
สิบแปด
วาสนาเริ่มขึ้นและดับมอด

ภายใต้แสงยามราตร ีเหล่าขนุนางบุ๋นบู๊ต่างมาชมุนมุกนัใต้ประตอูู่

โค่วจุ่นปรากฏกายท่ามกลางหมู่ขุนนาง ชูแขนกู่ร้องเสียงสูง “ฮองเฮา

แห่งแผ่นดนิ มารดาแห่งผนืปฐพ ีนี่เป็นเรื่องของบ้านเมอืง ไหนเลยโอรสสวรรค์

รับสั่งเดียวตัดสินได้ ต�าแหน่งฮองเฮาผู้น�าแห่งหกต�าหนัก227 ถึงกับลอบ

สถาปนายามสามค่อนคืน ไหนเลยทั่วหล้าจะไม่หัวเราะเยาะ พวกข้าบรรดา

ขุนนางกินเบี้ยหวัดแห่งราชส�านัก เวลานี้สมควรถวายความจงรักภักดีต่อราช

ส�านกั แม้ตายกไ็ม่เสยีใจ”

บรรดาขุนนางต่างถลกแขนเสื้อชูแขนขึ้น พร�่าร้องเสียงสูง “แม้ตายก็ 

ไม่เสยีใจ! แม้ตายกไ็ม่เสยีใจ!”

โค่วจุ่นน�าบรรดาขุนนางบุกฝ่าไปทางประตูพระราชวังด้วยทีท่าเกรี้ยว

กราดและดุดนั

227 หมายถงึพระราชฐานชั้นในและต�าหนกัที่พกัของพระสนม
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องครักษ์ภายในพระราชวังวิ่งมาถึงต�าหนักต้าชิ่ง ประสานมือถวาย

รายงาน “ทูลฝ่าบาท บรรดาขุนนางใหญ่ที่ทราบว่าฝ่าบาททรงจัดพิธีสถาปนา

ฮองเฮาที่ต�าหนกัต้าชิ่ง ต่างออกนันอกประตูอู่ คดิฝ่าเข้ามาในพระราชวงัเพื่อ

ขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ”

ไคหยางและรชัทายาทต่างตกตะลงึ

เหลยอวิ่นกงเลิกคิ้วเอ่ยเสียงแหลม “บรรดาขุนนางเหล่านี้บังอาจนัก  

ถงึกบัจาบจ้วงเบื้องสูงเยี่ยงนี้”

หลวิเอ๋อร์เผยสหีน้าเป็นกงัวล มองไปทางฮ่องเต้

เจินจงฮ่องเต้ขมวดพระขนง รับสั่งสุรเสียงทุ้ม “ระดมองครักษ์ที่อยู่ 

เวรยามกนัพวกเขาไว้!”

องครกัษ์รบัพระบญัชา หมุนตวัจะจากไป

“ช้าก่อน!” ฮ่องเต้ทรงลงัเลครู่หนึ่งก่อนตรสัก�าชบั “อนุญาตเพยีงสกดั

กั้นบรรดาขุนนางใหญ่เข้าวงั ห้ามท�าร้ายพวกเขาเดด็ขาด”

“กระหม่อมน้อมรบัพระบญัชา!” องครกัษ์รบัพระบญัชาก่อนจากไป

นอกประตอูู่ โค่วจุ่นและคนอื่นๆ ก�าลงัทบุประต ูต่างร้องตะโกนเสยีง

ดงั “เปิดประตู! เปิดประตู! พวกเราขอเข้าเฝ้าฝ่าบาท!”

“พวกเราขอเข้าเฝ้าฝ่าบาท!”

องครักษ์กลุ่มใหญ่มิได้ติดอาวุธ ในมือถือโล่ขนาดใหญ่ ตั้งแถวเป็น

ระเบยีบพร้อมเพรยีงวิ่งกรูเข้ามาใช้โล่ดนับรรดาขุนนางออกไป ก่อนตั้งแถวโล่

ขนาดใหญ่ขวางหน้าประตูอู่

ขุนนางเฒ่าผมเผ้าหนวดเคราขาวโพลน อายุอานามอย่างน้อยหกสบิปี

ผู้หนึ่งเดือดดาลยิ่ง เขาชูแขนกู่ก้อง “ที่สถิตแห่งสัทธรรม แม้พันหมื่นคน 

ขดัขวาง ข้าจะทะลวงฝ่าไป!”

พูดพลางเป็นหัวหอกพุ่งเข้าไปเตะต่อยโล่ขนาดใหญ่ของกององครักษ์ 

ขุนนางอื่นต่างกระท�าเลยีนแบบ ดาหน้าเข้าใส่
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กององครกัษ์หดหวัอยู่หลงัโล่ยกัษ์ ถูกเตะต่อยแต่ไม่โต้กลบั ถูกด่าว่า

แต่ไม่ต่อค�า

กลางต�าหนักต้าชิ่ง ลูกศิษย์ของเต๋อเมี่ยวถือตะเกียงน�า้มันยืนเรียง 

สองแถว ลูกศษิย์ที่สวมหน้ากากก�าลงัร่ายร�าบูชาเทพเจ้าอย่างเอาจรงิเอาจงั

“ฝ่าบาท ถงึศุภวารฤกษ์สถาปนาฮองเฮาแล้ว” เต๋อเมี่ยวสะบดัไม้ปัดธุล ี

ค้อมศรีษะไปทางฮ่องเต้

เหลยอวิ่นกงและโจวไหวเจิ้งซอยเท้าขึ้นหน้า เหลยอวิ่นกงเทนิถาดวาง

ราชโองการ พระสุพรรณบฏั มงกุฎหงส์ และพระลญัจกรของฮองเฮาไว้เหนอื

ศรีษะ

โจวไหวเจิ้งยื่นมอืไปหยบิราชโองการ เจนิจงฮ่องเต้ผายพระหตัถ์พลาง

ตรสั “เราประกาศราชโองการด้วยตวัเอง!”

“พ่ะย่ะค่ะ” โจวไหวเจิ้งรบีถอยหลงัหนึ่งก้าว

ฮ่องเต้ทรงหยิบราชโองการจากถาดขึ้นมาคลี่เปิด ทรงอ่านประกาศ 

ด้วยพระองค์เอง

รชัทายาทส่งสญัญาณให้กองมโหรทีี่อยู่ด้านข้างเริ่มบรรเลง

เจินจงฮ่องเต้ทรงชูพระสุพรรณบัฏและพระลัญจกรของฮองเฮาไปทาง

หลวิเอ๋อร์ สพีระพกัตร์น่าย�าเกรงขณะรบัสั่ง “ราชนัครองราชย์ด้วยโองการแห่ง

สวรรค์ เป็นบดิามารดาแห่งทวยราษฎร์ ให้สี่สมทุรทดัเทยีม หมื่นทศิกลมกลนื 

ทรงวนิจิฉยัคดัเลอืกพระชายาผู้พรั่งพร้อมด้วยคุณสมบตัคิูค่วร หลวิสื้อต�าแหน่ง 

เต๋อเฟย อ่อนโยนเพยีบพร้อมด้วยจรยิธรรม สง่าผ่าเผย งดงามสุภาพ สงบ

สุขุม เคารพขนบธรรมเนยีม สมควรสถาปนาเป็นหลกัแห่งฝ่ายใน เป็นมารดา

แห่งแผ่นดิน ด้วยราชโองการและพระลัญจกร ขอสถาปนาแต่งตั้งหลิวสื้อ 

ต�าแหน่งเต๋อเฟยเป็นฮองเฮา!”

หลิวเอ๋อร์ค้อมศีรษะคุกเข่าลงกับพื้น ชูมือเหนือศีรษะรับราชโองการ 

กล่าวเสยีงดงัฟังชดั “ขอบพระทยัในพระมหากรุณาเพคะ”
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เจินจงฮ่องเต้ทรงพระด�าเนินขึ้นหน้า ทรงประคองหลิวเอ๋อร์ขึ้น มอบ

พระลญัจกรแห่งฮองเฮาและพระสุพรรณบฏัแก่นาง หลวิเอ๋อร์วางลงเบื้องบน

ก่อนหมุนตวัมาทางฮ่องเต้

สองร่างสวมชุดคลุมหงส์มังกร สี่ดวงตาสบประสาน ในใจตื้นตัน 

มคิลาย

‘วนันี้... ข้ารอมานานเพยีงใด’

‘วนันี้... ข้ารอมานานเกนิไปแล้ว!’

เจินจงฮ่องเต้ทรงจูงมือหลิวเอ๋อร์ สบพระเนตรกับนางด้วยความรู้สึก

ลกึล�้า ขอบพระเนตรของพระองค์และขอบตาของนางต่างรื้นน�้าตา

กลางลานพระราชพธิอีนักว้างใหญ่ องครกัษ์ยนืแถวเรยีงราย ทกุห้าก้าว

มทีหารยนืหนึ่งนาย ร่างหยดัตรงองอาจราวกบัด้ามทวน เข้มงวดทรงเกยีรตภูิมิ

เจนิจงฮ่องเต้ทรงกุมมอืหลวิเอ๋อร์ เสดจ็ออกไปอย่างเชื่องช้าท่ามกลาง

การตดิตามของทุกคน

“เจ้าหน้าที่ ล�าเลียงพลุไฟที่เตรียมให้ฮองเฮาออกไป” ฮ่องเต้รับสั่ง

สุรเสยีงก้องกงัวาน เมื่อตรสัค�าว่า ‘ฮองเฮา’ ในพระทยักซ็าบซึ้งและหวั่นไหว

ขนัทชีั้นผูน้้อยยกแท่งพลไุฟไปกลางลานพธิ ีเจนิจงฮ่องเต้ทรงประคอง

มอืหลวิเอ๋อร์ ทอดพระเนตรไปยงัพลุไฟพลางแย้มพระสรวลให้กนั

ไคหยางเดนิขึ้นหน้าไปหลายก้าว รบัคบเพลงิจากมอืเสี่ยวหลนิจื่อ ก่อน

เดนิไปหยุดตรงหน้าพลุไฟ ก�าลงัจะจุดชนวน

“ช้าก่อน” เจนิจงฮ่องเต้ตรสัห้ามขึ้นกะทนัหนั

ไคหยางยดืตวัขึ้นมองไปทางฮ่องเต้ด้วยความสงสยั

“เราจะจุดพลุไฟฉลองให้ฮองเฮาด้วยตนเอง” เจนิจงฮ่องเต้ตรสัขึ้น

ไคหยางยิ้มเลก็น้อย ก่อนถอยหลงัไปหนึ่งก้าว

ฮ่องเต้ทอดพระเนตรหลิวเอ๋อร์ ยื่นพระหัตถ์ไปประคองนางแล้วทอด

พระเนตรรชัทายาท 

“ลูกเจนิ”
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รชัทายาทเร่งฝีเท้าขึ้นหน้า ถวายบงัคมฮ่องเต้ “เสดจ็พ่อ!”

พระองค์ทรงดงึมอืรชัทายาท ย่างพระบาทไปทางบนัไดแท่นพธิี

หนึ่งในเก้าลูกศิษย์ของเต๋อเมี่ยวที่สวมหน้ากากจ้องฮ่องเต้ซึ่งเสด็จตัด

หน้าเขาด้วยสายตาเยน็ชา ท่าร่างเคลื่อนไหวและสายตากวาดมองไปทางพลไุฟ

กลางลานพลนัหยุดชะงกั

เจินจงฮ่องเต้ทรงรับคบเพลิงมาจากมือไคหยาง ทรงส่งสัญญาณให้ 

หลิวเอ๋อร์จับคบเพลิงพร้อมกัน ก่อนตรัสกับรัชทายาท “ลูกเจิน เราสามคน 

ทั้งครอบครวัร่วมกนัจุดพลุไฟเถดิ”

รชัทายาทรบัพระบญัชาด้วยความยนิด ีก่อนปรี่เข้าไปหนึ่งก้าว แล้วจบั

ที่ปลายด้ามคบเพลงิ

ทั้งสามร่วมประคองด้ามคบเพลงิจ่อที่สายชนวน

ขณะที่เปลวเพลงิและสายชนวนห่างกนัเพยีงชั่วข้อนิ้วนั่นเอง เสยีงของ

ต้งหมงิกด็งัแหวกความเงยีบสงดัยามราตรี

“หยุดมอื!”

ทั้งสามคนต่างตะลึงงัน ยืนนิ่งอยู่กับที่ ฮ่องเต้หันไปทอดพระเนตร 

ต้งหมิงที่เร่งรุดกระโดดเข้ามาด้วยวิชาตัวเบา ด้านหลังตามติดด้วยเหยากวง

กบัไท่สุ้ย

เจินจงฮ่องเต้ทรงชูคบเพลิงพลางหันพระวรกายมา หลิวเอ๋อร์โอบร่าง

รชัทายาทพร้อมหมุนตวัมา

“ต้งหมิง ท่านมายับยั้งการสถาปนาฮองเฮาของเราหรือ” สีพระพักตร์

ของพระองค์อมึครมึ

รัชทายาทก้าวขึ้นหน้าพลางเอ่ย “ใต้เท้าผู้บังคับการ พิธีสถาปนาเสร็จ

สิ้นแล้ว!” พดูพลางขยบิตาให้ต้งหมงิ เป็นนยัให้ต้งหมงิรบีหลบไป อย่าได้ท�าให้

พระบดิาทรงพโิรธ

ต้งหมงิประสานมอืกราบทูล “ฝ่าบาท กระหม่อมมาถวายการอารกัขา

พ่ะย่ะค่ะ”
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“อารักขา? เราอยู่ในพระราชวัง องครักษ์แน่นหนา ไยต้องอารักขา”  

เจนิจงฮ่องเต้ หลวิเอ๋อร์ และรชัทายาทต่างตกตะลงึ

“ฝ่าบาท อนัตรายล่อแหลมแฝงอยูใ่นพลไุฟนี้” วาจาที่ต้งหมงิกล่าวออก

มาท�าให้ผู้คนตื่นตะลงึ

เจินจงฮ่องเต้ตกพระทัย หันกลับไปทอดพระเนตรพลุไฟแล้วทอด 

พระเนตรต้งหมงิ “วาจานี้หมายความว่าอย่างไร”

พอทุกคนได้ฟังค�าต่างกม็องต้งหมงิอย่างตระหนก ดวงตาของหนึ่งใน

เก้าลูกศษิย์ที่สวมหน้ากากดุร้ายขึ้นมาฉบัพลนั

ต้งหมงิประสานมอืกราบทูลต่อ “ฝ่าบาท พลุไฟนี้มไีคหยางของหน่วย

ดาวพฆิาตเป็นผูจ้ดัสร้าง ไคหยางรบัพระบญัชาคดิสร้างพลไุฟนี้ให้วจิติรงดงาม 

จึงขอให้เมิ่งตง นายช่างชาวบ้านช่วยเหลือ ดังนั้นพลุไฟนี้แท้จริงแล้วเป็น 

ไคหยางกบัเมิ่งตงร่วมกนัสร้างขึ้นพ่ะย่ะค่ะ”

ในหมู่ลูกศิษย์ที่สวมหน้ากาก ผู้ที่มีแววตาดุร้ายนั้นลอบเขยิบขึ้นหน้า

มาหนึ่งก้าว

“บัดนี้กระหม่อมตรวจสอบกระจ่างชัดแจ้ง เมิ่งตงผู้นั้นเป็นหลานชาย

นายช่างหลวงเหยี่ยนเจิ้งผู้ต้องโทษอุกฉกรรจ์ เขาปิดบังอ�าพรางฐานะเพื่อ 

ใกล้ชดิหน่วยดาวพฆิาตของกระหม่อม เกรงว่าจะแฝงเจตนาร้าย ฝ่าบาท พลุ

ไฟนี้ทรงจุดมไิด้เป็นอนัขาดพ่ะย่ะค่ะ”

เจนิจงฮ่องเต้ตรสัด้วยสุรเสยีงตระหนก “ถงึกบัเป็นเช่นนี้! เช่นนั้น...”

ยังไม่ทันสิ้นสุรเสียง กลางกลุ่มลูกศิษย์ของเต๋อเมี่ยว เมิ่งตงซึ่งสวม

หน้ากากพลนัพุ่งตวัออกมาปราดเข้าใส่ฮ่องเต้โดยตรง

ขณะเดียวกันอาวุธวิเศษที่เต๋อเมี่ยวน�ามาด้วยก็แปลงร่างเป็นหุ่นวิหค

เหนิ หน้ากลองหลายใบปรแิตก หุ่นวหิคเหนิขนาดเลก็หลายตวับนิกรูออกมา 

ส่วนปลายปีกล้วนเป็นเหล็กแหลมคมราวกับกระบี่ บินแตกรังทะลักออกมา

จากกลอง โจมตีใส่หมู่คนไม่เลือกหน้า กระทั่งเต๋อเมี่ยวกับลูกศิษย์ของนาง 

กไ็ม่ละเว้น
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หุน่วหิคเหนิเหล่านี้ปะทะผู้ใดกโ็จมต ียงัซดัลกูดอกสนี�้าเงนิออกมาเป็น

ระยะ เด่นชดัว่าฉาบยาพษิ ขนาดหุ่นวหิคเหนิเลก็และปราดเปรยีวว่องไว ยาก

จะรบัมอืยิ่งกว่าหุ่นสตัว์จกัรกล ลานพธิอีลหม่านโกลาหลในชั่วพรบิตา

ต้งหมิงถวายการอารักขาเบื้องหน้าฮ่องเต้ โจมตีโต้ตอบหุ่นวิหคเหินที่

บนิพุ่งเข้ามา คุ้มกนัฮ่องเต้และคนอื่นเข้าสู่ต�าหนกั

ไท่สุ้ยกบัเหยากวงกเ็ข้าร่วมรบ

เหยากวงใช้อาวุธลบัซดัท�าลายหุ่นวหิคเหนิที่บนิว่อนกลางอากาศ

ส่วนไคหยางกลบัยนืหน้าเสยีอยูก่บัที่ ตะลงึลานชั่วขณะจนมไิด้ตอบโต้

กลางฝูงชน เต๋อเมี่ยวหลบซ้ายเลี่ยงขวา ทนัททีี่พลั้งพลาด หวัไหล่ถูก

หุ่นวหิคเหนิบนิแฉลบจนเป็นแผล นางร้องอุทานอย่างตกใจ กุมหวัไหล่ก่อน

ล้มลงกบัพื้น ก�าลงัจะลุกขึ้นยนืแล้วหลบหน ีพลนัพบว่าหุ่นวหิคเหนิเหล่านี้ไม่

ใคร่โจมตเีป้าหมายที่อยู่ต�่า ดวงตาเต๋อเมี่ยวกลอกไปมา ตดัสนิใจไม่ลุกขึ้นยนื 

รบีคบืคลานไปทางมุมก�าแพง

ไคหยางเบกิตาโพลง มองสถานการณ์เบื้องหน้าด้วยสายตามนึงง ถ้อย

ค�าที่ต้งหมิงกล่าวเมื่อครู่และภาพเหตุการณ์ยามพบพานของนางกับเมิ่งตงผุด

วาบในสมองไม่หยุด

“บดันี้กระหม่อมตรวจสอบกระจ่างชดัแจ้ง เมิ่งตงนั้นเป็นหลานชายนาย

ช่างหลวงเหยี่ยนเจิ้งผู้ต้องโทษอุกฉกรรจ์ เขาปิดบังอ�าพรางฐานะเพื่อใกล้ชิด

กบัหน่วยดาวพฆิาตของกระหม่อม เกรงว่าจะแฝงเจตนาร้าย...”

เสยีงของต้งหมงิก้องสะท้อนในสมองของนาง

“เขาปิดบงัอ�าพรางฐานะเพื่อใกล้ชดิหน่วยดาวพฆิาตของกระหม่อม...”

‘หรอืเขาจงใจใกล้ชดิกบัข้า’

ไคหยางปวดแปลบในใจ ชั่วขณะนั้นไม่อยากเชื่อ

ภายในต�าหนักวุ่นวายอลหม่าน เสียงกรีดร้องโหยหวนน่าอนาถดังขึ้น

เปน็ระยะ บรรดาองครกัษ์หน้าต�าหนกัต่างเข้าร่วมรบ กวดัแกวง่สะบั้นหุน่วหิค

เหนิ ทว่าเพราะหุ่นเหล่านี้มขีนาดกระจริดิ ปราดเปรยีวคล่องแคล่ว และหลบ
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หลกีอย่างช�านาญ บรรดาองครกัษ์คงมใิช่คู่ต่อกร

บดันี้เสี่ยวหลนิจื่อขนัทชีั้นผูน้้อยไม่ทนัหลบหลกี ถูกหุน่วหิคเหนิตวัหนึ่ง

โจมตจีนต้องรบีถอยหลงั เหน็จะงอยปากแหลมคมของหุ่นวหิคเหนิเข้ามาใกล้ 

ได้แต่ตกใจยนืนิ่งงนัพร้อมกบัอ้าปากค้าง

ตอนนี้เองไท่สุ้ยพลันกระโจนเข้ามาโถมกอดเสี่ยวหลินจื่อ ทั้งคู่ล้มลง

ก่อนกลิ้งไปจนถงึข้างก�าแพง หลบเลี่ยงหุ่นวหิคเหนิได้ทนักาล

แต่มนัยงับนิวนเวยีน ลูกดอกแหลมคมซดัพุง่ออกมาจากจะงอย จะปัก

เข้าไปในดวงตาของเสี่ยวหลนิจื่อ

เสี่ยวหลินจื่อตกใจร้องลั่น ยกมือขึ้นปิดหน้า ไท่สุ้ยตาแหลมคม มือ

ว่องไว ยกมอืขึ้นกนัจนลูกดอกแหลมคมปักเข้าบนหลงัมอืของเขาแทน

ไท่สุ้ยร้องพลางยกมือขึ้นมาดึงลูกดอกเงินออก เก็บดาบที่ถูกทิ้งไว้ 

บนพื้นมาเล่มหนึ่ง ก่อนจะเหวี่ยงไปกลางอากาศอย่างรุนแรงเสยีงดงัพลั่ก หุ่น

วหิคเหนิที่บนิตรงเข้ามากลายเป็นเศษซาก

อกีทางหนึ่ง ต้งหมงิและเหยากวงถวายการอารกัขาฮ่องเต้ หลวิเต๋อเฟย 

และรัชทายาท มิทราบว่าต้งหมิงเก็บดาบมาจากที่ใด กวัดแกว่งดาบขึ้นลง 

กระทั่งหยดน�้ายังไม่อาจกระเซ็น ส่วนเหยากวงนั้นไม่แยแสสิ่งใดทั้งสิ้น คว้า

โต๊ะตวัหนึ่งขึ้นมาเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวา

เพยีงแต่รูปร่างของหุน่วหิคเหนิไม่ใหญ่ อกีทั้งยงับนิได้ ทั้งคู่ไม่อาจดูแล

ป้องกนัได้ทั่วถงึ

มือหนึ่งของหลิวเอ๋อร์ดึงฮ่องเต้ อีกมือดึงตัวรัชทายาทไว้ด้วยสีหน้า 

แตกตื่นลนลานเพราะอบัจนหนทาง ทนัททีี่ต้งหมงิและเหยากวงพลาดพลั้ง หุน่

วหิคเหนิตวัหนึ่งกบ็นิฝ่าการป้องกนัของพวกเขาพุ่งเข้าไปท�าร้ายฮ่องเต้

หลิวเอ๋อร์กรีดร้องเสียงแหลม เอนร่างโค้งไปด้านหลัง พร้อมกับดึง 

พระวรกายของฮ่องเต้ให้เอนไปด้วย หุ่นวหิคเหนิจงึแทงพลาดเป้า บนิแฉลบ

ผ่านไป
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ฝ่าเท้าหลิวเอ๋อร์ยืนอย่างมั่นคง ก่อนดีดร่างกลับขึ้นมายืนตรงราวกับ

ตุ๊กตาล้มลุก นางแสร้งท�าท่าตื่นตระหนกพลางหมุนตวัไปดงึรชัทายาทให้ออก

ห่างจากที่เดมิ

ลกูดอกที่ยงิมาจากหุน่วหิคเหนิตวัหนึ่งแฉลบผ่านแก้มของรชัทายาทไป

ต้งหมงิซึ่งคดิจะกลบัมาช่วยเหลอืเหน็ฉากนี้พอดบิพอด ีรูม่านตากห็ด

เลก็ลง ทว่ายามนี้หาใช่เวลาเปล่งวาจา เขาได้แต่ปรายตามองหลวิเอ๋อร์คราหนึ่ง

ก่อนหมุนตวัเข้าสู่การรบ

แท้จริงแล้วเมิ่งตงที่สวมหน้ากากนั้นมีวรยุทธ์ เขาคิดจู่โจมฮ่องเต้อยู่

ตลอดเวลา แต่กลบัถูกคนขดัขวางทุกครั้ง บางครั้งหุ่นวหิคเหนิกบ็นิโจมตใีส่ 

บบีบงัคบัให้เขาต้องรกัษาตวัรอด จงึคลาดโอกาสโถมเข้าใส่ฮ่องเต้

ในตอนนี้เองหุ่นวิหคเหินตัวหนึ่งบินใส่หัวไหล่ไคหยาง แฉลบผ่านจน

เป็นแผลมเีลอืดซมึ ไคหยางเจบ็จนร้องอุทานอย่างตกใจ ร่างเอนเอยีงโงนเงน

ไม่รอให้นางล้มลงกับพื้น หุ่นวิหคเหินอีกตัวก็บินมาทางนี้ มุ่งตรงเข้า

ใส่ทรวงอกของไคหยาง จะงอยแหลมคมเล็กยาวพร้อมเสียงลมบาดหูท�าให้

ผู้คนขวญัผวา

แววตาของเมิ่งตงที่สวมหน้ากากตื่นตระหนก ท่าร่างที่กระโจนเข้าใส่ 

เจินจงฮ่องเต้พลันพลิกผัน กระโดดพุ่งตัวไปทางไคหยาง พลิกข้อมือตบปัด

หุ่นวิหคเหินเอียงลอยหวือไป ขณะเดียวกันก็ดึงตัวไคหยางมาอยู่ข้างกาย 

ปกป้องนางมายงัข้างเสาใหญ่ต้นหนึ่งอย่างรวดเรว็

“หลงัแนบเสาไว้ ยอบตวัลงต�่า!” เมิ่งตงบอกเสยีงทุ้ม

เมื่อได้ยนิเสยีงเขา ร่างไคหยางกส็ั่นสะท้านฉบัพลนั ร้องถามอย่างตก

ตะลงึ “เมิ่งตง?”

ร่างของเขาแขง็เกรง็ ไคหยางมองเขาอย่างตะลงึ ยื่นมอืจบัหน้ากากเขา

ทนัที

เมิ่งตงที่ไม่ทันตอบสนองถูกนางกระชากหน้ากากออก เผยให้เห็น

โฉมหน้าที่แท้จรงิ



14
หน่วยดาวพิฆาตแห่งต้าซ่ง เล่ม 3

“เมิ่งตง? ไฉนเป็นท่าน... เป็นท่านจรงิหรอื!” ไคหยางเบกิตาโพลงอย่าง

ตกใจ มองเมิ่งตงอย่างไม่อยากเชื่อ

ผมเผ้าของเมิ่งตงรุ่ยร่ายตกระบนใบหน้า ชุดคลุมนักพรตบนร่างขาด 

รุ่งริ่ง รอยแผลปรากฏต่อเนื่อง ไหนจะมคีราบโลหติมากมาย ยามเผชญิหน้า

กับดวงตากลมโตของไคหยาง เขาก็หลบสายตาอย่างละอายแก่ใจ แต่พอ 

เบนสายตาก็เห็นต้งหมิงก�าลังรับมือกับหุ่นวิหคเหินที่จู่โจมฮ่องเต้ หลิวเอ๋อร์ 

และรชัทายาทพอดี

เมิ่งตงกดัฟันกรอด ไม่สนใจไคหยาง พุ่งตวัไปทางฮ่องเต้อย่างรวดเรว็ 

พลางค้อมเอวลงเกบ็ดาบขึ้นมาเล่มหนึ่ง ฟันไปทางต้งหมงิเสยีงดงัสวบ

บริเวณโดยรอบมีคนแตกตื่นหลบหนีไม่ขาดสาย แต่ไคหยางกลับยืน

นิ่งราวกบัไม้ตายซาก ในมอืก�าหน้ากาก ยงัคงมองเมิ่งตงอย่างไม่อยากเชื่อ

ทนัใดนั้นหุน่วหิคเหนิตวัหนึ่งโจมตเีมิ่งตง เขาหลบหลกีอย่างแคล่วคล่อง 

ฝ่ามอืหนึ่งตบบนปีกไม้ของหุ่นวหิคเหนิ

หุ่นตวันั้นบนิเอยีงๆ อยู่ครู่หนึ่งก่อนมุ่งตรงมาทางไคหยาง ยงิลูกดอก

ออกมาดอกหนึ่ง

ไคหยางยนืนิ่งงนัอยูก่บัที่ มองเมิ่งตงตาค้าง ไม่ได้หลบเลี่ยงแม้แต่น้อย

เมิ่งตงตระหนกตกใจพลางร้องลั่น “ไคหยาง!”

เขาไม่แยแสต้งหมงิที่ก�าลงัประมอืกนั แต่กลบักระโจนไปทางไคหยาง

ต้งหมงิไม่ทนัเกบ็ฝ่ามอื ซดัใส่แผ่นหลงัของเมิ่งตง เหน็ว่าเขากระโจน

ไปช่วยเหลอืไคหยาง ต้งหมงิได้แต่ตื่นตะลงึ ไม่ตามไปโจมตอีกี

เมิ่งตงกระอกัโลหติสดออกมาค�าหนึ่ง แต่ไม่ลงัเลแม้แต่น้อย อาศยัแรง

ถลาไปเบื้องหน้า โอบกอดไคหยาง ใช้ตวับงัลูกดอกไว้

ฉกึ!

ลกูดอกปักลกึเข้าไปตรงต�าแหน่งหวัใจจากด้านหลงัของเมิ่งตงพอด ีร่าง

ของเขาสะท้านเฮอืกก่อนอ่อนระทวยล้มลงไป

ไคหยางตื่นตะลงึ ตั้งสตไิด้กอ็อกแรงโอบกอดเมิ่งตง เพยีงแต่นางไม่ม ี
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วรยุทธ์ พละก�าลงัอ่อนด้อยน้อยนดิ กอดรั้งเขาไว้ไม่อยู่ ได้แต่ล้มไปด้านหลงั

ตามเมิ่งตง

นางชนัเข่านั่งกบัพื้น น�้าตาไหลพรากยามมองเมิ่งตงที่หายใจระรวยอยู่

ในอ้อมแขน สอบถามเสยีงสั่นเทา “เพราะเหตุใด เมิ่งตง ไฉนถงึท�าเช่นนี้”

ผู้คนโดยรอบก�าลงัต่อกรกบัหุ่นวหิคเหนิ เงาร่างวูบไหว

เมิ่งตงฝืนรวบรวมก�าลงั ยิ้มอย่างอ่อนแรงให้ไคหยาง “ท่านปู่ของข้า... 

กค็อืนายช่างหลวงเหยี่ยนเจิ้ง”

“นายช่างหลวงเหยี่ยน?” ไคหยางตกตะลงึ

“และเขาเสยีชวีติด้วยฝีมอืของหน่วยดาวพฆิาต!” เมิ่งตงพยกัหน้าอย่าง

เชื่องช้า

ไคหยางมนึงง มองเมิ่งตงพลางพมึพ�า “ที่แท้กเ็ป็นแบบนี้! ท่าน...ท่าน

ใกล้ชดิข้า...”

“ถูกต้อง! ข้าหลอกใช้เจ้า!” เมิ่งตงไอเบาๆ โลหติทะลกัออกมาจากปาก 

ใบหน้าแขวนรอยยิ้มบางๆ

เมื่อได้ยนิวาจาของเขา ร่างของไคหยางกโ็งนเงน สั่นสะท้านไปทั้งตวั

เมิ่งตงมองดวงตาของไคหยาง ลอบถอนหายใจแผ่วเบาคราหนึ่งก่อน

เอ่ย “การรู้จักของข้ากับเจ้าเป็นวาสนาอย่างแท้จริง ตอนนั้นท่านปู่ข้ายังไม่

ประสบเคราะห์ ข้าก�าลงัจะปิดร้าน ตดิตามท่านปู่กลบับ้านเกดิ...”

สี่ทศิรอบด้านต่อสู้กนัไม่ขาดสาย เสยีงอาวุธกระทบกระทั่ง เสยีงกรดี

ร้องกู่ก้องตะโกนทุกแห่งหน เงาร่างผู้คนพลิ้วไหว

“แต่ที่ข้าน�ากลบับ้านเกดิกลบัเป็นป้ายวญิญาณของท่านปู ่ข้าชงิชงัหน่วย

ดาวพฆิาต ข้าต้องแก้แค้นให้ท่านปู!่ ตอนนั้นเองโต๋วหมูเ่ทยีนจนุกห็าข้าจนพบ”

“โต๋วหมู่เทยีนจุน?” ไคหยางพมึพ�าถามด้วยแววตาเลื่อนลอย

เมิ่งตงหาได้สนใจว่าไคหยางตั้งใจฟังหรอืไม่ อาศยัว่ายงัมเีรี่ยวแรง หอบ

หายใจกระชั้นหลายครั้ง ก่อนเอ่ยสบืต่อ “ใช่! โต๋วหมู่เทยีนจุน! ท่านปู่ข้า... 

ปวารณาตนรบัใช้เขา ตอนนั้นข้ารู้ฐานะที่แท้จรงิของเจ้าแล้ว เพราะ... สิ่งที่เจ้า
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ไหว้วานให้ข้าสร้างขึ้นนั้นพเิศษพสิดารจนเกนิไป ข้าตรวจสอบ... พื้นเพของเจ้า 

เรื่องนี้... โต๋วหมู่เทียนจุนก็ล่วงรู้ เขาบอกข้าว่า... ขอเพียงข้ายอมท�าตาม

แผนการของเขา เขาจะช่วยข้าแก้แค้น!”

เล่าถึงตรงนี้ เมิ่งตงก็ส่งยิ้มขื่นขมให้ไคหยาง “ข้าจึงกลับเมืองหลวง! 

และได้พบพานกบัเจ้าอกีครั้ง...”

ไคหยางงุนงง ในสมองสบัสนว้าวุ่นชั่วครู่ น�้าตาสองสายมทิราบว่าไหล

พรากลงมาตั้งแต่เมื่อใด แต่ที่น่าประหลาดก็คือ บัดนี้เวลานี้ไคหยางกลับไม่

เกลยีดชงัเมิ่งตง นางเพยีงแต่อ่อนล้า อยากนทิราสกังบี ดทีี่สุดเมื่อตื่นขึ้น คง

พบว่าทุกอย่างเป็นเพยีงความฝัน

ทุกคนยงัคงรบราต่อสู้กนัครั้งใหญ่ แม้วรยุทธ์ของต้งหมงิสูงส่งเลศิล�้า 

ถวายการอารกัขาอย่างไร้กงัวล แต่เมื่อเผชญิหน้ากบัอาวุธลบัและหุ่นวหิคเหนิ

ที่ปรากฏไม่ขาดตอน กม็อืไม้พนักนัเป็นระวงิ ช่างล่อแหลมอนัตราย

โจวไหวเจิ้งและเหลยอวิ่นกงไม่มวีรยุทธ์ ทว่าโจวไหวเจิ้งจงรกัภกัดคีดิ

ปกป้องนาย ตดิตามฮ่องเต้กระชั้นชดิ ตะโกนด้วยน�้าเสยีงลนลาน

“ถวายการอารกัขา! ถวายการอารกัขา! โยกย้ายก�าลงัทหารมาเรว็!”

อกีฟากหนึ่ง เหลยอวิ่นกงเอาแขนขาแนบพื้น คลานไปคบืมา ทนัใดนั้น

กค็ลานไปถงึข้างเสาต้นใหญ่ เหน็เต๋อเมี่ยวก�าลงัคลานอยู่ตรงนั้นเช่นกนั สอง

คนสบตากนัอย่างแตกตื่นแวบหนึ่ง ต่างไม่พูดไม่จา

ตอนนี้เอง โต๊ะในมอืเหยากวงแหลกเละไปแล้ว จงึถูกโยนทิ้งอย่างไม่

ไยด ีได้แต่ซดัอาวุธลบัใส่หุ่นวหิคเหนิที่บนิว่อนกลางอากาศ เพยีงทว่าพวกมนั

หาใช่ร่างแห่งเลอืดเนื้อ เว้นเสยีแต่ว่าซดัสะบั้นข้อต่อซึ่งเป็นจุดส�าคญั มฉิะนั้น

กระทั่งถูกอาวุธลบัหลายชิ้น พวกมนักย็งัไม่สะท้านสะเทอืน

ขณะนี้ยงัพอตรงึสถานการณ์ได้สกัพกั แต่ผ่านไปไม่นาน เมื่อเหยากวง

ล้วงมอืไปที่บั้นเอวกร็้องอุทาน “แย่แล้ว! ใช้อาวุธลบัจนเกลี้ยงแล้ว!”

ยามปกตินางพกพาอาวุธลับเพียงสิบชิ้นก็พอรับมือกับศัตรู แต่บัดนี้

จ�านวนอาวุธลบัเลก็น้อยเพยีงเท่านี้แทบไร้ประโยชน์
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ตอนนี้เองไท่สุ้ยพลนักระโจนเข้ามาชนนางจนกระเดน็ออกไป หุ่นวหิค

เหนิตวัหนึ่งบนิแฉลบผ่านจุดที่เหยากวงยนืเมื่อสกัครู่แทบจะในเวลาเดยีวกนั

“ระวงัหน่อย! บนตวัพวกมนัมพีษิ” ไท่สุ้ยร้องเตอืนเหยากวงอย่างร้อน

ใจ ก้มหน้ามองหลังมือของตนที่โดนลูกดอกพิษ ผิวหนังม่วงเขียวเป็นปื้น 

เคราะห์ดทีี่พลงัฟ้ืนตวัของเขาน่าตื่นตะลงึ อกีทั้งกนิยาวเิศษหลากชนดิมาตั้งแต่

เลก็ ร้อยพษิไม่อาจกล�้ากราย

เขาไม่เกรงกลวัพษิ แต่มไิด้หมายความว่าผู้อื่นจะไม่เกรงกลวัพษิ

“มพีษิ?” เหยากวงฟังแล้วกใ็ห้ตระหนกตกใจ รบีตะเบง็เสยีง “ทุกคน

จงระวงั! ลูกดอกที่หุ่นสตัว์พวกนั้นยงิออกมาฉาบยาพษิ!”

พอทุกคนได้ฟัง แม้วุ่นวายสบัสน แต่ต่างกย็ิ่งระแวดระวงั

อกีทางหนึ่ง ไคหยางประคองกอดเมิ่งตง ประดุจทั้งโลกเหลอืเพยีงคน

ที่อยู่ในอ้อมแขนนางเท่านั้น

เมิ่งตงเพ่งสายตาจ้องไคหยาง กล่าวด้วยอารมณ์ลกึล�้า “ทกุสิ่งทกุอย่าง

ล้วนเป็นการจดัฉาก! ให้เจ้าเชื่อข้า พึ่งพาข้า ข้ากจ็ะมโีอกาส... ช่วยสร้างพลุไฟ

ให้เจ้า! และขอเพยีงเล่นลูกไม้ในพลุไฟท�าร้ายฮ่องเต้ ฮองเฮา และรชัทายาท 

เจ้ากบัหน่วยดาวพฆิาตกย็ากจะหลุดพ้นความข้องเกี่ยว! น่าเสยีดาย...”

เมิ่งตงยกมือขึ้นอย่างยากล�าบาก ทาบมือสั่นเทากับแก้มของไคหยาง 

“น่าเสยีดาย พนักะเกณฑ์หมื่นค�านวณ ข้ากด็ ีโต๋วหมูเ่ทยีนจนุกด็ ีมเีพยีงเรื่อง

เดยีวที่คาดการณ์ไม่ถงึ”

ไคหยางถามเสยีงสั่น “เรื่องใด”

“ขา้ถงึกบั... กระท�าเรื่องพนัธนาการตนเอง หลงรกัเจา้อย่างไม่อาจถอน

ตวั ข้าไม่คดิ... และไม่อาจตดัใจท�าร้ายเจ้า ได้แต่เปลี่ยนแปลงแผนการ แสร้ง

เผยแพร่ค�าสั่งของโต๋วหมู่เทยีนจุน หลอกใช้เต๋อเมี่ยว... ให้พาข้าเข้าวงั สงัหาร

ฮ่องเต้... ด้วยตนเอง!” เมิ่งตงเริ่มอ่อนแรง น�้าเสยีงขาดหายเป็นช่วงๆ

“เพราะเจ้า ข้าจนหนทางแก้แค้นให้ท่านปู่ ข้าได้แต่เพียง... ท�าความ

ปรารถนาก่อนตายของท่านปูใ่ห้ส�าเรจ็ ปลงพระชนม์ฮ่องเต้ที่ท่านปูค่ดิสงัหาร!”
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นอกประตูอู่ ขันทีชั้นผู้น้อยคนหนึ่งวิ่งหน้าตั้งเข้ามา ชูไม้ชูมืออย่าง

กระหดืกระหอบพลางตะโกนเสยีงดงัลั่น

“ถวายการอารกัขา! ถวายการคุ้มกนั! รบีไปต�าหนกัต้าชิ่งถวายการคุ้ม

กนั! มมีอืสงัหาร! รบีไปต�าหนกัต้าชิ่งถวายการอารกัขา!”

กองทหารองครกัษ์ต่างเร่งรุดไปต�าหนกัต้าชิ่ง

ทนัททีี่ทหารรกัษาการณ์ล่าถอย บรรดาขุนนางใหญ่ที่คดิถวายฎกีาต่าง

ฉวยโอกาสเข้าวงัตดิตามไป

โค่วจุ่นและคนอื่นๆ ต่างงุนงงด้วยสหีน้าตระหนก มทิราบว่าภายในวงั

เกดิเรื่องใดขึ้นกนัแน่

กองทหารองครกัษ์เคลื่อนพลเรว็รี่อย่างพร้อมเพรยีง ทิ้งระยะห่างจาก

บรรดาขุนนางใหญ่

เมิ่งตงไอโขลกไม่หยดุ กระอกัโลหติออกมาอกีค�าหนึ่ง ไคหยางน�้าตา

ไหลพรากอย่างปวดร้าวใจ

เมิ่งตงมองไปทางฮ่องเต้อย่างเลื่อนลอยแวบหนึ่ง บดันี้ต้งหมงิและทหาร

องครักษ์ยังคงต่อกรกับหุ่นวิหคเหิน แม้ตกเป็นรอง แต่ในชั่วขณะมิได้มี

อนัตรายถงึชวีติ

ตอนนี้เองได้ยนิเสยีงเหยากวงตะโกนก้อง “มพีษิ!”

เมิ่งตงมองสหีน้าเป็นกงัวลของไคหยาง ยิ้มบางก่อนกล่าว “วางใจเถอะ 

นั่นมใิช่พษิ เป็นเพยีงยาน�้าเปลี่ยนสชีนดิหนึ่ง สจีางอย่างรวดเรว็ หึๆ  ข้าหลอก

พวกเขาให้ตกใจ เดมิท.ี.. ข้าเตรยีมใช้ยาพษิ แต่ข้ารู้ว่าวนันี้เจ้าต้องมาร่วมงาน 

ข้า... ไม่อยากท�าร้ายเจ้า”

เมิ่งตงยิ้มมมุปากขณะมองไคหยาง “เมื่อครู.่.. ฮ่องเต้เสดจ็ผ่านข้างกาย

ข้าเพื่อทรงจุดพลุไฟ ข้า... เดมิทมีโีอกาสลงมอื แต่ข้าคดิว่า... รอฮ่องเต้จุดพลุ

ไฟเสรจ็สิ้น ชื่นชมพลไุฟคู่สวรรค์สร้าง... ที่พวกเราร่วมมอืกนัสร้างขึ้น เพราะ... 

ทนัททีี่ข้าลงมอื ไม่ว่าส�าเรจ็หรอืไม่ ล้วนไม่อาจมชีวีติรอดไปจากที่นี่”
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น�้าตาของไคหยางพรั่งพรูราวกบัน�้าพุ

เมิ่งตงพยายามล้วงต�าราลบัเล่มหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ กุมมอืไคหยาง

ทาบบนต�าราลบันั้น เอ่ยอย่างยากล�าบาก “ในนี้มศีาสตร์กลไกที่ท่านปูถ่่ายทอด

ให้ข้า ยงัม.ี.. บนัทกึความเข้าใจและข้อคดิของข้า ข้าตายได้... แต่ศาสตร์ความรู้

ที่บรรพชนถ่ายทอดไม่อาจสาบสูญ ข้า... มอบให้เจ้าแล้ว”

ไคหยางสะอกึสะอื้นยามเอ่ย “เมิ่งตง ไฉนท่านถงึได้โง่เขลาเช่นนี้... โง่

เขลาถงึเพยีงนี้...”

มุมปากเมิ่งตงยกยิ้มแล้วเอ่ย “หลายเรื่องนั้นมใิช่ว่าข้าอยากกระท�า แต่

ข้าไม่อาจไม่กระท�า อกีหลายเรื่องที่ข้าอยากกระท�า แต่กลบัมใิช่เป็นของข้า”

เขาค่อยๆ ยื่นมือขึ้นลูบไล้ใบหน้าไคหยางด้วยแววตาอบอุ่นอ่อนโยน 

ใบหน้าผดุรอยยิ้มละมนุราวกบัสายธารเหมอืนวนัวาน น�้าเสยีงยิ่งอ่อนล้า “รูจ้กั

เจ้า เป็นความสุขที่สุด... ในชวีติข้า...”

ยงัไม่ทนัสิ้นเสยีง มอืของเมิ่งตงกร็่วงผลอ็ยลงอย่างสิ้นเรี่ยวแรง เสยี

ชวีติฉบัพลนั

ไคหยางกุมมือของเมิ่งตงขึ้นลูบไล้ใบหน้าตนเอง จุมพิตมือของเขา 

น�้าตาไหลพราก ในที่สุดกอ็ดกลั้นไม่อยู่ ร�่าไห้ขานชื่อเขาออกมาอย่างใจสลาย

“เมิ่งตง!”

ภายในวงัหลวงยงัคงรบพุ่งกนัอย่างดเุดอืด

ต้งหมงิต่อสู้กบัหุ่นวหิคเหนิที่จู่โจมฮ่องเต้ หลวิเอ๋อร์ และรชัทายาท

หลวิเอ๋อร์ลอบใช้วรยุทธ์คุ้มกนัฮ่องเต้กบัรชัทายาท หลบซ้ายเบี่ยงขวา

เพื่อหลบหลกีหุ่นวหิคเหนิที่โจมตไีด้อย่างยอดเยี่ยมเลศิล�้า

ต้งหมิงทางหนึ่งต่อสู้ อีกทางก็สังเกตเห็น จึงลอบมองหลิวเอ๋อร์เป็น

ระยะ

ตอนนี้เอง กองทหารองครกัษ์กลุ่มใหญ่เร่งรดุมาถงึบรเิวณใกล้ๆ ฮ่องเต้ 

หลวิเอ๋อร์ และรชัทายาท แถวหนึ่งคุกเข่าตั้งโล่ขึ้น ทหารอกีแถววางโล่ต่อบน
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โลข่องทหารแถวแรก ด้านบนสุดพาดโล่แบบเฉยีงท�ามมุเพื่อป้องกนัศรีษะของ

พลโล่

ทหารองครกัษ์ต่อโล่ตั้งค่าย ก่อเป็นเกราะป้องกนัรอบทศิ ไม่เพยีงคุ้ม

กนัฮ่องเต้ หลวิเอ๋อร์ และรชัทายาท ยงับบีประชดิขึ้นหน้าทลีะก้าว

แม้หุน่วหิคเหนิจะกะทดัรดัคล่องแคล่ว แต่เทยีบกบัการบบีกระชั้นของ

ก�าลงัที่ตรงไปตรงมาประเภทนี้ กเ็ผยให้เหน็จุดอ่อนทนัที

หุ่นวิหคเหินหลายตัวเสียหายเพราะบินกระแทกกับโล่ ทุกคนต่างก็ 

โล่งใจ

ศึกใหญ่เพิ่งซาลง ทุกคนต่างหยุดมือ สภาพภายในพระราชวังน่า

อเนจอนาถ

ไท่สุ้ยยกแขนเสื้อขึ้นปาดคราบโลหิตและเหงื่อบนใบหน้า ก่อนจะนั่ง

อย่างหมดแรงกบัพื้น

หุ่นวิหคเหินเหล่านี้รับมือได้ยากอย่างแท้จริง ไท่สุ้ยขอรบราด้วยหอก

ดาบอาวธุจรงิกบับรุษุอาชาไนยสกักลุม่ยงัดเีสยีกว่า ที่เขากงัวลที่สดุกค็อืเหยา-

กวงจะถูกพษิเพราะความวู่วาม จงึคอยปกป้องอยู่ข้างกายนางตลอดเวลา

ทุกคนหันกลับไปมองสถานที่เกิดเหตุ กองทหารองครักษ์ลดโล่ลง  

เจินจงฮ่องเต้เพิ่งปรากฏพระองค์ เต๋อเมี่ยวก็รีบวิ่งเข้ามาเบื้องหน้าพระพักตร์ 

คุกเข่าร้องขอให้ละเว้นโทษ

“เต๋อเมี่ยวพลาดพลั้งมิได้ตรวจสอบ เป็นเหตุให้ทุรชนแทรกซึมปะปน 

เป็นอนัตรายต่อฝ่าบาท ขอฝ่าบาททรงลงทณัฑ์เพคะ”

เจนิจงฮ่องเต้ทรงสะบดัชายแขนฉลองพระองค์เสดจ็ออกมา ตรสัอย่าง

เดอืดดาล “ฮ!ึ เราดต่ีอเจ้าไม่น้อย เจ้ากลบัแฝงเจตนาร้าย คดิลอบสงัหารเรา!”

เต๋อเมี่ยวรบีหมอบกรานขอพระราชทานอภยัโทษ “ความจงรกัภกัดขีอง

เต๋อเมี่ยวต่อฝ่าบาทฟ้าดนิเป็นประจกัษ์พยาน! สถานการณ์ล่อแหลมอนัตราย

ครั้งนี้ เต๋อเมี่ยวมไิด้คาดคดิอย่างแท้จรงิเพคะ”

ไท่สุ้ยที่ได้ยินยิ้มหยันก่อนเอ่ย “เจ้ามิใช่เทพเซียนเดินดินหรอกหรือ 
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เทพพยากรณ์ท�านายอนาคตห้าร้อยปีล่วงรู้อดีตห้าร้อยปี เหตุใดคราวนี้ไม่

แม่นย�าเล่า”

เต๋อเมี่ยวหายใจตดิขดั รบีลนลานโต้แย้ง “ฝ่าบาท นกัพรตต�่าต้อยไม่

คาดคดิว่าจะมคีนชั่วปะปนในบรรดาลูกศษิย์ จงึมไิด้เสี่ยงทาย ย่อมไร้หนทาง

ล่วงรู้เพคะ ฝ่าบาท เต๋อเมี่ยวเคยเทศนาธรรมแก่ฝ่าบาทหลายต่อหลายครั้ง 

หากมีเจตนาคิดร้ายแม้สักส่วนเสี้ยว โอกาสที่แล้วมามีนับจ�านวนไม่ถ้วน ไย

ต้องเสี่ยงอนัตรายครั้งใหญ่เยี่ยงนี้ ทอดพระเนตรสเิพคะ...”

เต๋อเมี่ยวฉวยโอกาสกราบทลูเพิ่มเตมิ ชี้ไปที่บาดแผลบนหวัไหล่ตนเอง 

“เต๋อเมี่ยวเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด ขอฝ่าบาททรงตรวจสอบให้กระจ่างด้วย

เพคะ”

เจนิจงฮ่องเต้ทรงเหน็ว่าเต๋อเมี่ยวกบ็าดเจบ็ อาการกริ้วจงึคลายลง แต่

ยังกึ่งเชื่อกึ่งสงสัย “เรื่องราวละเอียดเป็นอย่างไร ไม่ต้องให้เจ้าปฏิเสธในค�า

เดียว เราเองก็ไม่อาจตัดสินในวาจาเดียว! เรื่องนี้เราจะก�าชับให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอยีด เจ้าลุกขึ้นก่อนเถดิ”

“ขอบพระทัยเพคะ” เต๋อเมี่ยวโล่งใจไปเปลาะหนึ่ง ท่ามกลางการ

ประคองของลูกศษิย์ นางกุมหวัไหล่ที่บาดเจบ็ก่อนค่อยๆ ลุกขึ้น

ตอนนี้เองเสยีงของไคหยางกด็งัก้องขึ้นกะทนัหนั “เต๋อเมี่ยวเป็นผู้สมรู้

ร่วมคดิกบัมอืสงัหารอย่างแท้จรงิ!”

องครกัษ์ทุกนายต่างตงึเครยีด กรูล้อมเต๋อเมี่ยว ต้งหมงิเข้าขวางหน้า

ฮ่องเต้เพื่อถวายการคุ้มกนั

ที่ไม่ไกลนกั ไคหยางวางเมิ่งตงที่อยูใ่นอ้อมแขนลงอย่างแผ่วเบา ใบหน้า

ปรากฏคราบน�้าตา สหีน้าเศร้าโศก นางลกุขึ้นเดนิหลายก้าว ถวายบงัคมเจนิจง 

ฮ่องเต้

“ทูลฝ่าบาท ก่อนเมิ่งตงมือสังหารจะเสียชีวิต ได้สารภาพความจริง 

ออกมาจนสิ้น กล่าวว่าเขาเป็นหลานของขุนนางต้องโทษเหยี่ยนเจิ้ง พร้อมกบั

เล่าว่าเต๋อเมี่ยวและท่านปู่เหยี่ยนเจิ้งของเขาล้วนเป็นลูกสมุนของบุคคลที่มีชื่อ
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ว่า ‘โต๋วหมู่เทียนจุน’ เขาลักลอบเข้าวังหลวงได้เพราะความช่วยเหลือของ 

เต๋อเมี่ยวเพคะ”

เต๋อเมี่ยวตกตะลงึ รบีอธบิาย “เจา้... เจ้าเอย่วาจาเหลวไหล! ดลูกัษณะ

ท่าทางเจ้ารูจ้กัมกัคุน้กบัมอืสงัหารผู้นั้น เพื่อขจดัมลทนิของตนเอง คดิใส่ความ

ป้ายสีนักพรตต�่าต้อยหรือ นักพรตต�่าต้อยได้รับการชี้ทางสว่างจากทวยเทพ 

มุ่งมั่นบ�าเพญ็ตบะ จติใจแสวงหาความดงีามเพื่อบรรลุมหาสทัธรรม ไหนเลย

กระท�าเรื่องต�่าช้าเช่นนั้น กล่าวอกีนยัหนึ่ง หากนกัพรตต�่าต้อยมเีจตนาในทาง

ร้ายจรงิ บดันี้ถวายการรบัใช้เฉพาะพระพกัตร์ ด้วยพระกรุณาแผ่ไพศาล ไย

ต้องเสี่ยงกระท�าความผดิมหนัต์ สมคบคดิกบัมอืสงัหารท�าร้ายฝ่าบาทเล่า หาก

นกัพรตต�่าต้อยสวามภิกัดิ์ต่อผู้อื่น มผีลดใีดให้เอ่ยถงึ”

นางคุกเข่าลงอกีครั้ง วจวีาจาสตัย์ซื่อจรงิใจ “ขอฝ่าบาททรงตรวจสอบ

ให้กระจ่าง นกัพรตต�่าต้อยถูกปรกัปร�าเพคะ”

เมื่อได้ยินเจินจงฮ่องเต้ก็ทรงลังเล ด้วยพระทัยเดิมนั้นมิใคร่เชื่อว่า 

เต๋อเมี่ยวเป็นผูส้มรู้ร่วมคดิกบัมอืสงัหาร เหตุผลง่ายดายนกั คลา้ยที่เตอ๋เมี่ยว 

กล่าวเอง นางมเีหตุผลใดต้องสวามภิกัดิ์ต่อผู้อื่น

ผู้อื่นมอบให้นางมากไปกว่านี้ จะเทยีบกบัที่พระองค์ทรงมอบได้หรอื

แทนที่จะกล่าวว่าทรงเชื่อเต๋อเมี่ยว มสิูก้ล่าวว่าทรงเชื่อในพระราชอ�านาจ

แห่งฮ่องเต้ ทรงเชื่อในพลานุภาพแห่งโอรสสวรรค์

อกีทางหนึ่งกบ็งัเกดิจากสนัดานแห่งมนุษย์ ไม่ใคร่ยนิยอมเชื่อว่าผู้อื่น

คดิคดทรยศตนเอง

แน่นอนว่ากษตัรย์ิราชนันั้นมกัหวาดระแวง ไม่แน่ว่าผ่านพ้นไปสกัระยะ

หนึ่ง เมื่อขบคดิถงึเรื่องในวนันี้อกีครั้ง เจนิจงฮ่องเต้อาจเปลี่ยนพระทยั แต่นั่น

เป็นเรื่องในภายภาคหน้า

อย่างน้อยในตอนนี้เต๋อเมี่ยวก็ช่วงชิงโอกาสรอดให้ตนไว้ได้ นางเองก็

ตดัสนิใจแล้ว ขอเพยีงผ่านด่านในวนันี้ไปได้ นางจะออกจากวงัหลวงทนัที

ผ่านเรื่องราวครานี้ นางเองก็กระจ่างแก่ใจแล้ว ต่อให้ไม่บังเกิดความ
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ผดิพลาด ปลงพระชนม์ฮ่องเต้ได้ แต่นางจะมจีุดจบดอีนัใดกนั

มิผิดที่โต๋วหมู่เทียนจุนลี้ลับยิ่งใหญ่ แต่นางเชื่อว่าขอเพียงตนเร้นแซ่

แฝงนามหนไีกลไปเมอืงอื่น ด้วยความทะเยอทะยานของโต๋วหมูเ่ทยีนจนุ เป็น

ไปไม่ได้ว่าจะจากไปไกลเพื่อเสาะหานาง

“เจ้า...” เจนิจงฮ่องเต้ทรงลงัเลครูห่นึ่ง ทอดพระเนตรหลวิเอ๋อร์ที่อยูข้่าง

พระวรกายและมีสีหน้าท่าทางอ่อนล้า ทรงคิดว่าไม่ควรรีบร้อนในตอนนี้ รอ

ตรวจสอบให้กระจ่างในภายภาคหน้ากไ็ม่สาย

เสยีงแขง็กร้าวพลนัดงัแว่วมาจากภายนอกต�าหนกั

“เหลวไหลทั้งเพ!”

สี่ค�าแหวกอากาศเข้ามา สะท้อนก้องไปทั่วต�าหนัก ทุกคนได้ยินต่าง

สบตากนั

เห็นเปาเจิ่งและจั่นเจาเร่งรุดมาถึง สภาพทั้งสองคนดูอ่อนล้าจากการ

เดนิทาง บนหลงัจั่นเจายงัสะพายห่อสมัภาระ เด่นชดัว่ารบีเร่งกลบัมาจากที่ไกล

ทันทีที่ไท่สุ้ยเห็นทั้งสองคนก็ยิ้มมุมปาก อดโพล่งออกไปมิได้ “เปา 

หน้าด�า!”

เหยากวงถามอย่างแปลกใจ “เขามาได้อย่างไร”

เปาเจิ่งเข้ามาในต�าหนกั สะบดัชุดคลุมคุกเข่าถวายบงัคม “กระหม่อม

เปาเจิ่ง ตุลาการส�านกัศาลต้าหลี่ ถวายบงัคมพ่ะย่ะค่ะ”

พระสุรเสยีงราบเรยีบละมุน “ลุกขึ้นเถอะ”

เปาเจิ่งลุกขึ้น “กระหม่อมมเีรื่องกราบทูลพ่ะย่ะค่ะ”

“ว่ามา!” เจินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรสีหน้าท่าทางเอาจริงเอาจังของ 

เปาเจิ่งกส็งบพระทยั ทรงอยากฟังว่าเขาจะกราบทูลสิ่งใด

เปาเจิ่งมองไปทางจั่นเจาที่อยู่ข้างตวั จั่นเจาพยกัหน้า ปลดห่อสมัภาระ

จากแผ่นหลงั สองมอืประคองไว้ เปาเจิ่งเดนิขึ้นหน้าแก้ปมเปิดออก ด้านใน

เป็นบนัทกึคดปีึกหนา

“ที่กระหม่อมจะกราบทูลกค็อืคดสีงัหารขุนนางตรวจการพ่ะย่ะค่ะ”
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ไท่สุย้ฟังจบแล้วให้ตื่นตะลงึ เจนิจงฮ่องเต้ทรงได้ฟังแล้วกอ็อกจะแปลก

พระทยั

“ยกคดเีก่าขึ้นมาใหม่ด้วยเหตุใดกนั”

เปาเจิ่งทูลด้วยน�้าเสยีงเข้มงวดจรงิจงั “ฝ่าบาท คดขีุนนางตรวจการเจิ้ง 

หลักฐานหลายอย่างชี้ไปที่เต๋อเมี่ยว ขณะที่สามหน่วยงานร่วมไต่สวน เซวีย- 

เหลยีงกลบัรบัผดิทกุข้อหา ต่อมากต็ายอย่างพสิดาร กระหม่อมคดิว่ามเีงื่อนง�า

อย่างใหญ่หลวง จงึเดนิทางไปไท่อนัหนึ่งเที่ยวเพื่อสบืคดทีางลบัพ่ะย่ะค่ะ”

เอ่ยถงึตรงนี้เปาเจิ่งกม็องเต๋อเมี่ยวแล้วเอ่ย “แม้เจ้ากระท�าการรอบคอบ

ระมดัระวงั แต่หลงัออกจากไท่อนั กไ็ม่มคีวามสามารถปิดบงัแผ่นฟ้าด้วยมอื

เดียวเหมือนอยู่ในไท่อัน เดิมทีข้าคิดว่าไปคราวนี้ต้องลงแรงสิ้นเปลืองก�าลัง 

กลบัมคิาดว่าทนัททีี่สอบถามกเ็ป็นเรื่องกรรมชั่วที่เจ้าก่อไว้ทุกแห่งหน!”

เปาเจิ่งคบืประชดิบบีคั้นเต๋อเมี่ยวทลีะก้าว ต�าหนอิย่างโมโห “สิ่งที่เจ้า

เรยีกว่าช่วยรกัษาคน กเ็ป็นเพยีงใช้ยาแปลกประหลาด บรรเทาอาการเจบ็ปวด

ของคนป่วยเพยีงชั่วครั้งชั่วคราว หน่วงเหนี่ยวเวลาในการรกัษาช่วยชวีติพวก

เขา ถึงขั้นท�าร้ายหลายคนที่เดิมทีไม่ถึงขั้นเสียชีวิต เพราะรักษาช้าไปจนต้อง 

ตายอย่างทกุข์ทรมาน! เจ้ายงัมหีน้าเอ่ยว่าเพื่อมหาสทัธรรมไม่กระท�าเรื่องต�่าช้า

หรอื จติใจเหี้ยมโหดอ�ามหติเช่นนี้ เหน็ชวีติคนเป็นผกัปลา ท�าให้โลกมนุษย์

เป็นนรกโลกนัตร์! มหีน้าเอ่ยว่าตนแสวงหาความดงีามอย่างนั้นร”ึ

เต๋อเมี่ยวตะลงึพรงึเพรดิ สองตาเบกิโพลงขณะจ้องเปาเจิ่ง “เจ้า! เจ้า

เอ่ยเหลวไหล! ปรกัปร�าใส่ความข้า!”

เปาเจิ่งเดอืดดาล “บนัทกึค�าสารภาพล้วนอยู่ที่นี่ เจ้ายงักล้าโต้แย้ง! ข้า

ยงัน�าพยานหลายคนเข้าเมอืงหลวง บดันี้รออยู่นอกประตูพระราชวงั”

เต๋อเมี่ยวสะท้านวูบ เอ่ยอนัใดไม่ออกไปชั่วขณะ

เปาเจิ่งเอ่ยด้วยน�้าเสียงเยาะหยัน “ลั่วตงซานคู่ชู้ชื่นของเจ้ายอมตาย 

เพื่อเจ้า ลูกสมุนของเขากระจัดพลัดไปเป็นโจรสวะ ถูกทางการจับกุมขณะ 

ก่อคด ีสารภาพความจรงิเรื่องเจ้าสมคบคดิกบัลั่วตงซานสงัหารท�าร้ายขุนนาง
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ตรวจการเจิ้งออกมาจนสิ้น คนเหล่านี้ถกูทางอ�าเภอไท่อนัควบคุมตวั และก�าลงั

เดนิทางเข้าเมอืงหลวง!”

เต๋อเมี่ยวถอยกรูดหลายก้าวด้วยความตกใจ

เจนิจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรเต๋อเมี่ยวอย่างเยน็ชาก่อนรบัสั่ง “เจ้าหน้าที่! 

จบักุมนาง!”

ทหารองครกัษ์กรูกนัขึ้นหน้า คดิจบักุมเต๋อเมี่ยว

แต่ตอนนี้เองใบหน้านางพลนับดิเบี้ยวดรุ้าย ล้วงเข้าไปในทรวงอก หยบิ

กล่องเลก็ใบหนึ่งออกมา

หลิ่วสุยเฟิงที่ยนืไม่ห่างพระวรกายเหน็ความเคลื่อนไหวกไ็ด้แต่ร้องลั่น 

“ฝ่าบาทระวงั!”

หลิ่วสุยเฟิงกระโจนขวางเบื้องหน้า ป้องกนัฮ่องเต้ไว้ได้ทนัท่วงที

เต๋อเมี่ยวกระตุ้นกลไกในกล่อง เข็มเล็กบางกว่าขนวัวพลันยิงออกมา

ห่าใหญ่ สิ่งนี้คอื ‘เขม็พริุณกระหน�่าดอกหล’ี ที่โต๋วหมู่เทยีนจุนมอบให้นางไว้

ก่อนหน้านี้

‘ยงิออกเหน็โลหติ วกกลางหาวอปัมงคล ฉบัไวเรว็รี่ ราชนัแห่งอาวธุลบั’

อาวุธลับลือชื่อในยุทธภพเช่นนี้ ไหนเลยหน่วยดาวพิฆาตจะไม่รู้จัก 

ความจรงิแล้วหน่วยดาวพฆิาตไม่เพยีงรู้จกั ในคลงัลบัยงัมอีาวุธจรงิ กระทั่ง

วธิสีร้างยงัมบีนัทกึไว้

ทันทีที่เต๋อเมี่ยวล้วงมันออกมา รูม่านตาของหลิ่วสุยเฟิงก็หดเล็กลง 

แทบจะก่อนเต๋อเมี่ยวกระตุ้นกลไก เขากส็ูดหายใจเข้าลกึ ส�าแดงพลงัค�าราม

วเิศษ

เสยีงประดุจพยคัฆ์กู่ร้อง ตามตดิด้วยคลื่นเสยีงขนาดมหมึา

คลื่นเสียงแผ่ขยาย เข็มพิษลอยหวือกลับไป ทว่าเข็มพิรุณกระหน�่า 

ดอกหลีซัดออกเป็นวงโค้งราวกับหน้าพัด ครอบคลุมบริเวณกว้าง แม้พลัง

ค�ารามวิเศษของหลิ่วสุยเฟิงแข็งแกร่ง แต่ดีดสะท้อนเข็มพิษที่อยู่ตรงหน้าจน

สะเทือนย้อนกลับไปเท่านั้น เข็มพิษที่อยู ่บริเวณขอบนอกกลับซัดพุ่งใส่
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รชัทายาทหลายเล่ม

ไท่สุย้ยนืข้างรชัทายาทพอด ีเหน็เช่นนั้นกไ็ม่ทนัคดิมาก ฝีเท้าเรว็เอาตวั

บงัหน้ากอดรชัทายาทไว้ในอ้อมอก ใช้แผ่นหลงัรบัเขม็พษิ

ฉกึๆ... เขม็พษิทะลุเนื้อ หลายเล่มยงัปักอยู่บนร่าง

ส่วนอกีทางหนึ่ง หลิ่วสยุเฟิงส�าแดงพลงัค�ารามวเิศษดดีสะท้อนเขม็พษิ

กลบัไป เต๋อเมี่ยวไม่ทนัตั้งตวั ถูกเขม็พษิปักใส่ร่างหลายเล่ม

เขม็พริุณกระหน�่าดอกหลมีพีษิร้ายแรงถงึเพยีงใด นางไหนเลยจะไม่รู้ 

ตกตะลึงใหญ่โตในบัดดล ไม่ทันคิดมากในชั่วขณะนั้น ด้วยความลนลาน

ร้อนรนจงึหมุนตวัคดิหลบหนี

เล่าลอืในยุทธภพว่าบนเขม็พริุณกระหน�่าดอกหลฉีาบพษิร้ายแรง ทั้งดี

นกยูงและเหน็โลหติปิดล�าคอ228 ไร้ยารกัษา

แม้เต๋อเมี่ยวเชี่ยวชาญเพยีงศาสตร์ลวงตา แต่ขณะส�าแดงศาสตร์ลวงตา 

ก็จ�าต้องใช้ยาหลากหลายชนิด ซึ่งหมายความว่านางเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการ

ใช้ยาผู้หนึ่ง

ยิ่งกว่านั้น เขม็พริณุกระหน�่าดอกหลอียูใ่นมอืนางมาเนิ่นนาน มากน้อย

นางล้วนศกึษาวเิคราะห์มาบ้าง

แม้ดนีกยูงมพีษิ แต่นางกม็ั่นใจว่าแก้พษิได้ ขอเพยีงให้นางกลบัห้องพกั

ตนเอง นางมั่นใจว่าสามารถใช้ยาที่มสีะกดอาการพษิไว้ได้ชั่วคราว

แต่ว่าบดันี้เวลานี้นางจะหลบหนไีปได้หรอื

นางเพิ่งหมุนตวั กองทหารองครกัษ์กด็าหน้าเข้ามา

ครั้นเห็นว่าจะจับกุมนางได้แล้ว รอบตัวเต๋อเมี่ยวพลันผุดหมอกควัน

อวลตลบ ทั้งร่างมลายหายไปไม่เหน็เงา

“นี่คอื...” เจนิจงฮ่องเต้แปลกพระทยั ทรงพระด�าเนนิถอยหลงัไปหลาย

228 ‘เหน็โลหติปิดล�าคอ’ หรอืต้นน่องยางขาว ผลสุกมสีมี่วงด�าเข้ม รสขม มพีษิ ยางไม้ 

กม็พีษิ
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ก้าว กองทหารองครกัษ์รบีตั้งโล่ป้องกนั

ทกุคนต่างสอดส่องมองหาสี่ทศิรอบด้านอย่างตื่นตะลงึ องครกัษ์ผูห้นึ่ง

พลนัชี้ไปที่จตัุรสันอกต�าหนกัพร้อมกบัตะโกน “นางปีศาจอยู่ตรงนั้น!”

ทุกคนหนัหน้าไปมอง เต๋อเมี่ยวก�าลงัวิ่งอย่างแตกตื่นลนลานบนจตัุรสั 

มีคนไล่ตามไปทันที แต่ต้งหมิงกับหลิ่วสุยเฟิงยืนคุ้มกันเบื้องหน้าฮ่องเต้ไม่

ขยบัเขยื้อน

ไทสุ่ย้ปล่อยตวัรชัทายาท ถามเสยีงร้อนใจ “รชัทายาทไม่เป็นไรกระมงั”

รชัทายาทตอบอย่างตื้นตนั “ข้าไม่เป็นไร ท่าน...ท่านเป็นอย่างไรบ้าง”

เหยากวงเร่งมาข้างตวัไท่สุ้ยพลางอุทาน “แย่แล้ว เจ้าถูกเขม็พษิ!”

ไท่สุ้ยฉีกยิ้ม กล่าวกับรัชทายาทและเหยากวง “ข้าไม่เป็นไร เข็มพิษ 

เลก็จ้อย ท�าร้ายข้าไม่ได้!”

เขาหันไปมองเห็นเงาร่างเต๋อเมี่ยววูบไหวประหลาดปรากฏที่ชายขอบ

จตัรุสั กอ็ดแค่นเสยีงเฮอะเยน็ชามไิด้ “กแ็ค่ศาสตร์ลวงตา มอีนัใดมหศัจรรย์!” 

พูดพลางชกัเท้าไล่ตามออกจากต�าหนกัไป

“ข้าไปกบัเจ้า!” เหยากวงร้องขึ้น แล้วตามตดิไปอย่างกระชั้น

บนทางเสดจ็เต๋อเมี่ยววิ่งหนไีปเบื้องหน้าอย่างรบีร้อน ที่เผชญิหน้าเป็น

โค่วจุ่นและบรรดาขุนนางมากมายที่วิ่งเหยาะๆ พลางกระหดืกระหอบเข้ามา

นางกลอกตาไปมาขณะวิ่งขึ้นไปเผชิญหน้าแล้วเอ่ย “ขุนนางทุกท่าน 

รบีคุ้มกนั รบีคุ้มกนั!”

โค่วจุน่และคนอื่นๆ ต่างเพ่งมองไปอย่างตื่นตระหนก ผูท้ี่วิ่งเข้าหาพวก

เขาอย่างรบีร้อนเป็นเจนิจงฮ่องเต้ “ฝ่าบาท! ไฉนทรงลนลานแตกตื่นเพยีงนี้”

เจนิจงฮ่องเต้ทรงกุมหวัไหล่ที่ได้รบับาดเจบ็ ทรงวิ่งพลางตะโกน “มอื

สงัหาร! มอืสงัหารฆ่าเต๋อเมี่ยวกบัลูกศษิย์ ทั้งยงัคดิสงัหารเรา ขุนนางทุกท่าน

รบีคุ้มกนั!”

โค่วจุ่นและขุนนางอื่นๆ ต่างตะลงึงนั “อนัใดนะ!”
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ตอนนี้เองที่ไท่สุ้ยกบัเหยากวงวิ่งมาถงึ

เจนิจงฮ่องเต้ทรงชี้ไปที่ไท่สุ้ยกบัเหยากวง “พวกเขาคอืมอืสงัหาร!”

โค่วจุ่นและบรรดาขุนนางมองไปที่ไท่สุ้ยและเหยากวง ในสายตาของ

พวกเขา ทั้งคู่เป็นมือสังหารสวมชุดด�าถือดาบไล่ตามมาด้วยท่าทางดุดันโหด

เหี้ยม

โค่วจุ่นเบกิสองตาโพลง พลางตะคอกเสยีงดงั “ฝ่าบาทรบีเสดจ็! แม้

กระหม่อมต้องตายกจ็ะขดัขวางมนัไว้!” พูดพลางอ้าสองแขนออกกว้าง ก่อน

กระโจนเข้าใส่มอืสงัหารชุดด�า

บรรดาขนุนางใหญ่ต่างกระโจนไปเบื้องหน้าพร้อมกบัตะโกน “ถวายการ

อารกัขาฝ่าบาท!”

ไท่สุ้ยกับเหยากวงเห็นบรรดาขุนนางอย่างโค่วจุ่นกระโจนเข้าหาอย่าง 

บ้าคลั่ง กอ็ดยนืนิ่งอย่างมนึงงมไิด้

“ขุนนางเหล่านี้เป็นอะไรไปแล้ว” ไท่สุ้ยถามอย่างแปลกใจ

“สหีน้าพวกเขาผดิปกตนิกั” เหยากวงท�าหน้าฉงน

ไท่สุ้ยพลนักระจ่างแจ้ง “แย่แล้ว! พวกเขาตกอยู่ในห้วงลวงตา!”

บัดนี้เหล่าขุนนางใหญ่ต่างกระโจนมาถึงตัวไท่สุ้ย ออกหมัดชก ใช้ขา

เตะถบี

ไท่สุ้ยถูกขดัขา ทั้งมกิล้าท�าร้ายขุนนางใหญ่บาดเจบ็ ได้แต่ต้านรบัการ

ต่อยตี

เหยากวงแฉลบหลบพลางร้องอย่างตกใจ “ไท่สุ้ย รีบคลายศาสตร์

ลวงตาพวกเขา!”

ไท่สุย้ถูกต่อยตพีลางร้องบอก “เจ้าต้องลากพวกเขาออกไป ให้มอืข้าได้

ว่างก่อนส!ิ”

เต๋อเมี่ยววิ่งไปไกลอย่างเร่งร้อน แล้วหนักลบัไปมองพวกเขาแวบหนึ่ง

ด้วยรอยยิ้มเยน็เยาะหยนั ก่อนแฝงตวัเข้าสู่ความมดืมดิ
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ภายในต�าหนักต้าชิ่งมีสภาพน่าอเนจอนาถ ทหารองครักษ์ล�าเลียง

ซากศพของสหายผู้พลีชีพไปยังด้านนอก เหลยอวิ่นกงสั่งการบรรดานาง

ข้าหลวงและขนัทปัีดกวาดท�าความสะอาด เคลื่อนย้ายวตัถชุิ้นส่วนแตกหกัของ

หุ่นสตัว์กลไกออกไป

ไคหยางเฝ้าอยู่ข้างร่างของเมิ่งตงอย่างเลื่อนลอย สองทหารองครักษ์

เฉยีดผ่านข้างตวันาง เหน็ไคหยางในสภาพนี้ต่างกส่็ายหน้า ก่อนไปหามล�าเลยีง

ศพผู้อื่นก่อน

ต้งหมิงและหลิ่วสุยเฟิงยืนอยู่อีกฟาก หลิ่วสุยเฟิงกวาดตามองสภาพ

อลหม่าน ต้งหมิงกลับจดจ้องฮ่องเต้กับฮองเฮาที่ทรงสนทนากันเสียงเบาอยู่

ไกลๆ ด้วยสายตาเยน็เยยีบ รชัทายาทเองกย็นือยู่ข้างพระวรกายฮ่องเต้

บนจตัุรสั ขนัทชีั้นผู้น้อยหลายคนคดิย้ายพลุไฟที่จดัตั้งตรงนั้นออกไป

ไคหยางซึ่งกอดศพของเมิ่งตงมองไปเบื้องหน้าอย่างใจลอย เมื่อประสบ

กบัเหตกุารณ์นี้กไ็ด้สตกิลบัมาฉบัพลนั นางวางเมิ่งตงลงอย่างแผ่วเบาก่อนเดนิ

ไปทางฮ่องเต้กบัฮองเฮา

ฮ่องเต้ตรสัสุรเสยีงเบากบัฮองเฮาและรชัทายาท ทอดพระเนตรไคหยาง

ซึ่งเดินน�้าตานองหน้าเข้ามาก็อดชะงักมิได้ ทั้งฮองเฮาและรัชทายาทต่างมอง

นางพร้อมกนั

“ฝ่าบาท หม่อมฉัน... ขอพระราชทานพระราชานุญาตจุดชนวนพลุไฟ

เพคะ”

เจนิจงฮ่องเต้ทรงตกตะลงึก่อนตรสัถาม “อนัใดนะ!”

น�้าตาสองสายค่อยๆ ไหลพรากผ่านพวงแก้มของไคหยาง นางสะอื้น

ก่อนเอ่ยซ�้าอกีครั้ง “หม่อมฉนัขอพระราชทานพระราชานุญาตจุดชนวนพลุไฟ

เพคะ”

รัชทายาทเอ่ยอย่างไม่เข้าใจ “เมื่อครู่ผู้บังคับการต้งหมิงกล่าวแล้วว่า 

พลุไฟนั่นมกีลไกท�าร้ายคนได้”

ไคหยางยืนกราน “ไม่! เมิ่งตงบอกว่านั่นเป็นเพียงพลุไฟ หม่อมฉัน 
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เชื่อเขาเพคะ”

เจินจงฮ่องเต้ขมวดพระขนง ทรงคิดตวาด แต่ถูกหลิวเอ๋อร์ที่อยู่ด้าน

ข้างรั้งไว้ จงึทรงเงยีบ

หลวิเอ๋อร์มองไคหยางอย่างเหน็ใจ พยกัหน้าพร้อมกบัเอ่ย “เจ้าไปเถอะ”

ไคหยางมองหลิวเอ๋อร์อย่างซาบซึ้ง ถวายบังคมพลางกล่าวอย่างแผ่ว

เบา “ขอบพระทยัเหนยีงเหนยีงที่ประทานอนุญาตเพคะ!”

นางหมนุตวัเดนิกลบัมายงัร่างของเมิ่งตง ก้มหน้าลงกระซบิข้างหเูมิ่งตง

เพื่อบอกบางอย่าง

เจนิจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรหลวิเอ๋อร์อย่างไม่เข้าพระทยั หลวิเอ๋อร์มอง

ด้านหลงัของไคหยางพร้อมกบัเอ่ยเสยีงเบา “ค�าว่า ‘รกั’ เป็นทุกข์ที่สุด”

ไคหยางก�าลังยกร่างเมิ่งตง ทว่าอ่อนด้อยด้านพละก�าลัง หลิ่วสุยเฟิง

เหน็แล้วได้แต่ส่ายหน้าทอดถอนใจ เดนิเข้าไปช่วยนางอุม้ร่างเมิ่งตงขึ้นมา แล้ว

เดนิออกไปนอกต�าหนกัพร้อมกนั

ตอนนี้เองเจนิจงฮ่องเต้ทรงดงึมอืของหลวิเอ๋อร์ “ไป พวกเรากไ็ปดูด้วย”

หลวิเอ๋อร์มองทางฮ่องเต้ก่อนพยกัหน้าแผ่วเบา รชัทายาทกร็บีตดิตาม

ไม่มีผู้ใดสังเกตว่าบัดนี้ที่ปลายรองพระบาทของเจินจงฮ่องเต้มีเข็มเล็ก

ละเอียดราวกับขนวัวปักอยู่ตั้งแต่เมื่อใด เข็มนั้นโผล่พ้นจากรองพระบาทมา

เพยีงส่วนเดยีว เด่นชดัว่าตวัเขม็ปักเข้าไปในเนื้อแล้ว

ทันทีที่ฮ่องเต้เสด็จออกจากต�าหนัก ทหารองครักษ์ต่างถือโล่วิ่งเข้ามา

ยนืเรยีงแถวเป็นระเบยีบ ก่อเป็นก�าแพงโล่กนัเบื้องหน้าพวกเขา

ผู้ที่อยู่ในก�าแพงโล่โผล่แค่ใบหน้า ขณะที่รัชทายาทซึ่งมีรูปร่างเล็ก 

กระทั่งใบหน้ากถ็ูกบงัมดิ

เจนิจงฮ่องเต้ทรงขมวดพระขนง ทอดพระเนตรไปด้านข้างที่มโีจวไหว-

เจิ้งและเหลยอวิ่นกงยนือยู่

โจวไหวเจิ้งรบีทูลอธบิาย “ฝ่าบาททรงสูงศกัดิ์ทรงพระเกยีรต ิ ระวงัไว้

ก่อนเป็นดพี่ะย่ะค่ะ”
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เหลยอวิ่นกงกพ็ยกัหน้าอย่างเหน็ดเีหน็งามด้วย “ถูกต้อง! ถูกต้อง!”

ด้วยความจ�าใจ จงึได้แต่หนัพระพกัตร์ไปทางจตัุรสั

ไคหยางคุกเข่าข้างเดยีวกบัพื้น ให้เมิ่งตงเอนพงิบนหน้าขาของนาง มอื

อกีข้างกถ็อืคบเพลงิ

แสงเพลงิส่องสะท้อนใบหน้านางจนสว่างไสว สองตาสาดประกายระยบิ

ระยบั

ตอนนี้เองเหยากวงกบัไท่สุย้วิ่งกลบัมาในสภาพเสื้อผ้าหลดุลุย่น่าอนาถ 

ด้านหลงัตามตดิมาด้วยโค่วจุ่นและบรรดาขุนนางอื่นๆ

เหน็ฉากนั้นบนจตัุรสั ขุนนางต่างกห็น้าตาตื่น

ไท่สุ้ยกบัเหยากวงวิ่งขึ้นหน้าไปยนืข้างกายหลิ่วสุยเฟิง

เหยากวงถามหลิ่วสุยเฟิงเสยีงเบา “ต้าหลิ่ว นี่ท�าอนัใดกนั”

หลิ่วสุยเฟิงส่ายหน้า ไม่เอ่ยตอบ

กลางจตัุรสั ไคหยางกอดเมิ่งตง ก้มหน้ามองใบหน้าของเขาที่แสนสงบ

นิ่ง ก่อนเอ่ยเสยีงสั่น “พี่เมิ่ง พวกเราดูพลุไฟพร้อมกนั”

ไท่สุ้ยสาวเท้ายาวๆ เข้ามาพลางเอ่ย “ยงัมพีวกเรา!”

ไคหยางเงยหน้า พบว่าไท่สุ้ยกับเหยากวงยืนอยู่เบื้องหน้า จึงออกจะ

แปลกใจ จากนั้นกย็ิ้มด้วยความตื้นตนัใจ

หลิ่วสุยเฟิงถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก้าวเท้าเชื่องช้าเข้าไปยืนมั่นอยู่ตรง

นั้นเช่นกนั

ต้งหมงิกก็้าวเชื่องช้าเข้ามายนืเคยีงข้างพวกเขาในเวลาตดิๆ กนั

ไท่สุย้กบัเหยากวงมองเขาอย่างประหลาดใจก่อนเอ่ย “ใต้เท้าผู้บงัคบัการ 

ท่าน...”

สหีน้าต้งหมงิเข้มงวดเคร่งขรมึ ปรายตามองพวกเขาแวบหนึ่ง ก่อนแค่น

เสยีงเอ่ย “หน่วยดาวพฆิาตของข้าร่วมใจเป็นหนึ่ง หรอืคดิกดีกนัตาเฒ่าอย่าง

ข้า”

ไท่สุ้ยส่ายหน้าพลางตอบ “ข้าคิดว่าแต่ไรมาผู้อาวุโสต้งหมิงเคร่งครัด
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เข้มงวด ไม่เหน็แก่หน้าใคร...”

ต้งหมงิแค่นเสยีงเฮอะคราหนึ่ง

ไคหยางมองพวกเขาอย่างซาบซึ้ง สูดก้อนสะอื้นพร้อมกบัยื่นคบเพลงิ

ไปจ่อสายชนวน สายชนวนถูกจุดเป็นประกายเสยีงดงัเปรี๊ยะปร๊ะ

สายชนวนเผาไหม้จนสิ้น ก่อนจะมเีสยีงฟ้ิวดงัสนั่นก้อง แสงสว่างราวกบั

ดาวตกพุ่งทะยานแหวกม่านเมฆ ระเบิดเสียงดังปังเป็นรูปหัวใจขนาดมหึมา

กลางฟากฟ้าสูง ส่องสว่างไปทั่ว

พลไุฟระเบดิเปล่งแสงกลางท้องฟ้าตดิต่อกนัยาวนาน งดงามหลากสสีนั

หาใดเปรยีบ บ้างคล้ายดอกเบญจมาศทองผลบิาน งามสะพรั่งละลานตา บ้าง

เป็นรูปตวัอกัษรอวยพร ‘คูเ่คยีงนจินรินัดร์’ ‘สขุสวสัดิ์ร่มเยน็’ มรีปูนกเคยีงปีก

บนิคู่

ทุกคนต่างแหงนเงยทศันาด้วยแววตาตื่นตะลงึ ไม่มผีู้ใดเปล่งวาจา

ฮ่องเต้สบพระเนตรกบัฮองเฮา ทรงกุมมอืนางแผ่วเบา

เหยากวงกบัไท่สุ้ยเขยบิเข้าใกล้กนัโดยไม่รู้ตวั แนบไหล่แอบองิเคยีงคู่

ไคหยางกอดเมิ่งตงไว้ในอ้อมแขนขณะนั่งอยู่กบัพื้น แหงนมองท้องฟ้า

อนังดงามโชตช่ิวง ศรีษะของเมิ่งตงพงิอยูท่ี่ต้นคอไคหยาง สหีน้าสงบราบเรยีบ

คล้ายหลบัสนทิไปกระนั้น

ไคหยางอมยิ้มขณะเงยหน้ามองท้องฟ้า น�้าตารินไหลโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

ภาพอดตีผุดขึ้นในสมองไม่ขาดสาย

“ท่านรบัค�าไหว้วานของข้าแล้ว?”

“ข้าไม่เพยีงรบังานเจ้า ยงัคดิเชญิเจ้าดื่มชา มทิราบว่าแม่นางให้เกยีรติ

หรอืไม่”

“เป็นเกยีรตอิย่างยิ่ง”

...

“พบพานเป็นจดุเริ่มแห่งวาสนา ได้รูจ้กัเป็นวาสนา ได้ประสบพบเจออกี

หรอืไม่... ยงัต้องดวูาสนาสบืต่อของพวกเรา แม่นางมต้ิองยดึมั่นถอืมั่นเกนิไป”
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“เช่นนั้น... ท่านว่าวาสนาเป็นชะตาฟ้าลขิติหรอืไม่”

“หากทุกสิ่งอย่างเป็นฟ้าลิขิต เช่นนั้นเรามีชีวิตอยู่อย่างน่าเบื่อเสียนี่

กระไร”

“ในเมื่อวาสนามิใช่ฟ้าลิขิต เช่นนั้นต่อไปข้าจะมาให้บ่อย อาศัยตน

แสวงหาวาสนาได้พานพบอกีครั้ง”

...

“ท่านท�าออกมาได้จรงิ? ฝีมอืไม่เลว”

“แค่ไม่เลวหรอื”

“ไม่ เรยีกได้ว่าสมบูรณ์แบบ แต่ค�านงึถงึความถ่อมตนของบางคน ข้า

จงึช่วยเขาถ่อมตนสกัหน่อย”

...

“ว่าอย่างไร แม่นางไม่ชอบหรอื เช่นนั้นคนืให้ข้า...”

“ของข้า!”

“ได้ๆ ของเจ้า ไม่มผีู้ใดแย่งกบัเจ้า”

...

หยาดน�้าตาวาววามไหลมาตามร่องแก้มของไคหยาง หยดน�้าตาต้องแสง

พลุไฟเป็นสสีนัหลากหลายแตกต่าง จนกระทั่งแตกกระเซน็เมื่อตกต้องพื้น

เจนิจงฮ่องเต้ทรงกมุมอืของหลวิเอ๋อร์พลางแหงนพระพกัตร์ชมดพูลไุฟ 

ขณะทอดพระเนตรยงัคงแย้มพระสรวลเลก็น้อย แต่กลบัทรงหงายหลงัล้ม

หลิวเอ๋อร์ที่กุมพระหัตถ์ฮ่องเต้ และรัชทายาทที่อยู่ด้านข้างต่างตกใจ

ยามหนัไปมอง

หลวิเอ๋อร์กรดีร้องอย่างเสยีขวญั “ฝ่าบาท! ฝ่าบาท!”

ไม่มผีูใ้ดสงัเกตเหน็ว่าปลายรองพระบาทของเจนิจงฮ่องเต้มเีขม็พษิปัก

อยู่เล่มหนึ่ง ทั้งยงัเปล่งสสีนัหลากหลายท่ามกลางพลุไฟที่ระเบดิเป็นประกาย

บนฟากฟ้า งดงามดารดาษ คล้ายนกยูงก�าลงัร�าแพน
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ภายในต�าหนกัฝหูนงิ

เจินจงฮ่องเต้ทรงนอนบนแท่นบรรทมโดยมิได้ผลัดเปลี่ยนฉลอง

พระองค์ แพทย์หลวงผูห้นึ่งจบัพระชพีจร ขณะที่แพทย์หลวงอกีท่านยนืขมวด

คิ้วแน่นอยู่ด้านข้าง

แพทย์ผู้จับพระชีพจรส่ายหน้า ความกังวลฉายชัดบนใบหน้าขณะเงย

ขึ้นสบตากบัแพทย์หลวงอกีท่าน

หลวิเอ๋อร์คบืหน้าขึ้นมาหนึ่งก้าว ก่อนสอบถามด้วยน�้าเสยีงตื่นตระหนก 

“ฝ่าบาททรงเป็นอย่างไรบ้าง”

“เหนียงเหนียง ฝ่าบาททรงต้องพิษประหลาด กระหม่อมไร้ความ

สามารถ ไม่อาจรกัษาพษิร้ายแรงขั้นนี้ได้พ่ะย่ะค่ะ!” แพทย์หลวงประสานมอื

ค�านบัอย่างจนใจ

หลวิเอ๋อร์เอ่ยอย่างตื่นตะลงึ “ต้องพษิร้ายแรง!? เป็นไปได้อย่างไร”

“เหนียงเหนียง พระชีพจรของฝ่าบาทจากแรงเป็นอ่อนพร่อง บีบตัว

วกิฤต ิประเดี๋ยวเบาบาง ประเดี๋ยวถี่เรว็ คล้ายนิ้วดดีกระทบศลิา นี่เป็น... นี่

เป็น...”

“หุบปาก!” หลวิเอ๋อร์เดอืดดาลยิ่ง

สองแพทย์หลวงคกุเข่าลง เอ่ยอย่างหวั่นเกรง “ขอเหนยีงเหนยีงประทาน

อภยัพ่ะย่ะค่ะ!”

รัชทายาทคุกเข่าลงอย่างแรง คลานเข่าหลายก้าวไปถึงเบื้องหน้าแท่น

บรรทม กุมพระหตัถ์เจนิจงฮ่องเต้ไว้ น�้าตาไหลขณะร้องเรยีก “เสดจ็พ่อ! ต้อง

ทรงฟื้นขึ้นมาแน่นอน เสดจ็พ่อ!”

โจวไหวเจิ้งและเหลยอวิ่นกงหน้าตาตื่นด้วยความกงัวล

โค่วจุ่นมสีหีน้ากลดักลุ้ม

หลวิเอ๋อร์หนัไปมองต้งหมงิอย่างตื่นตระหนก แฝงด้วยความคาดหวงั

และวงิวอน

ต้งหมิงบัดนี้ก�าลังมองพระวรกายที่ทอดยาวบนแท่นบรรทม สายตาที่
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เคลื่อนไหวต่อเนื่องพลันชะงักนิ่ง เดินขึ้นหน้าไปค้อมเอวหนีบเข็มแหลมคม

ตรงรองพระบาท ก่อนดงึมนัออกมา

โจวไหวเจิ้งร้องเสยีงหลง “นี่มใิช่เขม็พษิที่นางปีศาจเต๋อเมี่ยวยงิออกมา

หรอกหรอื”

เหลยอวิ่นกงร้องอย่างตกใจ “ฝ่าบาททรงถูกเขม็พษิหรอื”

หลวิเอ๋อร์รบีย่างสองก้าวเข้าไปใกล้ต้งหมงิ “ผู้บงัคบัการต้งหมงิ ยาพษิ

ที่ฝ่าบาททรงได้รบั... ท่านแก้ได้หรอืไม่”

ต้งหมงิจ้องเขม็พษิภายใต้แสงโคม ยกขึ้นสูดดมก่อนสหีน้าจะหนกัอึ้ง

ขึ้นทนัที

โค่วจุ่นท�าหน้าเครยีดขณะมองเขา “ผู้บงัคบัการต้งหมงิ? พษิที่ฝ่าบาท

ทรงได้รบัมทีางแก้หรอืไม่”

ต้งหมงิมองโค่วจุน่ด้วยสหีน้าหนกัอึ้งก่อนส่ายหน้า มองไปทางหลวิเอ๋อร์

แล้วกล่าว “เหนยีงเหนยีง สมควรเรยีกชุมนุมขุนนางบุ๋นบู๊ส�าคญั...”

หลวิเอ๋อร์ผวาถอยกรูดไปสองก้าว “ท่านหมายถงึ?”

ต้งหมิงพยักหน้าเชื่องช้า “พิษนี้พบเห็นได้ยากยิ่ง กระหม่อมศึกษา

ศาสตร์การแพทย์มาตลอดชวีติ ยงัพบเหน็เพยีงครั้งเดยีวเมื่อยงัหนุ่ม”

“พษินี้?” เสยีงของหลวิเอ๋อร์สั่นเครอื

“พษินี้มชีื่อว่า ‘พรากวญิญาณ’ ผู้ถกูพษิไมม่ยีารกัษา!” สหีน้าต้งหมงิไม่

น่าดูชม “พษินี้เล่ากนัว่าประกอบจากดนีกยูงและหงอนกระเรยีนแดง229 ผสม

ผสานกบัยาพษิแตกต่างกนัอกีห้าประเภท ต่อให้เป็นผู้หลอมยานี้ขึ้นในขั้นแรก 

กไ็ม่แน่ว่าจะหลอมยาแก้พษิออกมาได้”

ฟังวาจานี้ ทั้งร่างหลวิเอ๋อร์กโ็งนเงนจนเกอืบจะล้มลงไปกองกบัพื้น

“เหนยีงเหนยีง!” สองนางก�านลัรบีเข้าไปประคอง

สีหน้าโค่วจุ่นหนักอึ้งขณะมองไปทางฮ่องเต้ ก่อนสอบถามต้งหมิง  

229 สารพษิ ออกไซด์ของสารหนู
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“ฝ่าบาท... ยงัทรงมเีวลาอกีเท่าใด”

ต้งหมงิมองเขาปราดหนึ่ง ส่ายหน้าเคร่งเครยีดพลางตอบ “ถกูพษิพราก

วญิญาณกห็มดหวงัจะฟื้น เวลาของฝ่าบาทมไีม่ถงึช่วงไก่ขนัแล้ว”

โค่วจุ่นอึ้งงนัราวกบัไก่ไม้ทนัที

จ้าวเจินผู้เป็นรัชทายาทได้ฟังก็ปล่อยโฮเสียงดังลั่นหน้าแท่นบรรทม 

“เสดจ็พ่อ ทรงอย่าจากไป ทรงอย่าจากไป...”

หลิวเอ๋อร์สูดหายใจเข้าลึกๆ ไม่หวั่นไหวเหมือนเมื่อครู่ ใบหน้านาง

เปรอะไปด้วยคราบน�้าตา สองตาหลบัลง เอ่ยเสยีงราบเรยีบ “พวกท่านล้วน... 

ออกไปเถอะ”

เหลยอวิ่นกงกล่าว “ขอเหนียงเหนียงทรงเห็นแก่พระพลานามัยเป็น

ส�าคญัพ่ะย่ะค่ะ”

หลิวเอ๋อร์หลับตาพร้อมกับพยักหน้า พยายามสะกดกลั้นอารมณ์ของ

ตนเอง ทว่ายงัมนี�้าตาร่วงพรูลงมาอย่างไม่อาจควบคุมได้ “ล้วนออกไปเถอะ... 

ออกไปเถอะ...”

โค่วจุ่นและต้งหมงิต่างลงัเล แต่กถ็อยออกมาอย่างเชื่องช้า คนอื่นกท็�า

เช่นเดยีวกนั

หลวิเอ๋อร์เดนิเชื่องช้ามายงัข้างแท่นบรรทม 

รชัทายาทเงยหน้าขึ้น ร�่าไห้น�้าตานองขณะมองหน้านาง “ท่านแม่!”

หลวิเอ๋อร์ลูบศรีษะจ้าวเจนิ “ลูกเจนิ เจ้ากอ็อกไปเถอะ แม่... อยากอยู่

ตามล�าพงักบัเสดจ็พ่อของเจ้าสกัครู่”

จ้าวเจินแหงนหน้าที่เปรอะคราบน�้าตา สีหน้าอาวรณ์ไม่อยากจากไป 

“ท่านแม่...”

หลิวเอ๋อร์มองเจินจงฮ่องเต้ที่ทรงสลบไสลไม่ฟื้น กล่าวด้วยน�้าเสียง 

อมึครมึ “หากเสดจ็พ่อของเจ้าทรงเกดิเรื่องไม่คาดคดิ เจ้าต้องรบัภาระมากมาย

ทนัท ีออกไปเถอะ มเีรื่องใดให้ขอค�าชี้แนะจากโค่วเซี่ยงกง”

จ้าวเจินมองเจินจงฮ่องเต้อย่างไม่อยากจากพราก ก่อนถอยออกจาก



เยี่ยกวน
37

ห้องไป

ใต้ระเบียงทางเดินนอกต�าหนัก ต้งหมิงและโค่วจุ่นยืนอยู่ด้วยกัน  

เหลยอวิ่นกงและโจวไหวเจิ้งยนืเศร้าสลดอยู่อกีฟาก

ต้งหมงิมองโค่วจุ่นแวบหนึ่ง ก่อนเอ่ยเสยีงต�่า “บรรดาขุนนางใหญ่ยงั

คงรอข่าวอยู่ด้านนอก โค่วเซี่ยงกง...”

“ข้าเข้าใจแล้วว่าสมควรท�าอย่างไร” โค่วจุ่นพยักหน้า คิดจะหมุนตัว 

ออกไปพลันชะงักกึก มองต้งหมิงด้วยความหวังริบหรี่ “ผู้บังคับการต้งหมิง  

ฝ่าบาท... หมดหนทางเยยีวยาจรงิหรอื”

ต้งหมงิพยกัหน้าเชื่องช้า

ดวงตาโค่วจุ่นหลุบลง เอ่ยเสยีงทุ้ม “ข้ารู้แล้ว”

ในตอนนี้เองรชัทายาทเดนิออกมาด้วยฝีเท้าหนกัอึ้ง

เหลยอวิ่นกงรีบคลานเข่าขึ้นหน้ามาสองก้าว โถมกอดขารัชทายาท 

“รชัทายาท! รชัทายาท! ฝ่าบาททรงเป็นอย่างไรบ้างพ่ะย่ะค่ะ”

โจวไหวเจิ้งรบีมาหยุดตรงหน้า มองเขาตาปรบิๆ

รชัทายาทส่ายหน้าช้าๆ ปาดเชด็น�้าตา เหน็โค่วจุ่นกร็บีเดนิเข้าไปกล่าว 

“โค่วเซี่ยงกง”

โค่วจุ่นพยักหน้ากล่าว “ข้าตามรัชทายาทไปปลอบขวัญบรรดาขุนนาง

ก่อน พระอาการของฝ่าบาทตอนนี้ไม่เหมาะจะเปิดเผย ทว่าขุนนางที่เป็นที่ไว้

วางพระทยัต้องลอบประกาศให้เข้าวงัมารบัพระบญัชาแล้ว”

รชัทายาทประสานมอืค�านบั ตอบเสยีงสะอื้น “จติใจข้าสบัสนว้าวุน่ ลงัเล

อบัจนหนทาง ล้วนอาศยัโค่วเซี่ยงกงตดัสนิใจ”

โค่วจุ่นถอนหายใจเฮอืกหนึ่ง เดนิไปด้านนอกพร้อมรชัทายาท

ต้งหมิงมองโจวไหวเจิ้งและเหลยอวิ่นกงที่เพิ่งลุกขึ้น ก่อนเดินขึ้นหน้า

มาหนึ่งก้าว

“โจวกงกง เหลยกงกง”
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โจวไหวเจิ้งและเหลยอวิ่นกงรบีประสานมอืค�านบัต้งหมงิ “ผู้บงัคบัการ

ต้งหมงิ”

ต้งหมิงมองทั้งสองคน เอ่ยเสียงเบา “สองท่านควบคุมฝ่ายใน มีบาง

เรื่องกส็มควรไปตระเตรยีมแล้ว”

พอได้ยนิ น�้าตาโจวไหวเจิ้งกไ็หลพราก “ข้า... อยากส่งฝ่าบาทเป็นครั้ง

สุดท้าย”

ต้งหมงิส่ายหน้า “กงกงทั้งสอง กระท�าในสิ่งที่ควรกระท�า ฝ่าบาทจะได้

ทรงจากไปอย่างสบายพระทยั”

เหลยอวิ่นกงปาดน�้าตา ดงึโจวไหวเจิ้งไว้ “ผู้บงัคบัการต้งหมงิกล่าวได้

ถูกต้อง โจวกงกง พวกเรา... ไปตระเตรยีมบางอย่างเถอะ”

โจวไหวเจิ้งหันกลับไปมองภายในต�าหนักอย่างเสียใจแวบหนึ่ง ก่อน

พยกัหน้าเงยีบๆ

ข้างแท่นบรรทม มือหนึ่งของหลิวเอ๋อร์เกาะกุมพระหัตถ์ อีกมือหนึ่ง

ลูบไล้พระพกัตร์ น�้าตาร้อนรื้นท่วมท้นขอบตา “นบัจากปีนั้น บนถนนเปี้ยน- 

เหลียง เราได้รู้จักกันครั้งแรก หลายปีมานี้ผ่านลมผ่านฝนล้มลุกคลุกคลาน

เพยีงใด...” เสยีงของนางสะอกึสะอื้น “ข้ารู้จกัท่าน เดมิทเีป็นการจดัการของ

เทยีนจนุ เพื่อตอกตะปดูอกหนึ่งในราชวงศ์ แต่ท่านไฉนถงึดต่ีอข้าถงึเพยีงนี้...”

หลวิเอ๋อร์ลบูไล้พระพกัตร์ด้วยความรู้สกึลกึล�้า “ข้าใกล้ชดิท่าน คดิสละ

ตนเองเพื่อให้เทยีนจนุส�าเรจ็การใหญ่ หลายปีมานี้กลบักล�้ากลนืฝืนทนต่อความ

ไม่เป็นธรรม เพยีงเพื่อรกัษาชวีติของท่าน แต่สดุท้าย... พวกเขากไ็ม่ยอมปล่อย

ท่าน...”

น�้าตาสองสายค่อยๆ ไหลผ่านวงหน้าของหลวิเอ๋อร์ นางเพ่งมองเจนิจง

ฮ่องเต้ พลนัตดัสนิใจบางอย่าง

นางชนูิ้วแตะที่หวัใจตนเอง จากนั้นกพ็ลกิมอื ของเหลวสแีดงเข้มราวกบั

อ�าพนัผุดขึ้นที่กลางทรวงอก ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นของแขง็ ร่วงหล่นลงบน
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ฝ่ามอืนาง

วตัถุราวกบัอ�าพนัแดงเข้มแปลงสภาพ ค่อยๆ แยกตวัเป็นวตัถุรูปทรง

หยดน�้าสองชิ้น

หลวิเอ๋อร์หยบิขึ้นมาหนึ่งชิ้น ค่อยๆ ยื่นเข้าไปตรงพระโอษฐ์ที่ปิดสนทิ

ของเจนิจงฮ่องเต้ เอ่ยเสยีงเบา “เหงิหลาง230 นี่คอืกู่อตัชวีขีองข้า ข้าแบ่งมนั

เป็นสองส่วนให้เข้าสู่ร่างท่านโดยตรงเพื่อต่อชวีติของท่าน นบัจากนี้ท่านกบัข้า

ร่วมดวงชะตาเดยีวกนั ท่านรอด ข้ารอด! ท่านตาย ข้าตาย!”

พูดจบนางกพ็ลกิหมุนมอืที่ถอืกู่อตัชวีกีดลงบนรมิพระโอษฐ์

นอกต�าหนกัต้าชิ่ง บรรดาขนุนางใหญ่ต่างชมุนมุกนั โค่วจุ่นประคอง

รชัทายาทพลางกล่าวบางอย่าง

ต้งหมิงเดินเข้ามาด้วยฝีเท้าเร็ว กวาดตามองทางนั้นคราหนึ่ง ตอนนี้ 

ไท่สุ้ย เหยากวง และหลิ่วสุยเฟิงที่รออยู่ด้านข้างรบีก้าวขึ้นหน้า

ต้งหมงิกวาดตามองพวกเขาแวบหนึ่งแล้วถาม “ไคหยางล่ะ”

“นางไปจดัการศพของเมิ่งตง” หลิ่วสุยเฟิงตอบ

ตง้หมงิพยกัหน้าแล้วมองไปทางโค่วจุน่และรชัทายาท ก�าชบัด้วยสหีน้า

เคร่งเครยีด “พวกเจ้าตามข้ามา!”

พูดจบเขาก็หมุนตัวจากไป หลิ่วสุยเฟิงและคนอื่นต่างมองหน้ากัน 

เลิ่กลั่ก รบีก้าวเรว็ๆ ตามไป

ทั้งหมดมาถงึต�าหนกัข้างแห่งหนึ่ง ต้งหมงิปิดประต ูเอ่ยเสยีงเบาหลาย

ประโยค

“อนัใดนะ! เต๋อเฟย... อา... ไม่ส!ิ ฮองเฮามวีรยุทธ์?” ไท่สุ้ยตื่นตะลงึ

ตง้หมงิพยกัหน้าเลก็น้อย “ไม่เพยีงเป็นวทิยายทุธ์ ยงัฝีมอืสงูส่งยิ่งนกั”

230 ‘หลาง’ เป็นค�าเรยีกที่ภรรยาใช้เรยีกสามตีนเอง
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ทั้งหมดต่างมองหน้ากนัอย่างแปลกใจ

หลิ่วสยุเฟิงขมวดคิ้วขณะกล่าว “ต่อให้ทรงมวีรยุทธ์กไ็ม่กระไร ในฐานะ

ฮองเฮา ไม่อาจแสดงออกว่ามคีวามสามารถร�าหอกร่ายทวนกส็มเหตุสมผล”

ต้งหมงิยิ้มเยน็ชาแล้วกล่าว “ก่อนหน้านั้นเต๋อเฟยถกูกูพ่ษิ ต่อมาปล่อย

ให้เต๋อเมี่ยวก�าเริบเสิบสานในพระราชวัง เกือบเอาชีวิตเสิ่นไฉเหริน หลังจาก

นั้นกู่พษินี้กค็ลี่คลายไปอย่างน่าอศัจรรย์ ข้ายงัคงสงสยัมาโดยตลอด เพยีงแต่

ไม่ว่าข้าจะขบคิดอย่างไร ก็ไม่เคยคิดไปถึงเต๋อเฟย เพราะคิดไม่ออกอย่าง

แท้จรงิถงึเหตุผลที่นางกระท�าเช่นนี้ แต่ว่า...”

ต้งหมงิสูดหายใจเข้าลกึๆ เริ่มก้าวเชื่องช้าภายในต�าหนกั “เมื่อครู่เต๋อ-

เมี่ยวถูกเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จรงิ ขณะคุกเข่าอย่างลนลานกบัพื้น ข้าสงัเกต

เหน็ว่าคนที่นางคุกเข่าขอร้อง มใิช่ฮ่องเต้ แต่เป็น... เต๋อเฟย!”

“อีกอย่าง...” ต้งหมิงยิ้มเย็นชาก่อนเอ่ย “ไม่รู้ว่าพวกเจ้าจับสังเกตได้

หรอืไม่ ขณะที่เต๋อเมี่ยวจะเอ่ยปากขอร้อง เต๋อเฟยกง็อนิ้วดดีกะทนัหนั เต๋อ-

เมี่ยวจงึจนหนทางเปล่งวาจา...”

ต้งหมงิมองทุกคน “วธิกีารประเภทนี้ นอกจากสกดัจุดกม็เีพยีง...”

“กู่!” หลิ่วสุยเฟิงโพล่งออกมาค�าหนึ่ง

“มผิดิ กค็อืกู่!” ต้งหมงิหรี่ตา “เมื่อเป็นเช่นนี้ เรื่องที่ถูกกู่พษิก่อนหน้า

เป็นไปได้มากว่านางก�ากบัและแสดงเอง!”

ไท่สุ้ยถามอย่างฉงน “พวกท่านหมายถงึ... เหนยีงเหนยีงกบัเต๋อเมี่ยว

แท้จรงิแล้วเป็นพวกเดยีวกนั?”

เหยากวงออกปากอย่างคาดไม่ถงึ “มใิช่กระมงั เหนยีงเหนยีงรกัลกึซึ้ง

กบัฝ่าบาท ไฉนนางจะท�าร้ายฝ่าบาท”

“นี่คอืสิ่งที่ข้าอยากรูใ้ห้กระจ่าง” ต้งหมงิมองหลิ่วสยุเฟิงด้วยสหีน้าจรงิจงั 

“เหวนิฉวี่!”

หลิ่วสุยเฟิงรบีขึ้นหน้ามาหนึ่งก้าว ประกบมอืเอ่ย “ขอรบั!”

“หากวันนี้ข้าเสียชีวิตในวัง ให้เจ้ารับต�าแหน่งผู้บังคับการ ก�ากับดูแล
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หน่วยดาวพฆิาต!” ต้งหมงิก�าชบัเสยีงทุ้ม

หลิ่วสุยเฟิงตกใจ หลุดปากถาม “อนัใดนะ! ผู้อาวุโส ท่านคดิกระท�า 

สิ่งใด”

ไท่สุ้ยกบัเหยากวงมองต้งหมงิอย่างตระหนก

สหีน้าต้งหมงิเคร่งขรมึ “ฝ่าบาททรงถกูพษิ ‘พรากวญิญาณ’ ไม่สามารถ

รกัษาได้แล้ว พรุ่งนี้เป็นฮ่องเต้พระองค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ ตอนนั้นฮองเฮาก็

กลายเป็นไทเฮา!”

สีหน้าเขาเครียดขมึง “หากไทเฮาเป็นกลุ่มของคนชั่ว ผลที่จะเกิดขึ้น

ย่อมเลวร้ายจนคาดไม่ถงึ ดงันั้นข้าต้องรบีไปพบนาง ยนืยนักนัซึ่งหน้า สอบถาม

ให้กระจ่าง หากนางมขี้อน่าสงสยัแม้เพยีงเศษเสี้ยว...”

ต้งหมงิหรี่สองตา เอ่ยชดัถ้อยชดัค�า “เพื่อแผ่นดนิต้าซ่ง ต้งหมงิถงึต่อสู้

จนตวัตายกต้็องสงัหารนางให้จงได้! ถงึตอนนั้นหน่วยดาวพฆิาตกต้็องมอบให้

พวกเจ้าแล้ว”

สหีน้าหลิ่วสุยเฟิงสะท้านหวั่นไหว เดนิขึ้นหน้ามาหนึ่งก้าว “ผู้อาวุโส...”

ต้งหมงิโบกมอืเพื่อตดับท “รชัทายาทโอบอ้อมอาร ีสุภาพอ่อนโยน แต่

ไรมาเป็นมิตรต่อหน่วยดาวพิฆาตของเรา พวกเจ้าเพียงอธิบายความจริงให้

รัชทายาทฟัง เชื่อว่ารัชทายาทไม่ยืนกรานสืบสาวราวเรื่องกับทั้งหน่วยดาว

พฆิาต”

พูดจบเขาก็หาได้ใส่ใจปฏิกิริยาตอบสนองของทุกคน หมุนตัวจากไป

ทนัที

หลิ่วสยุเฟิงรบีตดิตามทดัทาน “ไม่ได้! ในฐานะหนึ่งในสมาชกิของหน่วย

ดาวพฆิาต เหวนิฉวี่ไหนเลยยอมให้ผู้อาวุโสเสี่ยงอนัตรายเพยีงล�าพงั ข้าตาม

ท่านไป”

ไท่สุย้กบัเหยากวงกร็บีตดิตามไป เอ่ยเป็นเสยีงเดยีวกนั “ข้ากไ็ปด้วย!”

ต้งหมงิชะงกัฝีเท้าฉบัพลนั สหีน้าเข้มขรมึ หนักลบัมาตวาดใส่ “หยุด

อยู่ตรงนั้น! ตายเป็นเพื่อนข้านั้นง่าย สืบทอดหน่วยดาวพิฆาต ดูแลปกปัก 
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แผ่นดนิต้าซ่งต่อไปนั้นยาก! ข้าละความยากแสวงหาความง่าย พวกเจ้าคนหนุม่

สาวกไ็ม่ยอมแบกรบัภาระหนกัหรอื”

หลิ่วสุยเฟิงส่ายหน้าพลางเอ่ย “วาจาของผู้อาวุโสนี้ไม่ถูกต้อง ในเมื่อนี่

คอืการละความยากแสวงหาความง่าย ไยไม่ลองให้ข้าไปด้วย หน่วยดาวพฆิาต

ยงัมบีรรดาผู้อาวุโสดาวขุยอยู่ ไม่ต้องกลวัไร้ผู้สบืทอด”

ไท่สุ้ยกบัเหยากวงเอ่ยเป็นเสยีงเดยีว “ถูกต้อง!”

ต้งหมงินกึเคอืง ถลงึตาใส่พวกเขาแล้วกล่าว “ข้าไปเพยีงล�าพงัยงัพอมี

เหตผุล! พวกเจ้าไปพร้อมข้า กลายเป็นหน่วยดาวพฆิาตก่อกบฏต่อราชส�านกั! 

ล้วนรั้งอยู่ตรงนี้ให้ข้าทั้งหมด!”

ทั้งสามคนเหน็ต้งหมงิโมโหกอ็ดยนืนิ่งมไิด้

ต้งหมงิกวาดตามองพวกเขาแวบหนึ่งก่อนสาวเท้ายาวจากไป

เรือนหลังต�าหนักฝูหนิง เจินจงฮ่องเต้บรรทมบนแท่นบรรทม สี 

พระพกัตร์ดขีึ้นมาก ทว่ายงัคงทรงสลบไสล

หลวิเอ๋อร์ในชุดคลุมหงส์ ใบหน้ากลบัซดีเผอืดไร้สเีลอืด บดันี้นั่งอย่าง

อ่อนแรงข้างแท่นบรรทม มองเจินจงฮ่องเต้ด้วยความรักอันลึกซึ้ง เอ่ยวาจา

แผ่วเบาเป็นระยะ

“ต้งหมิงแห่งหน่วยดาวพิฆาต ขอเข้าเฝ้าเหนียงเหนียง!” เวลานี้เสียง

ของต้งหมงิดงัแว่วมาจากด้านนอก

หลวิเอ๋อร์นั่งนิ่งอยูอ่กีสกัครู่ กระซบิบอกเจนิจงฮ่องเต้ที่ประทบับนแท่น

บรรทม “เหงิหลาง ท่านรอข้า ข้าจะกลบัมาอย่างรวดเรว็”

พูดจบนางกค็่อยๆ ลุกขึ้น จดักระชบัเสื้อผ้าอาภรณ์ ยดืหลงัตรงก่อน

เดนิออกไปภายนอก


