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มูฮ่่วนชงิถลงึตากว้าง นางไม่คดิเลยว่าอยู่ๆ ฝเูย่ียนหลนิจะกดนางไว้แล้วจบูนาง นางโมโหจน

อยากจะผลักเขาออกไป แต่ชายผู้นี้มีพละก�าลังมากจนน่าตกใจ

"ฝู…อุบ...ฝูเยี่ยนหลิน...เบื่อชีวิตแล้ว...ใช่หรือไม่...อย่าคล�าส่งเดช...เจ้ากล้ารึ..."

คนสารเลวผู้นี้ถึงกับกล้าสอดลิ้นเข้ามา แม้แต่มือก็ยังสอดเข้ามาในเสื้อด้วย มีชีวิตจนเบื่อ

แล้วใช่หรือไม่! เขาไข้ขึ้นจนสมองไหม้ไปแล้วหรือ

สมองของฝเูย่ียนหลนิมไิด้มอดไหม้ไปทัง้หมด แต่ก็เกือบจะไหม้จนเกลีย้งแล้ว ความปรารถนา

ที่เก็บกดไว้ในตอนปกติจึงเหมือนกับพยัคฆ์ร้ายที่หลุดจากกรงตอนอยู่ในฝัน

เขาจบูนางไม่ปล่อย มอืใหญ่คล�าหน้าอกนาง เหมอืนความหิวกระหายอย่างรนุแรงท่ีไม่ได้กิน

เนื้อมาสามปี

มูฮ่่วนชงิรูว่้ามบีางอย่างผดิปกต ิฝเูย่ียนหลนิไม่มทีางท�ากับนางเช่นนี ้ชายผูน้ี้มศีกัดิศ์ร ีขอแค่

นางไม่ยินยอม เขาไม่มีทางจะมาบังคับนาง แต่ตอนนี้เขากลับผิดไปจากสภาพปกติ ถ้าหากนางไม่

คิดหาวิธีมาหยุดเขา เกรงว่าเขาก็จะเป็นป้าอ๋องขืนน้าวธนูแล้วล่ะ
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มากกว่ารักคร้ังน้ีท่านนักอ่านจะได้พบกับผลงานของนักเขียนที่คุ้นเคยกันดี

อย่าง 'ท่านโม่เหยียน' ค่ะ โดยคร้ังน้ีขนกันมาให้ท่านนักอ่านได้อ่านกันอย่างจุใจ 

ถึงสามเล่มในชุด 'ปีศาจอุ้มสม' เป็นเร่ืองเกี่ยวกับปีศาจตนหน่ึงที่ต้องรับหน้าที ่

ในการผูกวาสนาความรักของมนุษย์จึงจะปลดค�าสาปของตนเองได้

ซึ่งทั้งสามเล่มน้ีจะอ่านแยกกันก็ได้ค่ะ แต่หากจะอ่านทั้งสามเล่มก็ขอแนะน�า

ว่าให้อ่านเรียงกันดังนี้

1. เคียงท่านดั่งเคียงเสือ

2. คืนนางดั่งคืนใจ

3. ครองปีศาจดั่งเคียงคู่

ในเล่ม 'คืนนางดั่งคืนใจ' นี้ กล่าวถึง 'มู่ฮ่วนชิง' หญิงสาวที่ได้รับพระราชทาน

ให้สมรสกับ 'ฝูเยี่ยนหลิน' บุรุษที่ไม่เต็มใจจะแต่งกับนางด้วยเพราะว่ามีคนรักอยู่แล้ว 

แต่เมือ่มพีระราชโองการลงมากขั็ดไม่ได้ และหลงัจากทีมู่ฮ่่วนชิงถูกกลัน่แกล้งจนต้อง

ย้ายออกไปอยู่เคหาสน์ในชนบทโดยที่สามีไม่รู้ว่านางก�าลังตั้งท้อง วันหนึ่ง 'โต้วโต้ว' 

บุตรสาวของนางก็เผลอไปปลดผนึก 'เหอกวน' ปีศาจที่อยู ่ในปิ่นปักผมออกมา  

ซึ่งภารกิจของเขานอกจากจะต้องเลี้ยงเด็กแล้ว ยังจะต้องผูกวาสนาต่อด้ายแดง 

เพื่อท�าให้สามีภรรยาคู่นี้ได้กลับมาเคียงคู่กันอีกครั้ง

มู่ฮ่วนชิงที่เลี้ยงบุตรสาวมาคนเดียวหลายปีจะเปิดใจรับสามีได้อีกคร้ังหรือไม่ 

และฝูเยี่ยนหลินที่เคยไม่ชอบหน้าภรรยาและมีอคติต่อสกุลมู่ของนางอย่างยิ่งยวด 

จะเปลีย่นความคิดตนเองไปอย่างไร หากท่านผูอ่้านอยากรู้แล้วพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ  

จะให้ครบอรรถรสอย่าลืมอ่านให้ครบทั้งสามเล่มนะคะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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✱ ฝูเยี่ยนหลิน ผู้บัญชาการทหาร ได้รับพระราชโองการจากฮ่องเต้ 
  ให้แต่งงานกับมู ่ฮ่วนชิง รูปลักษณ์สง่างามเลิศล�้า  
  เป็นที่หมายปองของสตรีทั่วเมืองหลวง

✱ มู่ฮ่วนชิง บุตรสาวของมู่ชางอิง รูปโฉมธรรมดาสามัญ มีนิสัย 
  เข้มแข็ง และรู้จักการมองคน รักอิสรเสรีและชีวิต 

  ในทุ่งกว้าง

✱ โต้วโต้ว บุตรสาวของฝูเยี่ยนหลินกับมู่ฮ่วนชิง อายุสามขวบ  
  หน้าตางดงาม เป็นเด็กว่าง่าย น่ารักน่าชัง

✱ เหอกวน ปีศาจผีเสื้อ มีดวงตารูปดอกท้อน่าหลงใหล และ 
  มีรูปโฉมสง่างามเหนือมนุษย์ ถูกคาถาเซียนกักขัง 
  อยู ่ในปิ ่นปักผม รอคอยคู่พันธะโลหิตเพื่อท�าการ 
  ผูกวาสนาด้ายแดงให้มนุษย์ได้ครองคู่กัน เป็นการ 

  ปลดปล่อยดวงวิญญาณเขาจากสิ่งกักขัง

✱ มู่ชางอิง ขุนนางคนโปรดของฮ่องเต้ นิสัยเจ้าเล่ห์เพทุบาย  
  รักใคร่ลี่อี๋เหนียง มารดาของมู่ฮ่วนชิงเพียงคนเดียว  
  ทั้งที่มีภรรยาเอกและอนุอีกมากมาย

✱ หลินรั่วโยว อนุของฝูเย่ียนหลิน เป็นญาติผู้น้อง และเป็นรักแรก 
  ของฝูเยี่ยนหลิน นิสัยร ้ายกาจ เจ้าคิดเจ้าแค้น  
  เจ้าแผนการ
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เลือดหยดหนึ่งหยดลงบนปีกผีเสื้อ ผีเสื้อตัวนี้เป็นเพียงสิ่งที่ประดับ

อยู่บนปิ่นปักผม ปีกที่ฝังด้วยอัญมณีล�้ำค่ำคล้ำยสัตว์ที่มีชีวิต มันก�ำลัง 

ดูดเลือดสดๆ หำยเข้ำไปในอัญมณีจนเกลี้ยง

อ้อ เลือดของสำวพรหมจำรีหรือ หอมหวำนอย่ำงท่ีคิดเสียด้วย... 

ไม่สิ เลือดของสำวพรหมจำรีหนนี้หอมย่ิงกว่ำที่แล้วมำ เป็นเลือดท่ีหอม

บริสุทธิ์ที่สุดที่เขำเคยลิ้มรสในรอบร้อยปีมำนี้ 

ในควำมมืดมิด วิญญำณปีศำจที่ถูกกักขังอยู่ในปิ่นปักผมก�ำลัง 

หลับใหลรอคอยผู้มีวำสนำมำปลุกเขำให้ตื่นด้วยเลือดสดๆ

ครำวนี้จะเป็นสตรีแบบใด กำรแต่งงำนแบบใดท่ีรอคอยให้เขำไป

ผูกด้ำยแดง เขำตั้งตำคอยยิ่งนัก...

ไม่สิ ต้องบอกว่ำสิ่งท่ีเขำรอคอยคือกำรถูกปลดปล่อยออกไป 

อีกครั้ง ดอมดมกลิ่นควำมปรำรถนำที่แพร่ขจำยในโลกใบน้ี มองดูผู้คน 
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คืนนางดั่งคืนใจ

โง่งมไร้ปัญญำผลุบโผล่อยู่ในบ่วงแห่งควำมรักและควำมแค้น

เขำคือเหอกวน วิญญำณปีศำจท่ีถูกคำถำเซียนขังไว้ในปิ่นปักผม 

ในที่สุดเขำก็จะได้ออกมำปรำกฏตัวบนโลกนี้อีกครั้ง

ริมทะเลสำบ ในพุ่มต้นกกกว้ำงใหญ่สุดลูกหูลูกตำ โครงร่ำงของ 

บุรุษค่อยๆ ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่ำง เส้นผมยำวปลิวสยำย ร่ำงสูงเพรียว 

เครือ่งหน้ำคมคำยล�ำ้เลศิและท่วงท่ำงำมเย้ำยวนได้ปรำกฏตวัในยุทธภพ

อีกครำ

เหอกวนค่อยๆ ลืมดวงตำน่ำหลงใหลคู่นั้นข้ึน ลมทะเลสำบพัด 

ผมยำวด�ำนุ่มสลวยของเขำให้ปลิวสยำย สถำนที่ท่ีเขำอยู่คือทุ่งต้นกก 

ที่ไหวเอนตำมแรงลม

เขำมองไปรอบๆ ด้วยดวงตำดอกท้อ* ยั่วยวนใจท่ีฉำบฉำยด้วย 

รอยยิ้ม มองหำผู้มีวำสนำที่ปลุกเขำให้ตื่นขึ้นมำ ทว่ำก็ไม่พบสตรีนำงใด

คนล่ะ? หญิงสำวที่ปลุกเขำตื่นด้วยเลือดสดๆ อยู่ที่ใดเล่ำ

เหอกวนกวำดตำมองไปรอบๆ ด้วยควำมฉงน สุดท้ำยเขำก็ก้มศรีษะ

ลงมำเจอเด็กตัวเล็กๆ ในกอกกไหวเอนนั้น

พูดให้ถูกต้อง นั่นคือเด็กหญิงที่ดูเหมือนเพ่ิงจะอำยุได้รำวๆ  

สำมขวบ เวลำน้ีนำงก�ำลังจ้องมองเขำตำเป็นประกำย ใต้จมูกของนำง 

มีเลือดก�ำเดำไหล สิ่งที่อยู่ในมือก็คือปิ่นปักผมผีเสื้ออันนั้น

รอยยิ้มที่ชวนให้ผู้คนเคลิบเคลิ้มของเหอกวนแข็งค้ำง เขำจ้องตอบ

เด็กหญิงที่นั่งอยู่ในพุ่มกก คิดไม่ถึงเลยว่ำสิ่งที่ปลุกเขำให้ตื่นขึ้นจะเป็น

เลือดก�ำเดำของเด็กผู้หญิง!

* ดวงตำดอกท้อ หมำยถึงตำที่โตแต่เรียวยำว หำงตำชี้ขึ้นเล็กน้อย ดูเจ้ำชู้เย้ำยวน
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ชำยหนุ่มหน้ำง�้ำ มุมปำกกระตุก คำถำปิดผนึกก�ำหนดวิธีเอำไว้ 

ชดัแจ้ง ผูท้ีจ่ะแก้ค�ำสำปโลหติให้เขำจะต้องพร้อมด้วยเงือ่นไขสองประกำร 

หนึ่งคือเป็นสตรี สองคือเป็นเลือดของสำวพรหมจำรี

เข้ำใจอะไรผิดหรือไม่! ต่อให้จะก�ำหนดเง่ือนไขเอำไว้ก็ช่วยระบ ุ

ให้มีชั้นเชิงสักนิด เด็กผู ้หญิงท่ีขนยังไม่ทันข้ึนนับเป็นสตรีด้วยหรือ  

เลือดก�ำเดำก็นับเป็นเลือดด้วยหรือ ถ้ำอย่ำงน้ันจะนับเลือดระดูของสตรี

รวมไปด้วยเลยหรือไม่ หำ?

เด็กผู้หญิงที่อำยุเพ่ิงสำมขวบจะเข้ำใจเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เสียท่ีไหน 

แล้วเขำจะช่วยผูกด้ำยแดงให้นำงได้อย่ำงไร หรือต้องรอให้นำงเติบใหญ่ 

มีทรวดทรงองค์เอว ร่วมห้องกับบุรุษได้เสียก่อน แล้วเขำจึงจะช่วยหำคู่ 

ให้นำงได้

เหอกวนโมโหเดือดดำล ใบหน้ำหล่อเหลำแปรเปลีย่นเป็นเห้ียมโหด

น่ำสะพรึง ผมด�ำยำวสลวยปลิวพลิ้วในอำกำศรำวกับงูวิเศษนับร้อยตัว 

เลบ็ทัง้สบิงอกยำวดัง่กรงเลบ็แหลมคม ใบหน้ำดรุ้ำยน่ำสยดสยองรำวกับ

ปีศำจในแดนมำรในเวลำชั่วพริบตำ

กว่ำร้อยปีมำนี้ เดิมเขำเป็นวิญญำณแตกซ่ำน พลังอำคมอ่อนแรง 

จนกระทั่งได้ผูกเชื่อมบุพเพสันนิวำสให้หญิงสำวมำไม่รู้เท่ำไร วิญญำณ

จงึได้ค่อยๆ กลบัมำรวมตัวกัน สัง่สมพลงัอำคมจนได้คนืร่ำงมนุษย์ในทีส่ดุ

นี่คือคำถำจองจ�ำท่ีผู้บ�ำเพ็ญเซียนผนึกไว้บนร่ำงของเขำ ถ้ำหำก

ต้องกำรแก้คำถำนีจ้ะต้องผกูด้ำยแดงท่ีเดมินัน้ควรจะเชือ่มกันอยู่ขึน้ใหม่

อีกครั้ง พำหญิงสำวผู้นี้ให้กลับมำมีบุพเพสันนิวำสอีกครำ จนกระทั่งเขำ

ได้ชดเชยควำมผิดจบสิ้นจึงจะได้รับอิสระอีกหนหนึ่ง
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แม้เขำจะเป็นปีศำจ แต่ก็เป็นปีศำจทีรั่กสะอำด ตอนนีเ้อำเดก็หญิง

มำให้เขำ แล้วจะให้เขำผูกด้ำยแดงอย่ำงไร จะให้จัดกำรนำงทั้งแบบน้ี 

ก็คงไม่ได้หรอกกระมัง!

เขำโมโหลอยไปลอยมำอยู่ตรงนี้ รอบกำยก็เกิดพำยุเล็กๆ เพรำะ

โทสะท่ีก่อตวัรวมกัน เด็กหญิงกลบัยังนัง่อยู่บนพ้ืนพร้อมถลงึตำโตจ้องเขำ 

คล้ำยกับว่ำเจอคนน่ำขัน นำงจึงหัวเรำะคิกคักออกมำ

เหอกวนผงะ เขำมองเด็กหญิง นึกไม่ถึงว่ำนำงจะใจกล้ำนัก  

ไม่เกรงกลัวเขำเลยสักนิด เมื่อครู่เพรำะโมโหเกินไปจนไม่ทันได้พินิจ 

มองนำง ตอนน้ีเขำก้มตัวลงมองส�ำรวจดวงหน้ำเล็กของเด็กหญิง อยู่ๆ  

ก็พบว่ำเด็กคนน้ีหน้ำตำน่ำรักน่ำเอ็นดูมำกทีเดียว เวลำท่ีหัวเรำะข้ึนมำ 

ก็ชวนให้หลงใหลนัก พอเห็นใบหน้ำย้ิมนั่นแล้ว โทสะท่ีมีอยู่เต็มท้องเขำ 

ก็พลันสลำยไปไม่น้อย

เด็กหญิงยื่นมือออกมำดึงชำยเสื้อเขำด้วยควำมใคร่รู้ กำรกระท�ำนี้

ท�ำให้เหอกวนผงะอีกครั้ง ดวงตำดอกท้อเย้ำยวนแวบรัศมีประหลำด  

เด็กหญิงคนนี้สัมผัสเขำได้อย่ำงนั้นหรือ

แต่ก่อนนั้นคู่พันธะโลหิตอย่ำงมำกท�ำได้แค่มองเห็นเขำ ได้ยินเขำ 

ทว่ำเด็กหญิงผู้นี้ถือเป็นคนแรกท่ีสัมผัสเขำได้ ดูท่ำค�ำสำปโลหิตจะเกิด

กำรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ไปตำมจ�ำนวนกำรผูกด้ำยแดงที่มำกขึ้นเรื่อยๆ

"โต้วโต้ว!"

เสียงสตรีหรือ?

เหอกวนมองตำมที่มำของเสียง เห็นสตรีนำงหนึ่งร่อนลงมำจำกฟ้ำ

ด้วยวิชำตัวเบำ
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"โต้วโต้ว ในที่สุดก็หำเจ้ำเจอสักที" มู่ฮ่วนชิงก้ำวมำข้ำงหน้ำ รีบอุ้ม

เด็กหญิงวัยสำมขวบขึ้นมำ พอเห็นเลือดก�ำเดำของเด็กน้อยก็ขมวดคิ้ว

ด้วยควำมประหลำดใจ "เอ๋? ท�ำไมเลือดก�ำเดำไหลล่ะ"

โต้วโต้วเป็นชื่อเล่นของเด็กน้อย นำงมองมำรดำแล้วหัวเรำะอย่ำง

มคีวำมสขุ มอืเลก็ชีเ้หอกวน ร้องตะโกนอย่ำงเบกิบำน "บนิๆ ท่ำนอำบนิๆ"

มู่ฮ่วนชิงมองไม่เห็นเหอกวน นำงมองตำมทิศทำงที่เด็กน้อยชี้ไป  

แต่ก็เห็นเพียงนกท่ีบินร่อนขึ้นๆ ลงๆ บนผิวทะเลสำบ จึงนึกว่ำเด็กน้อย 

ชี้ให้ดูนก

เวลำนี้เหอกวนท่ีลอยอยู่กลำงอำกำศหันมำมองส�ำรวจมำรดำของ

เด็กน้อยตำมอ�ำเภอใจ สตรีนำงน้ีอำยุรำวๆ ย่ีสิบกว่ำ หน้ำตำสะสวย 

น่ำรกั ท่ำทำงองอำจห้ำวหำญ รปูร่ำงสงูปรำดเปรยีวและมเีสน่ห์ สิง่ท่ีท�ำให้

เขำตำเป็นประกำยคือข้อมือขวำของสตรีนำงนี้มดี้ำยแดงบุพเพสันนิวำส

ที่คนทั่วไปมองไม่เห็น ทว่ำปลำยอีกด้ำนของด้ำยแดงนั้นกลับขำดสะบั้น

"อ้ำ น่ำสนุก..."

เหอกวนเลิกคิ้ว เอำมือข้ำงหนึ่งลูบปลำยคำง ไม่มีริ้วโทสะปรำกฏ

บนใบหน้ำคมคำยอีกต่อไป ดวงตำดอกท้อท้ังคู่หรี่เป็นรอยย้ิม จ้องตรง 

จุดท่ีด้ำยขำดด้วยควำมสนอกสนใจเป็นพิเศษ น่ันคือร่องรอยท่ีถูกดึง 

จนขำดไปดื้อๆ

ท่ีแท้คู่พันธะในครั้งนี้ไม่ใช่เด็กหญิง แต่เป็นมำรดำของเด็กน้อย  

เขำจึงมองเห็นด้ำยแดงที่ข้อมือของนำง

เหอกวนวนเวียนรอบตวัมูฮ่่วนชงิด้วยควำมสนใจเป็นทีส่ดุ นำงเป็น

สตรีที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ดีเหลือเกิน เขำไม่จ�ำเป็นต้องรอให้เด็กน้อย 
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เติบใหญ่ ขอแค่ช่วยมำรดำของนำงผูกด้ำยแดงก็พอ

โต้วโต้วมองผู้เป็นมำรดำด้วยควำมฉงน แล้วหันไปมองท่ำนอำ  

นำงพบว่ำเหมือนมำรดำจะมองไม่เห็นท่ำนอำผู้นี้จึงรู้สึกสับสน

"ชูว์่...เสีย่วโต้วโต้ว มแีต่เจ้ำทีม่องเห็นท่ำนอำ อย่ำบอกผูอ้ืน่เชยีวนะ"  

เหอกวนคลี่ยิ้มน่ำหลงใหล ตอนที่มู่ฮ่วนชิงอุ้มเด็กน้อยกลับไป เขำก็ตำม

สองแม่ลูกไปด้วย

มู่ฮ่วนชิงเอำผ้ำเช็ดหน้ำเช็ดเลือดก�ำเดำบุตรสำวพลำงเอ่ยถำม  

"โต้วโต้ว เจ้ำกินลิ้นจี่หมดเลยใช่หรือไม่"

โต้วโต้วยังคงกะพริบตำจ้องมองท่ำนอำที่ลอยอยู่ในอำกำศผู้นั้น  

ไม่ได้ตั้งใจฟังที่แม่ตัวเองพูด

มู่ฮ่วนชิงส่ำยหน้ำ ลิ้นจี่นั้นเป็นผลไม้รสหวำนที่ส่งมำจำกทำงใต ้

ซึ่งหำยำกเป็นพิเศษ เนื้อนุ่มฉ�่ำน�้ำ มิน่ำเล่ำโต้วโต้วถึงได้ชอบ

"เจ้ำต้องฉวยโอกำสกินหมดตอนทีแ่ม่นมจีไ้ม่ได้สงัเกตแน่ๆ ผลไม้น้ี 

ถ้ำกินเยอะแล้วจะร้อนในง่ำย ห้ำมกินอีกนะ รู้หรือไม่"

โต้วโต้วหัวเรำะคิกคัก สองมือโบกขึ้นๆ ลงๆ เวลำน้ีมู่ฮ่วนชิงจึงได้

สังเกตเห็นว่ำมือขวำของลูกก�ำอะไรบำงอย่ำงอยู่

"เอ๋? เจ้ำถอือะไรอยู่ในมอื" มูฮ่่วนชงิกำงมอืบตุรสำวดอูย่ำงละเอยีด 

เป็นป่ินปักผมของสตรอีนัหน่ึง บนป่ินนัน้ฝังประดบัด้วยผเีสือ้งำมประณีต

ตัวหนึ่ง

มู่ฮ่วนชิงหยิบปิ่นมำดูด้วยควำมประหลำดใจ ก่อนจะวำงเอำไว้ 

ใต้แสงอำทิตย์แล้วพินิจมองมัน อัญมณีบนปีกผีเสื้อวำววำบรัศมีสุกปลั่ง

ใต้แสงอำทิตย์ งดงำมจนชวนตะลึง
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"โต้วโต้ว เอำปิ่นอันนี้มำจำกไหน"

โต้วโต้วเอื้อมมือมำคว้ำปิ่นไว้แน่น "ของข้ำ"

"ใครให้เจ้ำมำ"

"ของข้ำ"

"เก็บได้ใช่หรือไม่"

"ของข้ำ"

มู่ฮ่วนชิงส่ำยหน้ำ "ปิ่นอันนี้ไม่ใช่ของเรำ ต้องเอำไปคืนเขำ"

"ของข้ำ"

"ไม่ได้"

พอเห็นมำรดำริบปิ่นอันนั้นไป โต้วโต้วก็ขอบตำแดงร้ืนข้ึนทันที 

น�้ำตำเอ่อท้นออกมำ "ของข้ำ...ผีเสื้อ...ของข้ำ..."

โต้วโต้วร้องไห้งอแง มูฮ่่วนชงิรูส้กึประหลำดใจย่ิงนัก เพรำะโต้วโต้ว 

เป็นเด็กดีและว่ำง่ำยมำโดยตลอด ผู้ใหญ่พูดอะไรกับนำง นำงก็ฟัง  

นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ร้องไห้โยเยเพรำะปิ่นอันนี้

เมื่อท�ำอะไรไม่ได้ มู่ฮ่วนชิงก็ได้แต่คืนปิ่นอันนั้นกลับไปไว้ในมือ 

บุตรสำว พอได้ของแล้ว โต้วโต้วก็หยุดร้องไห้ทันที ดวงตำที่ชื้นน�้ำตำ 

กลับมำทอยิ้มด้วยควำมดีใจ

มู่ฮ่วนชิงเห็นนำงก�ำปิ่นไว้แล้วคลี่ย้ิมพออกพอใจก็อดย้ิมไม่ได้  

คิดในใจว่ำช่ำงเถอะ ปิ่นอันนี้ให้บุตรสำวเล่นก่อนก็แล้วกัน เด็กๆ อยำก

ได้ของใหม่ๆ ชัว่ครูช่ัว่ยำม เหน็ป่ินเป็นของเล่น ผ่ำนไปไม่ก่ีวนัพอเบือ่แล้ว

ก็จะโยนทิ้ง ถึงตอนนั้นนำงค่อยเก็บปิ่นมำ ดูว่ำจะหำเจ้ำของพบหรือไม่

แล้วค่อยคืนให้เขำไป
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เมื่อตัดสินใจแล้ว มู่ฮ่วนชิงก็ไม่ดึงดันอีก แต่นำงไหนเลยจะรู้ว่ำ 

ท่ีโต้วโต้วก�ำปิ่นไว้ไม่ปล่อยเป็นเพรำะในปิ่นนั้นมีท่ำนอำที่บินได้ และ 

ตอนนี้ท่ำนอำผู้นี้ก�ำลังยิ้มแฉ่งตำมพวกนำงกลับบ้ำนมำด้วย

เหอกวนเลกิค้ิว มองโต้วโต้วถูกมำรดำกอดไว้ในอ้อมอก ใบหน้ำเลก็

ซบไหล่มำรดำ นำงยังคงท�ำตำโตจ้องมองเขำอย่ำงฉงน เนื่องจำกเมื่อครู่

ร้องไห้ ดวงตำจึงฉ�่ำน�้ำ ยิ่งมองก็ยิ่งน่ำเอ็นดู

"ไม่ได้กำรละ ดวงตำของเจ้ำตัวเลก็ช่ำงน่ำหลงใหลย่ิงนกั!" เหอกวน

หัวเรำะบอกพลำงส่งเสียงจุ๊ๆ แม้เด็กน้อยจะยังเล็ก แต่เขำก็ดูออกว่ำ 

เด็กหญิงคนนี้พอเติบใหญ่จะต้องเป็นยอดหญิงงำมอย่ำงแน่นอน

โต้วโต้วไม่กลัวเขำและไม่กลัวคนแปลกหน้ำ อีกทั้งยังฟังค�ำพูดเขำ 

ช่วยลดควำมยุ่งยำกให้เหอกวนได้ไม่น้อย

เขำพอใจมำก กลบีปำกงำมหยักโค้ง ขยิบดวงตำดอกท้อให้เดก็หญิง

โต้วโต้วเห็นอีกฝ่ำยขยิบตำก็หดศีรษะด้วยควำมเขินอำยทันที  

เอำหน้ำตัวเองซุกเข้ำในอ้อมกอดของมำรดำ

"โต้วโต้ว เป็นอะไรไป?"

โต้วโต้วไม่พูดอะไร ได้แต่โผล่ดวงตำทัง้คูอ่อกมำจ้องท่ำนอำท่ีบนิได้ 

ผู้นี้

เนื่องจำกมู่ฮ่วนชิงอุ้มบุตรสำวอยู่ มองไม่เห็นสีหน้ำของเด็กน้อย  

จึงนึกไปว่ำนำงง่วงแล้ว

"ง่วงก็นอนเถอะ!" นำงตบหลังเด็กน้อยเบำๆ ให้ดวงหน้ำเล็กนอน

ซบไหล่ตน เด็กเล่นเหนื่อยแล้วก็มักจะง่วงนอนแบบนี้

เหอกวนส�ำรวจเป้ำหมำย สตรีนำงน้ีเป็นวิชำตัวเบำ ดูท่ำวิชำยุทธ์
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จะไม่เลวเลยทเีดยีว บนร่ำงของนำงไม่มกีลิน่ของสำวพรหมจำร ีแสดงว่ำ

นำงเคยผ่ำนบุรุษมำแล้ว แต่ไม่รู้เพรำะเหตุใดจึงได้ท�ำให้บุพเพสันนิวำส 

นั้้นสิ้นสุดลง ดังนั้นด้ำยแดงที่ข้อมือนำงจึงมีรอยดึงขำด

เหอกวนยกย้ิมชั่วร้ำย ดูท่ำภำรกิจคร้ังนี้คือต้องต่อด้ำยแดงท่ีถูก 

ดึงขำดให้กลับมำเหมือนเดิม ไม่รู้ว่ำเดิมน้ันอีกฝ่ำยของด้ำยแดงคือบุรุษ

แบบใด

มู่ฮ่วนชิงยังไปไม่ถึงทำงเข้ำประตู แม่นมจี้ก็รีบวิ่งมำ

"คุณหนูของข้ำ ในที่สุดก็กลับมำแล้ว!" แม่นมจี้มองคุณหนูเล็ก 

ขอบคุณฟ้ำดินอย่ำงดีอกดีใจ ตอนท่ีคุณหนูน้อยหำยไป นำงร้อนใจ 

จนแทบร้องไห้

"โต้วโต้ว ดูส ิเจ้ำท�ำแม่นมจีต้กใจจนจะร้องไห้แล้ว" มูฮ่่วนชงิบบีจมกู

ต่อว่ำบุตรสำว

โต้วโต้วมองไปทำงแม่นมจี้แล้วคลี่ยิ้มน่ำรัก "แม่นม" นำงร้องเรียก

ด้วยเสียงออดอ้อน แล้วยังยื่นมือเล็กทั้งสองข้ำงจะให้อีกฝ่ำยอุ้ม

พอเห็นรอยย้ิมนั้น แม่นมจี้ก็ใจละลำยแล้ว แทบจะควักหัวใจให้ 

นำยน้อยก่อนจะรีบโอ๋นำง "ไม่ว่ำนะ ไม่ว่ำ แม่นมรักคุณหนูนะเจ้ำคะ"

มู่ฮ่วนชิงหลุดหัวเรำะ ส่งบุตรสำวให้แม่นมจี้แล้วบอกเล่ำเร่ืองรำว

คร่ำวๆ ก่อนจะให้แมน่มจี้พำเดก็น้อยไปลำ้งหน้ำบ้วนปำก แลว้อีกสกัพกั

ให้ป้อนน�้ำแกงเห็ดหูหนูขำวเพ่ือบรรเทำอำกำรร้อนใน นำงบอกพลำง 

หยิบปิ่นในมือเด็กน้อยมำตอนที่เจ้ำตัวไม่ทันสังเกตเห็น

พอแม่นมรู้ว่ำเมื่อครู่ที่คุณหนูน้อยเลือดก�ำเดำไหล ที่แท้เป็นเพรำะ

กินลิ้นจี่ที่ส่งมำจำกทำงใต้มำกเกินไปก็ร้องเสียงดังด้วยควำมปวดใจ  
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แล้วรีบอุ้มโต้วโต้วเข้ำห้อง

มูฮ่่วนชงิหมนุตัวไปห้องหนังสอื นัง่ลงท่ีโต๊ะแล้วหยิบป่ินอนัน้ันมำด ู

อย่ำงละเอียด ผีเสื้อตัวนี้ท�ำอย่ำงประณีตยิ่งนัก ไม่ใช่สิ่งที่ชำวบ้ำนทั่วไป

จะมไีด้อย่ำงแน่นอน เกรงว่ำจะเป็นชนชัน้สงูคนใดท�ำหำย วันพรุง่จะส่งคน 

ไปสืบหำดูสักหน่อยว่ำมีผู้สูงศักดิ์คนใดผ่ำนเส้นทำงนี้แล้วท�ำปิ่นหำย 

บ้ำงหรือไม่

ตอนท่ีนำงมองจ้องปิ่นอันน้ี แสงประกำยของอัญมณีส่องสะท้อน

เข้ำตำนำง อยู่ๆ ก็รู้สึกแสบตำจนต้องหลับตำลง พอหลับตำกลับรู้สึกว่ำ

ควำมง่วงงุนอันรุนแรงเข้ำจู่โจมทันทีทันใด ท�ำให้นำงรู้สึกง่วงนอน

มือเรียวสวยของเหอกวนลูบศีรษะนำงเบำๆ หัวเรำะเสียงแหบต�่ำ

เปี่ยมเสน่ห์

"นอนเถอะ! ให้คุณชำยอย่ำงข้ำดูหน่อยว่ำบรุษุท่ีท�ำให้เจ้ำมเีด็กคนน้ี  

คนที่เคยผูกด้ำยแดงกับเจ้ำนั้นคือผู้ใดกันแน่..."

มู่ฮ่วนชิงร่ำงอ่อนยวบ ก่อนจะฟุบลงกับโต๊ะแล้วหลับไป

สี่ปีก่อน...

ท่ำมกลำงแวดวงชนชัน้สงูในเมอืงหลวง ระยะนีม้ข่ีำวอนัน่ำตืน่ตะลึง 

แพร่ออกมำ...เจิ้นหย่วนโหว* ฝูเยี่ยนหลินจะแต่งงำน

ฝูเย่ียนหลินคือตัวเลือกของสำมีท่ีดีที่สุดในสำยตำของสตรีสูงศักด์ิ

ในเมืองหลวง หญงิสำวตระกลูผูด้ท่ีีหมำยมัน่ในตวัเขำต่ำงแอบแย่งชงิกัน

* โหว บรรดำศักด์ิในสมัยโบรำณ เป็นต�ำแหน่งซึ่งกษัตริย์แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีควำมดีควำมชอบ 
บรรดำศักดิ์ 5 ขั้นรองจำกชั้นอ๋อง คือ กง โหว ป๋อ จื่อ หนำน ซึ่งแต่ละสมัยมีค�ำเรียกและล�ำดับแยกย่อย 
ต่ำงกัน
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เงียบๆ แต่กำรจะแต่งงำนกับเขำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ำย ฝูเย่ียนหลินไม่เพียง

สง่ำงำมรูปโฉมเลิศล�้ำ นอกจำกจะรับช่วงสืบทอดบรรดำศักดิ์แล้ว ก็ยัง 

รับรำชกำรเป็นผู้บัญชำกำรทหำร ทั้งมีอ�ำนำจทหำรในมือสิบหมื่นนำย

หำกคิดจะแต่งงำนกับเขำ นอกจำกจะต้องมีฐำนะชำติตระกูลที่

ทัดเทียมกับเขำแล้ว ก็ยังต้องมีโชคจำกสวรรค์ด้วย

ควำมโชคดีนี้ถูกมู่ฮ่วนชิงบุตรสำวคนโตของสกุลมู่แย่งเอำไปแล้ว 

จะพูดให้ถูกคือถูกบิดำของนำงแย่งชิงไปแล้ว

พูดถึงมู่ชำงอิงบิดำของนำง เขำคือขุนนำงคนโปรดของฮ่องเต้องค์

ปัจจุบัน บิดำของนำงเป็นพระอำจำรย์ของรัชทำยำทตั้งแต่สมัยที่ฮ่องเต้

ยังทรงเป็นรัชทำยำท เขำปกป้องพระองค์หลำยครั้งหลำยครำด้วยชีวิต 

คอยสนับสนุนองค์รัชทำยำทมำตลอดจนกระท่ังได้ข้ึนเป็นฮ่องเต้ในวันนี้ 

ท�ำให้ฮ่องเต้เชื่อมั่นในตัวใต้เท้ำมู่เป็นอย่ำงยิ่ง และยังทรงโปรดปรำน 

ในตัวเขำมิคลำยจนบัดนี้

ผู้คนต่ำงแพร่ข่ำวธิดำคนโตของสกุลมู่ มู่ฮ่วนชิงได้ยอดบุรุษอย่ำง

เจิ้นหย่วนโหวมำครอบครอง เพรำะอำศัยงำนมงคลสมรสพระรำชทำนที่

ใต้เท้ำมูไ่ปทูลขอฮ่องเต้ ไม่เช่นนัน้ด้วยมูฮ่่วนชงิในวัยสบิเก้ำและมรูีปโฉม

ธรรมดำๆ มีหรือที่ต�ำแหน่งภรรยำแห่งจวนโหวจะเวียนมำถึงนำงได้

เมื่อถึงวันงำนมงคลสมรสพระรำชทำน สตรีสูงศักดิ์ทั่วเมืองหลวง

ต่ำงร�่ำไห้คร�่ำครวญ ไม่รู ้ว่ำฉีกผ้ำเช็ดหน้ำขำดไปไม่รู ้เท่ำไร ถ้อยค�ำ 

แห่งควำมอิจฉำโกรธแค้นอึกทึกครึกโครม ต่ำงกล่ำวขำนกันว่ำงำนนี้

เปรียบเหมือนดอกไม้สดปักบนมูลโค แน่นอนว่ำดอกไม้สดนี้หมำยถึง 

ท่ำนโหวฝูเยี่ยนหลินผู้มีรูปโฉมงำมสง่ำ
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ควำมจรงิมูฮ่่วนชงิก็ถือว่ำหน้ำตำไม่เลว แต่จะเอำนำงไปเปรยีบเทียบ 

กับคนอืน่มไิด้ หำกเทียบควำมงำมของมูฮ่่วนชงิกับสตรีสงูศักด์ิในเมอืงหลวง 

แล้ว นำงก็จะกลำยเป็นใบไม้เขียวที่ช่วยขับเน้นดอกไม้ทันที

นำงในวัยสบิเก้ำจนป่ำนนีก้ยั็งไม่ได้ออกเรือน ครัน้มคีนทุ่มเถียงกัน

แพร่ออกไปว่ำเป็นเพรำะนำงมรีปูโฉมธรรมดำทัว่ไป ดงันัน้จงึขำยไม่ออก 

ต้องพ่ึงบดิำประจบประแจงฝ่ำบำท จงึได้งำนมงคลสมรสพระรำชทำนน้ีมำ

แต่พวกนำงรู้เสียท่ีไหนว่ำควำมจริงวันที่มู่ฮ่วนชิงถูกเรียกตัวกลับ

เมืองหลวงเพรำะงำนมงคลสมรสพระรำชทำนน้ัน นำงมีสีหน้ำบึ้งตึง

รำวกับมีควำมแค้นใหญ่หลวงกับใครมำ

มูช่ำงอิงและมูฮ่่วนชงิพ่อลกูคู่นีนิ้สยัเหมอืนกัน พอทะเลำะกันข้ึนมำ

ก็จะลงไม้ลงมือไม่ใช้ปำก พอตีกันขึ้นมำก็ท�ำเอำจวนสกุลมู่วุ ่นวำย 

จนฟ้ำดินสะเทือนเลื่อนลั่น

มูช่ำงองิเป็นพระอำจำรย์ของรชัทำยำทได้ วิชำยุทธ์ย่อมไม่อ่อนแอ 

เขำคือยอดฝีมืออันดับหน่ึงในวังหลวงท่ีหำตัวจับยำก และแม้มู่ฮ่วนชิง 

จะมีวิชำยุทธ์ไม่ธรรมดำเช่นกัน ทว่ำพอสู้กับบิดำ นำงก็ย่อมเป็นฝ่ำย 

พ่ำยแพ้

ในเมื่อสู้ไม่ชนะ นำงก็จะไม่ให้บิดำได้อยู่เป็นสุข ดังนั้นตอนที่หมัด

ของผู้เป็นพ่อกระแทกมำ นำงก็จงใจไม่หลบเลี่ยง ทว่ำกลับย่ืนหน้ำไป 

ให้เขำกระแทกใส่

ไม่ผิด สิ่งท่ีสตรีใส่ใจที่สุดคือรูปโฉม แต่นำงมู่ฮ่วนชิงไม่สนใจเลย 

สักนิดเดียว

แต่น่ำเสียดำยท่ีหมัดนั้นไม่ได้โดนใบหน้ำ เน่ืองจำกเบี่ยงทิศทำง 
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ได้ทันเวลำพอดี จึงซัดโดนเข้ำที่หน้ำอก แม้จะลดก�ำลังลงสำมส่วนแล้ว 

แต่นำงก็ยังถูกซัดจนบำดเจ็บภำยใน

นำงกระอักเลือดแล้วหมดสติไปทันที ตอนท่ีฟื้นข้ึนมำ นำงก็นอน 

อยู่บนเตียงแล้ว มำรดำนั่งอยู่ข้ำงๆ น�้ำตำเม็ดโตแต่ละหยดร่วงลงมำ 

ให้นำงเห็นรำวกับให้เปล่ำไม่คิดเงิน

"ท่ำนแม่..." นำงร้องเรยีกเสยีงอ่อนแรง นำงรูว่้ำตวัเองท�ำให้ท่ำนแม่

เสยีใจ ท่ีนำงจงใจให้ท่ำนพ่อซดัหมดันัน้มำ เพรำะรูว่้ำหำกท่ำนพ่อท�ำร้ำย

ตนจนบำดเจ็บ ท่ำนแม่จะต้องโมโหจนไม่สนใจท่ำนพ่อ เพรำะท่ำนแม่ 

คือจุดอ่อนของท่ำนพ่อ แต่นำงก็ลืมไปว่ำท่ำนแม่ก็เป็นจุดอ่อนของนำง

เหมือนกัน

มำรดำของนำงเป็นเพียงอนุคนหน่ึงของบิดำ มีนำมว่ำล่ีอี๋เหนียง* 

แต่กลับเป็นสตรีที่ท่ำนพ่อรักสุดหัวใจ

จำกที่แม่นมอู่ท่ีเคยปรนนิบัติท่ำนแม่เล่ำให้ฟัง ตอนน้ันท่ำนแม ่

เป็นสตรีที่ท่ำนพ่อของนำงชิงตัวมำจำกทุ่งหญ้ำทำงแดนเหนือ

ลีอ่ีเ๋หนียงเดิมเป็นเพียงหญิงเลีย้งแกะธรรมดำๆ และมคีูห่มำยแล้ว 

ตอนนั้นใต้เท้ำมู่ติดตำมฮ่องเต้สมัยที่ยังทรงเป็นรัชทำยำทไปตรวจตรำ 

งำนก่อสร้ำงก�ำแพงฉำงเฉิง อยู่มำวันหนึ่ง ใต้เท้ำมู่ก�ำลังควบม้ำห้อตะบึง

อยู่ในทุ่งหญ้ำ เห็นแม่นำงผู้หนึ่งก�ำลังต้อนแกะสองสำมตัวไปกินหญ้ำ 

ปำกครวญเพลงพ้ืนเมอืง ใต้เท้ำมูเ่ห็นนำงตอนน้ันก็จ้องนำงตำเขมง็เหมอืนกับ 

หมำป่ำเห็นแกะ

หลังจำกไปสืบมำแล้วจึงได้รู ้ว่ำอีกไม่นำนนำงจะแต่งงำนแล้ว  

แต่บิดำของนำงถึงกับหำวิธีชิงตัวนำงมำบรรจุเข้ำเป็นอนุในจวนสกุลมู่  

* อี๋เหนียงเป็นค�ำที่ใช้เรียกอนุภรรยำ
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จนนำงกลำยเป็นลี่อี๋เหนียง

ตอนน้ันใต้เท้ำมู่มีภรรยำเอกอยู่แล้ว ในจวนก็มีอนุมำกมำย ซึ่ง 

ต่ำงเป็นสำวงำมท่ีขุนนำงข้ีประจบแต่ละท้องที่ส่งมำให้ แต่จะว่ำไปก็ 

น่ำแปลก ใต้เท้ำมู่กลับรักมั่นแค่ลี่อี๋เหนียงเพียงคนเดียว

มูฮ่่วนชงิรูว่้ำมำรดำไม่ได้รกับดิำ แม้จะผ่ำนมำนำนหลำยปี มำรดำ

ก็เยน็ชำกับบดิำมำโดยตลอด แม่นมอูบ่อกว่ำหลงัจำกทีม่ำรดำคลอดนำง

ออกมำแล้ว บิดำก็ตัดสินใจเลี้ยงดูนำงให้เป็นบุตรสำวคนโตในนำมของ

ภรรยำเอก นี่คือสำเหตุที่มู่ฮ่วนชิงได้กลำยเป็นบุตรสำวคนโตของสกุลมู่

บดิำของนำงท�ำเช่นนีเ้พรำะอยำกจะใช้วธีิแสดงควำมรักต่อบตุรสำว

บอกกับท่ำนแม่ว่ำในใจของเขำมีนำงเพียงคนเดียว

มู่ฮ่วนชิงโชคดีจริงๆ เพรำะลี่อี๋เหนียงเป็นอนุคนโปรดท่ีใต้เท้ำมู ่

รักท่ีสุด ดังน้ันด้วยกำรขอร้องของลี่อี๋เหนียง มู่ฮ่วนชิงจึงได้เร่ิมเรียน 

วิชำยุทธ์ตั้งแต่อำยุห้ำขวบ

มำรดำของนำงตั้งใจอยำกให้นำงมีชีวิตท่ีแตกต่ำง อยำกให้นำง

แข็งแกร่ง ไม่เหมือนกับคุณหนูที่ต้องอยู่แต่ในห้องชั่วชีวิต มองเห็น 

ท้องฟ้ำที่กว้ำงใหญ่เพียงแค่สวนหลังบ้ำน

เมื่อเข้ำไปในตระกูลใหญ่ก็จะไม่ได้ออกมำง่ำยๆ เรือนหลังของ 

จวนโหวก็เหมือนกับเรือนหลังของขุนนำงใหญ่อื่นๆ ท่ีเต็มไปด้วยกำร

แก่งแย่งชิงดีทั้งในที่ลับและที่แจ้งของภรรยำเอกและเหล่ำอนุ เมื่อ 

บุตรสำวเติบใหญ่และได้ออกเรือนก็เพียงแค่เปลี่ยนสถำนที่รบรำกัน 

ต่อไปเท่ำนั้น

ลี่อ๋ีเหนียงเข้ำใจกำรต่อสู้หลำกหลำยรูปแบบในหลืบลึกของบ้ำน
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ตระกูลใหญ่ดี ดังน้ันเมือ่มูฮ่่วนชงิอำยุสบิสำม ถงึวยัทีจ่ะคยุเรือ่งออกเรอืน 

นำงก็คิดหำวิธีส่งลกูไปอยู่เคหำสน์สกุลมูท่ีอ่ยู่ทำงเหนอื ไปจำกเมอืงหลวง

ที่วุ่นวำย เพ่ือไม่ให้มู่ฮ่วนชิงต้องมีชีวิตแบบสตรีสูงศักดิ์ในตระกูลใหญ่

เหล่ำนั้น

ตอนที่มู่ฮ่วนชิงไปถึงทำงเหนือ เห็นทุ่งหญ้ำกว้ำงใหญ่ไร้ขอบเขต 

นำงก็ตระหนักรู้ทันที

สภำพแวดล้อมท่ีนี่ดีต่อสุขภำพ มำรดำมำจำกทุ่งหญ้ำ ท้องฟ้ำ 

ทีน่ำงเห็นก็คอืทีท่ี่มำรดำของนำงใช้ชวิีตอยู่ในตอนแรก ควำมรักทีม่ำรดำ

มีต่อนำงก็คือกำรให้อิสระนำงได้ออกไปโบยบินบนท้องฟ้ำ

อำจมีสักวัน นำงที่เป็นวิชำยุทธ์แล้วจะริเร่ิมสร้ำงอำณำเขต 

ในดินแดนทำงเหนือ แล้วรับมำรดำไปอยู่ด้วย อยู่ให้ห่ำงจำกเมืองหลวง

และจิตใจคนที่ซับซ้อนน่ำกลัว

แต่น่ำเสียดำย ใต้เท้ำมู ่คือจิ้งจอกเฒ่ำพันปีกลับชำติมำเกิด  

ในแวดวงขุนนำงและในหมู่คนที่เคยคลุกคลีด้วย เขำมีดวงตำที่มีอ�ำนำจ

สูงสุดมำกกว่ำผู้อื่นอยู่หนึ่งข้ำง จึงมีพระรำชโองกำรสั่งให้มู่ฮ่วนชิงกลับ

เมืองหลวงแต่โดยดี คล้ำยมีฟ้ำผ่ำนำงให้ตกจำกฟำกฟ้ำร่วงหล่นลงมำสู่

พื้นดิน ถูกประหำรสิ้นชีวันอยู่ตรงนั้น

คนนอกต่ำงพูดกันว่ำงำนมงคลสมรสพระรำชทำนครั้งนี้ที่ใต้เท้ำมู่

ขอมำให้นำงเป็นสิง่ทีส่ตรชีัน้สงูในเมอืงหลวงต่ำงก็เฝ้ำใฝ่ฝัน นำงมไิด้เป็น

บุตรสำวคนเดียวในจวน ทว่ำบิดำของนำงกลับมอบงำนมงคลสมรสที่ดี

ที่สุดน้ีแก่นำง แต่มู ่ฮ่วนชิงเข้ำใจเจตนำของบิดำดี เขำใช้งำนแต่งนี้ 

ผูกมัดนำง ฉะนั้นก็เท่ำกับผูกมัดมำรดำของนำงไว้ด้วย
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มูฮ่่วนชงิเดือดดำลย่ิงนกั ตลอดชวิีตน้ีบดิำมกัจะไม่เลือกวิธีกำรเสมอ 

เขำวำงแผนชั่วเล่นงำนมำรดำนำงแล้ว ตอนนี้ยังจะวำงแผนช่ัวเล่นงำน 

นำงผู้เป็นบุตรสำวด้วย นำงถึงได้ทนไม่ไหวจนต้องลงมือต่อสู้กับบิดำ

"ท่ำนแม่ อย่ำร้องไห้...ลกูไม่เป็นไรเจ้ำค่ะ..." มูฮ่่วนชงิปลอบมำรดำ

อย่ำงรูส้กึผดิ มอืข้ำงหน่ึงวำงลงบนหลงัมอืผูเ้ป็นมำรดำ น�ำ้ตำของมำรดำ

ที่หยดลงบนศีรษะเท่ำกับหยดลงบนหัวใจของนำงด้วย บีบรัดจนนำง 

รู้สึกปวดใจ

ปกตมิำรดำของนำงไม่ค่อยเสยีน�ำ้ตำ มเีพียงสองเวลำเท่ำนัน้ทีน่ำง

จะร้องไห้ หนึ่งคือแสร้งร้องไห้ต่อหน้ำท่ำนพ่อเพ่ือจุดประสงค์บำงอย่ำง 

สองคือร้องไห้จริงๆ เพรำะบุตรสำวอย่ำงนำงคนน้ี แต่ตอนนี้ท่ำนแม่ 

ร้องไห้จริงๆ

"เขำกล้ำท�ำร้ำยเจ้ำ! แม้เสือจะร้ำยแต่มันก็ไม่กินลูกตัวเอง เขำ... 

ข้ำตัดสินใจแล้วว่ำจะไม่สนใจเขำอีก!" ลี่อี๋เหนียงร้องไห้พลำงบอกด้วย

ควำมโมโห

"ท่ำนแม่..."

"ไม่ต้องอธิบำย แม่เข้ำใจดี เขำใช้ไม้น้ีมำผูกมัดเรำสองแม่ลูก  

แม่เป็นคนท�ำร้ำยเจ้ำ..."

มู่ฮ่วนชิงกุมมือมำรดำแน่น เอ่ยเสียงแผ่วเบำ "ท่ำนแม่ แต่งงำน 

ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร ไม่ใช่เข้ำคุก ลูกไม่ได้ท่ึมท่ือ รู้ว่ำจะต้องใช้ชีวิต

อย่ำงไร...ท่ำนแม่ก็รู้ว่ำลูกเป็นคนอดทน ใช่หรือไม่เจ้ำคะ" นำงบอกอย่ำง

เฉลียวฉลำดพร้อมขยิบตำให้มำรดำ ท�ำให้มำรดำหยุดร้องไห้แล้วมำ

หัวเรำะได้ในที่สุด
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ลี่อี๋เหนียงลูบดวงหน้ำของบุตรสำวเบำๆ พยักหน้ำแล้วพูดพลำง

หัวเรำะทั้งน�้ำตำ "วำงใจเถอะ แม่เข้ำใจ แต่ว่ำแม่ท�ำให้เจ้ำต้องล�ำบำก

แล้ว"

"ลูกไม่ล�ำบำกเลยเจ้ำค่ะ หำกคิดในแง่ดี ลูกไปจวนโหว ได้อยู่ห่ำง

ไกลสำยตำท่ำนพ่อ แบบน้ีจะท�ำอะไรก็สะดวกข้ึน ลูกจะคิดหำทำง 

ให้ส�ำเร็จ ท่ำนแม่คอยดูนะ!"

ลี่อี๋เหนียงหำยโศกเศร้ำแล้วเปลี่ยนมำหัวเรำะแทน นำงพยักหน้ำ

เบำๆ จำกนั้นก็ท�ำหน้ำเศร้ำ "เจ้ำต้องอย่ำให้หมัดน้ีเสียเปล่ำ เขำกล้ำ 

วำงอุบำยเจ้ำ แม่ไม่มีทำงให้เขำได้อยู่เป็นสุขแน่"

พริบตำน้ันมู ่ฮ่วนชิงเบิกตำโตเป็นประกำยวำบ ก่อนจะฉีกย้ิม 

เจ้ำเล่ห์ซุกซน

มำรดำของนำงพูดจริงท�ำจริง เพ่ือหมัดนี้ท่ีบุตรสำวรับมำ ก่อนที ่

นำงจะแต่งงำน ลี่อี๋เหนียงไม่สนใจไยดีมู่ชำงอิง แม้แต่ประตูก็ไม่ให้เขำ

เหยียบเข้ำมำ พอมู่ฮ่วนชิงคิดถึงสีหน้ำเขียวคล�้ำเหมือนฟ้ำถล่มของบิดำ

แล้วก็หัวเรำะจนตัวสั่น

นี่อำจเรียกว่ำมีสิ่งหนึ่งก็ย่อมต้องมีอีกสิ่งหนึ่งมำแก้กันกระมัง  

มูช่ำงองิคอืจิง้จอกเจ้ำเล่ห์แห่งรำชส�ำนกั เคยแก่งแย่งชงิดทีัง้อ�ำนำจและ

ผลประโยชน์ แต่กลับคลั่งไคล้หลงใหลในตัวลี่อี๋เหนียง และยังส่งสำวใช้

ที่เป็นวิชำยุทธ์ให้มำคอยคุ้มกันขนำบข้ำง ไม่อนุญำตให้อนุคนอ่ืนๆ มำ 

สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่นำง

แม้ลี่อี๋เหนียงจะเป็นอนุ แต่ทุกคนทั้งชั้นสูงและชั้นต�่ำในจวนสกุลมู่

ต่ำงรู้ว่ำลี่อี๋เหนียงนั้นแม้ในนำมจะไม่ใช่ภรรยำเอก แต่นำงกลับมีอ�ำนำจ
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ที่สุดในเรือนหลัง แม้แต่ภรรยำเอกยังไม่กล้ำชักสีหน้ำใส่นำง

ลี่อี๋เหนียงให้ใต้เท้ำมู่อยู่นอกประตู เมินใต้เท้ำมู่อยู่สำมเดือนเต็ม 

เท่ำนี้ก็เพียงพอให้มู่ฮ่วนชิงได้คลำยโทสะแล้ว

แต่น่ำเสียดำยที่ชุดแต่งงำนก็ยังต้องสวม นำงยังคงต้องเข้ำพิธี

เมือ่วิหคได้มท้ีองนภำกว้ำงใหญ่แล้ว มนัก็ไม่มทีำงปรำรถนำจะอยู่

ในกรงทองที่สวยงำมอีก

มู ่ฮ่วนชิงใช้เวลำสำมเดือนรักษำอำกำรบำดเจ็บภำยใน นำง 

ทิ้งควำมเอำแต่ใจไว้ท่ีสกุลมู่ เมื่อออกเรือนไปแล้ว นำงก็ส�ำรวมท่ำที  

ถึงอย่ำงไรงำนสมรสพระรำชทำนน้ีก็ไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ ต่อให้นำงไม่ชอบ 

กำรแต่งงำนนี้เพียงใดก็ไม่อำจแสดงออกทำงสีหน้ำได้

พระทัยของฝ่ำบำทยำกจะคำดเดำ พระเมตตำของฝ่ำบำทย่ิงยำก

จะขัด นำงจะปิดประตูต่อสู้กับบิดำจนฟ้ำดินพลิกกลับก็ได้ แต่ไม่อำจ 

จะฉีกพระพักตร์ฝ่ำบำท จึงได้แต่ยอมนั่งเกี้ยวเจ้ำสำวแต่โดยดี

ย่ิงกว่ำน้ัน นำงปฏิเสธไม่ได้ว่ำงำนมงคลสมรสพระรำชทำนครั้งน้ี

เป็นงำนที่สตรีทุกคนต่ำงปรำรถนำ ในสมัยบรรพบุรุษจวนเจิ้นหย่วนโหว

ได้สร้ำงคณูุปกำรเอำไว้ จงึได้รบักำรสบืทอดบรรดำศกัดิ ์และเจิน้หย่วนโหว 

ไม่เพียงมีรูปโฉมโดดเด่น แต่ยังได้รับควำมส�ำคัญจำกฝ่ำบำทเพรำะเป็น

ผู้บัญชำกำรทหำรที่มีอนำคตไกล

ได้สำมทีีย่อดเย่ียมเช่นนี ้ก็ไม่มอีะไรให้ต้องเลอืกมำกแล้วจรงิๆ แต่

มูฮ่่วนชงิไม่เหมอืนกับเจ้ำสำวคนอืน่ๆ ทีร่อคอยกำรแต่งงำนด้วยควำมรู้สึก

เขินอำย พอคิดถึงคืนเข้ำหอ นำงก็อดกังวลใจไม่ได้ แต่พอมำคิดดูอีกที 

สตรีในโลกนี้มีใครไม่เคยผ่ำนกำรทรมำนครั้งน้ีบ้ำงเล่ำ ช่ำงเถอะ กัดฟัน
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ทนเอำเดี๋ยวก็คงผ่ำนไป

หลังจำกคิดตกแล้ว นำงก็เลิกคิดถึงมันอีก วันเข้ำพิธี นำงน่ังรอ 

เจ้ำบ่ำวมำเปิดผ้ำคลุมหน้ำเพียงล�ำพังในห้องหอ รอจนจวนจะหลับแล้ว 

อยู่ๆ ก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวมำถึงประตู นำงจึงได้ตื่นขึ้น

ชั่วขณะท่ีผ้ำคลุมสีแดงถูกเลิกขึ้น นำงก็เหมือนกับเจ้ำสำวข้ีอำย 

คนอื่นๆ ที่เงยหน้ำขึ้นด้วยควำมเขินอำยก่อนจะสบสำยตำกับสำมี

ทว่ำสิ่งที่นำงเจอคือสำยตำเย็นชำของอีกฝ่ำย

ฝูเยี่ยนหลิน ท่ำนโหวผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วเมืองหลวง อำยุยี่สิบเอ็ด 

รปูโฉมสง่ำผ่ำเผยไร้ทีเ่ปรยีบ เรยีวคิว้ดกด�ำ ดวงตำคมกรบิ ต้องยอมรบัว่ำ

เขำงำมสง่ำเหลอืเกิน ท�ำเอำนำงตะลงึลำนจริงๆ แต่ภำยใต้สำยตำเฉยชำน้ัน  

หัวใจของนำงก็เย็นชืดด้วยเช่นกัน

แค่แวบเดียวนำงก็รู ้แล้วว่ำบุรุษผู ้นี้ไม่ชอบนำง ในแววตำเขำ

นอกจำกจะมีควำมเย็นชำแล้วก็ยังมีควำมชิงชัง

ฝูเย่ียนหลินชิงชังนำงจริงๆ เขำไม่ได้อยำกแต่งกับบุตรสำวสกุลมู่

สักนิดเดียว เขำไม่เหมือนมู่ชำงอิง พวกเขำมีควำมเห็นและจุดยืนต่ำงกัน 

แต่มู่ชำงอิงหน้ำหนำดึงดันจะแต่งงำนเชื่อมสัมพันธ์กับจวนโหวให้ได ้ 

เมื่อจวนโหวไม่ยอมรับปำก มู่ชำงอิงก็ลงมือผ่ำนทำงฝ่ำบำทโดยไม่เลือก

วิธีกำร ใช้งำนสมรสพระรำชทำนมำบีบบังคับเขำ

ฝูเย่ียนหลินเป็นทหำร มีนิสัยซื่อตรงและดื้อร้ัน ไม่เคยชินกับกำร

ประจบสอพลอของใต้เท้ำมู่มำโดยตลอด รอยย้ิมของเจ้ำนั่นเหมือนกับ

จิ้งจอก พอคิดถึงควำมกลิ้งกลอกของมู่ชำงอิงก็ย่อมรู้สึกไม่ดีกับบุตรสำว

ของเขำไปด้วย
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มู่ฮ่วนชิงมองเห็นควำมมืดหม่นในสีหน้ำของอีกฝ่ำยชัดเจน ทั้งๆ ที่

เจ้ำบ่ำวอยู่ในอำภรณ์สีแดงเป็นมงคลแท้ๆ แต่ท่ัวร่ำงกลับแผ่กล่ินอำย

เหี้ยมเกรียม ช่ำงเหมือนกับแม่ทัพที่สังหำรศัตรูในสนำมรบจริงๆ

ไม่เสียทีที่เป็นใต้เท้ำผู้บัญชำกำร แค่เขำยืนจ้องมองอยู่ตรงนั้น 

ก็ท�ำให้นำงรู้สึกหวำดผวำได้

นำงถลงึตำโตสบตำกับเขำ เขำไม่เอ่ยปำก นำงก็ไม่เอ่ยปำก แล้วอยู่ๆ  

เขำก็หมุนตัวเดินจำกไปโดยไม่พูดอะไรเลย

มูฮ่่วนชงิตำค้ำงพูดอะไรไม่ออก ละครตอนนีด้�ำเนนิถึงองก์ไหนแล้ว

หรือ เขำจำกไปโดยไม่พูดอะไรแบบนี้เลยน่ะหรือ

นำงตะลึงงันเป็นอันดับแรก จำกน้ันก็พลันรู้สึกน่ำขัน ดูท่ำว่ำ 

เจ้ำบ่ำวจะไม่พอใจงำนสมรสพระรำชทำนที่ท่ำนพ่อของนำงหน้ำหนำ 

ไปทลูขอจำกฝำ่บำทยิ่งกว่ำเจ้ำสำวเสียอีก และผลของควำมไมพ่อใจนัน้

คือกำรปฏิเสธที่จะเข้ำห้องหอ

นำงอตุส่ำห์กังวลใจมำทัง้วัน ผลปรำกฏว่ำเจ้ำบ่ำวดนัหนีไปเสียก่อน  

เมื่อมีใครบำงคนมำแบกรับภำระน้ีไว้ นำงก็ดีใจจนไม่ทันต้ังตัว ไหนเลย

จะไปหยุดย้ังเขำเล่ำ นี่ก็แสดงว่ำคืนน้ีนำงจะได้นอนหลับอย่ำงสบำยใจ

แล้ว

เทียบกันแล้ว มู่ฮ่วนชิงรู ้สึกว่ำตัวเองมีควำมอดทนมำกพอ ดูสิ  

อย่ำงน้อยนำงก็ยังเสแสร้ง ไม่ใช้อำรมณ์ และเก็บอำรมณ์อยู่ แต่ท่ำนโหว

ผู้น้ีกลับใจแคบโดยไม่แม้แต่จะเสแสร้งสักนิด เขำไม่กลัวว่ำเรื่องจะรู้ถึง

พระกรรณฝ่ำบำท แต่นำงไม่มีควำมกล้ำเช่นนั้นหรอก

นำงลกุยืนขึน้ เรยีกสำวใช้แปดคนทีร่ออยู่ทีโ่ถงรบัแขกเข้ำมำ สำวใช้ 
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สี่คนของจวนโหวเงียบมำก ไม่ได้มีสีหน้ำต่ืนตระหนกกับกำรท่ีท่ำนโหว

จำกไป นำงเลิกค้ิว หลังจำกที่ส�ำรวจอย่ำงละเอียดแล้วก็กลับมำมอง 

สำวใช้จำกจวนสกุลมู่ท่ีติดตำมขบวนเจ้ำสำวมำด้วย พวกนำงกลับมี 

สีหน้ำซีดเผือด ตระหนกลนลำน

ในยำมปกติฝึกฝนมำดีหรือไม่ดี เมื่อถึงเวลำส�ำคัญต่ำงหำกจึงจะ

ได้เห็นของจริง

"คุณหนู ทะ...ท�ำอย่ำงไรดีเจ้ำคะ ท่ำนโหวไปแล้ว นะ...นี่..."

มู่ฮ่วนชิงเห็นสำวใช้ของบ้ำนตนเองตระหนกจนเป็นแบบน้ีก็อด 

ส่ำยหน้ำไม่ได้ "จะต่ืนเต้นท�ำไม ดูส ิผูอ้ืน่เขำไม่เสียททีีเ่ป็นข้ำรับใช้ท่ีฝึกฝน

มำจำกตระกูลใหญ่ เห็นเจ้ำบ่ำวหนีไปแล้วก็ยังคงสงบน่ิง ไม่เปล่ียนสีหน้ำ

เลย พวกเจ้ำต้องเรียนรู้จำกพวกนำงให้ดี"

สำวใช้สี่นำงจำกจวนโหวส�ำรวจฮูหยินน้อยเงียบๆ ถึงตอนนี้แล้ว 

นำงก็ยังมีอำรมณ์มำหยอกล้อ สีหน้ำไม่ได้มีแววอับอำยหรือต�ำหนิเลย

มู่ฮ่วนชิงรู้ดี นับต้ังแต่ที่เหยียบเข้ำมำในจวนโหว ทุกสีหน้ำและ 

กำรกระท�ำของตัวเองจะเป็นที่สังเกตของผู้อื่น คืนเข้ำหอเจ้ำบ่ำวหนีไป

และทิ้งเจ้ำสำวไว้ในเวลำไม่ถึงหนึ่งเค่อ* ทั้งจวนโหวจะต้องรู้เรื่องนี้อย่ำง

แน่นอน ดังนั้นนำงจึงไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องนี้

ตอนน้ีนำงคิดแต่จะนอนหลับให้เต็มอิ่ม เหน่ือยมำทั้งวันแล้ว  

สิ่งส�ำคัญท่ีสุดท่ีต้องท�ำเป็นอย่ำงแรกก็คือรักษำแรงกำยและแรงใจ  

รอตื่นมำพรุ่งนี้ค่อยว่ำกัน

"เปลีย่นเสือ้ผ้ำให้ข้ำเถอะ" นำงสัง่สำวใช้ของจวนโหวสองคนทีเ่หลืออยู่ 

* เค่อ หน่วยนับเวลำของจีนที่มีมำตั้งแต่ในสมัยโบรำณ เทียบเวลำประมำณ 15 นำที
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และสำวใช้จำกบ้ำนตวัเองสองคนให้ช่วยกันปรนนบิติั ส่วนคนอืน่ๆ อกีสีค่น 

ก็ให้พวกนำงกลับห้องไปพักก่อน

สำวใช้สีค่นถอดชดุแต่งงำน หมวกหงส์ ยกอ่ำงน�ำ้ ส่งผ้ำเชด็หน้ำให้ 

ล้ำงเท้ำ และหวีผมให้นำงอย่ำงคล่องแคล่วว่องไว

มู่ฮ่วนชิงล้ำงเครื่องประทินโฉม เปลี่ยนมำใส่เสื้อผ้ำตัวหลวมโคร่ง

สบำยๆ พรูลมหำยใจอย่ำงเบิกบำน ให้คนดับไฟแล้วนำงก็เข้ำนอน
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2 

    

มู่ฮ่วนชิงหลับสบำยทั้งคืน

นำงเคยใช้ชวิีตในทุง่หญ้ำกว้ำงใหญ่ทำงเหนือมำเกือบเจด็ปี เคยผ่ำน 

ควำมล�ำบำกในเขตพื้นที่กันดำรมำหลำยครั้งหลำยครำว ไม่ใช่หญิงสำว

ที่ถูกเลี้ยงดูเอำใจอยู่แต่ในห้อง ดังน้ันจึงไม่มีทำงหลับไม่สบำยเพรำะ

เปลี่ยนที่นอน และไม่มีทำงกระสับกระส่ำยนอนไม่หลับเพรำะเจ้ำบ่ำว 

หนีไป

ว่ำกันตำมตรง นำงเจอฝูเย่ียนหลินเป็นครั้งแรก เดิมก็ไม่ได้ม ี

ควำมรู้สึกอะไรอยู่แล้ว ตัวนำงเองก็ไม่ได้ยินดีกับงำนแต่งงำนคร้ังนี้  

ดังนั้นจึงย่อมให้อภัยที่เขำจำกไป

รุง่เช้ำของวนัถัดมำ นำงพักผ่อนเต็มทีแ่ล้วก็ลกุขึน้ให้สำวใช้ปรนนบิตัิ  

ล้ำงหน้ำบ้วนปำก แต่งเน้ือแต่งตัว หวีผมเป็นทรงหญิงท่ีออกเรือนแล้ว 

เนื่องจำกนอนอิ่ม ดวงหน้ำจึงเปล่งปลั่งสดใส สีหน้ำดูดียิ่งนัก
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มู่ฮ่วนชิงส่องกระจก ค่อนข้ำงพอใจกับรูปลักษณ์สุภำพอ่อนโยน 

ของตัวเอง นำงให้สำวใช้ประคองออกไปท่ีโถงรับแขก รอฝูเย่ียนหลิน 

มำรับไปยกน�้ำชำท�ำควำมเคำรพผู้ใหญ่ด้วยกัน

แต่นำงรอแล้วรอเล่ำ เหน็ว่ำสำยแล้วก็ไม่เหน็ฝเูย่ียนหลนิปรำกฏตัว 

เสียที

มู่ฮ่วนชิงคิดในใจว่ำหรือวันน้ีเขำจะไม่กล้ำไปยกน�้ำชำ เพียงแค่ 

คิดเท่ำน้ันอีกครู่เด็กรับใช้คนหน่ึงก็เข้ำมำเชิญ บอกว่ำได้รับค�ำสั่งจำก 

ฮูหยินผู้เฒ่ำให้มำแจ้งแก่นำงว่ำเมื่อคืนท่ำนโหวรับเรื่องด่วนจำกทำง

กองทัพ จึงรีบควบม้ำไปค่ำยทหำรและไม่ได้กลับมำเลย

มู่ฮ่วนชิงฟังแล้วก็ผงะ จ�ำต้องใช้ผ้ำเช็ดหน้ำปิดปำกไว้จึงปกปิด

สีหน้ำประหลำดใจไว้ได้ เขำไม่กล้ำไปยกน�้ำชำจริงด้วย ไม่กลัวเรื่อง

แพร่งพรำยออกไปแล้วฝ่ำบำทจะทรงทรำบเลยหรือ แล้วคนในจวนโหว

ก็ตำมใจเขำอย่ำงนั้นหรือ

ทัง้ทีรู่ว่้ำเป็นเรือ่งเทจ็ นำงก็ยังคงแสร้งท�ำต่อไป เขำกล้ำไม่มำ แต่นำง 

ไม่มีโอกำสนั้น จึงให้สำวใช้ออกจำกเรือนมำเป็นเพื่อนด้วย

แม่สำมรีอนำงอยู่ท่ีโถงใหญ่แล้ว นอกจำกฮหูยินผูเ้ฒ่ำทีเ่ป็นภรรยำ

เอก ท่ำนโหวผู้เฒ่ำก็ยังรับอี๋เหนียงไว้สี่เรือน ทั้งบุตรธิดำ พร้อมท้ังบุตร 

จำกภรรยำเอกสองคนและบุตรของอนุอีกห้ำคน มู่ฮ่วนชิงคำรวะและ 

ยกน�้ำชำให้ทีละคน

นำงคลี่ย้ิมตลอดเวลำ ท�ำตัวว่ำง่ำยอ่อนโยน ไม่ได้วิพำกษ์วิจำรณ์

สำมีแรงๆ ใดๆ เลยสักประโยค

นำงไม่คิดว่ำฝูเย่ียนหลินติดหน้ีอะไรนำง ดังน้ันนำงก็คร้ำนท่ีจะ 
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คิดเล็กคิดน้อยกับเขำ หลังจำกอำยุได้สิบสำมนำงก็เติบโตมำในทุ่งหญ้ำ

กว้ำงใหญ่ มนิีสยัตรงไปตรงมำและใจกว้ำง เผชญิกับเร่ืองอะไรก็ไม่แตกต่ืน  

ใจคอกว้ำงขวำง แต่นำงก็เป็นสตรีชั้นสูงในเมืองหลวงด้วยเช่นกัน ก่อน

อำยุสิบสำมก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงตลอด ดังน้ันจึงเข้ำใจกฎระเบียบ 

อันซับซ้อนและจิตใจคนที่ยำกจะหยั่งถึงของตระกูลในเมืองหลวง

แต่นำงก็ดอูอกว่ำบดิำมำรดำของสำมเีหมอืนจะอยำกอยู่ในควำมสงบ  

แม่สำมยัีงจงูมอืนำงพลำงสวมก�ำไลหยกรำคำแพงให้ อธิบำยให้นำงฟังว่ำ 

เรือ่งกองทัพเรยีกตัวด่วนไม่ใช่กำรเล่นละคร ลกูชำยเป็นใต้เท้ำผู้บญัชำกำร  

ดูแลค่ำยหมำป่ำด�ำที่มีทหำรสิบหมื่น เมื่อค่ำยทหำรมีเรื่องด่วน จะไม่ไป

จัดกำรก็ไม่ได้

แม่สำมโีกหกหน้ำด้ำนๆ นำงเองก็ให้ควำมร่วมมอืเล่นละครไปด้วย 

แสดงท่ำทำงเข้ำอกเข้ำใจและว่ำง่ำย ตอบแม่สำมีว่ำ "ท่ำนพ่ีต้องไปท�ำ 

กำรใหญ่ ข้ำเข้ำใจดีเจ้ำค่ะ"

เรื่องบำงเรื่องจะจริงหรือเท็จก็ไม่ส�ำคัญ ที่ส�ำคัญคือคนเขำอุตส่ำห์

ทุ่มเทหำข้ออ้ำงออกมำได้ นำงจึงร่วมเล่นละครไปด้วย แบบนี้ทุกคน 

จะได้ไม่เสียเวลำและคุยกันได้ง่ำย

'ชิงเอ๋อร์ เรำต้องรู้จักวำงตัว บำงครั้งไม่จ�ำเป็นต้องถือสำว่ำเป็น 

เรื่องจริงหรือเท็จ แต่ให้ดูที่ผลของมัน เจ้ำต้องเข้ำใจว่ำบำงครั้งคนเรำ 

ก็จ�ำเป็นต้องเสแสร้ง แบบนี้ทุกคนต่ำงก็สบำยใจ ส่วนคนที่จริงจังเกินไป

ก็จะใช้ชีวิตล�ำบำก แล้วเหตุใดจะต้องหำเรื่องไม่สบอำรมณ์มำให้ตัวเอง

ด้วยล่ะ จริงหรือไม่'

นีค่อืหลกักำรท่ีมำรดำสอนนำงและเป็นกลวิธีในกำรใช้ชวิีตภำยใน
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ครอบครัวตระกูลใหญ่ นำงจ�ำได้อย่ำงขึ้นใจ

นำงเพ่ิงจะมำถึง ยังไม่ได้สร้ำงอำณำเขตของตวัเองท่ีน่ี ฝเูย่ียนหลนิ

ก็ไม่ชอบนำง นำงไม่ได้โง่พอที่จะสร้ำงศัตรูให้ตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น

ยกน�้ำชำคำรวะและรับของขวัญเสร็จแล้วก็เข้ำไปไหว้บรรพบุรุษท่ี

ศำลบรรพชน มูฮ่่วนชงิจงึกลำยเป็นสะใภ้ของจวนเจิน้หย่วนโหวอย่ำงเป็น

ทำงกำรนับแต่นี้

นอกจำกก�ำหนดว่ำทุกวันจะไปคำรวะแม่สำมีแล้ว มู่ฮ่วนชิงก็อยู่

อย่ำงว่ำง่ำยในเรอืนของตวัเอง ในสำยตำผูอ้ืน่ สะใภ้คนใหม่อย่ำงนำงคนน้ี 

ท�ำตัวสงบเสงี่ยมอยู่ในกฎระเบียบ แต่ถ้ำหำกนึกว่ำนำงจะแก่ตำยอยู่ใน

เรือนหลัง ไม่สนใจโลกภำยนอกแล้วล่ะก็ น่ันคือควำมเข้ำใจผิดอย่ำง 

ใหญ่หลวง

แม้นำงจะแต่งงำนแล้ว นำงก็ไม่ได้เอำอนำคตของตัวเองมอบไว ้

ในมือของสำมี และไม่ได้วำงแผนจะยืมจมูกของสำมีหำยใจ หรือยึด 

ควำมคิดท่ีว่ำต้องรีบคลอดลูกชำยเพ่ือรักษำต�ำแหน่งภรรยำเอกไว้ให้

มั่นคง

กำรแต่งงำนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่ำงตระกูลใหญ่มั่งคั่งอยู่บนพื้นฐำน

ของผลประโยชน์ทำงกำรเมือง นำงแต่งเข้ำจวนโหว ไม่ใช่เพ่ือควำมรัก

หวำนชื่น อีกอย่ำงนำงเคยชินกับกำรสงบน่ิงต่อควำมวุ่นวำย จนกระทั่ง

บัดนี้นำงก็ยังคงครุ่นคิดถึงทิศทำงของอนำคต

ถ้ำหำกฝูเย่ียนหลินดีกับนำง นำงก็จะดีตอบเขำในแบบเดียวกัน  

ถ้ำหำกฝูเยี่ยนหลินไม่ชอบนำงเลย นำงก็จะไม่ฝืนใจไปเอำอกเอำใจเขำ

นำงไม่ใช่คนทีน่ัง่รอควำมตำย ควำมจรงิแล้วนำงเป็นสตรท่ีีหำเรือ่ง

Page ���������������.indd   32 10/9/2561 BE   14:07



33

โม่เหยียน

ให้ตัวเองท�ำได้เก่งนัก อันดับแรกคือทุกวันนำงจะต้องมีธุระยุ่ง นำงจึงไป

ส�ำรวจทุกซอกทุกมุมของจวนโหว

ตอนทีค่นอืน่นกึว่ำนำงปักผ้ำอยู่ในห้อง นำงก็ใช้วิชำตัวเบำเหินทะยำน 

ขึ้นหลังคำ เดินเล่นบนก�ำแพงทั่วจวนโหว เน่ืองจำกกำรท�ำควำมเข้ำใจ

สภำพแวดล้อมใหม่ๆ คือควำมเคยชินของนำง

นำงใช้เวลำสีว่นัจงึได้เข้ำใจพ้ืนท่ีท้ังหมดของจวนได้คร่ำวๆ ระหว่ำง

นั้นก็ยังหักลบเวลำท่ีต้องกลับมำกินมื้อเท่ียงและเวลำท่ีเจ้ำสำวกลับไป

เยี่ยมบ้ำน

วันที่กลับบ้ำน นำงหวีผมแต่งกำยเรียบร้อยแล้วยังคงแสดงท่ำที

อ่อนโยน ก่อนจะค่อยๆ เดินออกจำกห้องมำถึงประตูใหญ่ พอเห็นบุรุษ 

ที่ยืนอยู่ข้ำงรถม้ำก็อดตะลึงงันไม่ได้

ในที่สุดฝูเย่ียนหลินก็ปรำกฏตัว สีหน้ำเขำเคร่งขรึม รอบตัวแผ่ 

กลิ่นอำยเย็นชำแข็งกระด้ำง และเพรำะเขำอยู่ตรงนี้ บรรยำกำศรอบๆ  

จึงหนักอึ้งตึงเครียดไปด้วย

ดทู่ำต่อให้เขำจะไม่พอใจงำนแต่งนีม้ำกแค่ไหนก็ไม่กล้ำฉีกพระพักตร์

ฝ่ำบำทต่อหน้ำสำธำรณชน ตอนอยู่จวนแม้ไม่ไปยกน�้ำชำคำรวะก็ไม่มี

คนนอกรู ้แต่พอออกจำกประตูจวนโหวแล้ว มสีำยตำเป็นโขยงคอยเฝ้ำมอง  

หำกเขำไม่กลบับ้ำนเจ้ำสำวกับนำง เรือ่งจะต้องรูไ้ปถึงพระกรรณฝ่ำบำท

แน่นอน

นั่นหมำยควำมว่ำวันนี้เขำตั้งใจจะเล่นละครกับนำงอย่ำงนั้นหรือ

นำงก้ำวไปทำงรถม้ำช้ำๆ ก่อนจะข้ึนรถพลำงอดช้อนตำมองเขำ 

ไม่ได้ เห็นใบหน้ำแข็งทื่อรำวกับพญำยมที่มีชีวิต นำงสงสัยนักว่ำตอนที่
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กลับไปเจอบิดำของนำงที่สกุลมู่ เขำจะปั้นหน้ำยิ้มออกมำได้หรือไม่

พอคดิถึงใบหน้ำย้ิมระรืน่ท่ีรำวกับจิง้จอกของบดิำปะทะกับใบหน้ำ

เย็นชำที่เหมือนโดนบังคับฝืนใจ ถ้ำหำกลูกเขยไม่ไว้หน้ำพ่อตำ ไม่รู้ว่ำ

พ่อตำยังจะยิ้มออกอยู่อีกหรือไม่

"เฮ้อ..." แย่จรงิๆ ท�ำไมนำงจงึมคีวำมสขุบนควำมทกุข์ของผู้อืน่ได้นะ

แม้ว่ำนำงจะพยำยำมกลัน้หวัเรำะเตม็ที ่และนึกว่ำไม่มใีครสงัเกตเห็น  

ใครจะไปรู้ว่ำฝูเย่ียนหลินที่เป็นคนหูดีมำกจะได้ยินหมดแล้ว เขำที่ไม่ได้

มองนำงเลยจึงแหกกฎเลื่อนสำยตำไปที่นำง เห็นสีหน้ำที่นำงก�ำลังกล้ัน

หัวเรำะ

"สนุขัเจอกับจิง้จอก ไม่รูว่้ำใครจะชนะ" นำงพึมพ�ำประโยคนีอ้อกมำ

ตอนที่เดินผ่ำนชำยหนุ่ม

ฝูเย่ียนหลินขมวดค้ิว เห็นนำงขึ้นรถม้ำแล้วเขำก็พลิกกำยขึ้นม้ำ  

น�ำอยู่ข้ำงหน้ำรถม้ำพร้อมทหำรองครกัษ์กองหนึง่ มุง่หน้ำไปทำงจวนสกุลมู ่

อย่ำงยิ่งใหญ่

มูฮ่่วนชงิทีน่ัง่อยู่ในรถม้ำเลกิม่ำนมองส�ำรวจผูเ้ป็นสำม ีปฏิเสธไม่ได้ 

ว่ำวันนี้เขำในชุดทหำรขี่ม้ำตัวโตดูสง่ำงำมมีรำศีจริงๆ ทั้งสูงศักดิ์และ 

น่ำเกรงขำมไม่ด้อยไปกว่ำชำยนกัรบร่ำงก�ำย�ำทำงเหนือเลยสกันิด ล�ำพังแค่

แผ่นหลงัน้ันก็ประกำศชดัถึงอ�ำนำจของผูบ้ญัชำกำรทหำร และเล่ำลือกันว่ำ

ผูบ้ญัชำกำรทหำรท่ำนนียั้งเป็นจ้วงหยวน* ฝ่ำยบู ๊มีฝีมอืยุทธ์ยอดเย่ียมอกีด้วย
* จ้วงหยวน (จอหงวน) คือต�ำแหน่งของผู้ที่สอบเข้ำรับรำชกำรได้เป็นอันดับหนึ่ง โดยกำรสอบขุนนำง 
ในสมัยโบรำณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ำยบุ๋นและฝ่ำยบู๊ สอบเลื่อนทีละระดับขั้น เริ่มจำกระดับอ�ำเภอหรือจังหวัด
เรียกว่ำกำรสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่ำนได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้ำร่วมสอบเซียงซื่อในระดับมณฑล หำกสอบผ่ำน 
จะได้เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้องเข้ำมำสอบระดับฮุ่ยซื่อท่ีเมืองหลวงเพ่ือขึ้นเป็นจิ้นซื่อจึงได้บรรจุเข้ำรับรำชกำร  
เมือ่ผ่ำนกำรสอบท้ังสำมระดบั จะได้เข้ำสอบหน้ำพระทีน่ัง่คอืกำรสอบเตีย้นซือ่ เพ่ือคดัเป็นบณัฑติเอกสำมขัน้ 
ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่งมีสำมคน เรียงตำมคะแนนเรียกว่ำ จ้วงหยวน (จอหงวน) ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวำ
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มู่ชำงอิงบิดำของนำงเป็นทั้งพระอำจำรย์ของรัชทำยำท และก็เป็น

ยอดฝีมือของวังหลวง ตอนน้ีด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองเสนำบดีกรมทหำร 

หลำยปีมำน้ีก็ซึมซับควำมมีกำรศึกษำอย่ำงขุนนำงฝ่ำยบุ๋นมำเช่นกัน  

แต่วิญญำณนักสู้ที่ฝังในกระดูกน้ันไม่เคยจำงหำย นี่เป็นเรื่องที่มีเพียง 

บุตรสำวแท้ๆ ที่เคยต่อสู้กับใต้เท้ำมู่เท่ำนั้นที่รู้

ไม่รู้ว่ำหำกสองคนนี้ลงไม้ลงมือกันข้ึนมำใครจะชนะ พอคิดถึงว่ำ

พวกเขำสองคนสู้กันอย่ำงดุเดือดเลือดพล่ำน หัวใจของนำงก็เหมือนมี

เลือดสูบฉีดขึ้นมำ

หำกพวกเขำสู้กันก็ดีสิ ไม่ว่ำใครจะชนะ นำงก็จะอำรมณ์ดียิ่งนัก 

นำงวำดหวังจินตนำกำรอย่ำงมีควำมสุข มุมปำกหยักขึ้นโดยไม่รู้ตัว

เมื่อรถม้ำของจวนโหวเคลื่อนท่ี คนท่ีคอยรับผิดชอบสืบข่ำวก็รีบ 

กลบัไปรำยงำนทำงสกุลมู ่ดงัน้ันเวลำนีป้ระตใูหญ่ของสกุลมูจ่งึเปิดกว้ำง 

ใต้เท้ำมูใ่บหน้ำย้ิมแย้มพำภรรยำเอกและอนรุวมทัง้เหล่ำบ่ำวไพร่มำคอยรบั 

บุตรสำวและบุตรเขยกลับบ้ำนที่หน้ำประตู

ฝูเย่ียนหลินอยู่บนหลังม้ำ มองเห็นมู่ชำงอิงย้ิมอย่ำงเป็นมิตรมำ 

แต่ไกล รอยยิ้มนั้นแสบตำยิ่งนัก ท�ำให้นัยน์ตำเหยี่ยวต้องหรี่ลงเพื่อหลบ

แสงรัศมีเจิดจ้ำ

หึ! จิ้งจอกเฒ่ำตัวนี้...อยู่ๆ เขำก็ชะงัก สุนัขเจอกับจิ้งจอก

เขำบรรลุถึงอะไรบำงอย่ำงจึงหันกลับไปมองสตรีในรถม้ำ นำงช่ำง

ใจกล้ำนัก กล้ำว่ำเขำเป็นสุนัขอย่ำงนั้นหรือ

มูฮ่่วนชงิไม่รูว่้ำฝเูย่ียนหลนิก�ำลงัจ้องมองนำง ตอนทีป่ระตูรถเปิดออก  

เด็กรับใช้เอำเก้ำอี้มำวำงไว้ข้ำงหน้ำรถม้ำแล้ว นำงดึงกระโปรงขึ้นเตรียม
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จะลงจำกรถ ใครจะไปรูว่้ำอยู่ๆ  เจิน้หย่วนโหวก็เดนิมำข้ำงหน้ำแล้วย่ืนมอื

มำให้นำง

ปกติสำวใช้จะเป็นคนช่วยประคองนำง มู่ฮ่วนชิงชะงัก ปรำยตำ 

มองมือใหญ่แวบหน่ึง ตระหนักในใจว่ำวันน้ีกลับบ้ำน สำมีรับภรรยำ 

ลงจำกรถม้ำ ไม่เพียงจะให้เกียรติสกุลมู่ แต่ยังเป็นกำรให้เกียรติจวนโหว

ด้วย

นำงให้ควำมร่วมมือย่ืนมือออกไปแล้ววำงมือของตัวเองลงบน 

มือใหญ่ของเขำ

มือใหญ่รวบจับมือนำงไว้แน่น หลังจำกประคองนำงลงรถม้ำแล้ว 

เดิมนำงจะดึงมือกลับ แต่ปรำกฏว่ำมือใหญ่ข้ำงนั้นไม่เพียงไม่ยอม 

คลำยออกแต่ยังบีบแน่นขึ้นด้วย ท�ำให้นำงรู้สึกเจ็บมือขึ้นมำนิดๆ

นำงช้อนตำมองโดยไม่รูตั้ว พลนัสบตำกับดวงตำคมของฝเูย่ียนหลิน

ทีจ้่องมองมำ นำงตวัแขง็ค้ำง ยังไม่ทนัท�ำควำมเข้ำใจ เขำก็ปล่อยมอืแล้ว

หนัเดนิไปทำงใต้เท้ำมู ่ท�ำเอำนำงงงงนัพลำงนวดมอืท่ีถูกบบีจนเจบ็เงยีบๆ 

แล้วลอบด่ำอีกฝ่ำยในใจ คนผู้นี้บ้ำไปแล้วหรือ

เมื่อเผชิญหน้ำกับบิดำและมำรดำของภรรยำ ฝูเยี่ยนหลินก็เปลี่ยน

สหีน้ำเป็นอ่อนโยน พำภรรยำประสำนมอืคำรวะทัง้สอง มูฮ่่วนชงิก็คลีย้ิ่ม

ด้วยเช่นกัน

คนกลุม่นัน้ถูกเชญิเข้ำไปในคฤหำสน์สกุลมู ่ฝเูย่ียนหลนิตำมใต้เท้ำมู่ 

และพวกญำติผู ้ชำยไปคุยกันที่โถงหน้ำทำงเข้ำ มู ่ฮ่วนชิงก็ตำมพวก 

ญำติหญิงกลับไปที่เรือนหลังบ้ำน เมื่อมำรดำส่งคนอื่นๆ กลับไปแล้วก็ 

ดึงนำงไปคุยส่วนตัวในห้อง
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มู่ฮ่วนชิงปิดบังเรื่องเข้ำห้องหอและเรื่องยกน�้ำชำ เพรำะนำง 

ไม่อยำกให้มำรดำต้องปวดใจเพรำะนำง ย่ิงกว่ำน้ันนำงไม่ได้อ่อนแอ 

ถึงเพียงนั้น แค่เพียงเพรำะสำมีไม่ร่วมห้องหรือไปยกน�้ำชำกับนำง ฟ้ำก็

ไม่ได้ถล่มลงมำเสียหน่อย นำงยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่หำกพูดว่ำ 

ทุกอย่ำงสมบูรณ์พร้อม มำรดำจะต้องไม่เชื่อแน่ ฉะนั้นนำงจึงเลือกตอบ

แบบดีบ้ำงไม่ดีบ้ำง

"ถึงอย่ำงไรก็เป็นงำนสมรสพระรำชทำน เขำก็ไม่กล้ำฉีกพระพักตร์

ฝ่ำบำท ท่ำนพ่อก็ไม่ใช่คนท่ีจะรบัมอืได้ง่ำย เพรำะฉะนัน้เขำก็ถือว่ำเกรงใจ

ข้ำอยู่เจ้ำค่ะ" นำงบอกมำรดำแบบนั้น

ลีอ่ีเ๋หนยีงสงัเกตสหีน้ำของบตุรสำวอย่ำงใกล้ชดิ แม้จะดไูม่ออกถึง

ควำมล�ำบำกใจใดๆ แต่นำงเข้ำใจบุตรสำวดี ต่อให้มีเรื่องจริงๆ มู่ฮ่วนชิง

ก็ไม่อำจทนเห็นนำงเป็นกังวลได้ นำงตบมือบุตรสำวเบำๆ พลำงบอก 

เสียงแผ่ว "ภำยภำคหน้ำไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ำหำกเรื่องที่ต้องตัดสินใจ

เป็นเรื่องใหญ่ อย่ำปิดบังแม่ เจ้ำเข้ำใจจิตใจแม่ใช่หรือไม่ หืม?"

มูฮ่่วนชงิมองแววตำจรงิจงัของมำรดำก็เข้ำใจโดยปริยำยจงึพยักหน้ำ  

"ท่ำนแม่ ข้ำรับปำกท่ำน หำกมีเรื่องส�ำคัญจะต้องบอกให้ท่ำนรู้"

"ดีแล้ว" ลี่อี๋เหนียงคลี่ยิ้มอ่อนโยน แววตำสงบนิ่ง

มู่ฮ่วนชิงมองมำรดำ นำงชอบมำรดำท่ีเข้ำอกเข้ำใจผู้อื่น และ 

ชอบควำมสงบน่ิงที่แผ่ออกมำจำกตัวนำง ในเรือนหลังของท่ำนพ่อ  

ท่ำนแม่ไม่ใช่คนที่งำมที่สุด แต่ท่ำนแม่บ�ำรุงรักษำร่ำงกำยได้เหมำะสม

ที่สุด แม้อำยุสำมสิบห้ำปีแล้วแต่กลับดูเหมือนอำยุย่ีสิบ ผิวกำยขำวนุ่ม 

ใบหน้ำไม่มรีิว้รอยแห่งควำมโรยรำ ไม่เหมอืนอีเ๋หนยีงคนอืน่ๆ ทีจ่�ำเป็นต้อง 
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พึ่งเครื่องประทินโฉมมำกลบร่องรอยแห่งควำมชรำ

มู่ฮ่วนชิงรู้ว่ำท�ำไมมำรดำจึงรักษำควำมเยำว์วัยไว้ได้ นั่นเพรำะ

มำรดำไม่เคยหึงหวง ไม่แก่งแย่งชิงดี และไม่ทุ่มเทควำมคิดจิตใจไป 

เอำอกเอำใจท่ำนพ่อ ท่ำนแม่อยู่เพ่ือตัวเองเท่ำนั้น เพรำะฉะนั้นหัวใจ 

ของท่ำนแม่จึงกว้ำงขวำงยิ่งนัก ใช้ชีวิตผ่ำนไปแบบกินดีหลับดี หลังจำก 

มีนำงเพิ่มมำอีกหนึ่งคน ท่ำนแม่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อนำงและตัวเอง

หลังจำกกินมื้อเที่ยงที่จวนสกุลมู่เสร็จก็เป็นเวลำสำยมำกแล้ว  

ถึงเวลำที่มู่ฮ่วนชิงต้องจำกไปแล้วเช่นกัน นำงมองฝูเยี่ยนหลินแวบหนึ่ง 

เห็นเขำคุยหัวเรำะกับบิดำ วำงตัวอย่ำงเหมำะสม เหมือนอย่ำงที่บุตรเขย

ทั่วไปควรปฏิบัติต่อบิดำของภรรยำ ไม่มีอะไรแตกต่ำง

นำงก้มหน้ำ แอบซ่อนควำมรู้สึกผิดหวังในแววตำแล้วถอนหำยใจ

ด้วยควำมเสียดำย

"ท�ำไมไม่สู้กันล่ะ"

นำงนึกว่ำไม่มีใครได้ยิน เมื่อบอกลำบิดำมำรดำพร้อมกับสำมีแล้ว

ก็เดินไปทำงรถม้ำ ก่อนที่นำงจะเหยียบเก้ำอี้ ฝูเยี่ยนหลินก็ยื่นมือให้นำง

อีกครั้ง

นำงคิดว่ำนี่เป็นกำรเล่นละคร และไม่ได้เกินสมควร จึงวำงมือ 

ลงบนฝ่ำมือเขำอย่ำงให้ควำมร่วมมือ ให้เขำช่วยพยุงขึ้นรถม้ำ

"เจ้ำอยำกให้ข้ำกับบิดำของเจ้ำสู้กันหรือ"

มู่ฮ่วนชิงผงะ ช้อนตำมองเขำอย่ำงไม่ตั้งใจ สบสำยตำกับแววตำ

เย็นชำคู่นั้น

นำงไม่คิดว่ำอยู่ๆ เขำจะพูดกับนำง และโดยที่ยังไม่ทันได้ต้ังตัว  
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ก็ได้ยินเขำพูดขึ้นอีก...

"ถ้ำอย่ำงนั้นเจ้ำก็ต้องผิดหวังแล้วล่ะ ข้ำไม่ใช่สุนัข และไม่ได้สนใจ

จะคิดเล็กคิดน้อยกับจิ้งจอกให้ผู้อื่นเห็นเป็นเรื่องขบขัน"

นำงเบกิตำกว้ำง มองอกีฝ่ำยตำค้ำง เขำมองสหีน้ำประหลำดใจของนำง 

ด้วยสำยตำที่ลึกล�้ำสุดหยั่ง รอจนนำงขึ้นรถม้ำแล้วก็ดึงมือกลับมำ หมุน

ตัวเดินไปแล้วขึ้นขี่ม้ำ

มู่ฮ่วนชิงมองแผ่นหลังของเขำ รอจนเขำเดินไปไกลแล้ว นำงจึง

ขมวดค้ิวมุน่ กระซบิเสยีงแผ่ว "ยังจะบอกว่ำไม่ใช่สนุขัอกี หูไวอย่ำงกับสนุขั  

แบบนี้ก็ได้ยินด้วยหรือ"

คนขับรถม้ำได้รับค�ำสั่งก็กระตุกบังเหียนให้รถเคลื่อน คนกลุ่มหนึ่ง

ออกมำจำกประตูใหญ่สกุลมู ่รถม้ำเพ่ิงจะเลีย้วตรงถนนใหญ่ ฝเูย่ียนหลนิ

ไม่ได้พูดอะไรก็ควบม้ำจำกไป

มูฮ่ว่นชิงมองแผน่หลงัทีจ่ำกไปไกลอย่ำงไมใ่ส่ใจ นำงนัง่ส�ำรวมอยู่

ในรถม้ำ หลับตำลง สงบใจผ่อนคลำย

พอกลับมำถึงจวนโหวแล้ว นำงก็สั่งสำวใช้ บอกว่ำตนเองจะ 

นอนสักพัก ไม่อนุญำตให้ใครมำรบกวน แล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้อง แต ่

ควำมจริงนั้นนำงออกไปทำงหน้ำต่ำงด้วยวิชำตัวเบำ

เมื่อท�ำควำมเข้ำใจแผนผังของทั้งจวนคร่ำวๆ แล้ว นำงจะท�ำอะไร

ก็ยิ่งคล่องตัวมำกขึ้น ตรงไหนซ่อนตัวได้ ตรงไหนคนน้อย ทั้งเวลำท�ำงำน

ของคนรับใช้ตลอดจนกำรผิวปำกของยำมเป็นต้น นำงจดจ�ำทุกเรื่องไว้ 

ในหัว และยังถือโอกำสหยิบเอำแผนท่ีภำยในจวนโหวมำชุดหน่ึง น�ำมำ

วำดเองรอบหนึง่ และบนัทกึค�ำอธิบำยเอำไว้บนนัน้ จำกนัน้ก็น�ำตัวต้นแบบ 
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กลับไปวำงไว้ในหอสมุด

แน่นอนว่ำตอนที่นำงส�ำรวจจวนโหวก็ได้ยินคนในจวนพูดถึงนำง 

เวลำนี้นำงก็จะหยุดฟังคนอื่นวิพำกษ์วิจำรณ์นำง

บำงคนบอกว่ำนำงเป็นคนท่ีรังแกได้ง่ำยๆ เพ่ิงแต่งงำนหมำดๆ  

เจ้ำบ่ำวก็ทอดทิง้ให้โดดเดีย่วเดยีวดำย แต่นำงกลบัไม่กล้ำฟึดฟัดแม้แต่นิด  

บ้ำงกบ็อกว่ำนำงมแีผนกำรล�ำ้ลกึ ไม่เสยีทีท่ีเป็นธิดำทีใ่ต้เท้ำมูจ่อมเจ้ำเล่ห์ 

สัง่สอนมำ รูว่้ำต้องถอยเพ่ือทีจ่ะก้ำวไปข้ำงหน้ำ และไม่รูว่้ำนำงจะเสแสร้ง

ไปอีกนำนเท่ำไร

ตอนนี้มู่ฮ่วนชิงโต้ตอบอยู่ในใจ พวกเจ้าวางใจเถอะ ข้าจะเสแสร้ง

ตอ่ไปเรื่อยๆ เพราะข้าเองกอ็ยากรูเ้หมือนกนัว่าคนจวนโหวอย่างพวกเจ้า

จะเสแสร้งไปได้อีกนานแค่ไหน คงจะไม่มีเรื่องด่วนจากกองทัพได้ทุกวัน

หรอกกระมัง

ยังมีใครบำงคนบอกว่ำนำงท�ำเพ่ือรักษำหน้ำตัวเอง ถึงอย่ำงไร 

หำกเรือ่งท่ีเจ้ำบ่ำวหนีไปในวันแต่งงำนแพร่ออกไปจะต้องกลำยเป็นเร่ือง

ขบขันไปทั่วเมืองหลวงแน่ ดังนั้นนำงจึงได้แต่ต้องอดทนอดกลั้นไว้

มู่ฮ่วนชิงเลิกคิ้วและจดจ�ำไว้เงียบๆ คนผู้นี้ท่ำทำงใจด ีภำยนอกนั้น

ท�ำทีเป็นเห็นด้วย แต่ในใจนั้นกลับต่อต้ำนอยู่ลับๆ ต่อหน้ำคนอื่นก็แสร้ง

ท�ำเป็นดี ลับหลังกลับเป็นคนปำกเปรำะ

นอกจำกนั้น ใครชอบท�ำงำนลวกๆ หรืออู้งำน ใครแอบเล่นพนัน  

และใครชอบพอกับใคร นำงรู้หมด นำงเหมือนชำวบ้ำนที่ชมละครอยู่ 

ข้ำงล่ำงเวที ดูกำรแสดงแต่ละฉำกๆ ในจวนโหวจำกที่ลับ

ช่วงนี้นำงยังเก็บสำวใช้เป็นใบ้คนหน่ึงมำไว้ท่ีเรือนตัวเองด้วย  
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สำวใช้ผู้นี้เดิมเป็นสำวใช้ที่ท�ำงำนหยำบจิปำถะในห้องครัว เพรำะเป็นใบ้

จึงมักจะถูกสำวใช้อื่นๆ รังแก มู่ฮ่วนชิงแจ้งหัวหน้ำพ่อบ้ำนของจวนแล้ว 

ก็น�ำตัวสำวใช้คนนี้มำจำกห้องครัว ให้มำท�ำงำนในเรือนของนำง และยัง

ตั้งชื่อใหม่แสนไพเรำะให้ด้วยว่ำ 'ซินอวี่'

เรื่องนี้แพร่ออกไปท่ัวจวนโหว ทุกคนแค่เห็นว่ำฮูหยินคนใหม่ท�ำ 

เพ่ือแสดงควำมมีเมตตำของตัวเอง จึงได้พำสำวใช้ที่เป็นใบ้ไปเลี้ยงด ู

ในเรือน แต่มู่ฮ่วนชิงไม่สนใจว่ำคนอื่นจะคิดอย่ำงไร ที่นำงเก็บซินอว่ี 

เอำไว้ใช้งำนก็ย่อมมีจุดประสงค์ของนำง

จวนโหวพื้นที่กว้ำงขวำง หออำคำร เรือนที่พัก สวนดอกไม้มีอยู่ทั่ว 

หนึ่งในสถำนที่ที่มู่ฮ่วนชิงชอบไปที่สุดก็คือคอกม้ำ

นำงใช้ชีวิตในทุ่งหญ้ำทำงเหนือมำเกือบเจ็ดปี กำรดูม้ำเป็นคือ 

ควำมสำมำรถพิเศษของนำง ควำมชอบม้ำก็ย่ิงต่ำงจำกคนทั่วไป  

ควำมอยำกขี่ม้ำควบตะบึงได้ฝังรำกลึกอยู่ในสำยเลือดของนำง

ม้ำดีจะฉลำด หลังจำกที่นำงมำได้สองสำมหน ม้ำทุกตัวในคอก 

ก็จ�ำนำงได้และเข้ำใกล้นำง

ตระกูลชั้นสูงในเมืองหลวงกำรเล้ียงม้ำจะให้ควำมส�ำคัญกับ 

ควำมสวยงำม เลี้ยงพวกมันแบบสัตว์ แต่มู่ฮ่วนชิงไม่เหมือนกัน นำง 

เห็นม้ำเป็นเพ่ือน แปรงขนให้พวกมัน ช่วยเกำให้พวกมัน บำงครั้งก็ 

แอบเอำผลไม้ป่ำอย่ำงลูกผลตันไน่* ให้มันกินสดๆ

ผลตันไน่คือผลไม้รสหวำนอร่อย ม้ำชอบกินเป็นพิเศษ แต่ก่อน 

นำงมักจะไปเก็บผลตันไน่จำกป่ำมำเลี้ยงม้ำบ่อยๆ

* ผลตันไน่ คือแอปเปิ้ลชนิดหนึ่งของจีน
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ม้ำในจวนโหวปกตจิะกินหญ้ำและฟำงแห้ง มูฮ่่วนชงิเอำลกูผลตนัไน่ 

เลี้ยงพวกมัน พวกม้ำก็ย่อมอำรมณ์ดี

"เด็กดี ไม่มีผลไม้แล้ว วันหลังหำกข้ำหำผลไม้ได้จะมำหำเจ้ำใหม่" 

มู่ฮ่วนชิงลูบม้ำ ม้ำเอำหน้ำมำสีนำง ให้ควำมสนิทสนมกับนำงยิ่งนัก

อยู่ๆ ก็มีเสียงฝีเท้ำดังขึ้น นำงรู้ว่ำมีใครบำงคนมำที่นี่จึงรีบหลบไป

ซ่อนตัวหลังคอกม้ำ แล้วเก็บซ่อนลมหำยใจของตนเอง

พอเห็นว่ำผู้มำใหม่คือฝูเยี่ยนหลิน นำงก็อดขมวดคิ้วไม่ได้

ท่ำนโหวผู้น้ีท�ำไมถึงมำคอกม้ำด้วยตัวเองได้ล่ะ ปกติคนที่เข้ำออก

คอกม้ำคือบ่ำวท่ีมีหน้ำท่ีดูแลม้ำหรือไม่ก็คนขับรถม้ำ น้อยนักที่จะเห็น 

ผู้เป็นนำยมำคอกม้ำด้วยตัวเอง

ขณะท่ีก�ำลงัสงสยัอยู่น้ัน นำงก็เห็นร่ำงแบบบำงงำมสง่ำของใครอกีคน  

สตรผีูน้ีน้ำงจ�ำได้ อกีฝ่ำยคอืหลนิรัว่โยว เป็นญำตผู้ิน้องห่ำงๆ ของท่ำนโหว 

ที่คนรับใช้พูดกัน

นำงตระหนักรู้ขึ้นมำทันที ที่แท้ทั้งสองคนนัดพบกันที่นี่

มองจำกมุมที่นำงอยู่ เห็นแต่แผ่นหลังของฝูเยี่ยนหลิน มองไม่เห็น

สีหน้ำของเขำ แต่เห็นดวงตำคู่งำมเปี่ยมควำมรู้สึกของฝ่ำยหญิงได้ชัด 

ตลอดจนดวงหน้ำน่ำรักน่ำเอ็นดูที่มีน�้ำตำไหลออกมำหนึ่งหยด น�้ำตำ 

หยดน้ันหยุดอยู่ตรงท้องนิ้วของฝูเย่ียนหลินท่ียกข้ึนมำปำดเช็ดให้อย่ำง

อ่อนโยน

บุรุษสตรีท้ังสองยืนอยู่ตรงน้ัน งดงำมรำวกับคนเป็นๆ เดินออกมำ

จำกภำพวำด ช่ำงสมกันย่ิงนัก ประกอบกับควำมรู้สึกในดวงตำของ 

หลินรั่วโยว ท�ำให้มู ่ฮ่วนชิงนึกถึงเมื่อวำนท่ีคุณหนูใหญ่ของจวนโหว 

Page ���������������.indd   42 10/9/2561 BE   14:07



43

โม่เหยียน

มำหำนำง หำเรือ่งมำพูดจำกระแหนะกระแหนนำง บอกว่ำพ่ีชำยของนำง

มีสตรีในดวงใจอยู่แล้ว ดูท่ำสตรีในดวงใจคนนั้นก็คือหลินรั่วโยว

เมื่อเห็นสำมีของตัวเองนัดพบกับหญิงอื่น มู่ฮ่วนชิงบอกไม่ถูกว่ำ

ควำมรูส้กึน้ันคอือะไร คนทำงเหนือชอบแสดงควำมรูสึ้กและเป็นคนชดัเจน  

ชอบใครก็จะบอกออกมำดังๆ ภำพที่บุรุษสตรีนัดพบกันแบบนี้ก็เห็นได้

บ่อยๆ ฤดูใบไม้ผลิของทุกปีก็จะย่ิงเห็นชำยหญิงนัดพบกันตำมล�ำพังที่ 

ทุ่งหญ้ำมำกขึ้น

ถึงอย่ำงไรนำงก็อำยุสบิเก้ำแล้ว และไม่ใช่สตรทีีจ่ะขังตวัเองอยู่แต่

ในห้องไม่ออกไปไหน นำงเผชญิโลกมำก็ไม่ถือว่ำน้อย อกีอย่ำงฝูเย่ียนหลิน 

ยังคงเป็นคนแปลกหน้ำส�ำหรบันำง ดังนัน้ต่อให้เห็นเขำพบกบัหลนิรัว่โยว 

ลับๆ นำงก็ไม่ได้รู้สึกอะไร

"ใคร!" อยู่ๆ ฝูเยี่ยนหลินก็ตวำด ดวงตำคมกริบคู่นั้นมองตรงมำยัง

ที่ที่นำงซ่อนตัวอยู่

เอ๋? ถูกจับได้แล้วหรือ

มู่ฮ่วนชิงแปลกใจมำก ทั้งๆ ที่ตนเก็บลมหำยใจแล้วแต่ก็ยังถูกเขำ

จับได้อีก ประสำทสัมผัสของคนผู้นี้เฉียบไวถึงเพียงนี้เชียวหรือ

"ออกมำ!" เขำสั่งเสียงทุ้มเย็นชำ

มู่ฮ่วนชิงใช้ควำมคิด นำงเองก็ไม่ได้กลัว ในเมื่อถูกจับได้แล้ว นำง

จึงเดินออกไปอย่ำงสง่ำผ่ำเผย

ฝูเยี่ยนหลินเห็นนำงแล้วก็ผงะ จำกน้ันสีหน้ำจึงเปลี่ยนเป็นบึ้งตึง 

หลินรั่วโยวก็ไปแอบหลังญำติผู้พ่ีด้วยควำมหวำดกลัวรำวกับมู่ฮ่วนชิง 

เป็นแม่เสือกินคน
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นยัน์ตำเหย่ียวของฝเูย่ียนหลนิแปรเปลีย่นเป็นเย็นชำทนัท ี เอ่ยหน้ำง�ำ้  

"เจ้ำแอบฟังอยู่หรือ"

"เปล่ำ ข้ำมำดูม้ำ" นำงบอกไปตำมตรง ไม่ได้มีท่ำทำงกระดำก 

ที่ถูกจับได้เลยสักนิด

แน่นอนว่ำฝูเยี่ยนหลินไม่เชื่อ "ในเมื่อมำดูม้ำ แล้วท�ำไมต้องแอบ

ด้วย"

"ท่ำนก็แอบข้ำอยู่นี่ พอเห็นท่ำนมำ ข้ำก็เลยต้องแอบบ้ำง"

เขำผงะ คิดไม่ถึงว่ำนำงจะพูดจำโผงผำงเช่นนี้

มู่ฮ่วนชิงก็ไม่รอให้เขำเอ่ยปำกไล่ จึงรีบบอก "ทั้งสองท่ำนค่อยๆ  

คุยกันไปนะ รบกวนแล้ว" พูดเสร็จก็หันหลังกลับแล้วเดินจำกมำด้วย 

ควำมโล่งใจ คล้ำยว่ำนำงเป็นเพียงคนนอก

นำงไม่โง่ทีจ่ะไปถำมเขำว่ำเหตใุดถึงนัดพบสตรีอืน่ลับหลัง กำรย้ือแย่ง 

ควำมรัก ควำมหึงหวง ควำมอิจฉำริษยำท่ีสตรีเรือนหลังท�ำกันพวกน้ัน 

นำงตัดสินใจแต่แรกแล้วว่ำจะไม่ท�ำ เพรำะนำงไม่อยำกเป็นภรรยำขี้บ่น

ในสำยตำคนนอก งำนแต่งงำนนี้เป็นงำนมงคลสมรสที่ฝ่ำบำท

พระรำชทำนด้วยพระองค์เอง คล้ำยกับว่ำได้หน้ำและเป็นเกียรติย่ิงนัก  

แต่ได้หน้ำแค่ภำยนอกแล้วจติใจท่ีอยู่ภำยในน้ันไร้คุณธรรมจะมปีระโยชน์

อันใด

ฝูเยี่ยนหลินไม่มีนำงอยู่ในใจ อยำกจะเย็นชำใส่นำง หมำงเมินนำง 

นำงอำจต้องอยู่เป็นแม่ม่ำยไปชั่วชีวิต เรื่องพวกน้ีนำงคิดไว้แล้ว และ 

รู้จุดจบที่อำจเป็นไปได้ในภำยภำคหน้ำของตัวเองดี

กำรพร�ำ่บ่นเสยีใจกับสิง่ท่ีพลำดพลัง้ในอดตีและส่องกระจกสงสำร
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ตัวเองอยู่ในเรือนหลังไม่ใช่สิ่งที่มู่ฮ่วนชิงจะท�ำ แม้ออกเรือนแล้ว นำงก็

ปฏิเสธท่ีจะใช้ชีวิตเป็นสตรีเรือนหลังท่ีคอยเดินตำมหลังผู้อื่น อยู่เพ่ือรอ

คอยควำมรกัจำกสำม ีหรอืให้ก�ำเนดิลกูชำยเพ่ือมเีกียรตแิละเป็นท่ีเคำรพ

นำงมีแผนของตัวเอง นำงสำมำรถคิดหำวิถีทำงอื่นให้ตัวเองได้ 

แน่นอนว่ำถ้ำหำกสำมำรถอยู่อย่ำงสงบกับฝูเย่ียนหลินได้นั้นย่อมเป็น 

กำรดี แค่เขำไม่มำหำเรื่องนำง นำงก็จะไม่ไปหำเรื่องเขำ

หนังสือสมรสแผ่นเดียวรั้งนำงไว้ไม่ได้ เพรำะฉะน้ันฝูเย่ียนหลิน

อยำกท�ำอะไรหรือไปรักใคร นำงจะไม่ไปถำมไถ่

นำงเดินเร็วมำก จึงไม่ทันเห็นแววตำครุ่นคิดลึกซึ้งท่ีฝูเย่ียนหลิน 

มองแผ่นหลังของนำงที่เดินจำกไป

"พี่เยี่ยนหลิน?"

ได้ยินหลินรั่วโยวเรียกเบำๆ ฝูเย่ียนหลินจึงได้ดึงสำยตำกลับมำ 

มองใบหน้ำที่เป็นกังวลของนำง

"นำง...คงไม่ได้โกรธหรอกกระมงั ถ้ำหำกพ่ีเย่ียนหลนิรู้สกึล�ำบำกใจ 

เรื่องรับอนุก็ช่ำงมันเถิด..." นำงกัดฟันขำวลงบนริมฝีปำกเบำๆ แล้ว 

ก้มหน้ำลงช้ำๆ

ฝูเย่ียนหลินขมวดคิ้วมุ ่น เชยคำงนำงข้ึนมำ เห็นดวงตำคู่งำม 

มีประกำยน�้ำเอ่อขึ้นมำดังคำด

เขำต�ำหนิเสียงค่อย "กลัวอะไรเล่ำ มีข้ำอยู่ ไม่ต้องกลัว เพียงแต ่

ไม่อำจให้ต�ำแหน่งภรรยำเอกเจ้ำได้ ท�ำให้เจ้ำต้องล�ำบำกแล้ว"

หลินรั่วโยวรีบส่ำยหน้ำ "ขอแค่ได้อยู่กับพ่ีเย่ียนหลิน ข้ำไม่รู ้สึก

ล�ำบำกเลย"
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ฝเูย่ียนหลนิถอนหำยใจ โอบนำงเข้ำมำในอ้อมอก แล้วเอ่ยปลอบด้วย 

เสียงแผ่วเบำ "ข้ำเข้ำใจ ไม่ต้องร้องไห้แล้ว"

เดิมเขำจะแต่งงำนกับหลินรั่วโยว นำงเป็นคนนิสัยอ่อนโยน ช่ำง 

เอำอกเอำใจเขำนัก ท่ำนพ่อท่ำนแม่ก็รักนำง เดิมนึกว่ำภรรยำของเขำ 

ก็คอืนำงน่ีแหละ ใครจะรูว่้ำพระรำชโองกำรฉบบัเดยีวจะท�ำให้แผนเขำเสยี

ฮ่องเต้องค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์ได้ปีเดียว รำชส�ำนักก็ไม่สงบ  

แบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นสองฝ่ำย ฝ่ำยหน่ึงคือฝ่ำยอัครเสนำบดีที่มี 

อัครเสนำบดีเป็นผูน้�ำ มขุีนนำงเก่ำแก่และขุนนำงชัน้ผู้ใหญ่เป็นก�ำลังหลัก 

อีกฝ่ำยหน่ึงคือฝ่ำยผูม้ำใหม่ทีม่ใีต้เท้ำมูเ่ป็นหัวหอก ก�ำลงัหลกัคอืขุนนำง

รุ่นเยำว์

พรรคฝ่ำยปู่ของเขำติดตำมฮ่องเต้องค์ก่อนยึดอ�ำนำจ สนิทสนม

แน่นแฟ้นกับพรรคอัครเสนำบดี พอมำถึงยุคของเขำ แม้เขำและบิดำ 

จะไม่ได้แสดงตัวชัดเจนว่ำฝักใฝ่ฝ่ำยไหน แต่บิดำของเขำไม่ลงรอยกับ 

ใต้เท้ำมู่ เขำก็ย่อมไม่มีทำงไปสู่ขอบุตรสำวสกุลมู่

แต่คดิไม่ถึงเลยว่ำใต้เท้ำมูจ่ะหน้ำด้ำนไปทลูขอพระรำชทำนงำนแต่ง 

จำกฝ่ำบำท ท�ำให้เขำจ�ำต้องแต่งมู่ฮ่วนชิงเป็นภรรยำ

เขำเมนิภรรยำท่ีเพ่ิงแต่ง ตอนทีเ่จ้ำบ่ำวเจ้ำสำวต้องยกน�ำ้ชำคำรวะ

เขำก็ไม่ไป เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำเจิ้นหย่วนโหวอย่ำงเขำไม่ถูกใจบุตรสำว

ของสกุลมู่ แต่งนำงเข้ำมำในบ้ำนก็ไม่ได้แสดงว่ำจวนโหวจะเอนเอียง 

ไปทำงพรรคผูม้ำใหม่ เขำฝเูย่ียนหลนิไม่ใช่คนทีใ่ครจะมำจงูจมกูได้ง่ำยๆ

เขำตั้งใจเหินห่ำงมู่ฮ่วนชิง แต่กลับรู้สึกได้ว่ำนำงก็ไม่ได้อยำกจะ 

เข้ำใกล้เขำมำกเกินไป ตอนท่ีทัง้สองสบตำกัน นำงก็ไม่ได้มคีวำมเขินอำย
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อย่ำงที่สตรีควรจะมี ทว่ำกลับมองเขำอย่ำงสงบนิ่ง

แต่เขำไม่เชื่อนำง มู่ชำงอิงเป็นคนเจ้ำเล่ห์เพทุบำย ไม่เคยท�ำเรื่อง 

ที่ไม่มีผลประโยชน์ ฉะนั้นกำรที่บุตรสำวสกุลมู่แต่งเข้ำจวนโหวต้อง 

ไม่ใช่เรื่องที่จะดูเบำได้

มู่ชำงอิงอยำกจะดึงจวนโหวเข้ำพวก ให้พวกฝ่ำยอัครเสนำบด ี

เกิดควำมแคลงใจในจวนโหว เขำและบิดำจะไม่มีทำงให้สกุลมู่ได้สมใจ

กำรตอบโต้ของฝเูย่ียนหลนิคอืเขำรบัอนุคนใหม่เข้ำบ้ำนสำมวันให้หลงั  

เขำไม่เชื่อหรอกว่ำฝ่ำบำทจะทรงก้ำวก่ำยเรื่องรับอนุด้วย แน่นอนว่ำ 

เขำรับหลินรั่วโยวเข้ำมำ โดยก่อนหน้ำน้ีก็ไม่ได้บอกกล่ำวมู่ฮ่วนชิงที่เป็น

ภรรยำเอก

แต่มู่ฮ่วนชิงไม่ได้ประหลำดใจสักนิดเดียว นำงตระหนักเอำไว้แล้ว

ในใจ ถ้ำหำกนำงไม่ได้อยู่ในต�ำแหน่งภรรยำเอก ฝูเย่ียนหลินเดิมตั้งใจ 

จะแต่งหลินรั่วโยวเป็นภรรยำอยู่แล้ว และนำงก็รู้ดีว่ำทุกคนทั้งบนและ 

ล่ำงในจวนโหวก�ำลังชมละครของนำง

ด้วยเหตุนี้แม่สำมีจึงเรียกนำงไปโดยเฉพำะ เกลี้ยกล่อมนำงว่ำ 

บุรุษมีสำมภรรยำสี่อนุเป็นเรื่องธรรมดำ ผิวเผินนั้นคือปลอบโยนนำง แต่

ควำมจริงคือเตือนนำงว่ำอย่ำเอะอะจนเร่ืองไปถึงฝ่ำบำท มิฉะน้ันทุกคน

จะต้องเดือดร้อน ฝูหรงบุตรสำวคนโตที่อยู่ข้ำงๆ ได้โอกำสก็มำปรำมนำง

กับเขำด้วย บอกนำงว่ำอย่ำได้หึงหวง ระวังจะท�ำผิดกฎเจ็ดออก*

* กฎหมำยกำรหย่ำของจีนในสมัยโบรำณ เรียกว่ำ 'เจ็ดออกสำมไม่ไป' คือเหตุแห่งกำรหย่ำเจ็ดข้อ ได้แก่  
ไม่กตัญญูต่อบิดำมำรดำสำมี ไม่มีทำยำท คบชู้สู่ชำย ริษยำหึงหวง เป็นโรคร้ำย ปำกมำกช่ำงนินทำ ลักขโมย 
โดยหำกมีเหตุหนึ่งข้อก็สำมำรถหย่ำได้ แต่ถ้ำภรรยำตรงตำมข้อใดข้อหนึ่งในเหตุที่ไม่อำจหย่ำสำมข้อ ได้แก่ 
ไม่มบ้ีำนเดมิให้กลบั ไว้ทุกข์บดิำมำรดำสำมคีรบสำมปี หรอืแต่งงำนกันตัง้แต่สำมยัีงยำกจนจนภำยหลงัร�ำ่รวย
ขึ้นมำ สำมีจะไม่สำมำรถหย่ำภรรยำได้
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มู่ฮ่วนชิงไม่เพียงไม่โกรธ แต่ยังรับค�ำอย่ำงนอบน้อม ขณะเดียวกัน

ก็ช่วยเสริม "ท่ำนแม่และท่ำนพ่ีกล่ำวได้ถูกต้อง เหมือนอย่ำงท่ำนพ่อ 

ของข้ำ เรือนหลังนั้นรับอนุมำถึงห้ำคนแน่ะ! ท่ำนพ่อสำมีก็ยังมีอนุส่ีคน 

ไม่เพียงแค่น้ัน ได้ยินว่ำเหล่ำขุนนำงที่บรรดำศักดิ์เทียบเท่ำท่ำนโหว 

ของพวกเรำ อย่ำงน้อยๆ ก็มีอนุสี่ห้ำคนคอยปรนนิบัติ เรือนหลังของ 

เจ้ินหย่วนโหวของเรำก็อย่ำได้น้อยหน้ำผู้อื่น ท่ำนโหวสง่ำงำมโดดเด่น 

อนำคตยำวไกลสดุประมำณ ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ต้องรบัอนหุกคน จงึจะไม่เป็น 

กำรเอำเปรียบท่ำนโหว"

นำงบอกอย่ำงห่วงใยและจริงใจ ขณะเดียวกันก็ยังเสนอตัวว่ำ 

ถ้ำหำกต้องกำร นำงจะไปสืบข่ำวแล้วคัดบรรดำสตรีสูงศักดิ์ที่คุณสมบัติ

ไม่เลวมำให้แม่สำมีและน้องสำมีตรวจดูแล้วมำปรึกษำกัน

นำงบอกอย่ำงกระตือรือร้น แต่กลับท�ำให้แม่สำมีและน้องสำมี 

ทั้งสองคนพูดอะไรไม่ออก พอนำงจำกไปแล้ว ฮูหยินผู้เฒำ่แห่งจวนโหว 

ก็หันไปมองบุตรสำว

"เจ้ำว่ำที่นำงพูดเมื่อครู่นี้จริงหรือเท็จ"

ฝูหรงเบะปำก แค่นเสียงหึบอก "ย่อมเป็นเท็จอยู่แล้วเจ้ำค่ะ ข้ำ 

ไม่เชื่อหรอกว่ำนำงจะใจกว้ำงถึงขั้นที่จะหำคนมำกมำยมำเติมเต็มห้อง 

พี่ใหญ่ได้ขนำดนั้น"

ฮูหยินผู้เฒ่ำพยักหน้ำเห็นด้วย "ธิดำสกุลมู่คนนี้ไม่ธรรมดำจริงๆ  

เพ่ิงจะแต่งงำนหมำดๆ สำมีก็รับอนุเข้ำบ้ำน นำงยังนิ่งได้ขนำดนี้ ท�ำให้

มองพิรุธไม่ออกเลย แล้วยังคิดจะเป็นฝ่ำยช่วยหำอนุเพ่ิมให้สำมีอีก แต่

ตระกูลทีน่ำงเอ่ยถึงพวกนัน้มผีลประโยชน์ต่อจวนโหวของเรำจริงๆ แหละ 
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คิดดูแล้วก็ค่อนข้ำงมีเหตุผล ข้ำยังรู้สึกซำบซึ้งใจยิ่งนัก"

ฝูหรงเบิกตำโตด้วยควำมประหลำดใจ "ท่ำนแม่ ท่ำนคงไม่ได้คิด 

จะหำอนุมำเพิ่มให้พี่ใหญ่จริงๆ หรอกใช่หรือไม่เจ้ำคะ"

ฮูหยินผู้เฒ่ำกลอกตำใส่บุตรสำว "เจ้ำโง่หรือไร พ่ีใหญ่ของเจ้ำ 

เพ่ิงจะแต่งงำนได้ไม่ถึงสบิวันก็รบัรัว่โยวเข้ำบ้ำน พวกเรำยังต้องช่วยป้องกัน 

ไม่ให้จิ้งจอกเฒ่ำแซ่มู่กรำบทูลฝ่ำบำทเรื่องพ่ีใหญ่ของเจ้ำ แล้วจะหำอนุ

มำเพ่ิมอกีได้อย่ำงไร อีกอย่ำง ด้วยนสิยัอย่ำงพ่ีใหญ่ของเจ้ำมหีรือจะยอม!"

พอพูดถึงคนแซ่มู่ ฝูหรงก็แค่นเสียงหึเย็นชำ "ถ้ำหำกไม่ใช่เพรำะ 

สกุลมู่วำงอุบำย ใช้พระรำชโองกำรบีบให้พ่ีใหญ่แต่งงำนกับหญิงคนน้ัน 

พ่ีรั่วโยวก็คงไม่ต้องเป็นอนุหรอก" ฝูหรงยืนอยู่ฝั่งหลินรั่วโยวญำติผู้พ่ี  

ยิ่งรู้สึกผิดแทนพี่ใหญ่ หญิงคนนั้นช่ำงแตกต่ำงกับพี่รั่วโยวเหลือเกิน

พอคิดถึงว่ำพ่ีรั่วโยวได้รับควำมไม่เป็นธรรม นำงก็ปวดใจ จึงย่อม

เอำบัญชีนี้ไปคิดกับมู่ฮ่วนชิง

ฮูหยินผู้เฒ่ำส่ำยหน้ำ "แต่งก็แต่งแล้ว พระรำชโองกำรของฝ่ำบำท

จะฝ่ำฝืนมไิด้ ได้แต่ท�ำให้รัว่โยวต้องล�ำบำก แม้จะเป็นอน ุแต่มข้ีำอยูท้ั่งคน 

จะไม่มทีำงปล่อยให้นำงต้องเสยีเปรยีบแน่ ว่ำกันตำมตรง ฐำนะก็เป็นเพียง 

สิ่งที่คนภำยนอกมอง พอปิดประตูแล้วก็ยังใช้ชีวิตได้เหมือนสำมีภรรยำ 

ข้ำและพี่ใหญ่ของเจ้ำจะคอยปกป้องนำงเอง"

ฝหูรงหวัเรำะแล้วบอก "ข้ำก็ปลอบพ่ีร่ัวโยวแบบน้ีแหละ เป็นอนแุล้ว

อย่ำงไรล่ะ ต้องดูว่ำคนท่ีพ่ีใหญ่ชอบน่ะคอืใคร ขอเพียงให้ก�ำเนดิบตุรชำย 

ทำยำทในภำยภำคหน้ำก็ยังตกอยู่ในมือนำงมิใช่หรือ หญิงแซ่มู่ผู้น้ัน 

อย่ำได้ฝันเลย"
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ฮูหยินผู้เฒ่ำและธิดำคุยหัวเรำะกันสองคนในห้อง โดยไม่รู ้เลย 

สักนิดว่ำเงำร่ำงที่อยู่นอกหน้ำต่ำงได้จำกไปเงียบๆ

มู่ฮ่วนชิงได้ยินค�ำพูดเหล่ำนั้นทุกค�ำไม่มีตกหล่น นำงส่ำยหน้ำ  

เรอืนหลงัแต่ละทีต่่ำงกันเพียงเลก็น้อยจรงิๆ ทัง้แก่งแย่งชงิด ีขีร้ะแวงสงสยั 

สู้กันไปสู้กันมำอยู่อย่ำงนั้น

นำงใช้วิชำตัวเบำจำกไปเงียบๆ ร่อนลงพ้ืนอย่ำงไร้สุ้มเสียงตรงที่

สำวใช้รออยู่ แสร้งท�ำเป็นเพ่ิงเข้ำห้องน�้ำเสร็จแล้วเดินออกมำ เหมือน 

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนของตนเองต่อไป

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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