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และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ค�ำน�ำ

หลังจากฝากความประทับใจไว้กับ 'ปรปักษ์จ�านน' และ 'ข้าผู้นี้... วาสนาดี 

เกินใคร' ปีนี้ท่านเผิงไหลเค่อก็มีผลงานใหม่สุดน่าประทับใจออกมาอีกครั้งแล้วค่ะ

ถึงแม้เร่ืองน้ีจะเป็นอีกเร่ืองที่มีการกล่าวถึงการย้อนเวลากลับชาติอีกคร้ัง แต่

เรื่องราวที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดออกมาก็แตกต่างจากที่ท่านนักอ่านเคยอ่านกัน จะเป็น

อย่างไรเมื่อชาติก่อน 'สามี' ผู้ที่เคยรักยิ่งได้ทิ้งรอยแผลไว้กลางใจ ความเลือดเย็น 

ของเขาท�าให้ 'มู่ฝูหลัน' สาบานว่าจะไม่ขอข้องเก่ียว ยามนางต่ืนข้ึนมาตอนอายุ 

สิบหกปี แต่งงานกับเขาแล้ว นางก็หนีกลับบ้านเดิมของตนเองทันที

แน่นอนว่าการกระท�าของนางสร้างความงุนงงสับสนให้กับ 'เซี่ยฉางเกิง'  

ผู้ยังไม่ทันได้ท�าอะไรผิดอย่างมาก เหตุไฉนภรรยาตัวน้อยจึงต้ังแง่รังเกียจเขานัก  

แต่เขาก็มีศักดิ์ศรีของเขา การปล่อยให้นางได้ตัดขาดเขาสมใจอยากจึงเป็นเร่ืองที่ 

เป็นไปไม่ได้

สุดท้ายแล้วที่มาที่ไปของเร่ืองราวความแค้นที่มู ่ฝูหลันมีต่อเซ่ียฉางเกิง 

มันเร่ิมมาจากจุดใดกัน ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะยังด�าเนินไปต่อได้หรือไม่  

ไปร่วมติดตามกันภายในเล่มได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



มู่ฝูหลันเริ่มตื่นกลัว นางเพียงรู้สึกหนังศีรษะชาวาบจึงหลับตาฝืนทนครู่หน่ึง ทว่าในห้วง 

ความคิดกลับมีภาพตอนแรกพบกับเขาที่ต้นสนเก่าแก่บนเขาจวินซานในชาติก่อนผุดขึ้นมาฉับพลัน 

ส่งผลให้นางทรมานไปท้ังสรรพางค์กายคล้ายจะเป็นไข้ สะบดัร้อนสะบดัหนาว หลัง่เหงือ่ชุม่แผ่นหลงั

นางไม่อยากให้ลิ้นกับปากของตนสัมผัสกับเขา ไม่อยากแม้สักน้อยนิด

นางลมืตาพรบึ ผลกับรุษุทีจ่มุพิตแทรกลิน้เข้าปากตนเองอยู่ออกแล้วหนัหลงัว่ิงทะยานไปทาง

ห้องช�าระกาย 

แต่ตัวนางยังไม่ทันได้เข้าไปก็ก้มตัวเริ่มอาเจียน

เซี่ยฉางเกิงมองแผ่นหลังของหญิงสาวท่ีเกาะขอบประตูโก่งคออาเจียนอย่างตะลึงลาน  

เขาเดินไปหยุดยืนข้างหลังนาง ลังเลใจเล็กน้อยก่อนเอ่ยถาม "เจ้าเป็นอะไรไป"

เมื่อความรู้สึกใกล้ชิดจากการถูกรุกรานด้วยปากกับลิ้นของเขาท่ีชวนให้อึดอัดอย่างสุดแสน

นั่นหายไป มู่ฝูหลันพลันรู้สึกสบายตัวขึ้น นางยืดตัวข้ึนยืนหลังตรงช้าๆ เดินเข้าไปบ้วนปากข้างใน  

พอออกมาก็มองเขาเฉยๆ ไม่เปล่งวาจาสักค�า

เซี่ยฉางเกิงกระจ่างแจ้งในบัดดล

เพราะโดนเขาจูบ สตรีผู้นี้จึงมีท่าทีรุนแรงถึงขั้นนี้เชียวหรือนี่



✱ มู่ฝหูลัน  ท่านหญิงแห่งแคว้นฉางซา แต่งงานกับเซี่ยฉางเกิง  

เคยตายมาแล้วชาติหน่ึง ชาติใหม่ความมุ่งหวังเดียว 

คือหย่าขาดกับสามี

✱ เซี่ยฉางเกิง  ผู้บัญชาการทหารที่หนุ่มที่สุดเท่าที่ราชส�านักเคยมีมา 

อดีตเคยเป็นหัวหน ้าโจร มีความฝันคือการได ้

ครอบครองแผ่นดิน

✱ ซีเอ๋อร์  บุตรชายของมู ่ฝูหลันกับเซี่ยฉางเกิงในชาติก่อน  

ชาตใิหม่น้ีเป็นเดก็ก�าพร้า มูฝ่หูลนัรับเป็นบตุรบญุธรรม

✱ หยวนฮ่ันต่ิง  ลูกชายอดีตเสนาบดีของแคว้นฉางซา มีต�าแหน่ง 

เป็นแม่ทัพใหญ่ แอบรักมู่ฝูหลัน

✱ มู่เซวียนชิง  ฉางซาอ๋อง พี่ชายแท้ๆ ของมู่ฝูหลัน รักน้องสาวมาก 

✱ จ้าวซีไท ่  บุตรชายของฉีอ๋อง เป็นคุณชายข้ีโรค เป็นเพื่อนเล่น

สมัยเด็กของมู่ฝูหลัน

✱ ชีหลิงเฟิ่ง  น้องสาวอดีตคู่หม้ันเซี่ยฉางเกิง คอยดูแลปรนนิบัติ 

ฮูหยินผู้เฒ่า แอบรักเซี่ยฉางเกิง

✱ หลิวไทเฮา  ไทเฮาองค์ปัจจุบัน อยากก�าจัดบรรดาเจ้าแคว้นต่างๆ 

มองเซี่ยฉางเกิงเป็นขุนนางคู่ใจ

แนะน�ำตัวละคร
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1
    

เนิน่นานหลายปีให้หลงัตราบจนมูฝ่หูลนัเตบิใหญ่ นางยังคงไม่อาจ

ลมืเลอืนเหตกุารณ์ในปีทีย่่างเข้าวัยหกขวบตอนอาหญิงลาจากไปชัว่นรินัดร์ 

ในวังเฟ่ิงอี ๋รวมถึงทุกถ้อยค�าทีอ่กีฝ่ายได้กล่าวกับนางก่อนสิน้ใจในราตรนีัน้

อาหญิงเป็นสาวงามอนัดบัหน่ึงของแคว้นฉางซา นอกจากรูปโฉมแล้ว  

นางยังมชีือ่เสยีงขจรขจายไปไกลด้านคณุธรรมและความสามารถ ต่อมา

ไทเฮาคัดเลือกนาง ให้รั้งต�าแหน่งฮองเฮาของราชวงศ์ผู้ครองวังเฟิ่งอี๋

ดูไปแล้วนี่เป็นเรื่องทรงเกียรติชั้นใดเล่า

ตั้งแต่แผ่นดินนี้ก่อตั้งขึ้นจวบจนบัดน้ีเป็นเวลาสองร้อยปีแล้ว  

เมื่อแรกก่อร่างสร้างเมืองมีการแต่งตั้งพระราชทานครั้งใหญ่ทั่วหล้า  

ไม่เพียงแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์ให้เป็นเจ้าแคว้นต่างๆ ทั่วทุกสารทิศ  

ยังพระราชทานบรรดาศักดิ์อ๋องต่างสกุล* ให้แก่ขุนนางที่สร้างคุณูปการ

* อ๋องต่างสกุล คอืบรรดาศกัดิท์ีก่ษตัรย์ิแต่งตัง้ให้ผูม้คีวามดคีวามชอบซึง่ไม่ใช่เชือ้พระวงศ์ ผูไ้ด้รบับรรดาศกัดิน์ี้ 
เป็นคนแรกคือหลิวปัง ปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่น
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หลายตระกูลเป็นกรณีพิเศษตามความดีความชอบ

บรรพบุรุษสกุลมู่เป็นหนึ่งในผู้ได้รับเกียรตินี้เช่นกัน ด้วยสร้างคุณ

ความชอบใหญ่หลวงจึงได้รับแต่งตั้งเป็นฉางซาอ๋อง ปกครองอาณาเขต

เยว่ียโจวและถานโจวสองแห่ง นับจากนัน้สกุลมูก็่โยกย้ายรกรากสูแ่ดนใต้  

ลงหลักปักฐานอยู่ที่ริมทะเลสาบต้งถิงมาทุกชั่วอายุคน

ฉางซาอ๋องหลายรุน่ต่อมาล้วนจดจ�าค�าสัง่สอนของบรรพชนได้ข้ึนใจ 

'หน้าท่ีต่อแว่นแคว้น ดูแลความสงบเรียบร้อย รักใคร่ชาวเมือง 

ดุจลูกหลาน

หน้าที่ต่อแผ่นดิน ค�้าจุนราชส�านัก จงรักภักดีต่อฮ่องเต้'

เม่ือแผ่นดินด�ารงอยู่สืบมาจนทุกวันน้ี ท่านอ๋องต่างสกุลของ 

ราชวงศ์หลายๆ ตระกูลบ้างถูกปลด บ้างถูกยึดอาณาเขตเพราะความผิด

ฐานต่างๆ กันไป ส่วนคนอื่นที่เหลือก็ตกอยู่ในสถานการณ์ง่อนแง่น 

ล่อแหลมเต็มที

ยกเว้นแคว้นฉางซาเพียงแห่งเดียวที่แม้เป็นแว่นแคว้นเล็ก ทว่า 

อดีตเจ้าแคว้นหลายรุ่นต่างใส่ใจดูแลงานบ้านงานเมือง รักใคร่ราษฎร 

และซ่อนคมง�าประกาย กอปรกับพ้ืนท่ีต้ังอยู่ไกลไปทางทิศใต้ ยังได้ 

อาศยัทะเลสาบต้งถิงท่ีกว้างใหญ่ถึงแปดร้อยหลี*่ กับแม่น�า้ฉางเจยีงเป็น

ปราการธรรมชาติ จึงห่างไกลจากความวุ่นวายขัดแย้งของจงหยวน**  

สุขสงบร่มเย็นประหน่ึงเมอืงในจนิตนาการ อกีท้ังน้องสาวของฉางซาอ๋อง

ผู้เป็นที่ชื่นชมยกย่องของหมู่ราษฎรก็ได้รับคัดเลือกจากเชื้อพระวงศ์ 

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบได้ประมาณ 500 เมตร
** จงหยวน หรอืตงง้วน แปลว่าทีร่าบกลาง หมายถึงดนิแดนจนีในสมยัโบราณ ซึง่ต้ังอยู่ตอนกลางไปจนถึง 
ตอนใต้ของลุ่มแม่น�้าหวงเหอ
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ในเมืองหลวงให้รับต�าแหน่งผู้ครองต�าหนักในอีก

ส�าหรับชาวฉางซาแล้ว น่ีเป็นเรื่องเชิดหน้าชูตาน่าภาคภูมิใจ 

เพียงใดเล่า

ปีที่อาหญิงออกจากเมืองเยว่ียริมทะเลสาบต้งถิงถูกส่งตัวไปยัง 

เมืองหลวงเพื่อเป็นฮองเฮานั้น มู่ฝูหลันยังไม่เกิด

นบัแต่นางรูค้วามเป็นต้นมา มใิช่ครัง้เดยีวทีไ่ด้ยินพวกนางข้าหลวง

เก่าแก่ในเรอืนพูดว่าตนเองมปีระพิมพ์ประพายคล้ายอาหญิง ยามเอ่ยถึง

ภาพความย่ิงใหญ่เมื่อครั้งที่น้องสาวของท่านอ๋องออกเดินทางจากต้งถิง 

ใบหน้าของทุกคนยังมีร่องรอยล�าพองใจในเกียรติยศท่ีได้รับในวันน้ัน 

หลงเหลืออยู่ให้เห็น

มาตรว่าอาหญิงไม่เคยเห็นหน้ามู่ฝูหลัน แต่น่าจะเคยได้ยินได้ฟัง

เรื่องราวของหลานสาวซึ่งมีหน้าตาคล้ายคลึงกับตนเองผู้นี้มาบ้าง ส่งผล

ให้นางเอาใจใส่มู่ฝูหลันไปเสียทุกเรื่องมาโดยตลอด

หลังจากมู่ฝูหลันตัวน้อยถือก�าเนิดก็มีของขวัญจากเมืองหลวง 

ไม่ขาดสาย นางเองยังใฝ่ฝันถึงเสดจ็อาหญิงตามค�าเล่าขานซึง่อยู่ไกลถึง

ในพระราชวังท่ีเมืองหลวงท่านน้ัน วาดหวังเต็มอกอยากได้พบหน้า 

อาหญิงของตนเสมอ

นางเฝ้าอธิษฐานขอพรต่อท่านเทพจวินซาน* อยู่บ่อยๆ

และแล้วราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินค�าภาวนาของนาง

ปีที่นางอายุย่างหกปี ความปรารถนาในใจก็กลายเป็นความจริง

ปีนั้นฮองเฮาทรงพระครรภ์ ฉางซาอ๋องกับชายาได้รับอนุญาตให้ 

* จวินซาน เป็นภูเขาบนเกาะกลางทะเลสาบต้งถิง
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เข้าวังหลวงถวายพระพร

บิดากับมารดาพามู่ฝูหลันพร้อมด้วยพี่ชายเดินทางรอนแรมขึ้นเขา

ลงห้วยนานเกือบหนึ่งเดือนกว่าจะไปถึงเมืองหลวง

ตอนแรกมู่ฝูหลันนึกว่าเมืองเยว่ียที่นางอยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตนั้น 

เป็นเมืองที่เจริญรุ ่งเรืองที่สุดในแผ่นดิน ส่วนเรือนริมทะเลสาบที่ถูก 

ชาวฉางซาเรยีกขานว่า 'ต�าหนกัหลวง' น้ันเป็นสถานท่ีท่ีดทีีส่ดุบนพ้ืนปฐพี

จวบจนมาถึงเมืองหลวงแล้วได้ประสบพบเจอความรุ่งเรืองเฟื่องฟู

ของนครแห่งโอรสสวรรค์ ยังได้เห็นทีอ่ยูข่องอาหญิงซึง่เรยีกว่า 'พระราชวัง' 

แห่งน้ัน มู่ฝูหลันถึงล่วงรู้ว่าความคิดของตนในกาลก่อนตรงกับค�ากล่าว 

ที่ว่า 'กบในกะลา' ปานใด

พระราชวังเบื้องหน้าก่อสร้างอย่างงดงามวิจิตร กว้างใหญ่ไพศาล

สุดลูกหูลูกตาเสียจนไม่อาจมองเห็นว่ามันไปสิ้นสุดตรงจุดใด นั่นเป็น 

ภาพของความหรูหราตระการตาและยิ่งใหญ่อลังการสุดจะพรรณนาได้

วังเฟ่ิงอ๋ีทีอ่าหญงิพ�านกัอยู่นัน้ย่ิงโอ่อ่าภมูฐิาน ตกแต่งประดบัประดา 

ด้วยฝีมือบรรจงประณีต

ท่ามกลางหมูต่�าหนกัทีแ่ผ่ประกายอร่ามสง่างามมลงัเมลอืงจบัตาจบัใจ  

มู่ฝูหลันได้พบกับอาหญิงของนาง...สตรีสูงศักดิ์ที่สุดในพระราชวังแห่งนี้

อาหญิงแต่งกายละม้ายชาวสวรรค์ รปูโฉมกง็ามสะคราญทัดเทยีม

เทพธิดา ดวงหน้าของนางมีรอยย้ิมยามให้มู่ฝูหลันตัวน้อยนั่งตักตนเอง

โดยไม่ฟังเสียงทัดทานจากมารดาของเด็กหญิง ยังประทับจูบอบอุ่น 

บนพวงแก้มเล็กๆ ทีหนึ่ง

นางเป็นดั่งเช่นที่มู่ฝูหลันนึกภาพไว้ทุกประการ
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อาหญิงชมชอบมู่ฝูหลัน มู่ฝูหลันก็ชมชอบอาหญิงเฉกเดียวกัน  

ภายหลังเมื่อบิดามารดาพาพ่ีชายกลับฉางซา อาหญิงก็ร้ังตัวมู่ฝูหลันไว้

อยู่เป็นเพื่อนในพระราชวัง

ในช่วงเวลาอันสุขใจท่ีมีหลานสาวคอยอยู่เคียงข้างน้ี ครรภ์ของ 

อาหญิงก็ใหญ่ขึ้นทุกวันตามล�าดับจนกระทั่งถึงวันคลอด

หากสิ่งท่ีมู่ฝูหลันคาดไม่ถึงคืออาหญิงคลอดยาก เป็นเหตุให้เกิด 

อาการตกเลือดตามมา

ส�าหรับพระโอรสพระองค์นั้น หลังลืมตาดูโลกไม่นานก็ไม่อาจ 

รักษาชีวิตไว้ได้

ส่วนอาหญิงนอนไม่ได้สติอยู่บนแท่นบรรทมในวังเฟ่ิงอีม๋าสามสีวั่น

แล้ว

ตลอดเวลานีมู้ฝ่หูลนัต้ังจติอธิษฐานต่อท่านเทพจวินซานทีท่ะเลสาบ 

ต้งถิงบ้านเกิดของตน วิงวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิปกป้องคุ้มครองอาหญิง

ให้รอดพ้นเคราะห์ภัยนี้ไปได้

ในใจของเด็กหญิงตัวน้อย ท่านเทพจวินซานคือเทพเจ้าผู้ทรงฤทธ์ิ

อ�านาจสูงสุดและเมตตากรุณามากที่สุดแห่งฟ้าดิน

วันชุนเฟิน* ของทุกปี บิดามารดาจะตระเตรียมเคร่ืองเซ่นไหว้เป็น

เนื้อสัตว์ห้าชนิด พานางกับพ่ีชายและขุนนางของฉางซาเดินเท้าจาก 

เชิงเขาถึงยอดเขาไปบวงสรวงท่านเทพจวินซานโดยไม่นั่งเสล่ียงหาม 

เพื่อแสดงความศรัทธา

เพราะว่ามีเทพเจ้าปกปักรักษา แคว้นฉางซาถึงฝนตกต้องตาม
* วันชุนเฟิน หรือวันวสันตวิษุวัต จะตรงกับช่วงวันที่ 20-22 มีนาคม เป็นช่วงกลางของฤดูใบไม้ผลิ เวลา 
กลางวันกับกลางคืนยาวนานเท่ากัน อากาศอบอุ่นและเริ่มมีฝน จึงเหมาะกับการเพาะปลูก
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ฤดูกาล พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์

แล้วก็เป็นเพราะท่านเทพบันดาลให้สมปรารถนา นางจึงมาถึง 

เมืองหลวงได้พบหน้าอาหญิง

ทว่าคราน้ีเทพเจ้าประจ�าเขาจวินซานกลับไม่ได้ยินค�าอ้อนวอน 

ของนางดังเคย

กลางดึกของวันนั้น นางร�่าไห้จนเหน่ือยอ่อนนอนฟุบอยู่ข้างกาย 

อาหญิง แต่แล้วเด็กหญิงซึ่งหลับสนิทอยู่ก็ตื่นขึ้นกะทันหัน

ข้างหูนางคลบัคล้ายมเีสยีงเพลงท่อนหน่ึงลอยแว่วมาจากซอกมมุใด 

ของพระราชวังก็สุดรู้

'...ทิศหรดมีคีนุหมงิ เหนอืท้องสมทุรปรากฏนกคายทอง...ไข่มกุแท้

แลมันสมองเต่า ถ่มเศษทองค�าดุจเมล็ดข้าว...'

'...ไม่มีทองพ่ีหานตกแต่งกาย ไหนเลยจะมัดพระทัยกษัตริย์... 

ไม่สวมเครื่องประดับฝังทองพี่หาน ไหนเลยจะได้รับความโปรดปราน...'

ยามน้ันมูฝ่หูลนัตัวน้อยไม่รูว่้าบทเพลงท่ีตนได้ยินแฝงความหมายใด  

นางเพิ่งมาเข้าใจในภายหลังเมื่อเจริญวัยขึ้น 

เล่าขานกันว่าแคว้นคนุหมงิมนีกคายทองโผบนิอยู่กลางทะเลไกลโพ้น  

ในสมัยฮ่องเต้เว่ยหมิง แคว้นนี้น�านกนี้มาถวาย ใช้ไข่มุกแท้กับมันสมอง

เต่าเลี้ยงดู หลังจากน้ันมันจะถ่มทองจากปากเหมือนเมล็ดข้าว คนใด 

เอาไปท�าเป็นเครื่องประดับศีรษะสวมใส่แต่งกายเสริมความงาม ฮ่องเต้

ได้ยลโฉมเป็นต้องหยุดฝีเท้า ประทานความรักความเมตตาให้คนผู้น้ัน 

ด้วยเหตุนี้เหล่าสตรีฝ่ายในจึงต่างย้ือแย่งทองค�าที่นกชนิดนี้ถ่มออก 

จากปาก น�าไปใช้ท�าเครือ่งประดบั และตัง้ชือ่ทองค�าน้ีว่า 'พ่ีหาน' เพราะว่า 
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นกชนิดนี้ไม่กลัวความหนาว* นั่นเอง

โถงต�าหนักเงยีบเชยีบ บทเพลงนีแ้ว่วมาพร้อมพระพายราตรโีชยพัด 

เปลวเทียนข้างตัวไหววูบวาบ เสียงโหยละห้อยแผ่วๆ คล้ายล่องลอยมา

จากแดนปรโลก ยามดกึสงดั ภายในห้องทีไ่ร้สุม้เสยีงจงึฟังดนู่าสะพรงึกลวั 

เป็นพิเศษ

ครึ่งปีท่ีอยู่ในพระราชวัง มู่ฝูหลันเคยได้ยินนางก�านัลน้อยแอบเล่า

ให้ฟังลับๆ ว่ามีผีสาวท่ีพวกนางมองไม่เห็นสิงสถิตไม่ยอมไปผุดไปเกิด 

อยู่ในทีท่ีเ่รยีกขานว่า 'ต�าหนกัเย็น' มาหลายร้อยปีแล้ว ถึงข้ันทีว่่าบางครัง้

ยามค�่ามืดดึกดื่น นางก�านัลที่โดนภูตผีวิญญาณตามหลอกหลอนยัง 

ได้ยินเสียงเพลงโหยหวนดังมาจากทิศทางนั้น

ตอนแรกมู่ฝูหลันไม่เชื่อ

เป็นไปได้อย่างไรท่ีสถานทีส่งูส่งเจดิจรสัอย่างวังหลวงจะมวิีญญาณ

อาฆาตไม่ยอมไปที่ใด

แต่ชั่วขณะน้ีนางก�าลังต่ืนกลัวเมื่อพบว่าคลับคล้ายมีเสียงเพลง

พิลึกพิลั่นลอยมาเข้าหูตนจริงๆ

หากทีส่ร้างความพรัน่พรงึให้นางย่ิงกว่าคอืนางก�านัลและนางข้าหลวง 

ผลัดดึกที่อยู่ใกล้ๆ พวกนั้น

พวกนางไร้ท่าทีอันใด บางคนพิงเสาแอบสัปหงกเพราะอ่อนเพลีย

เต็มที บางคนน�้าตารินอยู่ข้างแท่นบรรทมเฝ้ามู่ฮองเฮาจากแคว้นฉางซา

ที่ดีต่อพวกนางเป็นนิจซึ่งตอนนี้ยังสลบไสลอยู่

ทว่าบทเพลงโหยหวนราวกับยังดังขาดเป็นห้วงๆ อยู่ที่ริมหู

* พี่หาน แปลว่าไม่กลัวความหนาว
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ในเวลานีเ้อง มูฝ่หูลนัเหน็แพขนตาท่ีหลบุลงของอาหญิงซึง่หมดสติ

ไปหลายวันกะพริบเบาๆ คราหนึ่ง ก่อนดวงตาจะลืมขึ้นอย่างช้าๆ

นางฟ้ืนขึน้แล้วเหม่อมองม่านคลมุผ้าต่วนปักลายหงส์กลางดงโบตัน๋ 

เหนือศีรษะด้วยแววตาเลื่อนลอย ชั่วอึดใจต่อมามู่ฝูหลันเห็นกลีบปาก 

ของนางเผยออ้าออก พูดพึมพ�าอะไรสักอย่าง

สุม้เสยีงของนางเบาหวิวจนแทบไม่ได้ยิน แต่มูฝ่หูลนักลบัอ่านจาก

รมิฝีปากของนางได้ว่าเป็นค�าร้องของเสยีงเพลงแว่วๆ เมือ่ครู่น้ีซ�า้ไปซ�า้มา

'ไม่มทีองพ่ีหานตกแต่งกาย ไหนเลยจะมดัพระทยักษตัรย์ิ...ไม่สวม

เครื่องประดับฝังทองพี่หาน ไหนเลยจะได้รับความโปรดปราน'

'อาหญิง!'

มู่ฝูหลันร้องเรียกเสียงหนึ่งแล้วเอื้อมจับมือของอาหญิงไว้ นัยน์ตา

ซึ่งมีน�้าตาปริ่มซึมแฝงความยินดีหลายส่วน

นางก�านลัและนางข้าหลวงด้านข้างได้ยินเสยีงก็พากันล้อมวงเข้ามา

ใบหน้าของอาหญิงซีดเผือดราวกับหิมะขาวโพลนที่โปรยปราย 

เหนือยอดเขาจวินซาน

ชั่วครู่ถัดมานางค่อยๆ หันหน้ามาเอานิ้วมือเย็นเฉียบวางแตะบน 

มอืเลก็ของมูฝ่หูลนัเบาๆ เปล่งเสยีงอ่อนระโหยสัง่ให้ทกุคนในห้องออกไป

ให้หมด

เหล่านางก�านัลและนางข้าหลวงถอยออกจากต�าหนักด้านในอย่าง

ปราศจากสุ้มเสียง

เสียงเพลงที่ดังอยู่ข้างโสตประสาทนั้นลอยแว่วมาอย่างไร้ร่องรอย

และเงียบหายไปอย่างไร้วี่แวว
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สรรพเสียงรอบด้านเงียบลง หูโล่งสงบ

อาหญิงกล่าวเสยีงเบา 'หลนัเอ๋อร์ ร้องเพลงทีช่าวฉางซาของเราร้อง

ตอนพ่อของเจ้าไต่เขาจวินซานขึ้นไปบวงสรวงขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์

สักเพลงเถอะ อาหญิงไม่ได้ยินมานานหลายปีแล้ว อยากฟัง...'

มู่ฝูหลันเช็ดน�้าตาออกเป็นการใหญ่แล้วผงกศีรษะแรงๆ จากน้ัน 

ขับร้องล�าน�าเพลงที่คุ้นปากนางเสียเหลือเกินเพลงนั้น

'ไท่ตี้* ผู ้ ย่ิงใหญ่ ปราดเปรื่องดุจเทพ ทรงประทานพืชพรรณ  

หล่อเลี้ยงบ�ารุงชีวิตข้า...ไท่ตี้ผู้ย่ิงใหญ่ เก่งกาจเทียมฟ้า ทรงแบ่งส่ีฤดู 

บันดาลความสมบูรณ์แก่ข้า'

เสียงเล็กๆ ของเด็กหญิงท่ีดังสะท้อนก้องอยู่ภายในห้องกว้าง 

อันเงียบเชียบของวังเฟิ่งอี๋ใสกระจ่างไพเราะประหนึ่งเสียงสวรรค์

มุมปากของอาหญิงโค้งขึ้นน้อยๆ อย่างเชื่องช้า

มู่ฝูหลันร้องต่อกันไปเพลงแล้วเพลงเล่า ร้องเพลงน้ีจบก็ร้องอีก 

เพลงหนึ่งให้อาหญิงฟังเรื่อยๆ

เริ่มแรกอาหญิงนิ่งฟังอย่างตั้งใจ ต่อมานางค่อยๆ หลับตาลง 

เหมือนว่าเหนื่อยล้าแล้ว

ผ่านไปชั่วครู่ มู่ฝูหลันได้ยินนางพูดงึมง�า 'เสนาบดีหยวน ตอนนี้

สบายดีหรือไม่'

มู่ฝูหลันอึ้งไป เสียงร้องเพลงหยุดลง

นางเคยได้ยินมารดาเล่าให้ฟังด้วยน�า้เสยีงระลกึถึงว่าเสนาบดหียวน 

* ไท่ตี ้คอืหน่ึงในห้ากษตัรย์ิในยุคบรรพกาลตามนิทานปรมัปรา เป็นหลานของหวงต้ี (กษตัริย์เหลอืง) บตุรของ
เซ่าเฮ่า ตอนเขาถือก�าเนดิออกมาก็สามารถบอกชือ่ของตนเอง รปูลกัษณ์ผดิสามญั มศีรีษะเป็นวิหคแต่กลบัม ี
เขาคู่หนึ่ง ร่างกายคล้ายวานร มีขนทั่วตัวและมีขาข้างเดียว จึงถือไม้เท้าไว้ตลอดเวลา
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ของแคว้นฉางซาเป็นแขนขาของบดิา แต่เขาป่วยตายไปเมือ่สองสามปีก่อน

ชั่วชีวิตของเสนาบดีหยวนมิได้ตบแต่งภรรยา หลังเขาล่วงลับไป 

ก็เหลือเพียงบุตรบุญธรรมทิ้งไว้คนเดียว ว่ากันว่าเก็บได้ข้างรังหมาป่า 

ในภูเขาลึกตอนวัยหนุ่ม ต้ังชื่อให้ว่า 'ฮั่นต่ิง' มารดารับเด็กคนนั้นมา 

เลี้ยงดูประหนึ่งลูกในไส้ เขาอายุมากกว่ามู่ฝูหลันหลายขวบ แต่กลับ 

โอนอ่อนผ่อนตามนางทุกอย่างเสมือนพี่ชายอีกคนหนึ่งของนาง

'อาหญิง เสนาบดีหยวน...เขาล้มป่วยจากไปแล้วเจ้าค่ะ'

มูฝ่หูลนัไม่กระจ่างแจ้งว่าเหตใุดจู่ๆ  อาหญิงก็เอ่ยถามถึงเสนาบดหียวน  

นางชั่งใจเล็กน้อยแล้วกล่าวตอบเสียงค่อย

อาหญิงไม่ขยับตัว ทว่าแพขนตาพลันกะพริบเป็นค�ารบที่สอง นาง

ลืมตาช้าๆ คล้ายสติแจ่มใสอีกครั้ง

'นั่นสิ เขาจากไปแล้ว...ข้าลืมไป'

นางพึมพ�ากับตนเองค�าหนึง่ด้วยสุม้เสยีงทีแ่ผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยิน

'อาหญิง ท่านต้องหายดีนะเจ้าคะ'

ลางสงัหรณ์ไม่ดีบางอย่างไหลบ่าท่วมตัวเด็กน้อยมูฝู่หลันดัง่สายน�า้

เชี่ยวกรากก็ไม่ปาน

เด็กหญิงเกาะขอบเตียง มือเล็กๆ ก�าฝ่ามืออ่อนนุ่มเย็นชื้นข้างน้ัน

ของอาหญิงไว้แน่น หลั่งน�้าตาพลางเรียกขานนางไม่หยุด

อาหญิงยกมือข้างหน่ึงข้ึนอย่างยากล�าบาก ใช้ปลายนิ้วปาด 

หยดน�้าตาท่ีไหลพรากๆ บนหน้าเด็กหญิงออกเบาๆ นัยน์ตาคู ่งาม 

เพ่งมองมู่ฝูหลัน กล่าวเสียงแผ่วต�่า 'พวกเขาล้วนบอกว่าอาหญิงเป็น 

หญิงงามอันดับหนึ่งของแคว้นฉางซา แต่แวบแรกท่ีอาหญิงเห็นเจ้า  
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ก็รูว่้ารอเมือ่หลนัเอ๋อร์เตบิใหญ่ขึน้ต่างหากจงึจะเป็นหญิงงามอนัดบัหน่ึง

ของแคว้นฉางซาโดยแท้'

นางย้ิมน้อยๆ พูดไปทีละค�าๆ 'หลันเอ๋อร์ ตลอดชีวิตของเจ้าต้อง 

โชคดีกว่าอาหญิงแน่นอน อาหญิงจะขอพรให้เจ้าและคุ้มครองเจ้า'

นางออกแรงกุมมือของมู่ฝูหลันไว้

ละม้ายว่าต้องท�าเช่นนีเ้ท่านัน้ถงึจะถ่ายทอดความปรารถนาในใจตน 

ให้สวรรค์รับรู้ได้

นางข้าหลวงพาหมอหลวงรุดมาถึงอย่างเร่งร้อนจากทางเบื้องหลัง

ท้ายทีส่ดุอาหญิงก็ไม่อาจยืนหยัดผ่านด่านนัน้มาได้ นางไม่ต้องการ

ให้มู่ฝูหลันเห็นวาระสุดท้ายของตน บอกให้คนรัับใช้อุ้มเด็กหญิงที่ร้องไห้

สะอึกสะอื้นออกไป

ตอนฟ้าสาง มูฝ่หูลนัได้ยินนางก�านัลบอกว่าอาหญิงของนางจากไป

แล้ว จากไปอย่างสงบยิ่ง สีหน้าเหมือนหลับใหลไปเฉกเช่นยังมีชีวิตอยู่

พริบตาเดียวผ่านไปสิบปีแล้ว

บางทีอาจจะมากกว่าสิบปีก็เป็นได้

นานแสนนานปานนั้น วันเวลาก็ล่วงเลยไปเช่นนี้

นางมใิช่เด็กหญิงตัวน้อยทีร้่องเพลงให้อาหญิงฟังในอดตีอกี กระนัน้

ทกุถ้อยทกุวาจาทีอ่าหญิงพูดกับนางในราตรนีัน้ จวบจนบดันีเ้มือ่มูฝ่หูลนั

นึกขึ้นมาก็ยังดังวนเวียนอยู่ในหู ทว่าค�าอวยพรในช่วงวาระสุดท้ายของ 

อาหญิงยังคงไม่เป็นจริง

คนในยุคนี้กล่าวว่าสตรีสกุลมู่ของแคว้นฉางซาทุกรุ่นต้องมีรูปโฉม
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ล�้าเลิศคนหนึ่ง

แม้รปูโฉมงดงามไม่เป็นสองรองใคร แต่เส้นทางชวิีตกลับแสนขรุขระ  

ไม่ได้พบจุดจบที่ดี

ชะรอยว่านี่คงเป็นชะตากรรมของสตรีสกุลมู่

จากทะเลสาบต้งถงิเข้าสูแ่ม่น�า้ฉางเจยีงลดัเลยีบรมิฝ่ังทวนกระแสน�า้ 

ขึ้นไปทางทิศตะวันตก ข้ามอ�าเภอเจียงหลิง เขตสยาโจว เขตกุยโจว  

ผ่านอ�าเภอปาตง เลาะไปตามอ�าเภออซูาน ไม่ไกลจากเส้นทางอันทรุกันดาร 

ของแดนสู่ก็จะเป็นเขตขุยโจว ที่นี่มีอ�าเภอเก่าแก่แห่งหนึ่ง เล่าขานว่า

ความเป็นมาของอ�าเภอสามารถไล่เลียงย้อนกลับไปถึงเมื่อแรกบุกเบิก

แผ่นดินของราชวงศ์นี้ ชาวสกุลเซี่ยสายหนึ่งของราชวงศ์ก่อนรอนแรม

อพยพมาตัง้ถ่ินฐาน ณ ทีแ่ห่งนีเ้พ่ือหลบหนีเภทภัย และให้ก�าเนดิลกูหลาน

เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จวบจนทุกวันนี้ผู ้คนในอ�าเภอนี้ยังคงแซ่เซี่ยเป็น 

ส่วนใหญ่ จึงเป็นที่มาของชื่อ 'อ�าเภอเซี่ย'

แสงแรกของอรณุรุง่ทอลอดหน้าต่างฉลลุายตวัอกัษร 'ว่ัน'* กรุกระดาษ 

ค่อนข้างเก่าคร�า่คร่าบานหนึง่ สาดส่องไปทัว่ห้องให้สว่างไสวข้ึนทีละเลก็

ทีละน้อย

ในห้องโถงกลางของคฤหาสน์สกุลเซีย่วนัน้ี นายหญิงเซีย่น่ังขดัสมาธิ 

อยู่ริมตั่งเช่นเคย นางก�าลังรอคอยมู ่ฝูหลันลูกสะใภ้มาแสดงค�านับ 

ยามเช้า จากนั้นช่วยสวมรองเท้าและสางผมให้ วันใหม่ก็จะเริ่มต้นข้ึน 

อีกครั้ง

* อักษร 'วั่น' (万) หมายถึงหมื่น
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มู่ซื่อ* เป็นธิดาของฉางซาอ๋องที่ล่วงลับไปเมื่อสามปีท่ีแล้ว และ 

เป็นน้องสาวของฉางซาอ๋องคนปัจจุบัน

ไม่ว่าศกัด์ิฐานะเดิมจะสงูหรอืต�า่ เมือ่ออกเรอืนมาอยู่กับตระกูลสามี

แล้ว การแสดงค�านับเช้าเย็นก็คือสิ่งจ�าเป็น เพราะน่ีเป็นหลักแห่งความ

กตัญญูกตเวทีของผู้มีความสัมพันธ์เป็นลูกสะใภ้กับมารดาสามี

กระนัน้การสวมรองเท้าสางผมให้มารดาสามทีกุวัน ส�าหรับสตรีสกุลมู ่

แล้วอาจมีเสียงติติงว่าเป็นการลดเกียรติอย่างเลี่ยงได้ยาก

ดังน้ันพอลูกสะใภ้เสนอตัวจะปรนนิบัตินางในเร่ืองเหล่าน้ีจึงท�าให้

นายหญิงเซี่ยเหนือความคาดหมาย อีกทั้งยังตะขิดตะขวงใจอยู่บ้าง

แต่ตอนนี้มู่ซื่อแต่งเข้ามานานครึ่งปี นิสัยใจคอนุ่มนวลอ่อนโยน 

สมเป็นแม่ศรีเรือน ให้ความเคารพนับถือและปรนนิบัติพัดวีนางได้อย่าง

ไม่ขาดตกบกพร่อง มิเคยวางท่าถือตนเป็นธิดาอ๋องให้เห็นแม้สักกระผีก 

ไม่ว่าทางกิรยิาหรอืวาจา จากทีเ่คยสงวนท่าทใีนทแีรก นายหญิงเซีย่ค่อยๆ 

คุ้นชินจนเห็นเป็นเรื่องปกติ ถึงขั้นรู้สึกว่านี่สมควรถูกต้องดีอยู่แล้ว

นายหญิงเซีย่ตืน่เช้าเป็นนิสยั ลกูสะใภ้ก็ท�าตามอย่างนาง ลกุจากเตียง 

ตั้งแต่ท้องฟ้ายังไม่สว่างมาคอยอยู่ท่ีโถงเรือนยามเหม่า** ทุกวันเสมอ  

แต่วันนี้เลยเวลามาแล้วยังไม่เห็นมู่ซื่อปรากฏตัว แม่นมมู่ที่เรือนปีก 

ตะวันออกซึ่งติดตามมารับใช้ผู ้เป็นนายท่ีตระกูลสามีเพียงส่งสาวใช ้

นางหน่ึงมาแจ้งว่าเช้านี้ฮูหยินน้อยตื่นสายสักหน่อย ฝากค�าขอขมา 

มาให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าก่อน อกีประเดีย๋วถึงมาแสดงค�านบั เป็นเหตใุห้นางเริม่ 

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
** ยามเหม่า คือช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 07.00 น.
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ไม่พึงใจอย่างช่วยไม่ได้ หัวคิ้วก็ย่นเข้าหากันทีละน้อย

ชิวจว๋ีสาวใช้ที่มีหน้าตาสะสวยอยู่หลายส่วนของสกุลชีถูกส่งมา 

รับใช้นายหญิงเซี่ยเมื่อหลายปีก่อนหน้ายืนอยู่ด้านข้าง นางมีนามเดิมว่า 

'ชิวหลนั' แต่ต้องเปลีย่นใหม่เพ่ือเลีย่งไม่ให้ชือ่ซ�า้กับประมขุหญิงของเรอืน 

หลังนางจับน�้าเสียงและพิศดูสีหน้านายหญิงแล้ว ก็กระซิบพูดเบาๆ  

"ฮูหยินผู้เฒ่าเจ้าคะ มิใช่บ่าวจะปากมาก แม้ว่าฮูหยินน้อยออกเรือน 

มาจากแคว้นฉางซา แต่วันนี้ไม่เป็นเช่นวันวานแล้ว สามปีก่อนตอน 

เพ่ิงหมั้นหมายกัน แคว้นฉางซายังนับว่าดีอยู่ แต่หลังท่านฉางซาอ๋อง 

องค์เดิมสิ้นไปอ�านาจก็เสื่อมถอยลงปีแล้วปีเล่า ส่วนคุณชายของเรา 

หลายปีนี้กลับก้าวหน้ารุ่งโรจน์ อย่างเมื่อตอนต้นปีที่แต่งงานกับนาง  

ทางราชส�านักก็แต่งตั้งคุณชายเป็นผู้บัญชาการกองทัพเหอซี บ่าวได้ยิน

มาว่าแม้แต่หลิวไทเฮาเมื่อได้พบกับคุณชายของเรายังต้องแย้มสรวลให้ 

ตรัสวาจาด้วยอย่างมีไมตรีเพ่ือดึงตัวไปเป็นพวกนะเจ้าคะ รอคราวนี้

คุณชายปราบกบฏได้ส�าเรจ็ ย่ิงต้องได้เลือ่นต�าแหน่งสงูขึน้เป็นแน่เจ้าค่ะ"

ใบหน้านายหญิงเซี่ยถึงมีรอยยิ้ม

"ฮูหยินผู้เฒ่าเจ้าคะ ท่านเห็นฮูหยินน้อยเป็นดั่งลูกในไส้ สงสาร 

ท่ีนางล�าบากล�าบนออกเรือนมาอยู่ต่างถ่ิน ให้ความใกล้ชิดมากกว่า 

บุตรสาวแท้ๆ แต่นี่นางเพิ่งแต่งเข้ามาที่นี่ไม่ทันไร กลับไม่เห็นท่านอยู่ใน

สายตา ปล่อยให้ผู้อาวุโสต้องคอยนานสองนานเสียแล้ว"

นางเดาะลิ้นเสียงจึกจักดังกังวาน

"บ่าวรู้แต่ว่าลูกสะใภ้ปรนนิบัติแม่สามีเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

เป็นหนแรกทีเ่ห็นคนพ่ึงใบบญุของสกุลเดิมให้แม่สามรีอลูกสะใภ้เผยโฉม"
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รอยย้ิมบนหน้านายหญิงเซี่ยเลือนหายไป สีหน้าเร่ิมฉายแวว 

ไม่ชอบใจอยู่สักหน่อย นางกล่าวว่า "เจ้าไปดูทางน้ันซิว่าเกิดอะไรขึ้น 

กันแน่ สายตะวันโด่งแดดส่องกลางหลงัคาแล้ว หรือว่านางยังไม่ตืน่นอน?" 

ชิวจว๋ีขานตอบเสียงใส เดินส่ายสะโพกตัวปลิวไปตามระเบียงยาว

จนถึงเรือนปีกตะวันออกอย่างว่องไว

บรรพบุรุษของสกุลเซีย่เป็นลกูหลานแซ่เซีย่สายตรงทีย้่ายมาอยู่ทีน่ี่

ในราชวงศ์ก่อน ในรุ่นปู่เทียดเซี่ยยังเป็นคหบดีใหญ่ในท้องถ่ิน จะพูดว่า 

มทีีน่าอดุมสมบรูณ์นับหมืน่ฉิง่* กินอาณาเขตเกือบคร่ึงหนึง่ของอ�าเภอเซีย่ 

ก็ไม่เกินจริงเลยสักนิด เรือนประจ�าตระกูลหลังนี้ก็เคยเป็นคฤหาสน ์

หรูหราโอ่อ่าที่สุดของอ�าเภอ แต่ภายหลังปู่ทวดเซี่ยติดพนัน ส่งผลให้ 

สกุลเซี่ยเริ่มตกอับ จนมาถึงรุ่นบิดาของเซี่ยฉางเกิง นายท่านเซี่ยก็ตกต�่า

กลายเป็นหัวหน้าจุดพักม้าในอ�าเภอ อาศัยเบี้ยหวัดน้อยนิดประทังชีพ 

เลี้ยงดูครอบครัว หลังจากเซี่ยฉางเกิงก่อคดีแล้วหนีไปตอนอายุสิบสี่ 

คฤหาสน์สกุลเซี่ยก็ถูกทิ้งร้างอยู่นานระยะหนึ่ง จนกระทั่งสองสามปีก่อน

สกุลเซี่ยกลับมาผงาดอีกครั้ง นายหญิงเซี่ยจะย้ายกลับเรือนถึงได้ 

ซ่อมแซมต่อเติมคฤหาสน์ ส่วนเรือนปีกตะวันออกนี้ก็ปรับปรุงใหม่อีกท ี

ตอนต้นปีที่เซี่ยฉางเกิงแต่งงานกับมู่ซื่อ

เซี่ยฉางเกิงแต่งงานกับธิดาอ๋องสกุลมู่ของแคว้นฉางซาตอนต้นฤดู

ใบไม้ผลิ

ผ่านไปครึ่งปีกว่าแล้ว ขณะนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วง แม้แผ่นตัวอักษร

มงคลคู่ยังติดอยู่บนประตูหน้าต่าง ทว่ามันมิอาจทนแดดและลมฝนได้  

* ฉิ่ง เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของจีน 1 ฉิ่งเท่ากับ 100 หมู่ (1 หมู่ เทียบขนาดพื้นที่ประมาณ 667 ตารางเมตร)
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สแีดงเข้มสญัลกัษณ์แห่งสริมิงคลแต่เดิมค่อยๆ ซดีลงกลายเป็นสอ่ีอนจาง

รางเลือน

"แม่นมมู ่ฮหูยินผูเ้ฒ่าต่ืนต้ังแต่เช้า รอแล้วรอเล่าก็ไม่เหน็ฮหูยินน้อย 

เลยใช้ให้ข้ามาดูทางน้ี ถ้าหากฮูหยินน้อยปวดหัวตัวร้อน แม่นมก็บอก

กล่าวข้าสักค�า ข้าจะได้กลับไปบอกต่อ ไม่ต้องให้ฮูหยินผู้เฒ่าจับเจ่า 

เฝ้ารอไปเรื่อยๆ นะเจ้าคะ"

ชิวจว๋ียืนอยู่ตรงหัวมุมระเบียงท่ีเชื่อมสู่เรือนปีกตะวันออก พูดกับ 

แม่นมมู่ น�้าเสียงของนางอาจฟังดูนอบน้อม แต่จริงๆ แล้วแฝงความ 

ไม่เคารพอยู่ในที

ในกาลก่อนแม่นมมู่เป็นคนระดับใดเล่า

ธิดาอ๋องระหกระเหินเดินทางมาแต่งงานในที่ห่างไกลกันดารเฉก

อ�าเภอเซี่ยนี้ตามค�ามั่นสัญญา ทว่าในคืนงานพิธีมงคล เซี่ยฉางเกิง 

เพ่ิงก้าวเข้าห้องหอ ราชส�านักก็ส่งม้าเร็วถือพระราชโองการมาเรียกตัว 

อย่างเร่งด่วนที่สุด เขาถอดชุดเจ้าบ่าวแล้วออกจากเรือนไปอย่างรีบร้อน

ในราตรเีดยีวกัน มุง่หน้าไปปราบกบฏเจยีงตอู๋องจนบดัน้ียังไม่หวนคนืมา

ครึ่งปีกว่ามาน้ีธิดาอ๋องซึ่งได้รับความรักใคร่โปรดปรานล้นเหลือ 

จากครอบครัวในกาลก่อนคอยปรนนิบัติพัดวีนายหญิงเซี่ยท้ังเช้าเย็น 

อย่างละเอียดถ่ีถ้วน ทุกๆ เรื่องต้องลงมือท�าเองโดยไม่ปริปากบ่นสักค�า 

นางล้วนมองเห็นกับตา

หากนายหญิงเซี่ยผู้นี้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนก็แล้วไป เผอิญนาง 

เป็นคนจิตใจตื้นเขิน เห็นธิดาอ๋องสุภาพอ่อนน้อมและจิตใจดี อาศัย 

บารมีน้อยนิดของบุตรชายก็เชิดหน้าวางปึ่ง หลงส�าคัญตนผิดเสียแล้ว  
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นับวันยิ่งไม่ให้เกียรติธิดาอ๋องมากขึ้นทุกที

แม่นมมู่ล่วงรู้ว่าหัวใจของธิดาอ๋องผูกติดอยู่กับสามีสกุลเซี่ยอย่าง

มากถึงได้ยอมทนคบัข้องหมองใจ ดงัค�ากล่าวว่า 'เมือ่รกัเรอืนย่อมรกัอกีา

บนหลังคาเรือน'* แม้ว่าในใจขุ่นเคืองเป็นทุกข์ แต่เม่ือเป็นเรื่องเก่ียวกับ

ความสมัพันธ์ระหว่างสองสามภีรรยา เรือ่งบางเร่ืองจะพูดอย่างโจ่งแจ้งก็

ไม่ถนดัปาก ปกติยามอยู่ต่อหน้าธิดาอ๋องนางจงึท�าได้เพียงพูดสะกิดเตือน 

ทางอ้อม ครั้นเห็นผู้เป็นนายหาได้ใส่ใจไม่ นางเองก็ได้แต่อดกลั้นไว้

ตลอดเวลาที่ผ่านมาธิดาอ๋องตื่นแต่เช้าทุกวันไม่ว่าฝนตกแดดออก 

มีวันใดบ้างที่มิได้ไปที่หน้าเรือนใหญ่แต่เช้าตรู่รอประตูเปิดแล้วเข้าไป

ปรนนิบัติมารดาสามี

มีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดธิดาอ๋องถึงได้ชักช้า

ไม่ลุกจากเตียงสักที เมื่อครู่นางกลัวนายหญิงเซี่ยจะรอนานจึงส่งคน 

ไปบอกความแล้ว

ทว่าเวลาผ่านไปยังไม่ถึงหนึ่งถ้วยชา** ก็มาเร่งแล้ว ไม่เพียงเท่านี้ 

แม้แต่สาวใช้ต�า่ต้อยทีม่าจากสกุลชยัีงถึงกับกล้ามาพูดจาเย่ียงนีท่ี้นีด้่วย

น่ีถ้าเป็นเมื่อครั้งวัยสาว เกรงว่าแม่นมมู่คงสะบัดฝ่ามือตบหน้า 

อีกฝ่ายไปฉาดหนึ่งแต่แรก

สาวใช้สองสามคนที่รอรับใช้ธิดาอ๋องหลังตื่นนอนตรงหน้าประตู

ได้ยินวาจานี้ก็พากันท�าสีหน้าขึ้งเคียด

* เมื่อรักเรือนย่อมรักอีกาบนหลังคาเรือน เป็นส�านวน หมายถึงเมื่อรักใครสักคนย่อมรักไปถึงคนหรือสิ่งของที่
เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นด้วย
** หนึ่งถ้วยชา เป็นค�าเปรียบ หมายถึงช่วงเวลาที่สั้นมาก บางต�ารากล่าวว่าเทียบได้กับเวลาประมาณ  
10–15 นาที
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จูอว๋ีซึ่งอารมณ์ร้อนมากท่ีสุดยากจะข่มไฟโทสะไว้ได้ นางกล่าว 

เสียงเย็นชา "อยู่ดีๆ ก็พูดแช่งท่านหญิงของข้าตั้งแต่เช้า อันใดคือสุกร 

คลุกโคลนสุนัขขี้เรื้อน* วันนี้ถือว่าข้าได้ประสบพบเห็นแล้ว" 

ชิวจว๋ีสะอึกไป ใบหน้าแดงก�่าทันควัน ขณะที่นางตั้งท่ากล่าวต่อ 

เพ่ือกู้หน้าคืน แม่นมมู่ก็เอ่ยปากขึ้น "ปล่อยให้ฮูหยินผู้เฒ่ารอนานเป็น

ความบกพร่องของพวกข้าเอง แต่เมือ่ครูส่่งคนไปบอกความแล้ว ไม่นบัว่า 

เสียมารยาทจนเกินไป อย่าลืมว่าถึงเป็นในราชส�านัก โอรสสวรรค์ก็

พระราชทานอนุญาตให้ขุนนางมีเหตุติดขัดลาหยุดได้ นับประสาอะไร 

กับคนครอบครัวเดียวกันอย่างแม่สามีกับลูกสะใภ้"

นางกล่าวจบก็หนัหน้าไปสัง่งานตนัจ ูสาวใช้อกีคนท่ีสขุมุหนกัแน่น

กว่า "เจ้าไป! น�าค�าพูดเมื่อครู่ของข้าบอกต่อฮูหยินผู้เฒ่าแล้วค่อยกล่าว

ขอขมาอกีที ท่านผูอ้าวโุสคงไม่ถึงกับถือสาหาความเร่ืองเลก็น้อยพรรค์นี"้

ตันจูขานรับแล้วหมุนกายจะเดินออกนอกเรือน

ด้านชวิจวีน๋ัน้ปกตก็ิกริง่เกรงแม่นมมูท่ีม่าจากวังของฉางซาอ๋องผูน้ี้

อยู่บ้าง ขณะได้ยินอีกฝ่ายกล่าวเช่นนี้ สายตายังจับจ้องตนเองนิ่งๆ  

ก็กลืนถ้อยค�าที่ปลายลิ้นกลับลงไปไม่กล้าเอื้อนเอ่ยออกจากปากอีก  

นางก้มหน้าหมุนกายตั้งท่าจะกลับ ก็ได้ยินเสียงเอี๊ยดอ๊าดดังมาจาก 

เรือนปีกตะวันออกเลยเบนสายตาไป เห็นประตูเปิดอ้าออกแล้ว มู่ซื่อ

ปรากฏตัวที่หน้าห้อง

ใบหน้าของนางขาวซีด ดวงตาคู่งามแดงช�้าเล็กน้อย แต่สีหน้า 

แววตาสงบนิ่งอย่างยิ่งยวด

* สุกรคลุกโคลนสุนัขขี้เรื้อน เป็นส�านวน หมายถึงผู้ที่มีวาจาและท่าทางหยาบคาย
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ทั้งที่เป็นคนคนเดียวกัน แต่ไม่รู้ว่าเหตุไฉนดูท่าทางกลับคล้ายเป็น

คนละคนกับเมื่อวาน

สายตาของนางมองตรงมาที่ตัวชิวจวี๋

"เจ้าอยู่ที่น่ีพอดี ไปบอกท่านแม่ให้ทราบว่าวันน้ีข้าจะออกเดินทาง

กลบับ้านเกิด รอเก็บสมัภาระเรยีบร้อยข้าจะไปคารวะอ�าลาท่ีเรือนท่านแม่ 

อีกที" ว่าแล้วก็หันไปทางแม่นมมู่กับพวกสาวใช้นอกประตูที่ได้ยินแล้ว

ตกใจยกใหญ่

"เก็บข้าวของโดยเรว็ทีส่ดุ เตรยีมรถม้าและจดัก�าลงัคน ออกเดนิทาง

วันนี้เลย ข้าจะกลับทะเลสาบต้งถิง"

นางก�าชับจบแล้วก็หันหลังกลับเข้าห้อง

แม่นมมู่เหมือนเพ่ิงตื่นจากฝัน นางก้าวเท้าตามเข้าไปอย่างลุกลี้

ลุกลน
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2
    

ธิดาอ๋องเดนิทางออกจากทะเลสาบต้งถิง รอนแรมข้ามน�า้ข้ามภูเขา

ตามเส้นทางแดนสู่ไปถึงขุยโจวเพื่อแต่งเข้าสกุลเซี่ย ส�าหรับเรื่องที่ในคืน

เข้าหอเจ้าบ่าวทอดท้ิงนางจากเรือนไปอย่างรีบร้อนนั้นไม่จ�าเป็นต้อง 

เอ่ยถึงอีก ด้วยนับเป็นเหตุสุดวิสัย ทว่าครึ่งปีกว่ามาน้ีการอดทนเพ่ือ 

ทุกฝ่ายของธิดาอ๋อง และการท่ีนายหญิงเซี่ยมองไม่เห็นความดีของนาง 

มีเหล่าคนรับใช้ที่ติดตามออกเรือนมายังสกุลเซี่ยคนใดบ้างท่ีไม่เห็น 

อยู่กับตา นึกสงสารอยู่ในใจ

ไม่คิดไม่ฝันว่าต่ืนเช้าขึ้นมา ธิดาอ๋องกลับเหมือนเปล่ียนไปเป็น

คนละคน พออ้าปากก็บอกว่าจะกลับทะเลสาบต้งถิง แทบจะเป็นเรื่องดี

ที่สวรรค์ประทานให้เลยทีเดียว

พวกสาวใช้บางคนตามเข้าห้องไปเก็บสัมภาระ บางคนวิ่งออกไป

บอกให้ผู้ดูแลระดมก�าลังคนงาน รีบจัดรถม้าเตรียมเดินทางอย่างว่องไว
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ทันใด แต่ละคนท�างานกันด้วยความส�าราญบานใจเต็มที่

ด้านแม่นมมู่นั้นต่างจากพวกสาวใช้ที่คึกคักร่าเริง แม้นางรู้สึก 

คับข้องหมองใจแทนธิดาอ๋องเป็นอันมาก และรู้สึกไม่พึงใจต่อสกุลเซี่ย 

อยู่บ้าง แต่การตัดสนิใจน้ีของธิดาอ๋องออกจะกะทนัหนัเกินไปจริงๆ อกีทัง้ 

ดูผิดปกติสักหน่อย

นางนึกไปถึงดวงตาเปื้อนคราบน�้าตาอย่างปิดไม่มิดของธิดาอ๋อง

ตอนเพ่ิงเปิดประตูปรากฏตัวออกมา ในใจย่ิงกระวนกระวายมากข้ึน  

นางเข้าห้องไปเห็นธิดาอ๋องก�าลังลงมือพับอาภรณ์ตัวในสองสามชิ้นเอง

แล้วสองจติสองใจเลก็น้อยก่อนจะเดินไปใกล้ๆ เอ่ยถามเสยีงเบา "เมือ่เช้า

ท่านหญิงร้องไห้หรือเจ้าคะ จะบอกกับแม่นมได้หรือไม่ว่าเหตุใดจู่ๆ  

ถึงอยากกลับทะเลสาบต้งถิง"

มูฝ่หูลนัเบอืนหน้ามาก็ปะทะเข้ากับสายตาเป่ียมไปด้วยความห่วงใย 

ของแม่นมมู่ที่เพ่งมองตนอยู่ พาเอาความปวดร้าวพุ่งข้ึนกลางอกอีก 

ระลอก

มนัเป็นความรูส้กึรวดร้าวท่ีแฝงความคบัแค้นอนัไร้ท่ีสิน้สดุไว้ แต่ก็

คละเคล้าไปด้วยความซาบซึ้งใจอย่างไม่สิ้นสุดเช่นกัน

บิดามารดาของนางรักมั่นคงต่อกัน แม้บิดาจะครองต�าแหน่ง 

ฉางซาอ๋อง แต่ตลอดชีวิตของท่านมีมารดาเป็นชายาแค่เพียงคนเดียว  

หลังจากมารดาล้มป่วยล่วงลับไปตอนนางอายุสิบขวบ อาการบาดเจ็บ

เรื้อรังจากการรบทัพจับศึกในวัยหนุ่มของบิดาก็ก�าเริบข้ึนอีก ส่งผลให้

สุขภาพย�่าแย่ลงทุกวัน จนในปีที่นางอายุสิบสาม หลังบิดาเลือกคู่ครอง

ให้นางได้ไม่นานก็ติดตามมารดาไป
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มาตรว่าในชาตินี้บิดามารดาจะจากไปแล้วทั้งคู่ นางก็ยังชอกช�า้ 

กับความสูญเสียที่ละม้ายอยู่ในห้วงฝันลวงตาน่ัน หากในใจกลับรับรู ้

ได้จริงๆ ว่าทั้งหมดน้ีน่าจะเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับผู้เป็นที่รักในภพก่อน  

แล้วก็เป็นความเจ็บปวดแทบขาดใจเย่ียงนั้นท่ีท�าให้นางต่ืนข้ึนแล้ว 

หยุดร้องไห้ไม่ได้เมื่อเช้านี้

ทว่านางยังโชคดีอยู่

นางได้กลับมาเป็นตนเองตอนอายุสิบหกปี

แต่การย้อนเวลากลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่น้ี นางกับเลือดในอก 

เมื่อชาติท่ีแล้วต้องอยู่กันคนละภพ ไม่อาจพบกันได้อีกชั่วนิรันดร์  

ถึงกระนั้นนางยังคงมีโอกาสไปช่วยเหลือพ่ีชายกับพ่ีสะใภ้ของตนที่ 

ใกล้ชิดสนิทสนมกัน ยังมีคนท่ีดีต่อนางอย่างแม่นมมู่อีก ซึ่งนางจะ 

ปกป้องคนในครอบครัวด้วยชีวิต

นางกล�้ากลืนน�้าตาอุ ่นจัดท่ีคลอเบ้ากลับลงไปอย่างสุดก�าลัง 

ก่อนเอ่ยขึ้น "ข้าไม่เป็นไร แค่ฝันร้ายเมื่อคืน แม่นมไม่ต้องเป็นห่วง" 

หญิงสาวหยุดเว้นจังหวะแล้วกล่าวต่อ "แม่นมมู ่ ข้าจะกลับ 

ทะเลสาบต้งถิง ข้าตัดสินใจแน่วแน่แล้ว"

ตั้งแต่เล็กจนโต ธิดาอ๋องเป็นคนอ่อนโยนนุ่มนวลและว่านอน 

สอนง่ายมาโดยตลอด นีเ่ป็นครัง้แรกทีแ่ม่นมมูเ่ห็นนางตดัสนิใจเร่ืองหนึง่

ด้วยท่าทีเด็ดขาดไม่เปิดโอกาสใดๆ ให้ต่อรองเช่นนี้ 

ถึงยังไม่หายงุนงง แต่แม่นมมู่ไม่คิดไต่ถามอีก เพียงพูดเสียงนุ่ม  

"ได้เจ้าค่ะ ท่านหญิงอยากกลับทะเลสาบต้งถิง พวกเราก็กลับกัน"

มู่ฝูหลันเดินไปท่ีข้างโต๊ะ หยิบสารที่ตนเขียนเสร็จแล้วผนึกครั่ง 
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ยื่นส่งให้

"แม่นมมู่ ท่านหาคนฝีมือดีๆ สักคนถือสารฉบับนี้ไปส่งถึงมือ 

พ่ีสะใภ้ข้าโดยเรว็ทีส่ดุให้ได้ ข้ามเีรือ่งส�าคญัจ�าเป็นต้องบอกให้นางทราบ 

พวกเรามีคนมาก ถึงเดินทางได้เร็วปานใดข้าก็กลัวว่าจะล่าช้าเสียเวลา 

สารนี้ส�าคัญอย่างยิ่งยวด ห้ามพลาดเป็นอันขาด!"

นางเน้นเสียงหนักกล่าวย�้าอีกรอบ

แม่นมมูไ่ม่เข้าใจมากขึน้ แต่เหน็ผูเ้ป็นนายท�าหน้าขงึขงัก็พยักหน้า

แล้วรับสารไว้ จากนั้นหมุนกายออกไปอย่างเร็วรี่

มู ่ฝูหลันมองตามแผ่นหลังของนางพลางพรูลมหายใจออกช้าๆ  

เฮือกหนึ่ง

"ท่านหญิง พอกลบัไปคราวน้ี ตอนกลบัมาอกีทคีงอากาศหนาวแล้ว

เป็นแน่ จะน�าเสื้อขนสุนัขจิ้งจอกตัวน้ีหรือว่าเสื้อคลุมตัวนั้นไป หรือจะ 

เอาไปทั้งสองตัวเจ้าคะ"

ตันจูชี้อาภรณ์ฤดูหนาวหลายตัวพร้อมถามไถ่ความชอบของนาง

มู่ฝูหลันหันกลับมาบอก "หยิบหนังสือรวมถึงต�าราแพทย์ แล้วก็ 

โถสามขาลายตัวขุย* บนชั้นวางคู่นั้นท่ีข้าน�าติดตัวตอนมา จัดใส่หีบห่อ

เอากลับไปทั้งหมด ส่วนพวกเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างไรก็ได้ มีให้ผลัดเปลี่ยน

ระหว่างทางเท่านั้นเป็นพอ"

ตันจูอึ้งไป

ตอนธิดาอ๋องออกเรือนมาที่นี่ นอกจากสินเจ้าสาวก้อนโตแล้วยัง 

น�าหนังสือของนางมามากมาย รวมถึงต�าราแพทย์ด้วย

* ตัวขุย เป็นสัตว์ประหลาดในต�านานของจีน ลักษณะคล้ายมังกร มีขาเดียว
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ส�าหรับโถสามขาลายตัวขุยยุคราชวงศ์โจวเป็นของรักของหวงของ

อดีตฉางซาอ๋องผู้ล่วงลับไปแล้ว ฉางซาอ๋องคนปัจจุบันรักใคร่น้องสาว 

ถึงเพิ่มมันลงไปในสินเจ้าสาวให้น้องสาวเป็นที่ระลึก

ตันจูนึกว่าธิดาอ๋องจะกลับไปอยู่แค่ชั่วคราว ไม่รู ้เพราะเหตุใด 

ถึงทิ้งเสื้อผ้าเอาไว้ แล้วให้เก็บของหนักๆ ที่น�าติดตัวไม่สะดวกเหล่านี้ 

ไปแทน

"ท่านหญิง?"

นางชักฉงนใจ

"เก็บของตามที่ข้าก�าชับเป็นพอ"

มู่ฝูหลันส่งยิ้มบางๆ ให้นาง

สาวใช้ได้แต่พยักหน้าแล้วสั่งให้คนเก็บสัมภาระต่อ

"ฮูหยินผู้เฒ่า ช้าสักนิดเจ้าค่ะ ระวังบันไดด้วย"

เสียงสนทนาดังมาจากหน้าประตูในฉับพลัน

มู่ฝูหลันหันศีรษะไป

นายหญิงเซี่ยเดินมาจากทางเรือนกลางด้วยฝีเท้ารีบเร่ง นางไม่ให้

ชิวจวี๋ประคอง สาวเท้าหลายก้าวขึ้นบันไดด้วยตนเองมาหยุดที่หน้าเรือน

ปีกตะวันออกแต่ไม่เข้าไป เพียงยืนอยู่นอกธรณีประตู กวาดสายตาเห็น

หีบกล่องเปิดอ้าอยู่หลายใบบนพื้นห้องแล้วสีหน้าก็ขรึมลง

"มูซ่ือ่ นีเ่จ้าหมายความว่าอนัใด เมือ่ครูช่วิจว๋ีบอกกับข้า ข้ายังไม่เชือ่  

นี่เจ้าจะกลับสกุลเดิมจริงๆ หรือ!"

พวกตันจูกับจูอวี๋เห็นนายหญิงเซี่ยมาถึง พากันหยุดงานในมือ 

แล้วมองไปทางมู่ฝูหลัน
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มู่ฝูหลันจ้องมองนายหญิงเซี่ย นางเดินไปต้อนรับที่หน้าประตู  

กล่าวอย่างนอบน้อม "ท่านแม่เข้ามานั่งสิเจ้าคะ เพราะเดินทางฉุกละหุก 

อยู่สักหน่อย แล้วมีข้าวของต้องจัดเก็บมาก จึงไม่ได้ไปบอกกับท่านด้วย

ตนเอง อย่าได้ต�าหนิเลยนะเจ้าคะ"

นายหญิงเซี่ยขมวดคิ้วมุ่น พูดเสียงฮึดฮัด "แม้บุตรชายข้าจะจาก

เรือนไปในคืนพิธีมงคล แต่น่ันเป็นพระบัญชาของฮ่องเต้ยากฝ่าฝืน  

หาใช่ตัวเขาเองมิอยากรั้งอยู่ เจ้าออกเรือนมาที่ตระกูลข้าก็ย่อมเป็น 

คนของสกุลเซี่ยแล้ว อีกอย่างข้าไม่ได้ยืนกรานไม่ยอมให้เจ้ากลับ 

สกุลเดิมเสียหน่อย แต่ว่าน่ีเพ่ิงผ่านมานานเท่าใดกันเชียว เจ้าก็จะ 

กลับไปแล้ว?"

มู่ฝูหลันนิ่งเงียบไม่กล่าวตอบ

นายหญิงเซี่ยหยุดเว้นจังหวะ

"ยายเฒ่าโดดเดี่ยวอย่างข้าไม่มีวาสนาได้รับการปรนนิบัติจาก 

ลูกสะใภ้หรอก เรื่องน้ีข้าปลงได้แล้ว เพียงแต่บุตรชายข้าน่าจะกลับมา 

ในเร็ววันน้ี พอเขามาถึงเรือนแล้วเจ้าไม่อยู ่ มันเป็นเรื่องงามหน้า 

หรือไม่เล่า"

มู่ฝูหลันกล่าว "เป็นความผิดของข้าเอง ท่านแม่ระงับโทสะด้วย

เจ้าค่ะ"

นอกจากค�าพูดนี้แล้วก็ไม่มีถ้อยค�าอื่นใดอีก

ท่าทางมีสัมมาคารวะดุจเก่า ทว่าแสดงความตั้งใจแจ่มชัดยิ่งนัก

นั่นก็คือหนนี้ต้องกลับสกุลเดิมแน่นอน

สตรีสกุลมู่แต่งเข้ามานานครึ่งปีกว่า ยามอยู่เบื้องหน้าตนล้วน
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เคารพอ่อนน้อมสุดจะเปรียบ น่ีเป็นครั้งแรกที่นายหญิงเซี่ยถูกปฏิเสธ 

อย่างละมุนละม่อมเช่นน้ี พาให้ในใจขุ่นเคืองย่ิงข้ึน แต่ท้ายท่ีสุดยังคง 

กริ่งเกรงศักดิ์ฐานะของอีกฝ่ายจึงไม่กล้าเกรี้ยวกราดมากเกินไป นาง 

ฝืนสะกดไฟโทสะสุมไว้ในอก แค่นเสียงฮึทีหนึ่ง

"มู่ซื่อ ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นธิดาอ๋อง ท้ังยังเป็นท่านหญิง ไม่เห็นสกุลเซี่ย

ของข้าอยู่ในสายตา ยายเฒ่าบ้านนอกเย่ียงข้าก็ไม่คู่ควรเป็นแม่สาม ี

ของเจ้า เจ้าจะกลับสกุลเดิมให้ได้เช่นน้ี ข้าก็ไม่กล้าห้ามเจ้าหรอก แต ่

ก่อนเจ้าไป ข้ามีเรื่องหน่ึงต้องบอกให้เจ้ารู้ไว้ เจ้าจะได้ไม่กลับมาต่อว่า 

ต่อขานทีหลัง"

มีหรือมู่ฝูหลันจะเดาไม่ออกว่านางอยากพูดอะไร

"ท่านแม่คิดจะรับสตรีสกุลชีเข้าเรือน?"

น�้าเสียงของนางสงบนิ่ง

นายหญิงเซี่ยนิ่งงันไป นางชายตามองมู่ฝูหลันแล้วกระแอมกระไอ

เสียงหนึ่ง ทอดน�้าเสียงเนิบช้า

"เจ้ามาอยู่ในสกุลเซีย่ได้นานระยะหน่ึง เรือ่งบางเรือ่งเจ้าน่าจะรูแ้ล้ว 

สมัยบุตรชายข้าเป็นเด็กหนุ่ม สกุลเซี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ล�าบากอยู่บ้าง 

ดีที่นายท่านสกุลชีชื่นชมเขา อีกท้ังไม่รังเกียจสกุลเซี่ย ยอมยกบุตรสาว 

คนโตให้ ภายหลังนางเคราะห์ร้ายจากไป แม้นการหมั้นหมายถูกยกเลิก 

ทว่าหลายปีนี้บุตรชายข้าออกไปเผชิญโลกภายนอก ประสบความ 

ยากล�าบากมากมาย ตัวข้าเองโชคดีได้สกุลชีคอยดูแลถึงมีวันนี้ได้ บัดนี้

ถึงเจ้าออกเรือนมาท่ีน่ี แต่บุตรชายข้ากับเฟิ่งเอ๋อร์ผูกสมัครรักใคร่กันมา

แต่ไหนแต่ไร ส่วนเฟิ่งเอ๋อร์ก็รู้ฐานะของตนดี ยินยอมเป็นอนุ ความตั้งใจ
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ของข้าคือรอบุตรชายข้ากลับเรือนก็จะจัดการเรื่องนี้..."

มู่ฝูหลันแลมองริมฝีปากท่ีอ้าๆ หุบๆ กับสายตาท่ีลอบพินิจตนเอง

ของนายหญิงเซีย่พลางฟังเสยีงพูดท่ีคล้ายจะระมดัระวัง หากแท้จรงิแล้ว

ดึงดันเต็มเปี่ยมแล้วเริ่มใจลอยทีละน้อย

นั่นสิ นางจะไม่รู้ได้อย่างไร

หลังจากออกเรือนมาไม่นาน นางก็ปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆ  

ในช่วงเวลาทีส่ิน้ไร้ไม้ตอกของสามก่ีอนแต่งนางเป็นภรรยาได้จากถ้อยค�า

ร�าพึงร�าพันเป็นนิจละม้ายไร้เจตนาของนายหญิงเซี่ยได้แล้ว

ยามน้ันนายท่านเซี่ยเป็นหัวหน้าจุดพักม้า เพราะเขาไปล่วงเกิน

ขุนนางท่ีผ่านทางมาคนหน่ึงจึงโดนรุมทุบตีท�าร้าย หลังกลับถึงเรือน 

ก็กระอักเลอืดเสยีชวิีต บตุรชายซึง่ได้รบัความย�าเกรงจากผูค้นแต่วยัเยาว์

ผู้นั้นของเขายังเป็นเด็กหนุ่มวัยสิบสี่ ก็ไล่ตามพวกขุนนางท่ียกขบวน 

กลับไปแล้วปลิดชีวิตคนทั้งสิบคน จากนั้นฝากฝังมารดากับสกุลชี ส่วน

ตนเองหนีจากอ�าเภอเซี่ยไปเป็นโจรป่า

เดิมทีไม่ปรารถนาจะย้อนความทรงจ�าในภพก่อน แต่เสี้ยวขณะนี้

จู่ๆ มันก็ถาโถมเข้าใส่นางอีกคราหนึ่ง

มู่ฝูหลันจดจ�าได้อย่างชัดเจนแม่นย�าว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันนี ้

เมื่อนางแต่งเข้าสกุลเซี่ยได้ครึ่งปีกว่า ต่อมาไม่นานนักสามีของนางก็ 

กลับคืนเรือน หลังจากเข้าหอกันแล้วนางยังไม่ทันสลัดคราบสาวน้อย 

ไม่ประสากลายเป็นหญิงสาวเต็มตัว ยังไม่ทันดึงสติคืนจากความปีติยินดี 

เขาก็เอ่ยเรื่องสตรีสกุลชีขึ้นมา

ถึงแม้ก่อนออกเรือน มิใช่แค่ครั้งเดียวที่นางวาดหวังว่าวันหน้านาง
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กับบุรษุสกุลเซีย่ทีน่างแต่งงานด้วยจะเป็นเช่นเดียวกับบดิามารดาของตน 

มคีวามรกัมัน่คงลกึซึง้ดจุนกป่ีอี*้ ยามอยู่นอนร่วมเตยีง ยามตายฝังร่วมหลุม

แต่ช่ัวขณะที่เขาเอ่ยปาก นางยังคงสะกดความผิดหวังเต็มอกไว้  

ฝืนปั้นหน้ายิ้มแย้มตกปากรับค�าโดยไม่อิดออด

นางในเวลาน้ันช่างไร้เดยีงสาปานใด ถึงกับคดิว่า...เหล็กกล้าหลอมไฟ 

ร้อยครั้งยังอ่อนลงพันรอบน้ิวได้ฉันใด ภรรยาเอกย่อมอยู่ร่วมกับอนุของ

สามีได้ฉันนั้น

ภายหลงันางถึงล่วงรูว่้าในสายตาของเซีย่ฉางเกิงมเีพียงราชบลัลังก์

และแผนการครองแผ่นดินเท่านั้น

บางทีสตรีนามหลิงเฟิ่งของสกุลชีผู ้น้ีกับเขาต่างหากจึงเป็นคู่ท่ี

เหมาะสมกัน มีแต่ตนเองที่โง่เขลา

เดิมทีตายก็ตายไปแล้ว ทั้งยังเป็นการตายอย่างไม่น่าเสียดาย แต่

เมื่อปรากฏภาพเด็กหนุ่มรูปงามในห้วงฝันซึ่งเฝ้าอยู่หน้าป้ายวิญญาณ

ของมารดาผู้ล่วงลับนานหลายปี ใช้กระบี่ของบิดาซึ่งถ่ายทอดสายเลือด

ให้เขาครึ่งหน่ึงปาดคอจบชีวิตตนจนชุดขาวบนร่างโชกเลือด ถ้อยค�า 

ท่ีเขาเปล่งเสยีงถามก่อนสิน้ใจน่ันราวกับดงัขึน้ท่ีข้างหูอกีคราว่า 'ท่านแม่ 

ลูกกระท�าเช่นนี้ ถูกต้องหรือไม่กันแน่' ก็คล้ายมีมีดทื่อๆ เล่มหนึ่งกรีดที่

หวัใจในทรวงอกของมูฝ่หูลนัซ�า้แล้วซ�า้เล่าเป็นแผลเหวอะหวะเลือดไหลนอง

หางตาของนางแดงระเรื่อ ปลายเล็บจิกลึกลงเนื้อกลางอุ้งมือ

"ท่านท�าไปตามที่เห็นควรเถอะ ข้าไม่มีอันใดขัดข้องเจ้าค่ะ"

* นกป่ีอี ้หรอืนกเคยีงปีก เป็นนกในต�านานจนี รปูร่างคล้ายเป็ดป่า แต่มสีองเพศในร่างเดียว หัวท้ังสองแยกกัน 
บริเวณอก แต่ละหัวมีตาเพียงหนึ่งข้าง ปีกที่ใช้ร่วมกันเป็นที่มาของชื่อนกชนิดนี้ ต่อมากลายความหมายเป็น
นกตัวผู้ตัวเมียที่บินเคียงคู่กัน สื่อถึงคู่รัก
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นางกล่าวเสียงเรียบ แต่สีหน้ากลับเย็นชายิ่งกว่าน�้าแข็ง 

นายหญิงเซี่ยคาดเดาแต่แรกแล้วว่าลูกสะใภ้ไม่กล้าคัดค้าน ครั้น

อีกฝ่ายตกปากรับค�าทันทีก็รู้สึกสมใจหมายในที่สุด นางปรายตามอง 

หีบหลายใบในห้อง ข่มความไม่พึงใจไว้กล่าวว่า "รีบไปรีบกลับเถอะ  

บุตรชายข้าน่าจะชนะศึกกลับเรือนมาในเวลาอันสั้นนี้แล้ว"
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3
    

ทะเลสาบต้งถิงแปดร้อยหลี่ ม่านเมฆไร้ขอบเขตประหน่ึงภาพฝัน 

นับแต่โบราณกาล ณ กลางทะเลสาบมภูีเขาลกูหนึง่นามจวินซาน ทีแ่ห่งนี้ 

ยามฟ้าหม่นปกคลุมด้วยเมฆหมอก ยามฟ้าใสอาบไล้ด้วยแสงสีรุง้หม่ืนจัง้*

คนท้องถิ่นทุกคนเชื่อว่ามีเทพเจ้าประจ�าเขาจวินซาน

หลังได้รับพระราชทานอาณาเขตฉางซา บรรพบุรุษของสกุลมู ่

ไม่เพียงสร้างต�าหนักศาลบนภูเขาเป็นที่สักการบูชาท่านเทพผู้ย่ิงใหญ ่ 

ยังสร้างเมืองไกลออกไปทางทิศตะวันออกของทะเลสาบฝั่งตรงข้าม 

เขาจวินซาน ชื่อว่าเมืองเยวี่ย และตั้งเป็นเมืองหลวงของแคว้น

สองร้อยปีท่ีผ่านมาเมืองเยวี่ยได้รับการบูรณะขยายเขตแดนโดย

ฉางซาอ๋องหลายรุ่น ปัจจุบันนี้ก�าแพงเมืองทิศเหนือใต้ออกตกท้ังสี่ฟาก 

มีความยาวนับพันจั้ง ในเมืองมีผู ้คนอยู่อาศัยมากกว่าสิบหมื่นคน  

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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มาตรว่าเปรียบกับจงหยวนที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วยังห่างชั้นกันไกล และ 

ย่ิงไม่อาจทัดเทียมนครแห่งโอรสสวรรค์ แต่ก�าแพงเมืองก็มั่นคงแข็งแรง

ยากท�าลายลงได้ โดยเฉพาะเมือ่เทียบกับราษฎรทีต้่องเดอืดร้อนทุกข์เขญ็

เพราะการก่อกบฏของเจ้าแคว้นอื่นๆ อย่างไม่หยุดหย่อนในช่วงตลอด

หลายปีนั้น เรียกได้ว่าชาวบ้านของแคว้นฉางซาซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต ้

อันห่างไกลนี้มีชีวิตที่สุขสงบและร่มเย็นผาสุก

รุง่เช้าของวันนี ้ส�าหรบัชาวฉางซาท่ีอาศยัอยูใ่นตวัเมอืงแล้วถือเป็น

วันธรรมดาๆ วันหนึ่ง พอล่วงเข้าสู่ปลายฤดูใบไม้ร่วง ใบเฟิง* นอกเมือง

จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิง หลังจากประตูเมืองเปิด ดวงตะวันลอยเคลื่อน

สูงขึ้น ภายในเมืองจะพลุกพล่านขวักไขว่ไปด้วยรถม้าและผู้คนที่สัญจร

ไปมา

เมื่อคนบนท้องถนนเข้าไปใกล้วังของท่านอ๋องสกุลมู่ท่ีพวกเขา 

เรียกขานว่า 'ต�าหนักหลวง' หลังน้ัน ไม่มีใครไม่ผ่อนฝีเท้าช้าลง สีหน้า 

แววตาเผยความเลื่อมใสศรัทธา

พวกเขาหาได้รู้ไม่ว่าสองคืนมานี้ต�าหนักหลวงที่ภายนอกดูภูมิฐาน

สงบเงียบดังเคย จริงๆ แล้วข้างในโกลาหลไปหมด

ยามนี้เหล่าขุนนางคนส�าคัญของแคว้นฉางซาล้วนชุมนุมกันอยู่ใน

ต�าหนักหลวง แต่ละคนร้อนรุ่มใจอย่างสุดแสน

วันก่อนฉางซาอ๋องมู่เซวียนชิงพาองครักษ์กองหน่ึงออกไปล่าสัตว์ 

ท่านอ๋องหนุ่มท่องป่ามาอย่างโชกโชน นึกครึ้มอกครึ้มใจควบม้าแยกจาก

ผู้ติดตามไปตามล�าพัง พอฟ้ามืดอาชาประจ�ากายว่ิงกลับมาเอง แต่เขา

* ใบเฟิง หมายถึงใบเมเปิ้ล
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กลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

เมือ่ส่งข่าวไปถึงต�าหนกัหลวง ชายาอ๋องลูซ่ือ่เป็นห่วงเหลอืประมาณ 

เรียกตัวหยวนฮั่นติ่งบุตรบุญธรรมของเสนาบดีผู้ล่วงลับไปแล้วมาทันใด 

นางบอกข่าวทีท่่านอ๋องหายสาบสญูไปตอนล่าสตัว์ และให้เขาน�าก�าลงัคน 

ออกตามหา

การเสาะหาด�าเนินไปโดยไม่หยุดต้ังแต่ราตรีก่อนจนถึงเช้าวันนี้  

ต่อเนื่องมานานหนึ่งวันสองคืนแล้ว

ทว่าจนแล้วจนรอดยังคงไม่มีเบาะแสของมู่เซวียนชิง

บริเวณท่ีเขาล่าสัตว์นั้นเป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูงป่าทึบสลับซับซ้อน ใครๆ 

พากันคาดเดาว่าเป็นไปได้อย่างย่ิงท่ีอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันกับเขา 

กลางทาง จวบจนขณะนี้ตัวเขาอยู่ที่ใดก็สุดจะรู้ได้

อีกทั้งเวลาผ่านไปนานปานนี้แล้ว...

ทุกคนล้วนมีสีหน้าสลดหม่นหมองราวกับบิดามารดาตายจาก

ส�าหรบัพวกเขา ข่าวนีด่ั้งฟ้าผ่ากลางวันแสกๆ เป็นข่าวร้ายแรงมหันต์

ฉางซาอ๋องผูห้นุม่แน่นยังไร้ทายาทสบืทอดต�าแหน่ง ทันทท่ีีเกิดเรือ่งขึน้ 

กับเขา เป็นไปได้ว่าแคว้นฉางซาอาจประสบชะตากรรมสิ้นแคว้นได้

หากทางราชส�านักยังให้ความเมตตา หลังจากนี้คนในสกุลมู่ก็ 

น่าจะอาศยัอยู่ท่ีแห่งนีต่้อไปได้ และมส่ีวนในการพระราชทานปนูบ�าเหนจ็

ดังเก่า แม้จะสูญเสียบรรดาศักดิ์เจ้าแคว้นไปแล้ว

ทว่าส�าหรับขุนนางแคว้นฉางซา เกรงว่าหนทางในวันข้างหน้าของ

พวกเขาคงมืดมนเลือนรางเสียแล้ว

ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าถี่รัวพลันดังมาจากนอกโถง
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ทุกคนหันหน้าขวับ องครักษ์คนหนึ่งวิ่งถลันเข้ามา

"ว่าอย่างไร ทางแม่ทัพหยวนได้ข่าวท่านอ๋องแล้วหรือ"

ลู่หลินหรือเสนาบดีลู่ เป็นท่านอาในสกุลเดิมของชายาอ๋องลู่ซื่อ 

ทันทีที่รู ้เรื่อง เขาสั่งให้คนปิดข่าวไว้ชั่วคราวเป็นอันดับแรก ป้องกัน 

มิให้แพร่ออกไปจนผู้คนขวัญเสีย ส่วนตนเองเฝ้าอยู่ที่น่ีมาสองคืนอย่าง

กระสับกระส่ายดุจมดบนกระทะร้อน เขาไม่รอองครักษ์เข้ามาข้างในก็ 

วิ่งก้าวยาวๆ ไปหน้าประตูโถงเอ่ยปากถามอย่างร้อนรน

องครักษ์สั่นศีรษะพลางคุกเข่าลง ชูสองมือข้ึนย่ืนกระบอกใส่สาร

กระบอกหน่ึงส่งให้พร้อมพูดเสยีงดัง "มผีูถื้อสารมาถึง บอกว่าเป็นท่านหญิง 

ส่งมา มีสารด่วนจะถวายแก่พระชายาขอรับ!"

ลู่หลินได้ยินว่ามีเพียงสารของธิดาอ๋องท่ีออกเรือนไปขุยโจวตอน 

ต้นปีมาถึงเท่าน้ันก็ผดิหวังยกใหญ่ เขาบอกให้คนถือสารเข้าไปแล้วส่งคน

ไปสอบถามข่าวคราวจากหยวนฮั่นติ่งอีก

ลูซ่ื่อเป็นสหายกับมูเ่ซวยีนชงิมาแต่วัยเยาว์ หลงัแต่งงานครองคูกั่น

แล้วก็ให้ก�าเนิดบุตรสาวคนหนึ่ง จู่ๆ ได้ยินว่าเกิดเรื่องขึ้นกับสามี นางจึง

ร้อนใจทั้งวันทั้งคืน เมื่อวานยังมีฝนตกลงมาตอนดึก พอรู้ว่ายังไร้ค�าตอบ

จากหยวนฮั่นติ่งที่ออกไปตามหา เกรงว่าจะประสบเคราะห์ร้ายมากกว่า

เคราะห์ด ี ส่งผลให้ทนรบัไว้ไม่ไหวชัว่ขณะจนสิน้สตไิป เวลานีด้วงตาทัง้คู ่

ของชายาอ๋องแดงช�้า นางก�าลังเค้นแรงจะชันกายลุกขึ้น พลันเห็นสาวใช้

เดินลิ่วๆ เข้ามาถวายสารฉบับหนึ่ง บอกว่าท่านหญิงส่งผู้ถือสารมา

ลู่ซื่อมีไมตรีอันดีต่อน้องสาวสามีมาเสมอ ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายส่งสารมา

กะทันหันต้องการจะบอกอะไร นางฝืนข่มความเจ็บปวดสิ้นหวังในใจไว้ 
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เปิดสารออกอ่าน

น้องสาวสามีเขียนสารมาสั้นๆ ไม่กี่ประโยคเท่านั้น

แต่ทันทีที่ดวงตาของนางจับจ้องอยู่ที่ถ้อยความบนสารก็นิ่งขึงไป

สองตาของนางเป็นประกายฉับพลัน ท่ามกลางสายตาของสาวใช้

รอบข้างทีจ่บัจ้องมองตามอย่างประหลาดใจ นางก็ผดุลกุวิง่ด้วยฝีเท้าเรว็รี ่

ออกไปที่โถงหน้าโดยไม่หยุดพักหายใจ ตะโกนบอกลู่หลินที่ย�่าเท้าวนไป

วนมาอย่างกระวนกระวายใจอยู่ "ท่านอา เรียกคนไปแจ้งแม่ทัพหยวน 

โดยเร็ว ให้ไปค้นหาท่ีข้างใต้โตรกธารอิงจุ่ยตรงเนินซีหยวนเดี๋ยวน้ีเลย

เจ้าค่ะ ไม่แน่เซวียนชิงอาจอยู่ที่นั่นก็เป็นได้!"

ลู่หลินกับขุนนางสองสามคนตะลึงงัน พวกเขามองหน้ากันไปมา

อย่างตั้งตัวไม่ทันชั่วขณะ

"ที่ข้างใต้โตรกธารอิงจุ่ย ยังไม่รีบไปอีก!"

เมื่อเรื่องเก่ียวพันถึงความเป็นความตายของสามี เวลานี้ลู ่ซื่อ 

ผู้อ่อนหวานมาโดยตลอดราวกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคน นางตะคอกใส่ 

ลู่หลินเสียงห้วน

ลู่หลินดึงสติคืนมา หมุนกายวิ่งผลุนผลันออกไปพร้อมกับขุนนาง 

คนอื่นๆ

สองมอืสัน่ระรกิของลูซ่ือ่ก�าสารของน้องสาวสามแีน่นๆ นางอ่านซ�า้

อีกรอบ แม้จะรู้สึกเหลือเชื่อ แต่ไฟแห่งความหวังท่ีอยู่ในใจลึกๆ ซึ่งเดิม 

ริบหรี่ลงทีละน้อยก็ปะทุขึ้นมาอีกครา

"ท่านแม่ ท่านพ่อยังไม่กลับมาอีกหรือเจ้าคะ"

สุ้มเสียงแกมสะอื้นของเด็กหญิงดังขึ้นเบื้องหลัง
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ลู่ซื่อเหลียวหน้าไปเห็นอาหรู บุตรสาววัยสี่ขวบวิ่งโผมาหาตนเอง

สาวใช้หลายคนที่ไม่เฝ้าอาหรูไว้ให้ดีว่ิงไล่กวดตามหลังนางมา  

พากันคุกเข่าลง "พระชายาโปรดประทานอภัยด้วยเจ้าค่ะ"

ลูซ่ือ่กอดร่างบตุรสาวไว้แล้วช่วยเชด็น�า้ตาให้ นางกระซบิปลกุปลอบ  

"อย่าร้องไห้ พ่อของเจ้าใกล้จะกลับมาแล้ว"

หลังจากปลอบบุตรสาวแล้วให้สาวใช้พากลับห้องไป ตัวลู่ซื่อเอง 

จะนั่งเฉยอยู่ได้อย่างไร นางเรียกให้คนเตรียมรถม้าแล้วออกจากวังอ๋อง 

รุดไปที่เนินซีหยวนอย่างเร่งร้อน

ด้านมู่ฝูหลันมาถึงเมืองเยวี่ยในอีกสองสามวันถัดมา

ชาตทิีแ่ล้วพ่ีชายของนางมูเ่ซวยีนชงิหรอืฉางซาอ๋องผูห้นุ่มแน่นต้อง

เคราะห์ร้ายจากไปในวัยยี่สิบสองปีเท่าน้ัน เพราะประสบเหตุไม่คาดฝัน

ในตอนนี้นี่เอง

ตอนทีพ่บพ่ีชาย ร่างของเขาก็อยู่ใต้โตรกธารถูกพงหญ้ารกชฏับดบงั

ไว้นานเจ็ดแปดวัน เดาว่าเขาคงลื่นไถลพลัดตกลงไป และเสียเลือด 

มากเกินไปจนจบชีวิตลง

นับแต่นั้นแคว้นฉางซาก็สูญเสียท่านอ๋องคนสุดท้ายไป พ่ีสะใภ้ 

กับอาหรูหลานสาววัยเพียงสี่ขวบของนางก็สูญเสียสามีและบิดาไป 

ตลอดกาล

มาตรว่าภายหลังราชส�านักจะประทานความกรุณาต่อสกุลมู่ให้

พ�านักอาศัยท่ีเมืองเยว่ียต่อไปได้ อีกท้ังยังคงเป็นเจ้าของวังอ๋องและ 

ได้รบัภาษใีนเขตเมอืงเยว่ียดงัเก่า แต่จากน้ีแคว้นฉางซาก็ไม่มอียู่อกีแล้ว 
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พ่ีสะใภ้ทุกข์ระทมมากเกินไป ไม่ก่ีปีต่อมาก็ตรอมใจตายตามพ่ีชาย 

ของนาง

มู่ฝูหลันไม่รู้ว่าชาตินี้เรื่องราวจะเป็นอย่างที่ตนเองรู้หรือไม่ แล้ว 

ผู้ถือสารไปทันเวลาหรือไม่กันแน่ พี่ชายของนางจะพ้นเคราะห์ได้แน่หรือ

นางร้อนใจเหลือจะกล่าว เร่งเดินทางเช้าจรดค�่าโดยไม่หยุดพัก 

จนเข้าสู ่แคว้นฉางซาในวันนี้ เหลือระยะทางอีกแค่ร้อยหล่ีก็จะถึง 

เมืองเยวี่ย

ผูค้นรมิทางแต่งกายไม่ผดิแผกไปจากปกติ บนหน้าไร้ว่ีแววโศกเศร้า  

และไม่เห็นร่องรอยการแสดงความไว้อาลัยต่อเจ้าแคว้นในหมู่ราษฎร

เวลานี้มู่ฝูหลันถึงคลายใจลงได้บ้างเล็กน้อย นางสั่งให้ผู้ติดตาม 

เร่งเดินทางต่อ มุ่งหน้าเข้าเมืองโดยเร็วที่สุด

เวลาเท่ียงวัน ตอนอยูห่่างจากเมอืงเยว่ียอกีไม่ก่ีสบิหล่ี บนถนนหลวง 

ฝ่ังตรงข้ามมคีนกลุม่หนึง่ปรากฏขึน้ พวกเขาข่ีม้าใกล้เข้ามาเร่ือยๆ จนพบกับ 

ขบวนเดินทางของมู่ฝูหลัน

"แม่ทัพหยวน!"

มู่ฝูหลันท่ีนั่งอยู่ในรถม้าพลันได้ยินเสียงตะโกนเรียกของผู้ดูแลที ่

ร่วมทางมาด้วยกันดังมาจากด้านหน้า นางแหวกม่านย่ืนหน้าออกไป  

เหน็กลุม่คนขีม้่าสวนทางมา คนหน้าสดุเป็นชายหนุม่วัยฉกรรจ์ เรือนกาย

สูงใหญ่ ผิวกายคล�้าเข้ม รูปโฉมคมคาย นัยน์ตาแจ่มกระจ่าง เขาคือ 

หยวนฮัน่ติง่บตุรบุญธรรมของเสนาบดีหยวนผูล่้วงลบันัน่เอง นางรบีสัง่ให้

สารถีหยุดรถม้าแล้วร้องเรียกเสียงดัง "พี่หยวน!"

ปกตหิยวนฮัน่ต่ิงเป็นคนเงียบขรมึ แต่พอเหน็มูฝ่หูลันชะโงกตวัออก 
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จากรถม้าร้องทักทายตนเอง ใบหน้าก็เผยรอยย้ิมยินดีแกมประหลาดใจ 

เขาพลกิกายลงจากหลงัอาชาอย่างว่องไว สาวเท้าฉับๆ ไปหยุดฝีเท้าทีข้่าง 

รถม้าของหญิงสาว จากนั้นเรียกขานนางอย่างเคารพนอบน้อม

"ท่านหญิง พระชายาแจ้งว่าท่านก�าลังจะกลับมา หลายวันน้ี 

ข้าไม่มีงานใดจึงออกมาตระเวนดูรอบๆ คิดไม่ถึงว่าจะพบท่านตรงนี ้

จริงๆ ระหว่างทางที่มาท่านสบายดีหรือไม่"

มูฝ่หูลนัพยักหน้าแล้วไต่ถามเขาอย่างทนรอไม่ไหว "พ่ีชายของข้าเล่า  

พักนี้เขาเป็นอย่างไรบ้าง"

นางมองหยวนฮัน่ต่ิง รอคอยค�าตอบของเขาอย่างกระวนกระวายใจ

วันน้ันหยวนฮั่นติ่งน�าก�าลังคนลงไปที่ข้างใต้โตรกธารจนพบตัว 

มูเ่ซวียนชงิ เขาสลบไสลมาเป็นเวลานาน เหลอืเพียงลมหายใจอ่อนรวยรนิ

เฮือกสุดท้ายแล้ว

ชายหนุ่มหว่ันใจว่าเล่าเรื่องท้ังหมดจะท�าให้นางตกใจ เขาช่ังใจ 

ครู ่หน่ึงก่อนกล่าวอย่างใคร่ครวญ "พ่ีชายของท่านเสด็จออกล่าสัตว์ 

เมื่อหลายวันก่อน เกิดเหตุไม่คาดฝันเล็กน้อย แต่พบตัวได้ทันท่วงทีจึง 

ไม่เป็นอะไรมาก ระยะนี้ก�าลังพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่"

สุดท้ายเรื่องน่ากลัวที่นางเป็นห่วงที่สุดก็หลบเลี่ยงพ้นไปได้ด้วย

ความโชคดี

ทุกอย่างด�าเนินไปในทิศทางที่ดีแล้ว

อารมณ์ที่ว้าวุ่นวิตกมาหลายวันสงบลงทันควัน เมื่อร่างกายและ

จิตใจผ่อนคลาย ดวงตาของนางก็แดงเรื่ออย่างห้ามไม่อยู่จนน�้าตา 

พานจะไหล
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หยวนฮั่นติ่งเติบโตมาพร้อมกับนางจึงรับรู ้ความรู ้สึกของนาง 

ได้อย่างละเอียดลออ เห็นนางดูคล้ายจะร�่าไห้ก็เริ่มแตกตื่น เขากล่าว 

อย่างลนลาน "ท่านไม่ต้องกลวันะ อาการบาดเจบ็ของท่านอ๋องไม่เป็นอะไร

มากจรงิๆ ก่อนหน้าแค่เสยีโลหิตมากเกินไป พักฟ้ืนอกีสกัพักหน่ึงก็หายด ี

ได้แล้ว"

มู ่ฝูหลันเบือนหน้าไปอีกทาง รอให้อารมณ์สงบลงบ้างถึงค่อย 

หันกลับมาพยักหน้าพูดย้ิมๆ กับเขา "ข้ารู้แล้ว ไม่เป็นไรก็ดี ขอบคุณ 

พี่หยวนที่มารับข้า พวกเราเข้าเมืองกันเถอะ"

นางเป็นคนที่มีรูปโฉมงามล�้าเหลืออยู่แต่เดิม ยามนี้ประกายน�้า 

ตรงหางตายังไม่เลือนหายไป ยิ่งขับให้ดวงหน้าแต้มยิ้มชวนพิศมากขึ้น

หยวนฮ่ันติ่งไม่กล้ามองนาน เขาผงกศีรษะพูดว่า "ได้" แล้วรีบ 

หมุนกายขึ้นม้าน�าทางขบวนรถม้าด้านหลังไปยังตัวเมือง

คนกับม้ากลุ่มหนึ่งเคลื่อนตัวผ่านประตูเมืองเข้าสู่ด้านใน

ผู้คนตามถนนหนทางส่วนใหญ่รู้จักหยวนฮั่นต่ิง เห็นเขาพารถม้า

ขบวนหน่ึงไปทางวังอ๋องก็แลมองผู้ที่น่ังอยู่ในน้ัน คลับคล้ายจะเป็น 

แขกสตรีก็พากันหยุดฝีเท้าชมดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่บ้าง

หยวนฮั่นติ่งส่งคนไปรายงานลู่ซื่อล่วงหน้าแล้ว นางจึงพาอาหรูมา

ต้อนรบัท่ีหน้าประตูใหญ่ด้วยตนเอง เมือ่พ่ีสะใภ้กับน้องสามีได้พบหน้ากัน 

ต่างก็ปลื้มปีติยินดีอย่างไร้ที่สิ้นสุด ส่วนอาหรูก็แสนคึกคักร่าเริง นาง 

แหงนใบหน้าเล็กๆ ขึ้นร้องเรียกมู่ฝูหลันไม่หยุดปากว่า "อาหญิง"

ส�าหรับมู่ฝูหลันแล้วหนน้ีเป็นการกลับบ้านหลังผ่านไปชาติหนึ่ง  

อย่าว่าแต่ได้เห็นหยวนฮั่นติ่ง พี่สะใภ้ และหลานสาวตัวน้อยเลย แม้แต่
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เห็นสิงโตหินหน้าตาเคร่งขรึมน่าย�าเกรงสองตัวท่ีตั้งอยู่ด้านซ้ายขวา 

ตรงหน้าประตูวังอ๋อง ก็ท�าให้นางเต็มตื้นตรงกลางอกอย่างสุดระงับได้

หญิงสาวสงบอกสงบใจลง จูงมือหลานสาวไว้แล้วตกอยู่ในภวังค์ 

ราวกับมองเห็นตนเองกับอาหญิงตอนเป็นเด็ก

นางจับจูงมือเล็กๆ ของอาหรูแน่นมากขึ้น ก้าวเท้าเดินตามพี่สะใภ้

เข้าไปข้างใน

ลู่ซื่อสั่งให้คนจัดท่ีพักของนางไว้เมื่อหลายวันก่อนแล้ว ยังคงเป็น

ห้องเดิมของนางก่อนออกเรือน

พอลู่ซื่อเข้าห้องมาด้วยกัน มู่ฝูหลันก็ถามถึงพี่ชาย อีกฝ่ายตอบว่า

เขากินยาแล้วนอนหลบัอยู่ตอนน้ี ยังกล่าวต่อทนัทีว่า "หลันเอ๋อร์ ดทีีวั่นนัน้ 

ได้รับสารของเจ้าถึงได้พบตัวพี่ชายของเจ้าทันเวลา หาไม่แล้ว..."

ลู ่ซื่อหวนคิดถึงเหตุการณ์ตอนน้ัน แม้จะผ่านไปแล้วทว่ายัง 

หวาดผวาไม่หาย นางบอกให้สาวใช้พาบตุรสาวออกไปก่อน ค่อยคว้ามอื

น้องสาวสามีมาจับแน่นๆ

"พ่ีสะใภ้ไม่รู ้จะขอบคุณเจ้าเช่นไรดี หลันเอ๋อร์ วันหน้าไม่ว่า 

มีเรื่องใดเจ้าบอกมาได้เต็มที่ ขอแค่ไม่เหลือบ่ากว่าแรง พ่ีชายเจ้ากับข้า

จะช่วยเหลือเจ้าแน่นอน"

นางท้ังตื้นตันทั้งซาบซึ้งใจสุดจะเปรียบ พูดไปแล้วในดวงตา 

ก็มีน�้าตารื้นขึ้นเป็นประกายวาวๆ

มู่ฝูหลันกล่าวอย่างย้ิมแย้ม "ขอแค่พ่ีเซวียนชิงปลอดภัยสบายดี 

ก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของข้าแล้ว ประเดี๋ยวข้าก็จะไปเฝ้าพี่เซวียนชิง"

นางรูว่้าพ่ีสะใภ้ยังอยากถามตนเองว่ารูเ้รือ่งนีไ้ด้อย่างไรจงึเป็นฝ่าย
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พูดขึ้นเองโดยไม่รอให้อีกฝ่ายเอ่ยปาก "ข้าบังเอิญโชคดีถึงช่วยเขาได้  

แล้วก็เป็นสวรรค์คุ้มครองพ่ีเซวียนชิง วันน้ันข้าฝันเห็นท่านเทพจวินซาน

มาพูดก�าชบัก�าชากับข้า พอต่ืนขึน้ก็จดจ�าให้ขึน้ใจ และเพ่ือป้องกันไว้ก่อน 

ข้าถึงส่งคนถือสารกลบัมา หากพ่ีสะใภ้อยากขอบคุณ ก็สมควรไปขอบคณุ

ท่านเทพจวินซานเจ้าค่ะ"

ลู่ซ่ือตื่นเต้นยินดีเหลือเกิน นางพยักหน้าทันใด "ดีๆ! วันพรุ่งนี้ 

ข้าจะเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ให้พร้อมสรรพแล้วไปขอบคุณท่านเทพที่ 

เขาจวินซาน"

มู่ฝูหลันกล่าว "ข้าไปด้วยเจ้าค่ะ"

ลูซ่ือ่ตอบตกลงแล้วไต่ถามทุกข์สขุอกีหลายค�า ถามนางว่าตอนอยู่ท่ี 

เรือนสกุลเซี่ยมารดาสามีปฏิบัติต่อนางอย่างไร แล้วชีวิตของนางเป็น 

เช่นไรบ้าง

มู่ฝูหลันตอบสองสามค�าอย่างคลุมเครือ

ลูซ่ือ่เห็นนางเหมอืนไม่ใคร่เต็มใจเอ่ยเรือ่งสกุลเซีย่นักจงึกล่าวเตอืน 

"น้องเขยทอดท้ิงเจ้าในคืนเข้าหอเพ่ือไปปราบกบฏเจียงตูอ๋อง อาจจะ 

น่าคับข้องหมองใจจริงๆ แต่ว่าหลายปีมานี้เหล่าท่านอ๋องเจ้าแคว้น 

ในแผ่นดินพากันกระด้างกระเดื่องยกใหญ่ เกิดศึกสงครามไม่หยุดหย่อน 

ชายแดนก็ไม่สงบ ท้ังนี่ยังเป็นพระราชโองการด่วนจากราชส�านัก ต่อให้

เขาไม่ยินยอมพร้อมใจก็สุดวิสัยจะท�าอะไรได้ เจ้าอย่ากล่าวโทษเขาเลย 

พักก่อนข้าได้ยินว่าเจียงตูอ๋องพ่ายศึกติดๆ กัน เห็นทีเขาคงควบคุม

สถานการณ์ได้สงบเรียบร้อยในเร็วๆ นี้ ถึงเวลาพวกเจ้าก็ได้พบกันแล้ว"

ขณะลู่ซื่อพูดเตือนก่ึงโน้มน้าวใจก็มีสาวใช้มารายงานว่าท่านอ๋อง
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ตื่นแล้ว พอรู้ว่าน้องสาวของตนกลับมา เขาถึงกับดีใจเป็นการใหญ่และ

อยากจะมาหานาง

มู่ฝูหลันรีบลุกขึ้นไปเยี่ยมพี่ชายพร้อมกับลู่ซื่อ

รปูโฉมของชาวสกุลมูล้่วนโดดเด่นอย่างย่ิงยวด มูเ่ซวียนชงิยังถึงขัน้

มีกลิ่นอายสูงศักดิ์เฉพาะตัวของลูกหลานเชื้อพระวงศ์แผ่รอบกาย

วันน้ันเขาไล่ตามจับเหย่ือจนพลาดพลั้งตกอยู่ในอันตรายโดย 

ไม่ระวัง หลังจากถูกช่วยมาได้แล้วพักฟ้ืนหลายวัน อาการบาดเจ็บก็ดีขึ้น

ไม่น้อย เหลือแต่ขาที่ยังเดินเหินไม่ค่อยสะดวก ตอนนี้สองพ่ีน้องได ้

พบหน้ากัน ต่างยินดีปรีดาไม่หยุด ครั้นถูกน้องสาวต�าหนิว่าหุนหัน 

พลันแล่น เขายังผวากลัวอยู ่สักหน่อยและลอบขุ ่นเคืองใจตนเอง  

จนเมื่อได้ยินนางกล่าวว่ากลับมาหนนี้ตั้งใจจะพ�านักอยู่ที่นี่ก่อน เขา 

ไม่หยุดคิดใคร่ครวญก็พยักหน้าทันที

"น้องพี่อยากอยู่นานเท่าใดก็เท่านั้น! ฉางซาของข้าคือบ้านของเจ้า

ชั่วนิรันดร์"

ดูเหมือนเหมันตฤดูปีนี้น่าจะมาเยือนเร็วเป็นพิเศษ

สตรสีกุลมูอ่อกเดนิทางไปครึง่เดอืนแล้ว นบัวันอากาศก็หนาวเย็นข้ึน 

ทุกที ท้องฟ้าขมุกขมัวครึ้มฝนติดต่อกัน สายลมพัดวูบมาพาไอหนาว 

ลอดเข้ามาในคอเสื้อไม่หยุด หลังเที่ยงวันนายหญิงเซี่ยกินอาหารแล้ว

ง่วงงุน คนรับใช้จึงพานางไปนอนในห้อง ชิวจว๋ีหลบอยู่นอกห้องก�าลัง 

แทะเมล็ดแตงอยู่ สาวใช้ท�างานต�่าต้อยในเรือนนามว่า 'อาเมา' คนนั้น 

ก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามา เสียงฝีเท้าดังตึงตัง
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ในห้องคลับคล้ายมีเสียงพลิกตัวของนายหญิงเซี่ยที่สะดุ้งตื่น

ชวิจว๋ีโยนเมลด็แตงทิง้ รบีลกุข้ึนก้าวขาข้ามธรณีประตไูป ยกมอืขึน้

ดึงหูของอาเมาแล้วบิดเต็มแรง นางลดสุ้มเสียงลงก่นด่า "หูของเจ้า 

หายไปที่ใดกัน บอกเจ้าตั้งกี่ครั้งกี่หนแล้ว เดินเบาๆ หน่อย ฮูหยินผู้เฒ่า

ก�าลังนอนหลับอยู่"

"ไม่ใช่ๆ"

อาเมาวิ่งมายังหายใจไม่ทัน ทางหน่ึงกุมหูของตนเอง ทางหน่ึง 

กล่าวอธิบาย "คณุชายของพวกเรากลบัมาแล้ว ท่านมาถึงหน้าประตแูล้ว!"

ชิวจว๋ีน่ิงชะงักแล้วคลายมือออก จากน้ันรีบว่ิงออกไป แต่ว่ิงไป 

ไม่ก่ีก้าวก็กลบัมาอกี นางเปิดหบีคันฉ่องขึน้ส่องดูใบหน้า ใช้ปลายน้ิวแตะ

ชาดแต้มกลบีปากอย่างรวดเรว็ พอเหน็จอนผมรุย่ร่ายก็เอาน�า้มนัสนหอม

ทาลงไปอย่างเอาเป็นเอาตาย

ขณะเอียงคอง่วนอยู่หน้าคันฉ่อง นางได้ยินเสียงฝีเท้าท่ีเหมือน 

ย�า่ผ่านน�า้เข้ามาจากด้านนอกระลอกหน่ึงก็ปิดหบีคนัฉ่องทนัที หมนุกาย

วิ่งออกไปกระวีกระวาดต้อนรับ

ในลานเรือนมีร่างร่างหนึ่งในเสื้อฟางเยื้องย่างมา

เสมือนคนอยู่ท่ามกลางม่านหมอกในม้วนภาพวาด บุรุษผู ้นั้น 

สวมหมวกสานสีเขียวกับเสื้อฟางเก่าๆ ฝ่าสายฝนสารทฤดูท่ีโปรยปราย 

ไม่ขาดสาย สองเท้าย�่าน�้าฝนขังเป็นหย่อมบนพ้ืนลานจนแตกกระเซ็น  

เดินก้าวยาวๆ ตรงมาทางนี้

เรือนกายของชายหนุ่มสูงเพรียว ใบหน้าใต้หมวกสานคมคาย  

เรียวคิ้วได้รูป นัยน์ตาสุกใส ถ้าหากมีเด็กรับใช้ติดตามอยู่ด้านหลังสักคน 
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มองปราดแรกก็คล้ายบณัฑิตหนุม่ทีเ่ดินทางไปร่วมสอบราชการเพ่ิงกลบั

ถึงเรือน

เขาก้าวขึ้นบันไดแล้วหยุดยืนใต้ชายคา

น�้าฝนไหลมาตามขอบหมวกสานและชายเสื้อฟางก่อนหยดลงบน

ปลายเท้าเขาดังแปะๆ ไม่ขาดสาย ท�าให้พื้นรอบๆ เปียกในเวลาอันสั้น

คนผูน้ีก็้คอืเซีย่ฉางเกิง อายุย่ีสบิสองปี เป็นผูบ้ญัชาการกองทัพเหอซ ี

ที่หนุ่มแน่นที่สุดของราชวงศ์นี้

เขาถอดหมวกสานออกแขวนกับตะขอบนผนัง ดวงตาทัง้คูต่วัดมอง

ชวิจว๋ีซึง่ใบหน้าซบัสแีดงระเรือ่ท่ีเพ่ิงว่ิงออกมาจากห้องอย่างเฉยเมยพลาง

เอ่ยถาม "ท่านแม่ข้าเล่า"



50

แสนชัง นิรันดร์รัก 1

4
    

นายหญิงเซี่ยในห้องได้ยินเสียงแล้วลืมตาข้ึน ลุกข้ึนนั่ง หยิบเส้ือ

คลุมร่างแล้วลงจากเตียง นางเดินลิ่วๆ ออกมาปากก็ร้องถาม "ลูกข้า 

กลับมาแล้วหรือ"

เซี่ยฉางเกิงถอดเสื้อฟางเปียกชุ่มออกส่งให้อาเมาท่ีว่ิงมาหาตน  

จากนั้นก้าวข้ามธรณีประตู สาวเท้าเร็วรี่ไปหามารดา

ชิวจวี๋ยื่นมือเก้อ นางเห็นอาเมาที่หอบเสื้อฟางไว้ในอ้อมแขนอย่าง

ดีอกดีใจแล้วมองตนด้วยท่าทางล�าพองใจก็ท�าหน้าตึง มองน�้ามูกท่ีไหล

ยืดค้างอยู่ตรงจมูกของอีกฝ่ายอย่างรังเกียจ

"ยังไม่เก็บข้ึนอีก บนพ้ืนเปียกหมดแล้ว ระวังฮูหยินผู้เฒ่าเดินไป 

เดินมาจะลื่นล้มได้"

อาเมาไม่โกรธเคือง นางสดูน�า้มกูกลบัแล้วย้ิมกร่ิม ชีค้อเสือ้อกีฝ่าย 

"ตรงคอเสื้อเจ้า..."
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ชิวจว๋ีก้มหน้ามองถึงพบว่ามีเปลือกเมล็ดแตงติดบนคอเสื้อตน 

หลายชิ้น นางหน้าแดงก�่าทันควัน รีบปัดทิ้ง พอเหลือบตาขึ้นเห็นอาเมา

ท�าหน้าสาแก่ใจก็พูดด่าเสียงเบา "เจ้าระวังตัวให้ดีเถอะ ขืนแสร้งท�า 

บ้าใบ้แกล้งคนอีก คอยดู สักวันข้าจะตัดจมูกเน่าๆ ของเจ้าทิ้งเสีย!"

ตอนอายุห้าขวบอาเมาล้มป่วยถูกทิ้งไว้ข้างจุดพักม้า ขณะนั้นเป็น

เดอืนสบิสองอากาศหนาวเหนบ็ นางสวมเสือ้ผ้าเก่าขาดนอนขดตัวอยู่บน

พ้ืนหิมะคล้ายลูกแมวตัวหนึ่งก็ไม่ปาน ท่าทางใกล้จะหนาวตายรอมร่อ 

นายท่านเซี่ยพบเห็นเข้าแล้วบังเกิดความสงสารพานางกลับเรือนมา  

นายหญิงเซี่ยบ่นว่ายกหนึ่ง แต่ก็เลี้ยงดูนางจนเติบใหญ่ ในเรือนจึงมี 

สาวใช้ท�างานต�่าต้อยเพิ่มขึ้นอีกคน

อาเมาเป็นคนทึ่มท่ือ สมองไม่ใคร่ฉับไวนัก อาจเพราะตอนเล็กๆ 

จมูกโดนความหนาวจนผิดปกติเลยมีน�้ามูกไหลทุกครั้งท่ีอากาศเปลี่ยน 

เมื่อก่อนอาการหนักกว่านี้ แต่หลังจากฮูหยินน้อยมาอยู่ท่ีนี่แล้วตรวจ

ร่างกายให้ หลังจากนางต้องกินยานานระยะหน่ึงก็ค่อยๆ ฟื้นฟูบ�ารุง  

ถึงไม่อาจรักษาให้หายขาด แต่เทียบกับที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้ว

นางไม่เกรงกลัวชิวจว๋ีเช่นกัน แค่นเยาะเสียงหน่ึงก่อนพูดอุบอิบ  

"พอคุณชายกลับมาก็ทาแก้มแดงเหมือนก้นวานรอย่างไรอย่างนั้น  

งามนักหนาล่ะ"

ชิวจว๋ีตีหน้ายักษ์ ตั้งท่าจะเข้าไปบิดหูอาเมาอีก นางจึงปาดน�้ามูก

สะบัดใส่ ชิวจวี๋หน้าเปลี่ยนสี ผงะถอยอย่างลนลาน

อาเมาท�าเสยีงฮเึชดิคางขึน้แล้วกอดเสือ้ฟางไว้กับอกแน่นๆ หมุนกาย 

ออกวิ่งไป
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ชิวจวี๋ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความโมโหโทโส ในใจอยากสับเด็กสาว

โง่งมคนนี้เป็นหมื่นๆ ชิ้นให้หายแค้นใจแทบขาด แต่พอหูได้ยินเสียง 

พูดคยุของนายหญิงเซีย่กับเซีย่ฉางเกิงจากข้างใน นางถึงข่มความโกรธไว้  

แอบช�าเลืองมองไปที่ประตูพลางเงี่ยหูฟัง

เซี่ยฉางเกิงย่ืนมือไปประคองมารดาที่เดินพรวดพราดออกมา 

ใบหน้ามีรอยยิ้มปรากฏขึ้น

"ท่านแม่ ลูกเอง ลูกกลับมาแล้ว"

นายหญิงเซี่ยปลาบปลื้มยินดีเหลือล้น จับข้อศอกของบุตรชายที่ 

ไม่ได้พบหน้ามาคร่ึงปีกว่าไว้แล้วมองส�ารวจเขาขึน้ๆ ลงๆ พลางพร�า่บ่นว่า 

เขาซูบผอมด�าคล�้าลงไม่หยุดปาก ครั้นเห็นอาภรณ์บนกายกับรองเท้า 

ของบุตรชายเปียกน�้าฝน นางก็ตะโกนขึ้น "ชิวจว๋ี รีบเข้ามาปรนนิบัติ

คุณชายผลัดอาภรณ์สิ!"

"เจ้าค่ะ" ชวิจว๋ีส่งเสยีงตอบค�าหน่ึง นางกุลกุีจอเดนิเข้ามา กล่าวด้วย

รอยยิ้ม "คุณชาย ท่านนั่งลงเร็วเข้าเจ้าค่ะ ข้าจะช่วยถอดรองเท้าให้ก่อน" 

ว่าแล้วก็ทรุดตัวลงนั่งยองๆ ยื่นมือไป

เซี่ยฉางเกิงไม่ขยับ เพียงบอกให้นางจุดกระถางไฟใบหน่ึงในห้อง 

ให้มารดา

ชิวจว๋ีกัดริมฝีปากก่อนดึงมือกลับมาช้าๆ นางขานรับเสียงต�่าแล้ว

ลุกขึ้นเดินออกไป

"ท่านแม่ อากาศหนาวแล้ว สุขภาพท่านเป็นอย่างไรบ้างขอรับ"

เซี่ยฉางเกิงประคองมารดาไปนั่งบนเตียง

"แม่สบายดี ไม่ต้องเป็นห่วง เจ้าอยู่ข้างนอกก็ระวังเนื้อระวังตัวให้ดี
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เป็นพอ" นายหญิงเซี่ยกล่าวพร้อมรอยยิ้มระรื่น

"ไฉนมีเจ้ากลับมาคนเดียว"

นางชะเง้อมองไปที่นอกประตูแวบหนึ่ง

ข้างนอกเงียบสงัดไร้สรรพเสียงอื่นใด

"เหตใุดพวกขุนนางประจ�าเมอืงกับประจ�าอ�าเภอพวกน้ันไม่ตามเจ้า

มาด้วย หรือว่าการศึกไม่ราบรื่น?"

นายหญิงเซีย่เคยชนิกับภาพท่ีบตุรชายกลบัมาแล้วมขุีนนางท้องถ่ิน

มากมายร่วมทางมาด้วยทุกครั้ง พอเห็นหนน้ีต่างไปจากเดิม นางจึง 

อดกังวลใจน้อยๆ ไม่ได้

"ท่านแม่วางใจได้ การศึกราบรื่นดี ลูกไม่อยากท�าให้คนอื่นวุ่นวาย

ก็เลยกลับมาเองขอรับ"

นายหญิงเซี่ยถอนหายใจโล่งอก

"เป็นเช่นน้ีก็ดี เกิงเอ๋อร์ เจ้าหิวแล้วกระมัง ดูเจ้าสิผอมลงเพียงนี้  

เจ้านั่งพักก่อน แม่จะไปท�าอาหารให้กิน"

นายหญิงเซี่ยลุกขึ้นจะออกจากห้อง แต่เซี่ยฉางเกิงรั้งตัวไว้บอกว่า

ไม่หิว เขาหันหน้ามองไปทางปีกตะวันออก สองจิตสองใจครู่หน่ึง 

ก่อนเอ่ยถาม "ท่านแม่ ภรรยาของลูกเล่า เมื่อครู่เดินผ่านหน้าเรือน 

ปีกตะวันออก ดูเหมือนด้านในจะไม่มีใครสักคน"

นายหญิงเซี่ยได้ยินบุตรชายถามถึงมู ่ซื่อ อารมณ์ที่ เบิกบาน 

เต็มเปี่ยมเมื่อครู่พลันหายวับไป นางแค่นเสียงเยาะหยัน "ไปแล้ว! เมื่อ 

ครึ่งเดือนก่อนก็กลับสกุลเดิมไป แม่รั้งอย่างไรก็รั้งไม่อยู่"

เซี่ยฉางเกิงอึ้งไป
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นายหญิงเซี่ยระบายทุกข์ครั้งใหญ่

"ลูกแม่ แม่จะบอกอะไรให้นะ เรื่องของภรรยาเจ้าคนนี้เล่าสามวัน 

ก็ไม่จบสิ้น แม่ไม่รู้ว่าสมควรว่ากล่าวนางเช่นไรดี หลังจากเจ้าไปแล้ว  

ช่วงแรกๆ นางยังนับว่าประพฤติตัวดี มาหาแม่ทุกเช้าเย็น แม่ก็ทบทวน

ตนเองแล้วว่ามิได้ปฏิบัติต่อนางอย่างไม่เป็นธรรม จู่ๆ คร่ึงเดือนท่ีแล้ว 

อยู่ดีๆ นางก็ถึงกับชักสีหน้าใส่แม่ อ้าปากบอกว่าจะกลับสกุลเดิม! แม ่

พูดกล่อมนางว่าเจ้าไม่ได้เจตนาจะทอดทิง้นาง และน่าจะใกล้กลับมาแล้ว 

ขอให้นางรออีกสักหน่อย แต่นางดื้อดึงพูดไม่รู้ฟัง ท้ิงแม่ไว้แล้วจากไป 

วันนั้นเลย ยังพาคนกลับไปทั้งหมดด้วย"

ยามย้อนคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้น นายหญิงเซี่ยก็เดือดดาลยิ่งนัก

เซ่ียฉางเกิงตรึกตรองครู่หนึ่งแล้วเอ่ยถาม "นางได้บอกหรือไม่ว่า

เพราะเหตุใดถึงกลับไปอย่างกะทันหันขอรับ"

นายหญิงเซี่ยส่ายหน้า "ก็เพราะนางไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น อยาก 

จะไปก็ไป แม่ถึงได้โมโหแทบแย่ เกิงเอ๋อร์ เจ้าว่ามลีกูสะใภ้เช่นน้ีด้วยหรือ 

นีม่ใิช่เป็นการอาศยับารมขีองสกลุเดมิของนางหรอืไร แล้วแม่จะท�าอนัใด

ได้ ก็ได้แต่ปล่อยให้นางไป"

เซี่ยฉางเกิงย่นหัวคิ้วเข้าหากันน้อยๆ ไม่เอื้อนเอ่ยวาจาต่อ

นายหญิงเซี่ยใคร่ครวญเล็กน้อยแล้วเริ่มกล่าวปลอบบุตรชาย

"ช่างเถอะ! เจ้าอย่าขุ่นใจไปเลย นางอยากไปก็ไปเถอะ ขาอยู่กับ

ตัวนาง พวกเราย่อมเหน่ียวรั้งไว้ไม่ได้ แล้วก็มิได้อยากให้นางอยู่ด้วย 

เสียหน่อย! แม่จะบอกเจ้าให้นะ พวกเรามีเรื่องดีๆ อีกเรื่องหนึ่ง"

ใบหน้านางเผยรอยปรีดาปราโมทย์
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"ในเมื่อนางท�าอย่างนี้ แม่ก็เลยบอกเรื่องของเฟิ่งเอ๋อร์ไปแล้ว  

นับว่านางรู้ตนเองดี มิได้พูดว่าไม่ได้ แม่คิดเอาไว้ว่ารอเจ้ากลับมาก็รับ 

เฟิ่งเอ๋อร์เข้าเรือนเถอะ"

เซี่ยฉางเกิงไม่เปล่งเสียงตอบ

นายหญิงเซี่ยกล่าวสืบไป "แต่ก่อนตระกูลเราตกอับ ท่านพ่อเจ้า 

เป็นแค่หัวหน้าจุดพักม้า ดีที่นายท่านสกุลชีสายตาแหลมคม มั่นใจว่า 

เจ้าต้องได้ดิบได้ดีในภายภาคหน้า เป็นฝ่ายขอผูกดองกับพวกเราก่อน 

เพียงน�้าใจไมตรีน้ีพวกเราก็ต้องจดจ�าไปชั่วชีวิต น่าเสียดายที่เป็นทอง 

แผ่นเดียวกันไม่ส�าเร็จ แม่ไร้วาสนาจะได้ลูกสะใภ้คนน้ัน ต่อมาเจ้า 

ก่อคดีหนีไป ก็เคราะห์ดีที่ได้สกุลชีช่วยเหลือดูแล แม่ถึงอยู่รอดปลอดภัย

เฝ้ารอเจ้าหวนคืนมา บัดน้ีพวกเราตั้งเน้ือตั้งตัวได้แล้ว สกุลชีกลับ 

โชคร้ายตกอยู่ในฐานะที่ยากล�าบาก"

นายหญิงเซี่ยถอนใจเฮือกหนึ่ง

"เฟ่ิงเอ๋อร์กใ็ช้ชวิีตไม่ง่ายเลย หลายปีน้ันไม่มข่ีาวคราวใดๆ ของเจ้า 

จะเป็นตายร้ายดีก็ไม่รู ้แต่นางเหน็แม่เป็นด่ังแม่บงัเกิดเกล้า คอยปรนนบิตัิ

พัดวีตลอดเวลา ตอนหลังเจ้ากลับมาแล้วก็บอกว่ามีสัญญาหมั้นหมาย

กับสตรีเมืองอื่น ถึงแม่รู้ว่านางมีใจให้เจ้าแต่ก็สุดปัญญา พอถามนางว่า

ยินยอมเป็นอนหุรอืไม่ นางไม่ปฏิเสธสกัค�าก็พยักหน้าเดีย๋วนัน้เลย สตรท่ีีด ี

ปานนี้ เกิงเอ๋อร์จะผิดต่อนางไม่ได้เชียว"

ครั้นบุตรชายไม่เปล่งเสียงตอบดุจเดิม นายหญิงเซี่ยเริ่มไม่พึงใจ

ทันใด

"เกิงเอ๋อร์ คงมิใช่ว่าเจ้าตบแต่งสตรีสูงศักดิ์เป็นภรรยาแล้วดูแคลน
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เฟิ่งเอ๋อร์กระมัง แม่จะบอกให้นะ คนเราจะอกตัญญูไม่รู้คุณคนไม่ได้"

เซี่ยฉางเกิงยิ้มบางๆ

"ท่านแม่อย่าหัวเสียไปเลย ลูกไม่ได้หมายความเช่นนี้ ในเมื่อ 

ท่านแม่พูดกับมู่ซื่อแล้ว รอนางกลับมาก็รับคนเข้าเรือนเป็นอันสิ้นเรื่อง"

นายหญิงเซี่ยถึงพออกพอใจขึ้นบ้าง เพียงแต่ยังไม่ชอบใจกับ 

ถ้อยค�าของบุตรชายเล็กน้อย

"นางจะไปก็ไป ในสายตาไม่มีแม่สามีคนน้ีอยู่สักนิด รวมถึงเจ้า 

ด้วยเกิงเอ๋อร์ เหตุใดต้องรอนาง ใครจะรู้ว่านางกลับมาเมื่อใด ถ้าเกิดนาง

ไม่กลบัมาตลอดไป หรอืว่าจะปล่อยให้เฟ่ิงเอ๋อร์รอคอยไปเรือ่ยๆ อย่างนี"้

เซี่ยฉางเกิงตรึกตรองชั่วครู่

"อีกสองวันลูกจะเดินทางไปที่นั่นเพื่อรับนางกลับเรือนเองขอรับ"

นายหญิงเซี่ยโมโหแล้ว

"ไม่ได้! นางเพิ่งแต่งเข้ามาครึ่งปีกว่าก็เป็นเช่นนี้ นี่มันเรื่องอะไรกัน 

นางไปของนางเอง อยากกลับก็ต้องกลับมาเอง แม่ไม่อนุญาตให้ไป 

รับนาง นางจะได้ไม่ผยองพองขน วันหลังอยากกลับไปที่นั่นบ่อยๆ"

เซี่ยฉางเกิงพูดอย่างมีน�้าอดน�้าทน "กลับมาคราวน้ี เดิมทีลูกต้ังใจ

จะไปท่ีแคว้นฉางซาอยู่แล้วขอรับ ตอนฉางซาอ๋ององค์เดิมสิ้นไปเมื่อ 

สามปีก่อน ตัวลูกอยู่ที่เมืองซิวถูในเหลียงโจวไม่อาจกลับไปเคารพศพ  

ช่วงสองสามปีนี้ก็มีงานรัดตัวเรื่อยมา ช่วงนี้มีเวลาว่างแล้วพึงควรไป 

เซ่นไหว้ นี่เป็นหน้าที่ของลูก และยังถือโอกาสรับคนกลับมาด้วยขอรับ"

นายหญิงเซี่ยได้ยินบุตรชายพูดเช่นนี้แล้วก็กล่าวอย่างฝืนใจ  

"ช่างเถอะ เช่นนั้นเจ้ารีบไปรีบกลับ อย่าให้เฟิ่งเอ๋อร์รอนานเกินไป"
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นางหยุดเว้นจังหวะแล้วพูดต่อท้ายอีกค�า

"นางคอยเจ้ามานานกี่ปีแล้ว!"

เซี่ยฉางเกิงรับค�า

นายหญิงเซี่ยเริ่มอารมณ์ดีอีกครั้งหน่ึง นางจะไปลงมือเก็บกวาด

ห้องหอท่ีเรือนปีกตะวันออกให้บุตรชายเองแต่เขาทัดทานไว้ บอกให้ 

บ่าวไพร่ท�าก็ได้ เพราะเขามีข้าวของไม่มาก

นางตะโกนสั่งงานเป็นการใหญ่

ชิวจวี๋ยกกระถางไฟใบหนึ่งเข้ามาวางบนเตาผิงมุมห้อง

เซี่ยฉางเกิงเดินไปเกลี่ยถ่านไฟด้วยตนเองแล้วปิดฝา จากนั้น 

สั่งให้ชิวจวี๋ปรนนิบัติมารดาดีๆ ถึงออกจากห้องกลับเรือนปีกตะวันออก

ชายหนุ่มสาวเท้าไปตามระเบียงยาว

อักษรมงคลคู่สีแดงที่แปะติดไว้ตามประตูหน้าต่างตอนแต่งงาน 

เมื่อต้นฤดูใบไม้ผลิยังคงอยู่ทว่าสีซีดลง อีกทั้งสายลมหอบเอาหมอกฝน

มาโดนจนเปียกชื้นยับย่นติดกัน พอลมพัดมาระลอกหนึ่งก็พลันหลุดจาก

ประตูตกลงบนพื้นดังแปะ

เซี่ยฉางเกิงชายตามองแล้วก้าวข้ามธรณีประตูเข้าห้องหอ

ผูต้ดิตามยกสมัภาระประจ�าตวัเขาเข้ามาให้ อาเมากบัหญิงคนงาน

อีกคนง่วนอยู่กับการปูเตียงเช็ดโต๊ะ เห็นเขากลับมาก็เรียกขานทักทาย

"คุณชาย"

เขาพยักหน้าแล้วยืนอยู่ด้านข้าง

เมื่อสาวใช้ท้ังสองเก็บห้องเสร็จแล้วจะไปแก้ห่อสัมภาระของเขา 

เพื่อจัดเก็บอาภรณ์เข้าตู้แต่ถูกห้ามไว้ เขาบอกว่าจะท�าเอง
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พวกนางยอบกายค�านับเขาคราหนึ่งค่อยถอยออกไป

เซ่ียฉางเกิงหยิบเสื้อผ้าของตนออกมา เขาเปิดประตูตู้ กลิ่นหอม

รวยรินระลอกหนึ่งลอยมาแตะปลายจมูกช�าแรกเข้าสู่โพรงปอดทันที 

เขากลอกตามอง

ภายในตู้จัดวางอาภรณ์ของสตรีไว้จนเต็ม แพรพรรณเนื้อดีนุ่ม 

พลิ้วดุจริ้วเมฆนานาสีสันละลานตา มีถุงเครื่องหอมงามประณีตปักลาย

กล้วยไม้ห้อยอยู่อย่างสงบนิ่งตรงมุมตู้

สายตาของเซีย่ฉางเกิงหยุดมองนิง่ๆ ภาพคนืเข้าหอเมือ่ต้นปีผดุข้ึน

ในห้วงความคิดในฉับพลัน

ขณะนั้นเขาเข้ามาในห้อง เพ่ิงจะปลดผ้าคลุมหน้าของเจ้าสาว  

ยังไม่ทันได้เห็นรูปโฉมของสตรีสกุลมู่เต็มตาก็มีเสียงตบประตูดังข้ึน  

บอกว่ามีพระราชโองการด่วนจากราชส�านักมาถึง

เขาเร่งรีบออกไป ต่อจากนั้นถอดเสื้อคลุมเจ้าบ่าว กล่าวอ�าลา

มารดาแล้วออกจากเรือนไปในราตรีนั้นเลย

ตอนจากไปเป็นต้นฤดใูบไม้ผล ิวันน้ีกลบัมาก็ถึงปลายฤดใูบไม้ร่วง

แล้ว

ยามนี้ย้อนคิดถึงรูปโฉมของเจ้าสาว เขาถึงกับนึกไม่ออก

เพียงจดจ�าได้ว่าใต้แสงเทียนไหววูบวาบ นางก้มหน้าจรดอก  

จอนผมด�าขลบัเงางาม ในความทรงจ�าอนัเลอืนรางเขาคลบัคล้ายช�าเลอืง

เห็นหน้าผากโหนกนูนเรียบเนียน งามละมุนดุจสายน�้า

เซี่ยฉางเกิงยืนน่ิงชั่วครู่แล้วปิดประตูตู้ วางเสื้อผ้าของตนเองทิ้งไว้

ด้านข้าง เขาได้ยินเสียงกวาดพ้ืนคละเคล้าเสียงครวญเพลงเบาๆ ของ 
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อาเมาดังมาจากระเบียงทางเดิน ลังเลใจนิดหนึ่งก่อนเดินไปข้างประตู 

ส่งเสียงเรียกนาง

อาเมาโยนไม้กวาดทิ้งวิ่งไปท่ีหน้าห้อง ชะโงกหน้าถามพร้อม 

ฉีกยิ้มกว้าง "คุณชาย เรียกหาข้าเรื่องใดหรือเจ้าคะ"

เซี่ยฉางเกิงไต่ถามนาง "หลังฮูหยินแต่งเข้ามาแล้ว ดูแลปรนนิบัติ

ท่านแม่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องหรือไม่"

อาเมาชมชอบสะใภ้จากแคว้นฉางซาทีไ่ม่รังเกียจว่าตนสกปรกผู้นัน้

อยู่มาก พอได้ยินก็รีบเดินเข้ามาพยักหน้าถ่ีรัว "ไม่ขาดตกบกพร่องเลย

เจ้าค่ะ นางไปรอสางผมสวมรองเท้าให้ฮูหยินผู้เฒ่าที่หน้าเรือนแต่เช้าตรู่

ทุกวัน"

"อย่างนั้นเหตุไฉนอยู่ดีๆ นางถึงกลับไป เจ้ารู้หรือไม่"

อาเมาแบสองมอืไปด้านข้าง "ฮหูยินน้อยไม่ได้บอกอะไรข้านีเ่จ้าคะ"

เซี่ยฉางเกิงครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วผงกศีรษะ "เอาล่ะ หมดเรื่องแล้ว 

เจ้าไปท�างานเถอะ"

อาเมาขานตอบในล�าคอ นางหันหลังเดินออกไปสองสามก้าว  

พอสูดน�้ามูกทีหนึ่งแล้วประหน่ึงสวรรค์ประทานพรให้ฉลาดหัวไวข้ึนมา

โดยพลัน

"คณุชาย ข้ารูแ้ล้วเจ้าค่ะ แต่ข้าไม่กล้าพูด ข้ากลวัท่านจะต่อว่าข้า..."

นางมองหน้าเขาด้วยท่าทางอึกๆ อักๆ

เซี่ยฉางเกิงกล่าว "ไม่เป็นไร เจ้ารู้อะไรก็บอกมาได้เต็มที่"

ตัง้แต่เลก็จนโตอาเมามกัท�าผดิจนย่ัวโทสะฮหูยนิผูเ้ฒ่า ถูกด่าทอว่า 

โง่งมเสมอๆ แต่เซี่ยฉางเกิงเป็นคนใจเย็นมาก ไม่เคยด่าว่านางมาก่อน
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เขาเขียนความเรียงได้เย่ียมยอดมาแต่วัยเยาว์ อายุเพ่ิงสิบขวบ 

ก็สอบขุนนางผ่านได้เป็นบัณฑิตเซียงก้ง* อันดับหน่ึง ทว่าพวกชาวบ้าน

แอบพูดลับหลังว่าเขาดูเป็นคนสุภาพมีมารยาท แต่จริงๆ แล้วสามารถ 

ฆ่าคนตาไม่กะพริบได้

คนพวกนั้นต่างหวาดกลัวเซี่ยฉางเกิงอย่างมาก แต่อาเมาไม่กลัว 

พอเขาให้ก�าลงัใจ นางก็ใจกล้าขยับเข้าไปใกล้ๆ พูดเสยีงกระซบิ "คณุชาย 

ตอนท่านไม่อยู่เรอืน ข้าได้ยินฮหูยินผูเ้ฒ่าสาธยายความดขีองคณุหนูรอง

สกุลชีต่อหน้าฮูหยินน้อยบ่อยๆ แล้วเมื่อสองสามวันก่อนนี่เองเจ้าค่ะ  

ชวิจวียั๋งพูดกับพวกข้าว่าหากมใิช่ก่อนหน้านีค้ณุชายไม่อยู่เรือน คณุหนูรอง 

สกุลชีก็ได้เป็นฮูหยินของคุณชายแต่แรกแล้ว ข้าโกรธจนทะเลาะกับนาง 

นางดึงหูข้า ข้าก็เลยวิ่งไปฟ้องฮูหยินน้อย เป็นไปได้หรือไม่ว่าฮูหยินน้อย

โกรธแล้วถึงได้จากไป"

อาเมากล่าวจบแล้วเห็นเขาไม่พูดจา เพียงมุ่นคิ้วน้อยๆ ราวกับ 

ไม่ชอบใจ ในใจนางเริ่มกระวนกระวาย พิศดูสีหน้าเขาแล้วกล่าวอย่าง

ระมัดระวัง "คุณชาย...ข้าท�าผิดอีกแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะ วันหลังข้า 

ไม่กล้าปากมากอีก...ท่านอย่าโกรธเลย"

เซี่ยฉางเกิงดึงความคิดคืนมา เขายิ้มน้อยๆ เอ่ยเสียงนุ่ม "ไม่เป็นไร 

ข้ารู้แล้ว เจ้าไปเถอะ"

อาเมาเห็นเขาไม่ต�าหนิโทษถึงระบายลมหายใจเฮอืก นางพูดขึน้อกี

อย่างใจกล้า "คุณชาย เมื่อไรท่านจะไปรับฮูหยินน้อยกลับมาไวๆ เจ้าคะ 

* การสอบรับราชการในสมัยโบราณจะแบ่งผู้เข้าสอบเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่าเซิงถู คือผู้เข้าร่วมสอบ
ที่มาจากส�านักศึกษาในเมืองหลวงและเมืองต่างๆ กลุ่มที่สองเรียกว่าเซียงก้ง คือผู้เข้าร่วมสอบที่ไม่ได้มาจาก
ส�านักศึกษา แต่ผ่านการสอบระดับเมืองและมณฑลมาแล้ว
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นางเป็นคนดเีหลอืเกิน ยังช่วยรกัษาโรคให้ข้าด้วย จมกูของข้าดีข้ึนมากแล้ว  

ชิวจวี๋ชอบด่าข้าว่าจมูกเน่า ช่างน่าโมโหนัก!"

เซี่ยฉางเกิงพยักหน้า

อาเมาค้อมกายค�านับเขาแล้วออกไปอย่างแช่มชื่นเบิกบาน

ชายหนุม่เหลยีวมองห้องหอรอบหน่ึง จากนัน้ย่างเท้าไปรมิหน้าต่าง

ทิศใต้ เอาสองมือไพล่หลัง แลมองเมฆด�าทะมึนลอยต�่าทางด้านนอก

พลางจมลงสู่ภวังค์ทีละน้อย
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5
    

วันน้ีลู่ซื่อตระเตรียมเน้ือสัตว์ห้าชนิดเป็นเครื่องถวายบูชา น�าพา 

ผู้ตดิตามกลุม่หนึง่พร้อมด้วยมูฝ่หูลนัออกนอกเมอืงไปลงเรอื แล้วมุง่หน้า

สู่เขาจวินซานเพ่ือเซ่นไหว้เทพเจ้าผูศ้กัดิส์ทิธ์ิทีต่�าหนักศาล เป็นการแสดง

ความขอบคุณที่คุ้มครองให้สามีของตนพ้นเคราะห์ในวันนั้นมาได้

เมื่อท�าพิธีเสร็จ พ่ีสะใภ้กับน้องสาวสามีก็ออกมาแล้วลงเขา  

มู่ฝูหลันเอ่ยถามข้ึน "พ่ีสะใภ้ อาจารย์อยู่บนเขาหรือไม่เจ้าคะ ถ้าอยู่  

ข้าจะไปเยี่ยมเยียนท่านผู้อาวุโสสักหน่อย" 

อาจารย์ของนางแซ่หลี่เป็นหมอชื่อดังในแผ่นดิน ใครๆ ล้วน 

เรียกขานเขาว่า 'เฒ่าโอสถหลี่' เมื่อครั้งวัยหนุ่มเคยเป็นหมอหลวง 

ในพระราชวัง ภายหลังเขาออกจากวังหลวงแล้วท่องไปท่ัวทุกสารทิศ  

ทางหน่ึงแต่งต�าราแพทย์ ทางหนึ่งเป็นหมอรักษาชาวบ้าน หลายปีก่อน 

เขารอนแรมมาถึงทะเลสาบต้งถิงแล้วชื่นชอบทิวทัศน์ธรรมชาติของท่ี 



63

เผิงไหลเค่อ

แห่งนี้ จึงปลูกกระท่อมอาศัยอยู่บนเขาจวินซาน

บิดาของมู่ฝูหลันเลื่อมใสในความสามารถของเขา เดินทางมา 

เย่ียมคารวะด้วยตนเองและเริ่มไปมาหาสู่ เฒ่าโอสถเห็นธิดาอ๋องอายุ

น้อยๆ ก็แสดงความสนใจต่อยาสมุนไพรของตน ทั้งพึงใจท่ีนางฉลาด

เฉลียว จึงรับเป็นลูกศิษย์ครึ่งตัว สอนวิชาแพทย์ให้นางบางส่วนยามว่าง

ตอนมู่ฝูหลันออกเรือน อาจารย์ของนางยังอยู่ที่เขาจวินซาน

ลู่ซื่อพูดยิ้มๆ "เจ้าออกเรือนได้ไม่นาน เฒ่าโอสถก็ลงเขาไปเช่นกัน 

ไม่รู้จะกลับมาวันใด"

มู่ฝูหลันกล่าว "พ่ีสะใภ้กลับเข้าเมืองก่อนเถอะ ข้าจะไปดูแปลง

สมุนไพรที่เรือนของอาจารย์สักหน่อยเจ้าค่ะ"

ลู่ซ่ือรู้ถึงความเก่ียวข้องระหว่างน้องสาวสามีกับเฒ่าโอสถดี นาง 

จึงพยักหน้า "ก็ดี เช่นนั้นข้ากลับเข้าเมืองก่อน เจ้าก็กลับมาเร็วๆ นะ"

มู่ฝูหลันรับค�าแล้วมองส่งลู่ซื่อลงเขา ส่วนตนเองลัดเลาะไปตาม 

เส้นทางบนภูเขาจนมาถึงที่พ�านักของอาจารย์ เป็นเรือนท่ีซ่อนตัวอยู ่

กลางเขา ใช้ไม้ไผ่สานเป็นรั้วล้อมกระท่อมหลายหลัง มีแปลงสมุนไพร

ขนาดใหญ่อยู่ด้านหลัง

แม้อาจารย์ลงเขาไปแล้ว แต่ยังทิ้งเด็กรับใช้คนหนึ่งนามว่า 'อาต้า' 

คอยอยู่เฝ้าที่นี่ดูแลแปลงสมุนไพร

อาต้าเป็นเด็กก�าพร้าที่ถูกอาจารย์เก็บมาเลี้ยงจนโต นิสัยซื่อตรง 

หวัอ่อน เขาท�างานง่วนอยู่ทีห่ลงัเรอืน เมือ่เหน็ธิดาอ๋องมาถึงก็ตืน่เต้นดใีจ

เหลือจะกล่าว รีบวางจอบลงแล้ววิ่งออกมาต้อนรับ

มู่ฝูหลันบอกเขาว่าไม่ต้องสนใจตนแล้วไปที่แปลงสมุนไพรช่วย 
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จัดเรียงต้นสมุนไพรท่ีเพ่ิงเด็ดใหม่ๆ วางผึ่งแดด นางง่วนอยู่กับงาน 

จนผ่านไปครึ่งวันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

แม่นมมู่เริ่มพูดเร่งให้นางกลับเมือง

ดวงตะวันคล้อยลงทางทิศตะวันตก มู่ฝูหลันก็รู ้ว่าสมควรกลับ 

ได้แล้ว นางพูดก�าชับอาต้าให้ดูแลแปลงสมุนไพรให้ดี จากนั้นล้างมือ 

ออกจากกระท่อม ยกขบวนลงเขาไป ตอนเดินผ่านต้นสนเก่าแก่ต้นหนึ่ง 

จูอว๋ีสาวใช้ของนางพลันกล่าวด้วยรอยย้ิม "ท่านหญิง พวกเขาพูดกันว่า

ต้นสนเก่าแก่น้ีเป็นต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิ มีคนด้ันด้นมากราบไหว้มันถึงที่นี่

มากมาย ในเมื่อพวกเราผ่านมาแล้วก็ไปไหว้กันเถอะเจ้าค่ะ"

รากของต้นสนต้นน้ีหย่ังลึกลงพ้ืนตรงริมผาเลื้อยพาดพันกันไปมา 

แผ่ก่ิงก้านสาขาผลใิบดกด่ืน แม้ลมภูเขาพัดกระหน�า่ มนัก็ยงัยืนตระหง่าน

มั่นคงข้ามผ่านกาลเวลามานับร้อยนับพันปี

มู่ฝูหลันหยุดฝีเท้าทอดสายตามองอยู่ไกลๆ ครู่หนึ่ง

"เย็นมากแล้ว ลงเขาเถอะ"

นางพูดจบแล้วดึงสายตากลบั หมนุกายก้าวลงบนัไดสู่เชงิเขาต่อไป

ที่นี่มีต�านานท้องถ่ินเล่าขานว่าต้นสนเก่าแก่ซึ่งข้ึนอยู่ตรงริมผา 

บนเขาจวินซานต้นน้ีมีอายุเท่ากับเขาจวินซาน เป็นท่านเซียงจวินกับ 

เซียงฮูหยิน* ลงมือปลูก ช่วยประทานพรเรื่องคู่ครองให้ผู้คน

สาวใช้วัยเยาว์หลายคนที่มาด้วยกันล้วนเชื่อถืออยู่บ้าง ไม่คิดว่า 

ธิดาอ๋องจะไม่สนใจเลยจ�าต้องล้มเลิกความคิดแล้วติดตามนางลงเขา

* เซียงจวิน คือเทพเซียงซาน (ชื่อโบราณของภูเขาจวินซาน) ส่วนเซียงฮูหยินเป็นเทพธิดาล�าน�้าเซียง
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กว่าองครักษ์ตรงเชิงเขาจะพายเรือส่งกลุ่มของมู่ฝูหลันข้ึนฝั่งแล้ว

นั่งรถม้ากลับเข้าเมืองก็เป็นเวลาจุดโคมแล้ว

หญิงสาวเพิ่งก้าวเข้าวังอ๋องก็ได้รู้ข่าวเรื่องหนึ่ง

เซี่ยฉางเกิงที่ปราบปรามกบฏเจียงตูอ๋องได้แล้วส่งคนถือสาร 

มามอบให้มู่เซวียนชิง แจ้งว่าเขาจะมาถึงแคว้นฉางซาเร็วๆ นี้

ลู ่ซื่อได้รับรายงานว่าน้องสาวสามีกลับถึงวังแล้วก็น�าสารไปยัง 

ห้องส่วนตัวของอีกฝ่ายอย่างว่องไว พอได้พบมู่ฝูหลัน นางถึงกับม ี

รอยยิ้มบนหน้า

"หลนัเอ๋อร์ น้องเขยเขียนมาในสารว่าเขาเดนิทางมาครัง้น้ีเพ่ือเซ่นไหว้ 

ท่านพ่อ แน่นอนว่านอกเหนือจากนั้นแล้วคงจะมารับเจ้ากลับไปด้วย"

น้องสาวสามีเพ่ิงออกเรือนได้ครึ่งปีกว ่าก็กลับแคว้นฉางซา 

ตามล�าพังโดยไม่ค�านึงถึงระยะทางท่ีห่างไกล แม้จะพูดว่าเพราะ 

ท่านเทพจวินซานมาเข้าฝัน ท�าให้นางเป็นห่วงพ่ีชายจึงได้เร ่งรุด 

กลบัมาเอง ทว่าหลายวันมานีลู้ซ่ือ่ได้รูจ้ากปากของพวกสาวใช้เช่นจอูว๋ีว่า

นายหญิงเซี่ยมิใช่คนที่อยู่ร่วมด้วยง่ายๆ วันที่มู่ฝูหลันจากมายังเกิดเรื่อง

หมางใจกัน จนมารดาสามีถึงขั้นเอ่ยเรื่องรับอนุ

หลงัแต่งงานได้ไม่นาน สามไีม่อยู่เรอืน ภรรยาก็ดึงดนักลบัสกุลเดมิ

โดยไม่ฟังเสยีงห้ามปรามของมารดาสาม ีถึงเรือ่งน้ีมสีาเหต ุแต่ในสายตา

ของผู้คนก็มองว่าเป็นฝ่ายภรรยาที่ไร้เหตุผล

สามีของนางรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัย อาการบาดเจ็บก็ 

ไม่หนักหนาเท่าใด แต่น้องสาวสามีกลับไม่เอ่ยสักค�าว่าจะกลับไป

ลู่ซ่ือนึกสงสัยว่ามู่ฝูหลันอาจโกรธเคืองอยู่ในใจที่นายหญิงเซี่ย 
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เอ่ยเรื่องรับอนุ

ด้วยกลัวน้องสาวสามีจะคิดมาก ถึงลู่ซื่อไม่พูดกับมู่ฝูหลันตรงๆ 

แม้แต่ครึ่งค�า แต่ในใจยังวิตกกังวลแทนนางเป็นอันมาก หวาดหว่ันว่า 

นางจะเป็นที่ชังน�้าหน้าของสกุลเซี่ยเพราะเหตุนี้ ส่งผลให้สามีหมดรัก

เมื่อเซี่ยฉางเกิงกลับเรือนมาแล้วเกิดถือโทษโกรธเคืองจนไม่มา 

รับนาง ถึงตอนนั้นเกรงว่าน้องสาวสามีจะวางตัวล�าบากอยู่บ้าง

จะไม่กลับ...ย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้ากลับไปเองก็เสียศักดิ์ศรีอีก  

อีกท้ังช่วงเวลาหลังจากนี้ยามอยู่ในสกุลเซี่ย หว่ันใจว่าสถานการณ์จะ 

ยิ่งแย่ลง

ลู่ซื่อลอบกลัดกลุ้มใจ ตอนไปเซ่นไหว้ขอบคุณท่านเทพจวินซาน 

ยังตั้งใจขอพรให้น้องสาวสามีเป็นพิเศษ

ไม่คาดว่าจะสมดังใจปรารถนา ทันทีที่กลับมาก็ได้รับข่าวดีน้ี  

จะไม่ให้นางส�าราญบานใจได้อย่างไร

นางยื่นสารที่เซี่ยฉางเกิงเขียนถึงมู่เซวียนชิงส่งให้

"หลันเอ๋อร์ เจ้าอ่านสิ"

มู่ฝูหลันกลับไม่รับสารไว้ ใบหน้าก็ปราศจากร่องรอยปีติยินดีใดๆ 

ให้เห็น

ลู่ซื่อเอ่ยถามอย่างกังขา "เจ้าเป็นอะไรไป น้องเขยจะมารับเจ้าแล้ว 

นี่มิใช่เรื่องดีหรือ"

มู่ฝูหลันบอกให้สาวใช้ออกไป รอจนในห้องเหลือเพียงตนเองกับ 

ลู ่ซื่อถึงกล่าวขึ้น "พ่ีสะใภ้ ข้าไม่กลับไป ข้าอยากจะหย่า และตัด 

ความสัมพันธ์กับสกุลเซี่ยเจ้าค่ะ"
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ลูซ่ือ่ตกตะลงึพรงึเพรดิไปหมด ทีแรกนางนึกว่าตนเองหฝูาด แต่เหน็

น้องสาวสามที�าสหีน้าเคร่งขรมึไม่คล้ายพูดส่งเดช นางก็กล่าวอย่างตกใจ 

"เกิดอะไรขึ้น เจ้าเพ่ิงออกเรือนได้ครึ่งปีกว่า กลับคิดจะหย่าร้างแล้ว?  

เมื่อก่อนเจ้ามีจิตปฏิพัทธ์ต่อบุรุษสกุลเซี่ยเพียงผู้เดียวมิใช่หรือ อีกอย่าง

หลังพวกเจ้าแต่งงานกัน เกรงว่ายังไม่ได้พูดจากันสักค�าด้วยซ�้า ไยจู่ๆ  

ก็จะตัดความสัมพันธ์กันแล้วเล่า"

ระหว่างที่มู ่ฝูหลันน่ิงเงียบ ลู่ซื่อพลันฉุกคิดถึงค�าพูดของสาวใช้  

นางรบีพูดหว่านล้อมต่อ "หลนัเอ๋อร์ ก่อนหน้าน้ีข้าไม่เคยพูดเพราะกลัวเจ้า

คดิมาก ข้าเคยได้ยินสาวใช้ของเจ้าเล่าให้ฟังบ้างว่าแม่สามเีจ้ามคีวามคดิ

จะรบัแม่นางชเีข้าเรอืน หากเจ้าไม่เต็มใจ รอพบหน้าน้องเขยแล้วพูดจาดีๆ   

กับเขาก็ได้ พวกเจ้าเพ่ิงแต่งงานกัน ถ้าเจ้าไม่พยักหน้า ต่อให้เขากับ 

สตรีสกุลชีมีอดีตลึกซึ้งปานใด ก็ไม่อาจหักหน้าแคว้นฉางซาเราด้วย 

การเอาเกี้ยวรับคนเข้าเรือนให้ได้"

นางจับมือของน้องสาวสามีไว้ ทอดเสียงอ่อนลง "หลันเอ๋อร์  

เจ้าฟังค�าข้านะ เจ้าเป็นประมุขหญิงของสกุลเซี่ย เรื่องน้ีขอแค่เจ้า 

ไม่รบัปาก นางก็เข้าเรอืนมาไม่ได้ อาศัยรปูโฉมของเจ้าและใช้มารยาหญิง

บ้าง ไยต้องกลดักลุม้ว่าจะมดัใจน้องเขยไม่อยู่ ย่ิงกว่านัน้ยังมแีคว้นฉางซา 

อยู่อีก แม้เป็นแคว้นเล็กๆ แต่ฐานะท่านหญิงของเจ้าก็เป็นท่ีรับรู้กันอยู่  

แค่สตรีนางเดียวท�าให้เจ้าท้อแท้สิ้นหวังถึงขั้นนี้ได้เช่นไรกัน"

มู่ฝูหลันกล่าว "พี่สะใภ้ ข้าเข้าใจสิ่งที่ท่านกล่าวมาทั้งหมด แต่ที่ข้า

อยากตัดขาดไม่เก่ียวข้องกับสกุลเซี่ย มิใช่เพราะสตรีสกุลชี แต่ข้า 

เปลีย่นความคดิแล้ว ข้าหมดความพึงใจต่อคนแซ่เซีย่ผูน้ัน้ ท้ังไม่ปรารถนา
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จะปล่อยชีวิตให้สูญเปล่าอยู่ในสกุลเซี่ยต่อไป ข้ากลับมาหนนี้ก็ไม่คิด 

จะหวนกลับไปอีก และจะไม่เปลี่ยนใจด้วย พ่ีสะใภ้ได้โปรดให้อภัย 

ในความดื้อรั้นของข้า ช่วยส่งเสริมข้า อย่าเกลี้ยกล่อมข้ากลับไปอีกเลย"

น�้าเสียงของนางสงบนิ่งดังเก่า แต่ท่าทางแน่วแน่อย่างยิ่งยวด

ลู่ซื่อจ้องมองมู่ฝูหลันอย่างตกตะลึง ท่ามกลางความสับสนงุนงง 

นางถึงกับบังเกิดความรู้สึกว่าเหมือนอีกฝ่ายเป็นคนแปลกหน้า

นี่ไม่เหมือนความคิดอ่านของเด็กสาวอายุสิบหกปีคนหนึ่ง!

ภาพของน้องสาวสามีที่ประทับอยู่ในใจนางเป็นคนอ่อนโยนและ

สุภาพเรียบร้อย

จ�าได้ว่าในคืนก่อนท่ีมู ่ฝูหลันจะออกเรือน ตนเองนอนอยู่เป็น 

เพ่ือนนาง ความประหม่าตื่นเต้น วาดหวังและขลาดอายของนางยัง 

ชัดเจนอยู่ในความทรงจ�า

ลู่ซื่อไม่รู้จริงๆ ว่าในเวลาสั้นๆ แค่ครึ่งปีกว่านี้เกิดเรื่องใดขึ้นกับนาง

กันแน่ ถึงท�าให้นางตัดสินใจเยี่ยงนี้

ราวกับว่านางเติบโตเป็นผู้ใหญ่กะทันหัน ไม่ใช่ธิดาอ๋องสกุลมู่ที่ตน

รู้จักมักคุ้นอีกต่อไป

"หลันเอ๋อร์..."

ลู่ซื่อล�าบากใจเสียแล้ว นางลังเลตัดสินใจไม่ได้

"เจ้าอยากตัดความเกี่ยวข้องกับสกุลเซี่ย เดิมก็ไม่เป็นปัญหาอะไร 

และหากไม่เต็มใจรั้งอยู่ในสกุลเซี่ยต่อไปจริงๆ พ่ีสะใภ้ย่อมไม่บังคับให้

เจ้ากลบัไปเป็นธรรมดา แต่ว่านีม่ใิช่เรือ่งเลก็ แล้วก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายเพียงน้ัน 

ถึงพูดว่าแม่สามเีจ้าเอ่ยเรือ่งรบัอนุ แต่คนยงัไม่เข้าเรอืนมาเลย หรอืต่อให้
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เข้ามาแล้ว นี่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างท่ีพวกเราจะขอหย่าร้างได้ เหนืออื่นใด 

นี่เป็นการแต่งงานท่ีท่านพ่อจัดการให้เจ้าในตอนนั้น มันเก่ียวพันถึง 

ความสุขสงบท้ังสี่ทิศของเขตแดนแม่น�้าฉางเจียงและทะเลสาบต้งถิง 

ของเรา อยู่ดีๆ พวกเราจะเอ่ยปากกับเขาอย่างไร"

ปัญหากบฏเจ้าแคว้นของทางราชส�านักที่ต่อเนื่องยืดเยื้อมานาน

หลายปีจนบัดนี้ยังไม่ยุติลงโดยสิ้นเชิง เริ่มต้นข้ึนในสมัยหลิวไทเฮา 

กุมอ�านาจ พอเกิดการสู้รบชุลมุนก็ระส�่าระสายไปทุกหย่อมหญ้า บรรดา

เจ้าแคว้นต่างๆ บ้างมกัใหญ่ใฝ่สงู บ้างถูกความจ�าเป็นบงัคับ ถูกดึงเข้ามา 

พัวพันต่อๆ กันคนแล้วคนเล่า ครั้งที่มากที่สุดมีรวมกันถึงสิบกว่าแคว้น

สองฟากฝ่ังของแม่น�า้ฉางเจยีงมกีองโจรออกปล้นสะดมมาแต่โบราณ  

ส่วนทะเลสาบต้งถิงนัน้ทศิเหนอืตดิกับแม่น�า้ฉางเจยีง ทศิตะวนัตกเช่ือมกับ 

ล�าน�า้เซยีง จอื หยวน หลีส่ีส่าย รวมถงึแม่น�า้มีห่ลวั ท�าให้การสัญจรทางน�า้ 

สะดวกไปได้ทุกทิศทางย่ิงเอื้อต่อการเลี้ยงโจร พอภายนอกมีสงคราม  

เขตทะเลสาบต้งถิงก็เกิดความไม่สงบไปทกุหย่อมหญ้าอย่างไม่หยุดหย่อน

สามปีก่อนอดีตฉางซาอ๋องสงัหรณ์ใจว่าตนเองอาจมชีวิีตอยู่บนโลก

ได้อกีไม่นาน ตอนเขายังอยู่สามารถอาศัยอ�านาจบารมใีนกาลก่อนก�าราบ

สี่ทิศได้ แต่หากตนเองไม่อยู่แล้วเกิดความชุลมุนวุ่นวาย เกรงว่าสักวัน 

ต้องลุกลามมาถึงแคว้นฉางซาในตอนท้าย มู่เซวียนชิงผู้เป็นบุตรชาย 

คงไม่อาจประคับประคองสถานการณ์ไว้ด้วยก�าลังคนเดียว

ยามน้ันเซี่ยฉางเกิงในวัยสิบเก้าก็รวบรวมสมัครพรรคพวกพิชิต

แม่น�า้ฉางเจยีงทีช่กุชมุไปด้วยโจรผูร้้าย ยึดครองพ้ืนทีต่อนบนของเส้นทางน�า้ 

ทั้งหมดจนคุมการขนส่งล�าเลียงเสบียงอาหารของราชส�านักไว้ได้
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ก่อนหน้าน้ันตอนอดตีฉางซาอ๋องกวาดล้างกลุม่โจรทีก่่อความเดอืดร้อน 

ให้ชาวบ้านตามลุ่มน�้าแถบพรมแดนแคว้นฉางซามานานปี ก็เคยได้รับ

ความช่วยเหลือจากเซี่ยฉางเกิง

ตอนทั้งคู่มีโอกาสได้พบหน้ากันคราหนึ่ง ชายหนุ่มที่มีชาติก�าเนิด

ต้อยต�่าหากความสามารถล�้าเลิศ และเป็นคนเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ผู้นี ้

ก็สร้างความประทับใจให้แก่ฉางซาอ๋องอย่างลึกซึ้งแล้ว เขาเชื่อมั่นว่า 

วันข้างหน้าอีกฝ่ายจะต้องมิใช่คนสามัญธรรมดาเด็ดขาด

เขาหมายตาไปที่ตัวเซี่ยฉางเกิงในที่สุด

ราวกับส่งกระแสจิตถึงกันได้ ในเวลาน้ีเองเซ่ียฉางเกิงก็เป็นฝ่าย 

มาเยือนเพื่อสู่ขอบุตรสาวเขาพอดี

การแต่งงานจึงถูกก�าหนดขึ้นอย่างราบรื่นด้วยดีเฉกนี้เอง

ฉางซาอ๋องยกมูฝ่หูลนัธิดาวัยสบิสามปีให้แก่เซีย่ฉางเกิงหวัหน้าโจร

แห่งฉางเจียงวัยสิบเก้าปี

หลังจากนั้นไม่นานนัก เพราะฉางซาอ๋องทูลเสนอชื่อเซี่ยฉางเกิง 

กับราชส�านัก เขาจึงถูกดึงตัวมาท�างานรับใช้แผ่นดิน สลัดคราบโจรทิ้ง

เลื่อนขั้นเป็นผู้ตรวจการเจียงหลิง

ต่อมาฉางซาอ๋องล้มป่วยจากไป นับจากน้ันเซี่ยฉางเกิงก็อาศัย

ความชอบจากการรบไต่เต้าถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาสั้นๆ เพียงสามปี 

เขาได้เป็นผู้บัญชาการกองทัพท่ีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์

จนเป็นที่เกรงขามของผู้คน

ไม่ต้องเอ่ยถงึอืน่ใด เพียงเรือ่งการแต่งงานน้ี ไม่ว่าส�าหรบัเซีย่ฉางเกิง 

หรือแคว้นฉางซาล้วนเป็นการผูกดองที่ต่างฝ่ายต่างได้รับผลดี
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ฝ่ายเซีย่ฉางเกงิได้เข้ารบัราชการ ส่วนแคว้นฉางซาก็สันติสุขไร้ทกุข์ภัย 

ทั่วทุกทิศดั่งที่อดีตฉางซาอ๋องวาดหวังไว้

ด้วยเหตนุีมู้ฝ่หูลนัจะไม่เข้าใจว่าพ่ีสะใภ้กริง่เกรงในจดุน้ีได้อย่างไร

นางกล่าว "พ่ีสะใภ้ พวกท่านไม่ต้องเอ่ยปาก ข้าจะเป็นคนบอก 

กับเขาเอง ถ้าหากตัวเขาเห็นพ้องก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสงบของ

ดินแดนลุ่มน�้ารอบทะเลสาบต้งถิงเรา พวกท่านจะส่งเสริมข้าหรือไม่"

เวลานี้มีคนผลักประตูเปิดออก

มูฝ่หูลนัหันหน้าไปเห็นพ่ีชายมูเ่ซวียนชงิน่ังบนเสลีย่งหามหยุดอยู่ท่ี

หน้าประตู ใบหน้าเขาฉายรอยโทสะเต็มเปี่ยม

"น้องพ่ี สกุลเซี่ยรังแกกันมากเกินไปแล้ว นี่เพ่ิงผ่านไปเท่าไรกัน  

ถึงกับกล้าหยามเกียรติเจ้าเช่นนี ้คนแซ่เซีย่เดิมเป็นจอมโจรชือ่เสยีงฉาวโฉ่

คนหน่ึง ไหนเลยจะคู่ควรกับเจ้า ไม่ต้องเป็นห่วง ถึงพ่ีชายของเจ้าจะไม ่

ได้ความปานใดก็จะไม่ปล่อยให้เจ้าทนอัปยศอดสูเยี่ยงนี้!"
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6
    

"เซวียนชิง..."

ลู่ซื่อเรียกสามีอย่างห่วงใย

"ความประสงค์ของน้องข้าก็คือความประสงค์ของข้า!"

มู่เซวียนชิงตวาดเสียงกร้าว ไม่เปิดช่องให้ต่อรองแม้สักนิด

แต่ไรมาพวกเขาสองสามภีรรยารกัใคร่กันด ี เป็นคราแรกท่ีมูเ่ซวยีนชงิ 

กล่าววาจากับภรรยาด้วยน�้าเสียงเช่นนี้ต่อหน้าผู้คน

ท่านอ๋องกริว้โกรธ ส่งผลให้คนรบัใช้ท่ีอยู่ใกล้ๆ ต่างมสีีหน้าเกรงกลัว 

พากันคุกเข่าลงหมอบราบกับพื้นไม่กล้าขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว

ลู่ซื่อรู้ว่าสามีเดือดดาลปานนี้คงเพราะรู้เรื่องที่สกุลเซี่ยคิดจะรับอนุ

แล้ว ถึงได้มาที่นี่โดยไม่ใส่ใจว่าขายังไม่หายสนิท

นางรู้นิสัยใจคอของสามีดี

เขาชิงชังฝังใจอยู่แต่เดิมที่ตนเองไร้ความสามารถ คร้ังน้ันเพราะ
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บิดาไม่ไว้วางใจเขาถึงได้ยกน้องสาวให้จอมโจรคนหนึ่ง

ส�าหรับน้องสาวของท่านอ๋องคนหน่ึง น่ีถือเป็นการลดศักด์ิศรี 

อย่างที่สุดแล้ว

ตอนนี้สกุลเซี่ยยังกล้าท�าเช่นนี้ กับนาง เขาจะอดกล้ันต่อไป 

ได้อย่างไรไหว

มาตรว่าลู่ซื่อรู้สึกตามสัญชาตญาณว่าเรื่องนี้หาได้ง่ายดายอย่างที่

น้องสาวสามีบอกต่อหน้าแค่นั้น บางทีอาจมีเบื้องหลังซุกซ่อนอยู่

ทว่าสามีของตนเป็นฉางซาอ๋อง เขาแสดงท่าทีเช่นน้ีแล้วลู่ซื่อ 

จะโต้แย้งอีกได้เช่นไร

ย่ิงกว่าน้ันท่าทีของน้องสาวสามีก็แน่วแน่ถึงเพียงนี้ อีกท้ังนางยัง 

เพิ่งช่วยสามีของตนไว้

ถึงแม้จะสามารถคาดการณ์ไปในทางร้ายที่สุดว่าการหย่าร้าง 

อย่างกะทันหันนี้จะเป็นต้นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นฉางซากับ

เซี่ยฉางเกิงซึ่งเป็นผู ้บัญชาการกองทัพเหอซีท่ีบัดนี้ก�าลังเรืองอ�านาจ 

ดุจดวงตะวันกลางฟ้าต้องขาดสะบั้นลง อาจถึงขั้นตั้งตนเป็นศัตรูกัน

แต่ยังมเีรือ่งอะไรอกีเล่าทีจ่ะเกิดผลลพัธ์น่ากลวัย่ิงไปกว่าแคว้นฉางซา 

สูญเสียท่านอ๋องไป และตามมาด้วยการสิ้นแคว้น?

ถ้าหากมใิช่ท่านเทพเข้าฝันน้องสาวสามแีล้วนางส่งสารมาช่วยชวิีตคน 

ได้ทันท่วงที เกรงว่าตอนนี้ตนเองคงไม่มีสามี แคว้นฉางซาไม่มีท่านอ๋อง 

และแคว้นนี้ก็จะด�ารงคงอยู่ไปอีกได้ไม่นาน

ปกตลิูซ่ือ่เป็นคนจติใจกว้างขวาง เมือ่คิดถึงตรงน้ีแล้วก็สงบอารมณ์

ลงได้
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นางไตร่ตรองครู่หนึ่งแล้วพยักหน้า

"ก็ดี ถ้าหลันเอ๋อร์ตกลงใจแน่วแน่ว่าจะตัดความเก่ียวข้องกับ 

สกุลเซี่ยจริงๆ พี่สะใภ้จะช่วยเจ้าอย่างแน่นอน เหมือนพี่ชายของเจ้า"

"ตราบเท่าทีม่แีคว้นแห่งนีอ้ยู่ เจ้าก็คอืธิดาอ๋องของแคว้นฉางซาเรา"

มู ่เซวียนชิงมองภรรยาปราดหน่ึง ในเวลานี้แววตาของเขาถึง 

อ่อนแสงลง เขาออกค�าสั่งให้คนรับใช้รอบข้างออกไปทั้งหมด

"น้องพ่ี เจ้าจ�าเมื่อสิบปีก่อนได้หรือไม่ เรื่องที่อาหญิงสวรรคตใน 

วังหลวงตอนเจ้าหกขวบ ก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยบอกเจ้ามาก่อน ตอนน้ัน 

ทั้งที่ท่านพ่อเคยได้รับข่าวว่าการตายของอาหญิงมีเงื่อนง�าอย่างมาก  

และไทเฮาช่ัวผู้น้ีน่าจะมีส่วนเก่ียวข้องอย่างหนีไม่พ้น แต่ก่อนสิ้นลม  

อาหญิงกลับส่งคนสนิทน�าค�าสั่งเสียมาบอกต่อท่านพ่อ...ตอนนั้นข้าอายุ

สิบสองแล้ว ยังจ�าค�าสั่งเสียของอาหญิงได้อย่างแม่นย�าจนทุกวันน้ี  

อาหญิงบอกว่าเป็นตายฟ้าลิขิต ล้วนเป็นไปตามกรรมของตน นาง 

ไม่คับแค้นโกรธเคืองแม้สักกระผีก เดิมทีราชส�านักหมายจะก�าจัด 

ท่านอ๋องต่างสกุล นางไม่อยากให้แคว้นฉางซาเกิดความวุน่วายเพราะนาง 

อาหญิงบอกกับท่านพ่อว่าหลงัจากน้ันจะต้องซ่อนคมง�าประกายมากย่ิงขึน้  

และถือความสันติสุขของแคว้นฉางซาเป็นภารกิจส�าคัญอันดับหนึ่ง"

เขาหยุดค�าพูดครู่หนึ่ง แววตาคล้ายหวนร�าลึก

"น้องพี่ เจ้ารู้หรือไม่ว่าถ้อยค�านี้ของอาหญิงมีความหมายใด วันนั้น

ข้าไม่เข้าใจเลยถามท่านพ่อ แต่ท่านพ่อไม่ตอบ ภายหลังข้าขบคิดด้วย

ตนเอง จนกระทั่งสองปีมานี้ถึงกระจ่างแจ้งในที่สุด...

น้องพ่ี เจ้าคดิว่าเหตุใดตอนนัน้ราชส�านักถึงเลอืกสตรสีกุลมูเ่ราเป็น
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ฮองเฮา ดูคล้ายเชิดหน้าชูตา แต่แท้จริงแล้วเป็นเหย่ือล่ออาบยาพิษ!  

อาหญิงต้องจบชีวิตในวังหลวงโดยไม่รู ้เรื่องรู ้ราว บางทีสิ่งที่พวกเขา 

เฝ้ารออยู่ก็คือแคว้นฉางซาเราบังเกิดความโกรธแค้น ทันทีท่ีท่านพ่อ 

มีความเคลื่อนไหวผิดปกติอันใดก็จะกลายเป็นข้ออ้างชั้นดีให้พวกเขา 

โจมตีสกุลมู่เรา"

มู่เซวียนชิงยิ่งพูดก็ยิ่งแค้นเคือง

"ท่านพ่ออดทนข่มกลัน้ไว้เพ่ือปกปักรกัษารากฐานของสกุลมู ่ ยังตอบ 

ตกลงการสู่ขอของคนแซ่เซี่ยผู้น้ัน ยกเจ้าให้กับเขา ในเวลาเดียวกันน้ัน

ท่านพ่อยังผลกัดันเขาเข้าสูเ่ส้นทางขนุนาง คาดหวังจะอาศยัก�าลงัของเขา

คุม้ครองอาณาเขตรอบแคว้นฉางซาให้ร่มเย็นเป็นสขุ แต่ตอนน้ีคนแซ่เซีย่ 

กลับถูกไทเฮาชั่วดึงตัวไปเป็นพวก และมีความใกล้ชิดกับนาง ไทเฮาชั่ว

ยังอ้างเหตผุลกวาดล้างเจ้าแคว้นท่ีแขง็ข้อเพ่ือให้แคว้นฉางซาเราโดดเดีย่ว 

ไร้พันธมิตรมาโดยตลอด เป็นการก�าราบนัยๆ ท่านพ่ออาจทนได้ แต ่

ข้าทนไม่ไหว ความแค้นของอาหญิงช้าเร็วข้าต้องสะสางให้ได้สักวัน  

ค�าพูดเมื่อครู่ของข้าก็มิใช่อารมณ์ชั่ววูบอย่างแน่นอน"

ภายในห้องตกอยู่ในความเงยีบครูห่น่ึง ก่อนมูเ่ซวียนชงิจะเอ่ยต่อว่า 

"ตอนน้ันคนแซ่เซี่ยต้องการหลุดพ้นจากฐานะโจรร้ายถึงมาขอ 

เก่ียวดองกับสกุลมู ่ตอนนียั้งยินยอมพร้อมใจเป็นสนัุขรบัใช้ของไทเฮาชัว่

เพ่ือยศถาบรรดาศักดิ์อีก เขาไม่มีทางเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกับสกุลมู่เรา 

ได้แน่ ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงว่ายามนี้ถึงกับไม่ให้เกียรติเจ้าแล้ว เมื่อก่อนเป็น

เพราะเจ้าอยากแต่งงานกับเขา ในเมื่อขณะนี้เจ้าเปล่ียนใจแล้ว ต่อให ้

ข้ามูเ่ซวียนชงิจะไร้ความสามารถเพียงใด ก็จะไม่บงัคบัให้เจ้าฝากชวีติไว้
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กับคนไร้ส�านึกพรรค์นั้น!"

ในตอนท้ายเขาเอ่ยขึ้นว่า

"น้องพ่ี เจ้าวางใจได้ รอคนแซ่เซี่ยมาถึง ข้าจะพูดกับเขาให้รู้เรื่อง 

แทนเจ้าเอง ตัง้แต่นีเ้ป็นต้นไปข้าจะใช้ก�าลงัความสามารถท้ังหมดท่ีมอียู่

สร้างความเกรียงไกรให้แคว้นฉางซา ปกป้องน้องสาวข้าไม่ให้ได้รับ 

ความคับข้องหมองใจใดๆ อีก"

ท่านอ๋องหนุ่มมีสีหน้าฮึกเหิม สองตาฉายประกายแรงกล้ายาม 

ล่ันวาจาอย่างฉะฉานหนักแน่น แสดงถึงความเดด็เดีย่วอย่างหาทีเ่ปรียบ

มไิด้ของเขา รวมถึงความหย่ิงทะนงและกล้าหาญเฉพาะตวัของลกูหลาน

เชื้อพระวงศ์ให้ปรากฏชัดยิ่งขึ้น

กระแสอุ่นไหลรินผ่านกลางอกมู่ฝูหลันระลอกหนึ่ง

เซี่ยฉางเกิงมีอายุเท่ากับพ่ีชายของนาง เพียงแก่กว่าไม่ก่ีเดือน

เท่านั้น แต่จิตใจลึกล�้าข้ันใด มีความอดทนข่มกลั้นปานใด และเป็นคน

เจ้าเล่ห์เพทุบายเพียงไร บนแผ่นดินนี้อาจจะไม่มีใครคนใดชัดแจ้งไป

มากกว่านางแล้ว

ไม่ส�าคญัว่าถึงเวลามูเ่ซวียนชงิจะช่วยไล่เซีย่ฉางเกิงกลบัไปให้นาง

ได้จริงๆ หรือไม่ เพราะแค่ความรักใคร่ทะนุถนอมที่พ่ีชายกับพ่ีสะใภ้มี 

ต่อนางก็ถือเป็นสิ่งทดแทนแสนล�้าค่าหลังจากสูญเสียลูกในไส้ที่รักยิ่ง 

ไปตลอดชาติ

นับแต่น้ีนางจะทุ่มเทแรงกายแรงใจปกป้องสิ่งท่ีส�าคัญและมีค่า 

ต่อนางเหล่านี้ไว้

"ขอบคุณเจ้าค่ะ พี่เซวียนชิง พี่สะใภ้"
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นางเพ่งมองพ่ีชายกับพ่ีสะใภ้เบือ้งหน้าพลางกล่าวอย่างชดัถ้อยชดัค�า

ครึง่เดอืนต่อมา ขนุนางกรมพิธีการของแคว้นฉางซาได้รบัข่าวอกีครา

เซี่ยฉางเกิงผู้บัญชาการกองทัพเหอซี หรือสามีของท่านหญิงจะ 

เดินทางมาถึงเมืองเยวี่ยในอีกสามวันให้หลัง

ตอนกรมพิธีการเริ่มลงมือจัดเตรียมพิธีต้อนรับแขกผู้ทรงเกียรติ 

กลับได้รับบัญชาจากท่านอ๋อง

ท่านอ๋องมีบัญชาให้พวกเขาไม่ต้องท�าอะไรทั้งสิ้น

ไม่ยับย้ังการมาเยือนของเซีย่ฉางเกิง แต่ก็ไม่เตรยีมการต้อนรับใดๆ

ขุนนางกรมพิธีการฉงนใจยกใหญ่

มต้ิองเอ่ยถึงว่าเวลานีเ้ซีย่ฉางเกิงเป็นขนุนางคนส�าคญัทรงอ�านาจย่ิง  

ต�าแหน่งผูบ้ญัชาการกองทัพเหอซปีระจ�าการเหลียงโจวน้ี ยามมอบหมาย

หน้าที่จะต้องประทานตราประกาศิต ให้สิทธ์ิส่ังประหารในกองทัพ  

ปักธงผู้บัญชาการหน้าจวน อ�านาจบารมีล้นเหลือ

และต่อให้เขาเป็นสามัญชน แต่ในฐานะสามีของท่านหญิงที ่

มาเยือนแคว้นฉางซาเพื่อเซ่นไหว้ท่านอ๋องผู้ล่วงลับ การแสดง 'มารยาท' 

เฉกนี้ก็มิชอบด้วยประการทั้งปวง

แต่บัญชาของท่านอ๋องไม่อาจขัดขืนได้

ขุนนางกรมพิธีการไต่ถามท่านเสนาบดี แต่ตัวลู่หลินเองก็งุนงง 

จบัต้นชนปลายไม่ถูกดจุเดยีวกัน เขาสอบถามจากชายาอ๋องก็ไม่ล่วงรูว่้า

มีเบื้องหลังอะไร ครั้นจะเกลี้ยกล่อมมู่เซวียนชิง อีกฝ่ายกลับไม่ให้เข้าพบ 

เขาได้แต่สะกดความรู้สึกหวาดหวั่นในใจ ด�าเนินการไปตามค�าสั่ง



78

แสนชัง นิรันดร์รัก 1

เมือ่ถึงวันทีส่บิห้า ลูห่ลนิขอเข้าเฝ้ามูเ่ซวยีนชงิอกีครัง้ พร�า่เตอืนเขา

ว่าเซี่ยฉางเกิงป่าวประกาศว่าจะมาที่นี่เซ่นไหว้ท่านอ๋องผู้ล่วงลับ เขา 

ไม่ควรล่วงเกินคนปานนี้ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากอะไรก็ตาม

ทว่ามู่เซวียนชิงไม่รับฟังค�าพูดของเขา สะบัดแขนเสื้อจากไป

ลู่หลินจนปัญญา ได้แต่ออกค�าสั่งให้เปิดประตูเมืองรับคน ส่วน

ตนเองน�าพาขุนนางใต้บังคับบัญชาไปยังศาลบูชาอดีตเจ้าแคว้นรอคอย

เซี่ยฉางเกิงอยู่ที่นั่น

ด้านเซี่ยฉางเกิงเดินทางมาถึงเมืองเยวี่ยหลังเที่ยงวัน

ชายหนุ่มสวมเสื้อคลุมสีคราม รองเท้าทรงสูงสีด�าพ้ืนรองเท้าขาว 

เป็นเครื่องแต่งกายท่ีแสนธรรมดา มีผู้ติดตามแค่ไม่ก่ีคนอยู่ด้านหลัง 

ซึ่งสวมชุดสามัญเฉกเดียวกัน ส่งผลให้ตอนควบม้ามาถึงประตูเมือง  

ทหารยามก็คิดไม่ถึงว่าชายหนุ่มท่าทางสุภาพสง่างามตรงหน้าผู้นี้คือ 

สามีของธิดาอ๋องแคว้นฉางซา ผู ้บัญชาการกองทัพหัวเมืองชื่อดังที่ 

หนุ่มแน่นที่สุดของราชวงศ์ เพียงเห็นผู้ร่วมทางของเขาดูเหมือนพกอาวุธ

ติดกาย จึงสกัดพวกเขาไว้เพื่อไต่ถามความเป็นมา

พวกผู้ติดตามของเซี่ยฉางเกิงล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เคยผาดโผนไป

ทั่วแม่น�้าฉางเจียง ด้ินรนต่อสู้มากับเขาเมื่อครั้งยังเป็นเด็กหนุ่ม แม้ดู

ท่าทางเหมือนชาวบ้านทั่วไป ยามอยู่รวมในฝูงชนจะมองไม่เห็นตัว หาก

แท้จริงแล้วแต่ละคนล้วนเป็นโจรดุร้ายฆ่าคนตาไม่กะพริบ หลังเข้าสู่ 

แคว้นฉางซา พวกเขานึกแปลกใจกับการรบัรองแขกของอกีฝ่ายต้ังแต่แรก 

พอใกล้ถึงเมืองหลวงรอมร่อก็ยังไม่มีคนมาต้อนรับตามธรรมเนียม 

พื้นฐานที่สุด ซ�้าร้ายยังโดนทหารยามขวางหน้าซักไซ้อย่างไร้มารยาทอีก 
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เป็นเหตุให้ความอดทนขาดผึง จะชักดาบปรี่เข้าใส่ด้วยความโกรธหัวฟัด

หัวเหวี่ยง แต่ถูกเซี่ยฉางเกิงห้ามไว้

ชายหนุ่มน่ังอยู่บนหลังอาชามองผ่านช่องประตูก�าแพงเมืองหนา

แข็งแกร่ง ภาพถนนหนทางของเมืองหลวงแคว้นฉางซาสะท้อนเข้าสู ่

คลองจักษุ สีหน้าเขาสงบนิ่งยามบอกนามตน

ทหารยามได้ยินว่าเขาคือเซี่ยฉางเกิงแล้วตระหนกตกใจ ลนลาน

ถอยหลบไปด้านข้างพลางเปิดทางให้

ตอนมาสู่ขอเมื่อสามปีก่อน เขาเพียงไปเยือนวังอ๋องเท่านั้น ไม่เคย

ไปถึงศาลบูชาเจ้าแคว้น จึงไถ่ถามเส้นทางจากทหารยาม

เขาทอดสายตาไปยังทิศทางที่ได้รับการชี้บอก หรี่ตาลงน้อยๆ แล้ว

ชักม้าเข้าเมือง

ตอนลู่หลินน�าขุนนางใต้บังคับบัญชามาเฝ้ารอที่เชิงบันไดทางเข้า

ศาลบูชา หยวนฮั่นติ่งก็มาถึงแล้วเช่นกัน

เขายืนตระหง่านแน่วน่ิงอยู่ตรงนัน้ ดวงตาท้ังคูม่องตรงไปเบือ้งหน้า 

ดุจดั่งเสาหินมั่นคงแข็งแรง

ลู่หลินอยู่ในขั้นยศสูงกว่าหยวนฮั่นติ่ง นับตามอายุก็เป็นผู้อาวุโส  

แต่วันนี้เขากลับไม่อาจเยือกเย็นหนักแน่นดุจขุนเขาเช่นเดียวกับอีกฝ่าย

ได้เลย

เขาคิดไม่ตกจริงๆ ว่าเหตุใดมู่เซวียนชิงต้องวางท่าเย่อหย่ิงถือตน 

กับน้องเขยซึ่งเดินทางไกลมาเยือน

เขายังกังวลใจว่าถ้าเกิดล่วงเกินเซีย่ฉางเกิงด้วยเหตน้ีุ จะไม่เป็นผลด ี
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อันใดต่อแคว้นฉางซาในวันหน้าเป็นแน่แท้

ขณะที่เขาเหลียวซ้ายแลขวาอย่างกระสับกระส่ายวุ่นวายใจ พลัน

เห็นร่างคนผู้หน่ึงไกลๆ เป็นจุดด�าเล็กๆ เคลื่อนมาจากสุดปลายทางเดิน

อีกฟากหนึ่ง

คนผู้นั้นเดินใกล้เข้ามาทีละน้อย เงาร่างก็ขยายใหญ่ขึ้นตามล�าดับ

ลู่หลินจดจ�าได้ในแวบแรกว่าเป็นเซี่ยฉางเกิงที่เคยพบหน้าหนหนึ่ง

เมื่อสามปีที่แล้ว

ไม่พบกันสามปี รปูโฉมโนมพรรณของชายหนุ่มกลับมไิด้เปล่ียนแปลง 

ไปสักเท่าใดเมื่อเทียบกับในความทรงจ�า

ชะรอยว่าการต่อสู้ฟาดฟันในราชส�านักคงไม่ต่างจากสมัยเป็นโจร

ในอดีต เพียงเปลี่ยนสมรภูมิใหม่เท่าน้ัน รอยอ�ามหิตในดวงตาของเขา 

จึงไม่ต่างจากเดิมนัก 

เพียงเห็นเขาเดินตรงเข้ามาตามล�าพังด้วยฝีเท้าเป็นจังหวะจะโคน 

ชายเสื้อคลุมปลิวตามลม

ลู่หลินเร่งฝีเท้าพาคนเข้าไปคารวะทักทายอย่างว่องไว เขากล่าว 

กลั้วเสียงหัวเราะว่า "จากกันไปเนิ่นนานหลายปี ได้ยินได้ฟังแต่ชื่อเสียง

อันเลื่องลือระบือไกลของผู้บัญชาการเซี่ย วันน้ีได้กลับมาพบกันอีกครา 

ในทีส่ดุ เหน็มติรเก่ามสีง่าราศียิง่กว่าในกาลก่อน รูส้กึเป็นเกียรตเิหลอืเกิน"

น�้าเสียงของเขาเคารพนับถืออย่างยิ่ง

เซี่ยฉางเกิงหยุดฝีเท้าค�านับตอบ หยักยิ้มน้อยๆ "ท่านเสนาบด ี

กล่าวหนักไปแล้ว ท่านต้องเหน่ือยยากตรากตร�าเพ่ือบ้านเมอืงและราษฎร 

ทั้งมีงานราชการรัดตัว เป็นเพราะข้ามาช้า ท�าให้ท่านรวมถึงคนอื่นๆ  
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ในที่นี้ต้องรอนาน ข้าละอายแก่ใจนัก"

ท้ังท่ีมู ่เซวียนชิงเป็นฝ่ายล่วงเกินอย่างรุนแรง คิดไม่ถึงว่าพอ 

พบหน้ากัน เซี่ยฉางเกิงกลับท�าราวกับไม่มีอะไรเกิดข้ึน พูดโต้ตอบด้วย

วาจาสุภาพเข้าทีคล้ายไม่ถือสาแม้แต่น้อย

ลู่หลินถอนหายใจโล่งอกขึ้นเล็กน้อย

ในเมื่ออีกฝ่ายไม่เอ่ยถึงเรื่องที่แคว้นฉางซากระท�าผิดธรรมเนียม

มารยาท ลูห่ลนิย่อมไม่เบาปัญญาถึงกับพูดข้ึนมาเอง เขากุลกุีจอแนะน�า

หยวนฮั่นติ่งให้เซี่ยฉางเกิงรู้จัก

"แม่ทัพหยวนเป็นบุตรชายบุญธรรมของเสนาบดีหยวนที่ล่วงลับ 

ไปแล้วของแคว้นฉางซาเรา วันน้ีรู้ว่าท่านผู้บัญชาการมาเยือน จึงต้ังใจ

มาที่นี่เพื่อต้อนรับ"

หยวนฮั่นติ่งเป็นเพียงแม่ทัพคนหน่ึงของแคว้นฉางซา ห่างช้ันจาก

ต�าแหน่งของเซี่ยฉางเกิงหลายขุม

เขาท�าสีหน้านิ่งขรึม ท่าทางไม่โอหังไม่ต�่าต้อย แสดงคารวะต่อ 

เซี่ยฉางเกิงพลางกล่าว "ข้าขอต้อนรับท่านผู้บัญชาการขอรับ"

ดวงตาทัง้คู่ของเซีย่ฉางเกิงหยุดอยู่ทีใ่บหน้าเขา เพ่งมองน่ิงๆ ครูห่นึง่

ก่อนผงกศีรษะนิดหนึ่งแล้วย่างเท้าผ่านข้างกายเขาเดินไปข้างหน้าต่อ

ลูห่ลนิรบีไล่ตามไปเป็นผูน้�าทาง พาเขาไปยังด้านหน้าศาลบรรพชน 

ประตูศาลบรรพชนเปิดออกแล้ว เซี่ยฉางเกิงล้างมือแล้วถือธูป 

ก้าวเข้าไปด้วยหน้าตาเคร่งขรึม คุกเข่าลงกราบไหว้เหล่าบรรพชนสกุลมู่

ทีอ่ยู่ในนัน้ไปทีละคน จากนัน้แสดงค�านบัต่อป้ายวิญญาณของฉางซาอ๋อง

ผูล่้วงลบัไปเมือ่สามปีก่อนซ�า้อีกทด้ีวยความเคารพนบนอบตามธรรมเนยีม 
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อย่างเคร่งครัด

เมื่อกราบค�านับเสร็จ เขาก็ลุกขึ้นจากพื้นเสียบธูปลงในกระถางธูป 

ก้าวถอยหลังสิบกว่าก้าวแล้วหมุนกายจะเดินออกจากศาลบรรพชน แต่

กลับต้องชะงักฝีเท้า

ฉางซาอ๋องมูเ่ซวียนชงิผูเ้ป็นพ่ีชายภรรยาของเขาเข้ามาในศาลบรรพชน 

ตั้งแต่เมื่อไรก็สุดรู้ ก�าลังยืนอยู่กลางโถงขวางทางเขาไว้

พวกคนรบัใช้ทีค่กุเข่าอยู่ทัง้สองฝ่ังนอกธรณีประตหูายตวัไปหมดแล้ว

มู่เซวียนชิงสวมหมวกเหมี่ยนกวน* หยกขาว บนศีรษะกับเสื้อคลุม

เจ้าแคว้นปักลายงดงาม รัดสายคาดเอวหยกประดับทอง ดวงหน้าขาว 

กระจ่างราวหมิะ สหีน้าเย็นเยียบดุจน�า้แข็ง เขามองเซีย่ฉางเกิงอย่างป่ึงชา

รอบด้านตกอยู่ในความเงียบสงัดวังเวง

ละม้ายมีดวงตาของวิญญาณคนตายล่องลอยอยู่บนเพดานศาล 

จ้องมองลงมาที่คนทั้งสองซึ่งยืนประจันหน้าอยู่บนพื้นอย่างเงียบๆ

* หมวกเหมี่ยนกวน เป็นหมวกของจักรพรรดิหรือเชื้อพระวงศ์ชาย ด้านหน้าประดับลูกปัดหรือไข่มุกร้อย 
เป็นสาย
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7
    

"เซี่ยฉางเกิง เจ้ายังมาที่นี่ท�าอะไรอีก ถ้าหากมิใช่เห็นแก่ท่านพ่อ  

วันนีข้้าไม่ยอมให้เจ้าเหยียบย่างเข้าแคว้นฉางซาของข้าอกีแม้สกัก้าวเดยีว 

เด็ดขาด"

เสียงพูดของมู่เซวียนชิงคล้ายสะท้อนก้องอยู่ตรงเพดานโถงสูงลิบ

กว้างขวาง

เซีย่ฉางเกิงมสีหีน้าสงบนิง่ เขาแสดงคารวะต่ออกีฝ่ายตามธรรมเนยีม 

ขุนนางต่างเมืองเข้าเฝ้าเจ้าแคว้นแล้วกล่าวขึ้น "ท่านอ๋องเอ่ยแต่เพียง

ผลลัพธ์ กลับไม่เอ่ยถึงต้นสายปลายเหตุของมัน ท่านบอกให้ทราบได้ 

หรือไม่ว่าเป็นสาเหตุใดขอรับ"

นยัน์ตาของมูเ่ซวยีนชงิฉายแววโกรธเกรีย้วเสมอืนธนคูมกรบิพุ่งใส่

เซี่ยฉางเกิงที่อยู่ตรงหน้า

"เดิมเจ้าเป็นโจรผู้ร้ายคนหน่ึง แต่ตอนน้ันท่านพ่อชื่นชมในตัวเจ้า
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โดยไม่ถือเรือ่งศกัดิฐ์านะ ยกน้องสาวของข้าให้แก่เจ้า แคว้นฉางซาเราได้

ท�าตามค�าสัญญาด้วยการให้น้องสาวข้าออกเรือนไปต่างเมืองตอนต้นปี 

ไม่เอ่ยถึงว่านางเดินทางข้ามน�้าข้ามภูเขาไปแต่งงานกับเจ้าในที่ที่โรคภัย

ชกุชมุอย่างขุยโจว เจ้ายังจากเรอืนไป ทอดทิง้นางไว้ตามล�าพังในคนืเข้าหอ  

หลังจากนางไปอยู่ท่ีสกุลเซี่ย ไม่ว่าเรื่องการปรนนิบัติดูแลผู้อาวุโส  

ดูแลงานบ้านงานเรือน ให้ความเมตตาปรานีต่อบ่าวไพร่ นางเคยกระท�า

ผิดธรรมเนียมแม้สักนิดหรือ เคยปริปากบ่นสักค�าหรือไม่ น้องสาวของข้า

ท�าผดิเรือ่งใดกันแน่ แต่งเข้าสกุลเซีย่ของเจ้าครึง่ปีกว่ากลบัโดนหมิน่หยาม

เพียงนี้ แล้วสกุลเซี่ยเป็นวงศ์ตระกูลชั้นใดกัน ถึงกล้าลบหลู่ท่านหญิง 

ของแคว้นฉางซาเยี่ยงนี้!"

มู่เซวียนชิงก�าสองมือเป็นหมัดแน่นจนเส้นเอ็นท่ีแตกแขนงคล้าย

ร่างแหหลังฝ่ามือปูดโปน

"เซี่ยฉางเกิง!"

เขากัดฟันกรอดๆ เรียกชื่อคนตรงหน้าด้วยน�้าเสียงเกลียดชังอย่าง

สุดแสน

"อันใดเรียกว่าหน้าเนื้อใจเสือ เดรัจฉานในคราบมนุษย์ ก็คือพวก 

ไร้ยางอายเฉกเช่นเจ้าน่ีเอง เจ้าสรรหาทกุวิถีทาง ท�าได้ทุกอย่างกระทัง่ใช้

อบุายสกปรกเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย สามปีท่ีแล้วเจ้ามาสู่ขอท่ีแคว้นฉางซา 

ด้วยมใีจหมายอาศัยบารม ีถ้าหากไม่ใช่ท่านพ่อข้าถูกเจ้าหลอกลวงปิดบงั 

คอยช่วยเหลือเก้ือหนุนเจ้า มีหรือเจ้าจะได้เป็นขุนนางและได้ดิบได้ดีมี 

ยศศักดิ์"

เขายังคงไม่หยุด ยิ่งด่ายิ่งรุนแรงขึ้น
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"เจ้าคนชั่วช้าต�่าทรามอกตัญญู! ที่เจ้าหมางเมินน้องสาวข้าเพียงนี้ 

หรือดูแคลนที่แคว้นฉางซาของข้าไม่มีใครให้พึ่งพาแล้ว ผู้บัญชาการเซี่ย 

จริงอยู่ว่าตอนนี้เจ้ามากอ�านาจสูงศักดิ์ เย่อหย่ิงจองหอง แคว้นฉางซา 

ของข้าก็เป็นแคว้นเลก็ๆ กระจ้อยร่อยเท่าน้ี หากแต่บรรพชนสกุลมูอ่งอาจ

ห้าวหาญปานใด ข้าซึ่งเป็นลูกหลานต่อให้ไร้ความสามารถเพียงใดก็จะ

ไม่นัง่นิง่ดดูายปล่อยให้น้องสาวข้าโดนเจ้าเหยียดหยามเช่นนีเ้ป็นอนัขาด

เจ้ามากราบไหว้ดวงวิญญาณอดีตเจ้าแคว้น ข้าไม่ขัดขวาง ในเมื่อ

กราบไหว้เสรจ็แล้วก็เชญิกลบัไปเถอะ ศาลบรรพชนแคว้นฉางซาคบัแคบ 

ไม่มีที่ว่างส�าหรับท่านเทพผู้ยิ่งใหญ่เช่นเจ้า!"

เขาหยุดเว้นจังหวะแล้วโยนหนังสือฉบับหนึ่งลงไปบนพื้น

"เจ้าฟังให้ดี ตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไปสกุลมู่ของข้ากับสกุลเซี่ยของเจ้า

ไม่เก่ียวข้องใดๆ ต่อกัน น้องสาวข้าก็ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับเจ้าอีก 

ฝ่ายชายจะตบแต่งภรรยาหรือฝ่ายหญิงจะออกเรือนก็สุดแท้แต่" ว่าแล้ว

ก็หมุนกายสะบัดแขนเสื้อจะออกไป

"ช้าก่อน"

เซีย่ฉางเกิงทีเ่มือ่ครูน่ิ่งเงยีบไม่พูดจาโดยตลอดอ้าปากพูดในฉบัพลนั

มู่เซวียนชิงหยุดฝีเท้า ทว่าไม่หันกลับไป

เซ่ียฉางเกิงมไิด้มองดูสิง่ท่ีอยู่บนพ้ืน เขาเดนิผ่านมนัไปทางด้านข้าง

"ข้าเข้าใจความหมายของท่านอ๋องแล้ว ทกุถ้อยทกุค�าทีด่ดุ่าว่ากล่าว

ล้วนถูกต้องอย่างที่สุด ข้าไม่คิดจะแก้ตัว อีกท้ังก็แก้ตัวไม่ได้ แต่เร่ืองนี ้

มีความเข้าใจผิดกันอยู่บ้างจริงๆ ถ้าไม่พูดอธิบายให้กระจ่างจนท�าลาย

ไมตรีต่อกันไปเช่นนี้ เกรงจะผิดต่อค�าสั่งสอนที่ท่านพ่อตาเอ่ยกับข้า 
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ในตอนประทานสมรสให้"

มู่เซวียนชิงผินหน้าไปช้าๆ มองเขาอย่างเย็นชา

"ขอเอ่ยตามตรงว่าข้าออกเดนิทางมาทีน่ีท่นัทีทีก่ลบัถึงเรือน นอกจาก 

เพ่ือเซ่นไหว้บรรพชนของสกุลมูกั่บท่านอ๋องผูล่้วงลบัของแคว้นฉางซาแล้ว 

ยังต้องการรับตัวท่านหญิงกลับ..."

"ยังจะรับกลับไปไย!" มู่เซวียนชิงเดือดดาลอย่างหนัก "หรือว่า 

หยามเกียรติกันขั้นนี้แล้ว เจ้ายังมองว่าไม่พอ!?"

เซี่ยฉางเกิงมีสีหน้าเยือกเย็น

"หากข้าคิดไว้ไม่ผิด การที่ท่านอ๋องโกรธมากเช่นนี้ ต้นเหตุน่าจะ 

มาจากมารดาของข้าเคยพูดเรื่องรับอนุกับท่านหญิง แต่ท่านอ๋องกลับ

ทราบเพียงครึ่งๆ กลางๆ เพราะเรื่องนี้เกิดความเข้าใจผิดกันเล็กน้อย  

ข้าถึงจ�าเป็นต้องอธิบาย"

มู่เซวียนชิงแค่นเสียงแล้วไม่กล่าวค�าใด

"เดือนที่แล้วข้ากลับถึงเรือน รู้ว่าท่านหญิงกลับสู่แคว้นฉางซาแล้ว 

ได้ยินจากค�าบอกเล่าของบ่าวไพร่ในเรอืนว่าครึง่ปีกว่ามาน้ีท่านหญงิช่วย

ปรนนิบัติดูแลมารดาแทนข้าทุกเช้าเย็นโดยไม่ถือตัว ทั้งยังมีกิริยาดีเป็น

แม่ศรีเรือนสมกับเป็นผู้ท่ีมาจากตระกูลสูงศักด์ิ ได้รับเสียงชมเชยจาก 

บ้านใกล้เรือนเคียงไม่ขาดปาก มาตรว่าการกลับสกุลเดิมจะกะทันหัน 

ไปบ้าง แต่เห็นทีว่าต้องมีเหตุผลที่ให้อภัยกันได้ขอรับ

ต้นเหตุของเรื่องนี้เกิดมาจากมารดาของข้า เมื่อครั้งเป็นเด็กหนุ่ม  

ข้าอกตัญญูจนเป็นเหตุให้มารดาต้องเดือดร้อนล�าเค็ญ ในยามอับจน  

ท่านได้รับน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากคนผู้หน่ึง บัดน้ีอีกฝ่ายสูญเสียทั้ง 
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บิดามารดา ตกอยู่ในภาวะยากล�าบาก มารดาของข้าเห็นแก่ไมตรี 

ในหนหลัง ท�าให้ใคร่ครวญไม่รอบคอบไปชั่วขณะ ถึงได้ผลีผลามเอ่ย 

ต่อหน้าท่านหญิงว่าจะรับสตรีคนนั้นเข้าเรือน แต่ตามค�าบอกของ 

มารดาข้า ตอนนั้นท่านหญิงก็ตกปากรับค�าทันที"

เซี่ยฉางเกิงหยุดพูดเล็กน้อย

"มารดาของข้าไม่รู้หนังสือ วันๆ เก็บตัวอยู่ในเรือนหลัง ไม่ใคร่รู้จัก

โลกภายนอก ประกอบกับมีนิสัยเถรตรง พอเห็นท่านหญิงตอบตกลง 

ก็มัวแต่ปีติยินดี คิดเพียงว่าท่านหญิงใจกว้างสนับสนุนตนให้สมหวัง  

ไหนเลยจะไตร่ตรองการกระท�านี้อย่างรอบคอบ วันที่ข้ากลับเรือนถึงได ้

รู้เรื่องน้ีจากปากมารดา มิใช่ว่าข้าจะแก้ต่างให้ตนเอง ตอนน้ันข้าเอง 

ก็รู้สึกไม่เหมาะสม แต่หักใจขัดอารมณ์ของมารดาไม่ได้ ทั้งได้ยินว่า 

ท่านหญิงรับค�าอย่างใจกว้างแล้ว เลยคิดว่ารับนางกลับไปก่อนค่อย 

หารือกันอีกทีในวันหลัง"

เขาเอ่ยต่ออย่างสงบ

"หากเรื่องน้ีเป็นเหตุให้ท่านอ๋องขุ่นเคือง คนผิดผู้น้ันก็คือข้าเอง  

เดิมทีได้ภรรยาเย่ียงนี้เป็นวาสนาของข้าเซี่ยฉางเกิง เหนืออื่นใดยังมี 

บุญคณุของท่านพ่อตาท่ีเหน็ความสามารถของข้า จนบดันีข้้ายังทดแทนได้ 

ไม่ถึงหนึ่งในหมื่นส่วนเลย ท่านอ๋องวางใจได้ ต่อจากนี้สมควรท�าอย่างไร

ข้ารู้แก่ใจดี รอเมื่อรับท่านหญิงกลับไปแล้ว ข้าจะขอขมาต่อนางแทน

มารดาเองขอรับ"

เขาเพ่งมองมู่เซวียนชิงด้วยสีหน้านิ่งเรียบ

มูเ่ซวียนชงิกล่าวเน้นทลีะค�า "เซีย่ฉางเกิง! เจ้าหาใช่คู่ครองท่ีเหมาะสม 
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กับน้องสาวข้า ในเมื่อนางกลับมาเองแล้ว เจ้าจะเล่นลิ้นคารมอย่างไร 

ก็อย่าหวังว่าข้าจะปล่อยให้น้องสาวข้าตามเจ้ากลับสกุลเซี่ยอีก"

"ค�ากล่าวน้ีของท่านอ๋องข้าไม่อาจเข้าใจได้แล้ว การแต่งงานเป็น 

การเกี่ยวดองของสองตระกูล มิใช่เรื่องเล่นสนุก"

เขาเหลียวมองไปรอบศาลบรรพชนสกุลมู่แล้วหยุดสายตาที่ 

ป้ายวิญญาณของอดีตฉางซาอ๋อง

"ไม่ส�าคัญว่าท่านอ๋องจะคิดเห็นเช่นไรกับข้า แต่การแต่งงาน 

ระหว่างข้ากับน้องสาวของท่านถือเป็นการตัดสินใจโดยท่านพ่อตา 

ธรรมเนียมสามแม่สื่อหกพิธี* ก็ไม่ตกหล่นแม้แต่อย่างเดียว พูดว่า 

จะตัดขาดก็ตัดขาดดูเป็นวิสัยของเด็กน้อยอย่างช่วยไม่ได้ จริงอยู่ว่า

มารดาของข้ามีส่วนผิดท่ีล่วงเกินท่านหญิงให้ขุ่นเคืองใจ แต่ก็เป็นแค่ 

วาจาไม่เหมาะสม ยังไม่ได้กระท�าเรื่องใดๆ ที่ออกนอกลู่นอกทางจริงๆ  

คนมิใช่เทวดา ใครบ้างไม่เคยท�าผิด เหนืออื่นใดมารดาข้าก็เป็นแค ่

หญิงชราในชนบทคนหน่ึง ท่านอ๋องมาไล่เลียงคาดคั้นเช่นน้ี ออกจะ

เป็นการไม่เห็นใจผู้อื่นกระมัง"

เขายังคงยกย้ิมน้อยๆ ดุจเก่า ทว่าเน้นน�้าเสียงหนักขึ้นหลายส่วน 

แฝงด้วยอ�านาจ

มู่เซวียนชิงท�าสีหน้าขึงตึงสุดจะเปรียบ สายตาเขาจับจ้องบุรุษ 

ในชดุด�าทียื่นอย่างสง่าผ่าเผยเบือ้งหน้า นานครูใ่หญ่ถึงเอ่ยอย่างขบเข้ียว

เคี้ยวฟัน "เซี่ยฉางเกิง เจ้าหน้าหนาประจบสอพลอเพ่ือยศต�าแหน่งได ้

* สามแม่สื่อ หมายถึงแม่สื่อฝ่ายชาย แม่สื่อฝ่ายหญิง และแม่สื่อที่ชักน�าให้สองฝ่ายรู้จักกัน หกพิธี หมายถึง
ขัน้ตอนพิธีการตัง้แต่การหมัน้หมายไปจนส้ินสุดงานวิวาห์ของชาวจนีในสมยัโบราณ ได้แก่ เชญิแม่สือ่แนะน�า 
ถามชื่อและเวลาตกฟาก ส่งของหมั้น ยกขบวนสินสอด ก�าหนดฤกษ์แต่ง และเข้าพิธีวิวาห์
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ก็ช่างเถิด แต่ยังเอาตัวลงไปเกลือกกลั้วมั่วสุมสมคบกับคนชั่วอีก! เจ้า 

พึ่งบารมี..."

"ท่านอ๋องเจ้าคะ"

ในเวลาน้ีเอง เสียงของสตรีนางหน่ึงก็ดังมาจากนอกศาลบรรพชน

ตัดบทมู่เซวียนชิง

เซี่ยฉางเกิงเบนสายตาไป

ตรงบันไดด้านนอกมีสตรีวัยสาวซึ่งออกเรือนแล้วในชุดหรูหรา 

ยืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไรก็สุดรู้ โฉมงามเฉิดฉัน ท่วงท่าสง่าภูมิฐาน นางคือ 

ลู่ซื่อชายาของเจ้าแคว้นฉางซานั่นเอง

ลู่ซ่ือยับย้ังค�าพูดด้วยความโกรธเกรี้ยวของสามีไว้ได้ทันการณ์  

สาวเท้าเดนิมาพลางลอบส่งสายตากับสาม ีจากนัน้ก้าวข้ามธรณีประตูไป 

หยุดอยู่ตรงหน้าเซีย่ฉางเกิง อมย้ิมกล่าวว่า "ผูบ้ญัชาการเซีย่เดนิทางมาไกล  

แคว้นฉางซาของเราให้การต้อนรับไม่ท่ัวถึง หากมีสิ่งใดเสียมารยาทไป 

โปรดอภัยด้วย"

เซี่ยฉางเกิงยกยิ้มบางๆ ค�านับทักทายลู่ซื่อ

"ได้พบหน้าชายาเจ้าแคว้นฉางซาก็ถือเป็นเกียรติอย่างใหญ่หลวง

ของข้าแล้ว จะพูดว่าเสียมารยาทได้อย่างไรเล่าขอรับ"

ลู่ซื่อค้อมศีรษะเล็กน้อยเป็นการคารวะตอบ

"ผู้บัญชาการเซี่ยใจคอกว้างขวางเช่นนี้เป็นที่เล่ือมใสของข้านัก  

ท่านตรากตร�าเดินทางมา เห็นทีคงเหนื่อยล้าแล้ว เชิญท่านไปพ�านักที ่

จุดพักม้าช่ัวคราว ราตรีนี้ท่านอ๋องเตรียมจัดงานเลี้ยงในวังเพ่ือต้อนรับ 

การมาเยือนของท่าน ส�าหรับเรื่องของน้องสาวท่านอ๋อง..."
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นางหยุดเว้นจังหวะ

"ผู้บัญชาการเซี่ยโปรดใจเย็นก่อน ไว้ค่อยหารือกันทีหลัง ไม่ทราบ

ว่าท่านเห็นเป็นเช่นไร"

เซี่ยฉางเกิงย้ิมบางๆ "ขอบคุณมากจริงๆ เช่นน้ันก็ขอรบกวนแล้ว

ขอรับ"

ชายหนุ่มหุบย้ิม สหีน้าเปลีย่นเป็นเคร่งขรมึ เขาหมนุกายไปคกุเข่าลง 

ค�านับป้ายวิญญาณของฉางซาอ๋องผู้ล่วงลับอีกครั้งแล้วลุกข้ึนก้าวเท้า

ข้ามธรณีประตูเดินดุ่มๆ จากไป

ลู่ซื่อกลับถึงวังอ๋อง นางไม่แม้แต่จะผลัดชุดถอดมงกุฎก็รีบร้อน 

ไปที่ห้องของมู่ฝูหลัน บอกให้คนรับใช้ด้านข้างออกไปแล้วปิดประตู

"หลันเอ๋อร์ เคราะห์ดีข้าท�าตามท่ีเจ้าบอก รุดไปที่ศาลบรรพชน

ตระกูลถึงหยุดย้ังไม่ให้พ่ีชายของเจ้าพลั้งวาจาด้วยความโกรธจัดได ้

ทันเวลา เขายังคงหุนหันพลันแล่นเกินไป ถ้าเกิดให้เซี่ยฉางเกิงได้ยิน 

เขาพูดจาลบหลู่หลิวไทเฮาแล้วน�าความไปฟ้องนาง หว่ันใจว่าวันหน้า

แคว้นฉางซาเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมยิ่งขึ้น"

มู่ฝูหลันนิ่งเงียบ

"เซี่ยฉางเกิงผู้นี้ ตอนมาสู่ขอเจ้าเมื่อสามปีก่อน ข้าแอบมองเขา 

จากท่ีไกลๆ แค่แวบเดียว ยามนั้นเพียงรู้สึกว่าเขาสง่าองอาจผิดจาก 

คนทั่วไป วันนี้ได้เผชิญหน้ากับเขา ถึงรู้ว่าเขากลายเป็นผู้บัญชาการ

กองทัพท้ังที่ยังอายุน้อยได้เพราะเหตุใด เขาน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับ 

พ่ีชายของเจ้า แต่ว่ากันถึงเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงกลับลึกล�้าเหนือชั้นกว่า 
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อย่างที่พี่ชายเจ้าเทียบไม่ติด"

นางขมวดคิ้วแน่นอย่างกลัดกลุ้มใจ

"ข้าฟังน�้าเสียงเขาแล้วไม่ยินยอมปล่อยเจ้ากลับสกุลเดิมนะ เจ้า 

แต่งเข้าไปแล้ว ค�าพูดของเขาก็ไร้ช่องโหว่ใด ปัดเรื่องรับอนุให้พ้นตัวได้

อย่างหมดจด ถ้าหากเขาดงึดนัไม่ยอมวางมอืแล้วตอแยไม่ลดละ เกรงว่า

ความปรารถนาของเจ้ายากจะเป็นจริงได้ในตอนนี้"

มู่ฝูหลันกล่าว "พี่สะใภ้ หลังงานเลี้ยงคืนนี้ ท่านให้เขามาหาข้าที่นี่

เถอะ"

ลู่ซื่อกล่าวเสียงรัวเร็ว "หลันเอ๋อร์ เจ้าอย่าเข้าใจผิด ข้ารับปากจะ 

ช่วยเจ้าก็ย่อมไม่ผิดสัจจะ ความหมายของข้าคือคนผู้นี้รับมือได้ไม่ง่าย 

อยากบอกให้เจ้าระวังตัวไว้ก่อน เผื่อว่าเรื่องนี้ไม่อาจยุติโดยเร็วแล้ว 

เจ้าจะผิดหวัง เจ้าวางใจได้ ต่อให้เขาไม่พยักหน้าตกลง ในเมื่อตัวเจ้า 

กลับมาแล้ว ขอแค่พ่ีชายเจ้าอ้างเรื่องสกุลเซี่ยรับอนุโดยไม่ไว้หน้ากัน  

ยืนกรานไม่ปล่อยเจ้าไป ท่ีน่ีคือแคว้นฉางซา เขาจะกล้ากระท�าเร่ือง 

ใช้ก�าลังชิงคนรึ"

มู่ฝูหลันเอ่ยอย่างเข้าใจ "เซี่ยฉางเกิงรับมือได้ไม่ง่ายดายจริงๆ 

เจ้าค่ะ ด้วยเหตุน้ีน่ีเอง เรื่องราวยืดเย้ือคาราคาซังต่อไปล้วนไม่เป็นผลดี

อันใดต่อพ่ีเซวียนชิงรวมถึงแคว้นฉางซาเรา ปัญหานี้เกิดข้ึนจากข้า  

แล้วก็เป็นเรื่องของข้ากับเขา ถึงพ่ีเซวียนชิงกับพ่ีสะใภ้พูดกับเขามาก 

เพียงใดก็เป็นดังเช่นการเกาไม่ถูกท่ีคัน ข้ามิสู้พูดกับเขาเองให้แจ่มแจ้ง 

ให้มันจบลงเร็วที่สุดดีกว่า"

ลู่ซื่ออึ้งไป
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"หลนัเอ๋อร์ เซีย่ฉางเกิงผูน้ี้มใิช่คนทีจ่ะรบัมอืได้ง่ายจรงิๆ ข้ากลวัเจ้า

ต้านทานไม่ไหว"

"พ่ีสะใภ้วางใจได้ ข้ากับเขาถือได้ว่าเป็นสามภีรรยากันแล้ว จ�าต้อง

พูดกันให้รู้เรื่อง ไม่ว่าจะสมดังใจหมายหรือไม่ ข้าล้วนอยากลองดูสักต้ัง

เจ้าค่ะ"

ลู่ซื่อมองดูน้องสาวสามีที่ยิ้มน้อยๆ มองตนด้วยแววตากระจ่างใส 

นางลงัเลใจชัว่ครูก่่อนพยักหน้า "ก็ด ีเช่นน้ันข้าไปบอกกับพ่ีชายเจ้า

เอง เจ้ามีเรื่องใดก็พูดกับเขาซึ่งๆ หน้าให้แจ่มแจ้ง หากเขายอมรับฟัง  

ก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว"

มู่ฝูหลันกล่าวยิ้มๆ "ขอบคุณพี่สะใภ้เจ้าค่ะ"

ไม่นานม่านรัตติกาลก็คลี่คลุมลง

โถงงานเลีย้งในวังอ๋องของแคว้นฉางซาก�าลงัจดัโต๊ะสรุาเลีย้งรบัรอง

แขกอยู่

เทียนเล่มใหญ่เท่าท่อนแขนเด็กตั้งเรียงรายเป็นแถวยาวอยู่สองฝั่ง

ซ้ายขวาเสมือนมังกรไฟสองตัว เปล่งแสงโชติช่วงส่องทั่วทั้งโถงต�าหนัก 

ให้สว่างไสวดจุยามกลางวนั ใต้ชายคาด้านหน้าต�าหนกัแขวนเครือ่งดนตรี

ไว้ทั้งสองมุม ส่วนด้านในวางกลองใหญ่บรรเลงประกอบพิธีการไว้ตรง 

เสาทิศใต้ จอกสุราฝังทองบนโต๊ะหยกเขียวด้านหน้าแถวแท่งเทียนยักษ์

ทอประกายวิบวับล้อแสงไฟ

การตกแต่งประดับประดาทั้งหมดล้วนด้อยกว่าของเจ้าแผ่นดิน 

ขั้นเดียวเท่านั้น
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ความโอ่อ่าหรูหราเฉกน้ีมีก็แต่ในเรือนอาศัยของเชื้อพระวงศ์จึง 

จะได้เห็น

เบื้องหน้าแท่นที่นั่งเจ้าภาพทางทิศตะวันออก ต้ังรูปปั้นเต่าส�าริด

ทางซ้าย รปูป้ันกระเรยีนส�ารดิทางขวา ปล่อยไอควันหอมของอ�าพันทะเล* 

ออกมาทางปากไม่ขาดสาย

มู่เซวียนชิงนั่งอยู่ตรงนี้

ด้านเซีย่ฉางเกิงผูบ้ญัชาการกองทพัเหอซอียู่ตรงท่ีน่ังแขกคนส�าคัญ

ขนุนางน้อยใหญ่ของแคว้นฉางซาซึง่มารบัรองแขกก็ต่างนัง่ประจ�า

ที่ลดหลั่นกันไปตามล�าดับต�าแหน่งสูงต�่า

ค�า่คนืนีข้ณะโถงหน้าของวังอ๋องสว่างเจดิจ้าไปด้วยแสงโคม เคล้าคลอ 

เสียงบรรเลงดนตรีอย่างรื่นเริง ทางเรือนหลังกลับสงัดวังเวงไปทั่วบริเวณ

มวลพฤกษาหลบเร้นใต้ผืนความมืดเห็นเป็นเงาตะคุ่มๆ โคมไฟ 

สองสามดวงแผ่แสงเหลืองสลัวเรื่อเรืองทาทาบทางเดินคดเคี้ยวที่เชื่อมสู่

เรือนพ�านักของธิดาอ๋อง

รอบด้านเงียบเชียบไม่ได้ยินสรรพเสียงใด

มู่ฝูหลันหลับตาสนิทแช่ตัวอยู่ในน�้าอุ่น ราวกับมีมืออันอ่อนโยน 

นับไม่ถ้วนแย่งกันลูบไล้นาง พาไอร้อนก�าซาบเข้าสู่ทุกอณูขุมขนทั่ว

สรรพางค์กาย ปลุกปลอบร่างกายที่ขดเป็นก้อนกลมของนาง

สุดท้ายนางค่อยๆ เหยียดแขนขาออกอย่างผ่อนคลายเต็มที่

* อ�าพันทะเล (Ambergris) มีหลายชื่อเรียก เช่น อ�าพันขี้ปลา อ�าพันทอง หรือขี้วาฬ คือไขจากไส้วาฬหัวทุย 
ที่ถูกส�ารอกหรือขับถ่ายออกมา เมื่อถูกน�้าทะเลจะเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นก้อนแข็งสีขาว น�้าตาล เทา หรือด�า 
และเมื่อท�าปฏิกิริยากับอากาศและแสงแดดจะท�าให้กลิ่นเหม็นหายไปและเกิดกลิ่นหอม สามารถใช้เป็น 
หัวน�้าหอม ใช้แต่งกลิ่นอาหาร และเป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณ
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นางลมืตาลกุขึน้จากน�า้ เกาะขอบถังอาบน�า้ก้าวออกมาเชด็เน้ือตวั

จนแห้ง สวมเสื้อผ้าย่างเท้าเดินไปข้างประตูก่อนดึงกลอนประตูออก

ในห้องมีแม่นมมู่เพียงผู้เดียว

นางรอคอยอยู่นอกห้องช�าระกาย หัวคิ้วย่นเข้าหากันแน่น ดวงตา

ฉายแววกลัดกลุ้ม พอเห็นมู่ฝูหลันออกมาในที่สุด นางก็เดินรี่เข้าไป 

ยื่นมือประคองแขนของผู้เป็นนาย

"ท่านหญิง ท่าน..."

"ข้าไม่เป็นไร"

มู่ฝูหลันยืนอยู่กับที่อย่างมั่นคงพลางส่งยิ้มให้นาง

"เรียกพวกนางเข้ามาผลัดชุดให้ข้าเถอะ"

แม่นมมู่สะกดความวิตกกังวลไว้ มองนางปราดหนึ่งแล้วหมุนกาย

เปิดประตูร้องเรียกสาวใช้ด้านนอกเข้ามา

พวกสาวใช้เข้าห้องมาแล้วล้อมวงรอบตัวหญิงสาวช่วยกันแต่งกาย

ให้นาง

เมื่อสวมอาภรณ์เสร็จ มู่ฝูหลันยังไม่ลุกขึ้น นางนั่งอยู่หน้าคันฉ่อง 

ดังเดิม แลมองเงาสะท้อนตนเองในนั้นนิ่งนาน

สีหน้าของนางเฉยเมยคลับคล้ายเริ่มใจลอย

ปกติพวกสาวใช้ล้วนสนิทสนมกับนาง แต่ชั่วขณะนี้กลับยืนอยู ่

ด้านข้างไม่กล้าเปล่งเสียง

เนิ่นนานพักใหญ่ พลันมีเสียงฝีเท้ากระชั้นดังลอยมาจากระเบียง

ทางเดินนอกประตูระลอกหนึ่ง

ประตูถูกผลักเปิด ตันจูก้าวเข้ามา
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แม่นมมู่รีบออกไป

ตันจูบอกเสียงเบาๆ ค�าหน่ึงแล้วแม่นมมู่ก็ย้อนกลับเข้าห้องด้าน 

ในไปหยุดอยู่ข้างหลังมู ่ฝูหลัน โน้มตัวลงไปกระซิบพูดชิดริมหูนาง  

"งานเลี้ยงเลิกแล้ว เขาน่าจะใกล้มาที่นี่แล้วเจ้าค่ะ"

พระพายราตรลีอดทะลปุระตพัูดผ่านม่านโปร่งบางเบาทีค่ลีล่งกางก้ัน 

เข้ามาในห้องอย่างไร้สุ้มเสียง

มูฝ่หูลนัเบอืนหน้าไป สายตาของนางจบัจ้องโคมไฟซึง่แกว่งไกวไป

มาตามแรงลมไม่ใกล้ไม่ไกลดวงนัน้พลางกล่าว "ข้ารูแ้ล้ว พวกเจ้าออกไป

ให้หมดเถอะ"
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8
    

ในห้องเหลือมู่ฝูหลันอยู่ตามล�าพัง ข้างใบหูนางสงบเงียบ

เสียงสะเก็ดไฟแตกเปรี๊ยะดังมาจากเทียนไขท่ีปักบนฐานแก้วส ี

สลักลายดอกบัวข้างคันฉ่องกะทันหัน

เปลวเทียนไหววูบหนึ่ง จากนั้นรอบตัวก็นิ่งเงียบลงทันที

แสงไฟส่องสะท้อนกับนัยน์ตาของหญิงสาวเป็นประกายร�าไร 

สายตาของนางจับอยู่ที่มันน่ิงๆ นานสองนานถึงยกมือข้ึน ปลายนิ้ว 

เรียวยาวขยับเข้าไปใกล้เปลวเทียนช้าๆ ราวกับไม่รู้ตัว

ผิวเนื้อโดนเปลวไฟลามเลียทีหนึ่ง

ความเจ็บปวดปนแสบร้อนน้อยๆ แผ่ลามจากปลายนิ้วไปท่ัวร่าง

อย่างรวดเร็ว แต่คล้ายว่ามู่ฝูหลันปราศจากความรู้สึกใดๆ มีเพียงแวว 

ปวดร้าววาบผ่านดวงตาหม่นแสงของนางไป

นางคิดถึงซีเอ๋อร์ของนางอีกแล้ว
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ลูกคนเดียวของนางที่นางรักมากท่ีสุด ตอนนางจบชีวิตเขาเพ่ิง 

สามขวบเท่านั้น

ไยนางจะหกัใจทอดทิง้เขาได้ลงคอ ด้วยความห่วงหาอาลัย วิญญาณ 

ของนางจึงไม่ยอมไปที่ใด สิงสถิตอยู่ในดวงประทีปท่ีไม่มีวันดับหน้า 

ป้ายวิญญาณเหนือแท่น

สบิปีอันยาวนานมเีพียงความมดืมดิไร้ทีส่ิน้สดุ และความโดดเดีย่ว

เปล่าเปลี่ยวคอยกัดกินหัวใจ

นางมองดูเขาสมปรารถนาได้ก้าวข้ึนครองแผ่นดิน มองดูเขาเป็น

ฮ่องเต้ผู้ย่ิงใหญ่ทรงอ�านาจ โดดเด่นทั้งในฐานะนักปกครองและนักรบ 

แล้วก็มองดูเขามีเหล่าสนมชายาโฉมงามละลานตา

แต่เรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนางโดยสิ้นเชิงแต่แรก จิตใจของนาง

เป็นดั่งผิวน�้านิ่งสนิทมานานแล้ว

การทีน่างดงึดนัไม่ยอมจากไปเพราะความอาวรณ์เพียงประการเดยีว  

เพ่ือว่าวันหน่ึงนางจะได้เหน็ซเีอ๋อร์เติบโตเป็นผูใ้หญ่ด้วยตาตนเอง เมือ่น้ัน

นางก็จะจากไปอย่างหมดห่วง

ทว่าท้ายทีส่ดุสิง่ทีร่อนางอยู่กลบัเป็นภาพทีท่�าให้หัวใจนางแหลกสลาย 

ไม่เหลือชิ้นดี

ไหนเลยความเจบ็ปวดจากการโดนไฟร้อนลวกทีป่ลายน้ิวนีจ้ะเทยีบได้ 

กับความปวดร้าวยามเห็นซีเอ๋อร์ปาดคอตายต่อหน้าต่อตา

ตรงกลางอกคล้ายถูกบีบรัด นางรู้สึกว่าตนเองหายใจไม่ออกไป 

ชั่วขณะ

นางลุกพรวดขึ้นยืน ยกมือผลักบานหน้าต่างเปิดออก
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สายลมหนาวเหน็บเสียดแทงกระดูกพัดกรูมาปะทะใบหน้า

นางยืนอยู่ริมหน้าต่างพลางหลับตาลง แหงนคอมองท้องนภาที ่

มืดมิด สูดอากาศเย็นเฉียบเข้าไปลึกๆ เฮือกหนึ่ง

ทั้งที่จงใจไม่ยอมคิดเรื่องอดีตมากเกินไปอีก แต่ราวกับว่าพอ 

ความเจบ็ตรงปลายนิว้แทรกลกึถึงกลางใจก็พลนัแตกทะลกัทลายออกมา

ทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ประหน่ึงเข็มมากมายท่ีกระหน�่าท่ิมแทง

ตามอวัยวะภายในของนางโดยไม่ยั้ง

การพบกันครั้งแรกของมู่ฝูหลันและเซี่ยฉางเกิงเกิดขึ้นตอนนาง 

เดินทางสู่เขาจวินซานในฤดูใบไม้ผลิปีที่อายุสิบสามปี

หลงัจากมารดาของนางล่วงลบัไปหลายปี สขุภาพของบดิาก็ทรดุลง 

เรื่อยๆ สร้างความกังวลใจให้เด็กสาวตัวน้อยเสมอ

วันน้ันนางน่ังเรอืไปหาอาจารย์ทีเ่ขาจวินซานเพ่ือถามไถ่เร่ืองอาการ

ป่วยของบิดา และถือโอกาสขอค�าชี้แนะเกี่ยวกับสมุนไพรด้วย

นางมาถึงกระท่อมโอสถของอาจารย์ กลับได้รู้จากอาต้าว่ามีแขก

มาเยี่ยมเยือนอาจารย์อยู่

ตามค�าบอกเล่าของอาต้า ผูม้าเยือนเป็นชายหนุม่คนหนึง่ ดูเหมือนว่า 

เมื่อก่อนตอนอาจารย์ออกไปท่องโลกเคยประสบอันตรายแล้วได้เขา 

ช่วยไว้ ทั้งสองถูกชะตากันอย่างยิ่ง ผูกไมตรีเป็นสหายต่างวัยคอยไปมา

หาสู่กัน

เรื่องของนางไม่นับว่าเร่งด่วนรอไม่ได้ กอปรกับแขกเป็นชายหนุ่ม 

เด็กสาววัยสิบสามเริ่มรู้ประสีประสา ไม่นับเป็นเด็กหญิงอายุน้อยแล้ว  
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นางบอกอาต้าว่าไม่ต้องรายงานให้อาจารย์ทราบ ตนเองจะมาใหม ่

วันพรุ่งนี้

ระหว่างเดินลงเขา ยามผ่านข้างต้นสนเก่าแก่ในต�านานต้นนั้น  

นางก็หยุดฝีเท้าลง

วันนั้นบนภูเขาลมแรงมาก ลูกนกตัวหน่ึงถูกพัดตกจากรังหล่นลง

บนซากเถาวัลย์แก่ที่เลื้อยเกาะหน้าผาเถาหนึ่ง

เพราะสุสานบรรพชนของสกุลมู่ถูกสร้างไว้ที่น่ี ดังน้ันนอกจาก 

วันที่สิบห้าของทุกเดือนที่อนุญาตให้ชาวบ้านข้ึนเขาจวินซานสักการะ 

ท่านเทพได้แล้ว ปกติจะห้ามมิให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องขึ้นเกาะปีนเขา

ตอนนางขึ้นเขา ท้ิงพวกองครักษ์ให้รออยู่ที่เชิงเขา เวลานี้มีแต่ 

สาวใช้ไม่กี่คนอยู่ข้างกาย

มูฝ่หูลนัอยากช่วยลกูนก แต่เถาวัลย์แผงน้ันอยูห่่างจากขอบหน้าผา

เกินไป ลึกลงไปหน่ึงจั้งเศษเห็นจะได้ ถึงเป็นสาวใช้ท่ีเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว

แล้วก็ไม่มีทางเอื้อมถึง

ลูกนกยังเล็กมาก จะงอยปากสีเหลืองแหลมกระจิริด มีขนปุกปุย

ตามตัว ขนปีกสองข้างยังขึ้นไม่ครบ มันเกาะอยู่ตรงเถาวัลย์แล้ว 

กระพือปีกเล็กๆ อ่อนแอพ่ึบพ่ับไม่หยุดเหมือนพยายามจะโผบิน ทว่า 

ทุกครั้งท่ีมันตีปีก มีแต่ท�าให้ตัวมันขยับออกไปมากข้ึน ดูท่าทางใกล้จะ 

ร่วงหล่นจากหน้าผาขอแค่มีลมภูเขาพัดมาอีกระลอกหนึ่ง

ส่วนแม่นกบนิวนตรงข้างหน้าผาอย่างร้อนรน กู่ร้องเสยีงแหลมเลก็

เป็นระยะ

มู่ฝูหลันรีบให้คนลงเขาไปตามองครักษ์ แต่องครักษ์ยังไม่ขึ้นมา  
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เจ้าลูกนกซึ่งกระเสือกกระสนอย่างเสียแรงเปล่าก็ล่ืนไถลมาถึงปลาย

เถาวัลย์เจียนร่วงตกลงไปรอมร่อ

ขณะที่มู ่ฝูหลันร้อนใจเต็มที ทันใดน้ันมีเสียงฝีเท้าดังมาจาก 

ข้างหลังนาง

นางหันหน้าไปเห็นชายหนุ่มแปลกหน้าสาวเท้ามาตามทางลงเขา

คนผู ้น้ันกับพ่ีชายของนางมีวัยไล่เลี่ยกันราวสิบแปดสิบเก้าปี  

ร่างผอมเพรียวสวมเสื้อคลุมสีคราม ปลิวพะเยิบพะยาบตามแรงลม

ราวกับเขาไม่ได้สังเกตเห็นเหล่าเด็กสาวที่ก�าลังร้อนรุ่มใจอยู่ใต้

ต้นสนเก่าแก่กลุ่มนั้น สองตาเพียงมองตรงไปข้างหน้า เดินดุ่มๆ ลง 

บันไดหินผ่านไปทางด้านข้างด้วยสีหน้าเรียบเฉย

มู่ฝูหลันแลมองตาม ในตอนที่เขาเดินสวนไปแล้วนี่เอง นางก ็

ตั้งสติได้ฉับพลัน ตะโกนไล่หลังเขา 'รอประเดี๋ยว! ท่านหยุดก่อน!'

คนผู้นั้นชะงักฝีเท้า หันศีรษะมาช้าๆ มองหน้านาง

'มีลูกนกตัวหนึ่งตกลงไป ท่านรีบคิดหาวิธีช่วยมันข้ึนมาทีเถิด  

ได้หรือไม่'

นางขอร้องเขาแล้ว

คนผู้น้ันน่ิงชะงักครู่หนึ่ง แต่ยังคงเดินเข้ามาหา เขาก้าวเท้าไป 

ตรงรมิหน้าผาทีแ่ทบจะตัดตรงลงสูท่ี่ราบเบือ้งล่าง ชะโงกตวัมองแวบหนึง่

ก่อนจะย่ืนมือจบัเถาวัลย์เส้นใหญ่เส้นหน่ึงแล้วออกแรงกระตกุดงึ จากนัน้

ม้วนชายเสือ้เหน็บตรงเอวสอบ ก้มตวัลงชกักรชิสเีงนิส่องประกายวาววับ

เล่มหนึ่งจากรองเท้า

เขาเอากรชิปักเข้าไปในรอยแยกของหนิผา สองเท้าเหยียบบนเถาวัลย์ 
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ที่เกาะยึดผนังผาไต่ลงไปใกล้ๆ ลูกนกแล้วพามันขึ้นมาอย่างว่องไว

แม่นกเหินบินตามขึ้นมาวนเวียนรอบรังนกตรงยอดไม้ เปล่งเสียง

ร้องกรุ๊กกรู๊

เขาหยุดยืนแหงนคอมองก่อนจะปีนขึ้นต้นไม้ น�าลูกนกกลับไปวาง

ในรังแล้วกระโดดจากบนนั้นทิ้งตัวลงพื้นอย่างมั่นคง

ตอนเขาไต่ผาเมื่อครู่น้ี มู่ฝูหลันกลั้นหายใจยืนดูอยู่ด้านข้างตลอด

ด้วยความตื่นเต้นเหลือจะกล่าว ครั้นเห็นเขาพาลูกนกขึ้นมาอย่างราบรื่น 

ท้ังยังเอามันกลับไปวางในรัง นางถึงโล่งอกได้เต็มที่ ยกชายกระโปรง 

วิ่งไปหาเขา

เรือนกายของเขาสูงมาก ส่วนนางเพ่ิงอายุสิบสามปีเต็ม แม้ว่า 

เรือนร่างจะอ้อนแอ้นอรชร มีเค้าของสาวงามทรงเสน่ห์ตัวน้อยอยู ่ 

หลายส่วน แต่ตอนยืนอยู่เบ้ืองหน้าเขา นางกลับสูงเรี่ยๆ หน้าอกของ 

ชายหนุ่มเท่านั้น เหมือนเป็นแค่เด็กหญิงคนหนึ่ง

นางต้องแหงนคอตั้งบ่าถึงสบตากับเขาได้

เด็กสาวเงยดวงหน้างามละไมดุจบุปผาข้ึน สองตาเป็นประกาย

ระยับจับจ้องเขาพร้อมกล่าวค�าขอบคุณอย่างดีอกดีใจ

คล้ายว่าชายหนุ่มนิ่งงันไป เขามองนางปราดหน่ึง อาจเพราะ 

ความปีตยิินดจีากใจจรงิของนางถ่ายทอดมาถึงเขา จงึเรยีกรอยยิม้บางๆ 

ให้ปรากฏขึ้นบนริมฝีปากเขาในที่สุด

เขาพยักหน้าให้นางแล้วเสยีบกรชิกลบัเข้ารองเท้า ปล่อยชายเสือ้คลุม 

ลงหมุนกายออกเดินไป

ตลอดเวลาตัง้แต่ถูกเรยีกไว้จนจากไป เขามไิด้เอือ้นเอ่ยวาจาสกัค�า
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ทว่าเสี้ยวขณะที่เขาส่งย้ิมให้นาง ราวกับทุกสรรพสิ่งหยุดนิ่งไป 

ในพริบตา ข้างหูไร้เสียงอ่ืนใดปะปนนอกจากเสียงใบไม้ร่วง ซึ่งก�าลัง 

ปลิดปลิวตามลมอยู่ตรงบันไดทางลงเขาท่ีชายหนุ่มจากไปสายนั้นและ

ลอยคว้างเหนือศีรษะของนางเนิ่นนานไม่จางหาย

ผ่านไปหลายวัน มู่ฝูหลันได้รับข่าวข่าวหนึ่ง

มีคนมาเยือนวังอ๋องเพื่อสู่ขอนาง และบิดาตอบตกลงแล้ว

แม่นมมู่สั่งก�าชับสาวใช้ท้ังหลายไม่ให้เอ่ยถึงเร่ืองนี้ต่อหน้านาง 

แม้สกัครึง่ค�า พ่ีสะใภ้ปลอบใจนางว่าตนเองเหน็หน้าผูม้าสูข่อคนนัน้แล้ว 

แม้ชาติก�าเนิดไม่อาจเทียบเคียงกับศักดิ์ฐานะธิดาอ๋องได้ แต่นับว่า 

รูปงามหนุ่มแน่น และเป็นคนเก่งกาจมากความสามารถอย่างยิ่ง

แม้แต่บิดาเอง หลังกลับมาก็มองนางด้วยสายตาขอลุแก่โทษ  

บอกนางว่าตนเองมิใช่บิดาที่ดี ท�าให้นางต้องคับข้องหมองใจแล้ว

มู่ฝูหลันคลี่ย้ิม พูดว่าเรื่องแต่งงานของบุตรสาวย่อมต้องให้บิดา

ตัดสินใจ นับประสาอะไรกับนางท่ีเป็นธิดาของเจ้าแคว้น การออกเรือน

เพื่อแคว้นฉางซาถือเป็นหน้าที่ของผู้เป็นธิดาอ๋องดุจเดียวกัน

บิดารับรองกับนางซ�้าแล้วซ�้าเล่าด้วยความอิ่มเอมใจว่าเหตุผลท่ี

ตอบรับการสู่ขอของอีกฝ่าย ไม่เพียงค�านึงถึงส่วนรวม หากยังพึงใจ 

ในตัวคนผู้นั้นด้วย มั่นใจว่ายามบุตรสาวครองคู่กับเขา จะไม่ต้องพบกับ

ความล�าบากไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่

มู่ฝูหลันกล่าวขอบคุณบิดาของตนเอง

ฉางซาอ๋องมิล่วงรู้ว่าราตรีน้ันบุตรสาวของตนจะแอบหล่ังน�้าตา 

คนเดียว
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น�า้ตาของนางไหลรนิให้กับเจ้าของแผ่นหลงัเสือ้คลุมสีครามท่ีเข้ามา 

ประทับอยู่กลางใจเงียบๆ เมื่อหลายวันก่อน ทว่ายังไม่ทันได้ประจักษ์ชัด

ในความรู้สึกก็จ�าต้องลบมันทิ้งไปเสียแล้ว

เด็กสาวมีความในใจเต็มอกจนข่มตานอนไม่หลับทั้งคืน กลับไม่

คาดฝันว่าวันถัดมาเรื่องราวจะพลิกเปลี่ยนกะทันหัน

บิดาจัดงานเลี้ยงต้อนรับขับสู้คู่หมั้นคู่หมายของนาง

พ่ีสะใภ้อยากให้นางสบายใจ จึงลอบพานางไปที่ด้านข้างของ 

โถงงานเลี้ยง

นางมองเห็นว่าที่สามีของตนจากหลังม่านกั้น

เขานั่งอยู่ข้างกายบิดาด้วยสีหน้าเป็นปกติ พูดคุยยิ้มหัวอย่าง

ส�าราญใจ

นับแต่แวบแรกท่ีมองเห็นคนผู้น้ัน พ้ืนปฐพีก็คล้ายมีเสียงสกุณา 

ขับขานเคล้ากลิ่นหอมบุปผาอบอวล ดอกไม้ในหัวใจบานสะพร่ังอย่าง 

อิสรเสรี

ว่าที่สามีของนางก็คือบุรุษชุดสีครามซึ่งพบกันโดยบังเอิญที่ข้าง

ต้นสนบนเขาจวินซานวันนั้น

ลมดึกกรูเข้ามาทางหน้าต่างพัดพาชายเสื้อนางปลิวพะเยิบดุจ 

เริงระบ�า แสงเทียนข้างหลังเต้นระริกวับแวม เงาของนางก็ไหววูบวาบ 

ตามไม่หยุด

เสียงกระแอมกระไอของแม่นมมู ่ดังมาจากข้างนอกโดยพลัน  

ตามมาด้วยเสียงสนทนาแว่วๆ ระลอกหน่ึงเหมือนว่ามีคนก�าลังเดินมา
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ทางนี้

มู่ฝูหลันลืมตาพรึบ ปิดหน้าต่างแล้วหมุนกายไป

แคว้นฉางซาจัดงานเลี้ยงรับรองเซี่ยฉางเกิงคร้ังน้ีมีผู้มาร่วมงาน

อย่างน้อยร้อยคน แต่บรรยากาศกลับต้องใช้ค�าว่า 'อึมครึม' มาพรรณนา

หลังมู่เซวียนชิงเข้านั่งประจ�าที่แล้วไม่ใคร่ปริปากพูด เพียงปั้นหน้า

ปึ่งชาไม่มองหน้าเซี่ยฉางเกิงตรงๆ เลย

ในบรรดาขนุนางของแคว้นฉางซา ยกเว้นเสนาบดลีูห่ลนิทีม่รีอยย้ิม

เต็มหน้าคอยผ่อนคลายบรรยากาศอยู่ด้านข้างตลอดเวลา คนอื่นๆ  

ล้วนไม่กล้าล่วงเกินท่านอ๋องของพวกตน และแน่นอนว่าคงไม่กล้า 

ล่วงเกินเขาเช่นกัน ส่วนใหญ่ทุกคนจะก้มหน้าก้มตากินดื่ม บางคร้ัง 

เปล่งเสียงหัวเราะผสมโรงบ้างในยามจ�าเป็น

งานเลี้ยงในราตรีน้ีน่าจะเป็นงานรื่นเริงผิดสามัญท่ีสุดตั้งแต่ที่เคย

พบประสบมาในชีวิตของเซี่ยฉางเกิง

เขาเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ หากเปรียบกับค�ากล่าวว่า 'เลียเลือดบน 

คมดาบ'* ก็ออกจะผิวเผินเกินไป คลื่นลมมรสุมแบบใดบ้างที่ไม่เคย 

ผจญผ่านมา มีหรือจะเก็บท่าทางมึนตึงของมู่เซวียนชิงมาใส่ใจ

ท่านอ๋องหนุ่มของแคว้นฉางซาผู้นี้ไม่เพียงไม่อาจเทียบเคียงได้กับ

ท่านอ๋องผู้ล่วงลับได้โดยสิ้นเชิง ในสายตาของเซี่ยฉางเกิงแล้ว อีกฝ่าย 

ยังเป็นเพียงลกูหลานเชือ้พระวงศ์ทีใ่ช้อารมณ์เหนอืเหตผุลคนหนึง่เท่านัน้

ความห้าวหาญล้นเหลือ แต่ความสามารถกลับมีไม่พอ

* เลียเลือดบนคมดาบ เปรียบถึงการกระท�าที่เสี่ยงอันตรายอย่างมาก



105

เผิงไหลเค่อ

ว่ากันตามสัตย์จริง เขากลับถึงเรือนหนนี้คิดไม่ถึงว่ามู่ฝูหลันจะ 

ไม่รอเขากลับมาก็จากไปโดยไม่ลา และคิดไม่ถึงว่าตนเองเดินทางมา

แคว้นฉางซาคราวนี้จะติดขัดไม่ราบรื่นปานนี้

กระทัง่จะเจอหน้าภรรยาทีแ่ต่งงานกันสกัครัง้ก็มอีปุสรรคนานัปการ

มู่ฝูหลันยกเรื่องเขารับอนุเป็นข้ออ้าง หมายจะหย่าร้างเป็นการตัด

ความสัมพันธ์กับเขา

แน่นอนว่านี่เป็นเหตุผลหน่ึง แต่คิดไปคิดมาอาจไม่ใช่เพียงเท่านี้

จริงๆ ก็ได้

ชายหนุ่มในวันน้ีก้าวหน้ามาไกลเกินกว่าตัวเขาเมื่อสามปีที่แล้ว 

จะทาบเทียบได้ ส่วนแคว้นฉางซาในวันน้ีก็มีความหมายต่อเขาเหลืออยู่

ไม่กี่มากน้อย

หากไม่พินิจถึงสิ่งอื่นๆ ท้ังหลายทั้งปวง เพียงว่ากันถึงจุดประสงค ์

ที่เขามาขอเก่ียวดองในตอนนั้นอย่างตรงไปตรงมาท่ีสุด อันท่ีจริงใช่ว่า 

เขาจะยอมรับสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้

วันหน้าถ้าเกิดเหตพุลกิผนัในแคว้นฉางซา เขาย่อมให้ความช่วยเหลอื 

อย่างสดุความสามารถ เช่นนีน้บัว่าไม่ผดิต่อเป้าหมายทีฉ่างซาอ๋องผูล่้วงลบั 

ตอบตกลงยกบตุรสาวให้แต่งงานกับเขา หรอืไม่เป็นการไม่ส�านึกในบญุคุณ 

ที่อีกฝ่ายช่วยส่งเสริมเกื้อหนุน

ถึงกระนัน้ใครๆ ล้วนล่วงรูถึ้งความสมัพันธ์ระหว่างเขากับแคว้นฉางซา  

รวมถึงหลิวไทเฮาและชาวสกุลหลิวเบื้องหลังนาง กลุ่มอ�านาจทุกฝ่าย 

ต่างคานอ�านาจซึง่กันและกันไว้อย่างลบัๆ ขณะท่ีเขาเวียนว่ายอยู่ใจกลาง

วังวน และเป็นช่วงเวลาส�าคัญของการวางแผนเตรียมการ ดังนั้นพึง 



106

แสนชัง นิรันดร์รัก 1

สงวนท่าทีและใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีกว่า

ถ้ามีข่าวระหองระแหงระหว่างสามีภรรยาแพร่ออกไป ต้องก่อให้

เกิดการคาดเดาและคลางแคลงใจต่างๆ นานา ส่งผลให้อ�านาจทีค่านกัน

อยู่นี้ถูกท�าลายลงอย่างไม่ต้องสงสัย

ส�าหรับเขาแล้วนี่จะสร้างความยุ่งยากให้ไม่น้อย

ด้วยเหตุฉะนี้หลังจากตรองดูแล้ว เขายังคงตัดสินใจรักษาการ

แต่งงานนี้ไว้ รีบสางปัญหาโดยไวแล้วพามู่ฝูหลันกลับไป

เซี่ยฉางเกิงมาถึงหน้าห้องนอนของธิดาอ๋องแห่งแคว้นฉางซาหรือ

ภรรยาทีไ่ม่ได้พบหน้าอกีเลยนับจากวันเข้าพิธีมงคลคนนัน้ เขาตวัดตามอง 

หญิงรบัใช้ด้านข้างทีเ่อ่ยอ้างว่าเป็นคนน�าทาง แต่มาถึงท่ีแล้วยังคงไม่ยอม

ถอยไป

แม่นมมู่คาดเดาได้เลาๆ แล้วว่าธิดาอ๋องต้องการท�าสิ่งใด

แต่นางก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นแค่เพราะสกุลเซี่ยแสดงเจตนา

จะรับอนุเท่าน้ัน มิเช่นนั้นธิดาอ๋องก็ไม่น่าจะถึงกับตกลงปลงใจอย่าง 

เด็ดขาดถึงขั้นนี้

นางยังเป็นห่วงว่าธิดาอ๋องจะท�าร้ายตนเอง

หากถึงคราวจ�าเป็น ต่อให้ต้องสละชวิีตเพ่ือธิดาอ๋อง นางก็ไม่ลงัเลใจ 

แม้แต่น้อยนิด

ทว่านับแต่ยามเช้าของวนัท่ีออกจากเรอืนสกุลเซีย่ ราวกับว่าธิดาอ๋อง 

ไม่ต้องการการปกป้องจากนางแล้ว

และนางกระจ่างแจ้งเช่นกันว่าตนเองก็ไร้ก�าลังไปปกป้อง

แม่นมมูส่บสายตาของชายหนุม่ทีม่องมายังตนเอง ความรูส้กึทกุข์ใจ 
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แกมกระวนกระวายพลุ่งขึ้นกลางอกระลอกหนึ่ง

นางสงบอารมณ์ก่อนจะขานบอกเข้าไปในห้องเสยีงดงัว่า "ท่านเขย

มาแล้วเจ้าค่ะ" ถึงจะถอยหลังสองสามก้าว

เซี่ยฉางเกิงยกมือผลักบานประตูที่แง้มไว้ตรงหน้าบานนั้น ย่างเท้า

ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไป

ข้างในอุ่นสบาย แสงไฟสว่างไสว ตรงมุมห้องด้านนอกมีของ 

ตั้งประดับส่งกลิ่นหอมทั้งสองฝั่ง มุมซ้ายเป็นเตาก�ายานพ่นควันลอย

อ้อยอิ่ง มุมซ้ายเป็นแจกันหยกเสียบดอกเหมยเดือนสิบสอง* ไว้กิ่งหนึ่ง

กลิ่นเคร่ืองหอมกับกลิ่นหอมอ่อนของดอกเหมยผสมกันชวนให้

สดชื่นปลอดโปร่งใจลอยมาปะทะหน้า

เซี่ยฉางเกิงหยุดยืนข้างประตูชั่วครู่ ยังคงไม่ได้ยินสุ้มเสียงผู้ใด

เขาเบือนหน้าทอดสายตาข้ามซุ ้มประตูโค้งท่ีแบ่งก้ันห้องเป็น 

สองส่วนเบื้องหน้าเข้าไปด้านใน

ในนัน้แขวนม่านสนี�า้ตาลแดงคลีล่งปิดฝ่ังหนึง่ บดบงัห้องด้านในไว้ 

ให้เห็นได้เพียงเลือนรางร�าไร

ยังไม่เห็นวี่แววใครดุจเก่า มีแต่แสงเทียนสลัวๆ ดวงหนึ่งเต้นระริก

อยู่หลังม่านละม้ายเชิญชวนให้เขาเข้าไป

เซีย่ฉางเกิงสาวเท้าเดินไปหน้าม่าน ยกมอืแหวกออกตัง้ท่าจะเข้าไป 

แต่แล้วเขาพลันชะงักฝีเท้าหยุดยืนนิ่งเป็นค�ารบที่สอง

น่ีเป็นห้องส่วนตัวของสตรีที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสุดแสน

วิจิตรประณีต
* เหมยเดือนสิบสอง (ล่าเหมย) เป็นไม้ดอกท่ีออกดอกในฤดูหนาว ส่วนมากเป็นสีเหลือง แต่ก็มีที่สีชมพู 
หรือแดง คนทั่วไปรู้จักในชื่อต้น Japanese Allspice (Chimonanthus praecox) แต่คนญี่ปุ่นเรียกโรไบ
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ด้านตรงข้ามกับเตียงมีต่ังคนงาม* ปูลาดด้วยพรมขนสัตว์สีขาว 

ราวหิมะตั้งอยู่ตัวหนึ่ง ด้านข้างวางโคมเงินไว้หนึ่งดวง

สตรีนางหนึ่งรูปโฉมปานหยกสลัก ข้อมือขาวนวลดุจน�้าค้างแข็ง 

นางก่ึงนั่งก่ึงเอนหลังบนต่ังคนงาม ถือหนังสือในมือพลิกอ่านอย่าง 

สบายอารมณ์อยู่ใต้แสงโคม

รูปโฉมภายนอกของนางแลดูเป็นสาวน้อยวัยสิบห้าสิบหก แต่ 

แต่งกายแบบสตรีออกเรือนแล้ว คล้องผ้าต่วนบางเบาผืนหน่ึงไว้หลวมๆ 

ตรงข้อพับแขน สวมกระโปรงรดัเอวสแีดงทับทมิ เกล้าผมเป็นมวยหลวมๆ 

ปักป่ินทองท่ีตกห้อยลงคล้ายรบัน�า้หนักไม่ไหว เรอืนผมยาวสลวยด�าขลบั

บางส่วนก็ทิ้งตัวลงปรกข้างล�าคอระหง

คลับคล้ายนางไม่สังเกตเห็นว่าเซี่ยฉางเกิงมาเยือน กระท่ังเขา 

แหวกม่านเปิดยืนอยู่ข้างซุ ้มประตูโค้งก็ไม่มีอาการตอบสนองใดๆ  

ไม่แม้แต่ช้อนตาขึ้นมองเขาสักแวบหนึ่ง

นางเพียงพลกิหนังสอืหน้าถัดไป ก�าไลสองวงบนข้อมอืก็กระทบกัน

เบาๆ ตามแรงขยับ บังเกิดเสียงกรุกกริกเสนาะหู

เซี่ยฉางเกิงไม่คาดคิดว่าตนจะได้พบกับการต้อนรับนี้ และยิ่ง 

คาดไม่ถึงว่ามู่ฝูหลันจะอยู่ในอากัปกิริยาเช่นนี้

สายตาของเขาเลื่อนจากใบหน้าของนางไล่ลงไปตามร่างกายแล้ว

หยุดที่เท้าของนางในที่สุด

สองเท้าของนางโผล่พ้นชายกระโปรงสีทับทิมออกมา

* ตั่งคนงาม เป็นอีกชื่อหนึ่งของเก้าอี้กุ้ยเฟย คือเก้าอี้ยาวมีเท้าแขนข้างหนึ่งให้เอนนอนได้ สตรีสูงศักดิ์ในวัง 
เช่น อคัรชายา (กุ้ยเฟย) และราชชายา (เซยีงเฟย) นยิมใช้เอนกายพักผ่อนอริยิาบถ เก้าอีเ้ซยีงเฟย พนกัคนงาม 
ก็เรียก



109

เผิงไหลเค่อ

นางถึงกับมิได้สวมถุงเท้า เท้าเล็กๆ น่ารักเปลือยเปล่าขาวกระจ่าง

ทั้งสองข้างวางบนพรมโดยไร้สิ่งปกปิด ละม้ายลูกนกพิราบนอนสงบน่ิง

อยู่บนพ้ืนหิมะคู่หนึ่ง นอกจากจะงดงามแล้ว ส�าหรับมวลหมู่บุรุษยัง

แอบแฝงไว้ด้วยเสน่ห์ชวนวาบหวามใจในอีกทางหนึ่ง

ประกายตาของเซีย่ฉางเกิงแรงกล้าขึน้ เขาจ้องมองสองเท้าของนาง

ครู่หนึ่งถึงดึงสายตาคืนกลับมา เดินเข้าไปย่ืนมือหยิบหนังสือในมือนาง

มาวางลงด้านข้าง

"เจ้าก็คือมู่ซื่อ?"

เขาก้มลงมองหญิงงามบนตั่งพลางไต่ถาม

มู่ฝูหลันยังนั่งพิงอยู่ที่เดิม ช้อนตาขึ้นสบกับเขาทว่าไม่พูดตอบ

กิริยาท่าทางของนางเมินเฉยสุดจะเปรียบท�านองเดียวกับพ่ีชาย 

ของนางคนนั้น

หลังจากมาถึงแคว้นฉางซา แม้เซี่ยฉางเกิงจะได้รับการปฏิบัต ิ

อย่างเย็นชาต่างๆ นานา ถึงขั้นโดนมู่เซวียนชิงบริภาษด่าทอจนกระท่ัง

น�้าลายแทบกระเด็นใส่หน้า แต่เขาก็รักษาความเยือกเย็นไว้ได้ มิได้

บันดาลโทสะสักน้อยนิด

มีเพียงชั่วขณะนี้ท่ีมองเห็นสตรีสกุลมู่ผู ้น้ีแสดงท่าทีเช่นน้ีกับตน  

ในใจเขาพลนับงัเกิดความไม่สบอารมณ์ มนัเป็นความรูส้กึเดยีวกบัตอนที่ 

เขาเพ่ิงกลับถึงเรือนแล้วได้รู้ว่าภรรยาท่ีแต่งงานกันได้ไม่ก่ีเดือนจากไป

โดยไม่บอกกล่าว

กระนั้นสีหน้าของเขากลับดูอ่อนละมุนลง

เขาเพ่งมองดวงตาคู่งามของหญิงสาวพลางน่ังลงข้างกายนาง 
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อย่างช้าๆ

"มูซ่ื่อ ในคนืเข้าหอข้าไม่สมควรทอดทิง้เจ้าแล้วจากไป แต่เจ้าก็รู้ว่า

พระบัญชาของฮ่องเต้ขัดขืนไม่ได้ ข้าไม่อาจกระท�าตามใจตน เดือนก่อน

ยามที่ข้ากลับเรือนมา เจ้ากลับไม่อยู่..."

เซี่ยฉางเกิงหยุดเว้นจังหวะแล้วกล่าวต่อด้วยน�้าเสียงอ่อนโยนมาก

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ "ข้ารู้ว่าท่านแม่ข้าท�าให้เจ้าขุ่นเคืองใจ อันท่ีจริงเจ้า 

ไม่จ�าเป็นต้องถือสาเรื่องของสตรีสกุลชีถึงเพียงน้ีเลย ถ้าเจ้าไม่ยินยอม 

เป็นไปได้อย่างไรที่ข้าจะขัดใจเจ้า ดึงดันรับคนเข้าเรือน เหนืออื่นใด 

เดิมทีข้าก็ปราศจากความคิดน้ี เจ้ากับข้าเป็นสามีภรรยากัน ต่อให้เจ้า 

ไม่พอใจปานใด เพียงรอข้ากลบัเรอืนแล้วจะมอีะไรพูดคยุกับข้าไม่ได้เล่า"

มู่ฝูหลันคลี่ยิ้ม แต่ไม่พูดตอบเขาดังเก่า

รอบห้องตกอยู่ในความเงียบงัน

เซี่ยฉางเกิงย่ืนมือไป เอาฝ่ามือที่ผิวสากกร้านน้อยๆ วางทาบบน

หลังเท้าเปลือยเปล่าข้างหนึ่งที่อยู่นอกชายกระโปรงผ้าไหมของนาง

เขาค่อยๆ บีบฝ่ามือเข้าหากัน กุมเท้าขาวกระจ่างแล้วบีบเบาๆ  

ทีหนึ่ง

"หลันเอ๋อร์..."

เขาเรียกขานอีกชื่อหนึ่งของนางด้วยเสียงทุ้มต�่าอย่างสนิทสนม

มู่ฝูหลันพับขาแล้วหดเท้าเปลือยเปล่ากลับไป เท้าหลุดออกจาก

ฝ่ามือชายหนุ่มเสมือนลูกปลาที่ลื่นไหลตัวหนึ่ง

นางดึงชายกระโปรงลงปิดคลุมสองเท้าไว้อย่างมิดชิด ไม่ให้โผล ่

ออกมาแม้แต่น้อย
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เซี่ยฉางเกิงเห็นกิริยาอาการของนางแล้วนัยน์ตาก็เป็นสีเข้มขึ้น  

ลูกกระเดือกขยับขึ้นลงเบาๆ คราหนึ่ง เขาชักมือกลับ เปลี่ยนเป็นยกแขน

ดึงปิ่นทองที่ปักบนมวยผมนางออก

เรือนผมยาวสลวยทั้งศีรษะแผ่สยายลงมาดุจน�้าตก

เขาจับปอยผมด�าลื่นๆ เย็นๆ ของนางไว้พร้อมกับโอบร่างนุ่มน่ิมที่

นัง่หนัข้างอยูเ่ข้ามาในวงแขน ใบหน้าคมคายขยับเข้าไปใกล้จนรมิฝีปาก

ชิดใบหูของนาง เขากล่าวเสียงกระซิบ "หลันเอ๋อร์ อย่าโกรธเลยนะ ครั้งนี้

เป็นข้าท�าผิดต่อเจ้าจริงๆ ข้าเพ่ิงกลับถึงเรือนก็มาที่นี่ทันที ตั้งใจจะมา 

รับเจ้าโดยเฉพาะ พรุ่งนี้ตามข้ากลับไปเถอะ หลังจากนี้ไม่ว่าเร่ืองใด 

ล้วนหารือกันได้"

มู่ฝูหลันออกแรงผลักเขาออกกะทันหัน นางแค่นเสียงเยาะแล้ว 

อ้าปากพูดเป็นค�าแรกในคืนนี้

"เซี่ยฉางเกิง ท่านไม่ส่องคันฉ่องบ้างรึ ท่านนึกว่าตนเองมีดีอะไร

นักหนา ข้าถึงต้องอยากเป็นสามีภรรยากับท่านถึงเพียงนั้น!"

ชายหนุ่มน่ังหมิ่นๆ ตรงริมตั่งคนงามอยู่แต่เดิม เขาไม่ทันระวังตัว 

ก็โดนนางใช้สองมือผลักตกจากตั่งจนล้มลงไม่เป็นท่า



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/3bTP81Q

http://bit.ly/3bTP81Q

