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"เทพแห่งความสุข! เทพแห่งภัยพิบัติ!" นางส่งเสียงเรียกพวกเขา มือที่ซุกอยู่ใต้แขนเสื้อ
ลอบประกบนิ้วมือแล้วดีดไปที่พวกเขาสองคนพร้อมกัน "ไหนๆ ก็จะลงไปสู่แดนมนุษย์แล้ว เห็นแก่
ที่เรารู้จักกันมานาน ข้าขอมอบค�ำอวยพรให้พวกท่าน เทพแห่งความสุขท่านอยู่ในแดนเซียน
อย่างราบรืน่ ประสบโชคดีมาโดยตลอด ข้าเซียนน้อยขออวยพรท่าน หลังจากลงไปเกิดในแดนมนุษย์
แล้วขอให้ดวงชะตาเป็นภัยต่อบิดา เป็นภัยต่อมารดา เป็นภัยต่อภรรยา และเป็นภัยต่อบุตร
ตลอดชีวิตไม่อาจแต่งงานกับสตรีที่ตนชอบ สตรีที่ท่านชอบจะต้องป่วยหนัก ถูกโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้า
ร่างกายจนแก่เฒ่า
เทพแห่งภัยพิบัติ ท่านชอบสาปแช่งผู้คนให้เกิดเหตุไม่คาดคิดที่สุด ท�ำร้ายคนให้ต้องพิการ
ไปตลอดชีวิต ข้าขออวยพรท่าน หลังจากลงไปเกิดในแดนมนุษย์แล้วชั่วชีวิตไม่มีใครรัก กลายเป็น
คนพิการ เป็นขอทานไปชั่วชีวิต กรรมใดใครก่อผู้นั้นก็เป็นคนรับ"
"เทพน้อยแห่งหายนะ เจ้า...เจ้าช่างชั่วร้าย!" เทพแห่งภัยพิบัติถูก 'ค�ำอวยพร' ของนาง
ท�ำให้โมโหจนแทบจะมีควันพวยพุ่งออกมาเหนือศีรษะ นัยน์ตาเบิกถลน
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คำ�นำ�
เนื่องจากเทพแห่งความสุขและเทพแห่งภัยพิบัติแห่งแดนเซียนทะเลาะกัน
เซียนเทพสูงสุดเข้าใจว่าสาเหตุมาจากเทพน้อยแห่งหายนะ จึงลดขั้นให้เทพทั้งสาม
ลงไปอยู่บนโลกมนุษย์...เรื่องราวเทพเซียนแบบนี้นักอ่านมากกว่ารักหลายๆ ท่าน
คงก�ำลังคิดถึงอยู่ ในเล่มนีเ้ ราจึงอยากเอาใจนักอ่านด้วยมากกว่ารักเล่มบางทีม่ เี นือ้ หา
เกีย่ วกับเทพเซียนบนสวรรค์ทดี่ นั ต้องมาเกิดและเผชิญเคราะห์ของตนเองในโลกมนุษย์
เรื่องนี้อ่านง่ายและน่าติดตาม ทั้งยังแฝงข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ชีวิต
ของพระ-นาง ใครทีช่ อบนางเอกเก่งกาจและฉลาดล�ำ้ แนะน�ำเรือ่ งนีเ้ ลยค่ะ ซึง่ นางเอก
ของเราก็มใิ ช่ใครทีไ่ หน แต่เป็น 'เทพน้อยแห่งหายนะ' ทีถ่ กู ลงโทษให้มาเกิดในโลกมนุษย์
ทั้งๆ ที่นางมิได้ท�ำผิดอะไร มิหน�ำซ�้ำยังอยู่ในครอบครัวที่ยากไร้และจิตใจมีแต่
ความโลภ นางต้องเผชิญกับมนุษย์เหล่านี้ และต้องพยายามใช้ชีวิตให้ดี เพื่อไม่ให้
เซียนเทพสูงสุด หรือเทพแห่งความสุขและเทพแห่งภัยพิบัติศัตรูคู่แค้นของนาง
มาหัวเราะเยาะนางได้
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร
เหมยหรูเซียน
		
		
		

หลานสาวบ้านสกุลเหมย เมื่อบิดาตายจากก็จ�ำต้อง
กลับมาอยู่บ้านสกุลจย่า ทว่าบ้านสกุลจย่าไม่ให้
การต้อนรับนางกับมารดาและน้องชายของนางมากนัก
และต้องท�ำงานหนักทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด

ฝูจิ่งเซิง
		
		

นายน้อยสกุลฝูผู้ดูแลกิจการร้านค้าต่างๆ ของสกุลฝู
นิสัยเป็นคนเฉยเมย ไม่เคยแสดงอัธยาศัยไมตรีต่อ
สตรีคนใดมาก่อน

ไจ๋หนานเซิง
		
		

ญาติผู้พี่ของฝูจิ่งเซิง เป็นหุ้นส่วนในกิจการร้านค้า
หลายอย่างของสกุลฝู เนื่องจากมารดาเป็นบุตรสาว
ของท่านผู้เฒ่าฝู

จย่าอิ๋งชุน
		
		

บุตรสาวของจย่าเซ่อกับหลัวซื่อ แต่งให้เหมยฉางซาน
และมีบุตรหญิงชายให้สกุลเหมย จนเมื่อผู้เป็นสามี
ตายจากจึงกลับมาอยู่บ้านบิดามารดา

เหมยชิงหยวน
		
		

บุตรชายของจย่าอิ๋งชุน น้องชายของเหมยหรูเซียน
ถึงจะอายุยังน้อยแต่ก็ช่วยเหลืองานต่างๆ ในบ้าน
อย่างดีเยี่ยม

✱

✱

✱

✱

✱
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สื อ หลั ว

1
ในแดนเซียนทีเ่ มฆหมอกเลือนราง แสงเงินแสงทองสว่างไสวรุง่ โรจน์
เหล่าเทพเซียนยืนอยูร่ อบลานพิพากษาเซียนอันกว้างใหญ่ดว้ ยสีหน้านิง่ ขรึม
มองเซียนน้อยที่คุกเข่าอยู่ตรงกลาง สีหน้าเต็มไปด้วยความเสียใจและ
เจ็บแค้น
นางก็คือหนึ่งในสิบเซียนคนงามที่เหล่าทวยเทพชื่นชอบที่สุด...
เทพน้อยแห่งหายนะ นางก�ำลังจะถูกเซียนเทพสูงสุดลงโทษ กลุม่ เทพบุรษุ
เห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ เทพสตรีทั้งหลายก็มีสีหน้าไม่อาจทนดู
นับแต่นี้ทัศนียภาพงดงามในแดนเซียนจะลดน้อยลงไปหนึ่งอย่าง
จะให้เซียนทั้งหลายไม่ทอดถอนใจได้อย่างไร ทว่าไม่มีเทพเซียนท่านใด
กล้าออกมาพูดแทนนาง ไม่ใช่เพราะอะไร เพียงเพราะยามเซียนเทพสูงสุด
เกรีย้ วกราดเป็นฟืนเป็นไฟ เพลิงโทสะทีล่ กุ ลามจะแผดเผาฌานตบะทัง้ ร่าง
ของเหล่าเซียนจนพินาศสิน้
7
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เทพน้ อ ยแห่ ง หายนะ

พันปีกอ่ น เซียนเทพสูงสุดเคยพิโรธหนักครัง้ หนึง่ เซียนทีช่ ว่ ยพูดให้
เทพเซียนทีถ่ กู ลงโทษนัน้ ฌานตบะทัง้ ร่างถูกแผดเผา ทัง้ ยังถูกเซียนเทพสูงสุด
ส่งไปฝึกฝนหนักทีแ่ ดนมนุษย์ ด้วยเหตุนจี้ งึ ไม่มเี ทพเซียนใดกล้าเสีย่ งภัย
ช่วยพูดให้เทพน้อยแห่งหายนะ
"เทพน้อยแห่งหายนะ! เจ้ายอมรับผิดหรือไม่" เซียนเทพสูงสุด
ยากจะปิดบังความกริ้วโกรธ ตวาดถามเทพน้อยแห่งหายนะที่คุกเข่าอยู่
ด้านล่าง
"ไม่ยอมรับ เซียนเทพสูงสุด ข้าไม่ยอมรับผิด เห็นอยู่ว่าข้าได้รับ
ภัยพิบัติดุจปลาในบ่อที่ต้องรับเคราะห์* ข้ามีความผิดอะไร" เทพน้อย
แห่งหายนะที่คุกเข่าอยู่กลางลานพิพากษาเซียนสั่นศีรษะ "ท่านไม่อาจ
ลงโทษข้าเพราะเหอเปา** ใบนั้นถูกคนเก็บได้"
นางคือเทพน้อยแห่งหายนะของแดนเซียน พอเห็นชือ่ ก็คดิ โยงไปถึง
ความหมาย นางเป็นเทพน้อยทีค่ อยสร้างเรือ่ งหายนะ น�ำพาโชคร้ายมาสู่
ผูค้ นโดยเฉพาะ ใครเจอนางเข้า ผูน้ นั้ ก็ตอ้ งเดินไปสูห่ นทางกว้างใหญ่ทเี่ ป็น
ความโชคร้ายอย่างสุดแสน แม้แต่กนิ น�ำ้ ยังติดฟันได้
นางเทพน้อยแห่งหายนะ แต่ไรมาก็ได้แต่น�ำพาโชคร้ายมาให้ผู้อื่น
นึกไม่ถึงว่าวันหนึ่งโชคร้ายนี้จะย่างกรายมาถึงตนเองได้
แม้นางจะไม่ได้รับความชื่นชอบจากมนุษย์ แต่อยู่ในแดนเซียน
นางกลับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เทพเซียนทั้งกลุ่ม ไม่ว่าบุรุษสตรี
* ปลาในบ่อที่ต้องรับเคราะห์ หมายถึงเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกดึงเข้ามาพัวพันและได้รับความเดือดร้อนไปด้วย
มีที่มาจากสมัยชุนชิว ซือหม่าหวนแห่งแคว้นซ่งมีไข่มุกล�้ำค่า แต่ภายหลังกลัวความผิดจึงหลบหนีไป และ
เอาไข่มกุ โยนลงไปในสระน�ำ้ จิง่ กงจึงให้คนวิดน�ำ้ ออกจากสระ แต่กไ็ ม่พบไข่มกุ ทว่าปลาในสระกลับตายหมด
** เหอเปาคือกระเป๋าพกติดตัวใบเล็กส�ำหรับใส่เศษสตางค์หรือของจุกจิก มักปักรูปสัตว์หรือตัวอักษรที่มี
ความหมายเป็นมงคล
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สื อ หลั ว

ล้วนชื่นชอบนางมาก เพราะนางเป็นหนึ่งในสิบเซียนคนงามที่ได้รับการ
ลงคะแนนจากเทพเซียนทัง้ หลาย เป็นรองเพียงพีฉ่ างเอ๋อ* ผูง้ ามเพริศพริง้
สูงส่งหยิ่งยโสและเย็นชาเท่านั้น ทั้งอุปนิสัยก็นุ่มนวลอ่อนโยนยิ่ง...
แม้จะเสแสร้งก็ตาม แต่หลายร้อยปีมานี้ก็เสแสร้งได้ประสบความส�ำเร็จ
มาโดยตลอด ไม่เคยเผยพิรธุ ออกมาให้ใครเห็น นางอยูร่ ว่ มกับเซียนทัง้ หลาย
ได้อย่างสนิทสนมกลมกลืน นอกจากเทพแห่งความสุขทีเ่ ฉยเมยเย็นชาผูน้ นั้
แล้ว ก็ไม่มีเซียนตนใดไม่ชอบนางเลย
ให้บังเอิญผู้ที่ท�ำให้นางต้องประสบภัยโดยไม่มีเค้าลางมาก่อน
ในวันนี้ก็คือผู้ที่สีหน้าเย็นชา สวมชุดสีด�ำทุกวัน แต่กลับเป็นหนึ่งในสี่
เซียนเทพผู้เลอโฉม เทพแห่งความสุขผู้นั้น หากไม่เพราะบนศีรษะของ
เทพแห่งความสุขผูน้ มี้ เี กีย้ วครอบทองค�ำทีม่ ตี วั อักษรค�ำว่า 'ฝู'** สาดประกาย
วิบวับอยู่ล่ะก็ ล�ำพังมองหน้าตาที่บูดบึ้งของเขา นางคงคิดว่าเขาเป็น
เทพแห่งภัยพิบัติ เทพแห่งเคราะห์ หรือไม่ก็ยมบาลแห่งแดนนรกไปแล้ว
ผูท้ นี่ ำ� ภัยพิบตั มิ าสูน่ างในครัง้ นีย้ งั มีศตั รูคอู่ าฆาตของเทพแห่งความสุข
อีกคน เทพแห่งภัยพิบตั ทิ ถี่ อื พัดเล่มเล็กมีตวั อักษรค�ำว่า 'ไจ'*** เขียนอยู่
คอยพัดภัยพิบตั ไิ ปให้ผอู้ นื่ เรียกได้วา่ เป็นพวกวิปริต ทุกวันจะสวมชุดคลุมเซียน
ตัวยาวสีแดงฉานทัง้ ร่าง แต่งตัวราวกับเป็นเทพแห่งความสุขอย่างไรอย่างนัน้
บรรดาเซียนทีไ่ ม่รตู้ า่ งก็เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นเทพแห่งความสุขอยูเ่ สมอ
เทพแห่งภัยพิบตั ผิ นู้ ดี้ เู ป็นคนดีมาก แต่ความจริงแล้วใจคอคับแคบ
มีแค้นต้องช�ำระ ไม่อาจไปมีเรือ่ งมีราวกับเขา หาไม่จะต้องประสบภัยพิบตั ิ
* ฉางเอ๋อ คือเทพธิดาแห่งดวงจันทร์
** อักษร 'ฝู' (福) หมายถึงความสุข
*** อักษร 'ไจ' (灾) หมายถึงภัยพิบัติ
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ไม่จบไม่สิ้น ที่ผ่านมาพอนางเห็นท่านเซียนใหญ่แห่งภัยพิบัติผู้นี้ก็จะ
เดินเลี่ยงไป ด้วยกลัวมากว่าจะพลั้งเผลอไปล่วงเกินเขาเข้าและถูกเขา
แก้แค้น หากเป็นเช่นนั้นนางก็ไม่ใช่แค่โชคร้ายแล้ว หากแต่ต้องประสบ
ภัยพิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
นางอยากร้องไห้แต่ไร้นำ�้ ตา ท�ำได้เพียงถลึงตาใส่เซียนใหญ่ทงั้ สอง
ที่คุกเข่าอยู่ด้านข้างด้วยความแค้นเคือง วันนี้เทพแห่งความสุขกับ
เทพแห่งภัยพิบตั ถิ งึ กับร่วมมือกันสังหารนางด้วยการฝังทัง้ เป็น จะให้นาง
ยินยอมได้อย่างไร ตนเองพูดจนปากแทบฉีก อธิบายให้เซียนเทพสูงสุด
ฟังว่าพวกเขาทั้งสองต่อสู้กันดุเดือดสร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับ
พระราชวังเซียนไม่เกีย่ วอะไรกับนาง แต่ไม่วา่ พูดอย่างไรเซียนเทพสูงสุด
ก็ไม่เชื่อ เห็นว่านางก็คือตัวการก่อเรื่อง และมูลเหตุที่น�ำพาภัยพิบัตินี้
มาสู่นางก็คือเหอเปาใบน้อยที่นางท�ำตกหล่นหายไป
นางรูส้ กึ ว่านางไม่ได้รบั ความเป็นธรรม เปรียบกับโต้วเอ๋อในแดนมนุษย์*
แล้วยังไม่เป็นธรรมยิง่ กว่า!
"เรือ่ งมาถึงขัน้ นีแ้ ล้ว เจ้ายังจะเล่นลิน้ ?!" เซียนเทพสูงสุดตวาดด้วย
ความเดือดดาล
* มาจากบทละครร้องในสมัยหยวนเรือ่ ง 'ความแค้นของโต้วเอ๋อ' ประพันธ์โดยกวนฮัน่ ชิง (ค.ศ. 1240-1310)
เล่าถึงเรื่องราวโศกนาฏกรรมสะท้อนสังคมผ่านตัวละครชื่อโต้วเอ๋อ ที่บิดาต้องการไปสอบขุนนางแต่ไม่มีเงิน
เดินทางจึงเอาบุตรสาววัยเจ็ดขวบไปขายให้ครอบครัวไช่เลีย้ งต้อย เมือ่ เติบโตขึน้ หลังแต่งงานสามีของโต้วเอ๋อ
เสียชีวิตลง โต้วเอ๋อก็อยู่กับแม่สามีท�ำหน้าที่สะใภ้และครองตัวเป็นอย่างดี แต่กลับมีอันธพาลชื่อจางหลี่ว์
มาเกาะแกะวอแวถึงขนาดคิดวางยาสังหารแม่สามีของโต้วเอ๋อ แต่เกิดผิดพลาดท�ำให้ผู้ตายคือพ่อของ
จางหลี่ว์เอง จางหลี่ว์ไปแจ้งความกล่าวหาว่าโต้วเอ๋อและแม่สามีสังหารบิดาตน โต้วเอ๋อยอมรับสารภาพ
เพื่อปกป้องแม่สามี ก่อนถูกประหาร โต้วเอ๋อได้ตะโกนต่อฟ้าว่าตนถูกใส่ความและลั่นวาจาว่าถ้านางบริสุทธิ์
หลังประหารขอให้โลหิตของนางสาดเต็มธงขาว ขอให้หิมะตกในเดือนหกเพราะเป็นฤดูร้อน และขอให้
ฝนแล้งสามปี ทุกอย่างเป็นไปตามวาจาของโต้วเอ๋อ สามปีให้หลังบิดาของโต้วเอ๋อสอบได้เป็นขุนนางและ
กลับมาพลิกคดีทวงคืนความยุตธิ รรมให้โต้วเอ๋อได้สำ� เร็จ บทละครนีจ้ งึ เป็นทีม่ าของส�ำนวน 'หิมะแจ้งประจักษ์
เรื่องอยุติธรรม'
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เสียงตวาดท�ำให้เหล่าเทพอกสั่นขวัญแขวน ดวงจิตเซียนแทบจะ
หลุดลอย
"เซียนเทพสูงสุด ผู้น้อยไม่ได้เล่นลิ้น" เทพน้อยแห่งหายนะโต้แย้ง
อย่างมีเหตุผลเต็มปากเต็มค�ำ "ท่านเพียงอาศัยเหอเปาทีผ่ นู้ อ้ ยท�ำตกหาย
ก็จะลงโทษผูน้ อ้ ย ผูน้ อ้ ยไม่อาจยอมรับได้"
"สารเลว!" เซียนเทพสูงสุดถลึงตามองลานพิพากษาเซียนที่อยู่ใน
สภาพพังพินาศแทบจะกลายเป็นซากปรักหักพังตรงหน้าวาบหนึง่ ยากจะ
ข่มกลัน้ ความเดือดดาลไว้ได้ ตบโต๊ะโครม ตวาดเสียงเฉียบขาด "เจ้าก็คอื
ตัวการผูก้ อ่ เรือ่ ง ถ้าเจ้าไม่ทำ� เหอเปาตกหาย เทพแห่งความสุขก็คงไม่เก็บ
เหอเปาของเจ้าได้ เทพแห่งภัยพิบตั กิ ค็ งไม่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นของแทนตัว
ทีใ่ ช้ในการหมัน้ หมายกันของพวกเจ้า วันนีก้ ย็ อ่ มไม่มเี รือ่ งอะไรเกิดขึน้ "
"เซี ย นเทพ ท่ า นท� ำ เช่ น นี้ เ ป็ น การยั ด เยี ย ดความผิ ด ให้ ข ้ า ชั ด ๆ
เซียนทั้งหลายในแดนเซียนต่างรู้ดีว่าเหอเปาใบนั้นเป็นของวิเศษของข้า
พวกเขาเซียนใหญ่ทงั้ สองท่านจะไม่รไู้ ด้อย่างไร ยังจะเข้าใจผิดว่าเหอเปา
เป็นของแทนตัวในการหมั้นหมายอีกหรือ"
นางเห็นว่าตนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีมาก รูปโฉมก็ได้รับการ
ยอมรับ แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ ดึงดูดเทพผูเ้ ลอโฉมทัง้ สองให้มาชืน่ ชอบโปรดปราน
ในเวลาเดียวกันกระมัง!
เซียนเทพสูงสุดเห็นนางไม่วา่ อย่างไรก็ไม่ยอมรับว่าตนผิด จึงขว้าง
ค้อนเบิกศาลในมือไปที่นางด้วยความโมโห "อย่าคิดว่าเจ้าไม่ยอมรับผิด
แล้วข้าก็จะจัดการเจ้าไม่ได้ ล�ำพังทีเ่ จ้าแสดงท่าทีไม่เคารพข้า ข้าก็ลงโทษเจ้า
อย่างหนักได้แล้ว!"
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เทพน้อยแห่งหายนะเห็นค้อนเบิกศาลลอยมาตรงหน้าก็เบี่ยงตัว
ด้วยสัญชาตญาณ หลบพ้นไปได้พอดี นางดีใจทีห่ ลบจากการถูกท�ำลายโฉม
ในครั้งนี้ไปได้ ทว่าในเวลาเดียวกันนั้นก็ท�ำให้เซียนเทพสูงสุดเดือดดาล
ถึงขีดสุด
เทพน้อยแห่งหายนะผู้นี้ถึงกับกล้าหลบหลีก เห็นชัดว่าไม่เห็นเขา
ผูเ้ ป็นเซียนเทพสูงสุดอยูใ่ นสายตา สมควรต้องสัง่ สอนนางให้หนักสักครา
เขาตวัดชายแขนเสื้อ "เข้ามา คุมตัวเทพแห่งความสุขกับเทพแห่ง
ภัยพิบัติไปที่แท่นปลดเซียน ปลดต�ำแหน่งเซียนและถอดถอนฌานตบะ
ของพวกเขาทั้งสอง ลดขั้นเป็นสามัญชน ส่วนเทพน้อยแห่งหายนะ
ให้ผลักตกจากลานพิพากษาเซียนลงไปสู่แดนมนุษย์ พวกเจ้าทั้งสาม
ลงไปอยูแ่ ดนมนุษย์ทบทวนตนเองให้ดี จวบจนหมดอายุขยั ค่อยกลับมาสู่
แดนเซียน"
"ขอรับ" ผู้พิทักษ์ประจ�ำลานพิพากษาเซียนรูปร่างสูงใหญ่เปี่ยม
อานุภาพหลายท่านเข้ามาคุมตัวทั้งสามไปรับโทษ
"ลุ ก ขึ้ น ชั ก ช้ า เสี ย เวลา ไม่ เ ป็ น ผลดี ต ่ อ เจ้ า " ผู ้ พิ ทั ก ษ์ ป ระจ� ำ
ลานพิพากษาเซียนทีร่ บั หน้าทีค่ มุ ตัวเทพน้อยแห่งหายนะไปประตูสวรรค์
ด้านใต้ออกแรงดึงตัวนางขึ้นมาจากพื้น
เทพน้อยแห่งหายนะบิดมือเล็กน้อยอย่างไม่พอใจ สีหน้าเห็นความตาย
เหมือนการกลับสูม่ าตุภมู ิ หมุนตัวยกเท้าจะเดินไปทางประตูสวรรค์ดา้ นใต้
"อย่าแตะต้องข้า ข้าเดินเองได้"
นางเหลียวมองไปรอบๆ ลานพิพากษาเซียน เห็นเทพแห่งความสุข
กับเทพแห่งภัยพิบัติก�ำลังจะถูกคุมตัวไปที่แท่นปลดเซียน มุมปากนาง
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หยักยกเป็นรอยยิ้มเยียบเย็น พวกเขาเซียนใหญ่วิวาทกัน เซียนน้อย
อย่างนางกลับประสบเคราะห์กรรม หากนางไม่แก้แค้นตัวการผูก้ อ่ กรรม
ท�ำเข็ญทัง้ สองก่อนถูกขับลงสูแ่ ดนมนุษย์ละ่ ก็ ต่อไปก็คงไม่มโี อกาสเช่นนี้
อีกแล้ว
ฉวยโอกาสที่ผู้พิทักษ์ไ ม่ทันระวัง นางถีบผู้พิทักษ์ที่คุมตัวนาง
กระเด็นไปด้วยความรวดเร็วดุจสายฟ้าฟาด แล้ววิ่งเข้าไปหาเทพแห่ง
ความสุขและเทพแห่งภัยพิบตั ทิ กี่ ำ� ลังรับโทษทัณฑ์ถกู ถอดถอนฌานตบะ
อยู่บนแท่นปลดเซียน
"เทพแห่งความสุข! เทพแห่งภัยพิบัติ!" นางส่งเสียงเรียกพวกเขา
มือที่ซุกอยู่ใต้แขนเสื้อลอบประกบนิ้วมือแล้วดีดไปที่พวกเขาสองคน
พร้อมกัน "ไหนๆ ก็จะลงไปสูแ่ ดนมนุษย์แล้ว เห็นแก่ทเี่ รารูจ้ กั กันมานาน
ข้าขอมอบค�ำอวยพรให้พวกท่าน เทพแห่งความสุขท่านอยู่ในแดนเซียน
อย่างราบรื่น ประสบโชคดีมาโดยตลอด ข้าเซียนน้อยขออวยพรท่าน
หลังจากลงไปเกิดในแดนมนุษย์แล้วขอให้ดวงชะตาเป็นภัยต่อบิดา
เป็นภัยต่อมารดา เป็นภัยต่อภรรยา และเป็นภัยต่อบุตร ตลอดชีวิต
ไม่ อ าจแต่ ง งานกั บ สตรี ที่ ต นชอบ สตรี ที่ ท ่ า นชอบจะต้ อ งป่วยหนั ก
ถูกโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าร่างกายจนแก่เฒ่า
เทพแห่งภัยพิบตั ิ ท่านชอบสาปแช่งผูค้ นให้เกิดเหตุไม่คาดคิดทีส่ ดุ
ท�ำร้ายคนให้ตอ้ งพิการไปตลอดชีวติ ข้าขออวยพรท่าน หลังจากลงไปเกิด
ในแดนมนุษย์แล้วชั่วชีวิตไม่มีใครรัก กลายเป็นคนพิการ เป็นขอทาน
ไปชั่วชีวิต กรรมใดใครก่อผู้นั้นก็เป็นคนรับ"
"เทพน้อยแห่งหายนะ เจ้า...เจ้าช่างชั่วร้าย!" เทพแห่งภัยพิบัติถูก
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'ค�ำอวยพร' ของนางท�ำให้โมโหจนแทบจะมีควันพวยพุง่ ออกมาเหนือศีรษะ
นัยน์ตาเบิกถลน
ทว่าก็จนปัญญาด้วยของวิเศษถูกเซียนเทพสูงสุดริบไป ไม่อาจ
สาปแช่ง ได้แต่ประกบนิ้วร่ายอาคมตอบโต้ แต่เขาเพิ่งนึกได้ว่าตนถูก
เชือกมัดเซียนพันธนาการอยู่ ไม่อาจประกบนิ้วมือได้ ร้อนอกร้อนใจ
จนกระทืบเท้า ตะคอกใส่นาง "รีบถอนค�ำสาปกลับคืนไปเดี๋ยวนี้!"
แม้จะไม่อาจประกบนิ้วมือได้และฌานตบะก็ถูกท�ำลายแล้ว แต่
ค�ำสาปที่เทพเปล่งวาจาออกมามีพลังที่สุด เทพแห่งภัยพิบัติรีบท่อง
ค�ำสาปแช่งภัยพิบัติ ใช้ประโยชน์จากวาจาเทพโจมตีนางกลับไป
แต่เทพแห่งความสุขต่างจากเทพแห่งภัยพิบตั ิ เขาแอบท่องอาคมเทพ
อย่างรวดเร็ว สลายค�ำสาปแช่งด้วยเจตนาร้ายของนาง
"ฝันไปเถอะ!" เทพน้อยแห่งหายนะไหนเลยจะยอมให้โอกาสเช่นนี้
กับพวกเขา ทุม่ ก�ำลังทีไ่ ด้จากการกินนมมารดามาทัง้ หมดพุง่ ไปข้างหน้า
ถีบพวกเขาไปคนละที ชัว่ เวลาเพียงประกายไฟแลบก็ถบี เทพแห่งภัยพิบตั ิ
และเทพแห่งความสุขตกจากแดนเซียนไป
ทุกอย่างเกิดขึน้ รวดเร็วมาก เทพทัง้ หลายยับยัง้ ไม่ทนั กว่าพวกเขา
จะได้สติกลับคืนมา เทพแห่งความสุขกับเทพแห่งภัยพิบตั กิ ร็ ว่ งหล่นไปสู่
แดนมนุษย์ดว้ ยความรวดเร็วแล้ว
จากนั้นเทพน้อยแห่งหายนะก็ไม่เปิดโอกาสให้เซียนเทพสูงสุด
ได้ ต� ำ หนิ ก ล่ า วโทษนางอี ก กระโดดตั ว ลอยลงไปยั ง แดนมนุ ษ ย์
อย่างห้าวหาญโดยไม่หันกลับมามอง
เทพทั้งหลายต่างถูกการกระท�ำของเทพน้อยแห่งหายนะท�ำให้
14
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ตะลึงงันไป กระทั่งเงาร่างนางหายลับไปแล้วจึงได้สติกลับคืนมาอีกครา
เซียนเทพสูงสุดถลึงตามองเทพน้อยแห่งหายนะที่กระโดดลงไปสู่
ความว่างเปล่า มุมปากกระตุกแรงหลายครัง้ ค�ำรามเสียงแหบแห้งไปทาง
ที่ว่างเปล่า "เทพน้อยแห่งหายนะ อย่าคิดว่าท�ำเช่นนี้แล้วข้าก็ไม่มีทาง
ท�ำอะไรเจ้าได้ เดิมข้าคิดว่าเจ้าต้องพลอยเดือดร้อน ประสบเคราะห์กรรม
อย่างไม่เป็นธรรม แม้จะลดขัน้ เจ้าลงไปแดนมนุษย์ แต่กอ็ นุโลมผ่อนผัน
ให้เจ้าน�ำพาฌานตบะไปเกิดในครอบครัวที่ม่ังคั่งร�่ำรวย ตลอดชีวิตมีแต่
ความรักใคร่ปรองดอง เมื่อแก่เฒ่าก็ตายอย่างสงบในบ้าน คิดไม่ถึงว่า
เจ้ากลับไม่รู้จักส�ำนึกผิดและแก้ไข สบประมาทข้า ไม่สนใจกฎสวรรค์
ดี ข้าจะให้เจ้าไปอยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ
รับค�ำสั่ง รีบไล่ตามเทพน้อยแห่งหายนะไป จัดการให้นางไปอยู่ใน
ครอบครัวที่ยากจนข้นแค้น เข้าไปสิงสู่อยู่ในร่างของหญิงที่เพิ่งตาย
ให้นางได้ลมิ้ รสการตกจากแดนเซียนลงไปสูแ่ ดนนรก นอกจากสงวนไว้ซงึ่
พลังอาคมในการน�ำพาโชคร้ายมาสู่ผู้คนแล้ว พลังอาคมอื่นๆ ที่เหลือ
เรี ย กคื น มาให้ ห มด ให้ น างใช้ ส องมื อ ท� ำ งาน ลิ้ ม รสความทุ ก ข์ ย าก
ในแดนมนุษย์ให้เต็มที่เพื่อเป็นการลงโทษและตักเตือน"
"ขอรับ" ผู้พิทักษ์ลานพิพากษาเซียนก้าวออกมารับค�ำ หลังจาก
ท�ำความเคารพแล้ว ก็รีบไล่ตามเทพน้อยแห่งหายนะไปทันที
ความจริงแล้วตอนเทพน้อยแห่งหายนะกระโดดจากลานพิพากษาเซียน
ลงไป ก็มีเงาร่างสายหนึ่งหลบสายตาเหล่าเซียนกระโดดตามลงไปและ
ไล่ตามนาง พริบตาเดียวเงาร่างสายนีก้ ไ็ ล่ทนั เทพน้อยแห่งหายนะ
"เทพน้อยแห่งหายนะ รอข้าก่อน!"
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เทพน้อยแห่งหายนะผ่อนความเร็วลง พอหันหน้ากลับไปมองก็พบว่า
เป็นสหายรักของตน เทพน้อยแห่งเคราะห์ทบี่ นศีรษะมีเห็ดหอมขึน้ ราปักอยู่
ดอกหนึง่ จึงถามด้วยความไม่เข้าใจ "เทพน้อยแห่งเคราะห์ เหตุใดเจ้าจึง
ลงมาโดยพลการ"
เทพน้อยแห่งเคราะห์เพิ่มความเร็วไล่ตามนาง "ข้ามาช่วยให้เจ้า
รอดพ้นจากอันตรายโดยเอาของล�้ำค่าอย่างหนึ่งมาให้เจ้า เจ้าไปหา
ประสบการณ์ในแดนมนุษย์จะต้องได้ใช้แน่นอน วันเวลาจะได้ไม่ผา่ นไป
อย่างยากล�ำบากเกินไป" ขณะที่ร่างของพวกนางเฉียดผ่านกัน นางก็
คว้ า มื อ เทพน้ อ ยแห่ ง หายนะแล้ ว เอาก� ำ ไลไม้ ที่ ดู ธ รรมดาไม่ มี อ ะไร
แปลกประหลาดสวมไปที่ข้อมือของเทพน้อยแห่งหายนะ
"นี่คือ..." เทพน้อยแห่งหายนะเลิกคิ้วมองก�ำไลไม้
"เทพน้อยแห่งหายนะ นีเ่ ป็นของทีเ่ ทพแห่งความสุขให้ขา้ มอบให้เจ้า
ก่อนทีเ่ ขาจะถูกคุมตัวไปทีล่ านพิพากษาเซียนเพือ่ จะขออภัย เจ้าสวมเอาไว้
ให้ด"ี
"ของของเขา ข้าไม่เอา"
"ก�ำไลไม้นี้เป็นของวิเศษ อานุภาพไร้ขอบเขต เซียนเทพสูงสุด
พิโรธหนัก เจ้าลงไปแดนมนุษย์ครัง้ นีจ้ ะต้องได้รบั ความทุกข์ยากอย่างมาก
แน่นอน จะไม่มขี องวิเศษอยูใ่ กล้ตวั เลยได้อย่างไร" เทพน้อยแห่งเคราะห์
มองลานพิพากษาเซียนแวบหนึ่ง เห็นเงาร่างสีเงินสายหนึ่งพุ่งตรงมายัง
ทิศทางที่พวกนางอยู่จึงรีบกล่าว "ผู้พิทักษ์ลานพิพากษาเซียนไล่ตามมา
แล้ว ไม่รู้จะท�ำอะไร เจ้าระวังตัวหน่อย ข้าไม่อาจลงไปได้อีกแล้ว หาก
ถูกผู้พิทักษ์ลานพิพากษาเซียนพบว่าข้าลอบลงมาโดยพลการต้องแย่แน่
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เจ้าไปแดนมนุษย์ตั้งใจบ�ำเพ็ญเพียรให้ดี แล้วข้าจะติดต่อเจ้าไปอีก..."
นางสัง่ ก�ำชับอย่างรวดเร็ว จากนัน้ ก็หลบไปทันใด
พริบตาเดียว ผูพ้ ทิ กั ษ์ลานพิพากษาเซียนก็มาถึงเบือ้ งหน้าเทพน้อย
แห่งหายนะ ไม่พดู ไม่จา แสงสีทองสายหนึง่ ก็ผา่ เข้ามาทีก่ ลางหน้าผากนาง
เทพน้อยแห่งหายนะพลันวิงเวียนตาลาย ภาพเบื้องหน้ามืดมิด จากนั้น
ก็ไม่รบั รูอ้ ะไรอีก
แดนมนุ ษ ย์ ในหมู ่ บ ้ า นต้ า เคิ ง ต� ำ บลฝู เ ต๋ อ เมื อ งโยวโจว
แคว้นหนานเฉาได้เกิดคดีใช้จอบทุบศีรษะคนบาดเจ็บขึน้ ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ
หมดสติมาสามวันแล้ว เวลานี้ก�ำลังจะสิ้นใจ
ราตรี ก าลมื ด วิ เ วก เปลวไฟขนาดเมล็ ด ถั่ ว ในตะเกี ย งน�้ ำ มั น
ส่องแสงสว่างผ่านร่องนิว้ ทีป่ อ้ งปิดอยูอ่ อกมาเล็กน้อย ส่องสะท้อนผนังดิน
ที่กระด�ำกระด่าง เงาร่างเลือนรางด้านบนสั่นไหวไปตามล�ำแสง
เสียงร้อนรนทว่าพยายามกดต�่ำหลายเสียงดังขึ้นที่มุมก�ำแพง...
"เป็นอย่างไร ตายหรือยัง"
ค�ำตอบทีค่ นผูน้ นั้ ได้รบั คือความนิง่ เงียบยาวนาน ท�ำให้ผเู้ อ่ยปากถาม
อดรนทนไม่ไหวส่งเสียงเร่งรัด "เฮ่อซือ่ * เวลานีส้ ถานการณ์เป็นอย่างไรกันแน่
เจ้าก็พดู ออกมาสักค�ำสิ ข้าจะได้กลับไปตอบคนอืน่ ถูก เจ้าเอาแต่นงิ่ เงียบ
หมายความว่าอย่างไรกันแน่"
เฮ่อซื่อที่มองตะเกียงใจลอยพลันตื่นจากภวังค์ ระบายลมหายใจ
ออกมาด้วยความร้อนใจ "ยังจะหมายความอย่างไรได้ นอกจากนางผู้นี้
* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีทแี่ ต่งงานแล้วของจีนจะใช้คำ� ว่า 'ซือ่ ' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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ยังไม่ขาดใจ"
"ยังไม่? สามวันแล้วยังไม่สิ้นลมอีก ดวงแข็งยิ่งนัก"
"ก็นั่นน่ะสิ" เฮ่อซื่อบอกอย่างกลัดกลุ้ม "มารดามันเถอะ ท�ำให้ข้า
ร้อนใจแทบตายแล้ว นางเด็กหน้าเหม็นเหมยหรูเซียนผูน้ ี้ จะตายก็ไม่รบี ตาย
ตอนหามกลับมาจากในนาก็ลมหายใจออกมากกว่าลมหายใจเข้าแล้ว
คิดไม่ถงึ ว่าจะอยูม่ าจนถึงป่านนีไ้ ด้ ตัง้ สามวันแล้ว ยังไม่รบี ขาดใจ จะได้
หามไปบ้านคหบดีซนุ รับเงินหนึง่ ร้อยต�ำลึงมา"
"ใกล้จะถึงเวลาแล้ว ทางคหบดีซุนไม่อาจรอได้"
เฮ่อซือ่ ขมวดคิว้ พูดอย่างแค้นใจ "ป้าหวัง ท่านร้อนใจ ข้ายิง่ ร้อนใจ
กว่าท่าน แต่เรือ่ งนีเ้ ร่งไม่ได้ นางเด็กสมควรตายนัน่ ยังหายใจอยู่ เหลือแค่
ลมหายใจรวยรินมาสามวันแล้ว ข้าจะท�ำอย่างไรได้ นีก่ ร็ อ้ นใจจนมุมปาก
มีตมุ่ พุพองแล้ว"
เมื่อครึ่งเดือนก่อนบุตรชายขี้โรคของคหบดีซุนเศรษฐีอันดับหนึ่ง
ของต�ำบลทีบ่ ำ� รุงร่างกายด้วยโสมและเห็ดหลิงจือได้เสียชีวติ ลง คหบดีซนุ
จึงคิดจะหาหญิงสาวอายุสิบสองถึงสิบเจ็ดปีที่ตายในช่วงไม่กี่วันนี้มาท�ำ
พิธีแต่งงานระหว่างคนตาย เมื่อไปอยู่แดนนรกจะได้มีคนคอยปรนนิบัติ
ดูแลบุตรชายของเขา ด้วยเหตุนจี้ งึ ตัง้ ราคาหนึง่ ร้อยต�ำลึงซือ้ ศพทีเ่ พิง่ ตาย
ร่างหนึ่ง
ทว่าทุกวันนี้ไม่มีทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากมนุษย์ ต�ำบลฝูเต๋อ
ทีพ่ วกเขาอยูแ่ ม้จะเป็นชนบททีห่ า่ งไกลความเจริญ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่
ยังนับว่ากินอิ่มนอนอุ่น ไม่มีใครอดตาย ด้วยเหตุนี้ในเวลาอันสั้นจะหา
หญิงสาวที่เพิ่งตายจึงยากนัก
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เมื่อเหมยหรูเซียนได้รับบาดเจ็บสาหัส ลมหายใจออกมากกว่า
ลมหายใจเข้า เฮ่อซือ่ จึงดีใจยิง่ นัก รีบเข้าไปยังต�ำบลหาป้าหวังผูร้ บั ผิดชอบ
เรื่องนี้
ป้าหวังรับปากนางว่าเงินหนึ่งร้อยต�ำลึงนั้นจะไม่หักค่านายหน้า
เพียงรับซองแดงทีค่ หบดีซนุ มอบให้ เมือ่ คนสิน้ ลมให้นางหามมาทีต่ ำ� บล
ก็ จ ะมอบเงิ น หนึ่ ง ร้ อ ยต� ำ ลึ ง ให้ น างทั น ที นึ ก ถึ ง เงิ น หนึ่ ง ร้ อ ยต� ำ ลึ ง
ที่เปล่งประกายวับวาวแล้ว นางย่อมร้อนใจยิ่งกว่าใคร
"นางเด็กต�่ำช้าช่างดวงแข็งยิ่ง" ป้าหวังพ่นค�ำด่าออกมา พลัน
นึกขึน้ มาได้เรือ่ งหนึง่ จึงเอ่ยเตือนนางเสียงเย็น "เฮ่อซือ่ เจ้าเคยคิดหรือไม่
เกิดนางเด็กต�่ำช้าดวงแข็งจริง ไม่ยอมสิ้นใจ เจ้าคิดจะจัดการเช่นไร"
"ไม่กระมัง สภาพของนางดูเหมือนใกล้จะตายอยู่แล้ว" เฮ่อซื่อ
อดกังวลขึ้นมาในใจไม่ได้
"ข้าพบเห็นเรือ่ งราวมามากกว่าเจ้า อย่าคิดว่าข้ายายแก่ขขู่ วัญเจ้า"
ป้าหวังกล่าวพลางหัวเราะเสียงเย็น "ขอเตือนเจ้าอีกเรื่อง นางเด็กต�่ำช้า
ในห้องผู้นั้นศีรษะของนางถูกเจ้าใช้จอบทุบจนได้รับบาดเจ็บ เป็นเรื่อง
ภายในครอบครัวพวกเจ้าย่อมไม่เอะอะโวยวายไปถึงศาล แต่เจ้าเคยคิดบ้าง
หรือไม่ ถ้านางตายไป พวกเจ้าก็ดีอกดีใจ แต่ถ้านางไม่ตาย เจ้าเป็นคน
ท�ำให้นางบาดเจ็บ เจ้าต้องออกเงินให้นางไปหาหมอรักษาอาการบาดเจ็บ
ทัง้ ยังต้องดูแลนาง นอนอยูบ่ นเตียงวันสองวันยังพอไหว เกิดนอนไม่ได้สติ
เช่นนี้แต่ยังมีลมหายใจ เจ้าจะท�ำเช่นไร"
เฮ่อซื่อได้รับค�ำเตือนเช่นนี้ก็ย่นหัวคิ้วโดยไม่รู้ตัว ที่ป้าหวังพูด
ใช่จะไม่มีเหตุผล หากไม่ตาย นางสูญเสียเงินหนึ่งร้อยต�ำลึง ทั้งยังต้อง
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ดูแลนางเด็กต�่ำช้านั่น นี่จะได้อย่างไรกัน!
ระหว่างนั้นป้าหวังก็โน้มตัวลงมาพูดชิดข้างหูนาง กดเสียงลงต�่ำ
มากขึ้น "อีกสามวันให้หลังก็จะเอาคุณชายซุนลงฝังแล้ว เจ้าตัดสินใจ
เอาเอง เจ้ า จะเอาเงิ น หนึ่ ง ร้ อ ยต� ำ ลึ ง นั บ แต่ นี้ กิ น ดี อ ยู ่ ดี หรื อ จะไป
ดูแลปรนนิบตั คิ นทีต่ ายไปแล้วครึง่ ตัวคนหนึง่ " มือของนางไม่ลมื ยกขึน้ มา
ท�ำท่าปาดคอ
ป้าหวังแสดงท่าทางให้เฮ่อซือ่ รูเ้ ป็นนัยเช่นนี้ นางมีหรือจะไม่เข้าใจ
ทว่าเมื่อนึกถึงว่าจะให้นางลงมือสะบั้นลมหายใจที่เหลือเพียงรวยรินของ
เหมยหรูเซียน ร่างของนางก็อดสัน่ สะท้านไม่ได้ "เรือ่ งนี.้ ..ป้าหวัง ฆ่าเป็ด
ฆ่าไก่ขา้ กล้า แต่วางแผนชิงทรัพย์สงั หารคนเป็นเรือ่ งผิดกฎหมาย..."
ป้ า หวั ง เหยี ย ดมุ ม ปาก ยื ด ตั ว ตรงแล้ ว ว่ า "เจ้ า ก็ อ ย่ า หาว่ า ข้ า
ใจคอเหีย้ มโหด เรือ่ งเช่นนีข้ า้ เห็นมานักต่อนักแล้ว ในบ้านถ้ามีคนครึง่ เป็น
ครึ่ ง ตายเช่ น นี้ อ ยู ่ คนในครอบครั ว ไม่ ว ่ า เด็ ก หรื อ ผู ้ ใ หญ่ ก็ ต ้ อ งได้ รั บ
ความทุกข์ทรมานไปด้วย ไม่เป็นผลดีไม่ว่ากับใคร"
เฮ่อซื่อได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มหวั่นไหว
ใช่แล้ว นางเด็กต�ำ่ ช้านัน่ มีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปไม่วา่ กับใครก็ไม่เป็นผลดี!
"อีกอย่าง นางได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ได้รักษาจึงตาย ไม่มีอะไร
เกี่ยวข้องกับเจ้าแม้แต่น้อย ไม่มีใครสงสัยมาถึงเจ้า อย่าว่าแต่ที่เจ้าท�ำ
เป็นเรือ่ งดี นางมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปเช่นนีจ้ งึ จะทุกข์ทรมาน เจ้าช่วยนางให้ตายเร็ว
ไปเกิดใหม่เร็วเป็นบุญกุศลอย่างหนึง่ " ป้าหวังพูดจบก็ไม่เกลีย้ กล่อมนาง
อีก รอให้เฮ่อซื่อตัดสินใจเอง
เฮ่อซือ่ มองป้าหวังด้วยสีหน้าแปรเปลีย่ นไปร้อยแปดพันเก้า สุดท้าย
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ก็บอกอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ "ใช่แล้ว...สวรรค์ต้องการจะรับคนไป
เกีย่ วอะไรกับข้า" เหมยหรูเซียนนางเด็กต�ำ่ ช้านัน่ เดิมก็ได้รบั บาดเจ็บสาหัส
อยู่แล้ว แม้แต่ท่านหมอยังบอกอาการไม่ค่อยดี ถ่วงเวลาต่อไปเช่นนี้
กล่าวส�ำหรับเหมยหรูเซียนแล้วก็เป็นการทรมาน นางจะท�ำเรื่องดีให้
เหมยหรูเซียนลงมาในท้องแม่เพื่อจะเกิดใหม่เสียแต่โดยเร็ว
เพิง่ จะกลับมาถึงเรือนด้านหลัง เฮ่อซือ่ ก็ได้ยนิ เสียงร้องไห้คร�ำ่ ครวญ
ด้ ว ยความเจ็ บ ปวดรวดร้ า วบาดลึ ก ถึ ง ใจเชื อ ดเฉื อ นถึ ง กระดู ก ของ
น้องสามีจย่าอิ๋งชุนและหลานชายเหมยชิงหยวนดังออกมาจากกระท่อม
มุงหญ้าคาที่ลานด้านหลัง...
"หรูเซียน ตื่นขึ้นมาเถิด!"
"พี่สาว ท่านต้องตื่นขึ้นมานะ!"
เฮ่อซือ่ ชะงักฝีเท้า หยักยกมุมปากทีหนึง่ หันไปถ่มน�ำ้ ลายใส่กองฟืน
ที่อยู่ด้านข้าง แช่งด่าออกมาค�ำหนึ่ง "เชอะ นางเด็กต�่ำช้าที่สมควรตาย
สิ้นใจเร็วหน่อยก็ดี ท�ำให้ข้าเสียเวลากังวลใจมาตั้งหลายวัน" จากนั้น
ก็มุ่งหน้าเดินไปที่กระท่อมมุงหญ้าคาหลังนั้น
คนสกุลจย่าได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจก็พากัน
ออกจากห้องเร่งรุดมา ต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่ก จย่าเอ้อร์หลางพอเห็น
เฮ่อซือ่ ภรรยาของตนเดินมาก็ขยิบตาให้นาง หลังจากได้รบั สายตายืนยัน
จากนาง หัวใจที่เดิมแขวนลอยอยู่กลางอากาศก็สงบลง ตอนนี้เขาก็แค่
รอรับเงินเท่านั้น
"ท่านพ่อ ดูเหมือนนางหนูหรูเซียนจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้ว"
จย่าต้าหลางพูดกับผู้เฒ่าจย่าที่สีหน้าดูย�่ำแย่มาก
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"ยังต้องให้เจ้าบอกด้วยหรือ หายนะเสียจริง สินค้าขาดทุน* เช่นนี้
เหตุใดจึงไม่ตายอยู่ที่บ้านสกุลเหมยพร้อมพ่อของนางเสียเลย เวลานี้
กลับมาตายทีบ่ า้ นสกุลจย่าของเรา ยังต้องเสียเงินซือ้ โลงศพอีก" ผูเ้ ฒ่าจย่า
ถลึงตาใส่บุตรชายคนโตทีหนึ่ง
"ตาแก่ เหตุใดจึงพูดเช่นนัน้ ดีชวั่ หรูเซียนก็เป็นหลานของเจ้า" หลัวซือ่
ยายของเหมยหรูเซียนเช็ดน�ำ้ ตาพลางต�ำหนิสามีทใี่ จคอคับแคบ
"ก็แค่สนิ ค้าขาดทุนของผูอ้ นื่ ต้องให้บา้ นสกุลจย่าเราเสียเงิน หรือว่า
ยังพูดไม่ได้!" ผู้เฒ่าจย่าหันไปตะคอกภรรยาของตนด้วยความโมโห
จย่าต้าหลางในใจก็ไม่เห็นด้วยกับค�ำพูดของบิดา "ท่านพ่อ ข้าจะไป
ซือ้ โลงไม้บางทีร่ า้ นขายโลงในต�ำบลตอนนีเ้ ลย"
"โลงไม้บางใบหนึ่งก็ต้องใช้เงินครึ่งต�ำลึงแล้ว..." จย่าเอ้อร์หลาง
จงใจพูดขึ้น
ผูเ้ ฒ่าจย่าได้ยนิ เข้าก็อทุ านด้วยความตกใจและด่าว่าด้วยความโมโห
"อะไรกัน แพงถึงเพียงนั้น! ไม่ได้ ใช้เสื่อห่อนางเด็กนั่นก็พอ เจ้าใหญ่
เจ้าไปหาคนมาสักสองสามคน พรุง่ นีเ้ ช้าก็หามนางไปบนเขา หาทีเ่ ข้าสักแห่ง
จัดการเสีย หาหินสักก้อนวางทับไว้ก็แล้วกัน เด็กนี่ไม่ใช่คนสกุลจย่าเรา
ไม่ต้องเอาโลงไม้บางให้นาง ยิ่งไม่ต้องท�ำป้ายที่หลุมฝังศพให้นาง"
"เหตุใดเจ้าจึงใจร้ายเช่นนี้ ดีชั่วหรูเซียนก็เรียกเจ้าว่าท่านตา นาง
ถูกสะใภ้รองเอาจอบทุบศีรษะ ชีวติ น้อยๆ ของนางถึงได้จบสิน้ เจ้าถึงกับ
ไม่มกี ระทัง่ โลงศพให้นาง เจตนาให้นางตายตาไม่หลับหรือ..." ได้ยนิ สามี
ที่ไร้ความเมตตาพูดเช่นนั้น หยาดน�้ำตาของหลัวซื่อท�ำอย่างไรก็ไม่อาจ
* สินค้าขาดทุน เป็นค�ำเปรียบเปรย หมายถึงลูกผู้หญิง ตามประเพณีจีนลูกผู้หญิงเมื่อออกเรือนต้องไปอยู่
บ้านสามี ถือเป็นคนของสกุลสามี เท่ากับเลี้ยงโตมาเพื่อไปรับใช้ผู้อื่น
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หยุดไหล
"ขืนเจ้าพูดมากอีก พรุง่ นีพ้ อเช้าขึน้ ข้าก็จะให้คนเอานางไปทิง้ ทีห่ บุ เขา
เสียเลย แม้แต่เสือ่ ก็ไม่ตอ้ งใช้" ผูเ้ ฒ่าจย่าทิง้ ค�ำพูดไว้แล้วตวัดชายแขนเสือ้
เดินไปยังกระท่อมมุงหญ้าคาทีล่ านด้านหลังด้วยท่าทางโมโหฮึดฮัด
"ท่านพ่อ ช้าก่อน สะใภ้มคี ำ� พูดจะบอก" เฮ่อซือ่ รีบเรียกผูเ้ ฒ่าจย่าไว้
"สะใภ้รอง อย่างไร เจ้าก็คิดจะพูดแทนนางเด็กต�่ำช้า จะออกเงิน
ครึ่งต�ำลึงนั่นให้นางหรือ"
"ไม่ ย่อมไม่ใช่ สะใภ้จะมีเงินครึ่งต�ำลึงได้อย่างไร" นางรีบโบกไม้
โบกมือสั่นศีรษะ "ท่านพ่อ สะใภ้จะบอกท่านว่ามีวิธีไม่ต้องออกเงินซื้อ
โลงไม้บาง นางเด็กหรูเซียนก็สามารถมีโลงชั้นดีได้ ยังมีสุสานพื้นภูมิดี
ให้อยู่อีกด้วย"
ผู้เฒ่าจย่าเลิกคิ้ว "วิธีอะไร"
"เรื่องเป็นเช่นนี้ ท่านพ่อ เศรษฐีอันดับหนึ่งของต�ำบลฝูเต๋อเรา
คหบดีซุน ลูกชายของเขาเมื่อครึ่งเดือนก่อนไม่ใช่ตายไปหรอกหรือ เขา
อยากจะหาหญิงสาวที่เพิ่งตายมาท�ำพิธีแต่งงานระหว่างคนตายให้กับ
บุตรชายของเขา ฝังสองคนไว้ด้วยกัน" เฮ่อซื่ออาศัยแสงเลือนรางจาก
ตะเกียงสังเกตสีหน้าผู้เฒ่าจย่าอย่างระมัดระวัง "หากเรื่องส�ำเร็จลุล่วง
คหบดีซุนจะมอบเงินเป็นสินน�้ำใจให้เราสิบต�ำลึง"
"สิบต�ำลึง!"
"ใช่เจ้าค่ะ สิบต�ำลึง" เฮ่อซือ่ รีบพยักหน้า "ถ้าท่านรับปาก พรุง่ นีเ้ ช้า
ก็ให้ปา้ หวังไปแจ้งคนทีบ่ า้ นสกุลซุนมาหามศพหรูเซียนไป"
"เจ้าคนต�ำ่ ช้าทีส่ ญ
ู สิน้ จิตใจอันรูบ้ าปบุญคุณโทษ หรูเซียนต้องตาย
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เพราะเจ้า เจ้าถึงกับคิดจะขายศพนางให้เอาไปแต่งงานกับคนตาย
เพือ่ เงินสิบต�ำลึงอีกหรือ ข้าจะตีเจ้าให้ตาย!" หลัวซือ่ ถอดรองเท้าออกมา
ใช้ส้นรองเท้าฟาดไปที่หน้าเฮ่อซื่อ
"ท่านแม่ ข้าท�ำไปก็เพราะหวังดีตอ่ เสีย่ วกู* นางเป็นแม่มา่ ยคนหนึง่
จะเอาปัญญาที่ไหนมาจัดงานศพให้หรูเซียน" เฮ่อซื่อทางหนึ่งปิดป้อง
การโจมตีของหลัวซื่อ ทางหนึ่งก็แก้ต่างให้ตนเอง
"พอแล้ว!" ผูเ้ ฒ่าจย่าทีอ่ ยูด่ า้ นข้างเห็นแม่ผวั กับลูกสะใภ้คนู่ เี้ อะอะ
โวยวายกัน เพลิงโทสะก็ลกุ ท่วมร่าง หันไปตวาดภรรยาของตน "ยายแก่!
เรื่องนี้ก็ตกลงตามนี้ สะใภ้รอง เจ้าไปแจ้งป้าหวัง จ�ำไว้ มือหนึ่งมอบคน
มือหนึง่ รับเงิน" พูดจบเขาก็เดินน�ำออกประตูตรงไปทีล่ านด้านหลังทันที
"ท่านพ่อ ท่านวางใจเถอะ สะใภ้จะต้องเอาเงินสิบต�ำลึงนัน่ มามอบ
ถึงมือท่านแน่นอน" เฮ่อซือ่ พยักหน้ารับปากอย่างชืน่ มืน่
"สะใภ้รอง เจ้าไม่รจู้ กั บาปบุญคุณโทษ เจ้าจะต้องถูกกรรมตามสนอง!"
หลัวซือ่ เดินร้องไห้ตามไปข้างหลังพลางด่าว่าเฮ่อซือ่
จย่าเอ้อร์หลางทีอ่ ยูด่ า้ นข้างได้ยนิ มารดาแช่งด่าภรรยาของตนเช่นนี้
ก็พูดอย่างไม่เห็นด้วย "ท่านแม่ ก็แค่นางเด็กสมควรตายอายุสั้นคนหนึ่ง
ท่านต้องแช่งด่า เอะอะโวยวายจนครอบครัวไม่สงบสุขเช่นนีด้ ว้ ยหรือไร"
"ก็นนั่ น่ะสิ ท่านแม่ ข้าท�ำไปเพราะหวังดีตอ่ เสีย่ วกู ท่านต้องเข้าใจ
และเห็นใจในความตั้งใจดีของข้าบ้าง" เฮ่อซื่อรีบฉวยโอกาสไต่ตามราว
ขึน้ ไป**
"หุ บ ปากเดี๋ ย วนี้ ! พวกเจ้ า สองคนเอ่ ย ค� ำ พู ด นี้ อ อกมาไม่ ก ลั ว
* เสี่ยวกู เป็นค�ำเรียกขานที่ภรรยาใช้เรียกน้องสาวของสามี
** ไต่ตามราวขึ้นไป เป็นค�ำอุปมา หมายถึงคล้อยตามสถานการณ์หรือค�ำพูดที่ส่งผลดีต่อตน
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นางหนูหรูเซียนที่ศพยังไม่ทันเย็นจะกลับมาคิดบัญชีกับพวกเจ้าหรือ!"
หลัวซื่อตวาดด้วยความโกรธ
"เงียบให้หมด! ใครพูดอีกแม้แต่คำ� เดียว ก็ไสหัวกลับไป!" ผูเ้ ฒ่าจย่า
หยุดฝีเท้า หมุนตัวมาถลึงตาใส่
ทั้งกลุ่มเดินมาถึงหน้ากระท่อมมุงหญ้าคาที่ลานด้านหลัง มีเสียง
ร้องไห้ดว้ ยความเศร้าโศกเสียใจของจย่าอิง๋ ชุนกับเหมยชิงหยวนดังออกมา
จากข้างในไม่ขาดสาย
จย่าเอ้อร์หลางรีบเปิดประตู ชูโคมไฟในมือขึ้นสูง ส่งเสียงเตือนขึ้น
"ท่านพ่อ ที่นี่มืด ท่านช้าลงหน่อย"
คนสกุลจย่าผูใ้ หญ่หา้ หกคนพอเข้าไปในกระท่อมมุงหญ้าคา ในห้อง
พลันเบียดเสียดยัดเยียดขึน้ มาทันที สีหน้าของพวกเขาแต่ละคนแตกต่าง
กันไป มีคนเศร้าเสียใจ มีคนแอบดีใจ ไม่มใี ครไม่มองร่างของเหมยหรูเซียน
ทีน่ อนอยูบ่ นฟางข้าวทีป่ อู ยูบ่ นเตียง นางในเวลานีไ้ ร้ซงึ่ ลมหายใจไปแล้ว
ผู้เฒ่าจย่าเดินเข้าไปกวาดตามองแวบหนึ่ง ไม่สนใจจย่าอิ๋งชุนกับ
เหมยชิงหยวนที่ร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจอยู่ด้านข้างแม้แต่น้อย
ก่อนจะสัง่ การบุตรชายทัง้ สอง "พวกเจ้าเอาศพของนางเด็กนีไ่ ปไว้ทขี่ า้ งถนน
ด้านนอก เอาเสื่อคลุมไว้ก่อน พรุ่งนี้เช้าค่อยให้คนมาหามไป"
บุตรสาวเพิ่งจะสิ้นลม พ่อของตนก็จะให้เอาร่างบุตรสาวไปไว้
นอกบ้าน จย่าอิ๋งชุนลงไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างเท้าผู้เฒ่าจย่าจับขากางเกง
ของเขาไว้พลางกล่าวอย่างร้อนรน "ท่านพ่อ หรูเซียนเพิ่งสิ้นลม ขอร้อง
ท่านอย่าหามนางออกไปเลย จะอย่างไรขอให้นางได้อยู่ในห้องสักคืน
ได้เผาเงินกระดาษให้นางสักเล็กน้อยเถิด..."
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"หุบปาก! บ้านสกุลจย่าข้าไม่ให้ใครตัง้ ศพ เจ้าคิดจะพาความโชคร้าย
มาสู่บ้านสกุลจย่าใช่หรือไม่" ผู้เฒ่าจย่าถีบบุตรสาวออกไป "เจ้าใหญ่
เจ้ารอง ยังจะนิง่ เฉยอยูไ่ ย รีบหามออกไป ชักช้ายืดยาดอยากให้ในบ้าน
แปดเปือ้ นสิง่ สกปรกหรือ"
จย่าต้าหลางแข็งใจเอ่ยขึ้น "ท่านพ่อ ก็แค่คืนเดียว..."
"เจ้ า หุ บ ปาก! แม้ แ ต่ ค� ำ พู ด ของพ่ อ เจ้ า ก็ ไ ม่ ฟ ั ง แล้ ว ใช่ ห รื อ ไม่ "
ผู้เฒ่าจย่าตัดบทค�ำพูดของเขา
เฮ่ อ ซื่ อ ชะโงกหน้ า ไปมองเหมยหรู เ ซี ย นที่ สิ้ น ลมไปแล้ ว จริ ง ๆ
พลางเอ่ยขึน้ "ท่านพ่อ ข้าจะไปแจ้งป้าหวัง ให้นางบอกให้คหบดีซนุ ส่งคน
มาหามศพไป"
"ไปเถิด"
"พี่สะใภ้รอง ท่านพูดอะไร หรูเซียนของข้าเหตุใดต้องให้คนของ
คหบดีซุนมาหามไป"
"เสีย่ วกู ท่านพ่อรับปากจะแต่งงานระหว่างคนตายกับบ้านสกุลซุน
แล้ว คุณชายซุนอีกสามวันก็จะเอาลงฝัง ย่อมต้องรีบแจ้งพวกเขาให้มา
หามศพไปเพื่อท�ำพิธีแต่งงานระหว่างคนตายกับคุณชายซุน" เฮ่อซื่อ
เบะปากพูดอย่างไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อย
"ไม่ได้ ข้าไม่รบั ปาก นางตายอย่างไม่เป็นธรรมก็นา่ สงสารพอแล้ว
ท่านพ่อท่านใจด�ำเช่นนีไ้ ด้อย่างไร ยังจะผลักไสนางให้ไปแต่งงานระหว่าง
คนตายกับผูอ้ นื่ อีก" จย่าอิง๋ ชุนกอดศพบุตรสาวร้องไห้คร�ำ่ ครวญ "เหตุใด
ท่านจึงใจร้ายให้นางหลังจากตายแล้วยังไม่สงบสุข ยังต้องไปปรนนิบตั ดิ แู ล
ผู้อื่นในปรโลกอีก เช่นนี้นางย่อมไม่อาจไปเกิดใหม่ในเร็ววันได้!"
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ผู ้ เ ฒ่ า จย่ า ได้ ยิ น ค� ำ กล่ า วหาประณามของนาง พลั น อั บ อาย
จนพานโกรธโมโห ฝ่ามือสะบัดออกไป "เจ้าหุบปากเดีย๋ วนี!้ ถ้าเจ้าไม่คดิ
จะอยูบ่ า้ นสกุลจย่าของข้าอีกต่อไป ก็พาลูกชายของเจ้ากับศพนีไ่ สหัวออกไป
บ้านสกุลจย่าข้าไม่ต้อนรับหญิงไม่เป็นมงคลอย่างเจ้า"
"ตาแก่ เจ้าพูดกับอิ๋งชุนเช่นนี้ได้อย่างไร นางเป็นลูกสาวแท้ๆ
ของเจ้านะ" หลัวซื่อพุ่งเข้ามากอดจย่าอิ๋งชุนไว้
"ลูกสาวทีแ่ ต่งออกไปแล้วก็เหมือนน�ำ้ ทีส่ าดออกไป ตัง้ แต่นางเกิดมา
ก็เป็นสินค้าขาดทุนทีไ่ ม่เป็นมงคล ข้าล�ำบากไม่นอ้ ยถึงแต่งนางออกไปได้
ไม่เก็บไว้ให้เป็นหายนะต่อครอบครัว ใครจะรู้หลายปีนี้นางสร้างหายนะ
ให้กบั บ้านสกุลเหมยเสร็จ เวลานีก้ ก็ ลับมาสร้างความหายนะให้พวกเราต่อ
จะให้ขา้ รับนางไว้ นางก็ตอ้ งท�ำตัวเรียบร้อยอยูใ่ นกรอบ หาไม่กไ็ สหัวออกไป!"
ผูเ้ ฒ่าจย่าตวาดเสียงเฉียบขาด
จย่าต้าหลางรีบห้ามปราม "ท่านพ่อ ท่านแม่ พวกท่านอย่าทะเลาะกัน
อีกเลย ลูกจะย้ายหรูเซียนไปไว้ข้างนอกก่อน" เขาสั่นศีรษะให้น้องสาว
ทีใ่ บหน้าบวมไปแถบหนึง่ ให้นางอย่าพูดอะไรท�ำให้บดิ าโกรธอีก
จย่าอิง๋ ชุนคิดว่าตนเองถูกบิดาไล่ออกจากบ้านไม่เป็นไร อย่างมาก
ก็กระโดดลงแม่นำ�้ ปัญหาทุกอย่างก็จบสิน้ ลง แต่ถา้ นางตายแล้ว บุตรชาย
ทีเ่ พิง่ อายุหา้ ขวบจะท�ำอย่างไร
พอนึกถึงบุตรชาย จย่าอิ๋งชุนก็ได้แต่กล�้ำกลืนความปวดใจ ความ
ไม่ยินยอม รวมทั้งความไม่เป็นธรรมต่างๆ ที่ได้รับไว้ทั้งหมด ท�ำได้แต่
หลั่งน�้ำตาเงียบๆ
จย่าต้าหลางกับจย่าเอ้อร์หลางเดินเข้าไป เตรียมจะหามเหมยหรูเซียน
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ออกไปนอกบ้าน แต่ขณะทีท่ งั้ สองก�ำลังจะยกร่างนางขึน้ มานัน่ เอง ลมแรง
หอบหนึง่ ก็พดั กระโชกเข้ามา ประตูหน้าต่างถูกพัดกระแทกเสียงดัง 'ปึงปัง'
ตะเกียงน�ำ้ มันกับโคมไฟทีแ่ ขวนอยูบ่ นผนังดับพึบ่ ลงพร้อมกัน ทัง้ ห้องตกอยู่
ในความมืด
เสียงค�ำรามแหลมและเศร้าก�ำสรดดังก้องขึน้ มาในกระท่อมมุงหญ้าคา
เสียงนั่นท�ำให้คนอดขนลุกชันไม่ได้ ความเย็นยะเยือกพวยพุ่งขึ้นไปถึง
หน้าผาก
อาศัยแสงจันทราทีส่ อ่ งสะท้อนมาทีข่ า้ งหน้าต่าง คนสกุลจย่าทัง้ บ้าน
พลันเห็นชัดถนัดตา เหมยหรูเซียนที่เดิมหมดลมหายใจไปแล้ว ดวงตา
ที่ปิดสนิทอยู่พลันลืมขึ้น ล�ำคอบิดมา มองจ้องผู้เฒ่าจย่ากับเฮ่อซื่อนิ่ง
ด้วยแววตาน่าสะพรึงกลัว
แววตาที่คล้ายจะเอาชีวิตท�ำให้ผู้เฒ่าจย่าตกใจจนผงะถอยไป
สองก้าว ซวนเซล้มลงไปนั่งกับพื้น กลืนน�้ำลายลงคอด้วยความล�ำบาก
พลางหอบหายใจ เปล่งเสียงไม่ออกแม้แต่คำ� เดียว
แววตาที่เต็มไปด้วยความชิงชังเย็นเยียบคุกคามคน ท�ำให้เฮ่อซื่อ
ตกใจราวกับเห็นผี นางส่งเสียงกรีดร้องออกมา ร่างอ่อนระทวยทรุดลงไป
นัง่ กับพืน้ เนือ้ ตัวสัน่ ระริก ฟันกระทบกันกึกกัก พลางชีน้ วิ้ ไปทีเ่ หมยหรูเซียน
"แสร้ง...แสร้ง...แสร้งตาย..."
ตามหลังค�ำพูดประโยคนีก้ ม็ เี สียงร้องน่าสะพรึงกลัวของอีกาดังขึน้ มา
ท�ำลายความเงียบสงบในยามค�ำ่ คืน
เหมยหรูเซียนค่อยๆ ลุกจากที่นอนกองฟางขึ้นมานั่ง มองพวกเขา
ด้วยสายตาเยียบเย็น แววตาโกรธแค้นที่เจือไปด้วยเพลิงโทสะท�ำให้คน
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ทีอ่ ยูใ่ นกระท่อมมุงหญ้าคาต่างมีเหงือ่ เย็นไหลท่วมร่าง ฟันล่างกับฟันบน
สั่นกระทบกัน ไม่มีใครกล้าไปจุดตะเกียงน�้ำมัน
หลังจากท�ำให้ทกุ คนตืน่ ตระหนกมากพอแล้ว นางก็หยักยกมุมปาก
ขึ้นช้าๆ พูดอย่างเน้นย�้ำทีละค�ำให้คนที่อยู่ในห้องได้ยินชัดเจน "ท่านตา
ท่านป้ารอง ท่านลุงรอง เกรงว่าความปรารถนาของพวกท่านจะต้อง
สูญสลายแล้ว โดยเฉพาะท่านป้ารอง เงินร้อยต�ำลึงของบ้านสกุลซุนนั่น
ท่านไม่มีทางได้มาแล้ว ต้องขออภัยจริงๆ..."
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2
หลังจากนั้นสามวัน
เหมยชิ ง หยวนผลั ก ประตู ที่ สั่ น คลอนท� ำ ท่ า จะหลุ ด มิ ห ลุ ด แหล่
ให้เปิดออก ยกน�้ำหวานเข้ามาชามหนึ่ง เอาน�้ำหวานวางไว้บนตั่งเตี้ย
ข้างเตียง ตั่งเตี้ยตัวนั้นขาหักไปขาหนึ่งและเอาท่อนไม้มาค�้ำไว้ เขามอง
เหมยหรูเซียนที่เพิ่งตื่นขึ้นมาด้วยความเป็นห่วง
"พี่สาว ท่านดีขึ้นบ้างหรือยัง"
หลังจากพี่สาวตื่นขึ้นมาก็นอนนิ่งอยู่บนเตียงเช่นนี้มาโดยตลอด
เพียงดื่มน�้ำเล็กน้อย ของอย่างอื่นไม่ได้แตะแม้แต่ค�ำเดียว
"พี่สาว ท่านไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ว ได้แต่ดื่มน�้ำ เช่นนี้
ร่างกายจะทนไม่ไหว เมื่อครู่ท่านป้าใหญ่แอบเอาน�้ำตาลแดงก้อนเล็ก
ให้ข้าก้อนหนึ่ง บอกให้ข้าละลายน�้ำเอาให้ท่านดื่ม มีแรงบาดแผลจึงจะ
หายเร็ว" เหมยชิงหยวนมองน�้ำหวานชามนั้นพลางกลืนน�้ำลาย
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"พี่ ไ ม่ ก ระหายน�้ ำ หยวนเอ๋ อ ร์ ดื่ ม น�้ ำ หวานชามนั้ น เสี ย เถิ ด "
นางมองน้องชายที่หน้าเหลืองรูปร่างซูบผอม ในใจเกิดความรู้สึกสงสาร
ขึ้นมา
"ไม่ได้ พีส่ าว ท่านต้องดืม่ น�ำ้ หวานนี้ ร่างกายจึงจะฟืน้ คืนเป็นปกติ"
เหมยชิงหยวนปฏิเสธด้วยสีหน้าจริงจัง
เห็นอยู่ว่าน้องชายอยากดื่มน�้ำหวาน แต่เพื่อร่างกายของนาง
จึงฝืนทนไว้ ท่าทางของเขาท�ำให้นางปวดใจ นางประคองตัวลุกขึน้ มานัง่
รับชามน�ำ้ หวานมา "ได้ ข้าดืม่ " นางจิบน�ำ้ หวานทีแ่ ทบจะไม่มคี วามหวาน
อยู่ไปค�ำหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้น "หยวนเอ๋อร์ พี่ดื่มไม่ลงแล้ว เจ้าช่วยดื่มแทนพี่
ให้หมดที"
"ตอนนี้พี่สาวดื่มไม่ลง เอาวางไว้ก่อนค่อยๆ ดื่มก็ได้"
"วางไว้จะมีมดมากิน หยวนเอ๋อร์จะเอาน�้ำหวานรสอร่อยให้มดกิน
หรือ" นางหลอกล่อเขา เห็นเขาสัน่ ศีรษะ จึงยืน่ น�ำ้ หวานไปถึงข้างปากเขา
"เช่นนัน้ ก็ชว่ ยพีด่ มื่ น�ำ้ หวานให้หมด"
เหมยชิงหยวนพยักหน้าแรงๆ "อืม ได้ ข้าดื่ม ไม่ให้มดกิน"
มองเหมยชิงหยวนดืม่ น�ำ้ หวานทีแ่ ทบไม่อาจเรียกว่าน�ำ้ หวานได้อย่าง
หน้าชื่นตาบาน ทั้งยังร้องว่าอร่อย นางก็อดเศร้าใจไม่ได้
สามวันก่อนนางถูกลงโทษให้ลงมาสู่แดนมนุษย์ ตอนเพิ่งมาถึง
ยังมีอาคมเซียนหลงเหลืออยูบ่ า้ ง นางจึงกวาดตามองไปสีท่ ศิ เงีย่ หูฟงั ไป
แปดทาง คิดไม่ถึงว่าจะได้ยินว่ามีคนคิดจะขายนางให้คนตายแต่งเป็น
ภรรยา กล้าขายนางเซียนน้อย ก็ตอ้ งให้พวกเขาได้นา่ ดูชม จึงได้มลี ะคร
ฉากแสร้งตายเกิดขึ้น
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หลังจากผ่านการท�ำความเข้าใจมาสามวัน บวกกับความทรงจ�ำ
ที่มีอยู่เดิมของเหมยหรูเซียน นางจึงรู้ว่าเจ้าของร่างเดิมปีนี้อายุสิบสี่
หนึ่งปีก่อนเพิ่งฝังศพบิดาเหมยฉางซาน จากนั้นคนในสกุลเหมยก็ลบชื่อ
พวกนางออกจากวงศ์สกุล
มารดาที่ อ ่ อ นแอพานางกั บ น้ อ งชายกลั บ มาบ้ า นแม่ ใช้ ชี วิ ต
อย่างล�ำบากยากแค้น พวกนางอยูท่ นี่ อี่ ย่างไม่ได้รบั การต้อนรับ นอกจาก
ท่านยาย ท่านลุงใหญ่ ท่านป้าใหญ่ทคี่ อ่ นข้างดีตอ่ พวกนาง คนสกุลจย่า
ที่เหลือต่างเห็นพวกนางขวางหูขวางตา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านตาจย่าเซ่อ* คนไม่ตา่ งกับชือ่ ตระหนีถ่ เี่ หนียว
เป็นที่สุด ไม่ยอมควักแม้แต่อีแปะเดียว เห็นว่าบุตรสาวเมื่อแต่งออกไป
ก็เหมือนน�้ำที่สาดออกจากบ้าน ไม่ใช่คนสกุลจย่าอีกต่อไป จึงรังเกียจ
ทีพ่ วกนางกลับมากินมาใช้ทรัพย์สนิ ของเขา ไม่เคยมีสหี น้าดีๆ ให้พวกนาง
สองพี่น้องดู
เพือ่ ไม่ให้คนสกุลจย่าเห็นว่าพวกนางมากินอยูด่ ว้ ยเปล่าๆ มารดากับ
นางจึงท�ำงานหามรุง่ หามค�ำ่ ไม่หยุด ท�ำงานในนาเสร็จก็หนั มาท�ำงานบ้าน
ซักเสือ้ ผ้า หุงข้าว กวาดถู ให้อาหารสัตว์ แม้แต่หยวนเอ๋อร์ทตี่ อนนัน้ เพิง่ อายุ
สีข่ วบก็ตอ้ งช่วยเก็บผักให้หมู เก็บเศษไม้มาท�ำฟืน ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นงานที่
พวกนางสามแม่ลกู ต้องท�ำ
ราวหกวันก่อนหน้านี้ ท่านป้ารองเข้าใจว่านางแอบขีเ้ กียจไม่ทำ� งาน
ขว้างจอบในมือมาทีน่ าง เดิมทีควรจะกระทบถูกแผ่นหลัง แต่นางทัง้ ข้าวเช้า
และข้าวกลางวันก็ไม่ได้กนิ หิวจนหน้ามืดตาลาย เท้าลอยๆ ก�ำลังจะล้มลง
* เซ่อ (啬) หมายถึงตระหนี่
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พอดีจอบนัน่ ก็ลอยมากระแทกถูกศีรษะของนาง เหมยหรูเซียนเจ้าของร่างเดิม
จึงดวงวิญญาณหลุดลอยออกจากร่าง
เพียงแต่นางคิดไม่ถงึ ว่าคนในครอบครัวลุงรองจะสูญสิน้ จิตใจทีร่ ดู้ ชี วั่
ถึงกับคิดจะอาศัยศพของเหมยหรูเซียนมาคว้าโชคลาภทีไ่ ด้มาโดยไม่คาดคิด
ขายนางให้ผอู้ นื่ น�ำไปแต่งงานกับคนตาย น่าโมโหยิง่ นัก รอนางหายจาก
อาการบาดเจ็บ ก�ำลังกายฟืน้ คืนมาแล้ว มาดูวา่ นางเทพน้อยแห่งหายนะ
จะจัดการกับคนในครอบครัวลุงรองอย่างไร
เห็นเหมยชิงหยวนดื่มแล้วเหมือนยังไม่สาสมใจ เลียชามทั้งใบ
เสียจนเกลีย้ งเกลา นางก็ลบู ศีรษะเขาด้วยความปวดใจ เอาชามในมือเขา
วางลง "พี่จะให้ของสิ่งหนึ่งแก่เจ้า"
"ของอะไรหรือ"
ก่ อ นหน้ า นี้ น างได้ ใ ช้ วิ ช าเวทที่ ใ กล้ จ ะสู ญ สลายควบคุ ม อี ก า
บนต้นไม้ตัวนั้น ให้มันไปหาของกินมาให้ อีกาตัวนั้นก็ไปคาบผลไม้
จ�ำนวนหนึ่งมาให้จริงๆ ยังมีของกินเล่น ขนมหวานจ�ำนวนมาก นาง
เอาของกินเหล่านี้ซุกไว้ในกองฟาง
เหมยหรูเซียนยืน่ มือไปคล�ำหาในกองฟาง ได้ผลผิงกัว่ * หอมหวาน
สีแดงสดใสออกมาลูกหนึง่ นางวางมันไว้ในฝ่ามือของเขา "ให้"
เหมยชิ ง หยวนเบิ ก ตาโตมองผิ ง กั่ ว ในมื อ อย่ า งไม่ อ ยากจะเชื่ อ
ก่อนจะร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจ "พี่สาว เหตุใดจึงมีผิงกั่ว"
นางชี้ไปนอกหน้าต่าง พูดไปเรื่อยเปื่อย "เห็นอีกาตัวนั้นหรือไม่
มันคาบมาให้พี่ เอามาวางไว้ที่ขอบหน้าต่าง เจ้ารีบกินเถอะ หาไม่
* ผิงกั่ว คือแอปเปิ้ล
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ถูกจย่าตัวฝูเห็นเข้า เขาก็จะมาแย่งเจ้าอีก"
"ตีให้ตายข้าก็ไม่ให้จย่าตัวฝู!" พอนึกถึงจย่าตัวฝูบตุ รชายคนเล็กสุด
ของจย่าเอ้อร์หลาง เหมยชิงหยวนก็มีสีหน้าโกรธแค้น
"เช่นนั้นยังไม่รีบกิน"
"แต่ว่าพี่สาว ข้าอยากเก็บไว้ให้ท่านแม่กิน...ท่านแม่ไม่มีของดี
กินเลย..."
"เจ้าวางใจกินเถิด ส่วนของท่านแม่ขา้ เก็บไว้แล้ว รอท่านแม่กลับมา
ข้าก็จะเอาให้นาง"
ได้ ยิ น นางพู ด เช่ น นี้ เหมยชิ ง หยวนจึ ง วางใจกั ด ผิ ง กั่ ว ค� ำ ใหญ่
ด้วยความเบิกบานใจ "พีส่ าว ผิงกัว่ นีห่ อมยิง่ นัก อร่อยมาก" เขายืน่ ผิงกัว่
มาถึงปากนาง "พี่สาว ท่านก็กัดค�ำหนึ่ง เรากินด้วยกัน"
นางท�ำท่ากัดผิงกัว่ ไปค�ำหนึง่ ก่อนลูบศีรษะเขาแผ่วเบา "หยวนเอ๋อร์
ของเราช่างว่านอนสอนง่าย พี่กัดค�ำหนึ่งก็พอแล้ว ที่เหลือหยวนเอ๋อร์
กินเถอะ ตอนอีกาคาบมาพี่กินไปแล้ว"
"พี่สาว ต่อไปอีกายังจะคาบของมาให้เรากินอีกหรือไม่"
"คาบกระมัง..." นางก็ไม่รวู้ า่ พลังอาคมจะสูญสลายไปเมือ่ ไร ได้แต่
พยายามสั่งอีกาก่อนอาคมจะสูญสลาย
"ดียงิ่ นัก" พอได้ยนิ เช่นนัน้ เหมยชิงหยวนก็ดใี จแทบกระโดดขึน้ มา
"เช่นนีต้ อ่ ไปข้ากับท่านแม่และพีส่ าวก็ไม่ตอ้ งทนหิวแล้ว พีส่ าว ท่านเรียก
อีกาเข้ามาให้ขา้ ดูหน่อยได้หรือไม่"
"เจ้ารอก่อน พี่จะลองดูว่าเรียกอีกามาได้หรือไม่" นางขมวดคิ้ว
หลุบตาเรียกหาอีกา ครู่เดียวอีกาก็บินมาที่ข้างหน้าต่างจริงๆ นางใช้
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พลังอาคมกับอีกาอีก สั่งให้มันไปหาอาหารมา
อีกาคล้ายเข้าใจค�ำสั่งของนาง มันบินขึ้นไปบนท้องฟ้า หลังจาก
บินวนอยู่สองรอบก็บินไปทางทิศตะวันออก
นางมองท้องฟ้าสีครามเข้มแวบหนึ่ง ก่อนจะหอบหายใจหนักๆ
ด้วยความอ่อนระโหยโรยแรง รูส้ กึ อย่างชัดเจนว่าพลังอาคมในร่างของตน
แทบจะสูญสิ้นหมดแล้ว
ไม่มีพลังอาคมให้พึ่งพา ร่างกายก็ไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดา
เพียงใช้สมองเล็กน้อยก็เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าและรู้สึกหิวโหย
นางโอบร่างเหมยชิงหยวนที่กินผิงกั่วแทบจะหมดลูกแล้วเข้ามา
เกลี้ยกล่อมเขาด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวล "หยวนเอ๋อร์ พี่จะบอกกับเจ้า ไม่ว่า
ต่อไปอีกายังจะคาบของมาให้เราหรือไม่ เรื่องนี้เจ้าไม่อาจพูดออกไป
รูห้ รือไม่ เจ้าคงไม่อยากให้ตอ่ ไปสิง่ ของทีอ่ กี าคาบมาให้ถกู คนแย่งเอาไป
หรืออีกาถูกจับตัวไปกระมัง"
"ไม่อยาก"
"ดังนั้นเจ้าต้องจ�ำไว้ เรื่องนี้ไม่อาจพูดออกไปเด็ดขาด และไม่อาจ
บอกคนอื่นว่าเรากินอะไรไปบ้าง ดีหรือไม่"
"พี่สาววางใจ ข้าไม่พูดแน่นอน ข้าไม่อยากท้องหิว"
"ดี นี่เป็นความลับของเจ้ากับพี่"
"ตกลง เราเกี่ยวก้อยกัน" เหมยชิงหยวนชูนิ้วก้อยขึ้น
เหมยหรูเซียนก็ยื่นนิ้วก้อยออกไป "ตกลง เกี่ยวก้อยกัน นี่เป็น
ความลับของเราสองคน ใครก็หา้ มพูดออกไป ใครพูดออกไปเป็นลูกหมา"
"ข้าไม่เป็นลูกหมา" เหมยชิงหยวนเอ่ยค�ำพูดแบบเด็กๆ
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"ได้ หยวนเอ๋อร์ไม่เป็นลูกหมา เช่นนัน้ ก็ตอ้ งรักษาความลับไว้ให้ด"ี
นางอุม้ น้องชายเข้ามาในอ้อมอกของตน มองดวงตาใสกระจ่างระยิบระยับ
ของเขา อดไม่ได้ทจี่ ะหอมแก้มเขาไปทีหนึง่ "หยวนเอ๋อร์วางใจ รอร่างกายพี่
แข็งแรงดีกอ่ น พีจ่ ะต้องให้หยวนเอ๋อร์กบั ท่านแม่ได้ใช้ชวี ติ อยูอ่ ย่างสุขสบาย"
ในเมื่อนางมีชีวิตอยู่ต่อมาแทนเหมยหรูเซียน นางก็มีภาระหน้าที่
อันพึงปฏิบตั ติ อ้ งดูแลมารดาและน้องชายของเหมยหรูเซียนให้ดี คนทีเ่ คย
ข่มเหงรังแกพวกเขา นางเทพน้อยแห่งหายนะผู้นี้จะไม่ปล่อยไปแม้แต่
คนเดียว!
จย่าเอ้อร์หลางได้แต่มองเงินหนึง่ ร้อยต�ำลึงปลิวหายไปต่อหน้าต่อตา
ทัง้ ตนเองยังถูกท�ำให้ตกใจจนสามวิญญาณเจ็ดจิต* หายไปครึง่ หนึง่ ได้แต่
นอนอยูบ่ นเตียงมาสามวัน หลังจากกินอาหารเช้าแล้วก็ยงั คงใช้ขอ้ อ้างเดิม
บอกตนถูกท�ำให้ตกใจขวัญกระเจิง กระทัง่ ตอนนีม้ อื เท้าก็ยงั อ่อนปวกเปียก
ไร้เรีย่ วแรง ไม่สามารถท�ำงานได้ มาเป็นข้ออ้างในการหนีงาน
ผูเ้ ฒ่าจย่าเห็นเขาเป็นเช่นนีต้ อ่ ไปคงไม่ได้การ ยอมท�ำลายกฎเกณฑ์
ควักเงินยี่สิบอีแปะ** ให้เขาไปหาแม่หมอที่ต�ำบลเพื่อท�ำพิธีเรียกขวัญ
จย่าเอ้อร์หลางกลับเข้าห้องพักด้วยความชื่นมื่น เพิ่งจะเอนกายลง
คิดจะหลับต่ออีกสักพัก ก็ได้ยินเสียงมารดาเอะอะเอ็ดตะโรใส่ภรรยา
ของตน น่าร�ำคาญยิ่งนัก เพราะเรื่องจะขายนางเด็กต�่ำช้าเหมยหรูเซียน
* ตามคติของลัทธิเต๋ามีความเชื่อว่าในตัวมนุษย์ประกอบด้วยสามวิญญาณกับเจ็ดจิต โดยวิญญาณทั้งสาม
ได้แก่ วิญญาณฟ้า วิญญาณดิน วิญญาณมนุษย์ เมือ่ ตายลงวิญญาณทัง้ สามจะแยกกลับสูส่ วรรค์ ด�ำสูน่ รก
และวนเวียนในสุสาน จะมารวมกันใหม่เมือ่ กลับมาเกิด ส่วนจิตทัง้ เจ็ด หมายถึงอารมณ์ความรูส้ กึ เจ็ดจ�ำพวก
คือยินดี โกรธ เศร้า กลัว รัก เกลียด ใคร่ เมือ่ ร่างดับสูญจิตทัง้ เจ็ดจึงมลายหายไป หรืออาจติดตามวิญญาณ
ไปด้วย
** อีแปะ (เหวิน) คือหน่วยเงินส�ำริด (เป็นเหรียญที่มีรู) ซึ่งมีค่าเล็กที่สุดในหน่วยเงินตราสมัยก่อนของจีน
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ให้บา้ นสกุลซุน ท�ำให้มารดาโกรธภรรยาของเขาอย่างถึงทีส่ ดุ จะต้องดุดา่
และส่งเสียงดังใส่เฮ่อซื่อทุกวัน
เขาโมโหฮึดฮัดขึน้ มาจึงสะบัดผ้าห่มออก เอาเงินยีส่ บิ อีแปะใส่ไว้ใน
กระเป๋าและหมุนตัวเดินออกประตู คิดจะไปเดินเทีย่ วเตร่ทตี่ ำ� บล ถือโอกาส
ซือ้ สุราสักไหมาปลอบบ�ำรุงขวัญ หาไม่ขนื ยังอยูใ่ นบ้าน ไม่ชา้ ก็เร็วเขาจะต้อง
เสียสติเป็นแน่
มาถึงต�ำบล จย่าเอ้อร์หลางยืนอยู่หน้าหอสุราเจินซิว วันนี้เขาเป็น
คนมีเงิน หอสุราแห่งนีเ้ ขาก็เข้าได้ เงินเหล่านัน้ สร้างความมัน่ ใจให้กบั เขา
อย่างมาก
เขาเชิดหน้าเดินอาดๆ เข้าไปในหอสุราเจินซิว พอเข้าไปถึงด้านใน
ก็โก่งคอร้องขึน้ "เสีย่ วเอ้อร์ เอาสุรามาให้ขา้ นายท่านหนึง่ ไห ยังมีถวั่ ลิสง
อีกจานหนึง่ "
"ได้ขอรับ นายท่าน เชิญท่านนั่งที่ด้านโน้น" เสี่ยวเอ้อร์ในร้าน
หยิบผ้าทีพ่ าดอยูบ่ นไหล่ลงมาปัดฝุน่ ละอองบนโต๊ะทีม่ องไม่เห็นว่ามีออกด้วย
มือไม้คล่องแคล่วว่องไว
"รีบไปๆ"
ไม่นานสิ่งที่จย่าเอ้อร์หลางต้องการก็ถูกส่งมาวางอยู่ตรงหน้าเขา
เขาทางหนึง่ ดืม่ สุรา ทางหนึง่ ก็แกะถัว่ ลิสงกิน ท่าทางสบายใจยิง่ นีจ่ งึ จะเป็น
ชีวิตในแบบที่เขาต้องการ
เขายกสุราขึน้ จิบด้วยความอิม่ เอมใจ ในขณะทีเ่ ตรียมจะวางจอกสุรา
ในมือลงอยูน่ นั้ ก็เห็นหลงจูเ๊ กากลับเข้ามาทีห่ อสุรา ก�ำลังพลิกดูสมุดบัญชี
หัวคิว้ ขมวดมุน่
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วั น ก่ อ นรถม้ า ที่ ห ลงจู ๊ เ กานั่ ง ไปล้ อ รถตกลงไปในหลุ ม โคลน
ท�ำอย่างไรก็เอาขึ้นมาไม่ได้ เขาไปพบจึงเข้าไปช่วยเหลือ รถม้าของ
หลงจู๊เกาจึงหลุดพ้นความล�ำบากมาได้ เขาคิดว่าไม่ว่าอย่างไรพวกเขา
สองคนก็นับว่ามีมิตรภาพต่อกันอยู่บ้าง จึงเดินเข้าไปทักทาย "หลงจู๊เกา
พักนี้สบายดีหรือ"
หลงจู๊เกาเหลือบตาขึ้นมองจย่าเอ้อร์หลางแวบหนึ่งพลันรู้สึกว่า
คุ้นหน้า พอมองอย่างละเอียดอีกครั้งก็จ�ำเขาได้ จึงวางสมุดบัญชีลง
เดินออกจากโต๊ะบัญชียาว พูดคุยด้วยอย่างอบอุน่ "นีไ่ ม่ใช่จย่าเอ้อร์หลาง
หรอกหรือ วันนีเ้ หตุใดเจ้าจึงมีเวลาว่างมาทีต่ ำ� บลได้ เจ้าก็ไม่บอกผูแ้ ซ่เกา
สั ก ค� ำ จะได้ จั ด โต๊ ะ เลี้ ย งต้ อ นรั บ เพื่ อ แสดงน�้ ำ ใจเล็ ก น้ อ ยตอบแทน
เรื่องวันนั้น"
"เรือ่ งวันนัน้ เป็นเพียงเรือ่ งเล็กน้อย หลงจูเ๊ กาท่านไม่ตอ้ งเก็บมาใส่ใจ"
หลงจู๊เกาเห็นสุราชั้นเลวกับถั่วลิสงบนโต๊ะของเขาก็รีบสั่งห้องครัว
ทันที "ไปจัดเตรียมสุราอาหารชั้นดีมาหนึ่งโต๊ะ"
จย่าเอ้อร์หลางพอได้ยนิ ในใจเบิกบานยิง่ แต่ปากก็ไม่ลมื พูดออกตัว
"หลงจู๊เกา อย่าเลย วันนี้ข้าไม่ได้มาหาข้ออ้างเพื่อหาผลประโยชน์อะไร
จากท่าน ท่านท�ำเช่นนีก้ ลับท�ำให้ขา้ ดู..."
ไม่นานเสี่ยวเอ้อร์ก็ยกสุราบริสุทธิ์คุณภาพค่อนข้างดีมาหนึ่งไห
พร้อมทั้งกับแกล้มอีกหลายอย่าง
"วันนัน้ หากไม่ได้เจ้า ข้าคงติดอยูก่ ลางทางไปไหนไม่ได้" หลงจูเ๊ กา
กล่าวยิม้ ๆ "เจ้าดืม่ กินให้เต็มที่ มือ้ นีข้ า้ รับรองเจ้าเอง"
"ในเมือ่ ท่านพูดเช่นนี้ ข้าก็จะไม่เกรงใจล่ะ" จย่าเอ้อร์หลางไม่เกรงใจ
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หยิบตะเกียบได้กล็ งมือกินทันที เขากินอย่างเอร็ดอร่อยส่งเสียงดังจุบ๊ จับ๊
ตลอดเวลา
ตลอดชีวิตของเขาไม่เคยได้กินอาหารเช่นนี้ของหอสุราเจินซิว
กลิ่นหอมของสุรากับกลิ่นหอมของอาหารท�ำเอาน�้ำลายของเขาแทบจะ
ไหลออกมาอยู่แล้ว ไม่ฉวยโอกาสกินให้อิ่มในวันนี้ ยังจะรอถึงเมื่อไร
หลงจู๊เกาแม้จะนั่งรับรองเขาอยู่ข้างๆ แต่สีหน้าก็ยังคงไม่ค่อยดี
จย่าเอ้อร์หลางที่เคยชินต่อการดูสีหน้าคนเอ่ยถามด้วยความใส่ใจ
"หลงจูเ๊ กา ไม่ได้พบกันหลายวัน สีหน้าของท่านเหตุใดจึงดูแย่ลง หน้าตา
ไม่เบิกบาน หรือว่ามีเรือ่ งกลัดกลุม้ อะไร"
หลงจู๊เกาถอนหายใจยาว "เฮ้อ อย่าพูดถึงเลย คิดถึงเรื่องนี้ข้าก็
ปวดหัว"
จย่าเอ้อร์หลางรินสุราให้เขาพลางเอ่ยถาม "หลงจู๊เกา ท่านอยู่ใน
ต�ำบลฝูเต๋อเราพูดได้วา่ มีเงินมีอำ� นาจ ยังจะมีเรือ่ งอะไรท�ำให้ทา่ นกลัดกลุม้
ได้อกี หากท่านเจอปัญหายุง่ ยากอะไรจริง ลองพูดออกมาให้ขา้ ฟัง ไม่แน่
ข้าอาจช่วยท่านได้อีกแรง"
จย่ า เอ้ อ ร์ ห ลางชาวนายากจนผู ้ นี้ นั บ ว่ า รู ้ จั ก พู ด จา หลงจู ๊ เ กา
จึงไม่เบื่อหน่ายร�ำคาญ เขายกจอกสุราขึ้นมาดื่มรวดเดียวหมดจอก
ก่อนจะบอกด้วยเสียงไม่ดงั นัก "เรือ่ งนีเ้ จ้าช่วยไม่ได้หรอก เจ้ามีนำ�้ ใจเช่นนี้
ข้าก็ดีใจมากแล้ว"
"หลงจูเ๊ กา ทีแ่ ท้แล้วเป็นเรือ่ งอะไรกันแน่ ถึงได้ทำ� ให้ทา่ นล�ำบากใจ
เช่นนี"้ จย่าเอ้อร์หลางรีบเติมสุราให้เขา "ถ้าท่านไว้ใจข้าก็ลองเล่าให้ขา้ ฟังเถิด
ไม่แน่ข้าอาจช่วยได้จริงๆ"
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หลงจู ๊ เ กานึ ก ถึ ง เรื่ อ งนั้ น ก็ ท อดถอนใจอี ก "เฮ้ อ เจ้ า ไม่ รู ้ อ ะไร
นายท่านผู้เฒ่าของเราแต่ไรมาร่างกายแข็งแรง ทว่าไม่กี่วันก่อนจู่ๆ
ก็ ล ้ ม ป่วยลง การล้ ม ป่วยครั้ ง นี้ เ กื อ บจะเอาชี วิ ต ของเขาไปครึ่ ง หนึ่ ง
กระทัง่ บัดนีก้ ย็ งั ไม่หาย ยังคงนอนอยูบ่ นเตียง บุตรสาวของนายท่านผูเ้ ฒ่า
ไปถามเทพที่อารามเต๋า ได้ความว่าบุญวาสนาของนายน้อยรุ่งเรือง
เฟื่องฟูเกินไป ปะทะถึงนายท่านผู้เฒ่า จึงต้องจัดงานมงคลเพื่อแก้ดวง
ความจริงจัดงานมงคลเพื่อแก้ดวงไม่ใช่เรื่องยากอะไร ที่ยากก็คือ
จะให้นายน้อยแต่งภรรยาที่ดวงแข็งและดวงชะตาต�่ำต้อย จะดีที่สุด
ถ้าดวงชะตาเป็นภัยต่อบิดา เป็นภัยต่อมารดาอีกด้วย เพื่อจะได้ลดทอน
บุญวาสนาของนายน้อย เช่นนี้นายท่านผู้เฒ่าจึงจะหายเป็นปกติได้"
"อา แต่งภรรยาทีด่ วงแข็งและดวงชะตาต�ำ่ ต้อย ทัง้ ยังเป็นภัยต่อบิดา
เป็นภัยต่อมารดา ไม่ว่าใครก็อยากแต่งภรรยาที่วาสนาดี ครอบครัว
นายท่านผูเ้ ฒ่าของท่านกลับจะแต่งกับคนทีไ่ ม่มใี ครต้องการ" จย่าเอ้อร์หลาง
ย่นหัวคิ้ว
"นัน่ สิ เรือ่ งนีก้ จ็ นปัญญา นายน้อยบุญวาสนาสูงเทียมฟ้าต้านไม่ไหว
ย่อมส่งผลกระทบถึงคนในครอบครัว ถึงได้คิดจะใช้วิธีนี้มาลดทอน"
หลงจู๊เกาส่ายหน้าอย่างอับจนปัญญา "หญิงสาวบ้านใดยินดียอมรับว่า
ตนดวงแข็งและดวงชะตาต�่ำต้อยกันเล่า คู่แต่งงานที่จะมาแต่งด้วย
ย่อมหาไม่ง่าย เบื้องบนจึงมีค�ำสั่งลงมา ให้ทุกคนช่วยกัน"
"เรื่องนี้หายากจริง..."
"หรือมิใช่เล่า มีหรือจะง่ายดายเช่นนัน้ บุตรสาวของนายท่านผูเ้ ฒ่า
นัง่ อยูข่ า้ งเตียงนายท่านผูเ้ ฒ่าใช้นำ�้ ตาล้างหน้าทุกวัน ร้อนใจจนแทบกินข้าว
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ไม่ลงแล้ว" หลงจูเ๊ กาทอดถอนใจด้วยความเศร้าอาดูร "วันนีข้ า้ พาหมอดู
ไปทีว่ า่ การอ�ำเภอด้วยกัน ใช้เงินขอให้นายอ�ำเภอเอาสมุดทะเบียนราษฎร์
ให้พวกเราดู หมอดูตรวจสอบไปทีละคน ค�ำนวณไปทีละคน ล�ำบากไม่นอ้ ย
กว่าจะพบหญิงสาวที่ดวงแข็งและดวงชะตาต�่ำต้อยคนหนึ่ง จึงรีบไปที่
บ้านนางทันที"
"เป็นอย่างไร อีกฝ่ายตกลงหรือไม่"
หลงจู๊เกาบอกด้วยสีหน้าหม่นหมอง "ตกลงหรือ ข้ากับหมอดู
แทบจะถูกคนบ้านนั้นตีตาย ต้องหนีออกมาอย่างทุลักทุเล"
"เรื่องนี้ล�ำบากแล้ว"
"นั่นสิ การแต่งงานครั้งนี้ถ้าสามารถเจรจาให้ส�ำเร็จได้ เบื้องบน
ย่อมมีรางวัลแน่นอน เห็นเงินลอยไปมาอยูต่ รงหน้า กลับไม่อาจคว้าไว้ได้"
พอได้ยนิ ค�ำว่า 'เงิน' จย่าเอ้อร์หลางนัยน์ตาสาดประกายวาวขึน้ มา
ทันที "หลงจูเ๊ กา ท่านบอกมา หญิงสาวผูน้ ตี้ อ้ งมีชะตาแปดอักษร* เช่นไร"
"ดีที่สุดต้องเกิดวันเดียวกันกับนายน้อยของเรา คนละปีไม่เป็นไร
หรือไม่ก็ต้องเป็นวันกับเวลาตามนี้..."
"ท่านไม่ใช่บอกว่านายน้อยของพวกท่านบุญวาสนาเทียมฟ้า เหตุใด
คนเกิดวันเดียวกันกลับดวงแข็งและดวงชะตาต�ำ่ ต้อยเล่า"
"การประกอบกันของวันและเวลาที่นายน้อยของเราถือก�ำเนิดนั้น
เป็นสิง่ ทีย่ ากจะพานพบในรอบร้อยปี หากเป็นชายก็จะมีบญ
ุ วาสนาเทียมฟ้า
* ชะตาแปดอั ก ษร เป็ น การผู ก ดวงชะตาแบบจี น ที่ เ รี ย กว่ า อั ก ษรแปดตั ว เสาสี่ ต ้ น หรื อ โป๊ ย หยี่ สี เ ถี่ ย ว
ในภาษาแต้จิ๋ว เสาต้นที่หนึ่งคือปีเกิด เสาต้นที่สองคือเดือนเกิด เสาต้นที่สามคือวันเกิด เสาต้นที่สี่คือ
เวลาตกฟาก เมื่อน�ำมาผูกเป็นดวงจะได้อักษรทั้งหมดแปดตัว เรียงเป็นสี่แถว อักษรทั้งแปดตัวนี้ผูกขึ้น
โดยอาศัยปฏิทนิ จีนทีใ่ ช้ในการผูกดวงมีราศีบนสิบราศีคอื ก้านสวรรค์ เรียกว่าราศีบนฟ้า กับราศีลา่ งสิบสองราศี
คือกิ่งพิภพ เรียกว่าราศีบนดิน เมื่อน�ำมาค�ำนวณก็จะรู้ดวงชะตาตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งพื้นดวง นิสัยใจคอ
สติปัญญา สุขภาพ ความเจริญก้าวหน้า และรู้ถึงธาตุของเจ้าของดวงชะตานั้น

41
Page ����������������.indd 41

18/10/2561 BE 11:28

เทพน้ อ ยแห่ ง หายนะ

หากเป็นหญิงก็จะกลับตาลปัตรตรงข้ามกัน"
จย่าเอ้อร์หลางพยักหน้าอย่างตระหนักรู้ขึ้นมาในฉับพลัน "เรื่องนี้
ช่างน่าปวดเศียรเวียนเกล้าจริงๆ"
"หรือมิใช่เล่า ดวงแข็ง ดวงชะตาต�ำ่ ต้อย ยังเป็นภัยต่อบิดามารดา
จะไปหาทีใ่ ดได้ หญิงสาวทีม่ ดี วงชะตาเช่นนีพ้ อเกิดมาก็ถกู โยนลงถังปัสสาวะ
จมน�ำ้ ตายไปแล้วกระมัง"
นัยน์ตาของจย่าเอ้อร์หลางกลอกไปมาหลายครั้ง ดื่มสุราไปอีก
หลายจอก ก่อนจะพลันนึกถึงคนผู้หนึ่งขึ้นมาได้ จึงโน้มตัวลงไปชิดร่าง
หลงจู๊เกาพลางกระซิบเบาๆ "หลงจู๊เกา ข้าพลันนึกถึงคนผู้หนึ่งขึ้นมาได้
เป็นหลานสาวของข้าเอง เวลาเกิดของนางข้าจ�ำได้ไม่แน่ชดั ทว่าข้าจ�ำได้วา่
วันทีน่ างเกิดเป็นวันเทศกาลตวนอู*่ ช่วงบ่ายของวันเทศกาลตวนอู่ พ่อของนาง
มาแจ้งข่าวดี บอกว่าน้องสาวของข้าคลอดลูกสาว ตอนนัน้ มีหมอดูเซียน
เดินผ่านมาได้ยนิ เวลาตกฟากของนางก็พดู ออกมาประโยคหนึง่ ดวงชะตา
ต�่ำต้อยก็แล้วไปเถิด ยังเป็นภัยต่อบิดาเป็นภัยต่อมารดา ตอนนั้นทุกคน
ต่างไม่ใส่ใจ ปรากฏว่าเพียงไม่กี่ปพี ่อของนางก็ถูกดวงชะตาของนาง
ส่งผลกระทบตายไปแล้ว"
"อะไรนะ มีเรื่องเช่นนี้จริงหรือ"
จย่าเอ้อร์หลางมองแววตาคมกริบของหลงจูเ๊ กาอย่างใจฝ่อแวบหนึง่
คิดจะหาค�ำพูดอะไรมากลบเกลื่อน แต่พอนึกถึงเงินจิตใจที่รู้บาปบุญ
คุณโทษก็ถูกเงินกลบฝังไปหมด ฝืนท�ำจิตใจให้สงบแล้วพยักหน้า พูด
อย่างเป็นจริงเป็นจัง "เรื่องก็เป็นเช่นนั้น หลานสาวของข้าคนนั้นปีที่แล้ว
* เทศกาลตวนอู่ หรือวันประเพณีไหว้ขนมจ้างและแห่เรือมังกร ตรงกับวันที่ห้าเดือนห้าตามปฏิทินจันทรคติ
ของจีน
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ท�ำให้พ่อของนางตาย และได้ตามแม่ของนางกลับมาอยู่บ้านตายาย
แต่นบั แต่ครอบครัวของนางสามคนกลับมา ไก่ทบี่ า้ นข้าเลีย้ งไว้กเ็ หมือน
ติดโรคห่าไก่พากันล้มตาย ที่ประหลาดยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อหลายวันก่อน
ศีรษะของนางถูกทุบ นอนหายใจรวยรินอยูส่ ามวัน ไม่อาจทนพิษบาดแผล
ได้ แต่ท่านรู้หรือไม่ มหัศจรรย์ยิ่ง!"
"มหัศจรรย์อย่างไรกัน"
"เห็ น อยู ่ ว ่ า นางไม่ มี ล มหายใจแล้ ว ก� ำ ลั ง จะหามออกไปฝั ง
ในเวลานั้นเองจู่ๆ นางก็ลืมตาโตขึ้นมามองพวกเราอย่างน่าสะพรึงกลัว
ท�ำเอาพวกเราขวัญกระเจิงกันไปทั้งบ้าน"
หลงจูเ๊ กานัยน์ตาเบิกกว้าง "มีเรือ่ งแปลกประหลาดเช่นนีด้ ว้ ยหรือ!"
จย่าเอ้อร์หลางกระตุกชายแขนเสื้อหลงจู๊เกาทีหนึ่งพลางลดเสียง
ลงต�ำ่ แล้วว่า "ท่านดูเถิด หากไม่ใช่นางดวงแข็ง ยมบาลมีหรือจะไม่กล้า
รับนางไป ทั้งยังส่งนางกลับมาอีก"
"ค�ำพูดของเจ้าออกจะมีเหตุผล ดวงแข็งทัง้ ยังเป็นภัยต่อบิดานับเป็น
ตัวเลือกทีด่ "ี หลงจูเ๊ กาพยักหน้าเห็นด้วย "เพียงแต่อาศัยเพียงสองเรือ่ งนี้
ยังไม่พอ ยังต้องรูว้ นั เดือนปีเกิด..."
"หลงจู ๊ เ กา เมื่ อ ครู ่ ท ่ า นไม่ ใ ช่ บ อกว่ า มี อั ก ษรแปดตั ว อั น หนึ่ ง
เป็นวันเทศกาลตวนอู่หรอกหรือ" จย่าเอ้อร์หลางเอ่ยเตือนเขา
"จริงด้วย พอร้อนใจขึ้นมา ข้าถึงกับลืมไปเสียได้ เจ้าแน่ใจหรือว่า
หลานสาวของเจ้ า คนนั้ น เกิ ด ในวั น เทศกาลตวนอู ่ ข้ า ขอเตื อ นเจ้ า
อย่างจริงจัง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ถ้าเจ้าพูดจาหลอกลวงเพียงเพราะ
อยากได้เงินรางวัล นายท่านของเราหาใช่พวกถือศีลกินเจ"
43
Page ����������������.indd 43

18/10/2561 BE 11:28

เทพน้ อ ยแห่ ง หายนะ

"หลงจู๊เกา ท่านดีต่อข้าเพียงนี้ ข้าจย่าเอ้อร์หลางหลอกลวงใคร
ก็ ไ ม่ อ าจหลอกลวงท่ า น ท่ า นว่ า ใช่ ห รื อ ไม่ อี ก ทั้ ง คนที่ เ ราเอ่ ย ถึ ง นี้
ทางนายท่านของพวกท่านก็ต้องตรวจวันเดือนปีเกิดให้แน่ชัดก่อนจึงจะ
เห็นชอบ ไม่ผิดกระมัง"
"ไม่ผิด"
"หลงจู๊เกา ไว้กลับไปแล้วข้าจะส่งอักษรแปดตัวที่ถูกต้องของ
นางหนูนั่นมาให้ ถ้าเหมาะสม เรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของข้าเอง รับรอง
ไม่ท�ำให้งานใหญ่ของนายท่านของท่านต้องล่าช้าแน่นอน"
"เรือ่ งนีถ้ า้ ท�ำส�ำเร็จ นายท่านของเราต้องตอบแทนอย่างงามแน่นอน
ส่วนหลานสาวผูน้ นั้ ของเจ้าก็จะไม่ทำ� ให้นางต้องเสียเปรียบ"
หลงจู๊เกามองสีหน้ามั่นอกมั่นใจของอีกฝ่ายแล้วไม่ค่อยแน่ใจนัก
แต่พอนึกถึงภารกิจที่นายท่านมอบหมาย ก็ไม่อยากคิดอะไรมาก ไม่ว่า
จะส�ำเร็จหรือไม่ ขอเพียงให้นายท่านรูว้ า่ เขาพยายามท�ำงานให้นายท่าน
เต็มที่แล้วก็พอ
"เอ้า เงินสามสิบต�ำลึงนีเ่ จ้าเอาไปใช้จา่ ยก่อน เรือ่ งนีก้ ข็ อมอบให้เจ้า
หลังจากเรื่องส�ำเร็จแล้วย่อมต้องตอบแทนให้อย่างงาม ผลประโยชน์
ส่วนของเจ้าไม่ขาดหายแน่นอน" หลงจูเ๊ กาผลักตัว๋ เงินสามสิบต�ำลึงใบหนึง่
มาตรงหน้าเขา
พอเห็นตั๋วเงิน จย่าเอ้อร์หลางก็ดีใจยิ้มแย้มหน้าบาน ผงกศีรษะ
ติดๆ กัน "หลงจู๊เกา ท่านวางใจ ขอเพียงอักษรแปดตัวเหมาะสมกัน
ข้าจะต้องท�ำให้นอ้ งสาวของข้าเห็นดีเห็นงามให้หลานสาวแต่งกับนายน้อย
บ้านท่าน"
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"อืม ข้าจะรอเจ้าส่งอักษรแปดตัวมา"
"จริงสิ หลงจู๊เกา ก่อนที่เรื่องนี้จะส�ำเร็จ ท่านไม่อาจแพร่งพราย
ออกไป ถ้าให้ท่านแม่ข้ารู้เรื่องนี้เข้า นางจะต้องเอามีดหั่นผักฟันข้าแน่"
"เจ้าวางใจเถิด การจัดงานมงคลเพือ่ แก้ดวงเดิมก็เป็นเรือ่ งทีถ่ กู คน
ต�ำหนิวพิ ากษ์วจิ ารณ์ลบั หลังอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยังมีอกั ษรแปดตัว
แบบนัน้ พูดออกไปย่อมไม่เป็นผลดีตอ่ หญิงสาวผูน้ นั้ ไม่วา่ เรือ่ งจะส�ำเร็จ
หรือไม่ ข้าก็จะปิดเป็นความลับอย่างแน่นหนา"
"เช่นนัน้ ก็ดยี งิ่ ข้าจะกลับไปเอาอักษรแปดตัวเดีย๋ วนี"้ จย่าเอ้อร์หลาง
หลังจากค้อมเอวก้มค�ำนับก็รีบคว้าตั๋วเงินสามสิบต�ำลึงกลับไปหมู่บ้าน
ต้าเคิง
ทุ ก วั น ผู ้ เ ฒ่ า จย่ า จะต้ อ งมายื น ที่ ห น้ า ประตู แ ผดเสี ย งด่ า ว่ า
ต่างๆ นานาว่าตนเลีย้ งคนเสียข้าวสุก นางเด็กต�ำ่ ช้ารูจ้ กั แต่กนิ ไม่ทำ� งาน
มีดวงชะตาสาวใช้แต่ท�ำตัวเป็นคุณหนู ด้วยเหตุนี้เมื่อแผลบนศีรษะของ
เหมยหรูเซียนเพิ่งจะดีขึ้น แม้จย่าอิ๋งชุนจะไม่อาจตัดใจเพียงใดก็ไม่กล้า
ให้นางนอนรักษาตัวอยู่ในห้องต่อไป และให้นางจูงน้องชายไปข้างนอก
ช่วยหาผักให้หมู จะได้ไม่ต้องอยู่บ้านถูกผู้เป็นตาอ้างเหตุหาเรื่องยุ่งยาก
มาให้
เหมยหรูเซียนจูงมือเหมยชิงหยวนไปพลางส�ำรวจสภาพแวดล้อม
ของหมู่บ้านต้าเคิงไปด้วย ที่นี่เป็นหลุมใหญ่จริงด้วย* นางท�ำให้ตนเอง
ติดหล่มอยู่ในหลุมแล้ว จึงตกลงมาสิงร่างคนในสถานที่เช่นนี้
* ต้าเคิงแปลว่าหลุมใหญ่
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ตอนนั้นนางน่าจะเล็งให้แม่นย�ำหน่อย พุ่งไปยังเมืองใหญ่ที่เจริญ
คึกคัก ถึงไม่อาจเป็นบุตรสาวคนร�ำ่ รวยมีฐานะสูงส่ง อย่างน้อยก็ตอ้ งเป็น
ผู้พอมีอันจะกินกระมัง
แต่ปรากฏว่ากลับมาอยูท่ ชี่ นบทกันดารจนไม่อาจจะกันดารมากไป
กว่านี้ได้อีก คิดจะหาที่ท�ำงานสักแห่งก็ยังหาไม่ได้
หมู่บ้านต้าเคิงแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบในหุบเขาหนิวปี๋ ประชากร
ในหมูบ่ า้ นไม่นอ้ ย ราวร้อยกว่าครัวเรือนได้ นอกจากคนพืน้ เพทีต่ งั้ บ้านเรือน
อยูใ่ นละแวกใกล้เคียงกระจัดกระจายมานานนับสิบชัว่ คนจ�ำนวนสีส่ บิ กว่าหลัง
แล้ว คนในหมูบ่ า้ นทีเ่ หลือส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านทีห่ นีภยั และความวุน่ วาย
อันเกิดจากสงครามเมือ่ สีส่ บิ กว่าปีกอ่ นเข้ามาทีน่ ี่ สุดท้ายก็พกั อาศัยอยูใ่ น
หุบเขาแห่งนี้ และหุบเขาก็คอ่ ยๆ กลายเป็นหมูบ่ า้ นขึน้ มา
ทีน่ แี่ ม้จะมีคนไม่นอ้ ย แต่สถานทีก่ ว้างใหญ่มาก ครัวเรือนส่วนใหญ่
ตั้งกระจัดกระจายไปทั่ว บ้านแต่ละหลังตั้งอยู่ห่างกันมาก ตามที่นาง
คาดเดาด้วยสายตาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อยต้องมีหลายร้อยฉื่อ*
ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ท�ำอาชีพปลูกข้าวโพด
เวลานี้ไม่ใช่ช่วงยุ่งกับการเพาะปลูก ด้วยเหตุนี้จึงมักเห็นคนแก่
จับกลุ่มกันสามคนห้าคนอยู่ใต้ต้นไม้พูดคุยเล่นกัน
มองชาวบ้านเหล่านั้นที่เอาแต่จับกลุ่มกันซุบซิบนินทา นางก็อด
แค่นเสียงดูถกู อยูใ่ นใจไม่ได้ ไม่ขยันหมัน่ เพียรเช่นนี้ มินา่ หมูบ่ า้ นต้าเคิง
จึงเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในเมืองโยวโจว
ที่นี่บ้านทุกหลังล้วนเป็นกระท่อมมุงหญ้าคา น่าจะใช้เวลาที่ว่าง
* ฉือ่ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิว้ หรือเศษหนึง่ ส่วนสามเมตร
ปัจจุบนั ยังใช้คำ� นีใ้ นความหมายว่าฟุต
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จากงานในไร่นามาซ่อมแซมหลังคาบ้าน เปลีย่ นหญ้าทีม่ งุ หลังคาเสียใหม่
ทว่าตลอดทางที่เดินผ่านมาสิ่งที่นางเห็นก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านสกุลจย่า
หลังคาบ้านมีตะไคร่น�้ำขึ้นเต็มไปหมด ขอเพียงฝนตกลงมาแรงหน่อย
น�้ำก็จะรั่วเข้าไปในบ้านได้
จากจุ ด นี้ ก็ พ อจะมองเห็ น แล้ ว ว่ า คนในหมู ่ บ ้ า นนี้ เ กี ย จคร้ า น
ยอมปล่อยให้น�้ำฝนรั่วเข้าบ้าน แล้วจับกลุ่มพูดคุยเล่นกันอยู่ข้างนอก
เช่นนี้จะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไร
คนบ้านสกุลจย่าเองก็เป็นเช่นนี้ ตอนพวกนางสามคนกลับมาถึง
บ้านสกุลจย่า นอกจากท่านยายกับท่านลุงใหญ่แล้ว คนอื่นที่เหลือ
ต่างแทบรอไม่ไหวทีจ่ ะโยนงานทัง้ นอกบ้านในบ้านให้พวกนางสามแม่ลกู
ตนเองจะได้ไปเที่ยวเล่น
ถ้านางกับแม่และน้องชายอยู่ที่นี่ต่อไป สักวันไม่ช้าก็เร็วต้องถูก
พวกเขาทรมานจนตาย ไม่ได้ นางจะต้องคิดหาหนทางพาแม่กบั น้องชาย
ไปจากที่นี่
"พี่สาว ท่านก�ำลังโกรธอะไรอยู่หรือ"
"ไม่มี พี่ไม่ได้โกรธ"
"แต่สีหน้าของท่านเหมือนก�ำลังโกรธอยู่" เหมยชิงหยวนมองนาง
ด้วยท่าทางหวาดกลัวเล็กน้อย
"ไม่มี พีไ่ ม่ได้โกรธ พีก่ ำ� ลังคิดอะไรบางอย่างอยู"่ นางจูงเหมยชิงหยวน
เดินขึ้นเขาไปตามทางเดินเล็กๆ
เมื่อนึกถึงว่าตอนเช้าพี่สาวไม่ได้เอาของให้เขากิน เหมยชิงหยวน
ก็อดถามขึ้นไม่ได้ "พี่สาว อีกายังไม่ได้คาบของมาให้ท่านหรือ"
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นางจูงเขาเดินมาถึงหินใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วนั่งลง จุดนี้ค่อนข้างสูง
สามารถมองลงไปเห็นทัศนียภาพในหมู่บ้าน "มา เรามานั่งตรงนี้กัน"
รอเขานัง่ ลงเรียบร้อย นางก็หยิบลูกกวาดสีสนั สดใสแวววาวห่อเล็ก
ห่อหนึง่ ออกมาจากหลัวไม้ไผ่ทแี่ บกอยูข่ า้ งหลัง "เอ้า ให้"
เหมยชิงหยวนร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจ "ลูกกวาด!"
"หยวนเอ๋อร์กนิ เถิด นีเ่ ป็นลูกกวาดใส ช่วงก่อนหน้านีอ้ กี าคาบกลับมา"
นางหยิบลูกกวาดใสรสส้มเม็ดหนึ่งยัดใส่ปากเขา
"พักนี้ไม่เห็นอีกาเลย นี่อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อีกาคาบกลับมาให้
แต่หยวนเอ๋อร์วางใจ พี่ไม่ให้หยวนเอ๋อร์กับท่านแม่ต้องทนหิวแน่" นาง
ไม่มวี ชิ าเวทแล้ว ไม่อาจควบคุมอีกาได้ เมือ่ นึกถึงอนาคตข้างหน้า แม้นาง
จะพูดอย่างมั่นเหมาะ ทว่าในใจกลับมีความรู้สึกหวั่นหวาดกับอนาคต
อันเลือนรางยิง่
"เช่นนั้นข้าจะกินทีละน้อย หาไม่อีกไม่นานก็จะไม่มีแล้ว"
"ไม่ เจ้ากินให้หมดเถิด หาไม่กลับไปถูกคนอื่นเห็นเข้าก็จะยุ่งยาก
แล้ว"
"ได้ เช่นนัน้ ข้าจะกินลูกกวาดให้หมด ไม่เหลือให้พวกเขากินแม้แต่
เม็ดเดียว"
"หยวนเอ๋อร์ เจ้านัง่ กินลูกกวาดอยูท่ นี่ ี่ พีจ่ ะไปหาผักหาหญ้าให้หมูกนิ "
เหมยหรูเซียนหยิบเคียวขึน้ มา ตัดหญ้าหมูทขี่ นึ้ อยูข่ า้ งหินก้อนใหญ่
ด้วยมือไม้ที่คล่องแคล่ว "หยวนเอ๋อร์ เจ้าอย่าไปจากหินใหญ่ก้อนนั้น
ถ้ามีเรื่องอะไรก็ตะโกนเรียกพี่ดังๆ รู้หรือไม่"
"ได้"
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เหมยหรูเซียนตัดหญ้าหมูไป ฉับพลันนัน้ เองก็เห็นบนเนินเบือ้ งหน้า
มีศาลเจ้าทีผ่ พุ งั อยูแ่ ห่งหนึง่ นางใช้หลังมือเช็ดเหงือ่ ทีห่ น้าผากแล้วมองไป
ทีศ่ าลเจ้าทีแ่ วบหนึง่ จึงได้พบว่าผูเ้ ฒ่าเจ้าที่ถงึ กับปรากฏตัวออกมาแล้ว
และก�ำลังกวักมือให้นางอยู่
"เทพน้อยแห่งหายนะ เทพน้อยแห่งหายนะ!"
นางหันไปมองเหมยชิงหยวนทีก่ ำ� ลังกินลูกกวาดใสอย่างมีความสุข
แวบหนึง่ แล้วจึงเดินไปหาผูเ้ ฒ่าเจ้าที่ "ผูเ้ ฒ่าเจ้าที่ เจ้าเรียกหาข้าหรือ"
"คารวะเทพน้อยแห่งหายนะ" ผู้เฒ่าเจ้าที่ท�ำความเคารพนาง
อย่างนอบน้อม
"ผูเ้ ฒ่าเจ้าที่ เวลานีข้ า้ มีความผิดติดตัวอยู่ ไม่ตอ้ งท�ำความเคารพข้า
ข้ารับไม่ไหว" นางไม่วางใจเหมยชิงหยวน คอยหันไปมองเขาอยูต่ ลอดเวลา
ก่อนจะเอ่ยปากเร่งรัดอีกฝ่าย "มีอะไรก็พดู ออกมาตรงๆ เถิด"
"เทพน้อยแห่งหายนะ เมื่อวันก่อนข้าโชคดีได้ไปร่วมงานเลี้ยงของ
เทพประจ�ำเมือง บังเอิญได้พบเทพน้อยแห่งเคราะห์ที่มาท�ำธุระเข้าพอดี
ข้าได้รบั การไหว้วานจากเทพน้อยแห่งเคราะห์ให้แอบมาบอกท่านเรือ่ งหนึง่
เรือ่ งนีท้ า่ นต้องจ�ำไว้ ห้ามพูดออกไปเด็ดขาด"
"พูดมา"
"เรื่องนี้" ผู้เฒ่าเจ้าที่หยิบเหอเปาที่เปล่งประกายวิบวับด้านบน
ปักตัวอักษรค�ำว่า 'ซวย'* อยูต่ วั หนึง่ เป็นงานปักทีฝ่ มี อื ประณีตงดงามยิง่
ยืน่ ส่งให้นาง "เทพน้อยแห่งเคราะห์ตอ้ งใช้เวลาไปไม่นอ้ ยกว่าจะช่วยท่าน
เอาคืนมาได้ ครั้งนี้ตั้งใจเอาติดมา ทั้งยังบอกข้าว่าถ้าพบท่านให้มอบให้
* อักษร 'ซวย (衰)' หมายถึงเคราะห์ร้าย
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ท่าน และยังบอกให้ก�ำชับท่านไม่อาจสาปแช่งผู้อื่นให้พบความหายนะ
ส่งเดช เดือนหนึ่งอย่างมากท�ำได้เพียงสองครั้งเท่านั้น"
ได้เห็นเหอเปาแห่งหายนะทีส่ ญ
ู เสียไปแล้วกลับคืนมา จิตใจทีอ่ ดึ อัด
กลั ด กลุ ้ มของเหมยหรูเซียนก็เปลี่ยนเป็นคึกคักสดใส ทว่า พอได้ยิน
ค�ำสั่งก�ำชับของผู้เฒ่าเจ้าที่ นางก็หุบรอยยิ้มมุมปาก ถามอย่างไม่เข้าใจ
"เพราะเหตุใดกัน"
"เทพน้ อ ยแห่ ง เคราะห์ บ อกว่ า เซี ย นเทพสู ง สุ ด ไม่ ไ ด้ เ รี ย กคื น
อาคมสาปแช่ ง ของท่ า น ก็ เ พราะตั้ ง ใจให้ ท ่ า นกระท� ำ ความผิ ด ถ้ า
ค�ำสาปแช่งให้หายนะใช้ออกมามากย่อมผิดกฎเซียน ถึงเวลานั้นแม้จะ
ใช้ชวี ติ หมดไปชาติหนึง่ แล้ว ท่านก็ไม่อาจกลับแดนเซียนได้ทนั ที ยังมีอกี
ยามนีเ้ ทพน้อยแห่งเคราะห์ถกู จับตามองแล้ว นอกจากท�ำภารกิจทีไ่ ด้รบั
มอบหมายก็ไม่อาจลอบลงมาแดนมนุษย์ได้ชวั่ คราว ขอให้ทา่ นรักษาตัว
ให้ดี จ�ำไว้ว่าเพื่อจะกลับสวรรค์ จะต้องอดทนต่อความอัปยศและภาระ
ที่หนักหนา"
ได้ยินผู้เฒ่าเจ้าที่กล่าวเช่นนี้ในใจของเหมยหรูเซียนก็เต็มไปด้วย
ความซาบซึ้ ง ใจ เทพน้ อ ยแห่ ง เคราะห์ ช ่ า งสมกั บ เป็ น สหายที่ ดี ที่ สุ ด
ในแดนเซียนของนาง เสี่ยงต่ออันตรายที่จะถูกจับได้มาช่วยนาง
น�้ำใจของเทพน้อยแห่งเคราะห์นางจดจ�ำไว้แล้ว รอนางกลับไป
แดนเซียนเมื่อไร จะต้องตอบแทนเทพน้อยแห่งเคราะห์ให้เต็มที่เป็นแน่
เหมยหรูเซียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนคลายความรู้สึกซาบซึ้ง
ในใจลง ก่อนจะพยักหน้าบอก "ข้ารู้แล้ว"
"เทพน้อยแห่งหายนะ ท่านเข้าใจความตัง้ ใจดีของเทพน้อยแห่งเคราะห์
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ก็ไม่เสียแรงทีน่ างเสีย่ งภัยเอาเหอเปาของท่านออกมา ถ้าไม่มเี รือ่ งอืน่ ใด
ข้าก็ขออ�ำลาแล้ว"
"อ้อ ช้าก่อน ผู้เฒ่าเจ้าที่ ละแวกใกล้เคียงมีของป่าอะไรที่มีค่า
พอจะขายเอาเงินได้หรือไม่ อย่างเช่นโสมอะไรพวกนั้น"
"ของพวกนี้ ต ้ อ งเข้ า ไปในป่าลึ ก จึ ง จะมี ละแวกใกล้ เ คี ย งไม่ มี
เทพน้อยแห่งหายนะ ท่านจะเอาโสมไปท�ำอะไรหรือ" ผู้เฒ่าเจ้าที่ถาม
"ขายเอาเงินสิ เจ้าน่าจะรู้สถานการณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้กับเรื่อง
ท่านแม่ของข้า ข้าจะต้องหาเงินพาท่านแม่กับน้องชายย้ายออกมา"
ผู้เฒ่าเจ้าที่ลูบๆ เคราขาวโพลนของตนพลางพยักหน้าอย่างเข้าใจ
"เทพน้อยแห่งหายนะ ทีน่ แี่ ม้จะไม่มโี สม ทว่าเดินจากตรงนีข้ นึ้ ไปมีศาลเทพ
แห่งขุนเขาที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีแห่งหนึ่ง เพิ่งถูกทิ้งร้างมาได้
สิบกว่าปี ด้านหลังรูปปัน้ เทพมีเห็ดหลิงจือร้อยปีอยูด่ อกหนึง่ "
"ศาลเทพแห่งขุนเขา"
"ใช่ รูปปั้นเทพผุพังแล้ว ตรงด้านหลังศีรษะมีเห็ดหลิงจือใหญ่อยู่
ดอกหนึ่ง ท่านไปเด็ดเอามาได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน แต่..."
ดวงตาชราทีเ่ ฉียบแหลมของผูเ้ ฒ่าเจ้าทีม่ องไปยังข้อมือนาง "แต่เทพน้อย
แห่งหายนะ ท่านมีสิ่งล�้ำค่าอยู่กับตัวอยู่แล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องกังวลปัญหา
เรือ่ งการด�ำรงชีวติ แม้แต่นอ้ ย"
"ข้ามีสิ่งล�้ำค่าอยู่กับตัว?" สิ่งล�้ำค่าของนางเหลือเพียงเหอเปา
แห่งหายนะ และเหอเปาใบนี้ก็มีผลต่อการเรียกคืนค�ำสาปเท่านั้น
"เทพน้อยแห่งเคราะห์บอกว่าก�ำไลไม้ทนี่ างมอบให้กอ่ นหน้านีก้ ค็ อื
สิ่งล�้ำค่า ตอนท่านเข้ามาอยู่ในร่างนี้ ก�ำไลไม้ได้เข้ามาซุกซ่อนอยู่ใน
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ดวงวิญญาณของท่าน ท่านลองนึกถึงรูปร่างลักษณะของก�ำไลไม้ เรียก
ก�ำไลไม้ออกมา ข้างในนั้นมีพื้นที่อยู่แห่งหนึ่ง ท่านเพียงหลับตานึกถึง
อย่างจดจ่อ ก็จะเข้าไปได้"
เหมยหรูเซียนหวนนึกอยู่ครู่หนึ่ง ก�ำไลไม้ก็ปรากฏขึ้นมาบนข้อมือ
จริงๆ นางมองก�ำไลไม้ทดี่ ธู รรมดาไม่มอี ะไรแปลกประหลาด นึกไม่ถงึ ว่า
จะมีคุณสมบัติเช่นนี้อยู่ วันที่นางจะลงมาสู่แดนมนุษย์ ตอนเทพน้อย
แห่งเคราะห์ไล่ตามมาดูเหมือนจะเคยบอก แต่ช่วงที่ผ่านมานางใจคอ
อึดอัดกลัดกลุม้ สับสนวุน่ วาย ลืมเรือ่ งก�ำไลไม้ไปเสียสนิท เมือ่ ผูเ้ ฒ่าเจ้าที่
เอ่ยเตือน นางจึงนึกขึ้นได้
"ข้าจะลองดู" นางหลับตานึกถึงอย่างจดจ่อครู่หนึ่ง แล้วพูดในใจ
ข้าจะเข้าไป
จากนั้นร่างพลันไปอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีใบเขียวชอุ่มต้นหนึ่ง
ไม่ไกลจากที่นั่นยังมีต้นไม้ที่ติดผลส่งกลิ่นหอมหวานโชยมาอยู่หลายต้น
ท�ำให้นางอดตื่นเต้นดีใจไม่ได้
ทว่าข้างนอกยังมีเหมยชิงหยวนอยู่ ถ้าจูๆ่ นางเกิดหายตัวไป จะต้อง
ท�ำให้เขาตกใจมาก นางรีบเด็ดผลไม้ไปหลายลูกแล้วร้องว่า "ออกไป"
ร่างก็ออกมาอยู่ข้างศาลเจ้าที่แล้ว
ผู้เฒ่าเจ้าที่ยิ้มพลางผงกศีรษะด้วยความพอใจ "ดูเหมือนท่าน
จะได้พบสิ่งมหัศจรรย์ในพื้นที่แห่งนั้น"
"มีหรือไม่ขา้ ไม่รู้ ข้าเป็นห่วงว่าน้องชายไม่เห็นข้าจะร้องไห้ จึงเพียง
เด็ดผลไม้ไม่กี่ลูกก็รีบออกมา" นางยัดผลไม้สามลูกที่ต่างชนิดกันใส่มือ
ผู ้ เ ฒ่ า เจ้ า ที่ "ผลไม้ นี่ เ จ้ า เอาไปกิ น เถิ ด ได้ ก ลิ่ น หอมมาก รสชาติ
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เป็นอย่างไรก็ไม่รู้"
ผู้เฒ่าเจ้าที่มองผลไม้เซียนสามลูกด้วยสีหน้าดีอกดีใจยิ่ง รีบเอา
เก็บไว้ในแขนเสื้อพลางกล่าวยิ้มๆ "ขอบคุณเทพน้อยแห่งหายนะ"
"เอาล่ะ ข้าไปก่อนล่ะ จริงสิ เห็ดหลิงจือต้นนั้นเจ้าช่วยเฝ้าไว้ให้ข้า
ให้ดี อย่าให้คนอืน่ มาเด็ดเอาไปก่อน ข้าจะหาเวลาสักวันมาเด็ด"
"เทพน้อยแห่งหายนะท่านวางใจเถิด ข้าจะดูแลอย่างดี"
"ดี ข้าไปล่ะ"
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3
หลังจากท�ำงานทุกอย่างเสร็จ พอกลับมาถึงกระท่อมทีพ่ กั ชัว่ คราว
ของพวกนาง เหมยหรูเซียนก็แทบอดใจรอไม่ไหวอยากจะเข้าไปในพืน้ ทีล่ บั
ทีอ่ ยูใ่ นก�ำไลไม้ ดูวา่ ข้างในมีของล�ำ้ ค่าอะไรบ้าง
เพียงแต่กอ่ นจะเข้าไปในพืน้ ทีล่ บั ในก�ำไลไม้ นางฉุกคิดอยูช่ วั่ ขณะ
ทุกคนต่างรูว้ า่ นางกลับมาทีก่ ระท่อม ถ้าตอนนีน้ างเข้าไปในพืน้ ทีล่ บั จูๆ่
หายตัวไปเช่นนี้ พวกเขากลับมาไม่เห็นนางอยูจ่ ะไม่เทีย่ วหานางไปทัว่ หรือ
ไม่รู้ว่าเข้าไปแต่ดวงจิตได้หรือไม่... นางเพิ่งคิดเช่นนี้ ร่างทั้งร่าง
ก็คล้ายไร้กระดูกอ่อนระทวยลงไปกับพื้น และดวงวิญญาณของนาง
ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ลับในก�ำไลไม้แล้ว
นางมองดูตนเองทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีล่ บั ด้วยความตืน่ เต้นดีใจ คิดไม่ถงึ ว่า
ก�ำไลวงนี้ถึงกับใช้ดวงวิญญาณเข้ามาได้ ร่างกายอยู่ข้างนอก คนอื่น
ย่อมเข้าใจว่านางนอนหลับไป เว้นก็แต่จะมีคนมาตรวจดูลมหายใจของนาง
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หาไม่ยอ่ มไม่พบสิง่ ผิดปกติ ทว่านางยังอยากจะหาวิธพี ลิกแพลงใช้เพียง
ดวงจิตเข้ามา เช่นนั้นก็จะสะดวกทั้งไม่ถูกคนสงสัยอีกด้วย
ไม่รวู้ า่ พืน้ ทีแ่ ห่งนีม้ อี ะไรลีล้ บั มหัศจรรย์ ถึงได้ทำ� ให้เทพแห่งความสุข
ทีส่ มควรถูกสับเป็นพันชิน้ น�ำมาขอโทษนาง
นางเดินวนไปรอบหนึ่ง พบว่าพื้นที่ไม่กว้างนัก แต่สิ่งที่เพาะปลูก
อยูข่ า้ งในกลับมีมากพอ นอกจากต้นไม้ใหญ่สงู เทียมฟ้าต้นนัน้ แล้ว ยังมี
ไม้ผลทีใ่ ห้ผลต่างๆ อีกหลายต้น มีตน้ หม่อนหลายสิบต้นกับตาน�ำ้ พุแห่งหนึง่
บนต้นไม้ใหญ่นั่นยังมีรังผึ้งห้อยติดอยู่รังหนึ่ง
เทพแห่งความสุขผูน้ ชี้ า่ งประหลาดเสียจริง ปลูกต้นหม่อน เลีย้ งผึง้
ไว้ในพื้นที่แห่งนี้ หรือว่าต่อไปภายหน้าเขาไม่อยากเป็นเทพเซียนแล้ว
คิดจะเปลี่ยนมาเป็นชาวไร่ชาวนา...
ขณะที่นางก�ำลังหัวเราะเยาะเทพแห่งความสุขอยู่ในใจ หางตา
ก็พลันเหลือบไปเห็นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีหีบสมบัติสีแดงอยู่หีบหนึ่ง
เทพแห่งความสุขคงไม่ใช่เอาเงินทองเพชรนิลจินดาที่รีดนาทาเร้น
มาได้ในช่วงหลายปีนี้เก็บไว้ในหีบสีแดงใบนี้กระมัง
นางเปิ ด หี บ สมบั ติ อ อกมาด้ ว ยความอยากรู ้ อ ยากเห็ น ข้ า งใน
เต็มไปด้วยข้าวของวางระเกะระกะ ไม่ว่าอะไรก็มี แต่ไม่มีเงินทอง
เพชรนิลจินดาเลยแม้แต่น้อย
เหมยหรูเซียนดูไปทีละอย่าง คิดว่าสิ่งของเหล่านี้คงเป็นของที่
เซียนคนอืน่ ๆ มอบให้เทพแห่งความสุข เขาได้รบั มาแล้วก็โยนไว้ในหีบใบนี้
นางหยิบได้หูกทอผ้ากระจุ๋มกระจิ๋มเครื่องหนึ่ง อดส่งเสียงหัวเราะ
ออกมาไม่ ไ ด้ คนที่ ม อบหู ก ทอผ้ า ให้ เ ทพแห่ ง ความสุ ข จะต้ อ งเป็ น
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เทพธิดาทอผ้าแน่นอน มิน่าจนแล้วจนรอดเทพธิดาทอผ้าก็ไม่ได้รับ
การให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษจากเทพแห่งความสุข นางมอบของให้
ผิดไปแล้ว เทพธิดาทอผ้าน่าจะมอบวัวให้เทพแห่งความสุขสักตัวหนึ่ง
ให้เขาไปเลี้ยงวัว เป็นหนุ่มเลี้ยงวัวของแดนเซียน
นางวางหูกทอผ้าเล็กๆ นั่นลงบนพื้น นึกไม่ถึงว่าพอแตะถูกพื้นดิน
หูกทอผ้าเล็กพลันเปลี่ยนเป็นใหญ่เท่าของจริง ท�ำให้นางตื่นเต้นดีใจ
อย่างมาก คิดไม่ถึงว่าหีบสมบัติสีแดงใบนี้จะสามารถท�ำให้สิ่งของที่ใส่
เข้าไปหดเล็กลงได้
นางรีบค้นสิง่ ของในหีบสมบัตติ อ่ ไป ก่อนจะหยิบได้ตลับหยกเล็กๆ
ใบหนึ่ง ในนั้นมีตัวไหมอยู่เต็มไปหมด ก็ใช่ ในนี้มีใบหม่อน มีหูกทอผ้า
ย่อมไม่อาจขาดตัวไหม
นางค้ น ได้ ห นั ง สื อ สองเล่ ม จากก้ น หี บ เล่ ม หนึ่ ง เป็ น วิ ธี ท อผ้ า
ที่ เ ทพธิ ด าทอผ้ า มอบให้ 'วิ ธี ท อผ้ า ฉบั บ สมบู ร ณ์ ' อี ก เล่ ม หนึ่ ง เป็ น
หนังสือแนะน�ำประโยชน์ของพื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้
พื้นที่แห่งนี้โดยหลักๆ แล้วใช้ผลิตน�้ำผึ้งกับเลี้ยงตัวไหม ตัวไหม
เหล่านัน้ เป็นตัวไหมเซียน สร้างใยไหมเซียนโดยเฉพาะ และน�ำ้ ผึง้ ทีไ่ ด้จาก
ผึง้ เหล่านัน้ สามารถรักษาโรคได้รอ้ ยแปด ถอนพิษนานาชนิด ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ก็คือนางยังหาวิธีใช้ดวงจิตเข้ามาได้แล้ว ครานี้ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ว
จริงๆ
คิดไม่ถึงเลยว่าเทพแห่งความสุขจะมีของล�้ำค่าเช่นนี้ ของเหล่านี้
แม้อยู่ในแดนเซียนจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่อยู่ในแดนมนุษย์กลับมี
ประโยชน์อย่างมาก มีพื้นที่ลับแห่งนี้อยู่ คิดว่าวันเวลาในภายภาคหน้า
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ของนางคงไม่ล�ำบากเท่าไรแล้ว
ในขณะที่นางก�ำลังค้นต่อไปว่าพื้นที่แห่งนี้ยังมีเรื่องอะไรให้นาง
ตื่นเต้นดีใจอีกหรือไม่ หน้าประตูใหญ่บ้านสกุลจย่าก็ก�ำลังทะเลาะกัน
วุ่นวาย เสียงค�ำรามหนึ่งสูงหนึ่งต�่ำดังขึ้นไม่หยุด แม้แต่เพื่อนบ้านที่อยู่
ห่างออกไปห้าร้อยฉื่อเหล่านั้นต่างก็ได้ยินเสียงโก่งคอแผดค�ำรามแว่วๆ
เสียงนีด้ งึ ดูดคนในหมูบ่ า้ นให้แห่กนั มา ทีข่ า้ งก�ำแพงหน้าประตูใหญ่
มีคนในหมูบ่ า้ นมาห้อมล้อมมุงดูอยูเ่ ต็มไปหมด
"ข้าไปรับปากจะให้หลานสาวแต่งไปบ้านนายท่านของพวกเจ้า
เพื่อช่วยแก้ดวงตั้งแต่เมื่อไร!" ผู้เฒ่าจย่าแผดเสียงค�ำรามใส่หลงจู๊เกา
ที่ยืนอยู่หน้าประตู
สกุลจย่าของเขาแม้จะยากจน แต่ยังนับว่ามีข้าวกินอิ่มท้อง ถ้า
ขายหลานสาวให้คนไปแต่งงานแก้ดวง เขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ใด เขา
ผู้เป็นเสาหลักของบ้านไม่อาจปล่อยให้คนในหมู่บ้านด่าว่าประณามได้!
อย่าว่าแต่เขามีเป่าเหลียนหลานสาวทีเ่ กิดจากลูกชายคนรองอยูเ่ พียงคนเดียว
ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจตัดใจให้นางแต่งไปเพื่อแก้ดวงให้ผู้อื่นได้
"หลงจูเ๊ กาจะมาซือ้ นางหนูจย่าเป่าเหลียนนัน่ ไปแต่งงานเพือ่ แก้ดวง
หรือ"
"โธ่เอ๊ย น่าขายหน้ายิ่งนัก"
"เพือ่ เงินทีส่ กุ ใสแวววาวแล้วถึงกับขายหลานสาวไปแก้ดวงให้คนอืน่
สูญสิน้ จิตใจทีร่ ชู้ วั่ ดี น่าอับอาย!"
ผูเ้ ฒ่าจย่าเห็นสายตาดูถกู ดูแคลนของคนในหมูบ่ า้ นก็พลันอับอาย
จนหน้าแดง มือใหญ่ยกขึ้นโบกแรงๆ "ท่านเอาเงินกับของเต็มคันรถนี้
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กลับไปเสียเถิด บ้านสกุลจย่าของข้าต่อให้อดตาย ยากจนตาย ก็ไม่มวี นั
ขายเป่าเหลียนให้พวกท่านไปล้างเสนียดจัญไร ท่านเลิกล้มความคิดนี้
เสียเถิด"
"ใช่แล้ว เป่าเหลียนของเราเป็นลูกรักของบ้าน ไม่ว่าจะพูดอย่างไร
ก็ไม่ขายให้พวกท่านเด็ดขาด!" เฮ่อซือ่ คว้าจอบพุง่ ออกมาเอ่ยเสียงแหลม
ด้วยโทสะที่พุ่งสูงเทียมฟ้า "ถ้าพวกท่านยังกล้าคิดจะเอาตัวเป่าเหลียน
ของเราไป ข้าก็จะยอมทุ่มชีวิต สู้ตายกับพวกท่าน!"
หลงจูเ๊ กาย่นหัวคิว้ มองผูเ้ ฒ่าจย่าและคนสกุลจย่าทีอ่ ยูข่ า้ งหลังเขา
กระแอมเสียงหนักออกมาค�ำหนึ่ง "ข้าไม่รู้ว่าเป่าเหลียนที่พวกเจ้าพูด
คือใคร ทว่าแม่นางที่ข้าจะมาพาตัวไปวันนี้หาได้ชื่อเป่าเหลียนไม่"
"ไม่ใช่เป่าเหลียน เช่นนัน้ ท่านมาท�ำอะไรทีบ่ า้ นข้า" ผูเ้ ฒ่าจย่าถามขึน้
"ข้ า มารั บ ตั ว แม่ น างเหมยหรู เ ซี ย น มารดาของนางลงชื่ อ แล้ ว
ขายนางในราคาห้าสิบต�ำลึงให้นายท่านของเราไปแต่งงานแก้ดวง วันนี้
ข้ า มารั บ ตั ว ไปจากนั้ น ก็ จ ่ า ยเงิ น ห้ า สิ บ ต� ำลึ ง ให้ พ วกเจ้ า " หลงจู ๊ เ กา
หยิบสัญญาทีม่ ลี ายนิว้ มือประทับเป็นหลักฐานออกมา กวัดแกว่งตรงหน้า
คนทั้งบ้าน
พอได้ยินว่าคนที่เขาจะมาเอาตัวไปคือเหมยหรูเซียน ผู้เฒ่าจย่า
กับเฮ่อซื่อก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก
จย่าอิง๋ ชุนทีห่ ลบอยูด่ า้ นหลังสุดมาโดยตลอดพอได้ยนิ ค�ำพูดเหล่านี้
ก็พุ่งออกมาลนลานโต้แย้งทันที "ไม่มีๆ ข้าไม่เคยบอกจะขายหรูเซียน
ของเรา ยิง่ ไม่เคยลงชือ่ หรือประทับลายนิว้ มือในสัญญาขายตัวอะไรด้วย"
"ไม่มี? ในสัญญาฉบับนี้ที่ประทับอยู่คือลายนิ้วมือของเจ้า!"
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"ไม่มีจริงๆ ข้าไม่เคยท�ำเรื่องเช่นนี้มาก่อน" จย่าอิ๋งชุนสั่นศีรษะ
เอาเป็นเอาตายพลางร้องขึ้นมาด้วยความร้อนใจ "เรื่องขายลูกสาวเช่นนี้
ตีให้ตายข้าก็ไม่มีทางท�ำ!"
"จะเป็นไปได้อย่างไร จย่าเอ้อร์หลางบอกว่าเจ้าเป็นคนประทับ
ลายนิว้ มือด้วยตนเอง ไม่ผดิ แน่" ทางนายท่านได้มคี ำ� สัง่ ลงมาแล้ว ให้เขา
รีบเอาคนส่งไปเมืองหลวง หลงจูเ๊ กาไม่อยากท�ำให้เรือ่ งทีไ่ ด้รบั มอบหมายมา
ต้องล้มเหลว ตอนนีเ้ ขาคิดเพียงหาตัวคนให้พบแล้วคุมตัวไป
"พี่รองของข้า...ไม่มี...ข้าไม่เคย..." จย่าอิ๋งชุนมองสัญญาขายตัว
ในมือหลงจู๊เกาใบนั้นด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยหยาดน�้ำตา ทันใดนั้น
นางก็เบิกตาโพลง หันไปมองเฮ่อซือ่ ยกมือชีห้ น้าอีกฝ่าย กล่าวประณาม
ด้วยความโกรธแค้น "พี่สะใภ้รอง เป็นเจ้า วันนั้นเจ้าโกหกข้าบอกว่า
ผูใ้ หญ่บา้ นจะแจกข้าว คนทีร่ บั ต้องประทับลายนิว้ มือ เป็นเจ้าทีห่ ลอกข้า
ขายหรูเซียนให้ผู้อื่นไปแก้ดวง!"
พอรู้ว่าคนที่จะแต่งงานเพื่อแก้ดวงให้ผู้อื่นไม่ใช่บุตรสาวของตน
เฮ่อซื่อก็ไม่กลัวเพราะถือว่ามีคนหนุนหลัง ยืนในท่าสามเจ็ด* สองมือ
กอดอก หยักยกมุมปากดีใจในความโชคร้ายของผูอ้ นื่ "เสีย่ วกู ทีข่ า้ ท�ำไป
ก็เพราะหวังดีต่อเจ้า เจ้าแม่ม่ายตัวคนเดียวต้องเลี้ยงลูกสาวที่ดวงชะตา
ต�่ำต้อยเป็นภัยต่อผู้เป็นพ่อ คิดจะแต่งออกไปก็ยาก ข้าตั้งใจดีช่วยเจ้า
ขจัดอุปสรรคปัญหา เจ้าดูของหมั้นหนึ่งคันรถยังมีเงินอีกห้าสิบต�ำลึง
ในหมูบ่ า้ นมีบา้ นใดให้ได้ ส�ำหรับลูกสาวของเจ้าแล้วเรียกได้วา่ เป็นโชควาสนา
ยิ่งใหญ่เทียมฟ้า เจ้าน่ะรีบรับไว้เสียจะดีกว่า"
* ยืนในท่าสามเจ็ด หมายถึงทิ้งน�้ำหนักตัวไปข้างหน้าสามส่วน ทิ้งน�้ำหนักตัวไปข้างหลังเจ็ดส่วน
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"เจ้าเป็นป้าสะใภ้นางเหตุใดจึงใจด�ำอ�ำมหิตเช่นนี้! ยังมีจิตส�ำนึก
รู้ดีชั่วหรือไม่ หากไม่ใช่ขายหรูเซียนให้คนตายไปเข้าพิธีแต่งงานระหว่าง
คนตาย ก็จะขายให้คนไปแต่งงานแก้ดวง หรูเซียนของเราไปล่วงเกินอะไร
เจ้ าหรื อ " เพื่อ ลูกแล้วแม่ย่อ มเข้ม แข็ง จย่าอิ๋งชุนที่แต่ไรมาอ่อนแอ
ไม่อาจสะกดกลั้นโทสะได้อีกต่อไป นางแผดเสียงค�ำรามใส่เฮ่อซื่อ "นาง
ไปขุดหลุมฝังศพบรรพบุรษุ สกุลเฮ่อของเจ้า หรือเอาลูกของเจ้าโยนลงบ่อน�ำ้
เจ้าถึงได้ท�ำร้ายนางเช่นนี้ ข้าขอบอกกับเจ้า ต่อให้ข้าต้องสู้ตาย ก็จะ
ไม่ให้หรูเซียนไปแต่งงานเพื่อแก้ดวงให้ผู้อื่น!"
เฮ่อซื่อเบิกตากว้าง "เจ้าพูดอะไร ข้าก�ำลังช่วยครอบครัวของเจ้า
เจ้าถึงกับเห็นความหวังดีของผู้อื่นเป็นดั่งตับปอดลา* ถ้าเจ้าอยู่ไม่ได้
ก็ไสหัวออกไปจากที่นี่ กินข้าวของพวกเราเปล่าๆ แล้วยังกล้าเสียงดัง
ต�ำหนิข้า"
"เจ้าเอ่ยค�ำพูดนีอ้ อกมาก็ไม่กลัวลิน้ จะเคล็ด เจ้าแน่จริงก็เอามือชีฟ้ า้
พูดอีกครัง้ ข้าไม่เชือ่ ว่าฟ้าจะไม่ผา่ เจ้าตาย"
"จย่าอิ๋งชุน เจ้าแน่มาก ถึงกับกล้าแช่งข้า!"
จย่าอิ๋งชุนกระโจนเข้าไปขยุ้มผมเฮ่อซื่อและตบหูนางไปฉาดหนึ่ง
ด้วยความโมโห "แช่งเจ้าแล้วอย่างไร สตรีทดี่ แี ต่คดิ ร้ายต่อผูอ้ นื่ อย่างเจ้า
ต้องไม่ได้ตายดีแน่นอน"
"ดี เจ้าถึงกับกล้าตีข้า เบื่อหน่ายชีวิตแล้วสิ!" เฮ่อซื่อก็ดึงทึ้งเส้นผม
จย่าอิ๋งชุนอย่างไม่ยอมแพ้ และข่วนใบหน้าของนาง
* เห็นความหวังดีของผู้อื่นเป็นดั่งตับปอดลา เป็นค�ำเปรียบเปรย หมายถึงสิ่งไม่มีค่า ในสมัยโบราณลาเป็น
พาหนะชั้นต�่ำราคาถูกกว่าม้าหรือวัว จึงใช้เปรียบเปรยถึงสิ่งที่ไม่มีค่า อีกประการหนึ่งตับปอดลารสชาติไม่ดี
ไม่มีใครอยากกิน
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ต่อหน้าธารก�ำนัล สตรีสองคนทะเลาะตบตีกันวุ่นวาย ผู้เฒ่าจย่า
เห็นแล้วหางตากระตุกไม่หยุด หันไปตวาดลูกสะใภ้คนโตที่ยืนท�ำอะไร
ไม่ถูกอยู่ข้างๆ "สะใภ้ใหญ่ เจ้ายังจะมองอะไร ยังไม่รีบแยกพวกนาง
ออกจากกันอีก!"
วังซื่อเดินเข้าไปจะแยกคนทั้งสองออกจากกัน คิดไม่ถึงว่านางยัง
ไม่ทันได้ท�ำอะไรก็ถูกเฮ่อซื่อข่วนหน้าเอาเสียก่อนแล้ว โทสะจึงพวยพุ่ง
ขึ้นมาทันที ถือโอกาสนี้เอาแค้นเก่าบวกแค้นใหม่มาคิดบัญชีกับเฮ่อซื่อ
ไปพร้อมกันเสียเลย
มองเผินๆ เหมือนวังซือ่ จะเข้าไปแยกคนทัง้ สอง แต่กลับร่วมมือกับ
จย่าอิ๋งชุนคอยหยิกตรงจุดที่ไม่มีใครเห็น เฮ่อซื่อจะอย่างไรก็สู้พวกนาง
ไม่ไหว ถูกหยิกถูกตีจนร้องโอดโอย
หลงจูเ๊ กาเห็นแล้วมุมปากกระตุกไม่หยุด อยากจะหมุนตัวเดินจากไป
ยิ่งนัก แต่ค�ำสั่งของนายท่านยังด�ำเนินการไม่ลุล่วง ไม่ว่าอย่างไรก็ยังไป
ไม่ได้ จ�ำต้องชมละครฉากใหญ่นตี้ อ่ ไป
ในเวลานั้นจย่าต้าหลางที่ท�ำงานอยู่ในไร่นาได้รับการแจ้งข่าวจาก
คนในหมู่บ้าน แต่ไม่รู้ว่าสถานการณ์แปรเปลี่ยนไปแล้ว ก็ถือจอบเร่งรุด
กลับมาถึง
เขาไม่เห็นสตรีสามคนทีต่ บตีกนั นัวเนียอยูท่ พี่ นื้ เพียงเงือ้ จอบในมือ
จะฟาดหลงจู๊เกาอย่างไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น "เจ้าโจรสุนัขที่จิตใจไม่รู้ดีชั่ว
อย่าคิดว่าเจ้ามีเงินเน่าเหม็นไม่กกี่ อ้ นก็จะมาบังคับซือ้ คนทีห่ มูบ่ า้ นของเรา
ได้ ข้าจะฟาดเจ้าให้ตาย!"
จย่าซานหลางที่ได้พักงานและเพิ่งกลับมาจากต�ำบลรีบเข้าไป
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กอดตัวเขาไว้แน่น "พีใ่ หญ่ หยุดก่อน คนทีเ่ ขาจะมาพาไปไม่ใช่เป่าเหลียน
ท่านอย่าบุ่มบ่าม"
"ไม่ใช่เป่าเหลียน?"
"ใช่ คนทีห่ ลงจูเ๊ กาจะมาพาไปคือหรูเซียน" จย่าซานหลางพูดพลาง
พยักหน้า
"ไม่ว่าจะมาเอาตัวเป่าเหลียนหรือหรูเซียน ข้าก็ไม่รับปากทั้งนั้น
วันนี้ข้าจะต้องเล่นงานคนผู้นี้ให้ได้!" จย่าต้าหลางจะพุ่งเข้าไปอีกครา
"ต้าหลาง เจ้าหยุดเดีย๋ วนี้ คนทีห่ ลงจูเ๊ กาจะมาเอาตัวไปคือหรูเซียน
นางไม่ใช่คนสกุลจย่าเรา เจ้าจะร้อนรนอะไร ก็ให้หลงจูเ๊ กาเอาตัวไปเถิด
ทิง้ เงินไว้กพ็ อ"
"ท่านพ่อ ท่านพูดอะไร!" จย่าต้าหลางกับจย่าอิ๋งชุนร้องออกมา
ด้วยความตื่นตระหนกตกใจ มองผู้เฒ่าจย่าที่เลือดเย็นไร้ความเมตตา
แบ่งหลานนอกหลานใน* ออกจากกันอย่างชัดเจน ในดวงตาเต็มไปด้วย
ความคาดคิดไม่ถึง
"อะไร ข้าพูดผิดหรือ หรูเซียนนางเด็กต�ำ่ ช้านัน่ แซ่เหมยไม่ได้แซ่จย่า"
ผูเ้ ฒ่าจย่าถลึงตาใส่พวกเขาสองพีน่ อ้ งแวบหนึง่
จย่ า ต้ า หลางฟั ง แล้ ว เพลิ ง โทสะก็ พ วยพุ ่ ง ขึ้ น มาทั น ที อดที่ จ ะ
ตวาดใส่ผเู้ ฒ่าจย่าด้วยความโมโหไม่ได้ "ท่านพ่อ ท่านพูดเช่นนีไ้ ด้อย่างไร
ดีชั่วหรูเซียนก็เป็นหลานตาของท่าน!"
"หลานตาแล้วอย่างไร ไม่ใช่คนสกุลเดียวกันย่อมไม่เหมือนกัน
เจ้าหุบปากไป!" ผูเ้ ฒ่าจย่าหันไปเรียกจย่าฝูเป่าบุตรชายคนโตของเฮ่อซือ่
* หลานนอกคือหลานทีเ่ กิดจากบุตรสาวใช้นามสกุลอืน่ หลานในคือหลานทีเ่ กิดจากบุตรชายใช้นามสกุลเดียวกัน
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"ไปเรียกหรูเซียนออกมาตามหลงจู๊เกาไป"
จย่าฝูเป่าได้ยนิ ดังนัน้ ก็ราวกับมีลมอยูใ่ ต้ฝา่ เท้า วิง่ ไปทีล่ านด้านหลัง
อย่างรวดเร็ว
เมือ่ วานท่านแม่บอกแล้ว ขอเพียงขายเหมยหรูเซียนไปเสีย พวกเขา
ก็จะได้กนิ เนือ้ สัตว์ทกุ วัน ยังจะแต่งภรรยาให้เขาได้อกี ด้วย ดังนัน้ นับตัง้ แต่
เมือ่ วาน เขาก็ตงั้ ตารอให้คนทีจ่ ะซือ้ นางเด็กต�ำ่ ช้ารีบปรากฏตัวขึน้
เมื่อครู่มีเรื่องเอะอะเอ็ดตะโรกันเช่นนั้น เขาก็เป็นห่วงว่าเรื่องแต่ง
ภรรยาจะไม่มหี วังแล้ว ตอนนีเ้ ขาเพียงคิดว่าขายนางเด็กต�ำ่ ช้าเหมยหรูเซียน
ออกไปได้เร็วหน่อยก็ย่อมได้เงินมาเก็บอยู่ข้างกายเร็วหน่อย
จย่าอิ๋งชุนที่อยู่ด้านข้างไม่มีเวลาจะมาทะเลาะตบตีกับเฮ่อซื่ออีก
นางคุกเข่าลงข้างเท้าผูเ้ ฒ่าจย่า ร้องไห้สะอึกสะอืน้ พลางร้องเรียก "ท่านพ่อ
ท่านเองก็พดู แล้ว หรูเซียนนางแซ่เหมยไม่ได้แซ่จย่า ท่านไม่มสี ทิ ธิข์ ายนาง"
"ข้าเป็นคนขายนางหรือ เป็นเจ้าที่เป็นแม่เป็นคนขายนางเอง เจ้า
เป็นคนประทับลายนิว้ มือเองแล้วยังไม่ยอมรับ ถ้านางเด็กต�ำ่ ช้านัน่ จะโทษ
ก็ต้องโทษตนเองที่มีแม่ไม่มีตาอย่างเจ้า ถ้าเจ้ายังเอะอะโวยวายอีก
ก็พาลูกชายของเจ้าไสหัวไปให้พ้น!" ผู้เฒ่าจย่าถีบจย่าอิ๋งชุนกระเด็นไป
ก่อนจะตวัดชายแขนเสื้อไปนั่งสูบยาฝิ่นอยู่ด้านหนึ่ง
"ท่านแม่..." จย่าอิง๋ ชุนหันไปมองมารดาทีม่ สี หี น้าอับจนปัญญาอยู่
ด้านข้างด้วยความเศร้าโศกเสียใจ เพียงเห็นมารดาสัน่ ศีรษะให้นางอดทน
อดกลั้น ความไม่เป็นธรรมและความเจ็บแค้นเศร้าโศกเสียใจที่ได้รับ
ได้หลอมรวมเป็นหยาดน�ำ้ ตา นางร�ำ่ ไห้ออกมาอย่างไม่อาจควบคุมตนเอง
ได้
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จย่าฝูเป่ามาเรียกเหมยหรูเซียนทีล่ านด้านหลังด้วยความตืน่ เต้นดีใจ
แต่เพิง่ จะมาถึงลานด้านหลัง ประตูกระท่อมยังไม่ได้ถกู เขาถีบให้เปิดออก
ก็ได้ยนิ เสียงร้องไห้ราวหัวใจแตกสลายของเหมยชิงหยวนดังมาจากข้างใน...
"พี่สาว ท่านอย่าตายนะ..."
จย่าฝูเป่าในใจร้องแย่แล้ว รีบพุ่งเข้าไปในกระท่อม เพียงเห็น
เหมยหรูเซียนนอนอยู่บนพื้นแน่นิ่งไม่ขยับ เขาลองเอานิ้วมือแหย่ไปที่
ใต้จมูกนางด้วยความหวาดผวา พลันพบว่านางไม่มลี มหายใจแล้ว จึงรีบ
พุ่งออกนอกกระท่อมไปร้องตะโกนขึ้น "แย่แล้ว! เหมยหรูเซียนตายแล้ว
นางเด็กต�่ำช้านั่นตายอีกแล้ว!"
ค�ำว่า 'ตายอีกแล้ว' ประหนึ่งฟ้าผ่าลงมาบนที่ราบ ท�ำเอาทุกคน
ที่อยู่ตรงลานด้านหน้าหัวหมุนท�ำอะไรไม่ถูก
"เจ้าว่าอะไรนะ! นางเด็กต�ำ่ ช้านัน่ ตายอีกแล้ว?!" ผูเ้ ฒ่าจย่าคว้าตัว
จย่าฝูเป่ามาถามด้วยความตืน่ ตระหนก
จย่าฝูเป่าสีหน้าซีดเผือด พยักหน้าอย่างแข็งทือ่ "ใช่ นางตายอีกแล้ว
ข้าเพิ่งจะเอามือจ่อที่ใต้จมูกนาง ไม่มีลมหายใจเลย นอนอยู่กับพื้น
น่ากลัวยิ่งนัก..."
เฮ่อซือ่ ทีถ่ กู ทุบตีจนนอนฟุบอยูก่ บั พืน้ คล้ายอยากไปดูกบั ตาตนเองว่า
ข่าวนีจ้ ริงหรือไม่ พลันกระโดดขึน้ จากพืน้ แล้วพุง่ ไปทีล่ านด้านหลังทันที
จย่าอิ๋งชุนที่คุกเข่าร้องไห้อยู่กับพื้นก็รีบเช็ดน�้ำตาที่ไหลอาบหน้า
แล้ววิ่งไปที่ลานด้านหลัง ในเวลานี้นางคิดว่าบุตรสาวตายไปเสียยังจะ
ดีกว่า แต่งงานเพื่อแก้ดวงให้ผู้อื่นเกิดปะทะถูกดีร้ายอะไรขึ้นมา อนาคต
ของบุตรสาวย่อมมีชีวิตดั่งอยู่ในนรก บุตรสาวของนางเพิ่งอายุสิบสี่
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ชีวิตยังอีกยาวไกล!
หลงจู๊เกาที่อยู่ด้านนอกก็ตระหนักว่าเหตุการณ์ไม่ดีแล้ว จึงรีบ
ตามเข้าไปดูให้รแู้ น่ เห็นอยูว่ า่ ก�ำลังจะด�ำเนินการตามค�ำสัง่ นายท่านลุลว่ ง
อยูแ่ ล้ว เหตุใดคนจูๆ่ ก็มาตายลงได้ แล้วจะให้เขากลับไปชีแ้ จงอย่างไร
คนสกุลจย่าที่เหลือก็รีบวิ่งไปดูให้แน่ชัด มีทั้งคนที่รู้สึกว่าเรื่อง
เกีย่ วพันกับเงินห้าสิบต�ำลึงกับของหมัน้ หนึง่ คันรถ และมีทงั้ คนทีเ่ ป็นห่วง
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
คนทั้งกลุ่มเบียดเสียดเข้าไปในกระท่อม สิ่งที่เห็นก็คือร่างของ
เหมยหรูเซียนนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้น ไม่มีลมหายใจแล้วจริงๆ
จย่ า อิ๋ ง ชุ น ผลั ก ทุ ก คนออกแล้ ว พุ ่ ง เข้ า ไปกอดบุ ต รสาว ร้ อ งไห้
คร�่ำครวญราวหัวใจจะแตกสลาย "หรูเซียน ลูกสาวที่ว่านอนสอนง่าย
ของแม่..."
เฮ่อซื่อกลับโกรธจนชี้หน้าเหมยหรูเซียนด่าว่าเสียงดัง "นางเด็ก
สมควรตาย! ดาวหายนะชัดๆ ไม่ตายช้าไม่ตายเร็ว คุณชายซุนฝังไปแล้ว
เจ้าถึงตาย จงใจกลั่นแกล้งพวกเราสกุลจย่า เจ้าคงไม่ต้องการเห็น
สกุลจย่าเราสุขสบายกระมัง"
ผูเ้ ฒ่าจย่าทีเ่ ดิมทีกห็ งุดหงิดโมโหว่าเหมยหรูเซียนมาเพิม่ ความยุง่ ยาก
ให้ทบี่ า้ นอยูแ่ ล้ว พอได้ยนิ ค�ำด่าว่าของเฮ่อซือ่ ก็ไม่พอใจขึน้ มาทันที เห็นว่า
หลานสาวคนนี้จงใจท�ำให้พวกเขาไม่ได้เงินมา ท�ำให้เงินหลุดลอยไป
ต่อหน้าต่อตาพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า
ไม่ว่าจะเป็นสิบต�ำลึงหรือห้าสิบต�ำลึงก็ล้วนเป็นเงินจ�ำนวนมาก
เหมยหรูเซียนนางเด็กต�่ำช้าผู้นี้ถึงกับท�ำให้พวกเขาไม่อาจรับเงินมาได้
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แม้แต่ครั้งเดียว เจตนาท�ำให้ตาแก่อย่างเขาโมโหชัดๆ
"สะใภ้รอง เจ้าพูดเช่นนี้ได้อย่างไร!" จย่าต้าหลางเอ่ยปากต�ำหนิ
เฮ่อซื่อ
ทว่าผู้เฒ่าจย่าก็ตวาดขึ้นทันที "หุบปาก! หรือว่าสะใภ้รองพูดผิด
คนสกุลเหมยจงใจมาสร้างภัยพิบัติให้สกุลจย่าเรา"
"ท่านพ่อ!"
หลงจูเ๊ กาทีม่ องพวกเขาอย่างเย็นชามาโดยตลอดส่งเสียงกระแอมขึน้
ก่อนจะกล่าว "ข้าไม่สนใจว่าในบ้านของพวกเจ้ามีบญ
ุ คุณความแค้นหรือ
ข้อพิพาทอะไรกัน เวลานี้คนตายแล้ว ย่อมต้องให้ค�ำอธิบายกับข้า"
"ค�ำอธิบาย? ค�ำอธิบายอะไร เราไม่ได้รับของหมั้นของท่าน ยังจะ
มีอะไรต้องอธิบาย" จย่าต้าหลางพูดเสียงดัง
"พวกเจ้าไม่ได้รบั ของหมัน้ ทีข่ า้ น�ำมา แต่จย่าเอ้อร์หลางรับเงินข้าไป
สามสิบต�ำลึงทั้งรับรองว่าเรื่องนี้จะต้องส�ำเร็จ ในเมื่อเรื่องล้มเหลวแล้ว
เงินสามสิบต�ำลึงไม่ใช่สมควรคืนให้ข้าหรอกหรือ" หลงจู๊เกาปั้นหน้า
เคร่งขรึมมองผูเ้ ฒ่าจย่าด้วยแววตาเยียบเย็น
เมือ่ หลงจูเ๊ กาพูดออกมาเช่นนี้ คนสกุลจย่าทีอ่ ยูใ่ นกระท่อมทัง้ หมด
ต่างตะลึงงัน
สามสิบต�ำลึง! จย่าเอ้อร์หลางถึงกับรับเงินสามสิบต�ำลึงเป็นค่าวิง่ เต้น
ท�ำงานให้ผอู้ นื่ พวกเขาไม่มใี ครรูเ้ รือ่ งนี!้
ผูเ้ ฒ่าจย่าเหลือบมองไปทางซ้ายขวาหาเงาร่างของจย่าเอ้อร์หลาง
ทว่ากลับไม่เห็นตัวเขา ก่อนหน้านี้เขายังอยู่ในบ้าน เวลานี้ถึงกับหายตัว
ไปแล้ว!
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ผู้เฒ่าจย่านึกขึ้นมาได้ว่านับตั้งแต่หลงจู๊เกาหยิบสัญญาซื้อขาย
ออกมา จย่าเอ้อร์หลางก็หายตัวไป ปล่อยให้ภรรยาทะเลาะตบตีกบั ผูอ้ น่ื
อย่างไม่สนใจไยดี
"เอ้อร์หลาง เอ้อร์หลางเล่า ท่านพ่อ นี่เป็นเรื่องที่เอ้อร์หลางก่อขึ้น
ท่านรีบเรียกเขาออกมา เอาเงินสามสิบต�ำลึงคืนให้หลงจูเ๊ กา" จย่าต้าหลาง
กวาดตามองหาจย่าเอ้อร์หลางไปทัว่
จย่าซานหลางไปตรวจดูที่ห้องของพี่รองของเขา "ท่านพ่อ พี่รอง
ไม่อยู่ในห้องของพวกเขา"
หลงจู๊เกาหัวเราะเสียงเย็นออกมาสองค�ำ "ดูท่าจย่าเอ้อร์หลาง
คงอมเงินของข้าไปแล้ว ข้าไม่สนใจว่าเขาจะเป็นคนคืนเงินข้าหรือไม่
พวกเจ้าคนสกุลจย่ารับเงินของข้าไปแล้วก็ต้องยอมรับทราบบัญชี ถ้า
ไม่ยอมรับก็มอบตัวจย่าเอ้อร์หลางมาให้ข้า เงินของข้าผู้แซ่เกาหาใช่
จะอมได้ง่ายๆ"
พอได้ยินว่าต้องชดใช้เงินสามสิบต�ำลึง ผู้เฒ่าจย่าก็มีเหงื่อเย็น
ซึมออกมาทัว่ ร่าง เงินสามสิบต�ำลึงแทบจะเป็นทรัพย์สนิ ทีส่ ะสมมาทัง้ หมด
ของบ้านสกุลจย่า จะควักออกมาง่ายๆ ได้อย่างไร
คนในหมู่บ้านที่พากันมาชมเรื่องสนุกที่ข้างก�ำแพงบ้านด้านหลัง
เริ่มส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่ ที่แท้เป็นเช่นนี้เอง ก่อนหน้านี้
พวกเขายังแปลกใจว่าเหตุใดหลงจูเ๊ กาจะต้องให้เหมยหรูเซียนไปแต่งงาน
เพื่อแก้ดวงให้ผู้อื่น
นี่ก็เพราะจย่าเอ้อร์หลางไปหลอกลวงผู้อื่น ขายหลานสาวของตน
เพื่อความร�่ำรวยมีหน้ามีตา เรื่องยังไม่ส�ำเร็จก็ไปเรียกร้องผลประโยชน์
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จากผูอ้ นื่ รับเงินของเขามาแล้ว ทว่าตอนนีเ้ รือ่ งล้มเหลวและไม่มเี งินใช้คนื
จึงรีบทาน�ำ้ มันทีใ่ ต้ฝา่ เท้าหนีไปแล้ว
หลงจู๊เกาสังเกตสีหน้าเขียวคล�้ำและไม่อาจตัดใจของผู้เฒ่าจย่า
อยู่ชั่วขณะ จึงเอ่ยเตือนด้วยน�้ำเสียงเย้ยหยัน ข้างนอกยิ้มข้างในไม่ยิ้ม
"ท่านผู้เฒ่าจย่าท่านคิดได้แล้วหรือยัง จะชดใช้เงินหรือจะมอบคน"
พร้อมกับค�ำเตือน เขาก็กระดิกนิว้ ชี้ องครักษ์สามคนรูปร่างสูงใหญ่ลำ�่ สัน
ที่ยืนอยู่ด้านนอกด้วยสีหน้าเย็นชามาโดยตลอดก็เดินเข้ามา
"ข้าขอเตือนพวกเจ้าก่อน ถ้าไม่อยากให้จย่าเอ้อร์หลางเหลือเพียง
ลมหายใจรวยริน นอนอยูบ่ นเตียงไปตลอดชีวติ ก็จงคายเงินออกมาให้ขา้
เสีย"
"ท่านผายลมแล้ว ข้ายังว่าท่านมาเพือ่ จะขูเ่ ข็ญ ท่านบอกเอ้อร์หลาง
ของเรารับเงินท่านมาสามสิบต�ำลึงก็สามสิบต�ำลึงหรือ" เฮ่อซือ่ ตะโกนใส่หน้า
หลงจู๊เการาวกับแม่เสือ "แต่ข้าไม่เคยได้เห็นเงินแม้แต่อีแปะเดียว ท่าน
มีปัญญาก็ไปหาเอ้อร์หลางเอาเอง ใครติดค้างเงินท่านก็ไปทวงเอาเอง
บ้านสกุลจย่าเราอีแปะเดียวก็ไม่ให้ หาไม่ทา่ นก็เอาศพนางเด็กต�ำ่ ช้าทีพ่ นื้ นัน่
กลับไป"
หลงจู๊เกาคิดไม่ถึงว่าเฮ่อซื่อจะเล่นลูกไม้หน้าด้านๆ กับเขา จึง
แค่นเสียงหัวเราะออกมาสองค�ำ "ดีมาก ในเมือ่ ให้หน้าพวกเจ้าแต่พวกเจ้า
ไม่รบั เช่นนัน้ ก็อย่าว่าข้าเหีย้ มโหด ไม่ชดใช้เงินเช่นนัน้ ข้าก็จะเอาคนแทน"
เขาสัง่ การองครักษ์ "พวกเจ้าสามคนฟังให้ดี กลับไปแล้วปล่อยข่าวออกไป
ทันทีให้ตามตัวจย่าเอ้อร์หลางให้พบ ไม่วา่ เป็นหรือตาย ข้าต้องการมือสองข้าง
ของเขา"
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ผู้เฒ่าจย่าฟังจบก็รีบเข้าไปวิงวอนขอร้องด้วยความตื่นตระหนก
ตกใจและเคร่งเครียด "หลงจู๊เกา หากท่านเอามือของเอ้อร์หลางไปแล้ว
ต่อไปเขาจะท�ำงานในไร่นาได้อย่างไร..."
"นั่นเป็นเรื่องของพวกเจ้า ลูกชายคนรองของเจ้ารับเงินข้าไปแล้ว
ยังคิดจะบิดพลิ้ว เห็นเงินของข้ามีลมพัดพามาหรืออย่างไร"
"ไม่ใช่เราไม่ใช้คืน...แต่เพราะเวลานี้ในบ้านไม่มีเงินมากเช่นนั้น..."
"ข้าให้เวลาเจ้าสามวัน ถ้าหลังจากสามวันข้ายังไม่ได้เงินสามสิบต�ำลึง
คื น มา เจ้ า ก็ จ งวิ ง วอนเทพเทวาให้ คุ ้ ม ครองลู ก ชายคนรองของเจ้ า
ให้หลบซ่อนตัวมิดชิดพอ แน่นหนาพอก็แล้วกัน" พูดจบหลงจู๊เกาก็ตวัด
ชายแขนเสื้อเดินจากไป
พอคิ ด ว่ า ต้ อ งรวบรวมเงิ น สามสิ บ ต� ำ ลึ ง ให้ ไ ด้ ภ ายในสามวั น
ผูเ้ ฒ่าจย่าก็ใบหน้ายับย่นราวกับลูกมะระ ทันใดนัน้ ความคิดก็มาตกอยูท่ ี่
ร่างของเหมยหรูเซียนที่กลายเป็นคนตายไปแล้ว
"เจ้าสาม เจ้าค่อนข้างรู้จักพูดจา จงไปที่ต�ำบล ไปลองถามที่บ้าน
คหบดีซุนดูว่าพวกเขายังต้องการซื้อหญิงสาวที่เพิ่งตายไปแต่งงานกับ
ศพลูกชายเขาหรือไม่"
เห็นบิดาจะรีดเค้นหาผลประโยชน์จากร่างบุตรสาวจนหยดสุดท้าย
จย่าอิ๋งชุนก็ไม่อาจทนต่อไปได้อีก กล่าวขู่ขวัญขึ้น "ท่านพ่อ หรูเซียน
เป็นลูกสาวของข้า ท่านที่เป็นตาไม่มีสิทธิ์และอ�ำนาจที่จะจัดการศพ
ของนาง หากท่ า นดึ ง ดั น จะท� ำ เช่ น นั้ น ก็ อ ย่ า ต� ำ หนิ ว ่ า ลู ก อกตั ญ ญู
ไปฟ้องร้องท่านที่ศาล"
"เช่นนั้นเจ้าก็ไสหัวไป พาลูกสาวลูกชายแซ่เหมยของเจ้าไสหัวไป
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ให้หมด บ้านสกุลจย่าข้าไม่รบั ลูกสาวทีไ่ ม่คดิ เพือ่ คนในครอบครัวเช่นเจ้า!"
ผู้เฒ่าจย่าชี้นิ้วออกไปข้างนอก
"ได้ ข้าจะพาหยวนเอ๋อร์กบั หรูเซียนไปเดีย๋ วนี"้ จย่าอิง๋ ชุนเช็ดน�ำ้ ตา
บนใบหน้า นางสูดลมหายใจเข้าลึกๆ เอาเสือ้ ผ้าสะอาดไม่กตี่ วั ในกระท่อม
วางลงบนผ้าแล้วมัดเป็นห่อสัมภาระ ห้อยไว้บนหลังเหมยชิงหยวน
ก่อนจะแบกบุตรสาวที่ไร้ลมหายใจไปแล้วขึ้นมา
"ท่านพ่อ นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะเรียกท่านว่าท่านพ่อ ต่อให้ข้า
ต้องเป็นขอทานอยูข่ า้ งนอกก็จะไม่มวี นั มาขอร้องท่านให้ขา้ วข้ากินสักค�ำ
อย่างเด็ดขาด ต่อไปท่านก็คิดเสียว่าไม่มีข้าลูกสาวคนนี้"
ในเวลาเดียวกับที่ค�ำพูดหลุดจากปาก นางก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว
แน่วแน่ที่จะไปจากบ้านสกุลจย่าที่ที่นางเคยคิดว่าจะเป็นแหล่งพักพิง
สุดท้าย
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4
เกิดอะไรขึ้น เหตุใดนางจึงรู้สึกคล้ายนอนคว�ำ่ อยู่บนอะไรสักอย่าง
ทั้งยังโคลงเคลงไปมา
ดวงวิ ญ ญาณของเหมยหรู เ ซี ย นเพิ่ ง ออกจากพื้ น ที่ ลั บ ในก� ำ ไล
ในเวลาอันสั้นยังไม่อาจปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างฉับพลันกะทันหันได้ นางย่นหัวคิ้วลืมตามองไปข้างหน้า เหตุใด
จึงเป็นมวยผมของอิสตรี ด้านข้างมีเสียงร้องไห้ของหยวนเอ๋อร์ อีกทั้ง
พวกนางก็อยู่นอกกระท่อมและก�ำลังเดินไปข้างหน้า...
นี่มันเกิดอะไรขึ้น!
นางอดใจไม่ไหวสะกิดไปที่หัวไหล่ของจย่าอิ๋งชุนพลางเอ่ยถาม
ด้วยน�้ำเสียงค่อนข้างแหบแห้ง "ท่านแม่ ท่านจะแบกข้าไปที่ใดหรือ"
เสียงที่ดังขึ้นมาข้างหูท�ำให้จย่าอิ๋งชุนชะงักเท้า นางเบิกตากว้าง
ด้วยความตื่นตระหนกตกใจ รู้สึกไม่อยากจะเชื่อ
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เหมยหรูเซียนที่ยังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านสกุลจย่าเมื่อครู่ก่อน
ถามด้วยความงงงวยขึ้นอีกครั้ง "ท่านแม่ ท่านเป็นอะไรไป"
"ท่านแม่ พี่สาวยังไม่ตาย ฟื้นขึ้นมาอีกแล้ว!" เหมยชิงหยวนที่อยู่
ด้านข้างหันกลับมามองนางแล้วเอ่ยด้วยความตื่นเต้นดีใจ
จย่าอิง๋ ชุนรีบหยุดฝีเท้า ก่อนจะค่อยๆ วางร่างบุตรสาวลงทีใ่ ต้ตน้ ไม้
ข้างทาง ลูบไล้ใบหน้าของเหมยหรูเซียนด้วยน�้ำตาคลอเบ้าพลางพูด
สะอึกสะอืน้ "หรูเอ๋อร์ เจ้ายังไม่ตาย เจ้ายังไม่ตายจริงๆ ดียงิ่ นัก!" สุดท้าย
ก็ทนไม่ไหวเอามือโอบรอบคอนางแล้วส่งเสียงร้องไห้ออกมาดังๆ
"ท่านแม่ ท่านอย่าร้องไห้ เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ เพราะอะไร
ท่านจึงแบกข้ามาถึงที่นี่"
ตอนอยูใ่ นพืน้ ทีล่ บั ในก�ำไล นางได้อา่ น 'วิธที อผ้าฉบับสมบูรณ์' แล้ว
พบว่าวิธีท�ำผ้าไหมและผ้าห่มใยไหมง่ายมาก และตัดสินใจเริ่มลงมือท�ำ
ในทันที คิดไม่ถงึ ว่านางเพิง่ จะเอาใยไหมใส่เข้าไปในหูกทอผ้า หูกทอผ้า
เครือ่ งนัน้ ก็เริม่ ทอผ้าเอง ช่างมหัศจรรย์เกินไปแล้วจริงๆ
ผ้ า ไหมทอเสร็ จ ในเวลาไม่ น าน นางตรวจสอบดู แ ล้ ว รู ้ สึ ก ว่ า
คุณภาพดีเยี่ยมก็อดดีใจไม่ได้ จากนั้นก็เปลี่ยนมาท�ำผ้าห่มใยไหม
พีส่ าวเทพธิดาทอผ้าถึงกับมอบของล�ำ้ ค่าเช่นนีใ้ ห้เทพแห่งความสุข
นางเลือ่ มใสศรัทธาเทพแห่งความสุข หรือมีเรือ่ งขอร้องเทพแห่งความสุข
ก็ไม่รู้ได้ แต่พี่สาวเทพธิดาทอผ้ามอบให้ผิดคนแล้ว ของสิ่งนี้อยู่ในมือ
เทพแห่งความสุขย่อมกลายเป็นของไร้ประโยชน์ แต่เมื่ออยู่ในมือนาง
ก็นับเป็นของล�้ำค่ายิ่ง
ทว่านางเพิง่ เข้าไปในพืน้ ทีล่ บั ได้ไม่นาน เหตุใดจึงเกิดเรือ่ งขึน้ อีกแล้ว
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"พี่สาว เมื่อครู่ตอนที่ท่านตายไปอีก ป้าสะใภ้รองทะเลาะตบตีกับ
ท่านแม่ คิดจะขายท่านให้คนอืน่ ...ท่านตาก็จะขายท่านให้ไปแต่งงานกับ
คนตาย พีส่ าว อะไรคือแต่งงานกับคนตาย" เหมยชิงหยวนทีเ่ พิง่ อายุหา้ ขวบ
ยังไม่รปู้ ระสา ไม่อาจบอกเล่าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
เหมยหรูเซียนหัวคิว้ ขมวดมุน่ "ท่านแม่ เมือ่ ครูเ่ กิดเรือ่ งอะไรขึน้ กันแน่
ท่านอย่าร้องไห้ ค่อยๆ บอกข้ามาทีละเรื่อง"
"เรื่องเป็นเช่นนี้..." จย่าอิ๋งชุนใช้แขนเสื้อที่เต็มไปด้วยรอยเย็บปะ
เช็ดน�้ำตาจนแห้งพลางเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้บุตรสาวฟัง
เหมยหรูเซียนฟังจบก็โกรธจนแทบอยากจะพุง่ กลับไปบ้านสกุลจย่า
เดีย๋ วนัน้ สับร่างเฮ่อซือ่ และจย่าเอ้อร์หลางให้เป็นแปดชิน้ สามีภรรยาคูน่ ี้
น่ า ชิ งชัง เกินไปแล้ว นึกถึง ว่าดีชั่วนางก็เ ป็นเซียนน้อยผู้หนึ่ง ถึงกับ
ถูกมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวข่มเหงรังแกเช่นนี้ ความแค้นนี้ไม่ว่าอย่างไร
ก็ไม่อาจกล�้ำกลืนไว้ได้
จย่าเอ้อร์หลางผู้นี้ทางที่ดีอย่ากลับมา หากกลับมาเมื่อใด นางจะ
ให้เขารูว้ า่ นางเทพน้อยแห่งหายนะผูน้ ไี้ ม่ใช่จะตอแยได้งา่ ยๆ!
ยั ง มี เ ฮ่ อ ซื่ อ รอให้ น างจั ด หาที่ พั ก อาศั ย ให้ ม ารดากั บ น้ อ งชาย
เรียบร้อยก่อนก็จะไปคิดบัญชีกับอีกฝ่ายให้จงได้
ส่วนคนอื่นๆ ในบ้านสกุลจย่า นอกจากครอบครัวท่านลุงใหญ่กับ
ท่านยายแล้ว นางจะไม่ปล่อยไปแม้แต่คนเดียว!
"หรูเอ๋อร์ เป็นเพราะแม่ไร้ความสามารถ ไม่อาจดูแลพวกเจ้าสองพีน่ อ้ ง
ให้ดไี ด้..." เมือ่ นึกถึงความไร้เมตตาของคนในบ้าน จย่าอิง๋ ชุนก็ชอกช�ำ้ ใจ
อดไม่ได้ทจี่ ะน�ำ้ ตาร่วงพรูลงมาอีก
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เหมยหรูเซียนระงับเพลิงโทสะในอกขุมนัน้ ไว้ เอ่ยปลอบโยนมารดา
"ท่านแม่ ท่านไม่ตอ้ งกังวลใจ วันหน้าข้าจะดูแลท่านกับหยวนเอ๋อร์ให้ดเี อง
ข้าจะให้คนสกุลจย่าต้องนึกเสียใจภายหลัง โดยเฉพาะพวกท่านลุงรอง!"
"เพียงแต่...หรูเอ๋อร์ เวลานี้พวกเราไม่มีที่ไปแล้ว..."
เหมยหรูเซียนยืนขึ้นพลางหันหน้าชี้ไปบนภูเขา "ท่านแม่ พวกเรา
ไปอยู่ที่ศาลเทพแห่งขุนเขาที่ถูกทิ้งร้างบนเขาแห่งนั้นก่อนเถิด" เวลานี้
พวกนางไม่มีบ้านให้กลับ คนในหมู่บ้านก็ไม่มีทางรับตัวพวกนางไว้
นอกจากศาลเทพแห่งขุนเขาที่พอพักอาศัยชั่วคราวได้แล้ว ก็ไม่มีที่อื่น
ให้ไปได้อีก
"ศาลเทพแห่งขุนเขา หรูเอ๋อร์ ได้ยนิ มาว่าทีศ่ าลเทพแห่งขุนเขามีผ.ี .."
จย่าอิง๋ ชุนเอามือลูบๆ แขน น�ำ้ เสียงออกจะหวาดกลัวเล็กน้อย
"ท่านแม่ พวกเราสามคนแม่ลกู ยากจนเสียจนแม้แต่ผกี ด็ ถู กู ดังนัน้
เวลานีผ้ ตี อ้ งกลัวพวกเรา ท่านไม่ตอ้ งกังวล"
จย่าอิง๋ ชุนกล่าวอย่างลังเล "เอ้อ ทีเ่ จ้าพูด...ก็ถกู ศาลเทพแห่งขุนเขา
อย่างน้อยก็ยงั บังลมบังฝนได้ พวกเราไม่ตอ้ งนอนตากแดดตากฝน"
เหมยชิงหยวนผงกศีรษะเล็กๆ ของตน พูดอย่างน่ารักน่าเอ็นดู
"อืม พีส่ าวไปไหน ข้าก็ตามพีส่ าวไปทีน่ นั่ " ตอนนีเ้ ขาสนิทกับพีส่ าวยิง่ กว่า
แม่
"อืม เราไปกันเถิด" เหมยหรูเซียนลูบเส้นผมบนศีรษะทีแ่ ห้งราวกับ
ต้นหญ้าที่เหี่ยวเฉาของเขาด้วยความรักและเอ็นดู ก่อนจะยอบตัวลงมา
"หยวนเอ๋อร์ จากทีน่ ไี่ ปถึงศาลเทพแห่งขุนเขาไกลพอสมควร ขาสัน้ ๆ ของเจ้า
เดินไม่เร็ว ขึน้ มา พีส่ าวจะแบกเจ้า เราต้องรีบไปให้ถงึ ศาลเทพแห่งขุนเขา
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ก่อนฟ้ามืด ไปถึงทีน่ นั่ ยังต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ไม่อาจโอ้เอ้ชกั ช้า"
เมื่อรู้สึกได้ว่าร่างเล็กๆ ของเหมยชิงหยวนขึ้นมาเกาะอยู่บนหลัง
นางก็ยื่นแขนไปดันร่างเล็กๆ ของเขาขึ้นมา แล้วมุ่งหน้าไปยังศาลเทพ
แห่งขุนเขา
ไปอยูศ่ าลเทพแห่งขุนเขา ไม่มคี นบ้านสกุลจย่าทีเ่ รียกใช้นางราวกับ
วัวควาย นางก็เริม่ งานสร้างความร�ำ่ รวยให้กบั ครอบครัวได้แล้ว นางจะต้อง
ท�ำหน้าทีแ่ ทนเหมยหรูเซียนกตัญญูตอ่ จย่าอิง๋ ชุน ดูแลเหมยชิงหยวนให้ดี
ให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตอบแทนน�้ำใจที่เหมยหรูเซียนให้นาง
ยืมร่าง พร้อมกันนัน้ ก็ให้เซียนเทพสูงสุดได้ตกตะลึงพรึงเพริด ให้เขาได้เห็นว่า
แม้เขาจะมีคำ� สัง่ เช่นนัน้ ลงมา นางก็ยงั คงใช้ชวี ติ ได้อย่างยอดเยีย่ ม!
ศาลเทพแห่งขุนเขาตั้งอยู่บนไหล่เขา อยู่ค่อนข้างไกลจากหมู่บ้าน
เหมยหรูเซียนสามคนใช้เวลาเดินไปราวครึ่งชั่วยาม* จึงเดินถึง
นางกวาดตามองไป เพียงรู้สึกว่าศาลแห่งนี้ไม่ใช่เสื่อมโทรมธรรมดา
เมือ่ ผลักประตูทโี่ อนเอนจะหลุดมิหลุดแหล่ให้เปิดออก กลิน่ เชือ้ ราขุมหนึง่
ก็พุ่งมาปะทะจมูก ในศาลมีใยแมงมุมน้อยใหญ่เกาะอยู่เต็มไปหมด
ในห้องมีใบไม้เน่าเปือ่ ยและต้นหญ้าขึ้นไปทั่วทุกแห่ง
รูปปั้นเทพมีสง่าน่าเกรงขามที่แกะสลักจากไม้สามองค์ เพราะถูก
ปลวกกินและขึน้ ราจากความอับชืน้ จึงท�ำให้มองดูแล้วน่าเกลียดน่ากลัว
และน่าขยะแขยง ก�ำแพงด้านตะวันออกพังทลายลงมาทั้งหมด ในศาล
มีแมลงทีไ่ ม่รจู้ กั ชือ่ เคลือ่ นไหวไปมาอย่างรวดเร็วอยูท่ วั่ พืน้
* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
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"พี่สาว คืนนี้พวกเราจะอยู่ที่นี่กันหรือ" เหมยชิงหยวนถามด้วย
สีหน้าหวาดหวั่น หดๆ คอพลางขยับเข้ามาจนชิดตัวเหมยหรูเซียน
นางใช้มือข้างหนึ่งลูบหลังเขาเบาๆ แล้วเอ่ยปลอบ "หยวนเอ๋อร์
ไม่ต้องกลัว ที่นี่ขอเพียงเก็บกวาดให้เรียบร้อยก็อยู่อาศัยได้แล้ว เชื่อพี่
อีกไม่นานพี่จะให้เจ้ากับท่านแม่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่"
"หยวนเอ๋อร์ไม่กลัว ขอเพียงมีท่านแม่กับพี่สาวอยู่ก็พอ"
เหมยหรูเซียนดึงหญ้าหมาง* มาก�ำหนึง่ เพือ่ ท�ำเป็นไม้กวาด กวาด
หยากไย่ทขี่ า้ งประตูใหญ่ลงมา "ท่านแม่ เราท�ำความสะอาดมุมหนึง่ มาเป็น
ทีห่ ลับนอนคืนนีก้ อ่ น ข้าว่าทีใ่ ต้แท่นบูชาหินแกะสลักนัน่ ดูจะเหมาะ"
"อืม ได้ เราช่วยกันเก็บกวาดออกมา หยวนเอ๋อร์ก็มาช่วยด้วย"
จย่าอิง๋ ชุนพับแขนเสือ้ ขึน้ ก่อนจะออกไปข้างนอกหักกิง่ ไม้กลับมาจ�ำนวนหนึง่
และเริ่มลงมือเก็บกวาดในศาล
"ได้ ข้าจะช่วยท่านแม่กับพี่สาว" เหมยชิงหยวนไปช่วยมารดา
กวาดพื้น
เวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วยาม สามคนแม่ลูกปัดหยากไย่ เก็บผงฝุน่
ยังมีพวกเศษขยะเน่าเปือ่ ยออกมาจนหมด เก็บกวาดคร่าวๆ จนสะอาด
ศาลเทพแห่งขุนเขาทั้งหลังมองดูแล้วก็นับว่าพออยู่อาศัยได้
ระหว่างทางมา เหมยหรูเซียนเห็นทีล่ ะแวกใกล้เคียงมีกองหญ้าแห้ง
อยู่ นางขนหญ้าแห้งกองนั้นเข้ามาในศาล น�ำมาปูแผ่ไว้ใต้แท่นบูชาหิน
นับเป็นเตียงนอนอย่างเรียบง่าย โชคดีทตี่ อนนีเ้ ป็นฤดูรอ้ น ตอนกลางคืน
ไม่ตอ้ งห่มผ้านอนก็ไม่เป็นไร
* ต้นหญ้าหมางคือพืชชนิดหนึ่งขึ้นตามภูเขา ใบเป็นเส้นยาว ฤดูใบไม้ร่วงจะเกิดเป็นรวงสีเหลืองอมน�้ำตาล

76
Page ����������������.indd 76

18/10/2561 BE 11:28

สื อ หลั ว

หลังจากออกแรงท�ำงานก็ทำ� ให้พวกนางทีเ่ ดิมทีกไ็ ม่ได้กนิ ข้าวอิม่ มา
ท้องร้องอย่างหนัก สามแม่ลกู มองหน้ากันแล้วหัวเราะออกมา
"หรูเอ๋อร์ เจ้ากับหยวนเอ๋อร์อยู่ที่นี่นอนพักไปก่อน แม่จะขึ้นเขา
ไปหาของกิน"
"ไม่ ท่านแม่ เมื่อ ครู่ก่อ นท่านแบกข้า เดินมาตั้งไกล ทั้งยังมา
เก็บกวาดอีก คงเหนือ่ ยมากแล้ว ท่านกับหยวนเอ๋อร์อยูพ่ กั ผ่อนทีน่ ี่ ข้าจะ
ไปหาเอง" เหมยหรูเซียนพูดจบ คนก็เดินออกจากศาลเทพแห่งขุนเขา
ไปแล้ว
นางเพี ย งหลบสายตามารดาเอาผลไม้ อ อกมาจากในพื้ น ที่ ลั บ
ก็พอแล้ว ไยต้องยุ่งยากเที่ยวเสาะหาของกินไปทั่ว ย่อมต้องให้มารดา
กับน้องชายนัง่ พักผ่อน ทว่ามีแต่ผลไม้กนิ ไม่อมิ่ ยังต้องมีอาหารอืน่ จึงจะ
ยับยั้งความหิวโหยได้...
นางกลอกนัยน์ตาไปมา ตัดสินใจเรียกผูเ้ ฒ่าเจ้าทีอ่ อกมา "ผูเ้ ฒ่าเจ้าที่
เจ้าอยูท่ ใี่ ด รีบออกมา"
หากผูเ้ ฒ่าเจ้าทีร่ วู้ า่ นางมาถึงอาณาเขตในการควบคุมดูแลของเขา
จะต้องคอยใส่ใจนางอยู่ตลอดเวลาแน่นอน ถือโอกาสนี้เชิญเขาออกมา
ช่วยท�ำงานให้นางพอดี
ไม่ผดิ จากทีค่ าด ครูเ่ ดียวผูเ้ ฒ่าเจ้าทีก่ ป็ รากฏตัวขึน้ มาเบือ้ งหน้านาง
ถามด้วยสีหน้ายิม้ แย้ม "ไม่ทราบเทพน้อยแห่งหายนะเรียกหาข้าด้วยเรือ่ ง
อันใด"
"ผู้เฒ่าเจ้าที่ ข้ากับแม่และน้องชายจะมาอาศัยอยู่ในศาลแห่งนี้
ชั่วคราว ประเดี๋ยวเจ้าประกาศค�ำสั่งออกไป ห้ามสัตว์ที่มีอันตรายพวกงู
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แมลง หมูปา่ มาปรากฏตัวรอบบริเวณนี้ เรือ่ งนีเ้ จ้าท�ำได้กระมัง"
"เทพน้อยแห่งหายนะท่านวางใจเถิด ความสามารถเท่านีข้ า้ ยังพอมี
ไม่ทราบท่านยังมีอะไรจะสัง่ อีกหรือไม่"
"เสกไก่ออกมาสักสองตัวเถิด หาไม่คืนนี้คงต้องทนหิวแล้ว" นาง
กล่าวขึ้นอย่างไม่มัวเกรงใจผู้เฒ่าเจ้าที่แล้วเช่นกัน
"เทพน้อยแห่งหายนะ เสกไก่ออกมาสองตัวส�ำหรับข้าแล้วค่อนข้าง
ล�ำบาก แต่ขา้ สามารถชีแ้ นะท่านได้วา่ จะจับได้จากทีไ่ หน"
"อ้อ ก็ดี รีบบอกมา" ดวงจิตของนางเข้าไปส�ำรวจดูในพื้นที่ลับ
เคลือ่ นย้ายผลไม้สองผลออกมายัดใส่มอื ผูเ้ ฒ่าเจ้าที่ "ให้เจ้ากิน หวานดี"
"ขอบคุณมากเทพน้อยแห่งหายนะ ข้าชอบผลไม้น"ี้ เห็นผลไม้สองผล
ในมือ ผูเ้ ฒ่าเจ้าทีก่ ย็ มิ้ หน้าบาน ปากแทบหุบไม่ลง
"ไม่ต้องเกรงใจ ระยะนี้ข้ากับแม่และน้องชายต้องพักอาศัยอยู่ใน
ศาลเทพแห่งขุนเขาชัว่ คราว เจ้าดูแลบริเวณนีใ้ ห้ดี อย่าให้สตั ว์และแมลง
ทีก่ ดั คนเข้ามาก็พอ วันหน้าข้าย่อมตอบแทนเจ้าแน่"
"แน่นอนๆ"
"จริงสิ ที่ที่เจ้าบอกว่าสามารถจับไก่ปา่ ได้อยู่ที่ใด"
"เดินไปทางนั้นข้ามไปก็จะเห็น ที่นั่นมีหลุมดักสัตว์อยู่หลุมหนึ่ง
พรานคนหนึ่งขุดไว้ พรานผู้นั้นสองวันก่อนถูกหมูปา่ ขวิดตาย ดังนั้น
เหยื่อที่ดักได้จึงไม่มีคนเก็บ ท่านเอาไปก็ไม่มีคนมาต่อว่าต่อขานท่าน"
ผู้เฒ่าเจ้าที่รีบชี้บอกสถานที่แก่นาง
"ดี เช่นนั้นข้าไปล่ะ"
เหมยหรูเซียนเดินไปตามทางที่ผู้เฒ่าเจ้าที่ชี้บอก ไม่ผิดจากที่คาด
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ครูเ่ ดียวก็พบไก่ปา่ สองตัวทีต่ กอยูใ่ นหลุมดักสัตว์ ในนัน้ ยังมีกระต่ายน้อย
สีเทาอีกตัวหนึ่ง
นางจับไก่ปา่ ขึน้ มาและใช้เชือกทีฟ่ น่ั จากหญ้ามัดให้ดี กระต่ายน้อย
สีเทาเอาไว้ในพืน้ ทีล่ บั พากลับไปให้เหมยชิงหยวนเล่น จากนัน้ ก็ปดิ คลุม
หลุมดักสัตว์ใหม่ แล้วจึงหิว้ ไก่ปา่ เดินกลับไปทีศ่ าลเทพแห่งขุนเขา
ระหว่างทางเดินกลับ นางเห็นบนล�ำต้นไม้ทเี่ น่าเปือ่ ยมีเห็ดป่าขึน้ อยู่
จึงเด็ดติดมือไปด้วย ตอนใกล้ถงึ ก็เด็ดผลไม้จากในพืน้ ทีล่ บั ในก�ำไลออกมา
หลายลูก ทัง้ ใช้กระบอกไม้ไผ่ใส่นำ�้ พุจากข้างในไปอีกสองกระบอก
"ท่านแม่ หยวนเอ๋อร์ ข้ากลับมาแล้ว"
สองแม่ลกู นอนอยูบ่ นกองหญ้าแห้งพริม้ ตาหลับไปครูห่ นึง่ พอนาง
ร้องเรียกก็ตนื่ ขึน้ ทันที
เมื่อลืมตาขึ้นมาเห็นไก่ปา่ กับผลไม้อยู่ตรงหน้า ต่างก็ประหลาดใจ
จนแทบพูดไม่ออก
"หรูเอ๋อร์...เหตุใดจึงมีไก่ปา่ ได้" จย่าอิง๋ ชุนอดกลืนน�ำ้ ลายลงคออึกใหญ่
ไม่ได้
"ข้าเพิง่ จะออกไปหาอาหาร ก็เจอเข้าทีห่ ลุมดักสัตว์" เหมยหรูเซียน
เอาไก่ปา่ ยืน่ ให้มารดา
"หลุมดักสัตว์? หรูเอ๋อร์ หลุมดักสัตว์ต้องมีคนวางไว้ เจ้าไปเอามา
ส่งเดชได้อย่างไร"
"ท่านแม่ ท่านวางใจเถิด ข้าดูแล้ว ในหลุมดักสัตว์นั่นมีสัตว์ที่
ตายแล้วอยูไ่ ม่นอ้ ย ไม่มคี นมาเก็บ ไม่รเู้ พราะสาเหตุใด ดูเหมือนคนผูน้ นั้
จะไม่ต้องการหลุมดักสัตว์นี้แล้วกระมัง"
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"ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดี" จย่าอิ๋งชุนถอนหายใจด้วยความโล่งอก นาง
ไม่อยากให้เพราะไก่ปา่ สองตัวก็ท�ำให้เกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาอีก
"หยวนเอ๋อร์ มา เจ้าดูพเี่ อาอะไรกลับมาให้เจ้า" นางเอากระต่ายน้อย
ตัวนัน้ ออกมาจากอกเสือ้
เหมยชิงหยวนเบิกตาโตด้วยความตืน่ เต้นดีใจ มองกระต่ายน้อยสีเทา
ที่นางประคองอยู่ในอุ้งมือ "ให้ข้าหรือ พี่สาว เราอย่ากินกระต่ายน้อย
ได้หรือไม่"
"อืม ไม่กิน ให้หยวนเอ๋อร์จะได้เป็นสหายที่ดีของหยวนเอ๋อร์"
จย่าอิ๋งชุนมองไก่ปา่ สองตัวในมืออย่างกลัดกลุ้ม "หรูเอ๋อร์ มีไก่
ให้กินดีมาก แต่เราไม่มีอะไรฆ่าไก่ ที่นี่ก็ไม่มีหม้อให้ต้ม..."
"ท่านแม่ ท่านไม่ต้องเป็นห่วง ข้าจะจัดการเอง ท่านไปเอาดิน
มาคลุกท�ำเป็นโคลนสักหน่อย จากนัน้ ก็กอ่ กองไฟ เราท�ำไก่ขอทาน* กัน
ไม่ต้องใช้หม้อและไม่ต้องถอนขน" เหมยหรูเซียนหาหินที่เรียบแบนและ
มีความคมมาก้อนหนึ่ง ก่อนจะจัดการเชือดคอไก่ปา่
"ไก่ขอทาน?"
"ใช่แล้ว กล่าวกันว่าไก่ขอทานรสชาติดียิ่ง ขอทานผู้หนึ่งเป็นคน
คิดท�ำขึน้ ครัง้ หนึง่ ข้าไปหาผักหญ้าให้หมูบงั เอิญไปได้ยนิ คนพูดถึงวิธที ำ�
วันนี้เรามาลองท�ำกันดู" นางบอกวิธีท�ำคร่าวๆ กับมารดา
เพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวจย่าอิ๋งชุนก็ก่อกองไฟขึ้นมา นางกล่าวยิ้มๆ
"เอาดินโคลนพอกก็เสร็จแล้ว สะดวกยิ่งนัก"
* ต�ำนานเล่าว่ามีขอทานคนหนึ่งเที่ยวขอทานไปทั่วจนมาถึงอ�ำเภอฉางสู เมืองซูโจว วันหนึ่งเขาบังเอิญได้ไก่
ตัวหนึ่ง แต่ไม่มีอุปกรณ์หุงต้มและไม่มีเครื่องปรุงรส เขาจึงมาที่เชิงภูเขาอวี๋ซานฆ่าไก่เอาเครื่องในออก
แล้วเอาดินโคลนพอก จากนัน้ ก็โยนลงไปในกองไฟ เมือ่ ดินแห้งไก่สกุ ก็แกะเอาดินออก ขนไก่กต็ ดิ ออกมาด้วย
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ตอนนี้ในมือพวกนางไม่มีเครื่องมือหุงต้ม กระทั่งหม้อสักใบก็ไม่มี
จ�ำต้องท�ำเช่นทีบ่ ตุ รสาวบอก ไม่วา่ อร่อยหรือไม่ ขอเพียงท�ำให้เนือ้ ไก่สกุ
เป็นใช้ได้ สภาพของพวกนางในเวลานีไ้ ด้กนิ อิม่ ก็นบั ว่าไม่เลวแล้ว
"ท่านแม่ ข้าเด็ดผลไม้จากในป่ามาหลายผล ท่านกับหยวนเอ๋อร์
ไปกินก่อน ไก่นี่ข้าจะจัดการเอง" เหมยหรูเซียนเริ่มเอาดินโคลนพอกตัว
ไก่ป่า และวางไว้ในกองไฟ
นางถือโอกาสนี้เอาเห็ดสดที่เก็บกลับมาและล้างสะอาดแล้วใส่ไว้
ในกระบอกไม้ไผ่ที่ใส่น�้ำจากน�้ำพุในพื้นที่ลับ วางพิงกับกองไฟเป็นการ
ต้มน�้ำแกง
ผลไม้ ร สชาติ ดี จ นจย่ า อิ๋ ง ชุ น แทบจะกลื น ลิ้ น ตนเองลงไปด้ ว ย
นางเอาเมล็ดทีก่ นิ เหลือมาถาม "หรูเอ๋อร์ ผลไม้นเี่ จ้าเด็ดมาจากทีใ่ ดหรือ
หวานมากอร่อยมาก ชัว่ ชีวติ ของแม่ยงั ไม่เคยกินผลไม้อร่อยเช่นนีม้ าก่อน"
"เด็ดมาจากที่ใด...ข้าก็จ�ำไม่ค่อยได้ เดินไปเด็ดไป หากท่านแม่
ชอบกินคราวหน้าข้าจะตัง้ ใจจดจ�ำไว้" เหมยหรูเซียนหาค�ำพูดไปเรือ่ ยเปือ่ ย
อย่างพอขอไปที กลัวจย่าอิง๋ ชุนจะถามมาก จึงแสร้งท�ำเป็นว่าตนเหนือ่ ย
แล้ว ก่อนจะเดินเข้าไปในศาลเทพแห่งขุนเขา "ท่านแม่ ข้ารู้สึกเหนื่อย
อยากจะไปนอนพักสักประเดีย๋ ว ไก่ขอทานนัน่ ท่านไม่ตอ้ งสนใจ ต้องอบ
อีกระยะหนึง่ ท่านกับหยวนเอ๋อร์หวิ แล้วก็กนิ ผลไม้รองท้องไปก่อน"
นางทิง้ ตัวลงบนกองหญ้าพลางถอนหายใจแรงๆ ความรูส้ กึ ของการ
ได้นอนช่างดียงิ่ นัก ทว่ากองหญ้าแห้งมีหนามแข็ง ไม่คอ่ ยสบายตัว ถ้ามี
ผ้าปูทับข้างบนสักผืนคงดี นางพลันเกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่ง ถ้า
ปูผา้ ห่มใยไหมสักผืน...คงจะโดนฟ้าผ่ากระมัง หรูหราฟุม่ เฟือยเกินไปแล้ว
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ไม่รวู้ า่ ผ้าห่มใยไหมของนางท�ำออกมาเป็นอย่างไร กรรมวิธแี ตกต่าง
จากวิธีที่ตกทอดมาแต่โบราณที่หลังจากเอารังไหมลงไปต้มในน�้ำร้อน
ก็ยดื ออกเป็นตาข่ายใยไหมเป็นผืนๆ จากนัน้ ก็เอาไปทับซ้อนกันเป็นชัน้ ๆ
ท�ำเป็นผ้าห่มใยไหมผืนหนึ่ง นางทราบจาก 'วิธีทอผ้าฉบับสมบูรณ์' ว่า
เพียงวางตัวไหมเซียนไว้ในกรอบไม้แบน ใช้ประโยชน์จากลักษณะพิเศษ
จ�ำเพาะในการพ่นไหมของพวกมันก็สามารถทอเป็นตาข่ายใยไหมทัง้ ผืนได้
ทอเสร็จค่อยน�ำไปต้มในน�ำ้ ร้อน หลังจากตากแห้งก็วางไว้บนแผ่นกระดาน
แล้วดึงออกไปทัง้ สีด่ า้ นโดยตรงก็จะได้ผา้ ห่มใยไหมผืนหนึง่ แล้ว
กรรมวิธีการท�ำเช่นนี้ง่ายและรวดเร็ว ท�ำเป็นผ้าห่มใยไหมผืนใหญ่
ได้โดยตรง เมื่อเปรียบกับผ้าห่มใยไหมอีกแบบหนึ่งแล้วทั้งน�้ำหนักเบา
อบอุ่น ขาวสะอาด และไม่มีกลิ่นตัวดักแด้
นางหลับตาใช้ดวงจิตเข้าไปในพืน้ ทีด่ สู กั หน่อย พบว่าผ้าห่มใยไหม
ท�ำเสร็จไปกว่าครึง่ แล้ว
รวดเร็วยิ่งนัก ช่างสมกับเป็นตัวไหมเซียนที่พี่สาวเทพธิดาทอผ้า
เลีย้ งไว้ หากค�ำนวณตามความเร็วนี้ พรุง่ นีก้ น็ า่ จะท�ำเสร็จสองผืน หลังจาก
ท�ำผ้าห่มใยไหมเสร็จแล้ว ต้องรีบเอาไปขายทีต่ ำ� บล เปลีย่ นเป็นเงินกลับมา
สักจ�ำนวนหนึง่
เพียงแต่นางไปต�ำบลมือเปล่า จูๆ่ ก็เอาสิง่ ของกลับมาจ�ำนวนมาก
จะไม่ทำ� ให้ทา่ นแม่ตกอกตกใจก็แปลกแล้ว นางต้องคิดหาวิธ.ี ..
นางกัดหญ้าแห้งต้นหนึง่ ไว้ทมี่ มุ ปาก มองไปข้างบนอย่างใช้ความคิด
ก่อนจะพลันนึกถึงเรือ่ งหนึง่ ขึน้ มาได้
ก่อนหน้านี้ผู้เฒ่าเจ้าที่เคยบอกนางว่าในศาลเทพแห่งขุนเขาแห่งนี้
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ที่หลังรูปปั้นเทพมีเห็ดหลิงจือร้อยปีอยู่ดอกหนึ่งซึ่งไม่มีใครพบเห็น...
นางพ่นหญ้าแห้งในปากทิ้ง รีบออกมาจากใต้แท่นหิน ปีนขึ้นไป
บนแท่นที่ตั้งรูปปั้นเทพ
"พีส่ าว ท่านก�ำลังท�ำอะไร เหตุใดจึงปีนขึน้ ไปบนแท่น" เหมยชิงหยวน
ที่ก�ำลังเล่นกับกระต่ายน้อยสีเทาอยู่ที่ด้านข้างเบิกดวงตากลมโตมอง
เหมยหรูเซียนทีก่ ำ� ลังยืดคอยาวคล้ายก�ำลังหาอะไรด้วยความฉงน
"พี่ก�ำลังหาของ..." นางพูดยังไม่ทันจบก็เห็นตรงบริเวณด้านหลัง
ศีรษะเทพองค์กลางมีเห็ดหลิงจือดอกใหญ่อยู่ดอกหนึ่ง ดูจากรูปร่าง
ลักษณะใหญ่เล็กแล้ว น่าจะมีอายุร้อยปีอย่างที่ผู้เฒ่าเจ้าที่บอกจริงๆ
ด้านข้างดูเหมือนยังมีเห็ดหลิงจือดอกเล็กกว่าอีกหลายดอกด้วย
จย่าอิ๋งชุนเดินเข้ามาจากข้างนอกก็ถูกการกระท�ำที่ไม่เคารพของ
เหมยหรูเซียนท�ำเอาตืน่ ตระหนกตกใจ แม้ศาลเทพแห่งขุนเขาจะถูกทิง้ ร้าง
มานาน แต่รูปปั้นเทพยังอยู่ บุตรสาวปีนขึ้นไปบนนั้นได้อย่างไร นางจึง
รีบตะโกนห้าม "หรูเอ๋อร์ เจ้ารีบลงมา ท�ำเช่นนีไ้ ม่เคารพเทพเจ้าเกินไปแล้ว"
"ท่านแม่ ข้าเห็นเห็ดหลิงจือแล้ว ท่านรอก่อน ข้าจะเก็บเห็ดหลิงจือ
ลงมา" เหมยหรูเซียนเอียงหน้าทีถ่ กู เบียดจนบิดเบีย้ วพูดไม่คอ่ ยชัด
"อะไรนะ! เห็ดหลิงจือหรือ"
"ใช่แล้ว ท่านแม่ รอข้าเก็บเห็ดหลิงจือลงมา เอาไปขายที่ต�ำบล
เราก็มีเงินแล้ว"
รู ป ปั ้ น เทพกั บ ผนั ง ด้ า นหลั ง อยู ่ ชิ ด กั น มาก คนทั่ ว ไปไม่ มี ท าง
เบียดเข้าไปได้ ดีที่เหมยหรูเซียนกินไม่อิ่มมาเป็นเวลายาวนาน ร่างจึง
ผอมบางมาก พอจะยัดร่างตนเองเข้าไปในช่องระหว่างรูปปั้นเทพกับ
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ผนังได้
"เช่นนั้น...เจ้าระวังหน่อย" เปรียบกับรูปปั้นเทพแล้ว เงินส�ำคัญ
กว่ามาก ครานี้จย่าอิ๋งชุนไม่บอกว่าเหมยหรูเซียนไม่เคารพเทพเจ้า
อีกต่อไป
เหมยหรูเซียนล�ำบากไม่นอ้ ยกว่าจะเบียดเข้าไปถึงเทพองค์กลางได้
นางเล็งต�ำแหน่งที่จะลงมือแล้วยื่นแขนออกไป เด็ดเห็ดหลิงจือใหญ่
อายุ ร ้ อ ยปีด อกนั้ น ออกมาในคราเดี ย ว แล้ ว ใช้ ค วามเร็ ว อย่ า งที่ สุ ด
เอาเห็ดหลิงจือดอกนั้นส่งไปไว้ในพื้นที่ลับในก�ำไลไม้
ด้านข้างยังมีเห็ดหลิงจือดอกเล็กกว่าอีกหลายดอก ดอกหนึง่ อายุราว
สิบกว่าปี อีกดอกหนึง่ อายุราวห้าสิบปี นางเด็ดออกมาทัง้ หมด
"ท่านแม่ ข้าเด็ดออกมาแล้ว ท่านกับหยวนเอ๋อร์หลบไป ข้าจะ
กระโดดลงไปแล้ว" นางเบียดตัวออกมาจากด้านหลังรูปปั้นเทพด้วย
เนื้อตัวเลอะเทอะมอมแมม จากนั้นเอาเห็ดหลิงจือมอบให้จย่าอิ๋งชุน
หลังจากหอบหายใจแรงแล้วก็กระโดดลงมาจากแท่นวางรูปปั้น
จย่ า อิ๋ ง ชุ น มองเห็ ด หลิ ง จื อ สองดอกนั้ น ด้ ว ยความตื่ น เต้ น ดี ใ จ
ไม่อยากจะเชื่อว่าพวกนางจะโชคดีเช่นนี้ได้
เหมยหรูเซียนบิดผ้าเช็ดหน้าเปียกผืนหนึ่งมาเช็ดฝุน่ ผงบนใบหน้า
จนสะอาด "ท่านแม่ ข้าจะปรึกษาอะไรกับท่านหน่อย พรุง่ นีเ้ ช้าข้าจะเอา
เห็ดหลิงจือดอกเล็กไปขายทีต่ ำ� บล มีเงินติดตัวแล้ว ข้าก็จะนัง่ รถไปทีอ่ ำ� เภอ
เอาเห็ดหลิงจือดอกใหญ่ไปขาย ท่านเห็นอย่างไร"
"ไม่อาจขายให้รา้ นยาในต�ำบลไปทีเดียวหรือ เพราะเหตุใดต้องไปถึง
อ�ำเภอด้วย เจ้าเป็นหญิงสาวตัวคนเดียว แม่ไม่วางใจให้เจ้าไปถึงอ�ำเภอ"
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จย่าอิง๋ ชุนย่นหัวคิว้ มองนาง
"ท่านแม่ ในต�ำบลได้ราคาต�่ำ เห็ดหลิงจือต้นนี้ขายที่ต�ำบลอาจได้
เงินเพียงสามสิบต�ำลึง แต่ถา้ ไปขายทีอ่ ำ� เภอไม่แน่อาจได้ถงึ ห้าสิบต�ำลึง
หรือร้อยต�ำลึงก็ได้ ไปไกลหน่อยแม้จะสิน้ เปลืองเวลา แต่ขายได้ราคาดีกว่า
มาก"
"แต่ว่า..."
"ท่านแม่ หรือว่าท่านไม่อยากรีบหาเงินซื้อที่ปลูกบ้าน หรือท่าน
เพียงคิดจะพาข้ากับน้องชายอาศัยอยู่ที่ศาลเทพแห่งขุนเขา"
"ซื้ อ ที่ ป ลู ก บ้ า นย่ อ มต้ อ งคิ ด ..." ได้ ยิ น บุ ต รสาวพู ด จู ง ใจเช่ น นี้
จย่าอิ๋งชุนจิตใจเริ่มหวั่นไหวแล้ว "เพียงแต่...เห็ดหลิงจือสองดอกนี้
จะขายได้เงินมากเช่นนั้นจริงหรือ"
"ขายไม่ได้เงินมากเช่นนัน้ แต่กพ็ อให้เราเช่าบ้านอยูไ่ ปก่อน ท่านแม่
ราคาทีอ่ ำ� เภอจะต้องดีกว่าราคาทีต่ ำ� บลแน่นอน ท่านก็ให้ขา้ ลองไปดูเถิด
ท่านวางใจ พอขายเห็ดหลิงจือได้แล้วข้าก็กลับมา"
ไม่ว่าอย่างไรพรุ่งนี้นางจะต้องไปที่อ�ำเภอสักครั้ง ผ้าไหมขอเพียง
เอาไปที่ร้านผ้าย่อมต้องขายได้ ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือนางจะไปส�ำรวจราคา
ซือ้ ขายผ้าห่มใยไหม ถ้าดี นางคิดว่าต่อไปจะอาศัยการขายผ้าห่มใยไหม
มาสร้างความร�ำ่ รวยให้กบั ครอบครัว
จย่าอิง๋ ชุนนิง่ คิดอยูค่ รูห่ นึง่ อยากจะปฏิเสธยิง่ นัก แต่ปญ
ั หาปากท้อง
ทีเ่ ร่งด่วนคับขันท�ำให้นางจ�ำต้องยอมก้มหัว "แต่เจ้าต้องรับปากแม่ หลังจาก
ขายเห็ดหลิงจือได้แล้วต้องกลับมาทันที ไม่อาจพูดคุยกับคนแปลกหน้า
ส่งเดชหรือสนใจคนทีเ่ ข้ามาตีสนิท"
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เหมยหรูเซียนตบหน้าอกอย่างมัน่ อกมัน่ ใจ "ท่านแม่ ท่านวางใจเถิด
รอพรุง่ นีพ้ อข้ากลับมา เราก็เตรียมซือ้ ทีป่ ลูกบ้านกัน!"
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5
วันรุ่งขึ้นเหมยหรูเซียนไปต�ำบลแต่เช้าตรู่ หาร้านยาเก่าแก่ที่มี
ความน่าเชื่อถือ เอาเห็ดหลิงจือดอกเล็กขายให้ท่านหมอสูงวัยในราคา
ห้าสิบต�ำลึง จากนั้นก็ไปที่ร้านขายผ้าซื้อเสื้อผ้าที่ตัดเย็บไว้แล้วชุดหนึ่ง
แล้วไปหาสถานทีม่ ดิ ชิดแห่งหนึง่ ฉวยโอกาสทีร่ อบด้านไร้ผคู้ นหลบเข้าไปใน
พืน้ ทีล่ บั ในก�ำไลใช้นำ�้ ทีน่ ำ�้ พุอาบน�ำ้ แล้วผลัดเปลีย่ นเสือ้ ผ้าชุดเก่าทีเ่ ต็มไปด้วย
รอยปะออก สวมชุดใหม่ทเี่ พิง่ ซือ้ มา
ความจริงแล้วไม่ใช่นางเจตนาแสร้งท�ำตัวเหนือผูอ้ นื่ หรือต้องตัง้ ใจ
ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่ถ้านางสวมเสื้อผ้าเก่าคร�่ำ คนทั่วไปก็จะเห็นว่า
นางยากจนเช่นนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผ้าไหมและผ้าห่มใยไหม กลัว
ก็แต่พอหยิบสิ่งของออกมาก็จะถูกคนเข้าใจผิดว่าเป็นขโมย
ก่อนจะออกมาจากพื้นที่ลับ นางตั้งใจตรวจดูเห็ดหลิงจือร้อยปี
ดอกนัน้ พบว่ามันเจริญเติบโตได้ดมี าก ถ้าผ้าห่มใยไหมกับผ้าไหมทีท่ อเสร็จ
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ขายได้ ร าคาดี นางก็ จ ะไม่ ข ายเห็ ด หลิ ง จื อ เห็ ด หลิ ง จื อ ลั ก ษณะนี้
ในแดนมนุษย์ยากจะพบพานต้องแล้วแต่บญ
ุ วาสนา เก็บไว้ไม่แน่วนั หน้า
อาจมีประโยชน์มากกว่า
หลังจากนั้นนางก็โดยสารรถเทียมวัวที่ไปอ�ำเภอคังติ้งโดยเฉพาะ
เมือ่ ถึงจุดหมายปลายทาง จ่ายค่ารถให้คนขับรถแล้ว นางก็กระโดดลงจาก
รถเที ย มวั ว มองภาพผู ้ ค นคึ ก คั ก เบี ย ดเสี ย ดยั ด เยี ย ดที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหน้ า
ด้วยความตื่นเต้นดีใจ
แม้จะเลยยามเทีย่ งมาแล้ว ทีน่ กี่ ย็ งั คงมีผคู้ นมาก มินา่ อ�ำเภอคังติง้
ถึงได้เป็นหนึง่ ในไม่กอี่ ำ� เภอทีม่ งั่ คัง่ ของเมืองโยวโจว เรือ่ งเหล่านีล้ ว้ นได้ยนิ
คนบนรถเทียมวัวพูดคุยกันเมื่อครู่ หวังว่านางจะสามารถหาคนซื้อที่ดี
ได้จากที่นี่
นางแบกผ้าห่มใยไหมสองผืนกับผ้าไหมพับหนึง่ มาถึงร้านผ้าจือจิน่
ที่เมื่อครู่สอบถามคนบนรถมา ร้านผ้าจือจิ่นเป็นร้านผ้าที่ใหญ่ที่สุด
ในอ� ำ เภอคัง ติ้ง ว่ากันว่าร้านผ้าจือ จิ่นเป็นหนึ่งในกิจการของสกุลฝู
ในแคว้นหนานเฉาทุกเมืองล้วนมีกิจการของสกุลฝูอยู่ ร้านผ้าที่ใหญ่โต
เช่นนี้ ราคารับซื้อน่าจะไม่ต�่ำจนเกินไป
นางเพิง่ ก้าวขึน้ บันไดไปได้กา้ วเดียว คนงานในร้านก็ออกมาต้อนรับ
อย่างกระตือรือร้น...
"ยินดีต้อนรับๆ แม่นาง เชิญด้านในก่อน ร้านผ้าจือจิ่นของเรา
สินค้าครบถ้วนที่สุด เครื่องแต่งกายตั้งแต่ด้านในถึงด้านนอก ตั้งแต่
ผ้าป่าน ผ้าฝ้าย จนถึงผ้าต่วนแพรไหม งานปักทุกรูปแบบ ลวดลายสีสนั
รับรองว่าต้องท�ำให้ท่านพึงพอใจ"
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เห็นคนงานแนะน�ำอย่างกระตือรือร้นเช่นนี้ก็ท�ำให้เหมยหรูเซียน
ทีจ่ ะมาท�ำการค้าออกจะเก้อเขิน "ขออภัย ข้าไม่ได้มาซือ้ ผ้า ข้าจะมาหา
หลงจู๊ของพวกเจ้าเพื่อท�ำการค้า"
"หลงจู๊ของเรา?"
"ใช่ ข้าอยากจะถามว่าเขารับซื้อผ้าห่มใยไหมกับผ้าไหมหรือไม่
ผ้าห่มใยไหมของข้าวิธที ำ� ไม่เหมือนกับของคนอืน่ ข้าคิดว่าหลงจูข๊ องพวกเจ้า
น่าจะสนใจ"
พอได้ยินค�ำว่า 'ผ้าห่มใยไหม' คนงานก็เบิกตากว้างทันที ก่อนจะ
รีบถามขึ้น "แม่นาง ท่านแซ่อะไร"
หลั ง จากนางบอกแซ่ คนงานก็ ยั ง คงกุ ลี กุ จ อต้ อ นรั บ ขั บ สู ้ น าง
"แม่นางเหมยหรอกหรือ เชิญตามข้ามา"
เขาพานางไปยังห้องรับรองที่ใช้ส�ำหรับรับแขก รินน�้ำชาให้นาง
ถ้วยหนึง่ "แม่นางเหมย ท่านรออยูท่ นี่ สี่ กั ครู่ ข้าจะไปเชิญหลงจูม๊ าเดีย๋ วนี"้
นางพยักหน้าพลางปลดของทีแ่ บกอยูบ่ นหลังลงมา จากนัน้ เดินไป
นัง่ ทีเ่ ก้าอีไ้ ท่ซอื * ซึง่ อยูด่ า้ นหนึง่ ค่อยๆ ดืม่ น�ำ้ ชาทีค่ นงานในร้านยืน่ มาให้
ระหว่างรอนางก็กวาดตามองม้วนภาพวาดที่แขวนอยู่บนผนัง
ในห้องรับรอง บนโต๊ะมีผ้าปักลายหลายชนิดวางเรียงอยู่เต็มโต๊ะ ในใจ
อดไม่ได้ทจี่ ะชืน่ ชมลวดลายประณีตงดงามและหลากหลาย ไม่คลาดเคลือ่ น
จากที่นางได้ยินได้ฟังมาจริงๆ
ครู่เดียวบุรุษวัยกลางคนสวมเสื้อคลุมยาวสีน�้ำเงินสดใส ไว้หนวด
สองเส้นเหนือริมฝีปาก หน้าตามีสง่าราศีกส็ าวเท้าเร็วๆ เดินเข้ามา เขาเห็น
* เก้าอีไ้ ท่ซอื เป็นเก้าอีแ้ บบโบราณของจีน ด้านหลังมีพนักพิง ด้านข้างมีเท้าแขน นิยมใช้ในหมูข่ นุ นาง จึงเป็น
ทีม่ าของชือ่ 'เก้าอีไ้ ท่ซอื ' ซึง่ เป็นค�ำเรียกขุนนางชัน้ ผูใ้ หญ่ในอดีต
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เหมยหรูเซียนลุกขึ้นก็รีบเอ่ย "แม่นางเหมยใช่หรือไม่ ให้เจ้ารอนานแล้ว
เชิญนั่งทางด้านนี้ ไม่ต้องมากมารยาท ข้าคือหลงจู๊ของร้านผ้าจือจิ่น
ไล่ฉางโจว"
แม้เขาจะเกรงใจมาก แต่นางยังคงยอบตัวท�ำความเคารพเขา
"คารวะหลงจู๊ไล่"
"แม่นางเหมย ข้าได้ยนิ คนงานบอกว่าเจ้ามีผา้ ห่มใยไหมกับผ้าไหม
อยูใ่ นมือจะขายให้รา้ นเรา"
"ใช่ วันนีข้ า้ เอาผ้าห่มใยไหมมาสองผืนกับผ้าไหมพับหนึง่ มาให้ทา่ นดู"
นางเปิดห่อผ้าฝ้ายผืนใหญ่ทหี่ อ่ ผ้าห่มใยไหมกับผ้าไหมออก "เชิญดู"
ตอนผ้าห่มใยไหมปรากฏออกมาต่อหน้าหลงจู๊ไล่ เขาพลันเลิกคิ้ว
น้อยๆ ด้วยรู้สึกว่าดูแตกต่างจากผ้าห่มใยไหมที่เขาเคยเห็นมา ก่อนจะ
หันไปทางด้านนอกแล้วร้องเรียก "ใครอยู่ข้างนอก ไปเอาผ้าห่มใยไหม
ที่ซื้อไว้เมื่อเช้าผืนนั้นมาซิ"
จากนัน้ สายตาของเขาก็จบั จ้องอยูท่ ผี่ า้ ห่มใยไหม ทัง้ ยังคลีผ่ นื หนึง่
ออกมาดมกลิน่ กล่าวด้วยความประหลาดใจ "แม่นางเหมย ผ้าห่มใยไหม
สองผืนนี้ของเจ้าท�ำขึ้นมาอย่างไร เหตุใดจึงไม่มีกลิ่นแม้แต่น้อย...อีกทั้ง
ปริมาณน�ำ้ หนักก็เท่ากัน แต่ผวิ สัมผัสกลับนุม่ เบากว่า"
"นี่ย่อมเป็นความลับ" นางไม่โง่ถึงกับเอาความลับบอกคนอื่น
อย่าว่าแต่ตอนนี้การค้ายังไม่ได้เจรจาตกลงกันด้วยซ�้ำ
หลงจู๊ไล่ชะงักนิ่งไปชั่วขณะแล้วนึกข�ำในสิ่งที่ตนเองถาม "ดูเถิด
ข้าพูดจาเหลวไหลอะไรออกไป นี่เป็นงานฝีมือของแม่นางเหมย ย่อม
ไม่อาจบอกให้คนอื่นรู้ง่ายๆ"
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"ดูเหมือนหลงจู๊ไล่จะพอใจผ้าห่มใยไหมสองผืนนี้มาก"
"หึ ๆ ย่ อ มต้ อ งพอใจ" สายตาของหลงจู ๊ ไ ล่ จั บ นิ่ ง ไปยั ง ผ้ า ไหม
ทีส่ าดประกายสีทองระยิบระยับพับนัน้ เขาคลีผ่ า้ ไหมออกมาทัง้ พับ ทาบลง
บนร่างของตน ลูบไปบนเนื้อผ้าดูผิวสัมผัส พลันรู้สึกตื่นตะลึงอย่างมาก
"นี่...ผ้าพับนี้เนื้อผ้าเบานุ่มดุจเมฆหมอก บางราวปีกจักจั่น ผิวสัมผัส
เนียนละเอียด แวววาวเกลีย้ งเกลา คุณภาพเหนือกว่าสิง่ ทอไหมทัว่ ไปมาก...
ผ้าไหมพับนี้มีชื่อเรียกหรือไม่"
"ข้าตั้งชื่อผ้าไหมพับนี้ว่าหลิงอวิ๋นซา*"
"เครือ่ งบรรณาการทีส่ ง่ เข้าวังหลวงคุณภาพยังดีสผู้ า้ ไหมหลิงอวิน๋ ซา
พับนีไ้ ม่ได้" เขาอดทีจ่ ะเอ่ยชมไม่ได้ "แม่นางเหมย ผ้าไหมหลิงอวิน๋ ซาของเจ้า
สัง่ ท�ำจ�ำนวนมากได้หรือไม่"
ถ้าตอนคัดเลือกวาณิชหลวงปีที่แล้วเอาผ้าไหมหลิงอวิ๋นซาพับนี้
ไปเข้าร่วมการคัดเลือกด้วย ต�ำแหน่งวาณิชหลวงคงเป็นของนายท่าน
ของพวกเขาแล้ว ไม่ใช่ของสกุลหลู่ เสียดายมาไม่ถูกจังหวะ
"ท�ำไม่ได้"
นางตอบอย่างไม่ลงั เล ท�ำเอาความคิดกับความหวังทีเ่ พิง่ จะผุดขึน้ มา
ของหลงจูไ๊ ล่ตอ้ งมอดดับลงทันที เขากลืนน�ำ้ ลายทีหนึง่ "ไม่ได้หรือ"
"ใช่ ตอนนี้ มี เ หตุ ผ ลบางอย่ า งที่ ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถผลิ ต ออกมา
จ�ำนวนมากได้"
หลงจู๊ไล่มองนางด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความเสียดาย
เหมยหรูเซียนเห็นเขาขมวดหัวคิว้ ก็ลกุ ขึน้ เก็บของทีน่ างเอามา แล้วว่า
* หลิงอวิ๋นซา หมายถึงผ้าโปร่งบางดุจเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า
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"ถ้าหลงจูไ๊ ล่ไม่สนใจผ้าห่มใยไหมสองผืนนีข้ า้ ก็ไม่รบกวนเวลาของหลงจูไ๊ ล่
แล้ว ข้าคิดว่าร้านผ้าฟูห่ วาของสกุลหลูท่ อ่ี ยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามคงจะสนใจ"
"ไม่ แม่นางเหมย เจ้าอย่าเพิ่งรีบเก็บ นอกจากที่นี่ เจ้าหาคนซื้อ
ราคาสูงกว่านี้ไม่ได้แล้ว ทั้งสองอย่างนี้ข้าจะซื้อไว้ทั้งหมด" ของสิ่งนี้
ถ้าถูกสกุลหลูศ่ ตั รูหมายเลขหนึง่ ซือ้ ไปล่ะก็ หลงจูอ๊ ย่างเขาก็ทำ� งานมาถึง
สุดทางแล้ว
เหมยหรูเซียนยิ้มแล้วเอ่ยถาม "ไม่ทราบหลงจู๊ไล่คิดจะซื้อในราคา
เท่าไร"
"ผืนละสองร้อยต�ำลึง ผ้าไหมหลิงอวิน๋ ซาพับนีพ้ บั ละสามร้อยต�ำลึง"
ราคานี้สูงไปสักหน่อย แต่ถ้าเอาผ้าห่มใยไหมสองผืนนี้กับผ้าไหมพับนี้
ส่ งกลั บ ไปเมือ งหลวงให้ถึง มือ นายน้อ ย จะต้องสามารถผลิตสินค้า
ลักษณะเดียวกันได้มากขึ้นราคาสูงขึ้นออกมาได้อย่างแน่นอน
ใช้เงินเจ็ดร้อยต�ำลึงซื้อตัวอย่างสินค้าที่ไม่มีใครท�ำได้ในตอนนี้
เปรียบกับการลงทุนก�ำลังคนก�ำลังทรัพย์ไปศึกษาค้นคว้าแล้วย่อมคุม้ ค่า
กว่ามาก
"ผ้ า ห่ ม ใยไหมผื น ละสามร้ อ ยห้ า สิ บ ต� ำ ลึ ง ผ้ า ไหมหลิ ง อวิ๋ น ซา
พับละห้าร้อยต�ำลึง ขาดแม้แต่อีแปะเดียวก็ไม่ได้" สีหน้านางบ่งบอกว่า
ไม่มีการเจรจาต่อรอง
หลงจู๊ไล่ลังเลอยู่ชั่วขณะ "ห้า...ห้าร้อยต�ำลึงหรือ...ได้ แต่ว่า..."
"มีเงื่อนไขอะไรท่านพูดมาเถิด"
"คราวหน้าถ้ายังมีผา้ ห่มใยไหมชนิดนีก้ บั ผ้าไหมหลิงอวิน๋ ซา หรือมี
ผ้าแพรไหมอืน่ ทีค่ ณ
ุ ภาพดี จะต้องเอามาขายให้รา้ นผ้าจือจิน่ ของเราก่อน
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นอกจากคนในบ้านของเจ้าสวมใส่เองแล้ว ไม่อาจขายให้ร้านผ้าฟู่หวา
ของสกุลหลูห่ รือร้านผ้าแห่งอืน่ "
"หลงจูไ๊ ล่ เพียงแค่ผา้ ห่มใยไหมสองผืนกับผ้าไหมหลิงอวิน๋ ซาพับหนึง่
ท่านก็คดิ จะผูกมัดข้าแล้ว ไม่รสู้ กึ โหดเหีย้ มเกินไปหน่อยหรือ"
หลงจูไ๊ ล่ถกู นางว่าให้เช่นนีก้ ห็ น้าแดงขึน้ มาทันที "แค่กๆ นัน่ เพราะ
ข้าเป็นห่วงกลัวเจ้าจะเร่ขายไปทัว่ ท�ำให้เสียราคาในท้องตลาด"
"หลงจูไ๊ ล่ คนท�ำการค้าล้วนต้องยึดมัน่ เรือ่ งความน่าเชือ่ ถือ ขอเพียง
ท่านให้ราคาสวยงามก็ไม่ต้องกังวลว่าข้าจะเอาของไปขายให้คนอื่น
คราวหน้าข้ายังคงต้องมาหาท่าน เว้นเสียแต่ทา่ นไม่คดิ จะท�ำการค้ากับข้าอีก
ข้าจึงจะไปหาร้านอืน่ ข้ารูอ้ ะไรคือสิง่ ทีเ่ รียกว่าสินค้ามีนอ้ ยย่อมราคาแพง"
"เจ้าเข้าใจก็ดแี ล้ว ข้าก็เชือ่ ว่าร้านผ้าร้านอืน่ ไม่มที างให้ราคาเช่นนีไ้ ด้
หวังว่าต่อไปภายหน้าเราจะท�ำการค้าร่วมกันด้วยดี" หลงจู๊ไล่หมุนตัวไป
ตะโกนบอกข้างนอก "ใครอยูข่ า้ งนอก ไปเอาตัว๋ เงินหนึง่ พันสองร้อยต�ำลึงมา"
ก่อนออกจากร้านผ้าจือจิน่ เหมยหรูเซียนซือ้ ผ้าจากร้านของพวกเขา
ไปไม่น้อย
เพื่อจะมัดใจนางเศรษฐีในอนาคตผู้นี้ หลงจู๊ไล่จึงคิดราคาให้นาง
ตามความเป็นจริง กึ่งซื้อกึ่งให้ด้วยหวังจะผูกไมตรีกับนาง ให้ครั้งหน้า
นางยังคงเอาสินค้ามาขายให้เขาทั้งหมดอีก
หลังจากเหมยหรูเซียนจากไปแล้ว หลงจู๊ไล่ได้น�ำผ้าห่มใยไหม
สองผื น นี้ กั บ ผ้ า ไหมหลิ ง อวิ๋ น ซาส่ ง ไปเมื อ งหลวงให้ ถึ ง มื อ ฝู จิ่ ง เซิ ง
นายน้อยของเขาให้เร็วที่สุด
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เหมยหรูเซียนมาถึงตรอกที่ไม่มีผู้คนก็รีบเอาผ้าที่ซื้อมาทั้งหมด
เก็บไว้ในพื้นที่ลับ จากนั้นก็ไปที่ตลาดซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ในการ
ด�ำรงชีวิตอื่นๆ ขอเพียงออกจากร้านค้ามา ก็จะรีบหาสถานที่เอาสิ่งของ
เข้าไปเก็บ กระทัง่ นางเห็นว่าซือ้ หาสิง่ ของได้พอสมควรแล้ว จึงได้หอบหิว้
ข้าวของพอเป็นพิธีไปเช่ารถม้ากลับหมู่บ้านต้าเคิง
ตอนนางกลับมาถึงศาลเทพแห่งขุนเขา เป็นเวลาในราวช่วงต้น
ยามเซิน* จย่าอิง๋ ชุนกับเหมยชิงหยวนมายืนรออยูห่ น้าประตูคอยชะเง้อมอง
ไปทีต่ นี เขารอนางอยูก่ อ่ นแล้ว พอเห็นนางแบกสิง่ ของจ�ำนวนมากกลับมา
ก็พากันตกอกตกใจ
เหมยหรูเซียนเอาของวางเรียงบนโต๊ะเซ่นไหว้ทีละอย่างๆ
จย่าอิง๋ ชุนเบิกตากว้างมองสิง่ ของกองโตอย่างไม่อยากจะเชือ่ ในนัน้
มีผา้ เสือ้ ผ้า หม้อ กระทะ เครือ่ งปรุงรส เนือ้ หมู ข้าวสาร ขนมอบต่างๆ นาง
เอามือปิดปากแล้วเอ่ยถาม "หรูเอ๋อร์ เหตุใดเจ้าจึงซือ้ ของมามากมายเช่นนี้
เห็ดหลิงจือสองดอกนัน้ ขายได้ราคาไม่นอ้ ยใช่หรือไม่"
เหมยชิงหยวนเขย่งปลายเท้าจ้องมองข้าวของกองโตบนโต๊ะเซ่นไหว้
"พี่สาว มีของข้าหรือไม่ มีของของข้าหรือไม่"
"มี พี่ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่กับรองเท้าใหม่จากอ�ำเภอมาให้ท่านแม่กับ
หยวนเอ๋อร์ ยังมีขนมหวาน"
"ขนมหวาน! ขนมหวานหรือ" พอได้ยนิ ว่ามีขนมหวาน เหมยชิงหยวน
นัยน์ตาเปล่งประกายเจิดจ้า เพียงรูส้ กึ ว่าขนมหวานเปรียบกับเสือ้ ผ้าชุดใหม่
แล้วยังดึงดูดใจยิง่ กว่า เขาดึงแขนเสือ้ ของนาง "พีส่ าว ขนมหวานอยูท่ ใี่ ด
* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น.-17.00 น.
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รีบเอาให้ขา้ เถิด"
"อย่าใจร้อน พี่หาดูก่อน" เหมยหรูเซียนรีบพลิกรื้อข้าวของกองโต
ครูห่ นึง่ จึงหาขนมหวานสองถุงออกมาได้ นางส่งถุงหนึง่ ให้เหมยชิงหยวน
เอามือจิ้มปลายจมูกเขาพลางสั่งก�ำชับ "เอ้า พี่ซื้อขนมดอกกุ้ย ถั่วตัด
งาตัด ขนมหยางเหมย*...หลายอย่าง เจ้าเก็บไว้ค่อยๆ กิน วันหนึ่ง
ไม่อาจกินเยอะเกินไป หาไม่จะปวดฟัน"
"หรูเอ๋อร์ ที่แม่ถามเจ้า เจ้าได้ยินหรือไม่"
"ได้ยนิ แล้ว ท่านแม่ ท่านวางใจเถิด เงินทีข่ ายเห็ดหลิงจือสองดอกนัน่
ยังพอให้เราซือ้ ทีด่ นิ กับปลูกบ้านอีกด้วย"
"อะไรนะ! ที่เจ้าพูดเป็นจริงหรือว่าเท็จ" จย่าอิ๋งชุนร้องออกมา
อย่างไม่อยากจะเชื่อ
"จริง ท่านแม่ เห็ดหลิงจือสองดอกนั่นขายได้สามร้อยห้าสิบต�ำลึง
ข้าวของที่ซื้อมาวันนี้ข้าใช้เงินไปราวสิบห้าต�ำลึง" นางหยิบตั๋วแลกเงิน
สามร้อยต�ำลึงกับเศษเงินอีกจ�ำนวนหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ
นางไม่คดิ จะบอกมารดาว่าวันนีต้ นออกไปหาเงินได้มาทัง้ หมดเท่าไร
เพราะนางต้องระแวดระวังคนบ้านสกุลจย่า ถ้าพวกเขารูว้ า่ มารดาของนาง
มีเงินมากเช่นนี้ จะต้องคิดมิดีมิชอบอย่างแน่นอน เงินสามร้อยต�ำลึงนี้
หลังจากซือ้ ทีด่ นิ ปลูกบ้านแล้วก็เหลืออีกไม่เท่าไร
จย่าอิ๋งชุนเกิดมาชั่วชีวิตยังไม่เคยเห็นตั๋วแลกเงินและไม่รู้หนังสือ
แต่แม้จะดูตั๋วแลกเงินไม่ออก นางก็ยังคงตื่นเต้นยินดียิ่ง
"ท่านแม่ ฉวยโอกาสตอนนี้ที่ยังพอมีเวลา เราไปหาผู้ใหญ่บ้านกัน
* หยางเหมย คือลูกยัมเบอรี่ (Yumberry)
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ปรึกษาเขาเรื่องจะซื้อที่ดินปลูกบ้าน ท่านว่าเป็นอย่างไร"
"ปลูกบ้านก็ไม่ตอ้ งกระมัง หรูเอ๋อร์ ไปดูวา่ ในหมูบ่ า้ นมีบา้ นเก่าทีไ่ หน
จะขาย เราก็ซื้อมาเลยแล้วกัน"
"ท่านแม่ บ้านในหมูบ่ า้ นเหล่านัน้ ข้าเคยดูมาแล้ว ข้าบอกได้เพียงว่า
คนในหมูบ่ า้ นนีแ้ ต่ละคนล้วนเกียจคร้าน ทัง้ หมูบ่ า้ นมีเพียงบ้านทีผ่ ใู้ หญ่บา้ น
อยูท่ เี่ ป็นบ้านก่อด้วยอิฐดินเผา คนอืน่ ๆ ล้วนอยูก่ ระท่อมมุงหญ้าคา อีกทัง้
หญ้าบนหลังคาอย่างน้อยๆ ก็ไม่ได้เปลีย่ นมาสองสามปีแล้ว พอข้างนอก
ฝนตกหนัก ข้างในก็มีฝนตกน้อยๆ ไปด้วย สภาพการณ์เช่นนี้ใช่ว่าเรา
ไม่เคยเห็น ซื้อบ้านที่ปลูกไว้แล้วยังต้องลงมือบูรณะซ่อมแซม แทนที่
จะท�ำเช่นนั้นไม่สู้ปลูกใหม่ ใช้เวลาต่างกันก็ไม่เกินครึ่งเดือน"
"ท่านแม่ ปลูกบ้านใหม่ บ้านใหม่ ข้าอยากอยูบ่ า้ นใหม่ เช่นนีจ้ ะได้
ไม่ถูกพวกญาติผู้พี่ทั้งหลายหัวเราะเยาะ เขาบอกข้าเป็นเด็กที่กระทั่ง
รังสุนัขก็ยังไม่มี..." เหมยชิงหยวนดึงๆ แขนเสื้อมารดาพลางกล่าว
จย่าอิ๋งชุนไม่อาจตัดใจให้ลูกถูกคนเย้ยหยันอีกต่อไป คิดว่ามีบ้าน
ก็มีความมั่นคงและความปลอดภัยมากขึ้น ขอเพียงปลูกบ้านขึ้นมาได้
ส่วนเงินทีเ่ หลือก็ใช้ประหยัดหน่อย วันหน้ายังสามารถแต่งสะใภ้ให้หยวนเอ๋อร์
สักคน จัดหาสมบัติติดตัวเจ้าสาวให้หรูเอ๋อร์สักส่วน ครั้นแล้วจึงรับปาก
"อืม ได้ เช่นนัน้ ก็ปลูกบ้านใหม่กนั " นางเอาตัว๋ แลกเงินสามร้อยต�ำลึงส่งให้
เหมยหรูเซียน "เงินนีห่ รูเอ๋อร์เป็นคนหามาได้ เจ้าก็เก็บไว้กบั ตัว เรือ่ งทีเ่ รา
จะซื้อที่ปลูกบ้านจะต้องมีคนเล่าลือออกไป ถึงตอนนั้นคนที่บ้านท่านตา
ของเจ้า...เงินนีไ่ ว้ทเี่ จ้าปลอดภัยกว่า"
เหมยหรูเซียนหัวเราะออกมาเบาๆ พลางมองจย่าอิ๋งชุนแวบหนึ่ง
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คิดไม่ถึงว่ามารดาก็จะรู้และเข้าใจดี
ไม่เลว! นางยิม้ กริม่ "ได้ทา่ นแม่ ข้าจะไปหาผูใ้ หญ่บา้ นเดีย๋ วนีเ้ ลย
วันนีข้ า้ ซือ้ อาหารกลับมาด้วย ท่านเพียงหุงข้าวกับผัดผักก็พอแล้ว"
พูดจบนางก็หยิบขนมอบกล่องหนึง่ ขนมหวานถุงหนึง่ อาหารทีส่ กุ แล้ว
ชุดหนึ่งกับสุราไหหนึ่งที่ซื้อจากต�ำบลออกมา ใส่ลงไปในตะกร้าไม้ไผ่
ตัง้ ใจจะเอาไปมอบให้ผใู้ หญ่บา้ น
"ได้ เจ้ารีบไปรีบกลับ"
"เช่นนั้นข้าไปล่ะ" เหมยหรูเซียนช�ำเลืองมองเหมยชิงหยวนที่กิน
ขนมหวานอย่างเพลิดเพลินแวบหนึ่ง "หยวนเอ๋อร์ ไม่อาจกินขนมหวาน
อีกแล้ว หาไม่อกี ประเดีย๋ วจะกินข้าวเย็นไม่ลง ถ้าเจ้าไม่เชือ่ ฟัง คราวหน้า
พี่จะไม่ซื้อขนมหวานให้เจ้ากินอีก"
"อา ข้ากินอีกชิน้ ก็พอแล้ว" เหมยชิงหยวนรีบยกนิว้ มือขึน้ มาหนึง่ นิว้
นางออกจะอับจนปัญญา หันไปกล่าวกับมารดา "ท่านแม่ ท่าน
จับตาดูเขาไว้ อย่าให้เขากินมาก มิเช่นนั้นฟันจะผุได้ ข้าไปล่ะนะ"
เหมยหรูเซียนฝีเท้าเร็วยิง่ ด้วยเวลาไม่ถงึ สองเค่อ* ก็มาถึงหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ในช่วงเวลาเช่นนี้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้เริ่ม
จัดเตรียมอาหารเย็น โดยทั่วไปจะนั่งเลือกผักอยู่ในลานบ้าน หรือไม่ก็
จับกลุ่มสามคนห้าคนพูดคุยเล่นกัน
นางหิ้วของขวัญเพิ่งจะเดินเข้ามาในลานบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เห็น
ภรรยาผูใ้ หญ่บา้ นนัง่ อยูใ่ นทีร่ ม่ ใต้ชายคาก�ำลังเลือกผักทีจ่ ะท�ำอาหารเย็นนี้
* เค่อเป็นหน่วยนับเวลาของจีน เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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นางทักทายอย่างกระตือรือร้น "ฮูหยินผู้ใหญ่บ้านสบายดีหรือ"
ภรรยาผูใ้ หญ่บา้ นหรีต่ ามองส�ำรวจนาง เพ่งดูอยูค่ รูใ่ หญ่จงึ นึกออก
"เจ้า...ไม่ใช่หรูเซียนหลานสาวของจย่าเซ่อผูน้ นั้ หรอกหรือ" นางหนูนไี่ ด้ยนิ ว่า
ประหลาดยิ่ง ตายไปสองครั้งแล้วกลับฟื้นขึ้นมา ท�ำให้คนบ้านสกุลจย่า
ตกอกตกใจแทบตาย ด้วยเหตุนี้นางกับแม่ของนางและยังมีน้องชาย
ทัง้ สามคนจึงถูกตาเฒ่าจย่าเซ่อไล่ออกจากบ้านสกุลจย่า
"ใช่เจ้าค่ะ ข้ามาวันนีด้ ว้ ยมีธรุ ะจะมาพบท่านลุงผูใ้ หญ่บา้ น ไม่ทราบ
ท่านลุงอยู่หรือไม่" เหมยหรูเซียนเดินเข้าไปยื่นตะกร้าไม้ไผ่ให้อีกฝ่าย
"นี่ เ ป็ น ของที่ ข ้ า เพิ่ ง ซื้ อ กลั บ มาจากอ� ำ เภอวั น นี้ เป็ น น�้ ำ ใจเล็ ก น้ อ ย
ไม่เพียงพอแก่การแสดงความเคารพ ฮูหยินผู้ใหญ่บ้านโปรดรับไว้ด้วย"
ภรรยาผู้ใหญ่บ้านนัยน์ตาเป็นประกาย มองของขวัญติดไม้ติดมือ
ที่ใส่มาเต็มตะกร้า ดวงตาเบิกกว้างพลางร้องอุทานอยู่ในใจ
ข้าวของตั้งมากมาย ทั้งยังซื้อมาจากอ�ำเภอ ราคาต้องไม่ถูกแน่
นางหนูผนู้ กี้ บั แม่ของนางไม่ใช่ยากจนกระทัง่ นรกยังไม่รบั ตัวไว้หรอกหรือ
เหตุใดจึงมีเงินไปซื้อของเหล่านี้ได้!
จะสนใจไปไยว่านางเอาเงินมาจากทีใ่ ด ของเหล่านีร้ บั ไว้ยอ่ มไม่ผดิ
แน่...
ภรรยาผู้ใหญ่บ้านระงับความคิดทั้งหมดไว้ ยิ้มหน้าบานพูดอย่าง
เกรงอกเกรงใจ "นางหนูหรู คนมาก็พอแล้ว ไยต้องมากมารยาทเอาของเหล่านี้
มาด้วย เจ้าเอากลับไปให้แม่ของเจ้ากับน้องชายกินเถิด พวกเจ้าสามแม่ลกู
มีชีวิตความเป็นอยู่ล�ำบาก" แม้ปากนางจะกล่าวเช่นนี้ ทว่าสองมือกลับ
คว้าตะกร้าไว้แน่นไม่ยอมปล่อย
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"ส่วนของท่านแม่กับน้องชายข้าจัดเตรียมไว้ให้ต่างหากอีกห่อหนึ่ง
อีกทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาจะไม่ล�ำบากเช่นนั้นอีกแล้ว ท่าน
ไม่ต้องเป็นห่วง"
"ไม่ลำ� บากแล้ว เช่นนัน้ ก็ดี สิง่ ของเหล่านีข้ องเจ้าข้าก็จะรับไว้แล้วกัน"
ได้ยินเหมยหรูเซียนกล่าวเช่นนี้ ภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็ย้ิมจนหุบปากไม่ลง
ก่อนจะเลิกม่านมุกเอาของไปเก็บทีเ่ รือนด้านหลัง "นางหนูหรู เข้ามานัง่ เถิด
ข้าจะไปเรียกท่านลุงผูใ้ หญ่บา้ นของเจ้า"
"เจ้าค่ะ" เหมยหรูเซียนตามภรรยาผู้ใหญ่บ้านเข้าไปด้านใน
นางยิม้ พลางมองภรรยาผูใ้ หญ่บา้ นเอาของทีน่ างเอามาให้เข้าไปที่
เรือนด้านหลังด้วยท่าทางดีอกดีใจ ตอนแรกนางกังวลว่าภรรยาผูใ้ หญ่บา้ น
จะไม่รบั ของของนาง เวลานีร้ บั ไว้แล้ว เชือ่ ว่าคงจะต้องเป่าลมข้างหมอน*
ข้างหูผใู้ หญ่บา้ น เลือกทีด่ นิ ทีด่ ใี ห้นางเป็นแน่
ภรรยาผู้ใหญ่บ้านมาถึงห้องกินข้าวก็หยิบของในตะกร้าออกมา
แล้วผงกศีรษะด้วยความพอใจอย่างมาก ไม่ตอ้ งพูดถึงสุราทีอ่ ย่างน้อยๆ
มีสามชัง่ ** ขาหมูตนุ๋ หอมฉุยมันวาวกับอาหารตุน๋ สุกอย่างอืน่ ของเหล่านี้
ในหมู่บ้านหาซื้อไม่ได้ ดูจากสิ่งของก็มองออกถึงน�้ำใจของนางแล้ว
ยังมีขนมอบกล่องนี้กับขนมหวาน นางหนูนี่คงรู้ว่านางมีลูกที่อยู่ในวัย
ไม่เล็กไม่โตก�ำลังชอบกินขนมหวานอยู่หลายคน ถึงได้เอาใจเตรียม
ขนมอบขนมหวานมาให้เป็นพิเศษ
ไม่เลวเลย! ต้องบอกให้ตาแก่ชว่ ยจัดการธุระของนางหนูนใี่ ห้เรียบร้อย
* เป่าลมข้างหมอน เป็นค�ำเปรียบเปรย หมายถึงสามีภรรยาพูดจากระซิบกระซาบกัน ลมปากแบบนีแ้ ม้จะเบา
แต่บางครัง้ อาจส่งผลกระทบรุนแรง ท�ำให้เรือ่ งใหญ่ประสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลวได้
** ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีน ที่มีน�้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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ไม่แน่วันหน้าอาจมีของขวัญขอบคุณที่ดียิ่งกว่านี้
คิดมาถึงตรงนีภ้ รรยาผูใ้ หญ่บา้ นจึงเข้าไปในห้องด้วยท่าทางพออกพอใจ
และปลุกผูใ้ หญ่บา้ นทีย่ งั งีบช่วงบ่ายอยู่
พักใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านที่ยังมีท่าทางงัวเงียเล็กน้อยก็เดินออกมาจาก
ด้านใน "นางหนูเหมย ได้ยินว่าเจ้าเรียกหาข้า"
"ท่านลุงผูใ้ หญ่บา้ น ต้องขออภัยด้วยทีม่ ารบกวนเวลาพักผ่อนของท่าน"
เหมยหรูเซียนรีบลุกขึน้ ยืน โค้งค�ำนับขออภัย
ผูใ้ หญ่บา้ นโบกๆ มือ "ไม่เป็นไร เดิมเวลานีข้ า้ ก็ควรลุกขึน้ มาอยูแ่ ล้ว
ตัง้ ใจมาหาข้ามีธรุ ะอันใดหรือ"
"เรื่องเป็นเช่นนี้ ท่านลุงผู้ใหญ่บ้าน ข้าอยากจะขอให้ท่านช่วย
ท่านแม่กับพวกเราพี่น้องไปที่ว่าการต�ำบลยื่นขอขึ้นทะเบียนราษฎร์
เป็นเอกเทศให้พวกเรา"
"พวกเจ้าจะยื่นขอขึ้นทะเบียนราษฎร์เป็นเอกเทศหรือ แต่ว่า...
นางหนูสกุลเหมย จะยื่นขอขึ้นทะเบียนราษฎร์ต้องมีบ้านเป็นของตนเอง"
"ท่านลุงผูใ้ หญ่บา้ น เรือ่ งนีข้ า้ รูด้ แี ละก็เป็นสาเหตุหลักทีข่ า้ มาหาท่าน
ในวันนี้ ข้ากับท่านแม่คิดจะซื้อที่ดินในหมู่บ้านต้าเคิงและปลูกบ้าน
อยากจะขอค�ำชีแ้ นะจากท่านว่าในหมูบ่ า้ นเรามีทวี่ า่ งเปล่าจะขายหรือไม่"
พอนางเอ่ยค�ำพูดเหล่านีอ้ อกมา ผูใ้ หญ่บา้ นถึงกับตะลึงงันไปทัง้ ร่าง
"นางหนูสกุลเหมย เจ้าบอกจะซื้อที่ดินปลูกบ้าน นี่...ในตัวเจ้ามีเงิน
หรือไม่"
เหมยหรู เ ซี ย นพยั ก หน้ า หนั ก ๆ หลั ง จากปรั บ เปลี่ ย นเรื่ อ งที่ พ บ
เห็ดหลิงจือเล็กน้อย ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมารวดเดียว "มีเจ้าค่ะ
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ขอบอกท่านอย่างไม่ปิดบัง เมื่อวานข้ากับท่านแม่ยังมีน้องชายอีกคน
หลังจากเราสามคนถูกไล่ออกมาจากบ้านท่านตาก็ไม่มีที่ไป จ�ำต้องไป
อาศัยอยู่ที่ศาลเทพแห่งขุนเขา ตอนข้าไปหาผลไม้ในป่า บังเอิญไปเจอ
เห็ดหลิงจือสองดอกหนึง่ ใหญ่หนึง่ เล็ก วันนีพ้ อเช้าขึน้ มาก็เอาเห็ดหลิงจือ
ดอกเล็กไปขายให้ร้านยาที่ต�ำบล จากนั้นก็เอาเห็ดหลิงจือดอกใหญ่
ไปขายที่อ�ำเภอคังติ้ง จึงได้มีเงินมาซื้อที่ปลูกบ้าน"
"เห็ดหลิงจือ?!"
"ใช่ เ จ้ า ค่ ะ ข้ า ไปที่ อ� ำ เภอเอาเห็ ด หลิ ง จื อ ใหญ่ ด อกนั้ น ไปขาย
ได้เงินมาไม่น้อย" นางชูนิ้วมือขึ้นมาสามนิ้ว
"สามร้อย..."
ผู้ใหญ่บ้านเบิกตากว้างทันที แม้แต่ที่ด้านหลังม่านมุกที่แกว่งไกว
ก็มีเสียงอุทานดังขึ้น
เหมยหรูเซียนหยักยกมุมปากเงียบๆ นางจงใจให้ภรรยาผูใ้ หญ่บา้ น
ได้ยิน ภรรยาผู้ใหญ่บ้านเป็นหญิงปากยาวประจ�ำหมู่บ้านต้าเคิง เรื่องที่
ภรรยาผูใ้ หญ่บา้ นรู้ ไม่ถงึ ครึง่ วันทุกคนในหมูบ่ า้ นก็จะได้รโู้ ดยทัว่ กัน เช่นนี้
ทัง้ หมูบ่ า้ นก็จะได้รวู้ า่ เงินของพวกนางไม่ใช่มที มี่ าไม่ชดั เจน และตัดขาด
ความคิดทีไ่ ม่ชอบด้วยเหตุผลของบ้านสกุลจย่าไปด้วยเลย
หลังจากผูใ้ หญ่บา้ นพอจะสงบความตืน่ ตระหนกตกใจลงได้บา้ งแล้ว
ก็ระบายลมหายใจออกมาแล้วพยักหน้าติดๆ กัน "เช่นนั้นก็ดีๆ ไม่รู้ว่า
เจ้าอยากได้ทแี่ ถวไหน" เขาหมุนตัวไปทางช่องประตูทที่ ะลุไปเรือนด้านหลัง
พลางร้องเรียก "ยายแก่ เอาแผนผังแสดงที่ดินในหมู่บ้านของเรากับ
กองกระดาษทีข่ า้ วางอยูบ่ นโต๊ะมาให้หน่อย"
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ครูเ่ ดียวภรรยาผูใ้ หญ่บา้ นก็ถอื ของหอบใหญ่ออกมา ทัง้ ยังรินน�ำ้ หวาน
ชามหนึง่ มาให้เหมยหรูเซียนอย่างเอือ้ อารี "นางหนูหรู น�ำ้ หวานนีด่ มื่ แล้ว
ชืน่ ใจ ข้าแช่เย็นไว้ในบ่อเพิง่ เอาขึน้ มา"
"ขอบคุณมากเจ้าค่ะ" นางก�ำลังรู้สึกกระหายน�้ำพอดีจึงไม่เกรงใจ
ยกชามขึ้นดื่มค�ำโต
ผู้ใหญ่บ้านคลี่แผนผังแสดงที่ดินของหมู่บ้านต้าเคิง ชี้ที่ดินให้ดู
หลายแห่ง "นางหนูหรู ที่ดินที่มีจุดสีแดงเหล่านี้เป็นที่ดินไม่มีเจ้าของ
และเหมาะที่จะสร้างบ้าน เจ้าดู ข้าจะบอกราคาให้เจ้ารู้ก่อน ไร่นาที่นี่
เราคิดค�ำนวณเช่นนี้ ไม่ว่าจะใช้เพาะปลูกหรือสร้างบ้านก็จะคิดค�ำนวณ
โดยดูวา่ เป็นทีน่ าชัน้ หนึง่ * ทีน่ าชัน้ รอง ทีน่ าชัน้ เลว แยกเป็นหมูล่ ะสิบต�ำลึง
แปดต�ำลึง ห้าต�ำลึงตามล�ำดับ"
"ไม่มปี ญ
ั หา ขอข้าดูกอ่ น" สายตาของเหมยหรูเซียนจับนิง่ ไปทีท่ ดี่ นิ
เหล่านัน้ แล้วชีไ้ ปยังทีว่ า่ งเปล่าผืนหนึง่ ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากศาลเทพแห่งขุนเขา
"ผูใ้ หญ่ ข้าอยากได้ทนี่ ี่ ทีด่ นิ ผืนนีร้ าคาเท่าไร"
ตอนไปหาผักหญ้าให้หมู นางเคยเห็นตาน�ำ้ พุทอี่ ยูล่ บั ตาคนแห่งหนึง่
ถึงเวลานัน้ ก็ตอ่ น�ำ้ มาใช้โดยตรงได้เลยไม่ตอ้ งไปหิว้ น�ำ้ จากล�ำธาร
ผู้ใหญ่บ้านขมวดหัวคิ้วมองอยู่ครู่หนึ่ง "นางหนูหรู เจ้าอยากจะ
สร้างบ้านอยู่ที่ตีนเขาหรือ นี่..."
"ไม่ได้หรือ"
"ก็ไม่ใช่ไม่ได้ หมูบ่ า้ นต้าเคิงเราแม้จะอยูใ่ นหุบเขา แต่ตรงจุดทีเ่ จ้าชี้
อยูใ่ กล้ภเู ขามาก มักมีสตั ว์ปา่ ลงจากเขาอยูเ่ สมอ อันตรายมาก" ผูใ้ หญ่บา้ น
* ทีน่ าชัน้ หนึง่ หมายถึงนาทีด่ นิ อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนทีน่ าชัน้ รอง ทีน่ าชัน้ เลวก็ลดหลัน่ ไป
ตามล�ำดับ
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บอกถึงภยันตรายให้นางรู้
"ไม่ เ ป็ น ไร ก่ อ ก� ำ แพงล้ อ มรอบให้ ห นาหน่ อ ยสู ง หน่ อ ย น่ า จะ
ไม่เป็นไร"
"ที่นี่จัดอยู่ในขั้นที่นาชั้นเลว หมู่ละห้าต�ำลึง ที่ผืนนี้มีเนื้อที่ราว
สิบสองหมู่กว่า ถ้าเจ้าจะเอาก็คิดเจ้าสิบสองหมู่"
เหมยหรูเซียนหยิบแผนผังขึ้นมาพิจารณาดูที่ดินที่ติดเครื่องหมาย
ผืนอืน่ ในละแวกใกล้เคียงกับทีด่ นิ ทีน่ างพอใจผืนนัน้ อย่างละเอียด แล้วชี้
ไปที่ที่ดินผืนหนึ่งพลางเอ่ยถาม "ท่านลุงผู้ใหญ่บ้าน ที่ตรงนี้เป็นที่ดิน
ไม่มีเจ้าของใช่หรือไม่"
"ใช่ ที่ผืนนี้มีแต่ก้อนหิน หักร้างถางพงล�ำบาก จัดเป็นที่รกร้าง
ว่างเปล่า ไม่มีใครต้องการ"
"เช่นนั้นขายให้ข้าพร้อมกันเลยได้หรือไม่"
"เจ้าจะซื้อที่ผืนนี้หรือ"
"ใช่เจ้าค่ะ ข้าคิดว่าถึงตอนนั้นจะหาคนขุดหินออกมา เอามาก่อ
ก�ำแพงล้อมรอบ เช่นนี้ก็จะประหยัดเงินซื้ออิฐไปได้ ที่เหลือก็รอข้ากับ
ท่านแม่อยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรท�ำค่อยๆ ไปหักร้างถางพง"
ความจริงแล้วเหตุผลส�ำคัญทีน่ างซือ้ ทีผ่ นื นีก้ เ็ พือ่ จะน�ำมาปลูกต้นหม่อน
ขุดหินในที่รกร้างออกมาก่อก�ำแพงก่อน ค่อยน�ำดินที่ขุดขึ้นมาเพื่อท�ำ
ฐานรากของบ้านซึ่งเหลืออยู่มากมาถมในที่รกร้าง เช่นนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่า
ดินทีจ่ ะปลูกต้นหม่อนไม่พอ
"เจ้าจะสร้างบ้านก่ออิฐมุงกระเบื้องหรือ" ผู้ใหญ่บ้านประหลาดใจ
อย่างมาก
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"เจ้าค่ะ ถึงตอนนั้นยังต้องรบกวนท่านลุงผู้ใหญ่บ้านช่วยข้าจัดการ
ไม่ทราบท่านลุงเห็นเช่นไร" พวกนางหญิงม่ายลูกก�ำพร้า ไม่มคี นหนุนหลัง
คิดจะปักหลักมัน่ คงในหมูบ่ า้ นต้าเคิงก็จำ� เป็นต้องพึง่ พาอาศัยผูใ้ หญ่บา้ น
จึงจะได้
"ข้าหรือ นางหนูหรูเจ้าให้เกียรติขา้ เช่นนี้ ข้าย่อมไม่ปฏิเสธ" พอนึกถึงว่า
นางหนูสกุลเหมยมอบงานก่อสร้างบ้านทั้งหมดให้กับเขา เขาก็ยิ้มจน
หุบปากไม่ลง ดูทา่ ช่วงฉลองปีใหม่ปนี คี้ รอบครัวของพวกเขาคงไม่ลำ� บาก
แล้ว
"เช่นนั้นข้าก็ขอขอบคุณท่านลุงผู้ใหญ่บ้านไว้ตรงนี้ก่อนเลย จริงสิ
ถึงตอนนั้นเรื่องอาหารการกินของคนงานก็ต้องรบกวนฮูหยินผู้ใหญ่บ้าน
ช่วยข้าจัดการ ถามดูในหมูบ่ า้ นท่านป้าท่านน้าคนไหนมีเวลาว่างมาช่วย
ได้บา้ ง"
พอพูดถึงเรื่องนี้ ภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็พุ่งออกมาจากหลังม่านทันที
"เรื่องนี้ไม่ตอ้ งหาคนอื่น พีส่ ะใภ้สองคนของข้าก็เป็นคนหุงข้าวท�ำกับข้าว
หม้อใหญ่ตามสถานทีก่ อ่ สร้างไม่กง็ านทีอ่ ารามให้คนอืน่ อยูแ่ ล้ว พวกนาง
สองคนรับหน้าทีน่ ไี้ ด้"
"เช่นนั้นถึงเวลาก็รบกวนฮูหยินผู้ใหญ่บ้านด้วย"
"ไม่สฉู้ วยโอกาสทีต่ อนนีฟ้ า้ ยังไม่มดื เราไปดูทดี่ นิ ทีเ่ จ้าพอใจผืนนัน้
กัน ถ้าไม่มปี ญ
ั หาอะไร พรุง่ นีข้ า้ ก็จะไปทีว่ า่ การอ�ำเภอแต่เช้าเชิญคนมา
ก�ำหนดเขตทีด่ นิ ทัง้ ช่วยเจ้าท�ำเรือ่ งซือ้ ขาย ยังมีเรือ่ งขอขึน้ ทะเบียนราษฎร์
ให้เรียบร้อย" ผูใ้ หญ่บา้ นลุกขึน้ ท�ำท่าจะเดินออกไปข้างนอก
"ได้ ตกลงตามนี"้ เหมยหรูเซียนก็ลกุ ขึน้ ตาม นางท�ำท่าลังเลอยูค่ รูห่ นึง่
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จะพูดแล้วก็ไม่พูด "จริงสิ ท่านลุงผู้ใหญ่บ้าน ฮูหยินผู้ใหญ่บ้าน เรื่องที่
ครอบครัวของข้าจะซื้อที่ปลูกบ้าน ขอให้พวกท่านช่วยเก็บเป็นความลับ
ไว้กอ่ น พวกท่านก็ร.ู้ ..พวกเรากับบ้านท่านตา..."
ผูใ้ หญ่บา้ นเข้าใจในทันที พยักหน้าแล้วว่า "วางใจ ฐานรากยังไม่ทนั ขุด
อิฐยังไม่ทนั ก่อขึน้ มา ข้าจะไม่แพร่งพรายเรือ่ งนีอ้ อกไป" เกิดบ้านสกุลจย่า
รูเ้ ข้าและมาโวยวายถึงบ้าน เขาคงจะขาดรายได้ไปหลายต�ำลึง
เขานึกถึงภรรยาปากมากผู้นั้นของตนก็หันไปจ้องนางด้วยสายตา
เฉียบขาด "ลีจ่ ู เจ้าได้ยนิ หรือไม่ ปิดปากให้สนิท"
ล้อเล่นอะไร เรื่องนี้เกี่ยวพันถึงครอบครัวของพวกตนจะได้ฉลอง
ปีใหม่กันอย่างมีความสุขหรือไม่ นางจะให้คนอื่นมาท�ำลายได้อย่างไร
ภรรยาผู้ใหญ่บ้านรีบบอก "รู้แล้ว เรื่องอะไรพูดได้เรื่องอะไรพูดไม่ได้
ข้ารู้ดี เย็นมากแล้ว ท่านรีบพานางหนูหรูไปดูที่ดินเหล่านั้นเถิด"
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6
เมืองหลวง ห้องหนังสือบ้านสกุลฝู
ฝูจงิ่ เซิงลูบผ้าห่มใยไหมสองผืนกับผ้าไหมทีส่ ง่ ด่วนมาจากต�ำบลคังติง้
ถ้าจะบอกว่าไม่รสู้ กึ ตืน่ ตะลึงก็โกหกแล้ว มินา่ หลงจูไ๊ ล่ถงึ ได้สง่ ของสองอย่างนี้
มาถึงมือเขาด้วยวิธที เี่ ร็วทีส่ ดุ
อวิ๋นโหยวบ่าวที่อยู่ด้านข้างอดถามด้วยความประหลาดใจไม่ได้
"นายน้อย ผ้าไหมพับนี้กับผ้าห่มใยไหมสองผืนนี้มีปัญหาหรือขอรับ"
นายน้อยดูของสองอย่างนี้มาหนึ่งชั่วยามเต็มๆ แล้ว ทั้งพลิกไปพลิกมา
ดูแล้วดูอีก แต่กลับไม่พูดอะไรสักค�ำ เขาไม่เคยเห็นนายน้อยเป็นเช่นนี้
มาก่อน
ค�ำถามของบ่าวรับใช้ปลุกฝูจิ่งเซิงให้ตื่นจากการครุ่นคิด เขาได้สติ
กลับคืนมาและเอ่ยขึ้นช้าๆ "มีปัญหา มีปัญหาอย่างมาก ของสองสิ่งนี้
ไม่รู้ยอดฝีมือท่านใดเป็นคนท�ำ แม้แต่ข้าก็ไม่อาจคาดเดาถึงความลี้ลับ
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ที่อยู่ภายในได้"
"แม้แต่นายน้อยก็มองไม่ออกหรือ" อวิ๋นโหยวออกจะประหลาดใจ
สิ่งที่นายน้อยของพวกเขาเชี่ยวชาญที่สุดก็คือสิ่งทอ ที่ผ่านมาสิ่งทอ
ทีไ่ ม่เคยเห็นเมือ่ มาถึงมือนายน้อย เพียงเวลาไม่นานอีกฝ่ายก็จะรูแ้ จ้งถึง
วิธีการทออย่างละเอียดแล้ว
ฝูจิ่งเซิงรู้สึกอับจนปัญญา ถอนหายใจออกมาทีหนึ่ง "ใช่...ขบคิด
ไม่ออก..."
ในเวลานีเ้ องประตูหอ้ งหนังสือทีป่ ดิ แน่นก็มเี สียงเคาะดังกังวานขึน้
ซื่อไห่บ่าวอีกคนของเขาส่งเสียงมา
"นายน้อย มีจดหมายด่วนฉบับหนึ่งมาจากต�ำบลฝูเต๋อ อีกทั้ง
มีเทียบเชิญส่งมาจากในวังขอรับ"
"เอาเข้ามา" ฝูจงิ่ เซิงเกิดความฉงนสนเท่หข์ นึ้ มาในใจ การคัดเลือก
วาณิชหลวงสี่ปคี รั้ง ปีที่แล้วเพิ่งด�ำเนินการเสร็จสิ้นไป เหตุใดวังหลวง
จึงส่งเทียบเชิญมาอีก
หรือจะเกี่ยวกับเรื่องนั้น
ซือ่ ไห่เอาจดหมายสองฉบับทีเ่ พิง่ ได้รบั เข้ามามอบให้ในห้องหนังสือ
เปิดเทียบเชิญจากวังหลวงออกมา คิว้ เข้มชวนมองคูน่ นั้ ของฝูจงิ่ เซิง
พลันขยับเข้าหากัน "ดูเหมือน...ข่าวทีพ่ วกเราได้รบั มาจะไม่ผดิ "
สีหน้าของอวิ๋นโหยวกับ ซื่อ ไห่แ ปรเปลี่ยนไปเล็กน้อย มองเขา
แล้วพูดออกมาพร้อมกัน "ถ้าพูดเช่นนี้ แสดงว่าฮองเฮาจะทรงลงมือต่อ
หลู่กุ้ยเฟย* แล้ว!"
* กุ้ยเฟย คือต�ำแหน่งพระอัครชายา มีศักดิ์รองจากหวงโฮ่วหรือฮองเฮา (พระอัครมเหสี) แต่สูงกว่าเฟย
(พระชายา)
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ฝูจิ่งเซิงพยักหน้า "น่าจะใกล้แล้วล่ะ ข่าวที่เราได้รับมาก่อนหน้านี้
ฮองเฮาทรงคิดจะสั่งสอนหลู่กุ้ยเฟยมานานแล้ว แต่ติดที่ไม่มีโอกาส
ช่วงหลายวันก่อนหลังจากฮองเฮาทรงสวมผ้าแพรอวิ๋นจิ่น* ที่สกุลหลู่
เชิญหญิงปักผ้าปักทอขึน้ เป็นพิเศษพับนัน้ ก็เริม่ คันขึน้ มาทัง้ ตัว เป็นเหตุให้
ทรงกริ้วหนัก"
"ที่ผ่านมาฮองเฮาทรงหาโอกาสลงโทษหลู่กุ้ยเฟยไม่ได้ ครั้งนี้
สกุลหลูพ่ าตนเองมาส่งให้ถงึ ประตู ฮองเฮามีหรือจะทรงปล่อยไปโดยง่าย"
อวิน๋ โหยวพูดอย่างยินดีในความโชคร้ายของผูอ้ นื่ "ไม่ตดั ถุงเงินของหลูก่ ยุ้ เฟย
ฮองเฮามีหรือจะทรงยินยอม"
ฝูจิ่งเซิงพยักหน้า "ใช่ แม้ปีที่แล้วจะตัดสินไปแล้วว่าวาณิชหลวง
ที่รับผิดชอบการทอผ้ายังคงเป็นสกุลหลู่รับต�ำแหน่ง แต่เพราะเรื่องนี้
ฝ่าบาทได้ทรงมีบัญชาให้ท�ำการคัดเลือกวาณิชหลวงใหม่"
ซือ่ ไห่เผยรอยยิม้ เจ้าเล่ห์ "ฮองเฮาทรงมีฝมี อื เฉียบขาดยิง่ ฉวยโอกาส
ตัดถุงเงินของหลู่กุ้ยเฟย ดูซิต่อไปนางจะโอ้อวดอ�ำนาจในต�ำหนักฝ่ายใน
ไม่เห็นฮองเฮาอยูใ่ นสายตาได้อย่างไร"
"นายน้อย ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมเป็นโอกาสดีของพวกเราสกุลฝู
เราไม่อาจปล่อยโอกาสให้ผ่านไป" อวิ๋นโหยวเอ่ยเตือนด้วยสีหน้าตื่นเต้น
ดีใจ
เพียงแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือสีหน้าเฉยเมยของฝูจิ่งเซิง
"นายน้อย โอกาสที่ดีเช่นนี้ เหตุใดท่านจึงเหมือนไม่ดีใจ"
"การดีใจที่เปล่าประโยชน์ มีอะไรต้องดีใจ"
* อวิน๋ จิน่ เป็นรูปแบบการทอลายทีส่ บื ทอดมาแต่สมัยโบราณของจีน ลวดลายงดงามหรูหราเหมือนเมฆหลากสี
บนท้องฟ้า
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"การดีใจที่เปล่าประโยชน์?" ทั้งสองคนต่างไม่เข้าใจ
"แม้ข้าจะจดจ่อสนใจเรื่องสิ่งทออย่างมาก แต่พวกเจ้าก็รู้ดี ก�ำลัง
ความสามารถของข้ายังคงห่างไกลจากสกุลหลูท่ กี่ อ่ ร่างสร้างตัวจากสิง่ ทอ
และสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปีแล้ว ด้วยเหตุนกี้ ารคัดเลือกวาณิชหลวง
สีป่ คี รัง้ สกุลฝูจงึ พ่ายแพ้ในเรือ่ งสิง่ ทอเสมอ สูญเสียสิทธิท์ จี่ ะช่วงชิงต�ำแหน่ง
วาณิชหลวง กิจการการค้าของทัง้ สองสกุลคล้ายคลึงกันเกินไป ขอเพียง
มีบ้านสกุลหลู่อยู่ เราก็ไม่มีทางคว้าต�ำแหน่งวาณิชหลวงมาได้" ฝูจิ่งเซิง
สาดน�้ำเย็น* ใส่พวกเขาถังหนึ่งอย่างเยียบเย็น "ถึงแม้ปนี ี้จะท�ำการ
คัดเลือกใหม่ เว้นเสียแต่สกุลหลูจ่ ะไม่เข้าร่วม หาไม่สดุ ท้ายแล้วผูช้ นะยังคง
เป็นพวกเขา การคัดเลือกในปีนกี้ แ็ ค่ทำ� เป็นพิธใี ห้ฮองเฮาทรงคลายโทสะ
เท่านัน้ "
อวิ๋นโหยวกับซื่อไห่ฟังแล้วต่างก็เงียบงันไป ใช่แล้ว ถ้าพูดตาม
ประวัติครอบครัว สกุลฝูของพวกเขาเป็นวงศ์สกุลผู้มีอันจะกินใหม่ แต่
สกุลหลู่กลับเป็นวงศ์สกุลที่มีฐานะมานับร้อยปี ประสบการณ์ที่สั่งสมมา
ไม่ว่าอย่างไรสกุลฝูของพวกเขาก็เทียบไม่ได้
"ดูแล้ว...ปีนี้เรายังคงไปช่วยสร้างความครึกครื้นให้กับสกุลหลู่..."
"การคัดเลือกในปีน้ี ข้าว่า..." ฝูจงิ่ เซิงพูดพลางเปิดจดหมายอีกฉบับ
ที่ส่งด่วนมาจากต�ำบลฝูเต๋อ พอเพ่งสายตาอ่านก็อุทานเสียงต�่ำออกมา
ด้วยความประหลาดใจ สีหน้าเปลี่ยนเป็นไม่ชวนมองมากขึ้น "อะไรกัน
ถึงกับยังมีเรือ่ งเช่นนี!้ "
"นายน้อย ใช่เกิดเรือ่ งอะไรขึน้ อีกหรือไม่" ซือ่ ไห่ถามด้วยความเป็นห่วง
* สาดน�้ำเย็น เป็นค�ำอุปมา หมายถึงท�ำลายความกระตือรือร้น
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เรือ่ งเช่นนีจ้ ะให้เขาพูดออกมาอย่างไร ฝูจงิ่ เซิงจึงยืน่ จดหมายฉบับนัน้
ให้พวกเขาอ่านเอาเอง
พออ่านเนือ้ หาในจดหมาย สีหน้าของอวิน๋ โหยวกับซือ่ ไห่กเ็ ปลีย่ นแล้ว
รูส้ กึ ว่าเหนือศีรษะพวกเขามีกอ้ นเมฆด�ำทะมึนทีม่ สี ายฟ้าแลบแปลบปลาบ
ก้อนหนึง่ ก�ำลังลอยมาช้าๆ
เนื้อหาในจดหมายฉบับนี้เขียนมาบอกนายน้อยของพวกเขาว่า
หญิ ง สาวที่จ ะส่ง มาเมือ งหลวงผู้นั้น ระหว่า งที่หลงจู๊เ กาน�ำเงินและ
ของหมั้นหมายไปมอบให้เพื่อจะรับตัวมาอยู่นั้นจู่ๆ ก็ตายลง
"นายน้อย...แล้วตอนนี้จะจัดการอย่างไร" อวิ๋นโหยวพับจดหมาย
ฉบับนั้นแล้วใส่ไว้ในซองจดหมายอย่างเบามือ
"คิดไม่ถงึ ว่าระยะทางห่างไกลกันเพียงนีแ้ ล้ว แม่นางผูน้ นั้ ยังยากจะ
หลีกพ้นโชคร้ายจากดวงชะตาของข้า ล้มเลิกเถิด อย่าท�ำร้ายหญิงสาว
บริสุทธิ์มากกว่านี้อีกเลย" ฝูจิ่งเซิงหัวคิ้วขมวดมุ่น
ท่านป้ากับมารดาทีแ่ ต่ไรมาชอบวิงวอนเทพดูดวงเสีย่ งทาย เพราะ
หมอดูบอกว่าเขาบุญวาสนาสูงเทียมฟ้า ส่งผลกระทบต่อท่านปู่ ขอเพียง
แต่งหญิงสาวทีด่ วงแข็งและดวงชะตาต�ำ่ ต้อย และจะดีทสี่ ดุ ถ้าดวงชะตา
เป็นภัยต่อบิดาเป็นภัยต่อมารดามาเป็นภรรยาลดทอนบุญวาสนาของเขา
เช่นนีอ้ าการป่วยของท่านปูจ่ งึ จะดีขนึ้ ได้
ครั้นแล้วโดยไม่ได้ถามความเห็นชอบจากเขา ท่านป้ากับมารดา
ก็ให้คนไปสืบหาหญิงสาวที่มีดวงชะตาเช่นนี้โดยพลการ คิดจะซื้อตัวมา
แต่งงานเพื่อแก้ดวง ระหว่างนี้ไม่ใช่หาหญิงสาวที่มีดวงชะตาเหมาะสม
ไม่ได้ เพียงแต่ทกุ ครัง้ ทีจ่ ะไปหมัน้ หมายหรือซือ้ ตัว ฝ่ายตรงข้ามก็จะมีเหตุ
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ให้ลม้ ตายโดยไม่คาดคิด
หลังจากได้รบั ทราบเรือ่ งเหล่านี้ เขาก็ปฏิเสธการแต่งงานเพือ่ แก้ดวง
อย่างเฉียบขาด ขอให้ทา่ นป้ากับมารดาล้มเลิกแต่เพียงเท่านี้ นึกไม่ถงึ ว่า
พวกนางจะยิง่ หนักข้อ ไปหาคนยังแถบชนบทเมืองชายแดน กระทัง่ ยังอ้าง
เหตุผลข้างๆ คูๆ มากมายกับเขา บอกหญิงสาวผูน้ นั้ ดวงชะตาไม่แข็งพอ
ถึงได้ตา้ นทานบุญวาสนาสูงเทียมฟ้าของเขาไม่ไหว หาต่อไปย่อมหาพบ
จนได้ ถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็คอื ไม่กตัญญู
ถูกสวมหมวกใบใหญ่วา่ ไม่กตัญญู เขาคิดจะไม่เห็นด้วยก็ทำ� ไม่ได้
จ�ำต้องปล่อยให้มารดากับท่านป้าเที่ยวก่อกรรมท�ำเข็ญไปทั่ว พวกนาง
ท�ำเช่นนี้หาใช่ช่วยสร้างบุญกุศลให้ท่านปู่ หากแต่ก�ำลังสร้างบาปกรรม
ให้กบั เขามากยิง่ ขึน้ จนปัญญาทีไ่ ม่วา่ เขาจะพูดอย่างไร มารดากับท่านป้า
ก็ไม่ฟัง ยังคงท�ำตามที่พวกนางต้องการ
"แต่สุขภาพของนายท่านผู้เฒ่า..."
ฝูจิ่งเซิงนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจ "เป็นตายแล้วแต่โชคชะตา
สูงส่งร�่ำรวยอยู่ที่ฟ้าก�ำหนด ทุกอย่างแล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิต ข้าจะ
ไม่ยอมให้มารดากับท่านป้าท�ำตามอ�ำเภอใจต่อไปอีก ซือ่ ไห่ ส่งข่าวไปยัง
ร้านสาขาทุกแห่งให้ยกเลิกเรือ่ งแต่งงานเพือ่ แก้ดวง ไม่ตอ้ งหาคนอีก"
"ขอรั บ ผู ้ น ้ อ ยจะไปจั ด การเดี๋ ย วนี้ " ซื่ อ ไห่ รี บ หมุ น ตั ว ออกจาก
ห้องหนังสือ ขณะทีเ่ ขาก�ำลังจะก้าวเท้าออกไป อูห่ สู หายร่วมงานอีกคนหนึง่
ก็กำ� ลังจะเคาะประตูพอดี เขาจึงเอ่ยถาม "อูห่ ู เหตุใดเจ้าจึงรีบร้อนถึงเพียงนี"้
"สารด่วน!" อู่หูช้ีสารที่ส่งมาทางนกพิราบสื่อสาร "นายน้อย มีข่าว
มาจากอ�ำเภอหย่งซิงขอรับ ข่าวนีอ้ าจเกีย่ วพันกับนายท่านทีห่ ายสาบสูญ
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ไปหลายปี!"
ฝูจงิ่ เซิงคลีจ่ ดหมายออกอ่าน ในจดหมายเขียนไว้สนั้ ๆ ย่อๆ บอกว่า
คนของเขาพบบุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งรูปร่างหน้าตาเหมือนกับฝูชางหมิง
บิดาของเขาเป็นพิมพ์เดียวกันที่อ�ำเภอหย่งซิง เมืองโยวโจว ยังมีคนเห็น
ทีข่ ้อมือขวาของบุรุษวัยกลางคนผู้นั้นมีปานรูปจันทร์เสี้ยวอยู่ เป็นไปได้
อย่างมากว่าจะเป็นบิดาทีห่ ายสาบสูญไปหลายปีของเขา ข่าวนีท้ ำ� ให้เขา
จมอยู่ในความครุ่นคิดเป็นเวลานาน
ปีนั้นตอนที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น ร่างของทุกคนในขบวนพ่อค้า
ล้วนหาพบ มีเพียงบิดาของเขาทีห่ าเท่าใดก็ไม่พบร่องรอย คนผูน้ จี้ ะใช่บดิ า
ที่ถูกลงความเห็นว่าตายไปแล้วหลายปีผู้นั้นหรือไม่
แววตานิง่ ขรึมของเขาพุง่ จับไปทีผ่ า้ ไหมหลิงอวิน๋ ซาบนโต๊ะ อดไม่ได้
ทีจ่ ะหยิบขึน้ มาพลิกดูอย่างละเอียดอีกครัง้ ผ้าไหมทีโ่ ปร่งใสดุจปีกจักจัน่
พับนี้ ไม่วา่ คุณภาพหรือวิธกี ารทอล้วนเหนือกว่าผ้าไหมสกุลหลูม่ าก ขอเพียง
หาตัวนางพบและร่วมมือกับนาง ส่งผ้าไหมหลิงอวิ๋นซาพับนี้เข้าร่วม
การคัดเลือก จะต้องคว้าต�ำแหน่งวาณิชหลวงในปีนี้ได้อย่างแน่นอน
คนที่สงสัยว่าเป็นบิดาปรากฏตัวขึ้นในละแวกใกล้เคียงโยวโจว
และแม่นางที่ทอผ้าไหมหลิงอวิ๋นซาก็อยู่ที่โยวโจว...
"นายน้อย จะส่งคนไปตรวจสอบหรือไม่ขอรับ"
เขาถอนสายตากลับพลางกล่าวด้วยสีหน้าและน�้ำเสียงเฉียบขาด
"ไม่ ข้าจะไปโยวโจวด้วยตนเอง"
เรื่ อ งซื้ อ ที่ ดิ น ของเหมยหรู เ ซี ย นไม่ น านก็ จั ด การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
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โฉนดที่ดินนางก็เก็บไว้อย่างดี
เมื่อที่ดินเป็นสิทธิ์ของเหมยหรูเซียนเรียบร้อย ผู้ใหญ่บ้านก็พาคน
ในหมู่บ้านกับคนงานกลุ่มใหญ่มาเริ่มลงมือปรับที่ดินกัน แต่ไม่ว่าใคร
จะถามอย่างไร ปากของคนในครอบครัวผูใ้ หญ่บา้ นก็ปดิ สนิทดุจฝาหอย
เคาะอย่างไรก็ไม่อา้ ด้วยเหตุนกี้ ระทัง่ เริม่ ก่อก�ำแพงสร้างบ้านก็ไม่มใี ครรูว้ า่
เจ้าของที่ผืนนี้คือใคร
แม้จะไม่รวู้ า่ อีกฝ่ายเป็นใคร แต่เงินค่าแรงไม่เคยล่าช้าแม้แต่วนั เดียว
ทั้งอาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละวันน�้ำแกงหนึ่งผักสองเนื้อหนึ่ง ยังมีข้าวกับ
หมั่นโถว คนงานแต่ละคนกินจนปากมันย่อง เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า
ก็ไม่มใี ครสนใจจะสืบถามว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนีอ้ กี
ในระหว่างนี้หลงจู๊เกาแห่งหอสุราเจินซิวเคยมาหาจย่าเอ้อร์หลาง
หนหนึ่ง และมีปากเสียงกับคนบ้านสกุลจย่า กระทั่งบอกว่าจะฟ้องร้อง
เฮ่อซือ่ ทิง้ ค�ำพูดเฉียบขาดไว้ จะเอาเงินไม่มี จะเอาคนไปจับตัวเอาเอง
ทีศ่ าลเทพแห่งขุนเขา เหมยหรูเซียนนางฟืน้ คืนชีวติ มาอีกแล้ว
ค�ำพูดนี้ท�ำให้หลงจู๊เกาประหลาดใจมาก มีที่ไหนคนตายแล้วกลับ
ฟืน้ คืนชีวติ มาได้ถงึ สองครัง้ สองหน เขาตัดสินใจไปทีศ่ าลเทพแห่งขุนเขา
ไปพบเหมยหรูเซียนคนมหัศจรรย์ผนู้ ี้
เพียงแต่หลังจากหลงจูเ๊ กาขึน้ ไปบนเขาแล้ว ทัง้ สองคนพูดคุยอะไรกัน
ไม่มใี ครรู้ และหลงจูเ๊ กาก็ไม่ได้มาทีห่ มูบ่ า้ นต้าเคิงอีก
เรื่องใหญ่ในหมู่บ้านนอกจากบ้านที่ก�ำลังก่อสร้างหลังนั้น กับการ
ไปตลาดนัดทุกสิบวันครั้งแล้วก็ไม่มีเรื่องใหญ่หรือเรื่องมโนสาเร่อะไร
ให้คุยกันอีก วันเวลาจึงผ่านไปอย่างสงบเงียบเช่นนี้
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เพียงแต่คนในหมูบ่ า้ นทีต่ าแหลมหลายคนเริม่ มองคนในครอบครัว
เหมยหรูเซียนด้วยแววตาทีไ่ ม่เหมือนเดิมแล้ว พวกนางไม่ใช่เพิง่ ถูกไล่ออกมา
จากบ้านสกุลจย่าหรอกหรือ แม่มา่ ยคนหนึง่ พาลูกสองคนไปอาศัยอยูใ่ น
ศาลเทพแห่งขุนเขา จะมีชวี ติ ความเป็นอยูส่ ขุ สบายได้อย่างไร แต่เหตุใด
จึงดูเหมือนพวกนางนับวันยิง่ มีชวี ติ ความเป็นอยูด่ ขี นึ้
ต่ อ ให้ ไ ม่ ใ ช่ วั น ไปตลาดนั ด ก็ มั ก เห็ น พวกนางทั้ ง บ้ า นสามคน
เรียกรถเทียมวัวไปซื้อของที่ต�ำบล ที่เห็นบ่อยที่สุดก็คือในหลัวที่พวกนาง
แบกอยู่บนหลังมีเนื้อหมู เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่บนตัวเป็นเสื้อผ้าใหม่ ทั้งมี
ข้าวสารกิน มีชวี ติ ความเป็นอยูด่ กี ว่าทุกครอบครัวในหมูบ่ า้ น และยังเห็น
เหมยชิงหยวนมีขนมหวาน ขนมอบใส่อยู่ในกระเป๋า นั่งดูคนปลูกบ้าน
อยู่ในสถานที่ก่อสร้างอยู่เสมอ ข้างกายเขามีเด็กในหมู่บ้านหลายคน
ชอบมาห้อมล้อมขอขนมกิน โดยเฉพาะหลานๆ หลายคนของผูใ้ หญ่บา้ น
จะสนิทสนมกับเขาเป็นพิเศษ
ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเหมยท�ำให้คนบางคนลอบวิพากษ์
วิจารณ์ตา่ งๆ นานา กระวนกระวายอยากจะซักถามเรือ่ งราวจากปากของ
พวกนาง
บ้านใกล้จะสร้างเสร็จแล้ว เครื่องเรือนยังไม่ได้จัดหา ครั้นแล้ว
พวกนางสามคนแม่ลกู ก็ฉวยโอกาสทีว่ นั นีม้ ตี ลาดนัด ไปทีต่ ำ� บลดูรปู แบบ
เครื่องเรือนและสืบถามราคากัน
เนือ่ งจากจุดประสงค์การมาครัง้ นีเ้ พียงเพือ่ มาดูราคาก่อน ทัง้ ไม่ได้
รีบร้อน และไม่มีสิ่งของให้ซ้ือมากมายเช่นก่อนหน้านี้ ดังนั้นพวกนางจึง
ไม่ได้เหมารถต่างหาก เห็นในรถเทียมวัวยังมีที่ว่าง จึงโดยสารกลับมา
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พร้อมกับคนในหมู่บ้าน
แม่ลูกสามคนนั่งเบียดอยู่ข้างหญิงแม่บ้านหลายคน
แม่บ้านที่นั่งอยู่ข้างเหมยหรูเซียนก็ท�ำเสียงเล็กเสียงน้อยพูดขึ้นมา
อย่างอิจฉา "อิง๋ ชุน พวกเจ้าแม่ลกู สามคนซือ้ ของดีอะไรมาอีกหรือ ข้าเห็น
พักนีพ้ วกเจ้ามาต�ำบลอยูบ่ อ่ ยๆ" นางเปิดผ้าคลุมหลัวไม้ไผ่ทเี่ หมยหรูเซียน
แบกอยูข่ า้ งหลังออกทันที ก่อนจะรือ้ ดูขา้ วของทีอ่ ยูข่ า้ งใน
เหมยหรูเซียนไม่ทนั ได้ปอ้ งกัน กว่าจะรูต้ วั แม่บา้ นผูน้ นั้ ก็รอ้ งอุทาน
ออกมาแล้ว...
"อิง๋ ชุน บ้านเจ้าเก็บถุงเงินได้หรืออย่างไร ข้าได้ยนิ ว่าพวกเจ้าไปซือ้
เนื้อสัตว์ ซื้อข้าวสารที่ต�ำบลอยู่เสมอ ดูเหมือนค�ำเล่าลือจะไม่ผิดจาก
ความจริง ดูเนือ้ หมูทอี่ ยูข่ า้ งบนชิน้ นีส้ ิ อย่างน้อยต้องมีหา้ ชัง่ ยังมีซาลาเปา
นีเ่ ป็นซาลาเปาไส้หมูกระมัง..."
พอพูดค�ำว่า 'เนื้อหมูห้าชั่ง' ออกมา ทุกคนบนรถเทียมวัวก็ต่าง
เบิกตาโต มองจ้องหลัวไม้ไผ่ของเหมยหรูเซียนราวกับสุนัขเห็นกระดูก
เช่นนั้น
เหมยหรู เ ซี ย นปั ด มื อ หญิ ง แม่ บ ้ า นผู ้ นั้ น ออกไปด้ ว ยความโกรธ
พลิกมือไปเปิดสิ่งของที่หญิงผู้นั้นแบกอยู่ด้านหลัง โก่งเสียงสูงเอ่ยขึ้น
"เจ้าก็ไม่ด้อยไปกว่าพวกข้า ฐานะทางบ้านไม่เลว มันหมูชิ้นใหญ่เช่นนี้
ที่บ้านเจ้าผัดผักคงมีแต่น�้ำมันกระมัง!"
นึกไม่ถงึ ว่าเรือ่ งทีต่ นแอบซือ้ มันหมูมาชิน้ หนึง่ ในวันนีจ้ ะถูกแฉโพย
ออกมา แม่บ้านอายจนพานโกรธ ตวาดขึ้น "เอ๊ะ นางหนูนี่มารื้อของข้า
ส่งเดชได้อย่างไร!"
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"ก็แล้วเจ้าเล่า ยังมีหน้ามาว่าข้า เจ้าไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากข้า
ก็มาแตะต้องสิ่งของของข้าโดยพลการ เจ้าไม่รู้จักละอายใจ ข้าเพียงแต่
ใช้วธิ ขี องเจ้ามาตอบโต้เจ้า ยิง่ ไปกว่านัน้ พวกข้าซือ้ ของอะไรมา ก็ไม่เกีย่ ว
กับเจ้ากระมัง"
"เจ้า!" แม่บ้านผู้นี้อับอายจนหน้าแดง จากนั้นก็เอาโทสะมาลงที่
จย่าอิ๋งชุน "แม่ม่ายจย่า เจ้าสั่งสอนบุตรสาวของเจ้าเช่นนี้เองหรือ"
"หลินซือ่ เจ้า..." ถูกคนตะคอกใส่เช่นนี้ จย่าอิง๋ ชุนทีแ่ ต่ไรมาก็ออ่ นแอ
ไม่รู้ควรตอบเช่นไร โต้ตอบไป ชื่อเสียงไม่ดีของบุตรสาวก็จะตามมา
ไม่โต้ตอบก็จะถูกมองว่าอ่อนแอ ได้แต่ปล่อยให้คนข่มเหงรังแก
เหมยหรูเซียนอยูใ่ นแดนเซียนแม้จะเป็นเพียงเทพน้อย แต่จะอย่างไร
ก็เป็นเทพ ไหนเลยจะยอมให้มนุษย์ข่มเหงขึ้นมาถึงศีรษะนางได้ นาง
โจมตีกลับอย่างไม่เกรงใจ "ท่านป้าแซ่หลินผูน้ ี้ เจ้าพาลพาโลไม่มเี หตุผล
เช่นนี้ แม่ของเจ้ารู้หรือไม่ คิดว่าแม่ของเจ้าก็คงเป็นแบบเดียวกันกระมัง"
หลังผ่านเรือ่ งราวมาระยะหนึง่ นางก็ตระหนักรูแ้ ละเข้าใจอย่างลึกซึง้
กับค�ำพูดทีว่ า่ 'แม่นำ�้ ภูเขาทีร่ กร้างห่างไกลความเจริญสร้างคนทีป่ า่ เถือ่ น'
กล่าวได้ไม่ผดิ พูดเหตุผลกับพวกแม่บา้ นทีอ่ ยูใ่ นหุบเขาเหล่านีไ้ ม่ได้ นาง
ดุรา้ ยเจ้าก็ตอ้ งดุรา้ ยยิง่ กว่านาง หากพูดจานุม่ นวลละมุนละไมกลับจะถูก
เห็นว่าข่มเหงง่าย พูดให้ถงึ แก่นก็คอื ใช้กำ� ปัน้ ตัดสินทุกอย่าง เสียงดังก็คอื
มีเหตุผล
"เจ้า นางหนูหน้าเหม็นเจ้าถึงกับกล้าด่าแม่ของข้า!" หลินซือ่ ยืน่ มือมา
จะบิดเนือ้ ทีเ่ อวเหมยหรูเซียน
"ค�ำพูดประโยคนี้มอบคืนให้เจ้า ไม่ต้องขอบคุณ!" เหมยหรูเซียน
116
Page ����������������.indd 116

18/10/2561 BE 11:28

สื อ หลั ว

คว้าข้อมือนางไว้แล้วออกแรงบิดอย่างไม่รั้งรอ
"ปล่อยมือ! เจ้า นางเด็กหน้าเหม็น...รีบปล่อยมือ..." หลินซื่อ
ใบหน้าซีดขาว เจ็บจนร้องโอดโอย "เจ้าโหดเหี้ยมดุร้ายเช่นนี้ ไม่กลัว
ชื่อเสียงของเจ้า..."
"หึๆ ชือ่ เสียงหรือ ข้าขอบอกกับเจ้า ข้าเหมยหรูเซียนไม่กลัว อย่าคิดว่า
สตรีทกุ คนจะคิดเหมือนเจ้า เพือ่ ชือ่ เสียงของตนเองจึงไม่กล้าปริปากสักค�ำ
ได้แต่ปล่อยให้เจ้าเทีย่ วด่าคนตามอ�ำเภอใจ" นางหัวเราะเสียงเย็น "เจ็บมาก
กระมัง"
"เจ็บ รีบปล่อยข้าเดี๋ยวนี้..."
แม่บา้ นหลายคนทีอ่ ยูด่ า้ นข้างออกจะทนดูตอ่ ไปไม่ไหวแล้ว พากัน
กระตุกแขนเสื้อจย่าอิ๋งชุน ให้นางออกหน้าห้ามปรามเหมยหรูเซียน
จะอย่างไรทุกคนก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
จย่าอิ๋งชุนพูดขึ้นช้าๆ "หรูเอ๋อร์...หลินซื่อนางไม่ได้มีเจตนาร้าย..."
"ไม่มีเจตนาร้ายก็ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น เที่ยวรื้อค้นสิ่งของผู้อ่ืน ลงไม้
ลงมือกับผู้อื่นตามอ�ำเภอใจได้เช่นนั้นหรือ แค่ไม่มีเจตนาร้ายค�ำเดียว
คนจิตใจดีงามก็ตอ้ งยอมถูกนางข่มเหงรังแกหรือ ยกชือ่ เสียงสองค�ำมาขูข่ วัญ
ทุกคนที่ถูกข่มเหงก็ต้องกล�้ำกลืนความเจ็บช�้ำน�้ำใจเช่นนั้นหรือ"
หลินซือ่ วิงวอนขอร้อง "นางหนูสกุลเหมย...ต่อไป...ต่อไปข้าไม่กล้า
อีกแล้ว..." สวรรค์ มือข้าเจ็บยิ่งนัก ความเจ็บปวดที่บาดลึกถึงใจท�ำให้
นางรูส้ กึ เหมือนข้อมือจะขาดอยูแ่ ล้ว เหมยหรูเซียนนางเด็กหน้าเหม็นผูน้ ี้
แลดูแบบบางไม่อาจต้านลม ถึงกับมีเรีย่ วแรงมากเช่นนี้ พละก�ำลังมากกว่า
บุรษุ ผูห้ นึง่ เสียอีกกระมัง
117
Page ����������������.indd 117

18/10/2561 BE 11:28

เทพน้ อ ยแห่ ง หายนะ

"ไม่กล้าจริงๆ หรือโกหก"
"ไม่กล้าแล้วจริงๆ..."
"เมื่อครู่เจ้าด่าท่านแม่ของข้า ขอขมาท่านแม่ของข้าก่อน หาไม่
เจ้าอย่าหวังว่าข้าจะปล่อยเจ้า ถ้าเจ้าไม่ขอขมา ประเดี๋ยวร่วงตกจากรถ
ก็อย่ามาโทษข้า!" หากไม่ท�ำตัวอย่างให้แม่บ้านในหมู่บ้านเหล่านี้ได้เห็น
เสียบ้าง ก็จะคิดว่าพวกนางหญิงม่ายลูกก�ำพร้าข่มเหงรังแกได้ง่าย
"จย่าซื่อ เมื่อครู่ข้าท�ำไม่ถูก วันนี้ออกจากบ้านไม่ได้แปรงฟัน
ข้าปากเหม็น ถึงได้พูดจาล่วงเกินเจ้า เจ้าเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่าถือสา
ผู้น้อยเลย" หลินซื่อแม้จะโกรธแค้นอยู่เต็มอก แต่มือของตนยังอยู่ในมือ
บุตรสาวผู้อื่น ไม่อาจไม่ก้มหัวยอมรับผิด
"ไม่เป็นไร คนบ้านเดียวกันย่อมกระทบกระทัง่ กันบ้างไม่มากก็นอ้ ย
พูดคุยกันเข้าใจก็ดีแล้ว" จย่าอิ๋งชุนหากล้าล่วงเกินคนในหมู่บ้านไม่
รีบโบกไม้โบกมือตอบ
ก่อนปล่อยมือหลินซื่อ เหมยหรูเซียนเอ่ยเตือนเสียงหนักอีกครั้ง
"ข้าชิงชังคนที่พูดเหตุผลสู้ไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือเป็นที่สุด คราวหน้าก่อนเจ้า
จะลงมือ ทางที่ดีดูก่อนว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใคร ไม่ใช่ทุกคนจะรังแกง่าย
เช่นนั้น"
"รู้แล้ว...ข้ารู้แล้ว..." หลินซื่อมีเหงื่อเย็นไหลไม่หยุด พยักหน้า
ด้วยความเจ็บปวด
"จะให้ดจี ดจ�ำค�ำของข้าไว้" เหมยหรูเซียนออกแรงบีบหนักๆ อีกครัง้
แล้วจึงปล่อยหลินซือ่ จากนัน้ ก็หยิบผ้ามาเช็ดมือตนเอง คล้ายจับถูกอะไร
ที่น่าขยะแขยงเช่นนั้น "เจ้าลบหลู่แม่ของข้าเช่นไร ข้าก็มอบคืนให้เจ้า
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สื อ หลั ว

เช่นนั้น เจ้าข่มเหงข้าเช่นไร ข้าก็ตอบโต้เจ้าคืนเช่นนั้น ถ้าเจ้าไม่เชื่อ
ก็ลองดู"
"ไม่กล้าแล้ว ข้าไม่กล้าแล้ว"
พร้ อ มกั น นั้ น เหมยหรู เ ซี ย นก็ ก วาดสายตาเยี ย บเย็ น มองทุ ก คน
บนรถเทียมวัว กล่าวเตื
นแม่บานต่
้านหลายคนที
นทาว่าร้าย
(ติดอตามอ่
อได้ในฉบับ่แเต็ต่ไมรมาชอบนิ
)
ผู้อื่นลับหลังด้วยน�้ำเสียงเฉียบขาด "ข้าขอฝากค�ำพูดไว้ตรงนี้ ใครกล้า
ข่มเหงรังแกแม่กับน้องชายของข้า ข้าอาจถือมีดไปฟันคนผู้นั้นถึงบ้าน
ดังนั้นข้าขอเตือนทุกท่าน อย่าคิดว่าท่านแม่ข้าเป็นหญิงม่ายก็จะข่มเหง
ได้ง่ายๆ"
แม้แต่ถือมีดไปฟันคนค�ำพูดเช่นนี้ก็กล้าพูดออกมา ไม่ได้ค�ำนึงถึง
ชื่อเสียงของตนโดยสิ้นเชิง แล้วยังจะมีเรื่องอะไรไม่กล้าท�ำอีก แม่บ้าน
เหล่านัน้ พากันปิดปากเงียบไม่กล้าส่งเสียง
"ถ้าทุกท่านไม่เชือ่ ก็ลองดูได้ ข้าคนทีย่ มบาลยังปฏิเสธมาถึงสองครัง้
ไม่รังเกียจที่จะพาพวกท่านลงนรกไปสนทนากับยมบาลด้วยกัน ดูว่า
ถึงตอนนั้นยมบาลจะปล่อยใครกลับมา"
พอเอ่ยถึงยมบาล คนทั้งรถต่างขนลุกชัน พากันสั่นศีรษะแรงๆ
ใครกล้าสร้างความยุง่ ยากให้คนสกุลเหมย ไยมิใช่หาเรือ่ งเดือดร้อนใส่ตวั
หรอกหรือ
ตลอดทางหลังจากนั้น แม่บ้านทุกคนในรถเทียมวัวต่างไม่กล้า
ส่งเสียงสักค�ำ
คนที่ เ บิ ก บานใจที่ สุ ด พู ด มากที่ สุ ด ไม่ มี ใ ครเกิ น เหมยชิ ง หยวน
ที่นั่งอยู่ตรงกลาง เขาถือห่อขนมหวานกินอย่างสบายใจ ทั้งยังแบ่งขนม
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