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คำ�นำ�

มโีอกาสได้สร้างผลงานต่อเบือ้งพระพักตร์ทัง้ท ีถ้าเป็นขนุนางคนอืน่ๆ คงเนือ้เต้น

ด้วยความยินด ีจบงานนี ้ เรือ่งได้เลือ่นขัน้ยังแค่เบาะๆ แต่เพราะถังฟ่ันต่างจากขุนนาง

ทั่วไป แทนท่ีจะดีใจ กลับปวดขมับกลัดกลุ้มสิไม่ว่า เฮ้อ! เขาก็อยู่เงียบๆ ของเขาดีๆ  

แล้วเชยีว

สยุโจวมเีหตกุะทนัหนัให้ต้องไปจากเมอืงหลวงเสยีด้วย แต่ข้างกายถังฟ่ันก็ใช่ว่า

จะว่างลงค่ะ เพราะคนท่ีเข้ามาเสียบแทน สวมบทคู่หูเป็นการชั่วคราว (หรืออาจจะ

ถาวร?) ก็คอืคณุท่านวงัจือ๋ผูแ้สนจะเจ้าก้ีเจ้าการเอาใจยากนัน่เอง คนคนนีเ้ปิดตวัมา

แสนจะน่าหมั่นไส้ แต่อ่านไปอ่านมาก็มีมุมน่ารักๆ เหมือนกันนะ แถมมาดราชินีๆ  

ของเขากน่็าจะถูกใจใครหลายคนไม่น้อยเลย

'รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ ' ล่วงมาถึงเล่มสองแล้ว มาติดตามดูพัฒนาการ 

ความก้าวหน้าในด้านอาชีพการงานของถังฟั่น ควบคู่ไปกับแอบมองความสัมพันธ ์

ที่ใต้เท้าผู้พิพากษาของเรามีต่อผู้คนรอบตัวกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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✱ ถังฟั่น มชีือ่รองว่า 'รุน่ชงิ' อายุเพ่ิงจะย่ีสบิก็สอบได้อนัดบัหน่ึง 

  ของบณัฑิตเอกขัน้หน่ึง เวลาน้ีดำารงตำาแหน่งผูพิ้พากษา 

  ศาลซุ่นเทยีน สมถะเรยีบง่าย พอใจในสิง่ท่ีตนม ีพิถีพิถัน 

  ก็แค่กับเรื่องอาหารการกินเท่าน้ัน

✱  สุยโจว มีชื่อรองว่า 'ก่วงชวน' องครักษ์เสื้อแพรแห่งกองปราบ 

  ฝ่ายเหนือ เงียบขรึมพูดน้อย ไม่ค่อยแสดงอารมณ์  

  พ้ืนฐานครอบครัวไม่ธรรมดา มีความสัมพันธ์ทาง 

  เครือญาติกับพระพันปีองค์ปัจจุบัน

✱ วังจื๋อ ผู ้บัญชาการสำานักประจิม ขันทีข้างกายจักรพรรดิ  

  นิสัยทะเยอทะยาน กระหายอำานาจมากกว่าทรัพย์สิน 

  เงนิทอง สำานักประจมิมหีน้าท่ีตรวจสอบหน่วยองครกัษ์ 

  เสื้อแพร สามารถสังหารผู้เป็นภัยได้ทันที

✱ อาตง เดิมเป็นเด็กหญิงรับใช้ในคฤหาสน์สกุลหลี่ ถังฟั ่น 

  รูส้กึถูกชะตาเอน็ดู ภายหลงัจงึรบัเป็นน้องสาวบญุธรรม  

  มีนิสัยพิถีพิถันเรื่องอาหารการกินเหมือนกันกับถังฟั่น  

  ร่าเริง ฉลาดเฉลียว

แนะนำ�ตัวละคร
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่
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ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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7เมิ่งซีสือ

หมอหลวงซุนชี้บริเวณที่ดึงเข็มเรียวเล็กออกมาจากร่างของหานเจ่า 

เมือ่ครู ่"มจีดุลมปราณต�าแหน่งหนึง่ ชือ่ว่าจดุสุย่เฟิน* ในต�ารา 'หุ่นจ�าลองฝังเขม็' 

ของราชวงศ์ซ่งเหนือบนัทึกไว้ว่าหากเป็นโรคบวมน�า้ การรมยา** จะให้ผลดท่ีีสดุ 

อาจรมได้ตัง้แต่เจด็ถึงหน่ึงร้อยแท่งยา ห้ามมใิห้ฝังเขม็เพราะอาจท�าให้เสยีชวิีตได้ 

อนัทีจ่รงิใช่ว่าจะห้ามใช้เขม็โดยเดด็ขาด เพียงแต่ผูฝั้งเขม็บางคนยังไม่ช�านาญ 

อาจพลาดพลัง้ฝังเขม็ลกึเกินไปจนก่อให้เกิดผลเสยีร้ายแรง"

พวกถังฟ่ันฟังแล้วกระจ่างทนัที จดุลมปราณล้วนส่งผลต่อสภาพร่างกาย 

อย่างจุดสุ่ยเฟิน หากใช้มือกดคลึงหรือรมยา จะช่วยรักษาอาการบวมน�้าและ

ท้องเสีย ทว่าในทางกลับกันหากจุดลมปราณถูกกระตุ้นไม่ถูกวิธีก็เป็นผลร้าย

กับร่างกายได้เช่นกัน

หมอหลวงซุนอธิบาย "จุดสุ่ยเฟินอยู่บนเส้นลมปราณเริ่น*** อยู่ใน 

เส้นลมปราณตรงกับกระหม่อมพอดี หากฝังเข็มท่ีจุดสุ่ยเฟิน บนกระหม่อม 

ก็จะปรากฏจ�้าเลือด เมื่อก่อนข้าเคยได้ยินท่านอาจารย์พูดถึง หากวันน้ี 

ไม่ได้ประจกัษ์แก่สายตา ย่อมไม่เชือ่เดด็ขาดว่ามคีนทีป่องร้ายผูอ้ืน่ด้วยวิธีการ

เช่นนี้! คนผู้น้ีย่อมอ่านต�าราแพทย์มาอย่างช�่าชอง ไม่แน่อาจเป็นหมอก็ได้  

บทที่ 8

* จุดสุ่ยเฟิน คือจุดลมปราณที่อยู่เหนือสะดือขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว
** การรมยา ในที่นี้คือการน�าสมุนไพรซึ่งเผาร้อนแล้วมานาบตรงจุดลมปราณต่างๆ
*** เส้นลมปราณเริ่น มีวิถีการไหลเวียนอยู่ตลอดแนวเส้นกลางล�าตัวด้านหน้า เร่ิมจากจุดตรงกลางระหว่าง
อวัยวะเพศและทวารหนัก ไหลเวียนขึ้นไปที่รอยบุ๋มใต้ริมฝีปากล่าง
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รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ 28

เพียงแต่ทักษะฝีมือเช่นนี้ไม่ใช้ในการช่วยชีวิตคน กลับน�ามาเข่นฆ่าสังหาร  

คิดแล้วก็น่าโมโหนัก!"

หมอหลวงซุนโกรธเกร้ียวเดือดดาลกับฆาตกร พวกถังฟั่นกลับมีสีหน้า

ครุ่นคิดหนักใจ

เดิมทีพวกเขานึกว่าหานเจ่าเสียชีวิตด้วยยาพิษ คาดไม่ถึงว่าสุดท้าย 

กลับเป็นเพราะถูกฝังเข็มท่ีจุดลมปราณส�าคัญ การตายลักษณะน้ีอ�าพราง 

แนบเนียน หากวันน้ีหมอหลวงซุนไม่อยู่ด้วย จนเห็นความเก่ียวโยงระหว่าง

กระหม่อมกับจุดสุ่ยเฟิน อย่าว่าแต่โกนผมของหานเจ่าเลย ต่อให้ผ่าช�าแหละ

ศพของเขาก็ใช่ว่าจะพบจดุผดิสงัเกตเสมอไป เน่ืองจากเข็มเล่มน้ันท้ังเล็กและ

สัน้ อกีท้ังก่อนหน้าน้ีพวกเขาก็มุง่ประเด็นไปท่ียาพิษ ย่อมเอาแต่มุง่ความสนใจ

ไปที่หลอดลมและช่องอก ใช่ว่าจะสังเกตจุดสุ่ยเฟินเสมอไป

"หากมีเข็มอยู่ในร่างกายของหานเจ่า เวลาจับชีพจรแล้วจะรู้ได้หรือไม่" 

ถังฟั่นถาม

หมอหลวงซุนรู้ว่าเขาจะถามอะไร จึงส่ายหน้ากล่าวว่า "ถ้าถูกเข็มฝัง

เข้าไปในร่าง ไม่มีทางท่ีจะคงสภาพปกติอยู่ได้นานเช่นน้ัน หลายวันก่อน 

ตอนที่ข้าตรวจชีพจรให้หานเจ่า ข้ายืนยันว่าเขาไม่เป็นไร กล่าวคือจู่ๆ อาการ 

ก็ก�าเริบเร็วมาก ต่อให้เข็มเล่มน้ีท้ังเล็กและสั้น แต่ด้วยจุดลมปราณค่อนข้าง

เฉพาะตัว ไม่เกินครึ่งวันหรือหนึ่งวันต้องแสดงอาการออกมาแน่นอน"

ถังฟ่ันไม่เข้าใจ "ท่านก�าลงัจะบอกว่าเขม็ของหานเจ่าเพ่ิงถูกฝังเข้าไปใน 

วันเกิดเหต ุแต่หากเป็นเช่นน้ัน หานเจ่าเองก็มใิช่เด็กทารกทียั่งพูดไม่ได้ ตอนท่ี

ถูกเขม็แทงเหตไุฉนจะไม่รูส้กึตวั"

หมอหลวงซนุกล่าว "หน่ึงคอืเข็มนีเ้ลก็บางย่ิง เขม็ทีเ่ลก็บางราวกับขนวัว

ฝังเข้าไปในร่างกาย ใช่ว่าจะรู้สึกได้ชัดเจนเสมอไป สองคือเข็มเล่มนี้ก็มิได้ 

เข้าไปในร่างกายทัง้หมด หานเจ่าเองกไ็ม่สงัเกตเหน็ คนรอบข้างมแีต่จะเข้าใจว่า

เป็นอาการปวดท้องทั่วไป การตายของเขาเหนือความคาดหมาย น้อยคน 

ที่คิดโยงไปถึงจุดนั้น"

สุยโจวสนับสนุนค�าอธิบายของหมอหลวงซุนอยู่ข้างๆ "หากเป็นข้า  
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9เมิ่งซีสือ

ข้าสามารถฝังเข็มเล่มน้ันผ่านเนื้อผ้าเข้าสู่ร่างกายอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดาย 

โดยไม่ให้เขารูต้วั ย่ิงเป้าหมายเป็นเด็กทีไ่ม่ประสีประสา ระวงัตัวน้อย ก็ย่ิงง่าย

แล้ว"

ถังฟั่นฟังค�าพูดของพวกเขาแล้วก็ย่นค้ิวถาม "หากเป็นเช่นน้ัน ปัญหา 

ก็อยู่ท่ีใครสัมผัสใกล้ชิดกับหานเจ่าในวันที่เขาตาย คนผู้นี้น่าจะเป็นคนท่ี 

หานเจ่ารู้จัก มิฉะน้ันไม่มีทางได้ประชิดตัวอย่างสนิทสนมจนฝังเข็มเข้าไปใน

ร่างกายของเขาได้แน่" 

นั่นมิได้อยู่ในส่วนท่ีหมอหลวงเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งเรื่องนี้พัวพันเป็น 

วงกว้าง ซ�้ายังมีความเป็นไปได้สูงที่อาจเก่ียวพันถึงคนในวัง ถังฟั่นไม่อยาก 

ให้เขาล�าบากใจ จึงให้เปียนอวี้สั่งคนไปส่งหมอหลวงซุนกลับก่อน

ถังฟั่นกล่าวกับสุยโจว "ข้าจ�าได้ว่าหานเจ่าเข้าวังในช่วงยามเหม่า 

ประมาณยามเฉิน* หน่ึงเค่อ พระพันปีโจวรับส่ังให้ข้ารับใช้น�าขนมไส้หน่อไม้

ไปส่ง ยามเฉินสองเค่อ ว่ันกุ้ยเฟยประทานถ่ัวเขียวต้มไป่เหอมาให้ ประมาณ 

ยามเฉนิสีเ่ค่อ หานเจ่าบอกว่าปวดท้อง จากน้ันก็เสยีชวิีต หรอืก็คือต้องเริม่นับ

ตั้งแต่ยามเหม่า ระยะเวลาทั้งหมดคือหนึ่งชั่วยามกับอีกสี่เค่อ"

"ไม่ ต้องรวมเวลาช่วงเช้าก่อนที่เขาจะออกจากเรือนด้วย" สุยโจวเสริม

ถังฟ่ันครุน่คดิ "ความหมายของท่านคอืคนในสกุลหานเองก็น่าสงสยัหรอื"

สยุโจวกล่าวตอบ "ข้าเองเคยสบืคดมีาไม่น้อย สดุท้ายคนร้ายมกัเป็นคน

ที่ไม่สะดุดตาที่สุด น่ีก็เพ่ือป้องกันไว้ก่อน เพ่ิมหนทางสืบสวนอีกหนึ่งความ 

เป็นไปได้"

ถังฟั่นพยักหน้า "ถ้าเป็นตามปกติหานเจ่าสมควรตื่นมาล้างหน้าแต่งตัว

เข้าวังช่วงยามอิ๋น** ท่านหมอซุนเองก็บอกแล้วว่าจุดสุ่ยเฟินถูกแทง เข็มจะ

เลื่อนลงลึกตามการเคลื่อนไหว อาการก�าเริบเร็วมาก สองชั่วยามกับอีกสี่เค่อ 

ไม่น่าจะนานกว่านี้แล้ว"

และในเวลาน้ีเอง ด้านนอกมคีนของต�าหนักบรูพามา บอกว่ารชัทายาท

* ยามเฉิน คือช่วงเวลา 07.00 น. ถึง 09.00 น.
** ยามอิ๋น คือช่วงเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น.
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ต้องการพบถังฟ่ัน

ถังฟั่นไม่แปลกใจ ต่อให้รัชทายาทไม่เรียกพบ เขาเองก็จะไปขอพบ

รัชทายาทอยู่แล้ว

มปีระสบการณ์จากเมือ่คนื เมือ่เข้าวังอกีครัง้จงึไม่มคีวามรูส้กึตืน่เต้นอะไร

มากนัก หน�าซ�้าเวลานี้ในหัวของถังฟั่นมีแต่เบาะแสของคดีต�าหนักบูรพา  

ไม่มเีวลาสนใจมองทิวทศัน์

เมือ่คนืก็ได้พบรชัทายาทแล้ว ทว่าพบยามกลางวัน ภาพจงึแจ่มชดักว่า

ปีนี้รัชทายาทเพ่ิงครบแปดปีเต็ม แต่เพ่ือหลบเลี่ยงหูตาของว่ันกุ้ยเฟย  

ต้องอยู ่อย่างหลบซ่อนในวังตั้งแต่เล็ก อาหารการกินล้วนเป็นอาหารที ่

เหล่านางก�านัลและขันทีแอบเก็บไว้ให้ ร่างกายจึงค่อนไปทางซูบผอม ดูแล้ว

เหมือนเพิ่งจะอายุห้าหกปี ชุดรัชทายาทที่สวมอยู่ก็หลวมจนน่าเห็นใจ

แต่แม้จะไม่ได้ถือก�าเนิดมาพร่ังพร้อม มีชีวิตความเป็นอยู่หรูหรา กลับ 

ดอูอกว่าเขาฝึกตนอย่างหนัก จรรยามารยาทล้วนมคีวามเหมาะสม ไร้ข้อต�าหนิ

ให้จับผิด หลังจากถังฟั่นถวายบังคมแล้ว รัชทายาทก็กล่าวทันที "ใครก็ได้  

ยกเก้าอีม้าให้ใต้เท้าถัง ยกน�า้ชามาด้วย"

ถังฟั่นบอกปัด "ขอบพระทัยที่ทรงเห็นใจ กระหม่อมยืนก็พอพ่ะย่ะค่ะ"

รชัทายาทกล่าว "ใต้เท้าถังสบืคดใีห้เสดจ็พ่อ ราชโองการอยู่กับตวั มต้ิอง

เกรงใจ"

ถังฟั่นจึงไม่อิดออดอีก กล่าวขอบพระทัยแล้วนั่งลง

"คดีนี้ใต้เท้าถังได้เรื่องอะไรหรือไม่" รัชทายาทเอ่ยถาม

ตอนแรกเขาเพียงคดิถามพอเป็นพิธี เพ่ิงผ่านมาเพียงวันเดยีว จะสบืพบ

อะไรได้ ใครจะคดิว่าถังฟ่ันกลบัตอบว่า "ได้เรือ่งบางอย่างจรงิพ่ะย่ะค่ะ"

ถังฟั่นเล่าสาเหตุการตายของหานเจ่า รัชทายาทฟังแล้วเบิกตาโพลง  

ลกุจากท่ีนัง่อย่างอดไม่อยู่ "เหตใุดจงึเป็นเช่นนี ้ เพราะอะไร เสีย่วเจ่าน่าเวทนา

นัก!"

ต่อให้เขามุง่มัน่ส�ารวมตนเพียงใด อย่างไรก็ยังเป็นเพียงเดก็อายุแปดขวบ 

แม้จะผ่านอปุสรรคมากมายตัง้แต่เลก็ แต่เมือ่ได้ยินว่าสหายตวัน้อยทีอ่ยู่ด้วยกัน
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ตายอย่างน่าเวทนา ก็ยังคงอดน�า้ตาคลอไม่ได้

"ใต้เท้าถัง ใครเป็นคนปองร้ายเสี่ยวเจ่ากันแน่ ท่านสืบได้หรือยัง"

ตอนที่รัชทายาทเอ่ยปากพูด ถังฟั่นเองก็พินิจอีกฝ่ายอย่างละเอียด

แม้กิริยาท่าทางของคนคนหนึ่งจะใช้เป็นหลักฐานเชิงรูปธรรมไม่ได้  

แต่ใช้ศึกษาเพิ่มเติมได้

ในวัยเด็กรัชทายาทประสบกับความยากล�าบาก อาจมากมายกว่า 

สามญัชนทัว่ไปด้วยซ�า้ เขาต้องเสีย่งกับความตายอยู่ทุกเมือ่ ด้วยเหตนุีจ้งึต้อง

คอยผลดัเปลีย่นย้ายท่ีพ�านักตามเหล่านางก�านัลและขันทีผู้ภักดีในวังไปเรือ่ยๆ 

เพ่ือหลบการปองร้ายจากวัน่กุ้ยเฟย หากอยู่ในต�านานเรือ่งเล่าอาจเป็นเน้ือเรือ่ง

ที่เรียกน�้าตาพอสมควร ทว่าในรัชศกเฉิงฮว่ากลับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

จีเ้ฟยผูเ้ป็นมารดาของเขาเสยีชีวติเมือ่สามปีก่อน เป็นปีท่ีเขาเพ่ิงถูกแต่งตัง้

เป็นรชัทายาทพอด ียามนัน้ไร้คนก้าวออกมาเรยีกร้องให้สบืสวนสาเหตกุารตาย

ถึงท่ีสดุ ทกุคนต่างพร้อมใจปล่อยให้เรือ่งนีเ้งยีบลง และคิดว่ารชัทายาทยังเลก็ 

ย่อมไม่ระลกึใส่ใจ

แต่เด็กคนหนึ่งที่โตเกินอายุ ไหนเลยจะไม่รู้ว่ามารดาประสบพบเจอกับ

อะไรบ้าง ข่าวลือต่างๆ ที่แพร่สะพัดทั่ววัง ไยจะไม่ลือมาถึงหูเขา

แต่แม้จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคขวากหนามมากมายเช่นนี้ รัชทายาท 

ก็มไิด้มนิีสยัร้ายลกึเจ้าแผนการ ตรงกันข้ามกลบัสขุมุนุม่นวล แววตาใสกระจ่าง 

มไิด้ถูกความชัว่ร้ายของโลกครอบง�าให้มวัหมอง

ถังฟั่นเองก็ประสบเร่ืองราวเก่ียวกับใจคนมาไม่น้อย ด้วยการสังเกต 

ของเขา จากท่าทางความรูส้กึต่อหานเจ่าท่ีรชัทายาทเผยให้เหน็ยามนี ้ อกีฝ่าย 

น่าจะไม่เก่ียวข้องกับคด ีอย่างน้อยก็ไม่เหมอืนกับท่ีว่ันกุ้ยเฟยสงสยัว่ารชัทายาท

จงใจใส่ความนางเพ่ือแก้แค้น

คนถ่อยมองสัตบุรุษ มักเอาความส�านึกต�่าช้าของคนถ่อยวัดคุณธรรม

ของสัตบุรุษ พวกเขาไม่รู้ว่าสัตบุรุษคิดอะไร ย่ิงไม่มีทางเข้าใจความคิดของ

สัตบุรุษ

ถังฟ่ันส่ายศรีษะ ก่อนตอบว่า "เวลาน้ีตรวจสอบได้เพียงสาเหตุการตาย
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เท่าน้ัน ต่อให้รัชทายาทไม่รับสั่งให้คนไปตามกระหม่อมมา กระหม่อมเองก็

เตรียมตัวมาขอเฝ้าพระองค์พอดี กระหม่อมอยากทราบว่าช่วงเวลาต้ังแต ่

หานเจ่าเข้าวังจนถึงตอนท่ีเขาตาย เขาได้ท�าอะไรบ้างและพบกับใครบ้าง"

รัชทายาทกะพริบตา น่ิงอึ้งไปอึดใจใหญ่ จากน้ันก็ส่ายหน้า "ไม่มี  

เขาเรียนต�ารากับข้าอยู่ที่นี่ตลอด ไม่ได้ไปที่ใดเลย"

ถังฟ่ันท้ังโกรธท้ังข�า ดแูล้วก็รูทั้นทีว่ารชัทายาทผูน้ี้โกหกไม่เก่งเอาเสยีเลย 

"รบัสัง่น้ีเป็นความจรงิหรอืพ่ะย่ะค่ะ หากอกีฝ่ายมไิด้มุง่ร้ายเฉพาะหานเจ่า แต่มี

เจตนาอืน่ น่ากลวัว่ารชัทายาทเองก็จะมอีนัตรายเช่นกัน"

รัชทายาทนิ่งเงียบไป

ถังฟั่นตัดสินใจบีบคั้นอีกฝ่าย "หากพระองค์ไม่ยอมรับสั่งความจริง 

กระหม่อมคงได้แต่ไปขอให้ฝ่าบาททรงช่วย"

พูดจบเขาก็ลุกข้ึนยกมือประสานค�านับ ก�าลังจะก้าวเท้าเดินออกไป 

ด้านนอก

รัชทายาทรีบละล�่าละลักเรียกรั้งเขาไว้ ซ�้ายังวิ่งตามไปอย่างเสียกิริยา 

"อย่า! อย่าเพิ่งไป! รอเดี๋ยว!"

ถังฟั่นหันร่างกลับมา

รชัทายาทขบรมิฝีปาก "ข้าบอกท่านได้ แต่คนคนน้ันไม่มทีางปองร้ายข้า

แน่นอน และย่ิงไม่มีทางท�าร้ายเสี่ยวเจ่า ท่านต้องรับปากว่าห้ามทูลเสด็จพ่อ 

เป็นอนัขาด"

ถังฟ่ันพยักหน้า "ขอเพียงไม่เก่ียวข้องกับคดี ไร้ความเก่ียวพันกับฆาตกร 

กระหม่อมย่อมไม่สบืสาว"

รัชทายาทไม่ส่งเสียง ยืนชั่งใจอยู่ตรงนั้น ถังฟั่นเองก็ยืนประสานมือรอ 

ไม่ได้เร่งรัดใดๆ

นานพักหนึ่ง รัชทายาทบัญชาให้ข้ารับใช้โดยรอบออกไป แล้วจึงกล่าว

กับถังฟั่น "ยามเหม่าหลังจากเสี่ยวเจ่าเข้าวังแล้ว พวกเราก็เรียนต�าราด้วยกัน 

ระหว่างนัน้ข้าให้เขาไปเย่ียมคนคนหนึง่ในทีแ่ห่งหน่ึง ไปกลบัใช้เวลาครึง่ชัว่ยาม

เท่านั้น หน�าซ�้าคนคนนั้นไม่มีทางท�าร้ายเสี่ยวเจ่า และยิ่งไม่มีทางปองร้ายข้า
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แน่นอน!"

ถังฟั่นถาม "คนผู้นั้นคือใคร"

รัชทายาทตอบ "พระนางอู๋"

ถังฟั่นตั้งตัวไม่ทัน "พระนางอู๋องค์ใดหรือ"

รัชทายาทกล่าว "พระอัครมเหสีองค์แรกของเสด็จพ่อ พระอัครมเหสีอู๋

อย่างไรเล่า"

อ๋อ พระอัครมเหสีอู๋คนนั้นนี่เอง

ถังฟ่ันนึกออกแล้ว พระอคัรมเหสอีูพ๋ระองค์น้ันถกูโอรสสวรรค์องค์ปัจจบุนั

ปลดออกจากต�าแหน่ง ขบัไปอยู่ทีต่�าหนักประจมิเพราะทรงลงอาญาว่ันกุย้เฟย 

หลังจากนั้นก็น้อยมากที่จะได้ยินชื่อของคนคนน้ันทั้งในและนอกวังหลวง  

สตรีผู้นี้ราวกับถูกลืมเลือนไปจากปวงชนอย่างสิ้นเชิง

รัชทายาทเล่า "พระนางอู๋ประทับที่ต�าหนักประจิม ที่น่ันมักขาดแคลน

ข้าวของเครื่องใช้กับอาหารการกิน ข้าไม่สะดวกจะไปมาด้วยตนเอง มีเพียง

เสีย่วเจ่าทีอ่ายุน้อย สถานะพิเศษ ไม่กระตุน้ให้ใครซกัถามสงสยั ฉะน้ันบางครัง้

ข้าจึงให้เสี่ยวเจ่าน�าข้าวของบางอย่างไปให้"

ถังฟั่นเฉลียวฉลาด เพียงสะกิดเล็กน้อยก็เข้าใจ "อดีตพระอัครมเหสี 

ทรงเคยช่วยเหลือพระองค์ใช่หรือไม่"

รัชทายาทไม่ปริปาก นัยน์ตาด�าขลับจับจ้องเขาอย่างไม่ละสายตา

ถังฟั ่นกล่าวเสียงนุ่ม "โปรดวางพระทัย เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี 

กระหม่อมจะไม่แพร่งพรายแม้แต่ค�าเดียว เรื่องน้ีกระหม่อมจะถือว่าไม่เคย

ได้ยินมาก่อน แต่ทางต�าหนักประจิม อย่างไรกระหม่อมก็ยังต้องไปตรวจดู 

สักหน่อย"

รชัทายาทเริม่ร้อนใจ "ไม่ได้ ถึงเวลาถ้าเสดจ็พ่อทรงทราบว่าท่านไปท่ีน่ัน 

กุ้ยเฟยเองก็ต้องทรงทราบด้วยแน่ ถ้าเกิดพวกเขามรีบัสัง่ถามว่าเหตใุดท่านจงึ 

ไปหาพระนาง เรือ่งราวในปีนัน้ก็จะถูกรือ้ฟ้ืนขึน้มาอกี ถึงเวลากุ้ยเฟยไม่มทีาง

ปล่อยพระนางอูแ๋น่!"

"เช่นนัน้ก็บอกว่าหานเจ่าซกุซน ถือโอกาสระหว่างพักลอบออกไปเทีย่วเล่น 
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กระหม่อมจะตรวจสอบเส้นทางท่ีเขาอาจจะไป ถึงตอนนัน้ไม่เพียงต�าหนกัประจมิ 

แต่จะรวมถึงพ้ืนท่ีละแวกนั้นท้ังหมด หากอดีตพระอัครมเหสีทรงไร้ความ

เก่ียวข้องกับคดีน้ี ว่ันกุ้ยเฟยก็จะไม่ทรงสงสัยเรื่องท่ีในอดีตพระนางทรงเคย

เลี้ยงดูช่วยเหลือพระองค์แล้ว เอาเช่นนี้เป็นอย่างไรพ่ะย่ะค่ะ" ถังฟั่นกล่าว

รชัทายาทอ้าปากค้างเลก็น้อย มองเขาด้วยความฉงน คล้ายไม่อยากเชือ่

ว่าขนุนางคนหน่ึงจะหารอืเรือ่งหลอกลวงเบือ้งสงูกับตนซึง่หน้า

ถังฟั่นระบายย้ิมบางบนหน้า กล่าวราวกับอ่านใจอีกฝ่ายออก "เรื่องน้ี 

ไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงเบื้องสูง เพียงแค่ปรับเปลี่ยนเรื่องราวเล็กน้อย 

กระหม่อมท�าเพ่ือรัชทายาทและขอรัชทายาทโปรดช่วยกระหม่อมปิดเป็น 

ความลับด้วย"

"ท่านไม่กลัวล่วงเกินกุ้ยเฟยหรือ ยามนี้ทั่วราชส�านักไร้คนกล้าล่วงเกิน

กุ้ยเฟย เหตุใดท่านจึงไม่กลัว" รัชทายาทสงสัย

"ใช่ว่ากระหม่อมจะไม่กลัว เพียงแต่วิญญูชนรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี  

น�้าพระทัยที่อดีตพระอัครมเหสีทรงช่วยเหลือพระองค์ไร้ส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้  

ก็ควรเป็นความลบั เดมิทโีลกน้ีไม่ควรมผีูท้ีท่�าดแีต่ได้ชัว่ กระหม่อมสบืคดก็ีเพ่ือ

หาตวัฆาตกร จะยกคณุธรรมมาอ้างแล้วปล่อยให้คนดีถูกท�าร้ายมไิด้ แน่นอนว่า

หากพระนางทรงเก่ียวข้องกับคดี ถึงเวลาขอรัชทายาทโปรดประทานอภัย 

ทีก่ระหม่อมมอิาจเห็นแก่เรือ่งส่วนตวั"

รัชทายาทพยักหน้าหงึกหงัก "พระนางอู๋ทรงเป็นคนดี พระนางไม่มีทาง 

ท�าเรือ่งเช่นนัน้แน่ แต่พระนางประทับอยูท่ีต่�าหนักประจมิมานาน ทรงสติไม่ดี 

นัก บางครั้งยังทรงมีอาการคลุ้มคลั่ง ขอใต้เท้าถังอย่าถือสา"

ถังฟั ่นยกมือประสานคารวะ "รัชทายาทโปรดวางพระทัย เช่นน้ัน

กระหม่อมขอทูลลา"

เขาถอยหลังไปหลายก้าว หันร่างก�าลังจะไป

"เดี๋ยวก่อน!" รัชทายาทร้องเรียกเขาไว้ และย่างเท้าเข้ามา

ถังฟั่นหันกลับมา ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ

รัชทายาทกล่าวกับเขา "ใต้เท้าถัง เมื่อครู่ท่านบอกว่าโลกน้ีไม่ควรม ี
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ผู้ที่ท�าดีแต่ได้ชั่ว ข้าคิดว่าท่านพูดมีเหตุผล และชอบค�าพูดนี้มาก ภายหน้า 

ท่านมีโอกาสเข้าวังอีกหรือไม่ ข้าอยากสนทนากับท่านบ่อยๆ"

ถังฟั่นแย้มย้ิม "น่ีมิใช่เรื่องท่ีกระหม่อมจะตัดสินใจเองได้ รัชทายาท 

ทรงมีผู ้ปรีชาสามารถรายล้อม ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีปัญญาเลิศล�้า 

กว่ากระหม่อม คนด้อยความสามารถอย่างกระหม่อมมคิูค่วรจะอยู่ในพระเนตร 

พ่ะย่ะค่ะ"

รัชทายาทเองก็ระบายย้ิมน้อยๆ ดวงหน้าหมดจดดูไม่ละม้ายจักรพรรดิ

เฉิงฮว่า ถังฟั่นเดาว่าเขาน่าจะละม้ายกับมารดาท่ีจากไปเร็วผู้นั้นมากกว่า 

"ใต้เท้าถัง ท่านถ่อมตัวเกินไปแล้ว ข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่าน บัณฑิต 

ทีเ่ข้าสอบในรชัศกเฉงิฮว่าปีทีส่บิเอด็ใช่หรอืไม่ ข้ายังเคยอ่านบทความของท่าน 

เขียนได้ดีมากเชียว!"

"ขอบพระทัยที่ทรงชม ต่อไปหากมีโอกาส กระหม่อมย่อมมาขอเข้าเฝ้า

พระองค์แน่นอน"

รชัทายาทพยักหน้า "ได้ ข้าจะรอ ขอใต้เท้าถังโปรดหาตวัฆาตกรออกมา 

ให้ได้ด้วย เพ่ือเป็นการส่งวิญญาณเสีย่วเจ่าสูส่คุต"ิ

ถังฟั่นประสานมือรับ "กระหม่อมจะท�าสุดความสามารถ!"

เขาไม่เสียเวลาอีก หลังจากออกจากต�าหนักแล้วก็รีบกระวีกระวาด 

ไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิเฉิงฮว่า

เดิมทีจักรพรรดิมีอุปนิสัยปล่อยปละละเลยกับเรื่องใหญ่ในราชส�านัก 

ทว่าคดีน้ีหนักหนาส�าคัญ ฆาตกรตัวจริงท่ีอยู่เบื้องหลังยังไม่เผยโฉม อีกท้ัง

สาเหตุการตายของหานเจ่าก็พิศวง กระตุ้นความสนใจของพระองค์ได้ไม่น้อย 

ได้ยินว่าคดีมีความคืบหน้า จึงตกลงให้เรียกถังฟั่นเข้าพบ

ถึงกระนั้นถังฟั่นก็ยังรออยู่ด้านนอกนานสองนานกว่าจะได้เข้าไป

เมือ่ได้พบ ถังฟ่ันเองก็ไม่มท่ีาทีเช่นขุนนางผูน้้อยพบโอรสสวรรค์ ตืน่เต้น 

จนห่วงแต่ประจบสอพลอ แต่เข้าประเด็นส�าคญัอย่างไม่อ้อมค้อม

สาเหตุการตายของหานเจ่า ตอนท่ีเขาไปเข้าพบรัชทายาท คนของ 
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ส�านกัประจมิคงรายงานจักรพรรดเิฉงิฮว่าแล้วแน่นอน ฉะนัน้ถังฟ่ันจงึเอ่ยเพียง

คร่าวๆ ก่อนจะข้ามไป อธิบายการวิเคราะห์ของตน พร้อมท้ังขอให้เปิดพ้ืนท่ี 

ส่วนหนึง่ในวงัให้เขาไปสบืสวนอย่างละเอยีดครบถ้วน

ความจรงิแล้วเขาท�าเช่นน้ีเพียงเพ่ือให้ได้ไปสอบปากค�าพระอคัรมเหสอีู๋ 

ที่ถูกปลดแล้วเท่าน้ัน ทว่าติดที่ความแค้นที่ว่ันกุ้ยเฟยมีต่ออดีตพระอัครมเหส ี 

หากนางรู้ว่าในอดีตทรงเคยช่วยเหลือรัชทายาท ซึ่งตอนน้ีรัชทายาทยังส่งคน 

ลอบไปเย่ียมเยียนเป็นระยะ เป็นได้หาทางเล่นงานอดีตพระอัครมเหสีแน่  

ในเมื่อถังฟั่นรับปากรัชทายาทแล้วว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องของพระนาง จึงได้แต่

ใช้ทางอ้อม

จกัรพรรดเิฉงิฮว่าหวาดหวัน่พรัน่พรงึกับเหตกุารณ์ท่ีนกัพรตหลีล่อบเข้า

วังส่วนในเพ่ือหวังสังหารพระองค์ ได้ยินการตายของหานเจ่าแล้ว ตอนแรก 

ก็นึกไปถึงว่าเป้าหมายของคนร้ายอาจเป็นรัชทายาทหรือพระองค์เอง จึงตอบ

ตกลงกับค�าขอของถังฟั่นโดยไม่ได้ลังเลนัก แต่ด้วยความที่ถังฟั่นเป็นขุนนาง

ราชส�านัก จักรพรรดิเฉิงฮว่าจึงมีเงื่อนไขให้เขาต้องมีขันทีติดตามในยามท่ี 

เดนิเหินอยูใ่นวัง ห้ามออกจากบรเิวณทีก่�าหนดและห้ามไปยังสถานทีท่ียั่งมไิด้

รายงานล่วงหน้าโดยพลการ

ถังฟั่นย่อมรับปากทุกข้อ ด้วยข้ันตอนพิธีการอันวุ่นวาย กว่าเขาจะ 

ออกจากวังก็เป็นเวลาย�่าค�่าแล้ว น่าสงสารใต้เท้าถังท่ีได้แต่ว่ิงวุ่นตลอดท้ังวัน 

ยังไม่มีอะไรตกถึงท้อง ต�าแหน่งของเขาค่อนข้างเล็ก แม้จะเข้าวังมาเพ่ือ 

ปฏิบัติภารกิจ แต่ก็มิได้รับสิทธ์ิให้อยู่กินข้าว หากเปลี่ยนเป็นมหาบัณฑิต 

แห่งสภาขุนนางหรือเสนาบดีประจ�ากรมทั้งหกก�าลังท�าหน้าที่อยู่ ย่อมไม่ถูก

รับรองเช่นนี้แน่นอน

แต่ต่อให้เขาเหน็ดเหนือ่ยเพียงใดก็ยังคงไม่ได้ตรงด่ิงไปหาอาหารใส่ท้อง 

กลับมุ่งหน้าไปที่ส�านักประจิม เนื่องจากศพของหานเจ่ายังอยู่ที่นั่น

ได้ยินว่าใต้เท้าถังกลับมาแล้ว เปียนอวี้ก็เร่งมาถึงอย่างรวดเร็ว

ถังฟั่นถามอีกฝ่าย "นายกองร้อยสุยไปตั้งแต่เมื่อไร"

"หลงัจากท่านไปไม่นาน เขาเองก็ไป จากน้ันก็ส่งคนมาฝากข้าบอกท่านว่า
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มีงานด่วนที่กองปราบฝ่ายเหนือ นายกองร้อยสุยต้องออกเดินทางไกล น่าจะ 

ใช้เวลาหลายวันจนถึงครึง่เดอืน ท่านมต้ิองรอเขาขอรบั"

ถังฟั่นถอนใจเฮือกหนึ่ง "เขาไปไม่ได้เวลาเลย แล้วนี่จะให้ข้าไปหา 

สหายรู้ใจที่ใดมาช่วยงานทันทีทันใดเล่า"

"ก็ยังมีข้าอยู่ทั้งคน"

วังจื๋อ ผู้บัญชาการส�านักประจิมแห่งต้าหมิงก้าวเข้าประตูมาพร้อม 

เสียงพูด

ถังฟั่นไร้ค�าจะกล่าว นี่ก็ช่างเหมือนเงาตามตัวเหลือเกิน

"วังกงกงภารกิจรัดตัว ไฉนจึงต้องตั้งใจมาช่วยข้าโดยเฉพาะด้วยเล่า"

"โอ๊ะ ดูเจ้าไม่สบอารมณ์เสียด้วย เจ้าต้องเข้าวังไปสืบสวนมิใช่หรือ  

ฝ่าบาทรับสั่งให้ข้ามาคุมเจ้า เผื่อเจ้าไปในที่ที่ไม่ควรไป! เจ้าคิดว่าสุยก่วงชวน

จะเตรด็เตร่ในวังเป็นเพ่ือนเจ้าได้ร ึ ต่อให้เขาเป็นพระญาตขิองพระพันปี ก็ไม่มี

บารมีใหญ่โตเช่นนั้น!"

วังจือ๋ย้ิมเยาะ ไร้ท่าทนีบนอบระมดัระวงัเช่นยามรบัใช้จกัรพรรดิ พูดจา

กับถังฟ่ัน เขาย่อมไม่จ�าเป็นต้องเกรงใจ

"มีข้าอยู่ด้วยยังไม่พอใจอีกรึ นี่เป็นความโชคดีท่ีเจ้าร้องขอก็ยังไม่ได ้

ด้วยซ�้า มีคนมากมายอยากพบข้าก็ยังไม่ได้พบ!"

เวลานี้วังจื๋ออยู่ในชุดกิเลนพระราชทานซึ่งแตกต่างจากชุดชาวบ้าน 

สคีรามอย่างตอนทีเ่จอท่ีเรอืนเซยีนอว๋ินครัง้ก่อน การตดัเย็บของชดุกิเลนคล้าย

ชดุเฟยอวีข๋ององครกัษ์เสือ้แพรมาก เพียงแต่ภาพปักไม่เหมอืนกัน สญัลกัษณ์

บรรดาศักดิ์ก็ต่างกัน ชุดกิเลนนี้นับว่าประณีตหรูหรา วังจื๋อเอามือไพล่หลัง 

เดนิลอยชายไปมาอยู่ตรงหน้าถังฟ่ัน ราวกับนกยงูสสีดใส

"นับแต่วันน้ีจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น ข้าจะอยู่กับเจ้า มีอะไรจะให้จัดการ

ข้าสั่งค�าเดียวก็ได้แล้ว ประสิทธิภาพของข้าท่ีเป็นผู้บัญชาการส�านักประจิม 

ย่อมสูงกว่าองครักษ์เสื้อแพรอย่างเจ้าสุยก่วงชวนมาก หน�าซ�้าเขาเป็นแค ่

นายกองร้อยเท่านัน้ เจ้าเองก็ไม่ต้องห่วง ข้าไม่ถ่วงแข้งถ่วงขาเจ้าหรอก ในเมือ่

คดีนี้เป็นหน้าที่เจ้า เช่นนั้นก็มอบอ�านาจการตัดสินใจให้เจ้าทั้งหมด"
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วังจื๋อพูดไปเสียหมด แล้วถังฟั่นยังพูดอะไรได้อีก เขาได้แต่กล่าวอย่าง 

จนใจว่า "เวลานีป้ระตวัูงใกล้จะปิดแล้ว จะสบือะไรก็ไม่พ้นคงต้องรอพรุง่นี"้

วังจื๋อตอบอืมเสียงหนึ่ง

ถังฟั่นเห็นเขายังไม่ไป จึงเอ่ยถามอย่างสงสัย "วังกงกงกินข้าวหรือยัง"

วังจื๋อถามย้อน "กินแล้ว ไฉนจึงถาม ยังคิดจะให้ข้าเลี้ยงเจ้าอีกหรือ  

ไม่มีทาง"

"...ข้าไม่ได้กินมาสองมื้อแล้ว หากวังกงกงไม่รังเกียจ ก็ไปกินกับข้า 

อีกสักมื้อเถอะ"

เดิมถังฟั่นนึกว่าตนพูดเช่นนี้แล้ว วังจื๋อต้องสะบัดแขนเสื้อจากไปแน่  

แต่ปรากฏว่ากงกงผู้นี้กลับเปลี่ยนชุดจริงๆ ทั้งยังมอบชุดชาวบ้านให้เขายืม 

ผลดัเปลีย่นด้วย จากน้ันก็เดนิออกจากส�านกัประจมิไปท่ีร้านเก๊ียวน�า้แผงลอย

ทางเหนือของเมืองพร้อมกับถังฟั่น

จนกระทัง่วงัจือ๋นัง่ลงบนต่ังข้างๆ เขา ถังฟ่ันก็ยังรูส้กึประหลาดใจไม่หาย

เขามไิด้กริง่เกรงหรอืหวาดกลวัวงัจือ๋ เพียงแต่ไม่รูว่้าเหตุใดผู้บญัชาการ

แห่งส�านักประจิม บุคคลท่ีวางอ�านาจแม้กระท่ังกับหกกรมและสภาขุนนาง 

เป็นปกติ เวลานี้กลับลอยชายมากินเกี๊ยวน�้ากับเขา ซ�้ายังไล่ไม่ไปอีกต่างหาก

วันนี้วังจื๋อกินยาผิดขนานหรือ

มิหน�าซ�้าใต้เท้าถังผู้ไม่สนิทกับวังจื๋อเองก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจท่ีมีขันที 

คนหนึง่ตามตดิ ตอนแรกเขายังคดิแวะร้านหนงัสือเพ่ือดูว่ามงีานประพันธ์ใหม่ๆ 

หรอืไม่ ผลกลายเป็นอย่างตอนน้ี แล้วจะให้เขาไปทีน่ั่นได้อย่างไรเล่า

จูงมือกับขันทีไปดูงานประพันธ์รักชายหญิงในร้านหนังสือ ออกจะเป็น

จินตนาการเลิศล�้าไปหน่อยหรือไม่

"เหตใุดเจ้าจงึมองข้า ท�าใจเลีย้งอาหารข้าไม่ลงหรอื อย่าลมืว่าคราวก่อน

ข้ายังเลี้ยงพวกเจ้าท่ีเรือนเซียนอว๋ิน ล�าพังแค่ราคาอาหารจานเดียวของท่ีน่ัน 

ก็มากพอให้เจ้ากินเก๊ียวน�า้ท่ีนีร้่อยครัง้แล้ว!" วังจือ๋เหน็บแนม

ถังฟั่นอ่อนใจ "เชิญๆๆ วังกงกงอยากกินอะไรก็สั่งได้เลย ข้ายินดี"

"ค่อยยังชั่ว แต่ที่น่ีก็ไม่มีอะไรให้สั่งนี่นา ไม่ว่าจานใดก็เกี๊ยวน�า้ท้ังน้ัน!" 
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วังจื๋อกล่าวอย่างรังเกียจ

"วังกงกงกล่าวผดิแล้ว เถ้าแก่ร้านนีท้�าเก๊ียวน�า้จนเลือ่งชือ่ แต่บะหมีน่�า้ 

ก็ไม่เลว โดยเฉพาะน�า้แกงกระดกูท่ีเค่ียวเป็นเวลานาน รสชาตยิอดเย่ียมเป็นท่ีสดุ 

โรงเตีย๊มเซยีนเค่อยังใช่ว่าจะพิถีพิถันเช่นน้ี พวกเขาเปิดร้านกันสองคนสามภีรรยา 

ภรรยานวดแป้ง สามห่ีอเก๊ียว ตอนนีเ้ย็นมากแล้ว คาดว่าบะหมีค่งขายหมดแล้ว 

แต่เก๊ียวน�า้น่าจะยังเหลอื ถึงเวลาก็สัง่เก๊ียวน�า้โรยด้วยต้นหอมกับงา ท่านควร 

ลองให้ได้จรงิๆ!" พูดถึงเรือ่งกนิ ใต้เท้าถังย่อมรูล้ะเอยีดลกึซึง้

กิจการของร้านแผงลอยนี้ขายดีราวกับแจก พวกเขาน่ังลงแล้วหญิง

เจ้าของร้านจงึมาเชด็โต๊ะท�าความสะอาดน�า้แกงท่ีลกูค้าโต๊ะก่อนท�าหกเลอะไว้ 

นั่นเป็นเพราะเห็นแก่ที่ใต้เท้าถังเป็นลูกค้าประจ�า

หญิงเจ้าของร้านต้อนรบัด้วยรอยย้ิม "ใต้เท้าถัง เอาเหมอืนเดมิใช่หรอืไม่ 

แล้วลกูค้าท่านน้ีสัง่อะไรด"ี

ถังฟั่นกล่าวกลั้วหัวเราะ "ท่านป้าก็แย่เสียจริงนะ เหลือแค่เกี๊ยวน�้าแล้ว

ยังถามพวกเราว่าจะสั่งอะไร"

หญิงเจ้าของร้านอทุานเสยีงหนึง่ "ท่านเข้าใจข้าผดิแล้ว วันนีบ้ะหมีเ่ยอะ 

เลยยังเหลอื ท้ังยังมแีป้งทอดใหม่ๆ ด้วย อยากสัง่มากินสกัหน่อยหรอืไม่"

ถังฟ่ันรบีละล�า่ละลกั "ดีๆ  เอาแป้งทอดมาสีช่ิน้!" จากน้ันหันไปถามวงัจือ๋ 

"ท่านเอาเกีย๊วน�า้หรอืบะหมี"่

วังจื๋อนิ่งอึ้งเล็กน้อย "เช่นนั้นก็เกี๊ยวน�้าแล้วกัน!"

ถังฟั่นกล่าวกับหญิงเจ้าของร้าน "เก๊ียวน�้าหน่ึงท่ี บะหมี่เก๊ียวน�้าหน่ึงท่ี 

โรยต้นหอมเยอะๆ!"

"ได้!" หญิงเจ้าของร้านถือโอกาสกล่าวหยอก "ใต้เท้าถัง ท่านมีสหาย 

ในกองปราบฝ่ายเหนือเยอะจริงๆ ครั้งก่อนโน้นก็ใต้เท้าเซวีย คราวก่อนก็ 

ใต้เท้าสุย คราวนี้พาคนใหม่มาอีกแล้วหรือ"

ถังฟ่ันกระแอมเสยีงเบา "ข้าก็พาลกูค้ามาให้พวกท่านสองคนอย่างไรเล่า 

ท่านนีม้ใิช่องครกัษ์เสือ้แพร เป็นใต้เท้าวังแห่งส�านักประจมิ"

ค้าขายอยู่ริมก�าแพงวังหลวง มีหรือท่ีข่าวสารไม่ว่องไวทั่วถึง ทั่วท้ัง 
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ส�านักประจิมก็มีคนแซ่วังเพียงคนเดียว ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแล้ว 

หญิงเจ้าของร้านก็งุนงงไปชั่วขณะ ก่อนจะหน้าถอดสีทันที เรียก 'ใต้เท้าวัง'  

ด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ พริบตาเดียวก็คว้าผ้าเช็ดโต๊ะหายวับจนไม่เห็นเงา

พวกเขายังไม่ทันน่ังให้หายเหนือ่ย เก๊ียวน�า้และบะหมีเ่ก๊ียวน�า้สองชามใหญ่

กับแป้งทอดสีช่ิน้ใหญ่ก็ถูกยกมา ปรมิาณดูแล้วมากกว่าปกตสิองเท่า

ถังฟั่นอดกล่าวกลั้วหัวเราะไม่ได้ "บารมีของใต้เท้าวังสะเทือนกึกก้อง 

ทั่วใต้หล้า แม้กระทั่งร้านขายเกี๊ยวน�้าแผงลอยก็ยังเป็นที่รู้จัก!"

วังจือ๋ส่งเสยีงฮ ึ"เห็นทข้ีาต้องระวังว่าเจ้าจะเอาชือ่ข้าไปแอบอ้างเสยีแล้ว!"

ขนุนางพลเรอืนคนอืน่ๆ ทีเ่จอเขา ไม่มใีครไม่พรัน่พรงึย�าเกรง หรอืไม่ก็ 

ตั้งป้อมระแวงเต็มที่ มีเพียงถังฟั่นท่ีเป็นข้อยกเว้น คนผู้น้ีพูดจามีอารมณ์ขัน 

ถ้อยค�าน่าสนใจ คิดหยอกล้อก็หยอกล้อ แต่ไม่ถึงขัน้ไม่ให้เกียรต ิกลบัให้ความ

รูส้กึผ่อนคลายเป็นกันเอง ผูท้ีม่ยีศต�าแหน่งสงูอย่างวงัจือ๋มนิีสยัพิลกึบางอย่าง  

ผู้อื่นเคารพนบนอบเขา เขากลับไม่เห็นอยู่ในสายตา แต่กับถังฟั่น เขากลับ 

รูส้กึชอบใจ

ถังฟ่ันเลือ่นจานใส่แป้งทอดไปตรงหน้าเขา ระบายย้ิมบนใบหน้า ขณะ

ก�าลงัจะเอ่ยปาก อกีฝ่ังก็มคีนเข้ามา เหน็ลกูค้าน่ังกันเตม็ทุกโต๊ะแล้ว เหลอืเพียง

โต๊ะของพวกเขาท่ียังเหลอืท่ีว่างอกีสองที ่จงึเดนิมานัง่ลงโดยไม่ถามไถ่สกัค�า

วังจื๋อถลึงตา "ไม่มีตาหรือ โต๊ะนี้มีคนนั่งอยู่!"

อกีฝ่ายย้ิมเยาะ "โอหงัไม่เบา โต๊ะน้ีมชีือ่เจ้าเขยีนอยู่ร ึพวกข้าถึงน่ังไม่ได้  

รูห้รอืไม่ว่าพวกข้าเป็นใคร"

ย�่าแย่แล้ว!

ใต้เท้าถังก้มหน้าดื่มน�้าแกงไปค�าหนึ่ง ลอบไว้อาลัยให้อีกฝ่ายเงียบๆ

เป็นไปตามคาด ได้ยินวังจือ๋แค่นหัวเราะเสยีงเย็น "ข้าไม่สนว่าพวกเจ้า 

จะเป็นใคร ต่อหน้าข้า ต่อให้เป็นมงักรกต้็องนอนขด เป็นเสอืก็ต้องนอนหมอบ 

ทีน่ี่ไม่ใช่ทีท่ีพ่วกเจ้านัง่ได้ ไสหวัไป!"

ถังฟ่ันเงยหน้าข้ึน พบว่าอกีสองคนก็สวมชดุท่ัวไป แต่กลบัซ่อนกลิน่อาย

อาจหาญเหมิเกรมิไม่อยู่ รปูร่างก�าย�า มองแล้วน่าจะเป็นยอดฝีมอืท่ีรบัมอืศตัร ู
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ได้หลายคนในคราวเดยีว

ในเมอืงหลวงสามารถพบเจอคนท่ีไม่ธรรมดาได้ทุกท่ีทุกเวลา น่ีมใิช่เรือ่ง

แปลกใหม่อันใด ท้ังคนในแวดวงขุนนาง นักเลงอันธพาล ส�านักพรรคอธรรม  

พรัง่พร้อมท้ังเทพเซยีนปีศาจ มคีรบทุกแวดวง อกีทัง้อย่าคดิว่าอยู่ในเมอืงหลวง

ก็จะไม่เจอะเจอกลุม่คนในวงการมดื ไม่เพียงมอียู่ บางครัง้ยังสมาคมคบค้ากับ

ทางการอีกด้วย ถึงขั้นสมคบเป็นพวกเดียวกัน แม้จะไม่มีอ�านาจกว้างขวาง 

เหมือนเช่นพรรคเฉาปังในเจียงหนานที่ปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือได้ แต่ก็ถือเป็น

บุคคลที่มีอ�านาจ

อย่างไรทีน่ี่ก็เป็นเมอืงหลวง ส�าหรบัผูม้ฐีานันดรสงูศกัดิจ์รงิๆ คนเหล่านี้

ก็ไม่กล้าเหิมเกริมมากเกินไป ทว่าส�าหรับขุนนางท่ัวไปก็ไม่อยู่ในสายตาของ 

พวกเขาแล้ว

สองคนตรงหน้า ใบหน้าเตม็ไปด้วยความผยองโอหงั มองแล้วแยกไม่ออก

ว่าอยู่ในแวดวงสจุรติหรอืวงการมดื

หลงัจากถังฟ่ันออกจากวังแล้วก็ถือโอกาสผลดัเปลีย่นชดุท่ัวไปพร้อมกับ

วังจือ๋ด้วย เพ่ือไม่ให้สะดดุตา อนัท่ีจรงิขุนนางขัน้หกเลก็ๆ อย่างเขาน้ันไม่ถือว่า

ใหญ่โตอะไรในเมืองหลวง จะให้ไปข่มขู่ราษฎรยากไร้ก็ไร้เกียรติ กับขุนนาง

ต�าแหน่งสงูก็ไร้ผล ซ�า้ยังอาจชกัน�ามาซึง่ปัญหาท่ีไม่จ�าเป็นอกีด้วย

ปรากฏว่าเปลีย่นมาสวมชุดทัว่ไปแล้ว วังจือ๋กลบัยังไม่ออกจากบทบาท 

นัน่ปะไร มเีรือ่งเข้าแล้ว

อีกฝ่ายไม่ย่ีหระในตัววังจื๋อ ได้ยินค�าพูดถือดีน้ันแล้วยังคงน่ังหัวเราะ 

เสียงดัง "พวกเราจะนั่งเสียอย่าง เจ้าจะท�าอะไรได้"

วังจื๋อก�าลังจะเดือดดาล ถังฟั่นก็รีบฉุดเขาไว้ "ได้โปรดเถอะ ข้าไม่ได ้

กินข้าวมาทั้งวันแล้ว ให้ข้ากินดีๆ สักมื้อก่อน!"

ในขณะท่ีเขาก�าลังกระวีกระวาดดับโทสะ สองคนน้ันกลับยังไม่รู้ท่ีตาย 

เห็นวังจื๋อกับถังฟั่น คนหน่ึงอ่อนช้อยงดงามราวกับสตรี ส่วนอีกคนเห็นชัดว่า 

เป็นบัณฑิตสุภาพ จึงเอ่ยปากหยอกล้อ "น่ีเป็นบัณฑิตกับสาวน้อยท่ีแต่งเป็น 

ชายสกุลใดออกมาเทีย่วเล่นกันล่ะนี ่ เป็นแม่นางน้อยตวัเลก็ๆ ยังนิสยัเอาเรือ่ง
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เพียงน้ี ต่อไปถ้าออกเรือนแล้วจะไม่กลายเป็นแม่เสือ อบรมให้สามีว่าง่าย 

เชือ่ฟังไปเลยหรอื"

พรรคพวกของคนคนน้ันก็ขบขันตาม "เจ้าผิดแล้ว ไม่แน่พอปิดประตู 

คนก็เปลี่ยน ถ้าเอานิสัยเผ็ดร้อนนี้ไปใช้บนเตียง อื้อหือ นั่นก็น่าดื่มด�่าลิ้มลอง 

แล้ว กลัวแต่ว่าบัณฑิตผู้เรียบร้อยจะรับมือแม่นางน้อยผู้เผ็ดร้อนเช่นน้ีไม่ได ้

เสยีมากกว่า!"

ถังฟั่นนิ่งเงียบ

เขาไม่รู ้ว่าในใจของขันทีคิดอย่างไร ทว่าจากมุมมองของบุรุษทั่วไป  

พวกเขาย่อมไม่ชอบใจกับการถูกมองว่าเป็นอิสตรีแน่นอน โดยเฉพาะผู้ท่ี 

กุมอ�านาจใหญ่อย่างวังจื๋อ คนที่ไม่เห็นสภาขุนนางและหกกรมอยู่ในสายตา  

ผู้ที่กล้าเหยียดหยามคนผู้นี้ซึ่งหน้าคาดว่ายังไม่ถือก�าเนิด

ราวกับต้องการตอบสนองความคิดของถังฟั ่น วังจื๋อตบโต๊ะโครม 

"สารเลว! พวกเจ้าไม่อยากอยู่ต่อแล้วใช่หรือไม่!"

อันว่าอ�านาจเป็นยาปลุกก�าหนัดท่ีทรงประสิทธิภาพท่ีสุด อย่าเห็นว่า 

วังจื๋อเป็นขันที รูปลักษณ์ก็ถูกสองคนนั้นน�ามาล้อเลียน ความจริงแล้ว 

นิสัยใจคอของเขาเป็นลูกผู้ชายย่ิงกว่าเหล่าบุรุษ ส่วนพละก�าลัง...ถังฟั่นเองก็

เคยสัมผัสมาด้วยตนเองแล้ว ซึ่งแข็งแรงกว่าเขามาก

เมื่อวังจื๋อตบโต๊ะ แม้โต๊ะจะไม่ได้แยกออกเป็นเส่ียงๆ ในทันทีเหมือน 

อย่างในบทประพันธ์ ทว่าตะเกียบจานชามล้วนกระดอนขึน้ น�า้แกงหกกระเซน็ 

แม้แต่แขนเสือ้ของใต้เท้าถังกเ็ปียกไปหลายส่วน

"..."

ถังฟ่ันหมดค�าพูดแล้วจรงิๆ ภายใต้สถานการณ์เช่นน้ีก็อย่าหวังจะได้กิน

เก๊ียวน�า้เลย 

ไม่รอให้สองคนน้ันบันดาลโทสะกลับมา วังจื๋อก็เขว้ียงชามเก๊ียวน�้า 

ราดศีรษะทั้งสอง

สองคนนั้นเดือดดาล ตวาดด่าว่า 'ไอ้กระจอก' จากนั้นก็ไม่แม้แต่จะ 

พับแขนเสื้อ ก�าปั้นพลันหวดเข้ามา

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page ������������������������ 2.indd   22 23/4/2561 BE   15:19



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622160.html

http://store.jamsai.com/9786160622160.html

