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โคลนผสมก้อนหินกระแทกร่างกายนาง อาเหลียงหวีดร้องอย่างต่ืนตระหนก นางกุมศีรษะ 

ว่ิงหนีแต่กลบัถูกทับอยู่ในศาลา ไม้หมอนท่ีทับซ้อนกันมัว่จนเหลอืพ้ืนท่ีเลก็ๆ ไว้ให้นาง ร่างกายท่อนล่าง 

เจ็บปวดอย่างรุนแรงกระทั่งไม่มีความรู้สึกอะไรอีก 

เซียวหวนตะโกนเรียกชื่อนาง เขาใช้มือปัดก้อนหินและไม้หมอนที่ทับร่างนางอยู่ออก

หินบนภูเขาไหลลงมาอีกครั้ง

ผู้ติดตามของเซียวหวนเปลี่ยนจากตะโกนเสียงดังร้องเรียกเขาเป็นลากตัวเขาออกไป เขา 

สลัดตัวออกจากการฉุดกระชากของคนผู้นั้น แล้วโผมาอยู่เหนือร่างนาง

ความรู้สึกหายใจไม่ออกยามที่ถูกกดทับอยู่ใต้ดิน...ยังมี...อ้อมกอดอบอุ่นของเซียวหวน  

แขนแข็งแกร่งที่วางอยู่เหนือศีรษะนาง...ค�าปลอบประโลมพึมพ�าที่ไม่รู้ว่าพูดว่าอะไร...ในพื้นที่เล็กๆ 

ท่ีเขาสร้างข้ึนมานัน้ นางถูกเขาปกป้องคุม้ครองจนมอิาจขยับตวัได้ ตรงหน้ามแีต่ความด�ามดื ต่อให้ 

นางพยายามเบิกตากว้างอย่างไรก็มิอาจเห็นสีหน้าเขาได้ชัดเจน...

เหตุใดเขาต้องช่วยนางด้วย

เขาจากไปแล้วมิใช่หรือ

เขาจะช่วยนางได้อย่างไร

นางต้องก�าลังฝันไปแน่! 
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คำ�นำ�

เพราะเสียงเรียกร้องของท่านนักอ่าน มากกว่ารักจึงรีบน�าผลงานเร่ืองใหม ่

ของ 'จอืจอื' ซึง่เคยฝากความประทบัใจเอาไว้ในเร่ือง 'พราวพร่างบปุผาตระการ' มาแล้ว 

โดย 'อริร้ายหวนรัก' ในมอืของท่านน้ีมจี�านวน 4 เล่มจบ และมเีน้ือหาทีเ่ข้มข้นมากข้ึน 

ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของพระ-นางก็ซาบซึ้งตราตรึงใจเช่นกัน

โดยเร่ืองจะเล่าอยู ่ในช่วงราชวงศ์จิ้นของจีนที่เต็มไปด้วยการรบราและ 

การแย่งชิงอ�านาจในราชส�านัก ซึง่ 'ซย่าโหวอวี'๋ นางเอกของเร่ืองเป็นถึงองค์หญิงใหญ่ 

แต่ต้องลดตัวแต่งเข้าสกุลเซียวของ 'เซียวหวน' ทว่าสามีภรรยาคู่นี้กลับเย็นชาใส่กัน 

ต่างคนต่างอยู่ จวบจนวาระสุดท้ายในชีวิต ยามเกิดเหตุร้ายสามีผู ้เย็นชากลับ 

ปกป้องนาง แต่โชคชะตากลับให้โอกาสครั้งที่สองแก่ซย่าโหวอวี๋ ให้นางย้อนกลับมา

ช่วงที่เพิ่งแต่งงานได้ไม่นาน

หากท่านนักอ่านคิดว่าตัวละครจะต้องมีมากแน่ๆ กลัวจะจ�าได้ไม่หมด  

มากกว่ารักได้ท�าผังสกุลของเซียวหวนและซย่าโหวอว๋ีใส่ไว้ในท้ายเล่มของทุกเล่ม 

แล้วค่ะ

มาร่วมตดิตามกนัค่ะว่าซย่าโหวอวีท๋ีรู้่เร่ืองราวล่วงหน้าถึงสบิปีจะแก้ไขเหตกุารณ์

ให้เป็นไปตามที่ใจต้องการได้หรือไม่ แล้วจะได้ล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดจริงๆ ของ 

ผู้เป็นสามีหรือเปล่า โชคชะตาจะเช่ือมโยงความรักของทั้งคู่ส�าเร็จหรือไม่น้ัน หาก 

ท่านนักอ่านพร้อมตามหาค�าตอบกันแล้ว เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ ซย่าโหวอวี ๋ มีต�าแหน่งเป็นจ่างกงจู่ เป็นสตรีที่ฉลาด วางตัวดี  

  เคยช่วยน้องชายบริหารราชกิจ

✱  เซียวหวน สามีของซย่าโหวอวี๋ เป็นผู้บัญชาการทหาร มักใหญ ่

  ใฝ่สูง ท่าทางดูสุขุมเย็นชา

✱ หลูยวน แม่ทัพใหญ่ ผู้กุมอ�านาจในราชส�านัก เคยผลักดัน 

  ซย่าโหวโหย่วเต้า หวังอ�านาจที่มากกว่าเดิม

✱ ตู้ฮุ่ย เป็นนางข้าหลวง คอยรับใช้ซย่าโหวอวี๋ทุกเร่ือง  

  จัดการงานต่างๆ ในเรือน

✱ ซย่าโหวโหย่วเต้า น้องชายแท้ๆ ของซย่าโหวอวี ๋เป็นฮ่องเต้ตัง้แต่อายนุ้อยๆ  

  เป็นคนขี้กลัว

✱ เจิ้งเฟิน น้าชายของซย่าโหวอวี๋ เป็นผู้ว่าการมณฑลจิงโจว  

  ชอบพบปะสมาคม

✱ เซี่ยสยา หรือเซีย่ตนัหยาง เป็นเจ้าเมอืงตนัหยาง มนิีสยัรักอสิระ 

  ชอบท�าตามใจตนเอง

✱ ชุยซื่อ ภรรยาของเจิ้งเฟิน เป็นน้าสะใภ้ของซย่าโหวอวี๋ ดูแล 

  ซย่าโหวอวี๋มาตั้งแต่เล็กๆ
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บทน�ำ

หลังวันลี่ซย่า* พายุฝนกระหน�่าลงมาไม่หยุดเป็นเวลาสองเดือน  

ไร่ชานเมืองเหมือนถูกปกคลุมด้วยม่านน�้า บนพ้ืนเต็มไปด้วยน�้าเจิ่งนอง 

ลึกบ้างตื้นบ้าง ใบไม้ถูกชะล้างจนดูเขียวชอุ ่มกว่าปกติ บนหลังคา

กระเบ้ืองแก้วเผยสเีหลอืงเขยีวสดใสของสีเดมิออกมา เพ่ิมสสัีนให้ท้องฟ้า

สีเทาหม่นอีกหลายส่วน 

ซย่าโหวอว๋ีสวมชดุชาวห*ู* แขนแคบลายข้าวหลามตดัปักนกกระเรยีน

คู ่สีแดงกุหลาบ ยืนถือธนูน้าวสายอยู่ในโถงฝึกยุทธ์อันกว้างขวาง  

สายรดัเอวปักด้ินทองลายกลุม่บุปผาขบัเน้นเรือนร่างนางอย่างเหมาะเจาะ 

ท�าให้นางดูสูงโปร่งสง่างาม 

ผึง...ลูกธนูประดับขนนกพุ่งออกจากสายอย่างรวดเร็วปานสายฟ้า

* ชาวจีนระบุช่วงวันของภูมิอากาศในหนึ่งปีไว้ 24 ลักษณะ เรียกว่ายี่สิบสี่ฤดูลักษณ์ โดย 'ลี่ซย่า' หมายถึง  
เริ่มต้นฤดูร้อน ตรงกับวันที่ 6 หรือ 7 พฤษภาคม
** ชุดชาวหู หมายถึงเครื่องแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ ทางเหนือและตะวันตกของจีน เป็นชุดท่ีเข้ารูป
ทะมัดทะแมงเน้นความคล่องตัว โดยมากจะเป็นเสื้อตัวสั้น กางเกงขายาว และรองเท้าหนังหุ้มข้อ
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ปักลงตรงใจกลางจุดสีแดงอย่างพอดิบพอดี ขนนกที่ปลายลูกธนูยังคง 

สั่นระริก 

อาห่าว หญิงรับใช้ที่คอยถือกระบอกใส่ลูกธนูเคลือบลายทอง 

อยู่ด้านข้าง ดวงตาทอประกายระยับดุจดวงดาวขณะมองผู้เป็นนายด้วย

ความเลือ่มใส น�า้เสยีงทีพู่ดหวานเสยีย่ิงกว่ายามปกตสิามส่วน "จ่างกงจู*่ 

ท่านจะพักสักหน่อย ด่ืมน�้าชาสักนิดดีหรือไม่ ท่านยิงธนูติดต่อกันมา 

สิบห้าดอกแล้วนะเพคะ!" 

ซย่าโหวอว๋ีผงกศีรษะ ก่อนส่งคันธนูในมือให้เด็กรับใช้ที่คอย

ปรนนิบัติอยู่ด้านข้าง อาเหลียง หญิงรับใช้อีกคนรีบสั่งให้บ่าวหญิงสูงวัย

ในห้องยกผ้ากับชาร้อนเข้ามา 

ซย่าโหวอว๋ีเช็ดมือและจิบน�้าชา พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นสือเน่อเดิน 

เข้ามา 

เขาคือหัวหน้ากองก�าลังของนาง ปีนี้เพ่ิงอายุครบย่ีสิบปี ร่างกาย 

สูงโปร่ง รูปโฉมหล่อเหลาคมคาย กิริยาสุภาพเรียบร้อย เพราะสายเลือด

ชนเผ่าเจีย๋จงึท�าให้ผวิพรรณเขาขาวเหมอืนน�า้นมสตัว์ชัน้ด ียามอยู่ในโถง

ฝึกยุทธ์ที่มีแสงสลัวผิวเขาก็ยังเปล่งประกายจนท�าให้คนต้องเหลียวหลัง 

ไม่ว่าผู้ใดเห็นเขาล้วนต้องเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นลูกหลานตระกูลใหญ่

จากที่ใด ย่อมคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นชาวเจี๋ยที่ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าบิดาของตน

เป็นใคร 

"จ่างกงจู!่" สอืเน่อคารวะซย่าโหวอว๋ีอย่างนอบน้อม "เจีย้นผิงฮูหยิน** 

* กงจู่ หมายถึงองค์หญิง เป็นต�าแหน่งพระราชธิดาของฮ่องเต้ ส่วนจ่างกงจู่ใช้เรียกพ่ีสาวหรือน้องสาวของ
ฮ่องเต้ ฐานะสูงกว่าสนมชายา แต่เป็นรองฮองเฮา
** ฮูหยินเป็นบรรดาศักดิ์อย่างหนึ่งที่ราชส�านักมอบให้มารดาหรือภรรยาเอกของขุนนาง
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ไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ!" 

เจีย้นผงิฮหูยินเป็นพ่ีสะใภ้ท่ีเป็นม่ายของเฝิงซือ่* ไทเฮาองค์ปัจจบุนั 

เคยอาศัยอยู่ในวังเสี่ยนหยางเป็นเพ่ือนเฝิงไทเฮาเป็นเวลานาน บางครั้ง

ยังช่วยเฝิงไทเฮาต้อนรับสตรีสูงศักดิ์ท่ีเป็นเชื้อพระวงศ์และคอยดูแล

ต�าหนักใน จนได้รับความไว้วางใจจากเฝิงไทเฮาและโอรสสวรรค์เป็น

อย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นฮูหยิน

เช้าตรู่วันนี้ นางมาขอพบซย่าโหวอวี๋กะทันหัน 

ซย่าโหวอว๋ีเป็นธิดาสายตรงคนโตของอู่จงฮ่องเต้ เหวินเซวียน

ฮองเฮาซึง่เป็นมารดาบงัเกิดเกล้าถือก�าเนิดจากสกุลเจิง้ทีม่ชีือ่เสยีงในชงิเหอ 

ซย่าโหวอวี๋เกิดมาก็ได้รับแต่งตั้งเป็น 'จิ้นหลิงกงจู่' ทันที มีฐานะสูงส่ง  

ชาติตระกูลโดดเด่น ส่วนเฝิงซื่อเป็นเพียงชายารองของอู่จงฮ่องเต้ เดิมที

ที่บ้านขายรองเท้าฟาง เน่ืองจากเซี่ยวจงฮ่องเต้น้องชายร่วมอุทรของ 

ซย่าโหวอวี๋ป่วยตาย ไม่มีทายาท ตามธรรมเนียมเมื่อพี่ชายตายน้องชาย

ย่อมสืบบัลลังก์ต่อ โอรสของเฝิงซื่อจึงได้รับเลือกเป็นโอรสสวรรค์ นางจึง

มียศเป็นไทเฮา 

เฝิงซือ่นสิยัใจคอคบัแคบ ท้ังยังขีข้ลาดตาขาว รกัในลาภยศสรรเสรญิ 

กระทัง่สายตาก็ต้ืนเขิน แต่ไรมาก็เป็นท่ีรงัเกียจของซย่าโหวอว๋ีมาโดยตลอด 

แล้วซย่าโหวอว๋ีจะเห็นเจี้ยนผิงฮูหยินท่ีคอยประจบสอพลออยู่ข้างกาย 

เฝิงซื่ออยู่ในสายตาได้อย่างไร 

ค�าว่า 'ไม่พบ' ค�าเดียวของนางท�าให้เจี้ยนผิงฮูหยินถูกปฏิเสธอยู่ 

ข้างนอก 

* ธรรมเนยีมการเรยีกขานสตรท่ีีแต่งงานแล้วของจนีจะใช้ค�าว่าซือ่ (หมายความว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดมิ 
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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แต่เจี้ยนผิงฮูหยินไม่เพียงไม่กลับไป ทั้งยังคุกเข่าตากฝนอ้อนวอน

อยู่นอกประตู ซย่าโหวอว๋ีร�าคาญท่ีเจี้ยนผิงฮูหยินไม่รู้กาลเทศะจึงปล่อย

ให้นางคกุเข่าอยู่กลางสายฝนเช่นน้ันไปสองชัว่ยาม* แล้วค่อยสัง่ให้สอืเน่อ 

ออกหน้าไล่อีกฝ่ายกลับไป 

"ล�าบากเจ้าแล้ว!" ซย่าโหวอวีย้ิ๋มพลางพยักหน้ากับสอืเน่อ พูดด้วย

น�้าเสียงอ่อนโยน "รีบไปพักผ่อนเถอะ ฝนตกหนักขนาดนั้น ไหล่เจ้า 

เปียกหมดแล้ว" 

สือเน่อท�าท่าเหมือนจะพูดอะไรแล้วเงียบไป ซย่าโหวอวี๋รู้ว่าเขา 

หาใช่คนไม่รู้หนักเบา นางจึงไล่ข้ารับใช้ข้างกายออกไปและเอ่ยถามเขา 

"เกิดอะไรขึ้นหรือ" 

สือเน่อใคร่ครวญครู่หนึ่งก่อนตอบว่า "ได้ยินเจี้ยนผิงฮูหยินบอกว่า

ต้าซือหม่า** ไม่พอใจโอรสสวรรค์อย่างมาก ลือกันอย่างลับๆ ว่าเขาจะ

ปลดฮ่องเต้ นางรบัค�าสัง่จากโอรสสวรรค์และเฝิงไทเฮามาขอพบจ่างกงจู่ 

อยากขอร้องจ่างกงจู่ให้เห็นแก่โอรสสวรรค์ท่ีมีหน่อเน้ือเดียวกัน นับเป็น

ญาตใิกล้ชดิ ไม่ว่าอย่างไรก็อยากขอให้ท่านเปลีย่นความคดิของต้าซอืหม่า 

ที่จะปลดฮ่องเต้พ่ะย่ะค่ะ" 

ต้าซือหม่าเซียวหวนเป็นฟู่หม่า*** ของซย่าโหวอว๋ีและเป็นหนึ่งใน

ซานกง**** ยามเข้าเฝ้าฮ่องเต้มต้ิองขานชือ่ ยามก้าวเข้าท้องพระโรงมต้ิอง

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
** ต้าซือหม่า เป็นชื่อต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทหารของบ้านเมือง มีอ�านาจปกครองดูแลก�าลังทหาร
*** ฟู่หม่า หรือฟู่หม่าตูเว่ยเป็นชื่อต�าแหน่งขุนนางฝ่ายทหารของจีน เนื่องจากฟู่หม่ามักเป็นพระสวามีของ 
กงจู่หรือพระสวามีของกงจู่มักได้รับต�าแหน่งฟู่หม่า ภายหลังฟู่หม่าจึงกลายเป็นค�าเรียกพระสวามีของกงจู ่
โดยเฉพาะ
**** ซานกง เป็นช่ือต�าแหน่งขุนนางท่ีมียศสูงสุดในราชส�านักสามคน ขุนนางท้ังสามท่ีประกอบเป็นซานกง 
แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย
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เร่งรีบ สามารถพกกระบี่สวมรองเท้าเข้ามาได้* มีอ�านาจย่ิงใหญ่ใน 

ราชส�านัก ส่งผลให้อ�านาจของโอรสสวรรค์องค์ปัจจุบันตกต�่า ท�าอะไร 

จ�าต้องดูสีหน้าเขาก่อน

ซย่าโหวอว๋ีหวัเราะเสยีงเย็น ใต้หล้านีจ้ะมเีร่ืองดอีย่างน้ันเสียท่ีไหน! 

ในอดีตด้วยกลัวว่านางจะแทรกแซงการปกครอง พวกเขาต่างคิด

หาสารพัดวิธีขัดขวางไม่ให้นางกลับเมืองเจ้ียนคัง บัดน้ีเมื่อเจอปัญหา 

ที่แก้ไขไม่ได้ กลับมาท�าท่าอ้อนวอนขอความเมตตาเสียอย่างนั้น คิดจะ

ให้นางไปเจรจากบัเซยีวหวน ในเมอืงเจีย้นคงัน้ีมผีูใ้ดบ้างท่ีไม่รูว่้าพวกเขา

สามีภรรยาขาดความปรองดอง แยกกันอยู่มานานแล้ว 

ก่อนหน้านียั้งมข่ีาวลอืออกมามใิช่หรอืว่าเซยีวหวนปราบหนานจ้าว

และพากงจูท่ี่ได้ชือ่ว่าเป็นสาวงามอนัดบัหนึง่ของหนานจ้าวกลบัเจีย้นคงั

มาด้วย แล้วให้สาวงามนางน้ันพักอยู่ในเรือนพักตากอากาศของมารดา

สกุลเซียว ต้ังใจจะหย่าภรรยาและแต่งงานใหม่ จะว่าไปข่าวนี้ก็เป็น 

เฝิงไทเฮาเองด้วยซ�้าที่ตั้งใจส่งคนมาบอกนาง ด้วยคิดจะเยาะหยันนาง 

ซย่าโหวอว๋ีพูดกับสือเน่อ "ไม่ต้องไปสนใจนาง! ต่อให้โอรสสวรรค์

ถูกปลด แล้วเก่ียวอนัใดกับข้า" ญาติสนทิทีสุ่ดของนางล้วนไม่อยู่บนโลกนี้

แล้ว ยังต้องสนใจว่าผู้ใดได้เป็นฮ่องเต้อีกท�าไมกัน ดังนั้นนางจึงเอ่ยว่า  

"ไม่ว่าข้าจะเป็นภรรยาเอกของทายาทสายตรงสกุลเซยีวหรอืไม่ เซยีวหวน

ก็ไม่มีทางสร้างความล�าบากใจให้ภรรยาร่วมผูกผม** ของตนเองหรอก  

ถึงอย่างไรเขาก็ยังต้องการชื่อเสียงและหน้าตาอยู่" 

* สามอย่างนี้เป็นอภิสิทธิ์ที่ฮ่องเต้พระราชทานให้ขุนนางใหญ่เป็นกรณีพิเศษ
** ธรรมเนียมจีนเวลาแต่งงาน บ่าวสาวจะตัดผมปอยหนึ่งของตนมาผูกเข้าไว้ด้วยกัน เป็นความหมายว่าจะ
ครองคู่กันตลอดไป ภรรยาร่วมผูกผมจึงหมายถึงภรรยาเอกคนแรก
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สือเน่อย้ิมจนดวงตาโค้งลง นัยน์ตาสีน�้าเงินเข้มดูคล้ายผืนฟ้ายาม

ค�า่คนืกลางฤดรู้อน ประดุจมดีวงดาราเตม็ท้องฟ้าอยู่ในดวงตาเขา "จ่างกงจู่

วางใจเถอะพ่ะย่ะค่ะ!" เขาให้ค�าสัญญา "ต่อให้ท่านหย่ากับต้าซือหม่า  

กองก�าลงัห้าพันของพวกเราก็หาใช่ของประดบัเพ่ือความสวยงามเท่านัน้" 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมน้อยๆ อดลูบหน้าผากแล้วทอดถอนใจไม่ได้ ทาส 

ชาวเจี๋ยตัวเล็กๆ ท่ีเก็บกลับมาในอดีต พริบตาเดียวก็เติบโตเป็นบุรุษ 

รูปงามท่ีมีความรับผิดชอบแล้ว น่าเสียดายท่ีนางตัดสินใจแล้วว่าจะ 

ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสันโดษ อยู่ให้ห่างจากการเมือง ไม่คิดยุ่งเก่ียวกับ 

โลกภายนอก สอืเน่อวิชายุทธ์ล�า้เลศิ หากให้เขาติดตามนางไป ความสามารถ

ของเขาคงมีแต่จะถูกกลบฝัง 

ซย่าโหวอวี๋อดพูดไม่ได้ "ให้ข้าส่งเจ้าเข้ากองทัพดีกว่ากระมัง" 

สือเน่อมองนางอย่างตะลึงงัน ดวงตาค่อยๆ เผยความตื่นกลัว 

"ไม่! ข้าไม่ไป!" เขาเหมือนเด็กท่ีดูกระวนกระวาย ย่ืนมือออกไป

หมายจะจับชายเสื้อของซย่าโหวอว๋ี แต่พอมือย่ืนไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ 

จ�าต้องหดกลับไปคล้ายเพ่ิงนึกอะไรขึ้นได้ เปลือกตาหลุบลง ไม่รู ้ว่า 

กลวัจะเห็นสหีน้าของซย่าโหวอวีห๋รอืว่าไม่อยากให้ซย่าโหวอว๋ีเหน็แววตา

เขากันแน่ 

"ท่านอย่าส่งข้าไปเลยนะ ข้าอยากอยู่ข้างกายท่าน ต้าซือหม่า... 

ข้าไม่สนว่าต้องไปอยู่ใต้บงัคบับญัชาใคร แต่การเลือ่นขัน้ทางทหารล้วนต้อง

ผ่านเขาทั้งสิ้น ข้าไม่อยากอ่อนข้อให้เขา...ข้าถือเป็นคนของจ่างกงจู่" 

ซย่าโหวอวี๋ถอนหายใจ นางลูบศีรษะเขาเหมือนสมัยที่เขาเป็นเด็ก 

แต่กลับพบว่าตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ท่ีเขาสูงกว่านางครึ่งช่วงศีรษะแล้ว ทว่า 
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ตัวสูงขนาดนี้แล้วนิสัยก็ยังคงเป็นเด็ก บุรุษต้องสร้างผลงานอันย่ิงใหญ่ 

จะท�าตามใจตนเองเพราะความขดัแย้งระหว่างนางกับเซยีวหวนได้อย่างไร 

นางก�าลังจะโน้มน้าวเขาอีกสองสามค�า อาห่าวก็ว่ิงตึงๆๆ เข้ามา 

เสยีก่อน เอ่ยด้วยใบหน้าไร้สเีลอืด "จ่าง...จ่างกงจู ่ต้าซอืหม่า...ต้าซอืหม่า

มาเพคะ!" 

ซย่าโหวอว๋ีกับสือเน่อหันไปมองอาห่าวพร้อมกันอย่างตกตะลึง  

อาห่าวอดกลืนน�้าลายด้วยความประหม่าไม่ได้  

ตัง้แต่ซย่าโหวอวีห๋าข้ออ้างย้ายออกมาอยูท่ีไ่ร่ชานเมอืง แม้ทกุครัง้

ที่มีงานเซ่นไหว้บรรพบุรุษ งานแต่งงานหรืองานศพ เซียวหวนจะส่ง 

เซียวสิ่งน้องชายมารับนางกลับบ้านไปเป็นผู้ดูแลงาน ยามอยู่ต่อหน้า 

คนอื่นเขาก็มีท่าทางเคารพและให้เกียรตินางอย่างมาก ทว่าลับหลังผู้คน

พวกเขากลับไม่ได้สนทนากันแม้แต่ค�าเดียวมาสองสามปีแล้ว 

ซย่าโหวอว๋ีมุ่นค้ิว คิดถึงเจี้ยนผิงฮูหยินที่เพ่ิงกลับไปเมื่อครู่น้ีแล้วก็

รู้สึกไม่สบายใจเท่าไรนัก นางรู้สึกว่ามีเร่ืองบางอย่างที่ตนเองละเลยไป 

เพียงแต่นางยังคิดไม่ออกในชั่วเวลาสั้นๆ จึงได้แต่สั่งอาห่าวให้เชิญ 

เซียวหวนไปนั่งในโถงข้างและยกน�้าชา

น�้าเสียงสุขุมมั่นคงของนางท�าให้อาห่าวกับสือเน่อสงบลง ทั้งสอง

รบัค�าพร้อมกัน ก่อนห้อมล้อมซย่าโหวอว๋ีไปเปลีย่นเส้ือผ้าและแต่งตวัใหม่ 

คิดไม่ถึงว่าออกจากโถงฝึกยุทธ์แล้วพวกเขาจะเผชิญหน้ากับ 

เซียวหวนทันที 

เขาสวมเสื้อแขนกว้างสีเขียวไผ่ปักลายจางๆ ศีรษะโพกผ้าสีขาว  

มือถือร่มกระดาษเคลือบน�้ามันต้นถง คิ้วงามสง่า ท่วงทีผึ่งผาย เดินตรง
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เข้ามาหาพวกเขาอย่างผ่อนคลายคล้ายเดินเล่นอยู่ในลานบ้านตนเอง  

ดูไม่รีบไม่ร้อน แต่ผู้ติดตามตัวสูงใหญ่เจ็ดแปดคนข้างหลังกลับต้อง 

วิ่งเหยาะๆ จึงจะตามเขาได้ทัน เห็นได้ชัดว่าเขาเดินเร็วเพียงใด 

"จ่างกงจู่!" เขาหยุดยืนอยู่ใต้ชายคา หุบร่มและทักทายซย่าโหวอวี๋

อย่างนอบน้อม ดวงตาด�าขลับหยุดอยู่ที่ชุดชาวหูของนางหลายอึดใจ 

สุดท้ายจึงเลื่อนไปยังสือเน่อ 

ซย่าโหวอวี๋อดบ่นในใจไม่ได้ นางรู้อยู่แล้วเชียว เซียวหวนเห็นนาง

ทไีร ไม่มสีกัครัง้ทีจ่ะไม่จบัผดิหรอืไม่แสดงท่าทีรังเกียจนาง ยังดทีีพ่วกเขา

แยกกันอยู่ หาไม่แล้วเรื่องหยุมหยิมพวกนี้ต้องท�าให้นางเสียสติเป็นแน่ 

สอืเน่อกลบัเปลีย่นท่าทีจากไม่พอใจก่อนหน้าน้ีเป็นระบายยิม้น้อยๆ 

เขาก้าวฉับๆ เข้าไปคารวะเซียวหวนอย่างมีมารยาทและไม่เสียกิริยา 

เจ้าเด็กคนนี้! ซย่าโหวอวี๋เหลือบมองสือเน่อแวบหนึ่ง 

สายตาของเซียวหวนทอประกายเล็กน้อย ดูลุ ่มลึกย่ิงขึ้นขณะ 

พูดกับซย่าโหวอว๋ี "ตอนนี้อาเฮ่อจะสูงเท่าข้าอยู่แล้ว ท�าพิธีสวมหมวก*  

ได้แล้วกระมัง เอาแต่อยู่ในบ้านเช่นน้ีไม่ดีเลย อีกไม่ก่ีวันข้าต้องไปกูซู  

ให้เขาตามข้าไปด้วยเถอะ!" 

สือเน่อโมโหย่ิงนัก 'อาเฮ่อ' เป็นชื่อท่ีเขาใช้สมัยเป็นทาสชาวเจี๋ย  

หลงัจากซย่าโหวอว๋ีประทานชือ่ 'สอืเน่อ' ให้เขาแล้ว ก็ไม่มผู้ีใดเรียกเขาว่า 

'อาเฮ่อ' อีก เห็นชัดว่าเซียวหวนมีเจตนาไม่ดี ต้องการดูหมิ่นเขา 

ซย่าโหวอวี๋กลับขมวดคิ้วอุทานเบาๆ ด้วยความตกใจ "ท่านจะ 

ยกทัพขึ้นเหนือหรือ" 

* พิธีสวมหมวก เป็นพิธีทีจ่ดัให้ชายจนีทีอ่ายุครบย่ีสบิปีบรบูิรณ์ในสมยัโบราณ แสดงถึงการบรรลนุติิภาวะเป็น
ผู้ใหญ่
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สือเน่อได้ยินเช่นนั้นก็มองเซียวหวนอย่างตื่นตระหนกเช่นกัน 

สหีน้าของเซยีวหวนพลนัแปลกไปเลก็น้อย เขาเงียบไปครู่หนึง่ก่อน

เอ่ยว่า "ก�าหนดวันแล้ว อาจไปครึ่งปีถึงหน่ึงปี ข้าต้ังใจมาบอกเจ้า"  

รายละเอียดเขาไม่ได้บอก ซย่าโหวอวี๋ก็ไม่ได้ถาม 

แต่เรือ่งทีเ่มือ่ครูค่ดิไม่ออก บดัน้ีนางกลบักระจ่างแจ้งแล้ว ซย่าโหวอว๋ี

ได้รบัความโปรดปรานจากอูจ่งฮ่องเต้ตัง้แต่เลก็ อูจ่งฮ่องเต้อุม้นางไว้บนตกั

ขณะอ่านหนังสือกราบทูล ให้ถือตราแผ่นดินประทับไปทั่วต้ังแต่อายุ 

สองสามขวบ โตขึ้นยังเคยรักษาการแผ่นดินแทนเซี่ยวจงฮ่องเต้ผู้เป็น 

น้องชายก่อนทีอ่กีฝ่ายจะเสยีชวิีต หากนางรบัปากเฝิงไทเฮาช่วยออกหน้า

พูดแทนโอรสสวรรค์จริง ด้วยอ�านาจของเซียวหวนในวันนี้ แม้ไม่ถึงขั้น 

สั่นคลอนรากฐานของเขา แต่ก็ท�าให้สถานการณ์ยุ่งยากข้ึนมากแน่  

จนอาจส่งผลให้การยกทัพขึ้นเหนือของเขาต้องเลื่อนออกไป 

การรวมแผ่นดินเหนอืใต้เข้าด้วยกันถือเป็นความปรารถนาอนัสงูสดุ

ในชีวิตของเซียวหวน ผู้ใดคิดขวางทางเขาล้วนต้องถูกเขาดีดกระเด็น 

ออกไปโดยไม่ลังเล 

เฝิงไทเฮากับโอรสสวรรค์ต้องคดัค้านการยกทพัขึน้เหนือของเซยีวหวน

เป็นแน่ เซียวหวนถึงได้เกิดความคิดท่ีจะปลดฮ่องเต้ตอนที่สงคราม 

ทางเหนือยังไม่รู้ผลแพ้ชนะ 

ทว่าบางทีระหว่างการท�าความปรารถนาของตนเองให้เป็นจริง  

เขาอาจเกิดความมกัใหญ่ใฝ่สงูจนคิดจะตัง้ตนเป็นกษตัรย์ิเสยีเองก็เป็นได้ 

ทีว่่า 'มาบอกนาง' เกรงว่าคงเป็นการขอบคณุนางทางอ้อมทีไ่ม่แทรกแซง

เรื่องนี้มากกว่า! 
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ในเมือ่ทุกคนล้วนเป็นคนฉลาด แล้วเหตใุดต้องเล่นละครกันด้วยเล่า 

ซย่าโหวอวี๋เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดชาวหูแขนเล็กปักลายดอกอว้ีจิน 

สีแดง แล้วเชิญเซียวหวนไปดื่มน�้าชาที่ศาลาอี้ชุ่ย 

ศาลาอี้ชุ ่ยอยู่ตรงเชิงเขาของภูเขาด้านหลัง ตั้งอยู่บนหน้าผาท่ี 

ย่ืนออกไป สามารถมองเห็นอาณาบริเวณได้ทั้งหมด ฤดูร้อนมีลมเย็น 

ฤดหูนาวมหีมิะขาวบรสิทุธ์ิ เป็นหน่ึงในสถานทีเ่พียงไม่ก่ีแห่งในไร่ชานเมอืง

ที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุด แต่กลับต้องไต่บันไดหินเล็กๆ สองข้างทางขึ้นไป 

ตรงบันไดมีต้นไม้ช่วยบดบังแสงแดด ยามแสงแดดเจิดจ้าย่อมเป็น 

สถานที่ท่ีดีแห่งหนึ่ง ทว่าในช่วงที่ฝนตกเช่นนี้กลับเปียกลื่นเดินล�าบาก 

แม้แต่ข้ารับใช้ของนางยังไม่ขึ้นไป

ซย่าโหวอวี๋ต้องการเชื้อเชิญเซียวหวนไปดื่มน�้าชาเสียที่ใดเล่า  

เห็นได้ชัดว่าต้องการไล่แขก! 

แต่เซยีวหวนกลบัรบัค�าด้วยความยินดีคล้ายไม่ตระหนกั ซย่าโหวอว๋ี

จึงได้แต่ไปศาลาอี้ชุ่ยเป็นเพื่อนเขา 

ป่าเขาในช่วงที่ฝนตกหนักเต็มไปด้วยไอน�้าขมุกขมัว อากาศสดชื่น 

เซียวหวนกับซย่าโหวอว๋ีไม่มีอะไรจะพูดคุยกัน หลังจากด่ืมน�้าชาไป 

ถ้วยหนึ่งเขาก็กล่าวลา 

ซย่าโหวอวี๋เท้าแขนน่ังอยู่หลังโต๊ะหิน มองแผ่นหลังของเซียวหวน 

ที่ค่อยๆ ห่างออกไป 

เขาจะปลดฮ่องเต้ แต่นางกลับเป็นจ่างกงจู่ พวกเขาสามีภรรยา 

เดนิมาถึงขัน้นีจ้ะพูดอะไรก็ไม่มคีวามหมายอกีแล้ว! แค่รอให้เขากลบัจาก

สงครามทางเหนอื...ไม่ว่าเรือ่งโอรสสวรรค์หรอืกงจูจ่ากหนานจ้าว ระหว่าง
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พวกเขาจะต้องมีบทสรุป 

"จ่างกงจู่!" อาเหลียงท่ียืนอยู่ข้างหลังนางหวีดร้องเสียงแหลมด้วย

ความตื่นตระหนก 

ซย่าโหวอว๋ีหันกลับไป เห็นก้อนหินและดินโคลนจ�านวนมาก 

ไหลลงมาจากยอดเขาโถมซัดเข้ามาในศาลาอี้ชุ่ยเหมือนน�้าบ่า... 
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รัชศกเจี้ยนอันปีที่สาม ฤดูใบไม้ผลิ อากาศวิปริตอย่างมาก 

ยังไม่พ้นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่ง ลมที่พัดปะทะใบหน้าก็ไม่มีความ 

หนาวเย็นแล้ว พอพ้นเทศกาลซัง่หยวน* ไป ใบอ่อนและดอกตมูของต้นไม้

ก็ไม่รู้โผล่มาจากที่ใดในชั่วข้ามคืน ประชันขันแข่งกันด้วยสีสันละลานตา 

ก่ิงหลิวห้อยระย้า น�้าในทะเลสาบเขียวกระจ่าง สกุณาโบยบิน ผีเสื้อ 

เริงระบ�า ทั่วทุกหนแห่งล้วนเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีชีวิตชีวา 

แม้วังเสี่ยนหยางจะยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนชุดเป็นชุดฤดูใบไม้ผลิ  

แต่สตรีในวังกลับอดใจไม่ไหวเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องประดับเป็นสีสัน 

ที่รับกับทิวทัศน์แล้ว แม้แต่ย่างก้าวท่ีเดินยังสดใสว่องไวข้ึนหลายส่วน 

ตามอากาศที่อบอุ่นขึ้นอีกครั้ง

1

* เทศกาลซั่งหยวน เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของเทศกาลหยวนเซียว ตรงกับวันที่สิบห้าเดือนอ้ายตามจันทรคติจีน 
ซึง่เป็นคนืแรกของปีทีพ่ระจนัทร์เตม็ดวง คนในครอบครวัจึงมาชมจนัทร์กันพร้อมหน้า รบัประทานขนมบวัลอย
ซึง่แสดงถึงความกลมเกลยีว ภายหลงัจดัเป็นงานฉลองย่ิงใหญ่ต่อเนือ่งจากเทศกาลตรษุจนี มปีระเพณีประดับ
โคมไฟ จึงเรียกอีกชื่อว่าเทศกาลโคมไฟ โดยมากชื่อเทศกาลซั่งหยวนมักใช้ในบริบทของพิธีทางการ
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ทว่าอากาศแจ่มใสเช่นนีก้ลบัคงอยู่เพียงไม่ก่ีวัน เมอืงเจีย้นคงัก็ต้อง

เผชญิกับอากาศเย็นและฝนทีโ่ปรยปรายลงมาอกีคร้ัง ถึงข้ันมีหมิะตกหนกั 

หิมะท่ีเหมือนปุยหลิวนุ่มละมุนตกลงมาติดต่อกันหลายวัน รอจน

แสงแดดสาดส่องอกีครัง้ เพียงสองสามวันก็ละลายหายไปเกลีย้ง อากาศ

ค่อยๆ หวนคืนสู่ความอบอุ่น แม้จะเป็นเช่นนี้ เวลาอยู่นอกห้องก็ยังต้อง

สวมเสื้อขนสัตว์จึงจะไม่หนาวจนปลายนิ้วเย็นเฉียบ 

เน่ืองจากอาเหลียงไม่ต้องอยู่เวร นางจึงห่อร่างด้วยผ้าห่มนุ่มฟู 

นอนหลับอุตุ ทว่ากลับถูกคนลากตัวออกมาจากผ้าห่มกะทันหัน 

พอร่างกายสมัผสัความเย็น นางก็สัน่สะท้านและได้สตข้ึินมาทันใด 

ถึงได้พบว่าหัวเตียงของตนมีนางก�านัลยืนล้อมอยู่เจ็ดแปดคน ไม่ไกล 

ออกไป ตู้ฮุ่ยจากต�าหนักเฟิ่งหยางกับชุยซ่ือน้าสะใภ้ของจิ้นหลิงจ่างกงจู่

ก�าลังจ้องมองนางด้วยสีหน้าถมึงทึง 

นางอกสั่นขวัญผวา ด้วยไม่รู ้ว ่าเกิดอะไรขึ้น จึงลุกขึ้นคุกเข่า 

อยู่บนเตียง 

ตู้ฮุ่ยพูด "ข้าขอถามเจ้า เจ้าตอบมาตามตรง จ่างกงจู่ไปอยู่ที่ใด" 

อาเหลยีงงุนงงไปหมด นางเป็นเพียงนางก�านลัหวีผมต�าแหน่งเลก็ๆ 

ในต�าหนกัเฟ่ิงหยาง หากไม่มหีน้าท่ีก็ไม่มทีางได้ปรากฏตวัต่อหน้าจ่างกงจู ่

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจ่างกงจู่ไปที่ใด 

เห็นชัดว่าผู ้ท่ีถามนางก็รู ้อะไรบางอย่างมาเช่นกัน นางก�านัล 

ด้านข้างจงึเอ่ยเตือนนางเสยีงค่อย "เมือ่ครู่นางข้าหลวงตูยั้งคยุกับจ่างกงจู่

อยู่เลย พอชุยฮูหยินเข้าวัง นางข้าหลวงตู้จึงไปรับฮูหยินเข้ามา กลับมา 

อีกทีจ่างกงจู่ก็หายตัวไป เจ้าคิดดูให้ดี จ่างกงจู่ไปที่ใดหรือไม่" 
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อาเหลียงเข้าใจแจ่มแจ้ง หลายวันก่อนจิ้นหลิงจ่างกงจู่กลับวัง 

มาอย่างกะทันหัน ทั้งยังพักอยู่ในต�าหนักเฟิ่งหยาง คนในวังล้วนบอกว่า

จิ้นหลิงจ่างกงจู่ทะเลาะกับฟู่หม่าตูเว่ยเซียวหวน โอรสสวรรค์จะลงโทษ

สกุลเซียว ทว่าเมื่อคืนตอนนางไปช่วยถอดเครื่องประดับและเช็ดเครื่อง

ประทนิโฉมให้จิน้หลงิจ่างกงจู ่ กลบัรูส้กึว่าสหีน้าท่าทีของจิน้หลงิจ่างกงจู่ 

ดสูงบมาก ทัง้ยังชมนางว่ามอืไม้คล่องแคล่ว อยากจะตามกลบัไปปรนนิบตัิ

ที่จวนจ่างกงจู่ด้วยหรือไม่ 

นางข้าหลวงตู้ต้องคิดว่าจ่างกงจู่พูดอะไรอย่างอื่นกับนางเป็นแน่ 

คงเพราะตามหาจนท่ัวแล้วก็ยังไม่พบจ่างกงจู ่ถึงได้พยายามด้วยหนทาง

สดุท้าย แม้แต่นางก็ถูกซกัถามไปด้วย นางจงึรบีก้มหน้าลง เล่าเหตกุารณ์

น้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ตู้ฮุ่ยกับชุยซื่อฟังทั้งหมด 

ท้ังสองมองหน้ากัน ไม่รู ้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงท�าให้ซย่าโหวอว๋ีที่ดู 

สุขุมเยือกเย็นมาแต่ไหนแต่ไรหายตัวไปตามล�าพังคนเดียวเช่นนี้ 

ชยุซือ่ขบคดิดแูล้วจงึส่งสายตาให้ตูฮุ้ย่ ท้ังสองคนเดนิออกไปด้วยกัน 

นางก�านัลที่ตามตู้ฮุ่ยมาก็เดินออกไปด้วย 

ห้องเล็กแคบพลันกว้างและสว่างข้ึนทันที อาเหลยีงพรูลมหายใจยาว 

นางขบคิดว่า...จิ้นหลิงจ่างกงจู่หายไปอยู่ที่ใดนะ

ชุยซื่อกับตู้ฮุ่ยไม่ได้เดินจากไปไกล เพียงกระซิบกระซาบกันอยู่ข้าง

ต้นทับทิมที่ขึ้นอยู่ข้างเรือน 

"นี่มันอะไรกัน" ชุยซื่อมีสีหน้าเป็นกังวล "นางเป็นคนเรียกข้าเข้าวัง

มาเอง แต่พอข้าเข้าวังมาแล้ว นางกลับหายตัวไปเสียอย่างนั้น นางหาใช่

คนไม่รู ้หนักเบาเช่นนี้แน่ ต่อให้มีธุระต้องไปท่ีใดกะทันหันก็ต้องบอก 
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พวกเจ้าไว้ก่อน การหายตัวไปโดยไม่บอกไม่กล่าวเช่นน้ี...ต่อให้เป็น 

ตอนเด็กๆ นางก็ไม่เคยท�ามาก่อน นางหายไปที่ใดกันแน่นะ" พูดพลาง

ดวงตาก็ฉายความว้าวุ่น "คงไม่ได้เกิดอะไรข้ึนกับนางกระมงั แล้วนีจ่ะท�า

เช่นไรดี ต้องทูลต่อโอรสสวรรค์หรือไม่" 

ตู้ฮุ ่ยกระวนกระวายมากเช่นกัน พ้นปีใหม่ไปโอรสสวรรค์ก็อายุ 

สบิสีปี่แล้ว ควรแต่งต้ังพระชายาได้เสยีที และท่ีจิน้หลิงจ่างกงจูก่ลับวงัมา

ก็เพื่อคัดเลือกพระชายาให้โอรสสวรรค์

นางไม่เพียงเชญิชยุซือ่มาปรกึษาเท่านัน้ ยังเชญิฟ่ันซือ่ซึง่เป็นฮหูยิน

ของแม่ทัพใหญ่หลูยวนผู ้มีส่วนช่วยปกครองบ้านเมืองและหลิ่วซื่อ 

ชายาอู่หลิงอ๋องเข้าวังด้วย

ชุยซื่อยังพอเจรจาง่าย อย่างไรก็เป็นน้าสะใภ้ของจ้ินหลิงจ่างกงจู่

กับโอรสสวรรค์อยู่แล้ว ก่อนท่ีเหวินเซวียนฮองเฮาจะจากโลกน้ีไปก็ได ้

ฝากฝังจิ้นหลิงจ่างกงจู่ในวัยแปดขวบกับโอรสสวรรค์ในวัยหกขวบไว้กับ

ชุยซื่อ ชุยซื่อเห็นจิ้นหลิงจ่างกงจู ่กับโอรสสวรรค์เป็นเหมือนลูกแท้ๆ  

ทั้งสองเองก็สนิทสนมกับชุยซื่อมาก พวกเขาสามารถพูดหรือท�าอะไร 

ต่อหน้าชุยซื่อได้โดยไม่ต้องเป็นกังวล ไม่ต้องพูดถึงการเรียกผู้อื่นมาแล้ว

ไม่ไยดีเลย ต่อให้นางโมโหระเบิดโทสะใส่ชุยซ่ือ อย่างมากชุยซื่อก็แค่ 

สั่งสอนท้ังสองอย่างลับๆ เท่านั้น ไม่ได้ติดใจถือโทษโกรธเคืองท้ังสอง 

อย่างแท้จริง 

ทว่าฟั่นซื่อกับหลิ่วซื่อกลับไม่เหมือนกัน หลังเหวินเซวียนฮองเฮา

ป่วยตาย อูจ่งฮ่องเต้ก็รกัใคร่โปรดปรานซเูฟยหลวิซือ่ เคยคิดจะเปลีย่นตวั

รชัทายาทเป็นองค์ชายรองทีถื่อก�าเนดิจากหลิวซือ่เสียด้วยซ�า้ แต่แม่ทัพใหญ่
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หลยูวนคดัค้านอย่างหนัก ประกอบกับจิน้หลงิจ่างกงจูค่อยปรนนบิตัอิย่าง

น่ารกัว่าง่าย อูจ่งฮ่องเต้จงึล้มเลกิความคดิน้ี ไม่ว่าจะเป็นจิน้หลงิจ่างกงจู่

หรือโอรสสวรรค์ก็ล้วนส�านึกในบุญคุณของหลูยวนอย่างมาก แต่เมื่อ 

อู่จงฮ่องเต้สวรรคต หลูยวนในฐานะขุนนางใหญ่ซึ่งเป็นผู้ช่วยปกครอง 

บ้านเมืองได้รับความไว้วางใจจากจิ้นหลิงจ่างกงจู่และโอรสสวรรค์แล้ว 

เขาก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้น ไม่เพียงไม่ยอมรับความเห็นต่าง 

ในราชส�านัก ยังบบีให้โอรสสวรรค์แต่งต้ังเขาเป็นเจ้าเมอืงอู ๋ควบต�าแหน่ง

ผู้บัญชาการกองทัพส่วนกลางและส่วนนอกทั้งหมด เป็นลู่ซั่งซูซื่อ* และ

กุมอ�านาจในราชส�านัก 

จิ้นหลิงจ่างกงจู ่เห็นสถานการณ์ไม่ดี สองปีก่อนจึงอ้างเรื่อง 

การแต่งงานของตนเอง เรียกตัวอู่หลิงอ๋องซย่าโหวจื้อน้องชายร่วมอุทร

ของอูจ่งฮ่องเต้ทีอ่อกจากเมอืงหลวงไปอยูท่ีด่นิบรรดาศกัดิก์ลบัราชส�านกั 

คดิจะใช้เขาควบคุมอ�านาจของหลยูวน เพียงแต่อูห่ลงิอ๋องอสิระจนเคยตวั 

ทั้งยังมีอารมณ์ฉุนเฉียว แม้จิ้นหลิงจ่างกงจู่กับโอรสสวรรค์จะแต่งตั้งเขา

เป็นต้าซือถู** แล้ว เขาก็ยังไม่อาจถ่วงดุลอ�านาจกับหลูยวนได้ 

โอรสสวรรค์แต่งภรรยาถือเป็นเรื่องใหญ่ หลูยวนต้องก้าวก่าย 

เรื่องนี้แน่ แทนที่จะให้หลูยวนเอาการแต่งงานของโอรสสวรรค์มาเป็น 

การค้าแลกเปลี่ยน มิสู้เจรจาเงื่อนไขกับหลูยวน แต่งภรรยาท่ีสามารถ 

ช่วยเหลือโอรสสวรรค์ได้ 

น่ีเป็นเหตุผลที่ซย่าโหวอว๋ีเชิญฮูหยินทั้งสามเข้าวังกะทันหัน  

* ลู่ซั่งซูซื่อ คือต�าแหน่งเสริมที่มอบอ�านาจในส�านักราชเลขาให้แก่ขุนนางส�าคัญ เนื่องจากเป็นต�าแหน่งเสริม
ที่มีอ�านาจมาก ขุนนางใหญ่ในราชส�านักล้วนอยากได้ควบต�าแหน่งนี้
** ต้าซือถูเป็นชื่อต�าแหน่งขุนนางจีน อ�านาจหน้าที่คล้ายเสนาบดีมหาดไทย ดูแลเรื่องภาษีอากร ที่ดิน และ
ประชาชน สมัยฮั่นตะวันออกเป็นหนึ่งในซานกง
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ทว่าบัดน้ีฟั ่นซื่อกับหลิ่วซื่อก�าลังจะเข้าวังแล้ว จิ้นหลิงจ่างกงจู ่กลับ 

หายตัวไปที่ใดก็ไม่รู้! 

ประเดี๋ยวจะท�าอย่างไรดี จิ้นหลิงจ่างกงจู่อยู่ท่ีใดกันแน่ ตู้ฮุ่ยกุม 

หน้าผาก 

ซย่าโหวอวี๋ก็ไม่รู้ว่าตนเองอยู่ที่ใด 

ชาวหูก่อกบฏ เมืองลั่วหยางแตก ปู่ทวดของนางน�าขุนนางใหญ ่

ในราชส�านักรีบร้อนเดินทางลงใต้ ย้ายเมืองหลวงไปท่ีเจี้ยนคัง อาศัย 

อยู่ในวังเก่าของอู๋อ๋องเป็นการชั่วคราว ภายหลังไฟสงครามลุกลาม  

คลังแผ่นดินว่างเปล่า มิอาจบูรณะวังเก่าได้ จวบจนถึงสมัยของบิดานาง

อู่จงฮ่องเต้จึงได้เริ่มซ่อมแซมวังและต�าหนัก ใช้เวลาสิบปีจึงเสร็จสิ้น 

เนื่องจากวังเสี่ยนหยางมีอาณาบริเวณไม่กว้างนัก อีกทั้งบางส่วนยัง 

คล้ายกับต�าหนักเดิมของอู๋อ๋อง แม้นางจะใช้ชีวิตอยู่ในวังมาสิบห้าปี  

ทว่าภาพของหญ้าป่า อาคารปรักหักพังและพ้ืนที่รกร้างตรงหน้าน้ี นาง 

ก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆ 

กระนั้นไม่ว่าผู้ใดเมื่อได้สติขึ้นมาและรู้สึกเหมือนจู่ๆ ย้อนเวลา 

กลับไปสิบปีก็ต้องว้าวุ่นเป็นกังวล จิตใจไม่อยู่กับเน้ือกับตัว ร้อนใจจน

อยากจะพิสูจน์เรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองทั้งน้ัน การที่นางไม่รู้ว่าเหตุใด

ตนเองจึงมาอยู่ตรงนี้ได้นั้นถือเป็นเรื่องปกติ! 

ซย่าโหวอว๋ีกอดไหล่ นัง่ลงบนบนัไดหินของต�าหนักทีม่ตีะไคร่สเีขียว

เกาะเต็มอย่างช้าๆ 

นั่นเป็นความฝันกระมัง 
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โคลนผสมก้อนหินกระแทกร่างกายนาง อาเหลียงหวีดร้องอย่าง 

ตื่นตระหนก นางกุมศีรษะว่ิงหนีแต่กลับถูกทับอยู่ในศาลา ไม้หมอนท่ี 

ทับซ้อนกันมั่วจนเหลือพ้ืนที่เล็กๆ ไว้ให้นาง ร่างกายท่อนล่างเจ็บปวด 

อย่างรุนแรงกระทั่งไม่มีความรู้สึกอะไรอีก 

เซียวหวนตะโกนเรียกชื่อนาง เขาใช้มือปัดก้อนหินและไม้หมอน 

ที่ทับร่างนางอยู่ออก 

หินบนภูเขาไหลลงมาอีกครั้ง 

ผู้ติดตามของเซียวหวนเปลี่ยนจากตะโกนเสียงดังร้องเรียกเขาเป็น

ลากตัวเขาออกไป เขาสลัดตัวออกจากการฉุดกระชากของคนผู้นั้น แล้ว

โผมาอยู่เหนือร่างนาง 

ความรูส้กึหายใจไม่ออกยามทีถู่กกดทบัอยู่ใต้ดนิ...ยังม.ี..อ้อมกอด

อบอุ่นของเซียวหวน แขนแข็งแกร่งที่วางอยู่เหนือศีรษะนาง...ค�าปลอบ

ประโลมพึมพ�าที่ไม่รู้ว่าพูดว่าอะไร...ในพ้ืนที่เล็กๆ ที่เขาสร้างขึ้นมาน้ัน  

นางถูกเขาปกป้องคุม้ครองจนมอิาจขยับตวัได้ ตรงหน้ามแีต่ความด�ามดื 

ต่อให้นางพยายามเบิกตากว้างอย่างไรก็มิอาจเห็นสีหน้าเขาได้ชัดเจน... 

เหตุใดเขาต้องช่วยนางด้วย 

เขาจากไปแล้วมิใช่หรือ 

เขาจะช่วยนางได้อย่างไร 

นางต้องก�าลังฝันไปแน่! 

ซย่าโหวอว๋ีน่ังอยู่บนบันไดหินเปียกลื่นอันเยียบเย็น ดวงอาทิตย์

ค่อยๆ ลอยขึ้นไปกลางศีรษะ ผีเสื้อสีอ่อนเกาะอยู่บนไม้พุ่มขนาดเล็ก 

ก่อนจะบินจากไป 
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หัวสมองของนางสับสนไปหมด ภาพต่างๆ ถาโถมเข้ามาไม่หยุด 

คล้ายเป็นภาพมายาที่คว้าจับไม่ได้ ไม่รู้ว่าตนเองก�าลังคิดอะไรอยู่กันแน่ 

"จ่างกงจู่!" เสียงอุทานเบาๆ อย่างตื่นตระหนกดังขึ้นที่ข้างหู 

ซย่าโหวอว๋ีเงยหน้ามองไปก็เห็นนางก�านลัหลายคนยืนอยู่ตรงหน้านาง

ด้วยท่าทางระมัดระวัง ยังมีนางก�านัลคนหนึ่งพูดเสียงค่อยกับนางก�านัล

อีกคน "เรว็เข้า รบีไปบอกชยุฮหูยินกับนางข้าหลวงตูว่้าพบตวัจ่างกงจูแ่ล้ว 

ไม่ต้องทูลฮ่องเต้แล้ว!" 

ซย่าโหวอวี๋มีสีหน้านิ่งเฉย 

หลังการเผชิญหน้าน้ีก็มีเสียงฝีเท้าสับสนดังขึ้น ชุยซื่อกับตู ้ฮุ ่ย 

รีบรุดมา

"จิ้นหลิง ไฉนเจ้าจึงวิ่งมาที่นี่" ชุยซื่อเห็นนางแล้วก็ตาแดง บ่นด้วย

น�้าเสียงต�าหนิ ทว่าสีหน้าหวาดหวั่นดูผ่อนคลายลง 

ซย่าโหวอว๋ีไม่ได้ไปไหนไกล นางอยู่ในวงัเก่าของอูอ๋๋องซึง่อยู่ไม่ไกล

จากด้านหลงัต�าหนกัเฟ่ิงหยางออกมานกั เนือ่งจากทีน่ีร่กร้างไม่ถูกใช้งาน

มานานแล้ว เวลาคนในวังเดินผ่านจึงมักจะอ้อมไป ย่อมไม่มีผู้ใดคิดว่า

นางจะมาที่นี่ตามล�าพัง 

ชุยซื่อเห็นสีหน้าซย่าโหวอวี๋แข็งทื่อ ท่าทางน่ิงงัน เหมือนได้รับ 

ความกระทบกระเทือนจิตใจอย่างไรอย่างน้ัน หางตาและหว่างค้ิว 

ไม่เหลือแววเฉลียวฉลาดและไหวพริบเฉกเช่นยามปกติแม้แต่ครึ่งส่วน 

นางขบคิดในใจว่าซย่าโหวอวี๋ใช่พบเจอเรื่องอะไรมาหรือไม่ แม้ในใจ 

จะเป็นห่วง แต่กลับไม่กล้าเอ่ยถามตรงๆ เพียงก้าวขึ้นไปแล้วจูงมือ 

ซย่าโหวอว๋ีพาเดินออกไปข้างนอก ส่งสายตากับตูฮุ้ย่และเอ่ยว่า "เอาล่ะๆ 
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เจอคนก็ดีแล้ว ฟั่นฮูหยินกับชายาอู่หลิงอ๋องน่าจะใกล้มาถึงแล้ว ข้าจะ

ช่วยเจ้าแต่งตัวใหม่ ประเดี๋ยวทุกคนจะได้นั่งดื่มน�้าชาด้วยกัน!" 

ฟั่นฮูหยิน? ฟั่นฮูหยินไหน

ซย่าโหวอวี๋ขมวดคิ้ว 

หัวสมองของนางผุดเทียบเชิญงานศพของฟั่นฮูหยินของหลูยวน 

ขึน้มาทนัท ีในความทรงจ�าของนาง ฟ่ันฮหูยินตายในรชัศกเซงิผงิปีทีแ่ปด

เดือนสามวันที่สิบหก 

เวลานั้นแม้หลูยวนจะเป็นแม่ทัพใหญ่ แต่ก็ถูกเซียวหวนกดข่ม 

จนหายใจไม่ออกแล้ว แทบไม่มีอ�านาจใดในราชส�านัก ประจวบเหมาะ

กับทีฟ่ั่นฮหูยินล้มป่วย ไม่นานหลยูวนก็ป่วยตาม บตุรชายคนโตของหลยูวน

แอบมาขอร้องเซียวหวนให้ละเว้นหลูยวนและให้เขาเกษียณอายุกลับ 

บ้านเกิด แต่เซียวหวนยังคงไม่ปล่อยหลูยวน ยื้อหลูยวนไว้จนกระทั่งตาย 

นับแต่นั้นมา เซียวหลูสองสกุลก็ผูกความแค้นคร้ังใหญ่ แต่ข้อดี 

ก็คือในราชส�านักไม่มีผู้ใดกล้าสงสัยการตัดสินใจของเซียวหวนอีก เขา

สามารถท�าให้หน่ึงค�าพูดของตนเองหนกัแน่นประดุจเก้ากระถางศกัดิส์ทิธ์ิ 

หนึ่งวาจาประหนึ่งราชโองการได้อย่างแท้จริง 

ความทรงจ�าของนางหยุดลงในรัชศกเซิงผิงปีท่ีสิบเดือนเจ็ดวันท่ี

สิบ... 

ซย่าโหวอวี๋สั่นสะท้าน หากนางย้อนกลับมาในอดีตจริง เช่นนั้น...

เช่นนัน้น้องชายของนางซึง่กค็อืโอรสสวรรค์องค์ปัจจบุนัซย่าโหวโหย่วเต้า

จะตายในรัชศกเจี้ยนอันปีที่สามเดือนสามวันที่เก้า 

นางคว้าแขนเสื้อของชุยซื่อไว้ทันที พร้อมถามอย่างร้อนใจ "วันน้ี 
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เป็นวันใดปีใด" 

ผิดปกติ! ตู้ฮุ่ยเหลือบมองชุยฮูหยิน 

ซย่าโหวอว๋ีเฉลียวฉลาดเกินผู ้ใดมาต้ังแต่เด็ก มีความคิดเป็น 

ของตนเอง ต้ังแต่เหวินเซวยีนฮองเฮาป่วยตายไป นางย่ิงระมดัระวังค�าพูด

และการกระท�า ขบคิดทุกย่างก้าว ปกป้องโอรสสวรรค์จนข้ึนครองราชย์

ได้อย่างราบรื่น อายุน้อยๆ ก็ฝึกตนเองจนกลายเป็นคนสุขุมมั่นคงไม ่

แสดงอารมณ์ทางสีหน้า ต่อให้นางเลอะเลือนช่ัวขณะไม่รู้ว่าวันน้ีเป็น 

วันใดปีใดก็ไม่น่าจะโพล่งถามออกมาตรงๆ ต่อหน้าพวกนาง! 

ชุยฮูหยินส่ายหน้าให้ซย่าโหวอว๋ีจนแทบมองไม่เห็น ต้องเกิด 

อะไรขึ้นแน่ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับซย่าโหวอว๋ี ก็เห็นได้ชัดว่าตอนน้ี

ไม่ใช่เวลาท่ีดีในการซักไซ้ นางพูดเสียงอ่อนโยน "วันนี้เป็นวันที่หน่ึง 

เดือนสามรัชศกเจี้ยนอันปีที่สาม" 

ซย่าโหวอวี๋ใบหน้าซีดขาว นางจ�าได้แล้ว!

วันนีน้างเชญิฟ่ันฮหูยนิของหลยูวนและหลิว่ซือ่ชายาของอูห่ลงิอ๋อง

ผู้เป็นอาเข้าวังมาดื่มน�้าชา ตั้งใจจะหารือเรื่องการแต่งงานของน้องชาย

ซย่าโหวอวี๋ถูกใจสกุลชุยในชิงเหอ ซึ่งก็คือสกุลมารดาของน้าสะใภ้

นาง ส่วนฟั่นซื่ออาจถูกหลูยวนก�าชับมา ให้ยืนกรานว่าหลานสาวของ 

หลูยวนเป็นสตรีที่เพียบพร้อม เป็นคู่ครองที่ดีของโอรสสวรรค์ หล่ิวซื่อ 

พูดไม่เก่ง ต่อให้นางนัดแนะกับอีกฝ่ายไว้ก่อน หลิ่วซื่อก็ยังอึกๆ อักๆ  

พูดอะไรไม่ออก นางจึงได้แต่ออกหน้าเอง แนะน�าบุตรสาวสกุลชุย  

เปิดเผยความคิดที่แท้จริงออกไปก่อนเวลา 

ฟั่นซื่อกลับไม่ยอมรับฟัง ปั้นหน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิมบอกว่า 
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โอรสสวรรค์ไม่ใช่เรือ่งในครอบครวั การแต่งงานของโอรสสวรรค์จ�าเป็นต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากขุนนางใหญ่ทั้งหลายที่ช่วยปกครองบ้านเมือง 

สุดท้ายจึงแยกย้ายกันไปด้วยความไม่พอใจ 

ประชมุขุนนางวันต่อมา หลูยวนพูดถึงการเลอืกพระชายา เหล่าขนุนาง

ต่างเห็นพ้องด้วย หลูยวนจึงก�าหนดวันเลือกพระชายาเป็นวันเทศกาล 

ซั่งซื่อ* ทั้งยังจัดงานเลี้ยงข้างเขาจงซาน 

ผลคือน้องชายนางถูกลมเย็นเข้า กลบัวังแล้วไข้สงูไม่ลด ตอนหวัค�า่

ของหกวันให้หลังก็สูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายลงไป

น�้าตาของซย่าโหวอว๋ีไหลรินทันที หากน่ีเป็นความฝันก็ขออย่าให้

นางตื่นขึ้นมาเลย ให้นางยังมีเวลา มีโอกาสท่ีจะช่วยเหลือน้องชายที ่

น่าสงสารและป่วยตายจากไปตั้งแต่ยังไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยเถอะ 

หากนางย้อนกลับมาในอดีต เช่นน้ันก็ขอให้เทพเจ้าทั้งหลาย 

ปกป้องนาง ให้นางเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง นางจะสร้างถ�้าหินบูชา 

เทพเซียนท้ังหลาย บริจาคเงินสร้างวัด ครั้งนี้นางจะต้องปกป้องชีวิต 

น้องชายตนเองไว้ให้ได้ ปกป้องบลัลงัก์ของน้องชาย ปกป้องพวกคนท่ีเคย

ช่วยเหลือและคุ้มครองนาง 

ส่วนเซียวหวน... 

ซย่าโหวอว๋ีรูส้กึสบัสน เป็นครัง้แรกท่ีนางไม่รูค้วรท�าเช่นไรด ีเช่นนัน้

ก็พักเรื่องเขาไว้ก่อนชั่วคราวแล้วกัน นางลอบคิดในใจ รอให้นางจัดการ

กับปัญหาตรงหน้าเรียบร้อยก่อนค่อยว่ากัน! 

เมือ่ตดัสนิใจได้แล้ว ซย่าโหวอว๋ีก็รูส้กึว่าร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย

* เทศกาลซั่งซื่อ ตรงกับวันที่สามเดือนสามตามจันทรคติจีน ชาวจีนในสมัยโบราณจะจัดพิธีเซ่นไหว้และ 
ช�าระล้างริมฝั่งแม่น�้าล�าธารเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บ
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ขึน้มาก เหมอืนจติวิญญาณกลับคนืมา นางพูดกับชยุซือ่อย่างกระปร้ีกระเปร่า 

"น้าสะใภ้ไปรอข้าอยู่ทีต่�าหนกัข้างเถิด! หากฟ่ันฮหูยินกับพระชายามาแล้ว

จะได้ช่วยข้าต้อนรับดูแล ทางนี้ข้ามีนางก�านัลปรนนิบัติก็พอแล้ว" 

ชยุซือ่คิดดูแล้วก็รบัค�าอย่างรวดเรว็ "เช่นนัน้ก็ด!ี พระชายายังคยุง่าย 

แต่ฟั่นซื่อกลับรับมือด้วยไม่ง่ายนัก หากไม่เห็นพวกเราอยู่เลยสักคน 

คงจะบ่นยืดยาวไม่จบไม่สิ้นอีก!" 

ฟ่ันซือ่ใช่รบัมอืง่ายเสยีทีใ่ดกัน เห็นชดัว่าเป็นเพราะอ�านาจราชวงศ์

ตกต�่า เพราะหลูยวน ฟั่นซื่อจึงไม่เห็นโอรสสวรรค์กับนางอยู่ในสายตา...

ซย่าโหวอว๋ีเก็บความรู้สึกหดหู่อย่างรวดเร็ว นางย้ิมพูดคุยกับชุยซื่อและ 

ตู้ฮุ่ยอย่างอ่อนโยนขณะเดินกลับต�าหนักเฟิ่งหยาง

 

ความร้อนเย็นของน�า้ท่ีอยู่ในระดับเหมาะสมช่วยบรรเทาความประหม่า

ที่หลงเหลืออยู่ของซย่าโหวอวี๋ นางวักน�้าใส่ใบหน้าตนเองแล้วรู้สึก 

อารมณ์ดีขึ้น ก่อนจะน่ังพิงถังไม้เงียบๆ พลางครุ่นคิดว่าประเดี๋ยวจะท�า

เช่นไรดี หลูยวนจึงจะไม่เป็นฝ่ายได้เปรียบ 

นางก�านลัรายงานผ่านฉากบงัลมปักลายว่าฟ่ันซือ่กับหลิว่ซือ่เข้าวัง

มาแล้ว ยามนี้นั่งรออยู่ในต�าหนักข้าง มีชุยซื่อคอยดื่มชาเป็นเพื่อน

ซย่าโหวอว๋ีลุกขึ้นแล้วให้นางก�านัลเช็ดตัวให้แห้ง หวีผม แต่งหน้า 

เปลี่ยนเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ก่อนจะเดินไปที่ต�าหนักข้าง 

ฟั่นซื่อเป็นสตรีรูปร่างอรชรและสูงโปร่ง ผิวขาวราวน�้าค้างแข็ง  

ดนุู่มเนียนปานหิมะ ดวงตารปูเมลด็ซิง่* กลมโต จมกูสูงโด่ง ริมฝีปากแดง

* ซิง่ คอืลกูแอปปรคิอต เป็นพืชตระกูลเดยีวกับต้นเหมย (บ๊วย) ชาวจนีมกัเปรยีบความงามของดวงตาหญิงสาว
ว่ากลมโตเหมอืนเมลด็ซิง่
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ชุ่มชื้น เมื่อเทียบเครื่องหน้ากับสตรีท่ัวไปแล้วกลับดูเด่นชัดกว่า เหมือน

กุหลาบป่าดอกหนึ่ง งดงามกระชากวิญญาณ มีความสวยไม่ธรรมดา 

ด้วยเหตุนี้นางจึงเคยถูกลือว่ามีสายเลือดของชาวเซียนเปย ไม่ใช่

บุตรีสายตรงสกุลฟั่น แน่นอนว่าข่าวลือเหล่าน้ีล้วนถูกหลูยวนกดเอาไว้ 

ทั้งสองรักใคร่ปรองดองกันมาตลอด โดยให้ก�าเนิดบุตรชายห้าคนและ 

บุตรสาวสองคน

ซย่าโหวอว๋ีพินิจพิจารณาฟั่นซื่ออย่างละเอียด ย่ิงมองย่ิงรู้สึกว่า 

นางไม่ได้มีสายเลือดบริสุทธิ์ของชาวฮั่น 

ฟั่นซื่อดูสุขุมมั่นคงอย่างมาก เข้ามาคารวะซย่าโหวอวี๋ด้วยความ

เยือกเย็น นางดูสูงสง่าผ่อนคลายเฉกเช่นสตรีสกุลสูงศักดิ์ที่ผ่านการต่อสู้

ฟันฝ่าในเรือนหลังมามาก

เหมือนเช่นอาเฮ่อ สมองของซย่าโหวอวี๋ผุดความคิดนี้ขึ้นมา 

นางอ้ึงไปเลก็น้อย ใคร่ครวญให้ดีเวลาน้ีอาเฮ่อน่าจะยังเป็นเดก็น้อย

อายุสิบขวบ ไม่รู ้ว่าเขาไปตกระก�าล�าบากอยู่ที่ใด นางจะตามหาเขา 

ล่วงหน้าดีหรือไม่ 

ความคิดนี้วูบข้ึนมาในหัวของซย่าโหวอวี๋เพียงครู่เดียวก็ถูกนาง

ปฏิเสธ 

อาเฮ่อปกปิดเรือ่งในอดตีของตนเองอย่างมดิชดิ นางคิดว่าเป็นเพราะ

เด็กเคยถูกท�าร้ายมาก่อน จึงไม่อยากพูดถึงและไม่ได้ถามมาก บัดน้ี 

มาย้อนคดิด ูนางไม่รูเ้ลยว่าอาเฮ่อเป็นคนทีไ่หน เวลาน้ีอยู่ทีใ่ด แล้วจะไป

ตามหาเขาได้อย่างไร เห็นทีนางคงได้แต่ใช้วิธีเดิมในการเก็บคนกลับมา

อีกครั้งแล้ว! 
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ซย่าโหวอว๋ีย้ิมขืน่ นางได้แต่ข่มความคดิในใจ เอ่ยทกัทายกับฟ่ันซือ่ 

"ฮูหยินเชิญน่ัง! ไม่ทราบว่าระยะน้ีฮูหยินแข็งแรงดีหรือไม่ แม่ทัพใหญ่

สุขภาพเป็นเช่นไรบ้าง" 

ฟั่นซื่อย้ิมตอบว่า "ดี" หว่างค้ิวฉายความเย็นชาและจองหองอยู่

หลายส่วน 

ซย่าโหวอวี๋ไม่ถือสา แทนท่ีจะบอกว่าฟั่นซื่อนิสัยไม่ดี มิสู้บอกว่า 

เป็นเพราะหลยูวนมตี�าแหน่งสงูซึง่เป่ียมด้วยอ�านาจ นางจงึถูกเอาอกเอาใจ

จนเสียนิสัย 

ซย่าโหวอวี๋ยิ้มทักหลิ่วซื่อแล้ว ทุกคนก็นั่งลงตามล�าดับศักดิ์

หลิ่วซื่อเป็นสตรีท่ีมีรูปโฉมธรรมดา แต่ชาติตระกูลกลับโดดเด่น

อย่างมาก บรรพบุรุษท่ีเป็นขุนนางใหญ่ยศสองพันตั้น* ข้ึนไปยึดพ้ืนที่

หลายหน้าในผังตระกูล บางทีอาจเป็นเพราะอย่างนี้ อู่หลิงอ๋องจึงเคารพ

และให้เกียรตินางอย่างมาก แต่กลับไม่ได้ให้ความสนิทสนม ปีท่ีสอง 

หลังจากหลิ่วซื่อให้ก�าเนิดบุตรชายคนโตเขาก็เริ่มรับอนุ บัดน้ีอนุและ 

สาวใช้ห้องข้างในบ้านมีมากมายนับไม่ถ้วน บุตรชายและบุตรสาวที ่

เกิดจากอนุมีมากถึงเจ็ดแปดคน

นางตอบรบัซย่าโหวอว๋ีอย่างนอบน้อม ทัง้เป็นฝ่ายถามถึงจดุประสงค์

ที่ซย่าโหวอวี๋เชิญนางเข้าวังมา 

เดิมทีน่ีเป็นสิ่งที่ซย่าโหวอว๋ีกับหลิ่วซื่อนัดแนะกันไว้ล่วงหน้า ทว่า 

ยามนี้ซย่าโหวอว๋ีกลับเปลี่ยนใจ นางไม่ได้หย่ังเชิงเจตนาของหลูยวน 

* สมัยฮั่นขุนนางจีนยังไม่ได้มีการแบ่งยศเป็นข้ันเหมือนจีนโบราณในยุคหลังๆ จึงเรียกยศขุนนางโดยอ้างอิง
จากเบี้ยหวัดที่ได้รับในแต่ละปีซึ่งมักจะเป็นข้าวหรือธัญพืชท่ีมีมูลค่าเทียบเท่ากัน ตั้นเป็นหน่วยชั่งของจีน  
1 ตั้นเท่ากับ 10 โต่ว หรือ 100 ลิตร แต่ภายหลังตัวเลขเหล่าน้ีใช้เป็นเกณฑ์แบ่งยศเท่าน้ัน มิได้ใช้อ้างอิง 
ในการจ่ายเบี้ยหวัดให้ขุนนางอย่างแท้จริง
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อย่างอ้อมค้อมเหมือนในความทรงจ�า แต่พูดถึงการแต่งงานของโอรส

สวรรค์โดยตรง "แม่ทพัใหญ่มคีวามดีความชอบในการปกป้องโอรสสวรรค์ 

อู่หลงิอ๋องเป็นน้องชายของฮ่องเต้พระองค์ก่อน นบัเป็นอาของโอรสสวรรค์ 

ชยุฮหูยินย่ิงไม่ต้องพูดถึง เป็นน้าสะใภ้ของพวกเรา ข้าขบคดิดูแล้ว เรือ่งน้ี

จ�าเป็นต้องเชิญทุกท่านเข้าวังมา ด้วยเรื่องโอรสสวรรค์แต่งพระชายา 

เก่ียวพันถึงบ้านเมือง มิอาจสะเพร่าเลินเล่อ ข้าจึงตัดสินใจจัดงานเลี้ยง 

ทีวั่งเสีย่นหยางในวันเทศกาลซัง่ซือ่ เชญิสตรทีีอ่ายุเข้าเกณฑ์จากตระกูลต่างๆ 

มาร่วมงาน ถึงยามนั้นต้องขอให้ฮูหยินทั้งสามท่านช่วยดูด้วยว่าแม่นาง

จากตระกูลใดเหมาะสมที่สุด" 

จะว่าไปเรือ่งพวกน้ีนางก็เรยีนรูม้าจากหลยูวนท้ังสิน้ นางจะใช้หอก

ของศัตรูแทงโล่ของศัตรู* เชื่อว่าอีกไม่นานหลูยวนจะต้องเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้แน่ 

ฟ่ันซือ่อ้ึงไป นีใ่ช่การหารอืเสยีทีใ่ด เหน็ชดัว่าเป็นการแจ้งให้ทราบ...

ไม่ว่าผูอ้ืน่จะเหน็ด้วยหรอืไม่ ถึงอย่างไรนางซย่าโหวอว๋ีก็ตดัสนิใจไปแล้ว 

พวกเจ้าไม่มาก็คือไม่ให้หน้าข้า 

ที่ผ่านมาจ่างกงจู่ไม่เคยเป็นเช่นนี้ อย่างมากนางก็ดูสีหน้าคน  

ท�าอะไรมักอ้อมค้อมคลุมเครือ ตั้งแต่เมื่อไรกันท่ีนางแข็งกร้าวและ 

ตรงไปตรงมาเช่นนี้ ฟั่นซื่อขมวดคิ้ว เพ่งพินิจซย่าโหวอวี๋อย่างละเอียด 

ซย่าโหวอวี๋สวมชุดกระโปรงลายหงส์กับนกเป็ดน�้าสีชาด เรือนผม

ด�าขลับเกล้ามวยสูง ปิ ่นรูปหงส์สีทองเปล่งประกายระยับ ปากหงส ์

คาบอัญมณีสีแดงเลือดห้อยย้อยอยู่ข้างใบหน้าที่ขาวกระจ่างดุจหิมะ 

* ใช้หอกของศตัรแูทงโล่ของศตัร ู เป็นส�านวน หมายถึงการใช้ความคิด วิธีการ หรอืค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามมา 
โต้แย้ง
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ของนาง คิ้วยาวจรดจอนผม ตาหงส์วาวระยับสุกสว่างกว่าอัญมณี 

หลายส่วน ความอ่อนเยาว์ที่ยามปกติแม้จะปกปิดไว้ก็ปิดไม่มิด ยามน้ี

กลับหายไปไม่เหลือ สีหน้าน่ากลัว ท่วงทีน่าเกรงขาม น่ังอยู่ตรงนั้น 

อย่างผ่อนคลาย แต่กลับเหมือนกระบี่ที่ซ่อนอยู่ในฝัก หากตกลงกันไม่ได้ 

กระบี่ก็จะถูกชักออกมาเผยความคมกริบ 

ฟ่ันซือ่ตกใจจนสะดุ้ง นางเคยเหน็ความเชือ่มัน่และความหย่ิงทะนง

ในตนเองเช่นนี้จากผู้ท่ีมีอ�านาจแข็งแกร่งเท่านั้น ซย่าโหวอวี๋เป็นเพียง 

แม่นางน้อยคนหนึ่งอยู่แท้ๆ ไม่รู้ไปเอาความมั่นใจมาจากที่ใด 

เมื่อไม่กี่วันก่อน ค�าพูดและการกระท�าของซย่าโหวอวี๋ยังเจือความ

ขลาดเขินอยู่หลายส่วน ไฉนพริบตาเดียวจึงเปลี่ยนไปมากเพียงนี้ 

หัวสมองของฟั่นซื่อผุดใบหน้าของเซียวหวนท่ีดูเหมือนอ่อนโยน 

แต่แววตากลับสะท้อนความเย็นชา 

ไม่ใช่เขา! 

ตอนนี้เซียวหวนยังเอาตัวไม่รอดเลยด้วยซ�้า ไหนเลยจะมีเวลา 

มายุ่งกับเรื่องของซย่าโหวอว๋ี หรือระหว่างน้ีเกิดเรื่องอะไรที่พวกเขาไม่รู้ 

หรือว่ามีคนให้ความมั่นใจอะไรกับนาง 

ฟั่นซื่อเอ่ยด้วยความตกใจว่า "เทศกาลซั่งซื่อหรือ จะฉุกละหุก 

เกินไปหน่อยหรือไม่ แม่นางหลายคนที่อายุเข้าเกณฑ์และคู่ควรกับ 

โอรสสวรรค์ล้วนไม่อยู่ในเมอืงเจีย้นคงั" นางพูดพลางโค้งมมุปากเลก็น้อย 

เอียงศีรษะคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม จ้องตาซย่าโหวอว๋ีไม่วางตา "หรือว่า 

จ่างกงจูม่ตีวัเลอืกอยู่แล้ว แค่อยากให้โอรสสวรรค์ทอดพระเนตรเท่านัน้?" 

ซย่าโหวอว๋ีหัวเราะเสยีงเย็นในใจ นางมตีวัเลือกอยู่แล้วจรงิๆ หลยูวน
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ก็มตีวัเลอืกในใจอยู่แล้วมใิช่หรอื ในความทรงจ�า หลยูวนตัง้ใจให้หลานสาว

ของตนเป็นฮองเฮานี่ 

ตามหลักสกุลหลูนับเป็นสกุลใหญ่ท่ีสูงศักดิ์ ในด้านชาติตระกูล 

นับเป็นคู่ครองที่เหมาะสม ทว่าหลานสาวท่ีหลูยวนเลือกให้น้องชายนาง

กลับท้ังด�าท้ังอ้วน ทั้งนิสัยยังร้ายกาจ เคยมีข่าวลือว่าโบยข้ารับใช้หญิง

จนตาย แล้วนางจะให้สตรีเช่นนี้มาเป็นน้องสะใภ้ได้อย่างไร 

น่าเสียดายท่ีก่อนหน้านีน้างดูถูกความไร้ยางอายของหลยูวนเกนิไป 

คดิว่าหากนางหารอืกับหลยูวนอย่างนอบน้อม จากนัน้ตอบแทนไมตรีเขา

ด้วยการถอยก้าวหนึ่ง ให้ผลประโยชน์เขาอย่างเต็มท่ี หลูยวนจะล้มเลิก

ความคิดที่จะก้าวก่ายการแต่งงานของน้องชายนาง 

คดิไม่ถึงว่าพอหลยูวนรบัผลประโยชน์ไปแล้ว กรงเลบ็กลบัยังตะปบ

ไว้แน่น พาหลานสาวของตนมาเสนอต่อหน้าน้องชายในวันเทศกาลซัง่ซือ่ 

บอกเหล่าขุนนางเป็นนัยว่าน่ีคือพระชายาที่เขาคัดสรรมาให้โอรสสวรรค์ 

ท�าให้น้องชายนางท้ังร้อนใจท้ังโมโห เกือบจะสะบัดแขนเส้ือจากไป... 

นางนึกต�าหนิตนเองในเรื่องนี้มาตลอด รู้สึกว่าการที่น้องชายป่วยตาย

เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกพระชายาครั้งนี้มาก 

ครัง้น้ีนางจะคัดเลอืกพระชายาให้น้องชายเช่นกัน และจะก�าหนดวัน

เป็นวันเทศกาลซั่งซื่อ แต่นางจะไม่ปล่อยให้หลูยวนควบคุมสถานการณ์

ได้เหมอืนแต่ก่อนอกีแล้ว เขาคิดจะคัดเลอืกเมือ่ไรก็เมือ่น้ันหรอื เขาคดิจะ

เลือกใครก็เลือกคนนั้นหรือ ครั้งน้ีถึงตานางท�าให้เขาท�าอะไรไม่ถูก 

บ้างแล้ว ถึงตานางท�าให้เขาต้องเสียใจภายหลังบ้างแล้ว! 

ความทุกข์และความเจ็บปวดที่หลูยวนมอบให้นาง นางจะคืน 
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กลับไปให้เขาจนกว่าจะครบทั้งหมด 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมน้อยๆ พูดกับฟั่นซื่อ "ข้าว่ามิสู้ฮูหยินกลับไปถาม 

ความประสงค์ของแม่ทพัใหญ่ก่อนแล้วค่อยตัดสนิใจก็ยังไม่สาย" ความหมาย

ที่แฝงอยู่มีการเสียดสีฟั่นซื่อเล็กน้อยที่จัดการเร่ืองในครอบครัวไม่ได้  

ไม่มีอ�านาจตัดสินใจ 

อาจเพราะนานมากแล้วที่ไม่มีผู ้ใดกล้าเสียดสีเหน็บแนมเช่นนี้  

ฟั่นซื่อฟังแล้วก็ใบหน้าแดงก�่าทันที 

ซย่าโหวอวี๋ท�าเหมือนมองไม่เห็น นางไม่เหลือบแลฟั่นซื่ออีก เพียง

หันไปด้านข้างแล้วย้ิม ก่อนพูดกับหลิ่วซื่อและชุยซื่ออย่างเกรงใจ  

"ถึงยามนั้นยังต้องรบกวนฮูหยินทั้งสองช่วยสังเกตให้โอรสสวรรค์ด้วย" 

หลิ่วซื่อกับชุยซื่อย่อกายลงโดยพร้อมเพรียงกัน และรับค�าอย่าง

นอบน้อม 

ฟั่นซื่อโมโหทีเดียว นางเม้มปากปฏิเสธที่จะพูดคุยกับซย่าโหวอวี๋ 

หากเป็นเมื่อก่อน เห็นแก่หน้าหลูยวน ซย่าโหวอว๋ีจะต้องคิด 

หาหนทางประนีประนอมกับฟั่นซื่อแน่ แต่ประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่านมา 

บอกนางว่าฐานะของนางกับหลูยวนก�าหนดแล้วว่าพวกเขาไม่อาจเดิน

ทางเดียวกันได้ ไม่ว่านางจะระมัดระวังเพียงใด หลูยวนก็ไม่รับไมตรี 

จากนาง แล้วไยนางต้องลดเกียรติตนเอง เอาใบหน้าอุ่นร้อนของตนเอง

ไปแนบใบหน้าเย็นเฉียบของหลูยวนด้วยเล่า 

มีเรื่องก็มีเรื่องสิ! นางเหนื่อยมาตั้งแต่สิบปีก่อนแล้ว ตอนนี้นางแค่

อยากใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายสักหน่อย ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสักหน่อย

เท่านั้น 
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ซย่าโหวอวี๋สั่งให้นางก�านัลยกผลไม้เข้ามา ฟั่นซื่อกลับลุกขึ้นขอตัว 

ซย่าโหวอวี๋สั่งเสียงเรียบให้ตู้ฮุ่ยไปส่งแขก 

หลิ่วซื่อกระอักกระอ่วน เตือนซย่าโหวอว๋ีเสียงค่อย "แต่ไรมา 

แม่ทัพใหญ่ก็ให้เกียรติฟั่นซื่อ ข้ารู้ว่าเจ้าร�าคาญนาง แต่ไม่จ�าเป็นต้อง

แสดงออกชัดเจนเพียงนี้" 

ซย่าโหวอว๋ีขอบคุณในความหวังดขีองนาง แต่กลบัไม่เสยีใจภายหลงั

แม้แต่น้อย 

หลิ่วซื่อถอนหายใจ นางกินผลไม้เล็กน้อย ด่ืมชาไปอีกสองถ้วย 

ก็เอ่ยขอตัว ซย่าโหวอวี๋ไปส่งนางที่หน้าประตูด้วยตนเอง 

ชุยซื่อกลับอยู่เป็นคนสุดท้าย นางถามซย่าโหวอว๋ีอย่างเป็นกังวล 

"จิ้นหลิง เจ้าวางแผนอย่างไรกันแน่" 

ซย่าโหวอว๋ีลูบลูกประค�าไม้กฤษณาบนข้อมือเงียบๆ นี่เป็นของที่

มารดานางเหวินเซวียนฮองเฮาท้ิงไว้ให้ ว่ากนัว่าเป็นของท่ีท่านยายมอบให้

ก่อนมารดาเข้าวัง เมื่อถูกลูบไล้เป็นเวลานานก็ท�าให้ลูกประค�าเรียบล่ืน

เปล่งประกาย เหมือนถูกเคลือบด้วยไขบางๆ หนึ่งชั้น 

ซย่าโหวอว๋ีอยากเก่ียวดองกับสกุลชุย น่ีเป็นเร่ืองที่ปรึกษาหารือ 

กับน้าชาย น้าสะใภ้ ตลอดจนประมุขสกุลชุยมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นน้าชาย 

น้าสะใภ้หรอืคนสกุลชยุ ล้วนคิดว่าน่ีเป็นการแต่งงานท่ีดมีาก ตดิทีห่ลยูวน

เท่านัน้ เมือ่เรือ่งราวยงัไม่ถูกก�าหนดเป็นท่ีแน่นอน พวกเขาจงึคดิว่าไม่ควร

ป่าวประกาศออกมา 

ในความทรงจ�า ตอนหลูยวนพาหลานสาวมาตรงหน้าน้องชาย  

ภายใต้การปลอบประโลมของซย่าโหวอว๋ี แม้น้องชายจะไม่ได้หุนหัน 
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ออกจากงานในทันที ถึงอย่างน้ันโทสะที่แสดงออกมาก็ชัดเจนมาก  

แต่หลยูวนกลบัท�าเป็นไม่รบัรู ้จะบีบให้น้องชายนางรับปากให้ได้ น้องชาย

อดทนจนเหลืออด จึงตัดสินใจปฏิเสธหลูยวนอย่างอ้อมค้อม หลูยวน 

ถูกหักหน้า ไม่รอให้งานเลี้ยงเลิกก็หาข้ออ้างกลับไปก่อน 

จนกระทั่งน้องชายป่วย สลบไสลไม่ได้สติ พอหมอบอกว่าน้องชาย

ยากจะฟ้ืนขึน้มาได้ ไม่รูห้ลยูวนไปฟังมาจากท่ีใดว่าคนทีน่างกับน้องชาย

ถูกใจแต่เดิมคือคุณหนูเจ็ดสกุลชุย ด้วยความโมโหและอับอาย หลูยวน

จงึพานโกรธสกุลชยุไปด้วย หลงัจากน้องชายตายไป เขาก็บงัคบัสกุลชยุ 

ให้ส่งคุณหนูเจ็ดเข้าอารามเต๋าบ�าเพ็ญตน 

ไม่ถึงสองปี คณุหนูเจ็ดสกุลชยุก็ป่วยตาย ทว่าหลานสาวของหลยูวน 

ที่ถูกผลักมาตรงหน้าน้องชายก่อนหน้านี้กลับออกเรือนไปอย่างย่ิงใหญ่

สมเกียรติในเวลาอันรวดเร็ว 

ครั้งนี้ไม่ว่าอย่างไรนางก็จะไม่ยอมให้เรื่องราวต้องซ�้ารอยอีก! 

ซย่าโหวอว๋ีมองเมฆยามเย็นตรงขอบฟ้า พูดเสียงเบา "ครั้งนี้ข้า 

ไม่ได้คิดจะเลือกพระชายาให้น้องชาย!" 

"หา!" ชุยซื่อมองซย่าโหวอว๋ีอย่างประหลาดใจ ท�าท่าจะพูดแล้ว 

เงยีบไป เดมิทพีวกเขาตกลงกันไว้แล้ว บดัน้ีไม่ได้ยินข่าวคราวแม้แต่น้อยนิด 

บอกจะเปลีย่นก็เปลีย่นแปลงเช่นน้ีหรอื แล้วนางจะไปชีแ้จงกบัพ่ีชายและ

พี่สะใภ้ที่บ้านเดิมอย่างไร 

ซย่าโหวอว๋ีเอ่ยต่อเนิบช้า "หลูยวนจะละท้ิงโอกาสในการแสดง

อ�านาจในครั้งน้ีได้อย่างไร ไม่ว่าจะเลือกแม่นางบ้านใดมาเป็นฮองเฮา  

ขอเพียงหลยูวนไม่พอใจ เขาย่อมต้องขดัขวาง แทนท่ีจะให้แม่นางบ้านอื่น
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ต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย มิสู ้รออีกสักพัก รอให้พวกเรามี 

ความมั่นใจมากกว่านี้ค่อยว่ากัน" 

เทศกาลซั่งซื่อครั้งนี้ นางไม่รู้ว่าหลูยวนจะก่อเรื่องอะไรขึ้นอีกหรือไม่ 

แต่นางจะไม่ยอมให้การแต่งงานของน้องชายต้องกลายเป็นสนามต่อสู้

ระหว่างนางกับหลูยวนเป็นอันขาด การคัดเลือกพระชายาสามารถ 

เลือ่นออกไปอกีสองสามเดือน รอให้นางกับหลยูวนตดัสนิแพ้ชนะได้ก่อน

แล้วค่อยว่ากัน 

แต่ก่อนหน้านั้นนางต้องแน่ใจเรื่องหนึ่งก่อน 

สรปุนางอยู่ในความฝันหรอืย้อนกลบัมาในอดตีเมือ่สบิปีก่อนกันแน่ 

ซย่าโหวอว๋ีกุมมือชุยซื่อ อธิบายกับอีกฝ่ายอย่างละเอียดครู่ใหญ่  

จงึขจดัความสงสยัของชยุซือ่ไปได้ ท�าให้ชยุซือ่เชือ่ว่านีไ่ม่ใช่ค�าพูดบ่ายเบ่ียง

เพราะคิดจะแต่งตั้งคนอื่นขึ้นเป็นฮองเฮา 

ส่งชุยซื่อออกจากวังแล้ว ซย่าโหวอวี๋ก็รีบรุดไปยังต�าหนักทิงเจิ้ง 

ซย่าโหวโหย่วเต้าโอรสสวรรค์ในวัยสบิสีส่วมชดุคลมุแขนกว้างสดี�า

ปักลายนกและคนคู่ร่ายร�าก�าลังนั่งอ่านต�าราอยู่ที่โต๊ะ เห็นซย่าโหวอว๋ี 

เข้ามา เขาก็ลุกขึ้นยืนอย่างดีใจ ยิ้มเอ่ยเรียกเสียงดัง "พี่สาว!" 

ซย่าโหวอว๋ีมองน้องชายทีม่คีิว้ตาหมดจด ผวิพรรณซดีขาว ร่างกาย

ผอมแห้งอ่อนแอราวกับดอกผูกงอิง* ที่แค่ลมพัดก็ปลิดปลิวไปได้ นาง 

ได้แต่เหม่อลอยไปชั่วขณะ 

น้องชายของนางยังมีชีวิตอยู่ เขายืนอยู่ตรงหน้านาง ดวงตา 

กระจ่างใส รอยยิ้มเจิดจ้า 

* ผูกงอิง คือต้นแดนดิไลออน (Dandelion) ดอกสีเหลือง เมื่อผสมเกสรแล้วกลีบดอกจะกลายเป็นปุยสีขาว
ปลิวไปในอากาศ
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น�้าตาของซย่าโหวอวี๋เอ่อล้นขอบตา

ซย่าโหวโหย่วเต้ากลับพูดอย่างประหม่า "พ่ีสาว ท่านเป็นอะไรไป 

นางข้าหลวงตู้พูดอะไรต่อหน้าพี่สาวอีกแล้วหรือ" 

แม้ตูฮุ้ย่จะเป็นนางข้าหลวงของต�าหนกัเฟ่ิงหยาง แต่ต�าหนักเฟ่ิงหยาง

เป็นต�าหนักบรรทมของเหวินเซวียนฮองเฮา หลังจากเหวินเซวียนฮองเฮา

ป่วยตายไป ซย่าโหวอวี๋ก็พักอยู่ท่ีนี่ต ่อ ตู ้ฮุ ่ยไม่เพียงเคยปรนนิบัต ิ

เหวินเซวียนฮองเฮา ยังเคยปรนนิบัติซย่าโหวอวี๋ เป็นคนท่ีเฝ้าดูพวกเขา 

พี่น้องเติบโตขึ้นมา 

ในวังแห่งน้ีมีเพียงตู้ฮุ่ยท่ีเป็นห่วงพวกเขาพ่ีน้องอย่างแท้จริง และ 

มีเพียงนางท่ีกล้าฟ้องเรื่องเขาต่อหน้าซย่าโหวอว๋ี หลังจากนางออกเรือน 

ตูฮุ้ย่ยังรับค�าสัง่นางมาต�าหนักทิงเจิง้อยู่บ่อยครัง้ เพ่ือดวู่าซย่าโหวโหย่วเต้า

ท�าอะไรบ้าง 

ซย่าโหวอว๋ีอดหัวเราะออกมาไม่ได้ นางลูบศีรษะน้องชาย เส้นผม

ของเขานุ ่มสลวยด�าขลับเปล่งประกาย ความรู ้สึกท่ีฝ่ามือสัมผัสนั้น 

จริงแท้ยิ่ง 

นี่จะเป็นความฝันได้อย่างไร นางต้องย้อนกลับมาในอดีตแน่! 

ซย่าโหวโหย่วเต้ากลับเบนศีรษะออก หลบมือของพ่ีสาว เขาบ่น

อย่างไม่พอใจ "ข้าโตแล้วนะ พ่ีสาวจะปฏิบัติต่อข้าเช่นน้ีไม่ได้แล้ว ถ้า

ขุนนางใหญ่พวกนั้นมาเห็นเข้า ในใจพวกเขาต้องคิดว่าข้าเหยาะแหยะ 

ไม่หนักแน่น ยากจะท�าการใหญ่" 

"ได้! ได้!" ซย่าโหวอว๋ีปล่อยมืออย่างเชื่อฟัง ขณะที่สายตาก็ 

ถูกประกายน�้าบดบัง จนภาพเปลี่ยนเป็นพร่าเลือน น้องชายของนางยัง
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อ่อนเยาว์ถึงเพียงนี้ ทั้งเชื่อฟังและรู้ความ เขาจะตายได้อย่างไร! 

ซย่าโหวอวี๋จับจ้องน้องชายตาไม่กะพริบ ในใจเจ็บปวดยากจะ 

ทานทน 

ซย่าโหวโหย่วเต้ายังคิดว่าตนเองท�าอะไรผดิ เขารับชาร้อนทีข้่ารับใช้

ยกมาให้ น�าไปวางตรงหน้าพี่สาวด้วยตนเอง พลางปั้นยิ้มที่ดูไม่สบายใจ

เท่าไรนักและนั่งลงข้างกายนาง 

ซย่าโหวอวี๋โอบไหล่น ้องชายอย่างอดใจไม่อยู ่  และถามถึง 

ชีวิตประจ�าวันของเขาอย่างอ่อนโยน 

"มีนางข้าหลวงตู้จับตาดูข้าอยู่ พ่ีสาวยังมีอะไรไม่วางใจอีก"  

ซย่าโหวโหย่วเต้ายิ้มเอ่ย "ไฉนวันนี้พี่สาวจึงถามถึงเรื่องพวกนี้เล่า" 

ไม่น่าแปลกท่ีซย่าโหวโหย่วเต้าจะประหลาดใจ ส�าหรับเขาน้ัน  

เพิ่งไม่ได้เจอนางแค่ไม่กี่ชั่วยาม แต่ส�าหรับนาง...กลับไม่ได้เจอน้องชาย

มาสิบปีแล้ว 

ซย่าโหวอวี๋พยายามควบคุมอารมณ์ "ได้ยินว่าหลูไหวจะขอหงหนง

แต่งให้บุตรชายคนโตของเขา มีเรื่องเช่นนี้จริงหรือไม่" 

"พี่สาวรู้ได้อย่างไร!" ซย่าโหวโหย่วเต้าตระหนกตกใจ 

ซย่าโหวอวี๋ไม่พูดอะไร 

ซย่าโหวโหย่วเต้าร้อนรนทันที "พี่สาว ท่านอย่าโกรธเลยนะ! ข้าให้

คนส่งหนังสือไปให้แม่ทัพใหญ่แล้ว แม่ทัพใหญ่จะต้องต�าหนิผู้ว่าการหลู

แน่..." เขาพูดพลางเผยสีหน้ารังเกียจ "พี่สาวท่านไม่ต้องเป็นกังวล ไม่ว่า

อย่างไรข้าก็ไม่มีทางรับปากแน่ พวกเขาสกุลหลูคิดว่าใต้หล้านี้เป็นของ

พวกเขาหรือไร แค่หลยูวนคนเดยีวก็หน้าไม่อายมากพอแล้ว หลไูหวผูน้ัน้
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ย่ิงไร้ยางอายกว่า...ข้าอดทนกับหลยูวนเพราะเห็นแก่ทีเ่ขาเคยช่วยเหลอืข้า 

แต่หลูไหวนับเป็นตัวอะไร" 

หลไูหวเป็นน้องชายแท้ๆ ของหลยูวน มตี�าแหน่งเป็นผูว่้าการมณฑล

หยางโจว 

หงหนงเป็นน้องสาวแท้ๆ ของนางท่ีมีชีวิตได้สามวันก็ตายจากไป 

หลงัจากซย่าโหวโหย่วเต้าข้ึนครองราชย์ก็ได้แต่งตัง้นางเป็น 'หงหนงเต้ากงจู'่ 

บุตรชายสายตรงคนโตของหลูไหวตายไปตอนแปดขวบ ฮูหยิน 

ของเขาเชื่อค�าพูดของพระธุดงค์ บอกว่าบุตรชายของเขาถูกผีร ้าย 

ตามรังควาน จวบจนตอนน้ีก็ยังไม่ได้ไปเกิด หากสามารถแต่งงาน 

หลังตายกับสตรีที่มีดวงชะตาวันเดือนปีเกิดสูงศักดิ์ ชาติหน้าย่อมได้เกิด

ในตระกูลใหญ่โตโดดเด่น 

ไม่รูว่้าหลไูหวผูน้ั้นไปสบืหาดวงชะตาวันเดอืนปีเกิดของหงหนงเต้ากงจู่

มาจากท่ีใด เอ่ยว่าจะขอแต่งหงหนงเต้ากงจู่เป็นภรรยาของบุตรชาย 

คนโตของตนในงานเลี้ยงวันเทศกาลซั่งซื่อ 

บางทีอาจเหมือนตอนนี้ น้องชายกลัวนางโกรธจึงไม่ได้บอกอะไร

กับนางท้ังน้ัน ในงานวันเทศกาลซั่งซื่อหลูยวนก็ยกเรื่องน้ีมาพูดก่อน  

พอน้องชายปฏิเสธ เขาค่อยพาหลานสาวมาพบน้องชาย...น้องชาย 

ข่มกลั้นโทสะไม่อยู่ ขุนนางพวกนั้นจึงรู้สึกว่าน้องชายไม่ไว้หน้าสกุลหลู 

ซย่าโหวอวี๋ยิ้มให้ซย่าโหวโหย่วเต้า พูดด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "พี่สาว

ไม่ได้โกรธ แค่ตื้นตันใจท่ีน้องชายเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว รู้จักดูแลพ่ีสาว

เช่นนี้ พี่สาวรู้สึกดีใจมาก!" 

"จริงหรือ" ซย่าโหวโหย่วเต้าทั้งตกใจทั้งยินดี เขยิบมานั่งข้างกาย 
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ซย่าโหวอว๋ีอกีครัง้ "พ่ีสาว ต่อไปท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าอกีแล้ว แค่ใช้ชวิีต

ร่วมกับพ่ีเขยให้ดีก็พอ มีหลานชายหลานสาวให้ข้าสักสองสามคน  

ถึงเวลาน้ันข้าจะแต่งตั้งพวกเขาเป็นจว้ินอ๋อง* กับกงจู่ หากใครกล้าพูด

อะไร ข้าก็จะเนรเทศออกไปเสีย" 

"ได้เลย!" ซย่าโหวอวี๋รับค�า น�้าตาไหลรินอย่างห้ามไม่อยู่อีกต่อไป 

สิ่งที่ซย่าโหวโหย่วเต้าหวาดกลัวที่สุดคือเห็นพ่ีสาวซย่าโหวอว๋ี 

หลั่งน�้าตาอย่างโศกเศร้า 

เขาคลอดออกมาก่อนก�าหนด อ่อนแอเหมอืนลกูแมวตวัหน่ึง หากไม่มี

มารดาคอยดูแลอย่างเอาใจใส่ ป่านนี้เขาคงตายไปนานแล้ว เพียงแต ่

เหวินเซวียนฮองเฮาตัง้ครรภ์หงหนงตอนเขาอายุสามขวบ ตอนคลอดหงหนง

แล้วตกเลอืด แม้เหวนิเซวียนฮองเฮาจะรอดชวิีตมาได้ แต่หงหนงกลบัเสยี

ชีวิต เหวินเซวียนฮองเฮาสะเทือนใจ นับแต่นั้นมาก็ล้มป่วยอยู่บนเตียง

หลายปี นางไม่มีเรี่ยวแรงมาดูแลเอาใจใส่ซย่าโหวโหย่วเต้าอีกเลย  

จนกระทั่งจากโลกนี้ไป

ซย่าโหวโหย่วเต้ามาอยู่กับซย่าโหวอวีต๋ัง้แต่อายุสามขวบ ซย่าโหวอว๋ี

ช่วยเขาประจบเอาใจบิดา ช่วยเขาปกครองข้ารับใช้ ช่วยเขาก�าราบ 

เหล่าขุนนาง หากไม่มีพ่ีสาวคนนี้ ต่อให้เขาเป็นรัชทายาทก็ไม่มีปัญญา

ขึ้นครองราชย์ได้ ถึงข้ันอาจชักน�าภัยมาสู่ชีวิตเพราะเคยถูกแต่งตั้งเป็น

รัชทายาทเสียด้วยซ�้า 

ในใจเขา ซย่าโหวอว๋ีเป็นคนที่ดีกับเขาที่สุดในใต้หล้า แม้แต่ 

เหวินเซวียนฮองเฮายังด้อยกว่าพ่ีสาวคนนี้ของเขาเล็กน้อย แล้วเขาจะ 

* จว้ินอ๋อง เป็นต�าแหน่งเชือ้พระวงศ์ชายล�าดบัท่ีสองรองจากชนิอ๋อง โดยมากฮ่องเต้จะแต่งตัง้แก่บตุรชายของ
ชินอ๋อง สมาชิกราชวงศ์ ขุนนางต่างแซ่ที่มีความชอบ หรือเจ้าครองแคว้นบริวาร
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ทนเห็นพี่สาวเสียใจได้อย่างไร 

"เกิดอะไรข้ึนกันแน่" เขาลุกขึ้นยืนด้วยร้อนใจจนอดรนทนไม่ไหว  

"พ่ีเขยไม่ดีกับท่านหรอื หรอืท่านเป็นกังวลเรือ่งหลยูวน ไม่เป็นไรนะ ขอเพียง

ข้าไม่รับปาก หลูยวนท�าอะไรข้าไม่ได้หรอก หงหนงเป็นน้องสาวของข้า 

ข้าไม่ยอมให้นางต้องทนรับความอัปยศอดสูเช่นนี้แน่ พ่ีสาว ท่านรอข้า 

อีกไม่กีปี่ ข้า...ข้าจะไม่เป็นเช่นนีไ้ปตลอดแน่ ไม่ปล่อยให้ท่านต้องถูกใคร

รังแก" ตอนซย่าโหวโหย่วเต้าพูดเช่นนี้ เขาก็โมโหจนหน้าแดง 

เขารู้ เป็นเพราะความอ่อนแอไร้ความสามารถของเขาจึงท�าให้ 

พ่ีสาวต้องแต่งงานกับเซียวหวนท่ีเย็นชาผู้นั้น พ่ีสาวที่เป็นสตรีสูงศักดิ์ 

และหยิ่งทะนงจ�าต้องก้มหัวยามอยู่ต่อหน้าหลูยวน... 

ซย่าโหวโหย่วเต้าละอายใจเหลอืเกิน เขาจับชายเส้ือของซย่าโหวอว๋ี

อย่างขลาดกลัว ก่อนก้มหน้าเอ่ยว่า "พี่สาว ท่านอย่าร้องไห้เลย!" 

ซย่าโหวอวี๋อยากดึงน้องชายมากอดเหลือเกิน แต่กลัวจะท�าให้เขา

ตกใจ นางจึงจับมือน้องชาย ส่งสัญญาณให้เขานั่งลงข้างตน ตบมือเขา

เบาๆ และเอ่ยว่า "พี่สาวดีใจจนร้องไห้ต่างหาก" 

ซย่าโหวโหย่วเต้ายังคงคลางแคลงใจ 

ซย่าโหวอวี๋ได้แต่ตอบว่า "วันนี้ข้าเรียกตัวฟั่นฮูหยิน พระชายาหลิ่ว

และน้าสะใภ้มาคุยเรือ่งการแต่งงานของเจ้า..." นางเล่าเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึน

ในต�าหนักเฟิ่งหยางก่อนหน้านี้ให้ซย่าโหวโหย่วเต้าฟังทั้งหมด 

ซย่าโหวโหย่วเต้าดใีจจนกระโดดขึน้มา ก่อนจะเดินวนไปมาในต�าหนัก

ข้างอย่างต่ืนเต้นสองรอบ แล้วนั่งคุกเข่าลงข้างกายซย่าโหวอว๋ีอีกคร้ัง  

"พ่ีสาว เมือ่เป็นเช่นนีแ้ม่ทพัใหญ่ก็ไม่สามารถบงัคบัพวกเราได้แล้วกระมงั 
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ยังคงเป็นพ่ีสาวท่ีฉลาด รูว่้าต้องรบัมอืแม่ทัพใหญ่อย่างไร มน่ิาแม่ทพัใหญ่

ถึงไม่ชอบพ่ีสาว มักบอกว่าพ่ีสาวไม่มีลักษณะของสตรีสักอย่าง แต่ใคร

ก�าหนดกันเล่าว่าสตรีสมควรเป็นเช่นไร..." 

เขาบ่นเสียยืดยาว ซย่าโหวอวี๋ฟังแล้วทรมานใจเหลือเกิน 

ซย่าโหวโหย่วเต้าเป็นบตุรชายสายตรงคนโต อูจ่งฮ่องเต้ตัง้ความหวัง

กับเขาไว้สงูมาก ทว่าร่างกายเขากลบัไม่แขง็แรง การเล่าเรยีนและวิชายุทธ์ 

ก็ธรรมดามาก หลังจากเหวินเซวียนฮองเฮาล้มป่วย ซย่าโหวโหย่วเต้า 

ก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับอู่จงฮ่องเต้เหมือนแต่ก่อน มารดาขององค์ชายรอง

จึงถือโอกาสนี้พูดจาว่าร้าย ท�าให้อู่จงฮ่องเต้เริ่มไม่พอใจในตัวบุตรชาย

คนนี้ พบหน้ากันทีไม่ตวาดก็ต�าหนิ ประกอบกับไม่มีเหวินเซวียนฮองเฮา

คอยไกล่เกลี่ย ท�าให้ทุกครั้งเวลาซย่าโหวโหย่วเต้าเห็นอู่จงฮ่องเต้จึงล้วน

ท�าท่าเหมือนหนูเห็นแมว หากไม่หลบลี้หนีหน้าก็หวาดกลัวจนตัวสั่น  

ทกุครัง้ท่ีอูจ่งฮ่องเต้เหน็เขา คิดถึงตนเองทีเ่ก่งกาจทัง้ด้านการปกครองและ

การทหาร แต่กลับมีบุตรชายสายตรงคนโตเช่นนี้ ในใจให้หงุดหงิดยิ่งนัก 

อยากให้ตนเองไม่เคยมีบุตรชายคนนี้เสียเลย ที่ผ่านมาจึงมักเข้มงวด 

กวดขันกับซย่าโหวโหย่วเต้าเป็นอย่างยิ่ง 

ไปๆ มาๆ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกจึงตึงเครียดอย่างมาก  

ซย่าโหวโหย่วเต้ากลายเป็นคนข้ีขลาดหวาดกลัวมากขึ้นทุกที หากไม่ใช่

เพราะมีซย่าโหวอว๋ีคอยพูดจาสนับสนุนน้องชายผู้น้ีต่อหน้าอู่จงฮ่องเต้  

อู่จงฮ่องเต้คงตัดหางปล่อยวัดบุตรชายผู้น้ีไปแล้ว และปล่อยให้เขา 

ใช้ชีวิตไปตามยถากรรม 

ในเมือ่ซย่าโหวโหย่วเต้าเติบโตมาเช่นน้ี จะให้เป็นโอรสสวรรค์ท่ีไม่มี
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นิสัยลังเลขาดความเด็ดขาดและใจเสาะข้ีกลัวได้อย่างไร หากบอกว่า 

เป็นความผิดของใคร นั่นย่อมเป็นความผิดของเสด็จพ่อ จะปัดความผิด

มาทีน้่องชายนางทัง้หมดได้อย่างไร นางเชือ่ว่าหากอูจ่งฮ่องเต้คอยชีแ้นะ

โอรสสวรรค์ดีๆ โอรสสวรรค์ย่อมไม่กลายเป็นเช่นนี้ 

ซย่าโหวอว๋ีหยุดความคิดฟุ้งซ่านในใจ แล้วหยอกเย้าน้องชาย  

"เห็นทีหากการแต่งงานกับคนจากสกุลชุยประสบความส�าเร็จ น้องชาย

คงจะดีใจมาก?" 

ซย่าโหวโหย่วเต้าหน้าแดงเรื่อ เขาแย้งเสียงดัง "ข้ามีอะไรให้ดีใจ 

ท่านน้าสะใภ้ต่างหากที่ดีใจ!" แม้ค�าพูดจะสื่อความหมายไปอีกทาง  

แต่น�้าเสียงกลับเจือความหวานและยินดีอยู่หลายส่วน 

ซย่าโหวอวีต๋ะลงึงัน นางคิดว่าเรือ่งการเก่ียวดองกับสกุลชยุเป็นเพียง

แผนการรบัมอืกับสถานการณ์เท่าน้ัน คิดไม่ถึงว่าน้องชายจะตัง้ความหวัง

กับการแต่งงานครั้งนี้ไว้มากเพียงนี้ 

ซย่าโหวอว๋ีคดิถึงการจากไปก่อนวัยอนัควรของน้องชายเมือ่ชาตก่ิอน 

และคิดถึงชะตากรรมของคุณหนูเจ็ดสกุลชุยแล้ว นางก็รู ้สึกเศร้าใจ 

เหลือเกิน อดลูบศีรษะน้องชายไม่ได้ พึมพ�าว่า "พวกเจ้าล้วนยังมีชีวิตอยู่ 

ดีจริงๆ" 

"พ่ีสาวบอกว่าอะไร 'ดีจริงๆ' หรือ" เสียงของพ่ีสาวเบาเกินไป เขา

ได้ยินไม่ชัด แต่กลับจับความโศกเศร้าและสลดหดหู่จากน�้าเสียงของ 

พี่สาวได้ 

ซย่าโหวอว๋ีรีบย้ิมพูด "ข้าบอกว่า...น้องชายข้าจะแต่งภรรยาแล้ว  

ดีจริงๆ!" 
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ซย่าโหวโหย่วเต้าเขินอาย ใบหน้าแดงยิ่งกว่าเดิม 

ซย่าโหวอวีห๋วัเราะ นางพูดคุยเป็นเพ่ือนน้องชายอกีหลายค�า ก�าชบั

เขาด้วยค�าพูดท�านองว่า 'อย่าอ่านต�ารามากเกินไป ระวังสายตาด้วย'  

'ต้องนอนแต่หัวค�่าและตื่นแต่เช้า' ก่อนจะออกจากต�าหนักทิงเจิ้ง 

ทว่าพอนางก้าวออกจากต�าหนกัทิงเจิง้ สองขากลับอ่อนยวบจนต้อง

ประคองนกกระเรียนทองแดงข้างทางไว้ 

"จ่างกงจู!่ ท่านเป็นอะไรไปเพคะ" นางก�านัลทีต่ดิตามรบัใช้เหน็นาง

มใีบหน้าซดีขาว เหง่ือเย็นไหลไม่หยุด ก็อดอทุานเสียงค่อยไม่ได้ "ข้าจะไป

เชิญหมอประเดี๋ยวนี้!" 

"ไม่ต้อง!" ซย่าโหวอวี๋ส่ายหน้ายิ้มน้อยๆ ใบหน้าเต็มไปด้วยน�้าตา 

นางย้อนกลับมาในอดีตจริงๆ! 

กลับมาในอดีตจริงๆ! 

นางจ�าได้ชดัเจน ครัง้ก่อนนางกับพวกฟ่ันซือ่แยกย้ายจากกันไปด้วย

ความไม่พอใจ นางกลวัว่าอารมณ์ของตนเองจะส่งผลกระทบต่อน้องชาย 

หลังส่งฟั่นซื่อจากไปแล้วจึงพักผ่อน จวบจนถึงเทศกาลซั่งซื่อ หลูไหว 

โผล่มา นางถึงได้รูว่้าเกิดอะไรขึน้ ถึงยามน้ันนางพูดอะไรก็ล้วนสายเกินไป

แล้ว ระหว่างเดินทางจากเขาจงซานกลับวัง นางยังต�าหนิน้องชายไป 

ค�ารบหนึ่ง 

"อาเหลยีง!" นางร้องเรยีกตามความเคยชนิ "เจ้ามาให้ข้าหยิกหน่อย 

ข้าจะดูว่าเจ้าเจ็บหรือไม่" นางไม่อยากเชื่อในความโชคดีของตนเอง 

นางก�านลัด้านข้างตอบเสยีงค่อย "วนัน้ีอาเหลยีงไม่เข้าเวร จ่างกงจู่

จะให้เรียกตัวนางมาหรือไม่เพคะ" 
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ซย่าโหวอว๋ีหลุดหัวเราะออกมา ความรู้สึกของการมีชีวิตใหม่และ

ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งย่ิงเหมือนจริงกว่าเดิม หากนางจ�าไม่ผิด ตอนนี้ 

อาเหลยีงอายุสบิแปดปี ยังเป็นนางก�านลัหวผีมต�าแหน่งเลก็ๆ ในต�าหนกั

เฟ่ิงหยาง หลงัจากน้องชายนางเสยีชวิีต นางก็ไม่อยากให้คนทีเ่คยปรนนบิตัิ

เสด็จแม่กับน้องชายอยู่ในวังต่อไป เพราะอาจถูกเฝิงไทเฮาทรมาน จึงให้

พวกเขาติดตามนางไปจวนสกุลเซยีว ภายหลังนางกับเซยีวหวนทะเลาะกัน 

อาเหลียงตามนางไปอยู่ที่ไร่ชานเมืองซึ่งเป็นสินเจ้าสาวของนาง 

นางพูดกับนางก�านัลผู้นั้น "เจ้าไปบอกนางข้าหลวงตู้ที นับแต่นี้ไป

ให้อาเหลียงคอยปรนนิบัติข้างกายข้า" 

ชาติก่อนอาเหลียงเฉลียวฉลาดมีความสามารถ จงรักภักดีต่อนาง 

ชาตินี้นางยังคงตัดสินใจใช้งานอาเหลียงต่อ

ยังมอีาห่าวอีกคน ปีน้ีน่าจะแค่ห้าขวบ เป็นลูกสาวชาวนาครอบครัว

หนึ่งในไร่ชานเมืองที่เป็นสินเจ้าสาวของนาง ถึงเวลาต้องอย่าลืมบอก 

อาเหลยีงให้ส่งคนไปรบัอาห่าวเข้าจวน...นอกจากน้ียังมพ่ีอบ้านอกีสองสามคน

ที่ติดตามนางไปโดยไม่ลังเลตอนนางออกจากสกุลเซียว ล้วนเป็นคนที่

สามารถใช้งานได้...

ลมกลางคนืโชยปะทะใบหน้า กลิน่หอมจากใบหญ้าลอยมาเลอืนราง 

ซย่าโหวอว๋ีสดูลมหายใจเข้าลกึ นางอาศยัอยู่ในไร่ชานเมอืงมาสิบปี 

อากาศท่ีสูดเข้าไปทุกวันล้วนเป็นเช่นน้ี แต่กลับไม่มีเวลาใดท่ีรู ้สึก 

ปลอดโปร่งสดชื่นทั้งกายและใจเฉกเช่นยามนี้ นางก้าวยาวๆ ไปข้างหน้า 

ดินแข็งแน่นใต้ฝ่าเท้ากับเงาจันทร์ข้างกายล้วนท�าให้นางเบิกบานใจ 

อย่างมาก 
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ซย่าโหวอว๋ีเห็นตู้ฮุ่ยรุดมารับ นางจึงเอ่ยถามตู้ฮุ่ย "ได้ยินว่าดอก 

แปดเซียน* ในวัดหย่งหนิงบานแล้วหรือ" 

ตู้ฮุ่ยอึ้งไป เมืองเจี้ยนคังเพิ่งจะฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองได้เมื่อสิบปี

ที่แล้ว คนที่นับถือศาสนาพุทธค่อยๆ เพ่ิมข้ึน เดือนส่ีวันที่แปดของทุกปี 

จะมกีารจดังานวัด วัดเจด็แปดแห่งในเมอืงล้วนต้องการโดดเด่นเป็นทีห่นึง่ 

จึงเค้นสมองขบคิดหาวิธีเชิญผู้สูงศักดิ์มาร่วมงานวัดที่วัดของตนให้ได้ 

ดอกแปดเซียนพวกนั้นเดิมทีจะผลิบานในช่วงเทศกาลตวนอู่** 

ดอกไม้มีขนาดใหญ่เท่ากระถาง ประกอบขึ้นจากดอกไม้ห้ากลีบจ�านวน

แปดดอก เกสรคล้ายผีเสื้อ เวลาสายลมพัดผ่านดูเหมือนผีเสื้อล้อไข่มุก 

ทั้งยังเหมือนแปดเซียนเริงระบ�า จึงได้ชื่อดังกล่าวมา นับเป็นดอกไม้ท่ี 

หายากทีเดียว 

ไม่รู้วัดหย่งหนิงไปหาต้นแปดเซียนมาจากที่ใดสองต้น ทั้งยังใช ้

วิธีการพิเศษเร่งให้ต้นไม้ออกดอกก่อนเวลาในฤดใูบไม้ผล ิจากนัน้ส่งคน 

มาหานางท่ีบ้าน หมายจะเชิญโอรสสวรรค์กับจิ้นหลิงจ่างกงจู่ไปชม

ดอกไม้ 

ตู ้ฮุ ่ยรู ้สึกไม่เหมาะสม จึงไม่ได้บอกเรื่องน้ีกับจ่างกงจู ่ ไม่รู ้ว่า 

เป็นผู้ใดไปปากมากต่อหน้าจ่างกงจู่กันแน่ 

ตู้ฮุ ่ยย้ิมพูด "มีเรื่องเช่นนี้จริงเพคะ แต่หลายปีมานี้วัดหย่งหนิง 

มกัชิงดชีงิเด่นกับวัดฉอืเอนิ ข้าคิดว่าจ่างกงจูกั่บโอรสสวรรค์อย่าเข้าไปยุ่ง

จะดีกว่า หาไม่แล้วจะกลายเป็นเครื่องมือของภิกษุเหล่านี้" 

* ดอกแปดเซียน คือดอกไฮเดรนเยีย
** เทศกาลตวนอู่ หรือเทศกาลไหว้ขนมจ้างและแห่เรือมังกร ตรงกับวันท่ีห้าเดือนห้าตามปฏิทินจันทรคติ 
ของจีน
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วัดฉือเอินเป็นวัดที่หลูยวนสร้างให้มารดาบังเกิดเกล้าท่ีเสียชีวิตไป 

วัดเพ่ิงสร้างข้ึนมาได้สามปีห้าปี แต่มผีูม้าสักการบชูาจ�านวนมาก สามารถ

เทียบชั้นกับวัดใหญ่ที่สร้างมาร้อยปีได้เลย 

ในความทรงจ�าของซย่าโหวอว๋ี เวลานี้ตู้ฮุ่ยยังไม่ได้บอกนางเรื่อง

ดอกแปดเซยีนในวดัหย่งหนิงบาน แต่ภายหลงัเมือ่น้องชายป่วย สลบไสล

ไม่ได้สติ ตู้ฮุ่ยต้องการปลอบโยนนาง จึงบอกนางว่าวัดหย่งหนิงมีความ

เป็นสิริมงคล ท้ังดอกแปดเซียนยังผลิบานในช่วงเวลานี้ได้ ท�าให้นาง 

เกือบไปขอพรให้น้องชายที่วัดหย่งหนิงแล้ว 

คิดถึงตรงนี้ ซย่าโหวอวี๋ก็ลอบถอนหายใจอย่างอดไม่ได้ นางจับมือ

ตู้ฮุ่ยไว้ มือของตู้ฮุ่ยผอมแห้งเรียวยาวทว่าอบอุ่น นางมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

จริงๆ ซย่าโหวอว๋ีแน่ใจเรื่องน้ีอีกครั้ง ซบไหล่ตู้ฮุ่ยพึมพ�าว่า "ให้ข้าพัก 

สักหน่อย!"

กลิ่นไม้จันทน์อ่อนจางวนเวียนอยู่ที่ปลายจมูก นี่เป็นกลิ่นจาก

ร่างกายของตู้ฮุ่ย 

ตู้ฮุ่ยราวกับเป็นมารดาบังเกิดเกล้าของนาง ชอบไหว้พระ เช้าเย็น

จะต้องจดุธูปหน่ึงดอกต่อหน้าพระพุทธองค์เสมอ เมือ่อยู่ใกล้จะได้กลิน่หอม 

อ่อนๆ ของไม้จันทน์จากร่างกายตู้ฮุ่ย แต่พวกนางกลับไม่รู้ตัวสักนิด 

ซย่าโหวอว๋ีรู้สึกแสบตา เวลาน้ีนางกล้าแน่ใจแล้วว่านางย้อนเวลา

กลับมาสิบปีก่อนจริงๆ ชีวิตในชาติก่อนของนางดูเหมือนจะล้มเหลว 

เมื่อใกล้ส�าเร็จทุกครั้งไป แต่พอนางประสบเคราะห์ภัยถึงชีวิต นางกลับ 

ได้มีชีวิตใหม่ 

หากน่ีเป็นความเมตตาของพระพุทธองค์ เช่นนั้นชีวิตนี้ขอให้นาง
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สมปรารถนา ขอให้นางก้าวเดินต่อไปอย่างราบรื่นเถอะ! หาไม่แล้วนาง

จะมีชีวิตใหม่ไปเพื่ออะไร 

ซย่าโหวอวีน๋อนอยู่บนเตยีงน่ิงๆ จ้องมองม่านเตยีงปักลายดอกอว้ีจนิ 

ท่ามกลางแสงสีเหลืองสลัว แล้วค่อยๆ เข้าสู่นิทรา 

ในฝันเซียวหวนมองนางนิ่ง ดวงตาเป็นประกายลึกล�้าน่ิงสงบ 

ดุจบ่อน�้า เห็นแล้วชวนให้รู้สึกเยียบเย็น หัวใจหนาวเหน็บ นางถามเขาว่า

กินอาหารค�่าหรือยัง เขาไม่ตอบ ยังคงจ้องมองนาง นางว้าวุ่นไม่สบายใจ 

อยากพูดอะไรเลก็น้อย เหนอืศีรษะพลนัมก้ีอนหนิบ้างใหญ่บ้างเลก็ห่อหุ้ม

ด้วยดินโคลนร่วงตกลงมาราวสายฝน นางกุมศีรษะ หวีดร้องเสียงแหลม

อย่างตื่นตระหนกและหลบเลี่ยง เซียวหวนปราดเข้ามาในก้าวเดียว  

บังศีรษะนางไว้ และกอดนางแนบอก 

รอบด้านเงียบสนิท นอกจากลมหายใจของพวกเขาแล้วก็ไม่ได้ยินเสยีง

อื่นใดทั้งนั้น 

นางถามเขาว่า 'ท่านช่วยข้าท�าไม' 

เขาไม่ตอบ ยังคงเอาแต่จ้องมองนาง นัยน์ตาด�าสนิททอประกาย 

ในความมดื ดคูล้ายสตัว์ป่าไร้อารยะ ดุร้ายเห้ียมเกรยีม นางถอยไปข้างหลงั

ด้วยความหวาดกลัว แต่เขากลับประชิดเข้ามาทีละก้าว 

จากนั้นก็อ้าปากกว้างอย่างดุดัน... 

"ไม่! ไม่! ไม่!" ซย่าโหวอว๋ีหวีดร้องเสียงแหลม นางสะดุ้งตื่นจาก 

ฝันร้ายในสภาพที่เหงื่อชุ่มโชกศีรษะ 

ตู้ฮุ่ยนั่งอยู่ตรงหัวเตียงในสภาพเสื้อผ้าไม่เรียบร้อย รีบเขย่าตัวนาง 

Page ������������� 1.indd   50 5/2/2563 BE   13:19



51

จือจือ

พอเห็นนางลืมตาก็พรูลมหายใจยาว ถามอย่างเป็นกังวล "ฝันร้าย 

หรือเพคะ" 

เนตรหงส์ของซย่าโหวอว๋ีเบิกกว้าง ทอประกายหวาดหว่ันภายใต้

แสงไฟ คล้ายคลืน่น�า้ท่ีไหวกระเพ่ือม สามารถกระชากวญิญาณผูพ้บเหน็

ได้ 

ตู้ฮุ่ยสะดุ้งในใจ ความรักใคร่สงสารเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม นางรีบเอ่ยว่า 

"นางข้าหลวงท่ีเข้าเวรได้ยินเสียงท่านละเมอ ปลุกท่านอย่างไรก็ไม่ตื่น  

จึงได้ตามข้ามา" 

ซย่าโหวอวี๋พยักหน้า เสียงแหบแห้งเล็กน้อย "ข้าอยากดื่มน�้า!" 

นางก�านัลด้านข้างรีบไปรินน�้าอุ่นและยกเข้ามา ตู้ฮุ่ยประคองไหล่

ซย่าโหวอวี๋เอาไว้ และป้อนนางดื่มน�้า 

พอน�้าอุ่นไหลผ่านล�าคอของซย่าโหวอว๋ีไป จิตใจก็ประดุจทุ่งนา 

แห้งผากที่ได้รับความชุ่มชื้น นางเหมือนได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง 

ตู้ฮุ่ยพูด "เสื้อผ้าเปียกหมดแล้ว ต้องเปลี่ยนชุดใหม่นะเพคะ" 

ซย่าโหวอว๋ีจึงตัดสินใจอาบน�้าเสียเลย กว่าจะจัดการตนเองเสร็จ

เรียบร้อย ท้องฟ้าก็เริ่มปรากฏสีขาวแล้ว 

ถึงวันก่อนวันเทศกาลซั่งซื่อแล้ว! 

นางเดินไปตามทางของหลยูวนเมือ่ชาตท่ีิแล้ว หลยูวนคงไม่คดัค้าน

กระมงั ทว่าต่อให้หลยูวนคดัค้านก็ไม่เป็นไร เช่นน้ันก็ยังไม่ต้องเลอืกฮองเฮา

แล้วกัน! ถึงอย่างไรครั้งนี้คนที่ร้อนใจก็ไม่ใช่นางแน่ 

ซย่าโหวอวี๋ยกมุมปาก ก่อนจะเอนกายลงอีกครั้งและนอนต่อ 
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ตืน่มาอกีครัง้ก็สายมากแล้ว อาเหลยีงน่ังท�างานเย็บปักอยู่หน้าเตยีง

นางอย่างเรียบร้อย นางถามอาเหลียง "เวลาใดแล้ว" 

อาเหลียงรีบวางเข็มกับด้ายในมือ ยกน�้าชาที่อุ่นอยู่ด้านข้างเข้ามา 

ปรนนิบัติซย่าโหวอวี๋ดื่มสองค�าก่อนตอบว่า "ใกล้ยามอู่* แล้วเพคะ!" 

น้องชายใกล้เลกิประชมุขนุนางแล้ว ซย่าโหวอวีพู๋ดต่อ "นางข้าหลวงตู้

ล่ะ" 

อาเหลยีงไม่รู ้นางก�านัลอกีคนจงึย้ิมตอบแทน "แม่ทพัใหญ่เหน็ด้วย

ที่จะให้จัดงานเลี้ยงในวังในวันเทศกาลซั่งซื่อ นางข้าหลวงตู้จึงส่งคนไป

ตระเตรียมเพคะ" 

ซย่าโหวอวี๋ผงกศีรษะ นางลุกขึ้นสวมเสื้อผ้าและประทินโฉม 

ท้องฟ้านอกต�าหนักแจ่มกระจ่างเหมือนผ่านการชะล้าง ก่ิงก้าน 

แตกหน่อ ทิวทัศน์เป็นฤดูวสันต์ไปแล้ว 

อาเหลียงคุกเข่าข้างกายซย่าโหวอวี๋ ช่วยนางผูกหยกหยุดก้าว** 

และถุงหอมพลางยิ้มพูด "อากาศกลับมาอบอุ่นแล้วจริงๆ ดอกอิ๋งชุน*** 

ในเรือนหลังบานสะพรั่งแล้วเพคะ" 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมพูด "ประเด๋ียวข้าจะไปกินอาหารกลางวันกับน้องชาย 

ไว้ตอนบ่ายค่อยไปดูแล้วกัน!" 

อาเหลียงรับค�าอย่างนอบน้อม "เพคะ"

ราวกบัพวกนางยังอยู่ในไร่ชานเมอืง แต่เพราะนางจะไปหาน้องชาย 

* ยามอู่ คือช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น.
** หยกหยุดก้าว เป็นการน�าหยกรูปทรงต่างๆ มาร้อยรวมกันเป็นพวง ห้อยประดับไว้ที่เอว จุดประสงค์เพ่ือ 
กดกระโปรงเวลาเดินไม่ให้จีบแยกออกดูไม่งาม และเพ่ือไม่ให้สตรีก้าวเดินเร็วเกินไป เพราะหยกจะส่งเสียง
กระทบกันดังไม่น่าฟัง ตามค�าสอนสตรีสมัยโบราณที่ว่า 'ยิ้มไม่เห็นฟัน เดินไม่เห็นเท้า'
*** ดอกอิ๋งชุน (Winter Jasmine) หรือดอกรับวสันต์ เป็นไม้พุ่มที่มีถิ่นก�าเนิดในประเทศจีน ออกดอกช่วงต้น 
ฤดูใบไม้ผลิ ดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองสดใส
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สถานการณ์จึงแตกต่างออกไป เหมือนสองช่วงเวลาทับซ้อนอยู่ด้วยกัน 

แม้จะมีส่วนที่ไม่เหมือนกัน แต่กลับยังมีเค้าลางความคล้ายคลึงให้เห็น 

ซย่าโหวอว๋ีมองต้นไม้ใหญ่ในลานท่ีมีใบหนาแน่นเขียวชอุ่มแล้ว 

ย้ิมพูด "วันน้ีอากาศไม่เลวจริงๆ อากาศในวันเทศกาลซั่งซื่อก็น่าจะดี 

เช่นกัน" 

Page ������������� 1.indd   53 5/2/2563 BE   13:19



54

อริร ้ายหวนรัก 1

วันเทศกาลซั่งซื่ออากาศดีจริงๆ 

ตื่นมาตอนเช้า ท้องฟ้าไกลออกไปปรากฏสีขาวท้องปลาอย่าง 

อ่อนโยนแล้ว ย้อมแสงสีม่วงจางๆ อากาศสดชื่นแจ่มใส ต้นหลิวระย้า 

แตกหน่ออ่อนมากมาย 

ซย่าโหวโหย่วเต้าน่ังเก้ียวมา เขาสวมเสือ้แขนกว้างลายเรยีบสฟ้ีานวล 

ใช้ผ้าโพกศีรษะสีเดียวกัน มือถือคทาหยก คลุมกายด้วยเส้ือหนังกวาง 

อีกชั้น ดวงตาเปล่งประกาย ใบหน้าแดงเรื่อ เหมือนเด็กที่ก�าลังจะออกไป

ท่องเท่ียวคนหนึง่ หว่างคิว้ฉายความตืน่เต้นและร่าเรงิเบกิบานอยู่หลายส่วน 

"พ่ีสาว!" เขาว่ิงตรงเข้ามาในต�าหนักบรรทมของซย่าโหวอว๋ี "ท่านยัง

แต่งตัวไม่เสร็จอีกหรือ" 

ซย่าโหวอว๋ีนัง่คกุเข่าอยู่หน้าโต๊ะเครือ่งแป้ง เรอืนผมด�าขลบัเงางาม

ทิ้งตัวอยู่ด้านหลัง อาเหลียงกับนางก�านัลสองสามคนล้อมรอบนาง  

2
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ก�าลังเกล้ามวยให้นางอย่างคล่องแคล่ว 

ซย่าโหวโหย่วเต้าน่ังลงข้างกายซย่าโหวอว๋ี เลอืกดอกไม้ลกูปัดอนัหนึง่

จากกล่องเครื่องประดับท่ีวางอยู่บนโต๊ะและพูดกับซย่าโหวอว๋ี "พ่ีสาว 

ประเดี๋ยวท่านประดับดอกไม้ลูกปัดอันนี้นะ ดอกไม้ลูกปัดอันนี้งดงาม" 

เขาเป็นผู ้ปกครองแผ่นดิน ก�าลังจะต้องเผชิญหน้ากับขุนนาง 

มากอ�านาจอย่างหลูยวน กลับไม่สนใจว่าวันน้ีหลูยวนจะท�าอะไรบ้าง  

ไม่คิดว่าจะรับมือกับหลูยวนเช่นไร แต่กลับเสนอแนะนางว่าควรสวม

เครื่องประดับชิ้นใด

ซย่าโหวอวี๋มองดวงตาใสกระจ่างของซย่าโหวโหย่วเต้าที่วาวระยับ

ด้วยความยินดี นางหวนคิดถึงชาติก่อน น้องชายก็ว่ิงมาน่ังข้างๆ นาง 

และพูดเช่นนี้เหมือนกัน แต่หลังจากถูกนางต�าหนิไปค�ารบหนึ่งก็ก้มหน้า

คอตกราวถูกสาดด้วยน�้าเย็น จนกระทั่งถึงเขาจงซานแล้ว สายตาท่ีเขา

มองนางยังเจอืความขลาดกลวัอยู่หลายส่วน ครัน้คิดถึงโชคชะตาของเขา

เมื่อชาติที่แล้ว ต่อให้มีค�าต�าหนิมากมายเพียงใดนางก็มิอาจเอื้อนเอ่ย 

ออกมาได้ 

"ข้าเชือ่เจ้าแล้วกัน!" นางย้ิมให้ซย่าโหวโหย่วเต้า พยายามท�าเสยีง

ตนเองให้ดูนุ่มนวล น�้าเสียงอ่อนโยน 

ซย่าโหวโหย่วเต้าดีอกดีใจยิ่ง เขายิ้มตาหยีเหมือนเด็กน้อยที่ไร้ห่วง

ไร้กังวลคนหนึ่ง 

ซย่าโหวอวี๋หัวใจสั่นสะท้าน ตั้งแต่เหวินเซวียนฮองเฮาจากไป นาง

ก็ไม่เคยเห็นน้องชายดีใจขนาดนี้มาก่อน เมื่อครู่นางแค่คล้อยตามค�าพูด

เขาเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน เห็นได้ชัดว่าปกติแล้วเขาใช้ชีวิตอย่างกดดัน 
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เพียงใด ซย่าโหวอวี๋เจ็บแปลบในใจ 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมถามซย่าโหวโหย่วเต้า "เจ้ากินอาหารเช้ามาหรือยัง 

แม้จะย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้ว แต่ตอนเช้าอากาศยังหนาวเย็นเล็กน้อย 

เจ้ามาที่นี่แต่เช้าตรู่ท�าไมกัน" 

ซย่าโหวโหย่วเต้าย้ิมร่า สหีน้าไร้เดียงสากว่าเดมิ "ข้าอยากกินอาหาร

กับพี่สาว อีกอย่าง ข้าสวมเสื้อหนังสัตว์แล้ว ไม่หนาวหรอก" 

ซย่าโหวอวี๋สั่งให้ข้ารับใช้เตรียมส�ารับอาหารเช้าและหันไปพูดกับ 

ซย่าโหวโหย่วเต้า "เจ้าออกมาโดยมีเสื้อหนังสัตว์แค่ตัวเดียวหรือ" 

"ใช่!" ซย่าโหวโหย่วเต้ามองนางอย่างงุนงง 

ซย่าโหวอวีส๋ัง่เถียนเฉวียนขนัทีของซย่าโหวโหย่วเต้า "ไปเอาเสือ้บซุบัใน

แบบบางมาให้โอรสสวรรค์ ตอนกลางวันอากาศจะค่อนข้างร้อน ถึงยามน้ัน

ค่อยให้โอรสสวรรค์เปลีย่นจากเสือ้หนงัสตัว์มาสวมเสือ้บซุบัในแบบบาง" 

เถียนเฉวียนอมย้ิมรับค�า เขาก็เป็นเช่นเดียวกับตู้ฮุ่ย แต่ก่อนเขา

ปรนนิบัติเหวินเซวียนฮองเฮา พอเหวินเซวียนฮองเฮาป่วยตาย เขาก็ 

เริ่มมารับใช้ซย่าโหวอว๋ีพ่ีน้อง เมื่อซย่าโหวโหย่วเต้าสืบทอดบัลลังก์  

เขาจึงปรนนิบัติรับใช้อยู่ท่ีต�าหนักทิงเจิ้ง กลายเป็นขันทีประจ�าตัวของ 

ซย่าโหวโหย่วเต้า 

ซย่าโหวโหย่วเต้าฟังแล้วร่าเรงิย่ิงกว่าเดมิ สองปีมานีน้้อยครัง้ท่ีพ่ีสาว

จะย้ิมแย้มกับเขาเช่นน้ี ทุกครั้งเวลาพบกันล้วนบอกให้เขาระวังวาจา 

และการกระท�า แม้เขาจะรูว่้าพ่ีสาวสัง่สอนได้ถูกต้อง แต่มากน้อยย่อมรูส้กึ

ไม่มีความสุขอยู่บ้าง ยามนี้จู่ๆ พ่ีสาวก็เปลี่ยนท่าทีเป็นอบอุ่นอ่อนโยน

เหมือนสมัยที่เขายังไม่ขึ้นครองราชย์ จิตใจของเขาที่ตึงเครียดเล็กน้อย 
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จงึผ่อนคลายได้ทัง้หมด และอ้อนพ่ีสาวเหมอืนกับสมยัท่ียังเป็นเดก็ "พ่ีสาว 

ข้าไม่อยากกินโจ๊ก ข้าจะกินขนมแป้งย่าง!" 

ซย่าโหวโหย่วเต้าร่างกายอ่อนแอ ต้องระวังเรื่องอาหารการกิน 

อาหารปิ้งย่างอย่างขนมแป้งย่างมิอาจกินมากได้ เพราะเหตุนี้เขาจึง 

ชอบกินมากเป็นพิเศษ ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็อยากกินของพวกนี้แล้ว 

การใช้ชีวิตอย่างสันโดษตลอดสิบปีท�าให้ซย่าโหวอวี๋หวงแหน 

ความสุขมากย่ิงขึ้น ทั้งยังนึกอาลัยในรอยย้ิมเจิดจ้าของน้องชาย ขบคิด 

ดูแล้ว นางจึงประนีประนอมและเป็นฝ่ายถอย "ให้กินชิ้นเล็กแค่ชิ้นเดียว

เท่านั้น" 

ซย่าโหวโหย่วเต้าโห่ร้องด้วยความยินดี เหมือนได้รับของแปลก

ประหลาดล�้าค่าอย่างไรอย่างน้ัน ซย่าโหวอว๋ีหัวเราะตาม รู้สึกดีกับการ

เปลี่ยนแปลงของตนเอง 

สองพ่ีน้องกินอาหารเช้าอย่างเบิกบาน ก่อนจะน่ังเก้ียวตามกันไปยัง

อุทยานหวาหลินสถานที่จัดงานเลี้ยง

เน่ืองจากเกิดไอเย็นในฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้ที่เดิมทีควรออกดอกจึง 

ไม่ออกดอก ตงชงิ หวงหยาง และฉอืจูยั๋งมใีบเขยีวชอุม่ แต่ต้นท้อ ต้นหลี่

และต้นย่ีโถกลบัไม่มดีอกตูมแม้แต่ครึง่ดอก ใบร่วงโรยจนหมด ดนู่าเวทนา

เลก็น้อย มเีพียงดอกอิง๋ชนุท่ีประดบัอยูต่ามก้อนหนิและภเูขาเปล่งประกายสี

ทองระยับเป็นแถบ เห็นแล้วชวนให้สดชื่น รู้สึกว่าฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว

จริงๆ 

ซย่าโหวโหย่วเต้าหันไปพูดกับพี่สาว "พรุ่งนี้พวกเราปลูกดอกอิ๋งชุน

ในลานเพิ่มดีกว่า" 
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น้องชายท่ีโง่เขลา ดอกอิ๋งชุนต้องตอนก่ิงในเดือนเก้าเดือนสิบของ 

ปีก่อน ฤดใูบไม้ผลปีิถัดมาจงึจะผลดิอกสดใสงดงาม ซย่าโหวอว๋ีบ่นในใจ 

แต่อยู่ต่อหน้าซย่าโหวโหย่วเต้าเช่นน้ีกลับไม่พูดอะไร ทั้งยังพยักหน้า 

เล็กน้อย "ท�าตามที่น้องชายบอก พรุ่งนี้พวกเราปลูกดอกอิ๋งชุนเพิ่มกัน" 

ซย่าโหวโหย่วเต้าหัวเราะเบิกบาน เขาหันกลับไปมองสระไท่เยี่ย 

แน่นอนว่าสระไท่เย่ียของวังเสี่ยนหยางเทียบกับสระไท่เย่ียของ

อุทยานหลวงในลั่วหยางไม่ได้ แต่สระไท่เยี่ยของวังเสี่ยนหยางเหนือกว่า

ในด้านความใสกระจ่าง ทิวทัศน์สงบเงียบ ยามน้ีหญ้าแห้งริมทะเลสาบ

ยังไม่หมดไป หญ้าใหม่กลับพยายามหาช่องงอกเงยข้ึนมา เหล่าขันท ี

ปูพรมขนสัตว์สวยงามบนผืนหญ้า ยกโต๊ะกับภาชนะงดงามออกมาตั้ง 

สตรีในอาภรณ์งดงามหรูหราสองสามคนจับกลุ่มพูดคุยกัน ข้างหลัง 

หากมใิช่แม่นางน้อยในชดุสสีนัสดใสก็เป็นข้ารบัใช้หญิงทีห่ลบุคิว้ก้มหน้า

อย่างนอบน้อม เหล่าขุนนางจับกลุ่มกันอยู่อีกด้านหน่ึง ระหว่างสนทนา

ยังมีเสียงหัวเราะก้องกังวานลอยมาเป็นพักๆ 

ซย่าโหวโหย่วเต้าพูดกับซย่าโหวอวี๋อย่างเบิกบาน "พี่สาว ดูเหมือน

ทุกคนจะมาถึงแล้ว" 

ซย่าโหวอว๋ีชะเง้อคอมองแวบหนึ่ง ย้ิมพูด "คนส่วนใหญ่มาถึงแล้ว

จริงๆ" 

แต่ครอบครัวหลูยวนกลับไม่มีใครมาสักคน 

หลูไหวอีกคน เดิมทีเขารักษาการณ์มณฑลหยางโจว ทั้งที่ไม่ได ้

รับราชโองการและไม่ได้รับเชิญมางานเลี้ยง แต่ชาติก่อนกลับเดินอาดๆ 

ตามหลังหลูยวนมาร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นที่เขาจงซาน เร่ืองน้ีท�าให้นาง 
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ตั้งตัวไม่ติด กระทั่งท�าให้สกุลหลูสบโอกาส 

มองจากไกลๆ ทุกคนเหน็เก้ียวของซย่าโหวโหย่วเต้าและซย่าโหวอว๋ี

มาถึงจึงเงียบเสียง อู่หลิงอ๋อง หลิ่วซื่อ และคนอื่นๆ เข้ามาคารวะทั้งสอง 

ซย่าโหวโหย่วเต้าพูด "ไม่ต้องมากพิธี" เสียงเหมือนนกน้อยที่ถูก

ปล่อยออกจากกรง ทัง้ยงัหยอกเย้าอูห่ลงิอ๋องอย่างหาได้ยากย่ิง "อาภรณ์

ชุดนี้ของเสด็จอางดงามมาก" 

อูห่ลงิอ๋องหวัเราะฮ่าๆ เขากับอูจ่งฮ่องเต้เป็นพ่ีน้องร่วมอทุร แต่ท้ังสอง

กลับไม่เหมือนกันแม้แต่น้อย อู่จงฮ่องเต้หล่อเหลาคมคาย อู่หลิงอ๋อง 

สูงตระหง่านองอาจ อู่จงฮ่องเต้เชี่ยวชาญด้านต�าราอักษร อักษรเว่ยล่ี*  

ที่เขียนเทียบชั้นกับเซียนอักษรเถาหรานจือได้ อู่หลิงอ๋องกลับไม่ชอบ 

อ่านต�าราแต่เชี่ยวชาญการข่ีม้า นี่เป็นเหตุผลท่ีว่าเหตุใดซย่าโหวอวี ๋

เรียกตัวอู่หลิงอ๋องกลับเจี้ยนคังแล้ว หลูยวนจึงระวังป้องกันเขามาก เขา

เดินพาซย่าโหวโหย่วเต้าไปนั่งลงตรงต�าแหน่งประธาน 

ซย่าโหวอว๋ีถูกสตรีสูงศักดิ์เหล่านั้นห้อมล้อม ถึงอย่างไรนางก็จาก

เมอืงเจีย้นคงัไปสบิปีแล้ว เรือ่งบางอย่างนางยังพยายามลมืเลอืนเสยีด้วยซ�า้ 

ถึงอย่างน้ันพอมองผ่านกลุ่มคนไป นางก็ยังเห็นคุณหนูเจ็ดสกุลชุยผู้มี

นยัน์ตากระจ่างใส ฟันขาวสะอาดในทันที ซย่าโหวอวีอ๋ดย้ิมให้คุณหนเูจด็

ไม่ได้ 

คุณหนูเจ็ดในวัยสิบสามปีกลับก้มหน้าอย่างเขินอาย 

ซย่าโหวอวีล๋อบถอนหายใจ ชาติน้ีคณุหนูเจ็ดต้องรู้เร่ืองการแต่งงาน

ระหว่างตนเองกับน้องชายแล้วแน่ๆ หวังว่าชาติน้ีจะไม่มีอุปสรรคใดๆ  

* อักษรเว่ยลี่ เป็นแบบอักษรท่ีอยู่กึ่งกลางระหว่างอักษรลี่ของราชวงศ์ฮั่นกับอักษรท่ีสลักบนแผ่นศิลาของ
ราชวงศ์เหนือใต้ จุดเด่นคือสุขุม เป็นระเบียบ และทรงพลังกว่าอักษรลี่
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ทั้งสองสามารถแต่งงานกันอย่างราบรื่นปลอดภัย 

รอจนซย่าโหวโหย่วเต้าทักทายขุนนางเสร็จ สตรีทั้งหลายก็นั่งลง

ตามต�าแหน่ง 

โต๊ะที่เหลือไว้ให้หลูยวนกับฟั่นซื่อว่างเปล่า ดูสะดุดตาอย่างยิ่ง 

สีหน้าของซย่าโหวโหย่วเต้ากับอู่หลิงอ๋องย�่าแย่เล็กน้อย มีเพียง 

ซย่าโหวอว๋ีทีเ่ห็นแล้วไม่รูส้กึอะไร เพราะนางไม่ได้ต้องการเอาชนะคะคาน

เพ่ือหน้าตา แต่ให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่า  

ประกอบกับนางมีประสบการณ์จากชาติก่อนมาแล้ว   

นางส่งสญัญาณให้เถียนเฉวียนขันทขีองซย่าโหวโหย่วเต้าไปปลอบ

ประโลมซย่าโหวโหย่วเต้า ส่วนตนเองก็ยกถ้วยแก้วที่บรรจุนมหมัก*  

ขึ้นมาพลางเอ่ยเสียงเรียบ "วันน้ีเป็นวันเทศกาลซั่งซื่อ เดิมทีควรอาบน�้า

ปัดเป่าเคราะห์ภัย ดืม่สรุาขจดัอปัมงคล เพียงแต่โอรสสวรรค์อยากท่องเทีย่ว

ไปกับเหล่าขุนนาง ติดที่อากาศแปรปรวน เกรงว่าจะก่อให้เกิดปัญหา 

โดยใช่เหต ุจงึจดังานเลีย้งข้ึนท่ีสระไท่เย่ีย ทกุท่านไม่ต้องมากพิธี สนุกสนาน

ให้เต็มที่" พูดจบนางก็ยกมือขึ้น 

หลิว่ซือ่ ชยุซือ่ทีส่นิทสนมกับซย่าโหวอว๋ีพ่ีน้องลกุขึน้อย่างนอบน้อม 

รับค�าพร้อมกับดื่มนมหมักจนหมดถ้วย คนบางส่วนที่ใกล้ชิดกับสกุลหลู

กลับท�าเป็นไม่ได้ยิน นั่งนิ่งอยู่ตรงน้ันโดยไม่ขยับ ทั้งยังมีขุนนางบางคน

เอ่ยว่า "แม่ทัพใหญ่ยังไม่มา ท�าเช่นนี้ออกจะไม่เคารพกันหรือไม่ ควรรอ

แม่ทัพใหญ่ก่อน" 

* นมหมัก (Buttermilk) เป็นของเหลวที่ได้จากการท�าเนย มีรสเปรี้ยว สมัยโบราณนิยมน�ามาเป็นเครื่องดื่ม  
แต่ปัจจุบันใช้เป็นส่วนประกอบในการท�าเบเกอรี่
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ซย่าโหวโหย่วเต้ากับอู่หลิงอ๋องใบหน้าฉายแววโทสะ 

ซย่าโหวอวีก๋ลบัชงิพูดตัดหน้าพวกเขา "เร่ืองน้ีเดมิทเีป็นเร่ืองท่ีหารือ

กันในการประชุมขุนนางเมื่อวานแล้ว เช้าวันนี้แม่ทัพใหญ่ไม่ได้ส่งคนมา 

บอกว่ามาร่วมงานด้วยไม่ได้ คิดว่าคงมีเรื่องอะไรท�าให้ล่าช้าเป็นแน่  

ฤดูวสันต์กลางวันสั้น หากพวกเรายังรอต่อไป เกรงว่าคงได้แต่ชมเมฆ 

ยามเย็นเสียแล้ว! พวกเราไม่รอแล้วดีกว่า" 

ทางฝ่ายสตรียังดี แต่เหล่าขุนนางที่นั่งถัดจากอู่หลิงอ๋องไป ฟังแล้ว 

กลับมุ่นค้ิวไม่พูดจา บางคนกระซิบกระซาบกัน ริมสระไท่เย่ียท่ีเดิมที 

สงบเงียบจึงเกิดเสียงดังจอแจทันที 

ซย่าโหวอว๋ีโกรธเกรี้ยวย่ิง แต่นางกลับข่มอารมณ์เอาไว้ แล้ว 

เลือ่นสายตาไปยังข้าหลวงส่วนพระองค์ พูดก่ึงล้อเล่นก่ึงตกัเตอืน "หรอืว่า

ท่านข้าหลวงของพวกเราไม่ได้พูดให้ชัดเจน แม่ทัพใหญ่จึงไม่รู้เวลา 

ของงานเลี้ยงในวันนี้" 

หลูยวนแต่งตั้งตนเองเป็นลู่ซั่งซูซื่อ ปกครองดูแลงานในส�านัก 

ราชเลขา ซย่าโหวโหย่วเต้าถูกอ�านาจของหลูยวนบีบบังคับ แต่ด้วย 

ไม่อยากยอมรับ เขาจึงปิดหูขโมยกระดิ่ง* ไม่ออกราชโองการแต่งตั้งและ

ไม่ยอมรับด้วยวาจา แต่ความจริงหลังจากแต่งตั้งตนเองแล้ว หลูยวน 

ก็เริ่มกุมอ�านาจด้านการปกครองและการทหารไว้ในมือ การแต่งต้ังและ

การถอดถอนขุนนางมิอาจกระท�าได้หากเขาไม่เห็นชอบ ข้าหลวงส่วน

พระองค์เป็นขุนนางที่รับใช้โอรสสวรรค์อย่างใกล้ชิด มีหน้าที่รับผิดชอบ

* ปิดหูขโมยกระดิ่ง เป็นส�านวน หมายถึงคิดว่าตัวเองไม่ได้ยิน คนอื่นก็ไม่ได้ยินด้วย เปรียบเปรยถึงการ 
หลอกตวัเอง มเีรือ่งเล่าว่าชายคนหน่ึงเข้าไปขโมยกระดิง่ในบ้านหลงัหน่ึง เขากลวัว่าเจ้าของบ้านจะได้ยินเสยีง
กระดิ่ง จึงปิดหูตัวเองไว้ เพราะคิดว่าท�าแบบน้ีแล้วจะไม่มีใครได้ยินเสียงกระด่ิงเหมือนกับเขา แต่สุดท้าย
เจ้าของบ้านก็จับตัวเขาได้
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ถ่ายทอดรับสั่ง แม้ต�าแหน่งจะไม่สูงแต่กลับมีความส�าคัญอย่างมาก 

แน่นอนว่าย่อมเป็นคนของหลูยวน นางพูดเช่นนี้ก็แค่ชี้กวางเป็นม้า* 

เท่านั้น...หากหลูยวนไม่พอใจ นางจะผลักความรับผิดชอบไปท่ีข้าหลวง

ส่วนพระองค์ผู้นี้ 

ข้าหลวงส่วนพระองค์ผูน้ีรู้ ้ เหล่าขนุนางก็รู ้ แต่กลบัไม่มผีูใ้ดโต้แย้งได้ 

หากแย้งว่าเรื่องนี้ไม่เก่ียวกับข้าหลวงส่วนพระองค์ ก็เท่ากับบอกว่า 

หลูยวนจงใจมาสาย หากแย้งว่าหลูยวนติดธุระท�าให้ล่าช้า ย่อมแสดงว่า

หลูยวนไม่เคารพโอรสสวรรค์ 

ขุนนางใหญ่หลายคนขบคิดเข้าใจแล้ว ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิที่

อากาศหนาวเย็น ปลายจมูกกลับมีเหงื่อเย็นซึมออกมา พวกเขาตระหนัก

อย่างลกึซึง้แล้วว่าอะไรคือ 'ประตูเมอืงไฟไหม้ ปลาในคพูลอยเดอืดร้อน'** 

แต่กลับอดคิดไม่ได้ว่าจิ้นหลิงจ่างกงจู่ร้ายกาจถึงเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อไร 

ข้าหลวงส่วนพระองค์ผู ้น้ันย่อมเข้าใจความรู ้สึกนี้ดีเป็นพิเศษ  

ซย่าโหวอวี๋อายุยังน้อย รอยยิ้มอ่อนโยนก็จริง แต่ดวงตาคู่นั้นกลับเต็มไป

ด้วยประกายเยียบเย็นราวกับดาบกระบี่ที่ถกูชักออกจากฝัก หากค�าตอบ

ของเขาไม่อาจท�าให้นางพอใจ นางคงท�าให้เขาเลือดพุ่งไปสามฉื่อ***  

ได้ในชั่วพริบตา 

เขาเคยรบัใช้ข้างกายซย่าโหวโหย่วเต้าไม่ใช่แค่คร้ังเดยีว ซย่าโหวอว๋ี

สงบเสงี่ยมเรียบร้อย แม้จะแข็งแกร่งกว่าสตรีในห้องหับทั่วไป แต่ก็ 

* ชี้กวางเป็นม้า เป็นส�านวน หมายถึงกลับด�าเป็นขาว
** ประตูเมืองไฟไหม้ ปลาในคูพลอยเดือดร้อน เป็นค�าอุปมา หมายถึงผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับผลกระทบเดือดร้อน
ไปด้วย ไฟไหม้ประตูเมือง คนย่อมตักน�้าในคูเมืองมาดับไฟ ดับได้แล้วน�้าในคูก็แห้งขอด ปลาท่ีอยู่ในคูน�้า 
ก็ต้องตาย
*** ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ไม่เหมือนวันนี้ที่ดูดุร้ายย่ิงกว่าบุรุษ เป็นเพราะแต่ก่อนเขามองคนผิด  

หรือว่าจ่างกงจู่ตั้งใจจะแตกหักกับแม่ทัพใหญ่กันแน่ 

นี่แสดงว่าก�าลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นแล้วกระมัง 

เหตุใดเขาถึงได้เคราะห์ร้ายถึงเพียงนี้ มายืนอยู่ในสถานการณ์

อันตรายในเวลาน้ี เกรงว่าถึงเวลาแล้วตายอย่างไรยังไม่รู้เลยด้วยซ�้า! 

ข้าหลวงส่วนพระองค์หนาวเยือกที่แผ่นหลัง

"ข้า...ข้าน้อย" สมองของข้าหลวงส่วนพระองค์ท�างานอย่างรวดเรว็ 

พยายามคิดหาหนทางรับมือ ข้างหูก็ได้ยินเสียงฝีเท้าสับสนปนมากับ 

เสียงแหลมสูงเจือแววยินดีของขันที

"โอรสสวรรค์ จ่างกงจู ่แม่ทพัใหญ่มาถึงแล้วท้ังครอบครวัพ่ะย่ะค่ะ" 

ทุกคนโล่งอก บรรยากาศภายในงานผ่อนคลายลง 

ซย่าโหวอวี๋เห็นหลูยวน หลูไหวสองพ่ีน้องเดินเคียงไหล่กันเข้ามา 

ห่างไปไม่กี่ก้าวก็เป็นฟั่นซื่อเดินน�าบุตรชายสองคนของนางกับหลูยวน 

เหมือนเมื่อชาติที่แล้ว! 

ซย่าโหวโหย่วเต้าเบกิตาโต ซย่าโหวอวีขึ๋งตาปรามน้องชาย ก่อนจะ

นั่งรอสองพี่น้องสกุลหลูเข้ามาคารวะอย่างเคร่งขรึม

หลูยวนรูปร่างสูงโปร่ง ใบหน้าคมคาย หนวดเคราใต้คางตัดเล็ม

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เขาสวมชุดคลุมแขนกว้างลายเมฆมงคล 

สีฟ้านวล แม้อายุจะเกินสี่สิบแล้ว แต่เรือนร่างยังคงเหยียดตรง เขาก้าว

เข้ามาอย่างมั่นใจด้วยท่วงท่าผึ่งผาย มองจากไกลๆ ดูเหมือนคนอายุ 

ราวสามสิบปีเท่านั้น เป็นหนึ่งในบุรุษรูปงามที่มีชื่อเสียงแห่งยุค

หลูไหวอ่อนกว่าหลูยวนสามปี เขาสวมชุดคลุมแขนกว้างลาย 
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หัวสัตว์สีแดงเลือดนก พวกเขาสองพ่ีน้องหน้าตาคล้ายคลึงกันทีเดียว  

แต่หลูไหวกลับดูแลร่างกายได้ไม่ดีเท่าหลูยวน รูปร่างอ้วนท้วน ไม่เพียง

หน้าท้องย่ืนเหมอืนคนท้องหกเดือน เวลาเดินตามหลงัหลยูวนยังดทู่าทาง

หยาบกระด้างอย่างมิอาจแก้ไขได้ หากไม่เพราะเขาติดตราของผู้ว่าการ

มณฑลขัน้สี ่เกรงว่าผูค้นคงเข้าใจผดิคดิว่าเขาเป็นพ่อค้าจากท่ีใดเป็นแน่ 

หลูยวนคารวะซย่าโหวโหย่วเต้าด้วยท่วงท่าสง่างาม เขาผงกศีรษะ

ให้ซย่าโหวอวี๋ ซึ่งถือว่าปฏิบัติตามธรรมเนียมมารยาทแล้ว ดีร้ายอย่างไร

ก็ดูไม่ขัดตา แต่หลูไหวกลับประสานมือให้ซย่าโหวโหย่วเต้าเพียงลวกๆ 

เท่านั้น จากนั้นยิ้มพูดกับซย่าโหวโหย่วเต้าอย่างไร้มารยาทอย่างมาก 

"อากาศร้อนถงึเพียงนี ้โอรสสวรรค์ยังจะสวมเสือ้หนังสตัว์อกี เช่นนี้

ไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะ ข้าว่านับแต่พรุ่งนี้ไป ให้ข้าสอนทักษะการข่ีม้ายิงธน ู

ให้กับโอรสสวรรค์ดีกว่า หากให้โอรสสวรรค์ป่วยอยู่เช่นนีต้ลอด ถึงอย่างไร

ย่อมมิใช่เรื่องดี" 

ซย่าโหวโหย่วเต้าโมโหจนใบหน้าแดง 

ซย่าโหวอว๋ีกลับมิอาจปล่อยให้เรื่องราวต้องซ�้ารอย นางเอ่ยปาก

หยุดค�าพูดของซย่าโหวโหย่วเต้า "ใต้เท้าท้ังสอง เชิญน่ัง งานเล้ียงก�าลัง

จะเริ่มขึ้นแล้ว" 

หลยูวนผงกศีรษะ เขาไปน่ังตรงท่ีน่ังฝ่ังขวามอืของซย่าโหวโหย่วเต้า 

หลูไหวเห็นเช่นนั้นก็น่ังลงตามหลูยวน ฟั่นซ่ือพาบุตรสองคนไปคารวะ 

ซย่าโหวอวี๋พี่น้อง 

ซย่าโหวโหย่วเต้าโมโหย่ิง เขาจงึเอาอย่างหลยูวนด้วยการพยักหน้า

ให้เด็กสองคนเท่านั้น 
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ซย่าโหวอวี๋กลับมีท่าทีสุภาพ

ซย่าโหวโหย่วเต้าแค่นเสียง "หึ" อย่างไม่พอใจ

ซย่าโหวอว๋ีหวัเราะออกมา นางอยากเข้าไปลบูหวัน้องชายเหลือเกิน 

งานเลีย้งเริม่ขึน้ สตรผีูห้นึง่เอ่ยถามฟ่ันซือ่ "ไฉนจงึไม่พาคณุชายใหญ่

บ้านพวกเจ้ามาร่วมงานเลี้ยงด้วยเล่า" 

ฟั่นซื่อกับหลูยวนมีบุตรทั้งหมดเจ็ดคน คนโตสองคนเป็นบุตรสาว 

ออกเรอืนไปแล้ว บุตรชายคนโตปีน้ีอายุสบิสี ่เท่ากับซย่าโหวโหย่วเต้าพอดี 

บุตรชายคนเล็กปีนี้เพ่ิงจะสองขวบ ว่ากันว่าเล่าเรียนต�าราแล้ว ครั้งนี ้

คนที่ติดตามมาด้วยเป็นบุตรชายคนรองกับบุตรชายคนท่ีสาม คนหนึ่ง 

อายุสิบเอ็ด คนหนึ่งอายุแปดขวบ

"อาฝอติดตามหรงเซยีนเซงิ* ไปเจยีวโจวแล้ว" ฟ่ันซือ่ตอบด้วยสหีน้า

ที่ปิดความดีใจไว้ไม่มิด "ปีหน้าเวลานี้จึงจะกลับมา"

"ตายจรงิ! ยินดีด้วย ยินดีด้วย!" เหล่าสตรฟัีงแล้วต่างประจบสอพลอ

หรงเซียนเซิงมีนามว่าสื่อ ชื่อรอง** หยวนจื่อ ถือก�าเนิดจาก 

ตระกูลใหญ่เก่าแก่ในตงอู๋ เคยด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงส่วนพระองค์ 

และซัน่ฉฉีางซือ่*** เนือ่งจากไม่ชอบงานเอกสารท่ีท�าให้ร่างกายเหน่ือยล้า 

จึงลาออกจากการเป็นขุนนางและไปใช้ชีวิตอย่างสันโดษในไคว่จี เขา 

* เซียนเซิง (ซิงแซหรือซินแส) เป็นค�าเรียกปัญญาชนในสมัยโบราณเพื่อแสดงความยกย่องผู้มีความรู้ จึงมัก
ใช้เรียกครูบาอาจารย์ หมอรักษาโรค หมอดู นอกจากนี้ยังใช้กล่าวถึงผู้เป็นสามี ปัจจุบันค�าน้ียังใช้ใน 
ความหมายว่า Mister ด้วย
** ชาวจีนสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานหลากหลาย โดยทั่วไปมี 'นาม (หมิง 名)' คือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้แต่ก�าเนิด 
'ชื่อรอง (จื้อ 字)' เป็นช่ือที่อาจารย์ต้ังให้เมื่อเข้ารับการศึกษา มักสอดคล้องกับนาม หรือเพ่ิมค�าด้านหน้า 
ให้เหมือนกันในหมู่พี่น้องเพื่อบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล นอกจากนี้ ผู้มีความรู้ มีต�าแหน่งหน้าที่อาจตั้ง 'ฉายา 
(เฮ่า 号)' ของตนเองเพื่อใช้ในวงการ
*** ซั่นฉีฉางซื่อ เป็นชื่อต�าแหน่งขุนนางจีน รับใช้ฮ่องเต้ คอยเป็นที่ปรึกษาและตักเตือนฮ่องเต้เมื่อกระท�าผิด 
มักให้บัณฑิตเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง
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มีงานเขียนออกมามากมายจนได้ฉายาว่า 'สี่ปราชญ์แห่งเจียงจ่ัว'*  

เป็นบัณฑิตที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วหล้า

มคีนไม่รูต้ั้งเท่าไรทีอ่ยากเข้าส�านักของหรงสือ่แต่ถูกปฏเิสธ ทว่าเขา

กลับรับหลูชิงบุตรชายคนโตของหลูยวนเป็นลูกศิษย์ แล้วจะไม่ให้ผู้อื่น

อิจฉาได้อย่างไร!

ทว่าต่อให้เป็นเช่นน้ีแล้วอย่างไร ซย่าโหวอว๋ีหัวเราะเสียงเย็นในใจ 

สุดท้ายไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังพวกเขาก็ยังล�าบากอยู่ดี จุดจบคือ

ต้องก้มศีรษะอ้อนวอนเซียวหวน! 

เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ ซย่าโหวอวี๋ย่อมคิดถึงเซียวหวนขึ้นมา ชาติก่อน

เวลาน้ีเซียวหวนจะถูกหลูยวนส่งไปสวีโจว เดิมทีก่อนแต่งซย่าโหวอว๋ี 

เป็นภรรยา เซียวหวนเป็นเจ้าเมืองตงหยาง หลังแต่งซย่าโหวอวี๋เป็น 

ภรรยาแล้ว ซย่าโหวอว๋ีเห็นว่าจิงโจวกับเซียงหยางติดต่อกัน ทั้งยังเป็น 

จุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ น้าชายของตนยังด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการมณฑล

จงิโจวด้วย จงึเลือ่นขัน้เซยีวหวนเป็นแม่ทัพเพ่ียวจี*้* และผูว่้าการมณฑล

เซียงหยาง ทว่าเซียวหวนยังไม่ทันได้รับต�าแหน่ง หลูยวนกลับโยกย้าย

เซียวหวนไปเป็นผู ้บัญชาการมณฑลทหารกะทันหัน ดูแลการทหาร 

ในสวีโจวและอวี้โจวสองมณฑล

การเดนิทางไปสวโีจวหรอือว้ีโจวน้ัน หยางโจวเป็นเส้นทางทีต้่องผ่าน 

ผูว่้าการมณฑลหยางโจวคอืหลไูหว สกุลเซยีวเป็นตระกูลเก่าแก่ในเมอืงอู๋

เดมิ ขอบเขตอ�านาจจงึอยู่ในอู๋จงเท่าน้ัน ผูว่้าการมณฑลอวีโ้จวกับผู้ว่าการ

* เจียงจั่ว หมายถึงเจียงตง
** แม่ทัพเพี่ยวจี้ (แม่ทัพอาชาเหิน) เป็นชื่อต�าแหน่งแม่ทัพทหารม้าขั้นสองหรือขั้นหนึ่ง โดยทั่วไปมียศต�่ากว่า
แม่ทัพใหญ่เท่านั้น
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มณฑลสวีโจวล้วนแต่เป็นคนของหลูยวน การกระท�านี้ของหลูยวน 

เห็นชัดว่าเป็นการป้องกันเซียวหวน เกรงว่าเซียวหวนมีอ�านาจแล้วจะท�า

ให้ซย่าโหวโหย่วเต้าแข็งข้อมากยิ่งขึ้น 

ชาติก่อน พอซย่าโหวโหย่วเต้าสลบไสลไม่ได้สติ แม้ซย่าโหวอว๋ี 

จะให้คนใช้ม้าเรว็น�าข่าวไปแจ้งเซยีวหวนในทันที แต่ในใจก็รูว่้าเซยีวหวน

เพ่ิงไปถึงท่ีนั่น ยังไม่ทันได้กอบกู้ต�าแหน่งฐานะของตนเองเลยด้วยซ�้า  

แล้วจะรุดกลับมาได้อย่างไร 

แต่ท่ีเหนือความคาดหมายของนางคือภายหลังเซียวหวนไม่เพียง

รุดกลับมาถึงได้ทันเวลา เขายังสมคบกับเฝิงซื่อได้ 'ทันท่วงที' ด้วย  

โลงของน้องชายนางเพ่ิงจะถูกย้ายไปท่ีสุสาน เขาก็เสนอให้แต่งต้ัง 

ซย่าโหวโหย่วฝูที่ถือก�าเนิดจากเฝิงซื่อขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้ว... 

คิดถึงตรงน้ี ซย่าโหวอวี๋ก็รู ้สึกปวดหัว นางตัดสินใจพักเรื่องของ 

เซียวหวนไว้ก่อน แล้วหันไปคิดถึงหลานสาวคนนั้นของหลูยวน 

ชาติก่อน งานวนัเทศกาลซัง่ซือ่จดัทีข้่างเขาจงซาน พ้ืนทีก่ว้างขวาง 

ผู้คนมากมาย ภายในงานวุ่นวายเล็กน้อย นางจึงไม่ทันสังเกตว่าฟั่นซื่อ

พาใครมาร่วมงานเลี้ยงบ้าง รอจนหลูยวนดึงหลานสาวคนนั้นของเขา 

มาตรงหน้านางก็สายเกินไปแล้ว 

ทว่าครัง้น้ีหลยูวนกลบัไม่ได้พาคนมา เขาเปลีย่นใจ? หรอืมแีผนการ

อื่นกันแน่ 

ซย่าโหวอว๋ีครุ่นคิดในใจและอดใจลอยไม่ได้ กว่านางจะได้สติ 

กลับมาอีกครั้ง งานเลี้ยงก็ใกล้ยุติลงแล้ว พวกเด็กหญิงเด็กชายล้วน 

กระสับกระส่ายน่ังไม่ติดที่ ต่อให้มารดาท้ังหลายหลอกล่อหรือตวาด 
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เสียงค่อยก็ไม่ได้ผลนัก 

นางเม้มปากย้ิม รูส้กึเอ็นดูพวกเขาทเีดยีว ตอนแต่งงานกับเซยีวหวน

ใหม่ๆ นางเองก็อยากมีลูกเป็นของตนเอง แต่ภายหลัง...สรรพสิ่งล้วน 

ไม่แน่นอน นางแค่รูส้กึโชคดีทีไ่ม่ได้มลีกูกับเซยีวหวน หาไม่แล้วย่อมมแีต่

ท�าให้เลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองต้องล�าบาก นางย้ิมส่ังเถียนเฉวียน  

"เลิกงานเถอะ! อย่าท�าให้พวกเด็กๆ อึดอัดจนทนไม่ไหวเลย" 

บางทีคนที่ไม่มีลูกก็ดูชอบเด็กเป็นพิเศษ เถียนเฉวียนย้ิมรับค�า 

สีหน้าเมตตาอารีเป็นอย่างมาก 

เด็กหญิงกับเด็กชายวิ่งออกไปทันที ข้ารับใช้ข้างกายจึงรีบตามไป 

มารดาแต่ละคนขมวดค้ิวน่ิวหน้า บางคนรีบคว้าลูกตนเองที่ยังไม่ได ้

ว่ิงออกไปไว้ แล้วบ่นเสยีงค่อย "ไฉนเจ้าจงึซกุซนถึงเพียงนี ้เจ้าดคูณุชายรอง

กับคุณชายสามสกุลหลูสิ ไม่เห็นพวกเขาจะเหมือนพวกเจ้าเลย!" 

'คณุชายรองกับคุณชายสามสกลุหล'ู ย่อมหมายถึงบตุรชายท้ังสอง

คนของหลูยวน ยามน้ีพวกเขานั่งคุกเข่าอย่างเรียบร้อยข้างกายฟั่นซื่อ 

ท่าทางว่าง่ายรู้ความ 

รักสนุก ซุกซนถือเป็นนิสัยตามธรรมชาติของเด็ก สามารถนั่งนิ่งได้

ในเวลาเช่นน้ี หากมิใช่คนอ่อนแอไร้ความสามารถก็ย่อมเป็นคนเสแสร้ง

แกล้งท�า ซย่าโหวอว๋ีค่อนขอดอยู่ในใจ นางรู้ว่าตนเองก�าลังพาล ด้วย

คณุชายรองกับคุณชายสามสกุลหลพูอเติบโตข้ึนมาแล้ว แม้จะไม่โดดเด่น

เหมือนบุตรชายคนโตสกุลหลู แต่ก็ไม่เคยได้ยินว่าท�าผิดคิดร้ายอะไร 

ระหว่างขบคิด นางก็เห็นหลูไหวลุกขึ้นเดินเข้ามาหานางกับ 

ซย่าโหวโหย่วเต้า ซย่าโหวอวี๋ตื่นตัวทันที 
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ชาติก่อนหลูไหวก็เดินทะเล่อทะล่าเข้ามาเช่นน้ี ตอนนั้นนาง 

ก�าลังพูดคุยกับชุยซื่ออยู่จึงไม่ทันสังเกต กว่าจะรู้เจตนาของหลูไหว  

ซย่าโหวโหย่วเต้าก็ตวาดด่าหลูไหวเสียงดังลั่นแล้ว ทุกคร้ังท่ีย้อนคิดถึง

เรื่องน้ี ซย่าโหวอว๋ีล้วนสงสัยว่านี่เป็นแผนการของหลูยวน หลูไหวไม่ได้

ตัง้ใจจะให้หงหนงแต่งงานหลงัตายกับบตุรชายคนโตของเขาจรงิๆ แต่ท�าไป

เพื่อให้หลานสาวของพวกเขาได้แต่งงานกับน้องชายนางต่างหาก 

ซย่าโหวอว๋ีน่ังเท้าแขนกับโต๊ะพลางชูจอกทักทายกับสตรีสูงศักดิ ์

ทีน่ัง่อยู่เบือ้งล่างด้วยท่าทางเหมอืนผ่อนคลาย ทว่าความคดิจติใจท้ังหมด

กลับอยู่ที่ซย่าโหวโหย่วเต้าที่อยู่ห่างจากนางไปสิบกว่าก้าว 

หลูไหวถือจอกสุราเดินไปตรงหน้าซย่าโหวโหย่วเต้าเหมือนเมื่อ 

ชาติที่แล้ว เขาโค้งกายเล็กน้อย ท�าท่าเหมือนคารวะอย่างนอบน้อม  

จากน้ันจงึพูดเรือ่งบตุรชายคนโตของเขา "ตวัเขาเลก็เท่านี ้ น่ารกัถึงเพียงน้ัน 

แต่กระหม่อมทีเ่ป็นบิดากลบัไม่ได้ท�าหน้าท่ีอย่างเต็มที ่บดัน้ีย้อนคดิดทูไีรก็

ล้วนเจ็บปวดยากจะทานทน กลางคืนนอนไม่หลับ อยากจัดการเรื่องการ

แต่งงานให้เขา หงหนงเต้ากงจูช่าติตระกูลสงูศกัดิ ์ อายุไล่เล่ียกับบตุรชาย

กระหม่อมพอดี กระหม่อมขอฝ่าบาทโปรดเมตตา ให้บุตรชายกระหม่อม

ได้แต่งหงหนงเต้ากงจู่เป็นภรรยาด้วยเถอะ" 

"เจ้า!" ซย่าโหวโหย่วเต้าโมโหจนสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง เขาเงื้อคทาหยก

ในมือท�าท่าจะเขวี้ยงไปที่หลูไหว 

ขุนนางใหญ่ที่ได้ยินบทสนทนาของพวกเขายังคงไม่มีอาการ 

ตอบสนองใดๆ ส่วนขุนนางที่ได้ยินไม่ชัดเจนก็ล้วนไม่เข้าใจ ทุกคน 

หันไปมองหลูไหวกับซย่าโหวโหย่วเต้า ดูเหมือนค�าพูดเดียวของหลูไหว 
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จะท�าให้ซย่าโหวโหย่วเต้าโมโหแล้ว ซย่าโหวโหย่วเต้าฉนุเฉยีวเกร้ียวกราด

จริงๆ เขาไม่เพียงไม่มีความสุขุมมั่นคงของกษัตริย์ ยังไม่มีความใจกว้าง

เฉกเช่นที่กษัตริย์พึงมี 

ไม่แปลกที่ชาติก่อนน้องชายนางจะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก 

เหล่าขุนนาง ซย่าโหวอว๋ีถอนหายใจอยู่ในใจ นางลุกข้ึนเอ่ยเสียงขรึม  

"การแต่งงานถือเป็นเรือ่งใหญ่ นอกจากการตดัสนิใจของบดิามารดาแล้ว 

ยังต้องดูดวงชะตาวันเดือนปีเกิดด้วย ผู้ว่าการหลูมาสู่ขอหงหนงของ 

พวกเรา ไม่ทราบว่าเคยเชิญอาจารย์มาเทียบดวงชะตาดูแล้วหรือไม่" 

ซย่าโหวโหย่วเต้าฟังแล้วสาแก่ใจไม่น้อย แต่งงานหลงัตายก็ถือเป็น 

การแต่งงาน ในเมื่อเป็นการแต่งงาน ย่อมต้องมีสามหนังสือหกพิธี* และ

การเทียบดวงชะตา อย่าว่าแต่ลูกหลานของราชวงศ์เลย ต่อให้เป็น 

ชาวบ้านทั่วไป ด้วยเกรงว่าจะถูกท�าร้ายด้วยอาคมด�ามืด ล้วนไม่มีผู้ใด

เปิดเผยวันเดือนปีเกิดของตนเองง่ายๆ แน่ แล้วหลไูหวล่วงรูว้นัเดือนปีเกิด

ของหงหนงเต้ากงจู่ได้อย่างไร หากเขาไม่รู้ การท่ีเขาบุ่มบ่ามมาสู่ขอ 

หงหนงเต้ากงจู่โดยไม่หารือกับซย่าโหวอว๋ีและซย่าโหวโหย่วเต้าก่อน 

การกระท�าเช่นนี้มิใช่ไม่เห็นครอบครัวของฮ่องเต้อยู่ในสายตาหรอกหรือ 

หลูยวนคิดจะท�าอะไร... 

สกุลหลูคิดจะท�าอะไร...

หลูไหวอ้าปากค้าง ริมฝีปากขยับหลายที สุดท้ายก็ไม่ได้เอ่ยค�าพูด

ที่ร้ายกาจกว่านี้ออกมา 

* สามหนังสือหกพิธี หมายถึงข้ันตอนพิธีการตั้งแต่การหมั้นหมายไปจนสิ้นสุดงานวิวาห์ของชาวจีนในสมัย
โบราณ สามหนังสือ ได้แก่ หนังสือหมั้นหมาย หนังสือแจ้งพิธี และหนังสือรับเจ้าสาว หกพิธี ได้แก่ เชิญ 
แม่สื่อแนะน�า ถามชื่อและเวลาตกฟาก ส่งของหมั้น ยกขบวนสินสอด ก�าหนดฤกษ์แต่ง และเข้าพิธีวิวาห์
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หลูยวนเฝ้ามองอยู่ด้านข้าง เขาตระหนกในใจเล็กน้อย ท่ีผ่านมา 

เขาประเมนิจิน้หลงิจ่างกงจูต่�า่เกินไป หลงัจากเหวินเซวียนฮองเฮาตายไป 

นางยังสามารถผลกัดนัซย่าโหวโหย่วเต้าให้ขึน้ครองราชย์ได้อย่างราบรืน่ 

ยามนั้นเขาก็ควรรู้แล้วว่านางไม่ธรรมดา ไม่ควรถูกท่าทางอ้อมค้อม

คลุมเครือ ประนีประนอมยอมเสียเปรียบของนางตบตา 

เรื่องนี้หากจัดการได้ไม่ดี เกรงว่าจะท�าให้เสียการ หลูยวนขบคิด

พลางเดินเข้ามาด้วยสีหน้าหนักอ้ึง ต�าหนิหลูไหวหลายค�า จากน้ันจึง 

คารวะซย่าโหวโหย่วเต้าพ่ีน้องอย่างนอบน้อม "โอรสสวรรค์กับจ่างกงจู่

โปรดอภยัด้วย สองวันนีเ้ป็นวนัครบรอบวนัตายของคณุชายใหญ่บ้านเขา 

เขาฟังเสียงน้องสะใภ้บ่นจนร�าคาญ ประจวบเหมาะถึงวันครบรอบพอดี 

ดืม่สรุาไปหลายจอก วาจาจงึขาดความเหมาะสม กระหม่อมต้องขออภัย

โอรสสวรรค์กับจ่างกงจู่แทนน้องชายด้วย" 

คดิจะกลบเกล่ือนเรือ่งน้ีไปเช่นน้ีหรอื ซย่าโหวโหย่วเต้าพลนัเดอืดดาล 

ซย่าโหวอว๋ีรูว่้าหลงัจากนีพ้วกเขายังมศีกึหนกัต้องท�าอกี จงึถือโอกาส

เอ่ยว่า "ยังต้องขอให้แม่ทัพใหญ่ดูแลน้องชายท่านให้ดีด้วย เขาเป็นถึง 

ผู้ว่าการมณฑลหยางโจว มีภาระหน้าท่ีอันย่ิงใหญ่ หากแม้แต่เรื่องใน

ครอบครัวยังแยกแยะได้ไม่ชัดเจน แล้วจะน�าทัพปราบปรามข้าศึกได้ 

เช่นไร ค�าพูดเช่นนีพู้ดต่อหน้าพวกเราพ่ีน้องก็แล้วไปเถอะ หากแพร่ออกไป

ต้องมีคนสงสัยในความสามารถของผู้ว่าการหลูเป็นแน่" 

หลูยวนเหลือบมองหลูไหวแวบหน่ึง หลูไหวเพียงก้มหน้ารับผิด 

อย่างนอบน้อม 

ซย่าโหวโหย่วเต้าดีอกดีใจ หางตากับหว่างคิ้วปิดบังความยินด ี
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ไว้ไม่มิด

ซย่าโหวอวีถ๋อนหายใจ น้องชายของนางคนนี ้เมือ่ไรจะโตเสยีทีนะ! 

หลูยวนเตรียมตัวมาล่วงหน้าแล้ว เขาย่อมไม่ยอมกลับไปมือเปล่า

เช่นนี้แน่ เขาต�าหนิหลูไหวอีกหลายค�า จากนั้นก็ไล่หลูไหวกลับไปนั่ง 

ที่โต๊ะของตนเองด้วยความโมโห เสร็จแล้วจึงหมุนตัวกลับมาขออภัย 

ซย่าโหวโหย่วเต้าอีกครั้งด้วยความจริงใจ 

ซย่าโหวโหย่วเต้ากระหย่ิมย้ิมย่อง นานมากแล้วที่เขาไม่ได้ยืดเอว

เชดิอกเช่นน้ี จติใจเขาพลนัอ่อนยวบลง คิดถึงตอนท่ีอูจ่งฮ่องเต้สัง่สอนเขา 

ทุกครั้งล้วนมีหลูยวนคอยช่วยพูดแทน บัดนี้หลูยวนขออภัยเขาต่อหน้า

ธารก�านลั หากเขายังติดใจเรือ่งของหลไูหวอกี ย่อมมใิช่วิสยัของสภุาพชน 

ซย่าโหวโหย่วเต้าสีหน้าผ่อนคลายลง เสียงที่พูดก็กลับมาอ่อนโยน

ดังเดิม "ผู้ว่าการหลูด่ืมมากเกินไป ท่านไปบอกเขาว่าวันหน้าอย่าได ้

เอาเรือ่งเช่นนีม้าล้อเล่นอกีเลย สมยัทีม่ารดาข้ายังมชีวิีตอยู่ไม่ชอบให้ผู้อืน่

พาดพิงน้องสาวข้าคนนี้มากที่สุด"

บุตรสาวที่ตายเร็ว...ย้อนคิดถึงเมื่อไร หัวใจย่อมเจ็บปวดเมื่อนั้น 

หลูยวนเข้าใจ ก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสียงทอดถอนใจ "หลูไหวเองก็ 

เลอะเลือน ยังดีที่โอรสสวรรค์กับจ่างกงจู่จิตใจกว้างขวาง จะว่าไปแล้ว  

เหวินเซวียนฮองเฮาสวรรคตไปแปดปีแล้ว อีกไม่ก่ีวันก็เป็นวันครบรอบ 

วันสวรรคตของเหวินเซวียนฮองเฮา โอรสสวรรค์ทรงมแีผนการเช่นไรหรอื" 

หากไม่ใช่วันครบรอบสิบปี ส่วนใหญ่ล้วนแต่จัดงานเซ่นไหว้เล็กๆ 

แต่ซย่าโหวอว๋ีพ่ีน้องมีความผูกพันลึกซึ้งกับเหวินเซวียนฮองเฮา  

อย่าว่าแต่ซย่าโหวโหย่วเต้าเลย แม้แต่ซย่าโหวอวี๋เอง ท้ังที่รู้ดีว่าหลูยวน 
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มีอุบายในใจก็อดไม่ได้ท่ีจะเกิดความคิดบางอย่าง ย่ิงไม่ต้องพูดถึง 

ซย่าโหวโหย่วเต้า เขารูส้กึว่าตนเองไร้ความสามารถมาตลอด ไม่เพียงมอิาจ

สร้างชือ่เสยีงให้มารดาทีด่่วนจากไปได้ ยังไม่อาจท�าให้พ่ีสาวท่ีปกป้องเขา

มาตลอดมีความสุขและปลอดภัย ค�าพูดนี้ของหลูยวนจึงกระแทกหัวใจ

เขา 

"ความหมายของแม่ทัพใหญ่คือ?" เขาไม่ปกปิดเจตนาของตนเอง

แม้แต่น้อย จ้องมองหลูยวนด้วยสายตาคาดหวังอย่างเปิดเผย

หลูยวนตอบ "ตามความเห็นของกระหม่อม โอรสสวรรค์ถึงวัย 

อภิเษกสมรสแล้ว มสิูก้�าหนดเรือ่งการแต่งงานให้ชดัเจนเสยี จะได้ถือโอกาส

ท�าพิธีเซ่นไหว้ในวันครบรอบของเหวนิเซวียนฮองเฮา หลงังานอภเิษกสมรส 

ย่อมสามารถอวยยศให้เหวินเซวียนฮองเฮาได้ พาฮองเฮามาจดุธูปคารวะ

เหวินเซวียนฮองเฮา" 

ตามธรรมเนียม โอรสสวรรค์แต่งตั้งฮองเฮาต้องแจ้งบรรพบุรุษ  

รอจนแต่งตั้งฮองเฮาแน่นอนแล้ว ฮองเฮาองค์ก่อนย่อมกลายเป็นไทเฮา 

ต้องได้รับการแต่งตั้งอีกครั้ง น่ีเป็นเรื่องที่มีเกียรติอย่างย่ิง ก่อนตาย 

คนท่ีเหวินเซวียนฮองเฮาไม่วางใจท่ีสุดก็คือบุตรชายบุตรสาวคู่น้ี หาก 

ซย่าโหวโหย่วเต้าสามารถแต่งงานเร็วหน่อย เป็นผู้ใหญ่ได้เร็วหน่อย  

ย่อมถือเป็นการท�าให้เหวินเซวียนฮองเฮาสบายใจ 

ซย่าโหวโหย่วเต้าพูดอย่างอดรนทนไม่ไหว "แม่ทพัใหญ่กล่าวมเีหตผุล! 

วันครบรอบของมารดาต้องเตรียมพร้อมให้ดีถึงจะถูก" 

แสดงออกโจ่งแจ้งเกินไป ซย่าโหวอวี๋ลอบถอนหายใจอีกครั้ง 

วันครบรอบของเหวนิเซวียนฮองเฮาคอืเดอืนสามวันทีย่ี่สบิ ชาตก่ิอน
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นางห่วงเรื่องนี้จึงตัดสินใจก�าหนดการแต่งงานของน้องชายหลังเทศกาล 

ซั่งซื่อ ถึงขั้นคิดว่าน้องชายแต่งงานปีน้ี ปีหน้ามีลูก รอให้มารดาจากไป

ครบสิบปี ย่อมสามารถอุ้มลูกของน้องชายไปจุดธูปเซ่นไหว้มารดาได้ 

แต่ในความเป็นจริง การตัดสินใจของนางกลับท�าร้ายน้องชาย! 

ซย่าโหวอวีข๋อบตาเปียกชืน้ นางเก็บอารมณ์อย่างรวดเรว็ ย้ิมพูดกบั

หลูยวน "แม่ทัพใหญ่คิดเหมือนกับข้าเลย เทศกาลซั่งซื่อครั้งนี้ข้าตั้งใจ 

มาสังเกตแม่นางน้อยจากตระกูลต่างๆ พอดี!" 

หลูยวนท�าท่าคาดไม่ถึง เขาขบคิดและตอบว่า "ก่อนหน้านี้ไม่เคย

ได้ยินจ่างกงจู่พูดถึงเลย" 

ซย่าโหวอว๋ีตอบอย่างไม่ใส่ใจ "การแต่งงานถือเป็นเร่ืองใหญ่ จะ

ตดัสนิใจอย่างเร่งรบีได้อย่างไร วันนีข้้าก็แค่ดูๆ  เท่าน้ัน" พูดพลางปรายตา

มองซย่าโหวโหย่วเต้า ราวกับก�าลังบอกหลูยวนว่าท่ีนางตดัสนิใจจดังานเลีย้ง

ในอทุยานหวาหลนิก็เพ่ือให้ซย่าโหวโหย่วเต้าได้เห็นแม่นางน้อยเหล่านัน้

ตอนพวกนางคารวะตน

หลูยวนสีหน้าไม่ดีนัก 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมกระหยิ่ม ร้องเรียกชุยซื่อ "ข้ากับโอรสสวรรค์จะไป 

เดนิเล่นทีร่มิทะเลสาบ รบกวนน้าสะใภ้ช่วยแนะน�าแม่นางท้ังหลายให้ข้า

รู้จักด้วย มีแม่นางที่ยังอ่อนเยาว์บางส่วนที่ข้าจ�าไม่ค่อยได้แล้ว" 

ชุยซื่อยิ้มรับค�า ซย่าโหวโหย่วเต้าพูดอย่างเขินอาย "ข้า...ข้าต้องไป

ด้วยหรือ" 

"แน่นอน!" ซย่าโหวอวี๋ไม่ได้พูดอะไรมาก แต่ทุกคนล้วนเข้าใจ นาง

ต้องการให้ซย่าโหวโหย่วเต้าถือโอกาสนี้ดูตัวแม่นางจากตระกูลต่างๆ 
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สีหน้าหลูยวนย�่าแย่กว่าเดิม เขาพูด "เรื่องนี้จะไม่เหมาะหรือไม ่

พ่ะย่ะค่ะ" 

ซย่าโหวอวีย้ิ๋มพูด "เรือ่งน้ีมอีะไรไม่เหมาะเล่า วันนีเ้ป็นวันเทศกาล 

ซั่งซื่อนะ" 

เทศกาลซั่งซื่อ เรียกอีกชื่อว่าเทศกาลผู้หญิง เป็นเทศกาลท่ีสตรี 

ออกจากบ้านไปเที่ยวเล่นแถบชานเมือง ท้ังยังเป็นวันที่ชายหนุ่มดูตัว 

หญิงสาว 

ชุยซื่อปิดปากหัวเราะ ซย่าโหวโหย่วเต้าก้มหน้าอย่างเขินอาย  

เดินตามหลังซย่าโหวอวี๋ด้วยใบหน้าแดงเรื่อ

พวกซย่าโหวอวี๋ถูกนางก�านัลและขันทีห้อมล้อมเดินไปยังศาลา 

รมิสระไท่เย่ีย หญิงสาวท่ีจบักลุม่เล่นกันอยู่ตรงน้ันเจ้าผลกัข้า ข้าผลกัเจ้า 

หัวเราะคิกคักพลางมองมายังซย่าโหวโหย่วเต้า ซย่าโหวโหย่วเต้าไม่กล้า

แม้แต่จะเงยหน้าด้วยซ�้า 

ซย่าโหวอว๋ีเห็นคุณหนูเจ็ดสกุลชุยในชุดกระโปรงสีแดงยืนอยู ่

ข้างหญิงสาวกลุ่มน้ัน อีกฝ่ายบิดผ้าเช็ดหน้าแอบมองซย่าโหวโหย่วเต้า  

ซย่าโหวอวี๋อดยิ้มน้อยๆ ไม่ได้ นางเดินเข้าไปในศาลาพร้อมน้องชายช้าๆ 

แม่นางน้อยท้ังหลายกลับคืนสู ่ท ่าทางสงบเสงี่ยมเรียบร้อย 

เย่ียงกุลสตรีจากตระกูลใหญ่ แต่ละคนเข้ามาคารวะซย่าโหวโหย่วเต้า 

กับซย่าโหวอวี๋ด้วยท่าทางเคร่งขรึมสง่างาม 

ซย่าโหวโหย่วเต้าไม่รู้แล้วว่ามือเท้าจะวางอย่างไรดี

ซย่าโหวอว๋ีได้แต่ย้ิมก้าวเข้าไปบอกให้พวกนางลกุขึน้ พลางถามอย่าง

สนิทชิดเชื้อว่าพวกนางเป็นบุตรสาวบ้านใด มางานกับใคร และปกต ิ

Page ������������� 1.indd   75 5/2/2563 BE   13:19



76

อริร ้ายหวนรัก 1

ท�าอะไรกันบ้าง 

คุณหนูเจ็ดสกุลชุยยืนอยู่หลังสุด เพียงแต่ซย่าโหวอวี๋ยังไม่ทันได ้

เอ่ยถามนาง ฟั่นซื่อโผล่ออกมาจากที่ใดก็ไม่รู้ ท้ังยังพาแม่นางคนหนึ่ง 

ที่ทั้งอ้วนและด�าเข้ามาคารวะ 

"น่ีเป็นบุตรสาวสายตรงคนโตของบ้านอาสามของข้า คุณหนูสี่ 

สกุลหลู เดิมทีควรมาคารวะจ่างกงจู่ตั้งนานแล้ว ทว่าก่อนหน้านี้นางอยู่

บ้านเดิมคอยปรนนิบัติไท่ฮูหยิน* จึงไม่มีโอกาสได้เข้าวัง คร้ังนี้ไท่ฮูหยิน

มาพักในเมืองเจี้ยนคังชั่วคราว ข้าจึงพานางมาคารวะจ่างกงจู่ด้วย"

แม้คุณหนูสี่สกุลหลูจะไม่งดงาม แต่นัยน์ตาคู่นั้นกลับด�าขลับ  

ดูเฉลียวฉลาดมีไหวพริบมาก นางก้าวตรงไปคุกเข่าเบื้องหน้าซย่าโหวอวี๋

กับซย่าโหวโหย่วเต้าทันที 

แค่ซย่าโหวอวี๋รู ้ว่านางเป็นหลานสาวของหลูยวนก็ไม่อาจท�าใจ 

ชอบนางได้แล้ว ทว่าซย่าโหวโหย่วเต้ากลับท�าเป็นไม่รู ้เ ร่ืองรู ้ราว  

พิจารณานางด้วยความอยากรู ้อยากเห็น คุณหนูสี่สกุลหลูก็ย้ิมให ้

ซย่าโหวโหย่วเต้า

ซย่าโหวโหย่วเต้าให้เกียรติสตรีมาแต่ไหนแต่ไร แม้แต่นางก�านัล

ข้างกายเขาก็ยังสุภาพเป็นมิตร เห็นคุณหนูส่ีสกุลหลูทักทายเขาเช่นนี้  

เขาจึงยิ้มให้นางอย่างเป็นมิตร 

ซย่าโหวอวี๋เห็นแล้วไม่พอใจ นางพูดเสียงเรียบกับคุณหนูสี่ "ลุกขึ้น

แล้วค่อยพูดเถอะ!" 

คุณหนูสี่รับค�าอย่างนอบน้อม ถอยไปอยู่ข้างหลังฟั่นซื่อ 

* ไท่ฮูหยิน เป็นค�าเรียกมารดาของผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็นเซี่ยนโหว เซียงโหว หรือถิงโหว
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ซย่าโหวอว๋ีถามคุณหนูสี่เหมือนท่ีถามแม่นางทั้งหลายในศาลา 

ก่อนหน้าน้ี "มาเจี้ยนคังต้ังแต่เมื่อไร พักอยู่ท่ีนี่เคยชินหรือไม่ ไท่ฮูหยิน 

ที่บ้านสบายดีหรือเปล่า" 

คุณหนูสี่ตอบทีละค�าถาม ซย่าโหวอว๋ีย้ิมพูดกับฟั่นซื่อ "ดูไปแล้ว 

คุณหนูสี่ดูก็น่าจะสิบสี่สิบห้าแล้วกระมัง มีผู้ใดมาเจรจาทาบทามแล้ว 

หรือยัง" 

ฟ่ันซือ่ส่ายศรีษะ ก�าลงัจะพูดอะไร ซย่าโหวอว๋ีกลบัชงิพูดตดัหน้านาง

เสียก่อน "ไฉนจึงบังเอิญเช่นน้ีเล่า สองสามวันก่อนข้าพูดถึงแม่นางน้อย 

และคุณชายน้อยทั้งหลายในเมืองเจี้ยนคังกับน้าสะใภ้ น้าสะใภ้ก็เอ่ยถึง

คุณชายบ้านอวี๋เหยาต้าจ่างกงจู่* ปีนี้อายุสิบแปดแล้วก็ยังไม่ได้เจรจา 

เรื่องการแต่งงาน ไหว้วานให้น้าสะใภ้ช่วยดูตัวให้พอดี ข้าเห็นคุณหนูสี่

เป็นคนมไีหวพรบิ อว๋ีเหยาต้าจ่างกงจูเ่หน็จะต้องถูกใจแน่ มสู้ิให้น้าสะใภ้

ของข้าเป็นแม่สื่อให้คุณหนูสี่บ้านพวกเจ้าเป็นเช่นไร" 

ฟ่ันซือ่ตะลงึงนั ซย่าโหวอว๋ีจูโ่จมนางจนตัง้ตวัไม่ตดิ อว๋ีเหยาต้าจ่างกงจู่

เป็นน้องสาวร่วมอุทรของอู ่จงฮ่องเต้ เป็นอาของซย่าโหวอว๋ีและ 

ซย่าโหวโหย่วเต้า เน่ืองจากนิสยัร้ายกาจเอาแต่ใจ จงึไม่เป็นทีช่ืน่ชอบของ 

อู่จงฮ่องเต้ ได้แต่หาตระกูลหนึง่ให้นางออกเรอืนไปแบบส่งๆ ต้ังนานแล้ว 

ตระกูลสามีไม่โดดเด่น บุตรชายคนเดียวไม่เพียงรูปโฉมธรรมดา นิสัย 

ยังดื้อรั้นเอาแต่ใจเป็นพิเศษ ไม่ได้เรื่องทั้งด้านบุ๋นและบู๊ วันท้ังวันดีแต่ 

ก่อเรื่องสร้างความวุ่นวาย ทว่าอวี๋เหยาต้าจ่างกงจู่กลับประคบประหงม

บุตรชายผูน้ีไ้ว้ในฝ่ามอืประดุจเป็นของล�า้ค่า ไม่เพียงรกัใคร่ตามใจเท่านัน้ 

* ต้าจ่างกงจู่ เป็นชื่อต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงของจีน ใช้เรียกพี่สาวหรือน้องสาวของบิดาของฮ่องเต้
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พอถึงวัยแต่งงานแล้วก็ยังไม่เห็นหญิงสาวตระกูลทั่วไปอยู่ในสายตา  

จะหาลูกสะใภ้ที่มาจากตระกูลขุนนางให้ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ บุตรชายนาง 

ที่อายุสิบแปดแล้วจึงยังไม่ได้เจรจาเรื่องการแต่งงานเสียที 

ฟั่นซื่อโมโหเหลือเกิน หลูยวนตามตัวคุณหนูสี่มาเมืองเจี้ยนคัง 

ก็เพ่ือให้นางแต่งงานกับซย่าโหวโหย่วเต ้า ซย่าโหวอว๋ีท�าเช ่นน้ี 

หมายความว่าอะไร รู้สึกว่าคุณหนูสี่สกุลหลูได้แต่ครองคู่กับคนเสเพล 

ที่บ้านอวี๋เหยาต้าจ่างกงจู่กระนั้นหรือ 

ฟั่นซื่ออยากโต้แย้งแต่กลับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี...หากนางปฏิเสธ 

ข้อเสนอของซย่าโหวอว๋ีตรงๆ ต่อหน้าผูค้นมากมายเช่นนี ้ไม่เพียงหักหน้า

ซย่าโหวอวี ๋ ยังเป็นการล่วงเกินอวีเ๋หยาต้าจ่างกงจูท่ีช่อบหาเร่ืองผูอ้ืน่ด้วย 

แต่หากนางปฏิเสธซย่าโหวอว๋ีอย่างอ้อมค้อม ก็เกรงว่าคนมากปากมาก 

หากถูกผูไ้ม่ประสงค์ดีลอืออกไปว่าคุณหนสูีส่กุลหลูเจรจาเรือ่งการแต่งงาน

กับคุณชายบ้านอว๋ีเหยาต้าจ่างกงจู่ คุณหนูสี่ย่อมจะเสื่อมเสียช่ือเสียง  

ท�าให้ซย่าโหวอวี๋มีข้ออ้างตัดคุณหนูสี่ออกจากตัวเลือกการเป็นฮองเฮา 

ฟั่นซื่อขบคิดดูแล้ว ในใจพลันว้าวุ่น ซย่าโหวอวี๋มิใช่คนที่ชอบเป็น

แม่สื่อแม่ชัก นางเพิ่งพบคุณหนูสี่เป็นครั้งแรก ไฉนจู่ๆ จึงบอกว่าจะเป็น

แม่สือ่ให้คณุหนูสีไ่ด้เล่า ท้ังอีกฝ่ายยังเป็นคนไม่เอาไหนอย่างบตุรชายของ 

อว๋ีเหยาต้าจ่างกงจู ่หรอืว่าซย่าโหวอว๋ีรูเ้จตนาของแม่ทัพใหญ่แต่แรกแล้ว 

จงึต้องการใช้วิธีนีต้อบโต้แม่ทพัใหญ่ แต่ซย่าโหวอวีท๋ราบเรือ่งได้อย่างไร 

หรือว่าข้างกายพวกเขามีคนของซย่าโหวอวี๋ 

ไม่ว่าเรือ่งราวเป็นอย่างไร ฟ่ันซือ่ก็ต้องรีบไปบอกแม่ทพัใหญ่ น่ีไม่ใช่

เรื่องที่นางจะตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้แล้ว! ฟั่นซื่อมองหาหลูยวน 
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หลูยวนย่อมรู้อยู่แล้วว่าหลานสาวตนผู้นี้รูปโฉมไม่โดดเด่น พบกัน

ครั้งแรกยากที่จะท�าให้ผู ้อื่นชื่นชอบ แต่หลานสาวคนนี้เฉลียวฉลาด 

ปราดเปรียว กระจ่างแจ้งในหลักคุณธรรม เป็นสตรีคนเดียวในตระกูล 

ที่อายุไล่เลี่ยกับซย่าโหวโหย่วเต้า เขาถูกใจมากทีเดียว รู ้สึกว่าหาก 

ไม่พยายามท�าให้นางเข้าวงัย่อมน่าเสยีดายเกินไป แต่ใจเขาตระหนักดว่ีา

เรือ่งนีไ้ม่ง่ายดายถึงเพียงนัน้ จ�าเป็นต้องมเีงือ่นไขและโอกาสท่ีเหมาะสม 

ดังนั้นตอนฟั่นซื่อพาคุณหนูสี่ไปคารวะซย่าโหวอว๋ี เขาจึงท�าทียืนอยู่ 

ข้างต้นไม้ริมทะเลสาบพูดคุยกับขุนนางสองสามคนที่ก�าลังประจบเขา  

แต่ความจริงกลับคอยสังเกตสถานการณ์ที่ศาลาริมน�้าตลอดเวลา 

เห็นฟ่ันซือ่ชะเง้อคอมองมาทางเขา เขารูท้นัทว่ีาสถานการณ์ไม่ดแีน่ 

แต่ในฐานะขนุนางคนส�าคญัของราชส�านกั กลับไม่สะดวกจะเดนิเข้าไปใน

กลุ่มสตรี เขาส่งสายตาให้ขันทีคนหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลออกไป 

ขันทีผู้น้ันรุดเข้าไปอย่างเงียบๆ ทันที ได้ยินจิ้นหลิงจ่างกงจู่ก�าลัง 

พูดกับฟั่นซื่อด้วยท่าทีไม่พอใจนัก "หรือว่าฟั่นฮูหยินไม่พอใจฐานะของ 

อาหญิงข้า หรือคิดว่าคุณหนูสี่ยังเด็ก ยังไม่ถึงวัยแต่งงาน?" 

หากฟั่นซื่อรับค�าอย่างคล้อยตาม ท�าให้อว๋ีเหยาต้าจ่างกงจู่โกรธ 

ยังไม่เท่าไร แต่การยอมรบัว่า 'คณุหนสูียั่งไม่ถึงวัยแต่งงาน' ย่อมเปิดโอกาส

ให้ซย่าโหวอว๋ีกีดกันคณุหนูสีอ่อกจากต�าแหน่งฮองเฮาได้อย่างสมเหตสุมผล 

เช ่นน้ันการท่ีแม่ทัพใหญ่ทุ ่มเทพาคุณหนูสี่มาปรากฏตัวต ่อหน้า 

ซย่าโหวโหย่วเต้าจะไปมีความหมายอะไรอีก 

ฟ่ันซือ่ร้อนใจแทบทนไม่ไหว ยิง่ร้อนใจก็ย่ิงคดิอะไรไม่ออก ปลายจมกู 

มเีหงือ่ซมึออกมา
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ขันทีผู้นั้นเห็นแล้วรีบเอ่ยว่า "โอรสสวรรค์ จ่างกงจู่ แม่ทัพใหญ่ 

เชิญพ่ะย่ะค่ะ!" 

ฟั่นซื่อโล่งอก ซย่าโหวอวี๋กลับไม่เหลือบแลขันทีผู้นั้นแม้แต่หางตา 

ในวังเต็มไปด้วยคนของหลูยวน นางก�าจัดไปชุดหน่ึงก็มาอีกชุดหนึ่ง 

ท�าเอานางหมดแรงจะคิดเล็กคิดน้อยกับหลูยวนแล้ว 

นางพูดกับฟั่นซื่อต่อ "ในเมื่อฮูหยินไม่ได้ไม่พอใจในตัวญาติผู้พ่ี 

ของข้า มิสู้ให้ข้าเป็นคนจัดการ พรุ่งน้ีเช้าเชิญต้าจ่างกงจู่เข้าวังและ 

คยุเรือ่งนีกั้บนาง นางฟังแล้วจะต้องดใีจมากแน่ ส่วนฟ่ันฮหูยินกับคณุหนูสี ่

คืนนี้ค้างคืนในวังเป็นอย่างไร ต้าจ่างกงจู่จะได้พบหน้าคุณหนูสี่ด้วย" 

นี่นางจะเป็นแม่สื่อให้สองตระกูลให้ได้ใช่หรือไม่! ฟั่นซื่อใบหน้า

เขียวคล�้า นางข่มโทสะเอาไว้ไม่อยู่อีกต่อไป พูดเสียงแข็ง "การแต่งงาน

ของบตุรชายบตุรสาวถอืเป็นเรือ่งใหญ่ จะทรงกระท�าอย่างฉาบฉวยเช่นนี้

ได้อย่างไร อีกอย่างคุณหนูสีบ้่านพวกเราก็เป็นท่ีชืน่ชอบของไท่ฮหูยินมาก 

การแต่งงานของนางย่อมต้องผ่านความเห็นชอบจากไท่ฮูหยินก่อน" 

ซย่าโหวอวี๋ยิ้ม ยังคิดจะพูดจายั่วโทสะฟั่นซื่อต่อ ซย่าโหวโหย่วเต้า

กลับดึงแขนเสื้อนางไว้ กระซิบว่า "พี่สาว ท่านอย่าบังคับฝืนใจผู้อื่นเช่นนี้

เลย เรื่องของญาติผู้พ่ีพวกเราอย่ายุ่งดีกว่า..." เขาไม่ชอบญาติผู้พ่ีคนนี้  

จึงไม่อยากให้พี่สาวสร้างความล�าบากใจให้แม่นางคนหนึ่งเพื่อเขา 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมหยันในใจ สกุลหลูร้ายกาจจะตาย! ทั้งที่คิดจะยก 

คณุหนสูีใ่ห้แต่งงานกับน้องชายนางแท้ๆ ทว่าหลังจากน้องชายนางตายไป 

คุณหนูสี่สกุลหลูกลับออกเรือนไปอย่างราบร่ืน แต่คุณหนูเจ็ดสกุลชุย 

กลับถูกหลูยวนบีบบังคับจนตาย นางไม่สนหรอกว่าคุณหนูส่ีสกุลหลู 
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จะถูกท�าร้ายหรอืไม่ ขอเพียงสกุลหลไูม่ยัดเยยีดคุณหนสูีผู่น้ีใ้ห้น้องชายนาง

ก็พอ 

ตอนน้ีนางดึงคุณหนูสีส่กุลหลมูาพัวพันกับญาตผิูพ่ี้บ้านท่านอาแล้ว 

ต่อให้สกุลหลูหน้าหนาเพียงใด ก็คงไม่ถึงขั้นจะเจรจาเรื่องการแต่งงาน 

ให้หลานสาวกับพี่และน้องอย่างต่อเนื่องกระมัง 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมมองฟ่ันซือ่ "เป็นข้าเองทีข่บคดิไม่รอบคอบ ฟ่ันฮหูยิน

อย่าได้เก็บมาใส่ใจเลย แต่ข้ารู้สึกจริงๆ ว่าท่านอาน่าจะชอบคุณหนูสี่" 

ฟั่นซื่อสีหน้าเปลี่ยนไป ท�าท่าจะบันดาลโทสะ 

ซย่าโหวอวี๋กลับย้ิมพูดกับซย่าโหวโหย่วเต้าด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน 

"ในเมื่อแม่ทัพใหญ่เชิญ เช่นนั้นพวกเราก็ไปกันเถอะ!" จากนั้นจึงหมุนตัว

กลับไปพูดกับแม่นางน้อยทั้งหลาย 

"พวกเจ้าเล่นกันอยู่ที่น่ีก่อน มีอะไรสั่งนางก�านัลกับขันทีข้างกาย 

ได้เลย!" พูดจบก็เดินออกจากศาลาไปพร้อมซย่าโหวโหย่วเต้า 

คุณหนูสี่สกุลหลูมองแผ่นหลังผอมเกร็งของซย่าโหวโหย่วเต้า 

แล้วกัดริมฝีปาก 

ฟั่นซื่อกลับพูดเสียงค่อยอย่างไม่พอใจ "มองอะไร ไปหาลุงใหญ่ 

ของเจ้าพร้อมกับข้า!" 

ซย่าโหวอว๋ีก่อกวนเช่นนี ้การแต่งงานของคุณหนสูีก่บัซย่าโหวโหย่วเต้า

แปดเก้าส่วนคงต้องเกิดการเปลีย่นแปลง นางอดึอดัใจย่ิงนกั เหน็หลยูวน

แล้วสีหน้าก็เต็มไปด้วยความคับแค้น 

แม้หลูยวนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เห็นสีหน้าท่าทางของฟั่นซื่อแล้ว

ก็พอคาดเดาได้แปดเก้าส่วน ทว่าเขายังคงเอ่ยว่า "หลานสาวข้าผู้น้ี 
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ถูกเลีย้งดขู้างกายมารดามาต้ังแต่เลก็ การเรยีนธรรมดา แต่กลับคัดอกัษร

ได้งดงาม หากจ่างกงจูม่เีวลาว่างวันใด มสิูเ้รยีกนางเข้าวังมาเพ่ือคดัอกัษร

เป็นเพื่อนท่านเถิด"

ไท่ฮูหยินสกุลหลูเป็นคนแซ่เถา เป็นญาติผู้น้องของเซียนอักษร 

เถาหรานจือ คัดอักษรเสี่ยวข่าย* ได้งดงามอ่อนช้อย ชื่อเสียงเลื่องลือไป 

ทั่วหล้า

ในเมื่อคุณหนูสี่สกุลหลูเติบโตมาโดยมีหลูไท่ฮูหยินเป็นผู้ดูแล  

นางย่อมคัดอักษรได้งดงาม ทว่าชาติก่อนกลับไม่เคยได้ยินผู้ใดเอ่ยถึง  

เห็นได้ชัดว่าต่อให้งดงามก็ยังงดงามอย่างมีขีดจ�ากัดอยู่ดี 

ซย่าโหวโหย่วเต้าเหลือบมองคุณหนูส่ีสกุลหลูอีกหลายคร้ัง สมัย 

เป็นเด็กเพื่อเอาใจบิดาเขาเคยมุมานะฝึกคัดอักษร บางทีอาจเพราะไม่มี

พรสวรรค์ ตัวอกัษรของเขาจงึธรรมดา ดงัน้ันเขาจงึยกย่องคนท่ีลายมอืสวย

เป็นพิเศษ 

หลูยวนช่างรู้จักหาช่องจริงๆ! 

"เช่นน้ีดีเลย!" ซย่าโหวอว๋ีย้ิมพูด "สองสามวันก่อนอว๋ีเหยาต้าจ่างกงจู่

ยังบ่นกับข้าว่าอยากท�าหนังสือแบบคัดอักษรสักเล่มหนึ่ง ต้องการหา 

แม่นางทีค่ดัอกัษรเก่งมาช่วยสกัสองสามคน คณุหนูสีเ่พ่ิงมาเมอืงเจีย้นคงั 

คิดว่าคงยังไม่คุ้นเคยกับผู้คนในเมืองเจี้ยนคังนัก จะได้ถือโอกาสน้ีรู้จัก

และท�าความคุ้นเคยกับแม่นางทั้งหลายพวกนั้น" 

ไฉนจึงพูดถึงอวี๋เหยาต้าจ่างกงจู่อีกแล้ว! ฟั่นซื่อหน้าด�าทะมึน 

เป็นก้นหม้อ

* เสี่ยวข่าย คืออักษรจีนรูปแบบหนึ่ง หมายถึงอักษรตัวบรรจงขนาดเล็ก
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หลูยวนเห็นแล้วอดสงสัยไม่ได้ แต่ยามนี้ไม่ใช่เวลาที่สามีภรรยา 

จะมากระซบิกระซาบกัน ทางหนึง่หวัสมองท�างานอย่างรวดเรว็ อกีทางหนึง่

ก็พูดอย่างไม่ใส่ใจ "ต้าจ่างกงจูกั่บฮ่องเต้พระองค์ก่อนล้วนศกึษาเล่าเรยีน

กับเซยีนอักษรเถาหรานจอื ชืน่ชอบการคดัอกัษร ต้าจ่างกงจูท่รงอยากท�า

หนังสือแบบคัดอักษรหรือ ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ไม่ทราบว่า 

ต้าจ่างกงจู่ประสงค์จะท�าหนังสือออกมาในลักษณะใด"

ฟั่นซื่อพาคุณหนูสี่ไปพบซย่าโหวอว๋ี เดิมอยากถือโอกาสน้ีท�าให้ 

ซย่าโหวอว๋ีรู ้ว่าคุณหนูสี่เป็นฮองเฮาที่พวกเขาเลือกไว้ให้โอรสสวรรค์  

แต่ฟ่ันซือ่พบซย่าโหวอวีแ๋ล้วกลบัไม่มคีวามดใีจแม้แต่ครึง่ส่วน เหน็ได้ชดั

ว่าการเข้าเฝ้าครั้งนี้ไม่ราบรื่น 

อว๋ีเหยาต้าจ่างกงจูกั่บเหวนิเซวียนฮองเฮามคีวามสมัพันธ์ทีแ่ย่มาก 

ท�าให้อว๋ีเหยาต้าจ่างกงจู่พลอยไม่ชอบซย่าโหวอว๋ีพ่ีน้องไปด้วย แม้แต่

งานเลี้ยงเทศกาลซั่งซื่อเช่นนี้ก็ยังไม่ได้เชิญอว๋ีเหยาต้าจ่างกงจู่เข้าวังมา 

บัดนี้จู่ๆ ซย่าโหวอวี๋กลับเอ่ยถึงคนผู้นี้ 

คนผู้นี้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ 

ความคดิหนึง่วาบขึน้ในหวัของหลยูวน สหีน้าเขาเปลีย่นเป็นด�าทะมนึ

เช่นเดียวกับฟั่นซื่อทันที 

อว๋ีเหยาต้าจ่างกงจู่มีบุตรชายเสเพลไม่เอาไหนผู้หนึ่ง ก�าลังเจรจา

ทาบทามหาคู่ครองให้เขาไปท่ัว! หรือว่า...ซย่าโหวอว๋ีดึงคุณหนูสี่กับ 

เจ้าคนเสเพลบ้านอวี๋เหยาต้าจ่างกงจู่มาเกี่ยวข้องกัน 

เขาช�าเลืองมองฟ่ันซือ่แวบหน่ึง จากนัน้จงึเหลอืบมองคณุหนสูีส่กุลหลู 

ฟั่นซื่อพยักหน้า ความรู้ใจระหว่างสามีภรรยาที่ครองรักกันมา 
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หลายปีท�าให้หลูยวนแน่ใจในความคิดของตนเอง 

หลูยวนสูดหายใจเย็นเยียบเข้าไปเฮือกหนึ่ง ได้ยินซย่าโหวอว๋ี 

เอ่ยว่า "หลายวันก่อนต้าจ่างกงจู่มาหาข้า บอกให้ข้ามอบเงินให้นาง 

หนึ่งแสนก้วน* ข้าถึงได้รู้ว่าต้าจ่างกงจู่ต้องการท�าหนังสือแบบคัดอักษร 

หลายปีมานี้คลังแผ่นดินว่างเปล่า เบี้ยหวัดและรายรับของข้าล้วนน�ามา

เป็นค่าใช้จ่ายของส�านักพระราชวงั ไหนเลยจะมเีงนิให้ต้าจ่างกงจู ่เดาว่า

ในใจต้าจ่างกงจูเ่องก็รู ้ บนัดาลโทสะไปรอบหนึง่และไม่พูดถึงเร่ืองเงนิอกี 

แต่ให้ข้าหาคนไปช่วยเหลือนาง ข้าก�าลังกลุ้มใจไม่รู้จะส่งผู้ใดไปดูพอดี 

แม่ทัพใหญ่ก็แนะน�าคณุหนูสีใ่ห้ข้ารูจ้กั นีน่บัเป็นวาสนาโดยแท้! จะว่าไป 

ญาติผู้พ่ีของข้าคนนั้นแม้จะไม่เอาไหน แต่กลับกตัญญูรู้คุณเป็นท่ีหนึ่ง 

ต้าจ่างกงจู่หนักใจกับการแต่งงานของเขามาก หากคุณหนูส่ีสามารถ 

ไปช่วยต้าจ่างกงจู่ได้ ไม่แน่อาจได้รับความชื่นชอบจากต้าจ่างกงจู่  

ขอราชโองการให้คุณหนูสี่อยู่ต่อ นี่นับเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่ง!" 

ดีกับผีน่ะสิ!

ช่วยผูอ้าวุโสบ้านอืน่คดัอกัษร แต่กลบัหมัน้หมายกับบตุรชายบ้านน้ัน 

เรือ่งนีห้ากแพร่ออกไป ผูอ้ืน่ยังคิดว่าคุณหนสูีข่าดคณุธรรมจรรยา ย่ัวยวน

บุตรชายบ้านคนอื่น ชื่อเสียงทั้งชีวิตย่อมถูกท�าลายป่นปี้!  

ซย่าโหวอว๋ีคดิจะท�าอะไรกันแน่ หลยูวนมองซย่าโหวอว๋ีด้วยแววตา

เยียบเย็น 

ซย่าโหวอวี๋ไม่แสดงความอ่อนแอแม้แต่น้อย นางจ้องหลูยวนกลับ

* ก้วน แปลว่า 'พวง' คือหน่วยเงินของจีนในสมัยโบราณ แรกเริ่มน้ันใช้เรียกเงินที่ร้อยเป็นพวง โดย 
หน่ึงพวงประกอบด้วยเหรยีญอแีปะ (เหรยีญส�ารดิ) 1,000 เหรยีญ แต่ต่อมาใช้เป็นหน่วยของเงินขาวท่ีมมีลูค่า 
1,000 เฉียน ซึ่งเทียบเท่ากับ 1 ต�าลึงเงิน
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ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ บรรยากาศค่อยๆ เปลี่ยนเป็นตึงเครียด 

ซย่าโหวโหย่วเต้าไม่รูว่้าเกิดอะไรข้ึน แต่เขากลวัว่าพ่ีสาวจะเสยีเปรยีบ 

จึงก้าวขึ้นมาหลายก้าวและยืนข้างๆ ซย่าโหวอวี๋ตามสัญชาตญาณ

คุณหนูสี่สกุลหลูก้มหน้า ท่าทางกระอักกระอ่วนใจ 

ฟั่นซื่อขมวดค้ิว นางดูแคลนซย่าโหวโหย่วเต้าอย่างมาก รู้สึกว่า 

อีกฝ่ายเป็นถึงโอรสสวรรค์กลบัเอาแต่หลบอยู่ข้างหลงัซย่าโหวอวี ๋ นางยัง 

ดูถูกซย่าโหวอวี๋ด้วย รู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงสตรีผู้หน่ึง แต่กลับชอบ 

ออกหน้าแก่งแย่งชิงดีกับบุรุษ ฟั่นซื่อโอบไหล่คุณหนูสี่สกุลหลูอย่าง

ปลอบโยน 

ชยุซือ่ขมวดค้ิวเช่นกนั นางรูส้กึว่าซย่าโหวอว๋ีท�าเกินไปหน่อย ไม่ว่า

วันหน้าคุณหนูสี่สกุลหลูจะแต่งงานกับผู้ใด ซย่าโหวอว๋ีในฐานะจ่างกงจู่

พูดเช่นน้ีกับคุณหนูสี ่ย่อมเป็นการท�าลายช่ือเสียงของคุณหนูสี ่นอกจากนี ้

ซย่าโหวอวี๋ยังไม่ควรขัดแย้งกับหลูยวนด้วยเรื่องเช่นนี้ 

ชุยซื่อรีบพูด "ไม่ทราบแม่ทัพใหญ่ตามจ่างกงจู่มาด้วยเร่ืองใดกัน 

ยามนี้ดวงอาทิตย์อยู่กลางศีรษะ ยืนคุยกันตรงน้ีจะร้อนเอาได้ เชิญ 

แม่ทพัใหญ่กับจ่างกงจูเ่ข้าไปพูดคุยในศาลาด้านข้างไม่ดกีว่าหรอื" ค�าพูด

ของชุยซื่อท�าลายความเงียบงันระหว่างหลูยวนกับซย่าโหวอวี๋ 

ใบหน้าหลูยวนเต็มไปด้วยความถมึงทึง ที่แท้ความสุขุม ความ

กระหย่ิมใจและท่าทีมีแผนการที่ซย่าโหวอว๋ีแสดงออกมาก่อนหน้านี้ 

ล้วนเป็นเพียงการเล่นละครท้ังสิน้! นางขดุหลมุรอเขาอยู่ตรงน้ีล่วงหน้าแล้ว! 

ทว่านางรูแ้ผนการของเขาได้อย่างไร หรอืข้างกายเขามคีนของนาง 

หลูยวนครุ่นคิด ในใจราวกับถูกราดด้วยน�้ามัน ไฟโทสะลุกพรึบขึ้นมา
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ทันใด 

ซย่าโหวอว๋ีกล้าป่ันหัวเขา! นางไม่กลวัเขาจะปลดจ่างกงจูอ่ย่างนาง

ออกจากต�าแหน่งรึ 

หว่างค้ิวของหลูยวนสาดกลิ่นอายสังหาร สีหน้าเย็นชาเคร่งขรึม  

"ไม่รบกวนจ่างกงจู ่ดีกว่า เกรงว่าหลานสาวข้าผู้น้ีคงไม่มีเวลาช่วย 

อว๋ีเหยาต้าจ่างกงจู ่คณุหนูสีน่สัิยใจคอกว้างขวาง กระท�าสิง่ใดล้วนรอบคอบ 

อ่อนโยนว่าง่าย ท่านย่าของข้าขาดนางไม่ได้แม้แต่ชั่วขณะเดียว"

เขาต้องการกอบกู้ชื่อเสียงให้คุณหนูสี่สกุลหลู! 

ซย่าโหวโหย่วเต้าตกใจจนตัวสั่น แต่เขากลับไม่ได้ถอยหลัง ได้แต่

ยืนเคียงไหล่กับพ่ีสาวอย่างกล้าๆ กลัวๆ คุณหนูส่ีสกุลหลูเหลือบมอง 

ซย่าโหวโหย่วเต้าอย่างรวดเร็วแวบหนึ่ง 

หากเป็นชาติท่ีแล้ว ต่อให้ซย่าโหวอวี๋จะขัดแย้งกับหลูยวนก็ต้อง

ใคร่ครวญให้ดก่ีอน แต่ประสบการณ์ชาตทิีแ่ล้วบอกกับนางว่าคนทีไ่ม่ได้ 

อยู่บนทางเส้นเดียวกันก็คือไม่ได้อยู่บนทางเส้นเดียวกัน ความอดทน 

ของนางมีแต่จะท�าให้ผู้อื่นคิดว่านางอ่อนแอสามารถรังแกได้ แทนท่ีจะ 

ใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนขลาดกลัว มิสู ้เปิดเผยชัดเจนไปเลยเสียดีกว่า  

อยากท�าอะไรก็ท�า! 

ซย่าโหวอว๋ีจบัมอืซย่าโหวโหย่วเต้าอย่างปลอบโยนพลางย้ิมเอ่ยว่า 

"แม่ทัพใหญ่พูดผิดแล้ว! ท่านเป็นผู้มีพระคุณของข้ากับน้องชาย หาก 

ในอดีตไม่มีท่าน ย่อมไม่มีพวกเราสองพ่ีน้อง พวกเราจดจ�าได้เสมอ!  

เพียงแต่สองปีก่อนพวกเราอายุน้อยเกินไป ยังไม่รูค้วาม ท�าให้แม่ทัพใหญ่

ต้องล�าบาก หากสามารถพระราชทานสมรสให้สกุลหลูได้ สร้างชื่อเสียง
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ให้สกุลหลู ย่อมเป็นเรื่องที่สมควร!" 

ความหมายที่แฝงอยู่คือนางไม่ได้พระราชทานสมรสให้คุณหนูสี่

สกุลหลูกับคุณชายบ้านอวี๋เหยาต้าจ่างกงจู่ตรงๆ ก็นับว่าดีแล้ว! 

หลยูวนโมโหจนหวัเราะออกมา "เรือ่งน้ีเกรงว่าคงต้องเป็นโอรสสวรรค์ 

ไทเฮาหรอืฮองเฮาจงึจะมอี�านาจกระท�าได้ หรือจ่างกงจูป่ระสงค์จะก้าวก่าย?" 

ซย่าโหวอว๋ีแย้มย้ิม "ท่านย่ากับเสดจ็แม่ของข้าต่างก็สวรรคตไปแล้ว 

โอรสสวรรค์ก็เป็นน้องชายข้า ข้าที่เป็นพ่ีสาวช่วยน้องชายดูแลเร่ือง 

ในต�าหนักใน เหตุใดจะกระท�าไม่ได้เล่า ทุกคนร้อนใจเช่นนี้ หรือคิดว่าข้า

ที่เป็นจ่างกงจู่ไม่คู่ควรจะจัดการเรื่องนี้" 

ซย่าโหวโหย่วเต้าได้ยินพ่ีสาวพูดถึงเขา แม้จะกลัวว่าหลูยวนจะ 

ทะเลาะกับซย่าโหวอวี๋ แต่ยังคงร้อนใจชิงพูดตัดหน้าหลูยวน "ภายนอก 

พ่ีสาวมฐีานะเป็นจ่างกงจู ่แต่ในใจข้ากลบัเป็นสายเลอืดใกล้ชดิทีเ่กดิจาก

มารดาคนเดียวกัน เรื่องของข้าย่อมเป็นเรื่องของพี่สาว นางย่อมสามารถ

ตดัสนิใจได้อยู่แล้ว!" พูดจบ เขากลวัหลยูวนจะกัดเร่ืองนีไ้ม่ปล่อยจงึพูดต่อ 

"เหมือนเช่นเรื่องในบ้านของแม่ทัพใหญ่ ล้วนให้ฟั่นฮูหยินเป็นผู้ตัดสินใจ

มิใช่หรือ แม่ทัพใหญ่จะต�าหนิพ่ีสาวข้าด้วยเรื่องน้ีไม่ได้! ข้ายินดีให้นาง 

ยุ่งเรื่องของข้าเอง!" 

ซย่าโหวโหย่วเต้าพูดถึงข้ันน้ีแล้ว เว้นเสียแต่ว่าหลูยวนอยากจะ 

หักหน้าเขา มิเช่นนั้นก็ได้แต่ยุติเรื่องนี้และเงียบไป

ฟ่ันซือ่กลบัคิดมากกว่าหลยูวนมากนกั นางลอบดงึแขนเสือ้หลยูวน

หลูยวนกุมทหารจ�านวนมากอยู่ในมือ รู ้สึกว่าหลายปีมานี้ตน 

ใจกว้างกับซย่าโหวอว๋ีพ่ีน้องมากเกินไป จนสองพ่ีน้องลืมไปแล้วว่าผู้ใดกัน
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ทีร่กัษาลาภยศสรรเสรญิไว้ให้พวกเขา ในเมือ่ทุกคนแสดงจดุยืนกันชดัเจน

แล้วในวันน้ี การบีบบังคับทางวาจาย่อมไม่มีความหมายอะไร เขาจะ 

หาโอกาสส่ังสอนพ่ีน้องสองคนนี้ให้ได้ เมื่อพวกเขารู้ถึงความร้ายกาจ 

แล้วย่อมจะเชื่อฟังเอง 

ชุยซื่อตกใจจนเหง่ือเย็นท่วมศีรษะนานแล้ว นางเห็นเช่นน้ันก็รีบ 

เข้ามาประนปีระนอม ก่อนอืน่ต�าหนซิย่าโหวอวีว่๋าไม่รูค้วาม ทัง้ยังบอกว่า

ตนเองไม่ทันได้ห้ามปรามซย่าโหวอว๋ี หลังจากนั้นจึงเชิญฟั่นซ่ือกับ 

หลูยวนกลับไปดื่มน�้าชาและกินขนมในศาลาอีกครั้ง
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ในเมื่อหลูยวนตัดสินใจจะสั่งสอนซย่าโหวอว๋ีพ่ีน้อง เขาย่อมไม่

ยอมรับค�าขอโทษและค�าเชื้อเชิญของชุยซื่อ เขาไม่เหลือบแลชุยซื่อเลย

ด้วยซ�้า เพียงสะบัดแขนเสื้อจากไปทันที 

ฟั่นซื่อเห็นเช่นน้ันก็คว้าแขนคุณหนูสี่สกุลหลู ก่อนพาบุตรชาย 

สองคนจากไปอย่างเร่งร้อน 

หลูไหวตะลึงงัน แต่เพียงไม่นานก็หัวเราะเสียงเย็นและจากไป 

เหตุการณ์เกิดข้ึนกะทันหัน นอกจากซย่าโหวอว๋ีแล้ว คนอื่นๆ  

หากไม่มองหน้ากันไปมาก็พากันปากอ้าตาค้าง ชุยซื่อร้องเสียงหลง  

"ข้า...ข้าไม่ได้พูดอะไรนะ!" ท่าทางเหมือนกลัวว่าตนเองจะเป็นสาเหตุ 

ที่ท�าให้หลูยวนโกรธเคือง

ซย่าโหวอว๋ีไม่พูดอะไร นางย้ิมจางพลางลบูสร้อยลกูปัดหยกมนัแพะ* 

3

* หยกมันแพะ คือหยกสีขาวขุ่นเหมือนไขมันของแพะ เนื้อละเอียดไร้รอยต�าหนิ เกลี้ยงเกลาและวาวแสง
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บนข้อมือตนเอง เอ่ยด้วยน�้าเสียงไม่ช้าไม่เร็ว "น้าสะใภ้ไม่ต้องร้อนใจไป 

แม่ทัพใหญ่คงมีเรื่องเร่งด่วน" จากนั้นนางก็ร้องเรียกตู้ฮุ่ย "ขนมกับน�้าชา

เตรียมเสร็จหรือยัง ยกเข้ามาได้แล้ว!" 

ตามก�าหนดการของตูฮุ้ย่ กลางวนักินเลีย้ง หลงัจากนัน้หน่ึงชัว่ยาม

ค่อยยกน�้าชากับขนมเข้ามา กินขนมเสร็จ งานเลี้ยงในอุทยานหวาหลิน 

ก็เป็นอันยุติลงได้ ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลายกน�้าชากับขนม แต่ซย่าโหวอว๋ี 

ถามถึง แสดงว่าอยากให้งานเลี้ยงเลิกก่อนเวลา 

ตู้ฮุ่ยค้อมกายรับค�า "เพคะ" แล้วหันไปสั่งให้นางก�านัลเริ่มยกน�้าชา

กับขนมออกมา 

กษตัรย์ิกับขนุนางสงัสรรค์กนั เดมิทเีป็นเรือ่งทีน่่ายินด ีทว่าการกลบัไป

ของหลูยวนได้ท�าให้งานเลี้ยงถูกปกคลุมด้วยเงาด�าแล้ว ทุกคนนั่งคุกเข่า

อยู่หน้าโต๊ะเงียบๆ ด่ืมน�า้ชากับขนมไปอย่างใจลอย เดก็ชายและเดก็หญงิ

หลายคนตกใจจนไม่กล้าส่งเสียงเอะอะ ท�าได้เพียงนั่งอย่างสงบเสงี่ยม

เรียบร้อย 

ซย่าโหวอวี๋เห็นแล้วก็นึกอึดอัดใจแทนพวกเขา นางยิ้มพลางดื่มชา

ถ้วยหน่ึง ก่อนจะกลับวังพร้อมซย่าโหวโหย่วเต้า งานเลี้ยงในอุทยาน 

หวาหลินจึงจบลงอย่างไม่ค่อยดีนัก 

ซย่าโหวโหย่วเต้าอดทนไว้ไม่พูดจา รอจนกลบัถึงต�าหนกัข้างของต�าหนกั

ทงิเจิง้ เขาก็อดรนทนไม่ไหว เขวีย้งคทาหยกในมอืลงบนเสือ่หญ้าหลนัเฉ่า 

พูดอย่างเดอืดดาล "พ่ีสาว ท่านดหูลยูวนส ิ เขาท�าเช่นนีห้มายความว่าอะไร 

ข้าว่าเขาอยากเอาอย่างซือหม่าเจากระมัง แต่ข้าหาใช่เฉาฮ่วน* ไม่" 

* เฉาฮ่วน (โจฮวน) เป็นฮ่องเต้องค์สดุท้ายของรฐัเว่ยในยุคสามก๊ก ขึน้ครองราชย์โดยการสนบัสนนุของซอืหม่าเจา 
(สุมาเจียว) และเป็นเพียงหุ่นเชิดของอีกฝ่ายโดยไม่มีอ�านาจปกครองที่แท้จริง
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ชาติก่อนซย่าโหวอว๋ีไม่เคยได้ยินเสยีงบ่นเช่นนีจ้ากซย่าโหวโหย่วเต้า

มาก่อน นางรู้สึกว่าเป็นเพราะความเข้มแข็งของนางในชาตินี้ จึงท�าให้ 

ซย่าโหวโหย่วเต้าเปลี่ยนเป็นเข้มแข็ง บางทีท่าทีที่นางมีต่อหลูยวน  

อาจมีส่วนอย่างมากที่ท�าให้น้องชายนางอ่อนแอ  

นางอดถามหย่ังเชิงไม่ได้ "น้องชาย วันน้ีข้าล่วงเกินหลูยวนไป  

เจ้ากลัวหรือไม่" 

"กลัวสิ!" ซย่าโหวโหย่วเต้ายอมรับอย่างเปิดเผย แต่กลับคุกเข่า 

นั่งลงข้างกายซย่าโหวอว๋ีอย่างสุขุม "แต่ต่อให้พวกเราเช่ือฟังเขาเพียงใด 

เขาก็ไม่พอใจอยู่ดี! แทนท่ีจะอยู่แบบจ�ายอมต่อไป ข้ายินดีตายเพ่ือ

คุณธรรมเสียดีกว่า!" 

"พูดจาเหลวไหล!" ซย่าโหวอว๋ีฟังแล้วตกใจ นางอดต�าหน ิ

ซย่าโหวโหย่วเต้าไม่ได้ 

ซย่าโหวโหย่วเต้ากลับไม่ได้ย้ิมร่ายอมรับผิดเฉกเช่นแต่ก่อน ทว่า

กลบัเอ่ยกลบเกลือ่นค�าพูดเมือ่ครูน่ี ้เขาพูดกับซย่าโหวอวีด้๋วยท่าทท่ีีจรงิจงั 

"พี่สาว ท่านดูกษัตริย์ที่อ่อนแอพวกนั้นสิ มีผู้ใดบ้างที่มีจุดจบที่ดี ไหนจะ

ต้องถูกผู้คนก่นด่า ข้าไม่ต้องการเป็นเช่นนั้น!" 

ซย่าโหวอวี๋สะเทือนใจ นานครู่ใหญ่ที่ไม่เอ่ยอะไรออกมา 

นางก�านัลเข้ามารายงานว่าชุยซื่อมา ซย่าโหวอว๋ีให้ตู้ฮุ่ยไปเชิญ 

น้าสะใภ้เข้ามา 

ชยุซือ่เห็นพวกเขาพ่ีน้องมสีหีน้าเคร่งเครยีด จงึเอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจ 

"มีอะไรกันหรือ" 

ค�าพูดของซย่าโหวโหย่วเต้ามิอาจเอ่ยออกไปส่งเดช 
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"ไม่มีอะไรหรอก" ซย่าโหวอวี๋หาข้ออ้างกลบเกลื่อน "โอรสสวรรค์

ก�าลังสนทนาถึงเรื่องอวี๋เหยาต้าจ่างกงจู่กับข้าอยู่!" 

ชุยซื่อได้ยินชื่อน้ีแล้วก็ปวดหัวย่ิง นางไม่สงสัยในความผิดปกต ิ

ของสองพ่ีน้องอีก รีบพูดว่า "หากนางมาหาเจ้าอีก เจ้าก็บอกให้นาง 

มาหาข้าด้วย บอกนางว่าสินเจ้าสาวของเจ้าอยู่ในมือข้าท้ังหมด ข้าช่วย

เก็บรักษาไว้ให้เจ้า แต่ไม่ได้มอบเงินให้เจ้า" 

ซย่าโหวอว๋ีพ่ีน้องฉีกย้ิมพร้อมกัน ชุยซื่อถอนหายใจ "ทางอุทยาน

หวาหลนิข้าให้คนไปจดัการเรยีบร้อยแล้ว ส่วนทางสกุลชยุพวกเจ้าก็ไม่ต้อง

เป็นกังวล แม่ทัพใหญ่แสดงท่าทีเช่นนี้ ผู้ใดบ้างที่ในใจไม่กระจ่างแจ้ง  

พวกเจ้าไม่ต้องห่วง ข้ากลับไปแล้วจะเขียนจดหมายถึงน้าชายของ 

พวกเจ้า บอกให้เขากลับเจี้ยนคังสักครั้ง ถึงอย่างไรก็ไม่ปล่อยให้พวกเจ้า

ต้องเสียเปรียบแน่!" 

"ขอบคุณน้าสะใภ้!" ซย่าโหวโหย่วเต้าพูดกับชุยซื่ออย่างสนิทสนม 

ชยุซือ่ย้ิมอย่างไม่เหน็เป็นเรือ่งใหญ่ เอ่ยค�าพูดมากมายมาปลอบโยน

ทั้งสองคน ก่อนจะออกจากวังกลับบ้านไปเขียนจดหมาย 

หลูยวน ฟั่นซื่อ และหลูไหวกลับถึงบ้านแล้ว 

ฟั่นซื่อจัดการให้บุตรชายสองคนกับคุณหนูสี่พักผ่อน ส่วนตนเอง 

ไปยังห้องหนังสือของหลูยวน 

หลยูวนก�าลงัสนทนากับหลไูหว พอเห็นฟ่ันซือ่เข้ามา หลไูหวจงึลกุข้ึน

คารวะฟั่นซื่อ เชิญฟั่นซื่อน่ังอย่างนอบน้อม และสั่งสาวใช้ด้วยตนเอง 

ให้ยกน�้าชากับขนมเข้ามา จากนั้นพูดกับฟั่นซื่อด้วยท่าทีต�าหนิ "เมื่อครู่

Page ������������� 1.indd   92 5/2/2563 BE   13:19



93

จือจือ

หากไม่ใช่เพราะพ่ีสะใภ้ห้ามเอาไว้ พ่ีชายคงได้ส่ังสอนเจ้าเด็กหน้าเหม็น

จิ้นหลิงไปแล้ว ย่อมไม่เกิดเรื่องวุ่นวายเช่นนี้ตามมา!" 

เรื่องท่ีส่งคุณหนูสี่เข้าวังเป็นการตัดสินใจของสกุลหลู ข้อน้ีเขาเอง 

ก็รู้

ฟั่นซื่อหันไปมองสามีด้วยใบหน้าเย็นเยียบ ก่อนเผยรอยย้ิมจางๆ 

นางดื่มน�้าชาและเอ่ยด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "ข้ารู้สึกว่าย่ัวโมโหจิ้นหลิงไป

ตอนนัน้ไม่ใช่การกระท�าท่ีชาญฉลาด...พวกท่านเป็นบรุษุ ย่อมฟังนัยแฝง

ของจิ้นหลิงไม่ออก พวกท่านอย่าลืมสิ หากนางยืนกรานจริงๆ ไม่เพียง

สามารถพระราชทานสมรสให้คุณหนูสี่ได้เท่าน้ัน ยังถึงข้ันพระราชทาน

สมรสให้อาฝอได้ด้วยซ�้า!" 

หลูยวนพ่ีน้องไม่ทันคิดถึงเรื่องนี้จริงๆ ทั้งสองตะลึงงัน อาฝอ 

เป็นบุตรชายสายตรงคนโตของพวกเขา เป็นผูส้บืทอดของตระกลู จะเกดิ

ข้อผิดพลาดไม่ได้แม้แต่น้อย!

รอยย้ิมของฟ่ันซือ่เลอืนหายไป น�า้เสียงเปลีย่นเป็นเยียบเย็นเฉกเช่น

สีหน้า "เด็กคนนี้ใจกล้ามากขึ้นทุกที ถึงเวลาต้องควบคุมนางแล้ว!" 

หลูไหวไม่ชอบให้พ่ีสะใภ้ของตนก้าวก่ายเรื่องภายในบ้าน พ่ีสะใภ้

ของเขาคนนี้มีอ�านาจกับพ่ีชายมากเกินไป เขาฟังแล้วน่ิวหน้า "พวกเรา

คาดไม่ถึงว่านางจะแต่งงานกับเซียวหวน...เรื่องนี้จึงยุ่งยากเล็กน้อย" 

ฟั่นซื่อเป็นสตรีประเภทท่ีได้คู่ครองที่ดี นางจึงรับไม่ได้เป็นพิเศษ 

หากมีผู้ใดได้คู่ครองที่ดีไปกว่าตน ได้ยินหลูไหวพูดเช่นน้ี นางจึงซักไซ้ 

"หมายความว่าอย่างไร เซียวหวนผู้นั้นถูกแม่ทัพใหญ่ย้ายไปสวีโจวแล้ว

มิใช่หรือ ในเวลาสั้นๆ เช่นนี้ เขายังจะก่อเรื่องอะไรออกมาได้อีก" 
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หลูไหวช�าเลืองมองหลูยวน

หลูยวนสีหน้าเรียบเฉย ไม่เอ่ยอะไร 

เวลานี้ท่าทางของฟั่นซื่อได้แสดงให้เห็นถึงชาติตระกูลที่ไม่สูงศักดิ์

พอ

สกุลหลเูป็นตระกูลใหญ่ทางตอนเหนือ สมยัก่อนชาวหูรกุรานดนิแดน

ตอนกลาง พวกเขาติดตามหมิงจงฮ่องเต้หลบหนีมายังเจียงหนาน*  

ส่วนสกุลเซียวเป็นตระกูลท่ีมีชื่อเสียงในอู๋จง ในอดีตตระกูลใหญ่ทาง 

ตอนเหนือท่ีติดตามหมงิจงฮ่องเต้ปูท่วดของซย่าโหวอวีเ๋ดนิทางลงใต้มาน้ัน 

ไม่เพียงเสยีชวิีตไปจ�านวนมาก ยังสญูเสยีท่ีดนิและข้ารบัใช้ไปด้วย ไม่ต้อง

พูดถึงเรื่องการรักษาความรุ่งโรจน์ในอดีตเอาไว้เลย แค่การกินอยู่ใน 

ชีวิตประจ�าวันยังขาดความมั่นคง หมิงจงฮ่องเต้จึงมีราชโองการอนุญาต

ให้พวกเขาบุกเบิกท่ีดินรกร้าง แต่ท่ีดินเหล่านั้นได้ชื่อว่ารกร้างก็เพราะ 

ไม่เหมาะท่ีจะท�าการเพาะปลกู ทัง้ยังไม่เหมาะจะเป็นทีอ่ยู่อาศยั เหลอืแต่

พื้นที่ที่ไม่เป็นที่ต้องการของตระกูลดังในอู๋จง ตระกูลใหญ่ทางตอนเหนือ

พยายามขบคิดสารพัดวิธี แต่ผลผลิตที่ได้ก็ยังคงน้อยมาก 

เมือ่ท้องกินไม่อิม่ เสือ้ผ้าไม่เพียงพอจะห่มคลมุร่างกาย ความขดัแย้ง

ระหว่างตระกูลใหญ่ทางตอนเหนือกับตระกูลดังในอู๋จงจึงเพ่ิมข้ึนจน 

ก่อเกิดเป็นสงคราม ตอนนัน้ตระกูลทีม่อี�านาจบารมมีากท่ีสดุในอูจ๋งก็คอื 

'กู้เฉียนอู๋เซียว' สี่ตระกูล สี่ตระกูลนี้มีสกุลกู้เป็นหัวหน้า เขาตัดสินใจ 

ปลดหมิงจงฮ่องเต้และแต่งตั้งฮ่องเต้องค์ใหม่ ทว่าสุดท้ายกลับพ่ายแพ ้

ให้กับตระกูลใหญ่ทางตอนเหนือทีม่สีกุลหลเูป็นหัวหน้า ภายหลังเหตกุารณ์นี้

* เจียงหนาน คือค�าเรียกท่ีราบลุ่มแม่น�้าทางด้านใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ
มณฑลเจียงซู อันฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
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จึงถูกเรียกว่า 'กบฏสี่แซ่ในอู๋' 

ส่วนสกุลเซียวเป็นเพียงตระกูลเดียวในส่ีตระกูลดังของอู๋จงท่ีไม่ 

ถูกท�าลาย นี่เป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดหลายปีมานี้สกุลเซียวจึงใช้ชีวิต 

อย่างเรียบง่ายอยู่ในอู๋จงมาโดยตลอด 

แต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไร นี่ล้วนเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้ว สิ่งที่

เรียกว่าตระกูลดังในอู๋จงกับตระกูลใหญ่ทางตอนเหนือในอดีต ตอนนี้ 

ไม่มีความแตกต่างอะไรแล้ว 

"เรื่องพวกนี้เจ้าอย่าสนใจเลย ข้ามีแผนการของข้า" หลูยวนพูดกับ

ฟั่นซื่อด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน 

ฟ่ันซือ่เลือ่มใสและเชือ่มัน่ในตวัสามจีากใจจรงิ หลยูวนบอกนางว่า

ไม่ต้องสนใจ นางก็จะไม่สนใจ นางคารวะหลูยวนอย่างนอบน้อม ก�าชับ

สามหีลายค�าด้วยน�า้เสยีงนุ่มนวล "ลมกลางคนืยังหนาวเย็นมาก จ�าไว้ว่า

ต้องสวมเสื้อเพิ่มอีกสักตัว" จากนั้นจึงถอยออกไป 

หลูยวนเดินไปส่งนางที่ประตูด้วยตนเอง 

หลูไหวได้ยินแล้วก็ท�าหน้าเหยียดปากอยู่ข้างหลังพ่ีชาย แต่พอ 

หลูยวนหันกลับมา ใบหน้าเขาก็ไม่มีความผิดปกติใดๆ ทั้งสิ้น 

พอสองพ่ีน้องนั่งลงอีกครั้ง หลูไหวจึงพูดว่า "พ่ีชาย ท่านต้ังใจจะ 

สั่งสอนจิ้นหลิงเช่นไร ถึงอย่างไรตอนนี้นางก็เป็นภรรยาของเซียวหวน  

ไม่เห็นแก่หน้าภิกษุก็ต้องเห็นแก่หน้าพระพุทธองค์ เรื่องบางอย่างมิอาจ

ท�าเกินไปได้! คงมิอาจให้เซียวหวนหย่านางกระมัง ข้าว่าเซียวหวนเองก็

คงไม่ยอมหย่านางหรอก!" 

หลูยวนไม่พูดอะไร 
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เซียวเหยียนบิดาของเซียวหวนแม้ชื่อเสียงจะไม่โด่งดัง แต่กลับ

เปี่ยมด้วยอุบายและประสบการณ์ ทั้งยังเก่งกาจมากความสามารถ  

หลังจากเขาเป็นประมุขตระกูล ไม่เพียงรักษาต�าแหน่งถิงโหว* เอาไว้ได้ 

ยังท�าให้สกุลเซยีวรอดพ้นสถานการณ์ทีล่�าบากได้อย่างรวดเรว็ กลายเป็น

หน่ึงในตระกูลสูงศักดิ์และร�่ารวยในอู๋จงอีกครั้ง อีกท้ังเขายังมีสายตาท่ี

ยาวไกล ส่งเซียวหวนที่ตอนน้ันอายุเพียงสิบสามปีไปเป็นลูกศิษย์ของ 

อิ้นหลินศิษย์พ่ีร่วมส�านักที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการมณฑลเซียงหยาง  

ให้เซียวหวนติดตามอิ้นหลินยกทัพขึ้นเหนือปราบปรามแคว้นสู่ 

แม้สุดท้ายอ้ินหลินจะพ่ายแพ้ ก�าลังทหารท่ีน�าไปสูญเสียไป 

หกเจ็ดส่วน ท�าให้สกุลอิ้นสูญเสียต�าแหน่งขุนนางและความโปรดปราน

จากฮ่องเต้ไป ตัวอิ้นหลินเองก็ชื่อเสียงป่นปี้ แต่เหตุการณ์น้ีกลับท�าให้ 

เซยีวหวนชือ่เสยีงขจรขจาย ได้ชือ่ว่า 'รบแพ้นับครัง้ไม่ถ้วน หากยังยืนหยัด

รบอย่างไม่ระย่อ มีความซื่อสัตย์จงรักภักดี ปณิธานแน่วแน่ไม่สั่นคลอน' 

หลยูวนอดรูสึ้กเสยีใจภายหลังไม่ได้ ในอดตีก่อนทีอ่ิน้หลนิจะป่วยตาย

เคยฝากฝังเซียวหวนให้เขาดูแล แต่เขาไม่ชอบสกุลสูงศักดิ์ในอู๋จง จึง 

ไม่ยินดีรับตัวเซียวหวนมา ปฏิเสธอีกฝ่ายอย่างอ้อมค้อม 

การแต่งงานระหว่างเซยีวหวนกับซย่าโหวอว๋ีได้น้าชายของซย่าโหวอว๋ี

ที่เป็นผู้ว่าการมณฑลจิงโจวเป็นพ่อสื่อ ไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงว่าเจิ้งเฟิน 

จะท้ิงอคตเิรือ่งชาตกิ�าเนิด หาชาวอูจ๋งมาเป็นคู่ครองของซย่าโหวอวี ๋ อกีท้ัง 

ซย่าโหวอวี๋ยังตอบตกลง กล่าวได้ว่าเขาเลี้ยงพยัคฆ์จนกลายเป็นภัย! 

หากเขายอมรับเซียวหวนตั้งแต่แรก...ความคิดนี้วาบข้ึนในหัว 

* บรรดาศักดิ์สมัยโบราณของชายจีนเป็นสิ่งท่ีกษัตริย์แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีความชอบ แบ่งเป็นสาม
ระดับ คือ อ๋อง บรรดาศักดิ์ห้าขั้น (กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน) และเลี่ยโหว (เซี่ยนโหว เซียงโหว ถิงโหว)
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ของหลูยวน ก่อนจะถูกกดลงไป  

หลูยวนถามหลูไหว "เซียวหวนไปสวีโจวแล้วท�าอะไรบ้าง" ที่เขาให้

เซยีวหวนไปเป็นผูบ้ญัชาการกองทัพในสวีโจวและอว้ีโจวก็เพ่ือให้หลไูหว

คอยจับตาดูคนผู้นี้ไว้ 

หลูไหวย้ิมตอบอย่างดูแคลน "ไม่ได้ท�าอะไรทั้งน้ัน! วันทั้งวันมีแต่

กินกับดื่ม ท่องกลอนวาดภาพ ขี่ม้ายิงธนู" พูดถึงตรงนี้ เขาก็กระตือรือร้น

ขึน้มาทันใด "ว่ากันว่าฝีมอืการยิงธนขูองเซยีวหวนดมีาก ไม่เพียงสามารถ

น้าวธนูรูปจันทร์เสี้ยวหนักสองตั้นได้ ยังสามารถยิงธนูทะลุใบหลิวได้ใน

ระยะเกินร้อยก้าว ไม่รู้เจิ้งเฟินไปเสาะหาคนผู้นี้มาจากที่ใด" 

หลูยวนเผยสีหน้าไม่พอใจ เซียวหวนผู้นั้นยอมแต่งกงจู่เป็นภรรยา 

คดิว่าคงประเมนิผลได้ผลเสยีมาแล้ว ในใจเขาย่อมมคีวามทะเยอทะยานอยู่ 

แต่ต่อให้เซียวหวนร้ายกาจเพียงใดก็เป็นเพียงลูกวัวแรกเกิดตัวหน่ึง  

คิดจะยืนอยู่ในราชส�านักอย่างมั่นคงและสร้างผลงานให้ได้จริงๆ มิอาจ

อาศัยเพียงการแต่งจ่างกงจู ่เป็นภรรยา น�าทัพเป็น แต่งกลอนและ 

วาดภาพเท่านั้น สิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ยังมีอีกมาก หนทางที่ต้องเดินยังอีก

ยาวไกล! 

ในตอนน้ีเรื่องที่เร่งด่วนคือท�าอย่างไรคุณหนูส่ีจึงจะได้แต่งงานกับ 

ซย่าโหวโหย่วเต้า 

หลยูวนโยนเซยีวหวนทีต่อนนียั้งไม่ใช่คูต่่อสู้ของเขาออกไปจากสมอง 

หนัไปพูดกับหลไูหว "อยากสัง่สอนจิน้หลงิไม่ใช่เรือ่งยาก หนึง่คอืลดต�าแหน่ง

ฐานะของนาง สองคือพิธีเซ่นไหว้ในเดือนสามวันท่ีย่ีสิบ ท�าให้เกิดเหตุ

จ�าเป็นจนมิอาจจัดงานขึ้นได้" 
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หลไูหวดวงตาเป็นประกาย การเซ่นไหว้เหวินเซวียนฮองเฮาแต่ไรมา

ล้วนเป็นเรือ่งท่ีซย่าโหวอว๋ีกับซย่าโหวโหย่วเต้าใส่ใจไม่ลมื ซย่าโหวโหย่วเต้า

ถึงขั้นอยากอวยยศให้มารดาบังเกิดเกล้าของตนอีกครั้งเสียด้วยซ�้า 

"หากเป็นเช่นนี้ โอรสสวรรค์จะต้องร้อนใจแน่กระมัง! เพียงแต่ 

ถึงยามนั้นไม่รู้โอรสสวรรค์จะต�าหนิจิ้นหลิงหรือไม่" หลูไหวหรี่ตาย้ิมพูด 

"น่าเสยีดายทีไ่ม่อาจเหน็สหีน้าของจิน้หลงิกับโอรสสวรรค์ตอนทราบข่าวนี!้" 

เขาจปุาก ไม่คิดปิดบงัท่าทางมคีวามสขุบนความทุกข์ของผู้อืน่แม้แต่น้อย 

หลูยวนเหลือบมองหลูไหวด้วยสายตาตักเตือน "ทว่าตอนน้ียัง 

ไม่ใช่เวลาแตกหักกับจิ้นหลิง พรุ่งนี้ข้าจะให้พ่ีสะใภ้เจ้าเข้าวังอีกคร้ัง  

หากจิ้นหลิงยังไม่เปลี่ยนความตั้งใจเดิมค่อยจัดการนางก็ยังไม่สาย" 

หลูไหวหัวเราะหึๆ "ที่แท้เมื่อครู่ตอนอยู่ในอุทยานหวาหลิน พ่ีชาย 

ก็แค่ขู่จิ้นหลิงเท่านั้น" 

หลูยวนเลิกคิ้วโดยไม่เอ่ยอะไร แน่นอนว่าเขาไม่มีทางล้มเลิก 

ความตั้งใจของตนเองเพียงเพราะซย่าโหวอว๋ีชักสีหน้าใส่เขาแน่ แต่เขา 

ก็ไม่ยอมให้ซย่าโหวอว๋ีคิดว่าตนเองสามารถท�าตามอ�าเภอใจได้โดย 

ไม่ฟังค�าสั่งเขาเช่นกัน 

หลูไหวกลอกตาไปมา ขยับเข้าไปหาอย่างหน้าไม่อายพลางย้ิม 

เอ่ยว่า "เช่นนั้นหงหนงเต้ากงจู่..."

"เรื่องน้ีเจ้าอย่าได้คิดอีกเลย!" หลูยวนขัดค�าพูดหลูไหวเสียงเฉียบ 

"การแต่งงานของคณุหนูสียั่งไม่แน่นอน การแต่งงานของหงหนงเต้ากงจู ่

ยังไม่พูดถึงชั่วคราว" 

ไม่พูดถึงชั่วคราว ไม่ได้แปลว่าจะไม่พูดถึงตลอดไปนี่! หลูไหว 
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ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ยิ้มเบิกบานกว่าเดิม 

ซย่าโหวโหย่วเต้ากลับนอนไม่หลับท้ังคืน หลังโทสะหมดไปและ 

สงบสติอารมณ์ได้แล้ว เขาก็นึกหวาดกลัวในภายหลัง หลูยวนเป็นคนท�า

มากแต่พูดน้อย ในราชส�านักคนท่ีล่วงเกินเขาส่วนใหญ่ล้วนไม่มีจุดจบ 

ทีด่ ีหากคนผูน้ั้นลงมอืกับพ่ีสาวเล่า เขาควรท�าเช่นไรจงึจะปกป้องพ่ีสาวได้ 

หรือว่าต้องรับปากแต่งงานกับสกุลหลูเท่านั้น? 

คิดถึงตรงน้ี เขาก็หยิกตนเองแรงๆ หนึ่งที พ่ีสาวย่ัวโทสะหลูยวน 

ด้วยเรื่องการแต่งงานของเขา หากเขารับปากแต่งงานกับสกุลหลู ส่ิงที่ 

พี่สาวท�ามาจะมีความหมายอะไรเล่า 

ซย่าโหวโหย่วเต้าล�าบากใจ จงึแวะไปต�าหนกัเฟ่ิงหยางก่อนออกว่า

ราชการ 

ซย่าโหวอว๋ีอาบน�้าอยู่ ซย่าโหวโหย่วเต้าได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกใจ 

เขาเอ่ยถามว่า "เวลานี้น่ะหรือ" 

ตูฮุ้ย่เป็นกังวลอย่างมาก นีเ่ป็นวันทีส่ามตดิต่อกันแล้วทีซ่ย่าโหวอว๋ี

ฝันร้าย ทุกครั้งที่ตื่นมาใบหน้าอีกฝ่ายล้วนซีดเผือด เหงื่อเปียกชุ่มเสื้อผ้า 

นางอยากเชิญหมอหลวงมาตรวจดู ทว่ากลับถูกซย่าโหวอว๋ีปฏิเสธ  

โอรสสวรรค์ร่างกายอ่อนแอ นางจึงไม่กล้าเล่าเร่ืองนี้ให้โอรสสวรรค์ฟัง 

ด้วยเกรงจะท�าให้โอรสสวรรค์กังวลจนหวาดกลัว ไม่แน่ว่าซย่าโหวอว๋ี 

ยังไม่ทันหายดี โอรสสวรรค์อาจจะล้มป่วยไปก่อน 

"ฤดูใบไม้ผลิแดดดี สองวันนี้พวกนางก�านัลรุ่นเล็กพากันเอาผ้าห่ม

ออกมาตาก เกรงว่าจ่างกงจูท่รงร้อนน่ะเพคะ" ตูฮุ่้ยปิดบงัซย่าโหวโหย่วเต้า
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และเปลีย่นเรือ่งอย่างรวดเรว็ "ไฉนโอรสสวรรค์จงึเสดจ็มาเยือนในเวลานี้ 

เสวยพระกระยาหารเช้าหรือยังเพคะ จะให้ยกส�ารับอาหารมาท่ีต�าหนัก

เฟิ่งหยางหรือไม่ จ่างกงจู่น่าจะแต่งตัวใกล้เสร็จแล้ว จะให้ข้าเข้าไปแจ้ง

หรือไม่เพคะ" 

ซย่าโหวโหย่วเต้าไม่ใส่ใจนัก เขาผงกศีรษะอย่างห่อเหี่ยวเล็กน้อย 

แล้วคกุเข่าน่ังลงหน้าโต๊ะเขยีนหนงัสอืของซย่าโหวอว๋ี พลกิดตู�าราบนโต๊ะ

เรื่อยเปื่อยพลางเอ่ยว่า "ยกส�ารับอาหารเช้ามาท่ีต�าหนักเฟิ่งหยางเถอะ  

ข้าอยากกินข้าวกับพี่สาว!" 

ตู้ฮุ่ยถอยไปอย่างนอบน้อม

ซย่าโหวอว๋ีที่ทราบข่าวแล้วเพียงเกล้ามวยผมอย่างลวกๆ และ 

ออกมา นางมิอาจไม่รอบคอบระมัดระวัง ชาติก่อนเวลานี้น้องชายนาง

สลบไสลไม่ได้สติไปแล้ว นางเคยแก้ไขจดุจบของชาตก่ิอนมาแล้วหนหนึง่

ก็จรงิ แต่ผูใ้ดจะล่วงรูว่้าเรือ่งราวจะถูกดึงกลบัเข้าสูเ่ส้นทางเดมิอกีหรือไม่ 

"ไฉนเจ้าจงึมาเวลานี"้ ซย่าโหวอว๋ีจบัมอืน้องชาย พิจารณาเขาตัง้แต่

หัวจรดเท้า เกรงว่าเขาจะไม่สบายตรงไหน 

ซย่าโหวโหย่วเต้าไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี "ข้าแค่คิดถึงพ่ีสาว 

อยากมาหาพี่สาวเท่านั้นเอง" 

ซย่าโหวอว๋ีอดหัวเราะไม่ได้ "กินอาหารเช้ากับข้าที่นี่แล้วกัน 

ประเดี๋ยวข้าไปส่งเจ้าออกว่าราชการ" 

เป็นเช่นตอนทีเ่สดจ็พ่อสวรรคตใหม่ๆ พ่ีสาวจะไปส่งเขาออกว่าราชการ

ทุกวัน ซย่าโหวโหย่วเต้ายิ้มอย่างเบิกบาน
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ซย่าโหวอว๋ีพ่ีน้องกินอาหารเช้าเสร็จ ซย่าโหวอว๋ีก็ท�าเหมือนตอนที่

ยังไม่ออกเรือน นางจูงมือน้องชาย ค่อยๆ พาเขาไปส่งท่ีต�าหนักกลาง 

ของต�าหนักทิงเจิ้ง 

ระหว่างทาง ซย่าโหวอวีก๋ค็อยปลอบโยนน้องชาย "พ่ีสาวไม่เหมอืน

แต่ก่อนแล้ว ต่อให้แม่ทัพใหญ่โมโหเพียงใดก็ไม่อาจต�าหนข้ิาโดยข้ามหน้า

พ่ีเขยเจ้าหรือว่าเจ้าได้ อย่างมากเขาก็แค่ก่อกวนเจ้า ก่อกวนพ่ีเขยเจ้า

เท่านั้น" พูดถึงตรงน้ี นางก็คิดถึงสีหน้าเคร่งเครียดมาตลอดท้ังเช้าของ 

น้องชาย นางมีใจอยากชี้แนะซย่าโหวโหย่วเต้า จึงอดหยอกเย้าไม่ได้  

"น้องชายต้องปกป้องข้าได้แน่ ข้าไม่กังวลแม้แต่น้อย ส่วนพ่ีเขยเจ้า ปล่อย

ให้เขาปวดหัวไปแล้วกัน แต่งกับกงจู่ก็ไม่ง่ายอยู่แล้ว เจ้าว่าใช่หรือไม่!" 

ซย่าโหวโหย่วเต้าถูกพ่ีสาวหยอกเย้าจนหัวเราะ เขาผงกศีรษะ  

และไปว่าราชการอย่างดีอกดีใจ 

ซย่าโหวอว๋ียืนอยู่ใต้ชายคา มองแผ่นหลังของน้องชายหายลับเข้าไป

ในต�าหนักอันสูงตระหง่าน ก่อนจะหมุนตัวเดินกลับต�าหนักเฟิ่งหยาง 

ตู้ฮุ่ยก�าลังอมย้ิมยืนรอซย่าโหวอว๋ีอยู่หน้าประตูต�าหนักบรรทม... 

ซย่าโหวอว๋ีพ่ีน้องสามารถดแูลกันและกันได้เช่นนี ้นางรูส้กึสบายใจย่ิงนกั 

"ผ่านเดือนสามวันที่สามไปก็เป็นเทศกาลตวนอู่แล้ว ในวังควร

เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นเสื้อบุซับในและตัดชุดฤดูร้อนได้แล้ว" นาง 

ค้อมกายน้อยๆ เดนิตามซย่าโหวอว๋ีเข้าไปในต�าหนักบรรทม "ปีนีส้กุลเวิน 

มีผ้าใหม่ส่งมาเป็นเครื่องบรรณาการ ได้ยินว่านุ่มละเอียดดุจผ้าไหม  

ขาวบริสุทธ์ิดุจหยก ตั้งชื่อว่าเกสรหิมะ จ่างกงจู่จะทอดพระเนตรหรือไม่

เพคะ" 
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หลายปีมาน้ีแพรพรรณในวังล้วนเป็นของบรรณาการจากสกุลเวิน 

ที่อยู่ในอ�าเภอเจียงหนิง แต่ก่อนสมัยซย่าโหวอว๋ีอยู่ในวัง เรื่องพวกนี้ 

นางล้วนเป็นผู้ดูแล หลังนางออกเรือนจึงมอบหมายให้ตู้ฮุ่ยเป็นผู้จัดการ 

ตู้ฮุ่ยเกรงว่าเรื่องในอุทยานหวาหลินจะท�าให้นางไม่สบายใจ จึงตั้งใจ 

หางานให้นางท�า จะได้ไม่คิดฟุ้งซ่าน 

ในใจของซย่าโหวอว๋ีไม่ได้สงบอย่างทีแ่สดงออก ตอนอยู่ในอทุยาน

หวาหลินหลูยวนสะบัดแขนเสื้อจากไป แสดงว่าเขาโมโหจริงๆ แต่ด้วย

นิสัยของเขา โมโหก็ส่วนโมโห เรื่องท่ีจะท�ายังคงต้องท�า รู ้จักกันมา 

สองชาติแล้ว นางยังจะไม่รู้อีกหรือว่านิสัยเขาเป็นเช่นไร 

ซย่าโหวอวี๋ไม่สนใจค�าพูดของตู้ฮุ่ย เพียงเอ่ยกับตู้ฮุ่ยโดยไม่ตรงกับ

ค�าถาม "เจ้าส่งคนไปเฝ้าท่ีต�าหนักทิงเจิ้ง แล้วเล่าเรื่องทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน

ภายในต�าหนักให้ข้าฟังอย่างละเอียด" 

นางคงกลัวหลูยวนจะสร้างความล�าบากใจให้โอรสสวรรค์กระมัง  

ตู้ฮุ่ยมีสีหน้าเคร่งขรึมลง นางก้มหน้ารับค�าและถอยออกไป 

ซย่าโหวอว๋ีพิงหมอนอิง หลับตาครุ่นคิดเรื่องในใจ หากหลูยวน 

เอาเรื่องเก่ามาพูดอีก จะให้คุณหนูสี่สกุลหลูแต่งเข้าวังให้ได้ นางควร

ปฏิเสธเช่นไรดี 

ยังมีเซียวหวนอีก ชาติก่อนเขาไปสวีโจวได้ไม่นานก็ซื้อใจผู้ว่าการ

มณฑลสวีโจวและผู้ว่าการมณฑลอว้ีโจวได้ ภายหลังสองคนนี้ยังคอย

ตดิตามเซยีวหวนตลอด ยกทพัขึน้เหนือท�าศึกแทนเซยีวหวน สร้างความดี

ความชอบครัง้ใหญ่ ชาตนิีน้างไม่ได้เปลีย่นแปลงโชคชะตาของเซยีวหวน 

เซียวหวนน่าจะจัดการเรื่องที่สวีโจวและอว้ีโจวได้อย่างรวดเร็วถึงจะถูก 
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เพียงแต่ชาตินี้น้องชายนางไม่ได้ตาย ไม่รู้เขาจะอยู่ที่สวีโจวนานเพียงใด 

เขาจะด่ืมสรุาสรวลเสเฮฮากับหลไูหวท่ีมตี�าแหน่งผู้ว่าการมณฑลหยางโจว 

เรียกขานกันว่าพ่ีน้องหรือไม่ หรือว่าจะเผชิญหน้ากันเหมือนเป็นศัตรูที่ 

ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว 

ชาติก่อนสิ่งที่เซียวหวนเชี่ยวชาญมากท่ีสุดคือการใช้ความอ่อน 

พิชิตความแข็ง ไม่รู้ว่าชาตินี้เขาจะเป็นเช่นนั้นอีกหรือไม่ 

นางคิดไปเรื่อยเปื่อย เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว พอนางได้สต ิ

อีกครัง้การประชมุขนุนางในต�าหนกัทงิเจิง้ก็ยุตลิงแล้ว ขันทน้ีอยท่ีถูกตูฮุ้ย่

ส่งไปแอบฟังกลับมารายงาน 

"แม่ทพัใหญ่บอกว่าปีก่อนเกิดภัยพิบติัครัง้ใหญ่ เสบยีงอาหารราคา

สูงข้ึนอย่างมาก ปีนี้เกรงว่าการเก็บเก่ียวผลผลิตก็คงไม่ดีเช่นกัน จึงให้

โอรสสวรรค์สั่งให้ขุนนางท้องถ่ินเรียกเก็บเสบียงอาหารมากข้ึนหน่อย  

หากเป็นปีที่แห้งแล้งจะได้สร้างเพิงแจกโจ๊ก โอรสสวรรค์เห็นด้วย แต ่

ราชเลขาธิการบอกว่าปีก่อนแม่ทัพใหญ่สั่งให้เพ่ิมภาษีอากรแล้ว บัดนี้

แต่ละปีชายฉกรรจ์ต้องมอบแพรพรรณจ�านวนสี่พับ ฝ้ายจ�านวนห้าชั่ง  

นับเป็นสองเท่าของสมัยเจิ้งตั้นแล้ว หากเพ่ิมภาษีอากรอีก เกรงว่าจะ 

ไม่ดีนัก" 

เจิ้งตั้นเป็นชื่อรัชศกของหมิงจงฮ่องเต้ปู่ทวดของซย่าโหวอวี๋ 

ซย่าโหวอวี๋แปลกใจมาก นางเอ่ยถามขันทีน้อย "ในราชส�านัก 

นอกจากเรื่องพวกนี้ก็ไม่มีเรื่องอื่นแล้วหรือ" 

"ไม่มีพ่ะย่ะค่ะ!" ขันทีผู้นั้นรู้สึกหวั่นเกรง "กระทั่งเลิกประชุม ใต้เท้า

ท้ังหลายก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ เกือบจะกักตัวโอรสสวรรค์ไว้ในต�าหนัก  
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แล้วจะมีเวลาไปหารือเรื่องอื่นอีกได้อย่างไรพ่ะย่ะค่ะ!" 

เห็นทหีลูยวนจะตัดสินใจอดทนไปก่อนชัว่คราว ไม่รูว่้าเขามแีผนการ

รับมือแล้ว หรือแค่อยากดูว่าระหว่างสองคนผู้ใดจะอดทนได้มากกว่ากัน 

ถึงอย่างไรซย่าโหวโหย่วเต้าก็เติบโตขึน้ทกุวนั สกัวันหน่ึงย่อมต้องแต่งงาน 

ขอเพียงซย่าโหวโหย่วเต้าแต่งงาน เขาย่อมมโีอกาสก้าวก่ายการแต่งงาน 

ของซย่าโหวโหย่วเต้า 

ซย่าโหวอวี๋โบกมือให้ขันทีถอยออกไป

ซย่าโหวโหย่วเต้าเลกิประชมุแล้วก็มากินอาหารกลางวนักับนางท่ีน่ี 

สองพ่ีน้องพูดคุยหัวเราะกัน เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ซย่าโหวอวี ๋

นอนกลางวัน ซย่าโหวโหย่วเต้าก็ไปอ่านหนังสือกราบทูลที่ต�าหนักทิงเจิ้ง 

พริบตาเดียวเวลาก็ผ่านไปสิบวัน อากาศอบอุ่นข้ึนโดยสมบูรณ ์

ต้นไม้ใบหญ้าในอุทยานเจริญงอกงาม ดูละลานตาเหมือนผ้าทอลาย  

ยามทอดสายตามองออกไปก็ดูงดงามสดใสประหนึ่งฤดูร้อน 

พวกตู้ฮุ่ยล้วนเอ่ยชมว่าปีน้ีดอกไม้บานสะพรั่ง ซย่าโหวอว๋ีกลับ 

รู้สึกว่าเมื่อบานอย่างเต็มท่ีแล้วย่อมต้องร่วงโรย ดอกไม้พวกนี้ออกจะ 

บานเร็วไปสักหน่อย 

โชคดีที่ไม่ว่าหลูยวนหรือฟั่นซื่อต่างก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ  

กลับเป็นสกุลชุยที่ร้อนใจเล็กน้อย ให้คุณหนูเจ็ดสกุลชุยตามชุยซื่อเข้าวัง

มาถวายบังคมซย่าโหวอว๋ีหนหน่ึง ซย่าโหวอว๋ีปลอบโยนชุยซื่ออย่างดี  

ชุยซื่อจึงพาคุณหนูเจ็ดสกุลชุยที่ขัดเขินจนหน้าแดงออกจากวังไป 

ซย่าโหวโหย่วเต้าเลิกประชุมแล้วไม่เห็นคนก็อดผิดหวังเล็กน้อย 
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ไม่ได้ เขาอึกอักถามถึงคุณหนูเจ็ด ซย่าโหวอว๋ีเห็นแล้วทั้งฉุนทั้งข�า ถาม

เขาว่ารู้ได้อย่างไรว่าคุณหนูเจ็ดเข้าวังมา ซย่าโหวโหย่วเต้าอ�้าอ้ึงอยู่นาน

ก็ตอบไม่ถูก พอถูกซย่าโหวอว๋ีหยอกเย้าเข้าหน่อยเขาก็เขินอายจนว่ิง 

ออกจากต�าหนักเฟิ่งหยางไปอย่างลนลาน 

ซย่าโหวอว๋ีขมวดคิว้ไม่เลกิ จะต้องมคีนเอาข่าวไปบอกซย่าโหวโหย่วเต้า

เป็นแน่ ต�าหนักเฟิ่งหยางมีคนไม่มาก ทั้งยังมีแต่คนที่เคยปรนนิบัติ 

เหวินเซวียนฮองเฮามาก่อน มีความจงรักภักดีและมีระเบียบวินัยพอ  

แต่ทางต�าหนักทิงเจิ้งกลับมีหูตาของหลูยวนมากเกินไป 

ชาตก่ิอนเป็นเพราะหลยูวนรูว่้าซย่าโหวโหย่วเต้ากับนางพึงใจในตวั

คุณหนูเจ็ดสกุลชุย หลังจากเซียวหวนใช้แผนล่อลวงตบตาท�าให้ศัตรู 

เข้าใจผิด สนับสนุนซย่าโหวโหย่วฝูท่ีเกิดจากเฝิงซื่อข้ึนครองราชย์แล้ว  

หลูยวนจึงพาลโมโหบีบให้คุณหนูเจ็ดสกุลชุยออกบวช ในช่วงที่สงคราม

ระหว่างนางกับหลูยวนยังไม่ตัดสินแพ้ชนะ เรื่องน้ีจะต้องสืบให้แน่ชัด 

เสียก่อน 

ซย่าโหวอว๋ีสั่งตู้ฮุ ่ยเสียงค่อยให้ไปตรวจสอบเร่ืองนี้ ส่วนตนเอง 

ก็เรียกอาเหลียงมาตรงหน้า ถามนางว่ายินดีออกจากวังพร้อมตน และ

เป็นข้ารับใช้ประจ�าตัวของตนหรือไม่ 

หมู่นี้ซย่าโหวอว๋ีปฏิบัติต่ออาเหลียงแปลกออกไป ในใจอาเหลียง

รู้สึกได้ถึงบางอย่างเช่นกัน ตอนที่ซย่าโหวอว๋ีเอ่ยถามนางน้ัน นางยังคง

ตกใจระคนดใีจ รบีคกุเข่าโขกศรีษะขอบคณุ แสดงออกว่าเตม็ใจอย่างย่ิง

ที่จะเป็นข้ารับใช้ประจ�าตัวของซย่าโหวอวี๋ 

ซย่าโหวอว๋ีพอใจอย่างมาก บอกนางว่าประเดี๋ยวให้ไปหาตู้ฮุ ่ย 
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เพื่อลบชื่อออกจากทะเบียนวัง 

อาเหลียงดีอกดีใจ ขอบพระทัยครั้งแล้วครั้งเล่า 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมน้อยๆ นางรูส้กึมัน่ใจเพราะได้แก้ไขสถานการณ์และ

ได้กุมอนาคตเอาไว้ในก�ามือตนเอง 

กลางคนืเวลายาวนาน เป็นครัง้แรกท่ีซย่าโหวอว๋ีไม่ได้ฝันถึงเซยีวหวน 

ไม่ได้ฝันถึงอ้อมกอดที่เต็มไปด้วยกลิ่นดินโคลนนั่นซึ่งท�าให้คนหายใจ 

ไม่ออกแต่กลับรู้สึกอบอุ่น ทว่านางยังคงตื่นขึ้นมากลางดึก เพียงแต่นาง

ไม่ได้ถูกฝันร้ายรบกวนจนตื่น แต่ถูกเขย่าตัวปลุกให้ตื่น 

"จ่างกงจู่! จ่างกงจู่!" 

นางลืมตา มองเห็นใบหน้าของตู้ฮุ ่ยที่ค่อยๆ ดูใหญ่ขึ้น บางที 

อาจเพราะอยู่ใกล้เกินไป ดวงตาและจมูกของตู้ฮุ่ยจึงดูไม่เหมือนในยาม

ปกตินัก 

"มีอะไรหรือ" ซย่าโหวอวี๋เอ่ยถามอย่างงัวเงีย 

ใบหน้าขาวกระจ่างของตู้ฮุ่ยมีเหงื่อผุดออกมา นางพูด "จ่างกงจู่ 

โอรสสวรรค์ โอรสสวรรค์...ทรงหมดสติไปกะทันหันเพคะ" 

ซย่าโหวอวี๋กอดผ้าห่มลุกขึ้นนั่งในทันที นางรู้สึกคล้ายตนเองก�าลัง

ฝันไป นานครู่ใหญ่ที่มิอาจตอบสนองได้ 

ตู้ฮุ่ยจึงสะกิดซย่าโหวอว๋ีทั้งน�้าตาเบาๆ อีกครั้ง "จ่างกงจู่ ต�าหนัก 

ทิงเจิ้งวุ่นวายไปหมดแล้ว ท่านรีบไปดูเถิดเพคะ!" 

ซย่าโหวอวี๋ถึงได้สติ หัวใจนางเหมือนถูกกดทับด้วยหินก้อนใหญ่ 

แต่หัวใจดวงน้ันกลับไม่ยอมพ่ายแพ้ ผ่านไปครู่หนึ่งก็ออกแรงดิ้นรน 
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ขึ้นมาอีก ท�าท่าเหมือนจะกระโดดออกจากโพรงอกนาง 

ซย่าโหวอว๋ีถูกตู้ฮุ ่ยประคองลุกข้ึนอย่างมึนงง นางสวมเส้ือผ้า 

และมุ่งหน้าไปยังต�าหนักทิงเจิ้งโดยมีข้ารับใช้ห้อมล้อม ลมกลางคืน 

พัดปะทะตัวนาง นางหนาวสะท้าน หัวสมองค่อยๆ แจ่มชัดขึ้น 

นางขบคิดทุกวิถีทางเพ่ือช่วยชีวิตน้องชายของนางแล้ว เดิมทีเขา 

ไม่เป็นไรแล้วมิใช่หรือ ไฉนจึงหมดสติไม่รู้เรื่องได้เล่า

ซย่าโหวอวี๋คิดถึงความโศกเศร้า ความเสียใจ ความสับสนและ 

ท�าอะไรไม่ถูกเมือ่ชาตทิีแ่ล้วตอนน้องชายเสยีชวีติ นางรู้สกึเหมอืนตนเอง

ได้ย้อนกลับไปในค�่าคืนนั้นอีกครั้ง ท�าให้นางหนาวเหน็บไปทั้งร่าง  

สองขาอ่อนยวบ เท้าเหมือนถูกถ่วงด้วยตะกั่ว กระทั่งยกยังยกไม่ขึ้น 

"อาฮุย่!" นางเรยีกชือ่ของตู้ฮุย่เหมอืนสมยัท่ีเป็นเดก็ คว้าแขนอกีฝ่าย

เอาไว้ ถึงได้พบว่าตู้ฮุ่ยตัวสั่นอย่างรุนแรง ใบหน้าไร้สีเลือด 

ซย่าโหวอว๋ีหัวใจสะดุด ลางสังหรณ์ไม่ดีที่ถูกละเลยไปก่อนหน้านี้

ราวกับน�้าท่ีโถมทะลักเขื่อน ไหลไปยังแขนขาทั้งส่ีของนาง ท�าให้นาง 

ก้าวขาไม่ออกอีกต่อไป นี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นางเกิดความคิด 

อยากวิ่งหนี 

ท่ามกลางความมืด แสงไฟภายในต�าหนักทิงเจิ้งยังคงสว่างไสว 

สว่างจ้าเหมือนกองไฟที่ชวนให้แมลงเม่าบินเข้าไปหา ทว่านางกลับ 

อยากอยู่แต่ในความมดืน้ี ไม่อยากมองไปข้างหน้า ไม่คดิถอยไปข้างหลงั 

ปรารถนาให้ทุกสรรพสิ่งในใต้หล้าหยุดอยู่แค่ช่วงเวลานี้ ไม่มีการ 

เปลี่ยนแปลงใดๆ อีก น้องชายนางที่อยู่ในต�าหนักทิงเจิ้งก็แค่หลับไป

เท่านั้น โชคชะตาอันน่าเศร้ากับความตายล้วนมิอาจกล�้ากรายเขา 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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