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คำ�นำ�

และแล้วก็มาถึงเล่มสุดท้ายอย่างไม่รู้เน้ือรู้ตัว เวลาแห่งความสุขผ่านไปเร็วจริงๆ 

ซ่ึงก็คงเถียงไม่ได้ว่าถังฟ่ันและสุยโจวได้ร่วมกันสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับแฟนๆ 

เอเวอร์วายมาตลอดหลายเดือนน้ีค่ะ

เร่ิมต้นเล่มแรกคือรัชศกเฉิงฮว่าปีท่ีสิบส่ี มีใครได้ลองนับบ้างม้ัยเอ่ยว่าแต่ละเล่ม

รัชศกเฉิงฮว่านับต่อจากปีท่ีสิบส่ีมาถึงปีอะไรแล้ว จำานวนน้ันก็คือจำานวนความผูกพัน

ของใต้เท้าถังกับองครักษ์ (ท่านป๋อ) สุยเค้าล่ะค่ะ โดยมีเราร่วมเป็นสักขีพยานรัก (หุๆ...)

ในเล่มสุดท้ายน้ีอาจจะมีการส้ินสุดของรัชศกเฉิงฮว่าก็เป็นได้ น่ีจะเป็นสัญลักษณ์

บ่งบอกอะไรหรือเปล่านะ...แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนก็ขอให้พวกเราเป็นกำาลังใจให้ 

สุดยอดคู่รักแห่งรัชศกคู่น้ีเช่นท่ีแล้วมาด้วยกันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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✱	 ถังฟ่ัน มีชื่อรองว่า 'รุ ่นชิง' หลังจากไขคดียากๆ มากมาย 

  ก็ได้รบัสมญาว่าเทพผูไ้ขคด ีนสิยัสมถะเรยีบง่าย พอใจ 

  ในสิง่ทีต่นม ีพิถีพิถันก็แค่กับเรือ่งอาหารการกินเท่านัน้

✱ สุยโจว มีชื่อรองว่า 'ก่วงชวน' องครักษ์เสื้อแพรแห่งกองปราบ 

  ฝ่ายเหนือ เงียบขรึมพูดน้อย ไม่ค่อยแสดงอารมณ์  

  พ้ืนฐานครอบครัวไม่ธรรมดา มีความสัมพันธ์ทาง 

  เครือญาติกับพระพันปีองค์ปัจจุบัน

✱ ว่ันกุ้ยเฟย สตรีที่ดุร้าย กุมอำานาจสูงสุดในฝ่ายใน หากก็เป็นท่ี 

  รักใคร่อย่างยิ่งขององค์จักรพรรดิ อายุอานามมากกว่า 

  จักรพรรดิเป็นสิบกว่าปี ว่ันกุ้ยเฟยไม่ชอบใจในตัว 

  รัชทายาทองค์ปัจจุบัน หมายจะปลดเขาลงให้ได้

✱ วั่นทง น้องชายของวั่นกุ้ยเฟย ผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อแพร

✱ วั่นอัน มีชื่อรองว่า 'หยวนเวิง' ราชเลขาธิการแห่งสภาขุนนาง  

  จัดเป็นหัวเรือใหญ่แห่งกลุ่มอำานาจวั่น

แนะนำ�ตัวละคร
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

สำ�หรับผู ้อ่�นที ่มีอ�ยุ 18 ปีขึ ้นไป

โปรดใช้วิจ�รณญ�ณในก�รอ่�น
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7เมิ่งซีสือ

ดาวศุกร์หรือก็คือไท่ไป๋จินซิง และเมื่อดาวศุกร์โคจรแทรกอาทิตย ์

เรียกอีกอย่างว่าไท่ไป๋แทรกอาทิตย์ หมายถึงศึกสงคราม ภัยบ้านเมือง  

เจ้าแผ่นดินตกต�่า หรือถึงขั้นเกิดกบฏแย่งชิงบัลลังก์

'ต�ารามหาทักษา' ยุคราชวงศ์ถังบอกว่าดาวหางเข้าดาวเหนอื ราชวังร้าง

ดาวเหนอืเป็นตวัแทนของกษตัรย์ิ เมือ่ดาวหางปรากฏ นบัแต่โบราณมา

ล้วนเป็นลางหายนะ ราชวังร้างหมายถึงจักรพรรดิจากไป ราชวังไร้ซึ่ง 

จักรพรรดินั่งประจ�าการ ดังนั้นมีเพียงขณะที่จักรพรรดิลี้ภัยฉุกละหุกจึง 

เกิดภาวะ 'ราชวังร้าง'

การโคจรของดวงดาวสองลักษณะน้ีล้วนมิใช่นิมิตหมายอันดี กลับ 

พานปรากฏให้เห็นในเวลาไล่เลี่ยไม่ก่ีวัน น่ีชวนให้ผู ้คนอดครุ ่นคิดไป 

ต่างๆ นานามิได้

นับแต่โบราณกาล โอรสสวรรค์งมงายในโหราศาสตร์ บรรดาขุนนางมัก

หยบิยืมปรากฏการณ์บนท้องฟ้ามาแสดงแนวคดิ ตวัอย่างเช่นใช้การปรากฏขึน้ 

ของดาวหางมาทดัทานจกัรพรรดใิห้มมุานะในราชกิจเพ่ือบ้านเมอืงและราษฎร 

ถึงขนาดยังมจีกัรพรรดอิอกราชโองการไถ่บาป โดยหวังว่าจะได้รบัการอภยัโทษ

จากสวรรค์เบื้องบน

ครั้งน้ีก็ไม่ยกเว้น ทันทีท่ีเกิดการโคจรของดวงดาวท้ังสองลักษณะ  

ทัว่ราชส�านักพลนัฮอืฮาข้ึนมา ไม่รอให้ส�านกัโหรหลวงสรปุค�าพยากรณ์ออกมา 

บทที่ 43
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รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ 78

ฝ่ายขุนนางทัดทานก็ทยอยถวายฎีกาแสดงความคิดเห็นของตนเองท่ีมีต่อ

ปรากฏการณ์ไท่ไป๋แทรกอาทติย์และดาวหางเข้าดาวเหนือ ความเห็นโดยมาก

เป็นไปในแนวข่มขวัญจักรพรรดิ ให้พระองค์ไม่อาจออกจากวัง

แต่เพราะทุกคนรีบร้อนถวายฎีกาทัดทาน ก่อนหน้ามิได้มีการรวบรวม

และสรุปความคิดเห็นให้เป็นหน่ึงเดียว ส่งผลให้ต่างคนต่างเขียนกันไป 

ต่างๆ นานา โอรสสวรรค์พระสติไม่แจ่มใส ทอดพระเนตรได้สองฉบับก็ทรง

หงุดหงิดแล้วจึงโยนไว้ทางหนึ่ง ไหนเลยยังมีแก่ใจเปิดฉบับอื่นๆ ที่เหลือ

เทียบกับสดับฟังความเห็นของเหล่าขุนนาง พระองค์ทรงยินดีรับฟัง 

ความคิดของใครบางคนมากกว่า

"ราชครูก่วงซ่าน หลายวันนี้จิตใจเราว้าวุ่นเหลือเกิน"

ขณะจักรพรรดิเฉิงฮว่าตรัสค�าน้ีพระองค์ก�าลังประทับนั่งเอนๆ อยู่บน 

พระเก้าอี้ หรี่พระเนตรมองดูจี้เสี่ยวในชุดราชครู ราศีแห่งผู้ทรงศีลท่ีเยือกเย็น

สูงส่ง ส่งให้เกิดความอิจฉาและเลื่อมใสในพระทัยยิ่งนัก

หากมีใครน�าภาพเหมือนของจักรพรรดิเมื่อหลายปีก่อนมาดูจะพบว่า

พระองค์ผ่ายผอมลงเป็นอันมาก พระวรกายก็แลดูเหี่ยวเฉา

ทว่าย่ิงพระวรกายไม่แข็งแรง พระองค์กลับยิ่งงมงายในวิชาเทพเซียน 

อันจับต้องมิได้เหล่านั้น

นี่ดูเหมือนจะเป็นโรคประจ�าตัวของเจ้าแผ่นดินทุกองค์ ไม่ว ่าจะ 

ปรีชาสามารถหรือไม่ก็ตาม

จี้เสี่ยวทูลถาม "พระทัยว้าวุ่นล้วนเพราะมีมารครอบง�าจิตใจ ฝ่าบาทคือ

ผูท้รงศกัดิส์งูสดุ มารปีศาจไหนเลยบงัอาจเข้าใกล้โดยง่าย แล้วพระทัยจะว้าวุ่น

ได้อย่างไร"

จักรพรรดิถอนพระทัยยืดยาว

ในสายตาของคนทั่วไปพระชนมพรรษาของพระองค์ก็ไม่นับว่ามาก  

ปีหน้าเพ่ิงถึงวัยสี่สิบ การด�ารงต�าแหน่งจักรพรรดิของพระองค์ก็มิได้ล�าบาก

ตรากตร�า นับแต่ขึน้ครองราชย์งานบ้านงานเมอืงล้วนราบรืน่ ปัญหาด้านทายาท 

ซึง่เป็นทีว่ติกในช่วงแรกบดันีก็้คลีค่ลายแล้ว แต่ละพ้ืนท่ีแม้ประสบภัยธรรมชาติ
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9เมิ่งซีสือ

อยู่บ้าง แต่เหล่าขุนนางของพระองค์ล้วนจัดการได้อย่างเรียบร้อย แม้กระท่ัง

ชาวต๋าต๋ายังถูกไล่ต้อนจนไม่กล้ามาระรานอกี และไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ชน

ต่างเผ่าล่วงล�้าชายแดนเฉกเช่นสมัยเสด็จอาหรือพระบิดาของพระองค์

แต่พระองค์ยังคงกลดักลุม้สมุอรุา บวกกับพระวรกายทรดุโทรมลงทกุวัน 

ความรู้สึกหม่นหมองจึงทวีความรุนแรง

เวลาน้ีพระองค์นับว่ากระจ่างแจ้งแล้ว เหตุใดจักรพรรดิฉินสื่อและ

จกัรพรรดิฮัน่อูท่ี่เป่ียมด้วยอจัฉรยิภาพจึงหลงใหลคลัง่ไคล้ในศาสตร์วิชาอมตะ 

เพราะแม้ว่าจักรพรรดิจะสามารถครอบครองแผ่นดิน ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้น 

พานมีแต่อายุขัยท่ีพระองค์มิอาจก�าหนดได้ ขณะที่ทุกสิ่งล้วนอยู่ในก�ามือ  

มีเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งไขว่คว้าไม่ได้ ความอึดอัดขัดใจก็ยิ่งทบทวี

โดยเฉพาะปรากฏการณ์ดวงดาวในระยะนี้

ครุ่นคิดถึงตรงน้ี พระพักตร์พลันปรากฏเค้ารอยว้าวุ่นตามพระอารมณ์

ในใจ "ราชครูคงได้ยินมาบ้างแล้วว่าปรากฏการณ์ดวงดาวในระยะน้ีวิปริต  

จิตมารของเราก็เกิดจากสาเหตุนี้นั่นเอง"

จี้เสี่ยวทูล "ฝ่าบาททรงหมายถึงไท่ไป๋แทรกอาทิตย์ ดาวหางเข้าดาว

เหนือ"

"...มิผิด"

ล�าพังสดบัฟังสองค�านีพ้ระองค์ก็รูส้กึพระทัยเต้นตมูตาม มเิพียงไม่อยาก

เอ่ยถึง กระทั่งฟังก็ยังไม่ยินดี

จี้เสี่ยวพนมมือ "ฟ้าส�าแดงเดช บอกนิมิตดีร้าย เรื่องนี้ไม่ปกติอย่างมาก 

จ�าต้องพิจารณาถ่ีถ้วน หัวหน้าส�านักโหรหลวงส�ารวจปรากฏการณ์ดวงดาว 

ขุนนางราชส�านักกอปรด้วยภูมิความรู้ ทุกคนสมควรมีความเห็นถึงจะถูก"

จกัรพรรดทิรงโบกพระหัตถ์ไปมา ออกจะหงดุหงดิอยู่บ้าง "เราฟังความเหน็ 

ของพวกเขาจนระอาแล้ว! มากคนมากความ เราไม่รู้จะเชื่อใครดี บางคนบอก

ไท่ไป๋แทรกอาทิตย์เป็นเพราะปีนีจ้ะมศีกึสงคราม ยังมท่ีีบอกว่าเป็นเพราะเราจะ 

ออกจากวังจงึเกิดดาวหางเข้าดาวเหนอื เป็นค�าเตือนจากสวรรค์ ช่างน่าขันส้ินดี!  

เคยได้ยินเมือ่ไรว่าสวรรค์พิโรธเพราะจกัรพรรดอิอกจากวัง กล่าวเช่นนีจ้กัรพรรดิ
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รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ 710

มิต้องอยู่แต่ในวังชั่วชีวิตหรือ" ตรัสจบพระองค์ก็จ้องหน้าจี้เสี่ยวเขม็ง "ดังนั้น

เราถึงอยากฟังความเห็นของราชครู หรือนี่เป็นสวรรค์ตักเตือนเราจริงๆ?"

จี้เสี่ยวทูลตอบอย่างใจเย็น "อาตมากลับมีความเห็นท่ีแตกต่างออกไป 

ในเมื่อปรากฏการณ์ดวงดาวสองลักษณะเกิดขึ้นต่อเน่ืองกันย่อมมิอาจแยก

พิจารณา จ�าต้องรวมเป็นหนึ่งมาท�านายทายทัก"

"โอ้?" จักรพรรดพิระเนตรเป็นประกาย พระองค์กลบัมเิคยได้ยินค�าอธิบาย 

เช่นนี้มาก่อน "เรายินดีฟังโดยละเอียด"

"ไม่ทราบฝ่าบาททรงเคยได้ยินค�าว่าดาวอาคันตุกะหรือไม่"

"ดาวอาคันตุกะก็คือดาวที่มิใช่ดาวธรรมดา เมื่อใดปรากฏเหนือท้องฟ้า 

ต้องมีปาฏิหาริย์"

จี้เสี่ยวผงกศีรษะ "มิผิด ตามหลักแล้วไท่ไป๋มิใช่ดาวอาคันตุกะ แต่เมื่อ

เทียบกับอาทิตย์ ไท่ไป๋ก็กลายเป็นดาวอาคันตุกะ ดังน้ันไท่ไป๋แทรกอาทิตย ์

จึงมีนัยว่าผู้เยือนบดบังรัศมีผู้เหย้า และดาวหางเข้าดาวเหนือก็มีนัยเดียวกัน 

ขุนนางราชวงศ์โจวกล่าวว่าไม่เกินเจ็ดปี ประมุขแคว้นซ่ง ฉี และจิ้นล้วนสิ้นชีพ

ในเหตุจลาจล"

การทีจ่ีเ้สีย่วได้รบัความไว้วางพระทัยจากจกัรพรรดแิละได้รบัแต่งตัง้เป็น

ราชครูย่อมมิใช่อาศัยเพียงวิชาอาคมท่ีลี้ลับซับซ้อน ขณะเดียวกันก็สามารถ

กล่าวได้ว่าเขาแตกฉานต�าราโบราณอีกด้วย

ดังคาด จักรพรรดิซึ่งรอบรู้กว้างขวางเช่นกันพอสดับก็พลันกระจ่าง  

"นี่คือค�าพูดใน 'บันทึกจั่วจ้วน' "

จี้เสี่ยวผงกศีรษะ "มิผิด ดังนั้นจะไท่ไป๋แทรกอาทิตย์ก็ดี ดาวหางเข้า 

ดาวเหนือก็ดี สองเรื่องนี้อันที่จริงก็คือเรื่องเดียวกัน"

"เช่นนั้นหมายถึงอะไรกันแน่" จักรพรรดิทรงซักไซ้ด้วยความร้อนพระทัย 

จี้เสี่ยวมองตอบด้วยสายตาแน่วน่ิง "ความลับฟ้ามิอาจแพร่งพราย 

อาตมาเพียงทลูได้เท่านี ้ฝ่าบาททรงเป็นพหูสตู ภูมคิวามรูลึ้กซึง้ คิดว่าสามารถ

แจ่มแจ้งได้แน่นอน นับแต่โบราณปฐมเหตุแห่งความวุ่นวายของราชวงศ ์

ล้วนเกิดขึ้นจากอาคันตุกะข่มรัศมีเจ้าบ้าน ในเมื่อสวรรค์ตักเตือน ฝ่าบาท 
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11เมิ่งซีสือ

ก็เพียงสดับฟังและตั้งมั่นอยู่ในความระมัดระวังเถิดพ่ะย่ะค่ะ"

เขาย่ิงอมพะน�า จักรพรรดิกลับย่ิงรู ้สึกลึกล�้าสุดหย่ัง ประหน่ึงเป็น 

เรื่องจริง

คล้อยหลังจี้เสี่ยว จักรพรรดิรับสั่งให้ล่าถอยท้ังซ้ายขวา ทรงหมกมุ่น 

ครุ่นคะนึงอยู่ในต�าหนักใหญ่ตามล�าพัง 

ผูเ้ยือนบดบงัรศัมผีูเ้หย้า อาคนัตกุะข่มรศัมเีจ้าบ้าน ผูเ้หย้าหมายถึงใคร 

แน่นอนก็คือจักรพรรดินั่นเอง

เช่นนั้น 'อาคันตุกะ' เล่า?

หรือมีคนใคร่แข็งข้อก่อกบฏ

นี่ไม่น่าเป็นไปได้ นับแต่จักรพรรดิหงอู่สถาปนาราชวงศ์ ได้รับบทเรียน

เรื่องหัวเมืองแข็งข้อต่อราชส�านักในยุคถังและเรื่องเน้นบุ๋นไม่เน้นบู๊ของยุคซ่ง 

เงื่อนไขท่ีท�าให้ขุนนางพลเรือนลุกฮือและขุนนางทหารก่อกบฏล้วนขจัดสิ้น 

ไม่มีเหลือ หน�าซ�้าเวลานี้ก็มิใช่กลียุค หากมีคนใคร่ก่อการกบฏ ผลสุดท้าย 

คนผู้นั้นคงมีแต่ถูกประชาทัณฑ์

หนึง่เดยีวทีเ่ป็นภัยคกุคามก็คือเจ้าครองหวัเมอืง แต่หลงัจากโอรสสวรรค์

หย่งเล่อเป็นต้นมา ภัยคุกคามนี้ล้วนถูกขจัดสิ้น ต่อให้พวกเจ้าครองหัวเมือง 

ใคร่ลุกฮือก่อการ อย่างมากก็เป็นได้แค่เภทภัยในพ้ืนที่ ไม่อาจคุกคามถึง 

ส่วนกลาง

หากข้างต้นทั้งหมดล้วนไม่ใช่ เช่นนั้นจะเป็นอะไร

จกัรพรรดทิรงก้มพระพักตร์ พ้ืนศลิาทีม่นัปลาบสะท้อนภาพเงาร่างร�าไร

พระองค์ทรงสดูหายใจลกึๆ ความตืน่เต้นสงสยัค่อยๆ ผดุขึน้กลางพระทัย

หรือว่า...

"หรือคราวน้ีเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้ว?" จักรพรรดิไม่ทรงทราบว่า 

ในอีกสถานที่หนึ่งมีคนเอ่ยถามค�านี้ขึ้นมา

คนที่ถูกถามหัวเราะหึๆ สองที ใบหน้าอ้วนฉุเผยรอยย้ิมขึ้น ถูอุ้งมือ 

เล็กน้อยเมื่อกล่าว "ดูท่าทางครั้งนี้แม้แต่สวรรค์ยังเกื้อหนุนพวกเรา"
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ว่ันทงกล่าวค�าน้ีจบ เห็นอีกสองคนต่างมิได้แสดงท่าทีลิงโลดเช่นเขา 

เสยีงหัวเราะจงึค่อยลง "อย่างไร หรอืทัง้สองท่านไม่คดิว่านีค่อืเรือ่งอนัประเสรฐิ

เรื่องหนึ่ง"

วั่นอันกล่าว "ข้าว่าล�าพังวาจาของราชครูก่วงซ่าน เกรงว่าฝ่าบาทยังคง

ยากตัดสินพระทัย อย่างไรเสียรัชทายาทก็ปราศจากความผิดมหันต์..."

"ไหนเลยปราศจากความผดิมหันต์!" ว่ันทงหาได้ค�านึงถึงฐานะราชเลขาธิการ 

ของอีกฝ่ายไม่ อ้าปากโพล่งทะลุกลางปล้อง "เขาก่อให้เกิดดาวหาง ไยมิใช ่

ผดิมหันต์! เห็นได้ว่าแม้แต่สวรรค์เบือ้งบนยังรูส้กึว่าการทีจ่โูย่วเชงิเป็นรชัทายาท 

คือความผิดพลาดใหญ่หลวงประการหน่ึง ข้าพานอยากดูว่าครานี้พวกนั้น 

ยังมีข้ออ้างอันใดปกป้องรัชทายาทอีก"

ว่ันอันย้ิมเจื่อน "น้องชาย นั่นเป็นเพียงค�าอธิบายเรื่องการโคจรของ

ดวงดาว ส่วนจะท�านายทายทักเช่นไร มิได้ขึ้นอยู่กับผู้คนแล้ว"

ว่ันทงไม่สบอารมณ์ "หยวนเวิง เรือ่งราวถึงขัน้น้ีจะถอยแล้วหรอื อย่าลมืว่า 

ท่านโยงใยกับกลุ่มอ�านาจวั่นมานาน เมื่อใดรัชทายาทขึ้นบัลลังก์ คนแรก 

ที่จะถูกช�าระล้างก็คือท่านราชเลขาธิการคนนี้!"

เขากวาดมองว่ันอันและเผิงหวา กล่าวเสียงเหี้ยมเกรียม "ข้าขอกล่าว 

ไว้ตรงนี้ ข้าและพ่ีสาวล้วนเป็นปรปักษ์กับรัชทายาท รัชทายาทนิสัยสุขุม 

จอมปลอม ทั้งที่พ่ีสาวข้ากับเขามีแค้นที่มิอาจร่วมโลก เขากลับยังสามารถ

เคารพนอบน้อมต่อพ่ีสาวข้า บุคคลเยี่ยงน้ีหากท�าให้เขามีอ�านาจ พวกเรา 

ย่อมไม่มีวันสงบสุขเป็นแน่ อย่างไรก็ตามล้วนมิอาจให้เขาน่ังบนเก้าอี้ตัวน้ัน

เด็ดขาด"

เผงิหวาเห็นบรรยากาศค่อนข้างตงึเครยีดจงึไกล่เกลีย่ "น้องว่ัน หยวนเวงิ 

มิได้หมายความเช่นน้ัน เขาเพียงวิตกว่าฝ่าบาทจะทรงรวนเร วาจาของ 

ราชครูก่วงซ่านอย่างมากเพียงท�าให้ฝ่าบาทคลางแคลงต่อรัชทายาท แต่ 

ไม่แน่ว่าจะสามารถผลกัดนัให้ฝ่าบาททรงปลดรชัทายาทได้ ถึงเวลาน้ันคนอืน่ๆ 

ทูลทัดทาน คะเนว่าฝ่าบาทก็คงจะเปลี่ยนพระทัยอีก"

วั่นทงแค่นเสียงฮึ "หยวนเวิงเป็นราชเลขาธิการมานาน หรือแม้แต่ปาก
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ของพวกขุนนางทัดทานยังควบคุมไม่ได้? ข้าจ�าได้ว่าหลายปีก่อนคนพวกนี้ 

ล้วนไม่กล้าเป็นศัตรูกับพวกเรา ไฉนสองปีนี้จึงขวัญกล้าขึ้นมาแล้ว"

ว่ันอนัโดนเขาจีจ้ดุอ่อน รูส้กึเสยีหน้าอยู่บ้าง กล่าวเสียงเจบ็แค้น "ไยมใิช่

เพราะจิ้งจอกเฒ่าเจ้าหลิวเหมียนฮวาน่ันจะเป็นปฏิปักษ์กับข้าให้ได้ สุดท้าย

กลบักลายเป็นพวกถังฟ่ันได้ประโยชน์ เจ้าไม่จ�าเป็นต้องกระตุ้นข้า ข้ามหีรอืไม่

อยากให้ซิงอ๋องสืบทอดบัลลังก์ เพียงติดที่อ�านาจของราชเลขาธิการคนน้ี 

ยังห่างชั้นจากมหาเสนาบดียุคถังและซ่ง ทว่าเวลานี้หากฝ่าบาททรงมีท่าที 

จะปลดรัชทายาทให้เห็นเพียงนิด สภาขุนนางย่อมจะแตกสามัคคี ถึงเวลานั้น

มีสภาขุนนางน�าขบวน พวกขุนนางทัดทานกลุ ่มน้ันย่ิงไร้ความกริ่งเกรง  

ต่างพากันลุกฮือขึ้นมา นั่นจึงเป็นเรื่องยุ่งยากแท้จริง!"

เผิงหวาก็ทอดถอนใจ "ใช่แล้ว น้องวั่น หยวนเวิงเองก็ไม่มีวิธีการ นับแต่

สถาปนาต้าหมิงล้วนเน้นแต่งตั้งโอรสองค์โตที่เกิดจากพระอัครมเหสี ทุกวันน้ี

รัชทายาทเป็นทายาทอันดับหนึ่ง ด�ารงต�าแหน่งโดยชอบธรรม ตราบใดท่ี 

คนเหล่านั้นจับจุดนี้ไว้ไม่ปล่อยก็สามารถยืนอยู่บนความไม่ปราชัย"

ว่ันทงไม่เห็นด้วย "จัดการขุนนางทัดทานเหล่านั้นจะยากเย็นอันใด  

เตะออกนอกเมืองสักคนสองคน ที่เหลือก็ไม่กล้าเปิดปากแล้ว อย่าพูดราวกับ

พวกเขาแกร่งกล้าเหลือเกิน หลายปีก่อนตอนจี้เส่ียวถูกฝ่าบาทรับเข้าวัง มิใช ่

มคีนหลายคนเต้นแร้งเต้นกาฟ้องร้องเขา สดุท้ายเป็นอย่างไร ฝ่าบาทส่งพวกนัน้ 

เข้าคุก คนอื่นๆ ก็พูดไม่ออกแล้ว เชอะ ที่แท้ก็แค่พวกรักตัวกลัวตาย ชักใบ 

ตามลม!"

เผิงหวากล่าว "หากไม่มีใครน�าขบวน พวกเขาก็เป็นแค่แมลงวันไร้หัว 

ฝูงหน่ึง แต่เมื่อใดที่มีผู้น�าก็จะเป็นเช่นหยวนเวิงบอก คนเหล่านี้จะแย่งกัน 

ขึ้นหน้าทันใด น่ันต่างหากคือความยุ่งยากขนานแท้ แม้สิ่งท่ีคนเหล่าน้ัน 

พูดเป็นวาจาเหลวไหล แต่ฝ่าบาทก็มิอาจละเลยความคิดเห็นของพวกเขา"

วั่นทงกล่าวเสียงอ�ามหิต "เช่นนั้นก็ลากตัวหัวหน้าขบวนลงมา" เขามอง

ว่ันอนั "เวลานีใ้นสภาขนุนาง ผูใ้ดเป็นปฏปัิกษ์กับพวกเรา ตาแก่หลิวเหมยีนฮวา 

นั่น?"
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ว่ันอนัส่ายหน้า "หลวิจีแ๋ม้ขดัคอข้าตลอด แต่คนผู้น้ีจดัส�ารบัตามใจผู้กิน 

ไม่เคยขัดพระทัยฝ่าบาท ดังนั้นตราบใดท่ีฝ่าบาทไม่มีว่ีแววปลดรัชทายาท  

เขาจะไม่คัดค้านอย่างโจ่งแจ้งเป็นแน่"

วั่นทงเริ่มหงุดหงิด "เช่นนั้นยังมีใครอีก หยวนเวิงมิสู้ชี้แจ้งแถลงชัด"

ว่ันอันแม้ประจบสอพลอเพ่ือนับญาติกับวั่นกุ้ยเฟยและบ้านสกุลวั่น  

แต่ใจส่วนลึกของเขากลับดูแคลนคนเย่ียงว่ันทงท่ีไต่เต้าขึ้นมาด้วยการเกาะ

ชายกระโปรงสตรี มิหน�าซ�้าทุกวันนี้เขาเป็นถึงราชเลขาธิการ วั่นทงกลับพึ่งพา

ฐานะของพ่ีสาว กระทั่งพูดจากับตนยังไม่มีสัมมาคารวะ ว่ันอันเก็บความ 

ไม่พอใจมานานแล้ว เพียงแต่ไม่เคยปริปากออกมาเท่านั้น

ยังคงเป็นเผิงหวามีสายตาแหลมคม มองออกถึงความไม่สบอารมณ์ท่ี

ซ่อนเร้นของวั่นอัน จึงแย้มยิ้มพลางกล่าว "ข้ากับอิ่นจื๋อย่อมเป็นพวกเดียวกัน 

นอกนั้นคนในสภาขุนนางท่ีพูดจาคนละภาษากับพวกเราก็มีหลิวจี๋ หลิวเจี้ยน 

สวีผู ่และถังฟ่ัน สวผีูเ่ป็นวิญญูชนคนดทีีพู่ดจาระมดัระวงั ถึงเวลาน้ันต่อให้เขา

เอ่ยปากคัดค้านก็คงแย้งได้ไม่ก่ีค�า ไม่จ�าเป็นต้องเก็บเขามาใส่ใจ มีก็แต่ 

หลิวเจี้ยนกับถังฟั่นสองคนน้ีท่ีควรวิตกอยู่บ้าง หลิวเจี้ยนอารมณ์ร้อน หุนหัน

พลันแล่น ส่วนถังฟั่นคารมคมคาย สามารถพูดเปลี่ยนด�าเป็นขาวได้ สองคนนี้

เอนเอียงไปทางรัชทายาท ถึงเวลานั้นย่อมต้องยกสารพัดเหตุผลมาโต้แย้ง  

ยังมีบัณฑิตร่วมรุ่นของถังฟั่นหลายคนนั้นก็เป็นขุนนางทัดทานจากส�านัก

ราชบัณฑิต ล�าพังแค่คนเหล่านี้รวมตัวกันขึ้นมาก็เป็นขุมก�าลังที่ไม่เล็กแล้ว"

ในความทรงจ�าของวั่นทง ถังฟั่นกลับยังหยุดอยู่ที่ผู ้ตรวจการเล็กๆ  

ที่ถูกบีบให้ออกจากต�าแหน่งพระอาจารย์ต�าหนักบูรพา และต่อมายังถูกส่งไป

ปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่

เขามใิช่ไม่ทราบว่าถังฟ่ันเข้าสภาขนุนาง แต่เวลาน้ีอกีฝ่ายยืนอยู่ท้ายแถว 

ในสภาขุนนาง ตามหลกัแล้วไม่เป็นภัยคกุคามแต่ประการใด มคิาด เมือ่ทกุคน

วิเคราะห์ขุมก�าลังต่อต้านการปลดรัชทายาท เจ้าถังรุ่นชิงคนน้ีถึงกับครอง 

พื้นที่เล็กๆ ในขุมก�าลังนี้กับเขาด้วย

เผิงหวาเห็นสีหน้าเขาก็ปรุโปร่งถึงความคิด จึงเอ่ยเตือน "น้องว่ัน  
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ท่านอย่าลืมว่าจุดจบของซั่งหมิงในตอนนั้นเป็นถังฟั่นก�านัลให้ จึงได้ถูกส่งไป

กวาดพ้ืนถึงหนานจิง บทเรียนวางอยู่ตรงหน้า จะปรามาสถังรุ่นชิงผู้น้ีมิได ้

เป็นอันขาด"

"เช่นนั้นความหมายของท่านทั้งสองคือ?" วั่นทงถาม

เผิงหวาตอบ "เพ่ือป้องกันราตรียาวนานภาพฝันมากมี เรื่องน้ีจ�าต้อง

รวบรดัเผดจ็ศกึ มอิาจยืดเย้ือซ�า้ซาก ดท่ีีสดุคอืฝ่าบาทตดัสนิพระทยัตามล�าพัง

โดยไม่ให้สภาขุนนางสอดมือ แล้วออกราชโองการปลดรัชทายาทลงมา  

ถึงเวลานั้นไม้กลายเป็นเรือ ใครก็พูดอันใดมิได้"

ว่ันอันส่ายศีรษะ "เป็นไปไม่ได้ ฝ่าบาทมิใช่คนประเภทน้ัน ตลอดชีวิต 

ของพระองค์ไม่เคยกระท�าเรื่องตัดสินพระทัยตามล�าพังส�าเร็จสักครั้ง"

หากกล่าวว่าบนโลกนีม้ผีูใ้ดเข้าใจจกัรพรรดิท่ีสุด ว่ันอนัย่อมเป็นหน่ึงในน้ัน 

อย่างไม่ต้องสงสัย

เขากระจ่างอย่างมาก หากจักรพรรดิเป็นคนเด็ดขาดปานน้ัน พระองค์

ย่อมไม่มทีางชืน่ชอบว่ันกุ้ยเฟย และไม่มวัีนน่ิงดดูายปล่อยให้รชัทายาทเต้ากง

ถูกว่ันกุ้ยเฟยวางยาพิษจนตาย ก็เพราะจักรพรรดิอุปนิสัยนุ่มนวล ถึงได้โลเล

ไม่กล้าตัดสินใจ และถึงได้ชมชอบสตรีแบบวั่นกุ้ยเฟย

ว่ันอนัวิเคราะห์ "ดจูากอปุนสิยัของฝ่าบาท หากพระองค์จะปลดรชัทายาท 

ย่อมต้องเรียกข้าไปหารือ จากน้ันค่อยให้ข้าไปส่งข่าวต่อเหล่าขุนนาง 

เพื่อเลียบเคียงถามความคิดเห็น สุดท้ายค่อยตัดสินพระทัย"

ว่ันทงหงุดหงิด "นั่นไม่ต้องท�าอันใดกันแล้ว! ถึงเวลาเถียงกันไปมา 

หนึ่งปีครึ่งปี ระหว่างนั้นเกิดฝ่าบาทมีอันเป็นไป รัชทายาทมิใช่ขึ้นบัลลังก์ 

โดยสะดวกหรือ พวกเรามีเวลาไม่มากแล้ว เรื่องนี้ต้องรีบจัดการโดยด่วน"

เผิงหวายิ้มกล่าว "อย่าใจร้อน ข้ายังมีอีกวิธีหนึ่ง"

วั่นทงซักไซ้ "วิธีใด รีบบอกมา"

เผิงหวากล่าว "ในเมื่อฝ่าบาทมิอาจตัดสินพระทัย เช่นน้ันก็ให้พวกเรา

เป็นฝ่ายตัดสินใจแทน"

เขาบอกเล่าแผนการของตนเองออกไป

Page ������������������������ 7.indd   15 20/9/2561 BE   13:58



รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ 716

ว่ันทงฟังจบก็ผดุสหีน้าตืน่เต้นยินด ีตบต้นขาดงัฉาด "ความคดินีไ้ม่เลว! 

พวกเราต้องบบีรชัทายาทข้ึนหน้าผา จบัย่างบนกองไฟ ให้เขาหมดหนทางถอย 

เป็นฝ่ายกระโจนออกมาเอง ถึงเวลานั้นสภาขุนนางค่อยรุกซ�้า ดูว่าฝ่าบาท 

ยังมีอันใดให้รวนเรอีก และพวกขุนนางทัดทานก็พูดไม่ออกแล้ว"

วั่นอันยังคงไม่แน่ใจ "แต่คนอื่นๆ ในสภาขุนนาง..."

ว่ันทงชกัฉนุ "พวกนัน้แต่ละคนมคีวามลบัซกุซ่อน ล้วนมใิช่น�า้หนึง่ใจเดยีว  

มีอันใดน่ากลัว! ถึงเวลานั้นข้าย่อมจะหนุนเน่ืองพวกท่านอีกแรง หยวนเวิง 

อย่าได้สองจิตสองใจอีกเลย"

ว่ันอันมองดูสีหน้ากระหย่ิมของว่ันทง แล้วมองท่าทางมั่นใจเต็มเปี่ยม

ของเผงิหวา ตระหนักว่าสองคนนีต้กลงใจแน่วแน่ จงึได้แต่กัดฟันกล่าว "ก็ได้!"

ยามน้ีว่ันทงค่อยหัวเราะฮาๆ ตบไหล่อีกฝ่าย "ต้องอย่างน้ีสิ! เรื่องน้ี 

มีเพียงประสบผล ไม่มีทางล้มเหลว ขอเพียงซิงอ๋องกลายเป็นรัชทายาท  

พวกเราส�าเร็จงานใหญ่ หยวนเวิงก็รอรับความมั่งคั่งได้เลย"

หลังการสนทนาระหว่างจักรพรรดิกับจี้เส่ียวผ่านพ้นไม่นาน หรือก็คือ 

รัชศกเฉิงฮว่าปีท่ีย่ีสิบสอง เดือนสิบสอง วันท่ียี่สิบสาม เจ้าอว้ีจือรองหัวหน้า

ส�านักโหรหลวงถวายฎีกากราบทลูเรือ่งการโคจรของดวงดาว ความว่าดาวหาง

เข้าดาวเหนือก็คือนิมิตแห่งอาคันตุกะข่มรัศมีเจ้าบ้าน เกรงว่าคงเป็นต�าหนัก

บูรพา

นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีมคีนผกูโยงรชัทายาทเข้ากับเรือ่งไท่ไป๋แทรกอาทติย์และ

ดาวหางเข้าดาวเหนืออย่างโจ่งแจ้ง

ถ้อยแถลงของเจ้าอว้ีจอืประดจุสญัญาณชนิดหน่ึง ยังไม่ทันรอจกัรพรรดิ

ทรงมีท่าทีและไม่รอให้เหล่าขุนนางต้ังหลัก ส�านักโหรหลวงได้ถวายรายงาน 

อีกครั้ง ความว่าท้องฟ้าปรากฏดาวหางเฝ้าอาทิตย์

อันว่าดาวหางเฝ้าอาทิตย์ หมายถึงแผ่นดินจะวุ่นวาย เกิดศึกสงคราม 

ขุนนางรวมตัว โอรสสวรรค์อาสัญ 

ขนุนางรวมตวั โอรสสวรรค์อาสญั...น่ันมใิช่ท�านายว่าจกัรพรรดจิะสวรรคต 
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แล้วรัชทายาทสืบราชบัลลังก์?

ประสบกับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงระดับนี้ ผู้ใดสามารถทานทนได้

ต่อให้คนรอบข้างไม่พูด รัชทายาทก็นั่งไม่ติดแล้ว

เขารีบถวายฎีกาขออภัยโทษ บอกว่าตนเองคุณธรรมและบารมีต�่าต้อย 

ยินดถีอนตวัจากต�าแหน่ง เพ่ือให้พระบดิามพีระวรกายแขง็แรง ต้าหมงิสงบสขุ

อย่าว่าแต่รัชทายาท บรรดาขุนนางล้วนทยอยกันถวายฎีกาแก้ต่าง  

ฟ้าดินเป็นพยาน บอกว่าตนเองหามีจิตคิดคดไม่ 

ก็เหมือนกับมีคนถูกฟ้องใส่ความ ย่อมต้องถวายฎีกาแก้ต่างให้ตนเอง 

จากนั้นถือโอกาสหลบข้อครหาอยู่กับบ้าน ใช่ว่าคนผู้นี้มีความผิดจริง แต่เป็น

เพียงท่าทีท่ีจ�าเป็นชนิดหนึ่ง แสดงออกถึงจุดยืนของตนเอง เลี่ยงมิให้เป็น 

จุดอ่อนในมือผู้อื่น

หลังฎีกาขออภัยโทษของรัชทายาทถูกส่งข้ึนไป ตามหลักจักรพรรดิ

สมควรมหีนงัสอืปลอบประโลมลงมา เป็นเชงิว่าค�าพยากรณ์ดวงดาวไม่น่าเชือ่ถือ  

ความผูกพันระหว่างเราบิดาและบุตรไม่มีวันคลอนแคลนเป็นต้น

แต่ทีช่วนให้ผูค้นกระวนกระวายก็คอืครัง้น้ีจกัรพรรดกิลบัมไิด้แสดงออก

ใดๆ ทั้งสิ้น

เช่นนั้นรัชทายาทจึงถวายฎีกาขออภัยโทษอีกรอบ แต่ก็ยังคงเงียบหาย

เหมือนศิลาจมทะเลใหญ่

ครานี้มีแต่คนโง่ที่มองไม่ออกถึงท่าทีของจักรพรรดิ

ชัดเจนว่าจักรพรรดิไม่พอพระทัยรัชทายาท ใคร่จะผลักเรือตามน�้า

ทุกคนล้วนประหวั่นพรั่นพรึงใจ

เวลาน้ีห่างจากปรากฏการณ์ดาวหางเฝ้าอาทิตย์เพียงสองสามวนัเท่านัน้

สถานการณ์รุดหน้ารวดเร็ว ส่งผลให้ทุกผู้คนตั้งหลักไม่ทัน

ถังฟั่นก็ไม่ยกเว้นเช่นกัน

เขาปัญญาเฉียบแหลมก็จริง ทั้งรอบคอบถี่ถ้วนกว่าคนทั่วไปหลายส่วน 

แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถกระท�าในสิ่งที่ผู้อื่นกระท�าไม่ได้

การโคจรของดวงดาวสะท้อนบนตัวรัชทายาท รัชทายาทขออภัยโทษ  
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นี่คือคุณธรรมที่พึงมี

จักรพรรดิไม่ทรงมีท่าทีต่อเรื่องนี้ นี่เป็นเสรีภาพของจักรพรรดิเช่นกัน

พระองค์มิได้รับสั่งจะปลดรัชทายาท ใครก็กล่าวอันใดมิได้

ดังน้ันเมื่อเว่ยเม่ารับค�าสั่งวังจื๋อมาหาถังฟั่นเพ่ือให้ช่วยคิดหาทางออก 

เขาจึงได้แต่ยิ้มขื่น

"วังกงกงของพวกเจ้าเห็นข้าเป็นพระโพธิสัตว์ในวัดที่อธิษฐานแล้ว 

ต้องเป็นจริงหรืออย่างไร ข้ายังจะมีวิธีอันใดได้"

เว่ยเม่าพลอยย้ิมข่ืนไปด้วย "ท่านคิดสักวิธีหน่ึงเถอะ วังกงกงบอกว่า

สถานการณ์คับขัน องค์รัชทายาทมิอาจไม่ถวายฎีกาขออภัยโทษ อย่างไร 

ต้องมีใครสักคนออกหน้าหาทางลงให้ฝ่าบาท สลายความตึงเครียดคราน้ี  

ท่านเป็นขุนนางของสภาขุนนาง เรื่องนี้สมควรเป็นหน้าที่ของท่าน"

ถ้อยค�าเดิมของวังจ๋ือต้องไม่นุ ่มนวลปานนี้แน่ แต่ถังฟั่นชินชาแล้ว  

พอฟังจึงส่ายศีรษะ "หากฝ่าบาทจะทรงปลดรัชทายาท ไม่ต้องให้เจ้าพูด  

ข้าก็ต้องถวายฎีกายบัย้ังอยูแ่ล้ว แต่ทีแ่ย่กค็อืเวลาน้ีฝ่าบาทไม่มรีบัสัง่ใดๆ ทัง้สิน้  

เกิดข้าเสนอหน้าไปกราบทูล มิใช่กลายเป็นสะกิดโทสะพระองค์หรอกหรือ"

เว่ยเม่าไม่เข้าใจเรื่องซับซ้อนเหล่านี้ เขาเพียงรับผิดชอบมาถ่ายทอด

วาจา พอฟังก็พลอยตื่นตระหนกไปด้วย "เช่นนั้นควรท�าอย่างไรดี"

ถังฟั่นกล่าว "ไม่ต้องสงสัย ส�านักโหรหลวงกล่าววาจาท�านองน้ีย่อมมี 

คนบงการเบื้องหลังแน่ ไม่เช่นนั้นเหตุใดจึงชี้มาที่รัชทายาทโดยตรง รัชทายาท

อยู่ท่ีแจ้ง ฝ่ายตรงข้ามอยู่ท่ีลบั นีเ่ป็นสถานการณ์เสยีเปรยีบทีไ่ร้หนทางพลกิผนั 

จึงถูกผู้อื่นลอบกัดบ่อยคร้ัง วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในตอนนี้ทางท่ีดีคือใดๆ 

ล้วนไม่ต้องพูด ใดๆ ล้วนไม่ต้องท�า นิ่งดูสถานการณ์ รอให้คลื่นลมผ่านพ้น 

ค่อยว่ากัน เจ้ากลับไปบอกวังกงกงและไหวกงกง ให้พวกเขาอย่าได้ทูลขอ 

ความเมตตาแทนรชัทายาทต่อเบือ้งพระพักตร์เป็นอนัขาด ไม่เช่นนัน้ความหวังดี 

จะกลายเป็นให้ร้าย"

"กลับไปบอกวังจื๋อด้วยว่าทุกวันน้ีถังฟั ่นยุ่งมากพอแล้ว เรื่องท่ีเขา 

แก้ไขเองได้ อย่าเอามาวุ่นวายกับถังฟั่นอีก"
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เว่ยเม่าไม่ต้องหันมองก็รู้ว่าใคร คนท่ีสามารถเข้าออกห้องหนังสือบ้าน

สกุลถังตามอ�าเภอใจได้ยังจะมีใครเล่า

แต่เขายังคงต้องหันกลับไปท�าความเคารพ "ค�านับท่านป๋อสุย"

สุยโจวพยักหน้าเล็กน้อย ชุดกิเลนอันเป็นเครื่องแบบองครักษ์เสื้อแพร

ยังสวมอยู่บนร่าง คนกลับเดินเข้าไปช่วยนวดขมับให้ถังฟั่นอย่างปลอดโปร่ง

ผ่อนคลาย

ระยะนีก้รมอาญามงีานมาก แม้เผงิอีช้นุจะเป็นเสนาบดคีนหนึง่ แต่กลบั

มนีสิยัขลาดกลวัไม่กล้าตดัสนิใจ หลายเรือ่งต้องรอถังฟ่ันอนุมตั ิในสภาขนุนาง

แต่ละคนล้วนมีงานกองโตต้องจัดการ บวกกับสภาขุนนางมักประชุมจน 

ล่วงเลยเวลาบ่อยครัง้ นานวันเข้าทกุครัง้ท่ีนัง่เป็นเวลายาวนาน อาการปวดหวั

ของถังฟั่นจึงก�าเริบ

แรงนวดที่พอเหมาะพอเจาะท�าให้ถังฟั่นผ่อนคลาย นัยน์ตาพริ้มปรือ

เว่ยเม่าใคร่จะกล่าวอันใด กลับถูกสุยโจวคุกคามด้วยสายตา ได้แต่

ปิดปากถอยออกไปเงียบๆ

สุยโจวก็มิได้บอกถังฟั่น แต่รอจนรู้สึกว่าหนังศีรษะที่ตนนวดคลึงอยู่ 

ไม่เขม็งตึงอีกแล้วค่อยหยุดความเคลื่อนไหว

"ดีขึ้นหรือไม่"

"ดีข้ึนแล้ว" ถังฟั่นลืมตา ย้ิมกล่าว "ทุกครั้งท่ีปวดหัวแทบตาย พอท่าน

นวดให้สักหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้ว ท่านต้องสอนวิธีนวดให้ข้า ไม่อย่างน้ัน 

คราวหน้าอาการก�าเริบขึ้นมาตอนท่านไม่อยู่ข้างตัวจะท�าอย่างไร"

"ไม่มีทางเกิดเหตุการณ์เช่นน้ัน" สุยโจวเอ่ยเสียงชืดๆ ค�าเดียวก็ปฏิเสธ

การคาดการณ์ของเขาลงสิน้เชงิ ก่อนเปลีย่นเรือ่ง "วันน้ีตอนข้าเข้าวัง พระพันปี

ทรงถามถึงเรื่องการโคจรของดวงดาวเช่นกัน"

รัชทายาทถวายฎีกาขออภัยโทษ จักรพรรดิกลับไม่แสดงท่าที ทุกคน 

ล้วนมิใช่คนโง่ พลันส�าเหนียกได้ว่าเรื่องราวไม่ปกติแล้ว

อนัว่าการโคจรของดวงดาวท้ังลีล้บัและซบัซ้อน ผูใ้ดสามารถยืนยันได้ว่า 

การปรากฏขึ้นของดาวหายนะไม่เกี่ยวข้องกับรัชทายาท
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เช่นท่ีถังฟั่นบอก ต่อให้ทุกคนอยากช่วยรัชทายาทแก้ต่าง แต่เวลาน้ี

จักรพรรดิยังไม่ทรงแสดงออก ทุกคนจะพูดอันใดได้

ดังนั้นมีเพียงนิ่งเงียบ

ทว่าความเงียบงันชนิดนี้ถูกลิขิตให้มิอาจด�าเนินอยู่เนิ่นนาน คลื่นใต้น�้า

ก�าลังป่วนปั่น รอวันปะทุขึ้นมาในเวลาใดเวลาหนึ่ง

ถังฟั่นจึงถาม "พระพันปีทรงว่าอย่างไร"

อยู่กับเขา สุยโจวไม่จ�าเป็นต้องระวังวาจา "พระพันปีย่อมต้องเป็นห่วง

รัชทายาท อย่างไรเสียพระนางก็เลี้ยงดูรัชทายาทมาต้ังแต่เล็ก แต่ก็ท�าอะไร 

ไม่ได้มาก เหมือนกับครั้งที่ฝ่าบาทปลดพระอัครมเหสี พระพันปีก็ยับยั้งไม่ได้"

ถังฟ่ันถอนใจ "ข้ารูส้กึตงดิๆ ว่าเรือ่งน้ีมใิช่ธรรมดา หรอืฝ่าบาทเพียงอาศยั

วาจายุยงไม่กี่ค�าก็จะปลดรัชทายาทจริงๆ?"

สุยโจวหมดปัญญาตอบค�าถามนี้

จริงอยู่ รัชทายาทมิได้กระท�าความผิดอันใด แต่การด�ารงอยู่ของเขา 

กลับเกะกะลูกตาใครบางคน

กลุ่มอ�านาจวั่นมุ่งหวังท�าลายล้าง เรื่องนี้ต้องเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

"หวังว่าคลื่นลมระลอกนี้จะสามารถผ่านไปโดยเร็ว" ถังฟั่นสรุป

ทว่าขณะกล่าวค�าน้ีเขากลับมิได้คาดคิด คลื่นลมระลอกใหญ่กว่าเดิม

ก�าลังมาเยือน

เดือนดาวบนนภายังไม่ลับลา พสุธามืดหม่นเป็นแผ่นผืน

เวลานี้ผู้คนโดยมากยังหลับใหลอยู่ในห้วงฝัน

ทว่าคนกลุ ่มหนึ่งยามนี้กลับแต่งกายเรียบร้อย เดินไปตามถนน 

เพื่อร่วมประชุมในท้องพระโรง

เมื่อคืนถังฟั่นเข้านอนดึก สติจึงไม่แจ่มใสนัก ยามนี้นั่งโคลงไปโคลงมา

ในเกี้ยว ความง่วงงุนยิ่งประดังจึงผล็อยหลับไม่รู้ตัว

ห้วงสะลึมสะลือเพียงรู้สึกเก้ียวหยุดกะทันหัน ร่างของถังฟั่นโถมไป 

ด้านหน้าตามแรง กระแทกถูกคานไม้ในเก้ียว บังเอิญชนกับขอบแข็งบน 
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หมวกขุนนางเข้าพอดี เจ็บวาบจนต้องสูดปาก หายง่วงเป็นปลิดทิ้ง

เขาปลดหมวกลงมา ยกมอืคล�าด ูโชคดเีลอืดไม่ออก แค่บวมตุย่เลก็น้อย

แว่วเสียงเอะอะจากด้านนอก ตามด้วยเสียงของคนหามเก้ียว "ใต้เท้า 

ด้านหน้าไปต่อไม่ได้แล้วขอรับ พวกเราจะอ้อมไปอีกทางหรือไม่"

ถังฟั่นเลิกม่าน ลมหนาวหอบหนึ่งพัดกรูเข้ามา หนาวจนเขาตัวสั่น  

สติแจ่มใสขึ้นทันตา "เกิดอะไรขึ้น"

"ดูเหมือนมีคนก�าลังทะเลาะกันขอรับ" คนหามเกี้ยวตอบ

ถังฟ่ันมุน่คิว้ ชะเง้อมองไป เบือ้งหน้ามเีก้ียวหลงัหนึง่ขวางอยู่ มองไม่ถนัด 

ว่าเป็นของบ้านใด มิน่าคนหามเก้ียวบ้านตนจึงหยุดกะทันหัน เพราะข้ึนหน้า

ต่อไปต้องชนแน่

"ไปดูทีว่าเกิดเรื่องอะไร" ถังฟั่นสั่ง

คนหามเก้ียวรับค�าแล้วอ้อมเก้ียวด้านหน้าไปดูเหตุการณ์ ไม่ถึงครู่ 

ก็วิ่งกลับมา

"ใต้เท้า มีคนก�าลังทะเลาะกันจริงๆ ขอรับ"

ถังฟั่นแปลกใจเล็กน้อย "ใครก�าลังทะเลาะกัน"

ตามหลักแล้วยามนี้บนท้องถนนมีแต่พวกขุนนางที่รีบไปเข้าประชุมเช้า 

ทุกคนล้วนเป็นขุนนาง เงยหน้าไม่เห็นก้มหน้าเห็น* โดยปกติมักให้เกียรติกัน 

ไม่น่าเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์เบียดเสียดยัดเยียด ทว่าเรื่องใดๆ ล้วนมี 

ข้อยกเว้น

คนหามเก้ียวกล่าว "เหมือนว่าเก้ียวของรองเสนาบดีหล่ีกรมพิธีการ 

จะชนกับเกี้ยวของท่านชิว ข้าหลวงตรวจการฝ่ายขวา สองฝ่ายจึงถกเถียงกัน"

รองเสนาบดีหลี่กรมพิธีการท่ีเขาพูดถึงก็คือหล่ีจือเส่ิง ส่วนท่านชิว 

ข้าหลวงตรวจการฝ่ายขวา แน่นอนก็คือชิวจวิ้นอาจารย์ของถังฟั่น

ถังฟั่นรีบซักถาม "อาจารย์ไม่เป็นไรกระมัง"

คนหามเก้ียวกล่าวเสียงขลาดๆ "ไม่เป็นไรขอรับ ท่านชิวก�าลังด่า 

รองเสนาบดีหลี่อยู่"

* เงยหน้าไม่เห็นก้มหน้าเห็น เป็นส�านวน หมายถึงอย่างไรก็ต้องได้เจอกัน
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ถังฟั่นพอฟังก็ทราบว่าเป็นเรื่องราวใด พลันผุดยิ้มฝาดเฝื่อน

แต่ไรมาชิวจว้ินไม่ชอบหน้าหลี่จือเสิ่งท่ีได้ต�าแหน่งเพราะโชคช่วย  

รองเสนาบดีกรมพิธีการเป็นขุนนางข้ันสาม ผู้อื่นไม่อาจตอแยโดยง่าย แต ่

ชวิจว้ินในฐานะข้าหลวงตรวจการฝ่ายขวาขัน้สองย่อมไม่เกรงกลวั ตดิท่ียามปกติ 

ไร้โอกาสบรภิาษ ต่อให้บรภิาษไปจกัรพรรดก็ิไม่ทรงรบัรู ้วันน้ีอตุส่าห์คว้าโอกาส

จัดการหลี่จือเสิ่งไว้ได้ ชิวจวิ้นมีหรือจะยอมละทิ้ง

มิหน�าซ�้าคราน้ันชิวจว้ินข้าหลวงตรวจการส�านักตรวจการนครหลวง 

ถูกลงอาญาเพราะฟ้องร้องหลี่จือเสิ่งกับจี้เสี่ยว เรื่องน้ีท่านผู้เฒ่าชิวจ�าฝังใจ 

มาตลอด

เพราะถ่องแท้ในอุปนิสัยของอาจารย์ตนเอง ถังฟั่นไม่จ�าเป็นต้องอยู่ใน

เหตุการณ์ก็วิเคราะห์สาเหตุได้เจ็ดแปดส่วนแล้ว

ถังฟ่ันรัง้รออยู่พักใหญ่ เหน็เก้ียวด้านหน้าไม่มทีท่ีาจะขยับเคลือ่น ได้แต่

ลงจากเกี้ยวย�่าหิมะขึ้นหน้าไป

เดนิไม่ไกลนกัก็เหน็เก้ียวสองหลงัล้มขวางกลางถนน ชวิจว้ินยืนพ่นน�า้ลาย 

อยู่ด้านข้าง ผรุสวาทหลี่จือเสิ่งอย่างเป็นหลักเป็นการ 

หลี่จือเสิ่งมิได้เป็นจิ้นซ่ือจึงปราศจากภูมิความรู้ แต่มิได้หมายถึงเขา 

จะกริ่งเกรงชิวจว้ิน กลับยังท�าท่าเย่อหย่ิงล�าพอง มองก็รู้ว่าไม่เห็นชิวจวิ้น 

ในสายตา

ด้านข้างพวกเขามีคนมุงอยู่เจ็ดแปดคน ล้วนเป็นขุนนางท่ีก�าลังเร่งไป

ประชุมเช้าแต่ถูกขวางอยู่กลางทาง ทุกคนก�าลังช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ชิวจวิ้น

คลายโทสะ

จะไม่เกลี้ยกล่อมได้หรือ อากาศหนาวเย็นปานน้ี ผู้ใดยินดีรั้งอยู่บน 

ผนืหิมะเล่า อกีอย่างหากเข้าประชมุสายโดยไม่มสีาเหตจุะต้องถูกหกัเบีย้หวัด

และโดนโทษโบย ทุกคนล�าบากล�าบนเพ่ือแลกกับเบี้ยหวัดอันน้อยนิด ขืนถูก

หักอีกคงไม่ต้องมีชีวิตกันแล้ว

ชิวจวิ้นเห็นคนรอบข้างเอาแต่เกลี้ยกล่อมเขาจึงพานโมโหหนักข้ึน  

"พวกท่านนึกว่าข้าไม่อยากไปหรือ เก้ียวข้าถูกชนพัง คนหามก็บาดเจ็บ  
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ลุกไม่ขึ้นแล้ว"

ทกุคนชะโงกด ูจรงิด้วย ไม่รูว่้าเก้ียวสองหลงันีช้นกันอย่างไรถึงได้รนุแรง

ปานน้ี คานหามเก้ียวของหลี่จือเสิ่งหลังน้ันล้วนแตกหัก ส่วนของชิวจว้ิน 

กลับล้มเค้เก้บนพื้น โดนทับจนพังไปแถบหนึ่ง โชคดีที่ท่านผู้เฒ่าออกมาได้เร็ว 

ไม่อย่างนั้นคนอาจบาดเจ็บ

เมื่อเก้ียวสองหลังกีดขวางกลางถนน เก้ียวท่ีตามมาย่อมผ่านไปไม่ได้

เป็นธรรมดา

ได้ฟังชวิจว้ินกล่าวเช่นนัน้ หลีจ่อืเสิง่ก็แค่นหวัเราะเย็นชา "ใต้เท้าชวิช่าง

ไร้เหตุผล เป็นคนหามเก้ียวของท่านรีบเร่งเดินทางอยากแซงเก้ียวของข้าชัดๆ 

สดุท้ายก็ชนกันจนเก้ียวพลกิคว�า่ และท่านมไิด้แสดงฐานะ คนหามเกีย้วของข้า 

ไหนเลยจะทราบว่าที่นั่งในนั้นเป็นท่านผู้เฒ่า เกี้ยวของข้าก็พังเสียหายเช่นกัน 

จะหาผู้ใดชดใช้!"

ชวิจว้ินกล่าวอย่างมโีทสะ "เจ้าอย่ามาพูดจาเหลวไหล คนหามเก้ียวของ

ข้ารับใช้ข้ามาหลายปีแล้ว ปกติใจเย็นท่ีสุด แล้วจะรีบเร่งเดินทางจนชนเก้ียว

ของเจ้าได้อย่างไร เป็นเจ้าต่างหากท่ีเคล่ือนช้า คนหามเก้ียวของข้ากลัว 

จะท�าให้ข้าไปประชุมสายจึงจ�าต้องเร่งฝีเท้าเร็วขึ้น"

หลี่จือเสิ่งเสียดสีด้วยน�้าเสียงพิลึก "ท่านเร่งไปประชุม หรือข้าไม่เร่ง?  

หิมะตกถนนลื่น หรือยังไม่ยอมให้ผู้อื่นเดินช้าหน่อย ท่านอายุปูนนี้แล้วไยต้อง

เดอืดดาลเป็นฟืนเป็นไฟ เร่งรบีอย่างไรก็เข้าสภาขนุนางมไิด้ แล้วจะร้อนใจไปไย"

ชิวจวิ้นโมโหสุดขีด "เจ้าคนสอพลอไร้ยางอาย!"

ฟังถึงตรงนี้ ถังฟั่นก็มิอาจไม่ออกหน้า

เรื่องเก้ียวชนกันนั้นฟังไม่ออกว่าใครถูกใครผิด แต่ถังฟั่นตระหนักดีว่า

เรื่องเล็กๆ นี้เป็นแค่สายชนวน เพราะชิวจว้ินกับหล่ีจือเสิ่งเดิมก็เป็นตัวแทน 

ของสองขั้วที่เข้ากันไม่ได้ แต่ละคนต่างไม่ถูกชะตาอีกฝ่ายมานานแล้ว พอดี

ฉวยโอกาสนี้ระเบิดออกมาเท่านั้นเอง

แต่เห็นว่าด้านหลังมีเก้ียวสะสมมากขึ้นทุกที ทั้งสองถกเถียงต่อไป  

การประชุมขุนนางในเช้าน้ีคงมีคนขาดไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงเป็นแน่ แม้มิอาจ
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นับว่ามาสาย 'โดยไม่มีสาเหตุ' แต่อย่างไรก็ดูไม่งามนัก

"อาจารย์" เขาส่งเสียงเรียก

ทุกคนหันมอง ถังเก๋อเหล่ามาแล้ว! ต่างคนรีบร้อนเปิดทางให้เขา 

พลางประสานมือค�านับทักทาย

คดิถึงว่าถังเก๋อเหล่าก็อาจไปสายเพราะเหตน้ีุเช่นกัน อารมณ์ร้อนรุม่ของ

ทุกคนพลันลดน้อย เปลี่ยนเป็นมีความรู้สึกอุ่นใจราวฟ้าถล่มกลับมีคนสูงกว่า

มาค�้าไว้

ถังฟ่ันแย้มย้ิมกับทกุคน ผงกศรีษะค�านับตอบ มไิด้วางมาดมหาเสนาบดี

ใหญ่โตอันใด แต่ก็ไม่ถึงกับนอบน้อมเพ่ือสร้างความประทับใจ หากกล่าวว่า

บนโลกนี้มีคนจ�าพวกหน่ึงที่ใครได้เห็นเป็นต้องใจสลาย ถังฟั่นก็คือหน่ึงใน

จ�านวนนั้น

หากเป็นห้าหกปีก่อนเขาอาจจะไม่มีมาดเช่นน้ี ต�าแหน่งฐานะและ 

สภาพแวดล้อมมีผลต่อบุคลิกราศี นอกจากรูปร่างหน้าตาและภูมิความรู้  

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสถานะที่เปลี่ยนไปก็ส�าคัญมากเช่นกัน และ 

ที่ส�าคัญกว่านั้นคือจิตใจที่ผ่าเผยและท่าทีอันงามสง่า

คนผู้หน่ึงมีแนวคิดเช่นไร เป็นตัวตัดสินว่าเขาจะได้ยืนอยู่บนความสูง

ระดบัใด ดงัส�านวนจติใจก�าหนดรปูลกัษณ์ ว่ันอนัแม้เป็นราชเลขาธิการ รปูร่าง

สูงใหญ่บึกบึน แต่หากยืนอยู่กับถังฟั่น ด้านสง่าราศีและกิริยาท่าทีกลับ 

ด้อยกว่าขั้นหนึ่ง และหนึ่งขั้นที่ว่านี้ก็แผ่ซ่านจากภายในสู่ภายนอก ไร้รูปร่าง 

ยากร�าพันยากพรรณนา

ชิวจวิ้นเห็นถังฟั่น สีหน้าค่อยผ่อนคลาย พลันนึกได้ว่าหล่ีจือเส่ิงยังอยู ่

จึงกลับมาเคร่งขรึมดังเดิม

ถังฟั่นไม่รอชิวจว้ินเอ่ยค�า กล่าวกับหลี่จือเสิ่ง "รองเสนาบดีหลี่ ในเมื่อ

เก้ียวพังเสียหายแล้ว มากความไปไร้ประโยชน์ ยามน้ีฟ้ามืดถนนลื่น ยืดเย้ือ 

ต่อไปเกรงจะสายจริงๆ แล้ว ท่านรีบสั่งบ่าวไพร่ยกเก้ียวออก เปิดทางให้คน 

ด้านหลังก่อน"

หลีจ่อืเสิง่สามารถไม่เหน็ชวิจว้ินในสายตา แต่กลับไม่อาจไม่เห็นแก่หน้า
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ถังฟั่น

นี่เป็นเพราะเวลานี้บารมีของถังฟั่นในราชส�านักเพ่ิมสูงข้ึนจนล�้าหน้า

อาจารย์ของเขาแล้ว เกือบจะกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในบรรดาขุนนาง 

รุ่นเดียวกันอยู่รอมร่อ

หลี่จือเสิ่งจึงกล่าว "ถังเก๋อเหล่ามีค�าสั่ง ผู ้น้อยมิกล้าไม่ปฏิบัติตาม  

เพียงแต่คนหามเกี้ยวทั้งสี่ของผู้น้อยบาดเจ็บไปสองคน ผู้น้อยสั่งพวกเขา 

กลับบ้านไปแล้ว ที่เหลืออีกสองเกรงว่าคงยกเกี้ยวไม่ไหว"

ถังฟั่นมิได้กล่าวอันใด หันบอกคนหามเกี้ยวของตน "ไปช่วยคนของ 

รองเสนาบดีหลี่อีกแรง"

ในเมื่อเขามีเจตนาระงับเหตุ ผู้เป็นอาจารย์ย่อมไม่อาจฉีกหน้าศิษย์  

ชิวจวิ้นจึงสั่งคนหามเกี้ยวของตนไปช่วยยกด้วยสีหน้าบึ้งตึง

ภายใต้การร่วมแรง เก้ียวสองหลังถูกยกย้ายออกไปด้านข้างในท่ีสุด  

ทุกคนค่อยระบายลมหายใจโล่งอก

ถังฟั่นให้พวกเขาไปก่อน ด้วยเกรงจะไม่ทันเวลาทุกคนจึงไม่เกรงใจ  

รีบเอ่ยลาแล้วทยอยขึ้นเกี้ยวจากไป

"อาจารย์มิสู้นั่งเกี้ยวของศิษย์ไปประชุมเช้าเถอะ" ถังฟั่นบอกชิวจวิ้น

ชิวจวิ้นสั่นหน้า "ไม่ต้อง ข้าให้คนไปเช่าเกี้ยวหลังใหม่มาแล้ว"

ถังฟั่นหัวเราะ "ตอนน้ีฟ้ายังไม่สว่าง ไหนเลยจะมีเก้ียวให้เช่า ท่าน 

อย่าได้เกรงใจ ข้ายังหนุ่มแน่นไม่มีปัญหา ท่านแก่แล้วจะทนอากาศหนาว 

ไม่ไหว"

พูดจบก็พยุงแกมบังคับอีกฝ่ายขึ้นเก้ียวของตนเอง แล้วก�าชับคนหาม 

ให้ส่งอาจารย์ถึงหน้าประตูวัง

เขามองส่งเก้ียวหลังนั้นห่างออกไป ค่อยหันกลับมามองหล่ีจือเส่ิงท่ียืน

ปั้นหน้าขุ่นขึ้ง กล่าวยิ้มๆ "รองเสนาบดีหลี่จะรอเกี้ยวเป็นเพื่อนข้า หรือเดินเท้า

ล่วงหน้าไปก่อน"

หลีจ่อืเสิง่ฝืนย้ิม "ผูน้้อยเดนิเท้าไปเข้าประชมุดีกว่าจะได้ไม่ล่าช้า ใต้เท้า 

ขอตัวก่อน"
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ถังฟั่นมิได้เหนี่ยวรั้ง พยักหน้าพลางกล่าว "เชิญตามสบาย"

หิมะไม่หนา หากอยากเดินก็ยังพอได้ เพียงแต่ระหว่างเหยียบย�่า หิมะ

จะเข้ารองเท้าอย่างมอิาจเลีย่ง ท�าให้ถุงเท้าเปียกชืน้ ถังฟ่ันยินดีรัง้รอมากหน่อย 

ไม่ขอสวมรองเท้าเฉอะแฉะไปทั้งวัน เพราะนั่นคือความทรมานชนิดหนึ่ง

เขายืนใต้ชายคาบ้านริมถนน มองดูหลี่จือเส่ิงย�่าเดินห่างออกไปโดยมี

บ่าวประคอง ก่อนเคลื่อนสายตามาหยุดมองเก้ียวสองหลังท่ีกองระเกะระกะ

อยู่ริมทาง คล้ายมีบางสิ่งผุดวาบในใจ แต่กลับคว้าจับไม่ทัน

ถังฟั ่นมีเ ก้ียวแค่หลังเดียว คนหามต้องกลับไปขอยืมเก้ียวจาก 

บ้านสกุลสุยที่อยู่ติดกัน แต่ไปและกลับเท่ียวหน่ึง ถังฟั ่นต้องรออยู่กว่า 

ครึ่งชั่วยามจึงเห็นพวกเขาหามเกี้ยวตรงมา

การประชุมขนุนางของต้าหมงิแบ่งออกเป็นการประชมุใหญ่ การประชมุ

รายเดือน และการประชุมทั่วไป

การประชุมใหญ่ก็คือการประชุมท่ีจัดข้ึนทุกเทศกาลใหญ่ๆ การประชุม

รายเดือนคือทุกวันท่ีสิบห้า โดยปกติแล้วคือการประชุมท่ัวไป นับแต่รัชศก 

หย่งเล่อเป็นต้นมาการประชุมท่ัวไปเริ่มมีแนวโน้มเป็นเพียงรูปแบบ ทุกคน 

ไปรายงานตัว ฟังวาจาไร้แก่นสารสองสามค�า จากน้ันต่างฝ่ายแยกย้ายกลับ 

ที่ท�างานของตนเอง

จวบจนเก้ียวของถังฟั่นจอดลงที่หน้าประตูวัง ท้องฟ้าทอแสงเจิดจ้า  

บนถนนเปลี่ยนเป็นคึกคัก หิมะเริ่มละลายภายใต้แสงอาทิตย์ส่อง ไอหนาว 

หอบแล้วหอบเล่าคล้ายช�าแรกผ่านเนื้อผ้าหนาหนักทะลุทะลวงถึงกระดูก

ยามนีค้ะเนว่าประชมุเช้าคงเลกิแล้ว เดมิถังฟ่ันก็ไม่คิดไปร่วมวงครกึครืน้ 

แต่ตั้งใจบ่ายหน้าไปหอเหวินยวนโดยตรง

ปรากฏว่าเพิ่งถึงประตูวัง เขาพลันถูกสกัดไว้

ถังฟั่นเลิกคิ้วนิดหนึ่ง "อย่างไร หนึ่งวันไม่พบ พวกเจ้าจ�าข้าไม่ได้แล้ว?"

อีกฝ่ายรีบย้ิมกล่าว "หามิได้ ถังเก๋อเหล่า ท่านอย่าถือสาข้าน้อย  

เพราะเป็นค�าสั่งจากเบ้ืองบน บอกว่าวันน้ีมีคนมาสายมากมายเหลือเกิน  

ฝ่าบาทกริ้วหนัก รับสั่งว่าคนที่มาสายล้วนให้ยืนส�านึกผิดอยู่ด้านนอกทั้งหมด 
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ข้าน้อยก็มิกล้าฝ่าฝืนค�าสั่ง"

ถังฟั่นฉงนใจ "เช่นนั้นผู้ตรวจการชิวและรองเสนาบดีหลี่เล่า เจ้าเห็น 

พวกเขาหรือไม่"

อกีฝ่ายตอบ "เหน็ขอรบั พวกเขาเข้าไปแล้ว มาถงึเรว็กว่าท่านครึง่ชัว่ยาม 

หวุดหวิดไม่ทันเวลา คนอื่นๆ ด้านหลังกลับไม่โชคดีปานน้ัน ล้วนถูกลากไป 

รับโทษโบย ข้าน้อยคิดว่าวันนี้ท่านลากิจสักวัน อย่าเข้าไปดีกว่า"

ตามระเบียบราชส�านัก มาสายโดยไม่มีสาเหตุต้องถูกโบยสิบไม้  

แม้แต่ขุนนางในสภาขุนนางก็ต้องโดนถอดกางเกงโบยก้นต่อหน้าธารก�านัล  

นั่นคงเป็นเร่ืองที่ครึกโครมอย่างย่ิง คะเนว่าถึงเวลาน้ันถังฟั่นคงไม่อยาก 

ออกจากบ้านหนึ่งเดือนเต็ม

แต่จักรพรรดิองค์น้ีทรงเอ่ือยเฉื่อยเสียเอง บวกกับพระทัยอ่อน เรื่อง 

เฆี่ยนตีเพราะมาสายท�านองนี้ไม่เคยปรากฏให้เห็นนานแล้ว อย่างมากเพียง

หักเบี้ยหวัด ไฉนวันนี้กลับท�าลายวิถีปฏิบัติแล้ว

ถังฟั่นจึงถาม "ฝ่าบาทพิโรธด้วยสาเหตุใด เจ้ารู้หรือไม่"

ทหารยามนายนั้นสั่นหน้า "น่ีกลับสร้างความล�าบากใจต่อข้าน้อยแล้ว 

ด้วยฐานะของข้าน้อย ไหนเลยจะสอบถามเรื่องเหล่านี้ได้"

ทว่ายืนอยู่เช่นนี้ต่อไปมิใช่วิธีการ ถังฟั่นใช้ความคิด "เช่นนี้เถอะ เจ้าไป

แจ้งหัวหน้าพวกเจ้า บอกว่าข้า..."

ไม่ทันจบค�า พลันปรากฏเสียงคนเรียกจากด้านหลัง "รุ่นชิง!"

ถังฟั่นเหลียวหน้า เห็นเก้ียวหลังหน่ึงท่ีพวกคนหามว่ิงไปหอบไปก�าลัง

ตรงมาก่อนจอดลงไม่ไกลจากเขา จากนัน้คนผูห้นึง่ก็มดุออกมาแล้วก้าวยาวๆ 

มาทางถังฟั่น กลับเป็นหลิวเจี้ยนที่ท�างานในสภาขุนนางเช่นกัน

หลิวเจี้ยนอายุเลยห้าสิบ รูปร่างผอมบางแต่สติกลับแจ่มชัด บวกกับ 

ร่างสูงเด่น เส้นผมดกด�า ปราศจากเค้าชราภาพแม้แต่น้อย แลดูอายุไม่เกิน 

สี่สิบเศษ

ถังฟั่นจึงหยุดลง ประสานมือค�านับอีกฝ่าย "พี่หลิวเจี้ยน"

ทัง้สองแม้วัยต่างย่ีสบิปี แต่อยู่ร่วมสภาขนุนาง ศกัดิฐ์านะกลบัทดัเทยีมกัน  
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ตามหลักแล้วเพียงเรียกขานนามแฝงก็ใช้ได้ แต่เพ่ือแสดงถึงความเคารพต่อ 

ผู้อาวุโส ถังฟั่นจึงเรียกขานหลิวเจี้ยนด้วยชื่อรอง

หลิวเจี้ยนปาดเหงื่อเหนือหน้าผาก พออ้าปากก็เอ่ยถาม "ไยเจ้ามาสาย

เหมือนกัน"

ถังฟ่ันย้ิมขืน่ "ดทู่าวันน้ีไม่เหมาะแก่การเดนิทางจรงิๆ" เขาหนัไปกล่าวกับ 

ทหารยามเฝ้าประตูวังอีกที "เจ้าผ่อนผันสักนิดได้หรือไม่ ให้พวกเราเข้าไป  

พวกเราจะอธิบายต่อเบื้องพระพักตร์เอง"

อีกฝ่ายเห็นมีขุนนางในสภามาเพ่ิมอีกคนก็นึกในใจ วันนี้เป็นวันอะไร 

มใิช่อกีเดีย๋วมมีาอกีคน มหาเสนาบดแีห่งแคว้นถูกสกัดอยู่นอกประตวัูงเพราะ

มาสาย ช่างเป็นเรื่องชวนหัวครั้งใหญ่จริงๆ

เขาเผยสีหน้าล�าบากใจ "ต้องขออภัยท่านท้ังสองด้วย เบื้องบนมีค�าสั่ง

เฉียบขาด ข้าน้อยเพียงปฏิบัติตาม มิกล้าฝ่าฝืน ไม่เช่นน้ันท่านท้ังสอง 

ไร้เรื่องราว พวกเราที่อยู่ยามกลับต้องรับโทษแล้ว"

หลิวเจี้ยนเป็นคนมีน�้าใจ พอฟังก็กล่าวกับทหารยามว่า "เช่นนั้น 

เจ้าช่วยเข้าไปรายงานแทนพวกเรา พวกเราจะรออยู่ตรงนี้"

อีกฝ่ายรับค�า ทิ้งพวกพ้องอยู่เฝ้า ตนเองหมุนกายวิ่งเข้าด้านใน

อากาศเย็นเฉียบที่สุดคือช่วงหิมะละลาย แม้ห่มห่อล�าตัวด้วยเสื้อคลุม

หนาเตอะ ใต้ชุดขุนนางยังสวมเสื้อนวมอีกชั้น ก็ยังมิอาจต้านทานไอหนาว 

ที่ลอดผ่านแขนเสื้อเข้าไปได้ หลิวเจี้ยนและถังฟั่นยืนอยู่ปากประตู ต่างพากัน

ถูมือขยี้เท้าเพื่อคลายหนาว

ถังฟั่นเอ่ยถาม "เหตุใดพี่หลิวเจี้ยนก็มาสาย"

หลิวเจี้ยนยิ้มเจื่อน "เฮ้อ อย่าให้พูดเลย ถนนที่ใช้เดินทางมาเข้าประชุม

ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น จู่ๆ มีคนมาขุดลอกทางน�้าแต่เช้า สุดท้ายกีดขวางถนนไม่ว่า 

คนหามเก้ียวของข้ายังพลาดท่าตกลงไป ข้าจึงได้แต่ให้คนกลับบ้านไปตาม 

คนใหม่มา แล้วยังต้องอ้อมอีกตั้งไกลกว่าจะมาถึงที่นี่ได้"

เขาพูดจบพลันพบว่าถังฟั่นปั้นหน้าพิลึกจึงเอ่ยถามอีกฝ่าย "ว่ากระไร"

ถังฟั่นบอกเล่าสาเหตุที่ตนมาสายให้เขาฟังเที่ยวหนึ่ง
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ทั้งคู ่หาใช่ชนช้ันโง่งม ในใจฉุกคิดตรงกัน มีหรือจะรู ้สึกไม่ได้ถึง 

ความบังเอิญและแปลกประหลาดในเรื่องราวนี้

หลิวเจี้ยนลากทหารยามอีกนายมาไถ่ถาม "ในสภาขุนนางนอกจาก 

พวกเราสองคน คนอื่นๆ เข้าไปแล้วหรือยัง"

ทหารยามนายนั้นไม่กระจ่างความนัย เพียงตอบตามสัตย์ "ล้วนเข้าไป

แล้ว"

หลิวเจี้ยนถามอีก "สวีผู่เล่า เขาก็เข้าไปแล้ว?"

ทหารยามตอบ "ขอรับ สวีเก๋อเหล่าเข้าไปแต่เช้าตรู่แล้ว"

หลิวเจี้ยนสบตาถังฟั่นแวบหนึ่ง "รุ่นชิง เจ้าคิดว่า...?"

ถังฟั่นเอ่ยเสียงเครียด "เข้าไปก่อนค่อยว่ากัน"

ทหารยามเห็นพวกเขาท�าหน้าไม่ซื่อคล้ายจะฝ่าเข้าไป จึงรีบกล่าว  

"ท่านทั้งสองได้โปรดอย่าท�าให้ข้าน้อยล�าบากใจ สหายข้าน้อยคนน้ันก็เข้าไป

รายงานแล้ว คิดว่าคงออกมาในไม่ช้า ท่านทั้งสองรั้งรออีกหน่อยเถอะ"

หลิวเจี้ยนกล่าว "เมื่อเข้าไปแล้วพวกเราย่อมต้องไปขออภัยโทษต่อ 

เบื้องพระพักตร์ เจ้าไม่จ�าเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด"

พูดจบก็ก้าวสวบๆ ข้ึนหน้า ทหารยามท�าอะไรไม่ถูก อยากจะยับย้ัง 

แต่กลับไม่กล้า เกรงอาวุธจะท�าร้ายเสนาบดีท้ังสองบาดเจ็บ ถึงเวลาข้ึนมา 

คนที่ดวงตกยังคงเป็นตนเอง

"หยุดเดี๋ยวนี้" ทั้งสองล่วงเข้าประตูได้ไม่กี่ก้าวก็เห็นทหารรักษาพระองค์

กลุ่มเล็กโผล่มาแต่ไกล

หลิวเจี้ยนและถังฟั่นชะงักเท้า รอพวกเขาเดินมาใกล้

อีกฝ่ายมิได้พูดง่ายเหมือนทหารยามเฝ้าประตู สีหน้าไร้ความรู ้สึก  

คล้ายไม่นับญาติกับใครทั้งสิ้น ต่อให้ถังฟั่นและหลิวเจี้ยนแสดงชัดถึงฐานะ  

อีกฝ่ายก็ยังคงขอให้พวกเขาล่าถอยออกนอกประตู ไม่อาจล่วงล�้า

หลิวเจี้ยนโกรธจัด "พวกเราเป็นถึงสมาชิกสภาขุนนาง หรือต้องเชื่อฟัง

ค�าสั่งชนชั้นเย่ียงพวกเจ้า น่ีที่แท้เป็นพระบัญชาของฝ่าบาทหรือไม่ รอให ้

พวกเราเข้าเฝ้าย่อมกระจ่างเอง ยังไม่ถอยไป!"
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อีกฝ่ายถึงกับไม่หลบไม่ถอย ปราศจากสีหน้าย�าเกรง เพียงประสานมือ

กล่าวว่า "นี่เป็นพระบัญชาของฝ่าบาทโดยแท้ ผู้น้อยไหนเลยจะกล้าแอบอ้าง 

ท่านทั้งสองโปรดอภัย"

หลิวเจี้ยนใคร่จะบันดาลโทสะ ถังฟั่นกลับปรามไว้ แล้วถามหัวหน้า 

กลุ่มทหารรักษาพระองค์นายนั้น "เจ้าได้ยินพระบัญชานี้กับหู?"

"ถูกต้อง" อีกฝ่ายตอบ

"เช่นนั้นเป็นพระบัญชาตั้งแต่เมื่อใด ด้านข้างยังมีใครอีก" ถังฟั่นถาม

อกีฝ่ายไม่ทราบเจตนาของถังฟ่ัน ขณะลังเลว่าควรตอบค�าถามน้ีหรอืไม่ 

กลับเห็นถังฟั่นสาดประกายแรงกล้าในดวงตาคล้ายจะแปลงเป็นคมมีดได้  

เขาพลนัสะท้านใจ โพล่งตอบโดยไม่รูต้วั "ตอนนัน้ยังมรีองเสนาบดกีรมพิธีการ

ฝ่ายซ้ายหลี่จือเสิ่งอยู่ด้วย"

เจ้าหลานเต่านั่น!

หลิวเจี้ยนแทบหลุดปากสบถ ดีที่ยั้งไว้ทัน เขามิใช่ชิวจว้ิน ไม่มีทาง

ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่อยู่

กระนั้นก็ตาม สีหน้าเขายังคงเปลี่ยนเป็นไม่ชวนมอง

หลี่จือเสิ่งเป็นขุนนางกรมพิธีการ มีเหตุผลที่จะใช้ข้ออ้างเรื่องปรับแก้

ธรรมเนียมปฏิบัติให้จักรพรรดิทรงลงโทษคนที่มาสายได้อย่างเต็มที่ แต่ไยเขา

มาเลือกเอาวันนี้ และประจวบกับขัดขวางถังฟั่นกับหลิวเจี้ยนสองคนพอดี 

อีกด้วย

ก่อนหน้านี้พวกเขาทั้งสองยังเข้าใจว่าในวังเกิดเรื่องอันใด แต่ขบคิด

ละเอยีดก็ทราบว่าเป็นไปไม่ได้ แม้โอรสสวรรค์องค์นีจ้ะไม่ใส่พระทัยในราชกิจ

มากขึ้นทุกวัน แต่ในราชวงศ์น้ีโดยเฉพาะหลังจากจักรพรรดิอิงจงเป็นต้นมา 

เหตุการณ์ประเภทยึดวังหลวงก่อกบฏล้วนเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น

ในเมื่อทางจักรพรรดิมิได้เกิดเรื่อง เช่นนั้นที่ท่ีอาจจะเกิดเรื่องก็มีแค ่

สภาขุนนาง

ใคร่ครวญลงลกึอกีชัน้ หากมเีรือ่งใหญ่โตอนัใดจ�าเป็นต้องผ่านความเห็น

ชอบของสภาขุนนาง คนอย่างว่ันอันย่อมตระหนักดีว่าหลิวเจี้ยนกับถังฟั่น 
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ไม่มีทางรับปากแน่ ดังนั้นต้องเสาะหาสารพัดวิธีเพ่ือกันพวกเขาออกห่าง  

เมื่อปราศจากหลิวเจี้ยนกับถังฟั่น หลิวจี๋เป็นคนไร้จุดยืน สวีผู่ก็โต้เถียงผู้อื่น

ไม่ทัน สถานการณ์ในสภาขุนนางก็จะโน้มเอียงไปทางหนึ่ง

รอจนข้าวสารกลายเป็นข้าวสุก ต่อให้ถังฟั่นและหลิวเจี้ยนคัดค้าน 

ก็ไม่ทันการณ์แล้ว

ครุ่นคิดถึงตรงนี้ท้ังสองพลันเบี่ยงเท้าเปลี่ยนทิศ ไม่ไปต�าหนักเฉียนชิง

แล้ว แต่บ่ายหน้าสู่หอเหวินยวนโดยตรง

ทหารรักษาพระองค์มีหน้าท่ีค�้าคอ หากก็ไม่กล้าสกัดด้วยก�าลัง ได้แต ่

ไล่ติดตามด้านหลังทั้งสองพลางร้องเรียก "ใต้เท้าทั้งสองโปรดช้าก่อน ใต้เท้า

ทั้งสองโปรดหยุดเท้าด้วย"

ถังฟั่นและหลิวเจี้ยนกลับหาแยแสไม่ ก้าวสวบๆ ข้ึนหน้า ด้านหลัง 

มีคนตามเป็นพรวน แลดูน่าขันยิ่ง

แต่ทางหอเหวินยวนกลับเป็นสภาพการณ์อีกรูปแบบหนึ่ง

การประชุมท่ัวไปในวันน้ีจักรพรรดิมิได้เสด็จมา ทุกคนล้วนชินแล้ว 

ประชุมกันไปตามธรรมเนียมแล้วจึงกลับหน่วยงานของแต่ละคน วั่นอันเรียก

ประชมุสมาชกิสภาขนุนาง เนือ้หาเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในระยะน้ี 

นั่นเอง

สายตาของเขากวาดผ่านตัง้แต่หลวิจีร๋องราชเลขาธิการ เก็บภาพสหีน้า

ของทุกคนในที่น้ันอย่างละเอียดภายในเวลาอันส้ัน สุดท้ายครรลองสายตา

ตกลงที่สองต�าแหน่งซ้ายขวาของสวีผู่ ชั่วครู่สั้นๆ ก็ถอนสายตาเก็บกลับมา

"การโคจรของดวงดาวอย่างผดิวิสยัเกิดขึน้ต่อเน่ืองกัน ผูค้นท่ัวหล้าพากัน 

หวาดผวา คิดว่าทุกท่านคงได้สัมผัสมาบ้าง" เขากล่าวอารัมภบท เห็นทุกคน

ปราศจากท่าที จึงกล่าวสืบต่อ "เรื่องรัชทายาทถวายฎีกาขออภัยโทษ ทุกท่าน

คงได้ฟังมาแล้ว พวกเราในฐานะข้าราชบรพิารสมควรส�ารวจเจตนารมณ์เบือ้งสูง  

สมควรทุกข์ร้อนในสิ่งที่ฝ่าบาทร้อนพระทัย คิดว่าพระประสงค์ของฝ่าบาท 

มีหลายเรื่องที่แม้พระองค์มิได้รับสั่ง แต่พวกเราสมควรกระจ่างแก่ใจ"

ถ้อยค�าเหล่านี้คล้ายจริงแต่เท็จ ฟังแล้วแปลกพิลึก ทว่าในที่น้ัน 
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ล้วนเป็นผู้กลมกลิ้งในแวดวงขุนนาง โดยมากไม่จ�าเป็นต้องกล่าวชัดแจ้ง  

อย่างเช่นหลิวจี๋เองก็เข้าใจในบัดดลว่าว่ันอันใคร่ใช้โอกาสน้ีรวมเสียงในสภา

ขุนนาง ยุยงจักรพรรดิปลดรัชทายาท!

ถึงว่าวันนี้หลิวเจี้ยนกับถังฟั่นไม่มา! เขาลอบด่าสองคนนั้นในใจ คิดว่า

อีกฝ่ายได้ข่าวแต่แรก ดังน้ันจึงจงใจหลบเล่ียง กลับคิดไม่ถึงว่าเวลาน้ี 

เกี้ยวของสองคนนั้นยังถูกสกัดอยู่กลางทาง

หลิวจี๋มิใช่กลุ่มอ�านาจว่ันและมิใช่กลุ่มรัชทายาท เขาไม่ถูกกับว่ันอัน  

ทั้งจับตาวิเคราะห์สถานการณ์โดยตลอด ดังนั้นทางใดลมแรงก็เอนไปทางนั้น 

เช่นเรื่องในวันนี้ หากระแคะระคายล่วงหน้าเขาไม่มีทางมาร่วมประชุมเช้าแน่ 

ลาป่วยอยู่กับบ้านเลี่ยงความยุ่งยากไปเลยดีกว่า ถึงเวลาน้ันหากรัชทายาท 

ไม่ล้ม เขาก็นับว่ามิได้ล่วงเกินรัชทายาท หากซิงอ๋องสามารถข้ึนสู่ต�าแหน่ง  

เขาก็ถวายฎีกาอวยพระพรรชัทายาทองค์ใหม่ ทางใดล้วนมไิด้ล่วงเกิน น่ีจงึเป็น

วิถีอันยั่งยืนของการเป็นขุนนาง

มิคาดว่าวันน้ีว่ันอันจู่ๆ กลับใช้กระบวนท่าน้ี บันดาลให้ผู้คนปัดป้อง

ไม่ทัน

หลวิจีค๋วามคดิลุม่ลกึอกีทัง้สามารถสงบน่ิงอยู่ได้ สวีผูก่ลบัตะลงึลานแล้ว  

สีหน้าตื่นตระหนกปิดไม่อยู่

ว่ันอนัท�าเป็นไม่เหน็ท่าทขีองท้ังสอง ยังคงกล่าวสบืไป เผงิหวาและอิน่จือ๋

เป็นเพราะเตรียมใจแต่แรก สีหน้าจึงนิ่งเฉยดุจเดิม

"ข้าร่างราชโองการฉบับหน่ึงเตรียมถวายต่อฝ่าบาท ทุกคนลองอ่านดู 

หากไม่มีปัญหาก็ลงนามบนนั้น ถือเป็นการร่วมลงชื่อของพวกเราสภาขุนนาง"

เขากล่าวจบก็ผลกัหนงัสอืฎีกาตรงหน้าออกไปให้หลวิจีท๋างซ้ายมอืของ

ตนเอง

เรือ่งราวถึงข้ันน้ี หลวิจ๋ีย่อมมอิาจไม่รบั เขากางฎกีาออกด ูพบว่าด้านใน

แม้มไิด้เอ่ยถงึการปลดรชัทายาทสกัค�า ทว่าทกุค�าล้วนแฝงนัยเร่งเร้าจกัรพรรดิ

ตัดสินพระทัยโดยเร็ว ทั้งยังระบุว่าไม่ว่าจักรพรรดิตัดสินพระทัยเช่นไร  

สภาขุนนางล้วนจะสนับสนุน
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จักรพรรดิปลดรัชทายาท หากสภาขุนนางและขุนนางทัดทานร่วมกัน 

เป็นปฏิปักษ์กับจกัรพรรด ิ น่ันกเ็ท่ากับทัว่ท้ังราชส�านกัพร้อมใจคดัค้าน จกัรพรรด ิ

ก็มิอาจไม่พิจารณาความเห็นของเหล่าขุนนาง

แต่หากสภาขุนนางยืนข้างจักรพรรดิ ท้ังสามารถเกล้ียกล่อมขุนนาง

ทัดทานแทนจักรพรรดิ เบื้องล่างจะปั่นป่วนเช่นไรก็มีขีดจ�ากัด

เมื่อแจ่มแจ้งในแผนการของว่ันอัน หลิวจี๋ลอบหัวเราะเย็นชา เงยหน้า

กล่าวว่า "หยวนเวิง หลิวซีเสียนกับถังรุ่นชิงยังมาไม่ถึง การร่วมลงชื่อของ 

สภาขุนนางน้ีขาดพวกเขาไปสองคน เกรงว่าไม่เหมาะกระมัง มิสู้รอวันอื่น 

พวกเขามาแล้วค่อยว่ากัน"

ว่ันอนัสหีน้าไม่แปรเปลีย่น "ไม่ต้องแล้ว วันนีพ้วกเขาสองคนลา มพีวกเรา 

ลงนามก็เพียงพอ"

ความนัยของถ้อยค�าคือหลิวเจี้ยนและถังฟั่นอยู่ล�าดับท้ายแถวของ 

สภาขุนนาง มีหรือไม่มีพวกเขาก็ไม่แตกต่าง

หลิวจี๋กลับระบายย้ิม "หยวนเวิงกล่าวผิดแล้ว อย่างไรก็ตามพวกเรา 

ล้วนเป็นสมาชิกสภาขุนนาง จะมองข้ามพวกเขาทั้งสองได้อย่างไร รั้งรอ 

พร้อมหน้าค่อยว่ากันเถอะ"

จบค�า เขาพับปิดฎีกาและผลักให้เผิงหวาทางด้านข้าง

เผิงหวารับมาเปิดอ่านคร่าวๆ ก่อนยกพู่กันตวัดชื่อตนเองลงไป ก้มหน้า

เป่าเล็กน้อย รอน�้าหมึกแห้งจึงส่งต่อให้อิ่นจื๋อ

หลังอิ่นจื๋อลงชื่อตนเอง ฎีกาย้อนกลับมาที่เบื้องหน้าหลิวจี๋อีกครั้ง

สายตาทุกคู่ตกลงบนร่างหลิวจี๋

ยามนี้เห็นว่าไม่อาจท�าเป็นเมินเฉยได้ หลิวจี๋จึงกล่าว "สภาขุนนาง 

มีธรรมเนียมร่วมลงชื่อถวายฎีกาตั้งแต่เมื่อใด ไยข้าไม่ทราบ หยวนเวิงกระท�า

เช่นน้ีไม่ถูกระเบียบกระมัง หากผู้คนล่วงรู้เข้าคงได้ต�าหนิพวกเราสภาขุนนาง

ว่าแทนที่จะทักท้วงฝ่าบาท กลับเหลวไหลเลอะเทอะตามไปด้วย"

ว่ันอันกล่าวชืดๆ "พวกเราไหนเลยมิได้ทักท้วงฝ่าบาท ฎีกาฉบับน้ี 

ก็คือกระตุ้นให้ฝ่าบาทตัดสินพระทัยโดยเร็วเพื่อสยบเสียงวิพากษ์ต่างๆ นานา 
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เลี่ยงมิให้เป็นข่าวโคมลอยจนผู้คนจิตใจไหวคลอน"

เขาทุ่มเทก�าลังความคิดทั้งหมดจึงเขียนฎีกาเช่นน้ีออกมาได้ มาตรว่า 

ทุกจุดล้วนมีนัยให้จักรพรรดิตัดสินพระทัยโดยเร็ว กลับไม่มีค�าใดท่ีเอ่ยถึง 

ค�าปลดรัชทายาท จึงไม่วิตกว่าจะเป็นจุดอ่อนในมือผู้อื่น

ลงชื่อหรือไม่ลงชื่อ?

ในใจหลิวจี๋ก�าลังชั่งน�้าหนัก

หากไม่ลงชือ่ ล่วงเกินวัน่อนัน้ันเรือ่งเลก็ ส�าคญักว่าคอืจะเป็นการล่วงเกิน 

ว่ันกุ้ยเฟย ผู้ใดไม่ทราบบ้างว่าคนท่ีปรารถนาให้ปลดรัชทายาทมากท่ีสุดก็คือ

ว่ันกุ้ยเฟย และนางต่างหากคือบุคคลส�าคัญท่ีสามารถท�าให้จักรพรรดิอยู่ 

ในโอวาท

แต่ถ้าลงชื่อแล้วรัชทายาทมิได้ถูกปลด เช่นนั้นเขาก็จะโดนเข้าใจว่า

แอบอิงกับกลุ่มอ�านาจว่ัน หากภายภาคหน้ารัชทายาทครองบัลลังก์แล้ว 

จัดเขาอยู่ในรายชื่อผู้ที่ต้องก�าจัดทิ้งจะท�าอย่างไร 

ทว่าขณะหลิวจี๋อยู่ในห้วงยากตัดสินใจ พลันปรากฏเสียงฝีเท้าแว่ว 

มาจากด้านนอก

ทุกคนอดเงยหน้ามองไปมิได้ อึดใจถัดมาประตูห้องประชุมเปิดกว้าง 

กลุ่มองครักษ์เสื้อแพรซึ่งน�าขบวนโดยว่ันทงเดินเข้ามาจากด้านนอก แต่ง 

เครื่องแบบเต็มยศ ท่าทางน่าเกรงขาม

พวกเขามิได้ทักทายสมาชิกสภาขุนนาง กลับเดินอ้อมพวกว่ันอัน  

แยกย้ายประกบด้านหลงัของสมาชกิสภาขนุนางแต่ละคน สายตาจบัจ้องเขมง็ 

ไม่ปริปากแม้แต่ค�าเดียว

หลิวจี๋จ้องมองว่ันทงด้วยสายตาขุ่นข้อง "ผู้บัญชาการว่ัน น่ีคิดจะท�า 

อันใด"

จะก่อกบฏหรือไร!

ว่ันทงฉีกย้ิม ชุดกิเลนอันเป็นเครื่องแบบองครักษ์เสื้อแพรบนร่าง 

มิได้เรียบตึงเฉกเช่นสุยโจว กลับบวมฉุอย่างเห็นได้ชัด

"รองราชเลขาธิการหลิวมิต้องตื่นเต้น ผู ้น้อยรับค�าส่ังน�าส่งสาส์น 
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ฉบับหนึ่ง เชิญทุกท่านเปิดอ่าน"

หลวิจ๋ีตะคอก "หอเหวินยวนเป็นสถานท่ีเฉพาะ ผูไ้ม่เก่ียวข้องห้ามล่วงล�า้ 

เจ้ารับค�าสั่งจากผู้ใด"

วั่นทงตอบเสียงดังฟังชัด "ย่อมเป็นพระบัญชาของฝ่าบาท"

ว่ันอันรับสาส์นฉบับน้ัน กวาดตาอ่านเร็วๆ แล้วส่งให้หลิวจี๋ "พวกท่าน

อ่านดูเถอะ"

หลิวจี๋เปิดดู พบว่าในนั้นคือบันทึกการโคจรของดวงดาวในระยะนี้ 

ของส�านักโหรหลวง

จากบันทึก ในเดือนนี้มีดาวหางปรากฏให้เห็นจ�านวนมาก ทั้งเล็กใหญ่

รวมกันเจ็ดแปดครั้ง แต่ที่ทั่วราชส�านักวิพากษ์ว่าดาวหางเข้าดาวเหนือน้ัน 

เป็นแค่ไม่กี่ครั้งในจ�านวนที่ว่า

ไยจักรพรรดิจู่ๆ จึงมอบสาส์นฉบับนี้ให้สภาขุนนางเวียนกันอ่าน

หลิวจ๋ีลอบตระหนกในใจ จากท่ีเขาวิเคราะห์ความคิดของจักรพรรดิ  

นี่น่าจะหมายถึงจักรพรรดิทรงอยากปลดรัชทายาทเช่นกัน ทว่าไม่สะดวก

กระท�าอย่างโจ่งแจ้ง ดังน้ันหวังว่าสภาขุนนางจะถวายฎีกาก่อน พระองค ์

ค่อยผลักเรือตามน�้าออกมา

พูดให้ชดัก็คอืให้สภาขนุนางช่วยพระองค์ตดัสนิใจ แบ่งเบาความกดดนั

หลิวจี๋ส่งสาส์นฉบับนั้นให้คนถัดไป ตัวเขากลับยังนั่งเงียบอยู่ที่เดิม

ว่ันอันกล่าว "ทุกคนยังมีงานในมือต้องท�า ข้าเองไม่อยากรบกวนเวลา

ของพวกท่าน รีบลงชื่อในฎีกาฉบับนี้ ข้าจะได้น�าถวายต่อฝ่าบาท"

ว่ันทงก็เอ่ยเป็นเชิงเร่งรัด "หลังพระกระยาหารกลางวัน ฝ่าบาททรง 

นัดหมายว่ันกุ้ยเฟยเสด็จไปชมดอกเบญจมาศท่ีอุทยานหนานย่วน หาก 

หยวนเวิงยังล่าช้าเกรงว่าจะไม่ทัน"

ค�าน้ีเป็นการตกัเตอืนหลวิจีถึ๋งความสมัพันธ์ของจกัรพรรดแิละว่ันกุ้ยเฟย

ขณะจักรพรรดิทรงให้วั่นทงน�าสาส์นน้ีมาส่งไม่แน่ว่าจะมีรับสั่งให้เขา 

น�าคนกลุ่มใหญ่มาด้วย แต่บัดน้ีองครักษ์เสื้อแพรมองเขม็งเหล่าสมาชิก 

สภาขุนนางอยู่ในน้ี ทุกคนล้วนถูกจ้องจนน่ังไม่ติด ประหน่ึงมีหนามแหลม 
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จ่อหลัง

ใต้ความกดดันระดับนี้ หลิวจี๋กัดฟันยกพู่กันตวัดชื่อตนเองลงไป

สีหน้าวั่นอันและวั่นทงค่อยผ่อนคลายลงบ้าง

ยามนี้เหลือเพียงสวีผู่ที่ยังมิได้ลงชื่อ

วั่นอันไม่เชื่อว่าสวีผู่จะหัวแข็งกว่าหลิวจี๋ "เชียนไจ เชิญ"

สวีผู ่ทราบ วันน้ีตนเองนับว่าเดินเข้ากับดักท่ีพวกเขาวางไว้อย่าง 

แนบเนียนแล้ว

เขาส่ายหน้า "ขออภัยหยวนเวิง ฎีกาฉบับนี้ข้าไม่อาจลงชื่อ"

วั่นอันปั้นหน้าบึ้ง "เพราะเหตุใด"

"เพราะตามกฎมณเฑียรบาลต้องแต่งตั้งทายาทในพระอัครมเหสี  

รวมท้ังแต่งตั้งตามล�าดับอาวุโส! รัชทายาทไร้ซึ่งความผิด ไหนเลยสามารถ 

ปลดจากต�าแหน่งเพราะวาจายุยงได้ นี่เหลวไหลส้ินดี ผู้มีจิตคิดคดถือเป็น

ขุนนางกบฏ ล้วนต้องรับโทษประหาร!"

คล้อยหลังถ้อยค�าอันกึกก้องทรงพลัง ถังฟั่นปรากฏตัวขึ้นหน้าประต ู

ห้องประชุม ด้านหลังเขาย่อมเป็นหลิวเจี้ยน

แสงสะท้อนส่งให้โดยรอบของเงาร่างท้ังสองคล้ายอาบทอด้วยรัศม ี

อันนวลตาชั้นหนึ่ง

ทันทีที่เห็นทั้งสองปรากฏตัว วั่นอันและวั่นทงต่างพากันหน้าถอดสี

วั่นทงชิงพูดก่อนด้วยน�้าเสียงเหี้ยมเกรียม "ถังเก๋อเหล่าช่างน่าเกรงขาม 

ใครคือผู้มีจิตคิดคด สาส์นฉบับน้ีฝ่าบาทมีรับสั่งด้วยพระองค์เองให้สมาชิก 

สภาขุนนางเวียนกันอ่าน ข้าเพียงน�ามาส่งตามพระบัญชา เจ้าบังอาจกล่าวว่า

มีจิตคิดคด! ไม่เห็นกระแสรับสั่งอยู่ในสายตา น่ีต่างหากจึงเป็นผู้มีจิตคิดคด

โดยแท้! ผู้ใดอาจหาญประพฤติตนเป็นขุนนางกบฏ ดาบปักวสันต์ในมือข้า 

ย่อมไม่ละเว้นมัน!"

พูดจบได้ยินเสียงเช้ง ดาบหลุดจากฝัก!

ประหน่ึงร้องรับผู้บังคับบัญชา องครักษ์เส้ือแพรท่ีเหลือพากันชักดาบ

ประจ�ากาย ภายในห้องพลนัเยียบเย็นข้ึนหลายส่วน กลิน่อายสงัหารแผ่ปกคลมุ 
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แม้ยามปกติเหล่าสมาชิกสภาขุนนางจะมีต�าแหน่งสูงศักดิ์ มีอ�านาจหน้าท่ี

วางแผนนโยบายของแว่นแคว้น แต่กลับไม่เคยพบเห็นสภาวะเช่นนี้มาก่อน 

สีหน้าพลันปรวนแปรไม่แน่นอน หากกล่าวว่าหัวใจไม่ตูมตามนั่นคือเท็จ

หลิวจี๋ก็มิใช่ขุนนางหน้าใหม่ ที่เมื่อครู่เขาเลอะเลือนลงชื่อตนเองลงไป 

สาเหตุหลักก็คือถูกบรรยากาศกดดันชนิดนี้คุกคาม

ทว่าน่ีเป็นเพราะจิตใจเขาคลอนแคลนอยู่ก่อนแล้ว ทันทีท่ีถูกบีบคั้น 

จากพลังภายนอกย่อมกระท�าตามสัญชาตญาณ

เมื่อครู ่ขณะสวีผู่ปฏิเสธการลงชื่อก็แบกความกดดันไม่น้อยเช่นกัน  

อีกท้ังเขาไม่สันทัดการโต้แย้งผู้อ่ืน หากพวกถังฟั่นยังไม่มา สุดท้ายเขาอาจ 

จ�าใจลงชื่อตนเองไปจริงๆ

ดังนั้นพริบตาที่เห็นพวกถังฟั่นปรากฏตัว สวีผู่ค่อยใจชื้นในที่สุด

เผชิญแรงคุกคามของว่ันทง ถังฟั่นแสดงออกถึงความน่ิงอันแข็งกร้าว 

"หอเหวินยวนคือสถานที่เฉพาะ ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามล่วงล�้าโดยพลการ ผู้ฝ่าฝืน

ต้องรบัโทษไม่มลีะเว้น หรอืผูบ้ญัชาการว่ันอ่านตวัหนงัสอืทีแ่ขวนอยู่ด้านนอก

ไม่ออก"

ว่ันทงแค่นหวัเราะ "แล้วจะเป็นไร! ข้ารดุมาตามพระบญัชา ผูใ้ดสามารถ

ยับยั้งข้า"

ถังฟั่นเอ่ยเสียงชืด "นับแต่รัชศกเจิ้งถ่งปีท่ีเจ็ด หอเหวินยวนกลายเป็น

ที่ท�าการของสมาชิกสภาขุนนาง กระทั่งฝ่าบาทเสด็จมายังต้องส่งคนมาแจ้ง

ล่วงหน้า เป็นผูใ้ดหรอืสิง่ใดให้มโนลวงแก่ท่าน ท�าให้ท่านคดิว่าตนเองมอีภิสทิธ์ิ

เหนือโอรสสวรรค์แล้ว"

ว่ันทงกราดเกรี้ยว "ถังฟั่น อย่ามาท�าอ้างเหตุผล ข้ามาท่ีน่ีย่อมต้อง 

ผ่านความเห็นชอบของฝ่าบาทแล้ว"

ถังฟั ่นเอ่ยเสียงกร้าว "ท่านได้รับความเห็นชอบจากฝ่าบาท หรือ 

ผู้ใต้บัญชาเหล่านี้ของท่านก็ผ่านความเห็นชอบจากฝ่าบาทเช่นกัน! หรือ 

แม้แต่กฎเกณฑ์ข้อนี้ท่านยังไม่เข้าใจ ยังไม่รีบสั่งคนเหล่านี้ออกไป!"

นับแต่พ่ีสาวขึ้นเป็นกุ้ยเฟย เคยมีครั้งใดท่ีว่ันทงถูกคนสอนสั่งต่อหน้า 
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เช่นนี้

เขาผงะวูบ สีหน้าเดี๋ยวด�าเดี๋ยวแดง มือก�าด้ามดาบแน่นราวกับใคร่จะ

ยกขึ้นมาฟันใส่ถังฟั่นสักครา

แต่หากดาบนี้ฟันลงไป ถังฟั่นตายไม่ตายยังยากตอบ ทว่าวั่นทงบังอาจ

ลงมือต่อมหาเสนาบดีในหอเหวินยวน คะเนว่าพี่สาวเขาก็รักษาชีวิตเขาไม่อยู่

วั่นอันเห็นท่าไม่ดีจึงรีบปราม "ทุกคนค่อยพูดค่อย..."

ไม่ทันจบค�าพลันถูกถังฟั่นทะลุกลางปล้อง ฝ่ายหลังเพ่งมององครักษ ์

เสื้อแพรคนหนึ่งซึ่งติดตามว่ันทงเข้ามา "สีปอ วันน้ีเดิมทีเจ้ามิต้องเข้าเวร  

ไยมาอยู่ที่นี่ได้"

ถึงแม้อีกฝ่ายเป็นขุนนางบุ๋นซึ่งในมือปราศจากอาวุธโดยแท้ แต่ถูก 

กวาดมองด้วยแววตาคมกรบิประดจุมดีดาบเช่นน้ี สีปอถึงกบัถอยหลงัหน่ึงก้าว 

จากนั้นค่อยเรียกคืนสติ กล่าวเสียงตกประหม่า "ผู้น้อย...ผู้น้อย..."

เขายังหาเหตุผลไม่เจอ ถังฟั่นก็มองไปยังอีกคนหนึ่งแล้วหรี่ตาเล็กน้อย

เมื่อเรียกชื่ออีกฝ่าย "ซย่ารุ่ย"

ซย่ารุ่ยโพล่งตอบตามสัญชาตญาณ "วันนี้ผู้น้อยเข้าเวร"

ถังฟ่ันย้ิมเย็น "ข้าไม่ได้บอกว่าเจ้าไม่ได้เข้าเวร! เจ้าเป็นคนของกองปราบ

ฝ่ายใต้กระมัง ผู้บังคับการกองปราบฝ่ายใต้เริ่มแทรกแซงหน้าท่ีรักษาการณ์

ฝ่ายในตั้งแต่เมื่อไร"

ซย่ารุ่ยอับจนถ้อยค�า

ก่อนเข้าสภาขุนนาง ถังฟ่ันเข้าออกกองปราบขององครกัษ์เสือ้แพรบ่อยครัง้  

ย่อมจดจ�าหน้าตาได้โดยส่วนใหญ่ จากนัน้ขานชือ่ออกมาอกีหลายคน สอบถาม

พวกเขาว่าเหตุใดจึงปรากฏตัวที่นี้

บารมขีองสยุโจวในหน่วยองครกัษ์เสือ้แพรสูงมาก หากไม่มว่ัีนทงกดข่ม

อยู่ด้านบน เวลานี้เขาคงเป็นผู้บัญชาการโดยชอบธรรมแล้ว กระนั้นคนเหล่านี้

ล้วนทราบว่าความสัมพันธ์ของถังฟั่นและสุยโจวมิใช่ตื้นเขิน เมื่อเห็นถังฟั่น 

คาดคั้นจึงหวนนึกถึงวิธีการของสุยโจวขึ้นมา ในใจอดพรั่นพรึงมิได้

ว่ันทงขุน่แค้นเจยีนคลัง่ เขาต่างหากทีเ่ป็นผู้บญัชาการองครกัษ์เสือ้แพร 
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ไฉนวาจาของตนกลับยังไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าวาจาจากปากถังฟั่น

เมื่อแลดูท่าทีขององครักษ์เสื้อแพรเหล่าน้ีอีกที ช่างน่าอับอายขายหน้า

จริงๆ

ถูกถังฟ่ันก่อกวนเช่นนี ้บรรยากาศอนัเครยีดเคร่งพลนัมลายไปหลายส่วน  

วั่นทงย่อมไม่อาจปล่อยให้เขาพูดสืบไป

เขาย่างเท้าขึ้นหน้าหนึ่งก้าว อาศัยรูปร่างสูงใหญ่และพลานุภาพของ 

ดาบในมอื จ้องมองถังฟ่ันพร้อมแค่นหัวเราะเยียบเย็น หมายหยิบยืมสิง่เหล่านี้ 

สร้างความครั่นคร้ามต่อฝ่ายตรงข้าม

"ถังเก๋อเหล่าวาจาพร�่าเพรื่อ นี่พวกเราก�าลังถกเรื่องงาน มิใช่มาให้ท่าน

ร�าลึกความหลังกับองครักษ์เสื้อแพร ในเมื่อฝ่าบาททรงให้พวกท่านอ่านสาส์น 

ถังเก๋อเหล่าย่อมสมควรตระหนักในเจตนารมณ์ของฝ่าบาทแต่โดยดี"

จบค�าก็ยื่นมือหมายคว้าหัวไหล่ถังฟั่น

วั่นทงกลับหามีเจตนาท�าร้ายถังฟั่นไม่ เขามิใช่คนโง่ ทราบดีถึงผลลัพธ์

หากตนลงมือต่อสมาชิกสภาขุนนาง ทว่าในเมื่อเรื่องราวด�าเนินถึงขั้นน้ี  

จ�าต้องอาศัยจังหวะท่ีฝ่ายตนเป็นต่อรีบจัดการเรื่องร่วมกันลงนามถวายฎีกา 

ให้เสร็จสิ้น มิฉะนั้นสิ่งที่ท�ามาทั้งหมดในวันนี้ก็จะล้มเหลว

ท่าทีตอบโต้ของถังฟั่นก็ไม่ช้า ขณะอีกฝ่ายย่ืนมือออกมาก็ถอยหลัง 

ก้าวหนึ่งพลางคว้าสาส์นซึ่งวางอยู่บนโต๊ะฉบับนั้นขึ้นมา

"ว่ันทง ท่านกล้าไปยืนยันต่อเบื้องพระพักตร์พร้อมข้าหรือไม่ ฝ่าบาท 

ทรงให้ท่านน�าสาส์นฉบับนี้มาส่งโดยมีองครักษ์เสื้อแพรกลุ่มใหญ่ติดตามมา

ขู่เข็ญสมาชิกสภาขุนนางอย่างน้ันหรือ ข้าอยากดูทีว่าเป็นผู้ใดมอบความ

อาจหาญโอหังเช่นนี้กับท่าน"

ท่าทีเขากร้าวกระด้าง สีหน้าปราศจากรอยย้ิมท่ีเคยปรากฏเสมอ  

กลับเป็นสง่าราศีที่บันดาลให้ผู้คนขวัญสะท้านชนิดหนึ่ง

หลิวเจี้ยนก็แผดเสียงดังก้อง "มิผิด วั่นทง ต่อให้ฝ่าบาทให้ท่านน�าสาส์น

มาส่ง แต่ไม่มีทางให้ท่านน�าคนจ�านวนมากเข้ามาแน่ ยังไม่รีบถอยออกไป"

จะว่าเร็วก็ไม่เร็ว จะว่าช้าก็ไม่ช้า หลิวจี๋ฉวยจังหวะท่ีทุกคนมิได้สนใจ  
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ลุกขึ้นคว้าฎีกาที่วางอยู่เบื้องหน้าสวีผู ่ฉบับน้ันก่อนฉีกดังแควกขาดเป็น 

สองส่วน!

พริบตานั้นสายตาทุกคู่ล้วนย้ายจากถังฟั่นมาทางหลิวจี๋ ตะลึงมองฎีกา

ที่ขาดเป็นสองส่วนในมือเขา

ว่ันอนัย่ิงโกรธจดั แม้แต่ฉายาของหลวิจีก็๋โพล่งออกมาแล้ว "หลิวเหมยีนฮวา  

เจ้าอยากตายรึ!"

หลิวจี๋ท�าทีไม่รู้ไม่ชี้ "ท่ีข้าฉีกมิใช่สาส์นของฝ่าบาทเสียหน่อย เป็นแค่ 

ฎีกาฉบับหนึ่งเท่าน้ัน ไม่ระวังท�าหลุดมือไป เกรงว่าหยวนเวิงต้องเขียนใหม่ 

เสียแล้ว"

จบค�าก็เอาฎีกาส่วนที่มีชื่อของตนเองยัดเข้าอกเสื้อ

วั่นอันตื่นตะลึงกับความไร้ยางอายของคนผู้นี้

ครู่ก่อนอีกฝ่ายยังเขียนชื่อตนเองลงไปแท้ๆ สุดท้ายถูกถังฟั่นป่วนปั่น  

เขาถึงกับตระบัดสัตย์แล้ว!

ส�านึกเสียใจน่ันแล้วไปเถอะ ทว่าเป็นถึงขุนนางในสภาขุนนาง  

กลับมีหน้ากระท�าเรื่องฉีกท�าลายฎีกาต่อหน้าธารก�านัลเช่นนี้

ไม่เพียงว่ันอัน คนอื่นๆ ต่างจ้องมองหลิวจี๋เป็นตาเดียว ตกตะลึง 

จนตั้งตัวไม่ทัน

มิเสียแรงที่ถูกขนานนามว่าหลิวเหมียนฮวา คนท่ีสามารถสงบสุข 

ไร้เรื่องราวทั้งท่ีถูกบรรดาขุนนางทัดทานย่ืนฟ้องหลายปีติดต่อกันย่อมมิใช่ 

คนธรรมดาสามัญเด็ดขาด

ในด้านความหนาของหนังหน้า หากรองราชเลขาธิการหลิวจัดอยู่ใน

อันดับสอง ทั่วทั้งต้าหมิงเกรงว่าหามีผู้ใดกล้ายกตนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งไม่

ฎีกาโดนฉีก วั่นอันตระหนักชัด สถานะเป็นต่อได้ผ่านพ้น

บคุคลเย่ียงหลวิจี ๋ท่ีเมือ่ครูต่กหลมุพราง หน่ึงเพราะพวกว่ันอนัลงมอืก่อน 

สองเพราะองครักษ์เสื้อแพรสร้างความกดดันอยู่ด้านข้าง เรื่องราวท�านองน้ี 

มีโอกาสเพียงหน่ึงคร้ัง เมื่อใดเขาตั้งสติได้ย่อมไม่มีทางกระท�าเป็นรอบสอง  

ยิ่งกว่านั้นหลิวจี๋ฉีกฎีกาขาด นี่คงตั้งใจจะเบี้ยวหนี้แน่นอนแล้ว
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ส่วนสวีผู่ ในเมื่อถังฟั่นและหลิวเจี้ยนมาแล้ว เขายิ่งไม่มีทางยอมจ�านน

สถานการณ์เป็นต่อที่กลุ่มอ�านาจว่ันสร้างขึ้นอย่างยากล�าบาก บัดนี้ 

สูญสลายมลายสิ้น

วั่นอันรู้สึกท้อแท้ขึ้นมาฉับพลัน เขากระแทกนั่งบนเก้าอี้ ถึงขั้นไม่อยาก

เอ่ยวาจาใดๆ แล้ว

ว่ันทงก็อยู่ในอารมณ์เดียวกัน เขาก�าด้ามดาบกระชับแน่น ใคร่จะ 

กระโจนเข้าไปสับหลิวจี๋และถังฟั่นเป็นแปดท่อนสิบท่อน

แต่สติบอกเขาว่าไม่อาจกระท�าเช่นน้ัน เขาจึงข่มกล้ันอย่างยากเย็น 

เหลือเกิน กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกแล้วกระตุกอีก สุดท้ายได้แต่แค่นเสียง 

ออกจมูกแรงๆ หมุนตัวผละจากไป

หัวหน้าขบวนจากจร คนที่เขาพามาย่อมถลันตามติด

"ช้าก่อน!" ถังฟั่นกล่าว "ผู้บัญชาการวั่นหลงลืมเรื่องใดหรือไม่"

ว่ันทงท่ีเพลิงโทสะอัดแน่นเจียนระเบิด พอฟังค�านี้ก็หมุนตัวกลับมา  

เค้นเสียงค�าราม "ข้าลืมอันใด"

นานปีท่ีผ่านมา คนในราชส�านักล้วนเห็นพ้องต้องกันว่าตราบใด 

ว่ันกุ้ยเฟยยังอยู่ กลุ ่มอ�านาจวั่นย่อมไม่มีวันล้ม ในฐานะศูนย์กลางของ 

กลุ่มอ�านาจวั่นและน้องชายร่วมอุทรของวั่นกุ้ยเฟย ไม่ว่าว่ันทงก่อความผิด

มหันต์ปานใด ขอเพียงมิใช่ปรารถนาครอบครองแผ่นดินต้าหมิง วางอุบาย 

ก่อกบฏ จักรพรรดิล้วนไม่ท�าอันใดต่อเขา ส่วนพวกท่ีเป็นปรปักษ์กับเขา 

โดยปกติมักไม่มีจุดจบที่ดี

ดังนั้นทุกคนเผชิญหน้ากลุ่มอ�านาจว่ัน ถ้าไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม 

ก็ต้องหลีกลี้ให้ห่าง ไม่ตอแยได้จงอย่าตอแย เฉกเช่นในวันน้ี มาตรว่า 

กลุ่มอ�านาจว่ันพลิกชนะเป็นแพ้ พลาดท่าในก้าวสุดท้าย แต่ว่ันทงยังคงเป็น 

วั่นทงผู้หยิ่งผยองคนนั้น มิใช่ผู้ใดจะสามารถตอแยได้

สามารถน้อมส่งเทพโรคระบาดจากไป ทุกคนจงึเบกิบานย่ิง กลบัคดิไม่ถึง 

ว่าถังฟั่นยังเป็นฝ่ายไปตอแยเทพโรคระบาด

สวีผู่กังวลใจอยู่บ้าง อ้าปากหมายช่วยไกล่เกลี่ยแทนถังฟั่น เล่ียงมิให ้
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อีกฝ่ายล่วงเกินว่ันทงเกินควร แต่เมื่อเขาเห็นหลิวเจี้ยนก็มองว่ันทงด้วยสีหน้า

โกรธข้ึงจึงได้แต่กลืนค�าพูดในปากกลับลงไป ลอบหัวเราะข่ืนค�าหน่ึง รู้สึก 

ตนเองช่างรังแกง่ายดายเกินไป มิน่าวันน้ีถังฟั่นและหลิวเจี้ยนล้วนถูกสกัด 

อยู่ด้านนอก มีเพียงตนที่อีกฝ่ายปล่อยให้เข้ามา หากเมื่อครู่ตนถูกบีบจนยอม

ลงชื่อ กลับไม่มีหนังหน้าหนาอย่างหลิวจี๋ไปส�านึกเสียใจ ถึงเวลาน้ันคงเป็น

ตนเองขุดหลุมฝังตนเองจริงๆ แล้ว

ครุ่นคิดถึงตรงนี้ เขาตระหนักว่าการกระท�าของถังฟั่นจึงถือว่าถูกต้อง

เป็นถึงมหาเสนาบดีกลับถูกผู้อื่นย�่ายีถึงศีรษะ หากยังไม่กู้หน้ากลับคืน 

รังแต่ท�าให้ผู้คนรู้สึกอ่อนแอไร้สามารถ ยังจะเป็นผู้น�าเหล่าขุนนางได้อย่างไร

ถังฟ่ันชสูาส์นฉบบันัน้ กล่าวเสยีงเย็นชา "ล่วงล�า้หอเหวินยวนโดยพลการ 

ตามหลักสมควรรับโทษโบย หน�าซ�้ายังน�าขบวนองครักษ์เสื้อแพรบุกเข้ามา  

หากสภาขุนนางปล่อยให้ผู้ใดเข้าออกตามใจ กฎข้อบังคับท่ีจักรพรรดิหงอู ่

ทรงบัญญัติขึ้นจะมีไว้เพื่ออันใด กฎระเบียบแห่งราชส�านักจะมีไว้เพื่ออันใด"

วั่นทงจ้องหน้าถังฟั่นเขม็ง สองตาสาดประกายเข่นฆ่าร้อนแรง

พรบิตานัน้ทกุคนล้วนไม่สงสยัสกันิด หากเป็นไปได้คะเนว่าเขาคงสบัถังฟ่ัน 

ให้ตัวขาดไปแล้ว

หลวิเจีย้นถึงกับสบืเท้าข้ึนหน้าหนึง่ก้าว หมายใจว่าหากเกิดเหตุกะทันหัน

จะเข้าไปสกัดยับยั้ง

ทว่าวั่นทงยังคงมิได้ลงมือ เขาแม้รูปลักษณ์ไม่บรรเจิด ทั้งพ่ึงพิงพ่ีสาว 

จึงมีฐานะต�าแหน่งในวันนี้ แต่หาใช่เจ้างั่งที่ไร้สมอง

"เช่นนั้นเจ้าต้องการอย่างไร" เขาขุ่นแค้นจนแค่นหัวเราะ

ถังฟ่ันเอ่ยชดืๆ "ไปยืนยนัต่อเบือ้งพระพักตร์พร้อมข้า หรอืขอขมาขนุนาง

ทุกท่านในที่นี้ ท่านเลือกเอง"

ว่ันทงเน้นเสียงทีละค�า "ถังเก๋อเหล่า ท่านจะเป็นปฏิปักษ์กับข้าให้ได้ 

ใช่หรือไม่"

ถังฟั่นสั่นหน้า "อยู่ดีๆ ไยข้าต้องเป็นปฏิปักษ์กับท่าน ดังค�า 'อยู่ใน

ต�าแหน่งใด ยุ่งเก่ียวกิจการน้ัน' ข้าล้วนกระท�าเพ่ือปกป้องเกียรติยศของ 
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ราชส�านักและสภาขุนนางเท่าน้ัน หากเรื่องในวันน้ีแพร่งพรายออกไป  

ภายภาคหน้าทุกคนเอาเยี่ยงอย่าง ผู้บัญชาการวั่นสมควรมีโทษสถานใด"

วั่นทงหมดวาจาโต้แย้ง เพราะทุกค�าของถังฟั่นแทงถูกจุดอ่อนของเขา

เรื่องน้ีตั้งแต่แรกก็เป็นแผนการท่ีกลุ่มอ�านาจว่ันวางไว้อย่างดี เริ่มจาก

อาศยัปรากฏการณ์ดวงดาวมาสร้างสถานการณ์ ต่อมาให้จีเ้สีย่วและหลีจ่อืเสิง่ 

กราบทูลเป็นนยัให้จกัรพรรดปิลดรชัทายาท จากนัน้วัน่ทงค่อยเสนอความเห็น

ให้สภาขุนนางเป็นฝ่ายออกหน้าในเรื่องนี้ และเพ่ือลดค�าครหาท่ีเกิดจากการ

ปลดรชัทายาท จกัรพรรดย่ิอมทรงรบัปากแน่นอน เมือ่ว่ันทงได้รบัความเห็นชอบ 

จากจักรพรรดิก็จะน�าสาส์นฉบับนั้นมา ทว่าเพ่ือกดดันให้สมาชิกสภาขุนนาง 

ทีม่ใิช่กลุม่อ�านาจวัน่ยินยอมลงชือ่ เขาจงึน�าองครกัษ์เสือ้แพรมาด้วยกลุม่หนึง่

และถังฟั ่นก็จับจุดนี้ไม่ยอมปล่อย ถึงเวลาน้ันต่อให้บานปลายถึง 

เบื้องพระพักตร์ก็เป็นวั่นทงที่ขาดทุน

ภายในห้องประชุมเงียบกริบ สายตาทุกคู่ล้วนหยุดอยู่ที่พวกเขาสองคน 

โดยเฉพาะวั่นทง

ฝ่ายหลงัจ้องมองถังฟ่ันด้วยดวงตาวาวโรจน์ราวกับจะขดุเจาะบนตวัเขา

กระนัน้ จนใจทีถั่งฟ่ันกลบัคล้ายไม่สะทกสะท้าน ในด้านบคุลกิราศยัีงเหนอืกว่า 

ทุกประการ น่ีชวนให้ว่ันทงบังเกิดความรู้สึกหมดแรงเหมือนชกใส่ดอกฝ้าย 

ก็มิปาน

สภาวะชะงักงันนานเน่ิน ในที่สุดว่ันทงได้แต่เปิดปาก "ผู้น้อยส�านึกผิด 

ทุกท่านโปรดอภัย"

ท่าทีส�านึกผิดของเขาไม่ต่างจากทวงหน้ีสักก่ีมากน้อย ทว่าสามารถ 

บีบให้วั่นทงก้มศีรษะ นี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

พริบตานั้นทุกผู้คนล้วนมีความรู้สึกวิเศษชนิดหนึ่งเอ่อท้นขึ้นมา

มิใช่เพราะวั่นทง แต่เพราะถังฟั่น

พึงทราบว่าในสภาขุนนาง ยกต�าแหน่งบัณฑิตหรือความสามารถของ 

คนใดคนหนึง่ออกมาก็ล้วนสงูกว่าถงัฟ่ัน แต่ช่วงเวลาอนัคบัขนันีก้ลบัพ่ึงพาเขา

มาปกป้องศักดิ์ศรีของสภาขุนนาง
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ว่ันทงพูดจบก็ไป เพียงแต่ก่อนไปกลบัจ้องถังฟ่ันอย่างเคยีดแค้นแวบหนึง่  

แววตาเปี่ยมด้วยความพยาบาท เพียงพอให้ผู้คนสะท้านทรวง

ครานี้ถังฟั่นมิได้ร้องเรียกเขาอีก ปล่อยให้องครักษ์เส้ือแพรท้ังหมด 

ผละจากไป จากน้ันค่อยร่วมกับหลิวเจี้ยนกล่าวขออภัยต่อราชเลขาธิการ 

เนื่องเพราะมาสาย

จิตใจของทุกคนล้วนหมกมุ่นอยู่กับเร่ืองเมื่อครู่ ไหนเลยมีใครใส่ใจว่า 

ถังฟั่นและหลิวเจี้ยนมาสายหรือไม่

ความจรงิวัน่อนัสมควรเคอืงแค้นหลวิเจีย้นและถังฟ่ันท่ีท�าลายแผนของ

กลุ่มอ�านาจว่ัน แต่บัดน้ีกล่าวมากความยังมีความหมายอันใด โอกาสงาม 

ผันพลิกในพริบตา คลาดแล้วก็แล้วไป

การเปลี่ยนแปลงมโหฬารซึ่งเดิมทีสามารถปลุกปั่นคลื่นยักษ์จึงถูก 

ขจัดปัดเป่าไปเช่นนี้เอง รอกระทั่งขุนนางคนอื่นๆ ล่วงรู้ว่าเช้าวันนี้สภาขุนนาง

เกิดเรื่องอันใดขึ้น คลื่นลมก็จางหายหมดแล้ว

คนโดยมากล้วนรู้สึกว่าเรื่องราวจะไม่จบลงเท่านี้ อดร้อนอกร้อนใจมิได้ 

เสียงวิพากษ์วิจารณ์เซ็งแซ่ทั่วราชส�านักราวกับฝนก�าลังตั้งเค้า

ทว่าถังเก๋อเหล่าท่ีอยู่กลางกระแสน�้าวน หลังกลับจากวังหลวงยังแวะ

เย่ียมหลานชายท่ีบ้านพ่ีสาวอย่างปลอดโปร่ง ตรวจดูการบ้านของเขา ทั้งอยู่

กินข้าวที่บ้านสกุลถัง จนกระทั่งสุยโจวท่ีเพ่ิงเลิกงานรุดมาหาจึงค่อยล�่าลา 

ถังอวี๋แม่ลูกและอาตงออกมา

เผชิญรอยยิ้มคลุมเครือของพ่ีสาวและอาตง ถังฟั่นปล่อยให้พวกนาง 

ย้ิมล้อด้วยความอ่อนใจ ถังอว๋ีและอาตงยังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้  

และไม่ทราบว่าตอนน้ีเขาภายนอกผ่อนคลายภายในตึงเครียด หากล่วงรู้เข้า

เกรงว่าคงไม่รู้สึกว่าสุยโจวเพียงแค่มารับถังฟั่นตามปกติเท่านั้น

ถังฟั่นไม่อยากให้ญาติพ่ีน้องเป็นกังวล เวลานี้เท่ากับเขาแตกหักกับ 

กลุ่มอ�านาจวั่นสิ้นเชิง เรื่องเมื่อเช้าแม้จะดูน่าเกรงขาม กระทั่งวั่นทงยังต้องก้ม

หัวให้เขา หากความจริงกลุ่มอ�านาจว่ันเกลียดเขาเข้ากระดูก ย่อมไม่เลิกรา

เพียงเท่านี้แน่
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สงครามครั้งถัดไปก�าลังอยู่ในระหว่างหมักบ่มแล้ว

หลังว่ันทงออกจากสภาขุนนาง การประชุมสภาขุนนางก็มิอาจด�าเนิน 

ต่อไป ถังฟั่น หลิวเจี้ยน และคนอื่นๆ จึงน�าสาส์นฉบับนั้นเข้าวังเพื่อกล่าวโทษ

วั่นทงต่อเบื้องพระพักตร์

เพราะว่ันทงกระท�าไม่เหมาะสมจริง ไม่ต้องพูดถึงเรื่องปลดรัชทายาท 

ล�าพังแค่น�าขบวนองครกัษ์เสือ้แพรบกุรกุหอเหวินยวนกต็กเป็นเป้าโจมตขีองผูอ้ืน่ 

โดยง่ายแล้ว จักรพรรดิมิได้แก้ต่างแทนวั่นทง ตรงข้ามกลับหันมาปลอบ 

สมาชกิสภาขนุนางหลายคนน้ัน รวมทัง้ต�าหนวิัน่ทงยกหน่ึง เรือ่งสาส์นฉบบันัน้

ก็เป็นอันจบไป

เกิดเรื่องราวเช่นนี้ สุยโจวย่อมมิได้อยู่ว่างเช่นกัน

องครักษ์เสื้อแพรในเวลานี้มิได้อยู่ในความควบคุมของเขาท้ังหมด  

มีก�าลังคนจ�านวนหน่ึงยังคงภักดีต่อวั่นทง เท่ากับตอนน้ีสุยโจวและว่ันทง 

ต่างมีอ�านาจในองครักษ์เสื้อแพรคนละก่ึงหน่ึง สุยโจวครองความได้เปรียบ 

เล็กน้อย

แต่อย่างไรองครักษ์เสื้อแพรก็มิใช่สุยโจวผูกขาดแต่ผู ้เดียว เพราะ 

ว่ันทงต่างหากคือผู้บัญชาการตัวจริง ดังน้ันเมื่อเช้าเขาถึงโยกย้ายกองก�าลัง 

เข้าวังได้

หลังจักรพรรดิทรงติติงวั่นทง สุยโจวถือโอกาสน้ีจัดระเบียบภายใน 

ขององครักษ์เสื้อแพรยกหนึ่ง น่ีก็คือสาเหตุท่ีเขาปรากฏตัวต่อหน้าถังฟั่น 

ด้วยสีหน้าอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด

"ท่านยังไม่ได้กินข้าวกระมัง" ถังฟั่นรับโคมไฟในมือเขาไป

"ข้าไม่หิว" สุยโจวสั่นศีรษะ

ถังฟั่นย้ิมกล่าว "ไม่หิวก็ต้องกิน ร้านเก๊ียวน�้าตรงฝั ่งเหนือไม่ได้ไป 

ตั้งนานแล้ว ไปเถอะ ข้าก็อยากกินสักชาม"

"เจ้ามิใช่เพิ่งกินอิ่มหรือ"

ถงัฟ่ันโดนอีกฝา่ยรู้ทนั กลับหน้าไม่แดงใจไม่สัน่เมื่อกลา่วว่า "ความจริง

เมื่อครู่ยังกินไม่อิ่ม ข้ายังกินขนมเปี๊ยะไส้ต้นหอมได้อีก"
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"..."

แผงขายเก๊ียวน�้าตรงฝั่งเหนือร้านนั้นยังเปิดอยู่ แต่เพราะฟ้าเริ่มมืด  

ลูกค้าจึงบางตา ถังฟั่นไม่ได้มาที่นี่นานแล้วทว่าเจ้าของแผงยังคงจดจ�าเขาได้ 

กระวกีระวาดเข้ามาทักทายทัง้สองพลางถาม "ใต้เท้า สหายหน้าขาวไร้หนวดเครา 

ของท่านคนนั้นคล้ายไม่ได้มานานแล้วเช่นกัน"

ถังฟั่นยิ้มกล่าว "ท่านยังจ�าเขาได้หรือ"

เจ้าของแผงย้ิมร่า "ย่อมจ�าได้แน่นอน คราวก่อนเขายังชกต่อยกับ 

พวกส�านักบูรพาในร้านข้าน้อย ท่าทางน่าเกรงขามมาก อยากลืมก็คงยาก! 

ส�านักบูรพาวางตัวเขื่องโขมาตลอด เขาต่อยตีคราวนั้นช่างสะใจผู้คนจริงๆ"

ถังฟั่นกล่าว "เวลานี้ส�านักบูรพาเปลี่ยนเจ้านายคนใหม่แล้ว พฤติการณ์

สงบเสงี่ยมขึ้นมาก ไม่เขื่องโขแล้ว"

เจ้าของแผงฉงนใจ "เช่นน้ันหรือ มิน่าไม่เห็นคนของพวกเขานานแล้ว" 

เขาตบหน้าผากทีหนึง่ "ดขู้าส ิพอพูดข้ึนมาก็พล่ามไม่หยุด สองท่านจะรบัอะไร

ดี ข้าน้อยจะไปท�าให้เดี๋ยวนี้"

ถังฟั่นกล่าว "เอาเกี๊ยวน�้าสองชาม ขนมเปี๊ยะไส้ต้นหอมหนึ่งชิ้น"

สุยโจวแย้งขึ้น "หนึ่งชาม"

"...เช่นนั้นหนึ่งชามครึ่ง"

"หนึ่งชาม"

เจ้าของแผงได้แต่มองพวกเขาสลับไปมา

สดุท้ายถังฟ่ันสูไ้ม่ได้ "หนึง่ชามก็หน่ึงชาม ตามใจเขา แต่ข้าเอาขนมเป๊ียะ

สองชิ้น"

เพียงได้ยินเจ้าของแผงกล่าวกลั้วหัวเราะ "ต้องขออภัยจริงๆ ใต้เท้าถัง 

ขนมเปี๊ยะไส้ต้นหอมขายหมดแล้ว"

"..."

สยุโจวเหน็เขาท�าท่าหมดอาลยัตายอยาก จงึผดุย้ิมในแววตาเมือ่ตบมอื

ถังฟั่นเบาๆ "อาหารค�่าไม่ควรกินมากเกินไป อีกเดี๋ยวข้าแบ่งเก๊ียวในชามข้า 

ให้เจ้าตัวหนึ่ง"
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ถังเก๋อเหล่าส�าแดงวิชาต่อรองราคาอย่างเต็มที่ "สองตัว"

สุยโจวไม่สนเขาแล้ว

เจ้าของแผงยกน�า้ชามาให้สองถ้วย "ท่านทัง้สองดืม่ชาก่อน เก๊ียวลงหม้อ

แล้ว ไม่ช้าก็เสร็จ"

น�้าชาใช้ใบชาธรรมดาย่อมมิอาจเทียบกับที่พวกเขาดื่มในยามปกติ แต่

สยุโจวกลบัมไิด้ใส่ใจ ยกข้ึนจิบค�าหน่ึง ขณะเขาวิง่วุ่นอยู่ด้านนอก สภาพแวดล้อม 

ที่เลวร้ายกว่านี้ก็เคยประสบมาแล้ว ยิ่งมิต้องพูดถึงน�้าชาชั้นต�่าถ้วยหนึ่ง

"ไหวเอินอาจต้องไปหนานจิงแล้ว" สุยโจวเอ่ยขึ้น

ถังฟั่นผงะวูบ มือที่ยื่นไปหยิบถ้วยชาพลอยชะงักค้าง "เกิดอะไรขึ้น"

"เขาทูลทัดทานฝ่าบาทว่าอย่าได้งมงายในค�าพยากรณ์ ทั้งยังช่วย 

พูดแทนรัชทายาท ฝ่าบาทพิโรธก็เลยส่งเขาไปเป็นซือเซียงที่สุสานกษัตริย์"

ซือเซียงก็คือหน่ึงในต�าแหน่งของการเฝ้าสุสานกษัตริย์ ทุกวันมีหน้าท่ี 

จุดธูปหน้าป้ายพระวิญญาณ

ขันทีส�านักตรวจฎีกาผู้ย่ิงใหญ่ถูกส่งไปเฝ้าสุสานท่ีหนานจิง ฐานะ 

ช่างแตกต่างราวฟ้ากับเหว

ส�าคัญกว่าน้ันคือทุกผู้คนล้วนทราบ ไหวเอินปกป้องรัชทายาทย่ิงชีพ  

ครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อขุมก�าลังของกลุ่มรัชทายาท

นอกจากไหวเอิน ยังมีผู้ใดกล้าแก้ต่างให้รัชทายาทอีก

ถังฟั่นมุ่นคิ้ว "แล้ววังจื๋อเล่า เขาไม่เป็นไรกระมัง"

สุยโจวสั่นหน้า "ตอนนี้ยังไม่มีอะไร แต่สถานการณ์ไม่สู้ดีนัก เจ้าต้อง 

เพิ่มความระมัดระวัง"

ถังฟั่นผงกศีรษะ "เข้าใจแล้ว ท่านก็เช่นกัน"

ระหว่างสนทนา เก๊ียวน�้าร้อนๆ ก็ถูกยกออกมา สีหน้าถังฟั ่นจาก

เคร่งเครียดเปลี่ยนเป็นน�้าลายแทบไหลในพริบตา เขามองสุยโจวก้มหน้า 

ตักน�้าแกงตาปริบๆ ประกายตาร้อนแรงจนผู้คนไม่อาจทนดู

สุยโจวจ�าต้องส่งช้อนที่บรรจุเกี๊ยวตัวหนึ่งส่งถึงริมฝีปากเขา

ใต้เท้าถังยังตั้งแง่ "ท่านวางไว้ เดี๋ยวข้ากินเอง"
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สุยโจววกช้อนกลับมา ท�าท่าจะส่งเข้าปากตนเอง

ครานี้ถังฟั่นไม่ค�านึงแล้วว่ารอบข้างมีคนมองหรือไม่ คว้าข้อมืออีกฝ่าย

แล้วหันช้อนมาทางตนเอง ในที่สุดเกี๊ยวที่ชุ่มน�้าตัวนั้นก็ถูกส่งเข้าปาก

ความหอมหวานของน�้าแกงในเก๊ียวอบอวลไม่คลาย ใต้เท้าถังค่อย 

พึงอกพึงใจ ก่อนออดอ้อนสุยโจว "ขออีกตัวหนึ่งเถอะ"

ฝ่ายหลังคร้านจะใส่ใจจึงก้มหน้าเริ่มกิน

จักรพรรดิไม่ได้ผ่อนคลายสบายอารมณ์เฉกเช่นถังฟั ่น ในยามน้ี 

พระอารมณ์กลับไม่ดีเอามากๆ

พระองค์เพิ่งหลับได้ตื่นหนึ่ง ซ�้ายังฝันร้าย

ภาพในความฝันตดิตรงึยากลมืเลอืน ส่งให้จกัรพรรดทิีพ่ระวรกายอ่อนแอ 

ไม่ค�านึงถึงอากาศหนาวเย็น เสดจ็ออกจากต�าหนักบรรทมซึง่ตกแต่งด้วยเตยีงตัง่ 

อันอุ่นสบาย เลียบบันไดศิลาหยกขาวลงมา ก้าวพระบาทไปบนทางเดินท่ี 

ทอดยาวอย่างไร้จุดหมาย

ต�าหนักราชวังท่ีตระหง่านง�้าในยามกลางวันล้วนแปรเปลี่ยนเป็น 

อสุรกายยักษ์สีด�าที่สูงต�่าลดหลั่น อาศัยแสงสีราตรีคลี่คลุม ซุกซ่อนอยู่ใน 

ความมืดมิด

ราชวังที่ใหญ่โตมโหฬาร หากทุกมุมล้วนจุดเทียน ไม่ต้องสงสัยเลยว่า 

ค่าใช้จ่ายจะมหาศาลปานใด เพ่ือเป็นการประหยัด ชาววังทั้งหลายจ�าต้อง 

ลดจ�านวนเทียนไข มองไปลิบๆ เห็นแสงไฟประปรายตามต�าหนัก ส่งให้

บรรยากาศทวีความลี้ลับน่ากลัว

ไหวเอนิไม่อยู่ ไม่มผีูใ้ดกล้าข้ึนหน้าตกัเตอืน ขนัทีหลายคนได้แต่ตดิตาม

จกัรพรรดิทรงด�าเนนิเปะปะไปท่ัว คนทีส่ายตาแหลมคมรบีบ่ายหน้าไปรายงาน 

วั่นกุ้ยเฟย

พฤติการณ์ของจักรพรรดิผิดวิสัยมาก ทว่าต้ังแต่เขางมงายในศาสตร ์

แห่งเทพเซียนเป็นต้นมา อาการผิดปกติเช่นนี้กลับมิใช่ครั้งแรก

"ฝ่าบาท..." เห็นพระองค์ย่ิงทรงด�าเนินย่ิงไกล ขันทีอดเปิดปากทักท้วง
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ด้วยความขลาดกลัวมิได้ กลับถูกจักรพรรดิหันมาอุดค�าพูดไว้

แววพระเนตรของอีกฝ่ายดุดันยิ่ง ไม่คล้ายคนท่ีก�าลังตกอยู่ในอาการ

ประชวรสักนิด

"เงียบ!" จักรพรรดิเอ็ด "เราเหมือนได้ยินมีใครร้องเรียกเรา..."

ไหนเลยจะมีใครกล้าขานพระนามของจักรพรรดิ และไหนเลยจะมีใคร

ร้องเรียกจักรพรรดิกลางดึกกลางดื่นเช่นนี้

ขันทีตกใจสะดุ้ง ไม่กล้าส่งเสียงอีก

กลับเห็นจักรพรรดิเลาะเลี้ยวซ้ายขวา ไม่ทราบเดินไกลเท่าใดแล้ว  

ขันทีพลันได้ยินเหมือนเสียงคนกระซิบกระซาบกันอยู่ตรงหัวเลี้ยวข้างหน้า 

เขาผ่อนฝีเท้าเบาลง กลั้นลมหายใจ รอกระทั่งได้ยินเน้ือหาของ 

บทสนทนานั้นชัดเจนก็พลันอดหน้าเปลี่ยนสีมิได้

วังหลวงยามรตัตกิาลเงยีบสงดั อย่าว่าแต่เสยีงแมลงเสยีงนกกา กระทัง่

เสียงฝีเท้าทีแ่ว่วมาลิบๆ กน่็าจะท�าให้ผูค้นได้ยินมาแตไ่กลเพราะเสียงสะทอ้น

อันก้องกังวาน

ทว่าค�่าคืนนี้หิมะตก เหนือพสุธาทับถมด้วยหิมะขาวชั้นหนึ่ง แสงเทียน

ริบหรี่อาศัยเงาสะท้อนของพ้ืนหิมะสามารถส่องสว่างโดยรอบเป็นบริเวณท่ี 

ไม่เลก็ผนืหนึง่ รองเท้าผ้าไหมสดี�าย�า่เหยียบลงไปไร้ซึง่สรรพเสยีง ลมหนาวโชย

เอาเสียงพูดคุยข้างหน้าเข้าสู่พระกรรณของจักรพรรดิเป็นระลอก

"รชัทายาทดวงแขง็เหลอืเกิน ได้ยินว่าตอนประสตูเิกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ  

สุดท้ายยังรอดมาได้..."

"นี่นับเป็นอันใด เจ้าไม่รู้ ปีที่เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาท พระมารดา

ก็สิ้น..."

"พระมารดา?"

"ก็คือจี้เฟย"

"หา! ดวงพิฆาตกระทั่งพระมารดา...หรือคราน้ีฝ่าบาทจะทรงปลด 

รัชทายาทจริงๆ?"

"ตอนน้ีก็พูดกันมิใช่หรือว่าที่ดวงดาวเคลื่อนอย่างวิปริตหลายครั้งน้ัน 
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ความจริงล้วนเกี่ยวข้องกับรัชทายาท"

"ชู่..."

"กลัวอันใด เวลาน้ีข้างนอกลือกันท่ัว มิใช่พวกเราพูดก่อน ใครๆ ก็พูด 

เช่นนีกั้นท้ังน้ัน เจ้าคดิดู ทุกวันน้ีฝ่าบาทพระวรกายอ่อนแอจะเก่ียวกับรชัทายาท

หรือไม่ เพราะดวงแข็ง พิฆาตพระมารดาแล้วยังจะ..."

สดับถึงตรงนี้ ขันทีท่ีติดตามด้านหลังจักรพรรดิพลันหน้าแปรสี ท�าท่า 

จะเข้าไปยับยั้งพวกเขามิให้กล่าววาจาสามหาวอีก

แต่เขาเพิ่งถลันออกไปไม่กี่ก้าว ท่อนแขนก็ถูกรั้ง

ขันทีเหลียวหน้ามอง พบว่าจักรพรรดิทรงฉุดเขาไว้

ไม่แค่เท่านัน้ พระองค์ยังใช้สายพระเนตรดดัุนยับย้ังเขาไม่ให้เปล่งเสยีง

ขันทีตื่นผวา ไม่รู้ว่าจักรพรรดิทรงครุ่นคิดอันใด แต่เขาตระหนักดีว่า 

บทสนทนาท่ีเขาได้ยินในคนืน้ีเดิมไม่สมควรให้ตนเองได้ยิน มาตรว่าได้ยินแล้ว

ก็ต้องลืมให้สิ้น

หากเป็นยามปกติ สองคนข้างหน้านั่นถูกจับได้ย่อมไม่พ้นโดนโบย 

จนตาย

ทว่าเวลาน้ีจักรพรรดิกลับมิได้รับสั่งอันใด เพียงยืนฟังอยู่ตรงน้ันเงียบๆ 

ครู่หนึ่ง

จนกระท่ังสองคนนั้นเร่ิมเปลี่ยนหัวข้อสนทนา พระองค์ค่อยหมุนกาย 

สืบพระบาทกลับทางเดิม มิได้ไปสืบสาวเอาความสองคนนั้น

เขารีบตามติดด้านหลัง จังหวะก้าวของจักรพรรดิฉับไวเกินคาด แทบ 

ไม่เหมือนคนที่ก�าลังป่วยไข้

"ฝ่าบาท..." ขันทีอดส่งเสียงมิได้

แต่จักรพรรดิคล้ายไม่ได้ยิน ทรงสาวพระบาทเร็วขึ้นทุกที

กระทั่งเสด็จถึงเชิงบันไดของต�าหนักเฉียนชิง พระองค์ค่อยหยุดลง

เหนือบันไดมีคนผู้หนึ่งยืนอยู่ ทอดมองพระองค์มาแต่ไกล

ขณะท่ีเห็นอีกฝ่าย สีพระพักตร์จักรพรรดิพลันผ่อนคลายลง ถึงขนาด 

เผยแววอ่อนโยนที่ไม่เคยปรากฏแม้กระทั่งในยามอยู่ต่อหน้าพระมารดา 
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ออกมา

พระองค์ทรงก้าวยาวๆ ขึ้นบันได ท�าเอาขันทีด้านหลังตกใจถลันตามไป

ด้วยเกรงจักรพรรดิจะทรงเหยียบพลาดจนล้มกลิ้งลงมา หากก็ไม่กล้าย่ืนมือ

ประคอง

เคราะห์ดีท่ีเรื่องลักษณะน้ีมิได้เกิดข้ึน คนท่ีรอรับพระองค์ยืนอยู่หน้า

ประตูต�าหนัก ยื่นสองมือมาทางจักรพรรดิ จับพระหัตถ์ของอีกฝ่ายไว้มั่น

"ไยฝ่าบาทออกมาเดนิเล่นกลางดกึ ทัง้ยังไม่สวมฉลองพระองค์ให้มากหน่อย  

เกดิอาการทรุดหนกักว่าเดมิจะท�าอย่างไร" คนผู้นัน้ปัน้หน้าขรมึ น�า้เสียงทีน่าง

ใช้กล่าวต่อจักรพรรดิติดกระด้างอยู่บ้าง แต่จักรพรรดิไม่ใส่พระทัย กลับแย้ม 

พระสรวลเชิงอาวรณ์ออกมา

"พ่ีสาวว่ัน คืนนี้ท่านมานอนเป็นเพ่ือนเราเถอะ ไม่มีท่าน กลางคืนเรา 

นอนไม่หลับ" บุรุษวัยสี่สิบยังเจือน�้าเสียงออดอ้อน หากค�าพูดเหล่านี้ออกจาก

พระโอษฐ์ผู้อื่นที่มิใช่จักรพรรดิจะยิ่งชวนให้ผู้คนขนลุกปานใด

ทว่าอกีฝ่ายเหมอืนเคยชนิกับวาจาเช่นนีแ้ล้วจงึมไิด้มท่ีาทีอ่อนลง ยังคง

เอ่ยด้วยน�้าเสียงแข็งกระด้าง "ฝ่ายในมีสาวงามนับไม่ถ้วน ขอเพียงท่านยินดี 

ทุกค�่าคืนล้วนมีคนใหม่เคียงข้าง ไหนเลยยังต้องการยายแก่เยี่ยงหม่อมฉัน"

จักรพรรดิแย้มพระสรวล "พี่สาววั่นไม่แก่ ในใจเรา พี่สาววั่นไม่มีวันแก่

ตลอดกาล"

ทั้งสองจูงมือกัน เดินคลอเคลียเข้าสู่ต�าหนักบรรทมซึ่งอยู่หลังต�าหนัก

เฉียนชิง

ขันทีแอบปาดเหง่ืออยู่ด้านหลังเงียบๆ เพ่งมองสตรีร่างสูงใหญ่ท่ีจูง

พระหัตถ์จักรพรรดิ ในใจรู้สึกย�าเกรงอย่างประหลาด

สตรนีางนีไ้ม่นบัว่าสะสวย ยามคลกุคลกัีบจกัรพรรดไิม่จ�าเป็นต้องออเซาะ 

อย่างระมัดระวังเฉกเช่นสนมนางในคนอื่นๆ แต่ใคร่ย้ิมก็ย้ิม ใคร่โกรธก็โกรธ 

ยามมีโทสะขึ้นมาถึงกับแผดด่าไม่ยั้ง ทั้งไม่ไว้หน้าจักรพรรดิแม้แต่น้อย

ทว่าจกัรพรรดกิลบัชมชอบนาง แม้จะประสตูพิระโอรสพระธิดาติดต่อกัน 

หลายองค์ ฝ่ายในยังคงไม่มีผู้ใดสามารถช่วงชิงต�าแหน่งของนางได้
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รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ 752

เพราะสตรีนางน้ียังแก่กว่าพระพันปีหน่ึงปี ส่งผลให้พระพันปีเป็นตาย

อย่างไรก็ไม่ยอมให้นางขึน้เป็นพระอคัรมเหสเีดด็ขาด แต่นอกจากฐานะนีแ้ล้ว 

ทกุสิง่ในชวีตินางล้วนล�า้เลศิกว่าพระอคัรมเหสอีงค์ปัจจบุนั ภายใต้การสนบัสนุน 

ของจักรพรรดิ ในวังนอกวังหามีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงจุดนี้ได้

แม้ไม่สวยสะคราญอ่อนเยาว์ ทว่าในพระทัยจักรพรรดิแล้วนางยังคง

ครองความเป็นหนึ่งไม่มีสองตลอดกาล

คดิโยงไปถึงภาพเหตกุารณ์เมือ่ครูท่ี่จกัรพรรดทิรงสดบัฟังค�าพูดเหลวไหล 

โดยไม่มีท่าทีใดๆ ขันทีพลันสะดุดกึกในใจ อดครุ ่นคิดมิได้ว่าหรือครานี้

รัชทายาทจะโดนปลดแน่แล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622962.html
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