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คำ�นำ�

อั้ยย่ะ! งานจีน งานพรีเมี่ยม งานนี้ไม่ทำาไม่ได้แล้ว! 

ถึงตอนนี้น่ีก็เป็นนิยายจีนโบราณซีร่ีส์ท่ีสามในสำานักเอเวอร์วาย เริ่มจะฟินกับ

นิยายสายจีนโบราณกันแล้วสินะคะ ถ้างั้นมาต่อกันอีกซีรี่ส์เลย กับ 'รัชศกเฉิงฮว่าปีที่

สิบสี่' 

หูยยย แค่ชื่อเรื่องก็ท้าทาย (หรืองง เอาดีๆ) แล้ว อธิบายแบบรวบรัดก็คือ

เหตุการณ์ท้ังหลายในเร่ืองเกิดขึ้นในสมัยของจักรพรรดิเฉิงฮว่าแห่งราชวงศ์หมิงค่ะ  

จึงหมายความว่านิยายเร่ืองน้ีอิงประวัติศาสตร์น่ันเอง แล้วยังเป็นธีมสืบสวนด้วยล่ะ 

ใครที่ชอบอ่านเรื่องแนวๆ นี้ รับรองว่าต้องเลิฟเรื่องนี้แน่นอน!

แต่ถ้าใครกังวลว่าจะอ่านไม่เข้าใจล่ะก็ ขอให้สบายใจได้เลย เพราะเน้ือหาไม่ได้

เข้มข้นสลบัซบัซ้อนแต่อย่างใด สำานวนภาษาก็เช่นกัน แถมคูพ่ระนายของเรือ่งก็น่ารกั

ซะเบอร์นัน้ จนคณุจะถูกล่อลวงให้อนิไปกับ 'มติรภาพ' ระหว่างทัง้คูอ่ย่างไม่รูเ้น้ือรูต้วั 

เผลอแป๊บเดยีวพลกิอ่านจบเล่มละ

การันตีจากแม่ๆ จีนที่ยกให้ 'รัชศกเฉิงฮว่าปีท่ีสิบสี่' เป็นเรื่องท่ีโรแมนติกที่สุด 

ในหมวดสืบสวนจีนโบราณค่ะ!

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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✱ ถังฟั่น มชีือ่รองว่า 'รุน่ชงิ' อายุเพ่ิงจะย่ีสบิก็สอบได้อนัดบัหน่ึง 

  ของบณัฑิตเอกขัน้หน่ึง เวลาน้ีดำารงตำาแหน่งผูพิ้พากษา 

  ศาลซุ่นเทยีน สมถะเรยีบง่าย พอใจในสิง่ท่ีตนม ีพิถีพิถัน 

  ก็แค่กับเรื่องอาหารการกินเท่าน้ัน

✱  สุยโจว มีชื่อรองว่า 'ก่วงชวน' นายกององครักษ์เส้ือแพร 

  แห่งกองปราบฝ่ายเหนือ เงียบขรึมพูดน้อย ไม่ค่อย 

  แสดงอารมณ์ พ้ืนฐานครอบครัวไม่ธรรมดา มีความ 

  สัมพันธ์ทางเครือญาติกับพระพันปีองค์ปัจจุบัน

✱ พันปิน ผู้ว่าการศาลซุ่นเทียน เป็นทั้งผู้บังคับบัญชาของถังฟั่น 

  และศิษย์พ่ี เพราะมีอาจารย์เป็นปราชญ์ขุนนาง 

  คนเดยีวกัน พันปินไม่ใช่คนขีข้ลาด เกรงอทิธิพล เพียงแค่ 

  รักความสงบ รู้รักษาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อน

✱ วังจื๋อ ผู ้บัญชาการสำานักประจิม ขันทีข้างกายจักรพรรดิ  

  นิสัยทะเยอทะยาน กระหายอำานาจมากกว่าทรัพย์สิน 

  เงนิทอง สำานักประจมิมหีน้าท่ีตรวจสอบหน่วยองครกัษ์ 

  เสื้อแพร สามารถสังหารผู้เป็นภัยได้ทันที

แนะนำ�ตัวละคร
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7เมิ่งซีสือ

เมืองหลวง

ยามใกล้เที่ยงวัน ปรากฏคนสองคนก�าลังก้าวออกจากหอฮวนอี้

คนแรกเป็นคุณชายเจ้าส�าราญ ใบหน้าขาวมีหนวดเคราอ่อนบาง  

ชุดคลุมยาวสีพ้ืนคล้ายชุดของนักพรตแขวนอยู่บนร่างผอมบางจนดูราวกับ

แขวนอยู่บนไม้ไผ่ก็ไม่ปาน ใต้ตาของเขามีรอยคล�้าสองวง ขยับเท้าเยื้องย่าง

สองก้าวก็หาวหวอดทีหนึ่ง

ส่วนอกีคนน้ันอยู่เย้ืองไปด้านหลงั ก็คอืเดก็รบัใช้ตามตดิคนหนึง่ ก้าวเท้า

ตามจังหวะผู้เป็นนาย ไม่กล้าประมาทเผอเรอ มือหนึ่งกางร่มให้คุณชาย 

เจ้าส�าราญ อกีมอืหนึง่ถือโคมไฟท่ีเทียนดบัไปแล้วเอาไว้

ผู้สัญจรไปมาเห็นแล้วต่างก็พากันถอยหลบ

สาเหตนุัน้หรอื...เน่ืองจากหอฮวนอีเ้ป็นหอนางโลม ย่อมต้องเปิดต้อนรบั

แขกในยามค�่าคืน แต่นี่อีกฝ่ายเดินออกมายามกลางวันแสกๆ น่ันอธิบาย 

ได้เพียงว่าคุณชายผู้นี้ไม่เพียงส�าราญเสพสุขทั้งราตรี ยังล่วงเลยมาอีกครึ่งวัน 

หอฮวนอีจ้�าต้องละเมดิธรรมเนยีมปฏบิตั ิยกเว้นให้คุณชายท่านน้ีเป็นกรณีพิเศษ 

หากไม่ใช่เพราะภูมหิลงัอนัใหญ่โตของเจ้าตวัแล้วยังจะมเีหตผุลอืน่ใดอกี

คนพรรค์น้ี นิสัยดีก็แล้วไปเถิด แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเกกมะเหรกเกเร  

ขวางหขูวางตาใครขึน้มา ท่ีจะย�า่แย่ย่อมเป็นชาวบ้านร้านตลาดท่ีไร้อ�านาจบารมี

เป็นแน่แท้ ฉะน้ันทกุคนจงึยินยอมเปิดทางให้ รูห้ลกีไว้ก่อนดทีีส่ดุ

บทที่ 1
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รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ 18

แม้ไร้ก�าลังต่อยตีด้วย แต่ยังมีปัญญาเลี่ยงหลบ

แต่แล้วจู่ๆ  คณุชายเจ้าส�าราญก็สองตาลกุวาว จดจ้องไปยังเบือ้งหน้าเขมง็

เด็กรับใช้งงงันไม่เข้าใจ มองตามผู้เป็นนาย แล้วก็กระจ่างทันที

เบื้องหน้าไม่ไกล คนผู้หนึ่งก�าลังเดินเข้ามาอย่างช้าๆ

อีกฝ่ายสวมชุดคลุมยาวสีพ้ืนเช่นเดียวกัน ทว่าอาภรณ์แบบเดียวกัน 

กลับให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน หากเปรียบคุณชายเจ้าส�าราญเป็นไม้ไผ่แขวนเส้ือ  

เช่นน้ันอกีฝ่ายก็คอืต้นหยกพลิว้ลม นีถ้่ากวีผูส้นุทรย์ีสกัคนผ่านมาพอด ี ก็อาจ

ร่ายภาพท่ีเหน็แก่สายตาขณะนีด้งัเช่นว่า 'ลอยล่องดจุเมฆเลือ่น ก�าย�าชดช้อย 

ดัง่มงักร' ออกมาก็เป็นได้

แต่คุณชายเจ้าส�าราญไม่ใช่นักกวี ย่อมไม่อาจเอื้อนเอ่ยวาจาท่ีแฝงนัย

ลึกซึ้งเช่นน้ันได้ เขาเอาแต่มองอีกฝ่ายด้วยแววตาเป็นประกาย จากน้ันก็ 

ย่างกรายเดินหน้าเข้าไปหยอกเย้า "มิทราบว่าคุณชายท่านน้ีมีนามว่าอะไร 

ก�าลังจะไปที่ใดหรือ"

เด็กรับใช้ลอบโอดครวญ นายน้อยของตนมีนิสัยเจ้าส�าราญและ 

เป็นอิสระถึงเพียงน้ี ความชมชอบท่ีไม่เก่ียงท้ังบุรุษและสตรีช่างร้ายกาจ 

เหลือเกิน พานพบใครที่ถูกตาต้องใจกลางตลาดร้านค้าก็ยังรั้งไว้เก้ียวพาได้  

ในเมืองหลวงนี้ดาษดื่นไปด้วยขุนนางชนชั้นสูง แม้นายน้อยเองก็มากบารมี 

เป็นคนมียศถาบรรดาศักด์ิคนหน่ึง แต่หากถูกขุนนางทัดทานพบเข้าคงไม่พ้น

ถูกถวายฎีกาต�าหนิอีก ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรก

ใครจะคดิว่าผูถู้กเก้ียวพาหยอกเย้าเพียงแค่เลกิค้ิวและเอ่ยถึงฐานะของ

คุณชายเจ้าส�าราญออกมาทันที "บุตรชายคนโตของอู่อันโหว* เจิ้งเฉิงรึ"

เดก็รบัใช้ตะลงึไปครูห่นึง่ ทว่าเขาตดิตามนายน้อยอย่างใกล้ชดิมานาน

หลายปี สายตาจงึนบัว่าเฉยีบแหลม ดอูอกทนัควันว่าอกีฝ่ายไม่ใช่บตุรหลาน 

ในสกุลเชือ้พระวงศ์ พลนัต่อว่า "บงัอาจ! นามของซือ่จือ่** สกุลเราหาใช่ชือ่ท่ีท่าน

* โหว เป็นต�าแหน่งขุนนางขั้นสูงของจีนโบราณ นับเป็นล�าดับที่สองของต�าแหน่งผู้ครองนครรัฐรองจาก 'กง' 
โดยมีล�าดับ 'กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน'
** ซื่อจื่อ หมายถึงทายาทท่ีสืบทอดต�าแหน่งศักดินาพระราชทานจากผู้เป็นบิดา ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งจาก 
ราชส�านักอย่างเป็นทางการ
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9เมิ่งซีสือ

เรยีกขานได้ไม่!"

บุรุษหนุ่มประสานมือคารวะ "นับว่าเสียมารยาทแล้ว แต่เท่าท่ีข้ารู้มา  

ดูเหมือนราชส�านักเองก็ยังมิได้มีราชโองการชัดเจน แต่งตั้งคุณชายบ้านเจ้า 

ให้เป็นซื่อจ่ือ ในเมื่อไม่ใช่ซื่อจื่อ ค�าเรียกหาของเจ้าหากถือสาขึ้นมาก็นับว่า 

ผิดอาญาแล้ว ถ้าถูกคนร่างฎีกาทูลฝ่าบาท เช่นนั้นท่านโหวบ้านเจ้าก็จะ 

พลอยเดือดร้อนเพราะเจ้ากันพอดี"

เด็กรับใช้ถูกเขาข่มขวัญจนเหงื่อท่วมหัวย่ิง ไม่กล้าผลีผลามอีก "ขะ... 

ข้าน้อยเอ่ยค�าล่วงเกิน ขอคุณชายโปรดอภัยด้วย!"

เจิ้งเฉิงเองกลับไม่น�าพา ถึงขั้นนี้แล้วก็ยังคงกล่าวกลั้วหัวเราะด้วยทีท่า

ไม่ส�ารวม "ในเม่ือคนงามรู้จักข้า เช่นน้ันก็ง่ายดายแล้ว เราไปหาท่ีนั่งดื่มชา 

แล้วค่อยคุยกันเสียหน่อยดีหรือไม่"

สายตาห่ืนกระหายของเขาพินิจอีกฝ่ายอย่างจาบจ้วง ขาดแค่ยังไม่ได ้

ใช้สายตาปลดเปลื้องอาภรณ์ของคนอื่นเขาเท่านั้น

บุรุษหนุ ่มแย้มสรวล "ก็ดี เช่นน้ันไปคุยกันท่ีจวนผู้ตรวจการเส่ียน 

ทางตะวันออกของเมืองดีหรือไม่"

เดก็รบัใช้สะดุง้เฮอืก ไม่กล้าสบประมาทอกีฝ่ายอกี รบีกระวกีระวาดไป 

ด้านหน้าก้าวหน่ึง รัง้มอืของนายน้อยท่ีก�าลงัจะย่ืนออกไป ก่อนจะประสานมอื

คารวะ "เมือ่คืนนายน้อยบ้านข้าดืม่สรุาไปมาก เวลาน้ียังเมามายอยู่ กิรยิาวาจา 

จงึเสยีมารยาทไปบ้าง คุณชายโปรดเหน็ใจ ไม่ทราบคณุชายมนีามว่าอะไร"

อีกฝ่ายตอบกลั้วหัวเราะ "ค�าถามเจ้าก็ช่างน่าสนใจเสียจริง ข้าจะบอก

นามแก่เจ้าได้อย่างไร เกิดเจ้ากลับไปฟ้องท่านโหวของเจ้า ข้ามิต้องล�าบาก 

หรือไร"

เดก็รบัใช้ถูกเขาอ่านความคดิออก ได้แต่ยืนมองอกีฝ่ายเดนิจากไปแล้ว 

จงึปาดเหง่ือด้วยความโล่งอก ลอบคดิในใจว่าเกือบไปแล้ว

คนในจวนอู่อันโหวได้ยินค�าว่าผู้ตรวจการเสี่ยนก็มีท่าทีราวกับหนูเจอ

แมว กล่าวถึงยศถาบรรดาศักดิ์ขุนนางข้ันสูงในสมัยต้าหมิงนี้พบว่ามีมากนัก 

ทั้งบุตรหลานสายตรงแห่งสกุลจูและต่างสกุลท่ีได้รับการแต่งตั้ง นับตั้งแต่ 
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รัชศกหงอู่จวบจนยามน้ีก็เกลื่อนกลาดดาษดื่น เมื่อมีมากจึงย่อมไร้ราคา ซึ่ง

ขุนนางทัดทานก็ล�าพองเหิมเกริม แม้กระทั่งต่อเบื้องหน้าจักรพรรดิก็ไม่วาย 

กล้าติติงซึ่งหน้า หากให้รู้ว่าบุตรชายคนโตของอู่อันโหวเก้ียวพาชาวบ้าน 

กลางตลาดตอนกลางวันแสกๆ คงปลุกปั่นให้จักรพรรดิเรียกคืนบรรดาศักด์ิ 

ได้เลยด้วยซ�้า ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงบุรุษหนุ่มเมื่อครู่ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนชาวบ้าน

ทั่วไป

แน่ล่ะ ชาวบ้านทั่วไปมีหรือที่รู้ว่าเป็นบุตรชายคนโตของอู่อันโหวแล้ว 

ยังกล้าพูดจาด้วยท่าทีเช่นนั้นอีก

"เจ้าอยากตายรึ เมื่อครู่ถึงได้กล้าขวางข้า!" เจิ้งเฉิงถูกขัดใจให้เสียเรื่อง 

โพล่งออกมาอย่างมีโทสะ

นายน้อย! ข้าช่วยท่านต่างหากเล่าขอรบั! เดก็รบัใช้ย้อนในใจพลางย้ิมสู้ 

"โธ่นายน้อย ไม่แน่ตอนนีน้ายท่านอาจรออยู่ท่ีจวนก็ได้ ถ้ากลบัไปช้าท่านก็จะ 

โดนไม้พลองอกี รอบคอบไว้ก่อนดกีว่าขอรบั!"

ได้ยินนามของบดิาแล้ว ต่อให้คณุชายเจิง้ยังไม่สร่างเมาก็อดหนาวสะท้าน

ไม่ได้ ปิดปากเงยีบเสยีงลงทันตา

เด็กรับใช้ตามเจิ้งเฉิงกลับจวนไป ลอบหันมองกลับไปที่ด้านหลังอีกครั้ง

อีกฝ่ายเดินท้ิงห่างไปไกลแล้ว ไหนเลยจะยังเห็นเงา ทว่าเด็กรับใช้ก็ยัง

อดขบคิดไม่ได้ว่าคนผู้นั้นแท้แล้วเป็นใครกันแน่

กลางดึก ถังฟั่นถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับใหล

ผู้ท่ีมาหาเขาคือเจ้าหน้าท่ีแซ่หวังของศาลซุ่นเทียน เคาะประตูเสียงดัง 

สน่ันหว่ันไหวท�าลายความสงบเงยีบของราตร ีดทีีเ่รอืนนีม้ถัีงฟ่ันอาศยัตามล�าพงั 

มฉิะน้ันคนอืน่คงได้เข้าใจว่ามโีจรบกุปล้นไปแล้ว

ทันทีทีป่ระตเูปิดออก เหล่าหวังก็มสีหีน้าร้อนรน "ใต้เท้าถัง เกิดเรือ่งใหญ่

แล้ว รบีไปกับข้าเรว็!"

ถังฟั่นกะพริบตา เขาคลุมเสื้อตัวนอกเพียงตัวเดียว ใบหน้ายังมีแวว

ง่วงงุน "เรื่องใหญ่อะไร"
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เหล่าหวังกดเสียงต�่า "เกิดคดีคนตายแล้ว!"

หากท�าให้อีกฝ่ายร้อนรนบุกมาหากลางดึกสงัดเช่นนี้ได้ต้องไม่ใช่คดี 

คนตายทั่วไปแน่

ถังฟั่นถาม "ใครตาย"

เหล่าหวังตอบ "บุตรชายคนโตของอู่อันโหว เจิ้งเฉิง!"

ถังฟั่นนิ่งอึ้ง ตาสว่างไปกว่าครึ่งทันที

เมือ่ครัง้ท่ีจหูยวนจาง* ครองแผ่นดนิต้าหมงิ เหล่าขนุนางทีร่่วมฝ่าฟันกับ

พระองค์ล้วนได้รับการแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ขนานใหญ่ ไม่นานหลังผลัดเปล่ียน

บัลลังก์ ขุนนางท่ีแปรพักตร์ผิดฝ่ายในสงครามจิ้งหนานครั้งน้ัน ภายหลังก็ถูก 

หย่งเล่อจกัรพรรดอิงค์ใหม่สงัหารจนสิน้

เชือ้พระวงศ์ชนชัน้สงูทีเ่หลอือยูใ่นเวลานี ้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นทายาทของ

เหล่าขุนนางท่ีมีคุณงามความดีความชอบในสงครามจิ้งหนานซึ่งจักรพรรดิ 

หย่งเล่อเป็นผู้แต่งตั้งและสืบทอดต�าแหน่งจากรุ่นสู่รุ่น ยังมีอีกส่วนท่ีได้รับ 

การแต่งตั้งหลังศึกกบฏป้อมถู่มู่ ที่โชคดีหน่อยก็พอมีหนทางได้สร้างความดี

ความชอบ สัง่สมบารมเีพ่ิมเตมิ นับว่ายังมอี�านาจจรงิๆ อยู่บ้าง สามารถกรธีาทพั

น�าก�าลงัรกัษาความสงบของพ้ืนทีไ่ด้ ส่วนทีโ่ชคร้ายหน่อยก็คงเหมอืนจวนอูอ่นัโหว 

ที่เกิดคดีคนตายในเวลาน้ี ได้แต่เกษียณตนพักผ่อนยามชราอยู่ในเมืองหลวง  

ซ�้าร้ายหากเผลอไปมีส่วนพัวพันกับเรื่องบางอย่าง พริบตาเดียวบรรดาศักด์ิ 

ก็อาจอนัตรธานหายสญูได้เลย ภายนอกแม้ดูมเีกียรติ ความจรงิแล้วก็เสมอืน 

คนดื่มน�้า ร้อนเย็นย่อมประสบเอง**

สกุลเหล่านี้แม้แตซ่ื่อจื่อที่เป็นทายาทผู้สืบทอดกย็งัต้องผ่านการแต่งตัง้

จากจักรพรรดิจึงจะมีผล ไม่ใช่ว่ามีบุตรชายคนโตจากภรรยาเอกแล้วก็จะเป็น 

ซื่อจื่อได้อย่างถูกต้องตามครรลอง หากจักรพรรดิไม่ต้องตาผู้น้ัน ถ่วงเวลา 

ไว้สกัสบิย่ีสบิปีก็เป็นไปได้ ไม่แน่ยังอาจหาข้ออ้างปลดจากบรรดาศักด์ิ ดังน้ัน

คณุชายในสกุลชัน้สงูเหล่านี ้ ยามเดนิอยู่ในเมอืงหลวงก็ใช่ว่าจะมเีกียรตบิารมี

* จูหยวนจาง คือพระนามเดิมของจักรพรรดิหงอู่ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง
** 'เสมอืนคนดืม่น�า้ ร้อนเยน็ย่อมประสบเอง' เป็นส�านวน หมายถึงเรือ่งทุกอย่างมแีต่ผูผ่้านประสบการณ์ด้วย
ตนเองเท่านัน้จงึจะรูถ้งึรสชาตขิองความสขุทกุข์อย่างแท้จรงิ
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เทยีมขนุนางเมอืงหลวงข้ันเจ็ดคนหน่ึงได้

อู่อันโหวรุ่นแรกเป็นขุนนางท่ีมีผลงาน สร้างความชอบไว้ในสงคราม 

จิ้งหนาน ปัจจุบันสืบทอดมาถึงรุ่นที่สี่ เจิ้งอิงเพ่ิงได้รับการแต่งต้ังเมื่อปีท่ีแล้ว 

อุปนิสัยรอบคอบจริงจัง ไม่เคยอาศัยยศถาบรรดาศักดิ์เที่ยวก่อเรื่อง แต ่

จนปัญญาด้วยมบีตุรชายทีป่ระพฤตตินแย่ อูอ่นัโหวกลุม้ใจเหลอืแสน การดดุ่า

ท�าโทษนั้นล้วนเป็นเรื่องปกติในจวนไปแล้ว

ทว่าดุด่าท�าโทษก็ส่วนดุด่าท�าโทษ แม้โกรธท่ีบุตรชายไม่เอาไหน แต่ 

เจิ้งอิงก็ไม่เคยคิดอยากให้เขาตาย

อู่อันโหวในเวลาน้ีดวงตาแดงก�่า ใบหน้าซีดเซียว ยืนเอามือไพล่หลัง 

อยู่นอกห้องของเจิ้งเฉิงโดยไม่พูดไม่จา

ลานสวนทีส่ว่างไสวด้วยแสงจากโคมไฟ ล้อมแน่นไว้ด้วยผู้คน บรุษุสตรี

ในสกุลถูกสงสยัอย่างเลีย่งไม่ได้ มทีัง้ผูท่ี้หวาดหว่ันพรัน่พรงึและผู้ท่ีร�า่ไห้สะอืน้ 

เสยีงเอะอะดงัอกึทกึ วุ่นวายโกลาหล

เมือ่ถังฟ่ันเร่งเดนิทางไปถึงจวนโหว พันปินแห่งศาลซุน่เทียนก็มาถึงแล้ว

และก�าลงัพูดคยุกับเจิง้องิ

เจ้าหน้าที่ทางการกลุ่มหนึ่งล้อมจวนของเจิ้งเฉิงไว้ ก้ันบรรดาคนรับใช ้

ที่เข้าๆ ออกๆ ให้อยู่ด้านนอกทั้งหมด

เพราะถูกเหล่าหวังเร่งรดั ถังฟ่ันจงึไม่ทนัได้สวมชดุขุนนาง เขาสวมเพียง

ชดุยามปกต ิเมือ่พันปินเหน็เขาก็กวักมอืเรยีกทนัที "รุน่ชงิ รบีมาเรว็!"

"ท่านโหว ใต้เท้า" บรรยากาศตงึเครยีดถึงเพียงน้ี แต่ถังฟ่ันไม่ได้ดูอกสัน่

ขวัญผวาและยังคงมีท่าทีไม่รีบร้อนเช่นเดิม เมื่อเทียบกับคนรอบข้าง จึงดู 

มีความพิเศษสะดุดตา

เด็กรบัใช้นามว่าเจิง้ฝซูึง่ยืนอยู่กลางกลุม่คนร้องอทุานออกมาเสยีงหนึง่ 

ก่อนชี้ถังฟั่น "ท่านคือคนเมื่อกลางวันไม่ใช่หรือ!"

ทันทีที่ประโยคนั้นดังขึ้น ทุกคนก็หันมองถังฟั่นเป็นตาเดียว

พันปินกลัวว่าจะเกิดเหตุเข้าใจผิด จึงรีบละล�่าละลักเอ่ยว่า "ยังไม่ได้

แนะน�า นี่คือผู้พิพากษาศาลซุ่นเทียน แซ่ถัง ชื่อฟั่น ชื่อรองรุ่นชิง หลักแหลม
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มากปัญญา เชี่ยวชาญการไขคดี ที่ข้าให้เขามาก็ด้วยเรื่องนี้"

ประกายแสงวบูผ่านนยัน์ตาของเจิง้องิ ต่อให้เป็นผูท่ี้แทบไม่ได้ยุ่งเก่ียวกับ

ราชส�านักแล้วเช่นเขา ก็ยังเคยได้ยินนามของถังฟ่ัน

เพียงแต่สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็น น่าเสียดายยามนี้บุตรชายเสียชีวิต 

อย่างไม่คาดฝัน เจิง้องิเองก็ไม่มอีารมณ์ทักทายพิธีรตีอง ได้แต่เอ่ยถามโดยตรง

ว่า "ท่ีแท้แล้วเรือ่งเป็นมาอย่างไรกันแน่"

เจิ้งฝูหลังได้รับการตวัดสายตาเย็นชาจากอู่อันโหว ก็รีบเล่าต้นสาย 

ปลายเหตุ

ถังฟั่นประสานมือคารวะ "เมื่อเช้ากระทบกระท่ังทางวาจากับคุณชาย 

ขอท่านโหวโปรดอภัย"

เจิ้งอิงถอนใจ "ลูกข้าไร้มารยาท ไม่เก่ียวกับใต้เท้า หากไม่ใช่ว่าเขา... 

เฮ้อ ข้าต้องสั่งสอนเขาให้หนักเชียว!"

พอจบประโยคก็แสดงสีหน้าทั้งฉุนเฉียว ทั้งโกรธแค้นและเจ็บปวด

แม้ถังฟั่นจะเป็นเพียงขุนนางข้ันหกเล็กๆ ทว่าชื่อเสียงเรียงนามของเขา

กลบัไม่เลก็ตาม เจิง้องิจงึต้องรกัษามารยาท

"ท่านโหวโปรดตัดใจ ต้องขอให้เล่ารายละเอียดเรื่องของคุณชายด้วย" 

ถังฟั่นกล่าว

เจิง้เฉงิเจ้าส�าราญไม่เอาไหน เรือ่งน้ีปราศจากข้อกังขา ความเหลวไหล

ของเขาโดยหลักอยู่ที่ความมักมากบ้าตัณหา ขอเพียงรูปโฉมงดงามก็ไม่เก่ียง 

ทั้งชายหญิง มีภรรยาและอนุโฉมสะคราญอยู่แล้วยังไม่พอ ยังชุบเลี้ยงอนุ 

นอกสกุล เตร็ดเตร่เข้าออกตามหอนางโลมโคมเขียวเป็นว่าเล่น และเพราะ 

ชอบเสพสุขหาความส�าราญ ชื่อเสียงไม่ดี ดังนั้นราชส�านักจึงไม่มีราชโองการ

แต่งตัง้ให้เขาเป็นซือ่จือ่เสยีท ีอูอ่นัโหวเจิง้องิทัง้โกรธเกรีย้วท้ังจนปัญญา

วันน้ีเจิ้งเฉิงท่ีเพ่ิงกลับจากหอฮวนอี้ถูกบิดาท่ีอยู่จวนพอดีจับได้คาหนัง

คาเขา คุณชายเจิ้งถูกด่าทอเสียไม่มีชิ้นดี ทั้งยังถูกสั่งกักบริเวณให้อยู่ในเรือน

ห้ามไปท่ีใด เดิมทีเจ้ิงอิงคิดว่าอีกฝ่ายจะสงบเสง่ียมได้สักสองสามวัน ใครจะ 

รู้ว่าพริบตาเดียวบุตรชายของตนก็ดอดไปหยอกเย้ากับสาวใช้คนหนึ่งอีกแล้ว
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จนกระทั่งเมื่อสองชั่วยาม* ก่อน เจิ้งอิงได้รับรายงานจึงรีบไป ทันทีท่ี 

ไปถึงก็พบเจิ้งเฉิงนอนเปลือยสิ้นใจอยู่บนเตียงแล้ว ส่วนสาวใช้ที่เสื้อผ้าอยู่ใน

สภาพไม่เรียบร้อยก็ก�าลังคุกเข่าร�่าไห้สะอื้นอยู่อีกทาง

ตามทีเ่ดก็รบัใช้ทีช่ือ่เจิง้ฝบูอกเล่า เหตเุกิดช่วงประมาณยามไฮ่** เจิง้เฉงิ

เจออาหลินซึ่งเป็นสาวใช้เดินผ่านด้านนอกพอดี เขาเห็นอาหลินมีหน้าตา

หมดจดจงึเกิดตณัหา หมายลากเข้าเรอืน อาหลนิท�าทีขดัขนือยู่พองาม ทัง้สอง

ย้ือยุดอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็เข้าไปด้วยกัน เจิ้งฝูตามมาถึงหน้าประตูแต่ไม่ได้

เข้าไป

เวลาผ่านไปราวหน่ึงก้านธูปก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของอาหลินดังมาจาก

ด้านใน

เจิ้งฝูรีบผลักประตูเข้าไป ก็เห็นภาพที่เจิ้งเฉิงนอนหมดสติอยู่บนเตียง

เขารบีว่ิงพรวดออกไปตะโกนเรยีกคน เหตกุารณ์หลงัจากน้ันก็ไม่ต้องเล่า

แล้ว

ตามหลักแล้วผู้ที่ไร้การยับย้ังชั่งใจอย่างเจิ้งเฉิง สุขภาพจะทรุดโทรม 

ก็เป็นเรื่องท่ีต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว แต่บุตรชายตายแล้ว เจิ้งอิงก็ไร้หนทาง 

ตามสัง่สอนได้อกี สาวใช้ผูน้ัน้จงึกลายเป็นถูกโยนเผือกร้อนใส่มอื เจิง้องิเจบ็ปวด

เศร้าโศกจากการเสียบุตร โทสะที่จวนอู่อันโหวต้องเสียเกียรติด้วยเรื่องฉาวโฉ ่

ถูกระบายไปที่สาวใช้

ทว่าเร่ืองน้ียังมีปัญหาอยู่ประการหน่ึง หากสาวใช้คนน้ันขายตนเอง 

มาเป็นบ่าวก็แล้วไป เจิ้งอิงอยากลงโทษอย่างไรก็ได้ ทุบตีให้ตายแล้วโยนลง

บ่อน�้าเงียบๆ จากน้ันก็หาเหตุผลบ่ายเบี่ยงเฉไฉกับผู้คนภายนอก อ้างไฟใน 

อย่าน�าออก ย่ิงไม่ต้องรบกวนให้ศาลซุ่นเทียนออกโรง ติดตรงที่สาวใช้คนนั้น

เป็นบุตรหลานชาวบ้านทั่วไป ไม่ได้ลงนามขายตนเองกับสกุลอู่อันโหว

ในเมื่อเป็นอิสรชนคนหน่ึง ก็ไม่สามารถทุบตีสังหารได้ตามใจ มิฉะน้ัน 

ภายภาคหน้าจะทิง้จดุอ่อนให้ผูอ้ืน่ประณามได้ ผูท่ี้ระวงัรอบคอบอย่างเจิง้องิน้ัน

* การนับเวลาของจีนโบราณ 1 ชั่วยาม เท่ากับ 2 ชั่วโมง
** ยามไฮ่ คือช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 23.00 น.
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ไม่กล้าท�าเช่นน้ันแน่

ฉะนั้นเขาจึงเลือกที่จะร้องเรียนทางการเป็นอันดับแรก

สาวใช้คนนั้นถูกเชือกมัดตัวเข้ามา บนตัวมีบาดแผลหลายแห่ง แก้ม 

ท้ังสองข้างมีรอยฝ่ามือ คาดว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วคงถูกเอาตัวไปสั่งสอน 

ไม่เบา อาภรณ์ผมเผ้าล้วนยุ่งเหยิงกระเซอะกระเซิง นางถูกผลักให้คุกเข่าลง 

เพียงเห็นรางๆ ก็ดูออกว่าหน้าตาหมดจด

"เจ้าชื่อแซ่อะไร" ถังฟั่นถาม

"บ่าวมีชื่อว่าอาหลินเจ้าค่ะ"

"เจ้าจงเล่าเหตุการณ์ในคืนนี้มาให้ละเอียด"

สาวใช้สะอึกสะอื้นพลางบอกเล่าต้นสายปลายเหตุ

อันที่จริงเหตุการณ์ที่นางเล่าแทบไม่ต่างจากที่เจิ้งฝูเล่า ต่างกันเพียง 

อาหลินยืนกรานว่าตนไม่ได้ท�าอะไรกับเจิ้งเฉิงในเรือนทั้งสิ้น

เจิ้งอิงแค่นเสียงหัวเราะเย็นชา "เพ่ือให้ตนเองพ้นผิด เจ้าจะพูดอะไร 

ก็ย่อมได้ ข้าถามเจ้าหน่อย เจ้าเป็นบ่าวรับใช้อยู่เรือนส่วนหน้า ไฉนจึงไปอยู่

เรือนส่วนหลังได้ ซ�้ายังเดินผ่านสวนฝั่งเรือนของคุณชายใหญ่ น่ันชัดเจนว่า 

เจ้าคดิใฝ่สงูอยากเป็นหงส์เหนิฟ้า ยามนีค้นตายไปแล้ว เจ้ากลบัจะปัดสมัพันธ์

ให้พ้นตัวอย่างแทบอดรนทนไม่ไหว! ตอนท่ีข้าบุกเข้าไป พวกเจ้าสองคน 

ยังผ้าผ่อนไม่เรียบร้อย แม้แต่เจิ้งฝูก็บอกว่าเขายืนอยู่ด้านนอกอย่างน้อย 

หนึ่งก้านธูป เจ้ายังมีหน้าบอกว่าไม่มีอะไรอีกรึ! หรือจะให้ข้าหาคนมาตรวจ

ร่างกายเจ้าจึงจะยอมพูดความจริง!"

อาหลนิสะอืน้ "ท่านโหวโปรดพิจารณา บ่าวกับนายน้อยต่างเป็นผูบ้รสิทุธ์ิ

จรงิๆ หลงัจากเข้าไปในเรอืนแล้วนายน้อยก็บอกว่าร้อนมากจงึเริม่ถอดเสือ้ออก 

จากนัน้ก็บอกอีกว่าเวียนศรีษะ บ่าวจึงพยงุนายน้อยให้น่ังลง พูดคยุกันอยู่ครูห่นึง่ 

จู่ๆ  นายน้อยกล้็มลงบนตวับ่าว หลงัจากนัน้...จากน้ัน...เจิง้ฝก็ูพังประตเูข้ามา!"

เจิง้องิคร้านจะโต้เถียงกับสาวใช้ จึงหนัไปมองพันปิน "ใต้เท้าพัน ท่านดสูิ 

สาวใช้ต�า่ช้ายังดือ้ด้านไม่รบัผดิ เห็นทีคงต้องรบกวนให้ใต้เท้าออกหน้าแล้ว!"
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พันปินรบีละล�า่ละลกั "ท่านโหววางใจ หากการตายของคณุชายเก่ียวข้อง

กับนางจรงิ ข้าย่อมตดัสนิอย่างเป็นธรรมแน่นอน"

เจิ้งอิงไม่ใคร่จะพอใจกับค�าตอบผิวเผินนี้อย่างเห็นได้ชัด

พันปินส่งสายตาให้ถังฟั่น

ถังฟ่ันจงึเอ่ยถามเจิง้ฝวู่า "เมือ่ครูท่ี่อาหลนิเล่ามา มข้ีอแตกต่างอนัใดกับ 

ทีเ่จ้าพบเห็นหรอืไม่"

"เหตุการณ์หลังจากที่นายน้อยกับอาหลินเข้าไปในเรือนแล้วข้าน้อย 

มิทราบ ทว่าเรื่องอื่นล้วนตรงกันขอรับ"

ถังฟั่นถามต่อว่า "ตั้งแต่เจ้าไปเรียกคนจนย้อนกลับมาอีกครั้ง ใช้เวลา

นานเท่าไร"

"ประมาณหนึ่งเค่อ* ได้ขอรับ"

จากนั้นถังฟั่นก็ถามอาหลินอีกครั้ง "ระหว่างนี้มีคนมาหรือไม่"

"ไม่มีเจ้าค่ะ"

ถังฟ่ันหนัไปถามเจิง้องิว่า "ท่านโหว มทิราบว่าศพของคุณชายเจิง้อยู่ท่ีใด"

"อยู่ในห้อง" เจิ้งอิงกล่าว

"ข้าอยากเข้าไปดูเสียหน่อย"

"ใต้เท้าถังเชิญตามสะดวก"

เวลานี้ผู้พลิกศพเองก็มาถึงแล้ว ถังฟั่นจึงเข้าไปพร้อมกับเขา

ทั้งสองเปิดประตู สภาพข้าวของด้านในยังคงกระจัดกระจาย

เจิ้งเฉิงนอนอยู่บนเตียง อาภรณ์ยับยู่ย่ี ร่างกายยังมีความอุ่นเหลืออยู่

น้อยนิด ทว่าใบหน้าขาวซีด หมดลมไปนานแล้ว

ผู้พลิกศพน่ังยองลงข้างศพ เปิดเปลือกตาและปากของเจิ้งเฉิง ก่อนจะ

ยื่นมือไปตรวจจับบริเวณแขนขาพักหนึ่ง

ถังฟั่นตรวจดูรอบห้องครู่หน่ึง เห็นผู้พลิกศพยังอยู่ตรงน้ันจึงเอ่ยถาม  

"เจออะไรหรือไม่"

ผู้พลิกศพลังเลครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่า "ไม่พบร่องรอยบาดแผลภายนอกท่ี

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ชัดเจน แต่ก็ดูไม่เหมือนสิ้นใจด้วยพลังหยางพร่องเฉียบพลัน..."

ถังฟั่นพยักหน้า ขมวดคิ้วเล็กน้อย และตามไปตรวจดูศพด้วย

ผู้พลิกศพเอ่ยถาม "ใต้เท้าพบอะไรหรือไม่"

ถังฟั่นบอก "ออกไปก่อนค่อยว่ากัน"

ทั้งสองลุกเดินออกไป เจิ้งอิงและเว่ยอว้ีรองผู้พิพากษารออยู่ข้างนอก

พอดี เห็นพวกเขาออกมาจึงเอ่ยถามว่า "มีอะไรหรือ"

ผู้พลิกศพวาจาไร้น�้าหนัก มีหรือจะกล้าปริปากก่อน จึงมองไปยังถังฟั่น

ถังฟ่ันเก็บขวดเครือ่งเคลอืบสขีาวขวดหนึง่ได้จากข้างเตยีง เวลานีย่ื้นมนั

ไปตรงหน้าอาหลนิ "นีเ่ป็นของเจ้าหรอืไม่"

สาวใช้ส่ายหน้าระรัว ยืนกรานปฏิเสธ

เขาถามเจิง้ฝ ูอกีฝ่ายอ�า้อึง้อยู่พักใหญ่ก่อนจะยอมรบัว่า "ลูกกลอนในขวด

ชือ่ว่า 'ฟู่หยางชนุ' มสีรรพคณุเพ่ิมพลงัหยางและบ�ารงุไต ต�ารบัยาน้ีนายน้อย 

หามาเอง ส่วนยาน้ันให้ร้านขายยาปรงุให้"

เจิง้องิฟังแล้วท้ังโกรธทัง้อับอาย ส�าราญไปวันๆ ไม่พอ ยังหนุ่มยังแน่นแท้ๆ 

ก็ใช้ยาต�ารบัพรรค์นีเ้ข้าช่วย หากไม่ใช่ว่าคนตายไปแล้ว เขาอยากจบับตุรชาย

จอมอกตญัญูแขวนแล้วเฆีย่นตใีห้หนักด้วยซ�า้

เวลานี้เขาย่ิงมั่นใจว่าบุตรชายเสียชีวิตด้วยอาการพลังหยางพร่อง

เฉียบพลันขณะก�าลังจะมีสัมพันธ์ทางกายกับสาวใช้คนน้ัน จึงเดือดดาล 

จนอยากตวัดกระบี่บั่นคอหญิงแพศยาใฝ่สูงให้รู้แล้วรู้รอด

ถังฟั่นเทยาลูกกลอนในขวดเครื่องเคลือบออกมาดม ครุ่นคิดครู่หนึ่ง 

แล้วถามว่า "ท่านโหว เหล่าฮหูยินของคณุชายอยู่ท่ีใด ก่อนและหลงัคนืน้ีได้พบ

ใครบ้าง ช่วยเชญิคนเหล่านัน้มาด้วย ส่วนคนอืน่ๆ นัน้ให้ไปได้แล้ว"

เจิ้งอิงไม่รู้ว่าเขาจะท�าอะไร แต่ก็ให้ความร่วมมือ ไม่นานก็เรียกคนมา

รวมตัว

เจิ้งเฉิงมีภรรยาเอกหนึ่งคนกับอนุอีกสาม ดูแล้วไม่มาก ทว่านั่นเป็น

เพราะเขาชอบสรรหาดอกไม้ริมทางข้างนอก สตรีที่เลอโฉมเพียงใดเมื่อถูก 

แต่งเข้าสกุลไม่เกินสามวันเขาก็จะเบือ่หน่ายแล้ว ด้วยเหตุน้ีนับตัง้แต่อายุสบิห้า
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เป็นต้นมา สตรีที่อยู่ข้างกายเขาได้นานก็มีเพียงสี่คนนี้เท่านั้น

ภรรยาเอกของเขาคือเจิ้งซุนซื่อ* เป็นหลานของอิงเฉิงป๋อ ถือก�าเนิดใน

สกุลชนชั้นสูงเช่นเดียวกัน ฐานะคู่ควรกับสกุลของอู่อันโหว ในตอนน้ันก็เป็น 

คู ่ ท่ีสมกันราวกับก่ิงทองใบหยก บัดนี้เจิ้งซุนซื่อในวัยสะพรั่งเพียงย่ีสิบสี ่

กลับกลายเป็นม่ายด้วยความเจ้าชู้หลายใจของเจิ้งเฉิง ต่อให้เป็นยามท่ีเขา 

ยังมชีวิีตอยู่ ความสมัพันธ์ของสองสามภีรรยาก็คงดไีปไม่ถึงไหน ทว่าเจิง้ซนุซือ่

ผูน้ีก้ลบัเลือ่งชือ่ว่าเป็นกุลสตรเีป่ียมคณุธรรม แม้กระท่ังถังฟ่ันก็เคยได้ยินชือ่เสยีง

เรียงนามของนาง

เวลาน้ีภรรยาและอนุรวมสี่คนยืนอยู่ตรงน้ัน สามคนล้วนก้มหน้า 

ซบัน�า้ตา มเีพียงเจ้ิงซนุซือ่ทีม่สีหีน้าขาวซดี ไม่ปรปิากพูดจา คาดว่าคงเศร้าโศก

เสียใจมากจนร�่าไห้ไม่ออก กระทั่งเจิ้งอิงเองก็เอ่ยปลอบเสียงนุ่มว่า "สะใภ้เอ๋ย 

เจ้าแต่งเข้าสกุลมาห้าปี ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่สามีราวกับบิดามารดาแท้ๆ 

กตัญญูรู้คุณ กลับเป็นสกุลเจิ้งของเราท่ีบกพร่องต่อเจ้า วันน้ีเจ้าลูกอกตัญญู

ของข้าคนนัน้จากไปแล้ว กลบัมไิด้ท้ิงทายาทสบืสายโลหิตไว้ ข้าจะหาวนัหารอื

กับสกุลของเจ้า ให้รับเจ้ากลับบ้านเดิม จะได้ไม่ถ่วงอนาคตเจ้า!"

นางกล่าวด้วยเสยีงแหบแห้ง "ท่านพ่ออย่าได้พูดอกีเลย ในฐานะภรรยา 

ก็ควรเคร่งครดัในหน้าท่ี วันน้ีข้าหวงัเพียงท่านพ่ีจะได้สูส่คุตโิดยเรว็"

เจิ้งอิงทอดถอนใจเฮือกหนึ่งและไม่เอ่ยค�าอีก

นอกจากเจิง้ซนุซือ่แล้ว ยังมอีนอุกีสามคน ได้แก่ หวัน่เหนยีง ฮุย่เหนยีง 

และอว้ีเหนยีง

หวัน่เหนียงอายุมากทีส่ดุ เป็นหญิงทีม่คีวามสง่า เป็นผูที้ต่ดิตามเจิง้เฉงิ 

มานานทีส่ดุ เข้าสกุลก่อนเจิง้ซนุซือ่เสยีด้วยซ�า้ นสิยัใจคอซือ่ตรงเรยีบง่าย ปกติ

จงึค่อนข้างไร้ตวัตนยามอยู่ในจวนโหว

ฮุ่ยเหนียงรูปโฉมงดงามท่ีสุด ในอดีตเคยได้รับความโปรดปรานอยู ่

ระยะหนึ่ง

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี

Page ������������������������ 1.indd   18 5/3/2561 BE   09:54



19เมิ่งซีสือ

อว้ีเหนียงอายุน้อยช่างเอาใจ ตอนท่ีเจิ้งเฉิงยังมีชีวิตอยู่ นางเป็นอนุท่ี 

ได้รับความโปรดปรานที่สุด

ยามนี้ทั้งสามมีท่าทีแตกต่างกันไป

หว่ันเหนียงร�่าไห้เงียบๆ อยู่หลังเจิ้งซุนซื่อ ฮุ่ยเหนียงฟูมฟายเสียงดัง  

ส่วนอว้ีเหนียงไม่ได้ส่งเสยีงดงัเช่นฮุย่เหนยีง แต่การร้องไห้ของนางกลบัมเีสน่ห์

นุ่มนวลสะกดใจ เห็นได้ว่าการที่นางได้เป็นอนุคนโปรดใช่ว่าจะไร้เหตุผลเสีย 

ทีเดียว

ผู ้ที่เชี่ยวชาญการสังเกตคนอย่างถังฟั ่น ต่อให้ไม่มีใครบอก เขาก็ 

มองออกว่าความสมัพันธ์ระหว่างฮุ่ยเหนยีงและอวีเ้หนยีงไม่น่าจะปรองดองนัก 

การหึงหวงริษยากันน่าจะเป็นเรื่องปกติ

ถังฟั่นหยิบขวดเครื่องเคลือบสีขาวขวดนั้นออกมา เอ่ยถามพวกนางว่า

เคยเห็นหรือไม่ เหล่าภรรยาล้วนปฏิเสธ

ถามพวกนางอีกว่าตอนที่เหตุเกิดอยู่ที่ใดกัน หญิงทั้งสี่ก็เล่าได้อย่าง

ชัดเจน ทั้งยังมีบ่าวรับใช้ประจ�าตัวเป็นพยาน ดูแล้วไม่เหมือนโป้ปดตบตา

เจิง้องิมองดถัูงฟ่ันวุ่นวายอยู่พักใหญ่ ก็อดถามไม่ได้ "ใต้เท้าถังยังมอีะไร

จะสอบปากค�าอกีหรอืไม่"

เขาคดิว่าเรือ่งนีม้หีลกัฐานชดัเจน ไม่จ�าเป็นต้องซกัไซ้สอบถามเสยีด้วยซ�า้ 

ลากตัวสาวใช้ปากแข็งคนนั้นกลับไปทรมานเสียก็สิ้นเรื่อง มิพักก็สารภาพ 

หมดเปลอืกแล้ว เหตใุดจงึต้องเรยีกผูท้ีไ่ม่เก่ียวข้องมาอกี หรอืคิดจะท�าให้สาวใช้

นัน่ไร้ความผดิ?

ถังฟั่นกล่าว "เรื่องที่ต้องถามก็ถามไปแล้ว ข้าจะขอคุยกับท่านโหวและ

ท่านผู้ว่าการศาลเป็นการส่วนตัว"

เจิง้องิจงึให้คนอืน่ๆ แยกย้ายกลบัห้อง และเชญิทัง้สองไปท่ีห้องหนงัสอื

ของตนเอง

เมื่อเข้ามาในห้องหับมิดชิดแล้ว เจิ้งอิงก็เอ่ยขึ้นมาว่า "มีเรื่องอันใด  

เชิญใต้เท้าถังพูดมาได้เลย"

"ขอถามท่านโหว คุณชายสุขภาพไม่สู้ดีมาต้ังแต่เล็กใช่หรือไม่" ถังฟั่น
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ถาม

เหตุใดจึงถามค�าถามท่ีไม่เกี่ยวข้องขึ้นมากัน เจิ้งอิงตอบโดยข่มความ 

ไม่สบอารมณ์ไว้ "ถูกต้อง"

ถังฟั่นถามต่อ "เคยหาหมอหรือไม่ แล้วหมอว่าอย่างไร"

"หมอบอกว่าเป็นโรคโดยก�าเนิดจากครรภ์มารดา พ้ืนร่างกายไม่สู้ดี 

แต่แรกคลอด ทว่าไม่มีผลร้ายอะไร"

"คุณชายผอมแห้งแรงน้อย มีบุตรได้ยาก คาดว่าคงเป็นเพราะเหตุนี้"

"ถูกต้อง ใต้เท้าถังอยากพูดอะไรกันแน่"

"หากข้าเดาไม่ผิด การตายของคุณชายอาจมีข้อน่าสงสัย"

เจิ้งอิงชะงักงัน "ไยจึงพูดเช่นนั้น"

"พลงัหยางพร่องเฉยีบพลนัเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่าสิน้คาอก หากสลบไปแล้ว

ช่วยให้ฟื ้นคืนสติไม่ทันเวลาก็จะเสียชีวิตได้ ผู้เป็นหมอคิดว่าน่ันเกิดจาก 

ปราณหยางขาดพร่อง ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยย่อมมีวงสีแดงบนฝ่ามือ ในวงน้ันจะมี

เส้นเอ็นแดง สั่งสมนานวันเข้า ใช่ว่าจะไร้เค้าลาง ทว่าเมื่อครู่ข้าตรวจดูฝ่ามือ 

ของคณุชายกลบัไม่มอีาการลกัษณะนีป้รากฏ"

เจิ้งอิงไหวพริบฉับไว "ความหมายของท่านคือการตายของลูกชายข้า 

มาจากสาเหตุอื่นรึ"

ถังฟั่นไม่ได้ตอบค�าถามนั้น กล่าวต่อไปว่า "หากตายเพราะพลังหยาง

พร่องเฉียบพลัน เมื่อเปิดเปลือกตาจะเห็นว่าดวงตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอย 

ภาวะนี้ก็ไม่พบบนร่างคุณชายเช่นเดียวกัน ฉะนั้นเมื่อครู่ข้าจึงได้ถามท่านโหว

เรื่องท่ีคุณชายซูบผอมโดยก�าเนิดใช่หรือไม่ คิดว่าแม้คุณชายจะมีพลังหยาง

ขาดพร่องไปบ้าง ก็ไม่ถึงกับท�าให้เสยีชวิีตได้ เพียงแต่เพราะยามปกติหมกมุน่

ในกาม จึงท�าให้คนเข้าใจผิด"

ผูท้ีเ่ข้าใจผดิไม่ได้มเีพียงคนสองคน แม้กระท่ังเจิง้องิบดิาแท้ๆ เองก็คดิ

เหมือนกันไม่ใช่หรือว่าบุตรชายเสียชีวิตเพราะตัณหาจัดเกินไป

เจิง้องิตืน่ตะลงึ สหีน้าเดอืดดาล "ใครช่างบงัอาจ ถึงได้คิดร้ายกับบตุรชาย

คนโตของอูอ่นัโหวเช่นข้า!"

Page ������������������������ 1.indd   20 5/3/2561 BE   09:54



21เมิ่งซีสือ

"เม่ือครู่ตอนที่ข้ากับผู้พลิกศพเข้าไปตรวจดู พบว่าร่างกายของคุณชาย

สะอาดสะอ้าน ปราศจากคราบไคล นัน่บ่งบอกว่าสาวใช้อาหลนิไม่ได้กล่าวเทจ็ 

ทัง้สองไม่ได้ร่วมเตยีงกันจรงิ ในเมือ่คุณชายไม่ได้เสียชวิีตเพราะพลังหยางพร่อง 

เช่นนั้นย่อมต้องมีสาเหตุอื่น อีกทั้งอาหลินก็เล่าว่าคุณชายเกิดอาการวิงเวียน

หลังจากกิน 'ฟู่หยางชุน' บางทีปัญหาอาจอยู่ท่ียาในมือข้าขวดน้ี ทว่าเหล่าน้ี 

ล้วนเป็นการคาดเดาด้านเดียวของข้าเท่านั้น เรื่องน้ียังต้องรอพิสูจน์แน่ชัด"  

บรุษุหนุ่มกล่าวจบแล้วก็ถามอกีว่า "ปกตคิณุชายมศีตัรหูรอืไม่"

เจิ้งอิงนิ่งเงียบ โทสะปนความตะลึงค่อยๆ สงบลง 

คณุชายเจ้าส�าราญไม่เอาไหนอย่างเจิง้เฉงิจะมศีตัรทูีต่ามอาฆาตพยาบาท

ได้อย่างไร

แต่จะบอกว่าไม่มีเลย ก็พูดได้ไม่เต็มปาก

ยังไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องอื่น เจิ้งอิงไม่ได้มีทายาทเพียงแค่เจิ้งเฉิงคนเดียว 

ในจวนโหวอันกว้างใหญ่มีสามภรรยาสี่อนุ บุตรหลานมากมาย เรื่องในเรือน 

ไม่เหมาะจะน�าออก กฎหมายแห่งต้าหมิงเองก็มิได้ระบุว่าบุตรชายคนโตจาก

ภรรยาเอกเท่านั้นจึงจะสืบทอดต�าแหน่งโหวได้ หากไม่มีบุตรจากภรรยาเอก 

บตุรชายคนอืน่เมือ่ได้รบัการแต่งตัง้จากราชส�านกัแล้วก็สามารถสบืบรรดาศกัดิ์

ได้เช่นกัน นัน่จงึท�าให้เจิง้เฉงิเป็นเป้าโจมตใีนเรอืน หากเขาปราดเปรือ่งมคีวาม

สามารถก็แล้วไป กลบัเอาแต่ลอยชายอยู่ในหอนางโลมโคมเขยีวทกุเมือ่เชือ่วัน 

แล้วจะให้พี่น้องคนอื่นๆ ยอมรับจากใจได้อย่างไร

ต่อมาคอือปุนิสยัของเจิง้เฉงิ กระท่ังถังฟ่ันเดนิเตร่อยู่บนถนนกยั็งถูกเขา

ตอแยได้ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงผู้คนไร้อ�านาจซึ่งเป็นท่ีถูกตาต้องใจเขา มีบางคน 

คบัแค้นอาฆาตหวังแก้แค้นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้

อีกอย่างในบรรดาคุณชายเจ้าส�าราญท้ังหลายก็ใช่ว่าไร้การชิงดีชิงเด่น 

โทสะพวยพุ่งเข้าประลองด้วยก�าลังแล้วผิดใจกลายเป็นศัตรูกันก็มีให้เห็น 

เป็นปกติ

เมื่อใคร่ครวญแล้ว จึงมีความเป็นไปได้หลายทางเหลือเกิน แทบจะ 

คล�าทิศทางคาดเดาต่อไม่ได้
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พันปินเห็นอู่อันโหวเศร้าหมองเงียบงันจึงเอ่ยกล่าว "ท่านโหว เมื่อ 

เกิดเหตุนี้ย่อมต้องกระเทือนถึงฝ่าบาทแน่ ก่อนท่ีฝ่าบาทจะทรงมีราชโองการ 

ศาลซุ่นเทียนจะตรวจสอบให้ชัดเจนสุดความสามารถ ตามจับตัวฆาตกร  

เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของคุณชายสู่สุคติ"

เจิ้งอิงพยักหน้า "เช่นนั้นก็รบกวนใต้เท้าพันแล้ว"

พันปินเองก็เตบิโตในสกุลชนชัน้สงู รูซ้ึง้ว่าการแก่งแย่งชงิดใีนสกุลเจิง้นัน้

ไม่ได้ปรานีไปกว่าเหล่าใต้เท้าในราชส�านักเลย ย่ิงวิธีการโหดเห้ียมย่ิงเป็นท่ี

สะเทอืนขวัญและเล่าลอื เกิดสบืสวนว่าฆาตกรเป็นคนในสกุลเจิง้จรงิ เช่นน้ัน 

ได้กลายเป็นเรือ่งท่ีน่าขบขนัทีส่ดุแน่

เจิ้งอิงคิดแล้วหัวใจพลันเย็นวาบ ความตะลึงปนโกรธแค้นท่ีได้ยินว่า

ฆาตกรอาจเป็นคนอื่นเมื่อครู่มลายหายวับ

พันปินถามไถ่เอ่ยปลอบไปอีกไม่ก่ีประโยคก็ลุกข้ึนขอลา ก่อนไปถังฟั่น

กล่าวกับเจิง้องิว่า "ท่านโหว เรือ่งนีไ้ม่ใช่คดธีรรมดา เพ่ือเป็นการสะดวกแก่การ

ตรวจสอบ พวกเราหวังว่าจะสามารถน�าร่างของคณุชายกลบัไป"

เจิ้งอิงขมวดคิ้วแน่น เห็นชัดว่าไม่ชอบใจ "ไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือ"

"จะตรวจสอบสาเหตุการตายของคุณชาย ยังต้องเริ่มจากจุดนี้"

"ลูกข้าเป็นบุตรชายคนโตแห่งอู่อันโหว จะท�าอย่างสามัญชนได้อย่างไร 

ร่างของเขา จวนของเราจะเก็บรักษาเอง ครบเจ็ดวันก็จะจัดการฝัง"

นยัทีซ่่อนเร้นนัน้คอืหากเจ้าไม่สามารถสบืหาความจรงิได้ภายในเจด็วัน 

ลูกชายข้าก็รอนานเช่นนั้นไม่ได้แล้ว ย่อมต้องท�าพิธีฝัง

ไม่รอให้ถังฟั่นตอบ พันปินก็ชิงกล่าว "นี่ย่อมแน่นอน การอันใดยังต้อง

ค�านึงถึงผู้วายชนม์เป็นส�าคัญ อย่างไรก็ต้องท�าพิธีกลับคืนสู่ผืนดิน ท่านโหว

โปรดหักห้ามใจ เช่นนั้นพวกเราขอตัวกลับก่อน"

ถังฟั่นกล่าวต่อ "ท่านโหว สาวใช้ท่ีชื่ออาหลินคนน้ัน ตามกฎแล้วศาล 

ซุ่นเทียนก็ต้องน�าตัวไปด้วย"

หนนี้เจ้ิงอิงไม่ได้พูดอะไร ยกมือขึ้นโบกทันที ให้คนพาสาวใช้คนน้ันมา 

แล้วมอบให้เจ้าหน้าที่ของศาลซุ่นเทียน
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พอออกจากจวนอูอั่นโหว พันปินก็ป้ันหน้าเคร่งขรมึต่อว่าถังฟ่ัน "รุน่ชงิเอ๋ย 

เรือ่งวนัน้ีเจ้าบุม่บ่ามเกนิไปจรงิๆ!"

ถังฟั่นท�าหน้าไม่รู้เรื่องพลางเอ่ยถาม "ใต้เท้า เหตุใดจึงพูดเช่นนั้น"

"เมือ่ครูเ่จ้าก็ไม่ควรบอกกล่าวเรือ่งภายหลงัเหล่าน้ันกับท่านโหว การตาย

ของเจิ้งเฉิงมีสาเหตุอ่ืนหรือไม่ อย่างไรก็เป็นเพียงการสันนิษฐานของเจ้า เกิด 

สบืเจออะไรเข้าจะยุง่ยากเอา เจ้ารูห้รอืไม่ว่าเพราะอะไรตอนทีอู่อ่นัโหวออกมา 

ส่งเราแล้วก็เปลี่ยนทีท่า เพราะเขากลัวว่าฆาตกรจะเก่ียวข้องกับคนในสกุล  

ถึงตอนน้ันเสยีบตุรชายไปคนหน่ึงไม่พอ เผลอๆ อาจต้องทดเพ่ิมอกีคน"

ถังฟ่ันถอนใจเฮอืกหนึง่ "ใต้เท้า หากเรานิง่ดดูาย น่ากลวัจะท�าให้คดเีกิด

ความไม่เป็นธรรม"

พันปินหัวเสยีเป็นอย่างมาก คดิในใจว่า ข้าบอกใบ้ถึงเพียงนีแ้ล้ว เหตใุด

เจ้าจงึยังคดิไม่ได้อกี เจิง้องิเสยีบตุรชายไป แม้แต่ผูเ้ป็นบดิาแท้ๆ เองก็ไม่อยาก

ให้เป็นเร่ืองใหญ่ แล้วพวกเราจะยุ่งวุ่นวายให้มากเรื่องไปไย อีกประการ 

จกัรพรรดย่ิอมต้องเห็นแก่ขุนนางผูม้คีณุงามความดต่ีอบ้านเมอืง ห่วงใยความ

รูส้กึของเจิง้องิ ถึงเวลาหากศาลซุน่เทียนสบืสาวอะไรได้ก็จะกลายเป็นการผดิใจ

กับผูอ้ืน่เปล่าๆ

ถังฟั่นเองก็อ่อนใจเล็กน้อย ช่ัวดีอย่างไรผู้ว่าการศาลซุ่นเทียนก็เป็นถึง

ขนุนางขัน้สาม แต่พันปินกลบัยังขลาดเขลาอ่อนแอเช่นนี ้ เพียงสบืคดฆีาตกรรม

คดีเดียวก็ยังห่วงหน้าพะวงหลัง ไม่แปลกท่ีใต้เท้าผู้น้ีรับราชการมาหลายป ี

กลบัมไิด้เลือ่นต�าแหน่งเสยีที

ท้ังสองใช้เวลาอยู่ในจวนอู่อันโหวครึ่งค่อนคืน เมื่อออกมา ด้านนอก 

เพ่ิงจะตกีลองบอกเวลาเช้าพอด ีผูค้นทีต่ืน่เช้าสญัจรไปมาเริม่มากขึน้ อากาศ

ยังเจือความเย็นจากหมอกน�้าค้างไม่จางหาย ถังฟั่นเห็นข้างทางมีคนต้ังร้าน

แผงลอยขายอาหารเช้าแล้วจึงบอกพันปินด้วยรอยย้ิม "ศิษย์พ่ี วุ่นวายอยู่ 

ครึง่ค่อนคนื ป่านนีน่้าจะหิวแล้ว ข้าเลีย้งอาหารเช้าท่านเป็นอย่างไร"

พันปินได้ยินเขาเปลี่ยนค�าเรียกขาน สีหน้าซึ่งบูดบึ้งในตอนแรกกลับ

ค่อยๆ อ่อนลง จะว่าไปก็เริ่มรู้สึกหิวจนท้องร้องแล้วเช่นกัน
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ทั้งสองต่างอยู่ในชุดอาภรณ์ปกติ จึงไม่เป็นที่สะดุดตานัก

เถ้าแก่ร้านแผงลอยเห็นพวกเขาหาโต๊ะน่ังลง ก็ไม่ได้กุลีกุจอเข้ามา

ต้อนรับ เพียงยืนตะโกนถามอยู่ตรงนั้น "คุณชายทั้งสอง รับอะไรดี"

"บะหมี่หน้าเนื้อสับสองชาม!" ถังฟั่นตะโกนสั่ง

เถ้าแก่ตะเบ็งตอบเสียงสูง "ได้เลย!"

ไม่นาน บะหมีห่น้าเนือ้สบัสองชามทีร้่อนจนไอขึน้ก็ถูกน�ามาวางตรงหน้า

ทัง้สอง

บนน�้าแกงร้อนๆ ที่หอมฉุยโรยด้วยต้นหอมซอยสีเขียวสด ช่วยให ้

เจริญอาหารเป็นอย่างยิ่ง

พันปินกับถังฟั่นหิวจริงๆ พวกเขาหยิบตะเกียบขึ้นก้มหน้าก้มตากินกัน

โดยไม่พูดไม่จา

กิริยายามกินของถังฟั่นสุภาพเรียบร้อย ทว่าความเร็วกลับไม่ช้ากว่า 

พันปินเลย ซ�้ายังเร็วกว่าด้วย

เมื่อใต้เท้าพันค่อยๆ ซดน�้าแกงในชามจนหมด ถังฟั่นก็วางตะเกียบลง

แล้ว

ก่อนท่ีพันปินจะเอ่ยปากอบรมเขา ถังฟั่นก็ชิงกล่าว "ศิษย์พ่ี อันท่ีจริง 

เรื่องนี้ต่อให้อู่อันโหวต้องการปกปิดก็ใช่ว่าจะท�าได้ตลอด"

พันปินถาม "เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น"

"ศิษย์พี่ยังจ�าได้หรือไม่ว่าปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น"

พันปินครุ่นคิด แล้วก็หน้าเปลี่ยนสี "เจ้าหมายถึง..."

เขาหยิบตะเกียบอันหนึ่งขึ้นแตะน�้าแกงแล้วเขียนค�าว่า 'ซี' บนโต๊ะ

ถังฟั่นพยักหน้า

ค�าว่า 'ซ'ี นีม้ไิด้หมายถึงทศิตะวันตก และไม่ใช่ซทีีม่าจากค�าว่าดนิแดน

สขุาวด*ี

หากเป็นซีจากค�าว่าซีฉ่าง หรือส�านักประจิม**

* ค�าว่า 'แดนสขุาวด'ี ในภาษาจนีคอืค�าว่าซเีทยีนจีเ๋ล่อ (西天极乐) ซึง่อกัษรค�าว่า 'ซี' เป็นอกัษรตัวเดียว
กับค�าว่า 'ซ'ี ทีแ่ปลว่าทศิตะวนัตก
** ส�านักประจิม ก่อตั้งขึ้นในสมัยจักรพรรดิหมิงเซี่ยนจง คอยตรวจสอบและสอดส่ององครักษ์เสื้อแพรและ
ส�านักบูรพาอีกทอดหนึ่ง มีอ�านาจในการสังหารผู้ที่เป็นภัยได้ทันที
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ต้าหมิงสืบราชวงศ์มาถึงจักรพรรดิเฉิงฮว่าพระองค์น้ี นับเป็นจักรพรรดิ

องค์ท่ีแปดแล้ว

ยามที่พระราชบิดาของจักรพรรดิเฉิงฮว่า หรือจักรพรรดิอิงจงครอง 

ราชบัลลังก์ ได้เกิดเหตุการณ์คร้ังใหญ่ท่ีถูกจารึกในประวัติศาสตร์...ซึ่งก็คือ 

ศึกกบฏป้อมถู่มู่ เล่ากันตามตรงแล้ว ความจริงก็คือขันทีคนหนึ่งที่ชื่อหวังเจิ้น 

ยุยงให้จักรพรรดิอิงจงยกทัพปราบชนเผ่าหว่าล่าเชื้อสายมองโกลตะวันตก 

ด้วยพระองค์เอง จกัรพรรดอิงิจงกระตอืรอืร้นตามแรงยุ กรธีาทัพน�าเหล่าขนุนาง

ทัง้ฝ่ายพลเรอืนและฝ่ายทหารไปท�าศกึ ปรากฏว่าขนัทสีมควรตายผูน้ัน้ถูกสงัหาร 

จักรพรรดิถูกจับตัวเป็นเชลย เหล่าขุนนางยอดฝีมือถูกสังหารจนสิ้น ยามน้ัน 

ทพัหว่าล่าก�าลังจะตีเข้าเมืองหลวงแลว้ อวีเ๋ชียนน�าทพัออกมาตัง้รับเผชิญศกึ  

จึงรักษาเมืองหลวงให้พ้นเภทภัยไว้ได้ จักรพรรดิหงอู่และจักรพรรดิหย่งเล่อ 

จึงไม่ถึงข้ันโกรธแค้น ลุกจากโลงมาตวาดด่าทอว่าทายาทสืบบัลลังก์ไร้ซึ่ง 

ความสามารถ

ระหว่างทีพ่ระราชบดิาถูกจบัเป็นเชลย ยามน้ันจกัรพรรดเิฉงิฮว่ายังทรง

พระเยาว์ แต่บ้านเมอืงก็ไม่อาจไร้ผูค้รองบลัลังก์ได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกชนเผ่า

หว่าล่าข่มขูค่กุคาม อว๋ีเชยีนกับขนุนางฝ่ายพลเรอืนจงึสถาปนาพระอนุชาของ

จกัรพรรดอิงิจง ซึง่ก็คอืเสดจ็อาของจกัรพรรดเิฉงิฮว่าขึน้ครองราชสมบตัิ

ปรากฏว่าชนเผ่าหว่าล่าผูไ้ร้คณุธรรมกลบัปล่อยตวัจกัรพรรดอิงิจงกลบัมา 

พยัคฆ์สองตัวไม่อาจอยู่ในถ�้าเดียวกันได้ น้องชายมีหรือจะสละบัลลังก์คืนให้ 

พ่ีชาย จงึกักบรเิวณจกัรพรรดอิงิจง

คนืหนึง่ในอกีหลายปีต่อมา จกัรพรรดอิงิจงกลบัข้ึนครองบลัลงัก์ภายใต้

การอารักขาของขุนนางใหญ่หลายคน ฟ้าเปล่ียนสีบารมีเปล่ียนข้าง หนน้ี 

ถึงคราวเสดจ็อาของจกัรพรรดเิฉงิฮว่าเป็นฝ่ายถูกจองจ�าบ้างแล้ว

ผ่านไปอกีไม่ก่ีปี จกัรพรรดอิงิจงเสด็จสวรรคต ท้ายท่ีสุดบลัลังก์ก็ตกไป

อยูกั่บจกัรพรรดเิฉงิฮว่าทีเ่ป็นพระโอรส

จักรพรรดิเฉิงฮว่าผู ้เกือบคลาดจากบัลลังก์เพ่ิงขึ้นครองราชสมบัติ  

ยามนั้นบรรดาขุนนางก็นับว่าใจซื่อมือสะอาด เพียงแต่ความสงบสุขมักอยู ่
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ไม่นาน เดิมทีพระองค์เองก็มิใช่คนเคร่งครัดในราชกิจ เมื่อใดที่คนเกียจคร้าน

เคยชินกับความสบาย ก็ยากจะขยันขันแข็งขึ้นมาได้

แม้ทั้งในและนอกราชส�านักล้วนบอกว่าว่ันกุ้ยเฟย* ต่างหากที่เป็น 

ต้นเหตแุห่งเภทภัยหายนะ ทว่าถังฟ่ันไม่ได้มองเช่นน้ัน แม้สตรคีนหนึง่จะสร้าง

หายนะได้เพียงใด ความสามารถก็ย่อมมจี�ากัด หากไม่มจีกัรพรรดคิอยเชือ่ฟัง

และท�าตาม ต่อให้มสีนมโฉดชัว่อกีนับสบิแล้วจะท�าอนัใดได้ อกีทัง้วัน่กุย้เฟย

เหิมเกริมวางอ�านาจก็เฉพาะเพียงต�าหนักใน มิได้มีผลกระทบกับราชส�านัก 

มากนัก ไล่เรียงแล้วก็ยังเป็นจักรพรรดิเฉิงฮว่าเองท่ีไม่อยากว่าราชกิจ ทรง

หลงใหลในวิชาเล่นแร่แปรธาตุ ผลกัภาระราชกิจบ้านเมอืงท้ังหมดให้กับขนุนาง

ในราชส�านัก และเชื่อมั่นไว้ใจขันทีเป็นอย่างมาก จึงท�าให้ราชส�านักโกลาหล

วุ่นวายขึน้เรือ่ยๆ

เทียบกับขุนนางราชส�านักแล้ว ขันทีจึงจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับจักรพรรดิ 

มากทีส่ดุ เพ่ือให้ท�างานสะดวก บวกกับผลประโยชน์ต่างๆ นานา เหล่าขนุนาง

ย่อมตสีนิทกับเหล่าขันที เมือ่เป็นเช่นน้ัน ในราชส�านกัจงึมเีรือ่งเล่าตลกขบขนัว่า 

'สามเสนาเสอืกระดาษ หกเจ้ากรมหุ่นดนิป้ัน' ความหมายคือเหล่าขุนนางอาวุโส 

ผูก้มุอ�านาจบ้านเมอืง กลบัต้องคอยดสูหีน้าของขันทปีระจ�าพระองค์ พินอบพิเทา 

ไม่กระท�าการตามหน้าที่

ภายใต้สภาวการณ์เช่นน้ี ย่อมไม่อาจวาดหวังว่าบ้านเมอืงจะโปร่งใสได้ 

ปัญญาชนผู้ปราดเปร่ืองทอดถอนสะท้านใจ ล้วนตัดพ้อว่ามีคนถ่อยรายล้อม

รอบกายจกัรพรรด ิ ในมขีนัทีก่อกรรมท�าชัว่ นอกมขีนุนางเบาปัญญาขวางทาง 

ความรุง่เรอืงแข็งแกร่งอย่างในรชัสมยัของจกัรพรรดหิงอูแ่ละจกัรพรรดหิย่งเล่อนัน้

ย่ิงมต้ิองวาดฝันแล้ว กระทัง่จะฟ้ืนคนืความโปร่งใสในรชัสมยัจกัรพรรดเิหรนิจง

และจักรพรรดิเสวียนจงกลับคืนมาได้หรือไม่ ก็กล่าวได้ยากเหลือเกิน

เมือ่เดือนสองปีทีแ่ล้ว ขันทีวงัจือ๋รบัราชโองการให้สถาปนาส�านกัประจมิ 

เพ่ืออวดศักดาบารมี เมื่อแรกก่อตั้งส�านักประจิมเขาก็จับกุมคนไปไม่น้อย  

* ล�าดบัศกัดิข์องสตรใีนสมยัราชวงศ์หมงิ มกีารแบ่งล�าดับศกัดิเ์ป็นเก้าข้ันตามแบบราชวงศ์หยวน โดยกุ้ยเฟย 
(ราชชายา) มีล�าดับศักดิ์สูงกว่าเฟย (ชายา) ทั้งเก้าคน แต่ชั้นต�่ากว่าฮองเฮา (อัครมเหสี) และหวงกุ้ยเฟย 
(อคัรชายา)
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ในน้ันไม่เพียงมีชาวบ้านที่ 'บังอาจวิจารณ์ราชส�านัก' ยังมีขุนนางท่ีได้รับการ

แต่งตั้งจากราชส�านัก ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักหมอหลวงเจี่ยงจงอู่นั้นไม่ต้องกล่าว

ถึงแล้ว แม้กระทัง่ขุนนางต�าแหน่งผูช่้วยเสนาบดีประจ�าหกกรม ผูว่้าการมณฑล

ล้วนไม่รอด วังจื๋อจับกุมโดยไม่ได้ทูลจักรพรรดิ เพราะในต�าหนักในมีคนช่วย

พูดจาสนับสนุนเขา บวกกับเขาเองก็ถนัดประจบสอพลอ จักรพรรดิเฉิงฮว่า 

ไม่ซักไซ้ให้มากความ ผู้คนมากมายถวายฎีการ้องเรียนไร้ผล กลับถูกวังจื๋อ 

ย้อนเล่นงาน

ในเวลาเพียงไม่นาน อ�านาจของส�านักประจิมก็แผ่ขยาย ไล่ต้อน 

ส�านักบูรพา* และองครักษ์เสื้อแพร ทั้งราชส�านักและราษฎรต่างหวาดหว่ัน 

พรั่นพรึง จนท�าให้พันปินถึงขั้นไม่กล้าเรียกชื่อน้ันโดยตรง เพียงใช้อักษรเอ่ย

แทน ด้วยการเขียนค�าว่า 'ซี'

เห็นถังฟั่นพยักหน้า เขาจึงถามว่า "ท่ีน่ันเก่ียวอะไรกับคดีจวนอู่อันโหว 

เจ้าอย่าโยงส่งเดช!"

"ศิษย์พี่ยังจ�าคดี 'จิ้งจอกมาร' เมื่อสองปีก่อนได้หรือไม่"

พันปินหน้าถอดสีอีกครั้ง

ถังฟั่นแย้มย้ิม ก่อนเอ่ยออกมาว่า "ท่านมิต้องตระหนกไป ซ่อนใบไม ้

ย่อมต้องซ่อนในป่า พูดที่นี่กลับจะไม่เป็นที่สังเกตสนใจ"

สองปีก่อน ไม่รูเ้หตใุดจู่ๆ  เมอืงหลวงก็มเีรือ่งเล่าของสัตว์ปีศาจหางยาว

นัยน์ตาสีทอง เท่ียวอาละวาดก่อเหตุไปท่ัว เล่ากันว่าผู้ท่ีพบเห็นสัตว์ปีศาจน้ี 

จะหมดสต ิภายหลงัลอืกันว่ายงัมคีนหมดสตจินถึงแก่ความตาย ถูกสตัว์ปีศาจ

ถลกหนงัไปสวมบนร่างกาย แล้วจ�าแลงรปูโฉมเป็นคนผูน้ัน้ ข่าวลอืสะพัด ผูค้น

หวาดกลัว เวลาน้ันมีนักพรตคนหนึ่งนามว่าหลี่จื่อหลงปรากฏตัว ใช้วิชามาร

สมคบกับขุนนางและฝ่ายใน เพ่ือหาโอกาสปลงพระชนม์จักรพรรดิ เหตุน้ีเอง 

จึงมีคนโยงสัตว์ปีศาจตนนั้นกับหลี่จื่อหลงเข้าด้วยกัน ซ�้ายังบอกว่าความจริง

แล้วนักพรตหลี่เป็นจ้ิงจอกมารตัวหนึ่งท่ีจักรพรรดิหงอู่เคยสังหาร เวลาน้ี

* ส�านักบูรพา ก่อตั้งขึ้นในสมัยจักรพรรดิหมิงเฉิงจู่ สมัยราชวงศ์หมิง เป็นหน่วยลับซึ่งหัวหน้าส่วนใหญ่ 
เป็นขันทีเพราะสามารถทูลข่าวสารแก่จักรพรรดิได้โดยตรง
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จกัรพรรดหิงอูไ่ม่อยู่แล้ว จงึมาล้างแค้นกับทายาทของเขา

แม้ภายหลังหลี่จ่ือหลงจะถูกประหาร และข่าวลือต่างๆ ค่อยๆ หายไป 

ทว่าเมื่อจักรพรรดิเฉิงฮว่าได้ฟังเรื่องนี้ก็ตระหนกตกใจเป็นอย่างมาก ถึงขั้น 

เห็นว่าส�านักบูรพากับองครักษ์เสื้อแพรล้วนพ่ึงพาไม่ได้ จ�าเป็นต้องก่อตั้ง 

หน่วยงานพิเศษข้ึนใหม่เพ่ือคุ้มกันตนโดยเฉพาะ ส�านักประจิมจึงเกิดขึ้นด้วย

เหตุนี้

ถังฟั่นเล่าต่อว่า "หลังคดีจิ้งจอกมาร หน่วยประจิมจึงเกิดขึ้น และใช ้

เรือ่งนีเ้ป็นข้ออ้างในการจบักุมคนกลุม่หน่ึงได้พอด ีนอกจากจะประจบสอพลอ

ต่อเบ้ืองพระพักตร์ฝ่าบาท ยังแสดงให้เหน็ว่าส�านักประจมิท�าภารกิจได้มากกว่า

ส�านักบูรพาและองครักษ์เสื้อแพร ท้ังยังอยากอวดศักดาส�าแดงฤทธ์ิให้เหล่า

ขนุนางเหน็แล้วกริง่เกรง วันน้ีเกิดเรือ่งของเจิง้เฉงิขึน้ ต่อให้อูอ่นัโหวปรารถนา 

ให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเล็ก แต่วังจื๋อต้องฉวยโอกาสแผลงฤทธ์ิ ทูลให้ฝ่าบาท 

ทรงสืบสวนให้ถึงท่ีสุดแน่ ไม่แน่อาจย่ืนมือเข้าสอดด้วย เช่นน้ีก็สามารถ 

อวดบารมขีองส�านักประจมิอย่างแจ่มชดัแล้ว"

พันปินส่ายหน้า "เป็นไปไม่ได้ แม้ยามนีส้�านกัประจมิจะเสมอืนอาทติย์

กลางหาว ทว่าอยู่ดีๆ  เหตุใดวังจือ๋จงึต้องล่วงเกินอูอ่นัโหวเล่า"

"เพ่ือประกาศศกัดาท่ามกลางเชือ้พระวงศ์ชนชัน้สงู เพือ่ให้คนในใต้หล้า

รูว่้าเขาไม่เพียงกล้าจบักุมขุนนาง แม้กระทัง่เหล่าเชือ้พระวงศ์กล่็วงเกินได้โดย

ไม่ย่ีหระ เมือ่ผูค้นใต้หล้าล้วนย�าเกรงแล้ว ต่อไปเขาอยากท�าอะไรก็ย่ิงสะดวก

ดาย"

"เช่นนั้นก็รอให้ส�านักประจิมสอดมือเข้ามายุ่งก่อนค่อยว่ากันเถอะ  

ถึงเวลาหากส�านักประจิมยินดี ศาลซุ่นเทียนเราจะได้ล่องเรือตามน�้า ปัดเรื่อง

ตึงมือนี้ให้พวกเขาไปสะสางจัดการ" พันปินกล่าว

ถังฟั่นส่ายหน้า รู้สึกจนปัญญาเล็กน้อย เขากับอาจารย์เคยวิจารณ ์

ศษิย์พ่ีคนนีด้้วยกัน ว่าพันปินนัน้ 'การส�าเรจ็มไีม่มาก คิดการธรรมดา ประจนัศึก

ถอยตั้งมิทันรบ' มานึกเอาวันนี้ก็ไม่ผิดจากค�าวิจารณ์เสียจริง

ด้านพันปินก็แสนกลัวว่าถังฟั่นจะยึดความคิดตนเองจนก่อเรื่องอะไร 
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ขึน้มา จงึหันกลบัมาก�าชบัว่า "เรือ่งน้ีทางอูอ่นัโหวย่อมถวายฎีกาแน่ รอฝ่าบาท

ทรงมรีาชโองการแล้วค่อยว่ากัน เจ้าอย่าได้ทะเล่อทะล่าไปทีจ่วนอูอ่นัโหวแล้ว

จะตรวจสอบศพของเจิง้เฉงิอะไรนัน่อกีล่ะ!"

ถังฟั่นหลุดข�า ก่อนเอ่ยถามว่า "ศิษย์พ่ี ข้าดูเป็นคนนิสัยมุทะลุเช่นน้ัน

หรือ"

พันปินตอบอย่างไม่สบอารมณ์ "ใช่น่ะส ิ ท่านอาจารย์บอกว่าเจ้าเป็นคน 

'สขุมุรอบคอบ มกีลิน่อายวิญญูชนแห่งโบราณกาล' แต่จากถ้อยค�าชวนตะลงึ 

ทีเ่จ้ากล่าวท่ีจวนอูอ่นัโหวเมือ่ครู ่กลบัดมูทุะลบุุม่บ่ามเสยีมากกว่า!"

สาเหตใุดจงึท�าให้ขุนนางข้ันสามอย่างผูว่้าการศาลซุน่เทียน กับขุนนาง

ขัน้หกเลก็ๆ เรยีกขานกันว่าศษิย์พ่ีศษิย์น้อง

แท้แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เรียบง่ายอย่างย่ิง น่ันเพราะพวกเขาท้ังสอง 

มีอาจารย์คนเดียวกัน นามว่าชิวจวิ้น

ชิวจว้ินถูกขนานนามว่าเป็นนักปราชญ์เก่งกาจ ไม่เพียงเป็นขุนนางดี 

หากในด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา เศรษฐกิจ แม้กระทั่งด้านการแพทย์ก็ล้วน

มคีวามรอบรูก้ว้างขวาง ผลงานการประพันธ์มมีากมาย เป็นนักปราชญ์เลือ่งชือ่

ทีธ่ารก�านลัล้วนยอมรบั ได้รบัความเคารพเลือ่มใสจากเหล่าบณัฑิตปัญญาชน 

ใครฝากตวัเป็นศิษย์ของเขาได้ เช่นน้ันก็นบัว่าเป็นการสัง่สมบญุมาสามชาตภิพ

พันปินเป็นลูกศิษย์ท่ีชิวจว้ินรับไว้ในระยะแรก ว่าไปแล้วก็น่าข�า ศิษย์

อนาคตไกล เวลานี้ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการศาลซุ่นเทียนข้ันสามแล้ว แต่ผู้เป็น

อาจารย์กลับยังเป็นเพียงหัวหน้าส�านักการศึกษาข้ันส่ีเท่าน้ัน ทว่ามีความ

สัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และศิษย์อยู่ ต่อให้ต�าแหน่งสูงกว่า ยามพันปินอยู ่

ต่อหน้าอาจารย์ก็ยังต้องสุภาพนบนอบตามธรรมเนียมมารยาท

สามปีก่อน ซึ่งก็คือรัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบเอ็ด ชิวจว้ินได้รับราชโองการ 

ให้จัดการสอบฮุ่ยซื่อ* ถังฟั่นเองก็เข้าร่วมการสอบครั้งนั้นด้วย เขาสอบได ้

อันดับท่ีห้าในการสอบฮุ่ยซื่อ จากน้ันก็ได้อันดับท่ีหน่ึงของบัณฑิตเอกข้ันสอง

* ระบบการสอบเข้ารับราชการของจีน (เคอจว่ี) จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี แบ่งเป็นระดับต้นคือถงซื่อ ระดับกลางคือ 
เซยีงซือ่ ระดบัสูงคอืฮุย่ซือ่ และเตีย้นซือ่ หรอืการสอบหน้าพระท่ีนัง่ เป็นการสอบรอบสดุท้ายของการสอบเคอจว่ี 
ซึง่จดัข้ึนในวังหลวง โดยมากจกัรพรรดจิะเป็นผูค้วบคมุการสอบด้วยตนเอง
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จากการสอบเตี้ยนซื่อ

แม้การสอบเคอจว่ีจะมเีพียงสามปีต่อครัง้ ทว่าในใต้หล้ากลบัมบีณัฑิต 

ที่พลาดโอกาสและถูกแทนที่ไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร จนหมดเวลาอย่างสูญเปล่า 

ไปด้วยเหตนุี ้ ถังฟ่ันท่ีเพ่ิงล่วงเข้าวยัย่ีสบิปี ต�าแหน่งอนัดบัหนึง่ของบณัฑิตเอก

ขัน้หนึง่ก็ท�าให้บณัฑิตใต้หล้าอจิฉากันได้แล้ว

เล่ากันว่าเดมิทจีกัรพรรดเิฉงิฮว่าจะแต่งตัง้ให้ถังฟ่ันเป็นบณัฑิตจ้วงหยวน 

เพียงเพราะราชเลขาธิการวัน่อนักล่าวว่าถังฟ่ันอายุน้อยเกินไป ควรย้ายอนัดบั 

ต�า่ลงไปอกีนิดดกีว่า เพ่ือป้องกันไม่ให้คนหนุ่มได้ใจล�าพองจนเป็นภัยแก่ตนเอง 

ต้องเข้าใจว่าพฤกษายอดสงูเด่น มกัถูกโค่นด้วยวายุ

จกัรพรรดเิห็นว่ามเีหตผุล จงึท�าการเปลีย่นอนัดบัให้ถังฟ่ันได้อนัดบัหน่ึง

ในบณัฑิตเอกข้ันสองแทน ซ�า้ยังตรสัปนข�าระคนเสยีดายว่า 'ความปราดเปรือ่ง

เจ้าปัญญา ถังรุ่นชิงล้วนเป็นหนึ่ง หายากท่ียังหนุ่มแน่นรูปงาม หากเขาเป็น

บัณฑิตจ้วงหยวน* เกรงว่าหลังจากน้ีบัณฑิตจ้วงหยวนที่ยืนข้างเขาคงได้

หม่นหมองไร้ราศจีนละอายแล้ว!'

สามปีก่อน แม้ถังฟั่นจะไม่ได้ต�าแหน่งบัณฑิตจ้วงหยวน แต่ชื่อเสียง 

เรียงนามกลับเลื่องลือทั่วแผ่นดิน ด้วยพระด�ารัสประโยคนั้นของจักรพรรดิ

ดังนั้นชิวจวิ้น เพราะฐานะหนึ่งในผู้คุมสอบฮุ่ยซื่อ จึงกลายเป็นอาจารย์

ของบัณฑิตที่เข้าสอบรอบนั้นโดยปริยาย

ในบรรดาบณัฑิต ถังฟ่ันเป็นผูท่ี้เข้าตาเขาทีส่ดุ ชวิจว้ินเหน็ว่าหากถังฟ่ัน

ขยันขนัแขง็ใฝ่เรยีนรู ้ อนาคตย่อมประสบความส�าเรจ็ไม่แพ้ตน จงึรบัถังฟ่ันไว้ 

เป็นศษิย์ ซึง่น่ันก็เป็นต�านานเล่าขานในกลุม่ปัญญาชนในเวลานัน้

ถังฟั่นอยู่ที่ส�านักราชบัณฑิตสามปี ก่อนจะถูกกรมปกครองย้ายมายัง 

ศาลซุ่นเทียน ซึ่งในนั้นมีศิษย์พ่ีพันปินผู้นี้ของเขาคอยออกแรงสนับสนุนด้วย  

มิฉะนั้นเป็นได้ถูกท้ิงให้รอต�าแหน่งอยู่ในส�านักราชบัณฑิตหรืออาจถูกย้ายไป

เป็นขุนนางในอ�าเภอเลก็ๆ ท่ีห่างไกล ซึง่ก็เป็นเรือ่งทีเ่กิดขึน้เสมอ เพราะต่อให้

* บณัฑิตท่ีสอบผ่านการสอบเตีย้นซือ่ จะแบ่งตามล�าดบัคะแนนเป็นสามขัน้ คอืขัน้หนึง่ สอง และสาม ท้ังสามขัน้นี้
จะเรยีกรวมๆ ว่า 'จิน้ซือ่' โดยสามอนัดบัแรกของบณัฑิตขัน้หน่ึงจะเรยีกว่าจ้วงหยวน ป่ังเหย่ียน และท่ันฮวา

Page ������������������������ 1.indd   30 5/3/2561 BE   09:54



31เมิ่งซีสือ

จะมคีนหนนุหลงัไม่เลว ทว่าฟ้าสงูจกัรพรรดไิกล ใครจะรูว่้าเดือนปีใดจกัรพรรดิ

จงึจะนกึถึง สามปีผ่านไปก็จะมบีณัฑิตจิน้ซือ่ระลอกใหม่มา ใครจะยังจ�านาม 

ทีอ่ยู่ท่ามกลางผูค้นมากมายเช่นนัน้ได้อกี

เพราะเหตุฉะน้ี ความสัมพันธ์ระหว่างถังฟั ่นกับพันปินจึงใกล้ชิด 

เป็นธรรมดา

ถังฟ่ันเองก็รูว่้าศษิย์พ่ีของเขาผูน้ี้อนัทีจ่รงิแล้วไม่ใช่ขุนนางกังฉิน เพียงแค่

ความสามารถธรรมดาสามญัไปบ้าง ทัง้ยังขีก้ลัวไปหน่อย ฉะน้ันเขาจงึพยายาม

วางแผนเพ่ือพันปินอย่างเตม็ที ่ เมือ่ได้ยินพันปินโอดครวญก็ไม่หงดุหงิด กลบั

ระบายย้ิมแล้วเอ่ยว่า "ข้าพนันกับศษิย์พ่ีสกัตาเป็นอย่างไร"

พันปินไม่สบอารมณ์ คิดในใจว่าแม้ยามส่วนตัวเรียกขานว่าศิษย์พ่ีจะ 

ไม่เป็นไร แต่อย่างไรเขาก็ยังเป็นผู้บังคับบัญชาของอีกฝ่าย ไยจึงไม่รู ้จัก

แยกแยะเช่นน้ี แต่ติดก็ตรงอาจารย์ชิวจว้ินของพวกเขา เขาไม่อาจถือสา

หาความ กระแอมเบาๆ เสียงหนึ่งก่อนกล่าว "พนันด้วยอะไร"

ถังฟั ่นช้ีชามเปล่าตรงหน้า "หากเป็นดังท่ีข้าคาดการณ์ ท่านเลี้ยง 

บะหมี่หน้าเนื้อสับข้าชามหนึ่งก็พอ"

พันปินหลดุข�าพลางตอบว่า "เอาเถอะ เหน็ทเีจ้าต้องเลีย้งข้าอกีมือ้แล้ว"

แม้จะเป็นเพราะอาจารย์ พันปินถึงได้ดูแลศิษย์น้องผู้น้ีเป็นพิเศษ ทว่า 

เขาไม่ได้ใส่ใจกับวาจาของถังฟ่ันนกั ในสายตาของเขา ถังฟ่ันเพ่ิงเข้าสูโ่ลกของ

ขนุนาง อกีทัง้อายุน้อย มหีรอืจะเข้าใจผลได้ผลเสยีอะไรในนัน้ แค่อย่าก่อเรือ่ง 

ให้เขาก็ไม่เลวแล้ว

ส่วนค�าชมทีอ่าจารย์ตนมต่ีอถังฟ่ัน พันปินย่ิงไม่ใส่ใจ เขารูส้กึว่าอาจารย์

เป็นนักปราชญ์ เป็นหนึ่งด้านปัญญาความรู้ ทว่าการเป็นขุนนางน้ันกลับ 

ไร้ความโดดเด่น มิฉะนั้นผ่านไปหลายปีแล้ว ต�าแหน่งของอาจารย์ไยกลับ 

ต�า่กว่าลกูศษิย์เสยีด้วยซ�า้

เรือ่งทีบ่ตุรชายคนโตของอูอ่นัโหวเสยีชวีติกะทนัหนัถูกรายงานสูเ่บือ้งบน

อย่างรวดเร็ว ทางด้านพันปินก็ไม่ได้สืบสวนต่อ แต่เจรจากับอู่อันโหวลับๆ  

จากนัน้กส็รปุว่าเจิง้เฉงิ 'เสยีชวีติจากภาวะพลงัหยางพร่องเฉยีบพลนั' เมือ่เป็น
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เช่นน้ัน สาวใช้อาหลนิทีอ่ยูใ่นทีเ่กิดเหตกุย็ากจะปัดผดิให้พ้นตวัแล้ว

ทว่าสุดท้ายจะตัดสินคดีอย่างไรนั้น มิใช่เรื่องท่ีศาลซุ่นเทียนก�าหนดได้ 

เนื่องจากเร่ืองเก่ียวพันกับจวนอู่อันโหว อู่อันโหวย่อมไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิ 

ด้วยตนเอง ท้ายที่สุดก็ต้องให้จักรพรรดิเป็นผู้ตัดสิน

ตามหลักแล้วอาหลินไม่ได้สังหารคนโดยตรง ต่อให้หว่านเสน่ห์ย่ัวยวน

เจิ้งเฉิงจนเป็นเหตุท�าให้เขาถึงแก่ความตายจริง อย่างไรก็ไม่ถึงโทษประหาร 

โทษหนักสุดคือเนรเทศ ทว่าหญิงสาวตัวคนเดียวถูกตัดสินให้เนรเทศจะต้อง 

รบักรรมมากมายเพียงใด ครุน่คดิเลก็น้อยก็เข้าใจ ระหว่างเดินทางใช่ว่าจะถึง

จุดหมายปลายทางเสมอไป หน�าซ�้าผู้ที่นางล่วงเกินคือสกุลเจิ้งของอู่อันโหว 

หากหมายสังหารสตรีอ่อนแอไร้อ�านาจสักคนหนึ่งก็มิต้องเสียเวลาแม้แต่จะ 

คิดด้วยซ�้า เพราะมันเป็นเรื่องง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือ

ไม่ว่าอย่างไรก็นับว่าพันปินปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวได้แล้ว

ทว่าสวรรค์ไม่เป็นใจ ยิ่งพันปินอยากให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเล็กมาก

เท่าใด เหตุการณ์ก็ยิ่งสวนทางกับความปรารถนาของเขามากเท่านั้น

ชะตาฟ้าลิขิต ขีดก�าหนดให้ปีนี้จะเป็นปีที่มากด้วยเรื่องราว

ต้นสายปลายเหตขุองเหตกุารณ์ย้อนกลบัไปเมือ่สองเดอืนก่อน เวลานัน้

ตรงกับเดือนสาม รองข้าหลวงตรวจการฝ่ายขวาเฉินเยวี่ยถวายฎีกาขอเปิด

ตลาดค้าม้าเหลียวตงอีกคร้ัง เรื่องนี้เก่ียวพันถึงความแค้นในอดีตระหว่าง 

ตัว่เหยียนซนัเว่ย* กับต้าหมงิ ว่าไปแล้วยังต้องเท้าความถึงรชัสมยัแห่งจกัรพรรดิ

หย่งเล่อ ซึง่ไม่ต่างจากผ้ารดัเท้าของยายเฒ่า ทัง้เหมน็ทัง้ยาว ไม่เอ่ยถึงก็ช่าง

ทว่าราชส�านักมีการถกเถียงโต้แย้งเรื่องนี้กันอย่างย่ิง บางส่วนเห็นว่า 

ให้เกียรตติัว่เหยียนซนัเว่ยแล้วอกีฝ่ายกลบัไม่รูจ้กัเจยีมตน ก็ควรบบีคอพวกเขา

ไว้ เปิดตลาดค้าม้าใหม่เท่ากับเป็นฝ่ายอ่อนข้อ ไม่เพียงราชส�านักจะเสยีเกียรติ 

ในภายหน้า ยังจะท�าให้คนบางกลุ่มได้คืบจะเอาศอก แต่เพราะมีวังจื๋อคอย

สนบัสนุนอยู่ข้างๆ ท้ายท่ีสดุจกัรพรรดก็ิเหน็ด้วยกับฎีกาของเฉนิเยว่ีย ซ�า้ยังให้

เฉนิเยว่ียมุง่หน้าไปตรวจการท่ีเหลยีวตง

* ตั่วเหยียนซันเว่ย เป็นชื่อที่ชาวจีนในสมัยหมิงใช้เรียกผู้คนแถบมองโกเลียตะวันออก
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ปรากฏว่าไม่ถึงสองเดอืน เฉนิเยว่ียก็อ้างว่าชนเผ่าหน่ีว์เจนิ* แห่งเจีย้นโจว

คดิก่อการกบฏ บกุเข้าสงัหารเป็นผลงานเพ่ือรายงานเบือ้งบน ท�าให้เหลยีวตง 

เกิดความโกลาหลข้ึน หลงัจากถูกร้องเรยีนเปิดโปง จกัรพรรดิย่อมต้องส่งคนไป

สบืความจรงิ พร้อมถือโอกาสปลอบขวัญราษฎรตามเขตพรมแดนท่ีถูกเฉนิเยวีย่

ราว ีครานีเ้องผู้บัญชาการส�านกัประจิมวงัจื๋อก็เสนอตวัรบัหน้าที ่ บอกว่ายินดี 

อทุศิตนรบัใช้จักรพรรดิ

สถานการณ์เช่นนั้น วังจื๋อหมายชิงท�าผลงาน ทว่าเรื่องพรรค์นี้ผู ้คน

มากมายล้วนเคยท�ามาก่อน ในราชส�านักต้าหมิงเองก็มีให้เห็นไม่ใช่เรื่อง

ประหลาด

ทว่าเสนาบดีทหารอว๋ีจื่อจว้ินกลับก้าวออกมาคัดค้าน คิดว่าภาระ 

อนัเร่งด่วนในยามนีค้อืส่งผูท้ีช่�านาญการด้านทหารไป จงึจะสยบจดัการปัญหา

ได้อย่างฉบัไว นยัในวาจาบอกใบ้ว่าผูท่ี้ไม่มส่ีวนข้องเก่ียวอย่างวงัจือ๋ ก็อย่าไป 

เป็นตวัถ่วงเลย

วังจื๋อย่อมโมโห เขาพบว่าแม้ตนจะได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรด ิ

ทั้งยังก่อต้ังส�านักประจิมแล้ว กลับยังไม่อาจปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือได้ ใน 

ราชส�านักมีคนที่คัดค้านเขาอยู่เต็มไปหมด

ในเวลาเดยีวกัน เมอืงไท่ผงิมณฑลกว่างซแีละบ่อเกลอืท่ีมณฑลซือ่ชวน

ได้เกิดเหตแุผ่นดนิไหวอย่างต่อเนือ่ง ผูค้นบาดเจบ็ล้มตาย วังจือ๋อ้างว่าสวรรค์

ตักเตือน ข้างกายจักรพรรดิมีคนช่ัวก่อกรรมท�าเข็ญ ชิงฟ้องร้องเรียนต่อหน้า

จักรพรรดิ จัดการให้รองเสนาบดีกรมทหารฝ่ายขวาหม่าเหวินเซิน ซึ่งเป็น 

พรรคพวกคนสนิทของอว๋ีจื่อจว้ินไปท่ีเหลียวตง เป็นการตัดแขนข้างหน่ึงของ 

อวีจ๋ือ่จวิน้ ทัง้ยังกล่าวอ้างอย่างเป่ียมไปด้วยเหตผุลส่งผูต้รวจการไปบรรเทาภัย

ในพ้ืนที่ กรณีที่อาจมีคนยักยอกของหลวง พร้อมขับไสให้ขุนนางทัดทาน 

หลายคนท่ีสนับสนุนอว๋ีจื่อจว้ินไปท่ีนั่นกันท้ังหมด ท�าให้อว๋ีจื่อจว้ินโดดเดี่ยว

อย่างสิน้เชงิ

* หน่ีว์เจิน ชนกลุ่มน้อยในสมัยโบราณ เป็นบรรพบุรุษของชาวแมนจู ผู้ก่อตั้งอาณาจักรจินและราชวงศ์จิน 
ในแถบมณฑลจี๋หลินและเฮยหลงเจียงเมื่อปี ค.ศ. 1115-1234 ก่อนจะถูกมองโกลยึดครอง
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การแย่งชิงอ�านาจของเหล่าขุนนางผู้เป็นเสาหลักในราชส�านัก เดิมที 

ไร้ความเก่ียวข้องใดๆ กับพันปิน แต่ประจวบเหมาะท่ีคดีฆาตกรรมในจวน 

อูอ่นัโหวเกิดข้ึนในเวลาน้ีพอด ีวังจือ๋จงึรายงานจกัรพรรดิ ขอให้สบืสวนความจรงิ 

พร้อมแสดงท่าทีว่าหากจ�าเป็น ส�านักประจิมก็สามารถเข้าร่วมการสืบสวนได้ 

อย่างไรก็ต้องคืนความจริงให้กับอู่อันโหว อีกประการคือศาลซุ่นเทียนปิดคดี

อย่างสุกเอาเผากิน มีความน่าสงสัยว่าตบตา ไม่ท�าตามหน้าที่ที่พึงท�า จึงควร

ลงอาญา

เมื่อข่าวน้ันแว่วมา พันปินก็น่ังไม่ติดอีกต่อไป เหตุการณ์ด�าเนินไป 

ตามที่ศิษย์น้องของเขากล่าวไว้อย่างไม่มีผิดเพี้ยน!

พันปินลองตรองดูว่าอีกฝ่ายอายุเพียงย่ีสิบต้น แม้จะปราดเปรื่อง 

เจ้าปัญญาจนอาจารย์ยังต้องเอ่ยปากชื่นชมและรับเป็นศิษย์ แต่อย่างไรก็ยัง

ขาดประสบการณ์ เพ่ิงก้าวสู่แวดวงขุนนาง ก่อนหน้านี้พันปินไม่ได้ใส่ใจกับ

วาจาของถังฟั่น และด้วยเหตุน้ีเขาจึงรู้สึกว่าถังฟั่นเป็นเพียงคนหนุ่มท่ีโอหัง

อวดดี ไม่รู้จักแยกแยะผลได้ผลเสีย ชี้แนะเรื่องบ้านเมืองส่งเดชก็แล้วไป ใคร

จะรู้ว่าเวลาผ่านไปไม่นาน ค�าพูดของศิษย์น้องกลับเป็นจริงทุกอย่าง ไม่ม ี

ผิดเพี้ยน

ย้อนกลบัมาดตูนเอง เขามฐีานะเป็นถึงผูว่้าการศาลซุน่เทยีน เป็นขนุนาง

ขั้นสามก็นับว่าก้าวสู ่กลุ ่มขุนนางเสาหลักครึ่งขาแล้ว กลับยังคงโง่เขลา 

เบาปัญญา มองสถานการณ์ยังชัดเจนสู้ขุนนางขั้นหกเล็กๆ คนหนึ่งมิได้

เรือ่งมาถึงข้ันนี ้ เขาจงึกระวีกระวาดเรยีกถังฟ่ันมา ประสบปัญหาก็รบีหา

คนแก้ ทีผ่่านมาวางมาดไว้ตวัไม่เรยีกศษิย์น้อง เวลาน้ีก็ไร้ความตะขิดตะขวงใจ

อย่างสิน้เชงิแล้ว เขาเล่าทกุอย่างตัง้แต่ต้นจนจบ แล้วกล่าวถามว่า "ศษิย์น้อง  

เท่าท่ีเจ้าด ูเรือ่งน้ียังมโีอกาสกอบกูบ้้างหรอืไม่"

ด้วยต�าแหน่งของพันปิน ย่อมได้รับข่าวเร็วกว่าถังฟั่นมาก ถังฟั่นเอง 

ก็ไม่ประหลาดใจ ย่ิงไม่มีแววโอ้อวดฉายอยู่บนสีหน้า น่ิงคิดครู่หน่ึงก่อนเอ่ย 

"ต้องดูว่าศิษย์พี่อยากจะท�าเช่นไร"

พันปินคิดในใจว่า ข้ายังต้องการจะท�าอย่างไร ข้าย่อมต้องอยากรักษา
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ต�าแหน่งไว้ ไม่ถูกสอบสวนเอาผิดน่ะสิ!

เขากระแอมเสียงเบาก่อนเอ่ย "อู่อันโหวบอกกับข้าเป็นการส่วนตัวว่า

เดิมทีอยากให้คดีเงียบไป แต่หนน้ีวังจื๋อหมายมั่นกัดไม่ปล่อยและได้ความ 

ไว้วางพระทัยจากฝ่าบาท กลัวแต่ว่ายากจะสะสางแล้ว ตัวข้าถูกย่ืนฎีกา 

ร้องเรยีนเป็นเรือ่งเลก็ ดไีม่ดศีาลซุน่เทียนเองก็จะพลอยเดอืดร้อนไปด้วย หาก 

เจ้ามีวิธีก็เล่าสู่กันฟังหน่อย"

ถังฟ่ันเอ่ย "อูอ่นัโหวกับศษิย์พ่ีล้วนไร้ความแค้นกับวังจือ๋ คดกีารตายของ

เจิ้งเฉิงเองก็ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับเขา เขาไม่หาเรื่องพวกท่านอย่างไร้สาเหตุ

หรอก นอกเสยีจากว่าเขาจะอยากฉวยโอกาสอวดเบ่งบารม ี ข่มขวัญเหล่าขุนนาง

ในราชส�านกั"

พันปินหน้าสลด "เขาส�าแดงบารมีของเขา เก่ียวอะไรกับข้า ข้าไม่ใช่ 

อวี๋จื่อจวิ้นเสียหน่อย แล้วก็ไม่เคยล่วงเกินเขาด้วย!"

"เสนาบดีอว๋ีเป็นขุนนางเก่าแก่ในจักรพรรดิองค์ก่อน มีบารมีอ�านาจ  

วังจือ๋ท�าอะไรเขาไม่ได้ จงึได้แต่หาคนรอบข้างมาเชอืดระบายโทสะ ด่ังไฟไหม้

ประตเูมอืง ร้อนถึงปลาในค*ู"

พันปินพาลใส่ศษิย์น้องอย่างหัวเสยี "เจ้ายังมแีก่ใจหัวเราะอกี ศษิย์พ่ีเจ้า

ก�าลงัจะถูกปลดและไต่สวนแล้ว เจ้าดใีจมากเลยร"ึ

ถังฟั่นไม่น�าพา ยกมือขึ้นประสานแสร้งท�าคารวะ "ใต้เท้าโปรดอภัย 

ใต้เท้าได้ถามไถ่บรรดาที่ปรึกษาหรือยัง พวกเขาว่าอย่างไรกันบ้าง"

พันปินมีท่ีปรึกษาสองคน คนหนึ่งชื่อหลี่ว์เฟิง อีกคนชื่อเจียงตงหยวน  

ถังฟั่นล้วนเคยเจอ

พันปินถอนใจ "คนหน่ึงบอกให้ข้าไปขอขมาวังจือ๋พร้อมของก�านลั อกีคน

บอกว่าข้าควรถวายฎกีาส�านกึผดิ!"

ถวายฎีกาน้ันย่อมต้องท�าอยู่แล้ว เวลาน้ีวังจื๋อก�าลังติเตียนต่อหน้า

จักรพรรดิว่าศาลซุ่นเทียนไร้สามารถ พันปินย่อมต้องย่ืนฎีกา ทว่าจะร่างฎีกา

อย่างไรก็เป็นศิลปะอย่างหน่ึง และที่ส�าคัญย่ิงกว่าคือต้องดูอารมณ์ของ 

* 'ไฟไหม้ประตูเมืองร้อนถึงปลาในคู' เป็นส�านวน หมายถึงเหตุร้ายลุกลามต่อเนื่อง
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จกัรพรรดด้ิวย รวมถึงผูท้ีร่่างฎีกาวาจามนี�า้หนักต่อเบือ้งพระพักตร์หรอืไม่ สิง่ที่

พันปินกลัดกลุ้มคือเมื่อไรที่ฎีกาของเขาถูกถวายขึ้นไป แล้ววังจื๋อกล่าวยุยง 

เสริมทับให้จักรพรรดิรู้สึกว่าพันปินไร้สามารถ เช่นน้ันต�าแหน่งผู้ว่าการศาล 

ซุน่เทียนของเขากถ็งึกาลอวสานแล้ว

ส่วนการไปขอขมาวังจื๋อพร้อมของก�านัล พันปินก็สองจิตสองใจ

เวลาน้ีราชส�านกัแบ่งเป็นสามพวกใหญ่ๆ หน่ึงคอืคนทีอ่าศยัพ่ึงพิงวังจือ๋ 

สองคือคนที่เป็นอริกับวังจื๋อ และยังมีพวกที่สาม พวกท่ีเป็นกลาง อย่างเช่น 

ชวิจว้ินทีเ่ป็นอาจารย์ของพันปินกับถังฟ่ัน เขาเป็นเพียงหวัหน้าส�านกัการศกึษา 

ไม่มใีครคิดเสยีเวลาไปดงึเขาเป็นพวก

พันปินเองก็ปรารถนาอยากเป็นกลาง ไม่ล่วงเกินทั้งสองฝ่าย ทว่า 

ด้วยต�าแหน่งของเขา เรื่องนั้นกลับยากเสียแล้ว

ดเูอาเถิด ขนาดคดคีวามซึง่ตอนแรกมไิด้ใหญ่หลวง แม้ผูต้ายจะมฐีานะ

ไม่ธรรมดา แต่สบืสวนท�าคดอีย่างละเอยีดก็จบเรือ่ง ปรากฏว่าตอนนีเ้น่ืองจาก

พัวพันถึงการแก่งแย่งชิงดขีองฝ่ายต่างๆ ในราชส�านกั จงึกลบักลายเป็นซบัซ้อน

ยุ่งยากขึน้มาเสยีนี่

"ศิษย์พี่ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับวังจื๋อผู้นี้" ถังฟั่นถาม

พันปินสะอึกอึ้ง ครุ่นคิดครู่หนึ่ง "ไม่ธรรมดา"

ย่อมไม่ธรรมดาจริงๆ

ขนัทคีนหนึง่ท่ีอายุน้อยย่ิงกว่าถังฟ่ัน ผงาดขึน้มาในระยะเวลาสัน้ๆ เพียง

หน่ึงปีก็ได้รบัความไว้วางใจจากจกัรพรรดแิละว่ันกุ้ยเฟย ก่อตัง้ส�านักประจมิ มี

อ�านาจล้นฟ้า พันปินได้ยินว่ามขีนุนางคนหนึง่เข้าเมอืงหลวงเพ่ือรายงานราชการ 

เจอวังจื๋อแล้วไม่นบนอบอ่อนข้อ ไม่ประจบประแจงเหมือนเช่นคนอื่นๆ กลับ 

ต�าหนิด่าทอเขาต่อหน้าธารก�านัล หลังเกิดเรื่องวังจื๋อไม่เพียงไม่ถือสา กลับ 

ชืน่ชมว่าขนุนางผูน้ัน้มคีวามรกัในศกัดิศ์ร ี ไม่รูว่้าข่าวลือน้ีจรงิหรอืเท็จ หากจะ

กล่าวว่าเขาใจกว้างไม่คดิเลก็คดิน้อย เขาก็มกัอาศยัอ�านาจของส�านักประจมิ

จบักุมและสงัหารขนุนางไปไม่น้อย สร้างอรศิตัรไูว้มากมาย วางอ�านาจบาตรใหญ่ 

ซ�า้ยังชอบบญัชาชีแ้นะตามอ�าเภอใจ เพ่ิมปัญหาให้ผูอ้ืน่
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กล่าวได้ว่าวงัจือ๋เป็นบคุคลทีถ่นัดฉกฉวยโอกาสให้ตนเองเป็นท่ีสดุ หาก 

อยู่ในกลยุีค ไม่แน่อาจเป็นขัว้อ�านาจฝ่ายหนึง่ คนเช่นน้ีย่อมไม่อาจเอามมุมอง

ของขนุนางท่ีมอีคตต่ิอขันทท่ัีวไปมาตดัสนิ

"ไม่มีขันทีคนใดไม่ละโมบโลภมาก ทว่าวังจื๋อกลับเป็นข้อยกเว้น เขา 

ไม่ละโมบในทรพัย์สนิเงนิทอง กลบัลุม่หลงในชือ่เสยีงและอ�านาจ ดเูรือ่งทีเ่ขา

ท�าให้ฝ่าบาทเมือ่สองปีก่อนก็จะรู ้ อาศยั 'คดจีิง้จอกมาร' ก็สามารถถือโอกาส 

ชักธงให้สะบัด ก่อตั้งส�านักประจิมข้ึน สร้างฐานอ�านาจให้ตนเอง สองปีก่อน 

มสีกักีค่นทีเ่คยได้ยินนามของวงัจือ๋ ตอนนีท่้านเทีย่วถามดอูกีครัง้ มใีครทีไ่ม่รูจ้กั 

วังจือ๋บ้าง เพราะฉะนัน้การส่งของก�านลัตดิสนิบน ได้ผลกับขนุนางตวัจ้อยท่ัวไป 

ส�าหรบัขันทีวังจือ๋กลบัไม่ได้ผลใดๆ"

น�้าเสียงของถังฟั่นไม่รีบร้อน เอ่ยกล่าวเนิบช้า กลับให้ความรู้สึกมั่นคง

พึ่งพาได้

จบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลแล้ว ย่ิงท�าให้พันปินยอมรับศิษย์น้อง 

ผูน้ีจ้ากใจ เขาพยักหน้าระรวั "ถูกต้องๆ เสยีดายทีเ่หล่าเจยีงเป็นท่ีปรกึษาของข้า

มานาน กลับไม่รู้จักวังจื๋อเช่นเจ้า ตามความเห็นเจ้า ควรท�าเช่นไรดี"

"ฎีกานั้นต้องถวาย แต่ศิษย์พี่ท�าเช่นนี้ได้..."

จากน้ันถังฟั ่นก็แจกแจงวิธีการออกมา พันปินฟังแล้วดวงตาพลัน 

เปล่งประกาย หัวเราะครืน "วิธีนี้ไม่เลว!"

วันถัดมา พันปินยื่นฎีกาฉบับหนึ่ง

วิถีการไต่สวนคดคีวามของพันปินไม่นบัเป็นอะไร ทว่าวถีิเป็นขุนนางนัน้

กลับมากฝีไม้ลายมือ ฎีกาฉบับหนึ่งหลังผ่านการขัดเกลาจากที่ปรึกษาก็ 

กลายเป็นฎีการ้องทุกข์ขอความเป็นธรรม เริ่มจากผู้ว่าการศาลซุ่นเทียนขอรับ

อาญาด้วยถ้อยค�าสัตย์ซ่ือ ระบายความทุกข์สุดวิสัยต่างๆ ที่อัดอั้นอยู่ในใจ  

เพ่ือให้ได้รบัความเห็นใจจากจกัรพรรด ิจากน้ันเขาก็เปลีย่นประเดน็ โดยอ้างว่า

ในเมื่อผู้บัญชาการวังจื๋อต�าหนิศาลซุ่นเทียน เช่นน้ันก็เท่ากับพวกเขายังม ี

จดุทีป่ฏบิติัหน้าทีไ่ด้ไม่ดจีรงิ มสิูเ้ชญิส�านักประจมิ ส�านกับรูพา หน่วยองครกัษ์

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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