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หลังการมาถึงของชายหนุ่มหัวก้าวหน้าแห่งศตวรรษท่ีย่ีสิบเอ็ดได้สักระยะ  

แผ่นดินต้าเหิงก็เริม่มแีนวทางการพัฒนาทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทิศทางทีด่ขีึน้ แต่คลืน่ลม 

ซึ่งเป็นภัยต่อบ้านเมืองนั้นมิอาจสงบลงได้ หากไร้ซึ่งการสยบอ�านาจของผู้ท่ีได้มันมา

โดยไม่ชอบธรรม

เมื่อการล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ผลิจบลง จึงเป็นเวลาที่ 'กู้หยวนไป๋' จะต้องด�าเนิน

ราชกิจของตนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ ท้ังการต่อต้านการทุจริตของเหล่า 

ข้าราชส�านกั การป้องกันการสร้างพรรคพวกเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตน ย่ิงไปกว่านัน้ 

คือการหาทางก�าจัดเหล่าผู้มีอ�านาจในท้องถ่ิน รวมถึงพรรคพวกท่ีหลงเหลืออยู่ของ

หลูเฟิง เพื่อให้ราษฎรได้พบกับความสุขสงบอย่างแท้จริง ในขณะที่ 'เซวียหย่วน' เอง 

ก็เริ่มเกิดความสงสัยเก่ียวกับความรู้สึกของตนที่มีต่อจักรพรรดิคนงามแห่งต้าเหิง  

ซึง่น่ีเป็นเพียงจดุเริม่ต้นเท่าน้ัน เพราะพวกเขาทัง้สองและเหล่าข้าราชบรพิารผูซ้ือ่สตัย์ 

ยังมีบททดสอบที่แสนยากมหันต์รออยู่หลังจากนี้...

สดุท้ายแล้วกู้หยวนไป๋จะประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่นมุง่หวงัไว้หรอืไม่  

และความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนระหว่างเขากับเซวียหย่วนจะพัฒนาไปได้ถึงระดับใด  

เอเวอร์วายขอเชิญชวนนักอ่านทุกท่านร่วมหาค�าตอบกันต่อได้ในหน้ากระดาษถัดไป

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ ฉางอวี้เหยียน  บตุรชายของตลุาการศาลสถิตยุตธิรรม เป็นผูม้พีรสวรรค์

ในนครหลวง เคยเขียนกลอนสิบสามบทเพ่ือถากถาง 

ผูม้อี�านาจท่ีไม่รูจ้กัทุกข์ร้อนในใต้หล้า รวมทัง้ยังเยาะหยัน 

ว่ากู้หยวนไป๋ไม่คูค่วรแก่การเป็นฮ่องเต้ ภายหลงัจากที่

ได้รูจ้กักู้หยวนไป๋มากข้ึนความรูส้กึด้านลบกพ็ลนัหายไป  

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งทัน่ฮวา และเป็นอกีหนึง่คนท่ีส�าคญั 

ต่อแผนการปฏิรูปต้าเหิงของกู้หยวนไป๋ เน่ืองจากเป็น

คนมีชื่อเสียงและสามารถปลุกระดมความคิดเห็นของ

ชาวบ้านได้ซึ่งเอื้อต่อการท�าประชามติ

✱ ข่งอี้หลิน  บัณฑิตผู้สมัครสอบเคอจวี่จากซานตง ซึ่งในละครเรื่อง 

'ขุนนางผู้เรืองอ�านาจ' เขาถูกขับออกจากต�าแหน่ง

เพราะมีเลือดซีซย่า จึงหันไปซบอกซีซย่าเพ่ือพัฒนา

ความแขง็แกร่งของแคว้นจนเป็นภยักับต้าเหิง ปัจจบุนั

ด�ารงต�าแหน่งป่ังเหย่ียน และเป็นอกีหน่ึงคนท่ีกู้หยวนไป๋ 

พยายามรักษาไว้เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนใน

ละครขึน้ อกีท้ังยังอาศยัขีดความสามารถทีม่อียู่สงูของ

ข่งอี้หลินเพื่อพัฒนาต้าเหิงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย



✱ สวีสยงหยวน  แกนน�ากบฏ ซึ่งเป็นผู้น�าทัพหลบหนีจากนครหลวงไป

ยังจิงหูหนานได้ส�าเร็จในครั้งท่ีมีการปราบกบฏหลูเฟิง 

ปัจจุบันมีกองก�าลังที่สลับซับซ้อนและได้ต้ังพรรค  

'จย่าเซิน' ซึ่งมาจากอักษรพ้องเสียงของค�าว่า 'ซิงจย้า' 

และ 'เซิงสยา' ซึ่งทั้งสองค�านี้หมายถึงการสวรรคตของ

จักรพรรดิ เป็นคนทะนงตัว มีความมั่นใจสูง บ้าอ�านาจ 

หลงใหลในค�าเยินยอ เหมือนจะฉลาดแต่ไม่เฉลียว

✱ หลิวเหยียน  ชาวเมืองเจี้ยนคัง มณฑลเจียงหนาน ซึ่งมาขอความ 

ช่วยเหลือจากสวีสยงหยวน เนื่องจากครอบครัวถูก 

บ่ันศีรษะข้อหาสมคบคิดกับเหล่าขุนนางท�าการทุจริต 

ท�าให้เขาอับจนหนทางต้องหอบทรพัย์สนิในบ้านหลบหนี  

เป็นคนทีด่สูง่าผ่าเผย ท่าทางเหมอืนมกีารศกึษา ภายหลงั 

จึงได้เป็นท่ีปรึกษาคนสนิทของสวีสยงหยวน และเป็น

คนทีส่วสียงหยวนไว้ใจมากคนหนึง่ แต่หลวิเหยียนคนนี้ 

แท้จริงแล้วมีความลับบางอย่างที่ยังเก็บซ่อนไว้



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ 

มีการกล่าวถึงความรุนแรงในภาวะสงคราม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ดีท่ีถ�้าแห่งน้ีขนาดใหญ่มาก จึงมีพ้ืนที่เพียงพอให้คนย่ีสิบสามสิบคน

เข้าไปอยู่ดังเช่นตอนนี้

เถียนฝูเซิงซึ่งรออยู่ในค่ายเกรงว่าฮ่องเต้จะหิว จึงได้ส่ังให้ทหารม้า 

ทุกนายพกขนมอบท่ีห่ออย่างแน่นหนาไว้ด้วย กลุ่มผู้คุ้มกันของเหอชินอ๋อง 

มีความละเอียดอ่อนย่ิงนัก ขณะหยิบขนมอบออกมามันจึงยังอยู่ในสภาพท่ี 

สมบูรณ์

กู้หยวนไป๋ไม่หิว จึงให้เหล่าทหารองครักษ์แบ่งกันกิน

จะว่าไปก็บงัเอญิย่ิง หลงัจากเหล่าทหารองครกัษ์กินขนมเสรจ็ฝนด้านนอก 

ก็เริม่ซา ไม่นานท้องฟ้าก็สว่างสดใสขึน้มาอกีครัง้ แสงแดดจ้าสาดส่องแผ่นดิน

กว้างใหญ่ ลมพายุได้หยุดลงแล้ว

กู้หยวนไป๋เดินน�าหน้าออกไป พ้ืนด้านนอกเป็นโคลน มันปกคลุมเต็ม

รองเท้ามังกรท้ังยังลื่นเล็กน้อย ขณะที่เหอชินอ๋องซึ่งอยู่ด้านข้างก�าลังลังเลว่า

ควรย่ืนมือออกไปประคองกู้หยวนไป๋ดีหรือไม่ เซวียหย่วนท่ีอยู่อีกข้างก็ย่ืนมือ

ออกไปก่อนแล้ว มือข้างหนึ่งของเขาจับมือของกู้หยวนไป๋ไว้ ส่วนมืออีกข้าง 

วางไว้ที่เอวด้านหลัง ก่อนยิ้มกว้างเอ่ย "ฝ่าบาทก้าวเดินระวังนะพ่ะย่ะค่ะ"

แต่ละย่างก้าวของกู้หยวนไป๋นั้นมั่นคงยิ่ง ชายเสื้อที่ระอยู่ข้างเท้าสะบัด

ไปมาจนเปื้อนโคลนเป็นจุดด�าๆ ระหว่างที่เดิน

เซวียหย่วนเหน็จดุโคลนเหล่าน้ีแล้วรูส้กึไม่สบอารมณ์นัก เขาก้มลงและ

บทที่ 43
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ยกเสือ้คลมุด้านหลงักู้หยวนไป๋ข้ึน กู้หยวนไป๋ก้มลงช�าเลอืงมองใบหน้าของเขา

แวบหนึ่งก่อนละสายตากลับ อีกฝ่ายไม่เต็มใจท่ีจะมองมากกว่าน้ีแม้แต ่

ชั่วขณะเดียว และไม่แม้แต่จะยิ้มให้เซวียหย่วนด้วยซ�้า

เขายังโกรธอยู่

ม้าถูกคนจูงออกมาแล้ว ก่อนจะถูกเสื้อคลุมตัวที่ยังสะอาดเช็ดน�้าฝน 

และแผงขนด้านบนอกีครัง้ กู้หยวนไป๋พลกิตวัข้ึนม้าแล้วเหลอืบมองเซวียหย่วน 

จงใจใช้สายตามองไปยังส่วนล่างของเขา มุมปากยกข้ึน กระซิบด้วยน�้าเสียง

รังเกียจระคนเย็นชา "เจ้าเดรัจฉาน"

ประโยคนี้เบามาก มีเพียงเซวียหย่วนที่ได้ยิน

เซวียหย่วนเงยหน้าขึ้นก็สบกับสายตาของฮ่องเต้ที่มองลงมาจากบน 

หลังม้า

บังเหยีนถูกควบคมุ มมุปากท่ียกขึน้ของกู้หยวนไป๋แฝงด้วยความเหยียดหยัน  

ม้าหันตวัอย่างเชือ่ฟัง ก่อนน�า้โคลนทีกี่บม้าย�า่ลงไปนัน้จะกระเซน็ข้ึนใส่เต็มตวั

เซวียหย่วน เซวียหย่วนหลับตาลง ทอดถอนใจแล้วก้มลงมองเสื้อคลุมของตน 

เจ้าของเสือ้ชัน้ต�า่ทีถู่กฮ่องเต้ด่าว่าเป็น 'เจ้าเดรจัฉาน' แหงนหน้าขึน้มาเลก็น้อย

เซวียหย่วนร�าพันกับตัวเอง "ถูกด่าแล้วเหตุใดเจ้ายังแหงนหน้าขึ้นไป 

อีกเล่า"

พ้ืนท่ีล่าสตัว์น้ันชุม่แฉะ น�า้ฝนท�าให้พ้ืนลืน่จนไม่สามารถล่าสตัว์ได้แล้ว 

ทว่างานล่าสัตว์ปลอบใจฝ่าบาทยังคงด�าเนินต่อไป

พ้ืนทีใ่นค่ายได้ถูกจดัสรรท�าความสะอาดไว้แล้ว เน้ือทีใ่ช้ส�าหรบัย่างถูก 

น�ามารวมไว้ด้วยกัน หนึง่ในนัน้มหีมทีีเ่ซวียหย่วนเป็นคนล่าซึง่ดงึดดูความสนใจ 

จากทุกคนเป็นอย่างมาก คนที่ผ่านไปผ่านมาล้วนต้องมองมาปราดหนึ่ง

กู้หยวนไป๋ยกอุง้เท้าหมท่ีีเซวียหย่วนตดัมาเป็นรางวลัให้เขาน�ากลับไปท่ี

จวนสกุลเซวียแล้ว จากนั้นก็ตกรางวัลคนที่ควรได้ ปลอบใจคนที่ควรปลอบใจ 

คนครวัจากห้องเครือ่งหลวงก�าลงัขะมกัเขม้นอยู่กับการจดัการส่วนผสม กลิน่หอม 

โชยมาแตะจมูกจากที่ไกลๆ
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กู้หยวนไป๋ล้างมือและสั่งให้คนท�าเตาย่างอย่างง่ายข้ึนมา เมื่อจุดไฟ 

เผาถ่านผู้คนกลุ่มหน่ึงก็ติดตามสังเกตฮ่องเต้เพ่ือเรียนรู้การท�าเน้ือย่างอย่าง

กระตือรือร้น

"ใต้เท้าทุกท่าน" กู้หยวนไป๋กล่าวด้วยรอยยิ้มจางๆ "หลายวันมานี ้

ต้องล�าบากพวกท่านแล้ว วันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่ เมื่อกลับไปแล้วยังต้องยุ่ง 

กับงานกันอีกครั้ง"

เหล่าขุนนางกล่าวรับค�าอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวว่าสามารถแบ่งเบา 

ความกังวลของฮ่องเต้ได้ ไม่นับว่าล�าบากเลย

กู้หยวนไป๋ย้ิมบางๆ บังเอิญว่ามีคนครัวจากห้องเครื่องหลวงผู้หน่ึง 

น�าข้าวสารไปล้าง กู้หยวนไป๋จึงเรียกให้เขาเข้ามา ย่ืนมือหยิบข้าวสารขึ้นมา 

ก�าหนึ่ง ก่อนถอนหายใจเอ่ย "ข้าวสารดี ท่ีนาดี ทว่าข้าวสารที่ดีเช่นนี้จะมี 

ราษฎรสักกี่คนที่มีโอกาสได้กินกัน"

ได้ยินค�าพูดของเขาแล้ว ขุนนางทุกคนต่างถอนหายใจและกล่าววาจา

อย่างเห็นพ้องต้องกันสองสามประโยคด้วยเสยีงแผ่วเบา ในใจลอบพินิจพิเคราะห์ 

ถ้อยค�านี้ของฮ่องเต้ เหตุใดย่ิงพินิจก็ย่ิงรู ้สึกว่าน่ีคือค�าเตือนสุดท้ายก่อน 

ด�าเนินการต่อต้านการทุจริต

กู้หยวนไป๋ลงมือย่างเนื้อด้วยตัวเองไม้หนึ่ง พูดคุยอย่างสนุกสนานกับ

เหล่าขนุนางสกัพัก ในท่ีสดุก็พาคนส่วนใหญ่กลบันครหลวงอย่างเอกิเกรกิก่อน

ท้องฟ้าจะมืด

เซวียหย่วนน�าอุ้งเท้าหมกีลบัจวนสกุลเซวีย หลงัจากฝึกดาบกับแม่ทพัเซวีย 

สักพักใหญ่ เขาก็วางดาบลงข้างตัวแล้วนั่งลงด้านข้างอย่างเหม่อลอย

แม่ทัพเซวียเอ่ยถาม "ลูกชายข้าก�าลังคิดอะไรอยู่"

เซวียหย่วนขมวดคิ้ว "ข้ารู้สึกว่าข้าไม่ปกติ"

"ไม่ปกติที่ใด"

ไม่ปกติที่มัวแต่คิดถึงกู้หยวนไป๋อยู่อย่างนี้

ตั้งแต่กลับมาจากค่ายล่าสัตว์ คงมีเพียงเวลาฝึกดาบเมื่อครู่เท่านั้นท่ี 
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ไม่ได้นึกถึงเขา เพราะบัดนี้ในสมองก็มีแต่กู้หยวนไป๋อีกแล้ว

ไม่ว่าจะนึกถึงสีหน้าโมโห หรือนึกถึงตอนท่ีย้ิม เซวียหย่วนก็ยังคิด 

อยากจะเปลื้องกางเกงของเขา

เซวียหย่วนเอ่ยว่า "ข้ามักจะคิดถึงฮ่องเต้อยู่เสมอ"

แม่ทัพเซวียตกตะลึง จากนั้นก็หัวเราะเสียงดัง "ฮ่าๆๆ น่ีก็คือหัวใจที ่

จงรักภักดีแล้ว ในฐานะขุนนางย่อมคิดเพื่อฮ่องเต้ตลอดเป็นธรรมดา"

หัวใจที่จงรักภักดี? เซวียหย่วนยิ้มเยาะ

"ยามท่ีข้าคิดถึงฮ่องเต้ หัวใจข้าจะเต้นรัว" เซวียหย่วนหรี่สองตาลง  

"นี่เรียกว่าหัวใจที่จงรักภักดีหรือ"

แม่ทัพเซวียพยักหน้าด้วยความมั่นใจ ตบๆ ท่ีไหล่ของบุตรชายคนโต 

ด้วยความชืน่ชม "น่ีคอืหัวใจของเหล่าขนุนางทีค่ดิท�าการใหญ่เพ่ือฮ่องเต้อย่าง

แท้จริง"

เซวียหย่วนเงียบงันไม่พูดอะไรอีก

เขายังมีของพรรค์นี้อยู่อีกหรือ

หลงัการล่าสตัว์ในฤดใูบไม้ผลสิิน้สดุลง ขุนนางในราชส�านักท้ังเบือ้งบน

และเบื้องล่างก็เริ่มตรวจสอบทรัพย์สินของครอบครัวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ

ขุนนางท่ีจวนเดิมมิได้อยู่ในนครหลวง พวกเขาให้ม้าเร็วห้อตะบึงส่งจดหมาย 

ที่มีถ้อยค�ารุนแรงกลับไปฉบับแล้วฉบับเล่า เพ่ือให้ครอบครัวรีบแก้ปัญหากับ 

สิ่งของใดๆ ก็ตามที่ได้มาจากการทุจริต

ทั้งที่นาที่ซ่อนและเช่าไว้ จะเสียส่วนใหญ่เพราะส่วนน้อยมิได้!

ผ่านไปเช่นน้ีไม่ก่ีวนั กระทัง่วันน้ีในการประชมุราชส�านกัช่วงเช้ากู้หยวนไป๋ 

สวมเสื้อคลุมท่ีซับซ้อนและหนักอึ้ง สั่งการให้ด�าเนินการต่อต้านการทุจริต 

ครั้งใหญ่ทั่วแว่นแคว้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึม

ในวันเดยีวกันส�านักตรวจการทีถู่กฮ่องเต้ช�าระล้างโดยสมบรูณ์ไปรอบหน่ึง  

พร้อมทัง้หน่วยควบคมุดแูลและองครกัษ์ตงหลงิก็เริม่ง่วนกับการท�างานอกีครัง้

ไม่มขีนุนางคนใดในแคว้นท่ีรูว่้าหน่วยต่อต้านการทจุรตินีจ้ะมคีลืน่สองลกู  
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กู้หยวนไป๋ต้องการให้คลืน่ลกูหนึง่อยูใ่นท่ีสว่าง ส่วนอกีลกูอยู่ในทีล่บัเพ่ือค้นหา

หนอนตัวใหญ่ที่ประสงค์จะต่อกรกับราชส�านักออกมาให้หมด!

ม้าห้อตะบงึไปอย่างรวดเรว็ คนในส�านักตรวจการมุง่หน้าไปยังยุ้งฉางท่ีใกล้ 

ชานนครหลวงที่สุด ภายใต้การคุ้มกันโดยกลุ่มยอดฝีมือแห่งองครักษ์ตงหลิง

ในส�านักตรวจการนอกจากขุนนางเก่าที่เคยอยู่ท่ีน่ีมาก่อน ขุนนางท่ีถูก

ยัดเข้าไปใหม่ทุกคนล้วนเป็นอจัฉรยิะทีไ่ด้รบัการฝึกฝนพิเศษจากหน่วยควบคมุ

ดแูล พวกเขาย้ายจากท่ีมดืไปสูท่ีส่ว่าง บดัน้ีส�านกัตรวจการอยู่ในความควบคุม

ของฮ่องเต้โดยสมบูรณ์แล้ว

ข่งอี้หลินกับฉินเซิงที่เพิ่งเข้ากลุ่มองครักษ์ตงหลิงก็เป็นหนึ่งในนั้น

ในใจของข่งอี้หลินรู้ดีว่าน่ีเป็นการทดสอบความสามารถของเขาจาก

ฮ่องเต้ จึงใจเย็นและมุ่งมั่นท่ีจะสร้างผลงานท่ีโดดเด่นบางประการให้ได้  

ผู้ท่ีน�าทางเบื้องหน้าคือข้าหลวงตรวจการและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีย่ิงต่อ 

ราชบัลลังก์ ข้าหลวงตรวจการพลิกตัวลงจากม้าท่ีหน้ายุ้งฉาง ไม่สนใจเหล่า

ขนุนางทีต้่องการเข้ามาทกัทายพร้อมเหงือ่ทีแ่ตกพลัก่ ก่อนสัง่ให้คนเปิดประตู

ยุ้งฉางโดยตรง

ผลผลิตและเมล็ดพืชท่ีเก็บเก่ียวได้ในที่ดินแต่ละหมู่ล้วนถูกบันทึกไว ้

ในหนังสือรายงาน กรมอากรได้น�าหนังสือรายงานเหล่าน้ีส่งให้หน่วยควบคุม

ดูแลแล้ว ข้าหลวงตรวจการมองดูหนังสือรายงานในมือของตัวเองก่อนกล่าว

ด้วยน�้าเสียงลุ่มลึก "เริ่มได้"

เขาไม่ฟังค�าพูดและไม่ดูรายงานตัวเลขอ้างอิงการตรวจนับที่ขุนนาง 

ย่ืนมาให้แม้แต่น้อย ท�าเพียงยืนตรงหน้าประตูยุ้งฉาง จดบนัทึกข้อมลูท่ีรายงาน

โดยผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่หยุดหย่อน

"ข้าวสารเก่าสามร้อยหกสบิเอด็กระสอบ ข้าวสารใหม่หน่ึงร้อยห้าสบิหก

กระสอบขอรับ"

"ข้าน้อยได้สุม่ตรวจข้าวสารเก่าย่ีสบิกระสอบ เจด็กระสอบในนัน้มหีนอน

และทรายเจือปนขอรับ"
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เสียงรายงานแต่ละสายดังกังวานอย่างมั่นคงอยู่นอกยุ้งฉาง เหงื่อบน

ศรีษะของขุนนางทีม่ารอรบัเพ่ิมมากขึน้ทกุท ีและขาก็อ่อนปวกเปียกขึน้เรือ่ยๆ

ความเข้มข้นในการต่อต้านการทุจริตครั้งนี้น่าสะพรึงเกินไปแล้ว!

นี่เป็นความเข้มข้นถึงขั้นพลิกทั้งยุ้งฉางเลยทีเดียว!

ในเวลาเดียวกันขนุนางส�านกัตรวจการได้พาเหล่าเจ้าหน้าท่ีทีเ่หลอืส�ารวจ 

ไปทัว่ทุกพ้ืนท่ีราวกับแผ่รงัสโีดยมนีครหลวงเป็นศนูย์กลาง ผูท่ี้เตรยีมใจต้อนรบั

เจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตชุดแรกก็อดที่จะเหงื่อแตกพลั่กมิได้

ใครก็คิดไม่ถึงว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะมีพลังที่แข็งแกร่งเพียงนี้

ยุ้งฉางใดก็ตามที่มีปัญหา ขุนนางโดยรอบก็จะได้รับการตรวจสอบจาก

ส�านักตรวจการอีกครั้ง และทันทีที่ตรวจพบร่องรอยการทุจริตพวกเขาก็จะ 

ไม่เกรงใจแล้ว

ทกุอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ยักยอกมาเท่าไรจะได้รบัโทษตามกฎหมาย 

ฉบับใด และหากชาวบ้านในท้องท่ีชี้ว่าขุนนางผู้นี้ไม่ได้ทุจริตเพียงอย่างเดียว

ก็จะยิ่งกลายเป็นข้อหาใหญ่ ไม่มีทางดิ้นหลุด

ราชส�านักเปิดฉากด�าเนินการต่อต้านการทุจริตได้อย่างดุเดือด เมื่อข่าว

ไปถึงจวนว่าการท้องถ่ิน ขุนนางจากที่ต่างๆ ก็มารวมตัวกัน ขุนนางทุจริต 

ตื่นตระหนกและเริ่มแกะหายซ่อมรั้ว* ผู้ที่กินอยู่บนหยาดเหงื่อแรงกายของ 

ชาวบ้านก็ลอบส่งข้าวของคืนอย่างลับๆ ขายของต่างๆ ที่เก็บอยู่ในยุ้งฉาง  

และคดิหาวิธีซือ้คนืกลบัมา บางคนมทีรพัย์สนิไม่พอจรงิๆ จงึท�าได้เพียงกัดฟัน 

เอาทรพัย์สนิของครอบครวัมาชดเชย วางแผนไว้ว่าหลงัจากจดัการกับข้าหลวง

ตรวจการเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว ค่อยน�าของเหล่านั้นแลกเป็นเงินกลับมา

ชาวบ้านที่ไม่รู้เร่ืองราวต่างเข้ามารายล้อมและเริ่มร้องร�าท�าเพลงด้วย

ความยินด ีขุนนางมอืสะอาดคอยจบัตามองขนุนางทุจรติเหล่าน้ีมากกว่าฮ่องเต้

เสยีอกี บางคนมคีวามคดิรเิริม่ทีจ่ะจบักุมขุนนางทุจรติและส่งตัวพวกเขาไปให้

ฮ่องเต้ลงพระราชอาญา

* แกะหายซ่อมรั้ว เป็นส�านวน หมายถึงต้องรอให้เกิดความเสียหายก่อนถึงจะลงมือแก้ไข ตรงกับค�าพังเพย
ของไทยที่ว่า 'วัวหายล้อมคอก'
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พวกเขากระตือรือร้นที่จะลงมือย่ิง หากสามารถจัดการหนอนแมลง 

เหล่านี้ได้ ไม่แน่ว่าอาจได้ย้ายกลับไปยังนครหลวง

นครหลวงเอย ขนุนางราชส�านกัเอย นัน่คอืศนูย์กลางอ�านาจทางการเมอืง 

ในราชวงศ์ต้าเหิงทั้งหมด

ในสายตาของบางคน โอกาสนี้อาจไม่ใช่โอกาสที่จะก้าวขึ้นไปง่ายๆ

ซุนเสี่ยวซานเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยในหน่วยควบคุมดูแล

เขาเกิดในวันที่หิมะตกหนัก ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งอยู่ใต้รากต้นไม้แก่  

หลังจากมีคนเก็บไปเลี้ยงก็ใช้ชีวิตไม่ต่างจากสุกรและสุนัขท่ีต้องเก็บอาหาร 

ใต้เท้าคนอื่นกิน

พวกคนร�่ารวยต่างตบตีด่าว่าเขา ขณะที่ซุนเสี่ยวซานเจ็บจนทนไม่ไหว 

ก็กระโจนเข้าไปเลยีรองเท้าของพวกเขา คนเหล่าน้ันหวัเราะ จากนัน้ก็วางเท้าลง 

ปล่อยให้ซุนเสี่ยวซานเลียจนสะอาด

ช่วงเวลาน้ีไม่ใช่เวลาท่ีเจ็บปวดที่สุด หากซุนเสี่ยวซานเลียรองเท้าได ้

จนสะอาดก็จะได้กินอาหารหน่ึงชามที่ไม่แย่เท่ากับข้าวสุกร เขาน�้าลายไหล

ทันทีที่นึกถึงกลิ่นหอมของข้าว ดังนั้นเขาจึงพยายามเลียหนักขึ้น

พวกคนร�า่รวยจงึเรยีกเขาว่าเดรจัฉาน บอกว่าเขาด้อยกว่าสกุรและสนัุข 

ในใจของซุนเสี่ยวซานคิดอิจฉาสุกรเหล่าน้ัน เพราะก่อนท่ีพวกมันจะถูกฆ่า 

ก็ยังได้กินจนอิม่ท้อง ทัง้ยังไม่ต้องถูกทุบต ีไม่ต้องเลยีรองเท้าคนอืน่อกี มนัช่าง 

ดีเหลือเกิน ซุนเสี่ยวซานอิจฉาเป็นที่สุด ดังนั้นความฝันในวัยเด็กซุนเสี่ยวซาน

จึงอยากเป็นสุกรตัวหนึ่ง

เขาใช้ชวีติเช่นนีปี้แล้วปีเล่า ซนุเสีย่วซานเตบิใหญ่ขึน้แล้ว ล�าพังน�า้แกง

อย่างเดยีวไม่พอให้เขาได้อิม่ท้อง กลางดกึเขาหิวมากจนกัดเนือ้ตวัเอง บางครัง้

ก็กัดจนเลอืดออก ทัง้รูส้กึขยะแขยงทัง้กระหายอยากท่ีจะกัดอกีสกัค�า อยากกิน 

ตัวเองแต่ก็กลัวเจ็บ เขาหิวจนถึงขั้นท่ีมองดูดินสะอาดก็กลืนน�้าลายเอื๊อก  

ครั้นได้กลิ่นข้าวท้องก็เกร็งเป็นตะคริว

ต่อมามีครั้งหนึ่งที่พวกคนร�่ารวยพาแขกมาให้ซุนเสี่ยวซานเลียรองเท้า 
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ซุนเสี่ยวซานนึกว่ามีข้าวกินแล้วก็รีบพุ่งเข้าไปหมายจะท�าให้แขกมีความสุข  

แต่แขกผูน้ัน้กลบัเตะซนุเสีย่วซานจนปางตาย ท้ังยังกล่าวด้วยความสะอดิสะเอยีน 

ว่า "น่าขยะแขยง"

จากนั้นซุนเสี่ยวซานที่น่าขยะแขยงก็ถูกคนม้วนด้วยเสื่อฟาง แล้วน�าไป

ทิ้งไว้ในสุสานท่ามกลางหิมะตกหนักอีกครา

ซนุเสีย่วซานทัง้หิวท้ังหนาว ในทีส่ดุเมือ่เขาออกจากเส่ือฟางได้แล้วก็คิดว่า 

ตนจะต้องตายอยู่ที่นี่เป็นแน่

ตายแล้วก็จะหลดุพ้นสนิะ ซนุเสีย่วซานคดิ ชวิีตท่ีท้ังสิน้หวังและอดอยาก

เช่นนี้ อยู่ต่อไปจะมีความหมายอันใด

อย่างไรก็ตาม ในวันท่ีหิมะตกหนักนั้นซุนเสี่ยวซานก็ถูกคนจากหน่วย

ควบคุมดูแลเก็บไป

เดมิทซีนุเสีย่วซานนึกว่านีค่อืสถานท่ีอกีแห่งทีส่ามารถให้เขาเลยีรองเท้าได้  

แต่คนในหน่วยควบคุมดูแลได้มอบเสื้อผ้าท่ีอบอุ่นให้กับคนผอมกะหร่องเช่น 

พวกเขา วันที่พาพวกเขากลับไปวันแรกก็น�าโจ๊กท่ีหอมกรุ่นและนุ่มฟูเหมือน

ข้าวขาวมาให้พวกเขากิน

ในโจ๊กยังเตมิผกัดองและหวัไช้เท้ากรบุกรอบ รสชาตนิัน้ยอดเย่ียมย่ิงนกั 

โตมาจนป่านนี้นี่เป็นอาหารมื้อแรกที่อร่อยจนรู้สึกอิ่ม ซุนเสี่ยวซานกินจนแทบ

จะกลืนลิ้นของตัวเองลงไปด้วย

เขากินไปพลางร้องไห้ไปพลาง น�า้ตาทีร่่วงหล่นในชามจวนจะก่อตัวเป็น

โคลนบนโจ๊กขาวอยู่แล้ว

คนที่มอบโจ๊กให้เขาหัวเราะแล้วเอ่ย "กินช้าๆ หน่อย ยังมีอีกหม้อใหญ่ 

พวกเจ้าน่ีน่าสงสารจรงิๆ หลายวนันีค้งกินได้แต่โจ๊กแล้ว ไว้ร่างกายของพวกเจ้า 

ฟื้นฟู พวกเรายังมีปลาและเนื้ออีกมาก!"

"มีปลาและเนื้อ?" ซุนเสี่ยวซานได้ยินคนท่ีอยู่ข้างกายตนพูดก็เอ่ยด้วย

ความสับสน "พวกเราก็กินได้หรือ"

คนในหน่วยควบคุมดูแลหัวเราะหึๆ รู้สึกขบขัน "พวกเจ้ากินไม่ได้แล้ว

ใครกินได้เล่า อีกสองวันพวกเจ้าก็จะได้เป็นสุขแล้ว"
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ขณะท่ีพวกเขาถูกพาไปอาบน�า้และก�าลงัจะพาไปยังทีน่อน ซนุเสีย่วซาน

ทีต่ามอยู่หลงัสดุก็พูดข้ึนอย่างจรงิจงั "ข้าเลยีรองเท้าได้ พวกท่านต้องการให้ข้า

เลียรองเท้าหรือไม่"

เจ้าหน้าท่ีทีถู่กเขาถามเช่นนีต้ะลงึงนั จากนัน้ก็ตบๆ ศรีษะของซนุเสีย่วซาน 

อย่างไม่สบายใจ ซุนเสี่ยวซานยังจ�าความรู้สึกอบอุ่นจากฝ่ามือของอีกฝ่ายได้

จนถึงบัดนี้

"วางใจเถิด มีฝ่าบาทอยู่ ไม่มีใครกล้าให้เจ้าเลียรองเท้า"

ซุนเสี่ยวซานรู้สึกหวาดกลัว เขารู้ว่าตัวเองท�าอะไรไม่เป็น แล้วตัวเองท่ี

ท�าอะไรไม่เป็นเลยนั้นจะมีสิทธิ์กินอิ่มได้อย่างไร

แต่ว่าพวกเขาก็ได้กินอิ่มจริงๆ

หลงัจากได้กินข้าวจนอิม่มากหลายมือ้แล้ว พวกเขาก็ได้เห็นเน้ือชามใหญ่  

เนือ้เหลา่นัน้ถกูวางอยู่ตรงหน้า เมื่อซุนเสี่ยวซานได้เห็นมนัเป็นครั้งแรกดวงตา

ก็แดงก�่า

นั่นเป็นเน้ือที่อร่อยที่สุดในใต้หล้าอย่างแท้จริง ซุนเส่ียวซานต้องดูด

ตะเกียบสิบกว่าครั้งในการกินเนื้อชิ้นหนึ่ง เขารู้สึกว่าการที่ตัวเองได้กินเนื้อนั้น

ท�าให้เสียของ ท้ังรู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจแทนเน้ือชิ้นนั้น ทว่าก็อดความตะกละ 

ที่จะกินเนื้อค�าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้

วันนั้นเขากินเนื้ออย่างอิ่มหน�าส�าราญ วันต่อมาเมื่อลุกข้ึนจากเตียง 

ซุนเสี่ยวซานก็ได้กินอิ่มอีกมื้อ

นี่เป็นวันที่เขาไม่กล้าคิดฝันก่อนที่จะเข้ามาในหน่วยควบคุมดูแล

ต่อมาเมือ่ซนุเสีย่วซานเริม่เรยีนรูก้ารเขยีนอ่านและความช�านาญด้านต่างๆ  

ผู้อาวุโสของหน่วยควบคุมดูแลท่านหนึ่งก็กล่าวประโยคหนึ่งกับพวกเขาใน 

ชั้นเรียนแรก

ผู้อาวุโสยืนอยู่ข้างหน้าต่างภายใต้แสงสุดท้ายของอาทิตย์อัสดง เขา

กล่าวขึน้ "ใต้หล้านีม้กัจะมคีนจ�านวนหนึง่ทีป่ฏิบตัไิม่ดต่ีอราษฎร ท�าให้ราษฎร

ต้องอยู่อย่างแร้นแค้น"

"แต่ฝ่าบาทเป็นคนเดียวท่ีดีต่อพวกเรา ฝ่าบาทต้องการปกป้องราษฎร
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ทั่วหล้า ท�าให้เหล่าราษฎรได้กินอิ่มท้องและมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นใส่"

"แต่ก็มักจะมีคนจ�านวนหนึ่งที่ต้องการจะสั่นคลอนบัลลังก์ของฝ่าบาท 

พวกเขาไม่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี"

ซุนเสี่ยวซานเห็นด้วยกับประโยคนี้อย่างยิ่ง

ความจงรกัภักดทีีห่น่วยควบคมุดแูลมต่ีอฝ่าบาทนัน้ คนภายนอกไม่อาจ

จินตนาการได้

หน่วยควบคุมดูแลถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ยามท่ีฮ่องเต้ขาดแคลนก�าลังคน  

ดังนั้นทุกคนจึงท�างานอย่างหนัก พยายามฝึกปรือร่างกายให้แข็งแรงเพื่อที่จะ

ท�างานต่างๆ ให้ฝ่าบาท

ซนุเสีย่วซานเรยีนรูอ้ย่างสดุความสามารถเพราะต้องการตอบแทนฮ่องเต้  

เมือ่เขาส�าเรจ็การศกึษาและเริม่ท�างานให้ฮ่องเต้ เขาก็ได้พบเจอกับคนทีต้่องการ 

สั่นคลอนบัลลังก์ฮ่องเต้มานับไม่ถ้วน

ขุนนางทุจริตเหล่านี้เป็นหนึ่งในผู้บงการใหญ่

เมื่อม้าได้ข้ามเส้นชายแดนลี่โจวแล้ว ทหารชั้นยอดท่ีอยู่ด้านหลังก็ 

กล่าวขึ้น "ใต้เท้าซุน ถึงแล้วขอรับ"

ซุนเสี่ยวซานตื่นข้ึนจากภวังค์ เขาเหลือบมองชาวบ้านที่เดินหมดอาลัย

ตายอยากอยู่ริมถนนราวกับผีดิบอย่างเห็นอกเห็นใจ ก่อนเอ่ยว่า "พวกเรา 

รีบควบม้าไป สืบหาว่าเหตุใดโจรกลุ่มนั้นถึงได้หนีเข้าป่าไปเป็นโจรภูเขา"

ดูเถิด ยามที่ฝ่าบาทพยายามน�าบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ก็มัก

จะมีคนพวกหนึ่งที่โกงกินแผ่นดินของฝ่าบาท

ชาวต้าเหิงเหล่านี้ล้วนใช้ชีวิตด้วยการตกเป็นทาสของขุนนางทุจริต

ภายใต้การปกครองของฮ่องเต้เดมิทพีวกเขาสามารถกินอิม่และกินเนือ้ได้  

แต่เรื่องประเสริฐเช่นนี้กลับถูกท�าลายโดยหนอนแมลงเหล่านี้ไปแล้ว

เป้าหมายของทุกคนในหน่วยควบคมุดแูล คอืการกวาดล้างหนอนแมลง

ที่เป็นอันตรายต่อฮ่องเต้ให้ราบคาบ

ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งย่างก้าวของฮ่องเต้ในการท�าต้าเหิงให้ดีขึ้นได้
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หลังจากคนในหน่วยควบคุมดูแลเริ่มเปิดฉากต่อต้านการทุจริตแล้ว  

ก็รายงานสถานการณ์ของลี่โจวให้กู้หยวนไป๋รู้ก่อน

เมื่ออ่านรายงานจบแล้วกู้หยวนไป๋ก็โกรธเป็นอย่างมาก

ปีน้ีเจ้าเมืองลี่โจวได้ประหารชีวิตขุนนางทุจริตผู้หน่ึง ว่ากันว่าขุนนาง

ทุจริตผู้นี้ก่อกรรมท�าเข็ญ ขืนใจหญิงสาวชาวบ้าน คดโกงเป็นกมลสันดาน  

เจ้าเมืองลี่โจวยังไม่ทันสอบสวนก็น�าบุคคลผู้นี้เข้าคุก หลังจากที่คดีนี้ผ่านการ 

ตรวจสอบโดยศาลสถิตยุติธรรมก็พบว่ามีเรื่องน่าสงสัย จึงให้เจ้าเมืองลี่โจว 

ตดัสนิใหม่อกีครัง้ ทว่าเจ้าเมอืงลีโ่จวถือตนเป็นใหญ่ส่ังประหารชวิีตขุนนางผูน้ั้น 

ทันที

คนในหน่วยควบคุมดูแลตรวจพบว่าขุนนางที่ถูกประหารมีพฤติกรรม

ทุจริตเพียงเล็กน้อย โทษไม่ถึงแก่ชีวิต ย่ิงไปกว่าน้ันเขามิได้ก่อกรรมท�าเข็ญ

ขนืใจหญิงสาวชาวบ้าน ท้ังหมดเป็นเพราะถูกผูอ้ืน่ใส่ร้าย หากเรือ่งมเีพียงเท่าน้ี 

ก็สามารถตัดสินได้ว่าเจ้าเมืองลี่โจวตัดสินคดีผิดพลาด ไม่แยกแยะผิดถูก  

ทว่าทนัททีีห่น่วยควบคมุดแูลเข้ามาตรวจสอบก็พบเรือ่งทีน่่าสนใจอกีเรือ่งหน่ึง

ขนุนางทีถู่กพิพากษาประหารชีวติอย่างผดิพลาดก็คอืคนของ 'ส�านกัศกึษา 

ซวงเฉิง' ในนครหลวง

ครั้นตรวจสอบอย่างละเอียด คนในหน่วยควบคุมดูแลก็พบว่าเจ้าเมือง

ก็เป็นคนของส�านักศึกษาซวงเฉิงเช่นกัน

บทที่ 44
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การตั้งพรรคพวกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นข้อห้ามของจักรพรรดิ

กู้หยวนไป๋ก�าลงัอ่านจดหมายทีห่น่วยควบคมุดแูลส่งกลบัมา เพลงิโทสะ

ของเขาท�าให้คนในต�าหนกัต่างคกุเข่าตวัสัน่อยู่บนพ้ืน เขาย้ิมเยน็ชาพร้อมเอ่ย 

สองค�า "ประเสริฐ ประเสริฐนัก!"

เขาเพ่ิงจะกวาดล้างขนุนางชัน้ในไป ในบรรดาขนุนางไม่กล้าสร้างพรรค

สร้างพวกเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แต่กลับเร่ิมตั้งพรรคพวกกับส�านักศึกษา

แล้วหรือ

กู้หยวนไป๋วางจดหมายลงบนโต๊ะ ไฟโทสะยังคงปะทุอยู่ เขาตบโต๊ะ 

อย่างแรง เอ่ยด้วยใบหน้าเย็นเยียบ "ไปเรียกอาจารย์ใหญ่ส�านักก๋ัวจื่อเสวีย 

มาเข้าเฝ้า"

เช้าวันต่อมาหลงัประชมุราชส�านกัในตอนเช้าเสรจ็สิน้ ก่อนทีเ่หล่าขนุนาง

จะล่าถอยก็ถูกฮ่องเต้พาตัวไปยังส�านักกั๋วจื่อเสวียในฐานะของผู้สังเกตการณ์

ศิษย์ในส�านักก๋ัวจื่อเสวียก�าลังอ่านท่องต�าราเสียงดังเสนาะเพราะพริ้ง 

ส่วนอาจารย์ใหญ่ได้พาเหล่าอาจารย์มารบัเสดจ็ฮ่องเต้ท่ีหน้าส�านักก๋ัวจือ่เสวีย

แล้ว

เหล่าขุนนางติดตามอยู่เบ้ืองหลังพลางนึกว่าที่ฮ่องเต้เสด็จมาเพราะ

ฉุกคิดได้ฉับพลัน จึงติดตามอยู่ด้านหลังด้วยสีหน้าย้ิมแย้มพร้อมทั้งมองดู 

เหล่าอัจฉริยะในส�านักกั๋วจื่อเสวีย

หลงัเย่ียมชมบรรดาศษิย์ในส�านกัแล้ว บรรดาขุนนางต่างนกึว่าเสรจ็ภารกิจ 

แล้ว แต่กลับคิดไม่ถึงว่าอาจารย์ใหญ่จะเชิญพวกเขาเข้าไปในห้องเรียนด้วย

สีหน้าเคร่งขรึม

เก้าอีแ้ละโต๊ะหลายชดุถูกจดัวางเรยีงไว้ในห้อง เหล่าขุนนางมองหน้ากนั 

ก่อนอาจารย์ใหญ่จะเดินขึ้นไปข้างหน้าแล้วกล่าวด้วยเสียงลุ่มลึก "ทูลเชิญ 

ฝ่าบาทและเชิญใต้เท้าทั้งหลายนั่งลงเถิด"

เสนาบดีกรมโยธามองไปยังต�าแหน่งด้านหน้าสุด "ฝ่าบาท จะประทับ

ตรงนี้เลยหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"
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แต่กู้หยวนไป๋กลบัเดินไปด้านหลงัทกุคนแล้วเอ่ยว่า "เจิน้จะนัง่ด้านหลงัสดุ"

"จะเป็นไปได้อย่างไรพ่ะย่ะค่ะ" เสนาบดกีรมอากรกล่าวด้วยความตืน่ตระหนก  

"ฝ่าบาทจะนั่งอยู่ด้านหลังพวกกระหม่อมได้อย่างไร"

ทว่ากู้หยวนไป๋นั่งลงไปแล้ว สีหน้าของเขาเรียบเฉย "นั่งเถิด"

ทุกคนต่างพากันสับสน สุดท้ายก็ทยอยนั่งลง

ตามปกตแิล้วขุนนางต�าแหน่งสงูจะนัง่อยู่ข้างหน้า เน่ืองจากครัง้น้ีฮ่องเต้

นั่งอยู่หลังสุดขุนนางต�าแหน่งสูงจึงต้องนั่งอยู่ข้างหลังแทน

หลงัจากขนุนางทกุคนหย่อนกายลงนัง่อาจารย์ใหญ่ก็เอ่ยปาก ประโยคแรก 

ของเขาท�าให้ขุนนางทั้งห้องตกตะลึงจนหัวใจแทบหยุดเต้น "ผู้น้อยต้องการ 

จะเล่าเรือ่งการต่อสูข้องหนวิเกาทีเ่กิดขึน้ในรชัสมยัของฮ่องเต้องค์ก่อนให้ใต้เท้า

ทุกท่านฟัง"

การต่อสู้ของหนิวเกาเป็นการต่อสู้อันโกลาหลในขณะท่ีฮ่องเต้องค์ก่อน

ยังมีพระชนม์ชีพ เป็นสงครามนองเลือดทางการเมืองระหว่างฝ่ายท่ีน�าโดย 

ใต้เท้าหนิวกับฝ่ายที่น�าโดยใต้เท้าชั้นผู้ใหญ่คนอื่นๆ

ฮ่องเต้องค์ก่อนศรทัธาในพระพุทธศาสนา หากพูดให้น่าฟังก็มคีวามเมตตา  

รบัฟังค�าแนะน�า พูดให้ไม่น่าฟังก็คอืเป็นคนหูเบา การต่อสูข้องหนวิเกาในครัง้นัน้ 

สร้างความวุ่นวายให้กับราชส�านัก ฮ่องเต้องค์ก่อนเพียงลงพระราชอาญาด้วย

การโบยคนละสามสบิทเีพ่ือให้พวกเขาอยู่ในกรอบบ้างก็เท่านัน้ ท้ังหนิวเกาและ

อกีฝ่ายเหน็ว่าวธีิของฮ่องเต้องค์ก่อนน้ันอ่อนแอมาก จงึแข่งขนักับฝ่ายตรงข้าม 

เพ่ือช่วงชงิต�าแหน่งและอ�านาจในราชส�านกั พวกเขาต่อสูเ้พ่ือค�าว่า 'กฎหมาย

ไม่ลงโทษคนหมู่มาก'

กระทัง่ฮ่องเต้องค์ปัจจบุนัพระราชสมภพ ฮ่องเต้องค์ก่อนจงึคดิใช้ไม้แขง็

เพ่ือก�าจัดความวุ่นวายให้โอรสของตน พรรคพวกท่ีอยู่ในเหตุการณ์การต่อสู้

ของหนิวเกาซึ่งท�าลายราชส�านักมาตลอดแปดเก้าปี จึงร่วงลงจากหลังม้า 

ทีละคน

เรือ่งนีไ้ด้กลายเป็นเรือ่งทีทุ่กคนต่างไม่กล้าเอ่ยถึงและได้กลายเป็นเรือ่ง

ต้องห้ามไปแล้ว
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ทว่าตอนนีอ้าจารย์ใหญ่แห่งส�านักก๋ัวจือ่เสวียก�าลงัเอ่ยถึงเรือ่งนีต่้อหน้า

ขุนนางในราชส�านักทุกคนและต่อหน้าพระพักตร์ของฮ่องเต้

ขนุนางท่ีมคีวามอ่อนไหวทางการเมอืงสงูสงัเกตเหน็ถึงความผิดปกติแล้ว 

ผูท้ีอ่ยู่ใกล้ฮ่องเต้ท่ีสดุก็ก�าลงัฟังอาจารย์ใหญ่กล่าวทุกถ้อยค�าด้วยล�าตัวท่ีต้ังตรง 

และกล้ามเนื้อหดเกร็ง

"การตัง้พรรคพวกเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนเป็นข้อเสียท่ีเกิดข้ึนในหลายๆ 

ราชวงศ์" อาจารย์ใหญ่กล่าวเสียงดัง "ขณะที่ฝ่าบาทองค์ก่อนยังมีพระชนม์ชีพ 

การต่อสู้ของหนิวเกาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และการต่อสู้ของหนิวเกาน้ี 

เป็นข้อพิพาทระหว่างสองฝ่ายทีน่�าโดยขนุนางคนส�าคญัในราชส�านัก สนามรบ 

แห่งข้อพิพาทนี้มิได้เกิดเพียงในนครหลวงเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่..."

บางคนมีเหงื่อไหลออกมาบนศีรษะแล้ว พวกเขาก้มหน้างุดเล็กน้อย  

ไม่กล้าฟังต่อไปอีก

ในเวลาน้ันเสียงของฮ่องเต้ก็ดังขึ้นเรียบๆ จากด้านหลัง "เงยหน้าข้ึน  

แล้วตั้งใจฟัง"

ดงันัน้เหล่าขนุนางจงึฝืนใจเงยหน้า ไม่กล้าพลาดแม้ชัว่ขณะ ย่ิงฟังหัวใจ

ของพวกเขาก็ยิ่งจมดิ่งลง

อาจารย์ใหญ่พูดถึงตอนท่ีขุนนางท้องถ่ินสองกลุม่ใส่ร้ายและสงัหารกันเอง 

เพราะความขัดแย้ง การกระท�าเหล่านี้ถูกเปิดโปงทีละน้อยด้วยการนองเลือด 

ทุกประโยคเพียงพอที่จะท�าให้คนพรั่นพรึง

ฮ่องเต้น่ังอยู ่ด้านหลังสุด แผ่นหลังของขุนนางเหล่าน้ันล้วนอยู่ใน 

สายตาเขา ครั้นขุนนางบางคนลอบมองก็เห็นทหารองครักษ์ยืนอารักขาอยู่ 

นอกห้องพร้อมกับดาบยาวตรงเอว ฉับพลันน้ันเองแผ่นหลังของพวกเขาก็ 

เปียกโชกไปด้วยเหงื่อ

ในทีส่ดุซึง่ไม่รูว่้าผ่านไปนานเพียงใด การต่อสูข้องการเล่นพรรคเล่นพวก 

แสนยากล�าบากน้ีก็ถูกเล่าจบลงเสียที ขณะที่อาจารย์ใหญ่เดินมาหาฮ่องเต้

ขนุนางส่วนใหญ่ทีน่ัง่แถวหน้าต่างถอนหายใจโล่งอกโดยพร้อมเพรยีงกัน สมอง

ของพวกเขารู้สึกผ่อนคลายไปแล้วคร่ึงหน่ึง ก่อนเร่ิมครุ่นคิดอย่างถ่ีถ้วนว่า 
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เหตุใดวันนี้ฝ่าบาทถึงได้พาพวกเขามายังส�านักก๋ัวจื่อเสวีย ทั้งยังมีเป้าหมาย

เพื่อพาพวกเขามาฟังเรื่องนี้ด้วย

อาจารย์ใหญ่กล่าวอย่างนอบน้อม "ฝ่าบาท บัดนี้กระหม่อมเล่าจบแล้ว

พ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋ท่ีนัง่ตวัตรงอยู่บนเก้าอีไ้ม้ซึง่แกะสลกัเป็นลายบปุผาได้ยินดงัน้ี

ก็พยักหน้าน้อยๆ เคาะน้ิวอยู่บนที่พักแขน สีหน้ามองไม่ออกว่าดีใจหรือโมโห 

ก่อนกล่าวว่า "เช่นนั้นก็เล่าใหม่อีกรอบหนึ่ง"

ขมับของอาจารย์ใหญ่มีหยาดเหง่ือไหลย้อย เขาไม่กล้าล่าช้าแม้แต ่

นิดเดียว ก้าวเท้ายาวๆ ไปเบื้องหน้าอีกครั้ง

เล่าครั้งแล้วคร้ังเล่า บรรยากาศทั่วห้องเรียนตึงเครียดย่ิง กู้หยวนไป๋

กวาดตามองก็เห็นว่าบางคนนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้ว

เถียนฝูเซิงส่งถ้วยน�้าชาให้กู้หยวนไป๋ กู้หยวนไป๋จิบช้าๆ ไฟโทสะในใจ

ตอนแรกมอดดับลง

อะไรคือความแตกต่างระหว่างฝ่ายที่น�าโดยขุนนางข้ันสูงกับฝ่ายท่ีน�า

โดยส�านักศึกษาหรือผู้ที่มีภูมิหลังในท้องถิ่น

ทุกฝ่ายล้วนต้องการยึดครองแผ่นดิน อ�านาจ และทรัพยากรของ 

กู้หยวนไป๋ ใช้สิ่งที่กู้หยวนไป๋มีมารวบรวมขุนนางของกู้หยวนไป๋ และใช้ความ

ใจกว้างของผู้อื่นเป็นเครื่องมืออย่างสมบูรณ์

ทว่าความเอื้ออาทรของฮ่องเต้จะได้มาง่ายๆ ได้อย่างไร

กู้หยวนไป๋ดับกระหายแล้วก็วางถ้วยชาลง เขากวักมือเรียกเซวียหย่วน

ซึ่งยืนตัวตรงอยู่ที่ประตูด้านหลัง มุมปากเซวียหย่วนยกขึ้น ก่อนเดินเข้าไปหา

แล้วกล่าวเสียงแผ่วเบา "ฝ่าบาทมีสิ่งใดรับสั่งพ่ะย่ะค่ะ"

หัวใจเต้นรัวเร็ว นี่คือหัวใจแห่งความจงรักภักดีจริงหรือ

เซวียหย่วนลอบมองกู้หยวนไป๋ ต้องการเห็นเขาย้ิม ไม่อยากเห็นเขา

เกรี้ยวกราดเช่นน้ี ถ้าโกรธจนส่งผลเสียต่อพระพลานามัยจะท�าอย่างไร น่ีน่ะ

หรือเป็นหัวใจที่ภักดีอย่างแท้จริง

กู้หยวนไป๋เอ่ย "เจ้าไปเชญิราชครหูลีเ่ป่าเข้ามา ตอนนัน้เขาผ่านเหตกุารณ์ 
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การต่อสู้ของหนิวเกาด้วยตัวเอง น่าจะเล่าได้มีอรรถรสกว่าอาจารย์ใหญ่"

เซวียหย่วนลุกขึ้นยืน เงาด�าทอดลงมาตามตัว เขารับค�าด้วยเสียงหนึ่ง

ก่อนหมุนตัวก้าวเท้ายาวๆ จากไป

กู้หยวนไป๋ถูกเงาด�าบดบังทัศนวิสัยอยู่ครู่หน่ึง เขามองตามแผ่นหลัง 

ของเซวียหย่วนไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อมองแวบแรกก็พบว่าเซวียหย่วนดูเหมือน 

จะสูงขึ้นเล็กน้อย

กู้หยวนไป๋ขมวดคิ้วถาม "ปีนี้เซวียจิ่วเหยาอายุเท่าใดแล้ว"

เถียนฝูเซิงครุ่นคิด เอ่ยอย่างไม่แน่ใจ "น่าจะยี่สิบสี่แล้วพ่ะย่ะค่ะ"

ย่ีสบิสีแ่ล้วยังสงูได้อกีหรอื กูห้ยวนไป๋มองดขูนุนางแต่ละคนท่ีเคร่งเครยีด 

ตรงหน้าพลางคิดไปเรื่อยเปื่อย เจิ้นเพิ่งจะยี่สิบเอ็ด เหตุใดจึงไม่สูงขึ้นเล่า

ขุนนางด้านหน้าภาวนาให้อาจารย์ใหญ่พูดเร็วขึ้นกว่านี้อีกสักนิด แล้ว

ในที่สุดอาจารย์ใหญ่ก็เล่ารอบนี้จบทว่ายังไม่กล้าลงไป ก่อนขันทีน้อยท่ีอยู่ 

ข้างกายฮ่องเต้จะเดินเข้าไปบอกว่า "ท่านอาจารย์ใหญ่ รีบลงมาเถิด วันน้ี 

ท่านเหนื่อยมามากแล้ว อากาศข้างนอกร้อนนัก ท่านกลับไปพักผ่อนก่อนได้"

ครั้นทุกคนเห็นว่าอาจารย์ใหญ่เดินลงมาก็นึกว่ามันจบลงแล้ว หัวใจจึง

พลันผ่อนคลาย สีหน้าล้วนเผยความโล่งใจออกมาให้เห็น ทว่าฮ่องเต้ท่ีอยู ่

เบื้องหลังยังคงไม่ตรัสค�า จึงไม่มีใครกล้าส่งเสียงหรือขยับตัวส่งเดช

หลังจากความเงียบงันผ่านพ้นไปหน่ึงเค่อเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นหน้าประตู 

ทุกคนเงยหน้ามอง เห็นหลี่เป่า นักปราชญ์ข่งจื่อผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ

เดนิเข้ามาพร้อมกับไม้เท้า เขาก้าวไปเบือ้งหน้าทลีะก้าว เมือ่เหน็สายตาของขนุนาง 

ทุกคนท่ีจับจ้องมาก็สูดหายใจเข้าลึก ก่อนกล่าวด้วยเสียงอันดังและทรงพลัง 

"วันนี้ผู้ชรามาที่นี่ เพื่อเล่าเหตุการณ์การต่อสู้ของหนิวเกาที่ก่อความวุ่นวายให้

แก่ราชส�านักในยุคสมัยฮ่องเต้องค์ก่อนให้ใต้เท้าทุกท่านฟัง!"

บรรดาขุนนางต่างรู ้สึกเวียนศีรษะตาลาย หัวใจเต้นรัวเร็วฉับพลัน 

ประเดี๋ยวโล่งอกประเดี๋ยวตึงเครียด เช่นน้ีน่าตกใจจนสองขาสั่นเทาและ 

อยากจะวิ่งหนี

แม้ดวงอาทติย์ภายนอกจะจ้าทว่าไม่ร้อนแรง อย่างไรก็ดคีนภายในห้อง
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กลับเหมือนอยู่ในช่วงกลางฤดูร้อนเดือนเจ็ด ร้อนจนแทบหายใจไม่ออก

หลังจากหลี่เป่าเล่าจบและถูกคนส่งออกไปแล้ว ครั้งนี้ก็ไม่มีใครกล้า 

ผ่อนคลายอีก

กู้หยวนไป๋รออยู่ครู่หนึ่งก่อนถามขึ้นอย่างเกียจคร้าน "ใต้เท้าทุกท่าน 

มีความเห็นใดหรือไม่"

ไม่กล้าขยับ ไม่กล้ามีความเห็น

เสนาบดีทั้งหกกรมและขุนนางคนส�าคัญในจวนว่าการต่างๆ ช�าเลือง 

มองกัน ใต้เท้าจ้าวหัวหน้าสภาองคมนตรีก้มหน้างุด หัวหน้าท่ีปรึกษาราชกิจ

แห่งสภาการปกครองก็ท�าเช่นเดยีวกัน ท้ังสองแห่งน้ีไม่มเีรือ่งเสยีหายเก่ียวกับ

การตั้งพรรคพวกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

ผ่านไปครู่หน่ึงในท่ีสุดก็มีคนก้าวออกมาแล้วเอ่ยว่า "ความยุ่งเหยิง 

ในการสมคบคิดมีแต่จะท�าให้ราชส�านักปั่นป่วน ทันทีท่ีพบเจอจะต้องลงโทษ

สถานหนักไร้การผ่อนปรน!"

"เสนาบดีกรมอาญาพูดได้ถูกต้อง" ฮ่องเต้ตรัส "เช่นน้ันการลงโทษ 

สถานหนักที่ว่านี้ควรจะลงโทษอย่างไร"

เสนาบดีกรมอาญาเอ่ยว่า "จ�าแนกการสอบสวนตามระดับของโทษ 

พ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋พยักหน้า น�า้เสยีงอ่อนโยนลงเลก็น้อย "ท่านเสนาบดกีรมอาญา 

กล่าวได้ถูกต้อง เจิ้นก็คิดเช่นนี้"

ครัน้ขนุนางทกุคนได้ยินความอ่อนโยนในน�า้เสยีงของฮ่องเต้ ความตึงเครยีด 

ก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อย

เสนาบดกีรมอาญากลบัไม่กล้าคิดเหลวไหล เขารูส้กึโดยสัญชาตญาณว่า 

ฮ่องเต้ยังมิได้เอ่ยในสิ่งที่ต้องการจะพูด และถ้อยค�าเหล่าน้ันจะต้องเป็น 

เนื้อหาหลักในการออกมาครั้งนี้อย่างแน่นอน

เป็นไปตามคาด ฮ่องเต้ถามอกีครัง้ด้วยน�า้เสยีงเดมิ "เช่นนัน้หากขนุนาง

ท้องถ่ินท่ีเป็นหน่ึงในผู้สมคบคิดใช้อ�านาจส่วนตนในมือก�าจัดขุนนางอีกคนท่ี

ไม่มโีทษสถานหนกัถึงตาย และจดัสรรพรรคพวกของตวัเองเข้าแทนในต�าแหน่ง
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ที่ขาด เช่นนี้ควรลงโทษสถานใด"

จู่ๆ เสนาบดีกรมอาญาก็เกิดความกดดันอันใหญ่หลวง เขาไตร่ตรอง 

ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความรอบคอบ "สมควรลงโทษฐานที่บิดเบือนกฎหมาย 

เล่นพรรคพวกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและประพฤติผิดศีลธรรมพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้มิได้ตรัสว่าดีหรือไม่ดี เพียงแต่หันไปเรียกถาม "เสนาบดี 

กรมปกครอง ท่านเห็นว่าควรท�าเช่นไร"

ทุกคนไม่เข้าใจว่าเหตุใดฮ่องเต้ถึงเรียกเสนาบดีกรมปกครองอย่าง

กะทันหัน จึงหันไปมองเสนาบดีกรมปกครองปราดหน่ึงซึ่งบัดน้ีเขาก็เหง่ือชุ่ม 

ไปทั้งศีรษะแล้วเช่นกัน ทว่ายังกล่าวด้วยความนอบน้อมว่า "กระหม่อมเห็นว่า 

ท่านเสนาบดีกรมอาญากล่าวได้ถูกต้องพ่ะย่ะค่ะ"

เปน็เวลาหนึง่ปีครึ่งแล้วทีฮ่อ่งเต้ปกครองราชส�านกัด้วยตวัเอง ซึง่ทกุคน

ก็ได้ข้อสรปุร่วมกันว่าหากฮ่องเต้พระอารมณ์ด ีก็จะเรยีกขนุนางว่าขนุนางทีร่กั

เช่นน้ันเช่นนี ้หากพระอารมณ์ไม่ดี หรอืหากขนุนางคนใดละเมดิข้อห้ามของเขา  

เขาก็จะเรียกชื่อต�าแหน่งเต็มด้วยน�้าเสียงเรียบเฉย เช่นเดียวกับท่ีก�าลังเรียก

เสนาบดีกรมปกครองในขณะนี้

"เจิ้นก็คิดว่าเสนาบดีกรมอาญากล่าวได้ถูกต้อง" กู้หยวนไป๋หัวเราะ 

"บงัเอญิว่าตอนนีเ้กิดเรือ่งทีเ่จิน้กล่าวมาพอด ีในเมือ่ท่านเสนาบดกีรมปกครอง

เห็นดีว่าควรจะจัดการเช่นน้ี เช่นนั้นก็ไปจัดการเรื่องน้ีกับศาลสถิตยุติธรรม 

ให้ดีเถิด"

เสนาบดีกรมปกครองไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการเรื่องเหล่าน้ี หนังตา 

ของเขากระตุก บังเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีในใจ "พ่ะย่ะค่ะ"

ในท่ีสุดกู้หยวนไป๋ก็ลุกขึ้นยืน เขาก�าลังจะเดินออกไปด้านนอกภายใต้

การปรนนิบัติของข้ารับใช้ แต่เพ่ิงเดินจากไปได้เพียงสองก้าวก็นึกบางอย่าง 

ขึน้มาได้ ก่อนหนักลบัมากล่าวว่า "ท่านเสนาบดกีรมปกครอง ส�านักท่ีเก่ียวข้อง 

กับขุนนางในคดีนี้ก็คือ 'ส�านักศึกษาซวงเฉิง' "

คนในราชส�านักที่เป็นคนของส�านักศึกษาซวงเฉิงต่างตะลึงพรึงเพริด

ฮ่องเต้ย้ิมคราหน่ึง จากน้ันก็กล่าวด้วยน�้าเสียงเย็นชา "เจิ้นหวังว่าท่าน
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จะไม่ท�าผิดฐานบิดเบือนกฎหมายเพื่อผลประโยชน์"

"ราชส�านักให้ความส�าคัญกับขุนนางและควรให้บ้านเมืองและราษฎร 

มาก่อน" กู้หยวนไป๋กวาดตาไปยังขนุนางทลีะคน เอ่ยว่า "เจิน้ก็หวงัว่าขุนนางท่ีรกั 

ทกุท่านคงทราบว่าบทเรยีนสามบทท่ีพวกเราฟังกนัในวันน้ีพูดถึงเรือ่งอะไรบ้าง"

คนในราชส�านักทีเ่ป็นตวัแทนจวนว่าการต่างๆ เหงือ่กาฬท่วมตัว ค้อมตัว 

ลงต�่า "พ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋เดินออกมาจากห้องเรียน ทว่าสองขาของเหล่าขุนนางที่อยู ่

ในน้ันกลบัแขง็ทือ่ ในขณะทีเ่หล่าใต้เท้าต่างก�าลงัหวาดกลวักับเรือ่งท่ีเกิดขึน้น้ัน 

พลันได้ยินเสียงหนึ่งเอ่ยว่า "เชิญใต้เท้าทุกท่านกลับเถิด ภารกิจในแต่ละฝ่าย

ไม่อาจรีรอได้แม้แต่เค่อเดียว"

แม่ทพัเซวยีทีถู่กฝังอยู่ท่ามกลางบรรดาขนุนางรูส้กึว่าเสยีงน้ีคุน้หย่ิูงนกั 

ครั้นเงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าเป็นบุตรชายของตนเอง

เซวียหย่วนยิ้มอย่างสุภาพ บุคลิกดูแสนจะไม่ธรรมดาสามัญ

เหล่าขนุนางได้สตแิละเริม่ออกไปทลีะสองสามคน แม่ทัพเซวียเดนิเลยีบๆ  

ไปด้านข้างจนถึงเบื้องหน้าเซวียหย่วน กระซิบเสียงเบา "วันนี้ฝ่าบาทเป็นอะไร

ไป ส�านักศึกษาซวงเฉิงเกิดคดีใหญ่อะไรรึ"

เซวียหย่วนก้มหน้าเหลือบมองบิดา เอ่ยสบายๆ ว่า "แม่ทัพเซวียคิดจะ

สืบพระราชประสงค์ของฝ่าบาทหรือ"

แม่ทัพเซวียโมโหจนใบหน้าบึ้งตึง ก่อนก้าวเท้ายาวๆ จากไป

รอกระท่ังทุกคนเดินไปหมด เซวียหย่วนจึงจัดดาบที่เอวแล้วรีบไล่ตาม

ทิศทางที่ฮ่องเต้จากไป

ครั้นเขาเดินมาถึงหน้าประตูส�านักก๋ัวจื่อเสวียรถม้าของฮ่องเต้ก็ออกไป

ไกลแล้ว เซวียหย่วนหลุดหัวเราะ เขามองไปรอบๆ ก่อนก้าวไปข้างหน้าและ 

ดึงแม่ทัพเซวียลงจากม้า จากน้ันก็พลิกตัวข้ึนม้าแล้วหวดแส้ "ย่าห์!" เพ่ือ 

ไล่ตามไปยังทิศทางเดียวกับกู้หยวนไป๋

แม่ทัพเซวียกระทบืเท้าด้วยความเกรีย้วกราด "ลกูเนรคณุ ลกูเนรคณุ...!"

ผ่านไปเพียงครูเ่ดยีวเซวียหย่วนก็ตามขบวนใหญ่ทัน เขาข่ีม้าเลยีบไปกับ 
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รถม้าของกู้หยวนไป๋ กระแอมกระไอก่อนเอ่ยว่า "ฝ่าบาท หากพระอารมณ์ไม่ดี

ก็มาระบายกับกระหม่อมได้นะพ่ะย่ะค่ะ"

เพิ่งจะพูดไปได้สองค�าก็อดที่จะยิ้มไม่ได้

หลายวันก่อนทีฮ่่องเต้ด่าเขาว่าเป็นเดรจัฉานแล้วท�าให้ส่วนนัน้แข็งก็ช่างมนั 

ไปเถิด เซวียหย่วนรู้สึกว่าระยะหลังน้ีธาตุไฟของตนรุนแรงเกินไป หากถูกด่า

จนแข็งตัวขึ้นมาอีก แล้วท�าให้ผู้อื่นตกใจจะท�าอย่างไร

มอืขาวผ่องข้างหนึง่ย่ืนออกมาจากหน้าต่าง กู้หยวนไป๋ท่ีอยู่ในรถม้าเผย

ใบหน้าออกมาให้เห็นเพียงครึ่ง ริมฝีปากสีจางยกมุมขึ้นอย่างขบขัน สันกราม

ท่ีคมชดัแสดงความงามอันเยือกเย็นท่ีซ่อนความดดุนัไว้อย่างเลอืนราง "องครกัษ์ 

เซวีย น่ีมนัวาจาอะไรกัน หรอืเหน็เจิน้เป็นพวกโมโหแล้วชอบระบายความโกรธ

กับคนข้างกายเช่นนั้นหรือ"

ย่ิงไปกว่านั้นกู้หยวนไป๋ระงับโทสะได้นานแล้ว เหตุใดต้องท�าให้ตัวเอง

ขุ่นข้องหมองใจเพราะคนเขลากลุ่มหนึ่งด้วย หากต้องขาดใจตายไป...

กู้หยวนไป๋อดไม่ได้ที่จะมองไปยังคอของเซวียหย่วนผ่านหน้าต่างรถม้า

เขายังจ�าความรูส้กึทีไ่ด้ปลดปล่อยความโกรธและความหงดุหงดินานาชนดิ 

ทีข่่มไว้ส่วนลกึของหัวใจขณะท่ีกัดคอเซวียหย่วนคราวก่อนได้ บอกตามตรงว่า

มนัรูส้กึดมีาก นับตัง้แต่เขาทะลมุติมิายังต้าเหงิจนถึงตอนนี ้ก็มเีพียงเซวยีหย่วน

เท่าน้ันที่สามารถอดทนให้เขาระบายอารมณ์ใส่ได้ เซวียหย่วนมีผิวหนังหนา

เหมอืนกับสนัุขบ้า กูห้ยวนไป๋สามารถแสดงการกระท�าและวาจาท่ีไม่สอดคล้อง

แก่การเป็นฮ่องเต้ ทั้งยังสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ

เขาท�าเช่นนีกั้บคนอืน่ไม่ได้ ท�ากับหัวหน้าทหารองครกัษ์จางไม่ได้ ท�ากับ

เถียนฝูเซิงไม่ได้ ท�ากับฉู่เว่ยไม่ได้ ท�ากับคนในหน่วยควบคุมดูแลก็ไม่ได้  

ล้วนท�าไม่ได้ทั้งนั้น

กู้หยวนไป๋คือภูเขาลูกหน่ึง ขุนเขาในหัวใจของพวกเขาลูกน้ีไม่อาจ 

พังทลายหรือฉุนเฉียวได้ จะต้องสงบนิ่ง ไม่อาจระบายความรู้สึกในใจ จะต้อง 

เป็นคนที่ลึกซึ้งคาดเดาไม่ถูก อุทิศตนเพื่อรับใช้บ้านเมืองและราษฎร

เมื่อผ่านไปนานก็ท�าให้เกิดความเหงาอยู่บ้าง
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จักรพรรดิบนเส้นทางสายโดดเดี่ยวก็คงเป็นเช่นนี้กระมัง แต่จะว่าไป 

กู้หยวนไป๋ก็ยังคงเป็นชายหนุ่มที่มองโลกในแง่ดีและอนาคตไกล ผู้ซึ่งชื่นชอบ 

ในการผจญภัยและความตื่นเต้นจากศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดอยู่ดี

เซวียหย่วนเห็นว่าสายตาของกู้หยวนไป๋ไม่ละไปจากคอของเขาเลย 

ทันใดนั้นก็รู้สึกคันตรงส่วนท่ีถูกกัดก่อนหน้าน้ี เขายกมือข้ึนลูบบริเวณคอท่ี

รักษาหายแล้ว เหลือบมองกู้หยวนไป๋ก่อนโน้มตัวลงไปกับหลังม้า มือหน่ึง 

ค�้าตัวรถม้าไว้เพ่ือทรงตัว ย่ืนศีรษะเข้าไปใกล้หน้าต่างแล้วกระซิบด้วยความ 

เจ้าเล่ห์ว่า "ฝ่าบาทประสงค์ที่จะกัดคอของกระหม่อมอีกครั้งหรือพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋เหลือบตาขึ้นมองเขา

เซวียหย่วนเลยีรมิฝีปากเบาๆ พลนัหัวเราะออกมา "ฝ่าบาทโปรดปรานชูจ่วี 

มิใช่หรือ อีกทั้งวันนี้ก็พระอารมณ์ไม่ดี เช่นนั้นกระหม่อมกับใต้เท้าจางเตะชู่จวี

ให้ฝ่าบาททอดพระเนตรดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

"กระหม่อมคิดว่าของรางวัลไม่จ�าเป็นต้องมากมาย" ดวงตาด�าขลับของ

เซวียหย่วนจับจ้องอยู่ท่ีกู้หยวนไป๋ กล่าวทีเล่นทีจริงว่า "ฝ่าบาททรงพระสรวล

และทรงพระเกษมส�าราญ เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว"
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เวลาท่ีเซวียหย่วนมองเขาน้ันคล้ายกับสัตว์กินเน้ือตัวหน่ึงซึ่งจ้องมอง

เหยื่อที่ก�าลังจะมาถึง

ต่อให้เขาจะกล่าววาจาน่าฟังอกีสกัเพียงใดกู้หยวนไป๋ก็ไม่รูส้กึสัน่สะท้าน  

ในทางตรงข้ามกลับรู้สึกว่าในค�าพูดของเซวียหย่วนมีบางอย่างแฝงอยู่ เขา

ก�าลังเสแสร้ง ไม่ก็ก�าลังมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น

ความประทับใจแรกน้ันส�าคัญอย่างแท้จริง ซึ่งความประทับใจแรก  

ความประทับใจสอง และความประทับใจสามที่เซวียหย่วนมอบให้กู้หยวนไป๋

นั้น...ล้วนไม่น่าประทับใจเท่าไร ถ้อยค�าเช่นนี้ของเขาคล้ายห่วงใย แต่ผลที่ได้ 

กลับไม่ดีเท่าเถียนฝูเซิงหรือหัวหน้าทหารองครักษ์จางเลย

ด้วยเหตน้ีุบนใบหน้าของฮ่องเต้จงึมไิด้ปรากฏรอยย้ิมหรอืความอ่อนโยน

ที่เซวียหย่วนอยากเห็น แต่กลับพยักหน้าด้วยความเฉยเมย จากนั้นก็งับ

หน้าต่างรถม้าให้ปิดลงโดยไม่ลังเล

หน้าต่างรถม้าปิดลง ก่อให้เกิดกระแสลมปะทะขมับสองข้างของ 

เซวียหย่วน

เซวียหย่วนแข็งท่ืออยู่ครู ่หนึ่งก่อนจะยืดตัวข้ึนอย่างช้าๆ เขาหุบย้ิม  

ยกมอืขึน้เชด็มมุปากของตวัเองด้วยสหีน้าไร้อารมณ์ คดิในใจว่า ข้าย้ิมน่ากลวั

เพียงนั้นเชียวหรือ

นี่กู้หยวนไป๋หมายความว่าอย่างไรกัน

บทที่ 45
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ในเวลาน้ีเองหัวหน้าทหารองครักษ์จางท่ีอยู่อีกด้านของรถม้าก็ขี่ม้า 

เข้ามาใกล้ เสยีงเกลีย้กล่อมอ่อนโยนดงัขึน้โดยมรีถม้าก้ันกลาง "ฝ่าบาท ใต้เท้า

ทุกท่านต้องจัดการเรื่องน้ีได้ดีแน่พ่ะย่ะค่ะ อย่าได้ทรงเป็นกังวล ถนอม 

พระวรกายมังกรด้วย"

ฮ่องเต้ท่ีอยู่ภายในรถม้าถอนหายใจและตอบกลบัด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน

เช่นกัน "เจิ้นไม่เป็นอะไร ไม่ต้องเป็นห่วง"

จางซว่ีย้ิมๆ ยืดตัวตรงไม่กล่าวอะไรอีก ทันใดน้ันก็รู ้สึกถึงสายตาท่ี 

ไม่ประสงค์ดีโดยสิ้นเชิงจากดวงตาคู่หน่ึง เขาหันกลับไปมองตามสายตานั้น  

ก็เห็นเซวียหย่วนที่ก�าลังมองเขาด้วยสีหน้าไร้อารมณ์จากฝั่งตรงข้าม

ฮ่องเต้เคยกล่าวไว้ว่าให้เรียนรู้จากเซวียหย่วนให้มาก หัวหน้าทหาร

องครักษ์จางจึงย้ิมๆ พยายามรักษาบุคลิกที่สงบและมั่นคงของหัวหน้าทหาร

องครักษ์แห่งต�าหนักส่วนหน้าเอาไว้

เซวียหย่วนละสายตากลบัมา มองดมูอืของตวัเอง เขาค่อยๆ กุมบงัเหยีน

แน่นขึ้น

ความเคลือ่นไหวของส�านกัตรวจการกับหน่วยควบคมุดแูลยังคงด�าเนิน

ต่อไป

ก่อนการต่อต้านการทุจริตจะเร่ิมต้นกู้หยวนไป๋ได้เผื่อเวลาไว้มากกว่า

หนึ่งเดือน เพื่อให้ผู้มีความสามารถตรวจพบพระราชประสงค์เรื่องการต่อต้าน

การทุจริตของฮ่องเต้ และสามารถชดใช้เงินจ�านวนมากที่ตนยักยอกไป  

รวมถึงมีเวลาหากองทุนส�ารอง บัดนี้เขายังแตะต้องคนพวกนี้ไม่ได้ กู้หยวนไป๋

เพียงแค่ขอให้พวกเขาคายเงินทีกิ่นเข้าไปออกมาให้หมด แล้วเขาก็จะสามารถ 

เปิดตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่ง* ได้

และเหลอืไว้เพียงผูท่ี้ไร้ความสามารถในการรบัรูส้ญัญาณซึง่กู้หยวนไป๋

ได้ให้ไว้ล่วงหน้า ทั้งยังไร้ความสามารถในการต่อต้านกู้หยวนไป๋

ภายนอกส�านักตรวจการอาจดูไร้ความเมตตา หลังจากการตรวจสอบ 

* เปิดตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่ง หมายถึงท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็น
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ก็จะไม่รับการเชิญสังสรรค์ ไม่รับสินน�้าใจและจะจับตัวคนไปในทันที ส่วน 

ฝ่ายที่อยู่ในที่ลับนั้นโหดเหี้ยมย่ิงกว่า พวกเขาจู่โจมอย่างไม่คาดคิดหลังจาก

ผ่านไปครึ่งเดือน และขับไล่ขุนนางทุจริตที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้

เหล่านั้นออกไปโดยสิ้นเชิง

ยิ่งสืบยิ่งใหญ่โต ยิ่งใหญ่โตยิ่งสืบ ผู้คดโกงในมณฑลจังหวัดและอ�าเภอ

ต่างๆ ล้วนเริ่มน่ังไม่ติดเก้าอ้ี ขุนนางบางคนยังคงพยายามเติมเต็มช่องว่าง  

และบางคนวางแผนที่จะหลบหนีไปพร้อมกับเงินทันที

ชิงโจว มณฑลซานตง

ผูว่้าการอ�าเภอคนหนึง่ก�าลงักระวีกระวาดเก็บข้าวของเตรยีมพาครอบครวั 

หลบหนี ท้องฟ้าภายนอกมืดครึ้ม เป็นเวลาเหมาะสมในการออกจากเมือง  

รถม้าถูกเตรยีมไว้นอกจวนแล้ว ทรพัย์สนิเงนิทองกองเต็มพ้ืนท่ีครึง่หน่ึงภายใน

คันรถ ผู้ว่าการอ�าเภอผู้น้ันนั่งอยู่บนรถม้าด้วยสีหน้าต่ืนตระหนก เหงื่อชุ่ม 

เต็มหน้าผาก

ฮูหยินของเขานั่งอยู่ด้านข้างด้วยจิตใจท่ีไม่อยู่กับร่องกับรอยเช่นกัน 

"พวกเราจะหนีไปทั้งอย่างนี้หรือ"

ผู้ว่าการอ�าเภอดุขึ้น "ไม่หนีได้หรือ เจ้าอยากจะเอาเงินทองทั้งหมด 

ในบ้านออกมาเติมช่องโหว่การทุจริตหรือ! ต่อให้เจ้าคิด พวกเราก็ไม่ได้มีเงิน

มากมายถึงเพียงนั้น!"

ผู้เป็นภรรยาไม่ได้กล่าวอันใดอีก สายตาที่มองเงินทองภายในรถน้ัน

เปี่ยมไปด้วยความโลภ

รถม้าสองคนัแล่นมาถึงหน้าประตเูมอืง ผูว่้าการอ�าเภอผูน้ัน้เลกิม่านรถขึน้  

กล่าวกับทหารรักษาการณ์ของเมืองว่า "เปิดประตู ให้ข้าออกจากเมือง!"

ครั้นเห็นว่าเป็นใต้เท้าในเมือง ทหารรักษาการณ์ของเมืองก็รีบร้อนไป

เปิดประตูเมือง

รถม้าเคลื่อนตัวออกไปท่ามกลางราตรีอันมืดมิด ผู้ว่าการอ�าเภอผู้น้ัน 

ยกแขนเสือ้ขึน้มาซบัเหงือ่บนใบหน้า ไม่อยากจะเชือ่ว่าตนจะออกมาได้ง่ายดาย 
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เพียงนี้

ภรรยาของเขาย้ิมออกมาแล้ว เขามองรอยย้ิมของนาง ในใจพลันเกิด

ลางสังหรณ์ไม่ดีบางอย่าง ทว่าบัดน้ีก็ออกมาจากเมืองแล้ว รถม้าแล่นไป 

ตลอดทั้งคืน วันรุ่งขึ้นใครจะรู้ว่าเขามุ่งหน้าไปยังที่ใดเล่า

ผู้ว่าการอ�าเภอจึงย้ิมออกมาเช่นน้ัน เพียงแต่รอยย้ิมในการหลบหนี 

เอาตวัรอดน้ีคงอยู่ได้ไม่นาน รถม้าก็หยุดลงอย่างกะทันหัน ภายในรถแกว่งไหว 

ผู้ว่าการอ�าเภอกับฮูหยินของเขาถูกกระแทกจนเวียนศีรษะตาลาย

"เกิดอะไรขึ้น!" เขาพยายามทรงตัว ก่อนค�ารามด้วยความโมโห "บังคับ

รถม้าไม่เป็นหรือ!"

ด้านนอกรถม้ากลับเงียบสงัด ไม่มีเสียงตอบรับ หัวใจของเขาเต้นแรง 

ลางสังหรณ์ร้ายๆ เข้าจู่โจมอีกครั้ง

เขาย่ืนมอืสัน่เทาออกไปเลกิม่านรถม้าข้ึนด ูทนัใดนัน้ก็ตกตะลงึจนหวัใจ

พลันหยุดเต้น

เขาเห็นว่าด้านนอกมคีนกลุม่หน่ึงถือคบไฟพร้อมล้อมรอบรถม้าสองคนั

ของเขาไว้ ทุกคนพกดาบขนาดใหญ่อย่างเป็นระเบียบ สีหน้าที่สะท้อนอยู ่

ภายใต้คบไฟนั้นเคร่งขรึมน่ากลัว

ชายผู้หน่ึงในชุดขุนนางเดินน�าเข้ามา เขามองดูผู้ว่าการอ�าเภอท่ีก�าลัง 

จะหลบหนีก็หัวเราะเสียงดังกังวาน "จ้าวหนิงเอ๋ยจ้าวหนิง น่ีเจ้าก�าลังเตรียม

หลบหนีหรือ"

ผู้ว่าการอ�าเภออุทานเสียงหลง "เจ้า..."

รองผู้ว่าการอ�าเภอที่เดิมทีเป็นคนเงียบขรึมหัวเราะเย็นชาสองที กระดูก

สันหลังที่โก่งงอในวันธรรมดาพลันยืดตรง ดวงตาของเขาเป็นประกาย มองดู

จ้าวหนิงแล้วกล่าวเสียงดังทรงพลัง "มีข้าอยู่ เจ้าอย่าได้คิดท่ีจะหนีเลย! เจ้า 

ขูดเลือดขูดเนื้อราษฎรมากมายเพียงนี้ คิดว่าจะหนีพ้นหรือ อย่าแม้แต่จะคิด! 

ข้าจะจับเจ้าเดี๋ยวนี้ รอจนหน่วยควบคุมดูแลของฝ่าบาทมาถึงเมืองหวงผูแล้ว

ก็จะส่งตัวเจ้าให้พวกเขาสอบสวน!"

ผู้ว่าการอ�าเภอเอ่ยเสียงเข้ม "ข้ากับเจ้ามีอันใดให้เคืองขุ่น!"
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คบไฟส่องสว่างยังใบหน้าของทุกคนท่ามกลางความมดืมดิและช่วยคลาย 

ความเหนบ็หนาว รองผูว่้าการอ�าเภอเหลอืบมองไปยังสายสืบทุกคนท่ีถือคบไฟ

รอบตัว จากนั้นก็กล่าวอย่างชัดถ้อยชัดค�า "เจ้านึกว่าพวกข้าอยากก่อกรรม 

แทนเจ้าเช่นนั้นหรือ! เจ้านึกว่าพวกข้าอยากถูกชาวบ้านสาปแช่งเช่นนั้นหรือ! 

ท่ีน่ีคือเมืองหวงผู! ไม่ใช่รังเงินรังทองของเจ้า! มีสิ่งใดบ้างท่ีพวกข้าไม่กล้า  

ราชส�านักส่งคนมาสืบเรื่องการทุจริตแล้ว ยังมีสิ่งใดที่พวกข้าไม่กล้าท�าบ้าง!"

ครั้นเขาพูดถึงตอนท้ายก็ก�าหมัดแน่น เส้นเลือดสีเขียวท่ีปูดนูนเต้นตุบ 

ดวงตาเต็มไปด้วยน�้าตาร้อนระอุ

บางคนในกลุม่สายสบืท่ีอยู่ข้างหลงัทนไม่ไหวจงึส่งเสยีงก่นด่าอนัขุน่เคอืง 

และเจ็บปวด เสียงเหล่านี้ดังขึ้นเป็นระลอก ทุกคนที่รู้สึกขัดกับหลักมโนธรรม

ของตนหลับตาจมดิ่งลงไป อดที่จะนึกถึงราษฎรในเมืองมิได้

จ้าวหนิง ขุนนางทุจริตมองดูคนกลุ่มนี้แล้วก้มหน้าลงอย่างสิ้นหวัง

เรื่องเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกท้องที่

ขุนนางดีท่ีเป็นห่วงราษฎรบางคนก้าวออกมาเป็นผู้น�าในการจับกุม

ขุนนางทุจริตและยึดหลักฐานการทุจริตของพวกเขาไว้ รอเพียงราชส�านัก 

ส่งคนมาตรวจสอบ บางท้องที่ไม่มีขุนนางก้าวออกมาก็จะมีเหล่าบัณฑิตท่ี 

เป็นฝ่ายลงแรง หลังจากเหล่าบัณฑิตท่ีติดต่อกับนครหลวงอยู่เป็นนิจรู้เรื่อง

ความเคลื่อนไหวและระดับความรุนแรงในการต่อต้านการทุจริตแล้ว บางสิ่ง 

ก็จุดประกายขึ้นในใจ บางสิ่งท่ีว่าน้ีเองที่มอบความกล้าหาญให้พวกเขามา 

รวมตัวกัน แล้วเรียกร้องให้ราษฎรยับยั้งการกระท�ารื้อก�าแพงด้านตะวันออก 

เสริมก�าแพงด้านตะวันตก* ของขุนนางทุจริต ท�าให้ขุนนางทุจริตเหล่าน้ัน 

ไม่กล้าเคลื่อนไหวและไม่กล้าใช้เงินส่วนตัวชดเชยแทนส่วนที่ถูกยักยอกไป

"ทุกท่าน!" เหล่าบณัฑิตร้อนใจจนเหงือ่ท่วมศรีษะ แต่กลบัพยายามอย่าง

เต็มท่ีเพ่ือบอกผู้คนเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตของราชส�านักซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

* รื้อก�าแพงตะวันออกเสริมก�าแพงตะวันตก เป็นส�านวน หมายถึงแก้ไขปัญหาเพียงให้พอพ้นตัว ดึงจาก 
ทางหนึ่งไปปกปิดอีกทางหนึ่ง
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พวกเขาพูดจนคอแห้งผากด้วยเสียงอันดังและหนักแน่น "ราชส�านักจะต้อง 

จับขุนนางทุจริตได้อย่างแน่นอน! ฝ่าบาทจะต้องให้คนท่ีกลั่นแกล้งราษฎร 

ตามอ�าเภอใจเหล่านี้ได้รับโทษ!"

สมัยราชวงศ์ต้าเหิงน้ันมีอิสระในการกล่าวค�าวิจารณ์ต่อหน้าธารก�านัล 

ทว่าในระบบราชส�านักเช่นน้ี ผลจากการที่เหล่าบัณฑิตซึ่งยังมิได้เป็นขุนนาง

ล่วงเกินเหล่าขุนนางจะเป็นอย่างไรพวกเขาก็ไม่อาจทราบได้ หากพวกเขา 

ท�าเช่นนี้แล้วราชส�านักมิได้สืบหาขุนนางทุจริต พวกเขาก็จะอยู่เหมือน 

ตายทั้งเป็น

แต่เมื่อพวกเขามองดูชาวบ้านที่เปี่ยมไปด้วยการเฝ้าคอย มองดูราษฎร

ที่ตะโกนว่า "ฝ่าบาททรงพระเจริญ" และ "ขุนนางทุจริตสมควรตาย" ก็เกิด 

พลงัเอ่อล้นอยู่ในอก อารมณ์เช่นนีท้�าให้พวกเขาแขง็แกร่งย่ิงขึน้เมือ่ต้องเผชญิ 

กับขุนนางทุจริตเหล่านั้น

ขุนนางมือสะอาด ปัญญาชน และราษฎรเหล่านี้ได้ใช้ความพยายาม 

อันย่ิงใหญ่ที่จะสร้างสถานการณ์ซ่ึงส่งผลดีแก่ราชส�านัก ราชส�านักก็จะ 

ไม่นิ่งดูดายโดยเด็ดขาด

ระยะนี้ในนครหลวงได้ปรากฏสิ่งหน่ึงที่มีช่ือว่า 'ข่าวสารต้าเหิง' ซึ่งม ี

ขายอยู่ในร้านขายต�าราของสกุลจางแห่งจิงซีและขายเพียงหน่ึงร้อยฉบับ 

ต่อวันเท่านั้น

บทความในนั้นมักจะติดตามกระบวนการต่อต้านการทุจริตอยู่เสมอ 

เป็นต้นว่าช่วงน้ีมขีนุนางคนใดหลดุจากต�าแหน่งในอ�าเภอใดบ้าง ฉ้อโกงเรือ่งใด 

บ้าง กระทั่งเรื่องน้ีเก่ียวโยงไปถึงเร่ืองใดบ้างล้วนถูกบันทึกไว้อย่างชัดแจ้ง 

นอกจากน้ียังมีเรื่องราวน่าประทับใจ มุมมอง และประโยชน์ของการต่อต้าน

การทุจริตของผู้คนจากทุกพ้ืนท่ี นับเป็นการน�าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 

การต่อต้านการทุจริตระดับแผ่นดินออกสู่สายตาราษฎรอย่างไม่ขาดตก

บกพร่อง ท�าให้ราษฎรในนครหลวงแย่งชิงกันต่อแถวหน้าร้านขายต�าราของ

สกุลจางตั้งแต่ก่อนฟ้าสางเพ่ือที่จะได้เห็นเน้ือหาใน 'ข่าวสารต้าเหิง' เป็น 

คนแรก
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ราษฎรในนครหลวงไม่รู้ว่าเหตุใดเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งเหล่าน้ีก็คล้ายกับ

เหน็ของอนัเป็นทีร่กัและไม่อยากท่ีจะพลาดมนัไป ทุกครัง้ทีพ่วกเขาเหน็ราษฎร

ในแต่ละพ้ืนที่หลั่งน�้าตาดังสายฝนเวลาท่ีมีขุนนางหลุดออกจากต�าแหน่ง  

ก็พลันน�้าตาคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัว ลอบซับน�้าตาเงียบๆ และเมื่อได้ยินมณฑล 

จังหวัด หรืออ�าเภออื่นกล่าวสรรเสริญถึงพระมหากรุณาธิคุณของฮ่องเต้แล้ว 

ก็ยิ่งอดที่จะยิ้มกว้างด้วยความภาคภูมิใจมิได้

บทความและเน้ือหาเช่นน้ีง่ายต่อการรวมตัวราษฎร กระชับความรู้สึก

เป็นเจ้าของแว่นแคว้นและความเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มีต่อผู้ปกครองอย่างยิ่ง

แน่นอนว่านี่คือฝีมือของกู้หยวนไป๋

ในโรงน�้าชา

ผู้เล่าเรื่องเคาะไม้ปลุกสติ* โดยมี 'ข่าวสารต้าเหิง' วางอยู่ข้างมือ เขา

กล่าวด้วยเสียงอันดัง "...รองผู้ว่าการอ�าเภอในเมืองหวงผูกับสายสืบทุกคน 

น�าตัวผู้ว่าการอ�าเภอละโมบกลับไปในเมือง! ได้ยินว่าเป็นเพราะเหล่าราษฎร

ถูกจ�ากัดเวลาจึงไม่อาจออกจากบ้านได้ พวกเขาจึงมองเหตุการณ์น้ีจาก 

รอยแยกของประตูและหน้าต่าง พวกเขาปีติยินดีและต้องการจะโห่ร้องแสดง

ความดีใจ แต่กลับต้องปิดปากของตนไว้เพราะเกรงว่าจะท�าให้เหล่าเด็กชาย

เด็กหญิงที่หลับสนิทสะดุ้งตื่น"

"ก่อนท่ีเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมดูแลของราชส�านักพวกเราจะไปถึง  

ชาวเมืองหวงผูต่างเฝ้าอยู่ที่ประตูเมืองทุกวัน ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าออก 

เพื่อป้องกันมิให้ผู้ว่าการอ�าเภอหลบหนี หลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมดูแล

ของพวกเราไปถึงก็ได้ตรวจสอบจวนของผู้ว่าการอ�าเภอและยุ้งฉางท้องถ่ิน 

โดยละเอียด จึงพบว่ามีการฉ้อโกงคร้ังย่ิงใหญ่อย่างแท้จริง! เจ้าหน้าที่หน่วย

ควบคุมดูแลใช้เวลาสามวันก็สามารถสรุปจ�านวนท่ีผู้ว่าการอ�าเภอเมืองหวงผู 

ฉ้อโกงไปได้อย่างถี่ถ้วน" ผู้เล่าเรื่องพ่นลมหายใจอย่างเย็นชา เคาะไม้ปลุกสติ

อีกครั้ง "รวมทั้งสิ้นสามแสนต�าลึง! มันคือรายได้สิบปีของชาวหวงผูกว่า 

* ไม้ปลุกสติ เป็นท่อนไม้สี่เหลี่ยมขนาดยาวประมาณ 6 นิ้ว ใช้ตบลงไปที่โต๊ะเพื่อเรียกสติของผู้ฟัง
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พันครัวเรือนเชียว! ไม่ต้องกล่าวถึงจ�านวนการทุจริต หน่วยควบคุมดูแลของ

พวกเราก็ทนไม่ได้และฝ่าบาทก็คงทนไม่ได้อย่างแน่นอน! วันน้ันคนของ 

หน่วยควบคุมดูแลได้ตัดสินโทษประหารชีวิตให้กับผู้ว่าการอ�าเภอหวงผู ครั้น

การตดัสนิถกูประกาศ ท่ัวท้ังเมอืงต่างโห่ร้องยินด ีรวมถึงชาวนาทีท่�างานอย่าง

หนักทว่าโดนปล้นจนสิ้นเนื้อประดาตัวก็พากันน�้าตาไหลออกสองตา"

"ลูกเด็กเล็กแดงไม่เข้าใจความโศกเศร้าของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ทว่าก็

กระโดดโลดเต้นยินดีตามไปด้วย พ่อแม่ปู่ย่าตายายเหล่าน้ันเช็ดน�้าตาจน 

เปรอะเป้ือนเสือ้ผ้า ทัง้ยงัสิ้นกงัวลกบัสถานการณ์เรือ่งผูว่้าการอ�าเภอจ้าวหนงิ

ในตอนน้ีและยังซาบซ้ึง ในวันท่ีจ้าวหนิงถูกตัดศีรษะน้ันในท่ัวตรอกคลาคล�่า

ไปด้วยผู้คน เสียงโห่ร้องว่า 'ประเสริฐนัก!' ดังไปไกลร้อยหล่ี เมื่อถึงเวลา 

คมดาบฟาดฟันลง ศีรษะของจ้าวหนิงผู้นั้นก็ถูกบั่นแล้ว!"

"ประเสริฐนัก!"

เสียงโห่ร้องดังท่ัวด้านล่างเวที ทุกคนต่างอยู่ในอารมณ์ต่ืนเต้นเร้าใจ 

"แล้วหลังจากนั้นเล่า ทรัพย์สินที่ค้นได้จากจวนขุนนางทุจริตเล่า!"

ผู้เล่าเรื่องย้ิมเอ่ย "ก่อนที่ฝ่าบาทจะส่งคนไปปราบปรามพวกทุจริตก็ได้

ก�าหนดข้อบังคับไว้แล้ว ทรัพย์สินทุกอย่างที่ริบมาจากขุนนางทุจริต ส่วนหนึ่ง

แบ่งให้ท้องทีเ่พ่ือใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง เงนิทีม่าจากราษฎรย่อมน�าไปใช้

เพื่อราษฎร อีกส่วนหนึ่งเก็บเข้าราชส�านักเพื่อเติมท้องพระคลัง"

"ค�าว่าก่อสร้างค�าน้ีถูกเขียนไว้ในรายงาน เป้าประสงค์เพ่ือใช้ในการสร้าง

และตกแต่ง ทรัพย์สินส่วนที่ฝ่าบาทแบ่งไว้ให้ท้องที่น้ัน จะน�ามาใช้ในการ

ซ่อมแซมถนน!"

"ซ่อมแซมถนนรึ" คนที่อยู่ด้านล่างพึมพ�า "จะเริ่มซ่อมแซมถนนแล้ว"

ภายในห้องส่วนตวัของโรงน�า้ชากู้หยวนไป๋ยกถ้วยชาขึน้ ทว่ากลบัฟังค�า

อันเร่าร้อนน่าหลงใหลของผู้เล่าเรื่องชั้นล่างจนใจลอย ลืมจิบชาไปชั่วขณะ

หลังจากได้ยินผู้คนเบื้องล่างเริ่มเสวนาถึงเรื่องการซ่อมแซมถนนกัน

อย่างกระตือรือร้นแล้ว เขาก็ยิ้มเล็กน้อยและจิบน�้าชาอย่างแผ่วเบา

การที่ราชส�านักสามารถท�าในสิ่งที่ราษฎรโหยหาได้ต่างหาก จึงจะเป็น



ฮ่องเต้โฉมงามพลิกแผ่นดิน 236

วิธีที่ได้ผลที่สุดในการพิชิตและรวบรวมใจของผู้คน
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