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ค�ำน�ำ

หลังจากชีวิต 'ฉยงเหนียง' พลิกผัน จากคุณหนูตระกูลขุนนางกลายเป็น 

บุตรสาวตระกูลพ่อค้า นางก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ เร่ิมตั้งร้านค้าอาหารเจ 

ตรงท�าเลที่เชิงเขาหวงซาน ขายดิบขายดีเป็นเทน�้าเทท่า เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นก�า 

จนใครบางคนชอบเย้าว่านางชอบกลิ่นเงินนัก

ขณะเดียวกันชีวิตของนางแต่ละก้าวก็ต้องเดินไปอย่างระมัดระวัง เพราะยังมี

คนที่ย้อนกลับมาเหมือนนางอีกมาก แต่ละคนล้วนใช้สิ่งที่เคยรู้มาปรับเปลี่ยน

สถานการณ์เพื่อให้ตนเองได้เปรียบ รวมถึงการเข้าหาพวกเช้ือพระวงศ์เพื่อไต่เต้า 

หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง

จู่ๆ  ชีวติแม่ค้าแสนธรรมดาเช่นนางกเ็ร่ิมถกูดงึเข้าไปใกล้กับคนในราชวงศ์มากข้ึน  

โดยเฉพาะอ๋องเสเพลผู้หน่ึงที่ไม่เห็นจะเสเพลกับสตรีนางอื่น มีแต่มาเกาะแกะนาง  

เย้านางไม่เว้นวัน ส่วนชื่อเสียงแย่ๆ ของเขาก็เริ่มดีขึ้น สุดท้ายผู้ใดกันที่ย้อนเวลามา

เหมือนฉยงเหนียง และหัวใจฉยงเหนียงจะหวั่นไหวให้แก่ใครบ้างหรือไม่ หากอยากรู้

เรื่องราวต่อแล้ว เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"เพียงแต่หลางอ๋องกุเรื่องว่าร้ายน้าบุญธรรมเช่นน้ี วาจาใช่บกพร่องคุณธรรมหรือไม่ หรือ 

จะต้องให้น้าบุญธรรมผู้นี้สั่งสอนวิธีการเป็นคนกับหลานชายสักหน่อย"

ขณะพูดจาปลายคิว้และหางตาของฉยงเหนยีงล้วนแต้มย้ิม ทว่าดวงตาคูโ่ตของนางในสายตา

ของเขากลับมีหางตาที่เชิดสะบัด เปี่ยมล้นด้วยแววเหิมเกริมของเด็กน้อย

ฉู่เสียคลี่ย้ิมตาม ก่อนเอ่ยด้วยเสียงท่ีกดให้เบาลงเช่นเดียวกัน "ช่างเป็นโอกาสเหมาะท่ีจะ 

ขอเรียนรู้กับน้าบุญธรรม เพียงไม่รู้ว่าน้าบุญธรรมต้องการให้ออกมา 'เป็นคน' กี่คนดีเล่า หลานชาย

ย่อมจะทุ่มเทสุดก�าลังวังชา ตราบจนกว่าชีวิตหลานชายผู้นี้จะหาไม่"



✱ ฉยงเหนียง  นามจริงคือชุยเจียงฉยง บุตรสาวสกุลชุยที่ถูกแม่นม
สกลุหลิว่อุม้ผดิตวัเมือ่สบิห้าปีก่อน เฉลยีวฉลาด มนิีสยั
ไม่ยอมคน

✱ ฉู่เสีย  หลางอ๋อง ผู้เป็นอ๋องแห่งเจียงตง ถูกเรียกว่า 'อ๋องโฉด' 
ข้ึนชือ่เร่ืองเจ้าชู้เสเพล บรรดาเช้ือพระวงศ์ล้วนไม่ชอบเขา 

✱ หลิ่วผิงชวน  นามเดมิคอืชุยผงิเอ๋อร์ เป็นคนทีถ่กูสลบัตวักบัฉยงเหนียง  
บุตรสาวตัวจริงของสกุลหลิ่ว นิสัยเย่อหยิ่งจองหอง
เอาแต่ใจ

✱ ซั่งอวิ๋นเทียน  บัณฑิตจากตระกูลสามัญ ชาติก่อนเป็นขุนนางใหญ่
และสามขีองฉยงเหนียง แต่กลบัลอบคบชู้กบัหลิว่ผงิชวน

✱ จยาคังต้ี  ฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั ชอบสนทนากับฉูเ่สยี มนีสิยัมธัยสัถ์

✱ องค์หญิงยงหยาง  พระธิดาองค์โปรดของจยาคังตี้ ชื่นชอบฉู่เสีย มีนิสัย
ซุกซนและเอาแต่ใจ

✱ หลิ่วเจียงจว ี  พีช่ายสกลุหลิว่ทีโ่ตมากับฉยงเหนียง พีช่ายฝาแฝดของ
หลิ่วผิงชวน เป็นหัวหน้าองครักษ์วังหลวงหน่วยกิเลน

✱ จิ้นอวิ๋นซ ี  สตรีผู้งามพร้อมทั้งรูปโฉมและฐานะ เป็นสหายของ 
ฉยงเหนียง ชอบหลิ่วเจียงจวี

✱ หลิวซ ี  พระโอรสองค์โตของจยาคังตี้ที่เกิดจากฮองเฮา เป็น
รัชทายาท ไม่ถูกกับฉู่เสียมาแต่เล็ก

แนะน�ำตัวละคร
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22

ซั่งอวิ๋นเทียนยังคงพูดต่อราวคนเสียสติ "ฉยงเหนียง จวบจนส้ินใจ

เจ้าก็ยังไม่ให้อภัยข้าอีกหรือ ไฉนชาติน้ีเจ้าถึงได้ยอมท�าตัวตกต�่า ถึงขั้น

ลักลอบนัดพบกับโจรชั่วที่สังหารโอรสสวรรค์!"

ฉยงเหนียงคร้านจะพัวพันกับเขา อันท่ีจริงตั้งแต่เขาบรรยายว่า 

ตกคูเมืองแล้วถูกน�้าทะลักเข้าร่าง ก็สะกิดความทรงจ�าอันทุกข์ทรมาน 

ทัง้ปวงของฉยงเหนียงขึน้มาแล้ว ตอนนียั้งถูกเขาจบัมอืถือแขน ในใจนาง

ก็สะอิดสะเอียนสุดทานทน

ซั่งอว๋ินเทียนไม่เหมือนฉู่เสีย เขาไม่มีพ้ืนฐานวิชาต่อสู้ ฉยงเหนียง

เพียงใช้กระบวนท่าอันแยบคายก็ขัดขาบุรุษผู้น้ีจนล้มคะม�ากับพ้ืนอย่าง

หนักหน่วงได้แล้ว

สี่เชว่ียเองก็เป็นหญิงสาวที่ห้าวหาญ แม้ไม่รู้ว่าความฝันที่บัณฑิต 

ผูน้ี้เอาแต่ละเมอเพ้อพกออกจากปากคือเรือ่งราวใด แต่นางเหน็เขาลงมอื
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กระท�ารุ่มร่ามกับคุณหนูของตนชัดเต็มสองตา

วันน้ีท่านอ๋องกับคณุหนนูดัพบกันตามล�าพัง นางมองเข้าใจกระจ่างแจ้ง  

น่ีหมายความว่าภายหน้ามโีอกาสสงูย่ิงทีค่ณุหนจูะได้เข้าจวนอ๋องไปเป็น

ฮูหยินผู้สูงศักดิ์ ถึงตอนน้ันสี่เชว่ียผู้นี้ก็จะได้เลื่อนข้ัน กลายเป็นสาวใช ้

รุ่นใหญ่ในจวนท่านอ๋องผู้เป็นจอมทัพ

นี่คือเกียรติอันยิ่งใหญ่เพียงใด ไหนเลยจะยอมให้บัณฑิตอันธพาล

ผู้หนึ่งมาก่อกวนได้

ดังน้ันสี่เชวี่ยจึงเสริมหนักๆ ไปอีกหลายเท้า ก่อนจะรีบรุดติดตาม 

ฉยงเหนียงลงเขาไป

รอจนฉยงเหนียงขึ้นไปถึงบนเนินของร้านซู่ซิน เห็นซั่งอว๋ินเทียน 

ไม่ได้ไล่ตามมา นางถึงค่อยโล่งใจขึ้นได้

หลงัจากเอ่ยทกัทายบดิามารดาท่ีก�าลงัดืม่น�า้ชาไปพลางคดัเหด็หอม 

ไปพลาง นางก็เรียกสี่เชวี่ยตักน�้าร้อนหนึ่งถังมาให้ตนผ่อนคลายเส้นและ

สงบจิตใจ

ระหว่างที่แช่ร่างในน�้าอุ่นซึ่งมีควันลอยกรุ่น ฉยงเหนียงหลับตาลง

ก่ึงหนึง่ ใช้มอืลบูไล้สญัลกัษณ์วัน่ทีข้่อพับแขนเบาๆ พลางพยายามเรยีบเรยีง 

เหตุการณ์อันสับสนที่เกิดขึ้นกะทันหัน

ดูท่าว่าสัญลักษณ์ว่ันนี้จะเก่ียวข้องกับการเกิดใหม่ของตนจริงๆ 

หลิ่วผิงชวนที่เกิดใหม่ผู้น้ันก็มีสัญลักษณ์นี้ด้วยอย่างน้ันหรือ ทว่าเหตุใด

ของตนจึงเป็นสีแดงเวียนทางปกติ ส่วนของซั่งอว๋ินเทียนกลับเป็นสีด�า

เวียนไปอีกทางเล่า

หากมองข้ามเรื่องในอดีตอันน่าสะอิดสะเอียนต่างๆ ที่พูดออกจาก
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ปากซั่งอว๋ินเทียน ค�าว่า 'โจรชั่วท่ีสังหารโอรสสวรรค์' นั้น...เขาหมายถึง 

ผู้ใดกัน

หรือว่าจะเป็น...ฉู่เสีย? แม้ชาติก่อนฉู่เสียเคยคิดกบฏ แต่ก็ถูก 

จยาคังตี้ระงับเหตุได้ตั้งแต่ต้น ท้ังฉู่เสียเองก็ถูกกักบริเวณในวัดเน่ียนฝ่า 

บนเขาหวงซานแล้ว จะก่อเรื่องสังหารโอรสสวรรค์อีกได้อย่างไร

ไม่ถูกสิ! ฉยงเหนียงใช้น�้าตบๆ สองแก้มเมื่อพลันฉุกคิดได้ถึง

ประเด็นส�าคญั นัน่ก็คอืช่วงเวลาทีน่าง หลิว่ผงิชวน และซัง่อวิน๋เทียนตาย

ในชาตทิีแ่ล้วมก่ีอนมหีลงั อดตีทีแ่ต่ละคนรบัรูจ้งึไม่เท่ากัน บางทใีนสามคนนี ้

ซั่งอว๋ินเทียนอาจตายเป็นคนสุดท้าย เขาย่อมรู้เหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 

ฉู่เสียมากกว่านาง และอาจรู้ไปถึงจุดจบสุดท้ายเลยก็เป็นได้

ฉยงเหนียงกดหน้าผาก ย่ิงคิดถึงค�าว่า 'สังหารโอรสสวรรค์' ที ่

ซั่งอว๋ินเทียนเอ่ยก็ย่ิงมีโทสะ แค้นใจที่เหล็กมิอาจกลายเป็นเหล็กกล้า...

คนอะไรเย่อหย่ิงวางโตจนเข้ากระดกูด�า ไม่ยอมรบัการอบรมจรงิเสยีด้วย 

ทัง้ท่ีจยาคงัตีแ้สนจะดีต่อเขา ไม่ได้สัง่ตดัรากถอนโคน เพียงให้กักบรเิวณเขา 

ในวัดเนี่ยนฝ่า ไฉนเขากลับท�าเรื่องเนรคุณถึงขั้นสังหารโอรสสวรรค์ 

ออกมาได้

ตัวหายนะนี่! จะต้องก่อกวนให้ราษฎรต้าหยวนไม่เป็นอันสงบสุข 

ให้ได้หรือไร ก่อความผิดมหันต์เพียงนี้ อยากจะทิ้งชื่อเสียงเหม็นโฉ่ไว้บน

หน้าประวัติศาสตร์สักหมื่นปีอย่างนั้นหรือ

สุดท้ายเมื่อฉยงเหนียงพบว่าตนถึงกับวิตกกังวลแทนเทพแห่ง 

โรคระบาดผู้น้ันอยู่ก็รีบหยุดย้ังความคิดในทันที นางรู้สึกว่าตนจะต้อง 

ขีดเส้นแบ่งในใจให้ชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นหลิ่วผิงชวน ซั่งอวิ๋นเทียน รวมถึง
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หลางอ๋องฉู่เสียผู้น้ัน ล้วนจะให้มารบกวนความสุขสงบของนางในชาตินี้

ไม่ได้

เดิมทีนางยังกังวลอยู่ว่าซั่งอวิ๋นเทียนจะมาหานางอีก ทว่าเขาเพียง

มองนางอยู่ไกลๆ จากท่ีเชิงเนิน ไม่ได้ขึ้นมารังควานแต่อย่างใด ผ่านไป

ไม่กี่วันก็ไม่เห็นเงาคนแล้ว หัวใจของฉยงเหนียงจึงค่อยๆ สงบลงดังเดิม

ผู้ใต้บังคับบัญชาของหลางอ๋องมีแต่คนท�างานขันแข็งจริงเสียด้วย 

วันรุง่ขึน้หลงจูผู๊ห้น่ึงนามว่าฉูเ่หอก็น�ากุญแจร้านค้ามามอบให้ฉยงเหนยีง

แล้ว ยังสอบถามนางด้วยว่าต้องการตกแต่งแบบใดหรือไม่ เขาจะหาคน

มาปรับเปลี่ยนให้ใหม่

ด้วยหลายวันนี้คดีโกงสอบสั่นสะเทือนราชส�านักค่อนข้างมาก  

ส่งผลให้ลกูค้าของร้านซูซ่นิพลอยบางตา ฉยงเหนยีงจงึตดิตามฉูเ่หอไปที่

ร้านใหม่ด้วยกันเที่ยวหนึ่ง

ร้านใหม่นี้ดีท่ีสุดในบรรดาร้านที่รอขายจริงเสียด้วย ขนาดร้าน 

ใหญ่โตพอ ภายในแสงสว่างก�าลงัดี ลานหลงัโถงร้านก็กว้างขวาง พ้ืนท่ีโล่ง 

หน้าร้านก็ถมดนิจนสงูและปูด้วยอิฐสเีทาอมเขยีวแล้ว ต่อให้เป็นวันฝนตก 

ก็ไม่กลัว

เนือ่งจากซ่อมแซมไว้ดีแต่แรก ร้านน้ีขอเพียงตกแต่งตามความชอบ

อีกสักหน่อยก็จะใช้งานได้เลย ฉยงเหนียงรู้ว่าฉู่เสียจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงาน

จุกจิก จึงหารือเรื่องเงินปันผลในวันหน้ากับฉู่เหอ

เมือ่แรกฉูเ่หอเหน็แม่นางสะคราญโฉมผูน้ี้ นึกว่าเป็นจ�าพวกคนงาม

ผูรู้ใ้จของท่านอ๋อง ในใจจงึยังรูส้กึคัดค้านอยู่บ้างทีผู่เ้ป็นนายก�านัลร้านค้า 
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แก่นางอย่างมือเติบ

เดิมทีเจียงตงยังนับว่ามั่งมี ทว่าต้ังแต่สมัยหลางอ๋องผู้เฒ่าแล้ว  

ท้องพระคลงัของราชส�านกัในเวลานัน้ฝืดเคือง อ๋องเจ้าศักดนิาแต่ละพ้ืนที่

หมายแสดงความภักดีจึงประกาศว่าจะดูแลค่าใช้จ่ายกองทัพเอง จะไม่

แบมือขอเงินจากราชส�านักเป็นอันขาด

อ๋องเจ้าศักดินาในพ้ืนที่อื่นล้วนยังดี รายรับสมดุลกับรายจ่าย ทั้ง 

พอจะมีเงินเหลือด้วยซ�้าไป ผิดกับเจียงตงที่มีชนต่างเผ่าทางใต้คอย 

ก่อความไม่สงบ บ่มเพาะเป็นโรคเรื้อรังที่ท�าให้ต้องเสริมก�าลังชายแดน 

มาตลอด แม้เกิดศกึยืดเย้ือหลายปี แต่ราชส�านกัก็แทบไม่ให้ความช่วยเหลอื 

ใดๆ จึงได้แต่ควักเงินตนเองกินสมบัติเก่าไปเท่านั้น

กระทั่งถึงสมัยของนายน้อย ค่าใช้จ่ายกองทัพก็กดทับลงมาจน 

เจยีงตงจวนจะพังพินาศแล้ว ต่อให้เป็นกองทพัท่ีฝึกวินยัเคร่งครดัเสมอมา  

หากไม่ให้ข้าวกินก็จะต้องหิวตายท้ังเป็น ทหารมอืดก็ีจะเปลีย่นเป็นทหาร

อันธพาลได้เช่นกัน

ด้วยความจนใจ นายน้อยจงึต้องกลายมาเป็นคราดโกยเงิน ทางหน่ึง 

พูดโจมตีราชส�านักเพ่ือเรียกร้องให้ชดเชยเงินกองทัพ อีกทางหน่ึงก็

กระจายคนออกไปทั่วทิศเพ่ือท�าการค้า โดยส่วนใหญ่ให้ไปเพียงเงินทุน

กับบ่าวท่ีจวนอ๋องเลี้ยงไว้ กิจการไม่จ�ากัดขอบเขต ค้าขายอันใดล้วน 

ไม่ก้าวก่าย ขอเพียงทกุปีส่งเงินกลบัมามากพอ เงนิส่วนท่ีเหลอืล้วนให้เป็น

ของพวกบ่าวทั้งหมด ทว่าหากกิจการไม่ดีก็จะถูกปลดจากต�าแหน่ง 

หลงจู๊ ต้องกลับจวนอ๋องมาหาบน�้าผ่าฟืนดังเดิม

ภายใต้วิธีปกครองอันเรียบง่ายตรงไปตรงมาและให้อิสระอย่าง 
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เต็มที่เช่นนี้ ถึงกับบ่มเพาะพ่อค้าใหญ่ผู้เก่งกาจออกมานับไม่ถ้วน ส่งผล

ให้ก�าลังทรัพย์ของเจียงตงฟื้นตัวมั่งคั่งขึ้นตามล�าดับ

ฉูเ่หอก็คอืหลงจูก๊ลุม่แรกทีถู่กส่งออกไปในตอนนัน้ บดันีแ้ม้มฐีานะ

ร�่ารวยแล้ว แต่ถึงอย่างไรเขาก็สู้ทนผ่านวันเวลาอันทุกข์ยากมาก่อน จึง

ติดนิสัยใช้ชีวิตอย่างตระหน่ี กระท่ังไข่เค็มหน่ึงฟองเขาก็ยังแคะมากิน 

คู่กับข้าวสามมื้ออย่างกระเบียดกระเสียร

ยามน้ีเห็นนายน้อยเอาร้านค้าท่ีท�าเงินได้ไปเอาใจแม่ครัวนางหนึ่ง 

พฤติกรรมเสเพลล้างผลาญเย่ียงน้ีท�าให้ฉู ่เหอปวดใจจนแทบจะร้อง 

ออกมาว่า 'เจียงตงใกล้จบสิ้น' เลยทีเดียว!

ไหนเลยจะคาดคิดว่าแม่นางน้อยผูนี้ห้ย่ิงในศักดิศ์รใีช้ได้ ไม่ต้องการ

จะรับของก�านัลมาอย่างเปล่าๆ ยังคิดจะปันผลมาให้ด้วย เขาเก็บร้านที่

เชิงเขาหวงซานน้ีไว้นานแล้ว ย่อมรู้จักชื่อเสียงร้านซู่ซินของฉยงเหนียง 

และรู้ด้วยว่านางหาเงินเก่งนักเชียว!

นี่ท�าให้จิตใจของฉู่เหอฮึกเหิมขึ้นมาทันใด แม้เขามองฉยงเหนียง

ด้วยใบหน้าเปี่ยมด้วยเมตตา ทว่าลูกคิดใต้น้ิวมือกลับดีดระรัวดังแต๊กๆ 

เพียงครูเ่ดยีวเท่าน้ันคนท้ังสองก็ตกลงเรือ่งเงนิปันผลเสร็จส้ิน แม้แต่ค่าใช้จ่าย 

ที่ฉู่เหอช่วยเปลี่ยนเครื่องตกแต่งให้ก็ถูกค�านวณอยู่ในเงินปันผลด้วย

เมือ่คิดว่าเงินทีจ่ะส่งไปเจยีงตงปีนีม้แีน่นอนแล้ว ฉู่เหอก็พลันคกึคกั

กระปรี้กระเปร่า ค�าพูดที่ออกจากปากก็มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยกยอนายน้อย

ของตนทางอ้อม หมายจะให้แม่นางผู้น้ีย่ิงทุ ่มเทใจสร้างผลก�าไรให้ 

นายน้อยมากยิ่งกว่าเดิม
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รอจนยามทีร้่านใหม่เปิดกิจการ คลืน่ลมในราชส�านักก็ค่อยๆ สงบลง 

แล้ว เหล่าฮูหยินของแต่ละจวนล้วนมีอารมณ์ออกมากินเจกันอีกคร้ัง  

การค้าของร้านซู่ซินจึงฟื้นตัวตามล�าดับ ร้านใหม่ก็มีลูกค้าล้นประตู 

เช่นกัน ท�าให้รายรับในแต่ละวันเพิ่มพูนเป็นเท่าตัว

หลิวซ่ือกับชุยจงล้วนสามารถพักผ่อนได้แล้ว ฉยงเหนียงซื้อเรือน 

ทีม่ลีานเลก็ๆ หลงัหน่ึงจากคหบดใีนหมูบ้่านทีอ่ยู่ใกล้กับร้านซูซ่นิ ให้บดิา

มารดาย้ายไปพักทีน่ั่น ใช้ชวิีตเป็นนายท่านเจ้าของทีด่นิอย่างสุขส�าราญใจ 

เต็มที่

ทว่าพอมเีวลาว่าง สองสามภีรรยาก็ยังคงพะวงเรือ่งแต่งงานของบตุร 

ชายหญิง

ฉยงเหนียงจึงกล่าวเพียงว่าพ่ีชายโตกว่า ให้ดูแลพ่ีชายก่อน เร่ือง

ของนางไว้ค่อยหารือกันภายหลังได้

ชยุจงกบัหลวิซือ่เองก็หารอืกันเป็นการส่วนตวัแล้ว บตุรสาวของตน

ทัง้รอบรูก้ว้างขวาง ทัง้เก่งกาจเพียงนี ้หลายวันท่ีผ่านมาแม่สือ่แทบจะย�า่

ธรณีประตูเรือนจนทรุดอยู่รอมร่อ คุณสมบัติของฝ่ายชายก็ดีข้ึนทุกที  

ดงัค�ากล่าวว่าอาหารดไีม่ต้องกลวัช้า หากตบแต่งบตุรสาวให้ผูท่ี้ไม่ควรคู่ 

ก็มิสู้ปล่อยให้บุตรสาวเป็นผู้หาสามีที่ตรงใจนางเอง

เมื่อเป็นเช่นนี้ เรื่องแต่งงานของบุตรชายจึงถูกน�ามาจัดการก่อน

ทว่าไม่ก่ีวันมาน้ีชุยฉวนเป่ามักออกเช้ากลับดึก ยามกลางวันล้วน

ไม่เห็นเงาคน สองสามีภรรยาต่างก็ไม่รู้ว่าบุตรชายไปเล่นสนุกอยู่ที่ใด

แรกเริ่มชุยจงกับหลิวซื่อไม่ได้ติดใจ เพราะถึงอย่างไรบุตรชายก็ยัง

เป็นเดก็หนุ่ม ท�าอะไรย่อมห่วงเล่นไปบ้าง เมือ่ก่อนทางบ้านยากจนไม่อาจ
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มัวเท่ียวเล่น ยามนี้เจียดเวลาว่างออกมาได้แล้ว ก็ปล่อยตามใจเขาไป 

แล้วกัน

ผิดกับฉยงเหนียงที่ไม่เห็นหน้าพี่ชายติดกันหลายวัน ในใจก็รู้สึกว่า

ผิดปกติแล้ว นางจดจ�าชะตากรรมของพ่ีชายเมื่อชาติก่อนได้ จึงกลัวว่า

เขาอยู่ข้างนอกจะหลงไปในทางที่ผิด

ชุยฉวนเป่ารับหน้าท่ีจัดซื้อ ผู้บังคับรถม้าหลายคนที่ไปซื้อของเข้า

ร้านล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของเขา ทว่าพักน้ีเมือ่สะสางบญัช ีนางกลบั

พบว่าจ�านวนเงินไม่ถูกต้อง

อันที่จริงจ�านวนเงินในทุกสองสามวันไม่ได้ต่างกันมากนัก ราคา

วัตถุดิบในแต่ละวันย่อมมีปรับขึ้นลงเป็นธรรมดา ทว่าเมื่อฉยงเหนียงค้น

สมดุบญัชขีองสองเดือนก่อนออกมาเทยีบดู กลบัพบว่าเงนิหายไปมากถึง

ยี่สิบต�าลึง

ฉยงเหนยีงรูส้กึว่าควรเรยีกพ่ีชายมาสอบถามให้กระจ่าง ท่ีแท้เงนินี้

เป็นเขาหรือเป็นผู้บังคับรถม้าหลายคนนั้นทุจริตยักยอกไป

ดงัน้ันแม้วนันีน้างจะเหนด็เหนือ่ยย่ิง แต่กลบัยังคงไม่เข้านอน นัง่เฝ้า 

อยู่ที่ริมหน้าต่างโดยตลอด จวบจนได้ยินเสียงแว่วมาจากในลาน จึงคลุม

เสื้อนอกเดินออกจากประตูห้องไป

เป็นชุยฉวนเป่ากลับมาแล้วจริงเสียด้วย คอเสื้อของเขาแบะออก 

นิดๆ บนร่างมีกลิ่นแป้งชาดท่ีบรรยายไม่ถูกชนิดหนึ่ง ใบหน้าก็แฝงซึ่ง

ความอ่อนล้าหลังจากได้ปลดเปลื้องความปรารถนาระหว่างชายหญิง

ชาติก่อนฉยงเหนียงเคยออกเรือนเป็นภรรยาคนแล้ว มีหรือจะ 

มองไม่ออกว่าก่อนหน้าน้ีพ่ีชายไปกระท�าเรื่องใดมา นางจึงไม่หลีกทาง 
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เพียงใช้สายตาจับจ้องเขาอย่างดุดัน

ชุยฉวนเป่าถูกมองจนร้อนตัว ทั้งกลัวจะท�าให้บิดามารดาสะดุ้งตื่น 

จึงเอ่ยเสียงเบาเพียงว่า "น้องสาวคนดี วันน้ีพ่ีห่วงสนุกจนกลับมาดึกไป 

สกัหน่อย ตอนนีง่้วงมากจรงิๆ เจ้าให้พ่ีไปนอนก่อนเถิด มเีรือ่งอะไรพรุง่นี้ 

ค่อยมาคุยกันเถิดนะ"

น่าเสียดายท่ีฉยงเหนียงมิใช่หลิวซื่อผู้เอาแต่รักใคร่ตามใจบุตร 

ของตน ตั้งแต่ชาติก่อนฉยงเหนียงก็มิใช่สตรีที่จะให้ท้ายบุตรธิดา นางจึง

ตามชยุฉวนเป่าไปถึงห้องของเขา แล้วถามพลางชีม้อืไปทีค่ราบแป้งชาด

บนคอเสื้อ

"บอกมาเถิด พี่ไปขลุกกับสตรีที่ใดมา"

อย่างไรเสยีชยุฉวนเป่าก็ยังเป็นเดก็หนุ่ม หน้าบางย่ิงนกั ด้วยนกึไม่ถึง 

ว่าน้องสาววัยแรกแย้มจะถามเขาตรงๆ อย่างไม่ปิดบังเช่นน้ี เขาจึง 

ออกอาการขัดเขนิระคนขุน่เคืองอยู่บ้าง "เจ้าเป็นหญิงสาว เอ่ยค�าพูดอะไร

ออกมา ไม่กลัวอายเสียบ้าง"

ฉยงเหนยีงยังคงยืนตัวตรง ขงึตาใส่ชยุฉวนเป่าพลางกล่าว "แป้งชาด 

ทีท่าเป็นของด้อยคุณภาพเช่นนี ้ท้ังสามารถรัง้พ่ีชายอยู่ค้างอ้างแรมจนถึง

กลางดึก ย่อมจะไม่ใช่หญิงท่ีดีงามอะไร วิถีชีวิตของชาวบ้านละแวกนี ้

ยังนับว่าเรียบง่ายสมถะ ทั้งไม่มีหอคณิกาส�านักโคมเขียวใดๆ ทว่าส�านัก

นางโลมเถ่ือนท่ีเปิดประตูเรือนลักลอบค้าขายเน้ือหนังมังสากลับมีอยู ่

สองสามแห่ง พี่ชาย ท่านไปเที่ยวนางโลมเถื่อนมากระมัง"

แม้ตอนที่กระท�าไม่รู้สึกว่ามีอันใดหนักหนา ทว่าเมื่อถูกฉยงเหนียง

กล่าวออกมาอย่างโจ่งแจ้งเพียงนี้ ชุยฉวนเป่าเองกลับกระดากอายจน
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ใบหน้าแดงซ่าน

หากเป็นหลิ่วผิงชวน เขาคงอุดปากนางตั้งแต่แรก แล้วเอาใจด้วย

เงนิเก็บส่วนตวั ไม่ให้นางแพร่งพรายเรือ่งนีอ้อกไป ทว่าผูท้ีอ่ยู่ตรงหน้าเขา

กลับเป็นฉยงเหนียง นางยังไม่ต้องพูดจา เพียงยืนอยู่ตรงน้ัน สีหน้าอัน

สงบนิ่งของนางก็ดูมีอ�านาจเฉกเช่นมารดาผู้เข้มงวด...ยิ่งกว่าหลิวซื่อ 

เสียอีก

เขากระดากใจที่จะงัดบารมีของพี่ชายไปกดข่มนาง จึงได้แต่ชี้แจง

ว่า "น้องสาวคนดี เหลียนเหนียงเป็นหญิงสาวที่เนื้อแท้บริสุทธ์ิดีงาม  

หากไม่ใช่ทางบ้านยากไร้ นางก็ไม่หลงเดนิทางผดิไปชัว่วูบหรอก นับแต่นาง 

ติดตามข้า ก็ปรารถนาที่จะออกเรือน และไม่เคยรับแขกอื่นอีกเลย"

พอได้ยินค�าพูดนี้ ฉยงเหนียงก็โกรธจนปอดแทบระเบิด อุตส่าห์

ป้องกันทุกวิถีทางแล้วแท้ๆ ไฉนพ่ีชายยังคงเดินซ�้ารอยเมื่อชาติก่อน  

ไปข้องแวะกับนางโลมเถื่อนอีกจนได้

นางสูดหายใจเข้าลึกๆ นั่งลงบนเก้าอี้ค่อยกล่าว "บอกข้ามาก่อน  

พี่ไปเจอนางโลมเถื่อนผู้นั้นได้อย่างไร"

เรือ่งมาถึงขัน้นีแ้ล้ว ชยุฉวนเป่าก็ไม่มอีะไรจะปิดบงั จงึเล่าเหตกุารณ์ 

ออกมาตั้งแต่ต้นจนจบ ความว่าในวันฝนตกวันหนึ่ง เนื่องจากล้อรถม้า

ของตนตดิหล่ม โชคดไีด้จ้าวซอูนัน้องชายของจ้าวเหลยีนเหนยีงผ่านทางมา 

ช่วยตนผลักรถม้า จึงได้รู้จักกัน

ชยุฉวนเป่าอายุยังน้อยห่วงเล่นเป็นทนุเดมิ เมือ่ได้รูจ้กัสหายรุน่ราว

คราวเดียวกัน ย่อมพูดคุยถูกคอเป็นอย่างย่ิง พอดีจ้าวซูอันท�างานอยู่ที่

บ่อนพนันในต�าบลเล็กๆ แถวนี้เอง จึงชักชวนชุยฉวนเป่าไปเล่นพนัน 
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หลายหน ช่วงแรกล้วนชนะเป็นส่วนใหญ่ ทว่าต่อมากลับค่อยๆ มือไม่ขึ้น 

แพ้ย่อยยับไปหลายตา ในใจชุยฉวนเป่าพลันลนลาน จ้าวซูอันจึงสอนวิธี

แก่ชยุฉวนเป่าให้ปกปิดไม่แจ้งบญัชแีล้วคอยยักย้ายเงนิทางบ้านออกมา

ทว่าเงินที่ยักย้ายได้นั้นมีอยู่จ�ากัด ยามท่ีเห็นว่าสุดจะชดเชยบัญชี

ได้แล้ว จ้าวเหลียนเหนียงพ่ีสาวของจ้าวซูอันก็ย่ืนมือช่วยชดเชยบัญช ี

ส่วนที่ขาดแทนชุยฉวนเป่าอย่าง 'มีน�้าใจ'

ชุยฉวนเป่านึกไม่ถึงว่าสตรีผู้หน่ึงจะยอมทุ่มเทให้เขาเพียงน้ี ในใจ

จงึเกิดความรูส้กึทีด่ต่ีอนางในทนัท ีเช่นนีเ้องมอียู่หนหน่ึงภายหลงัดืม่สรุา

ยามค�่าที่บ้านสกุลจ้าว ขณะที่เขาก่ึงเมามายก่ึงมีสติ จึงผูกสัมพันธ ์

ทางกายกับจ้าวเหลียนเหนียง

เดิมทีชุยฉวนเป่าก็เป็นเด็กหนุ่มแสนซื่อ แม้กระท่ังหนังสือภาพ

ต�าหนักวสนัต์* ท่ีอยู่ก้นหบีก็ยังไม่เคยด ูบดัน้ีเมือ่ถูกล่อลวงเข้าสูใ่ต้ผ้าห่ม

ของสตรผีูเ้ลีย้งชพีด้วยเรอืนร่าง ท่วงท่าลลีาท่ีแปรเปลีย่นสารพันของนาง

ย่อมจะรีดคั้นหนุ่มน้อยจนแห้งเหือด ไม่เหลือกระท่ังเสี้ยวหยด ส่งผลให้

เขาพลนัคลัง่ไคล้หลงใหลในตัวนาง รูส้กึเพียงว่าใต้หล้าน้ีไม่มีสตรีทีล่�า้เลิศ 

เช่นนี้อีกแล้ว ดังนั้นเขาจึงให้สัตย์สาบานเบื้องหลังม่านมุ้งเนื้อแพรทันที

ว่าจะรักมั่นไม่ผันแปร มิใช่นางก็จะไม่ขอแต่งกับสตรีใด

เมื่อแรกที่ถูกน้องสาวพบเห็น ในใจชุยฉวนเป่าแม้ลนลานอยู่บ้าง 

ทว่าเมื่อเล่าไปเรื่อยๆ เขากลับย่ิงมั่นใจในเหตุผล รู้สึกว่าถูกจับได้เช่นนี ้

ก็ดเีหมอืนกัน สบจงัหวะทีจ่ะแจ้งต่อบดิามารดาแล้วแต่งจ้าวเหลยีนเหนยีง 

เข้าสกุลมาพอดี

* ต�าหนักวสันต์ (ชุนกง) คือต�าราภาพกามสูตรของจีนในสมัยโบราณ
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ต่างจากฉยงเหนียงที่ยิ่งฟังหัวใจก็ยิ่งร่วงหล่น เหตุใดนางจึงรู้สึกว่า

ความเป็นมาของพ่ีน้องสกุลจ้าวคู่นีช่้างคล้ายคลงึกับคูพ่ี่น้องทีช่ยุฉวนเป่า

พบเจอเมื่อชาติก่อนอย่างน่าอัศจรรย์

ชาตก่ิอนนางห่างเหนิกับสกุลชยุ สดุท้ายเพียงได้ฟังค�าบอกเล่าจากปาก 

เหยาซื่อว่าชุยฉวนเป่าตีน้องชายภรรยาตาย ไม่รู้ชื่อแซ่ของพี่น้องคู่นั้น 

แต่อย่างใด ทว่าตอนนี้ฟังดูแล้วพ่ีน้องสกุลจ้าวถึงกับมีลักษณะจ�าเพาะ

ตรงกับพี่น้องคู่นั้นทุกประการ

หรือว่า...ด้วยอ�านาจแห่งสังสารวัฏ ต่อให้ข้าได้เกิดใหม่และแก้ไข

เร่ืองราวไปมากมาย ท้ายที่สุดรอยทางที่ด�าเนินไปอย่างเงียบเชียบของ 

ทุกคนก็จะยังคงซ�้าเดิมตามชาติก่อนเช่นนั้นหรือ

ฉยงเหนียงชะงักอยู่ครู่หน่ึงก็ไปเรียกบิดามารดามา เร่ืองที่พ่ีชาย 

ก่อไว้เหลวไหลเกินไปแล้ว เหน็เขายังยืนกรานจะแต่งนางโลมเถ่ือนเข้าสกุล  

บางค�าพูดไม่เหมาะทีน้่องสาวผูน้ีจ้ะไปต�าหน ิจงึได้แต่ให้บดิามารดาเป็น

ผู้มาจัดการ

รอจนหลวิซือ่ฟังฉยงเหนียงเล่าจบ รูว่้าช่วงทีผ่่านมาชยุฉวนเป่ายักยอก 

หมนุเงนิในบญัชขีองร้านซูซ่นิ แล้วเอาเงนิไปเล่นพนันเทีย่วนางโลม หลวิซือ่ 

ก็โกรธจนใบหน้าเป็นสีแดงจัด

แม้อยู่ข้างนอกนางอารมณ์ร้ายปากกล้า ทว่าเมื่อเข้าบ้านกลับเป็น

มารดาผูม้เีมตตาย่ิง ต่อให้บางครัง้มดีดุ่าบตุรชายท่ีเกเรก็ใช้ค�าพูดแสร้งขู่

เป็นหลกั เคยตจีรงิๆ เสยีเมือ่ไรกันเล่า ทว่าตอนน้ีพอมอืฉวยไม้ปัดขนไก่ได้  

นางกลบัหวดใส่ชยุฉวนเป่าอย่างหนัก "เจ้าลกูอกตญัญูเนรคุณ! เหน็บ้านเรา 

เพ่ิงมชีีวติทีด่แีค่ไม่ก่ีวันกจ็ะหาเรือ่งคบัใจมาให้พ่อแม่กบัน้องสาวของเจ้า
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แล้วใช่หรือไม่!"

ชยุฉวนเป่าฝืนรบัไปหลายทีโดยไม่หลบหลกี ปากกยั็งคงพูดเสยีงแขง็  

"เหลยีนเหนยีงควักเงนิเก็บหลายปีของนางออกมาก็เพ่ือลกู ลกูรับปากจะ

แต่งนางเข้าสกุลแล้วจะตระบัดสตัย์ได้อย่างไร ท่านพ่อท่านแม่เคยสอนลูก 

เองว่าเป็นคนต้องมีสัจจะ!"

เขาไม่พูดยังพอท�าเนา พอเอ่ยถึงค�าสอนของบิดามารดา ชุยจงซึ่ง

สูบยาเส้นอยู่ด้านข้างอย่างกลัดกลุ้มก็โมโห เคาะกล้องยาท่ีร้อนลวก 

ลงบนศีรษะบุตรชายทันที "ก็เพราะพ่อกับแม่เจ้าไม่ได้สั่งสอนเจ้าให้ด ี 

ถึงท�าให้เจ้าหัดท�าตัวเป็นคุณชายเสเพล บกุถึงบ้านนางโลมเถ่ือนเอาอย่าง

พวกส�ามะเลเทเมา! หน�าซ�้ายังจะ...ยังจะแต่งนางเข้าสกุลอีก เจ้าจะให้

น้องสาวเจ้าเรียกนางโลมเถื่อนเป็นพี่สะใภ้อย่างนั้นหรือ"

ปกตชิยุจงอยู่บ้านมกันิง่ขรมึพูดน้อย แต่เลก็จนโตชยุฉวนเป่าไม่เคยเหน็ 

บิดาใส่อารมณ์มาก่อน ครั้งนี้พลันเห็นบิดาระเบิดโทสะ แม้แต่เส้นเลือด 

สีเขียวบนหน้าผากยังโปนออกมา เด็กหนุ่มเห็นเช่นน้ันก็ผวาจนตัวลีบ  

ลืมกระท่ังจะหลบหลีก จึงถูกกล้องยาเส้นร้อนๆ เคาะอย่างจังหลายหน 

จนใบหน้าพลอยถูกลวกเป็นรอยแดง

เดิมทีหลิวซื่อตีแรงย่ิง ครั้นเห็นหัวหน้าครอบครัวลุกขึ้นมาตีด้วย  

แรกเริ่มนางก็เกือบจะหักใจไม่ลงแล้ว ต่อเมื่อได้ยินค�าพูดของสามี นาง

ถึงพลนัตระหนกัได้ หากเรือ่งเหลวไหลของบุตรชายหนน้ีแพร่สะพัดออกไป  

มีหรือผู้คนจะไม่พากันพูดว่าสกุลชุยอบรมบุตรไม่เป็น ถึงตอนน้ันต่อให้

บุตรสาวของนางเป็นคนเก่งสักเพียงใดก็ต้องถูกพ่ีสะใภ้ที่เป็นนางโลม

ท�าลายชื่อเสียงป่นปี้ เช่นนี้จะแต่งเข้าบ้านสามีที่ดีได้อย่างไรกันเล่า
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น่าสงสารบุตรสาวผู้น้ีนัก นับจากกลับมาอยู่สกุลชุยก็ตรากตร�า 

หามรุ่งหามค�่าเพ่ือสร้างกิจการของครอบครัว ไม่ง่ายเลยกว่าจะเร่ิมเห็น

ผลส�าเร็จ กลับถูกพี่ชายที่ไม่รักดีบ่อนท�าลายเช่นนี้อีก...

คดิมาถึงตรงนีห้ลวิซือ่ก็เลกิขวางชยุจง ซ�า้ยังเงือ้ไม้ปัดขนไก่กระหนาบ 

ตีซ้ายขวาร่วมกับสามี แทบอยากจะตีบุตรชายปากแข็งนี่ให้ตายไปเสีย

เดิมทีฉยงเหนียงเพียงอยากให้บิดามารดาอบรมพ่ีชายสักหน่อย  

นกึไม่ถึงว่าพวกเขาสามภีรรยาจะถูกย่ัวโทสะจนตีชยุฉวนเป่าอย่างเอาเป็น 

เอาตาย สุดท้ายเป็นนางพุ่งตัวเข้าไป ถึงยับยั้งบิดามารดาเอาไว้ได้

อาจเพราะถูกบิดามารดากระหน�่าตีอย่างที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

ชยุฉวนเป่าจงึท�าแก้มป่องพองลม แต่ไม่กล้าต่อปากต่อค�าอกี เพียงใช้มอื

ปาดน�้าตาตามล�าพังอย่างคับอกคับใจ

สุดท้ายชุยจงออกค�าสั่งเด็ดขาด ห้ามชุยฉวนเป่าออกไปข้างนอก 

นับตั้งแต่บัดนี้ ทั้งลั่นกุญแจประตูห้องของเขาด้วย รอจนเขาสงบจิตใจที่

เตลิดไปไกลนั้นได้แล้วค่อยมาว่ากัน

ราตรีนี้ทุกคนในสกุลชุยต่างก็นอนไม่หลับ

ฉยงเหนียงนอนพลิกตัวกลับไปกลับมาอยู่บนเตียง ทว่ามิใช่เพราะ

กังวลว่าค�าวิจารณ์เก่ียวกับพ่ีชายจะเดือดร้อนมาถึงเรื่องคู่ครองของตน 

ดังเช่นที่บิดามารดากล่าว

นับแต่ตกลงใจแน่วแน่ว่าจะไม่ออกเรือนแล้ว ฉยงเหนียงก็รู้สึก 

ผ่อนคลายขึ้นมาก

นึกถึงชาติก่อนท่ีนางท้ังติเตียนทั้งควบคุมตนเองอย่างเข้มงวดใน 
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ทุกด้านเพ่ือจะเป็นแบบอย่างของสตรีชั้นสูง ด้วยกลัวว่ากิริยาวาจาที ่

ไม่ส�ารวมของตนจะเปิดโปงชาติก�าเนิดและถูกผู้อื่นน�าไปพูดสนุกปาก  

จนสุดท้ายนางคล้ายดั่งถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน กระทั่งปฏิบัติกับสามีก็ยัง

เคร่งครัดเคร่งขรึม นึกขึ้นมาคราใดนางก็รู้สึกว่าตนในชาติก่อนช่างน่าขัน

และน่าสมเพช บัดนี้ชีวิตที่โชคดีได้เกิดใหม่นี้เป็นของนางแล้ว นางก็จะ

ตามใจตนเองมากหน่อย

สตรีตระกูลพ่อค้าเล็กๆ แม้จะมีฐานะต�่าต้อย ทว่าก็มีอิสระย่ิงนัก 

นางคดิว่าชวิีตคนเรายังมเีรือ่งราวอกีมากทีจ่ะต้องใช้พลังใจกายไปท�า แต่

ไม่ว่าอนาคตของนางจะเป็นเช่นไร นางล้วนไม่ปรารถนาให้บิดามารดา

พลอยเดือดร้อนไปด้วยเด็ดขาด

ชาติก่อนที่นางปฏิบัติกับบุพการีผู้ให้ก�าเนิดอย่างไม่สนใจไยดีน้ัน 

เป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจนางมาโดยตลอด ฉะน้ันในชาติน้ีไม่ว่าอย่างไร

นางก็ต้องท�าให้ครอบครัวสกุลชุยสุขสงบ ท�าให้พี่ชายได้แต่งศรีภรรยา 

มาสืบสกุลให้จงได้

น่ีก็คือสาเหตุหนึ่งที่นางอดกลั้นกับฉู่เสียเสมอมา ไม่ยอมใช้แข็ง

ปะทะแข็งกับเขาจนหยกศิลาล้วนแหลกลาญ*

ทว่าตอนนีท้างพ่ีชายกลบัไปข้องแวะกับวาสนาบาปแต่ปางก่อนน้ัน

ซ�้ารอยเดิมอีก จะให้นางวางใจลงได้อย่างไรกันเล่า

ฉยงเหนียงผ่านชาติก่อนมาแล้ว ย่อมรู ้ดีว่าพ่ีน้องสกุลจ้าวคู่นี้

เป็นต้นตอแห่งเภทภัยเช่นไร หากจ้าวเหลยีนเหนียงถูกสภาพสงัคมบบีคัน้

จนจ�าต้องขายเรอืนร่างหาเลีย้งครอบครวัจรงิดงัท่ีชยุฉวนเป่าเล่าก็ยังน่าเห็นใจ  

* หยกศิลาล้วนแหลกลาญ หมายถึงท้ังคนดีและคนเลวพังพินาศไปพร้อมกัน ดั่งเช่นกระแทกหยกงามกับ 
ก้อนหินให้แตกไปทั้งคู่
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ทว่าตอนนัน้หลงัจากนางแต่งเข้าสกุลชยุมาแล้ว เหน็ชดัว่ามไิด้กตญัญูต่อ

บิดามารดาของสามีเลย ด้วยอาศัยว่าตนเป็นผู้ออกเงินทอง จึงด่ากราด

ใส่หลิวซื่อตามอ�าเภอใจทุกวัน หน�าซ�้ายังรวมหัวกับน้องชายของตนมา

ทรมานใจชยุฉวนเป่าทกุทาง จนสดุท้ายท�าให้ชยุฉวนเป่ากระท�าผิดมหันต์

ฐานฆ่าคนตาย...

ขอเพียงคดิถึงผลพวงภายหลงัสตรนีางน้ีแต่งเข้าสกุลมา ฉยงเหนยีง

ก็สั่นสะท้านทั้งที่ไม่รู้สึกหนาว

เพียงแต่เมื่อตรองดูอย่างละเอียด ชาติก่อนกับชาตินี้ก็มีความ

เปลี่ยนแปลงที่ไม่เล็กอยู่เช่นกัน

ชาตก่ิอนในตอนนัน้ท่านพ่อชยุจงของนางป่วยหนักแล้ว ประกอบกับ 

เน่ินนานก่อนนัน้ยังมเีรือ่งท่ีหลิว่ผงิชวนหนอีอกจากบ้านไปเป็นนางบ�าเรอ

ผู้อื่น ท่านแม่หลิวซื่อจึงท้อใจปล่อยไปตามยถากรรม สิ้นเรี่ยวแรงจะไป

ควบคุมชุยฉวนเป่าอีก ถึงปล่อยให้จ้าวเหลียนเหนียงผู้นั้นเข้าสกุลมาได้

ทว่าชาตินี้ความเป็นอยู่ของสกุลชุยดีวันดีคืน ท่านพ่อก็สุขภาพ 

แข็งแรง จัดการเรื่องในบ้านได้อย่างเฉียบขาด มีหรือจะยอมอ่อนข้อ

รับปากพี่ชาย

แม้พวกท่านทั้งสองแสดงท่าทีแล้ว ฉยงเหนียงก็ยังคงไม่วางใจ จึง

ตัดสินใจจะไปดูเองสักเที่ยวหน่ึง สืบพฤติกรรมและค�าวิจารณ์เก่ียวกับ 

พ่ีน้องสกุลจ้าวท่ีหมูบ้่านนัน้ดสูกัหน่อย วาสนาบาปนีใ้ช่ลขิิตฟ้าจริงๆ หรือ 

ไฉนทัง้ชาตก่ิอนและชาตนิีจ้้าวเหลยีนเหนยีงถึงเอาแต่พัวพันตอแยพ่ีชาย

คนเดียวเล่า
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เบาะแสของพี่น้องสกุลจ้าวสืบไม่ยากนัก ฉยงเหนียงเพียงเรียกตัว 

ผูบ้งัคบัรถม้าท่ีไปจดัซือ้สิง่ของกับพ่ีชายในตอนแรกมา หลังจากชีร้ายการ

ในสมุดบัญชีพลางอบรมไปหนึ่งยก ผู้บังคับรถม้าก็ร้องทุกข์ไม่ขาดปาก 

รวมทั้งบอกที่อยู่ของพี่สาวกับน้องชายคู่นั้นออกมาจนหมดเปลือก

ฉยงเหนยีงสอบถามกระจ่างแล้วก็ผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้า เลอืกสวมหมวก 

ที่มีม่านแพรบังโฉม ก่อนพาสี่เชว่ียสาวใช้ของตนกับหญิงรับใช้อาวุโสท่ี

ร่างก�าย�าและปิดปากสนิทอีกคนขึ้นรถม้าไปด้วยกัน โดยมีผู้บังคับรถม้า

คนนั้นน�าทางรุดไปยังหมู่บ้านที่พักของพี่น้องสกุลจ้าวตั้งแต่ยามฟ้าสาง

เน่ืองจากระยะทางไม่ไกล พวกเขาจึงไปถึงที่หมายตั้งแต่ผืนฟ้า 

ยังไม่ทนัสว่างจ้า ระยะนีด้วงตะวันยามเท่ียงร้อนแผดเผา ชาวนาส่วนใหญ่

จึงตื่นแต่รุ่งสางไปลงนากันหมด ส่งผลให้ในหมู่บ้านเงียบเหงา แม้แต ่

เด็กน้อยก็ถูกบิดามารดาแบกขึ้นหลังพาไปลงนาด้วย
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ฉยงเหนยีงลงจากรถม้าต้ังแต่แรก เมือ่เดินหน้าตามทางดนิไปจนถึง

บ้านสกุลจ้าว นางก็แฝงตัวที่มุมก�าแพง แต่พบว่าประตูใหญ่ของบ้านนั้น

ปิดสนิท

หลังจากรอคอยอยู่เป็นนาน ประตูใหญ่ถึงเปิดออกดังแอ๊ด สตรีท่ี

เรอืนผมรุย่ร่ายประทินแป้งชาดจางๆ ผูห้นึง่ก็ชะโงกศรีษะออกมาเหลยีวซ้าย 

แลขวา พอเหน็ว่ารอบข้างปลอดคน จงึค่อยฉดุดึงบรุุษทีแ่ต่งกายไม่มดิชดิ

ผู้หนึ่งมาสนิทสนมกันต่ออย่างยากจะแยกจาก

ผู้บังคับรถม้าที่ติดตามอยู่ด้านหลังฉยงเหนียงกล่าว "น่ันก็คือ 

จ้าวเหลียนเหนียง...นางตอบรับเป็นคนรักของคุณชายชุยแล้วมิใช่หรือ 

ไฉนยังรับแขกอื่นอีกเล่า"

สีเ่ชวีย่ตวัดตาใส่เพียงปราดเดียว ผูบ้งัคับรถม้าก็หบุปากอย่างว่าง่าย 

ทันที

ฉยงเหนียงซ่อนตัวอยู่ที่มุมก�าแพงพลางเงี่ยหูสดับฟังต่อ

บรุษุผูน้ั้นเอ่ย "เจ้าเด็กหนุม่นัน่ดูรปูร่างผอมแห้ง หรอืว่าทีแ่ท้เป็นพวก 

เรี่ยวแรงดี หาไม่เหตุใดเมื่อคืนจึงรั้งอยู่นานปานนั้น ซ�้าท�าให้ข้ายังไม่ทัน

จุใจก็ถูกเจ้าขับไล่ตั้งแต่เช้าตรู่"

จ้าวเหลียนเหนียงโปรยยิม้หยาดเยิ้มพลางซุกซบไปหาอ้อมอกของ

อีกฝ่าย "ปกติไม่เคยเห็นท่านเป็นเช่นนี้ ไฉนวันนี้จึงหึงหวงขึ้นมาเล่า หาก

มิใช่ท่านใช้เงินบงการข้าน้อย คนน่าเบื่อเยี่ยงนั้นมาอุดหนุนถึงที่ ข้าน้อย

ก็ยังไม่อยากจะดูแล ที่ข้าน้อยรักก็คือผู้ที่รู ้อกรู้ใจกันเช่นท่านต่างหาก  

ยังดทีีค่รึง่คนืหลงัท่านแวะมาดบักระหายให้ข้าน้อย หาไม่ ถูกโลมเล้าโดย

คนไร้น�า้ยานัน่จนร�าคาญใจ ครึง่คนืหลงัข้าน้อยไยมต้ิองนอนกระสับกระส่าย 
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หรือ"

บรุษุผูน้ัน้ถูกเยินยอจนพลงัแห่งชายชาตรเีป่ียมล้น ในหัวใจย่ิงแสนจะ 

ปลอดโปร่งโล่งสบาย จากน้ันเขาก็ควกัถุงเงนิทีห่นักอึง้ใบหน่ึงออกจากอกเสือ้ 

ก่อนกล่าว "น่ีคือรางวัลที่นายข้ามอบให้ ขอเพียงมัดใจเจ้าเด็กหนุ่มนั่น 

อยู่หมดั รอจนเจ้าแต่งเข้าสกุลชยุเมือ่ไร ทรพัย์สนิจ�านวนมากของบ้านนัน้

ย่อมเพียงพอจะกลบหลุมหนี้สินของน้องชายเจ้าแล้ว!"

ขณะเอ่ยวาจาน้ี ชายหญิงซึ่งเดิมทีอิงแอบแนบชิดก็ผละจากกัน 

จนได้ บุรุษผู้นั้นมัดเชือกผูกเสื้อเสร็จเรียบร้อยก็เดินอาดๆ จากไป

ฉยงเหนียงจับจ้องเงาหลังของเขาตาเขม็ง ขณะเดียวกันแผ่นหลัง

ของนางก็หลั่งเหงื่อเย็นเป็นระลอก

แม้บรุษุผูน้ัน้อ่อนวยักว่าในความทรงจ�าอยู่บ้าง ทว่าเขาก็คอืผูด้แูล

เรอืนชัน้นอกของสกุลหลิว่ นามว่า 'เกาก่วงกุ้ย' มผิดิแน่ ส่วนบตุรชายของเขา 

มีนามว่า 'เกาสี่' ซึ่งต่อมาได้เป็นเด็กรับใช้ของซั่งอว๋ินเทียน และเปลี่ยน

นามใหม่เป็น 'เกาทิงเฉวียน'

ในความทรงจ�าเมื่อชาติก่อน หลังจากนางตกน�้ากระเสือกกระสน

อย่างสิ้นหวังอยู่ในบ่อ จวบจนประคองตัวไม่ไหวค่อยๆ จมลงไปนั้น ก็คือ

เกาทิงเฉวียนนี่เองที่ท�าเป็นร้องขอความช่วยเหลือเสียงดัง...

ทัง้ชาตก่ิอนและชาตินีน้างล้วนไม่เคยตดิค้างพ่อลกูสกุลเกา เหตใุด

พวกเขาสองคนถึงได้ลอบขดุหลมุพราง วางแผนการเลวร้ายหมายจะเล่นงาน 

สกุลชุยกับนางให้ถึงที่ตายเล่า

ฉยงเหนยีงล่าถอยโดยไม่แสดงสหีน้าทัง้ทีรู่ส้กึว่าสองขาสัน่นานแล้ว 

นี่หาใช่เพราะนางหวาดหวั่น หากแต่เป็นเพราะความโกรธแค้นสุดระงับ
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ขุมหนึ่ง

หลิ่วผิงชวน...เจ้าข่มเหงกันเกินไปแล้ว!

ระหว่างทางขากลับ ฉยงเหนียงก็ใคร่ครวญต้นสายปลายเหตุได้

กระจ่าง

ชาตก่ิอนหลิว่ผงิชวนน่าจะสมคบกับเกาก่วงกุ้ยผูด้แูลเรอืนชัน้นอกนี้ 

เช่นกัน เพียงไม่รู้ว่าตอนนั้นชุยฉวนเป่าใช่รู้จักจ้าวเหลียนเหนียงผ่านทาง

เกาก่วงกุ้ยด้วยหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ชาตินี้สองคนซึ่งเดิมทีไม่ควรจะมีจุดมา

บรรจบกัน กลับถูกผู้อื่นจงใจชักใยให้มาเกี่ยวพันกันจริงๆ

พ่อลูกสกุลเกานี้เป็นคนประเภทเดียวกันขนานแท้ ชาติก่อน 

เกาทิงเฉวียนก็น่าจะถูกหลิ่วผิงชวนซื้อตัว สุดท้ายถึงได้ลงมือสังหารนาง

ด้วยการผลกัจมบ่อ มาชาตน้ีิคงเพราะหลิว่ผงิชวนเหน็สกุลชยุมคีวามเป็นอยู่ 

ที่ดีแล้วอึดอัดไปทั้งร่าง จึงงัดลูกไม้เก่ามาใช้กับชุยฉวนเป่าอีก

แต่ไรมาฉยงเหนียงไม่ปรารถนาจะคิดถึงผู้อื่นในแง่ร้ายเกินไป แม้

ในใจคาดเดามาตลอดว่าการตายของตนในชาติก่อนสลัดความเกี่ยวพัน

กับหลิ่วผิงชวนไม่พ้น ทว่าบัดนี้เมื่อทุกสิ่งแน่ชัดแล้ว นางย่อมไม่อนุญาต

ให้ตนเองไม่เชื่อ หลิ่วผิงชวนผู้นี้อ�ามหิตชั่วช้าเข้ากระดูกด�าแล้วจริงๆ  

ต่อให้เกิดใหม่ชาตินี้ อีกฝ่ายก็ไม่เคยเลิกล้มความคิดที่จะกระท�าชั่วเลย!

สีเ่ชว่ียทีอ่ยู่ด้านข้างก็เป็นเดือดเป็นแค้นเช่นกนั จงึเอ่ยอย่างฉนุเฉยีว 

"คุณชายถูกนางจิ้งจอกหลอกเอาแล้ว นางคิดแต่จะฮุบทรัพย์สินของ

เถ้าแก่เท่านั้น ประเด๋ียวกลับถึงร้านซู่ซินจะต้องระดมลูกจ้างพร้อมอาวุธ

ครบมือไปถล่มรังจิ้งจอกของนางเสียให้ราบ!"

หญิงรับใช้อาวุโสที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็เจ็บแค้นไม่แพ้กัน จึงพูดอย่าง
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กระชบัว่า "คณุหนรูบีสัง่การสเิจ้าคะ ถึงตอนนัน้ข้าคนเดียวก็ตะกุยใบหน้านาง 

ให้เป็นรอยได้แล้ว!"

ฉยงเหนยีงหลบัตาขบคดิครูห่นึง่ถึงค่อยเอ่ยตอบ "หากท�าเช่นนีจ้รงิ 

ไยมิท�าให้สตรีที่ชื่อเหลียนเหนียงนั่นได้โอกาสสวมบทเป็นเจ้าทุกข์ไป

ระบายความขมขื่นกับพี่ชายข้าเปล่าๆ เล่า"

สี่เชว่ียถามอย่างร้อนใจ "เช่นนั้นจะท�าอย่างไรเล่าเจ้าคะ เช่นนี ้

ถึงกลับไปเล่าสิ่งที่ได้ยินมาให้คุณชายฟัง เขาก็ไม่เชื่อหรอก!"

ฉยงเหนียงมิได้เอ่ยตอบ เพียงก�าชับพวกนางตอนท่ีใกล้จะลงจาก

รถม้าว่าปิดปากให้สนิท ไม่ต้องเล่าให้คุณชายฟัง

เมื่อกลับถึงร้านซู ่ซินก็จวนจะเที่ยง ลูกค้าทยอยมาเยือนแล้ว  

ฉยงเหนียงจึงไปตรวจดูลูกจ้างล้างหั่นผักในครัวเช่นปกติ

พอข้างหูได้ยินเสยีงเคร้งๆ อนัคุน้เคยของตะหลวิ จติใจของฉยงเหนียง 

ก็ค่อยๆ สงบลง การท�าอาหารไม่ว่าจะต้ม ผัด จี่ หรือทอด ล้วนพิถีพิถัน

เรื่องระดับไฟและระยะเวลาท่ีจะท�าให้ได้รสชาติดี วัฏจักรแห่งกงเกวียน

ก�าเกวียนของมนุษย์เราก็เฉกเช่นกัน

มิใช่กรรมไม่สนอง ทว่ายังไม่ถึงเวลาต่างหาก นางจะดูซิว่าชาตินี้

หลิ่วผิงชวนสามารถกระโดดโลดเต้นได้ถึงเมื่อใด

ต่างจากจติใจท่ีค่อยๆ สงบลงของฉยงเหนียง ความรูส้กึของหลิว่ผงิชวน 

ในขณะนี้ก�าลังทุกข์ทนดุจถูกจับย่างไฟอยู่ก็มิปาน

ยามที่เพ่ิงจะรู้ข่าวว่าซั่งอว๋ินเทียนสอบตก นางคิดไม่ถึงเลยจริงๆ  

อีกอย่างไฉนคดโีกงสอบทีช่าตก่ิอนควรจะลงโทษหลางอ๋องจงึกลบักลาย
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เป็นคดีที่ชี้ไปถึงตัวรัชทายาทแทนเล่า

หากมิใช่จยาคังตี้ไว้หน้ารัชทายาทอยู่บ้าง น่ากลัวว่านามแรกที่จะ

เขียนอยู่บนหนังสือกล่าวโทษอันยาวเหยียดนั้นก็คือรัชทายาทหลิวซีเอง

ต่อมาเมื่อนางรู้จากปากบิดาว่ากระดาษค�าตอบที่ได้อันดับหน่ึง 

ในการสอบระดับเมืองหลวงนั้นเดิมทีเป็นของบัณฑิตนามซ่ังอว๋ินเทียน 

จิตใจนางถึงค่อยๆ สงบมั่นคงขึ้น

พ่ีซัง่มคีวามสามารถสงูส่ง ชาตก่ิอนทีม่อี�านาจอันท่วมท้นในราชส�านัก 

ก็มาจากความรู้และฝีมือที่แท้จริงท้ังสิ้น ต่อให้ชาตินี้เข้าสอบเร็วข้ึน แต่

เขาจะสอบตกไม่ติดสักอันดับเลยได้อย่างไรกัน

ตอนนีพ่ี้ซัง่ได้พลกิคดีและได้รบัพระเมตตาอันล้นเหลือจากจยาคงัตี ้

แล้ว แม้ไม่อาจชดเชยต�าแหน่งฮุย่หยวนให้ได้ แต่ก็มอบต�าแหน่งเจวียนเซงิ 

มาให้แทน

ตามธรรมเนียมของแคว้นต้าหยวน ต�าแหน่งลอยของขุนนางที่ยัง

ไม่ทันจะจัดสรรไปเป็นขุนนางท้องที่ก็คือเจวียนเซิง

หลิ่วผิงชวนรู้สึกว่าด้วยความสามารถของพ่ีซั่งแล้ว การจะได้รับ

ต�าแหน่งส�าคญัจากจยาคงัตีน้ัน้คอืเรือ่งท่ีจะต้องเกิดขึน้ไม่ช้ากเ็ร็ว ภายหลัง 

สืบข่าวจากหลายทาง ในที่สุดนางก็รู้ว่าเขาพ�านักชั่วคราวอยู่ในเรือนพัก

ที่ทางการจัดไว้ให้ขุนนางต่างถ่ินซึ่งเข้าเมืองหลวงมาแล้วแต่ยังไม่ได้ 

ซื้อบ้านพัก

หลิ่วผิงชวนจึงบรรจงแต่งเนื้อแต่งตัวไปหาเขา โดยชี้แจงว่าตน 

ขุ่นแค้นย่ิงนักท่ีรู้ว่าบุตรชายอดีตอาจารย์สอนหนังสือของพ่ีชายได้รับ

ความอยุติธรรม เมื่อฟังว่าเขาได้พลิกคดีแล้วจึงมาเพ่ือแสดงน�้าใจ และ
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ถือโอกาสแสดงความเลื่อมใสที่ตนมีต่อความสามารถของเขา รวมถึง 

น�าหนังสือรวมบทกวีที่ตนท�าขึ้นมาขอค�าชี้แนะจากเขาด้วย

ไหนเลยจะคาดคิด แม้ครั้งนี้นางได้พบซั่งอว๋ินเทียนท่ีเรือนพักของ

ทางการ แต่เขากลับมองพิจารณานางขึ้นลงอย่างเย็นชา พอฟังนางเอ่ย

เสียงอ่อนเสียงหวานแนะน�าตัวจบ เขาก็ยังคงนิ่งเงียบไม่ส่งเสียง

หลังจากนางย่ืนหนังสือรวมบทกวีเล่มน้ันออกไปหมายจะขอ 

ค�าชี้แนะ เขาก็ท�าเพียงพลิกดูไปเงียบๆ ทีละหน้า แต่เมื่อพลิกมาถึงหน้า

สุดท้าย เขากลับพลันโยนหนังสือลงพ้ืนอย่างโกรธเกรี้ยว ซ�้าประชิดมา 

ตรงหน้านางแล้วบิดแขนนางไม่ยอมปล่อย

หลิว่ผงิชวนนกึเพียงว่าเขาคดิจะลวนลามนาง ในใจจงึบงัเกิดความ

มุ่งหวังขึ้นมารางๆ ใครจะรู้ว่าเขากลับปล่อยมือเสียอย่างน้ัน เพียงใช้ 

แววตาอันลุ่มลึกสุดหย่ังมองนาง แล้วเอ่ยสั้นๆ ว่า "พักนี้ข้าอ่อนเพลีย 

อยู่บ้าง หากคุณหนูยินดี วันหลังค่อยสนทนากันใหม่"

ท่าทีตอบสนองของซัง่อวิน๋เทยีนผดิจากทีห่ลิว่ผิงชวนคาดไว้อย่างมาก  

อันที่จริงก็มีอีกหลายเรื่องในชาตินี้ที่หลุดจากความมุ่งหมายของนาง

แม้นางกลับคืนสกุลหลิ่วแต่เนิ่นๆ ได้กลายเป็นคุณหนูสกุลหลิ่ว 

สมดังปรารถนา ทั้งพยายามเดินหน้าไปตามจังหวะย่างก้าวเดิมของ 

ฉยงเหนียง ทว่าในงานเทศกาลซัง่ซือ่ตนมเิพียงไม่อาจลอืเลือ่งท่ัวเมอืงหลวง  

แต่ยังไปผดิใจกับองค์หญิงยงหยาง มไิด้กลายเป็นสหายสนทิขององค์หญิง 

เช่นเดยีวกับฉยงเหนยีงในชาตก่ิอน เรือ่งทีซ่ัง่อว๋ินเทยีนสอบตกก็ย่ิงท�าให้

นางลนลานไปหมด

ดเูหมอืนชาตินีทุ้กสิง่ล้วนเปลีย่นแปลงไปแล้ว ฉยงเหนียงมไิด้ตกอบั
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เช่นที่นางคาดไว้ ตรงกันข้ามยังพลิกโฉมมาเป็นเจ้าของกิจการที่เชิงเขา

หวงซานผู้ลือนามทั้งใกล้ไกลอีกด้วย

หลิ่วผิงชวนรู้สึกว่านางควรต้องท�าอะไรบางอย่างเพ่ือให้ชาติน้ี

เปลี่ยนเป็นคล้ายกับชาติก่อนบ้าง เช่นนี้นางถึงจะสบายใจได้ อย่างน้อย

ที่สุดสกุลชุยก็ต้องไม่เปลี่ยนเป็นดวงขึ้นไร้ซึ่งอุปสรรคเพราะฉยงเหนียง

นกึถึงท่าทีเฉยเมยทีช่ยุฉวนเป่าปฏิบติักับนางตอนไปเยือนร้านซูซ่นิ 

คราวก่อน หลิ่วผิงชวนก็บังเกิดความไม่พอใจ เพียงปรารถนาจะให้เขารู้

เสียบ้างว่าน้องสาวคนใดกันแน่ที่มีฝีมือแท้จริง!

เมื่อคิดเช่นนี้หลิ่วผิงชวนก็พลันนึกถึงจ้าวเหลียนเหนียงท่ีชาติก่อน

ชุยฉวนเป่าแต่งเป็นภรรยา ขอเพียงเขาแต่งสตรีนางน้ันอีกครั้ง ก็เท่ากับ

รบัตวัหายนะเข้าบ้าน หากต่อไปเกิดเหตุฆ่าคนขึน้มาจรงิ มหีรอืฉยงเหนียง

ที่เป็นแค่แม่ครัวจะรับมือไหว

สกุลชุยจะต้องบากหน้ามาขอร้องหลิ่วผิงชวนผู้นี้เหมือนชาติก่อน

อีกแน่ ถึงตอนนั้นนางจะเลือกเฟ้นยาจกโสโครกริมถนนคนหนึ่งให ้

ฉยงเหนียง ขอเพียงฉยงเหนียงยอมแต่งด้วย นางถึงจะไปช่วยชีวิต 

ชุยฉวนเป่า...

เพียงแต่จ้าวเหลยีนเหนียงไม่เหมอืนกับชาติก่อนทีอ่ยากจะแต่งงาน

เพราะโกยเงินจากการขายเรือนร่างได้มากพอแล้ว ชาติน้ีเมื่อแรกที ่

หลิ่วผิงชวนหาคนไปเกลี้ยกล่อมอีกฝ่ายหมายให้ไปล่อลวงชุยฉวนเป่า  

จ้าวเหลียนเหนียงถึงกับไม่ยินยอม

หลิ่วผิงชวนรู้ว่าผู้ดูแลเรือนชั้นนอกเกาก่วงกุ้ยเคยเป็นแขกประจ�า

ของจ้าวเหลยีนเหนยีง ชาตก่ิอนตอนทีจ่ะช่วยชยุฉวนเป่าให้พ้นคด ีหลิว่ผงิชวน 
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ก็เป็นผู้มอบหมายให้เกาก่วงกุ้ยไปจัดการ

ในเมื่อตอนน้ีจ้าวเหลียนเหนียงยังไม่อยากแต่งงาน จึงไม่พ้นที ่

หลิ่วผิงชวนต้องอาศัยเกาก่วงกุ้ยน�าเงินไปโน้มน้าว ซื้อพ่ีน้องคู่นั้นมา 

เป็นพวก ทัง้แย้มพรายว่าครอบครวัชยุฉวนเป่ามทีรัพย์สนิมัง่คัง่ เช่นน้ีเอง

แผนถึงด�าเนินไปได้

วันนี้พอได้ยินเกาก่วงกุ้ยมารายงานว่าทุกอย่างราบรื่น ชุยฉวนเป่า

ถูกหว่านเสน่ห์จนคลั่งไคล้ใหลหลง ให้ค�ามั่นจะแต่งจ้าวเหลียนเหนียง 

นางโลมเถ่ือนผูน้ั้นแล้ว จติใจของหลิว่ผงิชวนทีท่นทุกข์มาหลายวันถึงค่อย

สุขสงบขึ้น

ชุยเจียงฉยง...ชาตินี้เจ้าให้ความส�าคัญกับสิ่งใด ข้าก็จะขย�าขย้ี 

สิ่งนั้นเสีย!

เดมิทชียุฉวนเป่านกึว่าตนถูกบดิามารดากักบริเวณ ระยะน้ีคงไม่อาจ 

ออกไปได้ จึงเป็นห่วงว่าเหลียนเหนียงไม่ได้รับข่าวคราวแล้วจะคะนึงหา

เขา

เดก็หนุม่ท่ีแรกติดบ่วงรกันอนพลกิตัวไปมาไม่อาจข่มตาหลบั เพียง

ไม่กี่วันร่างกายถึงกับผ่ายผอมลงไปมาก

เขาคิดไม่ถึงว่าเมื่อถึงวันที่สาม ประตูห้องที่ปิดสนิทจะถูกเปิดออก

สามวันมานี้ชุยฉวนเป่าไม่มีแก่ใจจะดื่มกิน พอเห็นประตูเปิดเขาก็

ฝืนพลิกตัวคลานขึ้นมาเบิกตามอง ที่แท้เป็นฉยงเหนียงยืนอยู่ข้างประตู

เขายืนพรวดขึ้นทันที หมายพุ่งตัวออกจากประตูห้อง จะได้ไม่ถูก

บิดามารดาจับมาอบรมอีก กลับได้ยินฉยงเหนียงเอ่ยปากขึ้นก่อน "ข้า 
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ส่ังคนเตรียมรถม้าไว้แล้ว ข้าจะพาพ่ีไปพบเหลียนเหนียงเอง พ่ีไม่ต้อง 

ร้อนใจหรอก"

ชยุฉวนเป่าฟังแล้วเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ จนเมือ่เห็นใบหน้านางปราศจาก 

แววหยอกล้อ เขาถึงเอ่ยอย่างหน้าชื่นตาบาน "น้องสาวคนดี เจ้ายอม 

ช่วยพี่เช่นนี้ วันหน้าพี่จะซื้อเสื้อผ้ามาให้เจ้า"

ฉยงเหนียงเลิกคิ้วถาม "ซื้อด้วยเงินจากบัญชีของร้านหรือ"

ชุยฉวนเป่าพูดไม่ออกไปทันใด สีหน้าเจื่อน บัดนี้ค่าเดินทางและ 

ค่าของกินของใช้ในบ้านล้วนเบิกจากบัญชีของร้านซู่ซิน เขายังใช้ค�าพูด

กล่อมเดก็น้อยเช่นนีกั้บน้องสาวผูห้าเงนิเข้าบ้านอีก ช่างน่าขันเสยีน่ีกระไร

ทว่าฉยงเหนียงไม่คล้ายก�าลงัหลอกเขาอยู่ เมือ่เขาเดินไปถึงประตูเรือน 

ก็ไม่พบเห็นบิดามารดา มีเพียงรถม้าหนึ่งคันจอดรออยู่ที่หน้าประตูจริง

เสียด้วย

รอจนข้ึนไปบนรถม้า ชุยฉวนเป่าเห็นฉยงเหนียงตามข้ึนมาด้วย ก็

เอ่ยอย่างขัดเขินอยู่บ้าง "ฉยงเหนียง เจ้าจะตามไปท�าอะไร"

ฉยงเหนียงมองเขาแน่วนิ่ง "พ่ีบอกว่าแม่นางผู้น้ันคือว่าท่ีพ่ีสะใภ้ 

ของข้ามิใช่หรือ ไปเยี่ยมสักหน่อยจะเป็นไรไปเล่า"

ชยุฉวนเป่าคิดว่านับแต่เหลยีนเหนยีงรูจ้กักับเขาก็เลกิอาชพีเดมิไปแล้ว  

ในเม่ือเขาตั้งมั่นจะแต่งนางเป็นภรรยา ก็ไม่มีสิ่งใดที่ไม่อาจเปิดเผยต่อ 

ผู้อื่น เขาจึงไม่ทักท้วงน้องสาวอีก

ทว่าพอไปถึงหมูบ้่าน ฉยงเหนยีงกลบัสัง่ให้หยุดรถม้าตัง้แต่ปากทาง 

จากนัน้จงูเขา พร้อมกับพาสีเ่ชว่ียและลกูจ้างร่างก�าย�าอกีสามคนเดนิเข้าไป 

ในเรือนที่อยู่ติดกับเรือนของจ้าวเหลียนเหนียงแทน
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ชยุฉวนเป่าถูกการกระท�านีท้�าให้สบัสนมนึงง จวบจนเข้าไปในห้อง

จึงเอ่ยถาม "น้องสาว เจ้าพาพี่มาที่นี่เพื่อท�าอะไร"

ตอนนี้เองหญิงรับใช้อาวุโสท่ีมาสืบข้อเท็จจริงพร้อมฉยงเหนียง

คราวก่อนก็ออกจากห้องชัน้ในมารายงานเสยีงเบา "ก�าลงัเข้าด้ายเข้าเขม็

เลยเจ้าค่ะ!"

ฉยงเหนยีงผงกศีรษะรบัโดยไม่แลชยุฉวนเป่า เพียงส่ังให้หญิงรับใช้ 

อาวุโสผู้นั้นพาเขาเข้าไปที่ห้องชั้นใน

ห้องชัน้ในไม่ได้จดุตะเกียง จงึมดืทึมไปท่ัวบรเิวณ หญิงรบัใช้อาวโุส

ชี้มือให้เขาดูบนผนังซึ่งมีรูขนาดเท่าผลล�าไยอยู่รูหนึ่ง

ชุยฉวนเป่าไม่รู ้ว่าฉยงเหนียงมีเจตนาใดกันแน่ จึงเพียงแนบห ู

ตรงร ูจากนัน้เขาก็ได้ยินเสยีงเตยีงไม้ลัน่เอีย๊ดอ๊าดมาจากห้องทีอ่ยู่ตดิกัน 

ตามด้วยเสียงครางรัญจวนของจ้าวเหลียนเหนียงเป็นจังหวะยาวสาม 

สั้นหนึ่งอันคุ้นหู

ชุยฉวนเป่าตัวแข็งท่ือไปทันใด พริบตานั้นในสมองดุจหม้อน�้าที่ 

ถูกเผาด้วยไฟแรงจัดจนเดือดปุดๆ

กระนั้นชั่วขณะนี้เขาก็ยังคงหวังใจว่าโชคจะเข้าข้าง หากสตรีท่ีอยู่

อกีฟากของผนังมใิช่เหลยีนเหนียง แต่เป็นหญิงคนรกัของน้องชายนางเล่า

เมื่อเขาส่องดูจากรูบนผนัง ก็เห็นแสงไฟทางน้ันโลดเต้น ดวงหน้า

ของจ้าวเหลยีนเหนยีงทีก่�าลงัไหวระรวัอยู่ตรงขอบเตยีงน้ันแดงก�า่แม้เหลือ

แป้งชาดเพียงเลือนจาง

ชุยฉวนเป่ารู้สึกว่าในสมองพลันว่างเปล่าขาวโพลน ท้ังร่างแข็งทื่อ

อยู่กับที่ราวถูกสกัดจุดชีพจร
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ตอนนีเ้องพายุรกัทางด้านน้ันก็ค่อยๆ สงบลง เสยีงบรุุษผูห้นึง่ดงัมา

ให้ได้ยิน "ไฉนสามวันนี้เจ้าหนุ่มแซ่ชุยนั่นไม่มีความเคลื่อนไหวเลย วันนี้

นายข้าก็ยังถามถึง สงสัยว่าเจ้าจะเก่ียวเหย่ือไว้ไม่อยู่ ปล่อยให้เขา 

หลุดมือไปแล้วกระมัง"

เสยีงพูดของจ้าวเหลยีนเหนยีงดังตามมา อาจเพราะเมือ่ครูร้่องคราง

หนักเกินไป น�้าเสียงจึงยังคงสั่นนิดๆ "จะเป็นไปได้อย่างไรกัน ลูกเจี๊ยบ 

ตัวน้อยๆ เยี่ยงนั้นควบคุมได้ง่ายเป็นที่สุด เขาถูกข้าหว่านเสน่ห์จนลืมแม่

แท้ๆ ไปแล้วด้วยซ�า้ คงเพราะเขาไปบอกทางบ้านแล้วครอบครวัไม่เห็นด้วย 

เสียมากกว่า"

บรุษุผูน้ัน้ฟังจบก็เอ่ยต่อทันที "สองวันนีข้้าจะไปสบืด ูหากเป็นเช่นน้ี 

จรงิก็จดัการได้ง่ายย่ิง ลกูค้าร้านอาหารเจของบ้านเขาส่วนใหญ่เป็นผูสู้งศักด์ิ  

เจ้าจงเลอืกวันท่ีหนึง่หรอืสบิห้าของเดือน ฉวยจงัหวะตอนท่ีร้านเขามลีกูค้า

เนอืงแน่น พาน้องชายเจ้ากบัพวกสหายข้ีเมาบกุเข้าไปในร้าน จากนัน้เจ้า

ก็แค่ร�า่ไห้บอกว่าตนอุม้ท้องลกูของชยุฉวนเป่า ต้องการให้สกุลชยุรับผิดชอบ!"

พอจ้าวเหลียนเหนียงได้ยินว่าจะให้นางเป็นผู้ออกหน้า หัวใจก็เต้น

ไม่เป็นส�า่ เอ่ยอย่างไม่ค่อยเตม็ใจนัก "วธีินีใ้ช้ได้ผลแน่หรอื ได้ยินฉวนเป่า

บอกว่าแม่กับน้องสาวเขาล้วนเป็นพวกสูค้น เกิดพวกนางส่ังให้คนตข้ีากับ

น้องชาย ไม่เท่ากับไปเสียท่าถึงที่หรือ"

บุรุษผู ้น้ันกล่าว "ดังนั้นถึงให้เจ้าไปตอนที่ร้านเขามีลูกค้ามาก

อย่างไรเล่า นายข้าบอกว่าฉยงเหนียงน้องสาวเขารักหน้าตาเหนืออื่นใด 

ให้ความส�าคัญกับชื่อเสียงและเกลียดการอับอายต่อหน้าผู้คนเป็นท่ีสุด 

มฮีหูยนิผูส้งูศกัดิอ์ยู่ตัง้มากเพียงนัน้ นางไม่กล้าโวยวายหรอก มแีต่จะรบี
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กล่อมพวกเจ้าให้รามือ แต่หากเจ้าไม่ไหวจริงๆ ก็หาถุงหนังส�าหรับใส่น�้า

สักใบ ใส่เลือดนกพิราบเข้าไปในนั้นแล้วพกไว้ตรงท้องน้อย พอสกุลชุย 

ลงไม้ลงมือ เจ้าก็ฉวยจังหวะแอบดึงฝาจุกของถุงหนังออก ถึงตอนนั้น 

มีเลือดไหลออกมา ย่อมปรักปร�าสกุลชุยได้ว่าผลักเจ้าจนแท้งลูก..."

เนือ่งจากห้องทัง้สองนีเ้ดมิทเีป็นห้องปีกท่ีอยู่ในเรอืนเดยีวกัน หลงัจาก 

ถูกเจ้าของเดมิก่อผนงัรปูอกัษร 'ตงิ'* กัน้แยกเป็นสองเรอืนแล้วขายให้กับ

สองสกุล จึงท�าให้ห้องชั้นในฝั่งนี้กับฝั่งของบ้านสกุลจ้าวถูกคั่นกลางด้วย

ผนังเพียงชั้นเดียว

เม่ือแรกทีซ่ือ้เรอืน ผูใ้ดก็ไม่รูว่้าเพ่ือนบ้านจะท�ากิจการขายเนือ้หนัง

มังสา ต่อเมื่อรู้แล้วใครเล่าจะทานทนถ้อยค�าลามกกับเสียงปลดเปลื้อง

ความใคร่ตลอดราตรีได้ไหว ดังนั้นเรือนฝั่งนี้จึงว่างลงตั้งแต่แรก ไม่เคยมี

คนอยู่อาศัย ตอนน้ีเมื่อฉยงเหนียงจ่ายเงิน ย่อมสามารถใช้เรือนฝั่งนี้ได้

ชั่วคราว

จ้าวเหลียนเหนียงเคยชินที่เรือนติดกันไร้ผู้คนจึงไม่เคยเบาเสียง 

พอได้ฟังความคิดของเกาก่วงกุ้ย นางก็หัวเราะร่วนจนเนื้อเต้น "ให้ตายสิ 

นีข้่าจะต้องแสดงละครฉากส�าคญัเชยีวนะ นายของท่านจะไม่เพ่ิมเงนิรางวัล 

อีกสักหน่อยหรือ"

เกาก่วงกุ้ยก็หัวเราะเช่นกัน "เรือนร่างนี้เจ้าขายบ่อยเสียจนใกล้จะ

หย่อนยานหมดแล้ว ต่อไปคงขายไม่ได้ราคาดอีะไรหรอก ยากนกัอตุส่าห์

มเีดก็เมือ่วานซนืทีไ่ม่รูป้ระสาผูห้น่ึงยอมต้องการเจ้า เจ้าก็จงคว้าโอกาสนี ้

แต่งเข้าบ้านคนรวยไปเสียเถอะ ขอเพียงเจ้าควบคุมแม่กับน้องสาวของ

* อักษร 'ติง' คือ '丁'
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สามีอยู่หมัด เจ้าต้องการเงินเท่าไรจะไม่มีให้เชียวหรือ"

ขณะที่ชายโฉดหญิงชั่วซึ่งอยู่อีกฟากของผนังก�าลังวางแผนอย่าง

ละเอียด ชุยฉวนเป่าที่อยู่ทางนี้ก็ฟังจนหัวสมองจวนจะระเบิดออกมาอยู่

รอมร่อแล้ว เด็กหนุ่มพลันรู้ตัวว่าหลงกลถูกหลอก จึงคิดเพียงอย่างเดียว

ว่าจะคว้ามีดท่ีคมกริบสักเล่มบุกเข้าไปจ้วงแทงชายโฉดหญิงชั่วท่ีอยู ่

ห้องติดกันคู่นั้นให้ตายไปเสีย!

ทว่าฉยงเหนยีงเตรยีมการไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ทันรอให้เขาแผดเสยีง

ด้วยความเดือดดาล หญิงรับใช้อาวุโสที่อยู่ด้านข้างก็อุดปากเขาไว้อย่าง

ตาไวมือไว ก่อนให้ลูกจ้างร่างก�าย�าอีกสองคนรวบตัวเขาแล้วลากพา 

ออกมาจากห้องชั้นใน

จวบจนถูกลากตัวพ้นเรือนแล้วยัดเข้าไปในรถม้า ชุยฉวนเป่าถึง

สามารถเอ่ยอย่างฉนุเฉยีว "ฉยงเหนียง เจ้าให้คนลากพ่ีออกมาได้อย่างไร 

คอยดูนะ พี่จะสั่งสอนชายส�าส่อนกับหญิงแพศยานั่นให้..."

ไม่รอจนเขาพูดจบ ฉยงเหนียงก็ตบหน้าเขาเต็มแรงอย่างดุดัน 

หนึ่งฉาดโดยไม่เกรงใจแม้สักนิด

ด้วยคาดไม่ถึงว่าน้องสาวจะตบเขา ชยุฉวนเป่าจงึตะลึงงันไปชัว่ขณะ

ตอนนีโ้ทสะท่ีสะกดกลัน้มาหลายวันของฉยงเหนียงเพ่ิงจะได้ระบาย

ออกมาบ้าง "เขาเป็นชายส�าส่อน แล้วพ่ีเล่าเป็นอะไร ก็แค่ผู้ชอบเที่ยว

หาความรืน่เรงิทีม่เีงนิผูห้นึง่เท่าน้ัน! พ่ีจะไปท�าอะไรกัน จะไปแลกชวิีตกับ

พวกเขา แล้วเดือดร้อนข้ากับท่านพ่อท่านแม่ไปตามล้างตามเช็ดให้พ่ี

อย่างนั้นหรือ!"

พูดมาถึงตรงนี้เพลิงโทสะของนางก็สุดจะกดข่มไว้ต่อไป จึงเอ่ย
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อย่างโกรธเกรี้ยว "พ่ีก็เป็นบุรุษที่ใกล้จะมีครอบครัวได้แล้ว แต่กลับยัง 

ท�าอะไรไม่คิดหน้าคิดหลัง ดูสามวันนี้ท่ีพ่ีโวยวายอยู่ในบ้าน ท่านพ่อ 

ท่านแม่กบัข้าล้วนกลายเป็นศตัรขูองพ่ี พวกเราจะท�าร้ายพ่ีเชยีวหรอื สตรี

เย่ียงนั้นผ่านมือชายมาเท่าไรแล้ว ความคิดจิตใจสกปรกเกินทน ทว่าพ่ี

กลับคิดแต่จะแต่งนางเข้าสกุล หากท่านพ่อท่านแม่หูเบาถูกพ่ีป่วนจน

ใจอ่อนขึ้นมาจริงๆ บ้านเรายังจะมีวันสงบสุขอยู่หรือ พ่ีไม่ย้อนทบทวน

ความผิดตนเองบ้างเล่า ถึงกับคิดจะไปแลกชีวิตกับสองคนนั้นอีก!"

ชุยฉวนเป่าไหนเลยจะสู้ฝีปากอันคมกริบของฉยงเหนียงได้ แม้เขา

เป็นพ่ีชาย แต่เมื่อครู่เพ่ิงจะรู้ว่าหัวใจรักอันงมงายของตนทุ่มเทผิดไปให้

กับหลุมอุจจาระ ตนเป็นฝ่ายขาดเหตุผลอยู่ก่อน ตอนนี้น้องสาวก็ก�าลัง

โกรธจัด ราวกับเปลี่ยนเป็นคนละคน ความน่าย�าเกรงนั้นย่ิงท�าให้เขา 

ไม่กล้าโต้แย้ง ได้แต่เงียบเสียงยอมรับค�าดุด่าของนางแต่โดยดี

จนกระทั่งสุดท้ายชุยฉวนเป่าถึงกับถูกดุจนร้องไห้น�้ามูกน�้าตาไหล 

"น้องสาว พี่ผิดไปแล้ว หลายวันมานี้พี่เหมือนถูกคนท�าของใส่ ละอายใจ

ต่อท่านพ่อท่านแม่ยิ่งนัก...เพียงแต่ฝ่ายเราจะยอมเสียเปรียบพวกเขา 

เช่นนี้น่ะหรือ"

ฉยงเหนียงแค่นหัวเราะอย่างเย็นชา "พวกเขาจะมาก่อเร่ืองก่อราว

ไม่ใช่หรือไร เชิญมาได้อย่างเต็มที่ ถึงตอนน้ันจะให้พวกเขาได้รู้จักว่า 

คนรักหน้าตาอย่างข้าฉยงเหนียงนี้เป็นเช่นไร!"

ฝ่ายจ้าวเหลียนเหนียงหลังจากหารือวิธีรับมือกับเกาก่วงกุ้ยเสร็จ 

ก็มิได้อยู่เฉย นางพบว่าพรุ่งน้ีคือวันท่ีสิบห้าของเดือนพอดี ซึ่งเป็นวันที่
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ภูเขาหวงซานจะคบัค่ังไปด้วยผูส้กัการะ รุง่ข้ึนนางจงึตกลงใจไปหาถุงหนงั

กลางเก่ากลางใหม่มาหนึง่ใบ ซือ้พิราบหนึง่ตวัจากร้านอาหารในหมูบ้่าน

เพ่ือเอาเลอืดสแีดงสดของมนัมากรอกใส่ถุงหนงัจนเตม็ จากนัน้เตมิเกลอื

กับน�้าลงไปเพื่อป้องกันเลือดพิราบแข็งตัว

เมื่อเตรียมการพร้อมสรรพ นางก็พาน้องชายจ้าวซูอันกับบรรดา

สหายร่วมกินด่ืมของเขาจ้างรถเทียมลาคันหนึ่งรุดไปยังร้านซู่ซิน แต่ 

นึกไม่ถึงว่าเมื่อไปถึงหน้าประตูร้าน ประตูกลับแขวนแผ่นกระดานและ 

ติดประกาศว่าทางบ้านมีธุระจึงหยุดร้านสองสามวัน

จ้าวซอูนัไม่ยอมเสยีค่าจ้างรถเทียมลาไปเปล่าๆ ประจวบกับเหลยีว

มองซ้ายขวาแล้วเห็นหญิงรับใช้อาวุโสผู้หน่ึงออกมาจากประตูหลังของ

ร้านซูซ่นิพอด ีในมอืนางยังถือเหด็หอมอยู่หน่ึงกระจาด ดทู่าก�าลังจะน�าไป 

ผึ่งแดด

เขาจึงรีบไปสอบถามว่าทางบ้านของเจ้าของร้านนี้มีธุระด่วนอันใด

หญิงรบัใช้อาวุโสผูน้ั้นดูเป็นคนช่างเจรจา นางตอบปนย้ิมว่า "เถ้าแก่

ผูเ้ฒ่าต้องการจะเลอืกสะใภ้ให้บตุรชาย วันนีจ้งึเปิดบ้านต้อนรบัแม่สือ่กับ

ครอบครัวของแม่นางผู้นั้นเพ่ือจะดูตัว ขอเพียงถูกใจกันก็จะก�าหนด 

วันมงคลเลย"

พอได้ยินค�าตอบนี้จ้าวเหลียนเหนียงก็ร้อนรุ่มข้ึนมาทันใดพลาง 

คดิในใจอย่างขุน่แค้น...ลมปากบรุษุมคีวามจรงิเพียงไม่ก่ีประโยคจริงเสียด้วย  

ไฉนทางหนึ่งให้สัตย์สาบานจะแต่งกับข้า แต่อีกทางหนึ่งกลับไปดูตัว 

หาภรรยาเสียอย่างนั้น

จ้าวเหลยีนเหนยีงเป็นเดอืดเป็นแค้น ตดัสนิใจแน่วแน่ว่าจะก่อกวน
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เรือ่งแต่งงานของชายทรยศน่ันให้ได้ นางจงึรบีซกัถามจนกระจ่างว่าเรอืน

สกุลชยุไปทางใด จากนัน้ก็พาน้องชายกับสหายนกัเลงเหล่าน้ันไปเอาเรือ่ง

ทันที!

รอจนเห็นประตูใหญ่เรือนสกุลชุยแต่ไกล พบว่าท่าทางเป็นเพียง

คหบดีชนบทธรรมดาเท่านั้น จ้าวเหลียนเหนียงก็ยิ่งมีความมั่นใจ เอ่ยกับ

พวกบุรุษว่า "ประเดี๋ยวพอเข้าประตูไป ข้าจะบีบน�้าตาร�่าร้องว่าท่านพี่ชุย

ทรยศ ส่วนพวกเจ้าก็เลอืกทุบโอ่งน�า้ขว้างปาข้าวของได้ตามใจชอบ เสยีง

ยิ่งดังครึกโครมเท่าไรก็ยิ่งดี ถึงเวลาหากคนบ้านนั้นมาผลักไสข้า ข้าก็จะ

ท�าเป็นตกเลือด พวกเจ้าจงโวยวายจะไปฟ้องร้องทางการ อาละวาด

จนกว่าพวกเขายอมจ�านนถึงจะเลิกรา..."

หลงัจากนดัแนะกันดิบด ีจ้าวซอูนัก็เป็นกองหน้าถีบประตใูหญ่ของ

เรอืนสกุลชยุจนเปิดออกในเท้าเดยีว แล้วเข้าไปตะโกนในลานเสยีงดงัลัน่ 

"ที่น่ีใช่เรือนสกุลชุยหรือไม่ บุตรชายบ้านเจ้ากล้าเอาเปรียบหลับนอนกับ

บุตรสาวบ้านอื่น แต่ไฉนจึงท�าตัวเป็นเต่าหดหัวเสียเล่า!"

บรรดาคนท่ีตามหลังเขาเข้ามาต่างก็ช่วยกันสบถด่าทอ เห็นสิ่งใด

ในลานก็เงื้อขึ้นเหนือศีรษะแล้วขว้างปาเสียงดังสนั่นหวั่นไหว

ตอนนี้เองก็มีหญิงรับใช้อาวุโสสองสามคนเดินออกจากในเรือนมา

ขวางทางจ้าวเหลียนเหนียงไว้

จ้าวเหลียนเหนียงชนปะทะหลายหนก็ไม่เห็นพวกนางหลีกทาง จึง

แขง็ใจสอดมอืข้างหน่ึงเข้าไปใต้สายคาดเอว ลอบดงึฝาจุกของถุงหนงัออก  

ส่งผลให้กางเกงซับในกับชุดหรูฉวินสีขาวหิมะพลันเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม

ไปทั้งแถบ ดูน่าตระหนกยิ่งนัก!
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นางมคีวามมัน่ใจแล้วจงึก่ึงนัง่ก่ึงเอนลงกับพ้ืน ปล่อยให้เลอืดไหลนอง 

พลางตะโกนร�า่ไห้ "ข้าอุม้ท้องลกูของชยุฉวนเป่า แต่บดัน้ีกลบัถูกหญิงรบัใช้ 

ของสกุลชุยท�าร้ายจนแท้ง ลูกท่ีน่าสงสารของข้า...ต่อให้ข้ากลายเป็นผ ี

ก็จะไม่ละเว้นพวกเจ้าสกุลชุย!"

พอจ้าวซูอันเห็นพ่ีสาวท�าได้ตามแผน เขาก็ย่ิงฮึกเหิม ปากสบถ

ด่าทอไม่หยุดพลางเรียกหาคนสกุลชุยหมายจะแลกชีวิต

ตอนน้ีเองม่านประตูโถงก็เลิกขึ้น ในโถงมีคนออกมาอีกหลายคน 

ทว่ามใิช่ฉยงเหนียงกับสามภีรรยาสกุลชยุดังเช่นท่ีพวกเขาคดิ หากแต่เป็น

เจ้าหน้าที่สวมชุดของทางการเจ็ดแปดคน

ผู้เป็นหัวหน้าเอ่ยด้วยสีหน้าอันดุดัน "เจ้าของเรือนนี้แจ้งความว่ามี

นางโลมเตรียมการจะมากรรโชกทรัพย์ เดิมทีพวกข้ายังไม่เชื่อ ทว่าวันนี ้

ดแูล้วเห็นจะมใิช่ความเท็จ เพียงแต่นางเป็นสตร ีไม่เหมาะทีพ่วกข้าพ่ีน้อง

จะลงมือค้นตัว..."

พอได้ยินเช่นน้ีหญงิรบัใช้อาวโุสสองสามคนท่ีมาขวางทางจ้าวเหลยีนเหนยีง 

เมือ่ครูก็่กดร่างนางไว้ทันที จากนัน้เพียงกระตุกสายคาดเอวแล้วถกกระโปรงนาง 

ขึ้นกึ่งหนึ่งต่อหน้าคนทั้งหมด ถุงหนังที่ยังคงมีน�้าเลือดไหลออกมาใบนั้น 

ก็ร่วงกระทบพื้นพร้อมกับเสียงดังพลั่ก

จ้าวซูอันตาค้าง รีบชี้แจงกับหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นว่าพ่ีสาวตนมี

สัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าหนุ่มแซ่ชุยจริงๆ พอได้ยินว่าฝ่ายชายเล่นสนุกแล้ว

จะสลดันางท้ิง ชัว่ขณะทีเ่ศร้าเสยีใจถึงได้ใช้วิธีการอนัตืน้เขนิเช่นนี ้หมาย

จะก่อกวนให้เรื่องแต่งงานของชายทรยศเป็นอันล่มไปเท่านั้น

ทว่ายังไม่ทันจะพูดจบ จ้าวซูอันก็พบว่าผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านตน
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ถึงกับอยู่ที่นี่ด้วย ผู้ใหญ่บ้านผู้เฒ่าผู้น้ีดูแลงานทั้งหมู่บ้านมาช้านาน  

ไม่ว่าคนใดในหมู่บ้านอีกฝ่ายล้วนรู้จักเป็นอย่างดี

ผูใ้หญ่บ้านขมวดคิว้ถลงึตาใส่พ่ีน้องสกุลจ้าวอย่างดดุนั ก่อนกล่าว

กับเจ้าหน้าที่อย่างนอบน้อม "สตรีนามจ้าวเหลียนเหนียงผู้นี้เป็นคนใน

หมูบ้่านของข้าน้อยเอง มใิช่สจุรติชนอนัใด หน้าประตูบ้านนางแขวนโคมแดง 

ชั่วนาตาปี จวบจนดึกด่ืนค่อนคืนก็ไม่เคยลงกลอนประตู มีเสียงบัดส ี

ดังออกจากลานบ้านมาบ่อนท�าลายขนบอันบริสุทธ์ิดีงามของหมู่บ้าน 

เป็นประจ�า"

เหล่าหญิงรับใช้อาวุโสที่กดร่างจ้าวเหลียนเหนียงอยู่ข่มไฟโทสะ 

ในใจไว้นานแล้ว ประกอบกับได้รับค�าสั่งจากฉยงเหนียงมาก่อน ตอนนี้

จึงพากันกระชากผมของจ้าวเหลียนเหนียง หญิงรับใช้อาวุโสผู้หนึ่ง 

เอ่ยปากด่าทอตบตี "หญิงงามเมอืงทีไ่ม่รูจ้กัยางอาย กล้ามาขูก่รรโชกถึงที่

เรือนเถ้าแก่ของพวกเราเชียวรึ เจ้าอุ้มท้องอะไรของเจ้ากัน แค่ใช้ถุงเลือด

ใบหนึ่งยังจะมาเสแสร้งอีก ตนเองล่อลวงบุรุษให้เสียคน กลับยังสวมบท

เป็นสตรีตระกูลดีงาม วันนี้ข้าจะตบเจ้าให้ตายคาลานนี่แล้ว!"

เพียงเวลาชั่วครู่เดียว จ้าวเหลียนเหนียงก็ถูกเล็บข่วนจนใบหน้า 

ลายพร้อย ได้แต่ใช้มือป้องศีรษะหลั่งน�้าตาตะโกนเรียกน้องชายมา 

ช่วยเหลือ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู ้นั้นชิงชังพฤติกรรมอันโสมมของสองพ่ีน้อง 

สกุลจ้าว จงึไม่ไยดจ้ีาวเหลยีนเหนยีงท่ีถูกฉดุกระชากตบตจีนร�า่ไห้โหยหวน  

หลงัจากฟังผูใ้หญ่บ้านพูดจบ เขาก็ผงกศีรษะสัง่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของตน

ให้มาจับกุมจ้าวซูอันกับเหล่าสหายนักเลงของเขา แล้วค่อยหมุนตัว 



42

เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม 2

เดนิเข้าโถงไปรายงานต่อหลิว่เจยีงจวทีีน่ั่งเป็นสง่าน่าเกรงขามอยู่ด้านใน

"ใต้เท้าขอรับ คดีมีหลักฐานแน่ชัด ทั้งมีผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นพยาน 

ท่านจะให้คุมตัวคนพาลเหล่านี้ไปคุมขังในที่ว่าการเลยหรือไม่"

สีหน้าของหลิ่วเจียงจวีในขณะนี้เขียวคล�้าด้วยโทสะ เอ่ยตอบว่า  

"ยังไม่ต้องรีบร้อน เจ้าจงไปสอบสวนพี่น้องคู่นั้นต่อ ที่แท้เป็นผู้ใดบงการ

ให้พวกเขามาปรักปร�าบุตรหลานตระกูลสุจริตเช่นนี้"
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24

ด้วยเรือ่งเงนิประทบัตราคราวก่อน หลิว่เจยีงจวีเพ่ิงจะมารูใ้นภายหลงั 

ว่ามารดากับหลิ่วผิงชวนไปที่ร ้านซู ่ซิน แล้วเรียกร้องจนได้ตั๋วเงิน 

ห้าพันกว่าต�าลึงกลับมา

ทว่าสุดท้ายวาจาติเตียนมารดาก็ยังคงไม่อาจพูดออกจากปาก 

อย่างไรเสียก็เป็นเขาเองที่ไม่มีปัญญาจะใช้คืนดอกเบี้ยเงินกู้ ถึงท�าให้ 

คนทวงหนี้บุกมาเร่งรัดถึงที่จวนสกุลหลิ่ว

เพียงแต่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้น้ีท�าให้เขารูส้กึละอายต่อฉยงเหนยีงย่ิงนัก  

เดมิทีน่ีเป็นเรือ่งท่ีเขาในฐานะพ่ีชายอยากจะแบกรับไว้ผู้เดยีว แต่แล้วกลับ 

บานปลายจนนางต้องเผชญิหน้ากับมารดาเลีย้งทีต่ามมาทวงเงนิถึงประตรู้าน  

หลายวันมานีก้ระท่ังจวนสกลุหลิว่เขาก็ไม่ได้กลบัไป น่ังกลุม้ใจตามล�าพงั

อยู่ในห้องพักขององครักษ์ที่เข้าเวร

ใครเล่าจะคาดคิดว่าวันน้ีเขาถึงกับได้รบัจดหมายลายมอืฉยงเหนยีง 
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มาหนึ่งฉบับ เนื้อความระบุตามตรงว่าพักนี้เกิดเรื่องไม่งามขึ้นในสกุลชุย 

จ�าเป็นต้องให้พี่ชายมาช่วยสนับสนุนสักหน่อย

นับแต่ฉยงเหนียงกลับไปอยู่สกุลชุย ก็มีท่าทีขีดเส้นแบ่งชัดแจ้ง

เสมอมา ไม่ปรารถนาจะข้องเก่ียวกับสกุลหลิ่วนัก บัดนี้นางเป็นฝ่าย 

เขียนจดหมายมาเอง เห็นชัดว่าเหตุการณ์มีความร้ายแรงแล้ว เขาจึงรีบ

แลกเวรกับผูอ้ืน่แล้วข่ีม้ารดุมาถึงสกุลชยุ พอได้พบฉยงเหนยีง เขาถึงรู้เร่ือง 

ที่มีคนหมายจะมาขู่กรรโชก

เจ้าหน้าที่กับผู้ใหญ่บ้านนั้นเขาก็เป็นผู้ตามตัวมา

เมื่อครู่แม้เขาไม่ได้ออกจากโถง ทว่ากลิ่นอายของคาวโลกีย์ท่ีฉาบ

เตม็ร่างสตรนีางนัน้ ไม่ต้องให้ผูใ้หญ่บ้านเอ่ยปากยืนยันก็สามารถสดูดมได้

พ่ีชายสกุลชยุช่างเหลวไหลสิน้ด!ี ตามดืบอดถึงข้ันจะชกัน�าส่ิงสกปรก 

เย่ียงน้ีเข้าเรอืนเสยีได้ เดอืดร้อนให้คณุหนผููส้ภุาพอ่อนโยนเสมอมาอย่าง

ฉยงเหนียงต้องไปเกลือกกลั้วกับนางโลมเถื่อนผู้หนึ่ง!

ในใจหลิว่เจยีงจวีต้ังมัน่อย่างแน่วแน่อีกครัง้ หากมโีอกาสเมือ่ไรเขา

จะพาฉยงเหนียงไปให้ไกลจากสกุลชุย ชีวิตนางจะได้ไม่ถูกคนสกุลชุย 

ที่ไร้ความคิดอ่านท�าลายไปอย่างเสียเปล่า

ทว่าตอนทีต่นเพ่ิงมาถึงสกุลชยุ ฉยงเหนียงจงใจพูดอย่างคลมุเครือ

ว่าเรื่องน้ียังมีผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นไปได้ว่าคือคนในจวนสกุลหล่ิว 

หลิ่วเจียงจวีคิดแล้วก็สุดจะระงับเพลิงโทสะ หากเป็นจริงดังที่ฉยงเหนียง

กล่าว น่ีมเิท่ากับมคีนเจตนาขุดหลมุพรางหมายจะให้สกุลชยุประสบเคราะห์ 

หรอกหรือ

บัดนี้เมื่อจับตัวพ่ีน้องสกุลจ้าวได้ เขาจึงตั้งใจจะสืบสาวความจริง 
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ให้ถึงที่สุด

ฝ่ายจ้าวเหลียนเหนียงเห็นชุยฉวนเป่าไม่เผยโฉมเสียทีก็พลันร�่าไห้

เรียกหา "ท่านพ่ีชุย" วาดหวังว่าเขาจะเห็นแก่ความผูกพันเมื่อเก่าก่อน  

ยอมมาช่วยนางให้พ้นภัยจากคุก

ทว่าน่าเสยีดาย นางหารูไ้ม่ว่าทุกเสยีงทีน่างตะโกนเรยีกนัน้ล้วนแต่

ย�้าเตือนชุยฉวนเป่าว่าช่วงท่ีผ่านมาเขาโง่เขลามากเพียงใด ขณะนี้เขา 

นั่งอยู่ในห้องของบิดามารดา ยามถูกสายตาของบุพการีผู ้ให้ก�าเนิด 

จับจ้อง ก็ยิ่งท�าให้เขาแทบจะต้องแทรกแผ่นดินหนี

เดมิทีพ่ีน้องสกุลจ้าวก็ไม่มคีวามหย่ิงในศักดิศ์รแีต่อย่างใด หลงัจาก

ถูกเปิดโปงอุบายล่อลวงและถูกตบตีจนร้องโหยหวนไปหนึง่ยก ก็สารภาพ

เรื่องเกาก่วงกุ้ยผู้ดูแลเรือนชั้นนอกของสกุลหลิ่วออกมาจนสิ้น

หลิว่เจยีงจวีฟังจบหวัใจก็สัน่สะท้าน หนัขวับกลบัไปมองฉยงเหนียง 

ตรงๆ

ฉยงเหนียงไม่มเีจตนาจะแสร้งท�าเป็นไม่รูเ้รือ่ง นางมองหลิว่เจยีงจวี 

พลางเอ่ยอย่างสงบเยือกเย็น "พ่ีชาย ข้ามิได้ต้องการให้ท่านล�าบากใจ 

ไปเอาความผู้ท่ีอยู่หลังม่านตัวจริงผู้น้ัน ทว่านางข่มเหงกันเกินไปจริงๆ 

ทีแ่ท้เป็นความแค้นใหญ่หลวงอนัใดกันแน่ ถึงท�าให้นางใจเห้ียมขดุหลมุพราง 

เล่นงานคนทีเ่คยเป็นพ่ีกับพ่อแม่ทีเ่ลีย้งดอูุม้ชนูางมาหลายปีได้ลงคอ พ่ีชาย  

ท่านช่วยน�าค�าพูดไปบอกนางแทนข้าท ีในเมื่อนางไม่อาจปล่อยวางอดตี 

ต้องการจะหาเรื่องข้าให้ถึงที่สุด ข้าฉยงเหนียงก็มิใช่ผู้ที่จะยอมให้ใครมา

รงัแกได้ เพียงแต่กลวัว่าถึงเวลาอาจเดอืดร้อนไปถึงชือ่เสียงของใต้เท้าหลิว่... 

รวมถึงของพ่ีชายด้วย จึงหวังว่าพ่ีชายจะยอมให้อภัยในความจนใจของ 
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ฉยงเหนียง"

ความหมายในวาจาของฉยงเหนียง หลิว่เจยีงจวีล้วนเข้าใจทกุประโยค  

เขายื่นมือไปบีบหัวไหล่นางแน่น หมายจะพูดว่า 'อย่าได้กลัวไปเลย ยังมี

พ่ีชายคนนีป้กป้องเจ้าอยู'่ ทว่าป่านนีแ้ล้วพูดอันใดไปก็ล้วนเปล่าประโยชน์ 

ท้ังสิน้ สดุท้ายเขาจงึไม่ได้เอ่ยใดๆ เพียงขมวดคิว้เข้มพลางสัง่ให้คนหิว้ตวั

อันธพาลทั้งลานจากไป

ฉยงเหนียงมองดูเงาหลังอันแข็งแกร่งของเขา สูดหายใจเข้าลึกๆ 

ก่อนสัง่การคนรบัใช้ "จงตกัน�า้ในบ่อมาชะล้างกลิน่สาบในลานให้สะอาด 

ประเดี๋ยวกลับร้านซู่ซินไปเปิดประตูท�าการค้ากัน!"

ขณะน้ีหลิ่วผิงชวนผู้มีสีหน้าสงบนิ่งก�าลังเป็นแขกอยู่ในจวนของ 

ใต้เท้าจิ้นเสนาบดีกรมขุนนาง

นบัดนูางก็หวนคนืสกุลหลิว่มานานพอสมควรแล้ว ชาตก่ิอนภายหลัง 

ได้กลบัสกุลหลิว่ เน่ืองจากนางไม่ปรารถนาจะตามหลังฉยงเหนยีงมากนกั  

จงึอตุสาหะพากเพียรเรือ่ยมา จนกระทัง่มคุีณสมบตัทิีก่ลุสตรตีระกลูใหญ่

พึงมี

มาชาตน้ีิเมือ่นางได้กลบัสกุลหลิว่ตัง้แต่อายุยังน้อย นอกจากจะได้

เหยาซื่อออกแรงบ่มเพาะ นางยังปฏิบัติต่อผู้อ่ืนโดยเลียนอย่างวิธีของ 

ฉยงเหนียงในชาติก่อน ท�าให้ในใจผู้อื่นค่อยๆ เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อนาง 

ส�าหรับการแสดงออกอันไม่เหมาะสมในงานเทศกาลซั่งซื่อที่วังหลวง 

คราน้ัน หลังจากนางพยายามท�าตัวอ่อนน้อมถ่อมตนก็ท�าให้ผู้คนค่อยๆ 

ลืมเลือนไปแล้วเช่นกัน ทั้งส่งผลให้นางได้คบหาสหายสนิทหลายคน  
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ซึ่งคุณหนูอวิ๋นซีบุตรีใต้เท้าจิ้นผู้นี้ก็คือหนึ่งในนั้น

จิน้อว๋ินซก็ีคอืผูท้ีไ่ด้รบัการขนานนามว่าเป็นสตรผีูม้ากความสามารถ 

คู่กับหลิ่วเจียงฉยงในชาติก่อน

เหตุที่หลิ่วผิงชวนจงใจผูกไมตรีกับอีกฝ่ายมิใช่แค่เพราะจิ้นอว๋ินซี 

มีความสามารถโดดเด่น ท่ีส�าคัญย่ิงกว่านั้นคือฤดูเหมันต์ปีนี้ภายหลัง

ชายาเอกแห่งต�าหนักบูรพาป่วยหนักสิ้นลมไป จิ้นอวิ๋นซีนี่เองที่จะได้เป็น

ชายารัชทายาทคนใหม่ ด้วยเหตุนี้หลิ่วผิงชวนจึงตั้งมั่นจะผูกมิตรภาพ 

อันแน่นแฟ้นกับว่าที่ฮองเฮาไว้ก่อน

วันนีจ้ิน้อวิน๋ซจีดังานชมุนุมบทกลอนขึน้ ผูส่้งใบค�ากลอนมาเข้าร่วม

มิได้มีเพียงคุณหนูจวนต่างๆ แม้กระทั่งองค์หญิงยงหยางก็มาร่วมสนุก

ด้วย ทว่าพอเข้าไปในสวนดอกไม้แล้วเห็นว่าหลิ่วผิงชวนอยู่ที่น่ันเช่นกัน 

องค์หญิงยงหยางก็ไม่ชอบใจ จึงปรายตามองอีกฝ่ายปราดเดียวอย่าง

เฉยเมย

จิ้นอว๋ินซีเป็นผู้มีความคิดเฉียบไวย่อมจะมองออก จึงคล่ีย้ิมแนะ

หลิว่ผงิชวนว่า "องค์หญิงทรงมอุีปนิสยัซือ่ตรงจรงิใจ เจ้าเพียงพล้ังวาดภาพ 

ด้วยวิธีที่ซ�้ากับองค์หญิงในงานเทศกาลซั่งซื่อ เดิมทีก็มิใช่เรื่องใหญ่โต 

อันใดอยู่แล้ว ฉวยโอกาสที่ได้พบปะกันในงานชุมนุมบทกลอนนี้ เจ้าก็ใช้

น�้าชาแทนสุราขอขมาต่อองค์หญิงเสีย วันหน้าพบกันจะได้ไม่ต้อง

กระอักกระอ่วนเรื่อยไป"

จิ้นอวิ๋นซีพูดมีเหตุผล องค์หญิงยงหยางเป็นสตรีท่ีเอาใจได้ง่าย 

ผู้หน่ึงจริงๆ หากมีเพียงเรื่องที่วิธีการวาดบังเอิญซ�้ากัน องค์หญิงก็คงจะ

ไม่จ�าฝังใจนานเพียงนี้หรอก
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ทว่าก่อนนัน้องค์หญิงยงหยางยังรูม้าจากคฤหาสน์หลางอ๋องเรือ่งที่

หลิว่ผงิชวนขโมยบทกลอนของฉยงเหนียงเพ่ือเอาหน้า ดงันัน้จงึรูส้กึแสน

สะอดิสะเอยีนท่ีเหน็หลิว่ผงิชวนประชนัฝีมอืวาดภาพกับตนด้วยการลอกเลยีน 

วิธีพ่นละอองน�้าของฉยงเหนียงอีก

องค์หญิงยงหยางเคยเล่าเรื่องน้ีให้ซีกุ ้ยเฟยมารดาของตนฟัง

เป็นการส่วนตวัแล้ว ทว่าซกุ้ียเฟยกลบัตอบด้วยสหีน้าอนัเคร่งขรึมว่าเดิมที

ใต้เท้าหลิ่วเสาะพบเลือดเนื้อเชื้อไขแท้ๆ เป็นเรื่องมงคล คุณหนูหลิ่วผู้นั้น

คลุกคลีกับชาวบ้านมานาน ย่อมไม่แคล้วมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ในฐานะ

เชื้อพระวงศ์จึงพึงเข้าอกเข้าใจความยากล�าบากของขุนนาง ย่ิงเป็นถึง 

องค์หญิงผูส้งูศกัดิ ์เมือ่เหน็แผลของครอบครวัขุนนางอยู่เตม็ตาก็ย่ิงไม่ควร

เปิดโปงแผลนั้น

เน่ืองจากพักก่อนองค์หญิงยงหยางโวยวายจะไปตามหาหลางอ๋อง

แล้วถูกจยาคงัตีต่้อว่า ในใจนางหวัน่เกรงต่อพระราชอ�านาจอยู่เนอืงๆ เมือ่

ได้ยินซีกุ้ยเฟยกล่าวเช่นนี้ นางย่อมจดจ�าใส่ใจ

ดังนั้นยามที่หลิ่วผิงชวนยกถ้วยน�้าชามาขอขมา นางจึงยอมข่ม

ความไม่พอใจไว้ ฝืนด่ืมน�า้ชาลงไปหนึง่ถ้วย ถือว่าให้การดแูลหน้าตาของ

ใต้เท้าหลิ่ว

ภาพฉากนี้ในสายตาของคุณหนูทั้งหลายนับว่าเรื่องราวยุติลง 

ด้วยดแีล้ว เมือ่บรรยากาศอนัประดกัประเดดิก่อนหน้านีถู้กกวาดหายไปสิน้  

ก็มีคนผุดความคิดใหม่ขึ้นมา

ด้วยตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาเที่ยงวันแล้ว คุณหนูผู้หนึ่งจึงเสนอให้ไป

กินอาหารเจกันที่ร้านซู่ซิน
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จิ้นอว๋ินซีเอ่ยอย่างลังเล "วันนี้ไม่ได้จองล่วงหน้า เกรงว่ายากจะมี 

ที่นั่งกระมัง"

คุณหนูอีกผู้หนึ่งยิ้มตอบ "เจ้าไม่รู้กระมัง ร้านซู่ซินเปิดสาขาใหม ่

อกีแห่งแล้ว มทีีน่ัง่เยอะขึน้มากทเีดยีว คราวก่อนท่านแม่ข้าไปจดุธูปไหว้พระ 

แล้วผ่านไปที่ร้าน ถึงไม่ได้จองล่วงหน้าก็ยังได้กินเลย ไหนๆ ตอนน้ีก็ 

ร้อนอบอ้าวย่ิง มสิูไ้ปเตรด็เตร่ท่ีเชงิเขากันสกัเท่ียวหนึง่ ต่อให้อดกินท่ีร้าน

ซูซ่นิ ก็ไปร้านอืน่ได้ อย่างไรเสยีย่อมจะสนุกกว่าอดุอูอ้ยู่ในจวนเป็นไหนๆ"

หลิ่วผิงชวนฟังจบในใจก็ยินดีปรีดา นางรู้ว่าวันนี้พ่ีน้องสกุลจ้าว 

จะไปก่อเรื่องที่ร้านซู่ซิน เพียงนึกถึงภาพที่ฉยงเหนียงถูกฝูงชนมุงดูขณะ

ถูกนางโลมยือ้ยุดเรยีกว่า 'น้องสาม'ี หลิว่ผงิชวนก็พลนัรูส้กึสาแก่ใจ เดมิที

นึกว่าไม่อาจเห็นภาพนี้กับตาตนเองเสียอีก ไม่คาดคิดเลยว่าตอนนี้จะมี

เหตุผลอันชอบธรรมให้ตนสามารถไปชมความครึกครื้นพร้อมสตรีชั้นสูง

เหล่านี้แล้ว

ดงันัน้คนทัง้หมดจงึมุง่หน้าไปยังภเูขาหวงซานกันอย่างคึกคัก เพียงแต่ 

เมื่อไปถึงครึ่งทาง พอองค์หญิงยงหยางชะโงกศีรษะออกมา เห็นผู้ที่ขี่ม้า

อยู่รมิถนนโดยมผีูต้ดิตามท่าทางดรุ้ายกลุม่หน่ึงรายล้อมอยู่ นางกเ็ปล่งเสียง 

เรียกด้วยความตื่นเต้นยินดีทันที "พี่วั่งซาน ไฉนท่านมาอยู่ที่นี่เล่า"

เหล่าสตรีชั้นสูงในเมืองหลวงล้วนรู้จักนามของท่านอ๋องที่เพ่ิงเข้า

เมอืงหลวงมาผูน้ี ้เดมิทไีด้ยนิว่าในจวนเขามนีางบ�าเรอคบัคัง่ดจุก้อนเมฆ 

เมื่อแรกพ�านักชั่วคราวอยู่ที่ชานเมืองยังไม่ทันเข้าเมืองหลวงก็เลือกซื้อ 

นางบ�าเรอเข้าจวนไปอกีต้ังสามคน มกัมากจนไร้ขอบเขตแล้วจรงิๆ ดงัน้ัน

เหล่าสตรีชั้นสูงจึงประสงค์จะขีดเส้นแบ่งกับอ๋องต่างแซ่ผู้นี้ให้ชัดแจ้ง  
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รูปโฉมของตนจะได้ไม่ไปเข้าตาเขา ไม่เช่นนั้นเกิดเขามาสู่ขอถึงที่จวน 

ของตนจะท�าเช่นไรดีเล่า

ทว่านับจากงานเลี้ยงเปิดจวนอ๋องหนน้ัน ข่าวลือก็แพร่สะพัด 

ออกมาว่าหลางอ๋องถนดัสงัเกตพระทัยฮ่องเต้ จงึสามารถชงิจดัเล้ียงอย่าง

มัธยัสถ์ก่อนใคร

คดีโกงสอบในเวลาถัดมาท่านอ๋องผู้นี้ยิ่งเริ่มเผยประกายเด่นชัด

เนื่องจากคดีน้ีพัวพันกับขุนนางเมืองหลวงนับไม่ถ้วนซึ่งมีเส้นสาย

สลับซับซ้อน สุดท้ายจยาคังตี้จึงมอบอ�านาจในการสืบสวนคดีแก่ขุนนาง

นอกราชส�านกั จรงิดังคาด หลางอ๋องผูร้บัหน้าทีใ่นยามคบัขนัไม่ท�าผดิต่อ

พระบัญชา เส้นสายท่ีโยงใยกันดุจรงัไหมถูกเขาลอกออกทีละเส้น ก่อนจะ

สาวออกมาเป็นพรวนยาวราวเถาถั่วลิสงที่ถูกถอนขึ้นมาทั้งราก

ขนุนางเมอืงหลวงล้วนไม่มตี�าแหน่งใดท่ีเกินจ�าเป็น ดงันัน้ต�าแหน่ง

ท่ีว่างลงนับไม่ถ้วนระหว่างสืบสวนคดี หลางอ๋องจึงเลื่อนบริวารที่ร่วม 

ท�าคดีกับตนขึ้นมาทดแทนโดยไม่เลี่ยงค�าครหาแม้แต่น้อย

ขณะเดยีวกันขนุนางทีก่ลวัจะพลอยตดิร่างแหคดนีีต่้างก็เพียรประจบ 

เอาใจหลางอ๋อง เป็นเหตุให้บัดนี้นอกประตูจวนของเขามีรถม้าและผู้คน

คลาคล�่าไม่ขาดสายทุกวัน

ในช่วงเวลาเพียงสัน้ๆ ท่านอ๋องทีเ่พ่ิงย้ายเข้าเมอืงหลวงมาผูน้ี้ถึงกับ

หย่ังรากฐานอันมัน่คงและผงาดขึน้มาได้อย่างรวดเร็ว จนตอนน้ีดเูหมอืน

จะกลายเป็นคนโปรดของฮ่องเต้ไปแล้ว

เช่นน้ีเองชื่อเสียงของหลางอ๋องจึงเริ่มดีขึ้นไปด้วย แม้จะได้ยินว่า

เขารับนางบ�าเรอไปท่ัว แต่ท้ังหมดก็เป็นสตรีท่ีเขาช่วยไว้เพราะเห็นว่า
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ครอบครัวยากไร้หรือได้รับความอยุติธรรม ท้ังสตรีเหล่านี้แม้ได้ชื่อเป็น 

นางบ�าเรอ ทว่าสุดท้ายหลางอ๋องก็มอบเป็นรางวัลแก่ทหารในสังกัด 

ของเขาไปทั้งสิ้น

เจตนาอันลึกซึ้งที่ช่วยเหลือสตรีตกยากทั่วหล้าเช่นน้ี กล่าวว่าเป็น

พระโพธิสัตว์กวนอินปางบุรุษผู้โปรดสัตว์ข้ามทะเลทุกข์ก็ว่าได้

ภายหลังชื่อเสียงได้รับการสะสาง รูปโฉมอันองอาจสูงสง่าคมสัน

ของหลางอ๋องก็พลันมีเสน่ห์เพ่ิมพูนขึ้นอีกไม่น้อย ท�าให้เหล่าฮูหยิน 

เมืองหลวงที่มีบุตรียังไม่ออกเรือนต่างเตรียมการเคลื่อนไหว หมายจะรับ

อ๋องหนุ่มแห่งเจียงตงผู้สง่างามนี้มาเป็นเขยขวัญของตน

ด้วยเหตุนี้เมื่อองค์หญิงยงหยางเปล่งเสียงเรียกออกไป ม่านรถม้า

หลายคันจึงแง้มขึ้นนิดๆ หมายจะยลโฉมอันหล่อเหลาของหลางอ๋อง 

สักแวบหนึ่ง ทว่าหลางอ๋องวางโตย่ิงนัก กระทั่งผู้เป็นถึงองค์หญิงก็ยัง 

ไม่ไว้หน้า เพียงปรายตามองนางปราดเดียวแล้วท�าราวกับไม่ได้ยินค�าถาม 

ตวัดแส้ควบม้าจากไปทันทีจนไม่เห็นฝุ่น

บุรุษหากมีรูปโฉมภายนอกเพียงอย่างเดียวที่ชวนให้หว่ันไหว นั่น 

ไม่นับเป็นบุรุษชั้นเลิศ ทว่าเขายังมีอุปนิสัยอันเย็นเยียบดุจเกล็ดน�้าค้าง 

ถึงขัน้มองหญิงงามอ่อนเยาว์ผูส้งูศกัดิใ์นราชวงศ์เสมอืนไร้ตัวตนอกี นีต่่างหาก 

คอืความทระนงอันสงูส่งทีช่วนให้ผูอ่ื้นคะนึงหา ประหนึง่บวัเหมนัต์อนัแสน

ล�้าค่าบนยอดเขาหิมะ

ดังนั้นท่าทีอันเย็นชาเฉยเมยท่ีเมื่อครู่หลางอ๋องตวัดแส้ควบม้าไป

โดยไม่เหน็องค์หญิงยงหยางอยู่ในสายตาเลยนัน้ จงึท�าให้พวกนางสดุจะ

หักใจละสายตาได้
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ตอนนีบ้รรดาคณุหนูผูส้งูศกัดิต่์างก็พากันปล่อยม่านหน้าต่างรถลง 

จะได้ไม่เห็นแววกระอักกระอ่วนท่ีเกลื่อนใบหน้าองค์หญิงยงหยาง ทว่า

ส่วนลึกในใจพวกนางล้วนทอดถอนใจกันอีกหน ไฉนบุรุษรูปงามผู้สูงส่ง

ทะนงตนเช่นนีจ้งึถูกเล่าลอืจนย�า่แย่ถึงเพียงนัน้ได้ ก็เพราะสามคนสร้างเสือ*  

ปากคนหมู่มากสามารถกลับขาวให้เป็นด�ากระมัง

ฉู่เสียหารู้ไม่ว่าในใจของเหล่าสตรีชั้นสูงมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา

เพ่ิมพูนมานับไม่ถ้วน ถึงขัน้เห็นเขาเป็นเซยีนผูเ้กิดมาจากบวัหมิะก็ไม่ปาน 

ตอนน้ีทัง้หัวใจของเขาครุน่คิดแต่ว่าเหตใุดแม่นางน้อยน้ันว่างแล้วไม่นัดเขา 

ไปชมบปุผาใต้แสงจนัทร์ แต่กลบัส่งกระดาษข้อความไปหาพ่ีชายของนาง

ที่ท�างานอยู่ในวังแทน

น่าแค้นใจท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาท�างานไม่ได้ความ มิอาจดัก

สกัดกระดาษข้อความน้ันมาให้เขาอ่านให้รูช้ดั เขาจงึได้แต่ควบม้ามาหานาง 

เพ่ือซกัถามให้กระจ่างเสยีเลย ไม่คาดว่าจะพบองค์หญิงยงหยางเข้ากลางทาง  

เขาระอาที่ถูกตามตอแยมาแต่ไหนแต่ไร จึงตวัดแส้ม้าเร่งน�าหน้าไปก่อน

เพ่ือหลบเลีย่งขบวนรถม้าท่ีอยู่ด้านหลงั เมือ่มาถึงปากทางแยกฉูเ่สยี 

จงึหันหัวม้าไปใช้ทางลดัแทน ทางสายน้ีค่อนข้างแคบ รถม้าเหล่าน้ันย่อม

ไม่ใช้เส้นทางน้ี เพียงแต่ม้าของเขาเพ่ิงจะว่ิงตะบงึไปได้ไม่ก่ีก้าว เขาก็เห็น

คนกลุม่หนึง่มุง่ตรงมาจากข้างหน้าได้ต้ังแต่ไกล ดูเหมอืนจะเป็นเจ้าหน้าที่

คุมตัวนักโทษมา...

* สามคนสร้างเสือ หมายถึงข่าวลือหรือค�าเท็จเมื่อถูกพูดซ�้ามากเข้า ผู้ฟังย่อมหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง เฉกเช่น
ในเมืองไม่มีเสือมาเพ่นพ่านแต่อย่างใด ทว่าเมื่อหลายคนพูดเช่นเดียวกันก็ท�าให้ผู้ฟังเชื่อว่าเรื่องน้ีเป็น 
ความจริงได้
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ฉู่เสียมีสายตาเฉียบคม มองปราดเดียวก็จ�าได้ว่าผู้ท่ีอยู่ตรงกลาง

ของคนกลุ่มนั้นคือหลิ่วเจียงจวี

ทว่าหัวหน้าองครักษ์วังหลวงหนุ่มผู้นั้นมีสีหน้าเคร่งขรึม ท่าทางมี

เรื่องในใจมากมาย สายตาไม่ได้มองมาเบื้องหน้าแต่อย่างใด

ฉูเ่สยีจงึรัง้เชอืกบงัเหยีน แล้ววกหวัม้ากลบัไปทางถนนหลวงอกีครัง้ 

เนื่องจากระหว่างถนนหลวงกับทางสายเล็กน้ีค่ันกลางด้วยแมกไม้อัน 

เขียวชอุ่ม จึงบดบังร่างของเขากับม้าได้พอดี

รอจนเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นคุมตัวนักโทษกลุ่มหน่ึงผ่านมาถึงตรงน้ี  

ฉู่เสียก็ได้ยินเสียงนักโทษหญิงคนเดียวในกลุ่มนั้นร้องห่มร้องไห้

"ใต้เท้า ปล่อยข้าน้อยไปเถิด ข้าน้อยเพียงหลงเชื่อค�าบงการของ 

ผู้อ่ืน ถึงได้กินดีหมีหัวใจเสือ* ไปขู่กรรโชกสกุลชุย แต่น่ีข้าน้อยก็ท�า 

ไม่ส�าเร็จมิใช่หรือ ข้าน้อยไม่เพียงขาดทุนเงินทอง ชุยฉวนเป่าน่ันยังได้

หลับนอนกับข้าน้อยโดยไม่เสียเงินด้วย ล้วนเป็นเพราะผู้ดูแลสกุลหลิ่ว 

ซื้อตัวข้าน้อย ข้าน้อยถึงได้หลงผิดมหันต์ นายท่านทั้งหลายโปรดเมตตา

ปล่อยข้าน้อยไปเถิดเจ้าค่ะ"

"ท�าให้นางหุบปากไปเสีย!"

เสยีงตวาดอนัเย็นชาของหลิว่เจยีงจวดัีงมาจากหน้าขบวน ดเูหมอืน

จากนั้นปากของนางจะถูกอุดไว้ จึงได้แต่เปล่งเสียงฮือๆ

ฉู่เสียอดทนฟังจนจบก็อดไม่ได้ต้องขมวดหัวคิ้ว คิดในใจว่า...นี่มัน

เรื่องเหลวไหลอะไรกันแน่ ถึงอย่างนั้นเขาก็ฟังใจความโดยรวมออกแล้ว 

สกุลชยุน่าจะถูกขูก่รรโชก ฉยงเหนียงจงึตามหลิว่เจยีงจวีมาช่วย แต่ดเูหมอืน 

* กินดีหมีหัวใจเสือ ใช้เปรียบเปรยว่าใจกล้าไม่ธรรมดา
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พวกอันธพาลกลุ่มนี้ก็ถูกคนในสกุลหลิ่วของเขาเองท่ีวางแผนบงการมา

อีกทอดหนึ่ง...

เพียงตรองดอูย่างถ่ีถ้วน ฉูเ่สยีก็พลนัเข้าใจเจด็แปดส่วนแล้ว สกุลหลิว่ 

สุขุมรอบคอบเสมอมา ผู้ที่คิดอุบายชั้นต�่าเย่ียงน้ีออกมาได้ นอกจาก 

หลิ่วผิงชวนที่ไร้ยางอายผู้นั้นแล้วยังจะมีใครอีกเล่า

ดงันัน้รอจนเจ้าหน้าท่ีลดัเลาะออกจากทางลดัสายเล็กไปแล้ว ฉูเ่สยี

ก็วกหัวม้ารุดไปยังร้านซู่ซินด้วยทางลัดสายนั้น

เพ่ือจะ 'ต้อนรบัขบัสู'้ ผูม้าถล่มร้าน ทางร้านซูซ่นิจงึหยุดพักเป็นเวลา

ครึ่งวัน บัดนี้ส่งตัวหายนะจากไปแล้ว ย่อมจะปลดแผ่นกระดานออก 

แล้วเปิดประตูต้อนรับลูกค้า

เพียงแต่พลาดช่วงเวลาอาหารกลางวันไปแล้ว คาดว่าคงจะมลีกูค้า

มาไม่มากสักเท่าใด ฉยงเหนียงจึงคิดว่าฉวยเวลาว่างนี้ชี้แนะคนครัวที่ 

จ้างมาใหม่ก็ไม่เลวเช่นกัน

ตอนนีม้ร้ีานอาหารเจสองแห่งแล้ว ฉยงเหนียงคนเดยีวย่อมไม่อาจ

แยกร่างได้ ดงัน้ันนางจงึจ้างคนครวัมาถึงหกคน แยกกันรบัผดิชอบอาหาร

จานเย็น อาหารจานร้อน กับของว่างจ�าพวกแป้งเสียเลย

เมื่อเป็นเช่นนี้งานของนางย่อมจะเบาลงมาก เพียงควบคุมสีและ

รสชาตขิองอาหารทีย่กขึน้จากหม้อ ชีแ้นะคนครวัให้สงัเกตระดบัไฟในการทอด 

กับขอบเขตในการปรุงก็ใช้ได้แล้ว

เมื่อคิดเช่นนี้นางก็เรียกคนครัวจากร้านทั้งสองแห่งมารวมตัวกัน 

เตรียมจะให้พวกเขาทดลองท�า 'เหนือกว่าปลิงทะเลราดน�้าปรุงรส' ที่นาง
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เพิ่งคิดค้นขึ้นใหม่ แต่นึกไม่ถึงว่าจะมีลูกค้ามาเสียก่อน ทั้งระบุชื่อให้นาง

ไปต้อนรับด้วยตนเอง

ฉยงเหนยีงจงึเลีย้วออกจากห้องครวัมาดู ทีแ่ท้ก็เป็นหลางอ๋องฉูเ่สยี

ให้เกียรติมาเยือน

เห็นเขาสวมเสื้อตัวยาวผ่าหน้าสีผลซิ่ง รัดสายคาดเอวแถบกว้าง 

ฝังหยกเดนิลายทอง เรอืนผมยาวสดี�าขลบัรวบแน่นอยู่ในเก้ียวเงนิ เรียวค้ิว 

ยาวแววตาลุ่มลึก แขนเสื้อสะบัดพลิ้วอย่างสง่างามยามลงจากหลังม้า  

ดูราวบุรุษผู้งามทั้งรูปและอาภรณ์

ฉยงเหนียงถอนหายใจเบาๆ หากเขาเป็นบุรุษผู้แสนสุภาพตัวจริง 

นางจะเบาใจสักเพียงใด!

เน่ืองจากบิดามารดานางถูกพ่ีน้องสกุลจ้าวท�าให้มีโทสะไม่น้อย  

จึงรั้งอยู่ท่ีเรือนเพ่ืออบรมชุยฉวนเป่าให้รู้ส�านึก ท�าให้ตอนน้ีฉยงเหนียง 

ไม่ต้องชี้แจงกับบิดามารดาว่าเหตุใดหลางอ๋องผู้นี้จึงไปมาหาสู่กับนาง

อย่างสนิทสนม นางรีบย่อกายคารวะเขา ก่อนเชิญเขาไปที่ห้องพิเศษ

หลังจากสั่งให้องครักษ์ท้ังหมดรั้งอยู่นอกห้องพิเศษแล้ว ฉู่เสียก็ 

เกาะกุมมือนางพลางถาม "เหตุใดเจ้าพบปัญหายุ่งยากจึงไม่ไปหาข้า ใน

วังหลวงมงีานจกุจกิมากมาย เจ้ารบกวนองครกัษ์หลิว่ให้เทยีวไปเทยีวมา

เช่นนี้ ไม่เอาใจใส่พี่ชายสกุลหลิ่วบ้างเลย ไฉนไม่รู้ความเพียงนี้เล่า"

ฉยงเหนียงไม่รู้ว่าฉู่เสียรู้ข่าวมาจากที่ใด ท่าทางเขาไม่เพียงรู้เรื่อง

ทัง้หมดแล้ว ยังอบรมหน้าขรมึว่านางกระท�าการไม่รอบคอบพอ นางมอง

ประเมินเขาด้วยแววตาตกตะลึง

เมือ่ฉูเ่สยีเหน็ว่าตนขูข่วัญนางอยู่หมดัแล้ว กป้ั็นหน้าบึง้ตงึหลอกถาม 
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นางต่อ "อกีอย่างในเมือ่เรือ่งนีเ้ก่ียวพันกับสกุลหลิว่ เจ้าเรยีกพ่ีชายสกุลหลิว่ 

ผู้นั้นเข้ามายุ่งเกี่ยว ไม่เท่ากับขว้างมุสิกเกรงภาชนะ* หรอกหรือ"

วาจาน้ีพูดกระทบใจนางย่ิงนกั หลิว่ผงิชวนกระท�าเรือ่งท่ีน่าขยะแขยง 

เพียงนี้ แต่นางกลับไร้ซึ่งหนทางจะท�าอันใดอีกฝ่ายได้

ชือ่เสยีงของคณุหนูตระกูลขนุนางผูห้น่ึงมหีรอืจะอนุญาตให้แม่นางน้อย 

จากครอบครวัพ่อค้าเช่นนางท�าให้มวัหมอง หากนางไปเปิดโปงพฤติกรรมชัว่ 

ของหลิว่ผงิชวนถงึทีว่่าการจรงิๆ บดิามารดาเลีย้งย่อมจะท�าเพ่ือรกัษาเกียรติ 

ของจวนสกุลหลิ่ว ลอบเล่นไม่ซื่อแล้วฟ้องกลับนางข้อหาใส่ร้ายป้ายสี

ตอนนี้ที่นางบอกให้หลิ่วเจียงจวีรู ้ ก็เพียงอยากอาศัยเขาอบรม 

หลิ่วผิงชวน มิให้อีกฝ่ายนึกว่านางยังคงห่วงหน้าตาเช่นในชาติก่อนแล้ว

จะใช้เรื่องนี้มากลั่นแกล้งกันอีก นางมิได้คาดหวังหรอกว่าหล่ิวเจียงจวี 

จะไปลงโทษน้องสาวแท้ๆ ของเขาอย่างหนักเช่นไรบ้าง

คดิมาถึงจดุทีช่วนทดท้อใจน้ี ฉยงเหนียงก็คร้านจะไปแยแสว่าฉูเ่สีย

รูเ้รือ่งมาจากท่ีใด เพียงถอนหายใจเบาๆ ก่อนถามตดับท "ท่านอ๋องจะกิน

สิ่งใดเล่า"

เดิมทีฉู่เสียรออยู่ว่านางคิดถึงความอยุติธรรมแล้วหางตาจะช้ืนไป

ด้วยหยาดน�า้บางๆ ก่อนร้องทุกข์กับเขาพลางขอให้ช่วยทวงความเป็นธรรม  

เขานกึไม่ถงึสกันิดว่าแววตานางจะเพียงหม่นหมองลงเลก็น้อย กล�า้กลนื

ความรู้สึกอยุติธรรมนั้นลงไป แล้วถามเขาหน้าตาเฉยว่าจะกินสิ่งใด

เพียงเท่าน้ีระหว่างเขาฉู่เสียกับหลิ่วเจียงจวี ผู้ใดมีความใกล้ชิด

แน่นแฟ้นกว่าในใจของนางก็รู้ผลแพ้ชนะในทันที
* ขว้างมุสิกเกรงภาชนะ หมายถึงคิดจะโจมตีคนช่ัวแต่ก็กลัวจะท�าร้ายถูกคนดี หรือมีข้อกริ่งเกรงจึงไม่กล้า
วางใจลงมือ เฉกเช่นจะใช้สิ่งของขว้างปาใส่หนู แต่ก็กลัวจะปาไปถูกข้าวของอื่นจนเสียหาย
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เขาคือว่าที่สามีของนาง คือผู้ท่ีนางจะลงหลักปักฐานด้วยเชียวนะ 

นางจัดล�าดับเขาอยู่หลังพ่ีชายที่ไม่มีสายเลือดเดียวกันได้อย่างไร ฉู่เสีย

ยิ่งขบคิดใคร่ครวญก็ให้รู้สึกขัดเคืองใจยิ่งนัก

ตอนน้ีเองก็มลีกูจ้างมารายงานทีน่อกประตหู้องว่า "คณุหนู องค์หญงิ 

ยงหยางเสด็จมาที่ร้านพร้อมด้วยสตรีชั้นสูงกลุ่มหน่ึง จ�าเป็นต้องให ้

คุณหนูออกไปต้อนรับเจ้าค่ะ"

ฉยงเหนียงฟังจบก็ขอให้ฉู่เสียน่ังรอสักครู่ จากน้ันนางก็เตรียมจะ

ลุกออกไปต้อนรับลูกค้า

ฉู่เสียไม่พอใจท่ีเห็นว่าล�าดับความส�าคัญของตนถูกจัดให้อยู่ท้าย

สตรีกลุ่มหนึ่ง จึงดึงมือนางไว้แล้วเอ่ยเสียงหนัก "ในเมื่อพวกนางมา 

กินอาหาร แค่นัง่สัง่อาหารก็เรยีบร้อยแล้ว จ�าเป็นต้องให้เจ้าว่ิงวุ่นด้วยหรอื 

จงนั่งลงอยู่กับข้า ไม่ว่าที่ใดก็ห้ามไปทั้งสิ้น!"

ได้ยินเช่นนี้ฉยงเหนียงก็คิดในใจ...ท่านก็มากินอาหารเหมือนกัน

มิใช่หรือไร ไฉนไม่คิดสั่งอาหารแต่โดยดีเล่า

น่าเสียดาย ฉู่เสียไม่รู้จักสักนิดว่า 'เหตุผล' สองค�านี้เขียนอย่างไร 

เขาเอาแต่ยุดฉยงเหนียงไว้แล้วให้นางใช้สุ้มเสียงอันนุ่มเบาระรื่นหูน้ัน 

อ่านรายการอาหารให้เขาฟัง เสยีงน้ีดุจดังนกขมิน้ออกจากหบุเขา ทัง้แฝง

ซึ่งสรรพคุณช�าระล้างจิตใจ ประหนึ่งเสียงพระธรรมเคล้าดนตรีชั้นสูง  

เพียงได้ยินก็พาให้ทัง้ร่างของฉูเ่สยีคร้านจะกระท�าสิง่ใด ปรารถนาจะใช้เวลา 

ตลอดบ่ายอยู่ว่างๆ ร่วมกับแม่นางน้อยผู้นี้เท่านั้น

ขณะที่เสียงพระธรรมดังอยู่ในห้องพิเศษเป็นระลอก ผู้ที่อยู่หน้า

ประตูร้านซู่ซินกลับไม่ค่อยพอใจแล้ว
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นี่เป็นครั้งแรกที่องค์หญิงยงหยางมาเยือนร้านซู่ซิน ประกอบกับ

คราวก่อนท่ีฉู่เสียจัดงานเลี้ยงเปิดจวนก็มิได้เชิญนาง ด้วยเหตุน้ีนางจึง 

ไร้วาสนาได้ลิม้ลองอุง้ตีนหมทีีโ่ด่งดงัไปท่ัวเมอืงหลวงจานนัน้ เพียงได้ยินว่า 

เถ้าแก่เนี้ยของร้านซู่ซินแห่งน้ีมีฝีมือท�าอาหารเลิศล�้าเหนือใคร นางจึง

บังเกิดความสนใจใคร่รู้ อยากจะพบปะสักหน่อยว่าเถ้าแก่เนี้ยเป็นคน 

เช่นไร

แต่นกึไม่ถึงว่าลกูจ้างทีไ่ปรายงานจะหน้าเจือ่นกลบัมา ก่อนป้ันยิม้

ตอบนาง "เถ้าแก่เนี้ยก�าลังเตรียมอาหารให้ผู้สูงศักดิ์ทุกท่านอยู่ เชิญ 

องค์หญิงกับคุณหนูทั้งหลายน่ังที่โต๊ะอาหารก่อน ข้าน้อยได้จัดเตรียม

ศาลาป่าไผ่ไว้ให้ผู้สูงศักดิ์ทุกท่านหย่อนใจแล้ว"

องค์หญิงยงหยางพลันขุ่นเคือง คิดในใจว่า...เถ้าแก่เน้ียอะไรกัน 

ช่างวางโตนัก!

หลิว่ผงิชวนท่ีตดิตามอยู่เบือ้งหลงัองค์หญิงยงหยางก็นกึฉงนสงสยั

เช่นกัน ลูกจ้างในร้านซู่ซินล้วนหน้าตาชื่นบาน แต่ละคนท�างานขันแข็ง  

ดูไม่คล้ายมีใครบุกมาหาเรื่องเลย หรือว่า...พ่ีน้องสกุลจ้าวคู่นั้นยังไม่ทัน

จะมา?

ขณะท่ีในใจคาดเดา ปากนางก็หาจงัหวะย่ัวยุ "เถ้าแก่เน้ียของพวกเจ้า 

ช่างวางโตโอหังนัก กระท่ังองค์หญิงเสด็จมาเองก็ยังไม่ออกมาต้อนรับ  

เป็นร้านใหญ่จึงไม่ต้องไยดีลูกค้า ไม่ต้องรู้จักดีชั่วแล้วใช่หรือไม่"

องค์หญิงยงหยางเป็นพวกต้านทานค�าย่ัวยุไม่ไหว พอได้ยนิวาจานี้ 

อารมณ์ขดัเคอืงในใจก็ย่ิงลกุโหม ก�าลงัจะระเบดิออกมาประเดีย๋วนัน้แล้ว

ยังดีจิ้นอวิ๋นซีมองออกว่าสีหน้าขององค์หญิงยงหยางไม่ถูกต้อง  
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จึงรีบพูดยับยั้งเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นอย่างเหมาะเจาะ ท�าให้องค์หญิง

ยงหยางไม่ได้โวยวายจนก่อกวนอารมณ์สนุกสนานของคนทั้งหมด

ศาลาป่าไผ่ทีล่กูจ้างเอ่ยถึงเมือ่ครูคื่อสถานท่ีซึง่จิน้อว๋ินซเีป็นผูเ้ลอืก

เอง ก่อนหน้านี้นางเคยกินอาหารในป่าไผ่นั้นแล้ว ท่ามกลางสายลมเย็น

โชยเอื่อย เสียงไผ่ไหวเคล้ากับกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมันให้บรรยากาศ

อันน่าสนใจต่างจากร้านอาหารอืน่ ดังนัน้คราวน้ีนางจงึตัง้ใจเลอืกทีน่ีเ่พ่ือ

หย่อนใจร่วมกับองค์หญิงยงหยางและคุณหนูทั้งหลาย

รอจนรายการอาหารถูกหยิบออกมา องค์หญิงยงหยางถึงพบความ

แตกต่างระหว่างร้านซู่ซินกับที่อื่นๆ รายการอาหารที่อยู่เบื้องหน้าสายตา

นี้จัดท�าเป็นเล่มหนา หุ้มปกด้วยผ้าต่วนแพร บนน้ันล้วนเป็นลวดลายท่ี

งามตื่นตาอาทิกล้วยไม้กับไผ่เขียว

ในใจนางผุดความสนใจใคร่รู้ขึ้นมาทันใด ต่อเมื่อพลิกเปิดดูถึงได้

เข้าใจว่าเหตใุดจงึเป็นเล่มหนา ทีแ่ท้อาหารทกุจานต่างยึดครองพ้ืนท่ีหนึง่

หน้ากระดาษ ด้านข้างของชื่ออาหารล้วนมีภาพสีประกอบอยู่หนึ่งภาพ  

ซึ่งแสดงรูปทรงและสีของอาหารจานนั้นๆ ออกมาอย่างสมบูรณ์

ไม่รู้ว่าผู้วาดเป็นผู้ใด จึงวาดภาพอาหารแต่ละจานได้สมจริงถึงขั้น

มปีระกายน�า้มนับนอาหาร ทัง้ทีรู่อ้ยู่ว่านัน่เป็นภาพอาหารเจ แต่มองแล้ว 

กลับท�าให้ผู้ชมน�้าลายสอ

องค์หญิงยงหยางบงัเกิดอารมณ์คกึคกั จงึสัง่ตามภาพไปหลายอย่าง  

คุณหนูคนอื่นๆ รอจนองค์หญิงสั่งอาหารเสร็จ ค่อยเรียงล�าดับกันเลือก

อาหารโปรดของตน

ภายหลังอาหารถูกยกข้ึนโต๊ะ ส�าหรับองค์หญิงยงหยางผู้อยู่ในวัง
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มาช้านาน ประสาทรบัรสทีถู่กจ�ากัดด้วยเครือ่งเสวยซึง่ไม่ร้อนไม่เย็นและ

ไม่เค็มไม่จืดนั้นต่างก็แย่งกันฟื้นตื่นในทันที

เห็นกันอยู่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์ ไฉนจึงอร่อยกลมกล่อมเพียงนี้ได้เล่า

หากตดัฐานะองค์หญิงกับสตรชีัน้สงูท้ิงไป คนกลุม่นีก็้คอืแม่นางน้อย 

ไร้เดียงสาซึ่งอยู่ในวัยช่างกินท่ีสุดพอดี ท่ีนี่ไม่มีทั้งผู้ใหญ่และหมัวมัว*  

ผู้สอนจารีต ชั่วขณะนี้พวกนางจึงกินกันอย่างเบิกบานใจยิ่งนัก

หลิ่วผิงชวนเองก็กินอาหารอยู่ ทว่ายิ่งกินกลับยิ่งบอกรสชาติไม่ถูก 

ส�าหรับนางแล้วอาหารเหล่านี้ถึงกับแฝงซึ่งรสชาติอันคุ้นเคยชนิดหน่ึง! 

ชาติก่อนตอนที่ฉยงเหนียงท�าอาหารให้ซั่งอว๋ินเทียนกับบุตรชายหญิงท่ี

จวนสกุลซั่งก็คือรสชาติเช่นนี้

ชั่วขณะนั้นพลันมีความคิดหนึ่งผุดวาบขึ้นในใจหลิ่วผิงชวน  

หรือว่า...ฉยงเหนียงเองก็ได้เกิดใหม่?

คิดมาถึงตรงนี้ในใจหลิ่วผิงชวนก็เริ่มประหว่ันลนลาน ไม่หรอก!  

ฉยงเหนียงไม่มีทางจะใช่ผู้เกิดใหม่! 

หากนางใช่ผู ้เกิดใหม่จริงๆ มีหรือจะถูกแผนการของตนท�าให้

กระเด็นกลับสกุลชุยไปชนิดไม่มีการป้องกันแม้แต่น้อย ทั้งภายหลังกลับ

สกุลชุยแล้ว นางยังร้องไห้โวยวายไม่หยุดจนท�าให้เหยาซื่อที่ได้รับรู้มีแต่

ความเย็นชาห่างเหินกับนางยิ่งขึ้น

นอกจากนีท้ีผ่่านมานางก็ไม่เคยเหน็พ่ีซัง่อยู่ในสายตาเลย นางมหีรอื 

จะไม่ฉวยโอกาสที่ได้เกิดใหม่รีบคว้ากุมหัวใจของพี่ซั่งให้แน่นหนา แก้ไข

ข้อผดิพลาดทีช่าตก่ิอนนางละเลยสาม ีเพ่ือจะกลบัไปเป็นภรรยาเอกผูส้งูศกัดิ์ 
* หมวัมวั เป็นค�าเรยีกหญิงสงูวัย มคีวามหมายหลากหลาย ท้ังย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรยีกหญิงรบัใช้ 
อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางก�านัลอาวุโสในวังด้วย
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ของขุนนางที่เรืองอ�านาจในราชส�านักดังเดิม

แต่ดูท่ีนางท�าอยู่ตอนนี้สิ แม้จะหาเงินเข้าบ้านได้มากมาย ทว่า 

ฐานะลกูพ่อค้ากลบัยนืยันชดัแล้ว ซ�า้นางยังท�ากระโตกกระตากจนผู้สูงศกัดิ ์

ทั่วเมืองหลวงรู้จักอีกด้วย ต่อให้วันหน้าพ่ีซั่งได้ดีอยากจะแต่งนางเป็น

ภรรยาเอกก็ไม่มีทางแล้ว...

ตอนน้ีกลับมีคุณหนูท่ีแตกฉานเรื่องอาหารผู้หนึ่งเปล่งเสียงเอ่ยข้ึน 

"รสชาตนิีไ้มถ่กูต้อง ดเูหมอืนแม่ครวัผูเ้ป็นเถ้าแก่เนีย้ของร้านซูซ่ินจะมใิช่

ผู้ปรุงเอง ระดับไฟยังขาดไปสามส่วน"

หลิว่ผงิชวนพลนัโล่งใจ ใช่แล้ว อาหารเจทัว่หล้าก็รสชาตไิม่ต่างกัน

นักหรอก นอกจากฉยงเหนียงก็ยังมีผู้อื่นท�าเป็นอีก

ฉยงเหนียงเป็นคนเฉียบแหลม พอไปใช้ชีวิตอันยากไร้ท่ีสกุลชุย  

ก็คงนึกถึงอาหารเจทีเ่มือ่ก่อนตนเองเคยกินในสกุลหล่ิว จงึหาวิธีท�าออกมา 

แล้วเปิดร้านท�ากิจการของตนเองก็เป็นได้ ไม่มีทางที่นางจะใช่ผู้เกิดใหม่

หรอก

เมื่อไตร่ตรองอย่างถ่ีถ้วนเช่นนี้แล้ว จิตใจของหล่ิวผิงชวนก็สงบลง 

และเริ่มนึกเยาะหยันอยู่ในใจ...ความเมตตาจากสวรรค์ถึงเพียงนี้มีหรือ

จะไปตกอยู่กับลูกคนชั้นต�่านั่นได้

คิดมาถึงตรงนี้หลิ่วผิงชวนก็ใช้ผ้าในมือเช็ดปาก ก่อนเอ่ยด้วยเสียง

ที่เล็กเบา "เมื่อครู่ได้ยินลูกจ้างคนนั้นบอกว่าเถ้าแก่เนี้ยอยู่ในร้านชัดๆ  

แต่กลับไม่ยอมออกมาต้อนรับลูกค้าคนส�าคัญ เดิมทีนึกว่าเถ้าแก่เนี้ย 

ปรุงอาหารอยู่ในครัว คาดไม่ถึงว่าอาหารเจเต็มโต๊ะน้ีก็ให้ลูกจ้างเป็น

คนท�า...เถ้าแก่เนี้ยช่างหน้าใหญ่เสียจริง ถึงกับละเลยองค์หญิงเยี่ยงนี้"
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เดิมทีองค์หญิงยงหยางกินอย่างอารมณ์ดี พอตอนนี้รู้ว่าสิ่งที่ตน 

กินอยู่มใิช่อาหารเลศิรสทีส่ดุของท่ีนี ่นางก็พลนับงัเกิดความไม่พอใจสดุแสน  

นางได้รับการประคบประหงมตามใจมาแต่เล็ก นอกจากเสด็จพ่อกับ 

พ่ีว่ังซานแล้วมีผู้ใดกล้าท�าให้นางได้รับความอยุติธรรมใหญ่หลวงเช่นนี้ 

นางจึงตบโต๊ะตวาดทันใด "ในเมื่อวันนี้มาที่นี่ไม่มีอะไรท�า ข้าก็จะสั่งสอน

เถ้าแก่เน้ียของท่ีน่ีให้รู้จักกฎเกณฑ์เสียบ้าง สตรีตระกูลพ่อค้าคนหนึ่ง 

ถึงกับไม่แยกแยะที่ต�่าที่สูง!"

พอองค์หญิงยงหยางตบโต๊ะ ลูกจ้างหญิงอาวุโสของร้านซู่ซินที ่

รบัใช้อยู่ด้านข้างก็ใจสะท้าน รบีรดุไปตามหาคณุหนูของตนในทนัที หมายจะ 

ดับเพลิงโทสะของผู้สูงศักดิ์โดยเร็ว
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ขณะเดยีวกันฉยงเหนียงก็เพ่ิงจะปลอบใจฉูเ่สยีเสร็จ โดยให้สญัญา

ว่าต่อไปหากมีเรื่องยุ่งยากอีก ไม่ว่าจะฆ่าคนหรือปล้นทรัพย์ นางก็จะไป

ตามท่านอ๋องมาช่วยท�าลายศพขายของโจรเป็นคนแรก ทัง้ให้ค�ามัน่ว่าจะ

ลงครัวท�าอาหารจ�านวนหน่ึงให้เขาเองกับมือ เช่นน้ีเองนางถึงปลีกตัว 

ออกจากห้องพิเศษมาจนได้

ใครจะรูฉ้ยงเหนียงเพ่ิงออกมาจากห้องพเิศษก็เห็นลกูจ้างหญงิอาวุโส 

มาตามหานางอย่างเร่งร้อน เมื่อรู้ว่าองค์หญิงยงหยางเดือดดาลแล้ว  

ฉยงเหนียงก็ถอนหายใจเบาๆ ผู้อื่นไม่รู้ว่านางรู้จักอุปนิสัยขององค์หญิง

ยงหยางผูน้ีด้ทีีส่ดุ แม้อกีฝ่ายจะไม่มปีระสงค์ร้ายใดๆ แต่อารมณ์กลับเหมอืน 

ประทัดที่เพียงจุดไฟก็ระเบิดเปรี้ยงปร้างทันที

ดงัน้ันนางจงึไม่รบีร้อนไปพบผูส้งูศกัดิก์ลุม่น้ัน ทว่าเข้าครัวไปเลอืก

นมแพะที่ส่งมาใหม่ๆ ปรุงรสเทลงแม่พิมพ์แล้วเอาใส่หม้อ จากนั้นก�าชับ
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ให้คนครวัคมุระดบัไฟให้ดี ค่อยถอดผ้ากันเป้ือนแล้วเดนิมุง่ไปยังป่าไผ่ท่ีอยู่ 

หลังโถงร้าน

พอเข้าสูป่่าไผ่ฉยงเหนียงเพียงกวาดตามองแต่ไกลก็เหน็หลิว่ผงิชวน 

ที่ประดับยิ้มละไมได้เป็นอันดับแรก

เดิมทีหลังจากเกิดใหม่ นางแทบไม่รู้สึกอันใดต่อสตรีที่เคยแย่งชิง

สามตีนในชาตก่ิอนผูน้ีแ้ล้ว ในเมือ่ซัง่อว๋ินเทยีนในสายตานางไม่ต่างจาก

สุนขัขีเ้รือ้นทีน่างละท้ิงไม่ต้องการอกี เช่นนัน้เหบ็บนตวัสนุขัยังจะเก่ียวข้อง

อนัใดกับนางเล่า ทว่าเห็บตัวน้ีกลบัน่าร�าคาญนัก อุตส่าห์แกว่งเท้าหาเส้ียน  

จะให้คนเกาจนเลือดตกยางออกให้ได้

ฉยงเหนียงกุมฝ่ามอืตนเองแรงๆ ต้ังสติก่อนจะเดนิไปหาคนกลุ่มน้ัน

หลังจากองค์หญิงยงหยางตบโต๊ะไป ย่อมจะมีพวกจิ้นอวิ๋นซีช่วย

ไกล่เกลี่ย

พวกนางมาท่ีร้านซูซ่นิบ่อยครัง้ มคีวามประทับใจต่อฉยงเหนียงไม่เลว  

แม้องค์หญิงต่อว่าสตรีตระกูลพ่อค้าคนหนึ่งมิใช่เรื่องสลักส�าคัญอันใด 

ทว่าพวกนางก็ไม่อยากให้บานปลายจนมองหน้ากันไม่ติด ท�าลาย

บรรยากาศอันสุนทรีย์ของงานชุมนุมบทกลอนครานี้ และท�าให้แต่ละคน

อึดอัดใจ

ด้วยเหตุน้ีพอลูกจ้างหญิงอาวุโสผู้นั้นไปรายงาน จิ้นอว๋ินซีก็ส่ังให้

สาวใช้คนสนทิของตนน�าใบค�ากลอนทีเ่ขียนกันในจวนก่อนหน้าน้ีมา จากน้ัน 

เอ่ยปนย้ิมว่า "ในหมู่พวกเรามีเพียงคุณหนูหลิ่วผู้เดียวที่เคยออกหนังสือ

รวมบทกวี เช่นนั้นก็ให้คุณหนูหลิ่วเป็นผู้เริ่มดีหรือไม่"

หลิว่ผงิชวนคลีย่ิม้น้อยๆ เมือ่แรกขณะนางเรยีบเรยีงต้นฉบบับทกลอน 
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ที่ฉยงเหนียงทิ้งไว้ พบว่าล้วนเป็นผลงานตอนท่ีฉยงเหนียงยังเยาว ์

อ่อนต่อโลก

แท้จริงแล้วบทกลอนที่โดดเด่นจริงๆ ของฉยงเหนียงคือผลงานท่ี

เขียนหลังจากออกเรือน ตอนนั้นเปลือกนอกตนยังรักษาความสัมพันธ์ 

ฉนัพ่ีน้องทีแ่น่นแฟ้นกับฉยงเหนียงอยู่ จงึเคยช่วยอกีฝ่ายคดัส�าเนาบทกลอน 

จ�านวนมาก ย่อมจดจ�าได้ไม่น้อย นีก็่คอืเหตผุลหน่ึงทีต่นกล้ามาตามนดัหมาย 

งานชุมนุมบทกลอนของจิ้นอวิ๋นซี

เมื่อครู่ตอนจับสลากท่ีจวนสกุลจิ้น หลิ่วผิงชวนจับได้สลากค�าว่า 

'ฝน' ก็ยิ่งมีความมั่นใจ ตอนนี้จึงเขียนบทกลอนที่ท่องขึ้นใจบทนั้นลงบน

ใบค�ากลอนได้ทันที

ยามที่เงาร่างอรชรของฉยงเหนียงปรากฏขึ้นในป่าไผ่ บทกลอนนั้น

ก็ถูกอ่านมาถึงครึ่งบทพอดี

เดมิทีองค์หญิงยงหยางถกูเถ้าแก่เนีย้ของร้านซูซ่นิทีไ่ม่รูจ้กักฎเกณฑ์ 

ผู้นี้ท�าให้หัวเสียมิใช่เบา พอนางได้ยินคนเปล่งเสียงอ่านบทกลอนของ 

หลิ่วผิงชวนก็ย่ิงรู้สึกหงุดหงิดกว่าเดิม จึงเงยหน้ามองไปรอบทิศอย่าง 

หมดความอดทน ก่อนจะมองปราดไปเห็นฉยงเหนียงเดินเนบินาบตรงมา

นับแต่ได้พบกันท่ีคฤหาสน์ของพ่ีว่ังซาน องค์หญิงยงหยางก็รู้สึกดี

กับสตรีผู้มีความสามารถล�้าเลิศทว่าชะตาชีวิตเต็มไปด้วยวิบากกรรมผู้นี้

แล้ว ย่ิงไปกว่านัน้อกีฝ่ายยังถ่ายทอดยอดวิชาวาดภาพด้วยการพ่นละอองน�า้ 

ให้กับตนด้วย นับเป็นอาจารย์ด้านการวาดภาพของตนก็ว่าได้ เดมิทีนึกว่า 

อกีฝ่ายตกอบัเป็นแม่ครวัในจวนอ๋อง คงแทบไร้โอกาสพบหน้ากันอกี ไหนเลย 

จะคิดว่ามีโอกาสได้เห็นยอดหญิงผู้นี้ปรากฏตัวที่นี่
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ด้วยในใจยินดีปรีดา องค์หญิงยงหยางจึงถึงกับลุกพรวดขึ้นทันใด

ฉยงเหนียงเหลือบเห็นแล้ว รู้สึกว่าเหตุการณ์ทีต่นรู้จักกับองค์หญิง

ยงหยางก่อนหน้านี้ไม่เหมาะจะให้ผู้อื่นรับรู้ อย่างไรเสียแม่ค้าเล็กๆ ไป

ถวายการสอนให้องค์หญิงผูส้งูส่งก็เป็นเรือ่งท่ีเหลวไหลสิน้ด ีดงันัน้นางจงึ

ไม่รอให้องค์หญิงยงหยางเอ่ยปาก ทันทีที่เข้าไปในศาลาก็รีบคุกเข่าแล้ว

ชิงกล่าวก่อน "ขอบังอาจทูลถามว่าท่านใดคือองค์หญิงยงหยาง เมื่อครู่

หม่อมฉันจดจ่ออยู่กับการเตรียมของหวานท่ีแปลกใหม่ให้แก่ลูกค้า 

ผู้สูงศักดิ์ทุกท่าน เป็นเหตุให้บกพร่องมิได้ออกไปต้อนรับตั้งแต่แรก ขอ

องค์หญิงโปรดทรงอภัยด้วยเพคะ"

เหน็ฉยงเหนยีงแสร้งท�าเป็นไม่รูจ้กักัน องค์หญิงยงหยางเองก็พอจะ

ตระหนกัได้แล้ว จงึข่มอารมณ์ตืน่เต้นยนิดทีีเ่อ่อท้นถึงริมฝีปากแล้วลงไป 

เพียงเอ่ยตอบด้วยสีหน้าเคร่งขรึม "ที่แท้เจ้าก็คือเถ้าแก่เน้ียของร้านซู่ซิน 

นึกไม่ถึงว่าจะเยาว์วัยเพียงนี้..."

หลิ่วผิงชวนเห็นฉยงเหนียงมาถึงแล้ว รอยย้ิมบนใบหน้าก็เข้มข้น 

ยิ่งขึ้น ก่อนเอ่ยเบาๆ "องค์หญิงทรงรับสั่งถูกต้องยิ่งนักเพคะ ก็เพราะนาง

เยาว์วัยเหลอืเกิน ดงันัน้การกระท�าจงึไม่รูจ้กัหนักเบา ของหวานอนัใดกัน

จะส�าคัญยิ่งกว่าการรับเสด็จองค์หญิง"

ก่อนหน้านี้หลิ่วผิงชวนก็ใช้ค�าพูดปลุกเร้าเพลิงโทสะขององค์หญิง

ยงหยางมาโดยตลอด องค์หญิงมีความคิดอ่านเรียบง่ายมาแต่ไหนแต่ไร

แล้ว ไม่แปลกเลยที่ชาติก่อนถูกบุรุษหลอกลวงอย่างน่าอนาถ ถึงขั้นช่วย

ราชบุตรเขยเลี้ยงดูบุตรธิดาที่เกิดจากอนุอย่างเหน่ือยเปล่า เห็นทีว่าตน

พูดเสี้ยมอีกแค่ไม่ก่ีประโยคก็จะท�าให้องค์หญิงออกโรงหยามน�้าหน้า 
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ฉยงเหนียงหนักๆ สักยกแล้ว

เพียงแต่หลิ่วผิงชวนไหนเลยจะนึกถึง ตอนที่องค์หญิงยงหยางไม่รู้

ว่าเถ้าแก่เน้ียของร้านซูซ่นิคือฉยงเหนยีงก็ยังพอว่า บดันีอ้งค์หญงิยงหยาง

ได้สตแิล้ว เพียงหวนทบทวนถ้อยค�าเมือ่ครูข่องหลิว่ผงิชวนซึง่พุ่งเป้าไปท่ี

เถ้าแก่เน้ียในทุกประเดน็ องค์หญิงยงหยางย่อมจะตระหนักได้ทนัทว่ีาตน

ถึงกับถูกหลิ่วผิงชวนใช้เป็นข้ออ้างหาเรื่องฉยงเหนียง

ในหมู่สตรีชั้นสูงเหล่าน้ี องค์หญิงยงหยางคือผู้ท่ีล่วงรู้รายละเอียด

เรื่องสกุลหลิ่วสลับตัวบุตรสาว และรู้ด้วยว่าหล่ิวผิงชวนไม่เพียงขโมย 

บทกลอนของฉยงเหนียงไป ยังประสงค์ร้ายต่อฉยงเหนยีงด้วย ดังนัน้คราวนี ้

เมือ่ได้ยินหลิว่ผงิชวนค่อยๆ พูดใส่ไฟต่อ องค์หญงิยงหยางจึงขึงตาใส่อกีฝ่าย 

อย่างดุดัน

หลิว่ผงิชวนพลนัพูดไม่ออกไปชัว่ขณะ ไม่รูว่้าเหตใุดองค์หญิงยงหยาง 

ถึงได้เปลี่ยนสีหน้า

กลับเป็นจิ้นอวิ๋นซีที่คลี่ย้ิมต่อบทสนทนาแทน "ที่แท้เป็นของหวาน

อันใดจึงใส่ใจเพียงนี้ เมื่อก่อนข้าเคยได้กินหรือไม่"

ฉยงเหนียงอมย้ิมมองจิน้อว๋ินซพีลางตอบ "น่าจะไม่เคยเจ้าค่ะ อกีสกัครู ่

ก็จะออกจากหม้อแล้ว ขอเชิญองค์หญิงกับคุณหนูทุกท่านได้โปรดให้ 

ค�าชี้แนะ"

เมือ่เหน็แววโทสะบนใบหน้าขององค์หญิงยงหยางบรรเทาลงบ้างแล้ว  

ไม่มีทีท่าจะโวยวายอีก จิ้นอวิ๋นซีก็โล่งใจจึงเอ่ยชวนปนยิ้ม "เจ้าก็อย่าเพิ่ง

ไปเลย ประเดีย๋วพวกเราฟังบทกลอนจบ ยังต้องตชิมของหวานของเจ้าต่อ 

ถึงตอนนั้นไม่แคล้วต้องให้เจ้าชี้แจงความยอดเย่ียมของของหวานให ้
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พวกเราฟัง"

ฉยงเหนียงจึงย่อกายคารวะก่อนจะไปยืนอยู่ด้านข้าง

เมือ่ครูค่ณุหนผููร้บัหน้าทีอ่่านกลอนในวันนีถู้กขัดจงัหวะ พอนางเหน็

ทุกคนนัง่ประจ�าทีด่งัเดมิแล้ว จงึค่อยกระแอมให้โล่งคอก่อนจะอ่านบทกลอน 

ของหลิ่วผิงชวนใหม่...

"พิรณุสารทพรางเงาร่างกลางอวลไอ อุน่ชุม่ใจมริูภ้ายนอกหนาว..."

เมื่อคุณหนผูู้นั้นอ่านกลอนไปได้ครึ่งหนึ่ง ฉยงเหนียงกเ็งยหน้าขวบั

ไปทางหลิ่วผิงชวน...ช่างไม่รู้จักยางอายเลยจริงๆ! 

คราวก่อนฉู่เสียพูดกับหลิ่วเจียงจวีชัดเจนแล้วว่าหลิ่วผิงชวนขโมย

บทกลอนของนางไปรวมเล่ม หลิว่ผงิชวนถึงกับไม่รูส้�านกึ ยังคงใช้ผลงาน

ที่นางประพันธ์ไว้ในชาติก่อนต่อ...

ขณะที่ฉยงเหนียงสูดหายใจเข้าลึกๆ หมายจะฝืนอดกลั้นต่อไปนั้น 

เสียงบุรุษผู้หนึ่งก็ดังจากนอกป่าไผ่เข้ามาให้ได้ยิน

"ฝนน้ีเป็นฝนฤดูสารท ไฉนจึงรู้สึกว่ามีไอน�้าหนาทึบลอยอบอวล 

ได้เล่า นีเ่ป็นบทกลอนทีผู่ใ้ดปะตดิปะต่อขึน้กันแน่ ไม่คูค่วรทีจ่ะอ่านออกมา 

สักนิด!"

เมื่อคนทั้งหมดมองตามเสียงไป เบื้องหน้าสายตาก็พลันสว่างไสว 

ไม่รู้เหตุใดหลูเจว้ียนบุรุษรูปงามผู้ลือเลื่องในเมืองหลวงจึงเดินผ่านมา 

ตรงนี้

องค์หญิงยงหยางยิม้กล่าว "คณุชายหล ูท่านอยู่ทีน่ีด้่วยช่างยอดเย่ียม 

เป็นที่สุด เมื่อก่อนตอนท่ีท่านเป็นสหายร่วมเรียนในห้องทรงพระอักษร 

บทกลอนของท่านยังโดดเด่นกว่าของพี่ชายใหญ่ข้าตั้งหลายส่วน!"



69

ขวงซั่งจยาขวง

พอได้ยินวาจาน้ีฉยงเหนียงก็ถอนหายใจ คดิในใจว่ามน่ิาเล่า ฉูเ่สยี

ถึงไม่ยอมไยดีองค์หญิงยงหยาง ค�าพูดของนางไม่ผ่านสมองเอาเสียเลย 

พี่ชายใหญ่ของนางเป็นใครกัน นั่นคือรัชทายาทองค์ปัจจุบัน ว่าที่ประมุข

แผ่นดินผู้สูงส่งเชียวนะ! หลูเจว้ียนคุณชายเสเพลที่จนป่านนี้ก็ยังไม่มี

ต�าแหน่งขนุนางถูกนางพูดเสยีจนเก่งกาจกว่ารชัทายาท...หากรชัทายาท

อยู่ที่น่ีด้วย ฝีมือที่นางจุดไฟให้ลามใส่ผู ้อื่นเช่นน้ียังร้ายกาจย่ิงกว่า 

หลิ่วผิงชวนเสียอีก!

ทว่าหลเูจวีย้นกลบัไม่ใส่ใจความนยัอนัมคิวรในวาจาขององค์หญิง

ยงหยางสกันดิ เขาจดจ�าได้แต่สิง่ท่ีฉูเ่สยีก�าชบัไว้เมือ่ครู่ตอนทีเ่ขาบงัเอิญเจอ 

องครักษ์ของจวนอ๋องแล้วเข้าไปสนทนากับฉู่เสียในห้องพิเศษ

ในเมื่อกระท่ังบิดามารดาและพ่ีชายของหล่ิวผิงชวนล้วนไม่อาจ

ควบคุมนาง ย่อมไม่พ้นท่ีฉู่เสียจะสั่งสอนนางสักหน่อยว่าควรกระท�าตน

เป็นคนเช่นไร

น่าเสยีดายทีฉู่เ่สยีทะนงตน ดแูคลนท่ีจะปะทะคารมกับสตรหีนึง่กลุม่  

จึงเพียงส่งหลูเจว้ียนออกมาก่อกวนและช่วยหนุนหลังให้แม่ครัวตัวน้อย 

ส่วนเรือ่งท่ีหลิว่ผงิชวนปองร้ายครอบครวัฉยงเหนียง ทางฉูเ่สยีก็จะไม่เลิกรา 

แต่โดยดีแน่!

หลิ่วผิงชวนมิได้ตั้งตัวว่าจะมีคุณชายที่ไร้ความเกี่ยวข้องกันผู้หน่ึง

ออกหน้ามาหาเรื่องนาง สีหน้าของนางจึงแสนจะไม่ชวนมอง ได้แต่ฝืน 

ย้ิมตอบ "น่ีเป็นเพียงบทกลอนที่รวบรวมค�าออกมาเฉพาะหน้า เดิมทีก็ 

มิอาจต้านทานการขัดเกลาของผู้ช�านาญอยู่แล้ว"

ความจรงิเหตท่ีุนางเขียนค�ากลอนประโยคนีล้งไปเป็นเพราะชาตก่ิอน 
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ซั่งอว๋ินเทียนเคยเอ่ยชมว่าค�ากลอนน้ีวิเศษสุด ท้ังท่องซ�้าไปมาต่อหน้า 

ฉยงเหนยีง กลอนบทน้ีจงึจดอยู่ในความทรงจ�าของหล่ิวผงิชวนอย่างลึกซึง้  

โดยท่ีนางไม่เคยคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์ในค�ากลอนสอดคล้องกับ 

ความเป็นจริงหรือไม่

ยามน้ีมาขบคิดอย่างละเอียดแล้ว นางเองก็รู้สึกว่าฝนที่เขียนถึงนี้

ไม่ตรงกับฤดกูาล ซ�า้ความนยัในค�ากลอนสองประโยคหลงัก็ย่ิงใหญ่เกินไป 

ส�าหรับสตรีในหอห้องด้วย นางพลันรู ้สึกเสียใจภายหลังที่วันนี้เขียน 

ค�ากลอนบทนี้ออกมา

หลูเจวี้ยนเพิ่งคิดจะเอ่ยปากอีก ฉยงเหนียงก็พลันกล่าวขึ้นมาก่อน 

"พิรุณสารทพรางเงาร่างกลางอวลไอ อุ่นชุ่มใจมิรู้ภายนอกหนาว ชะธุลี

ล้างธุระพ้นเรื่องราว วิชชุวาวอยู่ในใจก้องฟ้าดิน"

เสียงพูดของฉยงเหนียงเพ่ิงขาดค�า คุณหนูผู้รับหน้าที่อ่านกลอน 

ก็เบิกตาโตเอ่ยอย่างตื่นตะลึง "สองประโยคที่เหลือก็ไม่ผิดเพ้ียนแม้แต ่

ค�าเดยีว ไม่ทราบว่าเถ้าแก่เน้ียชยุใช่เคยได้ยินกลอนบทนีม้าก่อนหรอืไม่"

เมือ่เหน็ดวงตาทีค่่อยๆ เบิกโตของหลิว่ผงิชวน รวมถึงแววหวาดหว่ัน

ที่เริ่มแผ่ซ่านออกมาจากดวงตาคู่นั้น ฉยงเหนียงก็คล่ียิ้มอย่างแช่มช้า  

"คุณหนูหลิ่วบอกว่านางเพ่ิงจะรวบรวมค�าออกมามิใช่หรือ แล้วข้าน้อย 

จะได้ยินมาจากที่ใดได้เล่า"

องค์หญิงยงหยางรูเ้บือ้งหลงัทีห่ลิว่ผงิชวนลอกผลงานผูอ้ืน่ พอเหน็

ฉยงเหนียงสามารถท่องกลอนครึ่งหลัง ก็ตัดสินได้ทันทีว่าหล่ิวผิงชวน 

หน้าไม่อายขโมยผลงานของฉยงเหนียงอีกแล้ว ด้วยความโกรธเกรี้ยว 

องค์หญิงจึงลมืเลอืนท่ีพระมารดาก�าชบัมใิห้เปิดโปงข้อบกพร่องของผูอ้ืน่ 
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โคลงศีรษะจนปิ่นปักผมแกว่งไกวพลางเอ่ย "กล่าวเช่นนี้ก็หมายความว่า

คุณหนูชุยมีจิตใจตรงกับคุณหนูหลิ่ว แนวคิดในการประพันธ์ตรงกัน 

โดยมไิด้นดัหมายกระมงั ทว่า...คณุหนหูลิว่กลบัพูดแนวคดิในการประพันธ์ 

ค�ากลอนของตนเองไม่ได้ มิรู้ว่าคุณหนูชุยมีค�าชี้แจงเช่นไรต่อเหตุการณ์

ในค�ากลอนนี้"

ฉยงเหนียงมองใบหน้าท่ีเปลี่ยนเป็นซีดขาวของหล่ิวผิงชวนพลาง

เอ่ยตอบองค์หญิงช้าๆ "นอกเมืองหลวงพันหลี่มีภูชมมังกรอยู่ลูกหนึ่ง  

ที่น่ันมีน�้าพุร้อนผุดออกมาทุกฤดูสารท หม่อมฉันเคยได้แช่ร่างหนหนึ่ง 

ประจวบกับฝนฤดูสารทก�าลงัลงเมด็พร�า เมือ่หยาดฝนหยดลงสูน่�า้พุร้อน 

เย็นร้อนย่อมสับเปลี่ยน ก่อเกิดเป็นไอน�้าปกคลุม ทว่าเพราะร่างแช่อยู่ใน

น�้าพุร้อนน้ันท�าให้ไม่รู้สึกว่าฝนฤดูสารทหนาวเย็น จึงบ่มเพาะออกมา 

เป็นประโยคท่ีว่า 'พิรณุสารทพรางเงาร่างกลางอวลไอ อุน่ชุ่มใจมิรูภ้ายนอก 

หนาว' เพคะ"

เดิมทีเหล่าสตรีชั้นสูงล้วนงุนงงไม่รู ้สาเหตุ รู ้เพียงว่าค�ากลอนท่ี 

คุณหนูหลิ่วจับสลากหัวข้อในจวนสกุลจิ้นและเพ่ิงจะประพันธ์เสร็จ

ประเดี๋ยวนี้กลับถูกเถ้าแก่เนี้ยร้านอาหารเจผู้หน่ึงท่องออกมาได้ ซ�้าที่ 

น่าเหลือเชื่อไปกว่านั้นคือ...แนวคิดของค�ากลอนท่ีคุณหนูหลิ่วพูดไม่ได้ 

เถ้าแก่เนีย้ท่ีอยู่เบือ้งหน้าสายตาผูน้ี้กลบัอธิบายแจกแจงได้อย่างมเีหตผุล

มีหลักการกระจ่างชัด

คราวนีต่้อให้นึกต้นสายปลายเหตุไม่ออก ทุกคนก็พอจะเดาออกแล้ว 

ว่าหลิว่ผงิชวนขโมยค�ากลอนของผูอ้ืน่มาใช้เป็นของตน และท่ีน่าขนัทีส่ดุ

คอืดนัขโมยมาอย่างไม่ลกึซึง้พอ ไม่อาจชีแ้จงเหตกุารณ์ในค�ากลอนน้ันได้...
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