
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ค�ำน�ำ

มาถึงเล่มจบแล้ว ใจหายเหมือนกันนะคะ ด้วยความที่ติดตามชีวิตของ  

'หญิงงามอันดับหน่ึงแห่งฉางอัน' ผู้น้ีมาตั้งแต่ช่วงที่นางตกยาก พอวันหน่ึงที่ชีวิต 

ของนางดีข้ึนและได้พบกับรักแท้แล้วก็รู้สึกทั้งต้ืนตันและทั้งใจหายที่จะไม่ได้อ่าน 

เรื่องของนางต่อไปพร้อมๆ กัน

ทว่าอย่างไรเรากย็งัไม่รู้ว่าลูเ่ยีย่นจะจดัการเร่ืองบ้านเมอืงอย่างไร และถงึพบเจอ 

กับรักแท้แล้วก็ใช่ว่าจะสมหวังเสมอไป เขาและเสิ่นเจินจะฝ่าฟันอุปสรรคสุดท้ายน้ี 

ไปด้วยกันได้หรือไม่ ในความฝันมิใช่เพียงบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชาติก่อน 

เพียงเท่าน้ัน แต่ยังเป็นเค้าลางที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชาติน้ีด้วย  

เขาและนางจะต้องใช้สติในการประคับประคองความรักนี้ไปอย่างมากจริงๆ

ก�าหนดการแต่งงานของเขากบัสว่ีอีชิ้งออกมาแล้ว และในวนัทีค่ณะทตูเดนิทาง

เข้ามาส่งบรรณาการในงานเลี้ยงในวังก็มีการลอบปลงพระชนม์ มิหน�าซ�้าสุดท้าย 

เสิ่นเจินยังต้องเดินทางจากเมืองหลวงไปกับซูเหิงอีก ทว่าเรื่องราวนี้จะเป็นความฝัน 

หรือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชาตินี้กันแน่ ติดตามได้พร้อมกันในหน้าถัดไปค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ภัยพิบตัขิองสกุลเสิน่ในตอนนัน้ยังคงตดิตรงึในดวงตา ค�า่คนืฝันร้ายยามเช้าตืน่กลวั ทกุอย่าง

เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน รังนกที่แตกแล้วยากจะมีไข่ที่สมบูรณ์

พี่น้องของข้าปลอดภัย เพราะได้ท่านคอยดูแล

ในช่วงอับจนหนทาง ข้าไม่มีอะไรตอบแทนได้ ถ้าท่านไม่รังเกียจ ข้าเคยคิดจะเป็นอนุภรรยา 

ปรนนิบัติข้างกายท่าน ภายหลังรู้ข่าวดีว่าท่านกับคุณหนูเจ็ดสกุลสวี่หมั้นหมายกันแล้ว จึงรู้ว่าสิ่งที่

หวังไว้กลายเป็นความว่างเปล่า

ข้ารู้ว่านี่ไม่ใช่ความต้องการของท่าน แต่ก็รู้ว่าชะตาฟ้ายากจะขัดขืน

จากกันครั้งนี้ ข้าละอายใจอย่างยิ่ง บุญคุณที่มีไม่อาจลืม ไม่อาจตอบแทนได้เพียงพอ



✱ เสิ่นเจิน  หญงิงามอนัดบัหน่ึงแห่งฉางอนั 'ภรรยาลบั' ของลูเ่ยีย่น 

เพราะความงามท�าให้เป็นทีอ่จิฉาริษยาของสตรีเรือนอืน่

✱ ลู่เยี่ยน   ซื่อจื่อแห่งจวนเจิ้นกั๋วกง รักมั่นเพียงเสิ่นเจินผู้เดียว  

ท�าทุกอย่างเพื่อนางเสมอ ทุกคราที่นางร้องไห้ เขาจะ 

เจ็บปวดที่หัวใจทันที

✱ เสิ่นเหยา  พี่สาวคนที่สองของเสิ่นเจิน ถูกแต่งตั้งเป็น 'องค์หญิง

หย่งเหอ' เพื่อให้แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์

✱ สุยอวี้  เซวียนผงิโหวซือ่จือ่ สหายรักของลูเ่ยีย่น บรุุษทีท่ัง้ชีวติ

รักเสิ่นเหยาผู้เดียว

✱ อูลี่   บุตรชายคนรองของเป่าอี้ข่านแคว้นหุยหู เป็นคนที่มี

ความกล้าหาญชาญศึกที่สุดและเสเพลที่สุด

✱ สวี่อี้ชิง  สว่ีชีเหนียง คุณหนูเจ็ดสกุลสว่ี หลานสาวในไส้ของ 

สวี่ฮองเฮา พอรู้วิชาแพทย์อยู่บ้าง

✱ ซูเหิง  ฉางผิงโหวคนใหม่ แม่ทัพผู้เก่งกาจและสง่าผ่าเผย 

ผูกพันกับเสิ่นเจินมาแต่วัยเยาว์

✱ เสิ่นหง  บุตรชายคนเล็กของสกุลเสิ่น ฉลาดเฉลียวมาแต่เด็ก 

แต่กลับร่างกายอ่อนแอมีโรคมากตั้งแต่เกิด

แนะน�ำตัวละคร
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ตรงหน้าของลู่เยี่ยนปรากฏหมอกด�ากลุ่มใหญ่...

รัชศกหยวนชิ่งปีที่สิบหก วันที่สิบสี่เดือนสิบเอ็ด

ตอนใกล้รุ่ง หมอกหนายามเช้ากระจายไปทั่วทิศอย่างช้าๆ ท้องฟ้า

สีเทาหม่นกับก�าแพงเมืองสีเทาเข้มค่อยๆ กลืนตัวกัน

เกล็ดหิมะโปรยปราย ตกลงบนพื้นจับเป็นน�้าแข็ง

ตลาดตะวันออกตะวันตกท่ีเคยมีผู้คนคับค่ังขาดความคึกคัก ถนน

น้อยใหญ่เงาคนบางตา เมอืงฉางอนัทีถ่กูภัยพิบตัทิ�าร้ายเตม็ไปด้วยรพูรนุ

นับร้อยพันแล้ว

โอรสสวรรค์บ�าเพ็ญพรต หลังจากเข้าอารามแล้วก็ละท้ิงอ�านาจ 

ไปสิ้น สกุลสวี่มีอ�านาจย่ิงใหญ่ ทุกคนในราชส�านักถือองค์รัชทายาท 

เป็นส�าคัญ

โรคระบาดเพียงครั้งเดียว ในเวลาสองสามเดือนก็เปลี่ยนโฉมของ

104
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ราชส�านักไปโดยสิ้นเชิง

เหล่าขนุนางเก่าแก่ท่ีโชคดมีชีวิีตรอดเหล่านัน้ล้วนเรยีนรูท้ีจ่ะเก็บซ่อน 

คมดาบ ก้มหน้าใช้ชีวิต ต่อให้พวกเขาคิดว่าตนเองฉลาดแผนการล�้าลึก 

มปีระสบการณ์โชกโชน สดุท้ายแล้วกลบัถูกสตรใีนต�าหนักในบบีจนหมด

หนทาง

หากต้องการเข้าเฝ้าฮ่องเต้ โอกาสเดยีวกค็อืตอนสิน้ปีทีแ่คว้นต่างๆ 

มาเยือนราชส�านัก

อย่างน้อยฮ่องเต้เฉงิหยวนก็ยังเป็นโอรสสวรรค์ของต้าจิน้อยู่ เมือ่เป็น 

โอรสสวรรค์ก็ต้องออกมาพบปะและจดังานเลีย้งขนุนางทูตและผูน้�าดนิแดน 

ที่น�าเครื่องบรรณาการมาให้ราชส�านัก

แต่ในใจพวกเขารูก้ระจ่างเช่นกันว่าต่อให้ได้พบฮ่องเต้ก็ไม่อาจช่วย

อะไรได้

ตามธรรมเนียมปฏิบตัขิองราชวงศ์จิน้ ส�านกัพิธีกรรมและกรมพิธีการ 

จะดแูลขนุนางทตูและผูน้�าดินแดนท่ีน�าเครือ่งบรรณาการมาให้ราชส�านกั

โดยเฉพาะ พวกเขารับหน้าที่รับรอง ดูแลจัดการที่พักอาหาร อ�านวย 

ความสะดวกต่างๆ รวมถึงจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ

ส่วนความปลอดภัยของขนุนางทตูยังคงมอบให้เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ของที่ว่าการนครหลวง

รายชือ่ขุนนางทูตส่งมาถึงมอืของลูเ่ย่ียนตัง้แต่ต้นเดอืนสบิเอด็แล้ว

ลู่เยี่ยนก้มลงดูรายชื่อพลางขมวดหัวคิ้วแน่น 

หยางจงโน้มตัวพูดอยู่ด้านข้างว่า "ซื่อจื่อ พิธีแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ 

ท่านหญิงหรงอันคือวันพรุ่งนี้ขอรับ"
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'ท่านหญิงหรงอัน' ก็คือหลานสาวในไส้ของสวี่ฮองเฮา 'สวี่อี้ชิง'

ลูเ่ย่ียนน่ังพิงไปข้างหลงั นิว้ชีแ้ตะคลงึหว่างคิว้พร้อมพูดเสยีงเข้มว่า 

"เรื่องของเก่อเทียนซือ ตรวจสอบเป็นอย่างไรบ้าง"

"ข้าน้อยตรวจสอบที่มาของเขาแล้ว พบว่าคนผู้นี้วิชาลึกล�้ายากจะ

คาดเดา ไม่มีอะไรผิดปกติ คิดว่าคงมีความสามารถจริงอยู่หลายส่วน  

แต่มีจุดหนึ่ง หนึ่งปีกว่าก่อนหน้าน้ีเขาก็มีการติดต่อกับขันทีข้างกาย 

สวี่ฮองเฮาแล้ว"

หนึ่งปีก่อน? เส้นสายที่วางไว้ของสกุลสวี่ปล่อยไปยาวพอดู

ลู่เย่ียนรู้กระจ่างว่าหากเก่อเทียนซือไม่มีความสามารถจริงอยู่บ้าง 

สวีฮ่องเฮาคงไม่ใช้งานเขา และเขาเองก็ไม่สามารถท�าให้เจ้าแผ่นดนิหลง

มัวเมาถึงขั้นนี้ได้ 

ลู่เยี่ยนใช้นิ้วชี้เคาะโต๊ะ "โรคระบาดที่ลั่วหยางนั่นเล่า"

หยางจงก�าหมัดพูดว่า "ซื่อจื่อจะตรวจสอบต่อไปจริงหรือขอรับ"

"พูดมา"

หยางจงย่ืนใบรายชือ่แผ่นหนึง่มาให้พลางเอ่ยเสยีงเบาว่า "แทบจะ

เหมือนที่ซื่อจ่ือคาดไว้ทุกอย่าง การท่ีโรคระบาดแพร่มาถึงฉางอันน้ัน 

มีคนท�าให้เกิดขึ้น สกุลซุนหนีไม่พ้นความเกี่ยวพันนี้ขอรับ"

มุมปากของลู่เย่ียนยกย้ิม สกุลซุนหนีไม่พ้นความเก่ียวพันนี้หรือ  

เช่นนั้นก็เป็นการกระท�าอย่างตั้งใจของสกุลสวี่กระมัง

"ใบรายชื่อนี้ยังมีผู้ใดเห็นอีกบ้าง"

"มีสายลับของเราเพียงผู้เดียว แต่ว่าเขา..." ค�าพูดที่เหลือหยางจง 

ไม่พูด ลู่เยี่ยนก็เข้าใจกระจ่างแล้ว
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"ดูแลครอบครัวของเขาให้ดีก็แล้วกัน"

ลู่เยี่ยนมองไปนอกหน้าต่าง

ไม่รูว่้าเริม่ตัง้แต่เมือ่ใด ท่ียามเช้าของฉางอนักลายเป็นอดึอดัไม่สดใส 

เช่นนี้

"ซื่อจื่อ องค์หญิงใหญ่ให้ข้าน้อยน�าค�ามาบอกท่านขอรับ"

ลู่เยี่ยนเลิกคิ้วเป็นสัญญาณให้เขาพูดต่อ

"องค์หญิงใหญ่บอกว่าตอนนี้อย่างไรท่านกับท่านหญิงหรงอันก็ได้

ก�าหนดการแต่งงานแล้ว มีบางเรื่องต้องระวังสักนิด"

ลู่เย่ียนเอาใบรายชื่อขุนนางทูตท่ีจะส่งบรรณาการมาให้ราชส�านัก

เก็บใส่อกเสื้อ พูดเสียงเรียบว่า "ข้ารู้กาลเทศะดี"

ลมหนาวเย็นเยือกพัดมา

ลู่เยี่ยนสวมเสื้อคลุมสีด�า ถือตะเกียงดวงหนึ่งเดินไปบนหิมะ

เขาผลกัเปิดประตูคฤหาสน์เฉงิย่วน เหน็แสงสีส้มในทีไ่ม่ไกลออกไป  

ในใจรู้สึกเคร่งเครียด

เรื่องการแต่งงานของเขากับสวี่ชีเหนียงทั่วเมืองหลวงไม่มีผู้ใดไม่รู้ 

ไม่มีผู้ใดไม่ทราบ แม้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะปิดบังนางไปได้นานเท่าใด

เสิ่นเจินเห็นเขามาแล้วก็เดินเข้าไปหา ช่วยถอดเสื้อให้เขาอย่าง

คล่องแคล่ว จมูกของนางไวมาแต่ไหนแต่ไร เพ่ิงเดินเข้าใกล้เขา นาง 

ก็รู้แล้วว่าเขาดื่มสุรามา

นางจึงเดินไปด้านข้างอย่างเงียบๆ เทน�้าอุ่นมาถ้วยหนึ่งและวางไว้

ในมือของลู่เยี่ยน "ใต้เท้าดื่มน�้าสักนิด เดี๋ยวจะไม่สบายท้อง"
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ลู่เยี่ยนดื่มไปหลายอึก จากนั้นวางถ้วยน�้าลง มองใบหน้าขาวเนียน

ตรงหน้าและก้มลงจุมพิตนางอย่างอดใจไม่ไหว

เสิ่นเจินเห็นเขามีความต้องการเช่นน้ันก็กอดเอวของเขาเงยหน้า

ตอบสนอง

แสงเทียนไหวโยกไปตามลม หิมะนอกหน้าต่างย่ิงตกย่ิงหนัก  

ลมหายใจทั้งเร็วทั้งแรงมากขึ้นทุกที

เมื่ออารมณ์ถึงจุดสูงสุด เขากุมมือเล็กของนางจะให้นางเรียกชื่อ 

ของตนเอง เสียงหวานแหบพร่าเอ่ยค�าว่า 'สือเย่ียน ลู่สือเย่ียน' ท�าให ้

เส้นเลือดบนหน้าผากปูดนูน สติกระเจิงพูดอะไรไม่ออก

ลมหายใจค่อยๆ สม�า่เสมอ ลูเ่ย่ียนเอยีงตวัพิงข้างเตยีง ย่ืนมอืไปลูบ 

ใบหน้าของนาง ใบหน้าเล็กเท่าฝ่ามือ ท�าให้เขาไม่กล้าใช้แรงแม้แต่น้อย

วันเวลาที่นางเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์เฉิงย่วน ลองนับดูก็เป็นเวลา

หนึ่งปีแล้ว

ภายนอกฤดูกาลสี่ฤดูเปลี่ยนผัน ราวกับไม่เกี่ยวข้องกับนาง

"เจ้าอยู่ทีน่ีล่�าพัง เคยรูส้กึเบ่ือหน่ายหรอืไม่" ลูเ่ย่ียนจดัปอยผมข้างหู 

ให้นาง

"กเ็คย" เสิน่เจนิช้อนตาขึน้มองเขา "แต่ข้ารูว่้าใต้เท้าท�าเพ่ือปกป้องข้า" 

นางรู้กระจ่างว่าหากออกจากที่นี่ นางอาจจะปกป้องตนเองไม่ได้

ลู่เยี่ยนยกมุมปากยิ้ม ไม่ได้พูดอะไร

นางรู้ความเช่นนี้มาตลอด

เขาในตอนนีค้ดิง่ายมาก ขอเพียงฮ่องเต้เก็บค�าสัง่กลบัไป ต้นปีหน้า

เขาก็จะขอไปท�างานต่างเมือง น�านางออกจากเมืองหลวง หยางโจวก็ดี  
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ซูโจวก็ช่าง

ฝ่ามอืของเขาย่ืนเข้าไปใต้ผ้าห่ม แตะขาของนางและพูดเสียงเบาว่า  

"ยังลุกขึ้นหรือไม่"

เสิ่นเจินใบหน้าแดงเรื่อ ส่งเสียงอืมเบาจนแทบไม่ได้ยิน

"ข้าปวดหัวเล็กน้อย เจ้าไปเอาใบรายชื่อบนโต๊ะแผ่นนั้นมาที"

เสิน่เจนิสวมเสือ้ตัวหนึง่ มอืถือตะเกียงน�า้มนัดวงหน่ึงเดนิไปข้างโต๊ะ 

พอมองเห็นใบรายชื่อที่เขาพูดถึงก็เอ่ยถาม "ที่ใต้เท้าพูดถึงคือใบนี้หรือ"

ลูเ่ย่ียนพยักหน้า "เปิดออกดสู ินีเ่ป็นรายชือ่ของขุนนางทูตแต่ละแคว้น 

ที่จะมาเยือนตอนสิ้นปี"

เสิ่นเจินเปิดออกอ่านจากขวาไปซ้าย

แคว้นเจาอู่เก้าสกุล มีแคว้นคัง แคว้นอัน แคว้นเฉา แคว้นหมี่  

แคว้นสือ แคว้นเหอ แคว้นหั่วสวิน แคว้นสื่อ แคว้นอู้ตี้

แคว้นทางใต้แม่น�า้อาหมูอ่ย่างแคว้นถู่ห่ัวหลวั จีเ๋จวียต๋า ฟานเหยียน

แคว้นทางตะวันออกอย่างแคว้นวอ เกาโกวหลี ซินหลัว ไป่จี้

แคว้นทางตะวันตกอย่างแคว้นหนีผอหลัว ชนเผ่าทางตะวันออก 

เฉียงเหนืออย่างชี่ตัน ซี ซื่อเหวย

ชนเผ่าทางเหนืออย่างซาถัว เซวียเหยียนถัว และ...

เสิ่นเจินแววตาเปล่งประกาย 

หุยหู?!

ทว่าองค์ชายรองหุยหูผู้นั้นไม่ได้น�าครอบครัวมาด้วย

ผ่านไปครูห่น่ึง เสิน่เจนิจงึหลบุตาลงพูดเสยีงเบาว่า "ขอบคณุใต้เท้า"

เมื่อนางเดินกลับมา ลู่เย่ียนก็บีบฝ่ามือของนาง "รู้ว่าเจ้าเป็นห่วง 
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องค์หญิงหย่งเหอ ข้าจึงส่งคนไปที่หุยหูน�าข่าวกลับมาให้เจ้าเล็กน้อย"

เสิ่นเจินมองหน้าเขาพลางประสานสิบนิ้วกับเขาอย่างเอาใจ

บนใบหน้าชายหนุม่ปรากฏรอยย้ิม พูดตามตรงว่า "องค์ชายรองหุยหู 

ดีต่อองค์หญิงหย่งเหอมาก จะพูดว่าโปรดปรานเพียงผู้เดียวก็ไม่เกินไป 

ครั้งนี้ไม่ได้พานางมาด้วย คิดว่าคงเป็นเพราะเรื่องสกุลเสิ่น"

สิ้นเสียงพูด เสิ่นเจินก็เข้าใจในทันที

จริงสิ องค์หญิงหย่งเหอแต่งงานไปไกลถึงหุยหูเพ่ือความสัมพันธ์

อันดขีองสองแคว้น หากนางกลบัมา พบว่าสกุลเสิน่ล่มสลาย บดิาเข้าคกุ 

พี่น้องไม่รู้ร่องรอย เช่นนั้นจะหัวใจสลายเพียงใด...

เสิน่เจนิขอบตาแดงเลก็น้อย สดูหายใจเข้าลกึเฮอืกหนึง่แล้วพูดพึมพ�า  

"ขอเพียงพี่รองมีชีวิตที่ดี เช่นนั้นก็พอแล้ว"

ลู่เยี่ยนยกมือขึ้นลูบผมของนางเป็นการปลอบใจ

วันสิน้ปีใกล้มาถึง คณะทูตแต่ละแคว้นทยอยกันเข้ามาในเมอืงหลวง  

ฮ่องเต้เฉิงหยวนปรากฏตัวในที่สุด

รัชศกหยวนชิ่งปีที่สิบหก แคว้นจิ้นมีภัยพิบัติไม่ขาด แต่จ�านวนคน 

ที่เดินทางมาส่งมอบเครื่องบรรณาการกลับมีจ�านวนมากที่สุดครั้งหน่ึง 

นบัจากปีท่ีผ่านๆ มา พอคดิดก็ูรูว่้าแคว้นใต้ก�ากับจ�านวนมากเดนิทางมา

ในครั้งนี้มีจุดประสงค์ไม่ธรรมดา

ส�านักพิธีกรรมเพ่ือรักษาเกียรติของราชวงศ์จึงเปล่ียนตะเกียบเงิน 

ที่ใช้ในงานเลี้ยงเป็นตะเกียบทองทั้งหมด

ในวันขึ้นปีใหม่ แว่นแคว้นต่างๆ เข้าเฝ้าที่ต�าหนักหานหยวนใน 
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วังต้าหมิง

ลู่เย่ียนในฐานะขุนนางใหญ่ขั้นสามของราชส�านักต้องอยู่ข้างกาย

ฮ่องเต้

ตอนท่ีงานเลีย้งยามค�า่เริม่ขึน้ คนยังเดินไม่ถึงในต�าหนกั เสยีงดนตรี

ก็ดังไปทั่วในวังหลวงแล้ว

ประตูวังที่ย่ิงใหญ่น่าเกรงขามราวกับประตูเก้าชั้นฟ้าเปิดออกยาว

ต่อกัน ทูตแต่ละแคว้นสวมอาภรณ์หรูหรา มือถือเคร่ืองบรรณาการท่ี

ละลานตายืนอยู่นอกต�าหนัก

ฮ่องเต้เฉิงหยวนนั่งประจ�าต�าแหน่ง ตัวคนราวต้นไม้แห้งเหี่ยว แต่

ดวงตากลับเปล่งประกายเป็นพิเศษ

"เรียกคนเข้าต�าหนัก!" ฮ่องเต้เฉิงหยวนเอ่ยขึ้น

สิ้นเสียงพูดของเขา ขุนนางทูตก็ทยอยกันโค้งค�านับตามมารยาท

ของจงหยวน* และกล่าวพร้อมกันว่า "ขอจงทรงพระเจริญหมืน่ปีหมืน่ๆ ปี"

จากนั้นก็ทยอยมอบของก�านัล สิงโต ละมั่ง เคร่ืองหอม ม้าพันธุ์ดี 

เสือดาว เครื่องหยก ขวดสุรา สิ่งที่ถือได้สะดวกก็ถือไว้ ถือไม่สะดวก 

ล้วนเขียนไว้บนใบรายชื่อของก�านัล 

แคว้นต่างๆ มาเยือนราชส�านกั นับถือเขาเป็นโอรสสวรรค์ เผชญิหน้า 

กับฉากเช่นนี้ ผู้ใดบ้างจะไม่มีความรู้สึกใด

ฮ่องเต้เฉิงหยวนมีความรู้สึก องค์รัชทายาทก็มีความรู้สึกเช่นกัน

องค์รชัทายาทมองราชบลัลงัก์ท่ีอยู่ใกล้แค่เอ้ือมแวบหนึง่ หนังศรีษะ

รู้สึกชาวาบขึ้นมา
* จงหยวน หรือตงง้วน แปลว่าท่ีราบกลาง หมายถึงดินแดนจีนในสมัยโบราณซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางไปจนถึง 
ตอนใต้ของลุ่มแม่น�้าหวงเหอ
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สิ่งที่เขาเคยไม่อาจครอบครองได้ ตอนนี้กลับได้มาอย่างง่ายดาย

กลางต�าหนกัดวงไฟเปล่งแสงจ้า สว่างราวกับเวลากลางวนั มอีาหาร 

รสเลิศหายากมากมายอุดมสมบูรณ์ยิ่ง

เมือ่เสยีงดนตรบีรรเลง หญิงงามหกสบิหกคนก็ร่ายร�าอ้อมเสา ร่ายร�า 

ได้ครึ่งทางก็มีเสียงที่ไพเราะท่องค�าอวยพรขึ้นมา สลับสับเปลี่ยนกันไป

ลู่เยี่ยนรู้สึกไม่สบายใจ กระซิบพูดกับหยางจงว่า "หน้าตาองครักษ์

ของฝ่าบาทเหตุใดจึงไม่คุ้นหน้าเช่นนี้"

หยางจงเอ่ย "องครักษ์ส่วนพระองค์ของฝ่าบาทน้ันเพ่ือปกป้อง 

ไอมังกร จึงล้วนอยู่ที่อารามกันหมดขอรับ"

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันพูดเสียงเบาว่า "หลังจากงานเล้ียงแคว้นแล้ว

ยังมงีานเลีย้งในจวน ค�าพูดท่ีเจ้าคดิ เก็บไว้ไปพูดกันท่ีงานเล้ียงในจวนเถอะ"

"ลูกทราบแล้ว"

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันยกถ้วยไปที่ริมฝีปากพลางเอ่ยกับเขาด้วย 

เสียงกระซิบ "ก่อนที่ขุนนางทูตจะเข้าวัง คนของส�านักพิธีกรรมล้วน 

ค้นตัวหมดแล้วหรือ"

ลูเ่ยีย่นส่ายหน้า "พูดว่าค้นตวัแล้ว แต่คนรบัผดิชอบหลกัของส�านกั

พิธีกรรมคือสวี่คังหลิน"

'สวี่คังหลิน' คือน้องชายในไส้ของอัครเสนาบดีสวี่

ในตอนน้ีเอง สว่ีฮองเฮาก็หันหน้ามาพูดว่า "อาการปวดหัวของ 

องค์หญิงใหญ่ดีขึ้นบ้างหรือยัง ป่วยต่อกันมาหลายเดือนแล้ว ข้าเป็น 

ทุกข์ใจมาก"

ฮ่องเต้เฉิงหยวนมองดูน้องสาวร่วมอุทรของตนเอง หรี่ตาลงและ 
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สูดหายใจลึกหน่ึงเฮือก "จิ้งอัน เราอยู่ในอาราม ที่ไม่วางใจท่ีสุด...ที่สุด 

ก็คือเจ้า ถ้าเจ้าสุขภาพไม่ดี ก็...ก็บอกเรา เราจะให้หมอหลวงรักษาเจ้า"

องค์หญิงใหญ่จิง้อนัเห็นพ่ีชายตนเองตอนนีแ้ม้แต่พูดก็ไม่คล่องแคล่ว 

แล้ว ในใจก็แอบสั่นไหว "เป็นโรคประจ�าตัวเก่าเท่านั้น ท�าให้ฝ่าบาทกับ

ฮองเฮาต้องไม่สบายใจแล้ว"

ฮ่องเต้เฉงิหยวนขมวดค้ิว พูดเสยีงแหบพร่าว่า "โรคประจ�าตวัเก่าก็..."

คราวนี้ค�าพูดของฮ่องเต้เฉิงหยวนยังไม่ทันจบ ม่านก้ันท่ีโยงไปมา

ภายในต�าหนักก็เกิดไฟไหม้ขึ้นทันใด ด้วยแรงลม ท�าให้เปลวไฟลุกลาม

ไปในทันที...

สวี่ฮองเฮายกมือทาบอกพูดอย่างตกใจว่า "ยังตะลึงอะไรอยู่!"

มีคนตะโกนว่า "ต�าหนักไฟไหม้แล้ว! รีบเอาน�้ามา!"

"ไปเอาทรายมาจ�านวนหนึ่งด้วย"

ฮ่องเต้เฉงิหยวนลกุขึน้ตวัสัน่เลก็น้อย หน่ึงในหญิงงามหกสบิหกคนนัน้ 

กระโดดข้ึนบนโต๊ะในทันใด ก่อนจะใช้แขนเป็นคันธนู หยิบลูกธนูสั้น 

หลายดอกออกมาจากอกเสื้อ และยิงสวบๆ มาทางฮ่องเต้เฉิงหยวน 

สว่ีฮองเฮาตกใจล้มนัง่บนพ้ืน ลูเ่ย่ียนผลกัองค์หญิงใหญ่ออก ตาเรว็

มือไวรับลูกธนูไว้ได้หนึ่งดอกแล้วตะโกนเสียงดัง "คุ้มกันฝ่าบาท!"

แต่ปฏิกิริยาของคนอย่างไรก็ไม่เร็วเท่าลูกธนู

ลู่เยี่ยนตัดสินใจขวางหน้าฮ่องเต้เฉิงหยวน

ลูกธนูหลายดอกเคลื่อนผ่านหู อีกหลายดอกแทงตรงมายังแผ่นอก

ของเขา…

หลังจากนั้นชั่วครู่ เลือดกลุ่มหนึ่งก็ทะลักขึ้นมาที่ล�าคอ เขาได้กลิ่น



25

ฟาต๋าเตอะเล่ยเซี่ยน

คาวเลอืดรนุแรง ร่างของเขาค่อยๆ เอนลง ในต�าหนักท่ีเหลอืงอร่ามงามตา 

มีรอยเลือดเพิ่มขึ้นหลายจุด

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันแววตาตกใจ ทรวงอกเหมือนมีหินหนักตกใส่ 

ตอนที่หูเริ่มอื้อ นางตะโกนสุดเสียง "เยี่ยนเกอเอ๋อร์!"

งานเลี้ยงยามค�่าที่สนุกสนานกลายเป็นฉากน่าตกใจเหมือนละคร

วุ่นวายที่เหลือเชื่อไปอย่างฉับพลัน

ก่อนท่ีลู่เย่ียนจะหลับตาลงได้มองคานแกะสลักภาพวาดท่ีค่อยๆ 

เลือนรางแวบหนึ่ง

เขายกมุมปากยิ้มเบาๆ

เพื่อราษฎรต้าจิ้น

เพื่อฐานะการเป็นขุนนาง

เพื่อผลงานการคุ้มกันฮ่องเต้
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เหล่านางก�านัลขันทีออกแรงช่วยดับไฟ เจิน้ก๋ัวกงน�าทหารเข้าคุ้มกัน 

ฮ่องเต้ 

ฮ่องเต้เฉิงหยวนก้าวโอนเอนหน่ึงก้าว จ้องมองลูกธนูสั้นที่ทรวงอก

ของลู่เยี่ยนแล้วหายใจแรง

องค์หญิงใหญ่จิง้อนัสองตาแดงก�า่ มอืสัน่เทา พูดเสียงแหบไร้เร่ียวแรง  

"ตามหมอหลวง"

ได้ยินดังนั้น ฮ่องเต้เฉิงหยวนก็พูดเสียงดุดันขึ้นว่า "ตามหมอหลวง

มาเดี๋ยวนี้!"

หมอหลวงหลายคนรบีรดุมา ลูเ่ย่ียนถูกหามออกจากต�าหนักหานหยวน 

ไปยังหอฉางซีที่อยู่ใกล้ที่สุด

แสงเทียนในห้องไหวเอน ใจคนหวาดหว่ัน องค์หญิงใหญ่จิ้งอัน 

พูดด้วยเสียงสั่นเครือ "มีอันตรายถึงชีวิตหรือไม่"

105
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หมอหลวงเหวินเหง่ือไหลราวสายฝน "ทูลองค์หญิงใหญ่ ลูกธนูน้ี 

แม้จะทะลทุรวงอก แต่โชคดทีีไ่ม่ถูกจดุส�าคญั กระหม่อมจะลองพยายาม

อย่างเต็มที่พ่ะย่ะค่ะ"

"ขอเพียงท�าให้ซานหลางฟื้นขึ้นมาได้ เราจะให้รางวัลอย่างหนัก"

ผ่านไปครู่ใหญ่ หมอหลวงเหวินหันไปโยนลูกธนูลงในอ่างทองแดง

เกิดเสียงดังแกร๊งๆ จากนั้นพูดเสียงเบากับหมอหลวงอีกคนว่า "เอายาผง

ห้ามเลือดมาให้ข้า"

สว่ีฮองเฮามองดูลูกธนูที่วางนอนอยู่นั่นอย่างไม่ยินดี ทันใดน้ัน 

ก็คิดถึงค�าที่เก่อเทียนซือพูดกับนาง…

'ฮองเฮา ยาลูกกลอนน่ันแม้จะควบคุมจิตใจได้ แต่ไม่ถึงกับชีวิต 

และฝ่าบาทเองก็ไม่ยอมให้ใต้เท้าหงห่างพระวรกายเลย ข้าต่อให้มคีวามกล้า 

ล้นฟ้าก็ไม่กล้าชกัมดีข้างกายใต้เท้าหง ครัง้นีเ้กลีย้กล่อมให้ใต้เท้าหงอยู่เฝ้า 

ไอมังกรในอารามได้นับว่าเสี่ยงมากแล้ว ถ้าเป็นเช่นน้ีต่อไปจะปิดได้ 

อีกนานเท่าใด ถ้าฝ่าบาททรงคิดได้ว่าบนโลกน้ีไม่มีวิชาอมตะ ทุกอย่าง 

เป็นแผนการของฮองเฮา เช่นน้ันฮองเฮาจะท�าเช่นใด รัชทายาทจะท�า 

เช่นใด'

'ตอนนีข้้าแม้จะได้รบัความเชือ่ใจอยู่บ้าง แต่ฝ่าบาทเป็นคนข้ีสงสยั

อยู่แล้ว ขอเพียงเรือ่งเก่ียวพันถึงป้ายค�าสัง่ทหารและอ�านาจทหาร ฝ่าบาท

ต้องไม่ให้ข้าพูดถึงแม้แต่น้อยแน่นอน'

อ�านาจทหาร นี่เป็นปมในใจของสวี่ฮองเฮา อย่างไรเสีย หากไม่มี

อ�านาจทหาร องค์รัชทายาทก็จะเป็นเพียงองค์รัชทายาทไปตลอด

'เรื่องที่ฮองเฮาท�า ไม่มีทางให้หันกลับอีกแล้ว!'
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สวี่ฮองเฮาแอบคลึงหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนก�าลังใช้ความคิด

วันที่ลู่เย่ียนฟื้นขึ้นมา นับจากวันท่ีแคว้นต่างๆ มาเยือนราชส�านัก 

เวลาผ่านไปครึ่งเดือนแล้ว จันทร์เสี้ยวตอนต้นเดือนเปลี่ยนรูปไปแล้ว  

ดวงจันทร์เต็มดวงราวกับจานหยกขาวลอยสูงเหนือฟ้ายามค�่าคืน

เวลาผ่านไปครึง่เดอืน องค์หญิงใหญ่จิง้อนัมท่ีาทางสตแิตกขึน้มารางๆ  

นางเดินกลับไปกลับมาในห้อง ขมวดคิ้วถามหมอหลวง "ถ้าไม่มีอันตราย

ถึงชวีติ เหตใุดผ่านไปนานเช่นน้ันยังไม่ฟ้ืนอีก เขาไม่ได้กินอาหารนานแล้ว 

ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไป..." ค�าพูดที่เหลือ องค์หญิงใหญ่ไม่กล้าพูด

หวัหน้าส�านกัแพทย์หลวงจ�าต้องพูดว่า "องค์หญิงใหญ่คลายโกรธด้วย  

กระหม่อมป้อนน�า้ข้าวให้ใต้เท้าลูทุ่กวัน คดิว่ายังสามารถทนได้อกีระยะหนึง่..."

ในตอนน้ีเอง ลูเ่ย่ียนก็ค่อยๆ ลมืตาขึน้ ท่ามกลางความสะลมึสะลอื

เหน็เพียงภายในห้องมคีนยืนเต็มไปหมด ท่านแม่ของเขา ฮ่องเต้เฉงิหยวน 

สวี่ฮองเฮา หมอหลวงล้วนอยู่กันหมด

สวี่ฮองเฮาแววตาเปล่งประกาย พูดอย่างตกใจว่า "ซานหลางฟื้น

แล้วหรือ!"

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันรีบเดินมานั่งลงข้างเตียง เห็นเขายังมีท่าทาง

เหม่อลอยจึงพูดเสียงอ่อนโยนว่า "เจ้าเห็นหรือไม่ว่าข้าเป็นใคร"

"ท่านแม่" ลู่เย่ียนยกมือทาบอก ไอทีหน่ึง มองไปที่หน้าต่างแล้ว 

พูดเสียงเบาว่า "วันนี้วันอะไรแล้ว"

องค์หญิงใหญ่เอ่ยตอบ "วันที่สิบหกเดือนหนึ่งแล้ว"

ลู่เยี่ยนขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางยกมือทาบอกลุกขึ้น
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ผ่านไปสิบหกวันเต็มแล้วหรือ

องค์หญิงใหญ่จิง้อนักดบบีไหล่ของเขาแล้วพูดว่า "เจ้านอนลงก่อน"

ลู่เยี่ยนเอ่ยเสียงแหบแห้ง "ฝ่าบาท"

"บาดแผลทีอ่กของเจ้ายังไม่สมานด ีไม่ต้องมากพิธีการแล้ว" ฮ่องเต้ 

เฉิงหยวนกล่าว

ลู่เย่ียนลุกขึ้นลงจากเตียง คุกเข่าลงบนพ้ืนทันที เขาสูดหายใจ 

เข้าลึกแล้วพูดว่า "กระหม่อมมีเรื่องหนึ่งจะขอร้องพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้เฉิงหยวนยื่นมือไปประคองเขาพร้อมพูดเสียงเบา "รีบลุกขึ้น 

เจ้าอยากได้อะไรพูดมาตามตรงได้เลย เรารับปากเจ้า"

ไม่ต้องพูดถึงเรือ่งท่ีฮ่องเต้เฉงิหยวนเดิมทีก็ชอบหลานชายตนเองผูน้ี ้

อยู่แล้ว แค่เพียงผลงานการคุ้มกันเขานี้ ฮ่องเต้เฉิงหยวนก็ไม่อาจปฏิเสธ

ค�าขอร้องของอีกฝ่ายได้แล้ว

สวี่ฮองเฮามองภาพตรงหน้า หัวใจยกสูงขึ้นมาถึงล�าคอ

"กระหม่อมกับท่านหญิงหรงอนัไร้วาสนา ขอร้องฝ่าบาท เกบ็รบัสัง่นัน่ 

กลับไปด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

สิ้นเสียงพูดของเขา บรรยากาศรอบข้างก็แข็งค้างไปทันใด

ฮ่องเต้เฉิงหยวนนิ่งงันอยู่กับที่ เขาคิดไม่ถึงว่าค�าพูดประโยคแรกที่

ลู่เย่ียนฟื้นข้ึนมาจะเป็นการใช้ผลงานการคุ้มกันฮ่องเต้ในการถอนค�าสั่ง

แต่งงาน

สว่ีฮองเฮาสหีน้าเคร่งเครยีดในทนัท ีการกระท�าของลูเ่ย่ียนนีเ้ป็นการ 

ตบหน้าสกุลสวี่ต่อหน้าทุกคนอย่างไม่ต้องสงสัย

ฮ่องเต้เฉิงหยวนมององค์หญิงใหญ่จิ้งอันแวบหน่ึง "จ้ิงอัน เร่ืองน้ี 
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เจ้ามีความคิดเห็นอย่างไร"

องค์หญิงใหญ่ร่างโอนเอนเลก็น้อย กุมขมบัพูดเสียงสะอ้ืน "ขอฝ่าบาท 

ทรงอนุญาตเรื่องนี้เถอะเพคะ จับคู่ที่ไม่ถูกใจกันเป็นเรื่องที่ไม่งาม"

ฮ่องเต้เฉิงหยวนพยักหน้า "เรารับปากเจ้าก็ได้"

ลู่เยี่ยนพยักหน้า "ขอบพระทัยพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้เฉิงหยวนแตะไหล่ของเขา พูดอย่างมีความคิดยาวไกล "เจ้า

พักฟื้นให้ดี อย่าท�าให้เราเป็นห่วง"

ร่างกายของลูเ่ย่ียนต้องพักฟ้ืนอย่างเงยีบๆ ต่อ จงึให้ทกุคนออกไปก่อน

หลังจากทุกคนออกไปแล้ว หยางจงก็ข้ามก�าแพงเข้ามา

หยางจงควบคุมเสียงพูดเอ่ยว่า "ซื่อจื่อ เกิดเรื่องแล้วขอรับ..."

ลู ่เย่ียนเห็นหยางจงท่าทางอยากพูดแต่ก็เงียบไป ในใจจึงรู ้สึก

เคร่งเครียด เดิมทีเขาเดาเรื่องได้คร่าวๆ แล้ว ช่วงท่ีเขาหมดสติไปน้ี  

สว่ีฮองเฮาต้องไม่อยู่นิ่งแน่นอน เขาไอเบาๆ ทีหนึ่งและพูดเสียงเบาว่า  

"พูดมาตามตรงเถอะ"

"หลังจากงานเลี้ยงยามค�่าวันนั้น แคว้นต่างๆ มารุกราน ฉางผิงโหว

ขอออกท�าศึกเองเพ่ือแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วน ฝ่าบาทดีพระทัยมาก  

ให้สัญญากับเขาเรื่องหนึ่งขอรับ"

ลู่เยี่ยนแววตาเย็นเยือกในทันที

"ฉางผิงโหวขอให้ฝ่าบาทพระราชทานการแต่งงาน ฝ่าบาททรง 

อนญุาตแล้วขอรบั" หยางจงตัดสนิใจพูดตามตรง "หลงัจากนัน้ ใต้เท้าเสิน่ 

ก็ออกจากคุก"

ลู่เยี่ยนพูดด้วยสีหน้าดังเดิม "เป็นเรื่องตั้งแต่เมื่อใด"
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"เจ็ดวันก่อนขอรับ"

"นาง...ออกจากเมืองหรือยัง"

"เพิ่งออกจากเมืองได้ไม่นานขอรับ"

ได้ยินดังนั้น ลู่เยี่ยนก็พลิกตัวลุกขึ้นพูดว่า "เอาม้าของเจ้าให้ข้า"

"บนตัวท่านยังมีบาดแผลอยู่ ไม่ได้เด็ดขาดขอรับ"

"ให้ข้า!"

ตอนน้ีใกล้ยามไฮ่แล้ว กลองยามค�า่ในเมอืงฉางอนัรวัขึน้แล้ว ลูเ่ย่ียน 

ออกจากวังแล้วพลกิตัวขึน้ม้า สะกิดท้องม้า ทะยานออกไปนอกเมอืง

บนตวัเขามป้ีายห้อยเอวของท่ีว่าการนครหลวง ทหารยามทีป่ระตเูมอืง 

ย่อมไม่มีผู้ใดกล้าขวางเขา

หลังควบม้าเร็วมาตลอดทาง เดินทางยามค�่ามาหลายลี้ ในที่สุด 

เขาก็ขวางรถม้าของฉางผิงโหวที่เดินทางขึ้นเหนือเอาไว้ได้

เขาดึงเชือกบังคับม้า แทบจะเป็นเวลาเดียวกัน เสิ่นเจินโค้งตัวเดิน

ลงจากรถม้าเช่นกัน

ทั้งสองคนยืนเผชิญหน้ากันเช่นนี้

"อาการบาดเจ็บของใต้เท้าดีข้ึนบ้างหรือไม่" เสิ่นเจินเอ่ยท�าลาย

ความเงียบนี้ก่อน

เสียงลมพัดเสียงของนางให้กระจายไป ฟังดูนุ่มนวลเป็นพิเศษ  

ลู่เยี่ยนจ้องมองดวงตาสุกใสเปล่งประกายของนาง พูดออกมาทีละค�าว่า 

"ข้าถาม เจ้าตอบ"

ลมรอบข้างพัดแรงย่ิงข้ึน ลูกผมตรงหน้าผากของเส่ินเจินยุ่งเหยิง 
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ในทันที "ได้"

"สวี่ฮูหยินได้ไปที่คฤหาสน์เฉิงย่วนหรือไม่"

เสิ่นเจินก�าหมัด "ไปแล้ว"

ลู่เยี่ยนพูดว่า "เจ้าได้รับความเจ็บช�้าใจหรือไม่"

เสิ่นเจินพูด "ไม่นับว่าเจ็บช�้าใจ"

"นางใช้ชีวิตของใต้เท้าเสิน่มาข่มขู่เจ้าใช่หรอืไม่" โจวซูอ่นัถูกจองจ�า

ในคุก ตุลาการใหญ่ศาลต้าหลี่ตอนน้ีเป็นคนสนิทของสว่ีฮองเฮา หาก 

นางคิดจะเอาชีวิตของเสิ่นเหวินฉี เรียกได้ว่า 'ง่ายราวพลิกฝ่ามือ'

เสิ่นเจินในใจรู้ว่าเรื่องเหล่านี้ปิดบังเขาไม่ได้จึงพูดตามตรง "ใช่"

ลู่เยี่ยนสูดหายใจเข้าลึกเฮือกหนึ่ง

ในเมื่อสว่ีฮูหยินเคยไปหานาง เช่นนั้นเรื่องการแต่งงานของเขากับ

สวี่ชีเหนียง นางย่อมต้องรู้แล้วอย่างแน่นอน

"เสิ่นเจิน ฝ่าบาททรงเก็บรับสั่งกลับแล้ว เรื่องการแต่งงานของข้า 

กับสว่ีชีเหนียงก็จบลงเท่านี้" ลู่เย่ียนลูกกระเดือกขยับพูดว่า "ก่อนหน้าน้ี 

ข้าไม่ได้ตั้งใจจะปิดเจ้า"

เสิ่นเจินเงยหน้าขึ้นทันที

"ตามข้ากลับไปเถอะ" ดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าส่องให้เงาร่าง

ของเขาดูผอมบางและเหนื่อยล้า

เมฆลอยเต็มฟ้า แม่น�้าไหลหลาก ลมหนาวรอบข้างเย็นเยือก  

หิมะโปรยปรายบางเบา

นางนึกขึ้นได้ทันใด ครั้งแรกท่ีตนเองพบเขา ดูเหมือนจะเป็นเช่นน้ี 

เดือนสิบปีนั้นหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน เขาสวมชุดขุนนางสีม่วงเข้ม
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ปรากฏตวัตรงหน้านาง จบันางกลบัไปทีท่ีว่่าการนครหลวง ท้ังยังโบยนาง

หกไม้อีกด้วย

เรือ่งในอดตีย้อนกลบัมาตรงหน้าของนางทีละฉาก กลิน่จนัทน์หอม

เย็นเยือกบนตัวเขาราวกับติดอยู่ที่ปลายจมูก

นางมองดใูบหน้าคมเข้มหย่ิงทะนงของลูเ่ย่ียน อวยัวะภายในราวกับ

สั่นสะเทือนตามไปด้วย นางพยายามสงบสติ สะกดความรู้สึก ริมฝีปาก

เผยอออกอย่างไม่รู้ตัว แต่กลับส่งเสียงอะไรออกมาไม่ได้

ข้างหูมีค�าพูดที่เสิ่นมั่นพูดกับนางดังสะท้อนขึ้นมาทันใด

เสิ่นมั่น สะใภ้บ้านรองของจวนเจิ้นก๋ัวกง ซึ่งก็คือพ่ีสะใภ้รองของ 

ลู่เยี่ยน

ในครึ่งเดือนท่ีเขาหายไปรักษาตัวน้ี สว่ีฮูหยินสืบคล�าทางมาถึง

คฤหาสน์เฉิงย่วนอย่างรวดเร็ว จากนั้นเสิ่นมั่นก็มาหาถึงที่เรือน แตกต่าง

กับท่าทีคุกคามของสวี่ฮูหยิน เสิ่นมั่นไม่มีความเป็นศัตรูต่อนางเลย

ประโยคแรกที่พูดก็มีความเกรงใจอย่างมาก 'น้องสามยังจ�าข้า 

ได้หรือไม่'

'ซานหลางถูกลูกธนูยิงใส่สองดอก แต่ตอนน้ีไม่มีอันตรายถึงชีวิต 

เขาจะฟื้นขึ้นมาในอีกไม่ช้า เจ้าไม่ต้องกังวลใจ'

'ข้ารู้ว่าเจ้ากับซานหลางมีความรักลึกซึ้ง...' เสิ่นมั่นชะงักไปครู่หนึ่ง

แล้วพูดต่อไปว่า 'จวนอวิ๋นหยางโหวแม้จะไม่มีแล้ว แต่เจ้าก็เคยเป็นสตรี

ในตระกูลสูงศักดิ์ ควรจะรู้ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างชายหญิง 

อย่างไรก็ต้านภาระหนักบนบ่าไม่ได้'

'ถ้าเจ้าอยากอยูกั่บเขา เป็นการให้สกุลลูกั่บสกุลสว่ีหมางใจกันอย่าง
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ไม่ต้องสงสัย ตอนนี้สว่ีฮองเฮาควบคุมราชส�านักอยู่เบื้องหลัง ต�าหนัก

บูรพายึดอ�านาจใหญ่เพียงผู้เดียว เจ้าไม่คิดเผื่อเขาจริงหรือ'

'ลองสมมตว่ิาถ้าเขารบัเจ้าเข้าจวนเจิน้ก๋ัวกงจรงิ เจ้าจะเผชญิหน้ากับ 

ท่านย่าของเขา พ่อแม่พี่ชายของเขาอย่างไร'

'องค์หญงิใหญ่ผมแทบขาวเพียงชัว่ข้ามคนื ฮหูยินผูเ้ฒ่ารูข่้าวท่ีเขา

ถูกธนูยิงก็หมดสติไปสองครั้ง'

'น้องสาม เจ้ากับข้าแม้จะไม่ได้สายเลือดเดียวกัน แต่ก็เป็นสตรี 

สกุลเสิ่นเช่นเดียวกัน วันนี้ทุกค�าที่ข้าพูดกับเจ้าล้วนมาจากใจจริง หวังว่า 

เจ้าจะคิดให้ละเอียด'

'นสิยัของลูเ่ย่ียน เจ้าย่อมรูด้กีว่าข้า เสิน่เจนิ ถ้าเจ้าอยู่ในเมอืงหลวง 

เขาต้องไม่ยอมแต่งงานกับคนอื่นแน่นอน'

เสิ่นมั่นร้อยเรียงค�าอย่างงดงาม เสียงดังฟังชัด แม้แต่คนหูหนวก 

ก็ยังได้ยิน

ค�าว่า 'จวนเจิน้ก๋ัวกง' แทบจะกดดนัจนนางไม่อาจหายใจได้...สว่ีอีช้งิ 

พูดอะไรนางไม่สนใจ แต่ค�าพูดของเสิน่มัน่ นางกลบัไม่อาจหมางเมนิได้...

"เสิ่นเจิน กลับไปกับข้า สิ่งที่ให้เจ้าได้ ข้าจะให้เจ้าทุกอย่าง" เสียง

แหบพร่าของลู่เยี่ยนท�าให้ความคิดของนางว้าวุ่น

เสิ่นเจินสูดหายใจเข้าลึก พูดอย่างสงบนิ่ง "ใต้เท้า ข้าได้ยินว่า 

ที่โม่เป่ยท้องฟ้าสดใสมาก เมฆลอยต�่ามาก ยื่นมือไปสัมผัสได้เลย ข้า...

อยากไปดูสักหน่อย"

เพียงชั่วครู่ เขาก็เข้าใจความหมายในค�าพูดของนาง

ก่อนหน้านี้ เขาเคยถามนางว่าแค้นใจหรือไม่ที่เขาเก็บนางอยู่ใน
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เมืองหลวง จองจ�านางไว้ในโลกแห่งนั้น

จ�าได้ว่านางพูดว่า 'ข้ารู้ว่าใต้เท้าท�าเพื่อปกป้องข้า'

แววตาลูเ่ย่ียนเศร้าสลด บีบแหวนหยกบนน้ิวทนัท ีค�าพูดพันหม่ืนค�า 

ติดอยู่ที่ล�าคอ ผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึงถามเสียงเบาว่า "เจ้าคิดดีแล้วหรือ"

เสิ่นเจินก้มหน้าลง "อืม"

ลูเ่ย่ียนมองดูรถม้าท่ีอยูไ่ม่ไกลออกไป คลงึแผ่นอกครูห่นึง่แล้วพูดว่า  

"ในใจเจ้ามีเขาหรือไม่"

เสิ่นเจินก้มหน้าพูดว่า "ท่านโหวดีต่อข้ามาก"

"ข้าไม่ได้ถามว่าเขาปฏบิตัต่ิอเจ้าเป็นอย่างไร เส่ินเจิน เจ้ามองหน้าข้า 

แล้วค่อยพูดอีกครั้ง ในใจเจ้ามีเขาหรือไม่"

เสิ่นเจินช้อนตาขึ้นพูดว่า "มี"

ลูเ่ย่ียนแค่นเสยีงหวัเราะออกทางปลายจมกู "เช่นน้ันเวลาหนึง่ปีของ

คุณหนูสามกับข้าคืออะไร ความสัมพันธ์ชั่วคราวหรือ"

"ที่อยู่กับใต้เท้าไม่ใช่ความคิดของข้าตั้งแต่แรก"

นี่เป็นค�าพูดที่เป็นความจริง ลู่เยี่ยนรู้ดีแก่ใจ

"ก�าหนดแต่งงานเมื่อใด" มุมปากลู่เยี่ยนปรากฏรอยยิ้มเลือนราง

"สองปีให้หลัง" 

ฮู่กั๋วกงตายในสนามรบ ฉางผิงโหวยังต้องไว้ทุกข์อีกสองปี

ลูเ่ย่ียนพยักหน้าทหีนึง่ มองนางก่ึงย้ิมก่ึงไม่ย้ิมแล้วพูดว่า "ถึงตอนนัน้ 

ถ้าได้พบกันอีก ข้าควรเรียกเจ้าว่าอะไร ฮูหยินฉางผิงโหวหรือ"

เสิน่เจนิมองดทู่าทางเขาพูดด้วยรอยย้ิมก็จกิปลายเลบ็เข้าเน้ือ นาง

สะกดน�้าตาท่ีก�าลังจะเอ่อล้น พูดออกมาทีละค�า "ใต้เท้ามีบุญคุณต่อข้า 
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เสิ่นเจินรู้ดี ยากจะลืมได้ ถ้ามีชาติหน้า…"

"เสิ่นเจิน เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่เคยเชื่อเรื่องชาติหน้า" ลู่เย่ียนพูดตัดบท 

ค�าพูดของนางอย่างเย็นชา พลิกตัวขึ้นหลังม้า "ระหว่างทางไปโม่เป่ย  

หนทางล�าบากยาวไกล เจ้าดูแลตนเองด้วย"
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ลู่เย่ียนออกจากวังอย่างฉับพลัน ไฟตะเกียงชายคาเรือนของจวน 

เจิ้นกั๋วกงไม่ดับทั้งคืน องค์หญิงใหญ่จิ้งอันนั่งอยู่ข้างเตียงทั้งคืน ในที่สุด 

เช้าวันต่อมาก็เห็นเงาร่างของลู่เยี่ยน

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันผลักเปิดประตูใหญ่ของเรือนซู่หนิง เห็นตรง

แผ่นอกของเขามีรอยเลือดดวงใหญ่ซึมออกมา จึงพูดด้วยขอบตาแดงว่า 

"เจ้าบ้าไปแล้วใช่หรือไม่ ใช่หรือไม่!"

ตอนที่ช้อนตาข้ึนสบตา ลู่เย่ียนก็พูดด้วยรอยย้ิมว่า "ท่านแม่  

ครั้งสุดท้ายแล้ว"

องค์หญิงใหญ่จิง้อนัมองดใูบหน้าเย็นเยือกเศร้าสลดนัน้แล้วก็หายใจ 

ติดขัด กลืนค�าพูดที่เกือบจะออกจากริมฝีปากนั้นลงไปจนสิ้น

เมื่อคืนเขาไปท่ีใด ไปพบผู้ใด เห็นได้ชัดว่าล้วนไม่ส�าคัญแล้ว... 

เพียงกลับมาได้อย่างปลอดภัยก็ดีแล้ว

106
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หลงัจากนิง่เงียบไปพักหน่ึง ลูเ่ย่ียนก็ยืนยืดตัวตรง หยิบจดหมายลบั

สองฉบบัออกมาจากโต๊ะหนงัสอืไม้พะยูงหอมลายมงักรย่ืนให้องค์หญงิใหญ่ 

จิ้งอัน "ท่านแม่ลองอ่านให้ละเอียดสิ"

องค์หญิงใหญ่อ่านเงียบๆ จากขวาไปซ้าย หัวคิ้วก็ค่อยๆ ขมวด 

แน่นขึ้น

บนนีล้้วนเป็นพฤตกิรรมชัว่ทีส่กุลสว่ีแอบท�าในช่วงสองปีนี ้มบีางเรือ่ง 

แมจ้ะไมม่หีลกัฐานแน่ชัด แต่องค์หญงิใหญ่จิ้งอันกเ็ดาออกได้คร่าวๆ ว่า

เรื่องใดจริงบ้าง เรื่องใดเท็จบ้าง

นิ้วมือของนางที่จับจดหมายค่อยๆ บีบแน่นขึ้น

ลูเ่ย่ียนเอ่ยปากพูดต่อไป "องค์ชายสบิแม้จะอายุน้อย แต่มพีรสวรรค์

โดดเด่นมาตัง้แต่เดก็ และมพีระอาจารย์สวีท่ีเป็นอาจารย์มคีณุธรรมคอย

สั่งสอนอยู่ข้างกาย คิดว่าวันหน้าต้องรับภาระส�าคัญได้แน่นอน"

องค์ชายสิบ นั่นคือบุตรชายของตวนเฟย

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันแววตาเย็นเยือก "เจ้ารู้หรือไม่ว่าพูดอะไรอยู่"

"ลูกรู้ว่าการรวมกลุ่มแย่งชิงกันเป็นข้อห้ามของราชวงศ์ แต่ฝ่าบาท

ไม่มใีจดแูลราชการแผ่นดนิ สกุลสวีก่ดดนัล้มล้างทุกคนอย่างไร้คณุธรรม 

จิตใจโหดร้ายเจ้าเล่ห์ ถ้าทุกคนคิดแต่จะฉลาดเอาตัวรอด" ลู่เยี่ยนมองดู

จดหมายลับในมือขององค์หญิงใหญ่แล้วพูดต่อไปว่า "ถือเป็นอันตราย

ของแผ่นดิน"

"แต่ข้างหลังเจ้าคือจวนกั๋วกงทั้งจวน…"

องค์หญิงใหญ่ยังพูดไม่ทันจบก็เห็นลู่ถิงกับลู่เยี่ยมือถือยาสมุนไพร

ชั้นเลิศจ�านวนไม่น้อยมาปรากฏตัวที่หน้าประตูเรือนซู่หนิง
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"แผ่นดินได้ประโยชน์ข้ายอมแลกชีวิต จะหลบเลี่ยงเพราะค�านึงถึง

ความปลอดภัยของตนเองได้อย่างไร" ลูถิ่งพูดด้วยรอยย้ิม "พ่ีจะเป็นคนแรก 

ที่สนับสนุนเจ้า"

ลู่เยี่ยนพูดด้วยรอยยิ้มเช่นกัน "สมควรท�าเช่นนี้แล้ว"

หลังจากนั้นสามวัน องค์หญิงใหญ่จิ้งอันน�าองครักษ์ส่วนตัวบุกมา

ก่อเรื่องที่อารามเต๋า ไม่เพียงท�าลายเตาหลอมที่กลั่นยานั้น ยังตะโกนด่า

เก่อเทียนซืออีกด้วย

ฮ่องเต้เฉิงหยวนพูดเสียงดุดัน "จิ้งอัน เราให้ท้ายเจ้ามากเกินไป 

ใช่หรือไม่!"

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันพูดอย่างไร้เรี่ยวแรง "วันนั้นถ้าไม่ได้ซานหลาง

ขวางธนดูอกนัน้แทนฝ่าบาท ฝ่าบาทจะเอาอะไรมาอมตะ ฝ่าบาทมองเห็น

แต่ยาลูกกลอนที่หลอกลวงคนเหล่านี้หรือ!"

ฮ่องเต้เฉิงหยวนหายใจเร็ว เห็นได้ชัดว่าโมโหมาก เขาชี้หน้า 

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันแล้วพูดว่า "เจ้ากลับไปที่จวนกั๋วกงของเจ้าเดี๋ยวนี้!"

องค์หญิงใหญ่จิง้อนัน�า้ตาไหลลงจากหางตา "ถ้าวันน้ีเสดจ็พ่ีไม่กลบัไป 

กับหม่อมฉัน บนโลกนี้ก็ไม่มีจิ้งอันอีกต่อไป!"

นักพรตภายในอารามถูกท่าทีนี้ท�าให้ตกใจจนถอยหลังหลบไป

ขณะท่ีก�าลงัย้ือยุดกันอยู่นี ้หงเซงิก็ชกักระบีข้่างเอวออกมา ง้างมือ 

ลงกระบี่ตัดหัวของเก่อเทียนซือ ฮ่องเต้เฉิงหยวนยังคิดอะไรไม่ทัน หงเซิง 

ก็งอสองขาคุกเข่าลงบนพื้นแล้ว

"กระหม่อมรูว่้าความผดิไม่อาจอภัยได้ เพียงหวงัว่าฝ่าบาทจะเห็นแก่ 
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น�้าใจในวันเก่า ละเว้นลูกเลี้ยงในจวนของกระหม่อมด้วย"

พอเขาพูดจบก็แทงกระบีย่าวเข้าท้อง หงเซงิใช้ความตายชดใช้ความผดิ

ฮ่องเต้เฉงิหยวนไหล่ทรดุ จอนผมสองข้างขาวโพลน แววตาท่ีขุน่มวั

มีความโกรธเกรี้ยว มีความตกใจ ยังมีความหดหู่ที่พูดไม่ออกอีกด้วย

ร่างของเขาโอนเอน องค์หญิงใหญ่จิ้งอันประคองเขาไว้ "ฝ่าบาท 

กลับวังเถอะเพคะ"

ทว่าตอนท่ีฮ่องเต้เฉิงหยวนสวมชุดมังกรนั่งบนเก้าอี้มังกรอีกคร้ัง  

จึงตกใจที่พบว่าต้าจิ้นไม่ใช่ต้าจิ้นที่อยู่ในมือเขาอีกแล้ว

เสียงสนับสนุนองค์รัชทายาทดังขึ้นทุกที

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพียงพริบตาก็เป็นเวลาสองปีแล้ว

สกุลลูกั่บสกุลสว่ีเหมอืนน�า้กับไฟ สกุลสว่ีถึงแม้จะมีอ�านาจบารมมีาก  

แต่ก็ไม่อาจต้านทานจวนเจิ้นก๋ัวกง จวนเซวียนผิงโหว เครือญาติสกุลลู่ 

สกุลฉู่แห่งหยางโจว รวมถึงสกุลสวีท่ีอยู่เบื้องหลังตวนเฟยซึ่งต้ังตัวเป็น

ปรปักษ์กับต�าหนักบูรพา ในเวลาสองปีน้ี ลู่เย่ียนก�าจัดคนสกุลสวี่ด้วย 

มือตนเองไปไม่น้อย

ความโหดร้ายในวิธีการของเขาท�าให้ผูค้นลิน้แข็งพูดไม่ออก ลูเ่ย่ียน 

ที่อายุยี่สิบหกไม่ใช่ซื่อจื่อสกุลลู่ที่ท�าอะไรอิสระตามใจคนเดิมอีกแล้ว

ลมพัดเมฆเคลือ่นในราชส�านกั วันเวลาของสว่ีฮองเฮาก็ไม่ได้ดีเหมอืน 

ที่นางคิดภาพไว้

ฉูส่วินกบัสยุอว้ีเชญิลูเ่ย่ียนไปด่ืมสรุาทีห่อหงซิว่ ตอนทีร่ถม้าเคลือ่น

ผ่านผิงคังฟางเป็นช่วงพลบค�า่ เขาเดินอยู่ใต้แสงไฟท่ีไหวเอนแต่ไม่มอด
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ตามระเบียงทางเดิน รุดมาด้วยท่าทางเหน็ดเหนื่อย

แขนเสื้อของเขาเต็มไปด้วยเกล็ดหิมะ เป็นฤดูหนาวอีกปีหนึ่ง เป็น

ความเงียบเหงาอีกปีหนึ่ง

หลงัพลกิเปิดม่านของห้องส่วนตัว ฉูส่วินก็พูดหยอกว่า "ผู้แซ่ฉูค่ดิจะ 

พบใต้เท้าลู่เป็นการส่วนตัวสักครั้ง นับวันจะยากขึ้นทุกทีแล้ว"

ลู่เย่ียนตอนนี้อยู่ในต�าแหน่งผู้ว่าการนครหลวง การติดต่อพบปะ

เป็นการส่วนตวัล้วนไม่สามารถท�าตามใจต้องการได้นานแล้ว ดังน้ันค�าพูด 

ของฉู่สวินนี้ก็ไม่ผิดเช่นกัน

สุยอวี้พูดด้วยรอยยิ้มอยู่ข้างๆ "ยอมรับเถอะ เจ้าถูกเขาหลอกมาที่

เมืองหลวง"

ฉู่สวินถูกลู่เย่ียนส่งจดหมายที่ 'จริงใจอย่างยิ่ง' ท�าให้รู้สึกปวดใจ 

อ�าลาเรือชมทะเลสาบซีหู อ�าลาทิวทัศน์อันงดงามของเมืองหยางโจว  

เร่งเดนิทางมาเมอืงหลวงโดยไม่พักม้าเลย ผลปรากฏว่าก้าวพลาดคร้ังเดยีว  

กลายเป็นรองเสนาบดกีรมอาญาทีต้่องสวมหมวกแพรโปร่งเข้างานตามเวลา

หลีเหนียงของหอหงซิ่วนั่งอยู่ข้างๆ ย่ืนมือมาคลึงหัวค้ิวของฉู่สวิน 

พูดเสียงอ่อนหวานว่า "ดูสิ ท�าให้ใต้เท้าฉู่ต้องเจ็บช�้าใจน่าดู"

ฉูส่วนิโอบเอวของนาง มมุปากย้ิมร้ายกาจ "เจ้าก็แกล้งข้า ใช่หรือไม่"

หลีเหนียงพูดด้วยรอยยิ้ม "หลีเหนียงไม่กล้า"

กินกับแกล้มเลก็น้อยแล้ว หลเีหนยีงก็ยกสรุาช้ันดีไหหนึง่ข้ึนมา จากน้ัน 

พูดกับลูเ่ยีย่นอย่างนอบน้อมว่า "สรุาดอกท้อน้ีเป็นสรุาข้ึนชือ่ของหอหงซิว่ 

ใต้เท้าลู่ดื่มคนเดียว เป็นการใช้ค�่าคืนงดงามไปเสียเปล่าใช่หรือไม่"

ค�าพูดของหลีเหนียงมีความหมายอย่างไร ลู่เยี่ยนรู้กระจ่างแก่ใจดี 
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ชายหนุ่มเอนหลังพิงเก้าอี้ ดวงตาที่ลึกล�้าแฝงความเสเพลเอาไว้ "แล้ว 

ท�าอย่างไรจึงจะไม่ถือว่าเสียเปล่า"

หลีเหนียงสบตากับฉู่สวินแล้วลุกขึ้นผลักเปิดประตู

ตะเกียงสส้ีมแดงตดัสลบักันไปมา เสยีงสตรทีีนุ่่มนวลไพเราะดงัอยู่

ข้างหู

หญิงสาวผู้หนึ่งค่อยๆ เดินเข้ามา นางมีรูปร่างหน้าตางามหมดจด 

ดวงตาสุกใสงดงาม สี่ตาประสานกัน แววตาของลู่เย่ียนที่นับวันจะย่ิง 

เมินเฉยคู่นั้นยังคงสั่นไหวไปบ้าง

ตอนนี้เขาจึงเข้าใจว่าวันนี้ที่แท้ก็เป็น 'งานเลี้ยงหงเหมิน' นี่เอง

หญิงสาวตรงหน้ากับคนผู้นั้นเหมือนกันถึงหกส่วน

ผ่านไปครู่หน่ึง ตอนที่หญิงสาวผู้นั้นน่ังลง แววตาของชายหนุ่ม 

ก็ไม่มีความรู้สึกใดอีก เขาถามนางว่า "ชื่ออะไร"

หญงิสาวค่อนข้างหว่ันเกรง ก�าหมดัแล้วพูดเสยีงเบาว่า "เรยีนใต้เท้า 

ข้าชื่อเจินเอ๋อร์"

ลู่เยี่ยนมุมปากปรากฏรอยยิ้ม "เจินตัวใด"

เจินเอ๋อร์ตอบว่า "เจินจากค�าว่าเจินจูที่แปลว่าไข่มุก"

ลู่เยี่ยนพูดอีกว่า "อายุเท่าใดแล้ว"

เจินเอ๋อร์สองแก้มแดงก�่าในทันที "สิบหก"

ลู่เยี่ยนหมุนจอกสุราในมือเล่น จากนั้นตั้งนิ่ง เลื่อนไปตรงหน้านาง

แล้วพูดว่า "รินสุราเถอะ"

เจินเอ๋อร์ยังไม่ได้ออกเรือน ยังไม่เคยปรนนิบัติผู้ใด ความใสซื่อ 

ในดวงตาน้ันไม่ได้โกหกเลย นางรูว่้าชายหนุม่ตรงหน้าฐานะสงูมอี�านาจมาก  
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แต่ไม่รู้ว่าเขาจะอ่อนโยนหล่อเหลาเช่นนี้

ได้กลิ่นจันทน์หอมอ่อนๆ บนตัวเขา นางก็ตัวส่ันราวกับมีลมพายุ 

ลูกเล็กๆ ปั่นป่วนในใจ

มือของสุยอวี้กับฉู่สวินที่ถือจอกสุราไว้ชะงักไป ราวกับก�าลังพูดว่า 

'เขาลู่สือเยี่ยนไม่ควรมีปฏิกิริยาเช่นนี้'

คนใต้หล้าคิดว่าในสายตาของเขามเีพียงอ�านาจบารม ีคดิว่าภายใต้ 

หนงัหน้าทีส่ภุาพของเขาคอืความทะเยอทะยานทีถ่าโถมเพ่ิมข้ึนทุกวนั ทว่า 

ซือ่จือ่จวนเจิน้ก๋ัวกงอายย่ีุสบิหกปีแล้วยังไม่ได้แต่งภรรยา ไม่รบัอนุภรรยา 

หากไม่ใช่ตัดใจจากคนผู้นั้นไม่ได้แล้วจะเป็นอะไร

ย้อนคดิถึงตอนหลงัจากเสิน่เจนิออกจากเมอืงหลวง เป็นต้นฤดใูบไม้ผลิ  

ไม่รูว่้าหอสรุาใดปล่อยข่าวออกมาข่าวหนึง่ แม้ว่าหญิงงามอนัดบัหนึง่แห่ง

ฉางอันในอดีต บุตรสาวสกุลเสิ่น เสิ่นเจินกับฉางผิงโหวหมั้นหมายกันไว้ 

แท้จริงแล้วนางเคยเป็นภรรยาลับของลู่เยี่ยนมาก่อน

บตุรสาวขุนนางต้องโทษช่างมคีวามสามารถเหลือล้น เพียงชัว่ข้ามคืน 

ข่าวก็ลือกันกระฉ่อนไปทั่ว

สุยอวีค้ิดว่าด้วยนิสยัของลูเ่ยีย่น ไม่ว่าจะในทีแ่จง้หรือทีล่ับ ต้องให้ 

การสั่งสอนคนผู้นั้นแน่นอน แต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะเพียงปล่อยผ่านเหมือน 

ลมพัดมาบางเบา

สยุอว้ีพูดกับเขาว่า 'ลูเ่ย่ียน เรือ่งนีถ้้าเจ้าไม่สะดวกจะลงมือ ข้าท�าเอง'

ลู่เยี่ยนตอบ 'ไยต้องไปสนใจ อย่างไรเสียข่าวลือส่วนใหญ่ล้วนเป็น

เช่นนี้ เจ้ายิ่งไปใส่ใจ สิ่งที่ลือก็จะยิ่งยาวนาน'

สุยอวี้พูดว่า 'แล้วเจ้าไม่ใส่ใจหรือ'
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ลูเ่ย่ียนขมวดคิว้ย้ิม 'ในเมือ่นางตดัสนิใจไปเป็นคนของสกุลซ ู เหตใุด 

ข้าต้องใส่ใจอีก'

สยุอว้ีมองแววตาจนปัญญาของเขาแล้วก็ชะงกัไป ความสงสยัของเขา 

ตายอยู่ท่ามกลางน�้าเสียงเรียบเฉยของลู่เยี่ยน 

'สุยโย่วอัน คนอย่างข้าไม่ได้มีความรักยืนยาวอย่างเจ้า' 

สุยอวี้พูดอีกว่า 'แล้วการแต่งงานของเจ้ากับสกุลไป๋ เหตุใดจึง…'

ลูเ่ย่ียนพูดตามตรงว่า 'รอข้ากุมอ�านาจบรหิารส่วนกลางได้แล้วก็จะ

แต่งงานเอง'

สุยอว้ีมีอยู่ชั่วครู่หน่ึงท่ีรู้สึกนับถือลู่เย่ียนมาก นับถือที่เขาไม่เคย 

จมอยู่ในวังวนความรักใดเลย หรืออาจจะพูดได้ว่าเขาเคยจมดิ่ง แต่เขา

เป็นคนเย็นชาแต่ก�าเนิด การตัดใจนั้นท�าได้อย่างง่ายดาย

แต่ค�าโกหกก็คือค�าโกหก ต้องมีวันที่เปิดเผยออกมา ตอนนี้ผ่านไป

สองปีแล้ว อ�านาจในมือของลู่เย่ียนใช่ว่าอดีตที่ผ่านมาจะเทียบได้ แต่

สุดท้ายเล่า เขายังคงมีสภาพเช่นนี้

สภาพที่ไม่ใส่ใจอะไรเลย

สยุอว้ีจงึได้เข้าใจแจ่มแจ้ง นสิยัของเขาก็คอืยากจะเปิดเผยความในใจ 

ออกมา

สุยอวี้ดึงสติคืนมา มองหน้าเจินเอ๋อร์และจงใจพูดว่า "ใต้เท้าลู่รู้สึก

หรือไม่ว่านางเหมือนใครคนหนึ่ง"

ลู่เยี่ยนท�าตาเขม็ง ดื่มสุราหนึ่งอึก แล้วเอ่ยเสียงเข้ม "อย่างนั้นหรือ 

เหมือนจะใช่"

ฉู่สวินผ่อนลมหายใจยาว พูดด้วยสีหน้าจริงจัง "เจ้าเงยหน้าขึ้นมา"
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เจนิเอ๋อร์อยู่ข้างๆ หลบุตาลง พยายามรกัษามารยาท ได้ยินค�าพูดน้ี 

แล้วนางจึงเงยหน้าขึ้นช้าๆ…

ฉูส่วินพยักหน้า พูดโพล่งออกมาตามตรง "จะว่าไป นางกับเส่ินเจนิ 

คล้ายกันอยู่หลายส่วนจริงๆ"

เสิ่นเจิน...

จะว่าไปแล้ว ลู่เย่ียนไม่รู้ว่านานเท่าใดแล้วที่ไม่ได้เอ่ยถึงอักษร 

สองตัวนี้

ฉู่สวินมองไปยังเกล็ดหิมะราวปุยนุ่นที่นอกหน้าต่าง พูดช้าๆ ว่า 

"เวลาผ่านไปเร็วจริง เพียงพริบตาก็สองปีแล้ว การไว้ทุกข์ของฉางผิงโหว

เหมือนว่าน่าจะผ่านไปแล้วกระมัง" 

สุยอวี้พูดเสริม "ถ้าข้าจ�าไม่ผิด ออกทุกข์ผ่านไปครึ่งปีแล้ว" 

ฉู่สวินพูดอีกว่า "ถึงตอนนั้นเจ้าจะไปดื่มสุรามงคลที่โม่เป่ยหรือไม่"

สุยอวี้พยักหน้า "ถ้าตอนนั้นในเมืองหลวงไม่มีเรื่องอะไร..."

ค�าพูดของเขายังไม่ทันจบ มุมปากของลู่เย่ียนกลับเย็นชา มุมโค้ง

ของรอยย้ิมราบเรยีบลงทนัใด ขว้างจอกสรุาในมอืลงบนพ้ืนเสยีงดงัเพล้ง

เจินเอ๋อร์สะดุ้งสุดตัว ถูกไอความโกรธจากตัวชายหนุ่มท�าให้ตกใจ 

แขนที่เทสุราชะงักไป เสียงน�้าไหลหยุดลงทันใด นางรีบหยิบผ้าออกมา 

สองผืน เช็ดสุราที่กระเด็นใส่ชายเสื้อของลู่เยี่ยนอย่างลนลาน

"ใต้เท้า" เจินเอ๋อร์ช้อนตาขึ้นส่งเสียงเรียก

ลู่เยี่ยนผลักตัวนางออก ลุกขึ้นมองสุยอวี้แล้วพูดเน้นค�าว่า "ไปล่ะ"

"ลู่เยี่ยน!" ฉู่สวินตะโกนเรียก

ลู่เยี่ยนไม่ได้หันกลับมา
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สุยอวี้น่ังติดหน้าต่าง มองดูแผ่นหลังที่ห่อเหี่ยวของลู่เย่ียนพลาง 

พูดออกมาหนึ่งประโยค "เป็นอย่างที่เจ้าคาดจริงๆ"

ฉูส่วินก้มหน้าดืม่สรุาหนึง่อกึแล้วเอ่ยอย่างช้าๆ ว่า "สองปี ข้าไม่เคย

ได้ยินเขาเรยีกชือ่ของเสิน่ซานเหนียงเลย ไม่มสีกัครัง้ ต่อให้ข้าตัง้ใจพูดถึง 

เขาก็แสดงสีหน้าจนใจ เปลี่ยนเรื่องพูดไปอย่างรวดเร็ว นั่นจะเรียกว่า 

ตัดใจแล้วได้อย่างไร"

สุยอว้ีพยักหน้า "ความแค้นวันนี้ เขาต้องจดบัญชีไว้ที่เจ้ากับข้า 

สองคนแน่นอน"

ฉู่สวินพูดว่า "ตามใจเขาเถอะ ยังดีกว่าเก็บกดอยู่ในใจ"

ลูเ่ย่ียนเดนิออกจากผงิคงัฟาง หมิะเกลด็ใหญ่เท่าขนห่านตกลงบนไหล่ 

ของเขาเกล็ดแล้วเกล็ดเล่า

หยางจงกางร่มคันหนึ่งเหนือหัวของเขา ลู่เยี่ยนโค้งตัวขึ้นรถม้า

ล้อรถเหยียบบนหิมะขาว เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ

จู่ๆ ลู่เยี่ยนก็ตะโกนให้หยุดลงทันใด

ล้อรถหยุดกะทันหัน ส่งเสียงบดกองหิมะดังเอียด

หลังจากน่ิงเงียบไปพักใหญ่ ลู่เย่ียนก็ผ่อนหายใจเฮือกหนึ่ง "ไป

คฤหาสน์เฉิงย่วน"

หยางจงกะพริบตา รีบพูดว่า "ข้าน้อยเข้าใจแล้วขอรับ" เห็นได้ว่า

หยางจงเองก็ไม่ได้ยินค�าว่า 'ไปคฤหาสน์เฉิงย่วน' มานานแล้วเช่นกัน

ลูเ่ย่ียนอาศยัแสงจนัทร์ท่ีเย็นเยือก ผลกัเปิดประตคูฤหาสน์เฉงิย่วน 

ที่น่ีทุกอย่างยังเหมือนเดิม ไม่มีผู้ใดรู้ว่าตะเกียงในเรือนหลันเยว่ียถูก 



47

ฟาต๋าเตอะเล่ยเซี่ยน

จุดสว่างเช่นนี้ทุกวัน

พอได้ยินเสยีงความเคลือ่นไหว ถังเยว่ียกับโม่เยวีย่ก็ตะลงึอยู่ตรงน้ัน  

ไม้กวาดในมือตกลงบนพื้นและจมเข้าไปในกองหิมะหนาเตอะ

"ซื่อจื่อ?" ถังเยวี่ยพูดเสียงเบา

ลู่เยี่ยนส่งเสียงอืมรับเบาๆ

โม่เยวี่ยถูมือพูดว่า "ซื่อจื่อจะให้เตรียมน�้าหรือไม่เจ้าคะ"

ลู่เยี่ยนโบกมือตอบ "ไม่ต้อง" 

ถังเยว่ียกับโม่เยว่ียมองสบตากันแวบหน่ึง ก่อนจะโน้มตวัถอยออกไป 

พร้อมกัน

เวลาเตม็สองปีทีเ่ขาไม่ได้เหยยีบเข้ามาในสถานท่ีแห่งนี ้ ไม่ใช่สาเหต ุ

อืน่ใด แต่เป็นเพราะอิฐทกุก้อนกระเบือ้งทุกชิน้ทีน่ี ่ล้วนมเีงาร่างของนางอยู่

ลู ่เย่ียนเดินเข้าไปที่ห้องชั้นใน หลังจากที่หัวใจเต้นรัวแรงแล้ว  

ในดวงตาก็มีความผิดหวังทะลักขึ้นมาทีละชั้น

เตียงไม้พะยูงหอมเตียงหน่ึง ตั่งเตี้ยสีแดงสดตัวหน่ึง ตู้ไม้เถ่ียหลี*  

สี่ลิ้นชักตู้หนึ่ง โต๊ะสี่เหลี่ยมลายมังกรตัวหนึ่ง ม้านั่งไม้กลมสีแดงฉลุลาย

สองตวั...นอกจากของทีไ่ร้ชวิีตเหล่านีแ้ล้ว ยังมดีอกชาภูเขา** ทีน่างชอบ

อีกสองสามต้น

แม้ว่าเขาจะก�าชับหนักหนาว่าภายในห้องน้ีห้ามเปลี่ยนแปลง... 

ไม่มีความเปลี่ยนแปลงจริงๆ

แต่ไม่มีคนผู้นั้นแล้ว มันยังคงไม่เหมือนเดิม

เขาเดนิไปทีก่ลางห้อง มองไปยังตูไ้ม้เถ่ียหลีสีล้ิ่นชกั ดึงเปิดลิน้ชกัหน่ึง 
* ไม้เถ่ียหล ี(Ceylon Ironwood) หรอืบนุนาค เป็นไม้ยืนต้น แก่นมสีแีดงเข้ม มกัใช้ในการก่อสร้าง ท�าเครือ่งเรอืน
** ดอกชาภูเขา คือดอกคามีเลีย (Camellia Japonica) เป็นพืชตระกูลเดียวกับกุหลาบ
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ก็เห็นภาพวาดภาพหนึ่ง

เขาตกใจ ค่อยๆ คลีอ่อก เห็นวันเวลาท่ีเขยีนไว้มมุขวาล่าง ความทรงจ�า 

ที่ผนึกไว้ตรงก้นบึ้งของหัวใจก็ทะลักมาราวกับกระแสน�้า

รัชศกหยวนชิ่งปีที่สิบหก วันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบ นี่คือวันเกิดของเขา

พลบค�่าวันนั้น อาทิตย์ตกดินพอดี

เขาเดนิทางมาถึงคฤหาสน์เฉงิย่วน เดมิคดิว่าจะได้รบัของขวัญวันเกิด 

จากนางสักชิ้น อะไรก็ได้ ต่อให้เป็นใบไม้สักใบก็ได้ แต่คิดไม่ถึงว่านาง 

จ�าเรื่องนี้ไม่ได้เลย นางเชื่อฟังโอนอ่อนผ่อนตาม เห็นเขามีสีหน้าไม่พอใจ 

ก็รีบคว้าแขนเสื้อของเขา ใช้น�้าเสียงประจบเอาใจพูดว่า 'ข้าวาดภาพให้ 

ใต้เท้าสักภาพดีหรือไม่'

ลู่เยี่ยนท�าหน้าปั้นปึ่งพยักหน้า

เขารู้ว่าฝีมือการวาดของเสิ่นเจินดีมาก คนท่ีวาดออกมาเหมือน 

ตัวจริงมาก เห็นท่าทางจรดพู่กันอย่างตั้งใจของนาง เขาที่น่ังลงตรงข้าม 

กับนางได้แต่ตั้งตารอคอยว่านางจะวาดเขาออกมาเป็นเช่นใด

ใครจะคิดว่าหญิงสาวที่ใสซื่อไร้พิษภัยผู้น้ีมีความเลวร้ายเต็มท้อง

เช่นกัน

นางวาดภาพตอนทีเ่ขาโมโหเมือ่ครู ่หวัค้ิวทีข่มวดแน่น รมิฝีปากบาง

ที่เม้มเป็นเส้น...ความไม่พอใจในดวงตาวาดได้อย่างชัดเจนมาก

เขาโกรธจนหวัเราะออกมา กอดรดัเอวของนางแล้วถามว่า 'เสิน่เจนิ 

ข้าในสายตาของเจ้าเป็นเช่นนี้หรือ'

หญิงสาวหมุนตัวกลับในอ้อมกอดของเขา กอดเอวของเขาหน้าตา

เจ้าเล่ห์ 'ใต้เท้าพูดอย่างยุติธรรมสิว่าเหมือนหรือไม่'
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เรื่องในอดีตย้อนกลับไม่ได้ เจ็บปวดใจอย่างยิ่ง

นางใช้เวลายาวนานแต่ก็เหมือนสั้นเพียงสามร้อยกว่าวันกุมหัวใจ

ของเขาเอาไว้ จากนั้นสลักชื่อของนางเอาไว้ทีละเส้นทีละขีด

ขอถามทีว่าเขาจะท�าอย่างไรได้

นางไปจากฉางอนัแล้ว ไปยังโม่เป่ยทีน่างบอกว่าฟ้าสดใสมาก เมฆ

ลอยต�า่มากพร้อมกับฉางผงิโหว ทกุครัง้ท่ีในใจเขารู้สึกแค้นความไร้เย่ือใย 

ของนาง ข้างหูก็จะได้ยินค�าพูดในอดีตที่เขาเคยพูดกับนางเหล่านั้น

'เสิ่นเจิน เจ้าไม่ยินยอมไม่ใช่หรือ'

'เจ้าคิดว่าข้าขาดเจ้าไม่ได้หรือ'

'นิสัยเลือกกินของเจ้านี่ไม่รู้จักเปลี่ยนบ้างหรือ'

'เจ้าสูงศักดิ์หยิ่งทะนงเช่นนี้หรือ'

'อืม ครั้งก่อนเป็นน้องชายเจ้า ครั้งนี้พ่อเจ้า เจ้าคิดว่าข้าเป็นอะไร

กับเจ้า'

'วันหน้าถ้าไม่มีธุระอะไรอย่าให้คนออกไปส่งข่าวอีก'

'ฉางผิงโหว เจ้าจะพบเขาด้วยเหตุใด' เขาโกรธจนขบกราม 'เจ้า

เข้าใจฐานะของตนเองกระจ่างแล้วหรือ'

แต่ละครั้งนางล้วนไม่กล้าต่อปากต่อค�า แต่ละคร้ังเขาพูดจบแล้ว 

ก็รู้สึกเสียใจ

ทว่าเขาเมื่อสามปีก่อนไม่รู้ว่าตนเองจะบ้าคลั่งเพราะคนผู้หนึ่งได้ 

ถึงเพียงน้ี ไม่กล้าคิด ไม่กล้าเพ้อ เขากลัวว่าจะย่ิงจมย่ิงลึก กลัวว่าใน 

ความทรงจ�ายังเหลือความอบอุ่นของนางอยู่…

ลู่เยี่ยนยกมือขึ้นลูบดอกชาภูเขาบนโต๊ะเบาๆ ทีละกลีบๆ ชายหนุ่ม
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ที่เก่งกาจเรื่องการวางแผนผู้นั้นหัวเราะเยาะตนเองขึ้นมาทันใด 

ดอกชาภูเขาที่เจ้าทิ้งไว้สองสามต้นนี้ ฤดูหนาวปีที่สองหลังจากเจ้า

จากไปก็ออกดอกแล้ว เสิน่เจนิ ข้าลูเ่ย่ียนยอมรบัว่าท�าใจไม่ได้จรงิๆ ทีเ่จ้า

จะแต่งงานกับคนอื่น...

เขานั่งลงบนเตียงและหยิบหมอนใบหน่ึงขึ้นมา ทันใดนั้นก็เห็น

จดหมายฉบับหนึ่ง จดหมายที่ซองไม่ถูกแกะผนึกด้วยซ�้า

เขาตกใจไปเล็กน้อย ถือจดหมายน้ันไว้ในมือ อยากจะเปิดออก  

แต่แล้วกลับวางมันลงที่เดิมอีกครั้ง

ด้วยความคิดของนาง นางจะพูดอะไรและพูดอะไรได้บ้าง มีหรือ 

ที่เขาจะไม่รู้

ขอบคุณที่เขาเคยช่วยนาง

ขอบคุณที่เขาช่วยน้องชาย บิดาของนาง... 

สุดท้ายเติมอีกประโยคว่า 'หากมีชาติหน้า'

ชายหนุ่มยิ้มเศร้าทีหนึ่ง เขาไม่เคยเชื่อเรื่องชาติหน้าเลย

ลูเ่ย่ียนใช้น้ิวหวัแม่มอืลบูจดหมายเบาๆ และหยิบมาวางไว้ตรงแผ่นอก

ช่างเถอะ เห็นอักษรเหมือนเห็นหน้า เป็นความเจ็บปวดแทงหัวใจ

ขึ้นไปอีก

หลังนิ่งเงียบอยู่นาน จู่ๆ ลู่เยี่ยนก็รู้สึกว่าในห้องนี้ หากมีเพียงเสียง

ลมหายใจของคนผู้เดียวมันช่างเงียบเหงาเหลือเกิน

ลมหนาววูบหนึ่งพัดลอดหน้าต่างเข้ามา ม่านเตียงปลิวไหว เขา

เหมอืนเห็นนางยืนอยู่ตรงหน้าตนเอง ปากแดงคิว้ด�า แววตาเป็นประกาย

"ใต้เท้า" นางเรียกเสียงเบา
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ลู่เย่ียนคิดว่าความมึนเมาก็มีข้อดีตรงนี้ เขาตบท่ีข้างกายและ 

พูดด้วยรอยยิ้ม "นั่งสิ"

ลูเ่ย่ียนวางมอืบนเอวของนาง ห่างกันไปเจด็ร้อยกว่าค�า่คนืทีย่าวนาน  

ห่างกันเป็นระยะทางหลายหมื่นลี้ ได้ดึงนางเข้ามาในอ้อมกอดอีกครั้ง

เขาจุมพิตหน้าผากของนาง ล�าคอฝาดขม ผ่านไปครู่ใหญ่จึงพูดว่า 

"โม่เป่ยหนาวมาก ปรับตัวได้หรือไม่"

คนในอ้อมกอดไม่ได้ตอบ

เขาไม่อาจสะกดเสียงสะอื้นเอาไว้ได้ "อยู่กับเขา ชอบหรือไม่"

"เขาถือสาหรือไม่ที่เจ้าอยู่กับข้ามานานอย่างนั้น"

"แม่ของเขาตั้งกฎระเบียบอะไรให้เจ้าหรือไม่ หือ?"

เสิ่นเจินไม่ขยับอีก และไม่ได้ตอบเขา

คนท่ีหย่ิงทะนงเช่นนั้น ในค�่าคืนยาวนานท่ีไร้ท่ีส้ินสุดนี้ สุดท้าย 

ยังคงตาแดงขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่

เขาจุมพิตต่ิงหูของนาง พูดเสียงเบาว่า "ไม่สามารถปกป้องเจ้าได้ 

ข้ารูส้กึเสยีใจมาก ท่ีเสยีใจย่ิงกว่าคอืไม่เคยพูดกบัเจ้าว่าอยากจะแต่งเจ้า

เป็นภรรยาด้วยสามหนังสือหกพิธี แต่งงานอย่างเปิดเผย"

ไม่รูเ้ป็นอย่างไร หญิงสาวทีน่ั่งอยู่ข้างกายเขาจู่ๆ  ก็มนี�า้ตานองหน้า

เขาใช้ปลายน้ิวเชด็น�า้ตาให้นางเบาๆ อย่างท�าอะไรไม่ถูก มอืท่ียกขึน้ 

แทบจะแข็งเกร็ง 

"อย่าร้องไห้ โม่เป่ยอยู่ไกลจากข้าเช่นน้ัน หากเจ้าร้องไห้จริง ข้าก็ 

ไม่อาจรู้ได้"

จากนั้นเสิ่นเจินท่ีอยู่ตรงหน้าก็กลายเป็นกลุ่มควันภายในพริบตา 
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นางสลายหายไป ลูเ่ย่ียนขมวดหัวคิว้ มอืทาบแผ่นอกและตะโกนเสยีงดังว่า  

"เสิ่นเจิน!"

"เสิ่นเจิน!"

หมอกด�าหนาทึบตรงหน้าจางหายไป ลู่เยี่ยนลืมตาขึ้นทันใด ลุกนั่ง

และหายใจหอบใหญ่หลายครั้ง

พอมองไปโดยรอบก็พบว่าที่นี่ไม่ใช่จวนก๋ัวกง และไม่ใช่คฤหาสน์

เฉิงย่วน… 

นี่คือที่ใด

ยังไม่ทันรอให้เขาผ่อนคลายลง เสิ่นเจินยกมือข้ึนปิดปากของเขา 

แล้วกดตัวเขากลับลงบนเตียง

นอกห้องมีเสียงฝีเท้าดังขึ้น

"คุณหนู?" นี่เป็นเสียงของเหมียวลี่

"อืม" เสิ่นเจินเอ่ยปากพูด "มี...มีอะไรหรือ"

"คุณหนู เมื่อครู่บ่าวได้ยินเสียงดัง สะดวกให้เข้าไปดูหรือไม่เจ้าคะ" 

เหมียวลี่เอ่ย

หัวใจของเสิ่นเจินเต้นรัวดังตามไปด้วย นางกระแอมกลั้วคอ "ไม่  

ไม่ต้องเข้ามาหรอก เมื่อครู่ข้าแค่ฝันร้ายเท่านั้น"

เหมียวลี่ขมวดคิ้ว "บ่าวเข้าไปดูสักนิดจะดีกว่านะเจ้าคะ..."

เสิ่นเจินพูดเสียงดังว่า "ไม่ต้องเข้ามาจริงๆ!"

ในตอนนี้เอง ชิงซีกระชับเสื้อคลุม เดินเร็วๆ มาถึง ข้างในมีความ

เคลื่อนไหวใด นางจะไม่รู้ได้อย่างไร!
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ชิงซีพูดหยอกเย้าว่า "พี่เหมียว พวกเราไปกันเถอะ คุณหนูมีอาการ

ชอบละเมอพูดเช่นนี้ตั้งแต่เด็กแล้ว"

เหมียวลี่ลังเลสักครู่ แต่เห็นว่าคนข้างในและนอกห้องล้วนพูดเป็น

เสียงเดียวกัน จึงจ�าต้องพยักหน้า

หลังจากเสียงฝีเท้าจากไปแล้ว ดวงตางามของเสิ่นเจินก็เบิกโต  

มองลู่เยี่ยนอย่างโกรธเคืองพลางลดเสียงพูดว่า "ใต้เท้า ดึกดื่นเรียกชื่อข้า

เสียงดังด้วยเหตุใด ท่านกลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่นี่หรือ"

เสิน่เจนิอยูด้่านบน ลูเ่ย่ียนอยู่ด้านล่าง ครัง้นีช้ายหนุ่มไม่ได้ต่อต้าน

แม้แต่น้อย

เสิ่นเจินก้มหน้ามองเขา ทันใดนั้นก็ขมวดคิ้ว ยกมือขึ้นมาและ 

พูดตะกุกตะกักว่า "ท่าน...เหตุใดตาของท่านจึงแดงเล่า"
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สี่ตาประสานกัน ขอบตาของชายหนุ่มมีน�้าตารื้น พูดพึมพ�าเสียง

สะอื้นว่า "เสิ่นเจิน…"

เสิ่นเจินส่งเสียงอืมตอบรับ นางไม่เคยเห็นเขาเป็นเช่นน้ีมาก่อน  

ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียว

ลู่เยี่ยนหันหน้ามองไปนอกหน้าต่าง แผ่นอกกระเพื่อมเบาๆ พูดว่า 

"ตอนนี้เวลาใดแล้ว"

เสิ่นเจินมองนาฬิกาน�้าที่อยู่มุมห้อง "ยามจื่อสี่เค่อ"

ลู่เยี่ยนหันหน้ามามองนาง "ปีใดเดือนใดแล้ว"

เสิ่นเจินในใจรู้สึกไม่สบายใจ "รัชศกหยวนชิ่งปีที่สิบหก วันที่สิบส่ี

เดือนเก้า ไม่สิ ควรจะเป็นวันที่สิบห้าเดือนเก้า"

ลู่เย่ียนกลัวนางจะกลายเป็นกลุ่มควันอีกครั้ง จึงวางมือไว้บนเอว

ของนาง "นี่คือที่ใด"

107
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เสิ่นเจินขมวดคิ้วพูดว่า "ท่าน...นี่เป็นอะไรหรือ"

มือที่วางบนเอวรัดแน่นขึ้น "ตอบข้าก่อน"

"เรือนสกุลเสิ่น" 

สิน้เสยีงพูด ชายหนุ่มเหมอืนได้ยินเรือ่งอะไรท่ีน่าสนใจจงึยกมมุปากย้ิม  

ดวงตาที่มักจะเย็นเยือกคู่นั้น เวลายิ้มขึ้นมาน่ามองเป็นพิเศษ

เขาวางฝ่ามือไว้บนล�าคอของเสิ่นเจิน ก่อนจะดึงนางเข้ามาจุมพิต 

เบาๆ

หวัใจของเขา หวัใจทีเ่กอืบจะเยน็เยอืกเมือ่ครูเ่ปลีย่นเป็นแขง็แกร่ง

และมีพลังในทันใด

สายตาต่ืนตระหนกและโอนอ่อนผ่อนตามของหญิงสาวเป็นการ

ยั่วเย้าที่ไร้เสียง

ลู่เย่ียนกอดนางแน่นขึ้นทุกที นี่แสดงให้เห็นว่าไม่ยอมให้นางผ่อน

ลมหายใจ

เสิน่เจนิเอามอืผลกัเขาเบาๆ และผลกัเขาอกีครัง้ แต่คนผู้น้ีลมหายใจ 

ร้อนผ่าว ร่างกายราวกับก�าแพงเหล็ก แขนราวกับคีมลนไฟ

เสิ่นเจินส่งเสียงครางออกมา เสียงท่ีอ่อนหวานและอ่อนโยนอย่าง

ที่สุดนี้ท�าให้ลูกกระเดือกของเขาขยับ

ขอถามว่าหมาป่าตัวหนึ่งท่ีหิวโซมาสองชาติ กว่าจะงับเหย่ือได ้

ไม่ง่ายนัก ริมฝีปากสัมผัสกลิ่นคาวเลือดที่ท�าให้รู้สึกตื่นเต้น จะปล่อยมือ

เพราะการดิ้นรนของเหยื่อหรือ

เห็นได้ชัดว่าไม่ ไม่มีทางเด็ดขาด

ลู่เยี่ยนแววตาผ่อนคลายลง พลิกตัวกลับมาอยู่ด้านบน
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เสิน่เจินยังไม่ทันเอ่ยปากก็เหน็ชายหนุม่ประสานสบินิว้กับนาง ลบูไล้ 

ร่องน้ิวของนางไปมา งบัใบหขูองนาง ใช้เสยีงทีแ่หบพร่าและอ่อนโยนพูดว่า  

"คุณหนูสามช่วยข้าด้วย"

แววตาของเขาร้อนแรง ฝ่ามอืของเขาก็ร้อนตามไปด้วย ราวกับพูดว่า  

'ถึงขีดสุดแล้ว เสิ่นเจิน ข้าอดทนถึงขีดสุดแล้ว เจ้าเข้าใจหรือไม่'

เสิ่นเจินคลายมือออกทันที นางผ่อนลมหายใจเล็กน้อย

ลู่เย่ียนจุมพิตริมฝีปากของนางเบาๆ แฝงการเอาใจและแฝงการ

มอมเมา "ต้องให้ข้าขอร้องเจ้าจึงจะได้หรือ"

ข้างหูของเสิ่นเจินมีเสียงดังอื้ออึงไปในทันใด

ลู่เยี่ยนจุมพิตมุมปากอุ่นร้อนนั้นเบาๆ "หือ?"

เสิน่เจนิสดูหายใจเข้าลกึหน่ึงเฮอืกแล้วเอามอืวางไว้บนไหล่ของเขา 

พูดเสียงเบาว่า "ท่านเบาเสียงหน่อย..."

พอเห็นการกระท�าของนาง รอยย้ิมได้ใจของชายหนุ่มกระจายไป 

ในดวงตา "เจ้าเบาเสียงหน่อยก็พอ"

เสิน่เจนิขยับตวัขึน้บน กัดปลายคางของเขาทหีนึง่ "หยิบถุงหอมมา..."

ถุงหอม?

ความจริงแล้วเวลานี้ในใจลู่เยี่ยนมีค�าคัดค้านอยู่บ้าง

เขาพลกิเปิดบังทรงของนาง ใช้ปลายนิว้ไล้ไปตามหน้าท้องเนียนนุม่ 

แบนราบของนาง 

เนียนเช่นนี้ คงไม่น่าดูเท่ามันนูนขึ้นมาแน่นอน เขาคิดในใจ

เสิ่นเจินมองการกระท�าและแววตาจริงใจของเขาแล้วก็แอบขนลุก 

ความต้องการเอาชีวิตรอดผุดขึ้นมา นางฉวยโอกาสสลัดหลุดจาก
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พันธนาการของเขาราวกับปลาตัวหนึ่งที่ตัวลื่นจนจับไม่อยู่

หญิงสาวไม่ทันได้เอาเสื้อคลุมตัวก็สวมรองเท้าลงพ้ืน เดินไปที่ 

ข้างโต๊ะเครื่องแป้ง ดึงเปิดลิ้นชักที่สองอย่างแทบท�าอะไรไม่ถูก

แสงจนัทร์ทีล่อดผ่านหน้าต่างตกกระทบบนขาขาวใส เนยีนนุ่ม และ

ยืดตรงคูน้ั่น สายตาของชายหนุ่มก็เลือ่นข้ึน จ้องมองส่วนใต้เอวบางนัน้...

ลู่เยี่ยนมองจนเหม่อ

ทกุการขยับของนางล้วนเหมอืนก�าลงัสะกิดหวัใจเขาท่ีแทบจะสะกด

การเต้นเอาไว้ไม่อยู่…

ลู่เยี่ยนลุกขึ้นตามสัญชาตญาณ เดินเข้าไปหา ยืนอยู่ข้างหลังนาง 

ดมกลิ่นหอมบนล�าคอของนาง

เสิ่นเจินตัวแข็งเกร็ง กุมถุงหอมตรงหน้าเอาไว้

ชายหนุ่มกุมไหล่ของนาง หมุนตัวนางกลับมา ย่ืนมือไปคว้าขา 

ของนาง จากนั้นแนบไว้บนตัวของเขา

ชัว่พรบิตา แผ่นหลงัของหญิงสาวก็แนบไปบนผนังทีเ่ย็นราวน�า้แขง็

"ใต้เท้า" เสิ่นเจินเรียกอย่างตกใจ นางแทบจะทนรับการเอาแต่ใจ

ของเขาไม่ไหว

เสียงเรียก 'ใต้เท้า' ในความทรงจ�าและความเป็นจริงซ้อนทับกัน 

อีกครั้ง

ในชาตินี้ ในชาติก่อน นางใช้เสียงเช่นนี้เรียกเขามากี่ครั้ง

หญิงสาวท่ีรูปร่างบอบบางหลังแนบผนัง ชายหนุ่มค่อยๆ แยกขา

ของนางออก

นางเงยหน้าไม่กล้ามองตรง เขาก้มหน้าลง เลือดเดือดพลุ่งพล่าน
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ความงามอันเปราะบางนั้นเบ่งบานอย่างเงียบๆ ตรงหน้าของเขา

เขามัน่ใจว่าตนเองมคีวามสขุมุ ฝึกฝนจนสามารถไม่แสดงความรู้สกึใด 

บนใบหน้าได้ มเีพียงตอนท่ีอยู่ต่อหน้านาง เขาพบว่าตนเองบางครัง้จะถูก

แรงปรารถนาจูงจมูกเดินไป

"ใต้เท้า...พวกเรากลับไปเถอะ" เสิ่นเจินมองท่ีเตียงราวกับคิดถึง

เหลือเกิน

สิง่ทีต่อบนางคือจมุพิตทีร้่อนแรงจนแทบจะท�าให้นางขาดใจได้ของ

ชายหนุ่ม

ค�่าคืนยาวนาน ลมหายใจผิดจังหวะ เสิ่นเจินตัวขยับขึ้นลงอยู่ใน

อ้อมกอดตามแรงปรารถนาของเขา

ตอนทีถึ่งจดุสดุยอด ลูเ่ย่ียนพึมพ�าเสยีงเบาว่า "เจ้ามจีดุใดดกัีนแน่" 

จึงท�าให้ข้าหลงใหลเจ้าเช่นนี้

เสิ่นเจินกัดริมฝีปาก ปลายน้ิวขาวเนียนจิกไหล่ของเขา มองเขา 

อย่างคับแค้นใจแล้วพูดว่า "อะไรนะ"

ลู่เยี่ยนไม่ตอบ แต่แอบเพิ่มแรงอย่างห้ามไม่อยู่ 

เสิ่นเจินก�าถุงหอมไว้แน่น ปลายเท้างุ้มลง ผ่านไปครู่หนึ่ง ร่างกาย

อ่อนแรง ถุงหอมสีขาวสะอาดจึงตกลงบนพื้น...

แรงปรารถนาคลายลง เสิ่นเจินพาดอยู่บนตัวเขาอย่างไร้เรี่ยวแรง 

เห็นนางเป็นเช่นน้ี ลู่เย่ียนก็ถูกความคิดที่แวบเข้ามาในหัวท�าให้หัวเราะ

ออกมาเบาๆ 

ชาตินี้คุ้มค่าแล้ว

ลู่เย่ียนลูบความนวลเนียนบนขาของนางพลางเอ่ยเสียงเบาว่า  
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"ข้าจะอุ้มเจ้าไปที่ห้องอาบน�้า เช่นนี้เจ้าจะนอนไม่สบายตัว"

เสิ่นเจินไม่มีแรงพูด ท�าได้เพียงบ่นในใจว่าเขาเจ้าเล่ห์ ก่อนลงมือ 

ระหว่างลงมือ และหลังลงมือ ล้วนมีท่าทางต่างกันสามแบบ

หญิงสาวกระตุกขาอย่างโมโหทีหนึ่งพลางคลึงหน้าตนเองไปมา

ยามนี้ฟ้าใกล้สางแล้ว ชายหนุ่มที่กินอิ่มส�าราญใจมีความอดทน 

เตม็เป่ียม ด้วยค�านงึถึงยางอายของนางทีไ่ม่นบัว่าหนาแต่ก็ไม่บางเช่นกัน  

การเดินเข้าห้องอาบน�้าของเขาจึงเบาเป็นพิเศษ

"บวมแล้ว" ลู่เยี่ยนพูดขึ้นมาทันใด

เสิน่เจินทนรบัสายตาของเขาไม่ไหว ย่ิงทนฟังค�าพูดท่ีตรงไปตรงมา

และไม่สงวนท่าทีเช่นนี้ไม่ได้ จึงตบผิวน�้าแสดงความไม่พอใจ

ลู่เยี่ยนแย้มยิ้มออกมา

เสิน่เจนิเหน็รอยย้ิมทีน่่าหลงใหลและร้ายกาจของเขาแล้วก็ชะงกัไป 

สุดท้ายตัดสินใจหลับตาลง

ผ่านไปครู่ใหญ่ ทั้งสองจึงกลับเข้าห้องนอน

ชิงซีที่เฝ้าประตูอยู่ไม่ไกลได้แต่ส่ายหน้า

ในสายตาของชิงซี คุณหนูของตนเองอยู่กับชายหนุ่มที่มีอ�านาจ

บารมสีงูอย่างนัน้ย่อมต้องเสยีเปรยีบ โดยเฉพาะหลงัจากเห็นลูเ่ย่ียนบกุเข้า 

ห้องนอนยามวกิาลอย่างหน้าตาเฉยแล้ว นางก็ได้แต่ปาดเหงือ่แทนคณุหนู

หลังจากผ่านยามจื่อ นางพูดคุยกับเหมียวลี่แล้วก็กลับมาตรง

ระเบียงทางเดินเรือนหลัก เดิมทีคิดจะกระแอมเบาๆ สองทีเป็นการเตือน

ข้างใน เตือนชายหนุ่มผู้น้ันว่าเรือนสกุลเสิ่นไม่เหมือนคฤหาสน์เฉิงย่วน 

อย่างไรเสียก็ควรจะส�ารวมสักนิด
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ผลปรากฏว่านางเพ่ิงสดูลมเข้า ก�าลงัเตรยีมจะไอ เสยีงสตรเีสยีงหน่ึง 

ก็ดังมาเข้าหู 

'ท่าน...ช้าสักนิด'

'เช่นนี้เป็นอย่างไร' ชายหนุ่มพูดเสียงเบา

ชงิซแีทบจะหายใจไม่ออก นางคดิสกัครู ่จงึเดนิจากไปอย่างเงยีบๆ

เช้าวันต่อมา ดวงตะวันโผล่พ้นยอดไม้ ข้างนอกนกและแมลง 

ส่งเสียงร้อง

เสียงเคาะประตูอย่างร้อนใจดังขึ้นทันใด

เสิ่นเจินลืมตาข้ึนช้าๆ เดิมทียังสะลึมสะลืออยู ่  แต่กลับถูก 

แผ่นอกแกร่งตรงหน้าท�าให้ตกใจจนสติกลับมาทันที

"เหตุใดท่านจึงยังไม่ไปอีก" เสิ่นเจินพูด

"วันหยุด" ลู่เยี่ยนพลิกมือมากอดไหล่นาง ท�าท่าจะนอนหลับต่อ

เสยีงเคาะประตขู้างนอกยังคงดังต่อเนือ่ง ชงิซพูีดเสยีงเบาว่า "คณุหนู  

รถม้าของคุณหนูใหญ่วิ่งมาทางเรือนพวกเราแล้วเจ้าค่ะ"

ค�าพูดนีอ้อกมา เสิน่เจนิก็ลนลานในทนัท ีนางรบีผลกัตัวเขา "ใต้เท้า 

ใต้เท้าลู่"

ลูเ่ย่ียนลมืตาข้ึนอย่างไม่รบีร้อน ลกุข้ึนน่ังและนวดคลงึกลางหว่างคิว้ 

ตนเอง

เสิ่นเจินกอดเอวของชายหนุ่ม จุมพิตไหล่กว้างของเขาอย่างเอาใจ 

แล้วเขย่าตัวเขาอย่างเง้างอนเหมือนก�าลังพูดว่า 'ท่านรีบไป รีบไปเถอะ'

ลู่เย่ียนหันหน้ามาหรี่ตามองนาง หลังอดกลั้นอยู่ครู่หนึ่งจึงหยิบ
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เสื้อผ้าจากพ้ืนข้ึนมาอย่างน้อยใจ แล้วพลิกตัวข้ามก�าแพงไปโดยไม่พูด 

อะไร

ผ่านไปครู่ใหญ่ เสียงของเสิ่นหร่านก็ดังใกล้เข้ามา นางผลักเปิด

ประตูห้องของเสิ่นเจิน

"เจินเอ๋อร์ เจ้าดีขึ้นบ้างหรือยัง" เพ่ิงพูดจบ เส่ินหร่านก็ขมวดคิ้ว 

และโบกมือ "เจ้าป่วยยังไม่หายดี ในห้องก็อย่าจุดก�ายานเยอะเช่นนี้เลย"

เสิ่นเจินตอบกลับอย่างอ่อนล้าว่า "พี่ใหญ่ ข้ารู้แล้ว"

เสิ่นหร่านน่ังลงข้างเตียง เห็นเสิ่นเจินซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มใบหน้า 

ค่อนข้างแดง จึงยื่นหลังมือไปวางบนหน้าผากของนาง "เป็นไข้หรือ"

เสิ่นเจินส่ายหน้า พูดเสียงเบาราวเสียงยุงบินว่า "คงเพราะเมื่อคืน

หน้าต่างปิดไม่สนิทกระมัง ไม่เป็นไรมากหรอกเจ้าค่ะ"

เสิน่หร่านพยักหน้า "เช้านีพ่ี้ไปตลาดตะวันออกซือ้ขนมเกาลดัทีเ่จ้า

ชอบกินมา รีบลุกขึ้นมากินเถอะ"

"พี่ใหญ่ ตอนนี้ข้าไม่อยากกินอะไร" เสิ่นเจินยกมือขึ้นคลึงหว่างคิ้ว

พลางห่อตนเองเป็นก้อนและพึมพ�าอย่างอ่อนแรงว่า "รู้สกึหนาวเล็กน้อย..."

เสิ่นหร่านเลิกหางคิ้ว ยิ่งมองนางยิ่งรู้สึกว่าผิดปกติ จึงยื่นมือไปจับ

ผ้าห่มของนาง 

เสิ่นเจินพยายามคว้าเอาไว้ "พี่ใหญ่ ข้าหนาวจริงๆ"

เสิ่นหร่านไม่เกรงใจอีกฝ่ายพลิกเปิดผ้าห่มทันที รอยแดงน่าตกใจ

บนล�าคอของเสิน่เจนิก็ปรากฏแก่สายตา

เสิน่หร่านจ้องมองนาง ไม่พูดอะไร เอาแต่มองนางนิง่งันอยู่อย่างนัน้

เสิ่นเจินเห็นเรื่องมาถึงข้ันนี้แล้วจึงกอดเอวของเสิ่นหร่าน "พ่ีใหญ่ 
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ข้าผิดไปแล้ว"

เสิ่นหร่านบีบใบหูที่บวมแดงของนางแล้วถามเสียงเบาว่า "เขา 

มาบ่อยหรือ"

หวัของเสิน่เจนิส่ายราวกลองป๋องแป๋ง "ไม่บ่อยแน่นอน เพ่ิงมาครัง้น้ี  

หลังจากนี้จะไม่มาแล้ว" 

ไม่ว่าจะบ่อยหรือไม่ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง อย่างไรเสิ่นหร่าน 

ก็ไม่เชื่อนาง

"ไม่บ่อยจริงๆ"

เสิน่หร่านสดูหายใจเข้าลกึ ทัง้ท่ีรูว่้าตอนนีไ้ม่ควรจะพูดกับนางเร่ืองนี้  

แต่สุดท้ายยังคงทนไม่ไหว

"เจินเอ๋อร์ เอาหูมาใกล้ๆ"

เสิ่นเจินขยับเข้าไปใกล้อย่างเชื่อฟัง

"พ่ีใหญ่รู้ว่าเขาดีต่อเจ้ามาก แต่ดีก็ส่วนดี แต่ในเรื่องเช่นนี้ เขา

อย่างไรก็เป็นบรุษุ" เสิน่หร่านชะงกัไปครูห่นึง่ แล้วพูดกระซบิข้างหูอยู่นาน…

เสิ่นเจินใบหน้าแดงข้ึนทุกที ไม่ว่าอย่างไรนางก็คิดไม่ถึงว่าพ่ีสาว

ของนางจะพูดเรื่องเหล่านี้ให้นางฟัง

"นี่...นี่มัน..." เสิ่นเจินเอ่ยได้เพียงเท่านี้

"จ�าไว้หมดหรือยัง"

เสิ่นเจินพยักหน้า

เสิ่นหร่านตบหลังหัวของนางทีหนึ่ง "ไปกินขนมเกาลัดเถอะ"

ชายหนุ่มรูปร่างสูงสง่าเดินขึ้นรถม้าด้วยสีหน้าเศร้าสลด หยางจง
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เห็นแล้วก็อดสงสารนายของตนเองขึ้นมาไม่ได้

"กลับจวนกั๋วกง" ลู่เยี่ยนพูด

หยางจงพูดเสียงเบาว่า "ซื่อจื่อ ทางอว้ีตงมีข่าวมา อุทกภัยนับว่า

ควบคุมได้แล้วขอรับ"

ลู่เยี่ยนเลิกคิ้ว "เร็วอย่างนี้เชียวหรือ"

หยางจงพยกัหน้า ย่ืนจดหมายลบัทีต่นเองได้รบัเมือ่เช้าให้แก่ลูเ่ย่ียน  

"ใต้เท้าเสิ่นครั้งนี้สร้างความชอบใหญ่แล้ว"

ลู่เยี่ยนก้มหน้าเปิดจดหมาย ในดวงตามีรอยยิ้มขึ้นเล็กน้อย 

ทุกอย่างมันช่างพอดีเสียจริง

"เปลี่ยนเส้นทาง พวกเราเข้าวังเข้าเฝ้าฮ่องเต้"

เขาได้รับข่าว ทางฮ่องเต้ย่อมได้รับเช่นกัน

ตอนนี้ฮ่องเต้เฉิงหยวนอยู่ในต�าหนักซูหลันซึ่งเป็นที่พักของเมิ่งซู่ซี

เมิ่งซู่ซีมองหน้าฮ่องเต้ด้วยน�้าตาเอ่อคลอ มองความหวังที่ตนเอง 

จะมีชีวิตรอดต่อไป

ฮ่องเต้คิดถึงอายุของนาง แล้วมองหน้าท้องของนางที่นูนขึ้นทุกวัน 

สดุท้ายก็ใจอ่อน จงึพูดกับคนข้างนอกว่า "เมิง่เจาหรงหายป่วยแล้ว พวกเจ้า 

แยกย้ายกันได้แล้ว"

เมิ่งซู ่ซีน�้าตาไหลพรากลงมาจากขอบตา โผเข้าสู่อ้อมกอดของ

ฮ่องเต้เฉิงหยวน พูดเสียงอ่อนหวาน "หม่อมฉันคิดว่าตนเองอายุน้อย  

ท�าผิดบ่อยครั้ง ท�าให้ฝ่าบาททรงผิดหวัง ครั้งนี้ซีเอ๋อร์ส�านึกผิดแล้วจริงๆ"

ค�าพูดนี้พูดได้เหมาะเจาะมาก
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ในตอนนี้เอง เซิ่งกงกงก็โน้มตัวเดินเข้ามา "ฝ่าบาท ผู ้ว่าการลู่ 

ขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ"

หัวคิ้วของฮ่องเต้เฉิงหยวนที่ขมวดอยู่คลายลง "ซานหลางหรือ  

มาพร้อมกับองค์หญิงใหญ่จิ้งอันหรือไม่"

เซิ่งกงกงส่ายหน้า "บ่าวเห็นผู้ว่าการลู่เพียงผู้เดียวพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้เฉิงหยวนพยักหน้า เข้าใจด้วยจิตใต้ส�านึกว่าลู่เย่ียนคงไม่มี

เรื่องใหญ่อะไร จึงผลักตัวเมิ่งซู่ซีออก พลิกมือไปแตะจมูกของนางทีหนึ่ง 

"ครั้งสุดท้าย"

หลังฮ่องเต้ออกไปแล้ว เมิ่งซู่ซีก็ผ่อนลมหายใจยาว

นางก�านัลพูดปลอบว่า "อกีครูยั่งจะไปต�าหนักอนัหวาหรือไม่เพคะ"

"ไปด้วยเหตุใด!" เมิ่งซู่ซีพูด "วันหน้าที่ต�าหนักฮองเฮาพวกเราไป 

ให้น้อยหน่อยเถอะ เจ้ากบันางก�านัลที่ต�าหนักอันหวากอ็ย่าติดต่อกันอีก"

นางก�านัลก้มหน้าลง "เหตุใดจู่ๆ…"

เมิง่ซูซ่พูีดว่า "ก่อนหน้านีข้้าบ้าไปจรงิๆ จงึได้ล่วงเกินจวนเจิน้ก๋ัวกง

เพ่ือฮองเฮา! เจ้าไม่เห็นหรือว่าครั้งก่อนองค์หญิงใหญ่จ้ิงอันต�าหนิข้าไว้

อย่างไร น่ันเห็นได้ชัดว่าเข้าข้างเสิ่นเจินผู้นั้น ตอนแรกถ้าข้ารู้ความคิด 

ขององค์หญิงใหญ่ก็ไม่ต้องท�าเรื่องนั้นแล้ว คุณหนูสามสกุลเสิ่นตกน�้า 

ป่วยไปหนึ่งเดือน ข้าอยู่ในวังก็ป่วยอยู่หนึ่งเดือนเช่นกัน! ข้าท้องโตเช่นนี้

ฝ่าบาทยังไม่ไว้หน้า ถ้าไม่ได้ต้ังครรภ์ ข้ายังจะมีหลักประกันอะไรอีก  

จะพึ่งฮองเฮาหรือ!"
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ฮ่องเต้เฉิงหยวนมาถึงต�าหนักทิงเจิ้งอย่างรวดเร็ว ฝีเท้าเร่งรีบ  

ชายเสื้อคลุมที่ปักดิ้นทองเป็นลายคลื่นน�้าสะบัดไปตามลม มองเห็น 

ลูเ่ย่ียนยืนอยู่นอกต�าหนกัจงึพูดว่า "ร้อนใจจะพบเราเช่นนี ้มเีรือ่งอะไรหรอื"

ลู่เย่ียนเดิมตามฝีเท้าของฮ่องเต้เฉิงหยวนเข้าไปในต�าหนักทิงเจิ้ง 

โน้มตัวแล้วพูดว่า "กระหม่อมมาแจ้งข่าวดีให้ฝ่าบาททรงทราบพ่ะย่ะค่ะ"

"มีข่าวดีอะไรหรือ" ฮ่องเต้เฉิงหยวนพลิกชายเสื้อคลุมแล้วนั่งลง 

เซิง่กงกงยกน�า้ชาเข้าไปให้อย่างรูก้าลเทศะ แล้วหยิบเกลอืเลก็น้อย

มากะดูด้วยมือ จากนั้นเทลงในถ้วย

ฮ่องเต้เฉิงหยวนจิบชาหน่ึงอึกแล้วส่งสัญญาณให้เซิ่งกงกงเทอีก

หนึ่งถ้วย จากนั้นพูดอีกว่า "วันนี้ที่นี่ไม่มีคนนอก เจ้านั่งลงพูดเถอะ"

"ขอบพระทยัฝ่าบาท" ลูเ่ย่ียนเดินไปน่ังลง จากนัน้หยิบจดหมายลบั

ในแขนเสื้อของตนเองออกมามอบให้แก่ฮ่องเต้เฉิงหยวน

108
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ฮ่องเต้เฉิงหยวนเปิดออก เลิกหางคิ้วขึ้นแล้วหัวเราะเบาๆ เน้ือหา 

ในจดหมายลับนี้เขาได้รับแต่เช้าแล้ว

ไม่อาจไม่พูดว่าครัง้น้ีเสิน่เหวินฉสีร้างความชอบใหญ่จรงิๆ และเป็น

ผลงานใหญ่ที่จะมีชื่อจารึกในประวัติศาสตร์อีกด้วย

จากการรายงานของแนวหน้า อุทกภัยครั้งน้ีรุนแรงกว่าข่าวที่ทาง

เมืองหลวงได้รับในตอนแรกมาก ท�านบที่แตกมีความกว้างถึงห้าร้อยปู้*  

ความลึกของน�้าราวสี่จั้ง คลื่นน�้ารุนแรงยากรับมือ ในตอนที่ขุนนางอวี้ตง

มองหน้ากันอย่างจนปัญญา เสิ่นเหวินฉีก็เสนอขึ้นอย่างอาจหาญว่าให้

ระบายน�า้เหนอืรอยแตกเป็นทางตรง แทนท่ีทางน�า้เดมิท่ีมคีวามคดเคีย้ว 

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะลดความยากในการอุดรอยแตกนั้น

จากนั้นเขาก็สั่งให้คนสร้างท�านบระบายน�้าและทางลาดหิน ใช้เรือ

บรรทุกหินเตม็สีส่บิล�า แล้วถมหินลงตรงปากแม่น�า้ เพ่ือเปลีย่นทางแม่น�า้

ไปยังทศิตรงข้าม เมือ่ครึง่เดอืนก่อนก็สามารถปิดก้ันทางน�า้เอาไว้ได้แล้ว

หลงัจากสร้างความแขง็แรงให้ท�านบแล้วก็เสนอวิธี 'ใช้น�า้ชะทราย'**  

เพ่ือเพ่ิมความแรงในการชะทราย ก�าลังทหารสามหมื่นสร้างคันก้ันน�้า

ระหว่างสองท�านบนั้นทั้งวันทั้งคืน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

อุทกภัยที่ท�าให้ราษฎรหวาดกลัวนี้จึงนับว่าสิ้นสุดลงแล้ว

ส�าหรับกระบวนการที่ต้องท�าเพ่ือป้องกันล่วงหน้าเหล่านั้น รอ 

ฤดูใบไม้ผลิปีหน้าค่อยด�าเนินการก็ได้

ขุนนางของอวี้ตงถึงกับน�้าตารื้นขอบตาทันใด

* ปู้ เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน เทียบระยะประมาณ 1.514 เมตร
** 'ใช้น�้าชะทราย' เป็นวิธีการลดความกว้างของพ้ืนน�้าเพ่ือเพ่ิมความแรงของน�้า ให้ความแรงของน�้าพัดเอา
ทรายไปไม่ให้ตกตะกอนอุดทางไหลของน�้า
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อย่าว่าแต่ขุนนางของอว้ีตงเลย พอได้ยินข่าวนี้แล้ว แม้แต่ฮ่องเต้ 

เฉิงหยวนเองก็ได้แต่ทอดถอนใจ โชคดีตอนที่สั่งให้คนไปบุกค้นจวน 

อวิ๋นหยางโหวปีที่แล้วได้ออกค�าสั่งว่าห้ามผู้ใดใช้ก�าลังท�าร้ายเสิ่นเหวินฉี 

ไม่เช่นน้ัน ด้วยอายุปูนน้ันของอีกฝ่ายยังไม่รู้ว่าจะทนมาจนถึงวันน้ีได้ 

หรือไม่

ตามความจริงแล้ว ด้วยผลงานเหล่าน้ีกับผลงานต�าราท่ีสามารถ

สืบทอดเป็นร้อยชาติได้สองเล่มนั้นก็ก�าหนดไว้แล้วว่าเสิ่นเหวินฉีเป็น

ขนุนางท่ีมคีวามชอบเหนือความผดิ ดงันัน้เรือ่งบางอย่างท่ีเขาเคยท�าผดิไป  

ในใจของฮ่องเต้เฉิงหยวน ลืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งก็ผ่านไปแล้ว

ฮ่องเต้เฉงิหยวนสะบดัจดหมายในมอืพลางมองหน้าลูเ่ย่ียนด้วยสหีน้า 

เคร่งขรึม "ผู้ว่าการลู่ระยะนี้ว่างเกินไปใช่หรือไม่ ไม่สนใจงานของตนเอง

ในเมืองหลวง ไปสนใจเรื่องที่อวี้ตงเสียแล้ว"

ลู่เยี่ยนยกหมัดขึ้นแตะริมฝีปาก พูดเสียงเบาว่า "เสด็จลุง"

สิ้นเสียงพูด มุมปากที่เม้มตึงของฮ่องเต้เฉิงหยวนก็กระตุก

ถึงแม้ลู่เยี่ยนตอนเด็กจะสนิทกับเขามาก ค�าว่า 'เสด็จลุง' นั้นไม่ได้

เรยีกน้อยครัง้เลย แต่นับต้ังแต่เข้าเส้นทางขนุนาง อกีฝ่ายก็รกัษาประเพณี 

การเป็นขุนนางอย่างเคร่งครัด ไม่เคยข้ามเขตแม้แต่น้อย

การเรียก 'เสด็จลุง' ในวันนี้ ไม่ได้ยินมานานมากแล้วจริงๆ

ฮ่องเต้เฉงิหยวนหนัไปมองท้องฟ้าข้างนอกแวบหนึง่แล้วพูดประชดว่า  

"เรายังคิดว่าวันนี้ดวงตะวันขึ้นทางตะวันตกเสียอีก"

ลูเ่ย่ียนลกุขึน้เดนิไปข้างกายฮ่องเต้เฉงิหยวน โน้มตวัค�านับแล้วพูดว่า  

"ทีก่ระหม่อมมาวนันีเ้พราะอยากขอให้ฝ่าบาทพระราชทานงานมงคลให้"
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ฮ่องเต้เฉิงหยวนเคาะโต๊ะอย่างไม่ช้าไม่เร็ว ถามท้ังท่ีรู้ดีว่า "ไม่รู้ว่า 

ผู้ใดกันที่เข้าตาคนอย่างลู่ซานหลางได้"

ลูเ่ย่ียนตอบอย่างจรงิจงัว่า "วันนัน้เสิน่ซานเหนยีงตกน�า้ในงานเลีย้ง 

กระหม่อมเป็นคนช่วยนางขึ้นมา ชื่อเสียงของสตรีผู้นี้เสียหาย กระหม่อม

ยากจะหลุดพ้นความผิดนี้ได้"

ได้ยินค�าพูดนี้ ฮ่องเต้เฉิงหยวนก็หรี่ตาลง ท�าปากคว�่าจนปลายคาง

มีเนื้อปูดออกมาชั้นหนึ่งแล้วเอ่ย "พูดให้ฟังง่ายๆ หน่อยเถอะ" 

"กระหม่อมอยากจะแต่งงานกับนาง"

ผ่านไปครู่หนึ่ง ฮ่องเต้จึงพูดอย่างไม่รีบร้อนว่า "เราแต่งตั้งเจ้าเป็น 

ผู้ว่าการนครหลวง ให้อ�านาจส�าคัญแก่เจ้า เจ้ากลับท�าผิดกฎหมาย 

หาประโยชน์ใส่ตัว เราว่าความใจกล้าของเจ้านับวันจะย่ิงมากขึ้นแล้ว"  

ค�าพูดแต่ละค�าล้วนแสดงถึงบารมีของความเป็นเจ้าแผ่นดิน

หากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นเป็นคนฟัง เกรงว่าคงเหงื่อไหลย้อยลงมาแล้ว

ลูเ่ย่ียนรูด้แีก่ใจว่าฮ่องเต้เฉงิหยวนพูดถึงเรือ่งใด จงึตดัสนิใจเอ่ยต่อ

ไปว่า "กระหม่อมรู้ว่าตนเองมีความผิด"

ฮ่องเต้เฉิงหยวนใช้ฝ่ามือตบโต๊ะ "รู ้ความผิดหรือ บนหน้าเจ้าม ี

ท่าทางเหมอืนรูค้วามผดิหรอื เราคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าเป็นขนุนางมาหลายปี  

ไม่เคยท�าอะไรผดิมาก่อน แต่เพ่ือสตรตีวัเลก็ๆ ผูห้น่ึง เจ้ากลบัยอมท�าร้าย

หลานชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอกสกุลสวี่จนพิการได้!"

ลูเ่ย่ียนก้มหน้า หยุดไปครูห่นึง่แล้วพูดอกีว่า "โชคดีท่ีมฝ่ีาบาทปกป้อง 

กระหม่อม"

ดูสิ ค�าพูดนี้เป็นค�าที่ควรพูดหรือ เหมือนเป็นการแทงดาบเข้าไปใน
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หวัใจของฮ่องเต้! นีไ่ม่ต่างอะไรกบัการพูดกับฮ่องเต้ว่า 'ทีข้่าท�าผิดกฎหมาย 

หาประโยชน์ใส่ตัวได้ เพราะโชคดีที่มีท่านอยู่'

แสงอาทิตย์ข้างนอกส่องเข้ามากระทบบริเวณหัวของลู่เยี่ยน เปล่ง

แสงสว่างบาดตาฮ่องเต้เฉิงหยวนจนพูดอะไรไม่ออกอยู่พักใหญ่

หน่ึงวันหลังจากที่เกิดเรื่องกับสว่ีเวย อัครเสนาบดีสว่ียืนอยู่หน้า

ต�าหนกัขอค�าช้ีแจงให้แก่บุตรชายตนเอง เสยีงสะอืน้ไห้ฟังแล้วปวดใจมาก 

ทว่าองค์หญิงใหญ่จิ้งอันกลับดึงตัวเขาไว้ไม่ยอมให้ไปไหน เดี๋ยว

บอกว่าจะเดินหมาก อีกเดี๋ยวบอกว่ารู้สึกไม่สบายตัว

ตอนนัน้เขาก็รูแ้ล้วว่าสิง่ท่ีสว่ีฮองเฮากังวลนัน้ไม่ผดิ บตุรสาวทัง้สามคน 

ของสกุลเสิ่นแต่ละคนล้วนร้ายกาจมากจริงๆ

ฮ่องเต้เฉิงหยวนผ่อนลมหายใจยาว พูดอย่างจริงจังกับเรื่องนี้ "เรา

ขอถามเจ้า ประชุมเช้าวันนั้น เจ้าน�าขบวนพูดแทนเสิ่นเหวินฉี มีความคิด

ส่วนตัวหรือไม่" 

ฮ่องเต้เอ่ยจบก็หยิบถ้วยขึ้นมาจิบน�้าชาอีกหนึ่งอึก

ค�าพูดนี้ออกมา เซิ่งกงกงที่อยู่ด้านข้างก็หดคอลงทันที

ลูเ่ย่ียนยืดหลงัตรง พูดอย่างสง่าผ่าเผยว่า "กระหม่อมไม่ได้มคีวามคดิ 

ส่วนตัวแน่นอน"

ฮ่องเต้เฉิงหยวนหัวเราะ "ไม่มีแม้แต่น้อยหรือ"

ลู่เย่ียนพูดอีกว่า "เรื่องในเรือนกับเรื่องแผ่นดินจะเอามาพูดปนกัน

ไม่ได้เด็ดขาด"

ฮ่องเต้เฉิงหยวนแค่นเสียงสบถออกทางปลายจมูกแล้วพยักหน้า 

ไปอย่างนั้น
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เห็นได้ชัดว่าค�าที่ฮ่องเต้เฉิงหยวนถามนี้ เดิมทีก็ต้ังใจจะสร้าง 

ความล�าบากใจให้ ไม่ว่าจะตอบอย่างไรก็ผิด

หากยอมรบัว่ามคีวามคิดส่วนตัว ต่อให้ฮ่องเต้เหน็ว่าค�าพูดของเขา

ยังนับว่ามีความจริงใจอยู่บ้างก็ยังให้ความรู้สึกแสลงหู ค�าพูดน้ีวันนี้ฟัง

แล้วเป็นเช่นนี้ แต่ใครจะรู้ว่าวันหน้าย้อนคิดขึ้นมาจะเปลี่ยนความหมาย

ไปหรือไม่

แต่ในทางกลับกัน หากพูดอย่างจริงจังว่าตนเองไม่มีใจคิดเป็นอื่น 

ฟังดูแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเสแสร้งเช่นกัน

ทว่าลู่เย่ียนฉลาดปราดเปรื่องเช่นนี้ จะตกหลุมพรางของฮ่องเต้ 

เฉิงหยวนได้อย่างไร! ค�าพูดของเขาแม้จะงดงามเกินไป แต่ด้วยน�้าเสียง

ที่หนักแน่นนั้น จะไม่ใช่การพูดให้ฮ่องเต้เบิกบานใจได้อย่างไร

ฮ่องเต้เฉิงหยวนพูดกับเซิ่งกงกงเสียงเบา "ฝนหมึกให้เราที"

เซิง่กงกงเพ่ิงโน้มตวั ลูเ่ย่ียนก็เดนิขึน้หน้าหนึง่ก้าว "กระหม่อมท�าให้

เถอะพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้เฉงิหยวนช้อนตาขึน้มองเขาแวบหนึง่ เอาพู่กันแตะหมกึแล้ว

ลงพู่กันอย่างช้าๆ ผ่านไปพักใหญ่ จึงโยนพระราชโองการสองม้วนให้แก่

เซิ่งกงกง "รอเสิ่นเหวินฉีกลับเมืองหลวงแล้วส่งไปที่เรือนสกุลเสิ่นเถอะ"

เซิ่งกงกงพูด "กระหม่อมจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยพ่ะย่ะค่ะ"

ลู่เยี่ยนพูดเสียงเบาว่า "ขอบพระทัยเสด็จลุง"

หลังจากลู่เยี่ยนกลับไป เซิ่งกงกงที่อยู่ข้างกายฮ่องเต้มาตลอดก็ยัง

ลอบนินทาในใจ 

พูดถึงพระเมตตาแล้ว ถ้าใต้เท้าโจวศาลต้าหลี่ผู้นั้นอยู่อันดับสอง 
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เช่นนั้นเจิ้นกั๋วกงซื่อจื่อผู้นี้คงเป็นอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย

พลบค�่าวันท่ีย่ีสิบเก้าเดือนเก้า เสิ่นเหวินฉีกลับถึงเมืองหลวง ทว่า

พอเขาเข้าประตูใหญ่เรือนสกุลเสิ่น เสิ่นหร่าน เสิ่นเจิน ยังมีเสิ่นหงท่ีอยู่

ข้างๆ ก็พากันตาแดง

บนโลกนี้ไม่มีคุณความดีที่ตกลงมาโดยไม่ท�าอะไรจริงๆ

แขนซ้ายของเสิ่นเหวินฉีถูกของตกใส่บาดเจ็บ เนื่องจากไม่ยอม

รักษาเสียที ดังน้ันสภาพการณ์จึงไม่สู้ดีนัก คิดจะฟื้นตัวให้เหมือนเดิม 

คงเป็นไปไม่ได้แล้ว โชคดีว่าที่เขาบาดเจ็บคือแขนซ้าย ไม่เหมือนซูเหิง 

ที่บาดเจ็บที่แขนขวา

ขุนนางฝ่ายบุ๋นหากถือพู่กันไม่ได้ จะเดินเส้นทางขุนนางได้อย่างไร

หลังเสิ่นหร่านสอบถามอย่างละเอียดจึงรู้ว่าวันนั้นหากไม่มีซูเหิง 

เอาตวัเข้าขวาง อาการบาดเจบ็ของเสิน่เหวินฉคีงไม่ใช่เพียงแขนข้างเดียว 

แล้ว

พูดถึงซูเหิง ภายในห้องก็เงียบจนเข็มตกยังได้ยินเสียง

เสิ่นเหวินฉีมองหน้าบุตรสาวคนเล็กของตนเองแล้วถอนหายใจ 

เฮือกหนึ่ง ครั้งก่อนเขารีบร้อนเดินทาง มีเรื่องมากมายไม่ทันได้ถามอะไร

นาง

ไม่ทนัได้ถามนางว่าเรอืนค่ันสามน้ีได้มาจากท่ีใด ไม่ทนัได้ถามนางว่า 

ไม่มีคนช่วยนาง เหตุใดนางจึงสร้างกิจการมากมายที่ตลาดตะวันออก

ตะวันตกได้ง่ายดายอย่างนั้น ย่ิงไม่ทันได้ถามนางว่ามีคนท�าให้นาง 

เจ็บช�้าน�้าใจหรือไม่
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"เจินเอ๋อร์ พ่อขอถามเจ้า..."

ทว่าเสิน่เหวนิฉยัีงพูดไม่จบ เสิน่หร่านก็พูดตดับทว่า "ข้างนอกฟ้ามดื 

แล้ว ท่านพ่อรีบพักผ่อนดีกว่า อยากถามอะไร พรุ่งนี้ค่อยว่ากันเถอะ

เจ้าค่ะ"

เสิ่นเจินในตอนน้ี ในสายตามีเพียงแขนของเสิ่นเหวินฉี ตอนน้ี 

ในหวัของนางก�าลงัครุน่คดิว่าท�าอย่างไรจงึจะเชญิหมอเทวดาสกุลไป๋มา

รักษาอาการป่วยให้ท่านพ่อได้

"เจินเอ๋อร์" เสิ่นหร่านดึงตัวเสิ่นเจินท่ีก้นเหมือนถูกตรึงเอาไว้ "เจ้า

ตามพี่มานี่"

เสิ่นเหวินฉีมองเสิ่นหร่านแวบหน่ึง รู้ว่าพวกนางพ่ีน้องมีเร่ืองจะ 

พูดคุยกันจึงจ�าต้องพยักหน้า แล้วพูดกับเสิ่นเจินว่า "ได้ เช่นนั้นพรุ่งนี ้

ค่อยว่ากัน"

เสิน่หร่านดงึเสิน่เจนิกลบัห้อง ท้ังสองสีต่าประสานกัน แล้วเอ่ยปาก

พูดขึ้นพร้อมกัน

เสิ่นหร่านพูดว่า "พรุ่งนี้ท่านพ่ออยากจะถามอะไรเจ้า เจ้ารู้หรือไม่"

เสิ่นเจินพูดว่า "พี่ใหญ่ พรุ่งนี้ข้าอยากจะไปเชิญแม่นางไป๋มาช่วยดู

อาการป่วยให้ท่านพ่อ"

เสิ่นหร่านมองขอบตาแดงก�่าของนางแล้วพูดว่า "เจ้าวางใจได้ 

อย่างไรเสียทางรัชทายาทต้องส่งหมอชื่อดังมาที่นี่แน่นอน"

ได้ยินดังนั้น เสิ่นเจินก็โล่งอก

เสิ่นหร่านพูดต่อว่า "เรื่องของเจ้ากับลู่เย่ียน คิดว่าจะพูดอย่างไร 

แล้วหรือ"
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เสิ่นเจินพูดตอบเสียงเบาว่า "พูดไปตามความจริงไม่ได้แน่นอน" 

เรื่องที่นางเป็นภรรยาลับของลู่เย่ียน ไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่อาจ 

เอ่ยปากพูดกับบิดาได้

"เจ้าคิดไว้ว่าจะพูดอย่างไรก็พอ อย่างไรเสียตามความคิดพ่ี ทาง 

จวนเจิน้ก๋ัวกงคงใกล้จะมาพูดทาบทามสูข่อแล้ว ต่อให้ท่านพ่อในใจสงสยั 

แต่พอหมัน้หมายแล้วเขาก็คงพูดอะไรไม่ได้อกี" เสิน่หร่านลบูผมของนาง

แล้วบอกเป็นนัยว่า "เจินเอ๋อร์ ทางฝ่ายฉางผิงโหว พ่ีจะไปขอบคุณเขา 

ถึงจวนเอง"

เสิ่นเจินตะลึงไป เพียงชั่วครู่ก็เข้าใจความหมายของพ่ีสาว ในเมื่อ 

ไร้วาสนา ก็อย่าเกี่ยวพันลึกซึ้งเกินไปเลย

"ข้าเข้าใจแล้ว"

เสิ่นหร่านพยักหน้าให้นาง

ก่อนนอนเสิ่นเจินยังคิดค�าพูดอยู่ในใจ ใครจะคาดว่าเช้าวันต่อมา

ชิงซีก็มาดึงตัวนางลุกขึ้น 

"คุณหนูตื่นเถอะเจ้าค่ะ เซิ่งกงกงจากวังหลวงน�าพระราชโองการ 

มาแล้วเจ้าค่ะ"

ดวงตางามของเสิ่นเจินเบิกโต รีบพลิกตัวลุกนั่ง หลังจากจัดการ 

แต่งตัวเสร็จแล้วรีบออกไปที่เรือนหลัก

หลังจากเซิ่งกงกงบีบเสียงเล็กอ่านจนจบก็เอาพระราชโองการและ

หนังสือแต่งตั้งในมือมอบให้แก่เสิ่นเหวินฉี "ยินดีกับเสนาบดีเสิ่นด้วย"

เสิน่เหวนิฉสีร้างผลงานชิน้ใหญ่ จากผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์น�า้ท่วม 

กระโดดกลบัไปอยู่ต�าแหน่งตนเองเมือ่หนึง่ปีก่อน เสนาบดีกรมโยธาข้ันสาม  



74

หญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอัน 3

เป็นเหมือนภูเขาลูกหนึ่งกดทับบนหัวของหลี่ตี้

"ฝ่าบาทยังตรสัอกีว่าเสนาบดีเสิน่ได้รบับาดเจบ็หนัก ระยะนีไ้ม่ต้อง

ไปเข้าประชุม อยู่ที่เรือนพักผ่อนให้มากสักพักก็พอ"

"ขอบพระทัยฝ่าบาท" เสิ่นเหวินฉีพูด

เสิ่นเหวินฉีก�าลังจะลุกขึ้น เซิ่งกงกงก็พูดด้วยเสียงเบาว่า "ช้าก่อน  

ที่ข้ายังมีพระราชโองการอีกหนึ่งฉบับยังไม่ได้อ่านเลย"

เสิน่เหวินฉขีมวดคิว้ในทนัที เขาเป็นขุนนางมาหลายปี พระราชโองการ 

ในมือฉบับนี้อยู่ในความคาดหมายของเขา แต่ยังมีพระราชโองการอีก 

หนึ่งฉบับ...เขาเดาไม่ออกเลย

เซิง่กงกงกระแอมเบาๆ พูดอย่างไม่รบีร้อนว่า "คณุหนสูามสกุลเสิน่ 

รับพระราชโองการ"

เสิน่เจนิตกใจเลก็น้อยก่อนจะโน้มตัวค�านับ "หม่อมฉนัเสิน่เจนิเพคะ" 

"ได้ยินว่าเสิน่เจนิบตุรสาวของเสนาบดีกรมโยธาเส่ินเหวนิฉี อ่อนโยน 

ซือ่สตัย์ รปูโฉมโดดเด่น โอบอ้อมอาร ีมคีวามงามพร้อม เรากับองค์หญิงใหญ่ 

จิ้งอันได้ยินแล้วรู้สึกชื่นชอบ ซื่อจื่อจวนเจิ้นก๋ัวกงลู่เย่ียนปีนี้อายุย่ีสิบส่ีป ี

เป็นวัยที่เหมาะแก่การแต่งงาน ควรจะเลือกสตรีท่ีดีเป็นคู่ครอง เสิ่นเจิน 

อายุถึงวัยออกเรือน กับลู่เยี่ยนเรียกได้ว่าฟ้าสร้างดินสรรค์ เพ่ืออุ้มสม 

คู่สวรรค์สร้าง จึงขอหมั้นหมายเสิ่นเจินให้เป็นภรรยาเอกของลู่เย่ียน  

เลือกวันดีจัดพิธีแต่งงาน"

ใครว่าลมฤดูใบไม้ร่วงหนาวเย็น มันอบอุ่นกว่าฤดูร้อนเสียอีก
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ฮ่องเต้พระราชทานงานมงคล แม้จะตัดขั้นตอนการ 'ดูตัว' ไป แต่

สามหนังสือหกพิธีกลับท�าไปตามประเพณีทีละขั้นอย่างครบถ้วน

ที่เรียกว่าหกพิธี ก็คือเชิญแม่สื่อแนะน�า ถามชื่อและเวลาตกฟาก 

ส่งของหมั้น ยกขบวนสินสอด ก�าหนดฤกษ์แต่ง และเข้าพิธีวิวาห์ ทาง 

จวนเจิ้นกั๋วกงท�างานอย่างรวดเร็ว อีกวันหนึ่งก็หาแม่สื่อที่มีชื่อเสียงที่สุด 

ในเมืองหลวงมาเยือนถึงเรือนแล้ว

หากเป็นคนทัว่ไปพูดทาบทามสูข่ออาจจะยากข้ึนสองส่วน แต่นีเ่ป็น

สมรสพระราชทานจากฮ่องเต้ ทุกอย่างในตอนนี้เป็นเพียงแค่ด�าเนินตาม

ขั้นตอนเท่านั้น

แม่สื่อมือถือห่านป่า* มาเคาะประตู พอเข้าจวนเสนาบดี หลังจาก

109

* ในการสู่ขอ แม่สื่อของฝ่ายชายจะจับห่านป่ามาเป็นของขวัญมอบให้ท่ีบ้านของฝ่ายหญิง ห่านป่าเป็นนก 
ตามฤดูกาล อพยพย้ายถ่ินตามฤดูกาลท่ีเปลี่ยนไปและมีคู่ที่แน่ชัด เมื่อตัวหนึ่งตาย อีกตัวจะไม่หาคู่ใหม ่
ตลอดชีวิต สื่อความหมายถึงความรักมั่นไม่เปลี่ยนแปลง ซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไป
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ทักทายแล้วก็เอาชะตาแปดอกัษร* เขยีนไว้บนเทยีบชะตา แม่สือ่ท�าเช่นนี้ 

ก็เพ่ือกลบัไปค�านวณชะตาแปดอกัษรของท้ังสองคนว่ามจีดุท่ีขัดไม่เข้ากัน 

หรือไม่

เรื่องอ่ืนๆ ล้วนเป็นการท�าเป็นพิธี มีเพียงชะตาแปดอักษรที ่

องค์หญิงใหญ่หาคนมาค�านวณเอง

เสิ่นเจิน ปีปิ่งซวี วันที่ยี่สิบหกเดือนสี่ วันเกิงอู่

ลู่เยี่ยน ปีจี่เหม่า วันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบ วันซินซื่อ**

นักพรตเงยหน้าขึ้นพูดกับองค์หญิงใหญ่ด้วยรอยย้ิม "วางใจได้ 

ชะตาแปดอักษรสองอันนี้เป็นมงคลมาก เป็นคู่ชั้นเลิศ"

ดวงตาขององค์หญิงใหญ่ยกโค้งยิ้ม "จริงหรือ"

นักพรตพยักหน้า "ข้าจะกล้าหลอกลวงองค์หญิงใหญ่ได้อย่างไร"

หลังจากเทียบชะตาแปดอักษรแล้ว ตามประเพณี จวนเจิ้นก๋ัวกง 

ยังต้องเลือกบุรุษในตระกูลเดียวกันสองคนท่ีมีต�าแหน่งขุนนางมาเป็น  

'คนส่งสาร' ส่งหนังสือตอบรับการแต่งงานและสินสอดไปให้สกุลเสิ่น

สองคนนี้ย่อมต้องเป็นพี่ชายสองคนของลู่เยี่ยน ลู่ถิงกับลู่เยี่ย

ชือ่เสยีงบารมขีองจวนเจิน้ก๋ัวกงย่ิงใหญ่ ลูถิ่งกับลูเ่ย่ียน�าขบวนยาว

เคลื่อนไปที่เป่าหนิงฟางแต่เช้า ท�าให้ชาวเมืองพากันยื่นหน้ามองดู

ด้วยความเคลื่อนไหวนี้ พิธียกขบวนสินสอดก็นับว่าผ่านไปแล้ว

* ชะตาแปดอักษร เป็นศาสตร์การท�านายดวงชะตาของจีน เรียกอีกอย่างว่า 'สี่แถว' โดยการน�าวันเดือนปีเกิด
ตามตารางแผนภูมิสวรรค์ก่ิงฟ้าก้านดิน (เทียนกันตี้จือ) มาจับคู่ท�านายชีวิตในด้านต่างๆ แต่โดยมากนิยม 
ใช้ผูกดวงดูชะตาของคู่ชายหญิง
** การผูกดวงชะตาของคู่ชายหญิงจะอาศัยการนับวันเดือนปีเกิดตามตารางแผนภูมิสวรรค์ อันประกอบด้วย
กิ่งฟ้าก้านดิน (เทียนกันตี้จือ) โดยแผนผังกิ่งฟ้า (เทียนกัน) ประกอบด้วย 10 อักษร ได้แก่ จย่า อี่ ปิ่ง ติง อู้ จี่ 
เกิง ซิน เหริน และกุ่ย  ส่วนก้านดิน (ตี้จือ) ประกอบด้วย 12 อักษร ได้แก่ จื่อ โฉ่ว อิ๋น เหม่า เฉิน ซื่อ อู่ เว่ย เซิน 
โหย่ว ซวี และไฮ่
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เสิ่นเหวินฉีมองดูหีบไม้หนานมู่หลากหลายขนาดผูกด้วยแถบผ้าสี

ทีอ่ยู่ตรงหน้าตนเอง รวมถึงพระราชโองการเพ่ิมเตมิฉบบัน้ันด้วย ทันใดนัน้ 

ก็นึกถึงค�าพูดของเซิ่งกงกงตอนที่เชิญพระราชโองการมา

'...เสนาบดีเสิ่นได้รับบาดเจ็บหนัก ระยะนี้ไม่ต้องไปเข้าประชุม  

อยู่ที่เรือนพักผ่อนให้มากสักพักก็พอ'

ตอนนี้คิดดูอย่างละเอียดแล้ว ท่ีให้เขาอยู่พักผ่อนท่ีจวนหลายวัน 

ก็เพื่อคอยเปิดประตูใหญ่ให้หลานชายของฮ่องเต้ไม่ใช่หรือไร

เสิ่นเหวินฉีมีลมจุกอยู่ในใจ คายก็ไม่ออก กลืนก็ไม่เข้า

หลายวันมานี้  สิ่งเดียวที่ท�าให้เสิ่นเหวินฉีรู ้สึกสบายใจก็คือ 

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันมาที่จวนเสนาบดีด้วยตนเองครั้งหนึ่ง

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันเป็นเชื้อพระวงศ์ มีฐานะสูงศักด์ิ ย่อมไม่ต้อง

พูดอะไรมาก นางไม่มา สกุลเสิ่นก็ว่าอะไรไม่ได้ แต่เมื่อมาแล้วก็ 

นับเป็นการให้เกียรติแก่สกุลเสิ่นอย่างยิ่ง

อีกท้ังระหว่างพูดคุย เสิ่นเหวินฉีมองออกว่าองค์หญิงใหญ่นับว่า 

มีความชอบในตัวเสิ่นเจินอยู่หลายส่วน

เสิ่นเหวินฉีคลึงหัวคิ้ว "อันหมัวมัว เจ้าไปตามเจินเอ๋อร์มาหาข้าที"

อันหมัวมัวเอ่ยรับค�า หมุนตัวออกประตูไป

ผ่านไปครู่ใหญ่เสิ่นเจินก็ผลักเปิดประตูเดินเข้ามาในห้อง พูดเสียง

เบาว่า "ท่านพ่อ"

เสิ่นเหวินฉีแตะที่ม้านั่งกลมตรงหน้า "มานี่สิ นั่งลง"

เสิ่นเจินเดินเข้าไปนั่งลงอย่างเชื่อฟัง สองมือวางไว้บนตัก

เสิ่นเหวินฉีมองท่าทางของนางนี้แล้วก็สูดหายใจเข้ายาว
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เหตุใดจึงเป็นจวนเจิ้นกั๋วกงเล่า เหตุใดจึงเป็นลู่เยี่ยนเล่า

เสิ่นเหวินฉีกับลู่เย่ียนถึงแม้อายุจะแตกต่างกันไม่น้อย แต่ก็นับว่า

เป็นขุนนางร่วมกันมาหลายปี ดังนั้นแท้จริงแล้วเสิ่นเหวินฉีจึงไม่นับว่า 

ไม่คุ้นเคยกับว่าที่บุตรเขยของตนเองผู้นั้นนัก

การพูดคุยติดต่อกันจริงๆ มีทั้งหมดสองครั้ง

ครั้งแรก เป็นเพราะงานของทางการ

ทกุครัง้ทีม่กีารก่อสร้างใหญ่ กรมโยธาจะสิน้เปลอืงเงนิและแรงงาน

มากทีส่ดุมาแต่ไหนแต่ไร ฮ่องเต้จะส่งขนุนางข้ันสีข่ึน้ไปผู้หน่ึงมารบัหน้าที่

ควบคมุดแูล นอกจากนียั้งรวมถึงอัครเสนาบดี หวัหน้าส�านกัไท่ฝู*่ หัวหน้า 

ส�านักเจียงจั้ว** ผู้ว่าการนครหลวง รองผู้ว่าการนครหลวง เป็นต้น

รัชศกหยวนชิ่งปีที่สิบสี่ ฤดูใบไม้ผลิ ฮ่องเต้สั่งให้เสิ่นเหวินฉีสร้าง

สุสานราชวงศ์ ลู่เย่ียนในปีน้ันยังเป็นเพียงรองผู้ว่าการนครหลวง ฮ่องเต้

สัง่ให้เขามาควบคมุดูแลพอดี ทัง้สองนับว่าได้ท�างานร่วมกันอยู่หลายเดอืน

ในตอนนั้นตามความคิดของเสิ่นเหวินฉี ซื่อจ่ือจวนเจิ้นก๋ัวกงผู้นี้ 

ถึงแม้นสิยัจะเย็นชาไปสกันดิ แต่ก็นับว่ามคีวามสามารถ รปูโฉมเพียบพร้อม  

เวลาท�างานก็ตั้งใจรับผิดชอบเช่นกัน

อย่างน้อยก็ไม่เหมอืนสว่ีป๋อหลนิทีไ่ม่รูอ้ะไรเลย แต่เรือ่งตน่ัินตนิีน่ัน้

เก่งมาก

นับถึงตอนนี้ ภาพพจน์ของเขาในความคิดของเสิ่นเหวินฉียังนับว่า

อยู่ในขั้นดีเยี่ยม

พูดถึงตรงนี้ เช่นนั้นก็ต้องพูดถึงครั้งที่สองแล้ว
* ส�านักไท่ฝู่ ดูแลรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน รวมถึงการใช้จ่ายทรัพย์สินต่างๆ ในพระราชวัง
** ส�านักเจียงจั้ว ดูแลสิ่งปลูกสร้าง เครื่องทองเครื่องหยก นอแรดงาช้าง และเครื่องใช้ที่งดงามในพระราชวัง
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ครั้งที่สองก็คือรัชศกหยวนชิ่งปีท่ีสิบสี่ ฤดูใบไม้ร่วง ตอนที่เสิ่นเจิน

เข้าวัยปักปิ่น

ถังลว่ีบุตรชายเพียงผู้เดียวของฉุนหนานป๋อไปพูดทาบทามสู่ขอ 

ที่จวนอว๋ินหยางโหวแล้วถูกปฏิเสธ รู ้สึกยอมรับไม่ได้ จึงฉวยโอกาส 

ลอบเข้าจวนสกุลเสิ่นยามค�่าคืน คิดจะท�าข้าวสารให้กลายเป็นข้าวสุก  

บบีสกุลเสิน่ให้แต่งบุตรสาว เสิน่เหวินฉด้ีวยความโกรธ แทบจะทุบตถัีงลวี ่

จนตาย

ถังกับเสิ่นสองสกุลหมางใจกันเรื่องไปถึงศาล คนที่ไปจัดการคือ 

ที่ว่าการนครหลวง

คดีนี้เป็นคดีแรกของลู่เย่ียนนับจากได้รับต�าแหน่งรองผู้ว่าการ

นครหลวงเช่นกัน

ตามหลกัแล้วสองสกุลนีล้้วนเป็นตระกูลใหญ่ทีม่หีน้ามตีาในเมอืงหลวง  

เรือ่งนียั้งเก่ียวพันถงึชือ่เสยีงของสตรอีกีด้วย ตอนทางการตดัสนิคดีอย่างไร 

ก็ควรจะค�านึงถึงหน้าตาของสกุลเสิ่นบ้าง ทว่ารองผู้ว่าการนครหลวงท�า

อย่างไรเล่า

เปิดศาลพิจารณาตามเหตุผลนั้นไม่ว่า ยังส่งคนไปเชิญเสิ่นเจินมา

พูดยันกันในศาลอีกด้วย

เสิ่นเหวินฉีจะยอมให้เสิ่นเจินไปพูดยันกันกับถังลว่ีได้อย่างไร  

ด้วยความจนใจ จ�าต้องไปพบกับผู้ว่าการเจิ้งล่วงหน้า

ผ่านไปสองวัน เสิ่นเหวินฉีกับเซวียนผิงโหวออกไปด่ืมสุราด้วยกัน 

บังเอิญได้ยินบทสนทนาของผู้ว่าการเจิ้งกับลู่เยี่ยน

ผู้ว่าการเจิ้งพูดว่า 'ข้าว่านะใต้เท้าลู่ เหตุใดท่านต้องส่งคนไปเชิญ
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คนท่ีจวนท่านโหวด้วย บุตรสาวภรรยาเอกจวนอว๋ินหยางโหวเกือบเสีย 

ชื่อเสียง ต่อให้ท่านโหวลงมือหนักไปสักนิด อย่างน้อยๆ ก็ต้องไว้หน้า 

กันบ้าง'

ผู้ว่าการเจิ้งเองก็มีบุตรสาวในวัยรอออกเรือนเช่นกัน ย่อมเข้าใจ

ความโกรธเกรี้ยวของเสิ่นเหวินฉีได้

ลูเ่ย่ียนพูดด้วยสหีน้าดงัเดิมว่า 'แต่ตามกฎหมาย ฉุนหนานป๋อซือ่จือ่น่ี 

ท�าการร้ายยังไม่ส�าเร็จ แต่อวิ๋นหยางโหวกลับทุบตีจนคนแทบจะตาย  

ตามความคิดของข้า ไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนมีความผิด'

ผู้ว่าการเจิ้งยกมือทาบอก 

ซนุซว่ีท่ีอยู่ด้านข้างพูดว่า 'ตามทีใ่ต้เท้าลูพู่ดเช่นน้ี เรือ่งน้ีเสิน่ซานเหนยีง 

เองก็มีความผิดหรือ'

ลู่เย่ียนพูดเสียงเรียบเฉยว่า 'ถ้าพูดตามเรื่องท่ีเกิด นางบริสุทธ์ิ  

สกุลถังเองมีความผิด แต่อวิ๋นหยางโหวทั้งที่รู้ว่ารูปโฉมของนางหลอกล่อ

คนได้ กลับไม่ให้คนคุ ้มกันให้ดี ให้คนบุกเข้าไปในห้องบุตรสาวได้  

นี่ก็เป็นความบกพร่องของสกุลเสิ่น โชคดีฉุนหนานป๋อซื่อจื่อครั้งนี้เพียง

บาดเจ็บสาหัส ถ้าเขาตายด้วยเหตุนี้เล่า ค�าพูดของคนใต้หล้านี้จะปล่อย

เสิ่นซานเหนียงไปหรือ...'

'พอๆๆ พอๆๆ' ผู้ว่าการเจิ้งโบกมือ พูดกับซุนซวี่ว่า 'เด๋ียวเจ้ารับ 

ใบค�าร้องของสกุลถังมาก็แล้วกัน ท้ังสองสกุลล้วนเป็นคนส�าคัญมาก 

ในเมืองหลวง ปิดเรื่องไว้ ปิดเรื่องไว้ดีที่สุด'

ค�าพูดไม่ก่ีประโยคของลู่เยี่ยนที่ท�าให้คนสะอึกได้น้ัน เสิ่นเหวินฉี 

ถึงตอนนี้นึกขึ้นมาก็ยังรู้สึกอึดอัดใจอยู่
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อารมณ์และนิสยัอย่างนัน้ของอีกฝ่ายกับบตุรสาวของเขา จะใช้ชวิีต

อย่างมีความสุขได้จริงหรือ เขารู้สึกสงสัยอย่างมาก

พอคิดถึงตรงนี้ เสิ่นเหวินฉีก็ถอนหายใจอีกครั้ง

เสิ่นเจินกะพริบตา "ท่านพ่อ ท่านถอนหายใจต่อกันหลายทีแล้ว...

ท่านจะพูดอะไรกับลูกกันแน่..."

เสิน่เหวินฉพูีดอย่างแฝงความหมายลกึซึง้ว่า "เจ้าพูดความจรงิกับพ่อ  

เขาได้รังแกเจ้าหรือไม่"

เสิ่นเจินส่ายหน้า "ไม่เคยเจ้าค่ะ"

เสิน่เหวินฉมีองดวงตาเปล่งประกายสกุใสคูน้ั่นของนางแล้ว ค�าพูด

ที่มาอยู่ตรงริมฝีปาก สุดท้ายก็พูดไม่ออก

ช่างเถอะ เรือ่งมาถึงขัน้นีแ้ล้ว คนหน่ึงอยากแต่งออก คนหน่ึงอยาก

แต่งเข้า เขาจะขัดขวางได้อีกอย่างนั้นหรือ

"เจ้าจะแต่งงานแล้ว พ่อเชิญหมัวมัวมาให้เจ้าคนหนึ่ง จางหมัวมัว

เคยปรนนิบัติอดีตฮองเฮา นางจะสอนมารยาทเจ้า เจ้าต้องตั้งใจเรียนรู้"

เสิ่นเจินพยักหน้า "ลูกเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ"

เสิ่นเหวินฉีพยักหน้าด้วยเช่นกัน "เอาล่ะ เจ้ากลับไปเถอะ"

เสิ่นเจินลุกขึ้นพูดว่า "เช่นน้ันท่านพ่อก็รีบพักผ่อน อย่าลืมกินยา 

ด้วยนะเจ้าคะ"

เสิน่เหวินฉมีองดแูผ่นหลงัของนางก็พลนัรูส้กึแสบปลายจมกูขึน้มา 

จู่ๆ เขาก็นึกถึงวันก่อนที่เสิ่นหร่านกับเสิ่นเหยาออกเรือน…

การประชมุเช้าวันท่ีสบิเดอืนสบิ ฮ่องเต้เฉงิหยวนเสนอเรือ่งจะขยาย
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เมืองหลวง ปรับปรุงประตูเมืองเก้าแห่งขึ้นใหม่ ประตูเมืองเก้าแห่งก็คือ

ประตูทั้งเก้าทางทิศตะวันออก ตะวันตก และใต้ของเมืองฉางอัน

เหล่านี้ล้วนเป็นงานในส่วนของกรมโยธา ทุกปีต้องท�า จึงไม่มีอะไร

น่าแปลกใจ

สิ่งที่ทุกคนสนใจก็คือผู้ใดจะมารับต�าแหน่งคนควบคุมดูแลนี้

อย่างไรเสีย เสนาบดีเสิ่นก็มีบุตรเขยคนใหม่เพิ่มมาหนึ่งคนแล้ว

ทางหัวหน้าส�านักไท่ฝู่ได้รับสัญญาณสายตาจากองค์รัชทายาท  

จึงรีบเสนอน�้าใจไปตามน�้า อาศัยเหตุผลว่าระยะนี้มีงานมาก ผลักเรื่องนี้

ไปที่ตัวผู้ว่าการนครหลวง

เป็นไปตามที่คาด ฮ่องเต้เฉิงหยวนพยักหน้าเห็นด้วย

หลังจากเลิกประชุม ลู่เย่ียนก้าวยาวหนึ่งก้าว เดินมาอยู่ข้างกาย 

เสิ่นเหวินฉี "ใต้เท้าเสิ่นช้าก่อน"

เสิน่เหวินฉชีะงกัฝีเท้า หันหน้ามามองเขา "ผูว่้าการลูม่เีรือ่งอะไรหรือ"

"การสร้างประตเูมอืงในครัง้น้ี ท่ีว่าการนครหลวงต้องให้ความร่วมมอื 

กับกรมโยธาเต็มที่ ถ้าใต้เท้าเสิ่นมีเรื่องอะไรก็บอกข้าน้อยได้เลย"

จุๆ ดูทีท่าการพูดน้ีสิ ต้องรู ้ว ่าผู ้ว ่าการนครหลวงกับเสนาบดี 

กรมโยธานั้นอยู่ในระดับขั้นเดียวกัน

"ผู้ว่าการลู่ท�างานเคร่งครัดถ่ีถ้วนมาตลอด ท�าไปตามหน้าที่ก็พอ" 

เสิ่นเหวินฉีมองเขาแล้วพูด

ลู่เยี่ยนตอบว่า "ใต้เท้าเสิ่นพูดได้ถูกต้องอย่างยิ่ง"

เสิ่นเหวินฉีพยักหน้าแล้วเดินขึ้นรถม้า

ลู่เย่ียนพินิจพิเคราะห์ความหมายแฝงในค�าพูดของเสิ่นเหวินฉี  



83

ฟาต๋าเตอะเล่ยเซี่ยน

เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าใต้ฝ่าเท้ามีลมเย็นวูบพัดผ่าน

ผ่านไปครู่หนึ่ง สุยอว้ีก็เดินมาถึงข้างหลังเขา ตบไหล่เขาทีหนึ่ง  

"ถูกเมินหรือ"

ลู่เยี่ยนหลับตา ไม่ได้พูดอะไรตอบค�า

สยุอว้ีเอ่ยต่อว่า "ใครใช้ให้เจ้าต้องให้ฝ่าบาทพระราชทานงานมงคล

ให้ได้ ถ้าเจ้าไปทาบทามสูข่อตามปกต ิใต้เท้าเสิน่จะถึงข้ันชกัสหีน้าใส่เจ้า

หรือไร"

ลู่เยี่ยนพูด "ไม่ใช่เรื่องนี้"

สุยอว้ีกล่าวต่อ "แล้วยังมีเรื่องใดอีก หรือว่าน้องสามโง่งมจนพูด 

ออกมาตามตรง"

"ใครเป็นน้องสามของเจ้ากัน"

"เจ้าแต่งเข้าจวนแล้วจึงจะเป็นฮูหยินของเจ้า"

ลูเ่ยีย่นพูดเสยีงเบาว่า "เจ้ายังจ�าเรือ่งของสกุลถังได้หรอืไม่ ถังลว่ี..."

ค�าพูดนีอ้อกมา สยุอว้ีก็พยักหน้าเข้าใจเรือ่งราวในทนัท ี"นกึออกแล้ว"

ลู่เยี่ยนยกมือขึ้นบีบขมับที่เต้นแรงนั้นทีหนึ่ง

สุยอวี้พูดด้วยรอยยิ้มว่า "วันนี้ข้าเชื่อค�าพูดนั้นแล้ว"

ลู่เยี่ยนไม่พูดต่อ

สยุอว้ีจงึพูดเองเออเองว่า "เหตตุ้นผลกรรมหมนุวน วาสนา ช่างอศัจรรย์"

ลู่เยี่ยนตวัดสายตาใส่เขาทีหนึ่ง

สุยอว้ีเก็บรอยย้ิมท่ีมุมปาก พูดต่อไปว่า "ถ้าจะให้ข้าพูด เจ้าก็ 

ไม่ต ้องกังวลใจเกินไป อย่างไรเสียเจ้ากับน้องสามก็แลกเปลี่ยน 

เทียบชะตาแปดอักษรกันแล้ว วันเวลายังอีกยาวไกล อีกอย่างใต้เท้าเสิ่น 
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ก็ไม่ใช่คนที่ชอบสร้างความล�าบากใจให้ใครเช่นนั้น"

ได้ยินค�าพูดนี้แล้ว ลู่เยี่ยนก็เลิกคิ้วมองเขา

สุยอวี้เอ่ยต่อว่า "เจ้ามองข้าเช่นนี้ด้วยเหตุใดกัน"

ลู่เย่ียนพูดด้วยสีหน้าจริงใจว่า "ในตอนนั้นเจ้าผ่านด่านใต้เท้าเส่ิน

ไปได้อย่างไร"

ใบหน้าหล่อเหลาของสุยอว้ีโกรธเกรี้ยวไปในทันที ค�าพูดนี้แทงใจ

เขาจริงๆ

สุยอว้ีขบเข้ียวเคี้ยวฟันกล่าวว่า "ข้าควรจะยืนอยู่ไกลๆ มองดูเรื่อง

ตลกของเจ้าด้วยสายตาเย็นชา!"

ระหว่างที่พูดคุย สายตาของลู่เยี่ยนก็เปลี่ยนทิศทางไปในทันใด

ตรงหน้าคือแผ่นหลังของหลี่ตี้

ในดวงตาของสุยอว้ีมีไฟโกรธแวบผ่าน พูดตามตรงว่า "ไม่รู ้ว่า 

เหตุใดเสิ่นหร่านจึงไม่ยอมหย่าเสียที คนอย่างหลี่ตี้นั่นคู ่ควรกับนาง 

เสียที่ไหน"

ลู่เย่ียนสายตาเย็นเยือก ทันใดน้ันก็พูดกับสุยอว้ีว่า "เจ้าจะกลับ 

ดินแดนสู่เมื่อใด"

"เงินที่ราชส�านักเพิ่มให้มาถึงมือแล้ว พรุ่งนี้ก็ต้องออกเดินทาง"

ลูเ่ย่ียนพูดว่า "ก่อนจะไป ช่วยข้าหาเอกสารจากกรมอากรสักฉบบัสิ"

สุยอวี้พูดว่า "ฉบับใด"

"ฉบับก่อนที่หลี่ตี้จะเข้าเมืองหลวง ยังตรวจสอบได้หรือไม่"

สยุอว้ีส่ายหน้า "เจ้าคิดว่าข้าไม่เคยตรวจสอบหรอื ขาวสะอาด เกรงว่า 

คงเป็นฝีมือของคนสกุลสวี่ อาศัยเอกสารคงตรวจสอบอะไรไม่ได้แล้ว"
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ทางลู่เย่ียนก�าลังครุ่นคิดอยู่ก็ได้ยินสุยอวี้พูดอีกว่า "แต่ว่าต่อให ้

ไม่สามารถเอาเรือ่งทีห่ลีต่ีเ้คยท�าก่อนหน้านีย่ื้นให้แก่กรมอาญาได้ ราชวงศ์ 

ของพวกเราสามารถใช้เหตุผลว่าสามีภรรยาเข้ากันไม่ได้ ก็สามารถหย่า

ได้เช่นกัน ข้าคิดว่าเสิ่นหร่านยังมีเรื่องอะไรปิดบังอยู่"
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วันต่อมา สกุลลู่กับสกุลเสิ่นสองสกุลด�าเนินการมาถึงขั้น 'ก�าหนด

ฤกษ์แต่ง' แล้ว เสิน่เหวนิฉเีอ่ยปากไว้เป็นเดอืนหก แต่ทางฝ่ายจวนเจ้ินก๋ัวกง 

เห็นได้ชัดว่าไม่อยากรอ สุดท้ายทั้งสองฝ่ายต่อรองกัน ก�าหนดไว้เป็น 

เดือนสาม

วันที่สิบเจ็ดเดือนสาม เหมาะแก่การแต่งงาน

ด้วยเหตุน้ี หกพิธีนับว่าผ่านไปห้าพิธีแล้ว รอเพียงให้ถึงวันรับตัว 

เจ้าสาวเข้าจวนเท่านั้นเอง

พอข่าวน้ีออกไป ครอบครัวในเมืองหลวงไม่รู้เท่าใดเกิดความคิด

อยากจะมบีตุรสาวอกีสกัคน แม้แต่ฮ่องเต้เฉงิหยวนเองก็ยังแตะหน้าท้อง

ของเมิ่งซู่ซีพูดว่า 'มีองค์หญิงให้เราสักคนก็ไม่เลวนะ'

เพียงชั่วขณะ บารมีของสกุลเสิ่นเทียบกับช่วงท่ีรุ่งเรืองของจวน 

อวิ๋นหยางโหวแล้ว ไม่ด้อยไปกว่ากันเลย การติดต่อคบค้าในเมืองหลวง 

110



87

ฟาต๋าเตอะเล่ยเซี่ยน

มีแต่คนประจบสอพลอเพ่ือหวังผล ขอเพียงมีอ�านาจได้รับพระกรุณา 

จากฮ่องเต้ ต่อให้ปั้นหน้าเย็นชาก็ยังมีคนเข้าห้อมล้อม

อย่าว่าแต่เสิ่นเจินเลย แม้แต่เสิ่นหร่านท่ีหลุดออกจากกลุ่มสตรี 

ทีไ่ด้รบับรรดาศกัดิไ์ปนานแล้วยังได้รบัเทียบเชญิเป็นปึก งานเลีย้งรวมตวั 

ชมดอกไม้ ท�าเครื่องหอม ดนตรีร่ายร�า มีทุกอย่างมากมายหลากหลาย

"คนเหล่านี้ช่าง…" ชิงลี่มองดูเทียบเชิญในมือ ถอนหายใจยาวแล้ว

พูดว่า "บ่าวเอาเทียบเชิญเหล่านี้ไปเก็บให้ท่านก็แล้วกันเจ้าค่ะ"

"วางไว้ตรงน้ันเถอะ" เสิ่นหร่านหัวเราะเบาๆ "ท่านพ่อกลับเข้า 

ราชส�านักอีกครั้ง เจินเอ๋อร์ใกล้จะแต่งเข้าจวนสกุลลู่ มีคนไปมาหาสู ่

บางคนที่ไม่ว่าอย่างไรคงปฏิเสธไม่ได้"

ชิงลี่ก้มหน้ารับค�า "คุณหนูคิดได้รอบคอบจริงๆ เจ้าค่ะ"

เสิ่นหร่านเก็บยาสมุนไพรในมืออย่างดีแล้วถามเสียงเบาว่า "รถม้า

เตรียมเสร็จหรือยัง"

ชิงลี่พูดว่า "รออยู่ข้างนอกเจ้าค่ะ"

ล้อรถหมุนเอียดอาด ม่านรถปลิวไหว ก่อนที่รถม้าของเส่ินหร่าน 

จะมาหยุดตรงหน้าจวนใหญ่แห่งหน่ึง บนป้ายเหนือประตูเขียนอักษร 

ตัวใหญ่ไว้สี่ตัว 'จวนฉางผิงโหว'

เสิน่หร่านลงจากรถม้า เดนิช้าๆ ไปท่ีหน้าประตจูวน พูดเสยีงเบาว่า 

"ข้าคือฮูหยินรองเสนาบดีกรมโยธาหลี่ตี้ มีเรื่องอยากขอพบท่านโหวของ

พวกเจ้า รบกวนแจ้งให้สักนิด"

บ่าวตรงประตูก้มหน้าพูดว่า "ฮูหยินรอสักครู่ขอรับ"

ผ่านไปครูใ่หญ่ ซเูหงิใบหน้ามรีอยย้ิมเดินมาจากทีไ่กล ถึงแม้ร้ิวรอย
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บนใบหน้าเขาจะชดัเจนมากขึน้ แต่ในสายตาของเสิน่หร่าน เขาในตอนนี้

ยังคงเป็นหนุ่มน้อยที่ปกป้องอยู่ข้างหน้าเสิ่นเจินทั้งวันผู้นั้น

"เจ้ามาได้อย่างไร"

เสิ่นหร่านยกกล่องไม้พะยูงหอมในมือขึ้นมา พูดเสียงอ่อนหวานว่า 

"ส่งยามาให้เจ้าเล็กน้อย มีบางตัวเป็นยาสมานกระดูก มีบางตัวลบ 

รอยแผลเป็น"

ค�าพูดหน่ึงประโยคบอกจดุประสงค์ทีม่าอย่างชดัเจน นางมาเพ่ือเย่ียม 

อาการป่วย

เรื่องไม่คาดคิดท่ีเกิดที่อว้ีตงท�าให้แผ่นหลังทั้งแผ่นของซูเหิงถูก

กระแทกจนผิวเนื้อเป็นแผลเหวอะ หากไม่มีเขา เสิ่นเหวินฉีไม่มีทาง 

เพียงแค่แขนซ้ายพิการเท่านั้น

บุญคุณเช่นนี้ เสิ่นเจินไม่สะดวกจะมา แต่เสิ่นหร่านกลับแกล้งโง ่

ไม่ได้

ได้ยินค�าพูดนี้ซูเหิงก็มีสีหน้าเย็นชา พูดไปทันทีว่า "ดังนั้นหลี่ฮูหยิน

วันนี้ตั้งใจมาเพื่อขอบคุณหรือ"

หลี่ฮูหยิน? นี่แสดงว่าในใจมีไฟโกรธสินะ

เสิ่นหร่านย้ิมให้เขา "ขอบคุณอะไร ใครจะเกรงใจเจ้ากัน แม่ทัพซู

เป็นทหารมาครึ่งชีวิต แค่ถูกหินไม่กี่ก้อนตกใส่จะมีเรื่องใหญ่อะไรกัน"

ซูเหิงฟังออกถึงการหยอกเย้าในค�าพูด จึงยกมุมปากยิ้มอย่างห้าม

ไม่อยู่ "เข้ามาก่อนค่อยว่ากันเถอะ"

เสิ่นหร่านเดินตามหลังเขาไปช้าๆ พูดเสียงเบาว่า "ท่านโหวตอนนี้

ช่างโมโหร้ายจริง เมื่อครู่ถ้าข้าพูดไม่ถูกใจเจ้า จะกันข้าไว้นอกประตูเลย
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ใช่หรือไม่"

ซเูหงิรบีพูดขออภัยทนัที "เจ้าให้ข้ายมืความกล้าสบิเท่า ข้าก็ไม่กล้า"

ท้ังสองคนน่ังลงในศาลาพักร้อนของเรือนหลัก ซูเหิงเทน�้าชาร้อน 

ให้เสิ่นหร่านหนึ่งถ้วย "ดื่มตอนยังร้อนเถอะ"

เสิ่นหร่านรับมาด้วยรอยยิ้ม

ผ่านไปครูใ่หญ่ นางมองดแูมวตรงมมุลานเรอืนแล้วพูดทอดถอนใจว่า  

"เจนิเอ๋อร์บอกกับข้าว่าแมวทีเ่จ้าช่วยนางเลีย้งออกลกูออกหลานมาห้ารุ่น

แล้วหรือ"

พอพูดถึงเสิ่นเจิน แววตาของซูเหิงก็แข็งเกร็งไป พูดอะไรไม่ออก 

อยู่นาน

มีเรื่องมากมาย ในชาตินี้เขาล้วนพูดไม่ออกแล้ว

หญิงสาวที่เขาชอบมาต้ังแต่อายุยังน้อย ตอนน้ีจะแต่งงานแล้ว 

ความรู้สึกท่ีสะกดไว้หลายวันถูกเสิ่นหร่านยกขึ้นมาพูดถึงเช่นนี้ก็ท�าท่า

เหมือนจะพังทลาย

เขามือขวาสั่น ดื่มชาไปหน่ึงอึก กลั้วคอแล้วพูดว่า "ได้ยินว่า 

การแต่งงานของนางกับลู่เย่ียนก�าหนดไว้ท่ีฤดูใบไม้ผลิปีหน้า นางอายุ 

สิบแปด เวลาพอเหมาะ"

เสิ่นหร่านเห็นเขาเป็นเช่นน้ี ในใจจะไม่รู้สึกอะไรได้อย่างไร หรือ 

อาจจะพูดว่าซูเหิงเป็นคนเช่นใด นางรู้กระจ่างอย่างยิ่ง

ปีทีเ่สิน่เจนิอายุเข้าวัยปักป่ิน ฮ่องเต้สัง่ให้สกุลซเูฝ้าประจ�าชายแดน 

แท้จริงแล้วด้วยความสัมพันธ์ของเสิ่นซูสองสกุล เขาสามารถมาขอ 

หมั้นหมายที่จวนแล้วรีบแต่งงานได้เลย
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แต่ตอนน้ันซเูหงิพูดอย่างไร เขาบอกว่านางยังเดก็ ชายแดนไม่เหมาะ 

กับนาง ให้นางอยู่ในเมืองฉางอันเถอะ

ท่าทางระมดัระวังของซเูหงินัน้ ผ่านไปหลายปีเสิน่หร่านกไ็ม่เคยลมื 

นางคิดมาเสมอว่าซูเหิงต้องเป็นน้องเขยสามของนางแน่นอน

แท้จริงแล้วซูเหิงก็มักจะคิดว่าถ้าหากในปีน้ันเขาไปพูดทาบทามที่

จวนสกุลเสิ่น พาเสิ่นเจินออกจากฉางอัน นางจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หรือไม่

แต่ชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้ 'ถ้าหาก' ค�าน้ีออกจากปากก็หมายถึงได้

พลาดโอกาสไปแล้ว

ซเูหิงพูดเสยีงเบาว่า "เจ้าว่าจวนเจิน้ก๋ัวกงวันหน้าจะท�าให้นางได้รบั

ความเจ็บช�้าน�้าใจหรือไม่"

"เจ็บช�้าน�้าใจแล้วนางก็ต้องแบกรับไว้เอง!"

ซูเหิงได้ยินเช่นนี้ก็ตะลึงไป

"ทางนัน้เป็นคนเลอืกเอง ไม่มผีูใ้ดบงัคับนาง ถ้าเลอืกผิดแล้วก็ถือว่า

ผดิไป" เสิน่หร่านมองไปทางซเูหงิ "เจ้าอย่าเลยีนแบบชายหนุ่มในบทละคร

เหล่านั้นที่เฝ้ารอคอยนาง ตอนที่นางน่าร�าคาญน่ะเจ้าไม่เคยเห็น"

ซูเหิงในดวงตาฉายแววจนใจ พูดด้วยรอยยิ้มว่า "ใครจะรอนางกัน"

เสิ่นหร่านพยักหน้า "ดี ควรจะท�าเช่นนี้"

ซูเหิงมองนางแล้วพูดว่า "เสิ่นหร่าน"

เสิ่นหร่านตอบ "มีอะไรหรือ"

ซูเหิงพูดด้วยสีหน้าจริงจัง "เจ้าไม่หย่า เพราะมีเรื่องทุกข์อะไรหรือ 

ถ้ามี เจ้าบอกข้าได้ ข้าจะไม่ให้หลี่ตี้มีความสุขแน่นอน"

มอืทีเ่สิน่หร่านซ่อนไว้ใต้โต๊ะก�าแน่นในทนัท ีแต่บนใบหน้ามรีอยย้ิม 
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"จะมีความทุกข์อะไรกัน"

ซูเหิงพูดว่า "เขาข่มขู่เจ้าใช่หรือไม่ ข้า…"

เสิ่นหร่านตัดบทค�าพูดของเขาทันที "ซูเหิง นี่คือเมืองหลวง ฉางอัน

ไม่เหมือนชายแดน ถ้าข้าอยากหย่า จะท�าตามกฎระเบียบของฉางอัน"

ความหมายนอกเหนือค�าพูดนีคื้อ 'พวกเจ้าไม่ว่าผู้ใดก็ห้ามเข้ามายุ่ง'

เวลาพลบค�า่ ลมฤดูใบไม้ร่วงพัดก่ิงไม้ท่ีใบไม้ร่วงโล้นจนเกิดเสียงดงั

เสิน่หร่านก้มหน้าลงจากรถม้า บังเอิญเจอกับหล่ีต้ีทีเ่ลกิงานกลับมา 

พอดี

หลี่ตี้บนตัวมีกลิ่นสุราอยู่บ้าง พอเห็นฮูหยินที่งดงามหยาดเยิ้มของ

ตนเองก็เดินเข้าไปทันที เขาจูงมือของนางพลางเอ่ย "บังเอิญจริง"

เสิ่นหร่านสะบัดมือออกทันที พูดด้วยสีหน้าเปลี่ยนไป "ใต้เท้าหลี่  

ยังไม่เข้าจวนหรือ"

หลีต่ีย้กมมุปากย้ิม บงัคบัจงูมอืนางก้าวเข้าประตูใหญ่ จากน้ันก็จงใจ 

โอบเอวของนางเดินเข้าไปเรือนชั้นใน ระหว่างนั้นเสิ่นหร่านไม่พูดอะไร 

แม้แต่น้อย แม้แต่จะขัดขืนยังไม่มีเลย

เม่ือเข้าในห้องแล้ว หลี่ตี้ก็ประคองตัวนางลงบนเตียง สบสายตา 

กับนาง "ระยะนี้มีความสุขหรือไม่"

เสิ่นหร่านหลุบตาลง "ใต้เท้าหลี่พูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร"

หลี่ตี้จุมพิตแก้มนางทีหนึ่ง เสิ่นหร่านก็ยืนขึ้นในทันที

"เสิ่นหร่าน เจ้าปฏิเสธข้าครั้งแล้วครั้งเล่า ข้ารู้ว่าเจ้าคิดอะไรอยู่ 

ความคิดที่จะหย่า เจ้าไม่เคยทิ้งมันไปเลยใช่หรือไม่"
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เสิ่นหร่านลอบก�าหมัด พูดกับตนเองในใจไม่หยุดว่า เสิ่นหร่าน  

อีกไม่กี่วันแล้ว ห่างจากวันที่โจวซู่อันบอกอีกไม่กี่วันแล้ว 

หลี่ตี้พูดด้วยรอยย้ิม "ท่านพ่อตากลับเข้าราชส�านักอีกครั้ง ข้าถูก

เพื่อนร่วมงานหมางเมิน เจ้าคิดว่าสมน�้าหน้าข้าแล้วใช่หรือไม่"

เสิ่นหร่านมองเขาแล้วพูดว่า "ข้าเคยบอกท่านพ่ีนานแล้ว เส้นทาง

ของท่านไม่ได้มีเพียงทางเดียว"

ค�าว่า 'ท่านพี่' ท�าให้ภาพตรงหน้าหลี่ตี้ดูเหมือนภาพลวงอีกครั้ง

เขาย่ืนมือไปจับปลายคางของเสิ่นหร่าน พูดด้วยสีหน้าจริงจัง  

"พวกเจ้าบุตรสาวสกุลเสิ่นล้วนเป็นนางมารจิ้งจอกกลับชาติมาเกิดหรือ"

เสิ่นหร่านสะกดไฟโทสะในใจ สบสายตากับเขา "ท่านพ่ีพูดเช่นน้ี 

ไม่รู้ว่าเป็นความหมายดีหรือไม่"

ยามนี้เสิ่นหร่านลอบแตะถุงหอมข้างเอว

หลี่ตี้โอบเอวของนางเอาไว้ "หร่านราน ข้ายังคงพูดประโยคเดิม 

คลอดบุตรชายให้ข้าสักคน ทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนก่อนหน้านี้"

ในดวงตาเสิ่นหร่านมีความไม่ยินดีที่ปิดไม่มิด เสียดแทงจนหลี่ตี้ 

รู้สึกเจ็บตา

หลี่ตี้ยิ้มเยาะออกมาทันใด "หร่านราน เจ้าอย่าบังคับข้า ถ้าบังคับ

ให้ข้าหมดหนทางจริงๆ สกุลเสิ่นเองก็ไม่มีผลลัพธ์ที่ดี วันเวลาของข้า 

ถ้าเดินต่อไปไม่ได้ เช่นนั้นทุกสิ่งท่ีสกุลเสิ่นได้ประสบในรัชศกหยวนชิ่ง 

ปีนั้นจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งแน่นอน"

สิ้นเสียงพูด หัวใจในทรวงอกของเสิ่นหร่านก็เต้นตึกๆๆ ขึ้นมา  

เสียงดังจนทั้งสองคนแทบจะได้ยิน



93

ฟาต๋าเตอะเล่ยเซี่ยน

"ยึดต�าแหน่ง ค้นจวนยึดทรัพย์ สกุลเสิ่นสามรุ่นห้ามเดินเส้นทาง

ขุนนาง" หลี่ตี้พูดข้างหูของนาง "น้องสาวเจ้าผู้นั้น เสิ่นเจิน นางจะ 

แต่งเข้าจวนก๋ัวกงได้อีกหรือ จวนเจิ้นก๋ัวกงเป็นขุนนางบริสุทธ์ิมาทุกรุ่น  

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันจะให้นางที่เป็นบุตรสาวขุนนางต้องโทษมาเป็น 

สะใภ้ของสกุลลู่หรือ"

แต่ละค�าล้วนทิ่มแทงหัวใจนาง

สิ่งที่นางกลัวที่สุดก็คือสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัย

หลีต่ีผู้น้ี ้ส�าหรบัเสิน่หร่านแล้วก็เหมอืนดาบทีแ่ขวนอยู่เหนือหวันาง

ทุกวันทุกคืน ไม่รู้ว่าเมื่อใดจะตกลงมา ท�าให้นางหวาดหวั่นไม่มีที่สิ้นสุด

เสิ่นหร่านซบลงบนไหล่ของเขา

หลีต่ีแ้ตะกลางหลงัของนางแล้วพูดว่า "หร่านราน เดมิทีข้าไม่อยาก

พูดเช่นน้ีกับเจ้า ข้าสาบานว่าข้าไม่อยากท�าจริงๆ แต่เจ้าดื้อดึงเกินไป  

เจ้ารู้หรือไม่ เจ้าด้ือดึงเกินไปแล้ว ข้าแค่อยากได้บุตรชายภรรยาเอก 

สักคน เจ้าให้ข้า ข้าก็จะไม่พูดกับเจ้าถึงเรื่องเมื่อครู่อีกตลอดไป"

บุตรชายภรรยาเอก? บุตรชายภรรยาเอกหรือ

ทุกครั้งที่เสิ่นหร่านได้ยินเขาพูดถึงลูก ในใจก็สั่นตามไปด้วยอย่าง

ห้ามไม่อยู่ มันสั่นจริงๆ เหมือนแทบจะหยุดหายใจ

เสิ่นหร่านเงยหน้าขึ้น ใช้ปลายนิ้วที่ลูบถุงหอมเมื่อครู่ไปลูบใบหน้า

ของหลี่ตี้ โครงคิ้ว สันจมูก และร่องใต้จมูกของเขา

"ได้" เสิน่หร่านมองเขาแล้วพูดเสยีงเบาว่า "ท่านต้องรักษาค�าพูดนะ"

หลี่ตี้พยักหน้า "หร่านราน แม้แต่ชื่อของลูกข้าก็ตั้งไว้แล้ว หลี่หรง

เป็นอย่างไร"
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เสิ่นหร่านยิ้ม "ถ้าเป็นเด็กหญิงเล่า"

"เจ้าตั้งเองได้เลย"

พูดจบ หลี่ตี้ก็คิดจะดับไฟ

เสิ่นหร่านดึงมือของเขาไว้ พูดเสียงเบาว่า "วันนี้เกรงว่าคงไม่ได้  

ข้ายังมีระดูอยู่"

หลี่ตี้ขมวดคิ้ว "จริงหรือ"

เสิ่นหร่านพยักหน้า พูดเสียงอ่อนหวาน "ยังอีกสามสี่วัน"

สามสี่วัน? เช่นนั้นไม่มีอะไรที่รอไม่ได้

หลี่ตี้พูดว่า "ได้ รอสี่วัน"

ไม่ช้าเขาก็นอนหลับไป

อีกฟากหน่ึง ตุลาการใหญ่ศาลต้าหลี่โจวซู่อันไปพบกับเสนาบด ี

กรมอาญาเหยาปินยามค�่าคืน

เหยาปินรินสุราให้โจวซู่อันหนึ่งจอก "ใต้เท้าโจวครั้งนี้ช่วยงานใหญ่

กรมอาญาของข้า ข้าจดจ�าไว้แล้ว"

โจวซู่อันพูดว่า "ใต้เท้าเหยากับข้าเป็นขุนนางราชส�านักเดียวกัน 

มานานหลายปี ช่วยเหลือกันและกัน ไม่จ�าเป็นต้องเกรงใจเช่นนี้จริงๆ"

'ช่วยเหลือกันและกัน' ค�าพูดนี้แฝงด้วยจุดประสงค์บางอย่าง

การช่วยงานครั้งน้ีคงไม่ได้เกิดข้ึนเพราะความบังเอิญ เหยาปิน 

ย่อมฟังออกถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในค�าพูดนี้ 

"ข้าเห็นใต้เท้าโจวเป็นคนรู้ใจ ถ้าใต้เท้าโจวมีเรื่องอะไรพูดออกมา

ตามตรงได้เลย"
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ดวงตาทีล่กึล�า้มองไม่เห็นก้นบึง้ของโจวซูอ่นัมรีอยย้ิมขึน้มาในทนัใด  

เขาพูดตามตรงว่า "มีคดีอยู่คดีหนึ่ง"

เหยาปินเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย "อ้อ ไม่รู ้ว ่าเป็นคดีใดที่ควรค่าให้ 

ใต้เท้าโจวครุ่นคิดมากเช่นนี้"

"เป็นคดีหนึ่งในอีกสามวัน"

เหยาปินนั่งตัวตรง พูดอย่างสงสัย "อีกสามวันหรือ"

"ใช่" โจวซู่อันพูดไปทีละค�า "คดีการหย่าของรองเสนาบดีกรมโยธา

หลี่ตี้"

ตามกฎหมายแล้ว การหย่าร้างของขุนนางต้ังแต่ข้ันเจ็ดข้ึนไปของ

ราชวงศ์จิ้นต้องส่งหนังสือหย่าไปที่กรมอาญา หากมีข้อพิพาทอื่นใดก็จะ

ตัดสินที่กรมอาญา

เหยาปินเบิกตาโตอย่างตกใจ ขมวดคิ้วพูดว่า "เรื่องนี้เป็นความจริง

หรือ"

โจวซู่อันพูดว่า "เป็นความจริงแน่นอน"

เหยาปินพูดว่า "ใต้เท้าโจวอยากให้ข้าท�าเช่นใดกัน"

โจวซู่อันยกจอกสุราขึ้นจิบหน่ึงค�า "ข้าหวังว่าใต้เท้าเหยาจะตัดสิน

ให้หย่าร้างได้เลย"

เหยาปินเป็นคนขององค์รัชทายาท หลี่ตี้เป็นคนขององค์ชายหก  

ส่วนสกุลเสิ่นเห็นได้ชัดว่ายืนอยู่ข้างองค์รัชทายาทเช่นกัน หากสามารถ 

ตัดสินให้หย่าร้างได้ งานนี้เหยาปินย่อมยินดีท�า แต่ในใจเหยาปินก็ 

รู้กระจ่างว่า เรื่องนี้ไม่ได้ง่ายถึงเพียงนี้แน่นอน

พูดตามความจริงแล้ว ในสภาพการณ์ตอนนี้ หล่ีตี้ผู้นั้นจะไม่มี 
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แผนรองรับไว้ได้อย่างไร

เหยาปินพูดอย่างเคร่งเครยีดว่า "ถ้าตดัสนิให้หย่าร้างแล้ว ใต้เท้าโจว 

เคยคิดหรือไม่ว่าจะมีเรื่องอื่นถูกดึงออกมา"

โจวซู่อันพูดว่า "เรื่องที่เหลือ ใต้เท้าเหยาส่งต่อให้ศาลต้าหลี่ก็พอ"
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หลังค�าพูดนี้ของโจวซู่อันออกมา เหยาปินก็สะกดความสงสัยในใจ

ไว้ไม่อยู่ เอ่ยปากพูดหย่ังเชงิว่า "รองเสนาบดีหลีเ่คยล่วงเกินใต้เท้าโจวหรือ"

โจวซู่อันหัวเราะเบาๆ ทีหนึ่ง "ก็ไม่ถึงขั้นล่วงเกิน แต่ว่า...เคยมีเรื่อง

ขัดเคืองเล็กน้อยจริงๆ"

เหยาปินภายนอกพยักหน้า แต่ภายในใจกลับไม่เชื่อค�าพูดนี้

ขุนนางทรงอ�านาจท่ียังไม่ได้แต่งงาน ภรรยาผู้อื่นที่มีรูปโฉมงาม 

ราวเทพธิดา ในเรือ่งน้ีคงไม่ใช่แค่ 'มเีรือ่งขัดเคืองเลก็น้อย' เท่าน้ันแน่นอน

แวดวงขนุนางในเมอืงหลวงเหมอืนดัง่สนามรบทีไ่ร้คมดาบคมหอก 

เหยาปินเคยเห็นการใส่ความโดยไร้มูล และเคยเห็นการกดข่ีเบียดออก

จากกลุ่ม แต่ไม่เคยเห็นใคร 'ช่วย' คนให้หย่าร้างมาก่อน

แต่มีค�าพูดประโยคหน่ึงพูดไว้ดีว่า 'ศัตรูของศัตรูก็คือสหาย' ในใจ

โจวซู่อันมีแผนการอะไรกันแน่ เหยาปินไม่สนใจ ขอเพียงล้มหล่ีตี้ได้  

111
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ท�าให้หมากท่ีสกุลสว่ีแทรกไว้ในกรมโยธาตัวน้ีกลายเป็นหมากท่ีไร้ค่า  

นั่นส�าหรับต�าหนักบูรพาแล้วเป็นเรื่องที่ดี

เมื่อดื่มสุราจนได้ที่แล้ว แก้มของเหยาปินก็ข้ึนสีแดงก�่า เขาพูดไป

ด้วยฤทธ์ิสรุาว่า "ใต้เท้าโจวเหตุใดจงึไม่มาช่วยงานใต้ก�ากับของรัชทายาท

เล่า"

โจวซู่อันสีหน้าไม่เปลี่ยน แต่เสียงกลับทุ้มต�่าลงหลายส่วน "น�้าเต็ม

ย่อมล้นออก แค่ความสัมพันธ์ของข้ากับใต้เท้าเหยายังไม่พออีกหรือ" 

เหยาปินชะงักไปแล้วหัวเราะเสียงดังขึ้นมา

แสงรุ่งอรุณยังไม่โผล่พ้นก้อนเมฆ โจวซู่อันก็เดินออกจากจวน 

สกุลเหยาทางประตูข้าง โค้งตัวขึ้นรถม้าไป

ชายหนุ่มยกมือขึ้นจับลูกกระเดือก พูดกับฉู่อีเสียงเข้มว่า "บอกนาง

พรุ่งนี้ให้มาพบข้า"

แสงรุ่งอรุณอ่อนๆ เสิ่นหร่านช่วยหลี่ตี้เปลี่ยนชุดท�างาน 

หลี่ต้ีก้มหน้ามองใบหน้าเล็กที่งดงามราวกับดอกบัวกลางน�้าใสน้ัน

แวบหนึ่ง แล้วพูดอย่างจริงจังว่า "หร่านราน ข้าอยากจะย้อนกลับไป 

เมื่อสี่ปีก่อน"

เสิ่นหร่านเงยหน้าขึ้นมองเขา แววตาควบคุมได้อย่างเหมาะสม 

"พวกเราย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีก่อนไม่ได้แล้ว มองไปข้างหน้าดีกว่า"

หลี่ตี้รับค�า "อืม" จากนั้นก็หัวเราะออกมาอีกครั้ง

หลังจากหลี่ตี้ออกไปแล้ว เสิ่นหร่านก็โล่งอก ทรุดนั่งบนม้านั่งกลม 

นิ้วชี้แตะที่ขมับและนวดคลึงเบาๆ เมื่อคืนหลี่ตี้นอนอยู่ข้างกายนาง นาง
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นอนไม่หลับเลยทั้งคืน

ในตอนน้ีเองชิงลี่ก็พลิกเปิดม่านไม้ไผ่เดินเข้ามา พูดเสียงเบาว่า 

"ต�าราหลายเล่มที่คุณหนูสั่งไว้มาถึงแล้วเจ้าค่ะ"

เสิ่นหร่านช้อนตาขึ้น "เร็วอย่างนี้เชียวหรือ"

ชิงลี่พยักหน้า

เสิน่หร่านสดูหายใจเข้าลกึพูดว่า "เรว็เข้า ให้คนเตรยีมรถม้า ไปเลย

ตอนนี้"

ชงิลีม่องดใูบหน้าเลก็ซดีขาวไร้สเีลอืดของเสิน่หร่านแล้วพูดเสยีงเบา 

ว่า "สีหน้าของคุณหนูดูแล้วค่อนข้างเหนื่อยล้า จะให้บ่าวใช้แป้งกลบทับ 

ให้ท่านหรือไม่เจ้าคะ"

เสิ่นหร่านยกมือขึ้นกดใต้ตาทีหนึ่ง "น่าเกลียดมากหรือ"

ชิงลี่รีบส่ายหน้า "คุณหนูจะน่าเกลียดได้อย่างไรเจ้าคะ"

เสิ่นหร่านหันหน้าไปดูในกระจกแวบหนึ่ง ยกมุมปากยิ้มแล้วพูดว่า 

"ไม่ต้องกลบทับแล้ว ข้ารู้สึกว่าก�าลังดี"

ในตอนทีค่นบงัคับรถม้าดึงเชอืกบงัคับม้า รถม้ากม็าหยุดลงข้างทาง

อย่างช้าๆ 

เสิ่นหร่านมาที่ร้านหนังสือที่ตลาดตะวันออกร้านนี้อีกครั้ง

นางยกชายกระโปรงก้าวข้ามประตู เพ่ิงเงยหน้าข้ึน ยังไม่ทันพูด

อะไรหลงจู๊ก็โน้มตัวพูดว่า "ต�าราที่ฮูหยินสั่งจองไว้ ไปรับที่ชั้นสองได้เลย

ขอรับ"

เสิ่นหร่านพยักหน้า "ขอบคุณหลงจู๊มาก"

เสิ่นหร่านเดินขึ้นชั้นสองเพียงล�าพัง เดินตรงตลอดไปทางซ้าย  
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จากนั้นหยุดลง ยกมือขึ้นเคาะประตู

"เข้ามา" ยังคงเป็นเสียงของชายผู้นั้น

เสิ่นหร่านก้าวข้ามประตูแล้วหันหน้าไปปิดประตู

โจวซู่อันยืนอยู่ข้างฉากบังตาไม้ที่อยู่มุมห้อง แสงแดดอ่อนๆ ส่อง

ลอดหน้าต่างตกกระทบบนตัวของเขา เงาร่างท่ีทอดยาวราวกับภูเขาเขยีว

สูงตระหง่าน

"ใต้เท้าโจว" นางเดินไปข้างกายเขาแล้วพูดเสียงอ่อนโยน

โจวซู่อันเอี้ยวตัวมา หลุบตาลงมองนาง เห็นว่านางวันน้ีดูไม่ค่อย

ปกตนัิก คิว้ด�าเหมอืนขมวดเข้าแต่ก็เหมอืนไม่ใช่ สองตาเหมอืนมคีวามสขุ 

แต่ก็เหมือนไม่มี ดวงตาแดงเล็กน้อย หายใจหอบเบาๆ

ท่าทางเป็นต้นหลวิบอบบางต้องลมน้ีท�าให้คนเกิดความรักใคร่สงสาร 

ขึ้นได้จริงๆ

"นี่เจ้าป่วยหรือ" โจวซู่อันถามนาง

"โดนลมเล็กน้อย" เสิ่นหร่านมองเขาแล้วพูด

ลมฤดใูบไม้ร่วงพัดปะทะเข้ามา มมุคอเสือ้ของเส่ินหร่านปลิวตามลม

โจวซู่อันเห็นผมปอยหนึ่งปรกลงมุมหน้าผาก หัวคิ้วของเขาก็ขมวด

ตามไปด้วย จึงยกมือขึ้นอย่างห้ามใจไม่อยู่ ช่วยทัดผมของนางไว้หลังหู 

"กินยาหรือยัง"

เสิ่นหร่านกัดริมฝีปากล่าง พูดเสียงเบาว่า "กินแล้ว"

โจวซู่อันยกมือขึ้นปิดหน้าต่าง ฝ่ามือแนบไปบนแผ่นหลังของนาง 

พานางมาที่ข้างโต๊ะ

"พรุ่งนี้เจ้าเอาใบค�าร้องแผ่นน้ีไปที่กรมอาญาก็พอ" โจวซู่อันน่ังลง
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แล้วพูด

เสิ่นหร่านเปิดออกช้าๆ นี่เป็นใบค�าร้องขอหย่าร้างฉบับหนึ่ง

"ข้าหาคนที่บ้านเกิดของหลี่ตี้มาท่ีเมืองหลวง เขาสามารถไปเป็น

พยานให้เจ้าเรือ่งการแต่งงานของสกุลหลีกั่บสกุลเหอในศาลได้" โจวซูอ่นั 

เอ่ย

"ใต้เท้าหาได้อย่างไร"

หาคนมาเป็นพยาน เสิ่นหร่านใช่ว่าจะไม่เคยไหว้วานคนให้ไปถาม 

แต่คนเหล่าน้ันเห็นหลี่ตี้เป็นขุนนางใหญ่ ในใจเกิดความหวาดกลัว  

กอปรกับไม่ได้เป็นญาติอะไรกับนาง แม้จะเสนอเงินให้ก็ไม่เป็นผล 

เสิ่นหร่านกลัวว่าจะท�าให้หลี่ตี้รู้ตัวจนเกดิเรื่องขึ้น จึงจ�าตอ้งล้มเลิก

ความคิด

โจวซูอ่นัมองออกถึงความลงัเลในดวงตาของนาง จงึพูดด้วยรอยย้ิม

ว่า "ไม่เชื่อข้าหรือ"

เสิน่หร่านสบตาเขา "จะเป็นไปได้อย่างไร ข้าเพียงแค่กลัวว่าพวกเขา 

จะแว้งกลับมากัด"

"ไม่มีทาง" โจวซู่อันยืดตัวตรง แตะไหล่ของนางเหมือนปลอบใจ  

จากนั้นก็หยิบใบค�าร้องอีกใบออกมาแล้วพูดว่า "รอเหยาปินตัดสินให้ 

หย่าร้าง เจ้าก็ยื่นใบค�าร้องนี้ขึ้นไป หลักฐานล้วนอยู่ที่นี่"

ชายหนุ่มใช้นิ้วชี้เคาะโต๊ะ

โจวซู่อันแม้จะไม่ได้อธิบายชัดเจน แต่น�้าเสียงคุ้นเคยเช่นนี้เท่ากับ

เป็นการบอกเส่ินหร่านว่าเสนาบดีกรมอาญาเหยาปินมีความสัมพันธ ์

ส่วนตัวกับเขา
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ทั้งเมืองหลวงไม่มีใครไม่รู้ว่าเขาโจวซู่อันเป็นคนสนิทของฮ่องเต้  

เป็นขุนนางที่ใสสะอาดไม่เห็นแก่เรื่องส่วนตัว เงินที่ส่งเข้าไปที่ศาลต้าหลี ่

จะถูกโยนกลับมาโดยไม่ขาดแม้แต่อีแปะเดียว ราวกับเป็นแผ่นเหล็ก 

หนักพันชั่งชิ้นหนึ่ง ไม่ว่าใครก็เตะไม่เคลื่อน

แต่ตอนนี้เสิ่นหร่านได้ยินเขาพูดถึงเหยาปิน แล้วมองดูใบค�าร้อง

สองฉบับตรงหน้า รวมถึงหลักฐานอีกหน่ึงปึก ในใจก็เกิดความรู้สึกที่ 

ผิดแปลกไปพุ่งขึ้นมาทันที

นางชอบการค้าแบบหมไูปไก่มา นางไม่อาจรับความหวังดจีากเขา

ได้อย่างสบายใจ

นางหวังอย่างยิง่ว่าโจวซูอ่นัจะได้รบัสิง่ตอบแทนจากตวันาง อะไรก็ได้

เสิน่หร่านสะกดความคดิท่ีถาโถมภายในใจ หยิบสมดุบญัชบีนโต๊ะ

ขึ้นมา เหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าหลี่ต้ีทุจริตรับสินบน แต่ดูจาก 

หลกัฐานเหล่าน้ีแล้ว สิง่ทีห่ลีต้ี่ท�าเหน็ได้ชดัว่าไม่เก่ียวข้องกับองค์ชายหก

และสกุลสวี่เลย

"อ�านาจบารมีของสกุลสว่ีหย่ังรากลึก ตอนน้ีแตะต้องไม่ได้ ถ้าเจ้า

แตะต้อง พวกเขาต้องปกป้องหลี่ตี้แน่นอน" โจวซู่อันพูด

โจวซูอ่นัแก้ไขสมดุบญัชเีหล่านีก็้เพ่ือบบีให้สกุลสวีย่อมทอดทิง้หลีต่ี ้

อย่างไม่ต้องสงสัย เบ้ืองหลังหลี่ต้ีหากไม่มีสกุลสว่ี ก็เหมือนลูกหลาน

คหบดีที่ถูกขับออกจากสกุลไล่ออกจากเรือน ไม่มีแรงจะตอบโต้ได้อีก

เสิ่นหร่านพูดเสียงเบาว่า "ข้าเข้าใจ"

พูดจบร่างของเสิน่หร่านก็โอนเอนเลก็น้อย โจวซูอ่นัรบัตวันางไว้ทนัที  

เสิ่นหร่านเอนล้มเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของเขา
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"ข้าประคองเจ้าลงไปก็แล้วกัน" โจวซูอ่นัมองออกว่านีไ่ม่ใช่การโผเข้าสู่ 

อ้อมกอด ความเหนื่อยล้าของนางวันนี้ไม่ได้เสแสร้งแกล้งท�า

เสิ่นหร่านกดมือของเขาเอาไว้ พูดเสียงเบาว่า "อย่าขยับ"

โจวซู่อันยืนนิ่งชะงักงัน

"เมือ่คนื" เสิน่หร่านโอบคอของเขาแล้วดึงลง ประสานสายตากับเขา 

"ข้าไม่ได้นอนทั้งคืน"

โจวซู่อันลูกกระเดือกเลื่อนลงต�่า พูดเสียงแหบแห้ง "เพราะเหตุใด"

เสิ่นหร่านไม่ตอบ แต่ร่างกลับเอนซบบนแผ่นอกกว้างของเขา  

"ข้าอยากนอนหลับสักครู่ ได้หรือไม่"

โจวซูอั่นหัวใจเต้นรวั เขาคิดไม่ถึงเลยว่านางจะซบอกเขาหลบัตาลง

เช่นนี้

ชายหนุ่มแขนแข็งเกร็ง เห็นดวงตะวันค่อยๆ เลื่อนจากหน้าต่าง 

บานหนึ่งมายังอีกบานหนึ่ง

เขาจ้องเขมง็ทีข่นตาของนาง ไม่รูว่้าผ่านไปนานเท่าใดจงึแตะทีเ่อว

ของนาง 

"เสิ่นหร่าน ยามเซินแล้ว"

เสิ่นหร่านลืมตาขึ้นช้าๆ ในระหว่างที่สบตากัน บนใบหน้าก็ปรากฏ

สีแดงเรื่อ รีบยืดตัวขึ้น "ข้าเสียมารยาทแล้ว ขอใต้เท้าโจวอย่าได้ถือโทษ"

โจวซู่อันพูดอย่างอารมณ์ดีว่า "ไม่เป็นไร"

ประตปิูดลง เงาร่างแผ่นหลงัของเสิน่หร่านหายไปตรงหน้า โจวซูอ่นั

กดแขนของตนเอง สูดหายใจเข้าลึกราวกับสติแตก

นางท�าเช่นนี้ เขาแทบจะทนไม่ไหวแล้วจริงๆ
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อีกฟากหนึ่ง เสิ่นหร่านเดินขึ้นรถม้า

ชิงลี่พูดเสียงเบาว่า "คุณหนู ได้ต�ารามาแล้วหรือเจ้าคะ" 

เสิ่นหร่านพยักหน้า "อืม"

ชิงลี่พูดอีกว่า "วันนี้...เหตุใดจึงนานถึงเพียงนี้เจ้าคะ"

"มีเรื่องอื่นเล็กน้อย จึงเสียเวลา" เสิ่นหร่านหันหน้าไปพลิกเปิดม่าน 

แววตาจบัจ้องไปท่ีหน้าต่างชัน้สองของร้านหนังสอืแล้วแอบก�าหมดัแน่น

ตื่นก็ไม่ได้ หลับก็ไม่ได้ ต้องท�าอย่างไรจึงจะได้

เสิ่นหร่านกลับถึงจวนสกุลหลี่ก่อนที่หลี่ต้ีจะเลิกงาน รีบเข้าไปท่ี 

เรือนชั้นใน เห็นเพียงมารดาของหลี่ตี้ เหวินซื่อแม่สามีของนางสองแขน

กอดอก ยืนอยู่ตรงประต ูพอเอ่ยปากก็พูดประชดเสยีงเยน็ชา "ฮหูยินใหญ่

จวนใดบ้างที่เอาแต่วิ่งนอกจวนทั้งวัน"

เสิ่นหร่านเอ่ยปากพูดว่า "ฮูหยินขุนนางขั้นสี่คนใดบ้างไม่มีงานยุ่ง 

ข้าเองก็อยากจะมเีวลาว่าง เอาอย่างน้ีดีหรอืไม่ ข้ายกงานจดัเตรยีมอาหาร

ให้น้องสาวสกุลเหอท้ังหมด วันหน้าแขกไปใครมาล้วนให้นางเป็นคน

จัดการ"

เหวินซื่อเบ้มุมปาก พูดเสียงเย็นชาว่า "สกุลหลี่ของพวกเราแต่งเจ้า

เข้าจวนมา นับเป็นความโชคร้ายของสกุลจริงๆ"

สิ้นเสียงพูดของเหวินซื่อ เสิ่นหร่านรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเหมือนสวรรค์

ก�าลังช่วยนางเช่นกัน นางก�าลังกลัดกลุ้มที่หาเหตุผลจากไปไม่ได้ ตอนนี้

ดีเลย ช่างเหมือนกับเพิ่งสัปหงกก็มีคนยื่นหมอนมาให้

"ชิงลี่"

ชิงลี่โน้มตัวพูดว่า "บ่าวอยู่นี่เจ้าค่ะ"
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"เก็บของกลับจวนสกุลเสิ่น" เสิ่นหร่านสูดหายใจเข้าลึก พูดไป 

ทีละค�าว่า "เป็นความโชคร้ายของสกุล โทษใหญ่เช่นน้ี ข้าเส่ินหร่าน 

รับไม่ไหวจริงๆ"

เหวินซื่อได้ยินค�าพูดนี้แล้วก็ก้าวเท้าขวางหน้าเสิ่นหร่านเอาไว้  

พูดตามตรงว่า "บุตรชายข้าเอาสินส่วนตัวให้เจ้าแล้วใช่หรือไม่"

เสิ่นหร่านมองนางด้วยความนอบน้อมอย่างมากแวบหนึ่ง "ที่แท้ 

ท่านยังรู้ว่านั่นคือสินส่วนตัวของข้าหรือ"

เหวินซื่อแย่งสินส่วนตัวของเสิ่นหร่านส่งเงินให้สกุลเหอ ช่วยหนุน

ค่าใช้จ่ายทางบ้าน เรือ่งเหล่านีเ้สิน่หร่านรูก้ระจ่าง หากจะพูดตามจริงแล้ว

เหวินซื่อไม่ได้ประโยชน์อะไร

ชงิลีว่ิ่งเข้าไป หยิบกล่องเพียงใบเดยีวออกมา ของนอกกายในจวนนี ้

เสิ่นหร่านไม่เอาเลยก็ได้

"คุณหนู เก็บเสร็จแล้วเจ้าค่ะ"

เหวินซื่อเห็นนางจะไปจริงจึงรีบพูดกับสาวใช้ข้างกายว่า "ยังยืนโง่

อะไรอยู่! ขวางนางไว้สิ!"

เหวินซื่อเอ่ยต่อว่า "เสิ่นหร่าน เจ้าเปลี่ยนหน้าเร็วเสียจริง พ่อเจ้า 

เพ่ิงกลับเข้าราชส�านัก เรื่องนี้ถ้าคนนอกรู้เข้าจะคิดอย่างไร เจ้าออกไป 

สอบถามดูสิ มีผู้ใดพูดจากับแม่สามีเยี่ยงเจ้าหรือไม่"

เสิ่นหร่านหัวเราะเยาะตนเอง

แม่สามหีรอื เหวินซือ่มสีกัวันทีเ่ห็นว่านางเป็นลกูสะใภ้สกุลหลีจ่รงิๆ 

หรือไม่ เคยเห็นในความดีของนางจริงๆ หรือไม่

เสิ่นหร่านพูดเสียงเบาว่า "วันนี้ท่านไม่ปล่อยข้าไป พรุ่งนี้ข้าจะไป
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แจ้งความที่ที่ว่าการนครหลวง"

ต่อให้เหวินซื่อเป็นสตรีท่ีอยู่แต่ในเรือนก็รู้ว่าท่ีว่าการนครหลวงคือ

สถานทีอ่ะไร และรูว่้าผูว่้าการนครหลวงกับสกุลเสิน่มคีวามสมัพันธ์อะไรกัน

เหวินซื่อชี้นิ้วขึ้น พูดค�าว่า 'เจ้า' อยู่หลายครั้ง

เสิน่หร่านพูดกับสาวใช้ประจ�ากายของหลีต่ีว่้า "ถ้าท่านพ่ีถาม ก็พูดไป 

ตามจริง"

พูดจบ เสิ่นหร่านก็เดินออกประตูใหญ่จวนสกุลหลี่ไปโดยไม่หัน 

กลับมามอง
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เวลาพลบค�า่ หลีต้ี่เพ่ิงเลกิงานกลบัจวน สาวใช้ประจ�ากายก็เล่าเร่ือง

ในวันนี้ให้เขาฟัง

หลี่ตี้กุมขมับพูดว่า "ข้าจะไปดูที่ห้องท่านแม่สักนิด"

หลี่ตี้ เข ้าไปในเรือนพักของเหวินซื่อแล้ว เหวินซื่อก็พูดอย่าง 

โจรร้อนตัวว่า "นี่เจ้าท�าท่าอะไร มาขุดคุ้ยหาความผิดหรือ"

"ท่านแม่" หลี่ตี้ถอนหายใจ "เหตุใดท่านจึงต้องหาเรื่องเสิ่นหร่าน 

ให้ได้ด้วย ลูกเคยบอกท่านแล้ว ท่านพ่อตาออกจากคุก ตอนน้ีเป็น 

ช่วงเวลายากล�าบากที่สุดของลูก เหตุใดท่านแม่จึงไม่เข้าใจลูกบ้าง"

เหวินซื่อเอียงคอถอนใจ "แม่ก็แค่ขัดหูขัดตากับท่าทางหย่ิงยโส 

ของนาง ตอนที่สกุลเสิ่นเกิดเรื่อง ใครกันที่ปกป้องนางไม่ให้ถูกคนนอก

รังแก แม่ขอบอกเจ้านะหลี่ตี้ สกุลหลี่ของพวกเราไม่ติดค้างอะไรนาง!"

พูดถึงตรงนี้ เหวินซื่อก็สูดจมูก "แต่กับหรูเอ๋อร์ เพราะช่วยชีวิตแม่

112
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ท�าให้ขาเสีย และเพื่อความก้าวหน้าของเจ้ากลายมาเป็นอนุภรรยา  

กว่าจะตั้งครรภ์ได้ไม่ง่ายนัก แต่เพราะเรื่องสกปรกในเรือนเหล่าน้ี...เจ้า 

เคยคิดเผื่อนางหรือไม่!"

หลีต่ีไ้ม่อาจบอกเล่าสิง่ทีเ่ขาท�าให้เหวินซือ่ฟังอย่างละเอยีดได้ ท�าได้

เพียงพูดขู่ว่า "เช่นนั้นท่านแม่รู้หรือไม่ว่าตอนน้ีลูกมีชีวิตอย่างไร วันนี ้

ลูกขอพูดความในใจให้ท่านฟังสักนิด ในเรือนนี้ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีก 

ครอบครัวของพวกเราเกรงว่าคงต้องออกจากฉางอันแล้ว"

เหวินซือ่ได้ยินค�าพูดนีแ้ล้วก็เลกิคิว้ขึน้ทันที "เจ้าพูดเช่นน้ีหมายความ 

ว่าอย่างไร อะไรเรยีกว่าออกจากฉางอนั หรอืว่าพ่อตาเจ้าท�าให้เจ้าล�าบากใจ"

หลี่ตี้พูดว่า "ราชส�านักตรวจสอบขุนนางแต่ละปีล้วนต้องดูผลงาน 

เรือ่งในเรอืนเป็นหนึง่ในรายการทีต่รวจสอบ เรือ่งอืน่ลกูไม่ลงรายละเอยีด

ให้ท่านแม่ฟังแล้ว ลูกขอร้องท่านแค่เรื่องเดียว"

เหวินซื่อเบ้ปากพูดว่า "เจ้าว่ามาก่อน"

หลีต้ี่พูดว่า "วนัหน้าท่านอย่าพูดกบันางว่าเป็นโชคร้ายของสกลุเช่นนี ้

อีกเลย"

เหวินซื่อหน้าแดง แต่ปากยังคงกัดไม่ปล่อย "แม่รู้ว่าต้องมีคนไป 

ฟ้องเจ้า แต่เจ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไร หรือแม่ที่เป็นแม่สามียังต้องเทิดทูนนาง 

ไว้ด้วย นางสูงส่งเพียงใดกัน พูดอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือ"

หลี่ตี้แตะหน้าตนเองแล้วพูดว่า "พูดได้ เหตุใดจะพูดไม่ได้ แต่ลูก

ต้องใช้ใบหน้านี้ไปรับนางกลับมาเท่านั้นเอง!"

ได้ฟังค�าพูดน้ี เหวนิซือ่ก็ย่ิงไม่พอใจ "ยังต้องให้เจ้าไปรบัด้วยตนเอง

อีกหรือ นางช่างยิ่งใหญ่เสียจริง!"
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หลี่ตี้ถอนหายใจยาว ตบฝ่ามือลงบนโต๊ะ "แล้วแต่ท่านเถอะ!"

พอเหน็เขาโมโห เหวินซือ่ก็ลดความโกรธลงครึง่หน่ึงในทนัท ีพึมพ�า

เสียงเบาว่า "จะโกรธมากเช่นนี้ด้วยเหตุใดกัน…"

เสิ่นหร่านไม่อยู่ ตกกลางคืนหลี่ตี้จึงไปที่เรือนเหอหวั่นหรู เขานอน

เปลือยกายอยู่บนเตียง บีบไหล่ของนาง 

"ท�าให้เจ้าเจ็บช�้าใจเช่นนี้ ในใจเจ้าโทษข้าหรือไม่"

เหอหว่ันหรพููดว่า "ข้าเดมิทีก็ต้องเหน็สามเีป็นท้องฟ้า ข้าไม่เจบ็ช�า้ใจ 

อะไร"

"นอนเถอะ" หลี่ตี้หัวเราะเบาๆ เลื่อนแขนออกจากบนตัวนาง

เช้าวันต่อมา หลีต่ีก้�าลงัเตรยีมจะไปสกุลเสิน่รับคนกลับมา บ่าวผู้หน่ึง 

ก็กระหืดกระหอบวิ่งเข้ามา "ใต้เท้า แย่แล้วขอรับ!"

หลี่ตี้ขมวดคิ้วพูดว่า "เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือ"

"ฮูหยิน ฮูหยินนางฟ้องว่าท่านหลอกลวงเรื่องแต่งงาน ส่งใบค�าร้อง

ไปที่กรมอาญาแล้วขอรับ!"

"เจ้าว่าอะไรนะ" หลี่ตี้พูด

"ใต้เท้า เจ้าหน้าที่กรมอาญาก�าลังรอท่านอยู่ข้างนอกขอรับ!"

ตอนนีเ้องในหวัของหลีต่ีก็้ปรากฏเสยีงอ่อนหวานของนางข้ึนทนัใด 

'วันนี้เกรงว่าคงไม่ได้ ข้ายังมีระดูอยู่'

'ยังอีกสามสี่วัน'

หลี่ตี้สีหน้าเย็นเยือก ตอนน้ีจึงได้รู้สึกถึงความผิดปกติ บ่าวพูดว่า 
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"ใต้เท้า ตอนนี้จะท�าอย่างไรขอรับ"

หลี่ตี้ครุ่นคิดอยู่นาน จึงพูดเสียงเข้มว่า "ไปกรมอาญา"

หลังจากนั้นครึ่งชั่วยาม รถม้าก็มาหยุดตรงหน้าประตูกรมอาญา  

หลีต่ีป้ระคองเหวินซือ่ลงรถม้า หันหน้าไปพูดกับเหอหว่ันหรูว่า "ทีข้่าสอนเจ้า 

ไปเมื่อครู่เหล่านั้นจ�าได้หมดหรือไม่"

เหอหวั่นหรูพูดว่า "ท่านพี่วางใจได้"

หลี่ตี้พูดว่า "ดี เจ้าอยู่รอในรถม้าสักครู่"

หลีต่ีถู้กคนเดนิน�าเข้าไปในศาล พอเข้าประตก็ูเหน็คนของสกุลเสิน่ 

พ่อตาของเขา เสิ่นหร่าน และเสิ่นเจินล้วนอยู่ที่นั่น

เสนาบดีกรมอาญาเหยาปินนั่งประจ�าต�าแหน่งสูงสุดในศาล  

พูดออกมาทีละค�าว่า "ในเมื่อล้วนมาถึงแล้วก็เปิดศาลเถอะ"

หลี่ต้ีเข้าไปคว้าแขนของเสิ่นหร่าน ย้ิมอย่างประจบ "หร่านราน  

เมื่อวานที่ท่านแม่พูดแค่พูดด้วยความโมโห เจ้าคลายโกรธก่อน พวกเรา

มีเรื่องอะไรกลับเรือนไปค่อยพูดกัน"

เสิ่นหร่านสะบัดแขนของเขาออก "รองเสนาบดีหลี่มีเรื่องอะไรก็พูด

ที่นี่ดีกว่า"

เห็นฉากน้ีแล้วเหวินซื่อก็ได้แต่หรี่ตาลง หากไม่ใช่เพราะเมื่อครู่ 

หลี่ตี้ก�าชับแล้วก�าชับอีกว่าห้ามทะเลาะกับเสิ่นหร่านในศาล นางก็อยาก 

จะฟ้องเสิ่นหร่านโทษฐานไม่เคารพแม่สามีเสียเลย

เหยาปินถือใบค�าร้องในมือ พูดกับสองคนกลางศาลว่า "เสิ่นซื่อ  

ที่เขียนในใบค�าร้องนี้ล้วนเป็นความจริงหรือ"

เสิ่นหร่านพูด "จริงแท้แน่นอนเจ้าค่ะ"
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หลีต่ีม้องดใูบค�าร้องในมอืเหยาปินแล้วเอีย้วตวัมา ใช้เสียงทีเ่บามาก 

พูดกับเสิ่นหร่านว่า "วางแผนนานเท่าใดแล้ว เสิ่นหร่าน นี่เจ้าจะแตกหัก

กับข้าหรือ"

เสิ่นหร่านสะกดหัวใจที่เต้นรัว พูดเสียงเบาเช่นกันว่า "ใบค�าร้อง 

ก็ยื่นไปแล้ว ใต้เท้าหลี่คิดว่าอย่างไรเล่า"

ทันใดนั้นหลี่ตี้ก็เพิ่มความดังเสียง พูดอย่างอ่อนโยนว่า "หร่านราน 

ถ้าเจ้าไม่ชอบเจาอีเ๋หนยีงผูน้ั้น ข้าส่งออกไปก็ได้ เจ้ากับข้าเป็นสามภีรรยา

กันมาหลายปี มีเรื่องอะไรพูดอย่างเปิดอกไม่ได้ ต้องท�าเช่นนี้ด้วยหรือไร"

เหวินซื่อเห็นช่องว่างให้แทรกจึงเอ่ยว่า "เสิ่นซื่อ เจ้าแต่งงานสี่ป ี

ไม่มีลกู สามเีจ้าเคยว่าเจ้าสกัค�าหรอืไม่ เขาเป็นขนุนางข้ันส่ี ตามกฎหมาย

แล้วสามารถรบัอนุภรรยาได้สามคน นี.่..เป็นการท�าผดิต่อเจ้าอย่างน้ันหรอื"

สตรีขี้อิจฉา นับเป็นความผิดเช่นกัน

เสิ่นหร่านยกมุมปากยิ้ม นางกับเหวินซื่ออยู่ร่วมกันมาสี่ปี ย่อมรู้ว่า

นางไม่มีทางพูดค�าเช่นนี้ออกมาได้ เห็นได้ชัดว่าระหว่างทางมาที่น่ี หลี่ตี้

ได้คิดแผนรับมือเอาไว้แล้ว

เสิ่นหร่านไม่สนใจการเล่นละครของแม่ลูกคู่นี้ ค�านับเหยาปินแล้ว

พูดว่า "เรียนใต้เท้า ตอนที่ข้ากับเขาแต่งงานกัน ไม่รู้ว่าเขาเคยมีภรรยา 

อยู่คนหนึง่ ตามกฎหมายแคว้นเรา มภีรรยาแล้วแต่งซ้อน เดมิทไีม่นับเป็น

ภรรยา เสิ่นหร่านวันนี้มาที่นี่ก็เพื่อขอร้องให้หย่าขาดจากกัน"

สิ้นเสียงพูดนี้ คนรอบข้างต่างสูดหายใจเข้าอย่างตกใจ

"มภีรรยาแล้วแต่งซ้อน ใต้เท้าหลีน่ีบ้่าไปแล้วหรือ เป็นขุนนางพอแล้ว 

หรือไร"
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คนนอกศาลกระซบิกระซาบกัน ราวกับนกพิราบขาวหลายตวับนิข้ึน

พร้อมกัน

เสนาบดเีหยาเคาะโต๊ะแล้วพูดว่า "ทีฝ่่ายเจ้าทุกข์พูด ใต้เท้าหล่ียอมรับ 

หรือไม่"

หลี่ตี้เกาหัวคิ้วอย่างขัดเขิน พูดด้วยรอยยิ้ม "ไม่มีเรื่องนี้เลย เป็นแค่

เพียงความเข้าใจผิดเท่านั้น"

หลีต่ีม้องเสิน่หร่านแล้วถอนหายใจเฮอืกหนึง่ "หร่านราน ข้ารู้ว่าเจ้า

มีปมในใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะเรียกนางมาอธิบายให้เจ้าฟังด้วยตนเอง"

หลี่ตี้พูดอีกว่า "ใต้เท้าอนุญาตให้ข้าอธิบายสักนิดได้หรือไม่"

เสนาบดีเหยายกมือเป็นสัญญาณให้เขาท�าได้ตามสบาย

หลีต่ีก้ระซบิพูดกับเจ้าหน้าทีด้่านข้างหลายประโยค ผ่านไปพักหนึง่

เหอหวั่นหรูก็เดินกะเผลกเข้ามาอย่างช้าๆ

เสนาบดีเหยาพูดว่า "ผู้ที่มาเป็นใคร"

เหอหว่ันหรเูอ่ยตอบเสยีงเบาว่า "ข้าน้อยคอือนุภรรยาในจวนใต้เท้าหล่ี  

เหอซื่อ"

เหอหว่ันหรเูดนิไปข้างกายเสิน่หร่าน พูดด้วยน�า้ตาคลอในทันท ี"ฮหูยิน 

จะให้ข้าพูดอย่างไรจงึจะยอมเชือ่ ข้ากับใต้เท้าแม้จะรู้จกักันมาก่อน แต่ก็ 

ไม่ได้เป็นอย่างที่ฮูหยินคิด"

เหอหว่ันหรมูหีน้าตาใสซือ่ กอปรกับนางเดินได้ไม่สะดวก พอเข้ามา

ก็ท�าให้คนเกิดความสงสารขึ้นมาหลายส่วน

"หกปีก่อน ข้าเพ่ือช่วยชีวิตมารดาของใต้เท้าหล่ีท�าให้ขาบาดเจ็บ  

ใต้เท้าเห็นข้าน่าสงสาร กลัวว่าวันหน้าข้าจะออกเรือนได้ยาก จงึได้รบัข้า
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เป็นอนภุรรยา" พูดไปน�า้ตาของเหอหว่ันหรก็ูล้นออกมาจากขอบตาจริงๆ  

"ฮูหยินท�าเช่นน้ีเพราะท�าใจยอมรับข้าไม่ได้หรือ ถ้ารับไม่ได้ ฮูหยิน 

ก็พูดมาตามตรงได้เลย"

เสิน่หร่านมองดวงตาของเหอหว่ันหรแูล้วเกดิความรูส้กึเห็นใจขึน้มา 

จริงๆ

นางกับหลี่ต้ีอยู่ด้วยกันมาสี่ปี ย่อมรู้ถึงความสามารถในการพูด

กล่อมคน แต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะท�าให้สตรีสกุลเหอท่ีแค้นนางจนคันฟัน 

เช่นนี้ออกมายอมรับว่าตนเองเป็นอนุภรรยาต่อหน้าธารก�านัลได้

เสนาบดีเหยาไม่อยากให้เหอหว่ันหรพููดต่อไป จงึพูดกับเส่ินหร่านว่า  

"เสิ่นซื่อ กับเรื่องนี้เจ้ามีอะไรจะพูดหรือไม่"

เสิ่นหร่านพูดว่า "ข้าอยากเชิญพยานเข้ามาคนหนึ่ง"

ค�าพูดนีอ้อกมา หลีต่ีก็้ขมวดหวัคิว้ จากนัน้ดวงตาของหลีต่ีก็้เบกิโต

ขึ้นมา…

ชายหนุ่มในชดุผ้าหยาบสฟ้ีาหม่นท่ีอยู่ตรงหน้าผูน้ีเ้ขาคุน้เคยดท่ีีสดุ

แล้ว นี่คือท่านอาสามของเหอหวั่นหรู

เหอหวั่นหรูกับเหวินซื่อล้วนพากันตกใจไปด้วย

ชายหนุ่มโน้มตัวพูดว่า "เรียนใต้เท้า ข้าน้อยคืออาสามของเหอซื่อ"

เสนาบดีเหยายืดหลังตรงในทันที เอ่ยถามเหมือนรู้สึกสนใจข้ึนมา 

"เจ้ารู้จักใต้เท้าหลี่ผู้นี้หรือไม่"

"รู้จักแน่นอน" ชายหนุ่มมองหลี่ต้ีแวบหนึ่ง "หกปีก่อนเขามาพูด

ทาบทามสู่ขอที่บ้านสกุลเหอ ก่อนที่พ่ีชายข้าจะตายได้ให้บุตรสาวเพียง

คนเดียวของตนเองแต่งงานกับเขา"
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พูดจบชายชุดฟ้าก็พูดกับเหอหว่ันหรูว่า "เจ้ายังรู้หรือไม่ว่าตนเอง 

แซ่เหอ เป็นอนุภรรยาเขาหรือ เหอะ!"

หลี่ตี้แววตาเคร่งเครียด จ้องท่านอาสามผู้นี้ตาไม่กะพริบ

คนผู้นี้หน้าตาเป็นคนเถรตรง แท้จริงเป็นอย่างไรเล่า หลี่ตี้ทุกปี 

ไม่รูว่้าต้องทุ่มเงนิใส่ตวัเขาไปเท่าใด เลีย้งคณิกาขบัร้อง ไปบ่อนพนนัใต้ดนิ  

ไม่มีเรื่องใดที่เขาไม่ท�า

หลีต่ีหั้วเราะเบาๆ แล้วพูดว่า "ข้าเรยีกท่านว่าท่านอาสาม ท่านกลบั

ใส่ร้ายข้าเช่นนี้หรือ"

พูดตามตรงแล้ว หลี่ตี้ยังไม่ถึงขั้นที่วุ่นวายท�าอะไรไม่ถูก

อย่างไรเสยี ทะเบยีนเรอืน เอกสาร หนงัสอืสมรสล้วนถกูเขาท�าลาย

ไปแล้ว ต่อให้สิง่ทีเ่ขาพูดเป็นความจรงิ แต่พูดปากเปล่าไร้หลกัฐาน สดุท้าย 

ก็ไร้ประโยชน์

เสนาบดีเหยาพูดกับชายหนุ่มว่า "กล่าวหาใส่ร้ายขุนนางราชส�านัก

ต้องเข้าคุก ข้าขอถามเจ้า ในมือเจ้ามีหลักฐานหรือไม่"

ชายหนุ่มควักกระดาษทีเ่ป็นรอยเหลอืงแผ่นหนึง่ออกมาจากอกเสือ้

ย่ืนให้แก่เหยาปิน "หนงัสอืสมรสหายไปนานแล้ว ตอนน้ีทีข้่าสามารถหาได้ 

มีเพยีงใบสินสอดทีใ่ช้ทาบทามสูข่อแผ่นนี ้ใต้เท้าเสนาบดเีทยีบลายมอืดู 

ก็จะรู้ว่าข้าน้อยใส่ร้ายเขาหรือไม่"

เสิ่นเหวินฉีที่นิ่งเงียบไม่พูดอะไรมาตลอดลุกขึ้นทันที ย่ืนเอกสาร 

กรมโยธาฉบบัหนึง่ไปให้ "เอกสารฉบบันีเ้ป็นเอกสารทีใ่ต้เท้าหลีเ่ขยีนขึน้"

เหยาปินรบัไปด้วยสองมอื จากนัน้ก็ร่วมกับรองเสนาบดกีรมอาญา

ตรวจสอบลายมือ ผ่านไปครู่หนึ่ง เหยาปินก็พูดว่า "หลักฐานแน่ชัด"
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ได้ยินค�าพูดน้ี หลี่ต้ีก็ลนลานขึ้นมาทันที "ใต้เท้า! ในโลกนี้คนม ี

ความสามารถมากมาย คิดจะปลอมแปลงลายมอื เรยีกได้ว่าง่ายดายมาก 

แค่ใบสินสอดเพียงแผ่นเดียวจะสรุปคดีได้อย่างไร…"

"พอแล้ว" เสนาบดีเหยาพูดว่า "ตามกฎหมายแคว้นจิน้ ถ้าหลอกลวง

แต่งซ้อน สามารถตัดสินให้หย่าร้างได้เลย"

พูดจบ เสนาบดเีหยาก็ประทบัตราขนุนางลงบนใบค�าร้องท่ีเสิน่หร่าน 

ย่ืนมาแล้วพูดว่า "เสิ่นซื่อ นับจากวันนี้เจ้ากับสกุลหล่ีไม่มีความเก่ียวพัน

อะไรกันอีก"

"ช้าก่อน!" หลี่ตี้มองดูการกระท�าของเขาแล้วก็ตกใจหน้าถอดสี

การกระท�าบนมอืของเสนาบดเีหยาไม่ได้หยุดลง พูดต่อไปว่า "ส�าหรบั 

ใต้เท้าหลี่ มีภรรยาแล้วแต่งซ้อนต้องถูกโบยสี่สิบเก้าที ยังมี…"

เหวินซือ่ไม่ทนัฟังจบ พอได้ยินว่าถูกโบยก็ปิดตาหมดสตไิปในทันที

หลีต่ีป้ระคองเหวินซือ่ มองเหยาปินอย่างเคืองโกรธ พูดเสยีงดดุนัว่า  

"ใต้เท้าเหยาฟังความของนางเพียงข้างเดียว ท�าถูกต่อค�าว่าเที่ยงธรรม

เหนือศีรษะของท่านหรือไม่"

จากนั้นเขาก็มองไปที่เสิ่นหร่าน พูดอย่างดุร้ายว่า "ข้าเคยบอกเจ้า

แล้วว่าถ้าข้าไม่มีชีวิตที่ดี ใครก็อย่าได้มีเลย"

จากนัน้เขาก็มองไปทีเ่สิน่เหวินฉแีวบหนึง่ พูดอีกว่า "ได้ เม่ือเป็นเช่นน้ี  

ข้าก็มีเรื่องหนึ่งจะฟ้องเช่นกัน!"

เหยาปินขยับหมวกแพรโปร่งบนหัว พูดด้วยรอยย้ิมว่า "ใต้เท้าหล่ี

คิดว่ากรมอาญาของข้าเป็นสถานที่อะไร แม้แต่ใบค�าร้องยังไม่มีก็คิดจะ

เอ่ยปากฟ้องหรอื เมือ่ครูท่่านพูดจาส่งเดช ข้ายังไม่ได้ก�าหนดโทษของท่าน
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ในศาล นับว่าเห็นแก่ที่เป็นขุนนางด้วยกันแล้ว ถ้าท่านยังไม่ยอมแพ้ก็

สามารถไปขอพิจารณาคดีอีกครั้งที่ศาลต้าหลี่ได้ ดูว่าข้าใส่ความท่าน 

หรือไม่!"

หลี่ต้ีโกรธจนหน้าแดงก�่า พูดค�าว่า 'ได้' ต่อกันหลายที เขามอง 

เสิ่นหร่านอย่างเคียดแค้นแวบหนึ่ง "เสิ่นหร่าน ข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็น 

ครั้งสุดท้าย เจ้าจะเอาหรือไม่!"

เสิ่นหร่านปิดหน้า หมุนตัวกลับ ไม่มองหน้าเขาอีก เบื้องหลังม ี

เสียงวิจารณ์ไปต่างๆ นานา

เสิน่เจนิคว้ามอืพ่ีสาวเดนิหน้าหน่ึงก้าวแล้วพูดว่า "ใต้เท้าหล่ีอยากจะ 

ไปฟ้องที่ใดก็เชิญตามสบาย"

หลี่ตี้หัวเราะเยาะ หมุนตัวเดินออกจากกรมอาญาไป

หลงัจากประคองเหวนิซือ่ขึน้รถม้าแล้วก็ตรงไปทีศ่าลต้าหลี ่จากน้ัน

สั่งให้คนของตนเองน�าข่าวไปแจ้งสวี่ฮองเฮา

กรมอาญาไม่น่าเชื่อถือ ที่ว่าการนครหลวงไปไม่ได้ มีเพียงแค่ที่นี่ 

ที่ยังคืน 'ความบริสุทธิ์' ให้แก่เขาได้

หลีต่ีม้อืถือใบค�าร้องแผ่นหนึง่เดนิเข้าศาลต้าหลีภ่ายใต้การน�าทาง

ของเจ้าหน้าที่ จึงได้พบกับโจวซู่อัน

ได้พบกับคนที่รอคอยมานาน โจวซู่อันวางพู่กันขนหมาป่าในมือลง 

ขยับพิงพนักหลัง พูดกับเขาอย่างเคร่งขรึมแต่ไม่ดุดันว่า "ใต้เท้าหล่ีมาที่

ศาลต้าหลี่ของข้า มีเรื่องอะไรหรือ"

หลี่ตี้ย่ืนใบค�าร้องในมือไปให้แล้วพูดว่า "ข้าอยากขอให้ใต้เท้าโจว

พิจารณาคดีนี้อีกครั้ง"
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โจวซู่อันถือใบค�าร้องของเขาไว้ ยังไม่เปิดออกก็พูดเสียงเบาว่า  

"คดีอะไร"

"เสิ่นหร่านบุตรสาวสกุลเสิ่นท�าร้ายลูกข้าจนตายก่อน จากนั้น 

ท�าหลักฐานปลอมใส่ความข้า ขอใต้เท้าพิจารณาคดีให้กระจ่างด้วย"

โจวซู่อันสบตาเขาอยู่นาน ทันใดนั้นก็ยิ้มแล้วพูดว่า "ได้"
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หลีต่ีน้ัง่พิงบนเก้าอีส้ีเ่หลีย่ม สหีน้าหดหู ่หวัเราะเยาะหยันทีหน่ึงแล้ว

พูดว่า "ชาวเมืองล้วนพูดกันว่าเป็นสามีภรรยาหนึ่งวันรักกันไปร้อยวัน  

ข้าไม่เคยคดิเลยว่าภรรยาทีน่อนร่วมเตียงกับข้าทุกคืนจะใจร้ายราวอสรพิษ 

เช่นนี้"

นอนร่วมเตียงทุกคืน?

มือของโจวซู่อันที่วางอยู่บนโต๊ะเคาะโต๊ะเป็นครั้งคราว

ในตอนนี้เองฉู่อีก็เคาะแล้วเปิดประตูห้องเอกสาร "เรียนใต้เท้า  

กรมอาญาส่งเอกสารคดีมาฉบับหนึ่งขอรับ"

"ใต้เท้าหลีร่อสกัครู"่ โจวซูอั่นลกุข้ึนเดินออกไปแล้วพลิกมอืปิดประตู

ฉู ่อีพูดว่า "สถานท่ีที่หลี่ตี้ซ่อนสินบนไว้หาเจอแล้วขอรับ อยู่ที ่

ไคหมิงฟางทางด้านใต้"

โจวซูอ่นัรบัเอกสารคดมีาด้วยมอืเดยีว อ่านดแูล้วจงึพูดว่า "กรมอาญา 
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เอาหลักฐานไปหรือยัง"

ฉู่อีพูดว่า "ยังขอรับ"

"เช่นนั้นเจ้าพาคนไปเดี๋ยวนี้ จ�าไว้ว่าต้องเร็ว"

ฉู่อีเอ่ยตอบ "ข้าน้อยเข้าใจแล้วขอรับ"

หลงัจากผ่านไปหนึง่ชัว่ยามกว่า ฉูอ่ก็ีเอาหลกัฐานของผดิกฎหมาย

ส่วนหนึ่งกลับมาที่ศาลต้าหลี่ หยิบใบรายชื่อแผ่นหน่ึงออกมาแล้วพูดว่า 

"แค่เงินท่ีซ่อนไว้ในห้องใต้ดินก็มีถึงห้าแสนก้วน ภาพวาดข้ึนชื่อของ 

ราชวงศ์ก่อน เงินทองเครือ่งประดับจ�านวนหนึง่ พวกเจ้าหน้าท่ียังท�าการขน 

อยู่ขอรับ"

โจวซู่อันพยักหน้ากล่าว "ของเหล่านั้นไม่รีบ ส่งข่าวน้ีไปที่ต�าหนัก 

เว่ยอ๋องก่อน"

พูดจบ โจวซู่อันก็ถือใบค�าร้องของเสิ่นหร่านและสมุดบัญชีเข้ามา

ในห้องเอกสาร

"ความอยากอาหารของใต้เท้าหลี่มากเกินไปสักนิดหรือไม่"

หลี่ตี้มองดูดวงตาของโจวซู่อันที่ราวกับสามารถมองทะลุทุกอย่าง

ได้คู่น้ัน ในใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา เขาลุกข้ึนพูดว่า "ใต้เท้าโจว 

พูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร"

โจวซูอั่นเอาใบรายการทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการทจุริตในมอืโยนให้เขา 

"เรือนหนานอี๋ที่ไคหมิงฟางเป็นชื่อของใต้เท้าหลี่ใช่หรือไม่"

หลี่ตี้คลุกคลีในแวดวงขุนนางมาหลายปี ใช่ว่าแม้แต่ของเหล่านี ้

จะดูไม่เข้าใจ เขาสะบัดใบรายชื่อตรงหน้า พูดเสียงดุดันว่า "ใส่ร้าย!"

โจวซูอ่นัเทน�า้ชาให้เขาถ้วยหนึง่อย่างไม่รบีร้อน พูดเสยีงเบาว่า "ท่าน
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กับข้าเป็นคนในตระกูลต�่าต้อยเช่นกัน สอบขุนนางปีเดียวกัน เข้าเป็น 

ขนุนางปีเดยีวกัน ข้าขอพูดค�าในใจกับใต้เท้าหลีส่กัประโยค นีเ่ป็นหลกัฐาน 

แน่นหนา ใครก็ช่วยท่านไม่ได้"

หลี่ตี้ทรุดนั่งลงบนม้านั่ง ริมฝีปากล่างสั่นเทา

การทุจริตจะน�าไปสู่อะไร...

ตามกฎหมายแคว้นจิ้น ขุนนางทุจริตรับสินบน หากถูกพบเข้าจะ 

ไม่รับเข้าเป็นขุนนางไปชั่วชีวิต

โทษสถานเบาโบยแปดสิบที ปลดจากต�าแหน่ง โทษสถานหนัก 

ค้นจวนยึดทรัพย์ ยึดที่ดินศักดินา…

ในตอนน้ีตรงหน้าหลี่ตี้ปรากฏภาพคนจ�านวนมาก สวี่ฮองเฮา  

องค์ชายหก เถิงอ๋อง เสิ่นเหวินฉี เสิ่นหร่าน...เขารู้ว่าคนเหล่าน้ีไม่มีผู้ใด 

ยอมมาช่วยเขาแน่นอน…

เขาจ�าต้องช่วยตนเอง

หลี่ตี้พูดขึ้นทันใดว่า "ใต้เท้าโจว ข้าอยากพบเสนาบดีเสิ่นสักครั้ง"

โจวซู่อันสบตากับเขาแล้วพูดตามตรงว่า "ข้าคิดว่าคนสกุลเส่ินคง

ไม่มาพบท่าน"

หลี่ตี้ส่ายหน้า พูดอย่างมั่นใจว่า "ใต้เท้าโจวช่วยแจ้งค�าพูดข้าไป

ก็พอ พวกเขาจะมาพบข้าเอง"

โจวซู่อันย่ืนใบค�าร้องและสมุดบัญชีในมือให้เขา การกระท�ายังคง

อ่อนโยนดังเดิม "น่ีคือใบค�าร้องท่ีฟ้องว่าใต้เท้าหลี่ทุจริต นี่เป็นหลักฐาน 

ที่ยื่นมา ใต้เท้าหลี่ลองอ่านให้ดีเถอะ"

หลีต่ีห้ยบิใบค�าร้องขึน้มา ข้อมอืสัน่เทา มมุล่างใบค�าร้องนีเ้ขยีนชือ่
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ของเสิ่นหร่านเอาไว้ คนที่ฟ้องว่าเขาทุจริตเป็นนางเองหรือ

หรือว่าเรื่องในวันนี้ล้วนเป็นสิ่งท่ีนางวางแผนไว้แล้ว หย่าขาด 

จากเขาก่อน แล้วใช้สมุดบัญชีนี้…

สมุดบัญชี?!

พอคิดถึงตรงน้ี หลี่ตี้ก็นึกข้ึนได้ทันใดถึงการกระท�าต่างๆ ของ 

เสิ่นหร่านตอนที่เขาหมดสติในจวนวันนั้น

เขาเข้าใจเรือ่งราวทนัที ท่ีแท้ยาน่ันนางเป็นคนวาง นางก่อเร่ืองวุ่นวาย 

ใหญ่โตตอนนั้นก็เพื่อเข้าไปในห้องหนังสือของเขา!

ที่แท้นางเริ่มวางแผนท�าร้ายเขามานานแล้ว!

ฝ่ามือใหญ่ของหลี่ตี้ตบลงบนโต๊ะ พูดอย่างโมโหว่า "หญิงเลว!"

หลี่ตี้ในตอนนี้ไม่มีท่าทางอ่อนน้อมมีมารยาทเหมือนเช่นเคยแล้ว

โจวซูอ่นัมองออกว่าหลีต่ีห่้างจากการสตแิตกโดยสิน้เชงิเพียงก้าวเดยีว 

เท่าน้ัน เขาจงึเตมิไฟอกีหน่ึงกองในเวลาเหมาะสม "ข้าจะเข้าวังไปเข้าเฝ้า

ฝ่าบาท ใต้เท้าหลี่มีอะไรจะพูดอีกหรือไม่"

'เข้าวงัไปเข้าเฝ้าฝ่าบาท' ค�าพูดน้ีราวกับสายฟ้าเส้นหนึง่ฟาดลงบนตัว 

ของหลี่ตี้

ตอนน้ีดนิแดนสูม่ปัีญหา เงินของราชส�านกัไม่พอใช้เลย เกิดเร่ืองข้ึน 

ในสถานการณ์เช่นนี้ หลี่ต้ีเดาได้เลยว่าฮ่องเต้เฉิงหยวนจะมีปฏิกิริยา

อย่างไร

เพียงพริบตา เขาเหมือนย้อนกลับไปเมื่อหกปีก่อน...

หกปีก่อนเขาไม่มอีะไรเลย ไม่มยีศไม่มบีรรดาศกัดิ ์ยากจนข้นแค้น 

เขาในตอนนัน้เพราะตอนเข้าเมอืงหลวงไม่มเีสือ้ผ้าท่ีเหมาะสมจงึถูกลูกหลาน 
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ตระกูลใหญ่เหล่านั้นหัวเราะเยาะไม่หยุด

เขาไม่ยอม ดิ้นรนต่อสู้ชีวิต จากนั้นสวี่ฮองเฮาก็มาหาเขา…

หลีต่ีม้องดบูนใบรายการทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการทจุรติเขยีนเอาไว้ว่า

ห้าแสนก้วนก็นึกขัน เงินเหล่านี้แม้จะฝังไว้ที่เรือนตากอากาศของเขา  

แต่ไม่มีแม้แต่อีแปะเดียวที่เขาสามารถแตะต้องได้

น่ีล้วนเป็นเงินของสกุลสว่ี ทั้งที่ทั้งหมดสกุลสว่ีเป็นคนท�า แต่บน 

สมุดบัญชีกลับไม่มีชื่อใครคนใดในสกุลสวี่เลย

นี่ก็คือตระกูลใหญ่นับร้อยปีหรือ

หึ ช่างน่าขันนัก

หลี่ตี้มองท่ีใบค�าร้องอีกครั้ง ในท่ีสุดก็หัวเราะออกมา เสียทีที่เขา 

ยังคิดจะใช้ชีวิตอย่างดีกับนางและมีลูกสักคน ไม่เคยคิดเลยว่านางกลับ

อยากให้เขาตาย

ระหว่างที่ครุ่นคิด เขาก็เห็นแววตารังเกียจของเส่ินเหวินฉีอีกคร้ัง 

เสิ่นเหวินฉีถามเขาว่า 'หลี่ตี้ เจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาแต่งงานกับบุตรสาว

ของข้า'

หลังน่ิงเงียบไปครู่หน่ึง หลี่ต้ีจึงมองไปทางโจวซู่อัน "ใต้เท้าโจวให้

กระดาษข้าได้หรือไม่ ข้ายังมีใบค�าร้องอีกฉบับที่ต้องเขียน"

โจวซู่อันพยักหน้า เอาเครื่องเขียนที่อยู่บนโต๊ะยื่นให้เขาทั้งหมด

หากภัยใหญ่ครัง้นีถู้กก�าหนดให้หนีไม่พ้นจรงิๆ เช่นน้ันหลีต่ีต้้องหา

ใครสักคนมาเป็นเพ่ือน หากสามารถดึงสกุลเสิ่นลงมาได้ สว่ีฮองเฮา 

อาจจะช่วยดูแลท่านแม่ของเขาก็ได้

หลี่ตี้ก้มหน้าเขียนใบค�าร้องเสร็จแล้ว จากนั้นจึงย่ืนให้โจวซู่อัน 
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"ใต้เท้าโจวอ่านแล้วก็จะรู้เอง"

โจวซู่อันรับไปพร้อมแสร้งมองเขาอย่างแปลกใจแวบหน่ึง "แม้แต่

หลักฐานเบื้องต้นยังไม่มี ข้าคิดว่าค�าพูดของใต้เท้าหลี่ไม่มีน�้าหนัก"

หลี่ตี้พูดว่า "ข้ามีหลักฐาน"

โจวซู่อันเอ่ยถามทันที "อยู่ที่ใด"

หลีต่ีก้ล่าวตอบ "ข้าตัง้ใจท้ิงสญัลกัษณ์ไว้บนข้อสอบในปีน้ัน บนมมุ

ขวาบนมีหยดหมึกสามหยด ใต้น�้าหมึกนั้นสลักชื่อของข้าเอาไว้ ส่องกับ

แสงแดดสามารถมองเห็นได้" 

แคว้นจิน้นบัจากมรีะบบการปกปิดชือ่ก็เข้มงวดกับการทิง้สญัลักษณ์ 

ไว้บนข้อสอบ หากพบเข้าจะถือเป็นโมฆะทันที

โจวซูอ่นัพูดอย่างไม่กระโตกกระตาก "สิง่ท่ีท่านพูดเหล่านียั้งมคีนอืน่ 

รู้เรื่องหรือไม่"

หลี่ตี้เอ่ย "ไม่มี"

โจวซู่อันพยักหน้าพูดว่า "เช่นนั้นก็ดี"

หลี่ตี้ช้อนตาขึ้นมอง "ใต้เท้าโจวพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร"

โจวซูอั่นหยิบตะเกียงน�า้มนัจดุไฟไว้ข้ึนมาดวงหน่ึง เอาเอกสารทีห่ลีต่ี้ 

เพิ่งเขียนเสร็จไปวางบนไฟตะเกียงที่เอนไหวไม่อยู่นิ่ง

ใบค�าร้องแผ่นหนึ่งเผาไหม้เป็นเถ้าถ่านในพริบตา

หลี่ตี้สองตาเบิกโต "ใต้เท้าโจวท�าอะไร!"

โจวซู่อันไม่มองเขาอีก ลุกขึ้นพูดกับคนข้างนอกว่า "ใครเข้ามาท ี 

คุมตัวขุนนางต้องโทษหลี่ตี้ไปเข้าคุกศาลต้าหลี่"
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ตอนที่หลี่ตี้ได ้พบโจวซู ่อันอีกครั้งคือสามวันต่อมา ฮ่องเต้มี 

พระราชโองการด้วยพระองค์เองให้ยึดต�าแหน่งรองเสนาบดีกรมโยธา 

ของเขาและค้นจวนยึดทรัพย์จวนสกุลหลี่

ในคกุหลวงท่ีมดืมดิ หลีต่ีน้ัง่อยู่ตรงมมุหน่ึง บนขาของเขามรีอยเลอืด 

ให้เห็นรางๆ นี่คือสิ่งที่เหลือทิ้งไว้จากการถูกโบย

หลี่ตี้มองโจวซู่อันท่ีอยู่นอกประตูพลางพูดเสียงเบา "ข้ายังคิดว่า

ใต้เท้าโจวจะซื่อสัตย์สูงส่งเพียงใด ที่แท้ก็เป็นเพียงคนของต�าหนักบูรพา"

โจวซู่อันเดินเข้าไปช้าๆ พูดอย่างชัดถ้อยชัดค�าว่า "ศาลต้าหลี ่

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด"

หลี่ตี้พูดอย่างโกรธแค้น "แล้วท่านท�าเช่นนี้เพื่ออะไร"

โจวซู่อันยกมือขึ้นโบกให้เจ้าหน้าที่ถอยออกไป หลังจากสบสายตา

กับเขาครู่ใหญ่จึงพูดว่า "เจ้าไม่ควรท�ากับนางอย่างนั้น"

'เจ้าไม่ควรท�ากับนางอย่างนั้น' หรือ

ในหัวของหลี่ตี้มีเสียงครืนดังขึ้น

แม้โจวซู่อันจะไม่ได้พูดชัดเจน แต่ด้วยสัญชาตญาณของคนที่เป็น

ขุนนางมาห้าปีท�าให้เขาเดาได้โดยไม่ผิดพลาดว่า 'นาง' ที่บุรุษผู้นี้พูดถึง

คือผู้ใด

หรืออาจจะพูดได้ว่า 'จะเป็นผู้ใดได้อีก'

หลีต่ีส่้ายหน้าแล้วส่ายหน้าอกีอย่างไม่อยากเชือ่ บนแขนขนลกุเกรยีว  

"เหตุใดท่านต้องท�าเช่นนี้ เหตุใดกัน"

เสียงของเขาค่อนข้างน่าเวทนา แต่กลับค่อนข้างสงบนิ่ง ความ 

สงบนิ่งนี้ราวกับความสงบก่อนพายุฝน
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แต่โจวซู่อันรู้ว่าค�าพูดอย่างไรจึงจะท�าให้หลี่ตี้สติแตกอย่างสิ้นเชิง

"ไม่มคี�าอธิบายว่าเพราะเหตใุด" โจวซูอ่นัยกมมุปากย้ิมแล้วเอ่ยต่อ 

"เพียงแค่ข้าถูกใจฮูหยินของ...เจ้าแล้ว"
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