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"เทพแห่งความสุข! เทพแห่งภัยพิบัติ!" นางส่งเสียงเรียกพวกเขา มือที่ซุกอยู่ใต้แขนเสื้อ 

ลอบประกบนิ้วมือแล้วดีดไปที่พวกเขาสองคนพร้อมกัน "ไหนๆ ก็จะลงไปสู่แดนมนุษย์แล้ว เห็นแก่ 

ท่ีเรารู ้จักกันมานาน ข้าขอมอบค�าอวยพรให้พวกท่าน เทพแห่งความสุขท่านอยู่ในแดนเซียน 

อย่างราบรืน่ ประสบโชคดมีาโดยตลอด ข้าเซยีนน้อยขออวยพรท่าน หลงัจากลงไปเกิดในแดนมนษุย์

แล้วขอให้ดวงชะตาเป็นภัยต่อบิดา เป็นภัยต่อมารดา เป็นภัยต่อภรรยา และเป็นภัยต่อบุตร  

ตลอดชีวิตไม่อาจแต่งงานกับสตรีที่ตนชอบ สตรีที่ท่านชอบจะต้องป่วยหนัก ถูกโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้า

ร่างกายจนแก่เฒ่า

เทพแห่งภัยพิบัติ ท่านชอบสาปแช่งผู้คนให้เกิดเหตุไม่คาดคิดท่ีสุด ท�าร้ายคนให้ต้องพิการ 

ไปตลอดชีวิต ข้าขออวยพรท่าน หลังจากลงไปเกิดในแดนมนุษย์แล้วชั่วชีวิตไม่มีใครรัก กลายเป็น 

คนพิการ เป็นขอทานไปชั่วชีวิต กรรมใดใครก่อผู้นั้นก็เป็นคนรับ"

"เทพน้อยแห่งหายนะ เจ้า...เจ้าช่างชั่วร้าย!" เทพแห่งภัยพิบัติถูก 'ค�าอวยพร' ของนาง 

ท�าให้โมโหจนแทบจะมีควันพวยพุ่งออกมาเหนือศีรษะ นัยน์ตาเบิกถลน
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คำ�นำ�

เน่ืองจากเทพแห่งความสุขและเทพแห่งภัยพิบัติแห่งแดนเซียนทะเลาะกัน  

เซียนเทพสูงสุดเข้าใจว่าสาเหตุมาจากเทพน้อยแห่งหายนะ จึงลดข้ันให้เทพทั้งสาม

ลงไปอยู่บนโลกมนุษย์...เร่ืองราวเทพเซียนแบบน้ีนักอ่านมากกว่ารักหลายๆ ท่าน 

คงก�าลงัคดิถงึอยู ่ ในเล่มน้ีเราจงึอยากเอาใจนักอ่านด้วยมากกว่ารักเล่มบางทีม่เีน้ือหา

เกีย่วกบัเทพเซยีนบนสวรรค์ทีด่นัต้องมาเกดิและเผชิญเคราะห์ของตนเองในโลกมนุษย์

เร่ืองน้ีอ่านง่ายและน่าติดตาม ทั้งยังแฝงข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ชีวิต 

ของพระ-นาง ใครทีช่อบนางเอกเก่งกาจและฉลาดล�า้ แนะน�าเร่ืองน้ีเลยค่ะ ซึง่นางเอก

ของเราก็มิใช่ใครทีไ่หน แต่เป็น 'เทพน้อยแห่งหายนะ' ทีถ่กูลงโทษให้มาเกดิในโลกมนุษย์

ทั้งๆ ที่นางมิได้ท�าผิดอะไร มิหน�าซ�้ายังอยู่ในครอบครัวที่ยากไร้และจิตใจมีแต ่

ความโลภ นางต้องเผชิญกับมนุษย์เหล่านี้ และต้องพยายามใช้ชีวิตให้ดี เพื่อไม่ให้

เซียนเทพสูงสุด หรือเทพแห่งความสุขและเทพแห่งภัยพิบัติศัตรูคู ่แค้นของนาง 

มาหัวเราะเยาะนางได้

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ เหมยหรูเซียน หลานสาวบ้านสกุลเหมย เมื่อบิดาตายจากก็จ�าต้อง 

  กลับมาอยู ่บ้านสกุลจย่า ทว่าบ้านสกุลจย่าไม่ให ้

  การต้อนรับนางกับมารดาและน้องชายของนางมากนัก  

  และต้องท�างานหนักทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด

✱  ฝูจิ่งเซิง นายน้อยสกุลฝูผู้ดูแลกิจการร้านค้าต่างๆ ของสกุลฝู  

  นิสัยเป็นคนเฉยเมย ไม่เคยแสดงอัธยาศัยไมตรีต่อ 

  สตรีคนใดมาก่อน

✱ ไจ๋หนานเซิง ญาติผู้พี่ของฝูจิ่งเซิง เป็นหุ้นส่วนในกิจการร้านค้า 

  หลายอย่างของสกุลฝู เน่ืองจากมารดาเป็นบุตรสาว 

  ของท่านผู้เฒ่าฝู

✱ จย่าอิ๋งชุน บุตรสาวของจย่าเซ่อกับหลัวซื่อ แต่งให้เหมยฉางซาน 

  และมีบุตรหญิงชายให้สกุลเหมย จนเมื่อผู้เป็นสามี 

  ตายจากจึงกลับมาอยู่บ้านบิดามารดา

✱ เหมยชิงหยวน บุตรชายของจย่าอิ๋งชุน น้องชายของเหมยหรูเซียน  

  ถึงจะอายุยังน้อยแต่ก็ช่วยเหลืองานต่างๆ ในบ้าน 

  อย่างดีเยี่ยม
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ในแดนเซยีนทีเ่มฆหมอกเลอืนราง แสงเงินแสงทองสว่างไสวรุ่งโรจน์ 

เหล่าเทพเซยีนยืนอยู่รอบลานพิพากษาเซยีนอนักว้างใหญ่ด้วยสีหน้านิง่ขรึม 

มองเซียนน้อยที่คุกเข่าอยู่ตรงกลาง สีหน้าเต็มไปด้วยความเสียใจและ 

เจบ็แค้น

นางก็คือหนึ่งในสิบเซียนคนงามท่ีเหล่าทวยเทพชื่นชอบที่สุด... 

เทพน้อยแห่งหายนะ นางก�าลงัจะถูกเซยีนเทพสูงสุดลงโทษ กลุ่มเทพบรุุษ

เห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ เทพสตรีทั้งหลายก็มีสีหน้าไม่อาจทนดู

นับแต่น้ีทัศนียภาพงดงามในแดนเซียนจะลดน้อยลงไปหนึ่งอย่าง  

จะให้เซียนทั้งหลายไม่ทอดถอนใจได้อย่างไร ทว่าไม่มีเทพเซียนท่านใด 

กล้าออกมาพูดแทนนาง ไม่ใช่เพราะอะไร เพียงเพราะยามเซยีนเทพสูงสุด

เกรีย้วกราดเป็นฟืนเป็นไฟ เพลงิโทสะทีล่กุลามจะแผดเผาฌานตบะทัง้ร่าง

ของเหล่าเซยีนจนพินาศสิน้

1

Page ����������������.indd   7 18/10/2561 BE   11:28



8

เทพน้อยแห่งหายนะ

พันปีก่อน เซยีนเทพสงูสดุเคยพิโรธหนักคร้ังหน่ึง เซยีนทีช่่วยพูดให้

เทพเซยีนทีถู่กลงโทษน้ันฌานตบะท้ังร่างถูกแผดเผา ทัง้ยังถูกเซยีนเทพสงูสดุ

ส่งไปฝึกฝนหนักทีแ่ดนมนษุย์ ด้วยเหตนุีจ้งึไม่มเีทพเซยีนใดกล้าเสีย่งภยั 

ช่วยพูดให้เทพน้อยแห่งหายนะ

"เทพน้อยแห่งหายนะ! เจ้ายอมรับผิดหรือไม่" เซียนเทพสูงสุด 

ยากจะปิดบังความกริ้วโกรธ ตวาดถามเทพน้อยแห่งหายนะท่ีคุกเข่าอยู่

ด้านล่าง

"ไม่ยอมรับ เซียนเทพสูงสุด ข้าไม่ยอมรับผิด เห็นอยู่ว่าข้าได้รับ 

ภัยพิบัติดุจปลาในบ่อที่ต้องรับเคราะห์* ข้ามีความผิดอะไร" เทพน้อย 

แห่งหายนะที่คุกเข่าอยู่กลางลานพิพากษาเซียนสั่นศีรษะ "ท่านไม่อาจ

ลงโทษข้าเพราะเหอเปา** ใบนั้นถูกคนเก็บได้"

นางคอืเทพน้อยแห่งหายนะของแดนเซยีน พอเห็นชือ่ก็คดิโยงไปถงึ

ความหมาย นางเป็นเทพน้อยท่ีคอยสร้างเรือ่งหายนะ น�าพาโชคร้ายมาสู่

ผูค้นโดยเฉพาะ ใครเจอนางเข้า ผูน้ัน้ก็ต้องเดนิไปสูห่นทางกว้างใหญ่ท่ีเป็น

ความโชคร้ายอย่างสดุแสน แม้แต่กินน�า้ยังติดฟันได้

นางเทพน้อยแห่งหายนะ แต่ไรมาก็ได้แต่น�าพาโชคร้ายมาให้ผู้อื่น 

นึกไม่ถึงว่าวันหนึ่งโชคร้ายนี้จะย่างกรายมาถึงตนเองได้

แม้นางจะไม่ได้รับความชื่นชอบจากมนุษย์ แต่อยู่ในแดนเซียน 

นางกลับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เทพเซียนทั้งกลุ่ม ไม่ว่าบุรุษสตรี

* ปลาในบ่อที่ต้องรับเคราะห์ หมายถึงเป็นผู้บริสุทธ์ิท่ีถูกดึงเข้ามาพัวพันและได้รับความเดือดร้อนไปด้วย  
มีท่ีมาจากสมัยชุนชิว ซือหม่าหวนแห่งแคว้นซ่งมีไข่มุกล�้าค่า แต่ภายหลังกลัวความผิดจึงหลบหนีไป และ 
เอาไข่มกุโยนลงไปในสระน�า้ จิง่กงจงึให้คนวดิน�า้ออกจากสระ แต่ก็ไม่พบไข่มกุ ทว่าปลาในสระกลบัตายหมด
** เหอเปาคือกระเป๋าพกติดตัวใบเล็กส�าหรับใส่เศษสตางค์หรือของจุกจิก มักปักรูปสัตว์หรือตัวอักษรท่ีม ี
ความหมายเป็นมงคล
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ล้วนชื่นชอบนางมาก เพราะนางเป็นหน่ึงในสิบเซียนคนงามที่ได้รับการ 

ลงคะแนนจากเทพเซยีนทัง้หลาย เป็นรองเพียงพ่ีฉางเอ๋อ* ผู้งามเพริศพร้ิง

สูงส่งหยิ่งยโสและเย็นชาเท่านั้น ทั้งอุปนิสัยก็นุ ่มนวลอ่อนโยนย่ิง... 

แม้จะเสแสร้งก็ตาม แต่หลายร้อยปีมานี้ก็เสแสร้งได้ประสบความส�าเร็จ

มาโดยตลอด ไม่เคยเผยพิรธุออกมาให้ใครเห็น นางอยู่ร่วมกับเซยีนทัง้หลาย

ได้อย่างสนทิสนมกลมกลนื นอกจากเทพแห่งความสขุทีเ่ฉยเมยเย็นชาผูน้ัน้

แล้ว ก็ไม่มีเซียนตนใดไม่ชอบนางเลย

ให้บังเอิญผู้ที่ท�าให้นางต้องประสบภัยโดยไม่มีเค้าลางมาก่อน 

ในวันนี้ก็คือผู้ท่ีสีหน้าเย็นชา สวมชุดสีด�าทุกวัน แต่กลับเป็นหน่ึงในสี่ 

เซียนเทพผู้เลอโฉม เทพแห่งความสุขผู้น้ัน หากไม่เพราะบนศีรษะของ 

เทพแห่งความสขุผูน้ี้มเีกีย้วครอบทองค�าท่ีมตัีวอักษรค�าว่า 'ฝ'ู** สาดประกาย

วิบวับอยู่ล่ะก็ ล�าพังมองหน้าตาท่ีบูดบึ้งของเขา นางคงคิดว่าเขาเป็น 

เทพแห่งภัยพิบัติ เทพแห่งเคราะห์ หรือไม่ก็ยมบาลแห่งแดนนรกไปแล้ว

ผูท้ีน่�าภัยพิบตัมิาสูน่างในครัง้น้ียังมศีตัรคููอ่าฆาตของเทพแห่งความสขุ

อีกคน เทพแห่งภัยพิบติัทีถื่อพัดเล่มเลก็มตีวัอกัษรค�าว่า 'ไจ'*** เขยีนอยู่ 

คอยพัดภัยพิบตัไิปให้ผูอ้ืน่ เรยีกได้ว่าเป็นพวกวิปริต ทกุวันจะสวมชดุคลมุเซยีน

ตวัยาวสีแดงฉานท้ังร่าง แต่งตวัราวกับเป็นเทพแห่งความสขุอย่างไรอย่างนัน้ 

บรรดาเซยีนทีไ่ม่รูต่้างก็เข้าใจผดิคิดว่าเขาเป็นเทพแห่งความสขุอยู่เสมอ

เทพแห่งภัยพิบติัผูน้ี้ดูเป็นคนดีมาก แต่ความจรงิแล้วใจคอคบัแคบ 

มแีค้นต้องช�าระ ไม่อาจไปมเีรือ่งมรีาวกับเขา หาไม่จะต้องประสบภยัพิบตัิ

* ฉางเอ๋อ คือเทพธิดาแห่งดวงจันทร์
** อักษร 'ฝู' (福) หมายถึงความสุข
*** อักษร 'ไจ' (灾) หมายถึงภัยพิบัติ
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ไม่จบไม่ส้ิน ที่ผ่านมาพอนางเห็นท่านเซียนใหญ่แห่งภัยพิบัติผู้นี้ก็จะ 

เดินเลี่ยงไป ด้วยกลัวมากว่าจะพลั้งเผลอไปล่วงเกินเขาเข้าและถูกเขา 

แก้แค้น หากเป็นเช่นนั้นนางก็ไม่ใช่แค่โชคร้ายแล้ว หากแต่ต้องประสบ 

ภัยพิบัตอิย่างต่อเน่ือง

นางอยากร้องไห้แต่ไร้น�า้ตา ท�าได้เพียงถลงึตาใส่เซยีนใหญ่ท้ังสอง 

ที่คุกเข่าอยู่ด้านข้างด้วยความแค้นเคือง วันน้ีเทพแห่งความสุขกับ 

เทพแห่งภยัพิบติัถึงกับร่วมมอืกันสงัหารนางด้วยการฝังท้ังเป็น จะให้นาง

ยินยอมได้อย่างไร ตนเองพูดจนปากแทบฉีก อธิบายให้เซียนเทพสูงสุด 

ฟังว่าพวกเขาทั้งสองต่อสู้กันดุเดือดสร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับ

พระราชวังเซยีนไม่เก่ียวอะไรกับนาง แต่ไม่ว่าพูดอย่างไรเซยีนเทพสงูสดุ 

ก็ไม่เชื่อ เห็นว่านางก็คือตัวการก่อเรื่อง และมูลเหตุท่ีน�าพาภัยพิบัติน้ี 

มาสู่นางก็คือเหอเปาใบน้อยที่นางท�าตกหล่นหายไป

นางรูสึ้กว่านางไม่ได้รบัความเป็นธรรม เปรยีบกับโต้วเอ๋อในแดนมนุษย์* 

แล้วยังไม่เป็นธรรมย่ิงกว่า!

"เรือ่งมาถงึขัน้นีแ้ล้ว เจ้ายังจะเล่นลิน้?!" เซยีนเทพสงูสดุตวาดด้วย

ความเดอืดดาล

* มาจากบทละครร้องในสมยัหยวนเรือ่ง 'ความแค้นของโต้วเอ๋อ' ประพันธ์โดยกวนฮัน่ชงิ (ค.ศ. 1240-1310) 
เล่าถึงเร่ืองราวโศกนาฏกรรมสะท้อนสังคมผ่านตัวละครชื่อโต้วเอ๋อ ท่ีบิดาต้องการไปสอบขุนนางแต่ไม่มีเงิน 
เดนิทางจงึเอาบตุรสาววัยเจด็ขวบไปขายให้ครอบครวัไช่เลีย้งต้อย เมือ่เติบโตขึน้หลงัแต่งงานสามขีองโต้วเอ๋อ 
เสียชีวิตลง โต้วเอ๋อก็อยู่กับแม่สามีท�าหน้าท่ีสะใภ้และครองตัวเป็นอย่างดี แต่กลับมีอันธพาลชื่อจางหลี่ว ์
มาเกาะแกะวอแวถึงขนาดคิดวางยาสังหารแม่สามีของโต้วเอ๋อ แต่เกิดผิดพลาดท�าให้ผู้ตายคือพ่อของ 
จางหลี่ว์เอง จางหลี่ว์ไปแจ้งความกล่าวหาว่าโต้วเอ๋อและแม่สามีสังหารบิดาตน โต้วเอ๋อยอมรับสารภาพ 
เพื่อปกป้องแม่สามี ก่อนถูกประหาร โต้วเอ๋อได้ตะโกนต่อฟ้าว่าตนถูกใส่ความและลั่นวาจาว่าถ้านางบริสุทธิ์
หลังประหารขอให้โลหิตของนางสาดเต็มธงขาว ขอให้หิมะตกในเดือนหกเพราะเป็นฤดูร้อน และขอให้ 
ฝนแล้งสามปี ทุกอย่างเป็นไปตามวาจาของโต้วเอ๋อ สามปีให้หลังบิดาของโต้วเอ๋อสอบได้เป็นขุนนางและ 
กลบัมาพลิกคดีทวงคนืความยุตธิรรมให้โต้วเอ๋อได้ส�าเรจ็ บทละครน้ีจงึเป็นทีม่าของส�านวน 'หมิะแจ้งประจกัษ์
เรื่องอยุติธรรม'
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เสียงตวาดท�าให้เหล่าเทพอกสั่นขวัญแขวน ดวงจิตเซียนแทบจะ

หลุดลอย

"เซียนเทพสูงสุด ผู้น้อยไม่ได้เล่นลิ้น" เทพน้อยแห่งหายนะโต้แย้ง

อย่างมเีหตุผลเต็มปากเต็มค�า "ท่านเพียงอาศยัเหอเปาทีผู่น้้อยท�าตกหาย

ก็จะลงโทษผูน้้อย ผูน้้อยไม่อาจยอมรบัได้"

"สารเลว!" เซียนเทพสูงสุดถลึงตามองลานพิพากษาเซียนท่ีอยู่ใน

สภาพพังพินาศแทบจะกลายเป็นซากปรกัหกัพังตรงหน้าวาบหน่ึง ยากจะ 

ข่มกลัน้ความเดือดดาลไว้ได้ ตบโต๊ะโครม ตวาดเสยีงเฉยีบขาด "เจ้าก็คอื

ตวัการผู้ก่อเรือ่ง ถ้าเจ้าไม่ท�าเหอเปาตกหาย เทพแห่งความสขุก็คงไม่เก็บ

เหอเปาของเจ้าได้ เทพแห่งภัยพิบัติกค็งไม่เข้าใจผดิคดิว่าเป็นของแทนตวั

ทีใ่ช้ในการหมัน้หมายกันของพวกเจ้า วันนีก็้ย่อมไม่มเีร่ืองอะไรเกิดข้ึน"

"เซียนเทพ ท่านท�าเช่นน้ีเป็นการยัดเยียดความผิดให้ข้าชัดๆ  

เซียนทั้งหลายในแดนเซียนต่างรู้ดีว่าเหอเปาใบนั้นเป็นของวิเศษของข้า 

พวกเขาเซยีนใหญ่ทัง้สองท่านจะไม่รูไ้ด้อย่างไร ยังจะเข้าใจผิดว่าเหอเปา

เป็นของแทนตัวในการหมั้นหมายอีกหรือ"

นางเห็นว่าตนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีมาก รูปโฉมก็ได้รับการ

ยอมรบั แต่ยังไม่ถึงข้ันดึงดูดเทพผูเ้ลอโฉมทัง้สองให้มาชืน่ชอบโปรดปราน

ในเวลาเดียวกันกระมัง!

เซยีนเทพสงูสดุเหน็นางไม่ว่าอย่างไรกไ็ม่ยอมรบัว่าตนผดิ จงึขว้าง

ค้อนเบิกศาลในมือไปที่นางด้วยความโมโห "อย่าคิดว่าเจ้าไม่ยอมรับผิด 

แล้วข้าก็จะจดัการเจ้าไม่ได้ ล�าพังท่ีเจ้าแสดงท่าทีไม่เคารพข้า ข้าก็ลงโทษเจ้า

อย่างหนักได้แล้ว!"
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เทพน้อยแห่งหายนะเห็นค้อนเบิกศาลลอยมาตรงหน้าก็เบี่ยงตัว 

ด้วยสญัชาตญาณ หลบพ้นไปได้พอด ีนางดใีจทีห่ลบจากการถูกท�าลายโฉม

ในครั้งนี้ไปได้ ทว่าในเวลาเดียวกันนั้นก็ท�าให้เซียนเทพสูงสุดเดือดดาล 

ถึงขีดสดุ

เทพน้อยแห่งหายนะผู้น้ีถึงกับกล้าหลบหลีก เห็นชัดว่าไม่เห็นเขา 

ผูเ้ป็นเซยีนเทพสงูสดุอยู่ในสายตา สมควรต้องสัง่สอนนางให้หนักสกัครา

เขาตวัดชายแขนเสื้อ "เข้ามา คุมตัวเทพแห่งความสุขกับเทพแห่ง

ภัยพิบัติไปที่แท่นปลดเซียน ปลดต�าแหน่งเซียนและถอดถอนฌานตบะ

ของพวกเขาทั้งสอง ลดขั้นเป็นสามัญชน ส่วนเทพน้อยแห่งหายนะ 

ให้ผลักตกจากลานพิพากษาเซียนลงไปสู่แดนมนุษย์ พวกเจ้าทั้งสาม 

ลงไปอยู่แดนมนษุย์ทบทวนตนเองให้ดี จวบจนหมดอายุขัยค่อยกลับมาสู่

แดนเซียน"

"ขอรับ" ผู้พิทักษ์ประจ�าลานพิพากษาเซียนรูปร่างสูงใหญ่เปี่ยม

อานุภาพหลายท่านเข้ามาคุมตัวทั้งสามไปรับโทษ

"ลุกข้ึน ชักช้าเสียเวลา ไม่เป็นผลดีต่อเจ้า" ผู ้พิทักษ์ประจ�า 

ลานพิพากษาเซยีนท่ีรบัหน้าท่ีคมุตวัเทพน้อยแห่งหายนะไปประตสูวรรค์

ด้านใต้ออกแรงดึงตัวนางขึ้นมาจากพื้น

เทพน้อยแห่งหายนะบดิมอืเลก็น้อยอย่างไม่พอใจ สหีน้าเห็นความตาย

เหมอืนการกลบัสูม่าตุภูม ิหมนุตัวยกเท้าจะเดนิไปทางประตสูวรรค์ด้านใต้ 

"อย่าแตะต้องข้า ข้าเดินเองได้"

นางเหลยีวมองไปรอบๆ ลานพิพากษาเซยีน เห็นเทพแห่งความสขุ

กับเทพแห่งภัยพิบัติก�าลังจะถูกคุมตัวไปท่ีแท่นปลดเซียน มุมปากนาง 

Page ����������������.indd   12 18/10/2561 BE   11:28



13

สือหลัว

หยักยกเป็นรอยย้ิมเยียบเย็น พวกเขาเซียนใหญ่วิวาทกัน เซียนน้อย 

อย่างนางกลบัประสบเคราะห์กรรม หากนางไม่แก้แค้นตวัการผูก่้อกรรม

ท�าเข็ญท้ังสองก่อนถูกขับลงสูแ่ดนมนษุย์ล่ะก็ ต่อไปก็คงไม่มโีอกาสเช่นนี้

อีกแล้ว

ฉวยโอกาสท่ีผู ้พิทักษ์ไม่ทันระวัง นางถีบผู ้พิทักษ์ท่ีคุมตัวนาง

กระเด็นไปด้วยความรวดเร็วดุจสายฟ้าฟาด แล้ววิ่งเข้าไปหาเทพแห่ง

ความสขุและเทพแห่งภัยพิบตัทิีก่�าลงัรบัโทษทณัฑ์ถูกถอดถอนฌานตบะ

อยู่บนแท่นปลดเซียน

"เทพแห่งความสุข! เทพแห่งภัยพิบัติ!" นางส่งเสียงเรียกพวกเขา  

มือที่ซุกอยู่ใต้แขนเสื้อลอบประกบน้ิวมือแล้วดีดไปที่พวกเขาสองคน 

พร้อมกัน "ไหนๆ ก็จะลงไปสูแ่ดนมนุษย์แล้ว เหน็แก่ทีเ่รารูจ้กักันมานาน 

ข้าขอมอบค�าอวยพรให้พวกท่าน เทพแห่งความสุขท่านอยู่ในแดนเซียน 

อย่างราบรื่น ประสบโชคดีมาโดยตลอด ข้าเซียนน้อยขออวยพรท่าน 

หลังจากลงไปเกิดในแดนมนุษย์แล้วขอให้ดวงชะตาเป็นภัยต่อบิดา  

เป็นภัยต่อมารดา เป็นภัยต่อภรรยา และเป็นภัยต่อบุตร ตลอดชีวิต 

ไม่อาจแต่งงานกับสตรีท่ีตนชอบ สตรีที่ท ่านชอบจะต้องป่วยหนัก  

ถูกโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าร่างกายจนแก่เฒ่า

เทพแห่งภัยพิบตั ิ ท่านชอบสาปแช่งผูค้นให้เกิดเหตไุม่คาดคดิทีส่ดุ 

ท�าร้ายคนให้ต้องพิการไปตลอดชวีติ ข้าขออวยพรท่าน หลงัจากลงไปเกิด

ในแดนมนุษย์แล้วชั่วชีวิตไม่มีใครรัก กลายเป็นคนพิการ เป็นขอทาน 

ไปชั่วชีวิต กรรมใดใครก่อผู้นั้นก็เป็นคนรับ"

"เทพน้อยแห่งหายนะ เจ้า...เจ้าช่างช่ัวร้าย!" เทพแห่งภัยพิบัติถูก 
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'ค�าอวยพร' ของนางท�าให้โมโหจนแทบจะมคีวนัพวยพุ่งออกมาเหนือศีรษะ 

นยัน์ตาเบิกถลน

ทว่าก็จนปัญญาด้วยของวิเศษถูกเซียนเทพสูงสุดริบไป ไม่อาจ 

สาปแช่ง ได้แต่ประกบน้ิวร่ายอาคมตอบโต้ แต่เขาเพ่ิงนึกได้ว่าตนถูก 

เชือกมัดเซียนพันธนาการอยู่ ไม่อาจประกบนิ้วมือได้ ร้อนอกร้อนใจ 

จนกระทืบเท้า ตะคอกใส่นาง "รีบถอนค�าสาปกลับคืนไปเดี๋ยวนี้!"

แม้จะไม่อาจประกบน้ิวมือได้และฌานตบะก็ถูกท�าลายแล้ว แต่ 

ค�าสาปที่เทพเปล่งวาจาออกมามีพลังที่สุด เทพแห่งภัยพิบัติรีบท่อง 

ค�าสาปแช่งภัยพิบัติ ใช้ประโยชน์จากวาจาเทพโจมตีนางกลับไป

แต่เทพแห่งความสขุต่างจากเทพแห่งภยัพิบตั ิ เขาแอบท่องอาคมเทพ

อย่างรวดเรว็ สลายค�าสาปแช่งด้วยเจตนาร้ายของนาง

"ฝันไปเถอะ!" เทพน้อยแห่งหายนะไหนเลยจะยอมให้โอกาสเช่นนี้

กับพวกเขา ทุม่ก�าลงัทีไ่ด้จากการกินนมมารดามาทัง้หมดพุ่งไปข้างหน้า 

ถีบพวกเขาไปคนละที ชัว่เวลาเพียงประกายไฟแลบก็ถบีเทพแห่งภัยพิบตัิ

และเทพแห่งความสขุตกจากแดนเซยีนไป

ทกุอย่างเกดิขึน้รวดเรว็มาก เทพทัง้หลายยับย้ังไม่ทนั กว่าพวกเขา 

จะได้สตกิลบัคนืมา เทพแห่งความสขุกับเทพแห่งภัยพิบตัก็ิร่วงหล่นไปสู่

แดนมนุษย์ด้วยความรวดเรว็แล้ว

จากน้ันเทพน้อยแห่งหายนะก็ไม่เปิดโอกาสให้เซียนเทพสูงสุด 

ได ้ต�าหนิกล ่าวโทษนางอีก กระโดดตัวลอยลงไปยังแดนมนุษย ์

อย่างห้าวหาญโดยไม่หันกลับมามอง

เทพทั้งหลายต่างถูกการกระท�าของเทพน้อยแห่งหายนะท�าให ้
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ตะลึงงันไป กระทั่งเงาร่างนางหายลับไปแล้วจึงได้สติกลับคืนมาอีกครา

เซียนเทพสูงสุดถลึงตามองเทพน้อยแห่งหายนะท่ีกระโดดลงไปสู่

ความว่างเปล่า มมุปากกระตุกแรงหลายคร้ัง ค�ารามเสียงแหบแห้งไปทาง

ที่ว่างเปล่า "เทพน้อยแห่งหายนะ อย่าคิดว่าท�าเช่นนี้แล้วข้าก็ไม่มีทาง 

ท�าอะไรเจ้าได้ เดิมข้าคิดว่าเจ้าต้องพลอยเดอืดร้อน ประสบเคราะห์กรรม

อย่างไม่เป็นธรรม แม้จะลดขัน้เจ้าลงไปแดนมนษุย์ แต่ก็อนุโลมผ่อนผนั 

ให้เจ้าน�าพาฌานตบะไปเกิดในครอบครัวที่มั่งค่ังร�่ารวย ตลอดชีวิตมีแต่

ความรักใคร่ปรองดอง เมื่อแก่เฒ่าก็ตายอย่างสงบในบ้าน คิดไม่ถึงว่า 

เจ้ากลับไม่รู้จักส�านึกผิดและแก้ไข สบประมาทข้า ไม่สนใจกฎสวรรค์  

ดี ข้าจะให้เจ้าไปอยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ

รับค�าสั่ง รีบไล่ตามเทพน้อยแห่งหายนะไป จัดการให้นางไปอยู่ใน

ครอบครัวท่ียากจนข้นแค้น เข้าไปสิงสู ่อยู่ในร่างของหญิงที่เพ่ิงตาย  

ให้นางได้ลิม้รสการตกจากแดนเซยีนลงไปสูแ่ดนนรก นอกจากสงวนไว้ซึง่

พลังอาคมในการน�าพาโชคร้ายมาสู่ผู้คนแล้ว พลังอาคมอื่นๆ ท่ีเหลือ 

เรียกคืนมาให้หมด ให้นางใช้สองมือท�างาน ลิ้มรสความทุกข์ยาก 

ในแดนมนุษย์ให้เต็มที่เพื่อเป็นการลงโทษและตักเตือน"

"ขอรับ" ผู้พิทักษ์ลานพิพากษาเซียนก้าวออกมารับค�า หลังจาก

ท�าความเคารพแล้ว ก็รีบไล่ตามเทพน้อยแห่งหายนะไปทันที

ความจรงิแล้วตอนเทพน้อยแห่งหายนะกระโดดจากลานพิพากษาเซยีน

ลงไป ก็มีเงาร่างสายหนึ่งหลบสายตาเหล่าเซียนกระโดดตามลงไปและ 

ไล่ตามนาง พรบิตาเดียวเงาร่างสายน้ีก็ไล่ทนัเทพน้อยแห่งหายนะ

"เทพน้อยแห่งหายนะ รอข้าก่อน!"
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เทพน้อยแห่งหายนะผ่อนความเรว็ลง พอหันหน้ากลับไปมองก็พบว่า

เป็นสหายรกัของตน เทพน้อยแห่งเคราะห์ท่ีบนศรีษะมเีหด็หอมขึน้ราปักอยู่

ดอกหนึง่ จงึถามด้วยความไม่เข้าใจ "เทพน้อยแห่งเคราะห์ เหตุใดเจ้าจงึ 

ลงมาโดยพลการ"

เทพน้อยแห่งเคราะห์เพ่ิมความเร็วไล่ตามนาง "ข้ามาช่วยให้เจ้า

รอดพ้นจากอันตรายโดยเอาของล�้าค่าอย่างหนึ่งมาให้เจ้า เจ้าไปหา

ประสบการณ์ในแดนมนษุย์จะต้องได้ใช้แน่นอน วนัเวลาจะได้ไม่ผ่านไป

อย่างยากล�าบากเกินไป" ขณะท่ีร่างของพวกนางเฉียดผ่านกัน นางก็ 

คว้ามือเทพน้อยแห่งหายนะแล้วเอาก�าไลไม้ท่ีดูธรรมดาไม่มีอะไร 

แปลกประหลาดสวมไปที่ข้อมือของเทพน้อยแห่งหายนะ

"นี่คือ..." เทพน้อยแห่งหายนะเลิกคิ้วมองก�าไลไม้

"เทพน้อยแห่งหายนะ นีเ่ป็นของท่ีเทพแห่งความสุขให้ข้ามอบให้เจ้า

ก่อนท่ีเขาจะถูกคมุตวัไปทีล่านพิพากษาเซยีนเพ่ือจะขออภัย เจ้าสวมเอาไว้ 

ให้ด"ี

"ของของเขา ข้าไม่เอา"

"ก�าไลไม้นี้เป็นของวิเศษ อานุภาพไร้ขอบเขต เซียนเทพสูงสุด 

พิโรธหนัก เจ้าลงไปแดนมนษุย์ครัง้นีจ้ะต้องได้รับความทกุข์ยากอย่างมาก

แน่นอน จะไม่มขีองวิเศษอยู่ใกล้ตวัเลยได้อย่างไร" เทพน้อยแห่งเคราะห์

มองลานพิพากษาเซียนแวบหนึ่ง เห็นเงาร่างสีเงินสายหน่ึงพุ่งตรงมายัง

ทิศทางท่ีพวกนางอยู่จึงรีบกล่าว "ผู้พิทักษ์ลานพิพากษาเซียนไล่ตามมา

แล้ว ไม่รู้จะท�าอะไร เจ้าระวังตัวหน่อย ข้าไม่อาจลงไปได้อีกแล้ว หาก 

ถูกผู้พิทักษ์ลานพิพากษาเซียนพบว่าข้าลอบลงมาโดยพลการต้องแย่แน่ 
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เจ้าไปแดนมนุษย์ตั้งใจบ�าเพ็ญเพียรให้ดี แล้วข้าจะติดต่อเจ้าไปอีก..."  

นางสัง่ก�าชบัอย่างรวดเรว็ จากนัน้ก็หลบไปทนัใด

พรบิตาเดียว ผูพิ้ทกัษ์ลานพิพากษาเซยีนก็มาถึงเบือ้งหน้าเทพน้อย

แห่งหายนะ ไม่พูดไม่จา แสงสทีองสายหน่ึงก็ผ่าเข้ามาทีก่ลางหน้าผากนาง 

เทพน้อยแห่งหายนะพลันวิงเวียนตาลาย ภาพเบื้องหน้ามืดมิด จากนั้น 

ก็ไม่รบัรูอ้ะไรอีก

แดนมนุษย์  ในหมู ่บ ้านต ้าเคิง ต�าบลฝูเต ๋อ เมืองโยวโจว  

แคว้นหนานเฉาได้เกิดคดีใช้จอบทบุศีรษะคนบาดเจบ็ข้ึน ผูไ้ด้รับบาดเจบ็

หมดสติมาสามวันแล้ว เวลานี้ก�าลังจะสิ้นใจ

ราตรีกาลมืดวิเวก เปลวไฟขนาดเมล็ดถ่ัวในตะเกียงน�้ามัน 

ส่องแสงสว่างผ่านร่องนิว้ท่ีป้องปิดอยู่ออกมาเลก็น้อย ส่องสะท้อนผนงัดนิ

ที่กระด�ากระด่าง เงาร่างเลือนรางด้านบนสั่นไหวไปตามล�าแสง

เสียงร้อนรนทว่าพยายามกดต�่าหลายเสียงดังขึ้นที่มุมก�าแพง...

"เป็นอย่างไร ตายหรือยัง"

ค�าตอบท่ีคนผูน้ัน้ได้รบัคอืความนิง่เงยีบยาวนาน ท�าให้ผูเ้อ่ยปากถาม

อดรนทนไม่ไหวส่งเสยีงเร่งรดั "เฮ่อซือ่* เวลาน้ีสถานการณ์เป็นอย่างไรกันแน่ 

เจ้าก็พูดออกมาสกัค�าส ิ ข้าจะได้กลบัไปตอบคนอืน่ถูก เจ้าเอาแต่น่ิงเงยีบ 

หมายความว่าอย่างไรกันแน่"

เฮ่อซื่อท่ีมองตะเกียงใจลอยพลันตื่นจากภวังค์ ระบายลมหายใจ 

ออกมาด้วยความร้อนใจ "ยังจะหมายความอย่างไรได้ นอกจากนางผู้นี ้
* ธรรมเนียมการเรยีกขานสตรทีีแ่ต่งงานแล้วของจนีจะใช้ค�าว่า 'ซือ่' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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ยังไม่ขาดใจ"

"ยังไม่? สามวันแล้วยังไม่สิ้นลมอีก ดวงแข็งยิ่งนัก"

"ก็นั่นน่ะสิ" เฮ่อซื่อบอกอย่างกลัดกลุ้ม "มารดามันเถอะ ท�าให้ข้า 

ร้อนใจแทบตายแล้ว นางเดก็หน้าเหมน็เหมยหรูเซยีนผู้นี ้จะตายก็ไม่รบีตาย 

ตอนหามกลับมาจากในนาก็ลมหายใจออกมากกว่าลมหายใจเข้าแล้ว  

คดิไม่ถึงว่าจะอยู่มาจนถึงป่านน้ีได้ ต้ังสามวันแล้ว ยังไม่รีบขาดใจ จะได้

หามไปบ้านคหบดีซนุรบัเงินหน่ึงร้อยต�าลงึมา"

"ใกล้จะถึงเวลาแล้ว ทางคหบดีซุนไม่อาจรอได้"

เฮ่อซือ่ขมวดคิว้พูดอย่างแค้นใจ "ป้าหวัง ท่านร้อนใจ ข้าย่ิงร้อนใจ 

กว่าท่าน แต่เรือ่งนีเ้ร่งไม่ได้ นางเด็กสมควรตายนัน่ยังหายใจอยู่ เหลอืแค่

ลมหายใจรวยรนิมาสามวันแล้ว ข้าจะท�าอย่างไรได้ นีก่ร้็อนใจจนมมุปาก 

มตีุม่พุพองแล้ว"

เมื่อครึ่งเดือนก่อนบุตรชายขี้โรคของคหบดีซุนเศรษฐีอันดับหน่ึง 

ของต�าบลท่ีบ�ารงุร่างกายด้วยโสมและเห็ดหลงิจอืได้เสยีชวิีตลง คหบดซีนุ 

จึงคิดจะหาหญิงสาวอายุสิบสองถึงสิบเจ็ดปีที่ตายในช่วงไม่ก่ีวันนี้มาท�า

พิธีแต่งงานระหว่างคนตาย เมื่อไปอยู่แดนนรกจะได้มีคนคอยปรนนิบัติ

ดแูลบตุรชายของเขา ด้วยเหตน้ีุจงึตัง้ราคาหน่ึงร้อยต�าลงึซือ้ศพทีเ่พ่ิงตาย

ร่างหนึ่ง

ทว่าทุกวันน้ีไม่มีทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากมนุษย์ ต�าบลฝูเต๋อ 

ทีพ่วกเขาอยู่แม้จะเป็นชนบทท่ีห่างไกลความเจริญ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่

ยังนับว่ากินอิ่มนอนอุ่น ไม่มีใครอดตาย ด้วยเหตุน้ีในเวลาอันสั้นจะหา

หญิงสาวที่เพิ่งตายจึงยากนัก
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เมื่อเหมยหรูเซียนได้รับบาดเจ็บสาหัส ลมหายใจออกมากกว่า 

ลมหายใจเข้า เฮ่อซือ่จงึดใีจย่ิงนัก รบีเข้าไปยังต�าบลหาป้าหวังผูร้บัผิดชอบ

เรื่องนี้

ป้าหวังรับปากนางว่าเงินหนึ่งร้อยต�าลึงนั้นจะไม่หักค่านายหน้า 

เพียงรบัซองแดงทีค่หบดซีนุมอบให้ เมือ่คนสิน้ลมให้นางหามมาทีต่�าบล 

ก็จะมอบเงินหน่ึงร ้อยต�าลึงให้นางทันที นึกถึงเงินหน่ึงร ้อยต�าลึง 

ที่เปล่งประกายวับวาวแล้ว นางย่อมร้อนใจยิ่งกว่าใคร

"นางเด็กต�่าช้าช่างดวงแข็งย่ิง" ป้าหวังพ่นค�าด่าออกมา พลัน 

นกึข้ึนมาได้เรือ่งหนึง่ จงึเอ่ยเตือนนางเสยีงเย็น "เฮ่อซือ่ เจ้าเคยคดิหรอืไม่ 

เกิดนางเด็กต�่าช้าดวงแข็งจริง ไม่ยอมสิ้นใจ เจ้าคิดจะจัดการเช่นไร"

"ไม่กระมัง สภาพของนางดูเหมือนใกล้จะตายอยู่แล้ว" เฮ่อซื่อ 

อดกังวลขึ้นมาในใจไม่ได้

"ข้าพบเห็นเรือ่งราวมามากกว่าเจ้า อย่าคิดว่าข้ายายแก่ขู่ขวัญเจ้า" 

ป้าหวังกล่าวพลางหัวเราะเสียงเย็น "ขอเตือนเจ้าอีกเร่ือง นางเด็กต�่าช้า 

ในห้องผู้น้ันศีรษะของนางถูกเจ้าใช้จอบทุบจนได้รับบาดเจ็บ เป็นเร่ือง

ภายในครอบครวัพวกเจ้าย่อมไม่เอะอะโวยวายไปถงึศาล แต่เจ้าเคยคิดบ้าง

หรือไม่ ถ้านางตายไป พวกเจ้าก็ดีอกดีใจ แต่ถ้านางไม่ตาย เจ้าเป็นคน

ท�าให้นางบาดเจบ็ เจ้าต้องออกเงนิให้นางไปหาหมอรกัษาอาการบาดเจบ็ 

ทัง้ยังต้องดูแลนาง นอนอยู่บนเตียงวันสองวันยังพอไหว เกิดนอนไม่ได้สติ

เช่นนี้แต่ยังมีลมหายใจ เจ้าจะท�าเช่นไร"

เฮ่อซื่อได้รับค�าเตือนเช่นน้ีก็ย่นหัวค้ิวโดยไม่รู ้ตัว ท่ีป้าหวังพูด 

ใช่จะไม่มีเหตุผล หากไม่ตาย นางสูญเสียเงินหนึ่งร้อยต�าลึง ทั้งยังต้อง
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ดูแลนางเด็กต�่าช้านั่น นี่จะได้อย่างไรกัน!

ระหว่างนั้นป้าหวังก็โน้มตัวลงมาพูดชิดข้างหูนาง กดเสียงลงต�่า 

มากขึ้น "อีกสามวันให้หลังก็จะเอาคุณชายซุนลงฝังแล้ว เจ้าตัดสินใจ 

เอาเอง เจ้าจะเอาเงินหนึ่งร้อยต�าลึง นับแต่นี้กินดีอยู่ดี หรือจะไป 

ดแูลปรนนบิติัคนท่ีตายไปแล้วครึง่ตัวคนหนึง่" มอืของนางไม่ลมืยกข้ึนมา

ท�าท่าปาดคอ

ป้าหวังแสดงท่าทางให้เฮ่อซือ่รูเ้ป็นนัยเช่นน้ี นางมหีรอืจะไม่เข้าใจ 

ทว่าเมื่อนึกถึงว่าจะให้นางลงมือสะบั้นลมหายใจที่เหลือเพียงรวยรินของ 

เหมยหรเูซยีน ร่างของนางก็อดสัน่สะท้านไม่ได้ "เร่ืองน้ี...ป้าหวัง ฆ่าเป็ด 

ฆ่าไก่ข้ากล้า แต่วางแผนชงิทรพัย์สงัหารคนเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย..."

ป้าหวังเหยียดมุมปาก ยืดตัวตรงแล้วว่า "เจ้าก็อย่าหาว่าข้า 

ใจคอเหีย้มโหด เรือ่งเช่นน้ีข้าเห็นมานักต่อนกัแล้ว ในบ้านถ้ามีคนคร่ึงเป็น

ครึ่งตายเช่นน้ีอยู่ คนในครอบครัวไม่ว่าเด็กหรือผู ้ใหญ่ก็ต้องได้รับ 

ความทุกข์ทรมานไปด้วย ไม่เป็นผลดีไม่ว่ากับใคร"

เฮ่อซื่อได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มหวั่นไหว

ใช่แล้ว นางเด็กต�า่ช้านัน่มชีวิีตอยู่ต่อไปไม่ว่ากับใครกไ็ม่เป็นผลด!ี

"อีกอย่าง นางได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ได้รักษาจึงตาย ไม่มีอะไร

เก่ียวข้องกับเจ้าแม้แต่น้อย ไม่มีใครสงสัยมาถึงเจ้า อย่าว่าแต่ที่เจ้าท�า 

เป็นเรือ่งด ีนางมชีวีติอยู่ต่อไปเช่นนีจ้งึจะทกุข์ทรมาน เจ้าช่วยนางให้ตายเร็ว

ไปเกิดใหม่เรว็เป็นบญุกุศลอย่างหน่ึง" ป้าหวังพูดจบก็ไม่เกลีย้กล่อมนาง 

อีก รอให้เฮ่อซื่อตัดสินใจเอง

เฮ่อซ่ือมองป้าหวังด้วยสหีน้าแปรเปลีย่นไปร้อยแปดพันเก้า สุดท้าย
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ก็บอกอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ "ใช่แล้ว...สวรรค์ต้องการจะรับคนไป  

เก่ียวอะไรกับข้า" เหมยหรเูซยีนนางเดก็ต�า่ช้าน่ัน เดมิก็ได้รบับาดเจบ็สาหสั 

อยู่แล้ว แม้แต่ท่านหมอยังบอกอาการไม่ค่อยดี ถ่วงเวลาต่อไปเช่นนี้  

กล่าวส�าหรับเหมยหรูเซียนแล้วก็เป็นการทรมาน นางจะท�าเรื่องดีให้ 

เหมยหรูเซียนลงมาในท้องแม่เพื่อจะเกิดใหม่เสียแต่โดยเร็ว

เพ่ิงจะกลบัมาถึงเรอืนด้านหลงั เฮ่อซือ่ก็ได้ยินเสยีงร้องไห้คร�า่ครวญ

ด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวบาดลึกถึงใจเชือดเฉือนถึงกระดูกของ 

น้องสามีจย่าอิ๋งชุนและหลานชายเหมยชิงหยวนดังออกมาจากกระท่อม

มุงหญ้าคาที่ลานด้านหลัง...

"หรูเซียน ตื่นขึ้นมาเถิด!"

"พี่สาว ท่านต้องตื่นขึ้นมานะ!"

เฮ่อซือ่ชะงักฝีเท้า หยักยกมมุปากทีหน่ึง หนัไปถ่มน�า้ลายใส่กองฟืน

ที่อยู่ด้านข้าง แช่งด่าออกมาค�าหน่ึง "เชอะ นางเด็กต�่าช้าท่ีสมควรตาย  

สิ้นใจเร็วหน่อยก็ดี ท�าให้ข้าเสียเวลากังวลใจมาตั้งหลายวัน" จากน้ัน 

ก็มุ่งหน้าเดินไปที่กระท่อมมุงหญ้าคาหลังนั้น

คนสกุลจย่าได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจก็พากัน 

ออกจากห้องเร่งรุดมา ต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่ก จย่าเอ้อร์หลางพอเห็น 

เฮ่อซือ่ภรรยาของตนเดนิมาก็ขยิบตาให้นาง หลงัจากได้รบัสายตายืนยัน

จากนาง หัวใจท่ีเดิมแขวนลอยอยู่กลางอากาศก็สงบลง ตอนนี้เขาก็แค่ 

รอรับเงินเท่านั้น

"ท่านพ่อ ดูเหมือนนางหนูหรูเซียนจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้ว"  

จย่าต้าหลางพูดกับผู้เฒ่าจย่าที่สีหน้าดูย�่าแย่มาก
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"ยังต้องให้เจ้าบอกด้วยหรือ หายนะเสียจริง สินค้าขาดทุน* เช่นนี้ 

เหตุใดจึงไม่ตายอยู่ที่บ้านสกุลเหมยพร้อมพ่อของนางเสียเลย เวลานี้ 

กลบัมาตายทีบ้่านสกลุจย่าของเรา ยังต้องเสียเงินซือ้โลงศพอกี" ผู้เฒ่าจย่า

ถลึงตาใส่บุตรชายคนโตทีหนึ่ง

"ตาแก่ เหตใุดจงึพูดเช่นนัน้ ดชีัว่หรเูซยีนก็เป็นหลานของเจ้า" หลัวซือ่ 

ยายของเหมยหรเูซยีนเชด็น�า้ตาพลางต�าหนิสามีทีใ่จคอคบัแคบ

"ก็แค่สนิค้าขาดทนุของผูอ้ืน่ ต้องให้บ้านสกุลจย่าเราเสียเงนิ หรือว่า

ยังพูดไม่ได้!" ผู้เฒ่าจย่าหันไปตะคอกภรรยาของตนด้วยความโมโห

จย่าต้าหลางในใจก็ไม่เห็นด้วยกับค�าพูดของบดิา "ท่านพ่อ ข้าจะไป

ซือ้โลงไม้บางท่ีร้านขายโลงในต�าบลตอนนีเ้ลย"

"โลงไม้บางใบหนึ่งก็ต้องใช้เงินครึ่งต�าลึงแล้ว..." จย่าเอ้อร์หลาง

จงใจพูดขึ้น

ผูเ้ฒ่าจย่าได้ยินเข้าก็อทุานด้วยความตกใจและด่าว่าด้วยความโมโห 

"อะไรกัน แพงถึงเพียงนั้น! ไม่ได้ ใช้เสื่อห่อนางเด็กน่ันก็พอ เจ้าใหญ่  

เจ้าไปหาคนมาสกัสองสามคน พรุง่น้ีเช้าก็หามนางไปบนเขา หาท่ีเข้าสกัแห่ง

จัดการเสีย หาหินสักก้อนวางทับไว้ก็แล้วกัน เด็กน่ีไม่ใช่คนสกุลจย่าเรา  

ไม่ต้องเอาโลงไม้บางให้นาง ยิ่งไม่ต้องท�าป้ายที่หลุมฝังศพให้นาง"

"เหตุใดเจ้าจึงใจร้ายเช่นนี้ ดีชั่วหรูเซียนก็เรียกเจ้าว่าท่านตา นาง 

ถูกสะใภ้รองเอาจอบทุบศีรษะ ชวิีตน้อยๆ ของนางถึงได้จบสิน้ เจ้าถึงกับ

ไม่มกีระท่ังโลงศพให้นาง เจตนาให้นางตายตาไม่หลบัหรอื..." ได้ยินสาม ี

ที่ไร้ความเมตตาพูดเช่นนั้น หยาดน�้าตาของหลัวซื่อท�าอย่างไรก็ไม่อาจ 
* สินค้าขาดทุน เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงลูกผู้หญิง ตามประเพณีจีนลูกผู้หญิงเมื่อออกเรือนต้องไปอยู่ 
บ้านสามี ถือเป็นคนของสกุลสามี เท่ากับเลี้ยงโตมาเพื่อไปรับใช้ผู้อื่น
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หยุดไหล

"ขนืเจ้าพูดมากอกี พรุง่น้ีพอเช้าขึน้ข้าก็จะให้คนเอานางไปทิง้ทีหุ่บเขา

เสยีเลย แม้แต่เสือ่ก็ไม่ต้องใช้" ผูเ้ฒ่าจย่าทิง้ค�าพูดไว้แล้วตวัดชายแขนเสือ้

เดนิไปยังกระท่อมมงุหญ้าคาทีล่านด้านหลงัด้วยท่าทางโมโหฮึดฮดั

"ท่านพ่อ ช้าก่อน สะใภ้มคี�าพูดจะบอก" เฮ่อซือ่รีบเรียกผู้เฒ่าจย่าไว้

"สะใภ้รอง อย่างไร เจ้าก็คิดจะพูดแทนนางเด็กต�่าช้า จะออกเงิน

ครึ่งต�าลึงนั่นให้นางหรือ"

"ไม่ ย่อมไม่ใช่ สะใภ้จะมีเงินครึ่งต�าลึงได้อย่างไร" นางรีบโบกไม้

โบกมือสั่นศีรษะ "ท่านพ่อ สะใภ้จะบอกท่านว่ามีวิธีไม่ต้องออกเงินซื้อ 

โลงไม้บาง นางเด็กหรูเซียนก็สามารถมีโลงช้ันดีได้ ยังมีสุสานพ้ืนภูมิด ี

ให้อยู่อีกด้วย"

ผู้เฒ่าจย่าเลิกคิ้ว "วิธีอะไร"

"เรื่องเป็นเช่นน้ี ท่านพ่อ เศรษฐีอันดับหนึ่งของต�าบลฝูเต๋อเรา  

คหบดีซุน ลูกชายของเขาเมื่อครึ่งเดือนก่อนไม่ใช่ตายไปหรอกหรือ เขา

อยากจะหาหญิงสาวที่เพ่ิงตายมาท�าพิธีแต่งงานระหว่างคนตายให้กับ

บุตรชายของเขา ฝังสองคนไว้ด้วยกัน" เฮ่อซ่ืออาศัยแสงเลือนรางจาก

ตะเกียงสังเกตสีหน้าผู้เฒ่าจย่าอย่างระมัดระวัง "หากเร่ืองส�าเร็จลุล่วง 

คหบดีซุนจะมอบเงินเป็นสินน�้าใจให้เราสิบต�าลึง"

"สิบต�าลึง!"

"ใช่เจ้าค่ะ สบิต�าลงึ" เฮ่อซือ่รบีพยักหน้า "ถ้าท่านรบัปาก พรุ่งนีเ้ช้า 

ก็ให้ป้าหวังไปแจ้งคนท่ีบ้านสกุลซนุมาหามศพหรูเซียนไป"

"เจ้าคนต�า่ช้าทีส่ญูสิน้จติใจอนัรูบ้าปบญุคณุโทษ หรูเซยีนต้องตาย
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เพราะเจ้า เจ้าถึงกับคิดจะขายศพนางให้เอาไปแต่งงานกับคนตาย 

เพ่ือเงนิสบิต�าลงึอกีหรอื ข้าจะตีเจ้าให้ตาย!" หลวัซือ่ถอดรองเท้าออกมา 

ใช้ส้นรองเท้าฟาดไปที่หน้าเฮ่อซื่อ

"ท่านแม่ ข้าท�าไปก็เพราะหวังดีต่อเสีย่วกู* นางเป็นแม่ม่ายคนหน่ึง 

จะเอาปัญญาที่ไหนมาจัดงานศพให้หรูเซียน" เฮ่อซื่อทางหนึ่งปิดป้อง 

การโจมตีของหลัวซื่อ ทางหนึ่งก็แก้ต่างให้ตนเอง

"พอแล้ว!" ผูเ้ฒ่าจย่าท่ีอยู่ด้านข้างเห็นแม่ผวักับลกูสะใภ้คู่นีเ้อะอะ

โวยวายกัน เพลงิโทสะก็ลกุท่วมร่าง หนัไปตวาดภรรยาของตน "ยายแก่!  

เรื่องนี้ก็ตกลงตามนี้ สะใภ้รอง เจ้าไปแจ้งป้าหวัง จ�าไว้ มือหนึ่งมอบคน 

มอืหนึง่รบัเงนิ" พูดจบเขากเ็ดินน�าออกประตตูรงไปทีล่านด้านหลงัทนัที

"ท่านพ่อ ท่านวางใจเถอะ สะใภ้จะต้องเอาเงินสบิต�าลงึนัน่มามอบ

ถึงมอืท่านแน่นอน" เฮ่อซือ่พยกัหน้ารบัปากอย่างชืน่มืน่

"สะใภ้รอง เจ้าไม่รูจ้กับาปบญุคณุโทษ เจ้าจะต้องถูกกรรมตามสนอง!" 

หลวัซือ่เดนิร้องไห้ตามไปข้างหลงัพลางด่าว่าเฮ่อซือ่

จย่าเอ้อร์หลางทีอ่ยูด้่านข้างได้ยินมารดาแช่งด่าภรรยาของตนเช่นนี้

ก็พูดอย่างไม่เห็นด้วย "ท่านแม่ ก็แค่นางเด็กสมควรตายอายุสั้นคนหน่ึง  

ท่านต้องแช่งด่า เอะอะโวยวายจนครอบครวัไม่สงบสขุเช่นนีด้้วยหรอืไร"

"ก็น่ันน่ะส ิ ท่านแม่ ข้าท�าไปเพราะหวังดต่ีอเสีย่วกู ท่านต้องเข้าใจ

และเห็นใจในความตั้งใจดีของข้าบ้าง" เฮ่อซื่อรีบฉวยโอกาสไต่ตามราว 

ขึน้ไป**

"หุบปากเดี๋ยวนี้! พวกเจ้าสองคนเอ่ยค�าพูดนี้ออกมาไม่กลัว 
* เสี่ยวกู เป็นค�าเรียกขานที่ภรรยาใช้เรียกน้องสาวของสามี
** ไต่ตามราวขึ้นไป เป็นค�าอุปมา หมายถึงคล้อยตามสถานการณ์หรือค�าพูดที่ส่งผลดีต่อตน
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นางหนูหรูเซียนท่ีศพยังไม่ทันเย็นจะกลับมาคิดบัญชีกับพวกเจ้าหรือ!"  

หลัวซื่อตวาดด้วยความโกรธ

"เงยีบให้หมด! ใครพูดอีกแม้แต่ค�าเดียว กไ็สหวักลับไป!" ผู้เฒ่าจย่า

หยุดฝีเท้า หมุนตัวมาถลึงตาใส่

ท้ังกลุ่มเดินมาถึงหน้ากระท่อมมุงหญ้าคาที่ลานด้านหลัง มีเสียง

ร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสยีใจของจย่าอิง๋ชนุกับเหมยชิงหยวนดงัออกมา

จากข้างในไม่ขาดสาย

จย่าเอ้อร์หลางรีบเปิดประตู ชูโคมไฟในมือขึ้นสูง ส่งเสียงเตือนขึ้น 

"ท่านพ่อ ที่นี่มืด ท่านช้าลงหน่อย"

คนสกุลจย่าผูใ้หญ่ห้าหกคนพอเข้าไปในกระท่อมมงุหญ้าคา ในห้อง

พลนัเบยีดเสยีดยัดเยียดขึน้มาทันที สหีน้าของพวกเขาแต่ละคนแตกต่าง

กันไป มคีนเศร้าเสยีใจ มคีนแอบดใีจ ไม่มใีครไม่มองร่างของเหมยหรเูซยีน

ทีน่อนอยู่บนฟางข้าวท่ีปอูยู่บนเตยีง นางในเวลานีไ้ร้ซึง่ลมหายใจไปแล้ว

ผู้เฒ่าจย่าเดินเข้าไปกวาดตามองแวบหน่ึง ไม่สนใจจย่าอิ๋งชุนกับ 

เหมยชิงหยวนท่ีร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจอยู่ด้านข้างแม้แต่น้อย  

ก่อนจะสัง่การบตุรชายทัง้สอง "พวกเจ้าเอาศพของนางเด็กน่ีไปไว้ทีข้่างถนน

ด้านนอก เอาเสื่อคลุมไว้ก่อน พรุ่งนี้เช้าค่อยให้คนมาหามไป"

บุตรสาวเพ่ิงจะสิ้นลม พ่อของตนก็จะให้เอาร่างบุตรสาวไปไว ้

นอกบ้าน จย่าอิ๋งชุนลงไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างเท้าผู้เฒ่าจย่าจับขากางเกง 

ของเขาไว้พลางกล่าวอย่างร้อนรน "ท่านพ่อ หรูเซียนเพ่ิงส้ินลม ขอร้อง 

ท่านอย่าหามนางออกไปเลย จะอย่างไรขอให้นางได้อยู่ในห้องสักคืน  

ได้เผาเงินกระดาษให้นางสักเล็กน้อยเถิด..."

Page ����������������.indd   25 18/10/2561 BE   11:28



26

เทพน้อยแห่งหายนะ

"หุบปาก! บ้านสกุลจย่าข้าไม่ให้ใครตัง้ศพ เจ้าคิดจะพาความโชคร้าย

มาสู่บ้านสกุลจย่าใช่หรือไม่" ผู้เฒ่าจย่าถีบบุตรสาวออกไป "เจ้าใหญ่  

เจ้ารอง ยังจะน่ิงเฉยอยู่ไย รบีหามออกไป ชกัช้ายืดยาดอยากให้ในบ้าน 

แปดเป้ือนสิง่สกปรกหรอื"

จย่าต้าหลางแข็งใจเอ่ยขึ้น "ท่านพ่อ ก็แค่คืนเดียว..."

"เจ้าหุบปาก! แม้แต่ค�าพูดของพ่อเจ้าก็ไม่ฟังแล้วใช่หรือไม่"  

ผู้เฒ่าจย่าตัดบทค�าพูดของเขา

เฮ่อซ่ือชะโงกหน้าไปมองเหมยหรูเซียนที่สิ้นลมไปแล้วจริงๆ  

พลางเอ่ยข้ึน "ท่านพ่อ ข้าจะไปแจ้งป้าหวงั ให้นางบอกให้คหบดซีนุส่งคน

มาหามศพไป"

"ไปเถิด"

"พ่ีสะใภ้รอง ท่านพูดอะไร หรูเซียนของข้าเหตุใดต้องให้คนของ

คหบดีซุนมาหามไป"

"เสีย่วกู ท่านพ่อรบัปากจะแต่งงานระหว่างคนตายกับบ้านสกุลซนุ

แล้ว คุณชายซุนอีกสามวันก็จะเอาลงฝัง ย่อมต้องรีบแจ้งพวกเขาให้มา

หามศพไปเพ่ือท�าพิธีแต่งงานระหว่างคนตายกับคุณชายซุน" เฮ่อซื่อ 

เบะปากพูดอย่างไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อย

"ไม่ได้ ข้าไม่รบัปาก นางตายอย่างไม่เป็นธรรมก็น่าสงสารพอแล้ว 

ท่านพ่อท่านใจด�าเช่นนีไ้ด้อย่างไร ยังจะผลกัไสนางให้ไปแต่งงานระหว่าง

คนตายกับผูอ้ืน่อกี" จย่าอิง๋ชนุกอดศพบตุรสาวร้องไห้คร�า่ครวญ "เหตใุด 

ท่านจงึใจร้ายให้นางหลงัจากตายแล้วยังไม่สงบสุข ยังต้องไปปรนนบิติัดูแล

ผู้อื่นในปรโลกอีก เช่นนี้นางย่อมไม่อาจไปเกิดใหม่ในเร็ววันได้!"
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ผู ้เฒ่าจย่าได้ยินค�ากล่าวหาประณามของนาง พลันอับอาย 

จนพานโกรธโมโห ฝ่ามอืสะบดัออกไป "เจ้าหบุปากเด๋ียวน้ี! ถ้าเจ้าไม่คดิ 

จะอยู่บ้านสกลุจย่าของข้าอกีต่อไป ก็พาลกูชายของเจ้ากับศพนีไ่สหัวออกไป 

บ้านสกุลจย่าข้าไม่ต้อนรับหญิงไม่เป็นมงคลอย่างเจ้า"

"ตาแก่ เจ้าพูดกับอิ๋งชุนเช่นนี้ได้อย่างไร นางเป็นลูกสาวแท้ๆ  

ของเจ้านะ" หลัวซื่อพุ่งเข้ามากอดจย่าอิ๋งชุนไว้

"ลกูสาวทีแ่ต่งออกไปแล้วก็เหมอืนน�า้ทีส่าดออกไป ตัง้แต่นางเกิดมา

ก็เป็นสนิค้าขาดทุนทีไ่ม่เป็นมงคล ข้าล�าบากไม่น้อยถึงแต่งนางออกไปได้ 

ไม่เก็บไว้ให้เป็นหายนะต่อครอบครัว ใครจะรู้หลายปีน้ีนางสร้างหายนะ 

ให้กับบ้านสกุลเหมยเสรจ็ เวลานีก็้กลบัมาสร้างความหายนะให้พวกเราต่อ 

จะให้ข้ารบันางไว้ นางก็ต้องท�าตวัเรยีบร้อยอยู่ในกรอบ หาไม่ก็ไสหัวออกไป!" 

ผูเ้ฒ่าจย่าตวาดเสยีงเฉยีบขาด

จย่าต้าหลางรบีห้ามปราม "ท่านพ่อ ท่านแม่ พวกท่านอย่าทะเลาะกัน

อีกเลย ลูกจะย้ายหรูเซียนไปไว้ข้างนอกก่อน" เขาสั่นศีรษะให้น้องสาว 

ทีใ่บหน้าบวมไปแถบหน่ึง ให้นางอย่าพูดอะไรท�าให้บดิาโกรธอกี

จย่าอิง๋ชนุคดิว่าตนเองถูกบดิาไล่ออกจากบ้านไม่เป็นไร อย่างมาก 

ก็กระโดดลงแม่น�า้ปัญหาทกุอย่างก็จบสิน้ลง แต่ถ้านางตายแล้ว บตุรชาย 

ทีเ่พ่ิงอายุห้าขวบจะท�าอย่างไร

พอนึกถึงบุตรชาย จย่าอิ๋งชุนก็ได้แต่กล�้ากลืนความปวดใจ ความ

ไม่ยินยอม รวมท้ังความไม่เป็นธรรมต่างๆ ท่ีได้รับไว้ทั้งหมด ท�าได้แต ่

หลั่งน�้าตาเงียบๆ

จย่าต้าหลางกับจย่าเอ้อร์หลางเดนิเข้าไป เตรยีมจะหามเหมยหรเูซยีน
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ออกไปนอกบ้าน แต่ขณะท่ีท้ังสองก�าลงัจะยกร่างนางข้ึนมาน่ันเอง ลมแรง

หอบหนึง่ก็พัดกระโชกเข้ามา ประตหูน้าต่างถูกพัดกระแทกเสียงดงั 'ปึงปัง' 

ตะเกียงน�า้มนักับโคมไฟท่ีแขวนอยู่บนผนงัดบัพ่ึบลงพร้อมกัน ทัง้ห้องตกอยู่

ในความมืด

เสยีงค�ารามแหลมและเศร้าก�าสรดดงัก้องข้ึนมาในกระท่อมมงุหญ้าคา 

เสียงนั่นท�าให้คนอดขนลุกชันไม่ได้ ความเย็นยะเยือกพวยพุ่งขึ้นไปถึง 

หน้าผาก

อาศยัแสงจนัทราท่ีส่องสะท้อนมาทีข้่างหน้าต่าง คนสกุลจย่าทัง้บ้าน

พลันเห็นชัดถนัดตา เหมยหรูเซียนที่เดิมหมดลมหายใจไปแล้ว ดวงตา 

ที่ปิดสนิทอยู่พลันลืมขึ้น ล�าคอบิดมา มองจ้องผู้เฒ่าจย่ากับเฮ่อซื่อนิ่ง 

ด้วยแววตาน่าสะพรงึกลวั

แววตาท่ีคล้ายจะเอาชีวิตท�าให้ผู ้เฒ่าจย่าตกใจจนผงะถอยไป 

สองก้าว ซวนเซล้มลงไปน่ังกับพ้ืน กลืนน�้าลายลงคอด้วยความล�าบาก 

พลางหอบหายใจ เปล่งเสยีงไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว

แววตาท่ีเต็มไปด้วยความชิงชังเย็นเยียบคุกคามคน ท�าให้เฮ่อซื่อ

ตกใจราวกับเหน็ผ ีนางส่งเสยีงกรดีร้องออกมา ร่างอ่อนระทวยทรดุลงไป 

นัง่กับพ้ืน เนือ้ตวัสัน่ระรกิ ฟันกระทบกันกึกกัก พลางชีน้ิ้วไปท่ีเหมยหรูเซยีน 

"แสร้ง...แสร้ง...แสร้งตาย..."

ตามหลงัค�าพูดประโยคน้ีก็มเีสยีงร้องน่าสะพรึงกลัวของอกีาดงัข้ึนมา 

ท�าลายความเงยีบสงบในยามค�า่คืน

เหมยหรูเซียนค่อยๆ ลุกจากที่นอนกองฟางขึ้นมานั่ง มองพวกเขา

ด้วยสายตาเยียบเย็น แววตาโกรธแค้นท่ีเจือไปด้วยเพลิงโทสะท�าให้คน 
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ทีอ่ยู่ในกระท่อมมงุหญ้าคาต่างมเีหงือ่เย็นไหลท่วมร่าง ฟันล่างกับฟันบน

สั่นกระทบกัน ไม่มีใครกล้าไปจุดตะเกียงน�้ามัน

หลงัจากท�าให้ทุกคนต่ืนตระหนกมากพอแล้ว นางก็หยักยกมมุปาก

ขึ้นช้าๆ พูดอย่างเน้นย�้าทีละค�าให้คนท่ีอยู่ในห้องได้ยินชัดเจน "ท่านตา  

ท่านป้ารอง ท่านลุงรอง เกรงว่าความปรารถนาของพวกท่านจะต้อง 

สูญสลายแล้ว โดยเฉพาะท่านป้ารอง เงินร้อยต�าลึงของบ้านสกุลซุนนั่น  

ท่านไม่มีทางได้มาแล้ว ต้องขออภัยจริงๆ..."
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หลังจากนั้นสามวัน

เหมยชิงหยวนผลักประตูท่ีสั่นคลอนท�าท่าจะหลุดมิหลุดแหล่ 

ให้เปิดออก ยกน�้าหวานเข้ามาชามหน่ึง เอาน�้าหวานวางไว้บนตั่งเตี้ย 

ข้างเตียง ตั่งเตี้ยตัวนั้นขาหักไปขาหน่ึงและเอาท่อนไม้มาค�้าไว้ เขามอง 

เหมยหรูเซียนที่เพิ่งตื่นขึ้นมาด้วยความเป็นห่วง

"พี่สาว ท่านดีขึ้นบ้างหรือยัง"

หลังจากพ่ีสาวต่ืนขึ้นมาก็นอนน่ิงอยู่บนเตียงเช่นน้ีมาโดยตลอด 

เพียงดื่มน�้าเล็กน้อย ของอย่างอื่นไม่ได้แตะแม้แต่ค�าเดียว

"พ่ีสาว ท่านไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ว ได้แต่ดื่มน�้า เช่นนี้

ร่างกายจะทนไม่ไหว เมื่อครู่ท่านป้าใหญ่แอบเอาน�้าตาลแดงก้อนเล็ก 

ให้ข้าก้อนหน่ึง บอกให้ข้าละลายน�้าเอาให้ท่านดื่ม มีแรงบาดแผลจึงจะ

หายเร็ว" เหมยชิงหยวนมองน�้าหวานชามนั้นพลางกลืนน�้าลาย

2
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" พ่ีไม ่กระหายน�้า หยวนเอ ๋อร ์ดื่มน�้าหวานชามนั้นเสียเถิด"  

นางมองน้องชายที่หน้าเหลืองรูปร่างซูบผอม ในใจเกิดความรู้สึกสงสาร 

ขึ้นมา

"ไม่ได้ พ่ีสาว ท่านต้องด่ืมน�า้หวานน้ี ร่างกายจงึจะฟ้ืนคนืเป็นปกต"ิ 

เหมยชงิหยวนปฏิเสธด้วยสหีน้าจรงิจงั

เห็นอยู่ว่าน้องชายอยากดื่มน�้าหวาน แต่เพ่ือร่างกายของนาง 

จงึฝืนทนไว้ ท่าทางของเขาท�าให้นางปวดใจ นางประคองตวัลกุข้ึนมาน่ัง  

รบัชามน�า้หวานมา "ได้ ข้าด่ืม" นางจบิน�า้หวานท่ีแทบจะไม่มคีวามหวาน

อยู่ไปค�าหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้น "หยวนเอ๋อร์ พี่ดื่มไม่ลงแล้ว เจ้าช่วยดื่มแทนพี่ 

ให้หมดที"

"ตอนนี้พี่สาวดื่มไม่ลง เอาวางไว้ก่อนค่อยๆ ดื่มก็ได้"

"วางไว้จะมีมดมากิน หยวนเอ๋อร์จะเอาน�้าหวานรสอร่อยให้มดกิน

หรอื" นางหลอกล่อเขา เหน็เขาสัน่ศีรษะ จงึย่ืนน�า้หวานไปถึงข้างปากเขา 

"เช่นน้ันก็ช่วยพ่ีด่ืมน�า้หวานให้หมด"

เหมยชิงหยวนพยักหน้าแรงๆ "อืม ได้ ข้าดื่ม ไม่ให้มดกิน"

มองเหมยชงิหยวนดืม่น�า้หวานทีแ่ทบไม่อาจเรียกว่าน�า้หวานได้อย่าง

หน้าชื่นตาบาน ทั้งยังร้องว่าอร่อย นางก็อดเศร้าใจไม่ได้

สามวันก่อนนางถูกลงโทษให้ลงมาสู่แดนมนุษย์ ตอนเพ่ิงมาถึง 

ยังมอีาคมเซยีนหลงเหลอือยูบ้่าง นางจงึกวาดตามองไปสีท่ศิ เงีย่หฟัูงไป

แปดทาง คิดไม่ถึงว่าจะได้ยินว่ามีคนคิดจะขายนางให้คนตายแต่งเป็น

ภรรยา กล้าขายนางเซยีนน้อย ก็ต้องให้พวกเขาได้น่าดชูม จงึได้มลีะคร

ฉากแสร้งตายเกิดขึ้น
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หลังจากผ่านการท�าความเข้าใจมาสามวัน บวกกับความทรงจ�า 

ที่มีอยู่เดิมของเหมยหรูเซียน นางจึงรู ้ว่าเจ้าของร่างเดิมปีน้ีอายุสิบสี่  

หน่ึงปีก่อนเพ่ิงฝังศพบิดาเหมยฉางซาน จากน้ันคนในสกุลเหมยก็ลบชื่อ

พวกนางออกจากวงศ์สกุล

มารดาท่ีอ่อนแอพานางกับน้องชายกลับมาบ้านแม่ ใช้ชีวิต 

อย่างล�าบากยากแค้น พวกนางอยู่ทีน่ี่อย่างไม่ได้รบัการต้อนรบั นอกจาก

ท่านยาย ท่านลงุใหญ่ ท่านป้าใหญ่ทีค่่อนข้างดต่ีอพวกนาง คนสกุลจย่า 

ที่เหลือต่างเห็นพวกนางขวางหูขวางตา

โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่านตาจย่าเซ่อ* คนไม่ต่างกับชือ่ ตระหนีถ่ี่เหนียว

เป็นท่ีสุด ไม่ยอมควักแม้แต่อีแปะเดียว เห็นว่าบุตรสาวเมื่อแต่งออกไป 

ก็เหมือนน�้าที่สาดออกจากบ้าน ไม่ใช่คนสกุลจย่าอีกต่อไป จึงรังเกียจ 

ทีพ่วกนางกลบัมากินมาใช้ทรพัย์สนิของเขา ไม่เคยมสีหีน้าดีๆ  ให้พวกนาง

สองพี่น้องดู

เพ่ือไม่ให้คนสกุลจย่าเหน็ว่าพวกนางมากินอยู่ด้วยเปล่าๆ มารดากับ

นางจงึท�างานหามรุง่หามค�า่ไม่หยุด ท�างานในนาเสร็จก็หันมาท�างานบ้าน  

ซกัเสือ้ผ้า หงุข้าว กวาดถู ให้อาหารสตัว์ แม้แต่หยวนเอ๋อร์ท่ีตอนน้ันเพ่ิงอายุ 

สีข่วบก็ต้องช่วยเก็บผกัให้หม ู เก็บเศษไม้มาท�าฟืน ทัง้หมดนีล้้วนเป็นงานที่

พวกนางสามแม่ลกูต้องท�า

ราวหกวันก่อนหน้าน้ี ท่านป้ารองเข้าใจว่านางแอบข้ีเกียจไม่ท�างาน 

ขว้างจอบในมอืมาท่ีนาง เดมิทีควรจะกระทบถูกแผ่นหลงั แต่นางท้ังข้าวเช้า

และข้าวกลางวันกไ็ม่ได้กิน หวิจนหน้ามดืตาลาย เท้าลอยๆ ก�าลังจะล้มลง 

* เซ่อ (啬) หมายถึงตระหนี่
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พอดจีอบนัน่ก็ลอยมากระแทกถูกศรีษะของนาง เหมยหรเูซยีนเจ้าของร่างเดมิ

จงึดวงวิญญาณหลดุลอยออกจากร่าง

เพียงแต่นางคดิไม่ถึงว่าคนในครอบครัวลุงรองจะสูญสิน้จติใจท่ีรู้ดชีัว่ 

ถึงกับคดิจะอาศยัศพของเหมยหรเูซยีนมาคว้าโชคลาภท่ีได้มาโดยไม่คาดคิด 

ขายนางให้ผูอ้ืน่น�าไปแต่งงานกับคนตาย น่าโมโหย่ิงนกั รอนางหายจาก

อาการบาดเจบ็ ก�าลงักายฟ้ืนคืนมาแล้ว มาดวู่านางเทพน้อยแห่งหายนะ

จะจดัการกับคนในครอบครวัลงุรองอย่างไร

เห็นเหมยชิงหยวนด่ืมแล้วเหมือนยังไม่สาสมใจ เลียชามทั้งใบ 

เสยีจนเกลีย้งเกลา นางก็ลบูศีรษะเขาด้วยความปวดใจ เอาชามในมือเขา

วางลง "พี่จะให้ของสิ่งหนึ่งแก่เจ้า"

"ของอะไรหรือ"

ก่อนหน้าน้ีนางได้ใช้วิชาเวทที่ใกล้จะสูญสลายควบคุมอีกา 

บนต้นไม้ตัวน้ัน ให้มันไปหาของกินมาให้ อีกาตัวนั้นก็ไปคาบผลไม ้

จ�านวนหนึ่งมาให้จริงๆ ยังมีของกินเล่น ขนมหวานจ�านวนมาก นาง 

เอาของกินเหล่านี้ซุกไว้ในกองฟาง

เหมยหรเูซยีนย่ืนมอืไปคล�าหาในกองฟาง ได้ผลผงิก่ัว* หอมหวาน 

สแีดงสดใสออกมาลกูหนึง่ นางวางมนัไว้ในฝ่ามอืของเขา "ให้"

เหมยชิงหยวนเบิกตาโตมองผิงก่ัวในมืออย่างไม่อยากจะเชื่อ  

ก่อนจะร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจ "พี่สาว เหตุใดจึงมีผิงกั่ว"

นางชี้ไปนอกหน้าต่าง พูดไปเรื่อยเปื่อย "เห็นอีกาตัวน้ันหรือไม่  

มันคาบมาให้พ่ี เอามาวางไว้ที่ขอบหน้าต่าง เจ้ารีบกินเถอะ หาไม ่

* ผิงกั่ว คือแอปเปิ้ล
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ถูกจย่าตัวฝูเห็นเข้า เขาก็จะมาแย่งเจ้าอีก"

"ตใีห้ตายข้าก็ไม่ให้จย่าตัวฝ!ู" พอนึกถึงจย่าตวัฝบูตุรชายคนเลก็สดุ

ของจย่าเอ้อร์หลาง เหมยชิงหยวนก็มีสีหน้าโกรธแค้น

"เช่นนั้นยังไม่รีบกิน"

"แต่ว่าพ่ีสาว ข้าอยากเก็บไว้ให้ท่านแม่กิน...ท่านแม่ไม่มีของด ี

กินเลย..."

"เจ้าวางใจกินเถิด ส่วนของท่านแม่ข้าเก็บไว้แล้ว รอท่านแม่กลับมา

ข้าก็จะเอาให้นาง"

ได้ยินนางพูดเช่นนี้ เหมยชิงหยวนจึงวางใจกัดผิงก่ัวค�าใหญ ่

ด้วยความเบกิบานใจ "พ่ีสาว ผงิก่ัวนีห่อมย่ิงนัก อร่อยมาก" เขาย่ืนผงิกัว่

มาถึงปากนาง "พี่สาว ท่านก็กัดค�าหนึ่ง เรากินด้วยกัน"

นางท�าท่ากัดผงิก่ัวไปค�าหนึง่ก่อนลบูศรีษะเขาแผ่วเบา "หยวนเอ๋อร์

ของเราช่างว่านอนสอนง่าย พ่ีกัดค�าหนึ่งก็พอแล้ว ท่ีเหลือหยวนเอ๋อร ์

กินเถอะ ตอนอีกาคาบมาพี่กินไปแล้ว"

"พี่สาว ต่อไปอีกายังจะคาบของมาให้เรากินอีกหรือไม่"

"คาบกระมงั..." นางก็ไม่รูว่้าพลงัอาคมจะสูญสลายไปเมือ่ไร ได้แต่

พยายามสั่งอีกาก่อนอาคมจะสูญสลาย

"ดย่ิีงนกั" พอได้ยินเช่นนัน้ เหมยชงิหยวนก็ดใีจแทบกระโดดข้ึนมา 

"เช่นนีต่้อไปข้ากับท่านแม่และพ่ีสาวกไ็ม่ต้องทนหวิแล้ว พ่ีสาว ท่านเรยีก

อกีาเข้ามาให้ข้าดูหน่อยได้หรอืไม่"

"เจ้ารอก่อน พ่ีจะลองดูว่าเรียกอีกามาได้หรือไม่" นางขมวดคิ้ว 

หลุบตาเรียกหาอีกา ครู่เดียวอีกาก็บินมาท่ีข้างหน้าต่างจริงๆ นางใช ้
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พลังอาคมกับอีกาอีก สั่งให้มันไปหาอาหารมา

อีกาคล้ายเข้าใจค�าสั่งของนาง มันบินข้ึนไปบนท้องฟ้า หลังจาก 

บินวนอยู่สองรอบก็บินไปทางทิศตะวันออก

นางมองท้องฟ้าสีครามเข้มแวบหนึ่ง ก่อนจะหอบหายใจหนักๆ  

ด้วยความอ่อนระโหยโรยแรง รูส้กึอย่างชดัเจนว่าพลังอาคมในร่างของตน

แทบจะสูญสิ้นหมดแล้ว

ไม่มีพลังอาคมให้พ่ึงพา ร่างกายก็ไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดา  

เพียงใช้สมองเล็กน้อยก็เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าและรู้สึกหิวโหย

นางโอบร่างเหมยชิงหยวนท่ีกินผิงก่ัวแทบจะหมดลูกแล้วเข้ามา 

เกลี้ยกล่อมเขาด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "หยวนเอ๋อร์ พ่ีจะบอกกับเจ้า ไม่ว่า 

ต่อไปอีกายังจะคาบของมาให้เราหรือไม่ เรื่องนี้เจ้าไม่อาจพูดออกไป  

รูห้รอืไม่ เจ้าคงไม่อยากให้ต่อไปสิง่ของทีอ่กีาคาบมาให้ถูกคนแย่งเอาไป 

หรืออีกาถูกจับตัวไปกระมัง"

"ไม่อยาก"

"ดังน้ันเจ้าต้องจ�าไว้ เรื่องน้ีไม่อาจพูดออกไปเด็ดขาด และไม่อาจ

บอกคนอื่นว่าเรากินอะไรไปบ้าง ดีหรือไม่"

"พี่สาววางใจ ข้าไม่พูดแน่นอน ข้าไม่อยากท้องหิว"

"ดี นี่เป็นความลับของเจ้ากับพี่"

"ตกลง เราเกี่ยวก้อยกัน" เหมยชิงหยวนชูนิ้วก้อยขึ้น

เหมยหรูเซียนก็ย่ืนนิ้วก้อยออกไป "ตกลง เก่ียวก้อยกัน น่ีเป็น 

ความลบัของเราสองคน ใครก็ห้ามพูดออกไป ใครพูดออกไปเป็นลกูหมา"

"ข้าไม่เป็นลูกหมา" เหมยชิงหยวนเอ่ยค�าพูดแบบเด็กๆ
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"ได้ หยวนเอ๋อร์ไม่เป็นลกูหมา เช่นน้ันก็ต้องรักษาความลบัไว้ให้ด"ี  

นางอุม้น้องชายเข้ามาในอ้อมอกของตน มองดวงตาใสกระจ่างระยิบระยับ 

ของเขา อดไม่ได้ทีจ่ะหอมแก้มเขาไปทหีน่ึง "หยวนเอ๋อร์วางใจ รอร่างกายพ่ี

แขง็แรงดก่ีอน พ่ีจะต้องให้หยวนเอ๋อร์กับท่านแม่ได้ใช้ชวิีตอยู่อย่างสขุสบาย"

ในเมื่อนางมีชีวิตอยู่ต่อมาแทนเหมยหรูเซียน นางก็มีภาระหน้าท่ี 

อนัพึงปฏบิติัต้องดูแลมารดาและน้องชายของเหมยหรเูซยีนให้ดี คนทีเ่คย

ข่มเหงรังแกพวกเขา นางเทพน้อยแห่งหายนะผู้น้ีจะไม่ปล่อยไปแม้แต ่

คนเดียว!

จย่าเอ้อร์หลางได้แต่มองเงินหนึง่ร้อยต�าลึงปลิวหายไปต่อหน้าต่อตา 

ทัง้ตนเองยังถูกท�าให้ตกใจจนสามวญิญาณเจด็จติ* หายไปครึง่หน่ึง ได้แต่

นอนอยู่บนเตยีงมาสามวัน หลงัจากกินอาหารเช้าแล้วกยั็งคงใช้ข้ออ้างเดมิ 

บอกตนถูกท�าให้ตกใจขวญักระเจงิ กระทัง่ตอนนีม้อืเท้าก็ยังอ่อนปวกเปียก 

ไร้เรีย่วแรง ไม่สามารถท�างานได้ มาเป็นข้ออ้างในการหนีงาน

ผูเ้ฒ่าจย่าเหน็เขาเป็นเช่นนีต่้อไปคงไม่ได้การ ยอมท�าลายกฎเกณฑ์

ควักเงินยี่สิบอีแปะ** ให้เขาไปหาแม่หมอที่ต�าบลเพื่อท�าพิธีเรียกขวัญ

จย่าเอ้อร์หลางกลับเข้าห้องพักด้วยความชื่นมื่น เพิ่งจะเอนกายลง

คิดจะหลับต่ออีกสักพัก ก็ได้ยินเสียงมารดาเอะอะเอ็ดตะโรใส่ภรรยา 

ของตน น่าร�าคาญย่ิงนัก เพราะเรื่องจะขายนางเด็กต�่าช้าเหมยหรูเซียน

* ตามคติของลัทธิเต๋ามีความเชื่อว่าในตัวมนุษย์ประกอบด้วยสามวิญญาณกับเจ็ดจิต โดยวิญญาณทั้งสาม 
ได้แก่ วญิญาณฟ้า วญิญาณดนิ วิญญาณมนษุย์ เมือ่ตายลงวิญญาณท้ังสามจะแยกกลบัสูส่วรรค์ ด�าสูน่รก 
และวนเวียนในสสุาน จะมารวมกันใหม่เมือ่กลบัมาเกิด ส่วนจติทัง้เจด็ หมายถึงอารมณ์ความรูส้กึเจด็จ�าพวก 
คอืยนิด ี โกรธ เศร้า กลวั รกั เกลยีด ใคร่ เมือ่ร่างดบัสญูจติทัง้เจด็จงึมลายหายไป หรอือาจติดตามวิญญาณ 
ไปด้วย
** อีแปะ (เหวิน) คือหน่วยเงินส�าริด (เป็นเหรียญที่มีรู) ซึ่งมีค่าเล็กที่สุดในหน่วยเงินตราสมัยก่อนของจีน
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ให้บ้านสกุลซนุ ท�าให้มารดาโกรธภรรยาของเขาอย่างถงึท่ีสดุ จะต้องดดุ่า

และส่งเสียงดังใส่เฮ่อซื่อทุกวัน

เขาโมโหฮดึฮดัขึน้มาจงึสะบดัผ้าห่มออก เอาเงนิย่ีสบิอแีปะใส่ไว้ใน

กระเป๋าและหมนุตวัเดนิออกประต ูคดิจะไปเดินเทีย่วเตร่ท่ีต�าบล ถือโอกาส

ซือ้สรุาสักไหมาปลอบบ�ารงุขวัญ หาไม่ขืนยังอยู่ในบ้าน ไม่ช้าก็เรว็เขาจะต้อง

เสยีสตเิป็นแน่

มาถึงต�าบล จย่าเอ้อร์หลางยืนอยู่หน้าหอสุราเจินซิว วันนี้เขาเป็น 

คนมเีงนิ หอสรุาแห่งนีเ้ขากเ็ข้าได้ เงนิเหล่าน้ันสร้างความมัน่ใจให้กับเขา

อย่างมาก

เขาเชดิหน้าเดนิอาดๆ เข้าไปในหอสรุาเจนิซวิ พอเข้าไปถึงด้านใน 

ก็โก่งคอร้องขึน้ "เสีย่วเอ้อร์ เอาสรุามาให้ข้านายท่านหน่ึงไห ยังมถ่ัีวลสิง 

อกีจานหนึง่"

"ได้ขอรับ นายท่าน เชิญท่านน่ังที่ด้านโน้น" เสี่ยวเอ้อร์ในร้าน 

หยิบผ้าทีพ่าดอยู่บนไหล่ลงมาปัดฝุน่ละอองบนโต๊ะทีม่องไม่เหน็ว่ามอีอกด้วย

มือไม้คล่องแคล่วว่องไว

"รีบไปๆ"

ไม่นานสิ่งท่ีจย่าเอ้อร์หลางต้องการก็ถูกส่งมาวางอยู่ตรงหน้าเขา  

เขาทางหน่ึงดืม่สุรา ทางหน่ึงก็แกะถ่ัวลิสงกิน ท่าทางสบายใจย่ิง น่ีจงึจะเป็น

ชีวิตในแบบที่เขาต้องการ

เขายกสรุาข้ึนจบิด้วยความอิม่เอมใจ ในขณะทีเ่ตรยีมจะวางจอกสรุา 

ในมอืลงอยู่น้ันก็เหน็หลงจูเ๊กากลบัเข้ามาทีห่อสรุา ก�าลังพลิกดสูมดุบญัชี

หวัคิว้ขมวดมุน่
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วันก่อนรถม้าที่หลงจู ๊ เกานั่งไปล้อรถตกลงไปในหลุมโคลน  

ท�าอย่างไรก็เอาขึ้นมาไม่ได้ เขาไปพบจึงเข้าไปช่วยเหลือ รถม้าของ 

หลงจู๊เกาจึงหลุดพ้นความล�าบากมาได้ เขาคิดว่าไม่ว่าอย่างไรพวกเขา

สองคนก็นับว่ามีมิตรภาพต่อกันอยู่บ้าง จึงเดินเข้าไปทักทาย "หลงจู๊เกา

พักนี้สบายดีหรือ"

หลงจู๊เกาเหลือบตาขึ้นมองจย่าเอ้อร์หลางแวบหนึ่งพลันรู้สึกว่า 

คุ้นหน้า พอมองอย่างละเอียดอีกครั้งก็จ�าเขาได้ จึงวางสมุดบัญชีลง 

เดินออกจากโต๊ะบญัชยีาว พูดคุยด้วยอย่างอบอุน่ "น่ีไม่ใช่จย่าเอ้อร์หลาง

หรอกหรอื วันน้ีเหตุใดเจ้าจงึมเีวลาว่างมาท่ีต�าบลได้ เจ้าก็ไม่บอกผู้แซ่เกา

สักค�า จะได้จัดโต๊ะเลี้ยงต้อนรับเพ่ือแสดงน�้าใจเล็กน้อยตอบแทน 

เรื่องวันนั้น"

"เรือ่งวันนัน้เป็นเพียงเรือ่งเลก็น้อย หลงจูเ๊กาท่านไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ"

หลงจู๊เกาเห็นสุราชั้นเลวกับถ่ัวลิสงบนโต๊ะของเขาก็รีบสั่งห้องครัว

ทันที "ไปจัดเตรียมสุราอาหารชั้นดีมาหนึ่งโต๊ะ"

จย่าเอ้อร์หลางพอได้ยินในใจเบกิบานย่ิง แต่ปากก็ไม่ลมืพูดออกตัว  

"หลงจู๊เกา อย่าเลย วันนี้ข้าไม่ได้มาหาข้ออ้างเพ่ือหาผลประโยชน์อะไร 

จากท่าน ท่านท�าเช่นน้ีกลบัท�าให้ข้าดู..."

ไม่นานเสี่ยวเอ้อร์ก็ยกสุราบริสุทธ์ิคุณภาพค่อนข้างดีมาหนึ่งไห

พร้อมทั้งกับแกล้มอีกหลายอย่าง

"วันนัน้หากไม่ได้เจ้า ข้าคงตดิอยู่กลางทางไปไหนไม่ได้" หลงจูเ๊กา

กล่าวยิม้ๆ "เจ้าด่ืมกินให้เต็มท่ี มือ้น้ีข้ารบัรองเจ้าเอง"

"ในเม่ือท่านพูดเช่นน้ี ข้าก็จะไม่เกรงใจล่ะ" จย่าเอ้อร์หลางไม่เกรงใจ 
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หยิบตะเกียบได้ก็ลงมอืกินทันท ี เขากนิอย่างเอรด็อร่อยส่งเสยีงดงัจุบ๊จับ๊

ตลอดเวลา

ตลอดชีวิตของเขาไม่เคยได้กินอาหารเช่นนี้ของหอสุราเจินซิว  

กลิ่นหอมของสุรากับกลิ่นหอมของอาหารท�าเอาน�้าลายของเขาแทบจะ

ไหลออกมาอยู่แล้ว ไม่ฉวยโอกาสกินให้อิ่มในวันนี้ ยังจะรอถึงเมื่อไร

หลงจู๊เกาแม้จะนั่งรับรองเขาอยู่ข้างๆ แต่สีหน้าก็ยังคงไม่ค่อยดี

จย่าเอ้อร์หลางที่เคยชินต่อการดูสีหน้าคนเอ่ยถามด้วยความใส่ใจ 

"หลงจูเ๊กา ไม่ได้พบกันหลายวัน สหีน้าของท่านเหตใุดจงึดแูย่ลง หน้าตา 

ไม่เบกิบาน หรอืว่ามเีรือ่งกลดักลุม้อะไร"

หลงจู๊เกาถอนหายใจยาว "เฮ้อ อย่าพูดถึงเลย คิดถึงเรื่องนี้ข้าก็ 

ปวดหัว"

จย่าเอ้อร์หลางรินสุราให้เขาพลางเอ่ยถาม "หลงจู๊เกา ท่านอยู่ใน 

ต�าบลฝเูต๋อเราพูดได้ว่ามเีงนิมอี�านาจ ยงัจะมเีรือ่งอะไรท�าให้ท่านกลัดกลุม้

ได้อกี หากท่านเจอปัญหายุ่งยากอะไรจรงิ ลองพูดออกมาให้ข้าฟัง ไม่แน่ 

ข้าอาจช่วยท่านได้อีกแรง"

จย่าเอ้อร์หลางชาวนายากจนผู ้นี้นับว่ารู ้จักพูดจา หลงจู ๊เกา 

จึงไม่เบื่อหน่ายร�าคาญ เขายกจอกสุราขึ้นมาดื่มรวดเดียวหมดจอก 

ก่อนจะบอกด้วยเสยีงไม่ดังนัก "เรือ่งน้ีเจ้าช่วยไม่ได้หรอก เจ้ามนี�า้ใจเช่นน้ี

ข้าก็ดีใจมากแล้ว"

"หลงจูเ๊กา ทีแ่ท้แล้วเป็นเรือ่งอะไรกันแน่ ถึงได้ท�าให้ท่านล�าบากใจ

เช่นนี"้ จย่าเอ้อร์หลางรบีเตมิสรุาให้เขา "ถ้าท่านไว้ใจข้าก็ลองเล่าให้ข้าฟังเถดิ  

ไม่แน่ข้าอาจช่วยได้จริงๆ"
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หลงจู ๊เกานึกถึงเรื่องนั้นก็ทอดถอนใจอีก "เฮ้อ เจ้าไม่รู ้อะไร  

นายท่านผู้เฒ่าของเราแต่ไรมาร่างกายแข็งแรง ทว่าไม่ก่ีวันก่อนจู่ๆ  

ก็ล้มป่วยลง การล้มป่วยครั้งน้ีเกือบจะเอาชีวิตของเขาไปคร่ึงหน่ึง  

กระท่ังบดันีก็้ยังไม่หาย ยังคงนอนอยู่บนเตยีง บตุรสาวของนายท่านผูเ้ฒ่า

ไปถามเทพที่อารามเต๋า ได้ความว่าบุญวาสนาของนายน้อยรุ่งเรือง 

เฟื่องฟูเกินไป ปะทะถึงนายท่านผู้เฒ่า จึงต้องจัดงานมงคลเพื่อแก้ดวง

ความจริงจัดงานมงคลเพ่ือแก้ดวงไม่ใช่เรื่องยากอะไร ที่ยากก็คือ

จะให้นายน้อยแต่งภรรยาที่ดวงแข็งและดวงชะตาต�่าต้อย จะดีท่ีสุด 

ถ้าดวงชะตาเป็นภัยต่อบิดา เป็นภัยต่อมารดาอีกด้วย เพื่อจะได้ลดทอน

บุญวาสนาของนายน้อย เช่นนี้นายท่านผู้เฒ่าจึงจะหายเป็นปกติได้"

"อา แต่งภรรยาทีด่วงแขง็และดวงชะตาต�า่ต้อย ท้ังยังเป็นภัยต่อบดิา 

เป็นภัยต่อมารดา ไม่ว่าใครก็อยากแต่งภรรยาที่วาสนาดี ครอบครัว 

นายท่านผูเ้ฒ่าของท่านกลับจะแต่งกับคนท่ีไม่มใีครต้องการ" จย่าเอ้อร์หลาง

ย่นหัวคิ้ว

"นัน่ส ิ เรือ่งนีก็้จนปัญญา นายน้อยบญุวาสนาสูงเทยีมฟ้าต้านไม่ไหว

ย่อมส่งผลกระทบถึงคนในครอบครัว ถึงได้คิดจะใช้วิธีนี้มาลดทอน"  

หลงจู๊เกาส่ายหน้าอย่างอับจนปัญญา "หญิงสาวบ้านใดยินดียอมรับว่า

ตนดวงแข็งและดวงชะตาต�่าต้อยกันเล่า คู่แต่งงานที่จะมาแต่งด้วย 

ย่อมหาไม่ง่าย เบื้องบนจึงมีค�าสั่งลงมา ให้ทุกคนช่วยกัน"

"เรื่องนี้หายากจริง..."

"หรอืมใิช่เล่า มหีรอืจะง่ายดายเช่นน้ัน บตุรสาวของนายท่านผู้เฒ่า 

นัง่อยู่ข้างเตยีงนายท่านผูเ้ฒ่าใช้น�า้ตาล้างหน้าทุกวนั ร้อนใจจนแทบกินข้าว
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ไม่ลงแล้ว" หลงจูเ๊กาทอดถอนใจด้วยความเศร้าอาดรู "วันนีข้้าพาหมอด ู

ไปทีว่่าการอ�าเภอด้วยกัน ใช้เงินขอให้นายอ�าเภอเอาสมดุทะเบยีนราษฎร์

ให้พวกเราด ูหมอดตูรวจสอบไปทลีะคน ค�านวณไปทลีะคน ล�าบากไม่น้อย

กว่าจะพบหญิงสาวที่ดวงแข็งและดวงชะตาต�่าต้อยคนหน่ึง จึงรีบไปที่

บ้านนางทันที"

"เป็นอย่างไร อีกฝ่ายตกลงหรือไม่"

หลงจู ๊เกาบอกด้วยสีหน้าหม่นหมอง "ตกลงหรือ ข้ากับหมอดู 

แทบจะถูกคนบ้านนั้นตีตาย ต้องหนีออกมาอย่างทุลักทุเล"

"เรื่องนี้ล�าบากแล้ว"

"น่ันสิ การแต่งงานครั้งน้ีถ้าสามารถเจรจาให้ส�าเร็จได้ เบื้องบน 

ย่อมมรีางวัลแน่นอน เหน็เงนิลอยไปมาอยู่ตรงหน้า กลับไม่อาจคว้าไว้ได้"

พอได้ยินค�าว่า 'เงิน' จย่าเอ้อร์หลางนยัน์ตาสาดประกายวาวข้ึนมา

ทนัที "หลงจูเ๊กา ท่านบอกมา หญิงสาวผูน้ี้ต้องมชีะตาแปดอกัษร* เช่นไร"

"ดีที่สุดต้องเกิดวันเดียวกันกับนายน้อยของเรา คนละปีไม่เป็นไร 

หรือไม่ก็ต้องเป็นวันกับเวลาตามนี้..."

"ท่านไม่ใช่บอกว่านายน้อยของพวกท่านบญุวาสนาเทียมฟ้า เหตใุด

คนเกิดวันเดียวกันกลบัดวงแขง็และดวงชะตาต�า่ต้อยเล่า"

"การประกอบกันของวันและเวลาท่ีนายน้อยของเราถือก�าเนิดนั้น 

เป็นสิง่ทีย่ากจะพานพบในรอบร้อยปี หากเป็นชายก็จะมบีญุวาสนาเทยีมฟ้า 
* ชะตาแปดอักษร เป็นการผูกดวงชะตาแบบจีนที่เรียกว่าอักษรแปดตัว เสาสี่ต้นหรือโป๊ยหย่ีสีเถ่ียว 
ในภาษาแต้จิ๋ว เสาต้นที่หนึ่งคือปีเกิด เสาต้นท่ีสองคือเดือนเกิด เสาต้นท่ีสามคือวันเกิด เสาต้นท่ีสี่คือ  
เวลาตกฟาก เมื่อน�ามาผูกเป็นดวงจะได้อักษรท้ังหมดแปดตัว เรียงเป็นสี่แถว อักษรทั้งแปดตัวน้ีผูกขึ้น 
โดยอาศยัปฏิทนิจนีทีใ่ช้ในการผกูดวงมรีาศบีนสบิราศคืีอก้านสวรรค์ เรยีกว่าราศบีนฟ้า กับราศล่ีางสบิสองราศี
คือก่ิงพิภพ เรียกว่าราศีบนดิน เมื่อน�ามาค�านวณก็จะรู้ดวงชะตาตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งพ้ืนดวง นิสัยใจคอ  
สติปัญญา สุขภาพ ความเจริญก้าวหน้า และรู้ถึงธาตุของเจ้าของดวงชะตานั้น
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หากเป็นหญิงก็จะกลบัตาลปัตรตรงข้ามกัน"

จย่าเอ้อร์หลางพยักหน้าอย่างตระหนักรู้ข้ึนมาในฉับพลัน "เรื่องน้ี

ช่างน่าปวดเศียรเวียนเกล้าจริงๆ"

"หรอืมใิช่เล่า ดวงแขง็ ดวงชะตาต�า่ต้อย ยังเป็นภยัต่อบดิามารดา  

จะไปหาทีใ่ดได้ หญิงสาวท่ีมดีวงชะตาเช่นน้ีพอเกิดมาก็ถูกโยนลงถังปัสสาวะ

จมน�า้ตายไปแล้วกระมงั"

นัยน์ตาของจย่าเอ้อร์หลางกลอกไปมาหลายครั้ง ดื่มสุราไปอีก 

หลายจอก ก่อนจะพลันนึกถึงคนผู้หน่ึงขึ้นมาได้ จึงโน้มตัวลงไปชิดร่าง 

หลงจู๊เกาพลางกระซิบเบาๆ "หลงจู๊เกา ข้าพลันนึกถึงคนผู้หน่ึงข้ึนมาได้  

เป็นหลานสาวของข้าเอง เวลาเกิดของนางข้าจ�าได้ไม่แน่ชดั ทว่าข้าจ�าได้ว่า

วันทีน่างเกิดเป็นวันเทศกาลตวนอู*่ ช่วงบ่ายของวันเทศกาลตวนอู ่พ่อของนาง

มาแจ้งข่าวด ีบอกว่าน้องสาวของข้าคลอดลกูสาว ตอนน้ันมหีมอดเูซยีน 

เดนิผ่านมาได้ยินเวลาตกฟากของนางก็พูดออกมาประโยคหนึง่ ดวงชะตา

ต�่าต้อยก็แล้วไปเถิด ยังเป็นภัยต่อบิดาเป็นภัยต่อมารดา ตอนนั้นทุกคน 

ต่างไม่ใส่ใจ ปรากฏว่าเพียงไม่ก่ีปีพ่อของนางก็ถูกดวงชะตาของนาง 

ส่งผลกระทบตายไปแล้ว"

"อะไรนะ มีเรื่องเช่นนี้จริงหรือ"

จย่าเอ้อร์หลางมองแววตาคมกรบิของหลงจู๊เกาอย่างใจฝ่อแวบหนึง่ 

คิดจะหาค�าพูดอะไรมากลบเกลื่อน แต่พอนึกถึงเงินจิตใจที่รู ้บาปบุญ

คุณโทษก็ถูกเงินกลบฝังไปหมด ฝืนท�าจิตใจให้สงบแล้วพยักหน้า พูด

อย่างเป็นจริงเป็นจัง "เรื่องก็เป็นเช่นนั้น หลานสาวของข้าคนนั้นปีที่แล้ว
* เทศกาลตวนอู่ หรือวันประเพณีไหว้ขนมจ้างและแห่เรือมังกร ตรงกับวันท่ีห้าเดือนห้าตามปฏิทินจันทรคติ
ของจีน
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ท�าให้พ่อของนางตาย และได้ตามแม่ของนางกลับมาอยู่บ้านตายาย  

แต่นบัแต่ครอบครวัของนางสามคนกลบัมา ไก่ทีบ้่านข้าเลีย้งไว้ก็เหมอืน

ติดโรคห่าไก่พากันล้มตาย ที่ประหลาดย่ิงกว่าน้ันก็คือเมื่อหลายวันก่อน

ศรีษะของนางถูกทุบ นอนหายใจรวยรนิอยู่สามวนั ไม่อาจทนพิษบาดแผล 

ได้ แต่ท่านรู้หรือไม่ มหัศจรรย์ยิ่ง!"

"มหัศจรรย์อย่างไรกัน"

"เห็นอยู ่ว ่านางไม่มีลมหายใจแล้ว ก�าลังจะหามออกไปฝัง  

ในเวลาน้ันเองจู่ๆ นางก็ลืมตาโตข้ึนมามองพวกเราอย่างน่าสะพรึงกลัว 

ท�าเอาพวกเราขวัญกระเจิงกันไปทั้งบ้าน"

หลงจูเ๊กานยัน์ตาเบกิกว้าง "มเีรือ่งแปลกประหลาดเช่นน้ีด้วยหรอื!"

จย่าเอ้อร์หลางกระตุกชายแขนเสื้อหลงจู๊เกาทีหนึ่งพลางลดเสียง 

ลงต�า่แล้วว่า "ท่านดูเถิด หากไม่ใช่นางดวงแข็ง ยมบาลมหีรือจะไม่กล้า 

รับนางไป ทั้งยังส่งนางกลับมาอีก"

"ค�าพูดของเจ้าออกจะมเีหตุผล ดวงแขง็ท้ังยังเป็นภัยต่อบดิานับเป็น 

ตวัเลอืกท่ีด"ี หลงจูเ๊กาพยักหน้าเหน็ด้วย "เพียงแต่อาศยัเพียงสองเรือ่งนี้ 

ยังไม่พอ ยังต้องรูวั้นเดือนปีเกิด..."

"หลงจู ๊ เกา เมื่อครู ่ท ่านไม่ใช่บอกว่ามีอักษรแปดตัวอันหน่ึง 

เป็นวันเทศกาลตวนอู่หรอกหรือ" จย่าเอ้อร์หลางเอ่ยเตือนเขา

"จริงด้วย พอร้อนใจขึ้นมา ข้าถึงกับลืมไปเสียได้ เจ้าแน่ใจหรือว่า

หลานสาวของเจ้าคนน้ันเกิดในวันเทศกาลตวนอู ่ ข ้าขอเตือนเจ้า 

อย่างจริงจัง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ถ้าเจ้าพูดจาหลอกลวงเพียงเพราะ

อยากได้เงินรางวัล นายท่านของเราหาใช่พวกถือศีลกินเจ"
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"หลงจู๊เกา ท่านดีต่อข้าเพียงนี้ ข้าจย่าเอ้อร์หลางหลอกลวงใคร 

ก็ไม่อาจหลอกลวงท่าน ท่านว่าใช่หรือไม่ อีกทั้งคนท่ีเราเอ่ยถึงนี้  

ทางนายท่านของพวกท่านก็ต้องตรวจวันเดือนปีเกิดให้แน่ชัดก่อนจึงจะ

เห็นชอบ ไม่ผิดกระมัง"

"ไม่ผิด"

"หลงจู ๊เกา ไว้กลับไปแล้วข้าจะส่งอักษรแปดตัวท่ีถูกต้องของ 

นางหนูน่ันมาให้ ถ้าเหมาะสม เรื่องนี้ก็เป็นหน้าท่ีของข้าเอง รับรอง 

ไม่ท�าให้งานใหญ่ของนายท่านของท่านต้องล่าช้าแน่นอน"

"เรือ่งนีถ้้าท�าส�าเรจ็ นายท่านของเราต้องตอบแทนอย่างงามแน่นอน 

ส่วนหลานสาวผูน้ั้นของเจ้าก็จะไม่ท�าให้นางต้องเสียเปรียบ"

หลงจู๊เกามองสีหน้ามั่นอกมั่นใจของอีกฝ่ายแล้วไม่ค่อยแน่ใจนัก  

แต่พอนึกถึงภารกิจท่ีนายท่านมอบหมาย ก็ไม่อยากคิดอะไรมาก ไม่ว่า 

จะส�าเรจ็หรอืไม่ ขอเพียงให้นายท่านรูว่้าเขาพยายามท�างานให้นายท่าน

เต็มที่แล้วก็พอ

"เอ้า เงนิสามสบิต�าลงึนีเ่จ้าเอาไปใช้จ่ายก่อน เร่ืองนีก็้ขอมอบให้เจ้า 

หลังจากเรื่องส�าเร็จแล้วย่อมต้องตอบแทนให้อย่างงาม ผลประโยชน์ 

ส่วนของเจ้าไม่ขาดหายแน่นอน" หลงจูเ๊กาผลกัตัว๋เงนิสามสบิต�าลงึใบหน่ึง 

มาตรงหน้าเขา

พอเห็นตั๋วเงิน จย่าเอ้อร์หลางก็ดีใจย้ิมแย้มหน้าบาน ผงกศีรษะ 

ติดๆ กัน "หลงจู๊เกา ท่านวางใจ ขอเพียงอักษรแปดตัวเหมาะสมกัน  

ข้าจะต้องท�าให้น้องสาวของข้าเหน็ดีเห็นงามให้หลานสาวแต่งกับนายน้อย

บ้านท่าน"
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"อืม ข้าจะรอเจ้าส่งอักษรแปดตัวมา"

"จริงสิ หลงจู๊เกา ก่อนท่ีเรื่องนี้จะส�าเร็จ ท่านไม่อาจแพร่งพราย 

ออกไป ถ้าให้ท่านแม่ข้ารู้เรื่องนี้เข้า นางจะต้องเอามีดหั่นผักฟันข้าแน่"

"เจ้าวางใจเถดิ การจดังานมงคลเพ่ือแก้ดวงเดมิก็เป็นเรือ่งท่ีถูกคน

ต�าหนวิพิากษ์วิจารณ์ลบัหลงัอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ยังมอีกัษรแปดตวั

แบบน้ัน พูดออกไปย่อมไม่เป็นผลดีต่อหญิงสาวผู้น้ัน ไม่ว่าเร่ืองจะส�าเร็จ 

หรอืไม่ ข้าก็จะปิดเป็นความลบัอย่างแน่นหนา"

"เช่นน้ันก็ดีย่ิง ข้าจะกลบัไปเอาอักษรแปดตัวเด๋ียวนี"้ จย่าเอ้อร์หลาง

หลังจากค้อมเอวก้มค�านับก็รีบคว้าตั๋วเงินสามสิบต�าลึงกลับไปหมู่บ้าน

ต้าเคงิ

ทุกวันผู ้ เฒ่าจย่าจะต้องมายืนที่หน ้าประตูแผดเสียงด่าว ่า 

ต่างๆ นานาว่าตนเลีย้งคนเสยีข้าวสกุ นางเดก็ต�า่ช้ารูจ้กัแต่กินไม่ท�างาน 

มีดวงชะตาสาวใช้แต่ท�าตัวเป็นคุณหนู ด้วยเหตุน้ีเมื่อแผลบนศีรษะของ

เหมยหรูเซียนเพ่ิงจะดีข้ึน แม้จย่าอิ๋งชุนจะไม่อาจตัดใจเพียงใดก็ไม่กล้า 

ให้นางนอนรักษาตัวอยู่ในห้องต่อไป และให้นางจูงน้องชายไปข้างนอก 

ช่วยหาผักให้หมู จะได้ไม่ต้องอยู่บ้านถูกผู้เป็นตาอ้างเหตุหาเร่ืองยุ่งยาก 

มาให้

เหมยหรูเซียนจูงมือเหมยชิงหยวนไปพลางส�ารวจสภาพแวดล้อม

ของหมู่บ้านต้าเคิงไปด้วย ท่ีน่ีเป็นหลุมใหญ่จริงด้วย* นางท�าให้ตนเอง 

ติดหล่มอยู่ในหลุมแล้ว จึงตกลงมาสิงร่างคนในสถานที่เช่นนี้

* ต้าเคิงแปลว่าหลุมใหญ่
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ตอนน้ันนางน่าจะเล็งให้แม่นย�าหน่อย พุ่งไปยังเมืองใหญ่ที่เจริญ

คกึคกั ถึงไม่อาจเป็นบตุรสาวคนร�า่รวยมฐีานะสูงส่ง อย่างน้อยก็ต้องเป็น 

ผู้พอมีอันจะกินกระมัง

แต่ปรากฏว่ากลบัมาอยู่ทีช่นบทกันดารจนไม่อาจจะกันดารมากไป

กว่านี้ได้อีก คิดจะหาที่ท�างานสักแห่งก็ยังหาไม่ได้

หมู่บ้านต้าเคิงแห่งนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบในหุบเขาหนิวป๋ี ประชากร 

ในหมู่บ้านไม่น้อย ราวร้อยกว่าครวัเรอืนได้ นอกจากคนพ้ืนเพท่ีต้ังบ้านเรือน

อยู่ในละแวกใกล้เคยีงกระจดักระจายมานานนับสบิชัว่คนจ�านวนสีส่บิกว่าหลงั

แล้ว คนในหมูบ้่านทีเ่หลอืส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านท่ีหนภียัและความวุน่วาย

อนัเกิดจากสงครามเมือ่สีส่บิกว่าปีก่อนเข้ามาท่ีนี ่ สดุท้ายก็พักอาศยัอยู่ใน

หบุเขาแห่งนี ้และหุบเขาก็ค่อยๆ กลายเป็นหมูบ้่านข้ึนมา

ท่ีนีแ่ม้จะมคีนไม่น้อย แต่สถานท่ีกว้างใหญ่มาก ครัวเรือนส่วนใหญ่

ตั้งกระจัดกระจายไปทั่ว บ้านแต่ละหลังตั้งอยู่ห่างกันมาก ตามที่นาง 

คาดเดาด้วยสายตาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อยต้องมีหลายร้อยฉ่ือ* 

ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ท�าอาชีพปลูกข้าวโพด

เวลาน้ีไม่ใช่ช่วงยุ่งกับการเพาะปลูก ด้วยเหตุนี้จึงมักเห็นคนแก ่

จับกลุ่มกันสามคนห้าคนอยู่ใต้ต้นไม้พูดคุยเล่นกัน

มองชาวบ้านเหล่านั้นที่เอาแต่จับกลุ่มกันซุบซิบนินทา นางก็อด 

แค่นเสยีงดถููกอยู่ในใจไม่ได้ ไม่ขยันหมัน่เพียรเช่นนี ้ มน่ิาหมูบ้่านต้าเคงิ 

จึงเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในเมืองโยวโจว

ท่ีน่ีบ้านทุกหลังล้วนเป็นกระท่อมมุงหญ้าคา น่าจะใช้เวลาที่ว่าง 
* ฉือ่ (เชยีะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจนีสมยัโบราณ เทยีบระยะประมาณ 10 นิว้ หรอืเศษหน่ึงส่วนสามเมตร 
ปัจจบุนัยังใช้ค�านีใ้นความหมายว่าฟุต
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จากงานในไร่นามาซ่อมแซมหลงัคาบ้าน เปล่ียนหญ้าทีมุ่งหลังคาเสียใหม่ 

ทว่าตลอดทางท่ีเดินผ่านมาสิ่งที่นางเห็นก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านสกุลจย่า

หลังคาบ้านมีตะไคร่น�้าข้ึนเต็มไปหมด ขอเพียงฝนตกลงมาแรงหน่อย  

น�้าก็จะรั่วเข้าไปในบ้านได้

จากจุดนี้ ก็พอจะมองเห็นแล้วว่าคนในหมู ่บ ้านน้ีเกียจคร้าน  

ยอมปล่อยให้น�้าฝนรั่วเข้าบ้าน แล้วจับกลุ่มพูดคุยเล่นกันอยู่ข้างนอก  

เช่นนี้จะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไร

คนบ้านสกุลจย่าเองก็เป็นเช่นนี้ ตอนพวกนางสามคนกลับมาถึง 

บ้านสกุลจย่า นอกจากท่านยายกับท่านลุงใหญ่แล้ว คนอื่นที่เหลือ 

ต่างแทบรอไม่ไหวทีจ่ะโยนงานทัง้นอกบ้านในบ้านให้พวกนางสามแม่ลกู 

ตนเองจะได้ไปเที่ยวเล่น

ถ้านางกับแม่และน้องชายอยู่ท่ีน่ีต่อไป สักวันไม่ช้าก็เร็วต้องถูก 

พวกเขาทรมานจนตาย ไม่ได้ นางจะต้องคดิหาหนทางพาแม่กบัน้องชาย

ไปจากที่นี่

"พี่สาว ท่านก�าลังโกรธอะไรอยู่หรือ"

"ไม่มี พี่ไม่ได้โกรธ"

"แต่สีหน้าของท่านเหมือนก�าลังโกรธอยู่" เหมยชิงหยวนมองนาง

ด้วยท่าทางหวาดกลัวเล็กน้อย

"ไม่ม ีพ่ีไม่ได้โกรธ พ่ีก�าลงัคดิอะไรบางอย่างอยู่" นางจงูเหมยชิงหยวน

เดินขึ้นเขาไปตามทางเดินเล็กๆ

เมื่อนึกถึงว่าตอนเช้าพ่ีสาวไม่ได้เอาของให้เขากิน เหมยชิงหยวน 

ก็อดถามขึ้นไม่ได้ "พี่สาว อีกายังไม่ได้คาบของมาให้ท่านหรือ"
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นางจูงเขาเดินมาถึงหินใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วนั่งลง จุดนี้ค่อนข้างสูง 

สามารถมองลงไปเห็นทัศนียภาพในหมู่บ้าน "มา เรามานั่งตรงนี้กัน"

รอเขาน่ังลงเรยีบร้อย นางก็หยิบลกูกวาดสีสันสดใสแวววาวห่อเล็ก

ห่อหนึง่ออกมาจากหลวัไม้ไผ่ทีแ่บกอยู่ข้างหลงั "เอ้า ให้"

เหมยชิงหยวนร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจ "ลูกกวาด!"

"หยวนเอ๋อร์กินเถิด น่ีเป็นลกูกวาดใส ช่วงก่อนหน้านีอ้กีาคาบกลบัมา" 

นางหยิบลูกกวาดใสรสส้มเม็ดหนึ่งยัดใส่ปากเขา

"พักนี้ไม่เห็นอีกาเลย นี่อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อีกาคาบกลับมาให้ 

แต่หยวนเอ๋อร์วางใจ พ่ีไม่ให้หยวนเอ๋อร์กับท่านแม่ต้องทนหิวแน่" นาง 

ไม่มวิีชาเวทแล้ว ไม่อาจควบคุมอีกาได้ เมือ่นึกถึงอนาคตข้างหน้า แม้นาง

จะพูดอย่างมั่นเหมาะ ทว่าในใจกลับมีความรู้สึกหว่ันหวาดกับอนาคต 

อันเลอืนรางย่ิง

"เช่นนั้นข้าจะกินทีละน้อย หาไม่อีกไม่นานก็จะไม่มีแล้ว"

"ไม่ เจ้ากินให้หมดเถิด หาไม่กลับไปถูกคนอ่ืนเห็นเข้าก็จะยุ่งยาก

แล้ว"

"ได้ เช่นนัน้ข้าจะกินลกูกวาดให้หมด ไม่เหลอืให้พวกเขากินแม้แต่

เม็ดเดียว"

"หยวนเอ๋อร์ เจ้านัง่กินลกูกวาดอยู่ทีน่ี่ พ่ีจะไปหาผกัหาหญ้าให้หมกิูน"

เหมยหรเูซยีนหยิบเคียวขึน้มา ตัดหญ้าหมทูีข่ึน้อยูข้่างหนิก้อนใหญ่

ด้วยมือไม้ที่คล่องแคล่ว "หยวนเอ๋อร์ เจ้าอย่าไปจากหินใหญ่ก้อนน้ัน  

ถ้ามีเรื่องอะไรก็ตะโกนเรียกพี่ดังๆ รู้หรือไม่"

"ได้"

Page ����������������.indd   48 18/10/2561 BE   11:28



49

สือหลัว

เหมยหรเูซยีนตัดหญ้าหมไูป ฉบัพลันน้ันเองก็เห็นบนเนินเบือ้งหน้า 

มศีาลเจ้าท่ีผพัุงอยู่แห่งหนึง่ นางใช้หลงัมอืเชด็เหงือ่ทีห่น้าผากแล้วมองไป 

ทีศ่าลเจ้าทีแ่วบหนึง่ จึงไดพ้บว่าผูเ้ฒ่าเจ้าที่ถงึกบัปรากฏตัวออกมาแลว้ 

และก�าลงักวกัมอืให้นางอยู่

"เทพน้อยแห่งหายนะ เทพน้อยแห่งหายนะ!"

นางหนัไปมองเหมยชงิหยวนทีก่�าลงักินลกูกวาดใสอย่างมคีวามสขุ

แวบหนึง่ แล้วจงึเดินไปหาผูเ้ฒ่าเจ้าท่ี "ผูเ้ฒ่าเจ้าที ่เจ้าเรยีกหาข้าหรอื"

"คารวะเทพน้อยแห่งหายนะ" ผู ้เฒ่าเจ้าท่ีท�าความเคารพนาง 

อย่างนอบน้อม

"ผูเ้ฒ่าเจ้าที ่ เวลาน้ีข้ามคีวามผดิติดตัวอยู่ ไม่ต้องท�าความเคารพข้า 

ข้ารบัไม่ไหว" นางไม่วางใจเหมยชงิหยวน คอยหันไปมองเขาอยู่ตลอดเวลา 

ก่อนจะเอ่ยปากเร่งรดัอกีฝ่าย "มอีะไรก็พูดออกมาตรงๆ เถิด"

"เทพน้อยแห่งหายนะ เมื่อวันก่อนข้าโชคดีได้ไปร่วมงานเลี้ยงของ 

เทพประจ�าเมือง บังเอิญได้พบเทพน้อยแห่งเคราะห์ท่ีมาท�าธุระเข้าพอดี  

ข้าได้รบัการไหว้วานจากเทพน้อยแห่งเคราะห์ให้แอบมาบอกท่านเร่ืองหน่ึง 

เรือ่งนีท่้านต้องจ�าไว้ ห้ามพูดออกไปเด็ดขาด"

"พูดมา"

"เรื่องน้ี" ผู้เฒ่าเจ้าท่ีหยิบเหอเปาที่เปล่งประกายวิบวับด้านบน 

ปักตวัอกัษรค�าว่า 'ซวย'* อยู่ตัวหนึง่ เป็นงานปักทีฝี่มอืประณีตงดงามย่ิง

ย่ืนส่งให้นาง "เทพน้อยแห่งเคราะห์ต้องใช้เวลาไปไม่น้อยกว่าจะช่วยท่าน

เอาคืนมาได้ ครั้งนี้ตั้งใจเอาติดมา ทั้งยังบอกข้าว่าถ้าพบท่านให้มอบให้

* อักษร 'ซวย (衰)' หมายถึงเคราะห์ร้าย
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ท่าน และยังบอกให้ก�าชับท่านไม่อาจสาปแช่งผู้อื่นให้พบความหายนะ

ส่งเดช เดือนหนึ่งอย่างมากท�าได้เพียงสองครั้งเท่านั้น"

ได้เหน็เหอเปาแห่งหายนะท่ีสญูเสยีไปแล้วกลบัคนืมา จติใจท่ีอดึอดั

กลัดกลุ ้มของเหมยหรูเซียนก็เปลี่ยนเป็นคึกคักสดใส ทว่าพอได้ยิน 

ค�าสั่งก�าชับของผู้เฒ่าเจ้าที่ นางก็หุบรอยยิ้มมุมปาก ถามอย่างไม่เข้าใจ 

"เพราะเหตุใดกัน"

"เทพน้อยแห่งเคราะห์บอกว่าเซียนเทพสูงสุดไม่ได้เรียกคืน 

อาคมสาปแช่งของท่าน ก็เพราะตั้งใจให้ท่านกระท�าความผิด ถ้า 

ค�าสาปแช่งให้หายนะใช้ออกมามากย่อมผิดกฎเซียน ถึงเวลาน้ันแม้จะ 

ใช้ชวิีตหมดไปชาตหินึง่แล้ว ท่านก็ไม่อาจกลบัแดนเซยีนได้ทนัที ยังมอีกี

ยามน้ีเทพน้อยแห่งเคราะห์ถูกจบัตามองแล้ว นอกจากท�าภารกิจทีไ่ด้รบั

มอบหมายก็ไม่อาจลอบลงมาแดนมนุษย์ได้ชัว่คราว ขอให้ท่านรกัษาตวั 

ให้ดี จ�าไว้ว่าเพ่ือจะกลับสวรรค์ จะต้องอดทนต่อความอัปยศและภาระ 

ที่หนักหนา"

ได้ยินผู้เฒ่าเจ้าท่ีกล่าวเช่นนี้ในใจของเหมยหรูเซียนก็เต็มไปด้วย

ความซาบซึ้งใจ เทพน้อยแห่งเคราะห์ช่างสมกับเป็นสหายที่ดีที่สุด 

ในแดนเซียนของนาง เสี่ยงต่ออันตรายที่จะถูกจับได้มาช่วยนาง

น�้าใจของเทพน้อยแห่งเคราะห์นางจดจ�าไว้แล้ว รอนางกลับไป 

แดนเซียนเมื่อไร จะต้องตอบแทนเทพน้อยแห่งเคราะห์ให้เต็มที่เป็นแน่

เหมยหรูเซียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนคลายความรู้สึกซาบซึ้ง 

ในใจลง ก่อนจะพยักหน้าบอก "ข้ารู้แล้ว"

"เทพน้อยแห่งหายนะ ท่านเข้าใจความตัง้ใจดีของเทพน้อยแห่งเคราะห์ 

Page ����������������.indd   50 18/10/2561 BE   11:28



51

สือหลัว

ก็ไม่เสยีแรงทีน่างเสีย่งภัยเอาเหอเปาของท่านออกมา ถ้าไม่มเีรือ่งอืน่ใด  

ข้าก็ขออ�าลาแล้ว"

"อ้อ ช้าก่อน ผู้เฒ่าเจ้าที่ ละแวกใกล้เคียงมีของป่าอะไรที่มีค่า 

พอจะขายเอาเงินได้หรือไม่ อย่างเช่นโสมอะไรพวกนั้น"

"ของพวกนี้ต้องเข้าไปในป่าลึกจึงจะมี ละแวกใกล้เคียงไม่มี  

เทพน้อยแห่งหายนะ ท่านจะเอาโสมไปท�าอะไรหรือ" ผู้เฒ่าเจ้าที่ถาม

"ขายเอาเงินสิ เจ้าน่าจะรู้สถานการณ์ของหมู่บ้านแห่งน้ีกับเรื่อง 

ท่านแม่ของข้า ข้าจะต้องหาเงินพาท่านแม่กับน้องชายย้ายออกมา"

ผู้เฒ่าเจ้าที่ลูบๆ เคราขาวโพลนของตนพลางพยักหน้าอย่างเข้าใจ 

"เทพน้อยแห่งหายนะ ท่ีน่ีแม้จะไม่มโีสม ทว่าเดนิจากตรงนีข้ึ้นไปมศีาลเทพ

แห่งขุนเขาท่ีมีประวัติยาวนานหลายร้อยปีแห่งหนึ่ง เพ่ิงถูกทิ้งร้างมาได ้

สบิกว่าปี ด้านหลงัรปูป้ันเทพมเีหด็หลงิจอืร้อยปีอยู่ดอกหน่ึง"

"ศาลเทพแห่งขุนเขา"

"ใช่ รูปปั้นเทพผุพังแล้ว ตรงด้านหลังศีรษะมีเห็ดหลิงจือใหญ่อยู่ 

ดอกหนึ่ง ท่านไปเด็ดเอามาได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน แต่..."  

ดวงตาชราทีเ่ฉยีบแหลมของผูเ้ฒ่าเจ้าทีม่องไปยังข้อมอืนาง "แต่เทพน้อย

แห่งหายนะ ท่านมีสิ่งล�้าค่าอยู่กับตัวอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องกังวลปัญหา 

เรือ่งการด�ารงชวีติแม้แต่น้อย"

"ข้ามีสิ่งล�้าค่าอยู่กับตัว?" สิ่งล�้าค่าของนางเหลือเพียงเหอเปา 

แห่งหายนะ และเหอเปาใบนี้ก็มีผลต่อการเรียกคืนค�าสาปเท่านั้น

"เทพน้อยแห่งเคราะห์บอกว่าก�าไลไม้ทีน่างมอบให้ก่อนหน้าน้ีก็คอื

สิ่งล�้าค่า ตอนท่านเข้ามาอยู่ในร่างน้ี ก�าไลไม้ได้เข้ามาซุกซ่อนอยู่ใน 
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ดวงวิญญาณของท่าน ท่านลองนึกถึงรูปร่างลักษณะของก�าไลไม้ เรียก

ก�าไลไม้ออกมา ข้างในน้ันมีพ้ืนที่อยู่แห่งหน่ึง ท่านเพียงหลับตานึกถึง

อย่างจดจ่อ ก็จะเข้าไปได้"

เหมยหรูเซียนหวนนึกอยู่ครู่หน่ึง ก�าไลไม้ก็ปรากฏข้ึนมาบนข้อมือ

จรงิๆ นางมองก�าไลไม้ท่ีดธูรรมดาไม่มอีะไรแปลกประหลาด นึกไม่ถึงว่า

จะมีคุณสมบัติเช่นนี้อยู่ วันท่ีนางจะลงมาสู่แดนมนุษย์ ตอนเทพน้อย 

แห่งเคราะห์ไล่ตามมาดูเหมือนจะเคยบอก แต่ช่วงท่ีผ่านมานางใจคอ

อดึอดักลดักลุม้สบัสนวุ่นวาย ลมืเรือ่งก�าไลไม้ไปเสยีสนิท เมือ่ผูเ้ฒ่าเจ้าที่

เอ่ยเตือน นางจึงนึกขึ้นได้

"ข้าจะลองดู" นางหลับตานึกถึงอย่างจดจ่อครู่หน่ึง แล้วพูดในใจ  

ข้าจะเข้าไป

จากนั้นร่างพลันไปอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีใบเขียวชอุ่มต้นหนึ่ง  

ไม่ไกลจากที่น่ันยังมีต้นไม้ท่ีติดผลส่งกลิ่นหอมหวานโชยมาอยู่หลายต้น

ท�าให้นางอดตื่นเต้นดีใจไม่ได้

ทว่าข้างนอกยังมเีหมยชงิหยวนอยู่ ถ้าจู่ๆ  นางเกิดหายตวัไป จะต้อง

ท�าให้เขาตกใจมาก นางรีบเด็ดผลไม้ไปหลายลูกแล้วร้องว่า "ออกไป"  

ร่างก็ออกมาอยู่ข้างศาลเจ้าที่แล้ว

ผู้เฒ่าเจ้าที่ย้ิมพลางผงกศีรษะด้วยความพอใจ "ดูเหมือนท่าน 

จะได้พบสิ่งมหัศจรรย์ในพื้นที่แห่งนั้น"

"มหีรือไม่ข้าไม่รู ้ ข้าเป็นห่วงว่าน้องชายไม่เห็นข้าจะร้องไห้ จงึเพียง

เด็ดผลไม้ไม่ก่ีลูกก็รีบออกมา" นางยัดผลไม้สามลูกท่ีต่างชนิดกันใส่มือ 

ผู ้ เฒ่าเจ้าที่  "ผลไม้นี่ เจ ้าเอาไปกินเถิด ได้กลิ่นหอมมาก รสชาติ 
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เป็นอย่างไรก็ไม่รู้"

ผู้เฒ่าเจ้าท่ีมองผลไม้เซียนสามลูกด้วยสีหน้าดีอกดีใจย่ิง รีบเอา 

เก็บไว้ในแขนเสื้อพลางกล่าวยิ้มๆ "ขอบคุณเทพน้อยแห่งหายนะ"

"เอาล่ะ ข้าไปก่อนล่ะ จริงสิ เห็ดหลิงจือต้นนั้นเจ้าช่วยเฝ้าไว้ให้ข้า 

ให้ด ีอย่าให้คนอืน่มาเด็ดเอาไปก่อน ข้าจะหาเวลาสกัวันมาเดด็"

"เทพน้อยแห่งหายนะท่านวางใจเถิด ข้าจะดูแลอย่างดี"

"ดี ข้าไปล่ะ"
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หลงัจากท�างานทกุอย่างเสรจ็ พอกลบัมาถึงกระท่อมทีพั่กชัว่คราว

ของพวกนาง เหมยหรเูซยีนก็แทบอดใจรอไม่ไหวอยากจะเข้าไปในพ้ืนท่ีลบั 

ทีอ่ยู่ในก�าไลไม้ ดูว่าข้างในมขีองล�า้ค่าอะไรบ้าง

เพียงแต่ก่อนจะเข้าไปในพ้ืนท่ีลบัในก�าไลไม้ นางฉกุคดิอยู่ชัว่ขณะ 

ทกุคนต่างรูว่้านางกลบัมาทีก่ระท่อม ถ้าตอนนีน้างเข้าไปในพ้ืนท่ีลบั จู่ๆ  

หายตัวไปเช่นน้ี พวกเขากลบัมาไม่เห็นนางอยู่จะไม่เทีย่วหานางไปท่ัวหรือ

ไม่รู้ว่าเข้าไปแต่ดวงจิตได้หรือไม่... นางเพ่ิงคิดเช่นนี้ ร่างทั้งร่าง 

ก็คล้ายไร้กระดูกอ่อนระทวยลงไปกับพ้ืน และดวงวิญญาณของนาง 

ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ลับในก�าไลไม้แล้ว

นางมองดตูนเองทีอ่ยู่ในพ้ืนทีล่บัด้วยความตืน่เต้นดใีจ คดิไม่ถึงว่า

ก�าไลวงน้ีถึงกับใช้ดวงวิญญาณเข้ามาได้ ร่างกายอยู่ข้างนอก คนอื่น 

ย่อมเข้าใจว่านางนอนหลบัไป เว้นก็แต่จะมคีนมาตรวจดลูมหายใจของนาง 

3
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หาไม่ย่อมไม่พบสิง่ผดิปกต ิทว่านางยังอยากจะหาวิธีพลกิแพลงใช้เพียง

ดวงจิตเข้ามา เช่นนั้นก็จะสะดวกทั้งไม่ถูกคนสงสัยอีกด้วย

ไม่รูว่้าพ้ืนทีแ่ห่งนีม้อีะไรลีล้บัมหศัจรรย์ ถึงได้ท�าให้เทพแห่งความสุข 

ทีส่มควรถูกสบัเป็นพันชิน้น�ามาขอโทษนาง

นางเดินวนไปรอบหนึ่ง พบว่าพ้ืนที่ไม่กว้างนัก แต่ส่ิงที่เพาะปลูก 

อยู่ข้างในกลบัมมีากพอ นอกจากต้นไม้ใหญ่สงูเทยีมฟ้าต้นนัน้แล้ว ยังมี 

ไม้ผลทีใ่ห้ผลต่างๆ อกีหลายต้น มีต้นหม่อนหลายสบิต้นกับตาน�า้พุแห่งหนึง่ 

บนต้นไม้ใหญ่นั่นยังมีรังผึ้งห้อยติดอยู่รังหนึ่ง

เทพแห่งความสขุผูน้ีช่้างประหลาดเสยีจรงิ ปลกูต้นหม่อน เลีย้งผึง้ 

ไว้ในพ้ืนที่แห่งนี้ หรือว่าต่อไปภายหน้าเขาไม่อยากเป็นเทพเซียนแล้ว  

คิดจะเปลี่ยนมาเป็นชาวไร่ชาวนา...

ขณะท่ีนางก�าลังหัวเราะเยาะเทพแห่งความสุขอยู่ในใจ หางตา 

ก็พลันเหลือบไปเห็นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีหีบสมบัติสีแดงอยู่หีบหนึ่ง

เทพแห่งความสุขคงไม่ใช่เอาเงินทองเพชรนิลจินดาท่ีรีดนาทาเร้น

มาได้ในช่วงหลายปีนี้เก็บไว้ในหีบสีแดงใบนี้กระมัง

นางเปิดหีบสมบัติออกมาด้วยความอยากรู ้อยากเห็น ข้างใน 

เต็มไปด้วยข้าวของวางระเกะระกะ ไม่ว่าอะไรก็มี แต่ไม่มีเงินทอง 

เพชรนิลจินดาเลยแม้แต่น้อย

เหมยหรูเซียนดูไปทีละอย่าง คิดว่าสิ่งของเหล่าน้ีคงเป็นของที ่

เซยีนคนอืน่ๆ มอบให้เทพแห่งความสขุ เขาได้รบัมาแล้วก็โยนไว้ในหบีใบนี้

นางหยิบได้หูกทอผ้ากระจุ๋มกระจิ๋มเครื่องหน่ึง อดส่งเสียงหัวเราะ 

ออกมาไม่ได้ คนท่ีมอบหูกทอผ้าให้เทพแห่งความสุขจะต้องเป็น 
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เทพธิดาทอผ้าแน่นอน มิน่าจนแล้วจนรอดเทพธิดาทอผ้าก็ไม่ได้รับ 

การให้ความส�าคัญเป็นพิเศษจากเทพแห่งความสุข นางมอบของให ้

ผิดไปแล้ว เทพธิดาทอผ้าน่าจะมอบวัวให้เทพแห่งความสุขสักตัวหนึ่ง  

ให้เขาไปเลี้ยงวัว เป็นหนุ่มเลี้ยงวัวของแดนเซียน

นางวางหูกทอผ้าเล็กๆ นั่นลงบนพื้น นึกไม่ถึงว่าพอแตะถูกพื้นดิน 

หูกทอผ้าเล็กพลันเปลี่ยนเป็นใหญ่เท่าของจริง ท�าให้นางตื่นเต้นดีใจ 

อย่างมาก คิดไม่ถึงว่าหีบสมบัติสีแดงใบน้ีจะสามารถท�าให้ส่ิงของที่ใส่

เข้าไปหดเล็กลงได้

นางรบีค้นสิง่ของในหีบสมบตัต่ิอไป ก่อนจะหยิบได้ตลบัหยกเลก็ๆ  

ใบหนึ่ง ในนั้นมีตัวไหมอยู่เต็มไปหมด ก็ใช่ ในนี้มีใบหม่อน มีหูกทอผ้า 

ย่อมไม่อาจขาดตัวไหม

นางค้นได้หนังสือสองเล่มจากก้นหีบ เล่มหน่ึงเป็นวิธีทอผ้า 

ที่เทพธิดาทอผ้ามอบให้ 'วิธีทอผ้าฉบับสมบูรณ์' อีกเล่มหน่ึงเป็น 

หนังสือแนะน�าประโยชน์ของพื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้

พ้ืนที่แห่งน้ีโดยหลักๆ แล้วใช้ผลิตน�้าผึ้งกับเลี้ยงตัวไหม ตัวไหม 

เหล่าน้ันเป็นตัวไหมเซยีน สร้างใยไหมเซยีนโดยเฉพาะ และน�า้ผ้ึงท่ีได้จาก

ผึง้เหล่านัน้สามารถรกัษาโรคได้ร้อยแปด ถอนพิษนานาชนิด ทีส่�าคญัทีส่ดุ

ก็คือนางยังหาวิธีใช้ดวงจิตเข้ามาได้แล้ว ครานี้ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ว

จริงๆ

คิดไม่ถึงเลยว่าเทพแห่งความสุขจะมีของล�้าค่าเช่นน้ี ของเหล่าน้ี 

แม้อยู่ในแดนเซียนจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่อยู่ในแดนมนุษย์กลับมี

ประโยชน์อย่างมาก มีพ้ืนที่ลับแห่งน้ีอยู่ คิดว่าวันเวลาในภายภาคหน้า
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ของนางคงไม่ล�าบากเท่าไรแล้ว

ในขณะท่ีนางก�าลังค้นต่อไปว่าพ้ืนที่แห่งน้ียังมีเรื่องอะไรให้นาง 

ตื่นเต้นดีใจอีกหรือไม่ หน้าประตูใหญ่บ้านสกุลจย่าก็ก�าลังทะเลาะกัน

วุ่นวาย เสียงค�ารามหน่ึงสูงหนึ่งต�่าดังข้ึนไม่หยุด แม้แต่เพ่ือนบ้านที่อยู่ 

ห่างออกไปห้าร้อยฉื่อเหล่านั้นต่างก็ได้ยินเสียงโก่งคอแผดค�ารามแว่วๆ

เสียงน้ีดึงดูดคนในหมูบ้่านให้แห่กันมา ท่ีข้างก�าแพงหน้าประตใูหญ่

มคีนในหมูบ้่านมาห้อมล้อมมงุดูอยู่เต็มไปหมด

"ข้าไปรับปากจะให้หลานสาวแต่งไปบ้านนายท่านของพวกเจ้า 

เพ่ือช่วยแก้ดวงตั้งแต่เมื่อไร!" ผู้เฒ่าจย่าแผดเสียงค�ารามใส่หลงจู๊เกา 

ที่ยืนอยู่หน้าประตู

สกุลจย่าของเขาแม้จะยากจน แต่ยังนับว่ามีข้าวกินอิ่มท้อง ถ้า 

ขายหลานสาวให้คนไปแต่งงานแก้ดวง เขาจะเอาหน้าไปไว้ท่ีใด เขา 

ผู้เป็นเสาหลักของบ้านไม่อาจปล่อยให้คนในหมู่บ้านด่าว่าประณามได้! 

อย่าว่าแต่เขามเีป่าเหลยีนหลานสาวทีเ่กิดจากลูกชายคนรองอยู่เพียงคนเดียว 

ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจตัดใจให้นางแต่งไปเพื่อแก้ดวงให้ผู้อื่นได้

"หลงจูเ๊กาจะมาซือ้นางหนจูย่าเป่าเหลยีนน่ันไปแต่งงานเพ่ือแก้ดวง

หรือ"

"โธ่เอ๊ย น่าขายหน้ายิ่งนัก"

"เพ่ือเงินทีส่กุใสแวววาวแล้วถงึกับขายหลานสาวไปแก้ดวงให้คนอืน่ 

สญูสิน้จติใจทีรู่ช้ัว่ดี น่าอับอาย!"

ผูเ้ฒ่าจย่าเหน็สายตาดถููกดแูคลนของคนในหมูบ้่านก็พลนัอบัอาย

จนหน้าแดง มือใหญ่ยกข้ึนโบกแรงๆ "ท่านเอาเงินกับของเต็มคันรถนี ้
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กลบัไปเสยีเถิด บ้านสกุลจย่าของข้าต่อให้อดตาย ยากจนตาย ก็ไม่มวีนั

ขายเป่าเหลียนให้พวกท่านไปล้างเสนียดจัญไร ท่านเลิกล้มความคิดนี้ 

เสียเถิด"

"ใช่แล้ว เป่าเหลียนของเราเป็นลูกรักของบ้าน ไม่ว่าจะพูดอย่างไร 

ก็ไม่ขายให้พวกท่านเดด็ขาด!" เฮ่อซือ่คว้าจอบพุ่งออกมาเอ่ยเสยีงแหลม 

ด้วยโทสะท่ีพุ่งสูงเทียมฟ้า "ถ้าพวกท่านยังกล้าคิดจะเอาตัวเป่าเหลียน 

ของเราไป ข้าก็จะยอมทุ่มชีวิต สู้ตายกับพวกท่าน!"

หลงจูเ๊กาย่นหวัค้ิว มองผูเ้ฒ่าจย่าและคนสกุลจย่าท่ีอยู่ข้างหลงัเขา 

กระแอมเสียงหนักออกมาค�าหนึ่ง "ข้าไม่รู้ว่าเป่าเหลียนที่พวกเจ้าพูด 

คือใคร ทว่าแม่นางที่ข้าจะมาพาตัวไปวันนี้หาได้ชื่อเป่าเหลียนไม่"

"ไม่ใช่เป่าเหลยีน เช่นน้ันท่านมาท�าอะไรทีบ้่านข้า" ผูเ้ฒ่าจย่าถามข้ึน

"ข้ามารับตัวแม่นางเหมยหรูเซียน มารดาของนางลงชื่อแล้ว  

ขายนางในราคาห้าสิบต�าลึงให้นายท่านของเราไปแต่งงานแก้ดวง วันนี้

ข้ามารับตัวไปจากน้ันก็จ่ายเงินห้าสิบต�าลึงให้พวกเจ้า" หลงจู ๊เกา 

หยบิสญัญาทีม่ลีายน้ิวมอืประทับเป็นหลกัฐานออกมา กวัดแกว่งตรงหน้า

คนทั้งบ้าน

พอได้ยินว่าคนที่เขาจะมาเอาตัวไปคือเหมยหรูเซียน ผู้เฒ่าจย่า 

กับเฮ่อซื่อก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก

จย่าอิง๋ชนุท่ีหลบอยู่ด้านหลงัสดุมาโดยตลอดพอได้ยินค�าพูดเหล่านี้

ก็พุ่งออกมาลนลานโต้แย้งทันที "ไม่มีๆ ข้าไม่เคยบอกจะขายหรูเซียน 

ของเรา ย่ิงไม่เคยลงชือ่หรอืประทับลายน้ิวมอืในสญัญาขายตัวอะไรด้วย"

"ไม่มี? ในสัญญาฉบับนี้ที่ประทับอยู่คือลายนิ้วมือของเจ้า!"
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"ไม่มีจริงๆ ข้าไม่เคยท�าเรื่องเช่นน้ีมาก่อน" จย่าอิ๋งชุนสั่นศีรษะ 

เอาเป็นเอาตายพลางร้องขึ้นมาด้วยความร้อนใจ "เรื่องขายลูกสาวเช่นนี้ 

ตีให้ตายข้าก็ไม่มีทางท�า!"

"จะเป็นไปได้อย่างไร จย่าเอ้อร์หลางบอกว่าเจ้าเป็นคนประทับ 

ลายนิว้มอืด้วยตนเอง ไม่ผดิแน่" ทางนายท่านได้มคี�าสัง่ลงมาแล้ว ให้เขา

รบีเอาคนส่งไปเมอืงหลวง หลงจูเ๊กาไม่อยากท�าให้เรือ่งท่ีได้รบัมอบหมายมา

ต้องล้มเหลว ตอนนีเ้ขาคิดเพียงหาตัวคนให้พบแล้วคมุตวัไป

"พ่ีรองของข้า...ไม่มี...ข้าไม่เคย..." จย่าอิ๋งชุนมองสัญญาขายตัว 

ในมือหลงจู๊เกาใบน้ันด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยหยาดน�้าตา ทันใดน้ัน 

นางก็เบกิตาโพลง หันไปมองเฮ่อซือ่ ยกมอืชีห้น้าอกีฝ่าย กล่าวประณาม 

ด้วยความโกรธแค้น "พ่ีสะใภ้รอง เป็นเจ้า วันนั้นเจ้าโกหกข้าบอกว่า 

ผูใ้หญ่บ้านจะแจกข้าว คนทีร่บัต้องประทับลายน้ิวมอื เป็นเจ้าทีห่ลอกข้า

ขายหรูเซียนให้ผู้อื่นไปแก้ดวง!"

พอรู้ว่าคนที่จะแต่งงานเพ่ือแก้ดวงให้ผู้อื่นไม่ใช่บุตรสาวของตน  

เฮ่อซื่อก็ไม่กลัวเพราะถือว่ามีคนหนุนหลัง ยืนในท่าสามเจ็ด* สองมือ

กอดอก หยักยกมมุปากดีใจในความโชคร้ายของผูอ้ืน่ "เสีย่วกู ท่ีข้าท�าไป 

ก็เพราะหวังดีต่อเจ้า เจ้าแม่ม่ายตัวคนเดียวต้องเลี้ยงลูกสาวที่ดวงชะตา

ต�่าต้อยเป็นภัยต่อผู้เป็นพ่อ คิดจะแต่งออกไปก็ยาก ข้าต้ังใจดีช่วยเจ้า 

ขจัดอุปสรรคปัญหา เจ้าดูของหมั้นหน่ึงคันรถยังมีเงินอีกห้าสิบต�าลึง  

ในหมูบ้่านมบ้ีานใดให้ได้ ส�าหรบัลกูสาวของเจ้าแล้วเรยีกได้ว่าเป็นโชควาสนา

ยิ่งใหญ่เทียมฟ้า เจ้าน่ะรีบรับไว้เสียจะดีกว่า"

* ยืนในท่าสามเจ็ด หมายถึงทิ้งน�้าหนักตัวไปข้างหน้าสามส่วน ทิ้งน�้าหนักตัวไปข้างหลังเจ็ดส่วน
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"เจ้าเป็นป้าสะใภ้นางเหตุใดจึงใจด�าอ�ามหิตเช่นนี้! ยังมีจิตส�านึก 

รู้ดีชั่วหรือไม่ หากไม่ใช่ขายหรูเซียนให้คนตายไปเข้าพิธีแต่งงานระหว่าง 

คนตาย ก็จะขายให้คนไปแต่งงานแก้ดวง หรูเซยีนของเราไปล่วงเกินอะไร

เจ้าหรือ" เพ่ือลูกแล้วแม่ย่อมเข้มแข็ง จย่าอิ๋งชุนที่แต่ไรมาอ่อนแอ 

ไม่อาจสะกดกลั้นโทสะได้อีกต่อไป นางแผดเสียงค�ารามใส่เฮ่อซ่ือ "นาง

ไปขดุหลมุฝังศพบรรพบรุษุสกลุเฮ่อของเจ้า หรอืเอาลกูของเจ้าโยนลงบ่อน�า้ 

เจ้าถึงได้ท�าร้ายนางเช่นนี้ ข้าขอบอกกับเจ้า ต่อให้ข้าต้องสู้ตาย ก็จะ 

ไม่ให้หรูเซียนไปแต่งงานเพื่อแก้ดวงให้ผู้อื่น!"

เฮ่อซื่อเบิกตากว้าง "เจ้าพูดอะไร ข้าก�าลังช่วยครอบครัวของเจ้า  

เจ้าถึงกับเห็นความหวังดีของผู้อ่ืนเป็นด่ังตับปอดลา* ถ้าเจ้าอยู่ไม่ได้ 

ก็ไสหัวออกไปจากท่ีน่ี กินข้าวของพวกเราเปล่าๆ แล้วยังกล้าเสียงดัง

ต�าหนิข้า"

"เจ้าเอ่ยค�าพูดน้ีออกมาก็ไม่กลวัลิน้จะเคล็ด เจ้าแน่จรงิก็เอามอืชีฟ้้า

พูดอกีครัง้ ข้าไม่เชือ่ว่าฟ้าจะไม่ผ่าเจ้าตาย"

"จย่าอิ๋งชุน เจ้าแน่มาก ถึงกับกล้าแช่งข้า!"

จย่าอิ๋งชุนกระโจนเข้าไปขยุ้มผมเฮ่อซื่อและตบหูนางไปฉาดหน่ึง 

ด้วยความโมโห "แช่งเจ้าแล้วอย่างไร สตรท่ีีดแีต่คดิร้ายต่อผูอ้ืน่อย่างเจ้า 

ต้องไม่ได้ตายดีแน่นอน"

"ดี เจ้าถึงกับกล้าตีข้า เบื่อหน่ายชีวิตแล้วสิ!" เฮ่อซื่อก็ดึงทึ้งเส้นผม 

จย่าอิ๋งชุนอย่างไม่ยอมแพ้ และข่วนใบหน้าของนาง

* เห็นความหวังดีของผู้อื่นเป็นดั่งตับปอดลา เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงสิ่งไม่มีค่า ในสมัยโบราณลาเป็น
พาหนะชั้นต�่าราคาถูกกว่าม้าหรือวัว จึงใช้เปรียบเปรยถึงสิ่งที่ไม่มีค่า อีกประการหน่ึงตับปอดลารสชาติไม่ดี
ไม่มีใครอยากกิน

Page ����������������.indd   60 18/10/2561 BE   11:28



61

สือหลัว

ต่อหน้าธารก�านัล สตรีสองคนทะเลาะตบตีกันวุ่นวาย ผู้เฒ่าจย่า 

เห็นแล้วหางตากระตุกไม่หยุด หันไปตวาดลูกสะใภ้คนโตที่ยืนท�าอะไร 

ไม่ถูกอยู่ข้างๆ "สะใภ้ใหญ่ เจ้ายังจะมองอะไร ยังไม่รีบแยกพวกนาง 

ออกจากกันอีก!"

วังซื่อเดินเข้าไปจะแยกคนทั้งสองออกจากกัน คิดไม่ถึงว่านางยัง

ไม่ทันได้ท�าอะไรก็ถูกเฮ่อซื่อข่วนหน้าเอาเสียก่อนแล้ว โทสะจึงพวยพุ่ง 

ขึ้นมาทันที ถือโอกาสนี้เอาแค้นเก่าบวกแค้นใหม่มาคิดบัญชีกับเฮ่อซื่อ 

ไปพร้อมกันเสียเลย

มองเผนิๆ เหมอืนวังซือ่จะเข้าไปแยกคนทัง้สอง แต่กลับร่วมมอืกับ 

จย่าอิ๋งชุนคอยหยิกตรงจุดที่ไม่มีใครเห็น เฮ่อซื่อจะอย่างไรก็สู้พวกนาง 

ไม่ไหว ถูกหยิกถูกตีจนร้องโอดโอย

หลงจูเ๊กาเหน็แล้วมมุปากกระตุกไม่หยดุ อยากจะหมนุตวัเดนิจากไป

ยิ่งนัก แต่ค�าสั่งของนายท่านยังด�าเนินการไม่ลุล่วง ไม่ว่าอย่างไรก็ยังไป 

ไม่ได้ จ�าต้องชมละครฉากใหญ่นีต่้อไป

ในเวลาน้ันจย่าต้าหลางท่ีท�างานอยู่ในไร่นาได้รับการแจ้งข่าวจาก

คนในหมู่บ้าน แต่ไม่รู้ว่าสถานการณ์แปรเปล่ียนไปแล้ว ก็ถือจอบเร่งรุด

กลับมาถึง

เขาไม่เห็นสตรสีามคนท่ีตบตีกันนวัเนยีอยู่ท่ีพ้ืน เพียงเงือ้จอบในมอื

จะฟาดหลงจู๊เกาอย่างไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น "เจ้าโจรสุนัขท่ีจิตใจไม่รู้ดีชั่ว 

อย่าคดิว่าเจ้ามเีงินเน่าเหมน็ไม่ก่ีก้อนก็จะมาบงัคบัซ้ือคนทีห่มูบ้่านของเรา

ได้ ข้าจะฟาดเจ้าให้ตาย!"

จย่าซานหลางท่ีได้พักงานและเพ่ิงกลับมาจากต�าบลรีบเข้าไป 
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กอดตวัเขาไว้แน่น "พ่ีใหญ่ หยุดก่อน คนท่ีเขาจะมาพาไปไม่ใช่เป่าเหลียน 

ท่านอย่าบุ่มบ่าม"

"ไม่ใช่เป่าเหลียน?"

"ใช่ คนทีห่ลงจูเ๊กาจะมาพาไปคือหรเูซยีน" จย่าซานหลางพูดพลาง

พยักหน้า

"ไม่ว่าจะมาเอาตัวเป่าเหลียนหรือหรูเซียน ข้าก็ไม่รับปากทั้งน้ัน  

วันนี้ข้าจะต้องเล่นงานคนผู้นี้ให้ได้!" จย่าต้าหลางจะพุ่งเข้าไปอีกครา

"ต้าหลาง เจ้าหยุดเด๋ียวนี ้ คนท่ีหลงจูเ๊กาจะมาเอาตวัไปคอืหรูเซยีน 

นางไม่ใช่คนสกุลจย่าเรา เจ้าจะร้อนรนอะไร ก็ให้หลงจูเ๊กาเอาตวัไปเถิด  

ทิง้เงนิไว้ก็พอ"

"ท่านพ่อ ท่านพูดอะไร!" จย่าต้าหลางกับจย่าอิ๋งชุนร้องออกมา 

ด้วยความตื่นตระหนกตกใจ มองผู้เฒ่าจย่าที่เลือดเย็นไร้ความเมตตา  

แบ่งหลานนอกหลานใน* ออกจากกนัอย่างชดัเจน ในดวงตาเต็มไปด้วย

ความคาดคิดไม่ถึง

"อะไร ข้าพูดผดิหรอื หรเูซยีนนางเด็กต�า่ช้าน่ันแซ่เหมยไม่ได้แซ่จย่า" 

ผูเ้ฒ่าจย่าถลงึตาใส่พวกเขาสองพ่ีน้องแวบหน่ึง

จย่าต้าหลางฟังแล้วเพลิงโทสะก็พวยพุ่งข้ึนมาทันที อดท่ีจะ 

ตวาดใส่ผูเ้ฒ่าจย่าด้วยความโมโหไม่ได้ "ท่านพ่อ ท่านพูดเช่นน้ีได้อย่างไร  

ดีชั่วหรูเซียนก็เป็นหลานตาของท่าน!"

"หลานตาแล้วอย่างไร ไม่ใช่คนสกุลเดียวกันย่อมไม่เหมือนกัน  

เจ้าหุบปากไป!" ผูเ้ฒ่าจย่าหันไปเรยีกจย่าฝเูป่าบตุรชายคนโตของเฮ่อซือ่ 

* หลานนอกคอืหลานทีเ่กิดจากบุตรสาวใช้นามสกุลอ่ืน หลานในคอืหลานทีเ่กิดจากบตุรชายใช้นามสกุลเดียวกัน
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"ไปเรียกหรูเซียนออกมาตามหลงจู๊เกาไป"

จย่าฝเูป่าได้ยินดังน้ันก็ราวกับมลีมอยู่ใต้ฝ่าเท้า ว่ิงไปท่ีลานด้านหลงั

อย่างรวดเรว็

เมือ่วานท่านแม่บอกแล้ว ขอเพียงขายเหมยหรเูซียนไปเสีย พวกเขา

ก็จะได้กินเนือ้สตัว์ทุกวนั ยังจะแต่งภรรยาให้เขาได้อกีด้วย ดงัน้ันนับตัง้แต่

เมือ่วาน เขาก็ต้ังตารอให้คนท่ีจะซือ้นางเดก็ต�า่ช้ารีบปรากฏตัวข้ึน

เมื่อครู่มีเรื่องเอะอะเอ็ดตะโรกันเช่นนั้น เขาก็เป็นห่วงว่าเรื่องแต่ง

ภรรยาจะไม่มหีวังแล้ว ตอนน้ีเขาเพียงคดิว่าขายนางเด็กต�า่ช้าเหมยหรูเซยีน

ออกไปได้เร็วหน่อยก็ย่อมได้เงินมาเก็บอยู่ข้างกายเร็วหน่อย

จย่าอิ๋งชุนที่อยู่ด้านข้างไม่มีเวลาจะมาทะเลาะตบตีกับเฮ่อซื่ออีก  

นางคกุเข่าลงข้างเท้าผูเ้ฒ่าจย่า ร้องไห้สะอกึสะอืน้พลางร้องเรยีก "ท่านพ่อ 

ท่านเองก็พูดแล้ว หรเูซยีนนางแซ่เหมยไม่ได้แซ่จย่า ท่านไม่มสีทิธ์ิขายนาง"

"ข้าเป็นคนขายนางหรือ เป็นเจ้าท่ีเป็นแม่เป็นคนขายนางเอง เจ้า

เป็นคนประทบัลายน้ิวมอืเองแล้วยังไม่ยอมรบั ถ้านางเดก็ต�า่ช้านัน่จะโทษ 

ก็ต้องโทษตนเองท่ีมีแม่ไม่มีตาอย่างเจ้า ถ้าเจ้ายังเอะอะโวยวายอีก  

ก็พาลูกชายของเจ้าไสหัวไปให้พ้น!" ผู้เฒ่าจย่าถีบจย่าอิ๋งชุนกระเด็นไป 

ก่อนจะตวัดชายแขนเสื้อไปนั่งสูบยาฝิ่นอยู่ด้านหนึ่ง

"ท่านแม่..." จย่าอิง๋ชนุหนัไปมองมารดาทีม่สีหีน้าอบัจนปัญญาอยู่

ด้านข้างด้วยความเศร้าโศกเสยีใจ เพียงเห็นมารดาสัน่ศรีษะให้นางอดทน

อดกลั้น ความไม่เป็นธรรมและความเจ็บแค้นเศร้าโศกเสียใจท่ีได้รับ 

ได้หลอมรวมเป็นหยาดน�า้ตา นางร�า่ไห้ออกมาอย่างไม่อาจควบคมุตนเอง

ได้
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จย่าฝเูป่ามาเรยีกเหมยหรเูซยีนทีล่านด้านหลังด้วยความตืน่เต้นดใีจ 

แต่เพ่ิงจะมาถึงลานด้านหลงั ประตูกระท่อมยังไม่ได้ถูกเขาถีบให้เปิดออก

ก็ได้ยินเสยีงร้องไห้ราวหวัใจแตกสลายของเหมยชิงหยวนดังมาจากข้างใน...

"พี่สาว ท่านอย่าตายนะ..."

จย่าฝูเป่าในใจร้องแย่แล้ว รีบพุ่งเข้าไปในกระท่อม เพียงเห็น 

เหมยหรูเซียนนอนอยู่บนพ้ืนแน่นิ่งไม่ขยับ เขาลองเอานิ้วมือแหย่ไปที ่

ใต้จมกูนางด้วยความหวาดผวา พลนัพบว่านางไม่มลีมหายใจแล้ว จึงรีบ

พุ่งออกนอกกระท่อมไปร้องตะโกนขึ้น "แย่แล้ว! เหมยหรูเซียนตายแล้ว 

นางเด็กต�่าช้านั่นตายอีกแล้ว!"

ค�าว่า 'ตายอีกแล้ว' ประหน่ึงฟ้าผ่าลงมาบนท่ีราบ ท�าเอาทุกคน 

ที่อยู่ตรงลานด้านหน้าหัวหมุนท�าอะไรไม่ถูก

"เจ้าว่าอะไรนะ! นางเด็กต�า่ช้านัน่ตายอกีแล้ว?!" ผูเ้ฒ่าจย่าคว้าตวั 

จย่าฝเูป่ามาถามด้วยความต่ืนตระหนก

จย่าฝเูป่าสหีน้าซดีเผอืด พยักหน้าอย่างแข็งท่ือ "ใช่ นางตายอกีแล้ว 

ข้าเพ่ิงจะเอามือจ่อที่ใต้จมูกนาง ไม่มีลมหายใจเลย นอนอยู่กับพ้ืน  

น่ากลัวยิ่งนัก..."

เฮ่อซือ่ท่ีถูกทบุตจีนนอนฟุบอยู่กบัพ้ืนคล้ายอยากไปดูกับตาตนเองว่า

ข่าวน้ีจรงิหรอืไม่ พลนักระโดดขึน้จากพ้ืนแล้วพุ่งไปท่ีลานด้านหลังทันที

จย่าอิ๋งชุนที่คุกเข่าร้องไห้อยู่กับพ้ืนก็รีบเช็ดน�้าตาที่ไหลอาบหน้า

แล้วว่ิงไปท่ีลานด้านหลัง ในเวลาน้ีนางคิดว่าบุตรสาวตายไปเสียยังจะ 

ดีกว่า แต่งงานเพื่อแก้ดวงให้ผู้อื่นเกิดปะทะถูกดีร้ายอะไรขึ้นมา อนาคต

ของบุตรสาวย่อมมีชีวิตดั่งอยู่ในนรก บุตรสาวของนางเพิ่งอายุสิบสี่  
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ชีวิตยังอีกยาวไกล!

หลงจู๊เกาท่ีอยู่ด้านนอกก็ตระหนักว่าเหตุการณ์ไม่ดีแล้ว จึงรีบ 

ตามเข้าไปดูให้รูแ้น่ เห็นอยู่ว่าก�าลงัจะด�าเนนิการตามค�าสัง่นายท่านลลุ่วง

อยูแ่ล้ว เหตุใดคนจู่ๆ  ก็มาตายลงได้ แล้วจะให้เขากลบัไปชีแ้จงอย่างไร

คนสกุลจย่าท่ีเหลือก็รีบว่ิงไปดูให้แน่ชัด มีทั้งคนท่ีรู ้สึกว่าเร่ือง 

เก่ียวพันกับเงนิห้าสบิต�าลงึกับของหมัน้หนึง่คนัรถ และมท้ัีงคนท่ีเป็นห่วง

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

คนท้ังกลุ่มเบียดเสียดเข้าไปในกระท่อม สิ่งท่ีเห็นก็คือร่างของ 

เหมยหรูเซียนนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้น ไม่มีลมหายใจแล้วจริงๆ

จย่าอิ๋งชุนผลักทุกคนออกแล้วพุ่งเข้าไปกอดบุตรสาว ร้องไห้

คร�่าครวญราวหัวใจจะแตกสลาย "หรูเซียน ลูกสาวท่ีว่านอนสอนง่าย 

ของแม่..."

เฮ่อซื่อกลับโกรธจนชี้หน้าเหมยหรูเซียนด่าว่าเสียงดัง "นางเด็ก

สมควรตาย! ดาวหายนะชดัๆ ไม่ตายช้าไม่ตายเรว็ คณุชายซนุฝังไปแล้ว

เจ้าถึงตาย จงใจกลั่นแกล้งพวกเราสกุลจย่า เจ้าคงไม่ต้องการเห็น 

สกุลจย่าเราสุขสบายกระมัง"

ผูเ้ฒ่าจย่าท่ีเดมิทีก็หงดุหงดิโมโหว่าเหมยหรูเซยีนมาเพ่ิมความยุ่งยาก

ให้ท่ีบ้านอยู่แล้ว พอได้ยินค�าด่าว่าของเฮ่อซือ่ก็ไม่พอใจข้ึนมาทนัท ี เห็นว่า

หลานสาวคนนี้จงใจท�าให้พวกเขาไม่ได้เงินมา ท�าให้เงินหลุดลอยไป 

ต่อหน้าต่อตาพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า

ไม่ว่าจะเป็นสิบต�าลึงหรือห้าสิบต�าลึงก็ล้วนเป็นเงินจ�านวนมาก  

เหมยหรูเซียนนางเด็กต�่าช้าผู้นี้ถึงกับท�าให้พวกเขาไม่อาจรับเงินมาได้
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แม้แต่ครั้งเดียว เจตนาท�าให้ตาแก่อย่างเขาโมโหชัดๆ

"สะใภ้รอง เจ้าพูดเช่นนี้ได้อย่างไร!" จย่าต้าหลางเอ่ยปากต�าหน ิ

เฮ่อซื่อ

ทว่าผู้เฒ่าจย่าก็ตวาดขึ้นทันที "หุบปาก! หรือว่าสะใภ้รองพูดผิด  

คนสกุลเหมยจงใจมาสร้างภัยพิบัติให้สกุลจย่าเรา"

"ท่านพ่อ!"

หลงจูเ๊กาทีม่องพวกเขาอย่างเย็นชามาโดยตลอดส่งเสียงกระแอมข้ึน

ก่อนจะกล่าว "ข้าไม่สนใจว่าในบ้านของพวกเจ้ามบีญุคณุความแค้นหรอื 

ข้อพิพาทอะไรกัน เวลานี้คนตายแล้ว ย่อมต้องให้ค�าอธิบายกับข้า"

"ค�าอธิบาย? ค�าอธิบายอะไร เราไม่ได้รับของหมั้นของท่าน ยังจะ 

มีอะไรต้องอธิบาย" จย่าต้าหลางพูดเสียงดัง

"พวกเจ้าไม่ได้รบัของหมัน้ทีข้่าน�ามา แต่จย่าเอ้อร์หลางรบัเงนิข้าไป

สามสิบต�าลึงทั้งรับรองว่าเรื่องนี้จะต้องส�าเร็จ ในเมื่อเรื่องล้มเหลวแล้ว  

เงินสามสิบต�าลึงไม่ใช่สมควรคืนให้ข้าหรอกหรือ" หลงจู๊เกาปั้นหน้า

เคร่งขรมึมองผูเ้ฒ่าจย่าด้วยแววตาเยียบเย็น

เมือ่หลงจูเ๊กาพูดออกมาเช่นน้ี คนสกุลจย่าท่ีอยู่ในกระท่อมท้ังหมด

ต่างตะลงึงัน

สามสบิต�าลงึ! จย่าเอ้อร์หลางถึงกับรบัเงนิสามสบิต�าลงึเป็นค่าว่ิงเต้น

ท�างานให้ผู้อ่ืน พวกเขาไม่มใีครรูเ้รือ่งนี!้

ผูเ้ฒ่าจย่าเหลอืบมองไปทางซา้ยขวาหาเงาร่างของจย่าเอ้อร์หลาง 

ทว่ากลับไม่เห็นตัวเขา ก่อนหน้าน้ีเขายังอยู่ในบ้าน เวลานี้ถึงกับหายตัว 

ไปแล้ว!
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ผู้เฒ่าจย่านึกข้ึนมาได้ว่านับต้ังแต่หลงจู๊เกาหยิบสัญญาซื้อขาย 

ออกมา จย่าเอ้อร์หลางก็หายตวัไป ปล่อยให้ภรรยาทะเลาะตบตกัีบผูอ้ืน่

อย่างไม่สนใจไยดี

"เอ้อร์หลาง เอ้อร์หลางเล่า ท่านพ่อ น่ีเป็นเร่ืองที่เอ้อร์หลางก่อข้ึน  

ท่านรบีเรยีกเขาออกมา เอาเงนิสามสบิต�าลงึคนืให้หลงจูเ๊กา" จย่าต้าหลาง 

กวาดตามองหาจย่าเอ้อร์หลางไปทัว่

จย่าซานหลางไปตรวจดูท่ีห้องของพ่ีรองของเขา "ท่านพ่อ พ่ีรอง 

ไม่อยู่ในห้องของพวกเขา"

หลงจู๊เกาหัวเราะเสียงเย็นออกมาสองค�า "ดูท่าจย่าเอ้อร์หลาง 

คงอมเงินของข้าไปแล้ว ข้าไม่สนใจว่าเขาจะเป็นคนคืนเงินข้าหรือไม่  

พวกเจ้าคนสกุลจย่ารับเงินของข้าไปแล้วก็ต้องยอมรับทราบบัญชี ถ้า 

ไม่ยอมรับก็มอบตัวจย่าเอ้อร์หลางมาให้ข้า เงินของข้าผู้แซ่เกาหาใช ่

จะอมได้ง่ายๆ"

พอได้ยินว่าต้องชดใช้เงินสามสิบต�าลึง ผู้เฒ่าจย่าก็มีเหงื่อเย็น 

ซมึออกมาทัว่ร่าง เงนิสามสบิต�าลงึแทบจะเป็นทรัพย์สนิทีส่ะสมมาทัง้หมด

ของบ้านสกุลจย่า จะควกัออกมาง่ายๆ ได้อย่างไร

คนในหมู่บ้านที่พากันมาชมเรื่องสนุกที่ข้างก�าแพงบ้านด้านหลัง 

เริ่มส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่ ที่แท้เป็นเช่นนี้เอง ก่อนหน้านี ้

พวกเขายังแปลกใจว่าเหตุใดหลงจูเ๊กาจะต้องให้เหมยหรเูซยีนไปแต่งงาน

เพื่อแก้ดวงให้ผู้อื่น

นี่ก็เพราะจย่าเอ้อร์หลางไปหลอกลวงผู้อื่น ขายหลานสาวของตน 

เพ่ือความร�่ารวยมีหน้ามีตา เรื่องยังไม่ส�าเร็จก็ไปเรียกร้องผลประโยชน์ 
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จากผูอ้ืน่ รบัเงินของเขามาแล้ว ทว่าตอนน้ีเร่ืองล้มเหลวและไม่มเีงนิใช้คนื 

จงึรบีทาน�า้มนัท่ีใต้ฝ่าเท้าหนีไปแล้ว

หลงจู๊เกาสังเกตสีหน้าเขียวคล�้าและไม่อาจตัดใจของผู้เฒ่าจย่า 

อยู่ชั่วขณะ จึงเอ่ยเตือนด้วยน�้าเสียงเย้ยหยัน ข้างนอกยิ้มข้างในไม่ย้ิม 

"ท่านผู้เฒ่าจย่าท่านคิดได้แล้วหรือยัง จะชดใช้เงินหรือจะมอบคน"  

พร้อมกับค�าเตือน เขาก็กระดิกน้ิวชี ้ องครกัษ์สามคนรูปร่างสูงใหญ่ล�า่สัน 

ที่ยืนอยู่ด้านนอกด้วยสีหน้าเย็นชามาโดยตลอดก็เดินเข้ามา

"ข้าขอเตือนพวกเจ้าก่อน ถ้าไม่อยากให้จย่าเอ้อร์หลางเหลือเพียง 

ลมหายใจรวยรนิ นอนอยูบ่นเตียงไปตลอดชวิีตก็จงคายเงนิออกมาให้ข้า

เสยี"

"ท่านผายลมแล้ว ข้ายังว่าท่านมาเพ่ือจะขูเ่ขญ็ ท่านบอกเอ้อร์หลาง

ของเรารบัเงินท่านมาสามสบิต�าลงึก็สามสบิต�าลงึหรือ" เฮ่อซือ่ตะโกนใส่หน้า

หลงจู๊เการาวกับแม่เสือ "แต่ข้าไม่เคยได้เห็นเงินแม้แต่อีแปะเดียว ท่าน 

มีปัญญาก็ไปหาเอ้อร์หลางเอาเอง ใครติดค้างเงินท่านก็ไปทวงเอาเอง  

บ้านสกุลจย่าเราอแีปะเดยีวก็ไม่ให้ หาไม่ท่านก็เอาศพนางเด็กต�า่ช้าทีพ้ื่นน่ัน

กลบัไป"

หลงจู๊เกาคิดไม่ถึงว่าเฮ่อซื่อจะเล่นลูกไม้หน้าด้านๆ กับเขา จึง 

แค่นเสยีงหัวเราะออกมาสองค�า "ดีมาก ในเมือ่ให้หน้าพวกเจ้าแต่พวกเจ้า

ไม่รบั เช่นน้ันก็อย่าว่าข้าเห้ียมโหด ไม่ชดใช้เงนิเช่นนัน้ข้าก็จะเอาคนแทน" 

เขาสัง่การองครกัษ์ "พวกเจ้าสามคนฟังให้ดี กลบัไปแล้วปล่อยข่าวออกไป

ทนัทใีห้ตามตวัจย่าเอ้อร์หลางให้พบ ไม่ว่าเป็นหรอืตาย ข้าต้องการมอืสองข้าง

ของเขา"
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ผู้เฒ่าจย่าฟังจบก็รีบเข้าไปวิงวอนขอร้องด้วยความตื่นตระหนก

ตกใจและเคร่งเครียด "หลงจู๊เกา หากท่านเอามือของเอ้อร์หลางไปแล้ว 

ต่อไปเขาจะท�างานในไร่นาได้อย่างไร..."

"นั่นเป็นเรื่องของพวกเจ้า ลูกชายคนรองของเจ้ารับเงินข้าไปแล้ว 

ยังคิดจะบิดพลิ้ว เห็นเงินของข้ามีลมพัดพามาหรืออย่างไร"

"ไม่ใช่เราไม่ใช้คืน...แต่เพราะเวลานี้ในบ้านไม่มีเงินมากเช่นนั้น..."

"ข้าให้เวลาเจ้าสามวัน ถ้าหลงัจากสามวนัข้ายังไม่ได้เงินสามสบิต�าลึง

คืนมา เจ้าก็จงวิงวอนเทพเทวาให้คุ ้มครองลูกชายคนรองของเจ้า 

ให้หลบซ่อนตัวมิดชิดพอ แน่นหนาพอก็แล้วกัน" พูดจบหลงจู๊เกาก็ตวัด

ชายแขนเสื้อเดินจากไป

พอคิดว่าต้องรวบรวมเงินสามสิบต�าลึงให้ได้ภายในสามวัน  

ผูเ้ฒ่าจย่าก็ใบหน้ายับย่นราวกับลกูมะระ ทันใดน้ันความคดิก็มาตกอยู่ที่

ร่างของเหมยหรูเซียนที่กลายเป็นคนตายไปแล้ว

"เจ้าสาม เจ้าค่อนข้างรู้จักพูดจา จงไปท่ีต�าบล ไปลองถามที่บ้าน

คหบดีซุนดูว่าพวกเขายังต้องการซื้อหญิงสาวที่เพ่ิงตายไปแต่งงานกับ 

ศพลูกชายเขาหรือไม่"

เหน็บดิาจะรดีเค้นหาผลประโยชน์จากร่างบตุรสาวจนหยดสดุท้าย 

จย่าอิ๋งชุนก็ไม่อาจทนต่อไปได้อีก กล่าวขู่ขวัญข้ึน "ท่านพ่อ หรูเซียน 

เป็นลูกสาวของข้า ท่านท่ีเป็นตาไม่มีสิทธิ์และอ�านาจที่จะจัดการศพ 

ของนาง หากท่านดึงดันจะท�าเช่นน้ัน ก็อย่าต�าหนิว่าลูกอกตัญญู  

ไปฟ้องร้องท่านที่ศาล"

"เช่นน้ันเจ้าก็ไสหัวไป พาลูกสาวลูกชายแซ่เหมยของเจ้าไสหัวไป 

Page ����������������.indd   69 18/10/2561 BE   11:28



70

เทพน้อยแห่งหายนะ

ให้หมด บ้านสกุลจย่าข้าไม่รบัลกูสาวทีไ่ม่คิดเพ่ือคนในครอบครัวเช่นเจ้า!" 

ผู้เฒ่าจย่าชี้นิ้วออกไปข้างนอก

"ได้ ข้าจะพาหยวนเอ๋อร์กับหรเูซยีนไปเด๋ียวนี"้ จย่าอิง๋ชนุเชด็น�า้ตา

บนใบหน้า นางสดูลมหายใจเข้าลกึๆ เอาเสือ้ผ้าสะอาดไม่ก่ีตวัในกระท่อม

วางลงบนผ้าแล้วมัดเป็นห่อสัมภาระ ห้อยไว้บนหลังเหมยชิงหยวน  

ก่อนจะแบกบุตรสาวที่ไร้ลมหายใจไปแล้วขึ้นมา

"ท่านพ่อ น่ีเป็นครั้งสุดท้ายท่ีข้าจะเรียกท่านว่าท่านพ่อ ต่อให้ข้า 

ต้องเป็นขอทานอยู่ข้างนอกก็จะไม่มวัีนมาขอร้องท่านให้ข้าวข้ากินสกัค�า

อย่างเด็ดขาด ต่อไปท่านก็คิดเสียว่าไม่มีข้าลูกสาวคนนี้"

ในเวลาเดียวกับที่ค�าพูดหลุดจากปาก นางก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว 

แน่วแน่ที่จะไปจากบ้านสกุลจย่าที่ท่ีนางเคยคิดว่าจะเป็นแหล่งพักพิง

สุดท้าย
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เกิดอะไรขึ้น เหตุใดนางจึงรู้สึกคล้ายนอนคว�า่อยู่บนอะไรสักอย่าง 

ทั้งยังโคลงเคลงไปมา

ดวงวิญญาณของเหมยหรูเซียนเพ่ิงออกจากพ้ืนท่ีลับในก�าไล  

ในเวลาอันสั้นยังไม่อาจปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างฉับพลันกะทันหันได้ นางย่นหัวคิ้วลืมตามองไปข้างหน้า เหตุใด 

จึงเป็นมวยผมของอิสตรี ด้านข้างมีเสียงร้องไห้ของหยวนเอ๋อร์ อีกทั้ง 

พวกนางก็อยู่นอกกระท่อมและก�าลังเดินไปข้างหน้า...

นี่มันเกิดอะไรขึ้น!

นางอดใจไม่ไหวสะกิดไปท่ีหัวไหล่ของจย่าอิ๋งชุนพลางเอ่ยถาม 

ด้วยน�้าเสียงค่อนข้างแหบแห้ง "ท่านแม่ ท่านจะแบกข้าไปที่ใดหรือ"

เสียงที่ดังขึ้นมาข้างหูท�าให้จย่าอิ๋งชุนชะงักเท้า นางเบิกตากว้าง 

ด้วยความตื่นตระหนกตกใจ รู้สึกไม่อยากจะเชื่อ

4
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เหมยหรูเซียนที่ยังไม่รู้เรื่องท่ีเกิดขึ้นในบ้านสกุลจย่าเมื่อครู่ก่อน  

ถามด้วยความงงงวยขึ้นอีกครั้ง "ท่านแม่ ท่านเป็นอะไรไป"

"ท่านแม่ พ่ีสาวยังไม่ตาย ฟื้นขึ้นมาอีกแล้ว!" เหมยชิงหยวนท่ีอยู่

ด้านข้างหันกลับมามองนางแล้วเอ่ยด้วยความตื่นเต้นดีใจ

จย่าอิง๋ชนุรบีหยุดฝีเท้า ก่อนจะค่อยๆ วางร่างบตุรสาวลงทีใ่ต้ต้นไม้

ข้างทาง ลูบไล้ใบหน้าของเหมยหรูเซียนด้วยน�้าตาคลอเบ้าพลางพูด 

สะอกึสะอืน้ "หรเูอ๋อร์ เจ้ายังไม่ตาย เจ้ายังไม่ตายจรงิๆ ดย่ิีงนกั!" สดุท้าย 

ก็ทนไม่ไหวเอามือโอบรอบคอนางแล้วส่งเสียงร้องไห้ออกมาดังๆ

"ท่านแม่ ท่านอย่าร้องไห้ เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ เพราะอะไร 

ท่านจึงแบกข้ามาถึงที่นี่"

ตอนอยู่ในพ้ืนทีล่บัในก�าไล นางได้อ่าน 'วิธีทอผ้าฉบบัสมบรูณ์' แล้ว 

พบว่าวิธีท�าผ้าไหมและผ้าห่มใยไหมง่ายมาก และตัดสินใจเริ่มลงมือท�า 

ในทนัท ี คิดไม่ถึงว่านางเพ่ิงจะเอาใยไหมใส่เข้าไปในหกูทอผ้า หกูทอผ้า

เครือ่งนัน้ก็เริม่ทอผ้าเอง ช่างมหศัจรรย์เกินไปแล้วจริงๆ

ผ้าไหมทอเสร็จในเวลาไม่นาน นางตรวจสอบดูแล้ว รู ้สึกว่า 

คุณภาพดีเยี่ยมก็อดดีใจไม่ได้ จากนั้นก็เปลี่ยนมาท�าผ้าห่มใยไหม

พ่ีสาวเทพธิดาทอผ้าถึงกับมอบของล�า้ค่าเช่นน้ีให้เทพแห่งความสขุ 

นางเลือ่มใสศรทัธาเทพแห่งความสขุ หรอืมเีรือ่งขอร้องเทพแห่งความสขุ 

ก็ไม่รู้ได้ แต่พ่ีสาวเทพธิดาทอผ้ามอบให้ผิดคนแล้ว ของสิ่งน้ีอยู่ในมือ 

เทพแห่งความสุขย่อมกลายเป็นของไร้ประโยชน์ แต่เมื่ออยู่ในมือนาง 

ก็นับเป็นของล�้าค่ายิ่ง

ทว่านางเพ่ิงเข้าไปในพ้ืนท่ีลบัได้ไม่นาน เหตุใดจงึเกิดเรือ่งข้ึนอกีแล้ว
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"พ่ีสาว เมื่อครู่ตอนที่ท่านตายไปอีก ป้าสะใภ้รองทะเลาะตบตีกับ 

ท่านแม่ คิดจะขายท่านให้คนอืน่...ท่านตาก็จะขายท่านให้ไปแต่งงานกับ 

คนตาย พ่ีสาว อะไรคอืแต่งงานกับคนตาย" เหมยชงิหยวนทีเ่พิง่อายุห้าขวบ

ยังไม่รูป้ระสา ไม่อาจบอกเล่าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

เหมยหรเูซยีนหัวค้ิวขมวดมุน่ "ท่านแม่ เมือ่ครูเ่กิดเรือ่งอะไรข้ึนกันแน่ 

ท่านอย่าร้องไห้ ค่อยๆ บอกข้ามาทีละเรื่อง"

"เรื่องเป็นเช่นน้ี..." จย่าอิ๋งชุนใช้แขนเสื้อที่เต็มไปด้วยรอยเย็บปะ 

เช็ดน�้าตาจนแห้งพลางเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้บุตรสาวฟัง

เหมยหรเูซยีนฟังจบกโ็กรธจนแทบอยากจะพุ่งกลบัไปบ้านสกุลจย่า

เดีย๋วน้ัน สบัร่างเฮ่อซือ่และจย่าเอ้อร์หลางให้เป็นแปดชิน้ สามภีรรยาคูน่ี ้

น่าชิงชังเกินไปแล้ว นึกถึงว่าดีชั่วนางก็เป็นเซียนน้อยผู้หน่ึง ถึงกับ 

ถูกมนุษย์ท่ีไม่รู้เรื่องรู้ราวข่มเหงรังแกเช่นน้ี ความแค้นนี้ไม่ว่าอย่างไร 

ก็ไม่อาจกล�้ากลืนไว้ได้

จย่าเอ้อร์หลางผู้น้ีทางที่ดีอย่ากลับมา หากกลับมาเมื่อใด นางจะ 

ให้เขารูว่้านางเทพน้อยแห่งหายนะผูนี้ไ้ม่ใช่จะตอแยได้ง่ายๆ!

ยังมีเฮ่อซื่อ รอให้นางจัดหาท่ีพักอาศัยให้มารดากับน้องชาย

เรียบร้อยก่อนก็จะไปคิดบัญชีกับอีกฝ่ายให้จงได้

ส่วนคนอื่นๆ ในบ้านสกุลจย่า นอกจากครอบครัวท่านลุงใหญ่กับ

ท่านยายแล้ว นางจะไม่ปล่อยไปแม้แต่คนเดียว!

"หรเูอ๋อร์ เป็นเพราะแม่ไร้ความสามารถ ไม่อาจดแูลพวกเจ้าสองพ่ีน้อง

ให้ดีได้..." เมือ่นึกถึงความไร้เมตตาของคนในบ้าน จย่าอิง๋ชนุก็ชอกช�า้ใจ  

อดไม่ได้ทีจ่ะน�า้ตาร่วงพรลูงมาอีก
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เหมยหรเูซยีนระงับเพลงิโทสะในอกขุมนัน้ไว้ เอ่ยปลอบโยนมารดา 

"ท่านแม่ ท่านไม่ต้องกังวลใจ วันหน้าข้าจะดแูลท่านกับหยวนเอ๋อร์ให้ดเีอง 

ข้าจะให้คนสกุลจย่าต้องนึกเสยีใจภายหลงั โดยเฉพาะพวกท่านลุงรอง!"

"เพียงแต่...หรูเอ๋อร์ เวลานี้พวกเราไม่มีที่ไปแล้ว..."

เหมยหรูเซียนยืนขึ้นพลางหันหน้าชี้ไปบนภูเขา "ท่านแม่ พวกเรา 

ไปอยู่ที่ศาลเทพแห่งขุนเขาที่ถูกทิ้งร้างบนเขาแห่งน้ันก่อนเถิด" เวลานี ้

พวกนางไม่มีบ้านให้กลับ คนในหมู่บ้านก็ไม่มีทางรับตัวพวกนางไว้ 

นอกจากศาลเทพแห่งขุนเขาที่พอพักอาศัยชั่วคราวได้แล้ว ก็ไม่มีที่อื่น 

ให้ไปได้อีก

"ศาลเทพแห่งขุนเขา หรเูอ๋อร์ ได้ยินมาว่าทีศ่าลเทพแห่งขนุเขามผี.ี.."  

จย่าอิง๋ชนุเอามอืลบูๆ แขน น�า้เสยีงออกจะหวาดกลัวเล็กน้อย

"ท่านแม่ พวกเราสามคนแม่ลกูยากจนเสยีจนแม้แต่ผก็ีดถููก ดงันัน้

เวลานีผ้ต้ีองกลวัพวกเรา ท่านไม่ต้องกังวล"

จย่าอิง๋ชนุกล่าวอย่างลงัเล "เอ้อ ท่ีเจ้าพูด...ก็ถูก ศาลเทพแห่งขุนเขา

อย่างน้อยก็ยังบังลมบังฝนได้ พวกเราไม่ต้องนอนตากแดดตากฝน"

เหมยชิงหยวนผงกศีรษะเล็กๆ ของตน พูดอย่างน่ารักน่าเอ็นดู  

"อืม พ่ีสาวไปไหน ข้าก็ตามพ่ีสาวไปทีน่ัน่" ตอนนีเ้ขาสนทิกับพ่ีสาวย่ิงกว่า

แม่

"อืม เราไปกันเถิด" เหมยหรเูซยีนลบูเส้นผมบนศีรษะท่ีแห้งราวกับ 

ต้นหญ้าที่เห่ียวเฉาของเขาด้วยความรักและเอ็นดู ก่อนจะยอบตัวลงมา 

"หยวนเอ๋อร์ จากทีนี่ไ่ปถึงศาลเทพแห่งขุนเขาไกลพอสมควร ขาสัน้ๆ ของเจ้า

เดนิไม่เรว็ ขึน้มา พ่ีสาวจะแบกเจ้า เราต้องรบีไปให้ถึงศาลเทพแห่งขุนเขา
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ก่อนฟ้ามดื ไปถึงท่ีนัน่ยังต้องจดัเก็บให้เป็นระเบยีบ ไม่อาจโอ้เอ้ชักช้า"

เมื่อรู้สึกได้ว่าร่างเล็กๆ ของเหมยชิงหยวนขึ้นมาเกาะอยู่บนหลัง  

นางก็ย่ืนแขนไปดันร่างเล็กๆ ของเขาขึ้นมา แล้วมุ่งหน้าไปยังศาลเทพ 

แห่งขุนเขา

ไปอยู่ศาลเทพแห่งขุนเขา ไม่มคีนบ้านสกุลจย่าทีเ่รียกใช้นางราวกับ

วัวควาย นางก็เริม่งานสร้างความร�า่รวยให้กับครอบครวัได้แล้ว นางจะต้อง

ท�าหน้าท่ีแทนเหมยหรเูซยีนกตัญญูต่อจย่าอิง๋ชนุ ดแูลเหมยชงิหยวนให้ดี 

ให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตอบแทนน�้าใจที่เหมยหรูเซียนให้นาง 

ยืมร่าง พร้อมกันน้ันก็ให้เซยีนเทพสูงสดุได้ตกตะลงึพรงึเพรดิ ให้เขาได้เหน็ว่า

แม้เขาจะมคี�าสัง่เช่นนัน้ลงมา นางก็ยังคงใช้ชวิีตได้อย่างยอดเย่ียม!

ศาลเทพแห่งขุนเขาตั้งอยู่บนไหล่เขา อยู่ค่อนข้างไกลจากหมู่บ้าน

เหมยหรูเซียนสามคนใช้เวลาเดินไปราวครึ่งชั่วยาม* จึงเดินถึง  

นางกวาดตามองไป เพียงรู้สึกว่าศาลแห่งนี้ไม่ใช่เสื่อมโทรมธรรมดา  

เมือ่ผลกัประตูท่ีโอนเอนจะหลดุมหิลดุแหล่ให้เปิดออก กล่ินเชือ้ราขุมหน่ึง 

ก็พุ่งมาปะทะจมูก ในศาลมีใยแมงมุมน้อยใหญ่เกาะอยู่เต็มไปหมด  

ในห้องมีใบไม้เน่าเป่ือยและต้นหญ้าขึ้นไปทั่วทุกแห่ง

รูปปั้นเทพมีสง่าน่าเกรงขามท่ีแกะสลักจากไม้สามองค์ เพราะถูก

ปลวกกินและขึน้ราจากความอบัชืน้ จงึท�าให้มองดแูล้วน่าเกลยีดน่ากลวั

และน่าขยะแขยง ก�าแพงด้านตะวันออกพังทลายลงมาท้ังหมด ในศาล 

มแีมลงท่ีไม่รูจ้กัชือ่เคลือ่นไหวไปมาอย่างรวดเรว็อยู่ทัว่พ้ืน

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
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"พ่ีสาว คืนนี้พวกเราจะอยู่ที่นี่กันหรือ" เหมยชิงหยวนถามด้วย 

สีหน้าหวาดหวั่น หดๆ คอพลางขยับเข้ามาจนชิดตัวเหมยหรูเซียน

นางใช้มือข้างหนึ่งลูบหลังเขาเบาๆ แล้วเอ่ยปลอบ "หยวนเอ๋อร์ 

ไม่ต้องกลัว ที่น่ีขอเพียงเก็บกวาดให้เรียบร้อยก็อยู่อาศัยได้แล้ว เชื่อพ่ี  

อีกไม่นานพี่จะให้เจ้ากับท่านแม่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่"

"หยวนเอ๋อร์ไม่กลัว ขอเพียงมีท่านแม่กับพี่สาวอยู่ก็พอ"

เหมยหรเูซยีนดงึหญ้าหมาง* มาก�าหน่ึงเพ่ือท�าเป็นไม้กวาด กวาด

หยากไย่ท่ีข้างประตใูหญ่ลงมา "ท่านแม่ เราท�าความสะอาดมมุหนึง่มาเป็น 

ทีห่ลบันอนคืนน้ีก่อน ข้าว่าทีใ่ต้แท่นบชูาหินแกะสลกันัน่ดจูะเหมาะ"

"อืม ได้ เราช่วยกันเก็บกวาดออกมา หยวนเอ๋อร์ก็มาช่วยด้วย"  

จย่าอิง๋ชนุพับแขนเสือ้ขึน้ ก่อนจะออกไปข้างนอกหักก่ิงไม้กลบัมาจ�านวนหนึง่

และเริ่มลงมือเก็บกวาดในศาล

"ได้ ข้าจะช่วยท่านแม่กับพ่ีสาว" เหมยชิงหยวนไปช่วยมารดา 

กวาดพื้น

เวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วยาม สามคนแม่ลูกปัดหยากไย่ เก็บผงฝุน่ 

ยังมีพวกเศษขยะเน่าเป่ือยออกมาจนหมด เก็บกวาดคร่าวๆ จนสะอาด 

ศาลเทพแห่งขุนเขาทั้งหลังมองดูแล้วก็นับว่าพออยู่อาศัยได้

ระหว่างทางมา เหมยหรเูซยีนเห็นท่ีละแวกใกล้เคยีงมกีองหญ้าแห้ง

อยู่ นางขนหญ้าแห้งกองนั้นเข้ามาในศาล น�ามาปูแผ่ไว้ใต้แท่นบูชาหิน  

นบัเป็นเตียงนอนอย่างเรยีบง่าย โชคดท่ีีตอนนีเ้ป็นฤดรู้อน ตอนกลางคนื 

ไม่ต้องห่มผ้านอนก็ไม่เป็นไร

* ต้นหญ้าหมางคือพืชชนิดหนึ่งขึ้นตามภูเขา ใบเป็นเส้นยาว ฤดูใบไม้ร่วงจะเกิดเป็นรวงสีเหลืองอมน�้าตาล
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หลงัจากออกแรงท�างานก็ท�าให้พวกนางทีเ่ดิมทีก็ไม่ได้กินข้าวอิม่มา

ท้องร้องอย่างหนัก สามแม่ลกูมองหน้ากันแล้วหัวเราะออกมา

"หรูเอ๋อร์ เจ้ากับหยวนเอ๋อร์อยู่ท่ีนี่นอนพักไปก่อน แม่จะข้ึนเขา 

ไปหาของกิน"

"ไม่ ท่านแม่ เมื่อครู ่ก่อนท่านแบกข้าเดินมาต้ังไกล ท้ังยังมา 

เก็บกวาดอีก คงเหนือ่ยมากแล้ว ท่านกับหยวนเอ๋อร์อยู่พักผ่อนทีน่ี่ ข้าจะ 

ไปหาเอง" เหมยหรูเซียนพูดจบ คนก็เดินออกจากศาลเทพแห่งขุนเขา 

ไปแล้ว

นางเพียงหลบสายตามารดาเอาผลไม้ออกมาจากในพ้ืนที่ลับ 

ก็พอแล้ว ไยต้องยุ่งยากเท่ียวเสาะหาของกินไปท่ัว ย่อมต้องให้มารดา 

กับน้องชายนัง่พักผ่อน ทว่ามแีต่ผลไม้กินไม่อิม่ ยังต้องมอีาหารอืน่จงึจะ

ยับยั้งความหิวโหยได้...

นางกลอกนยัน์ตาไปมา ตดัสนิใจเรยีกผู้เฒ่าเจ้าทีอ่อกมา "ผู้เฒ่าเจ้าท่ี 

เจ้าอยู่ท่ีใด รบีออกมา"

หากผูเ้ฒ่าเจ้าท่ีรูว่้านางมาถึงอาณาเขตในการควบคมุดแูลของเขา 

จะต้องคอยใส่ใจนางอยู่ตลอดเวลาแน่นอน ถือโอกาสน้ีเชิญเขาออกมา 

ช่วยท�างานให้นางพอดี

ไม่ผดิจากทีค่าด ครูเ่ดียวผูเ้ฒ่าเจ้าทีก็่ปรากฏตัวข้ึนมาเบือ้งหน้านาง 

ถามด้วยสหีน้าย้ิมแย้ม "ไม่ทราบเทพน้อยแห่งหายนะเรยีกหาข้าด้วยเรือ่ง

อนัใด"

"ผู้เฒ่าเจ้าที่ ข้ากับแม่และน้องชายจะมาอาศัยอยู่ในศาลแห่งน้ี

ชั่วคราว ประเดี๋ยวเจ้าประกาศค�าสั่งออกไป ห้ามสัตว์ท่ีมีอันตรายพวกงู 
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แมลง หมปู่า มาปรากฏตัวรอบบรเิวณนี ้เรือ่งน้ีเจ้าท�าได้กระมงั"

"เทพน้อยแห่งหายนะท่านวางใจเถิด ความสามารถเท่านีข้้ายังพอมี 

ไม่ทราบท่านยังมอีะไรจะสัง่อกีหรอืไม่"

"เสกไก่ออกมาสักสองตัวเถิด หาไม่คืนนี้คงต้องทนหิวแล้ว" นาง

กล่าวขึ้นอย่างไม่มัวเกรงใจผู้เฒ่าเจ้าที่แล้วเช่นกัน

"เทพน้อยแห่งหายนะ เสกไก่ออกมาสองตวัส�าหรับข้าแล้วค่อนข้าง

ล�าบาก แต่ข้าสามารถชีแ้นะท่านได้ว่าจะจบัได้จากท่ีไหน"

"อ้อ ก็ดี รีบบอกมา" ดวงจิตของนางเข้าไปส�ารวจดูในพ้ืนที่ลับ  

เคลือ่นย้ายผลไม้สองผลออกมายัดใส่มอืผูเ้ฒ่าเจ้าท่ี "ให้เจ้ากิน หวานด"ี

"ขอบคณุมากเทพน้อยแห่งหายนะ ข้าชอบผลไม้นี"้ เห็นผลไม้สองผล

ในมอื ผูเ้ฒ่าเจ้าท่ีก็ย้ิมหน้าบาน ปากแทบหุบไม่ลง

"ไม่ต้องเกรงใจ ระยะน้ีข้ากับแม่และน้องชายต้องพักอาศัยอยู่ใน 

ศาลเทพแห่งขุนเขาชัว่คราว เจ้าดูแลบรเิวณนีใ้ห้ด ีอย่าให้สัตว์และแมลง 

ทีกั่ดคนเข้ามาก็พอ วันหน้าข้าย่อมตอบแทนเจ้าแน่"

"แน่นอนๆ"

"จริงสิ ที่ที่เจ้าบอกว่าสามารถจับไก่ป่าได้อยู่ที่ใด"

"เดินไปทางนั้นข้ามไปก็จะเห็น ท่ีนั่นมีหลุมดักสัตว์อยู่หลุมหน่ึง 

พรานคนหนึ่งขุดไว้ พรานผู้น้ันสองวันก่อนถูกหมูป่าขวิดตาย ดังน้ัน 

เหย่ือที่ดักได้จึงไม่มีคนเก็บ ท่านเอาไปก็ไม่มีคนมาต่อว่าต่อขานท่าน"  

ผู้เฒ่าเจ้าที่รีบชี้บอกสถานที่แก่นาง

"ดี เช่นนั้นข้าไปล่ะ"

เหมยหรูเซียนเดินไปตามทางที่ผู้เฒ่าเจ้าท่ีชี้บอก ไม่ผิดจากท่ีคาด 

Page ����������������.indd   78 18/10/2561 BE   11:28



79

สือหลัว

ครูเ่ดยีวก็พบไก่ป่าสองตัวทีต่กอยู่ในหลมุดกัสัตว์ ในน้ันยังมกีระต่ายน้อย 

สีเทาอีกตัวหนึ่ง

นางจบัไก่ป่าขึน้มาและใช้เชอืกทีฟ่ั่นจากหญ้ามดัให้ด ีกระต่ายน้อย

สเีทาเอาไว้ในพืน้ทีล่บัพากลบัไปให้เหมยชงิหยวนเล่น จากนัน้กป็ดิคลุม

หลมุดักสตัว์ใหม่ แล้วจงึห้ิวไก่ป่าเดินกลบัไปท่ีศาลเทพแห่งขุนเขา

ระหว่างทางเดินกลบั นางเห็นบนล�าต้นไม้ทีเ่น่าเป่ือยมเีหด็ป่าขึน้อยู่ 

จงึเดด็ตดิมอืไปด้วย ตอนใกล้ถึงก็เดด็ผลไม้จากในพ้ืนทีล่บัในก�าไลออกมา

หลายลกู ท้ังใช้กระบอกไม้ไผ่ใส่น�า้พุจากข้างในไปอกีสองกระบอก

"ท่านแม่ หยวนเอ๋อร์ ข้ากลับมาแล้ว"

สองแม่ลกูนอนอยู่บนกองหญ้าแห้งพริม้ตาหลบัไปครู่หน่ึง พอนาง

ร้องเรยีกก็ต่ืนข้ึนทันที

เมื่อลืมตาขึ้นมาเห็นไก่ป่ากับผลไม้อยู่ตรงหน้า ต่างก็ประหลาดใจ

จนแทบพูดไม่ออก

"หรเูอ๋อร์...เหตใุดจงึมไีก่ป่าได้" จย่าอิง๋ชนุอดกลนืน�า้ลายลงคออึกใหญ่

ไม่ได้

"ข้าเพ่ิงจะออกไปหาอาหาร กเ็จอเข้าทีห่ลมุดกัสตัว์" เหมยหรเูซยีน

เอาไก่ป่าย่ืนให้มารดา

"หลุมดักสัตว์? หรูเอ๋อร์ หลุมดักสัตว์ต้องมีคนวางไว้ เจ้าไปเอามา

ส่งเดชได้อย่างไร"

"ท่านแม่ ท่านวางใจเถิด ข้าดูแล้ว ในหลุมดักสัตว์นั่นมีสัตว์ท่ี 

ตายแล้วอยู่ไม่น้อย ไม่มคีนมาเก็บ ไม่รูเ้พราะสาเหตใุด ดเูหมอืนคนผูน้ั้น 

จะไม่ต้องการหลุมดักสัตว์นี้แล้วกระมัง"
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"ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดี" จย่าอิ๋งชุนถอนหายใจด้วยความโล่งอก นาง 

ไม่อยากให้เพราะไก่ป่าสองตัวก็ท�าให้เกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาอีก

"หยวนเอ๋อร์ มา เจ้าดูพ่ีเอาอะไรกลบัมาให้เจ้า" นางเอากระต่ายน้อย

ตวันัน้ออกมาจากอกเสือ้

เหมยชงิหยวนเบกิตาโตด้วยความตืน่เต้นดใีจ มองกระต่ายน้อยสเีทา

ที่นางประคองอยู่ในอุ้งมือ "ให้ข้าหรือ พ่ีสาว เราอย่ากินกระต่ายน้อย 

ได้หรือไม่"

"อืม ไม่กิน ให้หยวนเอ๋อร์จะได้เป็นสหายที่ดีของหยวนเอ๋อร์"

จย่าอิ๋งชุนมองไก่ป่าสองตัวในมืออย่างกลัดกลุ้ม "หรูเอ๋อร์ มีไก ่

ให้กินดีมาก แต่เราไม่มีอะไรฆ่าไก่ ที่นี่ก็ไม่มีหม้อให้ต้ม..."

"ท่านแม่ ท่านไม่ต้องเป็นห่วง ข้าจะจัดการเอง ท่านไปเอาดิน 

มาคลกุท�าเป็นโคลนสกัหน่อย จากน้ันก็ก่อกองไฟ เราท�าไก่ขอทาน* กัน 

ไม่ต้องใช้หม้อและไม่ต้องถอนขน" เหมยหรูเซียนหาหินที่เรียบแบนและ 

มีความคมมาก้อนหนึ่ง ก่อนจะจัดการเชือดคอไก่ป่า

"ไก่ขอทาน?"

"ใช่แล้ว กล่าวกันว่าไก่ขอทานรสชาติดีย่ิง ขอทานผู้หนึ่งเป็นคน 

คดิท�าข้ึน ครัง้หนึง่ข้าไปหาผกัหญ้าให้หมบูงัเอญิไปได้ยินคนพูดถึงวธีิท�า  

วันนี้เรามาลองท�ากันดู" นางบอกวิธีท�าคร่าวๆ กับมารดา

เพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวจย่าอิ๋งชุนก็ก่อกองไฟขึ้นมา นางกล่าวยิ้มๆ 

"เอาดินโคลนพอกก็เสร็จแล้ว สะดวกยิ่งนัก"

* ต�านานเล่าว่ามีขอทานคนหนึ่งเที่ยวขอทานไปท่ัวจนมาถึงอ�าเภอฉางสู เมืองซูโจว วันหนึ่งเขาบังเอิญได้ไก่
ตัวหนึ่ง แต่ไม่มีอุปกรณ์หุงต้มและไม่มีเครื่องปรุงรส เขาจึงมาท่ีเชิงภูเขาอว๋ีซานฆ่าไก่เอาเครื่องในออก 
แล้วเอาดนิโคลนพอก จากน้ันก็โยนลงไปในกองไฟ เมือ่ดนิแห้งไก่สกุกแ็กะเอาดินออก ขนไก่ก็ติดออกมาด้วย
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ตอนนี้ในมือพวกนางไม่มีเครื่องมือหุงต้ม กระทั่งหม้อสักใบก็ไม่มี  

จ�าต้องท�าเช่นทีบ่ตุรสาวบอก ไม่ว่าอร่อยหรือไม่ ขอเพียงท�าให้เน้ือไก่สกุ 

เป็นใช้ได้ สภาพของพวกนางในเวลาน้ีได้กินอิม่ก็นับว่าไม่เลวแล้ว

"ท่านแม่ ข้าเด็ดผลไม้จากในป่ามาหลายผล ท่านกับหยวนเอ๋อร ์

ไปกินก่อน ไก่นี่ข้าจะจัดการเอง" เหมยหรูเซียนเริ่มเอาดินโคลนพอกตัว

ไก่ป่า และวางไว้ในกองไฟ

นางถือโอกาสนี้เอาเห็ดสดที่เก็บกลับมาและล้างสะอาดแล้วใส่ไว้

ในกระบอกไม้ไผ่ที่ใส่น�้าจากน�้าพุในพ้ืนท่ีลับ วางพิงกับกองไฟเป็นการ 

ต้มน�้าแกง

ผลไม้รสชาติดีจนจย่าอิ๋งชุนแทบจะกลืนลิ้นตนเองลงไปด้วย  

นางเอาเมลด็ท่ีกินเหลอืมาถาม "หรเูอ๋อร์ ผลไม้นีเ่จ้าเดด็มาจากทีใ่ดหรอื 

หวานมากอร่อยมาก ชัว่ชวิีตของแม่ยังไม่เคยกินผลไม้อร่อยเช่นน้ีมาก่อน"

"เด็ดมาจากท่ีใด...ข้าก็จ�าไม่ค่อยได้ เดินไปเด็ดไป หากท่านแม ่

ชอบกินคราวหน้าข้าจะตัง้ใจจดจ�าไว้" เหมยหรเูซยีนหาค�าพูดไปเรือ่ยเป่ือย

อย่างพอขอไปท ีกลวัจย่าอิง๋ชนุจะถามมาก จงึแสร้งท�าเป็นว่าตนเหนือ่ย

แล้ว ก่อนจะเดินเข้าไปในศาลเทพแห่งขุนเขา "ท่านแม่ ข้ารู้สึกเหน่ือย  

อยากจะไปนอนพักสกัประเดีย๋ว ไก่ขอทานน่ันท่านไม่ต้องสนใจ ต้องอบ

อีกระยะหนึง่ ท่านกบัหยวนเอ๋อร์หวิแล้วก็กินผลไม้รองท้องไปก่อน"

นางทิง้ตัวลงบนกองหญ้าพลางถอนหายใจแรงๆ ความรูส้กึของการ

ได้นอนช่างดีย่ิงนัก ทว่ากองหญ้าแห้งมหีนามแขง็ ไม่ค่อยสบายตวั ถ้ามี 

ผ้าปูทับข้างบนสักผืนคงดี นางพลันเกิดความคิดข้ึนมาอย่างหนึ่ง ถ้า 

ปผู้าห่มใยไหมสกัผนื...คงจะโดนฟ้าผ่ากระมงั หรูหราฟุ่มเฟือยเกินไปแล้ว
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ไม่รูว่้าผ้าห่มใยไหมของนางท�าออกมาเป็นอย่างไร กรรมวิธีแตกต่าง

จากวิธีท่ีตกทอดมาแต่โบราณท่ีหลังจากเอารังไหมลงไปต้มในน�้าร้อน 

ก็ยืดออกเป็นตาข่ายใยไหมเป็นผนืๆ จากนัน้ก็เอาไปทับซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ 

ท�าเป็นผ้าห่มใยไหมผืนหน่ึง นางทราบจาก 'วิธีทอผ้าฉบับสมบูรณ์' ว่า 

เพียงวางตวัไหมเซยีนไว้ในกรอบไม้แบน ใช้ประโยชน์จากลกัษณะพิเศษ

จ�าเพาะในการพ่นไหมของพวกมนัก็สามารถทอเป็นตาข่ายใยไหมท้ังผืนได้ 

ทอเสรจ็ค่อยน�าไปต้มในน�า้ร้อน หลงัจากตากแห้งก็วางไว้บนแผ่นกระดาน

แล้วดงึออกไปทัง้สีด้่านโดยตรงก็จะได้ผ้าห่มใยไหมผืนหนึง่แล้ว

กรรมวิธีการท�าเช่นนี้ง่ายและรวดเร็ว ท�าเป็นผ้าห่มใยไหมผืนใหญ่

ได้โดยตรง เมื่อเปรียบกับผ้าห่มใยไหมอีกแบบหน่ึงแล้วทั้งน�้าหนักเบา 

อบอุ่น ขาวสะอาด และไม่มีกลิ่นตัวดักแด้

นางหลบัตาใช้ดวงจติเข้าไปในพืน้ท่ีดูสกัหน่อย พบว่าผ้าห่มใยไหม

ท�าเสรจ็ไปกว่าครึง่แล้ว

รวดเร็วย่ิงนัก ช่างสมกับเป็นตัวไหมเซียนที่พ่ีสาวเทพธิดาทอผ้า 

เลีย้งไว้ หากค�านวณตามความเรว็น้ี พรุง่นีก็้น่าจะท�าเสรจ็สองผืน หลังจาก

ท�าผ้าห่มใยไหมเสรจ็แล้ว ต้องรบีเอาไปขายท่ีต�าบล เปลีย่นเป็นเงนิกลบัมา

สกัจ�านวนหน่ึง

เพียงแต่นางไปต�าบลมอืเปล่า จู่ๆ  ก็เอาสิง่ของกลบัมาจ�านวนมาก  

จะไม่ท�าให้ท่านแม่ตกอกตกใจก็แปลกแล้ว นางต้องคดิหาวิธี...

นางกัดหญ้าแห้งต้นหนึง่ไว้ท่ีมมุปาก มองไปข้างบนอย่างใช้ความคดิ 

ก่อนจะพลนันึกถึงเรือ่งหน่ึงขึน้มาได้

ก่อนหน้านี้ผู้เฒ่าเจ้าที่เคยบอกนางว่าในศาลเทพแห่งขุนเขาแห่งนี้
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ที่หลังรูปปั้นเทพมีเห็ดหลิงจือร้อยปีอยู่ดอกหนึ่งซึ่งไม่มีใครพบเห็น...

นางพ่นหญ้าแห้งในปากท้ิง รีบออกมาจากใต้แท่นหิน ปีนข้ึนไป 

บนแท่นที่ตั้งรูปปั้นเทพ

"พ่ีสาว ท่านก�าลงัท�าอะไร เหตใุดจงึปีนข้ึนไปบนแท่น" เหมยชงิหยวน 

ที่ก�าลังเล่นกับกระต่ายน้อยสีเทาอยู่ท่ีด้านข้างเบิกดวงตากลมโตมอง 

เหมยหรเูซยีนท่ีก�าลงัยืดคอยาวคล้ายก�าลังหาอะไรด้วยความฉงน

"พ่ีก�าลังหาของ..." นางพูดยังไม่ทันจบก็เห็นตรงบริเวณด้านหลัง 

ศีรษะเทพองค์กลางมีเห็ดหลิงจือดอกใหญ่อยู่ดอกหนึ่ง ดูจากรูปร่าง 

ลักษณะใหญ่เล็กแล้ว น่าจะมีอายุร้อยปีอย่างท่ีผู้เฒ่าเจ้าท่ีบอกจริงๆ  

ด้านข้างดูเหมือนยังมีเห็ดหลิงจือดอกเล็กกว่าอีกหลายดอกด้วย

จย่าอิ๋งชุนเดินเข้ามาจากข้างนอกก็ถูกการกระท�าที่ไม่เคารพของ 

เหมยหรเูซยีนท�าเอาต่ืนตระหนกตกใจ แม้ศาลเทพแห่งขุนเขาจะถูกทิง้ร้าง

มานาน แต่รูปปั้นเทพยังอยู่ บุตรสาวปีนข้ึนไปบนน้ันได้อย่างไร นางจึง 

รบีตะโกนห้าม "หรเูอ๋อร์ เจ้ารบีลงมา ท�าเช่นนีไ้ม่เคารพเทพเจ้าเกินไปแล้ว"

"ท่านแม่ ข้าเหน็เหด็หลงิจอืแล้ว ท่านรอก่อน ข้าจะเก็บเห็ดหลงิจอื 

ลงมา" เหมยหรเูซยีนเอียงหน้าท่ีถูกเบียดจนบดิเบีย้วพูดไม่ค่อยชดั

"อะไรนะ! เห็ดหลิงจือหรือ"

"ใช่แล้ว ท่านแม่ รอข้าเก็บเห็ดหลิงจือลงมา เอาไปขายที่ต�าบล  

เราก็มีเงินแล้ว"

รูปปั ้นเทพกับผนังด้านหลังอยู ่ชิดกันมาก คนท่ัวไปไม่มีทาง 

เบียดเข้าไปได้ ดีที่เหมยหรูเซียนกินไม่อิ่มมาเป็นเวลายาวนาน ร่างจึง 

ผอมบางมาก พอจะยัดร่างตนเองเข้าไปในช่องระหว่างรูปปั้นเทพกับ 
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ผนังได้

"เช่นน้ัน...เจ้าระวังหน่อย" เปรียบกับรูปปั้นเทพแล้ว เงินส�าคัญ 

กว่ามาก คราน้ีจย่าอิ๋งชุนไม่บอกว่าเหมยหรูเซียนไม่เคารพเทพเจ้า 

อีกต่อไป

เหมยหรเูซยีนล�าบากไม่น้อยกว่าจะเบยีดเข้าไปถึงเทพองค์กลางได้ 

นางเล็งต�าแหน่งท่ีจะลงมือแล้วย่ืนแขนออกไป เด็ดเห็ดหลิงจือใหญ่ 

อายุร้อยปีดอกนั้นออกมาในคราเดียว แล้วใช้ความเร็วอย่างที่สุด 

เอาเห็ดหลิงจือดอกนั้นส่งไปไว้ในพื้นที่ลับในก�าไลไม้

ด้านข้างยังมเีหด็หลงิจอืดอกเลก็กว่าอกีหลายดอก ดอกหนึง่อายุราว

สบิกว่าปี อกีดอกหน่ึงอายุราวห้าสบิปี นางเดด็ออกมาทัง้หมด

"ท่านแม่ ข้าเด็ดออกมาแล้ว ท่านกับหยวนเอ๋อร์หลบไป ข้าจะ

กระโดดลงไปแล้ว" นางเบียดตัวออกมาจากด้านหลังรูปปั้นเทพด้วย 

เนื้อตัวเลอะเทอะมอมแมม จากนั้นเอาเห็ดหลิงจือมอบให้จย่าอิ๋งชุน  

หลังจากหอบหายใจแรงแล้วก็กระโดดลงมาจากแท่นวางรูปปั้น

จย่าอ๋ิงชุนมองเห็ดหลิงจือสองดอกน้ันด้วยความตื่นเต้นดีใจ  

ไม่อยากจะเชื่อว่าพวกนางจะโชคดีเช่นนี้ได้

เหมยหรูเซียนบิดผ้าเช็ดหน้าเปียกผืนหนึ่งมาเช็ดฝุ่นผงบนใบหน้า 

จนสะอาด "ท่านแม่ ข้าจะปรกึษาอะไรกับท่านหน่อย พรุง่นีเ้ช้าข้าจะเอา 

เหด็หลงิจอืดอกเลก็ไปขายทีต่�าบล มเีงินตดิตวัแล้ว ข้าก็จะน่ังรถไปทีอ่�าเภอ 

เอาเห็ดหลงิจอืดอกใหญ่ไปขาย ท่านเหน็อย่างไร"

"ไม่อาจขายให้ร้านยาในต�าบลไปทีเดียวหรือ เพราะเหตใุดต้องไปถึง

อ�าเภอด้วย เจ้าเป็นหญงิสาวตัวคนเดียว แม่ไม่วางใจให้เจ้าไปถึงอ�าเภอ"  
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จย่าอิง๋ชนุย่นหวัค้ิวมองนาง

"ท่านแม่ ในต�าบลได้ราคาต�่า เห็ดหลิงจือต้นน้ีขายท่ีต�าบลอาจได ้

เงนิเพียงสามสบิต�าลงึ แต่ถ้าไปขายทีอ่�าเภอไม่แน่อาจได้ถึงห้าสบิต�าลงึ 

หรอืร้อยต�าลงึก็ได้ ไปไกลหน่อยแม้จะสิน้เปลอืงเวลา แต่ขายได้ราคาดกีว่า

มาก"

"แต่ว่า..."

"ท่านแม่ หรือว่าท่านไม่อยากรีบหาเงินซื้อที่ปลูกบ้าน หรือท่าน 

เพียงคิดจะพาข้ากับน้องชายอาศัยอยู่ที่ศาลเทพแห่งขุนเขา"

"ซื้อท่ีปลูกบ้านย่อมต้องคิด..." ได้ยินบุตรสาวพูดจูงใจเช่นนี้  

จย่าอิ๋งชุนจิตใจเริ่มหวั่นไหวแล้ว "เพียงแต่...เห็ดหลิงจือสองดอกนี้ 

จะขายได้เงินมากเช่นนั้นจริงหรือ"

"ขายไม่ได้เงินมากเช่นน้ัน แต่ก็พอให้เราเช่าบ้านอยู่ไปก่อน ท่านแม่ 

ราคาท่ีอ�าเภอจะต้องดีกว่าราคาทีต่�าบลแน่นอน ท่านก็ให้ข้าลองไปดเูถิด 

ท่านวางใจ พอขายเหด็หลงิจอืได้แล้วข้าก็กลับมา"

ไม่ว่าอย่างไรพรุ่งนี้นางจะต้องไปท่ีอ�าเภอสักครั้ง ผ้าไหมขอเพียง 

เอาไปที่ร้านผ้าย่อมต้องขายได้ ท่ีส�าคัญที่สุดก็คือนางจะไปส�ารวจราคา 

ซือ้ขายผ้าห่มใยไหม ถ้าด ีนางคิดว่าต่อไปจะอาศัยการขายผ้าห่มใยไหม

มาสร้างความร�า่รวยให้กับครอบครวั

จย่าอิง๋ชนุน่ิงคดิอยูค่รูห่นึง่ อยากจะปฏิเสธย่ิงนกั แต่ปัญหาปากท้อง 

ทีเ่ร่งด่วนคบัขันท�าให้นางจ�าต้องยอมก้มหวั "แต่เจ้าต้องรบัปากแม่ หลงัจาก

ขายเห็ดหลิงจือได้แล้วต้องกลับมาทันที ไม่อาจพูดคุยกับคนแปลกหน้า

ส่งเดชหรอืสนใจคนท่ีเข้ามาตีสนิท"
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เหมยหรเูซยีนตบหน้าอกอย่างมัน่อกม่ันใจ "ท่านแม่ ท่านวางใจเถิด 

รอพรุง่นีพ้อข้ากลบัมา เราก็เตรยีมซือ้ทีป่ลกูบ้านกัน!"
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วันรุ ่งขึ้นเหมยหรูเซียนไปต�าบลแต่เช้าตรู่ หาร้านยาเก่าแก่ที่มี 

ความน่าเชื่อถือ เอาเห็ดหลิงจือดอกเล็กขายให้ท่านหมอสูงวัยในราคา 

ห้าสิบต�าลึง จากนั้นก็ไปท่ีร้านขายผ้าซื้อเสื้อผ้าที่ตัดเย็บไว้แล้วชุดหน่ึง 

แล้วไปหาสถานท่ีมดิชดิแห่งหน่ึง ฉวยโอกาสท่ีรอบด้านไร้ผูค้นหลบเข้าไปใน

พ้ืนทีล่บัในก�าไลใช้น�า้ท่ีน�า้พุอาบน�า้ แล้วผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าชดุเก่าทีเ่ต็มไปด้วย

รอยปะออก สวมชดุใหม่ท่ีเพ่ิงซือ้มา

ความจรงิแล้วไม่ใช่นางเจตนาแสร้งท�าตวัเหนอืผูอ้ืน่ หรอืต้องตัง้ใจ

ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่ถ้านางสวมเสื้อผ้าเก่าคร�่า คนทั่วไปก็จะเห็นว่า 

นางยากจนเช่นน้ี ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผ้าไหมและผ้าห่มใยไหม กลัว 

ก็แต่พอหยิบสิ่งของออกมาก็จะถูกคนเข้าใจผิดว่าเป็นขโมย

ก่อนจะออกมาจากพ้ืนที่ลับ นางตั้งใจตรวจดูเห็ดหลิงจือร้อยปี 

ดอกน้ัน พบว่ามนัเจรญิเตบิโตได้ดมีาก ถ้าผ้าห่มใยไหมกับผ้าไหมท่ีทอเสรจ็

5
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ขายได้ราคาดี นางก็จะไม่ขายเห็ดหลิงจือ เห็ดหลิงจือลักษณะนี ้

ในแดนมนุษย์ยากจะพบพานต้องแล้วแต่บญุวาสนา เก็บไว้ไม่แน่วันหน้า

อาจมีประโยชน์มากกว่า

หลังจากน้ันนางก็โดยสารรถเทียมวัวที่ไปอ�าเภอคังติ้งโดยเฉพาะ  

เมือ่ถึงจดุหมายปลายทาง จ่ายค่ารถให้คนขบัรถแล้ว นางก็กระโดดลงจาก 

รถเทียมวัว มองภาพผู ้คนคึกคักเบียดเสียดยัดเยียดที่อยู่เบื้องหน้า 

ด้วยความตื่นเต้นดีใจ

แม้จะเลยยามเทีย่งมาแล้ว ท่ีนีก็่ยังคงมผีูค้นมาก มน่ิาอ�าเภอคงัติง้ 

ถึงได้เป็นหน่ึงในไม่ก่ีอ�าเภอทีม่ัง่ค่ังของเมอืงโยวโจว เรือ่งเหล่าน้ีล้วนได้ยิน 

คนบนรถเทียมวัวพูดคุยกันเมื่อครู่ หวังว่านางจะสามารถหาคนซื้อท่ีด ี

ได้จากที่นี่

นางแบกผ้าห่มใยไหมสองผนืกับผ้าไหมพับหน่ึงมาถึงร้านผ้าจอืจิน่ 

ที่เมื่อครู ่สอบถามคนบนรถมา ร้านผ้าจือจิ่นเป็นร้านผ้าท่ีใหญ่ที่สุด 

ในอ�าเภอคังติ้ง ว่ากันว่าร้านผ้าจือจิ่นเป็นหนึ่งในกิจการของสกุลฝู  

ในแคว้นหนานเฉาทุกเมืองล้วนมีกิจการของสกุลฝูอยู่ ร้านผ้าที่ใหญ่โต

เช่นนี้ ราคารับซื้อน่าจะไม่ต�่าจนเกินไป

นางเพ่ิงก้าวขึน้บันไดไปได้ก้าวเดียว คนงานในร้านก็ออกมาต้อนรบั

อย่างกระตือรอืร้น...

"ยินดีต้อนรับๆ แม่นาง เชิญด้านในก่อน ร้านผ้าจือจิ่นของเรา 

สินค้าครบถ้วนที่สุด เครื่องแต่งกายตั้งแต่ด้านในถึงด้านนอก ตั้งแต่ 

ผ้าป่าน ผ้าฝ้าย จนถึงผ้าต่วนแพรไหม งานปักทกุรปูแบบ ลวดลายสสีนั 

รับรองว่าต้องท�าให้ท่านพึงพอใจ"
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เห็นคนงานแนะน�าอย่างกระตือรือร้นเช่นน้ีก็ท�าให้เหมยหรูเซียน 

ทีจ่ะมาท�าการค้าออกจะเก้อเขิน "ขออภัย ข้าไม่ได้มาซือ้ผ้า ข้าจะมาหา

หลงจู๊ของพวกเจ้าเพื่อท�าการค้า"

"หลงจู๊ของเรา?"

"ใช่ ข้าอยากจะถามว่าเขารับซื้อผ้าห่มใยไหมกับผ้าไหมหรือไม่ 

ผ้าห่มใยไหมของข้าวิธีท�าไม่เหมอืนกับของคนอ่ืน ข้าคิดว่าหลงจูข๊องพวกเจ้า 

น่าจะสนใจ"

พอได้ยินค�าว่า 'ผ้าห่มใยไหม' คนงานก็เบิกตากว้างทันที ก่อนจะ

รีบถามขึ้น "แม่นาง ท่านแซ่อะไร"

หลังจากนางบอกแซ่ คนงานก็ยังคงกุลีกุจอต้อนรับขับสู้นาง  

"แม่นางเหมยหรอกหรือ เชิญตามข้ามา"

เขาพานางไปยังห้องรับรองท่ีใช้ส�าหรับรับแขก รินน�้าชาให้นาง 

ถ้วยหนึง่ "แม่นางเหมย ท่านรออยู่ท่ีนีส่กัครู่ ข้าจะไปเชญิหลงจูม๊าเดีย๋วน้ี"

นางพยกัหน้าพลางปลดของท่ีแบกอยู่บนหลงัลงมา จากนัน้เดนิไป 

นัง่ทีเ่ก้าอ้ีไท่ซอื* ซึง่อยู่ด้านหนึง่ ค่อยๆ ด่ืมน�า้ชาทีค่นงานในร้านย่ืนมาให้

ระหว่างรอนางก็กวาดตามองม้วนภาพวาดท่ีแขวนอยู่บนผนัง 

ในห้องรับรอง บนโต๊ะมีผ้าปักลายหลายชนิดวางเรียงอยู่เต็มโต๊ะ ในใจ 

อดไม่ได้ท่ีจะชืน่ชมลวดลายประณีตงดงามและหลากหลาย ไม่คลาดเคลือ่น

จากที่นางได้ยินได้ฟังมาจริงๆ

ครู่เดียวบุรุษวัยกลางคนสวมเสื้อคลุมยาวสีน�้าเงินสดใส ไว้หนวด 

สองเส้นเหนือรมิฝีปาก หน้าตามสีง่าราศก็ีสาวเท้าเร็วๆ เดนิเข้ามา เขาเหน็
* เก้าอ้ีไท่ซอื เป็นเก้าอีแ้บบโบราณของจนี ด้านหลงัมพีนกัพิง ด้านข้างมเีท้าแขน นยิมใช้ในหมูข่นุนาง จงึเป็น 
ทีม่าของชือ่ 'เก้าอีไ้ท่ซอื' ซึง่เป็นค�าเรยีกขุนนางชัน้ผูใ้หญ่ในอดตี
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เหมยหรูเซียนลุกขึ้นก็รีบเอ่ย "แม่นางเหมยใช่หรือไม่ ให้เจ้ารอนานแล้ว  

เชิญนั่งทางด้านนี้ ไม่ต้องมากมารยาท ข้าคือหลงจู๊ของร้านผ้าจือจิ่น  

ไล่ฉางโจว"

แม้เขาจะเกรงใจมาก แต่นางยังคงยอบตัวท�าความเคารพเขา 

"คารวะหลงจู๊ไล่"

"แม่นางเหมย ข้าได้ยินคนงานบอกว่าเจ้ามผ้ีาห่มใยไหมกบัผ้าไหม 

อยู่ในมอืจะขายให้ร้านเรา"

"ใช่ วันน้ีข้าเอาผ้าห่มใยไหมมาสองผนืกับผ้าไหมพับหนึง่มาให้ท่านดู" 

นางเปิดห่อผ้าฝ้ายผนืใหญ่ท่ีห่อผ้าห่มใยไหมกับผ้าไหมออก "เชิญด"ู

ตอนผ้าห่มใยไหมปรากฏออกมาต่อหน้าหลงจู๊ไล่ เขาพลันเลิกคิ้ว

น้อยๆ ด้วยรู้สึกว่าดูแตกต่างจากผ้าห่มใยไหมที่เขาเคยเห็นมา ก่อนจะ 

หันไปทางด้านนอกแล้วร้องเรียก "ใครอยู่ข้างนอก ไปเอาผ้าห่มใยไหม 

ที่ซื้อไว้เมื่อเช้าผืนนั้นมาซิ"

จากนัน้สายตาของเขาก็จบัจ้องอยู่ทีผ้่าห่มใยไหม ท้ังยังคลีผ่นืหนึง่

ออกมาดมกลิน่ กล่าวด้วยความประหลาดใจ "แม่นางเหมย ผ้าห่มใยไหม

สองผืนนี้ของเจ้าท�าขึ้นมาอย่างไร เหตุใดจึงไม่มีกลิ่นแม้แต่น้อย...อีกทั้ง

ปรมิาณน�า้หนักก็เท่ากัน แต่ผวิสมัผสักลบันุม่เบากว่า"

"น่ีย่อมเป็นความลับ" นางไม่โง่ถึงกับเอาความลับบอกคนอื่น  

อย่าว่าแต่ตอนนี้การค้ายังไม่ได้เจรจาตกลงกันด้วยซ�้า

หลงจู๊ไล่ชะงักนิ่งไปชั่วขณะแล้วนึกข�าในสิ่งท่ีตนเองถาม "ดูเถิด 

ข้าพูดจาเหลวไหลอะไรออกไป นี่เป็นงานฝีมือของแม่นางเหมย ย่อม 

ไม่อาจบอกให้คนอื่นรู้ง่ายๆ"
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"ดูเหมือนหลงจู๊ไล่จะพอใจผ้าห่มใยไหมสองผืนนี้มาก"

"หึๆ ย่อมต้องพอใจ" สายตาของหลงจู๊ไล่จับนิ่งไปยังผ้าไหม 

ทีส่าดประกายสทีองระยิบระยับพับนัน้ เขาคลีผ้่าไหมออกมาท้ังพับ ทาบลง

บนร่างของตน ลูบไปบนเนื้อผ้าดูผิวสัมผัส พลันรู้สึกต่ืนตะลึงอย่างมาก  

"นี่...ผ้าพับนี้เน้ือผ้าเบานุ่มดุจเมฆหมอก บางราวปีกจักจั่น ผิวสัมผัส 

เนียนละเอยีด แวววาวเกลีย้งเกลา คณุภาพเหนอืกว่าสิง่ทอไหมท่ัวไปมาก...

ผ้าไหมพับนี้มีชื่อเรียกหรือไม่"

"ข้าตั้งชื่อผ้าไหมพับนี้ว่าหลิงอวิ๋นซา*"

"เครือ่งบรรณาการท่ีส่งเข้าวังหลวงคณุภาพยังดสีูผ้้าไหมหลงิอว๋ินซา

พับนีไ้ม่ได้" เขาอดท่ีจะเอ่ยชมไม่ได้ "แม่นางเหมย ผ้าไหมหลงิอว๋ินซาของเจ้า

สัง่ท�าจ�านวนมากได้หรอืไม่"

ถ้าตอนคัดเลือกวาณิชหลวงปีที่แล้วเอาผ้าไหมหลิงอว๋ินซาพับนี ้

ไปเข้าร่วมการคัดเลือกด้วย ต�าแหน่งวาณิชหลวงคงเป็นของนายท่าน 

ของพวกเขาแล้ว ไม่ใช่ของสกุลหลู่ เสียดายมาไม่ถูกจังหวะ

"ท�าไม่ได้"

นางตอบอย่างไม่ลงัเล ท�าเอาความคิดกับความหวังทีเ่พ่ิงจะผุดข้ึนมา

ของหลงจูไ๊ล่ต้องมอดดับลงทันท ีเขากลนืน�า้ลายทีหน่ึง "ไม่ได้หรอื"

"ใช่ ตอนน้ีมีเหตุผลบางอย่างที่ท�าให้ไม่สามารถผลิตออกมา 

จ�านวนมากได้"

หลงจู๊ไล่มองนางด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความเสียดาย

เหมยหรเูซยีนเหน็เขาขมวดหัวคิว้ก็ลกุข้ึนเกบ็ของทีน่างเอามา แล้วว่า 

* หลิงอวิ๋นซา หมายถึงผ้าโปร่งบางดุจเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า
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"ถ้าหลงจูไ๊ล่ไม่สนใจผ้าห่มใยไหมสองผนืนีข้้าก็ไม่รบกวนเวลาของหลงจูไ๊ล่

แล้ว ข้าคดิว่าร้านผ้าฟู่หวาของสกุลหลูท่ีอ่ยู่ฝ่ังตรงข้ามคงจะสนใจ"

"ไม่ แม่นางเหมย เจ้าอย่าเพ่ิงรีบเก็บ นอกจากที่น่ี เจ้าหาคนซื้อ 

ราคาสูงกว่าน้ีไม่ได้แล้ว ทั้งสองอย่างนี้ข้าจะซื้อไว้ทั้งหมด" ของสิ่งน้ี 

ถ้าถูกสกลุหลูศ่ตัรหูมายเลขหน่ึงซือ้ไปล่ะก็ หลงจูอ๊ย่างเขาก็ท�างานมาถึง

สุดทางแล้ว

เหมยหรูเซียนย้ิมแล้วเอ่ยถาม "ไม่ทราบหลงจู๊ไล่คิดจะซื้อในราคา

เท่าไร"

"ผนืละสองร้อยต�าลงึ ผ้าไหมหลงิอว๋ินซาพับนีพั้บละสามร้อยต�าลงึ" 

ราคาน้ีสูงไปสักหน่อย แต่ถ้าเอาผ้าห่มใยไหมสองผืนน้ีกับผ้าไหมพับนี ้

ส่งกลับไปเมืองหลวงให้ถึงมือนายน้อย จะต้องสามารถผลิตสินค้า 

ลักษณะเดียวกันได้มากขึ้นราคาสูงขึ้นออกมาได้อย่างแน่นอน

ใช้เงินเจ็ดร้อยต�าลึงซื้อตัวอย่างสินค้าท่ีไม่มีใครท�าได้ในตอนน้ี 

เปรยีบกับการลงทนุก�าลงัคนก�าลงัทรพัย์ไปศกึษาค้นคว้าแล้วย่อมคุม้ค่า

กว่ามาก

"ผ้าห่มใยไหมผืนละสามร้อยห้าสิบต�าลึง ผ้าไหมหลิงอว๋ินซา 

พับละห้าร้อยต�าลึง ขาดแม้แต่อีแปะเดียวก็ไม่ได้" สีหน้านางบ่งบอกว่า

ไม่มีการเจรจาต่อรอง

หลงจู๊ไล่ลังเลอยู่ชั่วขณะ "ห้า...ห้าร้อยต�าลึงหรือ...ได้ แต่ว่า..."

"มีเงื่อนไขอะไรท่านพูดมาเถิด"

"คราวหน้าถ้ายังมผ้ีาห่มใยไหมชนดิน้ีกับผ้าไหมหลงิอว๋ินซา หรอืม ี

ผ้าแพรไหมอืน่ทีคุ่ณภาพดี จะต้องเอามาขายให้ร้านผ้าจอืจิน่ของเราก่อน 
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นอกจากคนในบ้านของเจ้าสวมใส่เองแล้ว ไม่อาจขายให้ร้านผ้าฟู่หวา 

ของสกุลหลูห่รอืร้านผ้าแห่งอืน่"

"หลงจูไ๊ล่ เพียงแค่ผ้าห่มใยไหมสองผนืกับผ้าไหมหลิงอวิน๋ซาพับหน่ึง 

ท่านก็คิดจะผกูมดัข้าแล้ว ไม่รูส้กึโหดเห้ียมเกินไปหน่อยหรือ"

หลงจูไ๊ล่ถูกนางว่าให้เช่นนีก็้หน้าแดงขึน้มาทนัท ี "แค่กๆ นัน่เพราะ

ข้าเป็นห่วงกลวัเจ้าจะเร่ขายไปทัว่ ท�าให้เสยีราคาในท้องตลาด"

"หลงจูไ๊ล่ คนท�าการค้าล้วนต้องยึดมัน่เร่ืองความน่าเชือ่ถือ ขอเพียง

ท่านให้ราคาสวยงามก็ไม่ต้องกังวลว่าข้าจะเอาของไปขายให้คนอื่น  

คราวหน้าข้ายังคงต้องมาหาท่าน เว้นเสียแต่ท่านไม่คดิจะท�าการค้ากับข้าอกี 

ข้าจงึจะไปหาร้านอ่ืน ข้ารูอ้ะไรคือสิง่ทีเ่รยีกว่าสินค้ามีน้อยย่อมราคาแพง"

"เจ้าเข้าใจก็ดีแล้ว ข้าก็เชือ่ว่าร้านผ้าร้านอืน่ไม่มทีางให้ราคาเช่นน้ีได้ 

หวังว่าต่อไปภายหน้าเราจะท�าการค้าร่วมกันด้วยดี" หลงจู๊ไล่หมุนตัวไป

ตะโกนบอกข้างนอก "ใครอยู่ข้างนอก ไปเอาต๋ัวเงินหน่ึงพันสองร้อยต�าลงึมา"

ก่อนออกจากร้านผ้าจอืจิน่ เหมยหรเูซยีนซือ้ผ้าจากร้านของพวกเขา

ไปไม่น้อย

เพ่ือจะมัดใจนางเศรษฐีในอนาคตผู้นี้ หลงจู๊ไล่จึงคิดราคาให้นาง

ตามความเป็นจริง ก่ึงซื้อก่ึงให้ด้วยหวังจะผูกไมตรีกับนาง ให้ครั้งหน้า 

นางยังคงเอาสินค้ามาขายให้เขาทั้งหมดอีก

หลังจากเหมยหรูเซียนจากไปแล้ว หลงจู๊ไล่ได้น�าผ้าห่มใยไหม 

สองผืนน้ีกับผ้าไหมหลิงอว๋ินซาส่งไปเมืองหลวงให้ถึงมือฝูจิ่งเซิง 

นายน้อยของเขาให้เร็วที่สุด
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เหมยหรูเซียนมาถึงตรอกท่ีไม่มีผู ้คนก็รีบเอาผ้าท่ีซื้อมาทั้งหมด 

เก็บไว้ในพ้ืนที่ลับ จากนั้นก็ไปท่ีตลาดซื้อหาข้าวของเคร่ืองใช้ในการ 

ด�ารงชีวิตอื่นๆ ขอเพียงออกจากร้านค้ามา ก็จะรีบหาสถานท่ีเอาสิ่งของ

เข้าไปเก็บ กระทัง่นางเหน็ว่าซือ้หาสิง่ของได้พอสมควรแล้ว จงึได้หอบหิว้

ข้าวของพอเป็นพิธีไปเช่ารถม้ากลับหมู่บ้านต้าเคิง

ตอนนางกลับมาถึงศาลเทพแห่งขุนเขา เป็นเวลาในราวช่วงต้น 

ยามเซนิ* จย่าอิง๋ชนุกับเหมยชงิหยวนมายืนรออยู่หน้าประตคูอยชะเง้อมอง

ไปท่ีตนีเขารอนางอยู่ก่อนแล้ว พอเห็นนางแบกสิง่ของจ�านวนมากกลบัมา 

ก็พากันตกอกตกใจ

เหมยหรูเซียนเอาของวางเรียงบนโต๊ะเซ่นไหว้ทีละอย่างๆ

จย่าอิง๋ชนุเบกิตากว้างมองสิง่ของกองโตอย่างไม่อยากจะเช่ือ ในน้ัน

มผ้ีา เสือ้ผ้า หม้อ กระทะ เครือ่งปรงุรส เนือ้หม ูข้าวสาร ขนมอบต่างๆ นาง

เอามอืปิดปากแล้วเอ่ยถาม "หรเูอ๋อร์ เหตใุดเจ้าจงึซือ้ของมามากมายเช่นนี้ 

เหด็หลงิจอืสองดอกน้ันขายได้ราคาไม่น้อยใช่หรือไม่"

เหมยชงิหยวนเขย่งปลายเท้าจ้องมองข้าวของกองโตบนโต๊ะเซ่นไหว้ 

"พี่สาว มีของข้าหรือไม่ มีของของข้าหรือไม่"

"มี พ่ีซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่กับรองเท้าใหม่จากอ�าเภอมาให้ท่านแม่กับ

หยวนเอ๋อร์ ยังมีขนมหวาน"

"ขนมหวาน! ขนมหวานหรอื" พอได้ยินว่ามขีนมหวาน เหมยชิงหยวน

นยัน์ตาเปล่งประกายเจดิจ้า เพียงรูส้กึว่าขนมหวานเปรียบกับเส้ือผ้าชดุใหม่

แล้วยังดงึดดูใจย่ิงกว่า เขาดึงแขนเสือ้ของนาง "พ่ีสาว ขนมหวานอยู่ท่ีใด  

* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น.-17.00 น.
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รบีเอาให้ข้าเถิด"

"อย่าใจร้อน พ่ีหาดูก่อน" เหมยหรูเซียนรีบพลิกร้ือข้าวของกองโต  

ครูห่นึง่จงึหาขนมหวานสองถุงออกมาได้ นางส่งถุงหน่ึงให้เหมยชงิหยวน 

เอามือจิ้มปลายจมูกเขาพลางสั่งก�าชับ "เอ้า พ่ีซื้อขนมดอกกุ้ย ถ่ัวตัด  

งาตัด ขนมหยางเหมย*...หลายอย่าง เจ้าเก็บไว้ค่อยๆ กิน วันหน่ึง 

ไม่อาจกินเยอะเกินไป หาไม่จะปวดฟัน"

"หรูเอ๋อร์ ที่แม่ถามเจ้า เจ้าได้ยินหรือไม่"

"ได้ยินแล้ว ท่านแม่ ท่านวางใจเถิด เงินทีข่ายเหด็หลิงจอืสองดอกน่ัน

ยังพอให้เราซือ้ทีดิ่นกับปลกูบ้านอีกด้วย"

"อะไรนะ! ที่เจ้าพูดเป็นจริงหรือว่าเท็จ" จย่าอิ๋งชุนร้องออกมา 

อย่างไม่อยากจะเชื่อ

"จริง ท่านแม่ เห็ดหลิงจือสองดอกน่ันขายได้สามร้อยห้าสิบต�าลึง 

ข้าวของที่ซื้อมาวันนี้ข้าใช้เงินไปราวสิบห้าต�าลึง" นางหยิบตั๋วแลกเงิน 

สามร้อยต�าลึงกับเศษเงินอีกจ�านวนหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ

นางไม่คิดจะบอกมารดาว่าวันน้ีตนออกไปหาเงนิได้มาทัง้หมดเท่าไร 

เพราะนางต้องระแวดระวังคนบ้านสกุลจย่า ถ้าพวกเขารู้ว่ามารดาของนาง 

มีเงินมากเช่นน้ี จะต้องคิดมิดีมิชอบอย่างแน่นอน เงินสามร้อยต�าลึงนี ้

หลงัจากซือ้ทีดิ่นปลกูบ้านแล้วก็เหลอือกีไม่เท่าไร

จย่าอิ๋งชุนเกิดมาชั่วชีวิตยังไม่เคยเห็นตั๋วแลกเงินและไม่รู้หนังสือ 

แต่แม้จะดูตั๋วแลกเงินไม่ออก นางก็ยังคงตื่นเต้นยินดียิ่ง

"ท่านแม่ ฉวยโอกาสตอนน้ีท่ียังพอมีเวลา เราไปหาผู้ใหญ่บ้านกัน 

* หยางเหมย คือลูกยัมเบอรี่ (Yumberry)
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ปรึกษาเขาเรื่องจะซื้อที่ดินปลูกบ้าน ท่านว่าเป็นอย่างไร"

"ปลกูบ้านก็ไม่ต้องกระมงั หรเูอ๋อร์ ไปดวู่าในหมูบ้่านมบ้ีานเก่าท่ีไหน 

จะขาย เราก็ซื้อมาเลยแล้วกัน"

"ท่านแม่ บ้านในหมูบ้่านเหล่านัน้ข้าเคยดมูาแล้ว ข้าบอกได้เพียงว่า

คนในหมูบ้่านนีแ้ต่ละคนล้วนเกียจคร้าน ท้ังหมูบ้่านมเีพียงบ้านท่ีผูใ้หญ่บ้าน

อยู่ทีเ่ป็นบ้านก่อด้วยอิฐดินเผา คนอืน่ๆ ล้วนอยู่กระท่อมมงุหญ้าคา อกีทัง้

หญ้าบนหลงัคาอย่างน้อยๆ ก็ไม่ได้เปลีย่นมาสองสามปีแล้ว พอข้างนอก

ฝนตกหนัก ข้างในก็มีฝนตกน้อยๆ ไปด้วย สภาพการณ์เช่นนี้ใช่ว่าเรา 

ไม่เคยเห็น ซื้อบ้านท่ีปลูกไว้แล้วยังต้องลงมือบูรณะซ่อมแซม แทนท่ี 

จะท�าเช่นนั้นไม่สู้ปลูกใหม่ ใช้เวลาต่างกันก็ไม่เกินครึ่งเดือน"

"ท่านแม่ ปลกูบ้านใหม่ บ้านใหม่ ข้าอยากอยู่บ้านใหม่ เช่นนีจ้ะได้

ไม่ถูกพวกญาติผู้พ่ีทั้งหลายหัวเราะเยาะ เขาบอกข้าเป็นเด็กที่กระทั่ง 

รังสุนัขก็ยังไม่มี..." เหมยชิงหยวนดึงๆ แขนเสื้อมารดาพลางกล่าว

จย่าอิ๋งชุนไม่อาจตัดใจให้ลูกถูกคนเย้ยหยันอีกต่อไป คิดว่ามีบ้าน 

ก็มีความมั่นคงและความปลอดภัยมากขึ้น ขอเพียงปลูกบ้านข้ึนมาได้  

ส่วนเงนิท่ีเหลือก็ใช้ประหยัดหน่อย วันหน้ายังสามารถแต่งสะใภ้ให้หยวนเอ๋อร์

สักคน จัดหาสมบัติติดตัวเจ้าสาวให้หรูเอ๋อร์สักส่วน ครั้นแล้วจึงรับปาก  

"อมื ได้ เช่นนัน้ก็ปลกูบ้านใหม่กัน" นางเอาตัว๋แลกเงินสามร้อยต�าลึงส่งให้

เหมยหรเูซยีน "เงนินีห่รเูอ๋อร์เป็นคนหามาได้ เจ้าก็เก็บไว้กับตวั เร่ืองทีเ่รา 

จะซื้อท่ีปลูกบ้านจะต้องมีคนเล่าลือออกไป ถึงตอนนั้นคนที่บ้านท่านตา 

ของเจ้า...เงินนีไ่ว้ท่ีเจ้าปลอดภัยกว่า"

เหมยหรูเซียนหัวเราะออกมาเบาๆ พลางมองจย่าอิ๋งชุนแวบหนึ่ง 
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คิดไม่ถึงว่ามารดาก็จะรู้และเข้าใจดี

ไม่เลว! นางย้ิมกริม่ "ได้ท่านแม่ ข้าจะไปหาผูใ้หญ่บ้านเดีย๋วน้ีเลย 

วันนีข้้าซือ้อาหารกลบัมาด้วย ท่านเพียงหงุข้าวกับผดัผกัก็พอแล้ว"

พูดจบนางก็หยิบขนมอบกล่องหนึง่ ขนมหวานถุงหน่ึง อาหารท่ีสกุแล้ว

ชุดหน่ึงกับสุราไหหน่ึงที่ซื้อจากต�าบลออกมา ใส่ลงไปในตะกร้าไม้ไผ่  

ตัง้ใจจะเอาไปมอบให้ผูใ้หญ่บ้าน

"ได้ เจ้ารีบไปรีบกลับ"

"เช่นนั้นข้าไปล่ะ" เหมยหรูเซียนช�าเลืองมองเหมยชิงหยวนท่ีกิน 

ขนมหวานอย่างเพลิดเพลินแวบหนึ่ง "หยวนเอ๋อร์ ไม่อาจกินขนมหวาน 

อกีแล้ว หาไม่อกีประเด๋ียวจะกินข้าวเย็นไม่ลง ถ้าเจ้าไม่เช่ือฟัง คราวหน้า 

พี่จะไม่ซื้อขนมหวานให้เจ้ากินอีก"

"อา ข้ากินอกีชิน้ก็พอแล้ว" เหมยชงิหยวนรบียกนิว้มอืข้ึนมาหนึง่น้ิว

นางออกจะอับจนปัญญา หันไปกล่าวกับมารดา "ท่านแม่ ท่าน

จับตาดูเขาไว้ อย่าให้เขากินมาก มิเช่นนั้นฟันจะผุได้ ข้าไปล่ะนะ"

เหมยหรเูซยีนฝีเท้าเรว็ย่ิง ด้วยเวลาไม่ถึงสองเค่อ* ก็มาถึงหน้าบ้าน

ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ในช่วงเวลาเช่นนี้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้เร่ิม 

จัดเตรียมอาหารเย็น โดยทั่วไปจะนั่งเลือกผักอยู่ในลานบ้าน หรือไม่ก็ 

จับกลุ่มสามคนห้าคนพูดคุยเล่นกัน

นางหิ้วของขวัญเพ่ิงจะเดินเข้ามาในลานบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เห็น 

ภรรยาผูใ้หญ่บ้านนัง่อยู่ในทีร่่มใต้ชายคาก�าลงัเลอืกผกัทีจ่ะท�าอาหารเยน็นี้

* เค่อเป็นหน่วยนับเวลาของจีน เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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นางทักทายอย่างกระตือรือร้น "ฮูหยินผู้ใหญ่บ้านสบายดีหรือ"

ภรรยาผูใ้หญ่บ้านหรีต่ามองส�ารวจนาง เพ่งดอูยู่ครูใ่หญ่จงึนกึออก 

"เจ้า...ไม่ใช่หรเูซยีนหลานสาวของจย่าเซ่อผูน้ั้นหรอกหรือ" นางหนูน่ีได้ยินว่า

ประหลาดย่ิง ตายไปสองครั้งแล้วกลับฟื้นข้ึนมา ท�าให้คนบ้านสกุลจย่า 

ตกอกตกใจแทบตาย ด้วยเหตุนี้นางกับแม่ของนางและยังมีน้องชาย  

ทัง้สามคนจงึถูกตาเฒ่าจย่าเซ่อไล่ออกจากบ้านสกุลจย่า

"ใช่เจ้าค่ะ ข้ามาวันน้ีด้วยมธุีระจะมาพบท่านลุงผู้ใหญ่บ้าน ไม่ทราบ

ท่านลุงอยู่หรือไม่" เหมยหรูเซียนเดินเข้าไปย่ืนตะกร้าไม้ไผ่ให้อีกฝ่าย  

"นี่เป็นของท่ีข้าเพ่ิงซื้อกลับมาจากอ�าเภอวันน้ี เป็นน�้าใจเล็กน้อย 

ไม่เพียงพอแก่การแสดงความเคารพ ฮูหยินผู้ใหญ่บ้านโปรดรับไว้ด้วย"

ภรรยาผู้ใหญ่บ้านนัยน์ตาเป็นประกาย มองของขวัญติดไม้ติดมือ 

ที่ใส่มาเต็มตะกร้า ดวงตาเบิกกว้างพลางร้องอุทานอยู่ในใจ

ข้าวของต้ังมากมาย ทั้งยังซื้อมาจากอ�าเภอ ราคาต้องไม่ถูกแน่  

นางหนูผูน้ี้กับแม่ของนางไม่ใช่ยากจนกระท่ังนรกยังไม่รับตวัไว้หรอกหรือ 

เหตุใดจึงมีเงินไปซื้อของเหล่านี้ได้!

จะสนใจไปไยว่านางเอาเงนิมาจากท่ีใด ของเหล่านีร้บัไว้ย่อมไม่ผดิ

แน่...

ภรรยาผู้ใหญ่บ้านระงับความคิดท้ังหมดไว้ ย้ิมหน้าบานพูดอย่าง 

เกรงอกเกรงใจ "นางหนูหร ูคนมาก็พอแล้ว ไยต้องมากมารยาทเอาของเหล่านี้

มาด้วย เจ้าเอากลบัไปให้แม่ของเจ้ากับน้องชายกินเถิด พวกเจ้าสามแม่ลูก 

มีชีวิตความเป็นอยู่ล�าบาก" แม้ปากนางจะกล่าวเช่นนี้ ทว่าสองมือกลับ

คว้าตะกร้าไว้แน่นไม่ยอมปล่อย
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"ส่วนของท่านแม่กับน้องชายข้าจัดเตรียมไว้ให้ต่างหากอีกห่อหนึ่ง 

อีกท้ังชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาจะไม่ล�าบากเช่นนั้นอีกแล้ว ท่าน 

ไม่ต้องเป็นห่วง"

"ไม่ล�าบากแล้ว เช่นนัน้ก็ด ีสิง่ของเหล่าน้ีของเจ้าข้าก็จะรบัไว้แล้วกัน" 

ได้ยินเหมยหรูเซียนกล่าวเช่นน้ี ภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็ย้ิมจนหุบปากไม่ลง  

ก่อนจะเลกิม่านมกุเอาของไปเก็บท่ีเรอืนด้านหลงั "นางหนหูร ู เข้ามานัง่เถิด 

ข้าจะไปเรยีกท่านลงุผูใ้หญ่บ้านของเจ้า"

"เจ้าค่ะ" เหมยหรูเซียนตามภรรยาผู้ใหญ่บ้านเข้าไปด้านใน

นางย้ิมพลางมองภรรยาผูใ้หญ่บ้านเอาของทีน่างเอามาให้เข้าไปที่

เรอืนด้านหลงัด้วยท่าทางดีอกดีใจ ตอนแรกนางกังวลว่าภรรยาผู้ใหญ่บ้าน 

จะไม่รบัของของนาง เวลานีร้บัไว้แล้ว เชือ่ว่าคงจะต้องเป่าลมข้างหมอน* 

ข้างหูผูใ้หญ่บ้าน เลอืกทีดิ่นทีดี่ให้นางเป็นแน่

ภรรยาผู้ใหญ่บ้านมาถึงห้องกินข้าวก็หยิบของในตะกร้าออกมา 

แล้วผงกศรีษะด้วยความพอใจอย่างมาก ไม่ต้องพูดถึงสรุาทีอ่ย่างน้อยๆ  

มสีามชัง่** ขาหมตุู๋นหอมฉยุมนัวาวกับอาหารตุน๋สกุอย่างอืน่ ของเหล่านี้ 

ในหมู่บ้านหาซื้อไม่ได้ ดูจากสิ่งของก็มองออกถึงน�้าใจของนางแล้ว  

ยังมีขนมอบกล่องนี้กับขนมหวาน นางหนูนี่คงรู้ว่านางมีลูกท่ีอยู่ในวัย 

ไม่เล็กไม่โตก�าลังชอบกินขนมหวานอยู่หลายคน ถึงได้เอาใจเตรียม

ขนมอบขนมหวานมาให้เป็นพิเศษ

ไม่เลวเลย! ต้องบอกให้ตาแก่ช่วยจดัการธุระของนางหนนูีใ่ห้เรยีบร้อย 

* เป่าลมข้างหมอน เป็นค�าเปรยีบเปรย หมายถึงสามภีรรยาพูดจากระซบิกระซาบกัน ลมปากแบบนีแ้ม้จะเบา 
แต่บางครัง้อาจส่งผลกระทบรนุแรง ท�าให้เรือ่งใหญ่ประสบความส�าเรจ็หรอืล้มเหลวได้
** ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีน ที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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ไม่แน่วันหน้าอาจมีของขวัญขอบคุณที่ดียิ่งกว่านี้

คดิมาถึงตรงนีภ้รรยาผูใ้หญ่บ้านจงึเข้าไปในห้องด้วยท่าทางพออกพอใจ

และปลกุผูใ้หญ่บ้านท่ียังงบีช่วงบ่ายอยู่

พักใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านที่ยังมีท่าทางงัวเงียเล็กน้อยก็เดินออกมาจาก

ด้านใน "นางหนูเหมย ได้ยินว่าเจ้าเรียกหาข้า"

"ท่านลงุผู้ใหญ่บ้าน ต้องขออภัยด้วยท่ีมารบกวนเวลาพักผ่อนของท่าน" 

เหมยหรเูซยีนรบีลกุข้ึนยืน โค้งค�านับขออภัย

ผูใ้หญ่บ้านโบกๆ มอื "ไม่เป็นไร เดิมเวลานีข้้าก็ควรลุกข้ึนมาอยู่แล้ว 

ตัง้ใจมาหาข้ามธุีระอันใดหรอื"

"เรื่องเป็นเช่นนี้ ท่านลุงผู้ใหญ่บ้าน ข้าอยากจะขอให้ท่านช่วย 

ท่านแม่กับพวกเราพ่ีน้องไปท่ีว่าการต�าบลย่ืนขอข้ึนทะเบียนราษฎร ์

เป็นเอกเทศให้พวกเรา"

"พวกเจ้าจะย่ืนขอขึ้นทะเบียนราษฎร์เป็นเอกเทศหรือ แต่ว่า... 

นางหนูสกุลเหมย จะยื่นขอขึ้นทะเบียนราษฎร์ต้องมีบ้านเป็นของตนเอง"

"ท่านลงุผูใ้หญ่บ้าน เรือ่งน้ีข้ารูด้แีละก็เป็นสาเหตหุลกัทีข้่ามาหาท่าน 

ในวันน้ี ข้ากับท่านแม่คิดจะซื้อที่ดินในหมู่บ้านต้าเคิงและปลูกบ้าน  

อยากจะขอค�าชีแ้นะจากท่านว่าในหมูบ้่านเรามทีีว่่างเปล่าจะขายหรือไม่"

พอนางเอ่ยค�าพูดเหล่าน้ีออกมา ผูใ้หญ่บ้านถึงกับตะลึงงนัไปทัง้ร่าง 

"นางหนูสกุลเหมย เจ้าบอกจะซื้อที่ดินปลูกบ้าน น่ี...ในตัวเจ้ามีเงิน 

หรือไม่"

เหมยหรูเซียนพยักหน้าหนักๆ หลังจากปรับเปลี่ยนเร่ืองที่พบ 

เห็ดหลิงจือเล็กน้อย ก็เล่าเรื่องราวท้ังหมดออกมารวดเดียว "มีเจ้าค่ะ  
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ขอบอกท่านอย่างไม่ปิดบัง เมื่อวานข้ากับท่านแม่ยังมีน้องชายอีกคน  

หลังจากเราสามคนถูกไล่ออกมาจากบ้านท่านตาก็ไม่มีท่ีไป จ�าต้องไป

อาศัยอยู่ท่ีศาลเทพแห่งขุนเขา ตอนข้าไปหาผลไม้ในป่า บังเอิญไปเจอ

เหด็หลงิจอืสองดอกหนึง่ใหญ่หน่ึงเลก็ วันน้ีพอเช้าขึน้มาก็เอาเหด็หลงิจอื 

ดอกเล็กไปขายให้ร้านยาที่ต�าบล จากนั้นก็เอาเห็ดหลิงจือดอกใหญ่ 

ไปขายที่อ�าเภอคังติ้ง จึงได้มีเงินมาซื้อที่ปลูกบ้าน"

"เห็ดหลิงจือ?!"

"ใช่เจ้าค่ะ ข้าไปท่ีอ�าเภอเอาเห็ดหลิงจือใหญ่ดอกน้ันไปขาย  

ได้เงินมาไม่น้อย" นางชูนิ้วมือขึ้นมาสามนิ้ว

"สามร้อย..."

ผู้ใหญ่บ้านเบิกตากว้างทันที แม้แต่ท่ีด้านหลังม่านมุกท่ีแกว่งไกว 

ก็มีเสียงอุทานดังขึ้น

เหมยหรเูซยีนหยักยกมมุปากเงยีบๆ นางจงใจให้ภรรยาผูใ้หญ่บ้าน

ได้ยิน ภรรยาผู้ใหญ่บ้านเป็นหญิงปากยาวประจ�าหมู่บ้านต้าเคิง เรื่องที่ 

ภรรยาผูใ้หญ่บ้านรู ้ ไม่ถึงครึง่วันทกุคนในหมูบ้่านก็จะได้รูโ้ดยทัว่กัน เช่นนี้ 

ทัง้หมูบ้่านก็จะได้รูว่้าเงนิของพวกนางไม่ใช่มทีีม่าไม่ชดัเจน และตดัขาด

ความคิดทีไ่ม่ชอบด้วยเหตุผลของบ้านสกลุจย่าไปด้วยเลย

หลงัจากผูใ้หญ่บ้านพอจะสงบความต่ืนตระหนกตกใจลงได้บ้างแล้ว 

ก็ระบายลมหายใจออกมาแล้วพยักหน้าติดๆ กัน "เช่นน้ันก็ดีๆ ไม่รู้ว่า 

เจ้าอยากได้ทีแ่ถวไหน" เขาหมนุตวัไปทางช่องประตท่ีูทะลไุปเรอืนด้านหลงั

พลางร้องเรียก "ยายแก่ เอาแผนผังแสดงท่ีดินในหมู่บ้านของเรากับ 

กองกระดาษทีข้่าวางอยู่บนโต๊ะมาให้หน่อย"
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ครูเ่ดยีวภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็ถอืของหอบใหญ่ออกมา ท้ังยังรนิน�า้หวาน

ชามหน่ึงมาให้เหมยหรเูซยีนอย่างเอือ้อาร ี "นางหนูหร ูน�า้หวานน่ีดืม่แล้ว 

ชืน่ใจ ข้าแช่เย็นไว้ในบ่อเพ่ิงเอาข้ึนมา"

"ขอบคุณมากเจ้าค่ะ" นางก�าลังรู้สึกกระหายน�้าพอดีจึงไม่เกรงใจ 

ยกชามขึ้นดื่มค�าโต

ผู้ใหญ่บ้านคลี่แผนผังแสดงที่ดินของหมู่บ้านต้าเคิง ชี้ที่ดินให้ดู

หลายแห่ง "นางหนูหรู ที่ดินท่ีมีจุดสีแดงเหล่านี้เป็นที่ดินไม่มีเจ้าของ  

และเหมาะท่ีจะสร้างบ้าน เจ้าดู ข้าจะบอกราคาให้เจ้ารู้ก่อน ไร่นาที่นี ่

เราคิดค�านวณเช่นนี้ ไม่ว่าจะใช้เพาะปลูกหรือสร้างบ้านก็จะคิดค�านวณ 

โดยดวู่าเป็นทีน่าชัน้หน่ึง* ทีน่าชัน้รอง ท่ีนาชัน้เลว แยกเป็นหมูล่ะสบิต�าลงึ 

แปดต�าลึง ห้าต�าลึงตามล�าดับ"

"ไม่มปัีญหา ขอข้าดูก่อน" สายตาของเหมยหรเูซยีนจบันิง่ไปท่ีทีดิ่น

เหล่าน้ัน แล้วชีไ้ปยงัทีว่่างเปล่าผนืหน่ึงซึง่อยู่ไม่ไกลจากศาลเทพแห่งขนุเขา 

"ผูใ้หญ่ ข้าอยากได้ทีน่ี่ ท่ีดินผนืนีร้าคาเท่าไร"

ตอนไปหาผกัหญ้าให้หม ูนางเคยเหน็ตาน�า้พุทีอ่ยู่ลับตาคนแห่งหนึง่ 

ถึงเวลานัน้ก็ต่อน�า้มาใช้โดยตรงได้เลยไม่ต้องไปหิว้น�า้จากล�าธาร

ผู้ใหญ่บ้านขมวดหัวค้ิวมองอยู่ครู่หน่ึง "นางหนูหรู เจ้าอยากจะ 

สร้างบ้านอยู่ที่ตีนเขาหรือ นี่..."

"ไม่ได้หรือ"

"ก็ไม่ใช่ไม่ได้ หมูบ้่านต้าเคิงเราแม้จะอยู่ในหบุเขา แต่ตรงจดุทีเ่จ้าชี ้

อยูใ่กล้ภูเขามาก มกัมสีตัว์ป่าลงจากเขาอยู่เสมอ อนัตรายมาก" ผู้ใหญ่บ้าน
* ทีน่าชัน้หนึง่ หมายถึงนาท่ีดนิอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การเพาะปลกู ส่วนท่ีนาชัน้รอง ท่ีนาชัน้เลวก็ลดหลัน่ไป
ตามล�าดบั
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บอกถึงภยันตรายให้นางรู้

"ไม่เป็นไร ก่อก�าแพงล้อมรอบให้หนาหน่อยสูงหน่อย น่าจะ 

ไม่เป็นไร"

"ท่ีน่ีจัดอยู่ในขั้นท่ีนาชั้นเลว หมู่ละห้าต�าลึง ท่ีผืนนี้มีเนื้อที่ราว 

สิบสองหมู่กว่า ถ้าเจ้าจะเอาก็คิดเจ้าสิบสองหมู่"

เหมยหรูเซียนหยิบแผนผังขึ้นมาพิจารณาดูที่ดินที่ติดเคร่ืองหมาย

ผนือืน่ในละแวกใกล้เคยีงกับท่ีดนิทีน่างพอใจผนืนัน้อย่างละเอยีด แล้วชี้ 

ไปที่ท่ีดินผืนหนึ่งพลางเอ่ยถาม "ท่านลุงผู้ใหญ่บ้าน ที่ตรงน้ีเป็นท่ีดิน 

ไม่มีเจ้าของใช่หรือไม่"

"ใช่ ท่ีผืนน้ีมีแต่ก้อนหิน หักร้างถางพงล�าบาก จัดเป็นที่รกร้าง 

ว่างเปล่า ไม่มีใครต้องการ"

"เช่นนั้นขายให้ข้าพร้อมกันเลยได้หรือไม่"

"เจ้าจะซื้อที่ผืนนี้หรือ"

"ใช่เจ้าค่ะ ข้าคิดว่าถึงตอนน้ันจะหาคนขุดหินออกมา เอามาก่อ

ก�าแพงล้อมรอบ เช่นน้ีก็จะประหยัดเงินซื้ออิฐไปได้ ที่เหลือก็รอข้ากับ 

ท่านแม่อยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรท�าค่อยๆ ไปหักร้างถางพง"

ความจรงิแล้วเหตผุลส�าคญัท่ีนางซือ้ทีผ่นืน้ีกเ็พ่ือจะน�ามาปลกูต้นหม่อน 

ขุดหินในที่รกร้างออกมาก่อก�าแพงก่อน ค่อยน�าดินที่ขุดข้ึนมาเพ่ือท�า

ฐานรากของบ้านซึ่งเหลืออยู่มากมาถมในที่รกร้าง เช่นน้ีก็ไม่ต้องห่วงว่า 

ดนิทีจ่ะปลกูต้นหม่อนไม่พอ

"เจ้าจะสร้างบ้านก่ออิฐมุงกระเบื้องหรือ" ผู้ใหญ่บ้านประหลาดใจ

อย่างมาก
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"เจ้าค่ะ ถึงตอนนั้นยังต้องรบกวนท่านลุงผู้ใหญ่บ้านช่วยข้าจัดการ  

ไม่ทราบท่านลงุเห็นเช่นไร" พวกนางหญิงม่ายลูกก�าพร้า ไม่มคีนหนุนหลงั 

คดิจะปักหลกัมัน่คงในหมูบ้่านต้าเคิงก็จ�าเป็นต้องพ่ึงพาอาศยัผูใ้หญ่บ้าน

จึงจะได้

"ข้าหรอื นางหนหูรเูจ้าให้เกียรตข้ิาเช่นน้ี ข้าย่อมไม่ปฏิเสธ" พอนึกถึงว่า

นางหนูสกุลเหมยมอบงานก่อสร้างบ้านท้ังหมดให้กับเขา เขาก็ย้ิมจน

หบุปากไม่ลง ดูท่าช่วงฉลองปีใหม่ปีนีค้รอบครวัของพวกเขาคงไม่ล�าบาก

แล้ว

"เช่นนั้นข้าก็ขอขอบคุณท่านลุงผู้ใหญ่บ้านไว้ตรงนี้ก่อนเลย จริงสิ  

ถึงตอนนั้นเรื่องอาหารการกินของคนงานก็ต้องรบกวนฮูหยินผู้ใหญ่บ้าน

ช่วยข้าจดัการ ถามดใูนหมูบ้่านท่านป้าท่านน้าคนไหนมเีวลาว่างมาช่วย

ได้บ้าง"

พอพูดถึงเรื่องนี้ ภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็พุ่งออกมาจากหลังม่านทันที 

"เรื่องนี้ไม่ตอ้งหาคนอื่น พีส่ะใภ้สองคนของขา้ก็เป็นคนหุงข้าวท�ากับข้าว 

หม้อใหญ่ตามสถานทีก่่อสร้างไม่ก็งานท่ีอารามให้คนอืน่อยู่แล้ว พวกนาง

สองคนรบัหน้าทีน้ี่ได้"

"เช่นนั้นถึงเวลาก็รบกวนฮูหยินผู้ใหญ่บ้านด้วย"

"ไม่สูฉ้วยโอกาสทีต่อนน้ีฟ้ายังไม่มดื เราไปดท่ีูดนิทีเ่จ้าพอใจผนืน้ัน

กัน ถ้าไม่มปัีญหาอะไร พรุง่นีข้้ากจ็ะไปทีว่่าการอ�าเภอแต่เช้าเชญิคนมา

ก�าหนดเขตท่ีดิน ทัง้ช่วยเจ้าท�าเรือ่งซือ้ขาย ยังมเีรือ่งขอข้ึนทะเบยีนราษฎร์

ให้เรยีบร้อย" ผูใ้หญ่บ้านลกุข้ึนท�าท่าจะเดินออกไปข้างนอก

"ได้ ตกลงตามนี"้ เหมยหรเูซยีนก็ลกุข้ึนตาม นางท�าท่าลงัเลอยู่ครูห่นึง่ 
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จะพูดแล้วก็ไม่พูด "จริงสิ ท่านลุงผู้ใหญ่บ้าน ฮูหยินผู้ใหญ่บ้าน เรื่องที่

ครอบครัวของข้าจะซื้อที่ปลูกบ้าน ขอให้พวกท่านช่วยเก็บเป็นความลับ 

ไว้ก่อน พวกท่านก็รู.้..พวกเรากับบ้านท่านตา..."

ผูใ้หญ่บ้านเข้าใจในทันที พยักหน้าแล้วว่า "วางใจ ฐานรากยังไม่ทนัขดุ 

อฐิยังไม่ทนัก่อขึน้มา ข้าจะไม่แพร่งพรายเร่ืองนีอ้อกไป" เกิดบ้านสกุลจย่า 

รูเ้ข้าและมาโวยวายถึงบ้าน เขาคงจะขาดรายได้ไปหลายต�าลึง

เขานึกถึงภรรยาปากมากผู้น้ันของตนก็หันไปจ้องนางด้วยสายตา

เฉยีบขาด "ลีจ่ ูเจ้าได้ยินหรอืไม่ ปิดปากให้สนทิ"

ล้อเล่นอะไร เรื่องนี้เก่ียวพันถึงครอบครัวของพวกตนจะได้ฉลอง 

ปีใหม่กันอย่างมีความสุขหรือไม่ นางจะให้คนอื่นมาท�าลายได้อย่างไร 

ภรรยาผู้ใหญ่บ้านรีบบอก "รู้แล้ว เรื่องอะไรพูดได้เรื่องอะไรพูดไม่ได้  

ข้ารู้ดี เย็นมากแล้ว ท่านรีบพานางหนูหรูไปดูที่ดินเหล่านั้นเถิด"
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เมืองหลวง ห้องหนังสือบ้านสกุลฝู

ฝจูิง่เซงิลบูผ้าห่มใยไหมสองผนืกับผ้าไหมท่ีส่งด่วนมาจากต�าบลคงัต้ิง 

ถ้าจะบอกว่าไม่รูส้กึตืน่ตะลึงก็โกหกแล้ว มน่ิาหลงจูไ๊ล่ถึงได้ส่งของสองอย่างนี้

มาถึงมอืเขาด้วยวิธีท่ีเรว็ทีส่ดุ

อว๋ินโหยวบ่าวที่อยู่ด้านข้างอดถามด้วยความประหลาดใจไม่ได้ 

"นายน้อย ผ้าไหมพับน้ีกับผ้าห่มใยไหมสองผืนนี้มีปัญหาหรือขอรับ"  

นายน้อยดูของสองอย่างนี้มาหน่ึงชั่วยามเต็มๆ แล้ว ทั้งพลิกไปพลิกมา 

ดูแล้วดูอีก แต่กลับไม่พูดอะไรสักค�า เขาไม่เคยเห็นนายน้อยเป็นเช่นนี้ 

มาก่อน

ค�าถามของบ่าวรับใช้ปลุกฝูจิ่งเซิงให้ตื่นจากการครุ่นคิด เขาได้สติ

กลับคืนมาและเอ่ยขึ้นช้าๆ "มีปัญหา มีปัญหาอย่างมาก ของสองสิ่งนี้ 

ไม่รู้ยอดฝีมือท่านใดเป็นคนท�า แม้แต่ข้าก็ไม่อาจคาดเดาถึงความล้ีลับ 

6
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ที่อยู่ภายในได้"

"แม้แต่นายน้อยก็มองไม่ออกหรือ" อว๋ินโหยวออกจะประหลาดใจ 

สิ่งที่นายน้อยของพวกเขาเชี่ยวชาญท่ีสุดก็คือสิ่งทอ ที่ผ่านมาสิ่งทอ 

ทีไ่ม่เคยเหน็เมือ่มาถึงมอืนายน้อย เพียงเวลาไม่นานอกีฝ่ายก็จะรูแ้จ้งถึง 

วิธีการทออย่างละเอียดแล้ว

ฝูจิ่งเซิงรู้สึกอับจนปัญญา ถอนหายใจออกมาทีหนึ่ง "ใช่...ขบคิด 

ไม่ออก..."

ในเวลาน้ีเองประตหู้องหนังสอืทีปิ่ดแน่นก็มเีสยีงเคาะดงักังวานข้ึน 

ซื่อไห่บ่าวอีกคนของเขาส่งเสียงมา

"นายน้อย มีจดหมายด่วนฉบับหนึ่งมาจากต�าบลฝูเต๋อ อีกทั้ง 

มีเทียบเชิญส่งมาจากในวังขอรับ"

"เอาเข้ามา" ฝจูิง่เซงิเกิดความฉงนสนเท่ห์ข้ึนมาในใจ การคดัเลอืก

วาณิชหลวงสี่ปีครั้ง ปีท่ีแล้วเพ่ิงด�าเนินการเสร็จสิ้นไป เหตุใดวังหลวง 

จึงส่งเทียบเชิญมาอีก

หรือจะเกี่ยวกับเรื่องนั้น

ซือ่ไห่เอาจดหมายสองฉบบัท่ีเพ่ิงได้รับเข้ามามอบให้ในห้องหนังสือ

เปิดเทียบเชญิจากวังหลวงออกมา คิว้เข้มชวนมองคูน่ัน้ของฝูจิง่เซงิ

พลนัขยับเข้าหากัน "ดูเหมอืน...ข่าวทีพ่วกเราได้รับมาจะไม่ผิด"

สีหน้าของอวิ๋นโหยวกับซื่อไห่แปรเปล่ียนไปเล็กน้อย มองเขา 

แล้วพูดออกมาพร้อมกัน "ถ้าพูดเช่นน้ี แสดงว่าฮองเฮาจะทรงลงมือต่อ 

หลู่กุ้ยเฟย* แล้ว!"
* กุ้ยเฟย คือต�าแหน่งพระอัครชายา มีศักดิ์รองจากหวงโฮ่วหรือฮองเฮา (พระอัครมเหสี) แต่สูงกว่าเฟย  
(พระชายา)
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ฝูจิ่งเซิงพยักหน้า "น่าจะใกล้แล้วล่ะ ข่าวที่เราได้รับมาก่อนหน้าน้ี 

ฮองเฮาทรงคิดจะสั่งสอนหลู่กุ ้ยเฟยมานานแล้ว แต่ติดที่ไม่มีโอกาส  

ช่วงหลายวันก่อนหลังจากฮองเฮาทรงสวมผ้าแพรอว๋ินจิ่น* ที่สกุลหลู่ 

เชญิหญงิปักผ้าปักทอขึน้เป็นพิเศษพับนัน้ก็เริม่คนัขึน้มาท้ังตวั เป็นเหตใุห้

ทรงกริ้วหนัก"

"ท่ีผ่านมาฮองเฮาทรงหาโอกาสลงโทษหลู่กุ ้ยเฟยไม่ได้ ครั้งนี ้

สกุลหลูพ่าตนเองมาส่งให้ถึงประตู ฮองเฮามหีรือจะทรงปล่อยไปโดยง่าย" 

อว๋ินโหยวพูดอย่างยินดใีนความโชคร้ายของผู้อืน่ "ไม่ตดัถุงเงนิของหลูกุ้่ยเฟย 

ฮองเฮามีหรือจะทรงยินยอม"

ฝูจ่ิงเซิงพยักหน้า "ใช่ แม้ปีท่ีแล้วจะตัดสินไปแล้วว่าวาณิชหลวง 

ที่รับผิดชอบการทอผ้ายังคงเป็นสกุลหลู่รับต�าแหน่ง แต่เพราะเรื่องน้ี  

ฝ่าบาทได้ทรงมีบัญชาให้ท�าการคัดเลือกวาณิชหลวงใหม่"

ซือ่ไห่เผยรอยย้ิมเจ้าเล่ห์ "ฮองเฮาทรงมฝีีมอืเฉยีบขาดย่ิง ฉวยโอกาส

ตัดถุงเงินของหลู่กุ้ยเฟย ดูซิต่อไปนางจะโอ้อวดอ�านาจในต�าหนักฝ่ายใน  

ไม่เหน็ฮองเฮาอยู่ในสายตาได้อย่างไร"

"นายน้อย ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมเป็นโอกาสดีของพวกเราสกุลฝู  

เราไม่อาจปล่อยโอกาสให้ผ่านไป" อวิ๋นโหยวเอ่ยเตือนด้วยสีหน้าตื่นเต้น

ดีใจ

เพียงแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือสีหน้าเฉยเมยของฝูจิ่งเซิง

"นายน้อย โอกาสที่ดีเช่นนี้ เหตุใดท่านจึงเหมือนไม่ดีใจ"

"การดีใจที่เปล่าประโยชน์ มีอะไรต้องดีใจ"
* อวิน๋จิน่เป็นรปูแบบการทอลายทีส่บืทอดมาแต่สมยัโบราณของจนี ลวดลายงดงามหรหูราเหมอืนเมฆหลากสี
บนท้องฟ้า
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"การดีใจที่เปล่าประโยชน์?" ทั้งสองคนต่างไม่เข้าใจ

"แม้ข้าจะจดจ่อสนใจเรื่องสิ่งทออย่างมาก แต่พวกเจ้าก็รู้ดี ก�าลัง 

ความสามารถของข้ายังคงห่างไกลจากสกุลหลูท่ี่ก่อร่างสร้างตวัจากส่ิงทอ

และสบืทอดต่อกันมาหลายร้อยปีแล้ว ด้วยเหตนุีก้ารคดัเลือกวาณิชหลวง

สีปี่ครัง้ สกุลฝจูงึพ่ายแพ้ในเรือ่งสิง่ทอเสมอ สญูเสยีสทิธ์ิทีจ่ะช่วงชงิต�าแหน่ง

วาณิชหลวง กจิการการค้าของทัง้สองสกุลคล้ายคลงึกันเกินไป ขอเพียง 

มีบ้านสกุลหลู่อยู่ เราก็ไม่มีทางคว้าต�าแหน่งวาณิชหลวงมาได้" ฝูจ่ิงเซิง 

สาดน�้าเย็น* ใส่พวกเขาถังหน่ึงอย่างเยียบเย็น "ถึงแม้ปีนี้จะท�าการ 

คดัเลอืกใหม่ เว้นเสยีแต่สกุลหลูจ่ะไม่เข้าร่วม หาไม่สดุท้ายแล้วผู้ชนะยังคง

เป็นพวกเขา การคดัเลอืกในปีนีก็้แค่ท�าเป็นพิธีให้ฮองเฮาทรงคลายโทสะ

เท่าน้ัน"

อว๋ินโหยวกับซื่อไห่ฟังแล้วต่างก็เงียบงันไป ใช่แล้ว ถ้าพูดตาม

ประวัติครอบครัว สกุลฝูของพวกเขาเป็นวงศ์สกุลผู้มีอันจะกินใหม่ แต่ 

สกุลหลู่กลับเป็นวงศ์สกุลที่มีฐานะมานับร้อยปี ประสบการณ์ที่สั่งสมมา

ไม่ว่าอย่างไรสกุลฝูของพวกเขาก็เทียบไม่ได้

"ดูแล้ว...ปีนี้เรายังคงไปช่วยสร้างความครึกครื้นให้กับสกุลหลู่..."

"การคัดเลอืกในปีนี ้ ข้าว่า..." ฝจูิง่เซิงพูดพลางเปิดจดหมายอกีฉบบั 

ที่ส่งด่วนมาจากต�าบลฝูเต๋อ พอเพ่งสายตาอ่านก็อุทานเสียงต�่าออกมา 

ด้วยความประหลาดใจ สีหน้าเปลี่ยนเป็นไม่ชวนมองมากข้ึน "อะไรกัน  

ถึงกับยังมเีรือ่งเช่นน้ี!"

"นายน้อย ใช่เกิดเรือ่งอะไรขึน้อกีหรอืไม่" ซือ่ไห่ถามด้วยความเป็นห่วง

* สาดน�้าเย็น เป็นค�าอุปมา หมายถึงท�าลายความกระตือรือร้น
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เรือ่งเช่นน้ีจะให้เขาพูดออกมาอย่างไร ฝจูิง่เซงิจงึย่ืนจดหมายฉบบัน้ัน

ให้พวกเขาอ่านเอาเอง

พออ่านเนือ้หาในจดหมาย สหีน้าของอว๋ินโหยวกับซือ่ไห่ก็เปลีย่นแล้ว 

รูส้กึว่าเหนือศรีษะพวกเขามก้ีอนเมฆด�าทะมนึท่ีมสีายฟ้าแลบแปลบปลาบ

ก้อนหนึง่ก�าลงัลอยมาช้าๆ

เนื้อหาในจดหมายฉบับน้ีเขียนมาบอกนายน้อยของพวกเขาว่า 

หญิงสาวท่ีจะส่งมาเมืองหลวงผู ้นั้น ระหว่างท่ีหลงจู ๊เกาน�าเงินและ 

ของหมั้นหมายไปมอบให้เพื่อจะรับตัวมาอยู่นั้นจู่ๆ ก็ตายลง

"นายน้อย...แล้วตอนน้ีจะจัดการอย่างไร" อว๋ินโหยวพับจดหมาย

ฉบับนั้นแล้วใส่ไว้ในซองจดหมายอย่างเบามือ

"คดิไม่ถึงว่าระยะทางห่างไกลกันเพียงนีแ้ล้ว แม่นางผูน้ั้นยังยากจะ

หลีกพ้นโชคร้ายจากดวงชะตาของข้า ล้มเลิกเถิด อย่าท�าร้ายหญิงสาว

บริสุทธิ์มากกว่านี้อีกเลย" ฝูจิ่งเซิงหัวคิ้วขมวดมุ่น

ท่านป้ากับมารดาทีแ่ต่ไรมาชอบวงิวอนเทพดดูวงเสีย่งทาย เพราะ

หมอดบูอกว่าเขาบญุวาสนาสงูเทยีมฟ้า ส่งผลกระทบต่อท่านปู ่ ขอเพียง 

แต่งหญิงสาวทีด่วงแขง็และดวงชะตาต�า่ต้อย และจะดีทีส่ดุถ้าดวงชะตา

เป็นภยัต่อบดิาเป็นภัยต่อมารดามาเป็นภรรยาลดทอนบญุวาสนาของเขา 

เช่นนีอ้าการป่วยของท่านปู่จงึจะดีขึน้ได้

ครั้นแล้วโดยไม่ได้ถามความเห็นชอบจากเขา ท่านป้ากับมารดา 

ก็ให้คนไปสืบหาหญิงสาวที่มีดวงชะตาเช่นนี้โดยพลการ คิดจะซื้อตัวมา

แต่งงานเพ่ือแก้ดวง ระหว่างน้ีไม่ใช่หาหญิงสาวที่มีดวงชะตาเหมาะสม

ไม่ได้ เพียงแต่ทกุครัง้ทีจ่ะไปหมัน้หมายหรอืซ้ือตวั ฝ่ายตรงข้ามก็จะมเีหตุ
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ให้ล้มตายโดยไม่คาดคิด

หลงัจากได้รบัทราบเรือ่งเหล่านี ้ เขาก็ปฏิเสธการแต่งงานเพ่ือแก้ดวง

อย่างเฉยีบขาด ขอให้ท่านป้ากับมารดาล้มเลกิแต่เพียงเท่านี ้ นกึไม่ถึงว่า 

พวกนางจะย่ิงหนกัข้อ ไปหาคนยังแถบชนบทเมอืงชายแดน กระทัง่ยังอ้าง

เหตผุลข้างๆ คูๆ มากมายกับเขา บอกหญิงสาวผู้นัน้ดวงชะตาไม่แข็งพอ 

ถึงได้ต้านทานบญุวาสนาสงูเทยีมฟ้าของเขาไม่ไหว หาต่อไปย่อมหาพบ 

จนได้ ถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็คือไม่กตัญญู

ถูกสวมหมวกใบใหญ่ว่าไม่กตญัญู เขาคดิจะไม่เหน็ด้วยก็ท�าไม่ได้  

จ�าต้องปล่อยให้มารดากับท่านป้าเที่ยวก่อกรรมท�าเข็ญไปทั่ว พวกนาง 

ท�าเช่นน้ีหาใช่ช่วยสร้างบุญกุศลให้ท่านปู ่ หากแต่ก�าลังสร้างบาปกรรม 

ให้กับเขามากย่ิงขึน้ จนปัญญาทีไ่ม่ว่าเขาจะพูดอย่างไร มารดากับท่านป้า 

ก็ไม่ฟัง ยังคงท�าตามที่พวกนางต้องการ

"แต่สุขภาพของนายท่านผู้เฒ่า..."

ฝูจิ่งเซิงน่ิงคิดอยู่ครู่หน่ึงแล้วตัดสินใจ "เป็นตายแล้วแต่โชคชะตา 

สูงส่งร�่ารวยอยู่ที่ฟ้าก�าหนด ทุกอย่างแล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิต ข้าจะ 

ไม่ยอมให้มารดากับท่านป้าท�าตามอ�าเภอใจต่อไปอกี ซือ่ไห่ ส่งข่าวไปยัง

ร้านสาขาทกุแห่งให้ยกเลกิเรือ่งแต่งงานเพ่ือแก้ดวง ไม่ต้องหาคนอกี"

"ขอรับ ผู ้น้อยจะไปจัดการเด๋ียวนี้" ซื่อไห่รีบหมุนตัวออกจาก 

ห้องหนงัสอื ขณะท่ีเขาก�าลงัจะก้าวเท้าออกไป อูหู่สหายร่วมงานอกีคนหนึง่

ก็ก�าลงัจะเคาะประตพูอด ีเขาจงึเอ่ยถาม "อูหู่ เหตุใดเจ้าจงึรบีร้อนถึงเพียงน้ี"

"สารด่วน!" อู่หูชี้สารท่ีส่งมาทางนกพิราบส่ือสาร "นายน้อย มีข่าว 

มาจากอ�าเภอหย่งซงิขอรบั ข่าวน้ีอาจเก่ียวพันกับนายท่านทีห่ายสาบสูญ
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ไปหลายปี!"

ฝจูิง่เซงิคลีจ่ดหมายออกอ่าน ในจดหมายเขียนไว้ส้ันๆ ย่อๆ บอกว่า

คนของเขาพบบุรุษวัยกลางคนผู้หน่ึงรูปร่างหน้าตาเหมือนกับฝูชางหมิง 

บิดาของเขาเป็นพิมพ์เดียวกันที่อ�าเภอหย่งซิง เมืองโยวโจว ยังมีคนเห็น 

ทีข่้อมือขวาของบุรุษวัยกลางคนผู้น้ันมีปานรูปจันทร์เสี้ยวอยู่ เป็นไปได ้

อย่างมากว่าจะเป็นบดิาท่ีหายสาบสญูไปหลายปีของเขา ข่าวน้ีท�าให้เขา 

จมอยู่ในความครุ่นคิดเป็นเวลานาน

ปีน้ันตอนที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น ร่างของทุกคนในขบวนพ่อค้า 

ล้วนหาพบ มเีพียงบดิาของเขาท่ีหาเท่าใดก็ไม่พบร่องรอย คนผูน้ีจ้ะใช่บดิา 

ที่ถูกลงความเห็นว่าตายไปแล้วหลายปีผู้นั้นหรือไม่

แววตาน่ิงขรมึของเขาพุ่งจบัไปทีผ้่าไหมหลงิอว๋ินซาบนโต๊ะ อดไม่ได้ 

ทีจ่ะหยิบขึน้มาพลกิดอูย่างละเอยีดอกีครัง้ ผ้าไหมทีโ่ปร่งใสดจุปีกจกัจัน่ 

พับนี ้ ไม่ว่าคณุภาพหรอืวธีิการทอล้วนเหนอืกว่าผ้าไหมสกุลหลูม่าก ขอเพียง

หาตัวนางพบและร่วมมือกับนาง ส่งผ้าไหมหลิงอว๋ินซาพับนี้เข้าร่วม 

การคัดเลือก จะต้องคว้าต�าแหน่งวาณิชหลวงในปีนี้ได้อย่างแน่นอน

คนท่ีสงสัยว่าเป็นบิดาปรากฏตัวข้ึนในละแวกใกล้เคียงโยวโจว  

และแม่นางที่ทอผ้าไหมหลิงอวิ๋นซาก็อยู่ที่โยวโจว...

"นายน้อย จะส่งคนไปตรวจสอบหรือไม่ขอรับ"

เขาถอนสายตากลับพลางกล่าวด้วยสีหน้าและน�้าเสียงเฉียบขาด 

"ไม่ ข้าจะไปโยวโจวด้วยตนเอง"

เรื่องซื้อท่ีดินของเหมยหรูเซียนไม่นานก็จัดการเสร็จเรียบร้อย  
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โฉนดที่ดินนางก็เก็บไว้อย่างดี

เมื่อที่ดินเป็นสิทธ์ิของเหมยหรูเซียนเรียบร้อย ผู้ใหญ่บ้านก็พาคน 

ในหมู่บ้านกับคนงานกลุ่มใหญ่มาเริ่มลงมือปรับท่ีดินกัน แต่ไม่ว่าใคร 

จะถามอย่างไร ปากของคนในครอบครวัผูใ้หญ่บ้านก็ปิดสนทิดจุฝาหอย

เคาะอย่างไรกไ็ม่อ้า ด้วยเหตนุีก้ระท่ังเริม่ก่อก�าแพงสร้างบ้านก็ไม่มใีครรูว่้า

เจ้าของที่ผืนนี้คือใคร

แม้จะไม่รูว่้าอกีฝ่ายเป็นใคร แต่เงนิค่าแรงไม่เคยล่าช้าแม้แต่วันเดยีว 

ทั้งอาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละวันน�้าแกงหนึ่งผักสองเนื้อหนึ่ง ยังมีข้าวกับ 

หมั่นโถว คนงานแต่ละคนกินจนปากมันย่อง เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า 

ก็ไม่มใีครสนใจจะสบืถามว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนีอ้กี

ในระหว่างนี้หลงจู๊เกาแห่งหอสุราเจินซิวเคยมาหาจย่าเอ้อร์หลาง

หนหนึ่ง และมีปากเสียงกับคนบ้านสกุลจย่า กระทั่งบอกว่าจะฟ้องร้อง

เฮ่อซือ่ท้ิงค�าพูดเฉยีบขาดไว้ จะเอาเงินไม่ม ีจะเอาคนไปจบัตัวเอาเอง

ทีศ่าลเทพแห่งขุนเขา เหมยหรเูซยีนนางฟ้ืนคนืชีวิตมาอกีแล้ว

ค�าพูดนี้ท�าให้หลงจู๊เกาประหลาดใจมาก มีที่ไหนคนตายแล้วกลับ 

ฟ้ืนคนืชวิีตมาได้ถึงสองครัง้สองหน เขาตดัสนิใจไปท่ีศาลเทพแห่งขุนเขา 

ไปพบเหมยหรเูซยีนคนมหศัจรรย์ผูน้ี้

เพียงแต่หลงัจากหลงจูเ๊กาขึน้ไปบนเขาแล้ว ทัง้สองคนพูดคุยอะไรกัน

ไม่มใีครรู ้และหลงจูเ๊กาก็ไม่ได้มาท่ีหมูบ้่านต้าเคงิอกี

เรื่องใหญ่ในหมู่บ้านนอกจากบ้านที่ก�าลังก่อสร้างหลังน้ัน กับการ

ไปตลาดนัดทุกสิบวันครั้งแล้วก็ไม่มีเร่ืองใหญ่หรือเร่ืองมโนสาเร่อะไร 

ให้คุยกันอีก วันเวลาจึงผ่านไปอย่างสงบเงียบเช่นนี้
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เพียงแต่คนในหมูบ้่านทีต่าแหลมหลายคนเริม่มองคนในครอบครวั

เหมยหรเูซยีนด้วยแววตาท่ีไม่เหมอืนเดมิแล้ว พวกนางไม่ใช่เพ่ิงถูกไล่ออกมา

จากบ้านสกุลจย่าหรอกหรอื แม่ม่ายคนหน่ึงพาลกูสองคนไปอาศยัอยู่ใน

ศาลเทพแห่งขนุเขา จะมชีวิีตความเป็นอยู่สขุสบายได้อย่างไร แต่เหตใุด 

จงึดเูหมอืนพวกนางนับวันย่ิงมชีวิีตความเป็นอยู่ดข้ึีน

ต่อให้ไม่ใช่วันไปตลาดนัด ก็มักเห็นพวกนางทั้งบ้านสามคน 

เรียกรถเทียมวัวไปซื้อของที่ต�าบล ที่เห็นบ่อยที่สุดก็คือในหลัวที่พวกนาง

แบกอยู่บนหลังมีเนื้อหมู เสื้อผ้าท่ีสวมใส่อยู่บนตัวเป็นเสื้อผ้าใหม่ ทั้งมี

ข้าวสารกิน มชีวิีตความเป็นอยู่ดกีว่าทุกครอบครัวในหมูบ้่าน และยังเหน็

เหมยชิงหยวนมีขนมหวาน ขนมอบใส่อยู่ในกระเป๋า น่ังดูคนปลูกบ้าน 

อยู่ในสถานท่ีก่อสร้างอยู่เสมอ ข้างกายเขามีเด็กในหมู่บ้านหลายคน 

ชอบมาห้อมล้อมขอขนมกนิ โดยเฉพาะหลานๆ หลายคนของผูใ้หญ่บ้าน 

จะสนทิสนมกับเขาเป็นพิเศษ

ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเหมยท�าให้คนบางคนลอบวิพากษ์

วิจารณ์ต่างๆ นานา กระวนกระวายอยากจะซกัถามเรือ่งราวจากปากของ

พวกนาง

บ้านใกล้จะสร้างเสร็จแล้ว เครื่องเรือนยังไม่ได้จัดหา ครั้นแล้ว 

พวกนางสามคนแม่ลกูก็ฉวยโอกาสทีวั่นนีม้ตีลาดนดั ไปท่ีต�าบลดูรปูแบบ

เครื่องเรือนและสืบถามราคากัน

เน่ืองจากจดุประสงค์การมาครัง้น้ีเพียงเพ่ือมาดรูาคาก่อน ท้ังไม่ได้ 

รีบร้อน และไม่มีสิ่งของให้ซื้อมากมายเช่นก่อนหน้าน้ี ดังน้ันพวกนางจึง 

ไม่ได้เหมารถต่างหาก เห็นในรถเทียมวัวยังมีที่ว่าง จึงโดยสารกลับมา 
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พร้อมกับคนในหมู่บ้าน

แม่ลูกสามคนนั่งเบียดอยู่ข้างหญิงแม่บ้านหลายคน

แม่บ้านท่ีนั่งอยู่ข้างเหมยหรูเซียนก็ท�าเสียงเล็กเสียงน้อยพูดขึ้นมา

อย่างอจิฉา "อ๋ิงชนุ พวกเจ้าแม่ลกูสามคนซือ้ของดอีะไรมาอกีหรอื ข้าเห็น

พักนีพ้วกเจ้ามาต�าบลอยู่บ่อยๆ" นางเปิดผ้าคลุมหลัวไม้ไผ่ท่ีเหมยหรเูซยีน

แบกอยู่ข้างหลงัออกทันที ก่อนจะรือ้ดูข้าวของท่ีอยู่ข้างใน

เหมยหรเูซยีนไม่ทันได้ป้องกัน กว่าจะรูต้วัแม่บ้านผูน้ั้นก็ร้องอทุาน

ออกมาแล้ว...

"อิง๋ชนุ บ้านเจ้าเก็บถุงเงินได้หรอือย่างไร ข้าได้ยินว่าพวกเจ้าไปซือ้ 

เนื้อสัตว์ ซื้อข้าวสารที่ต�าบลอยู่เสมอ ดูเหมือนค�าเล่าลือจะไม่ผิดจาก 

ความจรงิ ดเูนือ้หมท่ีูอยู่ข้างบนชิน้น้ีส ิอย่างน้อยต้องมห้ีาชัง่ ยงัมซีาลาเปา 

นีเ่ป็นซาลาเปาไส้หมกูระมงั..."

พอพูดค�าว่า 'เน้ือหมูห้าชั่ง' ออกมา ทุกคนบนรถเทียมวัวก็ต่าง 

เบิกตาโต มองจ้องหลัวไม้ไผ่ของเหมยหรูเซียนราวกับสุนัขเห็นกระดูก 

เช่นนั้น

เหมยหรูเซียนปัดมือหญิงแม่บ้านผู ้นั้นออกไปด้วยความโกรธ  

พลิกมือไปเปิดสิ่งของท่ีหญิงผู้นั้นแบกอยู่ด้านหลัง โก่งเสียงสูงเอ่ยข้ึน  

"เจ้าก็ไม่ด้อยไปกว่าพวกข้า ฐานะทางบ้านไม่เลว มันหมูชิ้นใหญ่เช่นน้ี  

ที่บ้านเจ้าผัดผักคงมีแต่น�้ามันกระมัง!"

นกึไม่ถงึว่าเรือ่งท่ีตนแอบซือ้มนัหมมูาชิน้หนึง่ในวันนีจ้ะถูกแฉโพย

ออกมา แม่บ้านอายจนพานโกรธ ตวาดข้ึน "เอ๊ะ นางหนูน่ีมาร้ือของข้า

ส่งเดชได้อย่างไร!"
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"ก็แล้วเจ้าเล่า ยังมหีน้ามาว่าข้า เจ้าไม่ได้รบัความเห็นชอบจากข้า 

ก็มาแตะต้องสิ่งของของข้าโดยพลการ เจ้าไม่รู้จักละอายใจ ข้าเพียงแต ่

ใช้วธีิของเจ้ามาตอบโต้เจ้า ย่ิงไปกว่าน้ันพวกข้าซือ้ของอะไรมา ก็ไม่เก่ียว

กับเจ้ากระมงั"

"เจ้า!" แม่บ้านผู้นี้อับอายจนหน้าแดง จากนั้นก็เอาโทสะมาลงที ่

จย่าอิ๋งชุน "แม่ม่ายจย่า เจ้าสั่งสอนบุตรสาวของเจ้าเช่นนี้เองหรือ"

"หลนิซือ่ เจ้า..." ถูกคนตะคอกใส่เช่นน้ี จย่าอิง๋ชนุทีแ่ต่ไรมาก็อ่อนแอ

ไม่รู ้ควรตอบเช่นไร โต้ตอบไป ชื่อเสียงไม่ดีของบุตรสาวก็จะตามมา  

ไม่โต้ตอบก็จะถูกมองว่าอ่อนแอ ได้แต่ปล่อยให้คนข่มเหงรังแก

เหมยหรเูซยีนอยู่ในแดนเซยีนแม้จะเป็นเพียงเทพน้อย แต่จะอย่างไร 

ก็เป็นเทพ ไหนเลยจะยอมให้มนุษย์ข่มเหงขึ้นมาถึงศีรษะนางได้ นาง 

โจมตกีลบัอย่างไม่เกรงใจ "ท่านป้าแซ่หลนิผูน้ี้ เจ้าพาลพาโลไม่มเีหตผุล 

เช่นนี้ แม่ของเจ้ารู้หรือไม่ คิดว่าแม่ของเจ้าก็คงเป็นแบบเดียวกันกระมัง"

หลงัผ่านเรือ่งราวมาระยะหนึง่ นางก็ตระหนกัรูแ้ละเข้าใจอย่างลึกซึง้

กับค�าพูดทีว่่า 'แม่น�า้ภูเขาทีร่กร้างห่างไกลความเจรญิสร้างคนทีป่่าเถ่ือน' 

กล่าวได้ไม่ผดิ พูดเหตุผลกับพวกแม่บ้านท่ีอยู่ในหบุเขาเหล่านีไ้ม่ได้ นาง

ดรุ้ายเจ้าก็ต้องดุร้ายย่ิงกว่านาง หากพูดจานุ่มนวลละมนุละไมกลบัจะถูก

เห็นว่าข่มเหงง่าย พูดให้ถึงแก่นก็คือใช้ก�าป้ันตดัสินทุกอย่าง เสียงดงัก็คอื 

มเีหตผุล

"เจ้า นางหนูหน้าเหมน็เจ้าถึงกับกล้าด่าแม่ของข้า!" หลนิซือ่ย่ืนมอืมา

จะบดิเน้ือท่ีเอวเหมยหรเูซยีน

"ค�าพูดประโยคนี้มอบคืนให้เจ้า ไม่ต้องขอบคุณ!" เหมยหรูเซียน 
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คว้าข้อมือนางไว้แล้วออกแรงบิดอย่างไม่รั้งรอ

"ปล่อยมือ! เจ้า นางเด็กหน้าเหม็น...รีบปล่อยมือ..." หลินซื่อ 

ใบหน้าซีดขาว เจ็บจนร้องโอดโอย "เจ้าโหดเห้ียมดุร้ายเช่นน้ี ไม่กลัว 

ชื่อเสียงของเจ้า..."

"หึๆ ชือ่เสยีงหรอื ข้าขอบอกกับเจ้า ข้าเหมยหรูเซยีนไม่กลวั อย่าคิดว่า

สตรทีกุคนจะคิดเหมอืนเจ้า เพ่ือชือ่เสยีงของตนเองจงึไม่กล้าปรปิากสกัค�า  

ได้แต่ปล่อยให้เจ้าเทีย่วด่าคนตามอ�าเภอใจ" นางหวัเราะเสยีงเย็น "เจบ็มาก

กระมัง"

"เจ็บ รีบปล่อยข้าเดี๋ยวนี้..."

แม่บ้านหลายคนทีอ่ยู่ด้านข้างออกจะทนดตู่อไปไม่ไหวแล้ว พากัน

กระตุกแขนเสื้อจย่าอิ๋งชุน ให้นางออกหน้าห้ามปรามเหมยหรูเซียน  

จะอย่างไรทุกคนก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน

จย่าอิ๋งชุนพูดขึ้นช้าๆ "หรูเอ๋อร์...หลินซื่อนางไม่ได้มีเจตนาร้าย..."

"ไม่มีเจตนาร้ายก็ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น เที่ยวร้ือค้นส่ิงของผู้อื่น ลงไม้

ลงมือกับผู้อื่นตามอ�าเภอใจได้เช่นน้ันหรือ แค่ไม่มีเจตนาร้ายค�าเดียว  

คนจติใจดงีามก็ต้องยอมถูกนางข่มเหงรงัแกหรือ ยกชือ่เสยีงสองค�ามาขู่ขวญั 

ทุกคนที่ถูกข่มเหงก็ต้องกล�้ากลืนความเจ็บช�้าน�้าใจเช่นนั้นหรือ"

หลนิซือ่วิงวอนขอร้อง "นางหนูสกุลเหมย...ต่อไป...ต่อไปข้าไม่กล้า 

อีกแล้ว..." สวรรค์ มือข้าเจ็บย่ิงนัก ความเจ็บปวดที่บาดลึกถึงใจท�าให้ 

นางรูส้กึเหมอืนข้อมอืจะขาดอยู่แล้ว เหมยหรเูซยีนนางเดก็หน้าเหมน็ผูน้ี้ 

แลดแูบบบางไม่อาจต้านลม ถึงกับมเีรีย่วแรงมากเช่นน้ี พละก�าลังมากกว่า

บรุษุผูห้นึง่เสยีอกีกระมงั
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"ไม่กล้าจริงๆ หรือโกหก"

"ไม่กล้าแล้วจริงๆ..."

"เมื่อครู่เจ้าด่าท่านแม่ของข้า ขอขมาท่านแม่ของข้าก่อน หาไม ่

เจ้าอย่าหวังว่าข้าจะปล่อยเจ้า ถ้าเจ้าไม่ขอขมา ประเด๋ียวร่วงตกจากรถ 

ก็อย่ามาโทษข้า!" หากไม่ท�าตัวอย่างให้แม่บ้านในหมู่บ้านเหล่านี้ได้เห็น

เสียบ้าง ก็จะคิดว่าพวกนางหญิงม่ายลูกก�าพร้าข่มเหงรังแกได้ง่าย

"จย่าซื่อ เมื่อครู ่ข้าท�าไม่ถูก วันนี้ออกจากบ้านไม่ได้แปรงฟัน  

ข้าปากเหม็น ถึงได้พูดจาล่วงเกินเจ้า เจ้าเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่าถือสา 

ผู้น้อยเลย" หลินซื่อแม้จะโกรธแค้นอยู่เต็มอก แต่มือของตนยังอยู่ในมือ

บุตรสาวผู้อื่น ไม่อาจไม่ก้มหัวยอมรับผิด

"ไม่เป็นไร คนบ้านเดียวกันย่อมกระทบกระทัง่กันบ้างไม่มากก็น้อย 

พูดคุยกันเข้าใจก็ดีแล้ว" จย่าอิ๋งชุนหากล้าล่วงเกินคนในหมู่บ้านไม่  

รีบโบกไม้โบกมือตอบ

ก่อนปล่อยมือหลินซื่อ เหมยหรูเซียนเอ่ยเตือนเสียงหนักอีกครั้ง  

"ข้าชิงชังคนที่พูดเหตุผลสู้ไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือเป็นที่สุด คราวหน้าก่อนเจ้า 

จะลงมือ ทางท่ีดีดูก่อนว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใคร ไม่ใช่ทุกคนจะรังแกง่าย

เช่นนั้น"

"รู ้แล้ว...ข้ารู ้แล้ว..." หลินซื่อมีเหง่ือเย็นไหลไม่หยุด พยักหน้า 

ด้วยความเจ็บปวด

"จะให้ดีจดจ�าค�าของข้าไว้" เหมยหรเูซียนออกแรงบบีหนกัๆ อกีคร้ัง

แล้วจงึปล่อยหลนิซือ่ จากนัน้ก็หยิบผ้ามาเชด็มอืตนเอง คล้ายจบัถูกอะไร 

ที่น่าขยะแขยงเช่นนั้น "เจ้าลบหลู่แม่ของข้าเช่นไร ข้าก็มอบคืนให้เจ้า 
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เช่นนั้น เจ้าข่มเหงข้าเช่นไร ข้าก็ตอบโต้เจ้าคืนเช่นน้ัน ถ้าเจ้าไม่เชื่อ 

ก็ลองดู"

"ไม่กล้าแล้ว ข้าไม่กล้าแล้ว"

พร้อมกันน้ันเหมยหรูเซียนก็กวาดสายตาเยียบเย็นมองทุกคน 

บนรถเทียมวัว กล่าวเตือนแม่บ้านหลายคนท่ีแต่ไรมาชอบนินทาว่าร้าย 

ผู้อื่นลับหลังด้วยน�้าเสียงเฉียบขาด "ข้าขอฝากค�าพูดไว้ตรงนี้ ใครกล้า

ข่มเหงรังแกแม่กับน้องชายของข้า ข้าอาจถือมีดไปฟันคนผู้นั้นถึงบ้าน  

ดังนั้นข้าขอเตือนทุกท่าน อย่าคิดว่าท่านแม่ข้าเป็นหญิงม่ายก็จะข่มเหง 

ได้ง่ายๆ"

แม้แต่ถือมีดไปฟันคนค�าพูดเช่นนี้ก็กล้าพูดออกมา ไม่ได้ค�านึงถึง 

ชื่อเสียงของตนโดยสิ้นเชิง แล้วยังจะมีเรื่องอะไรไม่กล้าท�าอีก แม่บ้าน 

เหล่านัน้พากันปิดปากเงยีบไม่กล้าส่งเสยีง

"ถ้าทุกท่านไม่เชือ่ก็ลองดูได้ ข้าคนท่ียมบาลยังปฏเิสธมาถึงสองครัง้ 

ไม่รังเกียจที่จะพาพวกท่านลงนรกไปสนทนากับยมบาลด้วยกัน ดูว่า 

ถึงตอนนั้นยมบาลจะปล่อยใครกลับมา"

พอเอ่ยถึงยมบาล คนทั้งรถต่างขนลุกชัน พากันสั่นศีรษะแรงๆ  

ใครกล้าสร้างความยุ่งยากให้คนสกุลเหมย ไยมใิช่หาเร่ืองเดอืดร้อนใส่ตวั

หรอกหรือ

ตลอดทางหลังจากน้ัน แม่บ้านทุกคนในรถเทียมวัวต่างไม่กล้า 

ส่งเสียงสักค�า

คนที่เบิกบานใจท่ีสุด พูดมากท่ีสุดไม่มีใครเกินเหมยชิงหยวน 

ที่นั่งอยู่ตรงกลาง เขาถือห่อขนมหวานกินอย่างสบายใจ ท้ังยังแบ่งขนม 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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