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บทที่หนึ่ง

“ข้าจะตใีห้ตาย เจ้าลกูไม่รกัด!ี เรือ่งดีๆ  ไม่เคยม ีสร้างแต่

ความวุ่นวายไปทั่วเมืองหลวง น�้าในเมืองนี้จะลึกสักเพียงใดเชียว 

โยนอิฐลงไปเพียงก้อนก็เกรงแต่ว่าจะกระทบกับพวกขุนนางและ

ชนชั้นสูงเสียเท่านั้น เจ้าคิดว่าจวนจงหย่งโหวของพวกเรานี้ยิ่งใหญ่

มากนกัหรอืไร ก่อนหน้านีเ้ราเลอืกข้างผดิ นอกจากจะไม่สงบเสงีย่ม

เจียมตน ซ�า้ยงักล้าท�าตัวอวดเบ่งก่อเรือ่งไปทัว่ วนันีข้้าจะใช้กฎของ

สกลุเฉยีวตเีจ้าตัวปัญหานีใ้ห้ตายเสยี เจ้าตัวซวย หากไม่ท�าลายสกลุ

เฉียวจนพังพินาศย่อยยับ ดูท่าว่าเจ้าคงไม่ยอมสงบง่ายๆ”

ในห้องโถง จงหย่งโหว1 วาดไม้พลองเข้าใส่ชายหนุ่มชุดผ้า

ไหมทีอ่ยูต่รงหน้าด้วยความโมโหโทโส สตรทีีอ่ยูอ่กีด้านรบีตรงเข้าไป

1 ในอดตี ฮ่องเต้พระราชทานบรรดาศกัดิใ์ห้แก่ขนุนาง 5 ขัน้ ได้แก่ กง โหว ป๋อ 
จื่อ และหนาน
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รั้งแขนของเขาพลางวิงวอนขอร้อง แต่จงหย่งโหวไม่ฟัง เขาสะบัด

นางออกไป

“โหวเหยฺ ได้โปรดเถดิ เขาเป็นบุตรชายของท่านนะ!” น�า้เสยีง

เศร้าโศกของหญิงนางหนึ่งดังขึ้น เข้าขัดขวางท่อนไม้ที่เงื้อสูงพร้อม

กับน�้าตาที่พรั่งพรูออกมาไม่หยุด

“เจ้าลกูทีเ่อาแต่สร้างปัญหาแบบนีร้้ายกาจกว่าศตัรนูอกบ้าน

หลายเท่านัก ลูกเจ้ากรรมนายเวร ข้าจะตีลูกไม่รักดีให้ตายไปเสีย  

มิเช่นนัน้จวนจงหย่งโหวต้องถกูท�าลายด้วยน�า้มอืของเขาเข้าสกัวนั”

“ได้โปรดเถอะ โหวเหฺย เขายังเป็นเด็ก ไม่ประสีประสา อีก

อย่าง...อีกอย่าง เสี่ยวจ้วนจะลงมือท�าร้ายผู้อ่ืนได้อย่างไร ต้องมี 

คนใส่ความแน่ๆ...”

เสียงอ่อนหวานอีกเสียงดังลอยมา ในน�้าเสียงนั้นเต็มไปด้วย

ความสะใจทีเ่หน็ผูอ้ืน่ประสบภยั “ข้าว่านะฮหูยนิ หยวนหลงิเหอเป็น

หนึ่งในสี่ยอดบัณฑิตผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือแห่งเมืองหลวง ถึงอย่างไร

เสียเขากไ็ม่มทีางใส่ความคนในตระกลูเราหรอกกระมงั คณุชายน้อย

ขวางเขาเอาไว้ ซ�้ายังลงไม้ลงมือกับเขา ไม่เพียงแต่เตะต่อยจน 

บาดเจบ็ ซ�า้ยงัเกอืบจะท�าให้มือของเขาต้องพกิารอกีด้วย ลายอกัษร

พู่กันที่เขาเขียนแม้แต่ฮ่องเต้ยังตรัสชม เช่นนี้แล้วยังจะบอกว่า 

ไม่ประสีประสาได้หรือ? ถึงแม้ว่าท่านพี่จะเอ็นดูคุณชายน้อยมาก 

แต่ก็ไม่ควรตามใจจนเสียคน มิเช่นนั้นย่อมเท่ากับน�าภัยมาสู่เรือน 

จวนจงหย่งโหวเล็กกระจ้อยร่อยเช่นนี้ มิอาจแบกรับภาระอัน 

ใหญ่หลวงได้”

หลินอี้เซียน ฮูหยินของจงหย่งโหวได้ยินเช่นนั้นก็อยากจะ 

ตัดลิ้นของหญิงที่อยู ่ตรงหน้าทิ้งเสียจริง โหวเหฺยเดือดดาลถึง 
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เพียงนี ้จูอีเ๋หนยีง2 ไม่คดิจะผ่อนหนกัให้เป็นเบา ซ�า้ยังราดน�า้มนัลง

ในกองไฟ เช่นนี้ก็เท่ากับอยากให้บุตรของนางไปตายชัดๆ

เป็นดงัทีค่าด จงหย่งโหวได้ฟังกย็ิง่โมโห แรงทีต่กีย็ิง่หนกัหน่วง

ขึ้น

“ท่านพ่อ ท่านจะตีข้าแบบนี้ไม่ได้ ข้ามีเหตุผล ข้าเพียงแต ่

ผ่านทางไปพอดีและเข้าช่วยเหลือหญิงสาวท่ีก�าลังถูกรังแกเอาไว้” 

เฉียวหย่งจ้วนรีบแก้ต่างพัลวัน ทั้งยังหลบหลีกไม้พลองของบิดา

อย่างช�านิช�านาญ หลบซ้ายทีขวาที ซ้ายทีขวาที ซ้ายทีขวาที ถึงจะ

หลับตาก็ยังหลบพ้น 

ไม้พลองกระบวนท่านี้เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะโดนตีมา

ตั้งแต่เล็กจนโต ปกติแล้วบิดาของเขาจะตีไปทางซ้ายก่อนแล้วค่อย

ตมีาทางขวา หลงัจากนัน้กท็�าซ�า้ตามเดมิเป็นแบบน้ีไม่เปลีย่นแปลง

ถ้าจะให้พดู บดิาของเขาตเีขามาสบิกว่าปีแล้ว แต่กระบวนท่า

สิบปีไม่ต่างอันใดจากหนึ่งวัน ไร้ความก้าวหน้า เพียงเท่านี้ก็แสดง 

ให้เห็นแล้วว่าบิดาของเขาไม่ได้คิดจะก้าวหน้า ไม่แปลกท่ีจวน 

จงหย่งโหวนับวันก็ยิ่งตกต�่าลงทุกทีๆ

มิน่าล่ะ เม่ือครั้งที่บรรดาท่านอ๋องทั้งหลายพากันช่วงชิง 

ราชบัลลังก์นั้น บิดาของเขาถึงได้เลือกเดิมพันตามผู้อื่นไปอย่าง 

โง่เขลาเช่นนั้น ซ�้ายังพนันผิดข้างเสียอีก สมองบวมน�้ามิท�าให้คน

สิ้นชีพ แต่สมองเป็นรูเพราะเลือกข้างผิดย่อมจะมอดม้วยบรรลัยได้

บิดาของเขาเลือกอยู่ข้างองค์ชายสอง ผลปรากฏว่าองค์ชาย

หนึ่งถึงองค์ชายสี่ ไม่ตายก็เหมือนตาย ไม่พิการก็เหมือนพิการ มิ

2 ค�าเรียกอนุภรรยาของผู้มีฐานะของจีนในสมัยก่อน
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เช่นนั้นก็ถูกกักบริเวณ ส่วนองค์ชายห้ากลับชิงบัลลังก์มาได้ ชะตา

ก�าหนดไว้ให้ได้ขึ้นครองราชย์ วาสนาช่างต่างกันเสียจริง

แน่นอนว่าผู้ที่สนับสนุนฮ่องเต้องค์ใหม่ก็พลอยได้รับยศถา

บรรดาศักด์ิไปด้วย ส่วนสกุลของเขาที่เลือกข้างผิด ฝ่าบาทไม่ทรง

ท�าลายวงศ์ตระกูลให้ย่อยยับไปก็นับเป็นความโชคดีอันใหญ่หลวง

ในความโชคร้ายอันหนักหนาแล้ว

และท่ีพวกเขาสามารถรอดพ้นมาได้เป็นเพราะพวกเขาหาใช่

ขนุน�า้ขนุนางใหญ่ทีต่ดิอนัดบัหนึง่ในร้อยของผูด้มีีสกุลแห่งเมอืงหลวง

ไม่ ห้าสิบอนัดบัแรกฝ่าบาทจะทรงหาวธิดีงึมาเป็นพรรคพวกหรอืไม่

กก็�าจดัทิง้ไปเสยี ทว่าต�าแหน่งจงหย่งโหวนัน้ต�า่ต้อยเกินกว่าจะเอ่ย

ถึง องค์ฮ่องเต้ไม่แม้แต่จะปรายสายพระเนตรมองมาที่พวกเขาเลย

ด้วยซ�้าไป 

จะมีก็แต่เพียงจวนของจงหย่งโหวที่อยู่รอดปลอดภัยมาได้ 

ถงึทกุวนันี ้ความเจรญิรุง่เรอืงในต�าแหน่งจงหย่งโหวท่ีได้รบัสบืทอด

จากสามรุ่นที่ผ่านมาพินาศไปจนสิ้นแล้ว เหลือไว้เพียงต�าแหน่ง

ลอยๆ อันแสนวิเวกชวนให้เวทนา

“ผ่านทางไปพอดี? เจ้าต่อยบัณฑิตที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป 

ท่ัวเมืองเพียงเพื่อช่วยเหลือสตรีไม่ได้รู้จักมักจี่อย่างนั้นหรือ นี่เจ้า

ไม่มีสมองหรืออย่างไร!”

จงหย่งโหวใบหน้าเขียวคล�้าราวกับโรคหัวใจใกล้จะก�าเริบ  

เจ้าลูกเนรคุณ ชาติก่อนเขาท�าผิดคุณธรรมก่อเรื่องเสื่อมเสีย ต�่าช้า

เลวทรามหรืออย่างไร ถึงได้ให้ก�าเนิดเจ้าลูกเนรคุณโง่เง่าอย่างนี้!

ในบรรดาบตุรชายทัง้สามคน บุตรชายคนโตกข็ีโ้รค คนสดุท้อง

กเ็ป็นพวกอนัธพาลเกกมะเหรกเกเร มเีพยีงบตุรคนรองท่ีได้ดังใจเขา 
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บุตรจากฮูหยินใหญ่ไม่มีใครได้รับความฉลาดเฉียบแหลมจากเขา 

ไปเลยสักคนเดียว จะมีก็แต่บุตรคนรองที่ปราดเปรื่องเฉกเช่นเขา

ส่วนเจ้าบตุรชายคนเลก็ วนัๆ คอยแต่จะสร้างปัญหา ท�าเรือ่ง

ร้ายกาจ ลงไม้ลงมือกับผู้อื่นไปทั่วจนผู้คนพากันเข้าใจผิดคิดว่า 

เขาเป็นพระโอรสของฮ่องเต้ มิใช่บุตรของจงหย่งโหวผู้ต�่าต้อยคนนี้ 

เขาแทบจะกระอักเลือดตายเพราะเจ้าลูกเนรคุณนี้อยู่แล้ว

ถ้าไม่ใช่เพราะบุตรชายคนรองเกดิจากจอูีเ๋หนียงซึง่เป็นเพยีง

อนุภรรยา จึงมิอาจเลื่อนชั้นสถานะได้ ไม่เช่นน้ันเขาคงจะแต่งตั้ง 

อีกฝ่ายให้เป็นชื่อจื่อ3 ไปนานแล้ว

ถ้าหากเฉยีวหย่งจ้วนได้ยนิความในใจของบิดา เขาคงหวัเราะ

ก้องแล้วบอกว่าโชคดีเพียงใดที่ตนเองกับท่านพี่ไม่ได้รับเอา ‘ความ

เฉลียวฉลาด’ ของท่านพ่อมาแม้เพียงนิด กวาดตามองจวนจง- 

หย่งโหวนีดู้เถิด หลงัจากท่านพ่อสบืทอดต�าแหน่งต่อแล้วเปลีย่นไป

เช่นไรบ้าง ผู้ใดเห็นก็ปวดใจ ผู้ใดได้ยินก็น�้าตาไหล ทั้งท่านแม่  

ท่านพี่และตัวเขาก็ไม่ต่างจากไข่มุกเจิดจ้าที่อยู่ในโคลนตม จะร�่าไห้

ก็ยังไม่มีที่ให้ยืนเสียด้วยซ�้าไป

บดิาของเขาพยายามหาช่องทางประจบผูม้อี�านาจไปทัว่ตัง้แต่

ยังหนุ่มแน่น วันนี้คบค้าคนผู้นั้น วันพรุ่งส่งของก�านัลให้คนผู้นี้ จู่ๆ 

วันหนึ่งก็รับม้าผอมโซ4 ที่ไม่รู้ว่าได้จากที่ไหนมาเลี้ยงไว้ ซ�้ายังไม่

รังเกียจม้าสกปรกผอมแกร็นที่ไม่รู้ว่าผ่านมากี่มือแล้วตัวนั้น

แค่ดูจากเวลาที่นางแสดงท่าทีเล่นหูเล่นตากับพี่ใหญ่ยามที่ 

3 ต�าแหน่งทายาทของราชนิกุลชั้นสูง หรือ จูโหว
4 หมายถึงสตรีต�่าศักดิ์ที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า
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อยู่ในจวนก็รู ้แล้วว่ามิใช่หญิงผู้ดีมีสกุล เขาเคยสั่งสอนบทเรียน 

อีกฝ่ายไปครั้งหนึ่ง หวังว่านางจะไสหัวออกไปจากจวน แต่ท่านพ่อ

กลบัตเีขาเพราะเรือ่งนี ้เพยีงเท่านีก้เ็หน็แล้วว่าเลอะเลือนถึงขัน้ไหน

เป็นทีรู่ก้นัทัว่ทัง้เมอืงหลวงว่าบดิาของเขามข้ีอบกพร่อง มแีต่

ท่านพ่อนัน่ละทีไ่ม่รูว่้าข้อบกพร่องของตวัเองใหญ่หลวงเพียงใด  ซ�า้

ทุกวันก็ยังเอาแต่ฝันกลางวันคิดอยากท�าการใหญ่

สุดท้ายกลายเป็นการขุดหลุมฝังตัวเอง สนับสนุนอ๋องเสียน 

องค์ชายสองเป็นฮ่องเต้ ท�าเอาตนเองและตระกูลต้องพังพินาศ ถ้า

หากตระกูลของเขามีความดีความชอบสักนิด พี่ๆ น้องๆ ได้เรื่อง 

ได้ราวสักหน่อย รับรองได้เลยว่าหากองค์ชายห้า ซึ่งก็คือฮ่องเต ้

องค์ปัจจุบันนึกถึงความคับแค้นเก่าๆ ขึ้นมาเมื่อใด ย่อมสังหารคน 

ในตระกูลของพวกเขาอย่างชนิดถอนรากถอนโคนทันที

“ท่านพ่อ ท่านไม่เห็นเหตุการณ์ แม่นางผู้นั้นจ้องมองหยวน-

หลิงเหอทั้งๆ ที่ดวงตาแดงก�่าไปหมด แต่นางก็ไม่ได้ร้องไห้ออกมา 

ช่างมคีวามหยิง่ในศกัดิศ์รจีนน่าเลือ่มใสยิง่นกั และการท�าให้หญงิสาว

คนหนึ่งต้องเศร้าโศกเสียใจแบบนั้นก็ต้องเป็นความผิดของชายชั่ว

แน่ๆ เป็นยอดบณัฑติแล้วอย่างไรเล่า มนักแ็ค่คนเลวคนหน่ึง!  ชาย

ชาตรีเยี่ยงข้าจะไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือได้หรือไร”

เฉียวหย่งจ้วนยังเอ่ยออกมาอย่างเต็มปากเต็มค�า ท�าท่าทาง

ประหนึ่ง “ข้าไม่ผิด ส่ังสอนหยวนหลิงเหอเป็นเรื่องสมควรแล้ว”  

จงหย่งโหวกย็ิง่เดอืดดาลขึน้มา มือทีถ่อืไม้พลองออกแรงเพิม่ขึน้ไป

อีกหลายเท่าตัว อยากจะตีเจ้าลูกดื้อให้ตายไปเสียตรงนี้

ทวา่เฉียวหย่งจ้วนยงัคงซ้ายขวา ซา้ยขวา ซ้ายขวา หลบหลีก

อย่างสบายๆ เขาคิดว่าตัวเองน่าจะหลบไปด้วยกินข้าวไปด้วยก็ 
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ยังได้ ไม่กังวลว่าบิดาจะตีโดนชามข้าวเลยด้วยซ�้า

“หยวนหลิงเหอผู้นั้นเป็นถึงหนึ่งในส่ียอดบัณฑิตแห่งเมือง

หลวง เคยได้รับค�าชื่นชมจากฮ่องเต้ เจ้าเป็นใครถึงกล้าไปหาเรื่อง

เขา แล้วยังซ้อมเขาเสียเละ ตระกูลเราล่วงเกินผู้อื่นได้หรือไรกัน”

ข้าเป็นถึงนักวาดภาพเพียงคนเดียวในเมืองหลวงที่หนังสือ

ขายดิบขายดีจนขาดตลาด ส่วนเขาเป็นหนึ่งในสี่ยอดบัณฑิตแห่ง 

เมืองหลวง แต่ก็แค่เป็นหนึ่งในสี่เท่านั้น ข้าสิที่เป็นหนึ่งในหนึ่งเดียว 

ผู้ที่อ่านบทกลอนของเขาก็เป็นแค่คนคร�่าครึ ส่วนผู้ที่อ่านหนังสือ

ภาพของข้า เฮอะ! มีตั้งแต่ตลาดล่างอย่างพ่อค้าหาบเร่แผงลอย 

สมุนรับใช้ ไปจนกระทั่งตลาดบนจ�าพวกขุนนางชั้นสูงและคนใน 

สกุลใหญ่โต มิว่าผู้ใดก็แอบมีหนังสือของข้าเก็บซ่อนเอาไว้ทั้งนั้น 

ข้าออกจะมีชื่อเสียงกระฉ่อนถึงเพียงนี้ ไฉนจะล่วงเกินเขา 

ไม่ได้

ยิ่งเจ้าหมอนั่นดูภายนอกท่าทางสุภาพเรียบร้อย บุคลิกมี 

สง่าราศี แต่หากแหวกหัวใจดูก็จะเห็นว่าเป็นสีด�ามืด! ถ้ามิใช่เกรง 

ว่าจะท�าให้ชื่อเสียงของแม่นางผู้นั้นเสียหาย เขาคงป่าวประกาศ

พฤติกรรมต�่าทรามของอีกฝ่ายออกไปนานแล้ว

“สรุปแล้วดูจากบุคลิกลักษณะและหน้าตาของหญิงสาวผู้นั้น 

แค่มองก็รู้ว่าเป็นคนดี ท�าให้คนดีต้องเสียใจ ถ้าเขาไม่ใช่คนเลวแล้ว

จะเป็นอะไร หากเป็นคนเลว ใครๆ ก็ลงโทษได้มิใช่หรือ”

“เจ้ายังยกเหตุผลมาอ้างอีกหรือ น่าโมโหเสียจริง”

จงหย่งโหวออกแรงตีจนเหนื่อยหอบ จูอี๋เหนียงมองสถาน-

การณ์แล้วเห็นว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่องคงไม่จบเสียที นางจึง

เอ่ยปากราดเชื้อไฟลงไปอีก “โหวเหฺย ท่านโปรดถนอมร่างกายด้วย 
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คณุชายน้อยกล้าหาญรกัความถกูต้องกน็บัเป็นเรือ่งทีด่ ีส่วนคณุชาย

หยวนถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในสี่ยอดบัณฑิตแห่งเมืองหลวง แต่ก ็

เป็นเพยีงแค่สถานะเท่านัน้ ลงมือแล้วกแ็ล้วกนัไปเถดิ เขาจะท�าอะไร

พวกเราได้ แต่คนสกลุหยวนทีก่ล่าวโทษถงึหน้าจวนบอกว่าเรือ่งนีย้งั

เกีย่วพนัถงึท่านอ๋องจิง้ โหวเหย ล่วงเกนิท่านอ๋องจ้ิงหาใช่เรือ่งเล็กๆ 

ไม่...” ภายใต้น�้าเสียงเป็นกังวลของจูอี๋เหนียงเต็มไปด้วยเจตนาร้าย

เปี่ยมล้น

จงหย่งโหวชะงกัไป เห็นทเีรือ่งนีจ้ะไม่จบง่ายๆ เจ้าปีศาจร้าย

ตนนี้ไม่เพียงแต่ท�าร้ายหนึ่งในสี่ยอดบัณฑิตแห่งเมืองหลวง ซ�้ายัง

ลงมือซ้อมท่านอ๋องจิ้งอีกด้วย

ท่านอ๋องจิง้หรอืหลีเ่หยยีนฮวนเป็นเชือ้พระวงศ์ เป็นองค์ชาย

เพยีงองค์เดยีวทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เป็นอ๋อง เขาเป็นพระอนุชาร่วม

พระมารดาเดียวกันกับฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน และก็เป็นก�าลังส�าคัญ

ท่ีสดุในการน�าทพัจากชายแดนมายงัเมอืงหลวงและสนบัสนนุฮ่องเต้

ให้ขึ้นครองราชย์ ฮ่องเต้มีรับสั่งออกมาว่า ถ้าหากไม่ได้รับการ 

ช่วยเหลือจากท่านอ๋องจิ้ง เวลานั้นก็ยังไม่แน่ว่าพระองค์จะได้เป็น

ฮ่องเต้หรือไม่

สายเลอืดแห่งราชวงศ์นีเ้พยีงพอทีจ่ะท�าให้ท่านอ๋องจิง้ทีแ่ม้ว่า

จะเป็นคนไม่เอาถ่านแต่ก็ยังสามารถวางอ�านาจบาตรใหญ่ไปได้ทั่ว

เมอืงหลวง แล้วนบัประสาอะไรกบัท่านอ๋องจิง้ทีห่าใช่คนไม่ได้ความ

ไม่ แต่เป็นถึงท่านอ๋องที่ใช้ชีวิตดุจดังพญามาร

จงหย่งโหวหายใจเข้าลึกๆ พลางมองไปยังบุตรชายตัวซวย

ของตนเอง มุมปากกระตุก หน้าผากชื้นไปด้วยเหงื่อ ก่อนถามเสียง

สั่นเครือว่า “เจ้า...เจ้าพูดมา เจ้าไม่ได้ต่อยท่านอ๋องจิ้ง!”
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“ข้าไม่ได้ต่อยท่านอ๋องจิ้ง”

พอได้ยินประโยคนี้ของเฉียวหย่งจ้วน สีหน้าขมึงเกลียวของ

จงหย่งโหวก็ค่อยๆ ผ่อนคลายลง

ไม่ได้ต่อยก็แล้วไป ถ้าเกิดต่อยขึ้นมา เกรงว่าตระกูลของ 

พวกเขาคงพังพินาศแน่!

ไม่มใีครไม่รูว่้าท่านอ๋องจิง้นัน้น่ากลัวเพยีงใด ผูท้ีไ่ม่ควรมเีรือ่ง

ด้วยมากที่สุดในเมืองหลวงก็คือท่านอ๋องจิ้ง

ใบหน้านั้น...ผู้ใดพบเจอล้วนแต่อกสั่นขวัญหาย ท่านอ๋องจิ้ง 

อายุยังน้อยก็ไปออกรบอยู่ชายแดน สร้างความดีความชอบในการ

สงครามมากมาย ได้ยินมาว่าสังหารผู้คนเหมือนผักปลา หลังจาก

ฮ่องเต้องค์ใหม่ขึน้ครองราชย์ ชนชัน้สงูและขนุนางไม่รูก่ี้ตระกูลท่ีถูก

ท่านอ๋องจิง้น�าทหารมากวาดล้างถงึจวน กวาดล้างจนผูค้นท่ัวท้ังเมอืง 

แค่ได้ยนิข่าวท่านอ๋องจิง้ พดูถงึท่านอ๋องจิง้ ร่างกายกส็ัน่ระรกิไปหมด  

เพราะแบบนี้ท่านอ๋องจิ้งจึงมีสมญานามที่ไม่สามารถพูดออกมาได้

ว่า ‘ท่านอ๋องผู้ล้างบาง’ 

ค�ากล่าวโทษที่ใช้ตอนบุกเข้าท�าลายส่วนใหญ่คือทุจริต จะมี

ขุนนางหรือชนชั้นสูงคนไหนบ้างที่ไม่ฉกฉวยเพื่อผลประโยชน์ 

ส่วนตัว ไม่มีความละโมบในทรัพย์สิน มิเช่นนั้นตระกูลใหญ่ๆ จะ

ด�ารงอยู่ได้อย่างไรกัน ดังนั้นผู้ที่ถูกบุกท�าลายจวนจึงท�าได้เพียง

ยอมรับโทษที่ตามมา ทว่าพวกเขาต่างก็รู้อยู่แก่ใจดีว่า การที่ตนถูก

กวาดล้างเป็นเพราะสนับสนุนองค์ชายอื่นๆ และเป็นปฏิปักษ์กับ

ฮ่องเต้องค์ปัจจบัุน โทษทจุรตินีเ้ป็นเพยีงกลอบุายทีใ่ช้ก�าจดัผูท้ีม่ใิช่

พรรคพวกตนของฝ่าบาทก็เท่านั้น 

ถึงแม้ว่าจวนของจงหย่งโหวจะไม่ถูกบุกพังทลาย แต่ช่วง 
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เวลานั้นก็น่าหวาดวิตกยิ่งนัก แม้แต่จงหย่งโหวที่ชอบออกไปคบค้า

สมาคมกับผู้ใหญ่ผู้โตก็ยังเก็บตัวอยู่แต่ในเรือน เกรงกลัวหายนะจะ

มาเยอืน จะปรปิากสกัค�ากย็งัไม่กล้า ยิง่ไม่ต้องพดูถึงการเผชญิหน้า

กับท่านอ๋องจิ้งผู้ที่เต็มไปด้วยอ�านาจบารมี

พอรู้ว่าบุตรชายไม่ได้ท�าร้ายท่านอ๋องจิ้ง อารมณ์ของเขาก็

พลันดีข้ึนทันที ถงึอย่างไรหยวนหลงิเหอกเ็ป็นแค่คนธรรมดา น่าจะ

พอจัดการได้ไม่ยาก แต่ใครจะรูว่้าค�าพดูประโยคต่อไปของบตุรชาย

ท�าให้รอยยบับนใบหน้าจงหย่งโหวย่นเข้าหากนั สหีน้าซดีเผอืดดจุดงั

อสนีบาตฟาดลงมา...

“ข้าแค่เตะเขาเท่านั้นเอง”

พูดว่า “เท่านั้นเอง” แล้วยัง “แค่เตะ” เล้ียงเจ้าลูกบัดซบ 

แบบนี้ สู้ตายๆ ไปเสียจะดีกว่า!

“สวรรค์เอย นรกเอย วิญญาณบรรพชนตระกูลเฉียว ข้า... 

เฉียวอี่ ช่างโชคร้ายนัก ที่ได้ให้ก�าเนิดลูกล้างลูกผลาญแบบน้ี... 

ข้ารู้สึกหน้ามืด ข้ารู้สึกหน้ามืดจริงๆ” ร่างกายจงหย่งโหวซวนเซ  

เสียงตะโกนแหบแห้งประหนึ่งจะขาดใจตาย

เฉียวหย่งจ้วนท�าเหมือนมองไม่เห็นท่าทางปวดร้าวแทบ

ขาดใจตายของบิดา เจ้าตัวยังคงเอ่ยอย่างมีเหตุมีผลต่อไป “ใครใช้

ให้เขาเข้ามาออกหน้าแทนหยวนหลิงเหอกันเล่า เฮอะ!”

“อ๊าาา! หายนะใกล้เข้ามา ตระกูลเฉียวคงไม่แคล้วพังพินาศ

ลงแล้ว ข้า...เฉียวอี่ ไม่มีหน้าจะไปพบกับบรรพบุรุษอีก”

เฉียวหย่งจ้วนมองจงหย่งโหวถอยไปด้านหลังสามก้าวพลาง

ท�าสีหน้าตกใจและตื่นตระหนกประหนึ่งว่า ‘ข้ายอมที่จะไม่รับรู ้

รับฟังอะไรท้ังส้ิน’ เจ้าตัวรู้สึกว่าช่างน่าขันยิ่งนัก ที่แท้ท่านพ่อของ



~ หลิงเป้าจือ : เขียน,  ยูมิน : แปล ~

15

เขาก็แสดงละครได้เก่งถึงเพียงนี้ ท่านพ่อได้ทักษะใหม่นี้มาตั้งแต่

เมื่อไรกัน

“ท่านพ่อ ไม่ร้ายแรงขนาดนั้นหรอก แล้วข้าก็ไม่รู้ว่าเขาคือ

ท่านอ๋องจิ้ง ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิด ข้าไม่ทันระวังไปเตะเขาเข้า เขาเองก็

ไม่ระวังไปเตะหยวนหลิงเหอเข้า ถึงแม้ว่าเท้านั้นเดิมทีจะเตะข้า

กต็าม แต่ไม่รูว่้าเป็นเพราะอะไร พอเท้าข้างน้ันเหวีย่งมาตรงหน้าข้า 

มันกลับเปลี่ยนทิศไปเตะหยวนหลิงเหอแทน หลังจากน้ันท่าน 

อ๋องจิ้งต้องการเตะข้าอีก แต่ข้าหลบได้ไวก็เลยไม่โดน สุดท้ายก ็

เป็นหยวนหลิงเหอที่จ�าท่านอ๋องจิ้งได้ ข้าถึงได้รู้สถานะของเขา”

“ข้าไม่สน ข้าจะฆ่าเจ้า ก่อนทีต่ระกลูเฉยีวของพวกเราจะต้อง

มาตายกันทั้งหมดเพราะเจ้า ข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายไปเสียก่อน” บิดา

เฉียวหย่งจ้วนได้ยินดังนั้นก็ได้สติกลับคืนมาจากเรื่องที่บุตรชาย 

ล่วงเกินท่านอ๋องจิ้งเข้าให้ 

แต่จูอี๋เหนียงกลับรีบเอ่ยปรามว่า “โหวเหฺย ถึงอย่างไรก็ไม่ได้

นะเจ้าคะ ในเมือ่คณุชายมีเรือ่งกบัท่านอ๋องจิง้ไปแล้ว ถ้าอย่างน้ันก็

ควรให้เขายอมรับและชดใช้ความผิดกับท่านอ๋องจิ้ง ท่านอ๋องจิ้งมี

สถานะสูงศักดิ์ ทั้งยังใจกว้าง หากเห็นว่าจวนจงหย่งโหวมีความ

จริงใจแบบนี้ จะต้องไม่คิดเล็กคิดน้อยอย่างแน่นอน”

ค�าพูดประโยคนี้เป็นดังแสงสว่างที่ให้ความกระจ่าง ฉับพลัน

นั้นไฟแห่งความโกรธที่ปะทุอยู่ในจิตใจของจงหย่งโหวก็สลายไป 

ความเบิกบานใจเข้ามาแทนที่ เขามองจูอี๋เหนียงด้วยสายตาชื่นชม

ทันที

สมควรแล้วทีเ่ป็นฮหูยนิรองของเขา เฉลยีวฉลาดปราดเปรือ่ง 

ท้ังยังช่วยคิดวิธีการแก้ไขปัญหา ไม่เหมือนฮูหยินหลิน ช่วยเหลือ
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อะไรไม่ได้ยังไม่เท่าไร แต่นี่กลับให้ก�าเนิดบุตรชายขี้โรคคนหน่ึง  

บุตรชายอีกคนก็เป็นดาวหายนะ ดูเหมือนตัวนางจะไม่มีอะไรดีเลย

สักอย่างเดียว

“ดี เด็กๆ มาจับตัวเจ้าลูกเนรคุณนี้มัดไว้แล้วน�าไปรับโทษกับ

ท่านอ๋องจิ้ง” จงหย่งโหวตะโกนส่ังเสียงดัง คนรับใช้ท่ีเฝ้าอยู่หน้า

ประตูก็รีบกรูกันเข้ามา

“ท่านพ่อ ค่อยๆ พูดจากันดีๆ ก็ได้ อย่าใช้เชือกมัดข้าเลย”

เฉียวหย่งจ้วนวิ่งหนีไปพลางมองหลินอี้เซียนอย่างวิงวอน 

ไปพลาง แต่หลนิอีเ้ซียนต่ืนตระหนกตกใจจนไม่รูจ้ะท�าอย่างไรด ีทัว่

ทั้งเมืองหลวง ใครบ้างไม่รู้ถึงชื่อเสียงความดุร้ายของท่านอ๋องจิ้ง

นางร้องไห้สะอืน้ “เสีย่วจ้วน เจ้าอดทนหน่อยเถดิ หวงัว่าท่าน

อ๋องจิ้งจะใจกว้างยกโทษให้เจ้า”

ใจกว้าง?

คนผูน้ัน้ดกูร็ูว่้าเป็นคนจติใจคบัแคบ มองจากรปูลกัษณ์ ผนวก

กับเสียง ฮึ ที่พ่นออกมาทางจมูกราวกับเด็กๆ เห็นแล้วช่างน่าชิงชัง

ยิ่งนัก 

เฉียวหย่งจ้วนรู้สึกว่าท่านอ๋องจิ้งผู้นี้ไม่น่าคบหาเลยสักนิด 

ตอนที่ตนเองเตะเขา รังสีสังหารก็ลุกฮือขึ้นรอบกายอีกฝ่าย ก่อน 

เจ้าตวัจะสะบดัลูกเตะกลบัมาในทนัท ีแต่พอเขามองมาทีใ่บหน้าของ

ตน การกระท�านั้นกลับชะงักลง พลางจ้องมองเขาด้วยสายตา 

เหม่อลอย ทว่าแววตาเหมอืนอสรูร้ายทีอ่ยากจะขย�า้เน้ือหนังมงัสา 

ดูดเลือดและเลาะกระดูกตนเอง ท�าเอาเขารู้สึกขนลุกขนพองขึ้นมา 

ไม่เจอกันอีกจะเป็นการดีที่สุด

ทว่าเรื่องนี้กลับไม่เป็นไปอย่างที่เฉียวหย่งจ้วนคิดไว้ เขาถูก 
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จงหย่งโหวมัดตัวไปรับโทษกับท่านอ๋องจิ้งจนได้

จูอีเ๋หนียงมองหลนิอีเ้ซยีนทีเ่ห็นบุตรชายตนเองโดนมดัตวัจบั

ส่งออกไปแต่ท�าได้เพยีงแค่เชด็น�า้ตา กอ็ดหัวเราะเยาะออกมาไม่ได้ 

ใบหน้าแฝงไว้ด้วยความพอใจ

หลินอี้เซียนมีบุตรชายอยู่สองคน คนหนึ่งขี้โรค ตั้งแต่เกิดมา

กป็ว้นเป้ียนอยู่กบัเตยีงนอนผูป่้วย วนันี้เกดิเรือ่งใหญข่นาดนี้แม้แต่

เงาของอีกฝ่ายก็ยังไม่เห็น แสดงว่าป่วยหนักจนลุกไม่ขึ้นจริงๆ

อีกคนก็คือเฉียวหย่งจ้วน เป็นปีศาจร้ายจากนรก หากเรื่องที่

เขาล่วงเกินท่านอ๋องจิ้งแพร่สะพัดจนผู้คนรู้กันไปทั่ว เฉียวหย่งจ้วน

ทีเ่ดมิทกีช็ือ่เสยีงไม่ดเีท่าไรเป็นอนัต้องย่อยยับบรรลัยอย่างแน่นอน

ต่อไปใครยงัจะกล้าออกเรอืนไปกบัเฉยีวหย่งจ้วนอกีเล่า แล้ว

ยังจะมีคุณชายที่ไหนกล้าหยิบยื่นมิตรภาพให้แก่เขา หากไม่ได้รับ

การสนับสนุนจากสกุลของฝ่ายหญิง ซ�้ายังไม่ได้รับการยอมรับจาก

คุณชายสกุลใหญ่ๆ ในเมืองหลวง เห็นทีชาตินี้เฉียวหย่งจ้วนคงจะ

ท�าอะไรไม่ส�าเร็จสักอย่างเป็นแน่

เมือ่ถงึเวลาแต่งตัง้ผูส้บืทอดต�าแหน่ง บตุรภรรยาหลวงทัง้สอง

ล้วนไม่ได้ความ จงหย่งโหวจะไม่แต่งตั้งบุตรชายที่เฉลียวฉลาดของ

นางเป็นจงหย่งโหวคนต่อไปหรือไร

แม้แต่แผนการนี้ยังมองไม่ออก สมน�้าหน้าหลินอี้เซียนนัก  

อยู่ในจวนแห่งนี้แต่ท�าตัวไม่เหมือนฮูหยินใหญ่สักนิดเดียว วันๆ 

เอาแต่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนของตัวเองไปอย่างไร้ค่า 

ขอเพยีงบุตรชายของนางได้สืบทอดต�าแหน่งก็ย่อมได้รบัการ

แต่งตั้งเป็นจงหย่งโหว วันคืนอันขมขื่นของหลินอี้เซียนก็ยังอีก 

ยาวไกลนัก
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ต�าหนักท่านอ๋องจิง้ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหลวง

เดมิทีน่ัน่เป็นต�าหนกัอ๋องเสยีน เวลานัน้ฮ่องเต้องค์ก่อนรกัใคร่ 

ทะนุถนอมพระโอรสองค์นี้มาก ต�าหนักแห่งนี้ไม่เพียงแต่ท�าเลดี 

ภายในยังตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แม้จะละเมิดกฎธรรมเนียม

ต่างๆ มากมาย แต่อาศัยความเมตตาจากฮ่องเต้องค์ก่อน ใครเล่า

จะกล้าปากมาก

ไม่รู้ว่าอ๋องเสียนเสียทรัพย์ไปเท่าไรในการสร้างสวนดอกไม้

ทางทิศใต้ โอ่อ่าสวยงาม เพียงแต่พอสร้างเสร็จ เขาก็พ่ายแพ้และ

โดนบั่นคอประหาร ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันจึงพระราชทานต�าหนัก 

แห่งนี้ให้แก่ท่านอ๋องจิ้งเพื่อใช้เป็นเรือนหอ โดยรวมแล้วก็เป็นดังนี้  

ต�าหนักท่านอ๋องจิ้งอยู่สุดซอยถนน สวยงามและเงียบสงัด  

ท้ังยังปลีกวิเวกจากผู้คนภายนอก เดินออกมาจากต�าหนักไม่กี่ก้าว

กเ็ชือ่มต่อกบัถนนทีค่รกึครืน้เอกิเกรกิ เพยีงแต่ท่านอ๋องจ้ิงน้ันข้ึนชือ่

ลือชาเรื่องความโหดเหี้ยม  ไม่มีผู้ใดกล้าเดินผ่านประตูต�าหนัก 

ของเขา หากจ�าเป็นต้องเดินผ่านก็เดินย่องๆ ด้วยเกรงจะถูกท่าน

อ๋องจิ้งพบตัวเข้าแล้วน�าไปสู่การกวาดล้างสังหารทั้งตระกูล 

ช่ือเสียงของท่านอ๋องผู้ล้างบางนั้นกระฉ่อนไปทั่ว คนแรก 

ที่ถูกเขาก�าจัดก็คือท่านอ๋องเสียน นอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงอีกสิบ

ตระกูลดัง สกุลใดในเมืองหลวงที่ร�่ารวยเงินทองก็ล้วนแต่ถูกก�าจัด

จนหมดสิ้น ก�าจัดจนฮ่องเต้พออกพอใจ ท้องพระคลังที่ร่อยหรอไป

เพราะฮ่องเต้ทรราชองค์ก่อนก็กลับมาสมบูรณ์พูนสุขอีกครั้งเพราะ

การกวาดล้างในครานี้

ฝ่าบาททรงพอใจในตัวท่านอ๋องจิ้ง พระอนุชาท่ีแสนดีคนน้ี

เป็นอย่างมาก หากรูว่้าฮ่องเต้องค์ใหม่ทีเ่พิง่ขึน้ครองราชย์ขาดสิง่ใด  
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เขาก็จะหาส่ิงนั้นมาให้ ทั้งยังแอบบอกเป็นนัยกับท่านอ๋องจ้ิงว่า 

ตอนท่ีกวาดล้างหากเห็นสิ่งใดแล้วพอใจก็สามารถเก็บเอาไว้เองได้ 

ถึงอย่างไรท้องพระคลังก็มีสมบัติเต็มแล้ว ไม่ขาดของพวกนั้นอีก

ท่านอ๋องจิ้งก็เข้าใจความหมายของเสด็จพี่เป็นอย่างดีและ 

หาได้เกรงใจอีกไม่ ห้องเก็บสมบัติของตนเองจึงสมบูรณ์ตามท้อง-

พระคลังที่เก็บจนล้นออกมา

ท�าเอาทัว่ทัง้เมืองหลวงต่างพากนัหวาดกลวัท่านอ๋องจิง้ ขณะ

เดียวกันก็อยากเป็นแม่สื่อให้ท่านอ๋องจิ้ง น�าลูกสาว หลานสาว  

รวมถึงลูกบุญธรรมของตนเองเข้าวัง ลองคิดดูเถิด ท่านอ๋องจิ้งบุก 

กวาดล้างไปสิบตระกูล ห้องเก็บสมบัติส่วนตัวของเขาเต็มไปด้วย 

เงนิทองของล�า้ค่า ใครเล่ารงัเกยีจเงนิทอง หากส่งลกูสาวของตระกลู

แต่งเข้าจวนท่านอ๋อง แค่นางชีน้ิว้กเ็พยีงพอให้คนในครอบครวัมกิีน

ไปตลอดชาติ

น่าเสยีดาย ท่านอ๋องจิง้มิเคยชายตามองผูใ้ด ถึงแม้หญงิงาม

จะปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าเขา เขาก็มองเห็นเป็นเพียงหมั่นโถว...ไม่สิ 

หมั่นโถวยังน่ามองกว่าผู้หญิงเสียอีก

เมื่อตอนที่ท่านอ๋องจิ้งยังเยาว์วัยถูกส่งไปชายแดนด้วยฝีมือ

ของเสดจ็พ่อผูล้�าเอยีงและพระสนมทีค่ดิจะก�าจดัเขา ทีน่ัน่ขาดแคลน

อาหารตลอดทั้งปี ซาลาเปาขาวๆ นุ่มๆ เป็นเหมือนสิ่งของล�้าค่า 

ซาลาเปาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของท่านอ๋องจิ้งมาตลอด 

แต่ข่าวทีไ่ด้ยนิมา เหตผุลทีท่่านอ๋องจิง้ชอบกินซาลาเปาไม่ได้

มีเพียงแค่นี้ ว่ากันว่าตอนเด็กท่านอ๋องจิ้งถูกคนของพระสนมลักพา

ตัวไป หิวร่อแร่ใกล้จะหมดลมหายใจเต็มที แต่ที่เอาตัวรอดมาได้

เพราะมคีนใจดแีบ่งซาลาเปาให้เขากนิ ดังนัน้หลงัจากเขากุมอ�านาจ
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ได้แล้ว เขาก็ออกตามหาผู้มีพระคุณมาตลอด

เสยีดายทีเ่วลานัน้ท่านอ๋องจิง้ความจ�าเลอะเลอืน จ�าไม่ได้ว่า

ใครกันแน่ที่เป็นคนช่วยชีวิตเขา เพราะเหตุนี้ตามหามานานหลายปี

แต่ก็ไร้ข่าวคราว

แน่นอนว่ามีผู ้คนมากมายที่อยากจะเป็นผู้มีพระคุณ แต่ 

น่าเสยีดาย ใครทีแ่อบอ้างชือ่ล้วนโดนสังหาร เมือ่เวลาผ่านไปก็ไม่มี

ผู้ใดกล้าเอาชีวิตมาเสี่ยงอีก ความร�่ารวยและเกียรติยศนี้ ต้องม ี

ชีวิตอยู่ถึงจะได้ใช้

แต่วนันีด้้านหน้าต�าหนกัท่านอ๋องจิง้ทีเ่งยีบสงบมาตลอดกลบั

ครึกคร้ืน คนของหยวนหลิงเหอน�าของก�านัลช้ินใหญ่มาพร้อมกับ

บอกว่าท่านอ๋องจิง้ได้ช่วยชวิีตหยวนหลิงเหอ พวกเขาอยากมาคารวะ 

แสดงความขอบคุณ

ผู้คนทีม่ามงุดตู่างปรบไม้ปรบมอื ชนูิว้หวัแม่มอืชอบใจ ลกูไม้

นี้ช่างวิเศษเสียจริง การเข้าหาท่านอ๋องจิ้งนับเป็นเรื่องที่ยากมาก 

ที่แท้ก็สามารถใช้เรื่องบุญคุณในการช่วยชีวิตเป็นข้ออ้างได้ สกุล

หยวนนี้แต่เดิมเป็นเพียงสกุลเล็กๆ ในท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น มาเมือง

หลวงได้ไม่เท่าไรกลับหาวิธีอันชาญฉลาดในการเข้าหาท่านอ๋องจิ้ง

คนสกุลหยวนยังไม่ทันที่จะได้ก้าวเข้าไปก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่ง 

มาเยอืน พวกเขามาเพือ่ยอมรบัความผดิ คนทีถู่กมดัตวัเอาไว้อย่าง

แน่นหนาคอืเฉยีวหย่งจ้วน บตุรชายจงหย่งโหว ผูท่ี้ทะเลาะววิาทกับ

หยวนหลิงเหอ หลังจากนั้นก็พลั้งไปเตะท่านอ๋องจิ้งเข้าอย่างรนหา

ที่ตาย

ผู้คนต่างพากันหลบทางให้พวกจงหย่งโหว ถึงขั้นกล้าไป 

เตะท่านอ๋องจิ้ง เกรงว่าตระกูลนี้จะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน อย่าเอา 
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ตัวเองเข้าไปเกลือกกลั้วกลิ่นอายสกปรกจะดีกว่า

คนสองกลุ่มมาเจอกนัด้านหน้าต�าหนักอ๋องจ้ิง สกุลหยวนลมื

ไปว่าตนเองเป็นเพยีงสกลุเล็กๆ ทีม่าจากต่างถิน่ ถงึขนาดแสดงทท่ีา

โกรธแค้นคนของจวนจงหย่งโหวออกมา

ฮึ! ท่านอ๋องจิ้งไม่สนผู้ใดหน้าไหนในเมืองหลวง แต่กลับเข้า

ช่วยเหลือหยวนหลิงเหอ เช่นนี้มิเท่ากับว่าอีกฝ่ายจ�าเรื่องที่หยวน-

หลิงเหอเคยได้รับการชื่นชมจากฮ่องเต้ได้ดีหรอกหรือ 

ผู้คนต่างรู้ดีว่าอ๋องจิ้งกับฮ่องเต้เป็นพี่น้องที่รักใคร่สนิทสนม

กนัมาก พวกเขาทัง้สองร่วมมือร่วมใจกนัต่อสูเ้พ่ือสร้างแผ่นดนิน้ีมา 

ความในใจของฮ่องเต้ ท่านอ๋องจิ้งย่อมเป็นผู้ที่ทราบดีที่สุด

พอเหน็หน้าตาท่าทางหยิง่ยโสของคนสกลุหยวน จงหย่งโหว

ก็กระสับกระส่าย เจ้าลูกคนนี้ก่อเรื่องใหญ่โตเสียแล้ว หรือจะยอม

เสยีสละตเีจ้าลกูเวรให้ปางตายต่อหน้าท่านอ๋องจ้ิงดี ไม่รูว่้าจะสามารถ

บรรเทาความโกรธของท่านอ๋องจิ้งได้หรือไม่

พ่อบ้านต�าหนักอ๋องจิ้งมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็น 

มองดูแล้วน่าตกใจ เขาท�าหน้าเดียดฉันท์ขณะพาคนทั้งสองกลุ่ม

เข้าไปด้านในห้องโถง ไม่นานท่านอ๋องจิ้ง...หลี่เหยียนฮวนก็มานั่ง

ประจ�าต�าแหน่งส�าคญั มองดสูถานการณ์วุน่วายด้วยใบหน้าไร้อารมณ์

คณุชายรองแห่งสกลุหยวนแทบจะเข้าไปกอดขาหลีเ่หยยีนฮวน 

เกาะแน่นแม้ตายก็ไม่ยอมปล่อย ค�าพูดค�าจาก็ประดิษฐ์เสียน่าฟัง 

ราวกับจะสลักเรื่องที่ท่านอ๋องจิ้งช่วยเหลือในวันนี้ไว้บนใบหน้า ให้

ผู้คนท่ัวเมอืงหลวงได้รบัรูว่้าท่านอ๋องจิง้ให้ความส�าคญักบัพีช่ายของ

เขาก็เท่ากับว่าฮ่องเต้ทรงให้ความส�าคัญกับพี่ชายของเขาเช่นกัน

“ท่านอ๋องจิง้ช่วยเหลือพีช่ายของกระหม่อม พระคณุอนัยิง่ใหญ่ 
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นี้ยากที่จะตอบแทนได้หมด หลังจากท่านพ่อของกระหม่อมทราบ

เรือ่ง จงึรบีให้คนจดัเตรยีมสิง่ของเหล่านีม้าเพือ่แสดงความขอบคณุ

ท่านอ๋องจ้ิง ขอบคณุท่านอ๋องจิง้ทีผ่่านมาเห็นความไม่ยุตธิรรมและ

ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ มิเช่นนั้นพี่ชายกระหม่อมต้องถูกเจ้าอันธพาล

อันดับหนึ่งของเมืองนั่นรังแกจนตายแน่” พูดถึงตอนหลัง คุณชาย

รองแห่งสกุลหยวนก็น�้าตานองหน้า ท�าท่าทางราวกับถ้าหากไม่ได้

รับการช่วยเหลือจากท่านอ๋องจิ้ง เกรงว่าพี่ชายตนเองต้องเอาชีวิต

ไปทิ้งอย่างไม่เป็นธรรม แล้วยังปรายตาไปมองผู้ที่โดนจับมัดตัวอยู่ 

เฉยีวหย่งจ้วนถกูจบักดให้คกุเข่าอยูก่บัพืน้ประหนึง่รอให้ท่านอ๋องจิง้

ลงโทษและตัดสินใจได้ตามใจชอบ

เฉียวหย่งจ้วนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอันธพาลอันดับหน่ึงของ

เมอืงแทบค้อนควกั เขามองพ่อบ้านสกลุหยวนทีเ่พิง่จะเปิดภาพวาด

ท่ีน�ามาเป็นของก�านัลแล้วเอ่ยว่า “ของขวัญช่างด้อยค่าเสียจริง  

ภาพวาดนี้เป็นของเลียนแบบ ไหนว่าเป็นหนึ่งในสี่บัณฑิตแห่ง 

เมืองหลวง แม้แต่สายตาในการแยกแยะของจริงของปลอมยังไม่มี 

ไปเอาค�ากล่าวว่าเป็นบัณฑิตมาจากที่ใดกัน ถุยๆๆ”

จงหย่งโหวคิดไม่ถึงว่าเจ้าลูกคนนี้โดนมัดเป็นก้อนบ๊ะจ่างยัง

กล้าพดูจาอวดดอีอกมาต่อหน้าท่านอ๋องจิง้ ถ้าไม่เกรงว่าจะเป็นการ

เสียมารยาทต่อหน้าท่านอ๋องจิ้งแล้ว เขาจะตบบ้องหูบุตรชายสักที  

จงหย่งโหวโกรธจนตัวสั่นขณะเอ่ยว่า “ยังไม่รีบหุบปากอีก คิดว่า 

ที่นี่คือที่ไหน ท่านอ๋องจิ้งก็อยู่ตรงหน้านี้”

“ต่อให้เบื้องหน้าเป็นฝ่าบาท ข้าก็จะพูดแบบน้ี เรื่องจริงจะ

ต้องกลัวหรือไร”

จงหย่งโหวเกือบจะเป็นลมล้มไปด้วยความโมโห เจ้าลูก
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เนรคุณเก่งกาจในการยั่วโมโหเขาเหลือเกิน ท�าเอานิ้วมือของเขา 

สั่นระริกไม่หยุด

คุณชายรองแห่งสกุลหยวนเดือดดาลอยู ่ในใจแต่กลับไม่ 

ฟ้องร้องออกไปตรงๆ เขาสรรเสริญคุณงามความดีของอ๋องจ้ิงอีก

ยกใหญ่ “ได้รับการช่วยเหลือจากท่านอ๋อง กระหม่อมจะขอจดจ�า 

ไม่ลืม ซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดมิได้” เขาประสานสองมือข้ึนคารวะ

และเอ่ยทัง้น�า้ตาไหลพรากว่า “องค์ฮ่องเต้มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ท่านอ๋อง

มีคุณธรรมสูง เช่นนี้แล้วย่อมสามารถก�าจัดเนื้อร้ายในแคว้นได้ 

อย่างแน่นอน คนืความปลอดภยัและความม่ันคงให้แก่อาณาประชา- 

ราษฎร์ จงหย่งโหวไม่สนใจคณุธรรมและความประพฤต ิท�าตวัก�าเรบิ

เสิบสาน บุตรชายถึงได้วางอ�านาจบาตรใหญ่กร่างไปทั่วเมืองหลวง 

ซ�้ายังมีผู้คนไม่น้อยที่กล่าวว่าจงหย่งโหวเกี่ยวข้องกับอ๋องเสียน”

จงหย่งโหวพอได้ยนิชือ่อ๋องเสยีนสองค�าน้ี วญิญาณก็แทบจะ

หลุดออกจากร่าง สองขาส่ันไม่หยุด ยิ่งเกลียดชังบุตรชายตนเอง 

มากขึ้น

ทั้งๆ ที่รู้ว่าฮ่องเต้องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ สกุลเฉียวเลือก 

เข้าข้างคนผิด เจ้าลกูคนนีก้ย็งัไม่รูจ้กัรกัษาเนือ้รกัษาตวัอยูแ่ต่ในจวน 

เที่ยวออกไปหาเรื่อง จนสุดท้ายก็ก่อหายนะขึ้นมาจนได้

ทว่าเฉียวหย่งจ้วนกลับใจเย็นกว่าจงหย่งโหวมาก เขารู้สึกว่า

บิดาของตนช่างขี้ขลาดเสียจริง ขี้ขลาดแบบน้ียังกล้าเลือกข้างผู้ที่ 

จะขึ้นครองราชย์ ช่างไม่มีสมองเอาเสียเลย 

เขาปรายสายตาหันไปทางคุณชายรองแห่งสกุลหยวนพลาง

หัวเราะเยาะอยู่ในใจ เมื่อใส่ความกันเช่นนี้ได้ คิดว่าเขายังต้องกลัว

อีกฝ่ายอย่างนั้นหรือ
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หยวนหลิงเหอไม่ได้เกิดในครอบครัวขุนนาง แต่เป็นเพราะ

บิดาได้รับราชการ พอย้ายมาเมืองหลวงเขาจึงเข้าร่วมชุมนุมกวี

หลายๆ แห่ง อวดโอ้ความสามารถไปทัว่ทกุที ่จนกระท่ังผูค้นได้เหน็

ถงึความเก่งกาจของเขาและได้รบัสมญานามว่าเป็นหน่ึงในสีบั่ณฑติ

แห่งเมืองหลวง เวลาสนทนากับผู้ใดก็ไม่แคล้วต้องเอ่ยถึงชื่อเสียงนี้

ของตนขึ้นมา

โอ้อวดตนเองถึงเพียงนี้ ถ้ามีทั้งความสามารถและคุณธรรม 

ชื่อเสียงกับความเป็นจริงสอดคล้องกันก็แล้วไป แต่เท่าที่เขาเห็น 

หยวนหลงิเหอยงัไม่เฉยีดใกล้กบัค�าว่าบณัฑติเลยสกันิด หยวนหลิง-

เหอใช้ชือ่เสยีงหาผลประโยชน์ เขารูสึ้กว่าคนคนน้ีจิตใจสกปรก ยาก

ที่จะท�าการใหญ่ได้ ยิ่งเหยียดหยามสตรีเช่นนี้แล้วไซร้ ก็รับรองได้ 

ว่าไม่ใช่คนดี 

เฉียวหย่งจ้วนหัวเราะหยัน “สกุลหยวนเป็นใคร เป็นเจ้าบ้าน

แห่งเมืองหลวงนี้หรืออย่างไร มาบอกว่าพวกข้าสมคบกับใครก็ต้อง

สมคบกับคนนั้นหรือ แม่เจ้าสิ! ข้าเห็นหยวนหลิงเหอแล้วรู้สึกไม่ถูก

ชะตา อยากหกักระดกูเขา ให้เขารูเ้สยีบ้างว่าเมอืงหลวงอยูย่าก เกีย่ว

อะไรกับสกุลข้าและอ๋องเสียนกันเล่า พวกเจ้าก็ลากไปเสียไกลลิบ”

จงหย่งโหวเห็นเจ้าลูกไม่รักดียังกล้าพูดจาสามหาวต่อหน้า

ท่านอ๋องจิง้ แม้แต่ค�าสบถหยาบคายกย็งักล้าพดูออกมา เขาจงึสะบดั

ฝ่ามือใส่ทันที เฉียวหย่งจ้วนใช้ประสบการณ์หลายปีท่ีผ่านมา 

หมุนตัวหลบช้าๆ ซ�้ายังหันมาหัวเราะเยาะคนสกุลหยวนต่อ

“ข้าว่าพวกเจ้าต่างหากที่หัวสูงและถนัดเรื่องประจบสอพลอ 

ยกยอปอป้ัน ถ้าหากหยวนหลงิเหอเป็นผูห้ญงิ เกรงว่าเขาคงจะเอ่ย

ค�าหวานหยาดเย้ิมกับท่านอ๋องจิ้ง ‘พระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ยากที่จะ
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ตอบแทนหมด ขอให้ข้าน้อยได้ใช้ร่างกายนีต้อบแทนด้วยเถอะเพคะ’  

เฮอะ! น่ารังเกียจเสียจริง”

ขนาดท่านอ๋องจิ้งอยู่ต่อหน้าก็ยังกล้าเอ่ยอ้าง! จงหย่งโหว

สะกดกลั้นอาการที่จะเป็นลมพับไป เขาเตะบุตรชายของตนแล้วสั่ง

ให้อีกฝ่ายหุบปาก

แต่ใครจะคาดคิดว่าหลี่เหยียนฮวนกลับเอ่ยด้วยสีหน้าบึ้งตึง

ว่า “ตบปาก”

เฉียวหย่งจ้วนเห็นพ่อบ้านที่มีรอยแผลเป็นเต็มหน้าท�าท่าจะ

เดินเข้ามาตบปากตนเอง เจ้าตัวกอ็ดไม่ได้ทีจ่ะตอบกลบัไปว่า “ข้ามี

ความผิดอะไร จะตบปากข้าด้วยเหตุใด ข้าต่อยตีกับหยวนหลิงเหอ 

ก็จริง แต่ข้าก็ต่อยเขาไม่กี่ครั้งเท่านั้นเอง อย่างมากก็แค่เป็นแผล 

เขยีวช�า้ คนทีก่ระโดดถบีคอืท่านอ๋องจิง้ต่างหาก ท่ีข้าคดิว่าสกุลหยวน 

น่ารังเกียจก็เพราะแบบนี้ ท่านอ๋องจิ้งเป็นผู้ท่ีเตะคนจนเกือบตาย

ชดัๆ แต่เพราะอยากจะประจบสอพลอท่านอ๋องจิง้ พวกเขากลบัเอา

ความผิดนัน้โยนมาไว้ทีข้่า ความสอพลอนีช้วนให้นกึสะอดิสะเอยีน

ยิ่งนัก ข้าอยากจะอาเจียน” 

พอเฉียวหย่งจ้วนพูดประโยคนี้ออกมา ทุกคนก็พากันเป็น 

บ้าใบ้ไปหมดสิน้ จงหย่งโหวไม่รูจ้รงิๆ ว่าบาดแผลของหยวนหลงิเหอ 

เป็นอย่างไร ส่วนคนของสกุลหยวนก็ได้ยินมาว่าหยวนหลิงเหอได้

รบัการช่วยเหลอืจากท่านอ๋องจิง้ จากนัน้กร็บีส่งคนมาเอาใจประจบ

ประแจงที่ต�าหนักแห่งนี้ ตอนที่หยวนหลิงเหอถูกส่งตัวกลับเรือน 

เนื่องจากอาการค่อนข้างสาหัส หลังจากกินยาก็นอนสลบไป ด้วย

เหตุนี้พวกเขาเองก็ไม่รู้ถึงรายละเอียดมากนัก

ถ้าเป็นจริงดังที่กล่าวมา ก็จะกลายเป็นว่าคนของต�าหนัก 
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อ๋องจ้ิงเองท่ีไร้เหตุผลไปเสีย...พ่อบ้านหน้าแผลเป็นหันไปมองหลี่- 

เหยียนฮวนด้วยสายตาซักถาม

หลี่เหยียนฮวนตอบกลับมาเพียงว่า “ขวางทาง”

“พรืด ฮ่าๆๆ ไม่ผิด หยวนหลิงเหอขวางทางจริงๆ ขวางทาง

เดินของท่านอ๋องจิ้ง ดังนั้นก็เลยถูกท่านอ๋องจิ้งเตะเข้า”

เฉยีวหย่งจ้วนหวัเราะออกมา แต่หลีเ่หยยีนฮวนชีห้น้าเขาแล้ว

พูดว่า “เจ้าขวางทาง”

ช่างไม่ไว้หน้ากนัเสยีเลย! เสยีงหัวเราะหยนัของเฉยีวหย่งจ้วน

เงียบกริบลงทันที อ๋องจิ้งผู้นี้จัดการยากกว่าค�าเล่าลือเสียอีก เขาที่

ตอนนีค้กุเข่าอยูก่บัพืน้อดไม่ได้ทีจ่ะเงยหน้าขึน้มองบรุษุซึง่มชีือ่เสยีง

เกรียงไกรไปทั่วทั้งแผ่นดินคนนี้

พระอนุชาที่ขึ้นชื่อว่าฮ่องเต้รักใคร่ทะนุถนอมมากที่สุด เป็น

มือขวาท่ีเฉียบแหลมที่สุดของฮ่องเต้ เป็นเพชฌฆาตอันดับหน่ึง 

ของฮ่องเต้ แต่ท�าไมยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึก...แปลกๆ

สายตาท่านอ๋องจิ้งที่มองตรงมาเหมือนหุ่นกระบอกท่ีน่ังอยู่

ในต�าแหน่งสูง เสื้อผ้าที่สวมใส่เรียบกริบราวกับว่ากลัวความสกปรก

อย่างไรอย่างนั้น ปลายแขนเสื้อข้างหนึ่งม้วนขึ้นพลางยกถ้วยชา 

ขึ้นจิบด้วยท่วงท่ามาตรฐาน แต่เพราะว่าเป็นแบบแผนเกินไปก็เลย

ดูเหมือนเด็กน้อยที่ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการยกถ้วยชาดื่มครั้ง

แรกเพราะกลัวว่าจะท�าหก

ดูเหมอืนว่าท่านอ๋องจิง้จะรูตั้วแล้วว่าเขาก�าลงัมองตนเองอยู่ 

อกีฝ่ายเบนสายตามองกลับมาทางเขา ดวงตาคูน้ั่นไม่แสดงอารมณ์ 

เหมอืนหุน่กระบอกทีม่คีนคอยชกัใยอยูท่่ามกลางความวเิวก ท�าเอา

เขารู้สึกขนลุกขนพองขึ้นมา 
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บนถนน ตอนทีท่่านอ๋องจิง้ก�าลงัจะเตะเขา อกีฝ่ายกใ็ช้สายตา

แบบนี้มองเขา หลังจากนั้นแววตาก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นโหดเหี้ยม

ทารุณกระหายเลือด 

ถ้าจะให้บอกว่าแบบไหนน่ากลัวกว่ากัน เขาคดิว่าแบบตอนน้ี

แววตาของท่านอ๋องจิง้ช่างว่างเปล่านกั ไร้ความรูส้กึ ผูอ้ืน่อาจ

คิดว่าท่านอ๋องจิ้งเคร่งขรึมน่าเกรงกลัว มีมาดขององค์ชาย เหมาะ

กบัฉายาฆ่าคนโดยไม่กะพรบิตา แต่เขากลับรูส้กึว่าท่านอ๋องจิง้ทีเ่ป็น

แบบนี้เหมือนร่างกายที่ไร้วิญญาณ หรือไม่ก็เป็นศพที่เดินได้ มอง

คนไม่ได้มองจากแววตาลึกๆ วาจาก็ไม่ได้เอ่ยออกมาจากก้นบึ้ง 

ของหัวใจ ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงกับผู้ใดทั้งสิ้น

หากไม่ใช่เพราะหน้าอกที่ข้ึนลงเป็นจังหวะน้ัน เขาคงคิดว่า 

คนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือศพตายซากที่ถูกเก็บไว้มาเป็นพันปี เพราะ

ว่าคนปกตไิม่มีทางทีจ่ะมองมาด้วยดวงตากระจ่างใสแต่แววตากลบั

ว่างเปล่าเช่นนี้

ท่าทางโหดเหี้ยมทารุณแบบนั้นยังจะดีเสียกว่า อย่างน้อยก็

รู้สึกเหมือนว่ายังมีชีวิตอยู่...

“ล่วงเกินราชนิกุล โบยสิบไม้”

“ขอรับ”

พ่อบ้านหน้าแผลเป็นรับค�าสั่งอย่างนอบน้อม ก่อนสั่งให้คน

ยกไม้กระดานแผ่นใหญ่ขนาดตคีนตายได้ออกมา หลงัจากเฉยีวหย่ง- 

จ้วนตะลึงงันไปครู่ เจ้าตัวถึงได้รู้ว่านี่เป็นบทลงโทษของตนเอง เขา

ร้องล่ันออกมาค�า ก่อนจะถอนสายตากลบัมา จากนัน้ก็ออกปากโต้

ด้วยความเดือดดาลใจ “ยุคนี้สมัยนี้ไม่อนุญาตให้ผู้คนพูดความจริง

แล้วหรือไร ข้าเพียงแค่บอกว่าใครที่เป็นคนเตะหยวนหลิงเหอจน 
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ขาหัก เรื่องอะไรมาลงโทษข้ากันเล่า!”

“ปากเปราะ วาจาเหลวไหล โบยสิบห้าไม้”

“แม่เจ้าสิ! ทุกประโยคของข้าล้วนเป็นความจริง มิเช่นนั้นขอ

ให้สวรรค์ส่งฟ้าผ่าใส่ข้าจนตาย ข้ากจ็ะไม่เอ่ยท้วงเลยสกัค�า เป็นท่าน

แท้ๆ ที่เตะเขาจนแทบจะสิ้นชีวิต หาใช่ข้าไม่ ไฉนท่านถึงโยนความ

ผิดมาให้ข้า ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น เป็นคนต้องมีจิตส�านึกรู้บาปบุญ

คุณโทษด้วย”

เขาถกูใส่ร้าย ไม่ได้รบัความเป็นธรรม! ถ้ามใิช่เพราะเขามัน่ใจ

มากว่าตนเองหาใช่ผูท้ีท่�าร้ายหยวนหลิงเหอจนใกล้จะสิน้ลม ฉะน้ัน

ตัวเขาย่อมไม่เป็นไรแน่นอน ไม่เช่นนั้นตอนท่ีท่านพ่อจะจับเขา 

มัดไว้ เขาคงวิ่งหนีไปนานแล้ว มีหรือที่จะยอมโดนจับมัดมาถึง

ต�าหนักอ๋องจิ้งง่ายๆ เช่นนี้

สิ่งที่เขาคิดคือท่านอ๋องจิ้งเตะคนจนเกือบตาย ถึงอย่างไร 

กย่็อมรู้อยูแ่ก่ใจว่าเรือ่งนีไ้ม่ถกูต้องและต้องเกดิความละอายใจบ้าง 

จากนั้นก็ท�าเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก ท�าเรื่องเล็กให้ไม่มีเรื่อง 

ใครจะคิดว่าการแสดงออกของท่านอ๋องจิ้งกลับผิดไปจากที่เขาคิด

อย่างสิ้นเชิง

คนที่ไม่ห่วงศักดิ์ศรีและหน้าตาของตัวเองเช่นน้ีท�าให้เขาได้

เปิดหูเปิดตาแท้ๆ ทั้งยังท�าท่าว่า ‘ถึงข้าเตะ ข้าก็ไม่ยอมรับ’ และ 

ค�าพูดประโยคถัดมาของท่านอ๋องจิ้งก็ท�าให้เขาเกือบต้องกระอัก

เลือดออกมาจนตาย

“สวรรค์ต้องการให้เจ้าตาย เจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ได้อีกหรือไร 

โบยยี่สิบไม้”

“ข้า...ข้า...”
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ต่อให้เฉียวหย่งจ้วนจะฝีปากดีแค่ไหน แต่ค�าพูดวางอ�านาจ

บาตรใหญ่ไร้เหตุผลแบบนี้ก็อุดปากเขาจนพูดอะไรไม่ออก โอรส

สวรรค์เดือดดาล สังเวยชีวิตนับหมื่นแสน เขาจะต่อต้านราชนิกุลได้

หรือ และถ้าจะพูดถึงท่านอ๋องจิ้งที่มีทั้งสายเลือดราชสกุล อ�านาจ

และกองก�าลงัทหาร อกีฝ่ายกส็ามารถเป็นตวัแทนของฝ่าบาทลงโทษ

นักเลงหัวไม้ผู้ไม่เป็นโล้เป็นพายอย่างเขาได้จริงๆ นั่นละ

อารมณ์ของเฉียวหย่งจ้วนในเวลานี้ทั้งโศกเศร้าเสียใจทั้ง 

เจ็บแค้นผสมปนเปกัน

ยี่สิบไม้? ผิวผุดผาดเนียนนุ่มของเขาไม่เคยโดนตีมาก่อน ถึง

ต่อให้ท่านพ่อจะตีเขา แต่กไ็ม่เคยตีโดนเลย ต้องมาโดนโบยครัง้แรก

ในต�าหนักท่านอ๋องจิ้งอย่างนั้นหรือ

อย่านะ ข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ท่านอ๋องจิ้งจะใส่ร้ายข้าแบบนี้ไม่ได้ 

ไฉนถึงได้ใจจืดใจด�าแบบนี้

“ท่านอ๋องจิง้ ท่านท�าแบบนีไ้ม่ได้ คนทีเ่ตะคอืท่าน ท่าน...ท่าน

ต้องพดูให้ชดัเจน อธบิายออกมา เรือ่งนีไ้ม่เกีย่วกบัข้าเลย ถ้าหยวน-

หลงิเหอจะเกลียดกต้็องเกลียดท่าน สกลุหยวนตามหาคนร้ายก็ควร

จะไปหาท่าน ข้าไม่ยอมรบั ข้าถกูใส่ร้าย ข้าคือผูบ้รสิทุธิ ์ท่านจะโบย

ข้าไม่ได้ ข้า...โอ๊ย! อย่าลากข้า เสื้อผ้าข้าขาดหมดแล้ว...” 

เฉียวหย่งจ้วนโวยวายลั่น จู่ๆ มาเกิดเหตุไม่คาดคิดเช่นนี้ 

กบัตวั ใครบ้างจะไม่ตระหนกตกใจ นีม่นัโบยยีส่บิไม้ หาใช่หยกิเบาๆ 

ยี่สิบทีเสียหน่อย

โบยครั้งนี้ หากเขาไม่ตายก็คงแทบเอาชีวิตไม่รอด

แต่ยงัพดูไม่ทนัจบ เฉียวหย่งจ้วนกถ็กูลากออกไปจากห้องโถง 

องครักษ์ในต�าหนักอ๋องทั้งหมดล้วนผ่านการศึกมาก่อน แต่ละคน 
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รูปร่างใหญ่เหมือนหมี เพียงแค่กางกรงเล็บก็สามารถจับตัวเขาไว ้

ได้แล้ว ถึงแม้เขาจะดิ้นรนแค่ไหนแต่ก็เสียแรงเปล่าไปอยู่ดี

เสยีงโบยก้นดงัไม่หยดุ เสยีงร้องเจบ็ปวดแทบจะทะลชุัน้เมฆา 

แม้เฉียวหย่งจ้วนจะมิใช่ลูกรักและไม่เอาถ่านขนาดไหน แต่อย่าง

น้อยก็เป็นถึงคุณชายในจวนของจงหย่งโหว ยามปกติไม่เคยต้อง

ท�างานหนักเสียด้วยซ�้าไป แล้วนับประสาอะไรกับโทษทัณฑ์ 

หนักหน่วงแบบนี้ โดนโบยไปไม่กี่ไม้ เขาก็ร้องไห้เจ็บปวดจนน�้าตา

ไหลพราก

“ไม่...ไม่...ข้าไม่ได้เป็นคนเตะเขาจรงิๆ พวกเจ้าไปถามเจ้าทกุข์ 

หยวนหลิงเหอได้ โอ๊ย! เจ็บ พวกเจ้าตีเบาๆ หน่อย โอ๊ย! โอ๊ย! โอ๊ย! 

เจ็บ เจ็บ ก้นข้าจะเละหมดแล้ว พวกเจ้าท�าเกินไปแล้ว ท่านอ๋องจิ้ง 

ท่านออกมาพูดความจริงเด๋ียวนี้นะ ท่านเป็นคนที่เตะต่างหากเล่า 

โอ๊ย! โอ๊ย! โอ๊ย!...”

คนสกลุหยวนแอบหัวเราะอยูข้่างๆ ยามทีม่องดเูฉยีวหย่งจ้วน 

โดนโบย เหมือนไม่สนใจว่าแท้จริงแล้วหลี่เหยียนฮวนเป็นคนที่

ท�าร้ายหยวนหลิงเหอ เฉียวหย่งจ้วนเดือดดาลขึ้นมา โกรธจนแทบ

จะขาดใจ ใบหน้าแดงก�่าด้วยความรู้สึกอับอาย โกรธเคืองและ

กลัดกลุ้ม 

เรื่องท่ีเขาโดนโบยครั้งนี้ แล้วไหนจะยังคนสกุลหยวนที่คิด

อยากจะประจบประแจงท่านอ๋องจิง้ พวกนัน้ต้องบดิเบอืนความเป็น

จรงิแน่นอน เอาเรือ่งของเขาไปป่าวประกาศจนทกุคนรบัรู ้ต่อไปเขา

คงอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้ไม่ได้อีก

ส่วนท่านพ่อของเขา แม้จะรู้ว่าหยวนหลิงเหอถูกท่านอ๋องจิ้ง

ท�าร้าย ทว่ากเ็อาแต่ยนือยูข้่างๆ พลางท�าสีหน้ายินดปีรดีาประหน่ึง
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ว่าหากตีก้นเขาจนเละได้ เรื่องราวก็คงจบลงเสียที…

โดนคนในครอบครัวทอดทิ้ง ความเศร้าสลดซัดโถมขึ้นมา 

ในใจ แต่ที่มากกว่าคือความโกรธแค้น อัดอั้นตันใจ เฉียวหย่งจ้วน

กัดฟันอดทน สาบานในใจว่าทั้งคนสกุลหยวนสุดชั่ว ทั้งท่านพ่อที่ 

สติเลอะเลือน แล้วไหนจะท่านอ๋องจิ้งจอมชั่วช้า สักวันเขาต้องให ้

ทุกคนชดใช้! 

หลังจากรับโทษยี่สิบไม้ ก้นของเฉียวหย่งจ้วนก็เจ็บระบมจน

ไม่รู ้สึกอะไรอีก พ่อบ้านหน้าแผลเป็นจับเขากับคนสกุลหยวน 

โยนออกมาจากต�าหนกัท่านอ๋องจิง้พร้อมกนั ตอนท่ีถูกโยนออกมา 

เฉียวหย่งจ้วนได้กลิ่นหอมลอยมาแตะจมูก มันคือขนมกุ้ยฮัว ซ�้า 

ยังเพ่ิงออกจากเตาใหม่ๆ พอปรายตามองก็เห็นเด็กรับใช้ประคอง

ถาดเข้าไปในห้องโถง

เรื่องนี้ยิ่งท�าให้ความคับแค้นพลุ่งพล่านขึ้นในใจ เขาจับก้น 

ตนเองพลางร้องออกมาด้วยความเจบ็ปวด ในใจคดิอย่างแค้นเคอืง

ว่า ให้ตายเถิด! ท่านอ๋องจิ้งเห็นเรื่องตีก้นเขาเป็นความบันเทิงก่อน

เวลาอาหารว่าง ดวงตาของเฉียวหย่งจ้วนแทบจะพ่นไฟออกมาได้

ท่านพ่อลากตัวเขากลับไป ท�าเอาปวดร้าวจนต้องกัดฟัน เขา

อยากจะกระชากตัวหลี่เหยียนฮวนออกมาแล้วให้อีกฝ่ายได้ลิ้มรส 

ไฟนรกจากเขาบ้าง รับรองว่าจะเผาไหม้ทั้งวันทั้งคืนไม่ให้ไฟมอด

ปัดโธ่เอ๊ย! ความแค้นในครานี้ อย่าคิดว่าล่วงเกินข้า...นักเลง

หัวไม้แห่งเมืองหลวง นักพรตเซียงหยวน5...นักวาดภาพอันดับหนึ่ง

5 เซียงหยวน เป็นส้มผลทรงรี มีเปลือกผลชั้นในหนา และมีเนื้อน้อย ดอกตูม
มีสีม่วงแต้ม มีกลิ่นหอม ใช้ท�ายาดม และปลูกเป็นไม้ประดับ
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แห่งแผ่นดินเช่นนี้แล้ว ก็จะแล้วกันไป ข้าจะต้องท�าให้เจ้าอนาถยิ่ง

กว่าข้าในวนันีแ้น่นอน ต้องอนาถกว่าเป็นพนัเท่า หมืน่เท่า ล้านเท่า! 

เจ้าตายแน่ เจ้าอ๋องจิ้งเหม็นบูด!

สวรรค์จะให้เจ้าตายแบบไม่เหน็เลอืด ท�าให้ดวงตาไร้วญิญาณ

ของเจ้าปะทุไฟแห่งความโกรธออกมา ท�าให้หัวใจที่ไร้ความรู้สึก 

ของเจ้าเตม็ไปด้วยความโกรธแค้นชงิชงัแต่กลบัท�าได้เพยีงสะกดกลัน้ 

เอาไว้ ท�าให้เจ้ารู้ว่าการที่ล่วงเกินข้าต้องทรมานยิ่งกว่าความตาย

ไม่ ต้องทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตกนรก!

เฉียวหย่งจ้วนจับก้นน้อยๆ ที่น่าสงสารพลางสาบานออกมา

ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยน�้าตา


