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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน
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แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook
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เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากอ่านเล่มแรกจบไป เร่ืองราวภายในบ้านยังคง

เข้มข้นสมกับเป็น 'อวีจ่ิว่ฮวา' จริงๆ และทีม่องข้ามไม่ได้เลยกค็อืการสอดแทรกวชิาแพทย์ 

เข้ามาด้วย ซึ่งถือเป็นส่วนส�าคัญของ 'หมอหญิงพลิกธรรมเนียม' เลยค่ะ

มาถึงเล่มน้ี 'หลวนอวิ๋นชู' ไม่สนว่าจะถูกผู้อื่นมองเหยียดเร่ืองอาชีพเก้าฐานะ

ชั้นต�่า ยังคงตัดสินใจจะเป็นหมอ โดยเริ่มจากรักษาบ่าวในเรือนที่อาการปางตายจน

หายดีได้ในไม่กี่วัน ทว่าสตรีอย่างไรก็ถูกดูแคลนอยู่วันยังค�า่ เมื่อหลวนอวิ๋นชูต้อง

พจิารณาใบสัง่ยากบัหมอหลวงทีถู่กเรียกขานว่า 'หมอเทวดา' หากนางวนิิจฉยัผดิกค็ง

หมดโอกาสในการเป็นหมอ!

โชคยงัดทีีช่่วงเวลาการเอาชีวิตรอดในจวนนางยงัได้พบกบั 'ลูเ่ซวยีน' ผูม้แีววตา 

คล้ายกับคนรักเก่าเมื่อชาติก่อน แต่ฟ้าคงกลัวนางสบายใจเกินไป จึงให้นางไปล่วงรู้

ความลับสะเทือนฟ้าของจอมเสเพลอย่าง 'เจียงเสียน' เข้า

หลวนอว๋ินชูจะหาทางเอาตวัรอดในเมอืงโบราณน้ีอย่างไร เหล่าสะใภ้ของสกลุต่ง 

จะลอบวางแผนการชิงดีชิงเด่นอะไรกันอีกหรือไม่ จะมีเหตุพลิกผันใดกับชีวิตของ 

หลวนอวิ๋นชู ไปติดตามต่อกันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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"พวกเจ้าอย่าได้เสียใจภายหลัง!"

หรูเยียนยิ้มหยัน "คนที่เสียใจภายหลังคือเจ้า!"

"เจ้าดู นั่นคืออะไร" เจียงชานชี้มือไปที่ข้างเตียง

ด้วยกลัวเจียงชานจะล่อเสือออกจากถ�้า หรูเยียนไม่ได้ขยับ ดวงตามองจ้องเขาตาไม่กะพริบ 

หลวนอวิ๋นชูกลับหันหน้าไป นัยน์ตาเบิกกว้างขึ้นทันที ตัวสั่นสะท้านไปทั้งร่างราวถูกไฟผ่านร่าง

ผ้าขาดกระจัดกระจายอยู่เต็มเตียง ล้วนเป็นเสื้อผ้าของนาง มีเพียงชิ้นเดียวที่นับว่าครบถ้วน

สมบูรณ์ น่ันคือเสื้อเอี๊ยมตัวในสีขาวนวลลายดอกกล้วยไม้ตัวนั้นของนาง ปลายข้างหนึ่งห้อยอยู ่

ใต้เตียง ยังแกว่งไปมาไม่หยุด

"แม่นางหลวนลองทายด ูคนของจวนก๋ัวกงเห็นเสือ้ผ้าของท่านอยู่บนเตยีงของคุณชายของข้าแล้ว 

จะคิดอย่างไร" เจียงชานหัวเราะอย่างชั่วร้าย
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✱ หลวนอวิ๋นชู  บตุรสาวหวัหน้าส�านักศึกษาหลวง สะใภ้สีส่กุลต่ง เป็นม่าย  

ถูกยกย่องเป็นบัณฑิตหญิงแห่งยุค มีวิญญาณของ 

เลีย่วจิง้ชูทีเ่ป็นคนยคุปัจจบุนัมาเข้าร่าง เก่งวชิาแพทย์

✱ เจียงเสียน  ท่านโหวของแคว้นหลี ถูกอุบายจนหนีมาแคว้นหลวน 

ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมเสเพลแห่งเมืองหลวง เป็นที่ปรึกษา

ให้ต่งกั๋วกง ฐานะมั่งมี

✱ ลู่เซวียน  จ้วงหยวนปีทีส่บิสองแห่งฮ่องเต้โม่ตี ้บณัฑติกองอาลกัษณ์  

คนรักเก่าของหลวนอวิ๋นชู เป็นคนสุภาพ รักบ้านเมือง

✱ เหยาหลัน  บตุรสาวคนรองของภรรยาเอกท่านอคัรเสนาบด ีสะใภ้ใหญ่ 

สกุลต่ง เป็นคนดูแลเรื่องในบ้าน

✱ เฉาเสวี่ย  บุตรสาวจากภรรยาเอกของผู ้บัญชาการฝ่ายซ้าย 

ส�านักตรวจการนครหลวง สะใภ้รองสกุลต่ง ชอบ 

ดอกกล้วยไม้

✱ เจียงชาน  ผูใ้ต้บญัชาล�าดบัทีเ่จด็ของเจยีงเสยีน รักเทดิทนูเจ้านาย 

อย่างมาก มีวรยุทธ์

แนะนำ�ตัวละคร
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7

อวี่จิ่วฮวา

"สะใภ้สี่"

ได้ฟังค�ำพูดน้ีแล้ว เฉิงชิงเสวี่ยสีหน้ำเศร้ำสร้อย เรียกเสียงต�่ำ 

ออกมำค�ำหนึ่ง หลวนอวิ๋นชูชะงักนิ่งไปชั่วขณะแล้วกล่ำวต่อ

"ประกำรแรก เมื่อคืนข้ำสั่งให้คนโบยเจ้ำ แม้จะเป็นส่วนหน่ึงของ

แผนกำร แต่ก็คดิจะทดสอบควำมจงรกัภกัดแีละควำมอดทนของเจ้ำจรงิ 

ตอนข้ำเดินไปท่ีห้องโถง เห็นใบหน้ำของเจ้ำมจีติสังหำรปรำกฏข้ึน ตอนน้ัน 

ข้ำก็คดิ เจ้ำติดตำมข้ำ ต่อไปเกรงว่ำยังต้องได้รับควำมอปัยศอดสูย่ิงกว่ำนี"้  

หลวนอว๋ินชจู้องเฉงิชงิเสว่ียนิง่ นิง่เงียบไปชัว่ขณะ "ถ้ำแม้แต่เรือ่งน้ีเจ้ำยัง

อดทนไม่ได้ ข้ำเอำตัวเจ้ำไว้ก็ไม่มีประโยชน์! ถ้ำเจ้ำต่อต้ำนจริง ย่อม 

ไม่อำจรั้งอยู่ต่อไปได้"

"สะใภ้สีใ่ห้คน...ให้คน...ถอด...ท่ีแท้เพรำะคดิจะทดสอบควำมอดทน 

ของบ่ำว?" เฉิงชิงเสว่ียพลันกะพริบตำ นัยน์ตำใสซื่อกลมโตเต็มไปด้วย

41
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8

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม 2

ควำมรู้สึกไม่ได้รับควำมเป็นธรรม "แต่ท่ำนก็ออกจะ..."

ควำมบริสุทธ์ิไร้รำคีของสตรีส�ำคัญย่ิงกว่ำชีวิต ต่อให้เป็นกำร

ทดสอบก็ออกจะท�ำเกินไปแล้ว!

ถ้ำหน้ำผำกของนำงไม่ได้สักตัวอักษร ถ้ำนำงไม่เคยถูกคนลำกไป

ลำกมำรำวกับเป็นวัวเป็นควำย ถูกดถููกเหยียดหยำมสำรพัด ถ้ำไม่ใช่นำง

คิดว่ำชำติน้ีต้องกลับไปพบหน้ำมำรดำอีกสักคร้ัง ถ้ำไม่ใช่นำงห่วงพะวง

ว่ำควำมแค้นของบิดำยังไม่ได้ช�ำระ...

น่ำกลวัว่ำนำงกับหลวนอว๋ินชคูงโลหติสำดกระเซน็อยู่ท่ีนัน่ไปแล้ว!

ก็แค่เผยก้นออกมาต่อหน้าผู ้คน เจ้ายังไม่ได้เห็นการประกวด 

สาวงามเมื่อชาติก่อนของข้า สาวๆ เหล่าน้ันสวมชุดทูพีซขึ้นไปเดินโชว์ 

บนเวที รับรองเจ้าต้องตกใจตายแน่! หลวนอว๋ินชูมองนัยน์ตำกลมโต 

สั่นไหวของเฉิงชิงเสว่ีย อยำกจะต่อว่ำแต่ก็ไม่กล้ำ ท�ำสีหน้ำคล้ำย 

สะใภ้ใหม่ที่ได้รับควำมไม่เป็นธรรม นำงพลันหัวเรำะพรืดออกมำ

"นี่ไม่ใช่เพื่อทดสอบควำมอดทนของเจ้ำ เจ้ำก็รู้ เสื้อผ้ำที่เจ้ำสวมใส่

ล้วนทอมำจำกเส้นด้ำย ถ้ำสวมอยู่บนตัว โบยไปไม่ก่ีไม้เส้นด้ำยน่ันก็จะ

ถูกหวดเข้ำไปในเนือ้ ตอนรกัษำบำดแผลต้องดงึออกมำทีละเส้น เจบ็ปวด

ทรมำนไม่พูดถึง ยังจะทิ้งรอยแผลเป็นเอำไว้ ข้ำเองก็นึกถึงเร่ืองน้ีได้ 

ในตอนน้ัน ถึงได้ท�ำเช่นนั้น" แล้วทอดถอนใจ "ในห้องโถงมีแต่อิสตรี  

เจ้ำเองก็ไม่ต้องใส่ใจมำกเพียงนั้น"

"สะใภ้สี่...บ่ำว..."

ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้!

สะใภ้สี่ต้องแบกรับชื่อเสียงเหม็นฉาวโฉ่เช่นนี้ เพียงเพื่อให้ข้าได้รับ
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อวี่จิ่วฮวา

ความทุกข์ทรมานน้อยลง!

'หนัหลงัไป ไม่ว่ำใครก็ห้ำมแอบด ูหำไม่ ข้ำจะควกัตำพวกเจ้ำเสยี!' 

เสียงท่ีคมกริบนั่นยังดังอยู่ข้ำงหู หยำดน�้ำตำเอ่อท้นดวงตำทั้งสอง

ทันที เฉิงชิงเสวี่ยสะอื้นออกมำอย่ำงห้ำมไม่อยู่

"บ่ำว...เข้ำใจแล้วเจ้ำค่ะ"

ได้เจ้ำนำยเช่นนี้ ชีวิตนี้ยังต้องกำรอะไรอีก

ค�ำพูดกลำยเป็นสิง่ไม่จ�ำเป็น ชวีตินีน้ำงจะใช้ชวิีตของตนเองปกป้อง

สะใภ้สี่

คล้ำยไม่เห็นประกำยแวววับในส่วนลึกของดวงตำเฉิงชิงเสว่ีย  

หลวนอว๋ินชเูงยหน้ำขึน้ พยำยำมไล่อำกำรแสบจมกูท่ีผดุขึน้มำให้กลบัลงไป 

แล้วกล่ำวต่อ

"ประกำรท่ีสอง ตำมกำรคำดกำรณ์ของข้ำ พ่อบ้ำนเฮ่อจะต้องรอจน

นำยหญงิใหญ่กินอำหำรเช้ำแล้วจงึจะรำยงำนเรือ่งน้ีได้ รอนำยหญิงใหญ่

เกิดโทสะ ให้หลี่มำมำเดินทำงมำรับตัวเจ้ำ อย่ำงน้อยก็ต้องใกล้เที่ยง  

ด้วยเหตุนี้ข้ำจึงให้ฝูหรงดูเวลำ ยำเทียบแรกให้กินในช่วงยำมซื่อ ยำก็จะ

ออกฤทธ์ิตอนเท่ียงพอด ีคดิไม่ถึงว่ำสะใภ้ใหญ่กลบัเปิดโปงเรือ่งนีอ้อกมำ

ก่อนก�ำหนด ข้ำวิงวอนถ่วงเวลำไม่ส�ำเร็จ นำยท่ำนตัดสินชี้ขำดใน 

ประโยคเดยีว เมื่อมำนบัเวลำด ูถ้ำฝหูรงไม่ได้ป้อนยำก่อนเวลำ บำดแผล

ของเจ้ำยังไม่ทันก�ำเริบ หลี่มำมำก็คงมำถึงแล้ว นำงเห็นเจ้ำมีบำดแผล 

ถูกโบยเพียงไม่กี่รอย ทั้งได้เงินก้อนโต ย่อมต้องเอำตัวเจ้ำกลับไปแน่"

"สวรรค์! ถ้ำเป็นเช่นน้ันจรงิ หลีม่ำมำต้องช่วยบ่ำวไม่ได้แน่นอน เกรงว่ำ 

ต้องจบชีวิตจริงๆ แล้ว" เฉิงชิงเสว่ียสูดลมหำยใจด้วยควำมหนำวเหน็บ 
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หมอหญิงพลิกธรรมเนียม 2

มองฝูหรงด้วยควำมซำบซึ้งใจ "ดีที่พี่ฝูหรงจิตใจดี"

ฝูหรงหน้ำแดง ยิ้มอย่ำงเคอะเขิน

พี่ฝูหรง?

หลวนอวิ๋นชูย่นหัวคิ้ว เหตุใดนำงได้ยินแล้วรู้สึกขัดหู

หลวนอวิ๋นชูมองฝูหรง ขยับริมฝีปำกแล้วพูดต่อ

"ใช่ น่ีเป็นเพรำะเจ้ำดวงแข็ง...ประกำรที่สำมก็เป็นเช่นน้ี ข้ำกลัว

สภำพบำดแผลของเจ้ำจะดูไม่หนักหนำมำกพอ แล้วหลี่มำมำละโมบ 

ในเงินทอง ดึงดันจะเอำตัวเจ้ำไป นอกจำกข้ำจะใช้ยำแรงที่ท�ำให้โลหิต

ไหลออกมำแล้ว ยังเพิ่มยำเร่งอำกำรเข้ำไปด้วย จุดประสงค์ก็เพื่อให้เจ้ำ

ดูแล้วเหมือนคนตำย...

ถ้ำหลี่มำมำยังละโมบในเงินทองอยู่อีก ข้ำก็จะโวยวำยให้นำง

ยอมรับว่ำเจ้ำมีโรคเก่ำอยู่ก่อนแล้ว ตั้งใจว่ำจะป่ำวประกำศออกไป 

ท�ำลำยชื่อเสียงของนำง บีบบังคับให้นำงต้องยอม กำรท�ำเช่นนี้แม้จะ

รอบคอบไม่มีทำงพลำด ทว่ำกลับมีควำมสุ่มเสี่ยงอันตรำยอยู่จุดหน่ึง  

นัน่ก็คอืหลงัจำกใช้ยำแล้ว ภำยในเวลำสำมชัว่ยำม ถ้ำไม่ได้ยำห้ำมเลอืด

สมำนแผลอย่ำงทันท่วงที เจ้ำก็จะเสียเลือดมำกและตำย ด้วยเหตุนี้  

พอข้ำเห็นฝหูรงจะตำมข้ำไปศำลบรรพชน จงึบงัคับส่ังให้นำงกลบัมำดแูลเจ้ำ  

ก็ด้วยอยำกให้นำงช่วยเจ้ำอย่ำงทันท่วงที คิดไม่ถึงว่ำนำงจะ..."

พูดมำถึงตรงนี้หลวนอวิ๋นชูก็หันไปทำงฝูหรง

"ยังดี เพื่อจะรักษำชื่อเสียงของข้ำ เจ้ำจึงถูกนำงข่มขู่ หำไม่..."

"บ่ำวผิดไปแล้ว เกือบจะก่อเภทภัยใหญ่หลวงข้ึนมำแล้ว" ฝูหรง

ใบหน้ำซีดขำวคุกเข่ำลงไป "สะใภ้สี่โปรดลงโทษด้วย"
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"เจ้ำลุกขึ้นเถิด น่ีก็เป็นเพรำะข้ำคำดกำรณ์เรื่องรำวไม่รอบคอบ

ถี่ถ้วนพอ รู้ว่ำเจ้ำขี้ขลำด กลัวว่ำบอกเจ้ำแล้ว เจ้ำจะห่วงหน้ำพะวงหลัง

จนย่ิงท�ำให้เสียเรื่อง แต่ก็โชคดีที่เป็นเช่นน้ัน หำไม่ยำเทียบแรกเจ้ำก็คง

ไม่ป้อนก่อนเวลำ" น�ำ้เสยีงหยดุนิง่ไปเลก็น้อย แววตำของหลวนอว๋ินชพูลนั

เปลี่ยนเป็นเฉียบขำด "แต่เจ้ำต้องจ�ำไว้ ต่อไปห้ำมตัดสินใจเองเด็ดขำด!"

"เจ้ำค่ะ ต่อไปบ่ำวไม่กล้ำสงสัยสะใภ้สี่อีกแล้ว"

หลวนอวิ๋นชูพยักหน้ำน้อยๆ แล้วหันไปทำงเฉิงชิงเสวี่ย

"ฝูหรงอยู่กับข้ำมำตั้งแต่เล็ก ย่อมมีควำมผูกพันกับข้ำมำกกว่ำเจ้ำ 

วันนี้นำงถูกข่มขู่จึงคิดร้ำยต่อเจ้ำ ก็เป็นเร่ืองปกติธรรมดำ เจ้ำไม่อำจ 

ผกูใจเจบ็ นับแต่วันนีไ้ปพวกเจ้ำก็เป็นมอืซ้ำยขวำของข้ำ ไม่อำจบำดหมำงใจ 

กันเพรำะเรื่องนี้ ได้ยินหรือไม่"

"สะใภ้สี่วำงใจ บ่ำวจะขอบคุณนำงยังแทบไม่ทัน เป็นเช่นที่ท่ำน

กล่ำว ถ้ำไม่ใช่เพรำะควำมจติใจดีของนำงจึงป้อนยำให้บ่ำวก่อนเวลำ บ่ำว

ถูกเอำตัวไปไม่พูดถึง เกรงว่ำคงจบชีวิตไปก่อนแล้ว" เฉิงชิงเสว่ียมอง 

ฝูหรงแวบหนึ่ง "อย่ำว่ำแต่นำงเลย เปลี่ยนเป็นบ่ำวก็ต้องท�ำเช่นนั้น!"

หลวนอว๋ินชรููส้กึปลืม้ใจ มมุปำกหยักโค้งข้ึน จู่ๆ  สีหน้ำพลันแปรเปล่ียน

"ข้ำทุ่มเทควำมคิดเอำตัวเจ้ำไว้ก็เพรำะมีควำมคิดที่เห็นแก่ตัวอยู่ 

เห็นว่ำวรยุทธ์ของเจ้ำช่วยปกป้องข้ำได้"

"สะใภ้สี่เห็นว่ำบ่ำวยังมีประโยชน์ ถือเป็นวำสนำของบ่ำว นับแต่นี้

ไปบำ่วก็คือเงำของท่ำน ถ้ำใครคิดจะท�ำรำ้ยท่ำน ก็ต้องกำ้วข้ำมศพของ

บ่ำวไป!"

เป็นเช่นค�ำกล่ำวที่ว่ำ 'ไม่ลงไปในหุบเหวลึกหมื่นจั้ง จะเอำมุกใสที่
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ใต้คางมงักรด�ามาได้อย่างไร!'* มองเฉงิชงิเสว่ียท่ีเอ่ยค�าสาบานด้วยน�า้ใส

ใจจรงิน่าเชือ่ถือ หลวนอว๋ินชพูลนัรูส้กึว่าหัวเข่าไม่เจบ็มากเพียงนัน้อกีแล้ว 

ได้บ่าวที่จงรักภักดีเช่นนี้ ต้องคุกเข่าอยู่สองชั่วยามก็คุ้มค่า

"เจ้าพบว่าในยาของข้ามีพวกเอ๋อจู ๋ตัวยาท่ีช่วยกระจายเลือด"  

หลวนอวิ๋นชูมองเฉิงชิงเสวี่ยแล้วเปลี่ยนหัวข้อสนทนา "เจ้าก็รู้จักยาหรือ"

"บ่าวเคยเรียนวิชาแพทย์กับอาจารย์ พอมีความรู ้อยู่บ้าง แต ่

ไม่เชี่ยวชาญเช่นท่าน บ่าวคิดเท่าไรก็คิดไม่ออก ท่านใส่อะไรลงไปในยา

ถึงได้ท�าให้บ่าวไม่อาจขยับเนื้อตัว ปากก็ไม่อาจพูด ต้องไม่ใช่ยาสลบแน่ 

หาไม่ บ่าวคงสังเกตพบแต่แรก ต่อให้ตายก็ไม่ยอมกิน"

"นั่นไม่ใช่ยาสลบหรอก แต่เป็นหญ้าเคลิบเคลิ้ม"

"หญ้าเคลิบเคลิ้ม?" เฉิงชิงเสว่ียมองหลวนอว๋ินชูด้วยความฉงน  

"บ่าวไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเจ้าค่ะ"

"เจ้าเคยเรยีนวิชาแพทย์?" ไม่ได้ตอบนาง หลวนอว๋ินชกูลับย้อนถาม 

"หรือว่าแคว้นหลีอนุญาตให้อิสตรีเรียนวิชาแพทย์ได้"

"เจ้าค่ะ แคว้นหลีแตกต่างจากแคว้นหลวนของพวกท่าน ในแคว้น

ของเราหมอเป็นอาชีพที่สูงส่ง ครอบครัวหมอเหล่านั้นล้วนได้รับความ

เคารพนับถืออย่างมาก นอกจากน้ีอสิตรก็ีเป็นหมอได้ บ่าวมาถึงแคว้นหลวน 

แล้วถึงได้รูว่้าอาชพีหมอของท่ีนีถึ่งกับถูกจดัเป็นเก้าฐานะชัน้ต�า่ คดิไม่ถึง

จริงๆ"

"เรื่องนี้มีอะไรเข้าใจยาก" ฝูหรงมองเฉิงชิงเสวี่ยราวกับมองตัวโง่งม

ปราดหนึ่ง ชิงพูดข้ึน "เจ้าไม่เคยได้ยินหรือ 'อยู่แคว้นหลีอย่าลงไม้ลงมือ 

* 'ไม่ลงไปในหุบเหวลึกหมื่นจั้ง จะเอามุกใสที่ใต้คางมังกรด�ามาได้อย่างไร' เป็นค�าอุปมา หมายถึงต้องเสี่ยง
อันตรายจึงจะเอาสิ่งล�้าค่ามาได้
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อยู่แคว้นหลวนอย่ำเอ่ยปำก' พวกเจ้ำคนแคว้นหลชีอบศลิปะกำรต่อสู ้วันๆ 

เอำแต่ต่อสู้เข่นฆ่ำสังหำร ย่อมหนีไม่พ้นหมอ!"

"เจ้ำพูดก็ถูก"

คนแคว้นหลวนไม่ต่อสู้เข่นฆ่ำสังหำร...ก็เลยไม่รู้จักป่วยหรือ

เฉงิชงิเสวีย่พยักหน้ำตำมมำรยำท คล้ำยเข้ำใจคล้ำยไม่เข้ำใจ พลนั

นกึอะไรขึน้มำได้ จงึหนัมำทำงหลวนอว๋ินชดู้วยนัยน์ตำเจดิจ้ำเป็นประกำย 

"จริงสิ สะใภ้สี่คงไม่รู้ สองปีก่อนองค์หญิงหมิงจูซึ่งเป็นพระขนิษฐำของ 

ฝ่ำบำทป่วยเป็นโรคประหลำด ฝ่ำบำททรงประกำศให้รำงวัลไปท่ัวทุกหนแห่ง  

ตดิประกำศมำเกือบสองปีแล้ว หมอทีม่ชีือ่เสยีงจำกทัว่ทกุสำรทศิแห่กันมำ 

เป็นกลุม่รำวกับฝงูเป็ด ถึงกับไม่มใีครสำมำรถรกัษำได้ เสยีดำยท่ำนอยู่ที่

แคว้นหลวน หำไม่ ด้วยฝีมือด้ำนกำรรักษำของท่ำนก็น่ำจะไปลองดู"

แคว้นหลใีห้ความส�าคญักับแพทย์! นอกจากนีอ้สิตรก็ีเป็นหมอได้!

ประหนึง่คนว่ำยน�ำ้อยู่กลำงทะเลกว้ำงไพศำลสุดลูกหูลูกตำ ในทีสุ่ด

ก็เห็นไฟน�ำทำงดวงหนึ่ง ดวงตำของหลวนอวิ๋นชูสว่ำงสุกใสดุจดวงดำว

ไม่ได้ตั้งใจฟังค�ำพูดช่วงท้ำยของเฉิงชิงเสวี่ย นำงยังคงใจลอย

ใช่ ไปแคว้นหลี!

รอข้ามีทุนเพียงพอแล้ว ก็จะหนีไปแคว้นหลี!

คดิมำถึงตรงนี ้หัวใจของหลวนอวิน๋ชก็ูเต้นตกึๆ ขึน้มำ ช้อนตำขึน้มอง 

เฉิงชิงเสวี่ยด้วยควำมตื่นเต้นดีใจ

เฉิงชิงเสวี่ยจัดผมที่ปรกหน้ำผำก เอ่ยถำมด้วยควำมฉงน

"สะใภ้สี่ ท่ำนเป็นอะไรไปหรือเจ้ำคะ"

พอเห็นรอยสักท่ีหน้ำผำกของเฉิงชิงเสว่ีย หัวใจของหลวนอวิ๋นชูก็
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หนักอึ้งขึ้นมำ

หนีไปแคว้นหล ีต้องข้ำมผ่ำนชำยแดนทีย่ำวไกลนัน่ แค่พูดอย่ำงเดยีว 

ก็ง่ำยอยู่ ไม่พูดถึงเรื่องอื่น ล�ำพังฐำนะของเฉิงชิงเสวี่ย พอเจอด่ำนก็ต้อง

ถูกตรวจสอบ พำนำงไปด้วยเกรงว่ำแม้แต่เมืองหลวนเฉิงก็ยังออกไป 

ไม่ได้ ถ้ำไม่พำนำงไปด้วย ตนทีเ่ป็นสตรอ่ีอนแอผูห้นึง่ ไหล่ไม่อำจแบกหำม  

มอืห้ิวของหนกัไม่ไหว จะหลบพ้นกำรไล่ล่ำสงัหำรของจวนก๋ัวกง ข้ำมผ่ำน

แม่น�้ำและภูเขำนับร้อยนับพันลูกไปได้อย่ำงไร!
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"รอยสักนี้คงท�ำให้สะใภ้สี่ล�ำบำกใจ" เห็นหลวนอวิ๋นชูมองหน้ำผำก

ของตนแล้วสีหน้ำแปรเปลี่ยน เฉิงชิงเสวี่ยรู้สึกเจ็บปวด "นับจำกวันนี้บ่ำว

จะเป็นเหมือนเงำของท่ำน แอบคุ้มครองท่ำนลับๆ พยำยำมไม่ปรำกฏตัว

ต่อหน้ำผู้คนเจ้ำค่ะ"

"คนแคว้นหลวนท�ำให้ครอบครัวเจ้ำแตกแยก คนในครอบครัวตำย 

เจ้ำ..." รู้ว่ำเฉิงชิงเสว่ียเข้ำใจผิดแล้ว หลวนอวิ๋นชูกลับไม่ได้ชี้แจง "แค้น

คนแคว้นหลวนหรือไม่"

"แค้น! บ่ำวแค้นที่ไม่อำจ..."

เสียงขำดห้วนหำยไปอย่ำงฉับพลัน นึกได้ว่ำหลวนอวิ๋นชูก็เป็น 

คนแคว้นหลวน เฉิงชิงเสวี่ยใบหน้ำซีดเผือด

"ข้ำก็เป็นคนแคว้นหลวน" หลวนอว๋ินชผูงกศรีษะอย่ำงเข้ำใจ "เจ้ำ..."

"สะใภ้สี่! บ่ำวไม่ได้..." ยังพูดไม่จบเฉิงชิงเสว่ียก็ร้องข้ึนมำด้วย 

42
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ความร้อนใจ ครูห่น่ึงจงึสงบลง "บ่าวเพียงแค้นเจีย่ผงิโจรสนัุขผูน้ั้น กับบ่าว

ชั่วเฉิงสืออี แค้นคนท่ีเคยสบประมาทเหยียดหยามบ่าวเหล่าน้ัน บ่าว 

ไม่แค้นสะใภ้สี ่และไม่แค้นราษฎรแคว้นหลวน บญุคณุท่ีท่านอปุถัมภ์ค�า้ช ู

ชั่วชีวิตบ่าวยากจะตอบแทนได้หมด ถ้าท่านไม่เชื่อ วันนี้บ่าวจะสาบาน 

ต่อหน้าท่าน"

ว่าแล้วเฉิงชิงเสวี่ยก็ยกมือขวาขึ้น

"บ่าวขอสาบาน วันนี้บ่าวยอมรับสะใภ้สี่เป็นนาย ชั่วชีวิตนี้ไม่มีวัน

เปลี่ยนใจ ถ้าฝ่าฝืนค�าสาบาน ขอให้ฟ้าผ่าสายฟ้าฟาด ไม่มีวันได้ผุด 

ได้เกิด!"

คิดไม่ถึงว่าเฉิงชิงเสวี่ยจะเอาจริงเอาจังเช่นนี้ หลวนอวิ๋นชูตะลึงงัน 

จากนั้นก็หัวเราะออกมา

"ข้ายังพูดไม่จบ ท�าให้เจ้าต้องร้อนใจแล้ว ถ้าไม่เชื่อเจ้า ข้าก็คง 

ไม่สิ้นเปลืองสมองรับเจ้าไว้ ชายแดนแคว้นหลีแคว้นหลวนมีกระดูกขาว

เพ่ิมใหม่ทุกปี มีก่ีครอบครัวต้องพลัดท่ีนาคาที่อยู่ นักโทษของทางการ 

เช่นเจ้าย่ิงมมีากจนยกตัวอย่างไม่หวาดไม่ไหว สาเหตก็ุมาจากการช่วงชงิ

แร่และเกลือ เว้นเสียแต่สองแคว้นรวมเป็นหน่ึง หาไม่ การต่อสู้ช่วงชิง 

เช่นนีค้งไม่มวีนัเลกิรา นีไ่ม่ใช่เรือ่งทีค่วามแค้นของคนคนหนึง่จะสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้" หลวนอว๋ินชูมองเฉิงชิงเสวี่ย น�้าเสียงค่อยๆ จริงจังขึ้น  

"จะเอาชีวิตรอดท่ามกลางความล�าบาก สิ่งส�าคัญที่สุดคือรู้จักเอาตัวรอด 

ความแค้นของบ้านเมืองเหล่านั้น เจ้า...ลืมได้ก็ลืมเสียเถิด"

นางต้องพยายามล้างสมองเฉงิชงิเสวีย่อย่างสุดความสามารถ นางหน ู

ผู้นี้จะได้ไม่ถูกความแค้นท�าให้หูตามัว

Page �������������������� 2.indd   16 5/5/2564 BE   09:17



17

อวี่จิ่วฮวา

"สะใภ้สี่สั่งสอนได้ถูกต้อง บ่ำวจะจดจ�ำไว้ในใจ แต่ควำมแค้นท่ี

สังหำรบิดำไม่อำจอยู่ร่วมโลก ถ้ำชำตินี้ท�ำไม่ส�ำเร็จก็แล้วไปเถิด วันหน้ำ

ถ้ำมโีอกำส บ่ำวจะต้องสงัหำรศตัรดู้วยมอืของตนเอง!" เฉงิชงิเสว่ียกัดฟัน

พูดขึ้น "หวังว่ำสะใภ้สี่จะช่วยส่งเสริมให้สมปรำรถนำ"

"จะล้ำงแค้นก็ต้องมีก�ำลังควำมสำมำรถพอจึงจะได้!" หลวนอวิ๋นชู

น�้ำเสียงน่ำเกรงขำม "หำไม่ เจ้ำก็ต้องลืมไปให้หมดสิ้น อย่ำงน้อยก็ต้อง 

ฝังควำมแค้นนี้ไว้ในใจ รอจนกว่ำจะถึงวันที่เจ้ำมีก�ำลังมำกพอ"

"สะใภ้สี่คงกลัวว่ำบ่ำวจะถูกควำมแค้นครอบง�ำจิตใจ ต้องสูญสิ้น

ชีวิตไปเปล่ำๆ เรื่องนี้บ่ำวเข้ำใจดี ก่อนจะมีก�ำลังพอที่จะไปแก้แค้น บ่ำว

จะไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้อีก ถ้ำทั้งชีวิตยังไม่มีก�ำลังควำมสำมำรถพอ บ่ำวก็จะ

ท�ำเช่นที่สะใภ้สี่กล่ำว ลืมทุกสิ่งทุกอย่ำงไปให้หมดสิ้นเจ้ำค่ะ!"

เพียงแต่ควำมแค้นที่สลักลึกลงไปถึงกระดูกนี้ จะบอกลืมก็ลืมได้

อย่ำงไร พูดจบหัวใจของเฉิงชิงเสวี่ยก็เจ็บปวดรำวถูกมีดคว้ำน

ไม่ได้สนใจสีหน้ำเศร้ำหมองของเฉิงชิงเสวี่ย หลวนอว๋ินชูเองก็รู้ 

ควำมแค้นทีส่ลกัลกึลงไปถึงกระดูกน้ี ไม่ใช่บอกลมืก็ลมืได้ นำงก็แค่เตอืน

เท่ำนั้น

"เรื่องในอดีตย่อมเป็นด่ังหมอกควันท่ีเลือนหำยไปตำมกำลเวลำ  

นับแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้ำจงชื่อหรูเยียนเถิด" หลวนอวิ๋นชูมองเฉิงชิงเสวี่ย

แล้วกล่ำวด้วยค�ำพูดท่ีเต็มไปด้วยน�ำ้ใสใจจรงิและแฝงควำมหมำยทีล่กึซึง้  

"ชื่อน้ีจะช่วยเตือนเจ้ำอยู่ตลอดเวลำ แทนที่จะจดจ�ำแต่เร่ืองที่เลวร้ำย 

ในอดีต ไม่สู้ลืมเลือนไปให้หมดสิ้น แล้วเป็นคนที่เรียบง่ำยมีควำมสุข 

คนหนึ่ง"
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เฉิงชิงเสวี่ยนิ่งงัน แล้วโขกศีรษะกล่าวขอบคุณ

"ขอบคุณสะใภ้สี่ที่ตั้งชื่อให้บ่าว นับแต่นี้ในแคว้นหลวนจะมีเพียง 

หรูเยียน ไม่มีเฉิงชิงเสวี่ยเจ้าค่ะ!"

'เป็นด่ังหมอกควัน' นี่ไยมิใช่ก�าลังเตือนตนเองหรือไร เร่ืองราว 

เมื่อชาติก่อนท่ีควรลืมก็ลืมเสีย เพียงทะนุถนอมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็พอ  

หลวนอวิ๋นชูผงกศีรษะด้วยความปลื้มปีติยินดี แล้วหันไปมองฝูหรง

ทุกครั้งท่ีเรียกฝูหรงก็จะท�าให้นางนึกถึงพ่ีฝูหรง* มักจะมีภาพ 

ปากกว้างดุจกระถางโลหิตผุดขึ้นมาตรงหน้า ท�าให้นางรู้สึกคล่ืนเหียน 

อยากจะเปลี่ยนชื่อให้ฝูหรงนานแล้ว เพียงยังไม่มีเวลา

แต่จะให้ชื่ออะไรดีหนอ

ดจุเมฆดุจหมอกควันเป็นคู่กันก็จรงิ แต่ช่ือของตนมคี�าว่า 'อว๋ิน' ท่ีม ี

ความหมายว่าเมฆอยู่แล้ว ท�าเช่นนั้นจะผิดธรรมเนียมได้

"สะใภ้สี่..."

เหน็หลวนอว๋ินชมูองมาแล้วใจลอย ฝหูรงรูส้กึกระวนกระวายใจขึน้มา

หลวนอว๋ินชฉูกุคดิขึน้มาได้ จงึตัง้ชือ่ใหม่ให้ฝหูรงว่า 'หรอูี'้ นางตดัสนิใจ 

แล้วว่าจะวางแผนหนีไปแคว้นหลี จึงหวังว่าเรื่องนี้จะสมปรารถนาด้วยดี

"หรอูี.้..หรอูี ้ทกุสิง่สมปรารถนา ต่อไปเจ้าก็ชือ่หรูอีเ้ถิด จะได้เป็นเหมือน 

พี่สาวน้องสาวกับหรูเยียน และหวังว่าเจ้าจะท�าทุกเรื่องได้ดั่งใจข้า"

"สะใภ้สี่!" ฝูหรงร้องเสียงแหลมขึ้นมา นางชอบ 'ฝูหรง' สองค�าน้ี

* พี่ฝูหรง หรือ Sister Furong เป็นเน็ตไอดอลของจีน ปี ค.ศ. 2003 ฝูหรงได้โพสต์ภาพตัวเองใน BBS ของ
มหาวิทยาลัยชิงหวาเป็นครั้งแรก ภาพของเธอแพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ได้รับความสนใจ 
จากผู้คนอย่างมาก การโพสต์ภาพและค�าพูดท่ีเขียนก�ากับด้วยความมั่นใจในตัวเองอย่างสูง ซึ่งขัดแย้งกับ 
ความเป็นจริงที่ผู้คนเห็นท�าให้เป็นที่หัวเราะเยาะและดูถูก ชื่อฝูหรง (ดอกบัว) ที่เธอตั้งขึ้นมาจากความหมาย
ที่ว่า 'แม้จะเกิดจากโคลนตมแต่ก็บริสุทธิ์งดงาม'
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อย่ำงมำก "ชื่อของบ่ำวกับหมู่ตันเดิมท่ำนก็เป็นคนตั้ง ฝูหรง* กับหมู่ตัน** 

ล้วนเป็นสิ่งท่ีท่ำนชอบมำก ตอนนั้นท่ำนตั้งชื่อน้ีให้บ่ำว เป็นเพรำะ 

ควำมรักเอ็นดูที่มีต่อบ่ำว บ่ำว...บ่ำวชอบชื่อนี้มำก"

พูดมำถึงช่วงท้ำย เสียงของฝูหรงแทบไม่ได้ยิน แต่ดวงตำท่ี 

ใสกระจ่ำงดุจสำยน�้ำกลับมีประกำยเฝ้ำปรำรถนำอย่ำงมำก

หรูอี้ฟังดูธรรมดำเกินไป ไหนเลยจะหอมกรุ่นสง่ำงำมเฉกเช่นฝูหรง 

หลวนอว๋ินชูแอบทอดถอนใจ น่ีก็คือควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม

ของสมัยโบรำณกับปัจจุบัน ก็เหมือนค�ำว่ำ 'คุณหนู' ในสมัยโบรำณก็คือ

ค�ำเรียกขำนอย่ำงยกย่อง เป็นสัญลักษณ์ของอิสตรีท่ียังไม่ออกเรือน  

แต่มำถึงยุคปัจจุบัน กลับถูกเพ่ิมเติมควำมหมำยให้ใหม่ หมำยถึงคน 

อีกประเภทหนึ่งใน 'ย่ำนโคมแดง'*** กลำยเป็นค�ำต้องห้ำมของหญิงสำว

ลูกผู้ดีมีสกุล

ค�ำว่ำ 'ฝหูรง' ก็เช่นกัน ในสมยัโบรำณเป็นสญัลกัษณ์ของควำมสงูส่ง

ร�ำ่รวยเจรญิรุง่เรอืง ควำมอบอุ่นในมุง้ดอกบวั ใบหน้ำนวลเนียนดุจดอกบวั 

งดงำมอ่อนช้อยดุจดอกบัวที่เพ่ิงโผล่พ้นน�้ำ คุณหนูท่ีอยู่แต่ในห้องหับ

เงียบเหงำย่อมชื่นชอบ แต่กลำยเป็นถูกพ่ีฝูหรงผู ้น้ันท�ำจนเสียหมด  

อย่ำงน้อยในสำยตำของหลวนอวิ๋นชูคนในยุคปัจจุบันผู้นี้ ฝูหรงสองค�ำนี้

ดูพื้นๆ ธรรมดำยิ่ง นำงได้ยินแล้วขัดหูเป็นพิเศษ

สงบใจลงมำท�ำตัวกลมกลืนเข้ำกับยุคสมัยนี้ หลวนอวิ๋นชูก็รู้ว่ำ 

นำงกับฝูหรงมีวำสนำควำมเป็นนำยบ่ำวท่ีต้องผูกพันกันอีกยำวนำน  

* ฝูหรง คือดอกบัว
** หมู่ตัน คือดอกโบตั๋น
*** ย่ำนโคมแดง หมำยถึงซ่องโสเภณี สถำนเริงรมย์ต่ำงๆ
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นำงไม่อำจปฏิบัติต่อหูของตนอย่ำงโหดร้ำยทำรุณเด็ดขำด

มองแววตำทีเ่ตม็ไปด้วยกำรขอร้องวิงวอนของฝหูรงแล้ว หลวนอวิน๋ช ู

เพียงแต่ยิ้มน้อยๆ

"พ้ืนรองเท้ำเก้ำชั้นน้ีดูหนำ แต่ไม่เทอะทะแม้แต่น้อย" แล้วสวม 

อีกข้ำงหนึง่ นำยหญิงใหญ่ลองเดนิไปสองสำมก้ำว "เปรียบกับพ้ืนรองเท้ำ

เจ็ดชั้นแล้วยังนุ่มกว่ำเบำกว่ำ รู้สึกสบำย"

"ใช่เจ้ำค่ะ ท�ำพื้นรองเท้ำเก้ำชั้นได้นุ่มและเบำเพียงนี้ เกรงว่ำคงจะ

มแีต่ฝีมอืจำกคนทีส่ะใภ้สีส่อนออกมำ บ่ำวลองท�ำอยู่ตัง้หลำยครัง้ ไม่เคย

ส�ำเร็จเลยสักครั้ง" เห็นนำยหญิงใหญ่พอใจ สี่เหมยก็พลอยย้ิมไปด้วย  

"ได้ยินสี่จว๋ีบอก ช่วงน้ันสะใภ้สี่อยู่ที่ห้องโถงตั้งศพทุกวัน เท้ำเย็นจน 

ปวดท้อง รองเท้ำทีติ่ดมำพร้อมกับกำรแต่งงำนก็มแีต่สีแดง ไม่อำจสวมใส่  

ฝูหรงจึงได้รีบท�ำ พอสี่จวี๋เห็นเข้ำจึงบอกจะท�ำให้ท่ำนสองคู่"

"นี่สี่จวี๋เป็นคนท�ำหรือ" รอยยิ้มจำงไปเล็กน้อย นำยหญิงใหญ่ลงนั่ง

บนเตียงเตำ "นำงหนูผู้นี้ยังคงห่วงพะวงถึงข้ำ"

"ก็ไม่ใช่เจ้ำค่ะ" สี่เหมยค้อมเอวลงถอดรองเท้ำให้นำยหญิงใหญ่ 

แล้วหยิบหมอนอิงใบหน่ึงให้นำยหญิงใหญ่พิงหลัง "พอสะใภ้สี่ได้ยินว่ำ

นำงจะท�ำให้ท่ำนก็ไม่ท�ำของตนเองแล้ว รบีท�ำให้ท่ำนก่อน ฝหูรงก็ร้อนใจ 

บอกตอนกลำงคืนจะท�ำให้ท่ำนใหม่ ผลปรำกฏว่ำ..."

"ปรำกฏว่ำอย่ำงไรหรือ"

นำยหญิงใหญ่ย่ืนมือไปรับน�้ำชำท่ีสี่เหมยส่งมำให้ ก้มหน้ำลงดื่ม 

ค�ำหนึ่ง
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"ปรำกฏว่ำสะใภ้สีก็่บอก ควำมกตัญญูสูงสดุของลกูหลำนไม่มอีะไร

จะส�ำคัญไปกว่ำกำรเคำรพพ่อแม่ นำยหญิงใหญ่เพ่ิงจะสวมรองเท้ำท่ีมี

พ้ืนรองเท้ำเจด็ชัน้ นำงจะกล้ำสวมรองเท้ำท่ีมพ้ืีนรองเท้ำเก้ำชัน้ได้อย่ำงไร 

ยังท�ำให้นำยท่ำนด้วยสองคู่ ทั้งหน้ำรองเท้ำ สีกับลวดลำยสะใภ้สี่เป็นคน

เลือกด้วยตนเอง ด้วยเห็นว่ำตนเองไม่ใช่คนน�ำโชค กลัวท่ำนจะถือสำ  

จึงได้ไม่กล้ำลงมือท�ำด้วยตนเองเจ้ำค่ะ"

"นีเ่ป็นบญุวำสนำของนำยหญิงใหญ่ เท่ำทีบ่่ำวเหน็ในบรรดำสะใภ้

ทัง้สีค่น สะใภ้สีม่คีวำมกตญัญูมำกท่ีสดุ" เห็นนำยหญิงใหญ่อยู่บนเตยีงเตำ 

ด้วยท่ำทีผ่อนคลำย กัวหมัวมัวก็หยิบรองเท้ำที่นำงเพิ่งถอดขึ้นมำ "เพียง

ดูจำกท่ีนำงมำนวดบ่ำทุบหลังให้ท่ำนไม่ขำดแม้แต่วันเดียว ก็เป็นสิ่งที่ 

ไม่ว่ำสะใภ้คนไหนก็ท�ำไม่ได้"

จำงหมัวมัวฟังแล้วก็เบ้ปำก หันหน้ำออกไปทำงหน้ำต่ำง

"อย่ำเพิ่งพูดไป บำงทีอวิ๋นชูอำจเป็นวิชำแพทย์จริง" นำยหญิงใหญ่

หวัเรำะออกมำ ยกมอืขึน้นวดๆ บ่ำ "นับแต่นำงมำนวดบ่ำให้ข้ำ โรคปวดบ่ำ 

ที่เป็นมำนำนของข้ำถึงกับไม่ก�ำเริบมำหลำยวันแล้ว"
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"ตำมสำยตำของบ่ำว วิชำแพทย์ของสะใภ้สี่สูงส่งกว่ำใคร ผู้คน 

เล่ำลือกันไปท่ัวเมืองหลวนเฉิง บอกว่ำนำงเป็นดวงดำวบนท้องฟ้ำลงมำ

เกิดในแดนมนษุย์" กัวหมวัมวัพลกิดพ้ืูนรองเท้ำเก้ำชัน้หนำนุม่ในมอื แล้ว

ส่งเสียงจุปำก "ดูฝีมือในกำรท�ำนี่สิเจ้ำคะ มีแต่นำงเท่ำน้ันท่ีสั่งสอน 

ออกมำได้" แล้วหันไปมองนำยหญิงใหญ่อีก "นำยหญิงใหญ่บุญบำรมี

เทียมฟ้ำ นำงอำจเป็นดวงดำวบนท้องฟ้ำลงมำเกิดในแดนมนุษย์จริงๆ 

ท่ำนดูนำง แต่งบทกวีได้ดีกว่ำจ้วงหยวนแห่งรำชส�ำนัก งำนเย็บปักถักร้อย

ก็เทียบได้กับของในรั้วในวัง มำบัดน้ีเพียงอ่ำนต�ำรำแพทย์ไม่ก่ีวัน ฝีมือ

กำรรักษำก็ถึงกับ..."

"คนหนุ่มสำวอดไม่ได้ท่ีจะโอ้อวด กัวหมัวมัวอย่ำได้พูดเช่นนั้น"  

จำงหมัวมัวปรำยตำมองพ้ืนรองเท้ำนุ่มในมือกัวหมัวมัวอย่ำงหยำมหยัน

แวบหนึง่พลำงย้ิมหยัน "ข้ำก็ไม่เห็นว่ำนำงมฝีีมือด้ำนกำรรักษำแต่อย่ำงใด"

43
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กัวหมัวมัวหัวเรำะหึๆ สองครั้ง หันไปทำงนำยหญิงใหญ่

"ท่ีบ่ำวพูดล้วนเป็นเรื่องจริง ดูอย่ำงเรื่องแม่นำงหรูเยียน ท่ำนก ็

เห็นแล้ว คนที่เห็นแล้วไม่น่ำจะมีชีวิตอยู่ได้เกินหนึ่งวัน พริบตำเดียวก็ 

ลุกมำกระโดดโลดเต้นได้ เพียงเรื่องน้ีเรื่องเดียว บรรดำหมอท้ังหลำย 

เหล่ำนั้นก็สู้ไม่ได้แล้ว"

กัวหมวัมวัลบูคล�ำลกูประค�ำไข่มกุทะเลใต้ท่ีข้อมอืแล้วย่ิงโหมก�ำลงั

ชมเชยเต็มที่

นำงมีชีวิตอยู่มำครึ่งค่อนชีวิต ยังไม่เคยได้รับของขวัญล�้ำค่ำเช่นน้ี

มำก่อน เหยำหลนัเหน็นำงเป็นท่ีโปรดปรำนต่อหน้ำนำยหญิงใหญ่ ก็เพียง

พูดจำให้เกียรตินำงสำมส่วน มีเพียงหลวนอว๋ินชูเท่ำน้ันที่ใจกว้ำงเช่นนี้  

ไม่เพียงพูดจำให้เกียรติ ยำมหยิบย่ืนให้สักคร้ังก็ยังไม่นึกอิดออดหรือ

ตระหนี่ถี่เหนียว

"นักปรำชญ์ก็บอกเอำไว้ อสิตรไีม่มคีวำมปรำดเปรือ่งก็คอืคณุธรรม 

มคีวำมปรำดเปรือ่งหรอืไม่เป็นเรือ่งเลก็ ทีส่�ำคญัคือควำมประพฤตอิปุนิสัย

ใจคอต้องดี" คนท่ีเรือนลู่ย่วนล้วนถูกจำงหมัวมัวล่วงเกินจนทั่วแล้ว เห็น

นำยหญิงใหญ่ย้ิมแย้มหน้ำบำนด้วยควำมปีตยิินด ีนำงก็รูส้กึหัวใจบบีรดั 

"ควำมเฉลียวฉลำดเฉียบแหลมของสะใภ้สี่ไม่เป็นสองรองใครในใต้หลำ้ 

ข้ำงนอกผู้คนเล่ำลือกันบอกนำงเป็นดวงดำวบนท้องฟ้ำลงมำเกิดใน 

แดนมนุษย์ก็จริง แต่เกรงว่ำคงเป็นดำวปีศำจดวงหนึ่ง เพรำะด้วยวิธีกำร

ที่นำงทรมำนบ่ำวไพร่ก็ดูไม่เหมือนใคร"

รอยย้ิมเลือนหำยไปดุจสำยน�้ำไหล ใบหน้ำของนำยหญิงใหญ่

เคร่งขรึมลง
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ใบหน้ำสูงวัยของกัวหมัวมัวกลำยเป็นสีม่วง รำวกับกินแมลงวัน

เข้ำไปนิ่งอึ้งอยู่อย่ำงนั้น

สี่เหมยใช้ที่จิ้มจิ้มสำลี่หิมะที่เพิ่งหั่นเสร็จขึ้นมำชิ้นหนึ่ง ยื่นส่งให้ถึง

ปำกนำยหญิงใหญ่

"ท่ำนชิมดู สำลี่นี่เพ่ิงส่งมำจำกนอกจวน เนื้อฉ�่ำมำกเป็นพิเศษ  

ช่วยดับไอร้อนช่วงฤดูใบไม้ผลิได้พอดี"

"อืม...ออกจะหวำนไปสักหน่อย" นำยหญิงใหญ่ก้มหน้ำลงกัด 

ค�ำหนึ่งแล้วพยักหน้ำ ชี้มือไปที่จำน "พวกเจ้ำก็ชิมดู"

สี่เหมยจึงเอำจำนมำแบ่งให้กัวหมัวมัวกับจำงหมัวมัว แล้วเอำไป

วำงไว้ให้ตรงหน้ำ

"นำยหญิงใหญ่มอบให้ หมัวมัวทั้งสองชิมดู"

บรรยำกำศก็คลี่คลำยลงมำ

"บ่ำวขอบคุณนำยหญิงใหญ่ท่ีเมตตำ" หยิบขึน้มำส่งเข้ำปำกชิน้หนึง่

พอเป็นพิธี กัวหมวัมวักล่ำวขอบคุณไม่หยุด "บ่ำวได้ยินอยู่บ่อยๆ ว่ำคนเรำ 

พอเจอเรือ่งดีใจหรอืเสยีใจมำกเข้ำ นสิยัก็จะเปลีย่นไป สะใภ้สีแ่ต่งงำนได้

สำมวันก็...จำกดีใจมำกมำเสียใจมำก ก็เป็นธรรมดำท่ีนิสัยจะฉุนเฉียว

ไม่มีเหตุผลไปบ้ำง ดีที่อำยุยังน้อย นำยหญิงใหญ่อบรมส่ังสอนตอนน้ี 

ก็ยังไม่สำย"

พูดจบกัวหมัวมัวก็ลอบช�ำเลืองดูสีหน้ำนำยหญิงใหญ่ เห็นนำง 

ผงกศีรษะ ก็ใจกล้ำขึ้นมำอีกนิด

"ท่ำนลงโทษนำงไป นำงก็รูตั้วว่ำผดิแล้ว เห็นช่วงน้ีไม่ว่ำไปทีใ่ดนำงก็ 

ต้องพำหรูเยียนไปด้วย เพียงเท่ำน้ีก็รู้แล้วว่ำนำงส�ำนึกผิดและตั้งใจจะ
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แก้ตวัใหม่ คนหนุ่มคนสาวมใีครบ้างไม่เคยท�าผดิ นายหญิงใหญ่ยังสอนบ่าว 

อยู่เสมอว่าต้องรู้จักให้อภัยผู้อื่น"

จางหมัวมัวยิ้มหยัน

"ท่ีนางพานักโทษทางการคนหน่ึงเดนิอวดโอ่ไปทัว่ก็เพียงเพราะเป็น

วัวสันหลังหวะ อยากจะช�าระล้างสลัดให้หลุดจากชื่อเสียงฉาวโฉ่เสีย 

โดยเร็ว"

กัวหมัวมัวเบือนหน้าหนีมองไปนอกหน้าต่าง ไม่พูดอะไรอีก

"ฤดูใบไม้ผลิมาถึงเร็วย่ิงนัก" คล้ายไม่ได้ยินค�าพูดของจางหมัวมัว 

นายหญิงใหญ่เอนพิงไปข้างหลังอย่างอ่อนล้า สายตามองออกไป 

นอกหน้าต่าง "พริบตาเดียวดอกท้อก็เริ่มติดดอกแล้ว"

"ใช่เจ้าค่ะ เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้อง ข้างนอกต้นหญ้าเขียวชอุ่ม 

นานแล้ว" สี่เหมยยกจานออก เอาผ้าห่มผืนบางคลุมขาให้นายหญิงใหญ่ 

"แสงอาทิตย์ข้างนอกอบอุ่นย่ิงนัก ใกล้จะถึงช่วงเดินเล่นรับฤดูใบไม้ผลิ* 

อีกแล้ว"

"สี่เหมยพูดถูก แสงอาทิตย์อบอุ ่นเช่นนี้ควรออกไปเดินเล่น"  

นายหญิงใหญ่เลิกผ้าห่มออก ลุกข้ึนมาน่ัง แล้วมองสี่เหมย "เจ้าไปเชิญ

สะใภ้สี่มา"

"สวรรค์มอบความประพฤตแิละคณุธรรมให้คนเรียกว่า 'กมลสันดาน'  

คนปฏิบัติตามสิ่งท่ีสวรรค์มอบให้...เรียกว่า 'หลักท�านองคลองธรรม'  

* เดินเล่นรับฤดูใบไม้ผลิ หรือท่าชิง แปลตรงตัวว่าเหยียบลงสู่พื้นสีเขียว เป็นหนึ่งในกิจกรรมประจ�าเทศกาล
ชิงหมิง (เช็งเม้ง) เนื่องจากเทศกาลนี้อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ต้นหญ้าเริ่มงอกเป็นสีเขียว จึงถือว่าเป็นการ 
ออกไปเที่ยวชมธรรมชาติ
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นักปรำชญ์ใช้หลักท�ำนองคลองธรรมมำควบคุมพฤติกรรมของผู ้คน 

เรียกว่ำ... 'สั่งสอน'*" หรูเยียนถือหนังสือท่องตะกุกตะกัก "อย่ำเห็นว่ำ 

อยู่ในที่ลับตำ อย่ำเห็นว่ำเป็นเรื่องเล็กน้อย แม้อยู่ตำมล�ำพังก็ต้อง..."

"แม้อยู่ตำมล�ำพังก็ต้องระวังวำจำส�ำรวมกำรกระท�ำ!" เห็นหรูเยียน

ลำกเสยีงยำว ท่องไม่ได้ หรอ้ีูก็ช่วยบอก "ข้ำก็เรียนต�ำรำเหล่ำนีม้ำตัง้แต่เล็ก  

ไม่เหน็ต้องเปลอืงแรงมำกเหมอืนเจ้ำ หนงัสอืตวัเดยีวอ่ำนมำสบิกว่ำรอบ

ก็ยังจ�ำไม่ได้"

"ตัวอักษรของภำษำหลวนแต่ละตัวล้วนกลมๆ เหมือนลูกกบ 

ลกูเขียด" หรเูยียนอำยจนหน้ำแดง แก้ตวัอกึๆ อกัๆ "ไม่มองให้ดีก็ดูเหมอืนกัน 

ไปหมด แยกแยะยำก"

"เจ้ำก็ไม่รู้จักคิดโยงตำมประโยคหน้ำประโยคหลัง เห็นเจ้ำพูดจำ 

ท�ำอะไรคล่องแคล่วว่องไว เหตุใดเรียนหนังสือจึงหัวช้ำเช่นนี้"

หรอูีม้องหรเูยียนแวบหน่ึง ควำมอดทนของนำงถูกใช้ไปหมดส้ินแล้ว 

หลวนอว๋ินชมูอบเรอืนลูย่่วนให้นำงดแูลทัง้หมด มงีำนเป็นกองรออยู่ ทว่ำ

หรูเยียนผู้น้ีแค่ตัวอักษรไม่ก่ีตัวก็ยังจ�ำได้ไม่หมด ต้องมำติดค้ำงอยู่ท่ีน่ี 

เสียเวลำของนำง...

หรอ้ีูมองหลวนอว๋ินชท่ีูก็ถือหนังสอืเล่มหนึง่อยู่ทีด้่ำนข้ำงด้วยควำม

คับแค้นใจแวบหน่ึง สะใภ้สี่ก็มิต่ำงกัน บังคับนำงให้สอนภำษำหลวน 

ให้นำงหนูโง่งมผู้นี้ก็แล้วไปเถิด ยังจะเห็นเป็นเร่ืองส�ำคัญ ทุกวันต้องมำ

นั่งดูอย่ำงจริงจัง ท�ำให้นำงจะแอบขี้เกียจสักนิดก็ไม่ได้ 

* บทควำมนี้มำจำกจงยง หนึ่งในสี่ต�ำรำห้ำคัมภีร์ สี่ต�ำรำห้ำคัมภีร์เป็นต�ำรำมำตรฐำนและปรัชญำนิพนธ์ของ
ลัทธิขงจื๊อ (ข่งจื่อ) นักปรำชญ์ผู้เสนอแนวคิดในกำรปฏิบัติตนให้อยู่ในจำรีตประเพณีและคุณธรรมอันดีงำม  
สี่ต�ำรำ ได้แก่ หลุนอวี่ ต้ำเสวีย จงยง และเมิ่งจื่อ ใช้ก�ำหนดเนื้อหำของกำรสอบเข้ำรับรำชกำรของจีนโบรำณ 
ห้ำคัมภีร์ ได้แก่ ซือจิง ซูจิง อี้จิง หลี่จิง และชุนชิว
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"กมลสันดำนเอย หลักท�ำนองคลองธรรมเอย อะไรพวกนี้ข้ำอ่ำน 

ก่ีรอบก็ไม่เข้ำใจ จะคิดโยงได้อย่ำงไรเล่ำ" เห็นหรูอี้มองหลวนอวิ๋นชู  

หรเูยียนก็ย่ิงล�ำบำกใจ และหันไปทำงหลวนอวิน๋ชูอย่ำงไม่สบำยใจ "คนืนี ้

บ่ำวจะต้องท่องท่อนนี้ให้ได้ จะไม่ท�ำให้ท่ำนต้องผิดหวัง สะใภ้สี่พักผ่อน

ก่อนเถิด ท่ำนมำอยู่เป็นเพื่อนเช่นนี้ บ่ำว..."

"เจ้ำเรียนเป็นเร็วหน่อย จะได้สอนภำษำหลีให้ข้ำ" หลวนอว๋ินชู 

ปิดหนังสือในมือลง ยกน�้ำชำข้ึนมำดื่มค�ำหน่ึง มองไปที่หรูอี้ "หรูเยียน 

ไม่ชอบเนื้อหำเหล่ำน้ี พรุ่งนี้เจ้ำไปหำหนังสือ 'สมุนไพรสกุลเว่ย' มำ 

สอนนำงเถอะ"

หรอูีผู้นี้ก้ไ็ม่ใช่คนทีเ่หมำะจะเป็นครเูอำเสยีเลย บทควำมทีเ่ข้ำใจยำก 

เช่นนี ้ไม่ทนัอธิบำยสกัค�ำก็บังคับให้หรเูยียนท่องเสียอย่ำงนัน้ เรียนรู้ได้เร็ว 

ก็แปลกแล้ว ถ้ำไม่ใช่ไม่มีคนอื่นให้เลือก นำงก็ไม่อยำกให้หรูอี้สอนหรอก 

หลวนอวิ๋นชูเงยหน้ำขึ้นมองหรูอี้แล้วยิ้มขมขื่น

ถ้ำไม่ใช่ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนผ่ำนตำก็ไม่ลืมของนำงยังอยู่  

เกรงว่ำนำงก็คงเป็นนักเรียนโง่งมในสำยตำของหรูอี้เช่นกัน

"บ่ำวขอบคณุสะใภ้สีท่ี่ส่งเสรมิ" หรเูยียนดีใจ สำยตำทีม่องหลวนอวิน๋ช ู

เปล่งประกำยวิบวับ ใช้หนังสือเล่มนั้นเรียนภำษำหลวน หรูอี้คงไม่ว่ำนำง

โง่งมอีกแล้ว " 'สมนุไพรสกุลเว่ย' เป็นต�ำรำแพทย์ท่ีมชีือ่เสยีง บ่ำวเคยอ่ำน

ฉบับถอดควำมเป็นภำษำหลี ชอบมำกเจ้ำค่ะ"

หลวนอวิ๋นชูก็หัวเรำะขึ้นมำ

นำงเองก็ไม่ชอบหนังสือเล่มนี้ที่หรูอี้เลือกมำ มีแต่จือฮูเจ่อเหย่ีย* 

* จือฮูเจ่อเหยี่ย (之乎者也) หมำยถึงภำษำโบรำณ ค�ำเหล่ำนี้เป็นศัพท์เสริมน�้ำเสียงที่มักใช้อยู่เสมอในภำษำ
เหวินเหยียน (文言) ซึ่งเป็นภำษำโบรำณของจีน
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อ่ำนครั้งหนึ่งก็เปลืองแรงมำก มีเวลำทั้งที เอำมำอ่ำนคัมภีร์โบรำณ

ทำงกำรแพทย์ของมิตินี้ก็ไม่เลว 'สมุนไพรสกุลเว่ย' คือผลงำนมีชื่อเสียง

ด้ำนวิชำกำรแพทย์เพียงเล่มเดียวของแคว้นหลวนท่ีนำงเคยได้ยินมำ 

ในเวลำนี้

"สะใภ้สี่" หรูอี้สีหน้ำเศร้ำสลด รู้สึกเหนือควำมคำดหมำย "บ่ำวไม่มี

ควำมรู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นแม้แต่น้อย เกรงว่ำ..."

หรูเยียนก็ตัวแข็งค้ำง มองมำที่หลวนอวิ๋นชูอย่ำงเคร่งเครียด

"เจ้ำเพียงรับผิดชอบสอนนำงให้รู้จักตัวอักษรก็พอ" หลวนอว๋ินช ู

หรี่ตำลง ยิ้มน้อยๆ "ไม่ต้องอธิบำยเนื้อหำ"

"เล่มนั้น..."

ขณะหรูอี้ก�ำลังพูดอยู่น้ันก็มีเสียงเอะอะดังมำจำกด้ำนนอก นำงที่

จิตใจสับสนว้ำวุ่นก็ย่นหัวคิ้ว

"นี่ยังไม่จบไม่สิ้นอีกหรือ!"

"มีอะไรหรือ"

เห็นหลวนอว๋ินชูถำม หรูอ้ีก็ตัวสั่นเทิ้ม เพ่ิงนึกได้ว่ำหลวนอวิ๋นช ู

ยังอยู่ที่ด้ำนข้ำงจึงลังเลขึ้นมำ

"มีอะไรหรือ" เห็นนำงอึกอัก หรูเยียนก็ขมวดคิ้ว "อะไรควรพูดก็พูด

ออกมำเถิด จะอย่ำงไรสะใภ้สี่ก็เป็นนำย ถ้ำกลัวสะใภ้สี่โกรธก็ยิ่งไม่อำจ

ปิดบัง!"

หรูอี้มองสีหน้ำหลวนอวิ๋นชูอย่ำงไม่สบำยใจแล้วกล่ำวอย่ำงลังเล

"เดิมบ่ำวไม่อยำกให้ท่ำนต้องร�ำคำญใจ ใครจะคำดคิดว่ำส่ีหลัน 

นับวันยิ่งท�ำอะไรไม่เข้ำท่ำ"
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"สี่หลัน?" หัวคิ้วหลวนอว๋ินชูกระตุก นำงวำงถ้วยน�้ำชำลง "ไม่ใช่ 

ให้นำงกับสี่จวี๋ไปช่วยจัดเตรียมสินเดิมให้คุณหนูสำมหรอกหรือ ยังจะมี

เวลำมำเอะอะโวยวำยได้อย่ำงไร"

"บ่ำวท�ำตำมท่ีท่ำนสัง่ก�ำชบัไว้ น�ำสำวใช้ทีใ่กล้ชดิกับพวกนำงไปไว้

ที่เรือนด้ำนหลัง เพียงคัดเลือกคนที่ท�ำงำนขยันขันแข็ง จงรักภักดีต่อท่ำน

ไว้ที่เรือนด้ำนหน้ำ สี่จวี๋ยังดี ทุกวันเพียงท�ำงำนเย็บปักถักร้อย ไม่ว่ำ 

เรื่องอะไรก็ไม่ถำมไม่ไถ่ สี่หลันกลับเอะอะขึ้นมำ"

หรูอ้ีลุกขึ้นมำรินน�้ำชำร้อนให้หลวนอว๋ินชูถ้วยหน่ึงแล้วปิดประตู  

ปิดกั้นเสียงเอะอะไปเสีย จำกนั้นก็พูดต่อ

"นำงไม่กล้ำหำเรือ่งบ่ำว แต่จะใช้ก�ำลงักับสำวใช้ทีอ่ยู่เรอืนด้ำนหน้ำ 

เพียงมอีะไรผดิเลก็น้อยกท็ัง้ด่ำทัง้ตี และก็ให้จ�ำเพำะนำงเป็นคนจบัผดิได้ 

บ่ำวเองก็ไม่อำจปกป้องได้ ท�ำเอำสำวใช้เหล่ำนีเ้วลำเจอหน้ำบ่ำวก็ไม่กล้ำ

พูดอะไรมำก กลัวจะถูกนำงเจอเข้ำแล้วจะหำเรื่องหำรำว เมื่อวำนจูเอ๋อร์

ยังว่ิงมำคกุเข่ำขอร้องบ่ำวให้ช่วยส่งเสรมิ บอกต่อให้ต้องหำบน�ำ้กวำดพ้ืน

อยู่เรือนด้ำนหลังก็ยังดีกว่ำต้องอยู่อย่ำงอกสั่นขวัญแขวนทุกวัน"

"นำงท�ำเช่นน้ีเพรำะไม่อำจยอมรับเรื่องที่สะใภ้สี่จัดกำร" หรูเยียน

วำงหนังสือลง มองหลวนอวิ๋นชูด้วยควำมกังวล "เป็นเช่นนี้ต่อไป เกรงว่ำ

หรูอี้จะคุมคนเหล่ำนี้ไม่อยู่"
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"นางต้องการให้เป็นเช่นนั้น!" หรูอี้เลิกหัวค้ิว จากนั้นก็มีท่าทีหมด

ก�าลังใจ "เวลานี้คนเหล่านั้นไม่กล้าเข้ามาใกล้ชิดบ่าวอย่างเปิดเผยแล้ว"

"ว่ากันตามเหตุผล ต่อให้ไม่ยินยอมพร้อมใจอย่างไรก็เป็นเพียง 

บ่าวไพร่คนหนึง่ ไม่น่าใจกล้าเพียงน้ี ท่านยังอยู่ในห้อง นางก็เอะอะโวยวาย 

อยู่ข้างนอกจนโกลาหลอลหม่าน น่ีเกรงว่าจะเป็น..." หรูเยียนเอ่ยแล้ว 

หยุดชะงักไป

"เกรงว่าจะเป็นอะไรหรอื" หรอูีเ้บกิตากว้าง สายตาของหลวนอว๋ินชู

ก็มองตามนางมาหยุดนิ่งอยู่ที่ร่างของหรูเยียน

หรูเยียนสีหน้าเคร่งขรึม

"เกรงว่าจะเป็นความต้องการของนายหญิงใหญ่ ถ้าท่านลงโทษ 

สี่หลัน เรื่องเอะอะใหญ่โตขึ้นมา นายหญิงใหญ่ก็จะถือโอกาสน้ีสอดมือ

เข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องคนในเรือนลู่ย่วน ขับไล่บ่าวออกไป..."

44
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เสียงค่อยๆ แผ่วต�่าลง ฐานะนักโทษทางการของตนสร้างปัญหาที่

แก้ยากให้กับหลวนอวิ๋นชูมากมาย หรูเยียนไม่อาจทนเห็นผู้เป็นนายต้อง

ถูกข่มเหงรังแกเพราะตนอีก

แสงอาทิตย์เจิดจ้าอบอุ่นในเดือนสามส่องผ่านช่องหน้าต่างเข้ามา 

กระทบใบหน้า เกิดเป็นแสงเรอืงรองสเีหลอืงทองชัน้หน่ึง ย่ิงขบัให้ใบหน้า

ของหลวนอว๋ินชดููสงบอ่อนโยนมเีมตตา นางจบิชาค�าแล้วค�าเล่า เป็นนาน

ไม่ได้พูดอะไร นางคดิมาโดยตลอด ถ้านางแตะต้องสีห่ลนั นายหญิงใหญ่

ก็คงจะถือโอกาสสอดมือเข้ามาในเรือนลู่ย่วนและเปล่ียนคนใหม่หมด...

นางหนูผู้นี้ก็นับว่าเฉลียวฉลาดยิ่ง

"สะใภ้สี ่หรอืไม่ท่านก็ให้บ่าวไปท�างานท่ีเรือนด้านหลังเถิด บ่าวแอบ

คุ้มครองท่านอยู่ในที่ลับก็ได้"

"เรื่องไม่ได้ซับซ้อนเช่นนั้น เจ้าก็อย่าคิดอะไรเหลวไหล" พูดแล้ว 

หลวนอว๋ินชูก็หันไปทางหรูอี้ "นายหญิงใหญ่ยังไม่หายโมโหข้า เช่นน้ัน 

ก็ปล่อยสี่หลันไปก่อนเถิด ต่อให้ก่อเรื่องมากกว่าน้ีข้าก็ไม่มอบเร่ืองดูแล

คนในเรอืนให้นาง เจ้าเพียงจดัการเรือ่งราวอย่างเท่ียงธรรม ให้รางวัลและ

ลงโทษอย่างเด็ดขาด ไม่ดีก็ลงโทษ โดยเฉพาะพวกท่ียอมสยบให้กับ 

แรงกดดันและประจบเอาใจนาง ก็ให้ลงโทษไปท�างานท่ีสกปรกที่สุด 

เหน็ดเหนื่อยที่สุดที่เรือนด้านหลังให้หมด ท่ีดีก็ให้รางวัล ไม่ต้องตระหนี่ 

ถี่เหนียว อย่างไรเสียสินเดิมที่มีอยู่เต็มสองห้องของข้าก็ไม่ได้ใช้"

"สะใภ้สี่..."

นั่นเป็นสินเดิม เพ่ือจะซื้อใจคนข้างกายนายหญิงใหญ่ก็ใช้ไป 

ไม่น้อยแล้ว ถ้ายังประลองก�าลงักับสีห่ลนัมอบรางวัลให้คนเหล่าน้ี น่ากลวั
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ว่ำคงจะไม่มเีหลอืจรงิๆ แล้ว หรอ้ีูคิดจะห้ำมปรำม แต่เหลือบไปเห็นสีหน้ำ

เศร้ำหมองของหรูเยียน เสียงก็ชะงักค้ำง เปลี่ยนมำพูดว่ำ

"ก็ดี อย่ำงไรเสียชำตินี้ท่ำนก็ไม่อำจใส่สีแดงได้อีก แจกจ่ำยไป 

ให้หมดก็ดีเจ้ำค่ะ"

ขณะหรอูีพู้ดอยู่นัน้ ก็เหน็จเูอ๋อร์เข้ำมำรำยงำนว่ำฮุย่เซยีงจำกเรอืน

ของสะใภ้รองมำ

"ไม่รู้เกิดอะไรข้ึน หลำยวันมำนี้เรือนต่ำงๆ คล้ำยนัดกันไว้อย่ำงไร

อย่ำงนั้น ต่ำงชิงกันเอำของมำมอบให้" หลวนอวิ๋นชูพูดขึ้นอย่ำงไม่เข้ำใจ

ฟังค�ำพูดน้ีแล้วหรูอี้ก็หัวเรำะออกมำ "ที่น่ำขันท่ีสุดคือสะใภ้สำมที่

แม้ขนเส้นเดียวก็ไม่ยอมให้ร่วงหล่นถึงกับมอบผ้ำแพรสำยฝน* ให้พับหนึง่"

"นำงไม่ได้บอกว่ำมีธุระอะไรหรือ"

"ไม่ได้บอกเจ้ำค่ะ ล้วนแต่เอำมำมอบให้แล้วก็ไป โดยเฉพำะเหวินเซยีง 

จำกเรือนสะใภ้สำม ไม่รอให้ข้ำทันได้ถำม วำงของไว้แล้วก็จำกไปทันที 

รำวกับเรือนเรำมีผีไล่ตำมเช่นนั้น"

พูดจบก็หัวเรำะหึๆ หรูเยียนก็หัวเรำะเบำๆ จู่ๆ สีหน้ำก็เปลี่ยนเป็น

เคร่งขรมึ เอ่ยว่ำ "สภุำษติว่ำไว้มอบของขวัญให้ผู้อืน่ย่อมต้องมเีร่ืองขอร้อง 

สะใภ้สี่ยังคงระวังไว้หน่อย"

"ย่อมต้องมเีรือ่งขอร้องแน่ แต่ไม่รูพ้วกนำงมสีิง่ใดจะขอร้องพวกเรำ 

ถึงกับไม่กลัวสัมผัสถูกกลิ่นอำยควำมโชคร้ำย!" หรูอี้ยิ้มหยัน เห็นสำยตำ

ที่หรูเยียนส่งมำ ค�ำพูดพลันหยุดชะงัก "หรือไม่ให้บ่ำวไปลองสืบดู"

* ผ้ำแพรสำยฝน เป็นผ้ำแพรสูจ่ิน่อย่ำงหน่ึงทอจำกเส้นไหมย้อมสแีละเส้นไหมสขีำว โดยเส้นไหมย้อมสจีะทอ
จำกหยำบไปละเอียด เส้นไหมสีขำวจะทอจำกละเอียดไปหยำบ ท�ำให้เกิดเป็นเส้นคล้ำยสำยฝนอย่ำงชัดเจน 
บนเส้นสำยฝนยังทอลวดลำย ให้ผิวสัมผัสที่ดูผ่อนคลำยมีชีวิตชีวำ
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"ในเมือ่เอำมำมอบให้แล้ว เจ้ำก็เพียงรับไว้ ต่อให้มเีรือ่งท่ีข้ำท�ำไม่ได้  

ของขวัญเหล่ำนีพ้วกนำงก็สมคัรใจจะส่งมำเอง เรำไม่มอีะไรต้องกังวลใจ" 

หลวนอว๋ินชูนึกถึงเรื่องท่ีพำนหมิ่นยอมรับของขวัญจำกนำง แต่ยังคง

พูดจำไม่ดีใส่นำง ก็อดหัวเรำะขึ้นมำเบำๆ ไม่ได้ แล้วหันไปทำงจูเอ๋อร์  

"พำนำงเข้ำมำ"

เห็นหลวนอวิ๋นชูนั่งดื่มชำอยู่ ฮุ่ยเซียงก็สำวเท้ำเร็วๆ เข้ำมำคำรวะ

"คำรวะสะใภ้สี ่เมือ่วำนสะใภ้รองได้จำนฝนหมกึเฉงิหน*ี มำอนัหนึง่ 

ทรำบว่ำท่ำนชอบสะสม จึงให้บ่ำวน�ำมำมอบให้โดยเฉพำะ ของขวัญ 

เล็กน้อยไม่เพียงพอต่อกำรแสดงควำมเคำรพ หวังว่ำสะใภ้สี่จะรับไว้

เจ้ำค่ะ"

พูดจบฮุ่ยเซียงก็กวักมือไปทำงด้ำนหลัง มีสำวใช้ยกถำดที่มีผ้ำดิ้น

คลุมอยู่ขึ้นมำมอบให้อย่ำงนอบน้อม เมื่อเปิดผ้ำดิ้นออก สิ่งที่อยู่ด้ำนใน

กลับไม่ใช่จำนฝนหมึกสีด�ำอย่ำงที่คิดไว้ หำกแต่เป็นจำนฝนหมึกเหลือง

เข้มรูปวงรีมีลวดลำยสิริมงคลสมปรำรถนำสลักอยู่มุมหนึ่ง

หลวนอว๋ินชูไม่มีควำมรู้เก่ียวกับของสิ่งนี้แม้แต่น้อย ย่ิงไม่ต้อง 

พูดถึงว่ำชอบ จึงอดย่นหัวคิ้วไม่ได้

หรูเยียนเข้ำใจว่ำผู้เป็นนำยไม่ชอบ จึงมองฮุ่ยเซียงแล้วบอก

"จำนฝนหมึกสีเหลืองปลำไหลเป็นของช้ันเลิศในหมู่จำนฝนหมึก 

เฉิงหนี ในแคว้นหลีเองก็พบเห็นได้น้อย สะใภ้รองมอบของขวัญล�้ำค่ำ 

เช่นนี้ สะใภ้สี่เรำ..."

"ดเูจ้ำพูดเข้ำ นำยหญิงของเรำยังกลวัว่ำสะใภ้สีจ่ะไม่ถูกใจด้วยซ�ำ้" 

* จำนฝนหมึกเฉิงหนี เป็นหนึ่งในสี่จำนฝนหมึกที่เลื่องชื่อของจีน ซึ่งทั้งสี่ชิ้นถูกสร้ำงขึ้นในสมัยรำชวงศ์ถังและ
รำชวงศ์ซ่ง ประกอบด้วย จำนฝนหมึกตวน จำนฝนหมึกเซ่อ จำนฝนหมึกเถำเหอ และจำนฝนหมึกเฉิงหนี
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เห็นหรูเยียนท�ำท่ำจะปฏิเสธ ฮุ่ยเซียงรีบเปลี่ยนสีหน้ำ "สะใภ้รองบอก 

สิ่งของไม่แบ่งแยกว่ำถูกหรือแพง เพียงดูประโยชน์ใช้สอย นำงไม่ชอบ 

ขีดเขียน จำนฝนหมึกนี้ส�ำหรับนำงแล้วไม่มีค่ำแม้แต่เหวินเดียว สะใภ้สี่

เป็นบัณฑิตหญิงผู้ยอดเยี่ยมแห่งยุค จำนฝนหมึกนี้มีแต่ต้องมอบให้ท่ำน 

ท่ำนจึงจะคู่ควรต่อกำรเป็นเจ้ำของที่แท้จริง"

หึ เอาไว้ที่ข้าก็เปล่าประโยชน์เช่นกัน

สมญำนำมบณัฑิตหญิงผูย้อดเย่ียมแห่งยุคนีช่้ำงท�ำให้คนเหน็ดเหน่ือย 

เสียจริง หลวนอว๋ินชูรับจำนฝนหมึกมำดูเล่นอยู่เป็นนำนสองนำน ก็ยัง 

มองไม่ออกทีห่รเูยียนบอกว่ำ 'พบเหน็ได้น้อย' อยู่ตรงจดุใด นำงจงึเอ่ยปำก 

ชื่นชมไปส่งๆ สองค�ำแล้วบอก

"ในเมือ่เป็นน�ำ้ใจจำกพ่ีสะใภ้รองก็เอำไว้ทีน่ีเ่ถิด ฮุย่เซียงกลบัไปแล้ว

ช่วยขอบคุณพี่สะใภ้รองแทนข้ำด้วย"

ฮุ่ยเซียงสีหน้ำผ่อนคลำยลง ขณะจะตอบค�ำอยู่น้ันก็เห็นจูเอ๋อร์ 

เร่งรดุเข้ำมำรำยงำน "นำยหญิงใหญ่ให้คนมำเชญิสะใภ้ส่ีไปท่ีเรือนอิน่ย่วน 

ในตอนนี้เลยเจ้ำค่ะ"

เหนือควำมคำดหมำยของหลวนอว๋ินชู สี่จว๋ีไม่ได้พำนำงไปที่ห้อง

ข้ำงด้ำนตะวันออก หำกแต่เดินทะลุตรอกตรอกหนึ่งมำถึงประตูด้ำนหลัง 

หลวนอว๋ินชูในใจรู้สึกประหลำดใจแต่ก็ไม่ได้ถำม เพียงเดินตำมไปช้ำๆ 

พร้อมกับหรูเยียน

ก้ำวออกจำกประตูมำก็เห็นนำยหญิงใหญ่ สี่จู๋และสี่เหมยยืนอยู ่

ใต้ชำยคำ หนัหลงัให้ประตู แสงอำทิตย์สเีหลอืงทองสำดส่องลงมำกระทบ
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ศรีษะนำยหญิงใหญ่ เกิดเป็นแสงรศัมเีรอืงรองพร่ำเลือนวงหน่ึง หลวนอวิน๋ชู 

เห็นแล้วเหม่อลอยไปชั่วขณะ

ยำมเที่ยงเช่นนี้ นำยหญิงใหญ่เรียกนำงมำที่นี่เพื่ออะไร

"เรียนนำยหญิงใหญ่ สะใภ้สี่มำแล้วเจ้ำค่ะ" สี่จู๋เอ่ยขึ้น

"อืม"

นำยหญิงใหญ่ขำนรับ แต่ไม่ได้หันหน้ำมำ

"คำรวะท่ำนป้ำ" หลวนอว๋ินชเูย้ืองย่ำงน่ิมนวลอ่อนช้อยไปด้ำนหน้ำ

นำยหญิงใหญ่ ยอบตัวลงเล็กน้อย "ท่ำนป้ำเรียกสะใภ้มำ มีอะไรจะส่ัง 

หรือเจ้ำคะ"

"อวิ๋นชู..." นำยหญิงใหญ่มองนำงแวบหน่ึง สีหน้ำยำกแก่กำร 

คำดเดำ "หลำยวันก่อนข้ำลงโทษเจ้ำ ในใจเจ้ำรู้สึกไม่พอใจหรือไม่"

"จะเป็นไปได้อย่ำงไรเจ้ำคะ ท่ำนป้ำสั่งสอนได้ถูกต้อง สะใภ้ต้อง

จดจ�ำใส่ใจไว้"

"อืม...ไม่ได้ไม่พอใจก็ดีแล้ว"

พูดจบนำยหญิงใหญ่ก็ไม่พูดอะไรอีก สำวเท้ำลงจำกบันได ทิ้ง 

หลวนอวิ๋นชูที่ไม่รู้ควรท�ำอย่ำงไรไว้

เรียกตัวนำงมำอย่ำงเร่งด่วน คงไม่ใช่เพ่ือจะยืนยันให้แน่ใจวำ่นำง

ไม่ได้แค้นเคืองกระมัง

ต่อให้มีก็ไม่อำจพูดออกมำได้ตรงๆ!

หมนุตวัไปมองจ้องเงำด้ำนหลงัของนำยหญิงใหญ่ หลวนอว๋ินชลูงัเลใจ 

ด้วยไม่รูว่้ำต้องตำมไปหรอืไม่ ก็เห็นสีเ่หมยหนัหน้ำมำกวักมอืให้นำง หรูเยียน 

ก็ดึงแขนนำง หลวนอวิ๋นชูจึงตื่นจำกภวังค์ สำวเท้ำเดินตำมไป
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อ้อมผ่ำนประตูฉำกกั้นก็เห็นโขดหินใหญ่สูงสองจั้งกว้ำงสี่จั้ง สูงชัน

มตีะไคร่น�ำ้เกำะเป็นช่วงๆ ขวำงหน้ำอยู่ คล้ำยยอดเขำเขยีวขจตีำมธรรมชำติ  

ทีด้่ำนข้ำงปลกูกอไผ่ไว้ห่ำงๆ หลำยกอ ประหนึง่เข้ำไปในหบุเขำลกึไร้ผูค้น 

หลวนอวิ๋นชูจิตใจพลันฮึกเหิมขึ้นมำ

เดินตำมนำยหญิงใหญ่ไปตำมถนนเส้นเล็กที่ปูด้วยก้อนกรวด 

สำยหนึง่ อ้อมผ่ำนโขดหินใหญ่ หลวนอว๋ินชรููส้กึผดิหวงั ด้ำนหลงัโขดหินใหญ่ 

หำใช่สวนดอกไม้ในหบุเขำลกึอะไรอย่ำงท่ีคำด แต่เป็นเรอืนเลก็ตำมแบบ

ทัว่ไป ห้องข้ำงตะวนัออกตะวันตกสองด้ำนมรีะเบยีงเชือ่มต่อกับห้องหลกั

ห้ำห้องที่อยู่ทำงด้ำนเหนือ ล้วนเป็นหลังคำทรงอู่เตี้ยน* กระเบื้องเคลือบ 

คำนและเสำแกะสลักลวดลำย แลเหลืองอร่ำมงำมตำ สำวใช้หญิงสูงวัย

หลำยคนก�ำลังก้มหน้ำก้มตำท�ำงำนยุ่งอยู่ เห็นพวกนำงมำถึงก็พำกัน 

ลุกขึ้นเข้ำมำคำรวะทักทำย

นำยหญิงใหญ่ไม่ได้สนใจพวกนำง พำหลวนอว๋ินชูเดินมำตำม

ระเบียงทำงเดิน ตรงออกประตูฉำกก้ันด้ำนตะวันตก ผนงัฉำกก้ันแกะสลัก

ลำยนูนขนำดใหญ่บดบงัสำยตำ หลวนอว๋ินชตูะลงึงนั ก�ำแพงบงัตำเช่นนี้

โดยทั่วไปจะสร้ำงไว้ที่ประตูด้ำนหน้ำของคฤหำสน์ นอกจำกประโยชน์ 

ในกำรเป็นฉำกก�ำบังแล้ว ที่ส�ำคัญที่สุดคือตัดเส้นทำงกำรมำของภูตผี

ปีศำจ คนโบรำณเชื่อเรื่องงมงำย เข้ำใจว่ำผีเดินเป็นเส้นตรง ไม่รู ้จัก 

ลดเลี้ยว ท�ำก�ำแพงบังตำก้ันขวำงไว้เช่นนี้ผีก็จะเข้ำมำไม่ได้ ด้วยเหตุนี ้

จึงเรียกอีกชื่อว่ำ 'ก�ำแพงน่ำเกรงขำม' ด้วย

ด้ำนในคฤหำสน์หำได้มผี ีเพรำะเหตุใดต่งก๋ัวกงต้องสร้ำงของส่ิงน้ีไว้

* หลังคำทรงอู่เตี้ยน (อู่เตี้ยนติ่ง) คือหลังคำทรงปั้นหยำลักษณะหนึ่ง ไม่มีหน้ำจั่ว ลำดหลังคำมีสองด้ำน 
ตรงข้ำมกันเป็นรูปสำมเหลี่ยม อีกสองด้ำนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคำงหมู
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หลวนอว๋ินชูกวำดสำยตำไปท่ีด้ำนข้ำงก็เห็นสำวใช้รุ่นเล็กสวมชุด 

สเีขยีวท้ังชดุก�ำลงัเดินอยู่แถวก�ำแพงบงัตำ คดิว่ำคงก�ำลงัเล่นสนุก แต่พอ

เห็นนำยหญิงใหญ่มำจึงรีบลนลำนหลบไป และเมื่อเพ่งสำยตำมองไป  

เงำด้ำนหลังคนผู้นั้นคล้ำยซวงเอ๋อร์อย่ำงมำก หลวนอวิ๋นชูร่ำงสั่นเทิ้ม

ซวงเอ๋อร์!

นางยังมีชีวิตอยู่?

ข้างหลงัก�าแพงบงัตาคือสถานท่ีใดกัน ซวงเอ๋อร์ถูกส่งตวัมาท�าอะไร

อยู่ที่นี่

หลวนอวิ๋นชูคิดพลำงสำวเท้ำไล่ตำมไป
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"สะใภ้สี"่ หรเูยียนคว้ำแขนนำงไว้ ชีม้อืไปอกีทำงหน่ึง "ทำงน้ีเจ้ำค่ะ"

หลวนอว๋ินชูหันไปมอง เห็นก�ำแพงด้ำนตะวันตกมีประตูข้ำง 

บำนหนึ่ง นำยหญิงใหญ่และคนอื่นๆ ไปถึงหน้ำประตูแล้ว เพียงชั่วเวลำ

แวบเดยีว หลวนอวิน๋ชหูนักลบัมำอีกทสีำวใช้ชดุเขยีวผูน้ัน้ก็หำยตวัไปแล้ว

หลวนอวิ๋นชูรีบสำวเท้ำไล่ตำมสี่เหมย แล้วเอ่ยถำมเสียงต�่ำ

"ด้ำนหลังก�ำแพงบังตำคือที่ใดหรือ เหตุใดจึงเงียบวิเวกเช่นนี้"

"บ่ำวก็ไม่ทรำบเจ้ำค่ะ" สี่เหมยสั่นศีรษะ "ที่นี่ปกติห้ำมเข้ำ บ่ำวก็ 

ไม่เคยเข้ำมำก่อน"

"แล้ว..." หลวนอว๋ินชูลังเลเล็กน้อยแล้วชี้ไปที่ประตูข้ำงตรงหน้ำ 

"ประตูบำนนี้ไปที่ใดหรือ"

"ไป..."

ขณะพูดก็เดินออกจำกประตูข้ำงมำแล้ว ช้อนตำข้ึนมองก็เห็น 

45
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นำยหญิงใหญ่รออยู่ที่ปำกประตู สี่เหมยจึงรีบปิดปำก

นำยหญิงใหญ่เห็นพวกนำงออกมำก็ไม่ได้พูดอะไร เพียงเดินไป 

ข้ำงหน้ำต่อ ด้ำนหน้ำเป็นสะพำนโค้งหยกขำวที่เชื่อมไปสู่เนินลำดเอียง 

ซึ่งอยู่ห่ำงออกไปไม่ไกล ที่น่ันแวดล้อมไปด้วยต้นไผ่เขียว ใต้สะพำน 

เป็นสำยน�ำ้ใสสะอำดไหลซ่ำๆ ไม่รูไ้หลไปท่ีใด ข้ำงสะพำนมต้ีนไหวขนำด

หนึ่งคนโอบไม่รอบสองต้น ท่ำมกลำงสำยลมแผ่วพล้ิวมีเสียงฟู่ๆ รำว

อสรพิษร้ำยก�ำลังพ่นพิษ บรรยำกำศเยือกเย็นน่ำสะพรึงกลัว

บนเนินลำดเอียงมีเรือนหลังเล็กหลังคำทรงเจวี่ยนเผิง* สำมหลัง 

ตั้งตระหง่ำนอยู่ แตกต่ำงจำกเรือนอิ่นย่วนที่หรูหรำอร่ำมงำมตำ เรือน 

หลังเล็กนี้กลับดูเรียบง่ำยยิ่ง คล้ำยแดนสุขำวดีที่อยู่ห่ำงไกลจำกทำงโลก

ในจวนก๋ัวกงท่ีเอะอะเสียงดังถึงกับมีสถำนที่เงียบวิเวกเช่นน้ี... 

ที่นี่คือที่ใดกัน

นายหญิงใหญ่พาข้ามาที่นี่เพื่ออะไร

หลวนอว๋ินชูเดินข้ำมสะพำนโค้งตำมนำยหญิงใหญ่ไปด้วยควำม

ฉงนสงสัยเต็มอก ก้ำวข้ึนขั้นบันไดที่ท�ำจำกไม้มำถึงหน้ำเรือนหลังเล็ก  

หลวนอว๋ินชถึูงได้พบว่ำบนชำยคำเรอืนหลงัเลก็แขวนป้ำยสแีดงแกะเป็น

ลำยค้ำงคำว มตีวัอกัษรจ้วนขนำดใหญ่สำมตัว คิดว่ำคงเป็นช่ือของเรอืนเล็ก 

หลงันี ้น่ำเสยีดำย นอกจำกอกัษรตัวกลำงค�ำว่ำ 'สตรี' แล้ว ตวัอืน่นำงล้วน

อ่ำนไม่ออก

นำยหญิงใหญ่โบกมือให้ทุกคนหยุดอยู ่นอกประตู ก ่อนพำ 

หลวนอว๋ินชเูข้ำไปข้ำงใน สิง่แรกท่ีปรำกฏต่อสำยตำคอืโต๊ะบชูำ มป้ีำยชือ่

* หลงัคำทรงเจว่ียนเผงิ คอืหลงัคำลำดเอยีงลงมำสองข้ำง ตรงกลำงท่ีเป็นจดุเชือ่มต่อมสีนัหลงัคำทรงโค้งครอบอยู่
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และเครื่องเซ่นไหว้วำงตั้งอยู่ บนผนังด้ำนหลังโต๊ะบูชำมีภำพวำดอิสตรี

แขวนอยู่เต็มไปหมด บ้ำงก็แช่มช้อยแบบบำง บ้ำงก็ภูมิฐำนงดงำม  

วำดได้คล้ำยคนจริง งดงำมมีชีวิตชีวำ หลวนอว๋ินชูพลันตระหนัก ที่นี ่

น่ำจะเป็นศำลบรรพชนสกุลต่ง

หลวนอวิ๋นชูมองภำพวำดสตรีท่ำทำงภูมิฐำนสุภำพเยือกเย็นท่ีอยู่

ตรงกลำงแล้วพลันฉุกคิด ไม่ถูกต้อง ในเมื่อเป็นศำลบรรพชน เหตุใดจึง

ไม่บูชำบุรุษ สตรีในสมัยโบรำณไม่มีฐำนะ ถ้ำไม่ใช่ภรรยำเอกและไม่มี

บุตรชำย ล้วนไม่มีชื่ออยู่ในจำรึกสกุล เมื่อกวำดตำดูในห้องนี้ต่อ แม้แต่

ต�ำแหน่งประธำนก็บูชำสตรี รำวกับย้อนกลับไปสู่สังคมหญิงเป็นใหญ่ 

ในยุคโบรำณอย่ำงไรอย่ำงนั้น

ตั้งแต่เมื่อไรกันที่จวนกั๋วกงให้ความส�าคัญและยกย่องสตรีเช่นนี้

เหตุใดนำงจึงไม่รู้สึกเช่นนั้น ถ้าที่นี่ไม่ใช่ศาลบรรพชน แล้วท่ีนี่คือ 

ที่ใด

ในใจหลวนอว๋ินชูนึกสงสัย สีหน้ำกลับไม่ได้แสดงออกมำ เห็น 

นำยหญิงใหญ่คุกเข่ำกรำบไหว้เสร็จก็ลุกข้ึนมำมองนำง หลวนอว๋ินชูจึง

ท�ำตำมอย่ำง จุดธูปสำมดอกแล้วปักลงบนกระถำงธูปรูปสัตว์อย่ำง

นอบน้อม จำกน้ันก็คุกเข่ำบนเบำะทรงกลมโขกศีรษะสำมครั้งด้วย 

ควำมเคำรพ ก่อนลุกขึ้นมำยืนอยู่ด้ำนหลังนำยหญิงใหญ่

นำยหญิงใหญ่มองป้ำยชือ่บนโต๊ะบชูำเงยีบๆ พักใหญ่จงึทอดถอนใจ 

เบำๆ

"สตรีในสกุลต่งเรำ ถ้ำสำมำรถท้ิงป้ำยช่ือไว้ท่ีนี่ได้ก็นับเป็นเกียรติ

อย่ำงสูงสุด"
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อย่างไรกัน ที่บูชาอยู่ที่นี่ไม่ใช่นายหญิงทุกคนของสกุลต่งหรือ...

เช่นน้ันคนเหล่าน้ีคือใครกัน สร้างผลงานย่ิงใหญ่เกริกก้องอะไร 

ถึงได้รับการกราบไหว้บูชาอยู่ที่นี่ ได้รับการสรรเสริญว่ามีเกียรติอย่าง

สูงสุด

"ท่ำนป้ำ ที่นี่..."

"ตอนเจ้ำยังเลก็ข้ำเคยพำเจ้ำมำท่ีน่ี คดิไม่ถึงว่ำหลงัจำกเจ้ำสญูเสยี

ควำมทรงจ�ำก็ลืมไปหมดสิ้น หลังจำกข้ำใคร่ครวญดูแล้ว ยังคงพำเจ้ำมำ 

กรำบไหว้และพูดคุยกับเจ้ำอีกสักครั้ง เจ้ำจะได้ไม่ท�ำ..." เสียงขำดห้วน

หำยไป นำยหญิงใหญ่หมุนตัวกลับมำมองหลวนอว๋ินชู ผ่ำนไปครู่ใหญ่ 

จึงทอดถอนใจออกมำค�ำหนึ่ง "ว่ำกันตำมเหตุผล ฝ่ำบำททรงอนุญำตให้

สตรีเข้ำออกที่ชุมนุม เจ้ำเองก็มีชื่อเสียง ข้ำไม่ควรบังคับควบคุมเจ้ำ"

"ท่ำนป้ำ..."

"ตระกูลของเรำไม่เหมือนตระกูลอื่น นับแต่สกุลต่งก่อตั้งมำก็มี

ประวัตินับร้อยปี มำถึงรุ่นพ่อสำมีของเจ้ำ แบ่งแยกออกเป็นยี่สิบสำย มี

แม่ม่ำยที่ครองพรหมจรรย์มำแล้วเก้ำสิบแปดคน เรียกได้ว่ำหำได้ยำก 

บนโลกใบนี้ ฝ่ำบำททรงรับปำกด้วยพระองค์เอง ถ้ำสกุลต่งมีแม่ม่ำยที่

ครองพรหมจรรย์ครบหนึ่งร้อยคน ก็จะสร้ำงซุ้มประตูสรรเสริญกิเลน 

ห้ำช่อง พระรำชทำนป้ำยทองทีเ่ขียนด้วยลำยพระหัตถ์ เจ้ำบ้ำนฝ่ำยหญิง

จะได้รับกำรสืบทอดต�ำแหน่งนำยหญิงตรำตั้งสืบต่อกันไปทุกรุ่น ทั้งให้

รำชอำลักษณ์เรียบเรียงชีวประวัติ"

ขณะพูด ในดวงตำของนำยหญิงใหญ่มีประกำยโชติช ่วง 

แปลกประหลำดผุดขึ้นมำสองดวง ท่ำมกลำงแสงสลัวแลละม้ำยแววตำ
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ดุร้ำยของงูพิษที่มีสีเขียวเรืองเรื่อ ชวนให้ขนลุกน่ำสะพรึงกลัว

"อวิน๋ช ูถ้ำเจำ้กบัหลนัเออ๋ร์สำมำรถครองพรหมจรรย์ได้" ลมหำยใจ

นำยหญิงใหญ่พลันเปลี่ยนเป็นกระชั้นถ่ี นำงจับตัวหลวนอว๋ินชูไว้แน่น 

"เจ้ำก็จะเป็นหญิงม่ำยที่ครองพรหมจรรย์คนที่หนึ่งร้อยของสกุลต่งเรำ!"

ป้ายสดุดีประกาศเกียรติคุณล�าดับที่หนึ่งร้อย

นี่ก็คือเกียรติยศสูงสุดที่นายหญิงใหญ่พูดถึง!

หลวนอว๋ินชใูบหน้ำซดีขำว ร่ำงโอนเอน ถ้ำไม่ใช่นำยหญงิใหญ่จบัตวั 

อยู่ นำงคงจะล้มลงไปแล้ว หลวนอว๋ินชูพยำยำมสงบจิตใจ เงยหน้ำข้ึน

กวำดตำมองภำพวำดบนผนังด้วยแววตำคมกริบ

อยู่ตัวคนเดียวนอนคนเดียว ใช้ชีวิตอ้ำงว้ำงเอกำกับโคมด�ำ ผ่ำน

ค�่ำคืนอันเหน็บหนำวสำยลมเย็นยะเยียบไปชั่วชีวิต เพียงเพ่ือหลังจำก 

ตำยแล้วจะได้ซุม้ประตูสรรเสรญิทีเ่ย็นเยือกทึบทึมน่ำสะพรึงกลัว นีคุ่ม้กัน

หรือไร!

เกียรติอันสูงสุดของสกุลต่ง มันเกี่ยวอะไรกับข้าเล่า

"พวกนำง..." หลวนอวิ๋นชูชี้มือสั่นเทำไปท่ีสตรีทั้งหลำยบนผนัง  

"พวกนำงล้วนเป็น..."

นำยหญิงใหญ่ดึงมือหลวนอวิ๋นชูลงมำ ส่วนลึกในดวงตำมีแวว 

ไม่พอใจพำดผ่ำนจำงๆ ก่อนกลับคืนสู่ปกติ

"พวกนำงก็คือหญิงม่ำยครองพรหมจรรย์และหญิงม่ำยทีพ่ลชีพีเพ่ือ

ครองพรหมจรรย์แต่ละยุคในอดีตของสกุลต่งเรำ ในสกุลต่งย่ีสิบสำย  

เรำเป็นสำยที่สิบแปด มีหญิงม่ำยที่ครองพรหมจรรย์และหญิงม่ำยที ่

พลีชีพเพ่ือพรหมจรรย์รวมท้ังหมดสิบแปดคน ถือว่ำมำกท่ีสุดในตระกูล  
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นี่ก็เป็นเกียรติของพวกเรำในสำยนี้ เทียบกับพวกนำง เจ้ำกับหลันเอ๋อร์ 

ยังไปเรือนต่ำงๆ ได้ นับว่ำโชคดีแล้ว ในสมัยของบรรพบุรุษ สตรีที่ครอง

พรหมจรรย์มีขนบธรรมเนียมที่เคร่งครัดยิ่ง แม้แต่เรือนในก็ห้ำมออก"

พูดพลำงนำยหญิงใหญ่กเ็ดินมำถึงหน้ำตูใ้บเล็กท่ีตัง้อยู่ตรงมมุผนงั

ด้ำนตะวันออก ตู้ใบนี้ท�ำจำกไม้หวงฮวำหลีสลักลำยมงคลแปดอย่ำง*  

โน้มตัวลงเปิดประตูตู้หยิบสมุดผ้ำไหมออกมำปึกหนึ่ง ถืออยู่ในมือดุจ 

สิ่งล�้ำค่ำ ดูแล้วดูอีก

"ท่ำนป้ำ นี่คืออะไรหรือเจ้ำคะ"

"นี่คือ 'โอวำทมำรดำ' ที่ตกทอดมำจำกบรรพบุรุษของเรำ ในนี้

นอกจำก 'ค�ำพูดสตรี' 'ควำมประพฤติสตรี' 'คุณธรรมสตรี' ค�ำสอนและ 

ข้อห้ำมทั้งสำมบทท่ีนำยหญิงรุ่นแรกท้ิงไว้แล้ว ยังบันทึกชีวประวัติของ

หญิงม่ำยครองพรหมจรรย์ หญิงม่ำยทีพ่ลชีพีเพ่ือครองพรหมจรรย์แต่ละยุค 

ในอดีตของสกุลต่งและข้อคิดค�ำเตือนของพวกนำง

ว่ำกันตำมเหตุผล สิ่งน้ีควรสืบทอดให้พ่ีสะใภ้ใหญ่ของเจ้ำ แต่เจ้ำ

เป็นหลำนสำวแท้ๆ ของข้ำ ทัง้เป็นบัณฑิตหญิง ข้ำใคร่ครวญอยู่นำน ยังคง 

สืบทอดให้เจ้ำดีกว่ำ เจ้ำเป็นคนมีชื่อเสียง วันหน้ำจะได้ท้ิงค�ำพูดไว้ในน้ี

สักประโยคสองประโยค เช่นนี้ก็ถือเป็นเกียรติของชนรุ่นหลัง"

"ท่ำนป้ำ สิ่งนี้..."

ของสิ่งนี้สืบทอดให้พี่สะใภ้ใหญ่ดีกว่ากระมัง!

เหน็นำยหญิงใหญ่สองมอืประคองย่ืนส่งมำให้ หลวนอว๋ินชลูงัเลอยู่

ชั่วขณะ
* มงคลแปดอย่ำง หมำยถึงสิ่งของแปดอย่ำงท่ีมักปรำกฏในพุทธศิลป์ของทิเบต ได้แก่ หอยสังข์ ดอกบัว 
ธรรมจักร ฉัตร เงื่อนมงคล ปลำทองคู่ ธงแห่งชัยชนะ และแจกันโภคทรัพย์
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นำยหญิงใหญ่เหมอืนนกึถึงอะไรขึน้มำจงึหดมอืกลบัไป กุมไว้แน่น

ดุจของล�้ำค่ำ มองหลวนอวิ๋นชูอย่ำงจริงจังเป็นพิเศษ

"ว่ำกันตำมจรงิ ข้ำควรท�ำตำมอย่ำงบรรพบรุษุ รอตอนจำกโลกน้ีไปแล้ว 

ค่อยมอบให้เจ้ำ ทว่ำตั้งแต่เจ้ำ..." นำยหญิงใหญ่หยุดพูดไป ก่อนพูดต่อ 

"อุปนิสัยเจ้ำเปลี่ยนไปมำก กลัวเจ้ำจะครองพรหมจรรย์ไม่ส�ำเร็จ จึง 

มอบให้เจ้ำเสียแต่ตอนน้ี เจ้ำศึกษำชีวิตของบรรพบุรุษให้มำก รอบคอบ

ในทุกเรื่อง ระมัดระวังตัวตลอดเวลำ จะได้ไม่หุนหันพลันแล่นชั่วขณะ  

ท�ำเรื่องที่ไม่อำจเรียกคืนกลับมำได้ลงไป เพียงแต่อย่ำให้พ่ีสะใภ้ใหญ ่

ของเจ้ำรู้เข้ำ หำไม่ก็จะถูกเปรียบเทียบกันอีก"

เห็นนำยหญิงใหญ่จริงจังเช่นนี้ หลวนอวิ๋นชูที่สงบเยือกเย็นลงแล้ว

จ�ำต้องย่ืนสองมอืไปรบัมำอย่ำงนอบน้อม แสร้งท�ำเป็นพลกิดูอย่ำงจริงจงั 

ดไูด้สองหน้ำ ตวัอกัษรเสีย่วจ้วนคล้ำยหัวเต่ำเตม็พืดไปหมด หลวนอว๋ินชู

ดูจนนัยน์ตำพร่ำพรำยไปด้วยดวงดำวสีน�้ำเงิน อยำกจะจุดไฟเผำทิ้ง 

เสียให้หมดเรื่อง

แอบมอบ 'โอวำทมำรดำ' ให้นำงรำวกับมอบสมบัติล�้ำค่ำของ

ครอบครัวเช่นนี้ นับว่ำนำยหญิงใหญ่ให้คนผิดแล้วจริงๆ

ถ้ำมอบให้เหยำหลัน บำงทีสะใภ้ใหญ่ที่ท�ำอะไรละเอียดรอบคอบ 

ชอบออกหน้ำออกตำไปเสียทุกเรื่อง อำจจะเทิดทูนไว้และสืบทอดต่อกัน

ไปจำกรุ ่นสู ่รุ ่นด้วยควำมเคำรพบูชำดุจสมบัติล�้ำค่ำของครอบครัว  

น่ำเสยีดำย ด้วยควำมคดิเห็นแก่ตวัของนำยหญิงใหญ่ถึงกับให้นำงทีเ่ป็น

คนยุคปัจจุบันมำสืบทอด ท้ังยังคิดจะให้นำงผู้เป็น 'บัณฑิตหญิง' ท่ีไม่รู้

หนังสือผู้นี้ทิ้งถ้อยค�ำเอำไว้ น�ำเกียรติมำสู่ตระกูล
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ฝันไปเสียเถอะ!

ไม่ช้าก็เร็วข้าต้องจุดไฟเผาเจ้าสิ่งกวนใจนี้เสีย

หลวนอว๋ินชูมองประกำยเจิดจ้ำในดวงตำนำยหญิงใหญ่พลำงคิด

ด้วยควำมแค้นใจ

"อว๋ินชู กลับไปค่อยอ่ำนก็ไม่สำย" เห็นนำงจดจ่ออย่ำงจริงจัง  

นำยหญิงใหญ่ก็อำรมณ์ดีขึ้นมำอย่ำงมำก "มำ ข้ำจะเล่ำเร่ืองรำวของ

คนในภำพวำดเหล่ำนี้ให้เจ้ำฟัง"
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นำยหญิงใหญ่พูดพลำงดึงมือหลวนอวิ๋นชูเดินผ่ำนโต๊ะบูชำมำถึง

หน้ำรูปภำพก็ชี้มือไปยังภำพที่อยู่ตรงกลำง ภำพวำดสตรีท่ำทำงภูมิฐำน

งดงำมอำยุรำวสำมสิบ 

"นำงก็คือคนท่ีข้ำพูดไปเมื่อครู่ ต่งเซวียซ่ือ นำยหญิงรุ่นแรกของ 

บ้ำนสกุลต่ง นับขึ้นมำ นำงเป็นทวดของไท่จู่ไหน่ไน* ของเจ้ำ และเป็น

หญิงม่ำยครองพรหมจรรย์คนแรกของสกุลต่งเรำ ไม่เพียงเหล่ำสตร ี

ครองพรหมจรรย์ในศำลสตรีท่ีครองพรหมจรรย์แห่งนี้ เหล่ำสตรีที่พลีชีพ

เพื่อพรหมจรรย์ของตระกูลทำงด้ำนนั้นก็กรำบไหว้บูชำนำง"

ที่แท้ที่นี่ก็คือศำลสตรีที่ครองพรหมจรรย์

"ท่ีนี่..." หลวนอวิ๋นชูอยำกจะยืนยันให้แน่ใจ ค�ำพูดมำถึงริมฝีปำก

กลับเปลี่ยนค�ำพูดใหม่ "ภำยหลังถึงสร้ำงขึ้นมำหรือเจ้ำคะ"

46

* ไท่จู่ไหน่ไน คือแม่ของทวดของทวด นับจำกเรำขึ้นไปเจ็ดชั่วคน
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"อืม ก็ไม่นับว่ำใช่" นำยหญิงใหญ่พยักหน้ำก่อนจะส่ำยหน้ำ "ท่ีนี่

เป็นสถำนที่เดิมที่นำยหญิงรุ่นแรกอยู่ครองพรหมจรรย์ เดิมเป็นกระท่อม

มงุหญ้ำคำสำมห้อง หลงัจำกไท่จูเ่หยียเยีย* ของเจ้ำมัง่มขีึน้มำจงึสร้ำงข้ึนใหม่  

ต่อมำภำยหลังยังผ่ำนกำรซ่อมแซมปรับปรุงใหม่หลำยครั้ง แต่ก็รักษำ 

รูปทรงเดิมมำโดยตลอด"

หลวนอว๋ินชูตระหนักรู้ในฉับพลัน "มิน่ำที่นี่จึงต่ำงจำกเรือนอื่น 

ในจวน"

"แม้เรือนหลังน้ีในตอนนี้จะดูว่ำโบรำณเรียบง่ำย แต่ในสมัยน้ันก็ 

นับว่ำหรูหรำแล้ว" นำยหญิงใหญ่ทอดถอนใจบอก "สมัยนั้นยังไม่มีเรือน

ที่มีหลังคำทรงเซียซำน หลังคำทรงอู่เตี้ยนเช่นสมัยนี้"

หลวนอวิ๋นชูผงกศีรษะไม่ได้พูดอะไรอีก เพียงมองภำพวำด  

นำยหญิงใหญ่ก็พูดเสียงเจื้อยแจ้วขึ้นมำ

"สำมีของต่งเซวียซื่อจำกโลกนี้ไปตอนนำงอำยุได้สิบเจ็ดปี ท้ิงลูก

สองคนทียั่งต้องกินนมกบัท่ีนำชัน้เลวไม่ก่ีหมูไ่ว้ ชวิีตล�ำบำกยำกจนกระท่ัง

ไม่มีเงนิจะจ้ำงคน นำงได้แต่ต้องตืน่เช้ำนอนดกึมมุำนะท�ำงำนด้วยควำม

เหนื่อยยำก มีอยู่วันหนึ่งกลับมำค�่ำ เดินพลำดตกลงไปในน�้ำ ถูกบุรุษ 

ผู้หนึ่งที่เดินผ่ำนมำดึงขึ้นมำช่วยชีวิตเอำไว้ ต่งเซวียซื่อเห็นว่ำตนสูญเสีย

พรหมจรรย์ หลังจำกกลับไปเดิมคิดจะฆ่ำตัวตำย แต่เน่ืองจำกบุตรชำย

ยังเล็กมำก กลัวว่ำหลังจำกตนตำยไปจะไม่มีคนเลี้ยงดู ท�ำให้สกุลต่งไร้ 

ผู้สืบสกุล เท่ำกับไม่กตัญญู ครั้นแล้วนำงจึงฟันมือข้ำงท่ีถูกคนดึงข้ึนมำ 

ทิ้งไป"

* ไท่จู่เหยียเยีย คือพ่อของทวดของทวด นับจำกเรำขึ้นไปเจ็ดชั่วคน
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ไม่ใช่กระมัง เรื่องโหดร้ายเช่นนี้ยังจะหยิบยกมาเผยแพร่ราวกับ

ต้องการจะประกาศโอ้อวด

หลวนอว๋ินชูสะดุ้งเฮือกตัวสั่นเท้ิมด้วยควำมหนำวเหน็บ มองมือ 

ของตนตำมสัญชำตญำณ ยังดี ต่งเหอน้อยเพิ่งห้าขวบ ไม่นับเป็นบุรุษ

"อวิ๋นชู"

ขณะก�ำลังเหม่อลอยอยู่นั้น นำยหญิงใหญ่ก็ก้ำวไปอยู่เบื้องหน้ำ

ภำพอีกภำพหนึ่งแล้ว และกวักมือเรียกนำง

"นำงเป็นใครหรือเจ้ำคะ" เห็นคนในภำพเกล้ำผมทรงมวยคู ่  

หลวนอวิ๋นชูในใจนึกฉงน "ดูเหมือนจะยังไม่ออกเรือน"

"นำงยังไม่ออกเรือนจริงๆ" นำยหญิงใหญ่พยักหน้ำ "นำงก็คือ 

บุตรสำวของไท่จู่เหยียเยียของเจ้ำ ชื่อของนำงคือต่งผิง มีคู่หมั้นหมำย

ตั้งแต่เล็ก ยังไม่ทันเข้ำพิธีสำมีก็ตำยแล้ว จึงครองพรหมจรรย์อยู่ท่ี 

บ้ำนเดิม วันหนึ่งนำงติดตำมไท่จู่ไหน่ไนของเจ้ำออกไปข้ำงนอก เจอคน

เสเพลหลำยคน เห็นนำงรปูร่ำงหน้ำตำงดงำมก็เข้ำมำพูดจำแทะโลมนำง

บนท้องถนน บอกดวงตำทั้งสองของนำงสำมำรถเกี่ยววิญญำณได้... 

หลังจำกกลับไป บุตรสำวของไท่จู่เหยียเยียเห็นว่ำตนไม่มีหน้ำจะ

พบเจอผู้คน จึงท่ิมดวงตำสุกใสแวววำวคู่นั้นของตนจนบอด เร่ืองไปถึง

พระกรรณฝ่ำบำท บุตรสำวของไท่จู่เหยียเยียไม่เพียงได้รับแต่งตั้งเป็น 

นำยหญิงตรำตั้ง ยังมีพระรำชโองกำรยกเว้นกำรเกณฑ์แรงงำนของ 

สำยเรำเป็นพิเศษ ไท่จู่เหยียเยียของเจ้ำก็มั่งมีขึ้นมำเพรำะเหตุนี้"

หยุดนิ่งไปครู่หนึ่ง นำยหญิงใหญ่ก็เอ่ยเสริมขึ้น

"ครองพรหมจรรย์เพ่ือสำม ีบตุรสำวของไท่จูเ่หยียเยียของเจ้ำแม้จะ
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ไม่ได้ออกเรือน แต่ก็เกล้ำผม ภำพวำดนี้วำดขึ้นหลังจำกนำงตำยไปแล้ว 

เพือ่จะให้ทุกคนได้ประจกัษ์ชดัแจ้งถึงเรือ่งรำวท่ีนำงครองพรหมจรรย์ท้ังที ่

ยังไม่ออกเรือน ท่ำนทวดของเจ้ำจึงตั้งใจให้คนวำดภำพออกมำเช่นนี้"

ไม่ได้ออกเรือนแล้วจะครองพรหมจรรย์ก็ช่างเถิด ยังท่ิมตาตนเอง

บอดทั้งสองข้าง นี่ไหนเลยจะเป็นหญิงม่ายที่พลีชีพเพื่อพรหมจรรย์ เป็น

สตรีที่สมองพิกลพิการอย่างที่สุดมากกว่า!

มิน่ำ บัณฑติหญิงผู้ยอดเยีย่มแห่งยคุผู้นั้นเห็นอยู่ว่ำไมช่อบต่งอ้ำย 

ทั้งๆ ที่รู้ว่ำเขำจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นำน แต่ก็ยังจะโง่งมแต่งเข้ำมำ ที่แท้ก็

ถูกล้ำงสมองมำนำนแล้ว

ไม่ต้องฟังต่อ ในบรรดำหญิงม่ำยท่ีครองพรหมจรรย์ของสกุลต่ง

เหล่ำนี้ คงมีครึ่งหนึ่งที่เสียสติ!

หลวนอว๋ินชมูองปำกนำยหญิงใหญ่ทีป่ระเดีย๋วอ้ำประเดีย๋วหุบ รู้สึก

สองตำพร่ำลำย

"เอ๊ะ" สำยตำหลวนอว๋ินชจูบัจ้องไปทีภ่ำพสตรเีจด็คนทีอ่ยู่ด้ำนซ้ำย

ภำพหนึ่งพลำงร้องขึ้น "ภำพวำดนี้เหตุใดจึงมีคนมำกเช่นนี้"

นำยหญิงใหญ่มองตำมมอืท่ีชีไ้ปของหลวนอวิน๋ช ูเป็นเช่นทีน่ำงพูด 

ภำพน้ีแตกต่ำงจำกภำพอื่น ตรงกลำงภำพมีสตรีรูปร่ำงอวบอิ่มอำยุรำว 

สีส่บิปีหน้ำตำคล้ำยต่งผงินัง่เด่นเป็นสง่ำอยู่บนเก้ำอีเ้ท้ำแขนท�ำจำกไม้จว่ี*  

ข้ำงหลังนำงมีสตรีงำมหยำดเยิ้มหกคนยืนอยู่ด้วยท่ำทำงพินอบพิเทำ

นำยหญิงใหญ่พินิจพิเครำะห์อยู่พักใหญ่ แล้วชี้ไปยังสตรีที่นั่งเด่น

* ไม้จวี่หรือต้นบีช (Beechwood) เป็นไม้ผลัดใบชนิดหนึ่ง ล�ำต้นสูง 70-80 ฟุต ใบกลมรี เปลือกไม้สีเทำอ่อน 
ผิวเรียบ แก่นไม้สีน�้ำตำลแดง มีกระพ้ีวงแคบสีขำว กำรเรียงตัวของเสี้ยนไม้ตรง เน้ือไม้แข็งละเอียด ทำสี  
ย้อมสีง่ำย นิยมน�ำมำท�ำไม้หมอนรถไฟ เครื่องเรือน
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เป็นสง่ำผู้นั้น

"ท่ำนนี้ก็คือไท่จู่ไหน่ไนของเจ้ำ หกคนท่ีอยู่ข้ำงหลังนำงคืออนุของ

ไท่จู่เหยียเยีย"

"อนุ...หก...หกคน?!"

หลวนอวิ๋นชูถึงกับพูดติดอ่ำง

น่ีก็มากเกินไปหน่อยกระมัง แต่งเข้ามาทีก็หกเจ็ดคน เป็นเช่นน้ี 

ยังจะขอให้สตรีถือครองพรหมจรรย์ ช่างเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่วิปริต 

เสียจริง

"หรือว่ำทั้งเจ็ดคนนี้...ล้วน..."

"ใช่" นำยหญิงใหญ่พยักหน้ำ "พวกนำงเป็นสตรีท่ีพลีชีพเพ่ือ 

ครองพรหมจรรย์ด้วยกัน"

"เป็นสตรี...สตรีที่พลีชีพเพื่อครองพรหมจรรย์!"

ที่บอกพลีชีพ...ก็คือตำยเพื่อครองพรหมจรรย์?

คนผูห้น่ึงพลชีพีเพ่ือรกัษำเกียรติของตน น่ันเพรำะมคีวำมรักท่ีลึกซึง้  

เจ็ดคนพลีชีพพร้อมกัน ก็ต้องเป็นนิทำนอำหรับประหลำด* แล้ว!

คงไม่ใช่เพราะสกุลต่งต้องการประสมประเสตัวเลขให้ครบจ�านวน 

จึงบังคับพวกนางให้ฆ่าตัวตายเพื่อครองพรหมจรรย์กระมัง

หลวนอวิน๋ชเูบกิตำกว้ำงด้วยควำมประหลำดใจ มองนำยหญิงใหญ่

อย่ำงไม่อยำกจะเชื่อ

"พวกนำงเป็นสตรทีีพ่ลชีพีเพ่ือครองพรหมจรรย์พร้อมกันจรงิ ตอนน้ัน 

ข้ำได้ยินเรื่องนี้แล้วยังตกใจยิ่งกว่ำเจ้ำเสียอีก"

* นิทำนอำหรบัประหลำด (天方怪谈) เป็นกำรล้อค�ำจำกนทิำนอำหรบัรำตร ี(天方夜谭) ซึง่กลำยมำเป็นส�ำนวน 
อุปมำถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
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"พร้อม...พร้อมกัน"

หลวนอวิ๋นชูติดอ่ำง นำยหญิงใหญ่ก็พยักหน้ำยืนยัน

"เพรำะเรื่องของบุตรสำวของไท่จู่เหยียเยีย ไท่จู่เหยียเยียของเจ้ำ

เจริญก้ำวหน้ำขึ้นอย่ำงรวดเร็ว มำถึงปีที่หนึ่งในรัชสมัยฮ่องเต้หนำนตี้ก็มี

ต�ำแหน่งเป็นรองข้ำหลวงเมืองฝำนเซียงแล้ว ปีนั้นอดีตฮ่องเต้สวรรคต 

ฮ่องเต้หนำนต้ียังทรงพระเยำว์พระชนมพรรษำแปดพรรษำ แคว้นหลี 

แคว้นชื่อคิดจะข่มเหงฮ่องเต้พระองค์ใหม่ ฉวยโอกำสนี้บุกเข้ำมำโจมตี

ขนำนใหญ่ ปล้นชิงนำเกลือของแคว้นเรำ เห็นใต้หล้ำสับสนวุ่นวำย  

เกิดกำรรบพุ่งขึ้นมำทั่วทุกหย่อมหญ้ำ ไท่จู่เหยียเยียของเจ้ำท้ิงต�ำแหน่ง

ขุนนำงเข้ำร่วมกองทัพ อำศัยวรยุทธ์ที่กร้ำวแกร่งจึงได้เล่ือนข้ันเป็น 

เซวียนเว่ยสื่อ* ครั้งหนึ่งได้รับค�ำสั่งให้ไปรับและส่งคนในครอบครัวของ

แม่ทัพ ระหว่ำงทำงพบศัตรูกล้ำแข็ง ไท่จู่เหยียเยียของเจ้ำได้รับบำดเจ็บ

สำหสั พยำยำมแข็งใจคุ้มกันบตุรของแม่ทัพใหญ่หลบหนี ไท่จูไ่หน่ไนและ

อนุทั้งหกเห็นเขำหลบหนีไปก็กลัวจะถูกทหำรฝ่ำยศัตรูชิงตัวไปท�ำลำย

ควำมบริสุทธ์ิ ท�ำให้ไท่จู่เหยียเยียของเจ้ำต้องอับอำยขำยหน้ำ พวกนำง

เจ็ดคนจึงพำกันฆ่ำตัวตำย"

สวรรค์! ไม่น่ำแปลกใจที่สกุลต่งจะมีหญิงม่ำยครองพรหมจรรย์ถึง

เก้ำสิบแปดคน ที่แท้ก็ฝึกฝนออกมำเช่นนี้เอง

นี่มันธรรมเนียมปฏิบัติอะไรกัน ท่ำมกลำงควำมสับสนวุ่นวำย ไม่มี

ก�ำลังจะคุ้มครองภรรยำและอนุ จึงขอให้พวกนำงเป็นหญิงท่ีพลีชีพเพ่ือ

ครองพรหมจรรย์ ส่วนตนเองกลับหนีไป หลังจำกจบเรื่องก็เอ่ยยกย่อง

* เซวียนเว่ยส่ือ ต�ำแหน่งขนุนำงต่ำงพระเนตรพระกรรณ ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบพ้ืนทีเ่ขตใดเขตหนึง่ น�ำค�ำสัง่ของ
รำชส�ำนักมำประกำศให้ทรำบ และปลอบขวัญรำษฎร
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สรรเสริญไม่ก่ีค�ำ วำดภำพน�ำมำบูชำไว้ที่นี่ก็เป็น 'เกียรติสูงสุด' ที่สตร ี

ทั้งหลำยต่ำงใฝ่ฝัน ส่วนเขำก็แต่งภรรยำใหม่ แต่ก็เป็นสิ่งท่ี 'ทุกคนต่ำง 

พึงพอใจ'

หลวนอว๋ินชมูองภำพสตรทีัง้เจด็แล้วย้ิมหยัน นำงนึกถงึพงศำวดำร

เรือ่งสำมก๊กเมือ่ชำตก่ิอน จเูก่อเลีย่งเผำเมอืงซนิเหย่ีย หลวิเป้ยพำรำษฎร

ข้ำมแม่น�ำ้ เจอทหำรของเฉำเชำไล่ตำมมำ หมฟูีเหรินได้รับบำดเจบ็สำหสั 

เพ่ือจะช่วยอำโต้วและปกป้องควำมบริสุทธ์ิของตน จึงกระโดดลงไปใน

บ่อน�้ำท่ีแห้งขอด กลำยเป็นสตรีท่ีพลีชีพเพ่ือพรหมจรรย์ น่ันก็ไม่เห็น 

หลวิเป้ยจะอำลยัอำวรณ์สกัเท่ำไร* กลบัเป็นเร่ืองท่ีจเูก่อเล่ียงฝำกถุงแพรไว้  

หลิวเป้ยไปดูตัวท่ีวัดกันลู ่ ได้แต่งซุนซ่ำงเซียงเป็นภรรยำด้วยควำม 

ชำญฉลำด ได้รับเล่ำสืบต่อกันมำว่ำเป็นเรื่องที่ดีงำม** 

พลีชีพเพื่อครองพรหมจรรย์อะไรกัน!

บุรุษท่ีเห็นแก่ตัวกลุ่มหนึ่งได้สร้ำงข้อปฏิบัติทำงศีลธรรมจริยธรรม 

ทีว่ปิรติแปลกประหลำดออกมำ บรุษุมภีรรยำได้หลำยคน แต่งงำนใหม่ได้  
* ในเรื่องสำมก๊ก ครั้งหนึ่งเฉำเหรินขุนศึกของเฉำเชำ (โจโฉ) บุกโจมตีเมืองซินเหยี่ยที่หลิวเป้ย (เล่ำปี่) ตั้งมั่น
อยู่ จเูก่อเลีย่ง (ขงเบ้ง) ได้ออกอบุำยให้ทิง้เมอืงอพยพผูค้นออกไป เมือ่ทัพเฉำเหรินมำถึงเห็นซนิเหย่ียเหลอืแต่
เมอืงร้ำงจงึให้ทหำรตัง้ค่ำย พอตกค�ำ่จเูก่อเลีย่งก็จดุไฟเผำเมอืง ทหำรในทัพเฉำเหรนิหนีตำยออกมำนอกเมอืง 
เจอกองก�ำลงัของกวนอว๋ี (กวนอ)ู และเจ้ำอวิน๋ (จลู่ง) ทีด่กัซุม่อยู่จนแตกพ่ำย เฉำเชำทรำบเรือ่งโกรธมำกและ
ยกทัพใหญ่มำตหีลวิเป้ยทีย้่ำยมำอยู่เมอืงฝำน หลวิเป้ยรูว่้ำทำนไม่ไหวจงึคิดจะหนีไปเมอืงเซยีงหยำง และพำ
รำษฎรที่สมัครใจจะติดตำมข้ำมแม่น�้ำฮั่น หมีฟูเหรินและกันฟูเหรินภรรยำทั้งสองของหลิวเป้ยอยู่ใน 
กองคำรำวำนทีก่�ำลงัอพยพ เมือ่ทัพเฉำเชำตำมมำจงึต้องลงจำกรถหนปีะปนไปกับฝงูชน หมฟูีเหรนิอุม้อำโต้ว 
บตุรชำยของหลวิเป้ยมำด้วย ต่อมำเจ้ำอวิน๋ตำมมำพบจะพำนำงขึน้ม้ำหนีไปหำหลวิเป้ย แต่หมฟูีเหรนิเห็นว่ำ
ตนบำดเจ็บจะเป็นตัวถ่วง จึงมอบอำโต้วให้เจ้ำอวิ๋นแล้วกระโดดบ่อน�้ำฆ่ำตัวตำย
** เป็นเหตกุำรณ์ตอนหลวิเป้ยยมืเมอืงจงิโจวจำกซนุฉวน (ซนุกวน) แล้วไม่ยอมคนื โจวอว๋ี (จวิย่ี) จงึออกอบุำย
ให้ซุนฉวนลวงหลิวเป้ยมำเมืองหนำนสีและจับเป็นตัวประกันเพ่ือเรียกเมืองจิงโจวคืนโดยท�ำทีจะยกน้องสำว
ให้แต่งงำนด้วย จเูก่อเลีย่งได้ซ้อนแผนโดยมอบถุงแพรสำมใบให้เจ้ำอวิน๋ ให้เปิดอ่ำนเมือ่มำถึงถ่ินของซนุฉวน
แล้ว จูเก่อเลี่ยงเขียนไว้ให้เจ้ำอว๋ินป่ำวประกำศเรื่องหลิวเป้ยมำเพ่ือจะแต่งงำนกับซุนซ่ำงเซียงออกไปให ้
ชำวบ้ำนรู้โดยท่ัวกัน เรื่องไปถึงหูมำรดำเลี้ยงของซุนฉวน และได้ขอดูตัวหลิวเป้ยโดยให้ไปที่วัดกันลู่ เมื่อ 
เห็นแล้วก็พึงพอใจในตัวหลิวเป้ยและยกบุตรสำวให้แต่งงำนด้วย แผนของโจวอวี๋จึงล้มเหลว
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สตรีกลับต้องครองพรหมจรรย์ อีกท้ังสตรีท่ีได้รับเครำะห์กรรมกลุ่มนี้ก็ 

ถูกชำวโลกน�ำมำยกย่องสรรเสริญว่ำเป็นหญิงที่ครองพรหมจรรย์ หญิงที่

พลชีพีเพ่ือครองพรหมจรรย์ได้รบัป้ำยสดุดปีระกำศเกียรตคิณุ บนัทึกไว้ใน 

หนังสือประวัติตระกูล ทั้งได้รับกำรยกย่องให้เป็นแบบอย่ำง

ก็เหมอืนกับนำยหญิงใหญ่ในเวลำนี ้ในดวงตำท่ีเปล่งประกำยเจดิจ้ำ 

คู่นั้นบอกไว้อย่ำงชัดเจน

สามีตายแล้วก็ไม่อาจแต่งงานใหม่ ไม่อาจแต่งงานใหม่เด็ดขาด

มองปำกนำยหญิงใหญ่ที่อ้ำๆ หุบๆ ในน�้ำเสียงเต็มไปด้วยควำม

เลือ่มใสศรทัธำและชืน่ชม หลวนอวิน๋ชอูยำกจะถำมย่ิงนกั แม้นำยหญิงใหญ่ 

จะมีควำมเลื่อมใสและมุ่งมำดปรำรถนำอย่ำงสูงสุด ต้ังปณิธำนจะเป็น

หญิงที่ครองพรหมจรรย์ แต่โชคไม่ดีที่ต่งก๋ัวกงอำยุยืนยำว กระทั่งอำจมี

ชีวิตยืนยำวกว่ำนำง ส่งผลให้นำงแม้จะจงรักภักดีต่อต่งก๋ัวกงอย่ำง 

แน่วแน่ไม่มวัีนเสือ่มคลำย ก็ยังคงเข้ำมำอยู่ในศำลสตรทีีค่รองพรหมจรรย์

ไม่ได้ ไม่ได้รบัเกียรติสงูสดุนัน่ นำงจะแค้นใจหรอืไม่ทีอ่ำยุขยัของต่งก๋ัวกง

ยืนยำวเกินไป ไม่ตำยเสียแต่เยำว์วัยเหมือนต่งอ้ำย

มำคิดดูอีกทีก็ไม่น่ำแปลกท่ีนำยหญิงใหญ่จะเป็นเช่นน้ี จ�ำนวน 

หญิงม่ำยที่ครองพรหมจรรย์ของสกุลต่งมีตัวเลขท่ีน่ำตกตะลึงเพียงน้ี  

ต่อให้มคีนทีเ่ป็นเช่นหลวนอว๋ินช ูไม่อยำกเป็นหญิงม่ำยทีค่รองพรหมจรรย์ 

เกรงว่ำก็ต้องถูกศีลธรรมจรยิธรรมท่ีวิปรติแปลกประหลำดและตวัเลขสถิติ

ที่น่ำตกตะลึงนี้ควบคุมกักขังไว้จนตำย

ยำมเผชิญหน้ำกับหญิงม่ำยท่ีครองพรหมจรรย์และพลีชีพเพ่ือ

พรหมจรรย์เตม็ผนงัเหล่ำนี ้ในใจของหลวนอวิน๋ชมูคีวำมหนำวเหน็บผุดข้ึนมำ 
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เป็นระลอกริ้ว อยู่ในจวนก๋ัวกงท่ีเต็มไปด้วยหญิงม่ำยท่ีครองพรหมจรรย์

และพลีชีพเพื่อพรหมจรรย์แห่งนี้ หำกนำงคิดจะแต่งงำนใหม่ เกรงว่ำคง

ต้องรอจนท้องทะเลกลำยเป็นที่นำจริงๆ แล้ว

เส้นทำงสำยนีป้กคลมุไปด้วยหนำมมำตัง้แต่ต้นแล้ว นำงจะเดินต่อไป 

อย่ำงไรดี
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'เรือ่งเหล่านีเ้จ้าไปศกึษาจากหลนัเอ๋อร์ให้มาก ต่อไปเมือ่ถอดชดุไว้ทกุข์ 

แล้วก็ไม่อาจใส่สีสดใสเกินไป เจ้าดูนาง ตลอดปีใส่แต่สีน�้าเงิน น่ีนับว่า 

ดีมาก ถ้าไม่ชอบสีน�้าเงิน เจ้าจะสวมสีด�าก็ได้'

'ฝีมือเย็บปักถักร้อยของเจ้าดี อยู่ว่างๆ ก็ท�างานเย็บปักถักร้อย 

ให้มากหน่อย อย่าเอาแต่ไปเดินเล่นท่ีทะเลสาบลั่วเย่ียน ท่ีน่ันมีพวก 

ทีป่รกึษาเข้าออกอยู่เสมอ พวกบรุษุทนต่อการเย้ายวนไม่ได้ เจ้าย้ิมให้เขา 

เขาก็เข้าใจว่าเจ้าหมายความเช่นนั้น'

'สรุปก็คือ เจ้าเป็นคนครองพรหมจรรย์ต้องเอาอย่างไท่จู่ไหน่ไนกับ

บุตรสาวของนางให้มาก ทุกค�าพูดทุกการกระท�าต้องระมัดระวัง จ�าไว้  

ไม่อาจท�าให้ดวงวิญญาณของอ้ายเอ๋อร์ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ต้องอับอาย

ขายหน้าเป็นอันขาด'

หลวนอวิ๋นชูนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวหงอยเหงา ค�าพูดที่

47
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เตอืนแล้วเตอืนอีกด้วยควำมหวงัดีของนำยหญิงใหญ่ยังคล้ำยดงัอยู่ข้ำงหู  

สัน่สะเทือนจนสองหขูองหลวนอว๋ินชมูเีสยีงอือ้องึอยู่ตลอดเวลำ นำงเป็น

คนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ท่ำมกลำงแสงนีออนระยิบระยับ เสียงดนตรีเอะอะ

อกึทึกคนหนึง่ มำบดัน้ีต้องมำอยู่ในโลกท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิม ไม่มีภำพยนตร์  

ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต นำงก็ได้แต่อดทน!

ไม่รู้จักตัวหนังสือ นำงก็เริ่มเรียนตั้งแต่ต้น

นำงอำยุยังน้อย เปี่ยมไปด้วยควำมเพ้อฝันต่ออนำคต มุมำนะ

พยำยำมให้ได้มำซึง่สิง่ท่ีต้องกำรโดยตลอด เสำะแสวงหำอย่ำงไม่หยุดย้ัง 

แม้จะต้องอยู่ในจวนก๋ัวกงที่ท�ำให้นำงหำยใจหำยคอไม่ค่อยออกแห่งนี้

ก็ตำม

แต่เมือ่นำงได้ตวัหรเูยียนมำ ก�ำลงักระหย่ิมย้ิมย่องว่ำมกี�ำลงัพอจะ

ออกจำกจวนได้แล้ว นำยหญิงใหญ่ก็มำบอกนำง จวนก๋ัวกงเป็นตระกูล 

ที่มีป้ำยสดุดีประกำศเกียรติคุณ มีหญิงม่ำยท่ีครองพรหมจรรย์มำแล้ว 

เก้ำสิบแปดคน จะให้นำงไปช่วงชิงป้ำยสดุดีประกำศเกียรติคุณล�ำดับที่

หนึ่งร้อย...

นำงพยำยำมประจบเอำใจนำยหญิงใหญ่ ซือ้คนข้ำงกำยนำยหญิงใหญ่ 

ไว้เป็นพวก นั่นก็เพียงเพ่ือจะหำหนทำงในกำรอยู่รอด คิดไม่ถึงว่ำกลับ 

ช่วงชิงเอำ 'สมบัติสืบทอด' ของสกุลต่งมำ เป็นแอกสวมคอที่กักขังนำง 

ท�ำให้นำงหำยใจไม่ออกยิ่งขึ้น

ปลำยน้ิวลูบไล้โอวำทมำรดำที่วำงคว�่ำอยู่บนโต๊ะเล่มน้ันเบำๆ  

ขดีวนไปบนปกผ้ำไหมทีนุ่่มลืน่เป็นวงๆ มมุปำกของหลวนอว๋ินชมูรีอยย้ิม

เย้ยหยันเหน็บแนมผุดขึ้นจำงๆ สวรรค์ลงโทษข้าที่คิดการวางแผนเก่ง 
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เกนิไป ถึงกับให้ข้ายิงลกูเข้าประตูตนเองเช่นน้ี เวลานีค้งก�าลงัมองท่าทาง

อ�้าอึ้งของข้าแล้วหัวเราะฮ่าๆ อยู่กระมัง

"สะใภ้สี่ อำหำรกลำงวันส่งมำแล้วเจ้ำค่ะ"

หรูอี้มองหลวนอวิ๋นชูอย่ำงเป็นห่วงพลำงเอ่ยขึ้นเบำๆ

นำงถำมหรูเยียนแล้ว หรูเยียนเพียงบอกว่ำนำยหญิงใหญ่พำ 

หลวนอวิน๋ชไูปเรอืนเลก็แบบโบรำณเรยีบง่ำยแห่งหน่ึง ไม่รู้ว่ำพูดอะไรบ้ำง 

หลังจำกกลับมำก็เป็นเช่นนี้ น่ังนิ่งอยู่กับท่ีไม่ขยับ น้ิวมือขีดวนไปมำ 

อยู่บนสมุดผ้ำไหมที่ไม่รู้เอำมำจำกที่ใด...

ทบทวนดใูนควำมทรงจ�ำทัง้หมดแล้ว หรอูีก็้นกึไม่ออกว่ำในจวนก๋ัวกง 

มีเรือนเล็กอย่ำงท่ีหรูเยียนบรรยำยอยู่ ในใจย่ิงมีควำมกระวนกระวำย 

เพิ่มขึ้นมำ นำงไม่เคยเห็นหลวนอวิ๋นชูเป็นเช่นนี้มำก่อน แม้จะถูกลงโทษ

จนเป็นลมอยู่ในศำลบรรพชน หลงัจำกฟ้ืนขึน้มำเหน็นำงน�ำ้ตำหยำดหยด 

หลวนอวิ๋นชูก็ยังคงยิ้มอย่ำงสบำยใจ

"สะใภ้สี่"

หรูเยียนก็เรียกตำมเบำๆ สองตำเต็มไปด้วยควำมห่วงกังวล

"ข้ำจะไปเอำน�้ำ" เห็นหลวนอว๋ินชูไม่มีอำกำรตอบสนอง หรูอี้จึง 

สั่งกำรอย่ำงเฉียบขำด "เจ้ำไปสั่งคนจัดอำหำรเถิด"

หรเูยียนลงัเลอยู่ชัว่ขณะ มองหลวนอว๋ินชท่ีูเหม่อลอยแวบหนึง่ แล้ว

พยักหน้ำอย่ำงห่วงกังวล

กระบวนควำมคิดของหลวนอว๋ินชูล่องลอยไปอย่ำงไร้จุดหมำย 

กระทัง่สำยตำนำงมำกระทบ 'ภำพสตรสีงูศกัด์ิ' ใส่อยู่ในกรอบไม้แดงบนผนงั 

ที่อยู่ด้ำนหน้ำ สำยตำหยุดนิ่งอยู่ที่นั่น แววตำของหลวนอว๋ินชูท่ีเดิม 
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เลื่อนลอยพลันพุ่งมำรวมกันเป็นจุดเดียว

แม้จะไม่เหน็ว่ำห้องนีถู้กตกแต่งด้วยสแีดง แต่ก็พอจะนกึภำพออก 

ในห้องหอทีเ่ตม็ไปด้วยสแีดง เอำภำพสตรสีงูศักดิท่ี์ดพ้ืูนๆ เรยีบๆ มำแขวนไว้  

ลำก็ไม่ใช่ม้ำก็ไม่เชิง* เช่นนี้ ย่อมสะดุดตำยิ่ง

ถึงอย่ำงนั้นนำยหญิงใหญ่ก็จงใจตกแต่งเช่นนี้ ประจักษ์ชัดแจ้งถึง

ควำมคิดที่อยู่ในใจ

เสียดำย ตอนนำงมำถึงบรรยำกำศกำรเฉลิมฉลองได้จำงหำยไป

แล้ว ในเรือนเต็มไปด้วยสีขำวที่เย็นเยือกวังเวง สอดคล้องกับภำพสตรี 

สูงศักดิ์ที่ดูพื้นๆ เรียบๆ พอดี คล้ำยว่ำเดิมทีก็ควรเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว นำง

ถึงกับไม่เคยสังเกต ย่อมไม่เข้ำใจถึงควำมคิดของนำยหญิงใหญ่...

ภำพสตรสีงูศักด์ิทีส่ขุุมเยือกเย็นค่อยๆ เปลีย่นเป็นภำพวำดเตม็ห้อง 

ภำพแต่ละภำพดูปรำดเปรียวดังมีชีวิตจริง แต่ละนำงก�ำลังจ้องมอง 

หลวนอวิ๋นชูอย่ำงน่ำสะพรึงกลัว รำวกับมีเสียงเยือกเย็นแปลกประหลำด

ดังขึ้นมำ

'สำมีตำยแล้ว เจ้ำก็ต้องครองพรหมจรรย์เหมือนพวกเรำทุกคน!'

'ห้ำมเท่ียวเอ้อระเหยไปทั่ว ห้ำมสวมเส้ือผ้ำสีฉูดฉำด ห้ำมกินปลำ

กินเนื้อสัตว์'

'ห้ำมยิ้มให้บุรุษ ยิ่งห้ำมคิดถึงบุรุษ'

'จ�ำไว้ เจ้ำเป็นแม่ม่ำย'

'ต้องท�ำเหมือนพวกเรำทุกคน'

'เหมือนพวกเรำทุกคน'

* ลำกไ็ม่ใช่ม้ำก็ไม่เชงิ เป็นส�ำนวน หมำยถึงไม่เข้ำกัน ไม่เป็นไปในทำงเดยีวกัน คล้ำยส�ำนวนหวัมงักุท้ำยมงักร
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'เหมือนพวกเราทุกคน'

สตรีท่ีเหมือนคนเสียสติกลุ่มหน่ึงหัวเราะฮ่าๆ เดินออกมาจากผนัง 

ส่งเสยีงจ้อกแจ้กจอแจมารวมตัวกันอยู่ข้างกายหลวนอว๋ินช ูเสียงแหลมนัน่ 

เสียดแทงจนท�าให้คนหงุดหงิดคลุ้มคลั่ง...

ปลายนิ้วพลันออกแรง หลวนอวิ๋นชูคว้า 'โอวาทมารดา' ที่อยู่ในมือ

ขว้างใส่สตรีกลุ่มนั้น

เสียงแหลมหายไปแล้ว หญิงเสียสติกลุ่มนั้นก็หายไป มีเพียงภาพ

สตรีสูงศักดิ์ที่อยู่บนผนังก�าลังแกว่งไปมาอย่างแรง

ครู่หนึ่งภาพสตรีสูงศักด์ิก็กลับคืนสู่ความสุขุมเยือกเย็น ย้ิมแย้ม 

เต็มหน้า ฉับพลันก็แปรเปลี่ยนเป็นใบหน้าของนายหญิงใหญ่ท่ีบิดเบี้ยว

เพราะความตื่นเต้นผิดปกติ ในดวงตาอึมครึมน่าสะพรึงกลัวมีประกาย 

สีเขียวเรืองทอออกมา นางชี้มาที่หลวนอวิ๋นชู

'เจ้าจะต้องเอาป้ายสดุดีประกาศเกียรตคิณุล�าดบัทีห่นึง่ร้อยกลับมา

ให้สกุลต่งเรา'

'เอาป้ายสดดุปีระกาศเกยีรตคิณุล�าดบัท่ีหนึง่ร้อยกลบัมา ป้ายสดดุี

ประกาศเกียรตคิณุล�าดบัท่ีหน่ึงร้อย ป้ายสดดีุประกาศเกียรตคิณุล�าดบัที่

หนึ่งร้อย!'

ป้ายสดุดีประกาศเกียรติคุณล�าดับที่หนึ่งร้อย?

ฝันไปเถอะ!

ข้าจะทุบป้ายสดุดีประกาศเกียรติคุณล�าดับท่ีหนึ่งร้อยให้แหลก

ละเอียด!

หลวนอว๋ินชพูลนัลกุขึน้มา เดินสองสามก้าวเข้าไปกระชากภาพสตรี
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สูงศักดิ์ลงมา ขว้างลงกับพื้นอย่างแรง

ในท่ีสดุข้างหูก็สงบลง หลวนอว๋ินชสู่งเสยีงหัวเราะแปลกประหลาด

ขึ้นมา

ทุบนางจนแหลกแล้ว ดูซิบนผนังยังจะมีสตรีโผล่ออกมาสั่งสอนข้า

อีกหรือไม่!

พอหนักลบัมา ร่างของหลวนอวิน๋ชพูลนัสัน่เทิม้ ตรงจดุทีเ่คยมภีาพ

สตรีสูงศักด์ิแขวนอยู่มีช่องลับปรากฏออกมา ประตูช่องลับมีด้ามจับ 

สีเขียวเข้มสองอันติดอยู่ที่นั่นราวกับหนอนผีเสื้อ

หลวนอว๋ินชอ้ึูงตะลงึอยู่ชัว่ขณะ รบียกม้าน่ังทรงดอกเหมยมาตวัหนึง่ 

แล้วเหยียบขึ้นไป จับไปท่ีด้ามจับแล้วดึงเบาๆ มีเสียงแอ๊ด ประตูถึงกับ 

ไม่ได้ใส่กุญแจ

เป็นช่องเก็บของในผนัง?!

คงไม่ใช่ที่เก็บเงินส่วนตัวของต่งอ้ายตอนยังมีชีวิตกระมัง

พยับเมฆที่มีอยู่เต็มอกพลันสลายหายไป หัวใจของหลวนอว๋ินช ู

เต้นตึกตักขึ้นมา สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ทีหนึ่ง สงบจิตใจแล้วเพ่งมองไป 

เห็นหีบฝังเปลือกหอยลงรักสีด�าวางอยู่ข้างในอย่างสงบนิ่งใบหนึ่ง

หลวนอวิน๋ชปูระคองหบีลงรกัสดี�าออกมาด้วยความตืน่เต้นและดใีจ 

แล้วลองกะประเมินน�้าหนัก

เบาเพียงนี ้ไม่คล้ายเงนิทองเพชรนิลจนิดา สหีน้าหลวนอว๋ินชหูม่นลง  

ผิดหวังอย่างมาก ขณะจะวางกลับไปนั้น นางพลันเกิดความคิด หรูอี ้

เคยพูดไว้ แคว้นหลวนมีตั๋วแลกเงินมานานแล้ว ยากจะบอกได้ว่าไม่ใช่

ตั๋วแลกเงิน
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หาไม่...เหตุใดต่งอ้ายต้องเก็บไว้ลึกลับเช่นนี้

มีเงินแล้ว เรื่องออกจากจวนของนางก็ขยับใกล้เข้ามาอีกก้าวหน่ึง 

ความสุขและอิสรภาพเป็นสิ่งท่ีนางเสาะแสวงหาอย่างไม่ระย่อท้อถอย 

ในชีวิตนี้ ถึงจะมีอุปสรรคขวากหนาม นางก็ไม่มีวันปล่อยมือ

ป้ายสดุดีประกาศเกียรติคุณอันดับที่หนึ่งร้อยก็ไปเจอผีเถิด!

หลวนอว๋ินชมูองหบีลงรกัท่ีประคองอยู่ ดวงตาของนางสว่างแวววาว

ดุจไข่มุกราตรี สาดประกายเรืองเรื่อ

หีบลงรักสี่ด้านราบเรียบดูพิเศษยิ่ง เพ่งดูอยู่นาน อย่าว่าแต่จะเปิด 

กระท่ังใส่กุญแจตรงไหนก็หาไม่พบ หลวนอวิ๋นชูเงยหน้าข้ึนมองช่องลับ

ในผนัง เมื่อครู่ตื่นเต้นเกินไป รีบร้อนหยิบของลงมา ถึงกับไม่ได้มองว่า 

ข้างในมีของอื่นอีกหรือไม่ บางทีอาจจะมีเคล็ดลับในการเปิดหีบใบนี้  

คดิได้ดงันี ้ขณะหลวนอวิน๋ชกู�าลงัลงจากม้าน่ังทรงดอกเหมยก็มเีสยีงฝีเท้า 

ดังมาจากด้านนอกประตู

มีคนมาแล้ว!

หลวนอว๋ินชต่ืูนตระหนก กวาดตาไปรอบหน่ึงอย่างรวดเรว็ เกิดปัญญา 

ขึ้นมาท่ามกลางความร้อนใจ รีบเอาหีบลงรักยัดเข้าไปใต้เตียงส่งๆ แล้ว 

ดึงม่านเตียงปิดไว้ เพ่ิงลุกขึ้นยืนก็เห็นประตูเปิดออก หรูอี้เลิกม่านข้ึน  

จูเอ๋อร์ยกอ่างน�้าเดินตามเข้ามา

"สวรรค์! สะใภ้สี่ท่านท�าอะไรเจ้าคะ"

เท้าเกือบจะเหยียบลงไปบนภาพสตรีสูงศักดิ์ หรูอี้สะดุ้งตกใจ รีบ 

หดเท้า มองข้าวของที่ระเกะระกะเต็มพื้น ร้องเสียงแหลมขึ้น

"ภาพน้ีนายหญิงใหญ่มอบให้ตอนท่านแต่งงาน ก�าชับเป็นพิเศษ 
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ให้แขวนไว้ในห้องนอน" หลังจำกสงบใจลงมำ หรูอี้ก็ก้มลงเก็บภำพสตรี

สงูศกัดิข์ึน้มำ บ่นพึมพ�ำอย่ำงไม่สบำยใจ มองไปเห็นโอวำทมำรดำทีน่อน

อยู่บนพื้นด้วยสภำพดูไม่ได้ "สวรรค์...นี่ถึงกับเป็นโอวำท..."

เสียงของหรูอี้พลันขำดห้วน นี่ถึงกับเป็นโอวาทมารดา!

ได้ยินมำนำนแล้วว่ำจวนก๋ัวกงมโีอวำทมำรดำเล่มหนึง่ท่ีสบืทอดให้

สะใภ้ไม่สืบทอดให้บุตรชำย ใครได้ไว้คนผู้นั้นก็คือนำยหญิงในอนำคต

ของจวนแห่งนี้ นำยหญิงใหญ่ถึงกับมอบให้หลวนอว๋ินชู น่ันไม่ใช่

หมำยควำมว่ำ...

หรูอี้ตื่นเต้น สีหน้ำแดงระเรื่อ ดวงตำก็เจิดจ้ำขึ้นมำ

ก�ำลงัจะย่ืนมอืไปเก็บ เบ้ืองหน้ำพลนัมใีบหน้ำย้ิมแย้มของเหยำหลัน

ผดุขึน้มำ ด้วยค�ำพูดเพียงประโยคเดยีวของนำงก็เกือบท�ำให้หลวนอว๋ินชู

ต้องจบชีวิตในศำลบรรพชนแล้ว ของสิ่งนี้อยู่ในมือหลวนอวิ๋นชู ไม่แน่ว่ำ

จะเป็นโชค!

พริบตำเดียวสีหน้ำก็เปลี่ยนจำกแดงเป็นขำว หรูอี้เอำภำพสตร ี

สงูศกัดิท์ีเ่พ่ิงเก็บขึน้มำโยนไปปิดโอวำทมำรดำเอำไว้อย่ำงมดิชดิ หนักลบัไป 

มองจูเอ๋อร์ด้วยใจเต้นรัว
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"เอ๊ะ" จูเอ๋อร์ไม่ได้สังเกตพื้นที่มีข้าวของระเกะระกะ สายตามองไป

ข้างหน้าด้วยความแปลกใจ "บนผนังมีช่องเก็บของ"

หรูอี้ก็เงยหน้ามองไป ไม่ผิด ตรงต�าแหน่งที่เคยแขวนภาพสตรี 

สูงศักดิ์มีช่องเก็บของ ประตูเล็กๆ ยังสั่นไหวอยู่ นางอดเบิกตากว้างไม่ได้

"เอาน�้าวางตรงน้ี" หลวนอว๋ินชูชี้ไปท่ีฐานวางอ่างล้างหน้าห้าขาท่ี 

ท�าจากไม้แดงแกะลายนูนเป็นลายเมฆม้วน แล้วส่ังเหมือนไม่มีอะไร 

เกิดขึ้น "เจ้าออกไปเถิด"

"สะใภ้สี่ ท่านพบช่องเก็บของในผนังข้างหลังภาพนี้ได้อย่างไรหรือ

เจ้าคะ"

เรื่องนี้ไม่ต้องถาม ภาพถูกกระชากลงมาย่อมต้องเห็น หลวนอวิ๋นชู

มองสาวใช้โง่งมผู้นี้แวบหนึ่ง ไม่ได้พูดอะไร เพียงยกเท้าเหยียบขึ้นไปบน

ม้านัง่ทรงดอกเหมย แล้วคล�าไปในช่องเก็บของ น่าจะต้องมอีะไรอยู่ หาไม่

48
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หีบใบนั้นจะเปิดอย่ำงไร

"สวรรค์ ท่ำนระวังหน่อยเจ้ำค่ะ ประเดีย๋วจะตกลงมำ" เห็นหลวนอวิน๋ช ู

ปีนขึ้นที่สูง หรูอี้รีบเข้ำไปประคองนำงไว้ "ท่ำนจะหำอะไร เพียงบอกมำ 

ค�ำเดียว บ่ำวจะหำให้ท่ำน!"

คล�ำอยู่เป็นนำนหลวนอว๋ินชูก็ไม่พบของอะไรอีก นำงปัดฝุน่ที่มือ 

เกำะหรูอี้แล้วกระโดดลงมำ ชี้ไปที่ภำพสตรีสูงศักดิ์แล้วบอก

"เร็วเข้ำ ฉวยโอกำสที่ยังไม่มีคน เอำภำพนี้แขวนขึ้นไปก่อน"

หรอ้ีูโน้มตัวลงเก็บภำพสตรสีงูศักด์ิข้ึนมำ พอเห็นโอวำทมำรดำท่ีถูก

ปิดทับไว้เมือ่ครูก็่รบีโยนภำพสตรสีงูศักด์ิทิง้ แล้วย่ืนมอืไปเก็บข้ึนมำ ตบฝุ่น 

ข้ำงบนออกอย่ำงระมัดระวัง

"นำยหญิงใหญ่เรยีกท่ำนไป เพ่ือจะมอบของสิง่น้ีให้ท่ำนหรอืเจ้ำคะ"

เห็นหรูอี้ตื่นตะลึง หลวนอวิ๋นชูเกิดควำมสงสัยขึ้นมำ

"มีอะไรหรือ"

"นำยหญิงใหญ่ไม่ได้บอกหรือเจ้ำคะ" หรูอี้มองหลวนอว๋ินชูด้วย

ควำมแปลกใจ จำกนั้นก็อธิบำย "ท่ำนลืมไปแล้ว นี่คือของล�้ำค่ำในจวนที่

สืบทอดต่อกันมำหลำยรุ่น ใครได้รับไว้ผู้นั้นก็คือนำยหญิงในอนำคตของ

จวนแห่งนี้"

ทีแ่ท้สมดุเล่มนีย้งัเป็นของท่ีแสดงถึงฐำนะและอ�ำนำจบำรมอีกีด้วย 

หลวนอวิ๋นชูยิ้มหยัน มุมปำกมีรอยเสียดสีผุดขึ้นมำจำงๆ

เสียดาย ฐานะนายหญิงนั่น...ข้าไม่สนใจ

"สมุดเล่มนี้ก็เก็บไว้ที่เจ้ำแล้วกัน รักษำไว้ให้ดี อย่ำให้ใครเห็นอีก"

เหน็ของกวนใจสิง่นีแ้ล้วหลวนอวิน๋ชก็ูหงดุหงดิร�ำคำญใจ เอำไปไกลๆ  
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นำงหน่อยก็ดี

"เจ้ำค่ะ บ่ำวจะเก็บรักษำไว้ให้ดี ไม่ให้ใครหำพบ!" หรูอี้แววตำ 

สั่นไหว รับค�ำอย่ำงรวดเร็ว "ท่ำนกับสะใภ้ใหญ่ต่ำงเป็นสะใภ้สำยตรง  

ทั้งยังเป็น...เหมือนกัน เวลำนี้นำงเป็นคนควบคุมดูแลงำนต่ำงๆ ในจวน 

คิดว่ำคงรู้เรื่องโอวำทมำรดำเล่มนี้มำนำนแล้ว ท่ำนได้ประโยชน์จำกกำร

เป็นญำติกับนำยหญิงใหญ่ ได้เปรียบในเร่ืองนี้ ถำ้นำงรู้เข้ำ ไม่แน่ว่ำจะ

ยอมเลิกรำ ไม่รู้จะก่อเรื่องก่อรำวขึ้นมำกมำยเพียงใด"

"อืม" หลวนอวิ๋นชูก็ยิ้มๆ "เช่นนั้นเจ้ำก็เก็บให้ดี อย่ำให้ใครหำพบ!"

"สะใภ้สี่ก็ดีแต่ล้อบ่ำว"

"อนันัน้ไม่ต้องรบีร้อนเก็บ" เห็นหรอูีจ้ะเดินออกไปข้ำงนอก หลวนอว๋ินช ู

ชีไ้ปทีภ่ำพสตรสีงูศกัด์ิแล้วเรยีกนำงไว้ "เจ้ำเอำภำพน้ีแขวนให้ดีก่อน เด๋ียวจะ 

มีคนมำเห็นเข้ำ"

"ในนั้นมีของล�้ำค่ำอะไรหรือเจ้ำคะ"

นัยน์ตำทั้งสองข้ำงของหรูอี้สว่ำงพร่ำงพรำว มองหลวนอว๋ินชูด้วย

สีหน้ำลึกลับรำวกับเป็นโจรขโมย

หลวนอวิ๋นชูหัวเรำะพรืด ชี้ไปที่ม้ำนั่งทรงดอกเหมย

"อยำกรู้ก็ขึ้นไปดูเอง"

หรูอี้ฟังแล้วกวำดสำยตำไปรอบหนึ่ง จำกนั้นก็เอำโอวำทมำรดำ 

ซ่อนไว้ในตูห้กลิน้ชกั แล้วหมนุตวัมำเหยยีบขึน้ไปบนม้ำนัง่ทรงดอกเหมย 

ลองลูบคล�ำดู

"ไม่มีอะไรเลย!" น�้ำเสียงเจือควำมผิดหวังขุมหนึ่ง หรูอี้หันไปมอง 

หลวนอว๋ินช ู"บ่ำวยังเข้ำใจว่ำจะมเีงินทองของล�ำ้ค่ำอะไรซกุซ่อนอยู่เสยีอกี"
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พูดจบหรูอ้ีก็หมุนตัวจะลงมา แต่ถูกหลวนอวิ๋นชูห้ามไว้ แล้วย่ืน 

ภาพสตรีสูงศักดิ์ให้นาง

"อย่าเพิ่งลงมา เอาภาพนี้แขวนขึ้นไป"

"สะใภ้สี่ เชือกนี้ถูกดึงขาดแล้ว กรอบภาพก็หลวมแล้วเจ้าค่ะ" รับ

กรอบภาพมา หรูอี้ขยับอยู่พักใหญ่ "หรือไม่ บ่าวจะไปตามคนมา"

ตามคน?

มาเพื่ออะไร มาชมช่องเก็บของในผนังห้องหรือ

"ไม่ต้อง เจ้าถูไถแขวนขึ้นไปก็แล้วกัน"

"สะใภ้สี่ ท่านว่าอยู่ดีๆ คุณชายสี่ท�าช่องเก็บของไว้ในผนังเพื่ออะไร

หรอืเจ้าคะ" แขวนภาพเสรจ็ หรอูีห้ยิบผ้ามาปรนนิบตัหิลวนอว๋ินชลู้างหน้า

บ้วนปาก "ข้างในไม่มีอะไรใส่ไว้" พลันนึกอะไรได้ ดวงตาก็วิบวับข้ึนมา 

"สะใภ้สี่ หรือว่าท่าน...ท่าน..."

ของล�้าค่าย่อมถูกนางเอาไปแล้ว

ยังดี นางหนูผู้นี้ยังไม่โง่จนหมดทางเยียวยา

หลวนอวิ๋นชูยื่นมือไปรับผ้ามา เช็ดมือไปถามไป

"เจ้าไปหาหลิ่วเอ๋อร์แล้วหรือ"

"ไปหาแล้วเจ้าค่ะ" หรอ้ีูตามความคิดท่ีกระโดดไปมาของหลวนอว๋ินชู 

ไม่ทัน งงงันอยู่พักหนึง่ถึงนึกได้ นางขมวดหัวคิว้ "นายหญงิใหญ่จดัให้นาง

ไปอยู่เรือนด้านหลัง บ่าวเข้าไปพบนางไม่ได้"

"เรือนด้านหลัง?" หลวนอว๋ินชูก�าผ้าในมือชะงักนิ่ง "เหตุใดที่น่ัน 

จึงเข้าไม่ได้"

"วันนี้ท่านก็เห็นแล้ว เรือนอิ่นย่วนต่างจากเรือนอื่น ที่น่ันเป็น 
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เรือนคั่นสี่* เรือนสามมีเพียงพวกท่ีมีชื่อข้ึนต้นด้วยตัวอักษรสี่ไม่ก่ีคน 

ที่เข้าไปได้ แต่พอเป็นเรือนสี่ก็ไม่มีใครท่ีสามารถเข้าไปได้ เร่ืองนั้นจึง 

ไม่สะดวกจะถามสี่จู๋"

"แล้วคนที่อยู่ข้างใน..."

"ไม่รู้มีประตูอื่นหรือไม่ บ่าวไม่เคยเห็นคนที่อยู่ข้างในออกมาทาง

ประตูหลักเลย"

หลวนอว๋ินชูนึกถึงสาวใช้ในเรือนด้านหลังท่ีท่าทางคล้ายซวงเอ๋อร ์

ผูน้ั้น รูสึ้กว่ามบีางอย่างไม่ถูกต้อง แต่นางยังจบัจดุส�าคญัไม่ได้ จงึก้มหน้า

เช็ดมือต่อ

"บ่าวถามสวีฟางแล้ว นางก็ไม่ได้สังเกตว่ากาใบนั้นใครเป็นคน 

เอาเข้ามา กลับเป็นสี่หลันบอกว่าวันนั้นพบกาใบน้ีตอนรับช่วงงานที ่

ห้องครัวเข้าพอดี ลู่หมัวมัวย้อนนึกอยู่เป็นนาน จ�าได้คลับคล้ายคลับคลา

ว่าสาวใช้คนหนึง่ไปต้มชา น�า้ยังไม่ทนัเดอืด คณุชายสีก็่สิน้ใจแล้ว สาวใช้

ผู้นั้นตื่นตระหนกวิ่งไปที่เรือนด้านหน้า ทิ้งกาน�้าชาไว้ที่นั่น"

หลวนอวิ๋นชูย่นหัวคิ้ว

ห้องครวัไม่ใช่ส่วนหน่ึงของเรอืนลูย่่วนหรอื หาจนทัว่แล้วก็เหลอืเพียง 

ที่นี่ที่เดียวที่ไม่ได้ค้น

"สีห่ลนัไม่รูถึ้งความส�าคัญของกาใบนี ้จงึเอามาวางไว้ในห้องเงยีบๆ 

หรือ"

"พอกาน�า้ชาใบน้ีปรากฏขึน้ สีห่ลนักสี็หน้าเปล่ียน วางงานทกุอย่างลง  

จะไปรายงานนายหญิงใหญ่ แต่ถูกอิ๋งตงขวางไว้เจ้าค่ะ" หรูอี้รับผ้ามาขยี้

* เรือนคั่นสี่ เป็นรูปแบบหน่ึงของเรือนสี่ประสาน (ซื่อเหอย่วน) ซึ่งตัวบ้านจะหันหน้าเข้าสู่ลานกลางบ้านท่ี 
แบ่งเป็นสี่ลาน
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ในอ่างน�า้ แล้วพาดไว้บนราวไม้ "นางบอกเรือ่งนีใ้หญ่เกินไป ดไีม่ดทีกุคน

จะพลอยถูกลงโทษกันหมด ยังคงดูท่าทีของสะใภ้ใหญ่ก่อนดีกว่า"

"ต่อมาเป็นอย่างไรเล่า"

"สะใภ้ใหญ่บอกนายหญิงใหญ่เพ่ิงจะดีข้ึนบ้าง ถ้าเห็นกาน�้าชา 

ใบนีก็้จะเศร้าเสยีใจอีก ในเมือ่ไม่อาจเอาฝังไปพร้อมคณุชายส่ีได้แล้ว ไม่สู้

เก็บไว้ในเรือนลู่ย่วนเงียบๆ แล้วแต่ท่านจะจัดการ สี่หลันจึงเอามาไว ้

ในห้องของท่าน ภายหลังพอท่านกลับมาถึงก็ลงโทษหรูเยียน ทุกคนต่าง

อกสั่นขวัญแขวน นางจึงลืมเรื่องนี้ไปสนิท"

เรื่องใหญ่เพียงนี้ก็ลืมได้ ดูอย่างไรก็ไม่คล้ายอุปนิสัยของสี่หลัน  

ในใจเกิดความสงสัย แต่หลวนอว๋ินชูไม่ได้พูดออกมา หมุนตัวเดินไป 

นั่งหน้าคันฉ่องหวีผมแต่งตัว

หรูอี้เก็บกวาดพื้นไปรอบหนึ่ง แล้วตามมาปรนนิบัติหลวนอวิ๋นชู

"ตอนไปหาหลิ่วเอ๋อร์ เจ้าได้พบซวงเอ๋อร์หรือไม่" รับพู่กันเขียนค้ิว

จากมือหรูอี้ หลวนอว๋ินชูลงมือวาดด้วยตนเอง "วันนี้ตอนอยู่ที่เรือน 

ด้านหลังของนายหญิงใหญ่ ข้าเห็นสาวใช้รุ่นเล็กคนหน่ึงคล้ายซวงเอ๋อร์

มาก"

"จรงิหรอืเจ้าคะ! บ่าวก็ได้ยินว่านางอยู่ทีเ่รือนด้านหลงั" หรูอีร้้องข้ึนมา 

ด้วยความตืน่เต้นดใีจ "นางยังมชีวิีตอยู่ก็ดแีล้ว บ่าวยังเข้าใจว่า..." เสียงพลัน 

หยุดชะงัก หรูอี้ชี้ไปที่หางค้ิวซ้ายของหลวนอว๋ินชู "ตรงน้ีสูงกว่าหน่อย

เจ้าค่ะ"

"อืม เช่นนี้ก็เสมอกันแล้ว" มองหลวนอวิ๋นชูเติมหางคิ้วตามที่ได้ยิน 

หรอูีพ้ยักหน้าด้วยความพอใจ "สะใภ้สี ่ท่านว่าในเรอืนของนายหญิงใหญ่
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มีสำวใช้หน้ำตำสะสวยกว่ำซวงเอ๋อร์มำกมำยเพียงน้ัน เหตุใดนำยท่ำน 

กลับถูกใจนำง บ่ำวรู้สึกมำโดยตลอดว่ำเรื่องนี้มีอะไรแปลกๆ"

เดิมทีก็แปลกอยู่แล้ว หลวนอว๋ินชูมองหรูอี้ในคันฉ่องแวบหนึ่ง  

ไม่ได้พูดอะไร เปิดตลับขี้ผึ้งดอกเหมย ควักออกมำเล็กน้อย ถูมือไปมำ

ผ่ำนไปพักใหญ่ก็เปลี่ยนเรื่องพูด

"หลำยวันมำนี้ลุงใบ้เงียบมำก"

ควำมคิดไล่ตำมหลวนอว๋ินชูไม่ทัน ครู่ใหญ่หรูอี้จึงหัวเรำะข้ึนมำ

เบำๆ

"ลงุใบ้บอกว่ำวิธีกำรท�ำยำของท่ำนแปลกใหม่ย่ิง ถำมว่ำท่ำนมเีวลำว่ำง 

เมื่อไร อยำกจะเชิญท่ำนไปที่เรือนด้ำนหลังด้วยตนเองสักครั้ง"

หลวนอวิ๋นชูหยักยกมุมปำก

ในทีส่ดุปลาตวันีก็้ตดิเบด็แล้ว ยอมเป็นฝ่ายเชญิข้าไปทีส่วนสมนุไพร 

เสียที
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"สะใภ้สี่ อำหำรจัดเสร็จแล้วเจ้ำค่ะ" หลวนอวิ๋นชูก�ำลังจะอ้ำปำก  

หรเูยียนก็ผลกัประตูเข้ำมำ "จเูอ๋อร์เป็นอะไรไปหรือ ไฉนดลูนลำนออกไป"

"เจ้ำรีบไปเถอะ" หลวนอวิ๋นชูหยุดกำรเคลื่อนไหวในมือ ผลักหรูอี้ 

ทีหนึ่ง "สั่งก�ำชับนำงสักค�ำ อย่ำเอำเรื่องในห้องนี้ไปพูด"

"เจ้ำค่ะ"

หรูอี้รับค�ำ ยกเท้ำจะออกเดิน แต่ถูกหรูเยียนคว้ำตัวไว้

"เรื่องอะไรหรือเจ้ำคะ" แล้วหันไปทำงหลวนอวิ๋นชู "บ่ำวเห็นนำงถูก

สี่หลันเรียกไป หรูอี้บุ่มบ่ำมออกไปเช่นนี้ เกรงว่ำ..."

หรูอี้ก็มองไปทำงหลวนอวิ๋นชู หลวนอว๋ินชูใคร่ครวญอยู่ครู่หน่ึง 

แล้วบอก

"หรเูยียนพูดถูก จงใจเกินไปก็ไม่ด ีเจ้ำจ�ำไว้แล้วหำโอกำสสัง่ก�ำชบันำง 

ก็ได้" ว่ำแล้วหลวนอวิ๋นชูก็ลุกขึ้นมำ "ไปกินข้ำวเถิด"

49
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"ระวงัหน่อย อย่ำทำหนำเกินไป" เหยำหลันจับตำมองกำรเคลือ่นไหว

ของอิง๋ตง แล้วก�ำชบัไม่หยุดปำก "หรอืไม่ ก็จดุเทียนเล่มยำวอกีสกัสองเล่ม"

"ไม่เป็นไรเจ้ำค่ะ ในห้องสว่ำงพอ" วำงแปรงเล็กลง อิ๋งตงก้มลงเป่ำ 

"เสร็จแล้วเจ้ำค่ะ สะใภ้ใหญ่ท่ำนดู"

"ขีผ้ึง้น่ีเป็นสเีนือ้ท่ีร้ำนไข่มกุท�ำขึน้เป็นพิเศษ นำยหญิงใหญ่มองไม่ออก 

แน่" เห็นมุมปำกเหยำหลันหยักยกเล็กน้อย อิ๋งตงก็ระบำยลมหำยใจ 

ออกมำ "โปร่งใสแวววำวเช่นนี้ดียิ่งนัก ถ้ำแดงฉำนเหมือนสะใภ้สำมก็จะ

ดูงำมหยำดเย้ิมเกินไป" แล้วเสริมขึ้นอีก "นำยหญิงใหญ่เห็นแล้วก็ย่น 

หวัคิว้ คณุชำยสีเ่พ่ิงจำกไปก็ไม่เลีย่งหลบสกัหน่อย พอรือ้ห้องโถงท่ีตัง้ศพ

ก็ทำเล็บอีกแล้ว"

"เจ้ำก็พูดมำก" พินจิดูเลบ็มอืทัง้สบินิว้ทีเ่พ่ิงทำเสร็จภำยใต้แสงเทยีน 

"ตอนบ่ำยไปหำสี่เหมยมำหรือ"

"อ้อ พอได้ยินฮุ่ยเซียงบอกนำยหญิงใหญ่เรียกพบสะใภ้สี่ บ่ำวก็ 

ไปทันทีเจ้ำค่ะ"

"เรื่องอะไรหรือ"

"ได้ยินว่ำพำไปที่ศำลสตรีครองพรหมจรรย์"

"ศำลสตรีครองพรหมจรรย์!" เหยำหลันเงยหน้ำข้ึนมำ ในดวงตำ 

มีประกำยเยียบเย็นพุ่งออกมำสองสำย "นำยหญิงใหญ่พูดอะไรบ้ำง"

"สีเ่หมยก็ไม่ทรำบเจ้ำค่ะ" อิง๋ตงตวัสัน่เทำ แล้วสัน่ศรีษะ "นำยหญิงใหญ่ 

เพียงพำนำงเข้ำไปคนเดียว อยู่ในนั้นกว่ำหนึ่งชั่วยำม"

"แล้ว..." ประกำยเยียบเย็นไม่ลดลง เหยำหลันมองอิ๋งตงอย่ำง 

บีบคั้น "ตอนออกมำ ไม่เห็นนำงถืออะไรในมือหรือ"

Page �������������������� 2.indd   71 25/3/2564 BE   16:19



72

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม 2

"ดเูหมอืนไม่มเีจ้ำค่ะ" ย้อนนึกดอูย่ำงละเอยีดอยู่นำน อิง๋ตงค่อยพูด

อย่ำงไม่ค่อยแน่ใจ "พรุ่งนี้บ่ำวจะไปถำมดูอีกครั้ง"

เหยำหลันพยักหน้ำ จ้องเล็บมือพลำงครุ่นคิด

"สะใภ้ใหญ่กังวลว่ำนำยหญิงใหญ่จะเอำโอวำทมำรดำสืบทอด 

ให้นำงหรือเจ้ำคะ" อิ๋งตงถำมอย่ำงหยั่งเชิงค�ำหนึ่งแล้วเบ้ปำก "อย่ำงนำง

น่ะหรือ ชื่อเสียงฉำวโฉ่ว่ำอ�ำมหิตไร้เหตุผลไม่พูดถึง เพียงพูดถึงฝีมือ 

ในกำรใช้เงินของนำงก็เทียบได้กับคุณชำยสำม นำยหญิงใหญ่ก็มีตำ  

ถ้ำมอบจวนแห่งน้ีให้นำงจรงิ ไม่ท�ำให้บ่ำวไพร่ในจวนหวำดกลวัหนีไปหมด  

เกรงว่ำก็ต้องล้มละลำยแล้ว"

เหยำหลันหัวเรำะออกมำ

"พวกต�่ำช้ำกีบเท้ำเล็ก เจ้ำนี่ปำกจัดจริงเชียว จะอย่ำงไรนำงก็เป็น

สะใภ้คนหนึ่ง ค�ำพูดนี้ระวังจะถูกคนได้ยิน"

"ด้วยควำมประพฤติและคุณธรรมเช่นนำงก็คูค่วรเป็นนำยหญิงของ

บ้ำนหรอื อกีท้ังคุณชำยสีป่่วยหนักจนเกินเยียวยำแล้ว ถึงได้ฝืนใจแต่งนำง 

เข้ำมำ" เห็นเหยำหลันยิ้มแย้ม อิ๋งตงก็ใจกล้ำขึ้นมำ "นี่ยังไม่ทันไรก็ดึงดูด

พวกกวีปัญญำชนมำจ�ำนวนมำก กระท่ังคุณชำยลู่ท่ีไม่เคยมำเยือน 

ก็กลำยเป็นแขกประจ�ำ ถ้ำไม่ใช่อยู่ในช่วงไว้ทุกข์ น่ำกลัวคงวิง่ไปแต่งบทกวี 

ค�ำขวัญกับผู้อื่นแล้ว ท่ำนดูเถิด นำงครองพรหมจรรย์ไว้ได้ก็แปลกแล้ว!"

อิ๋งตงพูดไปพลันนึกอะไรขึ้นได้จึงบอก

"จริงสิ บ่ำวได้ยินสี่จวี๋บอก ตอนสะใภ้สี่ออกมำ ภำยใต้แสงอำทิตย์ 

สหีน้ำของนำงซดีขำวอย่ำงน้อยครัง้จะได้เห็น ตลอดทำงไม่ได้พูดอะไรเลย 

ถึงกับลมืกล่ำวอ�ำลำ หรเูยียนต้องสะกิดนำง จงึได้กล่ำวลำนำยหญิงใหญ่"

Page �������������������� 2.indd   72 25/3/2564 BE   16:19



73

อวี่จิ่วฮวา

เหยำหลันพลันฉุกคิด เงยหน้ำขึ้น "เจ้ำไม่ได้ไปถำมสวีฟำงหรือ"

"ถำมก็ไม่ได้ควำมอะไร นำงถูกส่งไปอยู่เรือนด้ำนหลังแล้วเจ้ำค่ะ"

"เรือนด้ำนหลังหรือ" เหยำหลันชะงักอึ้ง "เพรำะเหตุใด"

"นำงก็ไม่รู้ อยู่ดีๆ ก็ถูกส่งไปเจ้ำค่ะ" มุมปำกปรำกฏแววถำกถำง 

"ตอนนำงเจอบ่ำว ยังอ้อนวอนไม่หยุดขอมำปรนนิบัติท่ำนได้หรือไม่  

น่ำเสียดำย บ่ำวเพิ่งให้ก�ำไลประค�ำไม้หนำนมู่ไป"

"นำงเป็นบณัฑติหญงิ มสีวฟีำงทีม่คีวำมสำมำรถด้ำนกำรประพันธ์

โดดเด่นอยู่กลับไม่ใช้ ไปใช้หรูเยียนที่ไม่รู ้หนังสือสักตัวเสียอย่ำงน้ัน" 

สำยตำของเหยำหลันคล้ำยมองมำที่อิ๋งตง ทว่ำไม่ได้เพ่งพินิจ "เจ้ำว่ำ

เพรำะเหตุใดนำงจึงท�ำเช่นนั้น"

"ยังไม่ใช่เพรำะต้องกำรลบล้ำงชื่อเสียงท่ีเหม็นโฉ่หรือเจ้ำคะ ก็แค่

ปิดหูขโมยกระดิ่ง*" อิ๋งตงยิ้มหยัน "ท่ำนก็อย่ำคิดอะไรซับซ้อนเกินไป"

"เมื่อก่อนไม่ว่ำนำงคิดอะไร ข้ำเพียงมองก็รู้" คล้ำยไม่ได้ยินค�ำพูด

ของอิ๋งตง เหยำหลันใบหน้ำเต็มไปด้วยควำมฉงนใจ "ตอนน้ีนับวันกลับ 

ยิ่งมองไม่ออกแล้ว"

"เท่ำที่บ่ำวดู คงเพรำะนำงอ่ำนหนังสือมำกไปจนโง่งม" อิ๋งตงเก็บ 

ขี้ผึ้งทำเล็บ รินน�้ำชำถ้วยหนึ่งย่ืนส่งให้ "ในจวนเดิมเล่ำลือกันว่ำที่นำง

กระโดดทะเลสำบก็เพ่ือจะย่ัวยวนจอมเสเพลเจยีงเสียน นำงยังพำนักโทษ

ทำงกำรชำวแคว้นหลีเดินอวดโอ่ไปท่ัว เพียงต้องกำรจะยืนยันว่ำนำง 

ไม่ได้ปฏิบัติต่อหรูเยียนอย่ำงโหดร้ำยทำรุณ นี่ไม่ใช่ว่ำยิ่งทำก็ยิ่งด�ำ**"

* ปิดหูขโมยกระดิ่ง เป็นค�ำอุปมำ หมำยถึงหลอกลวงตัวเอง จะขโมยกระดิ่งกลัวคนอื่นได้ยินจึงปิดหูตัวเองไว้ 
และเข้ำใจว่ำคนอื่นก็ไม่ได้ยินด้วย
** ยิ่งทำก็ยิ่งด�ำ หมำยถึงเรื่องไม่ดีเมื่อถูกเปิดโปงแล้วยิ่งอธิบำยแก้ตัวก็ยิ่งไม่น่ำฟัง และท�ำให้คนสนใจและรู้
ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มำกขึ้น
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"เจ้ำก็เอำใจใส่สักหน่อย ในเรือนลู่ย่วนมีสำวใช้คนไหนได้รับควำม

โปรดปรำน ก็ไปตีสนิทไว้สักสองคน"

"บ่ำวจบัตำดูอยู่ตลอดเจ้ำค่ะ" ค�ำพูดถูกเหยำหลนัตดับท อิง๋ตงงนุงง

ไปชัว่ขณะ จำกน้ันก็หัวเรำะขึน้มำเบำๆ "ท่ำนวำงใจ ต่อให้นำยหญิงใหญ่

ล�ำเอียงมอบโอวำทมำรดำให้กับนำง ด้วยร่ำงกำยที่พอลมพัดมำก็ล้ม 

ของนำง คงไม่มีวำสนำจะได้เสวยสุข ต�ำแหน่งนำยหญิงของจวนและ 

ป้ำยสดุดีประกำศเกียรติคุณล�ำดับที่หนึ่งร้อยล้วนต้องเป็นของท่ำน"

"ใครอยำกได้ป้ำยสดดุปีระกำศเกียรตคิณุท่ีเย็นยะเยือกนัน่กัน เจ้ำชอบ 

เจ้ำก็เอำไปนอนกอดเองเถิด" เหยำหลันทุบอิ๋งตงไปทีหน่ึง ต่อว่ำด้วย 

ใบหน้ำยิ้มๆ "รีบไปปูเตียง"

เหยำหลนัมองกำรเคลือ่นไหวทีค่ล่องแคล่วว่องไวของอิง๋ตง รอยย้ิม

พลันเลือนหำย

ค�ำ่คนืยำวนำน ควำมเงยีบเหงำอ้ำงว้ำงสดุจะทำนทน ควำมโดดเดีย่ว 

เดียวดำยที่ตำมติดดังเงำ จะมีสักกี่คนที่ทนได้

ในเมือ่ทุม่เททุกสิง่ทุกอย่ำงทีม่อียู่ลงไปทัง้หมด ก็ไม่อำจแลกอ้อมกอด 

ที่อบอุ่นกลับมำได้ เช่นนั้นสิ่งที่ทุ่มเทไปก็ไม่อำจละลำยกลำยเป็นสำยน�้ำ

เด็ดขำด! 

แววตำค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นแปลกประหลำด

เทยีนยำวบนโต๊ะเปลวเทียนสัน่ไหวส่งเสยีงดงัฟู่ๆ รำวกับงรู้ำยพ่นพิษ  

ส่องสะท้อนเงำร่ำงของเหยำหลนัจนเกิดเป็นเงำทอดยำวบนช่องหน้ำต่ำง

ในค�่ำคืนหนำวเหน็บแลน่ำสะพรึงกลัวเป็นพิเศษ

"สะใภ้ใหญ่ท่ำนดูเร็วเข้ำ ชุดแต่งงำนของคุณหนูสำมท�ำเสร็จแล้ว
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เจ้ำค่ะ" อิ๋งชุนประคองห่อของห่อหนึ่งเดินเข้ำมำด้วยสีหน้ำย้ิมแย้ม  

"หลงจูห๊งให้คนรบีมำส่งให้เสยีแต่ตอนค�ำ่ บอกให้ท่ำนดกู่อน ตรงไหนไม่เหมำะ 

เขำจะได้รบีแก้ไข ไม่ถึงกับต้องส่งกลบัไปท�ำใหม่ จะได้ไม่เป็นกำรรบกวน

ถึงนำยหญิงใหญ่"

"เร็วเพียงนี้เชียว" อิ๋งตงวำงงำนในมือลง เดินเข้ำมำ "ไม่เสียทีที่เป็น

ร้ำนโต้วจิ่นถัง ล�ำพังแค่คุณภำพผ้ำ ร้ำนผ้ำแห่งอื่นก็เทียบไม่ได้แล้ว"

พูดพลำงอิ๋งตงก็เปิดห่อของออก

"สวรรค์! เป็นผ้ำด้ินอว๋ินจิน่เดินเส้นทอง สะใภ้ใหญ่ท่ำนดหูงส์เยำว์วัย 

ตัวนี้ รำวกับมีชีวิตอย่ำงไรอย่ำงนั้น ชุดแต่งงำนของสะใภ้สำมในตอนนั้น

ก็ยังไม่หรูหรำเท่ำนี้"

อิ๋งตงและอิ๋งชุนเบิกตำกว้ำงพร้อมกัน ลูบไล้ชุดแต่งงำนผ้ำอวิ๋นจิ่น

เดินเส้นทองสีแดงลำยหงส์เยำว์วัยที่สีสดใสเป็นประกำยแวววำวดุจ 

ปุยเมฆ นุ่มลื่นดุจแพรต่วน มือของเหยำหลันเองก็สั่นเทำอย่ำงน้อยคร้ัง

จะเป็นเช่นนี้

เห็นนำงควบคุมกิริยำไม่อยู่ อิ๋งตงก็หยิกอิ๋งชุนทีหนึ่ง หัวเรำะคิกคัก

แล้วบอก

"ตอนนัน้สะใภ้สำมไม่มสีทิธ์ิจะสวมชดุลำยหงส์ หำไม่คงต้องหรูหรำ

กว่ำนี้"

อิ๋งชุนงงงันอยู่ครู่หนึ่ง แล้วรีบคล้อยตำม

"หรอืมใิช่เล่ำ แม่ทพัใหญ่เป็นผูบ้ญัชำกำรทหำรสบิมณฑล เส้ือคลุม

ชุดพิธีลำยหงส์นี้ ฝ่ำบำทเป็นผู้พระรำชทำนสมรส ย่อมทรงอนุญำต 

เป็นกรณีพิเศษ เป็นครั้งแรกท่ีบ่ำวได้ลูบไล้กับมือตนเอง เพรำะควำม 
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อยำกรู้อยำกเห็น"

เห็นเหยำหลันยังคงมองชุดแต่งงำนอย่ำงใจลอย อิ๋งชุนจึงขยับ

เข้ำไปใกล้แล้วร้องเรียกค�ำหนึ่ง

"จริงสิ สะใภ้ใหญ่" เหยำหลันเงยหน้ำข้ึนมำ อิ๋งชุนจึงพูดอย่ำงมี 

ลับลมคมใน "เมื่อครู่ตอนบ่ำวออกไปส่งคนของร้ำนโต้วจิ่นถัง เจอสี่จู๋ที่

หน้ำประตู"

"สี่จู๋?" คิ้วเหยำหลันเลิกสูง "มืดค�่ำป่ำนนี้แล้ว นำงไปท�ำอะไรที่นั่น"

"เพรำะมีคนของร้ำนโต้วจิ่นถังอยู่ด้วย บ่ำวจึงไม่กล้ำเข้ำไปใกล้"  

อิ๋งชุนย้อนนึกอยู่ครู่หน่ึง "มองไกลๆ เห็นนำงไปส่งท่ำนหมอเจียง ทั้งยัง 

สั่งก�ำชับอะไรอยู่หน้ำประตูพักใหญ่"

"ท่ำนหมอเจียง?" เหยำหลันย่นหัวคิ้ว "เวลำในเรือนนำยหญิงใหญ่

มีคนป่วย ส่วนใหญ่จะหำท่ำนหมอเหยียน เหตุใดจู่ๆ จึงเปลี่ยนแล้วเล่ำ"

"จริงสิ" อิ๋งตงตบมือ "สี่เหมยบอก หลำยวันมำนี้หลิ่วเอ๋อร์ไม่ค่อย

สบำยเจ้ำค่ะ"

"หลิ่วเอ๋อร์?" เหยำหลันหัวเรำะเยำะหยันออกมำค�ำหนึ่ง "นำงยังไม่

คู่ควรจะท�ำให้นำยหญิงใหญ่ตกใจ!"

สำมำรถท�ำให้สี่จู๋ไปส่งถึงหน้ำประตูได้ นำยหญิงใหญ่จะต้องเป็น

คนสั่งแน่นอน
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"ท่ีท่ำนพูดก็ถูก" อิ๋งตงหน้ำแดง บิดผ้ำเช็ดหน้ำด้วยควำมขวยอำย 

"บ่ำวเพียงนึกถึงท่ำทำงหลบเลี่ยงของสี่เหมย จึงสงสัยไปถึงเรื่องนั้น"

"สี่เหมย?" อิ๋งชุนงงงัน "นำงหลบเลี่ยงอะไรหรือ"

เหยำหลันเองก็มองมำที่อิ๋งตง

"ตอนบ่ำวคุยอยู่กับอ๋ิงชุน ก็มีสำวใช้รุ ่นเล็กมำรำยงำนบอกหรูอี้

ต้องกำรพบหลิ่วเอ๋อร์ สี่เหมยก็หลุดปำกออกมำว่ำหลิ่วเอ๋อร์ป่วยอยู่  

ไม่ให้พบ...ตอนน้ันบ่ำวแปลกใจมำก พอจะถำมดู นำงก็หลบเลีย่ง ไม่ยอมพูด 

แล้ว"

เหยำหลันแววตำสั่นไหว เงยหน้ำขึ้นมองสำวใช้ทั้งสอง

"พวกเจ้ำว่ำเพรำะเหตใุดนำยหญิงใหญ่จงึให้หลิว่เอ๋อร์เข้ำไปอยู่ใน

เรือนด้ำนหลัง ไม่ให้คนพบ" เห็นทั้งสองคนสั่นศีรษะ เหยำหลันก็ซักถำม

อีกค�ำ "หรูอี้ไปหำนำงเพื่ออะไร"

50
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"ไม่ทรำบเจ้ำค่ะ" อิ๋งตงสั่นศีรษะอีก "นำงไม่ได้รบกวนส่ีเหมยส่ีจู๋  

นำงไปหำเจินจู พอได้ยินว่ำพบไม่ได้ก็หมุนตัวจำกไป"

"พรุง่นีเ้จ้ำออกจำกจวนไปด้วยตนเอง" เหยำหลนัครุน่คดิอยู่พักใหญ่ 

มองอิ๋งตง "เอำเงินไปให้มำกหน่อย ไปหำท่ำนหมอเจียง ถำมดูว่ำคืนน้ี 

เขำมำที่เรือนใด ตรวจรักษำให้ใคร แล้วเป็นโรคอะไร!"

ปลำยนิ้วลูบไล้ผ้ำดิ้นท่ีนุ ่มลื่นเบำๆ ในดวงตำของเหยำหลันมี

ประกำยอ�ำมหิตพำดผ่ำน

"งำนปักของร้ำนโต้วจิ่นถังไม่มีท่ีติ" อิ๋งชุนส่งสำยตำให้อิ๋งตงทีหน่ึง 

แล้วปิดห่อของ "หรือไม่...เรำก็ส่งกลับไปทั้งอย่ำงนี้"

เหยำหลันมองอิ๋งชุนแวบหนึ่ง นิ้วมือขยับเล็กน้อย ก่อนหยิบ 

ชุดแต่งงำนออกมำ หมุนตัวพลำงหยิบชุดมำทำบกับร่ำง

"สวรรค์! สะใภ้ใหญ่"

อิ๋งชุนและอิ๋งตงร้องขึ้นมำพร้อมกัน

นอกจำกเจ้ำสำวแล้ว ชุดแต่งงำนไม่อำจลองส่งเดช โดยเฉพำะ 

เหยำหลนัเป็นแม่ม่ำยคนหน่ึง ต้องหลบเลีย่งยังแทบไม่ทนั หำกนำยหญงิใหญ่ 

รู้เข้ำจะต้องเชือดเนื้อเถือหนังพวกนำงแน่!

อึ้งตะลึงไปชั่วขณะ อิ๋งตงก็รีบปิดประตู ดึงม่ำนหน้ำต่ำงให้มิดชิด

กลวัมำกว่ำจะท�ำเสยี อิง๋ชนุจงึปรนนิบตัเิหยำหลนัลองสวมชดุเจ้ำสำว 

อย่ำงระมัดระวัง

ภำพเหยำหลันในคันฉ่องที่สวมชุดลำยหงส์สีแดงดูแตกต่ำงจำก

ปกตทิีภ่มูฐิำนสภุำพงดงำม เหยำหลนัในยำมน้ีดงูำมหยำดเย้ิมพริม้เพรำ 

หรหูรำสง่ำงำม อิง๋ตงไปหำป่ินมกุลำยโบตัน๋และผเีสือ้ทีไ่ม่ได้ใช้มำนำนปี
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จำกในหีบเครื่องประดับออกมำ ปักไว้ที่ปลำยมวยผม

"สะใภ้ใหญ่เหมำะกับสีแดงเป็นท่ีสุด" อิ๋งชุนยืนอยู่ข้ำงหลัง มอง 

ดวงหน้ำอ่อนโยนมีชีวิตชีวำแววตำเปี่ยมไปด้วยอำรมณ์ควำมรู้สึกของ 

เหยำหลันแล้วอดทอดถอนใจไม่ได้ "สีน�้ำเงินแม้จะสุภำพเรียบร้อย แต่ก็

ดูหดหู่อยู่หลำยส่วน สู้สีแดงเช่นนี้ไม่ได้..."

เสียงขำดห้วนหำย อิ๋งชุนลอบมองสีหน้ำเหยำหลันในคันฉ่องอย่ำง

ไม่สบำยใจ นำงนึกได้แล้ว สีแดงนี้ ไม่ใช่ของเหยำหลันอีกแล้ว

เหยำหลันหัวเรำะอย่ำงไร้ควำมหมำย ส่วนลึกในดวงตำกลับมี

ประกำยเย็นยะเยือก

ไม่มสีฉีดูฉำด ไม่มคีนรกัและกำรทะนถุนอม ให้งดงำมเพียงใดก็ต้อง

ดูซีดเซียว

ถ้ำได้เป็นดังนกน้อยตัวหนึ่งพึ่งพำอำศัยคน แอบอิงอยู่ข้ำงกำยเขำ 

ถึงจะเป็นสนี�ำ้เงนิทีส่ภุำพเรยีบร้อย กส็ำมำรถเปล่งประกำยควำมงำมและ

ภำพท่ีงดงำมออกไปได้รอบทิศ ถ้ำเป็นไปได้นำงก็ไม่มีวันไปช่วงชิง 

ป้ำยสดุดีประกำศเกียรติคุณที่เย็นชืด หรืออ�ำนำจสูงสุดอะไรนั่นหรอก

อ้อมกอดของคนรักย่อมอบอุ่นกว่ำสิ่งเหล่ำนี้

เสียดำย ชีวิตนี้ถูกก�ำหนดไว้แล้ว...

เหยำหลนัลบูไล้สองแก้มทีแ่ดงระเรือ่ดจุใบไม้ทีถู่กน�ำ้ค้ำงแขง็อำบย้อม 

จนกลำยเป็นสีแดง ส่วนลึกของดวงตำมีประกำยอ่อนโยนละมุนละไม 

ผุดข้ึนมำจำงๆ แต่แล้วก็ค่อยๆ ถูกควำมเคียดแค้นอย่ำงลึกซึ้งเข้ำมำ

แทนที่ กลำยเป็นเปลวเพลิงที่งดงำม

"ฮือๆ ท่ำนแม่ ท่ำนแม่..."
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เสียงร้องไห้ดังกังวานขึ้น ท�าลายความเงียบสงบภายในห้อง

ทั้งสามตะลึงงันไปชั่วขณะ ก่อนต่างคนต่างเคลื่อนไหวขึ้นมา 

พร้อมกัน อิ๋งตงรีบวิ่งไปที่ประตู อิ๋งชุนก็ดึงปิ่นมุกลายโบตั๋นและผีเสื้อบน

ศีรษะเหยาหลันออก ช่วยนางถอดชุดเจ้าสาวสีแดง น�าไปซุกไว้ในเตียง

เห็นอิ๋งชุนดึงม่านเตียงดีแล้ว เหยาหลันก็ยกถ้วยชาขึ้นมาเหมือน

ไม่มีอะไร อิ๋งตงเพ่ิงย่ืนมือไปถอดดาลประตู ก็เห็นต่งเนี่ยนจงซวนเซพุ่ง 

เข้ามา ปากก็ร้องเรียกไม่หยุด

"ท่านแม่ ฮือๆ ท่านแม่..."

"คุณชายน้อย ท่านระวังจะหกล้ม หลัวหมัวมัวเหตุใดจึง..." อิ๋งตง

คว้าต่งเนี่ยนจงมาอุ้ม พอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นหลัวหมัวมัวซึ่งเป็นแม่นม

เดินตามเข้ามาด้วยใบหน้าท่ีบวมแดงไปคร่ึงแถบ จึงอดตะลึงงันไม่ได้  

"นี่ นี่มันเกิดอะไรขึ้น"

เหยาหลันวางถ้วยชาลง ต่งเนี่ยนจงก็ดิ้นหลุดจากอิ๋งตง โถมเข้าหา

อ้อมอกนาง

"ท่านแม่...ท่าน ท่านย่า...ตี...ตี..."

"จงเอ๋อร์เด็กดี" เหยาหลันอุ้มต่งเนี่ยนจงข้ึนมา ลูบหลังเขาเบาๆ  

อย่างนุ่มนวลอ่อนโยน สายตากลบัมองไปท่ีหลัวหมวัมวั "จงเอ๋อร์ท�าอะไรผิด 

อีกแล้วหรือ ถึงถูกท่านย่าตี"

ต่งเน่ียนจงซุกหน้าอยู่กับอ้อมอกเหยาหลัน ไม่นานก็เงียบ เห็น 

เหยาหลนัถามก็เงยหน้าข้ึนมองหลวัหมวัมวั อิง๋ชนุจงึฉวยโอกาสนีห้ยิบผ้ามา 

เช็ดหน้าให้เขา

"เพ่ือจะเร่งมือจัดเตรียมสินเดิม ทุกเรือนต่างท�างานตอนกลางคืน 
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คึกคักราวกับช่วงปีใหม่ คุณชายน้อยชอบความรื่นเริงสนุกสนาน จึงอยู่ที่

เรอืนนายหญิงใหญ่กับคุณชายห้าคุณชายเจด็ไม่ยอมกลบั ประจวบเหมาะ 

กับท่ีสี่เหมยขนผ้าโปร่งเยียนซา* เข้ามาหลายพับ จะเลือกม่านหน้าต่าง

ให้คุณหนูสาม ต่างไม่มีใครทันระวัง คุณชายน้อยก็ลูบไปทีหนึ่ง มีรอย 

ห้านิ้วมือติดอยู่ นายหญิงใหญ่เปลี่ยนสีหน้าทันที"

เหยาหลันสีหน้าเรียบนิ่งดุจผิวน�้า

อิ๋งชุนเบิกตากว้าง ผ้าเช็ดหน้าหยุดค้างอยู่บนใบหน้าต่งเนี่ยนจง

"สวรรค์! นายหญิงใหญ่ตีคุณชายน้อยหรือ"

"เปล่าเจ้าค่ะ หลงัจากดวุ่าอยู่หลายค�า คณุชายน้อยก็ร้องไห้ไม่หยุด 

นายหญิงใหญ่จงึตีบ่าว เป็นสีเ่หมยทีอุ่ม้คณุชายน้อยออกมา" หลัวหมวัมัว 

ลูบคล�าใบหน้าที่แสบร้อนไปครึ่งหนึ่ง หลัวหมัวมัวไม่อาจยอมรับได้  

"สะใภ้ใหญ่ท่านว่า...เหตุใดนายหญิงใหญ่จึงท�าเช่นน้ี ไม่พูดถึงว่าท่าน

คอยเฝ้าติดตามปรนนิบัติ ไม่มีความดีความชอบก็มีความเหน่ือยยาก 

เพียงพูดถึงในล�าดับศักดิ์ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเนี่ยน คุณชายน้อย 

ก็ถือเป็นต้นกล้าล�้าค่าเพียงหน่ึงเดียว เห็นแก่คุณชายใหญ่ท่ีจากไป  

นายหญิงใหญ่ก็ไม่ควร..."

"จงเอ๋อร์เด็กดี ท่านย่าอารมณ์ไม่ดี" เหยาหลันแนบใบหน้ากับ 

ดวงหน้าน้อยๆ ของต่งเนี่ยนจง น�้าเสียงนุ่มนวลแผ่วเบาเป็นพิเศษ "ช่วงนี้

จงเอ๋อร์ก็เล่นอยู่ในเรอืนอีย่้วนดหีรอืไม่" แล้วเอ่ยเสรมิขึน้ "หรอืไม่ จงเอ๋อร์

ก็ไปเรือนเชวียย่วนเล่นกับพี่สาว"

"จงเอ๋อร์ชอบ...ท่าน...อา ไม่...ชอบ...พี่สาว"

* ผ้าโปร่งเยียนซา คือผ้าโปร่งที่บางดุจควันจางๆ
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"เช่นนั้น...แม่จะหำเพื่อนเล่นให้เจ้ำคนหนึ่ง ดีหรือไม่"

"ดี...ดี..."

ต่งเน่ียนจงเปลี่ยนจำกร้องไห้เป็นหัวเรำะ มือน้อยตบเข้ำหำกัน  

เหยำหลันมองไปที่หลัวหมัวมัว

"ได้ยินว่ำลูกของหลำนชำยเจ้ำก็อยู่ในวัยนี้"

"สะใภ้ใหญ่ยังอุตส่ำห์จ�ำได้ โตกว่ำคุณชำยน้อยสองปีเจ้ำค่ะ เป็น

ฝำแฝดคู่หนึ่ง" หลัวหมัวมัวงงงัน จำกนั้นสองตำก็เป็นประกำย พยักหน้ำ

ติดๆ กัน "ยังไม่ได้เข้ำสถำนศึกษำ วันๆ เที่ยววิ่งเล่นไปทั่วป่ำเขำ"

"อืม" เหยำหลันพยักหน้ำ "พรุ่งนี้พำเข้ำมำให้ข้ำดูหน่อย"

หลัวหมัวมัวหัวเรำะหึๆ สองมือถูกันไปมำ "ล้วนแต่เป็นคน 

หยำบกระด้ำง เกรงจะท�ำให้สะใภ้ใหญ่ตลกขบขัน"

"เด็กเลีย้งดูอย่ำงยำกจนเติบโตมำก็เข้มแข็ง เลีย้งดอูย่ำงมัง่มเีตบิโต

มำก็รู้หลักท�ำนองคลองธรรม ไม่จ�ำเป็นต้องพูดอะไรมำกมำย เจ้ำพำมำ 

ก็แล้วกัน" พูดพลำงสีหน้ำเยียบเย็นลง "พวกเจ้ำฟังเอำไว้ ต่อไปถ้ำ 

นำยหญิงใหญ่ไม่เรียกหำ ใครก็ห้ำมพำคุณชำยน้อยเหยียบย่ำงเข้ำไปใน

เรือนอิ่นย่วน!"

ทุกคนต่ำงตัวสั่นเทิ้ม มองหน้ำกันไปมำ ไม่กล้ำพูดอะไร

ต่งเนี่ยนจงร่ำงแข็งขึง อ้ำปำกจะร้องไห้

เหยำหลันตบตัวเขำเบำๆ

"จงเอ๋อร์เด็กดี ท่ำนย่ำอำรมณ์ไม่ดี จงเอ๋อร์อยู่ให้ห่ำงหน่อย รอท่ำนย่ำ 

อำรมณ์ดีแล้ว แม่ค่อยพำเจ้ำไปเล่นที่นั่น"

หลัวหมัวมัวพำต่งเนี่ยนจงออกไปแล้ว อิ๋งตงก็ปูเตียงไปพลำง 
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ถำมไปพลำง "สะใภ้ใหญ่ท่ำนว่ำเพรำะเหตุใดจู่ๆ นำยหญิงใหญ่ก็ดุว่ำ

คุณชำยน้อย ใช่พบแล้วว่ำ..."

อิง๋ตงพลนัรูส้กึแผ่นหลงัเย็นยะเยือก ตวัสัน่เทำ ค�ำพูดต่อไปตดิค้ำง

อยู่ในล�ำคอ นำงหันหน้ำมำอย่ำงแข็งทื่อ

แล้วก็เห็นบนใบหน้ำของเหยำหลันคล้ำยมีน�้ำแข็งเกำะอยู่ช้ันหน่ึง

อย่ำงไม่เคยเหน็มำก่อน ดวงตำทัง้สองสำดประกำยเรือ่เรอืง มองนำงอย่ำง 

อึมครึมเยียบเย็น

"นำยหญิงใหญ่เพียงอำรมณ์ไม่ด ีไม่มอีะไรท้ังนัน้ เร่ืองน้ันปล่อยให้

เน่ำอยู่ในท้องของเจ้ำเสีย ถ้ำแพร่งพรำยออกไปข้ำจะถลกหนังของเจ้ำ!"

อิ๋งตงสองขำอ่อนยวบลงไป

"เจ้ำค่ะ บ่ำวไม่กล้ำพูดส่งเดชอีกแล้ว"

"เจ้ำออกไปเถิด"

อยู่เดียวดำยตำมล�ำพังกับโคมไฟ ในค�ำ่คนืยำวนำนไร้ทีส่ิน้สดุ เงยีบ

จนท�ำให้คนหำยใจไม่ออก เหยำหลันกระสับกระส่ำยวุ่นวำยใจขึ้นมำ  

จึงเปิดหน้ำต่ำงออกไป จันทร์เสี้ยวที่สุดขอบฟ้ำคล้ำยเรือน้อยล�ำหน่ึง 

ลอยล่องอยู่กลำงปุยเมฆท่ีเบำบำงดุจผ้ำโปร่งบำง แสงจันทร์สุกสกำว 

สำดส่องท้องฟ้ำยำมรำตรทีีด่ำรดำษไปด้วยดวงดำว เป็นแสงสีน�ำ้เงนิจำงๆ 

ประดุจภำพในฝัน ชักจูงจิตใจที่เงียบเหงำอ้ำงว้ำงในค�่ำคืนอันสงบเงียบ

ให้หลงเข้ำไปในเส้นทำงผิด

ท้องฟ้ำกว้ำงจันทร์เสี้ยว...คนงำมหัวใจแหลกสลำย

สำยลมบำงเบำแสงจันทร์เย็นตำ กัดกร่อนควำมมุ่งมำดปรำรถนำ
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ของคนให้หมดไปได้ง่ำยที่สุด...ยังคงไม่ดูดีกว่า

เมือ่ปิดหน้ำต่ำงเข้ำมำเบำๆ หลวนอว๋ินชยืูนเงยีบๆ อยู่ตรงหน้ำต่ำง

ครู่หน่ึง ได้ยินเสียงลมหำยใจสม�่ำเสมอดังมำจำกห้องอุ่น นำงจึงค่อยๆ 

เดินย่องกลับไปท่ีข้ำงเตียง ก้มตัวลงหยิบหีบลงรักท่ีซ่อนไว้ใต้เตียง 

เมื่อตอนกลำงวันออกมำ
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หลวนอว๋ินชถืูอหบีลงรกัทีส่ีด้่านราบเรยีบ พลกิดอูยู่เป็นนานสองนาน  

กลบัหาสายสนกลในไม่พบแม้แต่น้อย ความอดทนถูกใช้จนหมดแล้ว นาง

จงึเหว่ียงหบีลงรกัขว้างไปบนเตยีง กลบัได้ยินเสยีง 'แกร๊ก' ดงัข้ึนมาเบาๆ  

ท่ามกลางความเงียบ นางถึงกับสะดุ้งโหยง

พอหันไปมองหลวนอวิ๋นชูก็ยิ้มออก

หลังจากหีบลงรักถูกนางเหว่ียงออกไปอย่างแรง ไม่รู้ไปกระแทก 

ถกูจุดไหนเข้า กลไกจึงเปิดออก เหน็ทีด้่านข้างมแีผ่นโลหะบางสเีดยีวกบั

หีบลงรักดีดตัวขึ้นมาชั้นหนึ่ง เผยให้เห็นร่องเว้าเข้าไป ข้างในมีแม่กุญแจ

ทองเหลืองที่ประณีตงดงามคล้องอยู่

หลวนอวิ๋นชูลูบคล�าแม่กุญแจทองเหลือง หัวคิ้วขมวดมุ่น

ลูกกุญแจอยู่ที่ใด

หลวนอวิ๋นชูไม่ได้รีบร้อนไปรื้อค้นในทันที นางขบคิดอย่างละเอียด

51
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รอบคอบ มีค�าพูดว่า 'คนหนึ่งซ่อนของ คนร้อยคนหาไม่พบ' ในห้องใหญ่

ปานนี ้การจะหาลกูกุญแจดอกหนึง่ก็ไม่ต่างอะไรกับงมเขม็ในมหาสมทุร 

ถ้าจะหาโดยไม่มีเบาะแสอะไรเลย เกรงว่าจนสว่างก็ยังหาไม่พบ

สายตากวาดผ่านโต๊ะลายเมฆมังกร คันฉ่องส�าริด หีบหยก ม้านั่ง

ทรงดอกเหมย ชัน้วางของ ฉากบงัลม...สดุท้ายก็ไปหยดุอยู่ทีด้่านข้างของ

ตู ้หกลิ้นชักสี่ประตูสลักลายท่ีอยู่บนเตียงเตา หลวนอว๋ินชูสั่นศีรษะ  

จดุต่างๆ เหล่านีวั้นหนึง่ต้องเชด็ถูหลายรอบ โดยเฉพาะตูห้กลิน้ชกัสีป่ระตู 

ดูแล้วประตูมาก ลิ้นชักมาก แต่ก็เป็นจุดท่ีดึงดูดความสนใจของคน 

มากทีส่ดุ เว้นเสยีแต่สมองมปัีญหา ต่งอ้ายต้องไม่ซกุซ่อนไว้ท่ีนัน่แน่นอน

ถอนสายตากลับมา หลวนอว๋ินชูหันมาพินิจพิจารณาเตียงนอน  

น่ีเป็นเตียงที่ท�าจากไม้หวงฮวาหลีฝังงาช้าง ขาต้ังแกะเป็นรูปทรงโค้ง  

ด้านบนมีม่านมุ้งท่ีทับซ้อนกันเป็นชั้นห้อยลงมา นอกจากตู้เล็กสองชั้น 

สองประตใูบหนึง่ทีหั่วเตียงแล้ว กไ็ม่มท่ีีให้วางสิง่ของได้อกี รือ้ค้นในตูเ้ลก็

อยู่พักใหญ่ก็ไม่พบอะไร หลวนอวิ๋นชูจึงมองไปที่เสาทั้งสี่ด้าน ตรงนี้จะมี

ช่องลับหรือไม่

หลวนอว๋ินชเูดินเข้าไปเคาะๆ ลบูๆ ดู ล้วนแต่ด้านในตนั ลูบคล�าผนัง 

ของเตยีงก็เรยีบๆ นางนัง่ลงไปอย่างงงงัน พอเงยหน้าข้ึนภาพสตรีสงูศกัดิ์

ก็อยู่ตรงหน้าพอดี ในใจเกิดประกายวาบหน่ึง หลวนอว๋ินชูพลิกตัวลง 

จากเตียง ยกม้านั่งทรงดอกเหมยมาตัวหนึ่งแล้วเหยียบขึ้นไป

ไม่ผิดจากที่คิด ด้านหลังภาพมีลูกกุญแจทองเหลืองดอกเล็กๆ 

ประณีตงดงามกลัดติดอยู่ดอกหนึ่ง

มือที่สั่นน้อยๆ จ่อไปที่รูกุญแจ มีเสียง 'กร๊ิก' ดังข้ึน แม่กุญแจ 
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เปิดออกแล้ว หลวนอว๋ินชูดีใจรีบปลดกุญแจออกมำ จำกน้ันแววตำก็ 

หม่นขรึมลง ไหนเลยจะมีตั๋วแลกเงิน ข้ำงในมีผ้ำไหมหนำๆ อยู่กองหนึ่ง 

พอย่ืนมือไปดึงจึงรู้ว่ำเป็นสมุดผ้ำไหม ต้องหยิบออกมำทั้งเล่ม ผ้ำไหม 

บำงมำก ถืออยู่ในมือเบำหวิว ข้ำงในมีรอยหมึกเป็นจุดๆ ถึงกับเขียน 

ตัวอักษรเอำไว้

เหน็ในหีบยังมกีระบีเ่ล่มเลก็อกีเล่มหน่ึง หลวนอว๋ินชวูำงสมดุผ้ำไหมลง  

หยิบกระบีเ่ลก็ขึน้มำ ฝักกระบีท่�ำมำจำกหนังฉลำมฝังหยกแขง็สเีขยีวเข้ม

แกะลำยค้ำงคำว อกีด้ำนหนึง่ก็เป็นหยกแขง็ชิน้หนึง่เช่นเดยีวกัน แต่แกะ

เป็นตวัอกัษรจ้วนสองตวั แม้จะไม่มคีวำมรู้เรือ่งกระบี ่แต่ต่งอ้ำยข้ึนชือ่ว่ำ

มือเติบ สำมำรถท�ำให้เขำทะนุถนอม ท้ังเก็บซ่อนไว้อย่ำงลึกลับเช่นนี้ได้ 

ต้องไม่ใช่ของธรรมดำทั่วไปแน่

หลวนอว๋ินชชูกักระบีอ่อกมำ ภำพเบือ้งหน้ำพลนัพร่ำพรำย กระบีเ่ลก็ 

ทีย่ำวสำมชุน่กว่ำ ตัวกระบีแ่วววำวสว่ำงไสว ไม่เป็นสนมิไม่มคีรำบสกปรก 

ดูคมกริบยิ่ง

เคยได้ยินคนพูดอยู่เสมอว่ำกระบี่ดีท่ีแท้จริงล้วนตัดเหล็กเหมือน 

ตัดดินเหนียว เป่ำเส้นขนใส่ก็ขำด ไม่รู้จริงหรือไม่ ครั้นแล้วหลวนอว๋ินช ู

จึงดึงปิ่นปักผมออก หยิบเส้นผมขึ้นมำปอยหนึ่ง จ่อเข้ำกับคมกระบี่แล้ว

เป่ำเบำๆ เส้นผมขำดปลิวว่อนลงมำ หลวนอวิ๋นชูเห็นแล้วก็ดีใจ

เป็นกระบีวิ่เศษเล่มหนึง่จรงิๆ ตอนออกจำกจวนจะได้ให้หรูเยียนไว้

ป้องกันตัวพอดี

หลวนอวิน๋ชเูก็บกระบีเ่ข้ำฝัก วำงกลบัเข้ำไปในหีบ มองดใูนหบีไม่มี

ของอืน่ใดอกี ก็หยิบสมดุผ้ำไหมขึน้มำ พลกิดูสองสำมหน้ำ นำงท่ีเพ่ิงเรยีนรู ้
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ตัวอักษรเห็นแล้วอยำกจะเอำศีรษะชนก�ำแพงย่ิงนัก ตัวอักษรคล้ำย 

หัวเต่ำเป็นพืดไปหมด เพียงรู้จักอยู่ไม่ก่ีตัว จะอำศัยตัวอักษรไม่ก่ีตัวน้ี 

คิดโยงควำมหมำยก็ท�ำไม่ได้

เก็บซ่อนไว้ลึกลับเช่นนี้ ที่แท้แล้วต่งอ้ำยเขียนอะไรไว้กันแน่

ลุงใบ้ที่อัปลักษณ์ สวนสมุนไพรประหลำด กำรตำยอย่ำงน่ำอนำถ

ของซิ่วเอ๋อร์ ยังมีกำน�้ำชำลึกลับใบนั้น...สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ยังคงเป็นควำม

ฉงนสนเท่ห์ท่ีวนเวียนอยู่ในใจหลวนอว๋ินชตูลอดเวลำ จะมคี�ำตอบอยู่ในนี้ 

ทั้งหมดหรือไม่

ค�ำตอบก็อยู่ตรงหน้ำนี้แล้ว แต่นำงกลับท�ำอะไรไม่ได้เลย!

หลวนอว๋ินชูลุกขึ้นเดินมำที่หน้ำประตู นำงคิดจะเรียกหรูอี้ กุมมือ 

จบัประต ูทว่ำนำงกลบัชะงกัอยู่ตรงน้ัน หรอูีข้วัญอ่อน ท้ังไม่สขุุมเยือกเย็น

มำกพอ เห็นของสิ่งนี้กลัวจะท่ึมท่ือไปก่อนแล้ว ในใจก็จะแบกรับไม่ไหว 

อกี...

หลวนอว๋ินชูคลำยมือออกช้ำๆ เดินย้อนกลับมำ เอำสมุดผ้ำไหม 

ใส่คืนไปในหีบ คิดไปคิดมำก็หยิบออกมำใหม่ ปิดหีบจะคล้องแม่กุญแจ 

เอำวำงกลับเข้ำไปในช่องลับ

มองส�ำรวจตรวจตรำอยู่รอบหนึ่ง สุดท้ำยหลวนอวิ๋นชูก็เอำสมุด 

ผ้ำไหมใส่ไว้ในตูเ้ลก็ท่ีหัวเตยีง ขณะจะคล้องกุญแจพลนัเปลีย่นควำมคดิ 

หยิบออกมำแล้วม้วนเป็นมัด ยัดไว้ในแจกันงำช้ำงสองหูแกะสลักเป็น 

รปูหมูเ่ซยีนทีอ่ยู่บนชัน้วำงของ กวำดตำมองในห้อง ดวู่ำไม่มอีะไรผดิแผก

ไปจำกเดิมแล้วจึงวำงใจปัดฝุ่นบนมือ

เพรำะในใจมีเรื่องให้ขบคิด หลวนอวิ๋นชูจึงนอนพลิกไปพลิกมำ 
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ยากจะหลบัลงได้ ท้ังยังฝันท้ังคืน นางเอนร่างแอบองิอยู่ในอ้อมกอดอบอุน่

ด้วยท่าทางอ่อนโยนละมนุละไม อ้อมกอดน่ันคล้ายเป็นของลู่เซวียน และก็ 

คล้ายไม่ใช่เขา ดวงหน้าพร่ามวัดวงหน่ึงแปรเปลีย่นไปมาไม่หยุด แยกไม่ออก 

ว่าใครเป็นใคร รู้เพียงแค่เป็นคนผู้หนึ่ง ส่ิงเดียวท่ีชัดเจนก็คือความรู้สึก 

ลึกซึ้งในดวงตาคู่นั้น ความอบอุ่น อ่อนโยนไม่เคยเปลี่ยน...

องิแอบอยู่ข้างกายเขา นางก�าลงันบัดวงดาวอย่างหวานชืน่ ต่งอ้าย

ที่ท่าทางดุดันดุจปีศาจร้ายพลันปรากฏข้ึนตรงหน้า นางพยายามว่ิงหนี 

สุดชีวิต แต่สองขาคล้ายถูกกรอกด้วยตะก่ัวจนหนักอึ้ง ท�าอย่างไร 

ก็ออกแรงไม่ได้ ทันใดน้ันหรูเยียนก็กวักมืออยู่ข้างหน้า นางจึงพยายาม

ร้องตะโกน หวังให้หรเูยียนพานางหน ีพอเข้ามาใกล้ จู่ๆ  หรูเยียนก็กลายเป็น 

ต่งอ้าย แยกเข้ียวกวัดแกว่งกรงเลบ็กระโจนเข้ามา นางคิดจะมองหน้าเขา

ให้ชัด กลับเห็นไม่ชัดเจนเสียอย่างน้ัน กระน้ันความรู้สึกก็ยังบอกว่านั่น

คือต่งอ้าย ใบหน้าสีเขียวมีเข้ียวยาว น่ากลัวเหมือนตอนส�าแดงฤทธ์ิ 

ในห้องโถงตั้งศพมิผิดเพ้ียน ค�าพูดวิงวอนขอร้องยังไม่ทันพูดออกมา 

กระบองในมือต่งอ้ายก็ฟาดลงมากลางแสกหน้า...

หลวนอว๋ินชสู่งเสยีงหวีดร้องออกมาคร้ังหน่ึง พลันลืมตาข้ึน กลับเหน็ 

นอกหน้าต่างเริ่มมีสีขาว

"สะใภ้สี่ไม่ต้องกลัว บ่าวอยู่นี่" หรูเยียนก�าลังเขย่าตัวหลวนอว๋ินชู

ด้วยความร้อนใจ เห็นนางตืน่แล้วก็ช่วยเชด็เหง่ือให้ "ท่านฝันร้ายอกีแล้วหรอื"

หลวนอวิ๋นชูพลันตัวสั่น หลบมือของหรูเยียนตามสัญชาตญาณ

"สะใภ้สี่ ท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะ"

ในที่สุดก็กลับมาสู่สภาพความเป็นจริง หลวนอว๋ินชูมองหรูเยียน
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อย่ำงฉงน ยังมีท่ำทีงุนงงอยู่มำก

"เวลำใดแล้ว"

"เพ่ิงจะยำมอ๋ิน* เจ้ำค่ะ" หรอ้ีูคลมุเสือ้เดนิเข้ำมำ "สะใภ้สีเ่ป็นอะไรไป 

หรือ"

"ถูกผีอ�ำ" หรูเยียนรินน�้ำถ้วยหนึ่ง ยื่นส่งให้หลวนอวิ๋นชู "ยังห่ำงจำก

ยำมเหม่ำอีกมำก สะใภ้สี่นอนต่ออีกสักหน่อยเถิด บ่ำวเห็นขอบตำท่ำน

ค่อนข้ำงคล�้ำ"

หลวนอวิ๋นชูรับน�้ำมำดื่มค�ำหน่ึง มองไปนอกหน้ำต่ำงแล้วบอก  

"ไม่ดีกว่ำ ถึงอย่ำงไรพวกเจ้ำก็ตื่นขึ้นมำแล้ว เช่นนั้นก็เอำหนังสือมำเรียน

กันเถิด"

"เรียน...หนังสือ?"

มองสบตำกันแวบหนึ่ง ดวงหน้ำของหรูเยียนและหรูอี้มุ่ยลงทันที

คำรวะผู้ใหญ่เสร็จ หลวนอวิ๋นชูก็รีบกลับเรือนลู่ย่วนมำนอนชดเชย 

เพิ่งจะหลับก็ถูกหรูอี้เขย่ำตัวปลุกด้วยควำมร้อนรน

"สะใภ้สี่รีบตื่น นำยหญิงใหญ่ให้ท่ำนรีบไปที่เรือนอิ่นย่วนเจ้ำค่ะ"

หลวนอวิ๋นชูมองหรูอี้อย่ำงงัวเงียแวบหนึ่ง แล้วพลิกตัวนอนต่อ

"สะใภ้สี่"

หลวนอวิ๋นชูพลันลืมตำโพลง ลุกพรวดขึ้นมำนั่ง

"เมื่อครู่เจ้ำบอกว่ำนำยหญิงใหญ่เรียก?"

"ใช่เจ้ำค่ะ สะใภ้สี่รีบลุกขึ้นมำเถิด นำยหญิงใหญ่บอกให้รีบไป"

* ยำมอิ๋น คือช่วงเวลำ 03.00 น. ถึง 05.00 น.
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ขณะจะถามต่อ สีจ่วีก็๋ยกน�า้เข้ามา หลวนอว๋ินชจูงึปิดปาก ปล่อยให้ 

พวกนางปรนนิบัติ

สีเ่หมยถูมอืเดนิวนไปวนมาอยู่หน้าประตูราวกับมดทีอ่ยู่ในกระทะร้อน  

เงยหน้าข้ึนเห็นเก้ียวของหลวนอว๋ินชูหยุดลง สีหน้าพลันผ่อนคลาย รีบ

สาวเท้าเข้ามาเลิกม่านขึ้น

"ในทีส่ดุท่านก็มาแล้ว นายหญิงใหญ่เร่งรัดลงมาหลายครัง้ สะใภ้สี่

รีบตามบ่าวเข้าไปเถิดเจ้าค่ะ"

พูดแล้วสี่เหมยก็ประคองหลวนอวิ๋นชูลงจากเกี้ยว

ที่ท�าให้หลวนอวิ๋นชูแปลกใจก็คือสี่เหมยไม่ได้พานางไปท่ีห้องข้าง

ด้านตะวันออก แต่พานางตรงไปที่ห้องข้างด้านตะวันตก เป็นครั้งแรก 

ทีห่ลวนอว๋ินชมูาทีน่ี่ เห็นบนเตียงเตาหลงัใหญ่ตดิหน้าต่างมฟูีกสีเขียวเข้ม

ปูอยู่ ตรงกลางมีตั่งเตี้ยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าท�าจากไม้แดงวางอยู่ตัวหน่ึง 

บนตั่งมีชุดน�้าชากับสิ่งล�้าค่าท้ังสี่ในห้องหนังสือ* วางอยู่ นายหญิงใหญ่

นัง่อยูห่วัโต๊ะด้านตะวันตกสหีน้าเคร่งขรมึ อีไ๋ท่ไท่ท้ังสีกั่บเหยาหลนัยืนอยู่

อย่างสงบเสงี่ยม พอเห็นนางเข้ามา ต่างก็หันมามอง จงอี๋ไท่มีสีหน้าดีใจ 

เผยอปากแล้วหุบลง ส่งยิ้มน้อยๆ ให้นาง

เห็นนายหญิงใหญ่สีหน้าไม่ค ่อยดี หลวนอว๋ินชูก็เพ่ิมความ

ระมัดระวังเป็นสิบสองส่วน นายหญิงใหญ่เห็นนางพาหรูเยียนมาเพียง 

คนเดียวก็ย่นหัวคิ้วบอก

"บอกเจ้าก่ีครัง้แล้ว ออกจากเรอืนพาคนมามากหน่อย เจอเรือ่งอะไร

* สิ่งล�้าค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ ตามค่านิยมของชาวจีนสมัยโบราณหมายถึงอุปกรณ์ส�าคัญสี่อย่างใน 
ห้องหนังสือ ได้แก่ กระดาษ พู่กัน แท่งหมึก และจานฝนหมึก
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เข้ำจะได้มีคนช่วยดูแล แต่กลับไม่ฟัง" ชี้ไปที่ด้ำนหลังเหยำหลัน "ดูพวก 

พ่ีสะใภ้ของเจ้ำ คนไหนบ้ำงออกจำกเรือนไม่มีคนล้อมหน้ำล้อมหลัง 

เป็นขบวน"
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รู้ว่ำนำยหญิงใหญ่เห็นหรูเยียนแล้วขัดหูขัดตำ หลวนอวิ๋นชูจึงตอบ

อย่ำงระมัดระวัง

"ท่ำนป้ำกล่ำวถูกต้อง เพียงแต่ระยะนี้สี่จว๋ีและสี่หลันยุ่งอยู่กับ 

กำรจัดเตรียมสินเดิมให้น้องซู ทั้งที่เรือนก็มีงำนมำก ทุกเรื่องล้วนไม่อำจ

ขำดหรูอี้ ที่เหลือก็ล้วนแต่เป็นคนใหม่ ไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบในจวน 

สะใภ้เกรงว่ำพำมำจะก่อเรื่องท�ำให้ท่ำนไม่พอใจ ช่วงนี้สี่หลันก�ำลัง 

เร่งอบรมอยู่เจ้ำค่ะ"

หลวนอว๋ินชพููดจบก็ลอบมองสหีน้ำของนำยหญงิใหญ่ เหน็มมุปำก

อกีฝ่ำยขยับคล้ำยมรีอยย้ิมจำงๆ ทว่ำพรบิตำเดียวก็จำงหำย แล้วเงยหน้ำข้ึน 

มองหรูเยียนไม่พูดอะไร

หรูเยียนถูกมองจนจิตใจไม่สงบ กลั้นหำยใจยืนตัวแข็งอยู่ท่ีน่ัน  

ชัว่ขณะนัน้กระทัง่มอืไม้ก็ไม่รูจ้ะวำงไว้ทีใ่ด พักใหญ่นำยหญงิใหญ่จงึพูด

52
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เสียงเย็นชา

"ต่อให้ยุ่งเพียงใดก็ควรพาคนที่เข้าท่าออกมา ย่อมไม่อาจพาคนที่

ไม่อาจพบเจอผู้คนไปไหนมาไหนด้วยทุกวัน คนที่ไม่รู้จะเข้าใจว่าในจวน

ไม่มีเงินซื้อสาวใช้ให้เจ้า"

"ท่านป้าพูดถูก เพียงแต่ท่านไม่รู้ ในจวนต่างเล่าลือกันว่าสะใภ้

ปฏิบัติต่อหรูเยียนอย่างโหดร้ายทารุณ ที่พานางมาด้วยก็เพียงเพื่ออยาก

จะให้คนเห็นว่าสะใภ้ไม่ได้ปฏิบัติต่อนางอย่างโหดร้ายทารุณ ท่านป้าดูสิ

เจ้าคะ สะใภ้บ�ารงุรกัษานางจนมนี�า้มนีวลเพียงใด" หลวนอวิน๋ชพููดพลาง

หันไปทางหรูเยียน "ต่อหน้าท่านป้าและทุกคน เจ้าพูดซิ ข้าเคยโหดร้าย

ทารุณต่อเจ้าหรือไม่!"

หรเูยียนพลนัตวัสัน่เทาดุจนกตืน่ธน*ู คกุเข่าตงึลงกับพ้ืน โขกศรีษะ

แล้วบอก

"เรียนนายหญิงใหญ่ สะใภ้ใหญ่ อี๋ไท่ไท่ทุกท่าน พ่ีสาว หมัวมัว 

ทกุท่าน สะใภ้สีไ่ม่เคยโหดร้ายทารณุต่อบ่าว หลายวันมานีส้ะใภ้สีใ่ห้บ่าว

นอนในห้องอุ่นมาโดยตลอด อบรมสั่งสอนบ่าวด้วยตนเองทุกวัน ปฏิบัติ

ต่อบ่าวเช่นสาวใช้รุ่นใหญ่ บ่าวซาบซึ้งใจยิ่งเจ้าค่ะ"

เพียงหลวนอวิ๋นชูเอ่ยออกมาประโยคหนึ่ง ก็ท�าให้นางหนูผู้นี้ตกใจ

เสียจนเป็นเช่นนี้แล้ว เห็นชัดว่าเบ้ืองหลังไม่รู้ใช้การลงโทษท่ีโหดร้าย

ทารุณกี่อย่างกัน!

เสยีงทอดถอนใจท�าลายความเงียบภายในห้อง ดทีีอ่ยู่ในวงศ์ตระกูลใหญ่ 

กันมาจนเคยชนิแล้ว ผ่านการอบรมมาอย่างด ีจงึไม่มใีครพูดอะไรออกมา 

* นกต่ืนธนู เป็นส�านวน ใช้เปรียบเทียบกับคนที่เคยผ่านเหตุการณ์ท่ีไม่ดีมา และภายหลังเมื่อมีอะไรมา 
กระทบเล็กน้อยก็จะตื่นกลัวอย่างมาก
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แต่ค�ำว่ำ 'ไร้ยำงอำย' คล้ำยถูกเอ่ยออกมำผ่ำนสีหน้ำอย่ำงชัดเจนแล้ว

หลวนอว๋ินชผูงกศรีษะด้วยควำมพอใจ แล้วหนัมำมองนำยหญิงใหญ่ 

ด้วยสีหน้ำยิ้มน้อยๆ

สหีน้ำนำยหญิงใหญ่เปลีย่นจำกแดงมำเป็นขำว จำกขำวเปลีย่นเป็น 

เขียว ริมฝีปำกขยับ ถึงกับพูดอะไรไม่ออก จงอี๋ไท่ก้ำวออกมำช่วยแก้

สถำนกำรณ์

"สะใภ้สี่อำยุยังน้อย ทั้งสูญเสียควำมทรงจ�ำ ท�ำอะไรออกนอกลู่ 

นอกทำงไปบ้ำงก็เป็นธรรมดำ นำยหญิงใหญ่โปรดอย่ำถือสำผู้เยำว์เลย"

นำยหญงิใหญ่มองหลวนอวิน๋ชทูีส่วมชดุไว้ทุกข์ด้วยสหีน้ำไร้ควำมผดิ 

แล้ว สีหนำ้ก็ค่อยๆ ผ่อนคลำยลง เพียงเห็นว่ำนำงเป็นเช่นท่ีจำงหมัวมัว

บอก อยำกจะช�ำระล้ำงให้หลดุจำกชือ่เสยีงฉำวโฉ่เสยีแต่โดยเรว็ ถึงได้พำ 

หรูเยียนเดินอวดโอ่ไปทั่ว จึงไม่พูดอะไรอีก

จงอี๋ไท่ถือโอกำสนี้พูดขึ้น

"นำยหญิงใหญ่ สะใภ้สี่มำแล้ว ท่ำนว่ำ..."

นำยหญิงใหญ่มองหลวนอวิ๋นชูแวบหนึ่งแล้วกล่ำวขึ้น

"จ�ำได้ว่ำหลำยวนัก่อนเจ้ำบอกในท้องเหอเอ๋อร์มหีนอน...ตอนนัน้ก็

ไม่ได้สนใจ คิดไม่ถึงว่ำเปลี่ยนหมอมำหลำยคนแล้วก็ยังรักษำไม่หำย  

กลบัย่ิงปวดมำกขึน้ทุกท ีวันนีเ้จ้ำลองตรวจละเอยีดดอูกีสักคร้ัง ดูว่ำรักษำ

ได้หรือไม่"

จงอีไ๋ท่ยอมพูดแทนเช่นน้ี ยังเข้ำใจว่ำตะวันข้ึนทำงตะวนัตกเสยีอกี 

ทีแ่ท้ไม่มผีลประโยชน์ก็ไม่ต่ืนเช้ำ* ปรำยตำมองสหีน้ำกระตอืรอืร้นเร่ำร้อน

* ไม่มีผลประโยชน์ก็ไม่ตื่นเช้ำ อุปมำถึงยอมลงมือท�ำบำงสิ่งบำงอย่ำงเพื่อหวังผลประโยชน์
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ของจงอี๋ไท่ หลวนอว๋ินชูก็ย้ิมๆ ไม่หำเรื่องหรูเยียนก็ดีแล้ว ตรวจโรคให้ 

ต่งเหอก็แค่เรื่องเล็กน้อย จะอย่ำงไรผู้อื่นก็ช่วยพูดจำแทนนำง

"ท่ำนป้ำ..."

"พอดีหมอหลวงสวีก็อยู่ด้วย" ไม่รอให้หลวนอว๋ินชูได้เปิดปำก  

นำยหญิงใหญ่ก็กล่ำวต่อ "เจ้ำเขียนใบสั่งยำออกมำก่อนแล้วให้เขำดู  

ถ้ำไม่มีปัญหำค่อยให้เหอเอ๋อร์ใช้"

ใบสัง่ยาของข้าต้องให้หมอหลวงสวีตรวจดกู่อนจงึจะใช้ได้? ถือสิทธ์ิ

อะไรกัน

หากมีความสามารถหมอหลวงสวีก็รักษาต่งเหอให้หายเองสิ  

มาควบคุมข้านับเป็นอะไรเล่า! โทสะขุมหนึ่งโหมทะลักเข้ำมำในใจ  

หลวนอวิ๋นชูที่ก�ำลังจะรับปำกเปลี่ยนค�ำพูดทันที

"ท่ำนป้ำ ท่ำนก็รู ้สะใภ้หำได้ถือก�ำเนดิในครอบครัวแพทย์ เพียงเคย

อ่ำนหนังสือแพทย์มำไม่ก่ีเล่ม ไหนเลยจะกล้ำพูดว่ำรักษำโรคได้  

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงคุณชำยเจ็ดร่ำงกำยล�้ำค่ำ จะปล่อยให้สะใภ้ท�ำอะไร

ส่งเดชได้อย่ำงไร ได้ยินมำนำนแล้วว่ำหมอหลวงสวีเป็นหัวหน้ำส�ำนัก 

หมอหลวง ถูกเรยีกว่ำหมอเทวดำ มเีขำอยู่ สะใภ้ไม่กล้ำพูดจำส่งเดชหรอก

เจ้ำค่ะ"

ไม่ใช่เล่นตัว แต่คนเป็นหมอถือสำเรื่องนี้เป็นที่สุด ในเมื่อไม่เชื่อมั่น

ในฝีมอืกำรรกัษำของนำง ยังจะให้นำงตรวจรักษำไปเพ่ืออะไร รักษำหำย

ถือเป็นควำมดีควำมชอบของหมอหลวงสวี รกัษำไม่หำย นำงก็เสยีชือ่เสยีง

เปล่ำๆ

รักษำหรูเยียนหำยอำจเป็นแค่เรื่องบังเอิญ...ส่วนลึกในใจของ 
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นำยหญิงใหญ่ไม่เชื่อมั่นในตัวหลวนอว๋ินชู ย่อมไม่อยำกให้หลวนอวิ๋นชู

ตรวจรกัษำต่งเหอ ควำมเป็นควำมตำยของต่งเหอไม่ส�ำคัญ แต่หลวนอวิน๋ชู 

เป็นหลำนสำวแท้ๆ ของนำง ถ้ำมอีะไรผดิพลำดนำงก็ต้องถูกต�ำหนไิปด้วย 

อีกท้ังหมอก็เป็นอำชีพเก้ำฐำนะชั้นต�่ำ นำงก็ย่ิงไม่อยำกให้หลวนอว๋ินช ู

ไปแตะต้อง ทว่ำจงอี๋ไท่เอ่ยขึ้นมำต่อหน้ำทุกคน เรื่องเกี่ยวพันถึงชีวิตของ

ต่งเหอ นำงก็ไม่สะดวกจะบอกปัด เห็นหลวนอว๋ินชูปฏิเสธ ในใจก็ยินดี  

แต่ไม่ได้แสดงออกมำทำงสีหน้ำ ท�ำทีเป็นปั้นหน้ำเคร่งขรึม

เห็นเรื่องท�ำท่ำจะล้มเหลว จงอี๋ไท่รีบย้ิมประจบพลำงพูดให้ลงเอย

ด้วยดี

"ดูท่ำนพูดเข้ำ สุภำษิตว่ำไว้กลองดีไม่ต้องตีแรงก็ดัง ท่ำนเป็น

บณัฑิตหญิง ไม่ว่ำเรือ่งอะไรเพียงแตะก็รู้แจ้งตลอด ควำมรูด้้ำนกำรแพทย์

ก็เช่นกัน คนอื่นศึกษำมำก่ีชั่วคนก็ไม่เป็น แต่กับท่ำนเพียงมองคร้ังเดียว 

ก็เป็นแล้ว" จำกน้ันก็เปลีย่นเรือ่งพูด "ท่ำนเคยบอกว่ำโรคของคณุชำยเจด็

ถ้ำไม่รีบรักษำ หนอนนั่นก็จะผูกปมอยู่ในท้อง ขดตัวเป็นก้อน แล้วก็เป็น

เช่นท่ีท่ำนพูดไว้จริง ช่วงหลังมำน้ีท้องของคุณชำยเจ็ดมักปรำกฏก้อน 

ขึ้นมำอยู่เสมอ เดี๋ยวปรำกฏเดี๋ยวหำยไป ปวดแทบเป็นแทบตำย เห็น

คุณชำยเจ็ดต้องทนทุกข์ทรมำน ซีดเซียวผ่ำยผอมลงทุกวัน หัวใจของ 

ผูน้้อยแตกสลำยลงแล้ว สะใภ้สีจ่ะอย่ำงไรก็เป็นพ่ีสะใภ้ของเขำ อย่ำงน้อย

ก็ไปดูเขำสักหน่อยเถิด"

จงอีไ๋ท่พูดชดัเจนเพียงน้ีแล้ว นำยหญิงใหญ่ก็ไม่สะดวกจะคล้อยตำม 

ที่หลวนอวิ๋นชูกล่ำวปฏิเสธไปด้วย หลังจำกใคร่ครวญอยู่ครู่หน่ึง ก็มอง 

หลวนอวิ๋นชูแล้วว่ำ
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"เจ้าเป็นคนที่ข้าเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโต ตอนเด็กก็ไม่เคยเห็นเจ้า

ศกึษาวิชาการแพทย์ จงึไม่เชือ่ว่าเจ้ารกัษาโรคได้ หลายวนัก่อนเจ้าเอ่ยถึง

อาการป่วยของเหอเอ๋อร์ ข้ากเ็ป็นห่วงว่าเกิดรกัษาไม่ดจีะกลายเป็นขีป้ากคน  

บอกข้าส่งเสริมคนทางบ้านเดิมจนท�าลายเลือดเน้ือเชื้อไขของนายท่าน 

จึงไม่ได้ให้เจ้ารักษา วันน้ีเป็นเพราะจงอี๋ไท่บอกว่าหรูเยียนท่ีเหลือเพียง

ลมหายใจรวยริน เพียงเวลาชั่วคืนเดียวเจ้าก็รักษาจนหายดีแล้ว เห็นชัด

ว่าเจ้าพอมีฝีมืออยู่บ้างจริง...เห็นแก่ที่นางเฝ้าวิงวอนขอร้อง เจ้าก็ไปดู 

สักหน่อยเถอะ มีหมอหลวงสวีคอยตรวจสอบเฝ้าดูอยู่ หายแล้วหรือ 

มีปัญหาอะไรก็โยนความผิดให้เจ้าไม่ได้"

นายหญิงใหญ่มีเจตนาพูดว่าจงอี๋ไท่ 'เฝ้าวิงวอนขอร้อง' ออกมา

อย่างชัดเจน ไม่ว่าใครฟังแล้วก็เข้าใจ ถ้ารักษาต่งเหอแล้วมีปัญหา นั่นก็

ไม่ใช่ความผิดของนางแล้ว

เพียงไม่ก่ีประโยคก็พูดได้รอบคอบรัดกุมจนน�้าหยดเดียวก็รั่วไหล

ออกไปไม่ได้ แม้แต่ค�าพูดทีบ่อกไม่เชือ่ถือก็พูดออกมาได้อย่างสง่าผ่าเผย

เช่นนี้ หลวนอวิ๋นชูเพียงรู้สึกอึดอัดขึ้นมาในใจ มองหรูเยียนแวบหนึ่ง 

แล้วบอก

"จะเอาหรูเยียนมาเปรียบกับคุณชายเจ็ดได้อย่างไร นางแค่สาวใช้

คนหนึ่ง สะใภ้ย่อมไม่มีอะไรต้องห่วงพะวง รักษาหายก็เป็นความบังเอิญ 

สะใภ้ไม่กล้าเอาคณุชายเจด็มาทดลองด ูขอให้ท่านป้าเข้าใจและเหน็ใจด้วย"  

แล้วก็หนัไปทางจงอีไ๋ท่ "ท่านก็ไม่ต้องกังวล คณุชายเจด็ไม่ได้ป่วยร้ายแรง 

มีหมอเทวดาสวีอยู่ ย่อมรักษาให้หายได้"

จงอี๋ไท่สีหน้าหม่นเศร้า ทอดถอนใจออกมาทีหนึ่งแล้วบอก
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"ขอบอกกับท่ำนตำมตรง หมอหลวงสวีเขียนใบสั่งยำมำให้กินไป

หลำยเทียบแล้ว เหอเอ๋อร์ไม่ดีขึ้นไม่พูดถึง อำกำรกลับย่ิงหนักข้ึนทุกที  

มำบัดนี้เขำก็หมดหนทำง ไม่กล้ำเขียนใบสั่งยำแล้ว ตอนนี้อยู่ในห้องโถง

รับแขกกับนำยท่ำน"

พูดไปเสียงของจงอี๋ไท่ก็เบำลง มองเหยำหลันกับอ๋ีไท่คนอื่นอย่ำง

ขอควำมช่วยเหลือ หวังว่ำจะมีคนก้ำวออกมำช่วยพูดแทนนำงสักค�ำ

ทุกคนต่ำงมองไปที่พ้ืนโดยไม่ได้นัดหมำย ประหน่ึงจู่ๆ ก็มีบุปผำ

งอกข้ึนมำจำกพ้ืนดอกหน่ึง แม้แต่คนฉลำดรู้จักวำงตัวอย่ำงเหยำหลัน 

ยังเอำแต่จ้องพื้นนิ่ง ไม่ยอมเงยหน้ำ

จงอ๋ีไท่รูส้กึทดท้อ ด้วยรูว่้ำทกุคนกลวัต้องแบกภำระควำมรบัผดิชอบ  

จึงได้แต่มองนำยหญิงใหญ่ตำปริบๆ

"นำยหญิงใหญ่ ท่ำนว่ำ..."

"ในเมื่อจงอี๋ไท่เชื่อถือเจ้ำ เจ้ำก็ลองดูเถอะ" นำยหญิงใหญ่อับจน

ปัญญำ มองหลวนอวิน๋ชูแล้วเอ่ยขึน้ "เหอเอ๋อร์เป็นน้องสำมขีองเจำ้ เจ้ำก็

ไม่ต้องห่วงพะวงอะไรมำกมำย รักษำหำยไม่หำยจงอี๋ไท่ก็ไม่ต�ำหนิเจ้ำ

หรอก"

"เอ่อ..." น�ำ้เสยีงนำยหญิงใหญ่ไม่เปิดโอกำสให้โต้แย้ง หลวนอวิน๋ชู

ก็ไม่กล้ำยืนกรำน "ท่ำนป้ำสั่ง สะใภ้ไม่กล้ำไม่เชื่อฟัง เพียงแต่..."

"เจ้ำมีอะไรจะพูดก็พูดมำเถิด"

"ใบสั่งยำที่สะใภ้เขียน ถ้ำหมอหลวงสวีบอกไม่อำจใช้ก็แล้วไปเถิด 

แต่ถ้ำใช้ได้จริง เมื่อใช้ยำตำมใบสั่งยำของสะใภ้แล้ว ก็ต้องรับรองว่ำ

คุณชำยเจ็ดจะไม่ใช้ยำตำมใบสั่งยำอื่นใดอีก!"
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น�้ำเสียงเยียบเย็นชัดถ้อยชัดค�ำ บ่งบอกว่ำไม่อำจโต้แย้ง จะให้นำง

รักษำก็ต้องยอมรับกำรวินิจฉัยของนำงแต่เพียงผู้เดียว!

ใบหน้ำของนำยหญิงใหญ่ด�ำคล�้ำทันที

หลวนอว๋ินชูผู ้นี้อ่ำนหนังสือมำกจนโง่งมไปแล้วจริงๆ ไม่รู ้ดีชั่ว  

นำงพยำยำมช่วยอกีฝ่ำยปัดควำมรบัผดิชอบทุกวิถีทำง หลวนอว๋ินชกูลบั

โอบกอดภำระเข้ำหำตัว ถ้ำท�ำเช่นนั้นจริง เกิดรักษำต่งเหอไม่หำย  

ควำมรับผิดชอบไยมิใช่ล้วนตกอยู่ที่พวกนำงแม่สำมีลูกสะใภ้สองคน 

หรอกหรือ

เรื่องนี้นำงไม่อำจรับปำกเด็ดขำด!
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3ddBub1
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