากนั้นยก 

พระโอรสเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตรอดมาได้ของหลีจิ่นเทียนซึ่งตระกูลฉี 

แอบเลี้ยงดูไว้อย่างลับ  ๆ  ขึ้นครองบัลลังก์แทน ในวันที่โอรสของเขาก้าวขึ้น 

บัลลังก์  ฉีซิวเจี๋ยนำศพของหลีจิ่นเทียนกลับมาฝังในสุสานหลวงด้วย 

มือตนเอง ก่อนจะแขวนคอฆ่าตัวตายตามอดีตสวามี เสียงระฆังมรณะ 

ดังกังวาน ทั่วทั้งแคว้นต้าเยี่ยนแขวนธงขาวส่งศพ

หลีจิ่นเทียนสะดุ้งตื่นจากฝัน ย้อนนึกถึงความฝันดังกล่าวแล้วก็รู้สึก 

ว่าความจริงช่างน่ากลัวเหลือเกิน ราวกับว่าวิญญาณของตนเองถูกกักขังอยู ่

ในตำหนักเงียบวังเวง และต้องทนทุกข์กับความอัปยศอดสูร่วมกับฉีซิวเจี๋ย 

ห้าปี

เป็นไปได้อย่างไร หรือว่าเขาจะสูญเสียความทรงจำ กระทั่งตายแล้ว 

ยังกลับมาเกิดใหม่ได้ หลีจิ่นเทียนในเวลานี้จึงเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับเรื่อง 

ภูตผีวิญญาณเป็นอย่างมาก เขากุมขมับขบคิดใคร่ครวญ แต่แล้วกลับ 

ยิ่งระแวงสงสัย

“ฝ่าบาทมีพระสุบินร้ายหรือ เช่นนั้นก็เสด็จไปบรรทมตำหนักปีกข้าง 

เถิด ฝ่าบาททรงพลิกตัวกลับไปกลับมาเช่นนี้ทำให้กระหม่อมนอนไม่หลับ”  

เกาหมินที่นอนอยู่ด้านข้างรู้สึกตัวตื่นจึงเอ่ยด้วยความรำคาญใจ เนื่องจาก 

ก่อนตายในชาติก่อนเขาเคยสาบานว่าจะไม่รักหลีจิ่นเทียนอีก ดังนั้นชาตินี้ 

จึงแสดงท่าทีเย็นชาต่อเขาอย่างมาก

หากเป็นเมื่อก่อนหลีจิ่นเทียนคงยอมให้อภัยอีกฝ่ายได้โดยไม่คำนึง 
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ถึงสิ่งใด แต่มาวันนี้ไม่รู้ทำไมถึงได้รู้สึกเสียใจขึ้นมา ดังนั้นจึงลุกขึ้นคว้า 

เสื้อคลุมมาสวมแล้วเดินไปที่ตำหนักปีกข้างจริง  ๆ หลังจากดื่มชาร้อนและ 

สั่งให้นางกำนัลนวดขมับให้จึงค่อยหลับต่อได้

ความฝันเปลี่ยนจากชาติก่อนมาเป็นชาตินี้ เพื่อตอบแทนบุญคุณ 

ของเกาหมินที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมา เขาจึงไว้วางใจในตระกูลเกาเป็นอย่าง 

มาก นอกจากแต่งตั้งเกาหล่างเป็นอวี๋กั๋วกง4 แล้ว ยังแต่งตั้งเกาหมินเป็น 

จวินโฮ่ว5 ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขามองเกาหมินแต่งองค์ทรงเครื่อง 

เต็มยศเดินตรงขึ้นมาหาตนเอง เหล่าขุนนางคุกเข่าลงถวายพระพร พรม 

แดงปูยาวเลยออกนอกราชบัลลังก์ไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุด เขาหัวเราะออกมา 

ขณะกำลังจะจูงมือเกาหมิน จู่ ๆ ภาพทั้งหมดก็บิดเบี้ยว เขาค้นพบว่าตัวเอง 

ตายอกีรอบ กลายเปน็ดวงวญิญาณโปรง่ใส ภายในวงัแขวนธงขาวทัว่ทกุแหง่  

ขันที นางกำนัล และเหล่าขุนนางต่างคุกเข่าร่ำไห้อยู่ด้านหน้าตำหนัก

ภายในตำหนัก เกาหมินยืนอยู่หน้าโลงศพขนาดใหญ่ สีหน้าไม่มี 

อารมณ์เศร้าโศกเสียใจหรือหลั่งน้ำตาด้วยความปวดร้าวใจแม้แต่น้อย กลับ 

มีรอยยิ้มประหลาดผุดขึ้นมาบนใบหน้า

หลีจิ่นเทียนตกตะลึง ขณะกำลังจะเดินเข้าไปสำรวจใกล้  ๆ  ก็เห็น 

หลีอ๋องเดินอ้อมออกมาจากตำหนักปีกข้าง กุมมือเกาหมินไว้พลางเอ่ยว่า  

“ในที่สุดก็ถึงวันที่เราเฝ้ารอจนได้”

เกาหมินพยักหน้ารับแล้วค่อย  ๆ  เอนพิงไหล่ของหลีอ๋อง สีหน้าและ 

ดวงตาฉายแววอ่อนล้าและโล่งใจ

พวกเขามีความสัมพันธ์อะไรกัน และคิดจะทำอะไรกันแน่ เราตาย 

ได้อย่างไร รีบบอกเรามาเดี๋ยวนี้! หลีจิ่นเทียนอยากจะกระชากเสื้อของทั้งคู ่

เพื่อคาดคั้นถาม แต่แล้วพบว่ามือของตนเองกลับทะลุผ่านร่างของทั้งสองคน  

เขาค่อยตระหนักขึ้นมาได้ว่าตนเองตายอีกแล้ว ตายโดยไม่รู้อะไรแน่ชัด 

 4 ตำแหน่งบรรดาศักดิ์สูงสุดของชั้นกง ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดที่ขุนนางจะได้รับพระ- 

ราชทานจากจักรพรรดิ นอกจากนี้ยังเป็นชื่อตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับเชื้อพระวงศ์ อาทิ พระโอรส  

หรือพระนัดดาในองค์จักรพรรดิอีกด้วย

 5 ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ของฮองเฮาที่เป็นเพศเกอร์
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มาสองชาติติดต่อกัน

ความหวาดกลัวและโกรธแค้นไหลบ่าถาโถมเข้ามาแทบกลบมิดหัว  

เขาแผดเสียงร้องลั่นก่อนจะสะดุ้งตื่น แล้วพบว่าตัวเองแค่ฝันไปเท่านั้น  

แต่ความฝันทั้งสองชาติดูสมจริงมากจนทำให้เขาตัวสั่นระริกทุกครั้งที่ย้อน 

คิดถึงมัน

หรือว่าเราจะเชื่อคนผิดจริง  ๆ หรือว่าตระกูลฉีจะเป็นผู้บริสุทธิ์ หรือ 

ว่าหมินเอ๋อร์กับอนุชาจะมีความสัมพันธ์ลับต่อกันจริง ทั้งสองคนร่วมมือกัน 

ลอบเล่นงานเรา? หลีจิ่นเทียนพลันรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรง เมื่อเห็นหัวหน้า 

ขันทีถือฉลองพระองค์มังกรเข้ามาคุกเข่าข้างเตียงก็เอ่ยถามอย่างเร่งร้อนว่า  

“เวลานี้เป็นยามใดแล้ว”

“ทูลฝ่าบาท เวลานี้เป็นต้นยามเหม่า6 ห่างจากเวลาเข้าประชุมขุนนาง 

อีกสี่เค่อ7 พ่ะย่ะค่ะ”

การประหารจะเริ่มตอนยามอู่8 สามเค่อ ไปตอนนี้ยังทันเวลา หลี- 

จิ่นเทียนจึงสั่งให้คนเข้ามาช่วยเปลี่ยนชุด ก่อนจะรีบร้อนตรงไปที่คุกหลวง 

ทันที

เกาหล่างคั่งแค้นใจจนอยากให้ฉีซิวเจี๋ยตายในทันที แต่จนใจเพราะ 

พระบรมราชโองการระบุไว้ว่าต้องประหารในวันพรุ่งนี้ หากเขาลงมือก่อน 

ก็เท่ากับฝ่าฝืนพระบรมราชโองการ เมื่อวานหลังเลิกประชุมขุนนาง เขา 

จงใจแวะไปที่คุกหลวงเพื่อกำชับผู้คุมว่าพรุ่งนี้ให้รีบลงมือประหารฉีซิวเจี๋ย 

ตั้งแต่เช้าตรู่ ผู้คุมรับปากแข็งขันเพราะมิกล้าขัดคำสั่ง

เช้าตรู่ของวันถัดมา ดวงอาทิตย์ยังมิทันโผล่พ้นขอบฟ้า ผู้คุมก็สั่งให้เพชฌ- 

ฆาตสองนายพาโจวอวิ่นเซิ่งไปที่ประตูอู่เหมิน

“ฟ้ายังมิทันสว่าง เป็นช่วงเวลาที่พลังหยางยังมาไม่ถึงและมีพลังหยิน 

 6 การนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ ยามเหม่าคือเวลา 5.00 - 7.00 น.

 7 ประมาณสิบห้านาที

 8 การนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ ยามอู่คือเวลา 11.00 - 13.00 น.
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รุนแรงมาก หากสองท่านลงมือประหารในเวลานี้ หลังจากลงไปปรโลกแล้ว 

ผู้แซ่ฉีต้องย้อนกลับมาก่อกวนสองท่านอีกเป็นแน่” โจวอวิ่นเซิ่งคุกเข่าอยู่ 

บนแท่นประหาร ทว่ากลับไม่มีท่าทีหวาดกลัวแม้แต่น้อย

ในสมัยโบราณมีข้อกำหนดให้ลงโทษประหารตอนยามอู่สามเค่อ 

เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มีพลังหยางรุนแรงที่สุด พอนักโทษกลายเป็น 

วิญญาณร้ายก็จะถูกพลังหยางกระแทกวิญญาณสลายไม่สามารถกลับมา 

แก้แค้นเพชฌฆาตได้อีก แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงยามเหม่า อากาศค่อนข้างชื้น 

และหนาวเย็น จึงยิ่งชวนให้รู้สึกว่าบรรยากาศอึมครึมแปลก ๆ 

คนโบราณเชื่อและศรัทธาในเรื่องภูตผีวิญญาณอย่างมาก เนื่องจาก 

เกรงว่าหากประหารนักโทษไปแล้วอาจก่อให้เกิดวิญญาณแค้นตามก่อกวน 

ตนเอง ดังนั้นสองเพชฌฆาตมองสบตากันแวบหนึ่งแล้วตัดสินใจตรงกัน 

โดยมิต้องเอ่ยปากว่าจะรอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนค่อยลงมือ

โจวอวิ่นเซิ่งเงยหน้าสังเกตสีท้องฟ้า ใกล้ถึงยามเหม่าแล้ว หลี- 

จิ่นเทียนฝันมาทั้งคืน เวลานี้น่าจะรู้สึกตัวตื่นแล้ว ใช่ ฝันทั้งสองเรื่องเป็น 

ภาพมายาที่เขาใช้พลังจิตบังคับฝังใส่เข้าไปในหัวของหลีจิ่นเทียนเอง เพราะ 

คนอย่างเกาหมินมีนิสัยเข้มแข็งและซื่อตรง ดังนั้นไม่มีทางทำเรื่องต่ำช้า 

อย่างการทรยศหักหลังคบชู้สู่ชายแน่

แต่แล้วอย่างไรเล่า  เกาหล่างสังหารคนตระกูลฉีหลายร้อยชีวิต  

เกาหมินลอบวางยาฉีซิวเจี๋ย ทำร้ายร่างกายของเขา ความแค้นลึกล้ำเช่นนี้ 

คงต้องฆ่าล้างโคตรตระกูลเกาเช่นกันถึงจะหายแค้น ที่สำคัญ โจวอวิ่นเซิ่ง 

เคยกล่าวไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า ถ้าตัวเอกไม่หาเรื่องเขา เขาก็ไม่มีทางตาม 

ตอแยอีกฝ่ายก่อน แต่ถ้าหากตัวเอกต้องการฆ่าเขาให้ได้ เขาก็ทำได้เพียง 

ตอบโต้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่า เพราะเขาไม่ใช่เนื้อบนเขียงที่จะปล่อยให้ 

ใครสับเฉือนอย่างไรก็ได้

นอกจากเขาต้องหาทางเอาคืนตระกูลเกาชนิดไม่ตายไม่ยอมเลิกรา 

แล้ว หลีจิ่นเทียน เกาหมิน รวมถึงลูกของฝ่ายนั้นอย่างหลี่ซวี่เหยียน ซึ่ง 

เป็นฮ่องเต้พระองค์ใหม่ของแคว้นต้าเยี่ยน ก็ต้องพินาศด้วยน้ำมือของเขา 

เช่นกัน ในเมื่อเขามารับช่วงต่อร่างของฉีซิวเจี๋ยแล้ว ก็ต้องทำเพื่อฉีซิวเจี๋ย 
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อย่างสุดกำลังความสามารถ เดิมทีโจวอวิ่นเซิ่งมีนิสัยเกียจคร้านและชอบ 

ใช้ชีวิตสุขสำราญ ทว่ามีแค่เรื่องแก้แค้นกับการทำงานสองอย่างนี้เท่านั้น 

ที่เขาไม่เคยหย่อนยานเกียจคร้าน

ระหว่างรอคอย  ดวงอาทิตย์ค่อย  ๆ  โผล่พ้นขอบฟ้า  เพชฌฆาต 

สองนายเห็นว่าเวลาพอสมควรแล้ว จึงเปิดไหสุราฤทธิ์แรง เทกระดกเข้าปาก 

แล้วพ่นใส่คมดาบอันแหลมคม จากนั้นยกชูขึ้นสูง

“ช้าก่อน วางดาบลง!” น้ำเสียงร้อนรนหยุดการลงดาบไว้ได้ทันเวลา 

เพชฌฆาตสองนายหันขวับไปมองแล้วก็ต้องแข้งขาสั่นพั่บ ๆ ตามกัน

“ถวายบังคมฝ่าบาท ขอฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่น ๆ ปี!”

“ไสหัวไป! ยามอู่สามเค่อยังไม่ถึง ใครสั่งให้พวกเจ้าลงมือประหาร” 

หลีจิ่นเทียนกริ้วจัด ยกเท้าถีบทั้งสองคนล้มกลิ้งบนพื้น

“ทูลฝ่าบาท ท่านมหาเสนาบดีมีคำสั่งลงมาพ่ะย่ะค่ะ พวกกระหม่อม 

มิกล้าขัดคำสั่ง!” เพชฌฆาตตะเกียกตะกายขึ้นมาโขกศีรษะดัง ปึง ๆ ๆ

เกาหล่าง? ม่านตาของหลีจิ่นเทียนหดแคบลง พานคิดเลยเถิดไป 

กันใหญ่ กระทั่งคำสั่งของเราเกาหล่างยังกล้าฝ่าฝืน แล้วตระกูลเกายังจะ 

มีเรื่องอะไรที่ไม่กล้ากระทำอยู่อีกหรือ ตอนนั้นตระกูลฉีได้ชื่อว่าเป็นขุนนาง 

ใหญ่ซึ่ง  ‘มีอำนาจล้นฟ้าในแคว้นต้าเยี่ยน’ แต่เวลาประมุขตระกูลฉีอยู่ 

ต่อหน้าเขา ยังแสดงท่าทีระมัดระวังและเคารพยำเกรง เทียบกับเกาหล่าง 

ในเวลานี้แล้วเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนมาก

ทา่ททีีเ่กาหมนิแสดงตอ่เขายิง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งเอย่ถงึ เวลาดใีจกเ็อาใจใส ่

บ้างเล็กน้อย แต่เวลาไม่พอใจขึ้นมาก็สั่งให้นางกำนัลเชิญเขาออกไป ไม่เคย 

ไว้หน้าฮ่องเต้อย่างเขาเลยสักนิด

การไวว้างใจมากเกนิไปกไ็มใ่ชเ่รือ่งด ี ตระกลูเกาในเวลานีด้จูะมอีำนาจ 

เหนือฮ่องเต้เสียแล้ว แล้วเกาหมินกับอนุชามีสัมพันธ์ลับกันจริงหรือไม่  

พวกเขาเริ่มมีความสัมพันธ์กันตอนไหน

หลีจิ่นเทียนถูกความฝันดังกล่าวก่อกวนจนสงบจิตใจไม่ได้เลย แต่ 

หลังจากเขากับเกาหมินอยู่ด้วยกันมานานสามป ี ความรู้สึกที่เขามีต่อเกาหมิน 

แปรเปลี่ยนจากความซาบซึ้งในบุญคุณเป็นความรักที่แท้จริงแล้วจึงยากจะ 
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ตัดใจ

เขาตัดสินใจว่าจะรอดูเหตุการณ์ไปก่อนสักระยะหนึ่ง บางทีความฝัน 

นั่นอาจจะเป็นแค่เรื่องจอมปลอมหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ เขาปลอบใจ 

ตัวเองเช่นนี้ ก่อนจะสั่งให้ขันทีคนสนิทปล่อยตัวฉีซิวเจี๋ยที่ถูกจับมัดไว้อย่าง 

แน่นหนา

โจวอวิ่นเซิ่งยังคงคุกเข่าอยู่บนแท่นประหาร ประสานมือถวายบังคม 

“ขอบพระทัยฝ่าบาทที่ทรงปรานีกระหม่อมชั่วครู่ชั่วยาม แต่กระหม่อม 

มิต้องการพระเมตตาอันน้อยนิดนี้ ครอบครัวของกระหม่อมจงรักภักดีต่อ 

ฝ่าบาทและแคว้นต้าเยี่ยนอย่างหมดหัวใจ บิดาของกระหม่อมยินดีน้อม 

สนองคุณจนร่างแหลกสลายก็มิเคยนึกเสียใจทีหลัง ทว่าไม่รู้เพราะเหตุใด 

กลับต้องมาพบจุดจบเช่นนี ้ แต่มีคำว่า ‘ฮ่องเต้ต้องการให้ขุนนางตาย ขุนนาง 

ก็จำเป็นต้องตาย’ ดังนั้นครอบครัวกระหม่อมย่อมสมควรยืดคอรอรับ 

การประหารแล้ว ตัวกระหม่อมเองก็ไม่คาดหวังว่าจะได้รับพระราชทาน 

อภัยโทษ บัดนี้กระหม่อมมีเพียงความปรารถนาเดียวเท่านั้น หวังว่าฝ่าบาท 

จะทรงเมตตาช่วยให้สมประสงค์”

สายตาของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ไม่มีความเคียดแค้น 

ชิงชังเจือปนสักนิด ต่อให้เจ้าตัวสวมชุดนักโทษเปื้อนเลือด มันก็มิได้ลด 

ทอนบุคลิกสูงสง่าและหยิ่งผยองเยี่ยงคุณชายตระกูลใหญ่แม้แต่น้อย เมื่อ 

เห็นฉีซิวเจี๋ยในสภาพเช่นนี้ก็ทำให้เขาหวนคิดถึงภาพจวินโฮ่วที่ถึงแม้ต้อง 

ดิ้นรนต่อสู้อยู่ในวังหลังของเซวียนอ๋อง แต่ก็ไม่เคยถูกโค่นล้มสักครั้งขึ้นมา 

เบ้าตาของหลีจิ่นเทียนพลันร้อนผ่าวขึ้นมา อดเบือนหน้ามองไปทางอื่นไม่ได้ 

ก่อนจะย้อนถามด้วยน้ำเสียงแหบพร่าว่า “เจ้ามีความปรารถนาอันใด”

ความฝันนั่นช่างสมจริงเหลือเกิน จนทำให้เส้นประสาทของเขายิ่ง 

ตึงเครียดหนัก

“กระหม่อมเพียงต้องการถามว่าครอบครัวของกระหม่อมทำความผิด 

อะไร ฝ่าบาทถึงต้องกำจัดทิ้งให้ได้ ฝ่าบาทโปรดประทานความกระจ่างให้ 

กระหม่อมด้วยเถิด” พอสิ้นเสียง โจวอวิ่นเซิ่งก็ก้มลงโขกศีรษะอย่างแรง  

จากนั้นยืดเอวตรงมองสบตากับฮ่องเต้อย่างไม่ยอมหลบเลี่ยง
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หลีจิ่นเทียนถูกถามจนนิ่งอึ้ง โต้ตอบอะไรไม่ออกอยู่เป็นครู่ใหญ่  

แต่ไหนแต่ไรมาประมุขตระกูลฉีเป็นคนระมัดระวังรอบคอบ และควบคุม 

ดูแลคนในตระกูลอย่างเข้มงวด หากไม่ใช่เพราะเคยผ่านอดีตชาติมาก่อน  

หลีจิ่นเทียนคงไม่มีทางสงสัยระแวงความจงรักภักดีของตระกูลฉี ดังนั้น 

หลังจากเขากลับมาเกิดใหม่แล้วก็ทนเห็นข้าทาสที่เคยทรยศหักหลังนายไม่ได ้ 

จึงร่วมมือกับเกาหล่างและหลีอ๋องวางแผนใส่ความตระกูลฉีร้อยกว่าข้อหา

เวลานี้ฉีซิวเจี๋ยมาขอความกระจ่างจากเขา แต่เขากลับพูดได้ไม่ชัดเจน  

ภาพความฝันดังกล่าวผุดขึ้นมาในหัวของเขาอีกครั้ง ทำให้จิตใจที่เดิมที 

ก็ระส่ำระสายอยู่แล้วยิ่งสั่นสะท้านอย่างรุนแรง

ถ้าหากว่าหลังจากเขาตายไปแล้วในชาติก่อน ตระกูลฉีช่วยเขากอบกู้ 

บ้านเมืองและปกป้องสายเลือดของเขาเอาไว้ เช่นนั้นก็แปลว่าเขาสังหาร 

ขุนนางจงรักภักดีไปเสียแล้ว  ชาติก่อนตอนหลีอ๋องช่วยเขาออกจากวัง 

ท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวาย มือที่อีกฝ่ายจับจูงไว้ก็คือมือของเกาหมิน  

ภาพสุดท้ายที่อีกฝ่ายมองก่อนสิ้นใจก็คือใบหน้าของเกาหมิน แปลว่า 

พวกเขามีความสัมพันธ์กันตั้งแต่อดีตชาติแล้ว?

ชาตินี้เขากลับมาเกิดใหม่ มอบความไว้วางใจอย่างมากต่อตระกูลเกา  

มอบอำนาจสูงส่งให้หลีอ๋อง มอบความรักใคร่โปรดปรานให้เกาหมิน ทว่า 

กลับสังหารตระกูลฉีซึ่งจงรักภักดีต่อเขาทั้งตระกูล เวลานี้เกาหล่าง หลีอ๋อง 

เกาหมิน ล้วนมีอำนาจมากพอที่จะโค่นล้มเขาและช่วงชิงบัลลังก์จากเขา 

ได้แล้ว ส่วนตัวเขาสูญเสียกำลังสนับสนุนจากตระกูลขุนนางใหญ่อย่าง 

ตระกูลฉีไปแล้ว ย่อมไม่มีทางต่อกรกับคนพวกนั้นได้อีก เมื่อคิดมาถึง 

ตรงนี้ หลีจิ่นเทียนพลันเหงื่อเย็นแตกซึมทั้งตัว ฝีเท้าซวนเซจนเกือบล้ม 

เพราะควบคุมตัวเองไม่อยู่

“พาฉีกุ้ยจวิน9 กลับตำหนักจื่อเฉิน” ตอนเอ่ยเช่นนั้น น้ำเสียงของเขา 

ฟังดูอ่อนล้ามาก แต่พอเห็นพวกขันทีประคองคนขึ้นมาด้วยกิริยาท่าทาง 

ค่อนข้างรุนแรงก็รีบกล่าวเสริมว่า “เรียกหมอหลวงไปที่ตำหนักจื่อเฉินทันที  

 9 ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ของพระสนมเอกที่เป็นเพศเกอร์
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คอยปรนนิบัติดูแลให้ดี” จากนั้นก็เดินกุมหัวผละไปโดยไม่กล้าเหลือบมอง 

ฉีซิวเจี๋ยที่เนื้อตัวเปื้อนคราบเลือดเป็นด่างดวงอีก

โจวอวิ่นเซิ่งแช่ตัวอยู่ในถังอาบน้ำและตักน้ำอุ่นราดรดเนื้อตัวที่เต็มไปด้วย 

บาดแผลอย่างไม่สนใจไยดี ร่างนี้ดูเผิน  ๆ  เหมือนบอบช้ำทรุดโทรมเต็มที  

แต่ความจริงแล้วข้างในกลับแข็งแรงดีมาก เพียงแค่พักผ่อนไม่กี่วันก็หาย 

เป็นปกติแล้ว

เมื่อได้รับพระบัญชาจากหลีจิ่นเทียน หมอหลวงย่อมไม่กล้าชักช้า  

หลังจากแตะชีพจรตรวจดูเสร็จก็เขียนเทียบยาชุดหนึ่ง ก่อนสั่งให้นางกำนัล 

ไปต้มมา ตำหนักจื่อเฉินเป็นตำหนักที่พำนักเดิมของฉีซิวเจี๋ย ทุกหนแห่ง 

ล้วนตกแต่งด้วยเครื่องใช้หรูหรา แต่เนื่องจากการล่มสลายของตระกูลฉี  

เวลานี้จึงเหลือแค่ความโล่งว่าง ส่วนคนสนิทของฉีซิวเจี๋ยนั้น บ้างก็ล้มหาย 

ตายจาก บ้างก็ทรยศหักหลัง ดังนั้นจึงเหลือเพียงนางกำนัลซึ่งมีหน้าที่ 

ทำความสะอาดแค่ไม่กี่คนเท่านั้น

สายลมแผ่วเบาพัดม่านสีขาวปลิวสะบัดชายนิด  ๆ  ทำให้ตำหนัก 

กว้างใหญ่ดูเงียบเหงาวังเวงยิ่งกว่าเดิม โจวอวิ่นเซิ่งนั่งพิงตั่งนุ่มซึ่งตั้งอยู่ 

ข้างหน้าต่างในสภาพที่เส้นผมยังเปียกชุ่มน้ำ สายตาทอดมองรัศมีอรุณ 

แรกแย้มที่สาดแสงลงมาพลางคลี่ยิ้มอย่างพึงพอใจ

จู่  ๆ  หลีจิ่นเทียนก็ปล่อยตัวฉีซิวเจี๋ย เกาหล่างกับเกาหมินย่อมรู้สึก 

ไม่พอใจเป็นธรรมดา หากเป็นหลีจิ่นเทียนคนเดิมคงยอมอ่อนข้อเพื่อเอาใจ 

อีกฝ่าย แต่เวลานี้เขาถูกความระแวงสงสัยยึดครองจิตใจหมดแล้ว ทั้ง 

สองคนยิ่งแสดงความไม่พอใจออกมาก็ยิ่งกระตุ้นให้หลีจิ่นเทียนขุ่นเคือง 

และระแวงอย่างหนัก

แต่มันยังไม่หมดแค่นี้  เพราะหลังจากนี้ เกาหมินยังจะขอเข้ามา 

ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราชการบ้านเมืองและขอยกทัพไปปราบปรามชนเผ่าป่าเถื่อน 

นอกด่าน หากเป็นหลีจิ่นเทียนคนเดิมคงตอบตกลงพร้อมสนับสนุนอย่าง 

เต็มที่ แต่หลีจิ่นเทียนในเวลานี้มีแต่จะคลางแคลงใจว่าตระกูลเกาคิดรวบ 

อำนาจ เพราะเมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยระแวงถูกปลูกฝังลงไปแล้ว 
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ก็ยากจะถอนหรือกำจัดทิ้ง

โจวอวิน่เซิง่แคน่ัง่อยูด่า้นขา้งรอดพูวกเขาเขน่ฆา่กนัเองกพ็อ ไมจ่ำเปน็ 

ตอ้งทำใหม้อืของตวัเองสกปรกเลยสกันดิ แนน่อนวา่นอกจากกำจดัคนพวกนี ้

แล้ว เขายังต้องบ่มเพาะฮ่องเต้องค์ต่อไปของแคว้นต้าเยี่ยนด้วย เนื่องจาก 

เขามีนิสัยเกียจคร้าน ดังนั้นหลังจากทำความปรารถนาของฉีซิวเจี๋ยให้ 

กลายเป็นจริงแล้วก็ตั้งใจว่าจะออกจากวังไปท่องเที่ยวหาความสำราญ เพราะ 

เขาไม่อยากถูกกักขังอยู่บนบัลลังก์มังกรอันแสนเย็นเยียบและอ้างว้าง คน 

เป็นฮ่องเต้ต้องตื่นก่อนไก่และนอนดึกกว่าสุนัข อีกทั้งยังถูกเหล่าขุนนาง 

ในราชสำนักคอยจับตาดูตลอดเวลา ดังนั้นไม่ใช่งานที่น่าทำสักนิด

จริงสิ ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวเขายังต้องตามหาคนรักที่พราก 

จากกันไปให้เจอก่อนด้วย แต่ไม่รู้ว่าคราวนี้อีกฝ่ายจะกลายเป็นใคร เมื่อ 

คิดมาถึงตรงนี้โจวอวิ่นเซิ่งก็ยกมุมปากคลี่รอยยิ้มอย่างอ่อนโยน

ภายในตำหนักจินหลวน เกาหล่างถามหลีจิ่นเทียนต่อหน้าเหล่าขุนนางว่า 

เหตุใดจึงปล่อยตัวฉีซิวเจี๋ย  อีกทั้งเน้นย้ำว่านี่ เป็นการปล่อยเสือเข้าป่า  

พร้อมเรียกร้องให้เขาเปลี่ยนใจ เหล่าขุนนางล้วนคล้อยตามจึงพากันคุกเข่า 

วิงวอนขอให้เปลี่ยนใจใหม่ กระทั่งหลีอ๋องยังลุกขึ้นมากดดันหลีจิ่นเทียน 

ด้วยอีกแรงหนึ่ง

หลีจิ่นเทียนเพิ่งจะตระหนักถึงอิทธิพลของเกาหล่างกับหลีอ๋องใน 

ราชสำนักต่อหน้าต่อตาตัวเองเป็นครั้งแรก เมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยระแวง 

ซึ่งเดิมทีก็เริ่มงอกรากแล้วยิ่งเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่สูงเทียมฟ้า  

เขาปฏิเสธคำขอให้ประหารฉีซิวเจี๋ยของเกาหล่างแล้วสะบัดแขนเสื้อจากไป

เมื่อกลับถึงตำหนักหย่างซิน เกาหมินก็มารออยู่ในตำหนักแล้ว และ 

กำลังพลิกอ่านฎีกาพลางใช้พู่กันแต้มหมึกสีชาดขีดเขียนเป็นครั้งคราว  

นางกำนัลของฝ่ายนั้นหยิบชุดชาซึ่งวางอยู่บนโต๊ะทรงพระอักษรมาชงชา 

อย่างคุ้นเคยดี

ภาพที่เห็นทำให้ม่านตาของหลีจิ่นเทียนหดแคบลงทันที แต่แล้วพลัน 

ยอ้นคดิถงึภาพเกาหมนิกบัตนเองกอดกนัตายในชาตกิอ่นขึน้มา ไมว่า่อยา่งไร 
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คนผู้นี้ก็ยินดีเดินทางสู่ปรภพพร้อมกับเขา ความรู้สึกอันลึกล้ำเช่นนั้นมิใช่ 

สิ่งจอมปลอมแน่นอน และเรื่องพวกนั้นก็เป็นแค่ความฝันเพียงชั่วข้ามคืน  

เรื่องราวในความฝันจะยึดถือเป็นจริงเป็นจังได้อย่างไรกัน  เกาหมินกับ 

หลีอ๋องไม่เคยคบหาสมาคมกัน แล้วจะมีความสัมพันธ์ลับได้อย่างไร เมื่อ 

บอกกับตัวเองเช่นนี้ หลีจิ่นเทียนจึงสงบจิตใจลงได้และค่อย ๆ เดินเข้าไปหา 

ทำท่าจะสวมกอดเกาหมิน

เกาหมนิยกฎกีาขึน้ดนัตวัอกีฝา่ยออกหา่ง กอ่นเอย่ดว้ยนำ้เสยีงเยน็ชา  

“ฝ่าบาททรงปล่อยฉีซิวเจี๋ย?”

หลีจิ่นเทียนไม่ตอบ

เขาเอ่ยต่อว่า “ฝ่าบาททรงลืมแล้วหรือว่าเขาทรยศหักหลังพระองค์ 

ไปเข้าข้างเซวียนอ๋องอย่างไร พระองค์สั่งประหารครอบครัวเขาทั้งตระกูล  

มิเกรงว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นบ้างหรือ”

“เขาจะแกแ้คน้ไดอ้ยา่งไร ตระกลูฉเีหลอืแคเ่ขาคนเดยีวแลว้ รา่งกาย 

ยังถูกเจ้าวางยาจนให้กำเนิดลูกไม่ได้อีก เขายังจะแก้แค้นอย่างไรได้อีกเล่า” 

หลีจิ่นเทียนนวดหัวคิ้วอย่างอ่อนล้า ทอดถอนใจว่า “เขาทำอะไรไม่ได้แล้ว  

ปล่อยเขาเถอะ”

เขาห้ามตัวเองไม่ให้คิดถึงสิ่งที่ตระกูลฉีทำหลังจากเซวียนอ๋องขึ้น 

ครองบัลลังก์ในชาติก่อน ถ้าหากสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริง ก็เท่ากับว่าเขา 

หักสะบั้นทำลายอาวุธวิเศษสุดแสนคมกริบด้วยมือตัวเอง และมอบจุดอ่อน 

ให้คนอื่นบีบกำเอาไว้เสียเอง แต่เขาคิดว่าตัวเองมีชีวิตอยู่มาสองชาติภพ 

แล้ว คงไม่ได้โง่เขลาถึงขั้นนั้น

ระหว่างกำลังคิดขัดแย้งอยู่ในใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดี หลีจิ่นเทียน 

พลันรู้สึกปวดหัวขึ้นมาอย่างรุนแรง

เกาหมินดูออกว่าเขามีอาการผิดปกติ  แต่ก็ไม่คิดจะแสดงความ 

ห่วงใย เพียงแค่นหัวเราะอย่างเย็นชาก่อนสะบัดแขนเสื้อเดินจากไป

หลีจิ่นเทียนมองตามแผ่นหลังของอีกฝ่ายแล้วรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งใจ
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เหล่าขุนนางยื่นฎีกาขอให้ลงโทษประหารฉีซิวเจี๋ยอย่างต่อเนื่องนานถึงครึ่ง 

เดือน ทว่าหลีจิ่นเทียนกลับไม่มีท่าทีหวั่นไหวแม้แต่น้อย มิหนำซ้ำยังคืน 

ตำแหน่งกุ้ยจวินให้ฉีซิวเจี๋ยดังเดิม

หลีจิ่นเทียนฝันถึงตำหนักเงียบเหงาวังเวงนั่นทุกคืน ฝันถึงภาพ 

ฉีซิวเจี๋ยคุกเข่าร้องไห้อยู่หน้าป้ายวิญญาณของเขา โดยพยายามสะกดกลั้น 

ความโศกเศร้าเสียใจเอาไว้ ต่อให้เจ้าตัวเลื่อนขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งจวินโฮ่ว 

แล้ว  แต่สายตาคู่นั้นยังคงเย็นชาและไม่มีรอยแย้มยิ้มแม้แต่นิดเดียว  

ภาพดังกล่าวเคี่ยวกรำทรมานใจเขามาก เพราะเขาเคยคิดว่าหลังจากตัวเอง 

ลาจากโลกนี้ไปแล้ว ฉีซิวเจี๋ยคงใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญชื่นบาน แต่แล้ว 

กลับค้นพบว่าอีกฝ่ายมีสภาพราวกับผีดิบเดินได้ และความคิดเดียวที่ทำให้ 

เจ้าตัวยังคงมีชีวิตอยู่ต่อได้ นั่นก็คือ อยากแก้แค้นให้เขา

เมือ่เปน็เชน่นี้ การจากไปกอ่นกา้วหนึง่ของตวัเองกลบักลายเปน็ความ 

โชคดีไปแทน เพราะคนที่ยังมีชีวิตอยู่กลับต้องจมอยู่ในห้วงของความทุกข์ 

ทรมานและสิ้นหวังอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและดิ้นรนไม่หลุด

คนตระกูลฉีทุ่มเทสุดกำลังเพื่อกอบกู้บ้านเมืองคืนมา ผู้คนในตระกูล 

บาดเจ็บล้มตายจากสงครามครั้งนั้นไปกว่าครึ่งจนเหลือเพียงคนชรา เด็ก  

และหญิงม่าย ฉีซิวเจี๋ยเองก็ผูกคอตายหลังจากนำกระดูกของอดีตสวามี 

กลบัมาฝงัในสสุานหลวงแลว้ ไมไ่ดอ้ยูเ่สพสขุกบัเกยีรตยิศหรอืความรุง่โรจน ์

ในชีวิตแม้แต่น้อย ทุกครั้งที่หลีจิ่นเทียนตื่นจากฝันมักจะรู้สึกเจ็บปวดจาก 

อาการอึดอัดแน่นในอก

เขาอยากจะแวะไปดูว่าฉีซิวเจี๋ยเป็นอย่างไรบ้าง แต่ก็รู้สึกละอายใจ 

ยิ่งนัก ดังนั้นจึงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความรู้สึกขัดแย้งในใจทุกวันจนเริ่มเชื่อ 

ความฝันทั้งสองเรื่องโดยไม่ทันรู้ตัว แต่เขาก็ยอมสลายวังหลังทั้งหมดได้ 

เพื่อเกาหมิน ความรักครั้งนี้ย่อมไม่ใช่ความรู้สึกจอมปลอมเช่นกัน ดังนั้น 

ก่อนตระกูลเกาจะลงมือทำอะไรจริงจัง เขาตั้งใจว่าจะนิ่งเฉยรอดูสถานการณ์ 

ไปก่อน

ในที่สุดวันนี้เหล่าขุนนางก็ยอมหยุดยื่นฎีกาเรียกร้องให้เขาลงโทษ 

ประหารคนชั่วช้าของตระกูลฉีกันเสียที เพราะทุกคนเริ่มแสดงความหวาด 



เ ฟิ ง ห ลิ ว ซู ไ ต

19

วิตกเกี่ยวกับชนเผ่าป่าเถื่อนทางฝั่งตะวันตกซึ่งชอบบุกรุกเข้ามาอยู่เนือง  ๆ   

แทน หลอีอ๋งลกุขึน้ขอใหฮ้อ่งเตย้กทพัไปปราบชนเผา่ปา่เถือ่นทางฝัง่ตะวนัตก 

ก่อนใคร ตามด้วยเกาหล่าง จากนั้นก็เป็นขุนนางบุ๋นและบู๊ทั้งราชสำนัก

เดิมทีหลีจิ่นเทียนมีความคิดจะยกทัพไปปราบชนเผ่าป่าเถื่อนทาง 

ฝั่งตะวันตกอยู่แล้ว ดังนั้นจึงประกาศให้รีบจัดทัพโดยเร็วที่สุด

“ขอบังอาจทูลถามว่า ฝ่าบาททรงมีแม่ทัพที่เหมาะสมในพระทัยแล้ว 

หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ” หลีอ๋องค้อมกายถาม

“ไม่มี เหล่าขุนนางช่วยเราเสนอขึ้นมาเถิด”

“กระหม่อมขอเสนอท่านแม่ทัพเกาหมิน ฝ่าบาททรงเห็นว่าเหมาะสม 

หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ”

เมื่อคำพูดของหลีอ๋องหลุดออกจากปากก็สร้างความตื่นตะลึงให้เหล่า 

ขุนนางทั้งราชสำนัก เพราะทุกคนต่างทราบดีว่าเกาหมินเป็นใคร และทราบ 

ดีว่าก่อนเข้าวังอีกฝ่ายเคยเป็นหนึ่งในแม่ทัพพิทักษ์พรมแดน แต่เวลานี้เขา 

กลายเป็นคนของฮ่องเต้ไปแล้ว อีกทั้งยังให้กำเนิดพระโอรส แล้วจะกลับ 

ไปคลุกคลีกับทหารในกองทัพอีกได้อย่างไร เช่นนี้จะเหมาะสมหรือ!

มีคนคิดจะลุกขึ้นมาคัดค้าน  แต่พอเห็นเกาหล่างก้าวเท้าออกมา 

สนับสนุนน้องชายของตนเองเป็นการใหญ่ พร้อมทั้งเอ่ยอ้างเหตุผลเสียน่าฟัง 

ว่า ‘เชิดชูความสามารถโดยมิได้คำนึงถึงความเป็นญาติมิตรหรือศัตรู’ หลี- 

จิ่นเทียนรักใคร่โปรดปรานและพร้อมอภัยให้เกาหมินได้ทุกอย่างโดยไม่มี 

ขีดจำกัด เพราะเกาหล่างทราบเรื่องนี้ดีจึงกล้าร่วมมือกับหลีอ๋องเสนอความ 

คิดเห็นอันแสนอุกอาจเช่นนี้

หลีจิ่นเทียนยอมอภัยให้เกาหมินได้ทุกอย่างโดยไม่มีขีดจำกัด คำ 

กล่าวนี้มิผิด แต่นั่นเป็นเมื่อก่อน หลีจิ่นเทียนในเวลานี้เหมือนคนที่กำลัง 

เดินมาดี ๆ  โดยมีผ้าปิดพันตา แต่แล้วจู่  ๆ  ก็ถูกกระชากผ้าปิดตาออก ทำให้ 

มองเห็นสภาพที่แท้จริงของราชสำนักกับวังหลังได้อย่างชัดเจน

เมื่อเห็นเกาหล่างเอ่ยปากสนับสนุน เหล่าขุนนางที่คิดจะคัดค้าน 

ต่างนิ่งเงียบแล้วถอยกลับไปยืนที่เดิม เห็นได้ชัดว่าภายในราชสำนักเวลานี้ 

ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับเกาหล่างและหลีอ๋องเสียแล้ว ฮ่องเต้อย่างเขาเหมือน 
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มีไว้ตั้งประดับและคอยพยักหน้าเห็นด้วยเวลาทั้งสองคนเสนอความคิดเห็น 

เท่านั้น สาวงามในวังหลังก็ถูกเขาตัดขาดปล่อยตัวไปแปดเก้าส่วนในสิบ 

ส่วนแล้ว เวลานี้เหลือแค่เพียงไม่กี่คนซึ่งล้วนแต่มีโอรสธิดาเท่านั้น ทว่า 

พวกเขาก็ไม่ได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้ ดังนั้นจึงต้องใช้ชีวิตแบบที่ 

ต้องคอยมองสีหน้าเกาหมินตลอด

ราชสำนักและวังหลังกลายเป็นแผ่นดินของคนตระกูลเกาหมดแล้ว  

ฮ่องเต้อย่างเขายังจะมีประโยชน์อันใดอีก ที่สำคัญ หลีอ๋องเสนอตัวเกาหมิน 

เพราะเหตใุดกนั พวกเขาสองคนลกัลอบมคีวามสมัพนัธอ์นัใดตอ่กนัอยา่งนัน้ 

หรือ

หลีจิ่นเทียนรู้สึกร้อนรุ่มอยู่ในใจ  แต่ไม่ได้แสดงออกทางสีหน้า  

เพียงกล่าวอย่างนุ่มนวลว่าต้องการเวลาคิดใคร่ครวญสักสองสามวันค่อย 

ตัดสินใจอีกที เกาหล่างกับหลีอ๋องจึงไม่ได้บีบคั้นต่อ เพราะทั้งสองคนต่าง 

รู้ดีว่าพอหลีจิ่นเทียนกลับถึงวังหลัง เกาหมินย่อมมีวิธีทำให้เขายอมตกลง 

เอง

เกาหมนิถกูกกัขงัอยูใ่นรัว้กำแพงวงัสงูทว่มหวัจนรูส้กึเบือ่หนา่ยมานาน 

เต็มทีแล้ว เมื่อหลีจิ่นเทียนกลับจากประชุมขุนนาง เขาก็รีบไปที่ตำหนัก 

หย่างซินทันทีเพื่อขออาสานำทัพไปปราบปรามชนเผ่าป่าเถื่อนทางฝั่งตะวันตก

หลีจิ่นเทียนตอบปฏิเสธโดยอ้างเรื่องดูแลโอรส แต่เกาหมินยังไม่ 

ยอมตัดใจง่าย ๆ หลังจากคุกเข่าลงก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า “ฝ่าบาทเคย 

ตรัสไว้ว่าจะให้กระหม่อมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระองค์ คำว่าเคียงบ่า 

เคียงไหล่ก็คือกักขังกระหม่อมเป็นสัตว์เลี้ยงในกรงทองของพระองค์อย่างนั้น 

หรือ กระหม่อมยอมตายได้เพื่อฝ่าบาท ทว่าฝ่าบาทกลับปฏิเสธกระทั่งความ 

ปรารถนาอันน้อยนิดของกระหม่อมอย่างนั้นหรือ”

เขาช้อนตาขึ้นมองสบตาตรง  ๆ แววตาคู่นั้นอัดแน่นด้วยความไม่ 

ยินยอมพร้อมใจและโกรธแค้น ความโกรธแค้นที่สืบทอดต่อมาจากชาติ 

ก่อน ทว่านับวันก็ยิ่งเกาะกลุ่มแน่นหนาจนสลายมันไม่ได้ เดิมทีเขาตั้งใจว่า 

จะลองเปิดใจยอมรับหลีจิ่นเทียน แต่คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายกลับอภัยโทษให้ 

ฉีซิวเจี๋ยโดยไม่มีสาเหตุ จึงทำให้เพลิงความเคียดแค้นของเขาลุกโหมขึ้นมา 
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ใหม่อีกครั้ง

ขณะเดียวกันนั้น เขาก็รู้สึกเกลียดชังตนเองที่เป็นเช่นนี้ คิดว่า 

ตนเองไม่ควรเข้าไปอยู่ในวังวนของการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อเป็นที่โปรด- 

ปราน และใช้ชีวิตอย่างไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเหมือนพวกอิสตรีทั่วไป เขา 

อยากจะสวมชุดเกราะถือหอกดาบบุกตะลุยไปบนทุ่งกว้างมากกว่า

ถ้าหากทั้งสองคนนั่งลงเปิดอกสนทนากันสักครั้งคงจะสลายปมในใจ 

เหล่านี้ลงได้อย่างง่ายดาย แต่เวลานี้หลีจิ่นเทียนถูกความเคียดแค้นใน 

สายตาของอีกฝ่ายทิ่มแทงจนรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าว เดิมทีเขาคิดว่าหลังจาก 

ประคบประหงมกอบกุมมาสามปี ต่อให้เป็นก้อนหินเย็นชืดยังกอบกุมจนมัน 

อุ่นขึ้นมาได้ แต่คิดไม่ถึงว่าหัวใจของเกาหมินกลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าก้อนหิน 

เสียอีก อีกฝ่ายยังคงแค้นเคืองทุกสิ่งอย่างในชาติก่อน ไม่ได้เต็มใจตาย 

พร้อมกับเขาอย่างแท้จริง และความเคียดแค้นเหล่านี้ก็อาจจะผลักดันให้ 

อีกฝ่ายทำในสิ่งที่เป็นการทำร้ายเขา แต่เขากลับไม่สามารถต่อต้านขัดขืน 

เกาหมินได้เลย

หลีจิ่นเทียนพลันเกิดความหวาดหวั่นพรั่นพรึง จู่ ๆ ก็รู้สึกว่าความคิด 

ที่เคยอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเกาหมินด้วยดีหลังจากกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง 

ช่างเป็นความคิดที่โง่เขลาเหลือเกิน เขาจ้องมองเกาหมินนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง  

สุดท้ายก็สะบัดแขนเสื้อเดินผละไป

หลีจิ่นเทียนเดินวนเวียนอยู่ในวังอย่างไร้จุดหมาย จนกระทั่งถึงหน้าตำหนัก 

จื่อเฉินโดยไม่รู้ตัว เขาลังเลอยู่นานกว่าจะตัดสินใจก้าวเข้าไปด้านใน

ฉีซิวเจี๋ยกำลังยืนฝึกเขียนพู่กันอยู่ด้านหลังโต๊ะหนังสือ ใบหน้าก้มต่ำ 

จงึมองเหน็ไมช่ดัวา่กำลงัแสดงสหีนา้เชน่ไร เมือ่เจา้ตวัไดย้นิเสยีงขนัทรีายงาน 

ก็ตกตะลึงพรึงเพริด สายตาฉายชัดว่าไม่อยากเชื่อว่าจะได้รับพระเมตตา 

เช่นนี้

“กระหมอ่มถวายพระพรฝา่บาทพะ่ยะ่คะ่” ฉซีวิเจีย๋ยอ่กายถวายบงัคม 

อย่างนอบน้อม

หลีจิ่นเทียนไม่ได้สั่งให้อีกฝ่ายลุกขึ้น เพียงมองสำรวจคนตรงหน้า 
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ด้วยสายตาลึกล้ำยากคาดเดาอยู่ครู่หนึ่ง ค่อยเอ่ยถามว่า “ช่วงนี้เจ้าอยู่ 

สุขสบายดีหรือ”

“ทูลฝ่าบาท กระหม่อมสุขสบายดีพ่ะย่ะค่ะ”

เมื่อหลีจิ่นเทียนได้ยินดังนั้นก็นิ่งอึ้ง นี่เรียกว่าสุขสบายดีแล้วหรือ  

ชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในตำหนักโล่งว่างเหมือนตำหนักเย็น  ไม่มีทั้งเครื่อง 

ประดบัตกแตง่หรหูราและบา่วไพรค่อยปรนนบิตัริบัใช ้ เชน่นีเ้รยีกวา่สขุสบาย 

ดีอย่างนั้นหรือ จริงสิ ถ้าเทียบกับคุกหลวงเย็นเยียบน่ากลัวก่อนหน้านี้ ก็ 

นับว่าดีมากแล้วไม่ใช่หรือ

ความรู้สึกผิดพุ่งเข้ามาจู่โจมใจอีกครั้งจนทำให้หลีจิ่นเทียนรู้สึกแน่น 

หน้าอก เขาคว้าเก้าอี้ตัวหนึ่งมาทรุดนั่งแล้วโบกมือกล่าวว่า “ลุกขึ้นเถิด”

โจวอวิน่เซิง่ยงัไมย่อมขยบั หลงัจากลงัเลอยูค่รูห่นึง่กเ็อย่ดว้ยนำ้เสยีง 

แหบพร่าว่า  “กระหม่อมยังมีเรื่องหนึ่งค้างคาอยู่ในใจ  จึงมิกล้าลุกขึ้น 

พ่ะย่ะค่ะ”

สีหน้าของหลีจิ่นเทียนแปรเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดราวกับล่วงรู้อยู่ 

แล้วว่าอีกฝ่ายคิดจะถามอะไร แต่ยังคงนวดคลึงหัวคิ้วพลางเอ่ยอย่างอ่อนล้า 

ว่า “เจ้าสงสัยอะไรก็ถามมาเถิด”

โจวอวิ่นเซิ่งโขกศีรษะอย่างแรง ก่อนถามด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อยว่า  

“ขอบังอาจทูลถามฝ่าบาทว่าเหตุใดจึงกำจัดตระกูลฉีทั้งตระกูล พวกเรา 

ทำความผิดอะไรหรือพ่ะย่ะค่ะ”

“บิดาของเจ้าลักลอบร่วมมือกับเซวียนอ๋องคิดก่อกบฏ เจ้าไม่รู้หรอก 

หรือ” ขณะที่หลีจิ่นเทียนเอ่ยออกมานั้น ในใจกลับรู้สึกร้อนรนอยู่นิด  ๆ   

เพราะความจริงแล้วตอนเขาจัดการตระกูลฉีนั้นยังไม่พบหลักฐานความผิด 

ใด  ๆ มาเวลานี้เขาไม่แน่ใจเสียแล้วว่าการกำจัดตระกูลฉีเป็นการตัดสินใจ 

ที่ถูกต้องหรือไม่ เขาอยากจะค้นหาคำตอบ แต่ก็รู้สึกหวาดกลัวที่จะรับรู้ 

คำตอบด้วยเช่นกัน

ประกายในดวงตาของโจวอวิ่นเซิ่งอับแสงลงทันที สีหน้าเปลี่ยนเป็น 

เหี่ยวเฉาโรยแรง เขาละอายใจจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้ว จากนั้น 

โขกศีรษะหลายครั้งติดต่อกัน ก่อนจะเอ่ยเจือเสียงสะอื้นว่า “ที่แท้ก็เป็น 
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เช่นนี้นี่เอง กระหม่อมไม่ทราบเรื่องนี้เลย กระหม่อมไม่มีหน้าพบฝ่าบาท 

จรงิ ๆ โปรดพระราชทานความตายใหก้ระหมอ่มดว้ยเถดิพะ่ยะ่คะ่!” สิน้เสยีง 

ก็โขกศีรษะเสียงดังอีกหลายครั้งจนหน้าผากแตก

หลีจิ่นเทียนรีบยื่นมือไปฉุดรั้งไว้ เมื่อเพ่งมองลึกเข้าไปในดวงตาของ 

ฉีซิวเจี๋ย ดวงตาคู่นั้นดำขลับกระจ่างใส นอกจากความละอายใจ ความ 

อ้างว้าง ความสิ้นหวัง และความรู้สึกผิดแล้ว ก็ไม่มีวี่แววของความโกรธ 

แค้นเจือปนเลยแม้แต่นิดเดียว เขาสั่งประหารครอบครัวของอีกฝ่ายทั้ง 

ตระกูล แต่เจ้าตัวกลับไม่รู้สึกเคียดแค้นเลยสักนิด ทั้งยังยินดีตายชดใช้ 

ความผิดแทน ดูท่าแล้วความรู้สึกที่ฉีซิวเจี๋ยมีต่อเขาก็ไม่ได้น้อยไปกว่า 

เกาหมินเลย

ไม่ใช่ คำพูดนี้กล่าวผิดแล้ว ความรู้สึกที่ฉีซิวเจี๋ยมีต่อเขานั้นยัง 

มากกว่าเกาหมินเสียอีก ชาติก่อนแม้ว่าอีกฝ่ายจะขึ้นชื่อว่าเป็นคนเย่อหยิ่ง 

และชอบวางอำนาจบาตรใหญ่ แต่เวลาอยู่ต่อหน้าเขาก็อ่อนน้อมถ่อมตัวมาก 

ไม่เคยแสดงกิริยากระด้างกระเดื่องใส่ เกาหมินยอมตายร่วมกับเขานับว่า 

หาได้ยากมาก  แต่คนตรงหน้านี้กลับกัดฟันอดทนต่อความอัปยศอดสู 

ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปและพยายามวางแผนสารพัดวิธีมาแก้แค้นให้เขา ความทุกข์ 

และหวาดกลัวที่ต้องทนรับไว้ในใจคงทำให้ทรมานยิ่งกว่าตายด้วยซ้ำ

ดังนั้นพอถึงตอนท้ายเขาถึงได้ทนต่อไปไม่ไหว ยังไม่ได้เสพสุขกับ 

เกียรติยศและความรุ่งโรจน์ที่เจ้าตัวสมควรได้ ก็แขวนคอตายในตำหนัก 

จื่อเฉินตามลำพังเสียก่อน

หลีจิ่นเทียนมองคนตรงหน้าที่วางตัวต่ำต้อยและถูกเขาทำลายกำลังใจ 

ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วรู้สึกเหมือนโดนมีดแทงสวบเข้าที่หัวใจ ชาติก่อนเขา 

คิดว่าตัวเองรักคนผิด แท้จริงแล้วกลับไม่ใช่เช่นนั้น มาชาตินี้เขาคิดว่า 

ตัวเองรักคนถูก แต่แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่เช่นนั้นเช่นกัน ฉีซิวเจี๋ยทำทุกอย่าง 

เพื่อเขา แต่ไม่เคยบอกกล่าวอะไรสักอย่าง ในขณะที่เกาหมินคอยตอกย้ำ 

เรื่องบุญคุณในชาติก่อนตลอดเวลาเหมือนกลัวว่าเขาจะหลงลืม

หลงัจากทำผดิพลาดมาสองชาตภิพ แตเ่วลานีเ้ขาไมส่ามารถถอดถอน 

ความรักลึกซึ้งที่มีต่อเกาหมินกลับคืนมาได้แล้ว  เขารู้สึกว่าตนเองช่าง 
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น่าสังเวชจริง ๆ ทว่าฉีซิวเจี๋ยที่กำลังใจสลายตรงหน้ากลับน่าสังเวชยิ่งกว่าเขา 

พันหมื่นเท่า พวกเขาสองคนต่างก็ถูกโชคชะตากลั่นแกล้งอย่างหนัก

เมื่อมีคนเจ้าคิดเจ้าแค้นและเย็นชาอย่างเกาหมินเป็นตัวเปรียบเทียบ 

หลีจิ่นเทียนก็ยิ่งรู้สึกผิดต่อฉีซิวเจี๋ยที่ไม่เคยปริปากบ่นตัดพ้อแม้สักครึ่งคำ  

เขาฝืนดึงตัวคนขึ้นมานั่งบนเก้าอี้แล้วกำชับอย่างระมัดระวัง “เรามิได้โทษเจ้า  

เจ้าต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปให้ดี” สิ้นเสียงก็หยุดชะงักเล็กน้อย ก่อนกล่าวเสริม 

ว่า “เราจะดูแลเจ้าให้ดี เจ้าอยากได้อะไร เราจะชดเชยให้”

ดวงตาอันแสนอ้างว้างของโจวอวิ่นเซิ่งพลันเปล่งประกายขึ้นมา ขณะ 

เอ่ยอย่างลังเลว่า “กระหม่อมต้องการเด็กสักคน ได้หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ”

หลีจิ่นเทียนนิ่งอึ้งเพราะคำพูดของอีกฝ่ายอีกรอบ เขารู้ว่าหลังจาก 

เกาหมินกลับมาเกิดใหม่ก็วางยาฉีซิวเจี๋ย เพราะสงสัยว่าการตายของโอรส 

ในชาติก่อนเป็นฝีมือของฉีซิวเจี๋ย หลีจิ่นเทียนแสร้งทำเป็นไม่รู้เรื่องและ 

ลอบช่วยเหลืออย่างลับ  ๆ  อีกแรงเพราะอยากจะชดเชยให้เกาหมิน ดังนั้น 

ร่างกายของฉีซิวเจี๋ยจึงถูกทำลายจนไม่มีทางให้กำเนิดลูกได้อีกแล้ว

ชาติก่อน ตอนอยู่ในวังหลังของเซวียนอ๋อง ฉีซิวเจี๋ยก็ทำร้ายร่างกาย 

ของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้คลอดมารหัวขนของเซวียนอ๋องออกมา

นี่เป็นบัญชีบุญคุณความแค้นที่สั่งสมทับถมกันจนไม่มีทางตอบแทน 

หรือชดใช้ได้หมดสิ้นแล้ว หลีจิ่นเทียนรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรง และยิ่ง 

ไม่กล้าเผชิญหน้ากับฉีซิวเจี๋ยเข้าไปใหญ่

ฉีซิวเจี๋ยคงสังเกตเห็นสีหน้าลังเลของหลีจิ่นเทียนจึงกล่าวเสริมว่า  

“ความหมายของกระหม่อมคือ มิต้องเป็นเด็กที่ให้กำเนิดเองก็ได้พ่ะย่ะค่ะ  

ตระกูลของกระหม่อมทำความผิดร้ายแรงถึงเพียงนั้น  กระหม่อมมิกล้า 

คาดหวังว่าจะได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทอีกแล้ว เวลานี้ในวังมีเด็กที่ 

สูญเสียพระมารดาหรือจวินฟู่10 มากมาย กระหม่อมแค่อยากรับมาชุบเลี้ยง 

ไว้สักคน เพราะกระหม่อมเหลือตัวคนเดียวแล้ว...”

ถ้อยคำที่เอ่ยอย่างต่ำต้อยถ่อมตนดุจคมมีดเสือกแทงเข้ามาในอก 

 10 แปลว่าพระบิดา เป็นคำเรียกเกอร์ผู้ให้กำเนิดอย่างยกย่อง
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ของหลีจิ่นเทียนครั้งแล้วครั้งเล่า เขาทราบความหมายของอีกฝ่าย เขาเหลือ 

ตัวคนเดียวแล้ว ไม่มีที่พึ่งพิง ถ้าหากไม่มีใครคอยช่วยปลอบประโลมใจ 

สักคน เกรงว่าคงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเหมือนชาติก่อนแล้ว ก่อนหน้านี้ 

หลีจิ่นเทียนเคยเกลียดชังฉีซิวเจี๋ยมากเท่าไหร่  เวลานี้ก็ยิ่งรู้สึกผิดมาก 

เท่านั้น เขาโพล่งทิ้งท้ายว่า “เจ้าเลือกได้ตามใจ” แล้วเดินจ้ำออกไปอย่าง 

รีบร้อน ใบหน้าร้อนผ่าวจนแดงก่ำและรู้สึกว่าไม่มีหน้ามาพบอีกฝ่ายแล้ว 
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บทที ่ 2
รับเลี้ยงองค์ชาย

โจวอวิ่นเซิ่ ง  รอให้อีกฝ่ายเดินจากไปแล้วค่อยกลับมาทำหน้า 

ไร้อารมณ์เช่นเดิม ยกมือขึ้นเช็ดคราบเลือดบนหน้าผากอย่างลวก  ๆ  แล้ว 

แค่นหัวเราะออกมาด้วยเสียงเย็นชา ขันทีและนางกำนัลของเขาถูกสะกดจิต 

ไว้แล้วจึงจงรักภักดีต่อเขาคนเดียว และเวลานี้ต่างก็ก้มหน้าลงต่ำเหมือน 

ไม่รู้เห็นอะไรทั้งนั้น

หลีจิ่นเทียนหนีกลับไปที่ตำหนักหย่างซินอย่างทุลักทุเลแล้วนั่งเหม่อ 

อยูห่นา้โตะ๊ทีเ่ตม็ไปดว้ยฎกีา ขา้งในฎกีาฉบบัทีว่างอยูด่า้นบนสดุมชีือ่บรรดา- 

ศักดิ์ที่ท่านโหราจารย์จากหอดาราศาสตร์ตั้งใจเลือกเฟ้นมาเพื่อเกาหล่าง 

ซึ่งเพิ่งเลื่อนขึ้นมาเป็นกั๋วกงเป็นพิเศษ

คำว่า  ‘อวี๋กั๋วกง’  ถูกกาวงไว้ด้วยหมึกสีชาดเด่นชัดออกมา เกาหมิน 

คงเป็นคนเลือกไว้ อวี๋กั๋วกง ในความฝันเกี่ยวกับชาติภพที่สอง เกาหล่าง 

ก็ถูกแต่งตั้งเป็นอวี๋กั๋วกงเช่นกันไม่ใช่หรือ นี่แปลว่าความฝันพวกนั้นเป็น 

ความจริงสินะ

มือที่ถือฎีกาของหลีจิ่นเทียนสั่นระริก ก่อนจะปาทิ้งสุดแรง แต่มา 

เสียใจตอนนี้ก็สายเกินไปแล้ว เพราะเหล่าขุนนางในราชสำนักต่างรับรู้เรื่อง 

เกาหล่างกำลังจะเลื่อนขั้นเป็นกั๋วกงกันหมดแล้ว และเพื่อเอาใจเกาหมิน  

เขายังมอบจวนกั๋วกงให้เกาหล่างพาคนตระกูลเกาย้ายเข้าไปพำนักที่นั่น 

ตั้งแต่แรกแล้ว
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หลีจิ่นเทียนในเวลานี้รู้สึกเหมือนกลืนแมลงวันเข้าไปหลายร้อยตัว  

จะกลืนก็กลืนไม่ลง จะคายก็คายไม่ออก ในใจรู้สึกอัดอั้นแค่ไหนคงไม่ต้อง 

พูดถึง เขากระดกชาเย็น  ๆ  ลงท้องไปหลายกาจึงค่อยดับอารมณ์ที่กำลัง 

ปัน่ปว่นลงได ้ จากนัน้กไ็ดย้นิเสยีงคนรายงานมาจากนอกตำหนกัวา่นางกำนลั 

ของเกากุ้ยจวินขอเข้าเฝ้า

“เข้ามา” หลีจิ่นเทียนยิ่งหงุดหงิดร้อนรนใจ แต่ก็ไม่ได้ไล่คนกลับไป 

เพราะเขาแข็งใจทำเช่นนั้นกับเกาหมินไม่ลง

“ถวายพระพรฝา่บาท กุย้จวนิทรงใหห้มอ่มฉนัมาทลูถามวา่ ฉกีุย้จวนิ 

บุกเข้าไปในห้องเรียนหลวงและคิดจะนำตัวองค์ชายท่านหนึ่งกลับไป มิทราบ 

ว่าควรจะจัดการเช่นไรเพคะ” นางกำนัลมีสีหน้าขุ่นเคืองนิด  ๆ เห็นได้ชัดว่า 

นางคิดว่าฉีซิวเจี๋ยไม่คู่ควรจะอบรมเลี้ยงดูองค์ชาย

“จัดการอะไรกัน ฉีกุ้ยจวินรับเลี้ยงองค์ชายเป็นความคิดของเราเอง 

พวกเจ้ากล้าคัดค้านอย่างนั้นหรือ” นอกจากเขาจะคุมเกาหมินไม่ได้แล้ว  

กระทั่งนางกำนัลเล็ก ๆ  ก็ยังควบคุมไม่ได้ด้วยหรือ น้ำเสียงของหลีจิ่นเทียน 

ฟังดูเย็นชามาก

นางกำนัลตกตะลึงพรึงเพริด แต่พอสังเกตเห็นประกายโทสะใน 

ดวงเนตรของฮ่องเต้ก็รีบร้อนถวายบังคมลา

ด้านหน้าประตูห้องเรียนหลวง โจวอวิ่นเซิ่งกำลังยืนประจันหน้ากับเกาหมิน

หลังจากผ่านการลงทัณฑ์ทรมานในคุกหลวงมาสารพัด กระดูกหลัง 

ของคนผู้นี้ยังคงยืดตรงได้ขนาดนี้ สายตาเวลามองผู้คนยังคงดูทระนงตัว 

ตลอดเวลา แตฉ่ซีวิเจีย๋เหลอือะไรใหห้ยิง่ทระนงไดอ้กีเลา่ ตระกลูฉลีม่สลาย 

ไปแล้ว ตอนนี้เหลือแค่ตัวฉีซิวเจี๋ยคนเดียวกับร่างกายอันบอบช้ำ เมื่อคิด 

มาถึงตรงนี้ เกาหมินก็แค่นหัวเราะอย่างดูแคลน แต่รอยยิ้มยังไม่ทันคลี่ 

ออกกว้าง นางกำนัลที่เข้ามากระซิบกระซาบข้างหูก็ทำให้เขาหน้าซีดเผือด 

เสียก่อน

โจวอวิ่นเซิ่งแสยะยิ้มประสานมือเอ่ยเหมือนไม่ใส่ใจว่า “ขอตัวก่อน”  

จากนั้นก็สาวเท้าก้าวเข้าไปในห้องเรียนหลวง


