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ค�ำน�ำ

ว่ากันว่าคนเราเวลาได้มีโอกาสมีชีวิตอีกคร้ัง ย่อมจะไม่ท�าผิดพลาดอีก 

เป็นคร้ังทีส่อง ก็เหมอืนกบั 'เจยีงชิงหว่าน' อะไรทีเ่คยโง่ เคยใช้อารมณ์ก็ปรับปรุงตัว 

สุขุมยิ่งขึ้น หมายให้ชีวิตตนเองไม่เดินพลาดซ�้ารอยเดิม โดยเฉพาะกับ 'คนเดิม'

แต่ก็ดงัค�ากล่าวทีว่่า 'ยิง่หนียิง่เจอ' แม้ไม่อยากยุง่เกีย่วกบั 'ชุยจีห้ลงิ' เพยีงไร แต่ 

การได้รู้ว่าเขายังคงเฝ้ารอ ยงัคงมคีวามรักให้กบั 'ชุยฮูหยนิ' ทีเ่ป็นตัวนางในอดตี นาง 

ก็ไม่อยากจะเช่ือในสิ่งที่เห็น มิใช่เขาหรือที่ทอดทิ้งนางก่อน ในคร้ังน้ีเขายังท�าตัว 

เป็นพ่อบุญธรรมแสนประเสริฐ สู่ขอนางให้บุตรชายบุญธรรมของตัวเองด้วย นี่เขา 

อยากให้นางเรียกเขาว่า 'พ่อบญุธรรม' ไปอกีคนหรือไร

เมื่อเร่ืองราวความลับในอดีตก�าลังจะถูกเปิดเผย ความรู้สึกของเจียงชิงหว่าน 

จะยงัสงบน่ิงปล่อยวางจากเร่ืองคร้ังก่อนได้จริงหรือ สดุท้ายความรักในคร้ังนีร้ะหว่าง

หลานไม่จริงอาไม่แท้จะลงเอยเช่นไร ไปร่วมตดิตามกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ขณะเท้าแตะพ้ืน เขาก็จงใจท�าเสยีงฝีเท้าให้ดงัขึน้ และก็ท�าให้คนบนเตียงตกใจตืน่ขึน้มาจรงิๆ

"ใครอยู่ข้างนอก!"

ท้ังๆ ท่ีเป็นเพียงเสียงสอบถามท่ีติดจะแหบแห้ง แต่ชุยจี้หลิงได้ยินแล้วกลับใจสั่นไหว  

ในดวงตาเกือบจะมีน�้าตาไหลลงมา

ความรู้สึกที่คุ้นเคยเช่นนี้ นางก็คือหว่านวานของข้า ไม่มีทางผิดอย่างแน่นอน!

ชุยจี้หลิงอยากจะเอ่ยปากพูด แต่อ้าปากหลายครั้งแล้วก็ยังพูดไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว

ครั้นคนบนเตียงถามขึ้นอีกรอบ เสียงก็ดังขึ้นกว่าเมื่อครู่นี้ เขาถึงได้เอ่ยปากเสียงสั่น

"หว่านวาน" เสยีงของเขาก็แหบแห้งเช่นกัน ทัง้ยงัสามารถฟังออกได้ว่าเจอืแววสะอืน้อยู่เลก็ๆ 

"ข้าเอง สามขีองเจ้า ข้ามาหาเจ้าแล้ว"



✱ เจียงชิงหว่าน ร่างเดมิเป็นบตุรสาวตระกลูพ่อค้า แต่งงานให้ชุยจีห้ลงิ  

  ถกูเรียกว่า 'หว่านวาน' ร่างใหม่เป็นบตุรสาวทีเ่กิดจาก 

  ภรรยาเอกของหย่งชางป๋อ เป็นคนสุขุม วางตัวดี  

  เฉลยีวฉลาด

✱ ชุยจี้หลิง บรรดาศักดิ์จิ้งหนิงโหว ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการ 

  มณฑลทหาร เคยเป็นบัณฑิต ก่อนทิ้งพู่กันมาร่วมรบ  

  แต่งงานกับเจียงชิงหว่าน รักและทะนุถนอมภรรยา 

  อย่างมาก

✱ ซุนอ้ิงเซวียน สหายรักของเจียงชิงหว่าน (หว่านวาน) มารดาเป็น 

  ภรรยาลบัทีไ่ม่อาจออกหน้าออกตา มชีีวติยากล�าบาก  

  เป็นคนฉลาด รู้จักเอาตัวรอด ช่างวางแผนการ

✱ เหอจิ่งหมิง อาลักษณ์ข้ันหก ส�านักฮ่ันหลิน อายุสิบเก้า เป็น 

  ลูกบุญธรรมของชุยจี้หลิง

✱ เซวียหมิงเฉิง หลานชายเซวียไทเฮา บรรดาศักดิ์เว่ยกั๋วกง เป็น 

  คนรักอิสระ

✱ โจวฮุย ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการกองก�าลังรักษาเมืองหลวง  

  ผู้ใต้บังคับบัญชาของชุยจี้หลิง ซื่อสัตย์กับผู้เป็นนาย

✱ เฉินผิง องครักษ์ประจ�าตัวชุยจี้หลิง ท�างานรับใช้มาหลายปี  

  ซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นนาย

แนะน�ำตัวละคร
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ยามนีใ้นใจเมิง่อ๋ีเหนยีงกลวัจนเต้นไม่เป็นส�า่แล้ว แต่ภายนอกยังคง

พยายามรกัษาความสงบเยือกเย็นเอาไว้ พูดท้ังน�า้ตาคลอหน่วยว่า "นายท่าน 

ผูน้้อยจะท�าเรือ่งเย่ียงนีไ้ด้อย่างไร มหิน�าซ�า้ผูด้แูลอู๋ก็ท�างานในจวนของเรา 

มาหลายปี เป็นคนซือ่สตัย์ภักดีอย่างท่ีสดุ แล้วเขาจะท�าเร่ืองร้ายต่อฮหูยิน

ผูเ้ฒ่าได้อย่างไรกัน จะต้องเป็นสาวใช้ผูน้ีข้องคณุหนสูามถูกคนบงการ จงใจ 

ปั้นเรื่องเหล่านี้เพ่ือใส่ร้ายผู้น้อยและผู้ดูแลอู๋...นายท่าน ท่านจะต้องให ้

ความเป็นธรรมต่อผูน้้อยและผูดู้แลอู๋นะเจ้าคะ!"

เมิ่งอี๋เหนียงคิดในใจว่า...ถึงอย่างไรบทสนทนาระหว่างฮุ่ยเซียงกับ 

ผูด้แูลอูก็๋มสีาวใช้นามลว่ีหลวัผูน้ีไ้ด้ยินเพียงผูเ้ดียว ขอเพียงข้ายืนกรานว่า

เรือ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นเรือ่งท่ีลว่ีหลวัแต่งออกมา คดิว่าผูอ้ืน่ก็คงพูดอะไรไม่ได้

เมิง่อีเ๋หนียงหวังเพียงว่าผู้ดูแลอูจ๋ะเป็นคนฉลาด สามารถฟังความหมาย

ในค�าพูดของนางออกได้ แล้วกล่าวโทษลว่ีหลัวด้วยกันกับนางจะเป็นการดีทีส่ดุ

101 

แว้งกัด
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สายตาเมิ่งอี๋เหนียงมองไปยังผู้ดูแลอู๋

เดมิทีผูด้แูลอูเ๋ข้ามาถึงก็คกุเข่าลงกับพ้ืน ตกใจจนสัน่เทิม้ไปทัง้ร่าง  

คดิแค่ว่าเรือ่งแดงแล้ว ชวิีตน้อยๆ นีข้องเขาก็ยากจะรักษาไว้ได้ ไม่คิดว่า 

จู่ๆ  จะได้ยินค�าพูดน้ีของเมิง่อีเ๋หนียง จงึเหม่อลอยไปเลก็น้อย ครัน้เงยหน้าขึน้ 

ก็สบเข้ากับสายตาของเมิง่อ๋ีเหนยีงท่ีก�าลงัมองเขาอยู่

เมือ่ได้รบัการมอบปัญญา ผูด้แูลอูก็๋คลานเข่าไปถึงหน้าเจยีงเทียนโย่ว

แล้วกล่าวทนัทว่ีา "นายท่าน ท่านโปรดพิจารณาด้วยขอรบั ยามน้ันบ่าวเร่ร่อน 

อยู่ตามถนน เป็นท่านให้ข้าวบ่าวกิน บ่าวถึงมไิด้หิวตาย บุญคุณนีบ่้าวจารจ�าไว้ 

ในใจตลอดมา แล้วจะคิดคดท�าร้ายฮหูยินผูเ้ฒ่าได้อย่างไร เป็นสาวใช้นางน้ี

พูดจาเหลวไหล ใส่ร้ายคน! หากใส่ความบ่าวผูเ้ดยีวก็ช่างเถิด แต่นางกล้า 

ใส่ความอีเ๋หนยีงได้อย่างไร อีเ๋หนยีงเคารพและกตญัญูต่อฮหูยินผู้เฒ่ามาก

เพียงไร บ่าวไพร่ในจวนอย่างพวกเราก็ล้วนเหน็อยู่กับตานะขอรับ!"

ลว่ีหลัวคิดไม่ถึงว่าตนท่ีพูดความจริงออกมาแท้ๆ จะถูกสองคนน้ี 

กลับด�าเป็นขาว หาว่านางใส่ความเสียได้ ถึงปกติลว่ีหลัวจะมีนิสัยสุขุม 

หนักแน่นเพียงไร แต่ยามน้ีนางก็โมโหจนสองขาอ่อนแรงและหน้าเปลีย่นส ี

แล้ว จงึคกุเข่าลงโขกศรีษะต่อเจยีงเทียนโย่ว จากน้ันก็ยืดตวัตรง กล่าวด้วย

สหีน้าขงึขงั "นายท่าน นายหญิง และคณุหนูโปรดเป็นพยาน เรือ่งท่ีเล่า 

เมือ่ครูน้ี่เป็นบ่าวได้ยินฮุย่เซยีงกับผู้ดแูลอูพู๋ดเองกับหู หากมแีม้แต่ค�าเดียว 

ทีไ่ม่เป็นความจรงิ ก็ขอให้บ่าวถูกฟ้าผ่า ไม่ได้ตายดี"

"สาบานอย่างเดียวมีประโยชน์อันใด" หลังจากความต่ืนตระหนก 

เมือ่ครูน้ี่ผ่านพ้นไป ฮุย่เซยีงในยามน้ีก็ได้สติกลบัมาแล้ว ได้ยินดงันีก็้ร้อง 

ขึน้มา "หากการสาบานมปีระโยชน์ ไยต้องมทีางการอกี เมือ่ครู่น้ีข้าเคยพูด
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เรือ่งพวกนัน้กับผูด้แูลอูเ๋สยีทีใ่ด เป็นเจ้าป้ันเรือ่งมาใส่ความพวกข้าชดัๆ แค่ 

ใส่ความพวกข้าก็ช่างเถอะ แต่ถึงกับยงัใส่ความอีเ๋หนียงด้วย เจ้าช่างบงัอาจนกั!"

เดมิทีลวีห่ลวัก็มใิช่คนทีพู่ดเก่ง หลงัได้ยินค�าของฮุย่เซยีงก็โมโหจน

หน้าซดีเผอืด ก�าลงัจะเอ่ยปากพูด กลบัเหน็เจยีงชงิหว่านส่ายหน้าให้นาง

ลวี่หลัวจึงปิดปากไม่มีวาจาจะกล่าวแล้ว เอาแต่คุกเข่าหลุบตา

เจยีงชงิหว่านเข้าใจดว่ีาประชนัฝีปากกันไปก็ไร้ประโยชน์ ท่ีส�าคัญท่ีสดุ 

คอืต้องน�าหลกัฐานท่ีท�าให้คนเชือ่ถือออกมา

นางมัน่ใจ ตอนนีค้นอยู่ทีน่ีกั่นหมด ยังต้องวิตกว่าจะไต่สวนต้นสาย

ปลายเหตใุนเรือ่งนีอ้อกมาไม่ได้อกีหรอื นางจงึกล่าวกับเจยีงเทียนโย่วอย่าง

เคารพนบนอบ "ท่านพ่อ เรือ่งนีม้ใิช่เรือ่งเลก็ ทัง้เก่ียวข้องกับความปลอดภยั 

ของท่านย่า ทัง้เก่ียวข้องกับความบรสิทุธ์ิของเมิง่อีเ๋หนียง ข้าคดิว่าต้องไต่สวน

ให้กระจ่างแจ้งจงึเป็นการดี...มทิราบว่าท่านพ่อคิดเห็นประการใดเจ้าคะ"

ยามนีใ้นใจของเจยีงเทียนโย่วว้าวุ่นยิง่นัก ในสมองก็สบัสนไปหมด

ด้านหนึ่งเขารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงอย่างที่สุด

มารดาหมดสตไิปเฉยีบพลนั ท่ีแท้มใิช่เจบ็ไข้ได้ป่วย แต่ถึงกับถูกคน

วางยา ใครกันท่ีขวัญกล้าเทียมฟ้าเย่ียงนี ้จะต้องสืบให้ชัดแจ้งให้ได้

อีกด้านหนึ่ง...

เจียงเทียนโย่วมองไปยังเมิ่งอี๋เหนียง

นางใบหน้าซดีขาว สองตามีน�า้ตาคลอหน่วย ดทู่าทางอ่อนแอไร้ทีพึ่ง่

ราวกับดอกถูซอื สายตาทีม่องเขาเป่ียมล้นไปด้วยการพ่ึงพาและความอาลยั

อาวรณ์

ต่อให้ระยะน้ีเขาจะลุ่มหลงความอ่อนเยาว์ของสตรี พักที่เรือนของ 
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เฝิงอีเ๋หนยีงทกุคนื แต่เมิง่อ๋ีเหนียงยังคงเป็นคนพิเศษในใจเขาเพียงผูเ้ดียว 

ไม่มใีครแทนได้ เมิง่อีเ๋หนยีงจะท�าเรือ่งเยีย่งนัน้ต่อมารดาเขาได้จริงๆ หรือ 

ไม่แน่นางอาจถูกปรกัปร�า เป็นผูใ้ดกล้าปรกัปร�านาง

ขณะเดียวกันลวี่หลัวก็เป็นหัวหน้าสาวใช้ข้างกายเจียงชิงหว่าน...

ด้วยเรื่องท่ีซุนอ้ิงเซวียนมาอาละวาดก่อกวนถึงจวนเมื่อคร้ังก่อน  

ในใจเจียงเทียนโย่วก็เริ่มชื่นชมบุตรสาวอย่างเจียงชิงหว่านขึ้นมา

วันนี้เจียงชิงหว่านกลับมาก็เป็นเว่ยก๋ัวกงพามาส่ง ซ�้าเซวียไทเฮา 

ยังสัง่ให้หวัหน้าส�านกัหมอหลวงมาตรวจอาการให้มารดาอกี วนัข้างหน้า

ของนางจะต้องไม่แย่อย่างแน่นอน

คนหน่ึงเป็นคนที่อยู่เคียงข้างตนเองมาหลายปี และตนก็เชื่อถือ 

อย่างหมดทัง้ตัวและหวัใจ

อกีคนเป็นบตุรสาวทีต่นเองเริม่จะชืน่ชม และดมูทีีท่าว่าจะสามารถ

น�าก�าลงัช่วยเหลอืมาให้จวนหย่งชางป๋อได้อีกด้วย

ไม่ว่าสดุท้ายแล้วผลการสบืสวนจะออกมาว่าใครก�าลงัโกหกกันแน่ 

เจยีงเทยีนโย่วก็ล้วนรูสึ้กว่ายากจะรบัได้ทัง้สิน้ ถึงข้ันอยากจะปล่อยให้เรือ่งนี้

ผ่านไปให้จบๆ กันเสยีด้วยซ�า้

ทว่าเจียงชิงหว่านไม่มีทางมอบโอกาสนี้ให้เขา

"ท่านพ่อ" เจียงชิงหว่านเอ่ยปากด้วยสีหน้าขึงขัง "ความหมายของ 

อีเ๋หนยีง ข้ากระจ่างด ีลว่ีหลวัเป็นหัวหน้าสาวใช้ข้างกายข้า ความหมาย 

ในวาจาของอีเ๋หนียงชดัเจนว่าเรือ่งน้ีเป็นข้าบงการให้ลวีห่ลวัใส่ความนางกับ 

ผูด้แูลอู๋ ทว่าข้าเข้าวังไปเดอืนกว่า เพ่ิงจะกลบัมา แล้วจะบงการให้หัวหน้า

สาวใช้ข้างกายท�าเรือ่งเย่ียงน้ีได้อย่างไร ต้องขอให้ท่านพ่อคนืความบรสิทุธ์ิ 
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ให้ข้าด้วยเจ้าค่ะ" พูดพลางก้มคารวะเจยีงเทียนโย่ว

เมิ่งอี๋เหนียงรู้ว่ายามนี้แผนการใกล้จะแตกแล้ว มิอาจเอาแต่แสร้ง

ท�าท่าทางอ่อนแอน่าสงสารไม่พูดไม่จาได้อกี ผู้อืน่นางล้วนหวังพ่ึงไม่ได้ มเีพียง

ต้องพ่ึงตนเองแล้ว

เมิง่อีเ๋หนียงจงึหวัเราะเสยีงเย็นก่อนว่า "คณุหนูสามฉลาดปราดเปรือ่ง  

ผูอ้ืน่จะคาดเดาความคดิความอ่านของท่านถูกได้อย่างไร คดิว่าคงเป็นเพราะ

หลายปีมานีน้ายท่านให้ความส�าคญักับผู้น้อย ท่านเจบ็ใจแทนนายหญงิ จงึ 

มคีวามคิดจะก�าจดัผูน้้อยอยู่นานแล้ว บงัเอญิว่าวันนีฮ้หูยินผูเ้ฒ่าหมดสตไิป

กะทันหันพอด ี ท่านจงึเอาเรือ่งนีม้าอ้างว่าเมลด็ซิง่ในชาทีฮ่หูยินผูเ้ฒ่าด่ืม 

ถูกคนสบัเปลีย่น ฮหูยินผูเ้ฒ่ามใิช่เจบ็ไข้ได้ป่วย แต่ถกูคนวางยา เอด็องึจน 

คนทัง้จวนรูเ้รือ่งกันหมด และยังส่ังให้สาวใช้รบีไปเชญินายท่านมาจากห้องโถง

ส่วนหน้า ซ�า้ยังสัง่การให้หัวหน้าสาวใช้ข้างกายตนจงใจเล่าเร่ืองเหล่าน้ัน

ออกมาต่อหน้านายท่านเพ่ือใส่ความผู้น้อยกับผู้ดูแลอู๋ อยู่ดีๆ ผู้น้อยกับ 

ผูด้แูลอูก็๋ท�าร้ายฮหูยินผูเ้ฒ่าอย่างนัน้หรอื คุณหนสูาม ไม่ว่าเรือ่งใดก็ล้วน

ต้องถกกันด้วยหลกัฐาน มอิาจกล่าวอ้างปากเปล่า ใช่ว่าท่านบอกว่าใคร 

มเีจตนาร้ายแล้วผูน้ัน้ก็จะมเีจตนาร้ายจรงิๆ เสยีหน่อย"

เทยีบกับท่าทางพลุง่พล่านของเมิง่อีเ๋หนียงแล้ว เจยีงชงิหว่านกลบั

สงบน่ิงกว่ามาก "ไยอีเ๋หนียงต้องอารมณ์พลุง่พล่านปานน้ี ข้าใส่ความอ๋ีเหนียง

หรอืไม่ เพียงสบือย่างละเอียดย่อมจะรูแ้ล้ว"

เหยาซือ่เหน็เมิง่อีเ๋หนยีงกล่าวหาเจยีงชงิหว่านต่อหน้าธารก�านลัเยีย่งนี้ 

ก็โมโหจนหน้าเปล่ียนสีแล้ว "หว่านเจีย่ท�าอะไรชดัแจ้งเสมอมา นางเป็นเดก็ด ี

ไม่เคยใส่ความผูใ้ด เจ้าพูดเย่ียงนีห้มายความว่าอย่างไร!"
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ในด้านปะทะฝีปากนั้น เหยาซื่อมีหรือจะเก่งสู้เมิ่งอี๋เหนียงได้

"คุณหนูสามย่อมเป็นเด็กดี แต่ก็เพราะนางเป็นเด็กดี รักนายหญิง 

เกินไปเจ้าค่ะ ถึงได้เห็นผูน้้อยขดัหูขดัตา ผูน้้อยเองก็ทราบว่าเรือ่งในคราน้ัน

ในใจนายหญงินกึขุ่นแค้นผูน้้อย จะต้องพูดเรือ่งเหล่าน้ีกับคุณหนูสามไม่น้อย

แน่นอน คณุหนสูามได้ยินแล้วในใจมหีรอืจะไม่แค้นไม่เกลยีดผูน้้อย ท่าน

ดเูถิด ตัง้แต่คณุหนูสามเข้าจวนมาก็ได้อาศัยความรกัใคร่โปรดปรานจาก 

ฮหูยินผูเ้ฒ่ามารงัแกผูน้้อยท้ังในทางลับทางแจ้งมใิช่น้อยๆ เร่ืองในตอนน้ัน 

ท่ีสดุแล้วในใจผูน้้อยก็รูส้กึละอาย อยากจะท�าให้ในบ้านปรองดองสงบสขุ 

ท�าให้นายท่านไม่ต้องคอยร�าคาญใจ ถึงได้อดทนมาโดยตลอด มเิคยบอก 

นายท่านแม้แต่ค�าเดยีว อนัทีจ่รงิหากคดิดดูีๆ  เหตุใดคราวก่อนอว้ีเจีย่จู่ๆ  ก็ 

เกิดคลุม้คลัง่ข่วนหน้าตนเอง จะรูไ้ด้อย่างไรว่ามใิช่มใีครลอบเล่นลกูไม้อะไร 

ด้วยอยากจะให้พวกเราสองแม่ลกูมชีวิีตไม่เป็นสขุ"

พูดถึงตรงน้ีเมิง่อีเ๋หนยีงก็น�า้ตารนิ โผไปคว้าแขนเสือ้ของเจยีงเทยีนโย่วไว้

ก่อนพูดทัง้น�า้ตา "นายท่าน อว้ีเจีย่น่าสงสารนกั ชวีตินีถู้กท�าลายจนสิน้แล้ว  

ท่านเฝ้าดนูางเติบโตมา จะไม่สนใจนางมไิด้ ต้องทวงความยุตธิรรมคนืมาให้นาง

นะเจ้าคะ!"

ถึงอย่างไรพัดไม้ถานมูเ่ล่มนัน้ก็ถูกฮุย่เซยีงโยนท้ิงลงน�า้ไปแล้ว และ

ผูอ้ืน่ก็ไม่มใีครรูเ้รือ่งน้ี เมิง่อ๋ีเหนยีงจงึสามารถกลบัด�าเป็นขาว ผลกัเรือ่งนี้

ให้เป็นความผดิของเจยีงชงิหว่านได้

เมิง่อ๋ีเหนียงรูแ้ก่ใจดีว่าเหยาซือ่ไม่น่ากลวั ส่วนฮหูยินผู้เฒ่าเจยีงน้ัน

ถึงแม้คราวนีจ้ะถูกช่วยชวีติไว้ได้ วันหน้าก�าลงัวงัชาย่อมสูเ้มือ่ก่อนไม่ได้  

ยังจะสามารถยุ่งเรือ่งชาวบ้านได้อีกหรอื
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กลับเป็นเจียงชิงหว่านผู้นี้ที่เมิ่งอี๋เหนียงจะต้องก�าจัดทิ้งให้ได้!

แม่นางน้อยผู้น้ีร้ายกาจเกินไปแล้วจริงๆ ถึงกับสามารถคาดเดา 

เรื่องที่ตนลอบสับเปลี่ยนเมล็ดซิ่งออกมาได้ ซ�้ายังสั่งให้หัวหน้าสาวใช้

สะกดรอยตามฮุย่เซยีงจนไปได้ยินบทสนทนาของฮุย่เซยีงกบัผู้ดแูลอูเ๋ข้าอกี

ส่วนเรือ่งทีเ่จยีงชงิอวีถู้กท�าลายโฉมน้ัน เมิง่อีเ๋หนียงก็น�ามาคิดบัญชกัีบ

เจยีงชงิหว่าน หากเวลาน้ันเจยีงชงิหว่านไม่ยอมง่ายๆ แล้วเก็บเอาพัดไม้ถานมู่

เล่มน้ันไว้เอง มีหรอืจะเกิดเรือ่งเย่ียงน้ันกับเจยีงชงิอว้ี

เพียงแค่คิดถึงเรื่องนี้เมิ่งอี๋เหนียงก็อยากจะก�าจัดเจียงชิงหว่านทิ้ง 

ใจแทบขาด สายตาทีม่องเจยีงชงิหว่านแฝงไปด้วยแววอาฆาตแค้น

เจยีงชงิหว่านกลบัไม่ตืน่ตระหนกแม้แต่น้อย ยามสบตากับเมิง่อีเ๋หนียง 

ถึงข้ันยังมรีอยย้ิมบางๆ เลยทีเดียว

ท่าทางสงบนิง่เช่นน้ีของเจยีงชงิหว่าน เมิง่อีเ๋หนียงเห็นแล้วทางหนึง่ 

ในใจย่ิงนกึชงิชงัเหลอืประมาณ อกีทางหน่ึงก็เริม่จะรูส้กึหวาดหวัน่ลนลาน 

ขึน้มา

เจยีงชงิหว่านสงบเยือกเย็นปานน้ี หรอืว่าในมอืนางจะมหีลกัฐานอะไรอยู่

หากเป็นเช่นนั้นจริงๆ...

เมิง่อีเ๋หนียงอดจะใจเต้นไม่เป็นจงัหวะขึน้มาไม่ได้ มอืท่ีจบัแขนเสือ้

เจยีงเทยีนโย่วก็ก�าแน่นขึน้

อนัท่ีจรงิในใจเจยีงเทยีนโย่วในเวลานีไ้ด้เอนเอยีงไปทางเมิง่อีเ๋หนยีงแล้ว

ที่สุดแล้วเมิ่งอี๋เหนียงก็ติดตามข้างกายเขามาเป็นสิบๆ ปี และยัง 

ให้ก�าเนดิบตุรชายและบตุรสาวแก่เขา มหิน�าซ�า้เจยีงชงิอว้ีก็เป็นบตุรสาว 

ในอทุรของเมิง่อีเ๋หนียง...
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เจียงเทียนโย่วหันหน้าไปมองเจียงชิงหว่าน

แต่เจียงชงิหว่านเองก็เป็นบตุรสาวในไส้ของเขาเช่นกัน อกีทัง้บดันี้ 

ก็ดูจะได้รับความชื่นชอบและความส�าคัญจากเซวียไทเฮาและเว่ยก๋ัวกง 

เป็นอนัมาก ไม่แน่ว่านางอาจจะแต่งให้เว่ยก๋ัวกง กลายเป็นฮหูยินของเว่ยก๋ัวกง 

ก็เป็นได้...

เจียงเทียนโย่วอดจะลังเลขึ้นมาไม่ได้...
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เมิง่อีเ๋หนียงอยู่ข้างกายเจยีงเทียนโย่วมาหลายปี ย่อมกระจ่างแจ้งดว่ีา 

เขาเป็นคนเช่นไร

ยามนีเ้ห็นเขามสีีหน้าลังเล แม้จะไม่เข้าใจว่าเขาเกรงใจเจยีงชงิหว่าน 

เรือ่งใดกันแน่ แต่ขอเพียงเขาไม่สบืสวนเรือ่งนีจ้นถึงท่ีสดุ ก็นับว่าเป็นเรือ่งดี 

ต่อเมิง่อีเ๋หนยีงแล้ว

ตรงข้ามกับเมิง่อีเ๋หนียง เจยีงชงิหว่านยอมให้สบืสวนเรือ่งนีจ้นถึงทีส่ดุ 

ดกีว่าปล่อยให้โอกาสครัง้นีพ้ลาดไป มเิช่นนัน้หากวันหน้าคิดจะโค่นเมิง่อ๋ีเหนยีง

อกีก็ยากแล้ว

เจียงชิงหว่านจ�าต้องพิจารณาถึงภายภาคหน้าของเหยาซื่อให้ดี

เจยีงชงิหว่านเดนิไปถึงเบือ้งหน้าเจยีงเทยีนโย่วก่อนคกุเข่าลง เงยหน้า

มองเขา ดวงตารปูเมลด็ซิง่ท้ังสองข้างมนี�า้ตารืน้ข้ึนมาอย่างรวดเรว็ นาง

กล่าวด้วยเสยีงแผ่วเบาทว่าเดด็เดีย่วแน่วแน่ว่า "ท่านพ่อ ข้ามอิาจทนรบั 

102 

พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง
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การใส่ร้ายป้ายสเีย่ียงน้ีได้ เพ่ือพิสจูน์ความบรสิทุธ์ิของตนเอง ยังคงต้อง 

ขอให้ท่านพ่อสบืสวนเรือ่งน้ีจนถึงทีส่ดุด้วยเจ้าค่ะ มเิช่นนัน้ข้าจะขอบวชชี 

หนัหน้าเข้าหาพระธรรมชัว่ชวิีต"

ชาตก่ิอนนางหวัแข็งเกินไป ไม่เคยยอมลงให้ใคร แต่ชาติน้ีไม่เหมอืนเดิม

แล้ว

ในเมือ่เจยีงเทียนโย่วกินอ่อนไม่กินแข็ง* แล้วไฉนนางจะไม่ใช้ไม้อ่อน

กับเขาสกัหน่อยเล่า มหิน�าซ�า้ต่อให้เขาไม่ยอมสบืสวนจนถึงท่ีสดุจริงๆ นางก็

บวชเป็นชเีสยีเลย ไม่มอีะไรไม่ดีเช่นกัน

ถึงอย่างไรนางก็ไม่อยากแต่งงานกับผูใ้ดอกีแล้ว สามารถใช้โอกาสน้ี

รกัษาศกัดิศ์รขีองตนและยังสามารถสมความปรารถนาได้อกีด้วย

หากจู่ๆ  นางบอกไปอย่างไม่มป่ีีมขีลุย่ว่าอยากบวชช ี หันหน้าเข้าหา 

พระธรรมช่ัวชวิีต จะมผีูใ้ดเหน็ด้วยเล่า มแีต่จะนกึว่านางฟ่ันเฟือนไปแล้ว

มากกว่า

เจยีงเทยีนโย่วสบเข้ากับดวงตาท่ีมนี�า้ตาเอ่อคลอของเจยีงชงิหว่าน 

ในใจก็อดจะหวัน่ไหวไม่ได้ ทว่าท่ีท�าให้เขาย่ิงหว่ันไหวกลบัเป็นเรือ่งทีน่าง

จะหักใจบวชเป็นชจีรงิๆ แล้วทางด้านเว่ยก๋ัวกง...

เจียงเทียนโย่วมองออกว่าเซวียหมิงเฉิงหว่ันไหวต่อเจียงชิงหว่าน 

อยู่หลายส่วน และเจียงเทียนโย่วก็อยากได้เซวียหมิงเฉิงมาเป็นบุตรเขย 

มากจรงิๆ

เจยีงเทียนโย่วได้แต่รบัปากอย่างสองจติสองใจ "ในเมือ่เป็นเช่นนีก็้

สบืสวนเรือ่งนีส้กัหน่อยแล้วกัน" ว่าแล้วภายในจติใจเขาก็เริม่เอนเอยีงอกีครัง้

* กินอ่อนไม่กินแข็ง เป็นส�านวน สื่อถึงบุคลิกของคนที่ชอบไม้อ่อน ชอบให้คนพูดจาด้วยดีๆ
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ดจูากท่าทางของเจยีงชงิหว่านท่ียืนกรานพิสจูน์ความบรสิทุธ์ิของตนเอง

อย่างเดด็เดีย่วปานนี ้ชดัเจนว่านางไม่ได้มเีจตนาบงการให้หัวหน้าสาวใช้จงใจ

ใส่ความเมิง่อีเ๋หนียงกับผู้ดแูลอู ๋หรอืว่าเจยีงชงิหว่านจะถกูปรักปร�า เช่นนัน้ 

เรือ่งทีหั่วหน้าสาวใช้ของนางพูดเมือ่ครูน่ี.้..

เจยีงเทยีนโย่วพลนัรูส้กึว่าสมองของตนไม่มคีวามสามารถพอในการ

ใคร่ครวญพิจารณาแล้ว

เวลานี้เมิ่งอี๋เหนียงเริ่มจะตื่นตระหนกขึ้นมา

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่นางคาดคิดไว้เมื่อครู่นี้ก็คือเรื่องนี้ให้แล้วกันไป

ท้ังที่เห็นอยู่ชัดๆ ว่าเจียงเทียนโย่วมีท่าทีจะไม่สืบสวนต่อ แต่ 

เจียงชิงหว่านกลับบีบให้เขาต้องสืบสวนต่อไป

อีกท้ังเมิง่อีเ๋หนยีงกไ็ม่อาจเอ่ยปากบอกให้เจยีงเทยีนโย่วไม่สบืสวน

ได้ เช่นนั้นมิเท่ากับว่านางเป็นวัวสันหลังหวะหรือไร นางท�าได้เพียงมอง 

เจยีงชงิหว่านตาขวางด้วยความโมโหขุน่เคือง

เจียงชิงหว่านยังคงมีท่าทางสงบนิ่ง

ต่อให้ผลลพัธ์เลวร้ายเพียงไรก็เพียงนางบวชเป็นช ีชาตน้ีิหนัหน้าเข้าหา

พระธรรมชัว่ชวิีตเท่าน้ัน ซึง่อันท่ีจรงินางก็อยากจะให้เป็นเช่นนัน้

เพราะฉะนั้นนางมีสิ่งใดให้ต้องกลัวเล่า

เวลาน้ีเองเมิ่งอี๋เหนียงก็คิดอุบายหน่ึงข้ึนมาได้อีก จึงกล่าวกับ 

เจยีงเทียนโย่วอย่างนุ่มนวล "นายท่าน ในเมือ่ท่านต้องการจะสบืสวนเรือ่งน้ี  

ผูน้้อยย่อมจะสนับสนุน มือสะอาดไม่จ�าเป็นต้องล้าง รอผลการสบืสวนออกมา

แล้วย่อมคนืความบรสิทุธ์ิให้ผูน้้อยได้...เพียงแต่ในเมือ่เรือ่งนีเ้ก่ียวข้องกับ 

ทัง้คณุหนสูามและผูน้้อย เพ่ือไม่ให้เป็นทีร่ะแวงสงสยั ขณะทีท่่านไต่สวน 
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คนเหล่านี ้ผูน้้อยกับคณุหนูสามจะอยู่ด้วยได้อย่างไร ผูน้้อยยังคงขอตัวออกไป

รออยู่ข้างนอกจะดีกว่าเจ้าค่ะ!"

เมิ่งอี๋เหนียงเชื่อว่าผู้ดูแลอู๋กับฮุ่ยเซียงล้วนฟังความหมายในค�าพูด

ก่อนหน้านีข้องนางเข้าใจแล้ว ขอเพียงพวกเขาสองคนไม่ปรปิาก ผูอ่ื้นจะท�า 

อะไรได้

อีกทั้งเจียงเทียนโย่วเองก็มิใช่คนละเอียดรอบคอบเลยสักนิด

บัดนี้เมิ่งอี๋เหนียงไม่หวังจะโค่นล้มเจียงชิงหว่านแล้ว คิดเพียงว่า 

เรื่องนี้สามารถผ่านไปได้ย่อมเป็นการดี ส่วนเรื่องอื่นน้ันวันหน้าค่อยมา 

คดิหาหนทางใหม่

ทว่าเงือ่นไขมข้ีอเดียวคือไม่อาจปล่อยให้เจยีงชิงหว่านอยู่ข้างๆ ด้วย

เป็นอนัขาด

คณุหนูสามผู้นีมี้ความคดิละเอยีดลอออย่างทีสุ่ด ท้ังยังเป็นคนรอบคอบ

ถ่ีถ้วน ไม่ระวังเพียงนดิเดยีวก็อาจถูกอกีฝ่ายจบัช่องโหว่ในค�าพูดของผูด้แูลอู ๋

กับฮุย่เซยีงได้

เจียงชิงหว่านย่อมจะเข้าใจเรื่องที่เมิ่งอี๋เหนียงตรึกตรองอยู่ในใจ 

เหล่านีด้ ีแต่กลบัมไิด้คัดค้าน เพียงย้ิมบางๆ พลางตอบรบัว่า "ข้าก็รูส้กึว่า 

ควรเป็นเย่ียงน้ีเช่นกัน"

เมิ่งอี๋เหนียงเองก็มิใช่ตะเกียงขาดน�้ามัน*

มเีมิง่อีเ๋หนียงชีน้�าอยู่ข้างๆ ฮุย่เซยีงกับผูด้แูลอูก็๋จะเป็นดัง่เสอืตดิปีก 

ซ�้านางยังจะคอยแสร้งท�าตัวอ่อนแอบอบบางต่อหน้าเจียงเทียนโย่ว ส่ง 

ผลกระทบต่อการพิจารณาเรือ่งราวของเจยีงเทยีนโย่วได้อย่างมากเช่นกัน

* มิใช่ตะเกียงขาดน�้ามัน เป็นส�านวน หมายถึงผู้มีปัญญาหลักแหลม มีพื้นภูมิดี หรือมีผู้คอยสนับสนุน
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มิสู้พวกนางสองคนออกไปอยู่ข้างนอกจะดีกว่า

เห็นเจยีงชงิหว่านจะออกไป เหยาซือ่ก็คดิจะตามออกไปอยู่เป็นเพ่ือนนาง

ด้วย

แต่เจยีงชงิหว่านกลบัเพียงย้ิมแล้วเอ่ยโน้มน้าวเอาไว้ "ท่านแม่ ท่านเป็น

นายหญิง เวลาส�าคญัเย่ียงน้ีท่านจะออกไปได้อย่างไรเล่า ย่อมจะต้องอยู่ในน้ีสิ

เจ้าคะ"

จากน้ันเจยีงชงิหว่านก็เดินไปถึงเบ้ืองหน้าเหยาซือ่ ก่อนกระซบิข้างหู

เหยาซื่อมีสีหน้าลังเลก่อนจะพยักหน้า ท้ายท่ีสุดก็มิได้เอ่ยปากว่า 

จะออกไปอกี กลบัตอบเสยีงเบาว่า "ข้าเข้าใจแล้ว"

เมิง่อีเ๋หนียงเหน็แล้วก็ไม่ใคร่สบายใจ เอ่ยถามอย่างทันควัน "คุณหนสูาม 

ท่านพูดอะไรกับนายหญิง"

เรื่องที่อยากก�าชับ เจียงชิงหว่านก็ได้ก�าชับจนจบแล้ว ครั้นได้ยิน

ค�าถามนี้นางก็หันหน้ามามองเมิ่งอี๋เหนียง มุมปากปรากฏรอยย้ิมบางๆ  

"อีเ๋หนียงจะยุ่งเกินเรือ่งไปสักหน่อยแล้ว ข้าพูดกับท่านแม่ ต้องชีแ้จงให้ท่านฟัง

ด้วยหรอื"

ค�าพูดประโยคเดยีวท�าเอาเมิง่อีเ๋หนยีงพูดไม่ออกแม้แต่ครึง่ค�า ได้แต่

โมโหเงยีบๆ กับตนเอง

ส่วนเจยีงชงิหว่านก็กุมมอืเหยาซือ่ ก่อนหันหน้าไปมองลว่ีหลวั แล้ว

พยักหน้าให้ฝ่ายหลงัด้วยความเป็นห่วง จากน้ันถึงพาโจวหงเย่าเดนิออกไป 

ข้างนอก

ลวี่หลัวรั้งอยู่ในห้อง รอรับการไต่สวนจากเจียงเทียนโย่ว

เหน็เจยีงชงิหว่านออกไปแล้ว เมิง่อีเ๋หนยีงก็ได้แต่ตามออกไปด้วย ทว่า
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ก่อนออกจากห้องสายตานางกวาดมองไปยังผู้ดูแลอู๋และฮุ่ยเซียงด้วย

ความวิตก หวังว่าพวกเขาจะปิดปากสนทิ มเิช่นน้ันวันนีน้างคงจะ...

เจียงชิงหว่านกับเมิ่งอี๋เหนียงเข้ามาในโถงระเบียงที่ด้านหน้าแล้ว  

ย่อมจะมีสาวใช้และหญิงรับใช้น�าม้านั่งกลมมาให้พวกนางน่ัง จากน้ัน 

ยังยกน�้าชาและขนมกุหลาบน่ึงจานหนึ่งมาให้พวกนาง "น่ีเป็นขนมท่ีใช้ 

ดอกกุหลาบทีเ่พ่ิงเก็บของปีน้ีน�ามาเคีย่วกบัน�า้ตาล ขอให้คณุหนสูามกับ 

อีเ๋หนียงลองชมิด"ู

เจยีงชงิหว่านมองขนมน่ึงจานน้ัน สขีาวสะอาดราวกับหมิะ ชิน้เล็กๆ 

แต่ละชิน้จดัวางอยูใ่นจานอย่างเป็นระเบยีบ เมือ่หยิบขึน้มากัดก็จะได้รส

กุหลาบเคีย่วน�า้ตาลท่ีถูกห่ออยู่ภายใน หอมหวานอบอวล

ทว่าเมิ่งอี๋เหนียงยามนี้ไม่มีอารมณ์จะกินแต่อย่างใด ถึงจะเป็น

ไขกระดกูหงส์ตบัมงักรก็กินไม่ลง นางบดิขย�าผ้าเชด็หน้าในมอืแน่น สายตา 

มองไปทางเรอืนหลกัโดยตลอด

แม้เมิง่อีเ๋หนยีงจะพยายามปิดบงัอย่างเตม็ทีแ่ล้ว แต่ผูอ้ืน่ก็ยังสามารถ

มองออกได้ถึงแววประหม่าและกระวนกระวายจากสีหน้านาง

หน้าต่างฉลลุายของโถงระเบยีงเปิดอยู่ สามารถมองเห็นว่าข้างนอก

มต้ีนกุ้ยฮวาอยู่ต้นหนึง่ ยามนีม้ดีอกบานสะพรัง่เตม็ต้น ส่งกลิน่หอมเย็น 

แตะจมกู

ทีด้่านข้างยังมต้ีนพุดตานอกีต้นหน่ึง บนยอดไม้มดีอกสชีมพูกลบีซ้อน

ผลบิานอยู่ ดรูาวกับปยุเมฆสชีมพูก็มปิาน

เจยีงชงิหว่านมองดอกกุ้ยและดอกพุดตานได้ครูห่นึง่ หันหน้าไปเหน็
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เมิง่อีเ๋หนียงยืนไม่ไหวติงอยู่ตรงนัน้จนใกล้จะกลายเป็นหินมองสาม*ี แล้ว 

จงึกล่าวว่า "มอืสะอาดไม่จ�าเป็นต้องล้าง อีเ๋หนยีงจะร้อนใจไปไย มสู้ินัง่ลง

ดืม่ชาสกัถ้วย กินขนมกุหลาบน่ึงสักชิน้ ชมดดูอกกุ้ยและดอกพุดตานนีด้้วยกัน

กับข้าจะดกีว่า"

เมิง่อีเ๋หนยีงหนัหน้ากลบัมามองเจยีงชงิหว่าน ก็เห็นนางวางแขนขวา 

บนขอบหน้าต่าง ในดวงตาและมมุปากล้วนมรีอยย้ิม สหีน้าท่าทางผ่อนคลาย

เป็นท่ีสดุ

แต่ย่ิงเจยีงชงิหว่านแสดงท่าทีผ่อนคลายออกมามากเพียงไร เมิง่อ๋ีเหนียง

ก็ย่ิงประหม่ากระวนกระวายมากเพียงน้ัน

หรือว่าเจียงชิงหว่านจะมีหลักฐานอะไรอยู่จริงๆ

ก่อนออกมาเมือ่ครูน่ีเ้จยีงชงิหว่านก็กระซบิข้างหเูหยาซือ่ด้วย นาง 

พูดอะไรไปบ้างกันแน่

เมื่อครู ่นี้เมิ่งอี๋เหนียงคิดเรื่องน้ีมาโดยตลอด ย่ิงคิดก็ย่ิงรู ้สึกว่า 

เจยีงชงิหว่านมหีลกัฐานชิน้ส�าคัญอยู่จรงิๆ และขณะนางออกมาก็ได้บอก

เรื่องหลักฐานเหล่านั้นต่อเหยาซื่อไปแล้ว

มเิช่นน้ันคนฉลาดอย่างเจยีงชงิหว่านมหีรอืจะยอมตอบตกลงในทนัที

ตอนทีต่นบอกว่าอยากหลีกเล่ียงไม่ให้เป็นท่ีระแวงสงสยั แล้วออกมาข้างนอก

ด้วยกัน ชัดเจนว่าหมายกันตนออกมาเพ่ือให้เหยาซื่อได้มีโอกาสพูดกับ 

เจยีงเทยีนโย่ว

ไม่แน่ว่ายามน้ีเหยาซือ่อาจบอกเรือ่งหลกัฐานเหล่าน้ันทีเ่จยีงชงิหว่าน

มอียู่ให้นายท่านทราบหมดแล้ว...
* หินมองสามี มีที่มาจากนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับหญิงสาวผู้ซึ่งจงรักภักดีเฝ้ารอคอยสามีของตนนานแสนนาน  
จนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลได้เปลี่ยนนางให้กลายเป็นหิน เพื่อให้จิตวิญญาณของนางได้อยู่กับสามีตลอดไป
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เมิง่อีเ๋หนยีงพลนัใจเต้นกระตุก สายตาจ้องเจยีงชิงหว่านเขมง็พลาง

พูดด้วยน�า้เสยีงไม่สูดี้ "เมือ่ครูเ่จ้าพูดอะไรกับนายหญิงกันแน่"

คิว้เรยีวของเจยีงชงิหว่านเลกิข้ึนน้อยๆ "ย่อมเป็นเรือ่งทีท่่านสมคบกับ 

ผูด้แูลอูส๋บัเปลีย่นเมล็ดซิง่ในชาหวานท่ีท่านย่าดืม่ทุกวัน อีเ๋หนยีงฉลาดเฉลยีว

ออกปานน้ี ข้าไม่เชือ่หรอกว่าท่านจะคาดเดาไม่ได้"

เมือ่อยู่ต่อหน้าผูอ้ืน่ โดยเฉพาะต่อหน้าเจยีงเทยีนโย่ว เมิง่อีเ๋หนยีง 

จะแสดงท่าทางอ่อนหวานเปราะบางอยู่เสมอ แต่เมือ่อยู่ต่อหน้าเจยีงชงิหว่าน 

โดยเฉพาะยามนี ้นางกลบัไม่มคีวามคิดจะเสแสร้งอกีต่อไป

ถึงอย่างไรวันนีเ้มิง่อีเ๋หนียงก็แตกหกักับเจยีงชงิหว่านแล้ว นางจงึมไิด้

ปฏิเสธ แต่แค่นเสยีงเย็นคราหนึง่ "เรือ่งน้ีก็เป็นเพียงเรือ่งทีเ่จ้าคาดเดาเท่านัน้ 

ข้าไม่เชือ่หรอกว่าในมอืเจ้าจะมหีลกัฐานอะไรจรงิๆ"

"หากข้าไม่มีหลักฐาน ยามนี้ข้าจะมามัวนั่งคุยกับอี๋เหนียงอย่าง 

สบายอกสบายใจปานนีไ้ด้อย่างไรเล่า" เจยีงชงิหว่านเอยีงศรีษะเลก็น้อย 

รอยย้ิมบางๆ บนใบหน้ายังคงเดิม "กลบัเป็นอีเ๋หนยีงเองต่างหากทีย่ามนี้ 

สองมอืก�าแน่น หน้าผากมเีหงือ่ซมึ สหีน้าประหม่าและกระวนกระวาย... 

อันที่จริงยามน้ีในใจท่านคงก�าลังกลัวกระมัง กลัวว่าพอท่านพ่อล่วงรู้ถึง

โฉมหน้าท่ีแท้จรงิของท่านแล้ว ท่านพ่อจะปฏิบติัอย่างไรกับท่าน"

เมิง่อีเ๋หนยีงมไิด้พูดอะไร ทว่าสายตาฉายแววกระวนกระวายอยู่บ้าง

หน่ึงคอืนางมคีวามลบัท่ีให้ใครรูไ้ม่ได้จรงิๆ จงึร้อนตัวอยู่ไม่มากก็น้อย

สองคอืนางรูส้กึว่าเจยีงชงิหว่านแสดงท่าทางได้เยือกเย็นเกินไป นาง 

ไม่อาจไม่สงสยัว่าเจยีงชงิหว่านมหีลกัฐานอะไรอยู่ในมอืจริงๆ

เหงือ่บนหน้าผากเมิง่อ๋ีเหนยีงย่ิงผดุออกมามากข้ึน สหีน้าท่ีเผยแวว
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ประหม่าและกระวนกระวายย่ิงเห็นชดัขึน้กว่าเมือ่ครู่

เจียงชิงหว่านสังเกตทุกอากัปกิริยาของเมิ่งอี๋เหนียงอย่างละเอียด 

โดยตลอด ยามน้ีเหน็อกีฝ่ายมท่ีาทางเย่ียงนี ้ เห็นได้ชดัว่าในใจเริม่จะเชือ่

เรือ่งทีน่างพูดเมือ่ครูน้ี่แล้ว นางจงึตัดสนิใจกระตุน้ยาแรงอกีขนาน

เจียงชิงหว่านจึงย้ิมพลางกล่าวช้าๆ วาจาก็ไม่ได้ให้เกียรติอีกฝ่าย  

"เรือ่งมาถึงบดัน้ีแล้ว เมิง่อีเ๋หนียง ข้าเองก็ไม่กลัวทีจ่ะบอกความจรงิต่อเจ้า... 

เจ้านึกว่าท่านย่าดืม่ชาหวานใส่เมลด็ซิง่เหล่าน้ันลงไปจรงิๆ หรอื อกีประการ  

เจ้านกึว่าเรือ่งทีวั่นน้ีท่านย่าหมดสตเิฉียบพลันเป็นเร่ืองจริง? อนัท่ีจริงนีล้่วน 

เป็นแผนการทีท่่านย่ากับข้าใช้เพ่ือจะเปิดโปงโฉมหน้าทีแ่ท้จริงของเจ้าต่อหน้า

ท่านพ่อต่างหาก ยามน้ีท่านย่าจะต้องลุกข้ึนมาจากเตียงแล้ว และก�าลงัไต่สวน

ฮุย่เซยีงกับผูดู้แลอู๋อยู่อย่างแน่นอน!"

"เป็นไปไม่ได้! เรื่องน้ีเป็นไปไม่ได้!" เมิ่งอี๋เหนียงอึ้งงันไป ก่อนจะ 

สะดุง้ขึน้มาด้วยอารามหวาดผวา "ตอนเช้าเป็นเถาจอืรีบร้อนมาหาข้า บอกว่า 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าหมดสต ิขอให้ข้ารบีไปเชญิหมอมา ต่อมาพอข้ากับนายท่านมาดู 

ฮหูยนิผูเ้ฒ่ากน็อนแน่น่ิงอยู่บนเตยีงจรงิๆ เมือ่ครู่หมอหลวงเองก็บอกว่า..."  

ทว่าย่ิงพูดนางก็ย่ิงหมดความมัน่ใจ

ใช่แล้ว เถาจอืเป็นสาวใช้ข้างกายฮหูยินผูเ้ฒ่า ฮหูยินผูเ้ฒ่าสัง่ให้นาง 

ท�าอะไร นางย่อมจะท�าตามนัน้

ส่วนหมอท่ีเชิญมาจากข้างนอกผู้น้ันเดิมทีก็เป็นเพียงหมอพเนจร  

จะมฝีีมอืเก่งกาจได้สักเท่าไร ย่ิงกว่าน้ันตนเองยังให้เงนิเขาไปเพ่ือบอกให้เขา

หลอกเจยีงเทียนโย่วอีกด้วย

อกีอย่างหมอหลวงหวังผูน้ั้นก็เป็นคนทีเ่จยีงชิงหว่านพามาตัง้แต่แรก
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ถ้าอย่างนัน้...บรรดาเรือ่งทีเ่จยีงชงิหว่านพูดมาน้ีล้วนเป็นเรือ่งจรงิ? 

เมิง่อีเ๋หนยีงรูส้กึว่าร่างกายของตนเองเริม่จะอ่อนยวบ เป็นเพราะมอืยันผนัง 

ทีด้่านข้างไว้ถึงสามารถฝืนประคองตัวไม่ให้ทรดุลงได้
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ผ่านไปครู่ใหญ่เมิ่งอ๋ีเหนียงถึงได้เอ่ยปากพูดด้วยเสียงแหบแห้ง  

"ข้าไม่เชื่อ ฮูหยินผู้เฒ่านาง...เป็นไปไม่ได้ท่ีนางจะรู้เร่ืองที่ข้าสับเปลี่ยน 

เมลด็ซิง่"

กระนั้นวาจาน้ีเมิ่งอี๋เหนียงก็กล่าวออกมาอย่างไม่มีความมั่นใจ 

เอาเสียเลย

ตั้งแต่นางได้พบฮูหยินผู้เฒ่าเจียงครั้งแรกก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายเป็นคน

ฉลาดหลกัแหลมและแข็งกร้าวอย่างท่ีสุด และก็เป็นเพราะมฮีหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง

คอยกดอยู่ หลายปีมานีน้างถึงได้เป็นเพียงอนภุรรยา

ลองดูเรื่องต่างๆ ท่ีฮูหยินผู้เฒ่าเจียงท�าหลังมาถึงเมืองหลวงแล้ว  

มเีรือ่งใดท่ีไม่ใช่การกดข่มนางบ้างเล่า ยงัถึงขัน้ให้นายท่านรับอนภุรรยาสาว 

รปูโฉมงดงามเพ่ิมอกีคน หมายให้มาแบ่งความโปรดปรานไปจากนางด้วย...

"ท่านย่าเป็นคนฉลาดล�า้ อบุายต้ืนๆ ของเจ้าจะตบตานางได้อย่างไร"  

103 

กรรมตามสนอง
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เจยีงชงิหว่านเหลอืบมองเมิง่อีเ๋หนยีงปราดหน่ึง เห็นอกีฝ่ายใบหน้าซดีขาว 

ต้องยันผนงัไว้จงึจะฝืนยนือยู่ได้ ก็รูว่้าเมิง่อีเ๋หนยีงได้หลงเชือ่ค�าพูดเมือ่ครูน้ี่ 

จนหมดสิน้แล้ว

เช่นนี้ก็จัดการง่ายขึ้นแล้ว!

เจยีงชงิหว่านพูดต่อไปด้วยท่าทางใจเย็นไม่รบีไม่ร้อน "ก่อนหน้าทีข้่า 

จะเข้าวัง วันหน่ึงท่านย่าเคยเปรยกับข้าว่ารสชาติของชาหวานใส่เมลด็ซิง่ 

ทีน่างดืม่ตอนเช้าผดิแปลกไป มรีสขมปะแล่ม วันรุง่ขึน้ชาหวานใส่เมลด็ซิง่ 

ทีย่กมาจากครวัก็ไม่มีรสขมแล้ว กลายเป็นหวานกว่าเมือ่ก่อนมาก ท่านย่าจงึ

ระวังตวัตัง้แต่นัน้ มไิด้บอกอะไรกับผูใ้ด แต่สัง่ให้คนแอบสบืเรือ่งนีเ้งยีบๆ 

แน่นอนว่าชาหวานทีส่่งมาหลงัจากนัน้ท่านย่าล้วนเทท้ิงมไิด้ดืม่อกีแม้แต่ 

อกึเดยีว ส่วนระยะน้ีท่านย่าก็คอยสืบเรือ่งชัว่ท่ีเมิง่อีเ๋หนยีงท�าในหลายปีมานี้

โดยตลอด ท่านย่ากระท�าการใดบ้างเจ้าเองก็รูด้ ีหากยังไม่มหีลกัฐานแน่นหนา 

นางมหีรอืจะเผยท่าทีออกมา นางได้สัง่ให้คนเข้าวังไปบอกข้าไว้ก่อนแล้วว่า 

วันนีน้างจะท�าอะไร ให้ข้ากลบัมาช่วยแสดงละครร่วมกับนาง ส่วนเรือ่งที่ 

ฮุย่เซยีงกับผูด้แูลอูล๋อบกระท�านัน้ ท่านย่าสบืออกมาได้กระจ่างแจ้งนานแล้ว 

คดิว่ายามนีค้งก�าลงัน�าออกมาไต่สวนอยู่ พวกเขาสองคนเอาตวัไม่รอดเช่นน้ี  

มหีรอืจะไม่บอกเรือ่งแต่ละอย่างท่ีเจ้าสัง่ให้พวกเขาท�าออกมาให้ท่านพ่อฟัง"

เมิ่งอี๋เหนียงร่างกายโงนเงนคล้ายจะล้ม

หลายปีมานี้มีหลายเรื่องที่นางมอบหมายให้ฮุ่ยเซียงท�า

ส่วนผูด้แูลอูน๋ัน้ เนือ่งจากเขาดูแลห้องเก็บของของจวน เพ่ือหาเงนิ 

ให้ตนเอง นางได้สมคบกบัเขาท�าเรือ่งอย่างซื้อมาถกู แต่รายงานว่าแพง 

ไปไม่น้อย...
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มน่ิาวันน้ีฮหูยินผูเ้ฒ่าเพ่ิงจะหมดสต ิ เจยีงชงิหว่านก็กลบัมาจากในวัง

ทนัท ีซ�า้ยังพาหมอหลวงมาด้วย ท่ีแท้ก็นัดแนะกับฮหูยินผูเ้ฒ่าไว้เรียบร้อย 

ก่อนแล้ว

บัดนี้หมอหลวงผู้นั้นยังไปตรวจใบหน้าของอวี้เจี่ยอีก

อยู่ดีๆ เจียงชิงหว่านมีหรือจะห่วงใยอว้ีเจี่ยปานนั้น หรือว่านางจะ 

ค้นพบอะไรเข้าแล้ว...

เมิ่งอี๋เหนียงใจหายวาบ

เจยีงชงิหว่านราวกับล่วงรูค้วามคิดภายในใจทัง้หมดของเม่ิงอีเ๋หนียง 

นางพูดอย่างเชือ่งช้าต่ออกีว่า "อีเ๋หนียง พึงต้องรูไ้ว้ว่าให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์น้ัน 

ถึงตวั กรรมใดใครก่อ กรรมน้ันย่อมคนืสนอง เวลานัน้จู่ๆ  พ่ีหญิงรองก็คลุม้คลัง่

กะทนัหนั ข่วนหน้าตนเองจนเป็นแผล เกรงว่าคงมใิช่เรือ่งบงัเอญิ แต่เป็น

เจ้าเล่นลกูไม้อะไรใช่หรอืไม่"

เมิ่งอี๋เหนียงเงยหน้ามองเจียงชิงหว่านด้วยท่าทางตระหนกตกใจ

เจยีงชงิหว่านเหน็ก็รูใ้นทนัทีว่าตนคาดเดาได้ถูกต้อง จงึอยากกระตุน้ 

เมิง่อีเ๋หนยีงต่ออีก

รอยย้ิมเยือกเย็นบนใบหน้าของเจยีงชงิหว่านยังคงไม่เปลีย่น น�า้เสยีง 

ทีเ่อ่ยก็ไม่เรว็ไม่ช้า ท�าให้เมิง่อีเ๋หนียงได้ยินแล้วในใจรู้สกึเพียงว่าเจยีงชงิหว่าน

ล่วงรูท้กุเรือ่งแล้ว

"จะอย่างไรพ่ีหญิงรองก็เป็นบตุรสาวในไส้ของเจ้า เจ้าย่อมไม่มทีาง

ท�าเรือ่งเช่นนัน้ต่อนางได้ พัดไม้ถานมูเ่ล่มนัน้เดมิทเีป็นของท่ีให้ข้า อีเ๋หนียง 

คงเล่นลกูไม้อะไรกับพัดเล่มนัน้กระมัง ล�าพังแค่ถือพัดอย่างเดยีวคงไม่เป็นไร 

แต่ถ้าใช้เครื่องประทินโฉมท่ีอ๋ีเหนียงต้ังใจซื้อมาจากร้านซูอว้ีพร้อมกัน  
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บนใบหน้าก็จะคันจนยากทานทน คนก็จะคลุ้มคลั่งเช่นกัน ใช่หรือไม่  

เวลานัน้อีเ๋หนยีงจะต้องอยากให้พ่ีหญิงรองได้เข้าวังไปเป็นสหายร่วมเรยีน

ขององค์หญิง จงึได้คดิวิธีน้ีออกมาเพ่ือท�าให้ข้าเสียโฉมเป็นแน่ ซ�า้ผูอ้ืน่ก็จะ 

ตรวจสอบอะไรออกมาไม่ได้อกีด้วย...เฮ้อ ให้ทกุข์แก่ท่าน ทกุข์นัน้ถึงตวัแท้ๆ  

ใครจะไปรูว่้าท่านย่าเหน็พ่ีหญิงรองชอบพัดไม้ถานมูเ่ล่มน้ันจงึได้มอบมนัให้ 

พ่ีหญิงรอง อีเ๋หนยีง พ่ีหญิงรองมีสภาพเย่ียงในปัจจุบนัอนัท่ีจรงิล้วนมสีาเหต ุ

มาจากเจ้าท้ังสิน้ ทุกครัง้ท่ีมองเห็นสภาพทุกข์ทรมานของนาง ได้ยินเสยีงร้อง

โศกเศร้าเสยีใจของนาง ในใจเจ้าท่ีเป็นแม่รูส้กึอย่างไรบ้างเล่า"

ครั้นเจียงชิงหว่านพูดเช่นนี้ เมิ่งอี๋เหนียงก็นึกถึงเจียงชิงอวี้ขึ้นมา

แม่นางคนงามทีเ่ดมิทมีรีปูโฉมงามเพรศิพริง้ปานกหุลาบบดันีท้ัว่ทัง้

ใบหน้ามแีต่แผลและรอยแผลเป็นทีน่่าเวทนาเกินกว่าจะทนดไูด้ ผู้อืน่เหน็

ล้วนแต่คดิว่าเป็นภูตผปีีศาจ

เจยีงชงิอวีเ้องก็รบัไม่ได้เช่นกันท่ีตนเองมสีภาพเย่ียงนี ้ จงึคลุม้คลัง่ 

ทกุวนั ถึงกับไม่อยากมชีวีติอยู่แล้ว นางท้ังเคยพุ่งชนก�าแพง เคยแขวนคอ 

เคยอดอาหาร เคราะห์ดีท่ีล้วนถูกพบเห็นทันการณ์

บดันีใ้นห้องทีเ่จยีงชงิอว้ีพักอยู่ เม่ิงอีเ๋หนียงไม่กล้าเหลอืเครือ่งเรอืนไว้

แม้แต่ชิน้เดยีว และไม่กล้าวางของมคีมไว้ในนัน้ด้วยเช่นกัน ตามผนังก็สัง่ให้

คนใช้ผ้านวมผนืหนามาติดกันเอาไว้

กระน้ันเจยีงชงิอว้ีก็ยังคงทุกข์ทรมานย่ิง ร้องไห้วงิวอนเมิง่อีเ๋หนยีงว่า  

'อีเ๋หนยีง ท่านปล่อยให้ข้าตายไปเถิด ข้ารบัสภาพเย่ียงนีข้องตนเองไม่ได้... 

อีเ๋หนียง ได้โปรดเถิดเจ้าค่ะ'

นกึถึงค�าพูดเหล่าน้ีทีเ่จยีงชงิอว้ีพูด เมิง่อีเ๋หนียงก็น�า้ตาไหลนองหน้า
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อย่างสดุกลัน้

"เป็นเพราะเจ้า!" เมิง่อีเ๋หนียงยกมอืชีเ้จยีงชงิหว่าน บนใบหน้าไหนเลย 

จะยังเหลอืแววอ่อนหวานอ่อนแอเช่นในยามปกติอกี กลับเต็มไปด้วยแวว

ดรุ้ายและโกรธแค้น "ล้วนเป็นพวกเจ้าท�าร้ายอวีเ้จีย่ของข้า! ไฉนพวกเจ้า 

ต้องมาเมอืงหลวง อยู่ทีก่านโจวดีๆ  ไม่ชอบหรอืไร ไยต้องมาเมอืงหลวงด้วย!"

ในใจเมิง่อีเ๋หนยีงโกรธแค้นถึงขดีสดุ นางเดินมาถึงเบ้ืองหน้าเจยีงชงิหว่าน

ประหน่ึงลมหอบ ยกมอืออกแรงผลกัโต๊ะท่ีวางอยู่ริมหน้าต่างอย่างแรง

เสยีงโครมครามดังขึน้สองสามครัง้ ถ้วยชาและจานท่ีวางอยู่บนโต๊ะ

ล้วนตกแตกเป็นเสีย่ง น�า้ชาไหลนอง ขนมกุหลาบนึง่ก็กลิง้ไปท่ัวพ้ืนเช่นกัน

สาวใช้และหญิงรบัใช้คนอืน่ในโถงถูกเจยีงชงิหว่านสัง่ให้ออกไปนานแล้ว

ยามนี้ในโถงจึงเหลือโจวหงเย่าเพียงคนเดียว

โจวหงเย่าห่วงว่าเมิง่อีเ๋หนยีงจะท�าร้ายเจยีงชงิหว่าน จงึรบีปราดมา

กางแขนบังอยู่ข้างหน้า ซ�้ายังมองเมิ่งอี๋เหนียงอย่างระแวดระวังพลางร้อง 

เสยีงดงั "อีเ๋หนียง ท่านจะท�าอะไร!"

สองตาเมิง่อีเ๋หนียงถลงึมองโจวหงเย่าพลางถ่มน�า้ลายลงพ้ืนอย่างแรง 

จากน้ันก็เอ่ยปากด่า "เจ้านับเป็นตวัอะไร เป็นแค่สาวใช้ชัน้ต�า่ผูห้นึง่ กล้าดี

อย่างไรมาขึน้เสียงต่อหน้าข้า!"

มองดทู่าทางในยามนีข้องเมิง่อีเ๋หนียง ไหนเลยจะยงัเป็นคนท่ีอ่อนโยน

เปราะบางราวกับดอกถูซอือีก ชดัเจนว่าอกีฝ่ายเป็นหญิงปากร้าย

"มารดาของเจ้ามปีระโยชน์อะไร ท้ังโง่ท้ังทึม่ ไม่ว่าเรือ่งใดก็ไม่รูค้วาม  

เป็นแค่โคลนฉาบไม่ตดิผนงั* ในใจนายท่านเคยมนีางเสยีท่ีใด ทัง้ทีบ่ตุรชาย 

* โคลนฉาบไม่ติดผนัง เป็นส�านวน หมายถึงด้อยความสามารถ ไม่เป็นโล้เป็นพาย



30

สามีข ้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว 3

ของตนเองไม่อาจมชีวิีตรอดได้ กลบัเอาแต่ยึดครองต�าแหน่งนายหญิงไว้ 

ไม่ยอมปล่อย ถ้าเป็นคนทีรู่จ้กัประมาณตนสกันดิก็สมควรจะเชญิตนเองลง 

จากต�าแหน่งเสยี ยอมปล่อยต�าแหน่งนายหญิงออกมาจงึจะถูก เจ้าก็อีกคน  

เดิมก็เป็นแค่เดก็สาวบ้านป่าท่ีพาไปอวดใครไม่ได้ ไหนเลยจะมลัีกษณะท่ี

หญิงสาวสงูศกัดิพึ์งม ีแต่พอเจ้าเข้าเมอืงหลวงมาแล้วกลบัเสแสร้งท�าตวัส�ารวม

ได้เก่งนกั ซ�า้ยังกล้าออกค�าสัง่กับข้าอกี คิดว่าตนเองเป็นคณุหนผููส้งูศกัดิ ์

ในจวนป๋อจรงิๆ หรอื อว้ีเจีย่กับหนงิเกอของข้าต่างหากทีเ่ป็นคณุหนูและ

คณุชายผูส้งูศกัดิใ์นจวนป๋อแห่งนี ้พวกเขาสองคนเตบิโตมาอย่างสงูศกัดิ์

ตัง้แต่เลก็ ความรูม้หีรอืจะกว้างขวางสูเ้จ้าไม่ได้ แต่เป็นเพราะแม่เจ้าเป็น 

นายหญิง ข้าเป็นอนุภรรยา พวกเขาสองคนเกิดมาก็ต้องถูกคนตราหน้าว่า

เป็นลกูอนภุรรยา ดถููกพวกเขาสารพัด แม้แต่เรือ่งเข้าวังไปเป็นสหายร่วมเรยีน

ครานี้ ในจวนมีคุณหนูท่ีอายุเหมาะสมอยู่สามคน แต่อาศัยอะไรเจ้ากับ 

เจียงชงิเซวียนถึงไปได้ มีแค่อว้ีเจีย่คนเดยีวทีไ่ม่ได้ไป นางมสีิง่ใดด้อยกว่า 

พวกเจ้าหรอื ท้ังท่ีนางมดีีกว่าพวกเจ้าทุกอย่างแท้ๆ"

พูดถึงตรงนี้เมิ่งอี๋เหนียงก็ยากจะสะกดกลั้นโทสะในใจเอาไว้ได้อีก  

พุ่งตวัมาจะตเีจยีงชิงหว่าน แต่โจวหงเย่าขวางไว้สดุชวิีต ท้ังยังออกแรงใช้

สองมอืผลกันางกลบัไป

เมิ่งอี๋เหนียงทรงตัวไม่อยู่จึงล้มลงกับพื้น

ทว่านางก็มิได้สนใจว่าตนเองในยามนีม้สีภาพทลุกัทุเลมากเพียงไร 

กลบัจ้องหน้าเจยีงชงิหว่านด้วยท่าทางราวกับอสรพิษพลางพูดอย่างเข่นเข้ียว 

"ล้วนเป็นใบหน้าน้ีของเจ้าทีส่ร้างปัญหา! หากไม่มใีบหน้านี ้ ยายเฒ่าน่ัน 

มหีรอืจะให้เจ้าเข้าวังไปเป็นสหายร่วมเรยีน นางจะต้องให้บุตรสาวของข้าไป
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อย่างแน่นอน แม้แต่เจียงชิงเซวียนยังเป็นเหลียงย่วนของรัชทายาทได้  

อว้ีเจีย่ของข้าจะต้องเก่งกาจกว่านาง มหีรอืจะเป็นเหลียงตี ้ เป็นพระชายา 

ขององค์ชายมไิด้ ฮ่าๆ ถึงเวลาน้ันพวกเจ้าแต่ละคนมใิช่ล้วนต้องคอยมอง

สีหน้าข้า? ข้ามีหรือจะยังเป็นเพียงอนุภรรยา ข้าจะต้องได้เป็นนายหญิง 

ของจวนหย่งชางป๋อนีแ้น่นอน"

เจยีงชงิหว่านมองเมิง่อีเ๋หนยีง ผมข้างกรอบหน้านางหลดุลุย่ แก้ม 

ทัง้สองข้างเรือ่แดงด้วยอารมณ์ทีพ่ลุง่พล่าน แววตาวาบประกายอ�ามหิต 

ท�าให้คนเห็นแล้วรูส้กึไม่สบายใจ

นี่ก็คือโฉมหน้าที่แท้จริงของเมิ่งอี๋เหนียงกระมัง

ท่าทางอ่อนโยนอ่อนแอในเวลาปกตินั้นเป็นเพียงหน้ากากของนาง

เจยีงชงิหว่านเอือ้มมอืไปดนัโจวหงเย่าท่ีขวางอยู่เบือ้งหน้าตนเองเบาๆ 

ให้หลบไป ก่อนเดนิไปถึงหน้าเมิง่อีเ๋หนียง มองนางจากจดุทีส่งูกว่า น�า้เสยีง 

ยังคงไม่ช้าไม่เร็ว

"เพราะฉะน้ันเจ้าจงึได้คดิแผนการอ�ามหติเช่นน้ันออกมาท�าร้ายข้า 

คดิจะท�าให้ข้าเสยีโฉม? เพียงแต่น่าเสยีดายทีก่รรมกลบัไปตกอยู่กับบตุรสาว

แท้ๆ ของเจ้าเอง"

"ใช่!" เสียงของเมิ่งอี๋เหนียงยังคงเหี้ยมเกรียมเช่นเดิม ระคนด้วย 

แววโกรธแค้นชงิชงั "แต่นีม่ใิช่ความผดิของข้า! ถ้าในตอนนัน้ยายเฒ่าน่ัน 

ไม่มอบพัดไม้ถานมูเ่ล่มน้ันให้อว้ีเจีย่ ถ้าเวลาน้ันเจ้าไม่ยอมยกพัดให้ง่ายๆ 

แล้วเกบ็พัดเล่มนัน้ไว้เอง อวีเ้จีย่ของข้าจะมสีภาพเช่นปัจจบุนัได้อย่างไร 

ล้วนเป็นพวกเจ้าท�าร้ายนาง ถือเป็นความผดิของพวกเจ้า"

เหตุใดคนเลวถึงได้ไม่เคยรู้สึกว่าตนมีความผิดกันเลย กลับคิดว่า 
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โลกนีไ้ม่ยุตธิรรมต่อตนเอง ผูอ่ื้นไม่ยุติธรรมต่อตนเอง ดงัน้ันทกุการกระท�า

ของพวกเขาล้วนถูกต้อง ล้วนแต่มเีหตุให้อภัยได้

แต่อันที่จริงมีใครบ้างที่ไม่ต้องเดินหน้าฟันฝ่าขวากหนามในโลก  

ชีวิตคนเราเคยปรานีต่อใครเป็นพิเศษบ้างหรือ คนที่เจ้าคิดว่าเป็นผู้ชนะ 

เหล่านัน้ เจ้าจะไปรูถึ้งความล�าบากชอกช�า้เบือ้งหลงัชวิีตอันสวยสดงดงาม

มหีน้ามตีาของพวกเขาได้อย่างไร

ไม่ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดก็ล้วนมใิช่ข้ออ้างให้กระท�าการอ�ามหติกับ

ผู้บริสุทธิ์
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"อ้อ? เช่นน้ันท่านย่าเล่า" เจยีงชงิหว่านมองเมิง่อีเ๋หนยีงพลางเอ่ยถาม

อย่างช้าๆ "เพราะเรือ่งนีเ้จ้าจงึได้ให้ผูด้แูลอูส๋บัเปลีย่นเมลด็ซิง่ชนดิหวาน 

ในห้องครัวเป็นชนิดขมแทนอย่างน้ันหรือ เมล็ดซิ่งชนิดขมมีพิษ กิน 

ปรมิาณน้อยยังไม่เป็นไร แต่หากกินเป็นเวลานานพิษจะสะสมในร่างกาย 

ไม่ช้าก็เร็วย่อมจะมีวันที่พิษก�าเริบจนถึงแก่ความตาย เจ้าอยากเอาชีวิต 

ท่านย่าถึงเพียงน้ีเชยีว?"

"นางสมควรตาย! นางสมควรตายต้ังนานแล้ว!" ได้ยินเจยีงชงิหว่าน

เอ่ยถึงฮหูยนิผูเ้ฒ่าเจยีงขึน้มา สายตาของเมิง่อ๋ีเหนียงก็ย่ิงมแีววเคยีดแค้น 

"ตอนนัน้ถ้ามใิช่เพราะนาง ข้าคงได้เป็นภรรยาอกีคนของนายท่านไปแล้ว  

จะยังเป็นแค่อนุภรรยาจวบจนป่านนีไ้ด้อย่างไร นางลืมไปแล้วว่าชวิีตของ

บตุรชายนางเป็นพ่ีชายข้าช่วยเอาไว้ ถึงได้ท�ากับข้าและบตุรของข้าเย่ียงน้ี  

วันท่ีมาถึงเมอืงหลวงก็ท�าให้อวีเ้จีย่เสยีหน้าต่อหน้าธารก�านลั จากนัน้ก็ยัง 

104 

เรื่องราวสิ้นสุด
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ลงโทษอกีหลายครัง้ ใจนางเอยีงกระเท่เร่แล้ว ซ�า้คนชัน้ต�า่อย่างเจยีงชงิเซวียน 

ยังสามารถเข้าวังได้ แล้วเหตุใดอว้ีเจีย่ของข้าถึงไม่สามารถ ท�าเป็นพูดดีว่า 

ให้ข้าดแูลงานในจวน อนัท่ีจรงิมิใช่ให้ข้าท�างานเหน็ดเหน่ือยทัง้กายและใจ  

แล้วนางกับพวกเจ้าก็ส�าราญกับชวิีตว่างๆ สบายๆ อยู่เบือ้งหลงัหรอืไร นาง 

ถึงขัน้ยังรบัอนุภรรยาอกีคนมาให้นายท่าน นีก็่มใิช่เพราะอยากให้มคีนมาแบ่ง

ความโปรดปรานไปจากข้า ท�าให้นายท่านไม่โปรดปรานข้าเพียงผูเ้ดยีวอกี 

จะได้เล่นงานข้าได้ง่ายข้ึนหรอืไร"

พูดถึงตรงนีเ้มิง่อีเ๋หนยีงก็หัวเราะเสยีงเย็น "คนเช่นนีจ้ะไม่สมควรตาย 

ได้หรอื หากนางไม่ตาย วันหน้าข้ายังจะมจีดุจบท่ีดไีด้อย่างไร บตุรของข้าก็คง

ไม่มีชีวิตที่ดีเช่นกัน" จากนั้นก็พูดด้วยสีหน้าไม่ยินยอม "เป็นสวรรค์ไร้ตา  

พวกเจ้าบงัเอิญเจอโจรระหว่างทางก็ยังมคีนมาช่วยเอาไว้! พวกเจ้าท้ังหมด

สมควรตายไปตั้งแต่ตอนน้ันแล้ว ถ้าเป็นเช่นน้ันข้าก็จะได้เป็นนายหญิง  

อว้ีเจีย่กับหนงิเกอของข้าก็จะได้เป็นบตุรสาวและบตุรชายภรรยาเอก สงูศกัดิ ์

ไร้ใดเทียม แต่ไม่เป็นไร แม้คราวน้ียายเฒ่าจะโชคดีรอดชีวิตได้ แต่นาง 

อายุหกสิบกว่าแล้ว ยังจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสักก่ีปี รอนางตายแล้ว เจ้ากับ 

เหยาซือ่นับเป็นอะไร จะสูกั้บข้าได้หรอื ในใจนายท่านไม่มพีวกเจ้าแม่ลกูอยู่ 

โดยสิน้เชงิ ถึงเวลานัน้ข้าจะต้องได้เป็นนายหญิงแน่นอน หนงิเกอของข้า 

ก็จะเป็นบตุรชายสายตรง ส่วนอว้ีเจีย่น้ัน ถึงนางจะเสยีโฉม แต่ตราบทีม่ี

ฐานะเป็นบุตรสาวสายตรงของจวนหย่งชางป๋อ ยังต้องกังวลด้วยหรือว่า 

จะหาสามดีีๆ  ไม่ได้"

เจยีงชงิหว่านมองเมิง่อีเ๋หนียงโดยไม่พูดอะไร นางแค่กระตุ้นไปเลก็น้อย 

เมิง่อีเ๋หนยีงก็คายความในใจออกมาท้ังหมดแล้ว
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เวลาน้ีเมิง่อ๋ีเหนยีงลกุขึน้จากพ้ืน นางยกมอืเก่ียวผมท่ีหลดุลุย่ลงมา

ข้างกรอบหน้าไปทดัไว้หลงัหู ก่อนจะปัดฝุน่ทีเ่ป้ือนชายกระโปรง แล้วยกมอื 

ลบูอกเสือ้ท่ียับย่น ครัน้จดัการเรือ่งเหล่าน้ีเรยีบร้อยนางก็คลีย้ิ่มออกมาช้าๆ  

ดทู่าทางกลบัมาเป็นกุลสตรท่ีีอ่อนโยนอ่อนหวานเฉกเช่นยามปกตอิกีคร้ัง

"เรือ่งเหล่านีเ้ก็บอยู่ในใจข้ามาตลอด ไม่เคยได้พูดกับใคร อนัทีจ่รงิ 

ข้าก็อัดอั้นตันใจเช่นกัน วันนี้กลับได้ระบายออกมากับเจ้าจนหมดส้ิน"  

เมิ่งอี๋เหนียงหยิบผ้าเช็ดหน้าที่สอดอยู่ในแขนเส้ือออกมา ทางหนึ่งเช็ด 

คราบน�า้ตาทีห่ลงเหลอือยู่บนแก้มอย่างระมดัระวงั ทางหน่ึงก็ว่า "ข้ารูว่้า 

เมื่อครู่เจ้าพูดเช่นน้ันด้วยมีเจตนาจะย่ัวยุข้า แต่ไม่เป็นไร ต่อให้ข้าบอก 

ความในใจเหล่าน้ีออกมาให้เจ้าฟัง ทว่าเจ้าจะท�าอนัใดได้เล่า เจ้าไปบอก

เรือ่งเหล่าน้ีกับนายท่าน นายท่านมหีรอืจะเชือ่ ต่อให้เจ้าไปบอกฮหูยนิผูเ้ฒ่า  

ข้าถึงตายก็ไม่ยอมรบั คดิว่านางกค็งท�าอะไรข้าไม่ได้เช่นกัน ดงันัน้ข้าจงึ 

ไม่กลวัเลยสกันิด"

"อ้อ อย่างนัน้หรอื" เจยีงชงิหว่านพลนัเลกิคิว้ หัวเราะออกมาเบาๆ  

"เจ้าหันหน้ากลับไปดูสว่ิาคนทียื่นอยู่ด้านหลงัเจ้ายามน้ีคอืผูใ้ด"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3tiMOtr

https://bit.ly/3tiMOtr

