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* จอื แปลว่ารู้ จิง้ แปลว่าเงยีบสงบ

คุณชายสกุลเฟิง

นับต้ังแต่จ�าความได้เขาก็เป็นคุณชายสกุลเฟิง

คุณชายสกุลเฟิงแซ่เฟิงนามจือจิ้ง

นายท่านสกุลเฟิงหวังให้บุตรชายขี้แยอย่างเขารู ้จักสงบเสงี่ยม  

ด้วยเหตุน้ีจึงต้ังช่ือให้ว่าจือจิ้ง*

แม้เขาจะจ�าไม่ได้ว่าตัวเองเคยข้ีแยมาก่อน แต่นายท่านผู้ลึกลับที่ 

สวมหน้ากากคร่ึงซีกสีเงินมักจะมองเขาที่เงียบกริบอย่างข�าขันและแนะน�า

เขากับคนอื่นเช่นน้ี 

เมื่อเขาจ�าเรื่องในวัยเยาว์ไม่ได้ เขาจึงไม่มีสิทธิ์โต้แย้งเรื่องน้ีกับ 

นายท่านสกุลเฟิง เขาแค่ท�าในสิ่งที่เขาสมควรท�า 

คุณชายสกุลเฟิงกับนายท่านสกุลเฟิงไม่เหมือนกันเลยสักนิด 

บทนำ�

แสงเงิน
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อุปนิสัยไม่เหมือน เคร่ืองหน้าไม่เหมือน แม้ว่านายท่านสกุลเฟิงมักจะ

สวมหน้ากากเงนิคร่ึงซกีอยูเ่ป็นนจิ แต่ยงัคงมองออกว่าเขามใีบหน้าหล่อเหลา 

ต่างจากคุณชายน้อยที่มีรูปโฉมธรรมดา แม้จะคิ้วเข้มตาโต แต่ศีรษะใหญ่

ใบหน้าเหลี่ยม สันค้ิวนูนข้ึนมา ระดับความหล่อต่างจากนายท่านสกุลเฟิง 

มากโข หากไม่ได้เอ่ยออกมาคงไม่มีใครคิดว่าพวกเขาสองคนเป็นพ่อลูกกัน 

น่าแปลกยิ่ง แม้จะไม่เคยมีใครพูดต่อหน้าเขา กระน้ันเขาก็รู้แต่แรก

แล้วว่าตนมิใช่บุตรแท้ๆ ของนายท่านสกุลเฟิง

นายท่านสกุลเฟิงมิใช่บิดา เขารู้ ส่วนเขาก็หาใช่บุตรของอีกฝ่าย เขา

ตระหนักดีว่าบุรุษผู้น้ันก็รู้ความจริงข้อน้ี แต่นายท่านสกุลเฟิงชุบเลี้ยงเขา

เหมือนบุตรแท้ๆ เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ อบรมสั่งสอน ให้ที่พักให้อาหาร ให้เขา

ศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนวิชายุทธ์ 

ต่อมาฮูหยนิให้ก�าเนิดบตุรสาว หลายวนัให้หลงั เขากถ็กูเรียกตวัเข้าไป

ในห้องฮูหยิน

ฮูหยินสกุลเฟิงเป็นคนดี แม้จะสงสัยว่าเขาเป็นบุตรนอกสมรสของ 

นายท่านสกุลเฟิง แต่นางยังคงเห็นเขาเป็นคนในครอบครัว บางคร้ังถึงกับ

ให้ความสนิทสนมเกินไปจนมักท�าให้เขาวางตัวไม่ถูก 

"จือจิ้ง มาน่ีสิ" 

นางกวักมือ เขาจึงสืบเท้าไปข้างหน้า เพราะผลของการไม่ก้าวออกไป

คือนางจะลงมาจากเตียงและลากเขาเข้าไปหาเอง 

เขาตระหนักมานานแล้วว่าไม่มีผู้ใดในสกุลเฟิงปฏิเสธนางได้ ไม่มีใคร

เคยท�าส�าเร็จ รวมถึงนายท่านที่ภายนอกดูสุขุมนุ่มลึก แต่อันที่จริงเจ้าเล่ห์

เหมือนสุนัขจ้ิงจอกคนน้ันด้วย 
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ฮูหยินย้ิมมองเขาและวางทารกในอ้อมอกลงให้เขาดู 

"น่ีอิ๋นกวง น้องสาวของเจ้า" 

เขามองทารกน้อยที่ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าไหมแพรอยู่ในอ้อมอกมารดา  

นางมีผิวขาวเนียนดูเหมือนก้อนขนมแป้งข้าวเหนียวน่ึงยังไงยังงั้น มือทั้งสอง

ก�าเข้าด้วยกันเป็นก�าปั้นน้อยๆ ก่อนจะหาวยาวๆ ต่อหน้าเขา 

นางไม่มีฟัน 

เขาขมวดค้ิวพลางคิดอย่างตื่นตระหนกว่าสิ่งที่ไม่มีฟันจะเติบโตได้

อย่างไรกัน 

จากน้ันนางก็หุบปากและเบิกดวงตาด�าขลับจ้องมองเขา 

"ดูสิ น่ารักหรือไม่" ฮูหยินหัวเราะเบาๆ และอุ้มทารกน้อยเข้ามาใกล้

เขายิ่งข้ึน 

เขาดูไม่ออกว่าทารกน้อยน่ันน่ารักตรงไหน ดังนั้นเขาจึงจ้องต่อไป 

พินิจพิเคราะห์และคอยสังเกตก้อนกลมน้ัน 

"เจ้าลองจับนางดูสิ มา" ฮูหยินย่ืนมือออกมาคว้ามือเขา ต้องการให้

เขาลูบทารกน้อยนุ่มน่ิมคนน้ัน 

เขาลูบหน้านางเล็กน้อยพอเป็นพิธี ตั้งใจว่าจะรีบชักมือกลับโดยไว 

แต่นางน่ิมเหลือเกิน อุ่นนิดๆ ร้อนหน่อยๆ 

เขาได้ยินเสียงโลหิตที่ไหลอยู่ใต้ผิวหนังนาง สัมผัสได้ถึงพลังชีวิต 

แฝงไอร้อนที่ก�าลังเต้น

มือน้อยคว้าจับมือเขาไว้ 

หลังจากนั้นย้อนคิดดูแล้ว ดูเหมือนชีวิตของเขาจะเริ่มต้นนับแต่บัดนั้น 

นับตั้งแต่เขาสัมผัสนางและนางจับน้ิวก้อยของเขาไว้ 
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ก่อนหน้าน้ันทุกอย่างล้วนเลือนรางไม่ชัดเจน เป็นช้ินส่วนที่ถูกน�ามา

ปะติดปะต่อกันอย่างพร่าเลือน 

พ่อที่มิใช่พ่อ แม่ที่มิใช่แม่ และยังมีแสงจันทร์ยามค�่าคืนที่สุกสว่าง 

หาใดเปรียบ

เขาเป็นเด็กประหลาด แม้จะมีฐานะเป็นคุณชายสกุลเฟิงก็ยาก 

จะปิดบังความจริงข้อน้ี 

พวกเขาแอบพูด แอบกระซิบกระซาบกัน คิดว่าเขาไม่ได้ยิน 

คุณชายสกุลเฟิงแปลกประหลาด เฉลียวฉลาดจนน่าตกใจ เขา 

ไม่เหมือนเด็กสามขวบ กระเพาะเขาเหมือนหลุมลึกไร้ก้น เขากินจุกว่าผู้ใหญ่

มากนักและยังมีเร่ียวแรงมหาศาล ดวงตาเขาเปล่งประกายในความมืด เขา

เป็นคนอารมณ์ร้าย เคยกัดคนบาดเจ็บไปแล้วหลายคน 

เขาเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้ใดต้องการ เพราะนายท่านมีจิตใจดีงาม

จึงรับเขาไว้อุปการะ 

เสียงสนทนาแผ่วเบาและเสียงซุบซิบอย่างลับๆ ลอยไปมาท่ามกลาง

สายลม แม้จะมีก�าแพงและถนนขวางกั้น แต่เขากลับได้ยินชัดเจนแจ่มแจ้ง 

"นับแต่วันน้ีไปนางจะเป็นน้องสาวเจ้า เจ้าต้องปกป้องดูแลนาง 

ด้วยชีวิต" 

ค�าสั่งดังข้ึนด้านข้าง เขาเงยหน้าและเห็นบุรุษผู้น้ัน 

ชายหนุ่มถอดหน้ากากเงินคร่ึงซีกที่มักสวมใส่เวลาพบผู้คนออกไปแล้ว 

ใบหน้าใต้หน้ากากดูดุดันเพราะบาดแผล แต่ดวงตายังเหมือนเดิม รอยยิ้ม 

ก็ยังเหมือนเดิม 

"เข้าใจหรือไม่" 
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นายท่านสกุลเฟิงยิ้มมองเขาและเอ่ยถาม 

เขาเบนสายตากลับไปมองทารกน้อยในผ้าไหมแพรเน้ือนุ ่มโดย 

ไม่กะพริบตา 

ทารกน้อยจ้องมองเขาด้วยดวงตาด�าขลับ มือเล็กนุ่มยังก�าน้ิวก้อยของ

เขาไว้ไม่ยอมปล่อย 

เพราะว่าเขาได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากครอบครัวน้ี เพราะนายท่าน

สกุลเฟิงให้ที่กินและที่อยู่กับเขา เพราะฮูหยินสกุลเฟิงเห็นเขาเป็นลูกในไส้ 

ดังน้ันเขาจึงพยักหน้าให้ค�าม่ันสัญญาช่ัวชีวิตเป็นคร้ังแรก 

"เข้าใจขอรับ" 
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ค�่าคืนขมุกขมัววังเวง 

เพิ่งผ่านยามสาม* ไป ริมแม่น�้าก็เกิดหมอกควันสีขาวอ่อนจางแล้ว 

หมอกพร่ามัวค่อยๆ ลอยข้ามฝั ่งคืบคลานข้ึนไปบนเรือแจวและ 

เรือส�าเภา ปกคลุมหลังคากระเบื้องและชายคาโค้งงอน ก่อนจะลอยละล่อง

เข้าสู่ตัวเมืองอย่างเงียบเชียบ 

เพียงไม่นานหมอกขาวก็กลบเรือนับพันล�า ก้อนเมฆบดบังดวงจันทรา 

ทั้งนอกและในเมืองหยางโจวล้วนถูกเมฆหมอกปกคลุมจนยืดมือออกไปมอง

ไม่เห็นน้ิว ยินเพียงเสียงน�้ากระเพ่ือมเบาๆ 

บนถนนใหญ่นอกจากคนเฝ้ายามตอนกลางคืนที่ เดินตรวจตรา 

ตามหน้าที่แล้ว แม้กระทั่งแมวสักตัวยังไม่มีให้เห็น

ป๊อกๆๆ...แกร๊ง...

1

* ยามสาม หมายถงึเวลา 23.00-01.00 น.
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คนตีฆ้องสูงวัยกระชับเสื้อพลางเคาะกรับไม้ไผ่และฆ้องใบเล็กในมือ

เป็นจังหวะสั้นยาว เขาเดินไปบนถนนปูหินอันช้ืนแฉะพลางร้องเตือนผู้คน

ด้วยถ้อยค�าที่ตะโกนอยู่ทุกคืน 

"อากาศแห้ง...ของแห้ง...ระวังฟืนไฟ..." 

แม้เขาจะไม่รู้สกึว่าอากาศหนาวช้ืนแบบน้ีจะมสีิง่ใดทีส่ามารถลกุตดิไฟ

ได้ แต่งานก็คืองาน ต่อให้คนทั้งเมืองนอนหลับอุตุกันไปหมดแล้ว สิ่งที่ต้อง

ตะโกนยังคงต้องตะโกน สถานที่ที่ต้องตรวจตรายังคงต้องเดินไปส�ารวจดู

ทว่าคืนน้ีหมอกลงจัดเหลือเกิน หากมิใช่เพราะเส้นทางน้ีเขาเดินมา

แล้วนับคร้ังไม่ถ้วน เกรงว่าคงได้หลงทางอยู่ท่ามกลางสายหมอกเป็นแน่ 

ชายชราผู ้ตีฆ้องบอกเวลาถือโคมไฟและฆ้องใบเล็กเดินอยู ่กลาง 

หมอกหนา เขาร้องบอกเวลาขณะเดินผ่านริมแม่น�้าอย่างระมัดระวัง ลัดเลาะ

ไปตามตรอกซอย 

อากาศแบบน้ีท�าให้อดรู้สึกขนลุกไม่ได้ 

แม้จะมิใช่คนข้ีกลัวและท�าอาชีพตีฆ้องบอกเวลามายี่สิบสามสิบปีแล้ว 

แต่คร้ันเผชิญกับหมอกหนาที่นานๆ คร้ังจะพบสักที ชายชราก็อดเร่งฝีเท้า

ให้เร็วข้ึนไม่ได้เพ่ือที่ตนจะได้ไม่ต้องคิดฟุ้งซ่าน 

ขณะที่เขาคิดถึงน�้าชาร้อนกรุ่นและขนมเปี๊ยะที่ทิ้งไว้ในป้อมตรวจน้ัน 

เสียงร้องโหยหวนต่ืนตระหนกพลันดังมาจากตรอกด้านหน้าที่ห่างไปไม่ไกล

นัก 

เขาตกใจจนหัวใจแทบกระดอนออกมาจากล�าคอ แต่ยังคงวิ่งฝ่าหมอก

หนาไปข้างหน้าด้วยสัญชาตญาณของคนตีฆ้อง ทว่าทันทีที่เลี้ยวตรงหัวมุม

ก็ถูกชนล้มหงายหลังเท้าช้ีฟ้าท่ามกลางสายหมอก
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ร่างสัตว์ป่าที่ชนเขามีขนาดใหญ่โตกว่าผู ้ใหญ่เสียอีก ร่างของมัน 

ทั้งเหม็นและคาว ดวงตาสีแดงฉานเบิกโตปานระฆังทองแดง ที่น่ากลัวกว่า

คือปากกว้างที่เต็มไปด้วยเข้ียวแหลมคมซึ่งคาบมือคนที่ขาดอยู่ 

"ว้าก...!" 

เขาตื่นตระหนกจนหนังศีรษะชา ปัสสาวะแทบราด ทั้งที่รู ้ว่าควร 

ลุกข้ึนเผ่น แต่กลับมิอาจขยับเขยื้อนร่างกาย ท�าได้เพียงมองสัตว์ป่าที ่

จ้องมองเขาพลางอ้าปากเขมือบมือคนข้างน้ันเข้าไป จากน้ันก็ท�าท่าจะ

กระโจนเข้าใส่เขา...

พอเห็นดังน้ันสัญชาตญาณการเอาตัวรอดก็ดึงสติเขากลับคืนมา คน 

ตีฆ้องโยนโคมไฟในมือที่ลุกไหม้ใส่สัตว์ป่า จากน้ันคลานหนีไปอย่างล้มลุก

คลุกคลาน ทั้งยังพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือ 

"ใครก็ได้ ช่วยข้าด้วย!...ฆ่าคน...มีปีศาจฆ่าคน..." 

เขาเพิ่งตระหนักในยามน้ีเองว่าเวลาคนเราตื่นตกใจมักจะเปล่งเสียง

ไม่ค่อยออก เขายังตะโกนไม่จบ สัตว์ป่าตัวน้ันก็ตามมาข้างหลังและกระโจน

เข้าใส่จนเขาล้มลงบนพื้น เขาพยายามดิ้นรนจะหันกลับไปท�าให้โคมไฟ 

ลุกไหม้ แสงสว่างส่องให้เห็นปากกว้างที่ส่งกลิ่นเหม็นคาวและเต็มไปด้วย

เข้ียวแหลมคม มันอ้าปากกว้างและจู่โจมศีรษะเขา 

แย่แล้ว!

เขาคิดอย่างหวาดผวา จากน้ันก็มิอาจขบคิดอะไรได้อีก 

ค�่าคืนเงียบวังเวงและมืดสนิท 

โคมไฟที่หล่นอยู ่บนพื้นลุกไหม้จนหมด เหลือสะเก็ดไฟแค่เพียง 

เล็กน้อย จากนั้นก็มอดดับไปในที่สุด 
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ถนนยาวสิบลี้* ทางประตูเมืองทิศตะวันออกยังถูกปกคลุมด้วย 

หมอกหนา บนทางถนนปูหินยังคงช้ืนแฉะ หมอกและโลหิตคาวสีแดง 

อาบย้อมพื้นดินจนชุ่ม 

ตลาดนัดที่ปิดประตูไปนานแล้วว่างเปล่าไร้ผู้คน บ้านเรือนที่ใกล้ที่สุด

อยู่ห่างออกไปไกล ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องต่ืนตระหนกหรือเสียงร้องตะโกน

แหบพร่าหลังจากน้ันของคนตีฆ้อง ภายใต้ค�่าคืนมืดมิด ไม่มีผู้ใดเปิดประตู

เยี่ยมหน้าออกมา ต่อให้ได้ยินเสียงเกรงว่าคงนึกว่าตนฝันไป 

ห่างไปไม่ไกล สายน�้ายังคงไหลเอื่อย 

ผ้าใบบนเรือนับพันผืนโบกสะบัดไปมาช้าๆ 

ทางประตูเมืองทิศตะวันตก คนตีฆ้องอีกคนเคาะกรับไม้ไผ่และตีฆ้อง

อย่างรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ป๊อกๆๆ...แกร๊ง...

"อากาศแห้ง สิ่งของแห้ง...ระวังฟืนไฟด้วย!"

ป๊อกๆๆ...แกร๊ง...

ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า แสงอาทิตย์สาดส่องพาให้แม่น�้ากว้างใหญ่

ทอประกายระยิบระยับ หมอกหนาเมื่อคืนและฝนที่ตกเมื่อเช้าผ่านพ้นไปแล้ว 

ตามตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยผู้คนเบียดเสียด ทุกหนแห่งเต็มไปด้วย

เสียงจ้อกแจ้กจอแจ พ่อค้าวาณิชจากทั่วทุกหนแห่งที่มีส�าเนียงภาษาต่างกัน

ยุ่งง่วนกับการเจรจาการค้า บรรทุกของขึ้นและขนของลง ป่าวร้องขายสินค้า 

ท�าให้เกิดเสียงตะโกนโหวกเหวกดังข้ึนทั่วบริเวณไม่ขาดสาย 

* ลี ้(หลี)่ เป็นหน่วยมาตราวดัของจนี เท่ากบัความยาว 15 อิน่ เทยีบได้กบัระยะทางประมาณ 500 เมตร
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เรือบางล�าชักผ้าใบขึ้นเตรียมออกจากท่า รถม้าบางคันบรรทุกสินค้า

เตรียมเข้าเมือง 

ที่น่ีคือเมืองแห่งการค้าที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วหล้า อ�าเภอกว่างหลิง

ในเมืองหยางโจว

ทางทศิตะวันออกของเมืองแห่งน้ีมีเรือบรรทกุขนาดใหญ่ทีส่ามารถออก

สู่ทะเลได้ ทางด้านเหนือมีแม่น�้าที่เช่ือมต่อกับแม่น�้าหวาย สามารถล่องไป

ยังเมืองลั่วหยางและฉางอัน ทิศตะวันตกมีแม่น�้าฉางเจียงเชื่อมต่อไปยังอี้โจว 

ทิศใต้มีทางบกต่อไปถึงเหลียงกว่าง ด้วยสภาพภูมิศาสตร์อันยอดเยี่ยมน้ี

ท�าให้สินค้าจากทั่วทุกสารทิศมารวมตัวกันและกระจายออกไป ณ ที่แห่งน้ี 

ทุกคนที่มาค้าขายที่หยางโจว ไม่ว่าจะเดินทางมาทางบกหรือทางน�้า

ล้วนมองเห็นหออาคารที่โดดเด่นเป็นสง่าที่สุดในเมืองหยางโจว...หอหงส์

หอหงส์เป็นหออันดับหน่ึงในใต้หล้า 

หอแห่งน้ันใช้ไม้หนานมู่ท�าเสา ใช้อิฐก่อเป็นก�าแพง ใช้กระเบื้อง 

เคลือบมุงหลังคา ใช้ผ้าไหมแพรท�าหน้าต่าง ตัวหอมีหกช้ัน สร้างเป็นรูปทรง

แปดเหลี่ยม ต้ังตระหง่านอยู่ริมแม่น�้าฉางเจียง 

แม้จะอยู่ห่างไกล แต่พ่อค้าวาณิชนับพันนับหมื่นที่เดินทางมาค้าขาย

ที่น่ีล้วนมองเห็นอาคารสูงสง่าที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้าได้แต่ไกล อาคารแห่งน้ัน 

สูงกว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหมดในเมือง และยังสูงตระหง่านกว่าวัดวาอารามด้วย 

บางคนบอกว่าแม้แต่สิ่งก่อสร้างในวังหลวงของเมืองหลวงฉางอันยังไม่สูง

ขนาดนี้ 

ทั่วแผ่นดินราชวงศ์ถังทุกคนต่างรู้ว่าหอหงส์ร�่ารวยมหาศาล หอหงส์

ไม่มีอะไร มีแต่เงินที่เยอะที่สุด 
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คนสมัยน้ันกล่าวกันว่าหยางโจวเป็นเมืองที่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 

ประชากรหนาแน่น พ่อค้าวาณิชผู้ร�่ารวยในแผ่นดินถังล้วนเป็นชาวหยางโจว 

และในบรรดาพ่อค้าคหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองหยางโจวน้ัน กิจการค้าที่หาเงิน

เก่งที่สุดคือกิจการค้าของหอหงส์ 

เจ้าของหอหงส์แซ่เฟิง นายท่านสกุลเฟิงสวมหน้ากากคร่ึงซีกสีเงิน 

บนใบหน้ามานานปี โดยให้เหตุผลว่าใบหน้าตนมีบาดแผลพิการ ทว่าไม่มี 

ผู้ใดเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา 

กล่าวกันว่าเขาไม่เพียงมีพรสวรรค์เยี่ยงฟ่านหลี่* แต่ยังมีวิชายุทธ ์

เลิศล�้า เล่ากันว่าความจริงแล้วเขาเป็นเช้ือพระวงศ์ สามารถเข้าออกวังหลวง

ได้อย่างอิสระ ดังน้ันหอหงส์จึงสามารถสร้างสูงตระหง่านได้ ทั้งยังท�าการค้า

ได้ใหญ่โต ยังมีคนเล่าลืออีกว่าเขาเคยเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ เป็นจอมโจร

อ�ามหิตทางดินแดนตอนเหนือที่ท�าเร่ืองช่ัวช้าผิดกฎหมายมานับไม่ถ้วน  

เงินทองของเขาแปดถึงเก้าส่วนล้วนฉกชิงมา... 

ต�านานเกี่ยวกับนายท่านสกุลเฟิงน้ี ถามผู้คนบนท้องถนนดูอาจได ้

ค�าตอบมากมายหลากหลาย 

แต่ต�านานเหล่านี้กว่าคร่ึงล้วนเป็นข่าวลือที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์  

สิ่งเดียวที่ถูกต้องแน่ชัดคือหอหงส์เป็นพ่อค้ารายใหญ่อันดับต้นของทางใต้ 

อกีทัง้ยงัมอีนาคตอนัสดใส เพราะหอหงส์ไม่ได้มเีพยีงนายท่านสกลุเฟิงผูม้าก

ความสามารถ แต่เฟิงจือจ้ิงบุตรชายยังเก่งกาจไม่ธรรมดาด้วย 

เฟิงจอืจิง้เฉลยีวฉลาดมาแต่เดก็ เขาเรียนรู้วธีิท�าการค้าและฝึกวชิายทุธ์

จากนายท่านสกุลเฟิงตั้งแต่เยาว์วัย อายุไม่มากก็เดินทางข้ึนเหนือล่องใต ้

* ฟ่านหลี่ ขุนนางในยุคชุนชิวของจีน เดิมเป็นชาวรัฐฉู่ ต่อมาเข้ารับราชการและมีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้รัฐเยว่รบชนะรัฐอู๋  

หลงัออกจากราชการได้หนัมาท�าการค้าจนร�า่รวยมาก และได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการค้า
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ไปทั่วแล้ว เขาสืบทอดกิจการค้าของหอหงส์กว่าคร่ึง ขยันขันแข็งและมีวินัย

ในตัวเอง ทั้งยังเปี่ยมด้วยความกล้าหาญ ผู้คนที่เคยใกล้ชิดเขาล้วนกล่าวว่า

เขามีหัวทองค�า กิจการค้าน้อยใหญ่ทั้งหลายในใต้หล้าเขาล้วนแตกฉาน 

เป็นอย่างดี 

ต�านานเร่ืองเล่าเกี่ยวกับคุณชายสกุลเฟิงมีมากพอๆ กับนายท่าน 

สกุลเฟิง หลายปีมาน้ีรังแต่จะเพิ่มมากข้ึนกว่าเก่า

เขามีรูปร่างสูงใหญ่บึกบึน ห้าวหาญเปี่ยมด้วยไหวพริบ เขาเพียงล�าพัง

เคยข่ีอาชาขับไล่กลุ่มโจรสลัดนับร้อยที่หมายจะปล้นสินค้าจนแตกกระเจิงไป 

หลายปีก่อนในช่วงแห้งแล้งขาดแคลนอาหาร เขาเกลี้ยกล่อมให้พ่อค้าจาก

แดนเหนือใต้เปิดคลังน�าข้าวสารออกมาบริจาคช่วยเหลือราษฎร นอกจากน้ี

เขายังเคยเดินทางไปเมืองหลวงเข้าเฝ้าจักรพรรดิรัชกาลปัจจุบันเพื่อขอให้

ทรงแก้ปัญหาอุทกภัย เขาเคยข้ึนเขาล่าพยัคฆ์ เคยลงทะเลสังหารมังกรน�า้... 

"นายท่านท่านน้ี ท่านเพิ่งจะเข้าเมืองมาวันน้ีใช่หรือไม่ ไม่บอกท่านคง

ไม่รู้ว่าคุณชายสกุลเฟิงของเราขาดแค่ยังบินไม่ได้เท่าน้ันเอง อันที่จริงข้าจะ

กระซิบบอกให้ว่าหลายคืนก่อนมีคนเห็นเขาลอยอยู ่กลางอากาศจริงๆ  

อะไรนะ จะเห็นได้ยังไงน่ะหรือ ดึกดื่นเที่ยงคืนใครบ้างที่ไม่นอน โฮะๆๆๆ 

กลางดึกใครบ้างที่ไม่นอนเหรอ ก็สาวๆ ที่หอโคมเขียวยังไงเล่า เฮ้อ  

นายท่านไม่รู้เสียแล้วว่าคุณชายสกุลเฟิงไม่เพียงภายนอกห้าวหาญ มือเท้า

คล่องแคล่ว แต่ก�าลังของร่างกายและบั้นเอวยังท�าให้ผู้คนต้องยกน้ิวมือให้ 

เหล่าคุณชายพากันอิจฉาตาร้อน สตรีพากันหน้าแดง..." 

เวลาเที่ยงวัน ตลาดมีผู้สัญจรไปมาขวักไขว่ 

กลางท้องถนนอันพลุกพล่าน เด็กหนุ่มในชุดสีกรมท่าคนหน่ึงยืนอยู่
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บนลังไม้ที่วางอยู่บนบันไดหน้าร้านขายส่งข้าวสารพลางช้ีไม้ช้ีมือพูดกับ 

กลุ่มพ่อค้าวาณิชน�้าลายแตกฟอง 

คร้ันค�าพูดออกจากปากเด็กหนุ่ม เหล่าพ่อค้าและนักเดินทางที่ล้อมวง

เข้ามาพลันหัวเราะ หน่ึงในน้ันเอ่ยถามว่า "เก่งกาจถึงเพียงน้ันจริงน่ะรึ  

ไอ้น้องชาย เจ้ากล่าวเกินจริงไปหรือเปล่า" 

"เกินจริง? เฮอะ นายท่านท่านน้ี หากท่านไม่เช่ือลองถามใครสักคน 

ในเมืองดูก็ได้ รับรองว่าทุกคนต้องบอกท่านว่าคุณชายสกุลเฟิงไม่เพียง 

รักษาสัจจะเวลาท�าการค้า แต่ยังมีพละก�าลังล้นเหลือ มีความจ�าแม่นย�า  

ถูกฝึกฝนมาดีและทรหดอดทน ฮ่าๆๆๆ..." 

สีหน้าท่าทางของเด็กหนุ่มเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา ถ้อยค�าที่ออกจากปาก

ล้วนเป็นการสรรเสริญเยินยอคุณชายสกุลเฟิง แต่เนื่องจากมากเกินไปจึง

ท�าให้ผู้คนอดหัวเราะขันไม่ได้ เสียงหัวเราะมารวมตัวกันมากข้ึนทุกที 

"กล่าวเช่นน้ีแสดงว่าคุณชายสกุลเฟิงร้ายกาจโดยแท้" พ่อค้าคนหน่ึง

กอดอกพลางพูดส่งเสริมเหมือนก�าลังชมดูละครสนุก

"ใช่แล้วๆ ถูกต้องเลย ดังน้ันหากพวกท่านต้องการท�าการค้า มาหา

คุณชายสกุลเฟิงของเราย่อมถูกต้องแล้ว" เด็กหนุ่มตบอกรับรอง "เร่ืองอื่น 

หอหงส์ของเราไม่กล้าคุยโว แต่ช่ือเสียงของคุณชายเราไม่กล้าน�ามาล้อเล่น

แน่ ท่านว่าใช่หรือไม่หลงจู๊เฉิน" พูดพลางหันกลับไปถามหลงจู๊ของตน 

ฉับพลันทุกคนต่างหันไปมองผู้สูงวัยในร้านขายส่งข้าวสาร 

หลงจู๊ของร้านที่ถูกพาดพิงท�าสีหน้ากระอักกระอ่วน ครานี้ไม่รู ้จะ 

ผงกหัวหรือส่ายหัวดี ควรจะปฏิเสธหรือว่ายอมรับดีล่ะ

คร้ันเห็นทุกสายตาจ้องมาที่ตนอย่างรอคอยค�าตอบ เขาจึงกระแอม
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เบาๆ และกวาดตามองบรรดาพ่อค้าวาณิชก่อนจะเอ่ยน�้าเสียงมั่นคงสุขุมว่า 

"อ่ะแฮ่ม คุณชายรักษาสัจจะเป็นอย่างยิ่ง...แค่กๆๆ..." 

ยังพูดไม่ทันจบก็แทบจะส�าลักค�าพูดตัวเองอยู่แล้ว ด้วยเพราะมองเห็น

เงาร่างสูงใหญ่มาปรากฏที่หน้าร้านท่ามกลางฝูงชนตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ และ

ก�าลังมองฉากสนุกหน้าร้านขายส่งข้าวสารด้วยใบหน้าน่ิงเฉย 

"เอ๋? หลงจู๊ ท่านเป็นอะไรหรือไม่ คงมิใช่ว่าส�าลักน�้าลายตัวเอง 

หรอกนะ" เห็นอีกฝ่ายส�าลักจนหน้าแดงล�าคอบวมเป่ง เด็กหนุ่มจึงกระโดด

ลงจากลังไม้และว่ิงจี๋เข้าไปรินน�้าชาให้หลงจู๊ ปากเอ่ยด้วยความเป็นห่วง 

เป็นใยว่า "มาๆๆๆ รีบดื่มน�้าชาเร็วเข้า อย่าให้ส�าลักล่ะ" 

หลงจู๊สูงวัยหน้าแดงก�่า ดวงตาฉายความตระหนกลนลาน "ไม่ ไม่..." 

"ไอ้หยาหลงจู๊เฉิน ท่านไม่ต้องเกรงใจหรอก รีบดื่มน�้าชาให้ชุ่มคอก่อน 

หาไม่ผู้คนจะคิดว่าข้าข้ีโม้ หรือไม่ง้ันข้าเป็นคนพูดเอง ท่านแค่พยักหน้า 

ก็พอ" 

เด็กหนุ่มยิ้มแย้มเต็มหน้าและยัดถ้วยชาใส่มือหลงจู๊แกมบังคับ ไม่ลืม

หันไปตะโกนกับฝูงชนว่า "เถ้าแก่ทุกท่าน วันน้ีหลงจู๊เฉินเจ็บคอ ต้องขอให้

ทุกท่านเห็นใจด้วย เอาอย่างน้ีแล้วกัน โบราณกล่าวว่าสั่งสมวาสนาสิบปีจึง

ได้ลงเรือล�าเดียวกัน ได้พบกันนับว่ามีวาสนายิ่ง วันน้ีพวกท่านมีวาสนามา

ถึงที่น่ีย่อมต้องฟังข้าพูดให้จบ สินค้าในร้านขายส่งข้าวสารของหอหงส์ล้วน

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยตัวเองจากคุณชายสกุลเฟิงผู ้กล้าหาญ 

และรักษาสัจจะของเรา รับรองว่าไม่มีการหลอกลวงอย่างแน่นอน..." 

หลงจู๊สูงวัยฟังพลางประเดี๋ยวหน้าแดงประเดี๋ยวหน้าซีด เขายื่นมือไป

คว้าตัวเด็กหนุ่มอย่างลนลานพลางเอ่ยเสียงค่อย "นะ...นายน้อย..." 
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"น่ี ท่านวางใจเถอะ ไม่เป็นไรหรอก!" เด็กหนุ่มตบไหล่เขาพลางยิ้ม 

ให้ฝูงชนและเอ่ยเสียงดังฟังชัด "พวกเราทุกคนในหอหงส์ ไม่ว่านายหรือบ่าว 

คนแก่หรือเด็กเล็กล้วนกินข้าวช้ันดีเหล่าน้ี น่ีเป็นข้าวใหม่ที่เพิ่งได้มาปีนี้เลย

นะ! อาซิง! เสี่ยวจาง! รีบยกข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆ ออกมาเร็วเข้า!" 

เด็กหนุ่มตบมือตะโกนสั่งเด็กรับใช้ในร้าน 

พอเขาเอ่ยปากก็เห็นสองคนขนถังไม้ใบใหญ่ที่บรรจุข้าวสวยร้อนกรุ่น

เดินออกมาจากข้างใน

"เชิญเลย นายท่านทั้งหลายรีบลองชิมดู ข้าวใหม่เหล่าน้ีล้วนเป็น

ผลผลิตจากสองฝั่งแม่น�้าฉางเจียงและแม่น�้าหวายในปีน้ี คุณภาพได้รับ

ยกย่องว่าเป็นที่หน่ึง! เถ้าแก่ทุกท่านลองเข้ามาชิมดู!" เด็กหนุ่มพูดพลางคว้า

ทัพพีตักข้าวใส่ชามเล็กอย่างว่องไว ทั้งยังใส่บ๊วยดองลงไปเม็ดหนึ่งด้วย ก่อน

จะแจกให้เถ้าแก่ใหญ่ด้านหน้าพลางย้ิมร่า "เชิญๆๆ แม้มิอาจรับรองได้ว่า

กินแล้วจะโด่ไม่รู้ล้มเหมือนคุณชายสกุลเฟิงของเรา แต่ไม่ว่าอย่างไรคงไม่แย่

ไปกว่าคุณชายสกุลเฟิงซักเท่าไรหรอก..." 

ขณะที่เขาง่วนกับการพูดจาเลอะเทอะน้ัน เงาร่างสูงใหญ่ค่อยๆ เบียด

ฝ่าฝูงชนเดินมาที่ประตู 

หลงจู๊ผู้สูงวัยเห็นแล้วหัวใจเต้นรัว รีบยื่นมือไปกระตุกแขนเสื้อของ 

หนุ่มน้อยและพูดว่า "นายน้อยขอรับ ท่านอย่า...อย่าพูดอีกเลย..." 

"เอ๊ ลุงเฉิน ท่านไม่ต้องต่ืนเต้นไป ถึงอย่างไรก็มีข้าอยู่" เด็กหนุ่มเติม

ข้าวอย่างคล่องแคล่ว "เชิญเลยๆ นายท่านทั้งหลายรีบลองชิมดู ถ้าอร่อย

ต้องมือไม้ว่องไวหน่อย เมื่อวานทางการประกาศว่าข้าวช้ันดีหน่ึงโต่ว* ราคา

* โต่ว เป็นหน่วยช่ังของจนีในอดตี นิยมใช้กับธัญพชื โดย 1 โต่วเทยีบน�า้หนักได้ประมาณ 6 กโิลกรัม
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ห้าสิบสองอีแปะ* แต่ด้วยมีวาสนาเราจึงได้มาพบกัน ลูกค้าห้าสิบท่านแรก

ที่ตกลงซื้อขายในวันน้ี ข้าคิดราคาหน่ึงโต่วห้าสิบอีแปะถ้วนก็พอ!" 

"ไม่...มิใช่เช่นนั้น..." หลงจู๊เฉินมีเหง่ือเม็ดเป้งผุดออกมา ก�าลังจะพูด

เด็กหนุ่มกลับย่ืนมือมายัดชามข้าวให้เขาและสั่งเสียงค่อย "ลุงเฉิน รีบส่งให้

เถ้าแก่ที่อยู่ทางโน้นที!" 

หลงจู๊ผู้สูงวัยรับชามข้าวมาและรีบส่งให้คนที่อยู่ด้านหลัง คร้ันแล้วจึง

ตระหนักว่าไม่ถูกต้อง เขาต้องเตือนอีกฝ่ายก่อน ทว่าพอหันกลับไปชามข้าว

ก็ถูกส่งมาอีก เขาร้อนใจจนเหงื่อผุดพรายเต็มหน้า แต่ทุกคนรออยู่และก�าลัง

ร้องเรียกเขา...

"ทางน้ีๆ ข้าขอถ้วยหน่ึง!" 

"พวกเราก็ขอด้วย ขอพวกเราชิมบ้าง!" 

เสียงร้องตะโกนดังข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท�าให้เขาได้แต่ส่งชามข้าวมือ 

เป็นระวิง 

"ไอ้น้องชาย ทีเ่จ้าพดูเมือ่ครู่เป็นเร่ืองจริงหรือ" นายท่านผูไ้ว้หนวดเครา

เต็มหน้าตะโกนถาม 

"แน่นอนอยู่แล้ว!" เด็กหนุ่มยื่นทัพพีให้หลงจู๊ที่อ้าปากท�าท่าจะพูดอะไร

เพื่อให้เขารีบเติมข้าว ก่อนจะปีนข้ึนไปบนลังไม้บนข้ันบันไดอีกคร้ังอย่าง

คล่องแคล่วเหมือนลูกลิง เขาชูมือข้ึนปรบดังๆ พลางร้องตะโกน "นายท่าน

ทั้งหลายโปรดเข้าแถวด้วย ครบจ�านวนคนแล้วถือเป็นอันสิ้นสุด!" 

หลงจู๊ร้อนใจกระวนกระวาย แต่มือกลับมิอาจหยุดเติมข้าว 

"ไอ้น้องชาย ร้านเจ้ามีแต่ข้าวสารหรือ ข้าวสาลีหน่ึงโต่วลดราคา 

* อแีปะ คอืหน่วยเงนิส�าริด (เป็นเหรียญทีมี่รู) ซึง่มีค่าเลก็ทีส่ดุในหน่วยเงนิตราสมยัก่อนของจนี
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สองอีแปะได้หรือไม่" 

"อะไรนะ หน่ึงโต่วลดราคาสองอีแปะรึ" เด็กหนุ่มล�าบากใจช่ัวครู่ก่อน

จะกัดฟันตอบไปว่า "ได้! ในเม่ือนายท่านกล้าขอ พวกเราก็กล้าให้!" 

ชายฉกรรจ์คนหน่ึงยกมือข้ึนร้องตะโกน "ไอ้น้องชายคนน้ีร้ายกาจ  

กล้าหาญด!ี ร้านต้าฉขีองเราตกลงซือ้! เอาข้าวใหม่มาห้าห*ู ข้าวสาลมีาสองห!ู" 

"พวกเราก็ซื้อด้วย ขอข้าวใหม่สามหู! พุทราแห้งสามโต่ว! จากร้าน 

ซินเซิงในเซวียนโจว!" 

"ไอ้หนุ่ม! ร้านตงหลิงจากลั่วหยางของเราก็เอาด้วย ข้าวใหม่กับ 

ข้าวฟ่างอย่างละสิบหู! องุ่นแห้งมีราคาพิเศษหรือเปล่า" 

"ราคาพิเศษ? ได้สิ! เชิญนายท่านทั้งหลายเข้าไปคุยรายละเอียด 

ด้านในเลย!" เด็กหนุ่มย้ิมเต็มใบหน้าพลางหันหลังและตะโกนกับคนในร้าน

ว่า "พี่น้องทั้งหลาย หยิบสมุดบัญชี รินน�้าชา เปิดร้านขายของ! อย่าปล่อย

ให้พวกนายท่านต้องรอ!" 

ช่ัวครู่เดียวพ่อค้าวาณิชที่ยืนอออยู่หน้าประตูฟังข่าวลือก็กรูกันเข้ามา

ในประตูร้านขายส่งข้าวสารของหอหงส์ที่เปิดกว้างอยู่ พ่อค้าหน้าเดิมที ่

คุ ้นเคยกันดีอยู ่แล้วย่อมรู้ว่าสินค้าของหอหงส์มีคุณภาพดี ส่วนพ่อค้า 

หน้าใหม่จากแดนไกลย่อมเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง ด้วยช่ือเสียงของหอหงส์ 

อย่างไรเสียสินค้าย่อมต้องมีคุณภาพในระดับหน่ึง ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าได้ชิม

ข้าวสวยร้อนกรุ่นหอมฉุยน่ันไปแล้ว ข้าวสวยน้ันทั้งหอมและหวาน เป็นข้าว

ช้ันยอดของช้ันยอดเลยเชียวล่ะ!

ดังน้ันทุกคนจึงแย่งกันเบียดเข้าไปในประตู ด้วยเกรงว่าหากชักช้าไป

* ห ูเป็นภาชนะโบราณทีม่ปีากแคบ ก้นกว้าง เดมิมีปริมาตร 10 โต่ว (100 ลติร) จงึใช้เป็นมาตราตวง แต่ต่อมาลดปริมาตรเหลอื  

5 โต่ว (50 ลติร) 
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จะพลาดโอกาสไม่ได้ราคาพิเศษ การเบียดเสียดของฝูงชนท�าให้เด็กหนุ่ม 

ที่ร้องตะโกนขายของอยู่บนลังไม้เสียหลักทันใด 

"อ๊า! ระวัง! อย่าเบียด อย่าเบียดสิ..." 

เขาร้องบอก แต่กลับมิอาจยับยั้งคลื่นฝูงชนที่โถมเข้าใส่ ไม่รู้ว่าใครชน

เขาตอนเข้าประตูและใครไม่ระวังเตะถูกลังไม้ ท�าให้ลังไม้ที่ก่อนหน้าน้ียังอยู่

ใต้เท้าเขาดีๆ เร่ิมเอียงกระเท่เร่ก่อนจะตกลงไปบนข้ันบันไดด้านหน้า 

"ว้ากกก!" 

เดก็หนุ่มชสูองมอืข้ึนด้วยท่าทางน่าขัน เขาก�าลงัจะร่วงลงมาจากลงัไม้ 

หลงจู๊เฉินเห็นแล้วถึงกับหน้าซีดเผือด พยายามเบียดฝ่าฝูงชนเข้าไปช่วย แต่

เน่ืองจากคนเยอะและเขาถูกเบียดห่างออกมาแล้ว ท�าให้ได้แต่ร้องตะโกน 

"ระวัง..." 

เสยีงร้องของเขาดงึดดูความสนใจของผูค้นทีอ่ยูด้่านหน้า แต่ไม่เหน็จะ

มีใครยื่นมือเข้าช่วย ทุกคนรีบหลบไปด้านข้างด้วยกลัวว่าจะถูกล้มทับ 

ขณะที่เด็กหนุ่มเหลือเท้าเพียงข้างเดียวแตะอยู่บนลังไม้และร้องตะเบ็ง

สุดเสียงน้ัน คนผู้หนึ่งพลันเหินตัวข้ึนจากกลุ่มคนในชั่วเส้นยาแดงผ่าแปด  

มือใหญ่คว้าเสื้อของเด็กหนุ่มเหมือนพญาอินทรีตะครุบลูกไก่และตีลังกา 

กลางอากาศ พาเขากระโดดข้ามศีรษะของกลุ่มคนมายืนอย่างมั่นคงบนถนน

ด้านข้าง 

ทุกคนยังตกใจไม่หาย หลงจู๊น�้าตาแทบกระเด็นออกมา เห็นเด็กหนุ่ม

เอาแต่ลูบหน้าอกและร้องว่า "ไอ้หยา มารดาของข้า! ตกใจแทบตาย!" 

"ที่แท้รู้จักกลัวด้วยหรือ ข้ายังคิดว่าใครให้เจ้ากินดีหมีหัวใจเสือเข้าไป

เสียอีก" 
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ค�าพูดประชดประชันที่เอ ่ยด้วยน�้าเสียงราบเรียบดังข้ึนข้างหลัง  

เด็กหนุ่มในชุดสีกรมท่าตัวแข็งไปเล็กน้อย เขาตกใจจนคอหด ไม่ต้อง 

หันกลับไปก็รู้ว่าผู้มีพระคุณด้านหลังก�าลังเดือดจัดขนาดไหน 

"ขอบคุณนายท่านที่ช่วยชีวิต!" เด็กหนุ่มตะโกนแหกปากโดยไม่ต้อง 

คิดพลางร้องดังกว่าเดิม สองมือยกโบกสูงๆ เรียกความสนใจจากผู้คน 

"เถ้าแก่และนายท่านทั้งหลาย น่ีคือคุณชายเจ้าของหอหงส์...เฟิงจือจิ้ง!" 

เด็กหนุ่มพูดพลางไม่ลืมถอยไปด้านข้างหน่ึงก้าวเพื่อมิให้ตัวเองบดบัง

สายตาของทุกคน 

ค�าพูดน้ีท�าให้กลุ่มคนหันขวับมามองทันใด เพราะอยากเห็นหน้าค่าตา

คุณชายสกุลเฟิงในต�านานว่ามีสามเศียรหกกร สี่มือแปดเท้าจริงดังว่า 

หรือไม่ 

"ขอเสียงปรบมือจากทุกท่านด้วย! วิชาตัวเบาช่างล�้าเลิศ! เยี่ยมยอด! 

วิชาตัวเบาน้ีมหัศจรรย์จริงๆ!" 

เดก็หนุ่มหวัเราะเสยีงดงัพลางเอ่ยชมเชยและชูมอืข้ึนปรบน�าดงัๆ ผูค้น

บนท้องถนนปรบมือตาม เสียงเอ่ยช่ืนชมดังข้ึนทั่วทุกสารทิศ คนที่มองเห็น

ปรบมือเสียงดัง คนที่มองไม่เห็นพากันสรรเสริญเยินยอยกใหญ่ด้วยเกรงว่า

ผู้อื่นจะหาว่าตนตาไม่ดีจึงมองไม่เห็น 

เร่ืองคร้ังน้ีเอากลับไปเล่าให้ที่บ้านฟังได้อีกหลายปีทีเดียว 

ช่ัวขณะหน่ึงที่เสียงปรบมือและเสียงร้องบอกว่าดีดังกึกก้องเหมือน 

คลื่นลูกใหญ่ 

คุณชายสกลุเฟิงมีรูปร่างสงูใหญ่ เขาสวมชุดทะมดัทะแมงสดี�า ทีข้่อมอื

พันสายรัดข้อมือ เท้าสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นแบบสูง เส้นผมด�าขลับถูกมัดรวบ
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ไว้ข้างหลงัอย่างเรียบร้อย ใบหน้าเขาคล�า้เข้ม แต่ดวงตากลบัทอประกายระยบั 

เห็นสถานการณ์ตรงหน้าแล้วเขาไม่ได้ร้อนรนแต่อย่างใด เพียงแต่ยิ้ม

บางๆ ให้ผู้คนและผายฝ่ามือใหญ่ราวใบพัดไปยังประตูร้านขณะเอ่ย "ท�าให้

ทุกท่านตกใจต้องขออภัยด้วย ในร้านมีน�้าร้อนน�้าชา ขอเชิญทุกท่านเข้าไป

ชมด้านในและกินขนมดับความต่ืนตกใจก่อน..." 

เห็นคุณชายก�าลังยุ ่ง เด็กหนุ่มจึงฉวยโอกาสน้ีแต้มยิ้มบนใบหน้า 

และเตรียมเผ่น ไหนเลยจะคิดว่าพอหันหลังว่ิงไปด้านข้างได้สองก้าว คอเสื้อ

ด้านหลังพลันแน่นข้ึนก่อนที่เขาจะหงายไปข้างหลัง โชคดีที่คนผู้น้ันรีบ 

พลิกมือประคองแผ่นหลังเขาไว้ก่อน ท�าให้เขาไม่ต้องล้มลงพื้นเท้าช้ีฟ้า ทว่า

ยังไม่ทันได้ดีใจ เขาก็ถูกหิ้วตัวข้ึนมาและจับหมุนตัวเผชิญหน้ากับคนที่มิอาจ

หลบเลี่ยง 

บุรุษตรงหน้าเลิกค้ิวหนาแสร้งยิ้มมองมาด้วยสายตาเย็นชา 

"จะไปไหน" 

เดก็หนุ่มทีถ่กูเขาคว้าตัวไว้เหมอืนแมวตัวหน่ึงฝืนฉกียิม้และเบกิดวงตา

กลมโตด�าขลับ เอ่ยอย่างโจ่งแจ้งหน้าไม่แดงลมหายใจไม่หอบว่า 

"ไปฉี่" 

บุรุษรูปร่างสูงใหญ่หิ้วแมวน้อย...มิใช่สิ เป็นตัวยุ่งยาก เขาหิ้วตัว 

ยุง่ยากเดนิฝ่าฝงูชนไปยงัลานโล่งส�าหรับเอาสนิค้าลงทีป่ระตหูลงัซ่ึงเปิดกว้าง

พี่น้องที่เป็นคนบังคับม้าและขนสินค้าเห็นตัวยุ่งยากในมือเขาแล้วต่าง

พากันยิ้ม หลายคนที่กล้าหน่อยและท�างานที่น่ีมานานถึงกับยกมือข้ึนโบก

ทักทาย 
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"อ้าว เสี่ยวอิ๋นจ่ือ อรุณสวัสดิ์!" 

"อรุณสวัสดิ์ลุงปัง! เหน่ือยหน่อยนะ!" ตัวยุ่งยากที่ถูกเขาหิ้วโบกมือ 

ให้ทุกคนด้วยท่าทีเบิกบานอย่างไม่รู้จักที่ตาย "ลุงเหอ เอวของท่านดีข้ึนบ้าง

หรือยัง"

"วางใจ...วางใจ ข้าดีข้ึนมากแล้ว!" 

"ฮ้า ข้าบอกแล้วว่าเสียงร้องตะโกนข้างหน้าคือเสี่ยวอิ๋นจื่อ เป็นเช่นน้ัน

จริงๆ ด้วย! ฮ่าๆๆๆ..." 

"ใช่แล้ว ย่อมต้องเป็นข้าแน่นอน!" ตัวยุ่งยากกะพริบดวงตากลมโต 

ด�าขลับพลางยิ้ม พูดอย่างปราศจากความละอายใจ "หาไม่แล้วจะเรียกผู้คน

มาชุมนุมมากมายขนาดน้ันได้อย่างไร ข้าน่ะมีเสน่ห์เต็มเปี่ยมเชียวนะ!" 

"คุณชายมีเสน่ห์มากกว่ากระมัง! ถ้าเสี่ยวอิ๋นจื่อไม่พูด ข้ายังไม่รู้ว่า

คุณชายของเราไปหอโคมเขียวอยู่บ่อยๆ คุณชายเห็นพวกเราเป็นคนอื่นไป

ได้ หากท่านชอบไปหอโคมเขียว วันหลังอย่าลืมพาข้าลุงหวังไปด้วยคนล่ะ

ฮ่าๆๆๆ..." 

"ลุงหวังล้อข้าเล่นแล้ว" เขาฉีกยิ้มแข็งทื่อพลางหิ้วตัวยุ่งยากที่พูดจา 

ไหลลื่นไปเร่ือยก้าวยาวๆ ตรงไปข้างหน้า 

"อ๊าๆ ช้าหน่อย...ช้าหน่อยคุณชาย ข้าจะลื่นล้มอยู่แล้ว!" ตัวยุ่งยาก

ร้องโวยวายขณะสะดุด 

เขาไม่พูดพร�่าท�าเพลง แต่แบกตัวยุ่งยากที่เอาแต่พูดไม่หยุดข้ึนบนบ่า

ทันที 

"ว้าก...!" ตัวยุ ่งยากร้องเสียงหลงและดิ้นสุดแรง "ท่านท�าอะไร 

ของท่าน?!" 

Page_��������������1.indd   27 24/11/58   14:06



28

"คุณชาย ท่านจะพาเสี่ยวอิ๋นจ่ือไปที่ใด" 

เขากระตุกมุมปากพลางมองผู้สูงวัยที่เอ่ยถามก่อนจะยิ้มตอบ 

"ห้องน�้า" 

ทกุคนตะลงึ ยังไม่ทนัได้สติกเ็หน็คุณชายแบกเสีย่วอิน๋จือ่ทีต่ืน่ตระหนก

ดวงตาเบิกกว้างก้าวยาวๆ ผ่านคนงานที่ก�าลังขนสินค้าไปอย่างรวดเร็วปาน

สายลม ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังห้องน�้าที่ต้ังอยู่ในมุมที่ห่างออกไป เขาเปิด 

ประตูออกและโยนเสี่ยวอิ๋นจื่อเข้าไป จากน้ันปิดประตูดังปังและยื่นมือไปจับ

ที่จับประตูเอาไว้ 

ช่ัวขณะน้ันทุกคนเงียบกริบ หยุดการกระท�าในมือและมองจ้องห้องน�้า

สลับกับคุณชายใหญ่ผู้มีช่ือเสียงเลื่องระบือไปทั่ว

ความเงียบปกคลุมทั่วลานหลังบ้าน ตามมาด้วยเสียงเคาะประตูอย่าง

เร่งร้อนจากในห้องน�้าท�าลายความเงียบ 

"คุณชาย ท่านท�าอะไร เปิดประตูเดี๋ยวน้ี! ในน้ีเหม็นมาก!" 

"จะฉี่มิใช่หรือ รีบฉี่เข้าสิ" เฟิงจือจ้ิงใช้มือข้างหน่ึงดันที่จับไว้ไม่ให้ตัว

ยุ่งยากที่อยู่ข้างในเปิดออกมา เขามองประตูห้องน�้าที่ถูกเคาะดังปังๆ พลาง

เอ่ยเสียงเย็น 

"เอ๋?" เสี่ยวอิ๋นจื่อชะงักไปและรีบเอ่ยว่า "ข้า...ข้าฉี่แล้ว! ท่านรีบ 

เปิดประตูเร็วเข้า!" 

"ฉี่แล้วรึ ข้าไม่เห็นได้ยินเสียงเลย" เขาเอ่ยอย่างสุขุม "จะฉี่ก็รีบฉี่  

อย่าอั้นไว้ โตป่านน้ีแล้วหากฉี่รดกางเกงจะน่าอายมาก" 

เสียงตบประตูพลันหยุดลง ความเงียบอันชวนอึดอัดแผ่ไปในอากาศ

อีกครั้ง 
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ทุกคนต่างคิดว่าเสี่ยวอิ๋นจื่อยั่วโทสะคุณชายเข้าเสียแล้ว ต่อจากน้ีไม่รู้

จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไร ขณะที่ผู้สูงวัยหลายคนครุ่นคิดว่าจะเข้าไป

ช่วยพูดแทนดีหรือไม่นั้น ผู้หูดีหลายคนพลันได้ยินเสียงฉี่

"ชู่ว์ชู่ว์...ชู่ว์ชู่ว์...ชู่ว์ชู่ว์ชู่ว์..." 

น่ันเป็นเสียงฉี่ไม่ผิด แต่กลับไม่เหมือนจริงเลย เพราะน่ันเป็นเสียง 

ฉี่ปลอมที่เสี่ยวอิ๋นจื่อเปล่งออกมาเอง 

พริบตาเดียวผู้สูงวัยพากันหัวเราะงอหาย พี่น้องคนอื่นไม่กล้าเสีย

มารยาทนักจึงหันไปทางอ่ืนลอบยิ้ม ต่างกลั้นหัวเราะกันจนแทบช�้าใน 

"เอาล่ะ ข้าฉี่แล้ว! ท่านก็ได้ยิน รีบปล่อยข้าออกไปเร็วเข้า!" 

ประตูห้องน�้าถูกทุบแรงๆ อีกคร้ัง คุณชายสกุลเฟิงแหงนหน้ามอง

ท้องฟ้าสีน�้าเงินกับเมฆสีขาว ตรึกตรองอย่างจนปัญญาว่าเขาคิดอะไร

ง่ายดายเกินไปจริงๆ 

ขอเพยีงเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วกบัตวัยุง่ยาก เร่ืองง่ายดายเพยีงใดกก็ลบักลาย

เป็นซับซ้อนได้ 

"คุณชาย! ปล่อยข้าออกไป! คุณชาย...ข้าขอโทษ ข้าผิดไปแล้ว...

คุณชาย" 

เขาก้มหน้าเปิดประตู ส่วนตัวยุ่งยากที่ทั้งฉลาดและน่าชังคนน้ันรีบบีบ

จมูกวิ่งจี๋ออกมาจากห้องน�้า ทะยานไปสูดอากาศในพื้นที่ที่ห่างไปหลาย 

เชียะ* เขาโบกมือใส่จมูกตัวเองและสูดอากาศเฮือกใหญ่เข้าไป 

"มารดาข้าเถอะ! เหม็นเป็นบ้าเลยให้ตายสิ!" 

วาจาไม่สุภาพเหล่าน้ีท�าให้คุณชายสกุลเฟิงหางตากระตุก ในที่สุด 

* เชียะ (ฉือ่) เป็นหน่วยวดัความยาวของจนีสมัยโบราณ เทยีบระยะประมาณ 10 น้ิว หรือหน่ึงส่วนสามเมตร ปัจจบุนัยงัใช้ค�าน้ีใน

ความหมายว่า 'ฟตุ'
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จึงเอ่ยปากสั่งสอนตรงๆ "พูดจาให้น่าฟังหน่อย" 

"แต่มันเหม็นมากจริงๆ น่ี!" เสี่ยวอิ๋นจื่อหันกลับมาเถียงทันควัน 

"งัน้รึ ปากทีเ่ทีย่วกระจายข่าวลอืไปทัว่กเ็หมน็หึง่เช่นกนั" เขาก้าวเข้าไป

ก้มหน้าหร่ีตาและกัดฟันพูด "ข้าจึงคิดว่าในเมื่อเป็นเช่นน้ี เจ้าน่าจะชอบ

ห้องน�้ามาก ใช่หรือไม่คุณหนูใหญ่" 

เสีย่วอิน๋จือ่เบกิตากว้างและยืน่หวัเข้าไปใกล้กระซิบเสยีงค่อย "คณุชาย 

ข้าคิดว่าท่านเคยบอกว่าไม่อยากให้คนรู้ว่าข้าเป็นคุณหนู"

"ข้าไม่อยากให้คนอื่นรู้เพราะข้ายังมีหวัง หวังว่าสักวันจะแต่งเจ้า 

ออกเรือนไปได้" เขาดุด้วยอารมณ์ขุ่นมัว "เพราะฉะน้ันขอร้องล่ะ ช่วยท�าตัว

ให้เหมือนสตรีหน่อย อย่าเอาแต่พูดจาหยาบคายประเภทข้ีเยี่ยวและโด ่

ไม่รู้ล้ม" 

ฟังถึงตรงน้ีดวงตาสีด�าพลันทอประกาย อดยกมือข้ึนแย้งไม่ได้ "ข้าพูด

แต่ฉี่ ไม่ได้พูดถึงข้ีซักหน่อย อีกอย่างเร่ืองที่นายท่านสกุลเฟิงโด่ไม่รู้ล้มน้ัน

เป็นเร่ืองจริง" 

เส้นเลือดเขียวบนหน้าผากเขาเต้นตุบๆ 

เห็นดังน้ันนางจึงยื่นมือออกไปลูบเส้นเลือดที่ปูดโปนของเขาราวกับ 

ท�าเช่นน้ีแล้วเส้นเลือดเหล่าน้ันจะเรียบลงไปได้ 

"เฮ้อ เอาล่ะๆ คุณชาย ท่านอย่าโกรธเลย" นางยื่นหน้าไปใต้ดวงตา

เขาและเอ่ยหน้าระร่ืน "ท่านได้ยินข้าพูดเช่นน้ีแล้วอาจดูเหมือนข้าพูดจา 

เพ้อเจ้อ แต่ในเม่ือท่านยังห่วงว่าข้าจะแต่งไม่ออก ข้าเองก็กังวลว่าจะไม่มี

ใครแต่งให้ท่านเช่นกัน จึงได้คว้าโอกาสกล่าวยกยอท่านไว้ก่อนเป็นการ

รับรอง ดูสิ รับรองว่าค�าพูดข้าเมื่อครู่นี้แปดเก้าส่วนจะต้องท�าให้ภาพลักษณ์
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ท่านดูดีน่าประทับใจแน่" 

เฟิงจือจิ้งมองคุณหนูผู้ซุกซนตรงหน้าแล้ว ค�าต่อว่าที่มาถึงปากกลับ

พูดไม่ออก 

นัยน์ตาสีด�าพลันเข้มข้ึน เขายืดตัวและเงยหน้าถอยไปหน่ึงก้าว  

สงบอารมณ์ขุ่นเคืองและเอ่ยเสียงราบเรียบ 

"ข้าไม่ต้องการการรับรองเช่นน้ี" 

การถอยไปข้างหลังของเขาท�าให้มือน้อยชะงักค้างอยู่กลางอากาศ 

ทว่าสีหน้านางไม่เปลี่ยนไป ยังคงแต้มรอยยิ้มและเปลี่ยนเป็นใช้มือเล็ก 

ตบบ่าหนาของเขาเยีย่งลกูผูช้ายแทน จากน้ันโคลงศรีษะเอ่ยว่า "เฮ้อ คณุชาย 

ท่านอย่าอวดเก่งอีกเลย หากไม่ต้องการป่านน้ีท่านคงแต่งภรรยามีลูกไปแล้ว

จริงหรือไม่ บอกว่าท่านไปหอโคมเขียวย่อมดีกว่าให้ผู้อื่นเข้าใจผิดคิดว่าท่าน

เป็นพวกไม้ป่าเดียวกัน อย่างน้อยถึงตอนน้ีทุกคนก็มั่นใจว่าท่านไม่..." 

พูดถึงตรงน้ีนางก็ชะงักปุบปับ ก่อนจะเข้าไปใกล้ๆ และกระซิบถาม

อย่างซุกซน "ท่านคงไม่ได้รักชอบบุรุษด้วยกันหรอกกระมัง" 

เฟิงจือจิ้งจ้องนางโดยไม่เอ่ยวาจา เส้นเลือดเขียวบนหน้าผากที่เดิมที

หายไปแล้วค่อยๆ ปูดนูนข้ึนอีกคร้ัง 

"เอ่อ แหะๆๆๆ...หึๆๆๆ...ฮิๆๆๆ..." 

เห็นเขาตีหน้าถมึงทึงนางจึงหัวเราะทื่อๆ อีกที หัวเราะอีกหน่ึงที และ

อีกหน่ึงที จากน้ันก็ดึงมือกลับมาลูบท้องตัวเองและเปลี่ยนเร่ืองพูดกะทันหัน 

"อา ข้าหิวแล้ว ท้องร้องจ๊อกๆ เลย คุณชายเพิ่งล่องเรือขนสินค้ากลับมา 

น่าจะหิวแล้วเช่นกัน ข้าจะไปเตรียมของกินมาให้..." 

ยังพูดไม่ทันจบก็หันหลังเผ่นแน่บทันที 
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คราวนี้เฟิงจือจิ้งไม่ได้ขัดขวางนาง เพราะเขากลัวเหลือเกินว่าตัวเอง

จะอดใจไม่ไหวหาเชือกมามดัตวันางและหาผ้ามาอดุปาก จากน้ันน�าไปแขวน

ไว้ในคลังเก็บของแห้งสามวันสามคืน 

มองเงาร่างของหญิงสาวที่หัวเราะร่าพลางพูดหยอกล้อกับผู้คนแล้ว 

เขาสงสัยเหลือเกินว่าจะมีวันที่นางแต่งออกเรือนไปได้หรือไม่ 

ในฐานะคุณหนูใหญ่สกุลเฟิงแห่งหอหงส์ นางอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ก็มี

คนมาทาบทามแล้ว ต่อจากนั้นผู้ที่มาสู่ขอยิ่งมากมายล้นหลาม แต่ทุกคน

ล้วนไม่ประสบความส�าเร็จ 

เหตุผลข้อแรกเพราะนายท่านสกุลเฟิงมีเง่ือนไขในการเลือกลูกเขย

อย่างเข้มงวด 

เหตุผลข้อที่สองเพราะกิริยามารยาทของคุณหนูใหญ่คนน้ีไม่มี 

ความเป็นกุลสตรีแม้แต่นิดเดียว 

สมัยก่อนตอนที่เขายังมีเวลาดูแลนาง นางยังพอย�าเกรงเขาอยู่บ้าง  

แต่พอเขาออกจากบ้าน กว่าจะรู้ตัวทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปแล้ว เน่ืองจากนายท่าน

มีโรคเก่าอยู่ ฮูหยินไม่มีเวลาดูแลบุตรสาวเพียงคนเดียวอย่างนาง ในใจจึงมี

ความละอายอยู่และตามใจนางโดยไม่รู้ตัวจนนางไม่กลัวฟ้าไม่เกรงดิน 

คู่สามีภรรยาน่ันไม่เพียงอนุญาตให้นางแต่งเป็นบุรุษตะลอนไปทั่ว  

ยงัสร้างฐานะจอมปลอมของเสีย่วอิน๋จือ่ข้ึนมาและบอกว่าเสีย่วอิน๋จือ่เป็นญาติ

ห่างๆ ของสกุลเฟิง เน่ืองจากพ่อแม่สิ้นบุญไปแล้วจึงมาขออาศัยอยู่ที่น่ี  

ทั้งยังให้ทุกคนปฏิบัติต่อเสี่ยวอิ๋นจื่อเย่ียงคุณชายน้อย 

นางชอบเล่นสนุกต้ังแต่เด็ก สมัยเป็นทารกก็มักก่อเร่ืองวุ่นวาย พอได้

ออกจากบ้านในคราบเด็กผู ้ชายจึงไม่ต่างจากม้าพยศที่ถูกปลดบังเหียน 
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เอาแต่ก่อเร่ืองทั้งว่ีทั้งวัน 

เร่ืองแบบน้ีย่อมปิดบังไว้นานไม่ได้ 

ในเมืองหยางโจว ขอเพียงเป็นผู้ที่ฉลาดสักหน่อยย่อมตระหนักถึง

พฤติกรรมเกินงามของคุณหนูสกุลเฟิง แต่นางเป็นถึงคุณหนูใหญ่ของหอหงส์ 

คนส่วนใหญ่จงึหลบัตาข้างลมืตาข้างกบัเร่ืองน้ี ยิง่ไม่ต้องพดูถึงว่าเช้ือพระวงศ์ 

และชนช้ันสูงสมัยน้ีมีสตรีที่แต่งเป็นบุรุษเพื่อออกไปเที่ยวนอกบ้านอย่าง

โจ่งแจ้ง ด้วยเหตุน้ีทุกคนจึงไม่เห็นว่าเร่ืองน้ีแปลก 

ทว่าเขาไม่เคยได้ยินคุณหนูลูกผู้ดีบ้านไหนว่ิงไปหาสตรีที่หอโคมเขียว 

เหมาเรือส�าราญล่องแม่น�้า เข้าไปเล่นการพนันในบ่อน หรือคบหาสมาคม

กับผู้กล้าในยุทธภพและเหล่าอันธพาลตามท้องถนน 

แม้จะมกีารเลา่ลอืถงึพฤติกรรมแปลกพิสดารของนางมากมาย แต่นาง

มีรูปโฉมงดงาม ทรัพย์สินมากมายมหาศาล จึงยังมีคุณชายตระกูลผู ้ด ี

เข้ามาสู่ขออย่างไม่กลัวตายอยู่เนืองๆ กระน้ันนางกลับไม่ไยดีคนเหล่าน้ัน

แม้แต่น้อย เอาแต่ปลอมตัวเป็นบุรุษร่อนไปในเมืองทั้งวัน 

นางมิใช่เด็กแล้ว แต่ยังท�าให้เขาอดห่วงไม่ได้ 

แสงแดดส่องลอดต้นหลิวสีเขียวลงมา เฟิงจือจิ้งถอนหายใจและ 

ดึงสายตากลับมาจากคุณหนูใหญ่สกุลเฟิง ก่อนจะสาวเท้าเข้าไปในร้าน

ขายส่งข้าวสารเพื่อยืนยันจ�านวนสินค้าในคร้ังน้ีกับหลงจู๊

ในร้านขายส่งข้าวสารมีผู้คนเข้าออกต่อเนื่อง ไม่นานก็คืนสู่สภาพ 

ยุ่งวุ่นวาย

แล้วคุณหนูใหญ่สกุลเฟิงที่บอกว่าจะไปเตรียมอาหารให้เขาเล่า 

แน่นอนว่านางไม่ได้ปรากฏตัวอีก
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ทว่าเวลาเที่ยง บนโต๊ะยาวของเฟิงจือจิ้งกลับมีบะหมี่เย็นชามหน่ึง 

และน�้าชาดอกเบญจมาศใส่เก๋ากี้* ที่แช่น�้าแข็งจนเย็นจัดกาหน่ึงตั้งวางอยู่ 

บะหมีเ่ป็นหมีเ่ส้นเลก็ทีน่วดสดๆ จากข้าวสาลแีละใช้มอืดงึ ใส่แตงหวาน

หั่นเป็นฝอยและน�้าราดงาบดลงไป ก้นชามเป็นสีด�า ขอบชามเป็นสีแดง  

บะหมี่สีขาวบริสุทธ์ิประกอบกับแตงฝอยและน�้าราดสีเหลืองสร้างสีสัน 

ตัดกันโดดเด่นเป็นพิเศษในชาม 

ส่วนดอกเบญจมาศแน่นอนว่าย่อมเป็นเบญจมาศกงจวี๋** อย่างดี 

เบญจมาศดอกเล็กบานอยู่ในถ้วยกระเบื้องสีขาว แต้มประดับด้วยเก๋ากี้สีแดง 

ให้ความรู้สึกสดช่ืนเย็นสบาย 

คนเขาไม่เห็น เขามัวยุ่งง่วนกับงานจนเพิ่งจะได้น่ังลงพักผ่อน แต่เขา

รู้ว่าของเหล่าน้ีใครเป็นผู้จัดเตรียม 

ในหอหงส์แห่งนี้แม้จะไม่ขาดผู้มีความสามารถหรือช่างฝีมือ แต่ทุกคน

ล้วนรู้ดว่ีาเขากนิง่ายมาแต่ไหนแต่ไรและไม่ได้พถิพีถินัเร่ืองอาหารการกนิเป็น

พิเศษ 

มีเพียงนางที่ยังคงดื้อร้ัน 

มองบะหม่ีชามน้ันกับน�้าชาดอกเบญจมาศแล้ว เฟิงจือจิ้งจึงหยุดงาน

ในมือและจ้องดอกเบญจมาศที่บานสะพร่ังอยู่ในถ้วย รู้สึกเหมือนได้ยิน 

เสียงหัวเราะปานระฆังเงินของนาง 

หัวใจอุ่นซ่านและหวานนิดๆ โดยไม่รู้ตัว 

เขาวางพู ่ กันและหยิบตะเกียบข้ึนมา ค่อยๆ กินบะหมี่ที่ในรส 

* เก๋าก้ี เป็นสมุนไพรจีน ลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ รูปร่างรีสีแดง มีสรรพคุณในการบ�ารุงร่างกาย ชาวจีนนิยมน�ามาตุ๋นกับไก่หรือ 

กระดูกหมู

** กงจวีเ๋ป็นหน่ึงในสีข่องช่ือพนัธ์ุดอกเบญจมาศทีข่ึน้ช่ือทีส่ดุของจนี ยอดเยีย่มทัง้ในด้านส ีกลิน่ และรสชาต ิมสีรรพคณุเป็นสมนุไพร

ขับพษิ แก้ร้อนใน และยงัเป็นดอกเบญจมาศช้ันดทีีใ่ช้ถวายจกัรพรรดใินอดตีด้วย
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หยาบกระด้างแฝงความละเอียดอ่อนไว้ และดื่มน�้าชาที่ช่วยดับร้อนได้เป็น

ปลิดทิ้งท่ามกลางสายลมอ่อนกลางฤดูคิมหันต์ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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