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คำ�นำ�

รูน้ะว่ามหีลายคนหว่ันไหว ชักอยากจะขึน้เรอื 'วังจือ๋-ถังฟ่ัน' แต่เห็นจะยากหน่อย

นะคะ เพราะสยุโจวคมุเข้มอยู่ทีท่่า ใครก็อย่าหวังจะขึน้เรอืน้ีสำาเรจ็! ใช่แล้วค่ะ มาต้าถง

หนน้ี สยุโจวก็ยังคงประกบถังฟ่ันไม่ห่างดงัเดมิ และเจ้าตวัก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้ว 

ถือโอกาสนี้แหละ 'รุก' ใต้เท้าถังให้เลิก (แสร้ง) บื้อสักที

อย่าเห็นว่าคดีในเล่มห้าเคร่งเครียดร้ายแรงขนาดน้ัน ไหนจะต้องแก้ปริศนา 

เวยหนงิไห่จือ่ ไหนจะต้องหาตวัสายลบัทีแ่ฝงอยู่ในเมอืงต้าถง ไหนจะพวกลัทธิบวัขาว 

ยังมสีงครามประสาทกับคนของกลุม่อำานาจว่ันอกี แต่ฉากหวานๆ มมีาให้ได้ชมแน่นอนค่ะ 

บอกเลยว่างานน้ีมอีึง้ท้ังถังฟ่ันทัง้นกัอ่านเลยล่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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✱ ถังฟ่ัน มีชื่อรองว่า 'รุ ่นชิง' หลังจากไขคดียากๆ มากมาย 

  ก็ได้รับสมญาว่าเทพผู ้ไขคดี นิสัยสมถะเรียบง่าย  

  พอใจในสิ่งท่ีตนมี พิถีพิถันก็แค่กับเรื่องอาหารการกิน 

  เท่านั้น

✱  สุยโจว มีชื่อรองว่า 'ก่วงชวน' องครักษ์เสื้อแพรแห่งกองปราบ 

  ฝ่ายเหนือ เงียบขรึมพูดน้อย ไม่ค่อยแสดงอารมณ์  

  พ้ืนฐานครอบครัวไม่ธรรมดา มีความสัมพันธ์ทาง 

  เครือญาติกับพระพันปีองค์ปัจจุบัน

✱ หวังเยว่ีย แม่ทัพบัญชาการเมืองต้าถง ร่วมกันกับวังจื๋อปรับปรุง 

  เมืองต้าถง ดูแลกองทัพ จนสามารถรบมีชัยเหนือ 

  พวกต๋าต๋ามาได้หลายศึก

✱ ตู้กุยเอ๋อร์ หมอหญิงทีป่ระจำาอยูร้่านยาจ้งจิง่ นางอายุเพียงสบิเจด็  

  แต่ได้รบัการถ่ายทอดวิชาแพทย์จากบดิา จงึมปีณิธาน 

  ต่างจากคุณหนูลูกผู้ดีทั่วไป

✱ หลี่จื่อหลง นกัพรตมาร เจ้าลัทธิบวัขาว หลายปีก่อนเคยสมคบกับ 

  ขันทีในวัง วางแผนลอบปลงพระชนม์จักรพรรดิ  

  สุดท้ายหนีรอดไปได้ บัดนี้เป็นราชครูอยู่ในเผ่าต๋าต๋า

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

ผูใ้ดก็มคิาดคดิว่าวังจือ๋ผูม้อี�านาจแผ่คลุมน่านฟ้าต้าถง ใครเห็นใครกลวั 

ถึงกับปรากฏกายด้วยวิธีเช่นนี้

ขณะผางฉีเดินน�าเข้ามา ถังฟั่นไม่ทันเห็นคนสวมชุดสามัญชนผู้หน่ึง 

ด้านหลังเขา จึงเพียงย้ิมทักผางฉีว่า "เหล่าผาง กินอาหารเช้าหรือยัง มากิน 

ด้วยกันเถอะ!"

"ในหัวมีแต่เรื่องกิน! กลัวไม่อ้วนตายรึ!" สุ้มเสียงคุ้นหูดังขึ้นข้างหลัง 

ผางฉี

น�้าเต้าหู้ในปากถังฟั่นแทบส�าลักออกจมูก ต้องไอติดต่อกันหลายที

สุยโจวช่วยลูบหลังให้พลางปรายตามองต้นเสียงด้วยแววตาเย็นชา  

"ท�าตัวลับๆ ล่อๆ"

วังจือ๋ก้าวยาวๆ ออกจากด้านหลงัผางฉ ีนัง่ลงข้างโต๊ะ ได้ยินค�าพูดสยุโจว 

กลบัแย้มยิม้ "ถ้าไม่กลวัคนล่วงรู ้ข้ามหีรอืต้องท�าตวัลบัๆ ล่อๆ"

ถังฟ่ันระบายลมหายใจ มองปากประตแูล้วถาม "ตงิหรงเล่า เขาทราบเรือ่ง

ทีท่่านออกมา?"

"ไม่รู ้ ข้าสัง่ให้เขาไปทีอ่ืน่ แต่พูดก็พูดเถอะ ข้าไม่เข้าใจ ไฉนต้องให้ข้าปิดบงั

กระท่ังตงิหรง เขาตดิตามข้านานปี ความภกัดไีม่มเีคลอืบแคลง ไว้ใจได้แน่นอน"

"ก่อนความจริงปรากฏ ทุกคนล้วนเป็นผู้ต้องสงสัย หากมิใช่ทราบว่า 

ท่านไม่มีวันกระท�าเร่ืองเช่นนี้ อันท่ีจริงท่านยังน่าสงสัยกว่าติงหรงหรือใครอื่น

บทที่ 29
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รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ 58

ด้วยซ�้า"

วังจื๋อถลึงตาดุ "ข้าน่าสงสัยเมื่อใดกัน"

ถังฟั่นซดน�้าเต้าหู้จนหมดชาม รับผ้าเปียกท่ีสุยโจวส่งมาให้ซับมุมปาก 

ค่อยกล่าว "ประการแรก ท่านเป็นขันทีรักษาการณ์ต้าถง ในเมืองต้าถงถือว่า

ต�าแหน่งใหญ่อ�านาจสูง ผู้ใดล้วนตอแยท่านไม่ได้ แม้แต่หวังเยว่ียก็ไม่กล้า

ตอแยท่าน หากท่านต้องการส่งข่าวออกไป น่ันเป็นเรื่องง่ายดายอย่างย่ิง 

ประการสอง ตอนข้ายังอยู่เมอืงหลวงเคยได้ยินมคีนตัง้กระทู้กล่าวโทษท่านและ

หวังเยว่ียว่าลอบคบคิดกับชาวต๋าต๋า บอกว่าชัยชนะของพวกท่านก่อนหน้านี ้

ล้วนมาจากชาวต๋าต๋าประเคนให้ แลกกับท่ีพวกท่านส่งเงนิทองและเสบยีงไปให้

พวกเขา"

วังจื๋อโกรธจัด "ใครเป็นคนกล่าววาจานี้ มันน่าควักหัวใจนัก!"

ถังฟ่ันกล่าวเนบิๆ "น่าควักหัวใจจรงิๆ แต่ท่านอย่าได้คดิว่าข้าสร้างข่าว 

เขย่าขวัญ ไม้เด่นเหนอืพงพนา ล่อวายุพัดท�าลาย ผลงานของพวกท่านในต้าถง

สะดุดตาเหลอืเกิน คนไม่น้อยล้วนไม่อยากเห็นพวกท่านปรบัข้ันเลือ่นต�าแหน่ง

พรวดพราด ย่อมต้องคิดหาวิธีการขัดแข้งขัดขาเป็นธรรมดา ฎีกาลักษณะน้ี 

ตอนอยู่ส�านกัตรวจการนครหลวงข้าเห็นออกบ่อยไป คนไม่น้อยล้วนไม่หวงัให้

พวกท่านสร้างความชอบ ท้ังไม่อยากเห็นพวกท่านกลับเมืองหลวง ดังนั้น 

วิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือให้พวกท่านแบกรับมลทิน ถูกตัดสินลงโทษและปลดจาก

ต�าแหน่ง"

เขาเห็นวังจ๋ือน่ิงงันจึงกล่าวต่อ "ท่านและหวังเยว่ียย่อมไม่มีทางคบคิด 

กับศตัรเูป็นแน่ ข้าเช่ือพวกท่าน แต่ใช่ว่าผูอ้ืน่จะเชือ่พวกท่านเช่นกัน ย่ิงกว่านัน้

ท่านรับรองได้หรือว่าผู้ใต้บัญชาท่านและหวังเยว่ียท้ังหมดล้วนจงรักภักดี? 

ขอบคุณท่ีท่านเชื่อถือข้า จึงปฏิบัติตามค�าพูดของข้าทุกประการ ข้าเอง 

จะพยายามสบืคดนีีใ้ห้แจ่มแจ้งโดยไว เลีย่งมใิห้กระเทือนถึงการศกึ"

ถังฟั่นเพ่ิงกล่าวถ้อยค�าเหล่านี้ด้วยท่าทีเคร่งขรึมจบ ไม่ทันรอให้วังจื๋อ 

บังเกิดความสะท้อนใจ เขาก็หยิบซาลาเปาลูกหนึ่งขึ้นมากัด

"เอาล่ะ สถานการณ์ของวานนี้ รบกวนท่านเล่าให้ฟังที"
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9เมิ่งซีสือ

วังจือ๋มองดจูนคนัไม้คนัมอื ตดิทีส่ยุโจวอยู่ด้านข้าง หมดปัญญาตบคน

อีกสักที เขาถลึงตาใส่ถังฟั่นแวบหนึ่งก่อนค่อยกล่าว "พวกเราตรวจสอบ 

พ่อบ้านหวังแล้ว ท่ีเขาไปโรงรับจ�าน�าเพราะระยะน้ีหาเงินมาใช้สอยไม่ทัน  

จึงน�าของที่หวังเยวี่ยให้เขาไปจ�าน�า"

ถังฟั่นได้ยินก็เผยสีหน้ากังขา

"เขามีนิสัยรักการเสี่ยงโชค มักติดค้างเงินบ่อนพนันเป็นประจ�า ทว่า

จ�านวนไม่มากนัก หนนี้ก็เพราะทางบ่อนเร่งรัดมา เขาเองไม่อยากรบกวน 

หวังเยวี่ยถึงได้เอาของไปจ�าน�า"

ถังฟ่ันกลนืซาลาเปาลงคอ ตามด้วยน�า้เต้าหู้อกีอกึ ก่อนส่งย้ิมเชงิขอบคณุ

ให้คนด้านข้างทีร่นิน�า้เต้าหู้ให้ ค่อยถามว่า "แล้วระยะนีเ้ขามพิีรธุอนัใดหรอืไม่"

"ระยะนี้ไม่พบพิรุธอันใด ไยเจ้าจึงจับจ้องเขา"

"เพราะตอนทีข้่าสะกดรอยพ่อบ้านหวัง เผอญิเจอกับโจรวิง่ราวซึง่ถ่วงเวลา

ท�าให้ข้าไม่อาจสะกดรอยตามเขาพอด ี ท่านว่าบนโลกน้ีไหนเลยจะมเีรือ่งบงัเอญิ

ปานนี"้

"แต่โจรวิ่งราวคนนั้น ตอนที่หาพบเมื่อวานนี้ได้ตายไปแล้ว"

"ตายได้อย่างไร"

"นี่ต้องถามเจ้าแล้ว"

ถังฟั่นกะพริบตา "หา?"

"ตอนเขาตายในมอืยังก�าถุงเงนิแน่น คนพลกิศพบอกว่าเงนินัน้มยีาพิษ

ป้ายอยู่ โจรน่ันเอาก้อนเงนิเข้าปากเพ่ือตรวจดคูณุภาพ สดุท้ายโดนพิษเสยีชวิีต

คาที"่

เงินหยวนเป่า* ท่ีหลอมโดยทางการเป็นเงินบริสุทธ์ิ มีส่วนผสมชั้นดี  

ด้านบนมตีราของทางการประทบัอยู่ แต่โดยปกตเิมือ่ถึงมอืตระกูลใหญ่ พวกเขา

มักเลือกที่จะเก็บไว้แล้วน�าเงินที่คุณภาพต�่าออกมาใช้ก่อน เมื่อหมุนเวียน 

ในหมูช่าวบ้าน เพราะเงนิเหล่านีม้นี�า้หนกัมาก จงึถูกน�ามาตดัแบ่งเป็นก้อนเลก็ๆ 

* เงนิหยวนเป่า คอืเงินแท่งหรอืทองแท่งท่ีใช้กันในสมยัโบราณ มลีกัษณะเป็นแท่ง หวัท้ายสองด้านจะกระดกข้ึน 
ตรงกลางเป็นแอ่งลงไป รปูร่างคล้ายเรอื
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นอกจากนี้ยังมีการลักลอบหลอมเงิน แน่นอนคุณภาพย่อมเทียบไม่ได้กับ 

เงนิท่ีทางการท�าออกมา 

เพ่ือจ�าแนกคณุภาพของก้อนเงนิ คนจ�านวนมากจงึเลอืกวิธีท่ีสะดวกทีส่ดุ 

นัน่คอืใช้ฟันกัด

ถังฟ่ันถามข้ึนว่า "ไฉนพูดอยู่ครึง่ค่อนวันกลบัวกมาทีข้่า เงนิพวกน้ันเล่า 

ท่านตดิมาหรอืไม่"

วังจื๋อล้วงของชิ้นเล็กที่ห่อด้วยผ้าออกมาจากอกเสื้อ พอคลี่ผ้าออก 

ก็เผยให้เห็นเศษเงินเล็กๆ หลายก้อนในนั้น

"ก้อนใดมีพิษ" ถังฟั่นถาม

"เจ้าทาย" 

ถังฟั่นจ้องหน้าเขาอย่างหมดวาจา ช้ีไปที่สองก้อนใหญ่สุด "สองก้อนน้ี

ไม่ใช่ของข้า"

"โอ้ สองก้อนนี้ป้ายยาพิษไว้ เจ้าลองส่องดูใต้แสงแดด จะมองเห็น 

สีหมอกที่เคลือบอยู่ชั้นหนึ่ง"

"เป็นผู้ใดมอบให้เขากัน โจรว่ิงราวคนนั้นแค่ชิงถุงเงินของข้าเท่าน้ัน  

เขาล่วงรู้สิ่งใดจึงถูกฆ่าปิดปาก"

สุยโจวที่นิ่งเงียบมาตลอดพลันเอ่ยขึ้น "เมื่อครู่เจ้าบอกว่าโจรนั่นโผล่มา

ตอนทีเ่จ้าสะกดรอยพ่อบ้านหวังพอด ี เป็นไปได้หรอืไม่ว่าเพ่ือไม่ให้เจ้าไล่ตาม 

พ่อบ้านหวังจึงหาโจรมาชิงทรัพย์เจ้า หลังเกิดเรื่องก็ฆ่าทิ้ง ป้องกันไม่ให้เขา

ซดัทอดมาถึงตน"

ถังฟ่ันสัน่หน้า "ท�าเช่นน้ันโจ่งแจ้งเกินไป ไม่มคีวามจ�าเป็นสกันดิ อนัทีจ่รงิ

ตอนนัน้ฝีเท้าของพ่อบ้านหวังค่อนข้างเรว็ ข้าเกือบไล่ตามไม่ทันแล้ว ไยเขาต้องหา

คนมาเบี่ยงเบนความสนใจข้าด้วยเล่า ไม่สมเหตุสมผล..." เขาหันถามวังจื๋อ  

"เรยีกพ่อบ้านหวงัมาสอบถามได้หรอืไม่"

วังจื๋อกล่าว "อย่าดีกว่า เจ้าบอกเองว่าไม่รู้ว่าไส้ศึกเป็นใคร และตอนนี้

หวังเยวี่ยไม่อยู่ในต้าถง หากข้าล�้าเส้นไปจับคนของเขาคงไม่เหมาะนัก ทั้งยัง

แหวกหญ้าให้งูตื่นด้วย แต่ข้ายังคงยืนกรานค�าเดิม ข้ารู้สึกว่าพ่อบ้านหวัง 
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ไม่น่ากระท�าเรือ่งเช่นนี ้เพราะตอนเขายังหนุม่เคยเป็นทหารคนสนิทของหวงัเยว่ีย 

เคยบาดเจ็บแทนหวังเยว่ียมาไม่น้อย หวังเยวี่ยปฏิบัติต่อเขาเย่ียงคนใน

ครอบครวั เขาไม่มคีวามจ�าเป็นต้องทรยศหวงัเยว่ีย และจากท่ีข้าส่งคนไปสบื 

นอกจากไปบ่อนพนนัเป็นครัง้คราวแล้วเขาก็ไม่มพีฤตกิรรมน่าสงสยัอืน่ใด"

ถังฟั่นเดินวนเวียนในห้อง

หากไม่ใช่พ่อบ้านหวัง เช่นนั้นก็ต้องเป็นคนอื่น

แต่เพราะเหตุใดจึงบังเอิญปานน้ัน คนท่ีฆ่าโจรน่ันต้องการปกปิดส่ิงใด

กันแน่

เขาจ�าได้ ตอนนัน้ยืนอยู่หน้าร้านยา มองส่งสงิเส่าจือ่เดนิออกไป จากน้ัน

จงึเห็นพ่อบ้านหวัง...

ทันใดนั้นเขาก็หันขวับมามองวังจื๋อ โพล่งว่า "สิงเส่าจื่อ!"

วังจื๋องุนงง "อะไร"

"สงิเส่าจือ่คนนัน้มปัีญหา! แม่นางตูบ้อกว่านางอาศยัอยู่ทีอ่�าเภอก่วงหลงิ 

ต่อให้ออกนอกเมอืงก็น่าจะเดนิไปทางประตทูศิใต้ไม่ก็ประตทูศิตะวนัออก และ

นางเองก็บอกว่าสามียังรอนางกลับไปต้มยาอยู่ท่ีบ้าน แต่ครั้นออกจากร้าน 

กลบัมุง่หน้าไปทางฝ่ังตะวนัตกของเมอืง"

สยุโจวใช้ความคดิ "นางอาจนกึขึน้ได้ว่าลมืซือ้ของบางอย่าง จงึอ้อมไป

ทางฝ่ังตะวันตกก่อน"

ถังฟ่ันผงกศรีษะ "ก็เป็นไปได้ แต่เมือ่ครูข้่านึกขึน้ได้อกีเรือ่งหน่ึง ตอนนี้

จ�าเป็นต้องยืนยันข้อสนันิษฐานของข้าก่อน"

วังจื๋อใจร้อนอยากลากตัวไส้ศึกออกมาให้ได้มากกว่าใครท้ังหมด  

พอได้ยินเช่นนั้นก็ถาม "ข้อสันนิษฐานอันใด"

ถังฟั่นมองสุยโจว "โดยปกติในร้านยาต้องท�าส�าเนาใบสั่งยาของลูกค้า 

ทกุรายเกบ็ไว้ ท่านฉวยใบสัง่ยาทีส่งิเส่าจือ่น�ามาให้แม่นางตูไ้ด้หรอืไม่"

"ได้น้ันได้ แต่ตอนนี้ยังไม่อาจตัดนางออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยได้  

ไปหยิบฉวยใบสั่งยาต้องสะกิดความสงสัยและการคาดเดาอันไม่จ�าเป็น 

ของนางแน่ ถ้านางเกี่ยวข้องกับไส้ศึก อาจเป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่น"
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ถังฟั่นชะงักกึก คิดๆ ดูก็รู้สึกว่าจริง จึงอดกลุ้มมิได้

"แต่ก็ใช่ว่าไม่มีวิธี" สุยโจวกล่าว สายตากลับพุ่งไปที่วังจื๋อ

"..." วังจื๋อนิ่งงัน

"เอ๋?" ถังฟั่นงุนงงแล้ว

"รอได้เลย พรุง่น้ีจะน�าใบสัง่ยามาให้เจ้า!" วงัจือ๋เอ่ยเสียงเห้ียม "ข้าอยู่ท่ีน่ี

นานไม่ได้ ขอตวัก่อน!"

จบค�าก็ไม่รอพวกถังฟั่นตอบ ลุกจากไปทันที

ถังฟั่นยังงงงันและกังขา "พวกท่านเล่นปริศนาอันใดกัน"

สุยโจวย้ิมน้อยๆ "แค่ให้ร้านยาจ้งจิ่งไฟไหม้หรือโจรขึ้นก็ใช้ได้แล้ว แต่ 

โจรขึ้นออกจะยุ่งยากอยู่บ้าง ร้านยาต้องมีคนอยู่ยามในเวลากลางคืนแน่  

และการขโมยใบสั่งยาก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผล ดังน้ันไฟไหม้น่าจะสะดวกกว่า 

เรื่องท�านองนี้มอบให้เขาย่อมเหมาะสมที่สุดแล้ว"

และยังได้แกล้งวังจื๋อรอบหนึ่งอย่างแนบเนียนอีกด้วย 

ถังฟั่นหมดวาจา วิธีเช่นนี้เขาไม่มีทางคิดออกมาได้แน่

"พวกท่านน่ีช่าง..." ถังฟั่นพยายามสรรหาถ้อยค�า เปล่ียนจากค�าว่า  

'ไม่เลือกวิธีการ' เป็น... "ช่างมีความคิดแปลกใหม่" 

"ชมเกินไปแล้ว! น�้าเต้าหู้เย็นแล้ว อย่าดื่มอีกเลย"

สุยโจวฉวยชามในมือเขาไปหน้าตาเฉย เปลี่ยนเป็นซาลาเปาลูกหนึ่ง

ความเคลื่อนไหวของวังกงกงฉับไวย่ิง เช้าวันถัดมาถังฟั่นและสุยโจว 

ก็ได้ยินข่าวว่าเมื่อคืนร้านยาจ้งจิ่งเกิดไฟไหม้

ว่ากนัว่าโชคดท่ีีพบรวดเรว็ ไม่มผีูใ้ดถึงแก่ชวีติ เพียงลกุไหม้ยาสมนุไพร

บางส่วน อกีท้ังสมดุบญัชแีละใบสัง่ยาจ�านวนหนึง่ น่ีนบัว่าโชคดมีหาศาลแล้ว 

ดงันัน้วนันีห้น้าร้านยาจ้งจิง่จงึแขวนป้ายประกาศหยุดชัว่คราว เวลานีตู้้กุยเอ๋อร์

ก�าลงัจดัเก็บสิง่ของพร้อมเดก็ในร้าน

ถังฟั่นและสุยโจวก็มิได้ออกไป เพียงสนทนาฆ่าเวลาอยู่ในบ้านพัก

จวบจนยามเท่ียง ผางฉีกลับจากข้างนอกพร้อมของกินเล่นท่ีถังฟั่น 
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สั่งเขาซื้อหนึ่งหอบใหญ่ และยังมีใบสั่งยาหลายฉบับ

ถังฟ่ันหยิบมาด ูล้วนเป็นส�าเนาใบสัง่ยาท่ีสงิเส่าจือ่ไปซือ้ยาทีร้่านยาจ้งจิง่

ใบสั่งยามีทั้งหมดห้าฉบับ เรียงตามวันเวลาที่ระบุด้านบนอย่างชัดเจน

"ท่านดูสิ นี่ประหลาดมาก รายชื่อสมุนไพรในใบสั่งยาหลายฉบับน้ี 

ไม่เหมอืนกนั โรคทีร่กัษาก็ต่างกันสิน้เชงิ ต่อให้คนผู้หน่ึงอ่อนแอมโีรครมุ ทว่า

แต่ละโรคกไ็ม่น่าผดิแผกกันปานน้ีกระมงั" ถังฟ่ันชีใ้บสัง่ยาพลางบอกสยุโจว

สุยโจวหยิบฉบับหนึ่งจากในนั้นขึ้นมา ตรวจดูวันท่ี น่าจะเป็นใบส่ังยา 

ที่สิงเส่าจื่อน�ามาซื้อยาเมื่อคราวก่อน

"นี่รักษาโรคอะไร"

สุยโจวรู้ว่าถังฟั่นมีภูมิความรู้กว้างขวาง ทั้งเข้าใจวิชาแพทย์อยู่บ้าง  

แม้ไม่ถึงข้ันตรวจคนไข้ได้ แต่การแยกแยะโรคจากรายชื่อสมุนไพรนับว่า 

ไม่เหลือบ่ากว่าแรง

"ชวนซยง ไฉหู ไป๋จื่อ เซียงฟู่ ไป๋เสา อวี้หลี่เหริน ไป๋เจี้ยจื่อ กันเฉ่า..."  

ถังฟั่นอ่านออกเสียง คิ้วขมวดเล็กน้อย "นี่เป็นตัวยาของน�้าแกงซ่านเพียน"

"น�้าแกงซ่านเพียน?"

"เป็นต�ารับยาโบราณ รักษาอาการปวดข้างศีรษะโดยเฉพาะ คราวก่อน 

พวกต๋าต๋าไปที่ใดของเมืองต้าถง"

"ด่านเพียนกวน"

ข้อนิว้ขาวผ่องเคาะลงบนโต๊ะ ถังฟ่ันพึมพ�าค�าว่าด่านเพียนกวนซ�า้ไปซ�า้มา

หลายรอบ พลนัโพล่งถาม "ดเูหมอืนจะเป็นเพราะอ�าเภอเพียนกวนมช่ีองเขาแคบ

แห่งหนึง่จงึได้ชือ่นี ้ช่องเขาแคบน้ันเรยีกว่า..."

สุยโจวเอ่ยต่อให้ว่า "ด่านเพียนกวน มีอีกชื่อหนึ่งว่าด่านเพียนโถว"

ทั้งสองสบตา ถังฟั่นพลันคว้าใบสั่งยาที่ระบุวันที่ล่าสุดนั้นขึ้นมา

"ไหวหนิวซี กันเฉ่า กุ้ยจือ จินหยินฮวา ไท่จื่อเซิน โก่วฉี หมู่ลี่ ซาเหริน 

ฉบับนี้น่าจะใช้ส�าหรับบ�ารุงกระเพาะและอุ่นม้าม ช่วยการไหลเวียนโลหิต

บรรเทาอาการปวดเมื่อย เหน็บชา เมื่อวานสิงเส่าจื่อบอกว่าสามีนางติดอยู่ 

บนเขาคืนหนึ่งจึงได้รับพิษไอชื้นท�าให้ปวดขา ดังน้ันจึงเขียนใบสั่งยาเช่นนี ้
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ให้ตนเอง นี่กลับตรงกับโรค ใบสั่งยาก็ไม่ได้พาดพิงถึงอะไร..."

ถังฟ่ันมุน่คิว้ และรูส้กึว่าสิง่ทีพ่วกเขาค้นพบเมือ่ครูเ่ป็นเพียงความบงัเอญิ

เท่าน้ัน

เขานวดขมับครุ่นคิดอย่างหนัก สุยโจวกลับความคิดว่องไวกว่าเขา  

"ไหวหนิวซี ซาเหริน ดึงหัวท้ายออกมาอย่างละค�าก็กลายเป็นไหวเหริน"

ความคดิของถังฟ่ันพลนัสว่างวาบ "ใช่แล้ว! ข่าวท่ีวงัจือ๋จงใจปล่อยออกไป

ก่อนหน้าน้ีพูดถึงเรือ่งอ�าเภอไหวเหรนิมกี�าลงัทหารอ่อนแอพอด"ี

หากคิดตามน้ีก็แสดงชัดว่าในใบสั่งยาเหล่าน้ีซุกซ่อนความลับไว้  

บ้างใช้ชื่อสมุนไพรเป็นสัญลักษณ์ บ้างใช้ต�ารับยาโบราณมาอุปไมย ท้ังหมด

ล้วนเกี่ยวพันถึงข่าวกรองทางทหารทั้งสิ้น!

วิธีนี้ค่อนข้างพรางตา

ประการแรก ขณะตรวจค้นท่ัวเมือง ต่อให้ทหารค้นเจอใบส่ังยาบนตัว 

สิงเส่าจื่อก็ไม่มีทางพบข่าวสารที่แฝงอยู่ในใบสั่งยาเหล่าน้ี แม้กระท่ังถังฟั่น 

หากมิใช่เผอิญเจอสิงเส่าจื่อท่ีร้านยาเม่ือวานก็คงไม่ให้ความสนใจต่อสตรี 

ซึ่งไม่มีอันใดผิดแปลกนางนี้เช่นกัน

ประการสอง ร้านยาจ้งจิง่ออกจะสะดดุตาเกินไป และท่ีสุยโจวจบัตามนั

เป็นพิเศษก็เพราะร้านยาจ้งจิ่งกับหวังเยว่ียมีความเหมือนกันตรงที่สามารถ 

เข้าออกประตูเมืองได้โดยอิสระน่ันเอง ดังส�านวน 'ใต้ไม้ใหญ่ย่อมร่มเย็น'  

เมือ่มร้ีานยาจ้งจิง่ บวกกบัมคีนสอดแนมทีบ่นตวัซกุซ่อนจดหมายและถูกจบัได้

ในท่ีสดุมาเบีย่งเบนความสนใจ ช่องทางลบัของสงิเส่าจือ่สายนีจ้งึลกึย่ิงกว่าลกึ

ถังฟ่ันถือใบสัง่ยาเดนิไปเดนิมาในห้อง "เช่นน้ันโจรคนเมือ่วานท่ีชงิทรพัย์ข้า

แล้วต่อมาก็ตายต้องมิใช่เรื่องบังเอิญเด็ดขาด เบื้องหลังเขาต้องมีคนบงการ  

และคนบงการนัน้..."

เขาหันขวับไปมองสุยโจว "ก็คือเถ้าแก่โรงรับจ�าน�าคนนั้น!"

แววตาสุยโจวแน่วนิ่ง "อืม"

สืบเนื่องจากสิงเส่าจื่อคนน้ี เง่ือนง�าทั้งหมดได้รับการผูกโยง ถังฟั่น 

อดตื่นเต้นมิได้ "ใช่แล้ว เป็นเขาไม่ผิดแน่! ท่านยังจ�าที่แม่นางตู้บอกได้หรือไม่ 
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นางบอกว่าก่อนสิงเส่าจื่อมาซื้อยาท่ีร้านมักต้องแวะเอาของไปจ�าน�าก่อน 

ค่อยมเีงนิมาซือ้ยา โรงรบัจ�าน�าแห่งนัน้ตัง้อยู่ตรงหัวถนน คนจ�านวนมากจะมา

ร้านยาจ้งจิ่งจ�าเป็นต้องผ่านท่ีนั่น เมื่อวานข้าก็เห็นพ่อบ้านหวังออกมาจาก 

โรงรับจ�าน�าถึงได้ไล่ตาม ตอนนั้นท่ีข้าเดินผ่านไป เถ้าแก่โรงรับจ�าน�าก็เห็นข้า

เช่นกัน

ถ้าพ่อบ้านหวังไม่มีปัญหา ที่มีปัญหาคือสิงเส่าจื่อ ก็แสดงว่าเถ้าแก่ 

โรงรับจ�าน�าเห็นข้าไล่ตามไปต้องเข้าใจว่าคนที่ข้าสะกดรอยคือสิงเส่าจื่อ  

จึงหาโจรคนหนึ่ง ให้เขาไปว่ิงราวถุงเงินข้าเพ่ือให้สิงเส่าจื่อมีเวลาหนี กลับ 

คิดไม่ถึงว่าความจริงคนที่ข้าไล่ตามคือพ่อบ้านหวัง กลายเป็นกินปูนร้อนท้อง 

เปิดโปงฐานะตนเองออกมา"

ไม่ว่าการคาดเดาของเขาถูกต้องหรือไม่ เถ้าแก่โรงรับจ�าน�ายังคง 

น่าสงสัยที่สุด

สิงเส่าจ่ือ พ่อบ้านหวัง และตัวถังฟั่นเอง จุดตัดหน่ึงเดียวของพวกเขา 

ทั้งสามก็คือโรงรับจ�าน�าแห่งนั้น

สุยโจวผุดลุกขึ้น "ข้าจะน�าก�าลังคนไปเดี๋ยวนี้"

ถังฟั่นกล่าว "ข้าไปกับท่านด้วย"

"ได้ยินว่าเมื่อคืนร้านยาจ้งจิ่งไฟไหม้!"

"หา? ไม่มีคนตายกระมัง"

"ไม่ม ี ได้ยินว่าเดก็ท่ีอยู่เฝ้าร้านตอนกลางคนืเหน็เข้าเสยีก่อน จงึแค่ไหม้

ของบางส่วน"

"น่ันเพราะพระพุทธองค์คุ ้มครองโดยแท้ ท่านหมอผู้เฒ่าตู้จิตใจดี  

รักษาคนไข้โดยไม่เก็บเงินเสมอ ท�าดีได้ดีจริงๆ"

"ใช่ คราวก่อนเกิดไฟไหม้แถวฝ่ังตะวนัออก บ้านนัน้โดนไฟคลอกตายหมด

ทัง้ห้าคน สภาพสยดสยองมาก จุๆ  ตอนน้ันข้ายังไม่กล้าดเูต็มตาเลย เถ้าแก่จนิ 

ข้าว่าท่านเข้าใจเลอืกท�าเลเปิดโรงรบัจ�าน�าได้ด ี เพราะมร้ีานยาจ้งจิง่ พวกคนไข้ 

ทีไ่ม่มเีงินหาหมอล้วนต้องเอาของมาจ�าน�ากับท่าน"
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สองหูของเถ้าแก่จินฟังเพ่ือนบ้านสนทนาพาที มือก็ดีดลูกคิดเร็วรี่  

ไม่แม้แต่ช้อนสายตาข้ึน เพียงย้ิมกล่าว "ดทู่านพูดเข้า หรอืมแีต่ข้าทีก่จิการค้า

รุง่เรอืง พวกท่านมใิช่รุง่เรอืงเช่นกันหรอื"

"ฮ่าๆ ด้วยบุญบารมีของร้านยาจ้งจิ่ง ทุกคนล้วนรุ่งเรือง วันดีๆ ยังมี 

อีกมาก ขอแค่ชาวต๋าต๋าอย่าได้เข้ามาบ่อยนัก ทุกคนจะได้อยู่เย็นเป็นสุข" 

เถ้าแก่ร้านขายผ้ายิ้มกล่าว

"จะว่าไป นับวันดูแล้ว น่ีชาวต๋าต๋าคงใกล้มาแล้วกระมัง" ผู้กล่าวคือ

เถ้าแก่ร้านอัญมณีที่อยู่ตรงข้ามร้านขายผ้า

"ท�าเป็นปากดี พอมาก็กลัว พอไม่มากลับเพ้อหา"

"ไม่ใช่อย่างนั้น ปกติช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิพวกต๋าต๋ามักบุกเข้ามา 

ปล้นสะดม ถ้าไม่มาจริงๆ ข้ากลับรู้สึกใจคอไม่ดี ต้องได้ข่าวว่าพวกมันจะมา

ค่อยสบายใจหน่อย!"

"พวกมนัคงไม่กล้ามาแล้วกระมงั" เถ้าแก่จนิกล่าวต่อ มอืยังคงดดีลกูคิด

เสยีงดงัก้อง "นบัแต่แม่ทัพหวังมาประจ�าการท่ีเมอืงต้าถง พวกต๋าต๋าคงเกรงกลัว

ไม่น้อย!"

"พักก่อนได้ยินว่าแม่ทพัหวังแตกคอกับขันทีวังแล้วมใิช่หรอื ถึงกับพาคน

ไปถึงท่ีค่ายอว๋ินชวนด้วยความโกรธจดั เฮ้อ อยู่ดีๆ  ไฉนเป็นเช่นนีไ้ปได้"

"เจ้ายังไม่เข้าใจ แวดวงขนุนางล้วนแต่ขดัแข้งขดัขา ฆ่าคนได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นโลหิต ก็เหมอืนกับคนท�าการค้าอย่างพวกเรา อดไม่ได้ต้องหักเหลีย่ม 

เฉอืนคมกับลกูค้าประจ�า เพ่ืออะไร ก็เพ่ือก�าไรน่ันเอง!" เถ้าแก่ร้านขายผ้าพูดพลาง

เบะปาก

ในท่ีสดุเถ้าแก่จินก็คิดบญัชใีนมอืเสรจ็สิน้ เงยหน้าข้ึนมาย้ิมกล่าว "นีม่ใิช่

สิง่ท่ีพวกเราควรสนใจ ย่ิงมใิช่เรือ่งของพวกเรา พวกเราแค่ใช้ชวิีตของตนเองให้ดี 

ก็พอแล้ว เหตใุดต้องสนใจว่าแม่ทัพหวังหรอืแม่ทัพจาง ถึงเวลาพอพวกต๋าต๋า 

บกุมา ไม่ว่าใครก็ต้องว่ิงหนีอยู่ด"ี

"น่ันไม่เหมือนกัน ปีที่แล้วข้าไม่ได้หนี มีแม่ทัพหวังทั้งคน พวกต๋าต๋า 

ไม่อาจบกุเข้าเมอืง..." เถ้าแก่ร้านอญัมณีพูด แต่ยังพูดไม่จบก็หยุดกึก บรรดา
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คนว่างจดัเหน็บรุษุร่างสงูใหญ่หลายคนปราดเข้ามา ล้วนพากันเก็บง�าสุม้เสยีง

เถ้าแก่จินตะลึงวูบ รีบฉีกย้ิม "ทุกท่าน ไม่ทราบมีธุระอันใด จะจ�าน�า

สิ่งของ หรือ..."

ท่าทางเช่นนี้ดูก็รู้ว่าผู้มาไม่ประสงค์ดี อย่างไรก็ไม่คล้ายต้องการจ�าน�า

สิ่งของ กลุ่มชายฉกรรจ์มิได้ส่งเสียง เพียงแยกยืนสองฝั่งประตู เปิดทางให ้

อกีสองคนด้านหลงัเข้ามา

"เถ้าแก่ ยังจ�าข้าได้หรือไม่" ถังฟั่นถามยิ้มๆ

เถ้าแก่จินพินิจละเอียด สั่นหน้า "จ�าไม่ได้"

ถังฟั่นย้ิมกล่าว "เมื่อวานข้าเดินผ่านหน้าร้านท่าน ยังสบตากับเถ้าแก ่

อยู่เลย"

เถ้าแก่จนิย้ิมเจือ่น "ดทู่านพูดเข้า ผูช้ราแม้ความจ�าไม่เลว แต่ก็ไม่ถึงกับ 

จ�าคนทีเ่ดนิผ่านหน้าร้านได้หมด"

ถังฟั่นอมยิ้ม "เช่นนั้นท่านจ�าสิงเส่าจื่อได้หรือไม่"

"คนนี้ข้าจ�าได้ นางเอาของมาจ�าน�าบ่อยๆ"

ถังฟั่นล้วงห่อผ้าในอกเสื้อออกมา เทเงินสองก้อนนั้น "แล้วจ�าส่ิงน้ีได้ 

หรอืไม่"

เถ้าแก่จินย้ิมเจื่อนอีกครั้ง "น่ีท่านจงใจแกล้งคนชัดๆ โรงรับจ�าน�ามีเงิน

ผ่านมือนับร้อยนับพันทุกวัน ข้าไหนเลยจะจดจ�าได้"

ถังฟั่นย้ิมกล่าว "ดูท่าเวลาสั้นๆ คงถามตอบไม่ได้ความแจ่มแจ้ง มิสู้ 

ท่านตามพวกเรากลับไปค่อยๆ เจรจาเถอะ"

เพ่ิงขาดค�าบรุษุสองคนด้านหลงัก็พุ่งเข้ามาประกบเถ้าแก่จนิทัง้ซ้ายขวา 

ท�าให้เขามิอาจขยับตัว

"นี.่..นีจ่ะท�าอะไร! หรอืเมอืงต้าถงไม่มกีฎหมายแล้ว!" เถ้าแก่จนิเอะอะ

โวยวาย

"พวกท่านออกจะหยาบคายเกินไปแล้ว หากขัดแย้งอันใดกับเถ้าแก่จิน 

ก็ร้องเรยีนทางการส ิแถวนีไ้ม่ชมชอบวิธีป่าเถือ่น!" เถ้าแก่ร้านอญัมณทีนดไูม่ได้ 

จึงขึ้นหน้ากล่าว
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เถ้าแก่ร้านขายผ้าท�าท่าจะย่องออกไป กลบัพบว่าปากประตถููกก้ันไว้ด้วย

คนของฝ่ายตรงข้าม จงึอดโวยวายมไิด้ "พวกท่านบกุเข้ามาจบัคนตามอ�าเภอใจ 

ได้อย่างไร ข้าน่ะรูจ้กักับใต้เท้านายอ�าเภอเชยีวนะ"

"องครักษ์เสื้อแพรปฏิบัติภารกิจ ไม่จ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก 

หน่วยงานท้องถิ่น" สุยโจวเอ่ยค�าเดียวก็อุดปากทุกคนสนิท

ทันทีที่ได้ยินค�าว่าองครักษ์เสื้อแพร อย่าว่าแต่เถ้าแก่จินเลย สองคน 

ที่เหลือก็พลันตัวสั่นงันงก ตกใจจนหน้าซีดแล้ว

สุยโจวไม่สนใจท่าทีของพวกเขา โบกมือให้ผางฉีน�าตัวสองคนนั้น 

กลับไปก่อน เขากับถังฟั่นยังรั้งอยู่ในโรงรับจ�าน�า

ถังฟั่นจ้องมองเถ้าแก่จิน "สิงเส่าจื่อกับเจ้ามีความเก่ียวพันอันใด โจรท่ี

วิ่งราวข้าเมื่อวานนี้เป็นเจ้าบงการใช่หรือไม่"

เถ้าแก่จนิย้ิมเจือ่น "ใต้เท้า ต่อให้เป็นองครกัษ์เสือ้แพรก็ไม่อาจใส่ความ 

ผู้อื่นเช่นนี้นะขอรับ ข้าน้อยเป็นแค่ลูกจ้างดูแลโรงรับจ�าน�าเท่าน้ัน ท�างาน 

ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ ไหนเลยจะรูจ้กัโจรขโมย ข้าน้อยบอกแล้ว นางเอาของ

มาจ�าน�าทีน่ีบ่่อยๆ ดงัน้ันจงึจ�าได้ เรือ่งอืน่ๆ ข้าน้อยไม่ทราบจรงิๆ ขอรบั"

ถังฟั่นค่อนข้างใจเย็น ยังคงเอ่ยด้วยรอยย้ิมน้อยๆ "ก่อนมาพวกเรา 

ตรวจสอบประวัติเจ้าแล้ว เจ้าไม่ใช่คนพ้ืนที่ หลายปีก่อนเพราะหนีภัยแล้ง 

จึงอพยพมาอยู่ท่ีน่ี เป็นเถ้าแก่ของโรงรับจ�าน�าฝูจี้ รายรับทุกเดือนก็ไม่น้อย  

กลับไม่เสพติดสุราและนารี แม้แต่บุตรภรรยาก็ไม่มี โดดเดี่ยวเดียวดาย  

ไม่อยากได้ใคร่ด ีหากเป็นเจ้า เจ้าจะเชือ่หรอืไม่ว่าคนผูน้ีป้ราศจากลบัลมคมใน

ท่าทีของเจ้าเมือ่ครูน่ีอ้นัท่ีจรงิได้ทรยศเจ้าเรยีบร้อยแล้ว คนปกติสมควร

เหมอืนสองคนนัน้ ตกใจ ขุน่เคอืง และไม่กล้าต่อต้าน ส่วนเจ้า หลงัจากได้ยนิ

พวกเราเปิดเผยฐานะกลบัยงัคงเยือกเย็น แต่เจ้าเคยคิดหรอืไม่ เยือกเย็นเกินไป

กลบัจะเป็นการเปิดโปงตนเอง"

เถ้าแก่จินกลับแย้งว่า "ใต้เท้า ข้าน้อยเป็นเถ้าแก่ท่ีน่ีมาหลายปีแล้ว 

พบเห็นเรื่องราวใหญ่น้อยนับไม่ถ้วน ย่อมเยือกเย็นเป็นธรรมดา น่ีมีอันใด 

ผิดแปลก"
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ถังฟั่นเลิกคิ้ว "เจ้าพบเห็นเร่ืองราวนับไม่ถ้วน สองคนเมื่อครู่ก็เปิดร้าน 

บนถนนเส้นน้ีเช่นกัน ทุกวันพวกเขาไยมิใช่พบเห็นผู้คนเช่นเดียวกับเจ้า หรือ

พวกเขาพบเหน็เรือ่งราวน้อยกว่า? ไฉนพวกเขาแตกต่ืนตกใจ เจ้ากลับยังสุขมุ 

อยู่ได้"

"จะพูดมากไปไย พอใช้เครือ่งทรมาน แม้แต่ผูม้อี�านาจก็ปากแข็งไม่อยู่!"

คนผู้หนึ่งเดินเข้ามาจากด้านนอกตามหลังสุ้มเสียงมาติดๆ

ที่ประหลาดคือองครักษ์เสื้อแพรที่เฝ้าประตูอยู่กลับมิได้ขัดขวาง

ทันทีที่เห็นผู้มา สีหน้าเถ้าแก่จินพลันแปรเปลี่ยน

ส�าหรบัเขาแล้ว ต่อให้ความโหดเห้ียมขององครกัษ์เสือ้แพรขึน้ชือ่ปานใด 

ล้วนเทียบไม่ได้กับบารมชีือ่เสยีงของวังจือ๋ในต้าถงช่วงสองปีนี้

ภายในเมืองต้าถงชาวบ้านล้วนจ�าขันทีวังท่านนี้ได้

ชื่อเสียงของคนเสมือนร่มเงาของต้นไม้ ย่ิงแผ่ไกลย่ิงส่งผลกระทบเป็น 

วงกว้าง 

ทันทีที่วังจื๋อปรากฏตัว กระทั่งเถ้าแก่จินยังรู้สึกพรั่นพรึงขึ้นมาแล้ว

วังจ๋ือกลับรวบรัดย่ิง เห็นเขาไม่ส่งเสียงก็ยกเข่ากระแทกใส่จุดอ่อนแอ

ของผู้อื่นเต็มรัก

เพียงได้ยินเสยีงทึบคราหน่ึง หวัใจของทกุผูค้นในท่ีน้ันล้วนสะท้านเฮอืก

สีหน้าเถ้าแก่จินพลันเหยเก ก็ไม่ทราบวังจื๋อเอาเศษผ้าจากท่ีใดออกมา

ยัดใส่ปากเขา ท�าให้เขาอยากร้องก็ร้องไม่ออก ได้แต่อือๆ อาๆ อยู่ในคอ

ถังฟั่นได้ยินเสียงน้ี รู้สึกได้ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงคงแตกหักไปแล้ว และ

ราวกับประสบกับตนเองก็ไม่ปาน ท�าให้เขาพลอยเผยสหีน้าเสยีวสยองไปด้วย

วังจือ๋เหน็เข้าก็เอ่ยน�า้เสยีงรงัเกียจ "เจ้าจะป้ันหน้าไปไย เจ้ามไิด้โดนเตะ 

สกัหน่อย"

"...ข้าเจ็บแทน" ถังฟั่นคราง

วังจื๋อยิ้มเยาะ "ไม่ได้เรื่อง!"

ทว่าเขากลบัพบว่ามใิช่แต่ถังฟ่ันทีไ่ม่ได้เรือ่ง กระท่ังสยุโจวและพวกผางฉ ี

ก็ล้วนหนงัหน้ากระตกุเบาๆ เช่นกัน
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ชดัเจนว่าการกระท�าของเขาเมือ่ครูส่ามารถท�าให้บรุษุทัว่หล้ารูส้กึเหมอืน

ตนเองเป็นผู้ประสบภัย

"ไม่ต้องมองเข้าไปหรอก ประตูหลังก็โดนพวกเรากันไว้หมดแล้ว เด็ก 

ในร้านเจ้าก็หนีไม่พ้นเช่นกัน แต่สิ่งที่เขารู้ย่อมไม่มากเท่ากับเจ้าแน่นอน  

พวกเราหามีความสนใจต่อเขาไม่"

วังกงกงไม่ใส่ใจพวกถังฟ่ัน เขาจ้องเถ้าแก่จนิเขมง็ราวกับงพิูษจ้องเหย่ือ 

"ข้าเดาว่าต่อให้เจ้าไม่มีลูกเมีย ก็คงไม่อยากกลายเป็นขันทีกระมัง ตอนน้ี 

อาการบาดเจ็บของเจ้ายังพอรักษาได้ แต่หากยังไม่ตอบตามจริง หึๆ เช่นน้ัน 

ก็พูดยากแล้ว!"

ในสายตาถังฟ่ัน เพียงรูส้กึรอยย้ิมของวงัจือ๋ใช้ค�าว่าแสยะย้ิมมาอธิบาย 

จะเหมาะกว่า

"ให้เวลาเจ้าหน่ึงเค่อ อย่าหาว่าข้าวังจื๋อไม่ปรานี" วังจื๋อปัดมือไปมา 

ช�าเลอืงกาน�า้หยดด้านข้างแวบหนึง่ ไม่รอเถ้าแก่จนิตัง้ตวัก็กล่าวว่า "สาม สอง 

หน่ึง เอาล่ะ หมดเวลา คดิเสรจ็แล้วหรอืยัง"

เขาดึงผ้าในปากเถ้าแก่จินออกมา

"นะ...ไหนว่าหนึง่เค่อ..." เถ้าแก่จนิเบกิตากว้าง เพราะเจบ็มาก น�า้เสยีง 

จงึแตกพร่า

"นั่นมันหนึ่งเค่อของเจ้า ไม่ใช่หนึ่งเค่อของข้า" วังกงกงยิ้มเหี้ยม

เถ้าแก่จินตื่นสะท้านไปกับความเผด็จการและไร้เหตุผลของอีกฝ่าย

ไม่รูว่้าเพราะเหตใุด ถังฟ่ันกลัน้ย้ิมอย่างยากเย็นเมือ่เหน็สหีน้าเหลอืเชือ่

ของเถ้าแก่จนิ

เขานึกถึงค�าพูดหนึ่งขึ้นมา...คนเลวย่อมมีคนเลวกว่าก�าราบ

ไม่ให้เวลาเถ้าแก่จนิรวนเร วังจ๋ือหยิบมดีสัน้ในตวัออกมา ชกัออกจากฝัก 

เหน็ประกายคมปลาบ รบัรองฉบัเดียวขาดสะบัน้

"เอาล่ะ ถ้าไม่พูด ข้าก็จะตรงไปตรงมา เจ้าวางใจ ชราภาพเย่ียงเจ้า 

ไม่มีวันได้เข้าวังแน่ แต่บนโลกนี้ยังมีคนแปลกประหลาดที่ชื่นชอบทางเข้า 

เช่นน้ัน ไม่แน่ถึงเวลานั้นเอาเจ้าไปทิ้งในหอหนานเฟิง เจ้าอาจได้รับความ
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ก�าซาบซ่านอีกครั้ง ไม่ต้องดีดลูกคิดอยู่ที่นี่ทุกวี่วันแล้ว!"

เขากล่าวด้วยรอยย้ิมชวนสะพรงึ ยกมอืเตรยีมตวดัมดี รวบรดัตัดความ

อย่างย่ิง

"ข้าพูดแล้ว!!!"

เถ้าแก่จนิแทบกรดีร้องค�านีอ้อกมาจากล�าคอก็ว่าได้ เส้นเสียงเป่ียมพลงั

ทะลทุะลวง ท�าเอาพวกถังฟ่ันแก้วหูสะเทือน

แสดงให้เห็นว่าชั่วขณะน้ันความพรั่นพรึงในใจเถ้าแก่จินได้บรรลุถึง

ระดับใด

"ข้า...ข้า...ข้าพูด..." เถ้าแก่จินน�้าตาไหลเป็นทาง ไหนเลยยังปากคอ

ฉะฉานไม่สะทกสะท้านเช่นครู่ก่อน

"เช่นนั้นก็พูดสิ!" วังจื๋อตวาด

เถ้าแก่จินตัวสั่นเทา น�้าตานองหน้า มองเขาอย่างงงงัน "...พูด...พูด... 

พูดอันใด"

เขาขวัญผวาจนสมองตื้อไปแล้ว พริบตานั้นยังตั้งสติไม่ทัน

วังจื๋อเตือนด้วยความหวังดี "ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับสิงเส่าจื่อ 

คนนั้น"

เถ้าแก่จินตื่นรู้ทันใด "ใช่ๆ เป็นข้าส่งต่อข่าวสารให้นางเอง!"

"ส่งต่ออย่างไร"

"ทุกระยะหนึ่งจะมีคนมาบอกข่าวสารต่อข้า ข้าบอกต่อสิงเส่าจื่อ แล้ว

นางค่อยส่งถึงนอกเมืองอีกที"

"พูดให้กระจ่างหน่อย อย่าให้ข้าต้องถามทีละข้อ!"

หมื่นเรื่องเพียงยากที่เริ่มต้น เมื่อเปิดปากแล้ว ถัดมาก็ง่ายขึ้นมาก

เถ้าแก่จินกล�้ากลืนความเจ็บ พยายามกล่าววาจาให้ล่ืนไหลขึ้น  

"อย่างเช่นคราวนี้...มีคนเอาใบสั่งยาให้ข้า เมื่อสิงเส่าจื่อมา ข้าก็อ่านใบส่ังยา

ให้นางฟัง สามีนางเป็นหมอ นางเองก็แตกฉานวิชาแพทย์ ย่อมทราบว่า 

จะดดัแปลงใบสัง่ยาอย่างไรให้สอดคล้องกับโรค จากน้ันน�าใบสัง่ยาออกนอกเมอืง 

ถึงเวลานัน้ย่อมมคีนมารบัช่วงต่อ ข่าวกรองทางทหารก็พรางอยู่ในใบสัง่ยานัน้
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นั่นเอง"

"ใครเป็นคนน�าใบสั่งยามาให้เจ้า"

ถึงตอนนี้เถ้าแก่จินกลับละล้าละลังขึ้นมา

ถังฟั่นเอ่ยแทรก "เป็นพ่อบ้านหวังของจวนแม่ทัพ?"

เถ้าแก่จินสั่นหน้าระรัว

วังจื๋อกลับไม่มีความอดทนเช่นถังฟั่น เขาเงื้อมีดขึ้นมาแล้ว

ความจริงพิสูจน์แล้วว่าการใช้ก�าลังท�าให้คนศิโรราบได้ง ่ายกว่า 

ความอ่อนโยน โดยเฉพาะคนอย่างเถ้าแก่จิน

ลูกตาเขาเบิกโต ละล�่าละลักว่า "ข้าทราบ ข้าทราบแล้ว อย่าลงมือ  

คนผู้นั้นก็คือคนในจวนท่าน"

"ใคร!" วังจื๋อตะคอก

เถ้าแก่จินไม่กล้าหายใจแรง "ติงหรง เป็นติงหรง!"

ถังฟ่ันพลนันกึได้ คราวก่อนหลงัจากตนโดนวังจือ๋ตบ ติงหรงเดินออกมา

ส่งเขา ยังแสดงความห่วงใยบอกให้เขาไปทาซนัชไีม่ก็ผหูวง นีบ่่งชดัว่าตงิหรงเอง 

ก็มคีวามรูเ้รือ่งยาสมนุไพรพอสมควร ดงัน้ันการท่ีเขาสามารถคดิวิธีส่งต่อข่าวสาร

เช่นนีไ้ด้ก็มใิช่เรือ่งแปลก

คนโดยมากมกัไม่ค่อยให้ความสนใจต่อบทสนทนาท่ัวไปทีไ่ร้ความส�าคัญ

ชนดิน้ี แต่เมือ่ใดทีเ่กิดเรือ่งแล้วย้อนนึกกลบัไป จะพบว่าความจรงิแล้วเงือ่นง�า 

ก็ซ่อนเร้นอยู่ในเรือ่งธรรมดาสามญัเหล่านีน่ั้นเอง

เขายังจ�าได้อกีว่าวังจือ๋เคยกล่าวแต่แรกแล้ว คนท่ีสามารถรบัรูข่้าวกรอง

ทางทหาร นอกจากเขาและหวังเยว่ียก็มีเพียงคนสนิทข้างกายพวกเขาและ 

พวกขุนพลใต้บัญชากลุ่มนั้น

และก่อนการประชมุแผนการรบทกุครัง้ หวังเยว่ียและวงัจือ๋จะหาข้อสรปุ

ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันก่อน เพ่ือเลี่ยงมิให้ท้ังคู่ถกเถียงกันต่อหน้าผู้คน  

จนผูใ้ต้บัญชาไม่รูจ้ะปฏบิตัติามค�าสัง่ใคร

ในเมื่อมิใช่เขากับหวังเยว่ียแพร่งพรายออกไป เช่นน้ันคนสนิทข้างกาย

พวกเขาก็กลายเป็นผูต้้องสงสยัมากท่ีสดุ
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แต่ปัญหาคือในเม่ือเป็นคนสนิท ย่อมได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจาก

เจ้านาย เฉพาะแค่ตงิหรง คนผูน้ีต้ดิตามวังจือ๋มาตัง้แต่ครัง้เริม่เปิดส�านกัประจมิ 

บวกกับต่างฝ่ายต่างเป็นขันที ตงิหรงจงึได้รบัความเชือ่ใจจากวงัจือ๋ย่ิง กระทัง่

มาอยู่ต้าถงเขายังน�าคนผูน้ีต้ดิสอยห้อยตามมาด้วย เห็นได้ว่าความไว้เน้ือเชือ่ใจ

มใิช่ระดบัธรรมดา

ตงิหรงกม็ไิด้สร้างความผดิหวังแก่วงัจือ๋เช่นกัน งานทุกชิน้ล้วนจดัการได้

เป็นอย่างด ีทัง้นสิยัก็ฉลาดหวัไว มกัเห็นหน่ึงก้าวคดิสามก้าว ช่วยแบ่งเบาภาระ

ให้วังจือ๋เสมอ

บคุคลเช่นน้ีแม้ในความเป็นจรงิจะรูว่้าเข้าข่ายน่าสงสยั หากในความรูสึ้ก

วังจือ๋ก็ยากจะคลางแคลงไปถึงเขา

ทว่าเถ้าแก่จินกลับเอ่ยชื่อติงหรงออกมา

วังจือ๋มองเขาด้วยสหีน้าอ�ามหิต แววตานัน้ประหน่ึงมองดคูนตายก็มปิาน 

เถ้าแก่จินหวาดกลัวแทบปัสสาวะราดแล้ว สีหน้าอับเฉาห่อเหี่ยว สุ้มเสียง 

กระท่อนกระแท่น "ข้าไม่ได้โกหก! ข้าไม่ได้โกหกจรงิๆ! ทุกครัง้เขาล้วนเป็นฝ่าย 

มาหาท้ังสิน้ บางทีมาหาข้า บางทมีาหาเจ้านายข้า แต่เพ่ือป้องกันฐานะเปิดเผย 

พวกเราจงึไม่อาจไปหาเขาได้"

ก่อนวังจ๋ือจะลุแก่โทสะ ถังฟั่นรีบชิงถามปัญหาอื่น "เช่นน้ันเท่ากับว่า 

โจรที่วิ่งราวถุงเงินข้าเมื่อวานนี้มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าจริงๆ?"

"ใช่ๆ เป็นข้าสั่งให้เขาท�า เพราะสิงเส่าจื่อเพ่ิงผละไป ท่านก็ไล่ตามมา

ติดๆ ข้ากลัวสิงเส่าจื่อจะถูกจับได้ จึงให้คนผู้น้ันไปว่ิงราวถุงเงินของท่าน  

เพื่อสิงเส่าจื่อจะได้มีเวลาหลบหนี"

"ต่อมาเขาถูกฆ่าปิดปากก็เป็นฝีมือเจ้าเช่นกัน?" ถังฟั่นถามต่อ

"ใช่ ข้ากลวัว่าหลงัถูกพวกท่านจบัได้เขาจะซดัทอดถึงข้า จงึป้ายยาพิษ 

บนเงนิทีจ่ะให้เขา คนท่ีปล้นชงิว่ิงราวหาเลีย้งชพี หลงัเสรจ็งานต้องตรวจสอบเงนิ 

แค่เอาเข้าปากพิษกจ็ะก�าเรบิ..."

ถังฟั่นกล่าว "แผนอุบายท่ีรัดกุมนัก เสียดายคนที่ข้าสงสัยในตอนน้ัน 

กลับมิใช่สิงเส่าจื่อ แต่เป็นพ่อบ้านหวัง เจ้ากินปูนร้อนท้อง กลับกลายเป็น
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เปิดโปงตนเองเสียแล้ว!"

เถ้าแก่จินปั้นหน้าเศร้า ตอนนี้พูดอันใดล้วนสายไปแล้ว

ถังฟั่นถามอีกว่า "เช่นนั้นคนที่รับช่วงต่อจากสิงเส่าจื่อคือใคร"

เถ้าแก่จินสั่นหน้า "ไม่ทราบ พวกเราติดต่อกันแบบทางเดียว ข้าได้รับ

ข่าวสารจากติงหรง จากน้ันแค่ส่งต่อให้สิงเส่าจื่อตอนนางมาท่ีน่ีเท่าน้ัน"  

เหน็ทกุคนล้วนสหีน้าไม่เป็นมติร เขารบีกล่าวเสรมิ "แต่ข้ารูว่้าสงิเส่าจือ่อยู่ทีใ่ด 

พวกท่านไปหานางได้!"

"เจ้าเป็นคนของใคร พวกต๋าต๋า? หรือลัทธิบัวขาว?" ถังฟั่นถาม

"ปีน้ันบ้านเดิมข้าเกิดภัยแล้ง คนในครอบครัวล้วนตายเกล้ียง ข้าเอง

ระหว่างหนีภัยแล้งก็เกือบหิวตาย สุดท้ายมีคนช่วยไว้ ต่อมาค่อยทราบว่า 

พวกเขาเป็นคนของลัทธิบัวขาว ข้าคิดแค่ว่ามีข้าวกินก็พอใจแล้ว ดังน้ัน 

พวกเขาให้ข้าเข้าลัทธิข้าก็เข้า แต่จนบัดนี้ข้ายังคงเป็นแค่สาวกทั่วไป..."

"บนตัวเจ้ามีรอยสักของลัทธิบัวขาว?"

"มีๆ อยู่ตรงเอว!"

องครักษ์เสื้อแพรเลิกเสื้อเขาขึ้นตรวจดู เห็นรอยสักเล็กจิ๋วรูปบัวบาน 

สักอยู่ข้างเอวซ้ายจริง

ตอนนั้น ขณะที่ถังฟั ่นเดินลึกเข้าไปในหมู่บ้านร้างนอกเมืองหลวง 

เพ่ือช่วยอาตง เผอญิได้พบจิว่เหนยีงจือ่ ทตูท่ีลทัธิบวัขาวส่งไปยังพรรคหนานเฉิง 

อีกฝ่ายก็เคยบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องรอยสักของลัทธิบัวขาว ทั้งยังขู่เข็ญแกม 

หลอกล่อจะให้เขาสกัรอยสกัเช่นน้ีเช่นกัน

ทว่าจะเป็นหลี่มั่นก็ดี จิ่วเหนียงจื่อก็ดี บนตัวพวกเขากลับไม่มีรอยสัก 

อันใด ดังนั้นต่อมาพวกถังฟั่นจึงสันนิษฐานว่ารอยสักนี้น่าจะเตรียมไว้ส�าหรับ

สาวกระดบัล่างเท่านัน้ เพ่ือควบคมุพวกเขา ท�าให้ไม่กล้าทรยศลทัธิ

อย่างท่ีทราบกันดว่ีาราชส�านกัโจมตลีทัธิบวัขาวอย่างหนกัหน่วง เมือ่ใด 

ทีพ่บเหน็คนมรีอยสกันีจ้ะลงทณัฑ์สถานหนัก ด้วยเหตุน้ีเองเถ้าแก่จนิจงึซือ่สตัย์

ย่ิง ไม่กล้าคดิคด กระท่ังไม่กล้าแต่งภรรยา เพราะเกรงจะเดือดร้อนถึงครอบครวั

ในภายหน้า 
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"หมายความว่าเจ้าของโรงรับจ�าน�าแห่งน้ีก็คือคนของลัทธิบัวขาว?"  

ถังฟั่นถาม

"น่าจะใช่ขอรับ หลังจากข้าเข้าลัทธิก็มาอาศัยอยู่ที่โรงรับจ�าน�าแห่งน้ี 

ตามค�าสัง่ของพวกเขา ทว่าแทบไม่เคยเหน็เจ้าของร้านเลย เรยีกว่าข้าเป็นคน

ดแูลจดัการท่ีนีค่นเดยีวก็ว่าได้ พวกเขาคล้ายเอาทีน่ี่เป็นจดุผ่อนถ่ายทรพัย์สนิ

โดยใช้โรงรับจ�าน�าบังหน้า"

เถ้าแก่จินโดนวังจื๋อข่มขู่จนสารภาพหมดเปลือก

ส�าหรับเขาแล้ววังจื๋อยังน่ากลัวกว่าลัทธิบัวขาวมากนัก

ถังฟ่ันขมวดคิว้ "ก็แปลว่าลทัธิบวัขาวมขีมุก�าลงัมหาศาลอยู่ในเมอืงน้ี?"

"ไม่ขอรับ นับแต่แม่ทัพหวังและวังกงกงมาถึงก็โจมตีลัทธิอย่างหนัก 

ท�าให้ได้รับความเสียหายใหญ่หลวง ขุมก�าลังส่วนใหญ่ไม่อาจไม่ถอนก�าลัง

ออกไป เท่าทีข้่าทราบเวลานีเ้หลอืเพียงตงิหรงกับข้าเพียงสายเดียว ไม่อย่างน้ัน 

คงไม่ถงึกับต้องใช้วิธีลบัเฉพาะเช่นน้ีมาส่งต่อข่าวสารหรอก กอ็ย่างทีใ่ต้เท้าเห็น 

นานเข้าย่อมจะถูกจบัได้ หากมหีลายช่องทางก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพอย่างทีเ่ห็น

นี"้

นับว่าเขายังซื่อสัตย์ ถังฟั่นผงกศีรษะข้ึนลง "เช่นน้ันติงหรงเล่า เขามี 

ฐานะใดในลัทธิบัวขาว"

เถ้าแก่จนิป้ันหน้าเศร้า "ข้าก็ไม่ทราบ เจ้าของร้านเพียงให้ข้าฟังค�าสัง่เขา

คนเดียว แต่ข้าได้ยินเลาๆ ว่าเจ้าของร้านเหมือนจะเป็นรองหัวหน้าสาขาของ 

ลทัธินี"้

"เจ้ารู้ที่อยู่ของเขาหรือไม่" ถังฟั่นถาม

เถ้าแก่จินรีบโพล่ง "ทราบขอรับ ข้าน้อยสามารถท�าคุณไถ่โทษ  

พาพวกท่านไปได้!"

แม้เขาได้รับความช่วยเหลือจากลัทธิบัวขาว แต่ลัทธิบัวขาวช่วยเขา 

ก็เพ่ือไว้ใช้สอยเท่านั้น หลายปีมานี้เถ้าแก่จินอกสั่นขวัญผวาจนไม่กล้า 

มีครอบครัว ช่างทุกข์ทรมานโดยแท้ ยามนี้สารภาพความจริง ส�าหรับเขาแล้ว 

กลับถือเป็นการหลุดพ้นชนิดหนึ่ง
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ได้ยินเขาพูดว่าท�าคณุไถ่โทษ วังจือ๋มหีรอืจะฟังไม่ออกถึงความคิดของเขา 

พลนัแค่นหวัเราะเห้ียมเกรยีม

เถ้าแก่จินอดตัวสั่นเพราะเสียงหัวเราะของเขามิได้ หากมิใช่สองมือ 

โดนจับไว้ เขาคงได้กุมเป้ากางเกงไปแล้ว

ท่ีควรถามล้วนถามแล้ว ถังฟั่นสบตาสุยโจวและวังจื๋อแวบหน่ึง เห็น 

พวกเขาไม่มีอันใดจะกล่าว จึงบอกวังจื๋อ "ข้ากับก่วงชวนไปหาสิงเส่าจื่อ 

ตามที่เขาบอก ท่านกับเขาไปหาติงหรง เป็นอย่างไร"

วังจื๋อตอบอืมค�าหนึ่ง มิได้กล่าวพร�่าเพรื่อก็คว้าตัวเถ้าแก่จินเดินออก 

นอกร้านไป

สีหน้าของเขาด�าทะมึนแทบหยดเป็นน�้าหมึกออกมาแล้ว เถ้าแก่จิน 

ถูกเขาคว้าไว้ในมือเหมือนอินทรีคว้าลูกเจี๊ยบ ถึงกับไม่กล้าส่งเสียงสักแอะ

วกไปวนมา ติงหรงกลับกลายเป็นคนของลัทธิบัวขาวเสียน่ี ซ�้ายังอยู่ 

ข้างกายวังจื๋อมาตลอด กระทั่งเป็นคนสนิทอีกด้วย ความจริงประการน้ีท�าให้

วังจื๋อสุดจะยอมรับได้ ดังนั้นเขาอารมณ์ไม่ดีก็ถือเป็นเรื่องปกติ

เรื่องราวไม่ควรรอช้า ถังฟั่นก็ไม่มีแก่ใจไปกลัดกลุ้มแทนวังจื๋อ เขากับ 

สยุโจวหารอืกันเสรจ็ก็เร่งกลบัไปเอาม้าดหีลายตวัท่ีบ้านพักรบัรอง ก่อนมุง่หน้า

สู่อ�าเภอก่วงหลิง

จากท่ีอยูซ่ึง่เถ้าแก่จนิให้มา คณะเดนิทางเสาะหาพลางสอบถามไปพลาง 

ไม่นานก็เจอบ้านสกุลเจยีงซ่ึงตัง้อยู่ตรงเชิงเขาเชยีนฝู

หมู ่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านสกุลเจียงก็คือบ้านเดิมของหมอเจียง 

สามีของสิงเส่าจื่อนั่นเอง

พวกถังฟั่นปรากฏตัวกะทันหัน สร้างความแตกต่ืนให้แก่หมู่บ้านเล็กๆ  

ที่เงียบสงบแห่งนี้

ยามน้ันสิงเส่าจื่อก�าลังถืออาหารสัตว์เดินออกมาจากด้านใน เตรียม 

น�าไปโปรยให้ลูกเจี๊ยบในลานบ้าน คร้ันเห็นพวกผางฉีบุกเข้ามาก็พลันตกใจ 

จนชามหลุดมือ ก่อนหมุนตัววิ่งเข้าบ้านไป

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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