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ผนังหินรอบบ่อน�้ำบ่อหน่ึงมีตะไคร่น�้ำสีเขียวเข้มเกำะอยู่ ตะเกียง

น�้ำมันบนผนังหินนั้นส่องแสงสีเหลืองหม่น แสงเร่ือเรืองท่ีดูเยือกเย็น 

ไม่ก่ีดวงส่องลงไปใจกลำงผืนน�้ำ บำงช่วงก็ตกกระทบลงบนโซ่เหล็ก 

สีน�้ำตำลด�ำ

ไม่รู้ว่ำสำยลมระลอกหนึ่งพัดเข้ำมำจำกที่ใด ตะเกียงบนผนังจึง

แกว่งไกวไปมำ แสงสเีหลอืงหม่นพลนัส่องกระทบใบหน้ำบรุษุหนุม่รูปงำม

ที่ขำวซีด ผมสีด�ำสยำยออก นัยน์ตำปิดสนิท ริมฝีปำกเป็นสีแดงคล�้ำ  

ผสมผสำนออกมำกลำยเป็นภำพวำดที่กลมกลืนด้วยสีของน�้ำหมึกและ 

สีชำด หำกไม่ใช่เพรำะเขำกัดริมฝีปำกจนมีหยดเลือดไหลออกมำจนเห็น

ได้ชัดสะดุดตำล่ะก็ คงไม่อำจสัมผัสได้ถึงควำมอดกลั้นและเคียดแค้น 

ของคนผู้นี้เป็นแน่

ชุดผ้ำต่วนสีเขียวเข้มลำยเมฆชุ่มน�้ำจนแนบติดไปกับเรือนร่ำงของ

บทน�ำ
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บุรุษหนุ่ม ควำมสง่ำงำมที่มีอยู่เดิมถูกท�ำลำยไปเกือบหมดสิ้น เหลือไว้

เพียงอัญมณีในโคลนตมที่ประกำยแสงหม่นหมองดูไร้ค่ำ ชำยเสื้อท่ีแช ่

อยู่ในน�้ำยังคงเห็นรอยครำบเลือดท่ีใกล้จำงหำยได้อยู ่ บ่งบอกว่ำ 

ชุดผ้ำต่วนนี้เคยเปื้อนเลือดมำก่อน

ตะเกียงน�ำ้มนัแกว่งไกวอกีครัง้ ไม่อำจมองเหน็รปูโฉมของเขำได้อกี 

ควำมมืดกลับมำเยือนอีกครั้ง บุรุษหนุ่มเผยอเปลือกตำขึ้นช้ำๆ นัยน์ตำ

ประดุจอ�ำพันที่เก็บสะสมมำนับร้อยปี ควำมอำฆำตแค้นจับตัวฝังแน่น 

อยู่ใจกลำงอ�ำพันนั้น

ร่ำงกำยเขำถูกกกัขงัทรมำนอยู่ในคกุน�ำ้โดยไม่รู้วันคนืผ่ำนไปเท่ำไร

แล้ว ผืนน�้ำด�ำมืดไม่เห็นแสงตะวัน เขำท�ำได้เพียงลิ้มรสควำมทรงจ�ำท่ี 

เต็มไปด้วยควำมเคียดแค้นครั้งแล้วครั้งเล่ำ ถึงได้ยังฝืนทนต่อลมหำยใจ

มำได้

สกุลไป๋เป็นตระกูลหมอมีชื่ออยู่ในเมืองก่วงหลิง สร้ำงหมอเทวดำ

จนมีชื่อเสียงขจรขจำยร้อยปีไม่เสื่อมถอย เขำก็คือคุณชำยน้อยสกุลไป๋ 

รอบรูส้มนุไพรนบัร้อยชนดิมำแต่เยำว์วัย แตกฉำนในต�ำรำแพทย์โบรำณ 

ท่องได้ทั้งขึ้นหน้ำและย้อนหลัง อีกทั้งบุคลิกงดงำม เป็นคนโอบอ้อมอำรี 

ชื่อเสียงของเขำดูเหมือนจะเหนือกว่ำเจ้ำบ้ำนของสกุลไป๋เสียอีก

เพียงอำยุสิบสำมย่ำงสิบสี่เขำก็มีท่วงท่ำเฉกเช่นบุรุษชั้นสูงแล้ว  

เขำเดินทำงกับคนรับใช้อีกคนหน่ึงไปออกงำนชุมนุมใหญ่ทำงกำรแพทย์

ที่เจียงหนำน แล้วใช้หลักค�ำสอนทำงกำรแพทย์ของสกุลไป๋ถกกับ 

หมอมีชื่อของเจียงหนำนจนสร้ำงชื่อในครำวเดียว
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ในช่วงเวลำท่ีคุณชำยน้อยก�ำลังมีจิตใจฮึกเหิมอยู่น้ัน กลับมิได ้

ล่วงรู้เลยว่ำสกุลไป๋มีเครำะห์ร้ำยมำเยือน

นำยบ่ำวสองคนน�ำพำชือ่เสยีงกลบัมำ ทว่ำกลบัไม่ได้รับกำรต้อนรับ

ใหญ่โตอย่ำงท่ีคำดเอำไว้ ประตเูรอืนทีปิ่ดแน่นกันให้คณุชำยน้อยต้องอยู่

นอกเรอืน เหลยีนเซงิคนรบัใช้เคำะประตอูยูน่ำนก็ไม่เห็นคนมำเปิดประตู

ให้เสยีท ีคณุชำยน้อยพลนัรูส้กึไม่สบำยใจ ทัง้สองช่วยกันผลกัประตหูน้ำ

ออก เมื่อประตูเปิดออกแล้ว คุณชำยน้อยก็รีบพุ่งไปยังตัวเรือนอย่ำง 

อดรนทนไม่ไหว

ภำยใต้แสงแดดแรงกล้ำหลงัยำมเทีย่ง ทัว่ทัง้เรือนกลับเงยีบสงดัย่ิง 

แสงแดดคลี่คลุมคฤหำสน์ทั้งหลังที่ไร้กลิ่นอำยชีวิต ไร้เงำผู้คนตลอดทำง 

ยำมผ่ำนสวนหย่อม คุณชำยน้อยที่ก้ำวเท้ำอย่ำงรีบเร่งก็สะดุดเข้ำกับ 

บำงสิ่ง ขณะที่ซวนเซอยู่น้ันเขำก็ก้มหน้ำลงมอง ข้ำงกอดอกจิ่นขุย*  

มีแขนเสื้อท่อนหนึ่งโผล่ออกมำ

หลังจำกคุณชำยน้อยแหวกกอดอกไม้ออกก็เห็นศิษย์พ่ีใหญ่นอน

ทับกอดอกจิ่นขุยที่เขำรดน�้ำด้วยมือตนเอง เขำในตอนนี้ดูมิต่ำงจำกคนที่

ก�ำลังนอนหลับเลย ทว่ำแต่ไรมำศิษย์พ่ีใหญ่มิใช่คนชอบนอนกลำงวัน  

เขำเป็นคนท่ีขยันขันแข็ง มุ่งมั่นสืบทอดวิชำแพทย์ของสกุลไป๋เพ่ือเป็น 

หมอรุ่นต่อมำ ทว่ำยำมน้ีเขำกลับมีใบหน้ำเผือดซีด มุมปำกมีเลือดไหล

สำยหนึ่ง หลับใหลไปตลอดกำล ไม่ว่ำคุณชำยน้อยใช้ค�ำพูดเย้ำแหย ่

อย่ำงที่เคยใช้อยู่ทุกวันอย่ำงไรก็ไม่สำมำรถปลุกให้เขำตื่นขึ้นมำได้อีก

คุณชำยน้อยนั่งท่ึมทื่ออยู ่ข ้ำงกอดอกจิ่นขุยที่ก�ำลังเบ่งบำน  

* จิ่นขุย (Mallow) เป็นไม้พุ่ม ออกดอกสีม่วงอมแดงในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง คล้ำยดอกชบำ
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กลีบดอกจิ่นขุยแลดูงำมตำกว่ำปกติ

เหลยีนเซงิรบีเข้ำมำพยุงคุณชำยน้อยลุกข้ึนด้วยมอืทีส่ัน่เทำ ใบหน้ำ

ของเหลยีนเซงิขำวซดีมำก เขำสมัผสัได้ว่ำท่ีนีม่กีลิน่อำยหนึง่ปกคลมุไปท่ัว  

นั่นก็คือกลิ่นอำยของ 'ควำมตำย' คฤหำสน์ท้ังหลังได้ตกอยู่ภำยใต้เงำ

ทะมนึนัน้แล้ว แม้แต่แสงแดดแผดจ้ำก็ไม่อำจสลำยควำมหม่นหมองและ

เย็นเยือกภำยในเรือนได้

สุดท้ำยท้ังสองก็ผลักประตูห้องโถงออก แสงแดดส่องตำมเข้ำมำ 

ภำพเงำร่ำงของเจ้ำบ้ำนสกุลไป๋ท้ังสองที่แขวนคอตำยอยู่เบื้องหน้ำนี ้

จะสลักลึกลงในจิตใจของคุณชำยน้อยจำกนี้...ตลอดไป

ไม่รู้เวลำผ่ำนไปนำนเท่ำใด จู่ๆ ก็มีเสียงเอะอะดังเข้ำมำภำยใน

คฤหำสน์ที่เปี่ยมด้วยวิญญำณมรณะ

'นำยน้อย ไป๋จี้เกิงลอบท�ำร้ำยนำยใหญ่ หลักฐำนชัดแจ้ง คำดว่ำ 

หนีไปไม่พ้นเมืองก่วงหลิงแน่ ไยท่ำนต้องเหนื่อยกำยมำด้วยตนเองเล่ำ'

'ไป๋จีเ้กิงตำยไปก็ไม่น่ำเสยีดำย ข้ำแค่เป็นห่วงฮหูยินเท่ำนัน้ โฉมงำม

ตกยำก ข้ำเสียดำยสตรีงำมล�้ำผู้นั้น ตั้งใจจะมำรับนำงไปที่จวน'

ฟึบ...

จู่ๆ ก็มีเข็มเงินแทงตรงมำ บุรุษในอำภรณ์หรูหรำจึงไม่ทันปัดป้อง

'ท่ำนโหวระวังขอรับ!' องครักษ์สกัดเข็มเงินตกพ้ืนได้ทันเวลำ  

ทั้งยังใช้มือกุมคอหอยของมือสังหำรเอำไว้

บุรุษในอำภรณ์หรูหรำยิ้มน้อยๆ 'ข้ำก็คิดว่ำเป็นผู้ใดเสียอีก นี่ไม่ใช่

คุณชำยน้อยสกุลไป๋หรอกหรือ กลับมำตั้งแต่เมื่อใดกัน มำรดำท่ำน 
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สบำยดีหรือไม่'

คุณชำยน้อยไอส�ำลกั สหีน้ำแทบไม่มสีเีลอืด เขำเค้นเสยีงเคยีดแค้น

จำกในล�ำคอ 'จะช้ำหรือเร็วข้ำก็ต้องฆ่ำเจ้ำ!'

แววตำของบรุษุในอำภรณ์หรหูรำฉำยแววโหดเหีย้ม 'เจ้ำเดรจัฉำนน้อย  

เกรงว่ำเจ้ำคงไม่มีโอกำส'

ผูใ้ต้บงัคบับญัชำคนหนึง่พลนัรบีเข้ำมำรำยงำน 'ท่ำนโหว ไป๋ฮหูยิน

ก็แขวนคอตำยตำมไป๋จี้เกิงไปแล้วขอรับ!'

บุรุษผู้น้ันสุดแสนเสียดำยย่ิง เขำได้แต่ทอดถอนใจ 'จบกัน ข้ำมำ

เสียเที่ยวแล้ว พวกคนสกุลไป๋นี่ช่ำงหัวแข็งเสียจริง!'

'แล้ว...จะจัดกำรอย่ำงไรดี'

'ในเมื่อกระดูกแข็งนัก เช่นนั้นก็บดกระดูกเป็นเถ้ำเสียเลย ส่วน 

เจ้ำเดรัจฉำนน้อยก็ท�ำให้มันลุกขึ้นยืนไม่ได้อีกไปชั่วชีวิต!'

ควำมทรงจ�ำที่โกรธแค้นเข้ำกระดูกด�ำพลันหยุดลงกะทันหันเมื่อมี

เสียงดังขึ้น บำดแผลที่หัวเข่ำถูกแช่อยู่ในน�้ำที่เสียดแทงกระดูก เขำเจ็บ

จนชำหนึบไปหมดแล้ว ยำมน้ีเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้ำเบำๆ ดังข้ึนในคุกน�้ำ  

เขำก็เตรียมพร้อมรับโทษทัณฑ์ที่มีเข้ำมำไม่เว้นแต่ละวันทันที

มคีนเข้ำมำใกล้และเอ่ยเรยีกเขำด้วยน�ำ้เสยีงสัน่เครอื คณุชำยน้อย..."

คณุชำยน้อยเงยหน้ำขึน้ทันที เนือ่งจำกคกุน�ำ้มดืมดิย่ิงนัก จงึได้แต่

รวบรวมสำยตำมองไปยังต้นเสียง "เหลียนเซิง?"

"คุณชำยน้อย ข้ำเอง" เหลยีนเซงิรูด้ว่ีำคณุชำยน้อยในตอนนีม้สีภำพ

บอบช�้ำเพียงใด เขำกล่ำวเสียงสะอื้น "วันนั้นคุณชำยน้อยบอกให้ข้ำ 
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หนเีอำตวัรอด ข้ำถำมมำหลำยทอดกว่ำจะทรำบว่ำคณุชำยน้อยถูกจบัมำ

ทรมำนอยู่ในคุกน�้ำของจวนโหว ข้ำจะทอดทิ้งท่ำนหนีไปได้อย่ำงไรกัน  

ข้ำจงึแฝงตวัเข้ำมำอยู่จวนโหว ตอนน้ีข้ำขโมยกุญแจได้แล้ว คณุชำยน้อย

ต้องหลบหนีไปจำกที่นี่ ออกจำกก่วงหลิงไปฟ้องร้องที่เมืองหลวง!"

เปลือกตำของเขำหนักอึ้ง ได้แต่ปรือมอง น�้ำเสียงก็อ่อนลง  

"เหลียนเซิง ข้ำเดินไม่ได้แล้ว แล้วจะไปที่เมืองหลวงได้อย่ำงไร"

เหลียนเซิงพลันเช็ดน�้ำตำ "ข้ำเตรียมรถม้ำไว้แล้วขอรับ จำกนี้ไป

คุณชำยน้อยก็ได้แต่ต้องพึ่งตัวเองแล้ว"

หลังจำกเหลียนเซิงพำคุณชำยน้อยหลบหนีออกมำจำกคุกน�้ำแล้ว 

เขำก็ได้กลับมำเห็นแสงตะวันอีกครั้ง เพื่อให้เขำได้มีเวลำในกำรหลบหนี 

เหลียนเซิงจึงกลับเข้ำไปในคุกน�้ำ แสร้งว่ำเป็นคุณชำยน้อยสกุลไป๋

เหลียนเซิงทนรับกำรทรมำนต่ำงๆ ท้ังยังต้องถูกแช่น�้ำและทนต่อ

ควำมอุดอู้ เขำสำมำรถตบตำบรรดำคนของจวนโหวได้ กว่ำพวกเขำ 

จะรู้ควำมจริงก็ผ่ำนไปอีกหนึ่งเดือน พอใกล้จะตำย เขำก็ไม่หวำดกลัว

อะไรอีกแล้ว ด้วยเชื่อว่ำคุณชำยน้อยคงใกล้ไปถึงเมืองหลวงแล้ว เมื่อถึง 

ที่นั่นก็สำมำรถเปิดเผยว่ำก่วงหลิงโหวให้ร้ำยคนสกุลไป๋อย่ำงไรบ้ำง

คุณชำยน้อยเอ็นเข่ำเสียหำยทั้งสองข้ำง แต่เขำต้องบังคับรถม้ำ 

ด้วยตนเอง ระหว่ำงรอนแรมเดินทำงก็ประสบควำมยำกล�ำบำกสำรพัด

อย่ำง จนสุดท้ำยก็เข้ำเขตเมืองหลวง แต่รถม้ำที่เร่งเดินทำงมำกลับมี

สภำพพังเสียหำย เขำจึงต้องลงเดินโดยพ่ึงพำไม้เท้ำแทน ทว่ำที่ว่ำกำร

ไหนเลยจะกล้ำรับเรื่องร้องเรียนคดีของก่วงหลิงโหว คุณชำยน้อย 
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ฉลำดเฉียบแหลมมำแต่เยำว์วัย เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรไปเจอขุนนำงที่มี 

สำยสมัพันธ์กับก่วงหลงิโหวจนอำจท�ำให้กำรหลบหนีของตนเองถูกเปิดเผย  

เขำจึงเดินไปยังส�ำนักตรวจกำรที่สำมำรถตรวจสอบขุนนำงใหญ่โตได ้

ทั่วแผ่นดิน

แต่คณุชำยน้อยไม่ล่วงรูถึ้งขัน้ตอนกำรข้ึนศำลในเมอืงหลวงแม้แต่น้อย  

อีกทัง้ส�ำนักตรวจกำรก็หำใช่สถำนทีท่ี่ชำวบ้ำนเดนิดนิจะย่ำงเท้ำเข้ำไปได้ 

หลังจำกเดินวนเวียนอยู่หน้ำส�ำนักตรวจกำรนำนหลำยวัน เขำก็ยังไม่ได้

เดนิเข้ำประตูส�ำนกัตรวจกำรไป มอืสองข้ำงท่ีใช้จบัไม้เท้ำก็เป็นแผลถลอก

เลือดซิบ เขำไม่มีเงินติดตัวสักอีแปะเดียว ท้องหิวจนไส้ก่ิวแล้ว ขอทำน 

ทีผ่่ำนมำเห็นจงึแบ่งหมัน่โถวให้ครึง่ลกู เขำก้มลงหยิบหมัน่โถวทีเ่ป้ือนฝุน่

ขึ้นมำ หมั่นโถวท้ังบูดทั้งแข็งแล้วแต่เขำก็ยังฝืนเค้ียวและกลืนมันลงไป 

ทั้งน�้ำตำ

อุตส่ำห์มำถึงเมืองหลวงท่ีเฟื่องฟูแล้วแท้ๆ ท่ีน่ีมีขุนนำงนับร้อยคน 

แต่กลับไม่มีผู้ใดให้ควำมสนใจตัวเขำเลย ทุกวันจึงได้แต่น่ังอยู่ที่หน้ำ

ส�ำนักตรวจกำร สุดท้ำยก็ถูกเจ้ำหน้ำท่ีระดับล่ำงมำขับไล่ ต�ำหนิว่ำ 

เขำขวำงหูขวำงตำ

คุณชำยน้อยได้แต่ค�้ำร่ำงตนเองด้วยไม้เท้ำแล้วเดินไปยังท่ีว่ำกำร

ทุกแห่ง เขำมองเห็นขุนนำงผ่ำนตำนับร้อยคน ทว่ำกลับไม่ได้เล่ำเร่ือง 

ของสกุลไป๋ให้ผู้ใดฟังเลยสักคน

คุณชำยน้อยถูกผู ้คนมองว่ำเป็นเพียงขอทำนเพ้ียนๆ คนหนึ่ง  

ทั้งยังถูกขอทำนคนอื่นๆ มองว่ำเป็นพวกแปลกแยก กระนั้นเขำก็ไม่ได้

ใส่ใจค�ำวิจำรณ์ของพวกเขำเลยแม้แต่น้อย เขำเพียงแค่จดจ�ำขุนนำง 
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ทุกคนอยู่เงียบๆ ศึกษำกฎระเบียบของที่ว่ำกำรแต่ละแห่ง กระทั่งเวลำ 

ยืดเย้ือมำนำนถึงครึง่ปี และในคืนหนึง่ทีม่หิีมะตก เขำพยุงกำยด้วยไม้เท้ำ

เดินเข้ำไปในตรอกด้ำนหลังส�ำนักตรวจกำรที่น้อยคนนักจะผ่ำนเข้ำมำ 

แล้วไปหยุดอยู่ตรงประตูหลัง

ทว่ำสิง่ทีเ่ขำตัง้ตำรออยู่ในคนืหิมะโปรยปรำยหำใช่ส�ำนักตรวจกำรไม่

ดึกดื่นมำกแล้ว หิมะยังคงตกลงมำ เกี้ยวหลังหนึ่งโผล่ออกมำจำก

หัวมุมทำงเข้ำตรอก ผ่ำนประตูหลังของส�ำนักตรวจกำร ฉับพลันเก้ียว 

ก็ถูกวำงลง มีคนผู้หนึ่งก้ำวลงมำ ท่ำทีของเขำเปี่ยมด้วยควำมรอบรู้

"ไท่สื่อ* บุรุษหนุ่มผู ้นี้พิงอยู่ท่ีประตูของส�ำนักตรวจกำร คิดว่ำ 

คงมีเรื่องถูกปรักปร�ำมำ น่ำเสียดำยที่เขำมำผิดทำง เกรงว่ำประตูหลัง 

บำนนี้ของส�ำนักตรวจกำรคงไม่เปิดออกแน่"

"เขำคงมีวำสนำกับส�ำนักหลันไถของข้ำเป็นแน่"

* ไท่สื่อ หมำยถึงต�ำแหน่งหัวหน้ำอำลักษณ์ ดูแลกำรบันทึกประวัติศำสตร์ กำรสอบทำน และเรียบเรียง
พงศำวดำร
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ดำวหำงพุ่งปรำดข้ำมผืนนภำ...

อำลกัษณ์จดบนัทกึตำมจรงิ รชัทำยำทในรชัศกนีไ้ด้ปรำกฏตวัขึน้แล้ว

นี่คือจุดเริ่มต้นชีวิตอันรุ่งโรจน์ของฉืออิ๋งท่ีเปิดเผยในบันทึก นับแต่

นั้นมำฉืออิ๋งก็บังเกิดควำมเคียดแค้นกับหลันไถมำเป็นสิบปี

ควำมเคียดแค้นของฉืออ๋ิงปรำกฏเป็นกำรรวบรวมควำมผิดของ 

หลนัไถ แล้วยุแยงให้สหำยร่วมชัน้เรยีนทีส่�ำนกัศกึษำเจำเหวินคล้อยตำม 

บรรดำลูกหลำนพวกน้ีก็จะน�ำเรื่องรำวพวกน้ีไปถ่ำยทอดให้บิดำของ 

พวกเขำที่เป็นขุนนำงอยู่ในรำชส�ำนักฟังและเขียนฎีกำร้องเรียน

ทว่ำทุกครั้งท่ีจู่โจม หลันไถก็เป็นเหมือนวัวดินปั้นลงทะเล* ไม่เคย

สั่นคลอนหลันไถได้เลยสักนิด

มีเพียงครั้งเดียวท่ีฉืออิ๋งใช้ส�ำนักตรวจกำรเล่นงำนหลันไถ ผลคือ

1

* วัวดินปั้นลงทะเล เป็นส�ำนวน หมำยถึงหำยไปอย่ำงไร้วี่แวว
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ส�ำนักตรวจกำรต้ังข้อกล่ำวหำอันหนักหน่วงรุนแรงในปีนั้น ก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อทุกคนในรำชส�ำนัก ยกเว้น...หลันไถ

หลนัไถคือดำวท่ีสว่ำงเจดิจ้ำซึง่รำยล้อมด้วยศตัร ูไม่ว่ำใครก็ท�ำอะไร

ไม่ได้ กำรจู่โจมทั้งหมดล้วนไร้ผล เพียงเพรำะคนผู้เดียว

หัวหน้ำส�ำนักหลันไถ...ไป๋สิงเจี่ยน

ตั้งแต่ไป๋สิงเจี่ยนเข้ำมำควบคุมดูแลหลันไถ ก็ยังไม่มีผู้ใดสร้ำง 

แรงกระทบต่อหลันไถได้เลย ส่วนพวกท่ีสร้ำงควำมวุ่นวำยให้กับหลันไถ

ต่ำงก็ถูกไป๋สิงเจี่ยนตวัดปลำยพู่กันเล่นงำน อย่ำงเบำก็ถูกลดต�ำแหน่ง

เนรเทศ อย่ำงหนักก็ถูกตัดหัวยึดทรัพย์

ผลลัพธ์จำกกำรทีฉ่อือิง๋ใช้ส�ำนักตรวจกำรเล่นงำนหลนัไถก็คอืท�ำให้

ส�ำนักตรวจกำรถูกเปลี่ยนยกชุด ฉืออ๋ิงถูกกักบริเวณ หำกไม่ใช่เพรำะ 

บิดำรักนำงสุดชีวิต ช่วยพูดโน้มน้ำวมำรดำให้จนถึงขั้นสวมบทเศร้ำโศก 

เพ่ือเป็นกำรปลอบประโลมบิดำแล้ว มำรดำจึงยอมจบเรื่องนี้ด้วยกำร 

ผ่อนโทษหนักให้นำง จำกท่ีกักบริเวณหกเดือนก็เหลือเพียงสำมเดือน  

ชั่วขณะนั้นฉืออิ๋งพลันรู ้สึกว่ำตนเองอำจไม่ใช่ลูกในไส้ของมำรดำ 

ก็เป็นได้

"องค์หญิง ทรงรีบตื่นเร็วเข้ำ! 'ใครผู้นั้น' มำแล้วพ่ะย่ะค่ะ!"

เดิมทีฉืออิ๋งก�ำลังสัปหงกท่ำมกลำงเสียงพูดคุยของสหำยร่วม 

ชั้นเรียน ทว่ำจู่ๆ ท้ังห้องก็เงียบเสียง รวมกับที่บุตรชำยของเสนำบดี 

กรมอำญำซึ่งน่ังอยู่ข้ำงหลังใช้เท้ำเตะม้ำน่ังของนำงจนสุดแรง นำงก็ 

ปรือตำมองไปที่ประตูห้องเรียน ทันใดนั้นควำมงัวเงียก็พลันหำยวับไป

ส�ำนักศึกษำเจำเหวินนั้นเป็นส�ำนักศึกษำชั้นยอดของอำณำจักร  

Page ������������������������!.indd   16 16/1/2563 BE   11:02



17

ชิวร่ัวเยีย

ซึ่งรองรับผู้เรียนได้ย่ีสิบคน ถือเป็นส�ำนักศึกษำส�ำหรับรำชนิกุลและ 

บุตรหลำนจำกตระกูลใหญ่ ย่อมไม่มีผู้ใดกล้ำเข้มงวดใส่ แม้แต่หัวหน้ำ

ส�ำนักศึกษำก็ยังเตลิดหนีไปแล้วห้ำคน อำจำรย์ของแต่ละวิชำแทบจะ

เปลี่ยนกันไม่ซ�้ำหน้ำ แทบไม่มีใครรับหน้ำที่ได้นำนถึงหนึ่งปี ทว่ำกลับมี 

ผู้หนึ่งเป็นข้อยกเว้น

ไม่ผิดเลย คนผู้นั้นก็คือหัวหน้ำส�ำนักหลันไถผู้นั้น!

สองปีก่อน จกัรพรรดนิทีีก่ลดักลุม้จนหลับไม่ลงก็มรัีบส่ังให้ไป๋สิงเจีย่น 

มำรบัหน้ำทีอ่ำจำรย์สอนประวัตศิำสตร์ในส�ำนกัศกึษำเจำเหวินเพ่ิม ทันที

ที่ผู้เรียนในส�ำนักศึกษำเจำเหวินทรำบข่ำวนี้ก็เหมือนกับฝันร้ำย พวกเขำ

ตกใจร้องไห้จนถึงขั้นอยำกเลิกเรียน แต่สุดท้ำยพวกเขำก็ล้วนถูกบิดำ

ผลักไสกลับมำ ดังนั้นจึงมีเพียงชั้นเรียนที่ไป๋สิงเจี่ยนสอนเท่ำนั้นที่ผู้เรียน

ทุกคนต้องเงียบเสียงและอยู่อย่ำงสงบเสง่ียม เนื่องจำกพวกเขำไม่อำจ

ล่วงเกินคนผู้นี้ได้ นี่ก็คือกำรสั่งสอนด้วย 'เลือดและน�้ำตำ' ของบิดำ 

พวกเขำ

ในเวลำนี้เจ้ำของชื่อท่ีท�ำให้ผู้คนอกส่ันขวัญแขวนอย่ำงไป๋สิงเจี่ยน 

ก็ก�ำลงัเดนิเนบิช้ำเข้ำมำในห้องเรยีน อนัทีจ่ริงท่ีห้องเรยีนเงยีบเสยีงลงน้ัน

ไม่ใช่เพรำะพวกเขำมองเห็นไป๋สิงเจี่ยน แต่เป็นเพรำะรู้ว่ำเขำมำถึงแล้ว

ต่ำงหำก!

ก่อนหน้ำที่ตัวคนจะมำถึง เสียงจำกไม้เท้ำกระทบพ้ืนหินอ่อนก็ 

ดังเข้ำมำในห้องที่มีแต่เสียงหัวเรำะพูดคุยก่อนแล้ว เน่ืองจำกพวกเขำ

ฝึกฝนมำนับร้อยครั้งจนโสตประสำทสำมำรถจับเสียงน้ีได้อย่ำงแม่นย�ำ  

จงึรบัรูไ้ด้ว่ำไป๋สงิเจีย่นก�ำลงัเดนิอยู่บนทำงเดนิทีม่ดีอกไม้ห้อยย้อยลงมำ 

Page ������������������������!.indd   17 16/1/2563 BE   11:02



18

อาจารย์ข ้าน่ารังแกท่ีสุด!

...ห่ำงออกไปยี่สิบจั้ง*

ฉอือิง๋เชด็ครำบน�ำ้ลำยบนหนงัสอืก่อนฝืนยืดตวัตรง แล้วเหลอืบตำ 

มองไป

ไป๋สิงเจี่ยนมือซ้ำยถือหนังสือ มือขวำจับไม้เท้ำ เขำไม่ได้แต่งกำย

เฉกเช่นบัณฑิตทั่วไป แต่สวมชุดท่ีใส่ท�ำงำนที่หลันไถ ใช้ผ้ำฝ้ำยมัดผม  

เสือ้คลมุแขนสอบ เขำก้ำวเดนิอย่ำงเชือ่งช้ำ จ�ำเป็นต้องใช้ไม้เท้ำทีม่อืขวำ

ช่วยพยุงกำยเอำไว้จึงจะเดินได้อย่ำงมั่นคง

เรื่องท่ีขำของไป๋สิงเจี่ยนเคลื่อนไหวไม่สะดวกน้ันทุกคนต่ำงรับรู้ดี 

แต่นอกจำกเขำเดินได้ช้ำแล้ว คนผู้นี้ก็แทบดูไม่แตกต่ำงจำกคนทั่วไป  

ตรงกันข้ำม ต่อให้เขำจะใช้ไม้เท้ำเย้ืองย่ำงก็ยังมีหน้ำตำและท่วงท่ำที ่

สง่ำงำมอยู่ดี ถึงกับมคีนไม่กลวัตำยในเมอืงหลวงกล้ำขนำนนำมให้เขำว่ำ 

...ตระหง่ำนประดุจขุนเขำหยก

'ขุนเขำลูกนี้' ย่ำงเท้ำเข้ำมำท่ีโต๊ะอำจำรย์ ก่อนจะนั่งลงท่ีเก้ำอี้ 

อย่ำงช้ำๆ พลำงพิงไม้เท้ำไว้กับโต๊ะ แล้วเปิดต�ำรำ สีหน้ำเอำจริงเอำจัง

กวำดมองไปที่บรรดำผู้เรียน

ด้วยฐำนะของฉืออิ๋งแล้ว นำงจึงได้น่ังอยู่แถวหน้ำสุด ในตอนนี ้

นำงยินดีที่จะเป็นรุ่นที่สองของขุนนำงตระกูลชั้นสูงของบ้ำนใดบ้ำนหนึ่ง

เสยีดกีว่ำ จะได้ไปนัง่อยู่แถวหลงัสดุ หรอืไม่ต้องเข้ำมำเรยีนในส�ำนกัศกึษำ 

เจำเหวินได้ย่ิงดี พอควำมคิดอยำกหนีไปจำกแถวหน้ำสุดน้ีผุดข้ึนมำ  

นำงก็คิดอะไรออกทันที

อำศัยตอนที่ไป๋สิงเจี่ยนยังไม่ทันได้เอ่ยปำก ฉืออิ๋งก็ลุกพรวดข้ึน 

* จั้ง เป็นหน่วยมำตรำวัดของจีน เทียบได้ระยะประมำณ 3.33 เมตร
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"อำจำรย์ ศิษย์มีโรคที่ตำ มองใกล้ไม่ชัด อยำกขอเปลี่ยนที่นั่งกับสหำย 

ที่อยู่แถวหลังสุด"

โดยไม่รอให้ไป๋สงิเจีย่นอนุญำต และไม่รอให้สหำยร่วมชัน้ทีโ่ชคร้ำย

ตอบตกลง นำงก็เดินไปถึงแถวสุดท้ำยเพ่ือยึดที่นั่งของผู้อื่น ท่ำมกลำง

สำยตำของทุกคนที่จ้องมองมำ ผู้โชคร้ำยก็มีสีหน้ำเหมือนจะร้องไห้  

ยำมเผชิญหน้ำกับแรงกดดันอันหนักอึ้ง เขำก็ได้แต่ย้ำยตนเองไปยัง 

แถวหน้ำสุด นั่งลงเบื้องหน้ำไป๋สิงเจี่ยนด้วยร่ำงกำยที่สั่นเทำ

ไม่มีใครคำดคิดเรื่องกำรสลับท่ีนั่งในครั้งน้ี ทุกคนจึงล้วนเงียบ 

เสียงกลั้นลมหำยใจ พวกเขำเตรียมตัวเตรียมใจรอกำรส่ังสอนท่ีเข้มข้น

ประดจุตนเองเป็นปลำในคู* อย่ำงไรอย่ำงนัน้ อย่ำงไรเสยีผูท่ี้อยู่เบือ้งหน้ำ

ของทุกคนก็ถูกหยิบยกไปกล่ำวข่มขวัญเด็ก ถึงขั้นท�ำให้เด็กหยุดร้องไห้

ในยำมค�่ำคืนได้เชียวนะ

กระนัน้พวกเขำก็ไม่นึกไม่ฝันว่ำหวัหน้ำส�ำนกัหลนัไถท่ีในหมูผู่เ้รียน

เรียกแทนเวลำคุยกันว่ำ 'ใครผู้นั้น' กลับท�ำเป็นไม่รับรู้ถึงกำรสลับท่ีนั่ง 

ในครั้งนี้

"วันนี้ที่จะเรียนกันคือรูปแบบกำรจัดวำงกำรบันทึกประวัติศำสตร์" 

ไป๋สิงเจี่ยนนั่งพิงพนักเก้ำอี้ สำยตำค่อยๆ มองออกไปนอกโต๊ะ และ 

เอ่ยประโยคท่ีท�ำให้เหล่ำผู้เรียนเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันร้ำย "ใครจะ 

ตอบคร่ำวๆ ได้บ้ำง"

เหล่ำผู้เรียนต่ำงก้มหน้ำก้มตำโดยไม่ได้นัดหมำย ยำมนี้ไม่มีใคร 

* มำจำกค�ำอุปมำ 'ประตูเมืองไฟไหม้ ปลำในคูพลอยเดือดร้อน' หมำยถึงผู้บริสุทธ์ิต้องได้รับผลกระทบ 
เดือดร้อนไปด้วย เนื่องจำกไฟไหม้ประตูเมือง คนก็ย่อมตักน�้ำในคูเมืองมำดับไฟ ดับได้แล้วน�้ำในคูก็แห้งขอด 
ปลำที่อยู่ในคูน�้ำก็ต้องตำย
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กล้ำประสำนสำยตำกับไป๋สิงเจี่ยนเลยสักคน เพรำะน่ันเท่ำกับว่ำเขำ 

รนหำที่ตำยเอง

คนโชคร้ำยทีก้่มหน้ำช้ำไปสกัหน่อยก็อยู่ในสำยตำของผูเ้ป็นอำจำรย์ 

พอดี "คุณชำยเมิ่ง ท่ำนลองพูดมำ"

คณุชำยบ้ำนเสนำบดีกรมกลำโหมเมิง่กวงหย่วนรูส้กึว่ำวันน้ีเรือ่งรำว 

ไม่เป็นอย่ำงใจสักเรื่อง โดยปกติแล้วเขำเป็นคนไม่ชอบอ่ำนหนังสือ  

เป็นบิดำที่ส่งเขำมำยังส�ำนักศึกษำเจำเหวินน้ี ไม่ง่ำยเลยกว่ำเขำจะ 

ยึดครองท่ีน่ังอนัแสนวิเศษนัน่มำได้หลำยเดือน แต่จู่ๆ  กลับมำถูกองค์หญิง

ใช้ก�ำลังย้ือแย่งไปเช่นนี้ ทั้งยังต้องกลำยเป็นผู้เสียสละเพ่ือช่วยเหลือ 

สหำยร่วมชั้นเสียอย่ำงนั้น

เมิ่งกวงหย่วนได้ยินเสียงถอนหำยใจจำกรอบข้ำงอย่ำงชัดเจน  

เขำเองก็ไม่กล้ำผ่อนลมหำยใจแรงนัก ยำมตกอยู่ในควำมสนใจของ 

ไป๋สิงเจี่ยนเช่นนี้ เขำก็ไม่คิดหยัดยืนต่อ "เรียนอำจำรย์ ศิษย์โง่เขลำยิ่งนัก 

ไม่อำจตอบได้ขอรับ"

ไป๋สิงเจี่ยนไม่ได้ถือสำแต่อย่ำงใด "แล้วคุณชำยเมิ่งคิดว่ำผู้ใด

สำมำรถตอบแทนได้"

เมิ่งกวงหย่วนท�ำหน้ำเหลอหลำ ก่อนจะกวำดตำมองรอบด้ำนด้วย

ควำมลังเล ทว่ำทุกที่ที่มองไป เหล่ำสหำยสนิทต่ำงก็ส่ำยหน้ำระรัว ในใจ

ของเขำพลันพังทลำย กระนั้นก็มีสำยตำคู่หน่ึงเปรียบดังไข่มุกสุกสกำว

จำกที่ไกลมองมำ...

"องค์หญิงทรงตอบแทนศิษย์ได้ขอรับ!" เมิ่งกวงหย่วนคว้ำเอำ 

กอหญ้ำที่ลอยน�้ำมำช่วยชีวิตไว้แน่น
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เดิมที 'กอหญ้ำ' ท่ีถูกคว้ำเอำไว้น้ันก�ำลังลอยคว้ำงในอำกำศ  

พอได้ยินคนเอ่ยชื่อของตนเอง ฉืออิ๋งก็ชะงักไปด้วยไม่รู้ว่ำเกิดอะไรขึ้น  

เมิ่งกวงหย่วนทวนค�ำถำมของไป๋สิงเจี่ยนอีกรอบหนึ่งพลำงส่งสำยตำ 

ขอควำมช่วยเหลือมำให้

ฉอือ๋ิงมองมำท่ีไป๋สงิเจีย่น นำงพบว่ำคนผู้นัน้ไม่เคยมองตนเองตรงๆ 

เลยสักครั้ง คล้ำยว่ำนำงไร้ตัวตน นำงเองก็ต่อต้ำนเขำประหนึ่งคู่แค้นเก่ำ 

คดิว่ำเขำรบัรูเ้รือ่งทีน่ำงถูกกักบรเิวณดี ทัง้ยังรู้ชดัว่ำเขำนัน่ล่ะท่ีเป็นตวักำร 

แล้วตอนนี้ยังคิดฉวยโอกำสท�ำให้นำงต้องมำตกหลุมพรำงในห้องเรียน

แห่งนี้อีก นำงไม่มีวันยอมให้เขำสมหวังแน่!

"เรียบเรียงเป็นรำยปี น�ำเสนอในเชิงประวัติของแต่ละคน น�ำเสนอ

แยกตำมเหตุกำรณ์ส�ำคัญ บนัทกึแยกตำมอำณำจกัร ประวัตศิำสตร์ทัว่ไป 

ประวัตริำชวงศ์" นำงตอบค�ำถำมรวดเดียวจบ ท้ังหมดนีจ้�ำต้องยกควำมดี 

ให้บิดำท่ีบังคับให้นำงท่องจ�ำบันทึกของคนส�ำคัญมำตั้งแต่สำมขวบ  

บ่มเพำะให้นำงกลำยเป็นรัชทำยำทที่เปี่ยมด้วยควำมรู้

สหำยร่วมชัน้เรยีนต่ำงคุ้นเคยกันนำนแล้ว ตัง้แต่เลก็มำองค์หญิงผูน้ี้ 

ก็ถูกเหล่ำผู้ปกครองน�ำมำใช้เรียกเป็นปกติว่ำ 'เด็กน้อยบ้ำนคนอื่น' ซ่ึง 

ถือเป็นศตัรท่ีูย่ิงใหญ่ของพวกเขำต้ังแต่เยำว์วัย กระนัน้เมือ่เตบิใหญ่ขึน้มำ 

พวกเขำก็คิดอยำกถำมบิดำมำรดำกลับไปเช่นกัน เหตุใดจึงไม่พูดถึง  

'ผู้ปกครองบ้ำนคนอ่ืน' บ้ำงเล่ำ ที่ฉืออิ๋งเก่งกำจถึงเพียงน้ีก็เป็นเพรำะ 

บิดำของนำงบ่มเพำะมำเองกับมือ ในรัชศกนี้ เขำเป็นที่กล่ำวขำนว่ำ 

เป็นท่ำนชำยจำกตระกูลสูงศักด์ิที่มีควำมรู้ไร้เทียมทำน สุดท้ำยลูกไม ้

ก็ย่อมหล่นไม่ไกลต้น
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แน่นอนว่ำฉอือิง๋มคีวำมรูด้ ีแล้วในเรือ่งควำมประพฤตแิละคณุธรรมเล่ำ  

ชำวบ้ำนล้วนเรียกขำนนำงว่ำ 'ดำวหำยนะ' เพียงดูจำกควำมพยำยำม 

ของนำงที่จะโจมตีหลันไถก็ท�ำให้ทุกคนต่ำงเข้ำใจได้

แน่นอนว่ำค�ำตอบของฉืออิ๋งไม่มีอะไรผิด ถึงอย่ำงน้ันไป๋สิงเจี่ยน 

ก็ไม่ได้เอ่ยชม แม้แต่กำรแสดงควำมเหน็เพ่ิมเตมิอะไรก็ไม่ม ีหลงัผ่ำนพ้น

กำรตอบค�ำถำมนี้ไป ไป๋สิงเจี่ยนก็เริ่มต้นกำรสอนอย่ำงเป็นทำงกำร

เป็นถึงเจ้าความรู้ แต่ต้องมาทนรับความรู้สึกของการถูกมองว่า 

ไร้ตัวตน เทียบไม่ได้กระทั่งคนเรียนแย่อย่างคุณชายเมิ่ง เช่นนี้มัน...

ฉืออิ๋งหำยใจเข้ำลึกๆ วิญญูชนแก้แค้นหนึ่งชั่วยาม* ก็ไม่สาย

สอนจนเสร็จสิ้นแล้ว ไป๋สิงเจี่ยนก็ออกจำกส�ำนักศึกษำเจำเหวิน 

ก่อนขึ้นเกี้ยวเพื่อเดินทำงกลับหลันไถ

เก้ียวของหัวหน้ำส�ำนักหลันไถก็เป็นเหมือนกับตัวเขำ เพียงแค่

พบเห็นยังคิดหลบแทบไม่ทันเลย ได้ยินว่ำเคยมีคนไม่หลีกทำงให้เก้ียว

ของหัวหน้ำส�ำนกัหลนัไถ พอถึงสิน้ปีคนผูน้ัน้ก็ถูกลดขัน้ ทว่ำเขำไม่ยอมรบั 

วิพำกษ์วิจำรณ์กรมปกครองว่ำท�ำกำรปกปิดเรื่องเลวร้ำย ร้องเรียนให ้

ที่ว่ำกำรทุกแห่งตรวจสอบหำควำมกระจ่ำงอย่ำงดุเดือด

ผลลัพธ์ก็เป็นไปตำมท่ีเขำปรำรถนำจริงๆ กรมปกครองเปิดเผย 

ผลกำรตรวจสอบ โดยติดประกำศประวัติด้ำนมืดของคนผู้นี้ท่ีมีท้ังหมด

ตั้งแต่อำยุสิบแปดไปจนถึงสำมสิบแปดปี วันเดือนปีใดขโมยวัวของ

หมู่บ้ำนข้ำงเคียง วันเดือนปีใดไปมีควำมสัมพันธ์กับแม่ม่ำยในหมู่บ้ำน 

* ชั่วยำม เป็นหน่วยนับเวลำของจีนในสมัยโบรำณ เท่ำกับ 2 ชั่วโมง

Page ������������������������!.indd   22 16/1/2563 BE   11:02



23

ชิวร่ัวเยีย

จนฝ่ำยหญิงต้ังครรภ์ คนผู้น้ีท้ังอับอำยท้ังโกรธแค้นจนยำกจะรับไหว  

เขำแทบกระอักเลือดออกมำเสียตรงน้ัน คิดไม่ถึงเลยว่ำจุดด่ำงพร้อย 

ในอดตีจะถูกขดุคุย้ออกมำได้ ภำยหลงัมคีนในกรมปกครองท่ีไม่ต้องกำร

เปิดเผยชื่อเกิดเห็นอกเห็นใจเขำข้ึนมำ บอกเขำว่ำค�ำตอบเหล่ำนี้ล้วน 

มำจำกสถำนท่ีที่เก่งกำจในกำรขุดคุ้ยประวัติด้ำนมืดของผู้อื่น เพียงแค ่

ออกนอกประตูแล้วเลี้ยวซ้ำยก็จะเจอกับหลันไถ

ไม่มใีครสงสยัควำมสำมำรถในกำรขุดคุย้เร่ืองรำวต่ำงๆ ของหลันไถ  

กระนั้นใครบ้ำงท่ีจะไม่มีจุดด่ำงพร้อย โดยเฉพำะบรรดำคนใหญ่คนโต 

ที่มีต�ำแหน่งสูง ในแวดวงขุนนำงนี้ใครกล้ำบอกว่ำตนเองขำวสะอำดบ้ำง 

ดังนั้นย่ิงมีต�ำแหน่งสูงและมำกอ�ำนำจเพียงใด พวกเขำก็จะย่ิงเกรงกลัว

หลนัไถมำกเท่ำนัน้ เนือ่งจำกไม่อำจรูไ้ด้เลยว่ำวนัใดหวัหน้ำส�ำนกัหลนัไถ

จะนึกอยำกเขียนบันทึกประวัติให้หรือไม่ เพรำะหำกมีวันนั้น เรื่องรำว 

ด�ำมืดทุกเรื่องในอดีตจะล้วนถูกขุดรำกถอนโคนข้ึนมำ ท้ังหมดน้ีล้วน 

เป็นเพรำะควำมรักที่หัวหน้ำส�ำนักหลันไถมีต่อคนผู้นั้นทั้งสิ้น

ดังน้ันทุกคนจึงไม่อยำกให้หัวหน้ำส�ำนักหลันไถพุ่งควำมสนใจ 

มำท่ีตนเอง พยำยำมไม่ท�ำให้ตนเองมีตัวตนอยู่ต่อหน้ำเขำ สถำนที่ใด 

ที่เกี้ยวของหัวหน้ำส�ำนักหลันไถผ่ำนไปจะไม่มีคนปรำกฏตัวข้ึนในรัศมี

หลำยสิบจั้ง คนจ�ำนวนมำกแทบจะพำกันหลีกหนีประเดี๋ยวนั้นเลย

ไป๋สิงเจี่ยนจึงได้อยู่อย่ำงสุขสงบ เขำไม่ต้องพบเจอผู้คนมำกหน้ำ

หลำยตำ ทั้งยังร่วมสมำคมอย่ำงไร้สำระในแวดวงขุนนำงได้น้อยลง  

นับว่ำประหยัดเวลำไปได้ไม่น้อย เดิมทีกำรไปสอนลูกหลำนชนชั้นสูง 

ที่ส�ำนักศึกษำเจำเหวินก็มิใช่เรื่องที่เขำอยำกท�ำสักนิด แต่เน่ืองจำก 
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เป็นรับสั่งของจักรพรรดินี ต่อให้เขำต้องเสียเวลำ ควำมคิด และแรงกำย

เพียงใด เขำก็จ�ำต้องไปรับมือกับหนุ่มสำวชนชั้นสูงกลุ่มนี้

หำกกล่ำวถึงชื่อเสียงของเขำแล้ว เหล่ำผู ้เรียนกลุ่มน้ันล้วน 

เกรงกลัวเขำทั้งสิ้น ยกเว้น 'ใครบำงคน' ที่คอยจ้องหำทำงท้ำทำยเขำอยู่

ไป๋สิงเจี่ยนนั่งพิงโต๊ะตัวเล็กภำยในเก้ียวด้วยท่ำทำงที่ผ่อนคลำย  

เขำสอนอยู่ที่ส�ำนักศึกษำเจำเหวินเป็นเวลำนำนจนหัวเข่ำปวดเมื่อย 

ไปหมดแล้ว คิดจะหำเวลำพักเพียงชั่วครู่ก็ยังยำกเลย

ไป๋สิงเจี่ยนกลับมำถึงหลันไถ ประตูดำ้นหน้ำก็เปิดกวำ้งรออยู่แล้ว 

คนท้ังหมดล้วนออกมำต้อนรับ เซ่ำลิ่งสื่อ* ซูล่ิงสื่อ** เจี้ยวซูหลำง***  

ต่ำงจัดแต่งชุดให้เรียบร้อย พวกเขำยืนเรียงรำยอยู่ด้ำนใน

หลังจำกเกี้ยววำงลงบนพื้น ไป๋สิงเจี่ยนก็ค�้ำไม้เท้ำเดินออกมำ

"ไท่สื่อกลับหลันไถ!" เสียงตะโกนดังรำวกับจะไปถึงชั้นฟ้ำ  

เป็นท้ังกำรต้อนรับและเป็นกำรเตือนคนท้ังหลันไถ หำกมีผู้ใดแอบงีบ 

หรือท�ำตัวขี้เกียจอยู่ ตอนนี้ก็ให้ตื่นตัวได้แล้ว

ด้ำนนอกหลันไถมีตรอกกั้นอยู่ อีกฟำกของตรอกก็คืออูไถหรือ 

ส�ำนักตรวจกำร สองฝ่ำยตั้งอยู่ตรงข้ำมกัน พูดได้ว่ำสถำนกำรณ์เหมือน

น�้ำกับไฟ ชื่อหลันไถมำจำกดอกกล้วยไม้**** ชื่ออูไถมำจำกอีกำ*****  

* เซำ่ล่ิงส่ือ คือต�ำแหน่งผู้ช่วยอำลักษณ์ มีหน้ำท่ีเรียบเรียงและคัดลอกบันทึกข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ และ
ท�ำงำนตำมที่หัวหน้ำอำลักษณ์จะมอบหมำย
** ซูลิ่งสื่อ หมำยถึงเจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ ดูแลงำนด้ำนเอกสำรทั้งหมด 
*** เจี้ยวซูหลำง หมำยถึงเจ้ำหน้ำที่สอบทำนและตรวจควำมถูกต้องของเอกสำรและบันทึกต่ำงๆ
**** ดอกกล้วยไม้ ภำษำจีนเรียกว่ำหลันฮวำ
***** ในสมัยฮั่น ต้นไป่ที่ปลูกอยู่ในส�ำนักตรวจกำรจะมีอีกำเกำะอยู่เต็ม คนจึงเรียกส�ำนักตรวจกำรว่ำอูไถ  
ซึ่งมำจำกอูยำที่หมำยถึงอีกำ และเรียกคนที่ท�ำงำนในส�ำนักตรวจกำรว่ำ 'ปำกอีกำ'
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ฝ่ำยหนึ่งให้โทษคนด้วยพู่กัน ฝ่ำยหนึ่งให้โทษคนด้วยวำจำ ต่ำงฝ่ำย 

ต่ำงไม่เห็นอีกฝ่ำยอยู่ในสำยตำ

ยังดีท่ีประตูหน้ำของหลนัไถอยู่ตรงกับประตูหลงัของส�ำนกัตรวจกำร 

นีจ่งึเลีย่งกำรเผชญิหน้ำกันได้ หำกต้องมองเหน็หน้ำทกุวันก็มแีต่ชงิชงักัน

เสียเปล่ำ และโชคดีที่หลังก�ำแพงส�ำนักตรวจกำรมีต้นไป่ปลูกอยู่มำก  

นับว่ำป้องกันเสียงได้ไม่เลว ขณะเดียวกันก็ให้ควำมสะดวกต่อฉืออิ๋ง 

ในกำรปีนขึ้นยอดไม้และฟุบหมอบอยู่บนก�ำแพง คอยลอบสังเกต 

ควำมเคลื่อนไหวของหลันไถ

"ช่ำงดูใหญ่โตเสียจริง มิน่ำเล่ำถึงไม่เห็นข้ำอยู่ในสำยตำ!" ฉืออิ๋ง 

พ่นเสียงออกทำงจมูก

"ใช่! หยิ่งยโสและอวดเบ่งยิ่งนัก!" คนด้ำนข้ำงเอ่ยคล้อยตำม

"ให้เขำวำงท่ำไปเถอะ! ข้ำไม่เชื่อหรอกว่ำเขำจะไม่มีจุดอ่อน"  

ฉอือิง๋ตอบรบัเจ้ำของเสยีงนัน้ ก่อนจะหันหน้ำขวับมำทันที นำงเผชญิหน้ำ

กับบุรุษแปลกหน้ำที่ฟุบหมอบบนก�ำแพง ก่อนกล่ำวข้ึนอย่ำงรังเกียจ  

"เจ้ำเป็นใครกัน แม้แต่ก�ำแพงของส�ำนักตรวจกำรก็ยังกล้ำปีนรึ"

บรุษุท่ีถูกรงัเกียจกล่ำวอย่ำงต่ืนตัว "อ้ำว ปีนไม่ได้หรอกร ึเข้ำใจแล้ว 

กระหม่อมเป็นหัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรคนใหม่ ยินดีท่ีได้พบองค์หญิง 

พ่ะย่ะค่ะ!"

ฉืออิ๋งพลันร่วงหล่นจำกบนก�ำแพง...

อำศัยต้นไป่อำยุร้อยปีในส�ำนักตรวจกำรช่วยพยุงร่ำงเอำไว้ ฉืออ๋ิง

จึงไม่ถึงกับหน้ำคะม�ำลงบนพื้น ถึงอย่ำงนั้นสภำพร่ำงที่ร่วงลงมำก็ดูไม่ดี

เลยสักนิด
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"องค์หญิง พระองค์ไม่เป็นไรนะพ่ะย่ะค่ะ" หัวหน้ำส�ำนักตรวจกำร

คนใหม่รีบผละจำกก�ำแพงแล้วปีนต้นไม้ลงมำ พลำงกล่ำวปลอบฉืออิ๋ง

ที่นอนแผ่อยู่บนพื้น

"เจตนำพูดให้ตกใจเช่นน้ี ท่ำนต้ังใจท�ำร้ำยข้ำใช่หรือไม่!" ฉืออิ๋ง 

จ้องสีหน้ำที่เป็นห่วงเป็นใยของบุรุษตรงหน้ำด้วยควำมโกรธเคือง

"มิกล้ำพ่ะย่ะค่ะ องค์หญิงอย่ำเพ่ิงเข้ำพระทัยผิด พระองค์ 

ตรัสถำมว่ำกระหม่อมคือผู้ใด กระหม่อมก็เพียงบอกว่ำกระหม่อมเป็น 

ผู้ใดเท่ำนั้น ไหนเลยจะตั้งใจท�ำร้ำยองค์หญิงได้" หัวหน้ำส�ำนักตรวจกำร

หยิบใบไม้ออกจำกใบหน้ำของฉืออิ๋งให้อย่ำงเอำใจใส่

"ท่ำนไม่รูห้รอืว่ำข้ำกับส�ำนักตรวจกำรของพวกท่ำนมีชะตำไม่เข้ำกัน"  

จำกที่ฉืออิ๋งตกใจกลัวในตอนแรกก็ฟื้นคืนท่ำทีดังเดิม "ท่ำนยังขึ้นเสียง 

ต่อหน้ำข้ำอีก!"

"ได้ยินว่ำหัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรคนก่อนเข้ำกับองค์หญิงได้ดี"

"ดังนั้นเขำจึงกลำยเป็น 'หัวหน้ำคนก่อน' อย่ำงไรเล่ำ"

ฉืออิ๋งเคยใช้ส�ำนักตรวจกำรจู่โจมไป๋สิงเจี่ยนมำก่อน ส่งผลให้

หัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรคนนั้นถูกลดขั้น กลุ่มคนที่เข้ำร่วมในคดีนี้ล้วนถูก

โยกย้ำย ส�ำนกัตรวจกำรเสยีก�ำลงัคนไปมำก ด้วยเหตนุีฉ้อือิง๋จงึถูกลงโทษ

และถูกห้ำมไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับงำนของส�ำนักตรวจกำรอีก หำกยังติดต่อ

เก่ียวพันกับส�ำนักตรวจกำร เกรงว่ำคงไม่ใช่แค่ถูกกักบริเวณเท่ำน้ันแน่ 

ทว่ำจู่ๆ เบื้องหน้ำก็มีหัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรโผล่มำเช่นนี้ เห็นทีคงไม่ใช่

ลำงดีแน่

ฉอือิง๋ลอบเข้ำมำในส�ำนกัตรวจกำรเพ่ือสอดแนมหลนัไถ เนือ่งจำก
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ต้องกำรเฝ้ำดูไป๋สงิเจีย่นจงึไม่อำจไม่ใช้แผนกำรนี ้เมือ่ร่องรอยถูกเปิดเผย

เช่นนี้แล้ว ฉืออิ๋งจึงคิดแค่เพียงจะออกจำกสถำนที่นี้ไปโดยเร็ว

โชคร้ำยก็คือ...ข้อเท้ำของฉืออิ๋งบวมขึ้นมำเล็กน้อยแล้ว

เพรำะเป็นพระธิดำคนโตของจักรพรรดินีและเฟิ่งจวิน ฉืออิ๋งจึง 

ถูกตำมใจมำแต่เด็ก นำงรำวกับฟูมฟักมำจำกของวิเศษหำยำกอย่ำงไร

อย่ำงนั้น ไม่เคยต้องพบเจอควำมยำกล�ำบำกจริงๆ ฉะน้ันเมื่อพบกับ 

ควำมเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยก็ทนไม่ได้แล้ว หัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรจึง 

ตกตะลึงเมื่อเผชิญกับท่ำทีวำงอ�ำนำจขององค์หญิงในช่วงแรก และ 

ช่วงหลังที่น�้ำตำไหลริน

"แค่พระบำทแพลงเท่ำนั้น ทรงทำยำก็จะดีขึ้นพ่ะย่ะค่ะ" หัวหน้ำ

ส�ำนักตรวจกำรรีบเอ่ยปลอบโยน

แค่?...เท่านั้น?!

ฉืออิ๋งที่ก�ำลังเจ็บปวดอย่ำงที่สุดไม่มีทำงยอมรับค�ำกล่ำวน้ีได้แน่ 

น�้ำตำนำงยิ่งพรั่งพรู เสียงร้องไห้พลันดังลั่น

หัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรถึงกับหมดหวัง หำกคนอื่นๆ ได้ยินเข้ำ 

จะต้องคิดว่ำเขำท�ำร้ำยองค์หญิงเป็นแน่ ย่ิงกว่ำน้ันก็คือหลันไถอยู่ห่ำง

ออกไปเพียงแค่หน่ึงตรอกค่ันเท่ำนัน้ หำกพวกคนในหลนัไถได้ยินเข้ำล่ะก็  

เขำจะมีเรื่องให้ต้องถูกบันทึก ด้วยวิธีเขียนแบบต�ำรำชุนชิวที่ใช้อักษร 

เพียงไม่ก่ีตัวแต่กินควำมมำกของไป๋สงิเจีย่นน้ันก็เพียงพอแล้ว...ฉีป่องร้ำย

รัชทำยำท และหนึ่งในนั้นก็มีชื่อเขำอยู่ด้วย...ฉี่มำจำกหลูฉี่

หลฉูีเ่ห็นว่ำตนเองไม่อำจเป็นหวัหน้ำท่ีอยู่ในต�ำแหน่งนีเ้ป็นระยะเวลำ 

ที่สั้นที่สุดในประวัติของส�ำนักตรวจกำรได้ ด้วยเหตุน้ีเขำจึงต้องลงมือ...
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ปิดปำกฉืออิ๋ง!

จู่ๆ  เสยีงร้องไห้ของฉอือิง๋ก็ถูกคนปิดปำก นำงหำยใจติดขัดจนใบหน้ำ 

แดงก�่ำ

"หำกทรงรบัปำกว่ำจะไม่ร้อง ก็ให้องค์หญิงผงกพระพักตร์หนึง่ครัง้!" 

หลูฉี่เอ่ยขอร้อง

ฉืออิ๋งไม่เคยต้อง 'ยอม' อะไรมำก่อน อย่ำงไรก็ไม่ยอมผงกศีรษะ

หลูฉี่สุดจะหมดปัญญำแล้ว

ชั่วเวลำนี้ทำงด้ำนหลังก็มีเสียงตื่นตระหนกดังขึ้น...

"ใต้เท้ำหลู ต่อให้คิดแก้แค้นให้ใต้เท้ำเหลียงก็ไม่ควรลงมือท่ี 

ส�ำนักตรวจกำรเช่นนี้นะขอรับ"

ใต้เท้ำเหลียงก็คืออดีตหัวหน้ำส�ำนักตรวจกำร

ไม่กลัวคู่ต่อสู้ระดับเทพแต่กลัวลูกน้องโง่งมภำยในกลุ่ม หลูฉี่ถูก 

ลูกน้องคนนี้ยัดเยียดข้อกล่ำวหำให้จนได้ เขำจึงได้แต่คลำยมือออก 

อย่ำงจนใจ

ฉืออิ๋งฉวยโอกำสนี้กัดเข้ำที่มือของเขำอย่ำงดุดัน

"คนสำรเลว! เจ้ำคดิร้ำยกับข้ำจรงิๆ" ฉอือิง๋กัดไปค�ำหนึง่แล้วก็ร้องไห้ต่อ

หลฉูีไ่ด้แต่ปล่อยให้โชคชะตำน�ำพำแล้ว เขำหยิบผ้ำเชด็หน้ำออกมำ 

เพ่ือจะเชด็เหง่ือบนใบหน้ำ ทว่ำกำรกระท�ำน้ีกลบัท�ำให้ลกูน้องของเขำพูด

ทึกทักขึ้นมำอีก

"ใต้เท้ำหลูรีบหยุดมือ! จะมัดองค์หญิงไม่ได้เด็ดขำดนะขอรับ!"

ไม่เพียงแค่นั้น ลูกน้องคนนี้ยังโผเข้ำมำโอบรอบขำของหลูฉี่ไว ้

อย่ำงเหนียวแน่น
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ฉืออิ๋งหยุดร้องไห้ไปชั่วขณะ พลำงเอ่ยปำกด่ำทอ "คนสำรเลว!  

เจ้ำยังกล้ำมำมัดข้ำอีกรึ!"

หลูฉี่กัดผ้ำเช็ดหน้ำด้วยควำมอัดอั้นตันใจ พูดเสียงสะอื้นกับ 'ของ' 

ที่ห้อยติดอยู่กับขำ "ที่จริงแล้วเจ้ำเป็นสำยที่ไป๋สิงเจี่ยนส่งเข้ำมำใน 

ส�ำนักตรวจกำรใช่หรือไม่"

"ไม่ใช่เลย...ไม่ใช่นะขอรับ ใต้เท้ำหลูคงไม่ทรำบ มีแต่พวกเรำท่ี 

ส่งคนแฝงเข้ำหำไป๋สิงเจี่ยน อย่ำงเช่นเมื่อวำนน้ีก็มีสำยแจ้งมำว่ำ 

เซ่ำลิ่งสื่อที่ไป๋สิงเจี่ยนวำงใจมำกคนหนึ่งท�ำควำมผิด"

หลูฉี่ลืมสะอ้ืน ฉืออ๋ิงก็ลืมร้องไห้ ทั้งสองต่ำงพูดขึ้นมำพร้อมกัน  

"จะเป็นไปได้อย่ำงไร!"

สำยของส�ำนักตรวจกำรถูกวำงไว้ท้ังในและนอกรำชส�ำนัก น่ีเป็น

เรื่องจ�ำเป็นในหน้ำที่ อย่ำงไรเสียภำระหน้ำที่ของส�ำนักตรวจกำรก็คือ 

กำรตรวจสอบขุนนำงทุกฝ่ำย หำกควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบตกต�่ำ 

ไม่อำจขุดคุ ้ยควำมลับของขุนนำงทั้งหลำยได้ นั่นก็หมำยควำมว่ำ 

ส�ำนักตรวจกำรบกพร่องต่อหน้ำที่ ดังนั้นเพื่อกำรสร้ำงประวัติ ท�ำผลงำน 

และเพ่ือรกัษำชือ่เสยีงของส�ำนักตรวจกำรเอำไว้ วิธีกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำมเีท่ำไร 

จะในที่มืดหรือที่สว่ำงก็ล้วนถูกน�ำมำใช้ท้ังหมด ไม่กลัวว่ำหัวหน้ำ 

ส�ำนักตรวจกำรจะจิตใจสกปรก กลัวแค่เพียงจะไม่ท�ำอะไร เม่ือไม่ท�ำ 

ก็คือไร้ควำมสำมำรถ นี่คือข้อก�ำหนดของส�ำนักตรวจกำร

กล่ำวได้ว่ำแม้แต่เหล่ำขุนนำงสกปรกยังถูกส�ำนกัตรวจกำรตรวจสอบ 

ถึงเพียงนี้ แล้วกับหลันไถที่เป็นคู ่แค้นย่ิงนั้น พวกเขำจะปฏิบัติได ้

อย่ำงขำวสะอำดหรือ ตั้งแต่วันที่ไป๋สิงเจี่ยนเข้ำมำดูแลหลันไถ คนผู้นั้น 

Page ������������������������!.indd   29 16/1/2563 BE   11:02



30

อาจารย์ข ้าน่ารังแกท่ีสุด!

ก็ท�ำให้รำชส�ำนกัเกิดควำมป่ันป่วน และยังคดิบ่อนท�ำลำยส�ำนักตรวจกำร 

ส�ำนักตรวจกำรจึงตั้งใจเตรียมกำรตอบโต้กลับ ด้วยกำรส่งสำยสืบและ 

คนแฝงตัวเข้ำไปในหลันไถเป็นจ�ำนวนมำก ผลกลับกลำยเป็นว่ำ 

คนเหล่ำน้ันล้วนขำดกำรติดต่อ หตูำล่องหน สำยลับล้มเหลว...ไม่กล่ำวถึง 

ควำมอนำถต่ำงๆ จะดีกว่ำ สรุปได้ว่ำพวกเขำไม่เคยหำจุดอ่อนของ 

หลันไถพบมำก่อน

ฉืออิ๋งเข้ำใจเรื่องนี้อย่ำงทะลุปรุโปร่ง ดังนั้นจึงไม่กล้ำเชื่อว่ำจะมี 

เรื่องดีๆ เช่นนี้

หลูฉี่เพ่ิงมำรับต�ำแหน่งใหม่ เดิมทีเขำก�ำลังใคร่ครวญเรื่องจุดไฟ

สำมคบพอดี แต่นี่ไฟคบแรกก็มำอยู่ตรงหน้ำแล้ว* ช่ำงโชคดีจริงๆ

"เรือ่งนีจ้รงิแท้แน่นอน ข่ำวเชือ่ถือได้ ท่ีส�ำคญัท่ีสดุก็คอืเกิดเรือ่งร้ำย

ในหลันไถขึ้นแล้ว แต่ไป๋สิงเจี่ยนกลับไม่ระแคะระคำยเลยสักนิด ฮึ!"  

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักตรวจกำรกล่ำวขึ้นด้วยควำมมั่นใจยิ่ง

ฉืออิ๋งไม่กล้ำมองในแง่ดีนัก "พวกท่ำนแน่ใจหรือว่ำไป๋สิงเจี่ยน 

ไม่ระแคะระคำย ไม่ใช่ว่ำเขำจงใจแกล้งไม่รู้หรอกนะ ไม่มีเรื่องใดที่จะ

ปิดบังเขำได้ง่ำยๆ"

"องค์หญิง ใต้เท้ำหล ูเคยได้ยินเรือ่ง 'ฝันเหน็พู่กันผลดิอก'** หรือไม่"

* มำจำกสุภำษติ 'ขนุนำงใหม่รบัต�ำแหน่งต้องจดุไฟสำมคบ' หมำยถึงขุนนำงใหม่ต้องสร้ำงผลงำนให้ประจกัษ์
สักสองสำมเร่ืองก่อนจึงจะได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้คน มำจำกเรื่องสำมก๊ก หลังจำกขงเบ้ง (ข่งหมิง)  
รับปำกมำช่วยเล่ำปี่ (หลิวเป้ย) ผลงำนสำมอย่ำงแรกล้วนใช้ไฟทั้งสิ้น
** จี้เซ่ำอวี๋ เป็นนักวรรณคดีในยุคสมัยรำชวงศ์ใต้ (ค.ศ. 420-589) มีบัณฑิตมำกมำยนับหน้ำถือตำ เล่ำกันว่ำ
ตอนเดก็จีเ้ซ่ำอว๋ีไม่ใช่คนเก่งควำมสำมำรถโดดเด่น แต่เป็นคนขยันหมัน่เพียร เย็นวันหน่ึงเขำอ่ำนหนงัสอืแล้ว
เผลอหลับไป ฝันว่ำมีบัณฑิตยื่นพู่กันให้พร้อมบอกว่ำพู่กันนี้สร้ำงสรรค์งำนที่เป็นเลิศได้ เมื่อตื่นขึ้นมำจี้เซ่ำอวี๋
ก็เห็นพู่กันในฝันวำงอยู่ข้ำงหมอน นับแต่นั้นมำงำนเขียนท่ีมำจำกปลำยพู่กันของจี้เซ่ำอว๋ีก็พัฒนำอย่ำง 
ก้ำวกระโดด ในท่ีสุดเขำก็กลำยเป็นนักวรรณคดีที่มีชื่อเสียง ต่อมำ 'ฝันเห็นพู่กันผลิดอก' ใช้เป็นส�ำนวน  
หมำยถึงงำนเขียนที่มีวรรณศิลป์โดดเด่น
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เจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักตรวจกำรจึงเล่ำเรื่องรำวที่ผ่ำนมำอย่ำงละเอียด 

หน่ึงรอบ หลูฉี่และฉืออิ๋งย่ิงฟังก็ย่ิงตื่นเต้น โดยเฉพำะฉืออิ๋ง นำงถึงกับ 

ลืมที่มำรดำสั่งห้ำมไว้แล้ว เมื่อมีจุดอ่อนของไป๋สิงเจี่ยนอยู่ตรงหน้ำเช่นนี้ 

นำงก็ไม่อำจต่อต้ำนควำมเย้ำยวนนี้ได้เลย

ในเวลำเดียวกับที่ส�ำนักตรวจกำรก�ำลังวำงแผนลับอยู่นั้น หลันไถ

ที่อยู่ฝั่งตรงข้ำมก็ปกคลุมไปด้วยบรรยำกำศอีกแบบหนึ่ง

หลังไป๋สิงเจี่ยนกลับมำถึงหลันไถ กิจวัตรทุกวันของเขำก็คือ 

กำรสะสำงงำนภำยใน โดยมีเซ่ำลิ่งสื่อ ซูลิ่งสื่อ เจี้ยวซูหลำงอยู่กันอย่ำง

พร้อมหน้ำ

"ไท่สื่อ เมื่อเร็วๆ น้ีส�ำนักตรวจกำรแต่งตั้งหัวหน้ำส�ำนักตรวจกำร 

คนใหม่ ต้องตรวจสอบควำมเป็นมำของเขำหรือไม่ขอรับ" เซ่ำลิ่งสื่อ 

หนุ่มผู้หนึ่งชิงเอ่ยถำมก่อน

ไป๋สิงเจี่ยนจัดแจงเสื้อคลุม ก่อนจะน่ังอย่ำงเรียบร้อยอยู่เบื้องหน้ำ

โต๊ะไม้ตัวยำว และวำงท่อนแขนลงบนโต๊ะไม้หลีตัวเล็กที่อยู่ตรงหน้ำ  

เขำไม่ได้แสดงควำมเห็นต่อค�ำถำมนี้

เนื่องด้วยรอบด้ำนเงียบงัน ช่วงเวลำที่ไม่มีกำรพูดคุยกันน้ีจึง 

ย่ิงกลำยเป็นควำมอึมครึม เซ่ำลิ่งสื่อที่เอ่ยถำมไว้ตอนต้นพลันรู้สึกถึง 

แรงกระทุ้งที่น่อง ถึงอย่ำงน้ันเขำก็ยังไม่ทรำบถึงสำเหตุท่ีไป๋สิงเจี่ยน 

ไม่ตอบเขำ ไม่ใช่พูดอย่ำงชดัแจ้งว่ำหลนัไถกับส�ำนกัตรวจกำรเป็นคู่แค้นกัน 

หรอกหรือ หรือไท่สื่อนึกเมตตำส�ำนักตรวจกำรแล้ว

ดวงตำคู่นั้นของไป๋สิงเจี่ยนรำวผืนน�้ำในสระที่เย็นยะเยือก ซึ่งลึก 
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เสียจนไม่เห็นก้นสระ ทั้งมองไม่เห็นระลอกคลื่น ไม่มีใครล่วงรู้ควำมรู้สึก

นกึคดิของเขำ แต่หำกท�ำงำนทีห่ลนัไถมำนำนแล้วก็ควรเข้ำใจสถำนกำรณ์

ในตอนน้ีได้ ไท่สือ่ไม่ตอบกลบัก็ถือว่ำไว้หน้ำแล้ว ควรรีบตรวจสอบตนเอง

ว่ำตรงไหนที่พูดหรือท�ำไม่ถูก หำกผู้เรียนในส�ำนักศึกษำเจำเหวินรู้ว่ำ 

ไป๋สงิเจีย่นเย็นชำและเข้มงวดกับคนทีห่ลนัไถถึงเพียงนี ้พวกเขำต้องรูส้กึ

ซำบซึง้ใจเสียจนน�ำ้ตำอำบแก้มว่ำอำจำรย์ไป๋ไม่เพียงพูดคยุทกัทำย แต่ยัง 

ไม่เข้มงวดกับพวกเขำในชั้นเรียนด้วย

เซ่ำลิ่งสื่อเหงื่อผุดขึ้นตำมแผ่นหลัง ไป๋สิงเจี่ยนส่งสำยตำให้ซูลิ่งสื่อ

คนหน่ึง ซูลิ่งสื่อผู้นั้นเดินขึ้นหน้ำมำหนึ่งก้ำว ก่อนจะตอบด้วยเสียงดัง

ชัดเจนและฉะฉำน

"หัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรคนใหม่ชื่อหลูฉี่ เป็นคนเมืองหลิงชำง 

มณฑลหวำโจว พ่อชือ่หลอูี ้ปูช่ือ่หลไูหวเซิน่ เขำอำศัยบำรมขีองปูจ่งึได้เป็น 

ผู้ตรวจกำรมณฑลจงโจวและกั๋วโจว สร้ำงผลงำนไว้มำกมำย สอบวัดผล

ออกมำอยู่ในระดับสูง ปีน้ีจึงถูกโยกย้ำยมำเป็นหัวหน้ำส�ำนักตรวจกำร  

รับช่วงดูแลต่อจำกเหลียงโจว หลูฉี่เป็นคนคล่องแคล่ว ผู้คุมสอบกล่ำว 

ค�ำชมเชยเขำเอำไว้มำก ท้ังเขำยังเคยคลี่คลำยคดีควำมมำมำกมำย  

โดยเฉพำะเรื่องกำรเสำะหำหลักฐำนควำมผิดของขุนนำงในรำชส�ำนัก 

ส่วนวิธีกำรนั้น...คนนอกไม่อำจล่วงรู้ได้"

ประวัติส่วนตัวของคู ่อริชุดน้ีเพ่ิงได้มำใหม่ล่ำสุด ท่ีท�ำยำกน้ัน 

มิใช่กำรรวบรวมข้อมูล แต่เป็นเรื่องของกำรเรียบเรียงประวัติน้ีด้วย

ควำมเรว็สงูสดุ และเตรยีมพร้อมท่ีจะถ่ำยทอดเร่ืองรำวเสมอหำกเบือ้งบน

สอบถำม
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ในที่สุดเซ่ำลิ่งสื่อก็เข้ำใจว่ำตนเองพลำดตรงไหน ซ่ึงเขำก็ยอมรับ

ควำมผิดพลำดนี้ได้

ประวัติส่วนตัวชุดน้ีน�ำมำซึ่งควำมสนใจแก่เหล่ำเจ้ำหน้ำที่ของ 

หลันไถ ทุกคนล้วนพูดคุยกันถึงเรื่องน้ี ฝั่งตรงข้ำมเป็นคู่อริท่ีแข็งแกร่ง  

พวกเขำต้องระวังตัวไว้ให้ดี

ไป๋สิงเจี่ยนฟังจบก็ไม่ได้แสดงสีหน้ำอะไรเพ่ิมเติม หำกวัด 

ควำมสำมำรถในกำรเสำะหำหลกัฐำนควำมผิด อดีตหวัหน้ำส�ำนกัตรวจกำร 

เหลยีงโจวก็ไม่ได้ด้อยกว่ำนกั แล้วเหลยีงโจวทีทุ่่มเทท้ังควำมคดิและชวีติ

มำจู่โจมหลันไถ ในตอนนี้เขำถูกลอยแพไปถึงที่ใดแล้วเล่ำ

"ทุกอย่ำงเหมือนเดิม" ไป๋สิงเจี่ยนใช้สี่ค�ำนี้สรุปแนวทำงกำรรับมือ 

น�้ำเสียงที่เอ่ยทุ้มต�่ำ ทั้งไม่ได้ดังมำก แต่เมื่อเข้ำหูของคนฟังทั้งหลำยแล้ว

ก็เหมอืนแรงกดดนัอนัใหญ่หลวง สำมำรถสงบเสยีงเอะอะภำยในห้องลงได้

เมือ่สะสำงหัวข้อยำกๆ ทีค่นทัง้หลำยหยิบยกในล�ำดบัถัดมำจนลุล่วง  

เงำแดดก็เคลื่อนคล้อย เป็นกำรบอกว่ำใกล้ยำมอู่* แล้ว

เหล่ำเจ้ำหน้ำท่ีขอตัวลำ พวกเขำต่ำงรู้ว่ำร่ำงกำยของไป๋สิงเจี่ยน 

เป็นเช่นไร ไม่ควรให้ยืนหรือนั่งนำน

รอจนคนทั้งหมดจำกไปแล้ว ไป๋สิงเจี่ยนก็ลองใช้โต๊ะเล็กและ 

โต๊ะยำวพยุงตัวยืนขึ้น แต่ไม่ว่ำลองก่ีครั้งก็ล้วนกลับไปล้มน่ังลงตลอด  

เขำผ่อนลมหำยใจออก แล้วมองไปยังไม้เท้ำที่ต้ังพิงกับโต๊ะยำวอยู่ เขำ

จ�ำเป็นต้องยืนขึ้นถึงจะหยิบไม้เท้ำนั้นมำได้...

ไม่มอีะไรทีหั่วหน้ำส�ำนกัหลนัไถท�ำไม่ได้ แต่เมือ่ห่ำงจำกไม้เท้ำแล้ว 

* ยำมอู่ คือช่วงเวลำ 11.00 น. ถึง 13.00 น.
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แค่จะก้ำวสักก้ำวก็ยังล�ำบำก

พวกเจ้ำหน้ำที่ของหลันไถไม่ใช่ไม่รู ้ถึงควำมทุกข์ทรมำนของ 

ไป๋สิงเจี่ยน แต่ไม่มีใครกล้ำเอ่ยถำม ยิ่งไม่มีใครกล้ำเข้ำใกล้หรือช่วยเขำ

ต่อหน้ำ ไม่ใช่ว่ำไม่อยำกช่วย แต่เป็นเพรำะไม่มีใครกล้ำช่วยต่ำงหำก  

แม้ไป๋สิงเจี่ยนจะมีปัญหำร่ำงกำย ถึงอย่ำงนั้นเขำก็ไม่อยำกพึ่งพำคนอื่น 

ยอมสิ้นเปลืองแรงตนเองก็ไม่ยอมให้ใครย่ืนมือมำช่วย คนที่อยู่หลันไถ 

มำนำนต่ำงรู ้ว่ำไป๋สิงเจี่ยนรังเกียจคนที่มำแตะต้องตัวเขำเพียงใด...

รังเกียจมำกจนถึงขั้นไร้เหตุผลเชียวล่ะ

ระหว่ำงทีไ่ป๋สงิเจีย่นอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีพยำยำมหยัดกำยลุกข้ึนยืน 

และล้มกลับไปนั่งนับครั้งไม่ถ้วนนั้น ก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญก้ำวเท้ำข้ำม

ประตูมำ ซึ่งทันได้เห็นภำพตอนที่เขำล้มไม่เป็นท่ำด้วย

ฉืออ๋ิงน่ิงค้ำงอยู่กับท่ีโดยเท้ำข้ำงหน่ึงอยู่ด้ำนในและเท้ำอีกข้ำง 

อยู่ด้ำนนอก ขณะน้ีนำงต่ืนตระหนกอย่ำงมำก รำวกับไปเห็นในสิ่งที ่

ไม่ควรเห็นเข้ำ ไม่แน่นำงอำจจะถูกล้ำงแค้นด้วยควำมโกรธเกรี้ยว  

รุนแรงหน่อยก็ถึงขั้นฆ่ำปิดปำก!

ไป๋สงิเจีย่นเองก็คดิไม่ถึงว่ำ 'ดำวหำยนะ' จะมำปรำกฏตัวทีห่น้ำประตู 

เช่นนี้...

หลังจำกฉืออิ๋งปรึกษำแผนกำรกับคนที่ส�ำนักตรวจกำรแล้ว นำงก็

เห็นว่ำเรื่องน้ีสำมำรถล้มไป๋สิงเจี่ยนได้ และอีกไม่นำนนำงก็จะได้ขึ้น 

รับต�ำแหน่งจักรพรรดินี ได้ครอบครองอำณำจักร จุดสูงสุดของชีวิต 

ก�ำลังอยู่ใกล้เข้ำมำทุกทีแล้ว!
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เพ่ือหำข่ำวจำกคู่อร ินำงจงึไม่หว่ันเกรงทีจ่ะเข้ำถ�ำ้เสอื กำรมำหำข่ำว 

ที่หลันไถก็เพ่ือยืนยัน 'แผนล้มไป๋' นี้ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดใดขึ้น นำง 

ย่อมคำดไม่ถึงว่ำพอตนเองก้ำวเท้ำข้ำมประตมูำ ภำพแรกท่ีได้เห็นจะเป็น

ไป๋สิงเจี่ยนล้มไม่เป็นท่ำ นี่เป็นภำพที่เหนือควำมคำดหมำย แตกต่ำงกับ

ท่ำทำงในยำมปกติของเขำยิ่งยวด

นำงตะลึงกับภำพที่เห็นเบื้องหน้ำนี้ ใจเต็มไปด้วยควำมกังวล และ

ทีน่่ำประหว่ันมำกกว่ำนัน้ก็คอื ดเูหมอืนไป๋สงิเจีย่นจะเห็นนำงแล้วเช่นกัน 

สำยตำของเขำยำมกวำดผ่ำนไปน้ันรำวกับมีกล่ินอำยมรณะ ประหน่ึง 

เป็นจุดเริ่มต้นของกำรฆ่ำปิดปำกอย่ำงไรอย่ำงนั้น

ด้วยเป็นถึงองค์หญิงผู้สูงส่ง ฉืออิ๋งย่อมเห็นคุณค่ำของชีวิตตนเอง

ย่ิงนัก นำงตัดสินใจได้อย่ำงเด็ดขำด ชักขำข้ำงท่ีก้ำวผ่ำนประตูกลับมำ 

แล้วหันร่ำงกลับไปแสร้งท�ำเป็นไม่เห็นเสียเลย ก่อนจะวิ่งออกไป นำงม ี

รูปร่ำงปรำดเปรียวอยู่แล้วจึงเคลื่อนไหวได้อย่ำงคล่องแคล่วรำวกับเป็น

กระต่ำยน้อยที่อยู่นิ่งไม่ได้

เมื่อไป๋สิงเจี่ยนมองเห็นดำวหำยนะนี้วิ่งหนีออกไป ไม่เหมือนจะมำ

ท�ำเรื่องไม่ดีสักนิด เขำก็อดโล่งใจไม่ได้ มือข้ำงหนึ่งกลับไปยันที่โต๊ะยำว

อีกครั้ง ก่อนพยุงร่ำงท่อนบนขึ้น เหงื่อท่ีหน้ำผำกไหลรินลงมำตำมแก้ม 

แล้วหยดลงมำท่ีหลังมือ แต่ไม่ว่ำเขำจะลองอีกสักก่ีคร้ัง ผลก็ยังเป็น 

เช่นเดิม เขำก้มลงมองเข่ำทั้งสองข้ำงของตนเอง อยำกให้สภำพเช่นน้ี 

จบสิ้นเสียที

เมด็เหง่ือไหลลงมำท่ีหำงตำ ส่งผลให้สำยตำของไป๋สงิเจีย่นพร่ำมวั 

จู่ๆ ไม้เท้ำที่เขำพยำยำมเอื้อมอย่ำงไรก็ไม่ถึงพลันเข้ำมำใกล้มือมำกข้ึน
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เสียอย่ำงนั้น เขำเลื่อนสำยตำไปตำมไม้เท้ำ ข้ำงหนึ่งของไม้เท้ำมีมือ 

เล็กขำวข้ำงหนึ่งจับไว้อยู่ ข้อมือท่ีโผล่พ้นออกจำกแขนเสื้อสีรำกบัว 

สวมสร้อยข้อมือเอำไว้ ด้ำมไม้เท้ำถูกยื่นมำตรงหน้ำเขำ

ฉอือิง๋ไปแล้วหวนกลบัมำ ด้วยนำงรูส้กึว่ำเร่ืองกำรหกล้มของหัวหน้ำ

ส�ำนักหลันไถถือเป็นเรื่องหนึ่ง ช่วยเหลือคนที่ร่ำงกำยไม่สมบูรณ์ก็เป็น 

อีกเรื่องหน่ึง ควำมหย่ิงทะนงในศักดิ์ศรีของหัวหน้ำส�ำนักหลันไถไม่ได้ 

อยู่ในควำมคิดนำงแม้แต่น้อย ในสำยตำนำงเห็นเพียงบุรุษท่ีมีร่ำงกำย

บกพร่องคนหนึ่งก�ำลังต้องกำรควำมช่วยเหลือ จะกลัวไปไยว่ำเขำจะ

ยอมรับควำมปรำรถนำดีของนำงหรือไม่ แล้วยินดีให้นำงเขำ้ใกล้หรือไม่ 

อย่ำงไรเสียนำงก็ไม่ใส่ใจเรื่องพวกน้ีอยู่แล้ว ด้วยกลัวว่ำเขำจะเอ้ือมมือ

มำไม่ถึง นำงจึงเดินเข้ำไปใกล้อีกสองก้ำว ส่งไม้เท้ำให้เขำ

จู่ๆ พ้ืนที่ส่วนตัวของไป๋สิงเจี่ยนก็ถูกรุกล�้ำด้วยควำมอ่อนเยำว์ซึ่ง

เปี่ยมด้วยชีวิตชีวำและกลิ่นหอมโชยอ่อน กำรบุกรุกในคร้ังน้ีของฉืออิ๋ง

สร้ำงแรงกดดนัให้แก่เขำอย่ำงมำก เขำสะบดัมอืรับไม้เท้ำเอำไว้ คิดเพียง

อยำกจะหลกีหนไีปให้ไกลเท่ำนัน้ ท่ีผ่ำนมำกลิน่หอมท่ีเข้ำกับไป๋สงิเจีย่นได้ 

ก็มแีต่กลิน่ของดอกกล้วยไม้ ทนัทีท่ีได้กลิน่หอมอนัไม่คุน้เคยน้ีก็รูส้กึมนึงง 

ร่ำงกำยโอนเอน

ฉืออิ๋งเตรียมให้เหตุผลส�ำหรับกำรกระท�ำของตนเองในครั้งนี้แล้ว 

เดิมทีคนที่ร่ำงกำยไม่สมบูรณ์ก็ไม่ควรฝืนตนเองมำกเกินไป ควรพักผ่อน

ให้มำกถึงจะดี นำงจึงเดินเข้ำไปใกล้เขำอีกสองก้ำว สองมือย่ืนออกไป 

จับที่แขนของไป๋สิงเจี่ยน แล้วประคองร่ำงเขำนั่งลง

ตอนนีบ้อกได้เพียงว่ำ...จติใจของคนท่ีถูกประคองอยู่นัน้ได้พังทลำย
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ลงแล้วโดยสิ้นเชิง

ก่อนหน้ำน้ีแรงกดดันอันรุนแรงได้เกิดขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่น่ี 

เพียงช่ัวครูม่นัก็เกิดขึน้ซ�ำ้อกีหน แขนทีถู่กสมัผสัรู้สกึคล้ำยกับถูกลงทณัฑ์ 

เกรงว่ำผิวหนังใต้แขนเสื้อของเขำคงแดงเป็นแถบแล้ว สำเหตุเพรำะเขำ

มีควำมรู้สึกไวต่อกำรถูกเนื้อต้องตัวรุนแรงยิ่งนัก และไวเกินกว่ำคนปกติ 

ควำมรู้สึกของกำรถูกบังคับให้นั่งลงในครั้งนี้จึงเลวร้ำยยิ่ง...

ฉืออิ๋งไม่ได้ล่วงรู ้ถึงควำมคิดของเขำเลยแม้แต่น้อย นำงเพียง 

ฉงนใจที่ตนเองสำมำรถปฏิบัติต่อศัตรูได้อย่ำงใจกว้ำง รู้สึกประทับใจกับ

กำรแสดงออกของตนเองย่ิงนัก นำงเข้ำถึงตัวไป๋สิงเจี่ยนถึงเพียงนี้แล้วก็

ไม่เห็นเขำมีท่ำทำงไม่ชอบใจแต่อย่ำงใด อีกทั้งกำรเข้ำใกล้ในคร้ังนี ้

ยังท�ำให้นำงพบโดยบังเอิญว่ำเขำมีใบหน้ำที่ชวนมองยิ่ง แม้ขำสองข้ำง

ไม่อำจเดินได้ตำมปกติ แต่ด้วยรูปร่ำงท่ีสูงและท่วงท่ำที่สง่ำงำมแล้ว  

ก็ไม่ผิดไปจำกที่เขำว่ำกันเลย...ตระหง่ำนประดุจขุนเขำหยก

เหง่ือท่ีหน้ำผำกของไป๋สิงเจี่ยนก�ำลังจะเข้ำไปในดวงตำของเขำ  

ฉืออิ๋งหยิบผ้ำเช็ดหน้ำไหมที่หอมหวนของนำงเช็ดเหงื่อให้เขำ

ไป๋สิงเจี่ยนพลันแข็งท่ือไปท้ังร่ำง เขำได้แต่ฝืนทนไม่ให้ตนเอง 

จำมออกมำ กระทั่งทนจนแทบทนต่อไปไม่ไหว เขำจึงปัดมือข้ำงน้ัน 

ออกไปด้วยควำมขุ่นเคือง ถือวิสาสะเกินไปแล้ว! องค์หญิงอย่าได้หาว่า

ข้าไม่เกรงใจแล้วกัน!

เวลำเดียวกันนั้นตันชิงก็เข้ำมำเจอกับภำพเหตุกำรณ์ที่ตลอดชีวิต

ของเขำจะไม่มีวันลืม...ไท่สื่อถูกสาวน้อยที่งามดั่งเทพธิดามาพัวพัน  

ตอนท่ีจบัแขนแล้วก็เชด็เหง่ือให้น้ันเป็นภาพทีน่่าตืน่ตะลงึย่ิง ถงึอย่างนัน้
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ก็แสนจะดูเย้ายวนชวนเคลิบเคลิ้ม ภาพน้ันสวยงามเหลือเกิน สวย... 

จนแทบไม่กล้าดู!

มือของตันชิงสั่นไหว จำนชำมท่ีอยู่บนถำดพลันกระทบกันจน 

ส่งเสียงดัง

ไป๋สิงเจี่ยนกับฉืออิ๋งถึงได้พบว่ำตันชิงอยู่ตรงประตู สีหน้ำของ 

ไป๋สงิเจ่ียนเขยีวคล�ำ้ ดวงตำของฉอือิง๋แดงก�ำ่ เมือ่ครูน่ีเ้ขำตมีอืนำงจนเจบ็

"ทรงมีเรื่องอะไรพ่ะย่ะค่ะ" น�้ำเสียงของไป๋สิงเจี่ยนเต็มไปด้วย 

เพลิงพิโรธที่กลั้นไว้ไม่อยู่ และเพลิงนี้ก็ได้ลำมไปถึงศีรษะของตันชิงแล้ว

ตันชิงท่ีมำปรำกฏตัวอย่ำงไม่ถูกเวลำยังคงก้ำวตรงมำ เขำรีบวำง

ถำดอำหำรลงบนโต๊ะยำว ตำไม่เลื่อนมอง "ไท่ส่ือควรรับอำหำรกลำงวัน

แล้วขอรับ"

ฉืออิ๋งมองไปที่โต๊ะยำว นำงเห็นว่ำอำหำรในถำดน้ันมีปริมำณ 

น้อยมำก จึงเอ่ยเสียงดังทันทีว่ำ "หลันไถของพวกท่ำนไม่รับแขกหรือ  

แล้วอำหำรของข้ำเล่ำ"

ตันชิงฟังแล้วถึงกับตกตะลึง เนื่องจำกหลันไถของพวกเขำไม่ได้

รับแขกมำนำน ซึ่งไม่ใช่เพรำะไม่อยำกรับแขก แต่เป็นเพรำะไม่มีใคร 

กล้ำเข้ำมำกินอำหำรในหลันไถต่ำงหำก นำนวันเข้ำ ห้องครัวของหลันไถ

จึงใช้กฎนับจ�ำนวนคนเพ่ือเตรียมอำหำร คนท่ีจะไปท�ำงำนนอกสถำนท่ี

ต้องแจ้งต่อห้องครัวก่อน หัวหน้ำส�ำนักหลันไถเกลียดกำรฟุ่มเฟือยและ

เหลือของทิ้งอย่ำงสูญเปล่ำ โดยเห็นได้ชัดจำกอำหำรที่เขำกินว่ำมีอยู ่

น้อยมำก

ฉอือิง๋ไม่รูเ้รือ่งพวกนี ้ทีจ่รงินำงก็ไม่ได้ใส่ใจเร่ืองกฎทีเ่ขำยึดถือกันมำ  
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เพรำะปกติเมือ่ถึงเวลำอำหำร แต่ไรมำไม่เคยมใีครไม่ส่งอำหำรมำให้นำง

ไป๋สิงเจี่ยนย่ืนมือเลื่อนถำดอำหำรออกไปทำงด้ำนข้ำง แล้วใช้ 

ไม้เท้ำยันร่ำงขึ้น เขำไม่มีท่ำทำงจะกินอำหำร

ฉอือิง๋มองออกว่ำสิง่ท่ีไป๋สงิเจีย่นกระท�ำคอืกำรยกอำหำรให้นำงกิน 

นำงสับสนไปเล็กน้อย จู่ๆ เขาก็ผลักอาหารมาให้เช่นน้ี คิดกล่าวเชิญ 

สักค�าก็ไม่มี ช่างไร้มารยาทสิ้นดี ข้าไม่ใช่คนที่ยอมอะไรง่ายๆ นะ!

เมื่อไป๋สิงเจี่ยนเดินออกห่ำงจำกโต๊ะยำวแล้ว ฉืออิ๋งก็นั่งลง มือซ้ำย

หยิบตะเกียบขึ้นมำ นำงรู ้สึกสนุกกับกำรเขี่ยอำหำรในจำนเพ่ือดูว่ำ 

อำหำรของที่หลันไถกับในวังแตกต่ำงกันอย่ำงไร ไป๋สิงเจี่ยนเหลือบตำ 

มองดูกิริยำของนำง ไม่เข้ำใจสักนิดว่ำเฟิ่งจวินที่มำจำกตระกูลใหญ่สอน

บุตรสำวอย่ำงไรกัน สอนสั่งจนได้เด็กหัวดื้อคนหนึ่งเช่นนี้ คนธรรมดำยัง 

รู้เรื่องกิริยำมำรยำท ทว่ำองค์หญิงผู้นี้กลับไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำ 'กิริยำมำรยำท' 

คืออะไร!

ตันชิงยืนมองอย่ำงตกตะลึง ทว่ำไม่ใช่เพรำะท่ำทำงกำรกินของ 

ฉืออิ๋ง แต่เป็นเรื่องที่หัวหน้ำส�ำนักหลันไถยกอำหำรให้ผู ้อื่นต่ำงหำก  

เขำมำอยู่หลันไถได้สี่ห้ำปีแล้ว ควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นแทบจะ

เข้ำใกล้ศูนย์ ย่ิงกว่ำน้ัน สำวน้อยนักกินผู้น้ีก็ยังสำมำรถกินอำหำรอยู่ 

ข้ำงตวัไป๋สงิเจีย่นได้เหมอืนข้ำงกำยนำงไม่มใีครอยู่ ควำมกล้ำหำญเช่นน้ี 

ช่ำงน่ำนับถือยิ่ง

ฉืออิ๋งเขี่ยกับข้ำวสองอย่ำงไปมำ เป็นลักษณะอาหารเจโดยแท ้ 

เน้ือสตัว์สกันดิก็หาไม่พบ นำงคบีผกัชิน้บำงส่งเข้ำปำก จดืชดืไร้ความมนั 

นี่เป็นอาหารของหัวหน้าส�านักหลันไถหรือ ฉืออิ๋งขมวดค้ิวแน่น ใบหน้ำ
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แสดงออกถึงควำมรังเกียจ

ไป๋สิงเจี่ยนเดินไปที่ข้ำงตู้หนังสือ ยำมท่ีหยิบหนังสือมำอ่ำนเขำก็

คอยเหลียวมองฉืออิ๋งไปด้วย ได้แต่เฝ้ำรอให้นำงวำงตะเกียบแล้วจำกไป

ด้วยตนเอง ควำมสงบจะได้กลับคืนมำเสียที

ตนัชงิคำดเดำว่ำสำวน้อยผูน้ีน่้ำจะเป็นดำวหำยนะท่ีผูค้นเล่ำลอืกัน 

เป็นท้ังปีศำจน้อยจอมท�ำลำย ฝันร้ำยของรำชส�ำนัก จอมเกเรของส�ำนัก

ศึกษำเจำเหวิน และยังเป็นรัชทำยำทที่มีเกียรติของพวกเขำด้วย เพรำะ

อย่ำงนี้หัวหน้ำส�ำนักหลันไถจึงได้ปฏิบัติต่อนำงอย่ำงเยือกเย็นยิ่ง

อำหำรกำรกินของหลันไถไม่ได้แย่จนกลืนยำกถึงเพียงน้ัน แต่ท่ี

อำหำรไม่ได้ด่ังใจฉอือิง๋เป็นเพรำะนำงกินอำหำรส่วนท่ีเป็นของไป๋สิงเจีย่น

เข้ำไป รสชำติอำหำรที่เขำกินพิเศษยิ่ง ทั้งยังไม่กินเนื้อสัตว์ อำหำรถำดนี้

ที่ส่งจำกห้องครัวจึงท�ำให้เขำโดยเฉพำะ

ฉืออิ๋งยอมวำงตะเกียบลงในที่สุด นำงหยิบเอำหมั่นโถวที่อยู่ใน 

ถำดอำหำรมำหนึ่งลูกพลำงงับไปค�ำหน่ึง ก่อนจะถือหมั่นโถววิ่งร้องไห้ 

ออกไป "ฮือ ห้องครัวของพวกท่ำนอยู่ที่ใด"

ไป๋สงิเจีย่นปิดหนงัสอืในมอื เขำเดนิมำท่ีหน้ำโต๊ะยำวช้ำๆ หลงัจำก

มองดจูำนกับข้ำวท่ีถูกเขีย่จนยุ่งเหยิงแล้ว เส้นเลือดตรงขมบัเขำก็เต้นตบุๆ

ตันชิงเห็นเช่นน้ันก็ท�ำท่ำจะเก็บส�ำรับ แต่เห็นไป๋สิงเจี่ยนหยิบเอำ

ตะเกียบที่ท้ิงไว้ในส�ำรับขึ้นมำเสียก่อน แล้วยื่นไปที่จำนกับข้ำว...คีบผัก

ชิ้นหนึ่งเข้ำปำก

สมองของตนัชงิรำวกับถูกฟ้ำผ่ำลงมำ ต้องเป็นเพราะวันนีข้้าส่งอาหาร 

ไม่ดูทิศทางให้ดีเป็นแน่!
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พอไป๋สงิเจีย่นได้กินผกัแล้ว ควำมแคลงใจของเขำก็หำยไป คนครวั

ของหลันไถก็ไม่ได้เปลี่ยนคน ผักน่ีก็ยังเป็นรสชาติท่ีคุ ้นเคย...อะไร 

จะกินยากปานนั้น

เพ่ือจะท�ำให้เรื่องนี้แจ่มชัด ไป๋สิงเจี่ยนจ�ำต้องแลกกับอำหำรของ

ตนเอง เขำเลิกแขนเสื้อขึ้นดู บนแขนมีผื่นเกิดขึ้นมำแถบหนึ่ง สำเหต ุ

เป็นเพรำะมีคนมำสัมผัสตัวและใช้ตะเกียบที่มีคนใช้แล้ว

ในใจตันชิงอดต่อว่ำไม่ได้...ท่านท�าไปท�าไม แต่ปำกกลับไม่กล้ำ 

พูดออกมำ เขำเพียงเร่งรีบไปหำยำจำกกล่องยำที่มุมห้อง แล้วน�ำยำ 

กลับมำทำให้ที่หลังมือของไป๋สิงเจี่ยน

จู่ๆ  คนครวัคนหน่ึงก็ว่ิงกระหืดกระหอบแล้วกระโดดข้ำมธรณีประตู

เข้ำมำ

"ไท่สื่อ! ในห้องครัวยุ่งไปหมดแล้ว ท่ำนรีบไปดูทีเถิดขอรับ!"

"พูดง่ำยๆ ก็คอื...หลนัไถของพวกท่ำนปฏเิสธไม่ยอมท�ำอำหำรพ้ืนๆ 

สักมื้อหนึ่งให้ข้ำ?"

"เงินค่ำอำหำรของหลันไถมีอยู่จ�ำกัด ไม่สำมำรถท�ำอำหำรเพ่ิมให้

องค์หญิงได้จริงๆ พ่ะย่ะค่ะ"

"แล้วเงินของหลันไถใช้จ่ำยไปกับเรื่องใดเล่ำ"

"ของต่ำงๆ ล้วนมีรำคำแพง ค่ำใช้จ่ำยของหลันไถก็มีอยู่ไม่น้อย  

ในเมื่อประหยัดเรื่องอำหำรกำรกินได้ก็ต้องประหยัด อำหำรหนึ่งมื้อท่ี 

องค์หญิงตรสัมำเทยีบได้กับค่ำอำหำรของหลนัไถคร่ึงปีเชยีวนะพ่ะย่ะค่ะ"

"พูดจำเหลวไหล จงรบีน�ำอำหำรมำให้ข้ำเดีย๋วน้ี พวกเจ้ำจะปล่อยให้ 
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ข้ำหิวตำยหรือไร!"

พอไป๋สิงเจี่ยนเร่งมำถึง ภำยในห้องครัวก็มีผู้คนยืนอยู่จนเต็ม ทั้งที่

ถึงเวลำอำหำรแล้วแต่พวกเขำกลับไม่สำมำรถเข้ำไปเอำอำหำรมำกินได้ 

ทั้งหมดจึงได้แต่ล้อมดูเหตุกำรณ์ด้วยสีหน้ำเศร้ำหมอง คนท่ีถูกล้อมด ู

กลับไม่รู้สึกรู้สำ ยังคงยืนอยู่เบื้องหน้ำโต๊ะอำหำรตัวใหญ่ แสดงสีหน้ำ

รังเกียจไปพลำงกัดหมั่นโถวในมือไปพลำง แม้คนครัวจะอธิบำยไม่หยุด 

แต่ก็ยังพยำยำมล�ำเลียงอำหำรดีที่สุดที่หำได้ในวันน้ีมำขึ้นโต๊ะโดย 

ไม่รอช้ำ

"ไท่สือ่มำ!" บรรดำเจ้ำหน้ำทีข่องหลนัไถพลนัเปิดทำงให้ไป๋สงิเจีย่น

เมือ่รับรูไ้ด้ถึงกำรเคลือ่นไหว ฉอือิง๋จงึเงยหน้ำข้ึนมำจำกจำนอำหำร 

พอมองเห็นใบหน้ำของไป๋สิงเจี่ยนท่ีไม่แสดงอำรมณ์ใดๆ ก�ำลังเดิน 

ตรงมำทีน่ำงช้ำๆ ฉอือิง๋จงึเอำหมัน่โถวอกีครึง่ลกูยัดเข้ำปำกในครำวเดยีว

จนเกือบส�ำลัก นำงรีบหยิบช้อนที่อยู่ด้ำนข้ำงมำกินน�้ำแกงเข้ำไปค�ำหนึ่ง

ไป๋สิงเจี่ยนใช้ไม้เท้ำค�้ำเดินเข้ำมำใกล้ สำยตำกวำดมองจำนชำม

บนโต๊ะท่ีมีปริมำณอำหำรมำกเกินก�ำลังของฉืออิ๋งเพียงคนเดียว ไม่รู้ว่ำ

ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ำยเพียงใด ทันใดนั้นสีหน้ำของเขำก็ยิ่งดูไม่ได้

"อำหำรมื้อน้ีที่องค์หญิงเสวยที่หลันไถให้จดบันทึกไว้ทั้งหมด  

แล้วรำยงำนต่อฝ่ำบำท ให้กองคลังท�ำเรื่องจ่ำยคืนมำที่หลันไถ"

ฉืออิ๋งที่เคี้ยวหมั่นโถวอยู่ถึงกับตะลึงงัน

คนครัวรับค�ำสั่ง เขำรีบไปหำพู่กันกับกระดำษมำอย่ำงรวดเร็ว  

แล้วเริ่มตรวจนับอำหำรที่อยู่ต่อหน้ำฉืออิ๋งด้วยท่ำทำงแข็งขันเหมือน 

ก�ำลังคิดเงินกับคนกิน
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ไป๋สิงเจี่ยนยังไม่ยอมรำมือเพียงแค่นั้น เขำถำมไปท่ีคนครัวอีกคน 

"เมื่อครู่องค์หญิงเรียกร้องอะไร"

"องค์หญิงมีรับสั่งให้หลันไถท�ำ 'อำหำรพื้นๆ' ให้หนึ่งมื้อขอรับ"

"อำหำรพื้นๆ แบบใด"

"แป้งม้วนไส้ไข่ปู หนีอว๋ี* ย่ำง เป็ดห่ำนย่ำง น�้ำแกงข้นกีบอูฐ  

ไก่ฉีก ขำแพะตุ๋น เนื้อตำกแห้งเสียบไม้ เนื้อแพะแล่บำง ขนมบัวลอย..."

เจ้ำหน้ำท่ีของหลันไถผ่ำนวันเวลำท่ีเรียบง่ำยจนคุ้นชิน ส�ำหรับ

อำหำรพิสดำรที่ฉืออิ๋งร้องขอมำนั้น อย่ำว่ำแต่เคยชิมเลย กระท่ังชื่อ 

ก็ไม่เคยได้ยินมำก่อน

ไป๋สิงเจี่ยนตั้งใจฟังคนครัวแจ้งรำยชื่ออำหำรตำมท่ีจดจ�ำได้อย่ำง

ไม่มีผิดเพี้ยนจนจบ เขำจึงสั่งกำรซูลิ่งสื่อคนหนึ่ง "น�ำสมุดปกเขียวมำ"

เมื่อเจ้ำหน้ำที่ของหลันไถได้ยินค�ำพูดนี้ก็พำกันตกตะลึง น่ำสงสำร

ที่ฉืออ๋ิงยังไม่รู้สถำนกำรณ์ของตนเอง นำงเพียงมองดูพวกเขำรับค�ำสั่ง 

ของไป๋สิงเจี่ยนและไปเตรียมพู่กันกับหมึกมำอย่ำงงงๆ

ไม่เสียทีที่หลันไถเป็นหอบันทึกประวัติศำสตร์ แม้แต่ยำมที่อยู่ใน

ห้องครัวก็ยังสำมำรถหำพู่กันกับหมึกมำได้ เพียงเปิดหน้ำโต๊ะข้ึนมำ 

ก็จะเห็นเป็นโต๊ะเขียนหนังสือ

ซูลิ่งสื่อน�ำสมุดปกเขียวเล่มใหม่เอ่ียมมำ ก่อนจะเปิดสมุดปกเขียว

ด้วยสองมือแล้ววำงไปบนโต๊ะ ไป๋สิงเจี่ยนมือหน่ึงจับไม้เท้ำ มือหน่ึง 

รับพู่กันมำ ข้อมือของเขำยกขึ้นเล็กน้อย ปำดหมึกบนแท่นฝนหมึกที่ 

ผู้ใต้บังคับบัญชำอีกคนถือไว้

* หนีอวี๋ คือซำลำแมนเดอร์ยักษ์จีน (Chinese giant salamander)
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"สมุดปกแดงบันทึกผลงำน ปกเขียวบันทึกเรื่องรำว วันนี้องค์หญิง

เสด็จมำท่ีหลันไถ ทุกอิริยำบถและค�ำพูดจะต้องให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกไว้ 

ตำมจรงิ แล้วน�ำเก็บไว้ในหอเพ่ือเตรยีมตรวจสอบ" หลังจำกชีแ้จงกำรกระท�ำ 

ของตนเองจนจบแล้ว ไป๋สิงเจี่ยนก็เขียนลงในสมุด กำรเคลื่อนไหวล้วน

เฉียบขำด ท่วงท่ำสง่ำงำม ไม่เปิดโอกำสให้ผู ้ใดได้แสดงควำมเห็น 

แม้แต่น้อย

ในตอนแรกฉอือ๋ิงยังคงจบัต้นชนปลำยไม่ถูก ภำยหลังเมือ่ใคร่ครวญ

จนเข้ำใจแล้ว นำงก็ตกตะลึงในทันที นี่เป็นการข่มขู่กันชัดๆ หากเร่ืองนี้

กระจายออกไป ข้าก็ไม่ใช่รัชทายาทตัวจริงแล้ว!

คนท้ังหมดเห็นฉอือิง๋กระโดดลงจำกเก้ำอี ้เคลือ่นไหวว่องไวประดจุ

กระต่ำย นำงวิ่งด้วยสีหน้ำแตกตื่นมำจนถึงเบื้องหน้ำไป๋สิงเจี่ยน...

ตุบ...นำงคุกเข่ำแล้วเข้ำกอดขำเขำเอำไว้!

"ตัวศิษย์เพียงแค่เล่นสนุกเท่ำนั้น อำจำรย์ไม่ใช่สอนให้ศิษย์ต้อง

คอยสอดส่องชีวิตรำษฎรหรอกหรือ ศิษย์มำท่ีห้องครัวของหลันไถก็เพ่ือ

สังเกตเท่ำน้ัน จนรู ้ว่ำพวกเขำไม่เคยกินแป้งม้วนไส้ไข่ปู หนีอวี๋ย่ำง  

เป็ดห่ำนย่ำง น�้ำแกงข้นกีบอูฐ ศิษย์เลยอยำกจะน�ำของเหล่ำนี้มำให้ 

พวกเขำได้ชิมรสชำติเท่ำนั้น เป็นเช่นนี้ไม่ดีหรือ"

ตุบ ตุบ ตุบ...เสียงหมั่นโถวในมือเจ้ำหน้ำท่ีของหลันไถพลัน 

ร่วงตกลงพื้นหมด

ยำมน้ีหมั่นโถวในมือจะตกลงพ้ืนก็ไม่เป็นไรแล้ว เพรำะทุกคน 

ในหลันไถล้วนพุ่งจุดสนใจไปที่ขำของหัวหน้ำส�ำนักหลันไถต่ำงหำก  

แม้แต่แมวทีเ่ลีย้งในหลนัไถจนเชือ่งยังไม่กล้ำกระโดดมำท่ีขำของหัวหน้ำ

Page ������������������������!.indd   44 16/1/2563 BE   11:02



45

ชิวร่ัวเยีย

ส�ำนักหลันไถ กระท่ังแมวท่ีเป็นเพียงสัตว์ยังตระหนักรู้ว่ำที่ตรงน้ันคือ 

เขตหวงห้ำม...แมวยังรู้ แล้วคนจะไม่รู้หรือ!

นอกจำกรุกล�้ำเขตหวงห้ำมแล้วยังแสดงอำกำรฉอเลำะไม่ถูกเวลำ 

องค์หญิงเคยได้ยินชื่อเสียงท่ีท�ำให้คนอกสั่นขวัญแขวนของไป๋สิงเจ่ียน

หรือไม่ ช่ำงอ่อนเยำว์เสียจริง

ส�ำหรับฉืออิ๋งแล้ว กำรต้องถูกบันทึกลงในประวัติศำสตร์ด้วย 

เรื่องนี้นั้นนำงไม่เป็นกังวลสักนิด ต่อให้ภำยหลังจะถูกด่ำว่ำก็ดี หรือ 

ได้ชื่อว่ำเลวก็ช่ำง ทั้งหมดน้ีล้วนเป็นเพียงควำมเลื่อนลอยทั้งส้ิน ทว่ำ 

ก้นของนำงถือเป็นเรื่องส�ำคัญ ขอเพียงไป๋สิงเจี่ยนบันทึกเรื่องของนำงลง

สมุดปกเขียว รับรองว่ำไม่เกินหนึ่งก้ำนธูป* บิดำมำรดำที่ดูไม่เหมือนเป็น

บิดำมำรดำบังเกิดเกล้ำน้ันจะต้องสั่งให้คนมำพำตัวนำงกลับวังแน่นอน 

ทำงหนึง่จะแสดงควำมรกัต่อหน้ำอย่ำงจอมปลอม อกีทำงหน่ึงก็จะโบยตี

ลูกน้อย โดยพวกเขำจะแบ่งหน้ำที่กันอย่ำงดี คนหนึ่งจะตีลูกด้วยท่ำทำง

อันเจ็บปวดรวดร้ำวจนอยำกตำย อีกคนหนึ่งก็จะปลอบโยนสุดก�ำลัง  

แสดงให้เห็นว่ำกำรมีลูกที่หัวรั้นไม่รู้กำลเทศะผู้นี้ถือเป็นควำมผิดของ

ตนเอง ท้ังสองล้วนแสดงบทบำทกันอย่ำงเต็มท่ี ลูกน้อยที่ถูกตีเช่นนำง

กลำยเป็นเพียงตัวประกอบ ทั้งยังห้ำมแสดงท่ำทีต่อต้ำนด้วย

ไป๋สิงเจี่ยนยืนนิ่งดุจภูเขำไท่ซำน ใบหน้ำเขำปรำศจำกสีเลือด  

ไอเย็นคล้ำยบึงน�้ำในฤดูหนำวพลันแผ่ซ่ำนไปทั่วร่ำง มือที่จับไม้เท้ำเกร็ง

จนเส้นเขียวขึ้น

"ทรงปล่อยพระหัตถ์ด้วยพ่ะย่ะค่ะ" ค�ำเรียบๆ สองค�ำหลุดออกจำก
* หนึ่งก้ำนธูปเป็นค�ำเรียกเวลำโดยประมำณของคนจีนโบรำณ บำงต�ำรำว่ำประมำณครึ่งชั่วโมง บำงต�ำรำว่ำ 
1 ชั่วโมง
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ริมฝีปำกของไป๋สิงเจี่ยน ฟังไม่รู ้ชัดเจนว่ำมีควำมรู้สึกใด ถึงกระน้ัน 

กำรรับรู้ได้ถึงกลิ่นอำยยะเยือกจำกร่ำงเขำก็มำกพอท่ีจะท�ำให้คนต้อง 

ออกห่ำงแล้ว

บรรยำกำศในตอนนี้อย่ำว่ำแต่ฉืออิ๋งที่กลัวเกรงเลย กระทั่งหัวหน้ำ

ส�ำนักตรวจกำรท่ีคอยสังเกตกำรณ์อยู่บนก�ำแพงอีกฝั่งของตรอกคั่น 

ก็ยังหนำวจนร่ำงสัน่เทำในชัว่พรบิตำ "น่ีหลนัไถจะมลีกูไม้อะไรอกี หรอืว่ำ

แผนกำรขององค์หญิงถูกเปิดโปงแล้ว"

กำรท่ีฉืออิ๋งวู่วำมไม่ได้หมำยควำมว่ำนำงทึ่มท่ือ เมื่อใจกล้ำขนำด

กอดขำ 'เสือ' แล้ว นำงก็ย่อมตระหนักดีว่ำตนเองต้องยอมกลำยเป็น

อำหำรเสือ นำงนั่งลงไปบนพ้ืนแล้วปล่อยมือแต่โดยดี ท้ังยังช่วยจัดแจง

ชำยชุดของไป๋สิงเจี่ยนที่มีรอยยับรำวกับขอคืนดี ด้วยคิดว่ำท�ำเช่นนี้แล้ว

ก็ถือว่ำหำยกัน

ในห้องครัวที่มีคนล้อมดูอยู่จนเต็มนั้นพลันเงียบกริบ พลันทุกคน

ได้ยินเสียงเพียะดังขึ้น มือสองข้ำงของฉืออิ๋งถูกสมุดปกเขียวตีเข้ำให้  

ท�ำให้นำงและไป๋สิงเจี่ยนแยกออกจำกกันโดยสิ้นเชิง

ที่ถูกตีนั้นไม่มีทำงที่ฉืออิ๋งไม่เจ็บ เพียงแต่นำงอดทนเอำไว้

เมื่อขจัดตัวที่เกำะหนึบออกไปแล้ว ไป๋สิงเจี่ยนก็ย่ืนสมุดปกเขียว 

ที่เขียนเสร็จแล้วให้ซูลิ่งสื่อคนหน่ึง ก่อนจะขยับไม้เท้ำพำร่ำงที่มีสภำพ 

กรุ่นโกรธหมุนตัวจำกไป

ฉืออิ๋งกระโจนร่ำงมำแย่งเอำสมุดปกเขียวจำกมือของซูล่ิงสื่อ  

นำงรีบเปิดออกดู เห็นเพียงแถวตัวอักษรของอำลักษณ์อันดับหน่ึงแห่ง 

รำชส�ำนักเขียนไว้ว่ำ
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'หยวนสีปี่ทีส่บิหก ฤดใูบไม้ผล.ิ..แข็งแกร่งอ่อนโยน กล้าหาญยืนยง 

คนดั่งอักษร ทะนงมุ่งมั่น'

ฉืออิ๋งหัวเรำะหึๆ นำงไม่ใช่เพ่ิงเคยเห็นลำยมือของไป๋สิงเจี่ยน 

เสียหน่อย นำงเคยเห็นจำกฎีกำท่ีเขำเสนอแก่มำรดำของนำงมำก่อน 

ควำมเห็นท่ีลงไว้ในสมุดกำรบ้ำนนำงก็เห็นมำไม่น้อย แต่ไม่เคยรู้สึก

เหมือนรอดตำยจำกเหตุร้ำยเช่นนี้มำก่อน รำวกับตำยแล้วได้เกิดใหม่ 

คล้ำยชีวิตได้รอดพ้นจำกหำยนะ หลังจำกฉืออิ๋งเห็นตัวอักษรเหล่ำนี้แล้ว 

จิตใจนำงก็เกิดควำมเบิกบำนขึ้นมำ แม้แต่ตัวอักษรของไป๋สิงเจี่ยนก็ถูก

มองเสียใหม่

แน่นอนว่ำจติใจนำงเบกิบำนก็ด้วยเหตผุลทีแ่น่วแน่อกีประกำรหน่ึง

ฉืออิ๋งพลิกมือโยนสมุดปกเขียวทิ้งไป มือของนำงควำนหำกุญแจ

ดอกหน่ึงท่ีเก็บไว้ในแขนเสื้อ ก่อนจะกระโดดข้ำมธรณีประตูห้องครัว 

ออกไปด้วยก้ำวย่ำงที่งดงำม

ผูค้นในห้องครวัเห็นดำวหำยนะจำกไปเช่นนีก็้ผ่อนลมหำยใจตำมๆ กัน  

ต่ำงหำที่น่ังแล้วนั่งลงกินอำหำรไปพลำงใคร่ครวญเร่ืองสมุดปกเขียว 

เมื่อครู่นี้ไปพลำง

"พวกเจ้ำว่ำไท่สื่อคิดจะบันทึกค�ำพูดและกำรกระท�ำขององค์หญิง

ลงสมุดปกเขียวจริงๆ หรือ"

"แล้วจะไม่จริงได้อย่ำงไร ท่ำทำงแบบนั้นไม่เหมือนว่ำแค่ข่มขู ่

เสียหน่อย! อีกอย่ำง พวกเจ้ำเคยเห็นไท่สื่อพูดแล้วไม่ท�ำด้วยหรือ"

"แล้วเหตุใดจึงไม่บันทึกเล่ำ หรือว่ำถูกองค์หญิงท�ำให้โกรธ"
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"ก่อนหน้ำน้ีพวกเจ้ำเคยเห็นมีผู้ใดกล้ำโอบขำไท่สื่อบ้ำง ดังนั้น 

ไม่ใช่เพียงแค่โกรธแล้ว บำงทีอำจถึงข้ันโกรธจนแผ่นดินสะเทือน  

ไท่สื่อคอยพูดอยู่เสมอว่ำยำมท่ีโกรธจัดอย่ำได้ด่วนตัดสิน อย่ำเขียน 

เรื่องรำว"

ผูค้นทัง้หลำยพลนักระจ่ำงในทันใด...ไท่สือ่ช่างเป็นคนท่ีมหีลกัการ

ลึกล�้าจริงๆ!

พวกท่ีออกควำมเห็นกันอยู่นั้นกลับมองข้ำมควำมจริงส�ำคัญไป 

ข้อหนึ่ง คนที่เป็นต้นเหตุแห่งเรื่องยุ่งยำกจนสำมำรถท�ำให้หัวหน้ำ 

ส�ำนักหลันไถโกรธกระทั่งเกือบได้เรื่องนั้นจะเป็นคนที่รับมือได้ง่ำยๆ หรือ

เวลำอำหำรกลำงวัน ภำยในหลันไถจึงเงียบสงัดย่ิง มีเพียง 

ดอกกล้วยไม้ที่บำนสะพรั่งอยู่ภำยใต้แสงอำทิตย์

ฉืออิ๋งลัดเลำะเข้ำไปจนถึงตึกด้ำนในของหลันไถ ระหว่ำงทำงนำง

ไม่พบเจอผู้ใดเลยสักคน กระท่ังเข้ำไปถึงอำคำรสีแดงหลังหน่ึงท่ีปิดไว้

อย่ำงแน่นหนำ เหลียวมองรอบด้ำนยังคงไม่เห็นผู้ใด นำงเงยหน้ำข้ึน 

มองเห็นป้ำยเขียนไว้ว่ำ...หอไท่สื่อ

หอลับท่ีมีเพียงไท่สื่อเท่ำน้ันถึงเข้ำได้ ต่อให้เป็นถึงจักรพรรดินี 

แห่งต้ำอิ่นก็ไม่อำจเดินเข้ำไปในเขตหวงห้ำมนี้ได้
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ตนัชงิจดัอำหำรกลำงวันชดุใหม่ให้กับไป๋สงิเจีย่น ก่อนจะส่งตรงเข้ำไป 

ที่ห้องหนังสือ แล้ววำงลงที่เบื้องหน้ำตั่งของเขำ

หัวหน้ำส�ำนักหลันไถโกรธจนต้องเอนตัวนอนบนตั่ง

ต่อให้เป็นวนัทีฟ้่ำครึม้ฝนตก อำกำศเย็นชืน้ ท�ำให้หวัหน้ำส�ำนกัหลนัไถ 

เจ็บเข่ำจนไม่อำจทนได้ไหว เขำก็ยังไม่ยอมเอนรำ่งนอนบนต่ังเช่นนี้เลย 

เห็นทีวันนี้ควำมอดกลั้นของเขำคงเกินขีดควำมอดทนไปแล้ว

เมื่อตันชิงเดินเข้ำมำในห้องหนังสือก็ได้กล่ินยำเข้มข้น ไม่ต้องเอ่ย 

ก็รูไ้ด้ว่ำไป๋สงิเจีย่นทำยำให้ตนเองเรยีบร้อยแล้ว จำกระดบัควำมเข้มของ

กลิ่นยำที่ลอยอยู่ในอำกำศ คำดว่ำยำท่ีใช้คงมำกพอดู ตันชิงจดจ�ำไว้

เงียบๆ ว่ำเขำจะต้องไปร้ำนขำยยำเพ่ือซื้อยำมำเพ่ิม เตรียมเผื่อไว้ 

ในยำมที่ผู้เป็นนำยต้องกำรใช้

"ไท่สื่อ รับอำหำรขอรับ" ตันชิงน�ำอำหำรวำงในบริเวณท่ีมือของ 

2
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ไป๋สิงเจี่ยนเอื้อมถึง

"ไม่หิว เอำออกไป" ไป๋สิงเจี่ยนไม่ได้อำรมณ์เสีย เพียงแต่เขำ 

ไม่รูส้กึหวิจรงิๆ ร่ำงกำยรูส้กึไม่สบำยย่ิงแล้ว ยังจะมำพูดเรือ่งกินอะไรได้อกี  

เป็นเพรำะเอีย้วตวัไปยังโต๊ะไม่สะดวก เขำจงึหยิบหนงัสอืข้ึนมำถือไว้แล้ว

บันทึกควำมเห็นลงไป

"กินสักเล็กน้อยเถอะขอรับ" ตันชิงท�ำใจกล้ำเอ่ยข้ึน "ไท่ส่ืออย่ำไป

ถือสำกับเด็กน้อยเลย"

พู่กันสีแดงของไป๋สิงเจี่ยนพลันหยุดชะงัก สำยตำเขำเบนจำก

หนังสือมำที่ตันชิง แววตำทั้งมืดทั้งลึกล�้ำจนอ่ำนไม่ออก "ข้ำน่ะหรือ 

ถือสำนำง นำงมีค่ำอะไรให้ข้ำถือสำกัน"

ตันชิงถึงกับส�ำลัก "เช่นนั้นไท่สื่อ..."

"เป็นเพียงกำรสั่งสอนขั้นเบำ หวังว่ำภำยหลังนำงจะมำวุ่นวำยท่ี

หลันไถให้น้อยลงหน่อย"

"อย่ำงไรเสยีองค์หญิงก็เป็นถึงรชัทำยำท ภำยหลงัหำกข้ึนครองบลัลงัก์ 

แล้วนำงก็ต้องปกครองหลันไถนะขอรับ!" ตันชิงคิดไปไกลมำก แม้ว่ำ 

ไท่สื่อจะมีพู่กันอยู่ในมือ กระท่ังฝ่ำบำทยังต้องเกรงกลัวถึงสำมส่วน  

แต่นี่เป็นเพรำะได้พบกับจักรพรรดินีที่มำกควำมสำมำรถ ท�ำให้ใต้หล้ำ

เฟื่องฟู แต่หำกพบกับจักรพรรดินีที่ไร้ควำมสำมำรถ เกรงว่ำคนที่ประสบ

เครำะห์กรรมคนแรกก็คือไท่สื่อ พูดอีกอย่ำงคือตันชิงจัดให้รัชทำยำทผู้นี้

เป็นว่ำที่จักรพรรดินีที่ไร้ควำมสำมำรถ

"แม้หลันไถอยู่ใต้กำรปกครองของจักรพรรดินี ถึงอย่ำงนั้นอ�ำนำจ

ของไท่สื่อก็เป็นอิสระ ต่อให้เป็นจักรพรรดินีก็ไม่มีสิทธ์ิมำตรวจดูบันทึก
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ประวัติศำสตร์ที่เป็นควำมลับสุดยอดได้" ไม่มีผู ้ใดไม่ประจักษ์ชัดถึง 

กำรท�ำงำนของไป๋สิงเจี่ยน ตัวเขำมีฐำนะเป็นขุนนำงฝ่ำยบุ๋นก็จริง ทว่ำ 

แต่ไรมำกลับไม่เคยเห็นจักรพรรดินี องค์ชำย แม่ทัพ หรือเสนำบดี 

อยู่ในสำยตำ

จะเป็นพวกที่มีต�ำแหน่งมำกอ�ำนำจก็ดี หรือเป็นจักรพรรดินีก็ช่ำง 

แต่ละคนล้วนเฝ้ำรอเพียงกำรบันทึกตัวอักษร ดังนั้นแต่ไรมำไป๋สิงเจ่ียน 

จงึไม่ค�ำนึงว่ำใครจะคิดเหน็อย่ำงไร หรอืไปล่วงเกนิคนจ�ำนวนมำกเพียงใด  

เป็นเพรำะว่ำเขำมีฐำนะเป็นถึงหัวหน้ำส�ำนักหลันไถ แทบทุกคนล้วน 

เกรงกลัว กระทั่งแวดวงขุนนำงมีค�ำกล่ำวกันว่ำ...ส�ำนักตรวจกำรฝังคน

อย่ำงมำกก็หน่ึงชัว่อำยุคน ทว่ำหลนัไถกลบัสำมำรถฝังคนได้หลำยชัว่อำยุคน  

ถึงขั้นลูกหลำนหมดสิ้นกำรสืบทอด แล้วใครจะกล้ำไปหำเรื่องเขำ

ตันชิงเป็นคนตื่นตัวเรื่องอันตรำยได้เร็ว แม้กำรบอกให้ไป๋สิงเจี่ยน 

กลับใจจะไม่ต่ำงจำกฝันกลำงวัน กระน้ันโชคชะตำของหลันไถทั้งหมด 

ก็ล้วนเก่ียวพันถึงกำรรับมือกับคนที่จะเป็นใหญ่ในวันหน้ำผู้นั้น เขำจึง 

ต้องเอ่ยเพื่อเตือนสติบ้ำง

"เมื่อก่อนอดีตไท่สื่อเคยเล่ำนิทำนให้ฟังเร่ืองหน่ึง สมัยชุนชิว ด้วย

ควำมเคืองแค้นจวงกง ขุนนำงใหญ่แคว้นฉีนำมว่ำชุยจู้จึงปลงพระชนม์ 

ไท่สือ่ของแคว้นฉบีนัทกึตำมจรงิว่ำชยุจูป้ลงพระชนม์จวงกง ชยุจูโ้กรธเคอืง 

สัง่ฆำ่ไท่สื่อ น้องชำยไท่สือ่ล�ำดบัทีส่องกบ็นัทกึเรือ่งชุยจูป้ลงพระชนมอ์ีก 

ชุยจู้ก็สั่งฆ่ำอีก น้องชำยไท่สื่ออีกคนล�ำดับท่ีสำมก็บันทึกเรื่องชุยจู้ปลง

พระชนม์ ชุยจู้ก็ฆ่ำอีก น้องชำยไท่สื่อล�ำดับที่สี่ก็บันทึกเรื่องปลงพระชนม์ 

ถึงครำน้ันชุยจู ้จึงยอมล้มเลิก นิทำนเรื่องนี้จบท้ำยด้วยว่ำ...เพรำะ
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อำลักษณ์ยืนหยัดกำรรักษำกำรบันทึกประวัติศำสตร์ตำมจริงไว้ให้ได้  

แต่ส�ำหรับอำลักษณ์แล้ว ค่ำของกำรแลกมำนั้นช่ำงหนักหนำสำหัส"

ไป๋สิงเจี่ยนฟังตันชิงพูดแล้วน่ิงไปชั่วครู่ก่อนออกแรงลุกนั่ง ตันชิง

มองดคูวำมยำกล�ำบำกของเขำแล้วก็ไม่กล้ำช่วยพยุง ได้แต่กระวนกระวำย 

รออยู่ด้ำนข้ำง พูดกนัว่ำหวัหน้ำส�ำนกัหลนัไถพลกิฝ่ำมอืเป็นเมฆคว�ำ่ฝ่ำมอื 

เป็นฝน* มอี�ำนำจล้นฟ้ำ ทว่ำยำมนีม้อือันเรยีวเล็กคู่นัน้กลับค�ำ้ร่ำงได้เพียง

ครึ่งตัวเท่ำนั้น

"หำกเจ้ำรูส้กึว่ำหลนัไถมภัียก็สำมำรถจำกไปได้ทุกเวลำ ข้ำจะไม่รัง้

เจ้ำไว้ เจ้ำหน้ำทีห่ลนัไถคนอืน่ๆ ก็ไปได้ทกุคน ข้ำจะไม่ขัดขวำงผูใ้ดทัง้นัน้" 

ค�ำพูดของไป๋สิงเจี่ยนกล่ำวขึ้นอย่ำงเรียบเฉย ไม่ว่ำกับใครหรือเรื่องใด 

ก็เหมือนไม่อำลัยทั้งสิ้น รวมถึงตันชิงที่ถูกเก็บมำเล้ียงดูและอบรมกว่ำ 

ห้ำปี

ตันชิงพลันตื่นตระหนก เขำคุกเข่ำลงเสียงดังตุบ พลำงฟุบอยู่ 

ข้ำงเท้ำของไป๋สิงเจี่ยน "แต่ไรมำตันชิงไม่เคยคิดจะจำกไป จะขออยู ่

รับใช้ท่ำนจนกว่ำท่ำนจะแต่งงำนมีลูกเลยขอรับ!"

"ชีวิตของข้ำมอบให้แก่หลันไถแล้ว ไม่เคยคิดแต่งภรรยำมีลูก  

เจ้ำไม่จ�ำเป็นต้องแบกรับภำระนี้หรอก ลุกขึ้นเถิด แล้วก็เอำอำหำร 

กลับไปด้วย"

ไป๋สิงเจี่ยนอดไม่ได้ที่จะลอบใคร่ครวญกับตนเอง ไยจึงท�ำให้คน 

คิดไปได้ว่ำหลันไถจะล่มสลำยเล่ำ เป็นเพรำะหัวหน้ำส�ำนักตรวจกำร 

ทีอ่ยู่ฝ่ังตรงข้ำมหรอื อย่ำงไรเสยีเจ้ำหน้ำทีข่องหลนัไถก็เป็นเพ่ือนบ้ำนกับ

* พลิกฝ่ำมือเป็นเมฆคว�่ำฝ่ำมือเป็นฝน เป็นส�ำนวน หมำยถึงวำงกลอุบำยพลิกแพลง ตลบตะแลง
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พวกส�ำนกัตรวจกำรมำนำน จะว่ำไปก็ควรเคยชนิกับท่ีหัวหน้ำส�ำนกัตรวจกำร 

คดิใช้วิธีกำรสกปรกไม่หยุดอยูแ่ล้วน่ี หรอืเป็นเพรำะเรือ่งของฉอือิง๋ในวันน้ี  

เห็นองค์หญิงก่อกวนหลันไถ พวกเขำจึงรู้สึกได้ถึงอันตรำยหรือ

พิจำรณำตำมเหตุผลแล้ว หัวหน้ำส�ำนักหลันไถก็หำค�ำตอบได้ 

เน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำหลันไถจะปฏิบัติต่ออันตรำยที่มำคุกคำมด้วยวิธีกำร

สืบให้รู้ถึงต้นตอเสมอ

"นำงไปจำกหลันไถหรือยัง" ไป๋สิงเจี่ยนพลันสังหรณ์ใจขึ้นมำ  

รำวกับว่ำตนเองมองข้ำมบำงอย่ำงไป

"ไม่เห็นเลยขอรับ คิดว่ำน่ำจะกลับไปแล้ว หลังควำมวุ่นวำยรอบนี้ 

องค์หญิงคงพบว่ำหลันไถไม่มีอะไรให้เล่นอีก" แม้ไป๋สิงเจี่ยนจะเปลี่ยน

หวัข้อสนทนำโดยฉบัพลนั ท้ังไม่ได้กล่ำวถึงชือ่แซ่ ถึงอย่ำงนัน้ค�ำว่ำ 'นำง' 

ก็บอกได้อย่ำงชัดเจนแล้ว ตันชิงย่อมรู้ได้โดยสัญชำตญำณ พร้อมกับ 

ลองเดำใจรัชทำยำทของพวกเขำด้วย

ไป๋สิงเจี่ยนรู้สึกวำงใจลงได้บ้ำง แม้ลึกๆ จะยังสังหรณ์ใจไม่ดีอยู่

ก็ตำม คงเป็นเพราะร่างกายไม่ค่อยสบายกระมัง สติข้าจึงไม่ค่อยนิ่ง

ตนัชงิก็รูส้กึว่ำผูเ้ป็นนำยสติไม่ค่อยอยู่กับตวัเท่ำไรนกั เพรำะตอนที่

เขำวำงหนังสือลงบนโต๊ะยำวน้ัน หนังสือก็ไปชนถูกชำมน�้ำแกงท่ีอยู่ใน

ถำดอำหำรเข้ำโดยไม่ทันระวัง น�้ำแกงท่ีมีอยู่เต็มชำมจึงหกใส่หนังสือ 

จนเปียกชุ่มในพริบตำ

หัวหน้ำส�ำนักหลันไถไม่เคยให้คุณค่ำต่อส่ิงใดมำกไปกว่ำหนังสือ 

โดยเฉพำะหนงัสอืท่ีเป็นบนัทึกเรือ่งรำว และทีไ่ป๋สงิเจีย่นก�ำลงัอ่ำนอยู่น้ัน

ก็เป็นบนัทกึทีท่�ำกำรแก้ไขใหม่ โดยให้ชยุซัง่ซึง่เป็นเซ่ำลิง่สือ่ทีพ่ึ่งพำได้ท่ีสดุ 
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น�ำกลบัมำจำกป๋อหลงิ เพ่ือแก้ไขบนัทกึฉบบัน้ีแล้ว ชยุซัง่ต้องถูกส่งตวัไป

เก็บรวบรวมเรื่องรำวถึงสองปีเต็ม ควำมยำกล�ำบำกนี้มีเพียงตัวชุยซั่ง

เท่ำนัน้ทีเ่ข้ำใจได้ และย่ิงไปกว่ำนัน้เดิมทชียุซัง่เองก็ถือว่ำมสีำยเลอืดของ

สกุลชุยอยู่ แต่เนื่องจำกมีมำรดำเป็นนำงโลม ดังนั้นจึงไม่เป็นท่ียอมรับ

ของคนสกลุชยุทีม่ชีือ่เสยีง เกิดมำมฐีำนะยำกจน ยำมไปท�ำงำนทีป๋่อหลงิ 

ก็พบเจออุปสรรคมำกมำย กระนั้นเขำก็ไม่เคยท้อถอย สำมำรถท�ำงำน

ตำมที่รับมอบหมำยจำกไป๋สิงเจี่ยนจนส�ำเร็จลุล่วง บรรลุตำมหน้ำที่ของ

เซ่ำลิ่งสื่อในที่สุด

ไป๋สิงเจี่ยนให้ควำมส�ำคัญต่อบันทึกที่ทรงคุณค่ำนี้อย่ำงมำก เขำ 

รบียกชำมน�ำ้แกงออก ก่อนจะยกหนังสอืขึน้ เทน�ำ้แกงทีอ่ยู่ด้ำนบนหนงัสอื

ออกไป แล้วใช้แขนเสื้อเช็ดส่วนที่ยังเปียกอยู่

ตนัชงิร้องในใจว่ำแย่แล้ว น�ำ้แกงชำมนีเ้ข้มข้นนกั หกไปบนกระดำษ 

เกรงว่ำจะท�ำลำยหนงัสอืไปหลำยหน้ำแล้ว สมองเขำทึม่ทือ่ไปในฉบัพลนั 

...หากข้ารีบน�าส�ารับออกไปตั้งแต่แรกล่ะก็...

ไป๋สงิเจีย่นรูว่้ำส่วนท่ีเปียกน�ำ้แกงไม่มทีำงช่วยอะไรได้แล้ว ในชวิีตนี ้

เขำชังเรื่องกำรท�ำร้ำยหยำดเหงื่อผู ้อื่นย่ิงนัก ทว่ำวันนี้กลับตำลปัตร  

เป็นตัวเขำที่กลำยเป็นคนน่ำชังผู้นั้นเสียเอง

ไป๋สงิเจีย่นยกแขนเสือ้ออกจำกหนังสอืด้วยควำมขุน่เคอืงใจ สำยตำ

มองไปท่ีหนังสืออย่ำงหมดหวังและจ�ำนน เชื่อว่ำมันต้องเลอะเทอะ 

มำกแน่ ก่อนที่ตัวเขำจะน่ิงค้ำงไม่ไหวติงในทันใด ตรงท่ีน�้ำแกงหกรดใส่ 

ตัวอักษรเดิมกลับไม่ลบเลือนเลยแม้แต่น้อย อักษรทุกตัวยังคงเห็นได้ชัด 

...แจ่มชัดอย่ำงยิ่ง
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นี่เป็นเรื่องดีย่ิง ตันชิงที่พบเห็นเหตุกำรณ์อันไม่คำดคิดนี้ก็แสดง

ควำมยินดีจนออกนอกหน้ำ และท่ีน่ำแปลกย่ิงก็คือเมื่อเขำมองไปที่ 

ไป๋สงิเจีย่นแล้วกลบัไม่พบควำมยินดีบนใบหน้ำของอกีฝ่ำยเลยแม้แต่น้อย 

ตรงกันข้ำมเขำกลับเห็นเพียงสีหน้ำที่เย็นยะเยือกประดุจน�้ำแข็ง สติและ

จิตใจล้วนล่องลอย

"ไท่สื่อ?" ตันชิงเอ่ยเรียก

ไป๋สงิเจีย่นปล่อยให้หนังสอืทีม่ำกคณุค่ำในมอืหล่นลงพ้ืน เขำย่ืนมอื 

ไปคล�ำหำไม้เท้ำ ทว่ำเมื่อมือผ่ำนช่วงเอวลงไปเขำก็หยุดนิ่งในทันที

ฉอือิง๋จำมครัง้หนึง่...นำงสมัผสัได้ถึงลำงร้ำยบำงอย่ำง ถึงอย่ำงน้ัน

ก็ไม่ได้ใส่ใจมำกมำยนัก ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ระหว่ำงชั้นหนังสือที่เรียง 

เป็นแถวๆ กลิ่นเหม็นอับของน�้ำหมึกและกองกระดำษเก่ำที่เก็บมำนำนปี 

รมนำงจนมึนศีรษะไปหมดแล้ว

ฉืออิ๋งท้ังมึนศีรษะและตำลำย น่ีเป็นครั้งแรกที่นำงได้เห็นหนังสือ

มำกมำยปำนนี ้คำดเดำจำกสำยตำแล้วน่ำจะมเีป็นหมืน่เล่ม เป็นหนังสอื

ทีร่วบรวมมำจำกทกุรำชส�ำนักทกุรชัศกและจำกพ้ืนท่ีต่ำงๆ ของอำณำจกัร

จิ่วโจว* ในยุคโบรำณ แม้แต่ประวัติศำสตร์โพ้นทะเลก็ล้วนเก็บรวบรวม

ไว้ที่นี่ แต่นี่ไม่ใช่จุดส�ำคัญ ที่หอไท่สื่อไม่อนุญำตให้คนนอกเข้ำมำข้ำงใน

เป็นเพรำะที่นี่เก็บรักษำบันทึกเรื่องรำวของผู้คนในปัจจุบันเอำไว้

ต่อให้ฉอือิง๋อยำกขโมยอ่ำนเรือ่งท่ีไป๋สิงเจีย่นเขียนถึงมำรดำของนำง 

มำกเพียงใด แต่ด้วยเวลำกระชัน้ชดิ นำงจงึอยู่ทีน่ีน่ำนไม่ได้ บนชัน้หนงัสือ
* จิ่วโจว แปลว่ำเก้ำมณฑล คือชื่อเรียกประเทศจีนในสมัยโบรำณ เล่ำขำนกันว่ำเขตปกครองของชำวจีน 
ในยุคบรรพกำลแบ่งเป็นเก้ำมณฑล จึงเป็นที่มำของชื่อนี้
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สีเหลืองจำงเบื้องหน้ำมีป้ำยเขียนแยกแยะตำมตระกูลที่มีชื่อเสียง บางที

อาจมีที่เก่ียวพันทางสายเลือดของข้า นำงมองไปก็เห็นบันทึกของ 'สกุล

เจียงแห่งซีจิง' นำงไม่อำจบังคับสองมือของตนเองไว้ได้ รีบหยิบหนังสือ

ออกจำกชัน้มำพลกิเปิดอ่ำน และชือ่แรกทีข่ึน้ต้นก็เป็นบดิำของนำงจรงิๆ 

แต่ไม่ได้บันทึกรำยละเอียดอะไรมำกมำย เพียงเขียนอธิบำยไว้ว่ำบันทึก

ไว้ใน 'ชีวประวัติสนมชำยำ'?!

ฉืออิ๋งเกือบจะฉีกหนังสือทิ้ง หลันไถช่ำงไม่รู้จักกำรปรับเปลี่ยนเลย 

ไม่คำดคิดว่ำจะบันทึกเรื่องรำวบิดำของนำงไว้ใน 'ชีวประวัติสนมชำยำ' 

เช่นนี้ เนื่องจำกมำรดำของนำงไม่อยำกให้บิดำต้องสูญเสียควำมนับถือ

ตนเองไป จึงฉีกกฎที่มีอยู่แต่เดิมแล้วจัดตั้งต�ำแหน่งเฟิ่งจวินขึ้น ได้ชื่อว่ำ

เป็นกษัตริย์ผู้หนึ่ง ซึ่งนำงเองก็เรียกอีกฝ่ำยว่ำเสด็จพ่อ อีกอย่ำง มำรดำ

ของนำงก็ต้องผ่ำนควำมยำกล�ำบำกมำมำกกว่ำจะยกย่องเสดจ็พ่อข้ึนเป็น

กษัตริย์ในทุกแห่งหนเช่นน้ีได้ แต่นี่กลำยเป็นว่ำเมื่อมำถึงหลันไถแล้ว  

ที่ตบแต่งไว้เบื้องหน้ำก็ถูกฉีกขำดเสียสิ้น อำณำจักรไม่อำจมีกษัตริย์ 

สองคน กษัตริย์องค์ที่สองก็คือสนมชำยำ

ในเวลำเดยีวกับท่ีฉอือิง๋ก�ำลงัหำควำมเป็นธรรมให้กับบดิำของนำง

อยู่นั้น นำงก็อดนึกถึงตนเองขึ้นมำไม่ได้ หำกว่ำนำงขึ้นครองรำชย์และ

แต่งงำนขึน้มำ เฟ่ิงจวินของนำงก็ต้องถูกบนัทึกอยู่ในชวีประวัตสินมชำยำ

ด้วยหรือ

ช่ำงเถิด เรื่องนี้ถือว่ำยังมีเวลำคิด แม้ว่ำระยะนี้มำรดำนำงจะก�ำลัง

กลุ้มใจท่ีหำสำมีให้กับนำงไม่ได้ ถึงอย่ำงน้ันบิดำนำงกลับไม่เห็นด้วย 

อย่ำงย่ิงท่ีจะหำสำมีให้กับนำงต้ังแต่ตอนน้ี นี่น่ำจะเป็นควำมรู้สึกของ
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มำรดำทุกคนที่รู้สึกว่ำลูกสำวของตนแต่งไม่ออก ขณะที่บิดำก็จะคอย

กีดกันบุรุษทุกคนที่มีแนวโน้มว่ำจะเข้ำมำเป็นลูกเขย

ฉอือิง๋เหน็ว่ำตนเองยังเทีย่วเล่นไม่สำแก่ใจ นำงจงึท�ำเป็นหูทวนลม 

ไม่น�ำพำต่อค�ำของมำรดำที่ให้รีบเร่งหำตัวเลือกสักหนึ่งหรือสองคนจำก

ส�ำนักศึกษำเจำเหวิน พวกลูกหลำนจำกตระกูลชนชั้นสูงในที่นั้นจะมีใคร

กล้ำมำเป็นสำมีนำงอีก

ฉืออิ๋งดึงสติกลับมำอย่ำงรวดเร็ว นำงวำงบันทึกของสกุลเจียง 

แห่งซจีงิท่ีเก่ียวกับบดิำกลบัเข้ำทีเ่ดมิ แล้วก็ควำนหำกองหนังสอืทีว่ำงบน

ชั้นไม้แดงต่อไป พวกทำยำทจำกตระกูลใหญ่ท่ีน่ำชังช่ำงมีมำกมำยนัก 

นำงใช้เวลำพลิกอ่ำนอยู่เป็นเวลำหนึ่งถ้วยชำ* จึงเจอของที่คิดอยำกได้ 

'สกุลชุยแห่งป๋อหลิง' มีทั้งหมดสำมสิบเล่ม

หมึกเป็นของใหม่ กระดำษก็ของใหม่ เห็นได้ชัดว่ำเพิง่น�ำมำเกบ็ได้

ไม่นำน

ฉืออิ๋งได้รับกำรยืนยันว่ำไป๋สิงเจี่ยนละเลยเรื่องนี้จริงๆ สำมสิบเล่ม

ล้วนอยู่ที่นี่โดยไม่ขำดสักเล่ม นั่นก็หมำยควำมว่ำไป๋สิงเจี่ยนยังไม่สงสัย 

เขำจึงได้เอำกลับเข้ำมำยังหอไท่สื่อแห่งนี้

ตนัชงิไม่เคยเห็นไป๋สงิเจีย่นมอีำกำรฉนุเฉยีวเช่นน้ีมำก่อน ย่ำงก้ำว

แต่ละก้ำวเร็วจนน่ำแปลกใจ ตันชิงได้แต่เดินก่ึงว่ิงตำมมำข้ำงหลังด้วย

ไม่รู้ว่ำเกิดอะไรข้ึน คิดจะไปตำมคนมำช่วย แต่ก็กลัวว่ำผู้เป็นนำยจะ 

รีบร้อนจนเกิดเรื่องไม่คำดฝันขึ้น เขำจึงตำมติดกระชั้นชิดต่อไป
* หนึ่งถ้วยชำ เป็นค�ำเปรียบ หมำยถึงช่วงเวลำที่สั้นมำก บำงต�ำรำกล่ำวว่ำเทียบได้กับเวลำประมำณ  
10-15 นำที
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เห็นไป๋สิงเจี่ยนมุ ่งไปทำงหอไท่สื่อ ตันชิงก็รู ้สึกได้อยู่ลึกๆ ว่ำ 

เห็นทีคงจะมีเรื่องรำวไม่ดีเกิดขึ้นแน่

บนทำงเดินมีเจี้ยวซูหลำงสองคนผ่ำนมำ ก�ำลังพูดคุยกันอย่ำง

เพลิดเพลิน เมื่อเห็นหัวหน้ำส�ำนักหลันไถสวนทำงมำ เสื้อท่ีใส่ถึงข้ัน 

กระพือลมยำมย่ำงก้ำว ทั้งสองก็ตระหนกวูบในทันที ได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อ

อยู่ตรงนั้น

ตันชิงที่อยู่ข้ำงหลังไป๋สิงเจี่ยนตะโกนบอกกับ 'หุ่นไม้สองตัว' นั้นว่ำ 

"รีบหลีกทำงเร็วเข้ำ!"

ทั้งสองคนจึงได้คืนสติ ขณะที่ไป๋สิงเจี่ยนเกือบจะชนพวกเขำ 

อยู่แล้วน้ัน ท้ังสองก็รีบกระโจนร่ำงออกไปจำกทำงเดิน ร่ำงของพวกเขำ

ทั้งคู่เข้ำไปอยู่ในกอดอกกล้วยไม้ทันที

เจี้ยวซูหลำงทั้งสองหันร่ำงกลับไปมอง บนศีรษะของพวกเขำยังมี 

ดอกกล้วยไม้ติดอยู่ ทั้งสองเห็นเพียงท่ำเดินอันเร่งรีบของไป๋สิงเจี่ยน 

มุ ่งหน้ำไปยังหอไท่สื่อ ทั้งสองหันมำมองหน้ำกันอย่ำงตื่นตระหนก  

เมื่อครู่ตอนพวกเขำกินอำหำรพลำงพูดคุยกันสนุกปำกอยู่น้ัน หรือว่ำ 

ได้เผลอละเลย 'ดำวหำยนะ' ไป

ประตสูแีดงท้ังสองบำนของหอไท่สือ่ปิดอยู่ ทว่ำกุญแจลับท่ีอยู่ด้ำนบน 

กลับเปิดเอำไว้ ไป๋สิงเจี่ยนค�้ำไม้เท้ำหยุดตรงหน้ำประตู หน้ำอกพลัน

กระเพ่ือมขึ้นลง ตอนแรกเขำเพียงหวังว่ำตนเองจะกังวลมำกเกินไปเอง 

บำงทีเขำอำจแค่ไม่ระวังเผลอท�ำกุญแจหล่นหำยไป ทว่ำทุกอย่ำงที่อยู่

เบื้องหน้ำนี้กลับมุ่งไปสู่ทิศทำงที่เลวร้ำยที่สุด

ไป๋สิงเจี่ยนยกมือซ้ำยจับไปที่ห่วงประตูพลำงออกแรงผลักออก  
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แล้วเดินก้ำวเข้ำไปข้ำงใน

ชั้นหนังสือตั้งเรียงซ้อนๆ กัน เป็นสถำนท่ีที่เขำคุ้นเคยเป็นอย่ำงย่ิง 

ทว่ำจู่ๆ ที่แห่งนี้ก็มีเงำคนเพิ่มขึ้นมำ

ฉอือิง๋นัง่อยู่บนพ้ืน เดิมทีนำงก�ำลงัอ่ำนหนังสอืเล่มหนึง่อย่ำงตดิพัน 

ก่อนจะต้องตกใจกับกำรเข้ำมำของไป๋สิงเจี่ยน หนังสือในมือนำงพลัน

ตกลงบนพื้น

ไป๋สิงเจี่ยนไม่พูดอะไรสักค�ำ เขำเดินเข้ำมำใกล้แล้วก้มลงเก็บ

หนงัสอืท่ีตกอยู่บนพ้ืนขึน้มำ หน้ำปกมอีกัษรตวัใหญ่เขียนไว้ว่ำ 'ชวีประวัติ

สนมชำยำ' และที่เปิดอ่ำนค้ำงไว้ก็คือประวัติของเฟิ่งจวิน...เจียงเหมี่ยน

ที่แท้ก็เป็นเรื่องนี้เองหรือ

ฉืออิ๋งหยิบกุญแจมำลำกไปบนพ้ืนพลำงบ่นพึมพ�ำอย่ำงไม่พอใจ 

"ใจแคบ! ข้ำจะทูลฟ้องเสด็จพ่อ บอกว่ำท่ำนบันทึกเร่ืองของพระองค์ไว ้

ในชีวประวัติสนมชำยำ!"

ไป๋สิงเจี่ยนพลันรู้สึกว่ำหำกฉืออิ๋งไม่ได้เป็นรัชทำยำท เขำคงได ้

เอำไม้เท้ำตีก้นนำงเป็นแน่! เขำก้มตัวลงอีกครั้งแล้วฉวยเอำกุญแจ 

ในมือนำงคืนมำ พยำยำมยิ่งยวดที่จะไม่ให้ถูกนิ้วมือของนำง ปิดหนังสือ

แล้ววำงคืนที่เดิม

พอไป๋สิงเจี่ยนหันหลังให้เช่นนี้ ฉืออ๋ิงก็ว่ิงไปในระหว่ำงชั้นหนังสือ 

ตั้งใจจะออกไปทำงประตู

"ทรงหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะ!"

ร่ำงของฉอือิง๋พลนัชะงกัไปชัว่ครู ่ ก่อนท่ีนำงจะแสร้งท�ำเป็นหูทวนลม 

ด้วยกำรว่ิงต่อไป อย่างไรเสยีประตก็ูอยู่ตรงหน้าแล้ว ขอเพียงแค่วิง่ต่อไป
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อีกนิด!

"วันนีอ้งค์หญิงทรงคดิว่ำจะเสดจ็ออกไปจำกหลนัไถได้ง่ำยๆ อย่ำงนัน้ 

หรือ" ไป๋สิงเจี่ยนเอ่ยขึ้นมำอีก

ฉืออิ๋งหยุดชะงักแล้วหันร่ำงกลับมำ แสงจำกภำยนอกส่องให้เห็น

ใบหน้ำชุ่มน�้ำตำ "อำจำรย์คิดจะท�ำอย่ำงไรกับศิษย์หรือ"

"หลนัไถมกีฎ คนท่ีแอบเข้ำหอไท่สือ่ให้ควักดวงตำออกมำทัง้สองข้ำง 

และอยู่เป็นข้ำรับใช้ท่ีนี่ ตลอดชั่วชีวิตห้ำมก้ำวออกจำกหลันไถแม้แต่ 

ก้ำวเดียว"

"ท่ำนกล้ำรึ!" ฉืออิ๋งจ้องเขำทั้งน�้ำตำ สองตำพร่ำมัว นำงในยำมน้ี 

ดูมีเสน่ห์อย่ำงบอกไม่ถูก "ข้ำเป็นถึงรัชทำยำทเชียวนะ!"

"ในเมื่อรัชทำยำททรงประพฤติผิดก็จ�ำต้องรำยงำนแก่ฝ่ำบำท  

แจ้งเรื่องผิดคุณธรรม ติดประกำศทั่วหล้ำ" ไป๋สิงเจี่ยนน่ิงไปชั่วครู่แล้ว 

เอ่ยเพิ่มว่ำ "ปลดรัชทำยำท"

ฉืออิ๋งตื่นตระหนกจนร้องไห้ไม่ออกแล้ว "ใครเป็นคนออกกฎกัน!"

ไป๋สิงเจี่ยนเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้ำเย็นชำ "กระหม่อมออกเอง...เมื่อครู่นี้"

ฉอือิง๋เข้ำใจแล้ว ไป๋สงิเจีย่นก�ำลงับอกให้รูว่้ำเขำไม่คดิปรำนนีำงอกี

ตันชิงยืนเฝ้ำอยู่ที่หน้ำประตู เขำได้ยินทุกค�ำพูดที่ท้ังคู่โต้เถียงกัน

ไปมำ จึงอดไม่ได้ต้องปำดเหงื่อ ไท่สื่อต้องการเล่นงานรัชทายาท 

จนถึงที่สุด หรือว่าเจตนาของไท่สื่อคือเปลี่ยนตัวรัชทายาท! ขณะที่ก�ำลัง

คิดฟุ้งซ่ำนอยู่นั้น พลันมีเสียงร้องไห้ดังมำเป็นระลอกจำกในหอ สะเทือน

จนหูของเขำอื้ออึงไปหมด ผ่ำนไปครู่หนึ่งแล้วเสียงนั้นก็ยังไม่เงียบ

ตันชิงย่ืนหน้ำเข้ำไปมองข้ำงในแล้วก็เห็นรัชทำยำทนั่งร้องไห้เสียง
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ดงับนพ้ืน เสยีงร้องไห้แต่ละครัง้ยำวนำนยิง่ หำกยังไม่ร้องจนหมดลมจริงๆ 

ก็จะไม่ยอมหำยใจ มีบ้ำงที่หำยใจไม่ทันจนเกือบขำดใจ แต่หยุดเพียง 

ครู่เดียวก็จะระเบิดเสียงร้องขึ้นมำอีก เสียงร้องไห้ในแต่ละครั้งแทบจะ

สะเทือนขื่อคำนจนฝุ่นผงร่วงกรำวทีเดียว

เห็นได้ชัดว่ำไป๋สิงเจี่ยนไม่เคยพบเคยเห็นเหตุกำรณ์เช่นนี้มำก่อน 

ร่ำงกำยเขำพลนัสัน่ไหว รบีเอำมอืจบัชัน้หนงัสอืเอำไว้เพ่ือพยุงร่ำงตนเอง

ให้มั่น เสียงร้องไห้น้ียังคงดังเสียดฟำ้ เมื่อก่อนคิดว่ำเป็นเพียงกำรตีโพย 

ตีพำยให้ใหญ่โตเกินกว่ำเหตุ แต่ตอนนี้เขำไม่คิดว่ำเป็นอย่ำงนั้น

พลงัของเสยีงร้องไห้ทะลทุะลวงจนแก้วหสูัน่สะเทือนไปหมด สมอง

ของเขำมนึงง หน้ำอกคล้ำยจกุแน่น ไป๋สงิเจีย่นพลนักระทุ้งไม้เท้ำลงทีพ้ื่น 

"องค์หญิงหยุดร้องไห้ได้แล้ว!"

เสียงร้องไห้พลันถูกกลบลงในทันที

ฉืออิ๋งร้องไห้จนเหง่ือท่วมร่ำง เสียงแหบแห้งหมดแรง นำงร้อง 

จนแทบจะหมดสติ

ไป๋สิงเจี่ยนพลิกมือหยิบ 'ชีวประวัติสนมชำยำ' ออกมำจำก 

ชั้นหนังสือ แล้วโยนลงบนพื้นข้ำงตัวนำง "ทรงรับไปทอดพระเนตรเถิด"

ฉืออิ๋งสะอื้นพลำงหยิบหนังสือบนพ้ืนข้ึนมำ นำงไม่มีควำมคิด 

จะล้มเลิกไปในตอนนี้แน่

"กฎเมื่อครู่นี้ถือว่ำยกเลิก" ไป๋สิงเจี่ยนคิดจะหำที่นั่งลง ศีรษะเขำ

มึนงงมำก ทั้งยังแน่นหน้ำอกจนเหมือนจะหำยใจไม่ออก

เสยีงร้องไห้ของฉอือิง๋เบำลงจนเหลอืเพียงแค่เสียงสะอกึสะอืน้เบำๆ 

นำงใช้แขนเสื้อเช็ดใบหน้ำจนเปรอะเปื้อนมอมแมม พ้ืนรอบตัวนำง 
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เหมอืนว่ำมแีต่น�ำ้ เสือ้ผ้ำก็เปียกปอนไปด้วยเหงือ่และน�ำ้ตำ ไรผมก็เปียก

จนทั่ว

เป็นคนตัวเล็กท่ีเหมือนถูกสร้างขึ้นมาจากน�้าจริงๆ ไป๋สิงเจี่ยน 

มองดูนำง แล้วหันไปสั่งตันชิงที่ยืนตะลึงอยู่นอกประตู "ไปเตรียมน�้ำร้อน 

แล้ววำงไว้ที่ทำงเดิน"

ฉืออิ๋งเช็ดน�้ำตำป้อยๆ นำงเงยใบหน้ำเล็กๆ ที่อำบน�้ำตำข้ึนมำ 

เอ่ยถำม "ท่ำนคงไม่ทูลเรื่องนี้กับเสด็จแม่กระมัง"

"อืม" ที่ไป๋สิงเจี่ยนขู่ไปเช่นนั้นก็เพื่อปรำม 'เด็กสำมขวบ' สีหน้ำเขำ

ในยำมนี้คล้ำยปรำกฏควำมอ่อนโยนขึ้นชั่ววูบหนึ่ง

"ท่ำนอย่ำเอำแต่ปั้นหน้ำเช่นนี้สิ ท�ำให้ผู้อื่นเขำหวำดกลัวหมด"

"อืม...องค์หญิงทรงรีบลุกขึ้นมำเถอะ ไปล้ำงพระพักตร์ที่ข้ำงนอก"

"ข้ำไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้ว ท่ำนช่วยพยุงข้ำหน่อยสิ"

อย่ำงไรเสียไป๋สิงเจี่ยนก็ไม่เข้ำไปพยุงฉืออิ๋งตำมที่นำงร้องขอ เขำ

เพียงย่ืนไม้เท้ำของตนเองออกไป ฉืออิ๋งก็ฝืนใจยอมรับท่ีเขำช่วยเช่นนี้ 

ทนัททีีน่ำงจบัไม้เท้ำของเขำไว้ก็รูส้กึได้ถึงแรงท่ีดงึจนนำงยืนข้ึน เร่ียวแรง

ของเขำมำกเกินคำด

ฉืออิ๋งล้ำงหน้ำแล้วก็นั่งลงบนธรณีประตูของหอไท่สื่อ นำงวำง 

'ชวีประวัตสินมชำยำ' ซึง่เป็นหนังสอืเล่มหนำลงบนตกัแล้วก้มหน้ำก้มตำ

อ่ำนอย่ำงเอำจริงเอำจัง มีสะอื้นบ้ำงเป็นระยะๆ ครั้งสองครั้ง

เพือ่จะได้ปดิประตใูหญ่ของหอไท่สือ่ได้ เขำจ�ำต้องรอให้ฉอือิ๋งอำ่น

จบเสียก่อน ไป๋สิงเจี่ยนจึงรอด้วยกำรเดินช้ำๆ อยู่ภำยในหอไท่สื่อ และ
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คอยจัดระเบียบหนังสือไปด้วย ยำมที่เดินมำถึงข้ำงชั้นหนังสือทำยำท

ตระกูลใหญ่ เขำก็หรี่ตำมองอย่ำงละเอียด กำรจัดเรียงของหนังสือ 

ไม่มีผิดเพ้ียน เขำมองจำกช่องว่ำงบนชั้นหนังสือไปท่ีประตูแวบหน่ึง  

เห็นเพียงด้ำนหลังของฉืออิ๋งที่ก้มหน้ำอ่ำนหนังสือ

ผ่ำนไปไม่นำน ตอนที่ไป๋สิงเจี่ยนมองผ่ำนช่องว่ำงของชั้นหนังสือ 

ไปที่ประตูอีกครั้ง เขำก็เห็นศีรษะของฉืออิ๋งพิงประตูนอนหลับไปแล้ว

อ่ำนหนังสือคืออ่ำนหนังสือ นอนคือนอน อ่ำนหนังสือแล้วสัปหงก

เป็นเรื่องที่ไป๋สิงเจี่ยนไม่ชอบมำกที่สุดเรื่องหนึ่ง

คนท่ีไม่มรีะเบยีบเช่นน้ีกลบัเป็นถึงรชัทายาท ช่างไม่เข้าท่าเอาเสยีเลย  

ไป๋สงิเจีย่นมีควำมไมช่อบใจอยู่เต็มอกขณะเดนิไปหำฉืออิ๋งเตรยีมริบเอำ

หนังสอืทีล่�ำ้ค่ำในหอไท่สือ่คนืมำ เขำหยุดยืนตรงธรณีประต ูแล้วโน้มตัวลง 

หยิบหนังสือท่ีวำงอยู่ตรงตักฉืออิ๋ง จึงได้รู้ว่ำนำงอ่ำนค้ำงอยู่ตรงหน้ำท่ี 

เป็นเพียงหนึ่งในสิบของหนังสือเท่ำนั้น เจ้าเด็กไม่เอาไหน! ช่างน่าโมโห

จริงเชียว เสียแรงที่ข้ายืนจัดเก็บหนังสือในหอจนเม่ือยขาเพ่ือรอให้เจ้า 

อ่านจนจบ

การฉกีกฎในครัง้นีช่้างไร้ความหมายย่ิงนกั ไป๋สงิเจีย่นลกุข้ึนยืนแล้ว

ปิดหนังสือลงด้วยควำมขุ่นเคืองใจ ชั่วขณะน้ันพลันรู้สึกว่ำที่ขำตนเอง 

มบีำงสิง่มำกระทบ เขำก้มหน้ำลงมองก็เห็นร่ำงฉอือิง๋ทีเ่ดมิพิงอยู่ข้ำงประตู 

ค่อยๆ เอนมำทำงข้ำงหลัง เพียงครู่เดียวท้ังแผ่นหลังของนำงก็พิงอยู่ท่ี 

ขำสองข้ำงของไป๋สิงเจี่ยนแล้ว

ควำมรู้สึกอันยำกจะทำนทนพลันแผ่ซ่ำนไปทั่วร่ำง

ทันทีที่ฉืออิ๋งมีที่พิงแล้ว นำงก็นอนหลับอย่ำงผ่อนคลำย สบำย 
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เสียจนเกำหลังศีรษะด้วย

อย่ำงไรเสียไป๋สิงเจี่ยนก็ไม่สำมำรถใช้ไม้เท้ำตีรัชทำยำทที่นอน 

ไม่ถูกเวลำได้ เขำจึงได้แต่โน้มร่ำงลงแล้วใช้หนังสืออันล�้ำค่ำของ 

หอไท่สื่อตีไปท่ีหัวไหล่ฉืออิ๋งทีหนึ่ง ตั้งใจปลุกให้นำงตื่น ทว่ำอำกำร 

ตอบสนองของฉืออิ๋งกลับมีแค่เอำมือไปเกำบริเวณที่ถูกตีครั้งหน่ึง แล้ว

นอนหลับต่อด้วยลมหำยใจที่สม�่ำเสมอยิ่ง

ไป๋สิงเจี่ยนยนืนิ่งค้ำงไปชั่วครู่หนึ่ง ก่อนจะใช้หนังสือเล่มนั้นอีกครั้ง 

โดยครั้งนี้น�ำมำคั่นระหว่ำงศีรษะของนำงกับขำของเขำ ให้ศีรษะของนำง

พิงกับหนังสือแทน จริงๆ นี่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเท่ำไรนัก

เขำมองไปที่ด้ำนนอกหอไท่สื่อ หวังว่ำจะมีใครสักคนผ่ำนมำ 

ช่วยแก้ไขควำมยุ่งยำกนี้ได้ แต่หอไท่สื่อเป็นเขตหวงห้ำม หลังจำกตันชิง

เอำน�้ำร้อนมำให้แล้วก็ไปจัดกำรงำนอื่น ทำงเจ้ำหน้ำที่หลันไถคนอื่นๆ  

ที่ไม่มีธุระส�ำคัญก็ไม่มีผู้ใดกล้ำเข้ำมำเฉียดใกล้ที่นี่

เมือ่ศีรษะฉอือิง๋หนุนของแขง็นำนเข้ำก็รู้สึกไม่สบำยตวั นำงขยับร่ำง

เล็กน้อย ทว่ำขยับไปแล้วก็เจอกับอำกำศจนหงำยหลัง หำกเป็นคนทั่วไป 

เมือ่หงำยหลงัไปเช่นน้ีย่อมต้องตืน่ในทันทีทนัใด แต่องค์หญิงมใิช่คนท่ัวไป  

นำงยังคงนอนหลบัได้อย่ำงเต็มทีแ่ม้ก�ำลงัหงำยหลงัอยู่ คงเป็นเพรำะนำง

ร้องไห้หนักจนหมดแรงเป็นแน่ ร่ำงกำยจงึต้องกำรกำรพักผ่อนมำกเพียงนี้

เห็นเช่นนัน้ไป๋สงิเจีย่นจงึวำงหนังสอืลงกับพ้ืน แล้วย่ืนฝ่ำมอืออกไป

รองรับศีรษะของนำงเอำไว้ ฝ่ำมือเขำพลันเจ็บจี๊ดๆ รำวกับสัมผัสตัวเม่น 

นึกอยำกขว้ำง 'เจ้ำตัวเม่นน้ี' ท้ิงไปเหลือเกิน ดำวหำยนะน้ีช่ำงยุ่งยำก 

เสียจริง!
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กำรรองรับศีรษะได้อย่ำงเหมำะเจำะนี้ย่ิงช่วยให้ฉืออิ๋งหลับสบำย

มำกขึ้น นำงพลิกตัวกลับมำกอด 'หมอน' เอำไว้พลำงหลับอุตุ ไป๋สิงเจี่ยน

ดงึแขนกลบัมำไม่ได้ ด้วยท่อนแขนของนำงรดัแขนเขำแน่นเสยีเหลอืเกิน 

ร่ำงเขำนิง่ค้ำงจนเหง่ือท่วมหน้ำผำก รูส้กึว่ำตนเองตดัสินใจผดิไปเลก็น้อย 

หำกปล่อยให้นำงพิงกับขอบประตูต่อไป อีกประเดี๋ยวพอล้มกระแทกพื้น

แล้วก็จะตื่นขึ้นมำเอง เขำก็ไม่ต้องมำพบเจอกับควำมยุ่งยำกเช่นนี้

เอวก็เมื่อย ขำก็เมื่อย ถึงอย่ำงนั้นก็ยังต้องยืนต่อไป ทีแรกเขำแทบ

จะหยัดร่ำงต่อไปไม่ไหว มอืข้ำงหนึง่ถือไม้เท้ำยันไว้ท่ีพ้ืน ส่วนแขนอกีข้ำง

ก็โอบร่ำงฉืออ๋ิงมำไว้ที่ข้ำงเอว ก่อนจะใช้มือยันกับไม้เท้ำเอำไว้ แล้ว

ออกแรงอุ้มตัวเม่นน้อยขึ้นมำบนหลังของเขำ

เมือ่ไป๋สงิเจีย่นแบกฉอือิง๋แล้ว แต่ละย่ำงก้ำวท่ีข้ำมธรณปีระตไูปนัน้

ก็ล้วนหนักอึ้งกว่ำปกติ เขำหันร่ำงกลับมำปิดประตูหอไท่ส่ือทั้งสองบำน

ด้วยควำมยำกล�ำบำก หลังจำกลงกุญแจประตูเรียบร้อยแล้วจึงโล่งอก 

ได้เสียที นับว่ำเครำะห์ร้ำยได้ผ่ำนพ้นหอไท่สื่อไปแล้ว

เขำเดินค�้ำไม้เท้ำโดยท่ีบนหลังมีฉืออิ๋งไปยังห้องพักส่วนตัวอย่ำง 

ไม่พอใจนัก เขำไม่เคยคิดมำก่อนว่ำทำงเดินของหลันไถช่ำงคดเคี้ยว 

เลี้ยวลดเช่นนี้ พลันรู้สึกว่ำระยะทำงจำกหอไท่สื่อไปถึงหอเวยเหยียน 

จะยืดยำวกว่ำวันปกติ

เมือ่วำงตวัฉอือิง๋ลงบนตัง่ในหอเวยเหยียนแล้ว ไป๋สงิเจีย่นก็เหน่ือย

จนหำยใจแทบไม่ทัน เขำพิงร่ำงอยู่ข้ำงตั่งครู่หนึ่ง ฉืออิ๋งที่นอนตะแคง 

ขวำงตั่งอยู่นั้นพลันพลิกตัว ดูเหมือนนำงจะไม่เคยชินกับตั่งไม้แข็งนี้

นีก็่นบัว่ำไป๋สงิเจีย่นเมตตำมำกแล้วทีไ่ม่โยนฉืออิง๋ลงไปนอนบนพ้ืน 
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มีหรือที่เขำจะใส่ใจกับท่ำทำงกำรนอนที่ไม่สบำยของนำงอีก

พักจนเรี่ยวแรงคืนมำบ้ำงแล้ว ไป๋สิงเจี่ยนลำกเท้ำที่หนักอึ้งเดิน

เข้ำไปที่ห ้องด้ำนใน แล้วเปลี่ยนชุดชั้นกลำงที่ชุ ่มเหงื่อออก บัดนี ้

มอืทัง้สองข้ำงของเขำเห่อแดงขึน้มำจรงิๆ กระทัง่หน้ำอกก็ไม่พ้นเครำะห์น้ี  

เขำนั่งลงที่เก้ำอี้อย่ำงหมดแรงแล้วเปิดห่อยำมำทำ

พอเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อย ไป๋สิงเจี่ยนจึงกลับไปที่เบื้องหน้ำตั่ง 

อีกครั้ง เขำเพิ่งรู้ในชั่วขณะนั้นเองว่ำอะไรที่เรียกว่ำ 'ชักศึกเข้ำบ้ำน'

เพียงไม่นำนหมอนแข็งบนตั่งก็ตกไปอยู่ท่ีขำ้งประตู หนังสือที่ข้ำง

หมอนก็ไม่เว้น ถูกปัดหล่นไปกองอยู่บนพื้น ไม่ว่ำสิ่งใดกีดขวำงกำรนอน 

ของฉืออิ๋งล้วนไม่รอดพ้นเงื้อมมือนำง ที่ส�ำคัญคือนำงยังคงหลับลึกย่ิง 

เดิมทีเขำก็พอรู้นิสัยอันโอหังไม่ยอมรับค�ำต�ำหนิของผู้ใดของนำงอยู่บ้ำง 

แต่น่ีออกจะไร้กฎระเบียบเกินไปแล้วกระมัง ไป๋สิงเจี่ยนโมโหจนอัดอั้น

ในอก

ไป๋สงิเจีย่นเดนิไปเก็บหมอนเหลีย่มทีใ่ช้มำหลำยปีตรงข้ำงประตูข้ึนมำ 

พลำงปัดฝุ่นที่เปื้อนหมอนออก แล้วก้มลงเก็บหนังสือบนพ้ืนทีละเล่ม  

วันนีนั้บว่ำเขำใช้งำนเอวหนักมำก เขำจงึยืดเอวทีป่วดเมือ่ยข้ึน นำงมำรน้อย 

ที่หลับใหลพลันกลิ้งมำใกล้ขอบตั่ง เขำอยำกปล่อยให้นำงตกลงมำให ้

เจ็บตัวเสียบ้ำง แต่เมื่อมีควำมคิดอย่ำงนี้ในหัวแล้ว ข้ำงหูก็รำวกับมีเสียง

ร้องไห้อันแสนบำดจิตบำดใจนั้นลอยตำมมำทันที ท�ำให้ใจเขำประหวั่น

พรั่นพรึงย่ิง ไป๋สิงเจี่ยนไม่อำจยอมรับชะตำกรรมนั้นอีกรอบหนึ่ง เขำจึง

ยื่นมือดันร่ำงฉืออิ๋งเข้ำไปข้ำงใน

ควำมรู้สึกสัมผัสอ่อนนุ่มตรงเอวของนำงวำบผ่ำนเข้ำมำที่ใจกลำง
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ฝ่ำมือ ไป๋สิงเจี่ยนพลันหดมือกลับเข้ำมำ โมโหจนลืมตัวไปแล้วหรือ!  

เขำเปลี่ยนมำใช้หนังสือดันร่ำงนำงเข้ำไปข้ำงใน แล้วค่อยวำงหมอน

เหลี่ยมไว้ตรงขอบตั่ง ฉืออิ๋งยังคงพลิกตัวกลิ้งไปมำ ประเดี๋ยวก็นอนเป็น

รูปอักษร 'ต้ำ' อีกประเดี๋ยวก็นอนเป็นรูปอักษร 'เหริน'* ไป๋สิงเจี่ยนมองไป

ที่ตั่งเล็กตัวนี้อย่ำงทอดถอนใจ อีกไม่นำนเขำคงไม่อำจใช้ตั่งตัวนี้ได้อีก

ไป๋สิงเจี่ยนหันร่ำงกลับไปที่โต๊ะเพ่ือจัดกำรกับหนังสือ เขำค่อยๆ  

รีดกระดำษให้เรียบทีละหน้ำ จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงดังตุบ พอหันไปดูก็เห็น 

หมอนเหลีย่มถูกถีบออกไปอกี ไป๋สงิเจีย่นจงึลกุไปหยิบหมอนมำวำงตัง้ไว้ 

ท่ีเก้ำอ้ี แล้วกลับไปนั่งอ่ำนหนังสือที่โต๊ะอีกครั้ง แต่ไม่นำนนักก็ได้ยิน 

เสียงดังตุบอีก ทว่ำหนนี้ดังกว่ำเมื่อครู่ ไป๋สิงเจี่ยนเบือนหน้ำไปดู เป็นไป

ตำมคำด...ฉืออิ๋งตกไปกองบนพื้นแล้ว

"โอ๊ย! มีคนร้ำย..." ฉืออิ๋งเกำศีรษะอย่ำงงัวเงียพลำงลุกข้ึนจำกพ้ืน

แล้วปีนกลบัขึน้ไปบนตัง่ ตำปิดอยู่แต่ปำกยังคงพึมพ�ำว่ำ "คิดจะท�ำร้ำยข้ำ..."  

ก่อนคว�่ำหน้ำนอนหลับสบำยไปอีกหน

เห็นทีคงมเีพียงกำรนอนหลบัทีจ่ะหยุดเสยีงร้องไห้อนัโหยหวนน้ันได้

ไป๋สิงเจี่ยนไม่สนใจฉืออิ๋งอีก หลังจำกฝนหมึกแล้ว เขำก็จับพู่กัน

เขียนฎีกำทูลต่อจักรพรรดินี พอเขียนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ำข้ำงหูตนเองมีลม

โชยมำ เขำตกใจหันขวับกลับไปมอง เป็นฉืออิ๋งที่มำยืนอยู่ข้ำงหลังเขำ

"อำจำรย์ ท่ำนเขียนอะไรอยู่หรือ" นำงกะพริบตำมอง พอได้นอน

อย่ำงเต็มอิ่มแล้ว ดวงตำก็ใสแจ๋วเป็นประกำย

ไป๋สิงเจี่ยนปิดฎีกำ บังให้พ้นสำยตำฉืออิ๋ง "องค์หญิงตื่นแล้ว  

* อักษรต้ำ (大) และเหริน (人) 
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เชิญกลับวังได้พ่ะย่ะค่ะ หำกยังไม่ยอมกลับก็อยู่ช่วยท�ำงำนทั่วไปได้"

"ท่ำนไม่ได้บอกว่ำเรื่องนั้นถือว่ำจบกันไปแล้วหรอกหรือ" ฉืออิ๋ง 

ถอยไปไกลหลำยจั้งในทันที นำงพลิ้วตัวพุ่งไปนอกประตู "ข้ำไปล่ะ  

หลันไถไม่ต้องส่งแล้ว!"

ไป๋สิงเจี่ยนไม่มีอำรมณ์ออกไปส่งฉืออิ๋งสักนิด ด้วยเชื่อว่ำนำง 

ไม่มีทำงกล้ำอยู่ต่อแน่ เขำเปิดฎีกำออกอีกคร้ัง ที่เขียนทูลเสนอนี้คือ 

บันทึกเหตุกำรณ์ที่ป๋อหลิงท่ีเสร็จเรียบร้อย หำกไม่มีเหตุอื่นใด พรุ่งนี้ 

เขำก็จะน�ำผลงำนเล่มนี้ทูลรำยงำนแก่ฝ่ำบำท

เขำยกมอืท่ีหนกัอึง้ฉกีฎีกำนัน้ทิง้ ก่อนโยนลงกระถำงส�ำรดิจดุไฟเผำ  

ทว่ำที่เสียดำยมิใช่คุณงำมควำมดีน้ี แต่เป็นหยำดเหง่ือของเซ่ำล่ิงสื่อ...

ชุยซั่ง

ก่อนหน้ำนึกว่ำเรื่องท่ีเขียนฎีกำจะยังเหลือโชคได้ทูลจักรพรรดินี  

แต่เมื่อมำถูกฉืออิ๋งเห็นเข้ำเช่นนี้ จำกที่มีโชคก็กลำยเป็นสูญเปล่ำ นี่เป็น

เพรำะเขำคดิมำกเองด้วย เดมิทีแค่ฉอือิง๋เหน็โดยไม่ได้ตัง้ใจ เขำไม่จ�ำเป็น

ต้องคิดในแง่ร้ำยเพียงน้ีก็ได้ ทว่ำนี่ก็เป็นเหตุผลท่ีหลันไถยังคงยืนหยัด 

มำได้อย่ำงมั่นคง ไม่ล้มลงท่ำมกลำงสำยตำของเสือที่จับจ้องมำจำก 

ทุกทิศทำง

ฉืออิ๋งออกจำกหลันไถ ภำยในส�ำนักตรวจกำรก็มีคนไปรำยงำน 

หลูฉี่

"ใต้เท้ำหลู องค์หญิงเสด็จออกมำแล้วขอรับ ที่พระหัตถ์ทรงถือ 

ดอกกล้วยไม้ด้วย"
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"ดี" หลฉูีว่ำงพู่กันลงแล้วเป่ำหมกึ ก่อนจะสะบดัฎีกำทีเ่พ่ิงเขียนเสร็จ

ให้แห้ง "เปลี่ยนชุด"

"ใต้เท้ำหลูไม่ใช่ใส่ชุดขุนนำงอยู่หรือ"

"เจ้ำท่ึม! ทีข้่ำท�ำก็แค่แสร้งว่ำรบีเร่งเข้ำวัง เพ่ือกำรน้ียงัจงใจเขียนผิด 

บำงตัวด้วย พวกเรำส�ำนักตรวจกำรต้องปั้นแต่งเรื่องรำวเช่นนี้ เข้ำใจ 

หรือยัง"

"ขอรับ...แต่ใต้เท้ำหลู หำกฎีกำที่ทูลจักรพรรดินีเขียนผิดจะต้องถูก

หักเงิน"

"ให้ตำยสิ เวลำนี้ไม่ต้องมำใส่ใจเรื่องหยุมหยิมเหล่ำนี้แล้ว"

ฉอือิง๋ท่ีเป็นถึงรชัทำยำทผูส้งูส่ง ยำมกลบัวังต้องไม่กลบัตำมเส้นทำง 

ปกติธรรมดำ

ก�ำแพงของต�ำหนักหลิวเซียนใครว่ำปีนง่ำยกัน ทุกครั้งล้วนปีนขึ้น

ไปอย่ำงยำกล�ำบำก นี่เป็นเพรำะมำรดำของฉืออิ๋งเคยกล่ำวออกมำว่ำ

ก�ำแพงของต�ำหนักหลวิเซยีนนัน้ปีนง่ำย ฉืออิง๋กลับไม่คดิเช่นน้ัน เนือ่งจำก

นำงมีโอกำสปีนข้ำมมำหลำยครั้งแล้ว นำงจึงสรุปเอำว่ำคงเป็นเพรำะ 

ตอนนัน้บิดำของนำงพักทีต่�ำหนักหลวิเซยีน มำรดำถึงคดิว่ำกำรปีนก�ำแพง

ข้ำมมำมิใช่ปัญหำ

ฉืออิ๋งปีนขึ้นบนก�ำแพงอย่ำงยำกล�ำบำก นำงถึงกับตระหนกเมื่อ 

พบว่ำบิดำของนำงยืนอยู่หลังก�ำแพงและก�ำลังรอให้นำงกระโดดลงมำ

พระสวำมขีองจกัรพรรดนีิองค์ปัจจบุนัและเป็นบดิำของฉอือิง๋ก�ำลงั

ยืนอยู่หลังก�ำแพง ชำยชุดปลิวไสว ท่วงท่ำดูสง่ำงำม "บอกก่ีคร้ังแล้วว่ำ
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จงอ่ำนหนังสือให้มำกปีนก�ำแพงให้น้อย! เลิกเรียนแล้วไปที่ใดมำ  

ปีนก�ำแพงเช่นนี้ก็รู้แล้วว่ำไปท�ำเรื่องไม่ดีมำแน่!"

ฉืออิ๋งนั่งยองบนก�ำแพงด้วยท่ำทำงโงนเงนคล้ำยจะตกลงมำ

เฟิ่งจวินเห็นว่ำบุตรสำวสุดที่รักถูกขู่จนเสียขวัญมำกแล้ว เขำก็ 

รบีปรบัน�ำ้เสยีงเสยีใหม่ เอ่ยปลอบโยนด้วยเสยีงนุม่นวล "ในเมือ่ปีนข้ึนมำ

แล้วก็รีบกระโดดลงมำเร็วเข้ำเถอะ พ่อจะรอรับเป่ำเปำ* เอง"

"บอกแล้วว่ำอย่ำเรียกลูกว่ำ 'เป่ำเปำ'!" ฉืออิ๋งกระโดดลงมำยังร่ำง

ของบิดำอย่ำงช�ำนำญ

เฟิ่งจวินรับตัวบุตรสำวไว้ได้พอดี เห็นได้ชัดว่ำเรื่องน้ีคงเกิดขึ้น 

อยู่บ่อยครั้ง พวกเขำสองพ่อลูกจึงฝึกกระโดดและรับจนแม่นย�ำเพียงนี้

เฟ่ิงจวินโอบร่ำงบตุรสำวสดุท่ีรกัเอำไว้แล้วปล่อยลงพ้ืน พลำงชีไ้ปที ่

รูใหญ่ตรงด้ำนล่ำงก�ำแพง "ถวนถวน** ไม่เห็นหรือว่ำพ่อหำคนมำขุดรูน้ี 

ให้แล้ว เจ้ำจะได้ไม่ต้องปีนก�ำแพง"

ฉอือิง๋เอ่ยกับบดิำของนำงด้วยสหีน้ำหย่ิงทะนง "เสดจ็พ่อ ลกูเป็นถึง

รัชทำยำท ไม่มุดรูสุนัขลอดแน่ แล้วก็อย่ำเรียกลูกว่ำ 'ถวนถวน'!"

เฟ่ิงจวินรูส้กึสะเทือนใจย่ิงนัก ใบหน้ำคมคำยจึงดเูศร้ำสร้อยยำมเอ่ย  

"เป่ำเปำโตแล้ว ถึงได้ไม่รักพ่อ แล้วก็ไม่ชอบชื่อเล่นที่พ่อตั้งให้"

กำรท�ำให้เฟิ่งจวินสะเทือนใจถือเป็นเรื่องร้ำยแรง เพรำะบิดำของ

นำงสำมำรถเขียนกลอนได้หลำยสิบบทด้วยใจโศก หลังจำกนั้นเรื่องก็จะ

ไปเข้ำหูมำรดำ แล้วนำงจะถูกส่งไปโบยก้น

"ลกูย่อมรกัเสดจ็พ่ออยู่แล้ว รกัเสดจ็พ่อทีส่ดุเลย!" ฉอือิง๋ร่ำย 'คำถำ
* เป่ำเปำเป็นค�ำเรียกเด็กในเชิงเอ็นดู
** ถวนถวน กล่ำวถึงสิ่งที่มีลักษณะกลมๆ ในที่นี้เป็นชื่อเล่นของฉืออิ๋ง
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เอำใจ' ได้อย่ำงคล่องปำก เนื่องจำกเคยใช้กับบิดำของนำงมำตั้งแต่เด็ก 

ก่อนจะหันมองใบหน้ำอันเศร้ำสร้อยของบิดำอย่ำงเอำใจใส่ "ดังน้ัน 

เสดจ็พ่อคงไม่ทลูเรือ่งทีล่กูปีนก�ำแพงกลบัวังให้เสด็จแม่ทรงทรำบใช่หรอืไม่"

เฟิ่งจวินถูกบุตรสำวกล่ำวเอำใจจนผ่อนคลำยมำกแล้ว กระน้ัน 

ก็ยังอยำกจะตอบโต้สักเล็กน้อย "น่ันเท่ำกับว่ำพ่อมีควำมผิดฐำนปิดบัง

เบื้องสูง?"

"ลูกต้องไม่ใช่ลูกของเสด็จพ่อแน่ๆ!" ฉืออิ๋งส่งเสียงร้องไห้โฮทันที

สีหน้ำของเฟิ่งจวินเริ่มไม่น่ำดู "หำกเจ้ำไม่ใช่ลูกของพ่อแล้วจะเป็น

ลูกของผู้ใดได้เล่ำ!"

ทันทีท่ีฉืออิ๋งร้องไห้ บิดำของนำงก็สำมำรถเอำของที่บินได้ ของท่ี

เดินบนพ้ืนได้ และสิ่งท่ีมีบนใต้หล้ำน้ีมำให้ ขอแค่เอ่ยเพียงค�ำเดียวบิดำ 

ก็จะหำมำมอบให้ถึงเบื้องหน้ำ

กลยุทธ์ชนดินีเ้รยีกได้ว่ำเป็นไม้ตำย ฉอือิง๋ใช้กลยทุธ์นีไ้ด้เชีย่วชำญย่ิง  

ดังนั้นส�ำหรับกำรฟ้องเรื่องปีนก�ำแพงเมื่อครู่น้ี เพียงชั่วพริบตำก็ไม่เป็น

ปัญหำแล้ว

เฟิ่งจวินกล่อมบุตรสำวที่รักย่ิงของตนเอง เขำกลับมำนึกพิจำรณำ

กำรกระท�ำของตนเองนับครั้งไม่ถ้วน เขำไม่ควรมีใจคิดตอบโต้ลูกรักเลย

แม้แต่น้อย นึกแล้วก็ให้รู้สึกหม่นหมอง ทั้งยังมองว่ำตนเองมิใช่พ่อที่ด ี 

เขำจึงตัดสินใจว่ำคืนนี้จะเขียนบันทึกกำรเลี้ยงดูลูกน้อย

ฉอือิง๋ใช้แขนเสือ้ของบดิำมำเชด็น�ำ้ตำน�ำ้มกู บอกเป็นนยัว่ำเหน็แก่

ที่บิดำไม่น�ำเรื่องไปฟ้องมำรดำ นำงจะยอมอภัยให้เขำชั่วครำว

"เอำล่ะ หลังจำกลูกกินอำหำรเย็นแล้ว พ่อจะช่วยลูกท�ำกำรบ้ำนที่
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ส�ำนกัศกึษำเจำเหวินให้มำ" เขำเอ่ยประจบประแจงเอำใจต่อหน้ำบตุรสำว

"แต่ครั้งก่อนท่ีเสด็จพ่อทรงเลียนแบบลำยมือของลูกก็ถูกอำจำรย์

จับได้นะเพคะ! หำว่ำมีคนเขียนแทนลูก ตัดสินให้ลูกไม่ผ่ำนเกณฑ์!"  

ฉืออิ๋งอดเอ่ยกล่ำวหำบิดำไม่ได้

"กำรเลียนแบบลำยมือของพ่อไร้ท่ีติ อยำกรู้นักว่ำอำจำรย์คนใด 

ของส�ำนักศึกษำเจำเหวินท่ีตำไร้แวว บอกพ่อมำ พ่อจะเรียกเข้ำเฝ้ำ!"  

เฟิ่งจวินกล่ำวอย่ำงขุ่นเคือง

"ก็คอื...ไป๋สงิเจีย่น!" ฉอือิง๋ยู่ปำกเอ่ยนำมอนัย่ิงใหญ่ของศตัรูคูแ่ค้น 

แล้วลอบส�ำรวจอำกำรตอบสนองของบิดำไปด้วย

"อ๋อ! เจ้ำไป๋สิงเจี่ยนที่ตำไร้แวว...รอก่อน...ไป๋สิงเจี่ยน?" สีหน้ำ 

ของเฟิ่งจวินเปลี่ยนไปในชั่วพริบตำ "ที่ลูกพูดถึงใช่ไท่สื่อไป๋สิงเจี่ยน 

หรือไม่"

"ท่ีลูกพูดถึงก็คือไท่สื่อไป๋สิงเจี่ยนผู้น้ันล่ะเพคะ!" ฉืออิ๋งจ้องเขม็ง 

ไปยังบิดำของนำง ในใจพลันบีบรัดแน่น หรือว่าแม้แต่เสด็จพ่อก็ยัง 

เกรงกลัวไท่สื่อ

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเรำก็อย่ำไปสนใจเขำเลยดีกว่ำ! กล้ำตัดสิน

ไม่ให้ลูกผ่ำนเกณฑ์ พวกเรำก็ยิ่งอย่ำไปสนใจเขำเลย หึ!" เฟิ่งจวินกล่ำว

อย่ำงทะนงตัว

"แต่ไป๋สิงเจี่ยนมักวำงตัวเป็นศัตรูกับลูก เขำมีท่ำทำงไม่ชอบลูก  

แล้วก็ไม่เห็นลูกอยู่ในสำยตำ ลูกขอให้เสด็จพ่อทรงลงโทษไท่สื่อด้วย!"  

ฉืออิ๋งบิดตัวไปมำ ก่อนจะกระทืบเท้ำอย่ำงต่อเนื่อง

เฟิ่งจวินเหลียวซ้ำยแลขวำ เมื่อมั่นใจว่ำบริเวณใกล้ๆ นี้ไม่มีคน 
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จดบันทึกค�ำพูดของพวกเขำแน่นอน จึงค่อยย่อตัวลงมำอธิบำยถึงผลดี 

ผลเสียกับบุตรสำว

"ลูกน้อยยังจ�ำที่พ่อเคยบอกไว้ได้หรือไม่ว่ำพวกเรำต้องระวังผู้ใด

มำกที่สุด และเวลำใดบ้ำง"

"เวลำที่เสด็จพ่อทรงช่วยลูกท�ำควำมผิด คนที่ต้องระวังมำกที่สุด 

ก็คือเสด็จแม่" ฉืออิ๋งย่อตัวลงมำกระซิบตอบที่ข้ำงหูของบิดำ

"พูดได้ไม่ผิด นอกจำกน้ียังมีอีกหรือไม่" เฟิ่งจวินเลือกใช้ท่ำทีท่ีให้

ก�ำลังใจกับค�ำตอบของบุตรสำว

"ยังม.ี.." ฉอือิง๋ขมวดคิว้ใคร่ครวญ "เวลำทีเ่สด็จพ่อทรงช่วยลูกเสวยยำ  

ต้องคอยระวังหมอหลวงให้ดี"

"พูดได้ไม่ผดิ แล้วนอกจำกสองเรือ่งนียั้งมอีกีหรอืไม่" ทำงนีเ้ฟ่ิงจวิน

ยังคงให้ก�ำลังใจบุตรสำวต่อ ส่วนอีกทำงหนึ่งก็รู้สึกว่ำตนเองคล้ำยชี้แนะ

ให้บตุรสำวท�ำแต่เรือ่งไม่ถูกต้องมำตลอด กำรค้นพบน้ีกต้็องเขียนลงบนัทึก 

รำยวันของกำรเป็นพ่อและกำรเลี้ยงดูลูกน้อยด้วย

"ยังมี..." ฉืออิ๋งน�ำเรื่องที่บิดำของนำงเคยท�ำมำคิดทบทวนรอบหนึ่ง 

สุดท้ำยจึงท�ำใจกล้ำลองพูดออกไปดู "เสด็จพ่อทรงเคยลอบพบกับ 

ท่ำนน้ำเซิงมำก่อน ท่ำนน้ำเซิงคือคนท่ีเสด็จพ่อทรงคบหำมำแต่เด็ก  

ตั้งแต่ตอนอยู่ที่ซีจิง และเคยหมั้นหมำยมำก่อน ท่ีต้องระวังท่ีสุดคือ 

อย่ำให้ลูกเห็นเข้ำ..."

เฟิ่งจวินเกือบจะหัวใจหยุดเต้นแล้ว "หยุดพูดเดี๋ยวน้ี! ไปฟังเรื่อง

เลอะเทอะนีม้ำจำกทีใ่ด! พ่อไปแอบนดัเจอใครทีไ่หนกัน หำกให้แม่ของลกู 

มำได้ยินเข้ำ ลูกต้องท�ำให้พ่อตำยแน่...รู้หรือไม่"
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ฉืออิ๋งไม่ค่อยเห็นบิดำมีท่ำทำงร้อนรนเช่นนี้ นำงได้แต่เก็บจ�ำใส่ใจ

ไว้เงียบๆ ลอบนัดเจอกันเป็นจุดตายของเสด็จพ่อ ต่อหน้ำเฟิ่งจวินท่ีมี

สีหน้ำเคร่งเครียด ฉืออิ๋งก็พยักหน้ำรับ "ที่แท้เป็นอย่ำงไรเพคะ"

เฟิ่งจวินสงบใจลงได้ในที่สุด "ในเวลำท่ีเรำท�ำเรื่องไม่ดี...ไม่ใช่!  

เวลำที่เรำท�ำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ทุกเรื่องต้องระวังอำลักษณ์! คนถือพู่กัน

ล้วนไร้น�้ำใจ สำมำรถจำรึกทุกเรื่องรำวไว้ในบันทึกประวัติศำสตร์ ไม่ว่ำ 

ก่ีชัว่คนก็ล้ำงมลทินไปไม่หมด หำกยังรกัชวิีตก็ให้อยู่ห่ำงอำลกัษณ์เอำไว้!"

"ในเมื่อไม่ได้ท�ำเรื่องน่ำอำยอะไร เหตุใดจึงต้องกลัวบันทึกของ

อำลักษณ์ด้วยเล่ำ" ฉืออิ๋งไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ โดยเฉพำะยำมท่ีคนเป็น

บดิำเกรงกลวัอำลกัษณ์ถึงเพียงนี ้ น่ีจะต้องมเีหตผุลบำงอย่ำงแน่ "เสดจ็พ่อ 

ทรงไม่ได้ลอบพบกับสตรีอื่นจริงหรือเพคะ"

เฟ่ิงจวนิถูกทิม่แทงยังจดุตำยอกีหน เขำดกูระวนกระวำยอย่ำงมำก 

"ไม่มีจริงๆ พ่อจริงใจต่อแม่ของลูก รักจนหมดใจ ไหนเลยจะมีใจเหลือให้

ไปนัดพบสตรีอื่นอีก ลูกกลับมำสงสัยพ่อเสียได้ เช่นนี้พ่อก็ไม่อยำกอยู่

แล้ว!"

ฉืออิ๋งคล�ำที่จมูก "เช่นนั้นก็ดี ในเมื่อเสด็จพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน

อย่ำงน้ี ท่ัวร่ำงไม่มีรอยด่ำงแต่อย่ำงใด แล้วจะทรงหวำดกลัวอำลักษณ์

ด้วยเหตุใดเล่ำเพคะ"

เฟิ่งจวินท่ีดูชรำในชั่วพริบตำพลันทอดถอนใจ "นั่นเป็นเพรำะว่ำ 

มีครั้งหน่ึงท่ีไท่สื่อเคยเปิดเผยว่ำ...จะน�ำพ่อ...บันทึกลงใน 'ชีวประวัต ิ

สนมชำยำ' ให้ตกทอดจนถึงชนรุ่นหลัง!" เฟิ่งจวินยกแขนเสื้อปิดหน้ำ  

"พ่อทั้งเคยพูดดีก็แล้ว พูดร้ำยก็แล้วกับไท่สื่อ ว่ำที่จริงพ่อก็เคยเป็นถึง 
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ไท่ฟู่* ขุนนำงขั้นหนึ่งของรำชส�ำนัก อย่ำงไรก็ควรบันทึกลงใน 'ประวัติ 

ผู้จงรักภักดี' ใครจะไปคิด เขำกลับบอกว่ำใช้ควำมน่ำนับถือของไท่ฟู่ 

มำท�ำให้จักรพรรดินีลุ่มหลง นั่นต้องบันทึกเข้ำ 'ประวัติขุนนำงสอพลอ' "

ควำมหม่นหมองของเฟิ่งจวิน คนอื่นอำจไม่เข้ำใจ ทว่ำฉืออิ๋งเข้ำใจ

แล้ว นับว่ำไป๋สงิเจีย่นไม่ไว้หน้ำบดิำของนำงเลย จู่ๆ  นำงก็รูส้กึเห็นใจบดิำ

ขึ้นมำ "แล้วหลังจำกนั้นพวกท่ำนเจรจำกันอย่ำงไร"

"ถึงพ่อตำยก็ไม่ยอมเข้ำไปอยู่ในประวัตขินุนำงสอพลอ ชือ่เสยีงของ

สกุลเจยีงแห่งซจีงิน้ันเป็นแค่เรือ่งเลก็ ภำยหลงัเป่ำเปำข้ึนครองรำชย์แล้ว 

ถูกบนัทกึลงใน 'พระรำชประวัติโอรสสวรรค์' ทว่ำพ่อทีใ่ห้ก�ำเนิดกลำยเป็น

ขุนนำงสอพลอ คนรุ ่นหลังจะหัวเรำะเยำะเอำได้ พ่อคิดแล้วก็รู ้สึก 

รับไม่ได้..." เฟิ่งจวินมีสีหน้ำเศร้ำเสียใจ "แต่ไท่สื่อนั่นร้ำยกำจและหัวแข็ง

ย่ิง มีแค่สนมชำยำไม่ก็ขุนนำงสอพลอให้พ่อเลือกได้แค่ทำงเดียว ต่อให้

พ่อจะคว�่ำหลันไถทิ้ง เขำก็จะไม่ให้พ่อเข้ำประวัติผู้จงรักภักดี ตรงกันข้ำม 

หำกพ่อคว�่ำหลันไถลงได้จริง เขำก็ย่ิงบันทึกให้พ่อเป็นขุนนำงสอพลอได้

ในทันที"

"เสด็จพ่อจึงหมดควำมกล้ำ...แล้วทรงเลือกสนมชำยำ?"

เห็นชัดว่ำเฟิ่งจวินยอมรับควำมพ่ำยแพ้แล้ว เขำจึงมีท่ำทีเยือกเย็น 

"สนมชำยำก็สนมชำยำสิ อย่ำงน้อยก็ไม่ต้องเป็นเหมือนเสด็จตำของลูก 

ที่ต้องแต่งเป็นหญิงอยู่ครึ่งชีวิต อีกอย่ำง พ่อเองก็เกิดในตระกูลชั้นสูง  

เป็นคุณชำยจำกตระกูลผู้ดี เป็นสนมชำยำนี่...ถือว่ำเป็นครั้งแรก แม้แต่

* ต�ำแหน่งขุนนำงขั้นหน่ึงผู้เป็นอำจำรย์ของจักรพรรดิ ดูแลกำรบัญญัติและประกำศใช้ระเบียบปฏิบัติตำม
จำรีตพิธีกำร เป็นหน่ึงใน 'สำมกง' ซึ่งเป็นค�ำเรียกรวมสำมต�ำแหน่งขุนนำงท่ีมีฐำนะสูงสุดของรำชส�ำนักจีน
โบรำณ
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คนอื่นยังไม่กล้ำจะอิจฉำ!"

ฉืออิ๋งพบว่ำบิดำของนำงหำเหตุผลมำปลอบประโลมตนเองได้ดี  

ถึงอย่ำงนั้นนำงก็ยังยอมรับไม่ได้ ย่ิงนึกถึงเรื่องที่ไป๋สิงเจี่ยนไม่เห็นแก่ 

หน้ำนำงและท�ำตวัไร้มำรยำทใส่ด้วยแล้ว นำงจงึท�ำใจกล้ำแต่งเตมิเรือ่งจรงิ 

ร้องเรียนเสียเลย "เสด็จพ่อทรงถูกหลอกแล้วเพคะ! วันนี้ลูกเลิกเรียนแล้ว

ไปหลันไถ เดิมคิดจะไปยืมหนังสือมำอ่ำน ไม่ทันระวังไปเห็นประวัติ

ขุนนำงสอพลอที่บันทึกไว้ในหอไท่สื่อเข้ำ เสด็จพ่อทรงถูกเขียนให้เป็น

ขุนนำงสอพลอล�ำดับแรกทีเดียว!"

เฟิ่งจวินตะลึงงัน

เพ่ือให้บิดำเชื่ออย่ำงสนิทใจ ฉืออิ๋งจึงท่องบำงค�ำที่ไป๋สิงเจี่ยน 

เขยีนไว้ในชวีประวัติสนมชำยำทีเ่ก่ียวกับบดิำของนำงออกมำ โดยเลอืกใช้ 

ค�ำทีง่ดงำมซึง่ไม่ใช่สิง่ทีฉ่อือิง๋จะเรยีบเรยีงออกมำได้ นำงแค่ต้องปรบัเปล่ียน  

'สนมชำยำ' เป็น 'ขุนนำงสอพลอ'

เฟิ่งจวินฟังจบถึงกับโกรธเกรี้ยวอย่ำงมำก กระท่ังมองข้ำมจุดที่ 

น่ำสงสัยว่ำเหตุใดฉืออิ๋งถึงเข้ำไปในหอไท่สื่อได้

ฉืออิ๋งมีควำมสุขที่เห็นบิดำของนำงเคืองแค้นไป๋สิงเจี่ยนอย่ำง

ยิ่งยวด กระทั่งลมโกรธแทบจะล้นทะลักออกมำ

ในทีส่ดุฉอือ๋ิงก็ถูกบดิำลำกไปยังต�ำหนักยงหวำทีป่ระทบัของมำรดำ

หยวนสี่ตี้ก�ำลังตำลำยอยู่ต่อหน้ำกองฎีกำท่ีถูกส่งมำ นำงหันหน้ำ

ไปถำมนำงก�ำนัล "นี่ยังไม่ถึงเวลำอำหำรค�่ำอีกหรือ"

นำงก�ำนัลทูลว่ำ "ฝ่ำบำท แม้จะถึงเวลำพระกระยำหำรค�่ำแล้ว แต่
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เฟ่ิงจวินกับองค์หญิงยังเสดจ็มำไม่ถึง ฝ่ำบำททรงถือโอกำสน้ีทอดพระเนตร 

ฎีกำรออีกสักหน่อยเถิดเพคะ!"

หยวนสีต้ี่ลบูท้องท่ีร้องเสยีงดังโครกครำกพลำงใช้พู่กันค�ำ้คำงเอำไว้  

"เจ้ำคนไม่เอำไหนสองคนน้ีเมื่อไรจะรู้จักรักษำเวลำบ้ำง แค่กินอำหำร 

ยังไม่ตรงเวลำ แล้วจะส่งต่อแผ่นดินให้ดูแลได้หรือ โอ๊ย! เรำหิวจริงๆ"

บ่นอุบอิบจบแล้ว หยวนสี่ต้ีก็มองไปที่ฎีกำกองเท่ำภูเขำบนโต๊ะ 

อีกครั้ง นำงนึกอยำกจะเป็นไท่ซั่งหวง* จริงๆ ควำมคิดน้ีเกิดข้ึนมำ 

นบัครัง้ไม่ถ้วน ตอนทีเ่ฟ่ิงจวินยังไม่ได้เป็นเฟ่ิงจวนิ เคยหลอกว่ำจะช่วยให้

นำงเป็นไท่ซัง่หวงได้ เจ้ำคนร้ำยกำจไร้ยำงอำยผู้นัน้ให้นำงคลอดลูกตดิต่อ

กันจนได้เด็กซุกซนมำสองคนแล้ว นำงต้องยืนกรำนว่ำจะไม่คลอดลูก 

ให้เขำอีก กระทั่งตอนนี้ฉืออิ๋งอำยุสิบห้ำปีเข้ำไปแล้ว นำงก็ยังต้องเหนื่อย

แสนเหน่ือยเหมอืนเดิม โดยทียั่งไม่เห็นท่ำทีว่ำฉอือิง๋จะมำเป็นจกัรพรรดนิ ี

แทนนำงได้เลย นี่ท�ำให้นำงกลัดกลุ้มใจอย่ำงมำก

ฎกีำทีป่ระดจุสตัว์ป่ำดรุ้ำยแยกเขีย้วก�ำลังกองอยูต่รงหน้ำ ในกองนัน้ 

มีกล่องประณีตใบหน่ึงโดดเด่นขึ้นมำ บนนั้นคล้ำยมีตัวอักษร 'เร่งด่วน' 

สองตัว

เป็นฎีกำเร่งด่วนที่ต้องสะสำงก่อนใคร...

หยวนสี่ตี้หยิบกล่องมำถือไว้ เปิดออกแล้วหยิบฎีกำออกมำ

"เฟิ่งจวิน องค์หญิงเสด็จเพคะ" สุดท้ำยนำงก�ำนัลก็โล่งใจได้เสียที

หลงัจำกเหน็เฟ่ิงจวนิและรชัทำยำทมำถึง ทัง้สองจะได้ช่วยเหลอืจกัรพรรดนิ ี

* ไท่ซัง่หวง เดมิหมำยถึงอดตีจกัรพรรดท่ีิสละรำชบลัลงัก์ให้โอรสของตนหรอืก็คอืบดิำของจกัรพรรดอิงค์ปัจจบุนั 
เป็นผู้ที่องค์จักรพรรดิเคำรพย�ำเกรง ต่อมำจึงใช้เปรียบเปรยถึงบุคคลที่แม้ไม่ได้มีต�ำแหน่งแต่คอยควบคุม
บงกำรต�ำแหน่งผู้น�ำอยู่หลังม่ำน ในที่นี้ไท่ซั่งหวงคือจักรพรรดินีที่สละรำชบัลลังก์ให้พระธิดำ
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ได้เสียที

"เสด็จแม่! พระองค์รีบทอดพระเนตรเถิด เสด็จพ่อทรงถูกคนรังแก

มำเพคะ!" ฉอือิง๋ก้ำวข้ำมประตตู�ำหนักมำก็พุ่งตรงไปทีเ่บือ้งหน้ำโต๊ะทนัที

"เจ้ำกลัวบ้ำนเมืองจะสงบเกินไปหรืออย่ำงไร หรือพ่อเจ้ำท�ำตัว 

ไม่มีเหตุผลเหมือนที่เป็นอยู่ประจ�ำทุกเดือนอีกแล้ว" หยวนสี่ตี้วำงฎีกำลง

แล้วมองไปที่ 'เจ้ำเด็กซุกซน' ซึ่งนำงโชคร้ำยคลอดออกมำ

เฟิ่งจวินเดินเข้ำมำในต�ำหนักด้วยสีหน้ำเศร้ำโศกหม่นหมอง มำถึง

เบื้องหน้ำโต๊ะเขำก็โอบหยวนสี่ตี้ "ฝ่ำบำท ข้ำถูกคนฝังทั้งเป็น!"

หยวนสี่ตี้พยำยำมผลักมือเฟิ่งจวินออกแต่ก็ไม่เป็นผล "ปล่อยมือ 

เร็วเข้ำ ถวนถวนมองอยู่นะ"

'ถวนถวน' ยกมือปิดตำ "ลูกไม่เห็นอะไรท้ังน้ัน เชิญพวกท่ำน 

ตำมสบำยเพคะ"

เฟ่ิงจวินโอบภรรยำผูเ้ป็นถึงจกัรพรรดนิเีอำไว้พลำงถือโอกำสหยอกล้อ  

"ไม่ต้องห่วง ถวนถวนไม่เหน็หรอก อกีอย่ำงหำกฝ่ำบำทไม่ทรงจดักำรให้ข้ำ  

คืนนี้ข้ำจะไม่ยอมจำกไป!" พูดแล้วก็นึกถึงเรื่องส�ำคัญบำงอย่ำงขึ้นมำได้ 

เขำจึงลดเสียงลงเอ่ย" ข้ำไม่ได้บรรทมร่วมกับฝ่ำบำทมำหลำยวันแล้ว  

ฝ่ำบำททรงคิดถึงข้ำบ้ำงหรือไม่"

"ท่ำนไม่เห็นว่ำข้ำก�ำลังยุ่งอยู่หรือ!" หยวนสี่ตี้ค้อนเขำคร้ังหน่ึง  

"ต่อหน้ำถวนถวน ท่ำนช่วยส�ำรวมหน่อยได้หรือไม่"

เฟิ่งจวินข่มกลั้นควำมเจ็บปวดใจเอำไว้แล้วปล่อยมือฝืนท�ำทีเป็น

ส�ำรวม ที่จริงเพียงแค่เห็นภรรยำ เขำก็ท�ำท่ำส�ำรวมไม่ได้แล้ว โดยเฉพำะ

เวลำที่นำงตรวจฎีกำอย่ำงจริงจัง เขำแทบจะบังคับตัวเองไม่ได้
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ฉืออิ๋งแหวกนิ้วมือเป็นช่องไว้ตั้งแต่แรกแล้ว นำงก�ำลังมองดูบิดำ

หยอกเย้ำ มำรดำท�ำเสแสร้งอย่ำงเงียบๆ

"ทีแ่ท้เป็นเรือ่งอะไรกัน" หยวนสีต่ีจ้ดัอำภรณ์ท่ียับให้เรยีบ ขณะเดยีวกัน 

ก็คอยจับตำมองเฟิ่งจวินที่อยู่ใกล้ๆ เผื่อว่ำเขำจะลงมือท�ำอะไรอีก

"ไป๋สงิเจีย่นดหูมิน่ข้ำ หำว่ำข้ำเป็นขุนนำงสอพลอ!" เฟ่ิงจวินพยำยำม 

บงัคบัตนเองอย่ำงเต็มทีไ่ม่ให้น�ำ้เสยีงทีเ่อ่ยออกมำคกุรุน่ไปด้วยควำมโกรธ

"เขำดูหมิ่นท่ำนพี่ตรงไหน" หยวนสี่ตี้ขมวดคิ้ว

"ในบันทึกประวัติ!" ควำมโกรธที่ซ่อนเอำไว้ยังคงกรุ่นออกมำอย่ำง

ต่อเนื่อง

"เขำเขยีนบนัทึกของช่วงเวลำน้ี แล้วท่ำนไปรู้มำได้อย่ำงไร" ในหอไท่ส่ือ 

เก็บบันทึกของยุคนี้เอำไว้ ถือเป็นบันทึกลับสุดยอด ไม่แปลกที่หยวนสี่ตี้

จะนึกสงสัย

ฉอือิง๋ตระหนกในทนัที นำงถึงกับลมืก�ำชบับดิำว่ำอย่ำกล่ำวพำดพิง

มำถึงตัวนำง

เฟ่ิงจวินเอ่ยโดยไม่แม้แต่จะหยุดคดิ "ข้ำได้ยินมำว่ำไป๋สงิเจีย่นบนัทึก 

ชื่อข้ำลงในประวัติขุนนำงสอพลอ กล่ำวหำว่ำข้ำท�ำเสน่ห์ต่อจักรพรรดินี 

แล้วอย่ำงน้ีถวนถวนในวันหน้ำจะท�ำตวัเช่นไร ฝ่ำบำทต้องให้ควำมเป็นธรรม 

กับพวกเรำสองพ่อลูกด้วย!"

ฉืออิ๋งถึงกับโล่งอก บิดาฉลาดเกินคนจริงๆ ควรค่าแก่การยกย่อง

"เจ้ำไป๋สิงเจี่ยนผู้นี้ถึงกับท�ำบันทึกรั่วไหล ต้องได้รับโทษสถำนใด!" 

หยวนสี่ตี้คิดได้ว่ำพวกเขำจับจุดส�ำคัญของเรื่องรำวนี้ผิดมหันต์

เฟิ่งจวินและฉืออิ๋งต่ำงเอ่ยขึ้นมำพร้อมกัน "จุดส�ำคัญไม่ใช่ประวัติ
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ขุนนำงสอพลอหรือ!"

ระหว่ำงที่ทั้งสำมก�ำลังถกกันว่ำอะไรคือ 'จุดส�ำคัญ' อยู ่นั้น  

นำงก�ำนัลก็แจ้งมำจำกหน้ำประตูว่ำ "หัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรหลูฉี่ 

ขอเข้ำเฝ้ำเพคะ!"

"ค�่ำขนำดนี้แล้วยังจะมำท�ำอะไรอีก เรียกเขำเข้ำมำ!" หยวนส่ีตี้ 

หยุดโต้เถียงกันเป็นกำรชั่วครำว แล้วให้สำมีกับบุตรสำวท่ีมำร้องขอ 

ควำมเป็นธรรมหลบไปอยู่ที่ข้ำงหลัง

ฉอือิง๋หลบไปอยู่หลงัฉำกบงัลม แล้วฟังหวัหน้ำส�ำนักตรวจกำรเข้ำเฝ้ำ  

"ฝ่ำบำท กระหม่อมมำรบกวนตอนค�ำ่เช่นนีเ้พรำะสถำนกำรณ์บงัคบัจริงๆ 

กระท่ังเสือ้ผ้ำก็ยังไม่ทันเปลีย่น เน่ืองจำกกระหม่อมพบว่ำไท่สือ่ไป๋สงิเจีย่น 

กระท�ำผิดต่อหน้ำที่ด้วยกำรรับสินบน บันทึกเรื่องรำวอย่ำงไม่เป็นธรรม 

ตัดสินควำมไม่เข้มงวด มีหลักฐำนชัดแจ้งแล้ว ขอฝ่ำบำททรงโปรด

พิจำรณำด้วย"
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หัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรหลูฉี่ไม่ได้แต่งกำยด้วยชุดทำงกำร เขำ 

รีบเร่งเข้ำวังมำจนเหงื่อไหลเต็มหน้ำผำก ก่อนจะค�ำนับอยู่เบ้ืองหน้ำโต๊ะ

ของจักรพรรดินีพร้อมทูลถวำยฎีกำ ด้วยเป็นถึงผู้น�ำของส�ำนักตรวจกำร 

เขำย่อมเชี่ยวชำญกฎหมำยอย่ำงทะลุปรุโปร่ง ท่องขึ้นหน้ำและย้อนหลัง

ได้อย่ำงคล่องแคล่ว ทั้งยังเคยเขียนขยำยควำมมำแล้วหลำยเล่ม เขำจึง

สำมำรถวิเครำะห์รำยละเอียดบทลงโทษของไป๋สิงเจี่ยนตำมข้อกล่ำวหำ

ที่ระบุไว้ในกฎหมำยจนครบถ้วนแล้ว

ทีผ่่ำนมำเรือ่งทีส่�ำนกัตรวจกำรโจมตีหลนัไถนัน้มีควำมส�ำเรจ็น้อยมำก  

ในท่ีสดุก็สำมำรถหำเรือ่งร้องเรยีนรนุแรงได้เสยีที กำรเล่นงำนของขุนนำง

รับต�ำแหน่งใหม่รอบท่ีหน่ึงก�ำลังจะเร่ิมขึ้น ถึงอย่ำงน้ันเขำก็ต้องข่ม 

ควำมตื่นเต้นในใจเอำไว้ แล้วรอฟังเสียงสวรรค์ตรงหน้ำ

หยวนสี่ต้ีพลิกอ่ำนฎีกำของหลูฉี่ พออ่ำนไปแล้วสีหน้ำก็ไม่ดีย่ิง  

3
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หลูฉี่เฝ้ำสังเกตสีหน้ำของจักรพรรดินี ในใจก็คิดไปว่ำ...ทุกสิ่งเป็นไปตาม

ที่ข้าคาดหมายแล้ว

"หลูฉี่ เจ้ำถวำยฎีกำฉบับท่ีร่ำงผิดๆ มำให้เรำหรือ" หยวนสี่ต้ี 

หยิบพู่กันขึ้นมำวงตัวอักษรในฎีกำที่เขียนผิดอยู่เป็นจ�ำนวนมำก

หลูฉี่พลันแข็งทื่อไป ก่อนได้สติรีบร้อนอธิบำย "ตอนที่กระหม่อม

เขยีนฎีกำ อำรมณ์ของกระหม่อมร้อนรนจนไม่มเีวลำพอให้ลอกฉบบัใหม่

ขึ้นมำพ่ะย่ะค่ะ"

หยวนสีต่ีปิ้ดฎีกำก่อนจะโยนไปให้หลฉูี ่ "ถ้ำอย่ำงน้ันเจ้ำก็คดัลอกใหม่ 

มำหนึ่งชุดก่อนสิ เรำอ่ำนฉบับนี้แล้วปวดตำยิ่งนัก"

หลฉูีไ่ม่คิดว่ำจกัรพรรดินผีูน้ีจ้ะเป็นคนรกัควำมถูกต้องของตวัอกัษร

ย่ิงนัก ช่ำงแตกต่ำงกับท่ีผูค้นพูดๆ กันมำ เนือ่งจำกในหมูข่นุนำงต่ำงพำกัน 

นินทำลับหลังว่ำจักรพรรดินีเคยตกยำกอยู่ท่ำมกลำงสำมัญชน ไม่ได ้

เล่ำเรียนหนังสือมำกนัก ต่อให้ไท่ฟู่ของจักรพรรดินีจะคือคุณชำยของ 

สกุลเจียงแห่งซีจิงก็ตำม ซึ่งแม้คนหลังจะมีควำมรู้ดีมำกเพียงใด ทว่ำ 

ในเวลำต่อมำสองคนน้ีก็แสนจะไม่เอำไหนอย่ำงย่ิงมิใช่หรือ จะมีเวลำ 

เล่ำเรียนหนังสือรึ ถึงข้ันมีคนกล่ำวว่ำจักรพรรดินีเป็นคนไม่รู ้หนังสือ 

เสียด้วยซ�้ำ ข่ำวลือนี้ช่ำงให้ร้ำยคนแล้ว!

หลฉูีป่รบัอำรมณ์ของตนเองแล้วก็ได้แต่น้อมรบัค�ำสัง่พลำงหยิบฎีกำ 

ขึ้นมำ แล้วฟุบที่พื้นคัดลอกฎีกำขึ้นมำใหม่

หยวนสีต้ี่นัง่อยู่ทีห่ลงัโต๊ะมองดูด้วยสำยตำเย็นชำ ในใจนกึต�ำหนิว่ำ  

คงคดิว่าเราไม่รูห้นังสอืสนิะ คนทีร่บัเงนิเดือนจากราชส�านักอย่างพวกเจ้า

ก็ดแีต่ฟังเรือ่งติฉนินนิทา แล้วก็พูดไปกันเองว่าเราเรียนหนังสอืแค่ไม่ก่ีวัน 
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หาว่าตอนที่เราเรียนหนังสือเอาแต่เก้ียวพาไท่ฟู่ เห็นรูปโฉมหล่อเหลา 

ก็ยึดมาเป็นเฟิ่งจวินแล้ว ไม่เคารพอาจารย์ผิดคุณธรรม เกิดความรักใคร่

ระหว่างศษิย์อาจารย์ซึง่ผดิธรรมเนียม หึ! เราจะให้เจ้ารูว่้าเราก็เล่าเรยีนหนงัสอื 

มาหลายวันนะ ส่วนที่เป็นพระราชโองการก็ให้เฟิ่งจวินเป็นผู้เขียนแทน 

คาดว่าพวกเจ้าคงพอเดาได้อยู่ก่อน แต่ในเมื่อรู้อยู่แล้วก็ควรเงียบปาก 

ไม่พูดส ิหากยังกล้าน�าไปวิพากษ์วิจารณ์อกี เราจะลงโทษให้คดัลอกฎีกา

สักหนึ่งร้อยจบ!

หลูฉี่ในใจร้อนรนย่ิงนัก กำรจะกล่ำวหำผู้ใดนั้นสิ่งท่ีส�ำคัญก็คือ 

ช่วงเวลำ คิดไม่ถึงว่ำที่เขำตั้งใจเขียนอักษรผิดบำงตัวเพ่ือให้เห็นว่ำ 

รีบร้อนเข้ำมำน้ันกลับให้ผลไม่เป็นไปตำมที่คิดไว้ หำกรู้ว่ำจะเป็นเช่นน้ี 

เขำจะท�ำไปเพ่ืออะไรเล่ำ ควรท่ีจะถำมก่อนว่ำจักรพรรดินีรักชอบอะไร  

เขำเพิ่งมำถึงเมืองหลวง ย่อมไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติในหมู่แวดวงขุนนำง

ฉืออิ๋งท่ีอยู่หลังฉำกบังลมหิวจนต้องหยิบขนมข้ึนมำบิกินไปพลำง

ก่นด่ำพึมพ�ำไปพลำง "เจ้ำสหำยไม่เอำไหนผู้นี้"

เฟิ่งจวินเขยิบเข้ำมำใกล้บุตรสำว ก่อนจะจิ้มไปที่ตัวนำง

"ลูกรัก พวกเจ้ำเป็นพวกเดียวกันหรือ"

ฉอือิง๋เอำขนมทีเ่หลอืเพียงครึง่ชิน้ยัดเข้ำไปในปำกของบดิำพร้อมกับ 

พูดข่มขู่ว่ำ "หำกเสด็จพ่อทูลฟ้องเสด็จแม่เรื่องนี้ ลูกจะหนีออกจำกวัง  

ไม่ให้เสด็จพ่อเสด็จแม่พบเจออีก!"

เฟิ่งจวินเคี้ยวขนมที่ลูกรักกินเหลือก่อนกลืนลงคอไป เขำเอ่ยอย่ำง

ล�ำบำกใจว่ำ "พ่อเพียงจะช่วยคิดหำวิธีให้เป่ำเปำเท่ำนั้น นึกไม่ถึงว่ำ 

เป่ำเปำจะไม่เชื่อถือพ่อเพียงนี้ น่ำชอกช�้ำใจจริงๆ"
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ฉืออิ๋งหันหน้ำมำมองอย่ำงรวดเร็ว แววตำยังไม่ค่อยเชื่อถือนัก  

"จริงหรือเพคะ"

"แน่นอนสิ! เจ้ำไป๋สิงเจี่ยนผู้นั้นกล้ำมำมีเรื่องกับพ่อ พ่อต้องให้มัน

ได้เห็นดีแน่ ตอนน้ีมีหัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรมำฟ้องร้องเขำ คนอย่ำงพ่อ 

ทีเ่ป็นคนมหีลกักำรจะต้องฉวยโอกำสซ�ำ้เตมิมนัอกีท ีเจ้ำไม่เชือ่พ่อเลยหรอื"

ฉอือิง๋พยักหน้ำรบัอย่ำงแรง "ลกูเชือ่เพคะ! ดงัน้ัน...เสดจ็พ่อจะช่วย

ลูกคิดหำวิธีอย่ำงไร"

อกีด้ำนหน่ึง ในทีส่ดุหลฉูีก็่คดัลอกฎกีำใหม่จนเสรจ็ เอวเขำในตอนนี ้

แทบจะยืดตรงไม่ได้แล้ว

"ฝ่ำบำท กระหม่อมคดัลอกใหม่เสรจ็แล้ว เชญิพระองค์ทอดพระเนตร 

พ่ะย่ะค่ะ"

หยวนสี่ตี้ ท่ีแทะขำหมูพะโล้ชิ้นหนึ่งอยู ่หลังโต๊ะลอบฉีกฎีกำ 

ฉบับก่อนหน้ำของหลูฉี่มำเช็ดมือให้สะอำด แล้วรับฉบับที่คัดลอกใหม ่

มำเปิดอ่ำนอย่ำงไม่เต็มใจนัก ดูฎีกำฟ้องร้องท้ังท่ีท้องหวิเช่นน้ี ช่ำงท�ำร้ำย

ร่ำงกำยและจิตใจโดยแท้

หลงัจำกกวำดตำอ่ำนฎกีำไปจนจบ หยวนสีต่ีก็้ตบโต๊ะพลำงลกุขึน้ยืน  

กระดกูหมท่ีูแทะจนเกลีย้งชิน้หนึง่พลนัตกลงบนพ้ืน ก่อนจะกล้ิงหลนุๆ ไป

หยุดที่ข้ำงเท้ำหลูฉี่ ชั่วขณะนั้นหลูฉี่ก็นึกถึงข่ำวลือเร่ืองหนึ่งข้ึนมำได้  

เกี่ยวกับควำมช่ำงกินของจักรพรรดินี เห็นทีค�ำเล่ำลือนี้ใช่ว่ำจะไร้ที่มำ

ทีห่ยวนสีต่ีต้บโต๊ะลกุขึน้ยืนก็เป็นเพรำะหลฉูีก่ล่ำวหำว่ำไป๋สงิเจีย่น 

ข้องเก่ียวกับกำรก่อกบฏ ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยน้ันก็คือรูปแบบกำรท�ำงำน
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ที่ผ่ำนมำของส�ำนักตรวจกำรที่ดูกล่ำวหำผู้อื่นเกินควำมเป็นจริง...เมื่อ

กล่ำวว่ำไป๋สิงเจี่ยนกระท�ำเรื่องเช่นน้ีออกมำ ก็ย่ิงยำกที่จะเชื่อได้ว่ำ 

เป็นควำมจริง

"เจ้ำเขียนค�ำร้องกล่ำวโทษไป๋สิงเจี่ยนเช่นนี้ มีหลักฐำนยืนยัน 

หรือไม่"

"ทูลฝ่ำบำท กระหม่อมมีฐำนะเป็นถึงหัวหน้ำส�ำนักตรวจกำร หำก

ไม่มีหลักฐำนที่ชัดเจนจะกล้ำฟ้องร้องหลันไถได้หรือ"

"ด ีเรำจะรอดูหลกัฐำนนัน้" หยวนสีต่ีห้นัไปสัง่นำงก�ำนลั "ตำมไท่สือ่

ไป๋สิงเจี่ยนมำ เรำอยำกดูว่ำเขำมีอะไรจะพูดหรือไม่!"

หลังฉำกบังลม เฟิ่งจวินส่งชำมเคร่ืองในหมูต้มเค็มให้กับฉืออิ๋ง  

"รีบๆ ส่งต่อให้เสด็จแม่ของลูกเร็วเข้ำ เสด็จแม่ผู้น่ำสงสำรคงหิวมำก 

เป็นแน่ ถึงได้โกรธเกรี้ยวถึงเพียงนี้"

ฉืออิ๋งที่ยังคงไม่ส่งชำมไปให้มำรดำเพียงมองไปท่ีบิดำ "เสด็จพ่อ  

ที่เสด็จแม่โกรธเกรี้ยวเช่นนี้ไม่ดีหรอกหรือ จะได้จัดกำรกับไป๋สิงเจี่ยน 

ได้อย่ำงไรเล่ำ"

"ถวนถวน! เสด็จแม่หิวจะแย่แล้วนะ" เฟิ่งจวินหยิกท่ีแก้มฉืออิ๋ง 

เพื่อเป็นกำรสั่งสอน

"ทั้งที่กล่ำวว่ำจะช่วยหำวิธีรับมือ แต่ดูสิ เสด็จพ่อกลับปวดพระทัย

แต่เรื่องของเสด็จแม่ ไม่เห็นปวดพระทัยเร่ืองลูกบ้ำงเลย" ฉืออิ๋งหยิกท่ี 

แก้มบิดำกลับไปเช่นกัน

"โอ๊ย! มือหนักเหมือนกันนะ เจ้ำเด็กโง่ น่ีไม่ใช่ว่ำพ่อก�ำลังช่วยเจ้ำ
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รับมืออยู่หรือ ยำมท่ีแม่เจ้ำหิวแล้วจัดส่งเคร่ืองในหมูต้มเค็มของโปรด 

ของนำงไปให้ เจ้ำรู้หรือไม่ว่ำมีควำมหมำยว่ำอะไร"

"มีควำมหมำยว่ำอะไรเพคะ"

"มีควำมหมำยว่ำได้ป้ำยทองเว้นโทษตำย* หมำยควำมว่ำยำมทีเ่จ้ำ

อยู่ข้ำงตัวนำง ไม่ว่ำเจ้ำท�ำหรือพูดอะไรล้วนไม่ถูกจ�ำกัดน่ะสิเจ้ำเด็กโง่  

นี่ล้วนเป็นข้อสรุปจำกประสบกำรณ์ชั่วชีวิตของพ่อ วันน้ีล้วนแต่มอบ 

ต่อให้เจ้ำแล้ว"

"เสด็จพ่อจึงสรุปรวมจำกที่ผ่ำนมำว่ำเสด็จแม่ชอบเสวยอะไร และ

เวลำใดจะน�ำมำถวำยเสด็จแม่? เสด็จพ่อ ลกูหวังว่ำตนเองจะไม่ใช่ลกูแท้ๆ 

ของท่ำน"

"ถวนถวน! เจ้ำท�ำพ่อโกรธแทบตำยแล้ว!"

ฉืออ๋ิงถือชำมเครื่องในหมูต้มเค็มให้มั่นแล้วว่ิงออกจำกหลังฉำก 

บังลมอย่ำงรวดเร็ว

หยวนสี่ตี้จ�ำต้องอยู่รอไป๋สิงเจี่ยนเข้ำเฝ้ำต่อ นำงจึงได้แต่ต้องทน

หิวโหยต่อไป ยำมน้ีจึงโมโหจนแทบจะล้มโต๊ะอยู่แล้ว ทว่ำทันใดนั้นจู่ๆ 

นำงก็ได้กลิ่นหอมที่คุ้นเคยอย่ำงหนึ่งโชยมำ...เครื่องในหมูต้มเค็ม!

หยวนสี่ต้ีเห็นฉืออิ๋งเป็นด่ังเทพธิดำน้อยผู้น�ำอำหำรรสเลิศท่ีนำง

โปรดปรำนมำกท่ีสุดมำให้ พูดได้ว่ำเลี้ยงบุตรสำวได้ดั่งใจโดยแท้  

ช่างเป็นลูกรักของแม่ น่ารักจนอยากจะหอมแก้มสักครั้งหนึ่ง

ด้วยเหตุน้ีฉืออิ๋งจึงสำมำรถออกจำกหลังฉำกมำอยู่ด้ำนหน้ำได้  
* ป้ำยทองเว้นโทษตำย เป็นของที่จักรพรรดิพระรำชทำนแก่ผู้มีคุณูปกำรแก่บ้ำนเมือง บ้ำงเป็นแผ่นโค้ง 
อย่ำงกระเบื้อง บ้ำงเป็นทรงคล้ำยปล้องไผ่ผ่ำครึ่ง
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นำงยืนอยู่ข้ำงกำยมำรดำ รอคอยให้ไป๋สิงเจี่ยนมำรับควำมตำย

"ไท่สื่อขอเข้ำเฝ้ำเพคะ" นำงก�ำนัลกรำบทูลจำกด้ำนนอก

หลูฉี่รวบรวมสติของตนเอง ฉืออิ๋งเผยรอยย้ิมที่บริสุทธ์ิไร้พิษสง  

ขณะที่หยวนสี่ตี้ก็รีบเร่งกินเครื่องในหมูต้มเค็มจนหมด

ไม่นำนทุกคนก็มองเห็นไป๋สิงเจี่ยนมือถือไม้เท้ำก้ำวข้ำมประตู

ต�ำหนักมำ รูปร่ำงของเขำสูงโปร่ง อำภรณ์เป็นทำงกำรเรียบร้อย  

ดูตระหง่ำนประดุจขุนเขำหยกยิ่งนัก

"กระหม่อมไป๋สิงเจี่ยน ถวำยบังคมฝ่ำบำท!" เขำโค้งตัวเล็กน้อย

"ไม่ต้องมำกพิธี" หยวนสี่ตี้รู้ว่ำร่ำงกำยไป๋สิงเจี่ยนไม่อ�ำนวย นำง 

จึงงดเว้นกำรค�ำนับแบบเต็มพิธีกำรให้เขำ ด้วยเห็นแก่ที่เขำมีฐำนะ 

เป็นถึงหัวหน้ำส�ำนักหลันไถ นำงจึงกล่ำวต่อ "นั่งลงได้"

ตรงหน้ำหยวนสีต้ี่ไม่มทีีน่ั่ง เมือ่อนญุำตให้น่ังเช่นนี ้ไป๋สงิเจีย่นก็ต้อง

ย้ำยเก้ำอี้มำจำกด้ำนข้ำงด้วยตนเอง ทว่ำเขำไม่อำจย้ำยท่ีนั่งมำเองได้  

อีกทัง้หลฉูีก็่ไม่ยอมช่วย หยวนสีต่ีจ้งึมองไปท่ีบตุรสำวทีร่กัย่ิงซึง่อยู่ข้ำงกำย  

มีแรงงานที่ไม่ต้องเสียเงินจ้างทั้งที หากไม่ใช้ก็เป็นการเสียเปล่าแล้ว

ฉืออิง๋รบัรูไ้ด้ถึงสำยตำของมำรดำ นำงจงึไม่สบอำรมณ์เป็นอย่ำงย่ิง  

ทว่ำตอนนีจ้ะดีทีส่ดุคอืนำงไม่ควรแสดงท่ำทต่ีอต้ำนมำรดำทีแ่สนสงูศกัดิ์

ของนำง ฉืออิ๋งเบ้ปำก ก่อนค่อยๆ นวยนำดไปย้ำยเก้ำอี้มำให้ เมื่อ 

เดินมำถึงด้ำนหลังไป๋สิงเจี่ยนแล้วก็วำงเก้ำอี้กระแทกลงพื้น

ไป๋สิงเจี่ยนค่อยๆ นั่งลง "ขอบพระทัยพ่ะย่ะค่ะ"

ฉืออิ๋งส่งเสียงหึอยู่ในใจ ก่อนจะตั้งท่ำเดินไปอยู่ข้ำงกำยมำรดำ

ไป๋สิงเจี่ยนน่ังลงเรียบร้อยแล้วก็จัดแจงเสื้อผ้ำ "วันนี้องค์หญิง 
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เสดจ็ไปท่ีหลนัไถมำ หำกมสีิง่ใดท่ีกระหม่อมต้อนรบัไม่ดีล่ะก็ ขอองค์หญิง

โปรดทรงอภัยด้วย"

ฉืออิ๋งรำวกับแมวน้อยที่ถูกเหยียบหำงจนขนลุกพองชี้ชันในทันใด

หยวนสี่ตี้ส่งเสียงประหลำดใจ "วันน้ีถวนถวนไปท่ีหลันไถมำ?  

ไปท�ำอะไรมำหรือ ไม่ใช่ไปขโมยอ่ำนบันทึกมำหรอกนะ"

ไป๋สิงเจี่ยนเอ่ยด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบ "หำมิได้พ่ะย่ะค่ะ องค์หญิง

เพียงออกมำจำกส�ำนักตรวจกำร คงคิดว่ำเป็นทำงเดียวกัน จึงอยำกมำ

ชมดอกไม้ท่ีหลนัไถ แต่จะดีท่ีสดุหำกวันหลงัองค์หญิงไม่หกัก่ิงดอกไม้อกี"

ฉืออิ๋งพลันไม่สบำยไปทั้งร่ำง

ไม่นำนมำน้ี เนื่องจำกฉืออิ๋งไปมีส่วนพัวพันกับเร่ืองของส�ำนัก 

ตรวจกำร นำงจึงถูกลงโทษด้วยกำรกักบริเวณ ครั้งนี้จึงพยำยำมระแวด

ระวังย่ิงกว่ำเดิม กระนั้นก็คิดไม่ถึงว่ำจะถูกไป๋สิงเจี่ยนจับได้...ข้าไม่น่า 

จะถูกเขาจับได้เช่นนี้สิ!

ฉอือิง๋จงใจออกจำกประตหูลงัของส�ำนกัตรวจกำร อำศยัต้นไป่เป็น

ทีก่�ำบงั จงใจเดนิกลบัไปกลบัมำรอบหน่ึง แล้วถึงค่อยเดินตรงไปทีป่ระตูใหญ่ 

หลันไถ นำงเชื่อมั่นอย่ำงมำกว่ำในตรอกยำมนั้นไม่มีเงำคนอยู่เลยสักคน 

อย่ำงไรก็เป็นเส้นแบ่งดินแดนของหลันไถกับส�ำนักตรวจกำร คนทั่วไป 

ที่ใจไม่กล้ำพอล้วนไม่มำเดินเที่ยวเล่นในสถำนที่อ่อนไหวเช่นนี้แน่

ยิ่งกว่ำนั้นตอนที่ออกจำกหลันไถ นำงก็ได้ท�ำตำมที่นัดหมำยไว้กับ

หลฉูี ่หักก่ิงไม้เป็นสญัลกัษณ์ แค่เรือ่งเลก็น้อยอย่ำงกำรเด็ดดอกกล้วยไม้

ก็ยังถูกไป๋สิงเจี่ยนตรวจพบอีก แล้วยังจงใจมำฟ้องเรื่องไม่ดีต่อหน้ำ

จักรพรรดินีด้วย ทำงเดินสำยนี้ช่ำงไม่ดีเอำเสียเลย ใครจะมำเชื่อถือนำง
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อีกเล่ำ

ฉืออิ๋งรู ้สึกได้อย่ำงชัดเจนถึงสำยตำต�ำหนิติเตียนของมำรดำที ่

มองมำทำงนำง ท่ีจริงก็เริ่มรู้สึกเจ็บที่หลังขึ้นมำแล้ว ถึงอย่ำงนั้นฉืออิ๋ง 

ก็ยังไม่ยอมแพ้ ยังคงดิ้นรนต่อ "ข้ำเลิกเรียนแล้วก็คิดไปเย่ียมอำจำรย์ 

ที่หลันไถ พวกท่ำนก็รู ้นี่ว่ำข้ำรักสบำยเพียงใด จึงคิดหำทำงลัดที่ไป 

หลันไถ ข้ำเองก็เพียงแค่ผ่ำนนอกก�ำแพงส�ำนักตรวจกำรเท่ำนั้น ไม่ได้

เข้ำไปข้ำงในจริงๆ อำจำรย์ต้องเข้ำใจข้ำผิดแน่นอน"

ฉอือิง๋ใช้น�ำ้เสยีงทีถู่กปรกัปร�ำและท่ำทำงไร้เดยีงสำในกำรบอกกล่ำว  

กระท่ังหยวนสีต่ีก้ยั็งเห็นว่ำมโีอกำสท่ีเรือ่งน้ีจะเป็นกำรเข้ำใจผดิ อนัท่ีจรงิ

ไท่สื่อก็มีข้อขัดแย้งกับรัชทำยำทมำก่อน

คนท่ีรูค้วำมเป็นจรงิของเรือ่งรำวอย่ำงหลฉ่ีู เมือ่เฝ้ำมองฉืออิง๋แก้ต่ำง 

ให้ตัวเองเช่นนี้แล้ว เขำยังเกือบหลงเชื่อตำมไปด้วยเลย

ไป๋สงิเจีย่นเอ่ยอย่ำงไม่สะทกสะท้ำนใดๆ "อำจเป็นกระหม่อมท่ีดผิูดไป  

ตอนองค์หญิงเสดจ็มำถึงหลนัไถ จงึได้เหน็ว่ำบนเส้นพระเกศำขององค์หญงิ 

มีเกสรของต้นไป่ติดอยู่ และหลำยวันมำน้ีต้นไป่ท่ีออกดอกอยู่ก็มีเพียง 

ต้นเก่ำแก่ที่อยู่ทำงด้ำนในก�ำแพงส�ำนักตรวจกำรเท่ำนั้น"

หลูฉี่เอ่ยค่อนขอดอยู่ในใจ...นี่เจ้ายังรู้จักส�านักตรวจการดีกว่าข้า

เสียอีก กระท่ังต้นไหนออกดอกบ้างก็ยังรู้ ช่างสมกับเป็นคู่แค้นเก่าจริงๆ 

ทุกวันคงเอาแต่จับจ้องส�านักตรวจการของพวกข้า แม้แต่ต้นไม้ออกดอก

ก็ยังไม่เว้น น่าแค้นใจนักท่ีข้าไม่รู้ชนิดของดอกกล้วยไม้ท่ีหลันไถเลย  

ไม่ได้การแล้ว กลับไปต้องส่งคนไปตรวจสอบเรื่องเล็กน้อยพวกนี้ 

ให้ชัดเจน!
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ฉอือิง๋ตกตะลงึไปทนัใด นำงโต้แย้งทันท ี"แล้วจะไม่มลีมพัดดอกไม้

จนปลิวจำกด้ำนในออกไปด้ำนนอกเชียวหรือ"

ไป๋สิงเจี่ยนยังคงเอ่ยด้วยท่ำทำงท่ีสุขุมย่ิง "วันน้ีตอนยำมซื่อถึง 

ยำมอู่มีลมเหนือพัดมำ ส�ำนักตรวจกำรต้ังอยู่ทำงทิศใต้ ทิศทำงลมจึง 

พัดจำกด้ำนนอกเข้ำไปหำด้ำนใน"

ฉืออิ๋งอึ้งจนพูดอะไรไม่ออก นำงคิดไม่ถึงว่ำวันน้ีตนเองจะถูกบีบ 

อยู่ในมือของไป๋สิงเจี่ยนเพียงเพรำะเกสรดอกไม้เล็กๆ

หลูฉี่ก็แสดงสีหน้ำให้เห็นว่ำ 'ขอโทษที่กระหม่อมช่วยเหลือท่ำน 

ไม่ได้' ออกมำ

ฉอือิง๋เลกิดิน้รนต่อไป นำงหนัไปทำงหยวนส่ีต้ีเตรียมร้องไห้ยอมรับผิด  

"เสด็จแม่..."

น�ำ้เสยีงเศร้ำพลนัถูกไป๋สงิเจีย่นตดับททันใด "แต่หำกมหีมูภ่มรไปเกำะ 

เกสรดอกไม้บ่อยครั้ง ก็อำจเป็นไปได้ว่ำหมู่ภมรเหล่ำน้ันจะขยันขันแข็ง 

น�ำพำเกสรด้ำนในก�ำแพงออกมำที่นอกก�ำแพง"

ฉืออิ๋งกลั้นน�้ำตำไว้ทันใด "ไม่ผิด! เป็นเช่นนี้จริงๆ!"

ไป๋สิงเจี่ยนยังคงเอ่ยขึ้นมำอย่ำงต่อเน่ือง "ทว่ำภำยใต้สถำนกำรณ์

ทีน่่ำสงสยัน้ี ก็ยังบอกได้ไม่ชดัเจนว่ำมำจำกทำงใดกันแน่ ยังต้องแยกแยะ

ให้ชัดเจน"

"อำจำรย์กล่ำวได้ถูกต้อง" ฉืออิ๋งก้มใบหน้ำลง ดวงตำจ้องตรงไปที่

ขำสองข้ำงภำยใต้เสื้อผ้ำของไป๋สิงเจี่ยน...เจ้าคนเลือดเย็นมากเล่ห์  

เจ้าคงถูกสวรรค์ลงโทษสินะ ขาจึงพิการทั้งสองข้าง

ฉืออิ๋งที่อกสั่นขวัญแขวนพลันรอดพ้นจำกโทษหนัก
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เฟ่ิงจวินทีอ่ยู่หลงัฉำกบงัลมถึงกับโล่งอก เป่าเปาช่างโง่เขลาเสียจริง 

ไหนเลยจะเป็นคู่ต่อสู้ของไท่สื่อได้ หากว่าไป๋สิงเจี่ยนยังกดข่ีข่มเหงคน 

ต่อไปอีก...ข้าคงทนดูต่อไปไม่ไหว ต้องลงมือบ้างแล้ว แต่นี่เป่าเปาก็ช่าง

ใสซื่อเกินไป คนเขากล่าวว่าบนศีรษะเจ้ามีเกสรดอกไม้โดยไร้หลักฐาน 

ขอเพียงถึงตายก็ไม่ยอมรับก็สิ้นเรื่อง! เป่าเปาคิดจะรับมือกับคนเจ้าเล่ห ์

อย่างไท่สือ่นัน้ ดูไปแล้วช่างไร้หนทางชนะโดยสิน้เชงิ คดิแล้วก็ให้หดหู่ใจ 

เสียจริง

ใจของเฟิ่งจวินล้วนอยู่ที่ตัวบุตรสำว เขำคร้ำนจะไปนึกถึงคนข้ำงๆ 

และไม่กังวลสักนิดหำกไป๋สิงเจี่ยนจะรู้ว่ำเขำหลบอยู่หลังฉำกบังลม

ไป๋สิงเจี่ยนเองก็ไว้หน้ำฉืออิ๋ง อย่ำงไรเสียฉืออิ๋งก็ถือเป็นดวงใจ 

ของเฟิ่งจวิน หำกเขำยังกดดันจนฉืออิ๋งต้องอับจนหนทำงขึ้นมำ เกรงว่ำ

เฟิ่งจวินคงไม่น่ิงดูดำยเป็นแน่ หำกท�ำให้เฟิ่งจวินโกรธเกลียด หลันไถ 

คงไม่ได้รับเงินไปอีกหลำยเดือน เนื่องจำกเหมืองทองแดงที่ซีจิงก็ถือเป็น

ก�ำลังส�ำคัญของท้องพระคลัง

หลูฉี่กลับคิดไว้ว่ำ พันธมิตรที่ย�่าแย่ถูกตัดสินให้ไร้ความผิดไปแล้ว 

ข้าก็ได้แต่ต้องเตรียมออกรบเพียงผู้เดียว!

คลี่คลำยเรื่องฉืออิ๋งได้แล้ว ไป๋สิงเจี่ยนก็ไม่คิดเปลืองเวลำอีก  

เอ่ยเข้ำประเด็นทันที "ฝ่ำบำททรงเรียกกระหม่อมเข้ำเฝ้ำด้วยเร่ืองอะไร

หรือพ่ะย่ะค่ะ"

เมื่อปัญหำอ้อมผ่ำนฉืออิ๋งไปแล้ว หยวนสี่ตี้ก็ตัดสินใจว่ำจะจัดกำร

กับบุตรสำวในภำยหลัง

"หัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรฟ้องร้องไท่สื่อ กล่ำวหำว่ำเจ้ำรับสินบน 
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ละเลยต่อหน้ำที่ บันทึกเรื่องรำวอย่ำงไม่เป็นธรรม มุ่งหมำยก่อกบฏ  

ไป๋สิงเจี่ยน เจ้ำมีอะไรจะชี้แจงหรือไม่" หยวนสี่ตี้เอ่ยอย่ำงเคร่งขรึม 

ในทันใด

ฟังมำถึงตรงนี้ฉืออิ๋งก็รวบรวมสติขึ้นมำอีกครั้ง

ฟังข้อกล่ำวหำเหล่ำน้ีแล้ว ใบหน้ำของไป๋สิงเจ่ียนก็ไม่มคีวำมรู้สกึใด 

ปรำกฏ รำวกับว่ำผูท่ี้ถูกฟ้องร้องหำใช่ตัวเขำ "กรำบทูลฝ่ำบำท นีเ่ป็นเพียง

ข้อกล่ำวหำที่แค่ 'อำจจะมี' กระหม่อมไม่กล้ำรับพ่ะย่ะค่ะ"

"ไป๋สิงเจี่ยน เหตุใดจึงแค่อำจจะมีเล่ำ" หลูฉี่เงียบอยู่นำน ช่วงเวลำ

ที่เขำเฝ้ำรอก็คือในตอนนี้

"ส�ำนักตรวจกำรมกัแต่งเตมิข้อกล่ำวหำ ถนดัเร่ืองกำรกล่ำวหำเกินจริง  

หลำยปีมำนี้ข้ำล้วนฟังมำมำกจนคล้ำยว่ำจะคุ้นชินแล้ว" ไป๋สิงเจี่ยนใช ้

น�้ำเสียงที่ไม่สะทกสะท้ำนกล่ำวตอบคู่แค้นเก่ำ

"หำกไม่มีข้อกล่ำวหำ แล้วจะไปแต่งเติมได้อย่ำงไร" หัวหน้ำส�ำนัก

ตรวจกำรเอ่ยตอบโต้ทันควัน

"หำกมโีทษเช่นน้ันจรงิก็ต้องขอฟังรำยละเอยีดก่อนแล้ว" ไป๋สงิเจีย่น

เอ่ยขึ้นอย่ำงสงบ

หลฉ่ีูขยับขึน้หน้ำไปอีกก้ำวหน่ึง "ฝ่ำบำทเคยได้ยินเรือ่ง 'ฝันเหน็พู่กัน

ผลิดอก' หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

แม้ชวิีตอนัยำกล�ำบำกจะท�ำให้หยวนสีต่ีไ้ด้เรียนหนงัสือมำไม่เท่ำไร 

แต่เรื่องแปลกมำกมำยก็พอได้ยินเฟิ ่งจวินเล่ำให้ฟังอยู่บ้ำง นำงจึง 

พยักหน้ำรับ "เรื่องน้ีเรำก็ได้ยินมำเช่นกัน รู้มำว่ำเป็นพู่กันชนิดหนึ่งที่ 

เล่ำลือกันว่ำปลำยพู่กันออกดอกได้ห้ำสี ใช้พู่กันน้ีเขียนแล้วตัวอักษร 
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จะออกมำงดงำมอ่อนช้อย เรำเองก็อยำกได้พู่กันแบบนี้สักด้ำมหนึ่ง 

เช่นกัน แต่เฟิ่งจวินบอกว่ำมีเขำอยู่ก็พอแล้ว..."

ได้ยินหยวนสี่ตี้ก�ำลังจะกล่ำวออกนอกเร่ือง หลูฉ่ีจึงรีบตัดบท  

"ไม่ผิดพ่ะย่ะค่ะ ทว่ำฝ่ำบำทอำจยังไม่ทรำบว่ำค�ำเล่ำลือนี้น�ำมำซึ่งหมึก 

มีค่ำหำยำกชนิดหน่ึงซึ่งมีนำมว่ำ 'หมึกวิเศษของพู่กันผลิดอก' หำกใช ้

หมึกนี้เขียนบทควำมก็ไม่กลัวไฟเผำไม่กลัวเปียกน�้ำแล้ว สำมำรถรักษำ

บทควำมนี้ให้คงอยู่ได้ตลอดไป เหมำะที่อำลักษณ์จะเอำไว้ใช้ประโยชน์" 

พูดจบแล้วก็ปรำยตำมองไปยังไป๋สิงเจี่ยนอย่ำงมำดร้ำย แม้ว่ำคนถูก 

มองจะยังไม่มีอำกำรตอบสนองใดเช่นเดิม

"มีของพิเศษถึงเพียงน้ีด้วยหรือ มิใช่แค่เรื่องเล่ำลือหรอกรึ"  

หยวนสี่ตี้เริ่มนึกสนใจขึ้นมำ "เจ้ำเคยเห็นหรือไม่ แล้วจะไปหำซื้อได้จำก

ที่ใด เรื่องรำคำย่อมมิใช่ปัญหำ สำมำรถให้เฟิ่งจวินช่วยซื้อให้เรำได้"

เฟิ่งจวินท่ีเคยเป็นถึงคหบดีผู้มั่งคั่ง ยำมน้ีก�ำลังอยู่หลังฉำกบังลม

ด้วยสีหน้ำทุกข์ร้อน จ�ำต้องดีดลูกคิดค�ำนวณรำคำล่วงหน้ำ

"กระหม่อมยังไม่มีวำสนำที่จะได้เห็น แต่ว่ำ..." หลูฉี่หรี่ตำมองไปที่

ไป๋สิงเจี่ยนพลำงยกมุมปำกขึ้น "ไท่สื่อจะต้องเคยเห็นมำแล้วเป็นแน่  

ไม่ทรำบว่ำท่ำนจะช่วยชี้แจงให้ฝ่ำบำททรงฟังสักเล็กน้อยได้หรือไม่"

ไป๋สงิเจีย่นข้ึนชือ่ว่ำเป็นคนทีม่ธัยัสถ์ย่ิง หำกเขำเคยพบเหน็หมกึวิเศษ 

ของพู่กันผลิดอกที่มีค่ำควรเมือง นั่นต้องมีควำมหมำยแฝงเร้นอยู่เป็นแน่

ภำยในต�ำหนักเงียบลงชั่วครู่ ไป๋สิงเจี่ยนจึงเอ่ยข้ึนอย่ำงเนิบช้ำ 

"กระหม่อมมีวำสนำได้เห็นจริง ฝ่ำบำทเองก็เคยทอดพระเนตรแล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ"

Page ������������������������!.indd   93 16/1/2563 BE   11:02



94

อาจารย์ข ้าน่ารังแกท่ีสุด!

หยวนสี่ตี้เอ่ยถำมอย่ำงแปลกใจ "เรำได้เห็นเมื่อไรกัน"

"หนึ่งชั่วยำมก่อนหน้ำนี้ กระหม่อมได้ให้คนส่งฎีกำเข้ำวังอย่ำง 

เร่งด่วน ฎีกำนั้นก็เขียนด้วยหมึกวิเศษของพู่กันผลิดอกพ่ะย่ะค่ะ"

หลูฉี่และฉืออิ๋งพลันตกตะลึงไปทั้งคู่

หยวนสี่ตี้รีบเร่งหยิบฎีกำเร่งด่วนบนโต๊ะขึ้นมำ เป็นฎีกำที่นำงเพ่ิง

หยิบมำดูเมื่อครู่นี้นั่นเอง แต่เมื่อมองทั้งซ้ำยทั้งขวำ วำงตั้งวำงขวำงแล้ว

ก็ไม่เห็นอะไรท่ีพิเศษกว่ำทั่วไป นำงอดสงสัยไม่ได้ ไป๋สิงเจี่ยนใช ่

ท�าให้เราไขว้เขวหรือไม่

โดยไม่สนว่ำเป็นของจริงหรือปลอม หลูฉี่เพียงรีบเอ่ยสอบถำม  

"ขอถำมไท่สื่อว่ำได้หมึกวิเศษของพู่กันผลิดอกมำอย่ำงไรกัน ได้รับมำ

เป็นกำรส่วนตัว หรือได้รับเพรำะเป็นสิ่งของตอบแทนจำกกำรช่วยเหลือ 

ผู้อื่นท�ำบำงสิ่งบำงอย่ำง?"

ไป๋สิงเจี่ยนลุกขึ้นจำกเก้ำอี้ เขำก�ำไม้เท้ำเอำไว้แน่น ก่อนจะใช้มือ

อกีข้ำงรวบชดุแล้วคุกเข่ำลง กำรท�ำเช่นนีส้�ำหรบัเขำแล้วนบัว่ำยำกล�ำบำก

อย่ำงมำก

ฉืออิ๋งไม่เคยเห็นไป๋สิงเจี่ยนคุกเข่ำค�ำนับเช่นนี้มำก่อน แม้ท่ำทำง 

ดูล�ำบำกอยู่บ้ำง ทว่ำแววตำของเขำกลับดูแน่วแน่ กำรให้ผู้ท่ีตระหง่ำน

ประดุจขุนเขำหยกคุกเข่ำนั้นดูเหมือนจะเป็นควำมสวยงำมท่ีโหดร้ำย 

อย่ำงหนึ่ง ฉืออิ๋งอดกลืนน�้ำลำยลงคอไม่ได้

"ฝ่ำบำท วันน้ีกระหม่อมบังเอิญพบว่ำอำลักษณ์ของหลันไถมี 

กำรใช้หมึกวิเศษของพู่กันผลิดอก เมื่อท�ำกำรตรวจสอบก็ทรำบว่ำช่วงที่

เซ่ำลิง่สือ่ชยุซัง่ไปบนัทึกเรือ่งรำวอยู่ท่ีป๋อหลงิ เขำได้รับสนิบนจำกสกุลชยุ
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แห่งป๋อหลงิ ให้ปิดบงัเรือ่งท่ีสกุลชยุแห่งป๋อหลงิเปิดกิจกำรเหมอืงทองแดง

โดยไม่แจ้งทำงกำร ซึ่งเรื่องนี้เก่ียวพันถึงกำรลอบท�ำกำรค้ำกับแคว้น 

ใกล้เคียงด้วย ภำยหลังจำกท่ีกระหม่อมตรวจสอบจนทรำบเร่ืองนี้แล้ว  

จงึได้ออกค�ำสัง่ให้คนไปจบัตวัชยุซัง่ พร้อมสัง่เก็บหนังสอืทีเ่ขำท�ำท้ังหมด 

แล้วเขียนฎีกำทูลถวำยฝ่ำบำทอย่ำงเร่งด่วนพ่ะย่ะค่ะ"

หยวนสีต่ีไ้ม่รูว่้ำควรโกรธหรอืควรตระหนกด ีหำกไม่ใช่เพรำะฉอือิง๋

และเฟิ่งจวินมำรบกวน นำงก็สมควรได้อ่ำนฎีกำฉบับนั้นจบแล้ว แต่นี่

ไม่ใช่จุดส�ำคัญ จุดส�ำคัญอยู่ที่สกุลชุยแห่งป๋อหลิงท่ีสมคบกับศัตรูของ

อำณำจกัร โดยมอีำลกัษณ์ของหลนัไถช่วยปกปิด กำรกระท�ำอนัเท่ียงตรง

ของอำลักษณ์กลับกลำยเป็นเครื่องมือให้คนบำงคนได้ประโยชน์

"ไป๋สิงเจี่ยน เจ้ำช่ำงบังอำจนัก! โทษของกำรวำงแผนก่อกบฏ  

เจ้ำยังกล้ำบอกว่ำตนเองไม่ทรำบเรื่อง แล้วยังปฏิเสธควำมผิดอย่ำง

หมดจดอีกรึ!" หยวนสี่ตี้เอ่ยขึ้นอย่ำงกรุ่นโกรธ

หลูฉี่ไม่รีรอที่จะเติมเชื้อไฟอีกระลอก "ทูลฝ่ำบำท ผู้ตรวจกำรท่ี 

เดินทำงไปป๋อหลิงยังพบว่ำช่วงเวลำที่เซ่ำล่ิงส่ือชุยซ่ังท่ีไท่ส่ือโปรดปรำน

ที่สุดไปบันทึกเรื่องรำวอยู่ที่ป๋อหลิงนั้น ไม่เพียงแค่รับสินบนและปิดบัง 

กำรค้ำท่ีไม่ได้แจ้งแก่ทำงกำรเท่ำน้ัน เพรำะช่วงเวลำท่ีต้องไว้ทุกข์ให้

มำรดำยังไปชอบพอกับสำวใช้สกลุชยุอย่ำงลบัๆ ด้วย จนนำงเกิดตัง้ครรภ์

ขึน้มำ และเพ่ือจะก�ำจดัภยัทีแ่ฝงมำ สกุลชยุจงึไม่ลงัเลทีจ่ะจบัสำวใช้ผูน้ั้น 

ถ่วงน�้ำเสีย ต้องสูญสิ้นร่ำงเดียวสองชีวิต!"

หยวนสี่ตี้โกรธเกรี้ยวถึงกับโยนฎีกำของไป๋สิงเจี่ยนทิ้ง "ช่ำงก�ำเริบ

เสบิสำนย่ิงนัก! ให้ปลดไป๋สงิเจีย่นออกจำกต�ำแหน่งหวัหน้ำส�ำนักหลนัไถ!"
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"ฝ่ำบำททรงไม่ด�ำเนินตำมข้ันตอนอกีแล้ว" เฟ่ิงจวนิเดนิอ้อมออกมำ

จำกหลงัฉำกบงัลม ภำยใต้แขนเสือ้แอบซ่อนขำหมทูีโ่ชยกลิน่หอมชิน้หนึง่

เอำไว้ เขำเดนิไปทำงหยวนสีต้ี่ด้วยท่ำทำงสง่ำผ่ำเผย "กำรโยกย้ำยขนุนำง

และปลดออกจำกต�ำแหน่งล้วนต้องผ่ำนกรมปกครองท้ังสิ้น เกรงว่ำ 

ขัน้ตอนน้ีจ�ำต้องใช้เวลำหลำยวัน กระหม่อมเคยทูลว่ำจะเพ่ิมควำมสำมำรถ 

ในกำรสะสำงงำนของทำงกำร ซึง่ประกำรแรกจะต้องลงมือปรับปรุงวิธีกำร 

ภำยในหน่วยงำนนั้นๆ ทันที!"

สำยตำหยวนสี่ตี้ถูกดึงดูดไปท่ีใต้แขนเส้ือของเฟิ่งจวินทันทีทันใด 

"เรำรูอ้ยู่แล้วว่ำควำมสำมำรถในกำรสะสำงงำนของทำงกำรชกัช้ำเพียงใด  

ทว่ำกำรปรบัปรงุกำรท�ำงำนของแต่ละหน่วยงำนใช่ว่ำจะส�ำเร็จในวนัสองวนั  

เรื่องนี้ส่งให้กรมปกครองไปท�ำก็แล้วกัน"

"เช่นนั้นก็เรียกเสนำบดีกรมปกครองเข้ำเฝ้ำ" เฟิ่งจวินวำงขำหมู 

ลงบนจำนอำหำรบนโต๊ะ

"ให้เสนำบดีกรมปกครองเข้ำเฝ้ำ" หยวนสีต่ีท้�ำตำมทีส่ำมแีนะน�ำมำ

"แต่คดีน้ีเก่ียวพันกับหลำยข้อกล่ำวหำ จ�ำเป็นต้องให้ศำลสถิต

ยุติธรรมและกรมอำญำมำร่วมสอบสวน"

"ให้หัวหน้ำศำลและเสนำบดีกรมอำญำเข้ำเฝ้ำ!"

"เรื่องนี้เก่ียวพันกับหลำยฝ่ำย คดีนี้ถือเป็นคดีใหญ่ อำจจะต้องให้

ทั้งสำมหน่วยเข้ำร่วมตรวจสอบ ตรวจสอบคร่ึงเดือนก็ถือว่ำเร็วแล้ว  

ฝ่ำบำทต้องทรงเตรียมกำรพิจำรณำคดีรับสินบนและเป็นกบฏน้ี ซึ่งจะ

ยำวนำนนับหลำยเดือน งดสิ่งรื่นเริงทั้งหมด ตรวจร่ำงค�ำวินิจฉัย งำนนี้

หนักหนำเอำกำร ควรเสวยอำหำรแบบง่ำยๆ รสชำติจืดๆ อย่ำงอำหำร
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มังสวิรัติ..."

หยวนสี่ตี้หันใบหน้ำไปจ้องที่ไป๋สิงเจี่ยน "ไป๋สิงเจี่ยน เจ้ำจะยอมรับ

ควำมผิดหรือไม่ หำกไม่ยอมรับผิด เจ้ำยังคิดกล่ำวอะไร"

ฉอือิง๋เบกิตำมองดูบดิำท่ีออกหน้ำพลกิสถำนกำรณ์ด้วยควำมตกตะลงึ  

ผู้ร่วมศึกท่ีตนเองออกแรงดึงมำน้ันกลับหักหลังกันเสียได้ ดูเหมือนว่ำ

คุณธรรมของบิดำนำงนั้นจะไม่มีจริง ล้วนเป็นเพียงควำมว่ำงเปล่ำ

"กระหม่อมมีควำมผิดขำดกำรตรวจสอบ ส่วนควำมผิดนอกเหนือ

จำกน้ี กระหม่อมไม่ขอรบัไว้พ่ะย่ะค่ะ" ไป๋สงิเจีย่นเอ่ยข้ึนอย่ำงไม่ทะนงตน

และไม่ถ่อมตัว

"เพียง 'ควำมผิดขำดกำรตรวจสอบ' ก็คิดจะกลบเกล่ือนควำมผิด

ปิดบงัเรือ่งสกปรกของหลนัไถร ึไท่สือ่ช่ำงรูผ่้อนหนกัเป็นเบำ" หลูฉีเ่อ่ยปำก

เสียดสี "กำรกระท�ำของเซ่ำลิ่งสื่อชุยซั่งยังไม่มำกพอแก่กำรกล่ำวโทษ 

ไท่สื่ออีกหรือ ไม่พิจำรณำคนให้ดีจนเกิดภัยร้ำย คุณธรรมเสื่อมสูญ 

คดิปิดบงัเรือ่งเหมอืงเถ่ือน คบคดิกับศตัร ูเร่ืองเหล่ำน้ีล้วนไม่เก่ียวข้องกับ

ไท่สื่อจริงหรือ"

"ชุยซั่งยังไม่ได้ให้ร้ำยแก่ชีวิตผู ้ใดและไม่ได้คบคิดกับศัตรูของ

อำณำจักร แม้ฝ่ำฝืนกฎหมำยและระเบียบด้วยกำรละเลยหน้ำที่ของ

อำลักษณ์จริง แต่เขำก็ไม่ได้ท�ำควำมผิดร้ำยแรงอย่ำงกำรฆ่ำคนอย่ำง

เลือดเย็น เรื่องเปิดเหมืองทองแดงเถ่ือน คบศัตรูของอำณำจักร ถือเป็น 

กำรกระท�ำของสกุลชุยแห่งป๋อหลิง ไม่ทรำบว่ำใต้เท้ำหลูใช้ถ้อยค�ำ

บิดเบือนเอำควำมผิดสกุลชุยผลักมำท่ีหลันไถเช่นน้ี มีควำมในใจเช่นไร

กันแน่"
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"หรือว่ำชุยซั่งไม่ได้รับน�้ำใจและสินบนจำกสกุลชุยแห่งป๋อหลิง?  

เช่นนี้กไ็มน่ับว่ำสมรู้ร่วมคดิ? หรือเป็นไท่สื่อทีพ่ลิกลิน้ มีใจซ่อนเร้น คิดว่ำ

ใช้ฎีกำที่เขียนด้วยหมึกวิเศษของพู่กันผลิดอกมำทูลถวำยก่อน แล้วจะ

สำมำรถหลุดพ้นมลทินอย่ำงนั้นหรือ"

"เก็บและน�ำส่งหลักฐำนเพื่อให้มีกำรพิพำกษำ มีตรงไหนไม่ถูกเล่ำ 

เมือ่หนึง่ชัว่ยำมก่อนชยุซัง่ได้ไปมอบตัวทีศ่ำลสถิตยุติธรรม ส่งต่อเรือ่งรำว

ตั้งแต่ต้นถึงจบ จะเป็นกำรสมรู้ร่วมคิดได้อย่ำงไร"

"อะไรนะ!" หลูฉี่ย่อมคิดไม่ถึง

หยวนสี่ตี้พลันรู้สึกว่ำตนเองถูกไป๋สิงเจี่ยนหลอกจนสนิทใจ "ไท่ส่ือ

สะสำงเรื่องนี้แล้วจริงหรือ"

"กระหม่อมขอลกุข้ึนได้หรอืไม่" ไป๋สงิเจีย่นยืดตัวข้ึน แสดงให้เหน็ว่ำ  

'กำรยอมรับผิด' ได้จบลงตรงนี้แล้ว

หยวนสี่ตี้นับว่ำใจกว้ำง นำงโบกมือให้ฉืออิ๋ง "ถวนถวน เจ้ำไป 

พยุงไท่สื่อขึ้นมำ"

อย่ำว่ำแต่ฉืออิ๋งไม่เต็มใจเลย แม้แต่ไป๋สิงเจี่ยนก็ไม่ต้องกำร 

ตอบน�้ำใจนี้ เขำใช้มือค�้ำไม้เท้ำพยำยำมลุกข้ึนเอง ทว่ำเพรำะคุกเข่ำ 

นำนเกินไป สองขำจึงเกิดเหน็บชำ ลุกขึ้นได้อย่ำงยำกเย็น ฉืออิ๋งจับไป 

ที่แขนของเขำได้ถูกเวลำพอดี ท�ำให้เขำได้มีท่ีเกำะพยุง ไป๋สิงเจี่ยนจึง 

ยืนขึ้นได้อย่ำงช้ำๆ พลำงเอ่ยขอบคุณ

ฉอือิง๋หน้ำม่อยคอตก นำงลำกเก้ำอ้ีมำทีข้่ำงหลงัไป๋สงิเจีย่น อย่ำงไร

มำรดำของนำงก็ใช้งำนนำงเย่ียงข้ำรบัใช้แล้ว นำงไม่เหลอืศกัดิศ์รเีลยสกันิด  

ย่ิงกว่ำนัน้มองดหูลฉูีท่ีไ่ร้ทำงชนะแล้ว นำงก็ควรปรบัตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ 
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ดีกว่ำ

เรื่องจริงเป็นที่ประจักษ์แล้ว ฉืออิ๋งจึงพร้อมลู่ตำมลมทันที

ไป๋สิงเจี่ยนน่ังลงบนเก้ำอี้อีกครั้ง แล้วเริ่มต้นตอบโต้หลูฉี่ด้วย 

ควำมสงบ "หลันไถย่อมไม่ปกปิดเรื่องของชุยซั่งอยู่แล้ว มีศำลสถิต

ยุติธรรมเป็นผู ้สอบสวนคดีนี้ ชุยซั่งล้วนส่งมอบหลักฐำนทั้งหมดให ้

ศำลสถิตยุติธรรมไปทั้งหมดแล้ว เรื่องน้ีฝ่ำบำททรงเรียกหัวหน้ำศำล 

มำตรัสถำมก็จะทรงทรำบได้ ทว่ำวันน้ีนอกจำกกระหม่อมมำทูลเร่ืองคดี

ของชุยซั่งแล้ว ยังมีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับควำมบกพร่องของเจ้ำหน้ำที่ของ

ส�ำนักตรวจกำรจะทูลฝ่ำบำทด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

หลูฉี่ถึงกับหนังตำกระตุก "ไป๋สิงเจี่ยน ควำมผิดของเจ้ำยังไม่ได้

ลบล้ำง นี่จะรีบมำลำกข้ำลงน�้ำแล้วรึ ใช่รีบร้อนไปหรือไม่"

ไป๋สิงเจี่ยนไม่แยแสหลูฉี่แม้แต่น้อย หลันไถกับส�ำนักตรวจกำร

ปะทะกันมำช้ำนำน พยำยำมหำจุดอ่อนของฝ่ำยตรงข้ำมมำตลอด  

มกัท�ำคดสี�ำคญัๆ ได้เสมอ ตวัอย่ำงเช่น...ส�ำนกัตรวจกำรได้หลกัฐำนกำร

ท�ำผิดเซ่ำลิ่งสื่อชุยซั่งของหลันไถก่อน อยำกรู้นักว่ำทำงหลันไถจะเตรียม

โต้ตอบอย่ำงไร หยวนสี่ตี้เฝ้ำรอดู

"ใต้เท้ำหลูอย่ำร้อนใจ ให้ไท่สื่อพูดมำก่อน"

"เรื่องที่สกุลชุยแห่งป๋อหลิงปิดบังทำงกำร แอบท�ำเหมืองนั้น หำใช่

เรื่องที่เกิดขึ้นในสองปีมำนี้ วันนี้กระหม่อมตรวจดูในบันทึกก็พบว่ำ 

พวกเขำท�ำเหมืองมำต้ังแต่ห้ำปีก่อน ส�ำนักตรวจกำรได้ส่งเจ้ำหน้ำที ่

ลำดตระเวนไปถึงป๋อหลิง จนถึงปีนี้ก็เปล่ียนตัวเจ้ำหน้ำที่ไปแล้วสำมคน 

แต่กลบัไม่เคยมใีครเปิดโปงสกุลชยุแห่งป๋อหลงิมำก่อน กลับท�ำเหมอืนว่ำ 
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ไม่มีเรื่องอะไร กระหม่อมจึงอดนึกสงสัยไม่ได้ ในเมื่อส�ำนักตรวจกำร 

ตรวจพบควำมผิดของชุยซั่งได้ แล้วเหตุใดจึงไม่เคยตรวจพบกิจกำรของ

สกุลชุย อีกทั้งยำมที่เจ้ำหน้ำที่สำมคนนี้กลับมำรำยงำนก็ไม่เคยเอ่ยถึง

เรื่องเหมืองเถื่อนสกุลชุยเลย ทั้งยังเลื่อนต�ำแหน่งรวดเร็วมำกด้วยเหตุผล

มำกมำย ต่ำงทยอยรับต�ำแหน่งส�ำคัญในส�ำนักตรวจกำร สำเหตุท่ี 

แท้จริงนั้นกระหม่อมคิดอย่ำงไรก็คิดไม่ออก ไม่ทรำบใต้เท้ำหลูพอจะ

อธิบำยให้หำยสงสัยได้หรือไม่"

หลูฉี่กัดฟันตอบ "ทูลฝ่ำบำท กระหม่อมเพ่ิงรับต�ำแหน่งหัวหน้ำ 

ส�ำนักตรวจกำรมำได้ไม่นำน เรื่องเมื่อห้ำปีก่อน เกรงว่ำต้องถำมอดีต

หัวหน้ำพ่ะย่ะค่ะ"

"ควำมผดิของชยุซัง่เกรงว่ำจะเป็นผลงำนท่ีได้รับมำจำกอดตีหัวหน้ำ

มำถึงใต้เท้ำหล ูใต้เท้ำหลตู่อยอดผลงำนนีไ้ด้อย่ำงรวดเร็ว ทว่ำกับเร่ืองอืน่ๆ  

กลับท�ำไม่รู้เรื่องเสียอย่ำงนั้น"

ภำยใต้กำรกล่ำวชี้น�ำของไป๋สิงเจี่ยน หัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรผู้นี้ได้

กลำยเป็นคนที่ละเลยต่อหน้ำที่ น่ำอับอำยขำยหน้ำ ท่ำทีท่ีจะก�ำจัด 

ผู้พบเห็นต่ำงปรำกฏชัด เผยอยู่ชัดแจ้งต่อหน้ำหยวนสี่ตี้แล้ว

"หลูฉี่! เมื่อเจ้ำรับต�ำแหน่งหัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรก็ไม่อำจใช้ 

อดีตหัวหน้ำมำเป็นข้ออ้ำงได้ กระทั่งเจ้ำหน้ำที่ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชำ 

ท�ำอะไรบ้ำงยังไม่รู ้เลย แล้วเจ้ำจะอยู่ดูแลส�ำนักตรวจกำรได้อย่ำงไร  

หลักฐำนที่เจ้ำว่ำมำก่อนหน้ำกลำยเป็นเชื่อไม่ได้ไปทันที มิสู้ท�ำในเรื่องที่

ควรท�ำ ท�ำงำนในหน้ำท่ีให้เต็มก�ำลังดีกว่ำ เรำให้เวลำเจ้ำตรวจหำ 

ควำมจริงสำมวัน หำกเจ้ำหน้ำที่ทั้งสำมคนปิดบังเรื่องสกุลชุยหรือรู้เห็น
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กับสกุลชุยจริง กำรสมรู ้ร ่วมคิดมีโทษสถำนหนัก" หยวนสี่ตี้สั่งสอน 

อย่ำงจริงจัง

"กระหม่อมน้อมรับค�ำสอนสั่งของฝ่ำบำท" หลูฉ่ีพ่ำยแพ้ไปด้วย 

ควำมเจ็บแค้น

"ฝ่ำบำทตรัสได้ถูกต้องย่ิง พวกกระหม่อมรับฟังแล้วต่ำงก็ซำบซึ้ง" 

เฟิ่งจวินตอบรับได้อย่ำงเหมำะสม ก่อนกล่ำวขึ้นอย่ำงสรุปเหตุกำรณ์

ทัง้หมด "ครำวหลงัอย่ำได้น�ำเรือ่งเลก็ๆ มำท�ำให้ฝ่ำบำททรงระคำยพระทยั

เลย พวกท่ำนเพียงดูแลงำนของตนเองให้ดี อย่ำเอำแต่โต้เถียงกันไปมำ

ที่วำจำ ยังมีศำลสถิตยุติธรรมและกรมอำญำอยู่ อย่ำให้พวกเขำว่ำงงำน

จนเกินไป ดีแล้ว ฝ่ำบำททรงฟังพวกท่ำนโต้แย้งกันมำนำนมำกจนทรง 

หิวมำกแล้ว กระทั่งพระกระยำหำรค�่ำก็เย็นชืดหมดแล้ว"

"พรุ่งนี้เรำจะฟังถ้อยค�ำจำกศำลสถิตยุติธรรมอีกครั้ง ทั้งสองคน 

กลับไปได้!" หยวนสี่ตี้รีบร้อนลุกจำกโต๊ะ เมื่อได้ยินเฟิ่งจวินบอกว่ำ 

อำหำรค�่ำเย็นหมดแล้ว นำงก็รู้สึกทนไม่ได้ขึ้นมำ

หยวนสี่ต้ีกับเฟิ่งจวินจูงมือเดินออกไปด้วยกัน ฉืออ๋ิงเดินตำมหลัง

ไปใกล้ๆ

ไป๋สงิเจีย่นและหลฉูีท่ลูลำพร้อมกัน เมือ่ทัง้สองมำถึงประตตู�ำหนกั

ก็ต้องจัดล�ำดับออกก่อนหลัง หลูฉี่ก้ำวช้ำลงหนึ่งก้ำว แล้วให้ไป๋สิงเจ่ียน

เดินออกไปก่อน

"วันนี้ได้ประจักษ์ฝีมือของไท่สื่อแล้ว ท�ำให้ข้ำต้องนับถือแล้ว"  

หลูฉี่ค้อมกำยให้

"ใต้เท้ำหลูไม่ต้องมำกมำรยำท" ไป๋สิงเจี่ยนไม่คิดตอบรับหลูฉี ่
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แต่อย่ำงใด เพียงใช้ไม้เท้ำค�้ำร่ำงเดินออกไปนอกธรณีประตู

"ไท่ส่ือใช้เวลำแค่ไม่ก่ีชั่วยำมก็พบเบำะแสและเตรียมกำรรับมือ

ทัง้หมดได้แล้ว ท่ำนท�ำงำนไม่เคยมตีกหล่นเช่นน้ีมำตลอด แม้พบช่องโหว่

ก็แก้ไขสถำนกำรณ์ได้ทันเวลำ ทั้งยังหำโอกำสตอบโต้คู่ปรับได้อีก" หลูฉี่

เร่งฝีเท้ำตำมมำหนึ่งก้ำว ก่อนจะช่วยประคองไป๋สิงเจี่ยน

"ใต้เท้ำหลกูล่ำวหนักไปแล้ว หำกไม่เป็นเพรำะส�ำนกัตรวจกำรอยำก

ขัดแย้งกับหลันไถให้ถึงท่ีสุดก่อน แล้วอยำกเปิดโปงเรื่องภำยในของ

ตนเอง ไม่ว่ำใครก็ไม่อำจไร้ช่องโหว่ได้ เพียงแต่ต้องดูว่ำหลังคำบ้ำนใคร

ที่รูใหญ่กว่ำกนั เมื่อรูยิง่กว้ำง กำรแก้ไขย่อมไม่ใช่เรื่องง่ำย ยิง่จะเกิดเรื่อง

ผิดพลำดได้" ไป๋สิงเจี่ยนแยกแยะต้นตอให้คู่ปรับฟังอย่ำงใจเย็น เวลำ

เดียวกันก็ดึงแขนออก เลี่ยงกำรประคองของหลูฉี่

กำรกระท�ำน้ีของไป๋สิงเจี่ยนท�ำให้หลูฉ่ีเห็นได้ชัดว่ำอีกฝ่ำยไม่ 

สบอำรมณ์เขำเพียงใด ไม่คิดเลยว่าไท่สื่อจะใจแคบถึงเพียงน้ี มีแค้น 

ต้องช�าระไม่ผิดเลย!

กระนั้นหลูฉี่ก็เป็นคนช่ำงตอแยผู้หน่ึง "หลันไถกับส�ำนักตรวจกำร

ถือว่ำเป็นบ้ำนใกล้เรือนเคียงมำช้ำนำน ในเมื่อไปทำงเดียวกันอยู่แล้ว  

เช่นนั้นก็ขอให้ข้ำ..."

"ไม่ต้อง" ไป๋สิงเจี่ยนเอ่ยตัดบทหลูฉี่ "แม้ข้ำกับอดีตหัวหน้ำส�ำนัก

ตรวจกำรจะเป็นเพ่ือนบ้ำนกันมำหลำยปี ถึงแม้ไปทำงเดียวกัน เกี้ยว 

ทั้งสองหลังก็จะตั้งห่ำงกันหลำยจั้ง ไม่เคยจับมือประคองกันเลย  

ขอใต้เท้ำหลูท�ำตำมธรรมเนียมท่ีอดีตหัวหน้ำเคยท�ำมำด้วย ข้ำเคยชิน 

เช่นน้ันมำกกว่ำ" เขำพลันหยุดพูดลงครู่หน่ึง ก่อนกล่ำวเสริมข้ึน "ยังมี  
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ข้ำไม่ชอบให้ใครมำช่วยประคอง และไม่ชอบให้ใครมำเดนิใกล้เกินสำมก้ำว"

หลูฉี่เบิกตำมองแทบถลน แต่ก็ยอมถอยห่ำงออกไปสำมก้ำว  

ปำกกล่ำวขึ้นอย่ำงไม่ยอมแพ้ "ไป๋สิงเจี่ยน ท่ำนดูแคลนข้ำ และดูแคลน

พวกข้ำส�ำนักตรวจกำรทั้งหมด หรือว่ำท่ำนเป็นพวกที่ชอบข่มเหงผู้อื่น

หรือ?"

ไป๋สงิเจีย่นคร้ำนจะไปตอแยด้วย เพียงเดนิออกจำกประตตู�ำหนักไป

หลูฉี่เดินออกประตูตำมไป "เมื่อครู่ตอนองค์หญิงประคองท่ำน  

เหตุใดจึงไม่เห็นท่ำนมีท่ำทีปฏิเสธเช่นน้ี? ต้องเป็นเพรำะท่ำนดูแคลน 

พวกข้ำเป็นแน่ ต้องใช่แน่นอน"

ฉืออิ๋งเดินมำถึงข้ำงประตู สำยตำมองตำมหลังคนท้ังสองที่จำกไป 

พวกที่ชอบข่มเหงผู้อื่น? มันคืออย่างไรกัน ไม่ชอบให้คนเข้าใกล้กระนั้น

หรือ มิน่าเล่าทุกครั้งที่ข้าพยุงไป๋สิงเจี่ยน เขาจึงได้แสดงออกว่าไม่ค่อย

เต็มใจนัก ฉืออิ๋งรู้สึกลิงโลดในใจ นำงรู้ว่ำจะท�ำให้เขำร�ำคำญได้อย่ำงไร

แล้ว

ฉอือิง๋ไปร่วมกินอำหำรค�ำ่กับบดิำมำรดำด้วยสหีน้ำระรืน่ นำงพบว่ำ 

บิดำก�ำลังป้อนอำหำรให้มำรดำอย่ำงไม่รู้จักเบื่อหน่ำย อำหำรบนโต๊ะ 

ก็เหลืออยู่ไม่มำกแล้ว

"แล้วแป้งม้วนไส้ไข่ปูกับบัวลอยของลูกเล่ำ?" ฉืออิ๋งจ้องไปที ่

จำนว่ำงเปล่ำ นำงโกรธจนอยำกจะพลิกโต๊ะประเดี๋ยวนั้นเลย นำงยัง 

มองเห็นครำบไข่ปูที่มุมปำกมำรดำอยู่เลย

เฟิ่งจวินร้องอ้อค�ำหนึ่ง "ห้องเครื่องลืมท�ำแป้งม้วนไส้ไข่ปูของชอบ

ของเป่ำเปำอีกแล้ว ช่ำงน่ำโมโหเสียจริง!"
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ฉอือิง๋กอดเก้ำอีพ้ลำงน่ังด้ินไปมำอยู่บนพ้ืน "อำหำรสำมมือ้ของวันน้ี  

ลูกไม่ได้กินแป้งม้วนไส้ไข่ปูเลยสักมื้อเดียว ลูกถูกรังแก ลูกจะไปฟ้อง 

เสด็จตำ"

หยวนสี่ต้ีเคยชินกับวิธีด้ินไปพลำงปำกก็ร้องว่ำจะฟ้องไปพลำง 

ของฉืออิ๋งแล้ว นำงท�ำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องพวกน้ี เพียงหันไปหยอกเอิน 

กับเฟิ่งจวิน "ท่ำนพี่ เหตุใดระยะนี้ข้ำจึงรู้สึกหิวอยู่บ่อยครั้งเล่ำ"

"ต้องเป็นเพรำะหยวนเป่ำเอ๋อร์ยุ่งกับงำนรำชกำร ทุ่มเทกำยใจ 

อย่ำงหนัก จึงเหนื่อยมำกเป็นธรรมดำ จำกนี้พวกฎีกำก็ให้ข้ำดูแทนท่ำน

เถอะ" เฟิ่งจวินท�ำตำหวำนเป็นประกำยวิบวับ "ภำยหลังจะได้ไม่บอกว่ำ

เหนื่อยมำกทุกวัน จนไม่มีรับสั่งเรียกตัวเฟิ่งจวิน"

นี่ทั้งคู่ท�ำเหมือนไม่รู้ว่ำมีคนอยู่ ไม่เกรงใจผู้ใดเอำแต่คุยกะหนุง 

กะหนงิกันไปมำ กับฉอือิง๋ทีด่ิน้ปัดป่ำยมำพักหนึง่ พอรูว่้ำถูกเมนิจงึลกุขึน้

มำจำกพ้ืนเองแล้วนั่งลงข้ำงโต๊ะ ด้วยควำมโมโหจึงยัดของกินใส่ปำก  

หำกนำงยังไม่กินอำหำรค�ำ่อกี คงไม่มอีะไรเหลอืให้นำงได้กินแน่ เลีย้งข้า

เช่นนี้ จะต้องโดนทั้งคนและเทพพิโรธ!

"ใช่แล้ว น้องชำยลูกใกล้จะเข้ำวังแล้วนะ" เฟิ่งจวินหยิบจดหมำย

ฉบับหนึ่งออกมำจำกแขนเสื้อ วำงลงที่โต๊ะแล้วดันไปที่ฉืออิ๋งซึ่งก�ำลัง

สวำปำมอย่ำงหิวโหย "หลำยวันนี้เจ้ำก็ไปจัดเตรียมให้ที"

ปำกฉืออิ๋งยังคำบผักท่ีมำรดำกินเหลือไว้ นำงเช็ดมือแล้วเปิด

จดหมำยอ่ำน "ได้บอกว่ำมีของเล่นจำกซีจิงหรือไม่"

หยวนสี่ตี้ฉวยโอกำสนี้คีบเน้ือก้อนสุดท้ำยบนโต๊ะมำ ปำกก็ไม่ลืม

เอ่ยค�ำพูดแสดงควำมห่วงหำของคนเป็นมำรดำ "แม่เองก็ไม่ได้เห็น 
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โต้วเปำเอ๋อร์มำนำนแล้ว น่ำจะหลำยเดือนแล้วกระมัง"

เฟิ่งจวินเอ่ยแก้ให้ "หนึ่งปีครึ่งแล้ว"

ฉอือิง๋พ่ีน้องสองคนเคยร่วมชัน้เรยีนเดยีวกันทีส่�ำนักศกึษำเจำเหวิน 

ทั้งสองท�ำตัวเป็นหัวหน้ำห้อง ร่วมกันรังแกข่มเหงสหำยร่วมชั้นเรียน  

ท�ำให้อำจำรย์โกรธจนเตลิดหนีไปหมด ท�ำท่ำวำงโตอยู่ได้หลำยปี  

จนถึงตอนทีโ่ต้วเปำเอ๋อร์ยังไม่สบิสำมปีเตม็ก็ถูกส่งไปรบักำรอบรมทีซ่จีงิ 

เข้ำเรียนในชั้นเรียนของลูกหลำนที่มีฐำนะของสกุลเจียง หล่อหลอม 

มำเป็นเวลำแรมปี ถึงตอนนี้จึงได้รับอนุญำตจำกประมุขสกุลเจียง... 

พ่ีชำยคนโตของเฟิ่งจวิน...ท่ำนลุงใหญ่ของโต้วเปำเอ๋อร์ให้หยุดเรียนได้

สองเดือน กลับเมืองหลวงมำเยี่ยมญำติ

ที่จริงแล้วเฟิ่งจวินได้รับจดหมำยจำกพี่ใหญ่มำสองฉบับ

ฉบับหน่ึงใช้ภำษำทำงกำรเปิดหัวว่ำ 'ทูลฝ่ำบำทและเฟิ่งจวิน'  

เนื้อควำมที่เขียนกล่ำวว่ำ...

'ไม่เสียความต้ังใจท่ีพระองค์ทรงสั่งสอนองค์ชายมาเป็นอย่างดี 

ตอนน้ีมีความส�าเร็จให้เห็นบ้างแล้ว สมควรเสด็จกลับวังเย่ียมญาติได้

เสียที จึงได้จัดทหารรับใช้สามพันนายอารักขามาเช่นนี้'

อีกฉบับเปิดหัวเป็นภำษำธรรมดำว่ำ 'น้องผู ้น่ำอิจฉำของข้ำ'  

เนื้อควำมมีเช่นนี้...
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'เจ้าลูกหัวแข็งของเจ้าท�าอาจารย์ในสกุลเจียงของข้าเจ็ดแปดคน

โกรธจนหนีเตลิดไปหมด หากไม่ใช่ว่าข้าตอบแทนอย่างหนักและ 

เอ่ยขออภัยแทน เกรงว่าฎีกาท่ีเหล่าอาจารย์อาวุโสร่วมกันลงช่ือคงถึง 

เมืองหลวงนานแล้ว แต่เจ้าวางใจได้ ฎีกาฉบับน้ันถูกสกุลเจียงแห่งซีจิง

ของข้าทุ่มเงินซื้อมาท�าลายไปแล้ว พวกอาจารย์อาวุโสต่างก็ยอมถอย  

จะท�าอย่างไรได้เล่า ท่านปู่เห็นเจ้าลูกหัวแข็งของเจ้าประดุจดวงใจล�้าค่า 

ตามใจจนเสียคน ไม่ยอมให้พวกข้าว่ากล่าวสักค�า ครั้งก่อนข้าเผลอ 

กล่าวสอนไปสองค�าโดยไม่ทันระวังก็ถูกท่านปู่ลงมืออย่างโหดเห้ียม  

ไล่ตีข้าไปถึงครึ่งเมืองซีจิง เป็นเพราะร่างกายท่านปู่ไม่ไหวแล้วจึงได ้

เลิกตาม แต่ว่าเจ้าไม่ต้องเป็นกังวล สุดท้ายเป็นข้าท่ียอมรับผิดขออภัย  

จึงระบายความโกรธของท่านปู่ได้

ระบายความทกุข์ในใจมามากแล้ว ทีจ่รงิกไ็ม่มอีะไรแย่กว่าน้ีหรอก 

เจ้าก็ไม่ต้องว่ากล่าวเขาอีก มิเช่นน้ันต่อให้ห่างกันเป็นพันหลี่* ท่านปูก็่ 

ไม่ให้อภัยเจ้าแน่ ลูกเจ้าเองก็คิดถึงพ่อแม่มาก อยากกลับวังเต็มทีแล้ว  

ปีแรกก็ขออนุญาตข้าลาเรียนแล้ว แต่ข้ายังไม่อนุญาต มาถึงครึ่งปีหลัง

เขาดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาก ความรู้ก็ก้าวหน้าไม่น้อย ค่อยวางตัวตาม 

แบบอย่างลกูหลานของสกุลเจยีงข้าหน่อย ขอแต่ว่าอย่าเป็นแค่การเสแสร้ง 

ก็แล้วกัน พอก่อน ขอบ่นแต่เพียงเท่านี้ ส่งลูกเจ้ากลับคืนให้เจ้า ส่วน 

เรื่องที่เหลือเจ้าก็รับไปเองแล้วกัน'

ฉบับท่ีสองเป็นจดหมำยส่วนตัว เก่ียวพันถึงหน้ำตำของสกุลเจียง 

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทำงของจีน เทียบระยะทำงประมำณ 500 เมตร
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เฟิ่งจวินจึงไม่ยอมให้หยวนสี่ตี้ได้อ่ำน...เฟิ่งจวินใช้จดหมำยปิดใบหน้ำ 

อยู่ช่ัวครู่ ก่อนจะพับเก็บไว้อย่ำงดี แล้วว่ิงไปปรึกษำกับหยวนสี่ตี้ถึง 

เรื่องพระรำชทำนยศแก่โต้วเปำเอ๋อร์ โต้วเปำเอ๋อร์เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว 

ทว่ำยังไม่ได้แต่งตั้งเขำอย่ำงเป็นทำงกำรเลย ท้ังสองจึงคิดใช้โอกำสท่ี 

โต้วเปำเอ๋อร์กลับมำเมืองหลวงในครั้งน้ีท�ำเรื่องแต่งตั้งน้ีให้เสร็จสิ้น  

รอโต้วเปำเอ๋อร์กลับไปท่ีซีจิงอีกครั้ง ยำมบุตรชำยไปเรียนรู้กำรสืบทอด

กิจกำรของสกุลเจียง ฐำนะของเขำก็นับว่ำสูงส่ง

เพรำะต้ำอิ่นยึดถือกำรปฏิบัติว่ำจะให้สตรีเป็นจักรพรรดินี ในเมื่อ

หยวนสี่ตี้มีบุตรชำยบุตรสำวอย่ำงละคน นำงจึงให้บุตรสำวสืบทอด

ต�ำแหน่งจักรพรรดินี แล้วใช้แซ่ตำมมำรดำ ขณะที่บุตรชำยก็รับช่วงดูแล

สกุลเจียงที่ซีจิง และใช้แซ่ตำมบิดำ ดังนั้นโต้วเปำเอ๋อร์จึงถูกส่งไปอบรม

ที่ซีจิง

ระยะนี้กรมพิธีกำรก�ำลังยุ่งอยู่กับเรื่องแต่งตั้งองค์ชำย

ทว่ำกับองค์หญิงท่ีเป็นถึงรัชทำยำทนั้น ก�ำลังเฝ้ำรอน้องชำยร่วม

สำยโลหิตท่ีจำกกันมำนำน นำงกับน้องชำยจะสำมำรถจับกันเป็นคู่ได้ 

อีกครั้ง นี่เป็นเรื่องที่คุ้มสมกำรรอคอยจริงๆ อีกอย่ำงโต้วเปำเอ๋อร์จะต้อง

เอำของเล่นแปลกใหม่มำกมำยมำฝำกนำงแน่นอน

"องค์หญิง ได้ยินว่ำองค์ชำยจะเสด็จกลับเมืองหลวงมำแล้วหรือ"  

ในส�ำนักศึกษำเจำเหวิน บุตรชำยเสนำบดีกรมอำญำจั่นคุนเผิงก�ำลัง 

ก้มหน้ำก้มตำลอกกำรบ้ำนของฉอือิง๋สดุชวิีต แต่ก็ยังหำโอกำสเอ่ยนินทำ

ไปด้วย
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"เจ้ำก็ได้ยินมำด้วย? ไม่รู ้ว่ำโต้วเปำเอ๋อร์จะเอำของเล่นอะไร 

มำฝำกข้ำบ้ำง" ฉืออิ๋งเอนร่ำงพิงกับพนักเก้ำอี้ ก�ำหมัดแตะคำง นั่งไขว้ขำ 

พู่สีแดงที่ปักบนรองเท้ำคู่เล็กสั่นไหวตำมเท้ำที่แกว่งไปมำ ชำยกระโปรง

เลิกขึ้นมำแล้วก็ไม่ทันได้ใส่ใจ

"บิดำของกระหม่อมบอกมำ เขำยังบอกอีกว่ำกรมพิธีกำรก�ำลัง 

จัดเตรียมเรื่องน้ี" จั่นคุนเผิงหยุดพูดไปทันใด เขำเพ่งมองอักษรตรงหน้ำ 

"องค์หญิงน่ีคือตัวอักษรอะไรกัน ไม่เหมือนกับท่ีท่ำนเคยเขียนเลย"  

จั่นคุนเผิงผู้สนใจในควำมรู้บ้ำงนั้น ยำมที่ลอกถึงอักษรที่ตนเองไม่รู้จัก  

จ�ำต้องถำมให้เข้ำใจเสียหน่อย

ฉอือิง๋เอีย้วตัวมำหยิบสมดุกำรบ้ำนบนโต๊ะกลบัหัวมำดแูล้วขมวดคิว้ 

เอ่ยขึ้น "เสด็จพ่อทรงคิดท�ำให้ง่ำยขึ้น จึงเขียนเป็นตัวอักษรหวัด ทว่ำ 

ข้ำเองก็ไม่รู้ว่ำเป็นตัวอักษรอะไร!"

จั่นคุนเผิงดูแล้วดูอีก ก่อนใช้มือป้องท่ีข้ำงปำกเอ่ยเสียงเบำ  

"ครั้งก่อนอำจำรย์ก็จับเรื่องท่ีเฟิ่งจวินทรงท�ำกำรบ้ำนให้องค์หญิงได้แล้ว 

หำกถูกอำจำรย์จับได้อีก..."

"จับได้ข้ำก็ไม่ยอมรับ เสด็จพ่อก็ไม่ทรงยอมรับ!" ฉืออิ๋งมองใบหน้ำ

จั่นคุนเผิง พลันนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมำได้ "ใช่แล้ว เสี่ยวจั่น เจ้ำได้ยินพ่อเจ้ำ

พูดถึงเรื่องที่มีเจ้ำหน้ำท่ีของหลันไถไปมอบตัวรับผิดเมื่อเร็วๆ นี้บ้ำง 

หรือเปล่ำ"

จั่นคุนเผิงกัดท่ีด้ำมพู่กันก่อนแลกเปลี่ยนข่ำวครำวในรำชส�ำนัก 

กับฉืออ๋ิง "ได้ยินมำจริง อำลักษณ์ท่ีท�ำผิดเป็นคนท่ีอำจำรย์ไว้วำงใจ 

มำกที่สุด ข้ำแทบไม่อยำกจะเชื่อเลย ได้ยินมำว่ำอำจำรย์เกือบจะถูกดึง
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เข้ำไปในเรื่องน้ีด้วย ส�ำนักตรวจกำรท่ีเกือบกล่ำวหำส�ำเร็จ สุดท้ำย 

กลำยเป็นหัวหน้ำส�ำนักตรวจกำรเกือบเอำตวัไม่รอดแทนเสยีได้ องค์หญิง 

ท่ำนว่ำเรื่องนี้จะกระทบมำถึงตัวอำจำรย์หรือไม่ หำกอำจำรย์โกรธขึ้นมำ 

ก็จะมีอำกำรป่วย พวกเรำก็ไม่ต้องเรียนวิชำประวัติศำสตร์ใช่หรือไม่  

และไม่ต้องท�ำกำรบ้ำนมำกมำยเช่นนี้ คิดๆ ดูก็อยำกรอดูสักหน่อย"

"เจ้ำโง่! เจ้ำยังไม่เห็นฝีมือของอำจำรย์เลย ยำกนักที่เรื่องเล็กน้อย

เพียงนี้จะท�ำให้เขำป่วย อีกอย่ำงหลันไถยังมีเจ้ำหน้ำที่อีกจ�ำนวนมำก  

ลดไปหนึ่งคนก็ยังมีคนอีกนับไม่ถ้วน ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเลย"

ขณะที่ทั้งสองก�ำลังปรึกษำกันอย่ำงออกรส คุณชำยบ้ำนเสนำบดี

กรมกลำโหมเมิ่งกวงหย่วนก็มำปรำกฏตัวท่ีข้ำงตัวฉืออิ๋งด้วยท่ำทำงท่ี 

น่ำสงสัย "องค์หญิง ชั้นเรียนวันนี้ พระองค์ยังจะทรงเปลี่ยนที่น่ังกับ

กระหม่อมหรือไม่" เขำรู้สึกว่ำหำกตนเองเป็นผู้เสียสละเองก่อนก็น่ำจะ 

ท�ำให้ฉืออิ๋งยอมรับในตัวเขำขึ้นมำบ้ำง

พู่สีแดงบนรองเท้ำของฉืออ๋ิงยังคงแกว่งไม่หยุด "อะไรกัน นี่เจ้ำ 

คิดจะยึดที่นั่งพิเศษแถวหน้ำของข้ำรึ อยำกใกล้ชิดอำจำรย์?"

เมิ่งกวงหย่วนตกใจยิ่งยวด "ไม่! มะ...ไม่! กะ...กระหม่อมไหนเลย

จะกล้ำยึดที่นั่งพิเศษขององค์หญิงมำได้เล่ำ ย่ิง...ย่ิงไม่กล้ำใกล้ชิด

อำจำรย์"

"อำจำรย์มำแล้ว!" ในชั้นเรียนมักมีคนรู้ควำมเคลื่อนไหวของศัตรู

ล่วงหน้ำ

ชั่วขณะนั้นร่ำงกำยของเมิ่งกวงหย่วนพลันกระตุก เขำวิ่งอย่ำง

รวดเรว็ไปยังท่ีนัง่แถวสดุท้ำย เขำเป็นคนท่ีข้ีระแวงย่ิงกว่ำกระต่ำยเสยีอกี 
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ส�ำหรับเขำแล้ว กำรมีอำจำรย์อยู่ก็เหมือนกับมีเสือร้ำยอยู่ด้วย

จั่นคุนเผิงรีบท�ำกำรบ้ำนให้เสร็จ

ฉืออิ๋งหยิบสมุดกำรบ้ำนของตนกลับมำไว้กับตัว แล้วจัดท่ำนั่งให้

เรียบร้อย

ไป๋สิงเจี่ยนมำสอนที่ส�ำนักศึกษำเจำเหวินอย่ำงตรงเวลำ ทุกสิ่ง 

ทกุอย่ำงยังคงเป็นเหมอืนเดมิ ทนัททีีเ่งำร่ำงของเขำปรำกฏ ไม่ส ิเพียงแค่

เสียงไม้เท้ำกระทบพ้ืนดังมำให้ได้ยิน เสียงจอแจในห้องเรียนก็เงียบลง 

ในฉับพลัน กระทั่งฉืออิ๋งยังนั่งตัวตรง

"กำรบ้ำนของครั้งก่อนให้น�ำมำส่งได้" ไป๋สิงเจี่ยนวำงไม้เท้ำลง 

พลำงกวำดตำมองไปทั่ว

ฉืออิ๋งลุกขึ้นยืนก่อนใคร นำงถือสมุดกำรบ้ำนของตนเองพลำง 

เย้ืองย่ำงมำที่เบื้องหน้ำโต๊ะอำจำรย์ ยืนตรงต�ำแหน่งท่ีพวกผู ้เรียน 

มักยืนกัน ทว่ำนำงกลับไม่ได้วำงสมุดกำรบ้ำนลงบนโต๊ะ กลับเดินอ้อม

โต๊ะไปหยุดอยู่ที่ข้ำงกำยของไป๋สิงเจี่ยน

สหำยในชั้นเรียนต่ำงตกตะลึงพรึงเพริด

จู่ๆ ข้ำงกำยก็มีกลิ่นหอมวนเวียนเช่นน้ี ไป๋สิงเจี่ยนพลันขมวดคิ้ว 

โดยไม่รู้ตัว

ฉืออิ๋งท�ำท่ำจะวำงสมุดกำรบ้ำนลงบนโต๊ะอย่ำงเคำรพนอบน้อม  

มุมแขนเสื้อท่ีบำงเบำพลิ้วผ่ำนหัวไหล่ของไป๋สิงเจี่ยน ไป๋สิงเจี่ยนจึง 

เบี่ยงตัวออกข้ำงๆ หมำยจะหลบเลี่ยง ทว่ำฉืออิ๋งกลับท�ำทีเป็นลังเล  

ไม่รูว่้ำควรวำงสมดุกำรบ้ำนลงบนโต๊ะของอำจำรย์ทำงซ้ำยหรอืทำงขวำดี 

หรือจะเป็นข้ำงหน้ำหรือข้ำงหลัง ดังน้ันนำงจึงลองวำงทุกต�ำแหน่ง 
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ต�ำแหน่งละหน่ึงรอบ แต่ละครั้งแขนเสื้อสีชมพูก็จะพลิ้วผ่ำนด้ำนข้ำง  

ส่งกลิ่นหอมอบอวล

ไป๋สงิเจีย่นทนต่อไปอกีไม่ไหวแล้ว เขำคว้ำสมดุกำรบ้ำนมำจำกฉอือิง๋  

พลำงวำงแรงๆ ลงบนโต๊ะทำงด้ำนซ้ำยมือตนเอง "ทรงถอยกลับไป!"

"ได้เจ้ำค่ะ อำจำรย์" ฉอือิง๋เผชญิหน้ำกับไป๋สงิเจีย่นพลำงโค้งค�ำนับ

อย่ำงงดงำม ปอยผมข้ำงจอนก็ย้อยลงกระทบหลังมือของไป๋สิงเจี่ยน

สุดท้ำยเหล่ำผู้เรียนในส�ำนักศึกษำเจำเหวินก็พบว่ำวันน้ีอำจำรย์

ท�ำกำรสอนอย่ำงเย็นชำย่ิง โดยเฉพำะยำมท่ีสำยตำกวำดมองผ่ำนมำ 

ยังที่ที่หนึ่งในแถวหน้ำสุด หลังเลิกชั้นเรียนก็ยังมอบหมำยกำรบ้ำนให้อีก

จ�ำนวนมำก

Page ������������������������!.indd   111 16/1/2563 BE   11:02



112

อาจารย์ข ้าน่ารังแกท่ีสุด!

บนโต๊ะมกีองฎกีำสงูเท่ำศีรษะ เฟ่ิงจวินทยอยอ่ำนและลงควำมเหน็

ไม่ได้หยุด ทุกควำมเห็นล้วนเฉียบขำด กระท่ังสะสำงฎีกำเสร็จไปกว่ำ 

สิบฉบับแล้ว หมึกบนกระดำษของฎีกำฉบับแรกๆ ก็ยังไม่แห้งเลย

ช่วงเวลำที่รำยงำนแต่ละเล่มถูกเลื่อนออกไปรอให้หมึกแห้งน้ัน  

เฟ่ิงจวินก็จะหยิบกำรบ้ำนจำกส�ำนกัศกึษำเจำเหวนิออกมำจำกใต้กองฎีกำ 

เพ่ือเปิดอ่ำนหัวข้อเรื่อง ฉับพลันหัวข้อประวัติศำสตร์ศึกษำเร่ืองหนึ่ง 

ก็กระทบเข้ำตำ เป็นหัวข้อท่ีฉืออิ๋งลอกมำจำกอำจำรย์ท่ีห้องเรียน  

หัวข้อเรื่องคือ...พูดถึงข้อดีข้อเสียของกำรอภิเษกของรำชวงศ์ท่ีม ี

ผลกระทบต่อพระคลังของอำณำจักรตั้งแต่โบรำณมำ ข้อก�ำหนดคือ 

มีไม่น้อยกว่ำห้ำพันตัวอักษร

เฟิ่งจวินรู้สึกเหมือนถูกยิงธนูเข้ำท่ีหัวเข่ำหน่ึงดอก หัวข้อนี้มิใช่ 

ตั้งขึ้นเพื่อฉืออิ๋งเป็นแน่ เป็นหัวข้อที่ตั้งขึ้นมำเพื่อบิดำของนำง?

4
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ผู้ที่ต้ังหัวข้อคืออำจำรย์ ผู้เขียนตอบคือเฟิ่งจวิน ฉืออิ๋งเป็นเพียง 

ผู้ส่งสำรกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง ไม่ว่ำมีกำรบ้ำนหรือไม่ ผู้ส่งสำร

ก็ยังคงลอยตัวได้เสมอ ซึ่งตอนนี้นำงก็ก�ำลังนอนอยู่บนตั่งท่ีอ่อนนุ่ม 

ประเดี๋ยวก็นอนขวำงประเดี๋ยวก็นอนยำว โดยนอนหลับไปพร้อมกับ 

แมวของเฟิ่งจวิน แมวตัวนั้นก็ชื่อ 'ถวนถวน' เหมือนฉืออิ๋ง ทั้งอำยุยัง 

มำกกว่ำฉืออิ๋งด้วยซ�้ำไป

ตอนนี้เป็นเวลำนอนพักกลำงวันของฉืออิ๋ง ต่อให้มีฟ้ำผ่ำลงมำนำง

ก็ไม่ตื่น เนื่องจำกเป็นกำรนอนหลับที่ไม่เหมือนใคร จึงต้องสร้ำงตั่งขึ้น

อย่ำงพิเศษ ขอบนอกของตัง่ต้องมรีำวก้ัน และแน่นอนรำวก้ันต้องไม่แขง็ 

จึงใช้ไม้สนที่พันด้วยไยส�ำลีแล้วหุ้มด้วยผ้ำต่วนอีกที ฉืออิ๋งนอนดิ้นไปทั่ว 

ยำมน้ีขำข้ำงหนึ่งจึงก่ำยอยู่บนรำวก้ัน มือข้ำงหน่ึงโอบกอดแมวไว้  

มุมปำกก็มีครำบน�้ำลำยอยู่

ทำงด้ำนขวำมือของเฟิ ่งจวินมีโต๊ะกลมตั้งอยู่ หยวนสี่ตี้ก�ำลัง 

อ่ำนหนังสือเล่มหนึ่ง มือถือพู่กันจุ่มหมึกคอยจดบันทึก ทว่ำหำกถอด 

ปกนอกที่เขียนว่ำ 'กษัตริย์และกำรปกครอง' ออกก็จะเห็นปกในว่ำ  

'รวมอำหำรอร่อยจิ่วโจว' เนื้อหำภำยในครอบคลุม 'อำหำรรสเลิศ'  

'คัมภีร์อำหำร' 'วิถีแห่งกำรกิน' 'รอบรู้เร่ืองอำหำร' เป็นต้น ถือว่ำเป็น

สำรำนุกรมเก่ียวกับอำหำรเล่มหนึ่ง เป็นของล�้ำค่ำท่ีรวบรวมได้มำใหม ่

ของฝ่ำบำท

ยำมท่ีจกัรพรรดินีก�ำลงัอ่ำนต�ำรำอำหำร หำกไม่มเีร่ืองเร่งด่วนอะไร

ก็ห้ำมรบกวน เนื่องจำกนำงจะลุ่มหลงอยู่ในควำมเย้ำยวนของอำหำร

อย่ำงถอนตัวไม่ขึ้น ดังนั้นเฟิ่งจวินจึงใช้เวลำว่ำงจำกกำรตรวจฎีกำมำ
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ท�ำกำรบ้ำนแทนฉืออ๋ิงได้อย่ำงอิสระ เขำเตรียมพู่กันเพ่ือจะเขียนเรื่อง 

กำรอภิเษกของรำชวงศ์และพระคลังของอำณำจักร นี่ต้องเป็นเจ้า 

ไป๋สิงเจี่ยนที่ตั้งใจเจาะจงมาที่ข้าแน่ ต้องใช่เป็นแน่

เฟิ่งจวินคิดในใจว่ำ...ข้าจะใช้ค�าโบราณจากต�าราสะท้อนแสงให้

เจ้าอาลกัษณ์ตาบอดนัน่อ่านเลย บงัอาจมาใช้วิธีการยอกย้อนเพ่ือเสยีดสข้ีา!  

ห้าพันตัวอักษรจะเท่าไรกันเชียว ห้าหมื่นตัวอักษรก็มิใช่ปัญหา ในปีน้ัน 

ที่ข้าแต่งให้กับฝ่าบาท เคยเขียนบทความการปฏิรูปภาษี 'ว่าด้วยเกลือ

และเหลก็' เพ่ือเป็นสนิสอด ถึงได้สมหวังตามทีต้ั่งใจเอาไว้ แม้จะมคีนนอก

พูดกันไปว่าข้าใช้วิธีท่ีน่าอาย แต่สรุปคือต่อให้เป็นแสนตัวอักษรข้าก็ 

มีปัญญาเขียนได้ นี่มิใช่เรื่องที่อาลักษณ์เช่นเจ้าจะกระท�าได้!

ภำยในต�ำหนักยงหวำ...ได้ยินเพียงเสียงน�้ำลำยสอในปำก... 

เสยีงปลำยพู่กันของเฟ่ิงจวิน...เสยีงลมหำยใจสม�ำ่เสมอของฉืออิง๋ รวมกัน

กลำยเป็นเสียงที่ฟังแล้วกลมกลืน ในยำมนั้นก็มีนำงก�ำนัลเข้ำมำแจ้งว่ำ

"ฝ่ำบำท เฟิ่งจวิน องค์หญิง องค์ชำยกลับมำแล้วเพคะ"

รอบแรกยังไม่มีคนรับรู้ นำงก�ำนัลจึงใช้น�้ำเสียงที่ดังขึ้นกว่ำเดิม  

เอ่ยขึ้นอีกรอบ

ครั้งน้ีจึงค่อยเห็นผล เฟิ่งจวินหยุดเขียนพลำงเงยหน้ำข้ึน "หืม  

เร็วปำนนี้? บอกไปว่ำพวกข้ำก�ำลังยุ่งกันอยู่ ให้เขำมำเข้ำเฝ้ำเอง"

โต้วเปำเอ๋อร์เดินเร็วมำที่ต�ำหนักยงหวำ เมื่อเห็นว่ำมำรดำไม่ว่ำง 

มำพบหน้ำเขำ พี่สำวก็หลับใหลไป มีเพียงบิดำที่นั่งรอเขำอยู่ที่หลังโต๊ะ

"ลูกคำรวะเสด็จแม่ เสด็จพ่อ พระวรกำยของเสด็จแม่กับเสด็จพ่อ

ทรงแข็งแรงดีหรือไม่" องค์ชำยแสดงกำรค�ำนับอย่ำงเต็มพิธี ก้ำวย่ำง... 
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ยกเสื้อขึ้น...คุกเข่ำ...ค�ำนับ ทุกสิ่งล้วนดูไหลลื่นเป็นธรรมชำติ มือกับเท้ำ

ล้วนเป็นไปตำมสิ่งท่ีก�ำหนด...หำใช่เด็กน้อยหัวแข็งที่จำกเมืองหลวงไป

ในปีนั้น

ในจดหมำยท่ีพ่ีชำยเขียนมำ เฟิ่งจวินเห็นเขำเอำแต่เรียก 

โต้วเปำเอ๋อร์ว่ำ 'เจ้ำเด็กหัวแข็ง' ทว่ำตั้งแต่เขำเข้ำต�ำหนักมำก็เห็นเพียง

บตุรชำยทีส่ง่ำผ่ำเผย ท่ำทำงดเูป็นชนชัน้สงู เป็นหนุ่มน้อยใบหน้ำคมคำย 

ดูแล้วคล้ำยคลึงกับตนเองตอนเยำว์วัยย่ิงนัก เห็นเช่นน้ีแล้วก็ถือว่ำ 

น่ำพอใจไม่น้อย

"ลุกขึ้นเถิด เสด็จแม่เจ้ำทรงอ่ำนหนังสืออยู่ ไม่มีเวลำออกไปรับเจ้ำ 

พ่อเองก็ยุ่งทุกวันจนไม่ได้คิดห่วงเรื่องเจ็บป่วย"

เฟ่ิงจวินปิดสมดุกำรบ้ำนของฉอือิง๋แล้ววำงพู่กันลง ก่อนจะจ้องมอง

ท่วงท่ำที่ยืนขึ้นอย่ำงสง่ำงำมของโต้วเปำเอ๋อร์ ในใจลองเทียบควำมต่ำง

ของส่วนสูงของบุตรชำยกับเมื่อหน่ึงปีครึ่งก่อนหน้ำ เด็กหนุ่มเติบโตเร็ว

มำก เพียงพริบตำก็เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่แล้ว บุตรชำยบุตรสำวเติบโตข้ึน 

บิดำมำรดำก็ต้องเสื่อมถอย เขำอดรู้สึกว่ำตนเองอยู่ห่ำงจำกวัยหนุ่ม 

ไปไกลย่ิงกว่ำเดมิ ถึงกบัหลดุปำกทอดถอนใจว่ำ "วันเวลำพุ่งเรว็ดจุลกูศร 

วัยหนุ่มสำวเร่งจำกจรแสนอำลัย"

"เสด็จพ่อทรงมำถึงจุดสูงสุด สว่ำงไสวดุจต้นไม้หยก เปรียบกับ 

ค�ำว่ำแก่น้ันยังห่ำงกันลบิลบั แต่เสดจ็พ่อก็อย่ำได้ทรงหักโหมงำนจนเกินไป"  

โต้วเปำเอ๋อร์รีบเอ่ยปลอบโยน

บิดำยังเศร้ำอยู่กับช่วงหนุ่มที่รุ่งโรจน์ ขณะที่ท่ำนลุงใหญ่กล่ำวว่ำ 

'ผู้รู ้ชอบอวดรู้ แต่ชอบเสียใจกับสิ่งท่ีจำกไป เศร้ำใจต่อสิ่งที่จะเข้ำมำ 
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เอำแต่ร่ำยกวี'

ท่ำนลุงรองกล่ำวว่ำ 'คนเรำย่ิงมีรูปโฉมงดงำมคมคำยเท่ำไร 

ย่ิงกลวัวันเวลำทีล่่วงผ่ำนไป เหมอืนกับเสด็จพ่อของเจ้ำ ตัง้แต่อำยุสบิกว่ำ

ก็เริ่มเป็นห่วงกังวลว่ำรูปโฉมและชื่อเสียงของตนเองจะไม่อยู่ยืนยงถึง

ปัจจบุนั ยังดทีีเ่สดจ็พ่อของโต้วเปำเอ๋อร์เป็นบรุุษทีโ่ดดเด่นเกินพ่ีน้องคนอืน่ 

ของสกุลเจียงแห่งซีจิงในเรื่องของควำมรู้ควำมสำมำรถและท่ำทำงสง่ำ 

เมื่อใดที่เขำเป็นทุกข์ด้วยเรื่องนี้ คนรอบข้ำงจะไม่รู้ แต่จะเข้ำใจได้ชัดเจน

จำกใบหน้ำของเขำ ซึ่งท�ำให้เขำรอดพ้นจำกกำรโจมตีของบรรดำพี่น้อง'

"ทำงซีจิงเป็นเช่นไรบ้ำง ท่ำนปู่ทวดของเจ้ำยังแข็งแรงดีหรือไม่" 

เฟิ่งจวินได้รับกำรปลอบประโลมอย่ำงจริงจังจำกโต้วเปำเอ๋อร์ จึงเก็บ

ควำมเศร้ำสลดไว้ชั่วครำว

"ทุกอย่ำงท่ีซจีงิยังดพ่ีะย่ะค่ะ ท่ำนปูท่วดยังแขง็แรงและกระปรีก้ระเปร่ำ 

ย่ิงนกั พำลกูปีนข้ำมเขำถงซำน ชืน่ชมทิวทัศน์ท่ัวซีจงิ ท่ำนปูท่วดยังบอกว่ำ 

ท่ำนเองก็ดูแลเสด็จพ่อมำต้ังแต่เลก็จนเติบใหญ่ ท้ังยงับอกว่ำลูกคล้ำยกับ 

เสด็จพ่อยิ่งนัก พอเห็นลูกก็เหมือนว่ำมีเสด็จพ่ออยู่ต่อหน้ำ"

"ท่ำนปู่ทวดเจ้ำอำยุมำกแล้ว ในเมื่อพ่อจำกเมืองหลวงไปไม่ได้  

เจ้ำกลบัซจีงิไปก็ต้องแสดงควำมกตัญญูต่อท่ำนปูท่วดเจ้ำแทนพ่อให้เตม็ท่ี 

ด้วย อย่ำท�ำให้ท่ำนปู่ทวดโกรธ" เฟิ่งจวินทอดถอนใจ

"เสด็จพ่อทรงหำเวลำว่ำงเสด็จกลับซีจิงระยะส้ันสิ ท่ำนปู่ทวด 

จะต้องดีใจมำกแน่"

"แล้วพ่อจะมีเวลำว่ำงได้อย่ำงไร" เฟิ่งจวินมองดูฎีกำกองใหญ่ 

ตรงหน้ำ
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"เสด็จพ่อทรงหักโหมงำนรำชกำรแผ่นดิน โดยทรงท�ำแทนทุกสิ่ง 

ทกุอย่ำงจนเกินไป รชัทำยำทจงึยำกทีจ่ะมำรบัช่วงต่อได้ มสิูท้รงแบ่งงำน

บำงส่วนออกไปบ้ำง เสด็จพ่อจะได้ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเกินไป รัชทำยำท

ก็จะได้เรียนรู้งำนได้ด้วย"

ในใจโต้วเปำเอ๋อร์พลนัรูส้กึว่ำไม่เป็นธรรมแม้แต่น้อย เมือ่เทยีบกับ

ฉอือิง๋ทีใ่ช้ชวิีตอย่ำงสขุกำยสบำยใจท่ีเมอืงหลวง ตวัเขำกลบัอยู่ซจีงิรำวกับ

ต้องโทษเพียงคนเดียว แล้วยังต้องต่อสู้กับพวกลูกพ่ีลูกน้อง ไม่ว่ำแข่ง

ท�ำกำรบ้ำน แข่งควำมรู้ แข่งกำรวำงตัว แข่งแทบทุกเรื่อง หำกไม่ใช่มี 

ท่ำนปู่ทวดคอยดูแล แต่ละวันที่เขำอยู่ซีจิงคงนำนเหมือนปี

ควำมที่เป็นปีศำจก่อควำมวุ่นวำยให้แก่ใต้หล้ำเหมือนกันแท้ๆ  

ทว่ำขณะท่ีฉืออิ๋งอยู่ในสถำนท่ีท่ีผ่อนปรนต่อควำมเอำแต่ใจมำอย่ำง 

ต่อเนื่อง โต้วเปำเอ๋อร์กลับต้องโดนไม้แข็งดัดนิสัย เขำจ�ำเป็นต้องเรียนรู้

กฎธรรมเนยีมและมำรยำทของชนชัน้สงู กฎเกณฑ์ทัง้หมดรวมถึงเรือ่งของ

กำรกนิข้ำว นอนหลบั ย่ำงก้ำว และพูดจำ อกีทัง้ยังต้องเรยีนควำมรู้ข้ันสงู 

ที่คนส่วนใหญ่ในรุ่นเดียวกันเกือบทั้งหมดไม่คิดเรียน

ตัวอย่ำงเช่น ขณะที่คนรุ่นรำวครำวเดียวกันล้วนแต่ท่องจ�ำ 'คัมภีร์

หลุนอวี่'* ทว่ำอำจำรย์ที่สอนเขำกลับร้องขอให้เหล่ำศิษย์ผู้เป็นลูกหลำน

ของตระกูลใหญ่วิเครำะห์กำรแย่งชงิอ�ำนำจท่ีเป็นฉำกหลังในสมยัน้ันจำก 

'คมัภร์ีหลนุอว่ี' ผูเ้รยีนได้เรยีนรูอ้ะไรจำกค�ำสอนเหล่ำนัน้เพ่ือไม่ให้บ้ำนเมอืง 

เกิดควำมวุ่นวำยเหมือนที่ผ่ำนมำ

* คัมภีร์หลุนอวี่ หรือคัมภีร์จริยวัตรของข่งจื่อ (ขงจื๊อ) บ้ำงแปลว่ำเป็นชุมนุมวจนะแห่งข่งจื่อ เป็นคัมภีร์ส�ำคัญ
ของส�ำนักปรชัญำข่งจือ่  ทีร่วบรวมค�ำสอนของข่งจือ่ไว้โดยศษิยำนศิุษย์ทีติ่ดตำมใกล้ชดิ เป็นหนึง่ในต�ำรำทัง้สี่ 
ซึ่งใช้ก�ำหนดเนื้อหำของกำรสอบเข้ำรับรำชกำรของจีนโบรำณ
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กำรศึกษำของตระกูลที่อยู่มำเป็นร้อยปีเทียบกันแล้วย่อมยำกกว่ำ

ส�ำนักศกึษำเจำเหวินหลำยเท่ำ เมือ่ตอนท่ีเขำเร่ิมเรียนในชัน้เรียนท่ีตระกูล

จดัให้โต้วเปำเอ๋อร์ฟังทีอ่ำจำรย์สอนไม่เข้ำใจเลยแม้แต่น้อย หำกให้ฉอือิง๋

ทีอ่ยู่ระดบัต้นๆ ของส�ำนักศึกษำเจำเหวนิไปถึงซจีงิ เทยีบกับลกูหลำนของ

ตระกูลใหญ่แล้ว ในเวลำอันสั้นนำงต้องถูกลดเป็นเพียงผู้เรียนทั่วไปแน่

ท่ีจริงเฟิ่งจวินก็คิดให้ฉืออิ๋งมำแบ่งเบำภำระแต่แรก แต่เป่ำเปำ 

ในสำยตำของเขำอย่ำงไรก็ยงัเป็นเป่ำเปำ เขำไม่อำจทนเหน็บตุรสำวท่ีรกั

ย่ิงต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงนั้นได้ แม้แต่กำรบ้ำนเขำยังกลัวว่ำนำงจะ 

เหนือ่ยเลย ย่อมมิต้องกล่ำวถึงกำรแบ่งเบำภำระของอำณำจักร บุตรสำว

เป็นดังของวิเศษในมือ ต้องเอำไว้รักใคร่ในอุ้งมือเท่ำน้ัน ต่อให้นำง 

กลำยเป็นรัชทำยำท และเป็นจักรพรรดินีของรำชส�ำนักในอนำคต  

บตุรชำยก็ต้องสบืทอดกิจกำรของท่ีบ้ำน หำกไม่ฝึกหนักก็ไม่อำจกลำยเป็น 

คนที่ท�ำอะไรส�ำเร็จได้

ย่ิงนึกเฟิ่งจวินก็ย่ิงรู้สึกว่ำตนเองล�ำเอียงอย่ำงเห็นได้ชัด เขำจึง

เปลี่ยนเรื่องเสีย "มู่จือ ครั้งนี้เจ้ำกลับเมืองหลวงมำ ทำงกรมพิธีกำรก�ำลัง

จัดเตรียมพิธีกำรแต่งตั้งต�ำแหน่งเซียงอ๋องให้แก่เจ้ำ หลำยวันนี้ให้

ระมัดระวังควำมคิด ค�ำพูด และกำรกระท�ำให้ดี อย่ำให้ผู้อื่นครหำเอำได้ 

หำกปล่อยให้ผู้อื่นวิพำกษ์วิจำรณ์ ไม่ว่ำจะจริงหรือไม่ก็ล้วนมีผลกระทบ

ต่อกำรแต่งตั้งทั้งสิ้น"

มู่จือ...ชื่อของโต้วเปำเอ๋อร์ เจียงมู่จือ...ใช้แซ่ตำมบิดำ

"ลูกจะจดจ�ำไว้ให้มั่นพ่ะย่ะค่ะ" โต้วเปำเอ๋อร์รู้ซึ้งถึงนิสัยของบิดำดี 

ว่ำบิดำน้ันไม่อำจต้ำนทำนต่อเรื่องน่ำรักหรือสวยงำมได้ เช่นท่ำนแม ่
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ในอดีต หรือตัวฉืออิ๋ง พ่ีสำวจะแสดงท่ำทำงน่ำรักน่ำเอ็นดูต่อหน้ำบิดำ 

ได้ช�่ำชองอย่ำงมำก ท�ำให้บิดำพึงพอใจยิ่ง เมื่อเอำเขำไปเทียบกับพี่สำว

แล้ว ตัวเขำย่อมไม่สำมำรถจะท้ำสู้ได้เลย จึงขอยอมแพ้ดีกว่ำ

โต้วเปำเอ๋อร์น�ำขนมวุ้นดอกสำลี่ซึ่งเป็นขนมข้ืนชื่อของซีจิงกลับมำ

ด้วย และขนมนี้ก็ท�ำให้หยวนสี่ตี้รู้สึกได้ถึงกำรมีอยู่ของเขำในตอนนี้

"อ้ำว ลูกชำยของข้ำ!" หยวนสี่ตี้ยกมือลูบไล้ไปท่ีใบหน้ำของ 

โต้วเปำเอ๋อร์พลำงขมวดค้ิว "เหตุใดถึงผอมลงเล่ำ ที่ซีจิงเลี้ยงดูลูกข้ำ 

ให้อดอยำกหรือ ผอมเช่นนี้จะหำเจ้ำสำวได้อย่ำงไรกัน"

จักรพรรดินีช่ำงให้ค่ำควำมงำมอย่ำงบิดเบือนจำกควำมจริง

"แต่งเจ้ำสำว?" เฟ่ิงจวินได้ยินเรือ่งท่ีรับไม่ได้จงึเอ่ยคดัค้ำน "คนหนุ่ม

ที่อำยุยังไม่เต็มยี่สิบไม่อนุญำตให้แต่งเจ้ำสำว!"

โต้วเปำเอ๋อร์ลอบนับนิ้วมือ พลำงทอดถอนใจเงียบๆ ว่ำ...ยังมี 

เวลาดีๆ เหลืออยู่หลายปี

ยำมรำตร ีฉอือ๋ิงก็หยิบตะกร้อไฟท่ีโต้วเปำเอ๋อร์น�ำมำให้นำงจำกซจีงิ  

ก่อนจะเข้ำไปในอุทยำนหลวงเพ่ือลองของเล่นใหม่ ตะกร้อน้ีออกแบบ 

มำได้ฉลำดย่ิง ได้ยินว่ำเป็นของเล่นชนิดใหม่ท่ีนิยมกันอย่ำงมำกในซีจิง 

สำมำรถเตะหรือโยนเล่นก็ได้ โดยที่ตะเกียงข้ำงในจะไม่ดับ มันจะกลิ้งไป

บนพื้นหญ้ำยำมค�่ำคืน ส่องกระทบใบหญ้ำท�ำให้สะท้อนแสงได้หลำกสี

เรื่องจะเลือกซื้อของขวัญให้ฉืออิ๋งน้ัน โต้วเปำเอ๋อร์แทบไม่ต้อง 

คดิอะไรให้มำกมำยนัก ซจีงิกับเมอืงหลวงห่ำงไกลกันพันหลี ่ควำมเป็นอยู่ 

ของชำวบ้ำนย่อมแตกต่ำงกัน ของเล่นย่ิงไม่เหมือน สำมำรถเลือกเอำ 
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สักชิ้นท่ีเป็นของเล่นพิเศษท่ีมีในซีจิงได้ตำมใจ เพียงแค่นี้ของเล่นชิ้นน้ัน 

ก็สำมำรถให้ควำมเพลิดเพลินแก่ฉืออิ๋งได้พักหน่ึง ดังน้ันโต้วเปำเอ๋อร ์

จึงน�ำตะกร้อไฟกลับมำลูกหนึ่งและนิยำยที่แพร่หลำยในซีจิงอีกเล่มหนึ่ง

ก่อนหน้ำน้ีฉืออิ๋งได้พลิกอ่ำนนิยำยไปหลำยหน้ำ ในเรื่องกล่ำวถึง

บุรุษหนุ ่มที่ตระกูลล่มสลำยผู ้หนึ่ง เขำถูกคู ่แค้นทรมำนอย่ำงหนัก 

จนตำยไป แล้วก็ฟ้ืนกลบัมำเกิดใหม่ บุรษุหนุ่มต้ังมัน่ว่ำจะช�ำระแค้นให้ได้  

จู ่ๆ สติปัญญำของเขำก็พลันขึ้นไปถึงขีดสูงสุด เขำต่อสู ้กับคู ่แค้น  

เดินย�่ำไปบนซำกศพมำกมำย ในที่สุดก็ได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของชีวิต

ฉืออิ๋งคล้ำยถูกเหน็บแนมอย่ำงเจ็บแสบ ทว่ำตำมท่ีโต้วเปำเอ๋อร์ 

พูดมำ นี่ถือเป็นแนวเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปของนิยำยที่ตำยแล้วเกิดใหม่

ซึ่งแพร่หลำยอย่ำงมำกในซีจิง ทว่ำเรื่องท่ีใช้โครงเรื่องตำยแล้วเกิดใหม่

เช่นน้ี พอตัวละครนั้นเกิดใหม่แล้วสร้ำงชื่อเสียง ก็จะท�ำให้คนซื้อที่อ่ำน 

มัวแต่ไขว่คว้ำหำสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ไล่ตำมสิ่งที่ยังไม่มีไปกันหมด ฉืออิ๋ง

ไม่ชอบควำมรู้สึกเช่นนี้เลย ชีวิตคนจะประสบแต่เรื่องที่ดีเลิศจนไปถึง 

จุดสูงสุดอย่ำงน้ันได้หรือ ไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็ต้องมีคนชั่วคิดร้ำยต่อ

ตนเองอีกสิ

ดังน้ันฉืออ๋ิงจึงโยนนิยำยเรื่องนั้นทิ้งไป นำงอุ้มของเล่นว่ิงเข้ำไป 

ในอุทยำนหลวง เนื่องจำกโต้วเปำเอ๋อร์ถูกบิดำร้ังตัวไว้เพ่ือตรวจสอบ 

ควำมรู้ ฉืออิ๋งจึงต้องมำเล่นเองคนเดียว ยำมที่เตะตะกร้อเล่น ฉืออิ๋งก็ 

นึกไปว่ำหำกตนเองตำยแล้วเกิดใหม่ จะต้องเที่ยวเล่นอย่ำงเพลิดเพลิน

ให้ได้เป็นสองเท่ำ เพรำะว่ำทุกวันนี้นำงยังเล่นสนุกได้ไม่เต็มอิ่มเลย

ท้องฟ้ำมืด ในอุทยำนหลวงยำมค�่ำแทบหำเงำคนไม่ได้ ฉืออิ๋ง 
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เล่นสนุกอย่ำงมีควำมสุข นำงวิ่งตำมตะกร้อไปเรื่อยๆ ย่ิงนำนก็ย่ิงไกล 

ตะกร้อไฟกลิ้งไปบนพ้ืนหญ้ำจนออกไปไกลจำกจุดท่ีเริ่มเล่นในทีแรก 

อย่ำงมำก ก่อนหำยเข้ำไปในกลุ่มต้นไม้ ฉืออิ๋งตำมเข้ำไป ฉับพลันก็ 

ได้ยินเสียงดังขึ้น

"เจ้ำหนุ่มน้อยหน้ำตำน่ำเอ็นดู ยั่วยวนเสียจนไฟในกำยข้ำลุกโชน

แล้ว เช่นน้ันก็แสดงท่ำทำงชำยบ�ำเรอของเจ้ำออกมำเถิด หำกปรนนิบัติ

ถูกใจ ข้ำจะตกรำงวัลให้! " เสียงของบุรุษผู้หนึ่งก�ำลังหอบหำยใจหนัก

"ชำยบ�ำเรอ? น่ำสนุกไม่น้อย แต่ต้องท�ำอย่ำงไรบ้ำงนั้น นำยท่ำน

คงต้องเป็นผู้สอนข้ำแล้ว" น�้ำเสียงอ่อนหวำนของบุรุษหนุ่มกล่ำวตอบ 

อย่ำงยั่วเย้ำ

ฉืออิ๋งย่อตัวลงที่หลังต้นไม้พลำงแอบมอง ยามค�่าในอุทยานหลวง

กลับมีคนมาเก้ียวพากันเช่นนี้ ใช่ดูอุกอาจเกินไปหรือไม่ ไม่รู้ว่าทั้งสอง 

ใช่พูดจาผิดหูแล้วจะตีกันหรือเปล่า เหตุใดพวกเขาจึงเหมือนพร้อม

กระชากอาภรณ์เช่นนี้ ข้าสมควรออกไปห้ามศึกนี้ดีหรือไม่

ฉืออิ๋งโผล่ใบหน้ำออกมำ นำงเห็นบุรุษสูงใหญ่ผู้หน่ึงยกบุรุษหนุ่ม

รูปร่ำงอ้อนแอ้นพิงหลังกับต้นไม้ใหญ่ ต้ังท่ำจะฉีกอำภรณ์ท่อนล่ำงของ

บุรุษหนุ่มท้ิงไป ยำมที่ไฟรำคะก�ำลังลุกโหมรุนแรงอยู่น้ัน จู่ๆ เท้ำเขำ 

ก็เหยียบลื่นไถล "โอ๊ย! ใครเอำกงล้อไฟน่ีมำไว้ที่เท้ำข้ำ ข้ำไม่ใช่ 

เทพเหนอจำ* นะ!"

บรุษุหนุม่ท่ีถูกยกตดิกับต้นไม้เมือ่ครูน่ีห้นัใบหน้ำไปยังทศิทำงท่ีมำ

ของ 'กงล้อไฟ' ก่อนจะชี้น้ิวไปยังฉืออิ๋งซึ่งน่ังยองอยู่หลังพุ่มไม้ใกล้ๆ นี้ 
* เทพเหนอจำ หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อนำจำ เป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิตำมควำมเชื่อของจีน มีรูปลักษณ์เป็น 
เด็กชำย มีกงล้อไฟเป็นอำวุธคู่กำย 
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ใบหน้ำนำงมแีต่ควำมงนุงง "นำยท่ำน ตรงนัน้มสีตรกี�ำลงัมองพวกเรำอยู่"

"ใครกัน?!" บุรุษผู้น้ันผละจำกบุรุษหนุ่ม เขำก้ำวเพียงไม่ก่ีก้ำวก็ 

มำถึงต้นไม้ที่ฉืออิ๋งหลบอยู่ มือหน่ึงก็หิ้วคอเส้ือนำงข้ึนมำ อีกมือก็หยิบ

ตะกร้อไฟบนพ้ืนขึ้นมำ พลำงยกส่องไปที่ใบหน้ำของนำง ใบหน้ำของ 

บุรุษผู้นั้นพลันเปลี่ยนไปทันใด "ท่ำน...ท่ำนคงไม่ใช่..."

จังหวะที่บุรุษผู้น้ันตกใจท�ำอะไรไม่ถูกก็เผลอปล่อยมือจำกฉืออิ๋ง 

สองเท้ำของนำงพลันกระทบลงพ้ืน นำงจึงย่ืนสองมือไปรับตะกร้อไฟ 

มำจำกมือของบุรุษผู้นั้น "ขอบใจ ลำก่อน" ฉืออิ๋งหันตัวจะผละจำกไป

"นำงเป็นใครกัน" บุรุษหนุ่มเอ่ยถำม

"ระ...รัชทำยำท..." บุรุษผู้นั้นเอ่ยตอบด้วยน�้ำเสียงแหบแห้ง

"เจ้ำโง่ แล้วเจ้ำจะยังให้นำงจำกไปอีกหรือ ปล่อยนำงไปเช่นน้ี  

เจ้ำได้ตำยแน่!"

"นี่...นี่กล่ำวได้อย่ำงไร" บุรุษผู้อยู่ในภวังค์พลันตระหนก

"เจ้ำเป็นถึงองครักษ์วังหลวง กลับล่อลวงคนของเฟิ่งจวิน เร่ืองน้ี 

ยังถูกรัชทำยำทพบเห็นเข้ำอีก เจ้ำยังจะมีทำงรอดหรือ!"

ฉืออิ๋งหันร่ำงกลับมำ "อย่ำไปฟังที่เขำพูด เขำพูดจำเหลวไหล  

เสด็จพ่อข้ำไหนเลยจะมีชำยบ�ำเรอได้ อีกอย่ำงข้ำกับเจ้ำก็ต้องชะตำกัน 

ข้ำเองก็ไม่รู ้ว่ำพวกเจ้ำก�ำลังท�ำอะไรกัน ดังน้ันข้ำจะไม่เปิดโปงเจ้ำ  

ข้ำจะกลับไปนอนให้สบำย ลำก่อน!"

เห็นชัดว่ำบุรุษผู้เป็นองครักษ์หลวงหลงเชื่อค�ำของบุรุษหนุ่ม เพียง

ก้ำวไม่ก่ีก้ำวก็ไล่ตำมฉอือิง๋ทนั แล้วหิว้ตัวนำงกลบัมำอกีครัง้พลำงเอ่ยถำม

บุรุษหนุ่มเสียงสั่น "จะ...จะจัดกำรนำงเช่นไรดี เฟิ่งจวินทรงรักทะนุถนอม
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ชิวร่ัวเยีย

นำงยิ่ง พวกเรำจะต้องโทษหรือไม่"

"เจ้ำโง่!" บุรุษหนุ่มสวมอำภรณ์ให้เรียบร้อยแล้วเดินมำหำ ย่ำงก้ำว

ล้วนอ้อนแอ้น ใบหน้ำงดงำม คิ้วตำเปี่ยมด้วยควำมย่ัวยวนมำกเสน่ห์  

เขำยกมือเกลี้ยงเกลำชี้ไปที่สระน�้ำที่อยู่ท่ำมกลำงหมู่ต้นไม้ "รัชทำยำท 

เดินเที่ยวยำมค�่ำคืนจนไม่ระวังพลัดตกไปในน�้ำ เรื่องนี้ไม่ถือว่ำเกี่ยวข้อง

อะไรกับพวกเรำ" เพ่ือไม่ประมำท บุรุษหนุ่มจึงหรี่ตำมองฉืออิ๋ง "ท่ำน 

ว่ำยน�้ำเป็นหรือไม่"

ฉืออิ๋งผงกศีรษะ "ต้องว่ำยเป็นสิ ตัวข้ำเป็นถึงรัชทำยำท แน่นอนว่ำ

ต้องป้องกันไว้เผื่อถูกคนผลักตกน�้ำ จะได้ช่วยเหลือตนเองได้ นี่เป็น 

ควำมฉลำดของพวกข้ำคนในรำชวงศ์ ย่ิงกว่ำน้ัน ข้ำยังว่ำยน�้ำได้เก่ง 

มำกด้วย!"

บุรุษหนุ่มนิ่งงันไปครู่หนึ่ง

ทว่ำบุรุษผู้เป็นองครักษ์หลวงกลับหักลำ้งค�ำกล่ำวของฉืออ๋ิง "นำง

โกหก! หำกนำงว่ำยน�้ำจะต้องกินน�้ำเข้ำไปแน่ เฟิ่งจวินรักนำงมำกเกิน  

ไม่อำจยอมให้นำงฝึกว่ำยแน่!"

บุรุษหนุ่มกล่ำวอย่ำงโล่งอก "แล้วเจ้ำจะรออะไรอีก"

องครักษ์หลวงหิ้วฉืออิ๋งเดินไปที่ข้ำงสระน�้ำ

ฉืออิ๋งร้องไห้อย่ำงหนัก "เจ้ำคิดดีๆ นะ เสด็จพ่อของข้ำทรงเป็น 

คนฉลำด เคยคลี่คลำยคดีแปลกๆ มำมำกมำย แผนร้ำยที่คนอย่ำงเจ้ำ

สร้ำงข้ึนให้เหมอืนตกน�ำ้ไม่อำจรอดพ้นสำยตำท่ีฉลำดเฉลยีวของเฟ่ิงจวนิ

ไปได้แน่ เมื่อทรงตรวจสอบได้ว่ำเจ้ำคิดร้ำยต่อข้ำ โทษของเจ้ำคือตัดหัว

ทัง้ตระกูล เจ้ำไม่รูส้กึเสยีดำยชวิีตของตนเองหรอื เจ้ำไม่รูส้กึเสยีดำยชวิีต
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อาจารย์ข ้าน่ารังแกท่ีสุด!

คนในครอบครวัเจ้ำหรอื รบีหยุดกำรกระท�ำของเจ้ำลงเสยี วำงมดีสงัหำรน้ี 

ลงแล้วกลับตัวกลับใจเถิด ฮือๆๆ"

องครกัษ์หลวงผูน้ัน้เดนิมำถึงข้ำงสระน�ำ้แล้วก็เกิดลงัเลใจขึน้มำอกี 

ฉืออิ๋งกอดแขนของเขำไว้ น�้ำตำอำบทั่วใบหน้ำ หากข้าถูกปองร้ายเช่นนี้ 

จะได้เกิดใหม่หรือไม่ ข้าอายุยังน้อย ยังเท่ียวเล่นไม่พอเลย กลับต้อง 

มาตายเสียแล้ว! ตัวเอกในนิยายล้วนแต่เปล่งประกายของตัวเอก  

แล้วประกายตัวเอกของข้าไปอยู่ท่ีใดแล้วเล่า หรือว่าข้ามิใช่ตัวเอก 

ตั้งแต่แรก นี่ช่างเป็นการค้นพบที่น่าเศร้าใจยิ่งนัก

"หำกยังชักช้ำจนมีคนมำพบเห็นเข้ำ เจ้ำไม่ตำยก็ต้องตำย ตำย 

อย่ำงไม่ต้องสงสัย" บุรุษหนุ่มกอดอกมองด้วยสำยตำเหยียดหยำม

องครักษ์หลวงผู้นั้นกัดฟันแน่น ก่อนตัดใจคลำยมือปล่อยให้ฉืออิ๋ง

ตกลงไปในน�้ำ

"ช่วยข้ำด้วย!" ฉืออิ๋งร้องขอควำมช่วยเหลือได้เพียงสั้นๆ

สิ้นเสียงตู้มดังขึ้น ฉืออิ๋งก็ตกลงในสระน�้ำ นำงดิ้นรนเพียงไม่กี่ครั้ง 

ก็จมลงสู่เบื้องล่ำง คลื่นระลอกใหญ่พลันขยำยออกไปเป็นวงๆ

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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