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ค�ำน�ำ

เมื่อสองปีก่อน 'วาสนาคนเขลา' ได้ฝากความประทับใจให้กับท่านนักอ่าน 

มาแล้ว คร้ังน้ีมากกว่ารักจงึน�าผลงานเร่ืองใหม่ของ 'ขวงซัง่จยาขวง' มาค่ะ โดยคร้ังน้ี 

จะเป็นเร่ืองราวของสาวน้อยนางหน่ึงทีเ่คยมชีีวิตพลกิผันเรือ่งชาตกิ�าเนิดเพราะถกูอุม้

สลบัตวัเมือ่แรกเกดิ จากบตุรสาวตระกูลพ่อค้ากลายเป็นถกูเลีย้งดอูยูใ่นตระกลูผูส้งูศกัดิ์

ฟังดูน่าจะดราม่าเคล้าน�้าตามากเลยใช่ไหมคะ แต่คงไม่ใช่กับเรื่องที่มีนางเอก

นามว่า 'ฉยงเหนียง' สตรีที่มีบทเรียนมาแล้วหน่ึงชาติ เคยทนอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ 

จนสดุท้ายคงเหลอืเพยีงความว่างเปล่า นางจงึมุง่หวังมาตายเอาดาบหน้าในชีวติใหม่ 

ที่เป็นฐานะเดิมของตนเอง

ชีวติฉยงเหนียงกเ็หมอืนจะราบร่ืนด ีหากไม่มลีกูค้ามากอ�านาจมาเยอืนร้านค้า 

ทั้งยังมากเล่ห์บีบให้นางเป็นคนครัวส่วนตัวของเขาอีก ทั้งการย้อนมาคร้ังน้ีดูท่า 

จะไม่ใช่มีแค่นางคนเดียวที่ย้อนมา เพราะชีวิตของนางมักถูกใครสักคนท�าให้ต้อง 

พบเจออปุสรรคอยูร่�า่ไป ใครบ้างหนอทีม่าก่อกวนชีวติใหม่น้ีของฉยงเหนียง เร่ืองราว 

จะด�าเนินไปในทิศทางไหน ไปร่วมติดตาม 'เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม' กันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



คิดมาถึงตรงน้ีนางก็วางหนังสือแล้วเอ่ยเสียงแผ่ว "ตอนนั้นข้าน้อยไม่รู้ความจึงล่วงเกิน 

ท่านอ๋องเข้า หวังว่าผู้ใหญ่เช่นท่านอ๋องจะไม่ถือสาหาความผู้เยาว์ ละเว้นข้าน้อยได้หรือไม่"

ฉู่เสียเห็นนางคุกเข่าอยู่ตรงริมเสื่อหอมก็เอ่ยสั่งเรียบๆ "มารินสุราให้ข้า"

ฉยงเหนียงขบริมฝีปากลุกขึ้นแล้วเดินตรงไป ทว่ายังไม่ทันจะน่ังมั่นคงก็ถูกฉู่เสียยุดข้อมือ 

ที่ขาวเนียนแล้วดึงนางเข้าสู่อ้อมอกในคราวเดียว

ริมฝีปากบางของเขาพลันแนบชิดริมติ่งหูนางก่อนกระซิบบอก "เจ้าเข้ามาใกล้ๆ หน่อย  

จะได้มองให้ชัดว่ารูปโฉมของข้าหลางอ๋องคู่ควรที่เจ้าจะท�าอาหารซักเสื้อผ้าและปรนนิบัติไปชั่วชีวิต 

หรือไม่"



✱ ฉยงเหนียง  นามจริงคือชุยเจียงฉยง บุตรสาวสกุลชุยที่ถูกแม่นม

สกลุหลิว่อุม้ผดิตวัเมือ่สบิห้าปีก่อน เฉลยีวฉลาด มนิีสยั

ไม่ยอมคน

✱ ฉู่เสีย   หลางอ๋อง ผู้เป็นอ๋องแห่งเจียงตง ถูกเรียกว่า 'อ๋องโฉด' 

ข้ึนชือ่เร่ืองเจ้าชู้เสเพล บรรดาเช้ือพระวงศ์ล้วนไม่ชอบเขา 

✱ หลิ่วผิงชวน  นามเดมิคือชุยผงิเอ๋อร์ เป็นคนทีถ่กูสลบัตวักับฉยงเหนยีง  

บุตรสาวตัวจริงของสกุลหลิ่ว นิสัยเย่อหยิ่งจองหอง

เอาแต่ใจ

✱ ซั่งอวิ๋นเทียน  บัณฑิตจากตระกูลสามัญ ชาติก่อนเป็นขุนนางใหญ่

และสามขีองฉยงเหนียง แต่กลบัลอบคบชู้กบัหลิว่ผงิชวน

✱ ชุยฉวนเป่า   พี่ชายฝาแฝดของฉยงเหนียง เป็นคนซื่อ จริงใจ และ

รักครอบครัว

✱ หลิ่วเจียงจวี  พีช่ายสกลุหลิว่ทีโ่ตมากับฉยงเหนียง พีช่ายฝาแฝดของ

หลิ่วผิงชวน เป็นหัวหน้าองครักษ์วังหลวงหน่วยกิเลน

✱ หลิวซื่อ  มารดาของฉยงเหนียง ท�าขนมขายอยู่ในต�าบลเล็กๆ 

นิสัยไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบ

✱ เหยาซื่อ  มารดาของหลิว่ผงิชวน เลีย้งฉยงเหนียงมาสบิห้าปี แต่

ไม่รักผูกพันเท่าบุตรสาวจริงๆ มองตระกูลเป็นส�าคัญ

แนะน�ำตัวละคร
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หลิ่วเจียงฉยงผู้มีชื่อเล่นว่า 'ฉยงเหนียง' คือยอดหญิงชนชั้นสูง 

ในสายตาของผู้คนทั้งหลาย

นางมีฐานะเป็นบุตรีภรรยาเอก คือคุณหนูของสกุลหลิ่วซึ่งเป็น

ตระกูลขุนนางเมืองหลวง ปัจจุบันหลิ่วเมิ่งถังบิดานางเป็นถึงราชบัณฑิต

แห่งส�านักฮั่นหลิน* อีกทั้งสกุลหลิ่วก็เป็นขุนนางส�าคัญในราชส�านักมา

สามรุน่แล้ว วงศ์ตระกูลจงึมฐีานะย่ิง ไม่เพียงมรีถม้าอนัหรหูราเป็นพาหนะ 

งานเลีย้งท่ีได้เข้าร่วมก็ล้วนใหญ่โต เนือ่งจากนางเรียนรู้โคลงกลอน อกัษร 

และภาพวาดมาแต่เล็ก ทั้งเกิดมาเป็นโฉมสะคราญ ชื่อเสียงของนางจึง

ลอืเลือ่งทัว่เมอืงหลวงท้ังในด้านความงามและความสามารถ ถ้อยค�าท่ัวหล้า 

ทีใ่ช้ส�าหรบัเยินยอสตรผีูเ้พียบพร้อมด้วยรปูโฉมและความรูล้้วนแต่น�ามา

1

* ส�านักฮั่นหลิน คือหน่วยงานซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้มีความรู้สูง ในแต่ละยุคมีอ�านาจหน้าท่ีแตกต่างกัน  
โดยรวมมีหน้าท่ีร่างพระราชโองการ ช�าระเรียบเรียงประวัติศาสตร์ เป็นท่ีปรึกษาฮ่องเต้ และเป็นผู้คุม 
การสอบขุนนาง
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ประโคมพรรณนาตัวนางได้อย่างมิต้องตระหนี่ถี่เหนียว

แน่นอนว่าเว้นก็แต่เรือ่งคู่ครองของนางท่ีออกจะเหลวไหลอยู่บ้าง...

คุณหนูท่ีดีงามเพียงน้ีถึงกับกระท�าในสิ่งที่เหนือความคาดหมาย ละท้ิง

คุณชายตระกูลสูงศักดิ์ท้ังราชส�านัก เลือกลดตัวไปแต่งกับซ่ังอวิ๋นเทียน

บัณฑิตที่มาจากครอบครัวชาวบ้านสามัญอย่างเด็ดเดี่ยว

เดิมทีเรื่องน้ีช่างชวนให้เสียดายและน่าทอดถอนใจนัก แต่ใครเล่า

จะรู้ว่าบัณฑิตยากจนผู้เข้าเมืองหลวงมาสอบขุนนางผู้น้ีจะผ่านการสอบ

หน้าพระทีน่ัง่* และได้รบัต�าแหน่งส�าคญัจากจยาคงัตี ้ฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั  

เน่ืองจากในอดตีสกุลหลิว่เคยถกูหอบม้วนเข้าสูค่วามวุ่นวายทางการเมอืง

จนต้องระหกระเหินพักใหญ่ ท�าให้จยาคังตี้รู้สึกท้ังละอายใจทั้งสงสาร 

ประกอบกับภูมหิลังทีไ่ร้ผูส้นับสนนุของเขยขวัญสกุลหลิว่ผูน้ีก้เ็ป็นทีเ่ข้าตา 

จยาคังตี้ สุดท้ายซั่งอว๋ินเทียนจึงได้ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดี กลายเป็น

ขนุนางผูล้อืนามแห่งยุค หลงัจากท่ีฉยงเหนยีงแต่งเข้าสกุลซัง่ สามผู้ีสุภาพ

หล่อเหลาก็ไม่เคยมีอนุนางบ�าเรอ สามีภรรยาปรองดองกลมเกลียว  

มีบุตรธิดาหนึ่งคู่สืบสกุล กล่าวได้ว่าทุกสิ่งล้วนเพียงพอแล้ว

อย่างน้อยๆ สตรชีัน้สงูเกนิครึง่ในเมอืงหลวงต่างก็อจิฉาฉยงเหนยีง

ที่มีสายตาอันเฉียบคมเรื่องการเลือกสามี ท�าให้ในเรือนมีแต่ความสงบ

สบายใจ นอกจากนี้นางยังเก่งด้านการคบค้าผู้คน ชอบท�าการกุศล และ

* ระบบการสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับข้ัน  
เริ่มจากระดับอ�าเภอหรือจังหวัดเรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านจะได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธิ์เข้าร่วมสอบเซียงซื่อ 
ในระดับมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพื่อขึ้นเป็นจิ้นซื่อ 
ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบท้ังสามระดับจะมีสิทธ์ิเข้าสอบหน้าพระท่ีน่ังคือการสอบเต้ียนซื่อ 
เพื่อคัดเป็นบัณฑิตเอกสามขั้น ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน)  
ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
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ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นถึงจ้งหวาฟูเหริน* ขั้นหนึ่งอีกด้วย

ขณะนี้สายลมยามใกล้รุ่งพัดโชย จันทราจวนลาลับ แสงเทียนที่ 

สั่นไหวยังคงฉายผ่านลายฉลุบนหน้าต่าง ก่อนที่ฉยงเหนียงจะผลักเปิด

ประตูห้องนอนซึ่งปิดสนิทอยู่ด้วยอารมณ์ท่ีต่ืนเต้นยินดี นางเองก็รู้สึก 

เช่นเดียวกับคนอื่นๆ คือดีใจกับครึ่งชีวิตแรกที่ราบรื่นมั่นคงของตน

ทว่าน่าเสียดาย...ท้ังหมดนี้ล้วนพังทลายเป็นเสี่ยงๆ ในทันทีท่ีนาง

เห็นสามีของตนอยู่บนเตียงกับหญิงอื่นเต็มสองตา

ใบหน้าอันหล่อเหลาของผู้เป็นสามีคล้ายฉาบด้วยความตกตะลึง

ระคนกระอักกระอ่วน เขาป้องบังสตรีท่ีเรียกขานเป็นพ่ีน้องกับนางพลาง

หันใบหน้าอันแตกตื่นมามองนางที่กลับจากบ้านเดิมกะทันหัน

อย่างไรเสยีเขาก็เป็นเสาหลกัของราชส�านกัท่ีถูกหล่อหลอมออกมา

จนสุขุมหนักแน่น ไม่ช้าเขาก็ตั้งสติได้ รีบขยับมือเท้า กระตุกผ้าห่มที่อยู่

ใต้ร่างมาบดบังอย่างรวดเร็ว อากาศในห้องช่างน่าสะอิดสะเอียน ผู้เป็น

สามีและหญิงอื่นขดตัวเหงื่อชุ ่มอยู่ในมุมหน่ึงของเตียง ผ้าห่มแพรท่ี 

แต่เดิมใช้รองเตียงก็พลอยชุ่มเหง่ือไปด้วย คราบเปียกชื้นหลายรอยที่

ปรากฏบนผ้าห่มแพรพอบอกได้ว่าพวกเขาเคีย่วกร�ากันอย่างดุเดือดเพียงใด

ฉยงเหนยีงได้แต่ก�าสองมอืแน่น น่ิงมองผ้าห่มแพรซ่ึงเป็นสินเจ้าสาว 

ที่นางปักเองกับมือผืนนั้น สีหน้าของนางแข็งค้าง คิดในใจเพียงว่า... 

น่าเสยีดายผ้าห่มลายดอกไป่เหอแบบซโูจว** ทีเ่มือ่แรกข้าสูบ้รรจงปักอยู่

* ฟูเหริน คอืบรรดาศกัดิท่ี์ฮ่องเต้พระราชทานแก่มารดาหรอืภรรยาของขนุนางขัน้สงู โดยเฉพาะอย่างย่ิงขนุนาง
ขั้นหนึ่งและขั้นสอง
** คือหน่ึงในสี่สุดยอดผ้าปักจีน อันได้แก่ ซูซิ่ว (การปักแบบซูโจว) เซียงซิ่ว (การปักแบบหูหนาน) เยวี่ยซิ่ว  
(การปักแบบกวางตุ้ง) และสู่ซิ่ว (การปักแบบเสฉวน) โดยดอกไป่เหอคือดอกลิลลี่ หมายถึงครองคู่ปรองดอง 
ตลอดไป
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หนึ่งเดือน ตอนนี้ต้องใช้ไฟเผาทิ้งเท่านั้นถึงจะสะอาด...

ฉยงเหนยีงซึง่เดมิคดิจะมอบความประหลาดใจให้กบัสาม ีชัว่ขณะนี้ 

กลับถูกสามีท�าให้ตื่นตกใจแทนแล้ว

ต่างจากท่าทีเยือกเย็นไม่สะทกสะท้านของชุยผิงเอ๋อร์สตรีท่ีสามี 

ของนางปกป้องอยู่

ในที่สุดเมื่อฉยงเหนียงถูกเหตุการณ์ดุจฝันร้ายนี้บีบคั้นให้ต้องถอย

ออกจากประตูห้องไปอย่างไม่อาจควบคุมตนเอง ชุยผิงเอ๋อร์ถึงรวบสาง

เรอืนผมทียุ่่งสยาย คลมุเสือ้นอกของซัง่อว๋ินเทยีนแล้วเดนิเนบินาบออกมา 

จากห้องชั้นใน หลังจากชมดูสีหน้าเปี่ยมด้วยโทสะของฉยงเหนียงอย่าง

หย่ิงยโสจนหน�าใจแล้ว ชุยผิงเอ๋อร์ค่อยเอ่ยปากกล่าวว่า "พ่ีสาว ข้ากับ 

พ่ีซั่งสานไมตรีกันมาเนิ่นนานแล้ว เพียงติดขัดท่ีท่านช่างหึงหวง พ่ีซั่ง 

ไม่สะดวกใจจะเอ่ยปากกับท่าน ตอนนี้ถูกท่านพบเข้าเอง ข้าก็ประหยัด

ถ้อยค�าไปได้มาก วันพรุ่งน้ีข้าจะให้พ่ีซั่งแจ้งต่อท่านพ่อท่านแม่ พวกเรา

จะได้เข้าพิธีให้ถูกต้องในเร็ววัน!"

เมือ่มองตรงไปยังใบหน้าพริม้เพราทียั่งฉาบด้วยจรติอนัย่ัวยวนของ

ชุยผิงเอ๋อร์ ฉยงเหนียงก็ไม่อาจข่มกลั้นต่อไป ย่ืนมือตบหน้าอีกฝ่ายไป 

หนึ่งฉาด "ท�าเรื่องขัดต่อศีลธรรมเย่ียงน้ีแล้วยังพูดได้เต็มปากเต็มค�าอีก 

เจ้าช่างหน้าไม่อายเลยจริงๆ!"

ชยุผงิเอ๋อร์คลกุคลอียู่กับชาวบ้านร้านตลาดมานานปี ย่อมมอีปุนิสยั

ไม่ยอมเสียเปรียบใคร ประกอบกับแต่ไรมายามอยู่ต่อหน้าฉยงเหนียง  

ชุยผิงเอ๋อร์ก็เคยชินที่จะพูดด้วยกิริยาเช่นนี้และเคยชินที่จะเห็นอีกฝ่าย 

อดกลัน้ยอมลงให้ตนมาตลอด ดงันัน้นางจงึตบหน้าฉยงเหนียงคนืหนึง่ฉาด 
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ทันที ใบหน้านางฉายแววหย่ิงผยองและดุร้ายอ�ามหิต ขัดกับเสียงพูดที่

นุ่มเบาสั่นเครือนิดๆ ราวได้รับความไม่เป็นธรรมเสียเต็มประดา "พ่ีสาว  

ไยท่านจึงลงมือตบตีผู้อื่นเล่า หรือว่าข้ายังถูกท่านข่มเหงรังแกไม่พอ  

ทั้งที่ข้าต่างหากคือคุณหนูสกุลหลิ่วผู้เกิดจากภรรยาเอก แต่กลับถูกคน 

แซ่อื่นอย่างท่านมาท�าตัวเป็นนกเขายึดรังสาลิกา* เสียได้ เรื่องนี้ข้าเคย

ต่อว่าท่านหรือไร!"

หึๆ! แค่ 'นกเขายึดรังสาลิกา' ประโยคเดียวนี้ก็อุดปากฉยงเหนียง

ได้แล้ว

สิ่งท่ีชุยผิงเอ๋อร์เอ่ยถึงคือความลับของสกุลหลิ่วท่ีมิอาจบอกต่อ

คนนอก

ปีนั้นในราชส�านักเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สกุลหลิ่วพลอย

เดือดร้อนไปด้วย ระหว่างออกจากเมืองหลวงเพ่ือหนีศัตรู พวกเขาไป 

หลบฝนในโรงเต๊ียมท่ีอยู่กลางเขาแล้วบังเอิญได้พบกับครอบครัวพ่อค้า

แผงลอยสกุลชยุ เป็นกรรมเวรแท้ๆ ท่ีสองสกุลต่างก็มทีารกแฝดชายหญิง

หนึ่งคู่ ชั่วขณะนั้นเอง สกุลหลิ่วกับสกุลชุยท่ีมาหลบฝนด้วยกันถึงกับ 

อุ้มทารกหญิงสองคนสลับผิดไป

ด้วยเหตุนี้คุณหนูสกุลหลิ่วตัวจริงจึงพลัดพรากไปตกระก�าล�าบาก 

ในขณะท่ีฉยงเหนยีงบตุรสาวพ่อค้าแผงลอยสกุลชยุผูน้ี้กลบักลายมาเป็น

ไข่มุกล�้าค่าบนมือสกุลหลิ่ว

ตอนท่ีฉยงเหนียงในวัยสบิหกก�าลงัคัดเลอืกครอบครวัทีจ่ะออกเรอืน 

ความจริงเรื่องชาติก�าเนิดน้ีถูกแม่นมของสกุลหล่ิวที่ป่วยหนักใกล้สิ้นลม

* นกเขายึดรังสาลิกา หมายถึงบุกรุกยึดครองบ้านของผู้อื่น หรือตักตวงผลส�าเร็จของผู้อื่นโดยไม่ลงทุนลงแรง
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แล้วเปิดเผยออกมา

ตอนน้ัน 'มารดา' ของฉยงเหนียง หรือก็คือเหยาซื่อ* ฮูหยินของ

ประมุขสกุลหลิ่วฟังแล้วร�่าไห้เจียนขาดใจ ฉยงเหนียงเองก็คล้ายถูก

สายฟ้าฟาดกลางวันแสกๆ ลนลานจนท�าอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ

ตามความเห็นของฮูหยินผู้เฒ่าสกุลหลิ่วซึ่งฉยงเหนียงเรียกเป็น 

'ท่านย่า' นั้น ต้องการจะรับตัวชุยผิงเอ๋อร์ที่ถูกเลี้ยงอยู่ในสกุลชุยกลับมา

เข้าสกุลหลิ่วดังเดิม

ทว่าเมื่อส่งคนไปสืบข่าว ผลกลับออกมาว่าชุยผิงเอ๋อร์กลายเป็น 

นางบ�าเรอของหลางอ๋องฉู่เสียแล้ว

ตอนน้ันหลางอ๋องคุมทัพต้ังมั่นอยู่ท่ีแดนเจียงตง** เป็นไปได้มาก 

ที่จะก่อกบฏ เหล่าขุนนางในราชส�านักล้วนหลีกเลี่ยงเขากันแทบไม่ทัน 

เสียด้วยซ�้า ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อท่ีส�าคัญน้ีหากสลับตัวบุตรสาวคืนมา 

หลิ่วเมิ่งถังก็ต้องกลายเป็นพ่อตาของหลางอ๋องไปกระมัง

ญาติดวงตกที่จะชักน�าภัยมาถึงเก้าชั่วโคตรเย่ียงน้ีมิอาจรับส่งเดช

เด็ดขาด!

ตอนนัน้สกุลหลิว่จงึได้แต่ปล่อยให้ผดิแล้วผดิเลย ยังคงให้ฉยงเหนียง 

เป็นคุณหนูสกุลหลิ่วตัวจริงต่อไป มิได้รับบุตรสาวแท้ๆ กลับมา

เพียงแต่เมือ่สบืได้ข่าวว่าหลางอ๋องฉูเ่สยีผูน้ั้นเป็นคนโหดร้ายทารณุ 

ดแูคลนสตรเีป็นทีส่ดุ ทัง้มกัก�านลันางบ�าเรอโฉมงามให้ผูอ้ืน่ เหยาซือ่ท่ีรกั

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่า 'ซื่อ' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี ในที่นี้ 'เหยาซื่อ' จึงหมายถึงสะใภ้
ที่แต่งมาจากสกุลเหยา
** เจียงตง หรือกังตั๋ง คือชื่อเรียกพื้นที่ทางตะวันออกของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือมณฑลทาง
ตะวันออกของจีน อาทิ มณฑลเจ้อเจียงและนครเซี่ยงไฮ้



13

ขวงซั่งจยาขวง

ลกูจนร้อนใจจงึแอบฝากคนน�าเงนิก้อนโตไปขอให้ทีป่รกึษาคนส�าคญัของ

หลางอ๋องช่วยออกหน้ากล่าวขอชยุผงิเอ๋อร์มา หลงัจากชยุผงิเอ๋อร์รอนแรม

หลายทอดจนกลบัถึงเมอืงหลวง ค่อยอ้างว่านางเป็นญาตห่ิางๆ ทีเ่ดนิทาง

มาขอพึ่งพิง เช่นนี้ถึงรับตัวนางกลับเข้าสกุลหลิ่วได้

เมื่อชุยผิงเอ๋อร์รู ้ชาติก�าเนิดของตน ก็เคียดแค้นฉยงเหนียงท่ี 

ยึดต�าแหน่งบุตรีภรรยาเอกไปชนิดเข้ากระดูกด�า รวมทั้งต้นเหตุที่ก่อนนี้

ตนต้องตกอับเป็นของเล่นบุรุษก็ถูกเหมารวมไปท่ีตัวฉยงเหนียงด้วย  

ภายหลังได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายที่สกุลหลิ่ว และคิดว่าทั้งหมดนี้

เดิมทีควรจะเป็นของตน หัวใจของชุยผิงเอ๋อร์ท่ีสุมด้วยความโกรธแค้น 

ก็ยิ่งบิดเบี้ยว

จนกระทั่งตอนท้ายชุยผิงเอ๋อร์ถึงขั้นรู้สึกว่าสามีของฉยงเหนียง... 

ซั่งอว๋ินเทียนเสาหลักของบ้านเมืองผู้มีอนาคตไกลผู้นี้เดิมทีก็สมควรเป็น

สามีของตนถึงจะถูก!

เน่ืองจากหลายปีก่อนตอนอยู่ในจวนหลางอ๋อง ชุยผิงเอ๋อร์ถูกจับ

กรอกยาป้องกันการต้ังครรภ์ท่ีมฤีทธ์ิรนุแรง นางรู้ตวัว่าชาติน้ีไม่อาจจะให้

ก�าเนิดบุตรได้แล้ว จงึปฏิบตัต่ิอบตุรชายหญิงของฉยงเหนยีงอย่างอ่อนโยน 

น่าเข้าใกล้ คอยน�าผลไม้สดตามฤดูกาลกับของเล่นท่ีแปลกใหม่มาให ้

เป็นประจ�า

ผิดกับฉยงเหนียงที่มักวุ่นอยู่กับการคบค้าระหว่างสตรีชั้นสูงตาม

งานจิบน�้าชาของผู้รักบทกวี ทั้งเกรงว่ามารดาใจดีจะท�าให้บุตรเสียคน  

ดังนั้นนางจึงให้ความส�าคัญกับการเรียนของบุตรเพียงอย่างเดียว  

ตั้งข้อเรียกร้องต่อบุตรท้ังสองอย่างเข้มงวด และตีพวกเขาอยู่บ่อยครั้ง 
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จนท�าให้ลูกๆ ห่างเหินกับนาง

สองฝ่ายเปรียบกันแล้ว น้าชุยในใจของเด็กๆ ถึงกับมีความผูกพัน

ใกล้ชิดยิ่งกว่ามารดาเสียอีก พวกเด็กๆ จึงมักเฝ้ารอให้น้าชุยมาเยือนที่

จวนสกุลซั่ง และมาเล่นสนุกด้วยกันกับพวกเขา

ภาพความปรองดองอันจอมปลอมนี้ถึงกับปิดหูปิดตาฉยงเหนียง 

จนกระท่ังช่วงหนึ่งนางหลงนึกว่าชุยผิงเอ๋อร์ละวางความโกรธแค้นในใจ

ลงแล้ว ยินยอมท่ีจะอยู่ร่วมกันฉันพ่ีน้อง ถึงได้ปฏิบัติกับสามีและลูกๆ  

ของนางอย่างกลมเกลยีวเช่นน้ี อกีอย่างเพราะนางมใิช่บตุรสาวแท้ๆ ของ

สกุลหลิ่วแต่กลับยังสวมฐานะน้ีไว้ ในใจรู้สึกละอายจึงพยายามเอาใจ 

ชุยผิงเอ๋อร์ในทุกเรื่อง

จวบจนชัว่ขณะนีฉ้ยงเหนยีงถงึค่อยเข้าใจกระจ่างเสยีท ีชยุผงิเอ๋อร์

ก�าลังแสดงไมตรีที่ใดกันเล่า! อีกฝ่ายเจตนาจะมาแทนที่นาง ตั้งใจจะยึด

สามีกับบุตรชายหญิงของนางไปเป็นของตนเองทั้งหมดต่างหาก!

อาการแสบร้อนบนแก้มก�าลังย�้าเตือนฉยงเหนียงว่าเม่ือก่อนท่ีตน

พยายามท�าดีกับชุยผิงเอ๋อร์น้ันโง่เขลาเพียงใด ถึงข้ันชักน�าชุยผิงเอ๋อร์ 

งูพิษตัวนี้เข้ามาในเรือนของตนเสียได้

หากเป็นฉยงเหนียงในอดีตถูกชุยผิงเอ๋อร์ตบหน้าฉาดน้ีเกรงว่า 

คงจะกลั้นใจอดทนไว้ ทว่านางในตอนน้ีตัดสินใจจะไม่ทนอีกต่อไปแล้ว  

นางเพียงใช้สายตาอันเยียบเย็นจับจ้องใบหน้าท่ีย่ิงแสดงความเหิมเกริม 

ของชุยผิงเอ๋อร์ ก่อนจะพลันตวัดยกหน่ึงเท้าเตะใส่ท้องของอีกฝ่ายอย่าง

หนักหน่วง!

หลิ่วเจียงจวีคุณชายใหญ่สกุลหลิ่วชื่นชอบการต่อสู้ ฉยงเหนียง 
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ในวัยเด็กขี้โรคจึงฝึกการต่อสู้กับอาจารย์สอนยุทธ์ของพ่ีชายอยู่หลายปี 

แรงของหนึ่งเท้าที่ตวัดเตะออกไปนี้จึงมิใช่ดีแต่อวดลีลา

ชยุผงิเอ๋อร์ร้องโหยหวนหน่ึงหนก่อนจะทรดุกองกับพ้ืนดุจถุงผ้าใบหนึง่

เมือ่หนึง่เท้านีเ้ตะออกไป ซัง่อว๋ินเทยีนทีอ่ยู่ในห้องชัน้ในไม่โผล่หน้า

ก็ออกมาจนได้

เห็นชัดว่าเสาหลักแห่งราชวงศ์ต้าหยวนผู้น้ีไม่ค่อยสันทัดเรื่อง 

ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งอันยุ่งเหยิงระหว่างคนรักเดิมกับคนโปรดใหม่  

ขณะท่ีเขาฟังเสยีงความเคลือ่นไหวอยู่ในห้อง ในสมองก็คดิว่าจะยอมรบั

ผิดกับฉยงเหนียงเช่นไรดี นางอ่อนหวานเสมอมา ทั้งดีกับชุยผิงเอ๋อร ์

อย่างย่ิง นางคงจะไม่สร้างความล�าบากแก่ชยุผงิเอ๋อร์นักหรอก ทว่าคร้ังน้ี 

นางโกรธจนขาดสติอย่างเหน็ได้ชดั เสยีงด่าทอด้วยโทสะท่ีดงัลัน่นัน้ท�าให้

เสียงท่ีนุ่มเบาของชุยผิงเอ๋อร์ย่ิงฟังดูน่าสงสารชวนถนอม รอจนได้ยิน 

เสียงร้องโหยหวนของชุยผิงเอ๋อร์ท่ีถูกเตะทรุดลงกับพ้ืนอย่างอเนจอนาถ 

ก็ย่ิงกระตุ้นสัญชาตญาณบุรุษท่ีมักเห็นใจผู้อ่อนแอ เขาจึงรีบว่ิงออกมา

ทันใด

คิ้วเข ้มของเขาขมวดมุ่นขณะพยุงชุยผิงเอ ๋อร ์ที่พริบตาพลัน 

อ่อนปวกเปียกย่ิงกว่าเดิม เขารู้สึกว่าตนคล้ายมีความมั่นใจแล้ว จึงเอ่ย

กับฉยงเหนียงว่า "ฉยงเหนียง เจ้าท�าเกินไปแล้ว เดิมทีความผิดอยู่ที่ข้า 

เจ้าจะตบตีจะด่าว่าล้วนเป็นสิ่งท่ีข้าพึงรับไว้ แต่เจ้า...เจ้าท�าเช่นนี้กับ 

น้องสาวของเจ้าได้อย่างไรกัน! ความทุกข์ยากท่ีนางเคยได้รับมีมาก 

เหลือเกิน ท่านพ่อตากับท่านแม่ยายรักถนอมนางแทบไม่ทันด้วยซ�้า  

หากพวกท่านรู้ว่าเจ้าก่อเรื่องเช่นน้ีมีหรือจะไม่ถือโทษเจ้า! เจ้าท�าเย่ียงน้ี 
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ออกจะ...ออกจะป่าเถื่อนเกินไปแล้ว!"

ในใจฉยงเหนียงคล้ายมีบางสิ่งถูกค้อนทุบอย่างรุนแรงจนแหลก

ละเอียด ร่างท่ียืดตรงของนางพลันส่ายโคลงเล็กน้อย เน่ืองเพราะรู ้

ชาติก�าเนิดว่าสายเลือดท่ีไหลเวียนอยู่ในร่างตนเป็นของครอบครัวพ่อค้า

อันต�่าต้อย นับแต่ปีท่ีนางอายุสิบหกจึงย่ิงมีอุปนิสัยที่คร�่าครึเงียบขรึม 

เคร่งครัดในจรรยาของคุณหนูตระกูลลือนาม กลัวแต่ว่าหากค�าพูดและ

การกระท�าของตนไม่เหมาะสม จะถูกเครอืญาตสิกุลหลิว่ทีรู่ต้ืน้ลกึหนาบาง 

น�ามาพูดสนุกปาก

ทว่าตอนนีส้ามท่ีีฉยงเหนียงมไิด้ระวังป้องกันเลยกลบัเป็นผูข้ย้ีแผล

ท่ีซ่อนอยู่ในใจนาง ซ�า้ยังโอบชูร้กัไว้แนบอกพลางประณามว่านางป่าเถ่ือน

เกินไป...

ฟ้าเท่าน้ันทีรู่ ้หากชัว่ขณะนีใ้นมอืนางถือกระบีอ่ยู่ก็คงจะไม่กระท�า

เรื่องป่าเถ่ือนเช่นน้ีแน่ เพียงเงื้อมือตวัดกระบี่ด้วยท่วงท่าอันสง่างาม  

แทงอีกฝ่ายสองรูให้เลือดอุ่นระอุไหลทะลักออกมาก็สิ้นเรื่องแล้ว!

ยามน้ีตวัตนดัง้เดมิทีเ่ก็บกดมาช้านานพลนัปลดเปลือ้งจากพันธนาการ  

ฉยงเหนยีงประดจุผเีสือ้ทีเ่จาะออกจากรงัไหม บคุลกิอนัใจกว้างผ่อนปรน 

และสงบนิง่ล้วนถูกโยนท้ิงไว้ด้านข้าง นางแค่นหวัเราะอย่างเย็นชา ตัดสินใจ 

ว่าจะป่าเถ่ือนให้ถึงทีส่ดุ พอเดนิไม่ก่ีก้าวไปถึงเบือ้งหน้าของซัง่อว๋ินเทียน 

นางก็ละทิ้งท่าทางของกุลสตรีผู้อ่อนหวานในอดีต ยกมือตบหน้าสามี 

หนึ่งฉาดอย่างหนักหน่วงจนเขาหน้าหันแล้วค่อยเอ่ยถาม "ซั่งอว๋ินเทียน 

ก่อนจะลงชือ่ในหนังสอืสมรสเจ้าตาบอดหรอืว่าหูหนวกกนัแน่ ก่อนแต่งงาน 

ข้าเคยปิดบงัเจ้าเรือ่งชาตกิ�าเนดิของตนหรอืไร เหตใุดข้าจงึละทิง้ไม่ออกเรอืน 
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กับคณุชายสงูศักด์ิในเมอืงหลวง แต่กลบัเลอืกชาวบ้านธรรมดาทีท่างบ้าน

ยากจนเช่นเจ้า! นัน่เพียงเพราะข้ารูตั้วว่าตนเองไม่ใช่เลอืดเนือ้เชือ้ไขของ

สกุลหลิ่ว ไม่คู่ควรกับผู้ดีมีตระกูลที่แท้จริง ย่ิงไม่อยากให้วันหน้าสามี 

รู้เรื่องแล้วกล่าวโทษว่าข้าหลอกแต่งงาน ดังนั้นข้าถึงได้เลือกเจ้า!"

ขณะกล่าวนางมองข้ึนลงเพ่ือพิจารณาสามีที่พลันเปลี่ยนเป็นดู

แปลกหน้า จากน้ันจึงเอ่ยเยาะหยันตนเอง "เดิมทีข้ามาจากครอบครัว

พ่อค้าที่ต�่าต้อย ตอนนั้นสกุลซั่งของเจ้าก็ไส้แห้งจนแทบไม่มีข้าวสาร 

จะกรอกหม้อ นบัว่าชาตติระกูลเหมาะสมกันด ีต่างก็ไม่อาจตข้ิอบกพร่อง

ของกันและกันได้ ตอนที่ข้าเปิดเผยความจริงอันย�่าแย่ของตน เจ้าเคย

สาบานให้ค�ามัน่ไว้อย่างไรกัน เจ้าบอกว่าต่อให้ชาตกิ�าเนิดท่ีแท้จริงของข้า 

เป็นเช่นไร นับจากนี้ข้ากค็ือภรรยาของเจ้าซั่งอวิน๋เทียน ชายชาตรีสกุลซั่ง

จะอาศัยความสามารถของตนท�าให้ภรรยาและบุตรเป็นที่นับหน้าถือตา 

แต่ตอนนี้เล่า เจ้ากลับรังเกียจว่าข้าป่าเถื่อน? แล้วนี่เล่า...ตอนที่เล่นชู้อยู่

บนเตยีงกับชยุผงิเอ๋อร์เจ้าคงจะรูซ้ึง้ถึงท่วงท่าของคณุหนสูกุลหลิว่ตวัจรงิ

แล้วกระมัง พวกเจ้าช่างเป็นสุภาพชนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเสียนี่กระไร!" 

สกลุซัง่สามารถก้าวผ่านอดตีท่ียากไร้มาสูปั่จจบัุนทีม่ัง่ค่ังมหีน้ามตีาได้  

ย่อมมใิช่อาศยัเพียงเบีย้หวัดเลก็น้อยของซัง่อว๋ินเทียน การวางแผนกิจการ 

ของฉยงเหนยีงต่างหากทีม่คุีณความดีอนัมอิาจจะลบล้าง การดแูลร้านค้า 

หลายแห่งมานานปีได้ขัดเกลาให้สตรีที่เคยอยู่แต่ในห้องหอไม่รู้จักความ

ทุกข์ยากผู้น้ีมีคารมเป็นเย่ียม บัดน้ีเมื่อนางเอ่ยถากถางอย่างเจ็บแสบ  

ซั่งอวิ๋นเทียนที่เพิ่งจะสวมกางเกงออกมามีหรือจะทนรับไหว

แม้แต่งงานกันมาสิบปีแล้ว ทว่าในใจเขาก็ยังคงรักฉยงเหนียงอยู่ 



18

เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม 1

ยังมิต้องเอ่ยถึงความฉลาดในการวางตวัของนางกับความเก่งกาจในการ

ผกูสมัพันธ์กับผูค้น ซึง่ส่งผลดใีนการท�างานของเขาอย่างย่ิง ล�าพังเอ่ยถึง

เรือ่งรปูโฉม ชยุผงิเอ๋อร์ก็มอิาจเทยีบฉยงเหนยีงทีเ่กิดมางามประณีตดุจหยก  

สะกดให้ผู้ชมมิอาจละสายตา

เมือ่แรกตอนท่ีเขาได้ยินเรือ่งชาติก�าเนดิของฉยงเหนยีง แท้จรงิแล้ว

ในใจยินดีเป็นบ้าเป็นหลังจนยากจะข่มกลั้น ลอบดีใจว่าหากมิใช่เพราะ

ความลับน้ี ต่อให้นางตกอับเป็นชาวบ้านร้านตลาด ด้วยรูปโฉมระดับน้ี 

ก็ต้องมคีหบดแีย่งกันส่งของหมัน้หมาย มหีรอืท่ีโอกาสจะเวียนมาถึงเขาได้

ก่อนหน้าน้ีชุยผิงเอ๋อร์เผยความในใจต่อเขาหลายครั้งหลายครา 

ล้วนถูกเขาปฏิเสธ ทว่าจนใจที่ฉยงเหนียงให้ความส�าคัญกับสิ่งที่เรียกว่า

จรรยาของกลุสตรเีสมอมา ขณะร่วมเตยีงกระทัง่ค�าหยาบโลนกมิ็อาจทนฟัง  

อย่างไรเสียนานวันเข้าสามีภรรยาย่อมจะขาดรสชาติ

มีหนหนึ่งระหว่างท่ีฉยงเหนียงกลับไปเย่ียมบ้านเดิม เขาดื่มสุรา 

แล้วขาดความยับย้ัง สุดจะข่มใจต่อการรุกเร้าของชุยผิงเอ๋อร์ หลังจาก 

ก่ึงผลักไสก่ึงโอนอ่อนจนมีสัมพันธ์กัน เขาถึงกับติดอกติดใจมิรู ้หาย  

จึงยิ่งหักห้ามใจไว้ไม่อยู่อีกต่อไป

ถึงอย่างไรชุยผิงเอ๋อร์ก็ออกมาจากจวนหลางอ๋องที่คลุ้งคาวโลกีย์ 

ท่วงทีปล่อยเนื้อปล่อยตัวยามอยู่บนเตียงจึงท�าให้เขาได้รู้ซึ้งถึงรสชาติ 

อนัเตม็อิม่ระหว่างบรุษุสตรอีย่างแท้จรงิ หลงัจากลกัลอบเช่นนีห้ลายหนเข้า  

ความรูส้กึผดิบาปอนัเข้มข้นทีอ่ยู่ในใจเขากถึ็งกับค่อยๆ เจอืจางลงอย่างมาก

บรุษุขวนขวายหาความก้าวหน้าในเส้นทางขนุนางเพ่ือสิง่ใดกันเล่า 

มใิช่เพ่ือให้ได้เสพดนตรเีคล้านาร ีตกัตวงความส�าราญเลก็ๆ น้อยๆ ให้กับ
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ชีวิตหรือไร! เปรียบกับสหายขุนนางคนอื่นๆ ท่ีมีสามภรรยาส่ีอนุแล้ว  

ครึ่งชีวิตที่ผ่านมาของเขาซั่งอวิ๋นเทียนก็แค่อยู่ไปวันๆ เท่านั้น!

ทว่าในใจเขาก็ยอมรบัว่ามแีต่ฉยงเหนียงท่ีคูค่วรเป็นภรรยาของเขา 

สัมพันธ์ลับๆ อันฉาบฉวยกับชุยผิงเอ๋อร์นี้เขามิได้อยากจะให้ภรรยาล่วงรู้

แม้แต่น้อย

เพียงแต่วนันีไ้ม่รูเ้พราะเหตใุดเดก็รบัใช้ทีค่อยดตู้นทางให้เขาเสมอ

กลบัหายไปไม่เห็นร่องรอย ท�าให้ภรรยาท่ีกลบัเรอืนมากะทนัหนัเหน็สภาพ

อันทุลักทุเลของเขาเข้าอย่างจัง

คิดมาถึงตรงนี้เขาก็อดไม่ได้ต้องกวาดตามองชุยผิงเอ๋อร์ที่ยังคง

เปล่งเสียงร�่าไห้ สัญชาตญาณบอกเขาว่านางอาจคิดไม่ซื่อเล่นลูกไม้ 

บางอย่างก็เป็นได้

ทว่า...เรือ่งแดงเช่นน้ีก็ดเีหมอืนกัน อย่างทีช่ยุผิงเอ๋อร์กล่าว ถึงอย่างไร 

นางก็คอืคณุหนูตวัจรงิของจวนสกุลหลิว่ จะปฏิบตักัิบนางอย่างไม่เป็นธรรม 

มิได้ อีกอย่างด้วยนางไม่อาจให้ก�าเนดิบตุร และทีผ่่านมากร็ักถนอมลูกๆ 

ทั้งคู่ของเขามาก ภายหน้านางแต่งเข้าจวนสกุลซั่งย่อมไม่มีทายาทมา 

คกุคามฐานะบตุรสายตรงท่ีเกิดจากฉยงเหนยีง เขาย่ิงไม่มทีางจะหลงอนุ 

จนท้ิงขว้างภรรยา เขาจะแบ่งปันความรักให้ท่ัวถึงอย่างแน่นอน เช่นน้ีก็ 

ดีพร้อมต่อทั้งสองฝ่ายมิใช่หรือไร

จรงิอยู่เขาลกัลอบคบชูเ้ช่นนีท้�าให้ฉยงเหนียงเสยีหน้า แต่เขานกึว่า

ด้วยความรู้สึกติดค้างที่นางมีต่อชุยผิงเอ๋อร์มาช้านาน เร่ืองรับอนุย่อม

ลลุ่วงได้โดยปรยิาย เพียงแต่ไม่รูว่้าท่านพ่อตากับท่านแม่ยายจะยอมหรอืไม่  

จะรู้สึกหรือไม่ว่าฐานะอนุไม่เป็นธรรมต่อคุณหนูสกุลหลิ่วตัวจริง
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ทว่าภรรยาที่เยือกเย็นวางตัวดีเสมอมากลับลงมือตบผู้อ่ืนราว 

หญิงชาวบ้านท่ีป่าเถ่ือน ซ�้าเอ่ยประชดเหน็บแนมเขาอีกด้วย นี่เป็นสิ่งที่

เขาคาดไม่ถึงโดยสิ้นเชิง

เมื่อมองเห็นประกายอันเย็นเฉียบในดวงตารูปเมล็ดซิ่ง* คู่งามของ

ฉยงเหนียง เขาก็พลนัเบือ้ใบ้ไปชัว่ขณะ มอืทีพ่ยงุชยุผงิเอ๋อร์อยู่ก็คลายออก 

ช้าๆ

หลงัจากพูดถากถางสามจีบ นางก็หันไปมองชยุผงิเอ๋อร์ท่ียังหลัง่น�า้ตา 

ไม่หยุด "ส่วนเจ้า...ก็ไม่ต้องมาเสแสร้งเป็นเจ้าทุกข์ต่อหน้าข้า! เดิมที 

ข้าเองก็ไม่รู้หรอก จนกระทั่งเร็วๆ นี้บังเอิญได้ยินค�าสนทนาส่วนตัวของ

ท่านพ่อท่านแม่ ข้าถึงได้เข้าใจคดีอุ้มบตุรสาวผดิตัวในครัง้นัน้ชดัแจ้งเสยีที 

เจ้าจะกลบัไปถามท่านพ่อท่านแม่ดูเองก็ได้ว่าเหตุใดตอนน้ันถึงอุม้ผิดตัว! 

เดิมทีเพ่ือจะลี้ภัยและรักษาสายเลือดผู้สืบสกุลของตนไว้ พวกท่านจึง

ขโมยบุตรชายของผู้อ่ืนมาตบตาศัตรูที่บุกมากลางทาง แต่ใครจะรู้ว่า 

หลังจากพ้นภัยแล้วมาสลับตัวคืน แม่นมสองคนของสกุลหล่ิวจะรีบร้อน

จนผิดพลาด ต่างคนต่างก็ไปสลับเด็กมารอบหน่ึง แม้ทารกชายสองคน

จะถูกสลบัคืนเรยีบร้อย แต่กลบัสลบัข้ากับเจ้าผดิไป แม่นมท่ีสลบัเดก็ผดิ

มาสังเกตเห็นในภายหลัง ด้วยเกรงว่าเจ้านายจะเอาโทษนางจึงปิดบัง

เรื่อยมา จวบจนก่อนตายถึงได้เปิดเผยความจริง ต้นเหตุของเวรกรรม 

ในครั้งนี้ใช่ข้ากับสกุลชุยเป็นผู้ก่อเสียเมื่อไร!"

ถ้อยค�าที่นางเอ่ยนี้ไม่มีความเท็จแม้สักนิด ดังนั้นจะว่าไปแล้ว 

สกุลชุยต่างหากคือเจ้าทุกข์ที่แท้จริง
* ซิง่ คอืแอปปรคิอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (บ๊วย) ชาวจนีมกัเปรยีบความงามของดวงตาหญิงสาวว่า 
กลมโตเหมือนเมล็ดซิ่ง



21

ขวงซั่งจยาขวง

แม้ชุยผิงเอ๋อร์ต้องซัดเซพเนจร แต่สาเหตุก็มิใช่เพราะสามีภรรยา

สกุลชุยละโมบในลาภยศจึงขายบุตรสาวไปเป็นนางบ�าเรอ

ตามข้อเทจ็จรงิทีฉ่ยงเหนียงส่งคนไปสบืมาได้ในภายหลัง เหน็ชดัว่า 

เป็นชุยผิงเอ๋อร์เองที่ตอนนั้นอายุน้อยมองสถานการณ์ต้ืนเขิน รังเกียจว่า

บตุรชายของครอบครวัฐานะดท่ีีสามภีรรยาสกุลชยุเลอืกให้ไม่สงูศกัดิม์ัง่มพีอ  

นางอาศัยว่ามีรูปโฉมงดงามทั้งยังอ่อนเยาว์จึงลอบหนีออกจากบ้าน  

แล้วเป็นฝ่ายไปติดตามหลางอ๋องเพื่อจะเป็นนางบ�าเรอของเขา เพียงแต่

ต่อมาเม่ือได้เข้าจวนอ๋องจริงๆ ค่อยรู้ซึ้งถึงนิสัยใจคออันโหดร้ายของ 

หลางอ๋องฉู่เสีย นางจึงร้องร�่าร�าพันไม่เลิกรา

สิ่งท่ีฉยงเหนียงกล่าวมา อันท่ีจริงชุยผิงเอ๋อร์รู้เรื่องอยู่ก่อนแล้ว  

แต่นั่นแล้วอย่างไร หากมิใช่เมื่อแรกอุ้มเด็กผิดตัว ลูกคนชั้นต�่าอย่าง 

ฉยงเหนียงมีหรือจะได้เสพสุขกับลาภยศที่ไม่สิ้นสุดของสกุลหลิ่ว และ 

ได้ครองชื่อเสียงอันดีงามเป็นคุณหนูชนชั้นสูงของเมืองหลวงอยู่เช่นน้ีรึ  

สิ่งที่เจ้าติดค้างข้าผิงเอ๋อร์...ต่อให้ชดใช้อย่างไรก็ไม่มีวันหมดสิ้นหรอก!

จากเรื่องที่จะสร้างความประหลาดใจจนกลายเป็นจับชู้ได้ฉากนี้  

ในที่สุดก็บานปลายไปถึงเบื้องหน้าหลิ่วเมิ่งถังผู้เป็นประมุขสกุลหลิ่ว

เรือ่งอัปยศในเรอืนเย่ียงนี ้แม้แต่ใต้เท้าราชบณัฑติแห่งส�านกัฮัน่หลนิ 

ก็ไม่สะดวกจะออกหน้าด้วยตนเอง ย่ิงไปกว่าน้ันซั่งอว๋ินเทียนบุตรเขย 

ของเขาในตอนนีก็้เป็นใหญ่ในกรมขนุนาง เสมอืนแขนซ้ายขวาของฮ่องเต้ 

เขาจึงต้องไว้หน้าบุตรเขยบ้าง

ด้วยเหตน้ีุเมือ่ใต้เท้าหลิว่ปิดประตหู้องหารอืกับเหยาซือ่ฮหูยนิของตน 
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เสร็จ จึงให้เหยาซื่อในฐานะมารดาเป็นผู้เจรจากับฉยงเหนียง

เหยาซ่ือที่ไม่มีรอยย้ิมของมารดาผู้เปี่ยมเมตตาให้กับฉยงเหนียง 

อีกเลยนับแต่พบว่าอุ้มบุตรสาวมาผิดคน คราวน้ีกลับดูอ่อนโยนอย่าง 

หาได้ยาก นางประดบัย้ิมบนใบหน้าก่อนจะจงูฉยงเหนยีงมาถึงริมหน้าต่าง 

ฉลุลายที่อยู่ทิศตะวันตกของห้องชั้นใน จากนั้นยื่นส่งถ้วยน�้าชาร้อนๆ ไป

ให้พลางกล่าว "ผงิเอ๋อร์เติบโตมาในตลาด ถึงอย่างไรก็บกพร่องธรรมเนยีม 

เรื่องใหญ่ถึงเพียงนี้นางท�าตามอ�าเภอใจโดยไม่ปรึกษาพวกเราพ่อแม ่

ได้อย่างไรกัน หากบอกออกมาแต่เน่ินๆ เจ้าที่เป็นพ่ีสาวมีหรือจะไม่ 

เข้าอกเข้าใจและอภัยให้นาง"

ถ้อยค�าเกริ่นน�านี้ท�าให้หัวใจของฉยงเหนียงดิ่งฮวบลงไม่หยุดยั้ง

เหยาซ่ือเอ่ยปากต่อดังคาด "เพียงแต่...จะให้ผิงเอ๋อร์น้องสาวเจ้า

เป็นอนุ พ่อกับแม่ก็ท�าใจไม่ได้จริงๆ เดิมทีพวกเราคัดเลือกชายหนุ่ม 

รปูงามมากความสามารถไว้ให้นางหลายคนแล้ว ขอเพียงแต่งเข้าไปนาง

ก็คอืภรรยาเอก ทว่าทีผ่่านมาน้องสาวเจ้าล้วนไม่ยอมตกลงปลงใจ ในเมือ่

สองคนนั้น...มาถึงขั้นน้ีแล้ว ในใจเจ้าก็อย่าได้เคืองแค้นนางเลย ตอนน้ี 

อวิน๋เทยีนเดก็คนนัน้เป็นถึงขุนนางใหญ่ในราชส�านกั ในเรอืนจะปล่อยให้

ว่างโหวงเรื่อยไปได้อย่างไรกัน หากนางแต่งเข้าไปอยู่ในเรือนเจ้า พ่อกับ

แม่กลบัจะวางใจได้ย่ิงขึน้ อย่างไรเสยีก็มเีจ้าคอยดูแลข้อบกพร่องของนาง 

นางเองก็สามารถช่วยเสรมิในสิง่ทีเ่จ้าขาด เอ๋อหวงกับหน่ีว์องิร่วมปรนนิบตัิ 

หน่ึงสามี* ก็นับเป็นเรื่องที่ดีงาม...ต่อให้นางแต่งเข้าไปแล้วมีฐานะเป็น

* เล่าขานกันว่าธิดาของเหยานามเอ๋อหวงกับหนี่ว์อิงแต่งให้ซุ่นพร้อมกัน หลังจากรู้ว่าซุ่นตาย เอ๋อหวงกับ 
หนี่ว์อิงสองพ่ีน้องต่างก็หลั่งน�้าตาตายตามผู้เป็นสามีไป โดยเหยาและซุ่นคือสองกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ของจีน 
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
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ภรรยาอีกคนเทียบเท่าเจ้า แต่นางไม่อาจให้ก�าเนิดบุตรก็ย่อมไม่ท�าให ้

เจ้าล�าบากนักมิใช่หรือ"

ถัดจากนั้นเหยาซื่อพูดอะไรอีกบ้างฉยงเหนียงล้วนฟังไม่รู้เรื่องแล้ว 

เดิมทีนางนึกว่าเหยาซื่อต้องไม่เห็นพ้องเรื่องตบแต่งชุยผิงเอ๋อร์บุตรสาว

แท้ๆ ทีร่กัถนอมมาตลอดเป็นอน ุนางไม่ทนัได้คาดคดิเลยว่าทีแ่ท้เหยาซือ่

ตั้งใจจะให้ชุยผิงเอ๋อร์ขึ้นเกี้ยวเข้าจวนสกุลซั่งในฐานะภรรยาอีกคน

ในใจฉยงเหนยีงแสนเศร้าสลด ทว่าเมือ่มองดเูหยาซือ่ผูท้ีต่นเคารพ

เป็นมารดาแท้ๆ เสมอมา ความทุกข์ระทมนับพันหมื่นกลับไม่อาจจะ

ระบายออก เพียงพูดได้ประโยคเดยีวว่า "ท่านแม่ ท่านท�าเช่นน้ีได้อย่างไร 

...ลูกไม่ยินยอม!"

เหยาซื่อได้ยินเช่นน้ี รอยย้ิมบนใบหน้าก็หายไปจนส้ิน เพียงกล่าว

ด้วยสหีน้าบึง้ตงึ "ผงิเอ๋อร์ได้รบัความทกุข์ยากตัง้มากเพียงน้ัน ใช่ว่าเจ้าไม่รู!้  

หากมิใช่สามีภรรยาสกุลชุยติดค้างนาง ไม่ดูแลนางให้ดี นางจะถึงกับถูก

หลางอ๋องนัน่เอาตวัไปหรอื แต่พวกเราเคยต�าหนิพ่อแม่บงัเกิดเกล้าของเจ้า 

เมือ่ไรกัน พวกเรารูว่้าเจ้าถูกประคบประหงมมาแต่เลก็ ไม่มทีางจะกลบัเข้า 

ครอบครัวพ่อค้าชาวบ้านได้เด็ดขาด ดังนั้นจึงไม่เคยเรียกให้เจ้าไปจาก

สกุลหลิว่ ท้ังปฏิบติักับเจ้าเสมอืนลกูในไส้ สนิเจ้าสาวกับสาวใช้ท่ีจัดเตรียม

ให้เจ้าในตอนนั้นมีสิ่งใดบ้างที่ไม่สมฐานะ เจ้ายังมีสิ่งใดไม่พอใจอีก!"

ฉยงเหนยีงฟังมาถึงตรงนีก็้เงยหน้าขวับ จบัจ้องเหยาซือ่ตรงๆ พลาง

กล่าว "ท่านแม่ ลูกได้ยินค�าสั่งเสียก่อนตายของแม่นมอิ่นผู้นั้นแล้ว เดิมที

ใช่ว่าสกุลชุยอยากจะรับโชควาสนาเช่นนี้จากสกุลหลิ่ว..."

เหยาซื่อพลันถูกเปิดโปงรอยด่างดวงในอดีตจึงอึกอักอยู่บ้าง ทว่า
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ไม่ช้าก็สงบสตติหีน้าขรมึโต้กลบัไป "ตอนน้ีไม่อยากจะรบัก็คงไม่ได้แล้ว...

ชุยฉวนเป่าพ่ีชายร่วมสายเลือดของเจ้าคนนั้นไม่รักดี ตีน้องชายภรรยา 

จนอาการสาหัสสุดจะย้ือชีวิตได้ บัดน้ีถูกจับขังคุกแล้ว คนสกุลชุยก็ช่าง 

ไร้ยางอาย แอบไปขอร้องทางผงิเอ๋อร์ ผงิเอ๋อร์ใจกว้างมเีมตตาจงึมาขอร้อง 

ให้พ่อของพวกเจ้าออกหน้าไกล่เกลีย่ นับดแูล้วถือว่านางไม่ผดิต่อสกุลชยุเลย  

แต่เจ้าเล่าจะไม่ยอมรบันางเย่ียงนีห้รอื พ่อของพวกเจ้าหารือกบัอว๋ินเทียน 

และแม่ของเขาแล้ว แม่ของเขาชืน่ชอบผงิเอ๋อร์มาแต่ไหนแต่ไร อวิน๋เทยีน

เองก็บอกว่าหากเจ้ายินยอมก็จะยกผิงเอ๋อร์ขึ้นเป็นภรรยาอีกคน"

ฉยงเหนยีงฟังจนตะลงึงนั ว่าอย่างไรนะ!...ท่ีแท้สกุลหลิว่กับสกุลซัง่ 

ก็แอบหารอืกนัเรยีบร้อยแล้ว น่าขนัทีข้่าเพ่ิงมารูเ้ป็นคนสดุท้าย...สกุลชยุ 

ประสบเคราะห์ทีไ่ม่คาดฝันเช่นนี ้เหตุใดสามภีรรยาสกุลชยุยอมไปขอร้อง

ชุยผิงเอ๋อร์แทนที่จะมาหาข้าเล่า

คิดมาถึงตรงนี้ ในใจฉยงเหนียงก็พลันขมฝาด

เมือ่แรกทีร่บัรูช้าตกิ�าเนิดของตน ฉยงเหนียงยังอายุน้อย ในใจนางนัน้ 

สามภีรรยาสกุลหลิว่ต่างหากคือญาตทิีส่นทิท่ีสดุ พอคดิว่าจะต้องพรากจาก 

บิดามารดากับพ่ีชายที่คุ้นเคย กลับไปอยู่ในครอบครัวพ่อค้าท่ีต�่าต้อย  

ใช้ชวิีตตามประสาชาวบ้านกับเหล่าคนแปลกหน้า นางก็เอาแต่ร�า่ไห้ทัง้คนื 

จนน�้าตาชุ่มหมอนกับที่นอน

ยังดีตอนนั้นหลิ่วเมิ่งถังเอ่ยปากลั่นวาจาว่า...'สกุลชุยเป็นเพียง

ครอบครัวพ่อค้าที่ตั้งแผงขายขนมอยู่ในตลาด ความเป็นอยู่อัตคัดขัดสน 

บุตรีท่ีสกุลหลิ่วถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาสิบหกปีจะให้กลับไปร้อง 

ขายของอยู่รมิถนนได้อย่างไรกัน อกีอย่างเรือ่งเสยีชือ่ก็ไม่ควรให้แพร่งพราย 
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ออกนอกเรอืน ในเมอืงหลวงมใีครบ้างไม่รูว่้าหลิว่เจยีงฉยงคณุหนูสกุลหลิว่ 

เพียบพร้อมทัง้รปูโฉมและความสามารถ หากจู่ๆ  ส่งนางคนืไป ย่อมท�าให้

ผู้อื่นติฉินนินทาจนเสื่อมเสียชื่อเสียงอันดีงามของสกุลหลิ่ว อย่างไรเสีย

สกุลหลิ่วมีบุตรสาวมากเพียงไรก็เลี้ยงไหว'

หลิว่เมิง่ถังจงึปฏเิสธค�าอ้อนวอนของสกุลชยุทีจ่ะขอรบัตวับตุรสาว

แท้ๆ กลับไป

ต่อมาสกุลชยุไม่ยอมเลกิราแต่โดยด ีโวยวายจะไปฟ้องร้องทางการ

เพ่ือทวงคืนบุตรสาว สกุลหลิ่วถึงได้ฝืนตอบรับให้พวกเขาสามีภรรยา 

มาพบปะฉยงเหนียงเพื่อฟังความเห็นของนาง

น่าขนัทีต่อนนัน้ในใจนางยังซาบซึง้ต่อสกุลหลิว่ ประกอบกับเข้าใจผดิ 

ว่าสกุลชุยขายบุตรสาวแลกเงินทอง หมายพึ่งพิงผู้มีลาภยศ ความดื้อดึง 

ของสกุลชยุจงึท�าให้นางนกึรงัเกียจข้ึนมาทันที รูส้กึว่าหากตนตกอยู่ในมอื

พ่อค้าทีเ่สือ่มทรามไร้ยางอายเย่ียงน้ีก็เท่ากับร่วงลงสูก่องเพลงิ ไม่มวัีนจะได้ 

โงหัวขึน้มาอกีแล้ว ดังนัน้เมือ่ได้พบสามภีรรยาคูน้ั่น ได้เหน็เครือ่งแต่งกาย

อนัซอมซอ่ไมถ่กูกาลเทศะกบัท่าทอีึดอัดวางตวัไมถ่กูดไูมอ่าจสูห้น้าผูอ้ื่น

นั้นแล้ว นางจึงอดไม่ได้ที่จะเผยสีหน้าเดียดฉันท์ เอ่ยค�าประชดประชัน 

ที่รุนแรง แล้วพูดตรงๆ ว่า 'ข้ายอมตายก็ไม่ขอกลับไปกับพวกเขา'

นบัแต่น้ันพวกเขาก็ไม่ได้มารบเร้าเซ้าซีท่ี้จวนสกุลหลิว่อกี ย่ิงไม่ได้มา 

ปรากฏตัวเบื้องหน้านางนับแต่นั้น

แม้กระทั่งตอนท่ีนางออกเรือนแล้วได้ยินว่าสกุลชุยตกยากถึงข้ัน

ต้องอพยพไปหาเลี้ยงชีพท่ีกวนซี* เงินหนึ่งร้อยต�าลึงที่นางไหว้วานคน 

* กวนซี หมายถึงพื้นที่ทางตะวันตกของด่านหานกู่หรือด่านถง
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น�าไปให้ก็ยังถูกคนสกุลชุยส่งคืนมาถึงจวนสกุลซั่งครบท้ังจ�านวน เพียง

แนบจดหมายบอกชัดว่าให้นางเป็นบุตรีสกุลหลิ่วและออกเรือนไปอย่าง

สบายใจ พวกเขาจะไม่มาหานางอีก จะไม่ท�าให้ผู้อื่นล่วงรู้ชาติก�าเนิด 

ที่แท้จริงของนางเด็ดขาด

ตอนน้ีมาคิดดูแล้ว ค�าพูดและการกระท�าของนางในวันน้ันท�าให้

บุพการีผู้ให้ก�าเนิดต้องปวดใจเพียงใด

วันนีเ้มือ่เหยาซือ่เอาพ่ีชายสกุลชยุมาข่มขูบ่บีคัน้ให้นางยอมก้มศรีษะ  

ค�าซกัถามนับพันหมืน่ประโยคของนางจงึล้วนตดิค้างอยู่ในล�าคอ ไม่อาจ

เปล่งออกจากปากได้อีก

เดิมบิดามารดาสกุลชุยก็เสียบุตรสาวไปแล้ว หากขาดบุตรชายไป

อีกคน ไม่เท่ากับเอาชีวิตสองสามีภรรยาผู้เฒ่านั้นหรอกหรือ

เห็นนางไม่พูดจา เหยาซื่อค่อยคลี่ยิ้มผ่อนคลายสีหน้า "เจ้าอย่าได้

คิดไม่ตกไปเลย ถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องของคนครอบครัวเดียวกัน ทางด้าน

สกุลชุยเจ้าก็ไม่ต้องกังวล พ่อของพวกเจ้าจะไหว้วานสหายร่วมรุ่นช่วย

จัดการให้เรียบร้อยเอง..."

เมือ่ออกมาจากจวนสกุลหลิว่ ฉยงเหนยีงก็ข้ึนรถม้ากลับจวนสกุลซัง่ 

ไปอย่างใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

นางสดูหายใจเข้าอย่างกลดักลุม้ ต้ังใจจะไปดบูตุรชายหญงิท่ีก�าลงั

ฝึกคัดอักษรอยู่ในห้องหนังสือ ทว่าระหว่างเดินผ่านสวนดอกไม้เล็ก  

นางกลับได้ยินเสียงหัวเราะอันเบิกบานของเหลียนเกอเอ๋อร์* บุตรชาย 

วัยเก้าขวบดังมาว่า "น้าชุย ที่ท่านพูดมาเป็นเรื่องจริงหรือ ต่อไปท่าน 

* เกอ หรือเกอเอ๋อร์ แปลว่าพี่ชาย เป็นค�าต่อท้ายชื่อของเด็กชายเพื่อเรียกในเชิงเอ็นดู
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จะมาอยู่ที่จวนของพวกเราตลอดไปใช่หรือไม่"

"หากแม่เจ้าเห็นด้วยก็เป็นเรื่องจริง...เพียงแต่กลัวว่าแม่เจ้าจะ 

ไม่ยินยอม..." ชุยผิงเอ๋อร์ตอบเสียงนุ่มนวล

เสยีงพูดของชยุผงิเอ๋อร์ยังไม่ทันจะขาดค�า เชีย่นเจีย่เอ๋อร์* บตุรสาว

ของฉยงเหนียงก็ถามด้วยเสียงเล็กๆ "เหตุใดท่านแม่จะไม่ยินยอมเล่า"

"นางอาจกลัวว่าน้าอยู่เป็นเพ่ือนพ่อเจ้ากับพวกเจ้านานเกินไป  

นางจะได้อยู่เป็นเพื่อนพวกเจ้าพ่อลูกน้อยลงกระมัง" ชุยผิงเอ๋อร์จงใจเอ่ย

อย่างลังเล

เหลียนเกอเอ๋อร์ฟังจบกลับพูดอย่างไม่พอใจ "ท่านแม่งานยุ่งจะแย่ 

นางเพียงชอบดืม่ชาแต่งกลอนแล้วก็แจกโจ๊กกินเจกับพวกฮหูยินตระกูลใหญ่  

พอถูกคนชมว่าเป็นแบบอย่างของกุลสตร ีนางก็ดีใจจนลมืข้ากับน้องสาว

แล้ว ยิง่ไม่มีเวลาไปสนใจท่านพ่อหรอก...คราวก่อนตอนทีท่่านพ่อเป็นไข้ 

นางก็ไม่ได้เป็นเพ่ือนอยู่ข้างๆ เพราะก�าลงัวุ่นกับการระดมเงนิบรจิาคช่วย

ผู้ประสบภัยที่วัดเป็นเพ่ือนฮูหยินอัครเสนาบดีอะไรนั่นอยู่มิใช่หรือ หาก

ไม่ใช่น้าชุยคอยใส่ใจดูแล เกรงว่าท่านพ่อคงต้องป่วยหนักแล้ว!"

ถัดจากน้ันชุยผิงเอ๋อร์พูดเสียงเบาว่าอะไรต่อฉยงเหนียงล้วนฟัง 

ไม่รู้เรื่องอีก

หากบอกว่าการทรยศของสามไีด้ฉกีเปลอืกนอกอนัจอมปลอมทีท่�าให้ 

ผู้อ่ืนนึกอิจฉาชีวิตนางแล้ว เช่นน้ันค�าพูดที่ฟังดูไร้เดียงสาของบุตรชาย 

ก็ย่ิงบดขย้ีความพยายามท้ังหมดที่หลอกลวงท้ังตัวนางเองกับผู้อื่นจน 

ไม่เหลือดี หยาดน�้าตาพลันรินไหลลงมาทันใด

* เจี่ย หรือเจี่ยเอ๋อร์ แปลว่าพี่สาว เป็นค�าต่อท้ายชื่อของเด็กหญิง ท�านองเดียวกับเกอเอ๋อร์
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สตรชีัน้สงูจากตระกูลใหญ่ผูล้อืเลือ่งทัว่เมอืงหลวงอะไรนัน่ล้วนเป็น 

สิ่งไร้ค่าที่เทียบกับสุนัขผายลมยังไม่ได้ด้วยซ�้า!

นับจากอายุสิบหกปีเป็นต้นมา นางก็ย่ิงให้ความส�าคัญกับตนเอง

ในสายตาของผู้อื่น เพียงเฝ้าหวังว่าหากสักวันถูกผู้อื่นล่วงรู้ชาติก�าเนิด 

นางจะได้รับค�าพูดประโยคหนึ่งจากผู้คน...'ไม่เชื่อหรอก! บุตรีสกุลหลิ่ว 

มีทั้งรูปโฉม ความสามารถ และความประพฤติที่ไม่มีใครเทียบได้ นางจะ

เป็นลูกพ่อค้าแผงลอยที่ต�่าต้อยไปได้อย่างไร'

ทว่าความพยายามทั้งหมดนี้แลกได้สิ่งใดกลับมาเล่า

บดิามารดาเลีย้งหมายจะรกัษาหน้าตาจงึมอบฐานะบตุรีภรรยาเอก

อนัจอมปลอมให้นาง ทว่าตระหนีท่ี่จะมอบความรกัความเมตตาท่ีแท้จรงิ

ของคนเป็นบิดามารดา ส่วนนางก็ตั้งหน้าตั้งตาสวมบทบาทเป็นกุลสตรี 

ที่เฉียบแหลมในสายตาของผู้คนอย่างระแวดระวังระคนร้อนตัว ทว่า 

กลับสูญเสียหัวใจของสามีกับลูกๆ ไป

แม้กระท่ังบดิามารดาแท้ๆ ก็ถูกค�าพูดฉกีหน้าอย่างไร้ไมตรขีองนาง

ท�าร้ายจิตใจ ซ�้าบัดนี้ยังตกยากจากนางไปแดนไกลเสียแล้ว...

ฉยงเหนียงรูส้กึจกุในล�าคอจนยากจะหายใจได้ ฟ้าดินอนักว้างใหญ่นี้ 

คล้ายไม่เหลือต�าแหน่งแห่งที่ของนางโดยสิ้นเชิง

หากว่า...เมื่อแรกข้ายอมกลับไปกับสามีภรรยาสกุลชุย ยอมรับ

ต�าแหน่งแห่งที่ของตนเองให้ชัดแต่เนิ่นๆ ข้าก็จะไม่ลงเอยในสภาพ 

อันน่าขันเช่นวันนี้ใช่หรือไม่

ฉยงเหนียงไม่อาจจินตนาการต่อได้ เมื่อนางเดินใจลอยไปจนถึง 

ข้างบ่อน�า้ในสวนดอกไม้ท้ายจวน นางเพียงรูส้กึได้ว่าด้านหลงัมเีรีย่วแรง
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ขุมหนึ่งพลันผลักนางตกลงไปในบ่อน�้าลึก

ยามท่ีปากส�าลกัน�า้เข้าไปหลายอกึจนท้ังร่างจมดิง่ลงอย่างรวดเรว็นัน้  

นางแว่วเสียงเด็กรับใช้ของซั่งอว๋ินเทียนตะโกนก้องว่า "แย่แล้ว! ฮูหยิน 

คิดไม่ตก กระโดดบ่อน�้าฆ่าตัวตายเสียแล้ว!" 
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เมื่อขอบฟ้าเริ่มปรากฏสีขาวพุงปลาทีละน้อย ต�าบลฝูหรงเล็กๆ ที่

อยู่ริมน�้าชานเมืองหลวงยังคงเงียบสงัดไปทั่วบริเวณ เรือไป๋เผิง* ที่อยู่ 

ใต้สะพานหินโค้งจอดเกาะกลุม่สองล�าบ้างสามล�าบ้าง พวกมนัไหวกระเพ่ือม 

ตามระลอกน�า้พลางรอคอยให้คนบังคับเรอืต่ืนจากห้วงนทิราอนัแสนหวาน 

เช่นทุกวัน

ทว่าผูท่ี้เลีย้งชพีโดยพ่ึงพาฝีมอืในการนึง่ขนมน้ันต้องต่ืนเช้ากว่าผูอ้ืน่ 

อยู่บ้าง

ดงัน้ันสกุลชยุทีจ่ะไปขายขนมชนดิต่างๆ กับเกีย๊วน�า้เป็นอาหารเช้า

ริมทางในวันนี้จึงเริ่มจุดเตาไฟและนวดแป้งลงนึ่งในลังถึงนานแล้ว

ไม่นานนกัประตไูม้ทีถู่กควันไฟรมจนเก่าคร�า่คร่าก็ถูกผลกัเปิดดงัแอ๊ด  

แม่นางน้อยทีด่แูล้วอายุเพียงสบิสีส่บิห้าปีและมเีรอืนผมยาวด�าขลบัทิง้ตวั 

2

* เรือไป๋เผิง แปลตรงตัวว่าเรือประทุนขาว คือเรือเล็กที่พบมากแถบเมืองเซ่าซิง มณฑลเจ้อเจียง ประทุนเรือ 
ท�าด้วยไป๋จู๋ คือไผ่ชนิดหนึ่งซึ่งต้นอ่อนจะมีผงแป้งสีขาวเคลือบบางๆ อยู่บนล�าต้น
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สยายลงมาก่ึงหนึง่ก�าลงัหิว้ถังไม้ท่ีสงูเกอืบถึงเอวหนึง่ใบก้าวออกมาจาก

ด้านในของประตู

แม้สีท้องฟ้ายังไม่สว่างเต็มท่ี ทว่าแสงร�าไรเพียงแค่นั้นก็พอจะ 

ส่องผิวพรรณอันขาวสะอาดตาของแม่นางน้อยผู้นี้ให้สว่างแล้ว จริงอยู่ 

สายลมอันอบอุ่นอ่อนโยนที่เคล้าด้วยดอกท้อกับริ้วฝนพร�าของต�าบล 

รมิน�า้แห่งนีเ้หมาะแก่การอยู่อาศยัเป็นอย่างย่ิง แต่หญิงงามทีม่กีลิน่อาย

สูงส่งเกินบรรยายเช่นแม่นางน้อยผู้นี้กลับพบเห็นได้ไม่มาก

แลเห็นดวงตาใต้ค้ิวท่ีเหินสะบัดคู่นั้นราวน�้าพุใสซึ่งปกคลุมด้วย 

ไอหมอกเย็นอันบางเบา ใต้จมูกที่โด่งรั้นคือริมฝีปากบางจิ้มลิ้มท่ีก�าลัง 

เม้มนิดๆ เนื้ออิ่มตรงก่ึงกลางของปากรูปกระจับน้ันดุจขนมดอกซิ่งที่ 

เพ่ิงจะออกจากลงัถึง ท้ังเย้ายวนจนไม่อาจละสายตา ทัง้คล้ายเคลอืบด้วย 

น�้าแข็งอันแวววาวดึงดูดใจ

นางไม่ได้รบีร้อนไปตักน�า้สะอาดในบ่อ ทว่าไปยืนบนเชงิสะพานหิน

ที่ทอดผ่านหน้าลานเรือนของตนแล้วก้มหน้าส่องดูแม่น�้าก่อน บนผิวน�้า 

ที่ออกสีเขียวนิดๆ นั้นมองเห็นเงาของนางได้รางๆ นางจึงวางถังน�้าลงพื้น 

หยิบหวีไม้ท้อซึ่งซี่หวีหักไปบางส่วนแล้วเล่มหนึ่งออกมาจากด้านใน 

ของสายคาดเอวเนื้อหยาบ จากน้ันอาศัยเงาในแม่น�้าค่อยๆ สางรวบ 

เรอืนผมยาวด�าขลบัทีท่ิง้ตวัอยู่ข้างหัวไหล่ ก่อนดงึผ้าสนี�า้เงนิผนืหนึง่จาก

ในแขนเสื้อมาห่อคลุมเส้นผมซึ่งรวบขึ้นอย่างยากเย็นด้วยท่าทางที ่

ค่อนข้างงุ่มง่าม

นางมองดูเรอืนผมของตนซึง่นับว่าเป็นทรงได้เสยีท ีแม้ตรงจอนยังม ี

เส้นผมลุย่ลงมาหลายปอย แต่ก็ถือว่าสามารถออกไปพบเจอผูค้นได้แล้ว
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นับดูหลิ่วเจียงฉยงมีชีวิตมาสองชาติภพแล้ว ทว่าในอดีตโอกาสท่ี

นางเคยลงมือหวีผมด้วยตนเองกลับมีอยู่น้อยแสนน้อย ไม่แปลกเลย 

ที่ตอนนี้นางจะวุ่นวายจนมือไม้ปั่นป่วน

หลิ่วเจียงฉยง? นางฝืนย้ิมน้อยๆ ให้กับเงาบนผิวน�้า ไม่สิ ตอนนี้ 

ชื่อจริงของข้าควรเป็นชุยเจียงฉยงแล้ว

ยามที่นางจมลงในน�้าอันเย็นเฉียบบ่อน้ัน ความรักกับความแค้น 

ก็ล้วนดบัสญูไปด้วย เดมิทีนางนกึว่าตนเองไร้ก�าลงัจะกอบกู้อะไรได้แล้ว 

แต่ใครจะรู ้ว่าชั่วขณะที่วิญญาณออกจากร่างกลับคล้ายเป็นห้วงฝัน 

อันเลื่อนลอย เพียงพริบตานางก็ได้หวนกลับมาในปีที่ตนเองอายุสิบห้านี้

อีกครั้ง

จริงอยู่ว่ารูปโฉมนางยังคงเดิม ทว่าสภาพรอบข้างกลับเปลี่ยนไป

ราวฟ้ากับดิน มองเค้าเดิมในชาติก่อนไม่ออกสักนิดเดียว

ในชาติก่อนท่ีคล้ายเป็นห้วงฝันนั้น ชีวิตของนางกล่าวได้ว่าราบร่ืน

จนชวนให้สตรีทั่วไปอิจฉา ทว่าหลังจากมีชาติก่อนอันดีงามเพียงนั้นแล้ว 

เมื่อได้มีชีวิตใหม่อีกหนึ่งชาติภพ นางกลับต้องตกอับมาเป็นบุตรสาว

ครอบครวัพ่อค้าแผงลอย นับว่าร่วงจากก้อนเมฆลงสูส่่วนลกึของโคลนตม

ก็ว่าได้ หากเปลีย่นเป็นผูอ้ืน่คงจะโกรธแค้นกล่าวโทษสวรรค์ว่ากล่ันแกล้งคน  

ขอยอมแขวนคอตายเองก็ไม่ขอยอมรับความทุกข์ยากของชีวิตภพใหม่

อันแสนต�่าต้อยนี้หรอก

แต่ส�าหรับนางที่กลายมาเป็นชุยเจียงฉยงแล้ว เมื่อแรกที่ดวงตา 

อนัสะลมึสะลอืท้ังคูล่มืขึน้เหน็หยากไย่บนคานห้องกับสามภีรรยาสกุลชยุ 

ที่ก�าลังขมวดคิ้วมองนาง ตอนนั้นแม้นางจะยังตระหนก ทว่าไม่ช้าในใจ 
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ก็คืนสู่ความสงบ

ความอบอุ่นและเหน็บหนาวบนโลกนี้คนเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ภายใต้อาภรณ์อันหรูหราฟุ้งเฟ้อในชาติก่อนซ่อนรอยด่างพร้อยไว้มาก

เพียงใดก็มีแต่เจ้าตัวที่ล่วงรู้

นางกลายมาเป็นชุยเจียงฉยงก็ดีเหมือนกัน ทุกสิ่งก็แค่หวนคืนสู่

ต�าแหน่งดั้งเดิมของมันเท่านั้น เพียงแต่ว่า...ในชาติก่อนความลับเรื่อง 

ชาติก�าเนิดถูกเผยออกมาตอนท่ีนางอายุสิบหก แต่เหตุใดตอนนี้จึง 

เลื่อนเร็วข้ึนปีหนึ่งเล่า หรือเพราะการเกิดใหม่ของนางท�าให้ชาตินี้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้น?

จ�าได้ว่าตอนทีน่างฟ้ืนขึน้มาในคราแรก บรเิวณข้อพับแขนปวดแสบ

ราวถูกไฟเผา นางม้วนแขนเสื้อข้ึนดูก็เห็นตรงข้อพับปรากฏสัญลักษณ์ 

'ว่ัน'* สีแดงสด ซึ่งคล้ายคลึงกับเครื่องหมายสวัสติกะในพุทธศาสนา  

นี่เป็นสัญลักษณ์ที่นางไม่เคยมีในชาติก่อน เคร่ืองหมายสวัสติกะสื่อถึง

ความสว่างไสว และยังแฝงนัยถึงสังสารวัฏอันไม่สิ้นสุด ในใจนางจึง 

คิดว่า...หรือนี่จะเป็นผลตอบแทนที่ขณะมีชีวิตข้าท�ากุศลสั่งสมไว้มาก?

ในช่วงไม่ก่ีวันแรกของการเกิดใหม่ ฉยงเหนียงมักใจลอยและยัง 

แคลงใจว่าตนใช่ก�าลงัฝันอยู่หรอืไม่ รอจนสงบใจและรูส้ถานภาพของตน 

ชดัเจนในทีส่ดุ นางท่ีเพ่ิงฟ้ืนไข้จงึแสร้งท�าทว่ีาป่วยจนเลอะเลือน สอบถาม 

เหตุการณ์ก่อนนี้อย่างหน้าตาเฉย

ฟังจากความหมายของชยุจงบดิานางแล้ว สาเหตุทีค้่นพบว่าสองสกลุ 

อุ้มบุตรสาวสลับตัวกันนั้น ต้องเริ่มเล่าจากที่ชุยผิงเอ๋อร์ออกความคิดให้

* สัญลกัษณ์ 'ว่ัน' หรือสวัสตกิะ (卍) เป็นสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏในศาสนาพุทธ แสดงถึงความมงคล จะมีปรากฏแค่ 
'卍' ซึ่งเป็นรูปกากบาทปลายหักมุมเวียนขวา ขณะท่ีศาสนาฮินดูมีการพบปรากฏสัญลักษณ์ว่ันกลับด้านกัน 
'卐' ภายหลังยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของนาซี โดยของฉยงเหนียงเป็นสัญลักษณ์นี้ '卍'
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ทางบ้านเข้าไปขายขนมในเมืองหลวง

เมือ่ชยุจงเห็นพ้อง ชยุผงิเอ๋อร์ก็ตดิตามบดิาเข้าเมอืงหลวงไปขายขนม 

แบบหาบเร่ มอียู่หนหนึง่ขณะน�าขนมทีส่าวใช้ในจวนสกุลหล่ิวส่ังซ้ือไว้มาส่ง  

บังเอิญถูกเหยาซื่อฮูหยินใต้เท้าหลิ่วพบเข้า ชุยผิงเอ๋อร์หน้าตาละม้าย

เหยาซ่ือเป็นอย่างย่ิง ถึงขั้นท�าให้เหยาซื่อกับหญิงรับใช้อาวุโสที่อยู่ข้าง

กายนางมองตาค้าง

เนื่องจากฉยงเหนียงไม่คล้ายใครในสกุลหลิ่วเลย ประกอบกับ 

ค�ากล่าวเล่นของชุยผิงเอ๋อร์ที่พูดว่า 'ข้าคล้ายฮูหยินเพียงน้ี ยังนึกว่า 

เมือ่แรกพ่อแม่อุม้ข้ามาผดิเสยีด้วยซ�า้' ก็ย่ิงท�าให้เหยาซือ่บงัเกิดความสงสยั

หลงัจากพูดคยุสพัเพเหระกันไม่ก่ีประโยคก็เผอญิรูว่้านางคอืบตุรสาว 

ของสกุลชุยในตอนนั้น เพียงนึกถึงเรื่องเลวร้ายที่ตนบงการให้แม่นมท�า  

ในใจเหยาซื่อก็พลันแตกต่ืน รีบซักถามอย่างละเอียด รวมท้ังคาดค้ัน

แม่นมสองคนนั้นจนเค้นได้ข้อมูลจากปากของแม่นมแซ่อิ่น ท�าให้ล่วงรู้

ความจริงที่อีกฝ่ายอุ้มบุตรสาวของสองสกุลมาผิดคน

ทัง้สองสกุลต่างก็พลนัอารมณ์พลุง่พล่าน ทว่าไม่ทนัไรฝ่ายสกุลหลิว่

ก็ตั้งสติได้ เห็นว่ายังดีที่บุตรสาวของสองสกุลล้วนยังไม่ถึงวัยปักปิ่น*  

ไม่เคยหมั้นหมายกบัผู้ใด ฉยงเหนียงเองกไ็ม่ค่อยได้พบปะผู้คนภายนอก 

ด้วยตามธรรมเนียมของแผ่นดินต้าหยวนแล้ว สตรีจะนับว่าถึงวัยปักปิ่น

ในวันเทศกาลซั่งซื่อ** จากนั้นเหล่าคุณหนูในเมืองหลวงถึงจะติดตาม

มารดาเข้าออกงานเลี้ยงขนาดใหญ่ที่เป็นทางการ และถือโอกาสก�าหนด
* วัยปักปิ่น ปกติหมายถึงช่วงอายุเต็มสิบห้าปี หญิงสาวชาวจีนสมัยก่อนจะเกล้าผมปักปิ่นเป็นสัญลักษณ์ว่า
ถึงวัยออกเรือนแล้ว
** เทศกาลซั่งซื่อ ตรงกับวันท่ีสามเดือนสามตามจันทรคติจีน ชาวจีนในสมัยโบราณจะจัดพิธีเซ่นไหว้และ 
ช�าระล้างริมฝั่งแม่น�้าล�าธารเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บ
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คู่หมายได้ ดังนั้นนอกจากญาติมิตรแล้ว ครอบครัวขุนนางในเมืองหลวง

ส่วนใหญ่จึงยังไม่เคยได้พบเห็นคุณหนูแห่งจวนสกุลหลิ่วผู้นี้

คนสกุลหลิ่วรู้สึกว่า...การกอบกู้ทุกสิ่งล้วนยังทันกาลอยู่!

เน่ืองจากเหยาซื่อได้เห็นชุยผิงเอ๋อร์กับตา ด้วยความรักลูกนางจึง

รีบไปหารือกับฮูหยินผู้เฒ่า ให้หลิ่วเมิ่งถังออกหน้าเจรจาตกลงกับพ่อค้า 

สกุลชุยว่าจะสลับคืนบุตรสาวของสองสกุลกันอย่างเงียบๆ

อย่างไรเสยีเมือ่สตรเีติบใหญ่ข้ึนย่อมเปลีย่นไปมากมาย ต่อให้มคีน

ต่างแซ่เคยเจอฉยงเหนียง ขอเพียงเฉไฉว่านางโตข้ึนแล้วหน้าตาเปล่ียน 

ก็ไม่อาจจับผิดได้แล้ว

ทว่าเมื่อฉยงเหนียงได้ยินข่าวกลับร้องไห้เศร้าเสียใจมิคลาย  

ทัง้ปฏเิสธตรงๆ ว่าไม่ยินยอมไปจากจวนสกุลหลิว่ แต่หากจะให้นางอยู่ต่อ  

เช่นน้ันชุยผิงเอ๋อร์ก็ต้องอยู่ในจวนสกุลหลิ่วอย่างไร้ฐานะอันชอบธรรม  

จะอย่างไรเหยาซื่อก็มีบุตรช้า ตอนนั้นวัยเลยสามสิบถึงค่อยมีลูกแฝด 

ชายหญิงคู่นี้ ย่อมไม่เหมาะที่จะบอกผู้อื่นกระมังว่าตนคลอดบุตรสาว 

ออกมาอีกคน หรือจะบอกว่าชุยผิงเอ๋อร์คือลูกของอนุนางบ�าเรอ

แม้เหยาซื่อท�าใจแข็งต่อฉยงเหนียงท่ีตนเล้ียงดูมาถึงสิบห้าปีไม่ได้

อยู่บ้าง ทว่าเมือ่เห็นชยุผงิเอ๋อร์ทีห่น้าละม้ายตนและฉลาดชวนเอน็ดกูลบั

ต้องสวมชุดกระโปรงที่เต็มไปด้วยรอยปะชุน เหยาซื่อก็พลันละอายใจว่า

ตนติดค้างบุตรสาวแท้ๆ มากเหลือเกิน สุดท้ายนางจึงกัดฟันเรียกหญิง 

รบัใช้อาวุโสในจวนสองคนให้ใช้ก�าลงัดันตัวฉยงเหนยีงข้ึนรถม้าแล้วส่งคนื 

สกุลชุยไปเสีย

หลังจากฉยงเหนียงมาถึงสกุลชุยก็ร้องไห้อาละวาดไม่หยุด ด่ืมน�้า
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ก็ติว่าชามบ่ิน กินข้าวก็ทนไม่ได้ท่ีเมล็ดข้าวหยาบ สุดท้ายนางถึงกับ 

ไข้ขึ้นสูงจนลุกไม่ไหว สลบไสลไปสามวันสามคืนติดกัน

ดังนั้นพอฉยงเหนียงลืมตาขึ้น หลิวซื่อมารดาแท้ๆ ของนางจึง 

ทั้งยินดีทั้งเป็นกังวล สิ่งที่ยินดีคือบุตรสาวฟื้นขึ้นมาเสียที ส่วนสิ่งที่เป็น

กังวลคือหากบุตรสาวยังคงร้องไห้อาละวาดอีกจะท�าอย่างไรดีเล่า

ทว่าอาจเพราะครั้งนี้ฉยงเหนียงเป็นไข้สูงจนกระเทือนถึงสมอง  

เมื่อฟื้นแล้วจึงถามแต่ค�าถามท่ีแปลกพิกล ราวกับไม่รู้ว่าเหตุใดตนจึง 

กลับมาที่สกุลชุยได้

หัวใจของหลิวซื่อลอยคว้างขึ้นมาอีกครั้ง วิตกว่าบุตรสาวจะไข้ข้ึน

จนเป็นโรคประหลาด นางจึงค้นก�าไลเงินคู่หน่ึงที่เป็นสินเจ้าสาวของตน

ออกมาจากก้นหีบ เตรียมจะให้ชุยจงไปจ�าน�าแลกเงินจ�านวนหน่ึงเพ่ือ 

เชิญหมอมารักษาฉยงเหนียง

ทว่าฉยงเหนียงกลับยับย้ังไว้ นางเรียกหลิวซื่อว่า 'ท่านแม่' อย่าง

สงบเยือกเย็น บอกเพียงว่า 'ลูกดีข้ึนมากแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องสิ้นเปลือง 

เงินทองไปเชิญหมอหรอก'

ไม่ว่านัน่จะเป็นห้วงฝันอนัเหลวไหลตืน่หน่ึงหรอืไม่ แต่การได้เกดิใหม่ 

อีกหนึ่งชาติภพนี้ก็ดียิ่งนัก

หลังจากฉยงเหนียงเข้าใจสถานการณ์ของตนกระจ่างแล้ว เว้นแต่

สองวันแรกทีย่งัดคูล้ายจติใจห่อเหีย่ว ไม่ช้านางก็กระตือรอืร้นและพยายาม 

ปรับตัวกับชีวิตชาวบ้านที่เมื่อก่อนเคยหวาดหวั่นมิคลาย

ทว่าสามภีรรยาสกุลชยุกลบัยังคงวางตวัไม่ถกูอยู่บ้าง จนแล้วจนรอด 

เมือ่เหน็บตุรสาวแท้ๆ ทีบ่อบบางก็ยังรูส้กึว่านางคือคณุหนูในจวนคนใหญ่
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คนโต ยามพูดจากับนางจึงจงใจระมัดระวังไปเสียทุกอย่าง

ฉยงเหนียงไม่อยากให้คนในครอบครัวมีท่าทีห่างเหินเช่นนี้ต่อไป  

ดังนั้นเช้าวันนี้ขณะที่สามีภรรยาสกุลชุยง่วนอยู่กับการจุดเตาไฟนึ่งขนม 

นางจงึเป็นฝ่ายห้ิวถังน�า้ออกจากลานเรอืนมาตักน�า้เอง เพียงแต่แม่นางน้อย 

มรีปูร่างเลก็อ้อนแอ้นไปสกัหน่อย แม้ในถังน�า้ยังว่างเปล่า แต่เมือ่หิว้มาถึง 

ข้างบ่อน�้าก็ยังคงปวดเมื่อยข้อมือ

อาจเพราะความทรงจ�าในวาระสุดท้ายยามร่วงดิ่งถึงก้นบ่อเมื่อ 

ชาตก่ิอนเลวร้ายเหลอืทน นางจงึมองปากบ่อท่ีแสนลึกนีอ้ย่างลังเลอยู่บ้าง

ตอนนีเ้องก็มคีนผูห้นึง่เดินเข้ามาใกล้ "แม่นางน้อยบ้านชุยยกไม่ไหว

กระมัง จะให้พี่วั่งช่วยประคองสักเล็กน้อยหรือไม่เล่า"

ฉยงเหนียงหันไปก็เห็นชายหนุ่มท่าทางกะลิ้มกะเหล่ียผู้หน่ึง นาง 

จ�าได้เลาๆ เหมือนหลิวซื่อเคยบอกว่าคนผู้นี้มีนามว่าจางวั่ง เป็นบุตรชาย

คนเดียวของเถ้าแก่ร้านเน้ือหมูตรงถนนด้านหน้า เขาอาศัยว่าทางบ้าน

ฐานะดี จึงเอ้อระเหยลอยชายไปวันๆ สิ่งที่ชื่นชอบที่สุดก็คือการแทะโลม

หญิงม่ายกับสะใภ้สาวของเพ่ือนบ้านซึง่มกัน่ังท�าแบบรองเท้าอยู่ข้างประตู

ดูท่าทางเขาเพ่ิงจะกลับจากการร�่าสุรายามราตรีมา รุ่งสางแล้ว 

ยังไม่ทันกลับถึงบ้าน ในยามนี้หมวกผ้าบนศีรษะเขาเอียงกระเท่เร่  

เชือกผูกเสื้อก็หลวมรุ่ยร่าย กลิ่นสุรายิ่งคลุ้งไปทั้งร่าง

จางว่ังเองก็รู้จักฉยงเหนียง อย่างไรเสียเรื่องท่ีคนขายขนมสกุลชุย 

กับครอบครวัชาตติระกูลดตีระกูลหนึง่อุม้ลกูสลบัผดิตวักันก็โจษจนัไปทัง้

ถนนแล้ว

แม่นางน้อยสกุลชยุทีเ่พ่ิงเปลีย่นตัวกลบัมานีค้งเป็นเพราะอยู่ดกิีนด ี
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มาแต่เลก็จงึได้งามเฉดิฉายเหนือสามญั และด้วยรปูโฉมของนางทีสื่บทอด 

แต่จุดเด่นของสามีภรรยาสกุลชุย จึงย่ิงประกอบกันเป็นโฉมสะคราญ 

แห่งแคว้นผูห้นึง่ คนงามหยาดเย้ิมปานเทพธิดาทีป่กตจิะลงจากรถม้าคนัหร ู

มาให้ได้ยลเท่าน้ัน บดันีถึ้งกับหล่นลงมาอยู่ทีม่มุถนนในตลาดแห่งน้ี บรุษุ

เจ้าส�าราญทัง้ถนนนับว่ามโีชคทีจ่ะได้ใกล้ชดิสนทิสนมกับหญิงงามแล้ว!

เมือ่เช้าตรูจ่างว่ังเพ่ิงออกจากประตูบ้านของนางโลมเถ่ือน* พอเตรด็เตร่ 

มาถึงละแวกบ้านสกุลชุย เขาก็พลันนึกถึงแม่นางน้อยที่มาใหม่ จึงตั้งใจ

หยุดรออยู่ครู่หนึ่ง นึกไม่ถึงว่าจะได้พบคนงามตกยากผู้นี้เข้าจริงๆ ดังนั้น

เขาจึงประชิดเข้ามาใกล้ หมายจะหยอกเอินนางเสียหน่อย

ชุยผิงเอ๋อร์ท่ีเดิมอยู่บ้านสกุลชุยก็เป็นบุปผางามผู้หน่ึง ท้ังมีความ

คิดอ่านตื้นเขินย่ิง เขาเพียงน�าแป้งตลับกับดอกไม้แซมผมมาให้บ่อยเข้า

ก็เก้ียวชยุผงิเอ๋อร์จนมไีมตรต่ีอเขาแล้ว หากมใิช่เพราะหลวิซือ่ป้าจอมดนุัน่ 

คอยจ้องไม่คลาดสายตา เขาก็คงสามารถล่อลวงชุยผิงเอ๋อร์พาเข้าตรอก

ไปเปลื้องเอี๊ยมตัวในโดยไม่ต้องเปลืองแรงสักนิดเดียวแล้ว

ทว่าครึง่ปีมานีแ้ม่นางน้อยใจกล้าผูน้ัน้กลบัวางท่าขึน้มา ไม่ค่อยยินด ี

จะหัวร่อต่อกระซกิกับเขาแล้ว เดิมทเีขาก็หงดุหงิดอยู่บ้าง ย่อมนึกไม่ถึงว่า

จะมีสิ่งท่ีดีย่ิงกว่ามาในภายหลัง! พอชุยผิงเอ๋อร์ที่ช่างเล่นตัวน่ันจากไป  

ชยุเจยีงฉยงผูง้ามยวนใจย่ิงกว่าก็ถกูสลบัคนืมา นบัแต่จางว่ังยืนเขย่งบน

ก้อนหนิแล้วมองข้ามก�าแพงไปเหน็นางในแวบแรก กระดกูทัว่ร่างของเขา

ก็คล้ายอ่อนยวบทันใด รู้สึกว่าเทพธิดาจุติลงมาก็คงเป็นเช่นนี้ ขอเพียง 

รอจนแม่นางน้อยผู้นี้ถึงวัยปักปิ่น เขาจะให้มารดาเชิญแม่สื่อไปสู่ขอนาง

* นางโลมเถื่อน หมายถึงหญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการลักลอบค้าประเวณีอย่างผิดกฎหมาย
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ถึงบ้าน

สวรรค์หนอสวรรค์ ช่างสมเป็นดอกสุ่ยเซียน* ท่ีฟูมฟักมาด้วย 

น�้าทองค�า! ยามที่เห็นนางยืนมุ่นคิ้วพลางยืดช่วงเอวอันคอดก่ิวปาน 

ก่ิงหลิวแล้ว จางวั่งก็รู้สึกเพียงว่าไฟอันร้อนเร่าท่ีตนระบายบนเรือนร่าง 

นางโลมเถ่ือนเมือ่คืนน้ีถึงกับคุโชนแล้วพลนัลกุโพลงย่ิงกว่าเก่า จนมเีค้าว่า 

จะแผดเผาเป้ากางเกงเขาให้มอดไหม้แล้ว!

พอเห็นจางว่ังประชิดเข้าหาด้วยอาการน�้าลายสอ ฉยงเหนียงก็รีบ

ถอยหลบตามสัญชาตญาณ กระท่ังถังน�้าก็ไม่ต้องการแล้ว นางหมุนตัว

หมายจะเดินกลับทันที แต่จนใจที่จางวั่งขวางไว้อย่างเหมาะเหม็ง ท�าให้

นางไม่อาจจะปลีกตัวได้แม้แต่น้อย

ในชาตก่ิอนทีค่ล้ายดัง่ห้วงฝันน้ัน แม้นางเคยฝึกวิชาต่อสู ้แต่ก็เพียง

ท�าให้ร่างกายแข็งแรงกว่าสตรีท่ัวไป ยามนี้นางอายุยังน้อย เรี่ยวแรง 

ไม่เพียงพอ ยิ่งมิใช่คู่ต่อสู้ของคนเสเพลที่อยู่ตรงหน้านี้

พอเห็นเขาตัง้ท่าจะรกุเข้ามาท�ารุม่ร่าม ฉยงเหนียงจงึยกชายกระโปรง 

ขึน้นดิๆ เตรยีมจะฉวยจงัหวะทีเ่ขาไม่ระวงัเลง็ไปทีเ่ป้ากางเกงแล้วใช้เพลงเตะ  

'ไก่กระเจงิไข่แตกร้าว' ทว่าในตอนน้ันเองเสยีงตวาดกร้าวก็พลันดงัมาจาก

ด้านหลงัของจางว่ังเสยีก่อน "จงอยู่ห่างๆ น้องสาวข้า! ระวงัข้าจะหกัขาเจ้า 

ทิ้งเสีย!"

จางว่ังหันหน้าไปก็เห็นเด็กหนุ่มทีส่วมเสือ้สนี�า้เงนิตวัสัน้แบบผ่าหน้า 

ผูห้นึง่ก�าลงัหิว้ถังน�า้หนึง่ใบกับไม้คานหาบหน่ึงอนัยืนอยู่ด้านหลงัของตน

ผูม้าก็คอืชยุฉวนเป่าพ่ีชายร่วมอทุรตวัจรงิของฉยงเหนยีง เขากับนาง 
* ดอกสุ่ยเซียน แปลว่าเซียนแห่งวารี เป็นดอกไม้สวยงามซึ่งมักมีกลีบดอกหกกลีบสีขาว ปลายกลีบ 
ออกสีเหลืองไข่ไก่ รอบเกสรมีกลีบหุ้มลักษณะคล้ายชามสีเหลือง
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เป็นฝาแฝดกัน อายุสบิห้าปีเท่ากัน ทว่าเขาได้รปูร่างท่ีสงูใหญ่มาจากชยุจง 

ผู้เป็นบิดา จึงดูก�าย�าดุจลูกวัวเลยทีเดียว เขาถลึงดวงตาที่กลมโตจ้อง 

จางว่ังอย่างดุดัน ท่าทางบอกชัดว่าหากอีกฝ่ายแตะต้องน้องสาวเขา 

แม้เพียงนิด เขาจะควงไม้คานหาบบุกเข้ามาทันที

จางว่ังเห็นว่าตอนนี้ตนไม่อาจได้เปรียบแล้วจึงเบ่ียงตัวไปด้านข้าง

แล้วพูดอย่างฉุนเฉียว "ก็แค่เพื่อนบ้านอยากยื่นมือช่วยเหลือน้องสาวเจ้า

ตักน�้า เด็กเมื่อวานซืนอย่างเจ้าจะมาโวยวายใส่ข้าท�าอะไร เจตนาดีกลับ

ถูกมองเป็นหวังร้ายเสยีได้!" เขาพูดพลางสะบดัแขนเสือ้เดนิหัวฟัดหัวเหว่ียง 

จากไป

ชุยฉวนเป่าคร้านจะฟังค�าบ่นงึมง�าของอีกฝ่าย เพียงเดินไปที่ข้าง

บ่อน�้า ยกถังใบที่ฉยงเหนียงทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นมามัดเชือกแล้วหย่อนลง

ไปตักน�้าในบ่อ จากนั้นค่อยตักน�้าจนเต็มถังใบท่ีตนน�ามา หลังจากสอด

ไม้คานหาบเสรจ็ เขาคนเดียวก็หาบน�า้สองถังเดินก้าวยาวมุง่เข้าลานเรอืน

โดยไม่แม้แต่จะเหลียวหลัง

ฉยงเหนียงจึงเร่งซอยเท้าติดตามพ่ีชาย หน่ึงคนอยู่หน้า อีกคน 

อยู่หลัง เดินมุ่งหน้าเข้าลานเรือนไป

หลายวันที่นางกลับมา ชุยฉวนเป่าไม่ค่อยไยดีนางเท่าไรนัก นาง

คาดว่าคงเพราะตนเองท่ีกลับสกุลชุยมาก่อนจะเกิดใหม่ผู ้น้ันร้องไห้

อาละวาดหนักเหลือทน ท้ังเอ่ยวาจารังเกียจสกุลชุยออกไปมากมาย  

จงึไม่เพียงท�าร้ายจติใจบดิามารดา ยังท�าให้ในใจพ่ีชายฝาแฝดรูส้กึต�าหนิ

นางไปด้วย

ชาตก่ิอนเป็นเพราะฉยงเหนยีงซาบซึง้ท่ีบดิามารดาเลีย้งให้นางอยู่ใน 
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จวนสกุลหลิว่ต่อไป ดงัน้ันนางจงึจงใจห่างเหนิกับสกุลชยุ ไม่เคยเป็นฝ่าย

ติดต่อพวกเขาก่อน

กระท่ังต่อมาออกเรือนเป็นแม่คนแล้ว นางถึงค่อยรู้จักโลกอย่าง 

ลึกซึ้งย่ิงขึ้น และนึกเสียใจภายหลังที่ปฏิบัติกับบิดามารดาแท้ๆ อย่าง 

ใจจืดใจด�าเกินไป นางจึงส่งคนดั้นด้นไปสืบข่าวความเป็นไปของสกุลชุย 

หมายจะลอบช่วยเหลอืพวกเขาบ้าง ทว่าข่าวทีส่บืได้มากลบัท�าให้นางเป็น

กังวลมคิลาย โดยรวมคือพ่ีชายร่วมอทุรผูน้ีข้องนางไม่ได้ดัง่ใจเอาเสยีเลย  

เน่ืองเพราะต่อมาชุยจงเกิดป่วยหนักต้องใช้เงินโดยด่วน ชุยฉวนเป่า 

หมายจะหาเงินทางลัดจึงเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งอบายมุข ไปเป็นนักเลง 

คมุบ่อนพนัน ย่ิงกว่านัน้ยังแต่งกับพ่ีสาวของสหายสนทิทีกิ่นเท่ียวด้วยกัน 

ผู้หนึ่ง

สตรผีูน้ั้นถึงกับเป็นนางโลมทีอ่อกมาจากส�านักนางโลมเถ่ือน ภายหลงั 

ออกเรอืนก็ยังคงไม่เปลีย่นนิสยั อาศัยเงินเกบ็ท่ีได้จากการขายรอยย้ิมและ

เนือ้หนังมงัสามาอวดศกัดาในบ้านสาม ีเรือ่งกตญัญูต่อบดิามารดาของสาม ี

จึงยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึง

ส่วนเหตใุดต่อมาชยุฉวนเป่าจงึตีน้องชายภรรยาจนถึงแก่ความตาย

กระท่ังกลายเป็นคดคีวามน้ัน ก็น่าจะเก่ียวข้องกับพ่ีสะใภ้ในอนาคตผูน้ั้น

ของฉยงเหนียงกระมัง...

คิดมาถึงตรงนี้ หัวคิ้วของฉยงเหนียงก็ขมวดปมนิดๆ ชาติก่อนนาง

มัวว้าวุ่นใจกับความลับเรื่องชาติก�าเนิด ซ�้าเพ้อฝันจะย้ือทุกสิ่งซึ่งเดิมที 

ไม่สมควรจะเป็นของนางเอาไว้ ผลสดุท้ายจงึจบลงทีส่ามนีอกใจ บตุรชาย

บุตรสาวก็ห่างเหิน
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สวรรค์ดีต่อนางมิใช่น้อยที่ให้ได้มาเกิดใหม่อีกครั้ง ฉะน้ันครั้งน้ี 

นางจะไม่หวังสูงเกินตัว ไม่มัวไปไขว่คว้าชื่อเสียงกุลสตรีอะไรนั่น และ 

ย่ิงจะไม่ทอดทิง้บตุรไว้กบัแม่นมหรอืสาวใช้จนต้องลงเอยอย่างโดดเดีย่ว

ตัวคนเดยีวเช่นน้ันอกี ในตลาดท่ีเป่ียมด้วยกลิน่อายของชวิีตปถุุชนแห่งนี้ 

นางจะขอสงบใจเป็นสตรตีระกูลพ่อค้า กตัญญูต่อบดิามารดา แต่งให้สามี

ที่ประพฤติดีเสมอต้นเสมอปลาย ยิ่งจะเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง...

คิดมาถึงตรงนี้ นางก็มองเงาหลังของเด็กหนุ่มผู้แข็งกร้าวที่อยู ่

เบื้องหน้า และอดไม่ได้ที่จะยิ่งเร่งฝีเท้าพลางเอ่ยปากเรียก "พี่ชาย รอข้า

ด้วยสิ!"

ฉยงเหนียงมีเนื้อเสียงที่หวานใสโดยก�าเนิด ท้ังอยู่ในวัยก�าดัด  

เสียงเรียก 'พ่ีชาย' ค�าน้ีจึงเสนาะหูปานนกขมิ้น ต่อให้ในใจชุยฉวนเป่า 

มีความขุ่นเคืองต่อนางเพียงไร เขาก็ยังชะงักฝีเท้าอย่างห้ามไม่อยู่ 

รอจนฉยงเหนยีงท่ีอยู่ด้านหลงัสาวเท้าวิง่มาถึง แล้วควักผ้าผนืหนึง่

จากในแขนเสื้อมาเช็ดคราบเหงื่อบนหน้าผากให้ ชุยฉวนเป่าท่ีเผชิญกับ

ท่าทางน่ารักไร้เดียงสาของน้องสาวก็ไม่อาจปั้นหน้าบึ้งตึงได้ต่อไป

จะว่าไปในใจเขารู้สึกว่าชุยผิงเอ๋อร์เหมือนน้องสาวแท้ๆ ของเขา

มากกว่า แม้ชุยผิงเอ๋อร์จะมีนิสัยเจ้าเล่ห์กลอกกลิ้ง ของกินของใช้ก็ล้วน

ต้องแย่งสิ่งที่ดีที่สุดในบ้านไปเสมอ ทว่าต่อให้ทะเลาะกันเช่นไร ความรัก

ความผกูพันทีม่ต่ีอน้องสาวมาสบิห้าปีมหีรอืบอกว่าเปลีย่นคนก็จะเปลีย่น

กันได้

เพียงแต่ก็มีสิ่งหน่ึงท่ีท�าให้ใจเขาเหน็บหนาว น่ันคือชุยผิงเอ๋อร์ 

น้องสาวที่โต้คารมกันมาจนเติบใหญ่และอยู่ร่วมกันทุกเช้าค�่า ครั้นได้รู้
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ชาตกิ�าเนดิทีแ่ท้จรงิ นางกลบัขึน้รถม้าคันหรเูข้าจวนผูด้มีตีระกูลไปอย่าง

ไม่ลงัเลและไม่มท่ีาทางอาลยัอาวรณ์แม้สกันิด ไม่เพียงบดิามารดาของเขา 

ที่เสียใจ เขาเองก็รู้สึกย�่าแย่อย่างมาก หน�าซ�้าฉยงเหนียงน้องสาวที่สลับ

คนืมาผูน้ี้ยังเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ทัง้ว่ีวัน รงัเกียจว่าสกุลชยุยากจนข้นแค้น 

ในใจเดก็หนุม่จงึย่ิงอดัอัน้ด้วยไฟโทสะ รูส้กึเพียงว่าคนท่ีถูกส่งคนืมากลางคนั 

เช่นนีจ้ะอย่างไรก็ไม่เหมอืนคนในครอบครวั มองเช่นไรก็ใกล้ชดิด้วยไม่ลง

ทว่ามาถึงตอนนี ้ ท่าทชีงิชงัเย็นชาของฉยงเหนียงในช่วงหลายวันก่อน 

ล้วนหายไปจนสิ้นแล้ว ดวงหน้าที่ขาวนวลดุจทาแป้งนั้นก�าลังอมยิ้มมอง

เขาอยู่ คิ้วตาของนางมีเค้าของหลิวซื่อในวัยสาวอยู่หลายส่วนทีเดียว...

ชุยฉวนเป่าเพิง่จะรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าคณุหนูที่อยู่ตรงหน้าผู้นีค้ือน้องสาว

ร่วมอุทรของเขาจริงๆ

ยามท่ีเขาเดนิหน้าต่อ ฝีเท้าจงึผ่อนช้าลงหลายส่วนอย่างห้ามไม่อยู่

เมื่อสองพ่ีน้องเดินเข้าประตูบ้านมาพร้อมกัน หลิวซื่อก�าลังน่ึง 

ขนมดอกซิ่งอยู่หน้าเตา พอมองผ่านไอน�้าที่พวยพุ่งเห็นบุตรสาวกลับมา

แล้ว นางก็รีบตะโกนเรียก "ขนมเพิ่งจะนึ่งเสร็จเลย ฉยงเหนียงมากินก่อน 

ฉวนเป่า เจ้าเติมโอ่งน�้าเต็มแล้วก็มากินได้เลย!"

ฉยงเหนียงได้ยินมารดาเรียกหาก็ยกอ่างไม้ใส่น�้ามาด้วย

หลิวซื่อที่ถูกเคี่ยวกร�าอยู่หลายวันพอจะจับนิสัยความเคยชินของ

บตุรสาวผูบ้อบบางทีเ่พ่ิงกลบัมาอยูบ้่านได้แล้ว บรรดาคุณหนูในจวนขุนนาง 

คงจะมีกฎระเบียบเช่นนี้กันหมด ก่อนกินอาหารต้องใช้น�้าอุ่นล้างมืออยู่

เป็นนาน น�้าเย็นไปเพียงนิดเดียวก็ไม่ได้!

นางจึงรีบหยิบกระบวยน�้าเต้าไปตักน�้าร้อนในหม้อเหล็กใบใหญ่
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ออกมาสองกระบวย ท้ังคว้าดอกซิ่งแห้งท่ีเหลือจากการน่ึงขนมติดมือ 

มาหนึ่งขยุ้มแล้วโปรยลงอ่างไม้ใบน้ันไปด้วย ปากก็เอ่ยด้วยน�้าเสียง 

เอาใจนิดๆ "เมื่อก่อนเจ้ารังเกียจว่าน�้าในหม้อเหล็กมีกลิ่นตุๆ แต่เช้าตรู ่

เช่นนี้ใช้หม้อดินเผาใบเล็กแยกต้มน�้าให้ไม่ทันจริงๆ แม่ใช้กลีบดอกซิ่ง

กลบกลิ่นให้แล้ว เจ้าก็กล้อมแกล้มล้างมือสักหน่อยดีหรือไม่"

ฉยงเหนียงถูกท่าทีระวังรอบคอบของหลิวซื่อกระตุ้นให้ขอบตา 

ร้อนผะผ่าว ท่ีแท้ก่อนหน้านี้ตนท�าตัวร้ายกาจเช่นไรกันแน่ ถึงท�าให ้

หญิงเก่งที่เฉียบขาดเสมอมาผู้นี้ระมัดระวังกับตนถึงเพียงนี้ได้

น่าขันที่ตนยังจะมีหน้ามาเรียกร้องกับมารดาบังเกิดเกล้าเย่ียงนี้  

ท้ังท่ีตนเองในชาตก่ิอนสูป้รนนบิตัอิย่างรอบคอบในทกุรายละเอยีดทัง้ต่อ

หลูซื่อมารดาสามีที่เข้มงวดไร้หัวใจ...และต่อเหยาซื่อมารดาเล้ียงผู้น้ัน 

โดยที่ไม่เคยแสดงความกตัญญูต่อหลิวซื่อมารดาแท้ๆ เลยสักวัน

และทีย่ิ่งน่าเสยีดายคือตนอตุส่าห์รบัใช้อย่างระมดัระวังถึงเพียงน้ัน 

ก็ยังไม่ได้รับความสงสารเห็นใจจากหลูซื่อมารดาสามีและเหยาซื่อ 

มารดาเลี้ยงแม้สักนิด สุดท้ายสองสกุลยังคงเห็นพ้องท่ีจะรับชุยผิงเอ๋อร ์

เข้าจวนในฐานะภรรยาอีกคนของซั่งอวิน๋เทียน โดยไม่แม้แต่จะสอบถาม 

ตนก่อนสักค�า

ยามนี้มาคิดดูแล้ว ตนในตอนนั้นช่างน่าขบขันและน่าสมเพชจริงๆ

"ท่านแม่ ต่อไปท่านไม่ต้องโปรยกลีบดอกไม้หรอก เดิมนี่ก็เป็นน�้า 

ที่ใช้นึ่งขนม มีกลิ่นหอมหวานของดอกซิ่งในตัวอยู่แล้ว อีกอย่างน�้าต้ม 

ท่ีได้จากการนึง่แป้งข้าวเหนียวมสีรรพคณุบ�ารงุผวิดนัีกเชยีว หลายวนัมานี้ 

มือลูกขาวเนียนขึ้นไม่น้อยเลย น�้านี่ลูกตักมาให้ท่านพ่อกับพี่ชายล้างมือ 
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ท่านแม่โปรยกลีบดอกไม้ลงไปด้วย หากพวกเขาบ่นว่าหอมเกินไปจะท�า

เช่นไรเล่า"

หลิวซื่อฟังถ้อยค�าอันอบอุ่นนุ่มนวลของฉยงเหนียงจบก็อดไม่ได้ที่

จะตะลึงงัน รอจนเห็นบุตรสาวส่งย้ิมหวานให้ตน หลิวซื่อถึงได้ยิ้มแฉ่ง 

จนหว่างคิ้วเกิดริ้วย่นอย่างช่วยไม่ได้ "เจ้าก็ไม่บอกแม่แต่แรก หากรู้ว่า 

น�้านี่ให้พวกเขาใช้ อย่าว่าแต่โปรยกลีบดอกไม้เลย ต่อให้สาดทรายลงไป

ด้วยหนึ่งก�ามือก็ขัดมือหยาบๆ ของพวกเขาให้เนียนขึ้นไม่ได้หรอก!"

ชยุจงทีเ่พ่ิงผ่าฟืนเสรจ็เห็นมอืเรยีวบางทัง้คูข่องฉยงเหนยีงยกอ่างไม้ 

ใบใหญ่เทอะทะเดนิมาหาเขาอย่างระมดัระวัง เขาก็รีบย่ืนมอืไปรบัมาวางไว้ 

ข้างๆ บนโต๊ะตัวใหญ่ที่ใช้ผึ่งขนม

ฉยงเหนยีงดงึผ้าทีพ่าดอยูบ่นบ่าของตนลงมา รอจนชยุจงล้างมอืเสร็จ 

ก็ย่ืนผ้าให้บดิาเชด็มอื เดิมนางคิดจะเทน�า้ทิง้แล้วตักใหม่อกีอ่างหน่ึงไปให้ 

พ่ีชายล้าง แต่พอนกึถงึเมือ่วานท่ีหลวิซือ่ตวาดด่าชยุฉวนเป่าเร่ืองใช้น�า้ร้อน 

เพ่ิมหน่ึงอ่างว่าล้างผลาญ นางก็เข้าใจแล้วว่าฟืนกับน�้าร้อนส�าหรับบ้าน

คนธรรมดานั้นเป็นสิ่งที่ควรประหยัด

ดังน้ันนางจึงข่มใจรอจนบิดากับพ่ีชายล้างมือเสร็จ แล้วเตรียมจะ

กล้อมแกล้มล้างมือตนด้วยน�้าอ่างนั้น

พอดีหลิวซื่อเห็นเข้าจึงรีบบอกว่า "แม่จะตักน�้าให้เจ้าใหม่" นางพูด

พลางเทน�้าทิ้งแล้วตักอีกหนึ่งอ่างมาโปรยกลีบดอกไม้ลงไปเล็กน้อย

มือคู่นั้นของบุตรสาวบอบบางขาวละเอียดเสียจนผู้ได้เห็นรู ้สึก 

รักถนอม สมควรที่จะบ�ารุงให้ดีๆ ยังดีในบ้านมีสามีกับบุตรชายท่ีก�าย�า 

แข็งแรง งานหนักล้วนให้พวกเขาเหล่าบุรุษรับหน้าท่ีได้ บุตรสาวผู้นี ้
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จะต้องพักฟื้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปรับตัวกับชีวิตในครอบครัวเล็กท่ี

อัตคัดนี้ไปทีละน้อย หาไม่ด้วยร่างกายท่ีเปราะบางเพียงนั้นเกิดล้มป่วย

เช่นหลายวันก่อนอีก นางที่เป็นแม่คงจะปวดใจแย่

เพียงแต่รอจนฉยงเหนียงมานัง่กินอาหาร กลบัมเีพียงชยุฉวนเป่ามา

นั่งกินกับนาง สามีภรรยาสกุลชุยไม่มีเวลาจะสนใจเรื่องกินล้วนออกไป 

ตั้งแผงขายอาหารเช้ากันแล้ว

ท่ีชยุฉวนเป่ากินอยู่คือเศษขนมดอกซิง่ซึง่เหลอืจากการตดัแต่งขอบมมุ  

ขนมดอกซิ่งของสกุลชุยมีไส้ด้วย ทว่าตรงขอบมุมที่ตัดทิ้งจะไม่มีไส้

ผดิกบัในชามของฉยงเหนียงทีเ่ป็นขนมก้อนใหญ่ทรงสีเ่หลีย่มด้านเท่า 

ซึ่งหลิวซื่อตั้งใจเก็บไว้ให้ เมื่อนางกัดไปหน่ึงค�าพร้อมไส้ท่ีสอดแทรกอยู่ 

ไส้น�้าผึ้งซึ่งสืบทอดต�ารับจากบรรพบุรุษก็ให้รสหอมหวานในทันที และ 

ทิ้งกลิ่นหอมอวลไว้ทั่วปาก

หลังจากกัดไปหน่ึงค�าเล็กแล้วมองดูในชามของพ่ีชาย ฉยงเหนียง

ก็หมุนตัวเข้าห้องครัวไปหยิบมีดออกมาตัดขนมของตนเป็นสองชิ้น แล้ว

แบ่งชิ้นที่ใหญ่กว่าให้พี่ชายไป

ทว่าชุยฉวนเป่าไม่เอา บอกเพียงว่าปกติตนได้กินเสมอ กินมา 

จนเอียนแล้ว ให้ฉยงเหนียงกินให้หมดชิ้น แต่นางรู้ว่าเขาก�าลังพูดปด 

วัตถุดิบส�าหรับน่ึงขนมล้วนมีต้นทุน สามีภรรยาสกุลชุยต้องค�านวณ 

อย่างถี่ถ้วนแล้วถึงไม่อาจตัดใจกินกระทั่งเศษตรงขอบมุม!

พ่ีชายกับน้องสาวต่างยกขนมให้กันอยู่สักพัก ในที่สุดขนมชิ้นนั้น 

ก็ถูกฉยงเหนียงบังคับยัดใส่ปากของชุยฉวนเป่า เด็กหนุ่มที่แก้มป่องจึง 

ได้แต่ขึงตาใส่ฉยงเหนียงที่ยิ้มหน้าบาน
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อย่างไรเสียทั้งสองก็อายุยังน้อย ระหว่างผลักดันยกขนมให้กัน  

คู่พี่น้องซึ่งเดิมทีมีช่องว่างก็สนิทสนมขึ้นไม่น้อยเลย

หลังกินอาหารเสร็จ ชุยฉวนเป่าก็ให้ฉยงเหนียงพักผ่อน จากนั้น 

น�าชามตะเกียบของทัง้สองคนไปล้างจนสะอาด รอจนหมนุตวักลบัมาเขา 

ก็เหน็ฉยงเหนยีงยืนอยู่บนม้านัง่ไม้ ก�าลงัรือ้หาอะไรสกัอย่างในหีบเสือ้ผ้า

เดิมตอนท่ีฉยงเหนียงออกจากจวนสกุลหลิ่วมาวันนั้น อาภรณ์ท่ี 

สวมอยู่บนร่างคือชุดกระโปรงแพรไหม ปิ่นปักผมบนศีรษะแม้จะไม่มาก 

ทว่าแต่ละชิ้นก็เป็นงานฝีมืออันประณีตจากร้านเล่ืองช่ือในเมืองหลวง  

หลงัจากกลบัมาอยู่ทีส่กุลชยุ เครือ่งแต่งกายอนัหรหูราเหล่านีก็้กลายเป็น 

ความคะนึงอย่างสุดท้ายท่ีมีต่อชีวิตในวันวาน ตอนแรกนางจึงสวมใส ่

ติดกายอยู่ทุกวัน

ทว่าไม่ก่ีวันนีนั้บแต่ฉยงเหนียงฟ้ืนไข้เกิดใหม่ นางก็ถอดออกทัง้หมด

แล้วให้หลิวซื่อเก็บใส่หีบเสื้อผ้า หันมาท�าตัวให้เข้ากับคนท่ีน่ี สวมใส่ 

ชุดกระโปรงที่ชุยผิงเอ๋อร์ไม่ได้น�าไป

อันท่ีจริงเสื้อผ้าเหล่าน้ีแม้ผ่านการซักจนเก่าไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ม ี

รอยปะชุน ฝีเข็มก็ล้วนถ่ีแน่น ปกเสื้อย่ิงได้ชุยผิงเอ๋อร์ที่รักสวยรักงาม 

ปักลวดลายไว้ ฉยงเหนียงสวมแล้วพอดีตัวทีเดียว

หลายวนัน้ีฉยงเหนียงได้ยินตอนทีบ่ดิามารดาคดิถึงชยุผงิเอ๋อร์แล้ว

สนทนากันอย่างสะทกสะท้อนใจ พวกเขาต่างก็งุนงงสงสัยว่าชุดหรูฉวิน* 

ตัวที่ชุยผิงเอ๋อร์สวมไปจวนสกุลหลิ่วในคราแรกน้ันเป็นชุดเศษผ้าที่ไป 

ปะชุนมาจากที่ใดกันแน่ ใช้เศษผ้าปะซ้อนเศษผ้าจนดูยากไร้ถึงเพียงนั้น 
* ชดุหรูฉวิน คือชดุแต่งกายรปูแบบหนึง่ของชาวฮัน่ ท่อนบนเป็นเสือ้ตวัสัน้ ท่อนล่างเป็นกระโปรงสอบ สายผกู
รอบล�าตัวขับเน้นช่วงใต้อกหรือเอวให้เด่นชัด
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ท�าเอาเหยาซื่อพูดแดกดันตรงๆ ว่าสามีภรรยาสกุลชุยใจร้ายใจด�ากับ 

บุตรสาว

อาจเพราะสาเหตุน้ีก็เป็นได้ ภายหลังฉยงเหนียงกลับมาที่สกุลชุย 

ทางสกุลหลิ่วจึงส่งเสื้อผ้าตามมาให้อีกไม่น้อย ถือว่าเหยาซื่อให้การดูแล 

ฉยงเหนียงในฐานะแม่ลูกเป็นครั้งสุดท้าย

ทว่าตอนที่ส่งเสื้อผ้ามา ฉยงเหนียงในเวลานั้นร�่าไห้ตะโกนใส ่

หญิงรับใช้อาวุโสท่ีมาส่งเสื้อผ้าว่าอยากกลับไปพบเหยาซื่อ นางร�่าไห ้

อย่างหนักจนท�าให้หญิงรบัใช้อาวุโสแทบไม่อาจปลกีตวักลบัไป นับแต่นัน้ 

จึงไม่เห็นคนสกุลหลิ่วส่งเสื้อผ้ามาอีกเลย

ฉยงเหนียงในตอนน้ันเห็นสกุลหลิ่วชักช้าไม่ส่งคนมารับนางเสียที 

จงึประท้วงด้วยการโยนเสือ้ผ้าทีส่่งมาหลายห่อนัน้เข้าเตาไฟจนไหม้หมด

ในคราวเดียว

แน่นอนว่าเรือ่งนีฉ้ยงเหนยีงคนปัจจบุนัได้ยินหลวิซือ่เอ่ยถึงในภายหลงั  

หลิวซื่อกลัวว่านางจะคับอกคับใจจึงปลอบโยนด้วยถ้อยค�าอันนุ่มนวล 

บอกว่ารอตอนฉลองวันข้ึนปีใหม่จะซือ้ชดุสวยให้นางใส่ รบัรองไม่ด้อยกว่า 

ที่สกุลหลิ่วส่งมาเด็ดขาด
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เมือ่ฉยงเหนยีงได้ยินเรือ่งล้างผลาญทีต่นเคยกระท�าก็โกรธฮดึฮัดอยู่ 

พักหนึง่ มใิช่นางเสยีดายเสือ้ผ้าเหล่านัน้ ทว่าโกรธตนเองในวยัสบิห้าคนเก่า 

ที่ไม่รู้จักคิดเพียงนี้ หากตอนน้ันพับเสื้อผ้าใส่ห่อไปจ�าน�าที่โรงรับจ�าน�า  

มิเท่ากับช่วยค่าใช้จ่ายทางบ้านได้แล้วหรือ

ชาติก่อนในตอนแรกท่ีนางดูแลปากท้องของสกุลซั่ง นางยังมี

ทุนรอนจากสินเจ้าสาวที่สกุลหลิ่วให้มา ต่างจากปัจจุบันที่กลับมาอยู่ 

สกุลชยุ ดงัค�ากล่าวว่า...ทุกเรือ่งยากท่ีการเริม่ต้น นางย่อมต้องคดิค�านวณ

ให้ถี่ถ้วน

แม้ตอนนี้สกุลชุยจะยากจน แต่ก็ยังไม่นับว่าตกอับ เพียงแค่ทุกมื้อ

ไม่เห็นธัญพืชเนื้อดี ส่วนเนื้อหมูครึ่งจิน* ที่ไปซื้อเป็นครั้งคราวก็ล้วนเลือก

3

* จิน มาตราชั่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณของจีน ซึ่งน�้าหนักสุทธิของ 1 จิน แต่ละพื้นที่จะไม่ตรงกัน ปัจจุบันที่ 
จนีแผ่นดนิใหญ่ 1 จนิเท่ากับ 500 กรมั ท่ีไต้หวันและญ่ีปุ่นเท่ากับ 600 กรมั ท่ีฮ่องกงและมาเก๊าเท่ากับ 605 กรมั  
ดังนั้นโดยทั่วไปครึ่งจินเท่ากับประมาณ 250 กรัมกว่าๆ



50

เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม 1

แต่ท่ีมีมันหนาเตอะ หลังจากซื้อกลับบ้านมาเคี่ยวเป็นน�้ามันหมูแล้ว  

ก็จะน�ากากหมท่ีูทอดจนกรอบมาผดักับต้นกระเทียมให้ฉยงเหนยีงกินเป็น

กับข้าว

ดูจากท่าทางของชุยฉวนเป่ายามที่มองชามข้าวของนางแล้วกลืน 

น�า้ลาย ฉยงเหนยีงก็รูไ้ด้ว่ากับข้าวชนิดนีถื้อเป็นของฟุ่มเฟือยในบ้านสกุลชยุ  

ดงันัน้นางจึงรูส้กึว่าเรือ่งเร่งด่วนทีส่ดุในตอนน้ีคือต้องท�าให้สกุลชยุหาเงนิ

ซื้อเนื้อสัตว์ได้

แน่นอนว่าต่อไปยงัตอ้งเกบ็เงนิใหไ้ด้จ�านวนหนึ่ง หาไมร่อถึงยามที่

บดิาป่วยหนกั สกุลชยุกจ็ะต้องเผชญิความทกุข์ยากต่างๆ ซ�า้รอยชาตก่ิอนอกี

เมื่อคิดได้เช่นนี้ ฉยงเหนียงจึงเลือกปิ่นกลัดเคลือบทองค�าอันหนึ่ง

จากในหีบเสือ้ผ้าแล้วหมนุตวัมาถามชยุฉวนเป่า "พ่ีชาย โรงรบัจ�าน�าแถวนี ้

อยู่ที่ใดท่านรู้หรือไม่"

เดมิทีชยุฉวนเป่านึกว่าน้องสาวอาการเก่าก�าเรบิ คิดจะหยิบชดุหรูหรา 

ออกมาแต่งตัวอีกแล้ว เขาไม่ได้คิดเลยว่านางจะเอ่ยเร่ืองไปโรงรับจ�าน�า 

จึงตะลึงงันไปทันที

ฉยงเหนียงเห็นเขาไม่ขานตอบก็ยืนค้างอยู่บนม้าน่ังไม้พลางช้ีแจง 

"ข้าอยากจะซื้อของสักหน่อย แต่ไม่สะดวกใจจะขอเงินจากท่านแม่  

ไว้ข้าจ�าน�าปิ่นนี้แล้วจะซื้อลูกอมให้พี่กินดีหรือไม่"

ชยุฉวนเป่ามองดดูวงหน้าจิม้ลิม้ทีข่าวผดุผาดดจุหยกสลกัของนาง 

ทั้งท่ีเห็นอยู่ว่าเป็นแม่นางน้อย แต่กลับพูดกับเขาด้วยน�้าเสียงที่ใช ้

หลอกล่อเด็ก เขาจึงท้ังฉุนท้ังขันย่ืนมือไปยึดจับร่างท่ียืนโคลงเคลง 

ของนางให้มั่นคง ทางหนึ่งพยุงแขนน้องสาวไว้ อีกทางหนึ่งก็เรียกให้นาง
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ลงมาจากม้าน่ังไม้ "เจ้าจะซื้ออะไรเล่า พ่ียังมีเงินเก็บเป็นเหรียญอีแปะ* 

จ�านวนหนึ่ง ปิ่นนั่นเจ้าเก็บไว้เถอะ"

ไม่ทันจบค�าเขาก็ค้นถุงผ้ากลางเก่ากลางใหม่ใบเล็กๆ ออกมาจาก

บนเตียงของเขา ก่อนเทเหรียญอีแปะข้างในออกมาห้าเหรียญ

แม้ชาติก่อนอยู่ที่สกุลหลิ่วฉยงเหนียงก็มีพ่ีชายหนึ่งคน ทว่า 

หลิ่วเจียงจวีหลงใหลในวิชายุทธ์มาตั้งแต่เล็ก ท้ังคบหาสหายในยุทธภพ

จ�านวนหน่ึงจนวันทั้งวันไม่เห็นร่องรอย ครั้นต่อมาเขาไปเป็นทหาร  

ความสัมพันธ์กับฉยงเหนียงจึงไม่นับว่าแน่นแฟ้น

ตอนนี้แม้ชุยฉวนเป่ายังมักปั้นหน้าขรึมกับนาง แต่ก็มีท่าทีของ 

ผู้เป็นพ่ีชายไม่น้อย เขาถึงกับใจดีเทเงินให้นางหมดหน้าตักเช่นน้ี ท�าให้

หัวใจนางร้อนผะผ่าวอย่างไม่อาจควบคุมเลยทีเดียว

ชาติก่อนแม้ได้อยู่ในตระกูลท่ีเรืองอ�านาจ ทว่าพออยู่นานวันเข้า 

หัวใจกลับเย็นเฉียบไปท้ังดวง ไม่เหลือน�้าใจคนอยู่แม้แต่น้อย ต่อให ้

มอีาภรณ์หรหูราอาหารเลศิรสมากสกัเพียงใด ก็ไม่อาจเทยีบความจรงิใจ

กับเหรียญอีแปะห้าเหรียญที่วางเรียงอยู่ข้างเตียงในตอนนี้ได้

นางเม้มปากเลก็น้อยก่อนจะผงกศรีษะรบั "เงนินีข้้าจะน�าไปใช้ก่อน 

วันหน้าจะคืนให้พี่เป็นเท่าตัวแน่นอน"

ชยุฉวนเป่าถกูท่าทางจรงิจงัของนางเย้าให้คลีย้ิ่มอกีครัง้ เขาตอบนาง 

เพียงว่า "ใช้แล้วก็ใช้ไปสิ ต้องการให้เจ้ามาใช้คืนเสียเมื่อไร" จากนั้นเขา 

ก็พานางออกไปข้างนอกด้วยกัน

เดมิทีเขานกึว่านางจะซือ้ของกระจกุกระจกิเช่นดอกไม้แซมผมหรอื
* เหรียญอีแปะ (ส�าริด) คือหน่วยเงินตราที่มีค่าน้อยท่ีสุดของจีนโบราณ เป็นเหรียญท่ีมีรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง 
โดยทั่วไป 100 เหรียญอีแปะเท่ากับ 1 เฉียน 1,000 เหรียญอีแปะเท่ากับ 1 ต�าลึงเงิน
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ลูกอม คาดไม่ถึงว่านางจะตรงไปยังร้านภาพอักษรที่มุมถนน

เจ้าของร้านเพ่ิงจะถอดบานประตูหน้าร้านเสร็จ ก็เห็นแม่นางผิว 

ขาวเนียนผูห้นึง่ตรงเข้ามาเอ่ยถามว่า "ในร้านมพู่ีกันก้ามป*ู ขนาดเล็กท่ีสดุ 

หรือไม่"

พู่กันก้ามปน้ัูนใช้ส�าหรบังานวาดทีเ่น้นความละเอยีด เช่นใช้ลงน�า้หมกึ 

ในจดุทีป่ระณตีย่ิงยวดอย่างเส้นผมของสตรชีัน้สงู แม่นางน้อยผูน้ีแ้ม้งดงาม  

ทว่าดูจากชุดผ้าสีน�้าเงินบนร่างแล้วกลับไม่คล้ายทายาทของผู้รู้ศิลปะ 

ที่จะได้เรียนวาดภาพ เมื่อถามชัดเจนแล้วว่านางจะเป็นผู้ใช้ เจ้าของร้าน 

ก็เอ่ยเย้าทนัที "พู่กันนีเ้รยีวเลก็เกินไป เจ้าถือไม่อยู่มอืหรอก คงไม่ใช่ซือ้ผิด 

กระมัง"

ฉยงเหนยีงปรายตามองเขาเรยีบๆ ปราดหนึง่ก่อนเอ่ยเสริมอกีประโยค  

"พู่กันก้ามปูของอ�าเภอเหวยเป็นของชั้นเลิศ ทว่าราคาสูงนัก เถ้าแก ่

หยิบพู่กันซานลี่ของอ�าเภอเม่ามาก็พอ" นางพูดพลางควักเหรียญอีแปะ 

สี่เหรียญจากในกระเป๋า

วาจาที่เอ่ยนี้มิใช่แม่นางน้อยผู้ไร้เดียงสาความรู้ตื้นเขินจะสามารถ

พูดออกจากปากได้เด็ดขาด เจ้าของร้านอดไม่ได้ที่จะตะลึงงัน

น่ีเป็นผู้ช�านาญชัดๆ! พู่กันก้ามปูของอ�าเภอเหวยข้ึนชื่อว่าลงพู่กัน

ได้ละเอียดลออ มีราคาถึงห้าต�าลึงเงินต่อหน่ึงด้าม หากมิใช่ผู้รักศิลปะ

จากตระกูลลอืนามก็ไม่ซือ้ใช้หรอก ต่อให้แม่นางผูน้ีซ้ือ้ไหว ร้านภาพอกัษร

ในต�าบลเลก็ๆ อย่างร้านของเขาก็ไม่มทีางจะน�าสนิค้าล�า้ค่าเพียงน้ีมาขาย!

ความรู้สึกดูแคลนในใจเจ้าของร้านลดฮวบทันท ีจึงขายพู่กนัซานลี่
* พู่กันก้ามปู คือพู่กันส�าหรับวาดภาพชนิดหน่ึง เน่ืองจากปลายขนเรียวเล็กดุจก้ามปูอันคมกริบจึงเป็นที่มา
ของชื่อนี้
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หน่ึงด้ามให้ฉยงเหนียงในราคาสีเ่หรยีญอแีปะโดยไม่ได้ต่อรองกับนางเลย

ฉยงเหนยีงลงัเลเลก็น้อย ก่อนถามเจ้าของร้านอย่างกระดากปากว่า 

จะขายผงหงฉว่ี* หน่ึงก้อนเลก็ให้นางในราคาหนึง่เหรยีญอแีปะได้หรอืไม่

เห็นภาพท่ีนางขบรมิฝีปากแน่นพร้อมดวงหน้างามท่ีแดงก�า่ เจ้าของร้าน 

ก็นึกสงสาร ผงหงฉว่ีนั้นโดยมากครอบครัวชาวบ้านทั่วไปมักซื้อไปแต้ม

ลวดลายบนหมั่นโถวหรือชุยปิ่ง** ที่ท�าในช่วงเทศกาลไหว้เจ้า ราคาเพียง

ไม่เท่าไร เจ้าของร้านจงึใช้กระดาษฟางข้าวมาห่อหนึง่ก้อนเลก็ให้ฉยงเหนียง 

โดยไม่คิดเงิน

เดิมทีชุยฉวนเป่านึกว่าน้องสาวอยากซื้อของกินเล่น คาดไม่ถึงว่า

นางจะซื้อพู่กันเรียวเล็กท่ีมีขนอยู่แค่ไม่ก่ีเส้นมาหนึ่งด้าม เด็กหนุ่มพลัน

นึกเสียดายเงินเก็บส่วนตัวที่ตนสู้เก็บหอมรอมริบมาอย่างยากล�าบาก  

รู้สึกเพียงว่าน้องสาวท่ีออกมาจากตระกูลชั้นสูงน้ีใช้จ่ายส่งเดช ซ้ือแต่ 

ข้าวของที่ไร้ประโยชน์

ทว่าเขายังไม่นับว่าสนิทกับนางมากนัก ในเมื่อให้เหรียญอีแปะ 

ออกไปแล้ว ย่อมไม่เหมาะจะเอ่ยปากต�าหนนิาง เขาจงึได้แต่เดนิตามหลัง

นางไปอย่างคับอกคับใจ

ฉยงเหนียงย่างเท้าด้วยฝีก้าวอันแผ่วพลิ้ว ยกชายกระโปรงเดิน 

ข้ามสะพานตัดผ่านตรอกมาจนถึงที่ตั้งแผงของสามีภรรยาสกุลชุย

เมื่อคืนนางได้ยินบทสนทนาสัพเพเหระของบิดามารดา ความว่า

หลายวันน้ีมีผู้ท่ีจะเข้าสอบขุนนางในเมืองหลวงเดินทางมาท่ีต�าบลฝูหรง
* ผงหงฉว่ี หรือผงข้าวยีสต์แดง เกิดจากการหมักข้าวที่น่ึงสุกแล้ว เมื่อบดเป็นผงจะออกสีแดงหรือแดงเข้ม  
ใช้ในการผสมสีอาหารและใช้เป็นยาได้
** ชุยปิ่ง เป็นชื่อขนมโบราณ วิธีการท�าคือน�าแป้งไปนึ่ง ลักษณะเดิมเป็นแป้งสีขาวฟูนุ่มคล้ายหมั่นโถว 
ในปัจจุบัน ต่อมาเปลี่ยนเป็นคล้ายขนมเปี๊ยะแบบแผ่น
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จ�านวนมาก ด้วยทีน่ี่อยู่ไม่ไกลจากเมอืงหลวง คนเหล่านัน้จงึมาพ�านกัทีน่ี่ 

กันชั่วคราว

สองสามภีรรยายินดเีป็นล้นพ้น เดมินึกว่าคลืน่มนุษย์ท่ีพลันมาเยือนน้ี 

จะท�าให้การค้าดีข้ึนบ้าง ไม่คาดคิดว่าบัณฑิตเหล่าน้ีหากมีเงินทองก็มัก

ตีสนิทผู้มีชื่อเสียง ชอบไปกินอาหารสังสรรค์กันในหอน�้าชาที่ใหญ่ที่สุด

ของทีน่ี่ ส่วนพวกท่ีในมอืขาดเงนิย่ิงชอบเค่ียวโจ๊กเปล่ากันในท่ีพักหรือซือ้

ชุยปิ่งมาเติมท้องให้อิ่ม

เมือ่เป็นเช่นนี ้แผงขนมสกุลชยุจงึกลายเป็นอยู่ระหว่างกลาง ท้ังไม่บน 

ไม่ล่าง ทัง้ไม่สามญัไม่สงูส่ง พวกเขาอตุส่าห์ท�าขนมโก๋ถ่ัวเขียวกับขนมโก๋ 

ชนิดอื่นๆ มาจ�านวนมาก แต่กลับขายแทบไม่ออก

ยามนี้แม้เป็นฤดูใบไม้ผลิ ทว่าต่อให้น�าขนมไปแขวนเก็บไว้ในบ่อ 

ก็ยืดอายุได้ไม่ก่ีวัน ซึ่งก็เท่ากับพวกเขาจะต้องขาดทุนค่าวัตถุดิบก้อนโต  

ค�าว่า 'กลุ้ม' ค�าเดียวจะเพียงพอได้อย่างไรเล่า

เมื่อวานฉยงเหนียงได้ยินค�าสนทนาของพวกเขาแล้วก็ครุ่นคิดมา 

ทั้งคืน

ชาตก่ิอนตอนท่ีนางออกเรอืน สนิเจ้าสาวของสกุลหลิว่แม้ดมูจี�านวน

หลายหาบ แต่แท้จริงเป็นวิธีบรรจุหีบให้ดูใหญ่โตเท่านั้น นับโดยละเอียด

แล้วไม่มากมายแต่อย่างใด นางไม่อยากน่ังกินนอนกินสินเจ้าสาว 

เพียงเท่านั้นจนหมดตัว จึงเปิดร้านขายใบชาและภาพอักษรร้านหนึ่ง 

ในเมืองหลวง ทั้งฝึกฝนจนมีฝีมือวาดภาพและเขียนอักษรเป็นเลิศ

เดมิทีนกึว่าเกิดใหม่ชาตนิีก้ลบัสูค่รอบครวัพ่อค้าแผงลอยแล้ว ฝีมอื

เชิงอักษรศิลป์เหล่านั้นจะไร้ประโยชน์เสียอีก ทว่าพอประกายความคิด



55

ขวงซั่งจยาขวง

วาบผ่าน แผนการหน่ึงก็ผุดขึ้นในใจนาง ดังน้ันนางจึงรุดไปซื้อพู่กันที่ 

เรียวเล็กกับผงหงฉวี่มาแต่เช้า เตรียมลองดูว่าวิธีที่ตนคิดจะได้ผลหรือไม่

ชาวต�าบลฝูหรงไร้น�้าชาไม่สุขใจ แม้กระท่ังยามเช้าเพ่ิงตื่นนอน 

ก็ยังต้องดื่มชาให้กระปรี้กระเปร่า

หลิวซ่ือก�าลังต้มชาบนเตาท่ีเรียบง่ายพลางร้องเรียกคนบ้านใกล้

เรือนเคียงที่คุ ้นเคยกัน คนต่างถ่ินตาไม่ถึง ผิดกับคนในต�าบลท่ีล้วน 

ชื่นชอบรสหวานแท้ๆ ของขนมต้นต�ารับสกุลชุย ซึ่งกินแกล้มน�้าชา 

ได้ดีที่สุด ดังนั้นแผงเล็กๆ ขนาดสามโต๊ะจึงมีลูกค้านั่งอยู่ครบทุกโต๊ะ

ตอนน้ีเองหลิวซื่อเงยหน้าเห็นบุตรสาวกับบุตรชายเดินมาด้วยกัน 

จึงรีบเอ่ยถาม "พวกเจ้ามาท�าอันใดกัน"

ฉยงเหนยีงยืดคอดูขนมหลากชนดิเต็มสามถาดใหญ่บนชัน้วางทีอ่ยู่

ข้างแผง ก่อนคลี่ย้ิมตอบ "ลูกอยู่บ้านว่างๆ ไม่มีอะไรท�า จึงมาดูว่าจะ 

ช่วยงานท่านพ่อท่านแม่ได้หรอืไม่ ลกูเคยเหน็พ่อค้าแม่ขายในเมอืงหลวง

ชอบวาดลวดลายบนขนมเพ่ือเพ่ิมความน่ากิน ท่านแม่ ลูกเคยเรียน 

วาดภาพอยู่บ้าง จึงอยากขอวาดลวดลายบนขนมเหล่านี้ ดูว่าจะดึงดูด

ลูกค้ามาชิมได้หรือไม่"

รอผ่านไปอกีไม่ก่ีวันขนมเหล่านีก็้เสยีรสชาตแิล้ว สามภีรรยาสกลุชยุ 

ท�าการค้ายึดถือความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง ต่อให้ขนมยังกินได้อยู่ก็จะไม่ขาย

ให้เสยีชือ่เสยีงประจ�าตระกูลของตนเดด็ขาด ในเมือ่เป็นเช่นนี ้หากบตุรสาว 

อยู่ว่างอยากจะวาดภาพก็ตามใจนางแล้วกัน นางจะได้ไม่ฟุ้งซ่านกลัดกลุ้ม 

อยู่ทั้งวัน ดังนั้นหลิวซื่อจึงตอบรับในทันที

เพียงแต่รูปโฉมของฉยงเหนียงดึงดูดสายตาเกินไป เดิมทีเรื่องท่ี 
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สกุลชุยแลกคืนบุตรสาวก็โจษจันจนคนรู้กันทั้งถนนแล้ว นางออกมา 

เผยโฉมเช่นนี้จะไม่ล่อตาล่อใจพวกเจ้าชู้เสเพลหรือ หลิวซื่อจึงรีบเรียก 

ชุยฉวนเป่ายกขนมโก๋ถั่วเขียวหนึ่งถาดไม้ใหญ่กลับบ้านไปให้ฉยงเหนียง

วาดเล่น

เมือ่สองพ่ีน้องกลบัมาถึงบ้าน ฉยงเหนยีงก็หยิบจานก้นแบนใบเลก็ๆ 

มาละลายผงหงฉว่ีก้อนนัน้ เมือ่ผสมน�า้จนได้สแีก่อ่อนตามทีต้่องการแล้ว 

นางก็ม้วนแขนเสื้อจับพู่กันเริ่มวาด

ชยุฉวนเป่าไม่สนใจเรือ่งอกัษรภาพวาดเหล่าน้ี จงึออกไปหาพวกพ้อง 

ที่ถนนด้านหน้าเพื่อจะไปตัดฟืนบนเขานอกต�าบลด้วยกัน

รอจนเขาตัดฟืนกลบัมามดัใหญ่ก็เป็นตอนเท่ียงวนัแล้ว เขาแวะล้าง

คราบเหงื่อไคลเต็มใบหน้าที่ริมแม่น�้าด้านนอกก่อนเข้าบ้าน

หลังจากเดินเข้าลานเรือนผ่านไปใต้ร่มต้นหม่อนแล้วเหลือบเห็น

ขนมถาดนั้นโดยบังเอิญ เขาก็พลันตกตะลึงจนลืมขยับฝีเท้าเลยทีเดียว

บนขนมน้ันล้วนเป็นภาพบ้านเรือนบนถนนย่านการค้า ซึ่งวาดได้

ละเอียดประณีตจนผู้พบเห็นต้องตาค้าง

ฉยงเหนียงเพ่ิงออกมาจากห้องชัน้ในก็เหน็พ่ีชายยืนแขง็ท่ืออยู่ตรงน้ัน  

เดก็สาวจงึเอ่ยปนย้ิม "ข้าเสยีเวลาวาดตลอดช่วงสายจนแขนหมดแรงแล้ว 

กลัวว่าระหว่างส่งกลับไปที่แผงจะท�าถาดไม้พลิกคว�่า จึงต้องขอรบกวน 

พี่ชายช่วยส่งขนมกลับไปอีกครั้ง"

ชุยฉวนเป่าตะลึงมองขนมอีกพักใหญ่จึงค่อยได้สติคืนมา จากนั้น

มองพิจารณาน้องสาวแท้ๆ ของตนอย่างละเอียด...ภาพวาดแม้จะประณีต 
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แต่ขนมก็ยังคงเป็นขนม จะขายออกได้แน่หรอื ชยุฉวนเป่านกึฉงนอยู่ในใจ

ทว่าคดิอีกท ีขนมน่ีก็แค่ให้น้องสาวได้มคีวามสุขกับการวาด ถึงขาย

ไม่ออกจะเป็นไรไปเล่า เขาจึงรีบม้วนแขนเสื้อแล้วยกถาดไม้น�าผลงาน

ของนางไปอวดบิดามารดาโดยไม่รอช้า

ชุยฉวนเป่าออกไปได้ไม่นาน ฉยงเหนียงก็ไปพักงีบสักครู ่หน่ึง  

ไม่รูห้ลบัไปนานเท่าใดจงึแว่วเสยีงเกือกม้าอยู่ไม่ไกลจากประตลูานเรอืน  

จากนั้นครู่เดียวก็มีคนเคาะประตูดังก๊อกๆๆ

ฉยงเหนยีงลกุขึน้จดัแต่งผม ค่อยออกจากตวับ้าน เดนิผ่านลานเรอืน

ไปส่องร่องประตดูเูบือ้งนอก นางพลนัชะงกัไปเลก็น้อย ก่อนจะเปิดประตู

ออกในทันที

ผูที้อ่ยู่เบือ้งหน้าสายตาคอืสตรวัียก�าดดั อายุราวสบิสีส่บิห้าปีเช่นกัน  

เรอืนผมของอีกฝ่ายมุน่เฉยีง สวมอาภรณ์หรหูรา ตวัเสือ้สขีาวแขนท้ิงชาย 

ช่วงเอวทีส่อบเข้านิดๆ กับส่วนชายท่ีบานออกล้วนแตกต่างจากชดุกระโปรง 

ที่มีขายในตอนนี้

ทว่าฉยงเหนียงเห็นแล้วคุ้นตายิ่ง เพราะนี่คือรูปแบบชุดที่ชาติก่อน

นางเป็นผูว้าดขึน้เองต่อหน้าธารก�านลัในงานเลีย้งหนหนึง่ ทัง้ยังเชญิช่าง

มาตัดเย็บตามแบบที่นางคิดค้นนี้ด้วย เป็นเหตุให้เหล่าสตรีชั้นสูงใน 

เมืองหลวงพากันแต่งตัวตามนาง

หากไม่มองหน้าผูส้วมใส่ ฉยงเหนียงก็เผลอนึกว่าผูท้ียื่นอยู่ตรงหน้า

คือตนเองในชาติก่อน...เครื่องแต่งกายทั้งร่าง ตลอดจนเรือนผม ล้วน 

ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เหมือนตัวนางในอดีต!

นึกมาถึงตรงน้ี ความคิดพิกลอย่างหนึ่งก็ผุดข้ึนโดยไร้ค�าอธิบาย 
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สายตาฉยงเหนียงเพ่งมองใบหน้าท่ีเคยรู้จักมักคุ้นกันดีนั้นแน่วน่ิงพลาง

เอ่ยถามเสียงเย็น "ชุยผิงเอ๋อร์ เจ้ามาที่นี่มีธุระอันใด"

ชุยผิงเอ๋อร์พาหญิงรับใช้อาวุโสหนึ่งคนกับสาวใช้อีกสองคนมายืน

สะโอดสะองอยู่ตรงหน้าฉยงเหนียง ใบหน้าของชุยผิงเอ๋อร์ฉาบด้วย

อารมณ์อันละเอียดซับซ้อนยากบรรยายชนิดหนึ่ง หลังจากมองพิจารณา

ฉยงเหนียงที่ผมยุ่งและสวมชุดเนื้อหยาบอยู่พักใหญ่ ชุยผิงเอ๋อร์ถึงค่อย

แย้มยิม้เอ่ยช้าๆ "ท่านพ่อข้าปรารถนาให้ชวิีตข้านบัจากน้ีมแีต่ความราบรืน่  

จึงให้ข้าเปลี่ยนไปใช้อักษร 'ชวน' ท่ีมีความหมายว่า 'สายน�้า' ตอนนี้ 

ข้าเปลี่ยนนามเป็นหลิ่วผิงชวนแล้ว ข้าอ่อนกว่าพ่ีสาวคร่ึงเดือน พ่ีสาว 

เรียกข้าว่า 'น้องผิง' ก็ได้"

นางพูดพลางเดินเข้าลานเรือนสกุลชุยไปเองอย่างช�านาญโดย 

ไม่ต้องให้ฉยงเหนียงน�าทาง

การหวนเยือนสถานท่ีเก่าช่างชวนให้รู้สึกสะท้อนใจมากมายนัก  

บตุรภีรรยาเอกสกุลหลิว่ท่ีเปลีย่นนามใหม่เป็นหลิว่ผงิชวนแล้วเดินไปถึงห้อง 

ของฉยงเหนียงเป็นอนัดบัแรก...ห้องน้ีก็คอืท่ีซึง่เมือ่ก่อนนางเคยอาศยัมา

สบิห้าปี ไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวเดมิบนลายฉลขุองหน้าต่าง หรือว่าส่วนปลาย 

ของด้ายที่เย็บบนมุ้ง ไม่มีสักอย่างเดียวที่มิให้ความรู้สึกอันคุ้นเคย

เมือ่ก่อนทุกครัง้ท่ีเห็นร่องรอยของความล�าเคญ็เหล่าน้ี นางมกัค่ังแค้น 

เสมอท่ีตนเกิดผดิมาอยู่ในครอบครวัยากไร้ จนเมือ่ยามนีไ้ด้มาเห็นอกีคร้ัง 

นางถึงสามารถอมย้ิมก้มมองลกูคนชัน้ต�า่อนัน่าสมเพชซึง่มาอยู่ทีน่ีแ่ทนตน 

ด้วยสายตาเวทนาสงสารได้

หลิ่วผิงชวนมองดูทุกสิ่งท่ีตนคุ้นเคยในวันวานด้วยความเบิกบาน
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จากส่วนลกึของจติใจ ก่อนจะหมนุตัวมาเอ่ยเสยีงนุ่มนวล "ข้าได้ยนิป้าฟ่ัน

ทีม่าส่งของเมือ่หลายวันก่อนรายงานว่าพ่ีสาวร�า่ร้องจะกลบัจวนสกลุหลิว่?"

ฉยงเหนยีงไม่ได้พูดจา ส�าหรบัสตรทีีช่าตก่ิอนท้ังขโมยสามทีัง้แย่งชงิ 

บตุรชายหญิงของนางไปผูนี้ ้นางแค่เห็นก็สะอดิสะเอยีนและคร้านจะพูด

อะไรด้วยจริงๆ

ทว่าหากคิดในทางกลับกัน ชาติก่อนนางเองก็ยึดครองบิดามารดา

แท้ๆ รวมถึงโชควาสนาของหลิ่วผิงชวนไปเช่นกัน ถือได้ว่าเป็นกงเกวียน

ก�าเกวียน ผลกรรมตามสนองนางแล้ว

ในเมื่อเวรกรรมทั้งหมดนี้ล้วนสืบเนื่องมาจากสองสกลุอุ้มลูกผิดตัว 

เช่นนั้นชาตินี้สลับคืนเร็วขึ้นหน่ึงปีก็ถือว่าตัดกรรมที่มีต่อกัน นับแต่น้ี 

อีกฝ่ายก็เป็นบุตรีภรรยาเอกในตระกูลใหญ่ อยู่บนเส้นทางแห่งลาภยศ

สรรเสริญน้ันไป ส่วนนางก็จะเป็นบุตรสาวพ่อค้าเดินเท้าติดดินไปตาม

ความจริง ต่างฝ่ายต่างไม่เกี่ยวพันกันอีกก็แล้วกัน

นางมใิช่เทพเซยีนหรอืพระอรหนัต์อันใด ชาตก่ิอนนางจมบ่อน�า้ตาย

อย่างไร้เหตุผล ย่อมไม่อาจไร้ความแค้นเคือง ทว่าเรื่องในชาติก่อนก็เป็น

บัญชีที่ยุ่งเหยิงจริงๆ หากมิใช่ส�านึกว่าเกิดใหม่นั้นไม่ง่าย นางอาจกดข่ม

ความรูส้กึขยะแขยงในชัว่พรบิตาแรกทีเ่ห็นอกีฝ่ายไว้ไม่อยู่ จงึได้แต่หวังว่า 

ชาตินี้จะไม่ต้องพัวพันกันอีกเป็นดีที่สุด

เพียงแต่...เมือ่นางเห็นเครือ่งแต่งกายของหลิว่ผงิชวนคล้ายคลงึกับ

นางในชาตก่ิอนอย่างน่าประหลาด นางก็เข้าใจบางอย่างกระจ่างแจ้งทนัที 

บางทีหลิ่วผิงชวนอาจเกิดใหม่อีกหนึ่งชาติภพเช่นกัน ทั้งมาเกิดใหม่ก่อน

นางอีกด้วย ดังน้ันยามท่ีนางฟื้นตื่น ทุกสิ่งถึงได้เกิดการเปล่ียนแปลงไป



60

เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม 1

จนสิน้ ทัง้หมดน้ีล้วนเป็นเพราะหลิว่ผงิชวนจงใจไปพบหน้าเหยาซือ่เรว็ข้ึน

นั่นเอง

ในใจฉยงเหนยีงตดัสนิใจอย่างเฉยีบขาดรวดเรว็...นางจะปล่อยให้

หลิ่วผิงชวนค้นพบเรื่องที่นางเองก็เกิดใหม่ไม่ได้เด็ดขาด

ตอนน้ีหลิว่ผงิชวนคนืฐานะเป็นคุณหนสูกุลหลิว่แล้ว เหตทุีม่าคราวนี้ 

ก็เพียงจะมาอวดตวัว่าเหนือกว่า หมายจะระบายความอดัอัน้ท่ีเก็บกล้ันไว้ 

ในชาติก่อนเท่านั้น

ทว่าหากถูกอกีฝ่ายมองออกว่านางเองก็มาเกิดใหม่ ด้วยอปุนิสัยของ 

หลิว่ผงิชวนแล้วเกรงว่าจะไม่มวัเล่นแมวจบัหนอูย่างเย็นใจสบายอารมณ์

เช่นน้ีอีก อาศัยฐานะของอีกฝ่ายในตอนนี้ย่อมจะเล่นงานนางถึงตาย 

ได้อย่างง่ายดาย...บางทีชาติก่อนหลิ่วผิงชวนก็คงเคยท�าเช่นนี้มาแล้ว!

เมื่อนึกถึงสองมือที่ผลักตนลงบ่อในตอนน้ัน ในใจฉยงเหนียงก็ 

หนาวสัน่นิดๆ นางรบีฝืนข่มความขุน่แค้นในใจ หลบุคิว้ตาแล้วหาจงัหวะ

เหมาะๆ เผยสีหน้าหม่นหมองระคนเจ็บใจออกไปเล็กน้อย

ในเมื่อคุณหนูสกุลหลิ่วผู้ย่ิงใหญ่น้ีมาเพ่ือจะดูเร่ืองขบขันของข้า 

ฉยงเหนียง เช่นน้ันก็ให้อีกฝ่ายดูไปแล้วกัน แต่หากอีกฝ่ายหมายจะ 

ฟาดฟันกันก็เชญิออกกระบวนท่ามาได้เลย ข้าจะทนข่มโทสะในชัว่ขณะนีไ้ว้  

วันหน้าค่อยแก้มืออย่างช้าๆ...

หลิ่วผิงชวนเห็นฉยงเหนียงแสดงออกเช่นน้ันก็แสนจะสาแก่ใจ  

เมือ่แรกทีน่างได้เกิดใหม่ ชัว่อดึใจทีล่มืตาขึน้นัน้ นางคดิเพียงอย่างเดยีวว่า 

สวรรค์เบื้องบนคงเห็นใจในความทุกข์ตรมของนาง ถึงให้นางได้กลับมา

เขียนแก้โชคชะตาและวาสนารัก!
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ชาตินี้นางวางแผนอย่างแยบยลจนได้กลับเข้าสกุลหล่ิวแต่เนิ่นๆ  

ไม่ต้องตกอบัไปเป็นนางบ�าเรอของหลางอ๋องผูโ้หดเห้ียมนัน้อกี ชาตินีน้าง

จะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน ส่วนลูกคนช้ันต�่าสกุลชุยน่ี นางก็จะ 

ไม่ละเว้นไปง่ายๆ นางจะต้องท�าให้ชุยเจียงฉยงค่อยๆ ลิ้มรสความขมขื่น

ของนางในชาติก่อนที่ต้องตกเป็นนางบ�าเรอและไม่อาจให้ก�าเนิดบุตร 

จนชั่วชีวิตดูบ้าง...

เน้ือร้ายในใจของหลิ่วผิงชวนมิได้บรรเทาลงหรือสลายไปเพราะ 

ได้ชีวิตใหม่ ตรงกันข้าม มันกลับยิ่งเน่าเฟะกลัดหนองเพราะถูกกาลเวลา 

บ่มเพาะ กระนั้นรอยยิ้มบนใบหน้ากลับอ่อนโยนขึ้นทุกที

"พ่ีสาว อย่าได้ต�าหนทิีท่่านพ่อท่านแม่ข้าไม่มาเย่ียมพ่ีเลย เป็นเพราะ 

พวกท่านค�านึงถึงจติใจข้า อนัทีจ่รงิข้าก็เคยโน้มน้าวพวกท่านท้ังสองแล้ว 

อย่างไรเสยีกเ็ลีย้งดพ่ีูสาวมาถึงสบิห้าปี คนเคยเป็นพ่อแม่ลกูกันมา สองฝ่าย 

คดิถึงกันก็เป็นธรรมดาของมนษุย์...คราวนีท่้านแม่ข้าจงึให้ข้าน�าเสือ้ผ้าที่

ตัดใหม่จ�านวนหนึ่งมาให้พี่ด้วย"

ฟังส ิ ยังคงเป็นสุม้เสยีงหวานใสทีม่าพร้อมน�า้ค�าอนัละมนุละไม เข้าคู่ 

กับคิ้วที่หลุบต�่าและดวงตาที่เป็นมิตร ช่างเหมือนสาวน้อยที่เข้าอกเข้าใจ 

ผู้อื่นเสียนี่กระไร!

หากมใิช่เกิดใหม่อกีหน ฉยงเหนยีงก็อาจหลงนึกว่าหลิว่ผงิชวนเป็น

คนอ่อนหวานจิตใจดี จากนั้นก็คลายความระวังต่ออีกฝ่าย

น่าเสียดายท่ีท่าทีจอมปลอมเย่ียงน้ีของหลิ่วผิงชวนฉยงเหนียง 

คนปัจจบุนัมองออกทะลปุรโุปร่งแล้ว นางจงึตอบโดยไม่เผยสหีน้าอาการ 

"ขอบคุณคุณหนูหลิ่ว เพียงแต่หลังจากกลับมาบ้านสกุลชุย ข้าต้องช่วย
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พ่อแม่หาบน�า้ท�ากับข้าว ชดุท่ีงามวิจติรเหล่าน้ันสวมแล้วไม่ค่อยเหมาะกับ 

โอกาส จะท�าให้สิน้เปลอืงของไปเปล่าๆ ยังคงรบกวนคณุหนูหลิว่น�ากลบัไป 

ก�านัลแก่ผู้อื่นเถิด"

หลิ่วผิงชวนไม่แปลกใจกับค�าตอบนี้ ในชาติก่อนหลิ่วเจียงฉยง 

ผู้เคยลือนามทั่วเมืองหลวงคนน้ันหย่ิงในศักดิ์ศรีย่ิงยวด ต่อให้ชาติน้ี 

ตกอับสู่ครอบครัวพ่อค้าแต่แรก ก็ไม่มีทางไยดีสิ่งที่ผู้อื่นเจือจานให้ด้วย

ความเวทนาเด็ดขาด

คิดมาถึงตรงน้ี รอยย้ิมมุมปากของหลิ่วผิงชวนก็ย่ิงคล้ายบุปผา 

บานสะพรั่ง หึๆ น่าเสียดายท่ีชาติน้ีสตรีผู้มากความสามารถมิใช่บุตรี

ตระกูลขุนนางอีกต่อไป กระดูกของคนหัวแข็งเย่ียงนี้ต่อให้โยนเข้าตรอก

ในตลาด แม้แต่สุนัขก็ไม่ไยดีจะกัดแทะ

ฟังจากรายงานของป้าฟ่ันก่อนหน้านี ้ตัง้แต่ฉยงเหนยีงกลบัมาอยู่ทีน่ี่ 

ก็อาละวาดร้องไห้จะเป็นจะตายเรือ่ยมา ท�าเอาสามีภรรยาสกุลชยุอ่อนล้า 

เหลือทน คิดว่าคนทั้งบ้านคงจะเอือมระอาอดีตคุณหนูผู้เปราะบางที่จู่ๆ  

ก็มาอยู่ที่นี่กันแทบแย่แล้วกระมัง

เช่นน้ีตรงใจหลิว่ผงิชวนพอด ีแม้สกุลหลิว่จะพรัง่พร้อมด้วยลาภยศ 

ทว่าหากเอ่ยถึงความผูกพันในครอบครัว อย่างไรเสียสามีภรรยาสกุลชุย

ท่ีเลีย้งดตูนมาก็สนทิชดิใกล้ย่ิงกว่า ยามนีต้นใช้ชวีติสขุสบายอยู่ทีส่กุลหลิว่  

แต่ก็ไม่อยากให้ฉยงเหนียงยึดครองความผูกพันของบิดามารดาเล้ียง 

สกุลชุยไป ดงันัน้พอได้ยินข่าวว่าฉยงเหนียงอยู่ทีส่กุลชุยไม่ได้ใจคนในบ้าน  

หลิ่วผิงชวนจึงพลันรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นมาก

แม้ถูกฉยงเหนียงปฏิเสธน�้าใจเรื่องเสื้อผ้า หลิ่วผิงชวนก็ไม่มีท่าที 
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ขุน่เคอืง เพียงให้สาวใช้ท่ีอยู่ด้านหลงัปเูบาะผ้าดิน้บนม้านัง่หนิในลานเรือน  

จากน้ันหลิว่ผงิชวนก็ถือผ้าเชด็หน้ามาน่ังบนม้านัง่หิน ตัง้ใจจะคอยสามภีรรยา 

สกุลชุยกลับมาพบกันก่อน ค่อยเดินทางกลับเมืองหลวง

พอเหน็คุณหนนูัง่ปักหลกั สาวใช้กับหญิงรบัใช้อาวุโสทีต่ดิตามนาง

มาต่างก็ง่วนกับงานทันที ท่ีชงชาก็ชงชา ทีโ่บกพัดก็โบกพัด ยังมสีาวใช้หัวไว 

อกีคนจดุก�ายานไว้ด้านข้าง ด้วยตว่ิาในลานเรอืนมยุีงมากเหลือเกิน พวกยุง 

พวกแมลงวันจะได้ไม่บินหึ่งๆ มารบกวนการพักผ่อนของคุณหนู

สาวใช้ที่หัวไวผู้นั้นมีนามว่าปี้สี่ นางจุดก�ายานเสร็จไม่พอ ยังจงใจ

เยินยอเครือ่งแต่งกายของหลิว่ผงิชวนเสยีงดงัต่อหน้าฉยงเหนยีง "คณุหนู

เจ้าคะ วันน้ีทั่วร่างของท่านล้วนดูงามตื่นตา เมื่อครู่ตอนท่ีลงจากรถม้า  

คนบ้านนอกเหล่านั้นล้วนมองท่านจนตาค้างราวกับโง่งมไปทีเดียว!"

วาจาสอพลอยังไม่ทันขาดค�า หญิงรับใช้อาวุโสท่ีชงชาอยู่ก็ร้องรับ

ต่อทันที "อย่าว่าแต่คนบ้านนอกเลยเจ้าค่ะ เมื่อวานฮูหยินพาคุณหนูไป

ร่วมงานชมุนมุบทกลอนทีฮ่หูยินอัครเสนาบดีจดัขึน้เป็นการภายใน บรรดา

คณุหนูฮหูยินทีส่ายตากว้างไกลเหล่านัน้ก็ยังมองท่านไม่วางตาเลยมใิช่หรือ  

แต่ละคนแย่งกันถามว่าชุดของคุณหนูผิงชวนตัดเย็บท่ีใด ท�าให้ฮูหยิน 

ของพวกเราได้หน้ามากเชียวเจ้าค่ะ!"

ปี้สี่รับช่วงต่อ "น่ันสิเจ้าคะ ผู้ใดก็คาดไม่ถึงว่าชุดนี้คุณหนูของ 

พวกเราเป็นผู ้วาดแบบข้ึนเอง จริงสิ เมื่อครู ่เถ้าแก่เนี้ยโรงเต๊ียมนั้น 

ยังสอบถามข้าเลย ก็ตอนท่ีไปถามหาคุณชายซั่งที่โรงเต๊ียมเมื่อครู่นั่น

อย่างไรเล่าเจ้าคะ..."

"อะแฮ่ม..." หลิว่ผงิชวนพลนักระแอมตัดบทเหล่าข้ารับใช้ทีป่ากมาก
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คุยฟุ้ง ขณะเดียวกันก็กวาดตามองฉยงเหนียงปราดหนึ่งอย่างแนบเนียน

ฉยงเหนียงคร้านจะแลพฤติกรรมกระโตกกระตากของคนจนที่เพ่ิง

กลายเป็นผู้มั่งมีใหม่ จึงกลับเข้าห้องครัวไปท�าอาหารเย็น โดยถือเสียว่า

มองไม่เห็นนายบ่าวที่น่าร�าคาญใจกลุ่มนี้

ชาติก่อนท่ีนางแต่งเข้าสกุลซั่ง มารดาสามีใจด�าคร�่าครึ เคร่งครัด

เรื่องความกตัญญูของลูกสะใภ้ต่อมารดาสามีเป็นพิเศษ ประกอบกับรู้

เบือ้งหลงัชาตกิ�าเนิดของนาง จงึจกิใช้นางอย่างไม่เกรงใจสักนดิ ท้ังเรยีกร้อง 

ให้นางท�างานครัวด้วยตนเอง โดยอ้างเพียงค�าโบราณว่า 'เจ้าสาวที่เพ่ิง

แต่งเข้ามาพึงลงครัวท�าอาหาร'

ด้วยประสบการณ์ทีส่ัง่สมมาหลายปีนัน้ คณุหนทูีไ่ด้รบัการประคบ 

ประหงมมาแต่เล็กเช่นนางจึงสามารถท�าอาหารอย่างช�านิช�านาญ ถึงขั้น

แสดงฝีมือได้อีกแขนงในงานเลี้ยงของเหล่าสตรีชั้นสูงในเวลาต่อมา

เพียงแต่เมื่อก่อนงานใต้เตาเช่นการเติมฟืนล้วนมีสาวใช้ช่วยท�าให้ 

ตอนน้ีนางคนเดียววุ่นทั้งบนหม้อและใต้เตาจึงไม่แคล้วมือเท้าปั่นป่วน 

อยู่บ้าง ไม่ทันไรดวงหน้าที่ขาวสะอาดก็มีผงขี้เถ้าเกาะเล็กน้อยแล้ว

ชุ่ยอวี้สาวใช้อีกคนท่ียืนอยู่ด้านหลังหลิ่วผิงชวนเดิมทีเป็นสาวใช ้

คนสนิทของฉยงเหนียง ยามน้ีเห็นนายเก่าสวมชุดเน้ือหยาบเสียบปิ่นไม้ 

นั่งยองท�างานอยู่หน้าเตาในห้องเพดานเตี้ย ในใจชุ่ยอว้ีก็พลันเจ็บปวด 

ทนไม่ไหวอยากจะไปช่วยเหลือ ทว่าน่าเสียดายร่างเพ่ิงจะขยับก็ถูก 

หลิ่วผิงชวนตวัดตาใส่ด้วยสีหน้าอันเรียบเฉย ชุ่ยอวี้จึงได้แต่ชะงักฝีเท้า 

เบนสายตาที่เปียกชื้นไปทางอื่น

ตอนทีฉ่ยงเหนยีงลกุขึน้เทน�า้ก็เหน็การกระท�าของชุย่อว้ีอยู่ในสายตา  
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หวัใจนางพลนัร้อนผะผ่าวอย่างไม่อาจควบคุม...เดก็คนน้ีภักดปีกป้องนาย

ไม่เคยเปลี่ยนเลย

ชาติก่อนตอนที่นางออกเรือน แม้สกุลหลิ่วค�านึงถึงหน้าตาจึงมอบ

สินเจ้าสาวให้ไม่น้อย ทว่าตอนนั้นข้ารับใช้ใกล้ชิดในจวนสกุลหลิ่วล้วนรู้

ชาติก�าเนิดท่ีแท้จริงของนางแล้ว ประกอบกับคนที่นางแต่งด้วยก็เป็น 

บุตรหลานตระกูลยากจน เมื่อใดที่ฐานะนางถูกเปิดโปง อนาคตก็ไม่อาจ

คาดเดาเลยจริงๆ

ดงันัน้พวกทีรู่จ้กัอ่านสถานการณ์จงึใช้ทุกวิถีทางไปเอาใจหญิงรบัใช้ 

อาวุโสคนสนิทของเหยาซื่อ มุ่งหวังว่าอีกฝ่ายจะช่วยพูดจาต่อหน้าฮูหยิน  

อย่าให้ตนเป็นสาวใช้ที่ติดตามไปกับขบวนเจ้าสาว มีเพียงชุ่ยอวี้ที่ไม่รู้จัก

วางแผนอนาคตตนเอง ขนัอาสาจะติดตามฉยงเหนียงเข้าไปอยู่ในสกลุซัง่

หลงัจากมาท่ีสกุลซัง่แล้ว ชุย่อว้ีก็อยู่ในกรอบอย่างเคร่งครดั แม้ต่อมา 

ซัง่อว๋ินเทยีนสอบตดิขนุนางกไ็ม่เคยมคีวามคิดจะปีนข้ึนเตยีงเจ้านายเลย 

ตอนท่ีชุยผิงเอ๋อร์เข้าออกสกุลซั่งบ่อยครั้ง ชุ่ยอว้ีก็เตือนสติฉยงเหนียง

หลายหนว่าต้องระวังไว้ น่าเสียดายที่ฉยงเหนียงไม่ได้เก็บมาใส่ใจ...

ฉยงเหนียงคนน�า้แกงข้นในหม้อเบาๆ ทอดถอนใจให้กบัความตามวั 

ใจบอดของตนในเวลาน้ันอีกครั้ง ไม่รู้ว่าชาติก่อนหลังจากตนตายแล้ว 

เด็กคนน้ีเป็นเช่นไรบ้าง ฉยงเหนียงพลันวิตกแทนชุ่ยอว้ีจนหลั่งเหงื่อเย็น

เต็มมือ หากหลิ่วผิงชวนเกิดใหม่จริงๆ ตามอุปนิสัยของอีกฝ่ายคงจะ 

คดิแค้นและกลัน่แกล้งชุย่อว้ีเป็นแน่...แล้วบตุรชายหญงิคู่น้ันของตนเล่า 

ต่อมาเป็นเช่นไร

ฉยงเหนียงไม่อยากคิดต่อไปอีก ทว่าดวงตาท้ังคู่ก็ยังคงแดงเร่ือ 
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ท�าให้หลิ่วผิงชวนที่อยู่ในลานเรือนมองดูแล้วคล้ายฉยงเหนียงหลั่งน�า้ตา

เพราะทนงานหนักในครัวไม่ไหว ในใจหลิ่วผิงชวนจึงรู้สึกสาแก่ใจอีกหน

เมื่อชั่วเวลาหน่ึงถ้วยชา* ผ่านไป เสียงของสามีภรรยาสกุลชุยกับ

ชุยฉวนเป่าก็ดังมาจากนอกประตูลาน

วันนี้พวกเขากลับมาเร็วเป็นพิเศษ ดวงตะวันเพ่ิงจะคล้อยสู่ทิศ 

ตะวันตกก็กลบับ้านแล้ว พวกเขาเหน็รถม้าคันหรจูอดอยู่ท่ีหน้าประตบู้าน

ได้ตั้งแต่ไกล ท�าให้พอจะคาดเดาได้ว่าสกุลหลิ่วส่งคนมาอีกแล้ว ด้วย 

เป็นห่วงฉยงเหนียงที่อยู่บ้านตามล�าพัง พวกเขาจึงเร่งฝีเท้ามาทันที

ฉยงเหนยีงเพ่ิงจะยืนข้ึนจากหน้าเตา ยังไม่ทนัขยับฝีเท้า หลิว่ผงิชวน

ก็เย้ืองย่างอย่างอ่อนช้อยไปถึงหน้าประตดูจุนางแอ่นโผบนิ พอเปิดประตู

ให้ด้วยตนเองก็มองสามีภรรยาสกุลชุยพร้อมหยาดน�้าที่รื้นหางตา

ชยุจงกับหลวิซือ่ต่างก็ตะลงึงนัเพราะนกึไม่ถึงว่าหลิว่ผงิชวนจะกลบัมา  

อย่างไรเสียนี่ก็คือบุตรสาวที่พวกตนเลี้ยงดูมาสิบห้าปี ตอนเล็กๆ ท่ีตัว 

อ่อนนิ่มก็อุ้มไว้แนบอกป้อนนมจนเติบใหญ่ ต่อให้รู้ท้ังรู้ว่าไม่ใช่ลูกในไส้ 

แต่ชั่วข้ามคืนที่นางจากบ้านไป พวกเขาก็ยังหลั่งน�้าตาแห่งความคะนึง

อย่างห้ามไม่อยู ่ ตอนน้ีพอได้พบหน้า หลิวซื่อจึงข่มใจไม่ไหวกอด 

หลิ่วผิงชวนไว้ในอ้อมอก

หลิ่วผิงชวนฉวยจังหวะตอนที่เอียงตัว รีบช�าเลืองมองฉยงเหนียง 

ที่ยืนอยู่หน้าห้องครัว พอเห็นอีกฝ่ายมีสีหน้าไร้ความรู้สึกยืนอยู่ตรง 

ธรณีประตูมองนางกับหลิวซื่อกอดกัน ในใจนางก็ท่วมท้นด้วยอารมณ์ 

เบิกบานที่ยากจะสะกดกลั้น

* หนึ่งถ้วยชา มาตราเวลาโบราณของจีน เทียบกับเวลาปัจจุบันคือ 10-15 นาที
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นางต้องการให้ฉยงเหนยีงทีว่างตวัสงูส่งจนเคยชนิได้รู้ว่าเมือ่ออกจาก 

สกุลหลิ่วมาแล้ว ค�าว่า 'สตรีผู้มากความสามารถ' ที่เรียกกันนั้นก็ไม่มีค่า

แม้แต่เฉียน* เดียว ต่อให้กลับมาที่สกุลชุยก็ไม่มีที่ให้ฉยงเหนียงหยั่งเท้า!

* เฉยีน คอืหน่วยของเหรยีญเงนิขาว มรีตูรงกลางเหมอืนเหรยีญอแีปะส�าริด (ส�าริดอแีปะ) แต่ท�าจากโลหะเงิน 
จึงมีค่ามากกว่า โดยทั่วไป 10 เฉียนเท่ากับ 1 ต�าลึงเงิน
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ชุยฉวนเป่าที่อยู่ด้านข้างเห็นสีหน้าแข็งค้างของฉยงเหนียง จึง 

ทนไม่ไหวกระตุกแขนเสื้อมารดาพลางส่งสายตาให้

หลิวซื่อมองตามสายตาบุตรชายไป จึงค่อยเห็นว่าใบหน้าของ 

ฉยงเหนียงที่เมื่อเช้ายังขาวสะอาดบัดน้ีเกาะไปด้วยเขม่าจากเตาไฟ  

ในดวงตาทั้งคู่มีหยดน�้าขังคลอ ขบริมฝีปากนิดๆ พลางมองตนท่ีเป็น

มารดา ดูอย่างไรก็เผยความน้อยใจไม่สิ้นสุด

เม่ือรู้ตัวแล้วว่าเสียกิริยา ไม่ได้ค�านึงถึงความรู้สึกของฉยงเหนียง 

หลิวซื่อก็รีบคลายมือออกแล้วหมุนตัวไปเอ่ยกับฉยงเหนียงทันที "ไหนว่า

จะรอแม่กลับมาค่อยท�ากับข้าวไม่ใช่หรือ ในห้องครัวไอน�้ามันแรงนัก  

ระวังจะรมตาเจ้าเสีย รีบไปล้างหน้าล้างตาเถอะ"

หลิ่วผิงชวนฟังจบก็ซับน�้าตาพลางกล่าวอยู่ด้านข้าง "ท่านแม่พูด 

ถูกแล้ว เมื่อก่อนพ่ีฉยงเหนียงไม่เคยท�าเรื่องพวกนี้ เมื่อครู ่ยังท�าไป 

4
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ร้องไห้ไปเลย พ่ีรีบออกมาพักจะดีกว่า ท่านแม่ที่สกุลหลิ่วได้ยินว่าพักนี้ 

พ่ีไม่เจริญอาหาร ท้ังฟังจากหญิงรับใช้อาวุโสท่ีพักก่อนมาส่งสิ่งของ 

เอ่ยรายงานว่าพี่ต้องการจะกลับไป ในใจท่านให้เป็นทุกข์นัก หลายวันนี้

ป่วยหนักจนลุกไม่ข้ึนทีเดียว แต่ถึงแม้ท่านมิอาจมาเย่ียมพ่ีเอง ก็ยัง 

สั่งให้ข้าน�ารังนกจ�านวนหนึ่งมาให้พี่บ�ารุงร่างกาย" 

นางพูดพลางสัง่หญิงรบัใช้อาวโุสน�ากล่องไม้หุ้มผ้าต่วนแพรใบหน่ึง

ยกประคองไปถึงเบื้องหน้าฉยงเหนียง

ฉยงเหนียงมองผ่านฝากล่องที่เปิดแง้มอยู่ ข้างในถึงกับเป็นรังนก 

ที่แตกเป็นเศษละเอียดแล้ว ยากนักที่ยังอุตส่าห์รวบรวมเป็นกล่องได้!

หลิว่ผงิชวนคล้ายเพ่ิงมองเห็น จงึขงึตาต่อว่าหญิงรบัใช้อาวโุสผูน้ัน้ 

"ใครกันเป็นผู้บรรจุกล่อง เหตุใดจึงบรรจุแต่เศษแตกเหล่านี้"

หญิงรับใช้อาวุโสเอ่ยตอบทันทีราวท่องบทมาก่อนแล้ว "รังนก 

ของก�านัลมีเพียงกล่องนี้เจ้าค่ะ ฮูหยินบอกว่าคุณหนูผิงชวนร่างกาย 

เปราะบาง รงันกทีส่มบรูณ์ต้องเก็บไว้ให้ท่านกินก่อน ส่วนท่ีเหลอืทัง้หมด 

ค่อยบรรจุใส่กล่องส�าหรับส่งมาให้คุณหนูสกุลชุยเจ้าค่ะ"

ฉยงเหนียงคิดในใจ...หากจิตวิญญาณของข้าเป็นแค่แม่นางน้อย

จรงิๆ ด้วยสภาพจติใจของข้าคนเก่า น่ากลวัว่าคงจะร�า่ไห้โวยวายว่ิงกลบั

สกุลหลิ่วไปซักถามเหยาซื่อว่าเหตุใดจึงไร้ไมตรีเพียงนี้ ตัดรอนกันด้วย 

การให้เศษรังนก เห็นข้าเป็นยาจกขอทานไปแล้วหรือไร

ขืนข้าท�าเช่นน้ีจริงๆ คิดดูก็รู้ได้ว่าคนสกุลชุยจะกระอักกระอ่วน 

มากเพียงใด

คดิมาถึงตรงน้ี ฉยงเหนียงก็ย่ืนมอืรบักล่องหุ้มผ้าต่วนแพรใบนัน้มา 
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หางตานางมองเห็นชุยจงกับหลิวซื่อหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อย นางช้อนตา 

ขึ้นมองไปทางหลิ่วผิงชวนท่ีแสร้งส่งย้ิมขออภัยมาให้นางพลางตอบกลับ

อย่างผ่อนคลาย "ก่อนนี้เป็นข้าเองที่ไม่รู้จักคิด ท�าให้พ่อแม่ข้าต้องเป็น

กังวลเพราะข้าโดยใช่เหตุ พักก่อนข้าป่วยหนัก แม่ข้าดูแลข้าจนซูบเซียว

ลงไปมาก รังนกนี้แม้ป่นสักหน่อย ทว่าไม่กระทบต่อสรรพคุณ ใช้บ�ารุง

ร่างกายให้แม่ข้าได้พอดี"

หลิว่ผงิชวนฟังจบสหีน้าก็แขง็ทือ่นิดๆ คล้ายนึกไม่ถึงว่าฉยงเหนียง

จะอดกลัน้ไหว แต่เมือ่นกึถึงพฤติกรรม 'แม้อยู่อย่างทนทุกข์ก็ยังจะรกัหน้า

ย่ิงชพี' ของฉยงเหนยีงในชาตก่ิอน หลิว่ผงิชวนก็รูส้กึว่าอกีฝ่ายเพียงก�าลงั

อวดเก่งฝืนทนต่อหน้าตนเท่านั้น ในใจจึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะหยัน

ฝ่ายหลวิซือ่พอได้ยินค�าพูดน้ีกผ็ลย้ิิมบนใบหน้า รูส้กึว่าพอฉยงเหนยีง 

คลายทิฐิแล้วความจริงก็เป็นเด็กท่ีรู้จักเอาใจใส่ผู้อื่น ในจุดน้ีเปรียบกับ

หลิ่วผิงชวนที่ช่างเอาชนะคะคานในทุกเรื่องแล้วยังเหนือกว่ามากนัก

ตอนน้ีเองชยุฉวนเป่าทีน่ิง่มองอยู่ด้านข้างมาตลอดก็ควักห่อกระดาษ 

ห่อหนึ่งจากในอกเสื้อยื่นส่งให้ฉยงเหนียง "พวกเขาบ้านผู้มีอันจะกินช่าง

มัธยัสถ์นัก กระทั่งเศษของเหลือก็อุตส่าห์จัดใส่กล่องมาก�านัลผู้อื่นเพ่ือ

เอาหน้าได้อีก รงันกอะไรนัน่แค่ฟังก็ได้กลิน่ขีน้กแล้ว ห่อน้ีคอืน�า้ตาลจาก

ต้นอ่อนข้าวสาลทีีพ่ี่ซือ้ตรงมมุถนน อกีประเดีย๋วเจ้าเอามนัไปชงน�า้ดืม่เถอะ"

วาจาแดกดันน้ีท�าให้สีหน้าของหลิ่วผิงชวนแปรเปลี่ยนในทันที  

เมื่อก่อนนางโวยวายใส่ชุยฉวนเป่าเป็นประจ�าจนเคยชินแล้ว หากเป็น 

เมื่อก่อนนางจะต้องด่าทอไล่หลังเขาไปอย่างแน่นอน

ทว่าตอนนีน้างไม่มฐีานะจะท�าเช่นน้ันอกี จงึได้แต่ลอบแค้นเคอืงที่
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ชุยฉวนเป่าไม่รู้จักคิด

หลิวซื่อรู้สึกว่าค�าพูดของบุตรชายชวนประดักประเดิดนักจึงรีบเอ่ย

เบีย่งประเดน็ "เมือ่ครูต่อนกลบัมาแม่ซือ้หมสูามชัน้มาด้วยสองจนิ ในเมือ่ 

ผิงเอ๋อร์กลบัมาแล้ว แม่ก็จะตุ๋นหมสูามชัน้ให้พวกเจ้ากินดหีรอืไม่" หลวิซือ่ 

จ�าได้ว่าหลิ่วผิงชวนชอบกินหมูตุ๋นเป็นที่สุด

แต่น่าเสยีดายท่ีนางลมืไปว่าชยุผงิเอ๋อร์คนเดมิของนางบดันีเ้ป็นถึง

คุณหนูสกุลหลิ่วผู้สูงส่งและได้กินอาหารชั้นเลิศทุกวัน มีหรือยังจะเห็น 

หมูสามชั้นที่นางซื้อจากริมทางอยู่ในสายตา

ภายหลงัได้ชมภาพอนัน่าสมเพชของฉยงเหนยีงทีร่่วงตกลงมาจาก

ก้อนเมฆแล้ว หลิ่วผิงชวนก็ไม่คิดจะรั้งอยู่ต่อ จะได้ไม่ใช้เวลานานไป 

จนเหยาซื่อนึกระแวงและไม่พอใจขึ้นมา

หลิว่ผงิชวนใคร่ครวญดูแล้วตนมาครัง้นีต้้องท้ิงความคบัอกคบัใจไว้ 

ให้ฉยงเหนียงนับไม่ถ้วนเป็นแน่ ตอนน้ีอกีฝ่ายก็แค่ฝืนท�าเยือกเย็นต่อหน้าตน  

รอจนตนจากไปแล้ว อีกฝ่ายจะต้องรูส้กึน้อยเน้ือต�า่ใจจนอาละวาดไม่ไยดี

สามภีรรยาสกุลชยุแน่นอน ถึงตอนน้ันดูซว่ิาชยุฉวนเป่าจะเสียใจภายหลัง

หรือไม่ที่ช่วยพูดประคองสถานการณ์ให้หญิงปากดีนั่น!

หลิว่ผงิชวนจงึลกุขึน้กล่าวอ�าลา บอกเพียงว่าวันหน้าสะดวกจะมาเย่ียม 

บิดามารดาสกุลชุยใหม่

ก่อนจากหลิ่วผิงชวนใช้ให้หลิวซื่อไปแบ่งผักดองที่ตนกินจนคุ้นลิ้น

แล้วมาจ�านวนหนึ่ง จากนั้นก็เอ่ยเสียงเบากับฉยงเหนียงตอนที่คนอื่นๆ 

เผลอว่า "ตอนนี้พ่ีกลับมาสกุลชุยแล้ว ต่อให้ท่านแม่ท่ีสกุลหล่ิวมีใจจะ 

ช่วยเหลือพี่ แต่เพราะติดขัดที่พ่อแม่สกุลชุย ย่อมไม่สะดวกจะแสดงออก
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ชัดเจนนัก ว่ากันถึงที่สุดแล้วคู่ครองของสตรีที่ยังไม่ออกเรือนต่างหากคือ

สิง่ส�าคญัท่ีสดุ ท่านแม่ท่ีสกุลหลิว่ได้ยินว่าอกีไม่ช้าจะมผีูส้งูศกัดิท่์านหนึง่

มาพ�านักช่วงสั้นๆ ที่เชิงเขาสยาซานริมล�าธารชิวถานนอกต�าบลฝูหรง

น่ีเอง...ท่านผู้น้ันมีรูปโฉมไม่ธรรมดา ฐานะก็สูงส่ง ท่ีส�าคัญที่สุดคือยัง 

ไม่ได้แต่งภรรยาเอก..."

เอ่ยถึงตรงน้ีหลิว่ผงิชวนกจ็งใจเว้นไว้ ลบูคล�าก�าไลหยกสเีขยีวปลอด 

บนข้อมือตนพลางมองพิจารณาชุดกระโปรงเน้ือหยาบของฉยงเหนียง 

ราวกับสงสารเห็นใจอย่างที่สุด ก่อนจะเอ่ยต่อ "รูปโฉมของพ่ีสาวงดงาม 

ดุจบุปผาดั่งจันทราเช่นนี้ พ่ีจะต้องยึดกุมให้ทันท่วงทีเชียว หาไม่หาก 

พ่อแม่สกุลชุยเลือกบุตรชาวนามาเป็นสามีของพ่ี นี่สิจึงเรียกว่าไม่อาจ 

พลิกฟื้นไปชั่วชีวิต"

ฉยงเหนียงกะพริบตามองหลิ่วผิงชวนด้วยท่าทีที่ดูตื่นตระหนก  

ทั้งที่จริงในใจอยากจะตบหน้าคุณหนูหลิ่วผู้นี้อีกสักฉาดเหลือเกิน

ดูเอาเถอะ วาจานี้ช่างพูดได้ดีย่ิงนัก ฟังเผินๆ ก็เหมือนเหยาซื่อ 

ท�าทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยวางแผนอนาคตแทนนางจริงๆ

ผูส้งูศกัดิท์ีห่ล่อเหลาหนุม่แน่นยากจะพบพานในรอบร้อยปีอะไรน่ัน 

น่าจะเป็นหลางอ๋องฉู่เสียที่หลิ่วผิงชวนไปเข้าหาในชาติก่อนเสียมากกว่า 

เห็นชดัว่าหลิว่ผงิชวนคิดจะเสีย้มสอนให้ผูอ่ื้นแสดงบทบาทเก่าของตนเอง

ทีแ่อบหนบีดิามารดาออกจากบ้านไปขายตัวแลกเกียรตยิศฉากนัน้อกีรอบ

ทว่าหากเปลีย่นเป็นฉยงเหนยีง เหยาซือ่กค็งจะไม่ทุม่เงนิก้อนใหญ่

ไปช่วยไถ่อสิรภาพแทนลกูเลีย้งอย่างนางกระมงั เช่นนัน้นางจะไม่อเนจอนาถ 

ยิ่งกว่าหลิ่วผิงชวนในชาติก่อนหรือไร
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อีกอย่างฉู่เสียผู้นั้นชาติก่อนนางเองก็เคยได้พานพบ หากไม่ได้ยิน

พฤติกรรมของเขามาก่อน อีกฝ่ายก็นับเป็นบุรุษรูปงามที่หาได้ยากจริงๆ 

น่าเสียดายที่เขาลงเอยไม่ดีนัก คู่ควรจะใช้ค�าว่า 'ผู้สูงศักดิ์' เสียเมื่อไร  

นบัดแูล้วช่วงทีพ่บเหน็เขาบ่อยท่ีสดุในชาติก่อนน่าจะเป็นช่วงท่ีเขาก่อกบฏ 

ล้มเหลว ยังไม่ทันเปิดฉากก็ถูกจยาคังตี้จับกักบริเวณในวัดเน่ียนฝ่าบน 

เขาหวงซานท่ีชานเมอืงก่อนแล้ว นบัแต่น้ันทกุวันทีห่นึง่และสิบห้าของเดือน  

พยัคฆ์ร้ายท่ีถูกถอนเข้ียวเล็บแล้วผู้นี้ก็ยังได้รับพระเมตตาให้มาเผยโฉม 

ต่อหน้าผู้คนในงานเลี้ยง

ตอนนัน้จะว่าไปก็แปลกย่ิง ทุกครัง้ท่ีนางออกจากจวนไปร่วมงานเล้ียง 

มกัจะเหน็เขาในงานด้วย โจรกบฏท่ีก่อการล้มเหลวผู้หน่ึงไม่ว่าไปตรงทีใ่ด 

ก็ไม่เป็นท่ีต้อนรับ ดังน้ันทุกครั้งท่ีเห็นเขายืนโดดเดี่ยวอยู่ในงานไม่มีใคร 

ไยดี นางจะรู้สึกกระอักกระอ่วนแทนเขาเสียด้วยซ�้า ทว่าเขากลับมีท่าที

โอหังและดูผ่อนคลายสบายใจเสมอ...

เพียงนึกถึงคนผู้น้ัน กระทั่งข้ามมาอีกหนึ่งชาติภพแล้วฉยงเหนียง 

ก็ยังรู้สึกปวดหัว นางจึงเลิกคิดต่อ

หลิ่วผิงชวนมาเยือนเร็วแล้วจากไปดุจสายลมหอบ ชั่วพริบตา 

ลานเรอืนอนัคบัแคบก็หวนคืนสูค่วามสงบเงียบเช่นกาลก่อน คงเหลอืเพียง

หลิวซื่อที่ออกไปส่งตรงเชิงสะพานและยืนมองรถม้าค่อยๆ ลับหายไป 

ตรงมุมถนนอย่างห่อเหี่ยว

ฉยงเหนียงเข้าอกเข้าใจจิตใจของหลิวซื่อได้ ถึงอย่างไรนั่นก็เป็น 

ลูกที่เลี้ยงดูมาจนโตกับมือ หลิวซื่อไม่เหมือนเหยาซื่อที่สะบัดมือทิ้งลูกให้

สาวใช้กับแม่นม ความรูส้กึทีม่ารดาทัง้สองคนมต่ีอบตุรสาวย่อมจะลกึซึง้
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แตกต่างกัน ไม่ว่าอย่างไรหลิวซื่อก็มิอาจเป็นเช่นเหยาซื่อท่ีพอรู้ว่านาง

ไม่ใช่ลูกแท้ๆ ก็เย็นชาไม่เหลือหัวจิตหัวใจของมารดาผู้การุณย์อีก

ฉยงเหนยีงวางกล่องไม้หุม้ต่วนแพรใบนัน้ไว้อกีด้าน ตกัน�า้ส�าหรบั 

ล้างหน้ามาให้บิดามารดาก่อนย้ิมถาม "เดิมทีนึกว่าจะเร่งมือท�ากับข้าว 

เสรจ็ได้ก่อนท่ีท่านพ่อท่านแม่จะกลับมาเสียอีก มือไม้ลูกยังคงช้าเกินไป 

ว่าแต่เหตุใดวันนี้พวกท่านถึงกลับมาได้เร็วเช่นนี้เล่าเจ้าคะ"

พอได้ยินค�าถามนี้ชุยฉวนเป่าก็ตอบอย่างคึกคักตื่นเต้น "ก็เพราะ 

ฝีมืออันยอดเย่ียมจากปลายพู่กันของเจ้าอย่างไรเล่า มีผู้มาสอบขุนนาง 

คนหนึง่เดนิผ่านข้างแผงของพวกเรา พอเหน็ขนมท่ีเจ้าวาดก็พูดตรงๆ เลย 

ว่าเป็นผลงานอัศจรรย์ ท้ังเรียกสหายมาล้อมชมด้วย สุดท้ายมีคุณชาย 

ท่ีดูมีฐานะหลายคนพูดว่าขนมน้ีไม่อาจแยกขาย จึงเหมาซื้อขนมไป 

ทั้งหมดเลย"

ฉยงเหนยีงได้ยินเช่นน้ีก็พลนัโล่งใจ ใบหน้าย่ิงย้ิมแฉ่งอย่างชดัเจน...

ขนมนั้นก็ต้องซื้อครบชุดสิ!

นางเสยีเวลาตลอดช่วงสายวาดเลยีนแบบภาพถนนในต�าบลฝหูรง

ขนาดย่อส่วนลงไปบนขนมทรงสี่เหลี่ยมท่ีถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ 

เต็มถาด ทั้งเพ่ิมภาพเหตุการณ์บนถนนขณะเจ้าหน้าท่ีส่งเทียบมงคล 

มาแจ้งข่าวดีต่อผู้ที่สอบได้ต�าแหน่งจ้วงหยวน* ด้วย

ลางดีเช่นน้ีขอเพียงเป็นผู้เข้าสอบท่ีไม่ขาดแคลนเงินทองก็จะต้อง

ซื้อไปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวอย่างแน่นอน

ตอนน้ีหลวิซือ่เองก็เดนิกลบัเข้ามาในลานเรอืนแล้ว พอได้ยินค�าพูดนี ้

* จ้วงหยวน คือผู้สอบได้อันดับหนึ่งในการสอบขุนนางหน้าพระที่นั่ง (เตี้ยนซื่อ)
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จงึเอ่ยพร้อมเผยความยินดบีนใบหน้าเช่นกัน "ภาพฝีมอืเจ้าประณีตนกัเชยีว  

ผู้มาสอบขุนนางเหล่านั้นยังจะสั่งจองอีก แต่พ่อเจ้าไม่ได้รับปากในทันที 

เพราะกลัวว่าเจ้าจะเสียสายตา ร่างกายแบกรับไม่ไหว"

ฉยงเหนียงย้ิมกล่าว "นี่เป็นเรื่องดี เหตุใดไม่รับปากเล่าเจ้าคะ  

ภาพเหล่านัน้เพียงใส่ลกูเล่นเพ่ิมเข้าไป เดิมทก็ีไม่ใช่ผลงานวจิติรทีต่กทอด

มาแต่โบราณอะไรอยู่แล้ว หากพวกเขาต้องการ พรุ่งนี้ลูกจะวาดใหม่  

เพียงแต่พรุ่งนี้ท่านพ่อท่านแม่ต้องท�าขนมเพิ่มมากหน่อย"

วันนี้ทั้งขายของได้เงิน ท้ังซื้อหมูสามชั้นมา หลิวซื่อจึงท�าหมูตุ๋น 

ที่ตนถนัด จากน้ันคนท้ังครอบครัวก็นั่งล้อมโต๊ะไม้กินข้าวกันเคล้าเสียง

สนทนายิ้มหัว

ชาตก่ิอนฉยงเหนยีงได้รบัการอบรมว่ายามกินไม่ให้พูดคุย ยามนอน

ไม่ให้ส่งเสียง ทว่าบรรยากาศอันสุขสันต์สมัครสมานที่คนทั้งครอบครัว 

นัง่ล้อมวงกันเช่นนีท้�าให้นางเกิดความอบอุน่จากใจชนิดหนึง่ จงึร่วมพูดคยุ 

ไปด้วยหลายประโยค

หลังมื้ออาหาร ฉยงเหนียงช่วยมารดาล้างชาม ก่อนจะไปยืนกิน 

ผลไม้รสเปรี้ยวพลางชมทัศนียภาพอยู่ท่ีข้างก�าแพงลานเรือน บ้านเรือน 

ริมน�้าที่อยู่รอบข้างล้วนกระหวัดวนด้วยควันไฟจากการหุงต้ม แทรกแซม

ด้วยกลิ่นหอมของอาหารหลากชนิดที่บอกชื่อไม่ถูก ตรงเชิงสะพานแว่ว

เสียงหัวเราะสนุกสนานของเด็กน้อยเปลือยก้นที่วิ่งไล่กันไปถึงใต้สะพาน

แล้วใช้ฟางข้าวมัดไส้เดือนเพ่ือตกปู ไม่รู้ใต้ต้นหลิวที่โน้มก่ิงอยู่ริมตลิ่ง 

มีแม่นางบ้านใดก�าลังแอบนัดพบกับชายหนุ่มที่อีกฟากฝั่งของแม่น�้า...

ฉยงเหนยีงทีเ่คยผ่านชวิีตมาแล้วหนึง่ชาตภิพก็มไิด้ต่างจากแม่นางน้อย 
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ผู้หนึ่งแม้แต่น้อย นางวางมือแตะกับก�าแพงพลางคลี่ยิ้มมองดูทุกสิ่งนี้

เมื่อไม่มีการปิดก้ันของประตูสีชาดกับก�าแพงสูง นี่เป็นคร้ังแรก 

ที่นางได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนอย่างจริงแท้ และรู้สึกได้ชัดแจ้งว่าตน 

มีชีวิตอยู่อย่างเท้าติดดินจริงๆ ความรู้สึกเช่นน้ีช่างแปลกใหม่ทว่าก็

สบายใจยิ่งนัก

เพียงแต่นางหารูต้วัไม่ว่ารอยย้ิมอนัอ่อนหวานเช่นน้ีกลบักลายเป็น

ทิวทัศน์งามในสายตาของผู้อื่น...

"พี่ซั่ง เอ่ยถึงต�าราเล่มที่สามแล้ว ไฉนจู่ๆ เงียบเสียงไปเสียเล่า"

คนจากหมู่บ้านเดียวกันท่ีอยู่ด้านข้างของซั่งอวิ๋นเทียนพลันย่ืนมือ

ไปตบบ่าเขา ซัง่อวิน๋เทียนท่ียืนอยู่รมิหน้าต่างโรงเต๊ียมถึงค่อยได้สตคินืมา

เขาเพ่ิงอายุสิบเจ็ด นี่เป็นครั้งแรกที่เขามาเข้าสอบในเมืองหลวง 

มารดาเกรงว่าระหว่างทางเขาจะขาดคนดูแล จงึไหว้วานฟางต๋าผูเ้ข้าสอบ

จากหมู่บ้านเดียวกันให้คอยช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ค่าของกินของใช้ในเมอืงหลวงน้ันสงูกว่าทีอ่ื่น ดงัน้ันพวกเขาสองคน 

จงึท�าเช่นเดยีวกับผูเ้ข้าสอบส่วนใหญ่เสยีเลย กล่าวคอืมาพ�านกัเตรยีมสอบ 

ที่ต�าบลฝูหรงนี้ก่อนชั่วคราว รอถึงวันสอบค่อยรุดเข้าเมืองหลวง

คนืนีห้ลงัมือ้อาหารทัง้สองอยู่ว่างไม่มอีะไรท�าจงึมายืนพิงหน้าต่าง 

อาศยัแสงสว่างจากโคมไฟท่ีแขวนสงูของหอสรุาซึง่อยูต่ดิกันเพ่ือทบทวน

ต�าราเตรียมการสอบที่จะมาถึง

แต่ใครจะรูว่้าขณะอ่านอยู่ซัง่อว๋ินเทียนกลบัเงยีบเสยีงไปเสียอย่างนัน้  

ฟางต๋ามองตามสายตาของเขาไปก็เห็นเพียงท้ายทอยของฉยงเหนียงที่
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ผละจากข้างก�าแพงลานเรือนไปพอดี

แม้ไม่ได้เห็นใบหน้าตรงๆ ทว่าดูจากรูปร่างท่ีอรชรนั้นก็เพียงพอ 

จะเห็นได้ว่าเป็นคนงามผู้หน่ึง ฟางต๋าจึงหยอกเย้าทันที "ต�าราย่อมจะ

น�าพามาซึง่หญงิงาม พ่ีซัง่มคีวามรูไ้ม่ธรรมดา ไยต้องกังวลเล่าว่าวนัหน้า

จะมิอาจสอบผ่านและได้แต่งกับคนงามที่พึงใจ"

เมื่อครู่ซั่งอว๋ินเทียนเองก็บังเอิญเหลือบไปเห็น ถึงได้ถูกรอยย้ิม 

อันหวานซึ้งของแม่นางน้อยท่ีอยู่ข้างก�าแพงลานเรือนด้านน้ันท�าให้

เคลิบเคลิ้มเผลอสติโดยไม่รู้ตัว บัดนี้เมื่อถูกผู้อื่นจับได้ เขาจึงพลันขัดเขิน

จนใบหน้าร้อนฉ่าหวัใจเต้นแรง รบีโบกมอืชีแ้จงว่าตนเพียงมาเมอืงหลวง

เพื่อลองสอบ ไม่ได้คิดหวังว่าจะโชคดีสอบผ่าน

หลงัจากพูดหยอกเย้าจบ ฟางต๋าก็หยิบห่อกระดาษหน่ึงห่อออกมา 

"วันนี้เจิ้งจวี่เหริน* ซื้อขนมมาหนึ่งถาดใหญ่ ด้านบนถงึกบัวาดภาพมงคล

แจ้งข่าวการสอบได้ต�าแหน่งจ้วงหยวน เขาสนิทกับข้าเป็นการส่วนตัว 

จงึตัง้ใจแบ่งขนมสองชิน้มาให้ข้าเพ่ือเป็นสริมิงคล ตอนนีท่้านก็มาชมิขนม

กับข้าเถอะ" เขาพูดพลางคลี่ห่อกระดาษออก

แลเห็นบนขนมแม้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพถนน ทว่าลายเส้น 

ของกระเบ้ืองมุงหลังคาและต้นหลิวล้วนช�่าชองละเอียดลออ ยากจะ

จินตนาการได้จริงๆ ว่าในต�าบลเล็กๆ ถึงกับมียอดฝีมือด้านการวาดภาพ

เช่นนีอ้ยู่ด้วย มน่ิาเล่าผูค้นถึงกล่าวว่าใต้พระบาทโอรสสวรรค์มพียัคฆ์หมอบ 

มังกรซ่อน ต่อให้เป็นต�าบลริมน�้าท่ีอยู่ติดกับเมืองหลวงก็ยังมียอดคน 

ผูส้นัโดษอาศยัอยู่ ท�าให้ซัง่อว๋ินเทยีนท่ีชืน่ชอบการวาดภาพมาแต่ไหนแต่ไร 

* จวี่เหริน คือผู้ผ่านการสอบขุนนางในระดับมณฑล (เซียงซื่อ) และมีสิทธิ์เข้าสอบระดับเมืองหลวง (ฮุ่ยซื่อ)
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ประคองขนมขึ้นพินิจพิเคราะห์อยู่เป็นนาน ไม่อาจหักใจกินเข้าปากได้

เสียที

อาการลุม่หลงเพียงน้ีท�าให้ฟางต๋าหวัเราะร่วนทเีดยีว "รบีๆ กินเถอะ 

ต่อให้ขนมน่ีงดงามเพียงใดก็เป็นของท่ีเสยีได้ ได้ยินว่าพรุง่นีพ้วกเจิง้จว่ีเหริน 

ยังจะไปจองซื้อที่แผงขนมนั้นอีก หากท่านชื่นชอบก็ไปชมความครึกครื้น

ด้วยกันสิ"

ซั่งอวิ๋นเทียนตอบรับด้วยความยินดี

ตอนนีเ้องเสีย่วเอ้อร์ทีช่ัน้ล่างก็น�าเทยีบคารวะหน่ึงฉบบัมาส่ง ช้ีแจงว่า 

ตอนกลางวันที่พวกเขาสองคนออกไปข้างนอก มีคุณหนูนั่งรถม้าคันหรู 

ผูห้นึง่สัง่สาวใช้น�าเทียบนีร้วมถึงโสมอีกหนึง่กล่องมามอบให้ซัง่อว๋ินเทียน

ผู้มาจากอ�าเภอเม่าไฉ

ซัง่อว๋ินเทยีนรบัเทยีบคารวะท่ีกรุน่กลิน่หอมของดอกไม้มาเปิดออกดู 

ด้วยความฉงน ด้านในคือลายมือที่งามเป็นระเบียบ เขียนเพียงว่า...

'ข้าคือคุณหนูสกุลหลิ่วแห่งเมืองหลวง นามว่าผิงชวน เร็วๆ น้ี 

ได้ยินว่าซั่งอว๋ินเทียนบุตรชายอดีตอาจารย์สอนหนังสือของหล่ิวเจียงจวี

พ่ีชายข้าจะมาสอบที่เมืองหลวงในไม่ช้า ข้าจึงจัดเตรียมของก�านัลแทน 

พี่ชาย หวังว่าคุณชายซั่งจะรับไว้'

ซัง่อว๋ินเทยีนอ่านแล้วหัวคิว้ขมวดมุน่ ในใจรูส้กึไม่ชอบใจต่อพฤตกิรรม 

ของคณุหนูหลิว่ผูน้ีอ้ยูบ้่าง เดมิทีสตรใีนตระกูลขุนนางไม่พึงกระท�าบุม่บ่าม 

ขาดความส�ารวมเย่ียงน้ี ไฉนจงึผลผีลามมาเยือนทัง้ๆ ทีไ่ม่เคยพบหน้าค่าตา 
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กันมาก่อน

ฟางต๋าที่อยู่ด้านข้างย่อมจะมองออก ครั้นเบนสายตาไปดูรากโสม

ที่อวบอิ่มต้นนั้นก็อดไม่ได้ที่จะอิจฉา "บอกแล้วว่าพ่ีซ่ังมีวาสนาด้านนารี 

ดูสิ คุณหนูในเมืองหลวงถึงกับมาหาท่านโดยเฉพาะ ช่างสมดังค�ากล่าว 

ที่ว่า 'หากมีวาสนา แม้อยู่ห่างพันหลี่* ก็ยังได้พบพาน'!"

ยังไม่ทันขาดค�า ซัง่อว๋ินเทยีนก็ฉกีเทียบคารวะนัน้เป็นชิน้ๆ แล้วเอ่ย

สีหน้าจริงจัง "พ่ีฟางโปรดระวังค�าพูด ชื่อเสียงของคุณหนูตระกูลขุนนาง

ใช่สิ่งท่ีท่านและข้าลบหลู่ได้หรือ บิดาข้าเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือให้

คณุชายหลิว่จรงิ บางทีนางอาจได้รบัการไหว้วานจากพ่ีชายถึงได้แวะมาส่ง 

ของก�านัลแทน เพียงแต่คงเพราะอายุยังน้อย ไม่รู้ว่าการเขียนจดหมาย

ถึงบรุษุด้วยตนเองเช่นน้ีเป็นการไม่เหมาะสม ดังนัน้ย่อมไม่พ้นทีท่่านกับข้า 

จะนิ่งเฉยเสีย ช่วยรักษาเกียรติให้นาง เรื่องน้ีจึงขอให้ยุติแต่ในห้องนี้  

อย่าได้เล่าต่อออกไปอีก!"

ฟางต๋าถูกก�าชบัจนเบือ้ใบ้ไร้วาจา ได้แต่สัน่ศรีษะย้ิมตอบ "พ่ีซัง่เป็น

สภุาพบรุษุโดยแท้ เมือ่ครูเ่ป็นข้าเองท่ีหนุหนัพลนัแล่น แค่กๆ วันหน้าสตรี

ที่ได้แต่งให้ท่านช่างมีโชควาสนาจริงๆ!"

หลังจากทั้งสองจบบทสนทนายิ้มหัวก็ดับตะเกียงพักผ่อน

วันรุ่งขึ้น ท้ังสองยังไม่ได้กินอาหารเช้าในโรงเต๊ียมก็เดินเล่นมาถึง

หน้าแผงขนมสกุลชุยแล้ว

เดิมทีนึกว่าพวกตนถือเป็นคนกลุ่มแรกๆ คาดไม่ถึงว่าหน้าแผงที่ 

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร



80

เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม 1

ไม่ใหญ่โตน้ันกลับคลาคล�่าไปด้วยฝูงชนก่อนแล้ว มีผู้เข้าสอบจ�านวน 

ไม่น้อยมากินขนมแกล้มน�้าชา หมายถือโอกาสพบปะยอดคนผู้วาดภาพ

บนขนมเมื่อวานนี้ด้วย

ทว่าหลังจากรอคอยอยู่ชั่วเวลาหนึ่งถ้วยชา หน้าแผงก็มีเพียงสามี

ภรรยาสองคนนั้นที่เข้าๆ ออกๆ และไม่เห็นจะยกขนมที่วาดลวดลาย 

ออกมาเสียที

พอมบีางคนใจร้อนส่งเสยีงถามอย่างหมดความอดทน เถ้าแก่แซ่ชุย 

ก็ยิ้มตอบว่า "อีกประเดี๋ยวจะส่งมา"

ไม่นานนักเด็กหนุ่มรูปกายก�าย�าผู้หนึ่งก็ยกถาดเดินฉับๆ มาถึงจริง

เสียด้วย ไม่ทันรอให้เขาวางถาดลงบนชั้นวาง ผู้คนก็รุมล้อมเข้ามาแล้ว

อาจเพราะเวลากระชั้นชิด วันน้ีจึงวาดภาพบนขนมหยกขาวเพียง

สิบช้ิน ดูโหรงเหรงบางตา ทั้งภาพบนน้ันก็มิใช่ทิวทัศน์ถนนย่านการค้า 

หากแต่เป็นภาพวิหคบุปผา

ขอเพียงเป็นผู้ท่ีพอจะมีความรู้ด้านงานวาดแบบลงรายละเอียด 

ล้วนรู ้ว่างานวาดท่ีทดสอบฝีมือมากท่ีสุดก็คือภาพวิหค สิ่งมีชีวิตที่

ประเปรียวนี้หากไม่มีพรสวรรค์กับฝีมือนานนับปีก็ไม่อาจวาดให้ดูราวจะ

ทะยานออกจากแผ่นกระดาษได้ นับประสาอะไรกับการวาดบนขนมซึ่ง

มิได้เรียบลื่นเช่นกระดาษเซวียนจื่อ* ย่ิงเป็นการทดสอบก�าลังข้อมือกับ

ความอดทนของผู้วาดโดยแท้

กระน้ันยอดคนนรินามผูนี้ก็้ยังคงตวัดพู่กันได้ดงัใจนกึ ไม่ว่าจะเป็น

ภาพนกขมิน้เอีย้วกระหวัดยอดก่ิง นกสาลกิาเกาะก่ิงแจ้งข่าวด ีนกยวนยาง 
* กระดาษเซวียนจือ่ คอืกระดาษคณุภาพสงูชนดิหนึง่ทีเ่หมาะส�าหรบัการวาดภาพและเขยีนพู่กันจนี เนือ้กระดาษ 
นิ่มเหนียวไม่ขาดง่าย ดูดซึมหมึกสม�่าเสมอ แมลงไม่กัดแทะ มีต้นก�าเนิดอยู่ที่เมืองเซวียนเฉิง มณฑลอันฮุย
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หยอกเย้าคู่เคียงน�้า...ลวดลายบนขนมทั้งสิบชิ้นน้ีแตกต่างกันก็จริง ทว่า

ทุกแบบล้วนชวนให้ผู้รักภาพวาดชมดูได้โดยไม่ละสายตา อย่างน้อย 

ซัง่อว๋ินเทียนก็บงัเกิดอารมณ์วู่วามอยากจะซือ้ขนมเหล่าน้ีมาเป็นของตน

ทั้งหมด

เมื่อเขาสอบถามราคา เด็กหนุ่มท่ีมาส่งขนมก็ชิงตอบก่อน โดย 

ไม่รอให้เถ้าแก่แผงขนมได้เอ่ยปาก "ขนมนีท้�าจากแป้งข้าวเหนียวอย่างดี 

น�้าสะอาดที่ใช้นวดแป้งก็ผสมรังนกชั้นเลิศ กินแล้วมีสรรพคุณบ�ารุง 

เป็นเย่ียม ฉะนั้นขนมน้ีจึงราคาหนึ่งต�าลึงเงินต่อหนึ่งชิ้น และมีจ�ากัด 

เพียงสบิชิน้เท่าน้ัน สนิค้ามน้ีอยไม่คอยคนนะขอรบั ลกูค้าท่านใดทีต้่องการ 

ก็ต้องรีบจับจองเร็วหน่อยแล้ว!"

วาจาน้ีพอออกจากปาก สามีภรรยาสกุลชุยท่ีอยู่ด้านข้างก็ตกใจ 

จนตัวสัน่ก่อนใคร ไม้คลงึแป้งเก๊ียวท่ีอยู่ในมอืหลวิซือ่หวิดจะปลวิกระเดน็

นางอยากจะเคาะเปิดกะโหลกบตุรชายออกดจูริงๆ ว่าตอนล้างหน้า

ใช่ท�าน�้าหกเข้าไปหรือไม่ ขนมราคาหน่ึงต�าลึงเงินต่อหน่ึงชิ้น? ไฉนเขา 

ไม่หยิบมีดปังตอออกไปปล้นกลางถนนเสียเลยเล่า

ในฝงูชนมคีนแค่นหวัเราะเหยียดหยามดงัคาด "น้องชายช่างคุยโวเก่ง 

เสียจริง! อย่างแผงลอยกลางแจ้งของพวกเจ้าจะมีรังนกชั้นเลิศอะไรได้ 

อยากได้เงินจนฟั่นเฟือนไปแล้วกระมัง!"

ชยุฉวนเป่าฟังจบก็ยกหม้อดนิเผาใบเลก็ท่ีอยู่บนถาดขนมเมือ่ครู่ลงมา 

เปิดฝาอย่างไม่รบีไม่ร้อน เผยให้เห็นน�า้แกงสเีหลอืงทองในหม้อซึง่มโีก๋วฉี*่  

กับพุทราแดงลอยอยู่ ดูดีเป็นอย่างยิ่ง

* โก๋วฉี่ ผลไม้ในกลุ่มเบอรี่ หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเก๋ากี้
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เขากล่าวเสยีงดัง "ส่วนผสมในน�า้สะอาดทีใ่ช้นวดแป้งก็คอืรังนกตุน๋

ในหม้อดินเผาใบเล็กนี้ ขอบังอาจเรียนถามว่ามีท่านผู้ใดรู้จักรังนกบ้าง

หรือไม่ ลองชิมดูสักนิดก็จะรู้เอง"

เจิง้จว่ีเหรนิทีซ่ือ้ขนมไปเมือ่วานมาจากตระกูลคหบดีจงึก้าวออกมา

ทันใด

ชุยฉวนเป่าเทรังนกตุ๋นใส่ถ้วยให้เขาลองชิม เขาดื่มลงไปสองค�า 

ก็ผงกศรีษะกล่าว "รสชาติไม่แพ้รงันกทรงถ้วยอย่างดจีากหน้าผารมิทะเล

ทีบ้่านข้าเก็บสะสมไว้เลย เป็นของชัน้เลศิจรงิเสยีด้วย ทัง้ฝีมอืการตุน๋เค่ียว

ก็ช�านิช�านาญ ตุน๋คูก่บัเถาเจยีว* และเหด็หหูนขูาวย่ิงไม่สามัญ มใิช่วิธีการ 

แบบชาวบ้านชนบทเป็นอันขาด!"

ผู้เข้าสอบเหล่านี้อยู่ร่วมกันมาพักหนึ่งแล้ว ต่างรู้ว่าเจิ้งจว่ีเหรินผู้น้ี

เป็นผู้มั่งคั่งที่ไม่ขาดแคลนเงินทอง เสื้อผ้าของกินของใช้ล้วนพิถีพิถัน  

เมื่อได้ยินเขากล่าวเช่นนี้ความระแวงแคลงใจจึงสลายไปส้ิน เพียงแต ่

ต่อให้ของดีจริงสมราคา ขนมชิ้นละหนึ่งต�าลึงเงินนี้ก็ใช่ว่าคนท่ัวไปจะมี

ปัญญาได้อิ่มเอม ดังนั้นจึงเพียงแต่ร่วมกันพิเคราะห์ภาพครู่หนึ่งก็ตั้งท่า

จะแยกย้ายกันไป

ฝ่ายเจิ้งจว่ีเหรินผู้น้ันแม้จะชื่นชอบความงามประณีตของขนมน้ี 

เช่นกัน ทว่าเมือ่วานเขาจ่ายเงนิก้อนใหญ่ซือ้ขนมไปหนหน่ึงแล้ว หากวันน้ี 

ยังจะเหมาหมดอีก ย่อมไม่แคล้วถูกครหาว่าถลุงเงินฟุ่มเฟือย ดังน้ัน 

จึงบอกซื้อเพียงหน่ึงชิ้นเพ่ือลิ้มลองความแปลกใหม่ ท้ังหมายจะย่ัวให้

เหล่าสหายร่วมรุ่นนึกอิจฉา
* เถาเจยีว (Peach Gum) คอืยางสแีดงอมน�า้ตาลหรอืสเีหลอืงอมน�า้ตาลท่ีได้จากเปลอืกของต้นท้อหรือพืชอืน่ 
ในตระกูลเดียวกัน ใช้ท�ายาได้
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ต่อให้ขายออกแค่ชิ้นเดียว ราคาหนึ่งต�าลึงเงินน้ีก็เพียงพอจะซื้อ 

ขนมโก๋ข้าวเหนียวได้ร้อยกว่าชิ้นแล้ว สามีภรรยาสกุลชุยฟังจบจึงพลัน

เปลี่ยนจากวิตกเป็นเบิกบาน

หลวิซือ่ใคร่ครวญในใจ...สมองไม้อว๋ี* ของบตุรชายคดิอบุายการค้า 

เช่นน้ีไม่ออกแน่ น่าจะเป็นความคิดของฉยงเหนียงมากกว่า รอจนวันนี้ 

ขายของเสรจ็แล้วต้องเก็บแผงเรว็หน่อย ข้าจะไปร้านผ้าเพ่ือซือ้ผ้าสสีดสวย 

สักหลายฉื่อมาตัดชุดให้ฉยงเหนียง

ข้าจะท�าให้สกุลหลิ่วได้รู ้เสียบ้างว่าสกุลชุยไม่ต้องให้พวกเขา 

สกุลหลิว่แวะเวียนมาเจอืจานก็มชีดุงดงามใส่ สกลุหลิว่จะได้ไม่ส่งคนมา

ท�าให้บุตรสาวข้าต้องเสียน�้าตาโดยใช่เหตุอีก

ทว่าตอนน้ีเองกลับมีบ่าวดุร้ายในชุดหรูหราผู้หนึ่งกล่าวข้ึนว่า  

"จงห่อขนมหยกขาวสิบชิ้นนี้มา นายข้าต้องการเหมาทั้งหมด"

เดมิทีเจิง้จว่ีเหรนิหมายจะอวดความมัง่มขีองตน ไหนเลยจะคาดคดิว่า 

จะมคีนโผล่มาตัดหน้ากลางคัน เขาจงึเลกิค้ิวถลงึตาเอ่ยแย้งทนัท ี"ข้าบอก

แล้วว่าจะซื้อหนึ่งชิ้น เหตุใดเจ้าไม่รู้จักล�าดับก่อนหลังเสียบ้างเล่า!"

บ่าวดุร้ายผู้นั้นวางโตจนเคยชินแล้ว เมื่อครู่ผ่านทางมาเห็นตรงน้ี 

มีฝูงชนรวมตัวคับคั่งจึงเข้ามาร่วมชมความครึกคร้ืนด้วย พอเห็นขนมนี้ 

ดูประณีตอย่างคาดไม่ถึง เขาก็นึกได้ว่าเจ้านายโปรดปรานภาพวาดมา

แต่ไหนแต่ไร ท้ังไม่ก่ีวันนี้ก็ไม่เจริญอาหาร เขาจึงคิดจะซ้ือขนมพ้ืนเมือง

ไปให้เจ้านายกินเปลี่ยนรสชาติสักหน่อย ไม่คิดว่ากลับเจอคนไม่รู้จัก

กาลเทศะมาย่ัวอารมณ์เขาเสียได้ เขาจึงไม่แม้แต่จะแลเจิ้งจว่ีเหริน  
* สมองไม้อว๋ี ใช้เปรียบเปรยว่าหัวแข็ง มีความคิดดื้อรั้นหรือไม่รู้จักพลิกแพลง โดยไม้อว๋ีคือไม้ที่ได้จาก 
ต้นเอล์ม (Elm) เป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง
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เพียงโยนใบไม้ทองค�าลงบนโต๊ะแล้วเอ่ยอย่างเย่อหย่ิง "ผู้ให้ราคาสูง 

ย่อมได้ไป!"

การกระท�าน้ีเรียกเสียงเซ็งแซ่ได้จากรอบทิศ พฤติกรรมซื้อขนม 

ดว้ยใบไม้ทองค�าเช่นนี้พบเหน็ไดไ้ม่มาก ไม่รู้ว่านายของเขาคอืผู้เข้าสอบ

จอมผลาญทรัพย์จากตระกูลใดกันแน่

เจิ้งจว่ีเหรินแม้ร�่ารวยก็เป็นเพียงคหบดีจากบ้านนอก อย่างไรเสีย 

ก็ไม่มีปัญญาเอาอย่างพฤติกรรมโยนใบไม้ทองค�าเย่ียงนั้น ทว่าเรื่อง 

เสียศักดิ์ศรีต่อหน้าสหายรุ่นราวคราวเดียวกันจะให้เขาอดทนยอมแพ้ไป

ได้อย่างไร

เนื่องจากเขาไม่แน่ใจที่มาของอีกฝ่าย จึงได้แต่เล่นงานชุยจงแทน 

"ข้าเอ่ยปากจะซือ้ก่อน เหตใุดเจ้าถึงไม่ขาย หากไม่อาจจดัการอย่างยุติธรรม  

วันนี้ข้าจะล้มแผงของเจ้าเสีย!"

อุปนิสัยของชุยจงสมดังชื่อที่มีความหมายว่า 'ซื่อสัตย์' ท�าสิ่งใด 

ล้วนยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง เขาจึงรีบหันไปหาบ่าวดุร้ายผู้นั้น 

แล้วย้ิมพูดไกล่เกลี่ย "ในเมื่อลูกค้าท่านนั้นเอ่ยปากก่อน จะอย่างไร 

ก็ต้องขายให้เขาหนึ่งชิ้น ลูกค้าท่านนี้ซื้ออีกเก้าชิ้นที่เหลือ ข้าจะคิดราคา

ให้ท่านถูกหน่อยดีหรือไม่ขอรับ"

บ่าวดุร้ายผู้น้ันคร้านจะเปลืองน�้าลาย เพียงส่งสายตาให้ลูกสมุน 

ร่างก�าย�าหลายคนที่อยู่ด้านหลัง แต่ละคนก็พากันชักดาบพกท่ีส่องแสง

แปลบปลาบออกมา หนึ่งในนั้นพลันเงื้อมือลงดาบ สิ้นเสียงฉับก็เฉือน 

มุมโต๊ะออกไปแล้ว

นี่ใช่พฤติกรรมของสุภาพชนเมื่อไรกัน ตอนนี้ฝูงชนเพิ่งจะสังเกตว่า
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เครื่องแต่งกายของคนเหล่าน้ีไม่คล้ายชาวภาคกลาง บนร่างย่ิงแผ่ซ่าน

ความดุดันน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูก

สามีภรรยาสกุลชุยพลันลนลานไม่รู้ควรจะรับมือเช่นไรดี

ตอนนี้เองเสียงพูดอันละมุนละไมของสตรีก็พลันดังมา "เปิดประตู

ท�าการค้าก็ย่อมขายแก่ผู้ให้ราคาสูง ส่วนลูกค้าที่เอ่ยปากก่อนท่านน้ัน 

โปรดลองดูว่าจะซื้อขนมชนิดอื่นไปดีหรือไม่"

ซัง่อว๋ินเทยีนท่ียืนอยู่ท่ามกลางฝงูชนมองตามสายตาของทุกคนไป 

เห็นแม่นางน้อยร่างอรชรผูห้น่ึงสวมงอบยืนอยู่เบือ้งหลงัฝงูชนดุจดอกบวั

ที่ชูช่อสะท้อนผิวน�้า เพียงแค่มองปราดเดียวนี้เขาก็ไม่อาจละสายตาอีก

ที่แท้วันน้ีฉยงเหนียงรีบต่ืนแต่เช้าน�าพวกโก๋วฉี่กับเศษรังนกท่ี 

หลิ่วผิงชวนก�านัลให้ไปแช่น�้าสะอาดที่ตักจากบ่อแล้วตุ๋นปรุงด้วยตนเอง 

จากนั้นผสมแป้งข้าวเหนียวแล้วท�าเป็นขนมหยกขาวสิบชิ้นนี้กับมือ

ตอนที่นางยังเป็นฮูหยินจวนสกุลซั่งก็เคยกินเจกับเหล่าฮูหยินของ 

ผูส้งูศกัดิใ์นเมอืงหลวง หลายครัง้ทีไ่ทเฮานึกครึม้อกครึม้ใจให้ขายอาหารเจ 

การกุศลเพ่ือรวบรวมเงินบรจิาค นางก็ค่อยๆ ฝึกฝนวิธีท�าอาหารเจครบชดุ

จนสันทัดช�่าชองและได้รับค�าชมจากไทเฮาว่ารสชาติดี นางจึงเข้าครัว

บรรจงท�าอาหารเจกับอาหารท่ีมสีรรพคณุทางยาไปเอาใจไทเฮาอยู่บ่อยครัง้

ตอนนี้มาคิดดูแล้ว นางสืบทอดรสมือที่ดีมาจากหลิวซื่อนั่นเอง  

ดังนั้นขนมหยกขาวท่ีนางเป็นผู้น่ึงจึงไม่ด้อยกว่าในวังหลวงเป็นอันขาด 

ราคาชิ้นละหน่ึงต�าลึงเงินนี้มิใช่เรียกราคาสูงส่งเดช พึงรู้ไว้ว่าชาติก่อน 

ขนมฝีมือนางท่ีมีมูลค่าสูงสุดในงานการกุศลถูกขายออกไปด้วยราคา 

ชิ้นละหนึ่งก้อนทองเชียว
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ส่วนชุยฉวนเป่าก็รู้แก่ใจว่าเมื่อวานที่ได้กินหมูตุ๋นเป็นผลงานของ

น้องสาวที่ดูคล้ายเปราะบางผู้นี้ เด็กหนุ่มยังคงตะกละไม่หาย มุ่งหวังว่า

วันน้ีจะได้กินอาหารดีๆ อีก ดังน้ันเขาจึงว่าง่ายคอยเชื่อฟังค�าก�าชับของ 

ฉยงเหนียงที่ต้องการให้เรียกราคาสูง รอจนท่องค�าของนางได้ขึ้นใจ  

เขาก็ยกประคองถาดใบใหญ่น�าขนมไปส่ง

ทว่าพอพ่ีชายจากไปแล้ว ในใจฉยงเหนียงกลับกระสับกระส่าย  

ชาติก่อนนางมีชื่อเสียงเก้ือหนุนในฐานะสตรีผู้มากความสามารถ นาง

ลงมือปรุงอาหารใช่ว่าจะหาซื้อได้ด้วยเงินทอง ทว่าตอนน้ีนางเป็นเพียง

บตุรสาวพ่อค้าแผงลอยในต�าบลเลก็ๆ ขนมหนึง่ชิน้เรยีกราคาหนึง่ต�าลึงเงิน  

ตรองอย่างละเอียดแล้วนางก็ขาดความมั่นใจขึ้นมา ดังนั้นจึงสวมงอบ

ออกจากบ้านมายืนสังเกตการณ์อยู่หลังฝูงชนแต่ไกล

เมือ่แรกทีไ่ด้ยินว่าเจิง้จวีเ่หรนิจะซือ้ขนมหยกขาวหนึง่ชิน้ นางก็พลนั

โล่งอก ในใจรู้ดีว่าขอเพียงขายออกหนึ่งชิ้นก็มีก�าไรแน่แล้ว ใครจะรู้ว่า 

ชั่วพริบตากลับมีบ่าวดุร้ายผู้หนึ่งโผล่มาท�ามือเติบจนเกิดเหตุโต้เถียงกัน

เดิมทีมีคนมาแข่งราคาย่อมเป็นเรื่องดี ทว่าฉยงเหนียงดวงตา 

เฉยีบคม มองเห็นป้ายพกท่ีห้อยอยู่ตรงเอวของบ่าวดรุ้ายผูเ้ป็นหวัหน้าน้ัน 

ในปราดเดยีว บนป้ายสลกัเป็นรปูสตัว์มงคลไป๋เจ๋อ* ตรงกลางมอีกัษรจ้วน**  

ค�าว่า 'ฉู่' อยู่ตัวหนึ่ง

ในชาติก่อนสัญลักษณ์น้ียังถูกปักลายบนธงของกองทัพด้วย  

ธงรูปไป๋เจ๋อซึ่งเดิมทีเป็นตัวแทนของลางมงคลนี้ไม่ว่าไปถึงท่ีใดก็จะม ี
* ไป๋เจ๋อ คือสัตว์เทพท่ีมีฐานะสูงส่งในต�านานเทพปกรณัมจีน เป็นสัญลักษณ์แห่งลางมงคล ท�าให้กลับร้าย 
กลายเป็นดี บ้างว่าไป๋เจ๋อคล้ายแพะมีเขาเดียวกลางศีรษะ บ้างว่าคล้ายสิงห์เขาเดียวมีเคราแพะ
** อักษรจ้วน เป็นรูปแบบตัวอักษรจีนโบราณรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในสมัยราชวงศ์ฉิน นิยมน�ามาแกะ
สลักตราประทับ
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ไฟสัญญาณแจ้งข่าวศึกจุดข้ึนทั่ว จากน้ันก็จะมีการรบราฆ่าฟันอย่าง 

ต่อเนื่อง นี่ก็คือสัญลักษณ์ของหลางอ๋องฉู่เสียมิใช่หรือไร!

บรรดาศักด์ิหลางอ๋องน้ีเป็นอ๋องต่างแซ่ มารดาของฉู่เสียคือ 

อวิน๋เจ๋อฟูเหรนิญาตผิูพ่ี้ของจยาคังต้ีฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั บดิาคอืฉูกุ่ยหนง

ซึ่งเดิมมีต�าแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่ฝู่หย่วน

เนือ่งจากในอดตีฉูกุ่ยหนงเป็นผูป้ราบเหตไุม่สงบในแดนใต้ จยาคงัตี ้

ซาบซึง้ท่ีเขาตรากตร�าอย่างหนักและสร้างความชอบใหญ่หลวง จงึแต่งตัง้ 

เขาเป็นอ๋องต่างแซ่ ปกครองพื้นที่ศักดินาที่เจียงตง เมื่อฉู่กุยหนงล่วงลับ 

ฉู่เสียบุตรชายคนเดียวของเขาก็สืบทอดบรรดาศักดิ์ต่อ

ทว่าต่างจากฉูกุ่ยหนงผูโ้อบอ้อมและรกัษาจารตี อ๋องหนุ่มผูน้ี้กลบัมี 

ความประพฤติพิลึกเหลวไหลนับไม่ถ้วนตั้งแต่เล็ก กระนั้นเขาก็สืบทอด

วชิายทุธ์อนัยอดเยีย่มกบัฝีมอืคมุทพัราวเทพเซียนมาจากบดิา หลายครัง้

ทีเ่ขาคมุทัพล้วนคว้าชยัอย่างงดงาม จงึได้รบัพระราชทานทัง้บ�าเหนจ็และ

ค�าชมเชย

บางทีนีอ่าจจะส่งเสรมิความทะเยอทะยานของเขา จนสุดท้ายจติใจ

คนเราไม่รู้จักเพียงพอ คิดการกบฏขึ้นมา

ตอนนั้นฉยงเหนียงออกเรือนแล้ว จู ่ๆ อยู่มาปีหนึ่งไพร่พลของ 

หลางอ๋องฉูเ่สยีก็พลนัรกุเข้าสูเ่มอืงหลวง บกุรวดเดยีวมาถึงด่านเหร่าสยา

ซึ่งอยู่ห่างจากเชิงก�าแพงเมืองเพียงห้าร้อยหลี่

ชั่วขณะนั้นทุกคนในเมืองหลวงล้วนเกรงภัยมาถึงตัว แม้แต่ 

ซั่งอวิ๋นเทียนก็เร่งสั่งคนขุดห้องลับใต้ดินแล้วตระเตรียมเสบียงกรังให้ 

บุตรกับภรรยาเข้าไปซ่อนตัวหลบภัย
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ไหนเลยจะคาดคิดเมื่อไพร่พลนั้นใกล้ประชิดก�าแพงเมืองหลวง  

จยาคังตี้กลับมุ่งหน้าไปยังค่ายใหญ่ของฉู่เสียด้วยตนเอง ไม่รู้เช่นกันว่า 

พูดอย่างไร ฉู่เสียถึงกับประกาศถอยทัพ จยาคังตี้ก็เพียงลงโทษฉู่เสีย 

ผู้แสนอุกอาจด้วยความผิดฐานละท้ิงหน้าที่โดยพลการ สั่งกักบริเวณ 

ฉู่เสียในวัดเน่ียนฝ่าซึ่งเป็นวัดหลวงบนภูเขาหวงซาน แล้วประกาศต่อ

ภายนอกเพียงว่าเขาอยู่ปฏิบัติธรรมโดยไม่ปลงผม เพ่ือไถ่บาปจากการ

เข่นฆ่าในสนามรบที่ผ่านมา...

ส�าหรับจุดจบสุดท้ายของหลางอ๋องผู้นี้ ฉยงเหนียงที่ตกบ่อลึก 

ไปก่อนแล้วย่อมไม่อาจรู้ได้ แต่คาดว่าเขาคงจะเคาะมู่อว๋ี* นับผมขาว 

แต่ละเส้นที่เพิ่มมาบนศีรษะไปจนแก่เฒ่ากระมัง

ทว่าปัจจุบันฉู่เสียก�าลังเรืองอ�านาจ บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาย่อม

ก�าเริบเสิบสาน หากจะฆ่าใครสักคนสองคนกลางถนนก็ไม่นับเป็นเรื่อง 

อันใดเลย

ฉยงเหนียงกลัวว่าหากบิดาท่ีสัตย์ซื่อจนเกินเหตุของตนพูดเพ่ิม 

อีกประโยคเดียว อาจท�าให้ดาบใหญ่ถูกเงื้อขึ้นแล้วฟันฉับลงมาอีกครั้ง 

นางจึงรีบเปล่งเสียงยับยั้งทันที

ทว่าพอนางเปล่งเสียงกลับท�าให้หัวใจของหลิวซื่อลอยคว้างขึ้นมา 

ช่วงคอขาดบาดตายเช่นนี้ บุตรสาวจะออกมาก่อกวนอันใดอีก

ฉยงเหนียงไม่อาจมัวพะวงมากมาย เพียงเดินข้ึนหน้าไปคีบขนม 

สิบชิ้นนั้นด้วยตนเอง นางหยิบกล่องส�าหรับใส่ขนมออกมา จากน้ันก็ 

บรรจขุนมหยกขาวเข้าไปอย่างระมดัระวังแล้วส่งให้บ่าวดรุ้ายทีเ่ป็นหวัหน้า 
* มู่อวี๋ แปลว่าปลาไม้ คือเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ส�าหรับเคาะให้จังหวะ ท�าจากไม้แกะสลักเป็นรูปปลา จึงเป็น 
ที่มาของชื่อ
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อย่างแสนนอบน้อม

เขาเห็นฉยงเหนียงยังนับว่ารู ้จักกาลเทศะ จึงเพียงแค่นเสียงฮึ 

อย่างเย็นชาแล้วน�าคนของตนเดินอาดๆ จากไป

ตอนนีฉ้ยงเหนียงค่อยหนัมาเอ่ยกับเจิง้จวีเ่หรนิ "บกพร่องต่อคณุชาย 

เสยีแล้ว ข้าน้อยโชคดีย่ิงนกัทีฝี่มอือนัอ่อนด้อยสามารถเข้าตาอนัเฉียบคม

ของคุณชาย วันพรุ่งนี้ข้าน้อยจะท�าใหม่อีกถาด แล้วให้พ่ีชายน�าไปส่ง

คุณชายโดยไม่คิดเงินเป็นอย่างไร"

เพลิงโทสะท่วมฟ้าของเจิ้งจว่ีเหรินดับสนิทตั้งแต่เห็นรูปโฉมของ 

ฉยงเหนยีงชดัถนดัตาแล้ว ตอนนีย่ิ้งได้รูว่้าท่ีแท้ขนมวาดลายล้วนเป็นฝีมอื

ของนางเอง เขาก็ย่ิงรูส้กึว่าขนมท่ีกินไปเมือ่วานน้ันจนถึงบดันีภ้ายในปาก

ก็ยังคงหอมหวน เจอืไปด้วยกลิน่ดอกซิง่ของแม่นางน้อยท่ีอยู่ตรงหน้าผูน้ี้

ผูส้ร้างความล�าบากแก่หญิงงามหาใช่วีรบรุษุทีแ่ท้จรงิ ต่อให้ขนมน้ัน 

นางเป็นผู้ใส่กล่องให้บ่าวดุร้ายป่าเถ่ือนน่ันเองกับมือ เขาก็ต�าหนินาง 

ไม่ลงหรอก ดังนั้นเขาจึงรีบตอบเสียงรัว "เปิดประตูท�าการค้ามีเหตุผลใด

จะไม่รับเงินเล่า เพียงแต่ต้องรบกวนแม่นางสิ้นเปลืองแรงใจท�าขนม 

มากหน่อย ข้าจะห่อกลับเมืองหลวงเพ่ือให้อาจารย์ท่ีเตรียมจะไปเย่ียม

คารวะได้ลิ้มลอง"

ฉยงเหนยีงเหน็เหตวุุ่นวายนีค้ลีค่ลายลงแล้วก็ไม่ปรารถนาจะร้ังอยู่

เบื้องหน้าฝูงชนต่อไป หลังจากบอกกล่าวต่อบิดามารดาเสร็จก็เตรียมจะ

ตดิตามพ่ีชายกลบับ้าน ทว่าระหว่างหมนุตวัเงยหน้าข้ึนกลับประสานสายตา 

กับซั่งอวิ๋นเทียนที่อยู่ในกลุ่มคนพอดี
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ฉยงเหนียงไม่เคยคิดเลยว่าชาตินี้ตนยังจะได้พบอดีตสามีอีก

คิ้วตาของซั่งอวิ๋นเทียนกระจ่างหล่อเหลาย่ิงกว่าในความทรงจ�า 

ความสุขุมหนักแน่นท่ีซึมซาบหล่อหลอมมาจากการเป็นขุนนางยังไม่ทัน

คบืคลานสูห่างตาและปลายคิว้ ในแววตายังคงสว่างหมดจดดจุเดยีวกับ

ยามท่ีนางพบเขาในครั้งแรก ทว่าอาการใจสั่นหว่ันไหวในอดีตล้วนถูก 

น�้าในบ่อท่ีหนาวเสียดกระดูกน้ันโถมทะลักเข้าสู่หูและจมูกจนชะล้างส้ิน

ไม่เหลือแม้เศษเสี้ยวแล้ว 

ฉยงเหนียงเพ่งมองเขาแน่วนิง่ เขาเองก็ก�าลงัมองนางอย่างตกตะลึง

ในความงาม แม้ไม่รู้ว่าเหตุใดแม่นางน้อยผู้นี้จึงมองเขาอย่างเปิดเผย  

แต่ในใจเขากลับเปี่ยมด้วยความตื่นเต้นยินดี

เพียงแต่พรบิตาต่อมา ขณะทีเ่ขาคลีย้ิ่มซึง่แฝงล้นด้วยความประหม่า 

เคอะเขิน ฉยงเหนียงก็หันหน้าจากไปอย่างเฉยเมยเสียแล้ว

5
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แม้ภาพทีเ่ขาไม่ซือ่สตัย์และปกป้องหลิว่ผงิชวนในชาตก่ิอนจะชวนให้ 

แสลงใจเพียงไร แต่ในเมื่อชาตินี้ความรักความแค้นทั้งปวงไม่เคยเกิดขึ้น

แม้แต่น้อย นางไยต้องเป็นสตรเีจ้าอารมณ์จมปลกักับอดตีจนมอิาจถอนตวั 

ด้วยเล่า ขอให้เขาราบรืน่ในเส้นทางขนุนางเช่นเดยีวกับชาตก่ิอนก็แล้วกัน 

ทว่าชาตินี้นางไม่ขอเกี่ยวพันกับเขาอีกแม้เพียงน้อยนิด

ชาตก่ิอนซัง่อวิน๋เทยีนเคยเล่าว่าชว่งก่อนสอบตอนทีพ่�านกัชัว่คราว

อยู่ในต�าบลฝหูรง เขาถูกรถม้าชนจนกระดกูขาหกั ท�าให้พลาดก�าหนดสอบ 

รอบนั้นไป

ต่อมาหลซูือ่มารดาของเขาขายสมบติับรรพบรุษุทีบ้่านเกิดเพ่ือย้ายมา 

อาศยัท่ีชานเมอืงหลวง ระหว่างน้ันเขาจงึได้พบฉยงเหนียงทีวั่ดโดยบงัเอญิ 

เมื่อนางรู้ว่าเขาเป็นบุตรของอาจารย์ที่เคยสอนหนังสือให้หล่ิวเจียงจวี 

พ่ีชายนาง ในใจก็มคีวามรูส้กึท่ีดใีห้ หลายครัง้ตอนทีพ่ี่ชายเชญิเขามาพูดคุย 

สัพเพเหระท่ีจวน นางจึงได้รู้จักเขาลึกซึ้งย่ิงข้ึน และปลงใจเรื่องส�าคัญ 

ชั่วชีวิตกับเขาในที่สุด หลังออกเรือนฉยงเหนียงล้วนอยู่เคียงข้างขณะที่

เขาจดจ่อตรากตร�าอ่านต�ารา จวบจนเขาสอบผ่านหน้าพระท่ีนัง่ในการสอบ

ตอนนีม้าคิดดูแล้ว ชาติก่อนเขาก็ประสบเหตท่ีุน่ี และน่าจะห่างจาก

วันที่ถูกชนขาหักอีกไม่ไกลแล้วกระมัง

มิน่าเล่า เมื่อวานหลิ่วผิงชวนถึงรุดมาเป็นพิเศษ อีกฝ่ายนอกจาก 

จะมาชมเรื่องขบขันยามนางตกยาก ก็ยังดีดลูกคิดรางแก้วจะมาดักพบ 

ซั่งอวิ๋นเทียนล่วงหน้านั่นเอง

นึกถึงค�าพูดเมื่อวานที่สาวใช้คนสนิทของหลิ่วผิงชวนหลุดปากว่า 

ไปเยี่ยมคารวะคุณชายซั่ง ฉยงเหนียงก็อดไม่ได้ที่จะยกมุมปาก
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ในเมื่อชาตินี้ข้าไม่ได้แต่งให้ซั่งอวิ๋นเทียน เช่นนั้นหลิ่วผิงชวนอยาก

จะทอดไมตรีอย่างไรก็เชิญตามสะดวกเถอะ ไม่มีข้าฉยงเหนียงขวางทาง

อยู่ตรงกลางก็ขอให้พวกเจ้าครองคูก่ลมเกลยีวตลอดไป มีลูกหลานสบืสกลุ 

ให้มากๆ ก็แล้วกัน

ฉยงเหนียงบงัคับตนเองไม่ให้คดิต่อ มเิช่นนัน้หากไปกระหวัดคดิถึง

บตุรชายหญิงท่ีชาตนิีต้นไร้วาสนาได้พบแล้ว น�า้ตาก็จะพร่ังพรเูป็นท�านบ

แตกอีก

ชยุฉวนเป่าก�าลงัดอีกดใีจทีวั่นนีค้้าขายได้ใบไม้ทองค�ามา ไม่รูม้ารดา 

จะซื้อของอร่อยอะไรมาให้เขาได้กินมื้อใหญ่ แต่พอหันหน้าไปกลับเห็น

น้องสาวขอบตาแดง เขาจึงรีบถามว่า "เจ้าเป็นอะไรไป"

ฉยงเหนียงพยายามกะพริบตาถ่ีๆ ตอบเพียงว่า "ลมแรงฝุ่นเลย 

เข้าตาข้า" 

ชุยฉวนเป่าแม้ไม่ซักไซ้ต่อ แต่ก็มองออกว่านางไม่ร่าเริง เขาจึง

ตัดสินใจทันทีว่าจะต้องขอเงินมารดาไปซื้อของเอาใจน้องสาว

สกุลชุยได้รายรับเป็นใบไม้ทองค�าหนึ่งใบ ท�าให้มีอันจะกินขึ้นมา

ทันตาเหน็ ประกอบกับวันน้ีท่ีแผงก็เกือบจะเผชญิคมดาบ สองสามภีรรยา

จึงเก็บแผงเร็วขึ้น

หลวิซือ่คดิว่าอีกไม่ช้าก็จะถึงเทศกาลซัง่ซือ่ จงึตัง้ใจไปท่ีร้านผ้าแล้ว

ซื้อผ้าไหมสีกลีบบัวให้ฉยงเหนียง เน้ือผ้าที่ละเอียดลออเช่นนี้หลิวซื่อ 

ไม่กล้าตัดเย็บเองแน่ คิดแล้วก็จ่ายเงินอีกจ�านวนหนึ่งไหว้วานช่างฝีมือด ี

ที่อยู่ร้านติดกันให้ตัดเป็นชุดหรูฉวิน รอจนถึงวันเทศกาลซั่งซื่อจะได้ให้ 

บุตรสาวสวมเสื้อใหม่ครบชุดไปลอยโคมบุปผากับเหล่าแม่นางน้อยท่ีอยู่ 
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บ้านใกล้เรือนเคียง

วันรุง่ขึน้หลงัจากสามภีรรยาสกุลชยุไปตัง้แผง ชยุฉวนเป่าก็เป็นเพ่ือน 

น้องสาวไปวัดตัวที่ร้านตัดเสื้อ พอวัดตัวเสร็จ สองพ่ีน้องก็ไม่ได้รีบร้อน 

กลับบ้าน หากแต่เดินเล่นดูร้านค้าเล็กๆ สองฝั่งของตรอกไปทีละร้าน 

ใกล้จะถึงเทศกาลซั่งซื่อแล้ว ในต�าบลมีประเพณีลอยโคมบุปผา 

ของเหล่าแม่นางน้อย ช่วงเช้าตรูห่ลวิซือ่จงึให้เงินชยุฉวนเป่ามาครึง่ก้วน* 

บอกให้เขาพาน้องสาวไปเลือกซื้อโคมบุปผาสวยๆ กลับมาสักดวง

ฉยงเหนยีงนึกถึงเทศกาลซัง่ซือ่ปีทีน่างอายุสบิห้าในชาติก่อน ตอนนัน้ 

นางฉลองอยู่ในวังหลวง แม้จะเรียกว่าฉลองเทศกาล แต่อันท่ีจริงคือ 

การเข้าวังไปเป็นสหายเพ่ือเสริมบรรยากาศฉลองเทศกาลขององค์หญิง

ยงหยางพระธิดาองค์เล็กที่จยาคังตี้โปรดปรานมากที่สุดต่างหาก

น่ันคือครั้งแรกที่ฉยงเหนียงเข้าวัง แม้นางดูคล้ายสุขุมเยือกเย็น  

แต่ท่ีจริงในใจไม่มีความมั่นใจเอาเสียเลย ทุกค�าพูดและการกระท�า 

ยามอยู่เบื้องหน้าคนในราชวงศ์ล้วนต้องไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง การคุกเข่า

หมอบค�านบัยังไม่ต้องเอ่ยถึง ล�าพังการนัง่เป็นเพ่ือนกต้็องยดืเอวตรงแหน็ว  

ท�าเอานางกลับจวนแล้วยังปวดเมื่อยไปทั้งตัว ได้เล่นสนุกเมื่อไรกันเล่า

อีกทั้งช่วงลอยโคมบุปผา สหายเช่นพวกนางก็ได้แต่มององค์หญิง

สนุกสนานอยู่ผู้เดียว

คิดมาถึงตรงนี้ ฉยงเหนียงก็ยิ่งตั้งอกตั้งใจเปรียบเทียบของอยู่ 

หลายร้าน จนกระทั่งเลือกได้โคมบุปผาสีชมพูขนาดเท่าอ่างล้างหน้าที ่
* ก้วน แปลว่าพวง คือหน่วยของเงินเหรียญที่ร้อยเป็นพวง โดยหนึ่งพวงประกอบด้วยเหรียญอีแปะ (ส�าริด) 
1,000 เหรียญ เทียบเท่ากับ 1 ต�าลึงเงิน
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ท�าจากผ้าใยไหมผสมใยป่าน

บนกลบีดอกของโคมบปุผาจะต้องเขยีนค�าขอพร โดยท่ัวไปมกัเลือก

ตดิเป็นแถบกระดาษทีเ่จ้าของร้านเชญิคนมาเขยีนค�ามงคลไว้ล่วงหน้าแล้ว  

แต่ฉยงเหนยีงตว่ิาค�าเหล่านัน้ล้วนดาษดืน่เกินไป นางจงึขอยืมหมกึพู่กัน

จากเจ้าของร้านแล้วจับพู่กันเขียนกลอนสั้นๆ ลงไปหนึ่งแถว

ชยุฉวนเป่าไม่รูห้นังสอื รูส้กึเพียงว่าอกัษรของน้องสาวแสนจะน่ามอง  

ประกอบกับท่าทางยามเขียนกลอนอันต่อเน่ืองล้วนดูลื่นไหล ในใจเขาก็

อดไม่ได้ที่จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจโดยไร้สาเหตุ

รอจนซื้อโคมบุปผาเสร็จ สองพี่น้องก็ค่อยๆ เดินย้อนกลับไป ต�าบล

ฝหูรงไม่ใหญ่โต นอกจากตรอกเลก็ท่ีเงียบสงบคดเคีย้วก็มถีนนใหญ่เพียง

สายเดียวที่ทอดยาวไปเชื่อมกับถนนหลวง

จู่ๆ เสียงม้าร้องฮี้ก็ดังมาให้ได้ยิน ชุยฉวนเป่าหันหน้าไปมองก็เห็น

รถม้าที่แสนหรูหราคันหน่ึงพุ่งตรงมา มีบัณฑิตผู้หนึ่งดูท่าจะหลบไม่ทัน 

ก�าลังจะถูกรถม้าชนอยู่รอมร่อ

แต่ไรมาชุยฉวนเป่าเป็นคนตรงและมีน�้าใจ สมองไม่ทันจะย้ังคิด 

ร่างกายกพุ่็งไปเบือ้งหน้าช่วยกระแทกบณัฑิตคนน้ันออกไปด้านข้างก่อนแล้ว  

ทว่าตัวเขาเองกลับหลบไม่พ้น ถูกรถม้าชนล้มในทันที

ฉยงเหนียงตระหนกจนร้องเรียกเสียงลั่น "พี่ชาย!"

พอล้อรถบดทับขาของชุยฉวนเป่าไป เด็กหนุ่มก็เจ็บปวดจนร้อง

โหยหวนหนึ่งหน

หลงัประสบเหตกุารณ์น้ี ม้าทีส่ญูเสยีการควบคมุก็ถูกบงัคับได้ในทีสุ่ด  

จากนัน้มันก็หอบหนกัน�า้ลายฟูมปาก ล้มลงกับพ้ืนราวหมดส้ินก�าลังวังชา
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ฉยงเหนยีงรบีว่ิงไปประคองพ่ีชาย ส่วนบณัฑติท่ีได้รบัการช่วยเหลอื

ผู้นั้นก็ได้สติรีบมาช่วยพยุงอีกแรง

นางกับบณัฑติผูน้ัน้นัง่ยองอยู่ด้วยกัน ครัน้ดวงตาสบประสาน ต่างก็ 

ตะลึงงันอย่างห้ามไม่อยู่

ฉยงเหนยีงลอบคดิในใจ...หรอืน่ีจะเป็นเวรกรรมแต่ก�าเนดิ? เหตใุด

คนที่พี่ชายช่วยไว้ถึงได้เป็นซั่งอวิ๋นเทียนไปได้เล่า

ต่างจากซั่งอวิ๋นเทียนที่ในใจยินดียิ่ง คิดเพียงว่า...ข้ากับแม่นางผู้นี้

ช่างมีวาสนาต่อกันยิ่งนัก ถึงได้พบพานนางอีกครั้งแล้ว

ขณะที่ฉยงเหนียงประหลาดใจก็กวาดหางตาไปเล็กน้อย และค่อย

พบว่าบนถนนใหญ่ของต�าบลฝหูรงนีช่้าง 'แออดั' เสยีจรงิ เจ้ากรรมนายเวร

ทั้งชาติก่อนและชาติน้ีถึงกับมารวมตัวพร้อมหน้าอยู่ในท่ีเดียวกันได้  

สตรีท่ีคลุมหน้าด้วยผ้าแพรและยืนอยู่ตรงจุดลับตาท่ีมุมถนนนั้นมิใช ่

หลิ่วผิงชวนหรือไร

สมองของฉยงเหนียงฉับไวเสมอมา ความคิดเพียงหมุนวูบก็พลัน

เรียบเรียงได้กระจ่างแล้ว ชาติก่อนซั่งอวิ๋นเทียนกน็่าจะถกูรถม้าชนขาหกั

ในวันน้ี จึงเป็นเหตุให้พลาดก�าหนดสอบ แต่ชาตินี้เขาถูกพ่ีชายนาง 

ช่วยเอาไว้ เคราะห์ภัยจึงลามมาท่ีตัวพ่ีชายแทน เห็นสภาพขาที่ดู 

ไม่เป็นธรรมชาติของพ่ีชายแล้วต้องกระดูกร้าวเป็นแน่ ส่วนเหตุที ่

หลิว่ผงิชวนมาปรากฏตัวทีน่ี ่เกรงว่าความคิดเดิมทีต่ัง้ใจไว้กค็อื 'หญิงงาม

ช่วยวีรบุรุษ'

คิดมาถึงตรงน้ี ฉยงเหนียงก็โกรธตนเองอย่างห้ามไม่อยู่ หากมิใช่

หลงัจากเกิดใหม่นางคิดแต่จะแก้ไขสิง่ต่างๆ ให้ดข้ึีน สกุลชยุก็คงไม่มทีาง
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จะมีเงินเหลือมาซื้อโคมบุปผาหรอก น่าจะท�าโคมเองที่บ้านเสียมากกว่า

และหากมิใช่พ่ีชายมาเดินเล่นซื้อโคมเป็นเพ่ือนนาง มีหรือจะต้อง

รับเคราะห์แทนซั่งอวิ๋นเทียนจนร่างกายเจ็บหนักเช่นตอนนี้

อันที่จริงหลิ่วผิงชวนโกรธและหงุดหงิดใจยิ่งกว่าฉยงเหนียงเสียอีก 

ชาตินี้นางได้สลับตัวกลับคืนสกุลหลิ่วเร็วขึ้น กล่าวได้ว่าสุขกายสบายใจ

ย่ิงนัก ทว่าต่อให้บ้านบิดามารดาดีสักเพียงใดก็มิใช่ท่ีพักพิงสุดท้ายของ

สตรีท่ียังไม่ออกเรือน นางยังคงต้องวางแผนเลือกสามีให้ตนเองเสียแต่

เนิ่นๆ ชีวิตถึงจะมั่นคง

เน่ืองจากชาติน้ีนางคือบุตรีภรรยาเอกในตระกูลสูงศักดิ์ บุรุษที่จะ

เลือกได้จึงกว้างขวางอย่างย่ิง เบื้องบนขึ้นไปถึงเชื้อพระวงศ์ เบื้องล่าง 

ลงมาถึงตระกูลขนุนางต่างๆ ในเมอืงหลวง ล้วนแต่มโีอกาสเป็นไปได้ทัง้ส้ิน  

ทว่าหลิว่ผงิชวนครุน่คดิอยู่เน่ินนานก็ยังคงรูส้กึว่าไม่มใีครจะตรงใจย่ิงไปกว่า 

ซั่งอวิ๋นเทียนอีกแล้ว

วันหน้าเขาจะเป็นถึงขนุนางส�าคัญในหมูเ่สนาบด ีมอี�านาจล้นเหลอื

ในราชส�านกั เกียรตยิศสงูส่งถึงเพียงใด เพียงน่าแค้นใจทีห่ลงัจากฉยงเหนียง 

ตายไปในชาติก่อน ตนกลับไม่เคยได้นั่งต�าแหน่งภรรยาเอกเสียที

ตอนน้ันพอฉยงเหนียงตกบ่อน�้าตาย ซั่งอว๋ินเทียนก็สะเทือนใจ 

อย่างหนัก ปฏิเสธค�าแนะน�าท่ีหลิว่เมิง่ถังจะให้ยกนางข้ึนเป็นภรรยาอกีคน  

หากมิใช่ติดขัดที่เขาถูกจับได้คาเตียงว่าลักลอบมีสัมพันธ์กับนาง ไม่อาจ

บิดพลิ้วง่ายๆ เขาคงถึงขั้นไม่คิดจะให้นางขึ้นเก้ียวแต่งเข้าสกุลเป็นอนุ 

ด้วยซ�้าไป

หลงัจากนางแต่งเข้าสกุลซัง่ในฐานะอนแุล้ว ความรูส้กึอนัหวานล�า้
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ละมุนละไมเช่นยามที่สองคนลักลอบเป็นชู้กันล้วนไม่หลงเหลืออยู่อีก  

หัวใจของซั่งอวิ๋นเทียนคล้ายตายไปพร้อมกับฉยงเหนียงแล้ว เขาไม่เคย

ย่างเท้าเข้าห้องนางอกีเลย นางนึกไม่ถึงสกันดิว่าผลลพัธ์ท่ีตนซุม่วางแผน

บงการให้เดก็รบัใช้ไปเอาชวีติฉยงเหนียงจะกลบักลายเป็นท�าให้ครึง่ชวิีตหลงั 

ของตนต้องเฝ้าห้องหออันว่างเปล่าอย่างเดียวดาย เป็นม่ายท้ังทียั่งมสีามี...

เมือ่นกึถึงความทุกข์ระทมดจุหวงเหลยีน* ท่ีกินไม่หมดส้ินในชาติก่อน  

ความเคียดแค้นที่หลิ่วผิงชวนมีต่อฉยงเหนียงก็ย่ิงทวีความลึกล�้า และ 

ยิ่งเกิดทิฐิยึดมั่นต่อซั่งอวิ๋นเทียนจนไม่อาจยอมปล่อยมือได้

ชาตินี้นางโชคดีได้เกิดใหม่ ทั้งไม่มีฉยงเหนียงมากั้นกลางอีก นาง

ย่อมต้องวางแผนอย่างถ่ีถ้วนเพ่ือเอาชนะใจซัง่อวิน๋เทยีน จะได้ผกูวาสนา

ครองคู่กับเขาจนแม้แต่เทพเซียนยังต้องนึกอิจฉา

ทว่านางไม่มรีปูโฉมทีง่ามจบัตาเช่นฉยงเหนียง ย่ิงไม่มคีวามสามารถ 

ด้านโคลงกลอนเหมือนอีกฝ่าย หวนนึกถึงเมื่อแรกท่ีนางได้ฟังเหตุการณ์

จากปากฉยงเหนยีงว่าท้ังสองพบเจอกันด้วยบทกว ีนางก็ไม่เหลอืความมัน่ใจ 

สักนิดที่จะท�าให้ซั่งอวิ๋นเทียนหลงรักนางแต่แรกพบได้

อีกอย่างต่อให้ซั่งอว๋ินเทียนหลงรักปักใจต่อนางจริง หากเขาไม่มี

ความส�าเรจ็ตดิตวั บดิามารดานางกไ็ม่มทีางจะรบัปากตบแต่งนางทีเ่ป็น

บุตรีภรรยาเอกให้กับชายหนุ่มยากจนผู้หนึ่งเด็ดขาด

คดิไปคดิมานางจงึตัดสนิใจจะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาทีซ่ัง่อว๋ินเทยีน 

จะถูกรถม้าชน ใช้การช่วยให้เขาพ้นเคราะห์เป็นจดุเริม่ต้นของการรูจ้กักัน 

ด้วยฝีมอืของนางในการปรนนิบตับิรุษุ เขาจะต้องหวัน่ไหวต่อนางเฉกเช่น

* หวงเหลียน เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งของจีน รากมีรสขมมาก มักใช้อุปมาถึงจิตใจที่กลัดกลุ้มอมทุกข์
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เมื่อชาติก่อนแน่นอน

หากเขาไม่ได้รับบาดเจ็บก็ย่อมเข้าสอบได้อย่างราบรื่น เมื่อเขา 

สอบติดแล้วไปสู่ขอกับบิดานาง นางค่อยไปขอร้องให้บิดาพยักหน้า  

ทุกอย่างก็จะเหมาะเจาะลงตัว

เน่ืองจากในอดตีตอนท่ีนางพูดคยุสพัเพเหระกับซัง่อว๋ินเทียน จ�าได้ว่า 

วันท่ีเขาบาดเจ็บก็คือช่วงนี้ ดังน้ันวันนี้นางถึงเลือกบ่าวร่างกายก�าย�า 

สองคนให้ติดตามมาด้วย หมายจะให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

นกึไม่ถงึเลยว่าแผนการท่ีคดิมาเกือบหน่ึงเดอืนกลบัถูกชยุฉวนเป่า

คนซื่อบื้อนั่นก่อกวนเสียจนควบคุมไม่ได้ ยามที่เห็นพี่ซั่งประสานสายตา

กับฉยงเหนียง หลิว่ผงิชวนก็แค้นใจจนแทบอยากจะพุ่งตวัไปกระชากบรุุษ

สตรีคู่นั้นแยกออกจากกันทันที

ทว่ารอจนนางเห็นรูปสัญลักษณ์ไป๋เจ๋อบนตัวรถม้าคันน้ัน ใบหน้า 

ก็พลนัสิน้สเีลอืด รบีเหน็บผ้าแพรคลมุใบหน้าให้มดิชดิ กระถดถอยเข้ามมุ

แล้วเลี้ยวเข้าหอน�้าชาที่อยู่แถวนั้นแทน

ชยุฉวนเป่ารูส้กึเพียงว่ากระดกูขาคล้ายถกูตะปเูหล็กตอกฝัง ปวดร้าว 

เสยีจนกระทัง่เสยีงครางก็เปล่งไม่ออกแล้ว ต้ังแต่ทีร่ถม้าคนัก่อเหตุจอดนิง่  

ผู้บังคับรถม้าก็ห่วงแต่ตรวจสอบม้าท่ีล้มลง ไม่มีท่าทีจะดูว่าคนเจ็บเป็น

เช่นไรแม้แต่น้อย

ซัง่อว๋ินเทียนเห็นแล้วความคิดผดุงคุณธรรมก็พลนัท่วมท้น จงึยืนข้ึน 

ถามเสยีงเยน็ใส่ผูบ้งัคบัรถม้า "ในตลาดท่ีพลกุพล่านกลบักระท�าการสะเพร่า 

ถึงเพียงน้ี ชนถูกผูอ้ืน่แล้วก็ยังไม่เหน็รูส้กึผดิ ไม่ทราบเป็นรถม้าของจวนใด 

กันแน่ ถึงได้ใจกล้าใช้อ�านาจใหญ่กลางย่านการค้าเช่นนี้"
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ผูบ้งัคบัรถม้าผูน้ั้นมรีปูร่างสงูก�าย�า เขาฟังแล้วไม่แม้แต่จะเหลือบแล 

ซัง่อว๋ินเทียน เพียงย่นคิว้ตรวจดูม้าทีช่กัเกรง็ ก่อนจะกระทบืเท้าด้วยโทสะ

แล้วถ่มน�้าลายลงพ้ืนหนึ่งค�า พอเขาเดินกลับมาถึงหน้ารถม้าก็รายงาน

เสียงเบาต่อผู้ท่ีอยู่ในตัวรถ "เรียนท่านอ๋อง ม้านั่นดูท่าจะไม่ไหวแล้ว 

ฟองน�้าลายในปากของมันมีกลิ่นเปรี้ยว สาเหตุคล้ายถูกวางยา...ข้าน้อย

บกพร่องต่อหน้าที่ ถึงกับไม่ทันสังเกตเห็น ขอท่านอ๋องโปรดลงโทษ"

ในรถม้าเงยีบกรบิไร้สุม้เสยีง องครกัษ์ทีร่ดุมาจากด้านหลงัมสีหีน้า

หงุดหงิดต�าหนิตนเอง พอได้ยินค�าพูดน้ีก็เอ่ยเสียงเบา "เห็นทีจะมีคน 

ไม่อยากให้ท่านอ๋องเข้าเมืองหลวงจึงได้วางยาม้า ถึงกับใช้วิธีการต�่าช้า

เพียงนี้!"

ซั่งอว๋ินเทียนจดจ�าองครักษ์ที่รุดมาผู้น้ันได้ เขาก็คือบ่าวดุร้ายที ่

เหมาซื้อขนมลายวิหคบุปผาไปเมื่อวานมิใช่หรือไร ตอนนั้นผู้อื่นเพียง

พูดจาไม่เข้าหู เขาก็สั่งชักดาบจะท�าร้ายคน วันนี้ยิ่งหนักข้อ ทั้งที่ฝ่ายเขา

ชนคนบาดเจ็บก็ยังท�าเหมือนมองไม่เห็น ไฉนบนแผ่นดินอันร่มเย็นใต้

พระบาทโอรสสวรรค์ถึงกลายเป็นไม่มีกฎหมายไปเสียแล้ว

ซั่งอว๋ินเทียนเดินเข้าหาด้วยโทสะอันคุกรุ่น ซักถามเสียงเฉียบขาด

หมายมั่นจะทวงค�าอธิบายให้จงได้ ทั้งรบเร้าจะลากคนไปพบเจ้าหน้าที่

องครกัษ์ผูน้ั้นมนีามว่าฉงัจิน้ ปกตยิามอยู่ทีเ่จยีงตงก็เป็นพวกไม่ฟัง

เสยีงใคร ยามนีเ้ขาก�าลงัอารมณ์เสยี พอเหน็ซัง่อวิน๋เทยีนส่งเสยีงหนวกหู

น่าร�าคาญจึงยกเท้าเตะใส่ไปทันที

ซั่งอว๋ินเทียนแม้รูปร่างสูงใหญ่ แต่ก็ไม่อาจทนรับหนึ่งฝ่าเท้าของ

แม่ทัพท่ีผ่านสนามรบมาแล้วได้ ฝีก้าวของเขาจึงพลันเซถอยหลังไป  
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จนกระทั่งล้มใส่ฉยงเหนียงที่เพิ่งจะยืนขึ้นพอดี

เดมิทฉียงเหนยีงตรวจสอบอาการบาดเจบ็ของพ่ีชายอยู่ พอเหน็เขา

ค่อยยังชั่วขึ้น ลมหายใจสม�่าเสมอ สามารถพูดจาได้ และไม่พบว่าช�้าใน 

นางถึงโล่งใจขึน้เลก็น้อย ก�าลงัคดิจะเรยีกคนมาช่วยพยุงพ่ีชายกลบับ้าน 

หลีกหนีให้ไกลจากสถานที่อันวุ่นวายนี้

สัญลักษณ์บนตัวรถม้านั้นนางเองก็เห็นแต่แรกแล้ว พูดเหตุผลกับ

หลางอ๋องน่ะหรือ มิสู้ท่องคัมภีร์เต้าเต๋อจิง* หนึ่งเล่มให้พยัคฆ์สุนัขป่าที่

โหดเหีย้มฟังยังจะเข้าท่ากว่า หากมเีวลาเปลอืงน�า้ลายอยู่ทีน่ี่ ก็ควรเอาเวลา 

รุดกลับบ้านไปเชิญหมอมาสมานกระดูกให้พี่ชายถึงจะสมเหตุสมผล

แต่นึกไม่ถึงว่านางเพ่ิงจะยืนตวัตรงก็ถูกซัง่อว๋ินเทียนถอยมาทบัจน

ล้มลงกับพื้น เจ็บจนต้องเปล่งเสียงร้องโอดโอยออกมาอย่างห้ามไม่อยู่

ฉงัจิน้มองตามเสยีงไปก็กล่าวเสยีงดงั "นีม่ใิช่แม่นางท่ีท�าขนมวาดลาย 

คนนั้นหรือไร!"

ค�าพูดของเขาดึงดูดความสนใจของคนในรถม้าได้เลก็น้อย นิว้เรยีว

นิ้วหนึ่งพลันแง้มม่านรถข้ึนนิดๆ ดวงตาที่เรียวยาวด�าลุ่มลึกคู่หนึ่งเพียง

ช�าเลืองมองด้านนอกผ่านร่องผ้าม่าน ก็เห็นสภาพทุลักทุเลที่ฉยงเหนียง

ถูกทับล้มกับพื้นเต็มตาแล้ว

เนื่องจากผ้าบนศีรษะของนางคลุมไม่ค่อยถูกวิธีนัก บัดน้ีจึงหย่อน

คลายออกทั้งหมด ท�าให้เรือนผมที่ด�าขลับเรียบลื่นดุจเส้นไหมสยาย 

ทิ้งตัวลงมา ขับเน้นดวงหน้าที่ขาวสว่างให้แลดูผอมบางขึ้นอีกหลายส่วน 

* คัมภีร์เต้าเต๋อจิง เรียบเรียงโดยเหล่าจื่อ (เล่าจื๊อ) ปรมาจารย์ลัทธิเต๋า ซึ่งมีแนวคิดแตกต่างจากลัทธิข่งจื่อ 
(ขงจื๊อ) คือไม่ยึดติดกับกรอบประเพณี ทุกสิ่งล้วนด�ารงอยู่และด�าเนินไปได้ด้วยหลักธรรมชาติ เป็นหน่ึงใน
คัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งได้รับการยอมรับจนถึงปัจจุบัน
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ประกอบกับเจ้าของดวงหน้าร้อนใจจนแก้มขาวนวลกลายเป็นแดงเข้มขึน้ 

จงึดรูาวดอกไห่ถัง* สเีมฆสายัณห์ถูกกลบด้วยดอกสาลีท่ีข่าวย่ิงกว่าหิมะ 

ท�าให้ผู้อื่นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่านางน่าสงสารชวนถนอมอยู่บ้าง

ซัง่อว๋ินเทียนแม้ไม่ได้ต้ังใจ แต่ถึงอย่างไรก็ล่วงเกินแม่นางผูน้ี้เสยีแล้ว  

เขาจงึลกุข้ึนอย่างลนลานก่อนจะไปพยุงนาง แต่กลบัถกูนางช้อนตาจ้องใส่ 

อย่างเย็นชา ท�าให้เขาชะงักท่าทางไปทันใด

ผ้าม่านนั้นก็ชะงักค้างไปชั่วครู่เช่นกัน ก่อนจะถูกปล่อยลงดังเดิม 

ฉังจิ้นที่เชิดคิ้วถลึงตาอยู่ถูกเรียกมาที่หน้ารถม้า

เขาเอียงหูฟังเสียงจากด้านในเพียงครู ่เดียวก็ผ่อนคลายสีหน้า  

กระชากซั่งอว๋ินเทียนออกไปแล้วเดินไปกล่าวใกล้ๆ ฉยงเหนียง "ไม่ก่ีวัน

มานีน้ายข้าไม่เจรญิอาหาร เมือ่วานกินขนมทีเ่จ้าท�าแล้วรู้สกึว่ารสชาตดิย่ิีง  

จงึอยากเชิญเจ้าไปยังท่ีพักเพ่ือท�าขนมเพ่ิม เงนิรางวลัก็จะให้เจ้ามากหน่อย"

พอฉังจิ้นเอ่ยปากเช่นนี้ ในใจฉยงเหนียงก็อยากจะด่าทอถึงมารดา 

ของฉู่เสียยิ่งนัก รถม้าคันนี้ชนคนแล้วไม่เอ่ยถึงค่าชดใช้ แต่กลับจะให้ข้า 

ทีเ่ป็นเจ้าทุกข์ไปท�าขนมให้เขาเสยีอย่างน้ัน? ช่างเป็นคนท่ีไม่สนใจเหตผุล

เลยจริงๆ ชาติก่อนฮ่องเต้ผู้ทรงพระปรีชาไฉนมิได้รับสั่งบั่นคอเจ้าคนผู้นี้

ทันทีเสียเลยเล่า

อนัท่ีจรงิฉยงเหนยีงกับผูท้ีอ่ยู่ในรถม้าคันนีแ้ม้เคยพบหน้าไม่บ่อยนัก  

แต่กลบัมคีวามเก่ียวพันกนัพอสมควรทเีดยีว มใิช่เพียงเพราะหลิว่ผงิชวน

เคยเป็นนางบ�าเรอของเขา แต่ยังเป็นเพราะเขาเคยไหว้วานให้คนน�าค�าพูด 

มาแจ้งที่จวนสกุลหลิ่วว่าต้องการจะสู่ขอฉยงเหนียง
* ดอกไห่ถัง หรือ Chinese Flowering Apple เป็นพืชตระกูลแอปเปิ้ล ดอกมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีแดง 
ใช้เปรียบถึงหญิงสาววัยแรกแย้ม
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นึกดูอย่างละเอียดแล้ว ดูเหมือนครั้งแรกที่นางได้พบหลางอ๋องซึ่ง

เข้าเมืองหลวงมาพอดีก็คือตอนที่นางเข้าวังหลวงในวันเทศกาลซั่งซ่ือ 

ของปีนี้

เพียงแต่ตอนนัน้ความคิดจติใจท้ังหมดของนางจดจ่ออยู่ทีอ่งค์หญิง

ยงหยางกับฮองเฮา ส�าหรบัอ๋องต่างแซ่ผูม้าจากชายแดนน้ีนางไม่ค่อยได้

ใส่ใจนัก ยิ่งไม่รู้ว่าเหตุใดท่ามกลางสตรีชนชั้นสูงที่งามหยาดเยิ้มทั้งกลุ่ม 

ท่านอ๋องผู้เห็นหญิงงามหลากหลายจนชินตาเช่นเขาถึงมาถูกตาต้องใจ

ในตัวนางได้

เนื่องจากแต่ไรมารัชทายาทไม่ค่อยจะลงรอยกับอ๋องต่างแซ่ผู้น้ี 

ท�าให้ฮองเฮาไม่ชอบหน้าเขาไปด้วย ประกอบกับค�าเล่าลอืเก่ียวกับตวัเขา

ก็ไม่ดี ตอนนั้นหลิ่วเมิ่งถังจึงปฏิเสธการสู่ขอของเขาอย่างเด็ดขาด

ชาตินี้นางกับหลิ่วผิงชวนสลับคืนฐานะเร็วขึ้น เดิมทีนางไม่น่าจะมี

จุดที่มาบรรจบกับหลางอ๋องได้อีก ไม่คิดเลยว่ากลับยังได้มาพบกันที่นี่

ฉยงเหนียงเม้มปากตอบเสียงเบา "ผู้สูงศักดิ์จ�าคนผิดแล้ว ข้าน้อย

มิใช่ผู้มีฝีมือท�าขนมอันใดนั่นหรอก"

ฉงัจิน้แน่ใจว่าตนเองตาไม่มปัีญหาอะไร ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงว่าจะมอง

ยอดหญิงงามแห่งแคว้นเช่นนี้ผิดคน เขาไม่เชื่อท่ีนางกล่าวแม้แต่น้อย  

จึงสั่งผู้ใต้บังคับบัญชามาหามชุยฉวนเป่าไปรักษาอาการ ฉยงเหนียงที่

ปฏิเสธอย่างอ้อมค้อมไม่ส�าเรจ็ก็ย่อมถูก 'เชญิ' ขึน้เก้ียวตดิตามไปด้วยกัน

ส่วนซั่งอว๋ินเทียนท่ีถูกฉังจิ้นผลักไปอยู่อีกด้านหนึ่งก็ได้แต่เบิกตา

มองฉยงเหนียงถูกพาตัวไปพลางร้อนใจจนเต้นผาง

ทางด้านหลิ่วผิงชวนที่น่ังอยู่บนชั้นสองของหอน�้าชาน้ัน แม้มองดู
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เหตุการณ์บนถนนด้านล่างโดยไม่ได้ยินว่าพวกเขาพูดอะไรกันบ้าง แต่

เมื่อเห็นฉยงเหนียงถูกพาตัวไป หลิ่วผิงชวนก็อดไม่ได้ที่จะหน้าบานและ

พรูลมหายใจยาว

รปูโฉมของฉยงเหนียงน้ันงามเป็นเลศิ ในเมือ่ถูกหลางอ๋องจบัตวัไป

ก็ไม่มีเหตุผลที่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องกลับมา

ชาตก่ิอนตนในฐานะนางบ�าเรอของหลางอ๋องย่อมรู้ซึง้ถึงความไร้ไมตรี 

ของเขา ต่อให้รูปโฉมชวนมองสักเพียงใด ในสายตาของท่านอ๋องผู้นั้น 

ก็เป็นแค่ความแปลกใหม่เพียงไม่ก่ีวัน หากแก่งแย่งจะเป็นคนโปรดจน

ท�าให้หลางอ๋องร�าคาญใจข้ึนมา เช่นนั้นพ่อบ้านแห่งจวนอ๋องก็จะมีวิธี 

สั่งสอนที่ไม่รู้จบสิ้น

ด้วยรูปโฉมของฉยงเหนียง รอจนหลางอ๋องเล่นเบื่อเมื่อไรก็น่าจะ 

ตกรางวัลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่โหดเหี้ยมหยาบคายเหล่านั้นกระมัง

คิดมาถึงตรงนี้ ความตระหนกหวาดหวั่นที่หลิ่วผิงชวนพลันพบเจอ

หลางอ๋องก็ค่อยๆ กดข่มลงไปได้ เห็นเงาร่างของซั่งอวิ๋นเทียนท่ีอยู่ 

ด้านล่างเดินวนกลับไปกลับมาอย่างรุ่มร้อนใจ นางก็หัวเราะเยาะอย่าง

มั่นใจในตนเอง...

ดงัเช่นทีห่ลิว่ผงิชวนว่าไว้ หลางอ๋องฉูเ่สยีพ�านักอยู่ทีเ่ชงิเขาสยาซาน

ริมล�าธารชิวถานที่นอกต�าบลฝูหรง ขั้นบันไดหินเบื้องหน้าคฤหาสน์ซึ่ง 

ใช้เป็นจวนอ๋องชั่วคราวแห่งนี้ล้วนขัดจนเป็นมุมมน ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึง 

ลักษณะการจัดวางหินภูเขาภายในคฤหาสน์ มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็น

ฝีมือของช่างผู้มีชื่อเสียง
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ตลอดทางที่ฉยงเหนียงถูกคุมตัวมาถึงที่นี่ นางนึกถึงค�าเล่าลือ 

เก่ียวกับฉูเ่สยีในชาติก่อน ใจกลางฝ่ามอืจงึผดุเหง่ือซมึนดิๆ นางไม่มแีก่ใจ 

จะชมทัศนียภาพ รอจนลงจากเก้ียวแล้ว นางก็ถูกเชิญเข้าห้องครัวเล็ก 

ที่อยู่ข้างศาลาริมน�้าแห่งหนึ่ง

พอฉยงเหนยีงมองเห็นเขยีงกับบรรดาเครือ่งครวัในใจก็พลันสงบลง 

ดูแล้วอีกฝ่ายเพียงต้องการให้นางมาท�าขนมจริงๆ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ท�า

สักอย่างสองอย่างแล้วกัน เพียงแต่จะท�าลวกๆ มิได้เด็ดขาด ชาติก่อน 

นางเคยได้ยินมาว่าเพียงเพราะฉูเ่สยีไม่ชอบใจรสชาตอิาหารในวดัเนีย่นฝ่า  

ก็ถึงกับสัง่ให้ลากตัวพ่อครวัทีท่�าอาหารนัน้ออกไปโบยด้วยไม้พลองจนตาย

อาจเพราะเห็นแก่หน้าฉู่กุยหนงหรือหลางอ๋องผู้เฒ่าที่ล่วงลับไป  

จยาคงัตีจ้งึดต่ีอฉูเ่สียเป็นพิเศษ พ่อครวัทีท่�าอาหารในวัดเนีย่นฝ่าล้วนเป็น

พ่อครวัหลวงท่ีมตี�าแหน่ง ทว่าฉูเ่สยีกลบันึกจะฆ่าก็ฆ่า สดุท้ายเมือ่ถูกคน

ถวายฎีกาฟ้องร้อง จยาคังต้ีกลับโบกมือให้แล้วกันไป ด้วยข้ออ้างอัน 

เหลวไหลที่ว่า 'พ่อครัวหลวงคิดการไม่ซื่อ หมายจะวางยาพิษปองร้าย 

หลางอ๋อง ปรักปร�าให้ฮ่องเต้กลายเป็นผู้ไร้คุณธรรม'

นัน่กห็มายความว่า...หากนางท�าขนมรสชาตไิม่ถูกปากฉูเ่สยี เขาก็

สั่งให้คนฆ่านางได้ไม่ต่างกับบี้มดปลวกตัวหนึ่ง

คิดมาถึงตรงนี้ฉยงเหนียงก็ไม่แคล้วต้องตั้งสติจดจ่ออย่างเต็มที่

ทว่าความชอบของฉู่เสียเป็นเช่นไร นางไม่รู้เลยสักนิด จึงได้แต่

ใคร่ครวญจากค�าพูดเก่าที่ไม่ปะติดปะต่อของฉังจิ้น ดูเหมือนฉู่เสียจะ

กลัดกลุ้มรุ่มร้อนใจ ผิดน�้าผิดอากาศ เป็นเหตุให้ไม่เจริญอาหาร ในเมื่อ

ขนมหยกขาวก่อนหน้าน้ีเข้าตาเขา ก็น่าจะบอกได้ว่าเขาชอบกินอาหาร 
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ที่สดชื่นลื่นคอและแก้ร้อนใน

ดังนั้นนางจึงนวดแป้งท�าขนมหยกขาวก่อน จากน้ันก็ใช้ถ่ัวงอกที่

ขาวดจุหยกมาจบัคู่กับเน้ือกุ้งทีส่ดใหม่ท�าเป็นอาหารเรียกน�า้ย่อยจานเย็น 

น�้ามันต้นหอม* ที่ใช้ปรุงถ่ัวงอกน้ันเป็นต�ารับลับเฉพาะของฉยงเหนียง 

ถ่ัวงอกแต่ละต้นที่เด็ดหัวและหางออกแล้วดูราวแท่งหยกที่เคลือบด้วย

น�้ามันแวววาวและมีกลิ่นต้นหอมเข้าเนื้อ ให้ความสดชื่นตัดกับรสหวาน

ของขนมหยกขาวได้พอดี

อย่างน้อยฉยงเหนียงก็ชอบวิธีกินเช่นนี้ รู้สึกว่าช่วยให้เจริญอาหาร

ยิ่งกว่ากินแกล้มกับน�้าชา

รอจนขนมออกจากลังถึงและใช้มีดหั่นเป็นทรงข้าวหลามตัดจัดลง

จานเสรจ็ อาหารเรยีกน�า้ย่อยจานเย็นทีร่สชาติเข้าเนือ้แล้วก็เสรจ็เรยีบร้อย

เช่นกัน จากนั้นก็ได้ข้ารับใช้เป็นผู้ยกออกไปถึงศาลาริมน�้าที่อยู่ด้านข้าง

ทว่าไม่ทนัไรก็มคีนมาเรยีกฉยงเหนียง บอกเพียงว่าหลางอ๋องไม่พอใจ 

ที่บนขนมไร้ภาพวาด สั่งให้นางไปเติมภาพเพิ่ม

เช่นนี้เองฉยงเหนียงจึงถูกพาตัวไปยังศาลาริมน�้า

ศาลาหลังนี้สร้างตามแบบโบราณของราชวงศ์เก่า นอกราวก้ันมี 

สระน�้าที่ก่อขึ้นด้วยก้อนหิน บนระเบียงท่ีอยู่ด้านข้างมีกระเรียนสองตัว 

เดินทอดน่องเลียบน�้าอยู่

กางกัน้ด้วยม่านแพรบางเบาท่ีพลกิพลิว้ล้อลม ฉยงเหนียงมองเหน็

ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่หล่อเหลาเหนือสามัญผู้หนึ่งก�าลังอิงตั่งนุ่มที่สลัก

* น�า้มนัต้นหอม คอืน�า้มนัทีไ่ด้จากการเจยีวต้นหอมรวมกับหวัหอมด้วยไฟอ่อนจนเหลอืงทองแล้วกรองกากออก  
โดยอาจใส่ขิง กระเทียม ผักชี เครื่องเทศเช่นโป๊ยก้ักด้วยแล้วแต่สูตร นิยมใช้คลุกบะหมี่แห้ง ปรุงอาหาร 
จานเย็นจานร้อนเพื่อเพิ่มความแวววาวและกลิ่นหอมของอาหาร
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ลวดลายพลางอ่านต�าราอยูใ่นศาลารมิน�า้แห่งน้ัน กระท่ังนางเข้ามาในศาลา 

แล้ว เขาก็ไม่ได้ช้อนตาขึ้น 

ในใจฉยงเหนยีงพะวงถึงอาการบาดเจบ็ของชยุฉวนเป่า เพียงอยาก

รบัใช้ท่านผูน้ี้ให้กินขนมอิม่หน�าเรว็ๆ นางจะได้กลบับ้านพร้อมพ่ีชายเสียที 

ดังนั้นนางจึงรีบนั่งคุกเข่าข้างโต๊ะตัวเล็กที่อยู่อีกด้าน มือหยิบพู่กันก้ามปู

ทีจ่ดัเตรยีมไว้ด้ามนัน้ จุม่น�า้ละลายผงหงฉว่ีแล้ววาดภาพวิหคบปุผาเช่นเคย

การวาดภาพบนขนมจะต้องประณีตบรรจงเป็นพิเศษ นางจงึมอิาจ

ไม่เพิ่มความระวังอย่างยิ่งยวด รอจนพู่กันขีดสุดท้ายวาดเสร็จ ริมฝีปาก

แดงสดใสของนางถึงได้เผยอขึ้นนิดๆ พรูลมหายใจเบาๆ แล้วเงยหน้าขึ้น

เล็กน้อย

ทว่าเงยหน้าขึ้นหนนี้ นางกลับสบกับดวงตาเรียวยาวลุ่มลึกคู่หนึ่ง

เข้าอย่างจัง

อาจเพราะถูกสายลมหอบจึงท�าให้ม่านแพรม้วนตลบไปอยู่บน

ตะขอทองแล้ว ไม่รู้หลางอ๋องฉู่เสียวางต�าราแล้วเปล่ียนเป็นก่ึงนั่งก่ึงเอน

บนตั่งนุ่มตั้งแต่เมื่อใด ชุดยาวตัวหลวมของเขาหย่อนคลาย เท้าก็ 

สวมเพียงถุงเท้า มือข้างหนึ่งหนุนรองศีรษะอยู่ เรือนผมยาวที่ปลดเก้ียว

ครอบมวยผมออกแล้วแผ่ปรกบ่ากว้าง สายตาก�าลังเพ่งพิศฉยงเหนียง 

ไม่กะพริบ

แววตานี้ถึงกับแฝงความร้ายกาจอย่างบอกไม่ถูก พลันปลุกอดีต 

ที่นางเคยพยายามลืมเลือนไปแล้วขึ้นมา...
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