
~ ลั่วซย่าเฟิงเติง : เขียน, กอหญ้า : แปล ~

ยามสอง1 แล้ว โคมไฟในห้องทรงพระอักษรยังคงสว่าง 

ฮ่องเต้พระองค์ใหม่ทีเ่พิง่ขึน้ครองราชย์ได้ไม่ก่ีปีกลบัไม่อาลยั

ต�าหนกัใน เอาแต่อ่านอนมุตัฎิกีาด้วยวริยิอุตสาหะ...ผูค้นวงนอกคง

ต้องนกึสรรเสรญิพระองค์เป็นแน่ มีเพยีงเหยียนจูทีค่กุเข่าอยู่ใต้โต๊ะ

และใช้ปากกับลิ้นปรนนิบัติอวัยวะตรงหว่างขาฮ่องเต้ที่รู้ว่า ฮ่องเต้

พระองค์ใหม่ผู้นี้หาได้ห้าวหาญเปี่ยมคุณธรรม ขยันหมั่นเพียรรู้

มารยาทอย่างที่ผู้คนเล่าลือกัน แต่กลับเป็นคนฉุนเฉียวโหดเหี้ยม 

ส�าส่อนเอาแต่ใจ หากไม่เพราะบัลลังก์ทีเ่พ่ิงขึน้ครองยังไม่มัน่คงพอ 

เกรงว่าป่านนี้คงทนไม่ไหว ฉีกหน้ากากแห่งความเสแสร้งออกไป 

นานแล้ว  

หลี่ฟู ่มือหนึ่งพลิกเปิดฎีกา อีกมือยื่นไปใต้โต๊ะ ตบหน้า 

- บทที่ 1 -
ลานอันเงียบเหงาวสันต์ผ่านพ้น

1 สมยัโบราณจนีแบ่งช่วงเวลาตอนกลางคนืออกเป็นห้ายาม โดยยามหนึง่เริม่เวลา 
19.01-21.00 น. ดังนั้นยามสองจึงเป็นเวลา 21.01-23.00 น.
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~ ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆ หรอก เล่ม 1 ~

เหยียนจูหนึ่งที ก่อนบริภาษว่า

“มวัคดิอะไรอยูถ่งึไม่ต้ังใจท�า ให้มันคล่องแคล่วว่องไวหน่อย” 

เหยยีนจไูม่กล้าแบ่งสมาธไิปค่อนขอดพระองค์ในใจอกี ตัง้อก 

ตั้งใจปรนเปรออีกฝ่ายอย่างจดจ่อ เขาติดตามฮ่องเต้มาหลายปี  

ถูกอบรมสั่งสอนจนช�่าชองแล้ว เขาใช้ริมฝีปากห่อฟันไว้อย่าง

ระมัดระวงัก่อน ป้องกันไม่ให้ตัวเองท�าใหก้ษัตริย์ผูโ้หดรา้ยบาดเจบ็  

จากนั้นท้ังดูดและกลืนโดยไม่สนใจความปวดเมื่อยของกระพุ้งแก้ม 

ใช้ลิ้นไล้เลียเป็นบางครั้ง แก่นมังกรค่อยๆ แข็งขึ้นในที่สุด หลี่ฟู ่

พรลูมหายใจออกมาเบาๆ ด้วยความสบาย ขณะก�าลังเกษมส�าราญ

กับการปรนนิบัติ เสียงรายงานของขันทีต�าหนักในก็ดังขึ้นกะทันหัน

จากข้างนอก

“ซั่งต้าฟู2 ใต้เท้าเฉาเหยียนขอเข้าเฝ้า...” 

หลี่ฟู่เป็นถึงโอรสสวรรค์องค์ปัจจุบัน แต่ได้ยินแล้วกลับตกใจ

จนจับพู่กันหมึกสีชาดในมือไว้ไม่อยู่ หมึกสีชาดปาดลงไปบนฎีกา

หนึ่งขีด พระองค์รีบคว้ากางเกงขึ้นมาพลางยกขาถีบเหยียนจูออก

ไป รับสั่งเสียงเร่งร้อน

“เร็วๆ! ออกไปเร็วเข้า!”

ท่าทางลนลานเหมือนชายชู้ที่แอบมีสัมพันธ์กับภรรยาผู้อื่น

อย่างไรอย่างนั้น 

เหยยีนจผู่านการฝึกฝนมามาก จงึไม่มทีท่ีาตืน่ตระหนก เพียง

สะกิดปลายเท้าเบาๆ ก็ผลุบร่างออกไปทางหน้าต่าง ไม่ท�าให้ใบไม้

2 เป็นชื่อต�าแหน่งขุนนาง ยุคก่อนสมัยฉินแบ่งต�าแหน่งขุนนางเป็นสามขั้น ได้แก่ 
ชิง ต้าฟู ซื่อ ตามล�าดับ แต่ละล�าดับยังแยกย่อยเป็น ซั่ง จง ซย่า ซั่งต้าฟูเป็น
ต�าแหน่งขุนนางขั้นสูงสุดของต้าฟู
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~ ลั่วซย่าเฟิงเติง : เขียน, กอหญ้า : แปล ~

ของต้นไม้ในกระถางริมหน้าต่างกระดิกด้วยซ�้า ว่องไวปราดเปรียว

โดยแท้ แต่ยามนี้หล่ีฟู่หรือจะมีอารมณ์ชื่นชม พระองค์สะบัดแขน

เสื้อและมองชายเสื้อด้านล่าง เมื่อเห็นว่าไม่มีพิรุธอะไรจึงกระแอม

ไอก่อนรับสั่ง

“รีบเชิญ!” 

ค�าว่า ‘เชิญ’ ยังเอ่ยมิทันสิ้นกระแส ประตูห้องทรงพระอักษร

กถ็กูถบีเปิดเข้ามา ผูม้าท่าทางวางโต ไม่คกุเข่าท�าความเคารพ เพียง

ประสานมือเอ่ยว่า

“ถวายบังคมฮ่องเต้”

อีกทั้งน�้าเสียงยังไม่มีความเคารพนบนอบแม้แต่น้อย

ขันทีใหญ่ไช่เยวี่ยที่ตามอยู่ข้างหลังรู ้กาลเทศะ มิเพียงไม่

ต�าหนิ ยังรีบถอยออกไปและปิดประตูให้ดี พานางก�านัลและ 

ข้ารับใช้รอบๆ ออกไปที่เรือนนอก บริเวณรอบห้องทรงพระอักษร

จงึเหลอืเพยีงองครกัษ์อว้ีเชว่ีย3 องครกัษ์ลบัท่ีเร้นกายอยู่บนหลงัคา 

หออวีเ้จนิทีต้ั่งอยูใ่นส่วนลกึของวงัหลวง ภายนอกเป็นสถาน

ที่เลี้ยงนกหายากเพื่อให้เชื้อพระวงศ์ชื่นชม แต่แท้จริงแล้วกลับเป็น

สถานท่ีบ่มเพาะองครักษ์ลับฝีมือเยี่ยมยอดที่จงรักภักดีต่อฮ่องเต้

เพียงผู้เดียว คนในนั้นจะถูกลบชื่อแซ่ของตัวเอง กลายเป็นพิราบ

สื่อสารหรือเหยี่ยวนักล่าให้ฮ่องเต้...อาจมีบางคนต้องกลายเป็นนก

คีรีบูนให้ฮ่องเต้เล่นสนุกด้วย 

3 อวี้ เป็นค�าศัพท์ยกย่องที่ใช้กับการกระท�าหรือข้าวของที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์  
เชว่ียเป็นนกชนิดหน่ึง อวี้เชวี่ยจึงหมายถึงนกของกษัตริย์ ในที่นี้ใช้เปรียบเปรย 
ถึงองครักษ์ลับของฮ่องเต้ที่ใช้หอเลี้ยงนกเป็นฉากบังหน้า
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ลูช่งิใช้สายตาเยน็ชามองผูม้าถงึทีม่ท่ีาทีผ่อนคลาย เหลอืบ

มองคอเสื้อของอีกฝ่ายที่ยังไม่ผูกให้เรียบร้อยอย่างเฉยชาโดย 

ไม่กล่าวอะไร กลับเป็นเหยียนจูที่เอ่ยปากอย่างกระอักกระอ่วน

“ให้ท่านเฝ้าอยู่คนเดียวครึ่งคืน ล�าบากแล้ว” 

ลู่ชิงกล่าวว่า

“ไม่เป็นไร ถึงอย่างไรก็เป็นการปรนนิบัติเจ้านายเหมือนกัน” 

เหยียนจูรู้ว่าเขาประชดเสียดสี ได้แต่ยิ้มท�าเป็นฟังไม่รู้เรื่อง 

ท้ังสองเงียบไปชั่วขณะหนึ่ง ในค�่าคืนเงียบสงัด เสียงในห้องทรง 

พระอักษรท่ีถูกปิดลงไปแล้วมิอาจรอดพ้นหูอันว่องไวขององครักษ์ 

อวี้เชวี่ยได้ 

“จื่อซี เจ้ามาได้อย่างไร แล้วดูเจ้าสิ กลางคืนอากาศเย็น 

ลมแรง ไฉนจึงไม่สวมเสื้อคลุมอีกสักตัว” 

หลี่ฟู่มิเพียงไม่รู้สึกว่าผู้มาเฝ้าล่วงเกินตน ปิดประตูลงแล้วยัง

ประจบเอาใจอีกฝ่าย 

ใบหน้างามเฉิดฉันของเฉาเหยียนเยียบเย็น ปัดมือของหลี่ฟู่

ที่ยื่นเข้ามาออก แค่นเสียงเอ่ยว่า

“ถ้าข้าไม่มา จะรูไ้ด้อย่างไรว่าฮ่องเต้พระองค์ใหม่ของพวกเรา

ขยันขันแข็งและรักใคร่ราษฎรถึงเพียงนี้”

เขากล่าวพลางมองไปรอบด้าน ตรวจดูหลังชั้นหนังสือ เดิน

ไปหน้าตั่งเหมือนก�าลังค้นหาบางสิ่ง แต่กลับไม่พบอะไร 

หลี่ฟู่กระโจนเข้าใส่อีกฝ่ายทางด้านหลังเหมือนลูกสุนัขป่า 

โอบกอดเขาไว้ ขบเม้มติ่งหูเขาเบาๆ 

“เดมิทเีรากอ็ยากเป็นฮ่องเต้ทีด่ขียนัขนัแขง็และรกัใคร่ราษฎร 

แต่พอเหน็เจ้าแล้วกลบัอดใจไม่อยู ่ได้แต่เป็นฮ่องเต้มวัเมาท่ีหมกมุน่

กับความใคร่” 
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~ ลั่วซย่าเฟิงเติง : เขียน, กอหญ้า : แปล ~

เฉาเหยียนขืนตัวต่อต้านพลางตวาด

“ถอยห่างออกจากข้า!” 

แต่ยิ่งเขาดิ้นรน หัวใจของหลี่ฟู่กลับย่ิงฮึกเหิม กอดรัดเขา 

แน่นกว่าเดิมไม่ยอมปล่อยมือ

“จื่อซีคนดี จื่อซีที่น่ารัก หอมแก้มเราหน่อยสิ มา...” 

หลังจากนั้นเป็นเสียงยื้อยุดและเสียงฉีกเสื้อผ้าอาภรณ์ของ

สองคน สุดท้ายแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหอบครางแผ่วเบาชวนให้คน

คดิฟุง้ซ่าน ในฐานะองครกัษ์อวีเ้ชวีย่ทีผ่่านการฝึกฝนเป็นอย่างดแีละ

ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เหยียนจูที่ได้ยินทุกอย่าง

หน้าไม่เปล่ียนส ีต้ังใจสงัเกตการณ์ว่ารอบห้องทรงพระอกัษรมคีวาม

เคลื่อนไหวใดผิดปกติหรือไม่ กลับเป็นลู่ชิงที่อดกลั้นไม่อยู่ เอ่ยว่า

“ใช้เรือนร่างปรนนิบัติเจ้านาย ถึงอย่างไรก็มิใช่หนทางที่

ยั่งยืน”

ไม่รู้ก�าลังกล่าวถึงใครกันแน่ 

เหยียนจูเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังว่า

“พี่ชิง เวลาปฏิบัติหน้าที่ห้ามสนทนากัน” 

ลู่ชิงโมโห แค่นเสียงหนึ่งทีแล้วไม่สนใจเขาอีก แต่ผ่านไปครู่

หนึ่งกลับหันมาพิจารณาใบหน้าด้านข้างของอีกฝ่ายอย่างอดไม่ได้

น่าเสียดาย น่าเสียดาย…

แม้จะไม่งดงามเจดิจรสัดจุทองค�าและอญัมณอีย่างเฉาเหยยีน 

แต่รูปโฉมก็เกล้ียงเกลาดุจหยก เป็นองครักษ์อวี้เชวี่ยที่เปี่ยมความ

สามารถ ไฉนจึงไม่เลือกเส้นทางเดินให้ดีหนอ 

เดิมทีเจ้าเป็นคนงาม ไยจึงต้องเป็นชายบ�าเรอ 
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“ไฉนจึงเหม็นขนาดนี้!” 

เสียงเอะอะโวยวายดังมาจากบริเวณที่ไม่ไกลออกไป ตาม

ด้วยเสียงบ่นแหลมสูงของผู้หญิงหลายคน มือของเหยียนจูท่ีถือ

ไม้กวาดอดชะงักมิได้ ไม่นานคนกลุ่มนั้นเดินเข้ามา ขันทีสามคน  

นางก�านัลสี่คน ห้อมล้อมสตรีรูปโฉมงดงามเรือนร่างอวบอิ่มในชุด

อาภรณ์หรูหราคนหนึ่ง ขันทีที่เดินน�าตวาด

“บังอาจ! เจอหวากุ้ยเหริน4 แล้วยังไม่ท�าความเคารพอีก” 

เหยียนจูรีบวางไม้กวาดในมือ คุกเข่าท�าความเคารพ

“ข้าน้อยถวายบงัคมหวากุย้เหรนิ ขอให้หวากุ้ยเหรนิมสุีขภาพ

พลานามัยแข็งแรง” 

หวากุย้เหรนิยกผ้าเชด็หน้าแพรปิดจมกู ปรายตามองไม้กวาด

ของเหยียนจู

“เจ้าเป็นคนรับผิดชอบปัดกวาดมูลนกในหออวี้เจินรึ เหตุใด 

ที่นี่จึงเหม็นขนาดนี้ เป็นเพราะเจ้าละเลยหน้าที่ใช่หรือไม่” 

เหยียนจูก้มหน้าตอบ

“ข้าน้อยท�างานไม่เรียบร้อย ขอหวากุ้ยเหรินโปรดอภัยด้วย 

เรือนทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้านหน้าเลี้ยงนกยูงไว้ ข้าน้อยเพ่ิงเก็บ

กวาดอย่างหมดจด หวากุ้ยเหรินสามารถไปชื่นชมอย่างสบายใจได้

พ่ะย่ะค่ะ” 

“ฮึ! ขอให้เก็บกวาดแล้วจริงๆ เถอะ! ถ้าท�าให้รองเท้าข้า

4 ล�าดับศักดิ์ของสตรีในวังสมัยโบราณ โดยทั่วไปเรียงล�าดับดังนี้ หวงโฮ่วหรือ
ฮองเฮา ถือเป็นประมุขของฝ่ายใน หวงกุ้ยเฟย กุ้ยเฟย ชายาชั้นเฟย เจ้าจอมชั้น
ผิน เจ้าจอมชั้นกุ้ยเหริน (พระสนม) รองจากนั้นคือนางก�านัลและนางในทั่วไปซึ่ง
แบ่งชั้นและมีค�าเรียกแตกต่างกันตามยุคสมัย
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สกปรก ข้าจะทูลฮ่องเต้ให้ตัดหัวเจ้าซะ!” 

กล่าวจบก็มุ่งหน้าไปเรือนทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยมิได้สั่ง

ให้เหยียนจูลุกขึ้น 

เหยยีนจกู้มหน้าเฝ้ารอให้คนกลุม่นัน้จากไปเงยีบๆ ไม่เอะอะ

โวยวาย ได้แต่ยิ้มขื่น 

หวากุย้เหรนิเป็นคนโปรดคนใหม่ของฮ่องเต้ในช่วงน้ี ถูกพลกิ

ป้ายชื่อติดต่อกันมาสิบวันแล้ว ตอนนี้ไม่มีใครเทียบบารมีนางได้  

ปกติหออวี้เจินแห่งนี้ไม่มีคนที่ตั้งใจดูนกมาเยือนสักเท่าไร มีแต่คน

ที่เพิ่งเข้าวังอย่างนางเท่านั้นแหละที่สนใจ ได้ยินมานานแล้วว่านาง

หยิ่งยโสโอหัง ไม่คิดว่าวันนี้จะได้เจอกับตัวเอง 

เขาคุกเข่าอยู่อย่างนี้นั้นจนถึงยามเว่ย5

เหยยีนจเูคยผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและยากล�าบาก การ

คกุเข่าเดมิทไีม่มีอะไร เพยีงแต่ข้างกายเขามมีลูนกทีเ่พิง่กวาดมารวม

กันกองหนึ่ง พอถูกแดดส่อง กลิ่นนั้นช่าง ‘อบอวลยากจะบรรยาย’ 

กระนั้นฐานะขององครักษ์อว้ีเชว่ียเป็นความลับของราชวงศ์ หาก

มิใช่ตอนปฏิบัติหน้าที่ เขาก็เป็นเพียงขันทีผู้ท�าหน้าที่ปัดกวาดหอ 

อวี้เจินแห่งนี้เท่านั้น เจ้านายยังไม่ส่ังให้เขาลุก เขาจะกล้าลุกขึ้น 

ได้อย่างไร 

ในวงัหลวงกว้างใหญ่แห่งนี ้คนทีจ่ะส่ังให้เขาลุกข้ึนโดยไม่ต้อง

ขออนุญาตจากหวากุ้ยเหรนิก่อน เกรงว่าคงมเีพยีงสองท่านเท่านัน้ 

ท่านหนึ่งคือฮองไทเฮาในวังหนิงส่ี ส่วนอีกหน่ึงคือฮ่องเต้องค์

ปัจจบุนั ท่านแรกย่อมไม่สนใจความเป็นความตายของขนัทตี�าแหน่ง 

เล็กๆ อย่างเขาอยู่แล้ว ส่วนอีกท่านนั้น...

5 คือช่วงเวลา 13.01-15.00 น.
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ช่างมันเถอะ เจอเขาแล้วมีแต่จะยุ่งกว่าเดิม 

ทว่าแม้เขาไม่อยากหาเรือ่งยุง่ เรือ่งยุง่กลบัเป็นฝ่ายมาหาเขา

เอง 

หล่ีฟู่กอดอก เดนิวนรอบตัวเขาอย่างอารมณ์ด ีใบหน้างดงาม

เป่ียมเสน่ห์เตม็ไปด้วยรอยยิม้มีความสุขบนความทกุข์ของผูอ้ืน่ ถาม

ว่า

“เจ้าคุกเข่าอย่างนี้มานานเท่าไรแล้ว” 

“ทูลฝ่าบาท ข้าน้อยเริ่มคุกเข่าตั้งแต่ยามเฉิน6 พ่ะย่ะค่ะ” 

หล่ีฟู่ย่อตัวลงโดยไม่ห่วงภาพลักษณ์ บีบคางเหยียนจูพลาง

พิจารณาหยาดเหงื่อหลายหยดที่ผุดซึมบนใบหน้าเขา ยิ้มพลางเอ่ย

ว่า

“เรารู้สึกว่าท่าทางของเจ้ายามสวมชุดขันทีคุกเข่าเช่นน้ีน่า

สนใจนัก ปรนนิบัติเราครั้งหน้าเจ้าแต่งตัวเช่นนี้ก็แล้วกัน” 

เหยยีนจหูน้าแดง โมโหตวัเองทีไ่ม่อ่อนแอกว่าน้ีสกัหน่อย จะ

ได้กระอักโลหิตใส่หน้าทรราชผู้นี้ให้ตายไปเลย เขาเงยหน้ามอง 

ไช่เยวี่ยด้านหลังหลี่ฟู่ หวังให้เขากล่าวว่า

‘ฝ่าบาท ท�าเช่นนี้ผิดกฎธรรมเนียมในวัง’

ทว่าอกีฝ่ายกลับเพยีงเหลียวซ้ายแลขวา ความสามารถในการ

แกล้งหูหนวกเป็นใบ้เก่งกว่าตนมากนัก เหยียนจูจึงได้แต่กลืนโลหิต

ค�านั้นกลับลงท้อง 

หลี่ฟู่ลุกขึ้นและดึงเหยียนจูขึ้นมาด้วย

“ไปเถอะ ไปดูว่าฝีมือของเจ้าถดถอยลงบ้างหรือไม่” 

6 คือช่วงเวลา 07.01-09.00 น.
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ห้องขนาดเล็กในหออวี้เจินที่ใช้ส�าหรับเก็บอุปกรณ์ท�า 

ความสะอาดไม่สะดดุตาแต่อย่างใด แต่ไม้กระดานตรงมมุห้องกลบั

ขยบัได้ เมือ่แตะถกูกลไก ไม้กระดานจะเลือ่นออก เผยให้เหน็บนัได

ยาวทอดไปสู่ข้างล่าง ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการที่แท้จริงของหออวี้เจิน 

เป็นลานฝึกขององครักษ์อวี้เชวี่ยและสถานที่ท�างาน 

ในห้องโถงร้อยสกณุาทีแ่สงโคมวบูไหวมคีนมาชมุนุมกันร้อย

กว่าคน ยืนแบ่งเป็นสามแถวอย่างเรียบร้อย พวกเขาเห็นเหยียนจู

เดนิตามโอรสสวรรค์เข้ามา สีหน้าไม่แสดงอาการแปลกใจแม้แต่น้อย 

เหมอืนเช่นทกุครัง้ กงซนุเหยาผูด้แูลหออว้ีเจินน�าทุกคนคกุเข่าถวาย

บังคมหลี่ฟู่ จากนั้นสละที่นั่งต�าแหน่งประธานให้เขา 

หล่ีฟูไ่ม่รบีร้อนนัง่ลง แต่ผลกัเหยยีนจไูปกลางโถง กล่าวเสยีง

เกียจคร้านว่า

“กฎเดิม! ใครชนะเขาได้มารับทอง!” 

สายตานับร ้อยคู ่พุ ่งไปยังเหยียนจู ในจ�านวนนั้นมีทั้ง

เคียดแค้นริษยา หวาดหวั่นครั่นคร้าม ส่วนแววตาละโมบและมุ่งมั่น

ของคนที่เข้ามาใหม่ก็มีไม่น้อย 

วันนี้เป็นวันส�าคัญขององครักษ์อวี้เชวี่ยที่หนึ่งปีมีหนึ่งหน 

เรียกชื่อว่า ร้อยสกุณาคืนสู่รัง

หากมใิช่คนทีก่�าลงัปฏบิตัภิารกจิส�าคัญและเร่งด่วนเป็นพิเศษ

แล้ว ทุกคนล้วนต้องกลบัมาร่วมงานนี ้วนัน้ีของทกุปีจะมกีารคดัคน

ออกด้วยการตัดสินแพ้ชนะ คัดเลือกองครักษ์อวี้เชวี่ยที่มีชื่อใน

ทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้องครักษ์อวี้เชวี่ย

พัฒนาความสามารถของตนอยู่ตลอดเวลา 

องครักษ์อวี้เชวี่ยแบ่งเป็นสามหน่วยย่อย หน่วยท่ีมีชื่อใน

ทะเบียนอย่างเป็นทางการคือ หงส์เพลิง และ นกยูงน�้าเงิน ส่วน 
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อีกหน่วยคือ กระเรียนขาว เป็นสมาชิกใหม่ 

ในงานร้อยสกุณาคืนสู่รัง หงส์เพลิงกับนกยูงน�้าเงินจะจับ 

ไม้สั้นไม้ยาวเพื่อหาคู่ประลอง ฝ่ายแพ้ต้องรับการท้าทายจาก

กระเรียนขาว หากแม้แต่การท้าประลองของกระเรยีนขาวยงัพ่ายแพ้ 

ต�าแหน่งย่อมถูกแทนที่ด้วยกระเรียนขาวที่เป็นฝ่ายชนะ 

ไม่ว่าจะถูกผลักมาที่ต�าแหน่งนี้กี่ครั้ง เหยียนจูยังคงไม่ชินกับ

สายตาเหล่านี้ เขายังจ�าความหวาดกลัวตอนหลี่ฟู่โยนเขาออกมา

ตรงนี้เป็นครั้งแรกในปีนั้นได้ ตอนนั้นเขายังเป็นเด็กชายไว้ผมจุก 

ตัวเล็กๆ ไม่รู้ว่าที่นี่คือแห่งหนใด และไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป  

ในหัวมีความคิดเพียงประการเดียว…

ข้าอยากกลับบ้าน 

“บ้าน? ที่นี่ก็คือบ้านของเจ้าในอนาคตไงล่ะ”

หลี่ฟู่ในวัยหนุ่มที่ตอนนั้นยังเป็นไท่จื่อ7 ยิ้มหยัน

“ลืมครอบครัวและเพื่อนฝูงของเจ้าในอดีตซะเถอะ ไม่มีใครรู้

ว่าเจ้าอยู่ที่นี่หรอก พวกเขาอาจคิดว่าเจ้าพลัดตกน�้าและจมน�้าตาย

ไปแล้ว หรืออาจคิดว่าเจ้าถูกลักพาตัวไปขายเป็นทาสของชาวอี๋8 

แล้ว แต่ไม่มทีางรูว่้าเจ้ายงัมีชวิีตอยูบ่นโลกใบน้ี มชีวีติอยู่ในน้ีแน่ๆ” 

“พูดจาเหลวไหล! ปล่อยข้ากลับไป! ปล่อยข้ากลับไปนะ!”

ล้อกันเล่นหรืออย่างไร บ้านของเขาอยู่บนถนนเสียงอันนอก

วังหลวงนี้เอง ที่นั่นมีพ่อกับแม่และยังมีพี่สาวผู้งดงามอีกหนึ่งคน 

“กลับไปไม่ได้แล้ว”

หล่ีฟู่ในวยัหนุม่ดอู่อนโยนกว่าตอนนี ้ดวงหน้าหล่อเหลาเวลา

7 หมายถึง รัชทายาท
8 ชื่อเรียกชนกลุ่มน้อยทางทิศตะวันออกของจีน
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ยิ้มดูมีเสน่ห์อย่างยิ่ง แต่แววตากลับเย็นชาโหดเหี้ยมมากกว่าอายุ

“เว้นเสียแต่เจ้าจะเอาชนะทุกคนที่นี่ได้ และสร้างความด ี

ความชอบครัง้ใหญ่ ให้เสดจ็พ่อเลือ่นต�าแหน่งเจ้าไปอยู่ในราชส�านัก 

หาไม่แล้วเจ้ามีสองทางเลือกเท่านั้น คือมีชีวิตอยู่ต่อไปในฐานะ 

องครักษ์อวี้เชวี่ย หรือไม่ก็ตายไปซะ” 

การด�ารงอยูข่ององครกัษ์อวีเ้ชวีย่มิใช่ความลบั แต่สถานทีต่ัง้ 

สมาชิก และรูปแบบการฝึกฝนกลับเป็นความลับสุดยอด หากถูก

เลือกเข้ามาในหออว้ีเจินแล้ว จะถูกตัดญาติขาดมิตร ละทิ้งอดีต 

ของตัวเอง ละทิ้งชาติก�าเนิดและชื่อแซ่ เว้นแต่จะปฏิบัติภารกิจ 

สร้างความดีความชอบครั้งใหญ่และได้เลื่อนขั้นไปเป็นขุนนางใน 

ราชส�านัก หาไม่แล้วก็ต้องตายเท่านั้นจึงจะจากไปได้ 

“องครักษ์อวี้เชวี่ย...”

เขาพมึพ�าค�าทีไ่ม่คุน้เคยค�านี ้ยงัมริูค้วามหมายของมนัด้วยซ�า้ 

หลี่ฟู่ผลักเขาไปหากงซุนเหยา

“งานร้อยสกณุาคนืสูร่งัปีนีข้้าจะมาดดู้วย ใครเอาชนะเจ้าเดก็

คนนี้ได้ ข้าจะตกรางวัลให้เป็นทอง” 

ครั้งแรกที่เข้าร่วมงานร้อยสกุณาคืนสู่รัง เขาเพิ่งฝึกฝน 

ตัวเองได้เพียงเดือนเดียว

คนืนัน้เขาถกูองครกัษ์อวีเ้ชวีย่ทัง้หลายท่ีแย่งกันประจบเอาใจ

ไท่จื่อท�าร้ายจนแผลเต็มตัว ถ้าไม่เพราะกงซุนเหยาเวทนาและห้าม

ไว้ทัน เกรงว่าคงถูกซ้อมจนตายไปแล้ว หลี่ฟู่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ถือ

ถุงใส่เงินปักดิ้นทองลายเมฆา โปรยทองค�าแผ่นรูปใบไม้ขนาดเท่า

เล็บมือออกไปก�าแล้วก�าเล่า 

นับแต่นั้นเป็นต้นมา เขาก็กลายเป็นรายการพิเศษในงาน 
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ร้อยสกุณาคืนสู่รัง ถูกซ้อมทุกปี เพิ่มการฝึกฝนตัวเองขึ้นทุกปี แรก

เริ่มเขาไม่มีเวลาคิดถึงอนาคตที่จะต้องสร้างความดีความชอบอะไร

นั่นด้วยซ�้า

มีชีวิตอยู่ต่อไป

คือความคิดหนึ่งเดียวที่เขามี เพื่อมิให้ตัวเองถูกซ้อมจนไม่มี

เรี่ยวแรงจะตอบโต้ เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไป เขาต้องเคี่ยวเข็ญตัวเองให้

มากกว่าทุกคน 

คนที่เอาชนะเขาได้ค่อยๆ น้อยลงทุกที หลังจากนั้นวันหนึ่ง 

เขาซึ่งยังเป็นกระเรียนขาวก็เป็นฝ่ายท้าประลองหงส์เพลิง 

ไม่เคยมีใครท�าเช่นนี้มาก่อน การที่สมาชิกใหม่ท่ียังฝึกฝน 

ไม่จบหลักสูตรท้าประลองกับสมาชิกหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนแล้ว 

แทบจะเท่ากบัการเอาชวีติไปทิง้ แต่วนันัน้เขากลบัชนะ หลงัจากน้ัน

ก็ไม่เคยแพ้อีกเลย 

ตอนนั้นเขาเพิ่งเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชัยชนะ 

องครักษ์อวี้เชวี่ยไม่อาจติดต่อกับโลกภายนอก แต่สามารถรู้

ข่าวคราวของครอบครวัทีอ่ยูข้่างนอกได้ ยงัสามารถเอาเงนิรางวลัท่ี

สะสมได้ในแต่ละเดือน ฝากตัวแทนขององค์กรน�าไปจุนเจือ

ครอบครัวของตนทางอ้อม หากวนัใดสร้างผลงานครัง้ใหญ่ ย่อมคนื

สู่ฐานะเดิม ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอย่างมีเกียรติ 

ดังนั้นองครักษ์อว้ีเชว่ียทุกคนจึงบังคับตัวเองให้บรรลุภารกิจโดยมี

ชีวิตรอดกลับมา 

เหยยีนจกูด็จุเดยีวกนั เขาเข้าใจด ีตวัเองต้องชนะต่อไปเรือ่ยๆ 

เท่านั้น มีเพียงได้รับชัยชนะต่อไปเรื่อยๆ เขาจึงจะมีชีวิตรอดจนถึง

วันที่จะได้เห็นแสงสว่างอีกครั้ง 
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หลังจากเอาชนะผู ้ท้าประลองต่อเนื่องกันสามสิบคน  

เหยียนจูเริ่มรู้สึกเหนื่อยและหมดแรง เหตุก็เพราะคุกเข่ามานานถึง

เพียงนั้น ข้าวกลางวันยังไม่ได้กินด้วยซ�้า ทว่าสามสิบคนนี้เป็นยอด

ฝีมอืขององครกัษ์อวีเ้ชวีย่แล้ว แม้แต่พวกเขายังท้าประลองไม่ส�าเรจ็ 

คนอื่นๆ จึงไม่มีใครอยากรนหาที่

“แย่จริง เราน�าทองมาตั้งมากมาย สุดท้ายกลับต้องมอบให้ 

เหยียนจูเพียงคนเดียวหรือ”

หลีฟู่่กล่าวด้วยน�า้เสียงเสียดาย แววตาเจอืรอยยิม้กระหยิม่ใจ 

เหยียนจูหมุนตัว ก�าลังจะโขกศีรษะขอบพระทัย กลับได้ยิน

เสียงเด็กหนุ่มในหน่วยกระเรียนขาวดังขึ้น

“ช้าก่อน!” 

เหยียนจูหันกลับไป เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในหน่วยกระเรียน

ขาวลกุขึน้ยนื เครือ่งแบบของกระเรยีนขาวเป็นผ้าแพรสีขาว ปักลาย

นกกระเรียนด้วยด้ายสีน�้าเงิน ขับเน้นให้เขาดูสง่าผ่าเผย ใบหน้า

เนียนเกลี้ยงดุจหยก เขาเลิกคิ้วพลางยิ้มน้อยๆ เป็นรอยย้ิมโอหัง

งดงามที่พบได้บนใบหน้าของเด็กหนุ่มเท่านั้น 

หลี่ฟู่พิจารณาเด็กหนุ่มผู้นั้นต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า พิจารณา 

อีกครั้งจากเท้าขึ้นไปถึงศีรษะ เท้าคางพลางยิ้มน้อยๆ

“อ้อ? เจ้าชื่ออะไร เจ้าไม่ยอมรับผลการประลองครั้งนี้หรือ” 

เด็กหนุ่มตอบเสียงดังกังวานว่า

“ข้าชื่อ ต้วนไป๋ แต่อีกไม่นานจะเปลี่ยนเป็น ต้วนจู9 แล้ว”

กล่าวพลางปรายตามองเหยียนจูอย่างท้าทาย

9 ไป๋ แปลว่า ขาว จู แปลว่า ชาด, สีแดง การเปลี่ยนชื่อจาก ต้วนไป๋ เป็น ต้วนจู 
สื่อถึงการย้ายหน่วยจาก กระเรียนขาว ไปเป็น หงส์เพลิง
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รอยยิม้ของหลีฟู่ด่อู�ามหติกว่าเดมิ แววตาทอประกายอนัตราย

“หึๆ ข้าชอบคนที่ใฝ่หาความก้าวหน้าเป็นท่ีสุด แต่ตามกฎ

ขององครักษ์อวี้เชวี่ย การข้ามขั้นท้าประลองด้วยตัวเอง หาก 

พ่ายแพ้ จุดจบก็คือ...ตาย” 

เหยียนจูหัวใจจมด่ิง ความจริงกฎขององครักษ์อวี้เชวี่ยมิได้

ก�าหนดชัดเจนว่าถ้าตัวเองเป็นฝ่ายท้าประลองแบบข้ามขั้นจะถูก

ลงโทษอย่างไร ทว่าหล่ีฟู่เป็นโอรสสวรรค์ ถ้าเขาอยากให้คนตาย

จริงๆ ย่อมไม่มีใครรอด 

“ฝ่าบาท...”

เหยยีนจกูล่าวพลางประสานมอื ก�าลงัจะขอความเมตตาแทน

อีกฝ่าย แต่กลับรู้สึกถึงสายลมแผ่วเบาข้างหลัง 

ลมนั้นแผ่วเบาถึงเพียงนี้ เหยียนจูรู้สึกถึงมันได้มิใช่เพราะ

ได้ยินเสียงแหวกฝ่าอากาศ แต่เป็นเพราะสัมผัสได้ถึงไอสังหาร 

เฉียบคมปราศจากความลังเล เหยียนจูหมุนตัวโดยไว เห็นจุดสีแดง

อยู่บนผนังห้อง นั่นเป็นประกายแสงที่เกิดจากเข็มเงินสะท้อนกับ

แสงเทียนบนผนัง 

เหยียนจูอดขมวดคิ้วมิได้ 

แม้ว่ากฎของงานร้อยสกุณาคืนสู่รังคือเป็นตายขึ้นอยู่กับ 

โชคชะตา ดังนั้นจึงอนุญาตให้ใช้อาวุธลับและยาพิษทุกชนิด ทว่า

ตอนนี้โอรสสวรรค์อยู่ในงานด้วย หากพลาดพล้ังไป ทุกคนในท่ีน้ี

อย่าคิดว่าจะรอดชีวิตเลย 

เพียงช่ัวพริบตา เข็มเงินเล่มต่อไปก็ใกล้ถึงหน้าผากแล้ว  

เหยยีนจูสะกดิปลายเท้า หมนุตัวกลางอากาศหลายรอบ ใช้ลมทีเ่กดิ

จากการหมุนตัวสกัดความรุนแรงของเข็มเงิน ท�าให้เข็มชะงักนิ่งอยู่

กลางอากาศ ตอนทิ้งตัวลงมาเขาถือโอกาสคีบเข็มเงิน หนีบเข็มไว้
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ตรงหว่างนิ้วอย่างง่ายดาย 

เขม็เงนินัน้บางดุจเส้นผม คนทีส่ายตาและวชิายุทธ์อ่อนด้อย

ล้วนมิอาจมองเห็น รู้สึกเพียงเหยียนจูตัวเบาดุจนกนางแอ่น การ

เคลือ่นไหวคล่องแคล่วปราดเปรยีว งดงามย่ิงกว่านางร�าผูม้ชีือ่เสยีง

ที่สุดในแถบฉินไหวเสียอีก หารู้ไม่ว่าเมื่อครู่หากเหยียนจูมีปฏิกิริยา

ตอบสนองช้าไปเพียงนิดเดียว เขาจะต้องตาย...

เหยียนจูคีบปลายเข็มเงินเหลือบมองแวบหนึ่ง เห็นประกาย

แสงตรงหัวเข็มจึงรู้ว่าเข็มนี้อาบยาพิษ 

ต้วนไป๋โจมตีครั้งแรกไม่ส�าเร็จ การโจมตีครั้งท่ีสองก็ตามมา 

ฝ่ามือขาวราวก้อนหยกดูนุ่มนิ่ม แต่กลับแฝงพลังแข็งแกร่ง จู่โจมจุด

ส�าคัญบนร่างกายเหยียนจู

เหยียนจูหลบเลี่ยงอย่างคล่องแคล่ว ใช้เข็มเงินในมือโต้กลับ

เป็นบางครั้ง ต้วนไป๋รู้ว่าพิษนั้นร้ายแรง จึงลนลานถอยหลบด้วย

ความหวาดเกรง 

เวลาผ่านไปนานเข้า ต้วนไป๋ยงัคงไม่ได้เปรยีบแม้แต่น้อย กลบั

เหนื่อยล้ามากขึ้นทุกที บางครั้งถึงกับเผยช่องโหว่ ทว่าแม้จะเป็น 

เช่นนี้ อีกฝ่ายกลับไม่มีทีท่าจะเป็นฝ่ายจู่โจม เหมือนต้องการให้ตน

เหนื่อยและหมดแรงไปเอง ต้วนไป๋โมโหหนักขึ้นทุกทีจนระงับไม่อยู่

นี่เขาดูแคลนข้าจึงได้หยอกล้อข้าเล่นใช่หรือไม่!? 

สิ่งที่เขาไม่รู้คือเหยียนจูคิดเผื่อเขา 

เหยยีนจเูห็นเด็กหนุม่ผูน้ีอ้ายเุพยีงสบิสีส่บิห้าก็มวีรยุทธ์ขัน้น้ี 

วันหน้าย่อมสามารถฝึกฝนจนเป็นยอดฝีมือได้ หากต้องเสียชีวิต

เพราะพ่ายแพ้ให้ตน จะมิน่าเสียดายหรือ แต่หากเขาจงใจเป็นฝ่าย

แพ้ ย่อมมีความผิดฐานหลอกลวงเบื้องสูง พวกเขายังคงมิอาจรอด

ชีวิตได้อยู่ดี 
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ในเวลาเดียวกัน หลี่ฟู่หาวและบิดขี้เกียจก่อนกล่าว

“เหยียนจู เจ้าต่อสู ้อย่างผ่อนคลายโดยแท้ ให้เราเชิญ

ครอบครวัเจ้ามาดูเจ้าต่อสู้ด้วยดีหรอืไม่ แต่เมือ่เข้ามาแล้วย่อมออก

ไปไม่ได้แล้วนะ” 

เหยียนจูต่ืนตระหนก คิดในใจว่าตบตาหลี่ฟู่ไม่ได้เลยจริงๆ  

ได้แต่แข็งใจลงมือ

เดมิทคีวามสามารถของต้วนไป๋สูเ้หยยีนจไูม่ได้อยูแ่ล้ว ยามนี้

ความเหนือ่ยล้าและโทสะท�าให้เขาเสยีกระบวนท่า ยิง่ยากทีจ่ะรบัมอื 

เหยียนจูลงมือไม่กี่กระบวนท่าก็คว้าข้อมือเขาและออกแรงลากมา

ตรงหน้าได้ มืออีกข้างยกขึ้นแล้วซัดเข้าไป เข็มเงินจ่อล�าคอของ 

ต้วนไป๋เว้นระยะเพียงสองนิ้วเท่านั้น 

ผลแพ้ชนะเห็นได้ชัดเจน 

“ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ”

หลี่ฟู่หัวเราะเสียงดังก่อนกล่าวสืบต่อ

“เจ้าชื่อต้วนไป๋ใช่หรือไม่ มา มาหาเราตรงนี้” 

เหยียนจูปล่อยต้วนไป๋แล้วถอยหลบไปด้านข้าง

ต้วนไป๋แม้จะพ่ายแพ้ แต่ใบหน้ากลับไร้ความหวาดกลัว เดิน

ไปคุกเข่าลงตรงหน้าหล่ีฟู่ ดวงหน้างามเฉิดฉันแหงนขึ้นจ้องมอง 

หลี่ฟู่ 

หลี่ฟู่ยิ้มพลางถามว่า

“เป็นอย่างไร คราวนี้ยอมจ�านนหรือยัง” 

“ยังพ่ะย่ะค่ะ เขาอายุมากกว่าข้า ถ้าข้าอายุเท่าเขา ข้าต้อง

เอาชนะเขาได้แน่”

ค�ากล่าวนี้ของเขาฟังดูไร้เหตุผล เพราะแต่ไหนแต่ไรมาหอ 

อวีเ้จนิดแูต่ผลแพ้ชนะ ไม่แบ่งเดก็ผูใ้หญ่ องครกัษ์อวีเ้ชวีย่ทีเ่หยยีนจู
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ท้าประลองตอนนั้นก็อยู่ในวัยหนุ่มที่มากด้วยพละก�าลัง 

“อ้อ? แต่องครกัษ์อวีเ้ชวีย่เมือ่แพ้ย่อมต้องตาย เกรงว่าเจ้าคง

ไม่มีชีวิตอยู่จนอายุเท่าเขาแล้วกระมัง”

หลี่ฟู่กล่าว 

ต้วนไป๋น�้าเสยีงอ่อนลงทนัท ีก้มหน้ากล่าวปนสะอืน้เลก็น้อย

“หากฝ่าบาทมิให้ต้วนไป๋มีชีวิต เช่นนั้นต้วนไป๋ก็ไม่ขออยู่ต่อ

พ่ะย่ะค่ะ” 

หลีฟู่่บีบคางเขาให้เงยหน้าข้ึน พจิารณาดวงหน้านัน้พลางเอ่ย

ว่า

“เราให้เจ้าท�าอะไร เจ้าก็ยินดีท�าหรือ” 

“ต้วนไป๋เป็นข้ารับใช้ของฝ่าบาท ฝ่าบาทประสงค์ให้ท�าสิ่งใด

ย่อมยินดีทั้งนั้น” 

“ดี”

หลี่ฟู่เอ่ยแล้วคลี่ยิ้มอารมณ์ดีกว่าเดิม ก่อนกล่าวต่อ

“ข้าขอถามเจ้า เจ้าเป็นหงส์เพลิงหรือนกยูงน�้าเงิน” 

ต้วนไป๋ส่ายหน้าปฏิเสธ

“มิใช่ทั้งสองประการพ่ะย่ะค่ะ” 

“ในเมื่อมิใช่องครักษ์อวี้เชวี่ย ย่อมไม่ต้องท�าตามกฎระเบียบ

ขององครักษ์อวี้เชวี่ย”

แม้กระเรียนขาวจะเป็นคนของหออวี้เจิน ทว่าตราบใดท่ียัง

ไม่มีชื่อในทะเบียนองครักษ์อวี้เชวี่ยอย่างเป็นทางการ ย่อมไม่นับ

เป็นองครักษ์อวี้เชวี่ยที่แท้จริง 

“แต่ถ้าอยากมีชวิีตอยูต่่อไป นบัจากนีย่้อมมอิาจเป็นองครกัษ์

อวี้เชวี่ยได้อีก”

หลี่ฟู่กล่าวสืบต่อ 
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ต้วนไป๋โขกศีรษะทันที ยิ้มพลางกล่าวว่า

“ฝ่าบาทให้ต้วนไป๋ท�าอะไร ต้วนไป๋ก็จะท�าอย่างนั้น ฝ่าบาท

ไม่ให้ต้วนไป๋เป็นองครักษ์อวี้เชวี่ย ต้วนไป๋ย่อมไม่เป็นองครักษ ์

อวี้เชวี่ย” 

“ดีมาก”

หลี่ฟู่เอ่ยชมพลางลูบหัวเขา ก่อนกล่าวต่อ

“จากนี้ให้เจ้าไปอยู่ต�าหนักในแล้วกัน” 

“ฝ่าบาท!”

เหยียนจูหลุดอุทาน ก่อนกล่าวต่ออย่างอดไม่ได้

“เขา...เขายังเด็ก”

เขารู้อยู่แล้ว ตั้งแต่เห็นรูปโฉมของต้วนไป๋ เหยียนจูก็รู้ว่า 

หลี่ฟู่ไม่มีทางปล่อยเขาไป 

หลี่ฟู่ไม่เห็นด้วย จึงกล่าวว่า

“เด็ก? ดูเหมือนตอนนั้นเจ้ายังเด็กกว่าเขาเสียอีก” 

เหยียนจูอับจนถ้อยค�า 

เพราะเขาผ่านความเจ็บปวดแบบนั้นมาก่อน จึงไม่อยากให ้

ต้วนไป๋เจรญิรอยตาม แต่เหน็ชดัว่าหลีฟู่ไ่ม่ใส่ใจสกันิด เพียงเท้าคาง

ขบคิดแล้วเอ่ยว่า

“แต่การอยู่ในต�าหนักในต้องมีต�าแหน่ง จะให้ต�าแหน่งอะไร

เจ้าดีล่ะ” 

ต้วนไป๋ก้มหน้าหมอบอยู่บนพื้น มุมปากผุดรอยยิ้ม 

เขาไม่เคยคิดว่าจะสามารถเอาชนะเหยียนจูที่หลายปีมานี้ 

ไม่เคยแพ้ใครได้อยู่แล้ว ที่ดึงดันท้าประลองก็เพียงอยากใช้วิธีการ

แบบเดยีวกนัดงึดดูความสนใจจากหลีฟู่เ่ท่านัน้เอง พวกเขาสามารถ

ใช้รูปร่างหน้าตาแลกกับลาภยศ แล้วไฉนเขาต้วนไป๋จะท�าบ้างไม่ได้ 
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“ให้เจ้าเป็นขันทีต�าหนักในแล้วกัน!”

หลี่ฟู่ห่อก�าปั้นต่อยฝ่ามือตนเอง ท่าทางเบิกบานเหมือน

ตัดสินใจเรื่องยากบางประการได้ 

รอยยิ้มของต้วนไป๋ชะงักค้าง ใบหน้าพลันซีดเผือดไร้สีเลือด 

มือที่วางอยู่บนพื้นก�าแน่นจนแทบจะขูดพื้นขึ้นมา กระนั้นน�้าเสียง

กลับยังเบิกบาน...เค้นเสียงยินดีลอดไรฟันออกมา

“ขอบพระทัย...ฝ่าบาท” 

หลี่ฟู่ลุกขึ้นเดินผ่านหน้าเขาไป เมื่อถึงตรงหน้ากงซุนเหยาจึง

เอ่ยว่า

“คนผู้นี้เราต้องการ วันหน้าเจ้าค่อยประสานกับไช่เยวี่ยก็ 

แล้วกัน”

จากนัน้โอบเหยยีนจทูีต่ะลงึงนัเดนิไปยงับนัได เดนิพลางโปรย

ทองแผ่นรูปใบไม้ไปให้กลุ่มคนพร้อมกับกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า

“นี่เป็นเงินที่ใต้เท้าเหยียนจูเลี้ยงเหล้าพวกเจ้า” 

หลายปีมานี้ จ�านวนทองแผ่นรูปใบไม้ท่ีช่วงชิงได้กลายเป็น 

การประลองประเภทหนึ่งของเหล่าองครักษ์อวี้เชวี่ย เพียงแต่หาก

เทียบกับการประลองยุทธ์อย่างจริงจังแล้ว น่ีเป็นการประลองท่ี 

ผ่อนคลายและสร้างความเบิกบานกว่ามาก พวกเขาแสดงกระบวน

ท่าเด็ดดอกปลิดใบพลางตะโกนเสียงดัง

“ขอบพระทัยฝ่าบาท! ขอบคุณใต้เท้าเหยียนจู!” 

ต้วนไป๋เงยหน้ามองแผ่นหลังของเหยียนจู ความริษยาใน

ดวงตาแทบจะลุกเป็นไฟ 

ฝนพร�าต้นหลิวใบปลิดปลิว บุปผาร่วงโรยเผยสกุณา 

ฝนฤดูใบไม้ผลิตกลงมาตลอดทั้งวัน จวบจนพลบค�่าจึงหยุด 
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พื้นเปียกลื่น สายลมอ่อนที่พัดมาเจือไอเย็นจางๆ ท่ามกลางราตรี 

บุรุษผู้หนึ่งก�าลังรุดไปต�าหนักบรรทมในวังตู้ยัง เขาว่องไวย่ิงกว่า

สายลม ทว่ากลบัแผ่วเบายิง่กว่าสายลม แม้จะซอกแซกไปในวงัหลวง

ที่มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด แต่กลับเหมือนเดินอยู่ในดินแดนท่ี

ปราศจากผู้คน ทหารจิ้นเว่ย10 ที่ยืนเฝ้ายามหรือลาดตระเวนไม่

ตระหนกัถงึความเคลือ่นไหวของเขาเลย แม้จะรูส้กึได้ แต่กค็ดิว่าเป็น

เพียงสายลมพัดดอกไม้ใบไม้ให้ปลิวโปรยเท่านั้น 

ในวังตู้ยัง เด็กหนุ่มผู้หนึ่งสวมชุดผ้าโปร่งบางสีฟ้า เอนกาย

อยู่บนตั่งนุ่ม ผ้าที่ห่อหุ้มเรือนร่างงดงามของเด็กหนุ่มอ่อนนุ่มถึง

เพียงนัน้ ท�าให้ทกุสดัส่วนของร่างกายถกูขบัเน้นจนเหน็เด่นชดั เดก็

หนุ่มปรับเปล่ียนท่านอนของตัวเองไม่หยุด ปรารถนาให้กษัตริย์ที่

อารมณ์แปรปรวนและหมกมุน่ในกามผูน้ัน้เข้ามาและได้เหน็ท่วงท่า

อันเย้ายวนมากที่สุด 

ทันใดนั้น ลมวูบหนึ่งพัดใส่ผ้าม่านงดงามริมหน้าต่างจนปลิว

ขึ้น 

เด็กหนุ่มชะงักการกระท�า ลุกขึ้นนั่งช้าๆ

“ใครน่ะ!” 

บุรุษผู้หนึ่งก้าวออกมาจากข้างตั่งนุ่ม 

เส้ือผ้าทีส่วมเป็นเครือ่งแบบหงส์เพลงิ ผ้าแพรสกีรมท่า บนนัน้

ใช้ด้ายสีทองและสีแดงปักลายนกตัวใหญ่ย�่ากองเพลิง หางนกท่ี 

ดูเหมือนเปลวเพลิงร้อนแรงทิ้งตัวยาวไปจรดชายเสื้อด้านล่าง 

10 จิ้น แปลว่า ใกล้ชิด เว่ย แปลว่า คุ้มครอง, อารักขา ทหารจิ้นเว่ยจึงหมายถึง
ทหารท่ีท�าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด บางยุคสมัยใช้เป็นชื่อกอง
ทหารที่มีฝีมือเยี่ยมยอด
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ใบหน้านัน้เนยีนเกลีย้งดจุหยก คิว้เป็นรปูดาบสีจาง ดวงตาประหน่ึง

หยกด�า ริมฝีปากแดงระเรื่อ 

“ถ้าไม่มีค�าสั่ง องครักษ์อวี้เชวี่ยจะปรากฏตัวไม่ได้มิใช่หรือ” 

“ต้วนไป๋...” 

เด็กหนุ่มกล่าวขัดเขาว่า

“ฝ่าบาทพระราชทานชื่อให้ข้าว่า หลันอวี้ แล้ว” 

เหยียนจูทอดถอนใจก่อนกล่าวว่า

“หลันอวี้ ไปกับข้า ข้าจะพาเจ้าหนีออกจากวัง” 

“หนี?”

หลันอวี้ทวนค�าก่อนหัวเราะออกมา จากนั้นค่อยกล่าวต่อ

“ท�าไมข้าต้องหนี ข้าก�าลังจะได้เป็นคนโปรดอยู่แล้ว” 

เหยียนจูกล่าวอย่างเร่งร้อนว่า

“เจ้าไม่รู้จักความเจ็บปวดแบบนั้นด้วยซ�้า! เจ้ายังเด็ก ยังมี

หนทางให้ก้าวเดินอีกมาก!” 

“อ้อ?”

หลันอวี้เอ่ยแล้วหัวเราะเบาๆ ก่อนกล่าวสืบต่อ

“ข้าไม่รู้ แต่เจ้ารู้มิใช่รึ เจ้าบอกข้าสิ”

กล่าวจบก็ท�าหน้าเหมือนก�าลังดูการละเล่นแสนสนุก

หลันอวี้เกลียดชายหนุ่มตรงหน้าผู้นี้เหลือเกิน ทั้งที่เขาเองก็

อ้าขาแลกกบัลาภยศ แต่กลบัเสแสร้งป้ันท่ามคีณุธรรมมาสัง่สอนตน 

จะว่าไปแล้วมิใช่เพราะกลัวตนจะมาแย่งต�าแหน่งของเขาไปหรอก

หรือ 

เหยียนจูหน้าซีดลงทันใด 

ปีนั้น ในพลับพลาที่ประทับในเจียงหนาน ห้องบรรทมนั้นมี

แสงไฟสว่างไสวเหมือนวังตู้ยัง ม่านเตียงซ้อนกันหลายชั้น เขาถูก
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เชอืกแดงมดัไว้กบัเตียง ร่างกายทีย่งัเจรญิเติบโตไม่สมบรูณ์ถกูบงัคบั

ให้เปิดอ้า รองรับความเจ็บปวดเหมือนถูกฉีกกระชาก แต่จะให้เขา

สาธยายความเจบ็ปวดอนัอปัยศอดสูอย่างนัน้ออกมาได้อย่างไร เขา

จะเอ่ยปากได้อย่างไร 

เวลานีเ้อง เสยีงตะโกนของขนัทตี�าหนกัในพลนัดงัขึน้ข้างนอก

“ฮ่องเต้เสด็จ!” 

เหยียนจูยื่นมือไปหาหลันอวี้ กล่าวอย่างร้อนรนว่า

“จะไปก็ต้องใช้โอกาสตอนนี้แล้ว” 

หลันอวี้ยื่นมือไปกุมมือเขาไว้ดุจกัน เหยียนจูก�าลังดีใจ คิด 

ไม่ถึงว่าอีกฝ่ายกลับกอดแขนเขาแน่นแล้วดึงมากดตรงหน้าอก 

ตน ตะเบ็งเสียงร้องดังลั่น

“อ๊า! เหยียนจู เจ้าคิดจะท�าอะไร เจ้าอย่าท�าเช่นนี้! ฝ่าบาท! 

ฝ่าบาท! ช่วยข้าน้อยด้วย!” 

เหยยีนจตูืน่ตระหนก ผลกัเขาออกหมายจะดงึแขนกลบัมา แต่

กลบัท�าไม่ส�าเรจ็ ระหว่างยือ้ยดุกนั ชดุผ้าโปร่งบางของหลันอวีเ้ล่ือน

หลุดไปข้างหนึ่ง เผยให้เห็นแขนครึ่งท่อนที่ขาวเนียนดุจรากบัวอ่อน 

“เกิดอะไรขึ้น!”

โอรสสวรรค์ทีส่วมชดุทัว่ไปตดัเยบ็จากแพรสเีหลอืงเดนิเข้ามา 

นิ่วหน้ามองสองคนที่ยื้อยุดฉุดกระชากกัน 

หลันอวี้ปล่อยเหยียนจูในที่สุด โผไปแทบเท้าหลี่ฟู่

“ฝ่าบาท! ไม่เกี่ยวกับข้าน้อยนะพ่ะย่ะค่ะ เป็นเขา...เขาแอบ

บุกเข้ามาท�าลับๆ ล่อๆ” 

เหยียนจูเห็นหยาดน�้าตาตรงหางตาเขาแล้ว แผ่นหลังเย็น

เยือกอย่างห้ามไม่อยู่ เขาเม้มปาก คุกเข่าโขกศีรษะให้หลี่ฟู่อย่าง

นอบน้อม
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“ข้าน้อยถวายบังคมฝ่าบาท” 

หลี่ฟู่ยังไม่สั่งให้พวกเขาลุกขึ้น โบกมือไล่ขันทีและนางก�านัล

ออกไป นั่งลงแล้วจิบน�้าชาอย่างผ่อนคลาย

“เสี่ยวอวี้เอ๋อร์ เจ้าพูดก่อน” 

หลันอวี้คุกเข่าแทบเท้าเขาอย่างน่าสงสาร

“ทูลฝ่าบาท ใต้เท้าเหยียนจูแฝงตัวเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ จะ

บงัคบัข้าน้อยให้ตามเขาไปให้ได้ ข้าน้อยย่อมไม่ยินยอมอยู่แล้ว เขา

จึง...ดังนั้นจึงเป็นอย่างที่ฝ่าบาททรงเห็นเมื่อครู่นี้พ่ะย่ะค่ะ” 

“อืม”

หลี่ฟู่เอ่ยด้วยสีหน้าไม่แปรเปลี่ยน ก่อนกล่าวสืบต่อ

“เหยียนจู ที่หลันอวี้กล่าวมีค�าเท็จหรือไม่” 

แม้ฟังดูแล้วเรื่องราวจะไม่ใช่อย่างนั้น แต่หลันอวี้มิได้โกหก

จริงๆ หน้าผากเหยียนจูมีเหงื่อเย็นซึมออกมาหยดหนึ่ง ผงกศีรษะ

พลางตอบ

“ไม่มีค�าเท็จพ่ะย่ะค่ะ” 

“เส่ียวอวีเ้อ๋อร์ ตามความเหน็เจ้า เหตใุดเหยียนจูจึงจะพาเจ้า

ไปให้ได้” 

“เรื่องนี้...” 

หลันอวี้ผู้มีใบหน้าอ่อนเยาว์หลงเหลืออยู่ เปรยด้วยสีหน้า

แดงก�่า ก่อนกล่าวต่อเสียงหวาน 

“ข้าน้อยจะเอ่ยออกมาได้อย่างไรพ่ะย่ะค่ะ” 

เหยียนจูลอบพิจารณาสีหน้าของหลี่ฟู่ด้วยใบหน้าเขียวคล�้า 

แต่กลับมองไม่เห็นอารมณ์ใดๆ เขารู้ดีว่าด้วยสติปัญญาของหลี่ฟู่  

ดูออกไม่ยากว่าหลันอวี้ก�าลังใส่สีตีไข่ แต่ที่เขาหวาดหวั่นคือหลี่ฟู ่

จะฉวยโอกาสนี้ทรมานพวกเขาสองคน 
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เห็นเพียงหลี่ฟู่ยิ้มน้อยๆ กวักมือเรียกเหยียนจู

“มานี่” 

หวัใจของเหยยีนจหูนาวเยอืกไปครึง่หนึง่ ใช้มอืและเท้าคลาน

เข้าไป คุกเข่าแทบเท้าอีกฝั่งของหลี่ฟู่เหมือนหลันอวี้ หลี่ฟู่ยื่นมือไป

เกาคางเหยียนจู ท่าทางอ่อนโยนเหมือนก�าลังลูบไล้ลูกแมวด้วย

ความรัก 

“มิน่า ก่อนหน้านี้ถึงมีค�ากล่าวมากมาย ที่แท้เจ้าชอบเด็ก 

คนนี้?” 

“ข้าน้อยมิบังอาจพ่ะย่ะค่ะ” 

หลี่ฟู่ทอดถอนใจก่อนกล่าว

“ก็ใช่สินะ เหยียนจูโตแล้ว อยากมีคนปรนนิบัติบ้างแล้ว  

เสี่ยวอวี้เอ๋อร์ งั้นเจ้าท�าให้ผู้อาวุโสสบายตัวก่อนแล้วกัน” 

เหยยีนจกูบัหลนัอวีใ้บหน้าเขยีวคล�า้ แม้แต่หลนัอวีท้ีต่ดัสนิใจ

ยอมสละศกัด์ิศรลีกูผูช้ายแลกกบัลาภยศกค็ดิไม่ถงึว่าหลีฟู่จ่ะบ้าคลัง่

กว่าที่เขาคิดไว้ ต้องการให้ทั้งสองร่วมประเวณีกันต่อหน้าเขา นี่ใช่

การรับพระเมตตาจากฮ่องเต้ในต�าหนกัในทีไ่หนกนั เหน็ชดัว่าหยอก

ล้อพวกเขาเล่นเหมือนทั้งสองเป็นนางคณิกาในหอนางโลม

หลี่ฟู่เห็นทั้งสองนิ่งงันอยู่ที่เดิม จึงตบหน้าผากพลางเอ่ย

“ดูเราสิ เกือบลืมไปเลย เคยแต่สอนเหยียนจูให้รองรับความ

ส�าราญ กลับไม่เคยสอนเขาว่าต้องตักตวงความส�าราญอย่างไร 

มาๆๆ เราบอกกล่าวแล้วพวกเจ้าท�าตามกแ็ล้วกนั เสีย่วอวีเ้อ๋อร์ เจ้า

ต้องล�าบากหน่อยนะ ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นครั้งแรกท่ีเหยียนจูอยู่ข้าง

บน” 

“...”

“...” 
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เหยียนจูคุกเข่านิ่งไม่ขยับ ใบหน้าเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียว 

จากเขยีวเป็นขาว ใจคดิว่าหากเขาจะยอมตายดกีว่ายอมจ�านน ควร

จะกระโดดเข้าไปบีบคอฮ่องเต้สุนัขผู้นี้ก่อนดีหรือไม่ จะได้ระบาย

ความแค้นตลอดหลายปีมานี้ด้วย ยิ่งคิดย่ิงอยากท�าเช่นน้ัน แต่

สติสัมปชัญญะเตือนเขาว่าต้องอดทน หาไม่แล้วครอบครัวของตน

ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดย่อมพลอยเดือดร้อนไปด้วย 

เส้นเลอืดบนหน้าผากหลนัอวีเ้ต้นตบุไม่หยดุหย่อน เขาเกลยีด

เหยียนจูเป็นที่สุด แต่ทรราชผู้นี้กลับจะให้มันมาเปิดบริสุทธิ์ตน 

เหมอืนต้องการแสดงให้เหน็ว่าเป็นข้ารบัใช้เหมอืนกัน ตนยังต�า่ต้อย

กว่ามันขั้นหนึ่งด้วยซ�้า ท�าเช่นนี้สร้างความอดสูให้เขายิ่งกว่าถูกตบ

หน้าหลายฉาดเสียอีก อีกทั้งได้ยินมานานแล้วว่าฮ่องเต้ผู้นี้อารมณ์

แปรปรวนกบัเรือ่งบนเตยีง หากเขาร่วมประเวณีกับเหยียนจูจรงิและ

ทิ้งอีกฝ่ายไว้ข้างๆ ใครจะไปรู้ว่าทรราชผู้นี้จะบันดาลโทสะขึ้นมา

กะทันหันหรือไม่ 

ระหว่างทีท่ัง้สองต่างใคร่ครวญและต่อสูก้บัความคดิตวัเองว่า

จะพลกีายเพือ่รกัษาชพี หรอืจะพลชีพีเพือ่ด�ารงไว้ซึง่คณุธรรม ทนัใด

นั้นคนผู้หนึ่งพลันวิ่งเข้ามาจากข้างนอก เป็นไช่เยวี่ยนั่นเอง เขาโขก

ศีรษะพลางรายงานหลี่ฟู่อย่างร้อนรน

“เกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่ะย่ะค่ะฝ่าบาท! ใต้เท้าเฉาผลักหวากุ้ย- 

เหรินตกน�้าพ่ะย่ะค่ะ!” 

แม้จะเป็นโอรสสวรรค์ทีส่ขุมุเยอืกเยน็มาตลอด ยามนีใ้บหน้า

ก็ยังถอดสี 

ในราชส�านกัหาได้มใีต้เท้าเฉาเพยีงคนเดยีว แต่เกรงว่าใต้เท้า

เฉาที่กล้าผลักพระสนมฝ่ายในตกน�้าคงมีเพียงคนเดียว และใต้เท้า

เฉาที่สามารถท�าให้เทียนอู่ตี้11 ผู้สง่าผ่าเผยประหม่าลนลานได้ก็มี
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เพียงคนเดียวดุจกัน 

หล่ีฟู่ลุกพรวดทันใด วิ่งออกไปข้างนอกโดยไม่รีรอ วิ่งไปได ้

ไม่กี่ก้าวก็ย้อนกลับมาถีบก้นเหยียนจู

“เจ้ายังจะคุกเข่าอยู่ท�าไม รีบไปสิ!” 

เหยียนจูเป็นดุจพยาธิในท้องของหล่ีฟู่มานานแล้ว เข้าใจ

ความหมายของอีกฝ่ายในทันที ยิ่งรู้ดีว่ายามนี้เขาไม่มีทางถือสาที่

ตนไม่ปฏบิตัติามกฎธรรมเนยีม เหน็เพยีงลมวบูหน่ึงหอบพัดผ้าม่าน

ผืนงามจนปลิวขึ้น ยามม่านทิ้งตัวลง เหยียนจูก็หายไปอย่างไร้ 

ร่องรอยเสียแล้ว 

ตอนหลีฟู่ร่ดุไปถงึศาลากลางน�า้ในอุทยานหลวง หวากุย้-

เหรนิถกูช่วยขึน้มาและส่งกลับวังหวาหมิงแล้ว มหีมอหลวงคอยดแูล

รักษาอยู่

ในศาลากลางน�า้ คนสองฝ่ายก�าลังเผชญิหน้ากนั ฝ่ายหนึง่คอื

ขันทีและนางก�านัลวังหวาหมิง ก�าลังเอะอะโวยวายต่อหน้าเฉา- 

เหยียน อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเด็กรับใช้สองคนของเฉาเหยียนที่พยายาม

ห้ามปรามพวกเขาสุดก�าลัง ที่น่าแปลกคือเด็กรับใช้สองคนน้ีดู

อ่อนแอ แต่ไม่ว่าอย่างไรคนของวังหวาหมิงก็ไม่อาจฝ่าการคุ้มกัน

ของพวกเขาไปได้ 

ส่วนบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวครั้งนี้ ก�าลังเอนกาย

พิงเสาอย่างผ่อนคลาย รินสุราให้ตัวเองและดื่มอยู่หน้าทะเลสาบที่

ใสกระจ่างดุจจันทราและคันฉ่อง ราวกับเรื่องท้ังหมดล้วนไม่

11 ค�าว่า ‘ตี้’ มาจาก หวงตี้ ที่แปลว่า ฮ่องเต้ เทียนอู่ตี้จึงหมายถึงฮ่องเต้เทียนอู่ 
หรือจักรพรรดิเทียนอู่
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เกี่ยวข้องกับเขา สายลมอ่อนพัดเส้นผมเขาจนพลิ้วปลิว อาภรณ์สี

ขาวดุจหิมะท�าให้เขาดูเหมือนจันทราในภาพวาด งดงามย่ิงกว่า

เทพเจ้าในดวงจนัทร์ หล่ีฟูเ่ห็นเขายงันัง่อยูอ่ย่างปลอดภยัโดยไม่ถูก

ท�าร้ายแม้แต่ปลายเส้นผม ก็รู้ว่าต้องเป็นเหยียนจูที่แฝงตัวอยู่ใน 

ที่ลับคอยช่วยเหลือ อดไม่ได้ที่จะพรูลมหายใจอย่างโล่งอก 

“ฮ่องเต้เสด็จ!” ไช่เยวี่ยตะโกน 

คนในศาลาหยุดทะเลาะกันในที่สุด คุกเข่าถวายบังคมอย่าง

พร้อมเพรียง 

“ฝ่าบาท! พระองค์ต้องให้ความเป็นธรรมแก่พระสนมของพวก

เรานะเพคะ!” 

นางก�านัลรุ่นใหญ่ของวังหวาหมิงร�่าไห้พลางกล่าวต่อ

“กุ้ยเหรินแค่รู้จักเอาใจฝ่าบาทเท่านั้น ไม่รู้ไปล่วงเกินใครเข้า 

ถึงท�าให้ใต้เท้าเฉาลงมือโหดเหี้ยมเช่นนี้ โชคดีท่ีบารมีของฝ่าบาท

คุ้มครอง ถูกช่วยขึ้นมาทันเวลา หาไม่แล้ว...ฮือๆๆ...”

พอนางร�่าไห้ คนอื่นๆ ในวังหวาหมิงก็ร�่าไห้ฟูมฟายตาม 

หลี่ฟู่หนวกหูจนคิ้วขมวดมุ่น ขณะก�าลังจะเอ่ยวาจา พลัน

ได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลัง

“จยาอี้ฮองไทเฮาเสด็จ!”

เขาตกใจ แม้จะรู้แต่แรกแล้วว่าฮองไทเฮาต้องมา แต่กลับคิด

ไม่ถงึว่าจะมาเรว็ถงึเพยีงนี ้คนของฮองไทเฮา หาใช่คนท่ีเหยียนจูจะ

แตะต้องได้ 

ตอนนัน้เขาได้แต่เดนิไปตรงหน้าเฉาเหยียน แขง็ใจฟาดฝ่ามอื

ใส่ดวงหน้างดงามจนไม่เหมือนมนุษย์แล้วตวาดด่า

“เจ้าคนหน้าไม่อาย! หวากุ้ยเหรินไปท�าอะไรเจ้า เจ้าถึงต้อง

ท�าร้ายนางเช่นนี้! วันหน้าหากเราจะแต่งตั้งใครเป็นฮองเฮา เจ้ามิ
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ต้องก่อกบฏรึ” 

เฉาเหยียนไม่ร้องไห้โวยวายและไม่อ้อนวอน เอาแต่ยิ้มเย็น

พลางมองเขา

หลี่ฟู่รู้ว่าเขาตระหนักดีถึงความล�าบากใจของตน แต่กลับดื้อ

รั้นไม่ยอมแสดงละครว่ายอมจ�านน ความปวดใจแปรเปลี่ยนเป็น

ความขุ่นเคืองอย่างอดไม่ได้ จึงเอ่ยเสียงเย็น

“ใครกไ็ด้! ลากตัวมันไปขังในหอส�านกึตน! หากไม่มคี�าสัง่ของ

เรา ใครก็ห้ามพบมันทั้งนั้น!” 

หอส�านึกตนเดิมทีเป็นสถานที่ทบทวนตัวเองและสงบจิตใจ

ของเทียนเซิ่งต้าตี้ ปฐมกษัตริย์แห่งแคว้นเทียนเฉา ภายหลังค่อยๆ 

กลายเป็นสถานที่ลงโทษเชื้อพระวงศ์ในวัง

เฉาเหยยีนแม้มตี�าแหน่งซัง่ต้าฟ ูแต่ความสมัพันธ์ระหว่างเขา

กบัหล่ีฟู่ทุกคนรูด้ ีดงันัน้จงึลงโทษเขาเหมือนลงโทษเชือ้พระวงศ์คน

หนึ่ง 

“ฮ่องเต้อย่าพิโรธเลย เฉาเหยียน...”

น�้าเสียงน่าเกรงขามดังขึ้น จยาอี้ฮองไทเฮามาถึงแล้ว

“เสด็จแม่อย่าทรงขอความเมตตาแทนเขาเลย!”

หลี่ฟู่ขัดนางด้วยน�้าเสียงยืนกราน ก่อนกล่าวสืบต่อ

“เราตัดสินใจแล้ว ใครก็ไม่ต้องพูดอะไรอีกทั้งนั้น เสด็จแม่ไป

เยีย่มหวากุย้เหรนิกบัเราทีว่งัหวาหมงิเถอะ ตามหลกัแล้วสนมชายา

จากต�าหนกัในไม่ควรมาเดนิเล่นทีอ่ทุยานด้านหลังในเวลาน้ี เกรงว่า

คงมีลับลมคมในอะไรซ่อนอยู่ เราจะไปคืนความเป็นธรรมให้นาง

เอง”

กล่าวจบก็ประคองฮองไทเฮาออกจากศาลากลางน�้าด้วย 

ตวัเอง แม้แต่หางตากม็ไิด้เหลอืบแลเฉาเหยยีนทีถ่กูองครกัษ์มดัตวัไว้ 
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ถ้อยวาจานัน้กล่าวได้น่าฟังทเีดียว แต่จยาอีฮ้องไทเฮามหีรอื

จะไม่เข้าใจ หลีฟู่ก่�าลงับอกเป็นนยัว่าหวากุย้เหรนิเองก็ท�าผดิเช่นกัน 

หากจะสืบสาวเอาความให้ละเอียดจริงๆ ล้วนไม่เป็นผลดีต่อผู้ใด 

ทั้งสิ้น จึงได้แต่ยอมยุติเรื่องนี้เพียงเท่านี้ 

แสร้งท�าทอ่ีานอนมุตัฎิกีาอย่างใจเยน็ได้ครูห่นึง่ เมือ่แน่ใจ

ว่าบริเวณรอบห้องทรงพระอกัษรนอกจากไช่เยวีย่แล้วไม่มคีนอืน่อกี 

โอรสสวรรค์หลี่ฟู่ก็เดินไปริมหน้าต่าง กดเสียงเบาตะโกนออกไป

“เหยียนจู! เหยียนจู!” 

เหมือนมีผ้าโปร่งสีด�าพลิ้วผ่านไป เงาร่างสูงโปร่งสายหนึ่งทิ้ง

ตัวลงมาตรงหน้าต่าง ก้มศีรษะท�าความเคารพ

“ข้าน้อยถวายบังคมฝ่าบาท” 

หลี่ฟู่ถามอย่างร้อนใจเล็กน้อยว่า

“สถานการณ์ในหอส�านึกตนเป็นอย่างไรบ้าง” 

“ทลูฝ่าบาท เมือ่คนืข้าน้อยน�าป้ายค�าสัง่ของไช่กงกงไปจดัการ

อย่างลับๆ แล้ว รับรองว่าใต้เท้าเฉาจะไม่ได้รับความล�าบากแม้แต่

น้อยแน่นอน ฝ่าบาททรงมีรับสั่งไม่ให้ผู้ใดไปพบเขา ดังนั้นคนของ

ไทเฮาจึงเข้าไปไม่ได้เช่นกัน ข้าน้อยตรวจสอบอาหารและน�้าด้วย 

ตัวเองอีกรอบก่อนส่งเข้าไป ไม่ผิดพลาดแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ” 

“อืม”

หลี่ฟู่พยักหน้านิดๆ ก่อนกล่าวต่อเสียงขรึม

“แต่ไหนแต่ไรมา เรือ่งทีเ่จ้าจดัการข้าล้วนวางใจ เรากบัไช่เยวีย่

ถูกไทเฮาจับตาดูอย่างเข้มงวด เจ้าต้องไปดูทางโน้นบ่อยๆ ถ้าเขา

ถูกท�าร้ายแม้แต่ปลายเส้นผม...” 

“ข้าน้อยรับรองว่าใต้เท้าเฉาจะไม่ถูกแตะต้องแม้แต่ปลาย 
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เส้นขนพ่ะย่ะค่ะ”

เหยียนจูรีบรับประกันเป็นมั่นเหมาะ 

“ดีมาก”

หลี่ฟู่เอ่ยชมแล้วผลิยิ้มพึงพอใจ ก่อนรับสั่งต่อ

“ลุกขึ้นเถอะ” 

จากนั้นหยิบวัตถุขนาดเท่าครึ่งฝ่ามือออกมาวางบนมือของ 

เหยียนจู

“เมือ่คนืข้าตบหน้าเขาต่อหน้าธารก�านลั เขาต้องโกรธมากแน่ 

เจ้าช่วยน�าของสิ่งนี้ไปให้เขาและกล่าวถ้อยวาจาที่น่าฟังกับเขา

หน่อย”

ตอนนัน้แม้หลีฟู่จ่ะโมโห ทว่าตกกลางคนืทบทวนดแูล้ว กลบั

รูส้กึว่าเป็นตวัเองทีท่�าให้ผูอ้ืน่ล�าบากใจก่อน ทัง้ยงันกึเสยีใจภายหลงั

ที่ฝ่ามือนั้นออกแรงมากเกินไป ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าตัวเองผิด 

เหยียนจูรับมาดู อดรู้สึกขบขันมิได้ 

นัน่เป็นกระต่ายตัวหนึง่ทีส่านจากใบไผ่ คาดไม่ถงึว่าเทยีนอูต่ี้ 

ผู้มีอ�านาจสูงสุดในใต้หล้า ของที่มอบให้คนรักจะเป็นของเด็กเล่น

เช่นนี้ 

ใช่สิ เพชรนิลจินดาทั่วไป บุคคลที่เป็นเหมือนเทพเซียนผู้นั้น

จะใส่ใจได้อย่างไร กลับเป็นกระต่ายตัวเล็กๆ ตัวนี้ที่สามารถแสดง

ถึงความจริงใจซึ่งแม้แต่ทองพันชั่งก็ยังแลกมาไม่ได้...ความบริสุทธิ์

จริงใจเพียงหนึ่งเดียวของหลี่ฟู่ผู้เป็นฮ่องเต้ 

เห็นมุมปากเขาอมยิ้ม หลี่ฟู่ฉุนเล็กน้อย

“เจ้ายิ้มอะไร นึกขันที่ฝีมือเราแย่เกินไปงั้นหรือ” 

“หามิได้พ่ะย่ะค่ะ หามิได้! เป็นเพราะฝีมือของฝ่าบาทดีเกิน

ไป ท�าให้ข้าน้อยชืน่ชมกระต่ายประณตีตัวนีจ้นเพลนิ ขอฝ่าบาททรง
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อภัยด้วย”

ฝีปากประจบสอพลอของเหยียนจูคล่องแคล่วทีเดียว 

หลี่ฟู่ยื่นมือไปหยิกแก้มเขา บริภาษว่า

“อย่ามาท�าปากดต่ีอหน้าเราหน่อยเลย! ใจเจ้าคดิอะไรอยู่ คดิ

ว่าเราไม่รู้หรือ รีบเอาไปมอบให้เขา!” 

หยาดวสันต์เหลือเพียงถ้วย เยือกเย็นดุจน�้าแข็ง 

ช่วงเวลาที่หิมะละลาย อากาศเหน็บหนาวกว่าเดิม แต่ห้อง

ในหอส�านึกตนกลับอบอุ่น พื้นปูหญ้าแห้งเป็นชั้นหนาเพื่อดูด

ความช้ืน ใช้ไม้กระดานทบัให้แน่นแล้วค่อยปพูรมขนสตัว์ผนืหนาทบั

อีกชั้น เตาผิงมีไฟลุกไหม้ทั้งวันทั้งคืน พอไฟราลงหน่อยก็มีคนเติม

ถ่านเข้าไป...ดังนั้นเฉาเหยียนที่เอนกายอยู่บนเก้าอี้นอนที่ปูหนัง

จิ้งจอกจึงสวมเพียงเสื้อบางๆ ตัวเดียวเท่านั้น 

เฉาเหยียนก�าลังเดินหมากบนกระดานหมากที่สถานการณ์

ย�่าแย่ เค้นสมองขบคิดว่าจะวางหมากในมือตรงไหนดี เสียงเคาะ

ประตูพลันดังขึ้นกะทันหัน เขาเอ่ยเสียงเรียบโดยไม่เงยหน้า

“เข้ามา” 

คนผู้หนึ่งในชุดขันทีถืออาหารเดินเข้ามา จัดวางเสร็จแล้วไม่

ออกไป แต่กลับปิดประตูห้อง เฉาเหยียนอดแปลกใจมิได้

“มีอะไรอีกหรือ” 

ขนัทผีูน้ัน้เดนิมาใกล้เฉาเหยยีน หยบิกระต่ายท่ีสานจากใบไผ่

ออกจากแขนเสื้อแล้วยื่นให้

“ใต้เท้าเฉา นี่เป็นของที่ฮ่องเต้รับส่ังให้ข้าน้อยน�ามามอบ

ให้ท่านขอรับ” 

เฉาเหยียนรับไป ถืออยู่ในมือและพลิกไปมา
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“ฮึ! เอาของเด็กเล่นมาให้แค่นี้ก็คิดว่าจะยุติเรื่องราวได้รึ เขา

ยังฝากถ้อยค�าอื่นใดมาอีกหรือไม่”

น�้าเสียงเรียบเฉย แต่มุมปากเยียบเย็นกลับอ่อนโยนลง 

เล็กน้อย 

“ฮ่องเต้ยงัรบัส่ังว่าใต้เท้าเฉามีความคดิเฉยีบแหลม ต้องเข้าใจ

แน่ว่าที่เมื่อวานพระองค์ต�าหนิและตบหน้าเป็นเพราะต้องการ

ปกป้องใต้เท้าเฉา เพยีงแต่ฮ่องเต้ทรงกงัวลว่าใต้เท้าเฉาอยู่คนเดยีว

จะละเลยการดแูลตัวเอง จงึส่ังให้ข้าน้อยมาปรนนบิตัใิห้ด ีทัง้ยงับอก

ว่าหมิะละลาย อากาศหนาวเยน็ ก�าชบัให้ใต้เท้าเฉารกัษาสุขภาพให้

ดี เรื่องที่ท�าลายสุขภาพจิตอย่างการคิดถึงคะนึงหาทั้งกลางวันและ

กลางคืน ให้ฮ่องเต้ทรงเป็นอยู่เพียงผู้เดียวก็พอ”

เหยยีนจตูดิตามหลีฟู่ม่าหลายปี กระจ่างแจ้งในความหน้าด้าน

และน�า้เน่าของอกีฝ่ายดี จงึกถุ้อยค�าหวานซ้ึงทีเ่ข้ากับบคุลกิของเขา

ออกมาได้อย่างง่ายดาย 

เฉาเหยียนนิ่วหน้าต�าหนิ

“ดแีต่กล่าววาจาเหลวไหลไร้สาระ ข้าไม่อยูเ่ขาคงดใีจทีไ่ด้พลกิ

ป้ายไม่ซ�้ากันทุกคืนต่างหาก”

แม้จะเป็นการบ่น แต่หว่างคิ้วกลับเปี่ยมล้นไปด้วยความ 

รักใคร่และจนใจ สีหน้าที่คล้ายยิ้มคล้ายต�าหนิเช่นนั้น ยามอยู ่

บนใบหน้าที่งามประหนึ่งเซียนของเขาแล้ว มองอย่างไรก็ไม่รู้เบื่อ 

นีแ่หละทีเ่รยีกว่าสนมชายาทัง้หกวงัล้วนดดู้อยไปอย่างแท้จรงิ 

ความงามของเขาไม่จ�ากดัเฉพาะรปูร่างหน้าตา แต่ท่ีมากกว่า

นั้นคือท่วงทีและอากัปกิริยา เฉาเหยียน จื้อ12 จื่อซี เจนจัดในต�ารา

และโคลงกลอน เชี่ยวชาญดนตรี เก่งการยิงธนู วิสัยทัศน์กว้างไกล 

เขารูจ้กักบัเทยีนอูต่ีผู้ห้มกมุน่ในกามตัง้แต่เลก็ ตอนน้ันชาวอีร๋กุราน
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จงหยวน13 อดีตฮ่องเต้ถูกสถานการณ์บีบคั้นให้ต้องเจรจาสงบศึก 

อกีฝ่ายไม่เพยีงเรยีกร้องให้แบ่งดนิแดนชดใช้ ยงัเรยีกร้องให้องค์ชาย

คนหนึ่งเดินทางไปเป็นทูตด้วย บอกว่าเป็นทูตก็จริง แต่แท้จริงแล้ว

คือเป็นตัวประกัน

ตอนนัน้หลีฟู่เ่กอืบถกูส่งตัวไปแล้ว แต่บตุรชายอายุเยาว์ของ

ซื่อจง14 เฉาเหยียนกลับเป็นฝ่ายเสนอตัวว่าจะปลอมเป็นองค์ชาย 

เดินทางไปยังดินแดนหมานอี๋15 แทนหลี่ฟู่

หลี่ฟู่จดจ�าเขาได้ไม่ลืมเลือน เมื่อขึ้นครองราชย์แล้วก็จัดการ

เจรจากบัแคว้นอี ๋สดุท้ายใช้แพรพรรณและเงนิทองมากมายแลกตวั

เขากลับมา

หลายปีมานี้ คนข้างหมอนของหลี่ฟู่เปลี่ยนไปชุดแล้วชุดเล่า 

ทว่าบุคคลที่อยู่เคียงข้างเขามายาวนานกลับมีเพียงเฉาเหยียนคน

เดียว 

เหยียนจูก�าลังมองเฉาเหยียน เฉาเหยียนก็ก�าลังมองเขา 

เมือ่รูตั้วว่าถกูจ้อง เหยยีนจหูน้าร้อนผ่าวและก้มหน้าลง ทว่า

สายตาของเฉาเหยียนยังหยุดอยู่บนใบหน้าเขา คล้ายมองเขาจน

ทะลุปรุโปร่ง

“เจ้า...นอนกับเขาแล้วหรือ” 

12 ชื่อของชนชั้นสูงในสมัยโบราณที่ตั้งให้ความหมายสอดคล้องกับชื่อเดิม (หมิง) 
โดยจื้อจะตั้งเมื่อบุคคลบรรลุนิติภาวะและเป็นชื่อที่ใช้เรียกในสังคม ส่วนหมิงจะ
สงวนไว้ส�าหรับให้ผู้อาวุโสกว่าหรือตัวเองเรียกเท่านั้น
13 แปลตรงตัวว่าดินแดนตอนกลาง หมายรวมถึงดินแดนของชนชาติจีนเชื้อสาย
ฮั่น
14 ชื่อต�าแหน่งขุนนางจีน อ�านาจหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย
15 หมาน แปลว่า เถือ่น, โหดร้าย ชาวจนีใช้เป็นค�าเรยีกชนเผ่าในเชงิเหยยีดหยาม 
หมานอี๋เป็นค�าเรียกชนเผ่าอี๋อย่างดูแคลน
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เหยียนจูคาดไม่ถึงว่าจู่ๆ เขาจะถามเช่นนี้ อดว้าวุ่นใจมิได้ 

ใบหน้าแดงซ่านกว่าเดิม 

ฐานะขององครกัษ์อวีเ้ชวีย่เป็นความลบั คนในวงัท่ีรูถึ้งตวัตน

ของเขามีไม่มากด้วยซ�้า ดังนั้นคนที่รู้เรื่องระหว่างเขากับหลี่ฟู่จึงมี

เพียงไช่เยวี่ยกับคนในหออวี้เจินเท่านั้น กระนั้นคนเหล่านี้ผ่านการ

ฝึกฝนมาเป็นอย่างด ีเหมอืนสิง่ของมากกว่าเหมอืนคน นอกจากครัง้

นัน้ทีลู่ช่งิพร�า่เพ้อมากความแล้ว แทบไม่เคยมผีูใ้ดกล่าวถึงเรือ่งน้ีมา

ก่อน ทว่าตอนนี้คนที่ก�าลังถามเขาเป็นยอดดวงใจของหลี่ฟู่ ความ

รู้สึกเหมือนเมียอนุถูกภรรยาเอกคาดคั้นอย่างไรอย่างนั้น...

ไม่สิ เขา…เหยียนจู อย่างมากก็เป็นได้เพียงนางคณิกาในหอ

นางโลมเท่านั้นเอง! 

“ไฉน...ไฉนใต้เท้าเฉาจึงกล่าวเช่นนี้”

ยอมรับหรือไม่ยอมรับ? นี่เป็นปัญหา 

เฉาเหยียนแค่นเสียงหยัน

“คนผู้นัน้ กล่าวโดยใช้ค�าหยาบกค็อื ‘สนัดานสนุขัเลกิกนิอาจม

ไม่ได้’!16 ขอเพียงหน้าตาดีหน่อย ไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย วัยชรา

หรือเด็กเล็ก ใครจะหนีพ้นเงื้อมมือเขา ในเมื่อเจ้าถูกเขาส่งมาหาข้า 

แสดงว่าเขาต้องไว้ใจเจ้ามาก” 

ใต้หล้าน้ีเกรงว่าคงมีแต่เฉาเหยยีนคนเดยีวทีก่ล้าด่าทอดหูมิน่

โอรสสวรรค์เช่นนี้ หากไม่เพราะเหยียนจูเองคือ ‘อาจม’ ที่เจ้าตัว

กล่าวถงึ เหยยีนจกูอ็ยากปรบมอืพลางเอ่ยชมว่ากล่าวได้ดเีหลือเกิน 

ทว่ายามนี้เขาได้แต่ก้มหน้าต�่ากว่าเดิม ใบหน้าแดงก�่ายิ่งกว่าเดิม 

“เจ้าไม่ต้องตกใจไป ข้าหาได้เป็นคนใจแคบช่างริษยา ถ้าไม่ 

16 เปรียบเปรยถึงคนที่เลิกสันดานเดิมไม่ได้
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เพราะหวาหรงซิ่วผู้นั้นถือว่าตนเป็นหลานของฮองไทเฮาและเสีย

มารยาทเกินไป ข้าคงไม่ท�าอย่างนั้นกับนาง เจ้าอาจคิดว่าข้าก�าลัง

เอ่ยถ้อยวาจาไม่ตรงกับใจ แต่ข้ารู้จริงๆ ว่า แม้คนผู้นั้นจะควบคุม

ท่อนล่างของตัวเองมิได้ ทว่าหัวใจของเขาอยู่ที่ข้ามาตลอด” 

เหยียนจูจะรับค�าก็ไม่ใช่ จะไม่รับค�าก็ไม่เชิง 

รับค�าแล้ว มิเท่ากับตัวเองเห็นด้วยกับวาจาวิพากษ์วิจารณ์ 

หลี่ฟู่ของเฉาเหยียนหรือ เฉาเหยียนเป็นแก้วตาดวงใจของหลี่ฟู่ จะ

ไร้มารยาทอย่างไรหลี่ฟู่ล้วนตามใจเขา ทว่าตนกลับไม่เหมือนกัน  

แต่ถ้าไม่รับค�า ย่อมดูเหมือนตนหยิ่งยโสโอหัง หากล่วงเกินเจ้านาย

ที่อยู ่ใต้คนเพียงคนเดียวผู ้นี้ เกรงว่าชีวิตจะยากล�าบากย่ิงกว่า 

ล่วงเกินหลี่ฟู่เองเสียอีก 

สวรรค์! เหยียนจูร�่าร้องในใจ ปีนี้เพิ่งย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิ ไฉน

ชีวิตเขาจึงยากล�าบากถึงเพียงนี้ 

ขณะลังเล หางตาเหลือบเห็นกระดานหมากท่ีวางอยู่หน้า

เก้าอีน้อนของเฉาเหยยีนเข้าพอด ีเขาบงัเกดิความคดิ ชีต้�าแหน่งมมุ

บนขวามือพลางเอ่ยว่า

“วางหมากสีด�าตรงนี้ย่อมมีโอกาสรอดอีกครั้งท่ามกลาง

สถานการณ์ที่ย�่าแย่” 

ก่อนเหยียนจูจะเข้ามา เฉาเหยียนเค้นสมองขบคิดอย่างไรก็

คิดไม่ออก คาดไม่ถึงว่าเหยียนจูจะมองเห็นทางรอด เขาลืมเรื่องที่

คยุอยูท่นัทแีละหนัไปใคร่ครวญหมากก้าวนัน้ พบว่าเป็นจรงิอย่างท่ี

เหยียนจูว่า จึงกล่าวน�้าเสียงยินดี

“คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเจนจัดการเดินหมากเหมือนกัน” 

เหยียนจูกล่าวถ่อมตนว่า

“แค่ได้รับค�าชี้แนะจากฮ่องเต้มาเล็กน้อยเท่านั้นขอรับ” 
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เฉาเหยียนหัวเราะหยัน ไม่โต้แย้งอะไร เพียงเอ่ยชวน

“มา เดินหมากเป็นเพื่อนข้าสักกระดาน” 

กว่าเหยียนจูจะออกจากหอส�านึกตน ฟ้าก็มืดแล้ว

เดิมทีเขาต้ังใจไปวังตู้ยังเพื่อรายงานหลี่ฟู่ แต่กลับเห็นขันที

หลายคนยกเปลหามออกจากวัง เด็กหนุ่มบนเปลหามสติพร่าเลือน 

ใบหน้าขาวซีด นั่นมิใช่หลันอวี้หรือ 

เหยียนจูก�าหมัดแน่น หัวใจเยียบเย็นดุจน�้าแข็ง 

สุดท้ายเขาก็ช่วยเด็กคนนั้นไว้ไม่ได้ 

หลี่ฟู่มิเพียงมักมากในกาม ยังมีวิธีทรมานคนมากมาย ปกติ

วิธีการเหล่านี้มิอาจตัดใจน�าไปใช้กับเฉาเหยียน ท้ังยังมิอาจใช้กับ

บรรดาสนมชายาฝ่ายในที่เป็นลูกท่านหลานเธอของขุนนางและ

ชนช้ันสูง จึงถูกน�ามาใช้กับข้ารับใช้อย่างพวกเขาที่ไม่จ�าเป็นต้อง

ทะนุถนอม 

คืนนี้ เกรงว่าตนคงไม่อาจสงบสติอารมณ์เผชิญหน้ากับคน 

ผู้นั้นได้อีกแล้ว 

เหยียนจูหมุนตัว สะกิดปลายเท้าเบาๆ มุ่งหน้าไปยังทิศทาง

ตรงกันข้ามกับวังตู้ยัง หายลับไปท่ามกลางสายลมกลางคืน 

แปะ!

หมากท่ีท�าจากหยกด�าถูกวางลงบนกระดานหมากไม้จันทน์ 

ส่งเสียงใสกังวาน 

เหยียนจูประสานมือพลางกล่าว

“ฝ่าบาททรงปราดเปรื่อง ข้าน้อยแพ้อีกแล้ว” 

ดวงหน้าอ่อนโยนของหลี่ฟู่เวลายิ้มกลับแฝงแววอันตราย
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“แพ้สองตัวอีกแล้ว ทั้งที่เราได้ยินมาว่าหมู่นี้ทักษะการเดิน

หมากของเจ้าก้าวกระโดดไปไกล หรือว่าเจ้าดูแคลนเราจึงไม่ตั้งใจ

ประลองเต็มความสามารถ” 

เหยยีนจเูยน็วาบถงึสนัหลงั รูด้แีก่ใจว่าหลีฟู่รู่เ้รือ่งทีเ่ขาถกูเฉา-

เหยียนชวนเดินหมากทุกครั้งเวลาน�าอาหารไปส่งแล้ว รีบคุกเข่าลง

“ข้าน้อยมิบังอาจ แต่เป็นเพราะทักษะการเดินหมากของ 

ฝ่าบาทล�้าเลิศเกินไป วิชาการเดินหมากของข้าน้อยล้วนได้ฝ่าบาท

เป็นผู้ชี้แนะ โลกนี้จะมีลูกศิษย์ที่เหนือกว่าอาจารย์ได้อย่างไร” 

หลี่ฟู่หัวเราะเบาๆ ก่อนกล่าว

“สีครามสกัดจากต้นคราม น�้าครามแก่เข้มยิ่งกว่าต้นคราม17 

บางครั้งลูกศิษย์ก็ปีกกล้าขาแข็งแล้ว ทว่ายังแกล้งโง่แกล้งเซ่ออยู่ก็

เป็นได้ เอาอย่างนี้แล้วกัน เจ้าเดินหมากกับเราอีกกระดาน” 

เขาจ้องมองเหยียนจู กล่าวเนิบช้าต่อไป

“เรากินหมากเจ้าได้กี่ตัว จะใส่มันเข้าไปในช่องสวาทของเจ้า

ให้หมด แต่ถ้าเจ้ากนิหมากของเราได้ ย่อมสามารถน�าหมากออกมา

ในจ�านวนที่เท่ากัน เช่นนี้เจ้าจะได้จริงจังขึ้นมาหน่อย เป็นอย่างไร

เหยียนจู?” 

เหยียนจูหน้าซีด เหงื่อเย็นผุดซึมทั่วตัว 

เทียนไขสีแดงส่องแสงวูบไหว ดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือ

ยอดไม้ 

ในม่านเตียงของวังตู้ยัง ชายหนุ่มในชุดเครื่องแบบองครักษ ์

17 ส�านวนท่ีมาจากการสกัดสีครามมาย้อมผ้า น�้าครามที่สกัดได้มีสีแก่เข้มกว่า 
ต้นครามเสียอีก หมายถึงศิษย์ที่เก่งกว่าครู หรือคนรุ่นหลังที่เก่งกว่าคนรุ่นก่อน
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อว้ีเชวี่ยหน่วยหงส์เพลิงเปลือยกายท่อนล่าง ท่อนขาขาวเนียนถูก

เชอืกสแีดงมดัทีข้่อเท้าและดงึข้ึนสูง ห้อยไว้กบัขือ่ ท�าให้บรเิวณหว่าง

ขาเปิดโล่งไร้สิง่ปิดบัง หมากห้าตัวทีท่�าจากหยกขาวถกูยดัใส่ช่องทาง

เบื้องหลังของเขาในองศาที่แปลกพิกล ขยับเพียงนิดเดียว หยกแข็ง

เนื้อล่ืนก็จะเคลื่อนขยับตามแรงเบียดทับของสะโพก กระตุ้นและ

สร้างความทรมานให้แก่เส้นประสาทของเขา 

เดิมทีถูกยัดหินหยกเข้าไปก็ทรมานมากพอแล้ว คิดไม่ถึง 

ว่าที่ทรมานยิ่งกว่าคือตอนที่เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบ หลี่ฟู่จะล้วงเอา

หินหยกออกมาตามจ�านวนที่เขาชนะ บริเวณอ่อนไหวท่ีถูกยัดหิน

หยกเข้าไปถกูนิว้มอืสองนิว้สอดแทรกเข้าไปอกี หลีฟู่ต่ัง้ใจวนนิว้รอบ

หนึง่แล้วค่อยงอนิว้ล้วงหินหยกออกมาช้าๆ พอถงึตาต่อไป บรเิวณ

ทีผ่่อนคลายได้เล็กน้อยกถ็กูเติมเต็มด้วยหมากทีท่�าจากหยกอกีครัง้ 

ถูกยัดหินหยกและล้วงควานออกมาซ�้าแล้วซ�้าเล่าเช่นนี้จนเหยียนจู

เหงื่อออกเต็มศีรษะ เพียงครู่เดียวมือที่วางหมากก็สั่นระริก 

แปะ!

หมากตัวสุดท้ายร่วงหล่น ทุกอย่างยุติลง 

ปกตทิีเ่หยยีนจพู่ายแพ้ให้หลีฟู่เ่ป็นเพราะความจงใจ แต่ยามนี้

จิตใจถกูเคีย่วกร�าทรมานจนมอิาจขบคดิเรือ่งอืน่ เขาจงึไม่มทีางเอา

ชนะหลี่ฟู่ได้อยู่แล้ว หลี่ฟู่เล่นหยกในมือ ยิ้มพลางเอ่ยว่า

“คิดไม่ถึงว่าใช้วิธีนี้แล้วยังมิอาจท�าให้เจ้าจริงจังได้ หรือว่า

ความจริงแล้วเจ้าชอบหยกพวกนี้มาก ถ้าอย่างนั้นเรายัดพวกมัน

เข้าไปในร่างกายเจ้าหมดเลยก็แล้วกัน”

กล่าวจบก็ก้าวข้ามกระดานหมากและประชิดเข้าไป ยัดหิน

หยกในมือเข้าไปอีกเม็ด

“อื้อ...”
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หินหยกที่เย็นเล็กน้อยดันหยกด้านหน้าให้เลื่อนเข้าไปตาม

ช่องทาง ครดูผ่านผนงัทีไ่วต่อความรูส้กึ เหยยีนจเูครยีดเกรง็ไปทัง้ตวั 

หล่ีฟูไ่ม่สนใจความไม่สบายตัวของเหยียนจ ูบบีต้นขาด้านใน

ของเขาและลงมอือย่างโหดเหีย้มต่อไปโดยไม่ปรานีแม้แต่น้อย หน่ึง

เมด็ สองเมด็...พอถงึเมด็ทีส่ี ่หนิหยกทีถ่กูส่งเข้าไปเมด็แรกกถ็กูเบยีด

เข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุด ดุนดันจุดที่อ่อนไหวและบอบบาง เหยียนจู

กดัรมิฝีปากล่างแน่น แหงนคอไปข้างหลัง ไม่ปล่อยให้หยาดน�า้ตาท่ี

เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกรุนแรงยากจะควบคุมไหลรินออกมา 

เขาไม่ต้องการอ้อนวอน ไม่อาจอ้อนวอน

...

“เจ้ารู้หรือไม่ว่าความผิดสูงสุดของเจ้าคืออะไร เจ้าผิดที่ลืม

ฐานะของตัวเอง เจ้าเป็นบ่าวของข้า ถ้าอยากได้นางจริง ก็ควรมา

คุกเข่าขอร้องข้า! แต่ไม่เป็นไร ไท่จื่อข้ามีวิธีสอนเจ้าให้รู้จักการ

อ้อนวอน!” 

...

ตั้งแต่กลับจากประพาสเจียงหนานครั้งน้ัน หงส์เพลิง

อ่อนน้อมยอมจ�านน แต่กลบัไม่เคยร�า่ไห้อ้อนวอนอกีแม้แต่ครัง้เดยีว 

จุดประสงค์ก็แค่ไม่อยากเป็นอย่างที่เขากล่าวในวันนั้น

...

“มนุษย์เราบางครั้งก็ประหลาดมาก หลายเรื่องที่เดิมทีคิดว่า

ให้ตายกม็ยิอมท�า เมือ่ท�าไปแล้วหนหนึง่กลบัพบว่า แท้จรงิแล้วมไิด้

ยากเย็นถึงเพียงนั้น ถึงขั้นติดใจด้วยซ�้าไป” 

...

ท้ังท่ีไม่อยากยอมรับ แต่กลับรู้ว่าท่ีเขากล่าวเป็นหลักการท่ี 

แท้จริง 
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“ชอบมากจริงๆ เสียด้วย”

หล่ีฟู่เอ่ยพลางยิม้เยน็ ใช้ขอบหินหยกครดูไปตามท่อนล�าของ

เหยียนจูก่อนกล่าวต่อ

“ตรงนี้ตื่นตัวเสียแล้ว” 

เหยียนจูคิดจะขยับตัวหนีการหยอกเย ้าของหลี่ฟู ่ โดย

สญัชาตญาณ แต่พอขยบัหนิหยกในร่างกายกลบัเล่ือนเข้าไปลึกกว่า

เดิม อีกทั้งขาข้างหนึ่งที่ถูกแขวนห้อยไว้ท�าให้เขาไม่อาจเคลื่อนไหว

ได้ตามใจปรารถนา หลีฟู่จ่บัขาข้างทีไ่ม่ได้ถกูพันธนาการของเขา ยัด

หินหยกเม็ดที่ห้าเข้าไปโดยไม่ปรานี 

บริเวณท้องถูกเติมเต็มจนเกิดความรู้สึกประหลาด ท�าเอา 

เหยียนจูสั่นสะท้านอย่างรุนแรง 

“สิบเอ็ด สิบสอง...”

หลี่ฟู่ยังคงนับจ�านวนหินหยกที่ถูกเพิ่มเข้าไปในร่างกายเขา

อย่างใจเย็น 

ร่างกายต้องระเบิดออกมาแน่...ความคิดอันน่าสยดสยอง

ปกคลมุเหยยีนจ ูเขารูว่้าถ้าไม่บรรลจุดุประสงค์ หลีฟู่ไ่ม่ยอมรามอืแน่ 

เขาเป็นทอง ตนเป็นกระเบื้อง เขาเป็นฮ่องเต้ผู้สูงส่งที่สุดในใต้หล้า 

ส่วนตนเป็นเพียงขี้ข้าที่แม้แต่ฐานะและชื่อแซ่ยังถูกลิดรอนไป  

บ่าวคนหนึ่งต่อให้ถูกทรมานจนตายก็สมควรแล้ว ไม่มีใครเวทนา

เห็นใจ เว้นเสียแต่เขาจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่สามารถช่วงชิงเอาชื่อ

แซ่ของตัวเองกลับคืนมา 

“อย่า!”

เหยียนจูยอมจ�านนและอ้อนวอนในที่สุด เขาขยับตัว หลบ

เลี่ยงนิ้วมือของหลี่ฟู่ที่ถือหินหยกไว้สุดชีวิต

“ฝ่าบาท...อือ้...ข้าน้อยวอนขอ ฝ่าบาทได้โปรดอย่ายัดเข้ามา
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อีกเลย! ละเว้นข้าน้อยด้วยเถิด! ต่อไปข้าน้อยมิกล้าอีกแล้ว ฮือ!” 

หลี่ฟู่หุบยิ้มในที่สุด แค่นเสียงเย็นชา โยนหินหยกที่เหลือใน

มือใส่ตัวเหยียนจู แต่แล้วแขนกลับออกแรง กดตัวเหยียนจูลงบน

กระดานหมาก เหลอืขาเพยีงข้างเดยีวห้อยอยู่กลางอากาศอย่างน่า

เวทนา เขาจ้องหน้าเหยียนจู กล่าวอย่างเดือดดาล

“บ่าวสุนัข เราสั่งอะไรเจ้าแค่ท�าอย่างนั้นก็พอ อย่าท�าอะไร

นอกเหนือไปกว่านั้น! จื่อซีงดงามมาก แต่เขาเป็นคนของเรา เจ้ามี

สิทธิ์ไปสอพลอเขาตั้งแต่เมื่อใด”

กล่าวพลางบีบส่วนนัน้ของเหยยีนจ ูท�าให้อวยัวะท่ีเชดิหวัขึน้

มาแล้วอ่อนแรงห่อเหี่ยวลง 

“หากมีครั้งหน้า เราจะให้เจ้าไสหัวไปเป็นขันทีต�าหนักใน

เหมือนเจ้าหนุ่มนั่น!” 


