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บทน�ำ

ร้านอาหารในฉางอานนัน้ขึน้ชือ่เรือ่งรสชาต ิแม้จะย้ายเมอืง
หลวงไปยังลั่วหยางแล้ว แต่ความเจริญรุ่งเรืองในยุคที่เมืองนี้เคยเป็น
เมืองหลวงก็ยังคงอยู่ การค้าขายยังคงครึกครื้นเหมือนก่อน

ร้านสรุาทีม่นีามว่า ‘ลัว่เหลยีน’ แห่งเหมือนล่ัวหยางมีสามอย่าง
ทีข้ึ่นชือ่ หนึง่คอืสรุานารแีดงทีไ่ม่เป็นสองรองใคร สองคอือาหารเกีย่ว
กับปลาแสนอร่อย และสาม... เถ้าแก่เนี้ยงกมาก

แน่นอนว่าอย่างที่หนึ่งและอย่างที่สองนั้นยกยอได้ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง ทว่าอย่างที่สามนั้น หากเป็นเมื่อก่อนก็สมควรพูดให้ห่าง
ไกลคนในร้านจะดีที่สุด แต่ตอนนี้เริ่มเล่าสู่กันฟังแบบเบาๆ ได้ เพราะ
เถ้าแก่เนี้ยเริ่มหูตึง จึงไม่ค่อยได้ยิน

ร้านสุราแห่งน้ีแต่เดิมขายแค่สุราและอาหารจากปลาก็มีรายได้
ต่อเดือนหลายต�าลงึแล้ว แต่สิง่ทีท่�าให้ร้านลัว่เหลยีนมัง่คัง่ร�า่รวย เป็น
เพราะเบื้องหลังคือการปล่อยเงินกู้

ทัง้นีท้ั้งนั้น เรื่องทีเ่ถ้าแก่เนี้ยร้านลัว่เหลียนเคยปลอ่ยเงินกู้เปน็
เร่ืองที่นานนมมาแล้ว บัดนี้หลินฮูหยินหมดแรงข้าวต้ม ไม่อาจไปขู่
กรรโชกเอาเงินคืน หรือขึ้นโรงขึ้นศาลเหมือนเก่าก่อน จึงเลิกกิจการนี้
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ไป พาให้คนดีใจกันถ้วนหน้า ทว่าความเค็มน้ันยังอยู่ในกระแสเลือด
ฉันใด กิตติศัพท์ความงกก็ยังคงขจรขจายไปฉันนั้น

ทัง้ทีเ่ถ้าแก่กบัเถ้าแก่เน้ียกนั็บได้ว่าชราภาพด้วยกนัทัง้คู ่แต่กลับ
ไม่คิดจ้างคนงานมาช่วยแบ่งเบาภาระของตนแต่อย่างใด สงสารก็แต่
เถ้าแก่หลินที่ต้องคอยยกโต๊ะ เก็บโต๊ะ และล้างจานทั้งหมด โดยมี
ภรรยาคอยนั่งก�ากับอยู่ฝ่ายเดียว

“แล้วไอ้เด็กคนนั้นคือใครหรือ” คนฟัง... ฟังถึงตรงนี้ก็สงสัยจน
ทนไม่ไหว ชี้ไปยังเด็กหนุ่มตัวด�าที่ก�าลังเก็บโต๊ะข้างๆ อยู่

คนถูกถามถยุเปลอืกเมลด็ก๋วยจีท๊ิง้ จากนัน้จงึพล่ามอย่างผูท้รง
ภูมิด้วยเสียงที่แสนเบา

“ก็คงจะเป็นคนบ้านนอกไม่รู้กิตติศัพท์ของเถ้าแก่เนี้ยน่ะสิ คน
ดีๆ  ทีไ่หนจะหลวมตวัมาเป็นลกูจ้างร้านน้ี ท�างานหนึง่วนัจะได้ถงึหนึง่
อีแปะหรือเปล่าก็ไม่รู้”

“ไอหยา...” คนฟังส่งสายตาเวทนาไปให้เจ้าหนุ่มคนนั้น
คนทีแ่อบฟังบทสนทนากอ็ยากจะเวทนาตวัเองเหมอืนกนั ไม่ใช่

ว่าหนึ่งวันได้ไม่ถึงหนึ่งอีแปะ แต่เขาไม่มีทางได้เลยต่างหาก!
จิน้หยางเคยีดแค้นจนอยากจะหยบิเอาผ้าเชด็โต๊ะขึน้มากดั ก่น

ด่าตวัเองว่าเลอืกไปเป็นลมทีร้่านไหนไม่เลอืก ดนัมาเผลอเป็นลมหน้า
ร้านนี้ อีกทั้งปากเจ้ากรรมก็พลั้งเผลอเอ่ยออกไป

“ให้ข้าท�างานหนักเท่าไรก็ได้ขอรับ ขอแค่มีที่หลับนอนและข้าว
สามมื้อก็พอ!”

จิน้หยางเลยได้สิง่ทีต้่องการอย่างสาสมใจ ได้นอนบนพืน้ในห้อง
เก็บฟืน และข้าวสามชามต่อหนึ่งวันเป็นค่าตอบแทน ข้าวสามชามใน
ทีน่ีก้ม็แีต่ข้าว... ข้าวล้วนๆ ไม่มอีะไรผสมเลยสกันดิ ทัง้ยงักนิมากเกนิ
ก็ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะโดนเถ้าแก่เนี้ยด่าอีก ทั้งหมดนี้คือค่าตอบแทน
ส�าหรับการจัดโต๊ะ เรียกลูกค้า ล้างจาน เดินทางไปซื้อปลา ยกไหสุรา 
แล้วต่อด้วยหาบน�้ากับผ่าฟืน เรียกว่างานทุกอย่างทั้งในร้านและนอก
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ร้านมาสุมอยู่บนหัวจิ้นหยางนี่แหละ!
เดก็หนุ่มนึกถงึชะตากรรมชวีติรนัทดของตนเพลินๆ เสียงแหลม

เล็กของเถ้าแก่เนี้ยหลินดุจอัสนีบาตฟาดให้คนตื่นจากฝันร้ายมาเจอ
ความเป็นจริงที่โหดร้ายกว่า

“อาหยาง! เจ้ามัวท�าอะไรอยู่ ไม่เห็นหรือว่าลูกค้าเข้าร้านแล้ว! 
ท�าไมไม่รีบมาเชิญพวกเขาไปนั่งโต๊ะอีก!”

‘แล้วป้ามัวท�าอะไรอยู่เล่า... หือ?!’ จิ้นหยางคิดในใจอย่าง
หงุดหงิด เหลือบมองร่างอวบอ้วนที่ก�าลังนับเงินอย่างสบายอารมณ์
แวบหนึ่ง ก่อนจะปั้นยิ้มแล้วกุลีกุจอเดินไปโค้งให้ลูกค้าคนใหม่

“ท่านลูกค้า เชิญขอรับ เชิญโต๊ะนี้เลยขอรับ”
จิ้นหยางเชื้อเชิญลูกค้าไปยังโต๊ะ แล้วจดรายการอาหารเสร็จ 

เขาก็รีบตรงเข้าไปที่ครัว ที่นั่นมีชายชราร่างผอมก�าลังยืนเตรียมปลา
ด้วยใจมุง่มัน่ เหน็สภาพผอมโกรกของเถ้าแก่หลนิทีต่่างกบัภรรยาของ
เขาเหลือประมาณ จิ้นหยางก็รู้สึกทดท้อใจ

“เถ้าแก่ ปลาทอดสาม ปลานึ่งหนึ่งที่ขอรับ”
“รอสักครู่ โอย...” เถ้าแก่หลินตอบพร้อมทุบเอวตนเอง เขายืน

ขอดเกล็ดตัดเหงือกปลามาหนึ่งชั่วยามแล้วยังไม่ได้พักเลย จิ้นหยาง
แทรกตัวเข้าไปในครัว พร้อมเอ่ย

“เถ้าแก่ไปพักเถอะขอรับ เดี๋ยวข้าจะช่วยจัดการปลาพวกนี้ให้
เอง”

เถ้าแก่หลินรู้ว่าภรรยาไม่ชอบให้ผู้อื่นเข้าครัวเพราะหวงแหน
สูตรลับของตนเอง แต่ตอนนี้เขาปวดเอวจนแทบไม่ไหวจริงๆ จึงยอม
นั่งลงพลางมองจิ้นหยางควงมีดท�าครัว แล้วเริ่มต้นจัดการปลาอย่าง
คล่องแคล่ว

จิน้หยางมาเป็นลมทีห่น้าร้านลัว่เหลยีนเม่ือสามวันก่อน เถ้าแก่
หลนิกบัเถ้าแก่เน้ียไม่รูเ้รือ่งราวของเขา มาเหน็จิน้หยางก�าลังขอดเกล็ด 
ควักไส้ และตัดเหงือกปลาอย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการเตรียม
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ปลาสูงเพียงนี้ เถ้าแก่หลินก็รู้สึกทึ่งไม่น้อย
“เจ้าเคยท�าครัวหรือ” เถ้าแก่หลินตาโตขณะร้องถาม
จิ้นหยางหัวเราะแห้งๆ มือก็ยังเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว 

พรบิตาเดยีวปลาในกะละมงัใหญ่กถ็กูจดัการอย่างรวดเรว็ ช่างหมดจด
เสยียิง่กว่าเถ้าแก่หลนิท�าเองเสยีอีก จิน้หยางกลับออกไปรบัลูกค้า โดย
กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้

“ข้าเคยท�างานที่ต้องใช้มีดมาก่อนขอรับ”
เถ้าแก่หลนิคดิว่าจิน้หยางน่าจะเคยช�าแหละปลาท�านองนัน้ แต่

ความจริงเนื้อที่จิ้นหยางเคยช�าแหละนั้น... น่ากลัวกว่านี้
จิ้นหยางเคยเป็นองครักษ์ ทั้งยังมิใช่องครักษ์ธรรมดา แต่เป็น

องครักษ์ที่ขึ้นตรงต่อฮ่องเต้ อยู่เบื้องหลังบัลลังก์มังกร ถูกขนานนาม
ว่า ‘หน่วยปราบพยัคฆ์’

องครักษ์ในหน่วยปราบพยคัฆ์นัน้คอื หน่วยองครกัษ์ทีแ่ขง็แกร่ง
ที่สุด แต่ไม่มีผู้ใดรู้ว่ามีตัวตนอยู่ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการขุนนางโฉด
ชัว่โดยเฉพาะ อย่างฮ่องเต้อยากให้ขุนนางผู้หน่ึงตาย แต่มิอาจท�าอะไร
เขาได้ เพราะขุนนางคนนั้นดันเป็นพระญาติฝ่ายฮองเฮา ไทเฮา หรือ
พระสนมเอก ไม่สะดวกจะลงมอืในทีแ่จ้ง เช่นนัน้กใ็ห้คนในทีล่บัลงมอื 
และคนผู้นั้นก็คือองครักษ์หน่วยปราบพยัคฆ์นี่เอง

องครักษ์แบบจิน้หยางท�างานตัง้แต่สบืข่าว ปกป้อง และสงัหาร 
พวกเขาได้รับการฝึกฝนจนเก่งกาจเหนือกว่าทหารทั่วไปและองครักษ์
อื่น เพื่อจะเป็นอาวุธลับของฮ่องเต้โดยเฉพาะ

แล้วท�าไมองครักษ์ผู ้ยิ่งใหญ่อย่างจิ้นหยางจึงมาอยู่ในร้าน 
อาหารลั่วเหลียนแห่งนี้น่ะหรือ

สืบราชการลับหรือรับใช้นายเหนือหัว... มิใช่
เป็นตัวตนปลอมทีจ่ิน้หยางสร้างขึน้ ฉากหน้าเป็นเดก็ยกอาหาร 

แต่ฉากหลังคือองครักษ์พิทักษ์มังกร... มิใช่
แต่เพราะเขาเป็นองครักษ์ที่... ทรยศ!
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หากจะกล่าวถงึเรือ่งราวการทรยศของจิน้หยาง กค็งจะต้องเล่า
ตัง้แต่ยามทีจ่ิน้หยางยงัเลก็ เป็นเดก็ตวักะเป๊ียก และถกูเรยีกว่า ‘เอ้อร์-
หลาง’

ทุกคนในแคว้นต้าหลิวรู้กันดีว่าก�าลังมีข้อพิพาทกับพวกซงหนู
มานานหลายร้อยปีแล้ว

นานมาแล้วมีเด็กน้อยคนหนึ่งต้องเป็นก�าพร้าเพราะสงคราม
ระหว่างสองทัพใหญ่ เด็กคนนั้นจ�าไม่ได้แล้วว่าตนพลัดหลงกับ
ครอบครัวได้อย่างไร เพราะรู้ตัวอีกทีเขาก็กลายเป็นเด็กก�าพร้าไร้บ้าน 
ยืนแหกปากร้องไห้อยู่ระหว่างทัพหลวงกับทัพซงหนู

เมือ่รูต้วัครัง้ทีส่องกค็อืดนิแดนแห่งนีม้น่ิาจะใช่บ้านเกดิของเขา 
เหล่าทหารกล้าจะจับเขาโยนข้ามไปอีกฝั่งให้ได้ ทว่าเด็กน้อยร้องไห้
งอแงไม่ยอมไป กอดแข้งของหนึ่งในทหารนั้นแน่น เป็นตายอย่างไร 
ก็ไม่ปล่อย

และเมือ่รูต้วัครัง้ทีส่าม ก็มทีหารนายหนึง่เอาหนงัสตัว์อุน่ๆ มา
คลุมตัวเขา พลางถามว่าเขาชื่ออะไร เด็กน้อยตอบ “ท่านแม่เรียกข้า
ว่า ‘เอ้อร์หลาง’ ” (เจ้าสอง)

ทว่าพอบอกไปเช่นนี้ เขากลับไม่พอใจ หันไปบ่นงึมง�า “ชุดน่า
จะเป็นของแดนนั้น แต่ชื่อแซ่น่าจะเป็นคนแดนนี้” (ข้าก็ไม่ค่อยเข้าใจ)

สรุปคือเขาคนนั้นเอาเด็กออกจากหน้าแข้งของทหารอีกนาย 
แล้วกล่าว “เด็กน้อย จากนี้ไปเจ้าเป็นชาวต้าหลิวเช่นเดียวกับพวกเรา 
ดังนัน้ข้าจะมอบชือ่ใหม่ให้แก่เจ้า เอาเช่นนี.้.. เจ้าดเูข้าท ีน่าจะมคีวาม
ซื่อสัตย์ (ข้า : เหมาเอาเองเลยหรือท่าน) ข้าให้นามเจ้าขึ้นต้นด้วย 
ค�าว่า ‘จิ้น’ ที่แปลว่าความซื่อสัตย์ ข้าเป็นคนลั่วหยาง แต่กลับมาพบ
เจ้าทีต่่างแดนเช่นนีน้บัเป็นวาสนา ให้ใช้ค�าว่า ‘หยาง’ ทีแ่ปลว่าต่างถิน่ 
รวมกันเป็น ‘จิ้นหยาง’ ดีหรือไม่”

เด็กน้อยตอบเขาไป “ข้าว่ามันเหมือนชื่อเมืองสักเมืองหนึ่งนะ
ขอรับ” แต่ใต้เท้าคนนั้นกลับกล่าว
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“เจ้าไม่จ�าเป็นต้องสนใจหรอก” (แต่น่ันมันชื่อข้านะท่าน) จาก
นั้นก็ชูดาบพลางร้อง “ออกรบ”

สองทัพประจันหน้ากัน ระหว่างนั้นข้าก็ถูกอุ้มไปยังค่ายทหาร 
จับพลัดจับผลูกลายมาเป็นหนึ่งใน ‘หน่วยปราบพยัคฆ์’

กฎหลกัของการเป็นองครกัษ์กค็อื ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็น
เช่นไร ก็ห้ามทรยศเจ้านายโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะหากนายของเจ้า
เป็นฮ่องเต้

แต่เมือ่เจ้ามใิช่องครกัษ์ธรรมดา แต่เป็นองครกัษ์ในหน่วยปราบ
พยคัฆ์ กฎก็จ�าเป็นต้องเพิม่ขึน้อกีข้อ นัน่คอื... ค�าส่ังของฮ่องเต้ถอืเป็น
เด็ดขาด สั่งให้ฆ่าจงฆ่า สั่งให้ตายจงตาย สั่งให้อยู่จงอยู่ พระองค์จะ
รับสั่งให้เจ้าเป็นวัว เป็นม้า เป็นกวาง หรือเป็นสุนัข ย่อมต้องเป็นไป
ตามนั้น

เพราะกฎที่เผด็จการขนาดนั้น... จิ้นหยางเลยทรยศ
จดุจบของคนทรยศกค็อืความตายเพยีงสถานเดยีวเท่านัน้ และ

จิ้นหยางก็ถูกไล่สังหารจนเข้าไปตายในถ�้าพิสดารแห่งหนึ่ง
ถูกแล้ว! จิ้นหยางเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งในถ�้าแห่งนั้น
เขากระเสือกกระสนต่อสู้กับองครักษ์หน่วยปราบพยัคฆ์อ่ืนถึง

ห้าคน เขาสังหารได้ทุกคน แล้วเขาก็สิ้นชีพอยู่ในถ�้านั้นเพราะบาดเจ็บ
เกินจะเยียวยา ซ�้าถ�้ายังระเบิดจึงหนีออกมาไม่ได้

“เถ้าแก่เนี้ย เหตุใดรสชาติอาหารของเจ้าจึงจืดลงเล่า ไม่อร่อย
เหมือนคราวที่แล้วเลย” ลูกค้าคนหนึ่งเอ่ยถามผ่านศีรษะจิ้นหยางที่
ก�าลังกุลีกุจอเก็บอีกโต๊ะหนึ่ง

“เจ้าคิดไปเองหรือไม่!” เถ้าแก่เนี้ยหลินตะโกนถาม
“ไม่ได้คิดไปเองแน่! ข้ากินปลาของเจ้ามาตั้งแต่ยังหนุ่ม ท�าไม

จะจ�ารสชาติไม่ได้!”
“เจ้าแก่แล้วอย่างไรเล่า การรับรสเลยผิดเพี้ยน อย่าคิดว่าหา 

ข้ออ้างตินั่นตินี่แล้วไม่จ่ายค่าอาหารเชียวนา”
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“ไม่หรอกๆ”
จิน้หยางมองผูเ้ฒ่าคนนัน้กนิเนือ้ปลาแล้วท�าหน้าครุน่คดิ เลือด

รักความยุติธรรมท�าให้จิ้นหยางอยากจะเดินไปบอกเขาเหลือเกินว่า 
ผู้เฒ่ามิได้คิดไปเองหรอก บัดนี้ทางการขึ้นภาษี เถ้าแก่เนี้ยหลินลด
จ�านวนเครื่องปรุงไม่พอ ยังเปลี่ยนไปซื้อเนื้อปลาที่มีคุณภาพลดลง 
นอกจากจะตวัเลก็กว่าแล้ว เนือ้กย็งัไม่สดแน่นเหมอืนเก่า จะให้อร่อย
เหมือนเดิมก็คงจะเป็นไปไม่ได้

ผูเ้ฒ่าคนนัน้กนิเสรจ็กห็ยดักายลกุไปวางเงนิให้เถ้าแก่เนีย้หลนิ 
แล้วเดินออกจากร้านไป จิ้นหยางเข้ามาเก็บโต๊ะและช่วยเถ้าแก่หลิน 
เถ้าแก่โบกมือให้เขาไปกินข้าวเอาแรงเสียก่อนจะมาช่วยยกเก้าอี้ เด็ก
หนุ่มไม่ขัดศรัทธา เดินไปด้านหลัง แต้มสีด�าบนใบหน้าเพิ่มเพื่อปกปิด
รูปลักษณ์ที่แท้จริงของตนเอง

เล่าขานกนัว่าท่านอ๋องแห่งต้าหลวิเคยลุ่มหลงชายงามแห่งแดน
ใต้ จนแทบจะยกทพัไปถล่มบ้านเรอืนของผู้อืน่เพือ่ชงิคนงามมาไว้ข้าง
กาย ชายงามล่มเมืองผู้นั้นคงจะมีหน้าตาแบบร่างใหม่ของจิ้นหยาง
กระมัง

จิ้นหยางยอมรับว่าร่างเก่าของเขานับเป็นชายที่หน้าตาหล่อ
เหลาเอาการ แต่ร่างน้ีสงิามวไิลกว่าร่างเก่าเยอะ ตอนเขาก�าลงัจะตาย 
แล้วเหน็เรอืนร่างนีน้อนทอดกายอยูใ่นถ�้า ยงัอดคดิไม่ได้ ‘เหตใุดคนที่
งามเช่นนี้จึงเลือกมาจบชีวิตในถ�้าแห่งนี้หนอ หากได้เกิดเป็นคนงาม
แบบนี้ ชีวิตน่าจะสบาย’

เขาคดิเล่นๆ ก่อนจะตายตาหลบั วญิญาณถูกกระชากออกจาก
ร่าง ไปเจอด่านฝึกท�าอาหารอรหันต์ที่หากไม่ผ่านด่านจะไม่มีโอกาส
กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

ถูกแล้ว ที่เขาได้ร่างใหม่กลับมานั้นเพราะเขาไปฝึกท�าอาหาร 
และฝึกจนส�าเร็จเข้าขั้นพ่อครัวหลวงด้วย

การท�าอาหารทั้งหลายที่จิ้นหยางได้รับการฝึกฝนในถ�้าแห่งนั้น 
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มีทั้งการท�าอาหารสูตรที่จิ้นหยางรู้จักและไม่รู้จัก คาดเดาว่าอาจจะ
เป็นสตูรอาหารในอนาคต หรอืไม่กเ็ป็นอาหารในโลกอืน่ มใีห้ท�าตัง้แต่
ของสามญัอย่างน�้าเต้าหู ้จนถงึฟะ...ฟะ...ฟัว... อะไรสักอย่าง ซึง่ความ
จริงก็คือตับห่าน ที่จิ้นหยางออกเสียงได้ไม่ชัด

ซ�า้ยงัมวีญิญาณศักด์ิสทิธ์ิทีเ่รยีกตัวเองว่าอนิเทอร์เนต็ จิน้หยาง
อยากดูวธิกีารท�าอาหารอะไร หรอืหนงัโป๊แบบไหนกไ็ด้ทัง้นัน้ เล่นเอา
หลงละเลิง ทั้งท�าอาหารไปดูซีรีส์เกาหลีไป กว่าจิ้นหยางจะส�าเร็จ
หลักสูตร มีค่ามากพอจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ได้ร่างใหม่ และออกจาก
ถ�้าได้ เวลาก็ผ่านไปสิบห้าปีแล้ว

จิ้นหยางยอมรับว่า เมื่อออกมาใหม่ๆ เขารู้สึกเคว้งคว้างอยาก
จะกลับไปอยู่ในถ�้ามาก โอ้อนิจจา ถ�้าแห่งนั้นคงจะเป็นถ�้าศักดิ์สิทธิ์ 
นอกจากจะมอบร่างใหม่... หรอืกล่าวให้ถกูคอืให้วญิญาณของจิน้หยาง
เข้ามาอยูใ่นร่างอนังามวไิลทีน่อนม่องเท่งอยูใ่นถ�า้นัน้ แล้วยังประทาน
ห้องครัวส่วนตัวเอาไว้เก็บวัตถุดิบที่ไม่มีวันหมดด้วย ขอแค่จิ้นหยาง
หลับตา เขาก็เข้าไปคว้าอะไรที่อยู่ในห้องครัวนั้นมาใช้ปรุงอาหารได้
เสมอ หรือจะเข้าไปปรุงอาหาร เก็บของในนั้นก็ได้ 

ด้านในมีของใช้ตั้งแต่หม้อ ไห กะละมัง กระทะ และปังตอ อีก
ทั้งยังมีวัตถุดิบตั้งแต่เห็ดเข็มทองยันเห็ดปาปิงปอง... อะไรสักอย่าง 
เสียอย่างเดียวคือจิตเข้าไปอยู่ในน้ัน แต่ร่างยังอยู่ด้านนอก และเอา
คนเป็นๆ เข้าไปอยู่ด้านในไม่ได้ สิ่งที่เอาเข้าไปได้นั้นมีแต่วัตถุดิบท�า
อาหาร สตัว์ทีย่งัมชีีวติอย่างปลาสดๆ เหด็ และผกั หน�าซ�า้การทดสอบ
ของจิ้นหยางยังอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่ดี เลยได้พรศักดิ์สิทธิ์ที่มีนามว่า 
‘ฟังก์ชัน’ ท�าให้รู้ว่าแต่ละคนชอบกินอาหารอะไร รสชาติแบบไหน มี
โรคประจ�าตัวอะไร ควรหลีกเลี่ยงอาหารแบบใด และสิ่งไหนมีพิษหรือ
ไร้พิษ

อุวะ ฮ่าๆๆ ด้วยสิ่งที่ได้ติดตัวมานี้ จิ้นหยางจะเป็นเจ้าพ่อใน
วงการอาหารแห่งต้าหลิวให้ดู!
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กไ็ด้แต่คดิและฝันไป เพราะจิน้หยางดนัเลอืกเดนิหมากผดิ เริม่
ตั้งแต่คราแรกเขามิได้ปกปิดความงามวิไลของตนเอง จนเกือบถูกโจร
จบัไปขายหอนายโลม จากนัน้จงึทาหน้าด�า วาดหน้าเขยีนคิว้ใหม่ แต้ม
ไฝตลอดเวลา และเมื่อได้เงินค่าเสียหายจากเหล่าโจรมา (ก่อนจะถีบ
โจรลงเหว) จิน้หยางก็ตดัสนิใจครั้งส�าคญัในการเลอืกเมอืงที่ตนจะเริม่
ต้นชีวิตใหม่

เขาเอาไม้ไผ่ทั้งหมดเขียนชื่อเมืองแล้วโยนออกไป แผ่นไหน
กระเด็นไปไกลที่สุดก็เลือกไปอยู่เมืองนั้น จึงมายังฉางอาน จากนั้น
บังเอิญว่าตาต�่าไปหน่อย ได้ยินว่าร้านลั่วเหลียนยังไม่มีคนงาน มีแต่
สองตายายแก่ๆ ดูแลกิจการอยู่ เลยแสร้งอดข้าวอดน�้าไปเป็นลมล้ม
อยู่หน้าร้าน แล้วตื๊อขอท�างาน ในใจคิดว่าคนแก่สองคนนี้อาจจะตาย
เร็ว เขาจะได้ฮุบกิจการ เฮอะ! ที่ไหนได้...

“อาหยาง! ข้าวชามเดียว ท�าไมถึงกินตั้งนานสองนาน! มายก
โต๊ะได้แล้ว!”

นั่นคือเสียงของเถ้าแก่เน้ียหลินที่ดูอย่างไรก็คงจะไม่ตายในเร็ว
วันนี้ ส่วนเถ้าแก่หลินที่ใจดีกว่าภรรยามาก ก็ท�าท่าจะตายไม่ตายแหล่ 
ยกเก้าอี้ตัวเดียวก็ร้องโอยๆ

ชิ! จิ้นหยางเดินหมากผิดไปจริงๆ
ชวีติความเป็นอยูท่ีร้่านลัว่เหลยีนของจิน้หยางนบัว่าเป็นชวีติที่

ล�าบากไม่น้อย เนือ่งด้วยสองสามภีรรยาตระกูลหลินชราภาพมากแล้ว 
งานหลายอย่างเลยมาตกอยู่ที่จิ้นหยาง หน�าซ�้าเถ้าแก่เนี้ยยังดุและ
เขีย้วลากดนิเหมอืนตวัอะไรสกัอย่าง ขณะทีเ่ถ้าแก่หลนิทีใ่จดกีว่ามาก
ก็ไม่กล้าสู้เมีย มากที่สุดก็แค่แอบให้ข้าวจิ้นหยางเพิ่มอีกหนึ่งถ้วย

กล่าวตามตรงว่าหากไม่ซึง้บญุคณุเถ้าแก่หลินทีแ่อบเอาเงนิเกบ็
มาให้จิ้นหยางไปซื้อเน้ือกิน จิ้นหยางคงหนีไปนานแล้ว เพราะการที่
ต้องกินแต่ข้าวสวยทุกวัน ถ้าไม่มีห้องครัววิเศษของตนเอง เขาคิดว่า
ใบหน้าของเขาคงจะกลายเป็นเมล็ดข้าวไปแล้ว
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หลงัจากท�างานทีร้่านเสรจ็สิน้ จิน้หยางกม็านอนอยูใ่นห้องเกบ็
ฟืน แอบเข้าไปอยู่ในห้องครัวเพื่อท�าอาหารจานใหญ่ให้ตัวเอง หลัง
จากกินเนื้อจนสาแก่ใจ เขาก็ล้มตัวลงนอนแล้วผล็อยหลับไปในทันที

“หยางหยางคนดี...”
จิน้หยางก�าลงักึง่หลบักึง่ตืน่ ด้วยความทีเ่คยเป็นองครกัษ์ลับมา

ก่อน การนอนหลับสนิทจนไม่ได้ยินและไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวรอบ
กายนัน้ล้วนเป็นสิง่ต้องห้าม ดงันัน้พอรูส้กึได้ถงึบานประตหู้องเก็บฟืน
เปิดออก และมีคนย่องเข้ามาลูบแขนเขาอย่างมีความหมาย จิ้นหยาง
จงึลมืตาตืน่ขึน้ และพบว่าเถ้าแก่หลนิแสนใจดีคนนัน้เปล้ืองผ้าท่อนบน
และลูบก้นของเขาอยู่

อดีตองครักษ์ไม่จ�าเป็นต้องร้องโวยวายอะไร เขายกเท้าขึ้นเตะ
คางตาแก่ตัณหากลับคนนั้น จนอีกฝ่ายสลบเหมือดอย่างรวดเร็ว

มิน่าเล่า เถ้าแก่หลินถึงได้ใจดีกับเขานัก ขยันช่วยเหลือตอนที่
เขาโดนเถ้าแก่เนี้ยด่า และยังแอบเอากับข้าวของตนมาให้เขาอีก จิ้น-
หยางเผลอนึกไปว่าไอ้สายตาที่มองมาอย่างเอ็นดูสุดแสนนั้น เป็น
สายตาของผู้เฒ่าที่มีความรักต่อลูกหลาน ที่ไหนได้...

“ไม่ทงไม่ทนมันแล้ว!”
จิน้หยางยกเท้ากระทบืไปทีก่ล่องดวงใจของเถ้าแก่หลนิโดยแรง 

ต่อให้ย้ายวิญญาณมาอยู่ในร่างนี้ แต่เขาก็ยังฝึกวรยุทธ์อย่างที่เคยฝึก
ทันทีที่ได้เข้ามาในร่างใหม่ เพราะเชื่อว่ารูปโฉมงดงามเช่นเขาคงจะ
ต้องตาต้องใจคนลามกมาก จึงต้องฝึกฝีมือไว้ป้องกันตนเอง

ด้วยเร่ียวแรงอย่างผู้ฝึกยุทธ์ เจ้าของกล่องดวงใจที่สลบไปแล้ว
ถึงกับฟื้นขึ้นมาร้องเสียงดัง “โอ้!”

จิ้นหยางเปิดประตูห้องเก็บฟืน เห็นว่าเถ้าแก่เนี้ยหลินวิ่งหน้า
ตื่นมาจากชั้นบน ปากเล็กๆ แหลมๆ ร้อง

“เกิดอะไรขึ้น!”
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จิน้หยางเตะฟืนท่อนเลก็เข้าใส่เถ้าแก่เนีย้ กะให้หลนิฮหูยนิก้าว
ลงจากบนัไดมาเหยยีบมนัอย่างตรงจงัหวะ เกดิเสยีงโครมเหมอืนของ
หนักกระแทกกับพื้นดังขึ้น เถ้าแก้เนี้ยหลินตาเหลือกพร้อมกับสลบไป
ทันที แต่มือยังก�ากล่องสมบัติของร้านเอาไว้อย่างเหนียวแน่น

อดีตองครักษ์เดินผิวปากมาหยิบกล่องใส่เงินไปดู ก่อนจะยิ้ม
อย่างพอใจ “ขอเป็นค่าแรงและค่าเสียหายนะขอรับ” เขาแกะมืออวบ
อมูนัน้ออกจากกล่อง แล้วเดินไปทีห้่องเก็บวัตถดุบิ โยนเครือ่งปรงุและ
ของที่มองว่าดีทั้งหลายเข้าไปในห้องครัวส่วนตัว จัดเก็บให้เรียบร้อย 
วางกล่องสมบัติเอาไว้ก่อนจะออกจากมิติของตนเอง มาลากร่างของ
สองสามภีรรยาคู่น้ีไปทีป่ระต ูก้าวข้ามคนทัง้คูไ่ปราดน�้ามนัทัว่ร้าน จาก
นั้นจึงจุดไฟเผา

จิน้หยางออกแรงลากคนทัง้คูอ่อกมาจากร้านทีไ่ฟก�าลงัลกุไหม้
จนน่ากลัว ก่อนร้องออกมา “ช่วยด้วย! ไฟไหม้! ไฟไหม้!”

เหล่าชาวบ้านผู้รักสมบัติและมีร้านอยู่ข้างเคียง วิ่งออกมาจาก
บ้านของตนแล้วช่วยกันดับไฟอย่างรวดเร็ว จิ้นหยางค่อยๆ ถอยออก
มาจากจุดเกิดเหตุ หมุนตัวเดินจากไป

“คราวนี้... ข้าไปที่ลั่วหยางดีกว่า”

ลั่วหยางเป็นเมืองหลวงของแคว้นต้าหลิว เป็นเมืองท่ีการ
ค้ามคีวามคกึคักเป็นอย่างยิง่ และด้วยความอนเุคราะห์จากคนตระกลู
หลิน จิ้นหยางจึงมีเงินทุนมากพอจะเปิดร้านอาหารเล็กๆ ร้านหนึ่ง 
เขาไปเดินเล่นในเมืองลั่วหยางเพ่ือดูวิถีชาวบ้านอย่างสนใจ พลาง
ครุ่นคิดว่าจะเปิดร้านอาหารอะไรดี

จิ้นหยางน้ันมีสูตรอาหารประหลาดมากมายที่ได้รับมาจากถ�้า
เปลี่ยนวิญญาณนั้น เขาแอบคิดว่าจะขายขนมปังซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่
แต่เลิศรสให้เหล่าคนต้าหลิวดีหรือไม่ หรือว่าการเปล่ียนแปลงแบบ 
สดุโต่งจะท�าให้กจิการล่มจมและท�าให้การค้าไปไม่รอด แต่ทีน่่ากลัวคอื
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เขาจะหาสถานทีส่�าหรบัเปิดร้านไม่ได้ การเปิดร้านค้าในเมืองหลวงนัน้
จ�าต้องมีเส้นสาย ทว่าจิ้นหยางนั้นมีตัวคนเดียว

ขณะที่ก�าลังคิดอยู่นั้น กลับมีคนตีฆ้องป่าวประกาศว่ามีการ
แข่งขันท�าอาหารที่เมืองลั่วหยาง

จิ้นหยางหูผึ่งในทันที

“เจ้าหลีเคอฟู่คิดใช้มือปิดฟ้า ราษฎรก�าลังเดือดร้อนจาก
การขึน้ภาษแีท้ๆ แต่กลบัจดัการแข่งขันท�าอาหาร ให้ฝ่าบาททรงคดิว่า
บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์” ขุนนางผู้หนึ่งเอ่ยอย่างคับแค้น พร้อมรินสุรา
ให้คู่สนทนา

“ท่านอ๋องโปรดท�าอะไรสกัอย่างเถดิ อย่าให้พวกกังฉินทัง้หลาย
ก�าเริบเสิบสานไปมากกว่านี้เลย”

มือเรียวของผู้สูงศักดิ์ยื่นมารับถ้วยสุรา หลิวฮุ่ยเหรินจ้องมอง
สรุาใสทีก่ระเพือ่มในถ้วยสรุานดิๆ ก่อนถาม “ใต้เท้าหวงัมท่ีาทเีช่นไร”

จางเผยหลิงถอนหายใจ กล่าวออกมาด้วยน�้าเสียงหยันเยาะ 
“คนผู้นั้น... พอเปิดปากก็มีแต่ค�าเอาอกเอาใจฝ่าบาท เคยสนใจเรื่อง
ของผูอ้ืน่ท่ีไหน ท่านอ๋องอย่าได้สนใจคนผูน้ีเ้ลย ในสายตาข้า เขากเ็ป็น
แค่ตัวขี้เกียจเท่านั้น”

หลิวฮุ ่ยเหรินลูบแหวนหยกของตนยามครุ ่นคิด “การแข่ง
ประลองท�าอาหาร... คงมิอาจยกเลิกได้ เพราะหลีเคอฟู่กล่าวว่า หาก
ได้ผู้ชนะ จะให้เขาท�าอาหารถวายฝ่าบาทกับเหลียนเสียนเฟย”

จางเผยหลงิถอนหายใจเป็นครัง้ทีเ่ท่าไรไม่รู ้“ข้ามต้ิองการให้การ
ประลองท�าอาหารยกเลิก เพียงแค่อยากให้ท่านอ๋องกราบทูลฝ่าบาท
ว่าราษฎรก�าลังล�าบาก หากเป็นไปได้... ก็อยากให้ลดภาษี”

หลิวฮุ่ยเหรินดื่มสุรา ก่อนรับปากอย่างหนักใจ “ข้าจะลอง
พยายามดู”
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การแข่งขนัท�าอาหารทีมี่ชนิอ๋องเป็นหน่ึงในกรรมการตดัสนิ 
มีเงินรางวัลห้าร้อยต�าลึงทอง จิ้นหยางเห็นแล้วก็น�้าลายหก เขาไม่ได้
คิดว่าจะได้รับชัยชนะอะไรหรอก ขอแค่กรรมการบอกว่าอร่อย และ
ท�าให้ผูช้มน�า้ลายไหลยดืได้เท่านัน้ จิน้หยางมัน่ใจว่าเขาจะต้องมชีือ่ใน
เมืองลั่วหยางแน่นอน และพอเปิดร้านก็จะมีลูกค้า

ในตอนน้ัน จิ้นหยางไม่ได้คิดว่าจะมีเล่ห์กลอะไรในการแข่งขัน
ครั้งนี้ทั้งนั้น คิดว่ามีเช้ือพระวงศ์มาเป็นกรรมการตัดสินย่อมเป็นการ
แข่งที่สุจริตพอสมควร แต่ถ้าจิ้นหยางได้เลือกอีกครั้ง เขาจะไม่ควัก
กระเป๋าจ่ายเงินลงสมัครแข่งขันท�าอาหารในวันนั้น และจะไปจาก 
ลั่วหยางให้เร็วที่สุดด้วย

ขณะที่จิ้นหยางก�าลังกรอกใบสมัครอยู ่นั้น พลันมีสายตา
มากมายจับจ้องมาที่เขา หลายคนต่างคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้ช่างโง่เขลา 
เหน็ๆ กนัอยูว่่าคนจากเหลาสรุาชือ่ดงัและภตัตาคารชือ่ดงัต่างร่วมลง
ประลองด้วย โดยเฉพาะคนจากภัตตาคารเฟิงฉว่ีนั้นเรียกได้ว่ามีเส้น
สายในวังหลวงไม่น้อย การแข่งขันนี้ก�าหนดตัวผู้ชนะเอาไว้แล้ว

ทุกคนต่างคิดว่าเงินทองค่าสมัครแข่งขันท�าอาหารตั้งมากมาย 
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จะต้องเป็นเงินที่หามาทั้งชีวิตของเด็กหนุ่มผู้นั้นเป็นแน่ เหล่าคน
ธรรมดามีจิตใจเมตตา จึงอดสงสารเด็กหนุ่มที่ไม่รู้ประสาไม่ได้

จิน้หยางไหนเลยจะเท่าทนัความคิดของผูอ้ืน่ เพราะตอนนัน้เขา
ก�าลังปวดหัวกับการที่ต้องเขียนชื่อร้านสังกัดเก่าของตนเอง สังกัดนั้น
คอือะไร คอืในใบสมคัรนีร้ะบวุ่าจ�าต้องเขยีนว่าตนมาจากร้านไหนด้วย
น่ะสิ จิ้นหยางครุ่นคิดเพียงครู่หนึ่งก่อนจะเขียนชื่อร้านลั่วเหลียนไป

ร้านลั่วเหลียนอาจจะเป็นร้านเล็กๆ ในเมืองฉางอาน แต่มี
ประวัติยาวนาน ขุนนางทั้งหลายที่ย้ายจากฉางอานมายังลั่วหยางจะ
ต้องเคยลิ้มรสเน้ือปลาของร้านน้ันอยู่บ้าง ในหีบที่จิ้นหยางขโมย... 
แค็กๆ หยิบยืมมาจากเถ้าแก่เนี้ยหลินก็มีตราประทับของร้านนี้ ท�าให้
จิ้นหยางเข้ามายังลั่วหยางได้อย่างสะดวกสบาย

“เจ้าเป็นคนของร้านลั่วเหลียนหรือ” คนรับสมัครเห็นข้อความ
นัน้กร้็องออกมาเบาๆ ก่อนกดเสยีงต�า่ “เถ้าแก่เนีย้ของเจ้าดอุย่างหมา 
เค็มอย่างเกลือ นางยอมให้เจ้าเข้ามายังลั่วหยางด้วยหรือ”

เพยีงเวลาสัน้ๆ จิน้หยางได้รูว่้ากติตศิพัท์ของเถ้าแก่เนีย้หลินดงั
ขจรขจาย น่าซูฮกยิ่งนัก เขาแสร้งท�าเป็นตีหน้าเศร้าขณะเอ่ยเสียงดัง

“ใต้เท้าอย่าเอ่ยเช่นนั้น เถ้าแก่เนี้ยหลินของข้า แท้จริงแล้วนาง
มีเมตตาดุจพระโพธิสัตว์...” ...นางมารร้าย “...นางช่วยเหลือข้าที่เป็น
ลมล้มอยู่หน้าร้าน...” ...และเกาะแข้งเกาะขาไม่ยอมไป

จิ้นหยางท�าท่าสะเทือนใจ “หากมิใช่เพราะเกิดเหตุร้าย ข้าก็
คงจะไม่มาลั่วหยางหรอก...” เขาท�าหน้าเศร้าก่อนก้มหน้าลง ไหล่สั่น
น้อยๆ “...เมื่อหลายวันก่อน ร้านลั่วเหลียนเกิดเหตุไฟไหม้ ทรัพย์สิน
มค่ีาส่วนมากล้วนหายไปกบักองไฟ แต่กระนัน้เถ้าแก่เนีย้กย็งัมอบเงนิ
ตัง้ตวัมาให้ข้าเดนิทางมาลัว่หยาง ข้าคิดว่าหากตนตัง้ตวัได้ จะต้องกลับ
ไปตอบแทนพวกเขาให้จงได้!”

เรื่องเศร้าสะเทือนใจท�าให้คนรอบข้างรู้สึกสงสารเหลือเกิน คน
ทีร่บัใบสมคัรถงึกบักล่าว “อนจิจา ข้ามองนางผดิไป นกึว่านางเป็นคน



21

~ minikikaboo ~

ที่แม้แต่ขี้ก็ยังมิยอมให้สุนัขกิน ที่ไหนได้ กลับมีเมตตาการุญขนาดนี้ 
เอาละน้องชาย ไปเตรียมตัวเถิด วันพรุ่งก็จะเริ่มประลองแล้ว”

จิ้นหยางเช็ดน�้าตาที่คลออยู่ตรงหางตา “ขอบคุณพี่ชาย ว่าแต่
หัวข้อการท�าอาหารในการประลองนี้คืออะไรหรือ”

“ด่านแรกคือเต้าหู้ ด่านที่สองคือบะหมี่ และด่านสุดท้ายคือ 
ผัดโป๊ยเซียน”

จิ้นหยางประสานมือ จากนั้นก็เดินจากไปท่ามกลางสายตาคน
มอง ทุกคนต่างคิดว่าเขาเป็นคนกตัญญูรู้คุณยิ่งนัก

ด่านแรกในการท�าอาหารนั้นคือเต้าหู้
ประวัติของอาหารชนิดนี้ ผู้คิดค้นนั้นคือฮวยน�่าอ๋อง นามเดิม

คอืหลวิอนั ศกึษาวชิาการปรงุยาอายวุฒันะ เขาคดิค้นการท�าน�า้เต้าหู้
เพ่ือให้นางเอง็สผู้ีเป็นมารดา ซึง่อ่อนแอจนแทบเคีย้วอะไรไม่ได้ ทแีรก
เต้าหูเ้ป็นน�า้ แต่ภายหลงัหลวิอันเผลอเตมิส่วนผสมบางอย่างจงึกลาย
เป็นก้อนเต้าหู้ขึ้นมา

จิ้นหยางครุ่นคิดเรื่องการท�าอาหาร ขณะที่นั่งอยู่ตรงหน้าต่าง
มองท้องฟ้าที่มีพระจันทร์และเต็มไปด้วยหมู่ดาว

สูตรอาหารที่เขาได้รับมาหลังจากที่ตายไป อาจจะเป็นสูตร
อาหารจากโลกในอนาคต นั่นหมายความว่าเขามีความได้เปรียบกว่า
ผูอ้ืน่ เขาคงจะเป็นเพียงผู้เดียวทีไ่ด้พรจากพระเจ้านามว่าอนิเทอร์เนต็ 
เมตตาให้ดูชวีติความเป็นอยูข่องคนรุน่หลงั และมเีครือ่งปรงุรสทีย่งัไม่
ถูกคิดค้นขึ้นอีกมากมายด้วย

จิน้หยางได้เหน็ว่าในอนาคตนัน้มอีาหารชนดิหนึง่ทีท่�าจากเต้าหู้ 
และเป็นทีน่ยิมอย่างยิง่ ทว่ามนัจะเหมาะกบัการแข่งขนัในครานีห้รอืไม่

หากจะกล่าวถึงรสนิยมการกินก็ต้องมีค�ากล่าวที่ว่า ‘ใต้หวาน 
เหนือเค็ม ตะวันออกเผ็ด และตะวันตกเปรี้ยว’ หากเป็นเช่นนี้ก็คงจะ
มีแต่อาหารจานนั้นเท่านั้นที่ครอบคลุม
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จิ้นหยางตัดสินใจท�าอาหารที่มีชื่อว่าหมาโผโต้วฝุ1 เขาเตรียมดู
วตัถุดิบการท�าอาหารในด่านแรก ตอนนัน้สายตากพ็ลนัสะดดุทีเ่ครือ่ง
ปรุงบางชนิด ท�าให้ต้องยกมือขึ้นลูบคางอย่างใช้ความคิดอีกครั้ง

วนัต่อมาเป็นวนัทีเ่หล่าพ่อครวัทัง้หลายมารวมตวักนั เนือ่ง
จากจิ้นหยางนั้นไร้เส้นสาย จึงได้โต๊ะท�าอาหารขนาดเล็กตรงมุม แต ่
ไม่เป็นไร เขาท�าให้คนหันมาสนใจเขาได้ด้วยรสชาติอาหารที่ท�า

ดวงตาของจิน้หยางจ้องมองไปยงัเหล่ากรรมการทัง้สี ่แต่ละคน
เป็นขนุนางทีย่ิม้แย้มแจ่มใส พร้อมคารวะซึง่กนัและกนั ในความทรงจ�า
ยามอยูใ่นวังหลวงของจิน้หยาง ขนุนางยิง่ยิม้ง่ายกย็ิง่น่ากลวั และอาจ
จะถึงขั้นโหดเหี้ยมอ�ามหิต

“ชินอ๋องเสด็จ!”
เสียงป่าวร้องที่สูงเกินชายท�าให้จิ้นหยางและทุกคนซึ่งอยู่ตรง

นั้นต้องคุกเข่าลง ขุนนางทั้งสี่ที่เป็นกรรมการเร่งก้าวเข้าไปคุกเข่าให ้
ผู้มาใหม่ จิ้นหยางแอบเงยหน้ามองแวบหน่ึง ตอนนี้ต้าหลิวยังมิม ี
องค์รชัทายาท จะมกีแ็ต่เหล่าอ๋องทัง้หลายทีย่งัไม่ได้รบัการแต่งตัง้เป็น
เจ้าเมือง และยังไม่ถูกถีบหัวส่งไปจากเมืองหลวง

จิน้หยางอดทอดถอนใจไม่ได้ เมือ่ก่อนเขารบัใช้ฮ่องเต้ซนุหลิงตี้ 
เคยเหน็องค์ชายมากมาย องค์ชายใหญ่ในตอนนัน้มอีายปุระมาณสบิ
สองหนาว บดันีก้อ็ายคุงราวยีส่บิเจด็หนาวแล้ว ในความทรงจ�า ฮ่องเต้
ก็โปรดปรานเขาไม่น้อย เหตใุดตอนนีเ้ขาจงึยงัไม่ได้เป็นองค์รชัทายาท
อีกหนอ

เอาเถิด เรื่องของนายเก่าไม่เกี่ยวกับเขา ตอนนี้สิ่งที่จิ้นหยาง
ต้องการคือ การตั้งตัวท�าการค้าให้ได้ ดังนั้นชื่อเสียงที่เขาจะได้รับจาก
การท�าอาหารในวันนี้ย่อมมีผลถึงอนาคต

1 เต้าหู้ผัดพริกเสฉวน 
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เมื่อกรรมการมาครบ ทุกคนจึงเริ่มท�าอาหาร จิ้นหยางนั้น 
แตกต่างจากผูอ้ืน่ เพราะไม่มลีกูมอืมาช่วย เขาใส่ของทีต้่องใช้ทัง้หมด
ไว้ในลังไม้ที่มั่นคง แล้วยกเข้ามาด้วยตัวเอง ด้วยความที่เป็นผู้ฝึก 
วรยทุธ์เลยไม่เหลอืบ่ากว่าแรง จากนัน้กจ็ดัแจงวางอปุกรณ์ท�าครวั ตดิ
เตา และท�าอาหารด้วยตวัเองทัง้หมด ในสายตาของผูช้ม เขาดอูนาถา
ที่สุดในหมู่ผู้เข้าแข่งด้วยกัน

การจดัประลองการท�าอาหารในยคุทีข้่าวยากหมากแพงเช่น
นี ้ดจูะไม่เข้ากนัเลยสกันดิเดยีว เหล่าคนทีพ่อมีฝีมือแต่ไร้เงนิย่อมถอย
ห่าง และเป็นโอกาสที่ร้านดังซึ่งมีทุนหนาได้ชิงชัย นี่คือเหตุผลที่ผู้ลง
ประลองท�าอาหารมีจ�านวนน้อย ดังนั้นจิ้นหยางจึงดูโดดเด่นยิ่งนัก

อกีหนึง่เหตผุลคอื แม้หลบัตา ชาวบ้านกพ็อจะมองออกว่าการ
ประลองนีก้�าหนดผู้ชนะเอาไว้แล้ว ซึง่กค็งจะเป็นคนของภตัตาคารเฟิง-
ฉว่ี และเพราะเห็นความมิชอบต�าตา ทุกคนเลยจับตามองจิ้นหยาง
มากเป็นพิเศษ คนหาเช้ากนิค�า่ทีอ่ดึอดักบัขนุนางกงัฉนินัน้ลอบเอาใจ
ช่วยเด็กหนุ่มคนนี้อยู่ลึกๆ

หลิวฮ่ันจวินหรือชินอ๋องน้ันมิได้อยากมาเป็นกรรมการการ
ประลองท�าอาหารในคราน้ี เขาเติบโตอยู่ในวังหลวง มีอาหารเลิศรส
อะไรบ้างที่เขาไม่เคยลิ้มลอง แต่เพราะผู้จัดงานในวันนี้คือหลีเคอฟู่ 
อัครเสนาบดีที่เป็นก�าลังหลักของเขา เขาจะไม่มาก็ไม่ได้

ขณะที่หลิวฮั่นจวินก�าลังเบื่อหน่ายอยู่นั้น กลิ่นหนึ่งก็เตะจมูก
เขาและใครอีกหลายคน ท�าให้องค์ชายใหญ่แห่งแคว้นต้าหลิวถึงกับ
เปลี่ยนสีหน้า ก่อนถามคนสนิทอย่างสงสัย

“นี่กลิ่นอะไร”
เหม็น!
เหม็นมาก!
หลายคนท�าจมูกฟุดฟิด ต่างมองหาต้นตอของกลิ่นเหม็นนั้น 
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เจียงผิง คนสนิทของชินอ๋องครุ่นคิดก่อนจะกล่าว
“ทูลท่านอ๋อง สงสัยว่าตลาดปลาที่อยู่ใกล้ๆ นี้น่าจะมีปลาเน่า

พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะส่งคนไปจัดการบัดเดี๋ยวนี้”
หลวิฮัน่จวนิพยกัหน้ารบั หลายคนกค็ดิเช่นเดยีวกนั เรอืประมง

อาจจะเอาปลาขึ้นฝั่งแล้วปลาเกิดเน่า เลยมีกล่ินน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ 
ในตอนนั้นเอง ไฟก็ลุกท่วมมุมหนึ่งในสนามประลอง

เป็นจิ้นหยางที่ก่อไฟกองใหญ่ให้เป็นไฟแรงสูง ขณะที่ก�าลังท�า
เต้าหู้ผัดพริกเสฉวน กลิ่นของเผ็ดก็ขจรขจายออกไป พาเอาเหล่าคน
ทั้งหลายหันมามองเขาอย่างสนใจ

ในยคุนีเ้ครือ่งเทศยงันบัว่าเป็นของหายากทีต้่องมาจากแดนไกล 
เครือ่งเทศบางชนดิยงัไม่ถกูค้นพบเลยด้วยซ�า้ อกีทัง้บรรดาเครือ่งเทศ
ยังมีราคาแพงยิ่งนัก ชาวต้าหลิวจะรู้จักก็เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น บัดนี้
จิน้หยางใส่เคร่ืองเทศทีต่นมอีย่างไม่เสยีดายเลยสกันดิเดยีว ท�าให้กลิน่
หอมฉุนของเครื่องเทศตลบอบอวลไปทั่ว ขณะที่กลิ่นเหม็นนั้นก�าลัง
ลดลง พาให้ทุกคนมองมาที่เขาเป็นตาเดียว

เมื่อเห็นทักษะการท�าอาหารของนักปรุงอาหารไร้ชื่อเสียงที่อยู่
ไกลๆ หลิวฮั่นจวินเริ่มรู้สึกว่าการประลองท�าอาหารนี้มีอะไรที่ท�าให้
เขาตื่นเต้นได้บ้างแล้ว

เมื่อหมดเวลาการท�าอาหาร พ่อครัวทั้งหลายก็เดินยกจาน
อาหารของตนมาวางที่โต๊ะกลม ซึ่งเหล่ากรรมการนั้นนั่งอยู่ ก่อนจะ
บรรยายสรรพคุณเลิศล�้าของอาหารที่ตนปรุง ขุนนางทั้งส่ีรอให้หลิว- 
ฮั่นจวินจับตะเกียบ คีบอาหารเข้าปากเสียก่อน พวกเขาจึงค่อยชิม

อาหารกล้็วนคล้ายกนั เต้าหูน้ัน้มรีสนุม่และมสีมัผสัละมนุละไม 
จุดอ่อนของมันคือแหลกเละง่าย ท�าให้ชาวต้าหลิวไม่นิยมน�ามันท�า
อย่างอืน่ นอกจากน�า้แกงสกัเท่าไร หลวิฮัน่จวนิซดน�า้แกงเต้าหู้จนปาก
หมดรส ขณะที่เต้าหู้จานอ่ืนน้ันก็ไม่ได้ท�าให้เขารู้สึกดีได้ พ่อครัวบาง
คนผดัเต้าหู้เละเกนิไป และบางครัง้รสชาตขิองเครือ่งปรงุกก็ลบรสของ
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เต้าหูไ้ปเสยีหมด ยิง่อาหารเจทีท่�าจากเต้าหูถ้กูน�ามาวางบนโต๊ะ หลวิ-
ฮั่นจวินก็ยิ่งไม่อยากกินเลยด้วยซ�้า

จานอาหารสีแดงนั้นถูกวางลงบนโต๊ะ รอบจานถูกแต้มเป็น 
กลอนบทหน่ึงด้วยน�า้จากอาหารสแีดง แสดงให้เห็นถงึปัญญาของผูท้�า 
และเป็นจุดสนใจของเหล่าปราชญ์ที่มาเป็นกรรมการในวันนี้

‘หว่านเมล็ดถั่วชั่วตาปีกี่ยากเย็น
กายเคี่ยวเข็ญใจเหนื่อยหนักจะพักไหว
ศาสตร์ฮ่วยอ๋องต้องรู้คู่ตัวไป
ได้มีใช้นั่งนับเพลินเนินเงินทอง’

กลอนของจฮู ีนักคิดในยุคราชวงศ์ซ้อง ทีป่ระพนัธ์ถงึเต้าหู ้สร้าง
ความน่าสนใจขึ้นทันที

หลวิฮ่ันจวนิเหลอืบมองผู้ปรงุ กพ็บว่าเป็นเดก็หนุม่ทีค่วงกระทะ
บนกองไฟผู้นั้นนั่นเอง จึงถามขึ้น

“นี่อะไร”
“ทูลท่านอ๋อง นี่คือเต้าหู้ผัดพริกเสฉวนพ่ะย่ะค่ะ” จิ้นหยางเอ่ย

อย่างสุภาพ เขาเคยรับใช้ฮ่องเต้ จึงพอจะจ�าพิธีการต่างๆ ได้
“เจ้าเป็นคนเสฉวนหรือ” ขุนนางคนหนึ่งเอ่ยอย่างสนใจ
จิ้นหยางหันไปตอบเขา “ข้าเพียงเคยท่องเที่ยวไปทั่วเท่านั้น

ขอรับ”
เต้าหู้ผัดพริกเสฉวนตรงหน้า... เพียงแค่สีสันก็ท�าให้คนรู้สึกถึง

ความเผด็ ก่อนหน้านีม้อีาหารทีเ่น้นความเผด็มาให้พวกเขาได้ลิม้ลอง
เช่นเดียวกัน ทว่าไม่ค่อยประทับใจพวกกรรมการสักเท่าไรนัก พอเห็น
อาหารจานนี้ก็ชวนให้รู้สึกผวากลัวว่าจะต้องปวดท้องขึ้นมา

แต่เมื่อเป็นหน้าที่ของกรรมการ หลิวฮั่นจวินจึงจับตะเกียบคีบ
เนื้อเต้าหู้ขึ้นมา
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...เต้าหู้ไม่เละ
นัน่คอืความคิดของหลวิฮัน่จวนิ ท�าให้เขามองเดก็หนุม่ทีค่กุเข่า

อย่างพนิอบพเิทาด้านข้างว่าพอมฝีีมอือยูบ้่าง พอเขาคบีเต้าหู้เข้าปาก 
รสเผ็ดชาและหวานก็ซาบซ่าน มีความเค็มที่กลมกล่อม และยังคงไว้
ซึ่งรสชาติของเต้าหู้อยู่ หลิวฮั่นจวินชะงักไปเล็กน้อย เต้าหู้รสจืด แต่
น�้าปรุงนั้นมีรสเข้ม ไม่เผ็ดมาก และไม่เลี่ยนอย่างที่คิด เขาอดใช้ช้อน
ตักทั้งเต้าหู้ น�้าปรุง และเครื่องผัดอื่นๆ ขึ้นมากินในค�าเดียวไม่ได้

เหล่าขุนนางสังเกตท่าทางของชินอ๋อง พอเห็นกิริยานั้นก็เริ่ม
ลงมือบ้าง พอตักอาหารเข้าปาก พวกเขาก็รู้สึกว่ามันไม่พอ ต้องตัก
เพิม่อกีสกัค�าสองค�า ต่างคนต่างขบคดิว่าหากมข้ีาวสวยตรงหน้ากค็งจะ
ดีไม่น้อย

“นี่อะไร” หลิวฮั่นจวินกินส่วนผสมทุกอย่างแล้ว พบว่าเจ้าก้อน
สดี�าท่ีห่ันเป็นช้ินเลก็กว่าเต้าหูถ้งึหนึง่ในสามคอืของทีถ่กูทอดจนกรอบ 
แต่ไม่แข็ง กินคู่กับน�้าปรุงนี้แล้วมีรสชาติโดดเด่น ดียิ่งนัก ช่วยกระตุ้น
ความอยากอาหารเป็นอย่างยิ่ง

จิ้นหยางอมยิ้ม “ทูลท่านอ๋อง นี่คือเต้าหู้พ่ะย่ะค่ะ”
“เต้าหู้หรอื” ขนุนางคนหนึง่ร้องถามออกมา คบีก้อนเลก็ๆ สดี�า

นั้นเข้าปาก “สัมผัสเหมือนเต้าหู้ก็จริง แต่ข้ามิเคยเห็นเต้าหู้เช่นนี้มา
ก่อนเลย มันคือเต้าหู้อะไร”

“เต้าหู้นี้มีชื่อว่าชิงฟัง2 เป็นเต้าหู้ที่บัณฑิตต่างแดนคิดค้นขึ้น  
และเป็นเครื่องเสวยที่ไทเฮาแคว้นหนึ่งโปรดขอรับ” จิ้นหยางกล่าว
อย่างนุ่มนวล

“ไทเฮาแคว้นหนึ่งหรือ” ชินอ๋องสนใจในทันที “ไหนเจ้าลองเล่า
มาซิ”

“พ่ะย่ะค่ะ” จิ้นหยางก้มหน้าลง “ทูลท่านอ๋อง เต้าหู้ชนิดนี้เป็น

2 จัตุรัสเขียว
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เคร่ืองเสวยประจ�าในวังหลวงแห่งหน่ึง มีเรื่องเล่าว่าไทเฮาแคว้นหนึ่ง
โปรดปรานเต้าหูน้ี้ย่ิงนัก รสชาตขิองมนัช่วยให้อยากอาหาร กระหม่อม
เดินทางไปทั่ว พบเห็นเจ้าสิ่งนี้โดยบังเอิญ ทราบว่าการประลองท�า
อาหารในวนันีค้อืการใช้เต้าหู ้จงึท�ามนัขึน้มาเพือ่ใช้ประลองครัง้นีโ้ดย
เฉพาะพ่ะย่ะค่ะ”

จิ้นหยางไม่ได้โกหก แต่ไทเฮาแคว้นอื่นนั้นคือไทเฮาในโลกอื่น
นะเออ หรือหากนางมิใช่ไทเฮาของโลกอื่น ก็อาจจะเป็นไทเฮาใน
อนาคตคนหนึ่ง

เจ้าเต้าหูส้ดี�านีเ้รยีกว่า ‘เต้าหูเ้หมน็’ เป็นของทีบ่ณัฑติผูห้นึง่ใน
ยุคราชวงศ์ชิงค้นพบโดยบังเอิญ และต่อมาซูสีไทเฮาในรัชสมัยฮ่องเต้
กวางซีโปรดปรานยิง่นกั ประทานชือ่ให้ว่า ‘ชงิฟัง’ มนัคอืของทีย่งัไม่มี 
หรือยังไม่ถูกค้นพบในโลกของจิ้นหยาง คราแรกที่ต้องท�าอาหารโดย
ใช้มัน จิ้นหยางก็เหม็นแทบเป็นลม และสงสัยว่ามันกินได้จริงหรือ แต่
พอกินเข้าไปแล้วพบว่าเอร็ดอร่อยมาก!

แน่นอนว่าจิ้นหยางไม่มีทางบอกพวกชินอ๋องหรอกว่ามันคือ
เต้าหู้เน่า และกลิ่นเหม็นบัดซบที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ก็เป็นเพราะเขาเอา
มันออกมาทอดให้กรอบ แล้วโรยลงไปในเต้าหู้ผัดพริกเสฉวน หาก
คนในราชวงศ์ทราบว่าถกูหลอกให้กนิของเน่า ศรีษะจิน้หยางคงได้หลุด
ออกจากบ่าแน่

แต่เพราะในทีน่ีไ้ม่มใีครรูจ้กัเต้าหูเ้หม็นนอกจากจิน้หยาง ดงันัน้
นอกจากศีรษะจะไม่หลุดจากบ่า จิ้นหยางยังผ่านเข้าไปแข่งท�าอาหาร
ในรอบต่อไปด้วย

เหล่าราษฎรต้าหลวิทีม่องการแข่งขนัอยูป่รบมอืกนัเกรยีวกราว 
ที่พ่อครัวหนุ่มขวัญใจของพวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไป คนที่ไม่พอใจมี
เพียงผู้ที่ไม่อาจผ่านเข้ารอบได้ และเฟิงไท่แห่งภัตตาคารเฟิงฉวี่

เฟิงไท่คนนี้เป็นพ่อครัวที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วในเมืองลั่ว-
หยาง ทว่าน�้าแกงเต้าหู้ที่เขาอุตส่าห์ท�าออกมา กลับถูกซดไม่หมด ผิด
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กับเต้าหู้ผัดพริกเสฉวนน้ันที่เหล่ากรรมการแทบจะห่อกลับจวนของ
ตนเอง

เฟิงไท่จ้องมองจิ้นหยางอย่างเป็นอริ หันไปบอกคนสนิทของ
ตนเอง “เจ้าไปตามหาเต้าหู้ชิงฟัง และอย่าลืมสืบประวัติของเจ้าหนุ่ม
นั่นด้วย!”

เมื่อทุ่มเททั้งฝีมือและเงินทอง เงินรางวัลและเกียรติยศจะต้อง
เป็นของเขา!

เหน็เหล่ากรรมการกนิอาหารของจิน้หยางอย่างเอรด็อร่อย 
ชวนให้คนมองน�้าลายสอ จิ้นหยางคิดเอาไว้แล้วว่าจะต้องมีคนอยาก
กินอาหารของเขา นอกจากท�าเพื่อการแข่งขันแล้ว ยังท�าเพื่อแจกจ่าย
ให้ชาวต้าหลวิอกีสบิถ้วยเลก็ ท�าให้เรือ่งเต้าหูส้ดี�าของเขาถกูเล่าลอืกนั
อย่างสนุกปาก ส่วนตัวจิ้นหยางน้ันกลับไปนอนคิดวิธีท�าบะหมี่ในวัน
พรุ่งนี้

บะหมี่นั้นมีหลากหลายชนิด จิ้นหยางรู้ว่าเส้นบะหมี่ที่ถูกใจคน
ที่ลั่วหยางมากที่สุดจะต้องเป็นเส้นเล็ก เหนียวและนุ่ม เวลาในการท�า
บะหมีน่ัน้มจี�ากดัเพียงแค่หน่ึงชัว่ยามเท่าน้ัน จิน้หยางครุน่คดิว่าจะท�า
บะหมี่อะไรดี

จิ้นหยางไม่รู้ว่าพวกเฟิงไท่จับตาดูเขาอยู่ เพราะเขาไม่คิดว่าแค่
ท�าอาหารจะมอีนัตรายอะไร และกม็คีนมองเขาเป็นจ�านวนมาก เพราะ
เขาท�าให้กรรมการกินอาหารจนหมดถ้วยได้

อีกอย่าง... จิ้นหยางนอนหลับอยู่ในห้อง คนพวกนั้นก็เฝ้าอยู่
นอกห้อง ต่างคบคิดและคอยระมัดระวังไม่ให้จิ้นหยางออกไปซื้อ
วัตถุดิบที่ไหน แต่คนที่เอาแต่อยู่ในห้องหรือจะไปเห็นคนที่จับตามอง
ด้านนอกประตหู้องของตนเอง คนพวกนัน้ไม่ได้ขึน้หลงัคามาแอบส่อง
ท่านอนของเขาเสียหน่อย

การท�าอาหารให้อร่อยนั้นสิ่งส�าคัญคือต้องใช้วัตถุดิบสดใหม่ 
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พวกเฟิงไท่เตรียมตัวไว้แล้วว่า เมื่อจิ้นหยางจะไปซื้อวัตถุดิบที่ร้านใด 
พวกเขาก็จะตรงรี่ไปจ่ายสินบนร้านค้าน้ันไม่ให้ขายวัตถุดิบแก่อีกฝ่าย 
หรือไม่ก็แย่งซื้อวัตถุดิบมาด้วยราคาสูง เพื่อไม่ให้จิ้นหยางได้ของดีไป
ท�าบะหมี่

ทว่าพวกเขาไม่คาดคิดว่าเด็กหนุ่มประหลาดผูน้ีจ้ะนอนและตืน่
ในยามสาย ตลาดทั้งหลายวายหมดแล้ว และใกล้จะถึงเวลาแข่งขัน
เตม็ท ีจิน้หยางจงึได้หอบลงัไม้พร้อมถบีประตอูอกจากห้อง เดนิเข้าไป
ในการแข่งขนั ท�าเอาเหล่าคนทัง้หลายทีจ่บัตาดถูงึกบังงเป็นไก่ตาแตก 
เพราะจิ้นหยางมิได้ไปตลาด แล้วจะเอาวัตถุดิบอะไรมาท�าบะหมี่

พวกเขาไม่รู้ว่าจิ้นหยางมีห้องครัวและห้องเก็บวัตถุดิบส่วนตัว 
จะเข้าและออกก็ท�าได้ง่ายเท่าการกะพริบตา

พอเห็นจิ้นหยางยกเอาเนื้อออกมาจากลังไม้ เฟิงไท่ก็ถลึงตา
มองคนของตนเอง แต่มิอาจท�าอะไรได้

เนื้อที่จิ้นหยางจะใช้ในวันนี้คือเนื้อแพะ
จากการแข่งขนัเมือ่วานท�าให้จิน้หยางเป็นทีจ่บัตามองเรือ่งการ

มวีตัถดุบิแปลกใหม่ วนันีท้กุคนเหน็เขาใช้มดีอย่างคล่องแคล่ว และห่ัน
เนื้อแพะเป็นชิ้นที่ไม่หนาและไม่บางอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็โรยเกลือ
กับพริกไทย ออกแรงนวดเล็กน้อยก่อนหันไปตั้งกระทะ

จิ้นหยางยิ้มเจ้าเล่ห์ ปาดเนยลงไปในกระทะเล็กน้อย เนย
ละลายสร้างกลิ่นหอมนวลๆ พอวางเน้ือแพะลงไปก็เกิดเสียงดังชวน
ให้คนน�้าลายไหล เขาตักเนยร้อนๆ ราดไปทั่วเนื้อแพะ จากนั้นก็ปรุง
รสด้วยเคร่ืองปรงุจากถัว่เหลอืง น�า้มนัหอย น�า้ตาลกรวด และไวน์แดง
ทีค่ล้ายน�า้ผลไม้ จากน้ันจงึเอาทัง้เน้ือแพะและน�า้ปรงุนัน้เทใส่ในหม้อ
ที่ต้มเครื่องเทศไว้ ก่อนปิดฝาหม้อ แล้วตุ๋นด้วยไฟอ่อน

จิ้นหยางหันมาหักนิ้วมือ เทแป้งสาลี ใส่ไข่เป็ด และท�าการนวด
เส้นบะหมี่

การนวดเส้นบะหมี่นั้นต้องใช้ทักษะสูง จิ้นหยางฝึกฝนการนวด
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เส้นบะหมี่อยู่ในถ�้านั้นนานนับสิบกว่าปี ย่อมมีฝีมือติดตัวอยู่บ้าง เขา
รู้ว่าหากใช้น�้าผสมกับน�้าปูนใส เส้นบะหมี่ของเขาจะยิ่งเหนียวนุ่มมาก
ขึ้น เขาจงใจให้เส้นบะหมี่นั้นเล็กกว่าทั่วไปเล็กน้อย เมื่อเห็นเด็กหนุ่ม
ก�าลังนวดบะหมี่อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว ท�าเอาเหล่าคนท�า
อาหารได้แต่รู้สึกทึ่ง

การจะนวดบะหมี่ให้เส้นมีขนาดเท่ากันทั้งหมดนั้นต้องใช้แรง
มาก ซ�า้ยงัต้องควบคุมแรงของตนได้ดี ทีส่�าคัญคอืต้องมปีระสบการณ์
สูง พ่อครัวหลายคนหากจะท�าเส้นบะหมี่ก็มักจะเลือกเอาแผ่นแป้งมา
นวดให้บาง และใช้ทักษะในการหั่นให้เส้นมีขนาดเท่ากัน มีน้อยคนที่
จะนวดเส้นบะหมี่ด้วยมือตนเอง แล้วจับยืดเป็นเส้น

จิ้นหยางจัดการกับเส้นบะหมี่จนได้ดังใจ แล้วจึงหันไปเปิดฝา
หม้อ กลิ่นของแพะตุ๋นหอมฟุ้งท�าให้คนที่ได้กลิ่นต่างลอบกลืนน�้าลาย
ลงคอ คนตัวเล็กแยกถุงเครื่องเทศ เน้ือแพะ และน�้าซุปออกจากกัน 
เขาชมิน�้าซปุก่อนจะปรงุรสอกีเลก็น้อย ใส่แป้งข้าวโพดเพือ่ให้น�้าซปุมี
ความข้น เพิม่เครือ่งเทศจ�าพวกพรกิไทยทีค่ั่วจนหอมลงไปอกี จากนัน้
จึงใส่เนื้อแพะลงไปตุ๋น ใส่ต้นหอมซอย ฟองเต้าหู้ สุดท้ายก็ใส่เส้น
บะหมี่

เสรจ็สิน้การแข่งขัน จิน้หยางผ่านเข้าสูร่อบสุดท้าย ขณะทีคู่ต่่อสู้
ของเขานั้นเหลือเพียงเฟิงไท่แห่งภัตตาคารเฟิงฉวี่

ผัดโป๊ยเซียนเป็นอาหารที่เกิดในยุคที่ฉางอานยังเป็นเมือง
หลวงของต้าหลิว เกิดข้ึนเมื่อฮ่องเต้ประทับกับท่านอาทั้งห้าของ
พระองค์ แต่ละคนล้วนมีบรรดาศักดิ์เป็นท่านโหว แรกเริ่มเดิมทีนั้น 
เกิดจากการน�าเอาวัตถุดิบเลิศรสมาผัดเข้าด้วยกัน เป็นอาหารที่ม ี
หลากหลายชื่อและหลากหลายเรื่องเล่ามาก

จิ้นหยางก�าลังคิดว่าจะท�าผัดโป๊ยเซียนแบบใดในการแข่งรอบ
สดุท้ายด ีในตอนนัน้คนของโรงเตีย๊มทีค่อยดแูลเขาอยูก่เ็คาะประตหู้อง
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“นายท่าน อาหารได้แล้วขอรับ”
จิ้นหยางเดินไปเปิดประตู เห็นใบหน้าเกล้ียงเกลาของอีกฝ่าย

ก�าลังแย้มรอยยิ้มให้ คนของโรงเตี๊ยมยกทั้งสุราและอาหารมาให้
“นายท่านกินเยอะๆ นะขอรับ วันพรุ่งจะได้มีแรงแข่งขัน”
“ขอบใจมาก” จิ้นหยางยิ้มให้เขา พลันในตอนนั้นดวงตาที่มอง

ไหสรุาของเขาก็กลบัมองเหน็ไหสรุาสนี�า้ตาลกลายเป็นสแีดง จิน้หยาง
เห็นสัญญาณอันตรายขึ้นมาทันที

นีค่อืความสามารถพิเศษของเขา หลงัจากทีเ่ข้ามาอยูใ่นร่างใหม่ 
เขาจะรู้ว่าพิษที่อยู่ในอาหารนั้นคืออะไร เพียงแค่มองด้วยตาเปล่า

เขาคว้าไหสรุาก่อนจะมองคนของโรงเตีย๊มทีท่�าท่าจะหลบออก
ไป พริบตาเดียวก็กระชากอีกฝ่ายมากดลงบนพื้นห้อง จ่อมีดที่ล�าคอ
ของอีกฝ่าย

“นะ...นายท่าน! ท�าอะไรขอรับ!” บ่าวคนนั้นร้อง หน้าเผือดสี
เมื่อรู้สึกเย็นวาบที่ล�าคอและแสบนิดๆ

ดวงตาของจิน้หยางแปรเปลีย่นไปยามกล่าวเสียงเข้ม “ใครใช้ให้
เจ้าใส่ยาในสุราของข้า”

บ่าวคนน้ันกลอกดวงตาเรยีวไปมา ขณะเดยีวกนักห็ล่ังเหงือ่เยน็ 
“นายท่านกล่าวอะไร! ข้าไม่รู้เรื่อง!”

“ไม่รู้” จิ้นหยางลดมือลง ก่อนจะจับไหสุราขนาดเล็กเทใส่ปาก
อีกฝ่าย “เช่นนี้... เจ้าก็ดื่มให้ข้าดูเสียสิ!”

บ่าวคนนัน้ลนลาน พยายามดิน้หน ีทว่าจิน้หยางจบัอกีฝ่ายเอา
ไว้มั่น ไม่ยอมให้หนีไปไหนได้ พอสุรานั้นถูกกรอกลงในปาก บ่าวคน
นั้นก็พยายามล้วงคออาเจียนออกมา จิ้นหยางมองเขานิ่งๆ ก่อนจะ
กล่าว

“ข้ามียาถอนพิษ”
บ่าวคนนั้นเงยหน้ามองจิ้นหยางตาเป็นประกาย เร่งร้อนโขก

ศีรษะให้เขาอย่างรวดเร็ว
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“นายท่าน! ข้าผิดไปแล้ว! ข้าละโมบเงินเล็กน้อย จึงได้ใส่ยาลง
ไปในสุราของท่าน! ข้าไม่รู้จริงๆ ว่ามันเป็นยาพิษ!” บ่าวคนนั้นคลาน
มาเกาะขาจิ้นหยาง “นายท่านต้องช่วยข้าน้อยนะ ข้าน้อยยังไม่อยาก
ตาย!”

จิ้นหยางมีแววตาที่เย็นเยียบแวบหนึ่ง บ่าวคนนี้จะต้องรู้แน่ว่า
ในสุรานั้นคือยาพิษ แต่เพราะความกลัวตายเลยผลักความผิดไปให ้
ผู้อื่นจนสิ้น เขายิ้มบางๆ “ได้สิ ข้าจะให้ยาถอนพิษเจ้า แต่ว่าเจ้าต้อง
บอกข้ามา... ว่าคนที่ท�าเช่นนี้เป็นใคร”

บ่าวของโรงเตี๊ยมร้องไห้ ใบหน้าของเขาเริ่มซีด ล�าคอร้อนลวก 
เร่งร้อนบอก “บ่าวบอกแล้ว! บอกหมดแล้ว! เขาผูน้ัน้เป็นคนของภตัตา-
คารเฟิงฉวี่ขอรับ! เขากับเถ้าแก่เนี้ยของที่นี่เป็นสหายกัน พวกเขาร่วม
มือกันก�าจัดท่าน! นายท่าน... ข้าน้อยไร้ทางเลือก! หากข้าน้อยถูกไล่
ออก... คนที่บ้าน...”

“คนของภตัตาคาร...” จิน้หยางทวนค�า ก่อนจะเข้าใจได้ในทนัที 
คูแ่ข่งในรอบต่อไปของเขาอ�ามหติถงึเพยีงนีเ้ชยีว เพยีงเพราะต้องการ
ชัยชนะจึงได้คิดสังหาร

บ่าวคนนี้กลัวว่าจิ้นหยางจะไม่ยอมเชื่อ จึงเร่งกล่าว “คนที่ชนะ
การแข่งขันคร้ังนีจ้ะได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้ และถวายพระกายาหารฮ่องเต้กบั
เสียนเฟย พวกเขา... พวกเขาไม่อาจปล่อยให้เกิดข้อผิดพลาดได้...”

เสียงของผู้กล่าวแหบพร่าขึ้นเรื่อยๆ และยังถ่มเลือดออกมา 
กองใหญ่ ผู้เป็นบ่าวเร่งรวบรวมก�าลังเฮือกสุดท้าย กระตุกขากางเกง 
จิ้นหยางขณะกล่าว

“บ่าวบอกท่านหมดแล้ว ขอยา... ยา...”
จิน้หยางยิม้ละไมให้เขาก่อนกล่าว “ยาของข้าอยูก่บัคนทีเ่อายา

พิษมาให้เจ้า เจ้าอยากได้ก็ไปขอเขาเองสิ”
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จิน้หยางมองศพของบ่าวในโรงเตีย๊ม เขาเป็นคนว่องไวตาม
ประสาอดีตยอดฝีมือ ดังนั้นพริบตาเดียวจึงเอาผ้าห่มมาห่อศพ เพื่อ
ไม่ให้เลือดมากมายไหลลงบนพื้น แล้วรีบจัดการกับคราบเลือดที่อยู่
บนพืน้ให้เรยีบร้อย ก่อนจะโยนศพเข้าไปในห้องครวัของตนเอง นกึใน
ใจว่าโชคดีจริงๆ ที่ศพมนุษย์สามารถเข้าไปอยู่มิติของเขาได้

ในตอนนั้นจิ้นหยางพลันได้ยินเสียงเดินขึ้นบันได เพราะว่าเคย
เป็นองครักษ์เงามาก่อน ท�าให้พอจะเดาได้ว่าผู้ที่มาใหม่นั้นมีบางคน
พอมีวรยุทธ์บ้างเล็กน้อย และน่าจะมาด้วยกันสามคน ฝีเท้าหนักสอง
และฝีเท้าสับสนไม่เป็นวรยุทธ์อีกหนึ่ง

จิน้หยางคว้าผ้าสดี�าทีพ่กไว้ใช้ในยามฉกุเฉนิมาคลมุตวั ก่อนจะ
ทะยานออกไปนอกหน้าต่าง แล้วไต่ขึน้ไปบนหลงัคา หลบซ่อนตวัโดย
อาศัยเงาของโรงเตี๊ยมยามกลางคืน การหลบจากสายตาผู้คนบน
หลังคานั้นท�าได้ไม่ยาก

จิ้นหยางลอบแอบฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในห้อง ครู่หนึ่งจึงได้ยินเสียง
บานประตถูกูเปิดออกอย่างแรง เหล่าคนมาใหม่เหน็ว่าในห้องว่างเปล่า
จึงหันไปกล่าวกัน

“ไหนเถ้าแก่เนี้ยบอกว่ามีคนยกอาหารขึ้นมาแล้วอย่างไรเล่า”
เสียงทุ้มที่สองถาม “พวกเขาออกจากห้องไปแล้วหรือ”
“ไม่ ไม่” เถ้าแก่เน้ียโรงเตี๊ยมเร่งบอก “ข้ายังไม่เห็นว่าพวกเขา

ออกจากห้องเลย ข้ารบัเงนิแล้วย่อมช่วยพวกท่านจบัตาดเูอาไว้ตลอด”
“หรือว่าจะหนีไปทางหน้าต่าง”
“หากเป็นเช่นนั้น แล้วบ่าวของโรงเตี๊ยมนี้เล่า เขาน่าจะ...”
จิ้นหยางก�าลังเทน�้ามันลงบนหลังคา เขารู้แล้วว่าแผนการของ

เฟิงไท่คืออะไร อันดับแรกส่งคนมาวางยาเขา จะวางยาได้หรือไม่นั้น
ไม่เป็นไร เพราะว่าแผนส�ารองคือการส่งมือปราบมา หากว่าจิ้นหยาง
ยงัอยูใ่นห้อง และไม่ได้เกบ็ศพของบ่าวออกมาด้วย มอืปราบกจ็ะชีว่้า
จิ้นหยางเป็นคนสังหารบ่าว หากพวกเขายังมีชีวิตอยู่ มือปราบพวกนี้
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ก็อาจจะยัดเยียดข้อหาอะไรให้จิ้นหยางอยู่ดี อาจจับเขาเข้าคุก ท�าให้
พลาดการประลองท�าอาหารในวันพรุ่งนี้ และเสื่อมเสียชื่อเสียงจนไม่
อาจอยู่ในลั่วหยางได้

“ข้าก็ไม่นึกเลยว่าจะต้องมาท�าอาชีพเก่า” จิ้นหยางร�าพึงร�าพัน
อย่างจนใจ พอราดน�้ามันจนชุ่มและสาแก่ใจดีแล้ว เขาก็จุดไฟทันที

เปลวไฟลกุไหม้ วิง่ไปตามทางน�า้มนัทีจ่ิน้หยางราดจนชุม่ฉ�า่ เขา
โหนตวัเข้าไปในอีกห้องหน่ึงของโรงเตีย๊มทีไ่ร้คน แล้วออกจากห้องนัน้
ไปอย่างรวดเร็ว ไม่ลืมจัดการราดน�้ามันใส่ประตูห้องของตนเองจาก
ด้านนอก ก่อนช่วยจุดไฟเผาอีกแรง ทั้งยังราดน�้ามันให้ไฟโหมไปเผา
ห้องด้านข้างและทางเดินอย่างมีน�้าใจ หลังจากนั้นจึงร้องขึ้น

“ไฟไหม้!”
เหล่าคนที่อยู่ในโรงเตี๊ยมไม่กี่คนเร่งออกจากห้องอย่างรวดเร็ว 

วิ่งลงบันไดไป จิ้นหยางตามพวกเขาไปโดยรั้งท้ายสุด พอยืนอยู่ตรง
บันไดไม้ เขาก็เกร็งลมปราณกระทืบหนึ่งที บันไดไม้ทั้งแถบถล่มลงมา
เสียงดัง คนกระท�ากระโจนลงมาเบื้องล่างอย่างงดงาม

เถ้าแก่เนี้ยโรงเตี๊ยมและมือปราบที่อยู่ด้านบนร้องโวยวาย “ไฟ
ไหม้!” ก่อนวิ่งฝ่าเปลวเพลิงออกจากห้องของจิ้นหยาง ก็พบว่าบันได
ช�ารุดจนไม่อาจจะลงไปชั้นล่างได้ มือปราบพวกนั้นยังพอเป็นวรยุทธ์ 
แต่ไม่ได้ฝึกฝนมานานแล้ว เขากระโจนลงมาจากชั้นสองกระแทกพ้ืน
จนขาหัก

ที่น่าสงสารคือเถ้าแก่เน้ียที่ต้องกระโดดตามลงมา ทั้งที่ตนเอง
ไม่เป็นวรยุทธ์เลยสักนิด นางถึงกับนอนแน่น่ิงขยับกายไม่ได้ ต้องให้
คนอื่นมาช่วยกันลากออกไป เปลวเพลิงโหมรุนแรงมาก โรงเตี๊ยมไม่
ใหญ่ไม่เลก็สร้างจากไม้ทัง้หลงัก�าลงัจะพงัทลาย คนทัง้หลายกระเสอืก
กระสนเอาตัวรอดออกมาจากที่แห่งนี้

จิ้นหยางหลบไปเอาค่าเสียหายที่คนในโรงเตี๊ยมร่วมมือกัน
วางแผนท�าร้ายเขา ก่อนจะหลีกเร้นกายหายไปในกลุ่มคนทั้งหลาย



35

~ minikikaboo ~

โรงเตีย๊มถกูเผาจนเหลอืแต่ตอตะโก ทรพัย์สนิมค่ีาทัง้หลาย
กเ็สยีหายและสญูหายไป เถ้าแก่เน้ียถึงกับร�า่ไห้อย่างน่าสงสาร เพราะ
ต่อจากนี้ต้องหมดตัว ในยุคที่ภาษีขึ้นสูงเช่นนี้ นางจะกลับมาสร้างตัว
ให้เป็นดังเดิมได้อย่างไร มือปราบสองนายก็บาดเจ็บจากการหลบหนี
อัคคีภัย แต่ทั้งหมดนี้มิใช่เรื่องของจิ้นหยาง

เร่ืองของจิน้หยางคือการต้องมาคิดค�านวณว่า วนัพรุง่นีเ้ขาควร
จะลงประลองการท�าอาหารอีกดีหรือไม่ เห็นชัดแล้วว่าเฟิงไท่คนนั้น
ทุ่มเทเพื่อจะคว้าชัยชนะมากเหลือเกิน หากจิ้นหยางปรากฏกาย คดี
วางเพลิงโรงเตี๊ยมอาจจะต้องตกมาใส่หัวของเขา ถึงเขาจะท�าจริงๆ ก็
เถอะ แต่ก็ไม่อยากให้เป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตใหม่ ท�าให้ไม่อาจกลับ
มายังลั่วหยางได้อีก

จิ้นหยางถอนหายใจเฮือกใหญ่ สงสัยว่าเขาต้องปล่อยการ
แข่งขันนีไ้ปเสยีแล้ว แต่ไม่เป็นไร เพราะจิน้หยางกไ็ม่ได้คดิว่าเขาจ�าเป็น
ต้องชนะในการแข่งขันครั้งน้ี เขาจะยอมหายตัวไปก็ได้ แต่จะไม่ยอม
ปล่อยเฟิงไท่ไปเด็ดขาด

วนัต่อมา หลวิฮัน่จวนิมายงัสถานทีจ่ดัการประลองท�าอาหาร
ด้วยความหวงัเตม็เป่ียม เขาชืน่ชอบการท�าอาหารของเดก็หนุม่ผูไ้ร้ชือ่
เสยีงคนนัน้ บะหมีเ่นือ้แพะตุน๋เมือ่วานทีไ่ด้กนิอร่อยเหลือเกนิ เม่ือเขา
ต้องมากนิอาหารในวงักค็ล้ายจะจดืชดืไปบ้าง เขาชอบความแปลกใหม่ 
และคิดว่า... แม้ว่าตนอาจจะต้องตัดสินให้เฟิงไท่ชนะ แต่ก็จะยื่นข้อ
เสนอให้เด็กหนุ่มคนนั้นเข้ามาเป็นพ่อครัวในจวนของเขา ยิ่งคิดว่าตน
จะได้กินอาหารแปลกใหม่ในทุกวัน ชินอ๋องก็ยิ่งรู้สึกมีความสุข

ทว่าจิน้หยางกลบัไม่มาลงประลอง ซึง่สาเหตกุน่็าจะเป็นเพราะ
โรงเต๊ียมท่ีเจ้าตัวอาศัยเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นเมื่อคืนนี้ แม้จะยังไม่ได้สืบ
สาวอย่างจริงจังว่าจิ้นหยางนั้นมีส่วนร่วมกับเหตุอัคคีภัยนี้หรือไม่ แต่
เห็นได้ชัดว่าเขาหายตัวไปแล้ว
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หลิวฮั่นจวินหงุดหงิด หยัดกายลุกขึ้นแล้วออกจากที่แห่งนั้นไป 
ก่อนจะมีการประกาศว่าเฟิงไท่เป็นผู้ชนะในการประลอง

เฟิงไท่แห่งภตัตาคารเฟิงฉวีเ่ป็นผูช้นะ สมกบัทีเ่ขาตดิสนิบนทัง้
กรรมการ ใช้อิทธิพลมืดหาเรื่องท�าร้าย และใส่ร้ายคู่แข่งของตนเอง 
ชายวยักลางคนรบัรางวลักลบัภตัตาคารของตนอย่างผ่าเผย ก่อนกล่าว
กับคนสนิท

“อีกสามวันข้าก็ต้องไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ ถวายพระกายาหารแด่
พระองค์แล้ว เจ้าไปตัดชุดให้ข้าใหม่เสีย”

เขายืน่เงนิให้คนสนิททีร่บัไป เฟิงไท่คิดถึงตอนทีต่นได้เดนิเข้าไป
ท�าอาหารในวังหลวง หากเขาท�าให้ฮ่องเต้พอพระทยัอาหารของเขาได้ 
ก็จะได้รับค่าตอบแทนมหาศาล มีเงิน มีทอง และมีชื่อเสียงยิ่งกว่าที่
เป็นอยู่ในยามนี้เสียอีก

เมื่อพ่อครัวของภัตตาคารคือผู้ชนะในการประลอง และมีการ
ประกาศว่าเขาได้รับเชิญให้เข้าวังไปปรุงพระกระยาหารถวายฮ่องเต้ 
ราษฎรชาวต้าหลิวทั้งหลายที่มีฐานะจึงมาลิ้มลองอาหารของเฟิงไท่ 
ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างสนุกปาก

คุณหนูท่านหนึ่งเอ่ย “น่าเสียดาย เด็กหนุ่มที่มาจากฉางอาน 
คนนั้นนะ ข้าละอยากเห็นผัดโป๊ยเซียนของเขา”

“ใช่ กลิน่เนือ้แพะเมือ่วานยงัตดิจมกูของข้า อยากจะลองลิม้รส
ดูสกัครา ขนาดชนิอ๋องถงึกบัดืม่น�า้แกงจนหมดเลย” คณุหนอีูกคนหนึง่
กล่าว

คณุหนคูนแรกถอนหายใจ “คนไร้วาสนากย็งัคงเป็นคนไร้วาสนา 
เรามากินกันเถอะ”

คณุหนทูัง้สองจบัตะเกยีบคบีอาหารของภตัตาคารเฟิงฉว่ีขึน้มา 
พอกินเข้าไปก็ยิ้มออกมา

“สมแล้วทีเ่ป็นภตัตาคารอนัดบัหนึง่ของลัว่หยาง” นางหนึง่เอ่ย
ชม
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“เดีย๋วนะ... ข้ารูส้กึเหมอืนมอีะไรแขง็ๆ” คณุหนอูกีคนเอ่ยพร้อม
ปิดปากก่อนจะคายออกมา พอเห็นเล็บมนุษย์ นางก็สะดุ้งหน้าซีดใน
ทันที

“กรี๊ด...!”
เสียงกรีดร้องดังมาจากโต๊ะด้านข้าง เป็นฮูหยินคนหนึ่งที่ชี้ไปที่

ถ้วยน�้าแกง ในนั้นมีลูกตามนุษย์ลอยอยู่
ลูกค้าทุกคนแตกตื่น ผุดลุกขึ้นมาทันที หลายคนหันไปทาง

หน้าต่าง โก่งคออาเจียนออกมาจนตัวโยน
เฟิงไท่ก�าลงัเตรยีมเครือ่งปรงุอย่างส�าราญอยูใ่นครวั ตอนทีถ่กู

มือปราบรวบตัวออกไปข้อหาน�าเนื้อมนุษย์มาท�าอาหาร เหล่ามือ
ปราบค้นจนทัว่ภตัตาคาร กพ็บว่ามศีพปรศินาถกูหัน่เป็นชิน้ และซ่อน
เอาไว้ในห้องครัวของภัตตาคาร ซึ่งเป็นสถานที่ส่วนตัวของเฟิงไท่
นั่นเอง

ภัตตาคารเฟิงฉวี่เป็นภัตตาคารอันดับหนึ่งแห่งลั่วหยางต้องถูก
ปิดลงตลอดกาล

จิ้นหยางซ่อนตัวอยู่ในภัตตาคารอันใหญ่โตนั้น และตอนที่
เหล่าลูกค้าก�าลังกรีดร้องและเกิดความอลหม่าน เขาก็ย่องไปฉวยเอา 
‘ค่าเสยีหาย’ จากคลงัสมบตัขิองภตัตาคารเฟิงฉว่ีมาไว้กับตวั แสร้งเดนิ
ป้ันหน้าเคร่งเครยีดออกมาจากภตัตาคารนัน้ พร้อมด้วยเหล่าลูกค้าทัง้
หลายทีถู่กบ่าวรบัใช้พยงุออกมาอาเจยีนด้านนอก อารามรบีไปหน่อย 
จิ้นหยางก็เลยเดินชนใครบางคนเข้าเต็มๆ

“ขะ...ขอโทษขอรับ” โชคดีที่จิ้นหยางเก็บเงิน เก็บทอง และเก็บ
สมบัติไว้ในห้องครัวของตนเองแล้ว ไม่เช่นนั้นเงินทองมากขนาดนั้น
จะต้องร่วงลงบนพื้นสักก้อนสองก้อนแน่นอน

จิ้นหยางเงยหน้าขึ้น ก่อนจะสบกับใบหน้าหล่อเหลาคมสันที่
ฉายแววเฉลียวฉลาดของอีกฝ่าย ชายหนุ่มตรงหน้าดูจะมียศศักดิ์ไม่
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ธรรมดา จากประสบการณ์ของจิน้หยาง เขาก�าลงัคดิว่าตนเองน่าจะ... 
ซวยแล้ว

“เจ้ามีนามว่าจิ้นหยาง ที่สละสิทธิ์ไม่ลงแข่งการท�าอาหารในวัน
นี้ใช่หรือไม่” ชายหนุ่มตรงหน้ากล่าวขึ้น ดวงตาทอประกายเจ้าเล่ห ์
วูบหนึ่ง มองเข้าไปในภัตตาคารเฟิงฉวี่ที่มีคนหลายคนท�าสีหน้าไม่สู้ดี
เดินออกมาไม่ขาดสาย “เจ้ามาท�าอะไรที่นี่”

จิ้นหยางอยากจะพลิ้วตัวหลบชายคนนี้ไป แต่สายตาก็เบนไป
เห็นองครักษ์ที่ท่าทางจะมีฝีมือรูปร่างสูงใหญ่ก�าย�าสองนายที่อยู่ด้าน
หลังอีกฝ่าย นอกจากนั้นเหมือนว่าจะมีคนมากกว่าสองคนด้านหลัง
นัน้ซึง่แฝงตวัอยูท่ัว่ไป ถงึไม่เหน็ตวั แต่กส็มัผสัได้ด้วยจติทีม่แีต่องครกัษ์
ด้วยกันเท่านั้นถึงจะเข้าใจ

‘คนผูน้ีถ้งึกบัเลีย้งองครกัษ์ลบัเอาไว้ ฐานะย่อมไม่ธรรมดา’ จิน้-
หยางครุ่นคิดในใจ เขาพอจะรู้ว่าต้องท�าเช่นไร จึงท�าตนให้ดูอ่อนแอ
และขี้ขลาด พยายามจะสืบเท้าหลบ แต่อีกฝ่ายก็มาดักเอาไว้

“จะไปไหนเล่า เหตุใดจึงไม่ตอบค�าข้า”
“ท่านอ๋อง!” คนผู้หนึ่งที่หน้าตาบอกฐานะว่าเป็นลิ่วล้อ เข้ามา

ประสานมือกล่าวเสียงสั่นเหมือนเจอเรื่องขวัญผวา “กระหม่อม
สอบถามจนได้ความแล้ว พบว่าภัตตาคารเฟิงฉว่ีน�าเนื้อคนมาท�า
อาหารพ่ะย่ะค่ะ สถานทีแ่ห่งนีอ้ปัมงคล ผูส้งูศกัดิอ์ย่างท่านอ๋องรบีไป
เถอะพ่ะย่ะค่ะ”

‘เป็นอ๋องคนหนึ่งจริงๆ ด้วย’ จิ้นหยางคิดในใจ และเขาก็ถูกคน
ตรงหน้าโอบบ่าอย่างสนิทสนม จิ้นหยางท�าตัวส่ันเทาอย่างเป็น
ธรรมชาติ ขณะที่นึกชมตัวเองว่า หากเขาเข้าไปอยู่ในโลกที่เทพเจ้า
อินเทอร์เน็ตแสดงให้เขารู้จักได้ เขาคงจะได้รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม
ที่เรียกว่ารางวัลออสการ์หรือลูกโลกทองค�าอะไรพวกนั้นแน่

ท่านอ๋องปริศนาข้างกายกล่าว “ไปกันเถอะ”
จิ้นหยางถูกบังคับพาไปยังร้านน�้าชาแห่งหนึ่ง คนที่มีศักดิ์เป็น
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ถึงอ๋องยอมรินชาให้เขาด้วยตัวเองพลางกล่าว
“เจ้าจะบอกข้าได้หรือยังว่าเหตุใดจึงไปที่ภัตตาคารนั้น”
จิ้นหยางก้มหน้าต�่า เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเห็นแววตาของตนเอง 

อ๋องคนนั้นมองเขาเงียบๆ เมื่อเห็นว่าจิ้นหยางไม่ยอมตอบก็เลยถาม
“เจ้าเป็นคนสังหาร และเอาเนื้อคนไปใส่ไว้ในอาหารพวกนั้น 

ใช่หรือไม่”
“ปะ...เปล่านะ! ข้าไม่ได้ท�า!” จิ้นหยางเร่งร้อนอธิบายก่อนจะ 

ก้มหน้าต�่า “ข้า...ข้าแค่ไปรับเงินที่ตกลงกันไว้เท่านั้น”
“เงินหรือ” อ๋องคนนั้นท�าหน้าฉงน
จิน้หยางค่อยๆ หยบิตัว๋เงนิทีป่ระทบัตราภตัตาคารเฟิงฉวีอ่อก

มาจากอกเสื้อ แล้วยื่นให้อีกฝ่ายรับไปดู พวกท่านคิดว่าคนอย่างจิ้น-
หยางจะไม่มีแผนรับมือหรือ

เขาเข้าไปในภัตตาคาร สร้างเรื่อง และเดินดุ่มๆ ออกมาใน 
รูปร่างหน้าตาที่คนอื่นคุ้นเคยกันดีกระนั้นหรือ ไม่มีทาง! จิ้นหยาง 
ไม่คิดปกปิดตัวตนตอนออกจากภัตตาคาร เขาใช้หน้าตาด�าๆ แบบที่
เข้าแข่งขันท�าอาหารแบบนี้ออกมาจากภัตตาคารเฟิงฉวี่เช่นเดียวกัน 
เพราะอะไรจึงกล้าหาญเช่นนี้น่ะหรือ โฮะๆๆ เพราะเขามีแผนจะ 
เหยียบเฟิงไท่ให้จมดินอย่างไรเล่า

“ท่านอ๋อง โปรดเมตตาด้วย” จิ้นหยางคุกเข่าเสียงดังตุ้บ! ก้ม
หน้าเอ่ยเสียงสั่นเครือ “จิ้นหยางรู้ว่าจิ้นหยางไม่ควรท�าเช่นนี้ แต ่
คณุชายเฟิงมาเสนอเงนิให้ แลกกับการทีจ่ิน้หยางต้องถอนตวัออกจาก
การแข่ง...” จิ้นหยางก้มหน้าร้องไห้ออกมาอย่างน่าสงสาร

“...เถ้าแก่เนี้ยกับเถ้าแก่หลินที่มีบุญคุณกับจิ้นหยางมาโดย
ตลอดก�าลังล�าบาก มีเรื่องต้องใช้เงินมาก อีกอย่าง... ท่านเฟิงไท่ก็มี
อิทธพลมาก จิ้นหยางไม่กล้ากับเขาหรอก”

ค�าพูดของเขาย่อมหมายความว่าเฟิงไท่ใช้เงินเพื่อก�าจัดคู่แข่ง 
ชายหนุม่ได้ฟังก็พอจะรูไ้ด้ว่าเรือ่งราวเป็นเช่นไร เฟิงไท่เอาเงนิฟาดหวั
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ให้คูแ่ข่งถอนตวั และเขาจะได้เป็นผูช้นะ เข้าไปปรงุพระกายาหารถวาย
ฮ่องเต้ มีเกียรติและสามารถกอบโกยผลประโยชน์ได้ตลอดชีวิต

เฟิงไท่ผู้นี้น่าตายจริงๆ!
“เจ้าเงยหน้าขึ้นซิ” ท่านอ๋องกล่าว
จิ้นหยางก�าลังรีดน�้าตาอย่างหนัก จนได้น�้าตามาสองสามหยด 

ก่อนเงยหน้าข้ึนมายังเห็นดวงตาแดงก�่าและน�้าตาคลอเบ้า ใบหน้ามี
แววทรงเสน่ห์ไม่น้อย ท่านอ๋องมองอีกฝ่ายนิ่งก่อนจะกล่าว

“เจ้ามีความจ�าเป็นต้องใช้เงินมากหรือ”
“ร้านของผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูจิ้นหยางมาวอดวายในกองเพลิง 

หากจิ้นหยางไม่ท�าอะไร ผู้มีพระคุณคงจะต้องกลายเป็นขอทานแน่ 
พ่ะย่ะค่ะ” เด็กหนุ่มตอบอย่างกล�้ากลืน

อ๋องตรงหน้าเขาพยักหน้ารับ กล่าวอย่างเข้าใจ “ข้าก็ส่งคนไป
สืบประวัติเจ้าที่เมืองฉางอานแล้ว...” (จิ้นหยาง : เฮ้ย) “...เป็นอย่างที่
เจ้าว่าจริงๆ”

เม่ือเห็นสีหน้าคนฟัง อ๋องหน้าตาคล้ายจิ้งจอกคนนี้ก็หัวเราะ
ออกมาเสียงดัง “ตกใจจนโง่งมไปเลยหรือ ข้าจะไม่ปิดเจ้า ข้าเห็น 
แววตาที่เสด็จพี่มองเจ้า เขาถูกใจเจ้ามาก ข้าก�าลังหาทางส่งคนของ 
ตัวเองไปอยู่ข้างกายชินอ๋องพอดี”

กล้ามเนือ้บนใบหน้าของจิน้หยางกระตกุเล็กน้อย อีกฝ่ายกล่าว
เสียงเรียบเรื่อย

“พอรู้ว่าเจ้าเป็นคนฉางอาน ข้าก็ให้คนของข้าสืบเรื่องของเจ้า
มาแล้ว เจ้าอยู่ฉางอานที่ร้านลั่วเหลียน ตอนนี้เถ้าแก่หลินกับเถ้าแก่
เนี้ยหลินก�าลังล�าบากอยู่จริงๆ สูญสิ้นทรัพย์สิน กลายเป็นขอทาน
เร่ร่อน คนหนึ่งสติไม่ดี อีกคนกลายเป็นคนพิการช่วงล่าง น่าเวทนา 
ยิ่งนัก”

จิ้นหยางลอบเหลือกตาในใจ เถ้าแก่เนี้ยผู้แสนงกคนนั้นเสีย 
ทุกอย่างไปก็กลายเป็นบ้าไปเลยหรือ สมแล้วที่เป็นคนเห็นค่าสมบัติ
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ยิ่งกว่าสิ่งใด ส่วนเฒ่าหัวงูคิดล้วงก้นเขาคนนั้น พิการช่วงล่างเช่นนั้น 
ก็สาสมแล้ว ฮึ!

แม้จะสาแก่ใจเท่าไร ใบหน้าของจิ้นหยางก็ปรับเปลี่ยนเป็น
ร้อนรนและห่วงใย รมิฝีปากสัน่เหมอืนอยากจะกล่าว แต่กไ็ม่กล้ากล่าว

“ไม่ต้องห่วง ข้าให้คนดแูลพวกเขาอย่างดแีล้ว” อ๋องคนนัน้กล่าว 
พร้อมจบิชาอย่างมคีวามสขุ “และหากเจ้ายอมท�างานให้ข้า ข้ารบัรอง
ว่าผู้มีพระคุณของเจ้าจะอยู่อย่างสุขสบาย มีคนคอยปรนนิบัติดูแลไป
ทั้งชีวิต”

“ท่านอ๋อง...!” จิ้นหยางเร่งร้อนคุกเข่าลง เขาลนลานพูดแบบว่า
ลืมใช้ค�าราชาศัพท์อย่างที่ควรไปจนสิ้น “ได้โปรดอย่าท�าอะไรพวกเขา
เลยขอรับ! ผู้มีพระคุณเลี้ยงดูจิ้นหยางเหมือนลูก ข้ายอมเป็นวัวเป็น
ม้า ขอแค่ท่านอ๋องอย่าท�าอะไรพวกเขา!”

‘ท�าเลย! ข้าแค้นมานานเหลือเกินแล้ว ให้ข้าวข้าแค่วันละสาม
ถ้วยเล็ก คงเห็นข้าเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่แค่ได้เห็นของเซ่นผีก็สุขใจได้ 
ถุย!’

เมือ่เหน็ชดัว่าการแสดงของจิน้หยางนัน้เลศิเลอปานใด ดวงตา
ของอ๋องตรงหน้าเขาก็เปล่งประกายอย่างพอใจยามกล่าว

“เจ้าเองก็มิใช่คนโง่ พอมีไหวพริบอยู่บ้าง...” ชายหนุ่มหน้าตา
เหมอืนจิง้จอกผู้น้ีมองจิน้หยางข้ึนลงหลายครา คล้ายก�าลงัพนิจิสนิค้า
อย่างไรอย่างนั้น แล้วกล่าวต่อ “คราแรก... ข้าคิดจะส่งเจ้าไปอยู่กับ 
ชินอ๋อง แต่คนผู้นั้น หากมิใช่เขาเชื้อเชิญไปเอง ย่อมไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้น 
ข้าคิดใหม่แล้ว เจ้าไปอยู่กับคนผู้หนึ่งเถิด”

“...”
“คนผู้นั้นมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของข้าเอง นางแต่งให้ขุนนาง

คนหนึ่ง แต่ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของสามีนัก หากเจ้าท�าให้นางกับ
สามีของนางสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันได้ ข้าก็จะปล่อยเจ้าไป 
พร้อมด้วยเงินอีกหนึ่งพันต�าลึงทอง ดีหรือไม่”
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จิ้นหยางเผยความโลภทางใบหน้า แม้จะลังเลขณะกล่าว “แล้ว
ผู้มีพระคุณ...”

“ระหว่างนั้น... ข้าจะดูแลพวกเขาให้เจ้าเอง วางใจเถิด” อ๋องสูง
ศักดิ์ตรงหน้ายิ้มให้เขา

จิ้นหยางลังเลเล็กน้อย ก่อนจะโขกศีรษะให้อีกฝ่าย “ขอบคุณ
ขอรับ” ...ขอบคุณที่โง่

อ๋องตรงหน้าพยกัหน้ารบั “ข้าจะส่งเจ้าไปวนัพรุง่นีเ้ลย วนันีอ้ยู่
กับคนของข้าแล้วเตรียมตัวให้ดีเถอะ”

“ขอรับ” จิ้นหยางโขกศีรษะอีกครั้ง ดวงตาทอประกายวาววับ
เล็กน้อย

เขาจะไปอยู่กับขุนนางคนนั้น และรอให้เวลาผ่านไปสักพักจน
ท่านอ๋องอะไรนี่ตายใจ จากนั้นก็จะหนีไปให้ได้ หุๆ

จิ้นหยางควรจะถูกวางยาพิษที่เอาชีวิตเขาได้ หากไม่มียา
คอยสะกดพิษ นี่คือขั้นตอนพื้นฐาน ก่อนที่คนมีฐานะผู้หนึ่งจะส่ง 
สายสบืของตนไปในเรอืนคนอกีผูห้นึง่ ชะรอยว่าฮุย่อ๋องหรอืหลวิฮัน่ฝู
ผูน้ัน้มไิด้อยากจะส่งจิน้หยางเข้าไปเพือ่สมานรอยร้าวระหว่างสามกีบั
ภรรยาเพียงอย่างเดียว

น่าเสียดายที่จิ้นหยางผู้ได้รับพรจากเทพอินเทอร์เน็ต ให้มอง
เห็นและจ�าแนกยาพิษได้โดยใช้ตามอง ไม่ได้กินยาพิษนั้นลงไป เพียง
เสแสร้งว่ากิน อดีตหน่วยปราบพยัคฆ์อย่างเขาแสร้งท�าว่าตนกินบาง
อย่าง และถูกยาพิษได้อย่างสบายๆ ทั้งฝีมือการแสดงของเขายังห่าง
ชั้นกับองครักษ์ลับของผู้อื่นเยอะ

ดังนัน้พอเหน็คนของฮุย่อ๋องประกาศว่าเขาเป็นคนของท่านอ๋อง
แล้ว จะต้องท�างานให้ท่านอ๋องอย่างภักดี จิ้นหยางก็อยากจะท�าปาก
คว�่าใส่ แล้วคิดในใจ ‘กระจอก! ขนาดพ่อของฮุ่ยอ๋อง ข้ายังไม่ภักดี จะ
ให้มามอบชีวิตให้เขาหรือ ฝันไปเถอะ!’
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จิ้นหยางยอมเล่นตามน�้าทั้งที่หนีไปได้ เพราะเขารู้นิสัยของ
ชนชั้นสูงพวกนี้ดี คาดเดาไว้ว่าถึงเขาจะหนีไป เจ้าฮุ่ยอ๋องอะไรนี่ต้อง
ปิดประตูเมือง ตามด้วยยัดเยียดข้อหาเอาเนื้อมนุษย์มาท�าอาหารให้
เขา และล้างมลทินให้เฟิงไท่อย่างแน่นอน เพื่อไม่ให้ชีวิตนี้ถูกตามล่า
ในวันข้างหน้า เขาจะต้องวางแผนหนีไว้ให้ดี

วนัต่อมา จิน้หยางกบัห่อผ้าน้อยถกูสตรวียักลางคนพามายงั
จวนแห่งหนึ่ง หากเทียบกับจวนขุนนางอื่นๆ ในเมืองหลวง จวนแห่ง
นี้ค่อนข้างใหญ่โต ทว่ากลับมีบรรยากาศอึมครึม และสิ่งที่เด็กหนุ่มไม่
ชอบท่ีสดุคอืมทีหารมากมายคุม้กนัจวนแห่งนี ้แต่ละคนหน้าตาดเุถือ่น 
คล้ายเพิ่งกลับจากการฆ่าคนเผ่าซงหนูแล้วมาเฝ้าประตูก็ไม่ปาน

พอเหน็คนแปลกหน้า ทหารสองนายนัน้กเ็อาทวนมาขวางทาง
ไม่ให้เขาเข้าไปแตะบานประตทูีก่�าลงัปิดสนทิได้ จิน้หยางห่อไหล่น้อยๆ 
ท่าทางเหมือนคนไม่มีพิษไม่มีภัย เป็นสตรีวัยกลางคนที่มากับเขาเสีย
อีกที่เชิดหน้ากล่าว

“ใต้เท้าซนุส่งคนครวัคนใหม่มาให้ฮหูยนิ ยังไม่รบีเปิดประตอีูก!”
‘ท่าทางป้านั้นกร่างยิ่งนัก’ จิ้นหยางคิดในใจ ทบทวนความรู้ที่

ถูกเล่ากรอกหูอย่างเงียบๆ ใต้เท้าซุนเป็นเสนาบดีกรมโยธาและเป็น
พ่อตาของเจ้าของจวนน้ี ส่วนเจ้าของจวนนี้เป็นเสนาบดีกรมพิธีการ 
ลกูบญุธรรมลบัๆ ของใต้เท้าซนุเป็นมารดาแท้ๆ ของฮุย่อ๋อง ต�าแหน่ง
ของนางไม่สูงส่งในวังหลวง อีกทั้งยังตายไปแล้ว จึงไม่มีใครรู้ว่าใต้เท้า
ซุนกับฮุ่ยอ๋องนั้นสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่

ทหารนายหน่ึงเข้าไปรายงาน ไม่นานบานประตกูเ็ปิดออก สตรี
วัยกลางคนอีกคนเดินเข้ามาทักทายคนที่มีอายุพอๆ กันอย่างสนิท
สนมกันดี จากนั้นก็พาพวกเขาเข้าไปข้างใน

บรรยากาศด้านนอกนั้นช่างอึมครึม แต่บรรยากาศด้านในก็ยิ่ง
วังเวง จะกล่าวว่าวังเวงก็ไม่ถูกนัก เพราะมีสองเรือนใหญ่ เรือนหนึ่ง
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อยู่ด้านซ้าย อีกเรือนอยู่ด้านขวา เพียงแค่มองก็ท�าให้คิดถึงประโยคที่
ว่า ‘น�้าบ่อไม่ยุ่งน�้าคลอง’ ต่างคนต่างอยู่ ที่เขาว่ากันว่าใต้เท้าหวังกับ
หวังฮูหยินนั้นไม่รักใคร่ปรองดองกันท่าจะเป็นเรื่องจริง

บรรยากาศของสองเรอืนแตกต่างกันลบิลับ เรอืนฝ่ังซ้ายนัน้เตม็
ไปด้วยดอกไม้หลากสีสันงดงาม ส่งกลิ่นหอมละมุนละไม ขณะที่เรือน
ฝั่งขวากลับปลูกแต่ต้นสือซว่านหรือต้นพลับพลึงแมงมุมแดงไว้เต็มไป
หมด และมีดอกสือซว่านสีแดงชูช่อเต็มสวน

จิ้นหยางเห็นเรือนฝั่งขวาแล้วก็อดขนหัวลุกไม่ได้ อย่าว่าอย่าง
นั้นอย่างนี้เลยนะ เขาเคยถามเทพเจ้าอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับดอกไม้
ต่างๆ ในตอนที่ต้องท�าอาหารจากดอกไม้ ก็พบว่าต้นสือซว่านสีแดง
นัน้เป็นสญัลกัษณ์แห่งความตายทีน่่ากลวัของแคว้นหนึง่ซึง่อยูบ่นเกาะ 
มักพบตามหลุมศพ และมีต�านานเล่าว่าต้นสือซว่านนี้เกิดในนรกด้วย 
กลีบดอกสีแดงราวกับหยดเลือด ชวนให้รู้สึกกลัวมากกว่าสวยงาม

“เจ้ามัวท�าอะไรอยู่ ตามมาเร็ว!”
สงสยัว่าจิน้หยางจะเผลอมองดอกสอืซว่านนานเกนิไป สตรวียั

กลางคนเลยหันมาเร่งเร้าเขาให้เข้าไปในเรือนฝั่งซ้าย เรือนนี้ประดับ
ตกแต่งอย่างงดงาม พอเข้ามาได้สักพักจิ้นหยางก็ได้กล่ินเครื่องหอม
ของสตรีชั้นสูงโชยมาเตะจมูก

จิ้นหยางเงยหน้าขึ้น ก็พบกับหญิงสาวหน้าตางดงามเย้ายวน
ที่สุดคนหนึ่ง นางแต่งกายด้วยชุดสีม่วง เกล้าผมและประดับด้วยปิ่น
ทองรูปดอกหมู่ตาน3 สีแดงสด ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่าทรงเสน่ห์

“คารวะหวังฮูหยิน”
ริมฝีปากแดงชาดนั้นกล่าวอย่างระอา “แม่นมจางอย่าเรียก 

เช่นนั้นเลย เรียกว่าคุณหนูใหญ่ต่อไปเถิด” ‘ซุนหงซิ่ว’ กล่าวจบก็นั่งลง
อย่างแรง มองเดก็หนุ่มตวัด�าตรงหน้าพลางกล่าว “คนนีห้รอืทีท่่านพ่อ

3 ดอกโบตั๋น
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ส่งสารมาบอกว่าจะให้มารับใช้ข้า”
“เจ้าค่ะ” แม่นมจางก้มหน้าต�่า “เขาชื่อจิ้นหยาง อาจจะดูโง่ๆ 

เซ่อๆ ไปบ้าง แต่มีฝีมือท�าอาหารล�้าลึก จะต้องปรนนิบัติฮูหยินได้ดี
อย่างแน่นอนเจ้าค่ะ”

จิ้นหยางเหลือบมองคนพูดแวบหนึ่ง ก่อนจะโขกศีรษะ “จิ้น-
หยางคารวะคุณหนูซุน”

ซุนหงซิว่ได้ยนิเช่นนัน้กผ็ลยิิม้บาง “ไหวพรบิดนีี”่ คนอืน่ๆ เรยีก
นางว่าหวังฮูหยิน ซึ่งนางไม่พอใจเอาเสียเลย นางพินิจจิ้นหยาง เขา
เป็นเด็กหนุ่มผิวเข้ม เครื่องหน้าก็พอจะมีส่วนที่ดูดีอยู่บ้าง แต่รูปคิ้วที่
ไม่ค่อยเหมาะสมลดทอนความหล่อเหลา ซ�้ายังมีจุดด�าๆ บนใบหน้า
และไฝเม็ดใหญ่ ซุนหงซิ่วถอนหายใจ นางชอบคนรูปงามไร้ที่ติ เห็น 
จิ้นหยางเป็นเช่นนี้ก็รู้สึกขัดตาอยู่บ้าง

แม่นมจางหน้าชาไปเลก็น้อย ซนุหงซิว่หนัไปมองสาวใช้ข้างกาย 
“เพ่ยจู เจ้าพาเขาไปที่ห้องพักสิ” นางมองคนมาใหม่พร้อมเอ่ย “วันนี้
ยังไม่ต้องท�างานหรอก ให้เรียนรู้เรื่องในจวนให้ดีก่อน แล้วพรุ่งนี้ค่อย
เริ่มงาน”

“ขอบคุณคุณหนูซุน” จิ้นหยางโขกศีรษะอีกครั้ง
สาวใช้นามว่าเพ่ยจูหยัดกายลุกขึ้น ลอบส่งสายตาให้จิ้นหยาง

ลุกแล้วตามนางไป เด็กหนุ่มเดินตามไปจนถึงที่เรือนของคนรับใช้
ประจ�าเรือนหมู่ตาน เขาได้ห้องขนาดเล็กพอให้นอนและนั่งเขียน
หนังสือเท่านั้น

เพ่ยจูกล่าว “เก็บของเสร็จแล้วตามข้ามา ข้าจะพาไปดูโรงครัว
ที่เรือนหมู่ตาน”

จิน้หยางไม่มข้ีาวของอะไรมาก แค่ผ้าห่อเดยีวเท่านัน้ เขาจงึวาง
มันลงที่ปลายเสื่อนอน แล้วเดินตามเพ่ยจูไป

ครวัเลก็ของเรอืนหมูต่านนับว่าไม่เลวทเีดยีว มีทีใ่ห้จิน้หยางวาง
ของมากมาย และอุปกรณ์ท�าครัวครบครัน จู่ๆ เพ่ยจูก็หันมาท�าหน้า
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ขึงขังขณะกล่าว
“จิ้นหยาง เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดคนครัวคนเก่าจึงได้หายตัวไป”
จิ้นหยางกะพริบตาทีหนึ่ง เพ่ยจูจึงกล่าวด้วยสีหน้าดุดัน
“เพราะเขาพดูเรือ่งทีไ่ม่ควรพดู!” นางยดืกายด้วยมาดนางพญา 

“จะอยู่ที่นี่ก็จงสงบปากสงบค�าเอาไว้ให้ดี!”
“ข้าน้อยทราบแล้ว” จิ้นหยางกล่าวอย่างอ่อนน้อม
สีหน้าของเพ่ยจูดีขึ้นมาก จิ้นหยางจึงกล่าว
“แม่นางเพ่ยจู แล้ว...” เขามองไปทางเรือนที่ปลูกอยู่กลางสวน

ดอกสือซว่าน
“ใต้เท้าหวังหรือ พอเขากลับมาจากวังหลวง เจ้าก็จะได้เห็นเขา

เองนั่นแหละ” เพ่ยจูแค่นเสียงอย่างไม่พอใจนัก “ยกเว้นแต่เขาจะไป
อยู่หอคณิกา หากเป็นเช่นนั้นเจ้าก็คงยังไม่ได้เจอเขา”

จิ้นหยางไม่เอ่ยอะไรถึงเจ้าของเรือนสือซว่านอีก เพียงแค่ถาม
เวลาที่เจ้าของเรือนหมู่ตานจะรับอาหารในแต่ละวัน และเวลาต้องใช้
สิ่งใดจะต้องไปหยิบจากที่ไหน หน้าที่ของเขามีอะไรบ้างในแต่ละวัน

หลังจากเรียนรู้งานเสร็จแล้ว จิ้นหยางก็ส�ารวจครัวเล็กด้วย
ตนเอง ไม่นานเสียงม้าก็ดังขึ้น

จิ้นหยางเดินออกมาจากครัว มองเห็นรถม้าคันใหญ่ที่แล่นเข้า
มาในเรอืน แล้วหยดุทีห่น้าเรอืนสอืซว่าน รถม้าขนาดใหญ่มีสีด�าทัง้คนั 
พาให้จิน้หยางรูส้กึเหมอืนรถม้ารบัส่งคนตายอย่างไรอย่างนัน้ เจ้าของ
เรือนสอืซว่านคงกลบัมาแล้ว และจิน้หยางกอ็าจจะต้องไปพบเขา เลย
มาส�ารวจหน้าตาและเสื้อผ้าเป็นการใหญ่

ผดิคาดทีว่่าเจ้าของเรอืนสอืซว่านไม่อยากจะเหน็สมาชกิคนใหม่
ในจวนของตนเอง วันน้ันจิ้นหยางก็เลยรอเก้อ และอดคิดไม่ได้ว่า
ใต้เท้าหวังผู้นั้นเป็นคนแปลกจริงๆ
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‘หวังรุ่ยเสวียน’ คือนามท่ีเคยเลื่องลือในต้าหลิวเมื่อห้าปี
ก่อนในฐานะแม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

อย่างที่รู้กันดีว่าชาวต้าหลิวและชนเผ่าซงหนูมักรบพุ่งกันบ่อย
ครัง้ เมือ่ห้าปีก่อนเผ่าซงหนสูมคัรสมานสามคัคกีนัและรวมตวักนัเป็น
ทัพใหญ่ สามารถบุกยึดดินแดนของแคว้นต้าหลิวได้หลายหัวเมือง 
ตอนนั้นฮ่องเต้ส่งแม่ทัพใหญ่จากเมืองหลวงไปรบกับพวกเขา แต่ไม่
อาจจะข้ามเทือกเขาต่างๆ อันเป็นปราการธรรมชาติไปได้ ทัพทั้งสอง
ฝ่ายเลยคมุเชงิอยู่ตรงน้ันหลายปี กล่าวได้ว่าต้าหลิวเคยเสียแดนให้ชาว
ซงหนูอยู่ช่วงหนึ่ง

แม่ทัพใหญ่ของซงหนูแยบคาย ศัตรูไม่อาจข้ามเทือกเขามา
สงัหารเขาได้ แต่เขากลบัวางแผนเล่นงานสงัหารแม่ทพัใหญ่ฝ่ายต้าหลวิ
ในตอนนั้น ทัพของต้าหลิวแตกพ่าย เมืองหลวงระส�่าระสาย เพราะ
กลัวการมาเยือนของซงหนู

แต่ฝ่ายซงหนกูลบัปราชยัเพราะคนผูห้นึง่ หวงัรุย่เสวยีนในยาม
นั้นอายุเพียงสิบเจ็ดหนาว แต่เดิมเป็นบัณฑิตซิ่วไฉวัยละอ่อนคนหนึ่ง
ที่พวกซงหนูมองข้ามไป ไม่รู้ว่าหวังรุ่ยเสวียนขบคิดวางแผนอยู่นาน
เท่าไร แต่สุดท้ายก็เป็นเขาที่ถือดาบบัญชาการศึก ผงาดขึ้นมา
ท่ามกลางความหมองเศร้าของชาวต้าหลวิ ยึดดนิแดนทีเ่สียไปกลับคนื
มา ศึกเดียวได้เลื่อนต�าแหน่งจากบัณฑิตธรรมดาเป็นแม่ทัพพิทักษ์
แผ่นดนิ ฮ่องเต้มรีาชโองการให้เดนิทางเข้าเมอืงหลวงเพือ่รบับ�าเหนจ็
รางวัลในฐานะผู้ที่ท�าคุณต่อแผ่นดิน

หวังรุ่ยเสวียนก้าวเข้าสู่ลั่วหยางท่ามกลางสายตาของหลายคน
ที่จับจ้อง แต่ละคนล้วนคิดว่าเขาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพ
ใหญ่ทีอ่งอาจ และเป็นขมุก�าลงัหน่ึงทีพิ่ทกัษ์ต้าหลวิเป็นแน่ ไม่คาดคดิ
ว่าตอนท่ีเข้าเฝ้าฮ่องเต้ เขากลับยกตราพยัคฆ์คืนฮ่องเต้อย่างรวดเร็ว 
ไม่ขอรับต�าแหน่งทางการทหารใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่เขาต้องการมีเพียง 
สิ่งเดียว...
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“บิดาของกระหม่อมวาดหวังให้กระหม่อมรับราชการในฐานะ
ปราชญ์ผูห้นึง่ ดงันัน้กระหม่อมขอเพยีงสทิธิใ์นการสอบเพือ่รบัราชการ
ก็พอพ่ะย่ะค่ะ”

เหตุที่เขาร้องขอเช่นนี้เพราะใบหน้าของหวังรุ่ยเสวียนเสียโฉม
จากการท�าศึก ขนาดมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้ เขายังต้องใช้ผ้าพันแผลปกปิด
ดวงหน้าไปคร่ึงหนึ่ง ซึ่งตามกฎแล้ว คนที่เสียโฉมไม่อาจสอบรับราช
การในต้าหลวิได้ อกีทัง้เขายงัไม่เคยสอบระดบัมณฑล เพราะซงหนยูก
ทัพมาก่อน บิดาของเขาถูกฆ่าตายก่อนจะเห็นว่าลูกชายได้เข้าเมือง
หลวง ความฝันของหวังรุ่ยเสวียนคือการสอบเข้ารับราชการ เป็น
ขุนนางฝ่ายบุ๋นอย่างที่บิดาวาดหวังเอาไว้

ค�าขอนั้นท�าให้ผู้อื่นมองเขาเป็นตัวโง่งมในทันที หวังรุ่ยเสวียน
ยกทพัจบัศกึจนสตฟ่ัินเฟือนไปแล้วหรอืไร จงึได้ทิง้ต�าแหน่งใหญ่มาขอ
เพียงสิทธิ์ในการสอบรับราชการที่ไม่รู้ว่าตนจะได้หรือไม่

ฮ่องเต้ซุนหลิงตี้มองเขาอย่างครุ่นคิด จากนั้นจึงพระราชทาน
อนญุาต ทัง้ยงัพระราชทานบ้านพกัหลงัเลก็ให้เขาได้อาศยัในลัว่หยาง
เพื่อท่องต�ารา และให้สิทธิ์สอบรับราชการระดับฮุ่ยโดยที่เขายังไม่ได้
เป็นจวี่เหริน การตัดสินพระทัยของฮ่องเต้ท�าให้แม่ทัพนายกองทั้ง
หลายที่ท�าศึกมาพร้อมหวังรุ่ยเสวียนไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่ออีก
ฝ่ายเป็นถึงฮ่องเต้ซุนหลิงตี้ พวกเขาก็ไม่กล้ากล่าวอะไร

หนึง่ปีต่อมา หวงัรุย่เสวยีนเข้าสอบหน้าพระทีน่ัง่ ได้เป็นทัน่ฮวา 
ในงานเลี้ยงต้อนรับขุนนางใหม่ ฮ่องเต้ซุนหลิงตี้ลองใจเขา ยกถ้วยยา
ออกมาพลางกล่าว

“ยามนี้เจ้ากลายเป็นขุนนางฝ่ายบุ๋นอย่างที่ตั้งใจแล้ว วรยุทธ์ 
ทั้งหลายที่ฝึกฝนมาคงไม่จ�าเป็นแล้วกระมัง”

ยาถ้วยนัน้คือยาสลายวรยทุธ์ ชาวยทุธ์ทกุคนรูก้นัดว่ีามนัมสีตูร
ลับที่เป็นพิษหลายส่วน อาจจะท�าให้ถึงข้ันเสียชีวิตได้ หวังรุ่ยเสวียน
เพียงตอบ
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“กระหม่อมขอถวายการรับใช้พระองค์ในฐานะขุนนางผู้หนึ่ง 
พ่ะย่ะค่ะ” จากนั้นเขาก็ยื่นมือไปรับโอสถถ้วยนั้นมาดื่มโดยไม่ลังเล 
ท�าให้แม้แต่ฮ่องเต้ซุนหลิงตี้ยังถึงกับตกตะลึง

หวังรุ่ยเสวียนคงจะแพ้พิษสักตัวในยาท�าลายวรยุทธ์สูตรพิเศษ
นั้น เขาถึงกับกระอักเลือดหน้าพระพักตร์ หมอหลวงวุ่นวายอยู่ค่อน
คนืจงึยือ้ชวีติเขามาจากยมบาลได้ เรือ่งน้ีท�าให้ราษฎรและขนุนางฝ่าย
บู๊หลายคนเสื่อมศรัทธาในตัวฮ่องเต้ซุนหลิงตี้ ขณะที่ฮ่องเต้ซุนหลิงตี้
เองกล็ะอายใจจนรบีร้อนพระราชทานจวนทีง่ดงามทีส่ดุ ทรพัย์สมบตัิ
มหาศาล และพระราชทานอนุญาตให้เขาสวมชุดธรรมดาในวังหลวง
ได้ จนหวังรุ่ยเสวียนร�่ารวยมีเกียรติเกินหน้าเกินตาจอหงวนและปั๋ง- 
เหยี่ยนในที่นั้น แต่ก็ต้องแลกกับการเกือบเอาชีวิตไม่รอด

กล่าวกันว่าหลังจากที่หวังรุ ่ยเสวียนดื่มยาถ้วยนั้นไปแล้ว 
ร่างกายของเขากท็รดุโทรมจนน่าสงสาร แผลทีใ่บหน้ากย็งัขยายลกึจน
ฮ่องเต้ต้องพระราชทานหน้ากากทองค�าแก่เขาโดยเฉพาะ หน้ากากนี.้.. 
หากหวังรุ่ยเสวียนไม่ยอมถอด แม้แต่ฮ่องเต้ก็ไม่อาจรับสั่งให้เขาถอด
หน้ากากได้

เสนาบดกีรมโยธาซนุเหน็แววของหวงัรุย่เสวยีน ขอพระราชทาน
สมรสระหว่างบุตรสาวของตนกับเด็กหนุ่มผู้นี้ ซุนหงซิ่วนับเป็นโฉม
สะคราญแห่งเมืองลั่วหยางผู้หน่ึง พอแต่งให้หวังรุ ่ยเสวียน ตอน 
เข้าห้องหอ เจ้าบ่าวถอดหน้ากากออก เล่าลือกันว่าซุนหงซิ่วตกใจ  
กรีดร้อง แล้ววิ่งหนีออกมา เป็นตายอย่างไรก็ไม่ขอเข้าหอกับคนผู้นั้น 
หวงัรุย่เสวยีนถูกมองเป็นตัวตลก แต่เขาก็ตามใจภรรยา ดงันัน้สองสามี
ภรรยาเลยแยกเรือนกันอยู่ เป็นเรื่องที่ถูกเอาไปพูดอย่างสนุกปาก 
ทั้งเมือง

ชวีิตรกัของใต้เท้าหวงัยงัมีต่อ เมื่อภรรยาของตนหมางเมนิ เขา
ก็ไปติดใจนางคณิกาผู้หน่ึง เล่ากันว่าหวังรุ่ยเสวียนนั่งรถม้า เงยหน้า
ขึ้นเห็นนางคณิกาคนนั้นที่หอเหมยเฉียง เขาก็ลาหยุดเพื่อตามนางไป 
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จากนั้นก็กลายเป็นแขกประจ�าของหอเหมยเฉียง เขาพยายามซื้อ
ตวันางจากหอคณกิาหลายครัง้ แต่ด้วยเหตผุลบางอย่างจงึไม่สามารถ
ซื้อตัว ‘เจียวซิ่ง’ กลับมาได้

ทุกคนบอกว่าคงเป็นเพราะนางไม่ยอมขายตวัออกมาอยู่กบัคน
หน้าปีศาจเช่นใต้เท้าหวัง

แล้วท�าไมจิ้นหยางถึงได้มาน่ังทบทวนความรู้เกี่ยวกับนายใหม่
ที่อีกไม่นานเขาก็จะทรยศ แล้วหนีไปคนนี้น่ะหรือ

ก็เพราะว่า...
“อ๊า... อ๊ะ... แรงอีก แรงอีก... อย่างนั้นแหละ!”
“อา... ฮูหยิน ท่านงดงามจริงๆ”
“อย่าเรียกฮูหยิน! เรียกคุณหนูซุน!”
“...คุณหนูซุน โฉมงามของข้า...”
เสียงครางที่ดังกระหึ่มจากห้องด้านบน และเสียงกระทบของ

เนื้อกับเตียงดังมาจนถึงห้องที่จิ้นหยางก�าลังนอนทบทวนความจ�าอยู่ 
หากคนที่ก�าลังส�าเริงส�าราญอยู่ด้านบน คนหนึ่งมิใช่ซุนหงซิ่วที่เป็น 
ฮูหยินของจวนแห่งนี้ และอีกคนมิใช่หัวหน้าองครักษ์จั่วเฟิง จิ้นหยาง
ก็คงจะกระทุ้งปลายด้ามไม้กวาดใส่ด้านบนแรงๆ แล้วตะโกน ‘ขึ้น
สวรรค์กันเบาๆ หน่อยได้หรือไม่! คนจะนอน!’

ผัวเมียบ้านนี้คืออะไร
ผัวติดนางคณิกา เมียก็เล่นชู้
จิ้นหยางยกมือขึ้นปิดหู แล้วเขาจะหลับตาลงได้หรือ โว้ย!


