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1
เลือดหยดหนึ่งหยดลงบนปีกผีเสื้อ ผีเสื้อตัวนี้เป็นเพียงสิ่งที่ประดับ
อยู่บนปิ่นปักผม ปีกที่ฝังด้วยอัญมณีล�้ำค่าคล้ายสัตว์ที่มีชีวิต มันก�ำลัง
ดูดเลือดสดๆ หายเข้าไปในอัญมณีจนเกลี้ยง
อ้อ เลือดของสาวพรหมจารีหรือ หอมหวานอย่างที่คิดเสียด้วย...
ไม่สิ เลือดของสาวพรหมจารีหนนี้หอมยิ่งกว่าที่แล้วมา เป็นเลือดที่หอม
บริสุทธิ์ที่สุดที่เขาเคยลิ้มรสในรอบร้อยปีมานี้
ในความมืดมิด วิญญาณปีศาจที่ถูกกักขังอยู่ในปิ่นปักผมก�ำลัง
หลับใหลรอคอยผู้มีวาสนามาปลุกเขาให้ตื่นด้วยเลือดสดๆ
คราวนี้จะเป็นสตรีแบบใด การแต่งงานแบบใดที่รอคอยให้เขาไป
ผูกด้ายแดง เขาตั้งตาคอยยิ่งนัก...
ไม่ สิ ต้ อ งบอกว่ า สิ่ ง ที่ เ ขารอคอยคื อ การถู ก ปลดปล่ อ ยออกไป
อีกครั้ง ดอมดมกลิ่นความปรารถนาที่แพร่ขจายในโลกใบนี้ มองดูผู้คน
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โง่งมไร้ปัญญาผลุบโผล่อยู่ในบ่วงแห่งความรักและความแค้น
เขาคือเหอกวน วิญญาณปีศาจที่ถูกคาถาเซียนขังไว้ในปิ่นปักผม
ในที่สุดเขาก็จะได้ออกมาปรากฏตัวบนโลกนี้อีกครั้ง
ริมทะเลสาบ ในพุ่มต้นกกกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา โครงร่างของ
บุรุษค่อยๆ ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง เส้นผมยาวปลิวสยาย ร่างสูงเพรียว
เครือ่ งหน้าคมคายล�ำ้ เลิศและท่วงท่างามเย้ายวนได้ปรากฏตัวในยุทธภพ
อีกครา
เหอกวนค่อยๆ ลืมดวงตาน่าหลงใหลคู่นั้นขึ้น ลมทะเลสาบพัด
ผมยาวด�ำนุ่มสลวยของเขาให้ปลิวสยาย สถานที่ที่เขาอยู่คือทุ่งต้นกก
ที่ไหวเอนตามแรงลม
เขามองไปรอบๆ ด้วยดวงตาดอกท้อ* ยั่วยวนใจที่ฉาบฉายด้วย
รอยยิ้ม มองหาผู้มีวาสนาที่ปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมา ทว่าก็ไม่พบสตรีนางใด
คนล่ะ? หญิงสาวที่ปลุกเขาตื่นด้วยเลือดสดๆ อยู่ที่ใดเล่า
เหอกวนกวาดตามองไปรอบๆ ด้วยความฉงน สุดท้ายเขาก็กม้ ศีรษะ
ลงมาเจอเด็กตัวเล็กๆ ในกอกกไหวเอนนั้น
พู ด ให้ ถู ก ต้ อ ง นั่ น คื อ เด็ ก หญิ ง ที่ ดู เ หมื อ นเพิ่ ง จะอายุ ไ ด้ ร าวๆ
สามขวบ เวลานี้นางก�ำลังจ้องมองเขาตาเป็นประกาย ใต้จมูกของนาง
มีเลือดก�ำเดาไหล สิ่งที่อยู่ในมือก็คือปิ่นปักผมผีเสื้ออันนั้น
รอยยิ้มที่ชวนให้ผู้คนเคลิบเคลิ้มของเหอกวนแข็งค้าง เขาจ้องตอบ
เด็กหญิงที่นั่งอยู่ในพุ่มกก คิดไม่ถึงเลยว่าสิ่งที่ปลุกเขาให้ตื่นขึ้นจะเป็น
เลือดก�ำเดาของเด็กผู้หญิง!
* ดวงตาดอกท้อ หมายถึงตาที่โตแต่เรียวยาว หางตาชี้ขึ้นเล็กน้อย ดูเจ้าชู้เย้ายวน
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ชายหนุ่มหน้าง�้ำ มุมปากกระตุก คาถาปิดผนึกก�ำหนดวิธีเอาไว้
ชัดแจ้ง ผูท้ จี่ ะแก้คำ� สาปโลหิตให้เขาจะต้องพร้อมด้วยเงือ่ นไขสองประการ
หนึ่งคือเป็นสตรี สองคือเป็นเลือดของสาวพรหมจารี
เข้าใจอะไรผิดหรือไม่! ต่อให้จะก�ำหนดเงื่อนไขเอาไว้ก็ช่วยระบุ
ให้ มี ชั้ น เชิ ง สั ก นิ ด เด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ที่ ข นยั ง ไม่ ทั น ขึ้ น นั บ เป็ น สตรี ด ้ ว ยหรื อ
เลือดก�ำเดาก็นับเป็นเลือดด้วยหรือ ถ้าอย่างนั้นจะนับเลือดระดูของสตรี
รวมไปด้วยเลยหรือไม่ หา?
เด็กผู้หญิงที่อายุเพิ่งสามขวบจะเข้าใจเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เสียที่ไหน
แล้วเขาจะช่วยผูกด้ายแดงให้นางได้อย่างไร หรือต้องรอให้นางเติบใหญ่
มีทรวดทรงองค์เอว ร่วมห้องกับบุรุษได้เสียก่อน แล้วเขาจึงจะช่วยหาคู่
ให้นางได้
เหอกวนโมโหเดือดดาล ใบหน้าหล่อเหลาแปรเปลีย่ นเป็นเหีย้ มโหด
น่าสะพรึง ผมด�ำยาวสลวยปลิวพลิ้วในอากาศราวกับงูวิเศษนับร้อยตัว
เล็บทัง้ สิบงอกยาวดัง่ กรงเล็บแหลมคม ใบหน้าดุรา้ ยน่าสยดสยองราวกับ
ปีศาจในแดนมารในเวลาชั่วพริบตา
กว่าร้อยปีมานี้ เดิมเขาเป็นวิญญาณแตกซ่าน พลังอาคมอ่อนแรง
จนกระทั่งได้ผูกเชื่อมบุพเพสันนิวาสให้หญิงสาวมาไม่รู้เท่าไร วิญญาณ
จึงได้คอ่ ยๆ กลับมารวมตัวกัน สัง่ สมพลังอาคมจนได้คนื ร่างมนุษย์ในทีส่ ดุ
นี่คือคาถาจองจ�ำที่ผู้บ�ำเพ็ญเซียนผนึกไว้บนร่างของเขา ถ้าหาก
ต้องการแก้คาถานีจ้ ะต้องผูกด้ายแดงทีเ่ ดิมนัน้ ควรจะเชือ่ มกันอยูข่ นึ้ ใหม่
อีกครั้ง พาหญิงสาวผู้นี้ให้กลับมามีบุพเพสันนิวาสอีกครา จนกระทั่งเขา
ได้ชดเชยความผิดจบสิ้นจึงจะได้รับอิสระอีกหนหนึ่ง
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แม้เขาจะเป็นปีศาจ แต่กเ็ ป็นปีศาจทีร่ กั สะอาด ตอนนีเ้ อาเด็กหญิง
มาให้เขา แล้วจะให้เขาผูกด้ายแดงอย่างไร จะให้จัดการนางทั้งแบบนี้
ก็คงไม่ได้หรอกกระมัง!
เขาโมโหลอยไปลอยมาอยู่ตรงนี้ รอบกายก็เกิดพายุเล็กๆ เพราะ
โทสะทีก่ อ่ ตัวรวมกัน เด็กหญิงกลับยังนัง่ อยูบ่ นพืน้ พร้อมถลึงตาโตจ้องเขา
คล้ายกับว่าเจอคนน่าขัน นางจึงหัวเราะคิกคักออกมา
เหอกวนผงะ เขามองเด็ ก หญิ ง นึ ก ไม่ ถึ ง ว่ า นางจะใจกล้ า นั ก
ไม่เกรงกลัวเขาเลยสักนิด เมื่อครู่เพราะโมโหเกินไปจนไม่ทันได้พินิจ
มองนาง ตอนนี้เขาก้มตัวลงมองส�ำรวจดวงหน้าเล็กของเด็กหญิง อยู่ๆ
ก็พบว่าเด็กคนนี้หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากทีเดียว เวลาที่หัวเราะขึ้นมา
ก็ชวนให้หลงใหลนัก พอเห็นใบหน้ายิ้มนั่นแล้ว โทสะที่มีอยู่เต็มท้องเขา
ก็พลันสลายไปไม่น้อย
เด็กหญิงยื่นมือออกมาดึงชายเสื้อเขาด้วยความใคร่รู้ การกระท�ำนี้
ท�ำให้เหอกวนผงะอีกครั้ง ดวงตาดอกท้อเย้ายวนแวบรัศมีประหลาด
เด็กหญิงคนนี้สัมผัสเขาได้อย่างนั้นหรือ
แต่ก่อนนั้นคู่พันธะโลหิตอย่างมากท�ำได้แค่มองเห็นเขา ได้ยินเขา
ทว่าเด็กหญิงผู้นี้ถือเป็นคนแรกที่สัมผัสเขาได้ ดูท่าค�ำสาปโลหิตจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ไปตามจ�ำนวนการผูกด้ายแดงที่มากขึ้นเรื่อยๆ
"โต้วโต้ว!"
เสียงสตรีหรือ?
เหอกวนมองตามที่มาของเสียง เห็นสตรีนางหนึ่งร่อนลงมาจากฟ้า
ด้วยวิชาตัวเบา
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"โต้วโต้ว ในที่สุดก็หาเจ้าเจอสักที" มู่ฮ่วนชิงก้าวมาข้างหน้า รีบอุ้ม
เด็กหญิงวัยสามขวบขึ้นมา พอเห็นเลือดก�ำเดาของเด็กน้อยก็ขมวดคิ้ว
ด้วยความประหลาดใจ "เอ๋? ท�ำไมเลือดก�ำเดาไหลล่ะ"
โต้วโต้วเป็นชื่อเล่นของเด็กน้อย นางมองมารดาแล้วหัวเราะอย่าง
มีความสุข มือเล็กชีเ้ หอกวน ร้องตะโกนอย่างเบิกบาน "บินๆ ท่านอาบินๆ"
มู่ฮ่วนชิงมองไม่เห็นเหอกวน นางมองตามทิศทางที่เด็กน้อยชี้ไป
แต่ก็เห็นเพียงนกที่บินร่อนขึ้นๆ ลงๆ บนผิวทะเลสาบ จึงนึกว่าเด็กน้อย
ชี้ให้ดูนก
เวลานี้เหอกวนที่ลอยอยู่กลางอากาศหันมามองส�ำรวจมารดาของ
เด็กน้อยตามอ�ำเภอใจ สตรีนางนี้อายุราวๆ ยี่สิบกว่า หน้าตาสะสวย
น่ารัก ท่าทางองอาจห้าวหาญ รูปร่างสูงปราดเปรียวและมีเสน่ห์ สิง่ ทีท่ ำ� ให้
เขาตาเป็นประกายคือข้อมือขวาของสตรีนางนี้มดี ้ายแดงบุพเพสันนิวาส
ที่คนทั่วไปมองไม่เห็น ทว่าปลายอีกด้านของด้ายแดงนั้นกลับขาดสะบั้น
"อ้า น่าสนุก..."
เหอกวนเลิกคิ้ว เอามือข้างหนึ่งลูบปลายคาง ไม่มีริ้วโทสะปรากฏ
บนใบหน้าคมคายอีกต่อไป ดวงตาดอกท้อทั้งคู่หรี่เป็นรอยยิ้ม จ้องตรง
จุดที่ด้ายขาดด้วยความสนอกสนใจเป็นพิเศษ นั่นคือร่องรอยที่ถูกดึง
จนขาดไปดื้อๆ
ที่แท้คู่พันธะในครั้งนี้ไม่ใช่เด็กหญิง แต่เป็นมารดาของเด็กน้อย
เขาจึงมองเห็นด้ายแดงที่ข้อมือของนาง
เหอกวนวนเวียนรอบตัวมูฮ่ ว่ นชิงด้วยความสนใจเป็นทีส่ ดุ นางเป็น
สตรีที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ดีเหลือเกิน เขาไม่จ�ำเป็นต้องรอให้เด็กน้อย
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เติบใหญ่ ขอแค่ช่วยมารดาของนางผูกด้ายแดงก็พอ
โต้วโต้วมองผู้เป็นมารดาด้วยความฉงน แล้วหันไปมองท่านอา
นางพบว่าเหมือนมารดาจะมองไม่เห็นท่านอาผู้นี้จึงรู้สึกสับสน
"ชูว่ .์ ..เสีย่ วโต้วโต้ว มีแต่เจ้าทีม่ องเห็นท่านอา อย่าบอกผูอ้ นื่ เชียวนะ"
เหอกวนคลี่ยิ้มน่าหลงใหล ตอนที่มู่ฮ่วนชิงอุ้มเด็กน้อยกลับไป เขาก็ตาม
สองแม่ลูกไปด้วย
มู่ฮ่วนชิงเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดเลือดก�ำเดาบุตรสาวพลางเอ่ยถาม
"โต้วโต้ว เจ้ากินลิ้นจี่หมดเลยใช่หรือไม่"
โต้วโต้วยังคงกะพริบตาจ้องมองท่านอาที่ลอยอยู่ในอากาศผู้นั้น
ไม่ได้ตั้งใจฟังที่แม่ตัวเองพูด
มู่ฮ่วนชิงส่ายหน้า ลิ้นจี่นั้นเป็นผลไม้รสหวานที่ส่งมาจากทางใต้
ซึ่งหายากเป็นพิเศษ เนื้อนุ่มฉ�่ำน�้ำ มิน่าเล่าโต้วโต้วถึงได้ชอบ
"เจ้าต้องฉวยโอกาสกินหมดตอนทีแ่ ม่นมจีไ้ ม่ได้สงั เกตแน่ๆ ผลไม้นี้
ถ้ากินเยอะแล้วจะร้อนในง่าย ห้ามกินอีกนะ รู้หรือไม่"
โต้วโต้วหัวเราะคิกคัก สองมือโบกขึ้นๆ ลงๆ เวลานี้มู่ฮ่วนชิงจึงได้
สังเกตเห็นว่ามือขวาของลูกก�ำอะไรบางอย่างอยู่
"เอ๋? เจ้าถืออะไรอยูใ่ นมือ" มูฮ่ ว่ นชิงกางมือบุตรสาวดูอย่างละเอียด
เป็นปิน่ ปักผมของสตรีอนั หนึง่ บนปิน่ นัน้ ฝังประดับด้วยผีเสือ้ งามประณีต
ตัวหนึ่ง
มู่ฮ่วนชิงหยิบปิ่นมาดูด้วยความประหลาดใจ ก่อนจะวางเอาไว้
ใต้แสงอาทิตย์แล้วพินิจมองมัน อัญมณีบนปีกผีเสื้อวาววาบรัศมีสุกปลั่ง
ใต้แสงอาทิตย์ งดงามจนชวนตะลึง
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"โต้วโต้ว เอาปิ่นอันนี้มาจากไหน"
โต้วโต้วเอื้อมมือมาคว้าปิ่นไว้แน่น "ของข้า"
"ใครให้เจ้ามา"
"ของข้า"
"เก็บได้ใช่หรือไม่"
"ของข้า"
มู่ฮ่วนชิงส่ายหน้า "ปิ่นอันนี้ไม่ใช่ของเรา ต้องเอาไปคืนเขา"
"ของข้า"
"ไม่ได้"
พอเห็นมารดาริบปิ่นอันนั้นไป โต้วโต้วก็ขอบตาแดงรื้นขึ้นทันที
น�้ำตาเอ่อท้นออกมา "ของข้า...ผีเสื้อ...ของข้า..."
โต้วโต้วร้องไห้งอแง มูฮ่ ว่ นชิงรูส้ กึ ประหลาดใจยิง่ นัก เพราะโต้วโต้ว
เป็นเด็กดีและว่าง่ายมาโดยตลอด ผู้ใหญ่พูดอะไรกับนาง นางก็ฟัง
นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ร้องไห้โยเยเพราะปิ่นอันนี้
เมื่อท�ำอะไรไม่ได้ มู่ฮ่วนชิงก็ได้แต่คืนปิ่นอันนั้นกลับไปไว้ในมือ
บุตรสาว พอได้ของแล้ว โต้วโต้วก็หยุดร้องไห้ทันที ดวงตาที่ชื้นน�้ำตา
กลับมาทอยิ้มด้วยความดีใจ
มู่ฮ่วนชิงเห็นนางก�ำปิ่นไว้แล้วคลี่ยิ้มพออกพอใจก็อดยิ้มไม่ได้
คิดในใจว่าช่างเถอะ ปิ่นอันนี้ให้บุตรสาวเล่นก่อนก็แล้วกัน เด็กๆ อยาก
ได้ของใหม่ๆ ชัว่ ครูช่ วั่ ยาม เห็นปิน่ เป็นของเล่น ผ่านไปไม่กวี่ นั พอเบือ่ แล้ว
ก็จะโยนทิ้ง ถึงตอนนั้นนางค่อยเก็บปิ่นมา ดูว่าจะหาเจ้าของพบหรือไม่
แล้วค่อยคืนให้เขาไป
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เมื่อตัดสินใจแล้ว มู่ฮ่วนชิงก็ไม่ดึงดันอีก แต่นางไหนเลยจะรู้ว่า
ที่โต้วโต้วก�ำปิ่นไว้ไม่ปล่อยเป็นเพราะในปิ่นนั้นมีท่านอาที่บินได้ และ
ตอนนี้ท่านอาผู้นี้ก�ำลังยิ้มแฉ่งตามพวกนางกลับบ้านมาด้วย
เหอกวนเลิกคิว้ มองโต้วโต้วถูกมารดากอดไว้ในอ้อมอก ใบหน้าเล็ก
ซบไหล่มารดา นางยังคงท�ำตาโตจ้องมองเขาอย่างฉงน เนื่องจากเมื่อครู่
ร้องไห้ ดวงตาจึงฉ�่ำน�้ำ ยิ่งมองก็ยิ่งน่าเอ็นดู
"ไม่ได้การละ ดวงตาของเจ้าตัวเล็กช่างน่าหลงใหลยิง่ นัก!" เหอกวน
หัวเราะบอกพลางส่งเสียงจุ๊ๆ แม้เด็กน้อยจะยังเล็ก แต่เขาก็ดูออกว่า
เด็กหญิงคนนี้พอเติบใหญ่จะต้องเป็นยอดหญิงงามอย่างแน่นอน
โต้วโต้วไม่กลัวเขาและไม่กลัวคนแปลกหน้า อีกทั้งยังฟังค�ำพูดเขา
ช่วยลดความยุ่งยากให้เหอกวนได้ไม่น้อย
เขาพอใจมาก กลีบปากงามหยักโค้ง ขยิบดวงตาดอกท้อให้เด็กหญิง
โต้ ว โต้วเห็นอีกฝ่ายขยิบตาก็หดศีรษะด้ว ยความเขินอายทันที
เอาหน้าตัวเองซุกเข้าในอ้อมกอดของมารดา
"โต้วโต้ว เป็นอะไรไป?"
โต้วโต้วไม่พดู อะไร ได้แต่โผล่ดวงตาทัง้ คูอ่ อกมาจ้องท่านอาทีบ่ นิ ได้
ผู้นี้
เนื่องจากมู่ฮ่วนชิงอุ้มบุตรสาวอยู่ มองไม่เห็นสีหน้าของเด็กน้อย
จึงนึกไปว่านางง่วงแล้ว
"ง่วงก็นอนเถอะ!" นางตบหลังเด็กน้อยเบาๆ ให้ดวงหน้าเล็กนอน
ซบไหล่ตน เด็กเล่นเหนื่อยแล้วก็มักจะง่วงนอนแบบนี้
เหอกวนส�ำรวจเป้าหมาย สตรีนางนี้เป็นวิชาตัวเบา ดูท่าวิชายุทธ์
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จะไม่เลวเลยทีเดียว บนร่างของนางไม่มกี ลิน่ ของสาวพรหมจารี แสดงว่า
นางเคยผ่านบุรุษมาแล้ว แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดจึงได้ท�ำให้บุพเพสันนิวาส
นั้นสิ้นสุดลง ดังนั้นด้ายแดงที่ข้อมือนางจึงมีรอยดึงขาด
เหอกวนยกยิ้มชั่วร้าย ดูท่าภารกิจครั้งนี้คือต้องต่อด้ายแดงที่ถูก
ดึงขาดให้กลับมาเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าเดิมนั้นอีกฝ่ายของด้ายแดงคือบุรุษ
แบบใด
มู่ฮ่วนชิงยังไปไม่ถึงทางเข้าประตู แม่นมจี้ก็รีบวิ่งมา
"คุณหนูของข้า ในที่สุดก็กลับมาแล้ว!" แม่นมจี้มองคุณหนูเล็ก
ขอบคุณฟ้าดินอย่างดีอกดีใจ ตอนที่คุณหนูน้อยหายไป นางร้อนใจ
จนแทบร้องไห้
"โต้วโต้ว ดูสิ เจ้าท�ำแม่นมจีต้ กใจจนจะร้องไห้แล้ว" มูฮ่ ว่ นชิงบีบจมูก
ต่อว่าบุตรสาว
โต้วโต้วมองไปทางแม่นมจี้แล้วคลี่ยิ้มน่ารัก "แม่นม" นางร้องเรียก
ด้วยเสียงออดอ้อน แล้วยังยื่นมือเล็กทั้งสองข้างจะให้อีกฝ่ายอุ้ม
พอเห็นรอยยิ้มนั้น แม่นมจี้ก็ใจละลายแล้ว แทบจะควักหัวใจให้
นายน้อยก่อนจะรีบโอ๋นาง "ไม่ว่านะ ไม่ว่า แม่นมรักคุณหนูนะเจ้าคะ"
มู่ฮ่วนชิงหลุดหัวเราะ ส่งบุตรสาวให้แม่นมจี้แล้วบอกเล่าเรื่องราว
คร่าวๆ ก่อนจะให้แม่นมจี้พาเด็กน้อยไปล้างหน้าบ้วนปาก แล้วอีกสักพัก
ให้ป้อนน�้ำแกงเห็ดหูหนูขาวเพื่อบรรเทาอาการร้อนใน นางบอกพลาง
หยิบปิ่นในมือเด็กน้อยมาตอนที่เจ้าตัวไม่ทันสังเกตเห็น
พอแม่นมรู้ว่าเมื่อครู่ที่คุณหนูน้อยเลือดก�ำเดาไหล ที่แท้เป็นเพราะ
กินลิ้นจี่ที่ส่งมาจากทางใต้มากเกินไปก็ร้องเสียงดังด้วยความปวดใจ
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แล้วรีบอุ้มโต้วโต้วเข้าห้อง
มูฮ่ ว่ นชิงหมุนตัวไปห้องหนังสือ นัง่ ลงทีโ่ ต๊ะแล้วหยิบปิน่ อันนัน้ มาดู
อย่างละเอียด ผีเสื้อตัวนี้ท�ำอย่างประณีตยิ่งนัก ไม่ใช่สิ่งที่ชาวบ้านทั่วไป
จะมีได้อย่างแน่นอน เกรงว่าจะเป็นชนชัน้ สูงคนใดท�ำหาย วันพรุง่ จะส่งคน
ไปสืบหาดูสักหน่อยว่ามีผู้สูงศักดิ์คนใดผ่านเส้นทางนี้แล้วท�ำปิ่นหาย
บ้างหรือไม่
ตอนที่นางมองจ้องปิ่นอันนี้ แสงประกายของอัญมณีส่องสะท้อน
เข้าตานาง อยู่ๆ ก็รู้สึกแสบตาจนต้องหลับตาลง พอหลับตากลับรู้สึกว่า
ความง่วงงุนอันรุนแรงเข้าจู่โจมทันทีทันใด ท�ำให้นางรู้สึกง่วงนอน
มือเรียวสวยของเหอกวนลูบศีรษะนางเบาๆ หัวเราะเสียงแหบต�่ำ
เปี่ยมเสน่ห์
"นอนเถอะ! ให้คณ
ุ ชายอย่างข้าดูหน่อยว่าบุรษุ ทีท่ ำ� ให้เจ้ามีเด็กคนนี้
คนที่เคยผูกด้ายแดงกับเจ้านั้นคือผู้ใดกันแน่..."
มู่ฮ่วนชิงร่างอ่อนยวบ ก่อนจะฟุบลงกับโต๊ะแล้วหลับไป
สี่ปีก่อน...
ท่ามกลางแวดวงชนชัน้ สูงในเมืองหลวง ระยะนีม้ ขี า่ วอันน่าตืน่ ตะลึง
แพร่ออกมา...เจิ้นหย่วนโหว* ฝูเยี่ยนหลินจะแต่งงาน
ฝูเยี่ยนหลินคือตัวเลือกของสามีที่ดีที่สุดในสายตาของสตรีสูงศักดิ์
ในเมืองหลวง หญิงสาวตระกูลผูด้ ที หี่ มายมัน่ ในตัวเขาต่างแอบแย่งชิงกัน
* โหว บรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ เป็นต�ำแหน่งซึ่งกษัตริย์แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีความดีความชอบ
บรรดาศักดิ์ 5 ขั้นรองจากชั้นอ๋อง คือ กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน ซึ่งแต่ละสมัยมีค�ำเรียกและล�ำดับแยกย่อย
ต่างกัน
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เงียบๆ แต่การจะแต่งงานกับเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ฝูเยี่ยนหลินไม่เพียง
สง่างามรูปโฉมเลิศล�้ำ นอกจากจะรับช่วงสืบทอดบรรดาศักดิ์แล้ว ก็ยัง
รับราชการเป็นผู้บัญชาการทหาร ทั้งมีอ�ำนาจทหารในมือสิบหมื่นนาย
หากคิดจะแต่งงานกับเขา นอกจากจะต้องมีฐานะชาติตระกูลที่
ทัดเทียมกับเขาแล้ว ก็ยังต้องมีโชคจากสวรรค์ด้วย
ความโชคดีนี้ถูกมู่ฮ่วนชิงบุตรสาวคนโตของสกุลมู่แย่งเอาไปแล้ว
จะพูดให้ถูกคือถูกบิดาของนางแย่งชิงไปแล้ว
พูดถึงมู่ชางอิงบิดาของนาง เขาคือขุนนางคนโปรดของฮ่องเต้องค์
ปัจจุบัน บิดาของนางเป็นพระอาจารย์ของรัชทายาทตั้งแต่สมัยที่ฮ่องเต้
ยังทรงเป็นรัชทายาท เขาปกป้องพระองค์หลายครั้งหลายคราด้วยชีวิต
คอยสนับสนุนองค์รัชทายาทมาตลอดจนกระทั่งได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ในวันนี้
ท�ำให้ฮ่องเต้เชื่อมั่นในตัวใต้เท้ามู่เป็นอย่างยิ่ง และยังทรงโปรดปราน
ในตัวเขามิคลายจนบัดนี้
ผู้คนต่างแพร่ข่าวธิดาคนโตของสกุลมู่ มู่ฮ่วนชิงได้ยอดบุรุษอย่าง
เจิ้นหย่วนโหวมาครอบครอง เพราะอาศัยงานมงคลสมรสพระราชทานที่
ใต้เท้ามูไ่ ปทูลขอฮ่องเต้ ไม่เช่นนัน้ ด้วยมูฮ่ ว่ นชิงในวัยสิบเก้าและมีรปู โฉม
ธรรมดาๆ มีหรือที่ต�ำแหน่งภรรยาแห่งจวนโหวจะเวียนมาถึงนางได้
เมื่อถึงวันงานมงคลสมรสพระราชทาน สตรีสูงศักดิ์ทั่วเมืองหลวง
ต่างร�่ำไห้คร�่ำครวญ ไม่รู้ว่าฉีกผ้าเช็ดหน้าขาดไปไม่รู้เท่าไร ถ้อยค�ำ
แห่งความอิจฉาโกรธแค้นอึกทึกครึกโครม ต่างกล่าวขานกันว่างานนี้
เปรียบเหมือนดอกไม้สดปักบนมูลโค แน่นอนว่าดอกไม้สดนี้หมายถึง
ท่านโหวฝูเยี่ยนหลินผู้มีรูปโฉมงามสง่า
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ความจริงมูฮ่ ว่ นชิงก็ถอื ว่าหน้าตาไม่เลว แต่จะเอานางไปเปรียบเทียบ
กับคนอืน่ มิได้ หากเทียบความงามของมูฮ่ ว่ นชิงกับสตรีสงู ศักดิใ์ นเมืองหลวง
แล้ว นางก็จะกลายเป็นใบไม้เขียวที่ช่วยขับเน้นดอกไม้ทันที
นางในวัยสิบเก้าจนป่านนีก้ ย็ งั ไม่ได้ออกเรือน ครัน้ มีคนทุม่ เถียงกัน
แพร่ออกไปว่าเป็นเพราะนางมีรปู โฉมธรรมดาทัว่ ไป ดังนัน้ จึงขายไม่ออก
ต้องพึง่ บิดาประจบประแจงฝ่าบาท จึงได้งานมงคลสมรสพระราชทานนีม้ า
แต่พวกนางรู้เสียที่ไหนว่าความจริงวันที่มู่ฮ่วนชิงถูกเรียกตัวกลับ
เมืองหลวงเพราะงานมงคลสมรสพระราชทานนั้น นางมีสีหน้าบึ้งตึง
ราวกับมีความแค้นใหญ่หลวงกับใครมา
มูช่ างอิงและมูฮ่ ว่ นชิงพ่อลูกคูน่ นี้ สิ ยั เหมือนกัน พอทะเลาะกันขึน้ มา
ก็จะลงไม้ลงมือไม่ใช้ปาก พอตีกันขึ้นมาก็ท�ำเอาจวนสกุลมู่วุ่นวาย
จนฟ้าดินสะเทือนเลื่อนลั่น
มูช่ างอิงเป็นพระอาจารย์ของรัชทายาทได้ วิชายุทธ์ยอ่ มไม่ออ่ นแอ
เขาคือยอดฝีมืออันดับหนึ่งในวังหลวงที่หาตัวจับยาก และแม้มู่ฮ่วนชิง
จะมีวิชายุทธ์ไม่ธรรมดาเช่นกัน ทว่าพอสู้กับบิดา นางก็ย่อมเป็นฝ่าย
พ่ายแพ้
ในเมื่อสู้ไม่ชนะ นางก็จะไม่ให้บิดาได้อยู่เป็นสุข ดังนั้นตอนที่หมัด
ของผู้เป็นพ่อกระแทกมา นางก็จงใจไม่หลบเลี่ยง ทว่ากลับยื่นหน้าไป
ให้เขากระแทกใส่
ไม่ผิด สิ่งที่สตรีใส่ใจที่สุดคือรูปโฉม แต่นางมู่ฮ่วนชิงไม่สนใจเลย
สักนิดเดียว
แต่น่าเสียดายที่หมัดนั้นไม่ได้โดนใบหน้า เนื่องจากเบี่ยงทิศทาง
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ได้ทันเวลาพอดี จึงซัดโดนเข้าที่หน้าอก แม้จะลดก�ำลังลงสามส่วนแล้ว
แต่นางก็ยังถูกซัดจนบาดเจ็บภายใน
นางกระอักเลือดแล้วหมดสติไปทันที ตอนที่ฟื้นขึ้นมา นางก็นอน
อยู่บนเตียงแล้ว มารดานั่งอยู่ข้างๆ น�้ำตาเม็ดโตแต่ละหยดร่วงลงมา
ให้นางเห็นราวกับให้เปล่าไม่คิดเงิน
"ท่านแม่..." นางร้องเรียกเสียงอ่อนแรง นางรูว้ า่ ตัวเองท�ำให้ทา่ นแม่
เสียใจ ทีน่ างจงใจให้ทา่ นพ่อซัดหมัดนัน้ มา เพราะรูว้ า่ หากท่านพ่อท�ำร้าย
ตนจนบาดเจ็บ ท่านแม่จะต้องโมโหจนไม่สนใจท่านพ่อ เพราะท่านแม่
คือจุดอ่อนของท่านพ่อ แต่นางก็ลืมไปว่าท่านแม่ก็เป็นจุดอ่อนของนาง
เหมือนกัน
มารดาของนางเป็นเพียงอนุคนหนึ่งของบิดา มีนามว่าลี่อ๋ีเหนียง*
แต่กลับเป็นสตรีที่ท่านพ่อรักสุดหัวใจ
จากที่แม่นมอู่ที่เคยปรนนิบัติท่านแม่เล่าให้ฟัง ตอนนั้นท่านแม่
เป็นสตรีที่ท่านพ่อของนางชิงตัวมาจากทุ่งหญ้าทางแดนเหนือ
ลีอ่ เี๋ หนียงเดิมเป็นเพียงหญิงเลีย้ งแกะธรรมดาๆ และมีคหู่ มายแล้ว
ตอนนั้นใต้เท้ามู่ติดตามฮ่องเต้สมัยที่ยังทรงเป็นรัชทายาทไปตรวจตรา
งานก่อสร้างก�ำแพงฉางเฉิง อยู่มาวันหนึ่ง ใต้เท้ามู่ก�ำลังควบม้าห้อตะบึง
อยู่ในทุ่งหญ้า เห็นแม่นางผู้หนึ่งก�ำลังต้อนแกะสองสามตัวไปกินหญ้า
ปากครวญเพลงพืน้ เมือง ใต้เท้ามูเ่ ห็นนางตอนนัน้ ก็จอ้ งนางตาเขม็งเหมือนกับ
หมาป่าเห็นแกะ
หลังจากไปสืบมาแล้วจึงได้รู้ว่าอีกไม่นานนางจะแต่งงานแล้ว
แต่บิดาของนางถึงกับหาวิธีชิงตัวนางมาบรรจุเข้าเป็นอนุในจวนสกุลมู่
* อี๋เหนียงเป็นค�ำที่ใช้เรียกอนุภรรยา
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จนนางกลายเป็นลี่อี๋เหนียง
ตอนนั้นใต้เท้ามู่มีภรรยาเอกอยู่แล้ว ในจวนก็มีอนุมากมาย ซึ่ง
ต่างเป็นสาวงามที่ขุนนางขี้ประจบแต่ละท้องที่ส่งมาให้ แต่จะว่าไปก็
น่าแปลก ใต้เท้ามู่กลับรักมั่นแค่ลี่อี๋เหนียงเพียงคนเดียว
มูฮ่ ว่ นชิงรูว้ า่ มารดาไม่ได้รกั บิดา แม้จะผ่านมานานหลายปี มารดา
ก็เย็นชากับบิดามาโดยตลอด แม่นมอูบ่ อกว่าหลังจากทีม่ ารดาคลอดนาง
ออกมาแล้ว บิดาก็ตัดสินใจเลี้ยงดูนางให้เป็นบุตรสาวคนโตในนามของ
ภรรยาเอก นี่คือสาเหตุที่มู่ฮ่วนชิงได้กลายเป็นบุตรสาวคนโตของสกุลมู่
บิดาของนางท�ำเช่นนีเ้ พราะอยากจะใช้วธิ แี สดงความรักต่อบุตรสาว
บอกกับท่านแม่ว่าในใจของเขามีนางเพียงคนเดียว
มู่ฮ่วนชิงโชคดีจริงๆ เพราะลี่อี๋เหนียงเป็นอนุคนโปรดที่ใต้เท้ามู่
รักที่สุด ดังนั้นด้วยการขอร้องของลี่อี๋เหนียง มู่ฮ่วนชิงจึงได้เริ่มเรียน
วิชายุทธ์ตั้งแต่อายุห้าขวบ
มารดาของนางตั้งใจอยากให้นางมีชีวิตที่แตกต่าง อยากให้นาง
แข็งแกร่ง ไม่เหมือนกับคุณหนูที่ต้องอยู่แต่ในห้องชั่วชีวิต มองเห็น
ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เพียงแค่สวนหลังบ้าน
เมื่อเข้าไปในตระกูลใหญ่ก็จะไม่ได้ออกมาง่ายๆ เรือนหลังของ
จวนโหวก็เหมือนกับเรือนหลังของขุนนางใหญ่อื่นๆ ที่เต็มไปด้วยการ
แก่ งแย่ งชิง ดีทั้ง ในที่ลับและที่แ จ้ง ของภรรยาเอกและเหล่าอนุ เมื่อ
บุตรสาวเติบใหญ่และได้ออกเรือนก็เพียงแค่เปลี่ยนสถานที่รบรากัน
ต่อไปเท่านั้น
ลี่อี๋เหนียงเข้าใจการต่อสู้หลากหลายรูปแบบในหลืบลึกของบ้าน
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ตระกูลใหญ่ดี ดังนัน้ เมือ่ มูฮ่ ว่ นชิงอายุสบิ สาม ถึงวัยทีจ่ ะคุยเรือ่ งออกเรือน
นางก็คดิ หาวิธสี ง่ ลูกไปอยูเ่ คหาสน์สกุลมูท่ อี่ ยูท่ างเหนือ ไปจากเมืองหลวง
ที่วุ่นวาย เพื่อไม่ให้มู่ฮ่วนชิงต้องมีชีวิตแบบสตรีสูงศักดิ์ในตระกูลใหญ่
เหล่านั้น
ตอนที่มู่ฮ่วนชิงไปถึงทางเหนือ เห็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไร้ขอบเขต
นางก็ตระหนักรู้ทันที
สภาพแวดล้อมที่นี่ดีต่อสุขภาพ มารดามาจากทุ่งหญ้า ท้องฟ้า
ทีน่ างเห็นก็คอื ทีท่ มี่ ารดาของนางใช้ชวี ติ อยูใ่ นตอนแรก ความรักทีม่ ารดา
มีต่อนางก็คือการให้อิสระนางได้ออกไปโบยบินบนท้องฟ้า
อาจมี สั ก วั น นางที่ เ ป็ น วิ ช ายุ ท ธ์ แ ล้ ว จะริ เ ริ่ ม สร้ า งอาณาเขต
ในดินแดนทางเหนือ แล้วรับมารดาไปอยู่ด้วย อยู่ให้ห่างจากเมืองหลวง
และจิตใจคนที่ซับซ้อนน่ากลัว
แต่ น ่ า เสี ย ดาย ใต้ เ ท้ า มู ่ คื อ จิ้ ง จอกเฒ่ า พั น ปี ก ลั บ ชาติ ม าเกิ ด
ในแวดวงขุนนางและในหมู่คนที่เคยคลุกคลีด้วย เขามีดวงตาที่มีอ�ำนาจ
สูงสุดมากกว่าผู้อื่นอยู่หนึ่งข้าง จึงมีพระราชโองการสั่งให้มู่ฮ่วนชิงกลับ
เมืองหลวงแต่โดยดี คล้ายมีฟ้าผ่านางให้ตกจากฟากฟ้าร่วงหล่นลงมาสู่
พื้นดิน ถูกประหารสิ้นชีวันอยู่ตรงนั้น
คนนอกต่างพูดกันว่างานมงคลสมรสพระราชทานครั้งนี้ที่ใต้เท้ามู่
ขอมาให้นางเป็นสิง่ ทีส่ ตรีชนั้ สูงในเมืองหลวงต่างก็เฝ้าใฝ่ฝนั นางมิได้เป็น
บุตรสาวคนเดียวในจวน ทว่าบิดาของนางกลับมอบงานมงคลสมรสที่ดี
ที่สุดนี้แก่นาง แต่มู่ฮ่วนชิงเข้าใจเจตนาของบิดาดี เขาใช้งานแต่งนี้
ผูกมัดนาง ฉะนั้นก็เท่ากับผูกมัดมารดาของนางไว้ด้วย
21
Page ���������������.indd 21

10/9/2561 BE 14:07

คื น นางดั่ ง คื น ใจ

มูฮ่ ว่ นชิงเดือดดาลยิง่ นัก ตลอดชีวติ นีบ้ ดิ ามักจะไม่เลือกวิธกี ารเสมอ
เขาวางแผนชั่วเล่นงานมารดานางแล้ว ตอนนี้ยังจะวางแผนชั่วเล่นงาน
นางผู้เป็นบุตรสาวด้วย นางถึงได้ทนไม่ไหวจนต้องลงมือต่อสู้กับบิดา
"ท่านแม่ อย่าร้องไห้...ลูกไม่เป็นไรเจ้าค่ะ..." มูฮ่ ว่ นชิงปลอบมารดา
อย่างรูส้ กึ ผิด มือข้างหนึง่ วางลงบนหลังมือผูเ้ ป็นมารดา น�ำ้ ตาของมารดา
ที่หยดลงบนศีรษะเท่ากับหยดลงบนหัวใจของนางด้วย บีบรัดจนนาง
รู้สึกปวดใจ
ปกติมารดาของนางไม่คอ่ ยเสียน�ำ้ ตา มีเพียงสองเวลาเท่านัน้ ทีน่ าง
จะร้องไห้ หนึ่งคือแสร้งร้องไห้ต่อหน้าท่านพ่อเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
สองคือร้องไห้จริงๆ เพราะบุตรสาวอย่างนางคนนี้ แต่ตอนนี้ท่านแม่
ร้องไห้จริงๆ
"เขากล้าท�ำร้ายเจ้า! แม้เสือจะร้ายแต่มันก็ไม่กินลูกตัวเอง เขา...
ข้าตัดสินใจแล้วว่าจะไม่สนใจเขาอีก!" ลี่อี๋เหนียงร้องไห้พลางบอกด้วย
ความโมโห
"ท่านแม่..."
"ไม่ต้องอธิบาย แม่เข้าใจดี เขาใช้ไม้นี้มาผูกมัดเราสองแม่ลูก
แม่เป็นคนท�ำร้ายเจ้า..."
มู่ฮ่วนชิงกุมมือมารดาแน่น เอ่ยเสียงแผ่วเบา "ท่านแม่ แต่งงาน
ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร ไม่ใช่เข้าคุก ลูกไม่ได้ทึ่มทื่อ รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิต
อย่างไร...ท่านแม่ก็รู้ว่าลูกเป็นคนอดทน ใช่หรือไม่เจ้าคะ" นางบอกอย่าง
เฉลียวฉลาดพร้อมขยิบตาให้มารดา ท�ำให้มารดาหยุดร้องไห้แล้วมา
หัวเราะได้ในที่สุด
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ลี่อี๋เหนียงลูบดวงหน้าของบุตรสาวเบาๆ พยักหน้าแล้วพูดพลาง
หัวเราะทั้งน�้ำตา "วางใจเถอะ แม่เข้าใจ แต่ว่าแม่ท�ำให้เจ้าต้องล�ำบาก
แล้ว"
"ลูกไม่ล�ำบากเลยเจ้าค่ะ หากคิดในแง่ดี ลูกไปจวนโหว ได้อยู่ห่าง
ไกลสายตาท่านพ่อ แบบนี้จะท�ำอะไรก็สะดวกขึ้น ลูกจะคิดหาทาง
ให้ส�ำเร็จ ท่านแม่คอยดูนะ!"
ลี่อี๋เหนียงหายโศกเศร้าแล้วเปลี่ยนมาหัวเราะแทน นางพยักหน้า
เบาๆ จากนั้นก็ท�ำหน้าเศร้า "เจ้าต้องอย่าให้หมัดนี้เสียเปล่า เขากล้า
วางอุบายเจ้า แม่ไม่มีทางให้เขาได้อยู่เป็นสุขแน่"
พริบตานั้นมู่ฮ ่วนชิง เบิกตาโตเป็นประกายวาบ ก่อนจะฉีกยิ้ม
เจ้าเล่ห์ซุกซน
มารดาของนางพูดจริงท�ำจริง เพื่อหมัดนี้ที่บุตรสาวรับมา ก่อนที่
นางจะแต่งงาน ลี่อี๋เหนียงไม่สนใจไยดีมู่ชางอิง แม้แต่ประตูก็ไม่ให้เขา
เหยียบเข้ามา พอมู่ฮ่วนชิงคิดถึงสีหน้าเขียวคล�้ำเหมือนฟ้าถล่มของบิดา
แล้วก็หัวเราะจนตัวสั่น
นี่อาจเรียกว่ามีสิ่งหนึ่งก็ย่อมต้องมีอีกสิ่งหนึ่งมาแก้กันกระมัง
มูช่ างอิงคือจิง้ จอกเจ้าเล่หแ์ ห่งราชส�ำนัก เคยแก่งแย่งชิงดีทงั้ อ�ำนาจและ
ผลประโยชน์ แต่กลับคลั่งไคล้หลงใหลในตัวลี่อี๋เหนียง และยังส่งสาวใช้
ที่เป็นวิชายุทธ์ให้มาคอยคุ้มกันขนาบข้าง ไม่อนุญาตให้อนุคนอื่นๆ มา
สร้างความเดือดร้อนให้แก่นาง
แม้ลี่อี๋เหนียงจะเป็นอนุ แต่ทุกคนทั้งชั้นสูงและชั้นต�่ำในจวนสกุลมู่
ต่างรู้ว่าลี่อี๋เหนียงนั้นแม้ในนามจะไม่ใช่ภรรยาเอก แต่นางกลับมีอ�ำนาจ
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ที่สุดในเรือนหลัง แม้แต่ภรรยาเอกยังไม่กล้าชักสีหน้าใส่นาง
ลี่อี๋เหนียงให้ใต้เท้ามู่อยู่นอกประตู เมินใต้เท้ามู่อยู่สามเดือนเต็ม
เท่านี้ก็เพียงพอให้มู่ฮ่วนชิงได้คลายโทสะแล้ว
แต่น่าเสียดายที่ชุดแต่งงานก็ยังต้องสวม นางยังคงต้องเข้าพิธี
เมือ่ วิหคได้มที อ้ งนภากว้างใหญ่แล้ว มันก็ไม่มที างปรารถนาจะอยู่
ในกรงทองที่สวยงามอีก
มู ่ ฮ ่ ว นชิ ง ใช้ เ วลาสามเดื อ นรั ก ษาอาการบาดเจ็ บ ภายใน นาง
ทิ้งความเอาแต่ใจไว้ที่สกุลมู่ เมื่อออกเรือนไปแล้ว นางก็ส�ำรวมท่าที
ถึงอย่างไรงานสมรสพระราชทานนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ต่อให้นางไม่ชอบ
การแต่งงานนี้เพียงใดก็ไม่อาจแสดงออกทางสีหน้าได้
พระทัยของฝ่าบาทยากจะคาดเดา พระเมตตาของฝ่าบาทยิ่งยาก
จะขัด นางจะปิดประตูต่อสู้กับบิดาจนฟ้าดินพลิกกลับก็ได้ แต่ไม่อาจ
จะฉีกพระพักตร์ฝ่าบาท จึงได้แต่ยอมนั่งเกี้ยวเจ้าสาวแต่โดยดี
ยิ่งกว่านั้น นางปฏิเสธไม่ได้ว่างานมงคลสมรสพระราชทานครั้งนี้
เป็นงานที่สตรีทุกคนต่างปรารถนา ในสมัยบรรพบุรุษจวนเจิ้นหย่วนโหว
ได้สร้างคุณปู การเอาไว้ จึงได้รบั การสืบทอดบรรดาศักดิ์ และเจิน้ หย่วนโหว
ไม่เพียงมีรูปโฉมโดดเด่น แต่ยังได้รับความส�ำคัญจากฝ่าบาทเพราะเป็น
ผู้บัญชาการทหารที่มีอนาคตไกล
ได้สามีทยี่ อดเยีย่ มเช่นนี้ ก็ไม่มอี ะไรให้ตอ้ งเลือกมากแล้วจริงๆ แต่
มูฮ่ ว่ นชิงไม่เหมือนกับเจ้าสาวคนอืน่ ๆ ทีร่ อคอยการแต่งงานด้วยความรูส้ กึ
เขินอาย พอคิดถึงคืนเข้าหอ นางก็อดกังวลใจไม่ได้ แต่พอมาคิดดูอีกที
สตรีในโลกนี้มีใครไม่เคยผ่านการทรมานครั้งนี้บ้างเล่า ช่างเถอะ กัดฟัน
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ทนเอาเดี๋ยวก็คงผ่านไป
หลังจากคิดตกแล้ว นางก็เลิกคิดถึงมันอีก วันเข้าพิธี นางนั่งรอ
เจ้าบ่าวมาเปิดผ้าคลุมหน้าเพียงล�ำพังในห้องหอ รอจนจวนจะหลับแล้ว
อยู่ๆ ก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวมาถึงประตู นางจึงได้ตื่นขึ้น
ชั่วขณะที่ผ้าคลุมสีแดงถูกเลิกขึ้น นางก็เหมือนกับเจ้าสาวขี้อาย
คนอื่นๆ ที่เงยหน้าขึ้นด้วยความเขินอายก่อนจะสบสายตากับสามี
ทว่าสิ่งที่นางเจอคือสายตาเย็นชาของอีกฝ่าย
ฝูเยี่ยนหลิน ท่านโหวผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วเมืองหลวง อายุยี่สิบเอ็ด
รูปโฉมสง่าผ่าเผยไร้ทเี่ ปรียบ เรียวคิว้ ดกด�ำ ดวงตาคมกริบ ต้องยอมรับว่า
เขางามสง่าเหลือเกิน ท�ำเอานางตะลึงลานจริงๆ แต่ภายใต้สายตาเฉยชานัน้
หัวใจของนางก็เย็นชืดด้วยเช่นกัน
แค่แวบเดียวนางก็รู้แล้วว่าบุรุษผู้นี้ไม่ชอบนาง ในแววตาเขา
นอกจากจะมีความเย็นชาแล้วก็ยังมีความชิงชัง
ฝูเยี่ยนหลินชิงชังนางจริงๆ เขาไม่ได้อยากแต่งกับบุตรสาวสกุลมู่
สักนิดเดียว เขาไม่เหมือนมู่ชางอิง พวกเขามีความเห็นและจุดยืนต่างกัน
แต่มู่ชางอิงหน้าหนาดึงดันจะแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับจวนโหวให้ได้
เมื่อจวนโหวไม่ยอมรับปาก มู่ชางอิงก็ลงมือผ่านทางฝ่าบาทโดยไม่เลือก
วิธีการ ใช้งานสมรสพระราชทานมาบีบบังคับเขา
ฝูเยี่ยนหลินเป็นทหาร มีนิสัยซื่อตรงและดื้อรั้น ไม่เคยชินกับการ
ประจบสอพลอของใต้เท้ามู่มาโดยตลอด รอยยิ้มของเจ้านั่นเหมือนกับ
จิ้งจอก พอคิดถึงความกลิ้งกลอกของมู่ชางอิงก็ย่อมรู้สึกไม่ดีกับบุตรสาว
ของเขาไปด้วย
25
Page ���������������.indd 25

10/9/2561 BE 14:07

คื น นางดั่ ง คื น ใจ

มู่ฮ่วนชิงมองเห็นความมืดหม่นในสีหน้าของอีกฝ่ายชัดเจน ทั้งๆ ที่
เจ้าบ่าวอยู่ในอาภรณ์สีแดงเป็นมงคลแท้ๆ แต่ทั่วร่างกลับแผ่กลิ่นอาย
เหี้ยมเกรียม ช่างเหมือนกับแม่ทัพที่สังหารศัตรูในสนามรบจริงๆ
ไม่เสียทีที่เป็นใต้เท้าผู้บัญชาการ แค่เขายืนจ้องมองอยู่ตรงนั้น
ก็ท�ำให้นางรู้สึกหวาดผวาได้
นางถลึงตาโตสบตากับเขา เขาไม่เอ่ยปาก นางก็ไม่เอ่ยปาก แล้วอยูๆ่
เขาก็หมุนตัวเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรเลย
มูฮ่ ว่ นชิงตาค้างพูดอะไรไม่ออก ละครตอนนีด้ ำ� เนินถึงองก์ไหนแล้ว
หรือ เขาจากไปโดยไม่พูดอะไรแบบนี้เลยน่ะหรือ
นางตะลึงงันเป็นอันดับแรก จากนั้นก็พลันรู้สึกน่าขัน ดูท่าว่า
เจ้าบ่าวจะไม่พอใจงานสมรสพระราชทานที่ท่านพ่อของนางหน้าหนา
ไปทูลขอจากฝ่าบาทยิ่งกว่าเจ้าสาวเสียอีก และผลของความไม่พอใจนัน้
คือการปฏิเสธที่จะเข้าห้องหอ
นางอุตส่าห์กงั วลใจมาทัง้ วัน ผลปรากฏว่าเจ้าบ่าวดันหนีไปเสียก่อน
เมื่อมีใครบางคนมาแบกรับภาระนี้ไว้ นางก็ดีใจจนไม่ทันตั้งตัว ไหนเลย
จะไปหยุดยั้งเขาเล่า นี่ก็แสดงว่าคืนนี้นางจะได้นอนหลับอย่างสบายใจ
แล้ว
เทียบกันแล้ว มู่ฮ่วนชิงรู้สึกว่าตัวเองมีความอดทนมากพอ ดูสิ
อย่างน้อยนางก็ยงั เสแสร้ง ไม่ใช้อารมณ์ และเก็บอารมณ์อยู่ แต่ทา่ นโหว
ผู้นี้กลับใจแคบโดยไม่แม้แต่จะเสแสร้งสักนิด เขาไม่กลัวว่าเรื่องจะรู้ถึง
พระกรรณฝ่าบาท แต่นางไม่มีความกล้าเช่นนั้นหรอก
นางลุกยืนขึน้ เรียกสาวใช้แปดคนทีร่ ออยูท่ โี่ ถงรับแขกเข้ามา สาวใช้
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สี่คนของจวนโหวเงียบมาก ไม่ได้มีสีหน้าตื่นตระหนกกับการที่ท่านโหว
จากไป นางเลิกคิ้ว หลังจากที่ส�ำรวจอย่างละเอียดแล้วก็กลับมามอง
สาวใช้จากจวนสกุลมู่ที่ติดตามขบวนเจ้าสาวมาด้วย พวกนางกลับมี
สีหน้าซีดเผือด ตระหนกลนลาน
ในยามปกติฝึกฝนมาดีหรือไม่ดี เมื่อถึงเวลาส�ำคัญต่างหากจึงจะ
ได้เห็นของจริง
"คุณหนู ทะ...ท�ำอย่างไรดีเจ้าคะ ท่านโหวไปแล้ว นะ...นี่..."
มู่ฮ่วนชิงเห็นสาวใช้ของบ้านตนเองตระหนกจนเป็นแบบนี้ก็อด
ส่ายหน้าไม่ได้ "จะตืน่ เต้นท�ำไม ดูสิ ผูอ้ นื่ เขาไม่เสียทีทเี่ ป็นข้ารับใช้ทฝี่ กึ ฝน
มาจากตระกูลใหญ่ เห็นเจ้าบ่าวหนีไปแล้วก็ยงั คงสงบนิง่ ไม่เปลีย่ นสีหน้า
เลย พวกเจ้าต้องเรียนรู้จากพวกนางให้ดี"
สาวใช้สี่นางจากจวนโหวส�ำรวจฮูหยินน้อยเงียบๆ ถึงตอนนี้แล้ว
นางก็ยังมีอารมณ์มาหยอกล้อ สีหน้าไม่ได้มีแววอับอายหรือต�ำหนิเลย
มู่ฮ่วนชิงรู้ดี นับตั้งแต่ที่เหยียบเข้ามาในจวนโหว ทุกสีหน้าและ
การกระท�ำของตัวเองจะเป็นที่สังเกตของผู้อื่น คืนเข้าหอเจ้าบ่าวหนีไป
และทิ้งเจ้าสาวไว้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งเค่อ* ทั้งจวนโหวจะต้องรู้เรื่องนี้อย่าง
แน่นอน ดังนั้นนางจึงไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องนี้
ตอนนี้ น างคิ ด แต่ จ ะนอนหลั บ ให้ เ ต็ ม อิ่ ม เหนื่ อ ยมาทั้ ง วั น แล้ ว
สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ต้องท�ำเป็นอย่างแรกก็คือรักษาแรงกายและแรงใจ
รอตื่นมาพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน
"เปลีย่ นเสือ้ ผ้าให้ขา้ เถอะ" นางสัง่ สาวใช้ของจวนโหวสองคนทีเ่ หลืออยู่
* เค่อ หน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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และสาวใช้จากบ้านตัวเองสองคนให้ชว่ ยกันปรนนิบตั ิ ส่วนคนอืน่ ๆ อีกสีค่ น
ก็ให้พวกนางกลับห้องไปพักก่อน
สาวใช้สคี่ นถอดชุดแต่งงาน หมวกหงส์ ยกอ่างน�ำ้ ส่งผ้าเช็ดหน้าให้
ล้างเท้า และหวีผมให้นางอย่างคล่องแคล่วว่องไว
มู่ฮ่วนชิงล้างเครื่องประทินโฉม เปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าตัวหลวมโคร่ง
สบายๆ พรูลมหายใจอย่างเบิกบาน ให้คนดับไฟแล้วนางก็เข้านอน
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2
มู่ฮ่วนชิงหลับสบายทั้งคืน
นางเคยใช้ชวี ติ ในทุง่ หญ้ากว้างใหญ่ทางเหนือมาเกือบเจ็ดปี เคยผ่าน
ความล�ำบากในเขตพื้นที่กันดารมาหลายครั้งหลายคราว ไม่ใช่หญิงสาว
ที่ถูกเลี้ยงดูเอาใจอยู่แต่ในห้อง ดังนั้นจึงไม่มีทางหลับไม่สบายเพราะ
เปลี่ยนที่นอน และไม่มีทางกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเพราะเจ้าบ่าว
หนีไป
ว่ากันตามตรง นางเจอฝูเยี่ยนหลินเป็นครั้งแรก เดิมก็ไม่ได้มี
ความรู้สึกอะไรอยู่แล้ว ตัวนางเองก็ไม่ได้ยินดีกับงานแต่งงานครั้งนี้
ดังนั้นจึงย่อมให้อภัยที่เขาจากไป
รุง่ เช้าของวันถัดมา นางพักผ่อนเต็มทีแ่ ล้วก็ลกุ ขึน้ ให้สาวใช้ปรนนิบตั ิ
ล้างหน้าบ้วนปาก แต่งเนื้อแต่งตัว หวีผมเป็นทรงหญิงที่ออกเรือนแล้ว
เนื่องจากนอนอิ่ม ดวงหน้าจึงเปล่งปลั่งสดใส สีหน้าดูดียิ่งนัก
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มู่ฮ่วนชิงส่องกระจก ค่อนข้างพอใจกับรูปลักษณ์สุภาพอ่อนโยน
ของตัวเอง นางให้สาวใช้ประคองออกไปที่โถงรับแขก รอฝูเยี่ยนหลิน
มารับไปยกน�้ำชาท�ำความเคารพผู้ใหญ่ด้วยกัน
แต่นางรอแล้วรอเล่า เห็นว่าสายแล้วก็ไม่เห็นฝูเยีย่ นหลินปรากฏตัว
เสียที
มู่ฮ่วนชิงคิดในใจว่าหรือวันนี้เขาจะไม่กล้าไปยกน�้ำชา เพียงแค่
คิดเท่านั้นอีกครู่เด็กรับใช้คนหนึ่งก็เข้ามาเชิญ บอกว่าได้รับค�ำสั่งจาก
ฮูหยินผู้เฒ่าให้มาแจ้งแก่นางว่าเมื่อคืนท่านโหวรับเรื่องด่วนจากทาง
กองทัพ จึงรีบควบม้าไปค่ายทหารและไม่ได้กลับมาเลย
มู่ฮ่วนชิงฟังแล้วก็ผงะ จ�ำต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากไว้จึงปกปิด
สีหน้าประหลาดใจไว้ได้ เขาไม่กล้าไปยกน�้ำชาจริงด้วย ไม่กลัวเรื่อง
แพร่งพรายออกไปแล้วฝ่าบาทจะทรงทราบเลยหรือ แล้วคนในจวนโหว
ก็ตามใจเขาอย่างนั้นหรือ
ทัง้ ทีร่ วู้ า่ เป็นเรือ่ งเท็จ นางก็ยงั คงแสร้งท�ำต่อไป เขากล้าไม่มา แต่นาง
ไม่มีโอกาสนั้น จึงให้สาวใช้ออกจากเรือนมาเป็นเพื่อนด้วย
แม่สามีรอนางอยูท่ โี่ ถงใหญ่แล้ว นอกจากฮูหยินผูเ้ ฒ่าทีเ่ ป็นภรรยา
เอก ท่านโหวผู้เฒ่าก็ยังรับอี๋เหนียงไว้สี่เรือน ทั้งบุตรธิดา พร้อมทั้งบุตร
จากภรรยาเอกสองคนและบุตรของอนุอีกห้าคน มู่ฮ่วนชิงคารวะและ
ยกน�้ำชาให้ทีละคน
นางคลี่ยิ้มตลอดเวลา ท�ำตัวว่าง่ายอ่อนโยน ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์
สามีแรงๆ ใดๆ เลยสักประโยค
นางไม่คิดว่าฝูเยี่ยนหลินติดหนี้อะไรนาง ดังนั้นนางก็คร้านที่จะ
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คิดเล็กคิดน้อยกับเขา หลังจากอายุได้สิบสามนางก็เติบโตมาในทุ่งหญ้า
กว้างใหญ่ มีนสิ ยั ตรงไปตรงมาและใจกว้าง เผชิญกับเรือ่ งอะไรก็ไม่แตกตืน่
ใจคอกว้างขวาง แต่นางก็เป็นสตรีชั้นสูงในเมืองหลวงด้วยเช่นกัน ก่อน
อายุสิบสามก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงตลอด ดังนั้นจึงเข้าใจกฎระเบียบ
อันซับซ้อนและจิตใจคนที่ยากจะหยั่งถึงของตระกูลในเมืองหลวง
แต่นางก็ดอู อกว่าบิดามารดาของสามีเหมือนจะอยากอยูใ่ นความสงบ
แม่สามียงั จูงมือนางพลางสวมก�ำไลหยกราคาแพงให้ อธิบายให้นางฟังว่า
เรือ่ งกองทัพเรียกตัวด่วนไม่ใช่การเล่นละคร ลูกชายเป็นใต้เท้าผูบ้ ญ
ั ชาการ
ดูแลค่ายหมาป่าด�ำที่มีทหารสิบหมื่น เมื่อค่ายทหารมีเรื่องด่วน จะไม่ไป
จัดการก็ไม่ได้
แม่สามีโกหกหน้าด้านๆ นางเองก็ให้ความร่วมมือเล่นละครไปด้วย
แสดงท่าทางเข้าอกเข้าใจและว่าง่าย ตอบแม่สามีว่า "ท่านพี่ต้องไปท�ำ
การใหญ่ ข้าเข้าใจดีเจ้าค่ะ"
เรื่องบางเรื่องจะจริงหรือเท็จก็ไม่ส�ำคัญ ที่ส�ำคัญคือคนเขาอุตส่าห์
ทุ่มเทหาข้ออ้างออกมาได้ นางจึงร่วมเล่นละครไปด้วย แบบนี้ทุกคน
จะได้ไม่เสียเวลาและคุยกันได้ง่าย
'ชิงเอ๋อร์ เราต้องรู้จักวางตัว บางครั้งไม่จ�ำเป็นต้องถือสาว่าเป็น
เรื่องจริงหรือเท็จ แต่ให้ดูที่ผลของมัน เจ้าต้องเข้าใจว่าบางครั้งคนเรา
ก็จ�ำเป็นต้องเสแสร้ง แบบนี้ทุกคนต่างก็สบายใจ ส่วนคนที่จริงจังเกินไป
ก็จะใช้ชีวิตล�ำบาก แล้วเหตุใดจะต้องหาเรื่องไม่สบอารมณ์มาให้ตัวเอง
ด้วยล่ะ จริงหรือไม่'
นีค่ อื หลักการทีม่ ารดาสอนนางและเป็นกลวิธใี นการใช้ชวี ติ ภายใน
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ครอบครัวตระกูลใหญ่ นางจ�ำได้อย่างขึ้นใจ
นางเพิง่ จะมาถึง ยังไม่ได้สร้างอาณาเขตของตัวเองทีน่ ี่ ฝูเยีย่ นหลิน
ก็ไม่ชอบนาง นางไม่ได้โง่พอที่จะสร้างศัตรูให้ตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น
ยกน�้ำชาคารวะและรับของขวัญเสร็จแล้วก็เข้าไปไหว้บรรพบุรุษที่
ศาลบรรพชน มูฮ่ ว่ นชิงจึงกลายเป็นสะใภ้ของจวนเจิน้ หย่วนโหวอย่างเป็น
ทางการนับแต่นี้
นอกจากก�ำหนดว่าทุกวันจะไปคารวะแม่สามีแล้ว มู่ฮ่วนชิงก็อยู่
อย่างว่าง่ายในเรือนของตัวเอง ในสายตาผูอ้ นื่ สะใภ้คนใหม่อย่างนางคนนี้
ท�ำตัวสงบเสงี่ยมอยู่ในกฎระเบียบ แต่ถ้าหากนึกว่านางจะแก่ตายอยู่ใน
เรือนหลัง ไม่สนใจโลกภายนอกแล้วล่ะก็ นั่นคือความเข้าใจผิดอย่าง
ใหญ่หลวง
แม้นางจะแต่งงานแล้ว นางก็ไม่ได้เอาอนาคตของตัวเองมอบไว้
ในมือของสามี และไม่ได้วางแผนจะยืมจมูกของสามีหายใจ หรือยึด
ความคิดที่ว่าต้องรีบคลอดลูกชายเพื่อรักษาต�ำแหน่งภรรยาเอกไว้ให้
มั่นคง
การแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างตระกูลใหญ่มั่งคั่งอยู่บนพื้นฐาน
ของผลประโยชน์ทางการเมือง นางแต่งเข้าจวนโหว ไม่ใช่เพื่อความรัก
หวานชื่น อีกอย่างนางเคยชินกับการสงบนิ่งต่อความวุ่นวาย จนกระทั่ง
บัดนี้นางก็ยังคงครุ่นคิดถึงทิศทางของอนาคต
ถ้าหากฝูเยี่ยนหลินดีกับนาง นางก็จะดีตอบเขาในแบบเดียวกัน
ถ้าหากฝูเยี่ยนหลินไม่ชอบนางเลย นางก็จะไม่ฝืนใจไปเอาอกเอาใจเขา
นางไม่ใช่คนทีน่ งั่ รอความตาย ความจริงแล้วนางเป็นสตรีทหี่ าเรือ่ ง
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ให้ตัวเองท�ำได้เก่งนัก อันดับแรกคือทุกวันนางจะต้องมีธุระยุ่ง นางจึงไป
ส�ำรวจทุกซอกทุกมุมของจวนโหว
ตอนทีค่ นอืน่ นึกว่านางปักผ้าอยูใ่ นห้อง นางก็ใช้วชิ าตัวเบาเหินทะยาน
ขึ้นหลังคา เดินเล่นบนก�ำแพงทั่วจวนโหว เนื่องจากการท�ำความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ คือความเคยชินของนาง
นางใช้เวลาสีว่ นั จึงได้เข้าใจพืน้ ทีท่ งั้ หมดของจวนได้คร่าวๆ ระหว่าง
นั้นก็ยังหักลบเวลาที่ต้องกลับมากินมื้อเที่ยงและเวลาที่เจ้าสาวกลับไป
เยี่ยมบ้าน
วันที่กลับบ้าน นางหวีผมแต่งกายเรียบร้อยแล้วยังคงแสดงท่าที
อ่อนโยน ก่อนจะค่อยๆ เดินออกจากห้องมาถึงประตูใหญ่ พอเห็นบุรุษ
ที่ยืนอยู่ข้างรถม้าก็อดตะลึงงันไม่ได้
ในที่สุดฝูเยี่ยนหลินก็ปรากฏตัว สีหน้าเขาเคร่งขรึม รอบตัวแผ่
กลิ่นอายเย็นชาแข็งกระด้าง และเพราะเขาอยู่ตรงนี้ บรรยากาศรอบๆ
จึงหนักอึ้งตึงเครียดไปด้วย
ดูทา่ ต่อให้เขาจะไม่พอใจงานแต่งนีม้ ากแค่ไหนก็ไม่กล้าฉีกพระพักตร์
ฝ่าบาทต่อหน้าสาธารณชน ตอนอยู่จวนแม้ไม่ไปยกน�้ำชาคารวะก็ไม่มี
คนนอกรู้ แต่พอออกจากประตูจวนโหวแล้ว มีสายตาเป็นโขยงคอยเฝ้ามอง
หากเขาไม่กลับบ้านเจ้าสาวกับนาง เรือ่ งจะต้องรูไ้ ปถึงพระกรรณฝ่าบาท
แน่นอน
นั่นหมายความว่าวันนี้เขาตั้งใจจะเล่นละครกับนางอย่างนั้นหรือ
นางก้าวไปทางรถม้าช้าๆ ก่อนจะขึ้นรถพลางอดช้อนตามองเขา
ไม่ได้ เห็นใบหน้าแข็งทื่อราวกับพญายมที่มีชีวิต นางสงสัยนักว่าตอนที่
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กลับไปเจอบิดาของนางที่สกุลมู่ เขาจะปั้นหน้ายิ้มออกมาได้หรือไม่
พอคิดถึงใบหน้ายิม้ ระรืน่ ทีร่ าวกับจิง้ จอกของบิดาปะทะกับใบหน้า
เย็นชาที่เหมือนโดนบังคับฝืนใจ ถ้าหากลูกเขยไม่ไว้หน้าพ่อตา ไม่รู้ว่า
พ่อตายังจะยิ้มออกอยู่อีกหรือไม่
"เฮ้อ..." แย่จริงๆ ท�ำไมนางจึงมีความสุขบนความทุกข์ของผูอ้ น่ื ได้นะ
แม้วา่ นางจะพยายามกลัน้ หัวเราะเต็มที่ และนึกว่าไม่มใี ครสังเกตเห็น
ใครจะไปรู้ว่าฝูเยี่ยนหลินที่เป็นคนหูดีมากจะได้ยินหมดแล้ว เขาที่ไม่ได้
มองนางเลยจึงแหกกฎเลื่อนสายตาไปที่นาง เห็นสีหน้าที่นางก�ำลังกลั้น
หัวเราะ
"สุนขั เจอกับจิง้ จอก ไม่รวู้ า่ ใครจะชนะ" นางพึมพ�ำประโยคนีอ้ อกมา
ตอนที่เดินผ่านชายหนุ่ม
ฝูเยี่ยนหลินขมวดคิ้ว เห็นนางขึ้นรถม้าแล้วเขาก็พลิกกายขึ้นม้า
น�ำอยูข่ า้ งหน้ารถม้าพร้อมทหารองครักษ์กองหนึง่ มุง่ หน้าไปทางจวนสกุลมู่
อย่างยิ่งใหญ่
มูฮ่ ว่ นชิงทีน่ งั่ อยูใ่ นรถม้าเลิกม่านมองส�ำรวจผูเ้ ป็นสามี ปฏิเสธไม่ได้
ว่าวันนี้เขาในชุดทหารขี่ม้าตัวโตดูสง่างามมีราศีจริงๆ ทั้งสูงศักดิ์และ
น่าเกรงขามไม่ดอ้ ยไปกว่าชายนักรบร่างก�ำย�ำทางเหนือเลยสักนิด ล�ำพังแค่
แผ่นหลังนัน้ ก็ประกาศชัดถึงอ�ำนาจของผูบ้ ญ
ั ชาการทหาร และเล่าลือกันว่า
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารท่านนีย้ งั เป็นจ้วงหยวน* ฝ่ายบู๊ มีฝมี อื ยุทธ์ยอดเยีย่ มอีกด้วย

* จ้วงหยวน (จอหงวน) คือต�ำแหน่งของผู้ที่สอบเข้ารับราชการได้เป็นอันดับหนึ่ง โดยการสอบขุนนาง
ในสมัยโบราณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ สอบเลื่อนทีละระดับขั้น เริ่มจากระดับอ�ำเภอหรือจังหวัด
เรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธิ์เข้าร่วมสอบเซียงซื่อในระดับมณฑล หากสอบผ่าน
จะได้เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพื่อขึ้นเป็นจิ้นซื่อจึงได้บรรจุเข้ารับราชการ
เมือ่ ผ่านการสอบทัง้ สามระดับ จะได้เข้าสอบหน้าพระทีน่ งั่ คือการสอบเตีย้ นซือ่ เพือ่ คัดเป็นบัณฑิตเอกสามขัน้
ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่า จ้วงหยวน (จอหงวน) ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
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มู่ชางอิงบิดาของนางเป็นทั้งพระอาจารย์ของรัชทายาท และก็เป็น
ยอดฝีมือของวังหลวง ตอนนี้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองเสนาบดีกรมทหาร
หลายปีมานี้ก็ซึมซับความมีการศึกษาอย่างขุนนางฝ่ายบุ๋นมาเช่นกัน
แต่วิญญาณนักสู้ที่ฝังในกระดูกนั้นไม่เคยจางหาย นี่เป็นเรื่องที่มีเพียง
บุตรสาวแท้ๆ ที่เคยต่อสู้กับใต้เท้ามู่เท่านั้นที่รู้
ไม่รู้ว่าหากสองคนนี้ลงไม้ลงมือกันขึ้นมาใครจะชนะ พอคิดถึงว่า
พวกเขาสองคนสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน หัวใจของนางก็เหมือนมี
เลือดสูบฉีดขึ้นมา
หากพวกเขาสู้กันก็ดีสิ ไม่ว่าใครจะชนะ นางก็จะอารมณ์ดียิ่งนัก
นางวาดหวังจินตนาการอย่างมีความสุข มุมปากหยักขึ้นโดยไม่รู้ตัว
เมื่อรถม้าของจวนโหวเคลื่อนที่ คนที่คอยรับผิดชอบสืบข่าวก็รีบ
กลับไปรายงานทางสกุลมู่ ดังนัน้ เวลานีป้ ระตูใหญ่ของสกุลมูจ่ งึ เปิดกว้าง
ใต้เท้ามูใ่ บหน้ายิม้ แย้มพาภรรยาเอกและอนุรวมทัง้ เหล่าบ่าวไพร่มาคอยรับ
บุตรสาวและบุตรเขยกลับบ้านที่หน้าประตู
ฝูเยี่ยนหลินอยู่บนหลังม้า มองเห็นมู่ชางอิงยิ้มอย่างเป็นมิตรมา
แต่ไกล รอยยิ้มนั้นแสบตายิ่งนัก ท�ำให้นัยน์ตาเหยี่ยวต้องหรี่ลงเพื่อหลบ
แสงรัศมีเจิดจ้า
หึ! จิ้งจอกเฒ่าตัวนี้...อยู่ๆ เขาก็ชะงัก สุนัขเจอกับจิ้งจอก
เขาบรรลุถึงอะไรบางอย่างจึงหันกลับไปมองสตรีในรถม้า นางช่าง
ใจกล้านัก กล้าว่าเขาเป็นสุนัขอย่างนั้นหรือ
มูฮ่ ว่ นชิงไม่รวู้ า่ ฝูเยีย่ นหลินก�ำลังจ้องมองนาง ตอนทีป่ ระตูรถเปิดออก
เด็กรับใช้เอาเก้าอี้มาวางไว้ข้างหน้ารถม้าแล้ว นางดึงกระโปรงขึ้นเตรียม
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จะลงจากรถ ใครจะไปรูว้ า่ อยูๆ่ เจิน้ หย่วนโหวก็เดินมาข้างหน้าแล้วยืน่ มือ
มาให้นาง
ปกติสาวใช้จะเป็นคนช่วยประคองนาง มู่ฮ่วนชิงชะงัก ปรายตา
มองมือใหญ่แวบหนึ่ง ตระหนักในใจว่าวันนี้กลับบ้าน สามีรับภรรยา
ลงจากรถม้า ไม่เพียงจะให้เกียรติสกุลมู่ แต่ยังเป็นการให้เกียรติจวนโหว
ด้วย
นางให้ความร่วมมือยื่นมือออกไปแล้ววางมือของตัวเองลงบน
มือใหญ่ของเขา
มือใหญ่รวบจับมือนางไว้แน่น หลังจากประคองนางลงรถม้าแล้ว
เดิมนางจะดึงมือกลับ แต่ปรากฏว่ามือใหญ่ข้างนั้นไม่เพียงไม่ยอม
คลายออกแต่ยังบีบแน่นขึ้นด้วย ท�ำให้นางรู้สึกเจ็บมือขึ้นมานิดๆ
นางช้อนตามองโดยไม่รตู้ วั พลันสบตากับดวงตาคมของฝูเยีย่ นหลิน
ทีจ่ อ้ งมองมา นางตัวแข็งค้าง ยังไม่ทนั ท�ำความเข้าใจ เขาก็ปล่อยมือแล้ว
หันเดินไปทางใต้เท้ามู่ ท�ำเอานางงงงันพลางนวดมือทีถ่ กู บีบจนเจ็บเงียบๆ
แล้วลอบด่าอีกฝ่ายในใจ คนผู้นี้บ้าไปแล้วหรือ
เมื่อเผชิญหน้ากับบิดาและมารดาของภรรยา ฝูเยี่ยนหลินก็เปลี่ยน
สีหน้าเป็นอ่อนโยน พาภรรยาประสานมือคารวะทัง้ สอง มูฮ่ ว่ นชิงก็คลีย่ มิ้
ด้วยเช่นกัน
คนกลุม่ นัน้ ถูกเชิญเข้าไปในคฤหาสน์สกุลมู่ ฝูเยีย่ นหลินตามใต้เท้ามู่
และพวกญาติผู้ชายไปคุยกันที่โถงหน้าทางเข้า มู่ฮ่วนชิงก็ตามพวก
ญาติหญิงกลับไปที่เรือนหลังบ้าน เมื่อมารดาส่งคนอื่นๆ กลับไปแล้วก็
ดึงนางไปคุยส่วนตัวในห้อง
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มู ่ ฮ ่ ว นชิ ง ปิ ด บั ง เรื่ อ งเข้ า ห้ อ งหอและเรื่ อ งยกน�้ ำ ชา เพราะนาง
ไม่อยากให้มารดาต้องปวดใจเพราะนาง ยิ่งกว่านั้นนางไม่ได้อ่อนแอ
ถึงเพียงนั้น แค่เพียงเพราะสามีไม่ร่วมห้องหรือไปยกน�้ำชากับนาง ฟ้าก็
ไม่ได้ถล่มลงมาเสียหน่อย นางยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่หากพูดว่า
ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อม มารดาจะต้องไม่เชื่อแน่ ฉะนั้นนางจึงเลือกตอบ
แบบดีบ้างไม่ดีบ้าง
"ถึงอย่างไรก็เป็นงานสมรสพระราชทาน เขาก็ไม่กล้าฉีกพระพักตร์
ฝ่าบาท ท่านพ่อก็ไม่ใช่คนทีจ่ ะรับมือได้งา่ ย เพราะฉะนัน้ เขาก็ถอื ว่าเกรงใจ
ข้าอยู่เจ้าค่ะ" นางบอกมารดาแบบนั้น
ลีอ่ เี๋ หนียงสังเกตสีหน้าของบุตรสาวอย่างใกล้ชดิ แม้จะดูไม่ออกถึง
ความล�ำบากใจใดๆ แต่นางเข้าใจบุตรสาวดี ต่อให้มีเรื่องจริงๆ มู่ฮ่วนชิง
ก็ไม่อาจทนเห็นนางเป็นกังวลได้ นางตบมือบุตรสาวเบาๆ พลางบอก
เสียงแผ่ว "ภายภาคหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากเรื่องที่ต้องตัดสินใจ
เป็นเรื่องใหญ่ อย่าปิดบังแม่ เจ้าเข้าใจจิตใจแม่ใช่หรือไม่ หืม?"
มูฮ่ ว่ นชิงมองแววตาจริงจังของมารดาก็เข้าใจโดยปริยายจึงพยักหน้า
"ท่านแม่ ข้ารับปากท่าน หากมีเรื่องส�ำคัญจะต้องบอกให้ท่านรู้"
"ดีแล้ว" ลี่อี๋เหนียงคลี่ยิ้มอ่อนโยน แววตาสงบนิ่ง
มู่ฮ่วนชิงมองมารดา นางชอบมารดาที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น และ
ชอบความสงบนิ่งที่แ ผ่ออกมาจากตัวนาง ในเรือนหลังของท่านพ่อ
ท่านแม่ไม่ใช่คนที่งามที่สุด แต่ท่านแม่บ�ำรุงรักษาร่างกายได้เหมาะสม
ที่สุด แม้อายุสามสิบห้าปีแล้วแต่กลับดูเหมือนอายุยี่สิบ ผิวกายขาวนุ่ม
ใบหน้าไม่มรี วิ้ รอยแห่งความโรยรา ไม่เหมือนอีเ๋ หนียงคนอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต้อง
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พึ่งเครื่องประทินโฉมมากลบร่องรอยแห่งความชรา
มู่ฮ่วนชิงรู้ว่าท�ำไมมารดาจึงรักษาความเยาว์วัยไว้ได้ นั่นเพราะ
มารดาไม่เคยหึงหวง ไม่แก่งแย่งชิงดี และไม่ทุ่มเทความคิดจิตใจไป
เอาอกเอาใจท่านพ่อ ท่านแม่อยู่เพื่อตัวเองเท่านั้น เพราะฉะนั้นหัวใจ
ของท่านแม่จึงกว้างขวางยิ่งนัก ใช้ชีวิตผ่านไปแบบกินดีหลับดี หลังจาก
มีนางเพิ่มมาอีกหนึ่งคน ท่านแม่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อนางและตัวเอง
หลังจากกินมื้อเที่ยงที่จวนสกุลมู่เสร็จก็เป็นเวลาสายมากแล้ว
ถึงเวลาที่มู่ฮ่วนชิงต้องจากไปแล้วเช่นกัน นางมองฝูเยี่ยนหลินแวบหนึ่ง
เห็นเขาคุยหัวเราะกับบิดา วางตัวอย่างเหมาะสม เหมือนอย่างที่บุตรเขย
ทั่วไปควรปฏิบัติต่อบิดาของภรรยา ไม่มีอะไรแตกต่าง
นางก้มหน้า แอบซ่อนความรู้สึกผิดหวังในแววตาแล้วถอนหายใจ
ด้วยความเสียดาย
"ท�ำไมไม่สู้กันล่ะ"
นางนึกว่าไม่มีใครได้ยิน เมื่อบอกลาบิดามารดาพร้อมกับสามีแล้ว
ก็เดินไปทางรถม้า ก่อนที่นางจะเหยียบเก้าอี้ ฝูเยี่ยนหลินก็ยื่นมือให้นาง
อีกครั้ง
นางคิดว่านี่เป็นการเล่นละคร และไม่ได้เกินสมควร จึงวางมือ
ลงบนฝ่ามือเขาอย่างให้ความร่วมมือ ให้เขาช่วยพยุงขึ้นรถม้า
"เจ้าอยากให้ข้ากับบิดาของเจ้าสู้กันหรือ"
มู่ฮ่วนชิงผงะ ช้อนตามองเขาอย่างไม่ตั้งใจ สบสายตากับแววตา
เย็นชาคู่นั้น
นางไม่คิดว่าอยู่ๆ เขาจะพูดกับนาง และโดยที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัว
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ก็ได้ยินเขาพูดขึ้นอีก...
"ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องผิดหวังแล้วล่ะ ข้าไม่ใช่สุนัข และไม่ได้สนใจ
จะคิดเล็กคิดน้อยกับจิ้งจอกให้ผู้อื่นเห็นเป็นเรื่องขบขัน"
นางเบิกตากว้าง มองอีกฝ่ายตาค้าง เขามองสีหน้าประหลาดใจของนาง
ด้วยสายตาที่ลึกล�้ำสุดหยั่ง รอจนนางขึ้นรถม้าแล้วก็ดึงมือกลับมา หมุน
ตัวเดินไปแล้วขึ้นขี่ม้า
มู่ฮ่วนชิงมองแผ่นหลังของเขา รอจนเขาเดินไปไกลแล้ว นางจึง
ขมวดคิว้ มุน่ กระซิบเสียงแผ่ว "ยังจะบอกว่าไม่ใช่สนุ ขั อีก หูไวอย่างกับสุนขั
แบบนี้ก็ได้ยินด้วยหรือ"
คนขับรถม้าได้รับค�ำสั่งก็กระตุกบังเหียนให้รถเคลื่อน คนกลุ่มหนึ่ง
ออกมาจากประตูใหญ่สกุลมู่ รถม้าเพิง่ จะเลีย้ วตรงถนนใหญ่ ฝูเยีย่ นหลิน
ไม่ได้พูดอะไรก็ควบม้าจากไป
มูฮ่ ว่ นชิงมองแผ่นหลังทีจ่ ากไปไกลอย่างไม่ใส่ใจ นางนัง่ ส�ำรวมอยู่
ในรถม้า หลับตาลง สงบใจผ่อนคลาย
พอกลั บ มาถึ ง จวนโหวแล้ ว นางก็ สั่ ง สาวใช้ บอกว่ า ตนเองจะ
นอนสักพัก ไม่อนุญาตให้ใครมารบกวน แล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้อง แต่
ความจริงนั้นนางออกไปทางหน้าต่างด้วยวิชาตัวเบา
เมื่อท�ำความเข้าใจแผนผังของทั้งจวนคร่าวๆ แล้ว นางจะท�ำอะไร
ก็ยิ่งคล่องตัวมากขึ้น ตรงไหนซ่อนตัวได้ ตรงไหนคนน้อย ทั้งเวลาท�ำงาน
ของคนรับใช้ตลอดจนการผิวปากของยามเป็นต้น นางจดจ�ำทุกเรื่องไว้
ในหัว และยังถือโอกาสหยิบเอาแผนที่ภายในจวนโหวมาชุดหนึ่ง น�ำมา
วาดเองรอบหนึง่ และบันทึกค�ำอธิบายเอาไว้บนนัน้ จากนัน้ ก็นำ� ตัวต้นแบบ
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กลับไปวางไว้ในหอสมุด
แน่นอนว่าตอนที่นางส�ำรวจจวนโหวก็ได้ยินคนในจวนพูดถึงนาง
เวลานี้นางก็จะหยุดฟังคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์นาง
บางคนบอกว่านางเป็นคนที่รังแกได้ง่ายๆ เพิ่งแต่งงานหมาดๆ
เจ้าบ่าวก็ทอดทิง้ ให้โดดเดีย่ วเดียวดาย แต่นางกลับไม่กล้าฟึดฟัดแม้แต่นดิ
บ้างก็บอกว่านางมีแผนการล�ำ้ ลึก ไม่เสียทีทเี่ ป็นธิดาทีใ่ ต้เท้ามูจ่ อมเจ้าเล่ห์
สัง่ สอนมา รูว้ า่ ต้องถอยเพือ่ ทีจ่ ะก้าวไปข้างหน้า และไม่รวู้ า่ นางจะเสแสร้ง
ไปอีกนานเท่าไร
ตอนนี้มู่ฮ่วนชิงโต้ตอบอยู่ในใจ พวกเจ้าวางใจเถอะ ข้าจะเสแสร้ง
ต่อไปเรื่อยๆ เพราะข้าเองก็อยากรูเ้ หมือนกันว่าคนจวนโหวอย่างพวกเจ้า
จะเสแสร้งไปได้อีกนานแค่ไหน คงจะไม่มีเรื่องด่วนจากกองทัพได้ทุกวัน
หรอกกระมัง
ยังมีใครบางคนบอกว่านางท�ำเพื่อรักษาหน้าตัวเอง ถึงอย่างไร
หากเรือ่ งทีเ่ จ้าบ่าวหนีไปในวันแต่งงานแพร่ออกไปจะต้องกลายเป็นเรือ่ ง
ขบขันไปทั่วเมืองหลวงแน่ ดังนั้นนางจึงได้แต่ต้องอดทนอดกลั้นไว้
มู่ฮ่วนชิงเลิกคิ้วและจดจ�ำไว้เงียบๆ คนผู้นี้ท่าทางใจดี ภายนอกนั้น
ท�ำทีเป็นเห็นด้วย แต่ในใจนั้นกลับต่อต้านอยู่ลับๆ ต่อหน้าคนอื่นก็แสร้ง
ท�ำเป็นดี ลับหลังกลับเป็นคนปากเปราะ
นอกจากนั้น ใครชอบท�ำงานลวกๆ หรืออู้งาน ใครแอบเล่นพนัน
และใครชอบพอกับใคร นางรู้หมด นางเหมือนชาวบ้านที่ชมละครอยู่
ข้างล่างเวที ดูการแสดงแต่ละฉากๆ ในจวนโหวจากที่ลับ
ช่วงนี้นางยังเก็บสาวใช้เป็นใบ้คนหนึ่งมาไว้ที่เรือนตัวเองด้วย
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สาวใช้ผู้นี้เดิมเป็นสาวใช้ที่ท�ำงานหยาบจิปาถะในห้องครัว เพราะเป็นใบ้
จึงมักจะถูกสาวใช้อื่นๆ รังแก มู่ฮ่วนชิงแจ้งหัวหน้าพ่อบ้านของจวนแล้ว
ก็น�ำตัวสาวใช้คนนี้มาจากห้องครัว ให้มาท�ำงานในเรือนของนาง และยัง
ตั้งชื่อใหม่แสนไพเราะให้ด้วยว่า 'ซินอวี่'
เรื่องนี้แพร่ออกไปทั่วจวนโหว ทุกคนแค่เห็นว่าฮูหยินคนใหม่ท�ำ
เพื่อแสดงความมีเมตตาของตัวเอง จึงได้พาสาวใช้ที่เป็นใบ้ไปเลี้ยงดู
ในเรือน แต่มู่ฮ่วนชิงไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร ที่นางเก็บซินอวี่
เอาไว้ใช้งานก็ย่อมมีจุดประสงค์ของนาง
จวนโหวพื้นที่กว้างขวาง หออาคาร เรือนที่พัก สวนดอกไม้มีอยู่ทั่ว
หนึ่งในสถานที่ที่มู่ฮ่วนชิงชอบไปที่สุดก็คือคอกม้า
นางใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าทางเหนือมาเกือบเจ็ดปี การดูม้าเป็นคือ
ความสามารถพิ เ ศษของนาง ความชอบม้ า ก็ ยิ่ ง ต่ า งจากคนทั่ ว ไป
ความอยากขี่ม้าควบตะบึงได้ฝังรากลึกอยู่ในสายเลือดของนาง
ม้าดีจะฉลาด หลังจากที่นางมาได้สองสามหน ม้าทุกตัวในคอก
ก็จ�ำนางได้และเข้าใกล้นาง
ตระกู ล ชั้ น สู ง ในเมื อ งหลวงการเลี้ ย งม้ า จะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
ความสวยงาม เลี้ยงพวกมันแบบสัตว์ แต่มู่ฮ่วนชิงไม่เหมือนกัน นาง
เห็นม้าเป็นเพื่อน แปรงขนให้พวกมัน ช่วยเกาให้พวกมัน บางครั้งก็
แอบเอาผลไม้ป่าอย่างลูกผลตันไน่* ให้มันกินสดๆ
ผลตันไน่คือผลไม้รสหวานอร่อย ม้าชอบกินเป็นพิเศษ แต่ก่อน
นางมักจะไปเก็บผลตันไน่จากป่ามาเลี้ยงม้าบ่อยๆ
* ผลตันไน่ คือแอปเปิ้ลชนิดหนึ่งของจีน
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ม้าในจวนโหวปกติจะกินหญ้าและฟางแห้ง มูฮ่ ว่ นชิงเอาลูกผลตันไน่
เลี้ยงพวกมัน พวกม้าก็ย่อมอารมณ์ดี
"เด็กดี ไม่มีผลไม้แล้ว วันหลังหากข้าหาผลไม้ได้จะมาหาเจ้าใหม่"
มู่ฮ่วนชิงลูบม้า ม้าเอาหน้ามาสีนาง ให้ความสนิทสนมกับนางยิ่งนัก
อยู่ๆ ก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้น นางรู้ว่ามีใครบางคนมาที่นี่จึงรีบหลบไป
ซ่อนตัวหลังคอกม้า แล้วเก็บซ่อนลมหายใจของตนเอง
พอเห็นว่าผู้มาใหม่คือฝูเยี่ยนหลิน นางก็อดขมวดคิ้วไม่ได้
ท่านโหวผู้นี้ท�ำไมถึงมาคอกม้าด้วยตัวเองได้ล่ะ ปกติคนที่เข้าออก
คอกม้าคือบ่าวที่มีหน้าที่ดูแลม้าหรือไม่ก็คนขับรถม้า น้อยนักที่จะเห็น
ผู้เป็นนายมาคอกม้าด้วยตัวเอง
ขณะทีก่ ำ� ลังสงสัยอยูน่ นั้ นางก็เห็นร่างแบบบางงามสง่าของใครอีกคน
สตรีผนู้ นี้ างจ�ำได้ อีกฝ่ายคือหลินรัว่ โยว เป็นญาติผนู้ อ้ งห่างๆ ของท่านโหว
ที่คนรับใช้พูดกัน
นางตระหนักรู้ขึ้นมาทันที ที่แท้ทั้งสองคนนัดพบกันที่นี่
มองจากมุมที่นางอยู่ เห็นแต่แผ่นหลังของฝูเยี่ยนหลิน มองไม่เห็น
สีหน้าของเขา แต่เห็นดวงตาคู่งามเปี่ยมความรู้สึกของฝ่ายหญิงได้ชัด
ตลอดจนดวงหน้าน่ารักน่าเอ็นดูที่มีน�้ำตาไหลออกมาหนึ่งหยด น�้ำตา
หยดนั้นหยุดอยู่ตรงท้องนิ้วของฝูเยี่ยนหลินที่ยกขึ้นมาปาดเช็ดให้อย่าง
อ่อนโยน
บุรุษสตรีทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้น งดงามราวกับคนเป็นๆ เดินออกมา
จากภาพวาด ช่างสมกันยิ่งนัก ประกอบกับความรู้สึกในดวงตาของ
หลินรั่วโยว ท�ำให้มู่ฮ่วนชิงนึกถึงเมื่อวานที่คุณหนูใหญ่ของจวนโหว
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มาหานาง หาเรือ่ งมาพูดจากระแหนะกระแหนนาง บอกว่าพีช่ ายของนาง
มีสตรีในดวงใจอยู่แล้ว ดูท่าสตรีในดวงใจคนนั้นก็คือหลินรั่วโยว
เมื่อเห็นสามีของตัวเองนัดพบกับหญิงอื่น มู่ฮ่วนชิงบอกไม่ถูกว่า
ความรูส้ กึ นัน้ คืออะไร คนทางเหนือชอบแสดงความรูส้ กึ และเป็นคนชัดเจน
ชอบใครก็จะบอกออกมาดังๆ ภาพที่บุรุษสตรีนัดพบกันแบบนี้ก็เห็นได้
บ่อยๆ ฤดูใบไม้ผลิของทุกปีก็จะยิ่งเห็นชายหญิงนัดพบกันตามล�ำพังที่
ทุ่งหญ้ามากขึ้น
ถึงอย่างไรนางก็อายุสบิ เก้าแล้ว และไม่ใช่สตรีทจี่ ะขังตัวเองอยูแ่ ต่
ในห้องไม่ออกไปไหน นางเผชิญโลกมาก็ไม่ถอื ว่าน้อย อีกอย่างฝูเยีย่ นหลิน
ยังคงเป็นคนแปลกหน้าส�ำหรับนาง ดังนัน้ ต่อให้เห็นเขาพบกับหลินรัว่ โยว
ลับๆ นางก็ไม่ได้รู้สึกอะไร
"ใคร!" อยู่ๆ ฝูเยี่ยนหลินก็ตวาด ดวงตาคมกริบคู่นั้นมองตรงมายัง
ที่ที่นางซ่อนตัวอยู่
เอ๋? ถูกจับได้แล้วหรือ
มู่ฮ่วนชิงแปลกใจมาก ทั้งๆ ที่ตนเก็บลมหายใจแล้วแต่ก็ยังถูกเขา
จับได้อีก ประสาทสัมผัสของคนผู้นี้เฉียบไวถึงเพียงนี้เชียวหรือ
"ออกมา!" เขาสั่งเสียงทุ้มเย็นชา
มู่ฮ่วนชิงใช้ความคิด นางเองก็ไม่ได้กลัว ในเมื่อถูกจับได้แล้ว นาง
จึงเดินออกไปอย่างสง่าผ่าเผย
ฝูเยี่ยนหลินเห็นนางแล้วก็ผงะ จากนั้นสีหน้าจึงเปลี่ยนเป็นบึ้งตึง
หลินรั่วโยวก็ไปแอบหลังญาติผู้พี่ด้วยความหวาดกลัวราวกับมู่ฮ่วนชิง
เป็นแม่เสือกินคน
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นัยน์ตาเหยีย่ วของฝูเยีย่ นหลินแปรเปลีย่ นเป็นเย็นชาทันที เอ่ยหน้าง�ำ้
"เจ้าแอบฟังอยู่หรือ"
"เปล่า ข้ามาดูม้า" นางบอกไปตามตรง ไม่ได้มีท่าทางกระดาก
ที่ถูกจับได้เลยสักนิด
แน่นอนว่าฝูเยี่ยนหลินไม่เชื่อ "ในเมื่อมาดูม้า แล้วท�ำไมต้องแอบ
ด้วย"
"ท่านก็แอบข้าอยู่นี่ พอเห็นท่านมา ข้าก็เลยต้องแอบบ้าง"
เขาผงะ คิดไม่ถึงว่านางจะพูดจาโผงผางเช่นนี้
มู่ฮ่วนชิงก็ไม่รอให้เขาเอ่ยปากไล่ จึงรีบบอก "ทั้งสองท่านค่อยๆ
คุยกันไปนะ รบกวนแล้ว" พูดเสร็จก็หันหลังกลับแล้วเดินจากมาด้วย
ความโล่งใจ คล้ายว่านางเป็นเพียงคนนอก
นางไม่โง่ทจี่ ะไปถามเขาว่าเหตุใดถึงนัดพบสตรีอนื่ ลับหลัง การยือ้ แย่ง
ความรัก ความหึงหวง ความอิจฉาริษยาที่สตรีเรือนหลังท�ำกันพวกนั้น
นางตัดสินใจแต่แรกแล้วว่าจะไม่ท�ำ เพราะนางไม่อยากเป็นภรรยาขี้บ่น
ในสายตาคนนอก งานแต่งงานนี้เป็นงานมงคลสมรสที่ฝ่าบาท
พระราชทานด้วยพระองค์เอง คล้ายกับว่าได้หน้าและเป็นเกียรติยิ่งนัก
แต่ได้หน้าแค่ภายนอกแล้วจิตใจทีอ่ ยูภ่ ายในนัน้ ไร้คณ
ุ ธรรมจะมีประโยชน์
อันใด
ฝูเยี่ยนหลินไม่มีนางอยู่ในใจ อยากจะเย็นชาใส่นาง หมางเมินนาง
นางอาจต้องอยู่เป็นแม่ม่ายไปชั่วชีวิต เรื่องพวกนี้นางคิดไว้แล้ว และ
รู้จุดจบที่อาจเป็นไปได้ในภายภาคหน้าของตัวเองดี
การพร�ำ่ บ่นเสียใจกับสิง่ ทีพ่ ลาดพลัง้ ในอดีตและส่องกระจกสงสาร
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ตัวเองอยู่ในเรือนหลังไม่ใช่สิ่งที่มู่ฮ่วนชิงจะท�ำ แม้ออกเรือนแล้ว นางก็
ปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตเป็นสตรีเรือนหลังที่คอยเดินตามหลังผู้อื่น อยู่เพื่อรอ
คอยความรักจากสามี หรือให้กำ� เนิดลูกชายเพือ่ มีเกียรติและเป็นทีเ่ คารพ
นางมีแผนของตัวเอง นางสามารถคิดหาวิถีทางอื่นให้ตัวเองได้
แน่นอนว่าถ้าหากสามารถอยู่อย่างสงบกับฝูเยี่ยนหลินได้นั้นย่อมเป็น
การดี แค่เขาไม่มาหาเรื่องนาง นางก็จะไม่ไปหาเรื่องเขา
หนังสือสมรสแผ่นเดียวรั้งนางไว้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นฝูเยี่ยนหลิน
อยากท�ำอะไรหรือไปรักใคร นางจะไม่ไปถามไถ่
นางเดินเร็วมาก จึงไม่ทันเห็นแววตาครุ่นคิดลึกซึ้งที่ฝูเยี่ยนหลิน
มองแผ่นหลังของนางที่เดินจากไป
"พี่เยี่ยนหลิน?"
ได้ยินหลินรั่วโยวเรียกเบาๆ ฝูเยี่ยนหลินจึงได้ดึงสายตากลับมา
มองใบหน้าที่เป็นกังวลของนาง
"นาง...คงไม่ได้โกรธหรอกกระมัง ถ้าหากพีเ่ ยีย่ นหลินรูส้ กึ ล�ำบากใจ
เรื่องรับอนุก็ช่างมันเถิด..." นางกัดฟันขาวลงบนริมฝีปากเบาๆ แล้ว
ก้มหน้าลงช้าๆ
ฝูเยี่ยนหลินขมวดคิ้วมุ่น เชยคางนางขึ้นมา เห็นดวงตาคู่ง าม
มีประกายน�้ำเอ่อขึ้นมาดังคาด
เขาต�ำหนิเสียงค่อย "กลัวอะไรเล่า มีข้าอยู่ ไม่ต้องกลัว เพียงแต่
ไม่อาจให้ต�ำแหน่งภรรยาเอกเจ้าได้ ท�ำให้เจ้าต้องล�ำบากแล้ว"
หลินรั่วโยวรีบส่ายหน้า "ขอแค่ได้อยู่กับพี่เยี่ยนหลิน ข้าไม่รู้สึก
ล�ำบากเลย"
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ฝูเยีย่ นหลินถอนหายใจ โอบนางเข้ามาในอ้อมอก แล้วเอ่ยปลอบด้วย
เสียงแผ่วเบา "ข้าเข้าใจ ไม่ต้องร้องไห้แล้ว"
เดิมเขาจะแต่งงานกับหลินรั่วโยว นางเป็นคนนิสัยอ่อนโยน ช่าง
เอาอกเอาใจเขานัก ท่านพ่อท่านแม่ก็รักนาง เดิมนึกว่าภรรยาของเขา
ก็คอื นางนีแ่ หละ ใครจะรูว้ า่ พระราชโองการฉบับเดียวจะท�ำให้แผนเขาเสีย
ฮ่องเต้องค์ใหม่ข้ึนครองบัลลังก์ได้ปีเดียว ราชส�ำนักก็ไม่สงบ
แบ่ ง พรรคแบ่ ง พวกเป็น สองฝ่าย ฝ่ายหนึ่ ง คื อ ฝ่ายอั ค รเสนาบดี ที่ มี
อัครเสนาบดีเป็นผูน้ ำ� มีขนุ นางเก่าแก่และขุนนางชัน้ ผูใ้ หญ่เป็นก�ำลังหลัก
อีกฝ่ายหนึง่ คือฝ่ายผูม้ าใหม่ทมี่ ใี ต้เท้ามูเ่ ป็นหัวหอก ก�ำลังหลักคือขุนนาง
รุ่นเยาว์
พรรคฝ่ายปู่ของเขาติดตามฮ่องเต้องค์ก่อนยึดอ�ำนาจ สนิทสนม
แน่นแฟ้นกับพรรคอัครเสนาบดี พอมาถึงยุคของเขา แม้เขาและบิดา
จะไม่ได้แสดงตัวชัดเจนว่าฝักใฝ่ฝ่ายไหน แต่บิดาของเขาไม่ลงรอยกับ
ใต้เท้ามู่ เขาก็ย่อมไม่มีทางไปสู่ขอบุตรสาวสกุลมู่
แต่คดิ ไม่ถงึ เลยว่าใต้เท้ามูจ่ ะหน้าด้านไปทูลขอพระราชทานงานแต่ง
จากฝ่าบาท ท�ำให้เขาจ�ำต้องแต่งมู่ฮ่วนชิงเป็นภรรยา
เขาเมินภรรยาทีเ่ พิง่ แต่ง ตอนทีเ่ จ้าบ่าวเจ้าสาวต้องยกน�ำ้ ชาคารวะ
เขาก็ไม่ไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าเจิ้นหย่วนโหวอย่างเขาไม่ถูกใจบุตรสาว
ของสกุลมู่ แต่งนางเข้ามาในบ้านก็ไม่ได้แสดงว่าจวนโหวจะเอนเอียง
ไปทางพรรคผูม้ าใหม่ เขาฝูเยีย่ นหลินไม่ใช่คนทีใ่ ครจะมาจูงจมูกได้งา่ ยๆ
เขาตั้งใจเหินห่างมู่ฮ่วนชิง แต่กลับรู้สึกได้ว่านางก็ไม่ได้อยากจะ
เข้าใกล้เขามากเกินไป ตอนทีท่ งั้ สองสบตากัน นางก็ไม่ได้มคี วามเขินอาย
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อย่างที่สตรีควรจะมี ทว่ากลับมองเขาอย่างสงบนิ่ง
แต่เขาไม่เชื่อนาง มู่ชางอิงเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบาย ไม่เคยท�ำเรื่อง
ที่ไม่มีผลประโยชน์ ฉะนั้นการที่บุตรสาวสกุลมู่แต่งเข้าจวนโหวต้อง
ไม่ใช่เรื่องที่จะดูเบาได้
มู่ชางอิงอยากจะดึงจวนโหวเข้าพวก ให้พวกฝ่ายอัครเสนาบดี
เกิดความแคลงใจในจวนโหว เขาและบิดาจะไม่มีทางให้สกุลมู่ได้สมใจ
การตอบโต้ของฝูเยีย่ นหลินคือเขารับอนุคนใหม่เข้าบ้านสามวันให้หลัง
เขาไม่เชื่อหรอกว่าฝ่าบาทจะทรงก้าวก่ายเรื่องรับอนุด้วย แน่นอนว่า
เขารับหลินรั่วโยวเข้ามา โดยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้บอกกล่าวมู่ฮ่วนชิงที่เป็น
ภรรยาเอก
แต่มู่ฮ่วนชิงไม่ได้ประหลาดใจสักนิดเดียว นางตระหนักเอาไว้แล้ว
ในใจ ถ้าหากนางไม่ได้อยู่ในต�ำแหน่งภรรยาเอก ฝูเยี่ยนหลินเดิมตั้งใจ
จะแต่งหลินรั่วโยวเป็นภรรยาอยู่แล้ว และนางก็รู้ดีว่าทุกคนทั้งบนและ
ล่างในจวนโหวก�ำลังชมละครของนาง
ด้วยเหตุนี้แม่สามีจึงเรียกนางไปโดยเฉพาะ เกลี้ยกล่อมนางว่า
บุรุษมีสามภรรยาสี่อนุเป็นเรื่องธรรมดา ผิวเผินนั้นคือปลอบโยนนาง แต่
ความจริงคือเตือนนางว่าอย่าเอะอะจนเรื่องไปถึงฝ่าบาท มิฉะนั้นทุกคน
จะต้องเดือดร้อน ฝูหรงบุตรสาวคนโตที่อยู่ข้างๆ ได้โอกาสก็มาปรามนาง
กับเขาด้วย บอกนางว่าอย่าได้หึงหวง ระวังจะท�ำผิดกฎเจ็ดออก*
* กฎหมายการหย่าของจีนในสมัยโบราณ เรียกว่า 'เจ็ดออกสามไม่ไป' คือเหตุแห่งการหย่าเจ็ดข้อ ได้แก่
ไม่กตัญญูต่อบิดามารดาสามี ไม่มีทายาท คบชู้สู่ชาย ริษยาหึงหวง เป็นโรคร้าย ปากมากช่างนินทา ลักขโมย
โดยหากมีเหตุหนึ่งข้อก็สามารถหย่าได้ แต่ถ้าภรรยาตรงตามข้อใดข้อหนึ่งในเหตุที่ไม่อาจหย่าสามข้อ ได้แก่
ไม่มบี า้ นเดิมให้กลับ ไว้ทกุ ข์บดิ ามารดาสามีครบสามปี หรือแต่งงานกันตัง้ แต่สามียงั ยากจนจนภายหลังร�ำ่ รวย
ขึ้นมา สามีจะไม่สามารถหย่าภรรยาได้
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มู่ฮ่วนชิงไม่เพียงไม่โกรธ แต่ยังรับค�ำอย่างนอบน้อม ขณะเดียวกัน
ก็ช่วยเสริม "ท่านแม่และท่านพี่กล่าวได้ถูกต้อง เหมือนอย่างท่านพ่อ
ของข้า เรือนหลังนั้นรับอนุมาถึงห้าคนแน่ะ! ท่านพ่อสามีก็ยังมีอนุสี่คน
ไม่เพียงแค่นั้น ได้ยินว่าเหล่าขุนนางที่บรรดาศักดิ์เทียบเท่าท่านโหว
ของพวกเรา อย่างน้อยๆ ก็มีอนุสี่ห้าคนคอยปรนนิบัติ เรือนหลังของ
เจิ้นหย่วนโหวของเราก็อย่าได้น้อยหน้าผู้อื่น ท่านโหวสง่างามโดดเด่น
อนาคตยาวไกลสุดประมาณ ไม่วา่ อย่างไรก็ตอ้ งรับอนุหกคน จึงจะไม่เป็น
การเอาเปรียบท่านโหว"
นางบอกอย่างห่วงใยและจริงใจ ขณะเดียวกันก็ยังเสนอตัวว่า
ถ้าหากต้องการ นางจะไปสืบข่าวแล้วคัดบรรดาสตรีสูงศักดิ์ที่คุณสมบัติ
ไม่เลวมาให้แม่สามีและน้องสามีตรวจดูแล้วมาปรึกษากัน
นางบอกอย่างกระตือรือร้น แต่กลับท�ำให้แม่สามีและน้องสามี
ทั้งสองคนพูดอะไรไม่ออก พอนางจากไปแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่าแห่งจวนโหว
ก็หันไปมองบุตรสาว
"เจ้าว่าที่นางพูดเมื่อครู่นี้จริงหรือเท็จ"
ฝูหรงเบะปาก แค่นเสียงหึบอก "ย่อมเป็นเท็จอยู่แล้วเจ้าค่ะ ข้า
ไม่เชื่อหรอกว่านางจะใจกว้างถึงขั้นที่จะหาคนมากมายมาเติมเต็มห้อง
พี่ใหญ่ได้ขนาดนั้น"
ฮูหยินผู้เฒ่าพยักหน้าเห็นด้วย "ธิดาสกุลมู่คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ
เพิ่งจะแต่งงานหมาดๆ สามีก็รับอนุเข้าบ้าน นางยังนิ่งได้ขนาดนี้ ท�ำให้
มองพิรุธไม่ออกเลย แล้วยังคิดจะเป็นฝ่ายช่วยหาอนุเพิ่มให้สามีอีก แต่
ตระกูลทีน่ างเอ่ยถึงพวกนัน้ มีผลประโยชน์ตอ่ จวนโหวของเราจริงๆ แหละ
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คิดดูแล้วก็ค่อนข้างมีเหตุผล ข้ายังรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนัก"
ฝูหรงเบิกตาโตด้วยความประหลาดใจ "ท่านแม่ ท่านคงไม่ได้คิด
จะหาอนุมาเพิ่มให้พี่ใหญ่จริงๆ หรอกใช่หรือไม่เจ้าคะ"
ฮูหยินผู้เฒ่ากลอกตาใส่บุตรสาว "เจ้าโง่หรือไร พี่ใหญ่ของเจ้า
เพิง่ จะแต่งงานได้ไม่ถงึ สิบวันก็รบั รัว่ โยวเข้าบ้าน พวกเรายังต้องช่วยป้องกัน
ไม่ให้จิ้งจอกเฒ่าแซ่มู่กราบทูลฝ่าบาทเรื่องพี่ใหญ่ของเจ้า แล้วจะหาอนุ
มาเพิม่ อีกได้อย่างไร อีกอย่าง ด้วยนิสยั อย่างพีใ่ หญ่ของเจ้ามีหรือจะยอม!"
พอพูดถึงคนแซ่มู่ ฝูหรงก็แค่นเสียงหึเย็นชา "ถ้าหากไม่ใช่เพราะ
สกุลมู่วางอุบาย ใช้พระราชโองการบีบให้พี่ใหญ่แต่งงานกับหญิงคนนั้น
พี่รั่วโยวก็คงไม่ต้องเป็นอนุหรอก" ฝูหรงยืนอยู่ฝั่งหลินรั่วโยวญาติผู้พี่
ยิ่งรู้สึกผิดแทนพี่ใหญ่ หญิงคนนั้นช่างแตกต่างกับพี่รั่วโยวเหลือเกิน
พอคิดถึงว่าพี่รั่วโยวได้รับความไม่เป็นธรรม นางก็ปวดใจ จึงย่อม
เอาบัญชีนี้ไปคิดกับมู่ฮ่วนชิง
ฮูหยินผู้เฒ่าส่ายหน้า "แต่งก็แต่งแล้ว พระราชโองการของฝ่าบาท
จะฝ่าฝืนมิได้ ได้แต่ทำ� ให้รวั่ โยวต้องล�ำบาก แม้จะเป็นอนุ แต่มขี า้ อยูท่ งั้ คน
จะไม่มที างปล่อยให้นางต้องเสียเปรียบแน่ ว่ากันตามตรง ฐานะก็เป็นเพียง
สิ่งที่คนภายนอกมอง พอปิดประตูแล้วก็ยังใช้ชีวิตได้เหมือนสามีภรรยา
ข้าและพี่ใหญ่ของเจ้าจะคอยปกป้องนางเอง"
ฝูหรงหัวเราะแล้วบอก "ข้าก็ปลอบพีร่ วั่ โยวแบบนีแ้ หละ เป็นอนุแล้ว
อย่างไรล่ะ ต้องดูวา่ คนทีพ่ ใี่ หญ่ชอบน่ะคือใคร ขอเพียงให้กำ� เนิดบุตรชาย
ทายาทในภายภาคหน้าก็ยังตกอยู่ในมือนางมิใช่หรือ หญิงแซ่มู่ผู้นั้น
อย่าได้ฝันเลย"
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ฮูหยินผู้เฒ่าและธิดาคุยหัวเราะกันสองคนในห้อง โดยไม่รู้เลย
สักนิดว่าเงาร่างที่อยู่นอกหน้าต่างได้จากไปเงียบๆ
มู่ฮ่วนชิงได้ยินค�ำพูดเหล่านั้นทุกค�ำไม่มีตกหล่น นางส่ายหน้า
เรือนหลังแต่ละทีต่ า่ งกันเพียงเล็กน้อยจริงๆ ทัง้ แก่งแย่งชิงดี ขีร้ ะแวงสงสัย
สู้กันไปสู้กันมาอยู่อย่างนั้น
นางใช้วิชาตัวเบาจากไปเงียบๆ ร่อนลงพื้นอย่างไร้สุ้มเสียงตรงที่
สาวใช้รออยู่ แสร้งท�ำเป็นเพิ่งเข้าห้องน�้ำเสร็จแล้วเดินออกมา เหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนของตนเองต่อไป
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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