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18
กลางดึกคืนนี้การมาถึงของคนผู้นั้นที่ประตูเมืองทิศใต้ไม่ได้ดึงดูด
ความสนใจของผูใ้ ด เหล่าขุนนางต่างคิดไปว่าคนผูน้ นั้ ยังอยูท่ างตะวันตก
เฉียงใต้
เขาเป็นเหมือนน�้ำหยดหนึ่งหล่นลงไปในทะเล เลือนหายไปอย่าง
ไร้ร่องรอย
ตอนเย็นของสามวันให้หลัง หลีห่ ยวนกุย้ มาถึงห้องขังลับของอุทยาน
ตะวันตก เปิดกลอนประตูออกแล้วเข้าไปข้างใน เห็นที่มุมผนังปรากฏ
แสงตะเกียงขนาดเท่าเมล็ดถั่ว น�้ำหมึกกับพู่กันที่วางบนกระดาษไม่ได้
ขยับสักนิดเดียว มองไม่เห็นอักษรสักตัว เผยโย่วอันปิดตาลง นัง่ ขัดสมาธิ
อยู่บนพื้น เสื้อผ้าบนร่างสวมใส่เรียบร้อย ปราศจากรอยยับย่น นอกจาก
ใบหน้าที่ซีดเซียวลงเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ดูต่างไปจากปกติแต่อย่างใด
เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของหลี่หยวนกุ้ย เขาก็ลืมตาขึ้นช้าๆ ดวงตา
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ใสกระจ่างเหมือนดั่งวันวาน
เขาผงกศีรษะให้หลี่หยวนกุ้ย
หลี่หยวนกุ้ยมองเขา สภาพอารมณ์สลับซับซ้อนขณะเอ่ยเสียงต�่ำ
"ใต้เท้าเผย ความไว้วางพระทัยและความส�ำคัญที่ฝ่าบาททรงมีต่อท่าน
ในหลายปีมานี้ ท่านน่าจะรับรูด้ ี เป็นผูอ้ นื่ ก็แล้วไปเถอะ หนนีก้ ลับเป็นท่าน
ที่พระองค์ทรงทราบว่ามีใจเป็นอื่น จะให้ทรงทนได้อย่างไร สามวันมานี้
ฝ่าบาทเองก็บรรทมไม่หลับสักคืนเดียว ท่านท�ำความผิดครั้งใหญ่เช่นนี้
ฝ่าบาทยังทรงผ่อนปรนให้ทา่ น เหตุใดท่านต้องต่อต้านพระองค์ถงึ ทีส่ ดุ ด้วย
แค่พูดออกมา แสดงความภักดี เรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว หรือใต้เท้าเผย
จะไม่สนใจความเป็นตายของสกุลเจินเลยจริงๆ"
เผยโย่วอันยิ้มน้อยๆ "ความผิดของข้า ข้าขอรับผิดชอบเอง ข้าเชื่อ
ว่าฝ่าบาทจะไม่ทรงพาลโกรธไปถึงผู้บริสุทธิ์"
หลี่หยวนกุ้ยมองเขาสักพักก่อนส่ายหน้า แล้วกลับตัวเดินออกไป
จากห้องขังลับ
เซียวเลี่ยไม่ได้นอนหลับสนิทมาหลายคืน สีหน้าในยามนี้จึงดู
หม่นหมอง ในดวงตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอย หลังฟังที่หลี่หยวนกุ้ย
กลับมารายงาน ใบหน้าก็เผยโทสะ "เขาคิดว่าเราจะไม่ลงมือกับสกุลเจิน
จริงๆ หรือไร!"
หลีห่ ยวนกุย้ รีบเอ่ย "ฝ่าบาทโปรดตรองดูกอ่ น โปรดปล่อยให้ใต้เท้าเผย
ได้มเี วลาพิจารณามากกว่านี้ กระหม่อมเองก็จะกลับไปเกลีย้ กล่อมอีกครัง้
พ่ะย่ะค่ะ"
8
Page ���������...�������������� 3.indd 8

10/9/2563 BE 10:22

เผิง ไหลเค่อ

เซียวเลีย่ กัดฟันเอ่ย "เราพูดออกมาแล้วก็ไม่มที างคืนค�ำ! น�ำคนไปขัง
ไว้ในคุกก่อน เราจะรอดูว่าเขายอมพูดหรือไม่!"
หลีห่ ยวนกุย้ เตรียมจะเกลีย้ กล่อมต่อ เซียวเลีย่ ก็ตหี น้าเคร่งยิง่ ขึน้ แล้ว
"เจ้าไม่ต้องพูดอะไรอีก ให้ไปถ่ายทอดค�ำสั่งเราทันที บอกให้ท�ำตาม
กฎระเบียบ ห้ามละเลย"
ในตอนนั้นเองที่ด้านนอกพลันมีเสียงฝีเท้าเร่งรีบของขันทีดังมา
คล้ า ยมีเรื่อ งด่วนกะทันหัน หลี่หยวนกุ้ยรีบกลับตัว เดินออกไป เห็น
บุตรบุญธรรมอีกคนของตนเองเดินมาด้วยสีหน้าดีใจ เมื่ออีกฝ่ายเห็นเขา
ก็คุกเข่าลงเอ่ยรายงานทันที "ท่านพ่อบุญธรรม เรื่องมงคลยิ่งขอรับ!
นิมิตสวรรค์อันดี! นิมิตสวรรค์อันดี!"
เมื่อครึ่งเดือนก่อนหน้า สกุลเจินแห่งเฉวียนโจวท�ำการซ่อมบ�ำรุง
อู่ต่อเรือ ตอนที่ก�ำลังขุดทรายทะเลซึ่งทับถมมาหลายปีจนท�ำให้ปากทาง
เข้าอู่ต่อเรือตื้นเขินมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น ภายใต้กองโคลนและดินทราย
พวกเขาได้ขดุ ตราประทับทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั อันหนึง่ ขึน้ มาได้ หลังล้างจน
สะอาดแล้ว พบว่าด้านบนตราประทับหยกมีตวั อักษรว่า 'รับโองการสวรรค์
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน' สลักเอาไว้ ในเวลานั้นได้ดึงดูดสายตาผู้คน
จ�ำนวนมากมารุมดู พร้อมทั้งคุ้มกันน�ำไปส่งยังที่ว่าการด้วยกัน คนของ
ทีว่ า่ การเมืองเฉวียนโจวจดจ�ำได้วา่ ตราประทับอันนีน้ า่ จะเป็นตราหยกแผ่นดิน
ทีส่ ญ
ู หายไปก่อนหน้านี้ และหายไปตลอดช่วงยุคสมัยของซุน่ อันอ๋อง บัดนี้
กลับมาปรากฏอีกครั้ง จึงใช้ผ้าแดงห่อเอาไว้เก็บใส่ในกล่องผ้าแพรทันที
จากนั้นพาคนสกุลเจินกับผู้อาวุโสของเมืองที่ชาวเฉวียนโจวเสนอขึ้นมา
ไปยังทีว่ า่ การมณฑลฝูเจีย้ น คนทัง้ คณะตีฆอ้ งร้องป่าว เกาไหวหย่วนดีใจ
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แทบเสียสติ คุม้ กันตราหยกแผ่นดินออกเดินทางมาด้วยตนเองทัง้ วันทัง้ คืน
เมือ่ ครูน่ เี้ พิง่ มาถึงเมืองหลวง แต่เพราะไม่มคี ำ� สัง่ จึงไม่กล้าบุกเข้าเมืองมา
ในเวลานีค้ นทัง้ คณะก�ำลังรอถวายตราหยกแผ่นดินกันอยูท่ ดี่ า้ นนอกเมือง
ขันทีนอ้ ยรายงานเสร็จก็ยมิ้ กว้าง มองไปทีห่ ลีห่ ยวนกุย้ เห็นแววตาเขา
สว่างวาบ ท่าทางดีใจ เพียงแต่ว่ายังไม่ทันยิ้มออกมา สีหน้ายินดีก็พลัน
แข็งค้าง คล้ายนึกอะไรทีเ่ ลวร้ายขึน้ มาได้ ขันทีนอ้ ยอดสงสัยไม่ได้ เอ่ยถาม
เสียงเบา "ท่านพ่อบุญธรรมเป็นอะไรไปหรือขอรับ"
หลี่หยวนกุ้ยถึงได้สติกลับมา บนใบหน้าปรากฏรอยยิ้มอีกครั้ง
ผงกศีรษะเอ่ย "ข่าวดี เจ้ารออยู่ที่นี่ก่อน ข้าจะไปรายงานฝ่าบาททันที"
ทันทีทหี่ ลีห่ ยวนกุย้ หันหลังกลับ รอยยิม้ บนใบหน้าเขาก็มลายไปอีกครัง้
ตราหยกแผ่นดินที่สูญหายไปหลายปีกลับมาปรากฏ คนท้องถิ่น
น�ำมาถวายในฐานะเป็นของมงคล หมายความว่าฝ่าบาทองค์ปจั จุบนั เป็น
โอรสสวรรค์ตัวจริง นี่เป็นลิขิตสวรรค์ เดิมเป็นเรื่องที่ดีมากเรื่องหนึ่ง แต่
มาพบเจอในเวลาเช่นนี้พอดี ซ�้ำยังบังเอิญพบที่อู่ต่อเรือของสกุลเจิน
แห่งเฉวียนโจว ความบังเอิญเช่นนี้ เหตุผลที่ซ่อนอยู่หลี่หยวนกุ้ยจะ
ไม่เข้าใจได้อย่างไร
นึกไม่ถงึ ว่าเผยโย่วอันจะพิจารณาถึงขัน้ นีเ้ อาไว้แล้ว การเตรียมการ
เช่นนี้ประหนึ่งเนตรสวรรค์ในกระดานหมากล้อม วางหมากเดียวลงไปก็
ปิดกั้นเส้นทางของฮ่องเต้ได้ทั้งหมด ความละเอียดรอบคอบนี้ไม่ใช่สิ่งที่
คนทั่วไปจะเทียบได้จริงๆ เรียกได้ว่าวางแผนได้อย่างไร้ช่องโหว่
แต่เรื่องนี้ก็บอกถึงเรื่องหนึ่งได้พอดีว่าในตอนที่เขาท�ำเรื่องนั้นก็ได้
เตรียมการรอบด้านเอาไว้หมดแล้ว รวมถึงวางแผนทางรอดให้กับคน
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รอบกายแล้วเช่นเดียวกัน ส่วนตนเองก็เต็มใจรับโทสะของฮ่องเต้โดย
ไม่คดิ เปลีย่ นความตัง้ ใจ ถึงขัน้ เต็มใจเอาชีวติ มาแลกเพือ่ ปกป้องเด็กหนุม่
ผู้นั้น
การตัดสินใจของเผยโย่วอันในเรือ่ งนีย้ นื กรานมากเพียงใด เพลิงโทสะ
ที่จะตามมาของฮ่องเต้ก็พุ่งสูงมากเพียงนั้น
หลีห่ ยวนกุย้ ตระหนักดีถงึ จุดนี้ ดังนัน้ จึงยิง่ ไม่อาจจินตนาการได้วา่
หากในเวลานี้ ต นเองกราบทู ล ข่ า วนี้ ขึ้ น ไป เพลิ ง โทสะของฮ่ อ งเต้ จ ะ
น่าหวาดกลัวเพียงใด
เขากดข่ ม ความไม่ ส บายใจที่ ท ะลั ก ออกมา ก้ า วเข้ า ไปข้ า งใน
ใคร่ครวญค�ำพูดก่อนเอ่ยข่าวที่เพิ่งได้ยินมาเมื่อครู่อย่างระมัดระวัง
ช่วงสองสามวันมานี้ การประชุมเช้า ราชกิจ ขุนนางขอเข้าเฝ้า
ตรวจฎีกา เรื่องทั้งภายในและนอกราชส�ำนักไม่ได้ลดน้อยไปแม้แต่
เรือ่ งเดียว ทางด้านเซียวเลีย่ กลับไม่ได้ราบรืน่ เหมือนแต่กอ่ น จวบจนเวลานี้
กองฎีกาบนโต๊ะได้วางทับถมกันมาแล้วหลายวันอย่างไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน
ตอนที่หลี่หยวนกุ้ยเข้าไปรายงาน เดิมฮ่องเต้ก�ำลังก้มหน้าลงตรวจฎีกา
ตรวจไปพลางฟังเขาพูดไปพลาง เมือ่ ได้ยนิ ว่าสกุลเจินขุดพบตราหยกแผ่นดิน
เพราะซ่อมบ�ำรุงอู่ต่อเรือ ราษฎรชาวเฉวียนโจวเห็นเป็นนิมิตสวรรค์อันดี
เกาไหวหย่วนรีบเดินทางทัง้ วันทัง้ คืนมาส่งมอบ สีหน้าก็แข็งค้างไปทันใด
มือข้างที่ถือพู่กันก็ชะงักค้างอยู่กลางอากาศไม่ขยับเขยื้อน
เซียวเลี่ยเงยหน้าขึ้นช้าๆ ดวงตาจ้องเขม็งไปข้างหน้า ราวกับว่า
ที่ตรงนั้นมีผู้ใดยืนอยู่ มือข้างนั้นที่ถือพู่กันเองก็เริ่มสั่นเทาขึ้นมา
น�้ำหมึกหยดหนึ่งไหลมารวมกันที่ปลายพู่กันช้าๆ มือข้างนั้นของ
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ฮ่องเต้ทสี่ นั่ เทาไม่หยุดท�ำให้นำ�้ หมึกหยดลงมากะทันหัน เปรอะลงบนฎีกา
ใต้พู่กัน
"ฝ่าบาท!"
แม้จะไม่ได้เห็นการบันดาลโทสะอย่างทีน่ กึ กังวล แต่สภาพในตอนนี้
ของฮ่องเต้ก็ชวนให้คนตกใจไม่น้อยจริงๆ
หลี่หยวนกุ้ยเห็นใบหน้าพระองค์ค่อยๆ ซีดขาว จึงร้องเรียกออกมา
ค�ำหนึ่ง
บ่าของเซียวเลีย่ ขยับไหวน้อยๆ ปิดตาลง พูก่ นั ในมือเอียงข้างไปช้าๆ
ก่อนลื่นหลุดจากซอกนิ้ว
"ฝ่าบาทโปรดระวังพระวรกายด้วยพ่ะย่ะค่ะ!" หลีห่ ยวนกุย้ รีบเข้าไป
ประคองพระองค์
เซียวเลี่ยปิดตาลง ใช้มือค�้ำหน้าผาก ผ่านไปสักพักใหญ่ยังคง
ไม่ขยับ
"หากฝ่าบาททรงรูส้ กึ ไม่สดู้ ี กระหม่อมจะไปเรียกหมอหลวงมาทันที
พ่ะย่ะค่ะ!" หลี่หยวนกุ้ยเงยหน้าขึ้น เตรียมจะเรียกข้ารับใช้เข้ามา
"ไม่ต้องแล้ว" เซียวเลี่ยลืมตาขึ้นช้าๆ น�้ำเสียงแหบพร่าไปเล็กน้อย
"เราไม่เป็นอะไร..."
พระองค์กล่าวออกมาอีกค�ำก่อนนัง่ ลง ใบหน้าซีดขาว แววตาด�ำหม่น
นิ่งขึง
หลี่หยวนกุ้ยติดตามข้างกายพระองค์มาหลายสิบปี ถึงแม้จะเป็น
ในตอนที่ถูกเทียนสี่ฮ่องเต้กับซุ่นอันอ๋องกดดันอย่างที่สุด ก็ยังไม่เคยเห็น
พระองค์แสดงท่าทีเหนื่อยล้าเพียงนี้ออกมา พอได้เห็นก็ตื่นตระหนก
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ไม่น้อย ทั้งยังเป็นกังวลอย่างยิ่ง
"ฝ่าบาท..."
"พวกเกาไหวหย่วนทางนั้น เจ้าช่วยไปดูแทนเราเถอะ พาเข้าพัก
ให้เรียบร้อยก่อน เราเริม่ เหนือ่ ย จะไปพักก่อนแล้ว...ฎีกาเหล่านีเ้ อาไว้พรุง่ นี้
ค่อยดู..."
สุดท้ายเซียวเลี่ยเอ่ยพึมพ�ำออกมา ก่อนลุกขึ้นยืนช้าๆ เดินออกไป
ด้วยฝีเท้าหนักอึ้งเล็กน้อย
ในการประชุมเช้าวันรุ่งขึ้น ขุนนางทุกคนต่างทราบข่าวเรื่องที่
เพิง่ เกิดขึน้ ไม่นานนี้ ตราหยกแผ่นดินกลับมาปรากฏขึน้ อีกครัง้ ทีเ่ ฉวียนโจว
ที่บังเอิญก็คือยังพบในอู่ต่อเรือที่บ้านเดิมของภรรยาเผยโย่วอันเป็น
เจ้าของด้วย ผูว้ า่ การมณฑลรีบคุม้ กันตราหยกแผ่นดินเดินทางทัง้ วันทัง้ คืน
จนมาถึงเมืองหลวงเมือ่ วานนี้ ยามเช้าตีฆอ้ งร้องประกาศ เมือ่ ราษฎรได้ยนิ ข่าว
ต่างแย่งกันออกมาต้อนรับ
ราษฎรปีติยินดีพากันแซ่ซ้องเยินยอพระเกียรติของฮ่องเต้
ฮ่องเต้ประทับอยูบ่ นบัลลังก์มงั กร ทรงสัง่ การให้เสนาบดีกรมพิธกี าร
จัดเตรียมเรื่องรับตรา สุดท้ายตราหยกแผ่นดินถูกวางไว้บนถาดทองค�ำ
ผ่านมือขุนนางนับร้อยทีค่ กุ เข่าทยอยกันส่งต่อ ถวายมาถึงตรงหน้าบัลลังก์
ของฮ่องเต้ในที่สุด
ฮ่องเต้สีหน้าเคร่งขรึม รับตราหยกแผ่นดินมาประทับลงบนหนังสือ
โองการบูชาฟ้าที่ส�ำนักราชบัณฑิตรีบเร่งท�ำออกมา มองเห็นตราประทับ
สีแดง ด้านบนมีอักษรค�ำว่า 'รับโองการสวรรค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน'
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เด่นชัด แต่ละตัวอักษรแยกกันชัดเจน ไม่มีขุนนางผู้ใดไม่ตื่นเต้น ต่าง
คุกเข่าลงค�ำนับโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมเปล่งเสียงเรียกดังก้อง "ฝ่าบาท"
ฮ่องเต้ทรงแย้มพระโอษฐ์ พระราชทานของรางวัลให้กับทุกคนที่มี
ความดีความชอบในเรื่องนี้ตั้งแต่ขุนนางของมณฑลฝูเจี้ยนรวมไปถึง
คนสกุลเจิน จากนั้นประกาศจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ขุนนาง
ทุกคนขอบคุณพระเมตตา ในคืนนั้นหลังงานเลี้ยงสิ้นสุด เมื่อยกเรื่อง
ความดีความชอบในครัง้ นีข้ องสกุลเจินขึน้ มาพูดก็ยากจะไม่คดิ โยงต่อไป
ถึงเผยโย่วอัน
ตราหยกแผ่นดินอันนี้ ในอดีตได้หายสาบสูญไปพร้อมกับการสวรรคต
ของฮ่องเต้น้อย ช่วงที่ซุ่นอันอ๋องครองราชย์เป็นเวลาหลายปี แม้จะลอบ
ออกค้นหาไปทั่วแต่ก็ไม่พบเบาะแสแต่อย่างใด ในช่วงหลายปีนี้ขุนนาง
จ�ำนวนไม่น้อยต่างเชื่อว่าตราหยกแผ่นดินอันนั้นน่าจะถูกฮ่องเต้น้อย
น�ำติดตัวไปด้วย ทว่าบัดนีต้ ราหยกแผ่นดินกลับมาปรากฏอีกครัง้ ด้วยวิถี
ดั่งนิมิตสวรรค์อันดี ถวายต่อพระพักตร์ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันอย่างยิ่งใหญ่
ย่อมเป็นการช่วยฮ่องเต้ป่าวประกาศแก่ใต้หล้าให้เห็นถึงการเป็นฮ่องเต้
ตัวจริง เป็นลิขติ สวรรค์ เรียกได้วา่ ความดีความชอบไม่เบา เวลาทีพ่ ดู คุยกัน
ลับหลังไม่มีผู้ใดไม่อิจฉาในความโชคดีของเผยโย่วอัน แม้คนจะอยู่ไกล
ถึงตะวันตกเฉียงใต้ หนนีก้ ลับยังคงได้หน้าครัง้ ใหญ่ตอ่ หน้าฮ่องเต้ รอเขา
กลับมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้เมือ่ ไร ความดีความชอบย่อมยิง่ เพิม่ พูน
ยังไม่รู้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งอย่างไร
ยามดึก งานเลี้ยงในวังสิ้นสุดลง เซียวเลี่ยกลับต�ำหนัก ฝีเท้าซวนเซ
เล็กน้อย น่าจะเพราะดืม่ สุรามากไป หลังนอนลงไปก็หลับตาลง หลับสนิท
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ไปทันที
คืนนี้ฮ่องเต้ไม่ได้เรียกสนมชายาคนใดมาปรนนิบัติ ความจริง
นับตัง้ แต่สนมชายาเหล่านัน้ เข้าวังมา พระองค์กเ็ รียกหาน้อยครัง้ ยิง่ และ
นับตั้งแต่ปลดรัชทายาทไปก็ไม่เคยเรียกหาอีกสักครั้งเดียว
ในใจหลี่หยวนกุ้ยกระจ่างชัดดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเพราะระยะนี้
พระองค์มเี รือ่ งอัดอัน้ ตันใจ ซ�ำ้ วันนีย้ งั เมามาย ด้วยไม่วางใจจึงอยูย่ นื เฝ้า
ด้วยตนเอง
จวบจนกลางดึ ก สงั ด แว่ ว เสี ย งตี ฆ ้ อ งยามจื่ อ มาจากหอกลอง
หลี่หยวนกุ้ยเริ่มง่วงงุนแล้ว เห็นพระองค์คล้ายหลับสนิทดีจึงลุกขึ้นยืน
ทุบเอว ก�ำลังเตรียมถอยออกจากต�ำหนักพลันได้ยนิ เสียงละเมอดังมาจาก
พระแท่นบรรทม
"อาจิ่ง...อาจิ่ง..."
หลี่หยวนกุ้ยตกใจรีบหันไปมองทางประตูต�ำหนักบรรทมหนหนึ่ง
เห็นขันทีน้อยเฝ้าเวรทั้งสองก�ำลังพิงข้างเสาสัปหงกอยู่ตรงมุมด้านนอก
ต�ำหนักทีห่ า่ งออกไป เขาถึงได้โล่งอก รีบเดินไปข้างพระแท่นบรรทมพร้อม
ส่งเสียงเรียกเบาๆ "ฝ่าบาท"
เซียวเลี่ยลืมตาขึ้น แววตาว่างเปล่าไปสักพัก จากนั้นลุกขึ้นนั่งช้าๆ
ใจลอยไปครู่หนึ่งจึงถามเสียงเบา "ยามใดแล้ว"
"ทูลฝ่าบาท เข้ายามจื่อมาสักพัก ฝ่าบาททรงกระหายหรือไม่
กระหม่อมรินน�้ำมาให้พระองค์นะพ่ะย่ะค่ะ"
เซียวเลีย่ รับน�ำ้ มาดืม่ ลงไปรวดเดียว จากนัน้ นอนลงไปไม่ได้พลิกตัว
อีก
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หลี่หยวนกุ้ยเฝ้าอยู่ข้างๆ สักพัก เห็นแผ่นหลังฮ่องเต้นิ่งไม่ไหวติง
จึงคิดว่าพระองค์หลับไปอีกครัง้ แล้ว จึงเดินย่องเตรียมจากไป พลันได้ยนิ
เสียงทุ้มหนักดังมาจากด้านหลัง "เราอยากไปวัดฉือเอิน"
หากคืนนี้เดินทางออกไปจริงๆ ก็จะนับเป็นครั้งที่สามตั้งแต่เข้า
เมืองหลวงมาที่ฮ่องเต้เสด็จไปเยือนยังวัดฉือเอินกลางดึก
หลี่หยวนกุ้ยอึ้งไปเล็กน้อยก่อนขานรับเสียงเบา
ตอนทีเ่ ผยโย่วอันมาถึงวัดฉือเอิน ยามโฉ่วเพิง่ ผ่านพ้น เป็นช่วงเวลา
ที่มืดมิดที่สุดในยามราตรีอันยาวนานพอดี
รอบด้านเงียบสงัด
เขาหยุดยืนอยูห่ น้าประตูเรือนแห่งนัน้ สายตามองไปทีห่ ลีห่ ยวนกุย้
อย่างไม่เข้าใจ
"ใต้เท้าเผย เข้ามาเถอะขอรับ ฝ่าบาททรงรอท่านอยู่"
หลี่หยวนกุ้ยค้อมตัวให้เขา จากนั้นก้าวถอยไปเล็กน้อย
เผยโย่วอันลังเลเล็กน้อย เขากดข่มความรู้สึกแปลกประหลาด
ที่ทะลักขึ้นมา แล้วผลักประตูที่งับปิดอยู่เข้าไปข้างใน
ข้างในลานเรือนกลับไม่มีผู้ใด ภายในห้องที่เขาเคยสนทนากับ
ฮ่องเต้ในคืนนั้นมีแสงตะเกียงสลัวเล็ดลอดออกมา
เขาเดินไปทางแสงตะเกียง ผลักประตูเปิดออก เห็นบนโต๊ะวาง
ป้ายวิญญาณป้ายหนึ่งเอาไว้ กระถางธูปที่อยู่ด้านหน้าปักธูปหนึ่งดอก
ควันธูปลอยเอื่อยขึ้นมา พระองค์หันหลังให้กับประตู ท่าทางคล้ายจะ
จับจ้องป้ายวิญญาณป้ายนั้นอย่างเหม่อลอยอยู่นานแล้ว
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เผยโย่วอันคุกเข่าค�ำนับไปทางแผ่นหลังนัน้ เซียวเลีย่ หันกลับมาช้าๆ
สั่งให้เขาลุกขึ้น จากนั้นก็มองเขาอยู่นานโดยไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้น
สีหน้าเซียวเลีย่ หม่นหมอง ในดวงตาแฝงเส้นเลือดฝอยหลังเมาสุรา
บางส่วน ทว่าแววตายังคงลุ่มลึก เมื่อจ้องมองเขานิ่งเช่นนี้ เส้นสาย
องคาพยพทั้งห้าที่เดิมทีแข็งกระด้างก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขึ้นมา
ความรู้สึกแปลกแปร่งในใจเผยโย่วอันยิ่งรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม
เขามองไปยังป้ายวิญญาณบนโต๊ะคราหนึ่ง เห็นว่าชื่อที่อยู่ตรงนั้น
ไม่ใช่นามพระราชทานที่เทียนสี่ฮ่องเต้พระราชทานให้หลังท่านอาหญิง
ตนเองเสียชีวิต แต่เป็น 'ป้ายวิญญาณของผู้ตายสกุลเผยนามเหวินจิ่ง'
อันแสนจะเรียบง่ายก็อดอึ้งงันไปไม่ได้ ลังเลเล็กน้อยจึงเอ่ย "ไม่ทราบว่า
ฝ่าบาททรงเรี ย กตั ว ขุ น นางต้ อ งโทษอย่ า งกระหม่ อ มมาที่ นี่ ก ลางดึ ก
ด้วยเรื่องอันใดหรือพ่ะย่ะค่ะ"
เซียวเลี่ยหันหน้าไปมองป้ายวิญญาณก่อนเอ่ย "โย่วอัน เจ้ามานี่
มาค�ำนับมารดาผู้ให้ก�ำเนิดเจ้าเสียสิ"
เผยโย่วอันสีหน้าแข็งค้างไปทันใด สายตาละจากป้ายวิญญาณ
มาที่เซียวเลี่ย แล้วสลับจากเซียวเลี่ยกลับไปที่ป้ายวิญญาณอีกครั้ง
"ฝ่าบาท ในเมือ่ กระหม่อมมาทีน่ ี่ ทัง้ ยังได้พบป้ายวิญญาณของท่านอาหญิง
การแสดงความเคารพย่อมเป็นหน้าที่ เพียงแต่ฝ่าบาทตรัสเช่นนี้ช่าง
ชวนให้คนงุนงงจริงๆ กระหม่อมไม่เข้าใจว่าฝ่าบาททรงหมายความว่าอะไร
พ่ะย่ะค่ะ"
"โย่วอัน เจ้าไม่ใช่บุตรชายของเว่ยกั๋วกง ความจริงเว่ยกั๋วกงเป็น
ท่านลุงเจ้า เราต่างหากถึงจะเป็นบิดาทีแ่ ท้จริงของเจ้า!" เซียวเลีย่ เอ่ยเน้นย�ำ้
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ทีละค�ำๆ
แววตาเผยโย่วอันนิ่งไปทันควัน
"โย่วอัน เดิมทีเรือ่ งนีเ้ ราไม่คดิ จะบอกให้เจ้ารับรูไ้ ปตลอดชีวติ เพียงแต่
บัดนี้สถานการณ์ต่างออกไป เราใคร่ครวญแล้ว คิดว่าให้เจ้ารู้ไว้จะดีกว่า
ป้องกันไม่ให้ความเข้าใจผิดระหว่างพวกเราพ่อลูกเพิ่มมากขึ้นจนยาก
จะแก้ไข ดังนัน้ คืนนีจ้ งึ เรียกเจ้ามาทีน่ .ี่ .." เซียวเลีย่ เอ่ยอย่างชัดเจน "มารดา
เจ้าคือเหวินจิ่ง บิดาเจ้าคือเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอน เจ้าจะต้อง
เชื่อเรา"
เซียวเลี่ยกล่าวจบ ภายในห้องก็ตกลงสู่ความเงียบสงัด
ผ่านไปนานเผยโย่วอันเอาแต่มองไปทีค่ นตรงหน้า ร่างกายไม่ไหวติง
แล้วก็ไม่พูดอะไรสักค�ำ
"เกรงว่าฝ่าบาทจะทรงเมาสุรามิสร่าง กระหม่อมขอทูลลา" เขาเอ่ย
ขึ้นมากะทันหัน ริมฝีปากเม้มแน่น จากนั้นจึงหันหน้ากลับตัวก้าวยาวๆ
เตรียมจากไป
เซียวเลี่ยก้าวพรวดมาข้างหน้า ดันประตูเอาไว้
"โย่วอัน! เจ้าฟังเรา เรากับมารดาเจ้าเป็นสหายวัยเด็ก เรื่องนี้
หนก่อนตอนที่ได้พบเจ้าที่นี่เราเองก็เคยเล่าให้ฟังแล้ว นางอ่อนหวาน
สง่างาม โดดเด่นทั้งรูปโฉมและความสามารถ เรารักนางอย่างลึกซึ้ง
เคยสาบานกับตนเองว่าหากชาตินี้โชคดีได้แต่งนางเป็นภรรยา ชีวิตนี้
จะมีเพียงนางคนเดียว ในปีนนั้ เราอายุสบิ เจ็ด นางเองก็ผา่ นพิธปี กั ปิน่ แล้ว
เราก�ำลังจะไปสู่ขอนางกับเสด็จพ่อ บังเอิญเจอเรื่องชาวหูบุกรุกมายัง
นอกด่าน ในปีนั้นเรายังเป็นชายหนุ่มเลือดร้อน คิดอยากสร้างความดี
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ความชอบ คิดว่าค่อยกลับมาสู่ขออีกทีก็ไม่สาย จึงขอออกไปสู้ศึกที่
นอกด่านกับแม่ทพั อาวุโสสกุลเผย ในตอนนัน้ เว่ยกัว๋ กงเองก็อยูใ่ นกองทัพ
ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเรา เป็นสหายร่วมรบกัน มิตรภาพดั่งพี่น้อง
ศึกนัน้ ยากล�ำบากยิง่ เพือ่ แย่งชิงเหอเท่า ชาวหูถงึ กับเคลือ่ นทัพสามแสนนาย
ทุ่มอย่างสุดก�ำลัง สู้ศึกติดพันมาหนึ่งปีกว่า และเพราะว่ามีหิมะตกหนัก
เสบียงชาวหูขาดแคลน ทัพชาวหูถึงได้ล่าถอยกลับไป ตอนนั้นเราอยู่ที่
นอกด่าน พลันได้ยินข่าวว่าเสด็จพ่อประชวรหนัก พระเชษฐาของเรา
รัชทายาทได้สขู่ อนางกับเสด็จพ่อแล้ว เสด็จพ่อตัดสินพระทัยพระราชทาน
สมรสให้เขากับมารดาเจ้า บางทีเสด็จพ่อก็คงรู้ว่าพระองค์ทรงเหลือเวลา
อีกไม่นาน เมื่อพิจารณาว่าแผ่นดินไม่อาจขาดมารดา หลังพระราชทาน
สมรสได้ไม่นาน รัชทายาทก็ทรงอภิเษกสมรส ตอนที่เรารีบกลับไปโดย
ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น นางก็กลายเป็นภรรยาผู้อื่นไปแล้ว เสด็จพ่อเองก็
สวรรคต ก่อนจากไปทรงแต่งตั้งเราเป็นอวิ๋นจงอ๋อง เตรียมการอภิเษก
สมรสให้เรากับบุตรสาวชนเผ่าใหญ่..."
เซียวเลีย่ หยุดเอ่ยลง สีหน้าหม่นหมอง สายตาตกลงบนป้ายวิญญาณ
บนโต๊ะ
แสงตะเกียงสลัว ควันธูปลอยเป็นเกลียวขึน้ ไปข้างบนช้าๆ รวมเป็น
ไอหมอกขาวเกี่ยวกระหวัดอยู่ด้านหน้าป้ายวิญญาณ ก่อนสลายหายไป
ช้าๆ
"เสด็จพ่อสวรรคตได้ไม่นาน เราก็ตอ้ งย้ายไปอยูอ่ วิน๋ หนาน นับจากนัน้
ไม่เคยได้พบหน้ามารดาเจ้าอีก เดิมคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้พบกันอีกแล้ว
ภายหลังกลับได้ยินเรื่องโรคระบาดที่เมืองหลวง มารดาเจ้าเองก็โชคร้าย
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ติดโรคเช่นกัน ถูกส่งมารักษาตัวตามล�ำพังที่นี่ ชีวิตตกอยู่ในอันตราย
เมื่อเราได้ยินข่าวก็ร้อนใจประดุจไฟเผา เอายาท้องถิ่นจากอวิ๋นหนาน
มาถึงที่นี่อย่างลับๆ และแอบอยู่เคียงข้างนางนานหลายเดือน หลังนาง
หายดีแล้วเราไม่อาจไม่จากไป ทว่ากลับไม่คาดคิดสักนิดว่าภายหลังนาง
จะคลอดเจ้าออกมา..."
เซียวเลีย่ ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ มองไปยังเผยโย่วอันทีม่ สี หี น้า
เคร่งเครียดตลอดเวลา ซ�้ำยังไม่พูดอะไรสักค�ำ
"โย่วอัน เรารูว้ า่ เจ้าไม่อาจยอมรับเรือ่ งนีง้ า่ ยๆ ได้แต่โทษทีโ่ ชคชะตา
กลั่นแกล้งคน เจ้ายังจ�ำตอนเจ้าอายุสิบหกปีที่เราหาตัวเจ้าพบจาก
กองซากศพได้หรือไม่ ตอนนั้นเราดีใจแทบเสียสติ คิดเพียงอย่างเดียวว่า
สุดท้ายสวรรค์กย็ งั คงเมตตาเรา แม้เหวินจิง่ จะจากไปแล้ว ทว่ากลับเหลือ
เลือดเนื้อเอาไว้ให้เรา เราจะดูแลเจ้าให้ดี มีเจ้าอยู่ข้างกายเราก็เหมือนมี
มารดาเจ้า..."
"ฝ่าบาท กระหม่อมขออนุญาตถาม ในเมือ่ ท่านอาหญิงของกระหม่อม
ไม่ได้ตายด้วยโรคระบาด ถ้าอย่างนั้นนางตายได้อย่างไร"
เผยโย่วอันถามขัดเซียวเลี่ยขึ้นมากะทันหัน
เซียวเลี่ยยิ่งดูเศร้าหมองมากกว่าเดิม
"ตอนนัน้ เรากลับไม่ได้อยูเ่ คียงข้างมารดาเจ้า ก่อนหน้าทีท่ า่ นย่าเจ้า
จะจากไป เราเคยไปพบนาง ฟังจากค�ำพูดของนางแล้ว หลังคลอดเจ้า
ออกมา มารดาเจ้าก็เลือดไหลไม่หยุด..." น�้ำเสียงพระองค์สั่นเครือ
ก่อนหยุดลง
ในดวงตาเผยโย่ ว อั น เผยเส้ น เลื อ ดขึ้ น มาช้ า ๆ เขากั ด ฟั น เอ่ ย
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"เสียเลือดจนตาย?"
เซียวเลีย่ จ้องมองนิง่ งันไปยังเผยโย่วอันทีค่ ล้ายจะมีใบหน้าบิดเบีย้ ว
ไปน้อยๆ ในดวงตาค่อยๆ มีน�้ำตาเอ่อคลอ
"หลังมารดาเจ้าโชคร้ายจากไป เจ้าก็ได้ทา่ นลุงเจ้าเลีย้ งดู ตอนทีเ่ รา
รู้ว่ามีเจ้า ตอนนั้นเจ้าก็เป็นบุตรชายคนโตของจวนเว่ยกั๋วกงไปแล้ว เรา
ไม่อาจรับเจ้ามาอยู่ข้างกายได้อีก ได้แต่ลอบจับตามองเจ้าอย่างลับๆ
โย่วอัน ใบหน้าของเจ้าคล้ายคลึงมารดาเจ้ามาก ความสามารถของเจ้าเอง
ก็ได้มาจากนาง เจ้าไม่รู้หรอกว่าตอนที่เจ้ายังเป็นเด็กหนุ่มมีชื่อเสียง
โด่งดังไปทัว่ เมืองหลวง แม้เราจะไม่อาจเข้าใกล้เจ้า แต่ในใจก็ภาคภูมใิ จมาก
ทั้งยังรู้สึกเสียใจมากเช่นกัน เราอิจฉาท่านลุงของเจ้านักที่สามารถอยู่
ด้วยกันกับเจ้า สั่งสอนเจ้า..."
"กระหม่อมขอถามพระองค์อีกค�ำถาม ตอนนั้นนางเต็มใจ...หรือว่า
พระองค์บีบบังคับนาง"
เผยโย่วอันเอ่ยขัดเซียวเลี่ยขึ้นมาอีกครั้ง
เซียวเลีย่ มองสบสายตาของเผยโย่วอัน นิง่ เงียบไปนาน ก่อนหันกลับไป
มองยังป้ายวิญญาณนั้นอีกครั้ง
"เหตุใดจึงไม่ตอบ"
สีหน้าเผยโย่วอันค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเย็นชา
"โย่วอัน..." เซียวเลีย่ หลับตาลง "เราไม่กล้าดูหมิน่ ดวงวิญญาณของ
มารดาเจ้า...ทุกอย่างล้วนเป็นความผิดของเรา คืนนั้นเราล่วงเกิน..."
"นั่นเพราะพระองค์ไม่มีสิทธิ์ดูหมิ่นนาง!" เผยโย่วอันขึ้นเสียงดุดัน
กะทันหัน
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เซียวเลี่ยอึ้งไป แววตาร้อนรน "โย่วอัน เจ้าฟังเราอธิบายก่อน!
ตอนแรกที่เรามาที่นี่ไม่มีความคิดเป็นอื่นสักนิด เพียงแค่หวังว่าสวรรค์
จะสงสาร ช่วยให้นางหายป่วย เพียงแต่คืนนั้นการบอกลาใกล้มาถึง
เราขาดสติไปชั่ววูบ ไม่อาจควบคุมตนเอง..."
"ดังนั้นพระองค์จึงใช้ความรู้สึกเป็นเหตุผลล่วงเกินนาง? ตอนที่
พระองค์ทรงท�ำตามพระทัย เคยนึกถึงท่านอาหญิงของกระหม่อมสักนิด
บ้างหรือไม่ ส�ำหรับสตรีผู้หนึ่ง จากสภาพจิตใจของนางในตอนนั้น ยังจะ
ฝืนปฏิเสธพระองค์ได้อย่างไร ไม่ตอ้ งพูดถึงว่านางถูกพระองค์บบี บังคับก่อน
ต่อให้ต่อมานางหวั่นไหวไปกับพระองค์ ยินยอมพร้อมใจจริงๆ แต่หาก
พระองค์ทรงรักถนอมนางดั่งที่ตรัสมา ย่อมทรงกระจ่างแจ้งว่านี่เป็น
การกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสม พระองค์จะยังทรงปฏิบตั ติ อ่ นางเช่นนีไ้ ด้อย่างไร...
เหตุผลทีม่ นุษย์เป็นมนุษย์กเ็ พราะรูจ้ กั กลัว รูจ้ กั ละอาย รูจ้ กั ควบคุมตนเอง
ไม่อย่างนั้นจะต่างอันใดจากสัตว์เดรัจฉานเล่า"
เผยโย่วอันขอบตาแดงก�่ำ น�้ำเสียงสั่นเครือเล็กน้อย
เซียวเลี่ยตัวแข็งค้างไปแล้ว พระองค์จ้องมองไปยังเผยโย่วอัน
ประกายตาวูบไหว ผ่านไปครู่ใหญ่จึงผงกศีรษะเอ่ย "เจ้าต่อว่าได้ถูกต้อง
แล้ว เราเทียบกับสัตว์เดรัจฉานยังไม่ได้ หลายปีมานี้ทุกครั้งที่นึกถึง
พฤติกรรมเยีย่ งสัตว์เดรัจฉานทีท่ ำ� ลงไป เราก็ทงั้ เจ็บปวดและเสียใจภายหลัง
ถึงทีส่ ดุ หากไม่ใช่ความผิดของเรา มารดาเจ้าก็ไม่ตอ้ งมาด่วนจากไปเช่นนี้
บัดนี้เหวินจิ่งจากไปแล้ว เราไม่อาจชดเชยให้นางได้อีก โชคดีที่ยังมีเจ้า
โย่วอัน เจ้าไม่รู้ว่าเราคาดหวังต่อเจ้าเพียงใด..."
เซียวเลี่ยก้าวเข้าไปหาเผยโย่วอันหนึ่งก้าว ยื่นมือออกมาคล้าย
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อยากจับแขนเขา
"หากต้องใช้ชีวิตมารดามาแลกชีวิตกระหม่อม กระหม่อมเต็มใจ
ไม่เคยเกิดมาเสียยังดีกว่า!"
เผยโย่วอันเอ่ยเสียงเย็น ก่อนจะเดินอ้อมเซียวเลีย่ มาตรงหน้าโต๊ะบูชา
สายตาจ้องเขม็งไปที่ป้ายวิญญาณ สักพักก็คุกเข่าลงโขกศีรษะสามครั้ง
จากนั้นลุกขึ้นยืนแล้วเปิดประตูเดินออกไป
เซียวเลีย่ ตะโกนไล่ตามแผ่นหลังเขาไป "โย่วอัน! เราผิดต่อมารดาเจ้า
แล้วก็ผดิ ต่อเจ้าด้วย ทีค่ นื นีเ้ ราบอกเรือ่ งพวกนีก้ บั เจ้า เพราะหวังว่าพ่อลูก
จะประสานใจกัน! เราเป็นบิดาเจ้า ในเมือ่ ตอนนัน้ มารดาเจ้ายอมแลกชีวติ
คลอดเจ้ามา ก็คงไม่อยากเห็นพวกเราสองพ่อลูกกลายมาเป็นอย่างทุกวันนี้
เราตัดสินใจแล้ว ใต้หล้าของเรา วันหน้าจะ..."
เผยโย่วอันหยุดเดินกะทันหัน หันกลับมาจ้องเซียวเลี่ยที่ไล่ตามมา
ในดวงตาประหนึ่งมีรอยเลือดจางๆ เคลือบขึ้นมาชั้นหนึ่ง
เซียวเลี่ยหยุดลงทันควัน ถึงกับไม่กล้าเอ่ยอะไรอีก
"บิดาของกระหม่อมคือเผยเสี่ยน! กงอันดับหนึ่ง เป็นซั่งจู้กั๋วแห่ง
ต้าเว่ย เว่ยกัว๋ กงเผยเสีย่ น! ฝ่าบาทโปรดระวังวาจาด้วย กระหม่อมขุนนาง
ต้องโทษขอทูลลา!"
แต่ละถ้อยค�ำล้วนเค้นลอดออกมาจากไรฟัน หลังเอ่ยจบเผยโย่วอัน
ก็กลับตัวเดินออกจากประตูเรือนไป เงาร่างหายลับไปท่ามกลางผืนราตรี
อย่างรวดเร็ว ไม่เคยหันหน้ากลับมาอีก
เซียวเลีย่ ไล่ตามไปอีกสองก้าวก็หยุดลงช้าๆ สายตามองไปด้านหน้า
ลมหายใจหอบหนัก ตัวสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง
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หลี่หยวนกุ้ยรีบปรากฏตัวออกมาจากมุมมืด เข้าไปประคองฮ่องเต้
โดยไม่กล้าพูดอะไร
เซียวเลี่ยถูกประคองยืนอยู่ในเรือนอันว่างเปล่าภายใต้ผืนราตรี
มืดมิดเป็นเวลานาน
ขอบฟ้าสว่างเรืองรองขึน้ มาช้าๆ ณ เมืองเฉวียนโจวทีอ่ ยูห่ า่ งไปไกล
พันลี้ เช้าวันนีท้ กุ คนในสกุลเจินต่างยุง่ วุน่ วายกับการส่งเจินจยาฝูออกเดินทาง
กลับเมืองหลวง
ตอนที่เจินจยาฝูตัดสินใจบอกคนที่บ้าน ทุกคนในสกุลเจินยังคง
อยู่ในบรรยากาศปีติยินดีที่เพิ่งขุดตราหยกแผ่นดินออกมาได้ เมื่อเมิ่งซื่อ
ได้ยินบุตรสาวบอกกะทันหันว่าจะกลับเมืองหลวง ก็ทั้งไม่คาดฝันและ
ตัดใจไม่ได้ รีบเอ่ยกับนางว่าทุกวันนี้ลูกเขยเองก็ไม่อยู่ที่เมืองหลวง ซ�้ำ
ก่อนจากไปยังเคยตั้งใจก�ำชับให้นางรั้งอยู่ที่เฉวียนโจวอย่างสบายใจ
ทุกวันนีย้ งิ่ ไม่จำ� เป็นต้องรีบกลับไปเพียงนี้ แต่เจินจยาฝูอาศัยการปรนนิบตั ิ
แม่สามีเป็นเหตุผล ยืนกรานว่าจะต้องไป เมิง่ ซือ่ เองก็ไม่สะดวกจะขัดขวาง
ได้แต่เตรียมเรื่องเดินทางกลับเมืองหลวงให้นาง เดิมเจินเย่าถิงอยากไป
ส่งน้องสาวกลับเมืองหลวงด้วยตนเอง ทว่าเจินจยาฝูใช้เหตุผลว่าที่บ้าน
จ�ำเป็นต้องมีเขาคอยดูแล สุดท้ายจึงเลือกพ่อบ้านที่ไว้ใจได้มาคุ้มกัน
เจินจยาฝูเดินทาง เมือ่ ครูเ่ มิง่ ซือ่ เจินเย่าถิง อวีจ้ กู บั คนอืน่ ๆ เพิง่ ออกมาส่ง
และบอกลานางกัน
หลังขึ้นรถม้า รอยยิ้มบนใบหน้าเจินจยาฝูก็เลือนหาย เปลี่ยนเป็น
ใจลอยขึ้นมาแทน รถม้าเคลื่อนออกจากประตูเมืองช้าๆ แล่นไปตาม
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เส้นทางหลัก ทันใดนัน้ กลับหยุดลงกะทันหัน พ่อบ้านบอกว่ามีคนมาขวาง
เอาไว้
เจินจยาฝูชะโงกหน้าออกไป เห็นเป็นหยางอวิน๋ ยืนขวางอยูห่ น้ารถม้า
เขาก้าวเดินมาหานางอย่างรวดเร็วพร้อมคารวะเอ่ย "ฮูหยิน ก่อนหน้านี้
นายท่านมีค�ำสั่งให้รั้งตัวฮูหยินไว้ที่เฉวียนโจว ขอฮูหยินได้โปรดเชื่อฟัง
นายท่าน อย่าท�ำให้ข้าน้อยล�ำบากเลยขอรับ"
เจินจยาฝูมองเขา "ข้าถามเจ้า ของที่เมื่อไม่กี่วันก่อนครอบครัวข้า
ขุดเจอที่อู่ต่อเรือ ใช่ฝีมือเจ้าหรือไม่"
เมื่อไม่กี่วันก่อนคนงานขุดพบตราหยกอันหนึ่งภายในอู่ต่อเรือของ
สกุลเจิน ภายหลังบอกว่าเป็นตราหยกแผ่นดินทีห่ ายสาบสูญไปนานแล้ว
สร้างความตกตะลึงไปทัว่ ทัง้ เมือง คนสกุลเจินเองก็ไม่อยากจะเชือ่ ทุกคน
ยินดีแทบเสียสติ
หลังเจินจยาฝูได้ยินข่าวก็คาดเดาได้ทันทีว่าน่าจะเป็นฝีมือของ
เผยโย่วอัน ในใจยิง่ รูส้ กึ กระวนกระวายหนักกว่าเดิม จะยังรัง้ อยูท่ นี่ ตี่ อ่ ไป
ได้อย่างไร
นางถามจบเห็นหยางอวิน๋ ไม่พดู อะไรก็ยมิ้ เย็นเอ่ย "นายท่านบ้านเจ้า
ท�ำเรื่องดีๆ อะไรไว้เล่า เขาไม่บอกข้า ข้าถามเจ้าไปเจ้าก็คงไม่มีทางตอบ
ข้าจึงไม่ถามเสียเลย จะได้ไม่ตอ้ งท�ำให้เจ้าล�ำบากใจ เพียงแต่ถนนสายนี้
ไม่ใช่ถนนที่นายท่านเจ้าสร้าง การเดินทางกลับเมืองหลวงครั้งนี้ข้ากลับ
แน่นอน! ในเมือ่ เขาไม่ยอมให้ขา้ ไป เจ้าก็ไปบอกให้เขามาขวางด้วยตนเอง
หากเขาไม่มาข้าก็จะไป!"
นางเอ่ยจบก็ปล่อยม่านลงพร้อมสั่งให้พ่อบ้านออกเดินทางต่อ
25
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รถม้าแล่นไปบนถนนหลักอย่างรวดเร็ว เหลือทิ้งเพียงฝุ่นสีเหลือง
ฟุ้งกระจายเอาไว้ด้านหลัง
หยางอวิ๋นมองรถม้าที่จากไปไกลขึ้นเรื่อยๆ อย่างจนปัญญา ไม่มี
ทางเลือกอื่นอีก ได้แต่ตวัดกายขึ้นหลังม้าไล่ตามไปคุ้มกัน
เจินจยาฝูสั่งให้ถานเซียงที่นั่งมาด้วยกันหยิบห่อสัมภาระตนเอง
มาให้ จากนัน้ น�ำซองจดหมายทีว่ นั นัน้ หยางอวิน๋ มอบให้ออกมา แล้วหยิบ
กระดาษข้างในออกมาจ้องอ่านซ�้ำอีกรอบ จากนั้นฉีกตรงกลางออกเป็น
สองส่วน สี่ส่วน แปดส่วนช้าๆ ไม่หยุดมือ ท่ามกลางสายตาตกตะลึงของ
ถานเซียง เจินจยาฝูฉกี กระดาษแผ่นนัน้ จนเป็นชิน้ ๆ สุดท้ายยืน่ มือออกไป
ข้างนอกหน้าต่างพร้อมกางนิ้วทั้งห้าออก
กระแสลมแรงบนถนนหลักพัดเศษกระดาษจนกระจัดกระจายไปใน
ชั่วพริบตา ประหนึ่งระบ�ำอันบ้าคลั่งของผีเสื้อ ปลิวว่อนไปในทุ่งนา
จากนั้นสามวัน เซียวเลี่ยก็ไม่ได้ปรากฏตัว
ในเวลาสามวันนีพ้ ระองค์ทงั้ ไม่ได้ออกว่าราชการเช้า ไม่มกี ารประชุม
ไม่มีขุนนางคนใดพบหน้าฮ่องเต้ บรรดาฎีกาที่ถวายขึ้นไปเหล่านั้นยิ่ง
ไม่ได้รับการเห็นชอบเสียที
ขุนนางมีแต่จดจ�ำภาพฮ่องเต้จดจ่อกับราชกิจ ต่อให้ประชวร ปกติแล้ว
ก็ไม่เคยยกเลิกการประชุมเช้า สถานการณ์เช่นในตอนนี้ไม่เคยพบเห็น
ตัง้ แต่พระองค์ขนึ้ ครองราชย์มา เมือ่ สืบข่าวกับทางหลีห่ ยวนกุย้ หลีห่ ยวนกุย้
ก็บอกเพียงว่า "เมือ่ สองคืนก่อนฮ่องเต้ทรงไม่ทนั ระวังจนประชวรเข้า รูส้ กึ
ไม่สู้ดี จึงยกเลิกการประชุมเช้าเพื่อรักษาพระองค์"
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วันแรกยังดี พอวันทีส่ อง ในกลุม่ ขุนนางก็เริม่ วิพากษ์วจิ ารณ์กนั จน
มาถึงวันที่สาม ต่างคนต่างพูดกันไปเรื่อย จึงมีการเสนอชื่อขุนนางผู้มี
ต�ำแหน่งสูงที่ปกติแล้วเข้าออกห้องทรงพระอักษรบ่อยครั้ง ให้ไปขอ
เข้าเฝ้าเยีย่ มพระอาการ หลังรออยูข่ า้ งนอกเป็นเวลานาน ในทีส่ ดุ หลีห่ ยวนกุย้
ก็ออกมารับหน้ากับบรรดาขุนนางทีร่ อ้ นใจ สุดท้ายถ่ายทอดพระราชด�ำรัส
ฮ่องเต้ว่าวันพรุ่งนี้ก็จะกลับมาว่าราชการเช้าตามเดิม ทุกคนถึงได้วางใจ
ลงได้
หลี่หยวนกุ้ยมองส่งแผ่นหลังของเหล่าขุนนางจากไป จากนั้น
เดินกลับเข้าไปในต�ำหนักบรรทม
ภายในต�ำหนักบรรทมว่างเปล่า ข้ารับใช้ถูกไล่ออกไปจนหมดแล้ว
ผ้าม่านแต่ละชั้นทิ้งตัวลงจรดพื้น แม้จะเป็นตอนกลางวัน แต่ด้านในก็
มีเพียงแสงสลัวรางเท่านั้น
หลีห่ ยวนกุย้ เดินเข้าไปด้านในต�ำหนักบรรทมอย่างแผ่วเบา เขามาถึง
หน้าพระแท่นบรรทมที่ปล่อยม่านเตียงห้อยตกลงมา ก่อนค้อมตัวลงเอ่ย
อย่างระมัดระวังผ่านผ้าม่าน "ฝ่าบาท ทุกคนกลับไปหมดแล้วพ่ะย่ะค่ะ!"
ภายในม่านไม่มีเสียงใดๆ
หลี่หยวนกุ้ยรออยู่สักพัก สุดท้ายก็ยื่นมือออกไปเลิกม่านเบาๆ
เพิ่งจะเป็นช่วงต้นเดือนสิบ อากาศของช่วงกลางวันเช่นนี้แค่สวม
เสือ้ กันหนาวเดินอยูภ่ ายใต้แสงแดดไม่กกี่ า้ วบางทียงั รูส้ กึ ร้อนจนเหงือ่ ออก
แต่ในตอนนี้เซียวเลี่ยกลับคลุมผ้าผืนใหญ่ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ตัวคน
นั่งอยู่บนเตียง เผยเพียงใบหน้าออกมา ดวงตาสองข้างมองตรงไป
ข้างหน้านิ่งไม่ไหวติง ประหนึ่งก�ำลังเข้าฌาน
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แสงภายในม่านสลัว ดวงตามองดูแล้วด�ำมืด สีหน้าชวนให้คน
หวาดผวาเล็กๆ
หลีห่ ยวนกุย้ เอ่ยต่อ "ฝ่าบาท เหล่าขุนนางกลับไปกันหมดแล้ว พรุง่ นี้
ฝ่าบาทยังต้องออกว่าราชการเช้า ให้กระหม่อมไปเรียกหมอหลวงมา
จ่ายเทียบยา..."
"เราไม่ได้ป่วย หลายสิบปีล้วนผ่านมาได้ เรื่องแค่นี้ไม่ถึงตายหรอก
เจ้าบอกเรามา ช่วงสองสามวันนี้เขาท�ำอะไรในคุกบ้าง"
"ใต้เท้าเผยไม่ได้ทำ� อะไรทัง้ นัน้ พ่ะย่ะค่ะ" หลีห่ ยวนกุย้ ตอบเสียงเบา
เซียวเลี่ยแค่นเสียงเหอะออกมา "เราเข้าใจแล้ว! เขาไม่ฟังอะไร
ทั้งนั้น ความปรารถนาดีของเราในเย็นวันนั้นสูญเปล่าไปหมดแล้ว!"
พระองค์หนั หน้ามาช้าๆ พร้อมเอ่ยเสียงแหบกระด้าง "เราแสดงความจริงใจ
ออกไป คาดหวังว่าเขาจะภักดีตอ่ เรา พ่อลูกประสานใจกัน เขากลับท�ำกับเรา
เช่นนี้ ไม่ไว้หน้าเราสักนิด เราเป็นฮ่องเต้ เราต้องรักษาหน้า! หลี่หยวนกุ้ย
เจ้าบอกมาว่าเราควรจะลงโทษเขาอย่างไรดี"
หลีห่ ยวนกุย้ หลัง่ น�ำ้ ตาออกมาทันที รีบยกแขนเสือ้ ขึน้ เช็ดก่อนคุกเข่า
ลงไป "ฝ่าบาท พระวรกายฝ่าบาทส�ำคัญยิ่ง อย่าได้ทรงคิดมากจน
เสียสุขภาพเป็นอันขาด ส่วนทางใต้เท้าเผยด้านนัน้ ฝ่าบาททรงให้เวลาเขา
อีกสักพัก สายสัมพันธ์พ่อลูก เลือดเนื้อเดียวกัน อีกไม่นานเขาจะต้อง
เข้าใจความปรารถนาดีของฝ่าบาทแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ"
เซียวเลีย่ คล้ายไม่ได้ยนิ ผ่านไปสักพักก็ยมิ้ เย็นเอ่ย "ความปรารถนาดี
ของเรา เกรงว่าเขาคงมองเป็นเจตนาร้ายไปแล้ว ช่างเถอะ เห็นแก่หน้า
มารดาเขา เราจะให้โอกาสเขาอีกครั้ง หากเขายังคิดไม่ตก ต่อให้ถูกนาง
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ต�ำหนิ เราก็ยอมรับบุตรชายคนนี้ไม่ได้แล้ว!"
หลี่หยวนกุ้ยอึ้งไป "ฝ่าบาททรงคิดจะ..."
"เราจะไปตรวจฎีกาก่อน!"
เซียวเลีย่ สะบัดผ้าผืนใหญ่ทหี่ ม่ มาทัง้ วันออกทันที พระองค์ตวัดกาย
ลงจากเตียงในสภาพผมเผ้ายุ่งเหยิง สวมเพียงเสื้อตัวในสีขาวตัวเดียว
รองเท้าก็ไม่สวมใส่ เพียงเดินเท้าเปล่าฉับไวไปบนพืน้ ต�ำหนักอันเย็นเฉียบ
ชายเสื้อโบกพลิ้วไปตามลม แขนเสื้อกว้างสะบัดไหว
ตอนวัยหนุ่มเซียวเลี่ยมีนิสัยเปิดเผย รูปโฉมหล่อเหลา ทุกวันนี้อายุ
มากขึ้นแล้ว แม้นิสัยจะเปลี่ยนไปกลายเป็นอ�ำมหิตมากขึ้น แต่ในตอนนี้
ที่ไม่ได้สวมเสื้อคลุมมังกร ไม่สนใจการวางตัวสูงส่ง หัวไหล่ของเขายัง
เหยียดตรง เมื่อมองไปที่แผ่นหลังก็รู้สึกได้ถึงความอิสรเสรี ไร้กฎเกณฑ์
ประหนึ่งชาวต่างแคว้น หาใช่ฮ่องเต้
หลี่หยวนกุ้ยอึ้งไปก่อนขานรับออกมา รีบก้มลงหยิบรองเท้าคู่นั้น
ไล่ตามไป "ฝ่าบาท ระวังจะเย็นพระบาทนะพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะสวม
ฉลองพระบาทให้พระองค์..."
กลางดึกยามจือ่ ฟ้ามืดลมแรง ภายในห้องขังลับของอุทยานตะวันตก
ที่ขังเผยโย่วอันอยู่นั้น แสงตะเกียงส่องแสงเพียงสลัว
เผยโย่วอันนอนตะแคงอยู่บนเสื่อฟางที่ปูอยู่บนพื้นห้องขัง
ภายนอกห้องขังค่อยๆ มีเสียงฝีเท้าดังเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ
จนมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องขัง ตามมาด้วยเสียงเปิดกลอนประตู มีคน
ก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างใน
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เผยโย่วอันลืมตาขึน้ แล้วหันหน้ากลับไปช้าๆ มองดูกอ่ นขยับตัวลุกขึน้
เขาจัดชายเสื้อให้เรียบร้อยแล้วคุกเข่า จากนั้นค�ำนับไปทางเงาร่างนั้น
ใบหน้าครึง่ ซีกของเซียวเลีย่ สะท้อนแสงสลัว ราวกับเคลือบแสงตะเกียง
จางๆ ทับลงไปชั้นหนึ่ง ส่วนใบหน้าอีกครึ่งซีกกลับซ่อนอยู่ในความมืดที่
แสงส่องไม่ถึง ดวงตาข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งมืด ดูลุ่มลึกยิ่ง
"โย่วอัน ตัง้ แต่เจ้าอายุสบิ หกจนถึงตอนนี้ เจ้าอยูข่ า้ งกายเรามาเกือบ
สิบปี ในช่วงเวลานี้เจ้าช่วยเราแบ่งเบาความกังวล เจ้ากับเราอยู่ด้วยกัน
เกือบทุกคืนวัน ตอนนีเ้ จ้ารูว้ า่ เราเป็นบิดาเจ้า เจ้าไม่มคี วามรูส้ กึ เคารพรัก
ต่อบุพการีให้เราสักนิดเลยจริงๆ หรือ"
เซียวเลี่ยเอ่ยถามด้วยน�้ำเสียงทุ้มลึก
เผยโย่วอันตอบกลับ "ทูลฝ่าบาท ชีวิตของกระหม่อมเป็นฝ่าบาทที่
ช่วยเอาไว้ในปีนนั้ หลายปีมานีท้ กุ เรือ่ งทีก่ ระหม่อมท�ำเพือ่ ฝ่าบาท เป็นทัง้
การตอบแทนบุญคุณ แล้วก็เป็นหน้าทีข่ องขุนนาง ฝ่าบาททรงเป็นฮ่องเต้
ของผูค้ นทัว่ หล้า ยิง่ เป็นบิดามารดาของผูค้ นทัว่ หล้า ท�ำให้ผคู้ นเกิดความ
กตั ญ ญู นี่ เ ป็ น หลั ก การของฮ่ อ งเต้ แล้ ว ก็ ยิ่ ง ไม่ ผิ ด ต่ อ เส้ น ทางอั น
ยากล�ำบากยาวนานกว่าจะส�ำเร็จได้หลังทรงเก็บตัวอยูอ่ ตู่ งิ้ มากว่ายีส่ บิ ปี"
เซียวเลีย่ ปลายหางตากระตุก สูดลมหายใจเข้าลึก "ดีมาก ในเมือ่ เจ้า
เทียบฮ่องเต้กับขุนนาง เราก็จะอาศัยฐานะฮ่องเต้ ให้โอกาสเจ้าเป็น
ครั้งสุดท้าย...เราขอถามเจ้า เรื่องของฮ่องเต้น้อย เจ้ายังคงไม่มีอะไร
จะพูดหรือ"
เผยโย่วอันนิง่ เงียบสักพักก่อนตอบ "ทูลฝ่าบาท กระหม่อมไม่มอี ะไร
จะพูดพ่ะย่ะค่ะ"
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เซียวเลี่ยสูดลมหายใจเข้าลึกขึ้นอีกครั้ง พระองค์ก�ำมือแน่นจนเห็น
เส้นเลือดปูดโปนขึ้นที่หลังมือ ประหนึ่งมีไส้เดือนชอนไชอยู่ใต้ผิว
"เจ้าไม่กลัวตายจริงๆ?"
"กระหม่อมแล้วแต่เมตตาฟ้าพ่ะย่ะค่ะ"
เซียวเลีย่ ดวงตาเบิกกว้าง ยกมือขึน้ ชีไ้ ปทีเ่ ผยโย่วอันซึง่ คุกเข่าอยูบ่ นพืน้
ลากเสียงสูงยาว "คนที่ไร้นายไร้บิดาย่อมถือเป็นพวกไร้ภักดี อกตัญญู!
ทีแ่ ห่งนีข้ องเราไม่อาจยอมให้คนทีก่ ระท�ำผิดร้ายแรงเช่นเจ้าอยูอ่ กี ต่อไป!
ในปีนั้นเราพาเจ้ากลับมาจากเมืองซู่เยี่ย ตอนนี้ก็จะให้เจ้ากลับไป!
นับจากนี้ไม่มีสิ่งใดติดค้างกันอีก!"
พระองค์กล่าวจบก็กลับตัวจากไป ชายอาภรณ์สะบัดไหว เดินออกไป
ข้างนอกอย่างรวดเร็ว เงาร่างหายลับไปทีส่ ดุ ปลายทางเดินช้าๆ ท่ามกลาง
เสียงฝีเท้า
เผยโย่วอันยังคงคุกเข่าตัวตรง ใบหน้าเปลี่ยนเป็นซีดขาว แผ่นหลัง
โค้งลงไปช้าๆ หน้าผากจรดบนพื้นเย็นเฉียบ ร่างกายนิ่งไม่ไหวติง
เขาพลันรู้สึกถึงรสชาติหวานปะแล่มในล�ำคอ ร่างกายเหยียดตรง
อีกครั้งช้าๆ กลืนเลือดที่สะสมอยู่ในหน้าอกหลายวันซึ่งจู่ๆ ก็ทะลักขึ้นมา
ถึงล�ำคอกลับลงไป จากนั้นกลับไปนั่งลงบนเสื่อฟางแล้วหลับตาลง
หลายวันให้หลังภายในราชส�ำนักต้าเว่ยก็มขี า่ วลือร้ายแรงกระจาย
ไปทัว่ อย่างลับๆ ก่อความวุน่ วายจนแทบพลิกแผ่นดิน ไม่มผี ใู้ ดมีใจท�ำงาน
กระทัง่ เวลาทีไ่ ปประชุมเช้ายังต่างลอบสังเกตสีหน้าของเซียวเลีย่ คิดอยากมอง
ให้เห็นถึงพิรุธ
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หลังเหตุการณ์ยกเลิกการประชุมเช้าสามวันที่ชวนให้คนไม่เข้าใจ
ผ่านพ้นไป ฮ่องเต้ในช่วงนี้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมอีกครั้ง ขยันออกว่า
ราชการ เรียกตัวขุนนางมาสอบถามหลังการประชุม ละเอียดรอบคอบ
ในทุกๆ เรือ่ ง เข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดี แต่ขอเพียงขุนนางท�ำได้ไม่เหมาะสม
ก็จะถูกต�ำหนิเกินความผิด ผิดวิสยั ของพระองค์ ขุนนางทุกคนต่างเหมือน
เดินอยู่บนน�้ำแข็งแผ่นบาง ต้องคอยรวบรวมสติทั้งหมดมารับมือ
ไม่มีผู้ใดกล้าเชื่อว่าข่าวลือที่กระจายอยู่ลับๆ จะเป็นเรื่องจริง
เมื่ อ หลายวั น ก่ อ นช่ ว งย�่ ำ รุ ่ ง มี ค นเห็ น คนผู ้ ห นึ่ ง ถู ก ทหารอาวุ โ ส
สองคนควบคุมตัวออกไปทางประตูทิศเหนือของเมืองหลวง
คนในเมืองหลวงจ�ำนวนมากต่างรูจ้ กั เผยโย่วอัน ได้ยนิ มาว่ารูปโฉม
ของคนผูน้ นั้ คล้ายคลึงกับเผยโย่วอันมาก เพียงแต่วนั นัน้ เขาไม่ได้สวมชุด
สีแดงม่วง หากแต่สวมชุดสีดำ� เดินออกจากประตูเมืองมุง่ หน้าไปทางเหนือ
จากนัน้ ก็มคี นยืนยันว่าจนถึงตอนนีท้ จี่ งิ เซียงก็ยงั ไม่ได้เห็นเผยโย่วอัน
ไปรับต�ำแหน่งที่นั่นเลยสักวัน ดังนั้นข่าวจึงเริ่มกระจายออกไปนับแต่นั้น
ได้ยินมาว่าตอนที่เผยโย่วอันออกเดินทางไปรับหน้าที่ยังตะวันตก
เฉียงใต้ ไม่รู้ด้วยเหตุใดจึงละเลยหน้าที่ ฝ่าฝืนค�ำสั่ง กระตุ้นโทสะฮ่องเต้
ฮ่องเต้ทรงพระพิโรธ ปลดต�ำแหน่งเขาแล้วเนรเทศไปทางเหนือเป็นการลงโทษ
ส่วนทีว่ า่ ความจริงเบือ้ งหลังเป็นเช่นไร เหตุใดฮ่องเต้จงึ ไม่ได้ประกาศ
ออกมา ชั่วขณะหนึ่งมีคนพูดกันไปต่างๆ นานา วันนี้หลิวจิ่วเสากับ
อันหย่วนโหวขอเข้าเฝ้าฮ่องเต้พร้อมกัน อาศัยเหตุผลว่าเผยโย่วอันเป็น
ขุนนางคนส�ำคัญของราชส�ำนัก หากมีความผิดจริงก็ควรจะให้สามตุลาการ*
* สามตุลาการ หมายถึงกรมอาญา ศาลยุติธรรม และส�ำนักตรวจการ มีหน้าที่พิจารณาคดีส�ำคัญร่วมกัน
โดยเฉพาะ
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ไต่สวน เพื่อยืนยันความจริงกับทางฮ่องเต้ คาดไม่ถึงว่าฮ่องเต้กลับ
ทรงพระพิโรธ กล่าวต�ำหนิทั้งสองคนพร้อมลงโทษหักเงินเดือนสามเดือน
ทันที นับจากนัน้ ทุกคนในราชส�ำนักต่างเก็บง�ำค�ำพูด ไม่มผี ใู้ ดกล้าวิพากษ์
วิจารณ์ถงึ เรือ่ งนีอ้ กี ค�ำว่า 'เผยโย่วอัน' กลายเป็นค�ำทีไ่ ม่อาจพูดออกมาได้
รุ่งอรุณของฤดูใบไม้ร่วงวันนี้ ทางตะวันออกเพิ่งปรากฏแสงสีขาว
ขึ้นมา สองข้างทางต้นหลิวห้อยย้อยลงมา ต้นอ้อปลิวว่อน เผยโย่วอัน
ออกเดินทางไปพร้อมกับทหารอาวุโส
หากว่าโชคดีพอ เดินทางเช่นนีต้ อ่ ไปอีกไม่กวี่ นั บางทีอาจไปเจอกับ
กองทัพที่ราชส�ำนักส่งไปทางเหนือได้
ตอนที่ก�ำลังเดินทางไปถึงสะพานด้านหน้า ที่ด้านหลังพลันมีเสียง
ล้อรถม้าดังมา ไล่ตามเข้ามาใกล้ เป็นรถม้าคันเล็กผ้าม่านสีด�ำคันหนึ่ง
หลังหยุดลงสตรีผู้หนึ่งก็ลงมาจากรถ นางสวมชุดเรียบง่าย ที่แขนคล้อง
ห่อสัมภาระห่อหนึ่งพร้อมเรียกให้เขาหยุดฝีเท้า
"ใต้เท้า มีแม่นางไล่ตามท่านมา!" ทหารนายหนึ่งเอ่ย
เผยโย่วอันหันหน้ากลับไป
ฉือหานเจินไล่ตามมาก่อนหยุดลง มือจับห่อสัมภาระในมือแน่น
ดวงตาจับจ้องไปที่เขา หอบหายใจน้อยๆ
ทหารมองสบตากันก่อนจะถอยหลบไปอยู่ด้านข้าง
"ท่านสบายดีหรือไม่" เผยโย่วอันผงกศีรษะให้นางเล็กน้อยเหมือนกับ
แต่ก่อน ดูอ่อนโยนและมีมารยาท
ฉือหานเจินหยุดหอบหายใจ มองใบหน้าซูบผอมของเขา ในดวงตา
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รื้นหยาดน�้ำตาขึ้นมาช้าๆ
"ใต้เท้าเผย ข้าได้ยินข่าวของท่านแล้ว ข้าจัดการเรื่องความเป็นอยู่
ของน้องชายเรียบร้อย นอกด่านหนาวเหน็บและยากล�ำบาก ขอใต้เท้าเผย
ได้โปรดอนุญาตให้ข้าติดตามไปด้วย ข้าไม่มีความคิดอื่น แค่อยากรั้งอยู่
ปรนนิบัติข้างกายใต้เท้าเผย ต่อให้เป็นบ่าวรับใช้ ชีวิตนี้ก็ไม่เสียดาย"
เผยโย่วอันสีหน้าอ่อนโยนลง เขายิม้ น้อยๆ "ความปรารถนาดีของท่าน
ข้ารับรู้แล้ว ข้ามีความผิดติดตัว ครั้งนี้เป็นการเนรเทศไปใช้แรงงาน
ฝ่าบาททรงรับสั่งห้ามคนในครอบครัวร่วมเดินทางไปด้วย หากลอบ
ติดตามไป ความผิดจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว ท่านกลับไปเถอะ"
เขาหันตัวกลับ
"ใต้เท้าเผย!"
ฉือหานเจินยังคงไล่ตามมาอีกครั้ง
"พระสูตรเขียนไว้ว่าเรื่องงดงามบนโลกใบนี้มีมากมาย ขอเพียง
ทุ่มเทใจคว้าไว้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว ชีวิตข้าชาตินี้ได้มีภรรยา
อยู่เคียงข้างในช่วงเวลาหนึ่ง ข้าก็ไม่เสียดายอะไรแล้ว ท่านกลับไปเถอะ"
เผยโย่วอันไม่หันหน้ากลับมา ก้าวยาวๆ จากไปทันที
ฉือหานเจินยืนนิ่งอยู่ที่เดิม จับจ้องไปยังแผ่นหลังสีด�ำตรงหน้า
แผ่นหลังนั้นตรงตระหง่านดั่งไผ่ดั่งสน สายลมแห่งอรุณพัดผ่านชายเสื้อ
เขาก้าวยาวๆ ไปข้างหน้า ค่อยๆ หายลับไปที่สุดปลายถนน
'ถึงภรรยารักของข้าฝูเอ๋อร์ จดหมายทุกฉบับทีผ่ า่ นมา ยามจรดพูก่ นั
เขียนตัวอักษรประหนึง่ ได้พบหน้า แต่ขา้ กลับปรารถนาให้จดหมายฉบับนี้
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ไม่ปรากฏต่อหน้าเจ้าเสียมากกว่า ไม่ใช่วา่ ข้าไม่คดิ ถึงเจ้า ไม่ยอมพบหน้า
แต่หากเจ้าได้อ่านจดหมายฉบับนี้ก็หมายความว่าข้าไร้ความสามารถ
ผิดต่อค�ำสัญญาในตอนแรกที่มีให้เจ้า แล้วก็ผิดต่อค�ำสาบานที่ข้าเคยมี
ต่อเจ้าด้วย
จ�ำได้วา่ ตอนจากกันเจ้ามีทา่ ทีทกุ ข์ใจ ข้าทนไม่ได้จงึ กระซิบบอกเจ้า
ว่าอีกไม่นานจะต้องกลับมารับเจ้ากลับไป ในตอนนั้นข้ายังแอบหวังว่า
ทุกอย่างจะส�ำเร็จลงได้ จวบจนตอนดึกของวันนี้ อยูต่ ามล�ำพังทางตะวันตก
เฉียงใต้ ในห้องเรียบๆ กับแสงเทียน ฟังเสียงกาน�ำ้ หยดยามดึกคอยเร่งรัด
จึงรู้ว่าไม่อาจหลอกตนเองได้อีกต่อไป ได้แต่จับพู่กันขึ้นมาจรดอักษร
ทุกครั้งที่ข้าจับพู่กันล้วนตวัดขีดเขียนได้ลื่นไหล อย่างไรก็ตาม
ในเวลานี้ คืนนี้ ข้ากลับเขียนอะไรไม่ออก ถึงแม้จะมีค�ำพูดในใจมากมาย
แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไร
ยังจ�ำได้วา่ เมือ่ สองปีกอ่ นทีอ่ ำ� เภอเฉิงเจียง คืนนัน้ เป็นเหมือนกับคืนนี้
ข้าเข้าพักตามล�ำพังอยู่ในจุดพักเปลี่ยนม้า ดึกแล้วแต่นอนไม่หลับ จึง
ลุกขึ้นมาจุดตะเกียงอ่านต�ำรา พลันได้ยินเสียงเจ้าเรียกชื่อข้า ยากจะ
เชือ่ ได้จริงๆ เมือ่ เปิดประตูออกไปก็พบเจ้าทีส่ วมเสือ้ ผ้าไม่เรียบร้อย เท้าเปล่า
ผมเผ้ายุ่งเหยิง ราวกับกระต่ายตื่นตกใจกระโจนมาอยู่ตรงหน้าข้า ทั้งยัง
กอดข้าไม่ยอมปล่อย ในตอนนัน้ ข้าตกใจงุนงง หลงคิดว่าเป็นเรือ่ งประหลาด
จากนัน้ ทุกวันนีพ้ อมาย้อนคิดดู คืนนัน้ น่าจะเป็นจุดเริม่ ต้นความสุขของข้า
ภาพทุกอย่างยังเสมือนเกิดขึ้นตรงหน้านี้ กลิ่นหอมยังคงตราตรึง
ตัง้ แต่เด็ก ข้าอ่านต�ำราของปราชญ์สำ� นักต่างๆ ช�ำนาญการสัง่ สอน
ของปราชญ์สมัยก่อน เคารพต่อสรรพสิง่ ไร้ความคิดชัว่ ร้าย จากนัน้ ถึงแม้
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ข้าจะเติมเต็มความรูด้ ว้ ยต�ำรา ล้อมกรอบความประพฤติดว้ ยขนบธรรมเนียม
แต่ผู้ที่ท�ำให้ข้าวุ่นวายกลับเริ่มที่ภรรยารักเสียได้
จ�ำได้ว่าตอนอยู่ด้วยกันที่อู่ติ้งหลายเดือน เจ้ามากเล่ห์ มักจะถูกข้า
สั่งสอนอยู่บ่อยครั้ง จะกล้าบอกได้อย่างไรว่าในตอนนั้นข้ามีความสุขอยู่
ทว่ายังไม่รู้ตัว จวบจนได้แต่งงานกัน กลิ่นหอมเจือจางหลังฉากกั้น
ค�ำกระซิบในม่านแพร พิศดูอย่างละเอียดแล้ว กลับพบว่าไม่มีส่วนใดที่
ไม่งดงาม
ต�ำราฮัน่ บันทึกไว้วา่ ทุกครัง้ ทีเ่ หลียงหงกลับมา ภรรยาของเหลียงหง
จะไม่กล้าเงยหน้ามองเขา แต่จะยกอาหารไว้เหนือศีรษะ ยืน่ ส่งให้ บอกถึง
สามีภรรยาทีร่ กั เคารพซึง่ กันและกัน เป็นเรือ่ งเล่างดงามทีถ่ า่ ยทอดกันมา
ยาวนาน อย่างไรก็ตามข้าไม่อิจฉาเหลียงหงแม้แต่น้อย ข้ารักในท่าที
ออดอ้อนเอาแต่ใจของเจ้า แม้ตอนนั้นจะไม่พอใจ แต่ทุกวันนี้พอได้
นึกย้อนกลับไป นั่นกลายเป็นสิ่งที่ข้าต้องการยิ่ง คาดว่าชาตินี้คงไม่อาจ
เห็นท่าทีออดอ้อนของเจ้าอีก ยิง่ ไม่อาจได้ยนิ เจ้าเรียกขานว่า 'พีใ่ หญ่เผย'
ข้าถึงเพิ่งรู้จักเสียดายลึกเข้ากระดูก
บิดาของข้าเคยสอนพวกเราพีน่ อ้ งตอนเด็กว่า 'การเป็นวิญญูชนนัน้
ไม่ง่าย ต้องซื่อสัตย์ยุติธรรม' ข้าเคยตระหนักลึกซึ้ง อย่างไรก็ตามมาถึง
วันนี้ ข้าถึงได้รู้ว่าเรื่องที่ยากที่สุดในใต้หล้าไม่ใช่วิธีการเป็นวิญญูชน
อย่างไร แต่เป็นระหว่างเจ้ากับคุณธรรม ข้าควรจะเลือกสิ่งใด
สุดท้ายข้าก็ผิดค�ำพูด ไม่ได้กลับทางใต้มารับเจ้าตามค�ำสัญญา
ในวันนัน้ ผิดต่อการเฝ้ารอของเจ้า พรุง่ นีข้ า้ จะต้องออกเดินทาง ท�ำเรือ่ งที่
สมควรท�ำ เรื่องนี้เกรงว่าจะมีภัยถึงตัว และที่ข้าเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ ไม่ใช่
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เพือ่ เงินทองลาภยศ แล้วก็ไม่ใช่วา่ ไม่รกั เจ้ามากพอ เพียงแต่คนเรายืนอยู่
ระหว่างฟ้าดิน มีเรื่องที่จ�ำเป็นต้องท�ำ
เรื่องในวันนี้ก็คือเรื่องที่ข้าจ�ำเป็นต้องท�ำอย่างไม่อาจปฏิเสธได้
ถึงอย่างนั้นสุดท้ายข้าก็ยังท�ำผิดต่อเจ้าอยู่ดี
ภรรยารัก ตอนแรกทีเ่ จ้าวิง่ มาหาข้าก็เพือ่ ร้องขอการคุม้ ครองจากข้า
วันนีก้ ลับไม่มหี นทางใดทีจ่ ะสมปรารถนาทัง้ สองทาง ข้าผิดต่อเจ้า หากมี
วันใดเจ้าได้รู้ข่าวร้ายของข้า อย่าได้ท�ำร้ายตนเองเป็นอันขาด แล้วก็
ไม่จ�ำเป็นต้องพยายามช่วยเหลือข้าให้เหน็ดเหนื่อย ความผิดของข้า
ส�ำหรับฮ่องเต้นั้นไม่อาจให้อภัยได้
ชาตินี้แม้ข้าจะมีฐานะสูงส่งเป็นขุนนาง แต่ความจริงก็แค่ร่างกาย
พิการร่างหนึง่ ทีซ่ อ่ นชาติกำ� เนิดอันต้อยต�ำ่ ไว้ ตอนเด็กยังมีชอื่ เสียงเลวร้าย
แต่เจ้ากลับไม่ทอดทิ้งคนอัปมงคลอย่างข้า ยินดีอยู่เคียงคู่กัน ยามมีชีวิต
ได้พบเจอความสุข ยามตายก็คือชะตาชีวิตก�ำหนด ความเสียดายเดียว
ก็คอื วันหน้าไม่อาจท�ำให้เจ้ามีความสุขได้อกี แล้ว โชคดีทขี่ า้ ได้เตรียมการ
เอาไว้กอ่ น แม้ไม่สามารถอยูป่ กป้องชีวติ ทีเ่ หลือของเจ้าได้ดว้ ยตนเอง แต่
คิดว่าเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างสงบสุขเช่นกัน ไม่จ�ำเป็น
ต้องคอยหวาดกลัวว่าจะเจอภยันตรายอีกต่อไป นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้า
ท�ำให้เจ้าได้แล้ว
ทีแ่ นบมาด้วยเป็นหนังสือหย่า ในเมือ่ วันนีข้ า้ ทอดทิง้ เจ้า นับจากนีไ้ ป
เจ้าไม่จ�ำเป็นต้องนึกถึงข้าอีก เจ้าเป็นสตรีอ่อนหวานรูปโฉมงดงาม หาก
วันหน้าพบเจอคนที่ดี สามารถแต่งงานใหม่ได้ เมื่อข้าได้รับรู้ย่อมรู้สึก
วางใจ มอบค�ำอวยพรให้เจ้าจากแดนไกลเช่นกัน จดหมายจบลงที่ตรงนี้
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ขอให้ภรรยารักรักษาตัวด้วย
จดหมายเขียนมือของโย่วอัน วันทีย่ สี่ บิ เจ็ด เดือนแปด เวลายามโฉ่ว'
จดหมายของเผยโย่วอันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองแผ่น
แผ่นหนึ่งก็คือเนื้อหาเหล่านี้ ส่วนอีกแผ่นเป็นหนังสือหย่า ซึ่งวันนั้น
เจินจยาฝูฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโยนทิ้งไปแล้ว
(ติดตามอ่านต่อได้ในแบับเต็ม)
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