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คำ�นำ�

คนท่ีอ่าน 'คู่กิเลนค�้าบัลลังก์' มาถึงเล่มน้ีคงจะอดถอนหายใจไม่ได ้

เมื่อเห็นพ่ีน้องท่ีรักใคร่สามัคคีและร่วมทุกข์กันมานาน พอถึงคราวได้ร่วมสุข 

ก็กลับเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เท่าน้ันเอง ครั้นบอกว่าต้นสายปลายเหตุท่ีท�าให้

พวกเขาต้องหมางใจกันมาจากเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เห็นทีจะไม่ได้ เมื่อคนหน่ึง 

สญูเสยีภรรยาและลกู ท�าให้อกีคนนกึหวาดระแวง กลวัจะถูกแค้น จงึชงิป้องกัน

ตัวเอง จนกลายเป็นย่ิงท�าร้ายอีกฝ่ายไปกันใหญ่

พ่ีชายสองคนไม่ลงรอยกัน น้องชายท่ีเหลือไม่มีทางจะเป็นคนกลาง 

อยู่ได้นาน ต้องถูกบังคับให้เลือกข้างเข้าสักวัน ในเล่มสามกลการเมืองเข้มข้น 

ราชส�านักระอุไปด้วยสงครามจิตวิทยา ใครมิตรใครศัตรูยากแยกแยะเสียแล้ว 

แต่เราๆ คนอ่านก็ไม่ต้องไปสมองบวมตาม ยกหน้าที่นั้นให้เหล่าตัวละคร  

ท�าแค่ปล่อยใจไปกับตัวอักษรก็พอแล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

เมิ่งซีสือ (Meng Xi Shi) เป็นนักเขียนจีนผู้โด่งดังไปทั่วเอเชีย ผลงาน 

ทุกชิ้นขึ้นอันดับท�าเนียบทองนิยายขายดีของเว็บไซต์จิ้นเจียง แพลตฟอร์ม

นิยายออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของจีนมาตลอดหลายปี งานเขียนของเมิ่งซีสือ 

ผสมผสานความสมจริงที่อ้างอิงได้เข้ากับท�านองภาษาที่สอดแทรกอารมณ์ขัน  

อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน จึงได้รับความชื่นชอบจากนักอ่านจ�านวนมาก

ผลงานท่ีเป็นที่นิยมแพร่หลาย เช่น รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ และพันสารท

เน่ืองจากในเวยป๋อสื่อสังคมออนไลน์ของจีน เมิ่งซีสือมักลงรูปน่ารัก 

ของแมวเหมียว แตกต่างจากภาพความเก่งกาจด้านฝีมือการเขียน จึงได้รับ 

ฉายาว่า 'ต้าหวังเมียว' ซึ่งแปลว่าเจ้าเหมียวจอมราชัน

Meng Xi Shi
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จากใจนักแปล

'คู่กิเลนค�้าบัลลังก์' เป็นเรื่องราวของพ่ีน้องที่รักใคร่ปรองดองกันอย่างย่ิง 

แต่ความรักที่ขาดความเข้าใจมักก่อให้เกิดปัญหามากมาย ชาวจีนกล่าวไว้ว่า

พ่ีน้องเปรียบเสมือนแขนขา คู่รักเปรียบเสมือนเสื้อผ้า เราสามารถวิ่งแก้ผ้าได้ 

แต่ไม่สามารถว่ิงไปโดยไม่มีแขนขาพาประคอง

ส�าหรับปราณหยก พูดได้เลยว่า 'คู่กิเลนค�้าบัลลังก์' ชิ้นนี้เป็นผลงาน 

ชิ้นหน่ึงท่ีปราณหยกภาคภูมิใจ และรู้สึกยินดีมากๆ ที่ได้รับคอมเมนต์จาก 

ทีม บ.ก. เน่ืองจากทุกคอมเมนต์เป็นการติเพ่ือก่อ พร้อมมอบข้อมูลความรู้ท่ี 

มค่ีามากมายจนอยากโยนอฐิล่อหยกเยอะๆ แต่กลัวโดนก้อนอิฐปากลับมาแทน

ขดัใจอย่างเดยีวคอื 'คูกิ่เลนค�า้บลัลงัก์' ส่ีเล่มนีส้ั้นเกินไป หากอยากเข้าใจว่า 

เพราะอะไร ขอเชิญพลิกไปอ่านเน้ือหาท้ังหมดกันดูค่ะ

ปราณหยก
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Meng Xi Shi 7

ในปีที่ย่ีสิบสี่ของรัชสมัยเหวินเต๋อ ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าจักรพรรด ิ

เหวินเต๋อผู้ครองราชย์มานานถึงย่ีสิบสี่ปีจะมาจากโลกไปในลักษณะ

เช่นน้ี จักรพรรดิองค์ใหม่ก�าหนดให้ถวายพระอารามนาม 'ไท่จง' แก่

จักรพรรดิองค์ที่สองของราชวงศ์

เหตุการณ์กบฏที่ไม่น ่าภาคภูมิใจนี้กลายเป็นเงาด�าในช่วง 

ปลายรัชสมัยของจักรพรรดิไท่จง ท�าให้การเปิดรัชสมัยของจักรพรรด ิ

องค์ใหม่คือการสะสางปัญหาเรื่องฉีอ๋องและองค์หญิงหลินอันผู้ซึ่งเป็น

สายเลือดเดียวกัน

ในวันที่สองเดือนสองมีพิธีราชาภิเษกของจักรพรรดิองค์ใหม่ซึ่ง

ตามระเบียบปฏิบัติหลังอดีตจักรพรรดิสวรรคต หากยังไม่ถึงช่วงปีใหม่

จะต้องใช้ชื่อปีรัชศกเดิมจนถึงปีถัดไปแล้วจึงจะเปลี่ยนได้ ไม่นาน 

ชื่อปีรัชศกใหม่ก็มีการก�าหนดเรียบร้อย ว่ากันว่าจักรพรรดิองค์ใหม ่

เป็นผู ้ก�าหนดโดยเรียกว่า 'จยาโย่ว' หลายคนจึงคาดเดากันเอง 

ว่าท่ีจักรพรรดิองค์ใหม่ใช้ชื่อรัชศกนี้ นอกจากจะมีความหมายว่า 

บทที่ 74
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8 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 3

ฝากแฝงความดีงามให้สวรรค์ปกป้องคุ้มครองแล้ว ยังเป็นการระลึกถึง 

องค์หญิงเล่อผิงเฮ่อจยาด้วย

ไม่ว่าจะเพราะเหตุผลใด นับจากวันนี้เป็นต้นไปขุนนางและ

ราษฎรทั้งหลายต่างเริ่มคุ้นกับการเรียกขานนามจักรพรรดิองค์ใหม่ว่า

จักรพรรดิจยาโย่วแล้ว

เมื่อจักรพรรดิองค์ใหม่ข้ึนครองราชย์ ตามบทบัญญัติย่อมต้องมี

การพระราชทานอภัยโทษครั้งใหญ่ ทว่าผู้ท่ีมีความผิดโทษฐานกบฏ 

ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายนี้ ฉีอ๋องกับองค์หญิงหลินอันที่มีสายเลือดเดียวกัน

จึงยังคงถูกจองจ�า แต่ในเมื่อจักรพรรดิองค์ใหม่ยังไม่มีค�าสั่งให้จัดการ 

ย่อมไม่มีผู้ใดกล้าขอความเมตตาให้แก่ผู้กระท�าความผิด

ทางด้านราชส�านักเสนาบดีกรมพิธีการหลูหรงต้องสงสัยว่า 

สมคบกับฉีอ ๋องจึงถูกปลดออกจากต�าแหน่งและเนรเทศ ท�าให้ 

ต�าแหน่งเสนาบดีกรมพิธีการว่างลง รองเสนาบดีเซวียถานจึงเข้ามา 

รับต�าแหน่งแทน

นอกจากนี้เนื่องจากเสนาบดีกรมปกครองเฉาเลี่ยงไม่มีจุดยืน 

แน่วแน่ในคืนที่ในวังเกิดการกบฏ ท�าให้จักรพรรดิองค์ใหม่ไม่พอใจ  

สิ่งแรกท่ีพระองค์ท�าหลังขึ้นครองราชย์จึงเป็นการประกาศว่าเฉาเลี่ยง

หูตาฝ้าฟาง ไม่อาจท�าหน้าที่เสนาบดีได้ จึงให้เขาปลดเกษียณออกไป

ใช้ชีวิตในบั้นปลาย อยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างสงบ

อันท่ีจริงปีนี้เฉาเลี่ยงเพ่ิงจะอายุสี่สิบปี วัยวุฒิก�าลังดีและมีแรง 

หลานเขาก็ยังไม่เกิด สามารถท�างานต่อไปได้อีกย่ีสิบปี แต่จนใจที่

จักรพรรดิองค์ใหม่นึกชังต้นหญ้าเหนือก�าแพง* นี้อย่างท่ีสุด ไม่คอยให้

* มาจากส�านวน 'หญ้าเหนือก�าแพง ลู่ล้มตามลม' หมายถึงคนที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง ใครชักจูง

ไปทางใดก็ได้ คล้ายกับส�านวนไทยที่ว่า 'ไม้หลักปักเลน'
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Meng Xi Shi 9

มกีารพระราชทานอภยัโทษและสถาปนาต�าแหน่งต่างๆ ก็รบีให้เฉาเลีย่ง

ไสหัวไปแล้ว พวกขุนนางอย่างโจวอิงไม่อยากเป็นอริกับจักรพรรดิ 

องค์ใหม่เพราะเรื่องนี้จึงไม่ได้คัดค้าน ปล่อยให้เฉาเลี่ยงถูกบีบออกจาก

ต�าแหน่งไปอย่างเศร้าๆ ด้วยเหตุนี้ต�าแหน่งเสนาบดีกรมปกครองจึง 

ว่างลง ให้รองเสนาบดีฝ่ายซ้ายและขวารักษาการแทน หากทุกคน 

ต่างรู้ดีว่าจักรพรรดิองค์ใหม่ต้ังใจมอบกรมปกครองน้ีให้พระราชโอรส

องค์โตดูแล

ซึง่ก็เป็นจรงิตามนัน้ เพราะพอผ่านช่วงชนุเฟิน* จกัรพรรดจิยาโย่ว 

ประกาศพระราชทานอภัยโทษทั่วหล้า อวยยศย้อนหลังให้พระชายา

หยวนเฟยติงซื่อเป็นพระอัครมเหสีหยวนเต้า พระชายาจี้เฟยลู่ซื่อเป็น

พระอัครมเหสีเจาอาย เฮ่ออว๋ีบุตรชายจากภรรยาเอกซึ่งจากไปตั้งแต ่

ยังเยาว์วัยเป็นรัชทายาทกงหมิ่น และแต่งตั้งพระชายาเผยขึ้นเป็น 

พระอัครมเหสี บุตรชายคนโตเฮ่อมู่เป็นไหวอ๋อง บุตรชายคนรองเฮ่อซิ่ว

เป็นจีอ๋้อง บตุรชายคนท่ีสามเฮ่อหรงเป็นอนัอ๋อง บตุรชายคนท่ีห้าเฮ่อจัน้

เป็นซิงอ๋อง และบุตรชายคนท่ีเจ็ดเฮ่อซีเป็นมี่อ๋อง

ส่วนบุตรชายคนที่สี่เฮ่อสี่ เนื่องจากออกไประเหเร่ร่อนอยู่ข้างนอก 

ไม่พบร่องรอย ท�าให้จักรพรรดิจยาโย่วกริ้วจนไม่ยอมมอบบรรดาศักดิ์ 

ใดๆ ให้เขา ท�าเหมือนไม่เคยมีลูกคนน้ี

เทียบกับพ่ีน้องคนอ่ืนๆ เห็นได้ชัดว่าบรรดาศักดิ์ของพระราชโอรส

องค์โตมีความหมายพิเศษ เนื่องจากชื่อแคว้นของราชวงศ์ปัจจุบันคือ

ต้าไหว อีกท้ังเมอืงไหวหยางยังเป็นถ่ินมงักรเกษมแหล่งท่ีตัง้แรกเริม่ของ

ราชวงศ์ แม้จักรพรรดิจยาโย่วจะไม่ได้แต่งตั้งรัชทายาทผู้สืบสันตติวงศ์

* ชนุเฟิน หมายถึงวนัวสนัตวิษวัุต เป็นหนึง่ในย่ีสบิสีฤ่ดูลกัษณ์ของจนี อยู่ในช่วงวนัท่ี 20 หรอื 21 มนีาคม

ของทุกปี
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10 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 3

ในทันที แต่พระองค์ก็แสดงให้ผู้อื่นได้เห็นถึงความตั้งใจโดยไม่จ�าเป็น

ต้องป่าวประกาศ

แม้ภาพลักษณ์ของราชวงศ์จะยังคงเดิม แต่การเปล่ียนจักรพรรดิ

องค์ใหม่ย่อมท�าให้บรรยากาศในการท�างานเปล่ียนแปลง ขุนนาง 

ข้าราชบริพารทุกคนต้องปรับตัวตาม

จกัรพรรดิจยาโย่วไม่ได้มคีวามมมุานะอตุสาหะอย่างอดตีจกัรพรรดิ  

เอกสารท่ีเมื่อก่อนใช้เวลาสะสางแค่หน่ึงถึงสองวัน เมื่อมาถึงจักรพรรดิ 

จยาโย่วตอนน้ีต้องใช้เวลาสามถึงห้าวันจึงจะได้รับกลับ แต่เทียบกับ 

การท�างานแบบรวดเร็วฉับไวและอารมณ์รุนแรงของอดีตจักรพรรดิ  

จักรพรรดิจยาโย่วผู้ซึ่งนุ่มนวลกว่าจึงไม่ใช่คนโกรธง่าย อีกทั้งความที่

หูเบาเป็นทุนเดิมท�าให้เขายอมรับฟังความคิดเห็นของเหล่าขุนนาง 

มากขึน้ ทุกครั้งที่มีการประชุม หลังข้างล่างทะเลาะเบาะแว้งกันจบไป

ยกหน่ึง จักรพรรดิจยาโย่วก็จะท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยรอมชอมให้ในตอน

สุดท้าย

ดูเหมือนสวรรค์จะไว้หน้าจักรพรรดิองค์ใหม่อย่างมาก เพราะ 

ฤดูวสันต์ปีนี้ลมได้พัดเอาฝนมา ไม่ได้แล้งลมแล้งฝนเหมือนปีก่อนที่มี

ภัยธรรมชาติจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร แม้แต่ชาวทูเจว๋ียก็

น่ิงสงบ ไม่ได้สร้างคลืน่ลม ทกุอย่างในรชัสมยัปัจจบุนัคล้ายจะด�าเนินไป 

ในทิศทางท่ีดีขึ้น

ดอกหลี* ของปีนี้บานเร็วขึ้น ท้ังที่เพ่ิงเข้าสู่ฤดูวสันต์ แต่ต้นหลีที ่

ขึน้เป็นดงอยู่ตามรมิทางนอกพระต�าหนกัเซวียนเจิง้ก็เบ่งบานประชนักัน  

จนถึงปลายเดือนสี่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะร่วงโรย

คนโบราณกล่าวว่าต้นหลีมีความหมายถึง 'การพรากจาก' แต่ว่า

* ดอกหล ีหมายถึงดอกสาลี่

Page ������������������� 3.indd   10 9/10/2563 BE   14:36



Meng Xi Shi 11

กันว่าพระอัครมเหสีเจาเลี่ยในปฐมกษัตริย์กลับนิยมชมชอบดอกหล ี

เป็นอันมาก ด้วยเหตุนี้ปฐมกษัตริย์จึงตั้งใจให้คนปลูกต้นหลีไว้ท่ัว 

ทุกแห่งในวังหลวง หลายปีท่ีผ่านมาในวังเปลี่ยนนายคนแล้วคนเล่า  

ผู ้ที่ได ้รับความโปรดปรานและสูญสิ้นความโปรดปรานมีจ�านวน

มากมายนับไม่ถ้วน ดอกหลีตามที่ต่างๆ จึงถูกขุดโค่นเพ่ือเปลี่ยนเป็น

อย่างอื่น มีเพียงต้นหลีท่ีอยู่รอบพระต�าหนักเซวียนเจิ้งเท่าน้ันที่ยังคงอยู่ 

เมื่อถึงหน้าดอกไม้บานจะมีสีขาวเต็มต้น ก่ิงก้านที่เอื้อมไม่ถึงจะถูก 

นางก�านัลรุ่นเล็กแสนซนออกแรงเขย่าจนต้นสั่น พอมีลมพัดดอกสีขาว 

จะร่วงลงมาเต็มไหล่เต็มศีรษะ ติดสาบเสื้อ แลดูงดงามย่ิงนัก

การเดินผ่านฝนดอกไม้แม้จะไม่ได้ท�าให้รู้สึกอารมณ์ดีข้ึน แต่ก ็

ไม่ท�าให้แย่ลง

ฝีเท้าของเฮ่อหรงช้ากว่าคนทัว่ไป เสยีงไม้เท้ากระทบพ้ืนหยกฮัน่ไป๋*  

ดงักุกกักๆ ทว่าข้าหลวงทีเ่ดนิน�าอยู่ข้างหน้าไม่กล้าเร่งเขา และนอกจาก

จะไม่กล้าเร่งแล้วยังจงใจผ่อนฝีเท้าให้ช้าลง เพ่ือจะได้ฉวยโอกาส

สนทนากับชินอ๋อง** ที่เพ่ิงได้รับบรรดาศักดิ์คนนี้สักสองสามประโยค

"เวลาน้ีฝ่าบาทก�าลังให้พวกอัครเสนาบดีโจวเข้าเฝ้า ขอให้ท่าน

คอยอยู่ข้างนอกสักครู่ ผู้น้อยจะไปกราบทูลให้เดี๋ยวนี้ หากรู้สึกเหนื่อย 

ขอเชิญไปนั่งที่เรือนข้างก่อนได้ เมื่อสองวันก่อนมีชาใหม่ถวายข้ึนมา

จ�านวนหน่ึง ท่านจะได้ลองชิมดูด้วย"

เฮ่อหรงผงกศีรษะ "ไม่รีบ ท�าตามระเบียบเถอะ เจ้าชื่ออะไร"

* หยกฮัน่ไป๋ แปลว่าหยกขาวแห่งสมยัฮัน่ เน่ืองจากค้นพบต้ังแต่ในสมยัฮัน่ หมายถึงหนิอ่อนสขีาวบรสิทุธ์ิ 

ภายในเน้ือหินอ่อนมีผลึกวาวแสงแทรกซึมอยู่ มักใช้ปูพ้ืนลาน ท�าบันไดและราวระเบียงทางเดิน 

ในพระราชวังหลวง

** ชินอ๋อง บรรดาศักดิ์ที่แต่งตั้งให้แก่พระโอรส พระเชษฐา และพระอนุชาขององค์จักรพรรดิ ยศขุนนาง

ล�าดับหลักขั้นหนึ่ง
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ข้าหลวงคนน้ันนึกดีใจ "ผู้น้อยมีนามว่าเจียงผาง เน่ืองจากรูปร่าง

ค่อนข้าง...กว้าง ผู้อ่ืนจึงเรียกผู้น้อยว่าพ่ังพ่ังหรือเจียงพ่ัง ข้าหลวงหม่า 

หม่าหง เป็นอาจารย์ของผู้น้อยเอง"

ไม่อาจพูดเป็นอย่างอื่นได้จริงๆ เพราะเขาเกิดมามีใบหน้ากลม

และรูปร่างอ้วนท้วน มองผาดๆ ดูอุดมสมบูรณ์ดีมาก เฮ่อหรงจึงบอกว่า 

"อาจารย์เจ้าผอมบางถึงเพียงน้ัน แต่เจ้ากลับอ้วนพีถึงเพียงนี้ เจ้าคง 

ไม่ได้ขโมยเอาบุญวาสนาของอาจารย์เจ้ามาใช่หรือไม่"

บางครัง้การท่ีผูส้งูศักด์ิยินดีคุยเล่นด้วยย่อมถือได้ว่าเป็นบญุวาสนา 

ของตน เจียงผางเป็นผู้ท่ีมีสายตาในการมองคนอย่างย่ิง หาไม่เขาคง 

ไม่สามารถเป็นคนโปรดของหม่าหง ชายหนุ่มหัวเราะแหะๆ เกาศีรษะ 

"อาจารย์ก็พูดเช่นน้ี แต่ผู้น้อยคิดว่าการท่ีอาจารย์ได้ถวายการรับใช ้

อดีตจักรพรรดิย่อมมีบุญบารมีเหนือกว่าผู้น้อยมากนัก ผู้น้อยมีโอกาส

ได้ถวายการรับใช้ไม่นาน ยังท�าอะไรไม่ค่อยได้ ไม่สามารถเทียบเคียง

กับอาจารย์ได้หรอกขอรับ"

เฮ่อหรงพูดเสยีงเรียบ "คนท�างานในวังมีเป็นพันเป็นหมื่น อาจารย์

ของเจ้าเป็นคนฉลาดอย่างหาได้ยาก ยืนหยัดคูค่วามถูกต้อง รูจ้กัรกุและ

ถอยได้อย่างทันท่วงที เจ้าพูดถูกแล้ว บุญบารมีของเขายังนับว่ามีอยู่ 

ไม่ต้องเป็นห่วง"

หลังอดีตจักรพรรดิสวรรคต หม่าหงอาสาไปเฝ้าสุสานจักรพรรดิ

เป็นเวลาสามปี แม้จะเป็นเพราะยังมีเย่ือใยแต่เก่าก่อนกับอดีตนาย  

แต่เมื่อมองอีกทางจะเห็นได้ว่าเป็นการหลบหลีกภัยร้าย เน่ืองจาก 

เขาถวายการรับใช้อยู่ข้างกายอดีตจักรพรรดิเป็นเวลานานหลายปี  

ย่อมรู้เรื่องต่างๆ มากมาย นอกจากนี้จักรพรรดิองค์ใหม่ก็ไม่ได้โปรดเขา

เป็นพิเศษอะไร ดังน้ันหม่าหงจึงต้องลี้ภัยไปชั่วคราว ทว่าราชส�านัก 
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ก็เหมือนต�าหนักในตรงที่เมื่อคนจากไป ชาก็เย็นชืด* เวลานี้ต�าแหน่ง

ของหม่าหงได้ถูกข้าหลวงอีกคนที่ชื่อหยวนฉ่างมาแทนที่แล้ว อีกสามปี

ให้หลังเมื่อเขากลับมา เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้

เจียงผางมีสีหน้าดีใจ รีบบอก "ขอบคุณองค์ชายท่ียังคงจดจ�าได้ 

ช่วงที่อาจารย์อยู่ในวังมักพูดเสมอว่าองค์ชายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมน�้าใจ

อย่างที่สุด"

"ฝ่าบาททรงมีคุณธรรมน�้าใจย่ิงกว่าข้า ยามที่เจ้าถวายการรับใช้ 

ขอเพียงระมัดระวัง สงบปากสงบค�า ย่อมไม่มีวันถูกใช้งานหนัก 

แน่นอน"

ระหว่างท่ีก�าลงัคยุกันทัง้สองคนก็มาถึงประตพูระต�าหนักเซวียนเจิง้  

เจอกับพวกโจวอิง จางซงที่ก�าลังเดินออกมาจากด้านในพอดี เมื่อเห็น

เฮ่อหรงพวกเขาก็ต่างท�าความเคารพ "คารวะอันอ๋อง"

"คารวะทุกท่าน" เฮ่อหรงคารวะตอบแล้วเบี่ยงตัวเปิดทางให้ 

เซวียถานที่อยู่ในกลุ่มผงกศีรษะให้เฮ่อหรงเล็กน้อยก่อนตาม 

คนอื่นๆ เดินออกไป ในขณะที่เจียงผางเข้าไปแจ้งด้านในต�าหนัก

ตอนแรกเฮ่อหรงเข้าใจว่าอีกฝ่ายไปไม่นานก็มา ผู้ใดจะรู้ว่าเขา

กลับต้องยืนนานร่วมหนึ่งก้านธูปจนเริ่มเจ็บขากว่าจะเห็นเจียงผาง 

เดินออกมาจากด้านในอย่างรีบร้อน

"องค์ชาย ฝ่าบาทเชิญท่านเข้าไปด้านในขอรับ" เจียงผางกดเสียง

ให้เบาลง กล่าวอย่างรวดเร็ว "ดูเหมือนองค์ชายใหญ่กับองค์ชายรอง 

จะมีเรื่องขัดแย้งกัน"

* คนจากไป ชาก็เย็นชืด เป็นส�านวน หมายถึงเมื่อแขกกลับไป ชาท่ีรินไว้ก็เย็นชืด สื่อถึงการหมด 

ความส�าคัญ มักใช้เปรียบเปรยกรณีคนที่เคยมีอ�านาจเมื่อพ้นจากต�าแหน่งไปก็จะหมดคุณค่า ไม่ม ี

ความส�าคัญกับที่เดิมอีก
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พอเฮ่อหรงเดินเข้าไปก็เห็นเฮ่อซิ่วหันหลังให้ตน คุกเข่าอยู่กลาง

ต�าหนัก

เฮ่อมู ่น่ังถัดลงมาจากจักรพรรดิจยาโย่วทางด้านขวา สีหน้า 

ไม่ค่อยดีนัก

"ถวายบังคมฝ่าบาท" เฮ่อหรงท�าความเคารพ

"ตามสบาย เจ้าสาม เจ้ามาได้อย่างไร"

"เมื่อปีที่แล้ว ลูกไปช่วยผู้ประสบภัยที่ลั่วหยางกับจี้หลิง เดินทาง

ผ่านพ้ืนท่ีหลายแห่งจึงเขียนบันทึกไว้เพ่ือน�ามาหารือหาแนวทางแก้ไข

ภายหลัง ต่อมาพบว่าอดีตจักรพรรดิสวรรคตจึงต้องทอดเวลาออกไป 

ครั้งนี้ตั้งใจคัดลอกใหม่เพ่ือน�าเข้าวังมาถวายให้เสด็จพ่อทอดพระเนตร

พ่ะย่ะค่ะ"

จักรพรรดิจยาโย่วนวดหัวค้ิว น�้าเสียงเบื่อหน่าย "เจ้าวางไว้ก่อน 

ไว้เราค่อยอ่านทีหลัง"

นับต้ังแต่ขึ้นครองราชย์ จักรพรรดิจยาโย่วมีภาพลักษณ์ของ 

ผู้ปกครองที่ดี แต่การจะท�าตามค�าแนะน�าจากขุนนางหรือไม่น้ันเป็น 

อีกเรื่องหน่ึง อย่างน้อยก็ต้องน้อมรับเอาไว้ก่อน การประชุมยังคง 

รูปแบบตามอย่างอดีตจักรพรรดิ คือหนึ่งวันหนึ่งรอบหรือสองวัน 

หนึ่งรอบ ทว่าราชกิจท่ีน่าเบื่อหน่ายพวกนี้ไม่ใช่สิ่งท่ีจักรพรรดิจยาโย่ว

ชื่นชอบ แม้พระองค์จะข่มกลั้นอาการหาวต่อหน้าผู้คนได้ แต่เวลา 

อยู่ต่อหน้าพวกบุตรชาย พระองค์ก็ไม่อยากฝืนวางท่าน่าเกรงขาม 

ของจักรพรรดิ จึงปล่อยตัวตามสบาย ร่างกายท่อนบนฟุบอยู่บนโต๊ะ 

ทรงพระอักษร ตั้งศอกยันศีรษะ

เฮ่อมู่กล่าว "เสด็จพ่อ ในเมื่อเจ้าสามมาแล้ว มิสู้ลองฟังความเห็น

จากเขาดูเถอะ"
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จักรพรรดิจยาโย่วยกแขนเสื้อขึ้นโบก เฮ่อมู่เข้าใจจึงเล่าเรื่อง 

ผลการสอบสวนคดีกบฏของฉีอ๋องให้เฮ่อหรงฟัง

เฮ่อซิ่วท่ีคุกเข่าอยู่บนพ้ืนเอาแต่ก้มหน้าน่ิง ไม่เอ่ยค�า

เฮ่อหรงเห็นเขาแอบก�าหมัดหลวมๆ ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อ

เรือ่งนีต้้องเล่าตัง้แต่หลงัจากทีเ่สดจ็พ่อของพวกเขาขึน้ครองราชย์ 

ยามนัน้เฮ่อซิว่เพ่ิงเสยีภรรยาไป จงึต้ังใจจดจ่อกับงานเพ่ือสร้างความชอบ  

ชายหนุ่มทูลขอไปท�างานกับจางเทาที่กานโจว แต่ถูกเฮ่อมู่คัดค้าน 

ด้วยเหตุผลท่ีว่าจางเทาช�านาญงานด้านการทหาร ประจ�าอยู่ชายแดน 

มานาน ในขณะท่ีเฮ่อซิ่วไม่เคยผ่านสนามรบ หากเขาไป สถานะของ 

พระราชโอรสรังแต่จะท�าให้จางเทาท�าอะไรไม่ได้ เคลื่อนไหวไม่สะดวก

จักรพรรดิจยาโย่วฟังแล้วรู้สึกว่ามีเหตุผลจึงบอกปัดค�าขอของ

บุตรชาย ทว่าเฮ่อซิ่วยังไม่ยอมถอดใจ และอยากเข้าร่วมกับกองทหาร

ราชองครักษ์ แต่ก็ถูกคัดค้านเหมือนเดิม เน่ืองจากตอนนี้ในกองทหาร 

ราชองครกัษ์มเีฮ่อจัน้อยู่แล้ว ในด้านกฎระเบยีบไม่สามารถมพีระราชโอรส 

ถึงสององค์อยู่ในกองทหารราชองครกัษ์ ในด้านส่วนตัวเฮ่อซิว่กับเฮ่อจัน้

เป็นพ่ีน้องร่วมมารดาเดียวกัน คิดอย่างไรก็ไม่เหมาะสม

อาจเพราะต้องบอกปัดบุตรชายติดๆ กันท�าให้จักรพรรดิจยาโย่ว

รู ้สึกล�าบากใจจึงมอบหมายกรมอาญาท่ีฉีอ๋องเคยดูแลให้เฮ่อซิ่ว 

รับผิดชอบ งานแรกคือสะสางเรื่องคดีก่อการกบฏของฉีอ๋อง ระหว่าง

ท่ีท�าการสอบสวน อันซูเฟยกับเฉิงเยว่ียเกิดป่วยตายในคุกอย่าง 

กะทันหันในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่กลับมีเสียงเล่าลือมาว่าพวกเขาไม่ได้

ป่วยตาย แต่ถูกเฮ่อซิ่วทรมานจนตาย มีผู้ตรวจการมาร้องเรียนเฮ่อซิ่ว

ต่อพระพกัตร์ บอกว่าบ้านเมอืงมกีฎหมาย ต่อให้มโีทษฐานกบฏ ไม่อาจ

ให้อภัย ต้องถูกตัดศีรษะหรือปลิดชีพตนเอง แต่การลงทัณฑ์เองภายใน
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เช่นน้ีย่อมไม่ใช่เรื่องที่ถูกท่ีควร หากปล่อยไป เกิดมีใครเอาแบบอย่าง 

ย่อมท�าลายกฎระเบียบของบ้านเมือง ท�าให้ไม่มีใครย�าเกรงกฎหมาย

อีกต่อไป 

จนแล้วจนรอดจักรพรรดิจยาโย่วเห็นใจบุตรชายท่ีสูญเสียภรรยา

จึงเก็บง�าเรื่องนี้ไว้ ผู้ใดจะรู้ว่าวันน้ีเฮ่อซิ่วจะมาถวายรายงาน ยืนกราน

ให้ประหารสมัครพรรคพวกของฉีอ๋องท้ังตระกูลด้วยทัณฑ์หลิงฉือ*

ทันทีที่ค�าพูดนี้หลุดออกมาย่อมต้องเจอกับการคัดค้านอย่าง

รุนแรงจากเฮ่อมู่ แม้แต่จักรพรรดิจยาโย่วเองก็ยังรู้สึกว่ามันเกินไป

เนือ่งจากแม้ฉอ๋ีองจะก่อกบฏ แต่ถ้าจะให้พูดกันจรงิๆ เขากยั็งเป็น

คนสกุลเฮ่อ หากต้องการลงโทษพวกเขาแค่ให้ยาพิษหนึ่งจอกหรือ 

แพรขาวยาวสามฉื่อปลิดชีพตนเองก็เพียงพอ แต่ถ้าลงทัณฑ์หลิงฉือ 

ประจานต่อหน้าผู้คน จริงอยู่ท่ีผู ้กระท�าความผิดจะต้องได้รับความ

ทรมาน เฮ่อซิ่วได้ช�าระแค้น แต่เกียรติยศของสกุลเฮ่อย่อมต้องพลอย

ย่อยยับไปด้วย

น่ีจึงเป็นสาเหตุว่าท�าไมเฮ่อซิ่วถึงคุกเข่าอยู่ตรงนี้อย่างกรุ่นโกรธ

จวนเจียนจะระเบิด

พอเฮ่อมูเ่ล่าจบแล้วยังเหน็เฮ่อซิว่นิง่อยู่เหมอืนเดมิก็สัน่ศรีษะและ

ถามเฮ่อหรง "เจ้าสาม เรื่องนี้เจ้ามีความคิดเห็นอย่างไร"

จากปลายหางตาเฮ่อหรงเห็นเฮ่อซิ่วผินหน้ามา ท�าให้เขาพลัน 

คดิขึน้ว่าสมแล้วทีเ่ฮ่อซิว่กับเฮ่อจัน้เป็นพ่ีน้องร่วมมารดาเดยีวกัน เพราะ

แม้แต่แนวสันกรามก็ยังเหมือนกันไม่มีผิดเพ้ียน เพียงแต่ยามนี้เฮ่อซิ่ว 

* ทัณฑ์หลงิฉอื บ้างเรียกว่า 'พันดาบหมืน่ตดัเฉือน' คอืการประหารนกัโทษอกุฉกรรจ์ท่ามกลางธารก�านัล

ด้วยการเฉอืนช�าแหละเนือ้รวมถึงอวยัวะภายในทลีะชิน้จนกว่าจะขาดใจตาย บ้างว่าเริม่จากการตดัแขนขา 

ทีละข้างก่อนด้วย ค่อยตัดศีรษะเป็นการปิดท้าย ถือเป็นโทษที่หนักที่สุด เพราะสื่อถึงว่าแม้ตายแล้วก็ยัง

ไม่สาสมกับความผิดที่กระท�า
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ก�าลังขบเข้ียวเค้ียวฟันท�าให้สีหน้าดูกระด้างเย็นชา ในขณะท่ีเฮ่อจั้น

ชอบย้ิมเป็นปกติวิสัย จึงมีลักย้ิมออกมาอวดโฉมเป็นประจ�า

ชายหนุ่มน่ิงคดิอยู่พักหนึง่ เมือ่เห็นสายตาคาดหวังของพ่ีชายคนโต 

ก็เอ่ยว่า...

Page ������������������� 3.indd   17 9/10/2563 BE   14:36



18 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 3

Page ������������������� 3.indd   18 9/10/2563 BE   14:36



Meng Xi Shi 19

"ทัณฑ์หลิงฉือนั้นเกินกว่าเหตุ จะกระท�ามิได้"

ทันทีที่ค�าพูดน้ีหลุดออกมา แต่ละคนก็มีสีหน้าแตกต่างกัน

เฮ่อมู่พยักหน้าอย่างชื่นชมด้วยสีหน้าอมย้ิม ในขณะท่ีสีหน้าของ

เฮ่อซิ่วทะมึนลง

เฮ่อหรงน่ิงไปนิดก่อนพูดต่อ "ฉีอ๋องกระท�าปิตุฆาต โทษหนัก 

ไม่อาจอภัย ต่อให้ประหารสกัสบิครัง้ก็ยงัไม่สาสม แต่หากเขาถูกประหาร 

ด้วยทัณฑ์หลิงฉือต่อหน้าธารก�านัล ต่อไปไม่เพียงแค่เกียรติยศของ

ราชวงศ์ต้องพลอยย่อยยับ แต่ท้ังขุนนางและราษฎรจะต้องวิพากษ์

วิจารณ์และประณามในความไร้เมตตาของจักรพรรดิ"

"เหตุผลอันนี้แหละ!" เฮ่อมู่มีสีหน้าสบายใจ น�้าเสียงส่อความนัย

ลึกซึ้ง "เจ้ารอง เจ้าควรฟังเจ้าสามไว้นะ ผู้ที่ถูกเฮ่อเสวียนท�าร้าย 

ไม่ได้มีเพียงน้องสะใภ้รอง แต่ยังมีอดีตจักรพรรดิกับพวกพระสนม  

ในบรรดาสนมนางในในงานเลี้ยงวันนั้นมีคนที่ต้องตายในการต่อสู ้

ท่ีแสนวุ่นวายน่ันมากมาย ย่ิงไม่ต้องพูดถึงอาจยาที่พวกเรารักที่สุด  

บทที่ 75
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เจ้าแค้นใจ ข้าก็แค้นด้วย แต่เวลานี้สถานะของพวกเราไม่เหมือนเดิม

แล้ว ไม่อาจท�าตามอารมณ์ได้ เจ้าต้องคิดถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 

ราชส�านักและคิดถึงจุดยืนของเสด็จพ่อด้วย"

เฮ่อซิ่วพูดเสียงเรียบ "พูดเช่นนี้แสดงว่าถ้าหากข้าลงทัณฑ์หลิงฉือ

คนพวกนั้นในคุก อย่าให้เรื่องไปถึงคนภายนอก พ่ีใหญ่จะเห็นด้วย?"

เฮ่อมู่ชะงัก นิ่วหน้าอย่างไม่ชอบใจ "หรือเจ้าลืมเรื่องอันซูเฟยกับ

เฉิงเยว่ียไปแล้ว เจ้าสนุกสุขใจ แต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังเสด็จพ่อต้อง 

เก็บฎีกาขุนนางท่ีร้องเรียนเจ้าเอาไว้มากแค่ไหน"

"เดิมทีข้าก็ขอไปอยู่ชายแดน หากเสด็จพ่อจะเนรเทศข้าด้วย

สาเหตุน้ีข้าก็ยินดี"

เฮ่อมู่ได้ยินแล้วฉุนขาด "เจ้าพูดเช่นนี้เหมือนพวกเรากดดันเจ้า  

ไม่ปล่อยให้เจ้าได้สร้างความชอบอย่างไรอย่างนั้น!"

จักรพรรดิจยาโย่วปวดศีรษะ "เจ้ารอง เราเพ่ิงขึ้นครองราชย์ได ้

ไม่นาน มีกิจธุระมากมายให้ต้องใส่ใจ เจ้าก็อยู่ช่วยเรา...ช่วยพ่อที ่

เมอืงหลวงก่อนเถิด ขอพ่อได้คดิทบทวนเรือ่งจะให้เจ้าไปจากเมอืงหลวง

ให้รอบคอบเสียหน่อยก่อน ดีหรือไม่"

จกัรพรรดิเช่นเขายามอยู่ต่อหน้าบตุรชายก็ไม่มมีาดอะไรเลย และ

แทบจะใช้น�้าเสียงหารือคุยกับเฮ่อซิ่วอยู่แล้ว ทว่าเฮ่อซิ่วกลับไม่ยอมรับ

น�้าใจ พอได้ยินแบบน้ีก็ท�าความเคารพ ตอบรับเสียงเบา และลุกขึ้น 

จากไป

เฮ่อมู่โมโห "เสด็จพ่อ ทอดพระเนตรเขาสิ ไม่ยอมเข้าใจเหตุผล

อะไรเลย พูดดีๆ ด้วยก็ไม่ยอมฟัง รั้นจะไปชายแดนให้ได้ เกิดไปก่อเรื่อง

ทางน้ัน มิต้องให้พวกเราตามไปเก็บกวาดหรือ!"

จักรพรรดิจยาโย่วถอนหายใจ "เจ้ารองยังเสียใจไม่หาย..."
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เฮ่อมู่ไม่เห็นด้วย "ก็เพราะพระองค์ทรงเห็นแก่ความรู้สึกของ 

เจ้ารองเลยประทานทีด่นิศกัดนิาให้เขามากกว่าพวกเจ้าสามตัง้เท่าหนึง่ 

อีกทั้งท่ีต้ังวังจี้อ๋องของเขาก็เย่ียมยอด ข้างในมีสวนป่าขนาดใหญ ่

แบบที่คนอ่ืนไม่มี พวกเจ้าสามเจ้าห้ายังไม่ว่าอะไร กลายเป็นเจ้ารองท่ี

มองไม่เห็นความดีของพระองค์ ได้คืบแล้วจะเอาศอก มันใช่เรื่องหรือ!"

จักรพรรดิจยาโย่วต้องนวดหน้าผากอย่างอดไม่อยู่

เฮ่อหรงนิ่งเงียบและรับฟังอย่างเดียว ไม่พูดอะไรท้ังส้ิน เพียง 

ทูลถวายเอกสารของตัวเอง จากน้ันก็ทูลลา ถอยออกมา

เขาเพ่ิงออกจากพระต�าหนักเซวียนเจิ้งมาได้ไม่ไกลก็ได้ยินเสียง

เรียกของเฮ่อมู่ดังมาจากทางด้านหลัง "เจ้าสาม!"

เฮ่อหรงหยุดเท้า หันกลับไป "พ่ีใหญ่"

เฮ่อมู่ตามมา "เจ้าสาม หากวันน้ีไม่มีธุระ ไปกินข้าวกับข้าก่อน

แล้วค่อยกลับดีหรือไม่"

แม้จะเป็นค�าถาม แต่วิธีพูดกลับมีลักษณะบังคับ ท�าให้เฮ่อหรง

บอกปัดไม่ได้ เขาจึงผงกศีรษะ "เช่นน้ันต้องรบกวนพ่ีใหญ่แล้ว"

เฮ่อมู่ดีใจมาก เขาโอบไหล่เฮ่อหรงออกเดิน "เกรงใจอะไร พวกเรา

พ่ีน้องไม่ได้รวมตัวกันมาตั้งนานแล้ว นับตั้งแต่เจ้าสี่จากไป..." เขา 

สัน่ศรีษะและอดบ่นไม่ได้ว่า "เจ้าว่าเหตใุดเขาจงึไม่อยู่เป็นพระราชโอรส 

รั้งต�าแหน่งชินอ๋องดีๆ ไม่ชอบ แต่กลับชอบวิ่งออกไปทุกข์ยากข้างนอก 

จนถึงตอนน้ีเป็นหรือตายก็ยังไม่รู้ กระท่ังข่าวว่าสบายดีก็ไม่ยอมส่งมา 

เสด็จพ่อกริ้วเขาแทบตายอยู่แล้ว!"

"คนแต่ละคนมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน"

เฮ่อมู่โกรธจนข�า "ขอแค่เขาไม่ถูกใครหลอกจนหมดตัวข้างนอก

นั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลนักหนาแล้ว!"
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เฮ่อสี่จามเสียงดัง

เขานวดจมกูป้อยๆ พลางคดิในใจว่าอยู่ดีๆ  เหตใุดถึงจามออกมาได้  

หรือเพราะลมหนาว?

เฮ่อสี่โทษว่าเป็นเพราะผ้าห่มท่ีอยู่บนร่างบางเกินไป

อากาศบนภูเขาในช่วงเดือนสี่เดือนห้ายังคงเย็นจัด โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเมื่อล่วงเข้าสู่เวลากลางคืน ต่อให้ใส่เสื้ออีกชั้นก็ยังว่าหนาวไป 

เฮ่อสี่ขดตัวพลางดึงผ้าห่มบนร่างให้สูงขึ้น ห่อร่างกายทั้งหมดไว้  

โผล่ออกมาแค่ศีรษะ

ท้องฟ้าด้านนอกสว่างมากแล้ว แต่เขายังคงไม่อยากลุกด้วยเพราะ 

รู้สึกข้ีเกียจ ซุกใบหน้าด้านข้างเข้ากับหมอน หาวหวอด ความง่วงงุน 

จู่โจมเข้ามาท�าให้อยากหลับอีกสักตื่น

จังหวะนี้เองบานประตูก็ถูกใครบางคนทุบโครมๆ

เฮ่อส่ีย่นหัวค้ิว พลิกตัว หดศีรษะเข้าไปในผ้าห่ม แสร้งท�าเป็น 

ไม่ได้ยิน

แต่พอฝ่ายตรงข้ามเห็นเขาไม่เปิดประตูก็ผลักเข้ามาเลย

หลวงจีนน้อยหมิงเฉินเดินมาท่ีข้างเตียงของเฮ่อสี่ "ลุกขึ้นได้แล้ว 

ศิษย์พ่ี!"

เขาดงึผ้าห่มมมุหน่ึง แต่พอดงึแล้วไม่ขยับก็รูว่้าเฮ่อสีต้่องออกแรง

อยู่ด้านล่างแน่ หมิงเฉินจึงเบะปาก สีหน้าอ่อนใจ ใช้สองมือยึดมุม 

ผ้าห่มไว้แล้วออกแรงสะบัด

เห็นคนท่ีอยู่ในม้วนผ้าห่มกลิ้งตกจากเตียง ร้องโอ๊ย แต่สองมือ 

ยังคงกอดปลายอีกด้านของผ้าห่มแน่น

"เจ้าปลุกคนแบบน้ีหรือ!"

หมิงเฉินท�าเสียงน้อยใจ "ผู้ใดใช้ให้ท่านปลุกไม่ตื่นทุกคร้ังเอง 
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ท�าให้ข้าต้องใช้วิธีนี้"

เฮ่อสี่นวดไหล่พลางตะกายตัวลุกขึ้นมา บนร่างเขาสวมชุดตัวใน 

ชั้นเดียว เส้นผมบนศีรษะถูกโกนออกไปจนเกลี้ยง

หมิงเฉินส่งจีวรให้เขา กล่าวน�้าเสียงจริงจัง "ศิษย์พ่ี ท่านควร 

ฝึกวิชาได้แล้ว"

เฮ่อสี่ระบายลมหายใจอย่างเศร้าๆ "เมื่อวานข้าฝึกจนปวดเอว

เมื่อยหลัง วันนี้ขอพักสักหน่อยไม่ได้หรือ"

"อาจารย์บอกว่าคมกระบี่ล�้าค่าได้มาจากการลับ ดอกเหมย 

จะหอมที่สุดเมื่ออากาศเย็นจัด ยามเยาว์ไม่พากเพียร แก่แล้วย่อม

เสียใจภายหลัง"

"เสียใจก็เสียใจสิ ข้าไม่กลัว ถึงอย่างไรข้าก็ไม่ใช่กระบี่ล�้าค่า และ

ไม่ใช่ดอกเหมย" และเขายงัสามารถหนีกลบัไปหาพ่ีน้องทีฉ่างอนัได้ด้วย

"ศิษย์พ่ี!"

น�า้เสยีงอ่อนใสของหลวงจนีน้อยท�าให้เวลาพูดจาดนู่ารกัน่าเอน็ดู

เป็นพิเศษ ปกติเฮ่อสี่จะชอบหยอกเขาเล่น แต่วันน้ีชายหนุ ่มกลับ 

ไม่มีอารมณ์ เพียงอยากกอดผ้าห่มไปตราบชั่วฟ้าดินสลาย นี่เป็นเพราะ

เมื่อวานเขาต้องยืนอยู่ใต้ต้นเหมยตลอดทั้งวัน จนใกล้พลบแล้วถึงได้

เลิกฝึก รู้สึกว่าขาทั้งสองข้างของตนเกือบเป็นอัมพาต แม้แต่จะเดิน 

สักก้าวก็ยังล�าบาก จนได้หลับตื่นหนึ่งแล้วก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นแม้แต่น้อย 

ซ�้ายังแย่หนักขึ้น

เมื่อสองสามวันก่อนเฮ่อสี่ตัดสินใจยอมให้หลวงจีนเฒ่าปลงผม

เขาเพ่ือออกบวช กลายเป็นหน่ึงในภิกษุของวัดอว้ีไถแห่งน้ี ทว่าไม่นาน

ความฝันท่ีจะได้เป็นจอมยุทธ์ของเขาก็ต้องแตกสลาย เนื่องจากเขา 

คิดไม่ถึงเลยว่าการฝึกจะเป็นเรื่องที่ยากล�าบากถึงเพียงน้ี รู้แต่แรกเขา
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คงจะอยู่ท่ีเมืองหลวง ให้บิดาดึงหูอบรมทั้งวันยังดีเสียกว่า

เขามองเห็นเพียงท่วงท่าองอาจที่หมิงเฉินแสดง โดยลืมไปว่า

ท่วงท่างามสง่าเช่นนี้ต้องแลกมาด้วยค่าตอบแทนเท่าไร

"ศิษย์น้อง เจ้าบอกความจริงข้ามาเถอะว่ากว่าจะฝึกวรยุทธ์ได้

แบบเจ้า ต้องใช้เวลานานแค่ไหน หน่ึงปีพอหรือไม่"

หมิงเฉินส่ายหน้า 

เฮ่อสี่ยังคงมีความหวังริบหรี่ "สองปี?"

หมิงเฉินตอบเสียงดังฟังชัด "ปีนี้ข้าอายุแปดขวบ ตั้งแต่เริ่มเดินได้

อาจารย์ก็สอนวรยุทธ์ให้ข้า จนถึงตอนนี้วรยุทธ์ของข้ายังไม่ถือว่า 

อยู่ในระดับสุดยอดเลย"

เฮ่อส่ีตาเหลือก เขาทิ้งตัวลงนอนแผ่แบบไม่ต้องหยุดคิด "ข้า 

ไม่ฝึกแล้ว!"

ใบหน้าน้อยๆ ของหมิงเฉินยับยุ่ง บ่นเหมือนแม่แก่ "ศิษย์พ่ี  

ความมุมานะช่วยแกะศิลาหินส�าเร็จได้นะ"

"เจ้าให้ข้าฝึกแค่ไม่ก่ีวันข้าก็รู้สึกอาลัยรักชีวิตจะแย่ นี่จะให้ข้าฝึก

อีกตั้งหลายปี! ข้าไม่ฝึกแล้วๆ ต้องโทษตา...อาจารย์ หลอกข้าว่าฝึกแค่

ไม่นานก็เก่งเท่าเจ้าได้ วันน้ีข้าจะเก็บข้าวเก็บของ ลงจากเขา กลบับ้าน!"

"ศิษย์พ่ี! ท่าน...!"

หลวงจีนน้อยร้อนใจจนพูดไม่ออก ท�าได้เพียงแหงนหน้าขึ้นมอง

เฮ่อสี่ น�้าตาเอ่อคลออยู่ในตา ดูน่าสงสารจับใจ

หัวใจของเฮ่อสี่พลันอ่อนยวบ เขาลูบศีรษะของเด็กน้อย "หรือไม่

ก็เอาอย่างน้ี เจ้าตามข้าลงจากเขาไปเป็นฆราวาส ข้าจะให้เจ้ากินดอียู่ดี 

ข้าจะบอกให้ว่าบิดาข้าเป็นสุดยอดเชียวนะ!"

หมิงเฉินส่ายหน้า "ข้าไม่ไป อาจารย์อยู่ที่นี่ ข้าก็ต้องอยู่"
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"พวกเราพาท่านไปด้วยก็ได้ ฉางอันเจริญรุ่งเรือง มีของอร่อย

มากมาย ที่ส�าคัญท่ีสุดคือมีวัดวาอารามใหญ่โตท้ังนั้น ข้าสามารถ 

ช่วยให้อาจารย์กับเจ้าไปประจ�าอยู่ท่ีนั่นได้ ไม่จ�าเป็นต้องอยู่บนภูเขา

เช่นนี"้ เขาหยิกแก้มน้อยๆ ของหมงิเฉนิ "วันๆ แทบจะไม่มเีนือ้ตกถึงท้อง 

ดูซิว่าเจ้าอดอยากจนตัวเหลือเท่าไรแล้ว"

หมิงเฉินเริ่มรู ้สึกหว่ันไหว แต่ยังคงลังเล "อาจารย์ไม่มีทาง 

รับปากแน่"

เฮ่อสี่ตบอก "ยกให้เป็นหน้าท่ีข้า ข้าจะไปเกลี้ยกล่อมอาจารย ์

ให้เอง!"

เจอเรื่องน้ีเข้าไปเขาก็นอนไม่หลับอีกแล้ว พอสวมจีวรแบบลวกๆ 

เสร็จก็พาหมิงเฉินไปที่ห้องของหลวงจีนเฒ่า

เคาะประตูสองสามครั้งก็มีเสียงตอบรับมาจากด้านใน "เข้ามา"

เฮ่อสี่จับกระแสค่อนข้างอ่อนล้าในน�้าเสียงนั้นออก เขาผลักประตู

เข้าไป ก�าลังจะกล่าวค�าทักทาย แต่กลับเห็นหลวงจีนเฒ่าน่ังขัดสมาธิ

อยู่บนตั่ง ศีรษะตกห้อย ดวงตาหรี่ปรือ

หมิงเฉินตกใจ วิ่งตึงๆๆ เข้าไปใกล้ "อาจารย์ ท่านเป็นอะไรไป!"

หลวงจีนเฒ่าขยับตัวเล็กน ้อย เขาลูบศีรษะหมิงเฉิน แต ่

หลวงจีนน้อยกลับเสียขวัญจนร้องลั่น "อาจารย์! มือท่านเย็นมาก!"

เฮ่อสี่รับรู ้ได้ว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องจึงรีบบอก "อาจารย์ ท่าน 

ไม่สบายตรงที่ใด ให้หมิงเฉินไปหาสมุนไพรมาต้มเป็นยาดีหรือไม่"

หลวงจีนเฒ่าส่ายหน้า ถอนหายใจ "เวลาของอาจารย์มาถึงแล้ว 

พวกเจ้าไม่จ�าเป็นต้องเปลืองแรง"

เฮ่อสี่สะดุ้ง ก่อนหน้านี้หลวงจีนเฒ่าบอกว่าสุขภาพของตนไม่ดี 

เหลือเวลาอีกไม่นาน แต่เขาเข้าใจมาตลอดว่าหลวงจีนเฒ่าแสร้งท�าตัว
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น่าสงสารเพ่ือหลอกเขาเข้าส�านัก คิดไม่ถึงว่าจะเป็นเรื่องจริง

"หมิงจิ้ง" หลวงจีนเฒ่าเรียกฉายาธรรมของเฮ่อสี่ "ตอนแรก

อาจารย์คิดว่ายังพอมีเวลาสั่งสอนเจ้าอีกนาน คิดไม่ถึงว่าเจ้าเพ่ิงจะ

กราบเข้าส�านักมาไม่เท่าไร อาจารย์ก็ต้องจากไป ไม่สามารถท�าหน้าที่

ชี้แนะเจ้าได้อีก"

เฮ่อสี่ท�าอะไรไม่ถูก "อาจารย์ ศิษย์ไม่ต�าหนิท่าน หากท่าน 

ไม่สบายก็รักษาตัวให้หายก่อนเถิด!"

หลวงจีนเฒ่าสั่นศีรษะเบาๆ "เจ้ามีราศีของผู้สูงศักดิ์ แต่กลับ 

มิใช่ผู ้ที่จะถูกความมั่งคั่งรั้งอยู่ในโลกิยะได้นาน หากฝืนอยู่ในเพศ

ฆราวาส ภายหน้าย่อมหลีกหนีเคราะห์ร้ายได้ยาก ด้วยเหตุนี้อาจารย์

จึงต้องใช้สารพัดวิธีเพ่ือดึงเจ้าเข้ามาในพระศาสนา ทั้งท่ีอาจารย์ก็รู้ว่า

เจ้าไม่ค่อยมีศรัทธา และยังอยากลงจากเขากลับสู่เมืองมาก อาจารย์

จึงหวังว่าเจ้าจะรับปากอาจารย์เรื่องหนึ่ง"

"ขออาจารย์ได้โปรดว่ามา"

"ในห้องหนังสือ อาจารย์มีบันทึกอยู่หลายเล่ม ในน้ันจดบันทึก

ประสบการณ์การเดินทางไปตามท่ีต่างๆ ในช่วงระยะเวลาหลายปีของ

อาจารย์ เจ้าจงอ่านหนงัสอืพวกนัน้และพระธรรมให้จบ เมือ่อ่านจบแล้ว 

หากเจ้ายังอยากกลับไปสู่เพศฆราวาสก็จงไปเถิด ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็น 

การผิดต่อค�าสั่งของอาจารย์ พระอยู่ที่ใจ ฝืนบังคับไปก็ไร้วาสนา"

เฮ่อสี่รับค�าอย่างกระวนกระวาย

หลวงจีนเฒ่าพูดกับหมิงเฉิน "หลังจากที่อาจารย์จากไป ขอมอบ

ต�าแหน่งต่อให้ศิษย์พ่ีเจ้า ต่อไปเขาคือเจ้าอาวาสวัดอว้ีไถ หากเขา 

คืนสู่เพศฆราวาส เจ้าก็จงรับต�าแหน่งน้ีสืบไป"

หมิงเฉินน�้าตาร่วง "อาจารย์..."
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หลวงจีนเฒ่าใช้มือผอมแห้งเช็ดน�้าตาให้เขาแล้วย้ิมบางๆ "เด็กโง่ 

เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องสามัญ ไยต้องเศร้าเสียใจ"

ตัง้แต่หมงิเฉนิจ�าความได้ก็อยู่ข้างกายหลวงจนีเฒ่า จงึเห็นอกีฝ่าย 

เป็นท้ังอาจารย์และบิดา ประกอบกับอายุของเขายังอยู่ห่างไกลจาก 

การเสื่อมสลายของสังขารมาก ยามนี้ไหนเลยจะห้ามน�้าตาแห่ง 

ความเศร้าโศกเอาไว้ได้

เฮ่อสี่ใจอ่อน สถานการณ์ท�าให้เขาพลอยรู้สึกเศร้าจนต้อง 

ก้มหน้าลงเช็ดน�้าตา

หลวงจีนเฒ่าถอดสร้อยประค�าบนข้อมือออกช้าๆ และสวมให ้

เฮ่อสี่ด้วยตนเอง

"อาจารย์ผิดต่อเจ้า..."

เขายังคงรู้สึกละอายใจต่อเฮ่อสี่ เนื่องจากศิษย์คนน้ีเพ่ิงเข้าส�านัก

มาได้แค่สองสามวัน แต่เขากลับไม่เคยได้ท�าหน้าที่ของอาจารย์ให้ 

อีกฝ่ายเลยแม้แต่วันเดียว

เฮ่อสี่รับรู้ได้ว่าแม้อาจารย์จะโกหกเขาชนิดหน้าไม่เปลี่ยนสี แต่

โดยแท้แล้วก็เป็นคนดี ทว่าดีตรงไหนน้ันเขาก็บอกไม่ได้เพราะเพ่ิงรู้จัก

อกีฝ่ายได้ไม่นาน ตรงกันข้ามกับหลวงจนีน้อยหมงิเฉนิทีเ่ขายังสนทิด้วย

มากกว่า

เสียงของหลวงจีนเฒ่าเบาลงเรื่อยๆ ศีรษะค่อยๆ ลดต�่า หนวด 

สีขาวไม่ขยับอีก ฟ้องว่าสิ้นลมหายใจไปแล้ว

"อาจารย์!" หมงิเฉนิร้องไห้โฮ เขาโถมกายเข้าไปกอดหลวงจีนเฒ่า

อยู่นาน

หลวงจีนเฒ่ามรณภาพ

มีคนจ�านวนมากท่ีไม่รู ้ว ่าสิ่งท่ีเฮ่อส่ีทนไม่ได้มากท่ีสุดคือการ 
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พรากจากและความตาย เพราะแบบนี้เขาถึงได้ทิ้งจดหมายไว้และ 

จากมา นอกจากเขาจะไม่อยากถูกม้วนเข้าไปในวังวนของอ�านาจ 

อย่างที่บอกกับเฮ่อจั้น การตายของเฮ่อจยาที่เป็นสายเลือดเดียวกัน 

ก็ท�าให้เขารู ้สึกสะเทือนใจอย่างมากจนไม่อยากพบเจอกับมันอีก  

เฮ่อสีก่ลวัว่าถ้าเขายังอยู่ทีฉ่างอันต่อไปกไ็ม่รูว่้าจะต้องพบเจอเหตุการณ์

เศร้าสลดอีกมากเพียงใด เขาจึงเลือกที่จะหนีมา

คิดไม่ถึงว่าขนาดหนีมาถึงน่ีแล้วเขาก็ยังคงต้องพบเจอกับการ

พรากจากและความตายอยู่ดี

ชายหนุ่มถอนหายใจ ลูบศีรษะของหมิงเฉิน "ไม่เป็นไร ต่อไป 

ศิษย์พ่ีจะดูแลเจ้าเอง"

จากนั้นเขาก็พูดกับร่างไร้ลมหายใจของหลวงจีนเฒ่า "อาจารย์ 

ท่านจากไปอย่างสบายใจเถอะ หมิงเฉินยังมีข้า"

"เจ้าสาม เจ้าลองชิมอาหารจานน้ีสิ ลิ้นเป็ดคั่วพริกเกลือ" ซ่งซื่อ

ยกอาหารมาให้ด้วยตัวเอง

เฮ่อหรงยืดตัวข้ึนรับมา "ขอบคุณพ่ีสะใภ้ใหญ่"

ซ่งซื่อย้ิม "รีบชิมสิ ข้าท�าเองเลยนะ"

เฮ่อหรงคบีอาหารค�าหนึง่ส่งเข้าปาก สกัพักก็พยักหน้า "ลิน้เป็ดนุ่ม  

ไม่คาว ฝีมือพ่ีสะใภ้ใหญ่ยังไม่ตก อาหารจานน้ีข้าจ�าได้ว่าพ่ีรองก็ 

ชอบมาก"

ซ่งซื่อยังคงย้ิม แต่อดหันไปมองเฮ่อมู่ไม่ได้

เฮ่อมูถ่อนหายใจ "ใช่ เมือ่ก่อนน้องรองชอบกินอาหารทีพ่ี่สะใภ้ใหญ่ 

ของเจ้าท�าท่ีสุด แต่เดี๋ยวน้ี...พอข้าเรียกเขากลับไม่ยอมมา"

เฮ่อหรงวางตะเกียบลง "เวลานี้พ่ีรองมีปมในใจ"
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"ข้าก็เคยได้ยินข่าวลือ แต่นั่นมันก็แค่เร่ืองท่ีคนพูดกันไปเร่ือย 

ไม่ใช่ความผิดของพ่ีสะใภ้ใหญ่เจ้า นางไม่ได้ผลักพ่ีสะใภ้รองของเจ้า 

ใส่ทหารกบฏ"

ใบหน้าของซ่งซื่อไม่เหลือรอยย้ิมอีกแล้ว สีหน้าของนางหม่นลง

ขณะเอ่ยว่า "พวกท่านค่อยๆ กินกันไปเถอะ" แล้วถอยออกไปอย่าง

รวดเร็ว

"พ่ีใหญ่ เวลานี้เรื่องจริงเป็นเช่นใดไม่ใช่สิ่งส�าคัญ สิ่งส�าคัญคือ 

พ่ีรองคิดอย่างไร"

"เจ้าก็เหน็ว่าข้าพูดดีๆ  และพยายามเกลีย้กล่อมเขาเป็นการส่วนตวั 

หลายครั้ง แต่เขากลับท�าเหมือนไม่ได้ยิน ยังคงดื้อรั้นดันทุรัง ไม่ว่าใคร

ก็เอาไม่อยู่ หากเจ้ายอมออกหน้าช่วยข้าคุยกับเขาได้ ข้าย่อมรู้สึก

ซาบซึ้งใจอย่างมาก พวกเราเป็นพ่ีน้องกัน ยามตกยากก็ร่วมแรงร่วมใจ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ย่อมไม่มีเหตุผลที่จะเอาใจออกหากกันในวันน้ี 

ในวันที่มั่งคั่งสุขสบายแล้ว"

เฮ่อหรงวางถ้วยชา น�้าเสียงเป็นเหตุเป็นผล "ตอนท่ีข้ากับเจ้าห้า 

กลับมาจากทูเจว๋ีย พ่ีรองอิจฉาพวกเรามาก เอาแต่พูดเร่ืองนี้กับข้า 

ไม่หยุด บอกว่าอยากน�าทัพเพ่ือสร้างผลงาน เพียงแต่ต่อมาเกิดเร่ือง 

วุ่นวายขึ้นสารพัดท�าให้เขาไม่สามารถท�าตามความฝัน หากพ่ีใหญ่

อยากให้ข้าคุยกับพ่ีรอง ท่านก็ต้องให้เหตุผลท่ีข้าสามารถน�าไปคุย 

กับเขาได้ด้วย"

เฮ่อมู่ย่นหัวคิ้ว "เรื่องน้ีใช่ว่าจะท�าไม่ได้เสียทีเดียว กลัวก็แต่นิสัย

ของเจ้ารองที่เป็นคนมุทะลุ อาจท�าให้เสียการใหญ่ได้ง่ายๆ"

"มีท่านโหวจางอยู่ พ่ีรองย่อมไม่กล้าท�าอะไรเหลวไหล"

เฮ่อมู่ถอนหายใจ "ในเมื่อเจ้าพูดเช่นนี้ เอาไว้วันไหนข้าจะไป 
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เกลี้ยกล่อมเสด็จพ่อ ขอให้พระองค์ทรงอนุญาตเรื่องน้ี"

เฮ่อหรงประสานมือ "ข้าขอขอบคุณพ่ีใหญ่แทนพ่ีรองด้วย"

เฮ่อมูโ่บกมอื "ข้าหวังแค่ว่าพวกเราพ่ีน้องจะสมคัรสมานสามคัคกัีน  

เลิกระแวงบาดหมาง เท่านี้ก็พอใจแล้ว...อันที่จริงพ่ีใหญ่ยังมีอีกเรื่อง

อยากจะขอร้องเจ้า"

ด้วยสถานะของเฮ่อมู่เขาไม่ควรพูดค�าว่าขอร้อง ทว่าเฮ่อหรง 

เพียงแต่เลิกคิ้ว ไม่ได้มีอาการแปลกใจมากจนเกินไป คล้ายเดาได้อยู่

แล้วว่าเฮ่อมู่จะพูดอะไร

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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