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เชื่อว่าหลายคนที่อ่านรัชศกเฉิงฮว่าฯ เล่มสามจบ ต้องเกิดอาการ 'หัวร้อน'  

แทนถังฟ่ันกันบ้างล่ะ มอีย่างทีไ่หนท�าดไีม่ได้ด ีโดนกลัน่แกล้งจนถูกปลดจากต�าแหน่ง 

ต่อให้ภายหลังคนข้ีอิจฉาพวกนั้นจะถูกสุยโจวแก้เผ็ดคืนแล้วก็เถอะ เอาเป็นว่าเราก็

ท�าใจให้สบายเหมอืนอย่างใต้เท้า...เอ๊ย คณุชายถังดกีว่าค่ะ แล้วมาติดตามเขาไปเย่ียม

พี่สาวแท้ๆ กัน

เหน็ดเหนื่อยตื่นเต้นกับคดีสุดอลังการอย่างสุสานจักรพรรดิโบราณมาแล้ว  

ขอพักชมคดชีาวบ้านๆ สกัเล่มน่าจะด ีโดยชาวบ้านท่ีว่าก็นับเป็นคนใกล้ตัวถังฟ่ันน่ีเอง 

เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในคฤหาสน์สกุลเฮ่อและในอ�าเภอเซียงเหอท่ีซึ่งถังฟั่นเดินทางมา

พ�านกัเป็นระยะเวลาสัน้ๆ ในเล่มนี ้รบัรองว่า 'มนัส์’ ไม่แพ้หลายคดก่ีอนหน้าเลยล่ะค่ะ

แต่ไม่ต้องห่วงว่าสยุโจวจะมบีทบาทเจอืจางนะคะ เขาน่ะปล่อยถังฟ่ันให้ห่างไกล 

สายตานานๆ ไม่ได้หรอก ขอเคลียร์งานแป๊บแล้วจะรีบตามไปหาเองนั่นล่ะค่า~

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย
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✱ ถังฟ่ัน มีชื่อรองว่า 'รุ่นชิง' เวลาน้ีถูกปลดออกจากต�าแหน่ง  

  เป็นขนุนางกแ็ต่เพียงในนาม ทว่าตวัเขากลบัไม่เดอืดเนือ้  

  ร้อนใจ ยังคงสมถะเรยีบง่าย พอใจในส่ิงท่ีตนม ีพิถีพิถัน 

  ก็แค่กับเรื่องอาหารการกินเท่าน้ัน

✱  สุยโจว มีชื่อรองว่า 'ก่วงชวน' องครักษ์เสื้อแพรแห่งกองปราบ 

  ฝ่ายเหนือ เงียบขรึมพูดน้อย ไม่ค่อยแสดงอารมณ์  

  พ้ืนฐานครอบครัวไม่ธรรมดา มีความสัมพันธ์ทาง 

  เครือญาติกับพระพันปีองค์ปัจจุบัน

✱ ถังอว๋ี พ่ีสาวของถังฟั่น แต่งกับเฮ่อหลินซึ่งเป็นบุตรคนรอง 

  ของเฮอ่องิ ทัง้คูม่ีบุตรด้วยกนัหนึง่คน ชือ่เฮอ่เฉงิ ถงัฟ่ัน 

  เรียกหาว่า 'เจ้าเจ็ด'

✱ เฮ่ออิง ท่านผู้เฒ่าสกุลเฮ่อ ผู้น�าตระกูลขุนนางท้องถิ่น ในอดีต 

  เคยเป็นถึงขนุนางขัน้สาม และเป็นสหายสนิทของบดิา 

  ถังฟ่ันกับถังอวี ๋จงึหมัน้หมายให้ทายาทของสองตระกูล 

  แต่งงานเกี่ยวดองเป็นญาติ

✱ เหวยเช่อ คหบดีของอ�าเภอเซียงเหอ เคยสอบผ่านบัณฑิตซิ่วไฉ  

  แต่ผันตัวมาเป็นพ่อค้าวาณิชจนมั่งคั่งร�่ารวย เหวยซื่อ 

  บุตรีคนโตของเขาก็แต่งเข้าสกุลเฮ่อ

แนะนำ�ตัวละคร
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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7เมิ่งซีสือ

บทที่ 22

สกุลเฮ่อมิใช่ผู้ดีใหม่ แม้จะน่ากริ่งเกรงไม่น้อยแต่ก็ไม่มีทางกระท�าเรื่อง 

'แรกยโสหลังนบนอบ' ถึงขนาดตะเพิดคนออกจากประตูบ้าน

ท่านผู้เฒ่าสกุลเฮ่อปฏิบัติต่อถังฟั่นด้วยมารยาท ทั้งยังสั่งให้บ่าวไพร่

ต้อนรบัขบัสูอ้ย่างด ีแต่ข่าวทีถั่งฟ่ันถูกถอดต�าแหน่งยังคงสะพัดไปทัว่สกุลเฮ่อ 

อย่างรวดเร็ว แม้แต่อ�าเภอเซียงเหอยังได้ยินข่าวนี้เช่นกัน

ผู้ไม่ทราบข้อเท็จจริงย่อมมีจิตคิดชมดูเรื่องสนุก แม้คุณชายใหญ่สกุล

เฮ่อจะเป็นถึงเจ้าเมอืงขัน้สี ่แต่ขนุนางท้องถ่ินไม่เหมอืนขุนนางเมอืงหลวง เดิมที

ทุกคนคิดว่าสกุลเฮ่อแลดูมีเกียรติเพราะมีญาติที่เก่ียวดองกันเป็นถึงขุนนาง

เมอืงหลวง คราวน้ีพวกเขาหากไม่รูส้กึเสยีดายแทนถังฟ่ัน ก็คดิว่าถังฟ่ันคงยาก

หวนคนืต�าแหน่ง น่ากลวัว่าสกุลเฮ่อคงขาดฐานบารมทีีแ่ขง็แกร่งไปอกีคนแล้ว

ส�าหรบัความคดิของฝ่ายสตรย่ีอมต่างจากพวกบรุษุเป็นธรรมดา ความสนใจ 

ของพวกนางกลับมุ่งไปที่ตัวถังอวี๋

บพุการขีองถังอว๋ีล่วงลบันานแล้ว หากกล่าวว่าไร้ทีพ่ึ่งพิงก็ไม่นับว่าเกิน

เลย ถังอวีค๋ดิอย่างไรไม่ทราบได้ แต่ตวัถังฟ่ันเองกลบัหาแยแสไม่ ผูอ้ืน่ดูแคลนเขา 

ส�าหรับเขาไม่เจ็บไม่คันสักนิด เพราะถึงอย่างไรเขาก็ไม่อาจอยู่ท่ีน่ีตลอดไป  

สิ่งที่เขากังวลจึงมีเพียงพี่สาวและหลานชาย

ถังฟ่ันเคยแอบถามถังอว๋ี ถังอว๋ีกลบัย้ิมกล่าว 'เป็นขุนนางเดมิทก็ีคอืงาน

ที่อกสั่นขวัญแขวนอยู่แล้ว เมื่อก่อนเจ้าชื่นชอบ ข้าย่อมดีใจด้วย ตอนนี้ไม่ได้
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รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ 48

เป็นแล้วเจ้าก็อย่าท้อแท้ ขอเพียงเจ้าเบกิบานใจ พ่ีสาวก็เบกิบานใจ ส่วนถ้อยค�า

ปรามาสของผูอ้ืน่ข้าได้ยินน้อยอยู่หรอื หากใส่ใจทุกเรือ่งคงไม่ต้องใช้ชวีติกันแล้ว 

วางใจเถอะ!'

ในความคิดของถังฟั ่น บนโลกนี้ไม่มีพ่ีสาวคนใดประเสริฐไปกว่า 

ถังอวี๋แล้ว เมื่อนางกล่าวเช่นนี้ ถังฟั่นก็ไม่ซักไซ้อีก เพียงให้พวกเหยียนหลี่กับ 

เฉียนซันเอ๋อร์ไปสืบข่าวเงียบๆ

เขามอบของก�านัลที่น�ามาจากเมืองหลวงให้พ่ีสาว เพราะถังฟั่นไม่รู้จัก

สกุลเฮ่อดพีอ ไม่ทราบว่าผูใ้ดต้องให้ความใส่ใจ ผูใ้ดสามารถมองข้ามได้ จงึยก

ให้เป็นหน้าที่ของถังอว๋ีท้ังหมด ตัวเขาเองพ�านักอยู่ในเรือนไม้ไผ่ที่สกุลเฮ่อ 

จัดเตรียมไว้ให้ ทุกวันสนทนาความหลังกับพ่ีสาว พาเสี่ยวเฮ่อออกไปเที่ยว 

นอกบ้าน วันเวลาก็ผ่านไปอย่างมีรสชาติเช่นกัน

มคี�าสัง่ของท่านผูเ้ฒ่า บ่าวไพร่จงึไม่กล้าเสยีมารยาท ทว่านายท่านของ

แต่ละเรือนกลับมีการตอบสนองอยู่บ้าง สิ่งท่ีสะท้อนเด่นชัดที่สุดก็คือแรก 

เมื่อถังฟั่นมาถึงพวกเขาแต่ละคนต่างกระตือรือร้นออกนอกหน้า โดยเฉพาะ 

เฮ่อเซวียนทีถึ่งกับจงูมอืเขา ค�าก็พ่ีรุน่ชงิสองค�ากพ่ี็รุน่ชงิ ต่อมาทราบข่าวถงัฟ่ัน

ถูกถอดต�าแหน่ง เฮ่อเซวียนก็แทบไม่มาเหยียบเรือนไม้ไผ่อีกเลย หากเผอิญ

พบเจอถังฟ่ันข้างนอกและอกีฝ่ายเชญิกลบัเรอืนไม้ไผ่สนทนา เขาแม้ยังคงท่าที

ฉันมิตร ทว่าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธ

น่ีเป็นเร่ืองปกติของมนุษย์ บนโลกน้ีมีคนไม่ตระหน่ีกับการ 'เติมบุปผา

บนผ้าดิน้แพร' อยู่มาก กลบัน้อยคนนกัท่ีสามารถท�าได้ถึงข้ัน 'ส่งถ่านกลางหิมะ' 

ด้วยเหตุน้ีถังฟั่นย่อมไม่ใช้มาตรฐานอันสูงส่งไปเรียกร้องคนสกุลเฮ่อ เดิมท ี

ทุกคนก็แค่ปฏิบัติไปตามธรรมเนียมเท่านั้น ถึงชนรุ่นก่อนคบหาแน่นแฟ้น  

แต่น่ันเป็นเรื่องในอดีต จึงมีเพียงท่านผู้เฒ่าสกุลเฮ่อคนเดียวที่เขายังคงให ้

ความเคารพไม่เปลี่ยนแปร

ตั้งแต่น้าเล็กมา เฮ่อเฉิงก็มีอิสระเต็มท่ี ใต้ค�าอนุญาตของบิดามารดา  

เขาขอลาหยุดจากส�านักศึกษาเพ่ือคอยเป็นเพ่ือนน้าเล็กโดยเฉพาะ ถังฟั่น

นอกจากพาเขาเดินเที่ยวในเมือง ซื้อของเล่นหลากชนิดให้เขา ยามว่างยังช่วย
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9เมิ่งซีสือ

สอนการบ้านเขาอีกด้วย

คลกุคลมีากเข้าถังฟ่ันก็รูส้กึว่าเฮ่อเฉงิคนนีรู้ค้วามมาก ชวนให้ผูค้นเอน็ดู

ไม่ต้องอื่นไกล แค่ตอนท่ีเห็นมีคนมาหาถังฟั่น เขาจะเอ่ยขอตัวโดย 

ไม่ต้องให้บอก หากถังฟั่นขอให้เขาอยู่ต่อ เขาจะยืนเรียบร้อยอยู่ด้านข้างโดย

ไม่ส่งเสยีง ถังฟ่ันเคยถามตนเอง ตอนท่ีตนอายุเท่าเฮ่อเฉิงยังข้ึนต้นไม้เก็บรงันก 

ฉวยจังหวะบิดามารดาเผอเรอ ว่ิงไปจับปลาหล่ีอว๋ีในสระบัว เทียบกันแล้ว 

เฮ่อเฉิงน้อยถือได้ว่าสุภาพอ่อนโยน สงบเสงี่ยมเจียมตัวที่สุดแล้ว

แต่เพราะเหตนุีถั้งฟ่ันจงึรูส้กึเป็นห่วง ตามหลกัแล้วเดก็วัยน้ีสมควรกระโดด 

โลดเต้นเล่นซุกซนไปท่ัว ซ�้ายังเป็นถึงคุณชายน้อยตระกูลขุนนาง ปราศจาก 

เรื่องชวนทุกข์เยี่ยงเด็กยากจนทั่วไป อุปนิสัยจึงไม่ควรเงียบขรึมเช่นนี้ถึงจะถูก 

คดิว่าคงเป็นเพราะเตบิโตอยู่ในสภาพแวดล้อมกดดัน จงึบ่มเพาะให้กลายเป็น

คนพูดน้อย

ทว่าเด็กก็คือเด็ก หลังความกระดากอายและกลัวคนแปลกหน้าใน 

ตอนแรก เฮ่อเฉิงก็ยอมรับน้าเล็กที่อ่อนโยนน่าใกล้ชิดและยินดีเป็นเพ่ือนเล่น

กับเขาคนน้ีอย่างรวดเร็ว บนใบหน้ามีรอยย้ิมมากขึ้น บนร่างกายก็เริ่มมีเค้า 

เฉกเช่นคนวัยเดียวกัน

วันนี้ถังฟั่นก�าลังสอนเขาเขียนอักษร สาวใช้มารายงานว่าเหยียนหลี่กับ

เฉียนซันเอ๋อร์มาขอพบ

แม้เรือนนี้เป็นเพียงเรือนท่ีอยู่ติดกัน ไม่ค่อยมีสมาชิกฝ่ายหญิงของ 

สกุลเฮ่อเข้าออก แต่เพราะพี่สาวของถังฟั่นอาจเข้ามาเป็นครั้งคราว เพื่อไม่ให้

เกิดข้อครหาถังฟ่ันจงึไม่กล้าให้พวกเหยียนหล่ีเข้าออกโดยตรง เล่ียงการปะทะกัน

เฮ่อเฉิงเพิ่งเขียนอักษรเสร็จชุดหนึ่ง เงยหน้ามองมา

ถังฟั่นลูบศีรษะเขา "เจ้าออกไปเล่นก่อนสักครู่"

เฮ่อเฉิงพยักหน้าอย่างว่าง่าย เอ่ยว่าหลานขอตัวก่อน แล้วตามสาวใช้

ออกไป

ไม่นานเหยียนหลีกั่บเฉยีนซนัเอ๋อร์ก็เดนิเข้ามา หลงัคารวะตามธรรมเนยีม 

จึงแยกย้ายนั่งลง

Page ������������������������ 4.indd   9 7/2/2561 BE   16:47



รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ 410

ถังฟั่นถาม "ได้ความแล้ว?"

ค�าพูดนีไ้ม่มหีวัไม่มท้ีาย แต่พวกเหยียนหล่ีกลับทราบว่าถงัฟ่ันสอบถาม

ถึงเรื่องใด

เฉยีนซนัเอ๋อร์มองหน้าเหยียนหลี ่เหน็อกีฝ่ายไม่มทีีท่าเปิดปากจงึเอ่ยข้ึน

ก่อน "ข้าน้อยสืบมาแล้ว นายหญิงรองอยู่ในบ้านสกุลเฮ่อไม่สู้สุขสบายนัก"

มือของถังฟั่นซึ่งก�าลังเปิดฝาถ้วยชาอยู่ชะงักเล็กน้อย "หมายความว่า

กระไร"

เฉยีนซนัเอ๋อร์กล่าวตอบ "ได้ยินว่าในบรรดาบตุรชายทัง้สามของสกุลเฮ่อ 

คนท่ีท่านผู้เฒ่าโปรดปรานที่สุดกลับเป็นบุตรคนท่ีสาม หรือก็คือเฮ่อเซวียน  

ส่วนบุตรคนโตรบัราชการทีเ่มอืงอืน่ ปีหน่ึงกลบับ้านนับครัง้ได้ และยามนีเ้ฮ่อเซวียน 

สอบติดราชการ นับได้ว่าเชิดชูวงศ์สกุล เป็นคนหนุ่มมากความสามารถ เทียบ

กันแล้วนายท่านรองจึงไม่เป็นที่สะดุดตานัก"

ถังฟั่นผงกศีรษะขึ้นลง "ย่อมมากกว่าแค่ไม่เป็นที่สะดุดตา เกรงว่าพี่เขย

ผู้เย่อหย่ิงถือดีของข้าเมื่ออยู่ท่ามกลางวงรัศมีอันเจิดจ้าของบรรดาพ่ีน้องคง

ท�าใจยอมรับไม่ได้กระมัง"

"ขอรับ ได้ยินว่าก่อนหน้านี้นายท่านรองเคยเรียกร้องขอแบ่งสมบัติ โดน

ท่านผู้เฒ่าก่นด่าเสียยกใหญ่ ต่อมาก็ไม่พูดถึงอีก" เฉียนซันเอ๋อร์กล่าวต่อ

"แล้วพี่สาวข้าเล่า" ถังฟั่นถาม

เฉยีนซนัเอ๋อร์ช�าเลอืงไปด้านข้างแวบหนึง่ "พวกบ่าวในสกุลเฮ่อบอกว่า..."

เหยียนหลี่เตะเขาเท้าหนึ่ง "เลิกยึกยักได้แล้ว รีบพูด!"

เฉียนซันเอ๋อร์ร้องโอ๊ยค�าหน่ึงแล้วรีบเล่าต่อ "พวกน้ันบอกว่าสามีของ 

นายหญิงรองเป็นคนไม่เอาไหน ซ�้ายังไม่มีสกุลภรรยาหนุนหลัง ชีวิตล�าเค็ญ 

ไม่น้อย บ้านสกุลเฮ่อต้อนรับแขกไม่ขาดสาย จึงต้องรับรองฝ่ายสตรีของ

ครอบครวัขนุนางท้ังหลายอย่างเลีย่งไม่ได้ ค่าใช้จ่ายทีส่กุลเฮ่อจดัสรรให้มจี�ากัด 

นายหญิงใหญ่ไม่ได้อยู่ท่ีน่ี นายหญิงสามมทีางบ้านเดิมจนุเจอื มก็ีแต่นายหญิงรอง 

ที่ไม่มีเงินมากพอ จึงต้องให้สาวใช้เอาสินเดิมออกไปจ�าน�าอยู่บ่อยๆ"

ถังฟั่นขมวดคิ้วเป็นปม "พี่หญิงล�าบากยากแค้นถึงเพียงนี้เชียวหรือ แต่
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นางไยไม่บอกข้า"

เฉียนซันเอ๋อร์แสร้งท�าท่าถอนใจ "ใต้เท้า ท่านเพียบพร้อมทั้งบุ๋นบู๊  

ข้าน้อยเลื่อมใสมานาน แต่เรื่องระหว่างสตรีในตระกูลใหญ่ ท่านหาเข้าใจไม่"

"เพียบพร้อมทัง้บุน๋บูอ๊ะไรกัน ใช้ค�าไม่เป็นก็อย่าใช้ส่งเดช พูดราวกับเจ้า

เข้าใจสตรีเสียเต็มประดา" ถังฟั่นด่ายิ้มๆ

เฉียนซันเอ๋อร์หัวเราะคิก "เมื่อก่อนข้าน้อยบุกเหนือล่องใต้ ท�าแต่เรื่อง 

ชัว่ช้าสามานย์ ย่อมได้ยินเรือ่งราวในรัว้ในเรอืนมากมายเป็นธรรมดา ไม่เหมอืน

ใต้เท้าที่เป็นคนใหญ่คนโต..."

"วาจาไร้แก่นสารของเจ้าช่างล้นเหลือเสียจริง" เหยียนหลี่พูดเหน็บ

เฉยีนซนัเอ๋อร์มุย่ปาก กล้าเคอืงมกิล้าแย้ง จงึอธิบายต่อ "ท่านคดิด ูแป้งชาด 

ประทินโฉมต้องใช้เงินซื้อ คบหาพวกสตรีสกุลอื่น คนน้ีจัดงานเบญจมาศ 

เลี้ยงท่าน ภายหลังท่านมิใช่ต้องจัดงานโบตั๋นเลี้ยงคืนผู้อื่นหรอกหรือ ยังมีอีก 

ผูอ้ืน่แต่งงานเอย ลกูครบเดอืนเอย เหล่านีล้้วนต้องแสดงน�า้ใจทัง้สิน้ ต่อให้คน

ไม่ไป ของขวัญของฝากก็ต้องถึง คนทั่วไปยังเป็นเช่นนี้ สกุลเฮ่อมิยิ่งละเอียด

ซับซ้อนกว่าหรือ"

ถังฟั่นพยักหน้า "ก่อนพ่ีสาวข้าออกเรือน ไปมาหาสู่กับสหายสนิทอยู่

เนืองๆ ค่าใช้จ่ายไม่น้อยจริงๆ"

เฉยีนซนัเอ๋อร์พูดต่อ "ยังมอีกีขอรบั ข้าน้อยได้ยินว่าการเข้าเรยีนในส�านกั

ศกึษาไม่ต้องใช้เงนิก็จรงิ แต่นายน้อยเป็นทายาททีเ่กิดจากภรรยาเอก ค่ากราบ

อาจารย์ ค่าหมกึพู่กันย่อมไม่อาจน้อยหน้าผูอ้ืน่ อกีอย่างแม้ทกุวันน้ีนายท่านรอง 

จะเป็นแค่ซิว่ไฉ แต่ก็มมีติรสหายจ�านวนหนึง่ทีต้่องสมาคม ซึง่แน่นอนว่าใช้เงนิ

ไมน้่อย ค่าใช้จ่ายทีส่กลุเฮอ่จัดสรรให้เพยีงพอจบัจา่ยในชวีติประจ�าวนัเท่านัน้ 

ส่วนรายจ่ายอื่นๆ ที่เกินมาล้วนต้องหามาโปะเองทั้งสิ้น ได้ยินว่าบ้านเดิมของ

นายหญิงสามเป็นมหาเศรษฐขีองเมอืงนี ้บวกกับนายท่านสามเป็นท่ีรกัใคร่ของ

บิดามารดา โดยปกติฮูหยินผู้เฒ่าย่อมต้องจุนเจือพวกเขาเป็นธรรมดา ขณะที่

นายท่านรองกับนายหญิงรองคงได้แต่หาทางเอาเอง"

ถังฟั่นคิดไม่ถึงว่าเฉียนซันเอ๋อร์จะสอบถามได้ละเอียดลออปานนี้ จึง 
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เอ่ยชม "เจ้าไม่พูด ข้าคงมิได้ใส่ใจสังเกตถึงสิ่งเหล่าน้ี เช่นน้ันก็แปลว่าพ่ีสาว 

พี่เขยข้าอยู่อย่างอัตคัดขัดสนจริงๆ"

เฉียนซันเอ๋อร์โพล่ง "หากนายท่านรองสอบผ่านเป็นจว่ีเหริน ความเป็น

อยู่อาจดขีึน้มาก แต่หลายปีน้ีเขาก็สอบไม่ตดิสกัที เฉพาะค่าต�ารากับหมกึพู่กนั

ในแต่ละปีก็มิใช่น้อยๆ แล้ว"

เหตุที่จวี่เหรินกับซิ่วไฉแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนั้น ลองคิดดูง่ายๆ หาก

เฮ่อหลินสอบได้จว่ีเหรินก็จะเข้ารับราชการได้ ต่อให้เขาสอบจิ้นซื่อไม่ผ่านก็ 

ไม่เป็นไร อาศยัความสมัพันธ์ของสกุลเฮ่อว่ิงเต้นหาหมวกนายอ�าเภอหรอืผูช่้วย

นายอ�าเภอให้เขาสักใบก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอันใด

เช่นน้ีเฮ่อหลินก็เท่ากับย่างเท้าเข้าสู่แวดวงขุนนางแล้ว ต่อให้ถูกส่งไป

อ�าเภอทุรกันดารก็สามารถมีรายรับสีเทาไม่น้อย เทียบกับขุนนางเมืองหลวง 

ขั้นห้าของหน่วยงานที่ไร้เงินผ่านมือเช่นถังฟั่นยังเหนือกว่ามากนัก ถึงตอนนั้น

ก็สามารถเลี้ยงดูลูกเมียให้สุขสบายได้เช่นกัน

แต่ปัญหาอยูท่ี่เขาสอบไม่ผ่านสกัท ีหลายปีผ่านไปยังคงเป็นได้แค่ซิว่ไฉ 

แม้กล่าวว่าซิ่วไฉสามารถเป็นอาจารย์สอนหนังสือได้ แต่เฮ่อหลินเป็นคุณชาย

สกุลเฮ่อ ไหนเลยจะออกไปท�าให้สกุลเฮ่อเสื่อมเสียหน้าตาได้ นี่เท่ากับสิบกว่า

ปีมานี้ผลาญเวลาไปโดยสูญเปล่า ได้แต่พ่ึงพาเงินเล้ียงดูจากสกุลเฮ่อและ 

สินเดิมของภรรยาด�ารงชีพไปวันๆ

ล้วนกล่าวว่าซิ่วไฉไส้แห้งๆ ไม่เคยมีผู้ใดกล่าวว่าจวี่เหรินไส้แห้งก็ด้วย

สาเหตุนี้นั่นเอง

ต่อให้เป็นบิดามารดาที่รักลูกปานใด เห็นบุตรชายอายุสามสิบเศษยัง

หาความส�าเรจ็ไม่ได้สกัเรือ่ง เกรงว่าก็ต้องมวีาจาคับใจบ้าง ย่ิงกว่าน้ันสกุลเฮ่อ 

มิได้ขาดแคลนบุตรท่ีมีความสามารถ ฉะนั้นเจ้ามีสิทธ์ิอันใด สิบกว่าปีสอบ 

ไม่ผ่าน วันๆ วางท่าราวกับผู้อื่นติดหนี้และยังให้ผู้อื่นมาเอาอกเอาใจอีก

สรุปแล้วเวลานี้เฮ่อหลินตกอยู่ในสภาพเช่นนี้นั่นเอง

เฉียนซันเอ๋อร์พูดจบก็ถึงคราวเหยียนหลี่กล่าวบ้าง

"คืนวานพี่สาวกับพี่เขยท่านทะเลาะกันยกหนึ่ง" เขาบอก
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เขาคงเอาหูแนบฝาห้องของสามีภรรยาคู่นั้นแน่แล้ว

ถังฟั่นถาม "เพราะข้า?"

เหยียนหลี่พยักหน้า แล้วส่ายหน้า "ตอนแรกใช่ ต่อมาไม่ใช่"

"พวกเขาพูดอะไรบ้าง"

"แรกเริ่มพ่ีเขยท่านพูดว่าท่านอุตส่าห์มาท้ังที ให้พ่ีสาวท่านเกล้ียกล่อม

ให้ท่านอยู่ต่อสักหลายวัน"

ถังฟั่นน�้าเสียงฉงน "ดูท่าพ่ีเขยแม้หลายคราสอบไม่ผ่าน ในใจคับแค้น

อยู่บ้าง อุปนิสัยกลับยังประเสริฐ แล้วไยจึงทะเลาะกันเล่า"

เหยียนหลี่กล่าว "พี่เขยท่านบอกว่าหลังทราบข่าวท่านถูกถอดต�าแหน่ง 

คนในบ้านพวกเขาแต่ละคนก็หวั่นไหวไม่เป็นสุข โดยเฉพาะน้องสามที่วิตกว่า

จะกระเทอืนถึงการสอบฮุย่ซือ่ในปีหน้า นัน่สามารถท�าให้คนในบ้านเป็นทกุข์ได้ 

เขารู้สึกสบายใจยิ่ง"

"..." ถังฟั่นถึงกับอึ้งพูดไม่ออก ดูท่าเขาจะประเมินพี่เขยสูงเกินไป

เหยียนหลี่กล่าวต่อ "พี่สาวท่านจึงว่าท่านผู้เฒ่าไม่ใช่คนเช่นนั้น นางให้

เขาเข้าหากับผู้ใหญ่ให้ดี ท่านผู้เฒ่าจึงจะยอมแบ่งสมบัติให้ พ่ีเขยท่านกลับ

บอกว่าเขาต้องคอยขัดแข้งขัดขาพวกน้ันจึงจะได้ ไม่อย่างน้ันถ้าต้องอยู่ใต้

ชายคาเดียวกันโดยถูกผู้อื่นหยามหมิ่นดูแคลนตลอดเวลา ไม่ว่าอย่างไรเขาก็

ทานทนมิได้"

"จากนั้นเล่า" ถังฟั่นถาม

"พ่ีสาวท่านบอกว่าเขาท�าเช่นนี้รังแต่จะหาความยุ่งยากใส่ตัว ให้เขา 

เปิดใจกว้าง ปากคอของคนถ่อยท้ังหลายอย่าได้น�าพาใส่ใจ ในสนามสอบ 

มผีูส้มคัรสอบทีเ่ส้นผมหงอกขาวมากมายนับไม่ถ้วน แล้วบอกอกีว่าตอนนีเ้ขา

เพิ่งสามสิบสี่ ยังมีโอกาสอีกมาก"

ถังฟ่ันผงกศรีษะ "พ่ีสาวข้าปลอบโยนถึงเพียงน้ี พ่ีเขยคงรบัฟังบ้างกระมงั"

เหยียนหลี่เอ่ยเสียงอ่อนใจ "แต่พ่ีเขยท่านกลับมีโทสะข้ึนมา ติว่าพ่ีสาว

ท่านแช่งเขาให้สอบถึงอายุแปดสิบก็ยังสอบไม่ติด"

"..." ถังฟั่นรู้สึกสับสนยุ่งเหยิง
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เหยียนหลี่กล่าว "พ่ีเขยท่านได้ยินว่าพ่ีสาวท่านเอาของไปจ�าน�าอีกแล้ว 

จึงต่อว่านางว่าจงใจให้เขาเสียหน้า ยังถามนางอีกว่าได้มาฟ้องท่านหรือไม่  

พ่ีสาวท่านว่าไม่ได้ฟ้อง เขาไม่เชือ่ ทัง้คูจ่งึถกเถียงกันยกใหญ่ ต่อมาพ่ีสาวท่าน

ก็ฟูมฟายจากไป"

คนทัว่ไปได้ยินเรือ่งสามภีรรยาทะเลาะเบาะแว้งเดิมสมควรกระอกักระอ่วน 

อยู่บ้าง ทว่าองครักษ์เสื้อแพรมีหน้าที่สืบเสาะเรื่องราวข่าวสาร กระท่ังดักฟัง

ปีศาจเปิดศึกวิวาทะสามร้อยยกเหยียนหลี่ก็ยังหน้าไม่เปลี่ยนสี ย่ิงไม่ต้องพูด

ถึงเรื่องหยุมหยิมเหล่านี้

เขาเห็นถังฟ่ันน่ิงงนัจงึกล่าว "ความเข้าใจผดิทีพ่ี่เขยท่านมต่ีอพ่ีสาวท่าน

คล้ายว่าลึกมาก วาจาตักเตือนใดๆ ล้วนฟังไม่เข้าหู"

ถังฟ่ันผงกศรีษะ ถอนใจทีหน่ึง "นัน่ส ิเดมิข้าเข้าใจว่าเขาเพียงหย่ิงทะนง

เกินไป รบัไม่ได้กับความรูส้กึท้อแท้จากท่ีอดตีมแีต่คนสรรเสรญิเยินยอ แต่บดันี้

กลบัสอบไม่ผ่านแม้แต่ต�าแหน่งจว่ีเหรนิ คดิไม่ถึงว่าปมในใจเขาจะลกึล�า้ปานนี้ 

หากไม่ได้พวกเจ้าช่วยเหลือ ล�าพังพ่ีสาวข้าคนเดียว ข้าคงไถ่ถามไม่ได้ความ

อันใด เหล่าเหยียน ให้เจ้าสืบสาวเรื่องราวพวกนี้ช่างเป็นการเชือดไก่ด้วยมีด

ฆ่าโคโดยแท้!"

เหยียนหลี่หัวเราะฮ่าๆ "นี่จะเป็นไรไป ดีกว่าปล่อยเวลาสูญเปล่า ทว่า

คุณชายมีแผนอันใด ดูท่าพี่สาวท่านอยู่บ้านสกุลเฮ่ออย่างไร้ความสุขจริงๆ"

ถังฟ่ันกล่าว "ล�าพังพ่ีสาวข้าคนเดียวคงไม่ยุง่ยาก ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้อง

ขบคิดวิธีให้พวกเขา 'หย่าโดยสมัครใจ' ให้ได้ จากนั้นก็หาคู่ครองท่ีดีกว่านี้ 

ให้นาง ต้าหมงิของพวกเรามสีตรแีต่งงานใหม่ออกถมไป และแต่งได้ดีกว่าเดิม

ก็มีจ�านวนมิใช่น้อย ข้าไม่อาจให้พ่ีสาวทนทุกข์อยู่กับความไม่เป็นธรรม แต่ 

ตอนนี้กลับยุ่งยากแล้ว การหย่าโดยสมัครใจ สามีภรรยาต้องยินยอมพร้อมใจ

ทัง้สองฝ่ายจงึสามารถกระท�าได้ ต่อให้พ่ีเขยข้าเห็นด้วย ข้ายังมหีลานอกีคนหน่ึง 

พ่ีสาวคงไม่อาจตดัใจจากเจ้าเจด็แล้วไปกับข้าแน่ เรือ่งนีย้งัต้องขบคดิให้ดก่ีอน 

ทุกสิ่งล้วนยึดความสมัครใจของพ่ีสาวข้าเป็นที่ต้ัง หากนางไม่เต็มใจ ผู้ใดก็ 

ไม่สามารถบีบบังคับนาง ข้าก็เช่นกัน"
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ดังค�าว่าแต่ละบ้านล้วนมีปัญหาแก้ไม่ตก ขุนนางเท่ียงธรรมยาก 

ตัดสินเรื่องครอบครัว เหยียนหลี่กับเฉียนซันเอ๋อร์ต่างหดหู่ใจ เฉียนซันเอ๋อร์ถึง

กับถอนใจ "จรงิแท้ท่ีสดุ สตรกีลวัแต่งเจ้าบ่าวผดิ โดยเฉพาะแต่งเข้าตระกูลใหญ่ 

ระเบียบปฏิบัติมากมาย ผิดเพียงครั้งก็จะถูกนินทา ยากแท้ ยากจริงๆ"

เหยียนหลี่ย่ิงมองย่ิงหมั่นไส้ อยากเตะเขาสักที "เลิกเสแสร้งได้แล้ว  

ท�าเป็นจีบปากจีบคออย่างกับคุณหนูตระกูลใหญ่ ข้าเห็นแล้วพะอืดพะอม"

เฉียนซันเอ๋อร์เบ่ียงหลบว่องไวก่อนหัวเราะคิก "ใต้เท้า ท่านยังไม่ทราบ 

เหล่าเหยียนมีนางในดวงใจแล้ว ทั้งยังเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่เสียด้วย"

แม้ถังฟ่ันก�าลงักลดักลุม้เรือ่งจะช่วยพ่ีสาวอย่างไร ครัน้ได้ยินค�าพูดของ

เฉียนซันเอ๋อร์ก็อดแปลกใจมิได้ "เจ้าต้องตาใครเข้าแล้ว"

เหยียนหลี่กระดากเล็กน้อย เฉียนซันเอ๋อร์กลับปากไว ชิงพูดก่อน "เป็น

คุณหนูแปดสกุลเฮ่อ"

ถังฟ่ันนึกออกแล้ว คณุหนูแปดคนน้ันเป็นน้องสาวของพ่ีเขยเขา ทว่าเกิด

จากอนุ

"เหล่าเหยียน ที่ซันเอ๋อร์พูดเป็นความจริงหรือ"

ปกตเิหยียนหลีบ่คุลกิผ่าเผย เวลาน้ีกลบัเก้อเขิน "แค่เจอหน้าโดยบงัเอญิ

หนเดียว ตอนที่ไปสืบข่าวให้คุณชายคราวก่อน..."

ถังฟั่นยิ้มกล่าว "ไว้ข้าจะลองเลียบเคียงให้เจ้าดู หากเจ้าต้องตาคุณหนู

ที่เกิดจากภรรยาเอก ข้าอาจช่วยไม่ได้ แต่คุณหนูที่เกิดจากอนุยังพอไหว หาก

นางยงัไมม่คีูห่มัน้คูห่มายและท่านผูเ้ฒา่สกลุเฮอ่เหน็ด้วย ด้วยฐานะของเจา้ก็

นับว่าคู่ควรกันดี"

เหยยีนหลี่กลา่วเสยีงรวนเร "สกลุเฮ่อเปน็ตระกลูบัณฑติ ข้ากลับเป็นแค่

ชนชั้นนักสู้คนหนึ่ง..."

ถังฟั่นปลอบเขา "ไม่ต้องกังวล ข้าจะลองหาโอกาสหยั่งเชิงให้เจ้าก่อน"

เหยียนหลี่ลิงโลด "เช่นนั้นก็ขอบคุณคุณชายแล้ว"

หลังจากล่วงรู้สภาพแท้จริงของพี่สาว ถังฟั่นจึงหาโอกาสพูดคุยกับนาง

เป็นการส่วนตัว บอกนางว่าเรื่องใดก็ตามล้วนไม่จ�าเป็นต้องกล�้ากลืนฝืนทน  
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ไม่ว่าอย่างไรตนก็จะยืนอยู่ข้างนาง ช่วยนางออกหน้า

เรื่องเหยียนหลี่แอบฟังนั้นอย่างไรก็มิใช่เรื่องดี ถังฟั่นมีหรือจะบอกกับ 

พ่ีสาวว่าตนส่งคนไปดกัฟังนางกับพ่ีเขยทะเลาะกัน เช่นนีถั้งอวีเ๋องกจ็ะเสยีหน้า 

ดังนั้นเขาได้แต่แสดงการสนับสนุนพี่สาวซ�้าแล้วซ�้าเล่าโดยอ้อมค้อม

จนใจท่ีถังอว๋ีคล้ายตกลงใจเป็นมัน่เหมาะว่าจะปิดบงัถงัฟ่ันถึงทีส่ดุ และ

ไม่ยินดีเห็นถังฟั่นซึ่งอุตส่าห์มาเย่ียมกลับต้องวิตกด้วยเรื่องของตน หน�าซ�้าน่ี

เป็นเรื่องในครอบครัวของสกุลเฮ่อ ในแง่กฎหมายแล้ว ตราบใดท่ีเฮ่อหลิน 

มิได้มีพฤติการณ์ทุบตีภรรยาหรือยกอนุขึ้นแทนภรรยาเอก ถังฟั่นก็ไม่มีสิทธ์ิ

แทรกแซง

อีกประการหน่ึงคือตอนนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างในสกุลเฮ่อก็ใช่ว่าปฏิบัติ

ต่อเขาไม่ดี โดยเฉพาะเฮ่อหลินยังคงแสดงออกต่อหน้าเขาอย่างเป็นปกติ  

ถังฟั่นจึงยังหาเหตุผลไปละลาบละล้วงไม่ได้

หลังจากใช้ชีวิตในสกุลเฮ่อหลายปี สภาพแวดล้อมรอบกาย รวมท้ัง

สายใยที่มีต่อเฮ่อเฉิงก็เพียงพอให้ถังอวี๋แปรเปลี่ยนจากสาวน้อยท่ีเปิดเผย 

ตรงไปตรงมา กลายเป็นสตรีท่ีอดกลั้นและปรับตัวเข้ากับจังหวะชีวิตในสกุล

เฮ่อเพื่อบุตรชายของตนเอง

ต่อให้เป็นถังฟั่นท่ีสติปัญญาเฉียบแหลม เผชิญกับสถานการณ์เช่นน้ี 

ยังคงอับจนหนทาง ได้แต่พ�านักที่นี่ รอสังเกตการณ์อีกที

วันนี้เหวยเช่อ คหบดีของอ�าเภอเซียงเหอจัดงานเลี้ยงที่บ้านสกุลเหวย 

เชื้อเชิญขุนนางและเศรษฐีทั้งอ�าเภอไปร่วมกินดื่มในงานเลี้ยงครบเดือนของ

บุตรชายตนเอง

เหวยเช่อเป็นบิดาของเหวยซื่อภรรยาเฮ่อเซวียน เขาเป็นบัณฑิตซิ่วไฉ 

ครัง้ยังหนุ่มเขากเ็หมอืนกับเฮ่อหลนิ สอบหลายครัง้ไม่ผ่าน แต่เหวยเช่อไม่หย่ิง

ทะนงเช่นเฮ่อหลนิ เขาส�านกึว่าตนเองสอบต่อไปอาจสูญเวลาท้ังชวิีต ดังน้ันจงึ

ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวละทิ้งเส้นทางรับราชการ หันมาท�าการค้า

จกัรพรรดไิท่จูเ่กลยีดชงัการทจุรติตดิสนิบนเข้ากระดกู และพานไม่ชอบใจ 

พวกพ่อค้าวาณิชไปด้วย จึงตั้งกฎห้ามไม่ให้ขุนนางขั้นสี่ขึ้นไปประกอบการค้า 
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ถึงขั้นออกนโยบายส�ามะโนครัวพ่อค้าเช่นน้ีออกมา ทว่าคนท่ีสอบผ่านซิ่วไฉ

ย่อมแตกต่างจากพ่อค้าทั่วไป เหวยเช่ออาศัยฐานะซิ่วไฉนี้รู้จักมักจี่กับเศรษฐี

มีชื่อและขุนนางในอ�าเภอเซียงเหอจนถึงศาลซุ่นเทียน บวกกับสติปัญญาและ

วิธีการอนัเฉยีบคมของเขา ภายในเวลายีส่บิปีเศษก็สะสมทรพัย์สมบติัได้อกัโข 

จากค�าบอกเล่าของถังอว๋ี กิจการร้านข้าวสารร้านเกลือในอ�าเภอน้ี สกุลเหวย

ครอบครองไปกว่าครึ่งแล้ว

ช่วงสมยันีกิ้จการค้าเกลอืเป็นของทางการ พ่อค้าคนใดใคร่ค้าขายเกลอื

จ�าเป็นต้องหาใบอนุญาตเบิกเกลือให้ได้ก่อน การท่ีเหวยเช่อสามารถด�าเนิน

กิจการค้าเกลือได้นั้นแสดงให้เห็นว่าเขามีเส้นสายไม่ธรรมดา และการที่ 

เหวยซื่อซึ่งอยู่ในฐานะบุตรสาวของซิ่วไฉสามารถแต่งเข้าสกุลเฮ่อได้ย่อมต้อง

เกี่ยวข้องกับสาเหตุนี้แน่นอน

เมื่อมีก�าลังทรัพย์ขุมใหญ่ของบ้านเดิมจุนเจือ เหวยซื่อจึงไม่จ�าเป็นต้อง

เฝ้ารอเงินเลี้ยงดูจากสกุลเฮ่อเหมือนกับถังอวี๋

นอกจากเหวยซือ่ทีเ่ป็นบตุรสาวคนโตซึง่เกิดจากภรรยาเอกแล้ว เหวยเช่อ 

ยังมีบุตรสาวอีกสี่คน ล้วนเกิดจากอนุทั้งสิ้น สกุลเหวยมีทรัพย์สมบัติมหาศาล 

กลับไม่มีบุตรชายแม้สักคน เหวยเช่อย่อมร้อนใจเป็นธรรมดา

หลังจากภรรยาเอกเสียชีวิต เขาก็ตบแต่งไฉซื่อเป็นภรรยาเอก แต่ไฉซื่อ

ก็มิได้ให้ก�าเนิดบุตรธิดา

เหวยเช่อจึงจ�าใจแต่งอนุติดๆ กันหลายเรือน เสียดายที่ยังคงมีแต ่

บุตรสาว กว่าจะมีบุตรชายคนนี้ออกมาสักคน สกุลเหวยย่อมเทิดทูนประหนึ่ง

มุกยอดมงกุฎ นี่เพ่ิงอายุครบเดือนก็แทบทนรอจัดงานเลี้ยงอย่างเอิกเกริก 

ไม่ไหว เชื้อเชิญแขกเหรื่ออย่างกว้างขวางเพื่อร่วมฉลองให้บุตรชาย

เหน็ได้ว่าภายในสภาพแวดล้อมเช่นน้ี คณุชายน้อยสกุลเหวยต้องกลาย

เป็นหัวแก้วหัวแหวนของคนทั้งบ้านอย่างแน่นอน

ทุกคนล้วนเกี่ยวดองเป็นญาติ งานเลี้ยงอายุครบเดือนของคุณชายน้อย

สกุลเหวย สกุลเฮ่อย่อมต้องให้เกียรตเิป็นธรรมดา แม้แต่ท่านผูเ้ฒ่าสกลุเฮ่อยัง

รุดไปร่วมงานด้วยตนเอง
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เหวยเช่อท�าสิง่ใดล้วนรอบคอบ ทราบว่าตอนน้ีถังฟ่ันพ�านกัอยูบ้่านสกุลเฮ่อ 

จึงส่งเทียบเชิญให้แก่ถังฟั่นเช่นกัน

ถังฟั่นจึงติดตามพี่สาวพี่เขยมาพร้อมกัน

แม้บัดน้ีเขาปราศจากต�าแหน่ง แต่ฐานะขุนนางยังอยู่ จึงแตกต่างจาก

ชาวบ้านทั่วไป ไม่อาจต้อนรับตกหล่นได้ ดังน้ันเมื่อไปถึงสกุลเหวย ถังฟั่น 

จึงถูกเชิญไปยังโต๊ะประธานตัวที่อยู่ค่อนไปทางด้านหน้ามากกว่าโต๊ะของ 

เฮ่อเซวียน

โต๊ะนี้นอกจากเหวยเช่อซึ่งเป็นประมุขสกุลเหวยแล้ว ยังมีท่านผู้เฒ่า 

สกุลเฮ่อ นายอ�าเภอเวงิ รองนายอ�าเภอหลนิ เสมยีนหวัง เป็นต้น รวมท้ังขุนนาง 

คหบดีอื่นๆ ของอ�าเภอเซียงเหอ ถังฟั่นอยู่ในล�าดับที่สี่ เป็นโต๊ะด้านหลัง 

นายอ�าเภอเวิง จากจดุนีส้ามารถมองออกถึงการจดัการอนัแยบยลของเหวยเช่อ 

ได้เป็นอย่างดี

เพราะเฮ่อเซวียนเป็นบุตรเขยของเหวยเช่อ จึงได้ครองโต๊ะประธาน 

หนึ่งที่เช่นกัน

แต่เฮ่อหลินกลับถูกจัดให้น่ังโต๊ะที่สาม โต๊ะน้ีล้วนเป็นสหายในแวดวง

การค้าของเหวยเช่อ ตามหลักแล้วการจัดท่ีนั่งเช่นน้ีไม่น่ามีปัญหาอันใด แต่

เฮ่อหลนิกลบัรูส้กึว่าเหวยเช่อดแูคลนเขา จงึจดัให้เขาน่ังร่วมโต๊ะกับพวกพ่อค้า

ส่วนถังอวี๋และพวกสตรีแน่นอนว่าเข้ามาถึงก็ต้องแยกกับพวกเขาไปยัง

จุดที่จัดไว้ส�าหรับสตรี มิได้นั่งรวมกับแขกเหรื่อฝ่ายชาย

งานเลี้ยงเร่ิมข้ึนด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง เหวยเช่อลุกข้ึนกล่าว

ขอบคุณเป็นอันดับแรก ในเมื่อเป็นงานเลี้ยงอายุครบเดือนย่อมต้องอุ ้ม 

บุตรชายออกมาให้บรรดาแขกเหรื่อชื่นชมรอบหน่ึง ทุกคนต่างอวยพรด้วย 

วาจามงคลให้ทารกเตบิใหญ่ไร้โพยภยั จากน้ันร่วมคารวะสุรา กินอาหารพลาง

สนทนาพูดคุย

เนื่องจากฐานะมหาเศรษฐีอันดับหน่ึงของอ�าเภอเซียงเหอ สุราอาหาร

ของบ้านสกุลเหวยย่อมต้องจดัเตรยีมอย่างด ีไม่อ่อนด้อยไปกว่าร้านอาหารใหญ่ 

ในเมอืงหลวงสกันดิ หน�าซ�า้โดยมากเป็นอาหารเจยีงหนานซึง่ถูกปากถังฟ่ันเป็น
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ที่ยิ่ง

ถังฟั่นย่อมหาเกรงใจไม่ แม้เขาจะกินช้ามาก แต่กลับล้ิมชิมอาหาร 

เลศิรสตรงหน้าเกือบทกุชนดิอย่างละเอยีดลออ เทยีบกับคนอืน่ๆ ซึง่วุน่วายอยู่

กับการเจรจาพาที แน่นอนว่าแขกเยี่ยงเขายิ่งเป็นที่ชมชอบของพ่อครัว

ผู้คนจ�านวนมากได้ยินข่าวเรื่องเขาถูกถอดต�าแหน่ง คนที่หวังผลดีเลี่ยง

ผลเสียบนโลกนี้ย่อมมีอยู่มากเป็นธรรมดา ตัวอย่างเช่นเฮ่อเซวียน น่ีมิอาจ

ต�าหนิเขาได้ แต่ขณะเดียวกันคนที่มีหลักการและหาญกล้าก็มีไม่น้อยเช่นกัน 

ตัวอย่างเช่นนายอ�าเภอเวิง

หลังจากนายอ�าเภอเวิงได้ฟังว่าถังฟั่นถูกถอดต�าแหน่งเพราะจาบจ้วง 

ราชเลขาธิการวั่น ก็กลับมีท่าทีกระตือรือร้นต่อถังฟั่นขึ้นมา

ช่วงสมยันีบ้รรดาขนุนางในราชส�านัก คนทีร่งัเกียจกลุม่อ�านาจของว่ันอนั

มีมิใช่น้อยๆ ขุนนางเมืองหลวงติดขัดด้วยเกรงจะไม่ก้าวหน้า หลายคนเลือกที่

จะนิง่เฉย แต่ขนุนางท้องถ่ินกลบัมไิด้หว่ันเกรงปานนัน้ นายอ�าเภอเวิงก็คอืหน่ึง

ในจ�านวนนั้น

น ่าเสียดายที่ เส ้นทางขุนนางของเขามากอุปสรรค เขาสอบได ้

จิ้นซื่อก่อนถังฟั ่นสามปี ทุกวันน้ีกลับยังกระเสือกกระสนอยู่ในต�าแหน่ง 

นายอ�าเภอขั้นเจ็ด

ถังฟ่ันสนทนากบันายอ�าเภอเวงิหลายค�าก็ค้นพบอย่างตืน่เต้นว่าอกีฝ่าย

ก็เป็นผูเ้ลือ่มใสในอาจารย์ชวิจว้ินของตนด้วย พลนัท�าให้ทัง้สองเกิดความสนทิ

ชดิเชือ้ขึน้ไม่น้อย นายอ�าเภอเวิงวัยเกือบสีส่บิ วิชาความรูม้ใิช่ชัว่ เพียงไม่เจนจดั

ในอาชพีขนุนาง หลายครัง้ได้คะแนนปานกลางจากการประเมนิของผูต้รวจสอบ 

จงึหมดโอกาสได้รบัการปรบัเลือ่นต�าแหน่ง ทว่าวิชาความรูข้องเขากลบัไม่เลว

จริงๆ

เปรยีบกบัการสนทนากับจิง้จอกเฒ่าเย่ียงท่านผูเ้ฒ่าสกุลเฮ่อแล้ว ถังฟ่ัน

ย่อมยินดพูีดคยุกับนายอ�าเภอเวิงมากกว่า อาหารมือ้น้ีจงึผ่านไปอย่างรวดเรว็

เน่ืองจากที่ว่าการอ�าเภอมีเรื่องราวเล็กน้อย นายอ�าเภอเวิงจึงขอตัว 

กลับก่อน ถังฟั่นก็ฉวยโอกาสนี้ออกมาเดินเตร่ คลายฤทธิ์สุรา
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สกุลเหวยได้ตระเตรียมมุมพักผ่อนส�าหรับแขกเหรื่อไว้พร้อมสรรพ ท้ัง 

มีสาวใช้คอยปรนนิบัติ ตัดขาดภายนอกเพียงค่ันด้วยฉากบังตาผืนหน่ึง กลับ

อิสระขึ้นเป็นกอง

ในสายตาถังฟ่ันซึง่ชมชอบความเงียบสงบ บรเิวณน้ีเรยีกได้ว่าปลอดโปร่ง 

โล่งใจกว่าภายนอก

เขาเอ่ยปฏิเสธการบีบนวดเท้าของสาวใช้ เพียงขอน�้าค้ันจากผลส้ม 

หนึ่งถ้วย แล้วนั่งอิงเก้าอี้หลับตาพักสมอง

คาดไม่ถึงว่าด้านข้างพลนัปรากฏสุม้เสยีงหน่ึง "อาหารของทีน่ีเ่ปรยีบกับ

เรือนเซียนอวิ๋นแล้วยังต�่าทรามกว่ามาก ข้ากินแล้วแทบจะส�ารอก!"

สุ้มเสียงน้ีเข้ารูหู น�้าคั้นผลส้มท่ีถังฟั่นอมอยู่ในปากไม่ทันกลืนลงไป  

พลันพ่นพรวดออกมา!

เขาผินหน้าประหลาดใจ มองไปยังคนด้านข้างผู้นั้น

อีกฝ่ายอายุราวสามสิบสี่สิบ หนวดเครารุงรัง สวมใส่ชุดยาวคอกลม 

สีเขียวทะเลสาบ ดูแล้วคล้ายเป็นสหายของเหวยเช่อ

ทว่าด้วยท่านั่งและส�าเนียงเช่นนี้สามารถท�าให้ถังฟั่นนึกถึงได้เพียง 

คนเดียวเท่านั้น

เขากุมหน้าผาก ทอดถอนใจอย่างห้ามไม่อยู่ "ไฉนท่านอยู่ที่นี่ได้"

ชายฉกรรจ์หนวดเครารุงรังค้อนด้วยสายตาคราหนึ่ง "เจ้าอยู่ที่นี่ได้ แล้ว

ข้าอยู่มิได้หรือ"

ถังฟ่ันมองเขาอย่างงนุงงพลางเอ่ยเสยีงแผ่ว "หรอืสกุลเหวยเกดิคดีกบฏ

อันใดแล้ว" 

ชายผู้นั้นสั่นศีรษะ

"เช่นนั้นท่านมาท�าอะไรที่นี่ คงมิได้มาหาข้า?" ถังฟั่นถาม

"ถูกต้อง ข้ามาหาเจ้า ไปเถอะ!" 

"ไปที่ใด" 

"ไปแล้วย่อมรู้!" 

"ช้าก่อน ข้าคงต้องบอกกล่าวคนของสกุลเฮ่อก่อนกระมัง อีกอย่างคน
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ของสกุลเหวยออกเทียบเชิญ แล้วท่านปะปนเข้ามาได้อย่างไร" 

อีกฝ่ายหัวเราะอย่างเย็นชา "ใต้หล้านี้ไม่มีที่ใดที่ข้าเข้าไปไม่ส�าเร็จ!"

ถังฟ่ันนึกในใจ...อย่างนัน้หรอื เช่นน้ันท่านไปโลดเต้นบนแท่นบรรทมของ

จักรพรรดิให้ข้าชมดูหน่อยเป็นไร

ทว่าเขาก็มิได้งัดข้อกับอีกฝ่ายต่อ เพียงถามอีกค�า "เรื่องเร่งด่วนหรือ"

"แน่นอน"

มิผิด คนที่ต่อความกับถังฟั่นผู้นี้ก็คือวังจื๋อที่มิได้พบพานนานวันนั่นเอง

วังกงกงอยู่เมืองหลวงแท้ๆ ไยวิ่งมาหาถังฟั่นถึงอ�าเภอเซียงเหอ

แม้อ�าเภอเซียงเหอจะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง ทว่าถังฟั่นก็มิได้หลง 

ตวัเองถึงข้ันคดิว่าวังจือ๋ต้องมาสนทนาความหลงักับตนด้วยความว่างเป็นอนัขาด

ความเป็นไปได้หนึ่งเดียวก็คือเมืองหลวงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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