
ตอนกลางคืนเหล่าที่ปรึกษายังต้องร่างหนังสือฉบับใหม่ตลอดทั้งคืน

พรุ่งนี้เช้ายามเหม่าเมื่อเสิ่นเจ๋อชวนตื่นนอน เขาจะมาอ่านและพิจารณาที่ห้องหนังสือ

จากนั้นหารือรายละเอียดกับทุกคนอีกครั้ง ประกาศฉบับนี้ต้องนำไปติดก่อนเที่ยงของวันมะรืน

— ถังจิ่วชิง

ก า ร อ ่ า น ค ื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า ค ั ญ

เชิญร่ำสุรา

เล่ม 4

 ถังจิ่วชิง
เขียน

กอหญ้า
แปล
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คํานําสํานักพิมพ์

	 โลกทั้งใบของเซียวฉือเหย่พังครืนลงตรงหน้า แม้ร่างกายจะยัง 

ยืนตระหง่านอยู่ได้  แต่จิตใจนั้นเจ็บปวดรวดร้าวและบอบช้ำเกินกว่า 

ที่ใคร  ๆ  จะคาดคิด มีเพียงเสิ่นเจ๋อชวนคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่า จวบจนวันนี้ 

เซียวฉือเหย่ยังคงจมอยู่กับพายุหิมะในวันนั้น ลูกหมาป่าที่วิ่งทะยานออกไป 

หลายสิบหลี่ตามลำพังยังมิได้กลับมา
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จากใจผู้แปล

	 “ร่ำสุรา” กันมาครึ่งทางแล้ว จากไหแรก ๆ ที่ดื่มด้วยความมึนและเมา 
กับชื่อตัวละครและชื่อเฉพาะทั้งหลาย เชื่อว่ามาถึงตอนนี้นักดื่มทุกท่าน 
น่าจะคอแข็งขึ้นไม่น้อย สัมผัสได้ถึงความหอมหวาน ความเข้มข้น และ 
ความน่าหลงใหลที่แฝงอยู่ในสุราไหนี้ไม่ต่างจากผู้แปล
	 กอหญ้าขอบคุณนักอ่านทุกท่านที่ติดตาม  เชิญร่ำสุรา  มาตลอด  
และหวังว่าทุกท่านจะอยู่ “ร่ำสุรา” ด้วยกันไปจนจบนะคะ

กอหญ้า
ผู้แปล
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จากใจผู้เขียน

ขออวยพรให้

ถังจิ่วชิง

ปีใหม่นี้ราบรื่นสมปรารถนา

มีความสุขสนุกกับการอ่าน
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148
แพ้ชนะ

ยามอิ๋นสามเค่อ เฉียวเทียนหยาเลิกม่าน

เหยาเวินอวี้กำลังละเมอ ความเจ็บปวดจากขาสองข้างทำให้แม้หลับ 

ไปแล้วเขาก็ยังมีเหงื่อ ฟูกที่นอนไม่หนา ฉือโจวยังไม่เข้าสู่ฤดูฝน หน้าต่าง 

จึงเปิดอยู่ มู่ลี่ไม้ไผ่แกว่งไกวตามลม เหยาเวินอวี้นอนอยู่กลางสายลม  

ประหนึ่งหนุนพิรุณฤดูวสันต์

หลายเดือนก่อน มรสุมสำนักศึกษาหลวงซัดใส่ขุนนางจากตระกูล 

สามัญ ข่งชิวและเฉินอวี้ได้รับผลกระทบเป็นคนแรก ๆ เหยาเวินอวี้ก็ไม่รอด  

หลังมรสุมผ่านพ้น เหยาเวินอวี้ได้รับความคุ้มครองจากข่งชิว น้อยครั้ง 

ที่จะปรากฏกายในชวี่ตู ทุกวันเอาแต่อยู่เป็นเพื่อนไห่เหลียงอี๋บนเขาผูถี  

จนกระทั่งรถม้าถูกโจมตี

วันนั้นเหยาเวินอวี้ได้พบเซวียซิวจั๋ว

เซวียซิวจั๋วกับเหยาเวินอวี้ เป็นสหายที่ เล่าเรียนมาด้วยกัน ก่อนพบ 

ไห่เหลียงอี๋ ทั้งสองเล่าเรียนด้วยกันในสำนักศึกษาของชางจงเซียนเซิง  

ไห่เหลียงอี๋ถูกใจเหยาเวินอวี้ แรกเริ่มเป็นเพราะท่านผู้เฒ่าเหยา ตอนนั้น 

เซวียซิวจั๋วส่งเทียบฝากตัวเป็นศิษย์ถึงสามหนแล้ว แต่ไห่เหลียงอี๋มิได้รับไว้

เหยาเวินอวี้มักได้ยินซีหงเซวียนพูดถึงเซวียซิวจั๋ว นั่นเพราะในอดีต 

เซวียซิวจั๋วใช้ชีวิตอยู่ในจวนสกุลเซวียอย่างยากลำบาก พอบิดาสกุลเซวีย 
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ตายไป พี่น้องสกุลเซวียก็ต่อสู้แย่งชิงที่นาและคฤหาสน์กันให้วุ่น ทำเอา 

ผู้คนในชวี่ตูรู้กันทั่ว เป็นที่อับอายของตระกูลสูงศักดิ์มาก เซวียซิวอี้ผู้เป็น 

ทายาทสายตรงความรู้ตื้นเขิน ทั้งยังไม่มีความรู้เรื่องอักษรและภาพวาด 

โบราณ วันทั้งวันผลาญเงินมหาศาลเพื่อให้คนประจบเอาใจ เพียงไม่กี่ปี  

สมบัติสกุลเซวียก็ถูกล้างผลาญจนสิ้น  ญาติสายรองของสกุลเซวียเริ่ม 

เหินห่างกับสกุลหลัก ไม่ไปมาหาสู่กันอีก เซวียซิวอี้ใช้ชีวิตสำมะเลเทเมา 

ทั้งวัน เขาอยากเข้าสำนักราชบัณฑิต1 ก่อนหน้านี้เคยมอบของขวัญมากมาย 

ให้ฮวาซือเชียนผู้ดำรงตำแหน่งราชบัณฑิต ควบตำแหน่งราชเลขาธิการสภา 

ขุนนาง แต่ล้วนเป็นการเอาใบหน้าร้อน ๆ ไปแนบก้นเย็น ๆ ของผู้อื่น แม้แต่ 

เฮ่อเหลียนโหวสกุลเฟ่ยยังดูแคลนเขา

ใคร  ๆ  ต่างคิดว่าสกุลเซวียจะล่มสลายแล้ว แต่เซวียซิวจั๋วกลับโผล่ 

ออกมาเวลานี้เอง เขาได้รับคัดเลือกเข้าสำนักราชบัณฑิตโดยการสอบ 

วัดความรู้ความสามารถ ตอนนั้นไห่เหลียงอี๋เป็นคนตรวจข้อสอบ บทความ 

ของเซวียซิวจั๋วเขียนได้ดีเลิศ ดังนั้นเขาได้รับคัดเลือกมิใช่เพราะทุจริต 

แน่นอน  เหยาเวินอวี้ เคยอ่านบทความทั้งหมดของเซวียซิวจั๋ว  สมัยที่ 

เซวียซิวจั๋วเข้าสำนักราชบัณฑิตใหม่  ๆ  เต็มไปด้วยความฮึกเหิม ถึงขั้น 

มองเห็นเงาของฉีฮุ่ยเหลียนได้จากตัวเขา หนังสือกราบทูลที่เขาถวายขึ้นไป 

หลายครั้งล้วนเป็นเรื่องการรังวัดที่นาใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ในอดีตฉีฮุ่ยเหลียน 

ยังทำไม่สำเร็จ ยกตัวอย่างแปดเมืองรอบชวี่ตู ตระกูลใหญ่ปกปิดการ 

ยึดครองที่นาของชาวบ้าน อาศัยเรื่องนี้ทำให้ภาษีที่นานับหมื่นฉิ่ง2 สูญหายไป  

นี่เป็นเรื่องที่กรมพระคลังภายใต้การกำกับดูแลของพวกเว่ยไหวกู่มิอาจ 

ตรวจสอบได้

ทว่าเซวียซิวจั๋วมิได้พบรัชทายาทแห่งวังบูรพาที่สามารถปกป้องเขาได้  

หนังสือกราบทูลของเขาไม่เพียงล่วงเกินฮวาซือเชียน ยังล่วงเกินขุนนาง 

1 สำนักราชบัณฑิต เป็นสำนักศึกษาและหน่วยงานหนึ่งภายใต้การปกครองของหลวงที่ก่อตั้งขึ้น 

ในสมัยพระเจ้าถังเซวียนจง สมาชิกจำกัดเฉพาะบัณฑิตจากตระกูลชนชั้นสูง ทำงานเกี่ยวกับหนังสือและ 

เอกสารต่าง ๆ ของราชสำนัก
2 ฉิ่ง เป็นหน่วยวัดที่นาของจีนสมัยโบราณ 1 ฉิ่ง เท่ากับ 100 หมู่
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ในราชสำนักที่มาจากตระกูลสูงศักดิ ์ ถึงขั้นล่วงเกินพันหรูกุ้ยด้วย ภายหลัง 

คนเหล่านี้ล้วนเกี่ยวพันกับการพ่ายศึกของจงปั๋วอย่างแยกไม่ออก พวกเขา 

บรรลุข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ปลายสมัยหย่งอี๋แล้ว แม้แต่เฮ่อเหลียนโหว 

จากสกุลเฟ่ยที่ดูแตกต่างจากขุนนางส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมรุกล้ำที่นาของ 

ชาวบ้านในเมืองตันเฉิง เซวียซิวจั๋วเหมือนลูกกระต่ายที่ตกอยู่กลางวงล้อม 

หลายชั้น เขาก่อคลื่นลูกใหญ่ในราชสำนัก การร้องเรียนและการโจมตี 

โถมซัดเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง ฮวาซือเชียนใช้เซวียซิวจั๋วเป็นข้ออ้าง  

โจมตีไห่เหลียงอี๋ที่สนับสนุนเขา ตลอดจนขุนนางจากตระกูลสามัญทั้งหลาย 

ที่เป็นตัวแทนของไห่เหลียงอี๋

นั่นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก เหยาเวินอวี้ที่อยู่ในยุทธภพยังเคย 

ได้ยินข่าวนี้ ตอนนั้นขุนนางที่ถูกลดตำแหน่งมีข่งชิว ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

ทางอ้อมยังมีขุนนางระดับล่างอย่างเหลียงชุยซาน ไห่เหลียงอี๋หลบเลี่ยงรัศมี 

ของฮวาซือเชียน ถอยไปเป็นรองราชเลขาธิการสภาขุนนางลำดับสุดท้าย  

ลดจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมขุนนางในท้องพระโรง ตระกูลสามัญ 

เข้าสู่ภาวะจำศีลอีกครั้ง อนาคตของเซวียซิวจั๋วถูกจำกัด เขาถูกฮวาซือเชียน 

ตำหนิต่อหน้าธารกำนัล เพิ่งก้าวเข้ามาในราชสำนัก เก้าอี้ในสำนักราชบัณฑิต  

ยังนั่งไม่มั่นคงก็ถูกลดตำแหน่งเสียแล้ว  กลายเป็นอาลักษณ์ผู้มีหน้าที่ 

บันทึกประวัติศาสตร์บ้านเมืองเท่านั้น

กระนั้นเบื้องหลังของการถอยหลบครั้งนั้นของไห่เหลียงอี๋ก็หาใช่ 

เพราะความหวาดกลัวไม่  แต่เป็นจุดเริ่มต้นการเตรียมตัวโต้ตอบของ 

ตระกูลสามัญต่างหาก ไห่เหลียงอี๋ใส่ใจปัญหาเรื่องคลังแผ่นดินมานานแล้ว  

พวกเขาไม่ได้เลือกลงมือในชวี่ตู แต่เริ่มสืบจากบัญชีในท้องถิ่น ตอนนั้น 

บุคคลที่ไห่เหลียงอี๋เลือกคือเซวียซิวจั๋ว เซวียซิวจั๋วสามารถดำรงตำแหน่ง 

ผู้ตรวจสอบพระคลังได้ล้วนเป็นเพราะไห่เหลียงอี๋ และเซวียซิวจั๋วก็มิได้ 

ทำให้ไห่เหลียงอี๋ผิดหวัง หลังการร้องเรียนครั้งแรก เขารอบคอบและมี 

ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น

เซวยีซวิจัว๋ดำรงตำแหนง่ผูต้รวจสอบพระคลงัถงึแปดปเีตม็ ระหวา่งนัน้ 

หากดูผลการประเมินขุนนาง เขาควรเลื่อนตำแหน่งนานแล้ว แต่ไห่เหลียงอี ๋
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กลับกดเขาไว้ วางเขาในตำแหน่งนี้เพื่อฝึกฝน เหยาเวินอวี้คิดว่าคนผู้นี้ 

เหมาะจะเป็นขุนนางมาตั้งแต่เกิด เพราะเขารู้ใจไห่เหลียงอี๋ยิ่งนัก มิเพียง 

ไม่รู้สึกคับแค้นใจ ยังสร้างผลงานออกมาอย่างงดงาม การเมืองท้องถิ่นใน 

เจวี๋ยซีและชวี่ตูแปดเมือง เขาล้วนจดจำได้แม่นยำ ยุ้งฉางในเจวี๋ยซีกลับมา 

บริบูรณ์อีกครั้ง ความดีความชอบของเจียงชิงซานมีมากที่สุด แต่ความดี 

ความชอบของเซวียซิวจั๋วก็มิอาจไม่กล่าวถึงเช่นกัน

เจียงชิงซานไม่เลื่อมใสเหยาเวินอวี้  ถึงขั้นไม่อ่านบทความของ 

เหยาเวินอวี้ เพราะพวกเขาเป็นขุนนางฝ่ายลงมือปฏิบัติ  สำหรับขุนนาง 

อย่างพวกเขา ต่อให้เหยาเวินอวี้เป็นผู้มีพรสวรรค์อย่างแท้จริง ก็สำคัญ 

สู้เซวียซิวจั๋วมิได้

เซียวฉือเหย่เคยพูดว่า เทียบกับเหยาเวินอวี้ เซวียซิวจั๋วเหมือน 

ลูกศิษย์ของไห่เหลียงอี๋มากกว่า เพราะเขาสามารถบรรลุความปรารถนาของ 

ไห่เหลียงอี๋และขุนนางจากตระกูลสามัญได้ ฎีกาที่สร้างความสั่นสะเทือน 

ในลานล่าสัตว์หนานหลินบีบให้ฮวาซือเชียนก่อกบฏ ทำให้ความพยายาม 

ตลอดหลายปีของตระกูลสามัญไม่สูญเปล่า จักรพรรดิเสียนเต๋อสวรรคต 

ด้วยอาการประชวร ไทเฮาถูกบีบให้ถอยหลัง สกุลฮวาและสกุลพันถูก 

โค่นล้ม พวกเขาได้ต้อนรับจักรพรรดิองค์ใหม่ที่ยังเยาว์วัยและแข็งแรง

น่าเสียดายที่ลิขิตสวรรค์ไม่เป็นไปตามใจคน หลี่เจี้ยนเหิงมิใช่บุคคล 

ที่เหมาะจะเป็นจักรพรรดิ

ก่อนไห่เหลียงอี๋ตาย เหยาเวินอวี้ไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีต่อเซวียซิวจั๋ว  

ในสายตาของเหยาเวินอวี้ เซวียซิวจั๋วอยู่ในตำแหน่งที่พิเศษและซับซ้อน  

ดูเหมือนเขาจะละทิ้งตระกูลสูงศักดิ์ แต่กลับได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

จากซีหงเซวียน เขาเหมือนยืนอยู่บนเชือกเส้นหนึ่ง ผู้คนทั้งสองฝ่ายล้วน 

เป็นหมากของเขา รวมถึงตัวเขาเองด้วย

ตอนเหยาเวินอวี้พบเซวียซิวจั๋วบนเขาผูถี ฝนกำลังตก พวกเขา 

เข้าไปนั่งในศาลามุงหญ้าฟาง เดินหมากด้วยกันหนึ่งกระดาน ระหว่างนั้น 

ไม่มีการสนทนาใด  ๆ ถึงขั้นมิได้สบตากันด้วยซ้ำ หมากกระดานนี้เดินอยู่ 

หลายชั่วยาม สุดท้ายผลออกมาเสมอกัน
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ก่อนจากไปเซวียซิวจั๋วกางร่ม หันกลับมาพูดกับเหยาเวินอวี้ “การ 

สอบชุนเหวยปีหน้า เจ้าจะไปหรือไม่”

เหยาเวินอวี้เก็บหมากทีละตัว “ในเมื่อราชสำนักมีเจ้าเซวียเหยียนชิง  

จะต้องการข้าเหยาหยวนจั๋วไปทำไมเล่า”

สองคนหนึ่งนั่งหนึ่งยืน ฟังเสียงลมฝนนอกศาลาพัดกระหน่ำแรง 

กว่าเดิม ลมพัดใส่แขนเสื้อเหยาเวินอวี้จนปลิวสะบัด เขาถือกระปุกใส่ 

หมากด้วยมือข้างเดียว ท่ามกลางสายฝนที่เทลงมา เขานั่งอยู่ในศาลาอย่าง 

ผ่อนคลายประหนึ่งเซียน ราวกับจะลอยไปตามลมในอึดใจต่อไปอย่างไร 

อย่างนั้น ระหว่างนั้นเศษโคลนปลิวมาตามลมฝน กระเด็นใส่อาภรณ์ 

สีครามของเหยาเวินอวี้ แขนเสื้อที่พลิ้วขึ้นมาเปียกชื้น ทำให้เขากลับเป็น 

ปุถุชนคนธรรมดาอีกครั้ง

เซวียซิวจั๋วมองรอยเปื้อนที่ เกิดจากโคลนจุดนั้น “ตอนอาจารย์ 

ป่วยหนัก ข่งชิวเคยไปเยี่ยมเยียนที่บ้าน เจ้าออกอุบายให้เขาในห้องโถง  

แต่กลับเป็นการวางแผนกับหานเฉิง” เขาเบนสายตามาหยุดที่ใบหน้าของ 

เหยาเวินอวี้ เหมือนกำลังพิจารณาคนผู้นี้ใหม่ “ตอนนั้นข้าถึงตระหนักว่า  

ที่แท้เหยาเวินอวี้ก็มีความสามารถเพียงเท่านี้เอง”

หมากที่ถูกคีบอยู่ระหว่างนิ้วมือของเหยาเวินอวี้กลิ้งลงไปในกระปุก  

“เจ้าพูดถูก เหยาเวินอวี้ก็มีความสามารถเพียงเท่านี้เอง”

“หนึ่งปีก่อนอาจารย์คิดว่านี่เป็นโอกาส เมื่อได้รับความไว้วางใจจาก 

จักรพรรดิเทียนเชิน ตระกูลสามัญย่อมแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่  

แต่สุดท้ายนั่นล้วนเป็นสิ่งที่เขาคิดไปเอง” เซวียซิวจั๋วเอ่ยเสียงราบเรียบ  

“การต่อสู้ของสองฝ่ายดำเนินมาหลายปี ปัญหาที่แก้ไขได้กลับมีเพียง 

ไม่กี่อย่าง ยี่สิบปีก่อนฉีฮุ่ยเหลียนเสนอให้รังวัดที่นาในท้องถิ่นใหม่ เพื่อ 

ปราบปรามการยึดครองที่นาของตระกูลสูงศักดิ์ ทำให้ภาษีที่นากลับคืนสู่ 

หลวงดังเดิม เรื่องนี้จวบจนวันนี้ก็ยังมิอาจปฏิบัติได้ ตกลงแล้วต้าโจว 

ที่อาจารย์ประคับประคองมาด้วยความสันติมั่นคงได้ทำอะไรไปบ้าง”

เหยาเวินอวี้ตอบ “รัชศกเสียนเต๋อที่สามเจวี๋ยซีประสบภัย คลัง 

แผ่นดินขัดสน ฮวาซือเชียนไม่ยอมช่วยเหลือเจวี๋ยซีสิบสามเมือง ทำให้ 
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ประชาชนหลายหมื่นต้องพลัดที่นาคาที่อยู่ เจียงชิงซานอาศัยกำลังตัวเอง 

คนเดียวเปิดยุ้งฉาง เสี่ยงชีวิตเป็นหนี้ก้อนใหญ่ หากมิได้ฝ่ายสันติที่มี 

อาจารย์เป็นผู้นำช่วยเหลืออย่างเต็มที่ บีบคั้นฮวาซือเชียนตอนตรวจสอบ 

บญัชใีนชวีต่ ู เสบยีงอาหารในจงปัว๋ยอ่มตกไปอยูก่บัตระกลูสงูศกัดิ์ การชว่ย 

คนคนเดียวไม่นับเป็นผลงาน ช่วยคนนับหมื่นก็ไม่นับเป็นผลงาน เช่นนั้น 

ตามความเห็นเจ้า ช่วยใครจึงจะนับเป็นผลงานเล่า”

“หากฝ่ายสันติเป็นคนช่วยเหลือประชาชนหลายหมื่นในเจวี๋ยซี   

เช่นนั้นฝ่ายสันติก็เป็นผู้ก่อโศกนาฏกรรมในจงปั๋วขึ้นมา  ใต้หล้านี้ผู้ที่ 

ช่วยเหลือคนคนเดียวคือหมอ ช่วยเหลือคนทั่วหล้าคือขุนนาง” เซวียซิวจั๋ว 

รวบนิ้วมือเข้าด้วยกัน หันกลับไปและเอ่ยว่า “ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้ว อาจารย์ 

ยังคงคิดว่าการต่อสู้แย่งชิงระหว่างสองฝ่ายเป็นหน้าที่ของตัวเอง เจ้ามองดู 

ข่งชิวซี แล้วมองดูบัณฑิตสำนักศึกษาหลวงในตอนนี้ คนที่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

ด้วยฐานะและชาติตระกูลมีเพียงตระกูลสูงศักดิ์หรือ  มรสุมสำนักศึกษา 

หลวงถูกปลุกปั่นขึ้นอย่างง่ายดายถึงเพียงนี้  จวบจนบัดนี้ข่งชิวกลับยัง 

ไม่ตระหนักว่า ตระกูลสามัญภายใต้การนำของพวกเขาก็มีอคติกับขุนนาง 

จากตระกูลสูงศักดิ์เหมือนกัน ฝ่ายสันติค่อย  ๆ  ครอบงำสำนักศึกษาหลวง  

ปณิธานของพวกเขาในตอนนี้สวนทางกับความตั้งใจเดิมของปู่เจ้าตอนฟื้นฟู 

สำนักศึกษาหลวงนานแล้ว”

“เจ้าวางแผนปลงพระชนม์จักรพรรดิเทียนเชิน ทำให้ฝ่ายต่าง ๆ ต่อสู้ 

กันดุเดือดกว่าเดิม สภาขุนนางตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต เจ้ายุให้หานเฉิง 

โอบล้อมสังหารเซียวฉือเหย่ บีบให้หลีเป่ยเป็นกบฏ ทำให้ไทเฮากุมอำนาจ 

ทางทหารของฉี่ตงอย่างมั่นคง เจ้ากระตุ้นให้ไทเฮาใช้อำนาจแทนโอรสสวรรค์  

จากนั้นผลักดันพระธิดาขึ้นสู่บัลลังก ์ เจ้าเตรียมการทุกก้าวไว้อย่างเหมาะสม  

วางแผนกับทุกคน” เหยาเวินอวี้ลุกขึ้นยืนช้า  ๆ หมากดำขาวกลิ้งหล่นลง 

บนพื้น “เจ้าบีบให้อาจารย์ต้องตาย”

เสียงฝนดังกว่าเดิม  ผสมปนเปกับเสียงหมากกระทบพื้น  สร้าง 

ความเจ็บปวดร้าวรานใจ

ฝนที่ตกหนักทำให้แขนเสื้อของเซวียซิวจั๋วเปียกไปครึ่งหนึ่ง เขา 
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เผชิญหน้ากับเหยาเวินอวี้ ดวงตาไม่มีแววหวั่นไหวแม้แต่น้อย พวกเขา 

เป็นศิษย์ร่วมสำนัก ทั้งยังเล่าเรียนด้วยกันมา ได้รับคำสั่งสอนจากอาจารย์ 

คนเดียวกัน ได้รับการชี้นำจากอาจารย์คนเดียวกัน ทำโจทย์ปัญหาข้อเดียว 

กัน แต่กลับเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

“สักวันข้าก็ต้องตาย” เซวียซิวจั๋วพูดเสียงแหบพร่า “ไม่ว่าข้าจะต้อง 

อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือพ่ายแพ้เสื่อมเสียชื่อเสียง ข้าก็จะเดินไปบนเส้นทางนี ้

จนถึงสุดปลายทาง”

“เจ้าฆ่าผู้อื่นและฆ่าตัวเองโดยไม่เลือกวิธีการ” เหยาเวินอวี้คลายมือ 

ที่ถือหมาก “เจ้ามิอาจช่วยเหลือประชาชนทั่วหล้าได้”

“ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูต้าโจวมาถึงแล้ว” เซวียซิวจั๋วประชิดเข้าไป 

กา้วหนึง่ “กำจดัขนุนางเกา่แกจ่ากตระกลูสงูศกัดิท์ิง้ใหห้มด ผูน้ำฝา่ยตระกลู 

สามัญพบเจออุปสรรค ภัยจากฝ่ายขันทีหมดไป สภาขุนนาง ไทเฮา และ 

รชัทายาท สามฝา่ยคานอำนาจกนั ในราชสำนกัมคีนรุน่หลงัทีม่คีวามสามารถ 

อยู่มากมาย ต้าโจวกำลังจะมีเลือดใหม่ เหยาเวินอวี้ ข้าไม่กลัวความตาย  

ตอ่ใหถ้กูกน่ดา่ประณามอกีหมืน่ปกีไ็มเ่สยีดาย ขา้แผดเผาตวัเองไปพรอ้มกบั 

เพลิงขุมนั้นของอาจารย์แล้ว ข้าทำเพื่อตัวข้าเอง” เซวียซิวจั๋วพูดจบ กางร่ม 

อีกครั้ง หมุนตัวก้าวเข้าไปในสายฝน

“เจ้าชนะแค่ชั่วคราว” เหยาเวินอวี้ยืนอยู่ที่เดิม พูดเสียงดัง

“เจ้าชนะแค่ตานี้เท่านั้น นี่หาใช่ชัยชนะไม่ ความวุ่นวายในใต้หล้า 

เปลี่ยนแปรไปมาไม่สิ้นสุด เจ้าไม่อาจบังคับกะเกณฑ์คนทุกคนได้ เซวีย- 

ซิวจั๋ว...!”

สายฝนกระหน่ำเทลงมา ระบายความอัดอั้นระหว่างฟ้าดิน ไผ่เขียว 

หน้าหลุมศพของไห่เหลียงอี๋หักพร้อมเสียงดัง โคลนไหลลงมาตามเนินดิน  

ประหนึ่งใบหน้าของคนที่ปิดหน้าร่ำไห้

“วันนี้เสมอกัน แพ้ชนะมิอาจตัดสิน” เซวียซิวจั๋วชะงักเท้า ไม่ได้ 

หันกลับมา “แต่ในเมื่อโลกนี้มีเซวียเหยียนชิงแล้ว จะเก็บเหยาหยวนจั๋วไว้ 

อีกทำไมเล่า เจ้าข้าหนทางแตกต่างกัน นับตั้งแต่คืนนี้ไป ไม่จำเป็นต้อง 

พบกันอีก”
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“หมากกระดานนี้ยังเดินไม่จบ” เหยาเวินอวี้พูด “กระดานหมาก 

ที่ผ่านมือข้า ไม่มีคำว่าเสมอ”

เซวียซิวจั๋วคล้ายหัวเราะ เขาหันกลับมาเป็นครั้งสุดท้าย จ้องมอง 

เหยาเวินอวี้ครู่ใหญ่ ระหว่างพวกเขาเหมือนถูกขวางกั้นด้วยแม่น้ำกว้างใหญ ่

ตั้งแต่เกิด  ราวกับเงาสะท้อนของฟ้ากับดิน  ไม่มีทางเดินร่วมเส้นทาง 

เดียวกันได้ ชื่อของเซวียเหยียนชิงถูกเหยาหยวนจั๋วบดบังมาตลอด ตั้งแต่ 

ชาตกิำเนดิทีค่นหนึง่เปน็ทายาทสายตรงคนหนึง่เปน็ทายาทสายรอง จนกระทัง่ 

ถงึการเลอืกศษิยข์องไหเ่หลยีงอี ๋ เซวยีซวิจัว๋ลว้นไมเ่คยเปน็ฝา่ยชนะ กระนัน้ 

ชั่วเวลานี้ เขากลับมองอีกฝ่ายด้วยสายตาของผู้ที่เหนือกว่าด้วยความเวทนา

เจ้าแพ้แล้ว

รถม้าแล่นไปตามเส้นทางบนภูเขาอย่างรวดเร็ว ทั่วทุกหนแห่งมีแต่เสียง 

สุนัขเห่า ทหารขี่ม้าไล่ตาม คนบังคับรถของเหยาเวินอวี้ตายแล้ว เขา 

ควบคุมทิศทางของรถม้าไม่ได้ ทำได้แค่ปล่อยให้รถม้าแล่นไปบนภูเขาอย่าง 

เร่งร้อน ลูกธนูที่พุ่งมาจากข้างหลังปักลงบนห้องโดยสาร มีลูกธนูอีกหลาย 

ดอกปักลงข้างกีบเท้าม้า อาชาตื่นตระหนก สลัดตัวจนหลุดจากการดึงรั้ง 

ของเชือกบังเหียนโดยสมบูรณ์

มีคนกระโดดมาข้างหลังห้องโดยสาร ใช้มีดแทงผนังรถจนทะลุ  

กระชากม่านและแทงมีดเข้ามาข้างใน บนเขาผูถีไม่มีคนอื่น วันตายของ 

เหยาเวินอวี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ตั้งแต่ตอนที่เขาขึ้นมาบนเขา เซวียซิวจั๋ว 

ก็ไม่คิดปล่อยให้เขามีชีวิตรอดลงไป

รถม้าล้มคว่ำในลำธาร ผนังรถถูกกระแทกเสียหาย อวัยวะภายใน 

ของเหยาเวินอวี้ปั่นป่วน ม้าล้มลงจนเจ็บ เขาปลดเชือกให้ มันลุกขึ้นอย่าง 

ยากลำบาก ขณะที่ข้างหลังสุนัขส่งเสียงเห่าดุดัน ม้าวิ่งกะโผลกกะเผลก 

หนีต่อไป เหยาเวินอวี้ไม่มีอานม้า เกือบถูกกิ่งไม้เกี่ยวจนตกจากม้าระหว่าง 

โยกคลอน แต่ม้าตัวนี้วิ่งไปได้ไม่นานก็ถูกลูกธนูยิงที่ขาอีกข้าง

การไล่ล่าสังหารครั้งนี้เลยไปถึงเชิงเขาผูถีแล้ว ผู้ที่เป็นหัวหน้ากังวล 

ว่าหากเหยาเวินอวี้ยังหนีต่อไปจะเสียเวลามากกว่านี้ จึงใช้เชือกคล้อง 
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ข้อเท้าของเหยาเวินอวี้ ลากเขามาตามเส้นทางบนภูเขาจนถึงข้างรถม้าตน  

ระหว่างนั้นฝนซาลง ฟ้ายังไม่มืด พวกเขาต้องจัดการให้เรียบร้อยไม่ทิ้ง 

ร่องรอย จึงใช้ฝักดาบตีขาเหยาเวินอวี้ให้หักก่อน จากนั้นลากคนเข้าไป 

ในรถม้า

เวลานี้เอง เสียงกีบเท้าม้าพลันดังขึ้นบนภูเขา ทหารเหล่านี้ลอบร้อง 

ในใจว่าแย่แล้ว กระชากม่านรถลงมาและร้องสั่ง “เก็บดาบ!”

ผู้มามีอำนาจบารมีทีเดียว องครักษ์ที่ยืนอยู่สองฝั่งรถม้าล้วนเป็นคน 

ของแปดกองกำลัง ปิดกั้นทางม้าบนภูเขาที่เดิมคับแคบอยู่แล้วจนไม่มีผู้ใด 

ผ่านไปได้อีก ทหารส่งสัญญาณให้คนบังคับรถเบี่ยงรถม้าหลบ พวกเขา 

เป็นฝ่ายหลีกทางอย่างนอบน้อม

เหยาเวินอวี้ถูกอุดปาก ความเจ็บปวดทรมานเขา ทำเอาเกร็งไป 

ทั้งร่าง ทว่าสติยังคงอยู่ เขาหลั่งเหงื่อพลางใช้หน้าผากโขกไม้กระดาน ผู้ที่ 

เป็นหัวหน้าได้ยินเสียงดังมาจากในห้องโดยสาร จึงส่งสายตาให้ลูกน้อง  

หนึ่งในนั้นหวดแส้ใส่ม้าพลางตะโกน กลบเสียงของเหยาเวินอวี้

ทว่าผู้มากลับไม่จากไป รถม้าที่ถูกห้อมล้อมอยู่ตรงกลางเลิกม่านขึ้น  

เผยให้เห็นท่านหญิงจ้าวเยวี่ยที่แต่งกายอย่างสตรีออกเรือนแล้ว นางมุ่นคิ้ว 

น้อย ๆ “อย่าส่งเสียงเอะอะ ในรถมีเด็กเล็กอยู่”

เหยาเวินอวี้ฟังออกว่านั่นเป็นเสียงของท่านหญิงจ้าวเยวี่ย เขาเปล่ง 

เสียงอู้อี้ออกมาจากลำคอ โขกหน้าผากแรงกว่าเดิมจนเลือดออกแดงฉาน

ท่านหญิงจ้าวเยวี่ยถาม “ในรถมีคนหรือ บอกให้นายของพวกเจ้า 

มาพบข้า”

บุรุษที่เป็นหัวหน้าจำได้ว่านางเป็นใคร เขาคารวะและบ่ายเบี่ยง “เป็น 

อนุที่นายข้าเลี้ยงไว้ข้างนอก ตอนนี้อาละวาดจะเป็นจะตาย ไม่สะดวกที่จะ 

ปล่อยออกมาล่วงเกินท่านหญิง เชิญท่านหญิงไปก่อนเถิดขอรับ”

คิ้วโก่งเรียวของท่านหญิงจ้าวเยวี่ยเลิกขึ้น “นี่ เป็นสถานที่หลับ 

พักผ่อนของเก๋อเหล่า เจ้าหลับตาพูดเหลวไหลอันใด! เด็ก ๆ เลิกม่านออก 

ให้ข้าดู!”

บุรุษที่เป็นหัวหน้าแสดงป้ายห้อยเอวทันที บนนั้นเป็นตราทองแดง 
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ของทหารรักษาการณ์ “พวกเรามาปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีหนังสือตรวจค้น 

และจับกุม นี่เป็นคำสั่งจากกรมอาญา ท่านหญิง ผู้ไร้ตำแหน่งจะก้าวก่าย 

เรื่องสำคัญในราชสำนักได้อย่างไร วันนี้ต่อให้เป็นเฮ่อเหลียนโหวเดินทางมา 

ด้วยตัวเองก็มิอาจเลิกม่านโดยพลการได้!”

นบัตัง้แตอ่อกเรอืนไปสกลุพนั ทา่นหญงิจา้วเยวีย่กอ็าศยัอยูใ่นตนัเฉงิ 

มาตลอด หลังจากไห่เก๋อเหล่าเสียชีวิต นางติดตามสามีเข้าเมืองหลวง  

วันนี้เดิมทีนัดกันไว้ว่าจะไปเยี่ยมคารวะสกุลเหยา คิดไม่ถึงว่าพวกเขาสามี 

ภรรยาไปถึงกลับทราบข่าวว่าเหยาเวินอวี้ขึ้นเขายังไม่กลับ นางรู้นิสัยของ 

เหยาเวินอวี้ดี อีกฝ่ายไม่มีทางผิดนัดโดยไร้สาเหตุแน่ จึงนั่งรถม้าขึ้นมาดู  

ตอนนี้นางแน่ใจแล้วว่าคนกลุ่มนี้มีปัญหา

บุรุษผู้เป็นหัวหน้าเดาได้อยู่แล้วว่าท่านหญิงจ้าวเยวี่ยไม่มีหนทาง  

ตอนนี้สกุลเฟ่ยไม่มีขุนนางใหญ่ เฮ่อเหลียนโหวไม่มีทางล่วงเกินผู้อื่นง่าย  ๆ  

คิดถึงตรงนี้ เขาจึงคลี่ยิ้มเย็นชา “หากท่านหญิงไม่ไป เช่นนั้นพวกเรา 

ไปก่อนแล้วกัน”

กระนั้นเขายังไม่ทันขยับ กลับเห็นองครักษ์จากแปดกองกำลังกด 

ด้ามดาบพร้อมกัน

นิ้วขาวเนียนราวกับหยกเลิกม่านน้อย ๆ จากในรถ เผยให้เห็นดอกไม ้

ประดับผมอย่างเลือนราง  อาภรณ์ชาววังแขนแคบทิ้งตัวอยู่ ในรถม้า  

หัวรองเท้าที่ทำจากผ้าต่วนเนื้อดีไม่ธรรมดาปรากฏให้เห็น ข้างคอขาวสะอาด 

มีไข่มุกตะวันออกประดับอยู่ นางเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล “ท่านหญิง 

ไร้ตำแหน่ง ข้าก็มิได้งั้นรึ”

ผู้ที่เป็นหัวหน้ายังตะลึงงันอยู่ที่เดิม ได้ยินองครักษ์เปล่งเสียงตะโกน 

พร้อมกัน “นี่เป็นเกี้ยวของคุณหนูสาม ยังไม่คุกเข่าต้อนรับอีก!”

ในนครหลวงชวี่ตูแห่งนี้ นอกจากแก้วตาดวงใจของไทเฮาแล้ว ใคร 

ยังจะกล้าเรียกตัวเองว่าคุณหนูสามอีกเล่า

บุรุษผู้นี้หลั่งเหงื่อเย็น คุกเข่าลงทันใด โขกศีรษะเอ่ยว่า “ขวางเกี้ยว 

คุณหนูสาม ข้ามีโทษสมควรตาย!”
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149
คุณหนูสาม
สกุลฮวา

ท้องฟ้าชวี่ตูมืดสลัว  สองฝั่งถนนแขวนโคมไฟ รถม้าของ 

ฮวาเซียงอีกลับเข้าเมือง ตรงไปจวนสกุลพัน ฮวาเซียงอีกำชับบริวารเพียงว่า  

คืนนี้ตนกับท่านหญิงจ้าวเยวี่ยต้องการสนทนากันประสาผู้หญิง ให้คนเข้าไป 

ส่งข่าวในวังหลวงว่าจะกลับค่ำหน่อย

การแต่งงานของท่านหญิงจ้าวเยวี่ยเต็มไปด้วยอุปสรรค เดิมที 

เฮ่อเหลียนโหวพึงใจเหยาเวินอวี้ ภายหลังไทเฮาเป็นคนจัดการเรื่องนี้ หันมา 

ถูกใจเซียวฉือเหย่แทน สุดท้ายสองคนนี้ล้วนไม่สำเร็จ เฮ่อเหลียนโหวรู้สึก 

เสียหน้า เห็นว่าท่านหญิงจ้าวเยวี่ยอายุไม่น้อยแล้ว ทั้งยังเป็นบุตรีสายตรง 

สกุลเฟ่ย ไม่ควรปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปอีก ประจวบเหมาะกับหานเฉิง 

มาเยี่ยมเยียน จึงทำการหมั้นหมายกับบุตรชายสกุลหาน ทว่าการแต่งงาน 

ครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จเช่นกัน เพราะท่านโหวน้อยเฟ่ยซื่อเป็นคนเสเพลคนหนึ่ง  

รู้ดีว่าบุตรชายสกุลหานก็เป็นคนเสเพลเหมือนกัน ยังสู้หานจิ้นผู้นั้นไม่ได้ 

ด้วยซ้ำ เขาดูแคลนอีกฝ่าย รู้สึกว่าบุตรชายสกุลหานไม่คู่ควรกับพี่สาวตน  

จึงพาคนไปอาละวาด ทำให้การแต่งงานครั้งนี้พังลงอีกครั้ง

เฮ่อเหลียนโหวคุมบุตรชายไม่อยู่ ด้วยความจนใจ เลือกไปเลือกมา  

สุดท้ายจึงเลือกพันอี้บุตรชายคนรองของทายาทสายรองสกุลพัน เขานับเป็น 

น้องชายของพันลิ่น  สองตระกูลรู้ตื้นลึกหนาบางกันดี ทั้งยังเป็นหนึ่ง 

ในแปดตระกูลใหญ่เหมือนกัน เฟ่ยซื่อตั้งใจสังเกตพี่เขยคนนี้อยู่พักใหญ่  
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ท่านหญิงจ้าวเยวี่ยจึงได้ออกเรือนในที่สุด

พันอี้เป็นคนสุภาพ ตำแหน่งงานเดิมคือหัวหน้ากองวารีแห่งกรมโยธา  

ภายหลังพันเสียงเจี๋ยรอดตัวจากคดีคูระบายน้ำไปได้อย่างปลอดภัย พันลิ่น 

ได้ดำรงตำแหน่งแทนเว่ยไหวกู่ในกรมพระคลัง พันอี้จึงได้เลื่อนตำแหน่ง 

ตามไปด้วย  เขาถูกโยกย้ายไปตันเฉิงซึ่งเป็นบ้านเกิดของสกุลพัน  รับ 

ตำแหน่งตันเฉิงโส่วเป้ย1 คนผู้นี้ชอบศึกษาหาความรู้ เคารพเลื่อมใสใน 

ความรู้ความสามารถของเหยาเวินอวี้มาก ดังนั้นจึงเดินทางมาเยี่ยมคารวะ 

เหยาเวินอวี้พร้อมภรรยา

เดิมพันอี้รออยู่ที่บ้าน ประจวบเหมาะกับพันลิ่นเลิกประชุมขุนนาง 

พอดี สองพี่น้องจึงพูดคุยกันในโถงหน้า ก่อนจะได้ยินคนเข้ามาเรียก

บัดนี้พันลิ่นเป็นผู้ดูแลกรมพระคลัง เนื่องจากหลังฤดูใบไม้ผลิชวี่ตู 

มีงานมากมาย หนังสือแต่งตั้งเขายังไม่ประกาศออกมา ดังนั้นตำแหน่ง 

ขุนนางของเขาจึงยังเป็นรองเสนาบดี เขาฟังข้ารับใช้รายงานแล้วอึ้งไป ย้อน 

ถาม “คุณหนูสามต้องการพบข้าหรือ”

ฮวาเซยีงอยีงัไมอ่อกเรอืน ทัง้ยงัเปน็ทีโ่ปรดปรานของไทเฮา องครกัษ ์

ที่ติดตามนางฐานะไม่ธรรมดา บุรุษภายนอกยากที่จะได้ยลโฉม ต่อให้ 

พันเสียงเจี๋ยต้องการพบ ก็ยังต้องมีรับสั่งเรียกเข้าเฝ้า พันลิ่นไม่รู้ว่าอีกฝ่าย 

ต้องการพบตนด้วยเหตุใด เขามิกล้าชักช้า ลุกขึ้นพร้อมพันอี้และรีบไป

พอเข้าไปในเรือน พันอี้ก็เห็นภรรยายืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ใต้ 

ชายคา อีกทั้งในห้องยังมีหมออยู่ด้วย พันลิ่นตระหนก คิดว่าฮวาเซียงอี 

ได้รับบาดเจ็บ จึงรีบปราดเข้าไปถาม “น้องสะใภ้ เกิดอะไรขึ้น”

ท่านหญิงจ้าวเยวี่ยร้องไห้จนสองตาแดงก่ำ บิดผ้าเช็ดหน้ายังมิทัน 

ได้เอ่ยปาก เสียงสะอื้นก็กลบเสียงพูดไปเสียก่อน นางปิดหน้าเบี่ยงตัวหลบ  

พันอี้รีบเข้ามาปลอบภรรยา ดึงตัวคนกลับมาและถาม “จ้าวเยวี่ย นี่มัน 

อะไรกัน!”

1 โส่วเป้ย เป็นชื่อตำแหน่งขุนนางฝ่ายบู๊ผู้ดูแลรักษาเมือง มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ 

ที่นา กองทหารประจำเมือง เบี้ยหวัดทหาร รวมถึงเสบียงอาหารของเมืองนั้น ๆ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ถังจิ่วชิง

13

ฮวาเซียงอีที่อยู่ในห้องพูด “รองเสนาบดีกับโส่วเป้ยล้วนเป็นพี่ชาย  

ไม่ต้องเคร่งครัดธรรมเนียมนัก เข้ามาคุยกันเถิด”

พันลิ่นฟังเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลของฮวาเซียงอีแล้ว ไม่เหมือนคนที่ 

ได้รับบาดเจ็บ จึงรู้สึกวางใจ เขากับพันอี้มองหน้ากัน ลังเลครู่หนึ่ง สุดท้าย 

ยังคงเลิกม่านเข้าไปข้างใน ในห้องตั้งฉากบังลมไว้ ฮวาเซียงอีนั่งอยู่ตรง 

ตำแหน่งที่สูงกว่า  สองคนคุกเข่าและเปล่งเสียงพร้อมกัน  “กระหม่อม 

ถวายบังคมคุณหนูสาม”

ฮวาเซียงอีพูด “เชิญพี่ชายลุกขึ้นเถิด”

พันลิ่นมองผ่านม่านไข่มุกข้างกายไป เห็นข้างในมีหมอจึงเอ่ยถาม  

“มิทราบว่าใครเจ็บป่วยหรือ”

ฮวาเซียงอีเงียบไปครู่หนึ่ง “ข้าไม่ขอปิดบัง คนที่นอนอยู่ข้างในคือ 

ศิษย์รักของราชเลขาธิการเหยาเวินอวี้”

พันอี้แสดงความดีอกดีใจทันที “หยวนจั๋ว!” เขาเพิ่งพูดจบ สีหน้า 

ก็พลันเปลี่ยนไป ก่อนถามอย่างประหม่า “อ๊ะ! หรือว่าเขาได้รับบาดเจ็บ 

บนเขาผูถี ข้าได้ยินมานานแล้วว่าทางม้าบนเขาผูถีขาดการซ่อมบำรุงมา 

นานปี ฤดูฝนมักเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ง่าย”

ท่านหญิงจ้าวเยวี่ยเช็ดน้ำตาอยู่ด้านข้าง “ญาติผู้พี่ใช่ได้รับบาดเจ็บ 

เพราะทางม้าที่ไหน เขาถูกคนปล้นทรัพย์ต่างหาก!” นางพูดถึงตรงนี้ก็ยาก 

จะข่มความโศกเศร้า “ขาทั้งสองข้าง...วันหน้าจะทำเช่นไร”

ชั่วอึดใจนั้น พันลิ่นขบคิดอะไรมากมาย บัดนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญ 

ของเขาในการเลื่อนตำแหน่งขุนนาง หนังสือแต่งตั้งเขาเป็นเสนาบดีกรม 

พระคลังออกมาเมื่อใด อีกไม่กี่ปี รอให้ถึงช่วงประเมินขุนนาง เมื่อการ 

ร้องเรียนเรื่องคูระบายน้ำถูกลืมเลือนไป อนาคตของเขาย่อมไร้ขีดจำกัด  

เหยาเวินอวี้มีฐานะพิเศษ ยามนี้คลื่นใต้น้ำในราชสำนักก็ปั่นป่วน เดิมพันลิ่น 

ไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพราะไม่อยากถูกแบ่งว่าเป็นขุนนาง 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทว่าเขาเคารพนับถือไห่เหลียงอี๋

พันลิ่นเงียบไปเพียงครู่หนึ่งก่อนพูด “เขาผูถีอยู่ชานเมือง ทั้งในและ 

นอกชวี่ตูล้วนมีกองทหารลาดตระเวน หยวนจั๋วเกิดเรื่องหาใช่เรื่องเล็กไม่  
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คุณหนูสามโปรดชี้แจงให้ชัดเจนเถิด”

เขามิได้หลบเลี่ยง ทั้งยังมิได้บ่ายเบี่ยง ฮวาเซียงอีจึงรู้ว่าตนตามคน 

มาไม่ผิด พันลิ่นเป็นคนอารมณ์ร้อน สหายเพียงคนเดียวที่สามารถคบหา 

ได้คือเฟ่ยซื่อ คนที่ไม่ถูกชะตามากที่สุดคือเซวียซิวอี้ ในอดีตหลังจบคดี 

คูระบายน้ำ เซียวฉือเหย่ได้รับการอวยยศและเลี้ยงฉลอง พันลิ่นได้รับเชิญ 

ไปงาน แต่ในงานกลับถูกเซวียซิวอี้ดูแคลนสารพัด เขาจึงลั่นวาจาไว้ว่า  

‘วันหน้าต่อให้อดตายก็จะไม่ขอร่วมโต๊ะกับสกุลเซวียเด็ดขาด’ นับแต่นั้นมา 

ก็เลิกคบหาติดต่อกับสกุลเซวีย  บัดนี้เซวียซิวจั๋วมีอำนาจบารมีในชวี่ตู 

เพราะเป็นผู้สนับสนุนรัชทายาท แต่พันลิ่นก็ไม่ได้ไปเยี่ยมคารวะ ในอดีต 

เซียวฉือเหย่เคยช่วยสกุลพันให้พ้นเคราะห์ ไม่ปล่อยให้พันเสียงเจี๋ยถูก 

เว่ยไหวกู่เอาชีวิตในคดีคูระบายน้ำ พันลิ่นจึงมอบแผนผังคูระบายน้ำในชวี่ตู 

ให้เซียวฉือเหย่เป็นการตอบแทน ของสิ่งนี้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ 

พวกเฉียวเทียนหยาหนีรอดจากการโอบล้อมสังหารในชวี่ตูได้

ภายหลังเซียวฉือเหย่ถูกหานเฉิงล้อมจับ  ได้ชื่อว่ามีความผิดฐาน 

ลอบปลงพระชนม์จักรพรรดิเทียนเชิน พันลิ่นก็มิได้รีบร้อนขีดเส้นแบ่งหรือ 

ตัดขาดจากอีกฝ่าย บิดาเขาพันเสียงเจี๋ยเป็นหญ้าเหนือกำแพง ทว่าพันลิ่น 

กลับได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมคนหนึ่ง

ฮวาเซียงอีเล่าเหตุการณ์ที่พบเหยาเวินอวี้ให้ฟังรอบหนึ่งด้วยเสียง 

แผ่วเบา สุดท้ายเอ่ยว่า “รองเสนาบดียินดีฟังคำข้าหน่อยหรือไม่”

พันลิ่นพูด “กระหม่อมน้อมรับฟัง”

ฮวาเซียงอีปรายตามองม่านไข่มุกเล็กน้อย ผ่านไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยว่า  

“บัดนี้พายุฝนในชวี่ตูยากจะยุติ การประสบเคราะห์ของหยวนจั๋วในวันนี้มิใช่ 

เรื่องบังเอิญแน่นอน เรื่องในราชสำนักรองเสนาบดีรู้ดีกว่าข้า ฎีกาตายของ 

ราชเลขาธิการจะเป็นเรื่องน่าเศร้าของต้าโจวไปอีกนับพันปี หยวนจั๋วไม่เพียง 

เป็นศิษย์รักของราชเลขาธิการ ยังเป็นบุตรชายคนโปรดของสกุลเหยา บัดนี้ 

ชื่อเสียงเขาถูกทำลายจนป่นปี้เพราะสำนักศึกษาหลวง ทว่าความสามารถ 

ของเขายังคงอยู่ ศักดิ์ศรีและความหยิ่งทะนงยังไม่หายไป หลังผ่านเคราะห ์

ครานี้ ปณิธานของเขาจะยิ่งแน่วแน่ วันหน้าใช่ว่าจะมิอาจผงาดขึ้นมาได้อีก  
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นำบัณฑิตทั่วหล้าฟื้นฟูสำนักศึกษาหลวงให้รุ่งเรือง”

พันลิ่นมิได้เอ่ยวาจา

ฮวาเซียงอีเงียบอยู่นานก่อนจะพูดต่อ “นับตั้งแต่คืนนี้ไป หยวนจั๋ว 

ต้องออกจากชวี่ตูโดยเร็วที่สุด ข้ากำลังจะออกเรือนไปไกลถึงฉี่ตง เข้าออก 

ไม่สะดวก แม้จะมียศศักดิ์ในวังหลวง แต่ไม่อาจส่งเขาออกจากเมืองหลวง 

อย่างเอิกเกริกได้” ฮวาเซียงอีพูดถึงตรงนี้ก็ลุกขึ้น คุกเข่าคารวะพันลิ่นแบบ 

เต็มพิธีอย่างเชื่องช้าผ่านฉากบังลม

พันลิ่นสีหน้าเปลี่ยนไปทันใด ก้าวออกมาหนึ่งก้าว “คุณหนูสาม 

จะทำเช่นนี้ได้อย่างไร! รีบลุกขึ้นเถิด!”

ฮวาเซียงอีโขกศีรษะ “ชีวิตนี้หยวนจั๋วได้รับการสั่งสอนชี้แนะจาก 

อาจารย์ผู้มีคุณธรรม บทความของเขาข้าเคยอ่านมาแล้วทั้งหมด บัดนี้ 

สำนักราชบัณฑิตว่างเปล่า ขั้วอำนาจทั้งสามที่มีท่านป้าเป็นผู้นำมิอาจคงอยู่ 

ได้นาน ข่งชิวเองก็ยากที่จะเอาตัวรอด ข้าแม้เป็นสตรี แต่กลับตระหนักดี 

วา่ผูม้คีวามสามารถนัน้หายาก” นางชะงกัชัว่ครู่ กอ่นพดูอยา่งขงึขงั “เฉงิจอื  

รบกวนเจ้าแล้ว”

นางขานชื่อของพันลิ่น นี่เป็นวาจาที่มาจากใจจริงโดยแท้

พันลิ่นเห็นฮวาเซียงอียอมทำถึงขั้นนี้เพื่อเหยาเวินอวี้ ใบหน้าก็อด 

ฉายแววละอายใจมิได้ รีบตอบว่า “คุณหนูสามรีบลุกขึ้นเถอะ! ข้าเสียดาย 

ความรู้ความสามารถของหยวนจั๋ว เรื่องนี้เดิมพวกเราควรเป็นคนจัดการ 

อยู่แล้ว พรุ่งนี้เช้าหยวนจั๋วจะเดินทางออกจากชวี่ตูพร้อมน้องสะใภ้ ไป 

ลงหลักปักฐานที่ตันเฉิงก่อน รอให้บาดแผลหายดีแล้ว ค่อยให้เขาเป็นคน 

ตัดสินใจเอง” เขาพูดถึงตรงนี้พลันคิดถึงไห่เหลียงอี๋ “แม้ว่าราชเลขาธิการ 

จะมคีวามเหน็ทางการเมอืงไมต่รงกบัขา้ แตข่า้เลือ่มใสเขา การถวายฎกีาตาย 

ของขุนนางฝ่ายบุ๋นเป็นเรื่องกล้าหาญเพียงใด แค่คิดว่าทำเพื่อราชเลขาธิการ  

ข้าก็สมควรยื่นมือเข้าช่วยแล้ว”

ฮวาเซียงอีพูดต่อ “วันนี้หยวนจั๋วไม่ตาย อีกฝ่ายต้องรู้แล้วแน่ เพื่อ 

ความปลอดภัย รองเสนาบดีโปรดคิดหาหนทางตบตาผู้อื่นด้วย”

พันลิ่นตอบ “ข้ามีวิธีแล้ว”
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“ยามนี้ฟ้ามืดแล้ว ข้ามิอาจรั้งอยู่ที่นี่นาน” ฮวาเซียงอีลุกขึ้น ให้ 

สาวใช้ประคองเดินไปข้างม่านไข่มุก มองใบหน้าขาวซีดราวกระดาษของ 

เหยาเวินอวี้ที่อยู่ข้างใน สุดท้ายก็ไม่ได้เอ่ยวาจาใดและขอตัวจากไป

หลังฮวาเซียงอีจากไปหนึ่งชั่วยาม ศพที่ห่อด้วยเสื่อฟางก็ถูกขนออก 

มาจากประตูหลังของจวนสกุลพัน คนที่สืบข่าวอยู่ข้างนอกไม่รู้สถานการณ ์

โดยละเอียด ได้ยินเพียงว่าเป็นขอทานที่ท่านหญิงจ้าวเยวี่ยเก็บกลับมาจาก 

ข้างนอกและป่วยตายกลางดึก ทหารที่เฝ้าอยู่นานตามไปตลอดทาง พอถึง 

สุสานรวมก็ไปตรวจสอบศพนั้น พบว่ารูปร่างไม่แตกต่างจากเหยาเวินอวี้  

แม้แต่บาดแผลบนขาที่หักยังใกล้เคียงกัน เพียงแต่ใบหน้าถูกทำร้าย ทว่า 

รอยกัดบนริมฝีปากคล้ายคลึงกัน

บุรุษผู้ เป็นหัวหน้าไม่กล้าชักช้า  ถอนกำลังคนกลับจวน  รุดไป 

รายงานผล

วันต่อมาท่านหญิงจ้าวเยวี่ยกับพันอี้เดินทางกลับตันเฉิง นางเพิ่งคลอดบุตร  

บ่าวหญิงสูงวัยและสาวใช้ที่ติดตามมาด้วยจึงมีจำนวนมาก แค่รถบรรทุก 

ข้าวของก็สิบกว่าคันแล้ว พันลิ่นเข้าประชุมขุนนางตอนเช้า ตอนยืนรออยู่ 

ใต้บันได เห็นข่งชิวและเฉินอวี้ยืนอยู่ด้านหน้า เขาเกรงว่าในราชสำนักจะมี 

คนจับตาดูอยู่ จึงไม่ได้เดินเข้าไปหา

บัดนี้รัชทายาทตื่นนอนยามอิ๋น เข้าเรียนยามเหม่า เหล่าขุนนาง 

จิงเหยียน2 ที่สภาขุนนางแต่งตั้งล้วนเลือกเฟ้นมาจากสำนักราชบัณฑิตอย่าง 

พิถีพิถัน การเรียนช่วงเช้ายาวต่อเนื่องไปจนถึงตอนเที่ยง ผู้ที่แขวนม่าน 

ดูแลราชกิจยังคงเป็นไทเฮา หลี่เจี้ยนถิงเพียงแค่เปลี่ยนจากศึกษาเล่าเรียน 

ในจวนสกุลเซวียมาเป็นศึกษาเล่าเรียนในวังหลวง ตราบใดที่สภาขุนนางยัง 

ไม่ลงคะแนนเห็นชอบ นางก็จำต้องเป็นเสวียเซิงต่อไป กรมพิธีการเตรียม 

งานราชาภิเษกไว้แล้ว แต่ตอนนี้ถูกพวกข่งชิวยับยั้งไว้ พิธีการจึงยังห่างไกล 

ไร้กำหนด

2 ขุนนางจิงเหยียน เป็นขุนนางที่ทำหน้าที่อภิปรายคัมภีร์และประวัติศาสตร์โบราณหน้าพระพักตร์
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เซวียซิวจั๋วยังคงสอนตำราให้หลี่เจี้ยนถิง นางไม่มีอำนาจก้าวก่าย 

ราชกิจ แต่กลับมีสิทธิ์ เข้าฟังการหารือข้อราชการของเหล่าขุนนาง  ใน 

แตล่ะวนันางนอนนอ้ยมาก หลงัการเรยีนชว่งเชา้จะงบีหลบัครูห่นึง่ ตอนบา่ย 

เป็นการหารือของสภาขุนนางที่นำโดยข่งชิวและเซวียซิวจั๋ว เรื่องน้อยใหญ่ 

ของหกกรมล้วนต้องให้สภาขุนนางเป็นผู้รายงาน ระหว่างที่พวกเขายืน 

หารือกัน  หลี่เจี้ยนถิงเอ่ยปากน้อยมาก ท่าทีของนางนอบน้อม ไม่ว่า 

จะเป็นการเรียนช่วงเช้าหรือการประชุมช่วงบ่าย ล้วนมาก่อนขุนนางใหญ่ 

ทั้งหลายเสมอและจะยืนรออยู่ใต้ชายคาตำหนักหมิงหลี่

เดิมข่งชิวและเฉินอวี้ ไม่ชอบหลี่ เจี้ยนถิง  แต่ก็ต้องยอมรับว่า 

หลี่เจี้ยนถิงมีความจริงใจทีเดียว จิตใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนางชัดเจนกว่า 

หลี่เจี้ยนเหิงมาก

หลังเลิกประชุมขุนนาง พันลิ่นเตรียมตัวขึ้นรถม้า ขณะกำลังจะ 

ปล่อยม่าน เขาเห็นเซวียซิวจั๋วและคนอื่น  ๆ  เดินออกจากประตูวัง สองคน 

สบตากันอึดใจหนึ่ง  พันลิ่นพยักหน้าอย่างสุขุม  ฝืนใจคารวะอีกฝ่าย 

เล็กน้อย ก่อนจะปล่อยม่านรถลง

เฉียวเทียนหยาปิดประตู ก่อให้เกิดเสียงดังเล็กน้อย

เหยาเวินอวี้ลืมตาตื่น รู้สึกราวกับเพิ่งออกมาจากรถม้าที่โยกคลอน  

ร้อนอบอ้าวไปหมด เขากลอกตาไปมาและมองเห็นเฉียวเทียนหยา

เฉียวเทียนหยาพูด “ตอนนี้เป็นยามอิ๋นสามเค่อ เจ้ายังนอนต่อได้”

เหยาเวินอวี้ตอบด้วยสีหน้าไร้อารมณ ์ “ฝันอะไรมากมาย ไม่น่าย้อน 

นึกถึง”

เฉียวเทียนหยารินน้ำชาและดื่มอึกหนึ่ง ชูถ้วยถามเขา “ดื่มหรือไม่”

เหยาเวินอวี้นิ่งไปชั่วครู่ “น้ำชาไร้รส เปลี่ยนเป็นสุราดีกว่า”

“แผลเจ้ายังไม่หายดี ไม่ควรดื่มสุรา” เฉียวเทียนหยาพูดพลางปลด 

สุราอุ่นจากข้างเอว เขย่าสองสามที บิดฝาและดื่มเสียเอง “ข้าดื่มให้เจ้าดู”

รอจนเฉียวเทียนหยาดื่มหมด เหยาเวินอวี้จึงเอ่ยว่า “สุราดี”

เส้นผมตรงหน้าผากเฉียวเทียนหยาทิ้งตัวลงมาบดบังดวงตา หมู่นี้ 
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เขาโกนหนวดไม่ค่อยเรียบร้อย ฟังแล้วลูบตอหนวดสองสามที “ราคาแค่ 

เหรยีญทองแดงไมก่ีพ่วง ไมน่บัเปน็สรุาด ี ไวเ้จา้หายดเีมือ่ไร ขา้ยนิดทีุม่เงนิ 

หลายสิบตำลึงเพื่อให้เจ้าได้ลิ้มรสสุราดีอย่างแท้จริง”

มุมปากเหยาเวินอวี้ขยับน้อย ๆ

เฉียวเทียนหยาพิงโต๊ะมองเขา “อีกไม่กี่วันทหารช่างของหลีเป่ยจะ 

มาถึงแล้ว ข้าสามารถออกไปชมทิวทัศน์ฤดูสารทของฉือโจวกับเจ้าได้”

รอยยิ้มของเหยาเวินอวี้หายวับไปทันใด เขามองออกไปนอกหน้าต่าง  

ได้ยินเสียงกรุ๋งกริ๋งของม้าเหล็กใต้ชายคาลอยมาอีกแล้ว เขาเงียบไปนาน 

ก่อนพูด “วานเจ้าบอกรองผู้บัญชาการที วันสมรสของสกุลฮวากับสกุลชี 

พรุ่งนี้ช่วยเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่แทนข้า คุณหนูสามสกุลฮวามีบุญคุณ 

ที่ช่วยชีวิตข้าไว้ ช่วยขอบใจนางแทนข้าที มิต้องบอกอะไรกับนาง บอก 

เพียงว่าข้าสบายดี”

เฉียวเทียนหยารับคำ

สายตาของเหยาเวินอวี้ว่างเปล่า เขาพูด “ดีดกู่ฉินเถิด”

ตอนเสิ่นเจ๋อชวนลุกขึ้น เขาได้ยินเสียงกู่ฉินดังแผ่วมาจากลานเรือน

เฟ่ยเซิ่งหยอกเย้า “เฉียวเทียนหยาผู้นี้เก็บงำได้มิดชิดจริง ๆ”

เสิ่นเจ๋อชวนหันไปพูดกับเขา “สกุลเฉียวตกต่ำ เขาไม่เหลือความ 

เจ้ายศเจ้าอย่างเยี่ยงคุณชายเหล่านั้นอีกแล้ว ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด 

คือตอนที่ถูกเนรเทศ ต้องแย่งอาหารกับสุนัขจร ทั้งยังต้องดูแลพี่สะใภ้  

ตอนนี้สิ่งที่เขาเหลืออยู่มีเพียงกู่ฉินตัวนั้น เช็ดถูทุกวัน รักและหวงแหนยิ่ง  

ไม่เคยดีดให้ใครฟังมาก่อน นี่เป็นความหยิ่งทะนงของเขา”

เฟ่ยเซิ่งเคยเห็นกู่ฉินตัวนั้น แม้แต่ติงเถายังไม่กล้าแตะต้อง เขา 

ไม่เข้าใจเรื่องความหยิ่งทะนงพวกนี้ แต่ก็มิได้เอ่ยปากเหยียบย่ำทำลาย เขา 

ทำงานร่วมกับเฉียวเทียนหยามาหลายปี แม้ว่าตั้งแต่อยู่ในชวี่ตูจนถึงฉือโจว 

จะอยากแทนที่เฉียวเทียนหยามาตลอด แต่ในใจก็ยอมรับความสามารถ 

ของอีกฝ่าย
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