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ก่อนแรกพบ
"ตื่นเร็วเข้า เกิดเรื่องใหญ่แล้ว!"
หนึ่งประโยคฉุดดึงถังฟั่นกลับมาจากฝันนิทรา
เขาฝันว่าเบือ้ งหน้าตัวเองจัดวางอาหารว่างหนึง่ โต๊ะใหญ่ บะหมีไ่ หมเงิน
โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยสีเขียวสดใส น�้ำฉ�่ำๆ ของซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวาน
อันยั่วยวนใจ หิวจนท้องร้องโครกคราก ไม่ค�ำนึงว่าในมือปราศจากตะเกียบ
ยืน่ แขนไปคว้าหมับ มือซ้ายหยิบซีโ่ ครงหมูหนึง่ ชิน้ มือขวาคีบบะหมีส่ ขี าวจัว๊ ะ
หลายเส้น และไม่ลืมแลบลิ้นเลียน�้ำแกงที่ติดบนนิ้วมือ
อีกแค่นิดเดียวเท่านั้น เขาพลันถูกเขย่าให้ตื่นเสียก่อน
ความฝันแหลกสลาย อาหารเลิศรสหนึ่งโต๊ะตีปีกพั่บๆ บินลับตาไป
ถังฟั่นถอนใจเฮือก ข้อศอกยันโต๊ะยืดตัวขึ้นมา
เมือ่ วานมีงานราชการกองโต เขาอยูท่ ศี่ าลทัง้ คืนถึงจัดการเอกสารไปได้
กว่าครึง่ ก�ำลังคิดจะแอบงีบสักตืน่ ทว่าความปรารถนาเล็กๆ เท่านีก้ ย็ งั มิอาจ
เป็นจริง
พันปินของศาลซุ่นเทียนเท้าโต๊ะหนังสือด้วยสองมือ ใบหน้าอวบอูม
ขนาดใหญ่ สองตาถลึงกว้างเท่าระฆังส�ำริด เล็กกว่าสิงโตหินหน้าประตูไม่เท่าไร
ใบหน้านั้นโน้มลงมาใกล้เรื่อยๆ พริบตาเดียวก็ประชิดใบหน้าถังฟั่น
"ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ มีคนตายแล้ว!"
"คดีที่มีคนตายก็เห็นออกบ่อยไม่ใช่หรือ" ถังฟั่นอ้าปากหาว หางตา
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มีน�้ำซึมเล็กน้อย "ค�ำนับใต้เท้าผู้ว่าการ"
ต�ำแหน่งราชการของทั้งสองต่างกันลิบลับ แต่อยู่ในศาลแห่งเดียวกัน
เงยหน้าไม่เห็น ก้มหน้าต้องเห็น ทัง้ ยังกราบอาจารย์คนเดียวกัน ยามอยูต่ ามล�ำพัง
จึงไม่มีพิธีรีตองมากนัก
มิหน�ำซ�้ำตอนนี้สติครึ่งหนึ่งของถังฟั่นยังตกอยู่ในห้วงฝัน จึงไม่แจ่มชัด
ต่อสถานการณ์ใดๆ
"เฮ้อ!"
พันปินร้อนใจจนกระทืบเท้า เกือบวิง่ ไปเอาน�ำ้ อ่างหนึง่ มาราดเขาให้ตนื่
"คราวนีไ้ ม่เหมือนกัน ผูต้ ายเป็นบัณฑิตก้งซือ่ ! ก้งซือ่ คนใหม่ทเี่ พิง่ สอบผ่าน
ระดับฮุย่ ซือ่ มาหมาดๆ"
การสอบฮุ่ยซื่อเพิ่งผ่านพ้น บัณฑิตก้งซื่อที่ติดอันดับก�ำลังเตรียมตัว
เข้าสอบระดับเตี้ยนซื่อ การสอบระดับเตี้ยนซื่อโดยพื้นฐานก็คือการคัดเลือก
จ้วงหยวน ปัง่ เหยีย่ น และทัน่ ฮวาจากอันดับรายชือ่ ของพวกบัณฑิตก้งซือ่ ผูท้ ี่
สามารถได้เป็นบัณฑิตก้งซือ่ นับจากหน้าสุดลงไปล้วนมีโอกาสเข้าสูส่ ภาขุนนาง
เป็นเสาหลักแห่งแผ่นดิน อนาคตสดใสไร้ขีดจ�ำกัด
บัณฑิตก้งซื่อเสียชีวิตคือเรื่องใหญ่ร้ายแรง
อาการง่วงเหงาหาวนอนของถังฟั่นพลันหายไปกว่าครึ่ง
"โรคปัจจุบันทันด่วน?"
"ตกตึกตาย!"
"ร่วมฉลองกับสหายร่วมสอบ เมาหัวทิ่มลงมา?"
"ผู้ตายดื่มสุราก่อนเสียชีวิตก็จริง แต่มีเรื่องโต้เถียงกับสหายถึงขั้น
ลงไม้ลงมือ มีพยานรู้เห็นไม่น้อย ต่อมาทั้งคู่ถูกจับแยกออกไปคนละทาง
ตอนเที่ยงคืนคนส่วนใหญ่ล้วนเมาคว�่ำไปแล้ว จึงไม่มีใครสนใจผู้ตายอีก
เช้าวันรุง่ ขึน้ มีคนพบว่าผูต้ ายตกลงมาจากชัน้ สาม กะโหลกแตกเลือดไหลนอง
บนตัวยังมีมีดสั้นปักคาอยู่เล่มหนึ่ง"
ได้ฟังพันปินเล่าถึงตรงนี้ ถังฟั่นก็ถอนใจเฮือกหนึ่ง
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"เป็นคดีรา้ ยแรงจริงๆ เรือ่ งนีต้ อ้ งรายงานต่อเบือ้ งบน พวกเราศาลซุน่ เทียน
คงไม่มสี ทิ ธิไ์ ปก้าวก่ายกระมัง"
พันปินหัวเราะขื่น "ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิ ปัญหามันอยู่ตรงนี้เอง ในวัง
มีราชโองการให้ศาลซุ่นเทียนสืบหาข้อเท็จจริงของคดีนี้ จับตัวฆาตกรให้ได้
ก่อนการสอบระดับเตี้ยนซื่อ จะปล่อยให้คนร้ายลอยนวลเหนือกฎหมายไม่ได้
เป็นอันขาด"
เวลานีห้ า่ งจากการสอบระดับเตีย้ นซือ่ ราวครึง่ เดือน หากฆาตกรแฝงตัว
อยู่ในหมู่บัณฑิตก้งซื่อกลุ่มนั้น จักรพรรดิกับพวกเก๋อเหล่าในสภาขุนนาง
ไม่ มี ท างยิ น ยอมให้ ค นร้ า ยเข้ า ร่ ว มการสอบระดั บ เตี้ ย นซื่ อ แน่ น อน และ
หากสืบหาฆาตกรไม่พบ บัณฑิตก้งซื่อทั้งหมดในที่เกิดเหตุก็ต้องกลายเป็น
ผู้ต้องสงสัย เกรงว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกว่าเดิม
ถั ง ฟั ่ น ขมวดคิ้ ว "ไม่ ถู ก กระมั ง คดี ใ หญ่ ร ะดั บ นี้ เหตุ ใ ดกรมอาญา
ไม่รับช่วงต่อ กลับให้พวกเราศาลซุ่นเทียนมาดูแล"
สีหน้าของพันปินขมขืน่ ยิง่ กว่าดืม่ น�ำ้ มะระ "เพราะถ้ากรมอาญาไขคดีไม่ได้
พวกเขาก็ต้องแบกหม้อด�ำ ตอนนี้หม้อด�ำมีพวกเรามาแบก พวกเขาก็ต้องรีบ
สลัดมือเป็นธรรมดา แค่นี้เจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือ"
ศาลซุ ่ น เที ย นแบกหม้ อ ด� ำ หนั ง หน้ า ไฟก็ คื อ ผู ้ ว ่ า การศาลซุ ่ น เที ย น
ศิษย์พี่พัน พันปิน (ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
ถังฟั่นเอ่ยด้วยน�้ำเสียงเห็นใจ "ศิษย์พี่นี่ล�ำบากจริงๆ"
พันปินโอดครวญ "แล้วเจ้ายังไม่รีบไปดูศพ คลี่คลายคดีอีกเล่า..."
ค�ำว่า 'เล่า' ที่ลากเสียงยาวเหยียดนี้พาเอาความร้อนรุ่มดังไฟสุมในอก
พ่นพรวดออกมาด้วย
ถังฟัน่ ไม่ได้หลับตลอดคืน แต่เพราะคดีนสี้ ำ� คัญใหญ่หลวง เขาจึงได้แต่
ขยี้ตาแล้วก้าวยาวๆ ตามพันปินไปที่หน้าศาล
ผู้ตายซ่งเหวินเซวียนติดอันดับสี่สิบหกของการสอบฮุ่ยซื่อครั้งนี้ หาก
ไม่มีอันใดผิดพลาดการสอบเตี้ยนซื่อที่จะจัดขึ้นในไม่ช้าเขาน่าจะมีชื่อติดเป็น
บัณฑิตเอกขั้นสองขึ้นไป จากนั้นถูกส่งไปรับราชการตามเมืองต่างๆ หากเขา

Page ������������������������ ��������.indd 7

9/6/2563 BE 10:53

