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คำ�นำ�
คนที่อ่าน 'คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์' มาถึงเล่มนี้คงจะอดถอนหายใจไม่ได้
เมื่อเห็นพี่น้องที่รักใคร่สามัคคีและร่วมทุกข์กันมานาน พอถึงคราวได้ร่วมสุข
ก็กลับเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้นเอง ครั้นบอกว่าต้นสายปลายเหตุที่ท�ำให้
พวกเขาต้องหมางใจกันมาจากเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เห็นทีจะไม่ได้ เมื่อคนหนึ่ง
สูญเสียภรรยาและลูก ท�ำให้อกี คนนึกหวาดระแวง กลัวจะถูกแค้น จึงชิงป้องกัน
ตัวเอง จนกลายเป็นยิ่งท�ำร้ายอีกฝ่ายไปกันใหญ่
พี่ชายสองคนไม่ลงรอยกัน น้องชายที่เหลือไม่มีทางจะเป็นคนกลาง
อยู่ได้นาน ต้องถูกบังคับให้เลือกข้างเข้าสักวัน ในเล่มสามกลการเมืองเข้มข้น
ราชส�ำนักระอุไปด้วยสงครามจิตวิทยา ใครมิตรใครศัตรูยากแยกแยะเสียแล้ว
แต่เราๆ คนอ่านก็ไม่ต้องไปสมองบวมตาม ยกหน้าที่นั้นให้เหล่าตัวละคร
ท�ำแค่ปล่อยใจไปกับตัวอักษรก็พอแล้ว
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน
เมิ่งซีสือ (Meng Xi Shi) เป็นนักเขียนจีนผู้โด่งดังไปทั่วเอเชีย ผลงาน
ทุกชิ้นขึ้นอันดับท�ำเนียบทองนิยายขายดีของเว็บไซต์จิ้นเจียง แพลตฟอร์ม
นิ ย ายออนไลน์ ยั ก ษ์ ใ หญ่ ข องจี น มาตลอดหลายปี งานเขี ย นของเมิ่ ง ซี สื อ
ผสมผสานความสมจริงที่อ้างอิงได้เข้ากับท�ำนองภาษาที่สอดแทรกอารมณ์ขัน
อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน จึงได้รับความชื่นชอบจากนักอ่านจ�ำนวนมาก
ผลงานที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย เช่น รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ และพันสารท
เนื่องจากในเวยป๋อสื่อสังคมออนไลน์ของจีน เมิ่งซีสือมักลงรูปน่ารัก
ของแมวเหมียว แตกต่างจากภาพความเก่งกาจด้านฝีมือการเขียน จึงได้รับ
ฉายาว่า 'ต้าหวังเมียว' ซึ่งแปลว่าเจ้าเหมียวจอมราชัน
Meng Xi Shi
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จากใจนักแปล
'คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์' เป็นเรื่องราวของพี่น้องที่รักใคร่ปรองดองกันอย่างยิ่ง
แต่ความรักที่ขาดความเข้าใจมักก่อให้เกิดปัญหามากมาย ชาวจีนกล่าวไว้ว่า
พี่น้องเปรียบเสมือนแขนขา คู่รักเปรียบเสมือนเสื้อผ้า เราสามารถวิ่งแก้ผ้าได้
แต่ไม่สามารถวิ่งไปโดยไม่มีแขนขาพาประคอง
ส�ำหรับปราณหยก พูดได้เลยว่า 'คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์' ชิ้นนี้เป็นผลงาน
ชิ้นหนึ่งที่ปราณหยกภาคภูมิใจ และรู้สึกยินดีมากๆ ที่ได้รับคอมเมนต์จาก
ทีม บ.ก. เนื่องจากทุกคอมเมนต์เป็นการติเพื่อก่อ พร้อมมอบข้อมูลความรู้ที่
มีคา่ มากมายจนอยากโยนอิฐล่อหยกเยอะๆ แต่กลัวโดนก้อนอิฐปากลับมาแทน
ขัดใจอย่างเดียวคือ 'คูก่ เิ ลนค�ำ้ บัลลังก์' สีเ่ ล่มนีส้ นั้ เกินไป หากอยากเข้าใจว่า
เพราะอะไร ขอเชิญพลิกไปอ่านเนื้อหาทั้งหมดกันดูค่ะ
ปราณหยก
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่
www.enter-books.com หรือ
www.facebook.com/enterbooks
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บทที่ 74

ในปีที่ยี่สิบสี่ของรัชสมัยเหวินเต๋อ ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าจักรพรรดิ
เหวินเต๋อผู้ครองราชย์มานานถึงยี่สิบสี่ปีจะมาจากโลกไปในลักษณะ
เช่นนี้ จักรพรรดิองค์ใหม่ก�ำหนดให้ถวายพระอารามนาม 'ไท่จง' แก่
จักรพรรดิองค์ที่สองของราชวงศ์
เหตุ ก ารณ์ ก บฏที่ ไ ม่ น ่ า ภาคภู มิ ใ จนี้ ก ลายเป็ น เงาด� ำ ในช่ ว ง
ปลายรัชสมัยของจักรพรรดิไท่จง ท�ำให้การเปิดรัชสมัยของจักรพรรดิ
องค์ใหม่คือการสะสางปัญหาเรื่องฉีอ๋องและองค์หญิงหลินอันผู้ซึ่งเป็น
สายเลือดเดียวกัน
ในวันที่สองเดือนสองมีพิธีราชาภิเษกของจักรพรรดิองค์ใหม่ซึ่ง
ตามระเบียบปฏิบัติหลังอดีตจักรพรรดิสวรรคต หากยังไม่ถึงช่วงปีใหม่
จะต้องใช้ชื่อปีรัชศกเดิมจนถึงปีถัดไปแล้วจึงจะเปลี่ยนได้ ไม่นาน
ชื่อปีรัชศกใหม่ก็มีการก�ำหนดเรียบร้อย ว่ากันว่าจักรพรรดิองค์ใหม่
เป็น ผู ้ ก� ำ หนดโดยเรี ย กว่ า 'จยาโย่ ว ' หลายคนจึ ง คาดเดากั น เอง
ว่ า ที่ จั ก รพรรดิ อ งค์ ใ หม่ ใ ช้ ชื่ อ รั ช ศกนี้ นอกจากจะมี ค วามหมายว่ า
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ฝากแฝงความดีงามให้สวรรค์ปกป้องคุ้มครองแล้ว ยังเป็นการระลึกถึง
องค์หญิงเล่อผิงเฮ่อจยาด้วย
ไม่ ว ่ า จะเพราะเหตุ ผ ลใด นั บ จากวั น นี้ เ ป็ น ต้ น ไปขุ น นางและ
ราษฎรทั้งหลายต่างเริ่มคุ้นกับการเรียกขานนามจักรพรรดิองค์ใหม่ว่า
จักรพรรดิจยาโย่วแล้ว
เมื่อจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ ตามบทบัญญัติย่อมต้องมี
การพระราชทานอภัยโทษครั้งใหญ่ ทว่าผู้ที่มีความผิดโทษฐานกบฏ
ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายนี้ ฉีอ๋องกับองค์หญิงหลินอันที่มีสายเลือดเดียวกัน
จึงยังคงถูกจองจ�ำ แต่ในเมื่อจักรพรรดิองค์ใหม่ยังไม่มีค�ำสั่งให้จัดการ
ย่อมไม่มีผู้ใดกล้าขอความเมตตาให้แก่ผู้กระท�ำความผิด
ทางด้ า นราชส� ำ นั ก เสนาบดี ก รมพิ ธี ก ารหลู ห รงต้ อ งสงสั ย ว่ า
สมคบกั บ ฉี อ ๋ อ งจึ ง ถู ก ปลดออกจากต� ำ แหน่ ง และเนรเทศ ท� ำ ให้
ต�ำแหน่งเสนาบดีกรมพิธีการว่างลง รองเสนาบดีเซวียถานจึงเข้ามา
รับต�ำแหน่งแทน
นอกจากนี้เนื่องจากเสนาบดีกรมปกครองเฉาเลี่ยงไม่มีจุดยืน
แน่วแน่ในคืนที่ในวังเกิดการกบฏ ท�ำให้จักรพรรดิองค์ใหม่ไม่พอใจ
สิ่งแรกที่พระองค์ท�ำหลังขึ้นครองราชย์จึงเป็นการประกาศว่าเฉาเลี่ยง
หูตาฝ้าฟาง ไม่อาจท�ำหน้าที่เสนาบดีได้ จึงให้เขาปลดเกษียณออกไป
ใช้ชีวิตในบั้นปลาย อยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างสงบ
อันที่จริงปีนี้เฉาเลี่ยงเพิ่งจะอายุสี่สิบปี วัยวุฒิก�ำลังดีและมีแรง
หลานเขาก็ยังไม่เกิด สามารถท�ำงานต่อไปได้อีกยี่สิบปี แต่จนใจที่
จักรพรรดิองค์ใหม่นึกชังต้นหญ้าเหนือก�ำแพง* นี้อย่างที่สุด ไม่คอยให้
* มาจากส�ำนวน 'หญ้าเหนือก�ำแพง ลู่ล้มตามลม' หมายถึงคนที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง ใครชักจูง
ไปทางใดก็ได้ คล้ายกับส�ำนวนไทยที่ว่า 'ไม้หลักปักเลน'
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มีการพระราชทานอภัยโทษและสถาปนาต�ำแหน่งต่างๆ ก็รบี ให้เฉาเลีย่ ง
ไสหัวไปแล้ว พวกขุนนางอย่างโจวอิงไม่อยากเป็นอริกับจักรพรรดิ
องค์ใหม่เพราะเรื่องนี้จึงไม่ได้คัดค้าน ปล่อยให้เฉาเลี่ยงถูกบีบออกจาก
ต�ำแหน่งไปอย่างเศร้าๆ ด้วยเหตุนี้ต�ำแหน่งเสนาบดีกรมปกครองจึง
ว่างลง ให้รองเสนาบดีฝ่ายซ้ายและขวารักษาการแทน หากทุกคน
ต่างรู้ดีว่าจักรพรรดิองค์ใหม่ตั้งใจมอบกรมปกครองนี้ให้พระราชโอรส
องค์โตดูแล
ซึง่ ก็เป็นจริงตามนัน้ เพราะพอผ่านช่วงชุนเฟิน* จักรพรรดิจยาโย่ว
ประกาศพระราชทานอภัยโทษทั่วหล้า อวยยศย้อนหลังให้พระชายา
หยวนเฟยติงซื่อเป็นพระอัครมเหสีหยวนเต้า พระชายาจี้เฟยลู่ซื่อเป็น
พระอัครมเหสีเจาอาย เฮ่ออวี๋บุตรชายจากภรรยาเอกซึ่งจากไปตั้งแต่
ยังเยาว์วัยเป็นรัชทายาทกงหมิ่น และแต่งตั้งพระชายาเผยขึ้นเป็น
พระอัครมเหสี บุตรชายคนโตเฮ่อมู่เป็นไหวอ๋อง บุตรชายคนรองเฮ่อซิ่ว
เป็นจีอ้ อ๋ ง บุตรชายคนทีส่ ามเฮ่อหรงเป็นอันอ๋อง บุตรชายคนทีห่ า้ เฮ่อจัน้
เป็นซิงอ๋อง และบุตรชายคนที่เจ็ดเฮ่อซีเป็นมี่อ๋อง
ส่วนบุตรชายคนที่สี่เฮ่อสี่ เนื่องจากออกไประเหเร่ร่อนอยู่ข้างนอก
ไม่พบร่องรอย ท�ำให้จักรพรรดิจยาโย่วกริ้วจนไม่ยอมมอบบรรดาศักดิ์
ใดๆ ให้เขา ท�ำเหมือนไม่เคยมีลูกคนนี้
เทียบกับพี่น้องคนอื่นๆ เห็นได้ชัดว่าบรรดาศักดิ์ของพระราชโอรส
องค์โตมีความหมายพิเศษ เนื่องจากชื่อแคว้นของราชวงศ์ปัจจุบันคือ
ต้าไหว อีกทัง้ เมืองไหวหยางยังเป็นถิน่ มังกรเกษมแหล่งทีต่ งั้ แรกเริม่ ของ
ราชวงศ์ แม้จักรพรรดิจยาโย่วจะไม่ได้แต่งตั้งรัชทายาทผู้สืบสันตติวงศ์
* ชุนเฟิน หมายถึงวันวสันตวิษวุ ตั เป็นหนึง่ ในยีส่ บิ สีฤ่ ดูลกั ษณ์ของจีน อยูใ่ นช่วงวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคม
ของทุกปี
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ในทันที แต่พระองค์ก็แสดงให้ผู้อื่นได้เห็นถึงความตั้งใจโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องป่าวประกาศ
แม้ภาพลักษณ์ของราชวงศ์จะยังคงเดิม แต่การเปลี่ยนจักรพรรดิ
องค์ ใ หม่ ย ่ อ มท�ำ ให้ บ รรยากาศในการท� ำงานเปลี่ ย นแปลง ขุ น นาง
ข้าราชบริพารทุกคนต้องปรับตัวตาม
จักรพรรดิจยาโย่วไม่ได้มคี วามมุมานะอุตสาหะอย่างอดีตจักรพรรดิ
เอกสารที่เมื่อก่อนใช้เวลาสะสางแค่หนึ่งถึงสองวัน เมื่อมาถึงจักรพรรดิ
จยาโย่วตอนนี้ต้องใช้เวลาสามถึงห้าวันจึงจะได้รับกลับ แต่เทียบกับ
การท�ำงานแบบรวดเร็วฉับไวและอารมณ์รุนแรงของอดีตจักรพรรดิ
จักรพรรดิจยาโย่วผู้ซึ่งนุ่มนวลกว่าจึงไม่ใช่คนโกรธง่าย อีกทั้งความที่
หูเบาเป็นทุนเดิมท�ำให้เขายอมรับฟังความคิดเห็นของเหล่าขุนนาง
มากขึน้ ทุกครั้งที่มีการประชุม หลังข้างล่างทะเลาะเบาะแว้งกันจบไป
ยกหนึ่ง จักรพรรดิจยาโย่วก็จะท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยรอมชอมให้ในตอน
สุดท้าย
ดูเหมือนสวรรค์จะไว้หน้าจักรพรรดิองค์ใหม่อย่างมาก เพราะ
ฤดูวสันต์ปีนี้ลมได้พัดเอาฝนมา ไม่ได้แล้งลมแล้งฝนเหมือนปีก่อนที่มี
ภัยธรรมชาติจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร แม้แต่ชาวทูเจวี๋ยก็
นิง่ สงบ ไม่ได้สร้างคลืน่ ลม ทุกอย่างในรัชสมัยปัจจุบนั คล้ายจะด�ำเนินไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น
ดอกหลี* ของปีนี้บานเร็วขึ้น ทั้งที่เพิ่งเข้าสู่ฤดูวสันต์ แต่ต้นหลีที่
ขึน้ เป็นดงอยูต่ ามริมทางนอกพระต�ำหนักเซวียนเจิง้ ก็เบ่งบานประชันกัน
จนถึงปลายเดือนสี่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะร่วงโรย
คนโบราณกล่าวว่าต้นหลีมีความหมายถึง 'การพรากจาก' แต่ว่า
* ดอกหลี หมายถึงดอกสาลี่
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กันว่าพระอัครมเหสีเจาเลี่ยในปฐมกษัตริย์กลับนิยมชมชอบดอกหลี
เป็ น อั น มาก ด้ ว ยเหตุ นี้ ป ฐมกษั ต ริ ย ์ จึ ง ตั้ ง ใจให้ ค นปลู ก ต้ น หลี ไ ว้ ทั่ ว
ทุกแห่งในวังหลวง หลายปีที่ผ่านมาในวังเปลี่ยนนายคนแล้วคนเล่า
ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ความโปรดปรานและสู ญ สิ้ น ความโปรดปรานมี จ� ำ นวน
มากมายนับไม่ถ้วน ดอกหลีตามที่ต่างๆ จึงถูกขุดโค่นเพื่อเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่น มีเพียงต้นหลีที่อยู่รอบพระต�ำหนักเซวียนเจิ้งเท่านั้นที่ยังคงอยู่
เมื่อถึงหน้าดอกไม้บานจะมีสีขาวเต็มต้น กิ่งก้านที่เอื้อมไม่ถึงจะถูก
นางก�ำนัลรุ่นเล็กแสนซนออกแรงเขย่าจนต้นสั่น พอมีลมพัดดอกสีขาว
จะร่วงลงมาเต็มไหล่เต็มศีรษะ ติดสาบเสื้อ แลดูงดงามยิ่งนัก
การเดินผ่านฝนดอกไม้แม้จะไม่ได้ท�ำให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้น แต่ก็
ไม่ท�ำให้แย่ลง
ฝีเท้าของเฮ่อหรงช้ากว่าคนทัว่ ไป เสียงไม้เท้ากระทบพืน้ หยกฮัน่ ไป๋*
ดังกุกกักๆ ทว่าข้าหลวงทีเ่ ดินน�ำอยูข่ า้ งหน้าไม่กล้าเร่งเขา และนอกจาก
จะไม่กล้าเร่งแล้วยังจงใจผ่อนฝีเท้าให้ช้าลง เพื่อจะได้ฉวยโอกาส
สนทนากับชินอ๋อง** ที่เพิ่งได้รับบรรดาศักดิ์คนนี้สักสองสามประโยค
"เวลานี้ฝ่าบาทก�ำลังให้พวกอัครเสนาบดีโจวเข้าเฝ้า ขอให้ท่าน
คอยอยู่ข้างนอกสักครู่ ผู้น้อยจะไปกราบทูลให้เดี๋ยวนี้ หากรู้สึกเหนื่อย
ขอเชิญไปนั่งที่เรือนข้างก่อนได้ เมื่อสองวันก่อนมีชาใหม่ถวายขึ้นมา
จ�ำนวนหนึ่ง ท่านจะได้ลองชิมดูด้วย"
เฮ่อหรงผงกศีรษะ "ไม่รีบ ท�ำตามระเบียบเถอะ เจ้าชื่ออะไร"
* หยกฮัน่ ไป๋ แปลว่าหยกขาวแห่งสมัยฮัน่ เนือ่ งจากค้นพบตัง้ แต่ในสมัยฮัน่ หมายถึงหินอ่อนสีขาวบริสทุ ธิ์
ภายในเนื้อหินอ่อนมีผลึกวาวแสงแทรกซึมอยู่ มักใช้ปูพื้นลาน ท�ำบันไดและราวระเบียงทางเดิน
ในพระราชวังหลวง
** ชินอ๋อง บรรดาศักดิ์ที่แต่งตั้งให้แก่พระโอรส พระเชษฐา และพระอนุชาขององค์จักรพรรดิ ยศขุนนาง
ล�ำดับหลักขั้นหนึ่ง
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ข้าหลวงคนนั้นนึกดีใจ "ผู้น้อยมีนามว่าเจียงผาง เนื่องจากรูปร่าง
ค่อนข้าง...กว้าง ผู้อื่นจึงเรียกผู้น้อยว่าพั่งพั่งหรือเจียงพั่ง ข้าหลวงหม่า
หม่าหง เป็นอาจารย์ของผู้น้อยเอง"
ไม่อาจพูดเป็นอย่างอื่นได้จริงๆ เพราะเขาเกิดมามีใบหน้ากลม
และรูปร่างอ้วนท้วน มองผาดๆ ดูอุดมสมบูรณ์ดีมาก เฮ่อหรงจึงบอกว่า
"อาจารย์เจ้าผอมบางถึงเพียงนั้น แต่เจ้ากลับอ้วนพีถึงเพียงนี้ เจ้าคง
ไม่ได้ขโมยเอาบุญวาสนาของอาจารย์เจ้ามาใช่หรือไม่"
บางครัง้ การทีผ่ สู้ งู ศักดิย์ นิ ดีคยุ เล่นด้วยย่อมถือได้วา่ เป็นบุญวาสนา
ของตน เจียงผางเป็นผู้ที่มีสายตาในการมองคนอย่างยิ่ง หาไม่เขาคง
ไม่สามารถเป็นคนโปรดของหม่าหง ชายหนุ่มหัวเราะแหะๆ เกาศีรษะ
"อาจารย์ก็พูดเช่นนี้ แต่ผู้น้อยคิดว่าการที่อาจารย์ได้ถวายการรับใช้
อดีตจักรพรรดิย่อมมีบุญบารมีเหนือกว่าผู้น้อยมากนัก ผู้น้อยมีโอกาส
ได้ถวายการรับใช้ไม่นาน ยังท�ำอะไรไม่ค่อยได้ ไม่สามารถเทียบเคียง
กับอาจารย์ได้หรอกขอรับ"
เฮ่อหรงพูดเสียงเรียบ "คนท�ำงานในวังมีเป็นพันเป็นหมื่น อาจารย์
ของเจ้าเป็นคนฉลาดอย่างหาได้ยาก ยืนหยัดคูค่ วามถูกต้อง รูจ้ กั รุกและ
ถอยได้อย่างทันท่วงที เจ้าพูดถูกแล้ว บุญบารมีของเขายังนับว่ามีอยู่
ไม่ต้องเป็นห่วง"
หลังอดีตจักรพรรดิสวรรคต หม่าหงอาสาไปเฝ้าสุสานจักรพรรดิ
เป็นเวลาสามปี แม้จะเป็นเพราะยังมีเยื่อใยแต่เก่าก่อนกับอดีตนาย
แต่เมื่อมองอีกทางจะเห็นได้ว่าเป็นการหลบหลีกภัยร้าย เนื่องจาก
เขาถวายการรับใช้อยู่ข้างกายอดีตจักรพรรดิเป็นเวลานานหลายปี
ย่อมรู้เรื่องต่างๆ มากมาย นอกจากนี้จักรพรรดิองค์ใหม่ก็ไม่ได้โปรดเขา
เป็นพิเศษอะไร ดังนั้นหม่าหงจึงต้องลี้ภัยไปชั่วคราว ทว่าราชส�ำนัก
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ก็เหมือนต�ำหนักในตรงที่เมื่อคนจากไป ชาก็เย็นชืด* เวลานี้ต�ำแหน่ง
ของหม่าหงได้ถูกข้าหลวงอีกคนที่ชื่อหยวนฉ่างมาแทนที่แล้ว อีกสามปี
ให้หลังเมื่อเขากลับมา เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้
เจียงผางมีสีหน้าดีใจ รีบบอก "ขอบคุณองค์ชายที่ยังคงจดจ�ำได้
ช่วงที่อาจารย์อยู่ในวังมักพูดเสมอว่าองค์ชายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมน�้ำใจ
อย่างที่สุด"
"ฝ่าบาททรงมีคุณธรรมน�้ำใจยิ่งกว่าข้า ยามที่เจ้าถวายการรับใช้
ขอเพี ย งระมั ด ระวั ง สงบปากสงบค� ำ ย่ อ มไม่ มี วั น ถู ก ใช้ ง านหนั ก
แน่นอน"
ระหว่างทีก่ ำ� ลังคุยกันทัง้ สองคนก็มาถึงประตูพระต�ำหนักเซวียนเจิง้
เจอกับพวกโจวอิง จางซงที่ก�ำลังเดินออกมาจากด้านในพอดี เมื่อเห็น
เฮ่อหรงพวกเขาก็ต่างท�ำความเคารพ "คารวะอันอ๋อง"
"คารวะทุกท่าน" เฮ่อหรงคารวะตอบแล้วเบี่ยงตัวเปิดทางให้
เซวียถานที่อยู่ในกลุ่มผงกศีรษะให้เฮ่อหรงเล็กน้อยก่อนตาม
คนอื่นๆ เดินออกไป ในขณะที่เจียงผางเข้าไปแจ้งด้านในต�ำหนัก
ตอนแรกเฮ่อหรงเข้าใจว่าอีกฝ่ายไปไม่นานก็มา ผู้ใดจะรู้ว่าเขา
กลับต้องยืนนานร่วมหนึ่งก้านธูปจนเริ่มเจ็บขากว่าจะเห็นเจียงผาง
เดินออกมาจากด้านในอย่างรีบร้อน
"องค์ชาย ฝ่าบาทเชิญท่านเข้าไปด้านในขอรับ" เจียงผางกดเสียง
ให้เบาลง กล่าวอย่างรวดเร็ว "ดูเหมือนองค์ชายใหญ่กับองค์ชายรอง
จะมีเรื่องขัดแย้งกัน"
* คนจากไป ชาก็เย็นชืด เป็นส�ำนวน หมายถึงเมื่อแขกกลับไป ชาที่รินไว้ก็เย็นชืด สื่อถึงการหมด
ความส�ำคัญ มักใช้เปรียบเปรยกรณีคนที่เคยมีอ�ำนาจเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งไปก็จะหมดคุณค่า ไม่มี
ความส�ำคัญกับที่เดิมอีก
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พอเฮ่อหรงเดินเข้าไปก็เห็นเฮ่อซิ่วหันหลังให้ตน คุกเข่าอยู่กลาง
ต�ำหนัก
เฮ่ อ มู ่ นั่ ง ถั ด ลงมาจากจั ก รพรรดิ จ ยาโย่ ว ทางด้ า นขวา สี ห น้ า
ไม่ค่อยดีนัก
"ถวายบังคมฝ่าบาท" เฮ่อหรงท�ำความเคารพ
"ตามสบาย เจ้าสาม เจ้ามาได้อย่างไร"
"เมื่อปีที่แล้ว ลูกไปช่วยผู้ประสบภัยที่ลั่วหยางกับจี้หลิง เดินทาง
ผ่านพื้นที่หลายแห่งจึงเขียนบันทึกไว้เพื่อน�ำมาหารือหาแนวทางแก้ไข
ภายหลัง ต่อมาพบว่าอดีตจักรพรรดิสวรรคตจึงต้องทอดเวลาออกไป
ครั้งนี้ตั้งใจคัดลอกใหม่เพื่อน�ำเข้าวังมาถวายให้เสด็จพ่อทอดพระเนตร
พ่ะย่ะค่ะ"
จักรพรรดิจยาโย่วนวดหัวคิ้ว น�้ำเสียงเบื่อหน่าย "เจ้าวางไว้ก่อน
ไว้เราค่อยอ่านทีหลัง"
นั บ ตั้ ง แต่ ขึ้ น ครองราชย์ จั ก รพรรดิ จ ยาโย่ ว มี ภ าพลั ก ษณ์ ข อง
ผู้ปกครองที่ดี แต่การจะท�ำตามค�ำแนะน�ำจากขุนนางหรือไม่นั้นเป็น
อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยก็ ต ้ อ งน้ อ มรั บ เอาไว้ ก ่ อ น การประชุ ม ยั ง คง
รู ป แบบตามอย่ า งอดี ต จั ก รพรรดิ คื อ หนึ่ ง วั น หนึ่ ง รอบหรื อ สองวั น
หนึ่งรอบ ทว่าราชกิจที่น่าเบื่อหน่ายพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่จักรพรรดิจยาโย่ว
ชื่นชอบ แม้พระองค์จะข่มกลั้นอาการหาวต่อหน้าผู้คนได้ แต่เวลา
อยู่ต่อหน้าพวกบุตรชาย พระองค์ก็ไม่อยากฝืนวางท่าน่าเกรงขาม
ของจักรพรรดิ จึงปล่อยตัวตามสบาย ร่างกายท่อนบนฟุบอยู่บนโต๊ะ
ทรงพระอักษร ตั้งศอกยันศีรษะ
เฮ่อมู่กล่าว "เสด็จพ่อ ในเมื่อเจ้าสามมาแล้ว มิสู้ลองฟังความเห็น
จากเขาดูเถอะ"
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จักรพรรดิจยาโย่วยกแขนเสื้อขึ้นโบก เฮ่อมู่เข้าใจจึงเล่าเรื่อง
ผลการสอบสวนคดีกบฏของฉีอ๋องให้เฮ่อหรงฟัง
เฮ่อซิ่วที่คุกเข่าอยู่บนพื้นเอาแต่ก้มหน้านิ่ง ไม่เอ่ยค�ำ
เฮ่อหรงเห็นเขาแอบก�ำหมัดหลวมๆ ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อ
เรือ่ งนีต้ อ้ งเล่าตัง้ แต่หลังจากทีเ่ สด็จพ่อของพวกเขาขึน้ ครองราชย์
ยามนัน้ เฮ่อซิว่ เพิง่ เสียภรรยาไป จึงตัง้ ใจจดจ่อกับงานเพือ่ สร้างความชอบ
ชายหนุ่มทูลขอไปท�ำงานกับจางเทาที่กานโจว แต่ถูกเฮ่อมู่คัดค้าน
ด้วยเหตุผลที่ว่าจางเทาช�ำนาญงานด้านการทหาร ประจ�ำอยู่ชายแดน
มานาน ในขณะที่เฮ่อซิ่วไม่เคยผ่านสนามรบ หากเขาไป สถานะของ
พระราชโอรสรังแต่จะท�ำให้จางเทาท�ำอะไรไม่ได้ เคลื่อนไหวไม่สะดวก
จักรพรรดิจยาโย่วฟังแล้วรู้สึกว่ามีเหตุผลจึงบอกปัดค�ำขอของ
บุตรชาย ทว่าเฮ่อซิ่วยังไม่ยอมถอดใจ และอยากเข้าร่วมกับกองทหาร
ราชองครักษ์ แต่ก็ถูกคัดค้านเหมือนเดิม เนื่องจากตอนนี้ในกองทหาร
ราชองครักษ์มเี ฮ่อจัน้ อยูแ่ ล้ว ในด้านกฎระเบียบไม่สามารถมีพระราชโอรส
ถึงสององค์อยูใ่ นกองทหารราชองครักษ์ ในด้านส่วนตัวเฮ่อซิว่ กับเฮ่อจัน้
เป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน คิดอย่างไรก็ไม่เหมาะสม
อาจเพราะต้องบอกปัดบุตรชายติดๆ กันท�ำให้จักรพรรดิจยาโย่ว
รู ้ สึ ก ล� ำ บากใจจึ ง มอบหมายกรมอาญาที่ ฉี อ ๋ อ งเคยดู แ ลให้ เ ฮ่ อ ซิ่ ว
รับผิดชอบ งานแรกคือสะสางเรื่องคดีก่อการกบฏของฉีอ๋อง ระหว่าง
ที่ ท� ำ การสอบสวน อั น ซู เ ฟยกั บ เฉิ ง เยวี่ ย เกิ ด ป่วยตายในคุ ก อย่ า ง
กะทันหันในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่กลับมีเสียงเล่าลือมาว่าพวกเขาไม่ได้
ป่วยตาย แต่ถูกเฮ่อซิ่วทรมานจนตาย มีผู้ตรวจการมาร้องเรียนเฮ่อซิ่ว
ต่อพระพักตร์ บอกว่าบ้านเมืองมีกฎหมาย ต่อให้มโี ทษฐานกบฏ ไม่อาจ
ให้อภัย ต้องถูกตัดศีรษะหรือปลิดชีพตนเอง แต่การลงทัณฑ์เองภายใน
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เช่นนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่ควร หากปล่อยไป เกิดมีใครเอาแบบอย่าง
ย่อมท�ำลายกฎระเบียบของบ้านเมือง ท�ำให้ไม่มีใครย�ำเกรงกฎหมาย
อีกต่อไป
จนแล้วจนรอดจักรพรรดิจยาโย่วเห็นใจบุตรชายที่สูญเสียภรรยา
จึงเก็บง�ำเรื่องนี้ไว้ ผู้ใดจะรู้ว่าวันนี้เฮ่อซิ่วจะมาถวายรายงาน ยืนกราน
ให้ประหารสมัครพรรคพวกของฉีอ๋องทั้งตระกูลด้วยทัณฑ์หลิงฉือ*
ทั น ที ที่ ค� ำ พู ด นี้ ห ลุ ด ออกมาย่ อ มต้ อ งเจอกั บ การคั ด ค้ า นอย่ า ง
รุนแรงจากเฮ่อมู่ แม้แต่จักรพรรดิจยาโย่วเองก็ยังรู้สึกว่ามันเกินไป
เนือ่ งจากแม้ฉอี อ๋ งจะก่อกบฏ แต่ถา้ จะให้พดู กันจริงๆ เขาก็ยงั เป็น
คนสกุลเฮ่อ หากต้องการลงโทษพวกเขาแค่ให้ยาพิษหนึ่งจอกหรือ
แพรขาวยาวสามฉื่อปลิดชีพตนเองก็เพียงพอ แต่ถ้าลงทัณฑ์หลิงฉือ
ประจานต่อหน้าผู้คน จริงอยู่ที่ผู้กระท�ำความผิดจะต้องได้รับความ
ทรมาน เฮ่อซิ่วได้ช�ำระแค้น แต่เกียรติยศของสกุลเฮ่อย่อมต้องพลอย
ย่อยยับไปด้วย
นี่จึงเป็นสาเหตุว่าท�ำไมเฮ่อซิ่วถึงคุกเข่าอยู่ตรงนี้อย่างกรุ่นโกรธ
จวนเจียนจะระเบิด
พอเฮ่อมูเ่ ล่าจบแล้วยังเห็นเฮ่อซิว่ นิง่ อยูเ่ หมือนเดิมก็สนั่ ศีรษะและ
ถามเฮ่อหรง "เจ้าสาม เรื่องนี้เจ้ามีความคิดเห็นอย่างไร"
จากปลายหางตาเฮ่อหรงเห็นเฮ่อซิ่วผินหน้ามา ท�ำให้เขาพลัน
คิดขึน้ ว่าสมแล้วทีเ่ ฮ่อซิว่ กับเฮ่อจัน้ เป็นพีน่ อ้ งร่วมมารดาเดียวกัน เพราะ
แม้แต่แนวสันกรามก็ยังเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยน เพียงแต่ยามนี้เฮ่อซิ่ว
* ทัณฑ์หลิงฉือ บ้างเรียกว่า 'พันดาบหมืน่ ตัดเฉือน' คือการประหารนักโทษอุกฉกรรจ์ทา่ มกลางธารก�ำนัล
ด้วยการเฉือนช�ำแหละเนือ้ รวมถึงอวัยวะภายในทีละชิน้ จนกว่าจะขาดใจตาย บ้างว่าเริม่ จากการตัดแขนขา
ทีละข้างก่อนด้วย ค่อยตัดศีรษะเป็นการปิดท้าย ถือเป็นโทษที่หนักที่สุด เพราะสื่อถึงว่าแม้ตายแล้วก็ยัง
ไม่สาสมกับความผิดที่กระท�ำ
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ก�ำลังขบเขี้ยวเคี้ยวฟันท�ำให้สีหน้าดูกระด้างเย็นชา ในขณะที่เฮ่อจั้น
ชอบยิ้มเป็นปกติวิสัย จึงมีลักยิ้มออกมาอวดโฉมเป็นประจ�ำ
ชายหนุม่ นิง่ คิดอยูพ่ กั หนึง่ เมือ่ เห็นสายตาคาดหวังของพีช่ ายคนโต
ก็เอ่ยว่า...
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บทที่ 75

"ทัณฑ์หลิงฉือนั้นเกินกว่าเหตุ จะกระท�ำมิได้"
ทันทีที่ค�ำพูดนี้หลุดออกมา แต่ละคนก็มีสีหน้าแตกต่างกัน
เฮ่อมู่พยักหน้าอย่างชื่นชมด้วยสีหน้าอมยิ้ม ในขณะที่สีหน้าของ
เฮ่อซิ่วทะมึนลง
เฮ่อหรงนิ่งไปนิดก่อนพูดต่อ "ฉีอ๋องกระท�ำปิตุฆาต โทษหนัก
ไม่อาจอภัย ต่อให้ประหารสักสิบครัง้ ก็ยงั ไม่สาสม แต่หากเขาถูกประหาร
ด้วยทัณฑ์หลิงฉือต่อหน้าธารก�ำนัล ต่อไปไม่เพียงแค่เกียรติยศของ
ราชวงศ์ต้องพลอยย่อยยับ แต่ทั้งขุนนางและราษฎรจะต้องวิพากษ์
วิจารณ์และประณามในความไร้เมตตาของจักรพรรดิ"
"เหตุผลอันนี้แหละ!" เฮ่อมู่มีสีหน้าสบายใจ น�้ำเสียงส่อความนัย
ลึ ก ซึ้ ง "เจ้ า รอง เจ้ า ควรฟั ง เจ้ า สามไว้ น ะ ผู ้ ที่ ถู ก เฮ่ อ เสวี ย นท� ำ ร้ า ย
ไม่ได้มีเพียงน้องสะใภ้รอง แต่ยังมีอดีตจักรพรรดิกับพวกพระสนม
ในบรรดาสนมนางในในงานเลี้ยงวันนั้นมีคนที่ต้องตายในการต่อสู้
ที่แสนวุ่นวายนั่นมากมาย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอาจยาที่พวกเรารักที่สุด
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เจ้าแค้นใจ ข้าก็แค้นด้วย แต่เวลานี้สถานะของพวกเราไม่เหมือนเดิม
แล้ว ไม่อาจท�ำตามอารมณ์ได้ เจ้าต้องคิดถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ราชส�ำนักและคิดถึงจุดยืนของเสด็จพ่อด้วย"
เฮ่อซิ่วพูดเสียงเรียบ "พูดเช่นนี้แสดงว่าถ้าหากข้าลงทัณฑ์หลิงฉือ
คนพวกนั้นในคุก อย่าให้เรื่องไปถึงคนภายนอก พี่ใหญ่จะเห็นด้วย?"
เฮ่อมู่ชะงัก นิ่วหน้าอย่างไม่ชอบใจ "หรือเจ้าลืมเรื่องอันซูเฟยกับ
เฉิงเยวี่ยไปแล้ว เจ้าสนุกสุขใจ แต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังเสด็จพ่อต้อง
เก็บฎีกาขุนนางที่ร้องเรียนเจ้าเอาไว้มากแค่ไหน"
"เดิมทีข้าก็ขอไปอยู่ชายแดน หากเสด็จพ่อจะเนรเทศข้าด้วย
สาเหตุนี้ข้าก็ยินดี"
เฮ่อมู่ได้ยินแล้วฉุนขาด "เจ้าพูดเช่นนี้เหมือนพวกเรากดดันเจ้า
ไม่ปล่อยให้เจ้าได้สร้างความชอบอย่างไรอย่างนั้น!"
จักรพรรดิจยาโย่วปวดศีรษะ "เจ้ารอง เราเพิ่งขึ้นครองราชย์ได้
ไม่นาน มีกิจธุระมากมายให้ต้องใส่ใจ เจ้าก็อยู่ช่วยเรา...ช่วยพ่อที่
เมืองหลวงก่อนเถิด ขอพ่อได้คดิ ทบทวนเรือ่ งจะให้เจ้าไปจากเมืองหลวง
ให้รอบคอบเสียหน่อยก่อน ดีหรือไม่"
จักรพรรดิเช่นเขายามอยูต่ อ่ หน้าบุตรชายก็ไม่มมี าดอะไรเลย และ
แทบจะใช้น�้ำเสียงหารือคุยกับเฮ่อซิ่วอยู่แล้ว ทว่าเฮ่อซิ่วกลับไม่ยอมรับ
น�้ำใจ พอได้ยินแบบนี้ก็ท�ำความเคารพ ตอบรับเสียงเบา และลุกขึ้น
จากไป
เฮ่อมู่โมโห "เสด็จพ่อ ทอดพระเนตรเขาสิ ไม่ยอมเข้าใจเหตุผล
อะไรเลย พูดดีๆ ด้วยก็ไม่ยอมฟัง รั้นจะไปชายแดนให้ได้ เกิดไปก่อเรื่อง
ทางนั้น มิต้องให้พวกเราตามไปเก็บกวาดหรือ!"
จักรพรรดิจยาโย่วถอนหายใจ "เจ้ารองยังเสียใจไม่หาย..."
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เฮ่อมู่ไม่เห็นด้วย "ก็เพราะพระองค์ทรงเห็นแก่ความรู้สึกของ
เจ้ารองเลยประทานทีด่ นิ ศักดินาให้เขามากกว่าพวกเจ้าสามตัง้ เท่าหนึง่
อี ก ทั้ ง ที่ ตั้ ง วั ง จี้ อ ๋ อ งของเขาก็ เ ยี่ ย มยอด ข้ า งในมี ส วนป่ า ขนาดใหญ่
แบบที่คนอื่นไม่มี พวกเจ้าสามเจ้าห้ายังไม่ว่าอะไร กลายเป็นเจ้ารองที่
มองไม่เห็นความดีของพระองค์ ได้คืบแล้วจะเอาศอก มันใช่เรื่องหรือ!"
จักรพรรดิจยาโย่วต้องนวดหน้าผากอย่างอดไม่อยู่
เฮ่อหรงนิ่งเงียบและรับฟังอย่างเดียว ไม่พูดอะไรทั้งสิ้น เพียง
ทูลถวายเอกสารของตัวเอง จากนั้นก็ทูลลา ถอยออกมา
เขาเพิ่งออกจากพระต�ำหนักเซวียนเจิ้งมาได้ไม่ไกลก็ได้ยินเสียง
เรียกของเฮ่อมู่ดังมาจากทางด้านหลัง "เจ้าสาม!"
เฮ่อหรงหยุดเท้า หันกลับไป "พี่ใหญ่"
เฮ่อมู่ตามมา "เจ้าสาม หากวันนี้ไม่มีธุระ ไปกินข้าวกับข้าก่อน
แล้วค่อยกลับดีหรือไม่"
แม้จะเป็นค�ำถาม แต่วิธีพูดกลับมีลักษณะบังคับ ท�ำให้เฮ่อหรง
บอกปัดไม่ได้ เขาจึงผงกศีรษะ "เช่นนั้นต้องรบกวนพี่ใหญ่แล้ว"
เฮ่อมู่ดีใจมาก เขาโอบไหล่เฮ่อหรงออกเดิน "เกรงใจอะไร พวกเรา
พี่น้องไม่ได้รวมตัวกันมาตั้งนานแล้ว นับตั้งแต่เจ้าสี่จากไป..." เขา
สัน่ ศีรษะและอดบ่นไม่ได้วา่ "เจ้าว่าเหตุใดเขาจึงไม่อยูเ่ ป็นพระราชโอรส
รั้งต�ำแหน่งชินอ๋องดีๆ ไม่ชอบ แต่กลับชอบวิ่งออกไปทุกข์ยากข้างนอก
จนถึงตอนนี้เป็นหรือตายก็ยังไม่รู้ กระทั่งข่าวว่าสบายดีก็ไม่ยอมส่งมา
เสด็จพ่อกริ้วเขาแทบตายอยู่แล้ว!"
"คนแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน"
เฮ่อมู่โกรธจนข�ำ "ขอแค่เขาไม่ถูกใครหลอกจนหมดตัวข้างนอก
นั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลนักหนาแล้ว!"
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เฮ่อสี่จามเสียงดัง
เขานวดจมูกป้อยๆ พลางคิดในใจว่าอยูด่ ๆี เหตุใดถึงจามออกมาได้
หรือเพราะลมหนาว?
เฮ่อสี่โทษว่าเป็นเพราะผ้าห่มที่อยู่บนร่างบางเกินไป
อากาศบนภูเขาในช่วงเดือนสี่เดือนห้ายังคงเย็นจัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อล่วงเข้าสู่เวลากลางคืน ต่อให้ใส่เสื้ออีกชั้นก็ยังว่าหนาวไป
เฮ่ อ สี่ ข ดตั ว พลางดึ ง ผ้ า ห่ ม บนร่ า งให้ สู ง ขึ้ น ห่ อ ร่ า งกายทั้ ง หมดไว้
โผล่ออกมาแค่ศีรษะ
ท้องฟ้าด้านนอกสว่างมากแล้ว แต่เขายังคงไม่อยากลุกด้วยเพราะ
รู้สึกขี้เกียจ ซุกใบหน้าด้านข้างเข้ากับหมอน หาวหวอด ความง่วงงุน
จู่โจมเข้ามาท�ำให้อยากหลับอีกสักตื่น
จังหวะนี้เองบานประตูก็ถูกใครบางคนทุบโครมๆ
เฮ่อสี่ย่นหัวคิ้ว พลิกตัว หดศีรษะเข้าไปในผ้าห่ม แสร้งท�ำเป็น
ไม่ได้ยิน
แต่พอฝ่ายตรงข้ามเห็นเขาไม่เปิดประตูก็ผลักเข้ามาเลย
หลวงจีนน้อยหมิงเฉินเดินมาที่ข้างเตียงของเฮ่อสี่ "ลุกขึ้นได้แล้ว
ศิษย์พี่!"
เขาดึงผ้าห่มมุมหนึง่ แต่พอดึงแล้วไม่ขยับก็รวู้ า่ เฮ่อสีต่ อ้ งออกแรง
อยู่ด้านล่างแน่ หมิงเฉินจึงเบะปาก สีหน้าอ่อนใจ ใช้สองมือยึดมุม
ผ้าห่มไว้แล้วออกแรงสะบัด
เห็นคนที่อยู่ในม้วนผ้าห่มกลิ้งตกจากเตียง ร้องโอ๊ย แต่สองมือ
ยังคงกอดปลายอีกด้านของผ้าห่มแน่น
"เจ้าปลุกคนแบบนี้หรือ!"
หมิงเฉินท�ำเสียงน้อยใจ "ผู้ใดใช้ให้ท่านปลุกไม่ตื่นทุกครั้งเอง
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ท�ำให้ข้าต้องใช้วิธีนี้"
เฮ่อสี่นวดไหล่พลางตะกายตัวลุกขึ้นมา บนร่างเขาสวมชุดตัวใน
ชั้นเดียว เส้นผมบนศีรษะถูกโกนออกไปจนเกลี้ยง
หมิงเฉินส่งจีวรให้เขา กล่าวน�้ำเสียงจริงจัง "ศิษย์พี่ ท่านควร
ฝึกวิชาได้แล้ว"
เฮ่อสี่ระบายลมหายใจอย่างเศร้าๆ "เมื่อวานข้าฝึกจนปวดเอว
เมื่อยหลัง วันนี้ขอพักสักหน่อยไม่ได้หรือ"
"อาจารย์ บ อกว่ า คมกระบี่ ล�้ ำ ค่ า ได้ ม าจากการลั บ ดอกเหมย
จะหอมที่สุดเมื่ออากาศเย็นจัด ยามเยาว์ไม่พากเพียร แก่แล้วย่อม
เสียใจภายหลัง"
"เสียใจก็เสียใจสิ ข้าไม่กลัว ถึงอย่างไรข้าก็ไม่ใช่กระบี่ล�้ำค่า และ
ไม่ใช่ดอกเหมย" และเขายังสามารถหนีกลับไปหาพีน่ อ้ งทีฉ่ างอันได้ดว้ ย
"ศิษย์พี่!"
น�ำ้ เสียงอ่อนใสของหลวงจีนน้อยท�ำให้เวลาพูดจาดูนา่ รักน่าเอ็นดู
เป็ น พิ เ ศษ ปกติ เ ฮ่ อ สี่ จ ะชอบหยอกเขาเล่ น แต่ วั น นี้ ช ายหนุ ่ ม กลั บ
ไม่มีอารมณ์ เพียงอยากกอดผ้าห่มไปตราบชั่วฟ้าดินสลาย นี่เป็นเพราะ
เมื่อวานเขาต้องยืนอยู่ใต้ต้นเหมยตลอดทั้งวัน จนใกล้พลบแล้วถึงได้
เลิกฝึก รู้สึกว่าขาทั้งสองข้างของตนเกือบเป็นอัมพาต แม้แต่จะเดิน
สักก้าวก็ยังล�ำบาก จนได้หลับตื่นหนึ่งแล้วก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นแม้แต่น้อย
ซ�้ำยังแย่หนักขึ้น
เมื่อสองสามวันก่อนเฮ่อสี่ตัดสินใจยอมให้หลวงจีนเฒ่าปลงผม
เขาเพื่อออกบวช กลายเป็นหนึ่งในภิกษุของวัดอวี้ไถแห่งนี้ ทว่าไม่นาน
ความฝันที่จะได้เป็นจอมยุทธ์ของเขาก็ต้องแตกสลาย เนื่องจากเขา
คิดไม่ถึงเลยว่าการฝึกจะเป็นเรื่องที่ยากล�ำบากถึงเพียงนี้ รู้แต่แรกเขา
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คงจะอยู่ที่เมืองหลวง ให้บิดาดึงหูอบรมทั้งวันยังดีเสียกว่า
เขามองเห็นเพียงท่วงท่าองอาจที่หมิงเฉินแสดง โดยลืมไปว่า
ท่วงท่างามสง่าเช่นนี้ต้องแลกมาด้วยค่าตอบแทนเท่าไร
"ศิษย์น้อง เจ้าบอกความจริงข้ามาเถอะว่ากว่าจะฝึกวรยุทธ์ได้
แบบเจ้า ต้องใช้เวลานานแค่ไหน หนึ่งปีพอหรือไม่"
หมิงเฉินส่ายหน้า
เฮ่อสี่ยังคงมีความหวังริบหรี่ "สองปี?"
หมิงเฉินตอบเสียงดังฟังชัด "ปีนี้ข้าอายุแปดขวบ ตั้งแต่เริ่มเดินได้
อาจารย์ ก็ ส อนวรยุ ท ธ์ ใ ห้ ข ้ า จนถึ ง ตอนนี้ ว รยุ ท ธ์ ข องข้ า ยั ง ไม่ ถื อ ว่ า
อยู่ในระดับสุดยอดเลย"
เฮ่อสี่ตาเหลือก เขาทิ้งตัวลงนอนแผ่แบบไม่ต้องหยุดคิด "ข้า
ไม่ฝึกแล้ว!"
ใบหน้ า น้ อ ยๆ ของหมิ ง เฉิ น ยั บ ยุ ่ ง บ่ น เหมื อ นแม่ แ ก่ "ศิ ษ ย์ พี่
ความมุมานะช่วยแกะศิลาหินส�ำเร็จได้นะ"
"เจ้าให้ข้าฝึกแค่ไม่กี่วันข้าก็รู้สึกอาลัยรักชีวิตจะแย่ นี่จะให้ข้าฝึก
อีกตั้งหลายปี! ข้าไม่ฝึกแล้วๆ ต้องโทษตา...อาจารย์ หลอกข้าว่าฝึกแค่
ไม่นานก็เก่งเท่าเจ้าได้ วันนีข้ า้ จะเก็บข้าวเก็บของ ลงจากเขา กลับบ้าน!"
"ศิษย์พี่! ท่าน...!"
หลวงจีนน้อยร้อนใจจนพูดไม่ออก ท�ำได้เพียงแหงนหน้าขึ้นมอง
เฮ่อสี่ น�้ำตาเอ่อคลออยู่ในตา ดูน่าสงสารจับใจ
หัวใจของเฮ่อสี่พลันอ่อนยวบ เขาลูบศีรษะของเด็กน้อย "หรือไม่
ก็เอาอย่างนี้ เจ้าตามข้าลงจากเขาไปเป็นฆราวาส ข้าจะให้เจ้ากินดีอยูด่ ี
ข้าจะบอกให้ว่าบิดาข้าเป็นสุดยอดเชียวนะ!"
หมิงเฉินส่ายหน้า "ข้าไม่ไป อาจารย์อยู่ท่ีนี่ ข้าก็ต้องอยู่"
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"พวกเราพาท่านไปด้วยก็ได้ ฉางอันเจริญรุ่งเรือง มีของอร่อย
มากมาย ที่ส�ำคัญที่สุดคือมีวัดวาอารามใหญ่โตทั้งนั้น ข้าสามารถ
ช่วยให้อาจารย์กับเจ้าไปประจ�ำอยู่ที่นั่นได้ ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่บนภูเขา
เช่นนี"้ เขาหยิกแก้มน้อยๆ ของหมิงเฉิน "วันๆ แทบจะไม่มเี นือ้ ตกถึงท้อง
ดูซิว่าเจ้าอดอยากจนตัวเหลือเท่าไรแล้ว"
หมิ ง เฉิ น เริ่ ม รู ้ สึ ก หวั่ น ไหว แต่ ยั ง คงลั ง เล "อาจารย์ ไ ม่ มี ท าง
รับปากแน่"
เฮ่อสี่ตบอก "ยกให้เป็นหน้าที่ข้า ข้าจะไปเกลี้ยกล่อมอาจารย์
ให้เอง!"
เจอเรื่องนี้เข้าไปเขาก็นอนไม่หลับอีกแล้ว พอสวมจีวรแบบลวกๆ
เสร็จก็พาหมิงเฉินไปที่ห้องของหลวงจีนเฒ่า
เคาะประตูสองสามครั้งก็มีเสียงตอบรับมาจากด้านใน "เข้ามา"
เฮ่อสี่จับกระแสค่อนข้างอ่อนล้าในน�้ำเสียงนั้นออก เขาผลักประตู
เข้าไป ก�ำลังจะกล่าวค�ำทักทาย แต่กลับเห็นหลวงจีนเฒ่านั่งขัดสมาธิ
อยู่บนตั่ง ศีรษะตกห้อย ดวงตาหรี่ปรือ
หมิงเฉินตกใจ วิ่งตึงๆๆ เข้าไปใกล้ "อาจารย์ ท่านเป็นอะไรไป!"
หลวงจี น เฒ่ า ขยั บ ตั ว เล็ ก น้ อ ย เขาลู บ ศี ร ษะหมิ ง เฉิ น แต่
หลวงจีนน้อยกลับเสียขวัญจนร้องลั่น "อาจารย์! มือท่านเย็นมาก!"
เฮ่ อ สี่ รั บ รู ้ ไ ด้ ว ่ า มี บ างสิ่ ง ไม่ ถู ก ต้ อ งจึ ง รี บ บอก "อาจารย์ ท่ า น
ไม่สบายตรงที่ใด ให้หมิงเฉินไปหาสมุนไพรมาต้มเป็นยาดีหรือไม่"
หลวงจีนเฒ่าส่ายหน้า ถอนหายใจ "เวลาของอาจารย์มาถึงแล้ว
พวกเจ้าไม่จ�ำเป็นต้องเปลืองแรง"
เฮ่อสี่สะดุ้ง ก่อนหน้านี้หลวงจีนเฒ่าบอกว่าสุขภาพของตนไม่ดี
เหลือเวลาอีกไม่นาน แต่เขาเข้าใจมาตลอดว่าหลวงจีนเฒ่าแสร้งท�ำตัว
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น่าสงสารเพื่อหลอกเขาเข้าส�ำนัก คิดไม่ถึงว่าจะเป็นเรื่องจริง
"หมิ ง จิ้ ง " หลวงจี น เฒ่ า เรี ย กฉายาธรรมของเฮ่ อ สี่ "ตอนแรก
อาจารย์คิดว่ายังพอมีเวลาสั่งสอนเจ้าอีกนาน คิดไม่ถึงว่าเจ้าเพิ่งจะ
กราบเข้าส�ำนักมาไม่เท่าไร อาจารย์ก็ต้องจากไป ไม่สามารถท�ำหน้าที่
ชี้แนะเจ้าได้อีก"
เฮ่ อ สี่ ท� ำ อะไรไม่ ถู ก "อาจารย์ ศิ ษ ย์ ไ ม่ ต� ำ หนิ ท ่ า น หากท่ า น
ไม่สบายก็รักษาตัวให้หายก่อนเถิด!"
หลวงจีนเฒ่าสั่นศีรษะเบาๆ "เจ้ามีราศีของผู้สูงศักดิ์ แต่กลับ
มิใช่ผู้ที่จะถูกความมั่งคั่งรั้งอยู่ในโลกิยะได้นาน หากฝืนอยู่ในเพศ
ฆราวาส ภายหน้าย่อมหลีกหนีเคราะห์ร้ายได้ยาก ด้วยเหตุนี้อาจารย์
จึงต้องใช้สารพัดวิธีเพื่อดึงเจ้าเข้ามาในพระศาสนา ทั้งที่อาจารย์ก็รู้ว่า
เจ้าไม่ค่อยมีศรัทธา และยังอยากลงจากเขากลับสู่เมืองมาก อาจารย์
จึงหวังว่าเจ้าจะรับปากอาจารย์เรื่องหนึ่ง"
"ขออาจารย์ได้โปรดว่ามา"
"ในห้องหนังสือ อาจารย์มีบันทึกอยู่หลายเล่ม ในนั้นจดบันทึก
ประสบการณ์การเดินทางไปตามที่ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาหลายปีของ
อาจารย์ เจ้าจงอ่านหนังสือพวกนัน้ และพระธรรมให้จบ เมือ่ อ่านจบแล้ว
หากเจ้ายังอยากกลับไปสู่เพศฆราวาสก็จงไปเถิด ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็น
การผิดต่อค�ำสั่งของอาจารย์ พระอยู่ที่ใจ ฝืนบังคับไปก็ไร้วาสนา"
เฮ่อสี่รับค�ำอย่างกระวนกระวาย
หลวงจีนเฒ่าพูดกับหมิงเฉิน "หลังจากที่อาจารย์จากไป ขอมอบ
ต�ำแหน่งต่อให้ศิษย์พี่เจ้า ต่อไปเขาคือเจ้าอาวาสวัดอวี้ไถ หากเขา
คืนสู่เพศฆราวาส เจ้าก็จงรับต�ำแหน่งนี้สืบไป"
หมิงเฉินน�้ำตาร่วง "อาจารย์..."
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หลวงจีนเฒ่าใช้มือผอมแห้งเช็ดน�้ำตาให้เขาแล้วยิ้มบางๆ "เด็กโง่
เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องสามัญ ไยต้องเศร้าเสียใจ"
ตัง้ แต่หมิงเฉินจ�ำความได้กอ็ ยูข่ า้ งกายหลวงจีนเฒ่า จึงเห็นอีกฝ่าย
เป็นทั้งอาจารย์และบิดา ประกอบกับอายุของเขายังอยู่ห่างไกลจาก
การเสื่ อ มสลายของสั ง ขารมาก ยามนี้ ไ หนเลยจะห้ า มน�้ ำ ตาแห่ ง
ความเศร้าโศกเอาไว้ได้
เฮ่ อ สี่ ใ จอ่ อ น สถานการณ์ ท� ำ ให้ เ ขาพลอยรู ้ สึ ก เศร้ า จนต้ อ ง
ก้มหน้าลงเช็ดน�้ำตา
หลวงจีนเฒ่าถอดสร้อยประค�ำบนข้อมือออกช้าๆ และสวมให้
เฮ่อสี่ด้วยตนเอง
"อาจารย์ผิดต่อเจ้า..."
เขายังคงรู้สึกละอายใจต่อเฮ่อสี่ เนื่องจากศิษย์คนนี้เพิ่งเข้าส�ำนัก
มาได้แค่สองสามวัน แต่เขากลับไม่เคยได้ท�ำหน้าที่ของอาจารย์ให้
อีกฝ่ายเลยแม้แต่วันเดียว
เฮ่อสี่รับรู้ได้ว่าแม้อาจารย์จะโกหกเขาชนิดหน้าไม่เปลี่ยนสี แต่
โดยแท้แล้วก็เป็นคนดี ทว่าดีตรงไหนนั้นเขาก็บอกไม่ได้เพราะเพิ่งรู้จัก
อีกฝ่ายได้ไม่นาน ตรงกันข้ามกับหลวงจีนน้อยหมิงเฉินทีเ่ ขายังสนิทด้วย
มากกว่า
เสียงของหลวงจีนเฒ่าเบาลงเรื่อยๆ ศีรษะค่อยๆ ลดต�่ำ หนวด
สีขาวไม่ขยับอีก ฟ้องว่าสิ้นลมหายใจไปแล้ว
"อาจารย์!" หมิงเฉินร้องไห้โฮ เขาโถมกายเข้าไปกอดหลวงจีนเฒ่า
อยู่นาน
หลวงจีนเฒ่ามรณภาพ
มี ค นจ� ำ นวนมากที่ ไ ม่ รู ้ ว ่ า สิ่ ง ที่ เ ฮ่ อ สี่ ท นไม่ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด คื อ การ
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พรากจากและความตาย เพราะแบบนี้เขาถึงได้ทิ้งจดหมายไว้และ
จากมา นอกจากเขาจะไม่ อ ยากถู ก ม้ ว นเข้ า ไปในวั ง วนของอ� ำ นาจ
อย่างที่บอกกับเฮ่อจั้น การตายของเฮ่อจยาที่เป็นสายเลือดเดียวกัน
ก็ ท� ำ ให้ เ ขารู ้ สึ ก สะเทื อ นใจอย่ า งมากจนไม่ อ ยากพบเจอกั บ มั น อี ก
เฮ่อสีก่ ลัวว่าถ้าเขายังอยูท่ ฉี่ างอันต่อไปก็ไม่รวู้ า่ จะต้องพบเจอเหตุการณ์
เศร้าสลดอีกมากเพียงใด เขาจึงเลือกที่จะหนีมา
คิดไม่ถึงว่าขนาดหนีมาถึงนี่แล้วเขาก็ยังคงต้องพบเจอกับการ
พรากจากและความตายอยู่ดี
ชายหนุ่มถอนหายใจ ลูบศีรษะของหมิงเฉิน "ไม่เป็นไร ต่อไป
ศิษย์พี่จะดูแลเจ้าเอง"
จากนั้นเขาก็พูดกับร่างไร้ลมหายใจของหลวงจีนเฒ่า "อาจารย์
ท่านจากไปอย่างสบายใจเถอะ หมิงเฉินยังมีข้า"
"เจ้าสาม เจ้าลองชิมอาหารจานนี้สิ ลิ้นเป็ดคั่วพริกเกลือ" ซ่งซื่อ
ยกอาหารมาให้ด้วยตัวเอง
เฮ่อหรงยืดตัวขึ้นรับมา "ขอบคุณพี่สะใภ้ใหญ่"
ซ่งซื่อยิ้ม "รีบชิมสิ ข้าท�ำเองเลยนะ"
เฮ่อหรงคีบอาหารค�ำหนึง่ ส่งเข้าปาก สักพักก็พยักหน้า "ลิน้ เป็ดนุม่
ไม่คาว ฝีมือพี่สะใภ้ใหญ่ยังไม่ตก อาหารจานนี้ข้าจ�ำได้ว่าพี่รองก็
ชอบมาก"
ซ่งซื่อยังคงยิ้ม แต่อดหันไปมองเฮ่อมู่ไม่ได้
เฮ่อมูถ่ อนหายใจ "ใช่ เมือ่ ก่อนน้องรองชอบกินอาหารทีพ่ สี่ ะใภ้ใหญ่
ของเจ้าท�ำที่สุด แต่เดี๋ยวนี้...พอข้าเรียกเขากลับไม่ยอมมา"
เฮ่อหรงวางตะเกียบลง "เวลานี้พี่รองมีปมในใจ"
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"ข้าก็เคยได้ยินข่าวลือ แต่นั่นมันก็แค่เรื่องที่คนพูดกันไปเรื่อย
ไม่ใช่ความผิดของพี่สะใภ้ใหญ่เจ้า นางไม่ได้ผลักพี่สะใภ้รองของเจ้า
ใส่ทหารกบฏ"
ใบหน้าของซ่งซื่อไม่เหลือรอยยิ้มอีกแล้ว สีหน้าของนางหม่นลง
ขณะเอ่ยว่า "พวกท่านค่อยๆ กินกันไปเถอะ" แล้วถอยออกไปอย่าง
รวดเร็ว
"พี่ใหญ่ เวลานี้เรื่องจริงเป็นเช่นใดไม่ใช่สิ่งส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญคือ
พี่รองคิดอย่างไร"
"เจ้าก็เห็นว่าข้าพูดดีๆ และพยายามเกลีย้ กล่อมเขาเป็นการส่วนตัว
หลายครั้ง แต่เขากลับท�ำเหมือนไม่ได้ยิน ยังคงดื้อรั้นดันทุรัง ไม่ว่าใคร
ก็เอาไม่อยู่ หากเจ้ายอมออกหน้าช่วยข้าคุยกับเขาได้ ข้าย่อมรู้สึก
ซาบซึ้งใจอย่างมาก พวกเราเป็นพี่น้องกัน ยามตกยากก็ร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ย่อมไม่มีเหตุผลที่จะเอาใจออกหากกันในวันนี้
ในวันที่มั่งคั่งสุขสบายแล้ว"
เฮ่อหรงวางถ้วยชา น�้ำเสียงเป็นเหตุเป็นผล "ตอนที่ข้ากับเจ้าห้า
กลับมาจากทูเจวี๋ย พี่รองอิจฉาพวกเรามาก เอาแต่พูดเรื่องนี้กับข้า
ไม่หยุด บอกว่าอยากน�ำทัพเพื่อสร้างผลงาน เพียงแต่ต่อมาเกิดเรื่อง
วุ่นวายขึ้นสารพัดท�ำให้เขาไม่สามารถท�ำตามความฝัน หากพี่ใหญ่
อยากให้ข้าคุยกับพี่รอง ท่านก็ต้องให้เหตุผลที่ข้าสามารถน�ำไปคุย
กับเขาได้ด้วย"
เฮ่อมู่ย่นหัวคิ้ว "เรื่องนี้ใช่ว่าจะท�ำไม่ได้เสียทีเดียว กลัวก็แต่นิสัย
ของเจ้ารองที่เป็นคนมุทะลุ อาจท�ำให้เสียการใหญ่ได้ง่ายๆ"
"มีท่านโหวจางอยู่ พี่รองย่อมไม่กล้าท�ำอะไรเหลวไหล"
เฮ่อมู่ถอนหายใจ "ในเมื่อเจ้าพูดเช่นนี้ เอาไว้วันไหนข้าจะไป
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เกลี้ยกล่อมเสด็จพ่อ ขอให้พระองค์ทรงอนุญาตเรื่องนี้"
เฮ่อหรงประสานมือ "ข้าขอขอบคุณพี่ใหญ่แทนพี่รองด้วย"
เฮ่อมูโ่ บกมือ "ข้าหวังแค่วา่ พวกเราพีน่ อ้ งจะสมัครสมานสามัคคีกนั
เลิกระแวงบาดหมาง เท่านี้ก็พอใจแล้ว...อันที่จริงพี่ใหญ่ยังมีอีกเรื่อง
อยากจะขอร้องเจ้า"
ด้วยสถานะของเฮ่อมู่เขาไม่ควรพูดค�ำว่าขอร้อง ทว่าเฮ่อหรง
เพียงแต่เลิกคิ้ว ไม่ได้มีอาการแปลกใจมากจนเกินไป คล้ายเดาได้อยู่
แล้วว่าเฮ่อมู่จะพูดอะไร
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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