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โลกหล้ามีวายุ จึงประสบพบพาน

'ต�าราลักษณาการ ภาคท้าย พบพาน'
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บทที่ 1

เป็นตาย

เดิมทีจิงเลี่ยผู้น้ีไม่เคยมีอยู่บนโลก

หากสนธยาวันนั้นจิงเจ้าพยัคฆ์วชิระค�ารนไม่คิดจะหาสตรี

จิงเจ้านั่งเปลือยเปล่าทั่วร่างอยู่บนหาดหินที่หันหาอาทิตย์อัสดง 

เสยีงเกลยีวคลืน่ทีค่่อยๆ สงูข้ึนโอบล้อมรอบตัว มนัหลบัตาเงยหน้าขึน้ฟ้า  

เผยสีหน้าพึงพอใจและอ่อนเพลียออกมา

มันค ่อยๆ สอดอันหยาบหนาทั้ งสองข ้างเข ้าในกางเกง  

ผูกเชือกมัดเอว ลมหายใจรุนแรงแต่เดิม ขณะน้ียังมิได้กลับสู่ปกติ

ทั้งหมด แผ่นอกอันแข็งแรงจนเหมือนหินผาชายฝั่งทะเลของจิงเจ้า 

ขยับขึ้นลงต่อเน่ือง รอยสักรูปพยัคฆ์บนหน้าอกขวา มองผ่านๆ  

คล้ายกับมีชีวิตขึ้นมาและก�าลังค�ารามเสียงแผ่วเบา

บนก้อนหินยักษ์ที่ราบเรียบราวกับเตียง ด้านข้างมันมีหญิง 

ชาวประมงคนหนึง่ฟุบหมอบอยู่บนชดุคลมุท่ีแผ่ออก เรอืนร่างท่ีดแูขง็แรง 

และทรวดทรงโค้งเว้างดงามของนางเปิดเผยภายใต้อาทิตย์เหลืองทอง 

ท่ีสาดส่อง เม็ดเหงื่อขนาดใหญ่แต่ละเม็ดเปล่งประกายระยิบระยับ 
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บนแผ่นหลังกับสะโพก สองขาของนางห้อยอยู่ข้างก้อนหินใหญ่ เพราะ

ผ่านการร่วมรักอันร้อนแรงจึงยังคงสั่นอยู่ ผมยุ่งที่เปียกซึมไปด้วยเหงื่อ

ปกปิดใบหน้าของนางกว่าครึง่ เผยออกมาเพียงรมิฝีปากทีห่ายใจเข้าออก 

อย่างสั้นกระชั้นด้วยความกระหาย

จิงเจ้ามิได้มองดูนางสักแวบเดียว ช่วงเวลาเช่นนี้มันคิดเพียง

อยากดื่มสุรา หลังปรับเปลี่ยนลมหายใจมันก็หาถุงสัมภาระท่ีวางอยู่

ด้านข้าง หยิบขวดสุราออกมาและถือโอกาสหยิบเหรียญส�าริดพวงหนึ่ง 

นับจนได้ย่ีสิบเหรียญก็วางไว้บนหิน

สรุารสเผด็ร้อนไหลเข้าสูล่�าคอ ทิง้กลิน่หอมหวานเล็กน้อยไว้บนล้ิน

สุราท้องถ่ินน้ีไม่เลวจริงๆ จิงเจ้าคิดในใจ

มันชอบสุราและนารีต้ังแต่เยาว์วัย แต่มันรู ้ดีว่าหากจะตั้งใจ 

ฝึกวิทยายุทธ์สองสิ่งนี้ล้วนต้องหยุดไว้ แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เฉวียนโจว

ซึ่งเป็นบ้านเกิด มันจึงคิดว่าปล่อยตัวสักหน่อยคงดีกว่าและด่ืม 

อีกหน่ึงอึก

หญิงชาวประมงลุกขึ้นมาโดยห่มชุดคลุมเก่าๆ ของจิงเจ้าตัวนั้น

เอาไว้และสยายผมยุ่งออก ความจริงใบหน้านั้นหาได้สวยงามไม่ 

เน่ืองจากท�างานท่ามกลางแดดแรงกับลมทะเลเป็นเวลานานผิวหนัง 

จึงท้ังหยาบและด�าคล�้า รอยตีนกาปรากฏมานานแล้ว แต่เพราะ 

ใช้ชีวิตยามปกติอย่างล�าบาก ร่างกายของนางจึงถูกฝึกฝนจนแข็งแรง

ย่ิงนัก อีกทั้งส่วนโค้งเว้าก็เด่นชัด รูปร่างเยาว์วัยและแข็งแรงเช่นน้ี 

แผ่ความดึงดูดไม่ธรรมดา

นางเข้าไปหยิบเงินส�าริดบนก้อนหินขึ้นมานับค�านวณอย่าง

ละเอียดสองครั้งแล้วจึงไปสวมเสื้อผ้าท่ีถอดออกกลับคืน ใส่เงินลงใน

ถุงผ้าปักลายดอกไม้อย่างระมัดระวัง
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ยามน้ีจิงเจ้าดื่มสุราหมดขวดแล้ว มันคิดในใจว่าไม่ควรเสียเวลา

จึงปิดฝาขวดและเช็ดปาก

หญิงชาวประมงจ้องมองร่างท่อนบนท่ียังคงเปลอืยเปล่าของจงิเจ้า  

กล้ามเนื้อที่นูนขึ้นมาแต่ละมัดนั้นท�าให้นางหวนนึกถึงช่วงเวลาเมื่อครู่ 

นางใช้ชีวิตอยู่ริมทะเลต้ังแต่เด็ก คุ้นตากับเรือนร่างบุรุษอันแข็งแกร่ง

นานแล้ว แต่เรอืนร่างตรงหน้าต่างจากเรอืนร่างของบรุษุทีพ่ายเรอืตกปลา 

เหล่านัน้อย่างมาก เส้นลายและสดัส่วนของกล้ามเนือ้นีส้ะสมความยืดหยุ่น 

ไว้ภายใน เป็นกล้ามเน้ือที่หาได้เกิดจากการท�างานท่ัวไป แต่ฝึกฝน 

ให้ได้มาเพ่ือเป้าหมายพิเศษบางอย่าง...

'เจ ้ามาท�าอะไรที่เลี่ยอว่ี' หญิงชาวประมงอดมิได้ที่จะถาม  

'อย่าบอกนะว่ามาเท่ียว ที่น่ีไม่มีอะไรทั้งสิ้น'

จิงเจ้ามิได้ตอบค�า มันเพียงจ้องดวงตาของนาง จากสายตา

อันตรายน้ีหญิงชาวประมงพลันรู ้ว ่าตนเองถามเรื่องที่ไม่ควรถาม  

นางจึงยักไหล่ก้มหน้าสวมเสื้อผ้าสืบต่อ พยายามท�าตัวเป็นธรรมชาติ

อย่างย่ิง สายตาประหน่ึงพยัคฆ์จบัจ้องของจงิเจ้าเน่ินนานจงึละจากนาง 

ขณะมันเก็บขวดสุรากลับคืนถุงสัมภาระ ขวดกระเบื้องเคลือบน้ัน 

ชนกับวัตถุโลหะหนักอึ้งชิ้นหน่ึงภายใน แม้หญิงชาวประมงรู้แก่ใจว่า 

มีความผิดปกติ แต่ยังแสร้งท�าเป็นไม่ได้ยิน

นางไม่มีวันรู้ว่าแขกแปลกพิลึกและน่ากลัวอยู่บ้างผู้นี้คือบุคคล

มีชื่อเสียงเช่นไรท่ีอีกฟากหนึ่งของช่องแคบสมุทร และยังด�ารงต�าแหน่ง

เจ้าส�านักหู่จุนแห่งหนานไห่หนึ่งในสี่ส�านักใหญ่ของยุทธภพเฉวียนโจว

ด้วยอายุสามสิบต้นๆ

จิงเจ้ามาครั้งนี้ย่อมมิใช่เพ่ือเท่ียวเล่น...มันกล่าวกับอาจารย์และ

สหายร่วมส�านักเช่นนี้

Page ������������������ 21.indd   11 15/1/2562 BE   16:43



12 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 21

มันมาเพ่ือเสาะหาคนผู้หนึ่งและสังหาร

คนผู้น้ันนับว่าเป็นอาของจิงเจ้า มันหนีไปหลังเป็นชู้กับพ่ีสะใภ้

และสังหารพ่ีชายในหมู่บ้านเมื่อหลายปีก่อน เรื่องนี้คือความอัปยศ 

ที่ไม่เคยมีผู ้ใดในตระกูลจิงยอมกล่าวถึง และเมื่อห้าวันก่อนจิงเจ้า 

ได้ยินว่ามีคนเห็นศัตรูคู่แค้นผู้นี้หลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านประมงเล็กๆ 

แถบเลี่ยอว่ี มันจึงพกดาบโดยสารเรือมาโดยไม่แม้แต่จะคิด

มันหาหมู่บ้านแห่งนั้นจนพบ และหาคนท่ีผู้แจ้งข่าวบอกจนเจอ 

แต่คนผู้น้ีหาใช่ศัตรูท่ีจิงเจ้าตามหาไม่ เป็นเพียงชาวก่วงตงท่ีรูปร่าง

ลักษณะและอายุใกล้เคียงกับอาของมันเท่าน้ัน

ความรู้สึกว่างเปล่าเมื่อพลาดโอกาสแก้แค้นกอปรกับจิตสังหาร 

ที่สั่งสมหลายวันแต่มิอาจระบายกระตุ้นให้จิงเจ้ากระหายใคร่หาสตรี 

ในท่ีสุดก็น�านางมาที่หาดหินชายฝั่งตะวันตกที่ไม่มีอะไรเลยผืนน้ี

หญิงชาวประมงสวมเสื้อผ้าเสร็จก็คืนชุดคลุมนั้นให้จิงเจ้า นาง

มองดูอาทิตย์ลับขอบฟ้าพลางกล่าว 'เรารีบกลับกันเถอะ ฟ้ามืดแล้ว  

น�้าก็เริ่มขึ้นแล้ว...'

จิงเจ้าที่ยังคงถือชุดคลุมโบกมือขัดจังหวะนางและใช้นิ้วมือกด 

ริมฝีปากตนเองเป็นนัยให้นางห้ามส่งเสียง

จิงเจ้าสดับฟังในเสียงเกลียวคลื่นอย่างตั้งใจครู่หนึ่งก่อนสืบเท้า

เดินไปยังด้านในของหาดหิน ฝีเท้าของมันช้าย่ิงนัก เหมือนก�าลัง 

จ้องจับสิ่งของท่ีละเอียดอ่อนบางอย่างในอากาศ

หญิงชาวประมงติดตามไปอย่างประหลาดใจ ในใจเต็มไปด้วย

ค�าถาม แต่ก็มิกล้าเอ่ยปาก หลังเดินไปได้หลายสิบก้าว แม้กระทั่ง 

นางเองก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาดอันแผ่วเบาน้ันในเสียงคลื่น

ยามนี้จิงเจ้าจ�้าอ้าวไปก่อนแล้ว มันกระโดดพลางว่ิงบนหินผา 
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แน่ใจว่าตนเองได้ยินอะไรบางอย่าง

เมื่อหญิงชาวประมงเร่งตามไปก็มองเห็นจิงเจ้ายืนอยู่เบื้องหน้า

ถ�้าหินเล็กๆ ท่ีแอบซ่อนอยู่ ในมือถือทารกที่ใช้ผ้าห่อหุ้มเอาไว้ นาง 

ปรี่เข้าไปมองดูอย่างประหลาดใจ เป็นทารกแรกก�าเนิดคนหน่ึงก�าลัง

เปล่งเสียงร้องไห้ ใบหน้าที่มีขนอ่อนเส้นเล็กๆ ข้ึนอยู่ย่นเป็นก้อน  

ดวงตายังมิได้ลืมขึ้นทั้งหมด

หญิงชาวประมงเจ็บแปลบวูบหน่ึงในใจ นางมิอาจจินตนาการ 

ได้อย่างแท้จริงว่าเป็นผู้ใดทอดท้ิงเด็กที่ออกจากร่างมารดาได้ไม่ถึง 

ครึ่งวันไว้บนหาดหินไร้ผู้คนเช่นนี้

'เป็นผู้ชาย' จิงเจ้ากล่าว ใช้ปลายน้ิวลูบไล้ใบหน้าท่ีย่นจนเหมือน

คนชราของทารกเบาๆ มันย่อมมิได้กอดเด็กเป็นครั้งแรก...จิงเยว่ีย 

บุตรชายปีน้ีอายุแปดปีแล้ว

ความรู้สึกประหลาดผุดข้ึนในใจจิงเจ้าเหมือนกระแสน�้า

ข้ามาฆ่าคนท่ีเลี่ยอว่ี ผลสุดท้ายกลับเก็บชีวิตหน่ึงได้

'เคราะห์ดีท่านได้ยินมันร้อง...' หญิงชาวประมงกล่าว น�้าตา 

ทีค่ลอเบ้าไหลลงมา 'หากช้าไปอีกสักหนึ่งชั่วยาม มันคงจมน�้าตายแล้ว'

จงิเจ้าฟังแล้วพยักหน้าซ�า้ยังพินจิมองทารกท่ีร้องไห้โฮ มนัตดัสนิใจ 

ได้ทันทีว่าจะน�าเด็กคนน้ีกลับเฉวียนโจว

มันปลอบขวัญทารกอย่างอ่อนโยน กระทั่งทารกร้องจนเหนื่อย 

จึงหลับไป จิงเจ้ากอดมันไว้พลางเดินไปตามหาดหิน ดวงตาทอดมอง

ทะเลซัดสาดที่มืดมิดเข้าไปทุกที โลหิตของมันก�าลังพลุ่งพล่าน

ความหวังกับความฝันในชีวิต ไม่เคยรู้ว่าเมื่อไรจะพลันสิ้นสุด  

อาจถึงขั้นแทบจะไม่มีแม้โอกาสก้าวเดินเหมือนเช่นเด็กคนน้ี

แต่เด็กคนน้ีมิได้ตายไป อีกท้ังผู้ท่ีเก็บมันได้มิใช่ชาวประมงหรือ
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คนแจวเรือทั่วไป

กลับเป็นนักสู้ที่มาไกลเช่นข้า

จิงเจ้าหาได้เชื่อในโชคชะตาไม่ ขณะนี้มันยังคงเลือกโยนทารก 

ลงในทะเลได้ หรือโยนให้สตรีนางนั้นท่ีอยู ่ด้านหลังแล้วหนีไปโดย 

ไม่แยแสก็ได้...ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมัน

มันจ้องมองใบหน้าของทารกอีกครั้ง จิงเจ้าไม่รู ้ว ่าภายหน้า 

จะมีอะไรรอเด็กคนนี้อยู่ และไม่รู ้ว่าในร่างเล็กๆ นี้มีพรสวรรค์เรียน 

วิชายุทธ์แอบแฝงหรือไม่ ยังมีเรื่องท่ีวันน้ีไม่รู้อีกมากมาย

ไม่มีสักเรื่องท่ีถูกลิขิตไว้

ท่ีเรียกว่า 'โชคชะตา' เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ย้อนกลับไปเห็นหลัง 

กลายเป็นเรื่องจริง จิงเจ้าเชื่อเช่นน้ี

ตอนน้ีมันจึงจะขีดเขียนโชคชะตาของทารกก�าพร้าผู้นี้

น�าเด็กกลับส�านักหู่จุนหนานไห่

จิงเจ้าและหญิงชาวประมงเดินไปทางทิศใต้ตามหาดหิน ค่อยๆ 

ไกลจากบริเวณนั้นมากขึ้น พวกมันไม่รู้ว่าขณะเดียวกันทางทิศเหนือ

ของชายหาดผืนนี้มีชีวิตของสตรีนางหนึ่งก�าลังเดินไปสู่จุดจบ

หลายชั่วยามก่อน สตรีนางนี้ลอบให้ก�าเนิดเด็กท่ีจะมีนามว่า

จิงเลี่ยในภายหลัง และยามน้ีนางก�าลังจะตายในมือสามีของตนเอง

สตรีนางนี้คือหญิงสาวชาวประมงคนหน่ึง เดิมทีนางมีเรี่ยวแรง 

ไม่น้อย แต่ขณะนี้นางมิอาจต่อต้านสามีท่ีตกอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง 

ได้อย่างสิ้นเชิง เล็บของนางข่วนแขนและใบหน้าของมันเป็นรอยเลือด

หลายขีด แต่หยุดย้ังมันที่ก�าลังบีบล�าคอนางและกดศีรษะลงในทะเล

สืบต่อมิได้

บุรุษผู้น้ันยังคงกระท�าต่อนาง ดวงตาท่ีเบิกถลนถลึงมองใบหน้า
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ของภรรยาท่ีทรมานอยู่ในน�้า ปากมันท่องพึมพ�าไม่ขาด

'มารหัวขน...มารหัวขน...ซ่อนอยู่ท่ีใด...ซ่อนอยู่ที่ใด...'

สุดท้ายปากและจมูกของสตรีท่ีอยู่ใต้น�้าทะเลก็มิได้พ่นฟอง

อากาศออกมาอีก สองมือนางห้อยจมอยู่ในน�้า ทรวงอกหยุดขยับแล้ว

หลังเห็นว่าภรรยาสิ้นลม บุรุษผู้นั้นจึงได้สติกลับมาจากความ 

บ้าคลั่ง สิ่งท่ีแทนที่ความโกรธเกรี้ยวคือความเสียใจกับความหวาดกลัว 

เดิมทีมันเพียงจะเค้นถามว่าทารกที่หาใช่เลือดเน้ือเชื้อไขของมันผู้นั้น

อยู่ที่ใด

เมื่อครู่น่ันไม่ใช่ข้า...ไม่ใช่ข้า...

บุรุษผู้นั้นโอบภรรยาขึ้นมาจากน�้า ลูบไล้ใบหน้าท่ีเร่ิมเย็นเฉียบ 

ของนาง

ไม่ถึงครู ่หน่ึง มันก็วางภรรยาลงในน�้า และผลักไปในส่วนลึก 

ของทะเลพลางเดินตามไป ประจันหน้าหาอาทิตย์อัสดงเข้าสู ่คลื่น 

ทีละก้าว กระท่ังตนเองกับภรรยาล้วนถูกกระแสน�้ากลืนกิน

สามสิบเอ็ดปีให้หลัง ในจวนของแม่ทัพตรวจการทหารห้ากองทัพ

แห่งหนานจิงอันงดงามย่ิงใหญ่ ต่อหน้าผู้มีอ�านาจสูงสุดของแคว้นผู้น้ี 

จิงเลี่ยจวนจะสิ้นใจ

นับต้ังแต่เกิดมา โอกาสกับโชคชะตาทั้งหมดที่จิงเล่ียประสบ 

ความพยายามและความศรัทธาท้ังหมดที่ทุ ่มเท สุดท้ายกลับน�ามัน 

มาสู่จุดจบท่ีไร้ซึ่งความหมายเช่นนี้

แต่มันยังไม่ทันรู ้ว่าเดิมทีตนเองอาจได ้ตัดสินแพ ้ชนะกับ 

เหยาเหลียนโจวอริเก่าอย่างที่ใฝ่ฝันได้ที่พระราชวังต้องห้ามเพ่ือบรรลุ

ปณิธานชั่วชีวิต
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ในขณะท่ีเยียนเหิงหลั่งน�้าตาสวมกอดด้านหลังของจิงเลี่ยที่ถูก

เกาทัณฑ์สามดอกเอาไว้ องครักษ์เสื้อแพรอีกแถวหน่ึงก็สับเปลี่ยน 

ขึ้นมาแล้ว ในมือถือหน้าไม้ที่พาดสายไว้เล็งไปยังจิงเลี่ยกับเยียนเหิง

แต่ก ่อนท่ีพวกมันจะยิงนั้นเอง องครักษ์เส้ือแพรสิบคนนั้น 

ต่างตกใจจนคลายปลายน้ิวบนไกออก ชูหน้าไม้ขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็ว 

เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ท�าร้ายคนผู้น้ี

เจียงปินเดิมจะสั่งการองครักษ์เสื้อแพรยิงหน้าไม้แถวท่ีสองอีก

ทันที แต่ยังไม่ทันเค้นสุ ้มเสียงออกมา เงาร่างน้ันก็กระโดดมาอยู่ 

เบื้องหน้ามันแล้ว

จักรพรรดิเจิ้งเต๋อจูโฮ่วจ้าวทรงเปล่งเสียงตะโกนด้วยความพิโรธ 

อาศัยท่ากระโดดง้างแขนต่อยด้วยกระบวนท่ามวยยาวอู่ตังท่ีเรียน 

จากซือซิงเฮ่ารองเจ้าส�านักอู่ตังในปีนั้น พระหัตถ์ที่ขอเพียงแกว่งเบาๆ 

ก็ชีข้าดความเป็นตายของคนนับหมืน่ได้ในยามปกติ ขณะน้ีก�าเป็นหมดั

อันแข็งแกร่งโจมตีบนปรางแก้มเจียงปินอย่างแรง

องครักษ์ ขันที สนมชายา กับนักดนตรีและนักแสดงทั้งหมด 

ในต�าหนักล้วนตื่นตะลึงไร้เทียบเทียม น่ีคือฉากที่พวกมันไม่เคยเห็น  

แม้จักรพรรดิจะทรงชื่นชมการต่อสู้และกระท�าการตามพระทัย แต ่

ไม่เคยลงไม้ลงมือขุนนางคนใดด้วยพระหัตถ์มาก่อน

เจียงปินท่ีรูปร่างก�าย�าคือทหารกล้าท่ีหาได้ยากในบรรดาแม่ทัพ

ชายแดน ยามยืนอยู่เบื้องหน้าจูโฮ่วจ้าว ความแตกต่างของรูปร่างน้ัน

ดั่งเสือเผชิญหน้าลิงค่าง แต่หมัดแห่งความเดือดดาลของจักรพรรดิ

ปล่อยออกกะทันหัน ซ�้ายังใช้วิธีปล่อยพลังของส�านักอู่ตัง เจียงปิน 

ถูกต่อยจนท้ังร่างหมุนครึ่งรอบ ฝ่าเท้าซวนเซ ไม่ง่ายนักกว่าจะยืนนิ่งได้

จักรพรรดิหาได้สนพระทัยเจียงปินท่ีตกตะลึงไม่ พระองค์ทรง 

Page ������������������ 21.indd   16 15/1/2562 BE   16:43



Jozev 17

หันกายเดินไปเบื้องหน้าจิงเลี่ยและเยียนเหิง ครั้นทอดพระเนตรเห็น

โลหิตสดของจิงเลี่ยที่พุ่งออกจากบริเวณที่ถูกเกาทัณฑ์พระเนตรก็ถลึง

กว้างจนเหมือนจะฉีกออก ย่ืนพระหัตถ์กดปากแผลตรงข้างท้องของ

จิงเลี่ยเอาไว้ โลหิตร้อนย้อมฝ่าพระหัตถ์กับแขนพระภูษาของพระองค์

เป็นสีแดงในทันที

"ห้ามตาย!" จูโฮ่วจ้าวตะโกน "ข้าไม่อนุญาตให้เจ้าตาย!"

จิงเลี่ยหลับตา มิได้ตอบสนองใดๆ

"มานี่ท้ังหมด! พวกเจ้ามาช่วยห้ามเลือดทั้งหมด!" ฝ่าพระหัตถ ์

ของจักรพรรดิยังคงกดบนข้างท้องเอาไว้ หันพระพักตร์ตะโกน "เรียก

หมอหลวงมา! เร็วเข้า!"

มีขันทีหลายคนว่ิงไปเรียกหมอหลวงทันที นางสนมจ�านวนมาก 

ว่ิงเข้ามาพร้อมกัน ในน้ันหม่าต๋ีว่องไวที่สุด นางฉีกกระโปรงทอสีเขียว

บนร่างออกเป็นผืนใหญ่ กดบริเวณแผลท่ีหัวใจของจิงเลี่ยก่อนเป็น 

คนแรก

สาวงามคนอืน่เรยีนรูจ้ากนาง ต่างฉีกแขนเส้ือยาวหรือชายกระโปรง 

ของอาภรณ์หรูหรางดงามออก ผ้าไหมสีสดแต่ละผืนล้วนอุดอยู่บริเวณ

แผลเกาทัณฑ์ท่ีหน้าอก ท้อง และต้นขาของจิงเล่ีย ผ้าเหล่าน้ัน 

ล้วนกลายเป็นสีแดงเข้มอย่างรวดเร็ว

ยามน้ีเยียนเหิงคืนสู ่ความเยือกเย็น น้ิวมือของมันส่ันไหวย่ืน 

ไปยังจมูกของพ่ีจิง

มันหลับตา ใช้ลมปราณท่ีฝึกหนักมาทั้งชีวิตปรับเปลี่ยนและ 

ผ่อนคลายลมหายใจ รับรู้ผ่านผิวหนังปลายน้ิวด้วยสมาธิทั้งหมด

จูโฮ่วจ้าวเคร่งเครียดสุดขีด จ้องเขม็งไปยังใบหน้าของเยียนเหิง

เยียนเหิงรับรู้ได้ว่าบนนิ้วมือมีลมหายใจรวยรินก�าลังไหลเวียน
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ไปมา มันลืมตาขึ้นในฉับพลัน

จากสีหน้านี้ของเยียนเหิง จูโฮ่วจ้าวรู้ว่าเป็นเรื่องอันใด

จิงเลี่ยยังคงมีลมหายใจ

แต่ทว่าลมหายใจน้ันแผ่วเบาอย่างย่ิง เยียนเหิงขมวดหัวคิ้วแน่น

ตั้งใจตรวจสอบลมหายใจของจิงเลี่ยสืบต่อ

ทุกครั้งที่มีอากาศผ่านนิ้วมือล้วนท�าให้เยียนเหิงสบายใจเล็กน้อย 

แต่ทุกคร้ังท่ีลมหายใจหยุดชะงักก็ท�าให้มันกังวลว่ายังมีลมหายใจ 

เฮือกต่อไปหรือไม่

ชีวิตของจิงเลี่ยขณะน้ีราวกับแขวนอยู่บนเส้นด้าย

"พวกเจ้าท้ังหมดระวัง! อย่าแตะถูกก้านเกาทัณฑ์!" หม่าตี ๋

เตือนน้องสาวแต่ละคนไม่ให้พวกนางแตะถูกเกาทัณฑ์ที่เสียบอยู่ใน 

เน้ือหนังของจิงเลี่ยขณะช่วยมันห้ามเลือดเพ่ือมิให้ปากแผลขยาย  

หม่าตี๋เดิมเป็นบุตรีตระกูลนักสู ้ ย่อมมีความรู ้เรื่องการรักษาแผล 

ค่อนข้างมากกว่าสาวงามคนอ่ืนๆ

ฝ่ามอืเรยีวเลก็บอบบางแต่ละข้างของพวกนางถือผ้าไหมสวยหรทูีส่ดุ 

อุดบนปากแผลของจิงเลี่ย ฝืนหยุดย้ังโลหิตสดมิให้หลั่งไหล มีสาวงาม

ที่กลัวเลือดจ�านวนหน่ึงยืนอยู่วงนอกคอยฉีกผ้าไหมเข้าไปเพ่ิม

จูโฮ่วจ้าวประทับยืนอยู่ในหมู่สตรีท่ีทรงโปรดปรานกลุ่มนี้ แต ่

หาได้มองดูพวกนางสักแวบไม่ พระองค์ทรงจับจ้องเพียงใบหน้าของ

จิงเลี่ยอย่างห่วงใย

ขณะนี้หัวใจของเยียนเหิงสงบลงแล้ว และมองเห็นจักรพรรดิองค์

ปัจจุบันอยู่ใกล้เพียงเอ้ือม เยียนเหิงยามน้ีแม้ไม่มีอาวุธสักชิ้น แต่ด้วย

พลังยุทธ์ของมันท่ีเป็นจอมกระบี่แห่งยุค นิ้วมือก็ไม่ต่างกับอาวุธร้าย  

จะสังหารจูโฮ่วจ้าวน้ันใช้เวลาเพียงชั่วพริบตา
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เจยีงปินเองก็รูว่้าขณะนีจ้กัรพรรดอิยู่ในต�าแหน่งท่ีอันตรายเพียงไร  

มันไม่สนใจปรางแก้มท่ีปูดบวม น�าองครักษ์เสื้อแพรท่ีถือหน้าไม้ 

เร่งเข้าไป หน้าไม้หลายคันเล็งศีรษะและหน้าอกของเยียนเหิงระยะ

ประชิดด้วยต�าแหน่งที่ไม่ประทุษร้ายจักรพรรดิ น้ิวมือขององครักษ ์

แต่ละคนคล้องไกเอาไว้แล้ว

เยียนเหิงมองเห็นแต่ไม่สนใจหน้าไม้ท่ีเล็งตนเองเหล่าน้ี เพียง

รักษาท่วงท่าตรวจสอบลมหายใจจิงเล่ียสืบต่อ ดวงตาไม่ห่างจาก 

จูโฮ่วจ้าวแม้แต่น้อย

หากพ่ีจิงสิ้นใจ มันก็ต้องตาย

ไอสังหารเสมือนสัตว์ร้ายของเยียนเหิง ไม่ว่าผู้ใดในต�าหนัก 

ก็รับรู้ได้ เจียงปินและเหล่าองครักษ์เสื้อแพรล้วนผุดเหงื่อเย็นทั่วร่าง  

ทว่าพวกมันมิกล้าเป็นฝ่ายสยบศัตรูก่อน เมื่อครู่พวกมันได้เห็นยอดวิชา

เหนือมนุษย์ที่สกัดลูกเกาทัณฑ์ออกไปของจิงเลี่ยกับตา นักสู้ที่เดินทาง

ร่วมกับจิงเลี่ยผู ้นี้แม้อายุน้อย แต่ก็ยากรับประกันว่าจะไม่มีฝีมือ 

ใกล้เคียงกัน พวกเจียงปินมิอาจมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะสามารถปล่อย 

ลูกเกาทัณฑ์ก่อนเข้าปกป้องฝ่าบาทมิให้ได้รับบาดเจ็บแม้เส้นเกศาได้

ในจวนแม่ทัพตรวจการทหารห้ากองทพัเกิดสถานการณ์ประหลาด 

เช่นน้ี สิ่งที่ผูกมัดความปลอดภัยของคนท้ังหมดไว้มีเพียงลมหายใจ 

แผ่วเบาแต่ละหอบน้ันท่ีลอดออกมาจากจมูกของจิงเลี่ย

"อย่า...อย่าฆ่ามัน..."

สุ้มเสียงคร�่าครวญเสมือนสัตว์ตัวเล็กเสียงหน่ึงดังข้ึนด้านหลัง 

กลุ่มคน

จโูฮ่วจ้าวและเยียนเหงิหนัสายตาไปพร้อมกัน หัวใจของคนทัง้สอง

พลันเต้นเร็วขึ้น
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น�้าตาของซ่งหลีหลอมละลายแป้งชาด นางคุกเข่าอยู่บนพ้ืน 

ใบหน้าเงยข้ึนเล็กน้อย ในมือถือลูกเกาทัณฑ์ที่ถูกจิงเลี่ยปัดตกเมื่อครู่ 

จ่อปลายเกาทัณฑ์อันแหลมคมไว้บนเส้นเลือดใหญ่ข้างคอตนเอง

"อย่าฆ่าเสี่ยวลิ่ว...ฝ่าบาท ขอร้องท่าน..."

หม่าตี๋หันหน้ามา นางมองเห็นลักษณะนี้ของซ่งหลีก็ตื่นตะลึง

อย่างย่ิง ใครคือเสี่ยวลิ่ว หม่าต๋ีมองเยียนเหิงที่อายุไล่เลี่ยกับซ่งหลี  

ซ�า้ยังนึกได้ว่าซ่งหลเีคยเปิดเผยต่อนางว่าตนเองมาจากส�านกักระบีช่งิเฉงิ 

แห่งซื่อชวน จึงเดาได้คร่าวๆ ถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งสอง อีกท้ัง

เข้าใจว่าเมือ่ครูไ่ฉนเยยีนเหงิจงึกระท�าพฤตกิารณ์อกุอาจเจตนาล่วงเกิน

จักรพรรดิออกมา

"น้องสาว อย่า..." หม่าต๋ีย่ืนมือท่ีย้อมเต็มไปด้วยโลหิตสดไปยัง 

ซ่งหลีหมายหยุดย้ังนาง ทว่าซ่งหลีมิได้มองดูหม่าตี๋เลย นางมองเพียง

เยียนเหิง

เยียนเหิงกับซ่งหลสีบประสานสายตา แลกเปลีย่นความรูสึ้กเร่าร้อน 

รุนแรง

ขณะที่พบกันอีกครั้งเมื่อครู ่ เดิมทีซ่งหลีละอายจนอยากตาย 

เสียตรงนั้น ถูกเยียนเหิงมองเห็นตนเองตกต�่า กลายเป็นสตรีที่ถูก

จักรพรรดิครอบครองอยู่ในสถานท่ีเช่นนี้ ซ่งหลีรู้สึกเพียงความบริสุทธ์ิ

ที่มีอยู่ในใจถูกบดขย้ี ซ่งหลีในอดีตผู้นั้นในท่ีสุดก็ดับสิ้นไป

หากชาตินีม้ไิด้พบกันอีก อย่างน้อยเสีย่วหลผีูน้ั้นก็ยังมชีวิีตอยู่ในใจ 

เสี่ยวลิ่ว...

ทว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน้ีซ่งหลีมิได้คิดถึงเรื่องของตนเองเลย  

เรื่องเหล่าน้ันล้วนไม่ส�าคัญอีกแล้ว ขณะน้ีนางรู้เพียง มิอาจให้เสี่ยวลิ่ว

ตายเพราะข้าเป็นอันขาด มิอาจ
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เยียนเหงิมองออกว่าความมุง่มัน่ท่ีจะฆ่าตวัตายของซ่งหลใีนขณะนี ้

แน่วแน่อย่างยิ่ง ที่ผ่านมามันไม่เคยเห็นนางเผยความมุ่งมั่นเช่นนี้  

หลายปีที่ผ่านมานางเผชิญความเจ็บปวดอะไรกันแน่จึงหล่อหลอม

กลายเป็นเช่นวันนี้ เยียนเหิงอดมิได้ที่จะคิด มันรู้สึกถึงความเจ็บปวด

เสมือนเหล็กหมาดท่ิมแทงหัวใจ

หากมิใช่ข้าทิ้งนางไปในตอนแรก...

มันคิดว่าตนเองลืมไปแล้ว ความรู ้สึกขณะโอบกอดซ่งหลีที่ 

วัดไท่อนัตอนอายุสบิเจด็ปีในวันนัน้ผดุขึน้ในใจอย่างชดัเจนไร้เทียบเทียม  

ร่างอรชรอ่อนนุ่มนัน้เหมอืนเพิง่ออกจากอ้อมแขนมนัได้ไม่นานเท่าใดนัก

ข้าติดค้างนางเพ่ือเดินบนเส้นทางของตัวเอง

ข้าติดค้างนางท้ังชีวิต

มนัยังนกึถงึจงิเลีย่ทีบ่าดเจบ็หนกัอยู่ในอ้อมกอดมนัตอนนี ้จงิเลีย่

ที่ยืดอกพุ่งเข้ามาเพ่ือปกป้องมัน

พวกมันสองคนล้วนปกป้องชีวิตของข้าเอาไว้โดยไม่สนใจสิ่งใด

มองเห็นซ่งหลีผู ้น่าสงสาร ในอ้อมกอดมันยังมีจิงเลี่ยท่ีแน่น่ิง  

ไอสังหารในใจเยียนเหิงค่อยๆ ลดน้อยลง

เจียงปินและเหล่าองครักษ์เสื้อแพรรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลง

ของเยียนเหิง แต่พวกมันยังคงมิกล้าผ่อนคลายแม้แต่น้อย

จโูฮ่วจ้าวเองก็รบัรูไ้ด้ว่าจติสงัหารท่ีเยียนเหงิมต่ีอมนัสลายไปแล้ว 

ยามน้ีพระองค์จ้องมองซ่งหลี ถึงแม้ครอบครองสตรีนางน้ีหลายปี  

จูโฮ่วจ้าวกลับไม่เคยเห็นซ่งหลีงามเช่นตอนน้ี ลักษณะท่าทางท่ี 

อาจฆ่าตัวตายได้ทุกเมื่อนี้แผ่ความงดงามอันบริสุทธ์ิผุดผ่องออกมา

แต่จากทิศทางของสายตานาง จูโฮ่วจ้าวกระจ่างย่ิงนักว่าซ่งหล ี

ทีง่ดงามเชน่นีไ้ม่เคยเป็นของพระองค์เลย ในพระทยับงัเกดิความเสยีใจ
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กับความเคียดแค้นริษยา

จกัรพรรดเิจิง้เต๋อไม่เคยทรงระงบัอารมณ์และความปรารถนาของ

พระองค์มาก่อนในชวิีต แต่ขณะน้ีกระท่ังพระองค์เองก็หว่ันไหวต่อซ่งหลี  

พระองค์ทรงกลืนก้อนความเจ็บแปลบนั้นไป เอ่ยพระโอษฐ์ตรัส "ข้า 

รับปากเจ้า"

เจียงปินมิอาจเชื่อหูของตัวเอง แม้จูโฮ่วจ้าวมิใช่ทรราช แต่ก็ 

ไม่เคยพระทัยกว้างถึงข้ันน้ี นี่ไม่สอดคล้องกับนิสัยในหลายปีที่ผ่านมา

ของจักรพรรดิเลย

หรือว่า...คนผู้นี้เริ่มเปลี่ยนไปแล้ว...

นี่ท�าให้เจียงปินสั่นคลอนย่ิงกว่าหมัดของจักรพรรดิเมื่อครู่เสียอีก

ซ่งหลีได้รับค�าสัญญาจากพระโอษฐ์จักรพรรดิก็คลายใจ มือที่ถือ

ลูกเกาทัณฑ์อ่อนยวบลดลงมา หม่าตี๋ว่ิงเข้าไปตรวจสอบปากแผลของ

ซ่งหลีทันที เมื่อแน่ใจว่าคมเกาทัณฑ์เพียงแทงผิวหนังเล็กน้อยก็โล่งอก

จู่ๆ ก็มีคนกลุ่มใหญ่จ�้าอ้าวผ่านมาทางต�าหนัก เป็นเหล่าขันทีท่ี

ออกไปเมือ่ครู ่ภายใต้การเปิดทางของพวกมนั หมอหลวงแห่งราชส�านกั

ท่ีติดตามลงใต้มาสามคนหอบหายใจว่ิง ด้านหลังยังติดตามด้วย 

หมอผู ้ช่วยท่ีถือกล่องยาและเครื่องมือสิบกว่าคน พวกหมอหลวง 

พอมองเห็นฝ่าบาทก็รีบหยุดฝีเท้าแสดงมารยาทจากไกลๆ

"มาให้หมด!" จูโฮ่วจ้าวกระวนกระวายจนพระสุรเสียงแหลมเล็ก 

รีบโบกพระหัตถ์ให้ไม่ต้องแสดงมารยาท "รีบช่วยมัน!"

ยามนี้เหล่าสนมชายาหลบทางให้หมอหลวงเข้าไปส�ารวจดู 

จิงเลี่ย เยียนเหิงมองดูจักรพรรดิ ซ�้ายังมองหมอหลวง ครั้นเห็น 

ผู ้ช่วยและยาที่พวกมันน�ามาก็รู ้ว ่าฝ่ายตรงข้ามจะช่วยชีวิตพ่ีจิงจึง 

วางจิงเลี่ยลงอย่างเบามือ ให้มันนอนอยู่บนพ้ืนกระดาน ส่วนตนเอง 
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ถอยหลังออกไปสามก้าว หน้าไม้ขององครักษ์เส้ือแพรยังคงตามติดเล็ง

เยียนเหิงอยู่

หมอหลวงท้ังหมดไม่รู้ว่าบุรุษแปลกประหลาดท่ีถูกเกาทัณฑ์ผู้น้ี

คือผู้ใด แต่เห็นฝ่าบาทเคร่งเครียดเช่นน้ีก็รู้ว่ามิอาจเฉยชา รีบเข้าไป

ส�ารวจดูและย้ายผ้าไหมย้อมโลหิตที่เหนียวติดบนปากแผลออกไป 

อย่างระมัดระวัง

หลงัตรวจสอบรอบหนึง่ หมอหลวงจงึออกค�าสัง่ไปยังหมอด้านหลงั  

หมอผู้ช่วยหลายคนรีบเปิดกล่องยาออก หยิบผ้าไหมสีขาวม้วนใหญ่ 

มาท�าความสะอาดคราบเลือด หมอผู้ช่วยท่ีเหลือหยิบผงยารักษาแผล

ออกมานานแล้วและใช้สุราเก่าปรุงเป็นยาห้ามเลือดย่ืนให้อาจารย์  

หมอหลวงสองคนทายารอบก้านเกาทัณฑ์ด้วยความช�านาญและ

ระมัดระวัง ขณะเดียวกันก็ส�ารวจดูสภาพแผลเกาทัณฑ์ท้ังสามจุด 

อย่างละเอียด หมอหลวงอีกคนหนึ่งย่ืนมือแตะบนล�าคอจิงเลี่ยเบาๆ  

เพ่ือวัดลมหายใจและชีพจรของมัน

คนทั้งหมดรอบด้านล้วนมองดูพวกหมอเยียวยารักษาจิงเลี่ย 

อย่างร้อนรน ขณะน้ีแม้แต่จักรพรรดิก็อดทนมิกล้าส่งเสียงด้วยกลัวว่า

จะส่งผลต่อการรักษา

ขณะหมอหลวงชราคนหนึ่งทายาที่หน้าอกให้จิงเลี่ย มันพลัน 

หยุดมือลงและเขยิบเข้าไปมองดูอย่างละเอียดอีกหลายแวบ จากน้ัน

ร้องเรียกอนุชนสองคนมาดู คนท้ังสามล้วนเผยสีหน้าประหลาดใจ 

ออกมา อีกท้ังกระซิบกระซาบพูดคุยกัน

"เรื่องอันใด" จูโฮ่วจ้าวอดมิได้ที่จะเอ่ยพระโอษฐ์

หมอหลวงชราผู ้น้ันรีบเข้าไปรับผ้าไหมท่ีผู ้ช ่วยย่ืนมาให้ ท�า 

ความสะอาดสองมือไปพลางก้มศีรษะกล่าวไปพลาง "ทูลฝ่าบาท  
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อาการประหลาดน้ี...กระหม่อมไม่เคยเห็น และไม่เคยอ่านเจอใน 

ต�าราแพทย์..."

"พูดมาตามตรง!" จูโฮ่วจ้าวเร่งเร้าอย่างหมดความอดทน

"เป็น...ผู ้บาด...ผู ้บาดเจ็บท่านน้ีบนร่างถูกเกาทัณฑ์สามดอก  

ดอกหน่ึงในนั้นอยู่ที่หัวใจ ตามหลักท่ัวไปเดิมควรทะลุหัวใจส้ินลม

แล้ว..." หมอหลวงชราตอบด้วยความหวาดหว่ัน "แต่เมื่อครู่กระหม่อม

ตรวจดู พบว่าบริเวณทรวงอกที่ถูกเกาทัณฑ์ของผู้บาดเจ็บกล้ามเนื้อ 

โดยรอบกลับหดเกร็งแข็งกล้าจนเหมือนเหล็กหิน และหัวลูกศรนั้น 

เพียงเสียบเข้าเน้ือหนึ่งชุ่น คล้ายมิได้ท�าร้ายถึงหัวใจ...หากมิใช่ชีพจร

สมบูรณ์ดี ขณะน้ีผู้บาดเจ็บคงไม่อาจหายใจอยู่ได้"

พวกเยียนเหิง จักรพรรดิ และเจียงปินฟังแล้วล้วนประหลาดใจ

อย่างมาก องครักษ์เสื้อแพรที่ถือหน้าไม้เหล่านั้นก็ถลึงมองจิงเลี่ย 

อย่างตะลึงลาน

"เมื่อครู่กระหม่อมได้พูดคุยกับพวกพ้องท้ังสองคนแล้ว ความเห็น

ล้วนตรงกัน" หมอหลวงชรากล่าวสืบต่อ "พวกกระหม่อมคาดเดาว่าน่ี

เป็นเพราะชัว่ขณะทีถู่กเกาทัณฑ์...ร่างของนกัสูท่้านนีเ้กิดการตอบสนอง

ข้ึนเอง กล้ามเน้ือหน้าอกหดเกร็งขึ้นอย่างฉับไวไร้เทียบเทียม หนีบ 

ลูกเกาทัณฑ์ท่ีจะปักเข้าเน้ือเอาไว้แนบแน่น หยุดย้ังมิให้หัวลูกศร 

เจาะเข้าไป!"

ตัวหมอหลวงชราเองก็รู้สึกเหลวไหลขณะกล่าวออกไป เพราะ 

นีขั่ดกบัความรูเ้รือ่งสมรรถภาพร่างกายมนษุย์ตลอดหลายสิบปีทีผ่่านมา 

ของมันอย่างสิ้นเชิง...คนเราจะใช้วิธีเช่นนี้หยุดย้ังลูกเกาทัณฑ์ที่ยิง 

ออกมาได้อย่างไร แต่สิ่งท่ีอยู่ตรงหน้าคือเรื่องจริง และน่ีคือค�าอธิบาย 

ที่สมเหตุสมผลที่สุดเท่าที่มันกับพวกพ้องทั้งสองจะจินตนาการได้
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การคาดเดาของหมอหลวงทั้งสามคือความจริง ในชั่วขณะที่ 

ลูกเกาทัณฑ์ยิงเข้าหน้าอก จิงเลี่ยใช้วิชายืมภาวะจินตนาการว่า 

บริเวณท่ีถูกเกาทัณฑ์แปรเป็นหินผา กล้ามเนื้อเหมือนกลายเป็น 

มือเหล็กข้างหน่ึง 'จับ' ลูกเกาทัณฑ์น้ีเอาไว้ดื้อๆ ไม่ให้มันปักลึก 

เข้าท�าร้ายหัวใจท่ีเปราะบางท่ีสุด

ทว่าปฏิกิริยาป้องกันอันน่าอัศจรรย์เช่นน้ีอย่างไรก็มีขีดจ�ากัดคือ

ท�าได้เพียงหดเกร็งไว้ที่จุดเดียว ด้วยเหตุนี้จิงเลี่ยจึงมิอาจต้านทาน 

ลูกเกาทัณฑ์ที่ยิงต่อเน่ืองถูกท้องและต้นขาได้อีก ลูกเกาทัณฑ์ทั้งสอง

ล้วนเข้าสู่ร่างกายลึกอย่างย่ิง

และน่ีก็กล่าวได้ว่าเป็นโชคดีอันใหญ่หลวงของจิงเลี่ยเช่นกัน  

ลูกเกาทัณฑ์ท่ีมันถูกสามดอกนี้ หากล�าดับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 

ปฏิกิริยาป้องกันของจิงเลี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นต้านทานอีกสองดอกที ่

ส�าคัญรองลงมา เช่นนั้นต้องถูกลูกเกาทัณฑ์ทะลุหัวใจสิ้นชีวิตเป็นแน่ 

และเวลาก่อนหลังที่ลูกเกาทัณฑ์ทั้งสามนี้พุ่งเข้ามาความจริงห่างกัน

เพียงชั่วลัดน้ิวมือ

จโูฮ่วจ้าวได้ยินว่าจงิเลีย่มคีวามสามารถพิเศษเช่นนีก็้รูส้กึเสยีดาย

ย่ิงนัก ย่ิงมิอาจให้จิงเลี่ยตายไปเช่นน้ี

"มันจะรอดหรือไม่" จูโฮ่วจ้าวจับแขนเสื้อของหมอหลวงชรา 

พลางถาม ความรู้สึกห่วงใยถ่ายทอดผ่านสีหน้าและวาจา หมอหลวง

ชราหาได้ประหลาดใจต่อสิ่งนี้ไม่ เพียงเพราะปกติจักรพรรดิเจิ้งเต๋อ 

กระท�าการไร้สาระ ชมชอบคบหาคนประหลาด...เหมือนเช่นเจียงปิน 

ทีวั่นนีไ้ด้รบัการแต่งตัง้เป็นแม่ทัพและบญัชาการองครักษ์เส้ือแพรควบคู่  

ในตอนแรกยังเป็นเพียงแม่ทพัชายแดนเลก็ๆ คนหน่ึงมใิช่หรอื ผูบ้าดเจบ็ 

คนนีท้ีน่อนอยู่บนพ้ืนดูจากเสือ้ผ้าเครือ่งประดบัแม้เป็นเพียงคนรากหญ้า  
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แต่หมอหลวงชรารู้ว่าฝ่าบาทให้ความส�าคัญกับมันอย่างย่ิง จึงต้อง 

เพ่ิมความรอบคอบในการตอบด้วยเช่นกัน

"ทูลฝ่าบาท นักสู้ท่านน้ีแม้ต้านการโจมตีหัวใจไว้ได้ แต่บาดแผล

ของเกาทัณฑ์อีกสองดอกหนักอย่างย่ิง ดอกน้ันท่ีต้นขา ดูจากปริมาณ

เลือดท่ีไหลคล้ายมิได้ฉีกกระชากต้นขา ส่วนปากแผลบริเวณท้อง  

ตอนน้ีดูจากภายนอกยังคงมิอาจสรุปได้ว่าอวัยวะภายในเลือดออก 

มากหรือน้อย จะมีชีวิตรอดหรือไม่ ขณะน้ีกระหม่อมยังมิกล้ากล่าว..."

"ช่วยสุดความสามารถ! หากช่วยได้ข้าจะให้รางวัลอย่างงามแก่

พวกเจ้าทุกคน!" จูโฮ่วจ้าวตบหัวไหล่ของหมอหลวงชรา เร่งเร้าให้มัน

กลับไปรักษาจิงเลี่ยสืบต่อ

เจียงปินมองดูสีหน้าท่าทางทุกอย่างของจักรพรรดิจากด้านข้าง 

ถึงแม้กลายเป็นบุตรบุญธรรมของจักรพรรดิ ยามปกติร่วมอยู่อาศัย 

ท่ีเรือนเป้าฝาง หลายปีมานี้เจียงปินก็ไม่เคยได้รับความห่วงใยด้วย 

ใจจริงเช่นนี้จากจูโฮ่วจ้าว

ราวกับพระองค์คือสหายระดับเดียวกับคนแซ่จิงผู้น้ี

แต่ข้ากลับเป็นเพียงขุนนางตลอดกาล...

ความริษยารุนแรงพุ่งขึ้นในทรวงของเจียงปิน

เยียนเหิงมองดูเหล่าหมอหลวงแห่งราชส�านักล้อมวงรักษาจิงเล่ีย

คนละไม้คนละมอื ส่วนตนเองกลบัช่วยเหลอืมไิด้สกันดิ ในใจเตม็ไปด้วย 

ความรู้สึกหมดแรง ตอนนี้มันมือเท้าอ่อนระทวย ความรู้สึกผิดรุนแรง

จู่โจมหัวใจ จิงเลี่ยรับเคราะห์เช่นนี้เพียงเพราะมันควบคุมตนเองมิได้ 

ชั่วขณะ

การฝึกปรือหลายปีน้ีล้วนเสียเปล่า

เยียนเหิงแทบอยากจะเปลี่ยนผู้ที่นอนอาบเลือดอยู่ในต�าหนัก 
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เป็นตนเอง

ยามนี้มันจึงมีอารมณ์มองดูซ่งหลี หม่าตี๋ก�าลังคุกเข่าอยู่บนพ้ืน 

โอบกอดซ่งหลีท่ีสะอึกสะอื้นไว้แนบแน่น ให้ใบหน้าของนางซุกอยู่

ระหว่างไหล่และคอของตนเองพลางลูบไล้แผ่นหลังที่สะท้อนข้ึนลง 

ของนางไม่หยุด

ความจริงยามน้ีซ่งหลีอยากมองดูเยียนเหิงอีกครั้ง แต่นางมิกล้า 

นางใช้ชีวิตอยู่ที่เรือนเป้าฝางเน่ินนาน ย่อมเข้าใจนิสัยของจักรพรรดิ  

นางมิกล้าแลกเปลี่ยนสายตาใดๆ กับเยียนเสี่ยวลิ่วด้วยกลัวว ่า 

จะกระตุ้นความอิจฉาของจักรพรรดิ จนอาจเก็บค�าสัญญาท่ีหาได้ยาก

เมื่อครู่กลับคืนได้ทุกเมื่อ

ต้องท�าให้เสี่ยวลิ่วออกจากต�าหนักน้ีอย่างปลอดภัยให้ได้...

ผงยารกัษาแผลล�า้ค่าของหมอหลวงคล้ายเห็นผลแล้ว แผลเกาทัณฑ์ 

หลัง่เลอืดไม่ร้ายแรงเท่าก่อนหน้าอกี ครัง้น้ีเหล่าหมอผูช่้วยหยิบน�า้มนัหมู 

ขวดหน่ึงออกมาจากกล่องยา น�ามาผสมกับผงรกัษาแผล ท�าออกมาเป็น 

ของเหลวทีเ่ข้มข้นย่ิงกว่าก่อนใช้ช้อนไม้ทาบนปากแผลหนาๆ หมอหลวง

สามคนก�าลังปรึกษาหารือกันว่าจะถอนลูกเกาทัณฑ์บนร่างของจิงเลี่ย

เช่นไรจึงไม่อันตรายถึงชีวิต

"ฝ่าบาท..." ยามนี้เจียงปินออกความเห็นต่อจักรพรรดิ "ตามที่

กระหม่อมด ูอาการบาดเจบ็ของมนัทรงตวัแล้ว...หมอหลวงจ�านวนมาก

จะช่วยมัน เชื่อว่ายังต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่ง มิสู ้ฝ่าบาทกลับห้อง 

พระบรรทมเปลี่ยนพระภูษาพักผ่อนก่อน กระหม่อมจะทิ้งองครักษ ์

คนสนิทกลุ่มหนึ่งจับตาดูอยู่ท่ีน่ี หากมีความคืบหน้าต้องรายงานไปยัง

ฝ่าบาทโดยเร็วอย่างแน่นอน"

ผ่านอารมณ์ขึ้นลงรอบนี้ จูโฮ่วจ้าวพลันรู ้สึกอ่อนเพลียสุดขีด 

Page ������������������ 21.indd   27 15/1/2562 BE   16:43



28 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 21

พระองค์หันพระพักตร์จ้องเจียงปิน โทสะยังไม่สลายไปทั้งหมด แต่

เปลี่ยนพระทัยคิดดูอีกครั้ง เมื่อครู่เยียนเหิงมีเจตนาไม่ดีต่อตนเองจริงๆ 

เจียงปินสั่งการองครักษ์เสื้อแพรยิงเกาทัณฑ์ก็แค่รีบคุ ้มกัน หาใช่ 

ละเว้นหน้าท่ีไม่ พระองค์จึงพยักพระพักตร์ เจียงปินมองเห็นจักรพรรดิ

ไม่ถือสาแล้วก็รู้สึกคลายใจอย่างมาก

"แต่คนผูน้ี.้.." เจยีงปินมองดูเยียนเหงิพลางกล่าวอกี "ไม่อาจให้มนั 

เข้าออกท่ีนีโ่ดยพลการได้ กระหม่อมคดิว่าควรกักขงัมนัไว้ทีค่กุหลวงก่อน"

เมื่อได้ยินค�าพูดน้ีของเจียงปิน ซ่งหลีก็เงยหน้าข้ึนทันที นาง 

รีบดึงหม่าตี๋ยืนขึ้น เผยสีหน้าวิงวอนต่อจักรพรรดิ

จโูฮ่วจ้าวโบกพระหัตถ์ ยับยัง้มใิห้ซ่งหลกีล่าวค�า เมือ่ก่อนพระองค์ 

ชมชอบสีหน้าท่าทางน่าเอ็นดูสงสารของซ่งหลีอย่างย่ิง แต่ขณะนี้ 

เห็นแล้วรู้สึกเพียงเอือมระอา

"ข้ารับปากแล้ว ไม่มีทางคืนค�า" จักรพรรดิตรัส จับจ้องเยียนเหิง 

อย่างเย็นชาหลายแวบ จากน้ันก�าชับต่อเจียงปิน "เพียงกักไว้ อย่า

ท�าร้ายแม้แต่น้อย ให้มันกินดีอยู่ดี"

พระองค์ทรงมองดูเยียนเหิงแวบหน่ึง ซ�้ายังมองซ่งหลี แล้วจึง 

น�าองครักษ์คนสนิทกับขันทีผละจากไป ขณะจักรพรรดิทรงพระด�าเนิน  

ในพระทัยมิอาจสลัดภาพท่ีซ่งหลีใช้ความตายวิงวอนเมื่อครู่ไปได้

จูโฮ่วจ้าวอดมิได้ท่ีจะคิดว่า บนโลกจะมีคนที่ตายเพ่ือข้าได้เช่นนี้

หรือไม่ มิใช่กลัวอ�านาจของข้า มิใช่กลัวต้องรับผลท่ีจะตามมา แต ่

รักข้าด้วยใจจริงและอุทิศชีวิตให้...มีหรือไม่

สองพระหัตถ์เกาะเต็มด้วยโลหิตของจิงเล่ีย จักรพรรดิต้าหมิง 

ทรงพระด�าเนินผ่านห้องโถงของจวนแม่ทัพตรวจการที่เหล่าขุนนาง

เบียดเสียดกัน ในพระทัยกลับรู้สึกเพียงเปลี่ยวเหงาไร้เทียบเทียม
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(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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