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ก�ำแพงสูงจริง!

เด็กน้อยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูครางในใจพลางไอแห้งๆ หลังจาก

เหลียวซ้ายแลขวาตรวจดูจนมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้น ก็ออกแรง 

ลากบันไดไม้มาพิงไว้กับก�าแพงแล้วลงมือไต่ขึ้นไปอย่างรวดเร็ว เพียง 

พริบตาก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนขอบก�าแพงเรียบร้อยแล้ว

ทิวทัศน์บนก�าแพงช่างงดงามจริงดังคาด มือน้อยๆ ดึงเสื้อตัวยาว

ปักลวดลายงดงามบนร่างให้เข้าที่ สายลมเย็นฉ�่าพัดโชยต้องใบหน้า  

พาเอาผมยาวสลวยที่รวบขึ้นเป็นมวยทิ้งชายปลิวสยายไปตามสายลม

เขาปรือตาลงครึ่งหน่ึง หลังดื่มด�่ากับความสุขได้เพียงชั่วครู่ก็ 

สังเกตเห็นว่าในสวนของจวนท่ีมีก�าแพงติดกันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งก�าลัง 

ยืนทอดอารมณ์อยู่

จ�าได้ว่าบิดาเคยบอกไว้ จวนสกุลผังอยู่ติดกับต�าหนักกงชินอ๋อง* 

บทน�ำ 

    

* ชินอ๋อง เป็นต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายล�าดับที่หนึ่ง โดยมากผู้ที่ได้รับต�าแหน่งนี้จะเป็นพระโอรส พระเชษฐา 
หรือพระอนุชาขององค์จักรพรรดิ
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หลังจากกลอกตาคิดอย่างซุกซน เด็กน้อยก็ล้วงเอาหน้าไม้ในอกเสื้อ 

ออกมาเล็งไปที่เป้าหมายซึ่งยืนอยู่ในสวนของต�าหนักกงชินอ๋องคนนั้น

ยามน้ันเป็นเวลาบ่ายคล้อย กอปรกับเด็กหนุ ่มยืนหันหลังให้  

เด็กน้อยจึงมองไม่เห็นใบหน้าเขา รู้แต่เพียงว่าอีกฝ่ายรูปร่างสูงกว่าตน 

ถึงหนึ่งช่วงตัว

การเห็นคนรูปร่างสูงกว่าท�าให้เขารู ้สึกขุ ่นเคืองและอิจฉาย่ิง  

ครั้นแล้วก็หรี่ตาลงอย่างเจ้าเล่ห์ หัวเราะเสียงประหลาดดังชี่ๆๆ ราวเสียง

มุสิกร้อง แล้วใช้หน้าไม้ยิงลูกกลมสีขาวในมือออกไป

เด็กหนุ่มในชุดแพรเบี่ยงไหล่หลบเพียงเล็กน้อย ลูกกลมสีขาว 

ก็พุ่งแฉลบผ่านหายไปอย่างไร้ร่องรอย

เด็กน้อยตะลึงงัน กะพริบตาถ่ีๆ คิดว่าตนเองตาฝาดไป ในเมื่อ 

เด็กหนุ่มคนนั้นมองไม่เห็นตนนี่นา 

เขายกมือปิดปากไอแห้งๆ อีกที แล้วมือผอมเล็กข้างนั้นก็ออกแรง

ดีดหน้าไม้ซ�้าอีกครั้ง

ลองดูอีกทีเถิดน่ำ ครำวนี้ไม่เชื่อหรอกว่ำจะยิงไม่ถูก!

"ชี่ๆๆ..."

เขายิงฟันหัวเราะอย่างสะใจ

ลูกกลมสีขาวพุ่งแหวกอากาศตรงไปยังท้ายทอยของเด็กหนุ่ม 

ผู้โชคร้ายอย่างรวดเร็ว

แต่ทว่าพริบตานั้น เด็กหนุ่มคนน้ันพลันหายวับไปจากสายตา 

เสียแล้ว

เด็กน้อยเบิกตาโตเท่าไข่ห่าน มีคนหายตัวไปในอากาศได้ด้วยหรือ 
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หรือว่าตนเจอผีเข้าให้แล้ว อันที่จริงคนที่อาศัยอยู่ในต�าหนักกงชินอ๋อง

ทั้งหมดล้วนเป็นภูตผีปีศาจ!

ทันใดน้ันเขาก็สังเกตเห็นชายผ้าแพรสีขาวสะอาดปลิวไหวๆ อยู่ที่

หางตา

เด็กน้อยร่างแข็งทื่อ ค่อยๆ กลอกลูกตาไปทางคนซึ่งนั่งอยู่ด้านข้าง 

บรื๋อออ ช่ำงน่ำกลัวย่ิงนัก! คนผู้นี้จะต้องมีเวทมนตร์คำถำอย่ำงแน่นอน 

มเิช่นนัน้เพียงพรบิตำเดยีวจะบนิปร๋อข้ึนมำนัง่อยู่บนขอบก�ำแพงได้อย่ำงไร!

"เจ้าเป็นลูกของท่านราชครูใช่หรือไม่"

คนผูน้ัน้ถามอย่างยิม้แย้มพลางโอบไหล่แข็งทือ่ของเดก็น้อยเข้าไป

กอดไว้อย่างสนิทสนม

"ข้าจ�าได้ว่าลูกของท่านราชครูอายุแปดเก้าขวบ คงเป็นเจ้ากระมัง"

ร่างถูกกอดไว้ทั้งตัว เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่มีเจตนาจะปล่อยให้ตน

หนีรอดแน่ แต่เด็กสกุลผังมีหรือจะขี้ขลาดตาขาว หดหัวเป็นเต่าอยู่ใน

กระดอง คิดได้อย่างน้ันเขาจึงข่มกลั้นน�้าตาท่ีก�าลังจะเอ่อล้นออกมา 

ด้วยความหวาดกลัว หันหน้าไปถลึงตาใส่อีกฝ่ายอย่างดุดัน

เด็กหนุ่มยังคงกล่าวต่อไปโดยไม่ทันสังเกต

"ได้ยินว่าลูกของท่านราชครูสุขภาพไม่แข็งแรงตั้งแต่เกิด เจ้า...  

เอ๊ะ! ไม่ถูกต้องนี่นา เด็กคนนั้นสมควรเป็น..."

เขาหยุดชะงักไป ลดสายตาลงมองใบหน้าเล็กๆ ที่หันมาถลึงตาใส่

ด้วยแววตาตื่นตะลึง

ในเวลาเดียวกันน้ันเอง ร่างผอมเล็กก็ใช้หัวพุ่งชนแผ่นอกบึกบึน 

ของเด็กหนุ่มเต็มแรง ฝ่ายหลังมัวแต่จ้องหน้าเด็กน้อยอย่างเผลอไผล
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ใจลอยจนมิทันระวังตัว ร่างจึงหงายผลุงร่วงตกจากขอบก�าแพงไป

เด็กน้อยยังมิทันมีโอกาสได้หัวเราะด้วยความสะใจ ก็ตระหนักว่า

ตัวเองยังถูกเด็กหนุ่มกอดเอาไว้ไม่ปล่อย ดังน้ันสุดท้ายร่างทั้งสองจึง 

ร่วงหล่นลงสู่พื้นพร้อมๆ กัน

"ช่วยด้วย..."

เดก็น้อยแผดเสยีงร้องลัน่ จากน้ันทกุอย่างก็ดบัวูบ เป็นลมหมดสตไิป

ท้องฟ้ามืดสนิทแล้ว ทว่าท�าอย่างไรก็นอนไม่หลับ ร่างผอมเล็ก

คลานขึ้นจากกองผ้าห่มอันอบอุ่น หยิบเสื้อคลุมตัวยาวมาสวมทับแล้ว 

รวบผมยาวสลวยขึ้น ดูจากภายนอกแสดงว่าเป็นคุณหนูน้อยที่ได้รับ 

การอบรมเลีย้งดมูาอย่างด ีจากนัน้เขาก็เดนิเลยไปยังห้องเลก็ๆ ท่ีอยู่ตดิกัน  

เห็นสาวใช้ท่ีมานอนเป็นเพ่ือนก�าลังหลับอุตุราวกับสุกร เชอะ! ยังจะพูด

อีกว่ามาอยู่คอยดูแลเขา

เขาเบ้ปากน้อยๆ พลางยืดแขนบิดขี้เกียจเดินออกจากห้อง

ยำมสำมเข้ำไปแล้ว จะไปชวนใครเล่นดีหนอ

สายตาเขาเลือ่นไปจบัจ้องยังก�าแพงอฐิเบือ้งหน้า และแล้วก็ยกมอื

ปิดปากหัวเราะเสียงลอดไรฟันดังชี่ๆๆๆ คล้ายกับเสียงมุสิกที่ก�าลัง 

จะขโมยกินกับข้าว พลางรีบกุลีกุจอเดินไปที่ก�าแพงมองหาบันไดไม้

แต่หาอยู่ครึ่งค่อนคืนก็ไม่เห็นแม้แต่เงา

เขารู้สึกหงุดหงิดใจเป็นก�าลัง จึงเตะเท้าไปที่ก�าแพงทีหนึ่งเพ่ือ

ระบายอารมณ์

"อยากจะขึ้นมาหรือไม่"
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เสยีงนัน้ท�าเอาเขาตกใจจนผงะล้มก้นจ�า้เบ้า เมือ่เงยหน้ามองขึน้ไป 

ก็เห็นเด็กหนุ่มในชุดขาวคนเดิมนั่งอยู่บนก�าแพง

"เจ้าขี้ขลาดถึงเพียงนี้เชียวหรือ"

"ไม่สกัหน่อย! ใครว่าข้าขีข้ลาด เพียงแต่ข้าปีนขึน้ไปไม่ได้เท่าน้ันเอง!"

เขาตอบอย่างขุ ่นเคือง พลางลุกข้ึนว่ิงไปเตะใส่ก�าแพงอีกคร้ัง 

เพื่อระบายความแค้น

"ถ้าเช่นนั้นข้าช่วยเจ้าอีกแรงก็แล้วกัน"

พอขาดค�า สายคาดเอวสีเข้มก็พุ่งวาบลงมาจากก�าแพงตวัดรัดเข้า

ทีเ่อวเลก็ๆ ของเขา ขณะท่ียังงุนงงอ้าปากค้าง ก็พบว่าร่างตวัเองลอยหวือ

ขึ้นไปในอากาศเสียแล้ว

ตอนแรกเขารู ้สึกหวาดกลัว แต่แล้วก็เปล่ียนเป็นประหลาดใจ 

ที่เห็นตนสามารถเหินบินขึ้นไปนั่งบนขอบก�าแพงได้ราวกับเซียนวิเศษ  

โดยมีเจ้าของสายรัดเอวช่วยประคองให้เขานั่งลงอย่างปลอดภัย

น่ำอัศจรรย์ใจแท้! เขาหันขวับไปมองเด็กหนุ่มคนนั้น ฝ่ายหลัง 

เห็นเด็กน้อยหันมาก็รีบเบือนหน้าหนีไป พูดยิ้มๆ ว่า

"ข้าค�านวณเอาไว้แล้วว่าหลังจากตกก�าแพง เจ้าคงต้องนอนพัก

ติดต่อกันสักสองคืน พอถึงคืนน้ีเจ ้าจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วตาค้าง 

นอนไม่หลับ"

"พี่ชาย ท่านคือใครกัน"

"ข้าชื่อจ่างซุนลี่ อาศัยอยู่ในเรือนที่มีก�าแพงติดกันนี้"

"อ๋อ..."

เด็กน้อยยกมือกอดอกวางท่าราวกับผู้ใหญ่ กล่าวว่า
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"ท่ีแท้ท่านก็คือกงชินอ๋อง! ข้าได้ยินว่าท่านเป็นพระอนุชาของ

จกัรพรรด ิเพราะอายุยังน้อยจงึยังมไิด้เข้ารบัต�าแหน่งขุนนางในราชส�านกั 

บิดาข้าบอกว่าจกัรพรรดิองค์ปัจจบุนัทรงมสีนมชายาและนางในมากมาย 

แต่น่าเสยีดายทียั่งไม่มพีระราชโอรส เพราะเหตนุีจ้งึมเีจตนาหน่วงเหน่ียว

ไม่ยอมพระราชทานคู่ครองให้ท่านแต่งงานสักที"

"...ท่านราชครูบอกเจ้าเช่นนั้นหรือ"

เด็กน้อยเชิดคางแหลมและจมูกท่ีปลายร้ันน้อยๆ ข้ึนสูง ตอบไป 

ตามตรงว่า

"มิใช่ เป็นบิดาบอกต่อมารดา พวกเขาเข้าใจว่าข้านอนหลับ 

จะตายมิตายแหล่อยู ่บนเตียง ไม่มีทางได้ยินเรื่องที่พวกเขาก�าลัง 

สนทนากัน แต่อันที่จริงเป็นเพราะพวกเขาน่ันแหละท่ีส่งเสียงดังจนข้า 

นอนไม่หลับ"

จ่างซุนลี่หัวเราะเสียงดัง สุดท้ายก็อดใจไว้ไม่ได้ หันไปมองวงหน้า

กระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักของเด็กน้อยอีกครั้งพลางกล่าวว่า

"ได้ยินว่าบุตรสะ...เอ่อ บุตรชายของท่านราชครูถูกโรครุมเร้า 

จนต้องนอนซมอยู่บนเตยีงเป็นประจ�า แต่ทว่าขอเพียงเขาได้สตฟ้ืินขึน้มา 

เป็นต้องกระท�าการซุกซนตามอ�าเภอใจ วันนี้นับว่าข้าได้ประจักษ์แก่

สายตาแล้ว"

เด็กน้อยเชิดปากพลางโต้แย้งอย่างไม่ยินยอม

"ใครว่าข้าป่วยจนต้องนอนซม ข้าเพียงนอนหลับไปนานนิดหนึ่ง

เท่าน้ัน เป็นใครบอกเรื่องนี้ต่อท่าน บิดาข้าหรือ เขาปากกว้างย่ิงนัก  

ชอบพูดจาเหลวไหลไปเรือ่ย พอเขาอ้าปาก ข้าสามารถยัดมอืข้าเข้าไปได้
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ทั้งมือเลย ข้าไม่ได้หลอกท่านนะ"

หยุดชะงักไปครู่ เขาก็เลิกคิ้วถามเด็กหนุ่มว่า

"ได้ยินว่าท่านปกป้องข้าไว้หรือ"

"หือ?"

"ก็ตอนท่ีตกลงไปจากก�าแพง ท่านเอาหลังลงแล้วกอดข้าไว้บนอก 

จากนั้นยังอุ้มข้ากลับจวน"

"ข้าได้รบัการอบรมชีแ้นะจากท่านราชครูตัง้แต่เดก็ เรือ่งเล็กน้อยแค่นี ้

สมควรกระท�าให้เขา"

"เฮอะ!"

เด็กน้อยยังคงเชิดคางขึ้นสูง

"บิดาบอกว่าท่านมีร่างกายล�้าค่าดุจทองค�า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น

เป็นเรื่องท่ีไม่เหมาะสมย่ิง สมควรเป็นข้าที่รองรับร่างท่านอยู่ข้างล่าง  

เขาด่าข้าเสียจนข้าเน่าเหม็นคลุ้งไปหมด ทั้งยังค�ารามใส่ข้าด้วย แต่เมื่อ

เขาคิดว่าข้าหลับไปแล้ว กลับพูดกับมารดาว่าโชคดีที่ท่านรับข้าเอาไว้ได้ 

ให้ท่านได้รบับาดเจบ็สาหัสยังดีกว่าให้ข้าได้รบับาดเจบ็แม้แต่รอยขีดข่วน 

หลังจากนั้นก็ร้องไห้โฮออกมาราวกับเด็กๆ ช่างเป็นคนแก่ที่พูดจาสับสน

เลอะเลือนจริงๆ"

"..."

ในความทรงจ�าของเขา ท่านราชครูมิคล้ายเป็นคนเช่นนี้น่ีนา  

เป็นเพราะเด็กน้อยฝันไปขณะนอนป่วย หรือว่าอันที่จริงท่านราชครูเป็น

คนตีสองหน้ากันแน่

"ได้ยินว่าท่านยังมีน�้าใจนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงข้าด้วย"
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ดวงตาเรียวงามดุจตาหงส์ช�าเลืองมองเด็กหนุ่มแวบหนึ่งขณะถาม

"ถูกแล้ว เจ้าเกิดเรื่องขึ้นก็เพราะข้าเป็นต้นเหตุ"

จ่างซุนลี่กล่าวกลบเกลื่อนให้ ไม่คิดจะรื้อฟื้นว่าเรื่องท่ีตกก�าแพง 

วันนั้น สาเหตุล้วนมาจากเด็กน้อยคนเดียวทั้งสิ้น

"ท่านรู้ก็ดีแล้ว!"

เด็กน้อยสวมรอยแอบอ้างอย่างไม่ละอายใจสักนิด

จ่างซุนลี่ถึงกับส่ายหน้า แต่สุดท้ายก็อดไม่ได้ท่ีจะหัวเราะเสียง

กังวาน

"เจ้าแบมือซิ"

เดก็น้อยสกุลผงัมองอกีฝ่ายอย่างสงสยั คิดจะตีมอืตนล่ะส ิเม่ือส�ารวจ 

จนมัน่ใจว่าอกีฝ่ายไม่ได้ซกุซ่อนไม้เรยีวเอาไว้ จงึค่อยแบมอืออกอย่างช้าๆ 

ท่าทางระมัดระวังตัวแจ

ไข่มุกเม็ดเล็กๆ เม็ดหนึ่งถูกหย่อนลงกลางฝ่ามือ มันเปล่งประกาย

ขาวนวลขับเน้นให้มือน้อยๆ ของเขาขาวกระจ่างข้ึน เขาสังเกตเห็นว่า 

มอืของเดก็หนุ่มท้ังใหญ่ทัง้แน่นแขง็แรง จงึอดปรายตามองอกีหลายแวบ

มิได้ รู้สึกชิงชังมือผอมแห้งของตนขึ้นมาจับใจ

จ่างซุนลี่กล่าวเสียงอ่อนโยน

"เจ้าก็เถอะ คิดจะใช้หน้าไม้ยิงผู้อื่นก็ไม่จ�าเป็นต้องสิ้นเปลืองเช่นนี้

นี่นา บิดาเจ้าเป็นเพียงราชครูเท่านั้น เบี้ยหวัดมิได้สูงมากนัก ทั้งยังต้อง

เลี้ยงดูคนทั้งจวน เขาเหน็ดเหนื่อยล�าบากยิ่งทีเดียวนะ"

เด็กน้อยเชิดปากขึ้นสูง คุยโวว่า

"บิดาข้าร�่ารวยมาก เขาท�าหุ ่นคนให้ข้าตั้งมากมาย มากกว่า 

Page ��������������.indd   14 20/11/2561 BE   14:07



15

อวี๋ฉิง

จ�านวนคนทั้งหมดที่อยู่ในจวนสกุลผังด้วยซ�้า"

เขากางมือออกกว้างเพ่ือยืนยันให้เห็นถึงจ�านวนที่มากมาย 

จนร่างผอมกะหร่องเสียหลัก แทบจะหงายหลังผลุงตกจากก�าแพง โชคดี

ที่คนด้านข้างรีบช่วยประคองเอาไว้ เด็กน้อยเล่าต่ออย่างภาคภูมิใจ

"หุ่นคนพวกนั้นถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพราะต่อไปพวกมัน 

จะกลายมาเป็นเพื่อนเล่นของข้า บิดาบอกไว้เช่นนั้น!"

"เป็นเพื่อนเล่นเจ้า?"

"ก็ยามท่ีจักรพรรดิสวรรคต ยังมีคนมากมายที่ต้องตายเพ่ือถูกฝัง

เป็นเพ่ือนพระศพ แต่ข้าท�าเช่นนั้นไม่ได้หรอก ใครจะยอมมาตายเป็น 

เพื่อนข้า บิดาจึงสร้างห้องขึ้นมาห้องหนึ่ง รอเมื่อข้าตายไปแล้วหุ่นพวกนี้

ก็จะถูกส่งเข้าห้องไปอยู่เป็นเพื่อนเล่นข้า"

ห้องที่ว่ำหมำยถึงสุสำนนั่นเอง จ่างซุนลี่คิดในใจพลางถาม

"...บิดาบอกต่อเจ้าเช่นนี้หรือ"

เด็กน้อยร้องเชอะอย่างขัดใจก่อนตอบว่า

"เมือ่สกัครูข้่ามใิช่บอกต่อท่านแล้วหรอื บดิามกัจะสนทนากับมารดา

ข้างเตียงข้า หนวกหูจนข้านอนไม่หลับ พวกเขาเข้าใจว่าข้าไม่ได้ยิน  

คดิจะท�าให้ข้าตืน่เต้นยินดี แต่อนัทีจ่รงิข้าแอบไปดหุู่นคนแข็งทือ่พวกนัน้

มาแล้ว หนึง่ในบรรดานัน้เป็นหุ่นทีร่อแต่งงานกับข้าเมือ่ข้าตายไปแล้วด้วย  

ข้าไม่ชอบมันเลยสักนิด!"

"ที่แท้เป็นเช่นนี้..."

จ่างซุนลี่ขมวดคิ้วมุ่น

นึกย้อนไปถึงตอนท่ีตนนั่งอยู่ข้างเตียงรอให้ท่านหมอตรวจอาการ
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เด็กน้อย จ�าได้ว่าที่ด้านนอกหน้าต่างมีใบหน้าเล็กๆ มากมายก�าลัง 

แอบมองดูอยู่ ท้ังยังซุบซิบกันเสียงดังระงม บ้างถามว่าเด็กน้อยก�าลัง 

จะตายแล้วใช่หรือไม่ บ้างประหลาดใจที่เห็นกงชินอ๋องปรากฏกายข้ึน 

ในจวน

ได้ยินว่าเด็กผู ้ชายพวกนั้นก็คือลูกพ่ีลูกน้องของเด็กน้อยคนนี้  

จากค�าสนทนาเห็นได้ว่าหยาบคายไม่สุภาพ มิน่าเล่ายามเด็กคนนี้พดูจา

จึงไม่มีกลิ่นอายปัญญาชนเฉกเช่นท่านราชครูแม้แต่น้อย

มทิราบตอนทีเ่ดก็พวกนัน้วพิากษ์วิจารณ์กันว่าเดก็น้อยจะตายเมือ่ไร  

เจ้าตัวจะได้ยินไปมากหรือน้อยเพียงไร

คณุชายน้อยสกุลผงัมองหน้าอกีฝ่ายเขมง็ ถามโพล่งข้ึนมาด้วยนิสยั

อยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ ว่า

"ท่านบินขึ้นมาได้อย่างไรกัน"

เขาไม่ตอบแต่กลับย้อนถาม

"เจ้าอยากจะเรียนหรือไม่"

เด็กน้อยตะลึงไปอย่างคาดไม่ถึง

"ข้าเรียนได้ด้วยหรือ"

"ขอเพียงเจ้าไม่นอนขี้เซาก็ใช้ได้แล้ว"

จ่างซุนลี่ตอบเสียงนุ่มนวล

"อีกอย่าง การฝึกวิทยายุทธ์อาจท�าให้ร่างกายเจ้ากลับมาแข็งแรง

ขึ้นก็ได้"

"กลับมาแข็งแรงขึ้น?"

คุณชายน้อยสกุลผังเบิกตามองอีกฝ่ายอย่างไม่เชื่อหู ทันใดนั้น 
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พลันรู้สึกว่าเด็กหนุ่มคนนี้ดูไม่ขัดหูขัดตาอีกต่อไปแล้ว เขายกมือลูบอก

ผอมแห้งของตัวเองเบาๆ จมูกที่เชิดรั้นและคางท่ีเชิดสูงพลันลดลงสู่ 

ระดับปกติ ร�าพึงว่า

"สามารถบนิไปบนิมาได้ก็ไม่เลว ย่ิงสามารถบนิไปต่อยตกัีบผูค้นได้

ก็คือความฝันอันสูงสุดของข้า..."

จากนั้นจึงรีบกล่าวเสริมอย่างร้อนใจ

"ข้าหมายความว่าสามารถบนิไปต่อยตกีบัคนอืน่ในชาตน้ีินะ ไม่ใช่

ชาติหน้า บิดาข้าบอกว่าชาติหน้าข้าก็จะกระโดดโลดเต้นว่ิงเล่นได้แล้ว 

แต่ว่ามันนานเกินไป ข้าคอยไม่ไหวหรอก"

จ่างซุนลี่เห็นใบหน้าน้อยๆ ของอีกฝ่ายแดงระเรื่อ ดวงตาหงส์ 

ใต้แสงจนัทร์เปล่งประกายแวววามเป่ียมไปด้วยความหวัง ตนไม่ต้องการ

ท�าลายความฝันของเด็กน้อย จึงยิ้มบางๆ ยืนยันว่า

"ขอเพียงเจ้าฝึกปรือตามที่ข้าสอน จะต้องแข็งแรงขึ้นมากอย่าง

แน่นอน"

ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้าถวายงานในราชส�านักอย่างเต็มตัว 

ย่อมสามารถใช้เวลาท่ีเหลืออยู่ตอบแทนพระคุณท่ีท่านราชครูเคย 

อบรมชี้แนะ

เด็กน้อยได้ยินก็ยินดีปรีดาย่ิง เลียนอย่างในหนังสือนิยายกล่าว 

เสียงดังว่า

"อาจารย์ที่เคารพ โปรดรับการคารวะจากศิษย์ด้วย!"

ชัว่พรบิตาน้ัน ใบหน้าของจ่างซนุลีป่รากฏแววแปลกประหลาดพิกล 

ไม่เคยมีใครกล้าคารวะท่านอ๋องคนหนึ่งเป็นอาจารย์ เด็กน้อยคนนี้ 
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เข้าใจความหมายของค�าว่าอ๋องหรอืไม่หนอ ปกตเิขามนีสิยัเคร่งขรึมสขุุม

มาตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ยามนี้ยังต้องหัวเราะข�าอีกฝ่ายเสียงดังลั่น  

กล่าวว่า

"ราชครูผังมีบุตรสะ...เอ่อ...บุตรชายเช่นเจ้า ไม่ทราบว่าสมควร

ปลาบปลื้มยินดีหรือกลัดกลุ้มกังวลใจกันแน่ จริงสิ ข้ายังไม่รู้จะเรียกเจ้า

ว่าอะไรเลย"

"ผังเหอ! ข้าชื่อว่าผังเหอ!"

เด็กน้อยยิ้มจนตาโค้งขึ้น

ทนัใดน้ัน แม้แต่แสงจนัทร์อนัสกุสกาวบนท้องฟ้าและไข่มกุพราวตา 

ราวหยกขาวในมือ ยังมิอาจเทียบเคียงประกายเจิดจรัสมีชีวิตชีวา 

ในดวงตาหงส์ที่โค้งขึ้นด้วยรอยยิ้มคู่นี้ได้
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เทียนเฉามีประวัติศาสตร์การปกครองมายาวนาน แผ่นดินม ี

ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข บุรุษหน้าตาหล่อเหลา  

หญิงสาวรูปโฉมงดงาม แคว้นเล็กๆ ต่างเกรงกลัวในอานุภาพ มิกล้า 

สบประมาทดูแคลน แต่ละปีจะต้องส่งเคร่ืองบรรณาการมาแสดง 

ความภกัดไีม่ขาดสาย ทุกคนต่างเข้าใจว่าตราบใดที่ราชส�านักยังคงอยู่  

ฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤดูกาล ราษฎรสามารถท�ามาหากินอย่างราบรื่น

สงบสุขตลอดไป

ทว่ามิคาดจักรพรรดิกลับเสด็จสวรรคตจากไปอย่างกะทันหัน  

พระโอรสซึ่งเพ่ิงพระชนมายุเพียงสี่พรรษาต้องข้ึนครองราชย์โดยมี 

ยงชินอ๋องและกงชินอ๋องท�าหน้าท่ีมหาอัครเสนาบดี พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ

รัชสมัยเป็น 'คังหนิง'

หากจะพูดว่ามีเสด็จอาสองคนเป็นมหาอัครเสนาบดี มิสู้บอกว่า

1 
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อ�านาจการปกครองส่วนใหญ่ตกอยู่ในมอืยงชินอ๋องจะถูกต้องกว่า หน�าซ�า้

ยังกุมเอาไว้คราวเดยีวยาวนานถึงเจด็ปี ส่วนกงชนิอ๋องถึงแม้จะเข้าวังมา

ร่วมว่าราชการเป็นประจ�า แต่ไม่มีท่าทีทะเยอทะยานลุ่มหลงในอ�านาจ 

และไม่เคยปะทะขัดแย้งกับยงชินอ๋องเลยแม้แต่ครั้งเดียว

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพียงชั่วพริบตาเดียวจักรพรรดิน้อยก็ 

พระชนมายุครบสบิเอด็พรรษา ปีหน้าจะเข้าพิธีอภิเษกสมรส หลงัจากน้ัน

ต�าหนกัฝ่ายในก็จะมกีารเคลือ่นไหวของสนมก�านลัในจกัรพรรดอิงค์ใหม่กัน 

อย่างคึกคัก

บัดนี้คนในวังและราชส�านักต่างพากันจับตามองการเคล่ือนไหว 

ของยงชินอ๋องทุกฝีก้าว

พิธีอภิเษกสมรสเป็นสัญญาณว่าจักรพรรดิทรงเติบโตเป็นผู้ใหญ่

แล้ว ในเมือ่เป็นผูใ้หญ่ก็สมควรกุมอ�านาจการปกครองแผ่นดินไว้ในพระหัตถ์  

นี่คือสิ่งที่ทุกคนแอบคิดอยู่ในใจ

กงชนิอ๋องได้ส่งมอบอ�านาจการปกครองอนัน้อยนดิในมอืคืนให้แก่

จักรพรรดิน้อยเป็นที่เรียบร้อย ทว่ายงชินอ๋องที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น 

เซ่อเจิ้งอ๋องผู ้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์น้ัน กลับยังคงค้างแรมใน 

ห้องบรรทมของพระพันปี และไม่มทีท่ีาว่าจะยอมคนือ�านาจการปกครอง

แต่อย่างใด

คนในราชส�านักได้แต่แสร้งท�าเป็นมองไม่เหน็ กล้ามโีทสะแต่มกิล้า

แสดงออกมา

ในวังมเีรือ่งฉาวคาวโลกีย์ซึง่เป็นทีรู่แ้ก่ใจกันไปทัว่ ส่วนในหมูร่าษฎร

ก็ต้องทนกับคนร้ายกาจคนหนึ่งซึ่งก่อเรื่องเป็นเนืองนิตย์
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นั่นก็คือพระมาตุลา* ผังผู้ชอบใช้อ�านาจข่มเหงรังแกราษฎรใน 

เมืองหลวง!

เล่าลือกันว่าเขาวางอ�านาจบาตรใหญ่ เที่ยวรังแกราษฎร ท้ังยัง 

ฉดุคร่าสาวชาวบ้านตามอ�าเภอใจ ไม่นานนกักิตตศิพัท์ก็เลวร้ายถึงขัน้ว่า

ยามลูกเล็กเด็กแดงร้องไห้โยเยไม่เลิกรา เป็นต้องถูกบิดามารดาขู่ว่า

'ประเดี๋ยวพระมาตุลาคนเลวก็มาจับตัวไปหรอก!'

รับรองว่าเด็กน้อยจะต้องตื่นกลัวจนปัสสาวะอุจจาระเรี่ยราด  

มิกล้าส่งเสียงร้องไห้อีกเลย

เพราะเหตุน้ี รัชสมัยคังหนิงท่ีเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึงหกสิบปี  

แม้จะเป็นท่ีกล่าวขวัญชมเชยและเอาเป็นเย่ียงอย่างของคนรุ ่นหลัง  

ทว่าในช่วงต้นรัชสมัยหลายปีนั้น เรื่องฉาวโฉ่ในวังและจอมอันธพาล 

ในเมืองหลวงก็มักจะเป็นเงามืดจางๆ ท่ีบดบังรัศมีของรัชสมัยคังหนิง 

ให้อับแสงลงไปบ้างอย่างน่าเสียดาย

"พระมาตุลาโฉดมาแล้ว!"

"..."

หลังจากคลี่พัดจีบในมือโบกเบาๆ สองสามที พระมาตุลาผังก็ 

รู ้สึกปวดเมื่อยข้อมือเต็มทน พัดเล่มน้ันจึงถูกส่งให้สาวใช้ในชุดเขียว 

ท�าหน้าที่ต่อไป

"อ๊ะ! รถม้าของพระมาตุลาโฉดมาแล้ว รีบหนีเร็วเข้า"

* พระมาตุลาเป็นต�าแหน่งยกย่องพ่ีหรือน้องชายของพระมเหสีและพระชนนีของจักรพรรดิ ในท่ีนี้ผังเหอ 
เป็นน้องของผังไท่เฟยซ่ึงมีศักดิ์เทียบเท่าพระชนนีของจักรพรรดิน้อย ผังเหอจึงมีศักดิ์เป็นพระมาตุลาของ
จักรพรรดิน้อย
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"..."

ลิ้นจี่พันธุ์กุ้ยเฟย* ซึ่งถูกส่งอย่างเร่งด่วนมาทั้งคืนจนม้าเหนื่อย 

ตายไปสามตัวถูกสาวใช้ส่งให้ถึงปาก เมื่อกัดไปค�าหน่ึง น�้าอันหวานชุ่ม 

ก็กระจายไปทั่วลิ้น เชิญชวนให้กินอีกอย่างไม่รู้เบื่อ

ตุ้บ!

"..."

พัดที่ก�าลังโบกไหวพลันชะงักหยุด

ตุ้บ!

"...เสียงอะไรกัน"

ภายในรถม้า พระมาตุลาหน้าตาหล่อเหลาจนดูงดงามอายุ

ประมาณย่ีสิบถามข้ึนเบาๆ เสียงของเขาไพเราะเสนาะหูราวกับไข่มุก 

ร่วงกระจายลงบนถาดหยก กังวานสดใสน่าฟังยิ่งนัก

สาวใช้ในชุดเขียวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่า

"นายน้อย จะต้องมีคนโยนก้อนทองค�ามาถูกรถโดยมิได้ต้ังใจ 

เป็นแน่"

"โยนทองค�าใส่รถ? ใครกันที่ว่างงานจนเห็นรถม้าก็โยนทองค�าใส่ 

แล้วใครกันที่กล้าวางอ�านาจอวดร�่าอวดรวยไปกว่าข้า"

เสียง 'ตุ้บ' ดังขึ้นอีกครั้ง คราวน้ี 'ทองค�า' ก้อนนั้นพุ่งทะลุผ่าน 

ช่องหน้าต่างเข้ามา กระทบเอาหน้าผากขาวผ่องของเขาเข้าเต็มรัก

"นายน้อย!"
* ลิน้จีพั่นธ์ุกุ้ยเฟยมท่ีีมาจาก 'หยางกุ้ยเฟย' หน่ึงในสีย่อดหญิงงามของจนี ผูเ้ป็นอคัรชายาในพระเจ้าถังเสวียนจง  
เล่ากันว่าหยางกุ้ยเฟยชอบกินลิ้นจี่มาก แต่ลิ้นจ่ีส่วนใหญ่ปลูกอยู่ทางใต้ ซึ่งห่างไกลจากเมืองหลวงฉางอัน 
เป็นระยะทางนบัพันลี ้ถังเสวยีนจงอยากจะเอาใจหยางกุ้ยเฟย จงึสัง่ม้าเรว็เร่งเดนิทางทัง้วันท้ังคนืเพ่ือน�าลิน้จี่
ที่สดใหม่มายังเมืองหลวง จึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว
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สาวใช้อุทานเสียงตื่น

ผวิหน้าขาวเนยีนเริม่กระตกุด้วยอารมณ์ เขาหยบิก้อนหินเปรอะโคลน 

ขึ้นมาพิจารณาดู สักครู่จึงกล่าวขึ้นช้าๆ

"ทองค�าหรือ! กลับไปข้าจะก�านัลทองค�าพวกนี้แก่เจ้าหน่ึงตะกร้า 

ให้คืนนี้เจ้านอนบนมันทั้งคืน หากเจ้านอนหลับ วันรุ่งขึ้นข้าจะตกรางวัล

ให้!"

พอกล่าวจบ โทสะท่ีคุกรุ่นก็ระเบิดขึ้นอย่างควบคุมไม่อยู่ ตวาด 

เสียงเกรี้ยวกราด

"หยุดรถ!"

รถม้าหยุดชะงักกึก ร่างในชุดแดงเพลิงกระโดดลงจากรถอย่าง

แคล่วคล่องว่องไว

ผูค้นในแผ่นดินเทยีนเฉาได้ชือ่ว่าเกิดมามรีปูโฉมงดงาม บคุลกิภาพ

สวยสง่าเพียบพร้อม หนุ่มน้อยรปูร่างผอมสูงคนนีก็้คอืสุดยอดในบรรดานัน้  

ผมด�ายาวสลวยถูกรวบเป็นมวยทิง้ชายไว้ใต้หมวกประดบั เสือ้คลมุสแีดง

ชายยาวจรดพ้ืนตัดเย็บอย่างประณีตบรรจงคุณภาพชั้นหนึ่ง ย่ิงขับเน้น 

รูปโฉมของเขาให้งดงามจับตาขึ้นอีกสามส่วน ใบหน้าขาวผ่องนวลเนียน

ราวหยกเนื้อดี เปล่งปลั่งจนแทบจะปริแตก

และตอนนี้หน้าผากขาวผ่องของเขาก็ก�าลังปริแตกจริงๆ เสียด้วย

เขายกมือขึ้นลูบคล�า ก็สัมผัสเอาเลือดเหนียวเหนอะติดปลายนิ้ว 

มาเล็กน้อย

ใบหน้างดงามพลันบิดเบี้ยวด้วยโทสะ หันหน้ามองกราดไปบน 

ท้องถนนพลางแผดเสียงด่าลั่น
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"เจ้าลกูเต่าตัวไหนกล้าลอบท�าร้ายข้า! ออกมารับความตายเสยีดีๆ "

ทว่าบนถนนเส้นน้ันกลบัว่างเปล่าไร้ผูค้น แม้แต่เงาสุนขัสักตวัก็ไม่มี

ขี้ขลำด! กล้ำท�ำร้ำยคนแต่กลับไม่กล้ำเผยโฉมหน้ำ เขาขบกราม 

กรอดๆ คั่งแค้นจนเส้นเลือดท่ีหน้าผากปูดโปน ไม่เช่ือหรอกว่าวันนี ้

จะจับตัวใครไม่ได้สักคน คิดแล้วก็รวบชายเสื้อข้ึนออกเดินค้นหาไป 

ตามทางอย่างรวดเร็ว

ในซอยมีเสียงเด็กร้องไห้จ้า เขารีบหันขวับไปมอง ทว่าเจ้าของ 

บ้านหลังน้ันรีบกระชากประตูปิดดังปัง เขาสูดลมหายใจลึก ก้าวยาวๆ  

เดินหาต่อไป ประตูบ้านทั้งสองฟากถนนถูกกระแทกปิดลงต่อหน้า 

ดังปังๆๆ ติดต่อกันราวกับรัวกลองรบ

ดวงตาหงส์หรีล่งเลก็น้อย จบัจ้องมองไปยังร้านสรุา 'บปุผาฤดใูบไม้ผลิ  

ศศิฤดูใบไม้ร่วง' ท่ีเขาเพ่ิงมาดื่มกินเมื่อเดือนที่แล้ว มาตรว่าประตูใหญ่ 

จะเปิดอยู่ แต่หน้าต่างชั้นสองกลับถูกงับปิดสนิทจนลมเข้าไม่ได้

"เฮอะ!"

ขณะจะก้าวเข้าไปในร้านเพ่ือประกาศศักดาสักหน่อย มิคาด  

เสี่ยวเอ้อร์กลับว่ิงถลาออกมา มิใช่เพ่ือทักทายต้อนรับ แต่กลับเอา 

กระดาษขาวแผ่นหน่ึงมาแปะไว้ที่หน้าประตู เสร็จแล้วก็ว่ิงตัวสั่นงันงก

กลับเข้าไปในร้าน แต่แล้วเท้าเจ้ากรรมพานเก่ียวกันจนสะดุดแทบ 

ล้มทั้งยืน ยังดีที่ลูกค้าในร้านมีน�้าใจรีบช่วยพยุงเอาไว้

และแล้วประตูร้านก็ถูกกระแทกปิดใส่หน้าพระมาตุลาดังปัง  

ตัวหนังสือโย้เย้บนกระดาษปรากฏสู่สายตา

'เถ้าแก่ก�าลังไว้ทุกข์'
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ร้านสุราแห่งนี้มีคนทยอยมาอุดหนุนไม่ขาดสาย หากไม่จองโต๊ะ 

ไว้ก่อนก็ไม่มีทางได้น่ังกิน เห็นชัดว่าเมื่อสักครู่ยังมีหัวคนวิ่งพล่านไปมา 

อยู่เต็มร้าน แล้วตอนน้ีกลับประกาศว่าปิดไว้ทุกข์ คิดว่าเขาตาบอด 

หรือไร

ดวงตาเรียวยาวหรี่ลงครึ่งหนึ่ง เขาเหยียดริมฝีปากถามโดย 

ไม่หันไปมอง

"จิงจิง เจ้าบอกมาซิว่านี่มันหมายความว่าอะไร"

เขาไร้มนุษยสัมพันธ์อย่างนั้นหรือ หรือว่าวันนี้เขาดูยากจนข้นแค้น 

เสี่ยวเอ้อร์ในร้านจึงจ�าไม่ได้

สาวใช้ชุดเขียวซึ่งเพ่ิงว่ิงกระหืดกระหอบตามมาถึงร้องตอบเสียง

แตกตื่นยินดี

"นายน้อย ล้วนเป็นเพราะอ�านาจบารมขีองท่าน ท�าให้ผู้คนหลบห่าง

เปิดทางจนถนนว่างร้างไปทั้งซอย!"

"..."

ต่อให้เป็นผงัเหอซึง่ปกติได้รบัฉายาว่า 'จอมอนัธพาล' ยังอดสะท้าน

เฮือกขึ้นทั้งร่างมิได้ หันหน้าไปมองดูสาวใช้ของตนอย่างช้าๆ

สหีน้านางเตม็เป่ียมไปด้วยความจริงใจ ไม่มว่ีีแววของการเยาะเย้ย

ถากถาง ทั้งยังหัวเราะหน้าบานมองสบตาเขาอย่างจงรักภักดีเต็มเปี่ยม

ผังเหอกล่าวเสียงต�่าพร่าด้วยความโกรธ

"กลบัไปคดัค�าว่า 'ผูค้นหลบห่างเปิดทางจนถนนว่างร้างไปท้ังซอย' 

ให้ข้าร้อยครั้ง พรุ่งนี้ข้าจะตรวจสอบด้วยตัวเอง"

สาวใช้คนนี้เขาน�าติดตัวกลับมาจากท่ีใดก็จ�าไม่ได้แล้ว แต่หาก 
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ต้องสั่งสอนสาวใช้ในจวนเอากลางถนนเช่นน้ี คนที่เสียหน้าก็คือเขา 

ซึ่งเป็นเจ้านายนั่นเอง เขาผังเหอจะเสียหน้าไม่ได้เป็นอันขาด!

กวาดตามองถนนใหญ่น้ันอีกครั้ง เดิมทีคิดว่ามันว่างเปล่าไร้ผู้คน 

ท่ีไหนได้ตรงปากตรอกเล็กๆ แห่งหน่ึงกลับมีคนยืนมุงกันอยู่กลุ่มหนึ่ง  

เพียงแต่เมื่อสักครู่ถูกต้นไม้ใหญ่บดบังเอาไว้ เขาจึงมองไม่เห็นแต่แรก

ยังมีคนใจกล้าเดินไปมาอยู่บนถนนอีกหรือ

ด้วยความประหลาดใจ หลังจากรับพัดจีบจากจิงจิงมาถือไว้ เขาก็

เดินส่ายอาดๆ ตรงเข้าไป

เมื่อไปถึงหน้าปากตรอก จึงพบว่าสิ่งที่ดึงดูดสายตาคนพวกนี ้

ก็คอืคนของจวนราชครคูนปัจจบุนั บตุรชายของราชครจู้าวคุน้หน้าคุน้ตา

ตนย่ิง ยามที่ตนก�าลังข่มเหงรังแกชาวบ้าน มักจะพบเอาคนแซ่จ้าว 

อย่างประจวบเหมาะ นับเป็นคนในเส้นทางเดียวกันโดยแท้ เพียงแต่

บุคลิกลักษณะของตนสูงส่งกว่า จึงไม่เคยเห็นจ้าวจ่ือหมิงท่ีต�่าต้อยคนนี้

อยู่ในสายตา

ผังเหอรูปร่างบอบบางสูงระหง เพียงเขย่งปลายเท้าเล็กน้อยก็

สามารถมองเห็นสิ่งที่ผู้คนก�าลังรายล้อมมุงดู

หน่ึง สอง สาม สี่ ห้า เด็กห้าคนก�าลังคุกเข่าลงบนเสื่อขาดๆ  

เบื้องหน้ามีป้ายเขียนไว้ว่า 'ขายตัวฝังศพบิดา'

เขาสะดุ้งเฮือก รีบผงะถอยหลังก้าวใหญ่ ร้องด่าในใจว่าเร่ือง

อัปมงคล!

เขารีบผลุนผลันหันกายเดินจากไป

"แดดร้อนเปรีย้งเช่นนี ้ผวิบอบบางของแม่นางจะทนทานได้อย่างไร 
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พวกเจ้ารีบน�าเงินมอบให้แม่นางคนนี้ ข้าจ่ายเงินซื้อตัวนางแล้ว"

จ้าวจื่อหมิงประกาศเสียงดัง

"ขอบพระคุณคุณชาย พวกเราห้าพ่ีน้องยินดีเป็นวัวเป็นม้ารับใช้

คุณชาย"

เสียงหวานใสนั้นแฝงไว้ด้วยความโกรธเคืองและกลัดกลุ้ม ราวกับ

คับแค้นน้อยใจในโชคชะตาที่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างผู้อื่น ผังเหอไม่ยอม

เหลียวหน้ากลับไปดู ขณะยกชายเสื้อจะก้าวข้ึนรถม้าท่ีตามมาจอด 

อยู่ข้างๆ ก็เห็นดวงตากลมโตของจิงจิงก�าลังจ้องไปยังคนกลุ ่มน้ัน 

ตาไม่กะพริบ

เขาใช้ด้ามพัดเคาะหัวนางเพื่อระบายอารมณ์ แต่แล้วก็ได้ยินเสียง

จ้าวจื่อหมิงดังขึ้นที่ด้านหลังว่า

"เด็กสีค่นน้ีไม่ต้องตามมา แม่นางมาคนเดยีวก็พอแล้ว น้องชายเจ้า

ยังอายุน้อย เอาไปก็ท�าอะไรไม่ได้ มีแต่เลี้ยงเปลืองข้าวสุกเปล่าๆ ไปๆๆ 

พวกเจ้าเอาเงินกลับไป นับตั้งแต่วันนี้พ่ีสาวเจ้าก็คือคนของข้าแล้ว  

ไปให้พ้น"

"คุณชาย พวกเราพ่ีน้องไม่ขอแยกจากกัน เอ๊ะ คุณชายรักษา

มารยาทด้วย พวกเราพ่ีน้องเพียงขายตัวเป็นบ่าวรับใช้ มิได้ขาย 

อย่างอื่นนะ!"

"ปล่อยพี่สาวข้าเดี๋ยวนี้!"

เสียงเด็กร้องตะโกนโวยวายผสานกับเสียงร้องไห้ดังระงม

"ไสหัวไป! คนท่ีคุณชายของพวกเราต้องการมีหรือจะเอามาไม่ได้ 

พวกเจ้าลองไปสอบถามคนอื่นๆ ดูเถอะ ในเมืองหลวงน้ีมีใครไม่เคารพ
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ย�าเกรงท่านราชครจู้าวบ้าง แม้กระทัง่องค์จกัรพรรดยัิงทรงให้เกียรตท่ิาน

อยู่หลายส่วนเลย!"

ทนัใดน้ันเงนิพวงหนึง่ก็ถูกโยนแหมะลงบนเสือ่ขาดๆ หน้าสาวน้อย

ผู้โชคร้าย

ขณะท่ีกลุ ่มคนซึ่งก�าลังย้ือยุดฉุดลากกันเป็นพัลวันยังงุนงงว่า 

เงินพวงนี้โผล่มาจากที่ใด จ้าวจื่อหมิงที่ได้สติก่อนก็ร้องโพล่งออกมาว่า

"ผังเหอ?"

ผังเหอหัวเราะคิกคัก ออกแรงกระพือพัดจีบอย่างเบิกบานใจ 

จนผมยาวสลวยซึ่งทิ้งชายลงมาปลิวสยาย งามสง่าน่าประทับใจดุจ 

เทพบุตรจุติลงมา

"นานแล้วที่ไม่ได้พบกันพี่แตงกวา"

เขาก้าวเข้าหาอีกฝ่ายอย่างช้าๆ จนหยุดลงตรงหน้า ท้ังยังจงใจ 

ลดสายตาลงมองดูร่างเตี้ยเล็กของอีกฝ่าย การใช้ความสูงข่มผู้อื่นเป็น 

สิ่งที่เขาชมชอบเป็นที่สุด

ดวงตาหงส์สาดประกายเจิดจ้า เย็นเยียบจนน่าขนลุก

จ้าวจื่อหมิงผงะถอยไปก้าวหนึ่ง ใบหน้าแดงซ่านขึ้นทันตา ออกตัว

ตะกุกตะกักว่า

"ข้าเพียงแต่เตี้ยกว่าเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เจ้า...เจ้าคิดจะท�า

อะไร..."

"ยังต้องให้พูดอีกหรือ"

พึ่บ! เขารวบพัดชี้ไปทางสาวน้อยคนนั้น ประกาศเสียงกร้าวว่า

"แน่นอนว่าข้าต้องการซื้อตัวนาง!"
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"ซื้อ...ซื้อตัวนาง? เจ้าจะซื้อนางไปท�าไม"

"ไม่ใช่มีความคิดเช่นเดียวกับเจ้าหรอกหรือ"

ผงัเหอย้ิมจนเห็นฟันขาวสะอาด ดึงร่างผอมบางของสาวน้อยคนน้ัน

ขึ้นมาโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะดิ้นรนขัดขืนเพียงใด

"พีแ่ตงกวาต้องการนางไปท�าอะไร ข้าก็ต้องการนางไปท�าอย่างนั้น 

ยังต้องถามข้าอีกหรือ"

"นาง...เจ้า...นางมิได้น่ามองเช่นเจ้า...เจ้ายังต้องการนาง..."

"พระมาตุลา!"

คนรับใช้ของจวนราชครูจ้าวสอดปากทักท้วงอย่างโอหัง

"เรื่องน้ีสมควรต้องดูล�าดับเวลา คุณชายเราเป็นคนซ้ือตัวนางก่อน 

พระมาตุลาคิดจะชิงตัวหญิงสาวตามอ�าเภอใจเช่นน้ี หากท่านราชครู

กราบทูลเบื้องพระพักตร์..."

ผังเหอมองคนรับใช้ผู้นั้นอย่างประหลาดใจ

"พ่ีแตงกวา คนรับใช้ของท่านช่างร้ายกาจย่ิงนัก ดูแล้วยังเลวร้าย 

ไปกว่าท่านเสียอีก ไปเก็บมันมาจากที่ไหนกัน"

เป็นคนรับใช้ของจอมอันธพาลเหมือนกัน แต่จิงจิงของเขาไม่มี 

ความสามารถเช่นนี้ ช่างน่าขายหน้ายิ่งนัก!

"ข้า...ข้าก็จ�าไม่ได้เหมือนกันว่าเก็บมันมาจากไหน..."

"ถ้าเช่นน้ันพ่ีแตงกวาคิดจะให้บดิาท่านให้ร้ายข้าต่อเบือ้งพระพักตร์

จริงๆ หรือ"

ผังเหอถามพลางจ้องหน้า

"ไม่มีทางๆ"
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จ้าวจื่อหมิงปฏิเสธปากคอสั่น

ผังเหอได้ยินก็ยิ้มอย่างพอใจ ชี้ไปที่เงินบนพื้น กล่าวว่า

"งั้นก็ถูกต้องแล้ว ข้าไม่เคยชิงตัวหญิงสาวชาวบ้านคนไหน น่ี  

พวกเจ้าได้ยินหรือไม่ เงินพวงนี้ใช้ส�าหรับซื้อตัวพวกเขา ไม่ขาดไม่เกิน

แม้แต่คนเดียว"

"เงินพวงนี้ใช้ซื้อโลงศพผุๆ ยังไม่พอเลย!"

คนรับใช้คนน้ันหลุดปากโพล่งออกมา หากจะเปรียบเทียบกันแล้ว 

คุณชายของเขายังใจกว้างกว่าเป็นไหนๆ

"พอซื้อหรือไม่เก่ียวอันใดกับข้า สามารถน�าคนกลับไปจึงจะเป็น 

เรื่องส�าคัญที่สุด จ�าเอาไว้ พ่ีแตงกวา ข้าซื้อคน มิได้ชิงคน หากท่าน 

ใส่ร้ายข้า ท่านก็ต�่าช้าเกินไปแล้ว พวกเราไปกันเถอะ โอ๊ย...เจ็บนะ!"

พอก้มหน้ามองก็เหน็สาวน้อยคนน้ันก�าลงักัดข้อมอืขาวผ่องของตน

อย่างแรง จนมีเลือดไหลซึมออกมาจากปากนาง

"ผัง...ผังเหอ มือของเจ้า..."

ผงัเหอโทสะลกุวาบ สะบดัมอืคราหนึง่สาวน้อยคนน้ันก็สลบเหมอืด

อยู่ในอ้อมแขนเขา

"คนโง่เง่า! แม้กระทั่งข้าเจ้ายังกล้ากัด คอยดูเถิดว่ากลับไป 

ข้าจะจัดการเจ้าอย่างไร!"

เขาสบถอย่างเดือดดาล

"คนเลว! ปล่อยพี่สาวข้านะ! ปล่อยพี่สาวข้า!"

เด็กน้อยทั้งสี่คว้าเสื้อคลุมสีแดงของเขาไว้

ผงัเหอสะบดัเท้าสองสามท ีแต่ละคนก็กระเด็นลอยหวอืไป หลังจากนัน้ 
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เขาก็อุ้มร่างแน่งน้อยในมือกระโดดขึ้นรถม้าไปอย่างแคล่วคล่องว่องไว

"จิงจิง! ขึ้นมา"

ผังเหอดึงร่างสาวใช้ขึ้นรถม้า ตะโกนสั่งคนบังคับรถว่า

"ออกรถ!"

รถม้าเคลื่อนตัวผ่านหน้าจ้าวจื่อหมิงท่ียังยืนตกตะลึงอ้าปากค้าง  

ผังเหอโบกมือให้อีกฝ่ายพลางเปล่งเสียงหัวเราะลั่น

"พี่แตงกวา ขอบคุณที่ยินยอมตัดใจ!"

จ้าวจื่อหมิงยังคงมองตามอย่างโง่งม

"คนผู้นี้ที่แท้ก็เป็นพวกสมองทึ่ม"

ผังเหอรู้สึกหมดสนุกจึงย่ืนมือขวาให้จิงจิงพันแผลให้ เขามองด ู

สาวน้อยที่แต่งกายในชุดไว้ทุกข์ พึมพ�าเบาๆ ว่า

"นางมาจากแคว้นเสี่ยวฉู่ ไหนเลยจะมีความงามดุจสตรีแคว้น 

เทียนเฉาของพวกเรา คนแซ่จ้าวนี่ช่างตาต�่าเอาไม่เลือก"

"ไฉนนายน้อยจึงดูออกว่านางมาจากเสี่ยวฉู่เล่าเจ้าคะ"

จิงจิงถามอย่างสงสัย อย่างมากตนก็เพียงแต่คาดเดาจากรูปโฉม

ภายนอกว่าสตรีคนนี้มิใช่คนของเทียนเฉา แต่จะให้บอกว่านางมาจาก

แคว้นใดล่ะก็ ในเทียนเฉานี้คงมีเพียงนายน้อยเท่านั้นที่สามารถบอกได้

ผงัเหอมไิด้ตอบค�าถามนาง แต่ปรายตามองเดก็น้อยสีค่นทีพ่ยายาม 

ว่ิงไล่ตามรถม้ามาอย่างสดุชวิีต ทันใดนัน้ก็หวัเราะเสยีงชี่ๆ ๆ ขดัหูออกมา

"นายน้อย อย่าออกแรงหัวเราะมากนัก ประเด๋ียวเลือดจะย่ิงไหล

มากขึ้นนะเจ้าคะ"

ผังเหอสะบัดมือโยนร่างสาวน้อยที่ยังสลบไสลไม่ได้สติไปที่ข้างรถ 
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จากนั้นเปิดประตูรถม้าออก แล้วน่ังขัดสมาธิมองดูเด็กชายสกปรก

มอมแมมทั้งสี่ที่ก�าลังวิ่งตามรถม้าไม่หยุดอย่างสบายใจ

เขาอ้าปากออก จิงจิงที่รู ้งานก็รีบป้อนลิ้นจี่ท่ีปอกแล้วใส่ปาก 

ให้ทันควัน เขาเคี้ยวไปหัวเราะไป

"จิงจิง ตอนเล็กๆ อาจารย์เคยเล่านิทานให้ข้าฟังเรื่องหนึ่ง บอกว่า

หากแขวนอาหารไว้ตรงหน้าม้า มันจะวิ่งห้อไปข้างหน้าไม่หยุด"

"นายน้อยเคยทดลองหรือไม่เจ้าคะ"

"เคยส ิท�าไมจะไม่เคยเล่า ข้าเป็นคนชอบทดลองด้วยตวัเองอยู่แล้ว 

ข้าและม้าตัวนั้นต่างจ้องเขม็งไปที่อาหาร เพราะมัวแต่จับจ้องดูท่าที 

ของม้า จึงไม่ทันสังเกตว่าเบื้องหน้ามีต้นไม้ ข้าและมันพุ่งชนเข้าเต็มแรง 

ผลสุดท้ายต้องนอนเจ็บอยู่กับเตียงหน่ึงเดือนเต็ม เฮอะ! ตอนนี้ข้า 

ต้องการดูสักหน่อยว่าม้าน้อยๆ สี่ตัวน้ีจะมีเร่ียวแรงว่ิงตามอาหาร 

ไปได้ไกลสักเพียงไร"

หันไปสั่งต่อคนบังคับรถ

"ตรงกลับจวน ไม่ต้องขับให้เร็วนัก พยายามรักษาระยะห่างให ้

พวกมันมองเห็นไว้ หากพวกมันเหน็ดเหนื่อยจนตามไม่ไหวก็หยุดรถเสีย 

พอวิ่งตามมาค่อยขับออกไปอีกครั้ง"

เขาหวัเราะอกีครัง้ สายตามองม้าน้อยส่ีตวัทีใ่กล้จะหมดแรงล้มคว�า่

"นายน้อยอย่าใจร้ายเกินไปเลย คืนน้ีท่านยังต้องเข้าวังอกีนะเจ้าคะ"

จิงจิงเตือนขึ้น

"เชอะ!"

เขาพ่นเม็ดลิ้นจี่ออกมา ถูกเป้าหมายเผงที่จมูกของจิงจิง จากนั้น 
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ทิ้งตัวลงนอน พริ้มตาลงพลางบ่นอุบว่า

"เป็นพระมาตุลานี่ช่างน่าร�าคาญใจเสียจริง"

ผังเหอมีอีกชื่อว่าฉินจือ คนในวังต่างเรียกเขาว่าพระมาตุลา  

เป็นพระมาตุลาที่อันธพาลเกเรที่สุดในแคว้นเทียนเฉา

สองปีก่อนหน้าหลังจากมารดาของผังเหอเสียชีวิตลง ต�าแหน่ง 

เจ้าบ้านสกุลผังก็ตกเป็นของผังเหอท่ีต้องรับช่วงต่อ บรรดาลูกพ่ีลูกน้อง

ชายหญิงท้ังหลายต่างเชื่อฟังค�าสั่งเขาทุกประการ เพราะว่าเขาคือ 

จอมอันธพาลแห่งสกุลผัง หน่ึงปีก่อนมีญาติผู้น้องคนหนึ่งลงมือฉุดคร่า

สาวชาวบ้านแข่งกบัเขา ผงัเหอไม่พูดพร�า่ท�าเพลงกเ็ตะมนัโด่งส่งกลบัไป 

บ้านเกิด มันผู้น้ันพยายามชักชวนญาติที่เป็นบุรุษคนอื่นๆ ให้ลุกฮือขึ้น 

ต่อต้าน แต่สุดท้ายก็ถูกผังเหอจัดการหาคนมาจับตัวพวกมันมัดส่ง 

กลับบ้านเกิดไปท�านา!

ขุนโจรสองคนย่อมอยู่ร่วมเขาลูกเดียวกันไม่ได้ ดังน้ันแน่นอนว่า 

ในท่ีสุดผังเหอก็เป็นผู้ก�าชัยชนะ ส่วนเจ้าญาติผู้น้องคนนั้นย่อมตกเป็น

ฝ่ายพ่ายแพ้อย่างมิต้องสงสัย

ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองหลวง มีจอมอันธพาล 

อยู่เพียงคนเดียวเท่าน้ัน และคนผู้นั้นก็คือผังเหอ ไม่เคยมีใครได้รับ 

สมญานามนี้อีก

จักรพรรดิน้อยองค์ปัจจุบันโปรดปรานพระมาตุลาคนน้ีย่ิงนัก  

กอปรกับญาติผู้พ่ีทางพ่อของผังเหอก็คือไท่เฟย* ในจักรพรรดิองค์ก่อน  

* ไท่เฟย เป็นค�าที่ใช้เรียกมเหสีหรือชายาของจักรพรรดิพระองค์ก่อน
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มีคนให้ท้ายท่ีแข็งแกร่งทรงอ�านาจเช่นนี้ หากผังเหอไม่โอหังบังอาจก็ 

ออกจะดูถูกตัวเองเกินไปแล้ว

อันท่ีจริงเทียนเฉาตรากฎระเบียบไว้ หากจักรพรรดิสวรรคต  

สนมชายาจะต้องถูกฝังตามไปด้วย หากตอนน้ันผังไท่เฟยถูกฝังตาม 

พระศพ ไม่แน่ว่าผังเหออาจถูกคนจับยัดใส่ไหกลายเป็นผักดองเค็ม 

ไปแล้ว แต่ทว่าสวรรค์กลับช่วยเขาเอาไว้!

ในตอนน้ันชื่อของผังไท่เฟยกลับถูกคัดออกจากรายชื่อผู้ที่ต้อง 

ถูกฝังพร้อมองค์จักรพรรดิ นางยังคงสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตอยู่มาจนถึง 

ทกุวันน้ี ตามทีไ่ด้ยินหมอหลวงสนทนากัน หากผงัไท่เฟยยังแข็งแรงเช่นนี้ 

ต่อไปเรื่อยๆ นางอาจกลายเป็นสตรีที่อายุยืนที่สุดในฝ่ายในก็เป็นได้

นอกจากนี ้ด้วยพระเมตตาอนักว้างใหญ่ไพศาลขององค์จกัรพรรดิน้อย  

เมื่อหลายปีก่อนผังเหอได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางแปลหนังสือในห้องแปล

พระอักษร พอคนสกุลผังรู้ข่าวก็มีท้ังคนที่หัวเราะและร้องไห้ ท่ีหัวเราะ 

ก็เพราะผังเหอได้รับพระมหากรุณาธิคุณ คิดจะวางอ�านาจบาตรใหญ ่

ก็กระท�าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีก ที่ร้องไห้ก็เพราะสวรรค์ช่างไม่มีตา เช่นนี้

เจ้าบ้านสกุลผังก็ต้องเป็นผังเหอต่อไปไม่มีทางเปลี่ยนแปลง

ย่ิงกว่านัน้ บนร่างผงัเหอยังแขวนป้ายพระมาตลุาอยู่ตลอด ไม่ยอม

ถอดออกจากกาย ท�าให้ยามจกัรพรรดน้ิอยทอดพระเนตรเห็นเขา ก็ยังคง

เรียกหาอย่างเกรงพระทัยว่า 'พระมาตุลา'

ยังไม่พอ ปัจจุบันคนในวังล้วนกระจ่างแก่ใจดี พิธีอภิเษกสมรส 

ของจักรพรรดิน้อยในปีหน้าจะต้องมีพระสนมที่ได้รับการคัดเลือกจาก 

สกุลผังเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงคน ต�าแหน่งพระอัครมเหสีออกจะไกลเกินเอื้อม  

Page ��������������.indd   34 20/11/2561 BE   14:07



35

อวี๋ฉิง

แต่ต�าแหน่งกุ้ยเฟย* น่าจะพอมีความเป็นไปได้ส�าหรับพระสนมจาก 

สกุลผังคนนี้

โชควาสนาท่ีประเคนมาไม่หยุดกลับท�าให้บรรดาญาติบุรุษของ 

ผังเหอพากันร้องไห้สะอึกสะอ้ืน พากันสงสัยว่าพระเมตตาอันย่ิงใหญ่

ไพศาลท่ีจักรพรรดิน้อยมีต่อสกุลผังน้ัน ท่ีแท้จะยืนยาวไปถึงเมื่อไร  

จะถึงจุดที่พวกเขาทั้งหลายผลัดกันฝันร้ายท้ังในยามกลางวันและค�่าคืน

หรือไม่หนอ

ทั้งนี้ เพราะผังเหอไร ้ความสามารถ ขาดคุณธรรม ย่ิงได้รับ 

พระเมตตามากเท่าใดก็ดูเหมือนจะย่ิงไม่เกรงกลัวดินฟ้า หากวันใด 

หมดพระเมตตาและบารมีคอยปกป้อง กรรมท่ีจะตอบสนองในอนาคต 

ก็ย่อมน่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอน

เมือ่คนสกุลผงัคดิได้เช่นนีแ้ล้ว จงึไม่มใีครกล้าวางอ�านาจบาตรใหญ่ 

อีกต่อไป พ่ีน้องชายทุกคนต่างพยายามเรียนรู้ท่ีจะเก็บซ่อนตัว ข่มกล้ัน

นิสัยอันธพาลเกเรเอาไว้ เพ่ือในวันหน้าจะได้ไม่ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็น 

คนตะเภาเดียวกับผังเหอ จนอาจจะต้องพบจุดจบตายตกตามกัน 

อย่างน่าอนาถ

ในคืนที่มืดมิดท่ามกลางสายลมพัดกระโชก ฟ้าคะนองฝนกระหน�่า

ราวคลุ้มคลั่ง ผังเป้ากระชากบังเหียนหยุดม้า ตะโกนบอกคนในรถ

"รีบลงไปเร็วเข้า! หากถูกคนพบเห็นว่าไปเข้าเวรสายย่อมไม่ดีแน่"

ในใจเขาแอบหัวเราะเยาะ รู ้สึกสะใจเป็นท่ีสุดที่ต้องพาผังเหอ 
* กุ้ยเฟย คือต�าแหน่งพระอัครชายา มีศักดิ์รองจากหวงโฮ่วหรือฮองเฮา (พระอัครมเหสี) แต่สูงกว่าเฟย  
(พระชายา)
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ไปเข้าเวรในคนืสภาพอากาศเลวร้าย หากต้องการเหน็จอมอนัธพาลผงัเหอ 

ได้รับความยากล�าบาก ก็ต้องรอคอยเวลาเช่นนี้แหละ

ผู้ท่ีเข้าวังเพ่ือรับเวรมิอาจถือร่มติดมือ คนย่อมต้องเปียกม่อล่อก 

ม่อแล่กราวกับลูกไก่ในน�้าแกง!

ผังเหอมือหน่ึงเลิกม่านข้ึนมองดูสายฝน ขณะเดียวกันอีกมือก็ยัด

ลิ้นจี่ลูกอวบใส่ปากเคี้ยว

"ฝนตกหนักเหลือเกิน!"

เขาร�าพึงเบาๆ ลมเย็นพัดกระโชกเข้ามาในรถ ท�าเอาเขาซึ่ง 

สวมเสื้อผ้าเนื้อบางถึงกับตัวสั่นสะท้าน

"ใช่แล้ว ฝนครานี้คาดว่าตกไปยันฟ้าสว่างก็ยังไม่หยุด ผังเหอ  

เจ้ารีบเข้าวังไปเถอะ"

ผังเป้ายินดีในเคราะห์ร้ายของผู้อื่น ยิ้มจนปากเบี้ยวไปข้างหนึ่ง

"เอ่อ...พ่ีผังเป้า พวกเรากลับจวนกันดีกว่า พรุ่งนี้ค่อยส่งข่าวไปว่า

ข้าป่วยก็แล้วกัน"

ผังเป้าได้ยินเข้าก็เดือดดาล แต่พยายามข่มอารมณ์ กล่าวว่า

"เจ้าเสียสติไปแล้วหรือ ใครจะเชื่อว่าเจ้าล้มป่วย"

เขาชี้ไปยังพวกขุนนางที่ก�าลังเดินทางเข้าวัง

"เห็นหรือไม่ คนพวกนั้นล้วนเดินทางเข้าวังไปรับเวรยาม มีใครบ้าง

ทีไ่ม่เหน็เจ้า หรอืว่าเจ้าต้องการเหน็ทุกคนในจวนหัวหลดุไปพร้อมกับเจ้า!"

ผังเหอถ่มเม็ดลิ้นจี่หายเข้าไปในสายฝน ส่ายหน้าพร้อมท้ัง 

ทอดถอนใจอย่างร�าคาญ

"เฮ้อ ตอนรังแกชาวบ้านนั้นสนุกนัก แต่ตอนปฏิบัติหน้าที่ขุนนางนี้
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ช่างล�าบากแท้"

ผงัเป้าแอบด่าในใจค�าหน่ึง คนสกุลผงัมใีครบ้างไม่อยากเป็นขนุนาง 

แต่เจ้าเด็กน้อยน่ีกลับเอาแต่เล่น! เขาอยากบันดาลให้เกิดอุบัติเหตุ 

ไม่คาดฝัน ท�าให้อีกฝ่ายตายจากไปอย่างกะทันหัน แบบน้ียังดีกว่า 

ให้คนสกุลผังตกอยู่ในความหวาดหว่ันทั้งยามตื่นและยามหลับนอน 

ตลอดชั่วชีวิต

ท่ามกลางความมืดและม่านพิรุณหนาทึบจนแทบมองอะไรไม่เห็น 

พลันปรากฏแสงสลัวของตะเกียงดวงหน่ึงเคลื่อนท่ีใกล้เข้ามา ผังเป้า

ประหลาดใจรีบกระโดดลงจากรถม้า เพ่ิงจะเดินไปถึงท้ายรถก็พบว่า 

เป็นทหารองครักษ์เดินถือร่มตรงเข้ามา

"นี่คือรถม้าของพระมาตุลาใช่หรือไม่"

"ถูกต้องแล้ว"

ผังเป้าตอบ รู้สึกประหลาดใจที่คนผู้นี้ได้รับอนุญาตให้ถือท้ังร่ม 

และตะเกียง ภายในวังคนที่สามารถท�าเช่นนี้มีเพียง...

"ท่านกงชนิอ๋องส่งผูน้้อยมา คนืนีท่้านอ๋องจะเข้าวัง ประจวบเหมาะ

กับทีพ่ระมาตุลาจะต้องเข้าเวรค้างคืน ท่านอ๋องคาดเดาคร่าวๆ ว่าต้องเป็น

ช่วงเวลานี้ จึงส่งข้าน้อยมารับพระมาตุลาเข้าวังไปพร้อมกัน"

ผังเป้าได้ยินก็ผิดหวังจนแทบกระอักเลือด

ผงัเหอหวัเราะพลางกระโดดลงจากรถม้าอย่างทะมดัทะแมง ทหาร

องครักษ์รีบถลามากางร่มให้

"อยู่ดีๆ ท�าไมท่านอ๋องของพวกเจ้าถึงเข้าวัง"

ผังเหอถามอย่างสงสัย
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"ข้าน้อยไม่ทราบขอรับ"

ฝนกระหน�่าลงมาราวฟ้ารั่ว ท�าเอาพ้ืนดินเจิ่งนองไปด้วยน�้า เดิมที

ผังเหอพยายามยกชายเสื้อคลุมขึ้น แต่หลังจากคิดอีกทีก็หัวเราะช่ีๆๆ 

ปล่อยชายเสื้อลงระไปกับพ้ืน จากนั้นก็จงใจเดินย�่าไปตรงท่ีมีแอ่งน�้าขัง 

ทั้งย�่าทั้งกระโดด พยายามให้น�้ากระเซ็นขึ้นมาเปียกร่างจนชุ่มโชก

ทหารองครกัษ์เข้าใจว่าพระมาตุลาต้องการกลัน่แกล้ง จงใจกระโดด

ให้น�้ากระเซ็นใส่ร่างตน จึงลอบก่นด่าในใจแต่ไม่กล้าออกเสียง ใครใช้ให้

ท่านกงชินอ๋องและสกุลผังเป็นเพ่ือนบ้านกัน พระมาตุลาผังจึงมีท่ีพ่ึงพิง 

ที่หนักแน่นดุจขุนเขาคนนี้

เมือ่เดนิมาถึงรถม้าคนังาม ผ้าม่านก็ถูกเลิกข้ึน คนในรถย่ืนมือออกมา 

พร้อมกับกล่าวเรียก

"ฉินจือ ขึ้นมาเถิด"

ผังเหอมองฝ่ามือท่ียังคงใหญ่และแข็งแรงกว่าของเขา ย้ิมพลาง 

ยืมแรงจากมือของอีกฝ่ายกระโดดผลุบหายเข้าไปในรถม้า เมื่อเข้าไป 

ด้านใน อาศยัแสงตะเกียงจากด้านนอกก็จ�าแนกออกว่าในรถมไิด้มเีพียง

กงชินอ๋องเท่านั้นที่นั่งอยู่ แต่ยังมีขันทีชราอีกคนหนึ่ง

"พระมาตุลา ข้าน้อยขอกราบคารวะ"

"รถม้าคันออกใหญ่โต เจ้าอยากจะกราบคารวะอย่างไรก็เชิญ แต่

อย่าท�าหมวกหลุดกระเด็นลงมาก็แล้วกัน มิเช่นน้ันจะต้องขัดตาน่าดู 

ทีเดียว"

ผังเหอกล่าวประชดอย่างหงุดหงิด เดิมทีเข้าใจว่าภายในรถ 

จะมีเพียงจ่างซุนลี่เท่านั้น มิคาดกลับมีขันทีที่ไม่รู้กาลเทศะเพิ่มมาอีกคน

Page ��������������.indd   38 20/11/2561 BE   14:07



39

อวี๋ฉิง

ดวงตาหงส์ของเขาเลื่อนไปกวาดมองจ่างซุนลี่ เห็นเสื้อผ้าอีกฝ่าย

ยับย่นเล็กน้อยคล้ายกับรีบร้อนแต่งกายออกมา มิทราบว่าในวังมี 

เรื่องด่วนส�าคัญอันใด ถึงกับต้องใช้ขันทีเฒ่าเร่งรุดไปเชิญกงชินอ๋อง 

ที่ต�าหนัก

"ในวงัยังมเีซ่อเจิง้อ๋องอยู่อกีคนหนึง่ เขาคนน้ันตามหาตวัได้ง่ายดายย่ิง  

เพียงไปที่ห้องบรรทมของพระพัน..."

ค�าพูดคล้ายพึมพ�ากับตวัเองของผงัเหอถูกตดับทด้วยเสยีงทุ้มหนัก

"ไฉนเจ้าจึงเปียกปอนไปทั้งตัวเช่นนี้"

ดวงตาหงส์ของผังเหอกะพริบปริบๆ สบตากงชินอ๋องที่นั่งอยู่ 

ฝั่งตรงข้าม แต่แล้วแววตาท่ีเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลของอีกฝ่าย 

ก็บังคับให้เขาต้องหลบสายตาก้มหน้าลง กลืนเอาค�าพูดประชดประชัน

ถึงเซ่อเจิ้งอ๋องลงท้องไป พลิกลิ้นอย่างกลมกลืนว่า

"ช่วยไม่ได้น่ีนา ร่มคันเล็กนิดเดียว องครักษ์ของท่านก็ตัวอ้วนฉ ุ

จนกินเนื้อที่ไปกว่าครึ่ง"

องครักษ์ร่างผอมเกร็งที่นั่งอยู่หน้าม่านรถเพ่ือใช้ร่างตนกันลมให้ 

เจ้านายฟังแล้วแทบจะพลัดหล่นตกจากรถม้า

"พระมาตุลาเปียกปอนเช่นนี้ ระวังจะจับไข้ไม่สบายได้นะขอรับ"

ขันทีเฒ่าเอ่ยเตือนอย่างรอบคอบสุขุม

"ใช่แล้ว รีบถอดรองเท้าออกดีกว่า เท้าข้าเปียกชุ่มไปหมดแล้ว"

ผงัเหอเออออพลางรบีก้มหน้าก้มตาถอดรองเท้าออก แม้จะก้มศรีษะ  

แต่กระนั้นก็ยังรู้สึกถึงสายตาเข้มงวดของกงชินอ๋องที่ก�าลังจับจ้องมา

ก่อนหน้านี้ตนยังอายุน้อย ทั้งยังดูคนไม่เป็น จึงรู ้แต่เพียงว่า 
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กงชินอ๋องเป็นคนอารมณ์ดีมีเมตตา เมื่อผ่านไปนานวันเขาก็ค้นพบว่า 

กงชินอ๋องมีความหล่อเหลาคมคายตามสายเลือดเชื้อพระวงศ์เทียนเฉา  

มคีวามสขุมุเยอืกเย็นของผูเ้ป็นมารดา ทัง้ยังมีสง่าราศีสูงส่ง แต่ไม่เย่อหย่ิง 

จองหอง หากมีคนสร้างความไม่พอใจให้แก่เขา อย่างมากเขาก็แค ่

ขมวดคิ้วแสดงความไม่พอใจเท่านั้น และบ่อยคร้ังท่ีสีหน้าไม่พอใจท่ีว่า

มักปรากฏต่อหน้าเพื่อนบ้านรั้วติดกันคนนี้

ผังเหอแอบเบ้ปากน้อยๆ เขาเคยได้ยินคนเล่าว่ายามกงชินอ๋อง

ลืมตาขึ้นดูโลก ก็ถูกขุนนางต่างพระเนตรพระกรรณเปรียบเทียบเป็น 

เทพบุตรบนสวรรค์จุติลงมาเกิด แม้จะไม่มีวาสนาได้เป็นถึงโอรสสวรรค์ 

แต่ก็เป็นเสาหลักค�้าจุนแผ่นดิน ขอเพียงมีเขาอยู่ เทียนเฉาจะสงบสุข 

และมั่นคงดุจขุนเขา

สาเหตุท่ีคนในวังมีความเชื่อเช่นน้ีคาดว่าเป็นเพราะยามตั้งครรภ์ 

มารดาของเขาเริ่มถือศีลกินเจ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต บุตรชายท่ีเกิดมา 

จึงมีลักษณะคล้ายพระโพธิสัตว์อยู่บ้าง แม้ว่าผังเหอจะดูไม่ออกเลย 

สักนิดก็ตาม นอกจากนี้คนในต�าหนักกงชินอ๋องก็จงรักภักดีต่อราชส�านัก

เสมอมา ไม่เคยคิดทะเยอทะยานหวังครองบัลลังก์มังกร ดังน้ันผู้คน 

ในวังและราชส�านักจึงพากันให้ความเคารพและเกรงใจจ่างซุนลี่อยู ่

หลายส่วน

อย่างน้อยตอนที่จักรพรรดิองค์ก่อนสวรรคต จ่างซุนลี่ก็ไม่เคย 

ฉวยโอกาสก่อกบฏช่วงชิงอ�านาจล้มล้างราชบัลลังก์ มิหน�าซ�้าหลังจาก

จักรพรรดิน้อยข้ึนครองราชย์ เขาก็ยังทุ่มเทใจกายช่วยบริหารบ้านเมือง

ปกครองแผ่นดิน ถึงแม้จะไม่ใกล้ชิดสนิทสนมกับจักรพรรดิน้อย 
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สกัเท่าไรนัก แต่หากเทียบกับเซ่อเจิง้อ๋องท่ีปีนข้ึนแท่นบรรทมของพระพันปี 

ซ�้ายังมีต�าแหน่งเป็นถึงผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์คนน้ัน กงชินอ๋อง 

ก็เหนือล�้ากว่าไม่ทราบว่ากี่เท่าต่อกี่เท่า

ผังเหอหดเท้าที่เปียกชื้นไว้ใต้ที่นั่ง แต่กระน้ันภายใต้แสงตะเกียง

วูบวาบยังพอมองออกว่าเท้าทั้งสองของเขาเรียวเล็กขาวผ่องราวกับ 

ไข่มุกเนื้อดี ดูงดงามจับตาเหลือเกิน

ผงัเหอย้ิมจนตาหงส์โค้งข้ึน แสร้งท�าเป็นไม่เหน็สายตาต�าหนติเิตยีน

กึ่งบังคับให้ใส่รองเท้าของกงชินอ๋อง

"น่าอายจรงิ เท้าข้าเปียกไปหมดแล้ว อาจจะไม่สบายเอาก็ได้ หวังว่า 

ท่านอ๋องคงจะไม่ต�าหนิที่ข้าถอดรองเท้าหรอกนะ ตอนเด็กๆ ข้าร่างกาย

อ่อนแอ ล้มป่วยกระเสาะกระแสะ ไม่คิดจะล้มหมอนนอนเสื่อเอาตอนนี้

อีกแล้ว"

ดวงตาหงส์ปรายมองไปด้านข้าง เมือ่พบว่าขนัทเีฒ่าก�าลงัเบกิตามอง 

ข้อเท้าของตนอย่างตะลึงลานก็ตวาดเสียงเกรี้ยวกราด

"มองอะไร!"

"ฉินจือ"

กงชินอ๋องเตือนเบาๆ จากนั้นหยิบผ้าห่มผืนบางออกจากล้ินชักมา

คลี่คลุมปิดเท้าของผังเหอจากสายตาขันทีเฒ่า เมื่อเห็นผังเหอท�าท่า 

จะเตะออก เขาก็กล่าวเตือนเสียงเยือกเย็นว่า

"ผ้าห่มผนืนีข้้าใช้ในรถม้าเป็นประจ�า หากเจ้าท�าตกหายไปจากรถม้า 

จะชดใช้อย่างไร"

เป็นผ้ำห่มท่ีกงชินอ๋องใช้เป็นประจ�ำหรือ...ผังเหอเม้มปากแน่น 
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พยายามข่มใจยอมให้กงชินอ๋องบังคับห่มผ้าให้แต่โดยดี

"มิทราบท่านอ๋องเข้าวังเพราะ..."

เขาลองเลียบเคียงสอบถาม สองเท้าขดซุกอยู่ในผ้าเพ่ือดูดซับ 

ความอบอุ่นเอาไว้

"เป็นความลับ"

เชอะ! ในวังมีความลับเสียที่ไหนกัน เข้าวังดึกดื่นค่อนคืนจะต้อง 

มีเรื่องด่วนอย่างแน่นอน ยังมีเรื่องอะไรที่เซ่อเจ้ิงอ๋องจัดการไม่ได้หนอ 

นอกจากนัน้ยังมจีกัรพรรดิน้อยน่ีนา ผงัเหอพยายามขบคดิแต่ก็นึกเหตผุล

ไม่ออก ดังนั้นเขาจึงหันเหความสนใจไปยังขันทีเฒ่า

ขันทีเฒ่าทราบกิตติศัพท์อันร้ายกาจของพระมาตุลาคนนี้ดี จึงรีบ

หลุบสายตาลงแสร้งท�าเป็นมองไม่เห็น นึกในใจว่าตนช่างโชคร้ายอะไร

เช่นนี้ เห็นชัดว่าถูกใช้มาเชิญกงชินอ๋องเข้าวัง คาดไม่ถึงว่าท่านอ๋อง 

กลับสั่งให้หยุดรถม้ากลางทาง แล้วใช้คนไปเรียกจอมอันธพาลคนนี้ 

มาขึ้นรถ

ตอนนี้จะท�าอย่างไรดี ตนจะถูกผังเหอจดบัญชีแค้นไว้หรือไม่หนอ

"ท่านอ๋อง ถึงห้องเข้าเวรแล้วขอรับ"

รถม้าหยุดลง

"เอาล่ะ เจ้าลงไปเถิด"

กงชินอ๋องบอกเสียงอ่อนโยน

ผงัเหอมองเขาแวบหนึง่ จากนัน้รบีสวมรองเท้าแล้วกระโดดลงจาก

รถม้าไป

"ส่งพระมาตุลาไปที่ห้องเข้าเวร"
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กงชินอ๋องสั่งการอีกครั้ง

ทหารองครักษรีบกางร่มเข้ามารับ

ผังเหอเพ่ิงจะเดินไปได้สองก้าวก็หันกลับไปเปิดม่านรถ แล้วคว้า

ผ้าห่มผืนเก่านั้นไปกอดไว้แนบอก

"ข้าชอบผ้าห่มผืนนี้แล้ว ข้าต้องการมัน!"

เขาทึกทักเอาดื้อๆ

"เจ้าชอบก็เอาไปเถอะ"

"ขอบพระคุณ"

คราวนี้ผังเหอเดินดุ่มๆ จากไปโดยไม่หันหน้ากลับมาอีก ท�าเอา

ทหารองครักษ์ต้องวิ่งตามไปกางร่มอย่างร้อนรน

ขันทีเฒ่ามองตามร่างผังเหอจนหายลับเข้าไปในห้อง แล้วก็พบว่า

สายตาของกงชินอ๋องจับจ้องอยู่ที่ร่างผอมสูงนั้นเช่นกัน

เขาวิจารณ์อย่างระมัดระวัง

"ท่านอ๋องช่างจิตใจงดงามแท้ นอกจากท่านอ๋องแล้วคนอื่นๆ  

ล้วนต้องเดินเท้าเข้าวังทั้งสิ้น หลายวันมาน้ีฝนก็ตกไม่หยุดตั้งแต่เช้า 

จรดค�า่ ขนุนางพวกนัน้ต้องเข้าเวรท�างานด้วยสภาพเปียกม่อล่อกม่อแล่ก 

มีเพียงพระมาตุลาเท่านั้นที่โชคดี..."

กงชินอ๋องดึงสายตากลับมา มุมปากกระดกขึ้นเป็นรอยยิ้มนุ่มนวล

"เขาเป็นบุตรของท่านราชครู ข้าสมควรดูแลเขาให้ดีสักหน่อย"

"จริงสิ ข้าน้อยจ�าได้แล้ว พระมาตุลาหัวใจไม่แข็งแรงตั้งแต่เล็ก  

ดังนั้นจึงต้องนอนซมอยู่แต่บนเตียงเป็นเวลานาน เรื่องนี้ราชครูผังเคย 

เอ่ยถึงกับข้าน้อยขอรับ"

์
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แววประหลาดใจผ่านแวบเข้ามาในดวงตาของกงชินอ๋อง เขามอง

ขันทีเฒ่าอย่างครุ่นคิด จากนั้นถามเสียงราบเรียบว่า

"ท่านราชครูเคยเอ่ยถึงผังเหอกับเจ้าหรือ"

"ใช่แล้วขอรับ มีอยู่ครั้งสองครั้งที่ข้าน้อยรู้สึกเห็นใจเขาย่ิง คนดีๆ 

เช่นเขากลับต้องกลัดกลุ้มกังวลใจเพราะบุตรน้อย ได้ยินว่าคนสกุลผัง 

กว่าร้อยชีวิต มีจ�านวนกว่าครึ่งที่เป็นเครือญาติสนิทและห่างของสกุลผัง 

ราชครผูงัตามหาพวกเขามาเลีย้งดูก็เพ่ือเพ่ิมพลงัหยางให้แก่บตุรของตน"

"จริงหรือ เจ้าช่างจ�าได้ละเอียดลออยิ่งนัก"

ขันทีเฒ่าหัวเราะเขินๆ

"คนชราภาพแล้ว เรื่องราวส่วนใหญ่ก็ลืมไปจนหมดสิ้น เพียงแต ่

ช่วงนี้อยู่ดีๆ ข้าน้อยก็นึกถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมาได้ วันนี้จดจ�าได้ชัดเจน 

ไม่แน่ว่าพรุ่งนี้อาจลืมไปหมดแล้วขอรับ"

พอกล่าวจบก็เอะใจว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง รีบช�าเลืองดูอีกฝ่าย 

เห็นกงชนิอ๋องยังคงจบัจ้องมองมาตาไม่กะพรบิ เขาใจหายวาบ รบีออกตวั

ตามสัญชาตญาณว่า

"ข้าน้อยจ�าอะไรไม่ได้แล้วขอรับ จ�าอะไรไม่ได้ทั้งนั้น"

รถม้าเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ กงชินอ๋องเลิกม่านรถ ปล่อยให ้

ละอองฝนสาดเข้ามา

ตะเกียงจากห้องเข้าเวรกะพรบิวิบวับอยูไ่กลๆ ดไูปคล้ายไข่มกุงาม

ที่ปกคลุมด้วยฝุ่นละออง

"กงกง* ข้ารู ้สึกแปลกใจมาโดยตลอด บุรุษหล่อเหลาหญิงสาว 

* กงกง เป็นค�าเรียกขันที

Page ��������������.indd   44 20/11/2561 BE   14:07



45

อวี๋ฉิง

งามสะคราญเป็นเรือ่งธรรมดาในเทยีนเฉา ทว่าผงัเหอท่ีเกิดเป็นชาย ไฉน 

กลับมีรูปโฉมงดงามล�้าเลิศเกินกว่าราษฎรทุกคนในเทียนเฉาเล่า"

กงชินอ๋องเลียบเคียงถามโดยไม่หันหน้ามามอง

ขันทีเฒ่าตะลึงวูบ จากนั้นตอบว่า

"เรื่องนี้คนในวังก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันขอรับ"

กงชินอ๋องหันมามองเขาอีกครั้ง ถามว่า

"ท่านราชครูไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้กับเจ้ากระมัง"

"เอ่อ..."

ขนัทเีฒ่านิง่อึง้ไปชัว่ครู ่หลงัจากครุ่นคดิดแีล้วจงึตอบอย่างลงัเลว่า

"ข้าน้อยแก่ชราแล้วจริงๆ ท่านราชครูอาจจะเคยพูดอะไรบ้าง  

แต่ข้าน้อยลืมเลือนไปแล้ว กลับเป็นฝ่าบาท..."

"จักรพรรดิน้อย?"

"มิใช่ขอรับ เป็นจักรพรรดิองค์ก่อน ข้าน้อยเคยติดตามรับใช้

จักรพรรดิองค์ก่อนระยะหนึ่ง ประจวบเหมาะเป็นช่วงเวลาที่ผังไท่เฟย 

เข้าถวายตัวในวังพอดี ข้าน้อยเคยได้ยินพระองค์ทรงพึมพ�ากับองค์เอง

โดยบังเอิญว่างามสะคราญเหลือเกิน แต่น่าเสียดายท่ีนิสัยอันธพาล

ก้าวร้าวไปหน่อย ตัดใจไม่เอาเสียดีกว่า จากนั้นพระองค์ก็เลื่อนต�าแหน่ง

ผังหนิงเป็นผังซูเฟยขอรับ"

ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดเรื่องน้ีถึงได้ประทับอยู่ในความทรงจ�า 

ของขันทีเฒ่าอย่างลึกซึ้ง

"ข้าน้อยนึกออกแล้ว วันน้ันเป็นวันที่มีข่าวลือว่าพระมาตุลาไป 

ก่อเรือ่งก่อราวข้างนอกจนถูกคนจบัโยนลงไปสงบจติใจในเล้าหม ูผังซเูฟย
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ทราบเรื่องเข้ายังรู้สึกกังวลใจเลยขอรับ"

กงชินอ๋องได้ยินก็ยิ้มเล็กน้อย

"อย่างนั้นหรือ"

"จริงขอรับ ท่านราชครูเป็นคนประเสริฐ ผังไท่เฟยก็เป็นสตรีที่ดีเลิศ 

สกุลผงัต้องสัง่สมบญุมาไม่รูก่ี้ชาติจงึได้ให้ก�าเนิดบคุคลทีม่คีวามสามารถ

และสูงส่งด้วยคุณธรรมเช่นนี้ ใครจะคาดคิด กลับมีตัวเกินที่ไร้ประโยชน์

เช่นผัง..."

ขันทีเฒ่าพลันหยุดชะงัก รีบตบปากตัวเองเบาๆ ทีหนึ่ง

"ข้าน้อยปากเสียแล้ว"

กงชินอ๋องมิได้กล่าวกระไรอีก

ขนัทเีฒ่าลอบช�าเลอืงมองสหีน้าอกีฝ่าย เห็นกงชนิอ๋องทอดสายตา

มองออกไปข้างนอก และสถานที่นั้นก็คือห้องเข้าเวรนั่นเอง แสงตะเกียง

ในห้องมิทราบดับไปต้ังแต่เมื่อไร น่ำแปลกนัก มิทรำบว่ำท่ีนั่นมีอะไร 

น่ำมองกันนักเชียว

ขนัทเีฒ่ารูส้กึว่าพ้ืนรถออกจะเปียกชืน้ นีเ่ป็นฝีมอืของผังเหอท�าเปียก 

เอาไว้ ดูสิ น�้ากองเล็กๆ เหล่านี้ล้วนไหลมาจากเท้าท้ังสองที่ขาวผ่อง 

ดุจหยกคู่น้ัน เขาอยู่มาจนป่านนี้ก็เพ่ิงเคยเห็นข้อเท้าที่งดงามกลมกลึง 

ถึงเพียงนั้น ท่านราชครูเคยบอกอะไรแก่เขาหรือเปล่าหนอ

ทนัใดน้ันเขาก็ตวัเย็นวาบ นึกถึงสายตาแปลกๆ ท่ีมองมาเมือ่สกัครู่

ของท่านอ๋อง แล้วสญัชาตญาณของตนเองก็กระซบิเตอืนว่าอย่าคดิอะไร

ต่อไปอีก

เพราะหากเขาคิดออก เกรงว่าเท่ากับรนหาที่ตายดีๆ นั่นเอง
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(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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