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ตอนที่เจินจยาฝูถูกเผยโย่วอันรวบตัวเข้าไปในอ้อมกอด นางรู้สึกตื่นตกใจมากจริงๆ ร่างกาย
แข็งค้างไปชั่วขณะ เมื่อสัมผัสถึงลมหายใจร้อนผ่าวแฝงกลิ่นสุราของเขาที่พัดมาปะทะใบหน้านาง
ถึงตระหนักได้วา่ เขาไม่ได้ตนื่ ขึน้ มา ในทีส่ ดุ ร่างกายก็สนั่ ขึน้ มาเล็กน้อยอย่างห้ามไม่ได้ หัวใจดวงน้อย
เต้นระรัว ผิวกายทั่วร่างรู้สึกร้อนลวก
เอาเช่นนี้แหละ หน้าด้านก็หน้าด้านสิ กอดเขาไม่ยอมปล่อยเสียเลย รอให้เขาสร่างเมา ข้าก็
จะสมปรารถนาแล้ว
เจินจยาฝูตัดสินใจเด็ดขาด ขยับชิดไปทางเขาอีกเล็กน้อย จวบจนซุกเข้าไปในอ้อมกอดเขา
แล้ว นางถึงได้หลับตาลงโดยที่ขนตายังสั่นระริก
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ของท่านนักอ่านหลายคน ในปีนี้มากกว่ารักไม่รอช้า น�ำผลงานเรื่อง 'ข้าผู้นี้...
วาสนาดีเกินใคร' ของท่านเผิงไหลเค่อมาทันทีค่ะ
นานๆ ครั้งมากกว่ารักจะมีนางเอกสายรุกมาสักเรื่องนะคะ ส�ำหรับเรื่องนี้
แม้ 'เจินจยาฝู' จะอยู่ในหมวดสายรุกเช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่รุกแบบไร้เหตุผล เพราะนาง
เคยผ่านเหตุการณ์มาแล้วชาติหนึ่ง รู้ว่าใครเป็นคนดีไม่ดี และใครที่จะช่วยเหลือให้
ชีวิตนางดีได้จริงๆ ซึ่ง 'เผยโย่วอัน' หรือ 'พี่ใหญ่เผย' ก็คือคนที่พร้อมช่วยเหลือนาง
ไม่ว่านางอยู่ในฐานะใด เขายังมีความสามารถ มีต�ำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีด้วย
อุตส่าห์พบคนทีด่ ถี งึ เพียงนีแ้ ล้ว เจินจยาฝูจะปล่อยพีใ่ หญ่เผยหลุดมือได้อย่างไรคะ
หนนีน้ างจึงวางแผนทุกอย่างอย่างรัดกุม ใช้ทงั้ ความออดอ้อน ความเจ้าน�ำ้ ตา กระทัง่
มารยาหญิงมารับมือกับเผยโย่วอันผู้ไม่คิดจะเปิดใจให้ใคร เอาแต่ท�ำตัวเป็นญาติผู้พี่
ที่แสนดีเท่านั้น
มาร่วมลุ้นกันค่ะว่าครั้งนี้เจินจยาฝูจะเอาชนะใจเผยโย่วอันได้หรือไม่ แล้ว
บรรดาคนและเรื่องราวในอดีตที่นางพยายามหนีจะเข้า มาวุ่นวาย ท�ำให้ชีวิตนาง
ต้องปั่นป่วนอีกหรือเปล่า หากอยากรู้เรื่องราวแล้ว เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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เจินจยาฝู	บุตรสาวสกุลเจิน ตระกูลพ่อค้าใหญ่แห่งเฉวียนโจว
มี นิ สั ย อ่ อ นโยน ช่ า งออดอ้ อ น กล้ า คิ ด กล้ า พู ด
เป็นญาติผู้น้องของเผยโย่วอัน
เผยโย่วอัน	บุตรชายคนโตสกุลเผย ร่างกายอ่อนแอแต่เด็ก ได้รับ
การเรียกขานว่า 'มหาเสนาบดีอายุน้อย' เป็นคนฉลาด
มีเหตุผล
เซียวอิ้นถัง	อวิน๋ จงอ๋องซือ่ จือ่ นิสยั เอาแต่ใจ อยากได้อะไรก็ตอ้ งได้
ชอบเจินจยาฝูตั้งแต่แรกเห็น
เผยซิวจื่อ	บุตรชายคนรองสกุลเผย สืบทอดบรรดาศักดิเ์ ว่ยกัว๋ กง
ซื่อจื่อ เป็นคู่หมั้นของเจินจยาฝู
เจินเย่าถิง	พีช่ ายของเจินจยาฝู ชอบเทีย่ วเล่น รักความสนุกสนาน
รักน้องสาวมาก
เมิ่งซื่อ	มารดาของเจินจยาฝูและเจินเย่าถิง เป็นคนเข้มแข็ง
พร้อมปกป้องลูกๆ
อวี้จู	บ่ า วรั บ ใช้ ข ้ า งกายฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า สกุ ล เผย เป็ น คน
คล่องแคล่ว จัดการงานต่างๆ ได้ดี
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บทน�ำ

ตอนที่เจินจยาฝูถูกฝังเป็นช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงพอดี นางจดจ�ำ
ภาพดอกพุดตานที่เบ่งบานงดงามเต็มอุทยานหลวงในวันนั้นได้อย่าง
ชัดเจน ยามทอดสายตามองจากที่ไกลๆ ราวกับมีอาทิตย์อัสดงใจกลาง
อุทยาน
ภาพเหตุการณ์ในตอนบ่ายวันนั้น เจินจยาฝูก็จดจ�ำได้ชัดเจนยิ่ง
เช่นกัน
นางไม่ได้พบฮ่องเต้มาหลายวันแล้ว คนในวังล้วนพูดกันว่าฮองเฮา
อยูข่ า้ งกายฝ่าบาท คอยเฝ้าดูแลพระอาการอยูต่ ลอดเวลาจนไม่ได้พกั ผ่อน
ยามเจินจยาฝูเข้าไปยังฝ่ายใน ได้พบจางฮองเฮาผูม้ เี ปลือกตาบวม
สีหน้าหม่นหมอง ก่อนจากมาพระนางตรัสกับนางว่าฮ่องเต้เรียกหา
ให้นางคอยปรนนิบัติพระองค์ดีๆ
ฮองเฮาตรัสด้วยสีหน้าเปี่ยมพระเมตตาเหมือนดั่งที่ผ่านมาเสมอ
7
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ท่ า มกลางผื น ม่ า นสี เ หลื อ งสว่ า งที่ ทิ้ ง ตั ว ลงมาชั้ น แล้ ว ชั้ น เล่ า
กลิ่นเครื่องหอมและยาสมุนไพรผสมผสานกันลอยตลบอบอวลไปทั่ว
หน้าต่างต�ำหนักทุกบานล้วนปิดสนิท ด้านในส่วนลึกของต�ำหนักมีเพียง
แสงสลัวและบรรยากาศอันหนักอึ้ง เสมือนมีกลุ่มเงาสีด�ำกลืนกินนาง
เข้าไปทั้งร่าง
เจินจยาฝูคกุ เข่าเบือ้ งหน้าพระแท่นบรรทมนิง่ ไม่ไหวติง เวลาผ่านไป
นางก็อยู่เช่นนี้มานานครึ่งก้านธูป* แล้ว
ภายในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ถึงสิบปี ฮ่องเต้ต้าเว่ยได้ผลัดเปลี่ยน
ยุคสมัยไปถึงสี่ครั้ง จากรัชศกเทียนสี่ เฉิงหนิง หย่งซี มาจนถึงเจาผิงของ
ซื่อจงฮ่องเต้ซึ่งเป็นฮ่องเต้พระองค์ก่อน พูดได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
บ่อยครั้ง อีกทั้งระหว่างนั้นยังเคยเกิดศึกสงครามขึ้นมา
นับตั้งแต่ฮ่องเต้พระองค์ก่อน ต้าเว่ยก็ได้สิ้นสุดการต่อสู้ภายใน
อาณาจักรแข็งแกร่งขึน้ ทุกวัน ราษฎรใช้ชวี ติ สุขสงบ ทว่านับแต่เซียวอิน้ ถัง
สืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากซื่อจงฮ่องเต้ผู้เป็นพระบิดา บริเวณชายแดน
ทางเหนือก็เกิดคลื่นลมขึ้นมาอีกครั้ง ฮ่องเต้พระองค์ใหม่จิตใจฮึกเหิม
ปีถัดมาหลังขึ้นครองราชย์ได้น�ำทัพออกไปสู้ศึกด้วยพระองค์เองโดย
ไม่สนใจเสียงคัดค้านและการห้ามปรามอย่างสุดก�ำลังของบรรดาขุนนาง
ไม่ง่ายเลยกว่าจะชนะสงครามได้ ทว่าระหว่างการท�ำศึกนั้นพระองค์
กลับได้รับบาดเจ็บ หลังกลับมาแล้วพระอาการก็มีแต่ยิ่งเลวร้ายลง
เหล่าหมอหลวงต่างท�ำอะไรไม่ได้
หลายวันมานี้เริ่มมีข่าวลือไม่สู้ดีแพร่กระจายออกมาแล้ว
* 'หนึง่ ก้านธูป' เป็นค�ำเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ บางต�ำราว่าประมาณครึง่ ชัว่ โมง บางต�ำราว่า
1 ชั่วโมง 'ครึ่งก้านธูป' จึงหมายถึงเวลาประมาณ 15–30 นาที
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เดิมทีบรุ ษุ บนพระแท่นบรรทมไม่ได้สติมาโดยตลอด แต่จๆู่ มือของ
พระองค์ก็ยกขึ้นมาปัดป่ายไปมากลางอากาศ คล้ายก�ำลังต่อสู้ขัดขืนกับ
บางสิ่งอย่างเต็มที่
ดวงตาของพระองค์ยังคงปิดสนิทเช่นเดิม ทว่าหัวคิ้วกลับขมวด
เข้าหากันแน่น สีหน้าเจ็บปวดและหวาดผวา บริเวณหน้าผากหลัง่ เหงือ่ เย็น
ออกมาไม่หยุด มองดูแล้วเหมือนก�ำลังทุกข์ทรมานต่อฝันร้ายอันน่า
หวาดกลัวอย่างไรอย่างนั้น
เจินจยาฝูรีบเขยิบตัวเข้าไปใกล้ โน้มตัวเข้าหา กุมมือที่เย็นเฉียบ
ของพระองค์
"ฝ่าบาท ทรงตื่น..."
ชัว่ เวลาต่อมาเจินจยาฝูกถ็ กู เซียวอิน้ ถังผลักออกไปอย่างแรงจนล้ม
อยูบ่ นพืน้ นางรีบหยัดกายขึน้ มาโดยไม่สนต่อความเจ็บปวด กลับไปทีเ่ ดิม
โน้มร่างเข้าใกล้พระองค์อีกครั้ง ก่อนจะได้ยินพระองค์ละเมอขึ้นมา
ใจความดูคลุมเครือ น�้ำเสียงประดุจก�ำลังร้องครวญคราง
"โย่วอัน! โย่วอัน! นี่คือการตอบแทนที่เจ้ามอบให้ข้าอย่างนั้นรึ!
ขอร้องล่ะ ปล่อยข้าไปเถอะ! อย่าได้โทษข้า! หากจะโทษก็โทษเสด็จพ่อ!
ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่เขาก่อขึ้นมา..."
มีเสียงกลุกกลักดังออกมาจากล�ำคอของเซียวอิ้นถัง คล้ายมีมือ
ที่มองไม่เห็นคู่หนึ่งก�ำลังบีบคอพระองค์อยู่ ท�ำให้หายใจล�ำบาก
หัวใจเจินจยาฝูเต้นกระหน�่ำรัว
เซียวอิ้นถังที่อยู่ในห้วงฝันยังคงละเมอต่อไป ทันใดนั้นน�้ำเสียง
ก็เปลี่ยนไปในฉับพลัน
9
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"เราเป็นฮ่องเต้! เราเป็นฮ่องเต้ของต้าเว่ย! เผยโย่วอัน เราไม่กลัวเจ้า!
เจ้าไม่ควรจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่แรก! ต่อให้เจ้ากลายเป็นวิญญาณ
แต่จะท�ำอะไรเราได้เล่า!"
เซียวอิน้ ถังกัดฟันกรอด ใบหน้าบิดเบี้ยว มือทีป่ ดั ป่ายไปมาคว้าจับ
ข้อมือข้างหนึ่งของเจินจยาฝูได้พอดี จึงกระชับนิ้วทั้งห้าแน่น ระหว่างฟัน
มีเสียงกึกกักดังลอดออกมา ในช่วงเวลานัน้ คล้ายพละก�ำลังเฮือกสุดท้าย
ทั้งหมดได้มารวมอยู่ที่นิ้วทั้งห้า ราวกับมือที่จับได้คือมือในฝันข้างนั้น
อยากจะบีบกระดูกให้แหลกละเอียด
เจินจยาฝูขม่ กลัน้ ความเจ็บปวด พร้อมส่งเสียงเรียกพระองค์ออกไป
อีกครั้ง "ฝ่าบาทเพคะ!"
ในที่สุดเซียวอิ้นถังก็ได้สติ ลืมตาโพลง เหงื่อเย็นไหลท่วม สายตา
จ้องอย่างนิ่งงันไปยังเจินจยาฝูที่อยู่ข้างกาย
ใบหน้าเจินจยาฝูซีดขาวเล็กน้อย มองสบตาเซียวอิ้นถังอีกสักพัก
ก่อนส่งยิ้มให้พระองค์ "ฝ่าบาท เป็นหม่อมฉันเองเพคะ"
เซียวอิน้ ถังปล่อยข้อมือนางออกช้าๆ มือตกกลับลงไปอย่างไร้กำ� ลัง
เจินจยาฝูเช็ดเหงื่อเย็นบนหน้าผากให้พระองค์
ใบหน้าพระองค์ซีดขาว หลังหลับตาอยู่สักพักก็เปล่งเสียงตรัสถาม
อย่างอ่อนแรง "อาฝู เมื่อครู่เจ้าได้ยินหรือไม่ว่าเราละเมอสิ่งใดออกมา"
มือที่ก�ำผ้าเช็ดหน้าของเจินจยาฝูชะงักไปเล็กน้อย
เผยโย่วอัน...คนผู้นั้นที่ฮ่องเต้ละเมอออกมาคือบุตรชายคนโตของ
ตระกูลเว่ยกั๋วกง* ร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เด็ก เจ็บป่วยบ่อยครั้ง แต่
* กั๋วกง บรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ เป็นต�ำแหน่งซึ่งกษัตริย์แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีความดีความชอบ
บรรดาศักดิ์ 5 ขั้นรองจากชั้นอ๋อง ได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ และหนาน ซึ่งแต่ละล�ำดับแยกย่อยต่างกัน กั๋วกง
ถือเป็นขั้นหนึ่งคือขั้นสูงสุดในล�ำดับกง
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มีความสามารถโดดเด่น มากพรสวรรค์ อ่านต�ำราผ่านตาไม่มีวันลืม
อายุแค่สิบสี่ก็สอบผ่านเป็นจิ้นซื่อ* ได้แล้ว เทียนสี่ฮ่องเต้ในตอนนั้น
โปรดปรานเขามาก ถึงขั้นแหกกฎให้เขาเข้าไปรอรับค�ำสั่งอยู่ในต�ำหนัก
บูรพา ทั้งมีฉายาดีงามว่า 'บุรุษชุดขาวกลิ่นอายสูงศักดิ์ มหาเสนาบดี
อายุน้อย' ภายหลังซื่อจงฮ่องเต้ขึ้นครองราชย์ เขาก็ได้รับพระเมตตา
อย่างมาก ทว่าสวรรค์ริษยาผู้มีพรสวรรค์ เขาโชคร้ายตายไปตั้งแต่เมื่อ
สามปีก่อนในต�ำแหน่งแม่ทัพเจี๋ยตู้สื่อ** เมืองหล่งซี ตลอดชีวิตไม่ได้
แต่งงาน อายุไม่ถึงสามสิบปี
ได้ยนิ มาว่าในคืนก่อนทีเ่ ขาจะตายทีเ่ มืองซูเ่ ยีย่ นอกด่าน อาการป่วย
ของเขาก�ำเริบ กระอักเลือดออกมาไม่หยุด เหล่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ าเยีย่ ม
อาการต่างหลั่งน�้ำตา ทว่าเขากลับไม่เปลี่ยนสีหน้า ยังคงมีรอยยิ้มน้อยๆ
ตามเดิม บอกว่าตนเองมีสหายเป็นยาสมุนไพรตัง้ แต่เด็ก เคยมีคนบอกว่า
จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสิบปี การที่ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันเป็นการขอยืม
เวลาสวรรค์มายี่สิบกว่าปีแล้ว สามารถตายโดยไร้ความเสียดาย
ยามที่ข่าวร้ายเรื่องเผยโย่วอันอาการป่วยก�ำเริบตายอยู่ที่ชายแดน
อย่างโดดเดี่ยวมาถึงเมืองหลวง ได้ยินว่าซื่อจงฮ่องเต้เสียพระทัยมากจน
หมดสติไปทันที
หลังเผยโย่วอันตายก็ไม่ได้ร่วมฝังในสุสานบรรพบุรุษสกุลเผย
แต่ไปฝังอยู่ที่นอกเมืองซู่เยี่ยตามค�ำสั่งเสียของตัวเขา เสียงร้องไห้ของ
ทหารและราษฎรดังสะเทือนผืนฟ้า ไม่ยอมแยกย้ายไปทีใ่ ดกว่าครึง่ เดือน
ซือ่ จงฮ่องเต้ถงึ ขัน้ แหกกฎแต่งตัง้ เขาเป็นอันซีออ๋ ง ภายหลังทีเ่ ขาเสียชีวติ ไป
* จิ้นซื่อ คือผู้ผ่านการสอบเข้ารับราชการในรอบสุดท้าย
** เจี๋ยตู้สื่อ ในที่นี้เป็นค�ำเรียกต�ำแหน่งข้าหลวงตรวจการฝ่ายทหารในเขตพื้นที่เมืองระดับโจว หรือเขตพื้นที่
พิเศษทางฝั่งชายแดน
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ได้รับการสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง
พูดในด้านความสัมพันธ์ ที่จริงแล้วเผยโย่วอันกับเจินจยาฝูเอง
ก็นับเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน แต่ระหว่างทั้งสองคน นอกจากเหตุบังเอิญที่ได้
พบกันเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ไม่เคยไปมาหาสู่กันอีก
"หม่อมฉันไม่ได้ยินเพคะ"
นางตอบกลับเสียงเบา พร้อมเช็ดเหงื่อให้เซียวอิ้นถังต่อไป
เซียวอิน้ ถังผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ ก่อนหลับตาลง ผ่านไปครูห่ นึง่
สีหน้าก็ค่อยๆ กลับมาสงบนิ่ง พระองค์กุมมือเจินจยาฝูไว้หลวมๆ แล้ว
ตรัสว่า "อาฝู เรารักเจ้าดั่งชีวิต ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบหน้าก็มีเจ้าอยู่ใน
หัวใจเสมอมา หลายปีมานี้ถึงศักดิ์ฐานะจะไม่อาจมอบให้เจ้าได้ แต่เรา
ก็มคี วามรักใคร่โปรดปรานให้อย่างทีส่ ดุ เราก�ำลังจะจากไปแล้ว เรือ่ งราว
หนหลังทุกอย่างล้วนจัดการเสร็จสิ้น บ้านทางมารดาของเจ้าเราเองก็ได้
จัดการให้แล้ว อย่างเดียวที่เราตัดใจไม่ได้ก็คือเจ้า..."
พระองค์ลืมตาขึ้นช้าๆ
"เมื่อเราจากไปแล้ว เจ้าจะเต็มใจติดตามเราไปด้วยหรือไม่"
สีหน้าของเซียวอิน้ ถังปราศจากสีเลือด บริเวณหว่างคิว้ มุน่ เข้าหากัน
ท�ำให้รปู โฉมทีเ่ ดิมทีสง่างามองอาจปกคลุมไปด้วยกลิน่ อายความตายบางๆ
ชั้นหนึ่ง
เจินจยาฝูกึ่งนั่งกึ่งคุกเข่า มองสบดวงตาของฮ่องเต้
เซียวอิ้นถังมองมาที่นางพร้อมเอ่ยถาม "เพราะเหตุใดกัน เจ้า
ไม่อยากอยู่เคียงข้างเราแล้วหรือ"
"ทูลฝ่าบาท หม่อมฉันเต็มใจเพคะ"
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นางดึงมือตนเองกลับมา แล้วโขกศีรษะไปทางพระแท่นบรรทม
หน้าผากจรดพื้น คุกเข่าโดยไม่ลุกขึ้นมาอยู่เนิ่นนาน
"เขยิบเข้ามาใกล้เราหน่อย"
เซียวอิน้ ถังยืน่ มือไปทางเจินจยาฝูอกี ครัง้ ก่อนจะใช้เรีย่ วแรงสุดท้าย
โอบกอดนางแน่นพลางถอนหายใจยาว ในเสียงถอนหายใจนั้นคือความ
เสียดายและไม่เต็มใจอันไร้ที่สิ้นสุด
"เรากลัวว่าโลกเบื้องล่างจะเงียบเหงา หลังไปที่นั่นแล้วจะไม่มีผู้ใด
เข้าใจเรา ท�ำให้เราหลงลืมความทุกข์ได้เช่นเจ้าอีก เรายิ่งกลัวว่าเมื่อเรา
จากไป ทิง้ เจ้าเอาไว้คนเดียวบนโลกใบนี้ นับจากนีเ้ จ้าจะโดดเดีย่ วไร้ทพี่ งึ่
มิสู้เจ้าเองก็ติดตามเราไปด้วยกันเถิด เช่นนี้เราถึงจะวางใจได้"
ริมฝีปากของพระองค์แนบอยู่ข้างใบหูของนาง พึมพ�ำเสียงเบา
ในน�้ำเสียงอ่อนโยนเหลือประมาณ
"อาฝู อย่าได้โทษเราเลย หากมีชาติหน้า เราจะมอบต�ำแหน่งฮองเฮา
ให้เจ้าอย่างแน่นอน..."
ฤดูใบไม้ร่วงของรัชศกเสินกวงปีที่สอง ฮ่องเต้แห่งต้าเว่ยสวรรคต
ตั้งแต่วัยหนุ่ม ได้รับการถวายพระนามว่า 'ตุนจง'
'ตุน' ที่หมายถึงการเจริญสัมพันธไมตรีกับดินแดนเพื่อนบ้านด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
'ตุน' ที่หมายถึงเสริมสร้างคุณธรรมความดี
เป็นพระนามที่บ่งบอกถึงคุณงามความดีของฮ่องเต้ เนื่องจาก
ก่ อ นหน้ า ที่ เ ซี ย วอิ้ น ถั ง จะจากไปได้ ทิ้ ง พระราชโองการสั่ ง เสี ย ที่ ผู ้ ค น
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ต่างสรรเสริญเอาไว้
พระองค์กล่าวว่า 'การน�ำคนมาร่วมฝังด้วย เราทนไม่ได้ ดังนั้น
หลังเราจากไปแล้ว ให้ยกเว้นการฝังพระสนมทุกคน ให้พวกนางได้ใช้ชวี ติ
ยืนยาวต่อไป'
นับตั้งแต่ฮ่องเต้พระองค์ก่อนหน้าก็มีกฎวังหลวงที่ว่าเมื่อฮ่องเต้
สวรรคต สตรี ต� ำ หนั ก ในทุ ก คนที่ ไ ร้ บุ ต รจะต้ อ งถู ก ฝั ง ร่ ว มไปด้ ว ย
อย่างน้อยอาจมีแค่ไม่กี่คน อย่างมากก็อาจมีถึงหลายสิบคน ฮ่องเต้
พระองค์ นี้ ก็ ใ ห้ สื บ ทอดรู ป แบบเดิ ม เซี ย วอิ้ น ถั ง พระชนมายุ เ พี ย ง
สามสิบพรรษา จู่ๆ สวรรคตไป ส�ำหรับสตรีต�ำหนักในเหล่านั้นแล้ว
ประหนึ่งฟ้าผ่ากลางวันแสกๆ เดิมทีร้องไห้น�้ำตานองอยู่ทุกวัน ได้แต่
รอเวลาถูกฝังลงดินและไปยังยมโลกด้วย กลับคิดไม่ถึงว่าฮ่องเต้จะ
ละเว้นความตายของพวกนาง แม้จะพูดว่าชะตาชีวิตที่รออยู่ยังคงเป็น
การใช้ชวี ติ อยูใ่ นต�ำหนักเย็นจวบจนวันตาย แต่เมือ่ เทียบกับการถูกบีบคัน้
ให้ติดตามพระองค์ไปตายตั้งแต่ตอนนี้ การมีชีวิตรอดอยู่ได้ยังคงเป็น
เรื่องที่ดีเรื่องหนึ่ง
ทุกคนต่างรู้สึกขอบคุณในเมตตาอันยิ่งใหญ่นี้ การร้องไห้หน้า
ดวงวิญญาณเองจึงดูจริงใจเป็นพิเศษ
แต่ทั้งหมดนี้ล้วนไม่เกี่ยวข้องอันใดกับเจินจยาฝู
ตัวนางได้ยอมรับชะตาชีวิตเช่นนี้อย่างไร้ความรู้สึกไปแล้ว
ชาตินี้นางก็เปรียบเสมือนจอกแหนที่ไร้ราก หลังมอบทุกอย่างให้
เซียวอิ้นถัง ใช้ชีวิตอยู่อย่างไร้ชื่อไร้ฐานะไม่อาจเปิดเผยตัวตน การที่มี
จุดจบเฉกเช่นปัจจุบันจึงไม่เหนือไปจากความคาดหมายแต่อย่างใด
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ทว่าสิ่งที่รอนางอยู่กลับไม่ใช่แพรขาวสามฉื่อ* ดังที่นางคิดเอาไว้
จางไทเฮาที่เพิ่งเลื่อนฐานะสั่งให้น�ำนางทั้งเป็นใส่ลงไปในโลงไม้
หนานมู่** ลงรักปิดทองล�้ำค่าที่เตรียมไว้ให้นางเป็นพิเศษ ใช้วิธีการเช่นนี้
ฝังนางให้ร่วมเดินทางไปสู่ยมโลกกับฮ่องเต้พระองค์ก่อน
"ฮ่องเต้พระองค์กอ่ นทรงสัง่ ให้ขา้ คอยดูแลครอบครัวสกุลเจินของเจ้า
ให้ดีๆ เจ้าติดตามฝ่าบาทไปอย่างสบายใจเถอะ ข้าไม่มีทางละเลยต่อ
ค�ำฝากฝังของฝ่าบาทอย่างแน่นอน"
จางไทเฮาไม่ได้ใจกว้างเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป สายตาจ้องเขม็ง
มาทีเ่ จินจยาฝู ใช้นำ�้ เสียงทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความเคียดแค้นอย่างไม่ปดิ บัง
กล่าวเน้นย�้ำกับนางทีละค�ำๆ
ฝาโลงอันหนักอึง้ ปิดทับลงมา แสงสว่างล�ำสุดท้ายตรงหน้าพลันถูก
ตัดขาดไป
โลกของเจินจยาฝูกลายเป็นสีดำ� สนิท นางถูกกักขังอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ คบๆ
ของโลกแห่งนี้ตลอดกาล...ไม่มีวันออกไปได้อีก
ปราศจากการดิ้นรน...ปราศจากเสียงกรีดร้อง...
เป็นเพราะรู้ดี ไม่ว่านางจะดิ้นรนหรือกรีดร้องเพียงใดล้วนแต่เป็น
การเสียแรงเปล่า
นี่ก็คือจุดจบของนางที่ถูกก�ำหนดเอาไว้แล้ว
ยามมีชีวิตนางเลือกไม่ได้ ยามแต่งงานนางเลือกไม่ได้ แม้แต่
* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน เทียบความยาวได้ประมาณ 10 นิ้ว หรือเศษหนึ่งส่วนสามเมตร
ปัจจุบนั ยังใช้คำ� นีใ้ นความหมายว่า 'ฟุต' โดยแพรขาวสามฉือ่ เป็นสิง่ ทีก่ ษัตริยพ์ ระราชทานให้ขนุ นางหรือฝ่ายใน
ที่กระท�ำความผิด ใช้ผูกคอปลิดชีพตนเอง
** ไม้หนานมู่ (Phoebe zhennan S. Lee) เป็นต้นไม้สูง 30 เมตร ล�้ำค่ามาก ในอดีตมีแค่เชื้อพระวงศ์เท่านั้น
ที่ใช้ได้
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ยามตายนางก็ยังเลือกไม่ได้อีก
อากาศเบาบางลงทุกขณะ หน้าอกรูส้ กึ ปวดร้าวเพราะอาการหายใจ
ไม่ออก ท่ามกลางความทรมานอันยาวนานก่อนตาย เล็บมือของนาง
เริ่มกรีดข่วนโลงไม้ที่พอจะเอื้อมถึงอย่างควบคุมไม่ได้ ทิ้งรอยเล็บไว้บน
เนื้อไม้ที่แข็งประดุจทองค�ำรอยแล้วรอยเล่า
ที่แท้นางก็หวาดกลัวความตาย กลัวแรงกดดันอันไร้ขอบเขตที่
มาจากความมื ด มิ ด ภายใต้ ผื น ดิ น ที่ นี่ มี แ ต่ ก ลิ่ น อายของความตาย
เป็นความรู้สึกที่ยามมีชีวิตอยู่ไม่อาจจินตนาการถึงได้โดยสิ้นเชิง
มาถึงตอนนีน้ างเพิง่ ตระหนักได้วา่ ทีแ่ ท้ตนเองก็อยากจะมีชวี ติ รอด
ต่อให้ต้องยากล�ำบากกว่านี้ก็ยังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
หากก่อนหน้านีไ้ ม่ได้แต่งให้กบั พีร่ องเผย หากภายหลังไม่ได้พานพบ
เซียวอิ้นถัง ชีวิตของนางควรจะเป็นเช่นไรกัน
แต่ว่าไม่ทันแล้ว ชีวิตนี้นางได้เดินมาถึงจุดสิ้นสุด ชีวิตของนาง
ต้องจบลงทั้งอย่างนี้แล้ว
เจินจยาฝูเริ่มร้องไห้ หยาดน�้ำตาไหลรินออกมา แต่การร้องไห้มีแต่
จะยิ่งสิ้นเปลืองอากาศมากขึ้น ท�ำให้นางเจ็บปวดทรวงอกยิ่งกว่าเดิม
เบื้องหน้านางเริ่มปรากฏภาพหลอนสีสันพิลึกพิลั่นต่างๆ ขึ้นมา
ตรงปลายสุดของแสงสว่าง ในความเลือนรางนางคล้ายได้เห็นบุรษุ ผูห้ นึง่
เดินยิ้มน้อยๆ ทะลุผ่านความมืดอันไร้จุดสิ้นสุดของยมโลกตรงมาที่นาง
มองสบประสานกั บ ดวงตาที่ ค ลอด้ ว ยหยาดน�้ ำ ตาของนาง แววตา
เต็มไปด้วยความเมตตาอันไร้ที่สิ้นสุด
นางจดจ�ำได้แล้ว...เขาก็คือบิดาของนาง
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เมื่อหลายปีก่อนตอนที่นางยังอายุแค่สิบสามปี บิดาออกทะเล
นางมาส่งเขาถึงท่าเรือ ก่อนทีเ่ ขาจะขึน้ เรือไป บิดาให้คำ� สัญญากับนางว่า
การออกทะเลครั้งนี้ เขาจะต้องเอาสร้อยคอมุกเงือกม่วงกลับมาให้นาง
อย่างแน่นอน
มุกเงือกม่วงท�ำขึ้นในแคว้นที่อยู่ห่างไกลอีกโพ้นทะเล ไม่ใช่แค่
ส่องสว่างในความมืดได้ แต่ยังเล่าลือกันว่ามันสามารถมอบความสุข
ความเจริญมาให้ผคู้ น หากคนเดินทะเลสามารถพบเจอก็เรียกได้วา่ โชคดี
'หากสวมมันเอาไว้ อาฝูของพ่อก็จะมีชีวิตราบรื่น ไร้ทุกข์ไร้โศกไป
ตลอดชีวิต'
ภาพบิดาทีเ่ อ่ยด้วยรอยยิม้ กว้างในตอนนัน้ ทุกวันนีน้ างยังคงจดจ�ำ
ได้ขึ้นใจ
ทว่าหลังการออกทะเลครั้งนั้น เขาก็ไม่เคยกลับมาอีก
'อาฝู พ่อกลับมาแล้ว น�ำสร้อยคอมาให้ลูกด้วย ลูกชอบหรือไม่'
"ท่านพ่อ..."
เจินจยาฝูยิ้มทั้งน�้ำตา ยื่นมือออกไปหาพลางร้องเรียกบุรุษที่รัก
ถนอมนางที่สุดบนโลกใบนี้
ลมหายใจเฮือกสุดท้ายอันล�้ำค่าลอยออกมาจากปอดของนาง
สองมื อ ที่ เ ล็ บ ฉี ก ขาดและหลั่ ง โลหิ ต ร่ ว งหล่ น จากกลางอากาศช้ า ๆ
อย่างไร้ก�ำลัง วางทาบลงบนหน้าอกอันอ่อนนุ่ม ข้างริมฝีปากประดับ
รอยยิ้มน้อยๆ
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1
หมอกสีขาวหนาทึบในอากาศค่อยๆ สลายหายไป และเปลี่ยนเป็น
ความหนาวเย็น
ถานเซียงช�ำเลืองมองเจินจยาฝูหลายครั้งแล้ว
เจินจยาฝูห่อร่างเข้าหากัน แช่ตัวอยู่ในถังน�้ำเจี๋ยผูลัวเซียง* ถังนั้น
เรือนผมเปียกชื้นที่เพิ่งสระเสร็จม้วนเอาไว้เพียงหลวมๆ ด้วยปิ่นอันหนึ่ง
ผมบางส่วนระอยู่ข้างล�ำคอ ซีกหน้าด้านหนึ่งแนบอยู่กับตัวถัง ดวงตา
ปิดสนิท แพขนตาหลุบลงคล้ายจะนอนหลับไปแล้ว
นางกลัวว่าเจินจยาฝูจะได้รับความเย็น จึงอดเอ่ยเร่งเบาๆ ไม่ได้
"คุณหนู ตื่นเถิดเจ้าค่ะ"
เจินจยาฝูลืมตาขึ้นช้าๆ จับขอบถังอันเปียกชื้นแล้วลุกขึ้นก้าว
ออกมา
* เจี๋ยผูลัวเซียง หมายถึงการบูร

18
Page ���������...�������������� 1.indd 18

27/8/2563 BE 09:22

เผิง ไหลเค่อ

ผิวกายขาวนวลเนียนเกลีย้ งเกลาราวหยกเสลา ประกายหยดน�ำ้ เล็กๆ
มิอาจเอาชนะความลื่นของผิวได้จึงกลิ้งหล่นลงมาอย่างรวดเร็ว
เรือนกายแรกแย้มของหญิงสาวดูงดงามราวกับดอกตูมทีแ่ ย้มบาน
ถานเซียงใช้ผ้าอ่อนนุ่มผืนใหญ่ห่อตัวเจินจยาฝูต้ังแต่หัวไหล่ลงมา
ติงเซียงยื่นชุดที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วมาให้ เจินจยาฝูเช็ดร่างกาย
ให้แห้ง สวมชุดแล้วเดินออกไป บ่าวหญิงอาวุโสจ�ำนวนหนึง่ จึงเดินเข้ามา
เก็บกวาด หนึ่งในนั้นมีบ่าวหญิงอาวุโสสกุลหวัง เพิ่งมาท�ำงานได้ไม่นาน
เมื่อได้ดมกลิ่นหอมที่กระจายออกมาจากถังน�้ำก็อดถามขึ้นมาไม่ได้
"คุณหนูใช้กลิ่นหอมใดอยู่ทุกวัน หอมประหลาดนัก บุตรสาวข้าก�ำลัง
จะแต่งงานเดือนหน้า ประเดีย๋ วข้าจะไปซือ้ มาเพิม่ เป็นสินเจ้าสาวให้นาง"
ถานเซียงมีนิสัยเป็นมิตร จึงยิ้มตอบกลับ "ท่านป้า สิ่งนี้เรียกว่า
เจีย๋ ผูลวั เซียง หรืออีกชือ่ คือต้งหลงเหน่า น�ำเข้ามาจากทางใต้ของเทียนจู*๋
ข้ า ได้ ยิ น คุ ณ หนู บ อกว่ า เดิ ม ตอนอยู ่ ท่ี นั่ น ก็ มี ค ่ า แค่ ไ ม่ เ ท่ า ไร แต่ เ มื่ อ
ข้ามน�้ำข้ามทะเลมาถึงพวกเราที่นี่ หนึ่งเฉียน** ก็ประมาณหนึ่งต�ำลึงเงิน
แล้ว"
ป้าหวังสะดุ้งตกใจก่อนโวยวาย "ให้ตายเถอะ! แพงไปหรือไม่
ข้ า จะซื้ อ ไหวได้ อ ย่ า งไรเล่ า ในถั ง น�้ ำ ของคุ ณ หนู ใ ส่ สิ่ ง นี้ ล งไปทุ ก วั น
ผ่านมาหนึ่งเดือนจะต้องใช้เงินไปมากเท่าใดบ้างก็ไม่รู้ น�้ำที่แช่อยู่นี่
ไม่ใช่แช่เครื่องหอมหรอก แต่เป็นอาบเงินแทนแล้ว!"
บ่าวหญิงอาวุโสอีกคนหลุดหัวเราะออกมา "ค�ำพูดพวกนี้ก็ได้แต่
พูดกันเอง หากออกไปข้างนอกอย่าได้นำ� ไปพูดส่งเดชเด็ดขาด จะได้ไม่เป็น
* เทียนจู๋ หมายถึงประเทศอินเดีย
* น�้ำหนัก 1 เฉียน เท่ากับ 3.72 กรัม
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ที่ขบขันของผู้อื่น ครอบครัวนายท่านเป็นครอบครัวเยี่ยงไร เครื่องหอม
ที่แพงกว่านี้เมื่อมาอยู่ในที่แห่งนี้ก็เป็นแค่ก้อนดินเท่านั้น ไม่ต้องพูดถึง
หนึ่งเฉียนหนึ่งต�ำลึงแล้ว ต่อให้ราคาสิบต�ำลึง หากคุณหนูต้องการจะใช้
ก็แค่สั่งการมาเท่านั้น"
เมื อ งเฉวี ย นโจวมี ก ารค้ า ทางทะเลที่ คึ ก คั ก ท่ า เรื อ น้ อ ยใหญ่
นอกประตูหนานซวิน ประตูถูเหมิน มีเรือจ�ำนวนนับไม่ถ้วนเข้าๆ ออกๆ
อยู ่ ทุ ก วั น ทั้ ง จากอาณาจั ก รใกล้ ๆ อย่ า งจ้ า นเฉิ ง เซี ย นหลั ว ซู ห ลี่ ว ์
ไปจนถึงอาณาจักรที่อยู่ห่างออกไปอย่างต้าสือ* หมาหลิน** ปี่ชื่อ***
สินค้าที่มาจากต่างอาณาจักรมีมากจนละลานตา ซึ่งเครื่องหอมถือเป็น
หนึ่งในสินค้าหลักที่น�ำเข้ามา
สกุลเจินเป็นสกุลมัง่ คัง่ แห่งเมืองเฉวียนโจว หมูเ่ รือทีค่ รอบครองอยู่
ไม่เป็นสองรองใคร ต่อให้เป็นเครื่องหอมที่ล�้ำค่ากว่านี้ ครั้นมาอยู่ที่
สกุลเจินก็ไม่ใช่สิ่งที่หาได้ยาก ค�ำพูดของบ่าวหญิงอาวุโสถึงแม้จะมี
ความคุยโวโอ้อวดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่นับว่าผิด
ป้าหวังผงกศีรษะราวกับไก่จิกข้าวสาร ยิ้มจืดเจื่อนบอก "ใช่แล้วๆ
เป็นข้าเองที่ไม่รู้ความ พูดผิดไป" เอ่ยจบก็ชะเง้อคอดมกลิ่นหอมนี้เข้าไป
อีกเฮือกใหญ่ ถึงได้ยกน�้ำออกไปเหมือนผู้อื่น
ถานเซียงเดินออกมา เห็นเจินจยาฝูเปิดกล่องเครือ่ งหอม ใช้ชอ้ นหยก
ตักขึ้นมาหนึ่งช้อน ก็รู้ว่านางต้องการจะใส่ลงไปในกระถางธูปหอมทรง
เศียรหงส์กระถางนั้น จึงรีบเดินเข้าไปเปิดฝาออกให้นาง
* อาณาจักรจ้านเฉิง เซียนหลัว ซูหลี่ว์ และต้าสือ หมายถึงอาณาจักรจามปา สยาม สุลต่านซูลู และ
จักรวรรดิอาหรับ ตามล�ำดับ
** อาณาจักรหมาหลิน เป็นชื่ออาณาจักรโบราณ มีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นเมืองมาลินดีของเคนยา
เมืองคิววาของแทนซาเนีย หรือไม่ก็สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย
*** อาณาจักรปี่ชื่อ หมายถึงท่าเรือโมซัมบิกในปัจจุบัน
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"เรื่องนี้ให้บ่าวท�ำก็พอเจ้าค่ะ คุณหนูระวัง ประเดี๋ยวจะลวกโดนมือ
นะเจ้าคะ"
เจินจยาฝูใส่เครื่องหอมเข้าไปในกระถาง เมื่อเครื่องหอมโดนไฟ
ก็สง่ เสียงเปรีย๊ ะแผ่วเบาน่าฟังออกมา มีควันสีเขียวลอยอ้อยอิง่ ขึน้ มาช้าๆ
นางก้มตัวน้อยๆ ยกมือขึน้ พัดควันหอมมาทางตนเองสองสามครัง้ แล้วจึง
หลับตาลง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ
ถานเซียงมองดูอยู่ด้านข้าง รู้สึกไม่เข้าใจอยู่บ้าง
ทีผ่ า่ นมาคุณหนูไม่เคยชอบอบควันภายในห้อง จะเสียบแค่ดอกไม้
สดใหม่เท่านัน้ ทว่าไม่รเู้ พราะเหตุใด นับตัง้ แต่กลับมาจากวัดซีซานวันนัน้
จู่ๆ ก็เปลี่ยนความชอบไป ภายในห้องไม่เพียงต้องอบกลิ่นต้งหลงเหน่านี้
แม้แต่ภายในถังน�้ำยังต้องเพิ่มผงต้งหลงเหน่าบดละเอียดลงไปด้วย
เช่นนี้ก็แล้วไปเถอะ แต่ถานเซียงติดตามคุณหนูอยู่ในคฤหาสน์
สกุลเจินมาหลายปี ย่อมได้รับความสามารถในการคัดแยกประเภทของ
เครื่องหอมเหล่านี้มาด้วยไม่น้อย ต้งหลงเหน่าถือเป็นของชั้นดี กลิ่นเอง
ก็ผ่อนคลาย ดูสูงสง่า และหอมหวาน ราคามิสามัญ แต่ในหมู่เครื่องหอม
ประเภทเดียวกันกลับไม่ได้นับเป็นของชั้นเลิศที่สุด ของชั้นเลิศที่สุดคือ
หลงเสียน* ด้วยเหตุที่ลักษณะภายนอกและสีสันของเครื่องหอมทั้งสอง
คล้ายคลึงกัน กลิ่นเองก็คล้าย หากไม่ใช่คนที่คลุกคลีกับเครื่องหอม
ย่อมไม่อาจแยกแยะ จึงมักมีพอ่ ค้าหัวใสน�ำต้งหลงเหน่ามาหลอกขายเป็น
หลงเสียนอยู่เสมอ
* หลงเสียน หมายถึงอ�ำพันทะเล (Ambergris) มีหลายชื่อเรียก เช่น อ�ำพันขี้ปลา อ�ำพันทอง หรือขี้วาฬ
คือไขจากไส้วาฬหัวทุยทีถ่ กู ส�ำรอกหรือขับถ่ายออกมา เมือ่ ถูกน�ำ้ ทะเลจะเปลีย่ นคุณสมบัตเิ ป็นก้อนแข็งสีขาว
น�้ำตาล เทา หรือด�ำ และเมื่อท�ำปฏิกิริยากับอากาศและแสงแดดจะท�ำให้กลิ่นเหม็นหายไปและเกิดกลิ่นหอม
สามารถใช้เป็นหัวน�้ำหอม ใช้แต่งกลิ่นอาหาร และเป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณ
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แม้หลงเสียนจะหาได้ยาก แต่สกุลเจินไม่ใช่วา่ ไม่มเี ก็บเอาไว้ ในเมือ่
คุณหนูเปลี่ยนมาใช้เครื่องหอมแล้ว เหตุใดจึงไม่เลือกหลงเสียน แต่กลับ
เลือกของชั้นรองลงมาอย่างต้งหลงเหน่าแทน
ถานเซียงเอ่ยถามออกไปอย่างอดไม่ไหว
เจินจยาฝูมองดูควันสีเขียวทีล่ อยออกมาเป็นสายจากปากของหงส์
พลางเอ่ยตอบ "ในคลังเก็บของมีหลงเสียนอยู่ไม่มาก ทั้งยังต้องใช้เป็น
เครื่องบรรณาการ ข้าใช้ต้งหลงเหน่าจะดีกว่า"
ถานเซียงร้องอ้อออกมา
"พรุ่งนี้ออกเดินทางอย่าลืมน�ำติดไปด้วย เสื้อผ้าของข้าเองก็ต้อง
อบด้วยกลิ่นต้งหลงเหน่าทั้งหมด อย่างอื่นไม่ต้องการทั้งนั้น อย่าได้
ท�ำผิดเล่า"
"คุณหนูวางใจได้เจ้าค่ะ บ่าวเตรียมพร้อมหมดแล้ว ไม่มีทาง
ท�ำผิดแน่"
"ฮูหยินมาแล้ว!" ตอนนั้นเองก็มีเสียงดังมาจากตรงประตู
เจินจยาฝูหันหน้าไปมอง เห็นเมิ่งซื่อ* ผู้เป็นมารดากับป้าหลิว
บ่าวหญิงอาวุโสข้างกายนางมาหา จึงเดินไปต้อนรับ
เมิง่ ซือ่ พาบุตรสาวมานัง่ ลงทีข่ อบเตียง "ร่างกายเป็นอย่างไรบ้างแล้ว
ยังมึนงงอยู่หรือไม่"
วันทีเ่ ก้าซึง่ เป็นวันครบรอบวันตายปีทสี่ ามของบิดาเจินจยาฝู วันนัน้
นางติดตามท่านย่า เมิ่งซื่อผู้เป็นมารดา กับเจินเย่าถิงผู้เป็นพี่ชายไป
ประกอบพิธีทางศาสนายังวัดซีซาน คืนนั้นอยู่ค้างที่วัด นางกับมารดา
* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�ำว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี

22
Page ���������...�������������� 1.indd 22

27/8/2563 BE 09:22

เผิง ไหลเค่อ

นอนห้องเดียวกัน รุ่งเช้าวันถัดมาตอนที่เมิ่งซื่อตื่นขึ้นก็พบว่าบุตรสาว
มีน�้ำตานองหน้า ท�ำเอาตกอกตกใจยกใหญ่ เมื่อถามถึงสาเหตุ นางก็
ส่ายหน้าไม่พูดจา เอาแต่กอดตนเองร้องไห้สลับกับหัวเราะ ผิดแผก
ไปจากปกติโดยสิ้นเชิง เมิ่งซื่อสงสัยว่านางอาจไปเจอของอัปมงคล
อะไรเข้าจึงไปขอน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิม์ า วันนัน้ หลังพานางกลับบ้าน สภาพจิตใจ
ยังดูเลื่อนลอยอยู่บ้าง หลายวันมานี้ถึงค่อยๆ ดีขึ้น
เจินจยาฝูเอ่ยตอบ "ลูกหายดีนานแล้ว ท่านแม่ไม่ต้องเป็นกังวล
เจ้าค่ะ"
เมิง่ ซือ่ มองส�ำรวจบุตรสาว เห็นนางมีใบหน้ายิม้ แย้ม สีหน้าเองก็ดดู ี
จึงโอบนางเข้ามาในอ้อมกอดอย่างรักใคร่ "แค่พริบตาเดียวพ่อของลูก
ก็ไม่อยู่มาสามปีแล้ว พี่ชายลูกนิสัยเกเรไม่เชื่อฟัง ตอนนี้แม่มีแค่ลูก
ที่ท�ำให้รู้สึกสบายใจ วันพรุ่งนี้ยัง..."
นางหยุดชะงักไป
วันพรุง่ นีเ้ จินจยาฝูกจ็ ะต้องเดินทางขึน้ เหนือ มุง่ หน้าไปยังเมืองหลวง
ด้วยกันกับเมิ่งซื่อและพี่ชายเจินเย่าถิงแล้ว
คนสกุลเจินเดินทางขึน้ เหนือหนนี้ นอกจากจะไปเพือ่ อวยพรวันเกิด
ให้แก่ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยยังจวนเว่ยกั๋วกงแล้ว ยังไปเพื่อเตรียมเรื่อง
งานแต่งงานระหว่างเจินจยาฝูกับซื่อจื่อ* จวนเว่ยกั๋วกงเผยซิวจื่ออีกด้วย
เรื่องแต่งงานถูกก�ำหนดมาตั้งแต่หนึ่งปีก่อนแล้ว แค่รอให้ช่วง
ไว้ทุกข์ของเจินจยาฝูสิ้นสุดลงเท่านั้น อีกทั้งเป็นการแต่งงานใหม่อีกครั้ง
ของพี่รองเผยซิวจื่อ หลังแต่งเข้าไปก็จะมีลูกเลี้ยงอายุห้าขวบรออยู่ด้วย
* ซื่อจื่อ หรือรัฐทายาท เป็นต�ำแหน่งทายาทของอ๋องผู้ได้รับแต่งตั้งให้ไปปกครองเมืองอื่น
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ซึง่ ต่อให้สกุลเจินจะร�ำ่ รวยยิง่ กว่านี้ บิดาทีต่ ายจากไปก็มชี อื่ เป็นแค่ซวิ่ ไฉ*
ผู้หนึ่ง การที่นางสามารถแต่งเข้าจวนเว่ยกั๋วกงไปเป็นชายาซื่อจื่อได้
ก็นับเป็นการปีนป่ายขึ้นที่สูงมากแล้ว
บุตรสาวมีที่พึ่งนับเป็นเรื่องดีอย่างมากส�ำหรับสกุลเจิน เมิ่งซื่อ
ย่อมรู้สึกดีใจ แต่เมื่อนึกถึงว่าหลังบุตรสาวแต่งงานไป ระยะทางระหว่าง
เมืองหลวงกับเฉวียนโจวนั้นห่างไกลกันมาก กว่าแม่ลูกจะได้พบกัน
อีกครั้งเกรงว่าคงไม่ง่าย อย่างไรเสียตระกูลกั๋วกงก็สูงส่ง ตระกูลตนเอง
ไม่อาจเทียบเคียงได้เลย เป็นกังวลว่าวันหน้าบุตรสาวจะยืนหยัดได้
อย่างยากล�ำบาก พอกังวลเรื่องนั้นเสร็จก็กังวลเรื่องนี้ต่อ มีเรื่องราวในใจ
มากมาย ปลายหางตาปรากฏประกายหยาดน�้ำตาขึ้นมา
ป้าหลิวเห็นแล้วก็รีบเอ่ยเกลี้ยกล่อม "ตระกูลที่คุณหนูแต่งไปมิใช่
คนอื่นคนไกล แต่เป็นตระกูลกั๋วกงที่รู้จักกันดี ความรู้สึกที่คุณชายรอง
มีต่อคุณหนู ฮูหยินเองก็รับรู้ ยิ่งไปกว่านั้นฮูหยินรองของทางนั้นกับ
ฮูหยินเองยังเป็นพี่น้องกันแท้ๆ ล้วนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เมื่อ
คุณหนูแต่งงานไปก็จะเป็นชายาซื่อจื่อของจวนเว่ยกั๋วกงแล้ว ไม่รู้ว่า
วันหน้าจะมีความสุขมากเพียงใด ฮูหยินมีอะไรให้กังวลกันเจ้าคะ"
เมิ่งซื่อถูกปลอบจนค่อยๆ สงบลงได้ ยกมือขึ้นเช็ดปลายหางตา
ก่อนดึงมือบุตรสาวมาแล้วเอ่ย "เป็นแม่ที่คิดมากไปเอง ไปกันเถอะ
อย่าให้ท่านย่าลูกต้องรอนานเลย"
ท่านย่าของเจินจยาฝูเป็นผู้น�ำของสกุลเจิน บ้านเดิมคือสกุลหู
ฉลาดเฉลียวเด็ดขาดไม่แพ้บรุ ษุ แต่กอ่ นคาดหวังให้บตุ รชายสอบขุนนาง
* ซิ่วไฉ คือผู้ที่สอบผ่านการสอบเข้ารับราชการในระดับอ�ำเภอหรือจังหวัด (ถงซื่อ)
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จนมีชื่อเสียงให้ได้ ดังนั้นหลังสามีลาโลกไป เพื่อไม่ให้เขาต้องแบ่งสมาธิ
จึงรับผิดชอบกิจการในครอบครัวทุกอย่างด้วยตนเอง แต่บดิ าของเจินจยาฝู
กลับมีนิสัยรักอิสระ ไม่สนใจในชื่อเสียง หลังสอบผ่านเป็นซิ่วไฉแล้ว
การสอบอีกหลายครั้งต่อจากนั้นก็ไม่เคยสอบผ่านอีก จวบจนเขาอายุ
สามสิบกว่าปี ฮูหยินผูเ้ ฒ่าแก่ชราลงเรือ่ ยๆ ก�ำลังกายไม่มากพออีกต่อไป
เขาจึงเลิกพยายามสร้างชื่อเสียงง่ายๆ เสียอย่างนั้น แล้วกลับมาสืบทอด
กิจการของครอบครัวต่อแทน แต่คาดไม่ถึงว่าเมื่อสามปีก่อน ในปีที่
เจินจยาฝูอายุได้สิบสามปีนั้น เขาที่ออกทะเลไปกับกองเรือจะโชคไม่ดี
เผชิญพายุและเสียชีวิตจากไป ฮูหยินผู้เฒ่าคนแก่ผมขาวส่งคนผมด�ำ
สามารถจินตนาการได้ถึงความโศกเศร้าที่ต้องเผชิญ แต่หญิงชราผู้นี้
กลับอดทนผ่านไปได้ แล้วเปลี่ยนไปฝากความหวังไว้กับเจินเย่าถิง
พี่ชายของเจินจยาฝูแทน
เจิ น เย่าถิ ง อายุ ม ากกว่ า เจิ น จยาฝู ส องปี ตอนนี้ อ ายุ สิ บ แปด
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสองพี่ น ้ อ งดี ม าก แต่ น ่ า เสี ย ดายที่ เ จิ น เย่ า ถิ ง
ไม่ ค ่ อ ยมี ค วามก้ า วหน้ า เล่ า เรี ย นไม่ ไ ด้ ค วามไม่ พู ด ถึ ง กิ จ การของ
ครอบครัวเองก็ไม่ใส่ใจ วันๆ เอาแต่เที่ยวเตร่อยู่ข้างนอก ตอนนี้เป็น
ช่วงจุดโคม* แล้ว กระทั่งตัวคนก็ยังไม่เห็นกลับมา
เจินจยาฝูตามมารดามายังห้องของท่านย่า ฮูหยินผู้เฒ่าคิ้วดก
หน้าผากกว้าง สีหน้าเข้มงวด ค่อนข้างเห็นความส�ำคัญของบุรษุ มากกว่า
สตรีอยู่บ้าง เจินจยาฝูหวาดกลัวผู้เป็นย่าตั้งแต่ตอนเด็กๆ แล้ว ยามอยู่
ต่อหน้านาง แม้แต่เมิ่งซื่อก็ไม่ค่อยกล้าออกความเห็น หลังเข้ามากันแล้ว
* ช่วงจุดโคม เป็นช่วงเวลาพลบค�่ำ ในฤดูหนาวนับประมาณห้าโมงเย็น ขณะที่ฤดูร้อนประมาณหนึ่งทุ่ม
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เมิ่งซื่อก็พาบุตรสาวคารวะแม่สามี
ฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า ถามถึ ง การเตรี ย มตั ว เดิ น ทางในวั น พรุ ่ ง นี้ เมิ่ ง ซื่ อ
ตอบกลับทุกๆ ค�ำถาม ก่อนเอ่ยปิดท้ายว่า "ท่านแม่วางใจได้ ลูกได้เตรียม
ของขวัญวันเกิดของฮูหยินผูเ้ ฒ่าจวนเว่ยกัว๋ กง รวมถึงของขวัญทีจ่ ะมอบให้
จวนสกุลซ่งด้วยตนเอง ทุกอย่างล้วนผ่านการตรวจสอบและน�ำขึ้นไป
บนเรือทั้งหมดแล้ว บ้านทางเมืองหลวงก็จัดการเรียบร้อย สามารถ
เข้าพักได้ทันทีที่ไปถึงเจ้าค่ะ"
หลังเจินจยาฝูเดินทางเข้าเมืองหลวงหนนีก้ จ็ ะไม่กลับมาเฉวียนโจวอีก
แต่จะรัง้ อยูท่ นี่ นั่ รอการแต่งงานเลย ดังนัน้ เพือ่ ให้สะดวกในการจัดเตรียม
เรื่องงานแต่ง สกุลเจินจึงตัดสินใจซื้อคฤหาสน์เอาไว้ที่เมืองหลวง
ฮูหยินผู้เฒ่าพึงพอใจกับการเตรียมการของสะใภ้จึงเอ่ย "เมื่อไปถึง
เมืองหลวง ควรจะใช้เงินอย่างไรก็ใช้เสีย ไม่ต้องคอยเป็นกังวล สกุลเผย
ฐานะสูงส่งก็จริง ทว่าเมือ่ เป็นสกุลใหญ่ยอ่ มมีความล�ำบากของตนเองอยู่
เช่นกัน นับประสาอะไรกับที่ช่วงสองปีนี้ภายในวังเกิดการเปลี่ยนแปลง
สกุลเผยเองก็ไม่ได้รุ่งเรืองเท่าในอดีตแล้ว พวกเขายอมที่จะให้มีการ
แต่งงานครั้งนี้ ที่ต้องตาหาใช่ตัวของอาฝูเอง แต่เป็นเงินและเส้นทาง
ในการหาเงินของพวกเราต่างหาก"
เมิ่งซื่อตอบรับ "ท่านแม่วางใจได้ ลูกเข้าใจดีเจ้าค่ะ"
บนใบหน้าเข้มงวดของฮูหยินผู้เฒ่าปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาในที่สุด
สายตามองไปยังลูกสะใภ้ "เจ้าเองก็ล�ำบาก แต่งเข้ามาในสกุลเจินของ
พวกเรา แต่ต้องเป็นม่ายตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนกับข้า ดีที่เจ้ายังมี
บุตรชายบุตรสาวให้ฝากความหวัง บัดนี้อาฝูได้แต่งไปอยู่สกุลดี วันหน้า
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เจ้าเองก็สามารถดื่มด�่ำความสุขไปด้วยได้แล้ว"
เดิมทีเมิ่งซื่อมาจากตระกูลขุนนาง ในปีนั้นตอนที่ท่านผู้เฒ่าเมิ่ง
รั บ ต� ำ แหน่ ง อยู ่ ที่ ฝู เ จี้ ย น ได้ ก ่ อ ความผิ ด พลาดครั้ ง ใหญ่ ต้ อ งอาศั ย
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากท่ า นปูส่ กุ ล เจิ น จึ ง สามารถรอดพ้ น มาได้ เพื่ อ เป็ น
การแสดงความขอบคุณจึงมอบบุตรสาวคนหนึง่ ให้แต่งเข้าไปยังสกุลเจิน
เดิมทีความสัมพันธ์ระหว่างทัง้ สองสกุลก็ไม่เลวอยูแ่ ล้ว แต่หลังการจากไป
ของท่านผู้เฒ่าเมิ่งกับท่านปู่สกุลเจิน สกุลเมิ่งเองกลับค่อยๆ ตกต�่ำ
ทั้งยังตระหนักถึงฐานะตนเองดี ไม่ยอมเป็นฝ่ายเข้าหาสกุลเจินก่อน
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสกุลจึงพลอยห่างเหินไปด้วยเช่นกัน ทว่า
หลังเมิ่งซื่อแต่งเข้ามา ความสัมพันธ์กับสามีกลับดียิ่ง ยามนี้ถูกค�ำพูด
ประโยคหนึ่งของฮูหยินผู้เฒ่าสะกิดความเสียใจอีกครั้ง ขอบตานาง
พลันแดงเรื่อ ทว่าไม่กล้าหลั่งน�้ำตา เพียงยิ้มเอ่ย "ท่านแม่พูดถูกแล้ว
ลูกเองก็คิดเช่นนี้เหมือนกันเจ้าค่ะ"
ฮูหยินผู้เฒ่าผงกศีรษะ ก่อนหันไปเรียกเจินจยาฝูที่เอาแต่นิ่งเงียบ
อยู่ด้านข้าง
เจินจยาฝูรวู้ า่ นางมีอะไรจะพูดกับตนเอง จึงคุกเข่าลงบนเบาะใบหนึง่
ด้านหน้านาง "เชิญท่านย่าพูดมาได้เลยเจ้าค่ะ"
"ความกตัญญูคือพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน สกุลพวกเราอยู่ใน
สถานการณ์เช่นไร ในใจเจ้าย่อมกระจ่างดี แม้จะบอกว่าคนเราต้อง
ยืนหยัดด้วยตนเอง แต่ไม่ว่าอย่างไรการมีสกุลเผยเพิ่มเข้ามาเป็นที่พึ่ง
ย่อมดีเสมอ วันหน้าเจ้าอยู่ที่สกุลเผยเมื่อมีหน้ามีตาขึ้นมา ถึงอย่างไร
ก็ต้องให้เจ้าช่วยเหลือพี่ชายเจ้าบ้าง ค�ำพูดของย่า เจ้าจดจ�ำได้แล้ว
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หรือไม่"
เจินจยาฝูตอบรับด้วยท่าทางเคารพนอบน้อมอย่างมาก "หลาน
จดจ�ำได้แล้วเจ้าค่ะ"
สีหน้าของฮูหยินผูเ้ ฒ่ายามมองเจินจยาฝูแฝงไปด้วยความอ่อนโยน
อันหาได้ยาก ก่อนนางจะผงกศีรษะ "ลุกขึ้นเถอะ รีบกลับไปพักผ่อนให้
เพียงพอ พรุ่งนี้ยังต้องออกเดินทางแต่เช้าอีก"
เมื่อกลับมาจากทางฮูหยินผู้เฒ่า เมิ่งซื่อก็ถามหาบุตรชายตนเอง
หัวหน้าพ่อบ้านจางต้าตอบไม่ได้ บอกได้แค่วา่ เมือ่ ตอนเทีย่ งเขายัง
นับสิ่งของที่จะขนขึ้นเรือพรุ่งนี้อยู่ที่ท่าเรือกับตนเอง ภายหลังตนมัวแต่
ยุ่งวุ่นวาย พอหันกลับมาอีกทีเขาก็หายตัวไปพร้อมกับบ่าวรับใช้แล้ว
ทว่าไปที่ใดก็สุดรู้
การเดินทางขึ้นเหนือครั้งนี้ พี่ชายของเจินจยาฝูเจินเย่าถิงย่อม
ต้องไปด้วยกัน พรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางแต่เช้าแล้ว ยามนี้กลับไม่รู้ว่า
เขาหนีไปอยู่ที่ใด เมิ่งซื่อเอ่ยตัดพ้อออกมาอย่างอดไม่ได้ จางต้าเองก็
กล่าวต�ำหนิตนเอง "เป็นบ่าวสะเพร่าเอง ประเดี๋ยวจะเรียกคนออกไป
ตามหาทันทีขอรับ"
เมิ่งซื่อถอนหายใจ "ช่างเถอะ ข้าไม่โทษเจ้า สองขางอกอยู่บนร่าง
ของเขา จะบอกให้เจ้าจับตาดูเขาไม่ให้คลาดสายตาอยู่ตลอดเวลา
ก็ใช่เรื่อง แค่สั่งให้คนไปดูในที่ที่ปกติเขาชอบไปก็พอ"
จางต้าขานรับแล้วรีบจากไปทันที
เมิ่งซื่อส่งบุตรสาวกลับไปห้องก่อน ก�ำชับให้นางรีบพักผ่อนแล้ว
28
Page ���������...�������������� 1.indd 28

27/8/2563 BE 09:22

เผิง ไหลเค่อ

ตนเองถึงได้จากไป
ราตรีมืดลงเรื่อยๆ ทั่วทั้งคฤหาสน์สกุลเจินล้วนเงียบสงัด
พรุ่งนี้ก็ต้องออกเดินทางขึ้นเหนือแต่เช้าตรู่แล้ว
เจินจยาฝูยากจะข่มตาหลับได้ลง
ราตรีนี้เมื่อชาติก่อน นางจ�ำได้ว่าตนเองก็ผ่านไปโดยนอนไม่หลับ
เช่นกัน แต่สภาพจิตใจกลับแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง
ในครานั้นนอกจากความกระวนกระวาย ที่มีมากกว่านั้นยังคงเป็น
ความปีติยินดีกับความคาดหวังที่มีต่ออนาคต
ถ้าหากไม่ใช่เพราะเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่ง นางในตอนนี้ย่อม
ไม่อาจรู้ได้เลยว่าคนดีที่นางจะแต่งให้อย่างเผยซิวจื่อแห่งจวนเว่ยกั๋วกง
จะกลายเป็นผู้ที่ขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวเพียงนั้น นอกจากเพื่อปกป้อง
ตนเองแล้ว เขายังเห็นแก่ความร�่ำรวยมากกว่าตัวนาง ในอนาคตยามที่
วันนั้นมาถึง เขาจะมอบนางใส่มือบุรุษอีกคนด้วยมือตนเอง
เรื่องราวมากมายในอดีตชาติ ทันทีที่หลับตาลงก็จะซัดสาดอยู่ใน
สมองของเจินจยาฝูประดุจคลื่นทะเล...
จวนเว่ยกั๋วกงมีสองบ้าน เมิ่งฮูหยินของบ้านรองเป็นพี่สาวของ
มารดาตนเอง มี บุ ต รหนึ่ ง คนคื อ ญาติ ผู ้ พี่ ล� ำ ดั บ สามเผยซิ ว ลั่ ว ส่ว น
เผยซิวจื่อนั้นเป็นล�ำดับสอง เป็นบุตรคนรองของซินฮูหยินของบ้านใหญ่
นับเป็นญาติผู้พี่ของเจินจยาฝูเช่นกัน
นอกจากเผยซิวจื่อของบ้านใหญ่และเผยซิวลั่วของบ้านรองแล้ว
เจินจยาฝูยังมีญาติผู้พี่อีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยสนิทกันนักชื่อเผยโย่วอัน
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ในตอนที่สกุลเผยรุ่งโรจน์ถึงที่สุดเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนหน้า ยามนั้น
เหวินจิ่ง บุตรสาวคนโตของฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยถูกแต่งตั้งเป็นชายา
รัชทายาท เมื่อองค์รัชทายาทได้สืบทอดบัลลังก์ขึ้นเป็นเทียนสี่ฮ่องเต้
นางเองก็ ก ลายเป็น ฮองเฮา แต่ น ่ า เสี ย ดายที่ ส วรรค์ ริ ษ ยาความงาม
ปีถัดมาจึงติดโรคระบาด หลังพักรักษาตัวอยู่ในวัดฉือเอินของราชวงศ์
ได้หนึ่งปีกว่าก็จากไปอย่างโชคร้าย
แม้ฮองเฮาจะจากไปแล้ว แต่ความโปรดปรานทีฮ่ อ่ งเต้มตี อ่ สกุลเผย
กลับยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น และก็เป็นในตอนนั้นเองที่หลานชายคนโตของ
สกุลเผย ซื่อจื่อเผยโย่วอันที่อายุสิบสี่ปีมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วว่าเป็น
มหาเสนาบดีอายุน้อย ชั่วขณะหนึ่งไม่มีผู้ใดเทียบความรุ่งโรจน์ของ
สกุลเผยได้
ดั่งค�ำที่ว่าหลังจันทร์เพ็ญก็จะเป็นจันทร์เว้า เมื่อรุ่งโรจน์ถึงขีดสุด
ย่อมถดถอย ส�ำหรับสกุลเผยแล้ว ชะตากรรมเลวร้ายทั้งหมดคล้ายจะ
เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการจากไปของเว่ยกั๋วกง
ยามนั้ น สถานการณ์ ที่ ช ายแดนทางเหนื อ ไม่ ส งบ เว่ ย กั๋ ว กงรั บ
พระราชโองการน�ำทหารไปปราบปรามความวุ่นวาย ทว่าโชคร้ายป่วย
ตายไปในปีถัดมา ตอนนั้นเผยโย่วอันติดตามบิดาไปอยู่ในกองทัพด้วย
เขากลับมาบ้านพร้อมโลงศพของบิดา ใครจะไปคาดว่าไม่นานจากนั้น
ภายในเมืองหลวงกลับเกิดข่าวลือว่าเว่ยกั๋วกงซื่อจื่อเผยโย่วอันยังไม่ทัน
พ้นช่วงไว้ทุกข์ก็บีบคั้นอนุผู้หนึ่งของบิดา อนุผู้นั้นฆ่าตัวตายด้วยความ
อับอาย แม้ซินฮูหยินจะพยายามปิดเรื่องเอาไว้ไม่ให้ข่าวฉาวแพร่ออกไป
แต่ก็ท�ำอะไรไม่ได้ สุดท้ายเรื่องราวยังคงแพร่ออกไป ถูกผู้ตรวจการ
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ถวายฎีกาเล่มหนึ่งขึ้นไปยังเทียนสี่ฮ่องเต้
ระหว่างช่วงไว้ทุกข์ของบิดา กระดูกยังไม่ทันจะเย็นดี ในฐานะ
บุตรชายกลับกล้ากระท�ำเรื่องเช่นนี้ออกมา หากเป็นผู้อื่นก็คงจัดการไป
ตามเรื่อง แต่เมื่อเป็นเผยโย่วอัน เทียนสี่ฮ่องเต้กลับไม่เชื่อ พระองค์
เรียกตัวเขามาถาม เจตนาเดิมคิดอยากแก้ไขเรื่องราวให้เขา แต่จาก
ข่าวลือทีไ่ ด้ยนิ มา ในตอนนัน้ เขากลับไม่พดู อะไรสักค�ำซึง่ เทียบได้กบั เป็น
การยอมรับความผิด เทียนสีฮ่ อ่ งเต้จนปัญญา จ�ำต้องริบความดีความชอบ
ปลดเขาจากต�ำแหน่งซื่อจื่อ ภายหลังเขาก็ออกจากเมืองหลวง ไปจาก
สกุลเผย
เสมือนดาวตกดวงหนึ่งวาบผ่านขอบฟ้า เว่ยกั๋วกงซื่อจื่อเผยโย่วอัน
ผู้เคยองอาจโดดเด่นกลับแบกรับชื่อเสียงเลวร้าย หายตัวไปจากสายตา
ของทุกคนนับแต่นี้
ในปีนั้นเขามีอายุสิบหกปี
ก่อนหน้านี้สกุลเผยได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้มากเกินไป
รุ่งโรจน์มาหลายปีเพียงนั้นยากจะไม่ให้ผู้คนริษยา เมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น
ชั่วขณะหนึ่งจึงกลายเป็นหัวข้อที่ผู้คนพูดคุยกันลับหลัง แต่นี่ยังไม่ใช่
ชะตาเลวร้ายทั้งหมดที่สกุลเผยต้องเผชิญ ความเปลี่ยนแปลงภายในวัง
ที่เกิดตามมาจากนั้นไม่กี่ปีจึงจะเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ชะตาชีวิตของบรรดาตระกูลต่างๆ ในเมืองหลวงจริงๆ
สองปี ใ ห้ ห ลั ง เที ย นสี่ ฮ ่ อ งเต้ ป ระชวรหนั ก จึ ง มอบต� ำ แหน่ ง ให้
องค์รัชทายาทเซียวอวี้ ด้วยเซียวอวี้ยังอายุน้อยนัก นอกจากแต่งตั้ง
ผู ้ ส� ำ เร็ จ ราชการแล้ ว ยั ง ตั้ ง ใจฝากฝั ง องค์ รั ช ทายาทไว้ กั บ พระอนุ ช า
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ซุน่ อันอ๋องทีพ่ ระองค์เชือ่ ใจอย่างยิง่ ให้ซนุ่ อันอ๋องเป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแทน
คอยดูแลจัดการราชกิจจนกว่าองค์รัชทายาทจะครบยี่สิบพรรษา
ภายหลังมีข่าวลือว่าก่อนหน้าที่เทียนสี่ฮ่องเต้จะสวรรคต พระองค์
ได้ก�ำชับให้ซุ่นอันอ๋องคอยระวังอวิ๋นจงอ๋องเซียวเลี่ยเป็นพิเศษ พระองค์
ระแวงในตัวพระอนุชาทีค่ อ่ นข้างมีความสามารถ ทัง้ ยังมีความดีความชอบ
ทางการศึกผู้นี้มาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมาเซียวเลี่ยปฏิบัติตนตามระเบียบ
แบบแผนอยูเ่ สมอ รวมเข้ากับอุปนิสยั ของเทียนสีฮ่ อ่ งเต้ทคี่ อ่ นข้างอ่อนแอ
โลเลไม่อาจตัดสินใจได้เสียที ความสัมพันธ์ระหว่างพีน่ อ้ งจึงกลายมาเป็น
เช่นนี้
ในระหว่างการโขกศีรษะรับปากของซุ่นอันอ๋องที่น�้ำตานองหน้า
เทียนสี่ฮ่องเต้ก็สวรรคต เซียวอวี้ที่พระชนมายุแปดพรรษากลายมาเป็น
ฮ่องเต้พระองค์ใหม่ของต้าเว่ย ชื่อรัชศกเฉิงหนิง มีซุ่นอันอ๋องเป็นผู้ส�ำเร็จ
ราชการแทน
ทว่าหลังผ่านไปอีกสองปีกว่าฮ่องเต้นอ้ ยกลับสวรรคตด้วยอุบตั เิ หตุ
ตกจากหลังม้าในการล่าสัตว์ ซุ่นอันอ๋องผู้มีชื่อเสียงดีงามถูกเสนอนาม
ขึ้นมาเป็นฮ่องเต้พระองค์ใหม่อย่างสมเหตุสมผล อาณาจักรต้าเว่ยเริ่ม
เข้าสู่รัชศกหย่งซี
การขึ้นครองบัลลังก์ของซุ่นอันอ๋องก็ใช่ว่าจะราบรื่น หนึ่งในราชครู
ที่เทียนสี่ฮ่องเต้แต่งตั้งเป็นผู้ส�ำเร็จราชการในตอนแรกมีนิสัยเปิดเผย
เอ่ยออกมาตรงๆ ว่าการสวรรคตของฮ่องเต้น้อยน่าสงสัย กล่าวหาว่า
ซุ่นอันอ๋องวางแผนลอบปลงพระชนม์ฮ่องเต้น้อย ซ�้ำยังมีคนคิดไปว่า
ฮ่องเต้น้อยยังไม่ได้สวรรคต แต่ถูกขุนนางผู้จงรักภักดีข้างกายคุ้มกัน
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หลบหนีไปได้แล้ว
แต่เพียงไม่นานเสียงคัดค้านและข้อสงสัยเหล่านีก้ ถ็ กู กดดันจนหายไป
ซุน่ อันอ๋องขึน้ ครองราชย์ภายใต้แรงสนับสนุนของผูส้ ำ� เร็จราชการอีกผูห้ นึง่
จากนัน้ ได้ออกค�ำสัง่ ให้นำ� กลุม่ ขุนนางเก่าทีม่ รี าชครูเป็นผูน้ ำ� มาสังหารเสีย
บ้างก็ปลดจากต�ำแหน่ง ไม่นานก็ควบคุมราชส�ำนักได้อย่างรวดเร็ว
นับตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนที่เว่ยกั๋วกงตายไป สกุลเผยก็ขาดผู้น�ำที่
มีต�ำแหน่งอยู่ในราชส�ำนัก ภายในกลุ่มบุตรหลานรุ่นหลังของสกุลเผย
นับตัง้ แต่เผยโย่วอันออกจากเมืองหลวงไป ทีเ่ หลืออยูก่ ไ็ ม่มผี ใู้ ดโดดเด่นอีก
ยิง่ ไปกว่านัน้ ฮ่องเต้หนึง่ ยุคขุนนางหนึง่ รัชสมัย บุตรสาวของสกุลเผยเคยเป็น
ฮองเฮาคนแรกของเทียนสี่ฮ่องเต้ สกุลเผยจึงนับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กับพระเชษฐาในฮ่องเต้องค์ปจั จุบนั ต่อให้จวนเว่ยกัว๋ กงจะไม่สง่ เสียงใดๆ
ต่อการขึ้นครองราชย์ของซุ่นอันอ๋อง ทั้งไม่เคยแสดงออกถึงการคัดค้าน
แต่ อ ย่างใด แต่ห ากคิ ด อยากอาศั ย ความสั ม พั น ธ์ เก่าก่ อ นนี้ ฟื้น ตั ว
จนกลับมาได้รับความโปรดปรานตามเดิมก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้ว
หย่งซีฮอ่ งเต้ปฏิบตั ติ อ่ สกุลเผยอย่างไม่รรู้ อ้ นรูห้ นาว ในหมูค่ นชัน้ สูง
ของเมืองหลวง มีผใู้ ดไม่รบู้ า้ งว่าจวนเว่ยกัว๋ กงกลายเป็นลูกธนูทสี่ ดุ แรงบิน*
เป็นบุปผาที่เตรียมเหี่ยวเฉาไปแล้ว ศักดิ์ฐานะเทียบเท่าในอดีตไม่ได้
อีกต่อไป ถึงขั้นทุกวันนี้ยังต้องคอยมองดูสีหน้าของบ้านสะใภ้สกุลซ่ง
ปีที่เจินจยาฝูเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คือปีหย่งซีที่สาม ซุ่นอันอ๋องขึ้น
ครองราชย์แล้ว
นางไม่รู้ว่าตนเองกลับมาในอดีตได้อย่างไร
* ลูกธนูที่สุดแรงบิน เป็นส�ำนวนที่อุปมาว่าก�ำลังอันเข้มแข็งเกรียงไกรนั้นมาถึงจุดที่เสื่อมโทรมแล้ว
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ทั้งๆ ที่ชีวิตของนางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ในชั่วเวลาสุดท้ายนาง
ยังได้พบกับบิดาอีกครัง้ ในความฝัน แต่เมือ่ ตืน่ ขึน้ มาก็พบว่าตนเองกลับมา
มีชีวิตใหม่อีกครั้ง กลับมาในตอนอายุสิบหกปี ในวันครบรอบวันตาย
ปีที่สามของบิดา
บางคนรุ่งโรจน์ขึ้น...บางคนตกอับลง
เจินจยาฝูรู้ว่าอีกไม่นานเท่าไรชะตาชีวิตของผู้คนมากมายภายใน
ราชส�ำนักแห่งต้าเว่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
เฉกเช่นในชาติก่อน หลังนางแต่งให้กับเผยซิวจื่อ ยังไม่ทันครบ
หนึ่งปี ความขัดแย้งระหว่างเชื้อพระวงศ์ก็ปะทุขึ้น หย่งซีฮ่องเต้ลงมือกับ
อวิ๋นจงอ๋องเซียวเลี่ย อวิ๋นจงอ๋องจึงชูธงต่อสู้เพื่อฮ่องเต้น้อย อาศัยโอกาส
ก่อกบฏ ทัง้ สองฝ่ายเปิดศึกกัน ครึง่ แผ่นดินแห่งต้าเว่ยเข้าสูภ่ าวะสงคราม
และก็เป็นเพราะสงครามแย่งชิงบัลลังก์ของคนสกุลเซียวนี้เอง
ถึงได้เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเจินจยาฝูไปโดยสิ้นเชิง
ยามนั้ น ในตอนที่ ส งครามเพิ่ ง จะปะทุ ขึ้ น ทุ ก คนต่ า งมั่ น ใจว่ า
หย่งซีฮ่องเต้จะต้องคว้าชัย เผยซิวจื่อที่สืบทอดบรรดาศักดิ์เว่ยกั๋วกง
มาอย่างราบรื่น เพื่อที่จะแสดงความภักดีต่อฮ่องเต้และเพื่อสร้างความดี
ความชอบ เขาจึงน�ำทหารออกปราบปรามกบฏ คิดไม่ถึงว่าสู้มาจนถึง
ตอนท้าย อวิ๋นจงอ๋องจะเป็นฝ่ายพลิกกลับมาชนะ กองทัพใหญ่ค่อยๆ
เคลือ่ นกดดันมายังเมืองหลวง ผูค้ นในราชส�ำนักจ�ำนวนมากเริม่ แปรพักตร์
เผยซิวจือ่ อยูป่ อ้ งกันเมืองชิง่ โจวซึง่ เป็นทางทีก่ องทัพกบฏจะต้องผ่านไปยัง
เมืองหลวงอย่างสุดก�ำลัง หลังต่อสู้ไม่ไหวและเมืองแตกในที่สุด จึงได้พา
เจินจยาฝูหนีเอาตัวรอด ระหว่างทางถูกเซียวอิ้นถังที่ในยามนั้นยังเป็น
34
Page ���������...�������������� 1.indd 34

27/8/2563 BE 09:22

เผิง ไหลเค่อ

อวิ๋นจงอ๋องซื่อจื่อจับตัวเอาไว้ได้
นั่นคือ การพบกันครั้ง แรกระหว่า งเจินจยาฝูกับเซียวอิ้นถังเมื่อ
ชาติที่แล้ว
รูปโฉมของนางเพียงพอจะล่มเมือง...เซียวอิน้ ถังจึงได้ตอ้ งตาต้องใจ
เผยซิวจื่อถึงกับยอมรับพฤติกรรมแย่งชิงภรรยาของเซียวอิ้นถัง
อยู่เงียบๆ
หากมีเพียงแค่นี้ บางทีเจินจยาฝูอาจจะยังพอเข้าใจได้
แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นต่างหากที่ท�ำให้นาง
ผิดหวังต่อบุรุษผู้นี้อย่างที่สุด
หลังนางตกอยูใ่ นก�ำมือของเซียวอิน้ ถัง เริม่ แรกนางขูว่ า่ จะฆ่าตัวตาย
เซียวอิ้นถังจึงเพียงเก็บนางไว้ข้างกาย ไม่นานจากนั้นเจินจยาฝูก็รู้เข้า
โดยบังเอิญว่าเผยโย่วอันที่ออกจากเมืองหลวงไปเมื่อหลายปีก่อนบัดนี้
กลับอยู่ในกองทัพของอวิ๋นจงอ๋อง
ในอดีตยามทีไ่ ปเยือนจวนสกุลเผยตอนเด็ก นางเคยพบเผยโย่วอัน
เพี ย งไม่ กี่ ค รั้ ง เท่านั้ น ไม่เ คยไปมาหาสู่กั น มาก่อ น ที่ เ รี ย กเขาว่ า
'พีใ่ หญ่เผย' ก็แค่เรียกตามความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบ้านรองเท่านัน้
ในความทรงจ�ำของนาง พี่ใหญ่เผยผู้นี้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยกระเสาะ
กระแสะมาตั้งแต่เด็ก นิสัยเงียบขรึมและเย็นชา ไม่เคยจะสนใจนาง
สักเท่าไร นางจึงรูส้ กึ หวาดกลัวเขาอยูบ่ า้ ง ทุกครัง้ ทีพ่ บกันหากหลีกเลีย่ งได้
ก็มักจะเลี่ยงออกไปไกลๆ อยู่เสมอ
ถึงแม้จะไม่คาดหวัง แต่ในสถานการณ์ตอนนั้นเขากลับเป็นเพียง
ความหวังเดียวของนางแล้ว นางคิดหาวิธีการจนในที่สุดก็ได้พบเขา
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และเปิดปากขอความช่วยเหลือจากเขา
เผยโย่วอันช่วยเหลือนางจริงๆ โดยออกหน้าขอตัวนางคืนจาก
เซียวอิ้นถัง ทั้งยังส่งนางกลับมาอยู่ข้างกายเผยซิวจื่อ
แต่ที่ท�ำให้เจินจยาฝูสิ้นหวังอย่างที่สุดคือพฤติกรรมต่อจากนั้น
ของเผยซิวจื่อผู้เป็นสามี
เซียวอิ้นถังปรารถนาจะครอบครองนางให้ได้ แม้ยามนั้นจะติดที่
เผยโย่วอันออกหน้าช่วยเหลือจึงต้องยอมปล่อยนางไป ทว่าลับหลังเขา
กลับส่งคนมาหาเผยซิวจื่อเพื่อบอกความต้องการเป็นนัยๆ
เจินจยาฝูไม่รู้ว่าเขาสัญญาหรือไปข่มขู่อะไร อย่างไรเสียจุดจบ
ในตอนสุดท้ายก็คือนางถูกส่งมอบตัวให้เซียวอิ้นถังด้วยมือสามีตนเอง
ภาพเหตุ ก ารณ์ ใ นครั้ ง นั้ น ต่ อ ให้ เป็น ในชั่ ว เวลานี้ น างก็ ยั ง รู ้ สึ ก
หนาวเหน็บไปทั้งร่างเมื่อนึกถึงขึ้นมา
วันนั้นเผยซิวจื่อจัดโต๊ะอาหารเล็กๆ ดื่มกินกันกับเจินจยาฝูสองคน
เขาเหมือนจะเมาแล้ว ดื่มไปดื่มมา ยามที่มองเจินจยาฝูจู่ๆ น�้ำตาเขา
ก็ไหลรินลงมา
เจินจยาฝูรวู้ า่ เขาปรารถนาจะรือ้ ฟืน้ ชือ่ เสียงสกุลเผยกลับมาอีกครัง้
ด้วยเหตุนี้จึงรับปากบ้านอดีตพ่อตาสกุลซ่งหลายๆ อย่าง ได้รับความ
ไม่เป็นธรรมมาไม่น้อย ทั้งยังได้รับค�ำสั่งให้มาปราบกบฏ เดิมทีเป็น
โอกาสอันดีในการสร้างความดีความชอบ ทว่ากลับพบจุดจบอันน่าเศร้า
เช่นนี้ อนาคตหมดหวังแล้ว ความทะเยอทะยานและความฝันทุกอย่าง
สลายหายไปเป็นเถ้าถ่าน
ด้วยรับรู้ว่าในใจเขาเศร้าโศก เจินจยาฝูจึงพยายามปลอบโยน
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เขากอดนางร้องไห้โฮราวกับเด็กน้อย บอกว่าตนเองท�ำผิดต่อนาง
ไม่สมควรเป็นบุรุษ
ยามนั้นเจินจยาฝูไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยสักนิด เห็นเขาเศร้าโศกเพียงนี้
ก็มีแต่เกลียดตนเองที่ไร้ประโยชน์ ไม่อาจช่วยแบ่งเบาความทุกข์ใจของ
สามีได้ จึงร่วมร้องไห้ไปด้วยกันกับเขา
เย็นวันนัน้ นางดืม่ จนเมา ก่อนจะถูกเผยซิวจือ่ อุม้ กลับไปยังห้องนอน
ในตอนที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าบุรุษที่อยู่ข้างกายได้เปลี่ยนไปแล้ว
เซียวอิ้นถังโอบกอดนาง เขาหลับสนิทยังไม่ตื่น ส่วนนางตัวเปล่าเปลือย
ไปทั้งร่าง ศีรษะยังปวดอย่างหนัก
เจินจยาฝูสูญเสียอิสระไปนับแต่นั้น...
นางเปลี่ยนจากชายาเว่ยกั๋วกงไปเป็นสมบัติลับของเซียวอิ้นถัง
สมบัติที่ไม่มีวันเปิดเผยตัวตนได้ตลอดกาล
เซียวอิ้นถังรักถนอมนางอย่างยิ่ง หลังเขาขึ้นเป็นฮ่องเต้ เพียง
เพราะว่านามของนางมีคำ� ว่า 'ฝู' เขาจึงสร้างสระบัวขึน้ มาในต�ำหนักทีน่ าง
อาศัยอยู่ ส่วนริมฝั่งก็ปลูกต้นพุดตานเต็มไปหมด ฤดูร้อนดอกบัวบาน
ฤดูใบไม้ร่วงดอกพุดตานบาน งดงามราวกับต�ำหนักเซียนในแดนมนุษย์
นี่เพราะอีกชื่อของดอกไม้ทั้งสองมีค�ำว่าฝูเหมือนกับนามของนาง
ดังนั้นนางจะต้องตอบแทนเขา
การตอบแทนสุดท้ายที่ 'สมบัติลับ' เช่นนางท�ำให้ฮ่องเต้ได้นั้น
ว่ากันถึงที่สุดแล้วก็คือการยอมฝังร่วมกับพระองค์ ติดตามพระองค์ไปยัง
ดินแดนหลังความตาย
เจินจยาฝูขอบตาแดงเรือ่ ปลายจมูกตีบตัน ถึงขัน้ หายใจไม่ออกไป
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ชั่วขณะหนึ่ง
แสงจันทร์พร่าเลือนส่องลอดผ่านบานหน้าต่างฝั่งตะวันตกเข้ามา
สะท้อนลงบนข้าวของภายในห้องอย่างสลัว ข้างหูแว่วเสียงคนเคาะไม้
เจ้าหน้าที่ตรวจตราตีฆ้องบอกเวลา ความเงียบสงัดยามราตรียิ่งท�ำให้
เสียงฆ้องดังชัดเจนขึ้น
นางลุกจากหมอนขึน้ มานัง่ เรือนผมยาวคลอเคลียหัวไหล่เลยไปถึง
แผ่นหลัง โอบล้อมร่างกายนางอย่างอ่อนโยน
นางนัง่ อยูน่ าน ก่อนพลิกตัวลงจากเตียง สวมใส่เสือ้ ผ้าให้เรียบร้อย
แล้วเดินออกมายังห้องข้างนอก
ถานเซียงนอนหลับอยูท่ นี่ ี่ มูเ่ ซียง สาวใช้ทเี่ ปลีย่ นเวรกับนางในคืนนี้
นอนหลับสนิท ทว่าถานเซียงกลับนอนไม่คอ่ ยหลับ เจินจยาฝูแค่เรียกเบาๆ
นางก็ตื่นขึ้นมาแล้ว
"ตามข้าไปที่แห่งหนึ่ง" เจินจยาฝูเอ่ยสั่ง
เมื อ งเฉวี ย นโจวภายใต้ ผื น ราตรี ป ราศจากความวุ ่ น วายและ
ความคึกคัก ท่าเรือที่เต็มไปด้วยผู้คนขวักไขว่เมื่อกลางวัน ยามนี้มืดไป
ทั้งหมด ริมฝั่งจอดเรือล�ำเล็กล�ำน้อยเอาไว้ คลื่นเล็กๆ บนผิวน�้ำที่ซัดสาด
มาตามสายลมกระเพือ่ มขึน้ ลงน้อยๆ อย่างไร้สมุ้ เสียง ห่างออกไปบริเวณ
หัวเรือบางล�ำยังคงสว่างด้วยตะเกียงเรือสีส้มเหลืองดวงเล็ก แสงไฟ
กะพริบวูบไหวอยู่ในความมืด ขานรับกันกับประภาคารเก่าแก่ที่คอยส่อง
น�ำทางให้แก่ผู้เดินทางในความมืดจากระยะไกล ซึ่งที่นั่นสร้างมาตั้งแต่
เมื่อร้อยกว่าปีก่อนแล้ว
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แต่กม็ ผี อู้ อกทะเลบางคน นับตัง้ แต่ออกเดินทางไปจากทีน่ กี่ ไ็ ม่เคย
ได้กลับมาอีก เหลือทิ้งไว้เพียงประภาคารตั้งตระหง่านที่ยังคงเฝ้ารอ
ผู้ออกทะเลอย่างโดดเดี่ยวทุกค�่ำคืน
เจินจยาฝูคุกเข่าหันหน้าออกทะเล หลังจุดธูปขอพรเงียบๆ แล้วก็
ยืนอยู่ข้างท�ำนบอยู่นานไม่ยอมจากไป สายตาทอดมองไปยังทิศทาง
ที่บิดากางใบเรือออกเดินทางในปีนั้น จิตใจวูบไหวสั่นคลอน
เมื่อชาติก่อนหลังนางแต่งให้กับเผยซิวจื่อ ความจริงก็ไม่ได้ใช้ชีวิต
ผ่านไปอย่างสบายใจนัก ฐานะที่ไม่เท่าเทียมกันแต่แรกท�ำให้นางรู้สึกว่า
ตนเองต้อยต�่ำกว่าผู้อื่นอยู่ขั้นหนึ่งเสมอ หลังแต่งเข้าไปนางจึงขยัน
หมั่นเพียรปรนนิบัติผู้อาวุโส ทุ่มเทแรงใจท�ำดีต่อลูกเลี้ยง ยามได้รับ
ความไม่ เป็น ธรรมมาก็ ไ ม่ ก ล้ า บอกสามี ทุ ก อย่างก็ เ พี ย งเพื่ อ รั ก ษา
ความใจกว้างและคุณงามความดีที่นางควรมีอยู่
ในตอนนั้นการเป็นชายาซื่อจื่อที่สามารถท�ำให้สามีและครอบครัว
สามียอมรับได้ ถือเป็นเป้าหมายที่นางพยายามท�ำให้ได้มากที่สุด
ภายหลังนางกลายมาเป็นคนของเซียวอิ้นถัง หลังตระหนักได้ว่า
ตนเองไม่มีวันหนีพ้นจากเขา นางจึงได้แต่เรียนรู้ที่จะยอมรับ นางบอก
ตนเองว่าจริงๆ แล้วชีวิตเช่นนั้นก็ดียิ่ง เขาท�ำเพื่อนางอย่างสุดก�ำลัง
ความสามารถที่ท�ำได้แล้วจริงๆ ถ้าหากนางยังกล้าที่จะไม่พอใจอีก
นั่นก็เป็นการไม่รู้จักแยกแยะกระมัง
มีแค่เคยตายไปแล้วกลับมามีชวี ติ ใหม่เท่านัน้ ถึงได้รวู้ า่ แต่กอ่ นนาง
น่าสงสารและน่าสังเวชใจเพียงใด
นั บ ตั้ ง แต่ วั น นั้ น ที่ ลื ม ตาขึ้ น มาพบว่ า ตนเองกลั บ จากโลกหลั ง
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ความตายมายังแดนมนุษย์ นางก็เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่านี่จะต้องเป็น
การคุ้มครองจากดวงวิญญาณของบิดา ถึงได้ให้นางกลับมาก่อนหน้า
ที่จะแต่งงานออกไป
ชาตินี้นางไม่ต้องการแต่งให้กับเผยซิวจื่ออีกแล้ว ยิ่งไม่คิดอยากมี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับเซียวอิ้นถังอีก
บุรุษสองคนนั้นเพียรบอกค�ำว่ารักกับนางเสมอ...
เผยซิวจื่อบอกกับคนในสกุลเจินว่านางโชคร้ายตายอยู่ในสนามรบ
จากนั้นก็ยกนางให้กับบุรุษอื่น ซึ่งเขามีความทุกข์ใจบีบคั้นจนไม่อาจ
ไม่ท�ำเช่นนั้น
เซียวอิ้นถังอาศัยชื่อว่ารักถนอม ท�ำให้นางกลายเป็นคนตายที่ยัง
มีชีวิตอยู่แต่ไม่อาจเปิดเผยตัวตน ก็เพราะว่าเขามีความทุกข์ใจของเขา
ถูกบีบคั้นให้ไม่อาจไม่ท�ำเช่นนั้นเช่นเดียวกัน
นางไม่เกลียดพวกเขาหรอก
เพราะมนุษย์เราเกิดมาบนโลกนี้มีเรื่องราวมากมายที่ไม่อาจท�ำ
ตามใจตนเองได้จริงๆ นางเองก็เหมือนกัน
กระนั้นพวกเขายังคงท�ำให้นางรู้สึกหนาวเหน็บ ความหนาวเหน็บ
เช่นนี้ได้ออกมาจากส่วนลึกของกระดูก
ความรักที่พวกเขาหมายถึง...ก็มีค่าเพียงเท่านี้
เจินจยาฝูเงยหน้ารับลมราตรีทแี่ ฝงกลิน่ เค็มน้อยๆ ก่อนสูดลมหายใจ
เข้าลึกๆ
นางเกิดทีน่ ี่ เติบโตทีน่ ี่ ความทรงจ�ำทีแ่ สนงดงามและอบอุน่ ทัง้ หมด
ล้วนเกี่ยวข้องกับบ้านเกิดซึ่งมีอีกชื่อว่าเมืองหลี่เฉิงแห่งนี้ ท่าเรือที่เท้า
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เหยียบอยู่ในตอนนี้ ส�ำหรับนางแล้วยิ่งมีความหมายเป็นพิเศษ
ราตรีนี้ เป็นเพราะอารมณ์แปรปรวนที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ท�ำให้นาง
อดที่จะมาระลึกถึงบิดาที่นี่อีกครั้งไม่ได้
เรื่องการแต่งงานระหว่างสองสกุลถูกก�ำหนดเอาไว้แล้ว ตรงกลาง
ยังแทรกเอาไว้ด้วยสกุลซ่งที่ในยามนี้ได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้
ไม่น้อย เพื่อเป็นการสั่งสอนว่าที่มารดาเลี้ยงซึ่งมีศักดิ์ฐานะต�ำ่ อย่างนาง
เมือ่ ไม่กเี่ ดือนก่อนสกุลซ่งยังจงใจส่งบ่าวหญิงอาวุโสสองคนมาเฉวียนโจว
ซึ่งพรุ่งนี้เช้าจะร่วมออกเดินทางไปด้วยกัน
เรื่องมาถึงจุดนี้แล้ว นางไม่อาจอาศัยแค่ปณิธานของตนเองก็
เรียกร้องขอยกเลิกงานแต่งงานออกมาโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีก่อนได้
มิหน�ำซ�ำ้ ต่อให้นางยกเรือ่ งนีข้ นึ้ มาพูดจริงๆ ท่านย่าก็ไม่มที างรับปาก
นางได้แต่คิดหาหนทางอื่น
พรุ่งนี้เช้านางก็ต้องออกเดินทางขึ้นเหนือแล้ว นับจากนี้ก้าวไป
บนทางเดินใหม่ที่ไม่รู้ชะตากรรม
ท่ า นพ่ อ หวั ง ว่ า ดวงวิ ญ ญาณของท่ า นบนสวรรค์ จ ะคอยช่ ว ย
ปกป้องคุ้มครองอาฝูนะเจ้าคะ
จางต้ากับบ่าวรับใช้ที่ออกมาพร้อมกันคอยยืนห่างออกไปทาง
ข้างหลัง มองดูเงาแผ่นหลังของคุณหนูที่ยืนอยู่ตรงท�ำนบของท่าเรือ
แห่งนั้นพร้อมคาดเดาบางอย่างได้รางๆ
พ่อลูกรักใคร่กนั ลึกซึง้ พรุง่ นีค้ ณ
ุ หนูออกเดินทางขึน้ เหนือเตรียมตัว
แต่งงาน คืนนีย้ อ่ มมีเรือ่ งให้ครุน่ คิดจึงได้มาร�ำลึกถึงนายท่านทีจ่ ากไปแล้ว
41
Page ���������...�������������� 1.indd 41

27/8/2563 BE 09:22

ข้ า ผู ้ นี้ . .. วาสนาดี เ กิ น ใคร 1

ยังที่แห่งนี้ ในใจเองก็รู้สึกสะท้อนใจ ไม่กล้ารบกวนนาง หลังรอเงียบๆ
อยู่ครู่ใหญ่ก็หันไปส่งสายตาให้ถานเซียง
ถานเซียงเข้าใจ เดินมาหยุดอยูข่ า้ งหลังเจินจยาฝูพลางเอ่ยเสียงเบา
"คุณหนูเจ้าคะ ดึกแล้วอากาศหนาว มิสู้กลับกันดีหรือไม่เจ้าคะ"
เจินจยาฝูหนั กลับมาเงียบๆ น�ำของไหว้และธูปทีผ่ า่ นพิธรี ำ� ลึกถึงแล้ว
โยนทิ้งทะเลไปตามธรรมเนียม แล้วจึงเดินกลับมา
จางต้ารีบเลิกม่านเกี้ยวขึ้น เจินจยาฝูก้าวขึ้นเกี้ยว ทว่ายามที่
จางต้ายกโคมไฟขึ้นเตรียมจะออกเดินทางกลับ เมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นเงา
คนสองคนอยู่อีกฝั่งก�ำลังยกสิ่งของบางอย่างเดินตรงมาทางนี้ ทันใดนั้น
สองคนนั้นก็สังเกตเห็นว่าที่ท่าเรือมีคนอยู่ ท่าทางคล้ายดูลนลานขึ้นมา
รีบร้อนกลับตัวเตรียมหนีไปทันที
อาศัยแสงจากดวงจันทร์ จางต้าจดจ�ำได้แต่แรกแล้วว่าสองคนนั้น
เป็นลูกจ้างของสกุลจินที่มีการแข่งขันทางการค้ากับสกุลเจิน
ทุ ก วั น ในเมื อ งเฉวี ย นโจวมี เ รื อ เล็ ก ใหญ่ นั บ พั น มาจอดที่ ท ่ า
แต่ จ� ำ นวนท่ า เรื อ มี จ� ำ กั ด จึ ง มั ก จะเกิ ด ความขั ด แย้ ง กั น เพื่ อ แย่ ง ชิ ง
ต�ำแหน่งที่ดีที่สุด พ่อค้าบางส่วนที่มีก�ำลังเงินหนา เพื่อจะท�ำให้เรือของ
ตนเองเดิ น ทางเข้ า ออกได้ ส ะดวกก็ จ ะจ่ า ยเงิ น จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยให้ กั บ
ด่านเก็บจังกอบเรือ* เพื่อเช่าท่าเรือ อนุญาตให้แค่เรือของสกุลตนเอง
ใช้งานเท่านั้น ก�ำลังเงินของสกุลเจินที่เฉวียนโจวไม่เป็นสองรองใคร
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งขุ น นางท้ อ งถิ่ น เองก็ ดี ย่ อ มมี ท ่ า เรื อ ส่ ว นตั ว
ในต�ำแหน่งที่ดียิ่ง
* จังกอบเรือ เป็นภาษีประกอบการค้าในการน�ำเข้าหรือส่งออกสินค้าโดยทางเรือในสมัยราชวงศ์ซ่ง หยวน
มาจนถึงต้นราชวงศ์หมิง
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ดึกดื่นเช่นนี้ลูกจ้างสกุลจินกลับท�ำตัวลับๆ ล่อๆ แบกอะไรไม่รู้
มาทางท่าเรือของสกุลเจิน ในใจจางต้านึกสงสัยครามครัน หลังเอ่ยบอก
เจินจยาฝูที่อยู่ในเกี้ยวแล้วก็รีบไล่ตามไปทันที เห็นเพียงเสื่อฟางผืนเก่า
ที่ ม ้ ว นเอาไว้ ผื น หนึ่ ง ภายในนั้ น ไม่ รู ้ ว ่ า ห่ อ สิ่ ง ใดเอาไว้ เขาจึ ง ตวาด
"หยุดนะ! ที่แบกมาคือสิ่งใดกัน!"
ลู ก จ้ า งสองคนนั้ น ย่ อ มคาดไม่ ถึ ง ว่ า ดึ ก ดื่ น เพี ย งนี้ ที่ ท ่ า เรื อ ของ
สกุลเจินจะยังมีคนอยู่อีก จึงหันหน้ากลับ สับขาแบกของหนีทันควัน
แต่ด้วยความร้อนตัวเลยไม่ทันจับเสื่อที่ม้วนเอาไว้ให้ดี เงาสีด�ำกองหนึ่ง
จึงไถลจากปลายด้านหนึ่งของเสื่อม้วนตกมาบนพื้น ลักษณะคล้ายคน
เมื่อจางต้ายกโคมขึ้นส่องก็พบว่าเป็นเด็กอายุราวสิบสามสิบสี่ปี
ผู้หนึ่ง เสื้อผ้าเก่าขาด รูปร่างผ่ายผอมยิ่ง ดวงตาปิดสนิท ดูเหมือน
จะตายไปแล้ว
จางต้าท�ำงานอยู่ที่ท่าเรือมานาน มีเรื่องใดบ้างที่ไม่เคยพบเห็น
ยามนั้นก็เข้าใจเรื่องราวในทันที จึงโมโหเดือดดาลขึ้นมาทันใด พุ่งเข้าไป
จับตัวสองคนนั้นที่ตั้งใจจะหลบหนีเอาไว้ ตวาดอย่างโมโห "ดียิ่ง! ดึกดื่น
เอาศพมาโยนทิง้ ก็ยงั เข้าใจได้ แต่ถงึ กับกล้ามาทิง้ อยูท่ ที่ า่ เรือของเจ้านายข้า
ตามข้าไปหาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้เลย!"
เดิมทีการค้าทางทะเลของเฉวียนโจวคึกคัก คนกว่าครึ่งเมืองต่าง
อาศัยทะเลหาเลี้ยงชีพ การใช้ชีวิตอยู่บนทะเลกับบนบกย่อมแตกต่างกัน
โดยสิ้นเชิง ความเสี่ยงมีมากยิ่งกว่า เมื่อวันเวลาผ่านไปก็ค่อยๆ เกิดเป็น
ความเชือ่ และข้อห้ามจ�ำนวนมากทีไ่ ม่วา่ ผูใ้ ดล้วนแต่หาเหตุผลมาอธิบาย
ไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นการทิ้งศพไว้ที่ท่าเรือก็คือหนึ่งในนั้น ในสายตา
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ของคนท้ อ งถิ่ น แล้ ว นี่ ถื อ เป็ น เรื่ อ งอั ป มงคล วิ ญ ญาณน�้ ำ พยาบาท
ไม่ยอมจากไปที่ใด จะคอยสิงสู่หลอกหลอนอยู่ในเรือล�ำที่จอดอยู่ใกล้ๆ
ไม่เป็นมงคลต่อเจ้าของเรือแม้แต่น้อย
ลูกจ้างเห็นว่าไม่มีทางปิดบังได้แล้ว จางต้ายังโมโหบอกว่าจะไป
แจ้งเจ้าหน้าที่ ในใจหวาดกลัว พลันคุกเข่าลงพื้นเสียงดังตึง ร้องขอ
ความเมตตาไม่หยุด บอกว่าเด็กหนุ่มผู้นี้ท�ำงานอยู่ที่อู่ต่อเรือสกุลตน
ทั้งไม่มีครอบครัว เมื่อไม่กี่เดือนก่อนติดโรค บัดนี้เห็นว่าใกล้ตายแล้ว
หัวหน้าพ่อบ้านน�ำเรื่องไปรายงานต่อนายท่านจิน นายท่านจินไม่อยาก
แจ้งทางการให้เป็นเรือ่ งเป็นราว ทีผ่ า่ นมายังอิจฉาสกุลเจินทีไ่ ด้ครอบครอง
ท่าเรือต�ำแหน่งที่ดีที่สุดมาโดยตลอด จึงนึกวิธีการหนึ่งขึ้นมาได้ สั่งให้
คนอาศัยช่วงกลางดึกที่ฟ้ามืดน�ำตัวคนไปโยนทิ้งในทะเลบริเวณท่าเรือ
สกุลเจิน เมื่อศพถูกพัดไปตามคลื่น ไม่เพียงแต่จัดการคนได้สะอาด
หมดจด ต่อให้ดวงวิญญาณจะไม่จากไปที่ใดก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ
สกุลตนเองแล้ว
ท่าเรือเมืองเฉวียนโจวรวบรวมผู้คนนับไม่ถ้วนที่มาหากินอยู่ที่นี่
ถึงแม้ทางการจะออกค�ำสั่งเด็ดขาดห้ามไม่ให้ใช้งานบุคคลที่ไร้ทะเบียน
แต่นั่นก็เป็นแค่ค�ำสั่งเปล่าๆ เท่านั้น ด้วยเพราะค่าแรงต�่ำ พวกอู่ต่อเรือ
จึงชอบจ้างคนจรจัดที่มาจากข้างนอกมากกว่า เด็กหนุ่มผู้นี้ดูท่าแล้ว
ก็คงเป็นหนึ่งในนั้น เพียงแต่โชคร้าย บัดนี้ป่วยตายไปเสียแล้ว
จางต้ายิ้มเย็น "ช่างไม่รู้จักกลัวเวรกรรมบ้างเลย! ไป! ไปหาคนของ
ทางการ ดูว่านายท่านของพวกเจ้าจะพูดอะไรได้อีก!"
ลูกจ้างหวาดกลัวถึงที่สุด คุกเข่าอยู่บนพื้นร้องขอความเมตตา
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ไม่หยุด บอกว่าพวกตนถูกบังคับให้ท�ำ ไม่เกี่ยวข้องด้วยแม้แต่น้อย
เจินจยาฝูไ ด้ยินเสียงดัง โวยวายจึงลงจากเกี้ยวไปดูเ หตุการณ์
จางต้าเห็นแล้วก็รีบร้อนวิ่งมาหา "คุณหนูอย่าเดินเข้ามาขอรับ ที่นี่
ไม่สะอาด!"
ลูกจ้างเห็นว่าคุณหนูสกุลเจินก็อยู่ด้วย รู้ว่าหากพวกเขาถูกส่งไป
พบคนของทางการ นายท่านจินจะเป็นเช่นไรบ้างนั้นไม่อาจรู้ แต่ท่ีรู้คือ
พวกเขาสองคนจะต้องเดือดร้อนแน่แล้ว จึงเปลี่ยนไปขอร้องนางแทน
น�้ำหูน�้ำตานองหน้า
เจินจยาฝูขมวดคิ้ว เหลือบสายตามองไปยังคนบนพื้น
"เขายังไม่ตายเจ้าค่ะ! เมื่อครู่บ่าวเหมือนเห็นเขาขยับตัวเล็กน้อย!"
ถานเซียงพลันร้องออกมา
จางต้ารีบยกโคมไฟขึ้นส่อง เห็นเปลือกตาของเด็กหนุ่มที่นอนอยู่
บนพื้นกระตุกน้อยๆ ก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้นมาช้าๆ
เจินจยาฝูมองไป
ท่ามกลางแสงสลัวจากโคมไฟ สะท้อนใบหน้าดูดขี องเด็กหนุม่ ผูห้ นึง่
แต่อาจเพราะป่วยหนักเกินไป ดวงตาของเขาจึงคล้ายมีฝ้ามัวชั้นหนึ่ง
ปกคลุมเอาไว้ มืดหม่นไร้ประกาย
ดูเหมือนเด็กหนุ่มผู้นั้นจะได้สติกลับมาเล็กน้อย สายตาค่อยๆ
กลับมารวมกัน จับจ้องไปยังเจินจยาฝูที่คลุมเสื้อกันลมยืนอยู่ข้างกาย
นิ่งๆ โดยที่ร่างกายไม่ไหวติง
เมื่ อ ลู ก จ้ า งสกุ ล จิ น เห็ น สถานการณ์ เ ป็ น เช่ น นี้ ต ่ า งพากั น ผ่ อ น
ลมหายใจออกมา รีบร้อนลุกพรวดขึ้นมาจากพื้น ทางหนึ่งห่อตัวเด็กหนุ่ม
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กลับเข้าไปในเสื่อฟางเก่าส่งๆ อีกทางเอ่ย "พวกเราจะส่งเขากลับไป
เดี๋ยวนี้ ทันทีทันใดเลยขอรับ!"
ใบหน้าเด็กหนุ่มถูกเสื่อฟางบดบังไปแล้ว ลูกจ้างยกเสื่อม้วนขึ้น
รีบร้อนเดินจากไป
จางต้ารู้ว่าทั้งสองคนยกเด็กหนุ่มกลับไปเช่นนี้ก็แค่รอให้เขาตาย
จากนั้นค่อยหาสถานที่จัดการอีกทีเท่านั้น แต่เรื่องราวเช่นนี้เกิดขึ้น
เป็นปกติธรรมดา ได้แต่โทษที่ชีวิตเด็กหนุ่มไม่ดีเอง เมื่อนึกถึงเรื่องที่
พรุ่งนี้เจ้านายต้องออกเดินทางแต่เช้า ในเมื่อเรื่องราวถูกพบเห็นเข้าแล้ว
คาดว่าสองคนนั้นย่อมไม่กล้ากลับมาทิ้งศพยังท่าเรือสกุลตนอีกแน่
ดังนั้นจึงปล่อยไป หันกลับมาเชิญเจินจยาฝูกลับขึ้นเกี้ยวแทน
เจินจยาฝูหันหลังกลับ ทว่าเดินไปได้ไม่กี่ก้าว เบื้องหน้าพลัน
ปรากฏภาพแววตาที่เด็กหนุ่มผู้นั้นมองมาที่ตนเองเมื่อครู่นี้อีกครั้ง ฝีเท้า
อดไม่ได้ที่จะหยุดชะงักลงเล็กน้อย
นั่ น เป็ น สายตาของคนใกล้ ต ายที่ ป รารถนาจะมี ชี วิ ต อยู ่ ต ่ อ ไป
ความสิน้ หวังและความหวังทีม่ อี ยูใ่ นนัน้ นางรูซ้ งึ้ และกระจ่างชัดยิง่ กว่าผูใ้ ด
นางหันหน้ากลับไป มองไปยังแผ่นหลังของคนเหล่านั้นอีกครั้ง
ลังเลอยู่เล็กน้อย สุดท้ายยังคงเอ่ย "ลุงจาง เก็บเด็กคนนี้เอาไว้ที่ท่าเรือ
สกุลเราเถอะ เชิญท่านหมอมาดูอาการให้เขาด้วย หากสามารถรักษาได้
จะดีที่สุด แต่หากไม่รอดก็น�ำเขาไปฝังเสีย"
จางต้านิ่งอึ้ง ก่อนจะเข้าใจในทันที คุณหนูเกิดความเห็นใจขึ้นมา
ไม่อาจทนมองเด็กหนุ่มผู้นั้นต้องกลับไปรอความตายได้
คนที่ถูกจ้างมาท�ำงานในอู่เรือสกุลเจินมีอย่างน้อยนับร้อย แล้วก็
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ไม่ เ ดื อ ดร้ อ นหากจะมี เ พิ่ ม มาอี ก สั ก คน ในเมื่ อ คุ ณ หนู เ ปิ ด ปากแล้ ว
เขาย่อมต้องท�ำตาม ผงกศีรษะเอ่ย "คุณหนูจิตใจดีมีเมตตา บ่าวจะไป
จัดการทันทีขอรับ" เอ่ยจบก็เดินขึ้นหน้าไปหลายก้าว ตะโกนไปทาง
ลูกจ้างทั้งสอง สั่งให้พวกเขารีบยกคนไปยังท่าเรือสกุลเจิน
ลูกจ้างทั้งสองแค่ได้รับค�ำสั่งจากหัวหน้าพ่อบ้านให้ออกมาทิ้งศพ
นึกไม่ถึงว่าระหว่างทางจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น ก�ำลังลอบก่นด่า
ความอั บ โชคของพวกตนก็ ไ ด้ เ ห็ น จางต้ า เต็ ม ใจรั บ ช่ ว งต่ อ กะทั น หั น
ต่างพากันผ่อนลมหายใจแล้วรีบยกตัวคนกลับมาทันที เอ่ยประจบเอาใจ
ไม่หยุดไปพลางสับขาวิ่งกลับไปยังอู่เรือสกุลเจินไปพลาง จางต้าสั่งให้
ผู้ติดตามมาดูแลต่อ ส่วนตนเองคุ้มกันคุณหนูกลับคฤหาสน์สกุลเจิน
ตอนนี้เป็นช่วงยามจื่อ* แล้ว เจินจยาฝูเอ่ยถามบ่าวเฝ้าประตู
จึงได้รู้ว่าพี่ชายเจินเย่าถิงยังคงไม่กลับมา
แต่ก่อนก็ไม่ใช่ว่าพี่ชายไม่เคยไม่กลับบ้านทั้งคืนมาก่อน แต่พรุ่งนี้
ต้องออกเดินทางแต่เช้า ทว่าในคืนนี้เมื่อชาติก่อนเจินจยาฝูจ�ำได้ว่า
ไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ใดกันแน่ ในใจนึกกังวล
รวมเข้ากับที่มีเรื่องราวมากมายในใจ ยามดึกที่เหลือไม่ว่าอย่างไรก็
นอนไม่หลับ...
รุ่งเช้าวันต่อมาเจินจยาฝูลุกขึ้นจากเตียงแต่เช้า เพิ่งจะเกล้าผม
เปลี่ยนเป็นชุดออกเดินทางเสร็จก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากในลาน
ประตูถูกคนผลักเปิดออกเสียงดังเอี๊ยด เมื่อหันหน้าไปมองก็เห็นพี่ชาย
* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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ก้าวเท้าเข้ามา บนร่างเขายังคงเป็นชุดเดียวกับเมื่อวาน รู้ได้ว่าเขาไม่ได้
กลับมาเลยตลอดทั้งคืน ตอนที่นางเดินเข้าไปต้อนรับและคิดถามว่า
เขาไปที่ใดมา กลับเห็นเขาหยิบกล่องใบหนึ่งมาจากด้านหลัง สองมือ
ประคองมาตรงหน้านางดุจถวายของล�้ำค่าพร้อมเอ่ยอย่างกระตือรือร้น
"น้องสาว รีบเดาเร็ว ภายในกล่องนี้คืออะไร"
ตัวกล่องท�ำมาจากไม้กฤษณา ด้านบนประดับพวกเปลือกหอย
และอัญมณีต่างๆ เอาไว้ หรูหราอย่างยิ่ง เพียงแค่กล่องใบนี้ก็ราคา
ไม่ธรรมดาแล้ว
เจินจยาฝูมองดูคราหนึง่ ก่อนขมวดคิว้ "พีช่ าย เมือ่ วานพีไ่ ปทีใ่ ดมา
เหตุใดถึงไม่บอกกันก่อน ท่านแม่เป็นกังวลมากนัก"
เจินเย่าถิงโบกไม้โบกมือ "ข้าไม่ได้กลับมาแล้วหรอกหรือ ประเดี๋ยว
ค่อยเล่าให้เจ้าฟัง เจ้ารีบเดาก่อนเร็วเข้า!"
เจินจยาฝูไม่ยอมเดา หันหลังกลับไม่สนใจเจินเย่าถิงอีก
เขาร้อนใจในทันที เปิดกล่องออกเองพร้อมตะโกน "มุกเงือกม่วง!
นี่เป็นถึงสร้อยมุกเงือกม่วงเชียวนะ ของล�้ำค่านี่ข้าต้องไล่ตามมาตลอด
ทั้งคืนจึงซื้อกลับมาได้ ตั้งใจเอามามอบให้เจ้า"
เจิ น จยาฝูหันหน้ากลับมา มองไปยังสร้อยคอในกล่องเส้นนั้น
อย่างประหลาดใจ "พี่ซื้อมาจากที่ใดกัน"
เจินเย่าถิงได้ใจยิ่ง เอ่ยเล่าความเป็นมารอบหนึ่ง
ที่แท้เมื่อวานตอนที่เขาติดตามท�ำธุระอยู่กับจางต้า พลันได้ยิน
คนสนทนากันว่ามีพอ่ ค้าต่างแคว้นผูห้ นึง่ มาจากปอซือ* ในมือมีสร้อยคอ
* ปอซือ หมายถึงเปอร์เซีย
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ที่เล่าลือกันว่าร้อยด้วยมุกเงือกม่วง ได้ยินมาว่าเฉวียนโจวเป็นสถานที่
ที่ผู้คนร�่ำรวย เดิมทีตั้งใจมาขายด้วยราคาสูงลิ่ว ทว่าหาลูกค้าที่ซื้อไหว
ไม่พบเสียที วันนี้ก็ต้องออกเดินทางกลับแล้ว
พรุง่ นีน้ อ้ งสาวต้องเดินทางขึน้ เหนือเพือ่ ไปแต่งงานแล้ว ช่วงไม่กวี่ นั
ที่กลับมาจากวัดซีซานกลับถูกของไม่ดีเข้าให้ ดูไม่เป็นมงคลอยู่บ้าง
แม้เจินเย่าถิงจะชอบท�ำตัวเหลวไหล แต่ก็รักถนอมน้องสาวผู้นี้มาก
ทั้ ง นึ ก ถึ ง ค� ำ พู ด ที่ เ มื่ อ วานตนเองถู ก มารดาสั่ ง สอน บอกว่ า น้ อ งสาว
แต่งเข้าสกุลเผยแม้จะดูมีหน้ามีตา แต่วันหน้าจะต้องได้รับความล�ำบาก
ต่างๆ นานาไม่น้อยแน่ อยากให้เขาตั้งใจเล่าเรียน จะได้เป็นที่พึ่งให้
น้องสาวได้ ยามนั้นเขาผงกศีรษะรับปากอย่างเชื่อฟัง แต่ความจริงแค่
หันตัวกลับก็ลืมแล้ว ยามได้ยินค�ำว่ามุกเงือกม่วง คนเหล่านั้นยังคอย
วิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ ความหายากของสมบัตชิ นิ้ นีไ้ ม่หยุด ในใจก็เกิดความคิด
ที่จะซื้อมามอบให้นางทันที หลังถามถึงที่อยู่ของชาวปอซือผู้นั้นแล้วรู้ว่า
เขาพักอยูท่ ยี่ า่ นชาวต่างแคว้น สถานทีท่ คี่ นจากต่างแคว้นจะไปรวมตัวกัน
ยามนั้นก็รีบไล่ตามไปทันที เมื่อมาถึงกลับไม่พบตัว หลังสืบข่าวถึงได้
รู้ว่าชาวปอซือผู้นั้นเห็นว่าไม่มีคนซื้อ ด้วยความผิดหวังจึงออกเดินทาง
จากไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว
เจินเย่าถิงมีใจอยากซือ้ สร้อยคอให้ได้ จึงถามถึงทิศทางทีช่ าวปอซือ
เดิ น ทางแล้วไล่ต ามไป เมื่อ วานเย็นเขาถึงได้ไล่ตามจนพบที่จุดพัก
เปลี่ยนม้า ตอนแรกชาวปอซือผู้นั้นไม่ยอมขาย แต่ยิ่งเขาไม่ยอมขาย
เจินเย่าถิงก็ยิ่งอยากจะซื้อ เสนอราคาสูง ถกเถียงกันอยู่นาน จวบจน
ตอนท้ายในที่สุดก็บีบคั้นให้ชาวปอซือผู้นั้นยอมปล่อยมือจากของได้
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เขาน�ำของล�้ำค่านี้เร่งรีบเดินทางกลับมาทั้งคืน วันนี้ตอนเช้าเพิ่งกลับมา
ถึ ง บ้ า น เขาก็ ไ ม่ มี เ วลาไปสนใจความเหน็ ด เหนื่ อ ยจากการเดิ น ทาง
รีบวิ่งมามอบของล�้ำค่านี้ให้น้องสาวก่อน
เจินจยาฝูตกใจไม่นอ้ ย นึกไม่ถงึ ว่าเมือ่ คืนพีช่ ายจะไม่กลับมาทัง้ คืน
ด้วยเหตุนี้ หลังมองดูสร้อยคอคราหนึ่ง เห็นเป็นสร้อยที่ร้อยมาจาก
ไข่มุกสีม่วง ไข่มุกแต่ละเม็ดมีขนาดเท่าปลายเล็บนิ้วก้อย ทั้งยังกลมกลึง
อย่างหาได้ยาก เกลี้ยงเกลาไร้ต�ำหนิ ย่อมเป็นของดี แต่กลับไม่ใช่
มุกเงือกม่วง
ในอดีตตอนอยูว่ งั หลวง นางเคยเห็นมุกเงือกม่วงทีร่ าชทูตต่างแคว้น
น�ำมาถวายให้จางฮองเฮา
แม้ชื่อมุกเงือกม่วงจะมีค�ำว่าสีม่วง ทว่าความจริงแล้วกลับไม่ได้
มีสีม่วง แต่เป็นสีชมพูอมแดง เพียงแค่เวลาน�ำไปส่องกับแสงอาทิตย์
จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้ม ด้วยเหตุนี้จึงได้รับชื่อนี้มา ด้วยความหายาก
ต่อให้มีเงินก็ยากจะได้มา หลังฮองเฮาได้มาแล้ว ตอนนั้นยังตั้งใจเรียก
เจินจยาฝูไปชื่นชมยังต�ำหนักของพระนาง บอกว่าหากนางชอบก็จะ
ประทานต่อให้
เจินจยาฝูจะกล้ารับมาได้อย่างไร ยามนั้นจึงโขกศีรษะปฏิเสธ
อย่างสุภาพ หลังกลับมายังคิดถึงบิดาตนเองจนเศร้าใจไปหลายวัน
ด้วยเหตุนี้จึงจดจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ
"ข้าจะสวมให้เจ้านะ น้องสาว เมื่อเจ้ามีมุกเงือกม่วงแล้ว วันหน้า
จะต้องชีวิตราบรื่น มั่งคั่งสงบสุขอย่างแน่นอน!"
เจินเย่าถิงหยิบมุกเงือกม่วงออกมาพลางเอ่ยด้วยความดีใจ
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เจินจยาฝูรู้แก่ใจว่าพี่ชายตกหลุมพรางของชาวปอซือผู้นั้นเข้าแล้ว
เมื่อเห็นสีหน้าอ่อนล้าของเขา ทว่าดวงตากลับสว่างสดใส นางก็รู้สึก
ซาบซึ้งใจ เดิมทีตัดใจท�ำลายความสุขของเขาไม่ลง แต่เมื่อนึกถึงว่า
เขาเป็นผู้สืบทอดกิจการสกุลเจิน ถ้าเกิดเอาแต่หลงเชื่อผู้อื่นง่ายๆ ท�ำตัว
เลอะเลือนเช่นนี้ วันหน้าเกรงว่าจะต้องเสียเปรียบอีก หลังลังเลอยูเ่ ล็กน้อย
จึงเอ่ยว่า "พี่ชาย พี่ถูกหลอกแล้ว นี่ไม่ใช่มุกเงือกม่วง ข้าเคยได้ยินคน
บอกว่าทีไ่ ด้ชอื่ มุกเงือกม่วงนีม้ าเป็นเพราะมันจะเปลีย่ นเป็นสีมว่ งภายใต้
แสงอาทิตย์ แต่ตัวมันไม่ได้มีสีม่วงจริงๆ"
เจินเย่าถิงนิ่งอึ้ง จ้องไปยังสร้อยคอจนดวงตาแทบถลน สีหน้า
เปลี่ยนไปครั้งใหญ่ พร้อมตวาดอย่างโมโห "ดียิ่ง เจ้าลูกเต่านั่นกล้า
หลอกลวงข้า! ข้าจะสั่งให้คนไล่ตามไปทันที หากจับตัวได้ล่ะก็ จะต้อง
หักกระดูกมันให้ได้!" เขารีบร้อนออกไปสัง่ การผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หลังกลับมา
ก็จ้องเขม็งไปที่สร้อยคอ ยิ่งมองยิ่งโมโห พลันคว้ามันเขวี้ยงลงพื้นแล้ว
ยกเท้าขึ้นเตรียมขยี้ซ�้ำ
เจินจยาฝูรีบห้ามเอาไว้ นางเก็บสร้อยคอขึ้นมาแล้วเอ่ย "พี่ชาย
ดูทา่ คนผูน้ นั้ คงจะรูจ้ กั ชือ่ เสียงของท่าน ไข่มกุ นีม้ รี าคาแพง เขาขายไม่ออก
ดังนั้นถึงได้จงใจล่อลวงพี่ไปซื้อ คนผู้นี้คงตามหาตัวไม่เจอแล้วเป็นแน่
แต่ในสายตาข้า นี่นับเป็นน�้ำใจจากพี่ แม้มิใช่มุกเงือกม่วง แต่ก็ถือว่า
มีค่าเช่นกัน ข้าจะเก็บรักษาไว้อย่างดี เพียงแต่พี่ชาย วันหน้าก่อนที่พี่
จะท�ำอะไร จ�ำไว้วา่ ต้องใคร่ครวญให้มาก หรือไม่กป็ รึกษาบรรดาพ่อบ้าน
เสียก่อน อย่าได้เชื่อถือผู้อื่นโดยง่ายเช่นนี้อีก ป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวง
อีกครั้ง"
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เดิมทีเจินเย่าถิงรูส้ กึ โมโหอยูเ่ ต็มท้อง แทบอยากเหยียบของสิง่ นีใ้ ห้
แตกละเอียดจึงจะคลายโทสะได้ เมื่อได้ยินเจินจยาฝูว่าเช่นนี้ เพลิงโทสะ
ก็ค่อยๆ สลายหายไป เขาเกาหัวพลางหัวเราะแหะๆ ตอบรับ "ข้ารู้แล้ว
ค�ำสั่งสอนของท่านย่ากับท่านแม่ข้าล้วนจดจ�ำขึ้นใจ หนนี้แค่รีบร้อน
ไปหน่อย เกรงว่าจะไม่ทันเจ้าออกเดินทางไปแต่งงานถึงได้ประมาทถูก
คนหลอกเข้าให้ วันหน้าข้าจะคอยระวังตัวให้มากแน่นอน"
เจินจยาฝูสวมสร้อยคอ เดินมาส่องดูหน้าคันฉ่อง ก่อนหันหน้า
กลับไปยิ้มเอ่ย "ขอบคุณพี่ชายแล้ว ข้าชอบมากเจ้าค่ะ"
เมือ่ เมิง่ ซือ่ ได้รวู้ า่ สาเหตุทเี่ มือ่ คืนบุตรชายไม่กลับมาทัง้ คืนก็เพือ่ ซือ้
สร้อยคอให้น้องสาว หลังต่อว่าไม่กี่ประโยคนางก็ปล่อยคนไป เนื่องจาก
สัมภาระทั้งหมดถูกขนขึ้นเรือไปตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้ตอนเช้าหลังน�ำ
บุตรชายบุตรสาวทั้งสองคนไปบอกลาท่านย่า คนทั้งกลุ่มก็ออกเดินทาง
ไปยังท่าเรือเพื่อขึ้นเรือทันที
ก่อนหน้าทีถ่ านเซียงจะออกเดินทาง ได้มอบกล่องบรรจุตง้ หลงเหน่า
กล่องหนึ่งให้ป้าหวังคนเมื่อวานผู้นั้น ภายในนั้นมีอยู่ยี่สิบตลับเล็กๆ ซึ่ง
สือ่ ถึงความสมบูรณ์เพียบพร้อม บอกว่าคุณหนูสงั่ การเอาไว้ ให้นางน�ำไป
เป็นสินเจ้าสาวของบุตรสาว ป้าหวังยินดีระคนประหลาดใจอย่างมาก
ทั้งยังซาบซึ้งใจถึงที่สุด "คุณหนูออกเดินทางไปเมืองหลวงครั้งนี้จะต้อง
ราบรื่น ประสบความส�ำเร็จสมดั่งใจหวัง ได้แต่งกับสามีที่ดีพร้อม สวรรค์
ประทานพรให้อย่างแน่นอน!"

52
Page ���������...�������������� 1.indd 52

27/8/2563 BE 09:22

เผิง ไหลเค่อ

การออกเดินทางขึ้นเหนือครั้งนี้ แม้ก่อนออกเดินทางจะค�ำนวณ
วันเดินทางมาอย่างดีแล้ว แต่เพื่อเป็นการรับรองว่าจะสามารถไปถึง
ทันงานวันเกิดอายุครบหกสิบปีของฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยในเดือนหน้า
แผนการเดินทางจึงยังเตรียมการอย่างค่อนข้างรัดกุม ออกเดินทาง
จากท่าเรือเฉวียนโจวมุ่งสู่เส้นทางเดินทะเล ผ่านเมืองฝูโจว รอเข้าไปยัง
เจียงหนานก็จะเปลี่ยนไปใช้คลองภายในแคว้นแล้วเดินทางต่อไปถึง
เมืองหลวง
ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนหน้า ฮูหยินของสกุลซ่งก็ส่งบ่าวหญิง
อาวุโสคนสนิทสองคนมายังคฤหาสน์สกุลเจินที่เฉวียนโจวแล้ว ยามนี้
ได้ออกเดินทางกลับมาด้วยกัน
แม้สกุลซ่งจะเป็นญาติกับสกุลเผยผ่านการเกี่ยวดองก็จริง แต่นี่
สกุลเจินจะแต่งบุตรสาว ให้สกุลอื่นส่งคนมาร่วมเดินทางด้วยได้อย่างไร
เรื่องนี้หากให้เล่าจริงๆ ก็เรียกได้ว่ามีความเป็นมาอยู่
แต่กอ่ นบุตรสาวสกุลซ่งแต่งให้กบั เผยซิวจือ่ บุตรคนรองของบ้านใหญ่
สกุ ล เผย เมื่ อ ไม่ กี่ ปีก ่ อ นป่ว ยตายไป เหลื อ ทิ้ ง บุ ต รชายเอาไว้ ผู ้ ห นึ่ ง
มีชื่อเล่นว่าเฉวียนเกอเอ๋อร์ ซ่งฮูหยินมีแค่บุตรสาวคนโตคนนี้คนเดียว
หลังบุตรสาวจากไปก็โศกเศร้าอย่างมาก ยิ่งรักถนอมเฉวียนเกอเอ๋อร์
ดุจชีวิต
สายน�้ำหมุนเวียนเปลี่ยนผัน หลังฮ่องเต้น้อยสวรรคต ซุ่นอันอ๋อง
ขึ้นครองราชย์ ด้วยสกุลซ่งมีความดีความชอบเนื่องจากให้การสนับสนุน
จึงได้รับความส�ำคัญจากฮ่องเต้ สองปีมานี้หน้าที่การงานก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว มีอ�ำนาจกดดันผู้คน และที่กลายเป็นสิ่งเปรียบเทียบให้เห็น
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อย่างชัดเจนก็คือการตกอับของจวนเว่ยกั๋วกงนั่นเอง
ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยของจวนเว่ยกั๋วกง หลายปีมานี้เอาแต่เก็บตัว
อยู่ในบ้าน ไม่ถามถึงเรื่องราวภายนอกแล้ว ยามนี้บุตรชายคนโตของ
เว่ยกัว๋ กงเสียชีวติ ไปเมื่อหลายปีกอ่ น บุตรชายคนรองก็มีตำ� แหน่งขุนนาง
ไม่สำ� คัญ สกุลซ่งยากจะไม่แสดงท่าทีวางอ�ำนาจมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเริม่ ที่
จะละเลยต่อธรรมเนียมประเพณี ซ่งฮูหยินมักมาเยี่ยมเฉวียนเกอเอ๋อร์ที่
จวนเว่ยกัว๋ กงอยูบ่ อ่ ยๆ ทุกครัง้ ทีม่ าล้วนแต่วางท่าสูงส่ง ขาดแค่ไม่สงั่ การ
บ่าวรับใช้เท่านั้น ในใจซินฮูหยินไม่พอใจ แต่บุตรชายยังต้องหวังพึ่งสกุล
ของสะใภ้คนแรกสนับสนุน จึงได้แต่ข่มกลั้นโทสะ รับมือด้วยใบหน้า
ยิ้มแย้ม
หลังบุตรชายเป็นม่าย ซินฮูหยินก็ตดั สินใจเรือ่ งแต่งภรรยาเอกใหม่
ด้วยตนเอง แต่สกุลเผยในยามนี้ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนแต่ก่อน เรื่องที่ฮ่องเต้
พระองค์ใหม่ไม่โปรดปรานสกุลเผย คนมีตาคนใดที่มองไม่ออกบ้าง สกุล
ที่มีอ�ำนาจในเมืองหลวงสกุลใดจะยอมแต่งบุตรสาวเข้ามา ยิ่งไปกว่านั้น
ยังแต่งมาเป็นภรรยาเอกคนที่สองด้วย
ซินฮูหยินเลือกไปเลือกมา สุดท้ายสายตาจึงไปตกอยู่ที่สกุลเจิน
เป็ น เพราะสกุล เจินมีค วามสัม พันธ์ทางญาติกับเมิ่งฮูหยินของ
บ้านรอง จึงได้ไปมาหาสู่กับสกุลเผยตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน นอกจาก
ศักดิ์ฐานะของตระกูล เงื่อนไขอื่นๆ ในยามนี้ดูไปแล้วก็ยิ่งกว่าเหมาะสม
บุตรชายเองก็ช่ืนชอบหญิงสาวสกุลเจินผู้นั้น หากแต่งเข้ามาได้ ถึงแม้
จะไม่ มี ส ่ ว นช่ ว ยกั บ อนาคตในภายหน้ า มากนั ก แต่ ส กุ ล เจิ น มี เ งิ น
ซึ่งบังเอิญเป็นสิ่งที่ตอนนี้จวนเว่ยกั๋วกงต้องการมากที่สุดพอดี เวลานี้
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สกุลเผยเหลือแค่เปลือกนอกว่างเปล่าแล้วจริงๆ ด้วยต้องรักษาชื่อเสียง
ภายนอกให้ดดู ี ถึงได้ขาดทุนอยูท่ กุ ปี เป็นปกติทแี่ ต่งสะใภ้เข้าให้แต่งสกุล
ต�ำ่ กว่า แต่งบุตรสาวออกให้แต่งสกุลสูงๆ จากสถานการณ์ในปัจจุบนั ของ
สกุลตนเอง แทนที่จะแต่งสะใภ้ที่ตนต้องมองสีหน้านาง มิสู้แต่งบุตรสาว
สกุลเจินเข้ามา ในเมื่อไม่ว่าอย่างไรต่อให้สกุลเผยจะแย่ยิ่งกว่านี้ ฐานะ
กั๋วกงก็ยังคงอยู่ ต่อให้สกุลเจินจะร�่ำรวยกว่านี้ก็ต้องพึ่งพาสกุลตนอยู่ดี
ยามซินฮูหยินดีดลูกคิดค�ำนวณเรือ่ งงานแต่งงานนี้ ย่อมปกปิดสกุลซ่ง
ไม่ได้ แม้ซ่งฮูหยินจะรู้สึกไม่พอใจเรื่องที่อดีตบุตรเขยจะแต่งงานใหม่
อีกครั้ง แต่ต่อให้นางมือยาวกว่านี้ก็ไม่อาจควบคุมเรื่องนี้ได้ หลังสืบข่าว
เรื่องสกุลเจินจนมั่นใจแล้วว่าหญิงสาวสกุลเจินผู้นี้ยากจะส่งผลเสียต่อ
หลานชายตนเองในอนาคต นางจึงยอมรับการแต่งงานครั้งนี้เงียบๆ
นอกจากนีย้ งั ได้ยนิ คนออกความเห็นให้รบั เจินจยาฝูเป็นบุตรสาวบุญธรรม
มอบฐานะให้นาง เพื่อที่นอกจากจะเป็นการมัดใจสกุลเจินแล้ว ยังเป็น
การซื้อใจสกุลเผยอีกด้วย
ซ่งฮูหยินต้องการลดเกียรติลงมารับเจินจยาฝูเป็นบุตรสาวบุญธรรม
คนสกุลเจินย่อมรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างยิ่ง นี่ถึงได้มีการออก
เดินทางลงใต้ของบ่าวหญิงอาวุโสทัง้ สองคนนี้ หนึง่ ในนัน้ คือเยีย่ หมัวมัว*
เป็นคนสนิทของซ่งฮูหยิน หลังทัง้ สองคนมาถึงเฉวียนโจวเมือ่ หลายเดือนก่อน
ก็วางมาดแอบอ้างบารมีมาข่มเหงผูอ้ นื่ ท�ำการ 'สัง่ สอน' เรือ่ งมารยาทและ
หลักของสตรีให้กับเจินจยาฝู
ตัวเมิ่งซื่อเองก็เกิดมาในตระกูลขุนนาง บิดาเคยเป็นขุนนางใหญ่
* หมัวมัว เป็นค�ำเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลาย ทั้งย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�ำเรียก
หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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ประจ�ำท้องที่ ในสายตาเมิง่ ซือ่ แล้ว รูปโฉมและนิสยั ของบุตรสาวมีจดุ ใดบ้าง
ที่เทียบกับบรรดาคุณหนูตระกูลสูงศักดิ์ในเมืองหลวงเหล่านั้นไม่ได้ นาง
ตระหนักดีว่าซ่งฮูหยินก็แค่อาศัยโอกาสแสดงอ�ำนาจ จะได้ให้บุตรสาว
ของตนเองเข้าใจว่าวันหน้าต่อให้แต่งไปแล้วก็อย่าได้คิดกดข่มศักดิ์ศรี
ของภรรยาเอกเดิมได้ แม้ในใจจะรู้สึกไม่ดีเพียงใด ทว่าเปลือกนอก
กลับไม่อาจแสดงออก ได้แต่ดูแลบ่าวหญิงอาวุโสทั้งสองคนดุจบูชา
เจ้าแม่กวนอิน ปรนนิบัติให้กินดีอยู่ดีทุกวัน
การเดิ น ทางขึ้ น เหนื อ ครั้ ง นี้ บนเรื อ นอกจากของขวั ญ วั น เกิ ด ที่
เตรียมไปให้ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยแล้ว ก็ได้แยกของขวัญจ�ำนวนมากไว้
ส�ำหรับซ่งฮูหยินด้วยเช่นกัน ของขวัญมีพวกนอแรด งาช้าง มรกต ไข่มุก
นอกจากนี้ยังมีผ้าไหม เครื่องหอม ไม่มีสิ่งใดไม่ใช่สมบัติล�้ำค่า ส่วน
บ่าวหญิงอาวุโสสองคนนัน้ หลังขึน้ เรือมาก็จดั เตรียมให้อยูใ่ นห้องพักชัน้ ดี
ส่งสาวใช้ไปคอยปรนนิบัติ ไม่กล้าละเลยแม้แต่น้อย
หลั ง ออกเดิ น ทางมาหลายวั น ในวั น นี้ เ รื อ ก็ แ ล่ น มาถึ ง ฝู เ จี้ ย น
คลื่นลมแรงเล็กน้อย เดิมทีเยี่ยหมัวมัวผู้นั้นนั่งเรือไม่เป็น ตอนขามา
ก็ได้รับความทรมานมาบ้างแล้ว หนนี้เดินทางกลับจึงเมาเรือไม่สบาย
อีกครั้ง เมื่อเจินจยาฝูได้ยินข่าวก็มาเยี่ยมด้วยตนเอง หลังเข้าไปในห้อง
ก็เห็นนางนอนอยู่บนเตียง บนหน้าผากนางแปะยาที่ช่วยบรรเทาอาการ
อะไรไม่ได้เลย ริมฝีปากนางยังคงซีดขาว ดวงตาเหม่อลอย เจินจยาฝู
จึงแสดงสีหน้าเป็นห่วง เดินเข้าไปถามไถ่ใกล้ๆ "เพราะข้าแท้ๆ หมัวมัว
ถึงต้องมาล�ำบาก ในใจข้ารู้สึกปล่อยผ่านไปไม่ได้จริงๆ ให้ความทรมาน
เช่นนี้มาอยู่บนกายข้าเสียยังดีกว่า"
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อาหารทีเ่ ยีย่ หมัวมัวกินเข้าไปเพิง่ จะอาเจียนออกมาจนหมดเมือ่ ครูน่ ี้
อาเจียนจนน�ำ้ ดีสเี หลืองยังออกมาด้วยแล้ว จึงเอ่ยอย่างไม่มแี รง "คุณหนู
เข้าใจความล�ำบากของบ่าวก็พอแล้ว เป็นเพราะปรารถนาดีตอ่ ท่านจริงๆ
บ่าวถึงได้เดินทางมาไกลเพียงนี้ ความทรมานทีไ่ ด้รบั นัน้ เอาทัง้ ตลอดชีวติ
ของบ่าวมารวมกันก็ยังสู้ไม่ไหว"
เจินจยาฝูเอ่ยต�ำหนิตนเองไม่หยุด เอ่ยค�ำพูดดีๆ ออกมามากมาย
ก่อนจากไปยังลุกขึ้นเอ่ย "หมัวมัวพักผ่อนให้ดีเถิด ข้าไม่รบกวนแล้ว
จะกินอะไรดืม่ อะไรสัง่ การสาวใช้ได้เลยเต็มที่ บนเรือมีทกุ สิง่ ทุกอย่าง ข้ายังเด็ก
ไม่รู้ประสา ทั้งยังไม่เคยพบเห็นโลกกว้าง รอหมัวมัวร่างกายหายดีแล้ว
ข้ายังหวังให้หมัวมัวคอยสอนข้ามากกว่านี้อีก"
เยี่ยหมัวมัวเห็นนางมีท่าทีสุภาพนอบน้อม ทุกเรื่องล้วนเห็นตนเอง
เป็นหลัก ในใจรู้สึกพึงพอใจ จมูกแค่นเสียงอืมออกมาหนหนึ่ง นับว่า
รับปากแล้ว
เจิ น จยาฝู เ องก็ ไ ม่ ถื อ สา ก� ำ ชั บ ให้ ส าวใช้ ข องสกุ ล ตนเองดู แ ล
เยีย่ หมัวมัวให้ดๆี หลังสัง่ เสร็จก็ลกุ ขึน้ ยืน ทว่าไม่ทนั ระวัง เหอเปา* ใบหนึง่
บนร่างพลันตกลงมาทีพ่ นื้ โดยไม่คาดฝัน เดิมทีปากก็ไม่ได้มดั แน่นอยูแ่ ล้ว
ทันทีทตี่ กลงมาปากเหอเปาก็คลายออก ยันต์สเี หลืองแผ่นหนึง่ หลุดออกมา
การจะพกยันต์มงคลที่ขอมาจากวัด เดิมทีเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดา
ถึงที่สุด แต่เจินจยาฝูกลับดูลนลานอยู่เล็กน้อย เมื่อเห็นของหลุดออกมา
ก็รบี ก้มลงเก็บยันต์สเี หลืองและเหอเปา ทัง้ ยังหันหลังกลับไปอย่างรวดเร็ว
ยัดสิ่งของกลับไปในเหอเปา สุดท้ายก�ำเหอเปาทั้งใบไว้ในมือแน่นแล้ว
* เหอเปา คือถุงเงินใบเล็กๆ หญิงสาวสมัยโบราณมักท�ำไว้พกติดตัว
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ถึงได้หนั หน้ากลับมา เอ่ยขออภัยคล้ายไม่มเี รือ่ งอะไรเกิดขึน้ ก่อนออกจาก
ห้องไป
สายตาเยีย่ หมัวมัวแหลมคมมากนัก แม้จะบอกว่าเป็นคนทีเ่ มาเรือ
จนลุกไม่ขึ้นแล้ว แต่ยันต์สีเหลืองที่หล่นออกมาจากเหอเปากับท่าทาง
ลุกลนของเจินจยาฝู ไฉนเลยจะรอดพ้นสายตานางไปได้
การเดินทางลงใต้อย่างไม่เกรงกลัวต่อความล�ำบากหนนี้ของนาง
นอกจากเพื่อแสดงอ�ำนาจข่มขู่คนแล้ว ยังมีหน้าที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง
นั่นก็คือคอยเฝ้าสังเกตบุตรสาวสกุลเจินให้ซ่งฮูหยิน ดูว่านางแอบซ่อน
อุบายใดไว้หรือไม่ ก่อนหน้านีเ้ จินจยาฝูทำ� ตัวเชือ่ ฟังมาโดยตลอด มองดูแล้ว
เป็นคนไม่มคี วามคิดเป็นของตนเอง เมือ่ รวมเข้ากับจุดอ่อนเรือ่ งฐานะของ
บ้านสกุลเดิม ต่อให้แต่งสตรีเช่นนี้เข้าสกุลเผย กลายไปเป็นมารดาเลี้ยง
ของเฉวียนเกอเอ๋อร์แล้ว คาดว่าวันหน้าคงไม่อาจเล่นลูกไม้อะไรได้
เดิมทีเยีย่ หมัวมัววางใจลงแล้ว แต่ตอนนีก้ ลับเกิดความสงสัยขึน้ มาอีกครัง้
เมื่อเห็นแผ่นหลังของนางออกไปจากห้องก็สั่งให้สาวใช้สกุลเจินออกไป
ก่อนเรียกสาวใช้ที่ติดตามตนเองเข้ามาแทน เอ่ยกระซิบเสียงเบาอยู่
ไม่กี่ประโยค สาวใช้ผู้นั้นก็ผงกศีรษะ ลอบติดตามไปเงียบๆ ทันที
บังเอิญทีเ่ มิง่ ซือ่ เองก็กำ� ลังจะมาเยีย่ มเยีย่ หมัวมัว เมือ่ พบเจินจยาฝู
บนทางเดินจึงเอ่ยถามถึงอาการของเยี่ยหมัวมัว
เจินจยาฝูตอบกลับ "หมัวมัวสบายดีเจ้าค่ะ เพิ่งจะหลับไป ท่านแม่
ไม่ต้องไปรบกวนนางแล้ว"
เมื่อเมิ่งซื่อรู้ว่าบุตรสาวเพิ่งไปเยี่ยมอีกฝ่ายมาจึงผงกศีรษะ "ก็ดี
เช่นนั้นรอสายกว่านี้แม่ค่อยมาเยี่ยมนางใหม่"
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เจินจยาฝูหันหน้ากลับไปเล็กน้อย ปลายหางตาเหลือบไปเห็น
สาวใช้สกุลซ่งท�ำตัวชะเง้อชะแง้คอดูลับๆ ล่อๆ อยู่ทางข้างหลัง ทว่า
กลับท�ำเป็นมองไม่เห็น นางเกี่ยวแขนเมิ่งซื่อแล้วพาอีกฝ่ายเดินไปที่
หน้าต่างเรือ
สองแม่ลูกหยุดพูดคุยกันข้างบานหน้าต่าง
เมิ่งซื่อรู้สึกได้ว่าบุตรสาวผิดปกติไป จึงยิ้มเอ่ย "เป็นอะไรไป มีอะไร
อยากจะพูดหรือ"
เจินจยาฝูหุบรอยยิ้มลง เสียงสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย "ท่านแม่
ด้านหน้าคือเกาะฝูหมิง วันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางถึงแล้ว ลูกได้ยินมาว่า
บนเกาะมีวัดกวนอินอยู่แห่งหนึ่ง ลูกอยากไปไหว้พระเจ้าค่ะ"
พระโพธิสัตว์ในวัดกวนอินมีชื่อเสียงโด่งดัง แม้ต้องเดินเรือนาน
ครึง่ วันจึงจะถึง แต่ในทุกวันล้วนมีผศู้ รัทธาเดินทางขึน้ เกาะ บ้างมาขอพร
บ้างมาแก้บน ทุกปีเมื่อมาถึงช่วงท�ำบุญจะมีสตรีจ�ำนวนนับไม่ถ้วน
เดินทางข้ามทะเลมาวัดกวนอินเพื่อจุดธูปกราบไหว้ ส่วนมากเพื่อขอ
เรื่องบุตร เล่าลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก เมิ่งซื่อเองก็เคยได้ยินมา
เมื่อได้ยินบุตรสาวเอ่ยขึ้นมากะทันหัน หลังอึ้งไปก็นึกเข้าใจขึ้นมาทันที
กับว่าทีล่ กู เขยเผยซิวจือ่ นางรูส้ กึ พอใจในตัวเขา แต่ทกุ ครัง้ ทีน่ กึ ได้วา่
บุตรสาวแต่งเข้าไปแล้วก็จะมีลกู เลีย้ งรออยู่ ทัง้ สืบข่าวได้ยนิ มาว่าเด็กคนนัน้
เกเรอยู่บ้าง ฮูหยินของสกุลซ่งก็ร้ายกาจมาก ในใจนางพลันกลัดกลุ้ม
แอบคาดหวังว่าหลังบุตรสาวแต่งเข้าไปแล้วจะสามารถคลอดบุตรชาย
ของตนเองได้อย่างราบรื่นเร็วๆ จะได้ช่วยให้มีที่ยืนมั่นคงในเร็ววัน
อย่างไรก็บังเอิญเป็นทางผ่าน ทั้งบุตรสาวยังเปิดปากเช่นนี้แล้ว
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จะมีเหตุผลให้ไม่รับปากได้หรือ นางจึงเอ่ย "ดีเหมือนกัน แม่จะไปแจ้ง
เอาไว้ พรุ่งนี้พวกเราหยุดพักที่เกาะฝูหมิง แม่จะขึ้นเกาะไปเป็นเพื่อนลูก
เพียงแต่..."
นางหันกลับไปมองข้างหลังหนหนึง่ ไล่บา่ วรับใช้ทตี่ ดิ ตามอยูท่ งั้ หมด
ให้ถอยไป ก่อนเอ่ยเสียงเบาลงกว่าเมื่อครู่ "อย่าให้หมัวมัวจากสกุลซ่งรู้
เป็นดีที่สุด ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น"
เจินจยาฝูผงกศีรษะ "ลูกจะเชื่อฟังท่านแม่เจ้าค่ะ"
เมิง่ ซือ่ ส่งบุตรสาวกลับไปยังห้องพัก ส่วนตนเองไปหาหัวหน้าพ่อบ้าน
เพื่อพูดเรื่องที่พรุ่งนี้จะหยุดจอดพักยังเกาะฝูหมิง
เมื่อครู่นี้สาวใช้สกุลซ่งผู้นั้นซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆ ในมุมอับสายตา
ย่อมได้ยินบทสนทนาของสองแม่ลูกอย่างชัดเจนตั้งแต่แรก รีบลอบ
กลับไปเล่าให้เยี่ยหมัวมัวฟังทันที เยี่ยหมัวมัวนิ่งเงียบไปสักพักก็คาดเดา
เรื่องราวได้ เอ่ยเสียงเย็น "ช่างเป็นเด็กที่เจ้าเล่ห์นัก ยามอยู่ต่อหน้าข้า
ไม่แสดงออกสักนิด ที่แท้ในใจก็มีความคิดจะคลอดลูกมานานแล้ว!
ช่างหน้าไม่อายจริงๆ นีย่ งั ไม่ทนั ได้แต่งเข้าไปก็ใคร่ครวญถึงเรือ่ งนีข้ นึ้ มาแล้ว!
นางบอกให้แม่นางพาขึ้นเกาะ วันพรุ่งนี้ย่อมไม่เรียกพวกเราไปด้วย
รอดูได้เลย"
วันต่อมาเรือของสกุลเจินก็จอดที่เกาะฝูหมิงดังคาด บอกว่าขึ้นฝั่ง
ไปเติมเสบียงบางส่วน เยี่ยหมัวมัวสั่งให้บ่าวชายที่มีไหวพริบของสกุล
ตนเองผู้หนึ่งไปลอบจับตาดูสองแม่ลูกสกุลเจิน ดูทิศทางที่พวกนางไป
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หลังกลับมาแล้วจะต้องเล่าให้ตนเองทราบถึงทุกการกระท�ำ บ่าวชาย
รับค�ำสั่ง ลอบติดตามกลุ่มเมิ่งซื่อลงเรือไปเงียบๆ
เมิง่ ซือ่ มีใจคิดอยากจะไหว้พระจริงๆ นางพาบุตรสาวไปยังอุโบสถใหญ่
กวนอิน ขอพรอย่างเคารพเลื่อมใส บริจาคเงินค่าธูปจ�ำนวนมากเพือ่ แลก
ยันต์ทผี่ า่ นการปลุกเสกมาแล้วแผ่นหนึง่ น�ำมาใส่ไว้ในเหอเปาของบุตรสาว
อย่างตั้งใจ ก�ำชับให้นางพกติดตัวเอาไว้ แล้วถึงได้ออกจากอุโบสถใหญ่
กลับมาที่เรือ ก่อนออกเดินทางต่อไป
บ่าวชายกลับมายังเรือ น�ำทุกเรือ่ งทีเ่ ห็นมาบอกกล่าวต่อเยีย่ หมัวมัว
อย่างไม่มตี กหล่น "บ่าวเห็นพวกนางเข้าไปในอุโบสถกวนอิน ขอยันต์มบี ตุ ร
มาแผ่นหนึ่ง จากนั้นก็กลับมาแล้วขอรับ"
ในใจเยี่ยหมัวมัวกระจ่างชัดนานแล้ว ให้รางวัลบ่าวชายไปหลาย
เหรียญทองแดงแล้วไล่ออกไป ก่อนเบ้ปากเอ่ยกับบ่าวหญิงอาวุโสที่ร่วม
เดินทางมาอีกคน "ดูสิ ในที่สุดหางจิ้งจอกของสกุลเจินก็โผล่ออกมา
โชคดีที่ข้ารู้ตัวล่วงหน้า มิฉะนั้นก็เกือบถูกหญิงสาวผู้นี้หลอกเข้าแล้ว!"
บ่าวหญิงอาวุโสผู้นั้นเอ่ยประจบสอพลอ เยี่ยหมัวมัวรู้สึกได้ใจ
ทั้งยังหายจากอาการเมาเรือแล้ว สภาพจิตใจฮึกเหิมเป็นพิเศษ "พวกเรา
จะต้องรีบบอกให้ฮูหยินรับรู้ หญิงสาวสกุลเจินผู้นี้มองดูเหมือนจิตใจดี
แต่แท้จริงแล้วเป็นนางจิ้งจอก เต็มไปด้วยอุบาย หากเฉวียนเกอเอ๋อร์
ตกอยู่ในเงื้อมมือนางยังจะดีได้อีกหรือ"
วั น ต่ อ มาเมิ่ ง ซื่ อ พาเจิ น จยาฝู ม าเยี่ ย มอาการหมั ว มั ว อี ก ครั้ ง
ภายนอกเยี่ยหมัวมัวไม่เปิดเผยความรู้สึกนึกคิดจริงๆ ออกมาแม้แต่น้อย
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ขณะเดียวกันก็ลอบสังเกตบุตรสาวสกุลเจินมากขึ้น ยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่า
ทุกการกระท�ำของนางไม่มีที่ไม่ใช่อุบาย แต่ก็ไม่เปิดโปงออกมา กลับกัน
ยังยิ่งปรองดองมากกว่าแต่ก่อน เกรงอกเกรงใจ ในใจมีแต่คาดหวังให้ถึง
เมืองหลวงในเร็ววันกว่านี้จึงจะดี
เมิ่งซื่อไม่รับรู้สิ่งใดทั้งสิ้น ไม่ได้รู้ถึงอุบายที่ซ่อนอยู่แม้แต่น้อย
เห็นเพียงเยี่ยหมัวมัวปฏิบัติต่อบุตรสาวเป็นอย่างดี ยังหลงคิดว่านาง
หวั่นไหวเพราะบุตรสาวมาเฝ้าดูอาการอย่างขยันขันแข็ง ในใจเมิ่งซื่อ
รู้สึกวางใจไม่น้อย
เจินจยาฝูไม่แสดงพิรุธ มีแต่ยิ่งปากหวานกับเยี่ยหมัวมัวมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ตลอดการเดินทางจึงสงบสุขไร้ปัญหา
ในที่สุดวันนี้ก็เดินทางมาถึงที่หมายอย่างราบรื่น พรุ่งนี้ก็สามารถ
ขึ้นฝั่งได้แล้ว
ยามดึกเมิ่งซื่อตั้งใจพาบุตรสาวมาหาเยี่ยหมัวมัว ไล่ทุกคนออกไป
หลังพูดคุยสัพเพเหระกันสักพักก็ย่ืนเหอเปาใบหนึ่งไปให้พร้อมยิ้มเอ่ย
"หลายวันมานีร้ บกวนหมัวมัวแล้วจริงๆ แค่ของเล็กๆ น้อยๆ ไม่มอี ะไรมาก
หวังว่าหมัวมัวจะรับเอาไว้ แผ่นใหญ่ในนั้นให้หมัวมัวเก็บเอาไว้เอง
ส่วนเศษที่เหลือรบกวนหมัวมัวแบ่งให้พวกเด็กๆ ด้วย ทุกคนต่างล�ำบาก
มามากแล้ว"
เจินจยาฝูติดตามอยู่ข้างหลังมารดา ใบหน้าแดงก้มลง เอ่ยอย่าง
เขินอาย "รอถึงเมืองหลวงแล้ว ยังหวังว่าหมัวมัวจะพูดอะไรดีๆ ถึงข้าให้
ท่านแม่บุญธรรมได้ฟังบ้าง"
เยีย่ หมัวมัวรับเหอเปามาบีบ รูว้ า่ ภายในนัน้ คือตัว๋ เงินก็รบั ปากเต็มค�ำ
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ทัง้ ยังส่งแม่ลกู สกุลเจินออกไปอย่างเป็นมิตร หลังปิดประตูแล้วเปิดเหอเปา
หยิบตั๋วเงินด้านในออกมาสองใบ เห็นใบหนึ่งยี่สิบต�ำลึง อีกใบสิบต�ำลึง
ก็ผิดหวังอย่างมาก แค่นหัวเราะเสียงเย็นออกมา เบ้ปากเอ่ย "ข้ายัง
หลงคิดว่าจะใจกว้างกว่านีเ้ สียอีก แค่ไม่กสี่ บิ ต�ำลึงก็คดิ จะปิดปากข้าแล้ว?
ยังดีทคี่ วักเงินออกมาได้ ตระกูลเล็กๆ ก็คงมีความคิดอ่านอยูแ่ ค่นกี้ ระมัง"
เมิง่ ซือ่ แม้แต่ฝนั ก็ยงั คาดไม่ถงึ ว่าตัว๋ เงินทีต่ นเองเตรียมไว้ในเหอเปา
เรียบร้อยจะถูกบุตรสาวลอบสับเปลี่ยน คิดแค่ว่าบ่าวหญิงอาวุโสผู้นั้น
รับเงินของตนเองไปห้าร้อยต�ำลึง ยามอยู่ต่อหน้าซ่งฮูหยิน ต่อให้ไม่มี
ค�ำพูดที่ดีอะไร แต่อย่างน้อยก็ไม่มีทางย�่ำแย่ หลังส่งเจินจยาฝูกลับห้อง
จึงจากไปอย่างวางใจ
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2
วันรุ่งขึ้นเรือของสกุลเจินก็เคลื่อนเข้าจอดเทียบฝั่งช้าๆ
กลางฤดูใบไม้ร่วงของรัชศกหย่งซีที่สาม คนสกุลเจินได้เดินทาง
มาถึงเมืองหลวง
นี่นับเป็นอีกครั้งที่เจินจยาฝูได้เหยียบเข้าเมืองหลวง หลังเวลา
ผ่านไปนานสามปีกว่า
บริเวณท่าเรือมีรถม้าวิง่ ขวักไขว่ ผูค้ นคับคัง่ นอกจากหัวหน้าพ่อบ้าน
ที่ถูกส่งมาเตรียมความพร้อมยังเมืองหลวงล่วงหน้าซึ่งพาบ่าวรับใช้
กลุ่มหนึ่งมารับเมิ่งซื่อและคุณหนูคุณชายแล้ว ด้านจวนเว่ยกั๋วกงเอง
ก็มีคนมาเช่นกัน
เมื่อเมิ่งซื่อรู้ว่าเผยซิวจื่อรีบมารอรับคนที่ท่าเรือตั้งแต่เช้า ในใจก็
ปีติยินดี ดึงตัวบุตรสาวเตรียมลงจากเรือ ทว่ากลับสัมผัสได้ว่าฝ่ามือ
บุตรสาวเย็นเล็กน้อย จึงกระชับมือเล็กๆ ข้างหนึ่งของนางไว้แน่นพร้อม
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เอ่ยเสียงเบา "ไม่ต้องกังวล ทุกอย่างแม่ล้วนจัดการให้เรียบร้อยแล้ว
จะต้องราบรื่นแน่นอน ลูกแค่รอแต่งออกไปอย่างสบายใจก็พอแล้ว"
เรื่องในใจของเจินจยาฝู มารดาจะล่วงรู้ได้อย่างไร
นางฝืนยิ้มพลางผงกศีรษะ
ศีรษะของผู้คนบริเวณท่าเรือดูเบียดเสียดแออัด เมื่อทุกคนได้เห็น
เรือใหญ่ล�ำหนึ่งมาจอดเทียบท่า ที่ด้านหลังประตูเรือมองเห็นเงาสาวใช้
เดินกันไปมา ก็รวู้ า่ เป็นแขกสตรีของตระกูลใหญ่สกั ตระกูลหนึง่ ทีเ่ ดินทาง
มายังเมืองหลวงผ่านเส้นทางน�้ำ จึงต่างพากันหยุดฝีเท้าเพื่อมองดู
เมิง่ ซือ่ รับหมวกผ้าโปร่งสีมว่ งใบหนึง่ จากมือป้าหลิวมาสวมให้บตุ รสาว
ผ้าโปร่งสีมว่ งยาวถึงบ่า บดบังใบหน้าของเจินจยาฝู นางออกจากเรือ
พร้อมมารดาและพีช่ าย สายลมพัดมาวูบหนึง่ ทะลุผา่ นผ้าโปร่งทีพ่ ลิว้ ไสว
มองเห็นบนฝั่งมีม้าตัวหนึ่งยืนอยู่ บนหลังม้ามีชายหนุ่มที่มีลักษณะเช่น
คุณชายผูห้ นึง่ นัง่ อยู่ มวยผมเสียบปิน่ ทอง สวมเสือ้ คลุมตัวยาว ท่ามกลาง
นักเดินทางรอบข้างทีด่ เู ป็นสีเทาขมุกขมัวเหล่านัน้ เขาก็ยงิ่ ดูสงู ส่งโดดเด่น
เป็นพิเศษ
เขาก� ำ ลั ง ชะเง้ อ คอมองมาทางนี้ ไ ม่ ห ยุ ด เมื่ อ เห็ น คนกลุ ่ ม หนึ่ ง
ปรากฏตัวขึ้นดวงตาก็สว่างวาบ รีบลงจากหลังม้าแล้วเดินเข้ามาหา
ทันที
คุณชายผู้นี้ก็คือซื่อจื่อของสกุลเผย คุณชายรองเผยซิวจื่อ เขารีบ
เดินขึ้นมาบนไม้กระดาน เอ่ยเรียกเมิ่งซื่อพร้อมคารวะด้วยรอยยิ้มกว้าง
"ค�ำนวณแล้วน่าจะมาถึงในไม่ก่ีวันนี้ ทุกวันล้วนแต่เฝ้ารอ ในที่สุดวันนี้
ก็มาถึง การเดินทางราบรื่นดีหรือไม่ขอรับ"
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หนก่อนที่เมิ่งซื่อมาที่เมืองหลวงก็ผ่านไปสามปีกว่าแล้ว ต่อมา
หลังสามีโชคร้ายจากไป หลายปีมานีก้ ไ็ ม่เคยออกเดินทางมาตอนเหนืออีก
แต่ระหว่างนั้นก็ยังได้พบหน้าเผยซิวจื่ออยู่หลายครั้ง เมื่อสองปีก่อนเขา
กับเผยซิวลั่วบุตรชายบ้านรอง หลานชายแท้ๆ ของตนผู้นั้นยังเดินทางมา
เฉวียนโจวด้วยกันอยู่เลย
"อาศัยบารมีจากคุณชายรอง ทุกอย่างล้วนเรียบร้อยดี" ในใจเมิง่ ซือ่
มีความสุข ยิ้มแย้มเอ่ยตอบ
เจินเย่าถิงเรียกเขาค�ำหนึ่ง "พี่รองเผย"
บรรดาพ่อบ้านผูต้ ดิ ตามของสกุลเจินก็ทยอยกันคารวะให้เขาภายใต้
การน�ำของจางต้า
เผยซิวจื่อผงกศีรษะ สายตามองไปยังเจินจยาฝู
หนก่อนที่เขาไปเฉวียนโจวและเข้าพักที่คฤหาสน์สกุลเจิน นางเพิ่ง
จะอายุสิบสี่ปี เพียงแค่เห็นก็รู้สึกว่าหากนางเติบโตขึ้นมาจะต้องงดงาม
มากแน่ หลังกลับมาเขายังเอาแต่อาลัยอาวรณ์หานาง บัดนี้เวลาผ่านไป
สองปี ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่านางงดงามมีเสน่ห์มากขึ้นไปอีก
เผยซิวจื่อนึกถึงภาพยามนางเดินออกมาจากเรือเมื่อครู่นี้ ผ้าโปร่ง
บังเอิญถูกสายลมพัดไหว แม้จะเปิดเผยแค่เพียงครึง่ ใบหน้าก็นา่ ตืน่ ตะลึง
มากแล้ว เมื่อรวมเข้ากับท่วงท่าดุจเทพธิดา ใบหน้างดงามหมดจด
กลายเป็นยิ่งชวนให้ผู้คนค�ำนึงถึงไม่สิ้นสุด
"ญาติผู้น้อง"
เขามองไปยังเจินจยาฝูที่อยู่เบื้องหลังผ้าโปร่ง เรียกนางค�ำหนึ่ง
น�้ำเสียงอ่อนโยนอย่างมาก
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เจินจยาฝูเพียงแค่ย่อกายคารวะน้อยๆ แล้วขยับตัวเดินผ่านเขาไป
ติดตามพี่ชายขึ้นฝั่ง ก้าวขึ้นไปยังรถม้าสกุลเจินที่รอพร้อมอยู่ตรงนั้น
เผยซิวจื่อหันหน้ากลับมา เอาแต่มองไปยังเงาร่างของนางจวบจน
ตัวคนหายไปในรถม้าจึงได้สติกลับมา เขารีบแย่งประคองเมิ่งซื่อขึ้นฝั่ง
ตวาดไล่คนเดินถนนที่ขวางทางอยู่ด้านหน้า ก่อนคุ้มกันแม่ลูกสกุลเจิน
กลับไปยังคฤหาสน์สกุลเจินตลอดเส้นทาง
คฤหาสน์สกุลเจินตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของเมือง อยู่ไม่ห่างจาก
จวนเว่ยกั๋วกงนัก ห่างกันเพียงแค่สองช่วงถนนเท่านั้น เดิมทีเป็นจวน
ส่วนตัวของขุนนางเมืองหลวงผู้หนึ่ง แต่เพราะถูกส่งไปท�ำงานต่างเมือง
รวมเข้ากับทีเ่ งินทองขาดมือ จึงขายจวนนีท้ งิ้ เสีย สกุลเจินจึงซือ้ เอาไว้แล้ว
น�ำมาใช้เพื่อจัดเตรียมเรื่องงานแต่งของบุตรสาว เมื่อหลายเดือนก่อน
ก็มีพ่อบ้านเดินทางมาล่วงหน้า จัดการเก็บกวาดทั้งในและนอกอย่าง
เรียบร้อยนานแล้ว
กลุ่มเมิ่งซื่อเข้าไปข้างในพร้อมกัน หลังพักผ่อนเล็กน้อยก็เปลี่ยน
เสื้อผ้า น�ำบุตรชายบุตรสาวกลับไปนั่งบนรถม้าอีกครั้ง มุ่งหน้าไปเยี่ยม
ญาติยังจวนเว่ยกั๋วกงพร้อมกับของขวัญพบหน้า
ผูเ้ ฒ่าเว่ยกัว๋ กงเป็นขุนนางผูม้ คี วามดีความชอบในการก่อตัง้ ต้าเว่ย
ติดตามปฐมกษัตริย์ออกสู้รบไปทุกแห่ง ต่อสู้แย่งชิงดินแดนผืนนี้มาเพื่อ
ลูกหลาน ประตูใหญ่กว่ งเลีย่ งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจวนเว่ยกัว๋ กง
มีรูปปั้นพยัคฆ์วางแยกกันคนละฝั่งของบันได ไม้คานเคลือบชาดลงรัก
ด้านบนประดับลายเมฆาที่เป็นการบ่งบอกถึงยศสูง ดูยิ่งใหญ่ ลักษณะ
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มิสามัญ บ่งบอกถึงต�ำแหน่งอันสูงส่งของเจ้าบ้าน
ปกติแล้วประตูใหญ่จะไม่เปิดออก แม้แต่ยามนี้ก็ยังปิดสนิทอยู่
เปิดแค่ประตูขา้ งอีกบานทีป่ กติใช้ในการเข้าออก บ่าวเฝ้าประตูจำ� นวนหนึง่
ยืนประสานมืออยู่ตรงนั้น เห็นเผยซิวจื่อน�ำคนเดินมาตั้งแต่ไกลจึงวิ่งมา
ต้อนรับอย่างรวดเร็ว หันไปคารวะเมิ่งซื่อที่ลงมาจากรถม้า ปากเอ่ยบ่น
"ในที่ สุ ด ท่ า นก็ ม าถึ ง ทั้ ง ฮู ห ยิ น ใหญ่ แ ละฮู ห ยิ น รองของพวกเราล้ ว น
ก�ำลังรออยู่ เมื่อครู่ยังส่งคนมาถามแล้ว รีบเข้าไปเถอะขอรับ"
เจินจยาฝูถอดหมวกผ้าโปร่งออกแล้ว มีสาวใช้ชว่ ยกันประคองนาง
ลงจากรถม้า จากนั้นเผยซิวจื่อก็น�ำทางไป นางติดตามมารดาและพี่ชาย
เดินผ่านประตูข้างบานนั้นเข้าไปข้างใน ทะลุผ่านทางเดินและห้องต่างๆ
สุดท้ายมาถึงยังเรือนใหญ่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประตูใหญ่
เคลือบเงาเปิดแง้มออกครึง่ หนึง่ นีก่ ค็ อื ทีพ่ ำ� นักของบ้านใหญ่จวนเว่ยกัว๋ กง
ซินฮูหยินสวมชุดล�ำลองคลุมทับด้วยเสือ้ กัก๊ สีมว่ งนัง่ อยูใ่ นห้อง เมือ่
ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวเอะอะของสาวใช้ดังขึ้นที่ลานด้านนอกก็รู้ว่า
คนมาถึงแล้ว แต่นางยังคงไม่ลุกขึ้น เพียงยกมือขึ้นจัดจอนผมเล็กน้อย
จวบจนได้ยินเสียงฝีเท้าผสานกับเสียงสดใสของเมิ่งซื่อดังเข้ามาใกล้
"ฮูหยินจากสกุลข้าอยู่ด้านในหรือ"
ในตอนนั้นซินฮูหยินถึงได้ลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกภายใต้การ
ประคองของสาวใช้ข้างกาย ที่ด้านหลังตามมาด้วยสาวใช้และบ่าวหญิง
อาวุโสอีกหกเจ็ดคน เมื่อได้พบเมิ่งซื่อก็ยิ้มเอ่ย "ไม่ใช่ เป็นข้าเอง!"
เอ่ยจบก็ปล่อยสาวใช้ทิ้งไว้ รีบเดินเข้าไปเอง จับมือเมิ่งซื่ออย่างเป็นมิตร
ตบหลังมือนางเบาๆ พร้อมถอนหายใจเอ่ย "เจ้าเองก็จริงๆ เลย เดินทาง
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มาตั้งไกล จะต้องล�ำบากมากเป็นแน่ แทนที่จะให้เด็กๆ พักกันก่อน
มาช้าสักหน่อยจะเป็นไรไป หรือว่าข้าจะกินเจ้ารึ" เอ่ยจบก็กล่าวต�ำหนิ
บุตรชายต่อ "ก่อนหน้านี้แม่สั่งเจ้าไว้อย่างไร แต่เจ้ากลับท�ำตัวรีบร้อน
ไม่ให้ผู้อื่นเขาได้พักเสียหน่อย"
สาวใช้และบ่าวหญิงอาวุโสทีอ่ ยูร่ อบข้างไม่มผี ใู้ ดไม่หวั เราะออกมา
บ่าวหญิงอาวุโสข้างกายซินฮูหยินพูดออกมา "เมือ่ ครูน่ ฮี้ หู ยินของพวกเรา
ก็เอาแต่บ่นว่าพวกท่านเดินทางมาล�ำบากนัก รู้สึกปวดใจ ตอนนี้แม้แต่
คุณชายรองยังถูกต่อว่าแล้วเจ้าค่ะ"
เมิง่ ซือ่ รีบยิม้ เอ่ย "ไม่เหนือ่ ยหรอก ไม่ได้พบหน้ากันนานแล้ว ข้าเอง
ก็คิดถึงไม่น้อย วันนี้มาถึงจึงแทบอยากจะติดปีกบินมาหาไวๆ" เอ่ยจบ
ก็ให้บุตรชายบุตรสาวเดินขึ้นหน้ามาคารวะ
เจินเย่าถิงประสานมือคารวะ เจินจยาฝูเองก็ยอบกายคารวะซินฮูหยิน
ซินฮูหยินมองประเมินเจินจยาฝูคราหนึ่ง ก่อนเดินเข้ามาจูงมือนาง
อย่างรักใคร่ ยิ้มเอ่ยกับเมิ่งซื่อ "หญิงสาวที่งดงามเพียงนี้ ไม่รู้ว่าเจ้า
เลี้ยงดูมาอย่างไร ข้ามักพูดอยู่เสมอว่าข้าไม่มีความโชคดีเช่นนี้ ถ้าหากมี
บุตรสาวเช่นนี้อยู่สักคนก็คงมีผู้ที่สามารถพูดจาเอาใจใส่ผู้อื่นแล้ว"
เมิ่ ง ซื่ อ มี ค วามสุ ข เสมอเวลาบุ ต รสาวได้ รั บ ค� ำ ชม แต่ ก็ ยั ง ต้ อ ง
เอ่ยปากว่า "อาฝูยังเขลาอยู่บ้าง ทั้งไม่ประสีประสา แค่หวังว่าวันหน้า
ท่านจะไม่เบื่อหน่าย ข้าก็ต้องขอบคุณพระพุทธองค์แล้ว"
บ่าวหญิงอาวุโสข้างกายซินฮูหยินเอ่ยขึ้นมาอีกครั้ง "ฮูหยินของ
พวกเราจะรักถนอมยังแทบไม่ทัน เรื่องเบื่อหน่ายจะเป็นไปได้อย่างไร
เจ้าคะ"
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หลังพูดคุยถามไถ่กันอย่างเป็นมิตรสนิทสนมต่ออีกสักพัก เมิ่งซื่อ
ก็ถกู เชิญไปนัง่ ขณะทีซ่ นิ ฮูหยินขมวดคิว้ เล็กน้อย เอ่ยถามบ่าวหญิงอาวุโส
ข้างกายตนเอง "คนทางนั้นเหตุใดยังไม่มาอีก"
ค�ำพูดเพิ่งจะเอ่ยออกมาก็ได้ยินเสียงสาวใช้นอกประตูดังเข้ามา
"ฮูหยินรองมาถึงแล้วเจ้าค่ะ!"
เมิ่งซื่อรีบลุกออกไปรับทันที
เจินจยาฝูเหลือบสายตาขึ้นมอง เห็นเมิ่งฮูหยิน ท่านป้าของตนเดิน
เข้ามาโดยมีสาวใช้และบ่าวหญิงอาวุโสจ�ำนวนหนึ่งล้อมหน้าล้อมหลัง
เมิง่ ฮูหยินยิม้ เอ่ย "เดิมทีเมือ่ ครูน่ กี้ อ็ ยากมาแต่แรก เพียงแต่คดิ อยากรอให้
เจ้าสามมาด้วยกัน นึกไม่ถึงว่าเขาจะส่งข่าวมาบอกว่าวันนี้ความเรียง
ที่เขียนได้รับค�ำชมจากท่านอาจารย์ส�ำนักศึกษา ถูกรั้งตัวเอาไว้ไม่อาจ
กลับมาได้ บอกให้ข้าขออภัยแทนน้าหญิงและญาติผู้น้องของเขาด้วย
รอกลับมาแล้วจะมาเจอกันอีกที"
บนใบหน้านางประดับรอยยิม้ ท่าทีสนิทสนม ไม่เห็นถึงความแตกต่าง
อันใดกับตอนที่พบเจอก่อนหน้านี้
ความจริงแล้วแรกเริม่ สุดเป็นเมิง่ ฮูหยินทีม่ เี จตนาอยากสูข่ อเจินจยาฝู
ให้เผยซิวลั่วผู้เป็นบุตรชายก่อน แต่ก็ยังคิดเล็กคิดน้อยกับฐานะของ
สกุลเจินอยู่บ้าง ตามความคิดของตนแล้ว จะดีที่สุดหากให้เจินจยาฝู
มาเป็นอนุของบุตรชายตนเอง ลับหลังจึงลอบเอ่ยบอกเมิ่งซื่อเป็นนัยๆ
เพื่อสืบดูความคิดของนาง แสดงท่าทีว่าภายหลังแต่งเข้ามาแล้วตนเอง
จะต้องดูแลเจินจยาฝูเหมือนบุตรสาวแน่นอน ไม่มที างท�ำให้อกี ฝ่ายได้รบั
ความไม่เป็นธรรมสักนิดเดียว
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แต่เมิ่งซื่อจะยอมให้บุตรสาวของตนแต่งไปเป็นอนุได้อย่างไร
ยามนั้นจึงแสร้งท�ำเป็นไม่ได้ยิน ทั้งยังไม่ต่อบทสนทนา เพียงเท่านั้น
ฮูหยินรองเองก็เข้าใจแล้ว ดังนั้นจึงไม่พูดขึ้นมาอีก เดิมทีก็ให้แล้วกันไป
เช่นนั้น ไม่คิดว่าผ่านไปไม่นานคนจะถูกบ้านใหญ่เอาตัวไปแทน
เมิง่ ซือ่ รักถนอมบุตรสาว ไม่วา่ อย่างไรก็ไม่ยอมให้เจินจยาฝูไปเป็น
อนุของผู้อื่น ต่อให้อีกฝ่ายจะเป็นลูกหลานจวนเว่ยกั๋วกงก็ตาม แต่หลัง
ซินฮูหยินส่งคนมาพูดเรือ่ งนีแ้ ล้ว ฮูหยินผูเ้ ฒ่าทีเ่ ป็นนายของบ้านมาตลอด
ก็ตกปากรับค�ำทันที ตัวเมิ่งซื่อเองก็เคยใคร่ครวญมาก่อน แม้บุตรสาว
จะแต่งไปเป็นภรรยาเอกคนใหม่ แต่เมื่อแต่งไปก็คือชายาซื่อจื่อจวน
เว่ยกั๋วกงอย่างสง่าผ่าเผย บุตรชายที่คลอดออกมาย่อมเป็นผู้สืบทอด
โดยตรง เป็นบุตรคนรองของบ้านใหญ่แล้วอย่างไร ไม่ว่าจะด้านนิสัย
หรือรูปโฉมเขาก็ล้วนหาพบได้ยาก ไม่มีเหตุผลให้คัดค้านจริงๆ ดังนั้น
งานแต่งงานจึงถูกก�ำหนดมาเช่นนี้
เดิมทีเมิ่งซื่อยังเป็นกังวลว่าการพบหน้ากันครั้งนี้ ไม่มากไม่น้อย
ก็คงมีความกระอักกระอ่วนอยู่บ้าง ยามนี้เห็นท่าทีของเมิ่งฮูหยินยังคง
เป็นเหมือนเมื่อก่อน จึงคิดไปว่าในใจพี่สาวผู้นี้ไม่ได้ถือสาอะไร พลัน
วางใจลงได้ในที่สุด เอ่ยชมที่หลานชายก้าวหน้า
เจินจยาฝูกบั พีช่ ายเดินเข้าไปคารวะเมิง่ ฮูหยิน หลังร�ำลึกความหลัง
กันเสร็จ เมิ่งซื่อจึงถาม "ฮูหยินผู้เฒ่าเป็นอย่างไรบ้าง หากพอมีเวลาข้า
จะพาเด็กๆ ไปโขกศีรษะค�ำนับฮูหยินผู้เฒ่าเสียหน่อย"
ซินฮูหยินจึงส่งคนไปถาม ผ่านไปไม่นานบ่าวหญิงอาวุโสผู้นั้นก็
กลับมาแจ้ง "หลายวันมานี้สุขภาพฮูหยินผู้เฒ่าไม่ค่อยจะดี ยามนี้อยู่ใน
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ห้องพระ บทสวดยังท่องไม่เสร็จ บอกว่าพวกท่านเดินทางมาเหน็ดเหนือ่ ย
ถึงอย่างไรก็เป็นญาติกนั ไม่จำ� เป็นต้องมาค�ำนับกันเป็นพิเศษแล้ว บอกให้
ฮูหยินกับฮูหยินรองรับรองให้ดี อย่าได้ละเลยเด็ดขาด"
แม้การแต่งงานระหว่างเจินจยาฝูกบั เผยซิวจือ่ จะถูกก�ำหนดไว้แล้ว
ทุกคนของทั้งสองสกุลต่างรับรู้กันดี แต่เป็นเพราะก่อนหน้านี้เจินจยาฝู
ยังไม่พ้นช่วงไว้ทุกข์ ที่ผ่านมาจึงเป็นแค่สัญญาปากเปล่ามาตลอด
ยังไม่ได้ผ่านพิธีอย่างเป็นทางการ ยามนี้ฮูหยินผู้เฒ่าใช้ค�ำว่า 'ญาติ'
มาเรียกคนสกุลเจินเช่นนี้ ก็นับว่าไม่ถือเป็นคนนอก
ในช่วงหลายปีมานีส้ ขุ ภาพฮูหยินผูเ้ ฒ่าสกุลเผยไม่คอ่ ยจะดี ออกมา
พบแขกด้วยตนเองน้อยครั้งนัก ทุกคนต่างคุ้นชินเป็นเรื่องปกตินานแล้ว
การที่ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยตอบกลับมาเช่นนี้ เดิมก็อยู่ในการคาดเดา
ของทุกคนอยู่แล้ว เมื่อครู่ที่ส่งคนไปถามก็แค่ท�ำเป็นพิธีเท่านั้น
เมิ่งซื่อรีบลุกขึ้นยืน "เช่นนั้นข้าก็ไม่อยู่รบกวนฮูหยินผู้เฒ่าแล้ว
รอวันเกิดของฮูหยินผู้เฒ่าค่อยพาเด็กๆ มาโขกศีรษะค�ำนับอีกที"
วันเกิดก็คืออีกสามวันให้หลัง นับว่าใกล้แล้ว ซินฮูหยินผงกศีรษะ
เห็นด้วย
เมิ่งซื่อมองดูรอบๆ อีกครั้ง ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่เห็นเฉวียนเกอเอ๋อร์
จึงเอ่ยถามดู
ซินฮูหยินยิม้ น้อยๆ ก่อนเอ่ย "คนบ้านนัน้ บอกว่าคิดถึงเฉวียนเกอเอ๋อร์
สองวันมานี้ข้าก�ำลังปวดเนื้อเมื่อยตัวพอดี หากเฉวียนเกอเอ๋อร์ซุกซน
ข้าเองก็คงรับมือไม่ไหว จึงได้ส่งไปหาทางนั้นแล้ว"
ประโยคนี้ของซินฮูหยิน ความจริงแล้วก็แค่ก�ำลังรักษาหน้าให้
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ตนเองเท่านัน้ ซ่งฮูหยินส่งคนมารับตัวเฉวียนเกอเอ๋อร์ไปเมือ่ วาน บอกว่า
ได้สมบัติล�้ำค่าหายากมาชิ้นหนึ่ง ต้องการรับหลานชายไปดู ซินฮูหยิน
ไม่ยอมให้พาไป แต่เฉวียนเกอเอ๋อร์กลับร้องไห้โวยวายไม่หยุด ไม่ฟัง
เหตุผล จะต้องไปให้ได้ ซินฮูหยินจนปัญญา ได้แต่เรียกคนพาไปส่ง
วันนี้ก็ยังไม่กลับมา
มุมปากเมิง่ ฮูหยินปรากฏรอยยิม้ เยาะเย้ยจางๆ ซินฮูหยินเหลือบไป
เห็นแล้วรู้สึกหงุดหงิด ทว่าบนใบหน้ายังคงประดับรอยยิ้ม ทั้งยังพูดคุย
บางอย่างต่อก่อนหันไปทางเมิง่ ฮูหยิน "พวกเจ้าสองพีน่ อ้ งไม่ได้พบกันมา
หลายปี อุตส่าห์มาแล้ว หากมีอะไรจะพูดคุยกันก็รีบพูดเถอะ ไม่จ�ำเป็น
ต้องเกรงใจข้า" น�้ำเสียงจริงใจเป็นอย่างมาก
เมิ่งฮูหยินยิ้มเอ่ย "เมื่อครู่นี้ได้คุยร�ำลึกความหลังกันไปไม่น้อย
คงไม่มีอะไรมากแล้ว ข้าเห็นว่าหลานชายหลานสาวต่างเหน็ดเหนื่อย
ค�ำพูดที่เหลือไว้ค่อยพูดคุยกันวันหน้าก็ไม่สาย"
เมิง่ ซือ่ ได้ยนิ พีส่ าวกล่าวเช่นนัน้ จึงบอกลา ซินฮูหยินรัง้ ตัวให้อยูร่ ว่ ม
กินข้าว เมิ่งซื่อเอ่ยปฏิเสธอย่างสุภาพ ซินฮูหยินจึงเอ่ย "ก็ได้ พวกเจ้า
เดินทางมากันเหนื่อยๆ รีบกลับไปพักผ่อนเถอะ ไม่ต้องรั้งอยู่ทางข้าแล้ว"
เอ่ยจบก็ลุกขึ้นยืนส่งแขก
นับแต่เข้ามาทีน่ ี่ เจินจยาฝูกย็ นื อยูข่ า้ งกายมารดา แม้จะก้มหน้าลง
เล็กน้อยตลอดเวลา ทว่ากลับสัมผัสได้ถึงสายตาของเผยซิวจื่อที่มอง
มาทางตนเองเป็นระยะๆ เมื่อได้เห็นเขา นางก็จะนึกไปถึงฉากสุดท้าย
ของการเป็นสามีภรรยากันกับเขาเมื่อชาติที่แล้วว่าน่าสงสาร น่าสังเวช
น่าสมเพช ทั้งยังน่าชังมากเพียงใด ยามนี้เมื่อถูกเขามองมาบ่อยๆ เช่นนี้
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ในใจก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก กับบรรดาค�ำพูดแฝงความนัยเหล่านั้น
ของซินฮูหยินกับท่านป้านางยิ่งกระจ่างชัดดี แม้แต่ครึ่งเค่อ* ก็ไม่อยาก
รั้งอยู่อีกต่อไป แทบอยากออกจากประตูใหญ่ไปทันที
เจินเย่าถิงก็เป็นเช่นเดียวกัน ไม่ได้มาเยือนเมืองหลวงนานหลายปี
เพิง่ มาถึงกลับถูกขังอยูท่ นี่ ใี่ ห้ตอ้ งฟังบรรดาฮูหยินพูดคุยเรือ่ งน่าเบือ่ หน่าย
รู้สึกหมดความอดทนไปนานแล้ว เมื่อได้ยินว่าสามารถไปได้เสียทีก็
ผ่อนลมหายใจออกมา
เผยซิวจื่อไม่สนใจการปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าของเมิ่งซื่อ ไม่เพียง
แต่สง่ ออกจากประตูใหญ่ ทัง้ ยังตามมาส่งถึงคฤหาสน์สกุลเจินด้วยตนเอง
เมิ่งซื่อซาบซึ้งใจอย่างมาก หลังลงจากรถม้าจึงเชิญเขาเข้ามาดื่มชา
เผยซิวจื่อมองดูเจินจยาฝูหนหนึ่ง ใบหน้าประดับรอยยิ้มน้อยๆ ทว่า
เจินจยาฝูกลับเอ่ยขึ้นมากะทันหันว่า "ท่านแม่ วันนี้พวกเราเพิ่งมาถึง
ภายในบ้านวุ่นวายยิ่งนัก กระทั่งสัมภาระยังไม่ทันเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
เตาไฟจะเอาฟืนมาจากที่ใด หากเชิญพี่รองเผยเข้ามาเช่นนี้จะเป็น
การเสียมารยาทหรือไม่ มิสู้เอาไว้หนหน้าเถอะเจ้าค่ะ"
เมิ่งซื่ออึ้งไปเล็กน้อย มองบุตรสาวคราหนึ่ง เห็นนางมีสีหน้าจริงจัง
น�้ำเสียงหนักแน่น ชั่วขณะหนึ่งรู้สึกไม่เข้าใจอยู่บ้าง
เจินจยาฝูไม่รอให้เมิง่ ซือ่ เปิดปากก็หนั ไปทางเผยซิวจือ่ ต่อ ยิม้ น้อยๆ
เอ่ย "วันนีร้ บกวนพีร่ องเผยมาทัง้ วัน ข้าต้องขอบคุณท่านแทนท่านแม่จริงๆ
ทั้งรู้ดีว่าพี่รองเผยย่อมไม่รังเกียจน�้ำชาเย็นชืดของบ้านเรา เพียงแต่ข้า
กับท่านแม่เดินทางมาไกล วันนี้เพิ่งมาถึง พี่รองเผยก็เห็นแล้วว่าพวกเรา
* เค่อ คือหน่วยนับเวลาของจีนโบราณ 1 เค่อ เทียบระยะเวลาประมาณ 15 นาที
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ยังไม่ได้พักกันสักนิดก็ต้องไปเยี่ยมญาติต่อ รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากแล้ว
จริงๆ วันนีม้ เี รือ่ งไม่สะดวกหลายอย่าง ยังต้องขอให้พรี่ องเผยอภัยให้ดว้ ย"
เดิมเผยซิวจื่อยังคิดอยากเข้าไป เมื่อได้ยินเจินจยาฝูเอ่ยเช่นนี้
ฝีเท้าจึงหยุดชะงัก ได้แต่เอ่ยว่า "ญาติผู้น้องพูดได้ถูกต้อง เช่นนั้น
ข้าขอตัวก่อน พวกท่านเองก็พักผ่อนกันให้ดีๆ"
เมิ่งซื่อบอกให้เผยซิวจื่อเดินทางปลอดภัย รอจนตัวเขาจากไปแล้ว
บุตรสาวคล้องแขนนางเดินเข้าไปข้างใน ทั้งร่างถึงค่อยผ่อนคลายลง
เมิ่งซื่อยิ้มเอ่ย "ที่เจ้าพูดเมื่อครู่นี้ก็ไม่ผิด แม่เองก็เหนื่อยบ้างแล้วจริงๆ
เพียงแต่เห็นเขากระตือรือร้นเช่นนี้ ทั้งยังมาส่งพวกเราถึงประตูบ้านด้วย
หากไม่เรียกเขาเข้ามาดื่มชาสักถ้วยก็ให้จากไปแล้ว แม่รู้สึกไม่ถูกต้อง
อยูบ่ า้ ง นับประสาอะไรกับทีพ่ วกลูกเองก็ไม่ใช่คนอืน่ คนไกลกัน รอวันเกิด
ฮูหยินผู้เฒ่าผ่านไป..."
"ท่านแม่! ลูกกับพี่รองเผยยังไม่ได้หมั้นหมายกัน ต่อให้หมั้นแล้ว
สกุลเราก็ไม่อาจรั้งตัวเขาไว้ได้มาก วันนี้เดิมทีเขาก็อยู่ข้างพวกเรามา
โดยตลอด หากท่านยังรั้งเขาไว้อีก เกรงว่าจะเกิดค�ำนินทาจากทางฝั่งนั้น
ได้เจ้าค่ะ"
เมิ่งซื่อกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันควัน ถอนหายใจเอ่ย "ยังเป็นลูกที่
รอบคอบ แม่ถึงกับลืมไปชั่วขณะแล้ว"
ในความทรงจ�ำของเมิ่งซื่อ ที่ผ่านมาบุตรสาวมีท่าทีอ่อนหวาน
เชื่อฟังมาโดยตลอด บัดนี้ใกล้จะแต่งงานออกไป ทางสกุลแม่สามียังเป็น
ถึงจวนเว่ยกั๋วกง เดิมทีรู้สึกไม่วางใจอยู่เสมอ นึกไม่ถึงว่าบุตรสาวจะ
พิจารณาได้รอบคอบเพียงนี้ เรื่องที่กระทั่งตนเองยังมองข้ามไปนางกลับ
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คิดใคร่ครวญแล้ว แม้จะประหลาดใจอยู่บ้าง แต่ตนก็รู้สึกได้ว่าบุตรสาว
เติบโตจนรู้ความแล้ว ในใจจึงรู้สึกวางใจอย่างยิ่ง
เจินจยาฝูเดินเคียงข้างมารดาเข้าไปข้างในช้าๆ พลางเอ่ย "ท่านแม่
ท่านไปพักผ่อนสักหน่อยเถิด รอจนเรีย่ วแรงกลับมาแล้วลูกจะสัง่ ให้คนส่ง
เทียบเชิญไปยังสกุลซ่ง หากว่าซ่งฮูหยินมีเวลาว่าง ช่วงบ่ายพวกเราก็ไป
เยือนสกุลซ่งกันสักครั้งเถอะเจ้าค่ะ นางเป็นท่านแม่บุญธรรมของลูก ลูก
อยากจะรีบไปคารวะนางเร็วสักหน่อย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ
ของพวกเราด้วยเจ้าค่ะ"
เมิ่งซื่อทั้งปวดใจระคนชื่นชม "เดิมทีแม่กลัวว่าลูกจะเหนื่อย คิดว่า
พรุ่งนี้เช้าค่อยไปอีกที ในเมื่อลูกคิดเช่นนี้ก็ดีเหมือนกัน ถ้าหากทางนั้น
ตอบกลับมา พวกเราก็รีบไปกัน ไม่ว่าจะเร็วจะช้าก็ต้องไปเยือนสักหน
อยู่แล้ว"
เจินจยาฝูส่งมารดากลับไปพักผ่อนในห้อง หลังกลับมาก็คอยดู
ถานเซียงน�ำเหล่าสาวใช้จดั เก็บสัมภาระ ระหว่างนัน้ ก็รอค�ำตอบกลับของ
สกุลซ่ง
ไม่ถึงยามอู่* คนที่ถูกส่งไปมอบเทียบเชิญก็กลับมาแล้ว โดยน�ำ
จดหมายกลับมาแจ้งว่าซ่งฮูหยินเรียกให้คนสกุลเจินไปหาช่วงยามเซิน**
เจินจยาฝูคาดเดาได้นานแล้วว่าจะต้องได้รับค�ำตอบเช่นนี้
เมื่อชาติก่อนนางเคยไปมาหาสู่กับซ่งฮูหยิน 'ท่านแม่บุญธรรม' ผู้นี้
อีกฝ่ายเป็นคนหยิ่งยโสและใจร้อน ตลอดการเดินทางขึ้นเหนือหนนี้
นางจงใจท�ำให้เยี่ยหมัวมัวรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก หลังลงเรือกลับไปยัง
* ยามอู่ คือช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น.
** ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
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สกุลซ่ง เยี่ยหมัวมัวจะต้องรายงานทุกการกระท�ำของนางให้ซ่งฮูหยินฟัง
แน่นอน และจากนิสัยของซ่งฮูหยินจะยังอดทนอยู่นิ่งเฉยได้อย่างไร
ต่อให้วันนี้นางไม่วางแผนจะไปหา ซ่งฮูหยินก็จะต้องเรียกตัวพวกนาง
สองแม่ลูกไปอย่างแน่นอน
ยันต์ขอบุตรก็เป็นแค่ชนวนให้เกิดเรื่องเท่านั้น
หลังจากเจินจยาฝูกลับมามีชวี ติ ในชาตินี้ นางก็เอาแต่ใคร่ครวญถึง
เรื่องชะตาชีวิตมาโดยตลอด ส่วนจะสมปรารถนาได้หรือไม่นั้น เรื่องราว
ต่อจากนี้จึงจะเป็นจุดส�ำคัญ
วันนี้นับเป็นโอกาสอันดีจริงๆ นางจ�ำเป็นต้องคว้าเอาไว้ให้ได้
เจินจยาฝูพลันรู้สึกตื่นเต้น แต่อีกใจก็รู้สึกเป็นกังวลขึ้นมา นาง
หลับตาลง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ รอจนอารมณ์สงบลงแล้วถึงได้เรียก
ถานเซียงมาแล้วเอ่ย "ข้าจะอาบน�้ำเปลี่ยนชุด"
ช่วงเวลาหนึ่งเค่อก่อนยามเซิน รถม้าสกุลเจินก็เคลื่อนมาจอดอยู่
หน้าประตูจวนสกุลซ่งแล้ว บรรดาบ่าวรับใช้พาเมิ่งซื่อและเจินจยาฝู
เข้าประตูเล็กด้านข้าง สุดท้ายก็มาอยู่ในห้องโถงรองแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีทั้ง
น�ำ้ ชาและไม่พบผูใ้ ด มีเพียงบ่าวหญิงอาวุโสสองคนยืนตัวตรงอยูด่ า้ นข้าง
มองหน้ากันไปมาอย่างไม่รู้ว่าควรท�ำเช่นไร
หลังรออยู่เช่นนี้ครู่ใหญ่ ในที่สุดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนหลายคน
เดินเข้ามาใกล้ ซ่งฮูหยินสวมชุดหรูหราตัวใหม่ ประดับเครือ่ งทองและหยก
นางปรากฏตัวขึ้นอย่างโดดเด่นภายใต้การห้อมล้อมของสาวใช้และ
บ่าวหญิงอาวุโสกลุ่มหนึ่ง หลังนั่งลงแล้ว รอจนเมิ่งซื่อพาเจินจยาฝูมา
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คารวะนางเสร็จก็ไม่พูดไม่จา สายตาประดุจหวีเสนียดซี่ถี่ มองประเมิน
เจินจยาฝูตั้งแต่หัวจรดเท้ากลับไปกลับมาอยู่หลายรอบ ไม่ปล่อยให้
รอดสายตาไปแม้แต่จุดเดียว จากนั้นถึงได้ชี้ไปยังเก้าอี้ตัวหนึ่งด้านข้าง
เปิดปากเชิญให้เมิ่งซื่อนั่งลง
"เมื่ อ ครู ่ มี แ ขกสตรี จ ากจวนอั น หย่ ว นโหว* มาพู ด คุ ย อยู ่ น าน
เลยท�ำให้ละเลยทางด้านเจ้าเสียแล้ว"
นางกวาดสายตามองรอบๆ หนหนึ่ง ก่อนด่าทอบ่าวหญิงอาวุโสที่
ไม่รู้จักมารยาทเสียงดัง "คนมาถึงแล้วกลับไม่รู้จักเตรียมน�้ำชา ใช่สกุล
ชนชั้นล่างในตัวเมืองที่ใดกัน!"
ก่อนหน้านี้บ่าวหญิงอาวุโสได้รับค�ำสั่งว่าให้ปฏิบัติกับพวกเมิ่งซื่อ
อย่างเฉยชา ยามนี้ถูกด่าทอจนหัวหมุนกลับไม่กล้าโต้แย้ง ได้แต่รีบร้อน
น�ำชามาวางสองถ้วยพร้อมเอ่ยขออภัยเมิ่งซื่อ
เมิ่งซื่อรีบบอก "ไม่เป็นไร"
ซ่งฮูหยินคล้ายยิม้ คล้ายไม่ยมิ้ "สกุลเจินของพวกเจ้าอยูท่ เี่ ฉวียนโจว
ก็นบั เป็นสกุลใหญ่เช่นกัน แม่ลกู เดินทางไกลมายังเมืองหลวง มาหาข้าทีน่ ี่
ครั้งแรก บ่าวรับใช้กลับเสียมารยาท ท�ำให้พวกเจ้าต้องขบขันแล้ว"
ทันทีที่ซ่งฮูหยินผู้นี้ปรากฏตัว เมิ่งซื่อก็สัมผัสได้ถึงความไม่พอใจ
ที่มาจากอีกฝ่ายแล้ว ประโยคเมื่อครู่นี้ยิ่งเป็นการชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว**
ติดหอกพกกระบอง*** นางจะฟังไม่ออกได้อย่างไร ทัง้ ยังได้เห็นเยีย่ หมัวมัว
* โหว เป็นต�ำแหน่งขุนนางชั้นสูงของจีนโบราณ นับเป็นล�ำดับที่สองของต�ำแหน่งผู้ครองนครรัฐรองจาก 'กง'
โดยมีล�ำดับเป็น 'กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน'
** ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว เป็นส�ำนวน หมายถึงการแสดงออกท�ำเป็นต่อว่าคนผู้หนึ่ง แต่ความจริงก�ำลังด่า
อีกคนหนึ่งอยู่
*** ติดหอกพกกระบอง เป็นส�ำนวน หมายถึงค�ำพูดค�ำจาแฝงความนัยเย้ยหยัน
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ทีอ่ ยูข่ า้ งกายซ่งฮูหยินมีสหี น้าเย็นชาเช่นเดียวกัน แตกต่างจนเหมือนเป็น
คนละคนกับยามแยกกันที่ท่าเรือเมื่อตอนเช้า
บัดนี้สกุลซ่งมากทั้งอ�ำนาจและชื่อเสียง ซ่งฮูหยินถือดี ไม่ใช่แค่
ซินฮูหยินต้องมองสีหน้านางอยู่หลายส่วน แม้แต่เรื่องการแต่งงานของ
บุตรสาวตนเองกับซือ่ จือ่ เว่ยกัว๋ กงซ่งฮูหยินก็ยงั ต้องเข้ามามีสว่ นร่วมด้วย
เมิ่งซื่อกระจ่างชัดถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ดี ดังนั้นก่อนหน้านี้จึงตั้งใจจะ
ผูกมิตร หวังให้ทุกอย่างราบรื่น ยามนี้จึงอดงุนงงไม่ได้ ไม่รู้สักนิดว่า
เกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นตรงจุดใด แต่เพื่อบุตรสาวแล้วตนก็ได้แต่อดทน
ตอบรับนางอย่างนอบน้อมอยู่หลายค�ำ
ซ่งฮูหยินกวักมือเรียกเจินจยาฝู บอกให้นางเดินมาข้างหน้า
เจิ น จยาฝู ก ้ ม หน้ า หลุ บ ตาเดิ น เข้ า ไปหา เรี ย กขานซ่ ง ฮู ห ยิ น ว่ า
"ท่านแม่บุญธรรม"
ซ่งฮูหยินถามว่านางอายุเท่าไร ปกติอยูท่ บี่ า้ นท�ำอะไรบ้าง เจินจยาฝู
ก็ตอบกลับไปทุกค�ำถาม ท่าทีเชื่อฟังอย่างมาก
เยี่ยหมัวมัวรีบร้อนกลับมาสกุลซ่งแต่เช้า เอ่ยค�ำพูดที่อัดอั้นมา
ตลอดการเดิ น ทางโดยเพิ่ ม น�้ ำ มั น เติ ม น�้ ำ ส้ ม * ให้ ซ ่ ง ฮู ห ยิ น ฟั ง ทั น ที
ตอนที่ซ่งฮูหยินได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมาก
ตามหลักแล้วสกุลผูอ้ นื่ จะแต่งบุตรสาว เดินทางผ่านวัดจึงแวะเข้าไป
ขอยันต์มบี ตุ ร ต่อให้เป็นภรรยาเอกคนใหม่กย็ งั ถือเป็นเรือ่ งทีส่ มเหตุสมผล
นางไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายได้
ถึงอย่างนัน้ ซ่งฮูหยินก็ยงั รูส้ กึ ไม่พอใจอยูด่ ี ตามความคิดนาง การที่
* เพิ่มน�้ำมันเติมน�้ำส้ม หมายถึงแต่งเสริมเติมเรื่อง ต้องการเพิ่มความเกินจริง จึงเล่าเรื่องโดยเติมเนื้อหาที่
ไม่มีอยู่จริงลงไป

79
Page ���������...�������������� 1.indd 79

27/8/2563 BE 09:22

ข้ า ผู ้ นี้ . .. วาสนาดี เ กิ น ใคร 1

นางรับบุตรสาวสกุลเจินเป็นบุตรสาวบุญธรรมก่อนไปแต่งให้เผยซิวจื่อ
ยอมให้เจินจยาฝูได้ไปเติมเต็มต�ำแหน่งทีบ่ ตุ รสาวผูอ้ าภัพของนางเหลือทิง้
เอาไว้นั้น นี่ก็นับเป็นการยกฐานะที่สูงมากแล้ว ราวกับเป็นนกกระจอก
บินขึ้นไปเกาะบนกิ่งทอง เดิมทีควรซาบซึ้งใจจนร�่ำไห้มิใช่หรือ ไม่ว่า
เรื่องใดก็ต้องมาบอกกล่าวให้นางรับรู้ก่อน นางเองก็ใช่ว่าจะไม่อนุญาต
ให้วันหน้าบุตรสาวสกุลเจินมีทายาทเสียหน่อย แต่ตอนนี้อีกฝ่ายถึงกับ
มีความคิดเช่นนี้ขึ้นมาแต่เนิ่นๆ โดยปิดบังนางไว้ เห็นได้ชัดว่าพวก
สกุลเจินก�ำลังไม่ไว้หน้าหลานชายของนาง
นี่เป็นเรื่องที่ไม่อาจทนได้เป็นอันขาด นับประสาอะไรกับที่ได้ยิน
บ่าวหญิงอาวุโสเล่าว่าหญิงสาวสกุลเจินมีรปู โฉมงดงามประดุจนางจิง้ จอก
อย่างไรบ้าง เกรงว่าบุรุษคงทนต่อค�ำพูดบนเตียงได้ไม่กี่ค�ำ ยามได้ยิน
เช่นนั้นซ่งฮูหยินยิ่งรู้สึกทรมาน แทบอยากเรียกคนมาดูให้รู้เห็นในทันที
เมื่อครู่นี้ความจริงไม่ได้มีสตรีจากจวนโหวมาเป็นแขกแต่อย่างใด
เนือ่ งจากพอนางรูว้ า่ แม่ลกู สกุลเจินมาแล้ว จึงตัง้ ใจข่มอารมณ์ทอี่ ยากเมิน
อีกฝ่ายเอาไว้ ถึงได้มาช้า
ครั้งแรกที่ซ่งฮูหยินได้เห็นรูปโฉมของบุตรสาวสกุลเจิน หัวใจนาง
ถึงกับกระตุก รูว้ า่ เยีย่ หมัวมัวไม่ได้เอ่ยเกินจริงแม้แต่นอ้ ย เทียบกับบุตรสาว
ทีต่ ายจากไปผูน้ น้ั แล้ว ไม่รวู้ า่ เจินจยาฝูงดงามกว่าเพียงใด ในใจพลันเกิด
ความชิงชัง
ยามนี้แม้ปากซ่งฮูหยินจะขยับพูดเรื่องทั่วไป แต่ความจริงก�ำลัง
ลอบสังเกตกิรยิ าวาจาต่างๆ ของเจินจยาฝูอยู่ กระทัง่ แววตาก็ไม่ปล่อยให้
รอดพ้นสายตาไป
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ยิ่งเจินจยาฝูอ่อนน้อมเชื่อฟังเพียงไร ซ่งฮูหยินก็ยิ่งสงสัย มักจะ
รูส้ กึ ว่าอีกฝ่ายก�ำลังเสแสร้งแกล้งท�ำ ความรังเกียจยิง่ เพิม่ มากขึน้ จวบจน
ตอนท้ายสายตานางก็จับจ้องไปยังเหอเปาใบเล็กที่ผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ใต้
ชายเสื้อบริเวณเอวของเจินจยาฝู นางจึงยิ้มถามขึ้นกะทันหัน "ฝีมือ
เย็บปักเหอเปาใบนี้ประณีตยิ่ง เจ้าเป็นคนท�ำเองใช่หรือไม่ เอามาให้ข้า
ดูหน่อยเถอะ"
เมิ่งซื่อนึกไปถึงยันต์ที่ขอมาจากวัดกวนอินระหว่างทางวันนั้นได้
ทันที ยามนั้นก�ำชับบุตรสาวให้เก็บเอาไว้อย่างดี ภายหลังกระทั่งตนเอง
ยังลืมไปแล้ว
บนยันต์ใบนั้นมีลวดลายทับทิม* เพียงมองก็รู้ได้ในทันที หาก
บุตรสาวยังเก็บยันต์ไว้ในเหอเปา เกรงว่าซ่งฮูหยินคงทนดูไม่ได้อยู่บ้าง
จึ ง นึ ก กระวนกระวายใจขึ้ น มาทั น ใด ก� ำ ลั ง คิ ด อยากเปิด ปากเบี่ ย ง
ประเด็นนี้ไป เจินจยาฝูกลับปลดเหอเปาลงมา สองมือประคองยื่นไป
ข้างหน้า เอ่ยอย่างเขินอาย "เป็นฝีมือปักของข้าเองจริงๆ เจ้าค่ะ เพียงแต่
ฝีเข็มไม่ค่อยงามนัก ท่านแม่บุญธรรมกล่าวชมเกินไปแล้ว"
ซ่งฮูหยินรับมาพลิกไปมาบนฝ่ามือ แสร้งท�ำเป็นชื่นชมอยู่หลาย
ประโยค อาศัยข้ออ้างต้องการดูฝีมือเดินเข็มชั้นใน นิ้วดึงเชือกครั้งหนึ่ง
ปากถุงก็เปิดออกแล้ว เหลือบมองดูในนั้นคราหนึ่ง เห็นที่ก้นเหอเปามี
ขนมเซียงปิ่ง** ชิ้นเล็กอยู่สองชิ้น นอกจากนี้ยังมียันต์แผ่นหนึ่งตามคาด
เอ่ยอ้างว่าต้องการชมอย่างละเอียด นางจึงพลิกตัวถุงออกมาด้านนอก
* ชาวจีนถือว่าทับทิมเป็นไม้มงคล ด้วยเพราะผลทับทิมมีเมล็ดมาก จึงยกเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์
มีลูกหลานมากมาย
** ขนมเซียงปิ่ง หรือเฮืองเปี๊ยะในภาษาฮกเกี้ยน รูปร่างเป็นทรงกลม ค่อนข้างแบน ไส้เหนียว รสหวาน
ท�ำจากมอลต์และหัวหอม หุ้มด้วยแป้ง อบให้กรอบและโรยด้วยงา
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ทัง้ ใบ เทของทั้งหมดลงมา ทว่ากลับพบว่าเป็นแค่ยันต์คุ้มกายตามปกติ
ใบหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงช�ำเลืองมองเยี่ยหมัวมัวคราหนึ่ง
เดิมทีเยี่ยหมัวมัวก�ำลังรอดูบุตรสาวสกุลเจินเสียหน้าด้วยความ
ตื่นเต้นอย่างมาก
ต้องรู้ว่าหญิงสาวในห้องหอที่ยังไม่ได้แต่งงานผู้หนึ่ง หากถูกคน
พบว่าพกยันต์ขอบุตรติดตัวเอาไว้ นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีอะไร นึกไม่ถึงว่าที่ค้น
ออกมากลับมีแค่ยนั ต์คมุ้ กายใบหนึง่ เมือ่ เห็นซ่งฮูหยินมองมา เยีย่ หมัวมัว
ก็พยายามส่งสายตาสุดชีวิต ลอบบอกว่าบุตรสาวสกุลเจินจะต้องเก็บ
ไปแล้วเป็นแน่ ไม่ได้พกติดตัวไว้เท่านั้น
ซ่งฮูหยินจับจุดอ่อนของเจินจยาฝูไม่ได้แม้แต่น้อย ท�ำได้เพียงเอ่ย
ชืน่ ชมไปหลายประโยค เก็บเหอเปาให้เรียบร้อยแล้วยืน่ ส่งคืนให้เจินจยาฝู
เจิ น จยาฝู รั บ มาแล้ ว ใส่ ข องลงไปราวกั บ ไม่ มี เ รื่ อ งอะไรเกิ ด ขึ้ น
เมิ่งซื่อที่อยู่ด้านข้างผ่อนลมหายใจออกมา ลอบร้องในใจว่า...โชคดียิ่ง
ก่อนรีบหยิบจดหมายฉบับหนึ่งออกมาพลางยิ้มเอ่ย "บุตรสาวข้าไม่ค่อย
รู้ความ โชคดีที่ฮูหยินเมตตา ต้องการรับนางเป็นบุตรสาวบุญธรรม
ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลข้ารู้สึกซาบซึ้งใจ ก่อนออกเดินทางได้ก�ำชับให้ข้าพก
ของฝากท้องถิ่นบางอย่างมา ไม่ได้มีค่าอะไรมากมาย ถือเป็นของขวัญ
เล็กๆ น้อยๆ เมื่อครู่ได้เรียกให้บ่าวรับใช้ยกสิ่งของเข้ามาแล้ว สิ่งนี้คือ
รายการสิ่งของ ฮูหยินลองดูเจ้าค่ะ"
เมิง่ ซือ่ สืบข่าวมาได้วา่ ซ่งฮูหยินเป็นคนเห็นแก่ผลประโยชน์ จึงเตรียม
ของขวัญจ�ำนวนมากมาเพื่อประจบเอาใจโดยเฉพาะ ปากเอ่ยว่าเป็น
ของฝากท้องถิ่น แต่ความจริงสิ่งที่เขียนอยู่บนรายการทั้งหมดล้วนเป็น
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สิ่งของราคาแพง หลายอย่างในนั้นยิ่งเป็นสมบัติชั้นเลิศ
ซ่งฮูหยินรับมามองดูคราหนึง่ ในใจถึงได้รสู้ กึ พอใจขึน้ มาบ้าง คิดว่า
สกุลเจินยังนับว่ามีความคิดอ่านอยู่ เมื่อได้รับผลประโยชน์ดีๆ สีหน้าก็
พลอยดูดีขึ้นบ้างแล้ว
เมิ่งซื่อสังเกตสีหน้าอีกฝ่ายอยู่ด้านข้าง รับรู้ว่าซ่งฮูหยินน่าจะ
พอใจแล้วถึงได้ลอบผ่อนลมหายใจออกมา ก่อนจะนึกถึงเฉวียนเกอเอ๋อร์
ขึ้นมาได้ ในเมื่อนางมาถึงที่นี่แล้ว หากไม่ถามถึงเฉวียนเกอเอ๋อร์สักค�ำ
คงดูไม่เหมาะสมอยู่บ้าง จึงยิ้มเอ่ย "เมื่อครู่นี้ไปเยี่ยมญาติที่สกุลเผย
เดิมยังคิดว่าจะได้พบเฉวียนเกอเอ๋อร์เสียอีก กลับได้ยินว่าเขาอยู่กับทาง
ฮูหยิน ตอนนี้เฉวียนเกอเอ๋อร์น่าจะโตขึ้นไม่น้อยแล้วกระมัง ฮูหยินผู้เฒ่า
สกุลข้าตัง้ ใจไปขอแม่กญ
ุ แจทองค�ำมงคลมาให้เฉวียนเกอเอ๋อร์โดยเฉพาะ
ทั้งให้ภิกษุที่มีชื่อเสียงปลุกเสกให้ เพื่อจะได้ช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กๆ
ให้ร�่ำรวยมั่งคั่งและมีอายุยืนยาว" เอ่ยจบก็น�ำของออกมา
ซ่งฮูหยินเองก็ตระหนักว่าเรื่องงานแต่งของสกุลเผยกับสกุลเจินได้
พูดคุยกันมาถึงขัน้ นีแ้ ล้ว ซ�ำ้ ก่อนหน้านีต้ นเองยังเห็นด้วยและยังรับอีกฝ่าย
เป็นบุตรสาวบุญธรรม มาวันนีต้ อ่ ให้นางไม่พอใจหญิงสาวสกุลเจินเพียงใด
ก็ไม่อาจหาข้ออ้างมาขัดขวางได้อีก มิสู้เรียกเฉวียนเกอเอ๋อร์ออกมา
อาศัยโอกาสนี้ท�ำให้หญิงสาวสกุลเจินได้รู้จักหนักเบา รอนางแต่งเข้ามา
แล้ว ตนเองค่อยหาเหตุผลส่งหมัวมัวที่เชื่อถือได้เข้าไปจับตามองไว้
คาดว่านางคงเล่นลูกไม้อะไรออกมาไม่ได้มากนัก
ซ่งฮูหยินตัดสินใจได้แล้วจึงเอ่ยรับค�ำ "ล�ำบากฮูหยินผูเ้ ฒ่าสกุลเจ้า
แล้ว เช่นนั้นข้าจะให้คนไปพาตัวเด็กมาจะได้เจอกัน"
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เมิ่งซื่อย่อมเอ่ยว่าดี ซ่งฮูหยินจึงสั่งการลงไป
เพียงไม่นานทางเดินข้างนอกก็มีเสียงหัวเราะสดใสของเด็กดังมา
ได้เห็นสาวใช้อายุราวสิบหกสิบเจ็ดปีผู้หนึ่งมือและขาวางอยู่บนพื้น
บนหลังมีเด็กชายอายุสี่ห้าขวบนั่งอยู่ ก�ำลังคลานเข้ามาในนี้
เด็กผู้นั้นก็คือเฉวียนเกอเอ๋อร์ เดิมทีเกิดมาก็นับว่ารูปโฉมสะอาด
สะอ้าน แต่เพราะกินมากไปรูปร่างจึงอวบอ้วน น�้ำหนักตัวเกินไปบ้าง
เขานั่ ง อยู ่ บ นหลั ง สาวใช้ ผู ้ นั้ น รอบข้ า งมี ส าวใช้ ห ลายคนตามมา
คอยประคองเขาเอาไว้ เ พื่ อ ระวั ง ไม่ ใ ห้ ต กลงมา สาวใช้ บ นพื้ น ผู ้ นั้ น
คลานจนเหนื่อยหอบ เหงื่อผุดขึ้นเต็มใบหน้า ในมือเฉวียนเกอเอ๋อร์ถือ
กิ่งหลิวกิ่งหนึ่งโบกสะบัดไปมาส่งเดช ปากส่งเสียงดังคล้ายก�ำลังขี่ม้า
"ไปๆ!"
เฉวียนเกอเอ๋อร์ขี่คนเข้ามาทั้งอย่างนี้
เจินจยาฝูมองเขา มุมปากประดับรอยยิ้มน้อยๆ ทว่าแววตากลับ
เย็นชายิ่ง
เมื่อชาติก่อนหลังนางแต่งเข้าสกุลเผยได้ไม่นานก็ตั้งครรภ์ ตอนที่
อายุครรภ์ห้าเดือน มีวันหนึ่งนางเหยียบเมล็ดถั่วเขียวเข้า ลื่นไถลลงพื้น
อย่างแรง ส่งผลให้เลือดไหลไม่หยุด เสียลูกไป ต้องพักฟื้นตัวอยู่นาน
ถึงลงจากเตียงได้ กระนั้นร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนก่อน ภายหลัง
ไม่ว่ากับเผยซิวจื่อหรือว่าเซียวอิ้นถังนางก็ไม่เคยตั้งครรภ์อีก
เมล็ดถั่วเขียวเหล่านั้นก็เป็นฝีมือของเด็กคนนี้ที่สาดมาใต้เท้านาง
เจินจยาฝูจ�ำได้ว่าตอนนั้นเผยซิวจื่อโมโหอย่างมาก อยากจับตัวเขา
ไปแขวนแล้วฟาด ทว่าถูกซินฮูหยินขวางเอาไว้ วันต่อมาหลังซ่งฮูหยิน
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รู้ข่าวยังมาก่อความวุ่นวายที่จวนหนหนึ่ง บอกเด็กยังเล็กไม่รู้ประสา
ดีไม่ดียังถูกผู้อื่นใส่ความ ภายหลังเรื่องนี้ก็ผ่านไปโดยไม่มีบทสรุป
ตอนนี้เมื่อมาคิดดู การที่ชาติก่อนไม่มีลูกคอยเหนี่ยวรั้ง ส�ำหรับ
นางแล้วก็นับเป็นโชคดีในคราวเคราะห์เช่นกัน ถึงอย่างนั้นเด็กที่อยู่
ตรงหน้าผูน้ ี้ ไม่วา่ อย่างไรเจินจยาฝูกไ็ ม่อาจเกิดความรูส้ กึ ผูกพันขึน้ มาได้
เมิ่งซื่อมองดูภาพตรงหน้านี้อย่างตกตะลึง คนสกุลซ่งกลับเหมือน
คุ้นเคยดี ซ่งฮูหยินหัวเราะขึ้นมา ในแววตาเต็มไปด้วยความรักใคร่
ต่อว่าค�ำหนึ่งว่า "ซุกซน" ก่อนสั่งให้คนอุ้มเด็กน้อยมาหา
เฉวียนเกอเอ๋อร์ชอบขี่คน ทั้งยังเลือกสาวใช้ที่หน้าตาดีมาขี่ แต่
ยามเขาอยู่ส กุล เผยกลับไม่กล้าเล่นเช่นนี้ เพราะก่อนหน้านี้เคยถูก
คนน�ำไปฟ้องฮูหยินผู้เฒ่า ฮูหยินผู้เฒ่าเรียกซินฮูหยินไปหา นับจากนั้น
ซินฮูหยินก็ไม่อนุญาตให้เฉวียนเกอเอ๋อร์ขี่คนอีก แต่ทางสกุลซ่งด้านนี้
กลับไม่ห้ามปราม ส่งผลให้เฉวียนเกอเอ๋อร์ชอบมาวิ่งเล่นที่นี่มากกว่า
เยี่ยหมัวมัวรีบเดินเข้าไปอุ้มเฉวียนเกอเอ๋อร์ขึ้นมา ซ่งฮูหยินรับตัว
หลานชายมานัง่ อยูบ่ นตักตนเอง เด็กน้อยบิดตัวไปมาคล้ายต้องการลงไป
นางโอบเขาเอาไว้ เหลือบสายตาขึน้ มองเจินจยาฝูพลางเอ่ย "ข้ามีบตุ รสาว
คนเดียว นางเปรียบเสมือนเลือดเนื้อหัวใจของข้า แต่บัดนี้นางไม่อยู่แล้ว
เฉวียนเกอเอ๋อร์จึงไม่ต่างอะไรกับหลานชายสายตรงของข้า คนอย่างข้า
แบ่งแยกบุญคุณความแค้นอย่างชัดเจน ผู้ใดปฏิบัติต่อเฉวียนเกอเอ๋อร์ดี
ก็เท่ากับปฏิบัติต่อข้าดี..."
นางชะงักไปเล็กน้อย หรี่ตาลง ก่อนเน้นเสียงหนักขึ้น "ผู้ใดกล้า
คิดเล่นงานเขา ต่อให้เป็นแค่ขนเส้นเดียว หากข้ารับรู้ก็อย่าได้คิดว่า
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ข้าจะปล่อยไปเป็นอันขาด"
เมิ่งซื่อฟังแล้วสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่
เจินจยาฝูผงกศีรษะ "ท่านแม่บุญธรรมกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเจ้าค่ะ"
ซ่งฮูหยินไม่มนั่ ใจว่าเจินจยาฝูฟงั เข้าใจจริงๆ หรือไม่ ในตอนทีจ่ บั จ้อง
อีกฝ่าย เด็กบนตักนางก็มองเจินจยาฝูด้วยเช่นกัน พลันไถลตัวลงมา
มุดผ่านวงแขนนางออกไป วิ่งไปตรงหน้าเจินจยาฝู เชิดหน้าขึ้นพร้อม
เท้าเอวเอ่ยสั่ง "เจ้าหมอบลง! ข้าจะขี่ม้า!"
เจินจยาฝูเดินไปทางเด็กคนนัน้ หยุดยืนอยูห่ น้าเขา ยิม้ แย้มก้มตัวลง
เอ่ย "ขี่ม้าไม่ได้ แต่ว่าข้าสามารถอุ้มเจ้าเล่นได้"
เฉวียนเกอเอ๋อร์ล้มตัวลงพื้นทันที ทางหนึ่งถีบขาปัดป่ายไปมา
อีกทางร้องโวยวาย "ไม่เอาอุ้ม! ข้าจะขี่ม้า! จะขี่ม้า!"
เมิ่งซื่อสีหน้าไม่น่ามอง
ซ่งฮูหยินรีบส่งสายตาไปให้เยี่ยหมัวมัว เยี่ยหมัวมัวเดินเข้ามาอุ้ม
เฉวียนเกอเอ๋อร์พร้อมเอ่ยเอาใจ "พวกเราไปข้างนอก ไปข้างนอกแล้ว
ค่อยเล่นขี่ม้ากันเจ้าค่ะ"
เฉวียนเกอเอ๋อร์พ่นน�้ำลายใส่นาง ก�ำหมัดชกนางไม่หยุดพร้อม
ร้องตะโกน "ข้าจะขี่เดี๋ยวนี้!"
เจิ น จยาฝู ยื น อยู ่ ต รงนั้ น มองดู เ ด็ ก น้ อ ยที่ ดิ้ น อยู ่ ใ นอ้ อ มแขน
เยี่ยหมัวมัวอย่างเย็นชา มุมปากยังคงมีรอยยิ้มบางๆ
หนนี้สีหน้าของซ่งฮูหยินก็เริ่มประคองไว้ไม่อยู่แล้ว หลังกระแอม
กระไอออกมาหนหนึ่ง สาวใช้หลายคนก็เข้าไปช่วยเยี่ยหมัวมัวจนมือไม้
วุ่นวาย ยกตัวเฉวียนเกอเอ๋อร์ที่ร้องไห้โวยวายออกไปทันที
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เสียงร้องไห้ค่อยๆ เงียบหายไป ที่สุดแล้วภายในห้องก็กลับมา
อยู่ในความสงบอีกครั้ง
ซ่งฮูหยินยิ้มเจื่อน "ปกติเด็กคนนี้ไม่เป็นเช่นนี้ วันนี้ออกจะเกเร
ไปบ้าง"
เมิง่ ซือ่ ฝืนยิม้ รับ นัง่ อยูต่ อ่ อีกสักพักถึงได้ลกุ ขึน้ ยืนกล่าวลา ซ่งฮูหยิน
เดินออกมาส่งเป็นมารยาทไม่กี่ก้าวก็เรียกให้คนมาส่งพวกเมิ่งซื่อถึง
นอกประตูแทนตนเอง
เยี่ยหมัวมัวปลอบเฉวียนเกอเอ๋อร์เสร็จแล้วก็กลับมาเอ่ย "ฮูหยิน
ท่านเห็นกับตาตนเองแล้วใช่หรือไม่ ท่านดูนางสิ เกิดมามีรูปโฉมประดุจ
นางจิ้งจอก บุรุษใดจะไม่ตกหลุมพรางได้บ้าง วันนี้ตัวนางยังไม่ทันมาถึง
ซื่อจื่อก็วิ่งไปรับที่ท่าเรือด้วยตนเองแล้ว ฮูหยิน ท่านไม่ได้เห็น ยามนั้น
ดวงตาที่เขามองนางไม่กะพริบเลยสักนิด ไฉนเลยจะยังจดจ�ำความดี
ของมารดาเฉวียนเกอเอ๋อร์ได้อกี ค�ำโบราณกล่าวไว้...เมือ่ มีแม่เลีย้ งย่อมมี
พ่อเลี้ยง* รอนางคลอดออกมาเองสักคนแล้ว เกรงว่าเฉวียนเกอเอ๋อร์จะ
ไม่เหลือแม้แต่บิดา! ฮูหยินอย่าได้ถูกนางหลอกเป็นอันขาด หญิงสาวผู้นี้
ตีสองหน้า บ่าวร่วมพักร่วมเดินทางกับนางมานาน กระจ่างชัดดียิ่งกว่า
อะไร"
ซ่ง ฮูหยินคิดถึง บุต รสาวที่ต ายจากไป ทั้งปวดใจทั้งจนปัญญา
ขมวดคิ้วเอ่ย "ข้าพอใจในตัวบุตรสาวสกุลเจินเสียที่ใดเล่า เพียงแต่
ก่ อ นหน้านี้รับ ปากไปแล้ว ทั้ง ยัง เชื่อ ค�ำพูดเจ้า รับนางเป็นบุตรสาว
บุญธรรม เรื่องที่ตัดสินใจไปแล้วจะให้ข้าเปิดปากพูดเช่นไรอีก"
* เมือ่ มีแม่เลีย้ งย่อมมีพอ่ เลีย้ ง หมายถึงเมือ่ พ่อแท้ๆ แต่งภรรยาใหม่มาเป็นแม่เลีย้ ง ก็จะคอยเอาใจภรรยาใหม่
ละเลยลูกของตน ผ่านไปนานเข้าพ่อแท้ๆ ก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นพ่อเลี้ยง
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เยีย่ หมัวมัวส�ำนึกผิด ตบปากตนเองแรงๆ ไปหนหนึง่ ในตอนนัน้ เอง
ก็ได้เห็นสาวใช้ที่เมื่อครู่เดินออกไปแล้วผู้หนึ่งรีบวิ่งลนลานกลับเข้ามา
ใบหน้าเยี่ยหมัวมัวพลันเคร่งขรึม เอ่ยต่อว่า "ท�ำตัวแตกตื่นให้ฮูหยิน
ตกอกตกใจ คอยดู ข้าจะเอาเข็มมาแทงปากเจ้าเสีย!"
สาวใช้โบกมือไม่หยุด ตะโกนเอ่ย "คุณชายเจ้าค่ะ! คุณชายอาการ
ไม่ค่อยดีแล้ว!"
ซ่งฮูหยินตกใจ "เกิดอะไรขึ้น!"
สาวใช้รีบเล่า "เมื่อครู่นี้เจ้าค่ะ พวกเราพาคุณชายไปเล่นในลาน
จู่ๆ คุณชายก็ร้องว่าบนตัวมีแมลงปีนป่าย เกาไปทั่วทุกที่ บ่าวเห็นคุณ...
คุณชายใบหน้าประหนึ่งแป้งหมัก เพียงพริบตาเดียวก็บวมเป่งแล้ว..."
สี ห น้ า ซ่ ง ฮู ห ยิ น เปลี่ ย นไปทั น ควั น รี บ ร้ อ นวิ่ ง ออกไปข้ า งนอก
ตัวเฉวียนเกอเอ๋อร์นั้นถูกอุ้มกลับมาในห้องแล้ว ก�ำลังนอนอยู่บนเตียง
เมื่อเดินเข้าไปหาก็มองเห็นเขามีผื่นแดงเต็มใบหน้า ใบหน้าบวมราวกับ
มีลมเป่าเข้าไปอย่างไรอย่างนัน้ นางตกใจ รีบเดินเข้าไปอุม้ เฉวียนเกอเอ๋อร์
ร้องเรียกอย่างปวดใจอยู่หลายครั้งพร้อมกับสั่งให้คนไปเชิญหมอหลวง
มาอย่างลนลาน
หมอหลวงรีบเดินทางมา ในตอนนั้นใบหน้าของเฉวียนเกอเอ๋อร์
ก็บวมเป่งไปทัง้ หน้าจนมิตา่ งจากรังผึง้ แล้ว บนร่างยังมีผดผืน่ ขึน้ กระจาย
ไปทั่ว ด้วยความคันจึงมีบางจุดที่ถูกเกาจนเป็นแผล เขานอนอยู่ตรงนั้น
ประเดี๋ยวก็ร้องครวญคราง ประเดี๋ยวก็ร้องไห้โวยวายไม่หยุด
หมอหลวงเองก็ตรวจหาสาเหตุไม่พบ ได้แต่จา่ ยยาให้นำ� มาทาเพือ่
ลดอาการบวม อาการบวมนี้กลับไม่ยอมยุบลงไปเสียที เฉวียนเกอเอ๋อร์
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ทนทรมานตลอดทั้งคืน จวบจนวันต่อมาถึงค่อยๆ ยุบลงไปบ้าง
เดิมทีซ่งฮูหยินไม่ยอมให้ซินฮูหยินทราบเรื่องนี้ ทว่ากลับปิดได้
ยากนัก เนื่องจากวันต่อมาสกุลเผยส่งคนมารับเฉวียนเกอเอ๋อร์กลับแล้ว
ซ่งฮูหยินปิดบังต่อไปไม่ได้ จึงบอกเหตุผลออกมา ทั้งตนเองก็รู้สึกได้รับ
ความไม่เป็นธรรมอย่างมาก บอกว่าอยู่ดีๆ ก็เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเอง
ซินฮูหยินเร่งรีบมาอย่างร้อนใจทันทีที่ได้ข่าว รับหลานชายกลับไป
ด้วยใบหน้าเคร่งขรึม
ซ่งฮูหยินไม่มีอารมณ์มาหาเรื่อง ทั้งยังไม่วางใจในอาการของ
เฉวียนเกอเอ๋อร์ จึงส่งคนไปยังสกุลเผยรอบแล้วรอบเล่าเพื่อสืบข่าวเรื่อง
อาการป่วยของเขา เมื่อได้รู้ว่าซินฮูหยินชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหวต่อหน้า
บ่าวหญิงอาวุโสสกุลตนก็รู้สึกโมโหไม่น้อย ทว่าหนนี้เฉวียนเกอเอ๋อร์
เกิดเรื่องที่ทางตนเอง นางเองก็แสดงอ�ำนาจอะไรไม่ได้ จึงได้แต่ข่มกลั้น
โทสะ จวบจนเย็นวันที่สอง ในที่สุดเมื่อได้รู้ว่าอาการบวมของหลานชาย
เกือบหายดี ซ่งฮูหยินถึงโล่งอกได้เสียที
เยี่ยหมัวมัวก�ำลังลอบคิดว่าหลายเดือนมานี้ตนเองเหน็ดเหนื่อย
อยู่ที่เฉวียนโจว ได้รับความล�ำบากมาไม่น้อย สุดท้ายสกุลเจินกลับมอบ
เงินแค่เล็กน้อยให้นาง โทสะในใจยากจะสงบได้จริงๆ ถึงขั้นเริ่มมอง
การยกเลิกงานแต่งงานครั้งนี้เป็นภารกิจหนึ่งของตน นางจึงคอยใส่ไฟ
อยูข่ า้ งหูซง่ ฮูหยินไม่หยุด บอกว่าบุตรสาวสกุลเจินเพิง่ มาเยีย่ มเยือนแท้ๆ
ไฉนเฉวียนเกอเอ๋อร์ที่เดิมทีอาการยังดีๆ อยู่จึงเกิดอาการประหลาด
ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ได้รับความเจ็บปวดไม่น้อยเช่นนี้ เห็นได้ชัดว่า
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ดวงชะตาขัดแย้งกัน...ข่มกัน
หนึง่ ในเรือ่ งทีซ่ ง่ ฮูหยินถนัดทีส่ ดุ คือการพาลโกรธ เมือ่ มีเยีย่ หมัวมัว
คอยยุแยงเช่นนี้ ไม่เพียงแต่นึกสงสัยขึ้นมาครามครัน หลังผ่านไปอีก
หนึ่งคืน มาถึงวันต่อมาผู้ดูแลคลังเก็บของมาแจ้งว่าในจ�ำนวนของที่ถูก
ส่งมาจากสกุลเจินเมื่อสองวันก่อน ไข่มุกและหยกจ�ำนวนหนึ่งที่เดิม
ควรจะล�้ำค่าที่สุดนั้น ตอนน�ำเข้ามาในคลังเก็บของกลับพบว่าสีสันของ
พวกมันไม่งดงามมากพอ แม้จะเป็นของล�้ำค่าเช่นกัน แต่ไม่ใช่ของ
ชั้นเลิศแน่ ด้วยเหตุนี้ราคาจึงตกลงไปมาก ถามว่าควรจะจัดการเช่นไรดี
ซ่งฮูหยินนึกถึงท่าทีเคารพนบนอบยามเมิง่ ซือ่ มาหาตนเมือ่ สองวันก่อน
คาดว่าสกุลเจินเองก็ไม่น่าจะมีความกล้าเพียงนั้น น�ำของปลอมมาแทน
ของจริ ง เพื่ อ ตบตานาง คิ ด ว่ า นี่ น ่ า จะเป็ น ของดี ที่ สุ ด ที่ ส กุ ล พวกเขา
น�ำออกมาได้แล้ว นางพลันเกิดความรูส้ กึ ดูถกู อย่างยิง่ ถ่มน�ำ้ ลายก่อนเอ่ย
"ข้ า ยั ง คิ ด ว่ า สกุ ล เจิ น จะร�่ ำ รวยมากเสี ย อี ก ที่ แ ท้ ก็ แ ค่ นี้ เ อง แม้ แ ต่
การแต่งงานเช่นนี้สกุลเผยยังกล้ารับไว้ เห็นได้ชัดว่าบัดนี้ยากจนไปมาก
เพียงใดแล้ว!"
สามวันผ่านไปเพียงพริบตา วันนี้ก็คืองานวันเกิดอายุครบหกสิบปี
ของฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยจวนเว่ยกั๋วกงแล้ว
แม้จวนเว่ยกั๋วกงจะตกอับ แต่ชื่อเสียงของตระกูลยังคงอยู่ ผู้เฒ่า
เว่ยกั๋วกงมีความดีความชอบเป็นที่ประจักษ์ชัด ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผย
ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นนายหญิงตราตั้งขั้นหนึ่ง บุตรสาวเอง
ก็เคยเป็นฮองเฮาคนแรกของรัชศกเทียนสี่ ศักดิ์ฐานะไม่ธรรมดา เมื่อ
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มาถึงวันเกิดครบรอบหกสิบปี ภายในวังยังส่งขันทีผู้รับใช้ใกล้ชิดฮ่องเต้
มาแต่เช้า พระราชทานข้าวของให้ตามธรรมเนียม บ่งบอกถึงพระเมตตา
ของโอรสสวรรค์ เหล่าตระกูลสูงศักดิภ์ ายในเมืองหลวงทีเ่ ดิมเคยไปมาหาสู่
กับจวนเว่ยกัว๋ กงก็ทยอยกันมาอวยพร ในวันนีป้ ระตูใหญ่ของจวนเว่ยกัว๋ กง
เปิดออกกว้าง ตกแต่งหลากสีสนั ทัง้ ในและนอก มองดูแล้วคล้ายได้ฟน้ื ตัว
กลับมา มีเค้าของความรุ่งโรจน์เฉกเช่นในอดีต
วันนั้นหลังกลับมาจากสกุลซ่ง ไม่กี่วันนี้เจินจยาฝูไม่ได้ออกไป
ทีใ่ ดเลยสักก้าว เมิง่ ซือ่ ได้ยนิ มาว่าเฉวียนเกอเอ๋อร์ปว่ ย ถูกรับกลับมาจาก
สกุลซ่งแล้ว แม้ในใจนางจะรู้สึกไม่ชอบเด็กคนนี้เพียงใด แต่ก็ไปเยี่ยม
อาการมารอบหนึง่ หลังกลับมาก็เล่าให้เจินจยาฝูฟงั ว่า 'ใกล้จะหายดีแล้ว
เพียงแต่เขายังเกาตนเองจนเป็นแผลอยูห่ ลายจุด บางทียงั ร้องไห้โวยวาย
อยู่บ้าง'
ในตอนนัน้ เจินจยาฝูเพียงเม้มปากไม่พดู อะไร เมิง่ ซือ่ เองก็มเี รือ่ งในใจ
มากมาย จึงปล่อยเรื่องนี้ไปทั้งอย่างนี้ ไม่ยกมาพูดอีก
เมื่อวันเกิดฮูหยินผู้เฒ่ามาถึง เป็นเพราะซินฮูหยินมีเรื่องให้จัดการ
มากจนท�ำไม่ทันจึงขอให้เมิ่งซื่อรีบไปถึงจวนเพื่อช่วยเหลือ เมิ่งซื่อย่อม
รับปาก รั้งตัวบุตรชายไว้ ไม่อนุญาตให้เขาออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกอีก
ทุกคนเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ที่เตรียมไว้ส�ำหรับงานวันนี้ หลังผ่านยามอู่จึง
พาบุตรชายบุตรสาวไปยังจวนเว่ยกั๋วกง
แม่ ลู ก นั่ ง อยู ่ ใ นรถม้ า คั น เดี ย วกั น เมิ่ ง ซื่ อ นิ่ ง เงี ย บตลอดทาง
เจินจยาฝูเอนร่างเข้าหา ซบลงบนแขนของมารดา "ท่านแม่ คิดอะไร
อยู่หรือ ลูกเห็นว่าช่วงสองวันมานี้ท่านแม่ไม่ค่อยพูดคุยเลย"
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เมิ่งซื่อใจลอยอยู่สักพักถึงได้เอ่ยเสียงเบา "ก่อนหน้านี้แม่แค่เคย
ได้ ยิ น ว่ า เด็ ก คนนั้ น เกเรอยู ่ บ ้ า ง แต่ คิ ด ไม่ ถึ ง ว่ า จะเกเรได้ ถึ ง เพี ย งนี้
วันหน้าลูกแต่งเข้าไปแล้ว แม่กลัวว่าลูกจะล�ำบาก..."
เจินจยาฝูกอดมารดาพร้อมยิ้มเอ่ย "ท่านแม่ หากว่าผ่านไปอีก
สองวั น พวกนางเกิ ด ไม่ ถู ก ใจลู ก ลู ก แต่ ง ให้ พี่ ร องเผยไม่ ส� ำ เร็ จ แล้ ว
ท่านแม่จะต่อว่าว่าลูกไร้ประโยชน์หรือไม่"
เมิง่ ซือ่ นิง่ อึง้ ไป รูส้ กึ ประหลาดใจอยูบ่ า้ งทีจ่ ๆู่ บุตรสาวก็เอ่ยออกมา
เช่นนี้ จึงก้มมองเจินจยาฝูพร้อมเอ่ย "ขอแค่ตัวลูกเองไม่เสียใจ เหตุใด
แม่ต้องต่อว่าลูกด้วยเล่า หากไม่ใช่เพราะท่านย่าของลูก แม่ก็..."
นางหยุดเอ่ย ถอนหายใจ โอบบุตรสาวเข้ามาในอ้อมกอดอย่าง
รักใคร่
เจินจยาฝูหบุ ยิม้ ใบหน้าเล็กอิงแอบอยูใ่ นอ้อมกอดมารดา หลับตาลง
ทุกอย่างล้วนราบรืน่ ดียงิ่ เรือ่ งราวก�ำลังด�ำเนินไปตามทีน่ างคาดหมาย
เอาไว้ทีละก้าวๆ
อาการป่วยประหลาดที่จู่ๆ เฉวียนเกอเอ๋อร์เป็นในวันนั้น เดิมที
ก็อยู่ในการคาดการณ์ของนาง
เด็ ก น้ อ ยคนนี้ . ..ถื อ เป็น คนส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ผู ้ ห นึ่ ง ในแผนยกเลิ ก
การแต่งงานของนาง
เมื่อชาติก่อนมีอยู่หนหนึ่ง ทั้งที่ชั่วครู่ก่อนหน้าเฉวียนเกอเอ๋อร์
ยังดีๆ อยู่ หลังวิ่งเข้าไปในห้องซินฮูหยินหนหนึ่ง กลับออกมาได้ไม่นาน
ก็ ใ บหน้ า บวม บนร่ า งมี ผ ดผื่ น ขึ้ น เขาทั้ ง เจ็ บ และคั น ยิ่ ง ทายาไปก็
ไร้ประโยชน์ ผ่านไปไม่กวี่ ันถึงค่อยๆ หายดีเอง คิดไม่ถงึ ว่าผ่านไปไม่นาน
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ก็เกิดอาการป่วยเช่นนี้ขึ้นอีกครั้ง หลังทรมานซ�้ำไปซ�้ำมาอยู่หลายหน
ได้รบั ความทุกข์ทรมานไม่นอ้ ย แม้แต่หมอหลวงยังตรวจหาสาเหตุไม่พบ
ซินฮูหยินในยามนัน้ ร้อนใจดุจไฟเผา ภายหลังมีบา่ วหญิงอาวุโสทีล่ ะเอียด
รอบคอบผู้หนึ่งพบว่าทุกครั้งเขาล้วนเกิดอาการป่วยเช่นนี้ขึ้นหลังเข้าไป
ในห้องซินฮูหยิน
เริ่ ม แรกซิ น ฮู ห ยิ น คิ ด ไปว่ า ภายในห้ อ งตนเองมี สิ่ ง อั ป มงคลอยู ่
รีบไปเชิญคนมาท�ำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้าย ทว่ากลับไม่เห็นผล
ภายหลังยังเป็นเจินจยาฝูที่หาสาเหตุพบ
ปัญหาเกิดขึ้นมาจากกลิ่นหลงเสียนที่รมอยู่ในห้องของซินฮูหยิน
หลงเสียนทีแ่ ท้จริงจะมีกลิน่ หอมละมุน นอกจากกลิน่ เดิมของมันแล้ว
ในกลิน่ ปลายยังแฝงไปด้วยกลิน่ ตะไคร่นำ�้ จางๆ อันเป็นเอกลักษณ์อกี ด้วย
ส่วนต้งหลงเหน่าไม่มีกลิ่นปลายที่เป็นเอกลักษณ์เช่นนี้ ซึ่งคนทั่วไป
ยากจะแยกแยะได้
เจินจยาฝูคุ้นเคยกับเครื่องหอมอย่างมาก ย่อมแยกแยะออกว่า
สิ่งที่รมอยู่ภายในห้องซินฮูหยินไม่ใช่หลงเสียนที่นางใช้มาอยู่ตลอด
แต่เป็นต้งหลงเหน่า เมื่อนับวันดู เฉวียนเกอเอ๋อร์ก็เริ่มมีอาการป่วย
ประหลาดเช่นนี้หลังซินฮูหยินเปลี่ยนมาใช้เครื่องหอมตลับนี้พอดี ดังนั้น
จึงก�ำจัดกลิ่นนี้เสีย เป็นไปตามคาด ภายหลังเฉวียนเกอเอ๋อร์ก็ไม่เคยมี
อาการป่วยเช่นนี้อีก
หลงเสียนมีชื่อเสียงเป็นกลิ่นหอมสวรรค์ หลงเสียนชั้นเลิศสามารถ
ทิ้งกลิ่นเอาไว้ได้นานหลายเดือน บรรดาตระกูลสูงศักดิ์ในเมืองหลวง
ขอแค่ ซื้ อ ใช้ ไ หวล้ ว นไม่ มี ผู ้ ใ ดไม่ ใ ช้ ห ลงเสี ย น นี่ เ องก็ เป็น หนึ่ ง ในตั ว
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ก�ำหนดฐานะ
ซินฮูหยินรมกลิ่นหลงเสียนมาโดยตลอด บัดนี้แม้เงินทองขาดมือ
แต่ยงั คงไม่ยอมเปลีย่ นไปใช้อย่างอืน่ ต้งหลงเหน่าตลับนี้ ก่อนหน้านีเ้ ป็น
หัวหน้าหมู่บ้านของที่ดินในครอบครองแห่งหนึ่งส่งมาแสดงความเคารพ
บอกว่าเป็นหลงเสียนราคาแพง ซินฮูหยินแยกแยะของจริงของปลอม
ไม่เป็น ของเดิมใช้หมดแล้วจึงน�ำตลับนี้ออกมาใช้ ทว่ากลับคิดไม่ถึงว่า
จะเป็นของปลอม ทั้งยังท�ำให้เฉวียนเกอเอ๋อร์ได้รับความทรมานเป็น
อย่างมาก หลังรู้ความจริง ตอนนั้นยังระบายโทสะออกมาไม่น้อย
ในตอนนั้นเรื่องนี้ท�ำให้ท้ังจวนเว่ยกั๋วกงวุ่นวายไปหมด เจินจยาฝู
จดจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ ย่อมนึกเรื่องยืมใช้ต้งหลงเหน่ามาช่วยให้ตนเอง
หลุดพ้นจากสถานการณ์เลวร้ายนี้
การท� ำ ให้ ซ ่ ง ฮู ห ยิ น ไม่ พ อใจในตนเองนั้ น เป็ น เพี ย งการเริ่ ม ต้ น
การท�ำให้ซง่ ฮูหยินอาศัยข้ออ้างว่าดวงชะตาของตนเองกับเฉวียนเกอเอ๋อร์
ขัดกันมาออกหน้าล้มเลิกงานแต่งครั้งนี้ นี่ถึงจะเป็นยาแรงที่เจินจยาฝู
ต้องการจะใส่ลงไป
วิธีการนี้ไม่นับว่าดีต่อเด็กคนนั้นจริงๆ แต่ในตอนนั้นเจินจยาฝู
เพียงลังเลอยู่เล็กน้อยก็ตัดสินใจได้
ในชาติก่อนนางเป็นมิตรกับผู้อื่น ยอมทุกอย่าง อดทนทุกเรื่อง
ผลที่ได้รับกลับไม่ใช่สิ่งที่ดี
ชาตินผี้ ใู้ ดดีตอ่ นาง นางก็จะดีตอ่ คนผูน้ นั้ หากเป็นไปได้กจ็ ะตอบแทน
เป็นเท่าตัว
คิดแค่นี้ก็พอแล้ว...เรื่องอื่นไม่จ�ำเป็นต้องคิดมากอีก
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"ท่านแม่ น้องสาว มาถึงแล้ว!"
รถม้าค่อยๆ หยุดลง นอกหน้าต่างมีเสียงของพี่ชายดังมา
"ถึงแล้วอาฝู วันนี้ทางด้านหน้านี้มีคนมาก แม่คงยุ่งแน่ เกรงว่า
จะดูแลลูกไม่ได้ ลูกก็อย่าได้มาเบียดอยูด่ า้ นหน้าเลย เลีย่ งไม่ให้ไปล่วงเกิน
ผู้ใดเข้า ลูกก็ไปรออยู่ในห้องที่เงียบสงบทางด้านหลังเถิด รอเย็นกว่านี้
แม่จะส่งคนไปเรียกลูกอีกที"
เมิ่งซื่อตบบ่าบุตรสาวเบาๆ
เจินจยาฝูลืมตาขึ้น ผงกศีรษะส่งเสียงขานรับค�ำหนึ่ง
หลายวันมานี้ซินฮูหยินยุ่งวุ่นวายราวถูกไฟเผา
หลายปีที่ผ่านมาฮูหยินผู้เฒ่าไม่เคยจัดงานวันเกิดมาก่อน เมื่อ
มาถึ ง วั น ก็ แ ค่ กิ น บะหมี่ อ ายุ ยื น สั ก มื้ อ เท่ า นั้ น ปีนี้ อ ายุ ค รบหกสิ บ ปี
ภายใต้ค�ำขอร้องของบรรดาลูกหลาน ในที่สุดก็ยอมอนุญาตให้จัดงาน
การเตรี ย มงานวั น เกิ ด ย่ อ มเป็ น เรื่ อ งส�ำ คั ญ ที่ สุ ด ของซิ น ฮู ห ยิ น
อีกทัง้ นางยังรอคอยข่าวจากกรมขุนนางมาโดยตลอด ในทีส่ ดุ ไม่กวี่ นั ก่อน
นางก็ได้ยินค�ำสั่งแต่งตั้งที่เฝ้ารอ เผยซิวจื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนาง
ล�ำดับหลักขั้นหก ต�ำแหน่งนายกองเฟิ่นเวยที่ว่างลงไป
แม้จะเป็นต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั มาจากความดีความชอบของบรรพบุรษุ
แต่หน้าที่กลับไม่โดดเด่น ไม่สามารถเทียบได้กับยามที่สามียังมีชีวิตอยู่
กระนั้ น สถานการณ์ ใ นทุ ก วั น นี้ แ ตกต่ า งจากอดี ต นานแล้ ว ขุ น นาง
ผู้ที่มีความดีความชอบในการก่อตั้งแคว้นได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเลี่ยโหว*
* เลี่ยโหว คือบรรดาศักดิ์ที่สูงที่สุดในยี่สิบบรรดาศักดิ์นอกจากอ๋อง เดิมมีชื่อว่าเช่อโหว มีอ�ำนาจเป็นเจ้าของ
อาณาเขตและรับรายได้จากภาษีของประชาชนในอาณาเขตนั้น
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จวบจนปัจจุบันก็ผ่านมาหลายรุ่นแล้ว ในเมื่อไม่ว่าอย่างไรลูกหลานที่
อาศัยความสามารถของตนเองสร้างความดีความชอบได้นนั้ มีอยูไ่ ม่มาก
ทีเ่ หลืออยูจ่ งึ ได้แต่อาศัยความดีความชอบของบรรพบุรษุ ทัง้ นัน้ ต�ำแหน่ง
ขุนนางหลักๆ ในราชส�ำนักก็มีแค่ไม่กี่ต�ำแหน่งเท่านั้น ทั้งต�ำแหน่งยังถูก
จ�ำกัดเอาไว้ ไม่ได้เพียงพอส�ำหรับทุกคน อิงจากสถานการณ์ในตอนนี้
ของจวนเว่ยกั๋วกง การที่เผยซิวจื่อยังสามารถได้รับต�ำแหน่งที่ว่างลงนี้ได้
ก็นับว่าไม่ง่ายแล้ว
ตามหลักแล้วเรือ่ งนีน้ บั เป็นเรือ่ งดี ช่วยเสริมหน้าตาได้ในงานวันเกิด
ควรจะเฉลิมฉลองจึงจะถูก แต่บา้ นรองกลับรูส้ กึ ไม่พอใจขึน้ มาแล้ว พูดกัน
ถึงที่สุดก็มีปัญหาจากค�ำว่า 'เงิน' นั่นเอง สกุลเผยยังไม่ได้แบ่งสมบัติกัน
เผยซิวจื่อได้รับต�ำแหน่ง แม้จะบอกว่าสกุลซ่งเองก็ให้ความช่วยเหลือ
แต่เงินที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการติดต่อผู้คนไม่อาจขาดไปแม้แต่นิดเดียว
เพือ่ เรือ่ งนีเ้ งินทัง้ หมดทีใ่ ช้ออกไปจึงมีประมาณสองพันต�ำลึง ด้วยสกุลเผย
มีการก�ำหนดเอาไว้ก่อนนานแล้วว่าขอแค่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
ความก้าวหน้าหรือค่าเล่าเรียนของบุตรหลานในตระกูล ล้วนน�ำเงินจาก
บัญชีส่วนกลางมาใช้ได้ เงินหายไปจากส่วนกลางสองพันต�ำลึงเช่นนี้
บ้านรองย่อมรูส้ กึ ปวดใจ แต่ตดิ ทีฮ่ หู ยินผูเ้ ฒ่ายังอยู่ เบือ้ งหน้าย่อมไม่กล้า
แสดงออกชัดเจนเกินไป แต่พอคล้อยหลังยากจะไม่กล่าวโทษ เมือ่ ค�ำพูด
ลอยไปเข้าหูซินฮูหยินก็กลายเป็นเรื่องให้โมโหอีกครั้ง
นอกจากนี้คนสกุลเจินเดินทางเข้ามาในเมืองหลวงแล้ว การหารือ
เรือ่ งงานแต่งก็ใกล้เข้ามาทุกที ทุกอย่างล้วนต้องใช้เงินทัง้ สิน้ ยิง่ จ�ำเป็นต้อง
ค�ำนวณค่าใช้จา่ ยออกมาให้ชดั เจน ซึง่ ซินฮูหยินสิน้ เปลืองแรงกายแรงใจ
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ไปมาก ยุ่งจนหัวหมุน ยังไม่ทันได้พักหายใจเลยด้วยซ�้ำ เมื่อสองวันก่อน
เฉวียนเกอเอ๋อร์ผู้เป็นหลานชายกลับมีอาการไม่ดีเช่นนี้ขึ้นมาอีก
เช้าวันนีพ้ อตืน่ ขึน้ มา กระพุง้ แก้มข้างหนึง่ ของซินฮูหยินก็เป็นร้อนใน
ขึ้นมาแล้ว เมื่อนึกถึงเรื่องใหญ่ในวันนี้ของจวนเว่ยกั๋วกง ตนเองที่มา
จากบ้านใหญ่เป็นผู้ดูแล ไม่อาจให้เกิดความผิดพลาดขึ้นแม้แต่นิดเดียว
จึงกระตุ้นความฮึกเหิมขึ้นมาอีกครั้ง ยุ่งราวกับลูกข่าง ช่วงกลางวัน
ได้ยินว่าเมิ่งซื่อมาถึงแล้ว นางไม่ท�ำเหมือนการพบกันครั้งแรกที่ชักช้า
หนนี้รีบเดินออกไปต้อนรับพาเข้ามาข้างในอย่างกระตือรือร้นทันที
เมิ่งซื่อมาเยือนเมืองหลวงครั้งนี้ แม้เพิ่งมาได้แค่สามสี่วัน แต่
เพราะเคยมาเยือนสกุลเผยหลายครัง้ นางจึงพอจะสัมผัสได้วา่ ทัง้ สองบ้าน
เหมือนจะมีเรื่องขัดแย้งกัน เดิมนางกับฮูหยินรองนับได้ว่าเป็นพี่น้องที่
สนิ ท สนม ช่ ว ยเหลื อ กั น และกั น มาโดยตลอด ทว่ า ตั้ ง แต่ เ กิ ด เรื่ อ ง
กระอักกระอ่วนของลูกๆ ขึ้นมา การเข้าเมืองหลวงมาครั้งนี้ย่อมให้
ความรู้สึกแตกต่างไปจากในอดีตอย่างมาก นับประสาอะไรกับนางที่
ยังเป็นคนนอกผู้หนึ่ง จึงแสร้งท�ำเป็นไม่รับรู้เสีย ภายนอกแสดงออก
เหมือนปกติ ยามนีม้ าถึงแล้วก็เพียงพยายามช่วยเหลือเรือ่ งเล็กเรือ่ งน้อย
ให้มากที่สุด นางเองก็เริ่มยุ่งขึ้นมาเช่นกัน
เจินจยาฝูถูกพาไปยังห้องรับรอง ให้อนุผู้หนึ่งของเผยเฉวียนผู้เป็น
ลุงเขยอยู่เป็นเพื่อน
สถานการณ์เช่นในวันนี้มีเรื่องให้ท�ำมากมายนัก เดิมอนุผู้นี้เอง
ก็ตอ้ งช่วยเหลืองานต่างๆ เพียงแต่ไม่กวี่ นั ก่อนลืน่ ล้มจนข้อเท้าแพลงพอดี
เดินเหินไม่สะดวก ได้แต่พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ทั้งสองคนจึงท�ำงาน
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เย็บปักกันไปพูดคุยสัพเพเหระกันไป ในระหว่างที่พูดคุยหัวเราะกันนั้น
สาวใช้ข้างกายเมิ่งซื่อผู้หนึ่งก็มาหา เรียกให้เจินจยาฝูไปยังส่วนหน้า
บอกว่ามีแขกที่คุ้นเคยผู้หนึ่งมา เมิ่งซื่อเรียกให้นางไปคารวะ
เจินจยาฝูจึงวางงานเย็บปักลงแล้วพาถานเซียงออกไปด้วยกัน
นางรั้งอยู่ข้างกายเมิ่งซื่อสักพัก หลังพบแขกเสร็จก็กลับมาอีกครั้ง ตอนที่
เดินผ่านประตูชั้นใน นางมองเห็นเผยซิวจื่อยืนอยู่บนทางที่ตนเองเพิ่ง
เดินผ่านมาเมื่อครู่นี้ได้แต่ไกล ข้างกายเขาไร้ผู้ติดตาม เพียงแค่ชะเง้อ
มองมาทางนี้ไม่หยุด
เมื่อนึกถึงเรื่องที่เมื่อวานเขามาเยือนคฤหาสน์สกุลเจิน แต่นาง
หลบเลีย่ งไม่พบ คิดว่ายามนีท้ เี่ ขาอยูท่ นี่ นั่ ก็คงก�ำลังรอตนเอง ด้วยไม่อยาก
เจอเขาตามล�ำพัง นางจึงกลับตัวเดินเลี่ยงไปทางสวนด้านหลังทันที
เพราะว่าวันนีท้ ด่ี า้ นหน้ายุง่ วุน่ วาย ภายในสวนจึงไม่คอ่ ยเห็นผูใ้ ดนัก
หลังเดินเล่นไปเรื่อยอยู่ครู่หนึ่ง ผ่านป่าไผ่ผืนเล็กแห่งหนึ่งก็มองเห็น
สะพานหินอยู่ด้านหน้า
กับเส้นทางของที่นี่นางย่อมไม่มีทางไม่คุ้นเคย นึกขึ้นได้ว่าตรง
สะพานหิ น นั้ น มี ท างเดิ น สายหนึ่ ง แม้ จ ะอ้ อ มอยู ่ บ ้ า ง แต่ ส ามารถ
เดินเลี่ยงเผยซิวจื่อกลับไปได้ จึงตัดสินใจเลี้ยวไปทางนั้น
หลายปีมานี้สถานที่แห่งนี้ไม่ค่อยมีผู้ใดผ่านมานัก ต้นไม้ข้างทาง
ออกสีเขียวปนเหลืองกระด�ำกระด่าง หินใต้เท้ามีตะไคร่เขียวขึน้ มา บนพืน้
เต็มไปด้วยใบไม้ร่วง สภาพเงียบเหงาอ้างว้างปรากฏอยู่ในสายตา
ก่อนที่เจินจยาฝูจะเดินผ่านเรือนแห่งหนึ่งข้างป่าไผ่ ก็มองเห็น
บ่าวหญิงอาวุโสสองคนจับไม้กวาดปัดกวาดอยู่ตรงนั้น ท�ำความสะอาด
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ไปพลางพู ด คุ ย กั น ไปพลาง ค� ำ พู ด ลอยมาตามสายลมขาดๆ หายๆ
คล้ายก�ำลังพูดถึงตนเองอยู่ ฝีเท้านางจึงหยุดชะงักลง
"...สกุลเจินใกล้จะได้แต่งงานแล้ว เอาคุณหนูมาแต่งกับซื่อจื่อ"
บ่าวหญิงอาวุโสผู้หนึ่งส่งเสียงจิ๊จ๊ะ "นับว่าได้ปีนป่ายขึ้นที่สูงแล้ว"
"เจ้าเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่ปี จะไปรู้อะไรกัน"
บ่าวหญิงอาวุโสคนเดิมกล่าวต่อ "แต่ก่อนตอนที่คุณหนูสกุลนั้น
ยังเล็ก เคยเห็นพามาทีจ่ วนครัง้ แล้วครัง้ เล่า ข้าก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่าจะต้องส่งคน
มาแต่งงานในสักวัน เพียงแต่ยามนั้นหลงคิดว่าสกุลนั้นคิดจะแต่งกับ
คุณชายสาม บัดนีถ้ งึ ขัน้ ปีนป่ายไปถึงซือ่ จือ่ นีก่ เ็ ป็นเรือ่ งทีน่ กึ ไม่ถงึ จริงๆ..."
สายลมวูบหนึ่งพัดผ่านไป เสียงใบไผ่ดังแซกซ่ากลบเสียงของ
บ่าวหญิงอาวุโส
ถานเซียงแสดงสีหน้าไม่พอใจ ตั้งใจจะเดินเข้าไปเผยโฉม ทว่า
เจินจยาฝูกลับส่ายศีรษะ แสดงท่าทีให้เดินแยกไปอีกทางที่เป็นป่าไผ่
แต่กลับได้ยินเสียงสนทนาของบ่าวหญิงอาวุโสทั้งสองดังลอยมาอีกครั้ง
"เจ้าดูสิ เรือนแห่งนี้แม้แต่ตอนกลางวันยังอึมครึม ยามกลางคืน
เกรงว่าคงมีกระทั่งผีโผล่ออกมา ถ้าไม่ใช่เพราะวันนี้ที่ส่วนหน้ามีงานยุ่ง
ต้องส่งคนไปท�ำงาน ข้าเองก็คงไม่มาท�ำงานนี้..."
"ฮูหยินเองก็ล�ำบาก หลายปีมานี้น่าจะรู้สึกทุกข์ใจมาโดยตลอด
ข้ามาอยู่ที่นี่ไม่กี่ปี ทุกปีเมื่อมาถึงช่วงวันนี้ฮูหยินก็จะต้องสั่งให้คนมา
ปัดกวาดที่น่ีเสมอ ดูท่าจะเตรียมให้คุณชายใหญ่กลับมาอวยพรวันเกิด
ฮูหยินผู้เฒ่า แต่เคยเห็นกลับมาเมื่อไรกัน ป้าจ้าว ข้าได้ยินว่าปีนั้น
คุณชายใหญ่ถูกปลดจากซื่อจื่อแล้วถูกขับไล่ออกไปหรือ"
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ป้าจ้าวผู้นั้นส่งเสียงชู่ กดเสียงต�่ำลง ทว่าเสียงยังคงลอยตามลม
มาให้ได้ยินชัดบ้างเบาบ้าง
"...ช่วงไว้ทุกข์ของนายท่านกั๋วกงยังไม่ทันพ้นเลย ไม่น่าดูอยู่บ้าง
จริงๆ...ปกติแล้วก็มองไม่ออกสักนิด...อี๋เหนียง* ผู้นั้นไม่กล้าอยู่ต่อแล้ว
ตอนดึกมาที่นี่ ผูกคอตายอยู่บนกิ่งต้นที่เจ้ายืนอยู่ใกล้ๆ ต้นนี้ ตอนนั้น
ข้าวิ่งมาดู ใบหน้านางม่วงคล�้ำ ลิ้นห้อย ท�ำข้าหวาดผวาจนนอนไม่หลับ
ไปหลายคืน..."
"มารดาเถอะ! ไฉนเจ้าไม่รีบพูด มิน่าที่นี่ถึงได้เย็นๆ!"
บ่ า วหญิ ง อาวุ โ สอี ก คนตกใจจนใบหน้ า ซี ด เผื อ ด สะดุ ้ ง โหยง
รีบหลบเลี่ยงไปไกลๆ ก่อนจะหันตัวกลับมากราบไหว้ทางต้นไม้ ปาก
พึมพ�ำบทสวดไม่หยุด
เจินจยาฝูรู้ว่าแต่ก่อนเรือนแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเผยโย่วอันผู้เป็น
บุตรชายคนโตของบ้านใหญ่ หลายปีมานี้ถูกปล่อยว่างเอาไว้ตลอด
ปกติประตูจะปิดสนิท เมื่อครู่ตอนเดินผ่านมาที่นี่บังเอิญได้ยินประโยค
นินทาของบ่าวหญิงอาวุโสสองคนนี้เข้าพอดี หากพูดถึงเรื่องนางเพียง
คนเดียวก็ช่างเถอะ นางเองก็คร้านจะถือสาด้วย
ท่านย่าของตนมีความตั้งใจเช่นนี้มานานแล้วจริงๆ ไม่ผิดที่จะถูก
ผู้อื่นนินทาลับหลังเช่นนี้
แต่ตอ่ มาบ่าวหญิงอาวุโสสองคนนีก้ ลับวิจารณ์ถงึ เรือ่ งของเผยโย่วอัน
ขึ้นมาต่อ นี่ท�ำให้เจินจยาฝูอดนึกถึงเรื่องในอดีตขึ้นมาไม่ได้ ยามนั้น
ศึ ก สงครามวุ ่ น วาย ตนเองถู ก จั บ ขั ง อยู ่ ใ นคุ ก ตั ว คนเดี ย ว ระหว่ า งที่
* อี๋เหนียง แปลว่าน้าสาว และใช้เป็นค�ำเรียกอนุภรรยาของบิดา
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สิ้นหวังและหวาดกลัวกลับได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่เดิมทีไม่ได้
มีความคาดหวังอันใด ความรู้สึกประหนึ่งตัวห้อยอยู่นอกหน้าผา แต่
ในยามสิ้นหวังกลับได้รับมือข้างหนึ่งยื่นมาช่วยเหลือเช่นนั้น จวบจน
ยามนี้ก็ยังยากจะลืมเลือน ต่อให้สุดท้ายตนเองจะถูกส่งกลับไปอยู่ใน
เงื้อมมือเซียวอิ้นถังอีกครั้ง แต่นั่นก็เป็นเรื่องราวภายหลัง คนละเรื่อง
กันแล้ว
บุรุษผู้นั้นทิ้งความประทับใจที่ดียิ่งให้กับนาง ไม่ใช่แค่เพราะว่า
เขาช่วยเหลือในยามที่นางสิ้นหวังอย่างที่สุด แต่เป็นเพราะท่าทางและ
การวางตัวของเขาท�ำให้นางประทับใจอย่างลึกซึ้งด้วย
ภายหลังกระทั่งตอนที่เจินจยาฝูอยู่ในส่วนลึกของวัง ก็เคยได้ยิน
บางเรื่องเกี่ยวกับเขามาเช่นกัน
ในการพนันของสามองค์ชาย ผู้ชนะคนสุดท้ายคืออวิ๋นจงอ๋อง
หลังขึ้นครองราชย์เปลี่ยนรัชศก จากความดีความชอบที่เผยโย่วอันสร้าง
เอาไว้ในสงครามก่อนหน้ารวมกับความส�ำคัญที่ฮ่องเต้พระองค์ใหม่
มีต่อเขา ความมั่งคั่งและชื่อเสียงสามารถได้มาง่ายๆ เดิมทีเขาสามารถ
เข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง ขุ น นางส� ำ คั ญ ได้ แต่ ห ลั ง ผ่ า นไปไม่ น าน เริ่ ม จาก
ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยจากโลกนี้ไปก่อน หลังจากนั้นไม่นานพวกทูเจวี๋ย*
รุกรานชายแดนเข้ามาอีกครั้ง เขาจึงขอออกจากเมืองหลวงด้วยตนเอง
อาศัยต�ำแหน่งแม่ทัพเจี๋ยตู้สื่อคอยปกปักรักษาชายแดน
ได้ยินว่าในตอนนั้นแม้สถานการณ์ความไม่สงบของทูเจวี๋ยจะ
อันตรายเพียงใด แต่เมื่อพิจารณาจากสุขภาพของเขา สภาพอากาศ
* ชาวทูเจวี๋ย หรือเตอร์กิก ตามประวัติศาสตร์จีนเป็นค�ำเรียกรวมชนเผ่าเร่ร่อนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูง
มองโกลและในแถบเอเชียกลาง
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นอกด่านก็ไม่เหมาะจะให้เขารั้งอยู่นาน เขาเองก็ไม่ใช่คนเพียงคนเดียว
ที่ฮ่องเต้พระองค์ใหม่สามารถเรียกใช้งานได้เสียหน่อย เดิมทีสามารถ
ส่งผูอ้ นื่ ไปแทนได้ แต่สดุ ท้ายยังคงเป็นเขาทีอ่ อกจากเมืองหลวงอันโอ่อา่ นี้
ไปไกลถึงชายแดน รับต�ำแหน่งแม่ทัพเจี๋ยตู้สื่อ คุ้มครองราษฎรบริเวณ
ชายแดน ได้รับการยกย่องจากราษฎรอย่างมาก ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว
นอกด่าน จวบจนสุดท้ายก็ป่วยตายจากไปในต�ำแหน่งนั้น
ความจริงแล้วเจินจยาฝูรู้สึกไม่เชื่ออยู่บ้างว่าบุรุษเช่นนั้น ในยาม
เป็นเด็กหนุ่มจะกระท�ำเรื่องผิดศีลธรรมเช่นนั้นออกมา ยามนี้ได้ยินผู้อื่น
พูดถึงก็รู้สึกบาดหูอยู่ไม่น้อย
เดิมทีนางกลับตัวเดินจากไปแล้ว แต่กลับหยุดฝีเท้าอีกครั้งอย่าง
อดไม่ได้
"...ได้ยินมาว่าเรื่องครั้งนั้นท�ำให้ฮูหยินผู้เฒ่าโมโห เขาถูกโบยก่อน
ออกไป แต่ถึงอย่างไรวันนี้ก็เป็นงานวันเกิดใหญ่ของฮูหยินผู้เฒ่า กระทั่ง
ญาติที่ห่างแปดรุ่นยังมากันหมดแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นตัวเขา หลายปีนี้
แม้แต่ข่าวคราวยังไม่เคยส่งมา เห็นได้ชัดว่าในใจยังนึกแค้นเคืองอยู่
เดิมทีพวกเราไม่ควรจะสอดปาก ตอนเป็นเด็กหนุ่มท�ำเรื่องเช่นนั้น บัดนี้
อับอายที่จะกลับมาพบหน้าผู้อื่นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่ก็มองออกว่า
ความกตัญญูของเขาเป็นเช่นไรแล้ว..."
ยามทีป่ า้ จ้าวผูน้ นั้ อาศัยว่าตนเองอายุมากจนเทีย่ วดูถกู ดูแคลนผูอ้ นื่
ตรงนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลัง เมื่อปิดปากหันหน้ากลับไป
ก็เห็นเจินจยาฝูพาสาวใช้ผู้หนึ่งเดินมาทางนี้ นางนิ่งอึ้งไปทันควัน รีบวาง
ไม้กวาดลงแล้วเดินเข้ามา ยิ้มรับเอ่ย "วันนี้ที่ส่วนหน้าคึกคัก คุณหนูมา
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อยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันเจ้าคะ"
เจินจยาฝูตอบกลับยิ้มๆ "ป้าจ้าว เดิมทีข้าเองก็ไม่ควรจะสอดปาก
เพียงแต่ในเมื่อเดินผ่านมาแล้ว ต่อให้ดูแปลกข้าก็ต้องขอพูดสักค�ำ
วันนี้เป็นงานวันเกิดของฮูหยินผู้เฒ่า พวกเจ้าถูกส่งมาเก็บกวาดเรือน
เพื่อเตรียมให้คุณชายใหญ่กลับมาพัก แต่กลับไม่รู้จักท�ำงานดีๆ เอาแต่
พูดจาไร้สาระเรื่องใดกันอยู่ เป็นเพราะพวกเจ้าเห็นว่าฮูหยินก�ำลังยุ่ง
ไม่มีเวลามาจัดการพวกเจ้ากระมัง แอบเกียจคร้านยังไม่เท่าไร แต่นี่ยัง
นินทาเจ้านายขึน้ มาอีก ค�ำพูดเหล่านัน้ ทีพ่ วกเจ้าพูดมาคืออะไรกัน ในเมือ่
ไร้หลักฐาน นี่ก็ถือเป็นการกระพือข่าวลือ ข้าไม่เชื่อว่าจวนเว่ยกั๋วกง
จะไร้กฎ ปล่อยปละละเลยให้พวกเจ้าไม่เคารพเจ้านายกันเช่นนี้!"
สีหน้าของป้าจ้าวกับบ่าวหญิงอาวุโสผู้นั้นเปลี่ยนไปเล็กน้อย
หากเป็นเมื่อก่อนย่อมไม่จ�ำเป็นต้องเกรงใจบุตรสาวสกุลเจินผู้นี้
ก็แค่ญาติคนหนึ่งของบ้านรองเท่านั้น แต่ตอนนี้กลับแตกต่างออกไป
ทุกคนภายในจวนต่างรู้ว่ารองานวันเกิดของฮูหยินผู้เฒ่าเสร็จสิ้น ต่อมา
ก็จะเป็นเรื่องงานแต่งงานทันที ไม่ว่าลับหลังจะนินทาอย่างไร คุณหนู
สกุลเจินผู้นี้ก็ใกล้แต่งเข้ามาในสกุลเผยเต็มที ต่อให้ไม่เหมาะสมอย่างไร
ก็ยังเป็นชายาซื่อจื่อจวนเว่ยกั๋วกงอย่างถูกต้อง เมื่อได้ยินนางกล่าวหนัก
เช่นนั้น ซ�้ำไม่ทราบเช่นกันว่าเมื่อครู่นี้นางได้ยินไปมากน้อยเพียงไร
จึงอดที่จะขลาดกลัวขึ้นมาไม่ได้ รีบก้มหน้าลงยอมรับผิดทันที "เจ้าค่ะๆ
คุณหนูสงั่ สอนได้ถกู ต้อง เมือ่ ครูพ่ วกเราปากพล่อย ไม่กล้าอีกแล้วเจ้าค่ะ!"
ในเมื่อทนไม่ไหวเดินเข้ามาแล้วก็ย่อมไม่กลัวที่จะล่วงเกินผู้อื่น
นับประสาอะไรที่หากสามารถยกเลิกงานแต่งได้ตามที่หวัง วันหน้า
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ก็ไม่มีทางเกี่ยวข้องใดๆ กับคนสกุลนี้อีก สัญชาตญาณที่ถูกกดข่มเอาไว้
ทั้งหมดเมื่อชาติก่อนดูเหมือนจะค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาในชาตินี้แล้ว
เจินจยาฝูมองไปยังประตูที่เปิดแง้มอยู่ครึ่งหนึ่ง เห็นภายในลาน
ปัดกวาดไปแล้วหนึ่งรอบ ทว่าก็แค่ปัดส่งๆ ท�ำอย่างเสียไม่ได้เท่านั้น
บนพื้นแม้แต่ใบไม้ร่วงยังกวาดไม่สะอาด ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องราดน�้ำ
ก�ำจัดฝุ่นเลย นางจึงเอ่ยต่ออีกว่า "วันนี้เป็นวันเกิดอายุครบหกสิบปีของ
ฮูหยินผู้เฒ่า คุณชายใหญ่จะต้องกลับมาแน่นอน ในเมื่อมีเวลามานินทา
ผู้อื่น เหตุใดจึงไม่เอาเวลาไปปัดกวาดภายในห้องให้สะอาดเสียเล่า"
ป้ า จ้ า วอายุ ม ากแล้ ว จู ่ ๆ มาถู ก คุ ณ หนู อ ายุ น ้ อ ยสั่ ง สอนโดย
ไม่เกรงใจเช่นนี้ แม้ในใจจะไม่พอใจที่หญิงสาวสกุลเจินผู้นี้รีบแสดง
อ�ำนาจตั้งแต่ยังไม่ทันแต่งเข้า ทว่าบนใบหน้ากลับไม่กล้าแสดงออก
แม้แต่น้อย ปากได้แต่เอ่ย "จะไปเดี๋ยวนี้ ไปเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะ" พร้อมลาก
ไม้กวาดบนพื้นขึ้นมา กลับตัวเดินเข้าไปทันที
บ่าวหญิงอาวุโสอีกคนเห็นเช่นนั้นก็รีบร้อนตามไปเช่นเดียวกัน
เจินจยาฝูเห็นบ่าวหญิงอาวุโสทัง้ สองคนเริม่ ปัดกวาดพืน้ ใหม่อกี ครัง้
รู้ว่าหลังตนเองจากไป ต่อให้พวกนางพูดนินทาลับหลังอีกก็จะต้องพูด
แต่เรื่องไม่ดีของตนเองแล้ว นางจึงหันหลังกลับเดินต่อไปข้างหน้า
"เมื่อครู่ตอนพวกเราเดินออกมา สีหน้าของบ่าวหญิงอาวุโสทั้งสอง
ดูไม่ได้ยิ่งนัก" ถานเซียงที่ยิ้มกริ่มเริ่มเผยแววกังวล "เพียงแต่กลัวว่า
จะท�ำให้พวกนางไม่พอใจ นินทาว่าคุณหนูยงุ่ เรือ่ งของผูอ้ นื่ เอานะเจ้าคะ"
ถานเซียงรู้สึกทั้งสาแก่ใจทั้งไม่สบายใจอยู่บ้าง จึงเอ่ยขึ้นอยู่ข้างๆ
เจินจยาฝูว่า "ไม่พอใจก็ไม่พอใจไป ข้าไม่ใส่ใจหรอก ข้าแค่ทนฟัง
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ต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆ ไม่ว่าพี่ใหญ่เผยจะเป็นอย่างไร คนพวกนี้ก็ไม่อาจ
น�ำมาพูดนินทาลับหลัง"
"คุณหนูบอกว่าวันนี้คุณชายใหญ่จะต้องกลับมา...จริงหรือเจ้าคะ"
ถานเซี ย งนึ ก ถึ ง น�้ ำ เสี ย งมั่ น อกมั่ น ใจของนางเมื่ อ ครู ่ นี้ ให้ รู ้ สึ ก
ประหลาดใจอยู่บ้าง
"ข้ามั่นใจว่าเขาต้องกลับมาแน่"
"คุณหนูรู้ได้อย่างไรกัน"
"เมื่ อ คื น ข้ า ฝั น เห็ น เขากลั บ มาอวยพรวั น เกิ ด ฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า แล้ ว
เจ้าเชื่อหรือไม่เล่า"
นางกล่าวทีเล่นทีจริงออกมาประโยคหนึง่ เดินเลียบไปตามแนวโค้ง
ของป่าไผ่ ทันใดนั้นฝีเท้าพลันหยุดชะงักลง
ห่างออกไปไม่กี่ก้าว มีหญิงชราผู้หนึ่งหลังโก่งกว่าเดิมเล็กน้อย
มือถือไม้เท้ายืนอยู่บนทางเดินโดยมีสาวใช้ประคองเอาไว้
นางไม่ขยับตัว มองดูคล้ายจะยืนมานานสักพักหนึ่งแล้ว
หญิงชราผู้นี้ก็คือฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผย เจ้าของงานวันเกิดในวันนี้
เจินจยาฝูยอ่ มไม่รสู้ กึ ไม่คนุ้ เคยกับนาง เพียงนึกไม่ถงึ ว่านางจะเดินมาทีน่ ี่
ทัง้ ทีส่ ว่ นหน้ามีแขกมาไม่นอ้ ยแล้ว ทว่าบนร่างของนางกลับยังคงสวมชุด
อยู่บ้านที่ไม่เก่าไม่ใหม่ตัวหนึ่ง ดูไม่เหมือนจะฉลองวันเกิดแต่อย่างใด
เจินจยาฝูไม่ทันตั้งตัวจึงตกใจไม่น้อย
ตอนเด็กที่เจินจยาฝูมาเที่ยวเล่นอยู่ในจวนเว่ยกั๋วกง ฮูหยินผู้เฒ่า
ปฏิบตั ติ อ่ นางเฉกเช่นญาติผหู้ นึง่ เท่านัน้ ไม่ได้ไม่ชอบ แต่กไ็ ม่มคี วามพิเศษ
อะไร ทุ ก ครั้ ง ที่ ม านางจะติ ด ตามมารดามาโขกศี ร ษะค� ำ นั บ อี ก ฝ่าย
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ยามกลับก็มาโขกศีรษะลาอีกครั้ง มีเพียงแค่นี้เท่านั้น หลังนางแต่งให้
เผยซิวจื่อ ฮูหยินผู้เฒ่าก็ไม่ค่อยอยากให้หลานสะใภ้เช่นนางมาคอย
ปรนนิบัติรับใช้เท่าไรนัก มักจะอยู่ตามล�ำพังภายในห้องพระมากกว่า
รวมเข้ากับเรือ่ งทีห่ ลังจากนัน้ ไม่นานเกิดศึกสงครามขึน้ เจินจยาฝูออกไป
จากสกุลเผย ภายหลังก็ไม่เคยได้พบหน้ากันอีก ส�ำหรับความประทับใจ
ที่มีต่อฮูหยินผู้เฒ่า สามารถพูดได้ว่าเหินห่างและจืดจาง ยามนี้ได้มา
เจอกันอย่างไม่คาดฝันเช่นนี้ เห็นหญิงชรายืนอยู่ตรงนั้น มองดูตนเอง
โดยไม่พดู ไม่จา สีหน้าไม่บง่ บอกอารมณ์ นางก็รบี ก้าวถอยหลังไปหนึง่ ก้าว
น�ำถานเซียงยอบกายลงคารวะอีกฝ่าย
ฮูหยินผู้เฒ่าไม่ได้เอ่ยอะไร
เจิ น จยาฝู นึ ก ไปถึ ง น�้ ำ เสี ย งของตนเองเมื่ อ ครู ่ นี้ อดรู ้ สึ ก เสี ย ใจ
ภายหลั ง ขึ้นมาไม่ไ ด้ ดวงตาหลุบลง ข้างหูได้ยินเพียงเสียงสายลม
พัดผ่านป่าไผ่มาเป็นระลอก
หลังผ่านไปครู่ใหญ่ ในที่สุดก็ได้ยินฮูหยินผู้เฒ่าเปิดปากเอ่ยถาม
"เจ้าเป็นหญิงสาวสกุลเจินผู้นั้น?"
เจินจยาฝูเอ่ยตอบเสียงเบา "เจ้าค่ะ เมือ่ หลายวันก่อนข้ากับท่านแม่
มาที่นี่ ยามนั้นฮูหยินผู้เฒ่าสวดมนต์อยู่ในห้องพระ จึงไม่ได้ไปค�ำนับ
เจ้าค่ะ"
ฮูหยินผู้เฒ่านิ่งเงียบครู่ใหญ่ถึงค่อยเอ่ยช้าๆ "ที่นี่ไม่มีคนพักอยู่
นานแล้ว ออกจะวังเวงอยู่บ้าง เจ้ารีบกลับไปเถอะ" เอ่ยจบก็หันตัวกลับ
เดินจากไปช้าๆ ภายใต้การประคองของหัวหน้าสาวใช้ผู้นั้น
เจินจยาฝูเงยหน้าขึน้ มองดูแผ่นหลังทีโ่ ก่งขึน้ เล็กน้อยของหญิงชรา
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ค่อยๆ ห่างออกไปไกล สุดท้ายหายลับไปสุดทางป่าไผ่ จึงค่อยผ่อน
ลมหายใจออกมาช้าๆ
เจินจยาฝูเดินตามทางกลับไปอย่างรีบร้อน พอถึงห้อง ตลอดทัง้ บ่าย
ก็ไม่ได้เดินออกมาอีกแม้แต่ก้าวเดียว
ท้องฟ้าค่อยๆ มืดลงแล้ว แขกและญาติพี่น้องมากันครบครัน
โคมไฟภายในจวนเว่ยกั๋วกงจุดสว่างไสว บ้านใหญ่เผยซิวจื่อ บ้านรอง
นายท่านเผยเฉวียน คุณชายสามเผยซิวลั่ว รวมไปถึงบรรดาผู้อาวุโส
ภายในตระกูลที่บารมีสูงจ�ำนวนหนึ่งล้วนมายืนต้อนรับแขกอยู่ที่ห้องโถง
จัดงานด้านหน้า ส่วนซินฮูหยิน เมิ่งฮูหยิน กับบรรดาสตรีในตระกูล
จะรับรองแขกสตรีจากสกุลต่างๆ อยู่ภายในจวน
ตอนที่เจินจยาฝูติดตามมารดามาถึงห้องโถงจัดงาน การอวยพร
ได้มาถึงช่วงท้าย เหลือแค่เพียงแขกสตรีที่อายุน้อยแล้ว นางยืนปะปน
อยู่ในกลุ่มสตรีที่งดงามสดใส ยืนอยู่ในมุมหนึ่งของห้องโถงจัดงาน เมื่อ
เงยหน้าขึ้นมองก็เห็นที่กลางห้องโถงแขวนแผ่นป้ายค�ำอวยพรเอาไว้สูง
บนนั้นมีตัวอักษรสีทองที่เผยเฉวียนเขียนเป็นค�ำอวยพรให้มารดาว่า
'ชี วิต เปล่ง ประกายเจิด จรัส ' ตรงกลางห้องโถงมีโต๊ะงานเลี้ยงตั้งใน
ต�ำแหน่งที่สะดุดตา วางสิ่งของพระราชทานที่ปูรองด้วยผ้าไหมสีเหลือง
เอาไว้ คทาหรูอี้* ด้ามยาวคู่หนึ่งวางนอนอยู่ ขนมเปี๊ยะรูปลูกท้อวาง
กองเป็นภูเขาอยูส่ องข้างซ้ายขวา จากนัน้ ก็เป็นของขวัญวันเกิดหลากสีสนั
* คทาหรูอี้ เป็นเครื่องไม้หรือเครื่องหยก รูปทรงเป็นแท่งแบนโค้ง ส่วนหัวมีลักษณะเป็นแป้นกลมและนิยม
สลักลายสายเมฆตลอดอัน โดยค�ำว่าหรูอี้มีความหมายว่าสมปรารถนา ชาวจีนจึงใช้เป็นของเสริมสิริมงคล
และเป็นเครื่องแสดงฐานะของชนชั้นสูง
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ที่ถูกวางเอาไว้ตามล�ำดับ ตกแต่งอย่างหรูหรา ร�่ำรวยเงินทอง ความสง่า
ที่พูดได้ไม่รู้จบ ความมั่งคั่งที่บรรยายได้ไม่หมดสิ้น
ฮูหยินผูเ้ ฒ่าสกุลเผยไม่ได้มสี ภาพเหมือนทีเ่ จินจยาฝูเห็นเมือ่ ยามบ่าย
แล้ว ราตรีนี้ศีรษะของอีกฝ่ายประดับมาลามุก สวมชุดนายหญิงตราตั้ง
มือก�ำไม้เท้าเศียรมังกรที่แกะสลักจากไม้กฤษณาทั้งท่อน ดูสง่างามไป
ทั้งร่าง นั่งตัวตรงอยู่ตรงกลาง มองดูแล้วสีหน้าค่อนข้างสดใสแข็งแรง
คอยบอกผู้คนที่มาคารวะอวยพรวันเกิดให้ลุกขึ้นเป็นระยะๆ
เจินจยาฝูยงั คงมีฐานะเป็นญาติรนุ่ หลัง เรียงล�ำดับอยูท่ า้ ย ทุกขัน้ ตอน
ล้วนท�ำตามการน�ำของผู้ท�ำพิธี นางร่วมคารวะฮูหยินผู้เฒ่าพร้อมกับ
คนข้างหน้า
ฮูหยินผู้เฒ่ายิ้มกว้าง บอกให้ทุกคนลุกขึ้นยืนแล้วไปร่วมกินดื่มที่
โถงด้านหลัง ท่ามกลางเสียงหัวเราะยิ้มแย้ม นางติดตามผู้คนออกมา
จากห้องโถงจัดงาน
เรื่องงานแต่งของสกุลเผยกับสกุลเจิน จวบจนวันนี้แทบไม่มีผู้ใด
ไม่รับรู้ เมิ่งซื่อกับเจินจยาฝูเองก็กลายเป็นจุดรวมความสนใจของผู้คน
รอบข้าง แขกสตรีของสกุลเผยต่างทยอยกันมาพูดคุยกับเมิ่งซื่อก่อน
เอ่ยชื่นชมรูปโฉมงดงามอ่อนหวานของเจินจยาฝู นางติดตามอยู่ข้างกาย
มารดา ก้มหน้าลงอย่างขวยเขิน มีท่าทีเหมือนที่สตรีในห้องหออย่าง
นางพึงมี ทว่าความจริงแล้วนางกลับลอบเอาแต่มุ่งความสนใจไปที่
เฉวียนเกอเอ๋อร์
เรือ่ งเมือ่ ไม่กวี่ นั ก่อนนัน้ ไม่มากพอจะพิสจู น์วา่ นางกับเฉวียนเกอเอ๋อร์
มีดวงชะตาขัดกัน
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ในแผนการของนาง คืนนี้ถือเป็นอีกโอกาสหนึ่ง
ถึงแม้เฉวียนเกอเอ๋อร์จะเกเรอยู่ไม่น้อย แต่เขาก็เป็นเด็กที่ฉลาด
คนหนึ่ง รู้ว่าทางจวนเว่ยกั๋วกงไม่อนุญาตให้เขาท�ำตามใจเหมือนสกุลซ่ง
ของท่านยาย ทัง้ ตัวเขายังรูส้ กึ กลัวท่านย่าทวดอยูบ่ า้ ง เมือ่ ได้เห็นท่านยาย
จึงเอาแต่ร้องโวยวายต้องการไปหานางทางด้านนั้น
คืนนี้ซ่งฮูหยินมีแต่ผู้คนมารายล้อมประจบสอพลอ บารมีถึงขั้น
กดข่มซินฮูหยินลงได้ ซินฮูหยินจะยอมปล่อยหลานชายให้ไปหานาง
ได้อย่างไร จึงเรียกให้คนจับจูงเขาเอาไว้อย่างแน่นหนา พาตัวมาไว้
ข้างกายตนเอง ไม่ยอมให้อยู่ห่างแม้แต่ก้าวเดียว ส่งผลให้จนกระทั่ง
งานเลี้ยงด�ำเนินมาถึงช่วงท้าย เริ่มมีแขกกล่าวลากลับไปแล้ว เจินจยาฝู
ก็ยังหาโอกาสอันเหมาะสมที่จะเข้าใกล้เด็กคนนี้ไม่ได้ จึงรู้สึกร้อนใจ
ขึ้นมาแล้ว
งานแต่งใกล้เข้ามาเรือ่ ยๆ นางจะต้องรีบลงมือ อุตส่าห์รอให้มารดา
กับซินฮูหยินได้มานั่งอยู่ด้วยกันแล้วแท้ๆ เฉวียนเกอเอ๋อร์กลับง่วงนอน
ขึ้นมา ซินฮูหยินจึงเรียกให้คนส่งเขากลับห้องไปนอน ตัวเขาจึงถูกอุ้ม
จากไปทั้งอย่างนี้
เจินจยาฝูรู้ว่าวันนี้น่าจะไม่มีโอกาสแล้ว นางกดข่มความผิดหวัง
ในใจ ได้แต่ติดตามเมิ่งซื่อพบปะผู้คนต่อไป
กลางยามไฮ่* งานเลี้ยงวันเกิดก็จบลง แขกที่ยังเหลืออยู่ต่างทยอย
จากไป
จวนเว่ยกั๋วกงที่ครึกครื้นมาตลอดทั้งคืนค่อยๆ สงบเงียบในที่สุด
* ยามไฮ่ คือช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 23.00 น.
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ตัง้ แต่มาถึงทีน่ ชี่ ว่ งกลางวัน เมิง่ ซือ่ ก็ยงุ่ วุน่ วายไม่หยุดมาโดยตลอด
ยามนี้ก็เหนื่อยล้าแล้ว เนื่องจากบุตรชายขอตัวจากไปก่อน นางจึงพาแค่
เจินจยาฝูมาบอกลา
ซินฮูหยินเอ่ยขอบคุณเมิง่ ซือ่ บอกว่าโชคดีทวี่ นั นีม้ นี างคอยช่วยเหลือ
ช่วยแบ่งเบาภาระตนเองไปได้ไม่น้อย ต้องการส่งนางออกจากจวนด้วย
ตนเอง
เมิง่ ซือ่ รูว้ า่ ซินฮูหยินยังมีธรุ ะ จึงพยายามปฏิเสธการไปส่ง ในระหว่าง
ที่พูดคุยอยู่นั้นก็มีสาวใช้ใบหน้ารูปไข่อายุราวยี่สิบปี แต่งกายพิถีพิถัน
รูปโฉมงดงามผู้หนึ่งเดินมายิ้มเอ่ย "ฮูหยิน ฮูหยินผู้เฒ่าเรียกท่านไปพบ
มีบางอย่างจะพูดกับท่านเจ้าค่ะ"
สาวใช้ผู้นี้มีนามว่าอวี้จู คือคนที่เมื่อตอนบ่ายเจินจยาฝูพบอยู่
ข้างกายฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยผู้นั้น
ซินฮูหยินตอบรับ เนื่องจากอยากให้คนไปนับเครื่องเรือนล�้ำค่า
ที่เตรียมเก็บเข้าคลังเก็บของ จึงหันกลับไปเรียกหมัวมัวผู้ดูแลที่ตนเอง
ไว้ใจ แต่หมัวมัวผู้นั้นกลับไม่อยู่ใกล้ๆ มีสาวใช้บอกว่าเมื่อครู่หมัวมัว
มีธุระไปที่ส่วนหน้าแล้ว
ซินฮูหยินขมวดคิ้วกล่าวโทษ
เมิ่งซื่อจึงเอ่ย "ในเมื่อฮูหยินผู้เฒ่าเรียกหา ดูท่าจะต้องเป็นเรื่อง
ส�ำคัญแน่ หากท่านไว้ใจข้า ให้ข้าช่วยนับแทนท่านก็ได้เจ้าค่ะ"
ซินฮูหยินดีใจมาก พูดว่า "รบกวนแล้ว" หลังฝากฝังอีกเล็กน้อย
ก็รีบกลับตัวเดินจากไปทันที
เมิ่งซื่อหันมาหาเจินจยาฝู "อาฝู หากลูกเหนื่อยแล้วแม่จะเรียกคน
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มาส่งลูกกลับบ้านก่อน กว่าแม่จะจัดการธุระทางนี้เสร็จก็น่าจะต้อง
ใช้เวลาอีกสักพัก"
เจินจยาฝูรู้ว่าที่มารดาประจบเอาใจซินฮูหยินอย่างไม่กลัวความ
เหน็ดเหนื่อยเช่นนี้ก็เพื่อตนเองล้วนๆ จึงเอ่ยอย่างปวดใจ "ท่านแม่
ลูกจะรอกลับเป็นเพื่อนท่านเจ้าค่ะ"
เมิ่งซื่อกลับไม่ยอม
เจินจยาฝูรู้ว่าเป็นเพราะทางด้านนั้นมีบ่าวชายเดินขนสิ่งของไปมา
มารดาคงกลัวว่าจะเป็นการล่วงเกินนางเข้า จึงไม่ได้ยืนกรานต่อไปอีก
อวี้จูยิ้มเอ่ย "รบกวนฮูหยินแล้ว มิสู้บ่าวพาคุณหนูไปรอที่เรือนของ
ฮูหยินผู้เฒ่าเป็นอย่างไรเจ้าคะ ที่นั่นอบอุ่น แล้วก็ไม่มีคนเดินเพ่นพ่าน
ไปมา ฮูหยินจัดการธุระเสร็จแล้วค่อยมารับก็พอเจ้าค่ะ"
อวี้จูผู้นี้เดิมทีตอนเด็กก็เป็นบุตรสาวของตระกูลใหญ่ ตอนอายุ
แปดเก้าขวบตระกูลตกอับ เข้ามาในจวนเว่ยกั๋วกง ด้วยเพราะรูปโฉม
โดดเด่น รู้จักเขียนอ่าน คล่องแคล่วปราดเปรียว จึงกลายมาเป็นสาวใช้
คนสนิทของฮูหยินผูเ้ ฒ่า อายุยสี่ บิ แล้วยังไม่ยอมแต่งออกไป ฮูหยินผูเ้ ฒ่า
จึงให้นางมาอยู่ข้างกาย
ได้ยินอวี้จูเอ่ยเช่นนี้แล้ว เมิ่งซื่อย่อมวางใจลง บอกให้เจินจยาฝู
ไปพักผ่อนที่นั่นระหว่างรอนาง
เจินจยาฝูตามอวีจ้ มู ายังเรือนหลักของฮูหยินผูเ้ ฒ่าสกุลเผย เห็นบน
หน้าต่างห้องโถงมีเงาร่างคนปรากฏอยู่หลายร่าง ขณะเดียวกันก็ได้ยิน
เสียงสนทนาดังแว่วมา
อวี้ จู เ อ่ ย เสี ย งเบา "เมื่ อ ครู ่ นี้ ฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า เรี ย กคนของบ้ า นรอง
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ท่านลุงเขยกับท่านป้าของท่านมาด้วยเช่นกัน ดูท่าจะยังเบียดเสียดกัน
อยู่ข้างใน บ่าวพาท่านไปที่ห้องรองแทนแล้วกันเจ้าค่ะ"
เจินจยาฝูเอ่ยตอบ "รบกวนพี่สาวแล้ว"
อวี้จูยิ้ม "บ่าวจะกล้ารับค�ำเรียกเช่นนี้ของคุณหนูได้อย่างไรเจ้าคะ
คุณหนูเรียกชื่อบ่าวก็พอแล้ว เชิญคุณหนูตามมาเจ้าค่ะ"
เจิ น จยาฝู เ ดิ น ตามอวี้ จู เ ข้ า ไปในห้ อ งรองแห่ ง หนึ่ ง ภายในนั้ น
สว่างไสว อบอุ่น อวี้จูให้นางนั่งลงบนตั่ง สอดหมอนใบหนึ่งรองไปที่
หลังเอวของนาง ทั้งยังหยิบผ้าห่มผืนหนึ่งมาคลุมทับบนขาของนางให้
แล้วเอ่ย "หากคุณหนูง่วงแล้ว จะนอนอยู่ที่นี่สักพักก็ได้เจ้าค่ะ ไม่มีผู้ใด
เข้ามาแน่นอน ที่บ่าวยังมีชาเซียงเฟิง* อยู่ด้วย จะไปต้มมาให้ท่านนะ
เจ้าคะ"
ถานเซียงเอ่ยขอบคุณอวี้จูแทนเจินจยาฝู "ข้าไปยกมาเองก็พอ
เจ้าค่ะ"
อวี้จูยิ้มผงกศีรษะ พาถานเซียงออกไปด้วยกัน เพิ่งจะเดินออกมา
ก็เผชิญหน้ากับแม่นมและสาวใช้ที่อุ้มเฉวียนเกอเอ๋อร์ซึ่งห่อตัวด้วย
เสื้อกันลม บอกว่าเฉวียนเกอเอ๋อร์เพิ่งตื่น ร้องไห้โวยวายอยากจะไป
สกุลซ่ง แม่นมกล่อมอย่างไรก็ไม่สงบเสียที จึงอุ้มคนมาหาซินฮูหยิน
อวีจ้ ขู มวดคิว้ ส่งเสียงชูอ่ อกมา "ฮูหยินก�ำลังมีธรุ ะอยูก่ บั ฮูหยินผูเ้ ฒ่า
เจ้าอุ้มกลับไปก่อน ลองกล่อมดูอีกที" พร้อมรั้งแขนแม่นมที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว
ผู้นี้คิดจะพาออกไป
แม่นมใบหน้าทุกข์ใจ "ข้ากล่อมแล้วก็ยังไม่สงบ เจ้าเองก็รู้ เวลาที่
* เซียงเฟิง หมายถึงใบเมเปิ้ล
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เกอเอ๋อร์ดื้อขึ้นมา ไม่ว่าผู้ใดก็เอาไม่อยู่..."
แม่นมเพิ่งจะเอ่ยจบ เฉวียนเกอเอ๋อร์ก็ขยับตัวลงมาจากตัวสาวใช้
แล้ววิ่งไปทางถานเซียง
อวีจ้ รู อ้ งเสียงดัง รีบวิง่ ไล่ตามไปพร้อมตะโกน "ในห้องนัน้ ไม่มใี ครอยู่
เกอเอ๋อร์ไม่ต้องเข้าไป!"
ประตูถูกเปิดออกจากข้างใน เจินจยาฝูโผล่หน้าออกมายิ้มเอ่ย
"ให้เขาเข้ามาเถอะ ข้าไม่มีปัญหาอะไร"
ภายในห้อง ฮูหยินผู้เฒ่านั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่ง บนศีรษะถอด
มาลามุกออกไปแล้ว ชุดนายหญิงตราตั้งบนร่างยังไม่ได้ผลัดเปลี่ยน
สายตากวาดมองผ่านบุตรชายและบรรดาสะใภ้ตรงหน้าตนเอง ก่อนเอ่ย
"หลายวันมานีเ้ พือ่ ทีจ่ ะเตรียมงานเลีย้ งให้คนแก่อย่างข้า ท�ำให้ขา้ มีความสุข
พวกเจ้าต้องล�ำบากกันไม่น้อยแล้ว"
เผยเฉวียนรีบเอ่ย "ท่านแม่เอ่ยออกมาเช่นนี้ได้อย่างไร ล�ำบาก
ที่ใดกัน ยิ่งไปกว่านั้นนี่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้ว"
ซินฮูหยินกับเมิ่งฮูหยินต่างผงกศีรษะเห็นพ้อง
ฮูหยินผู้เฒ่ายิ้มน้อยๆ "ระยะนี้ภายในตระกูลเรามีเรื่องดีๆ ไม่น้อย
เรื่องงานวันเกิดข้าก็ผ่านไปแล้ว ไม่มีค่าพอให้พูดถึง เรื่องจื่อเอ๋อร์ได้รับ
ต�ำแหน่งและลั่วเอ๋อร์มีการเรียนโดดเด่นต่างหากที่ท�ำให้ข้ามีความสุข
มากนัก"
หลายปีมานี้ร่างกายของฮูหยินผู้เฒ่าไม่ค่อยจะดี มักจะเก็บตัว
อยู่แต่ในห้อง ไม่ได้เรียกบุตรชายและสะใภ้มาหาอย่างพร้อมหน้าเช่น
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ในวันนี้นานแล้ว เมื่อครู่เห็นสีหน้านางหนักอึ้ง เดิมยังคิดว่านางรู้สึก
ไม่พอใจกับงานเลี้ยงในวันนี้เสียอีก ทุกคนรู้สึกกระวนกระวายอยู่บ้าง
รอจนนางเปิดปาก ที่แท้ก็เป็นค�ำชื่นชม จึงพากันผ่อนลมหายใจออกมา
ต่างยิ้มเอ่ย "ล้วนอาศัยบารมีและชื่อเสียงของท่านแม่ทั้งสิ้น"
ฮูหยินผูเ้ ฒ่าเอ่ย "คนแก่อย่างข้าจะมีชอื่ เสียงอะไรให้พวกเจ้าอาศัย
ขอแค่ในใจพวกเจ้าไม่นึกรังเกียจที่ข้าไม่ยอมตายไปเสียที ข้าก็รู้สึก
พอใจแล้ว"
ประโยคนีค้ วามจริงแล้วหนักหนาเอาการ นับประสาอะไรกับทีว่ นั นี้
เพิ่งผ่านงานวันเกิดไป ซินฮูหยินกับคู่สามีภรรยาเผยเฉวียนต่างอึ้งงัน
เล็กน้อย ก่อนแสดงสีหน้างงงวยขึ้นมาทันใด
เผยเฉวียนเอ่ย "ท่านแม่พูดเช่นนี้ ลูกเองไม่อาจรับไหวจริงๆ หาก
ลูกท�ำอะไรผิดไปหรือท�ำให้ท่านแม่เสียใจ ท่านแม่สั่งสอนมาได้เลยเต็มที่
ต่อให้ตลี กู จนตาย ลูกก็ยอมรับได้ แต่จะมาสาปแช่งตนเองเช่นนีไ้ ด้อย่างไร
ขอรับ"
ฮูหยินผู้เฒ่านิ่งเงียบ
ในใจเผยเฉวียนเริ่มรู้สึกร้อนรน
ต�ำแหน่งการงานที่ได้มาจากความดีความชอบของบรรพบุรุษนี้
เดิมทีเผยเฉวียนคาดหวังว่าจะตกมาสู่ตนเอง เขาจะได้ขยับต�ำแหน่ง
ขุนนางที่ไม่มีการเลื่อนขั้นมานานหลายปีเสียที สุดท้ายกลับเป็นเพราะ
สกุลซ่ง ต�ำแหน่งจึงตกไปอยู่บนศีรษะของหลานชายเผยซิวจื่อ เขา
ย่อมต้องผิดหวัง ทั้งยังได้ยินว่าเพื่อต�ำแหน่งว่างนี้บ้านใหญ่ถึงกับใช้เงิน
ไปราวสองพันต�ำลึง ในใจยิ่งเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมา แน่นอนว่า
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เปลือกนอกยังคงปรองดองกันอยู่ แต่เขาก็คิดไม่ถึงจริงๆ ว่าวันนี้เพิ่งผ่าน
งานวันเกิดไปก็จะถูกเรียกตัวมาแล้ว ทั้งยังได้ยินค�ำพูดเช่นนี้ จึงไม่กล้า
เปิดปากพูดไปชั่วขณะ
ซินฮูหยินกับเมิ่งฮูหยินมองสบตากันคราหนึ่ง
ฮูหยินผู้เฒ่าผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ เอ่ยย�้ำอีกครั้ง "วันนี้ทุกคน
มีความสุขกัน เดิมทีข้าเองก็ไม่ควรท�ำให้พวกเจ้าหมดสนุก เพียงแต่
ค�ำพูดในใจบางอย่างคิดว่าหากวันนี้ไม่พูดออกมา ครั้งหน้าก็ไม่รู้ว่า
จะเป็นเมื่อไรแล้ว"
"ท่านแม่พูดมาได้เต็มที่เลยขอรับ!" เผยเฉวียนรีบเอ่ย ซินฮูหยิน
กับเมิ่งฮูหยินเองก็ส่งเสริม
"เช่นนีข้ า้ เองก็ขอพูดแล้ว" ฮูหยินผูเ้ ฒ่าเอ่ยต่อ "วันนีข้ า้ ออกจากห้อง
มาหนหนึ่ง ไปได้ยินบ่าวรับใช้พูดจานินทาลับหลังเข้าโดยบังเอิญ ค�ำพูด
พวกนั้นดังมาให้ได้ยินก็แล้วไปเถอะ แต่ที่ข้าไม่เข้าใจคือจวนเว่ยกั๋วกง
เริ่มไม่มีกฎระเบียบตั้งแต่เมื่อไรกัน เหตุใดบ่าวรับใช้จึงได้หย่อนยาน
ถึงเพียงนี้ ครุ่นคิดไปมาก็มีเพียงประโยคเดียวเท่านั้น เบื้องบนปฏิบัติตัว
อย่างไร เบื้องล่างก็ปฏิบัติตามเช่นนั้น เบื้องบนไม่ท�ำตัวเป็นเจ้านายให้ดี
เบื้องล่างที่เป็นบ่าวก็ย่อมร้ายแรงยิ่งขึ้น"
เมิ่งฮูหยินนิ่งเงียบไม่เอ่ยวาจา
สีหน้าซินฮูหยินเปลี่ยนไปเล็กน้อย นางลังเลอยู่บ้าง ก่อนจะเอ่ยว่า
"เป็นความผิดของลูกเองเจ้าค่ะ ไม่ได้สั่งสอนบ่าวให้ดี..."
ฮูหยินผู้เฒ่าโบกไม้โบกมือ "ข้ารู้ว่าพวกเจ้าต่างยุ่งกัน ตอนนี้
ที่เรียกพวกเจ้ามาเอ่ยค�ำพูดพวกนี้ไม่ได้อยากฟังผู้ใดยอมรับความผิด
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เพียงแต่ข้านึกสะท้อนอกสะท้อนใจนัก ชีวิตคนเราหนึ่งชาติดุจม้าขาว
ข้ามร่องแคบ* ในตอนที่ข้าอายุน้อย มองดูท่านผู้เฒ่าของพวกเจ้าใช้ชีวิต
แย่งชิงความรุ่งโรจน์มาสู่วงศ์ตระกูล บัดนี้พริบตาเดียวผ่านพ้นมาจนข้า
มีเหลนแล้ว นับแต่โบราณผู้ที่มีศักดิ์ฐานะสูงส่งแล้วรู้จักพอ เดิมทีก็
มีอยู่น้อย ส่วนผู้ที่รู้จักควบคุมความทะยานอยากของตน ไม่ตัดพ้อ
ต่อความยากจนก็ยิ่งหาได้ยาก สกุลเผยในหลายปีมานี้สถานการณ์สู้
เมื่ อ ก่ อ นไม่ ไ ด้ แ ล้ ว แต่ มี ค� ำ พู ด หนึ่ ง ข้ า ยั ง อยากตั ก เตื อ นพวกเจ้ า
ดินปรองดองกันเป็นก�ำแพง คนปรองดองกันเป็นบ้าน ถ้ากระทั่งผู้คน
ในบ้านตนเองยังต่อสู้กัน ไม่ต้องให้ผู้อื่นท�ำอะไรเลย อีกไม่ก่ีปีสกุลเผย
ก็จะรักษาเอาไว้ไม่ได้เพราะฟาดฟันกันเอง"
หน้าผากเผยเฉวียนมีเม็ดเหงือ่ ผุดขึน้ มาบางๆ ซินฮูหยินกับเมิง่ ฮูหยิน
ต่างก้มหน้าไม่พูดจา
ฮูหยินผู้เฒ่าส่ายหน้า "จะโทษพวกเจ้าก็ไม่ได้ พูดไปแล้วผู้ที่ควร
กล่าวโทษที่สุดอันดับแรกก็คือข้า หลายปีมานี้ข้าละเลยพวกเจ้าเกินไป
ท�ำตัวไม่สมฐานะผู้อาวุโส..."
นางนิ่งเงียบไปเล็กน้อย มองไปยังซินฮูหยิน "ข้ารู้ว่าในครอบครัว
มีรายรับเข้ามาน้อยลง พวกเจ้าแต่ละคนล้วนมีความล�ำบากของตนเอง
เงินที่จื่อเอ๋อร์ใช้ไปเพื่อต�ำแหน่งครั้งนี้ข้าจะออกเอง"
ซินฮูหยินนิง่ อึง้ เตรียมจะเปิดปาก ฮูหยินผูเ้ ฒ่าก็หนั ไปทางเผยเฉวียน
กับเมิง่ ฮูหยินต่อ "จะปล่อยให้บา้ นรองอย่างพวกเจ้าเสียเปรียบไม่ได้เช่นกัน
รอลั่วเอ๋อร์แต่งงานเมื่อไร ค่าใช้จ่ายย่อมไม่น้อย วันนี้ข้าให้บ้านใหญ่ไป
* ม้าขาวข้ามร่องแคบ ใช้เปรียบเปรยว่ากาลเวลาผ่านไปรวดเร็วยิ่ง เฉกเช่นม้าขาวที่วิ่งฉิวข้ามร่องอัน
แคบเล็กไป
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มากเท่าไร ถึงยามนัน้ ก็จะชดเชยให้พวกเจ้ามากเท่านัน้ ทีข่ า้ ท�ำได้กม็ เี พียง
เท่านี้ หากยังมีสว่ นทีไ่ ม่เป็นธรรมอืน่ ใดอีกก็หวังว่าพวกเจ้าจะให้อภัยข้าได้
ปล่อยให้เรื่องผ่านไปนับแต่นี้ อย่าได้เกิดความบาดหมางระหว่างกัน
ด้วยเรื่องนี้อีก หากถูกคนนอกรู้เข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ใดได้"
เผยเฉวียนรุดมาข้างหน้า คุกเข่าโขกศีรษะเอ่ย "ท่านแม่ เงินพวกนี้
ในฐานะบุตรชายไม่อาจรับไว้เด็ดขาด ทุกอย่างเป็นเพราะลูกเลอะเลือน
ไปเอง ถึงกับคิดเล็กคิดน้อยกับหลานชายขึ้นมา ท่านแม่อย่าได้โมโห
จนเสียสุขภาพ หากท่านแม่มีสุขภาพแข็งแรงจึงจะเป็นความสุขของ
สกุลเผยของพวกเรา"
ซินฮูหยินกับเมิ่งฮูหยินต่างพากันเอ่ยต�ำหนิตนเอง
ในดวงตาฮูหยินผูเ้ ฒ่าปรากฏหยาดน�ำ้ ตาน้อยๆ ขณะเอ่ย "ไม่ปดิ บัง
พวกเจ้า งานเลี้ยงวันเกิดในวันนี้ ส�ำหรับข้าแล้วจะมีหรือไม่มีก็ได้ ข้าแค่
สงสารพวกเจ้า เพื่อจะท�ำให้พวกเจ้ามีความสุขถึงได้รับปากออกหน้าไป
พบแขก ข้าหวังว่าพวกเจ้าเองก็จะเข้าใจความจริงใจของข้าด้วยเช่นกัน
สุขทุกข์ไร้ประตู มีเพียงมนุษย์เรียกเข้ามาเอง ข้ามีชวี ติ อยูม่ าจนอายุปนู นี้
เห็นการเปลีย่ นแปลงมามาก ขอเพียงครอบครัวยังมีใจสามัคคีกนั แม้วนั นี้
ไม่ราบรื่น แต่พรุ่งนี้ก็อาจพลิกตัวกลับมาได้ ค�ำพูดข้าเอ่ยถึงแค่ตรงนี้
ถ้าพวกเจ้าเห็นว่ามีเหตุผล กลับไปแล้วก็จดจ�ำเอาไว้ นี่ถึงจะท�ำให้ข้า
มีความสุขยิ่งกว่าพวกเจ้าจัดงานวันเกิดให้ข้าร้อยครั้งเสียอีก"
เผยเฉวียนโขกศีรษะ ซินฮูหยินกับเมิ่งฮูหยินต่างพากันรับปาก
อย่างเชื่อฟัง
ฮูหยินผู้เฒ่ามองไปยังซินฮูหยิน "เฉวียนเกอเอ๋อร์ก็อายุไม่น้อยแล้ว
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ผ่านปีใหม่ไปก็จะอายุครบห้าขวบเต็ม ควรจะสั่งสอนให้ดีๆ ได้แล้ว
วันหน้าไม่อนุญาตให้พาไปสกุลซ่งตามอ�ำเภอใจอีก"
ซินฮูหยินนิ่งอึ้ง ลังเลอยู่เล็กน้อย "แต่ทางนั้นวิ่งมารับไปเอง..."
ฮูหยินผู้เฒ่าแค่นเสียง จ้องไปที่ซินฮูหยิน "เขาสกุลเผยหรือว่า
สกุลซ่งเล่า เจ้าเอาแต่คิดถึงบุตรชาย ไฉนจึงไม่คิดถึงหลานชายเสียบ้าง"
ซินฮูหยินใบหน้าแดงก�่ำ ก้มหน้าลงไปอย่างกระดากอาย
ดึกดื่นจนเกือบพ้นยามไฮ่ เผยเฉวียน ซินฮูหยิน และเมิ่งฮูหยิน
ทยอยเดินออกมาจากห้องทางทิศเหนือ
รอจนคนจากไปหมดแล้ว อวี้จูจึงเดินเข้าไป ถามถึงการปรนนิบัติ
ช�ำระกายพักผ่อน หญิงชรากลับเหมือนไม่ได้ยิน ยังคงนั่งอยู่ตรงนั้น
ดวงตามองไปยังนาฬิกาทรายที่มุมห้อง
เหลืออีกแค่ครึ่งชั่วยาม* วันนี้ก็จะผ่านพ้นไปแล้ว
ดึกเพียงนี้แล้วฮูหยินผู้เฒ่ากลับยังไม่พักผ่อน อวี้จูรู้สึกไม่เข้าใจ
อยู่บ้าง แต่ก็ไม่กล้าถาม หลังอยู่เป็นเพื่อนข้างๆ สักพักหนึ่ง นางพลัน
นึกถึงเรื่องที่พบเจอเมื่อตอนบ่ายขึ้นมาได้ ในใจกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันที
เปิดปากเอ่ย "ฮูหยินผู้เฒ่า ยามนี้คุณหนูสกุลเจินก็อยู่ในห้องรองเจ้าค่ะ
ถ้าหากฮูหยินผู้เฒ่ายังไม่นอน บ่าวจะไปเรียกนางมา ให้นางมาพูดคุย
เป็นเพื่อนท่านดีหรือไม่เจ้าคะ"
เอ่ยจบ เห็นฮูหยินผู้เฒ่าไม่ได้ผงกศีรษะแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธ คล้าย
ก�ำลังจมอยู่กับความทรงจ�ำในอดีตอันแสนยาวนาน อวี้จูจึงลอบเดิน
* ชั่วยาม คือหน่วยเวลาโบราณของจีน หนึ่งชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมง
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ออกไปเงียบๆ
เจินจยาฝูเดินเข้ามาในห้อง ก่อนคารวะฮูหยินผู้เฒ่า
ฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า หั น หน้ า กลั บ มา เห็ น นางมาแล้ ว ก็ ยิ้ ม น้ อ ยๆ เอ่ ย
"อวี้จูเองก็ยุ่งวุ่นวาย ดึกป่านนี้แล้วยังเรียกเจ้ามา เหนื่อยแล้วใช่หรือไม่
ที่ข้าไม่มีเรื่องอะไร เจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะ"
เมือ่ ครูอ่ วีจ้ บู อกกับเจินจยาฝูวา่ อยากให้นางมาทางนี้ พูดคุยเรือ่ งดีๆ
ท�ำให้ฮูหยินผู้เฒ่ามีความสุข
เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอวี้จูหรือว่าหญิงชราที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้ ต่าง
ไม่มีผู้ใดคาดหวังว่าเผยโย่วอันที่ออกจากบ้านไปเมื่อหลายปีก่อนจะ
กลับมาในคืนนี้
แต่เจินจยาฝูกลับจ�ำได้ว่าเมื่อชาติก่อนเขากลับมาในคืนนี้จริงๆ
เพียงแต่กลับมาดึกมากๆ ส่วนที่ว่าดึกถึงยามใดนั้น นางกลับจ�ำได้
ไม่ชัดเจน
นางมองไปยังหญิงชราที่อยู่ภายใต้แสงโคมตรงหน้า หลังจาก
อีกฝ่ายถอดเครื่องประดับและอาภรณ์หรูหราไปแล้วก็เหลือเพียงเงาร่าง
อันโดดเดี่ยวเท่านั้น ในชั่วพริบตาสั้นๆ นี้ จู่ๆ ในใจนางพลันรู้สึกเสียใจ
กับแผนการที่ตนเพิ่งลงมือไปเมื่อครู่นี้
หากเฉวียนเกอเอ๋อร์ไม่สบายขึน้ มา ในคืนนีห้ ญิงชราผูน้ ยี้ อ่ มไม่อาจ
นอนหลับสนิทแน่
ความจริงแผนการนั้นของนางช้าไปอีกหนึ่งคืนก็ไม่เป็นอะไร เดิมที
น่าจะปล่อยให้หญิงชราได้ผา่ นงานวันเกิดอายุหกสิบปีไปอย่างราบรืน่ ก่อน
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นางผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ เอ่ยว่า "ฮูหยินผู้เฒ่า พี่ใหญ่เผย
จะต้องกลับมาแน่นอนเจ้าค่ะ"
ฮูหยินผู้เฒ่ายิ้มน้อยๆ ผงกศีรษะ "เด็กดี รีบไปพักผ่อนเถอะ"
เจินจยาฝูกดั ริมฝีปาก สุดท้ายยังคงกลืนค�ำพูดอืน่ ลงไป ยอบกายลง
คารวะฮูหยินผู้เฒ่า ก่อนกลับตัวเดินไปทางประตูช้าๆ
"ฮูหยินผู้เฒ่า...ฮูหยินผู้เฒ่าเจ้าคะ!"
ในตอนที่เจินจยาฝูเดินมาถึงประตู ทันใดนั้นภายนอกเรือนพลันมี
เสียงดังแว่วมา ในค�่ำคืนที่เงียบสงบเช่นนี้ ฟังดูบาดหูไปบ้างเมื่อได้ยิน
เจินจยาฝูชะงักฝีเท้า หยุดยืนอยู่หน้าประตู
อวี้จูรีบออกไปต�ำหนิบ่าวหญิงอาวุโสที่วิ่งเข้ามาผู้นั้น "เสียสติ
ไปแล้วหรือ ตะโกนกลางดึกเช่นนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้น!"
"คุณชายใหญ่กลับมาแล้วเจ้าค่ะ!" บ่าวหญิงอาวุโสวิง่ จนเหนือ่ ยหอบ
สีหน้าแปลกประหลาด ท�ำไม้ท�ำมือพลางเอ่ยปากอธิบาย "บ่าวแทบจะ
จดจ�ำไม่ได้!"
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3
เสียงตะโกนของบ่าวหญิงอาวุโสผู้นดี้ งั มากจริงๆ ถึงแม้ตัวจะยังอยู่
ในลาน แต่เสียงกลับดังให้ได้ยินไปทั่วเรือนแล้ว
ด้านหลังเจินจยาฝูเงียบสงบ ไม่ได้ยินเสียงสักนิดเดียว
ฮูหยินผู้เฒ่ายังคงนั่งอยู่เช่นนั้น เงาร่างคล้ายจะแข็งทื่อไปแล้ว
จู่ๆ ก็หยิบไม้เท้าที่วางอยู่ด้านข้างขึ้นมา พร้อมกับลุกพรวดขึ้นมาทันควัน
ตอนที่เจินจยาฝูหลงคิดว่าฮูหยินผู้เฒ่าจะก้าวเดินออกไป นาง
กลับเห็นอีกฝ่ายหยุดลงอีกครั้ง ยืนอยู่ชั่วครู่ก็กลับลงไปนั่งช้าๆ
ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเมื่อครู่นี้ เพียงแต่มือข้างนั้นกุมไม้เท้า
เศียรมังกรเอาไว้แน่น หลังมือปรากฏเอ็นเขียวปูดโปนขึ้นมาจ�ำนวนหนึ่ง
มองเห็นได้อย่างชัดเจน
มีเสียงฝีเท้าดังมาจากกลางลานแล้ว
เจินจยาฝูหันหน้าไปโดยไม่รู้ตัว สายตามองทะลุผ่านหน้าต่าง
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ฉลุลายดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าออกไป
กลางดึกเข้ายามจือ่ แล้ว ในราตรีสนี ำ�้ เงินเข้ม จันทราสีออ่ นครึง่ ดวง
เผยแสงนวล ไอเย็นคืนต้นฤดูหนาวยะเยือก บนกิง่ ไม้และใบของต้นมูซ่ *ี แก่
ภายนอกบานหน้าต่างฉลุต้นนั้นล้วนมีไอน�้ำค้างสีขาวบางๆ จับตัวอยู่
ท่ามกลางม่านราตรีอันหนักอึ้ง เงาร่างหนึ่งเดินผ่านแสงจันทร์
และแสงดาว ทะลุผ่านประตูของลาน ก้าวยาวๆ ตรงมายังทิศทางนี้
เงาสายหนึ่งทอดยาวบนทางเดินด้านหลัง
เงาร่างค่อยๆ เข้ามาใกล้ ฝีเท้าเองก็ฉับไวมากขึ้นเรื่อยๆ หลังเดิน
ข้ามขั้นบันไดเพียงไม่กี่ก้าวก็เหยียบเข้ามาด้านในธรณีประตู เงาโคมไฟ
แกว่งไกวน้อยๆ คนผู้นั้นเดินเลี้ยวเข้ามาจากประตูหน้า
นี่เป็นบุรุษหนุ่มที่เปล่งประกายดุจหยก สง่างามดั่งต้นสนผู้หนึ่ง
เมื่อเดินเข้ามาใกล้ แสงโคมก็ส่องลงบนผิวของเขา สีผิวเขาซีดขาว
น้อยๆ เหมือนคนเลือดลมไม่เพียงพอ แต่สงิ่ นีไ้ ม่ได้ทำ� ลายกลิน่ อายสูงส่ง
ของเขาลงแต่อย่างใด กลับยิ่งท�ำให้คิ้วของเขาชัดเจนดุจภาพวาดพู่กัน
แววตากระจ่างใส เขาสูงกว่าเจินจยาฝูมากกว่าหนึ่งช่วงศีรษะ รูปร่าง
ค่อนข้างผอม อกผายไหล่ผึ่ง เมื่อเดินเข้ามาใกล้ สายตาคู่นั้นมองไปยัง
ประตูบานที่อยู่ข้างเจินจยาฝู เขาหันตัวเดินมา เข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ
ก่อนเดินผ่านหน้านางไป ระยะห่างจากนางเพียงครึ่งท่อนแขนเท่านั้น
เจิ น จยาฝู ม องเห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า จอนผมของเขาเปีย กชื้ น ไป
ด้วยน�้ำค้าง เสื้อคลุมสีเดียวกับผืนราตรีบนบ่าเขาตัวนั้นยังแผ่ไอเย็น
ออกมาอยู่หลายส่วน
* มู่ซี คืออีกชื่อหนึ่งของดอกกุ้ย หรือต้นหอมหมื่นลี้
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ทันทีที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ นางก็จดจ�ำได้แล้ว เขาก็คือเผยโย่วอัน
นางรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาอย่างประหลาด เป็นอารมณ์พลุ่งพล่าน
ที่ตนเองก็อธิบายไม่ได้ หัวใจราวกับถูกลูกกวางพุ่งชน ดวงตามองเขา
ไม่ ก ะพริ บ ทั้ ง ยั ง เคลื่ อ นสายตาตามเงาร่ า งของเขาไป ชั่ ว ขณะนั้ น
พลันโพล่งปากเรียกออกไปโดยไม่รู้ตัว "พี่ใหญ่เผย!"
เดิมทีเผยโย่วอันไม่ทันสังเกตถึงการมีอยู่ของเจินจยาฝู ตัวคน
เดินผ่านนางไปแล้ว เมื่อได้ยินเสียงจึงหันกลับมา สายตากวาดผ่าน
ใบหน้าของนาง
เขาไม่ มี อ าการตอบสนองใด แต่ เ จิ น จยาฝู ก็ ยั ง สั ง เกตเห็ น ว่ า
สายตาของเขาหยุดลงบนใบหน้านาง
ดวงตาคู่นั้นของเขาด�ำสนิทราวกับสีของผืนราตรี ทว่ายามอยู่
ภายใต้แสงสว่างของโคมไฟกลับกระจ่างใสดุจสายน�้ำ แม้ไม่อาจสัมผัส
ร่างกัน แต่ความเฉยชาที่แฝงด้วยไอหนาวเหน็บของเขาก็จู่โจมจิตใจ
เจินจยาฝูได้
เจินจยาฝูหน้าแดงด้วยความอับอายทันที รูส้ กึ ไม่กล้าสบตาอยูบ่ า้ ง
เขาจดจ�ำไม่ได้ว่าข้าเป็นใคร
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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