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เย่ียเหมยมองดูบุตรชายที่ใบหน้าเล็กแดงเรื่อและดวงตาปิดปรือ

แล้วแต่ปากยังคงดูดนมไม่หยุด ในใจก็พลันอ่อนยวบยาบ สองวันมานี้

นางเคร่งเครียดมาโดยตลอด คราวน้ียังถึงกับละเลยบุตรชายไป 

ท�าให้เขาหิวจนเป็นเช่นนี้ ในใจนางจึงอัดเต็มไปด้วยความละอายใจยิ่ง

เพียงไม่นานเด็กน้อยผูอ้ตุสาหพยายามก็ดดูนมจนเกลีย้งไปฝ่ังหนึง่ 

แต่ยังคงจปุากด้วยความไม่พอใจ ศรีษะเล็กเริม่ขยับย้ายไปหาเต้าถันอกีฝ่ัง 

เย่ียเหมยจงึรบีเปลีย่นท่าให้บุตรชายได้ดดูกินต่อจนหน�าใจ

ในชัว่ขณะทีบ่ตุรชายครอบปากดูดอกีครัง้น้ันเอง เย่ียเหมยก็รูส้กึว่า

บัน้เอวมแีรงนุ่มนวลขมุหน่ึงสมัผสันาง จากน้ันร่างกายพลนัสัน่สะท้านขึน้มา

อย่างห้ามตนเองไม่ได้ นางหันหน้ากลบัไปมองและคว้ามอืใหญ่ทีห่ดกลบัไป

ไม่ทันของจั่นอวิ๋นหยางไว้ได้พอดี

"ท่าน..." เย่ียเหมยท้ังเขินท้ังฉิว อ้อมแขนยังอุ้มลูกน้อยอยู่ อีกท้ัง 
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ยังเป็นเวลาดึกสงัด ถ้อยค�าถัดมาจึงหยุดชะงักไป

จัน่อว๋ินหยางท่ีถูกจบัได้คาหนงัคาเขากลับเก็บมอืกลับไปวางบนตกั

ด้วยสีหน้าเป็นธรรมชาติ ก่อนลดเสียงลงพูดว่า "ยุง"

เรือนนี้เพ่ิงจะเก็บกวาดท�าความสะอาดเสร็จ ก่อนหน้านี้มีวัชพืช 

ขึ้นอยู่เต็ม ใช้ใบอ้ายเฉ่ารมอย่างไรก็ต้องมียุงเหลือรอดอยู่ดี ย่ิงกว่าน้ัน 

ตัวจั่นอวิ๋นหยางก็มีวรยุทธ์ ในเวลาเดียวกับที่เขาเก็บมือกลับหลังจาก

ลวนลามคน ยุงตัวหนึ่งจึงถูกเขาบี้ตายอยู่ในมือได้อย่างทันกาล อีกทั้ง

ขณะที่พูดเขายังจงใจเหลือบตามองยุงที่เขาสะบัดทิ้งลงบนโต๊ะแวบหนึ่ง

ด้วยเหตุน้ีพวงแก้มขาวผ่องของเย่ียเหมยจงึข้ึนสีแดงก�า่น่าหลงใหล

ภายใต้แสงเทียน นางก้มหน้างุดก่อนกล่าวขอบคุณ

"ไม่ต้องเกรงใจ" จั่นอว๋ินหยางตอบกลับอย่างเรียบร้อยจริงจัง 

หาใดเทียม แต่มีเพียงตัวเขาเองที่รู้ว่าเวลานี้ต้องพยายามควบคุมตนเอง

อย่างมากเพียงไรถึงไม่วู่วามพุ่งไปรวบตัวสองแม่ลกูเข้ามาในอ้อมแขนได้

หลงัเงยีบงนัได้อกีครูห่นึง่ เป้ยเป้ยก็คลายปากออกอย่างพออกพอใจ

ในที่สุด เยี่ยเหมยจึงอุ้มเขาขึ้นก่อนจัดสาบเสื้อให้เรียบร้อย

"ส่งลูกมาให้ข้าเถอะ" จั่นอว๋ินหยางไม่รู ้มาอยู่เบื้องหน้านาง 

ตั้งแต่เมื่อไร สายตามองนางอย่างลึกล�้ายิ่ง

ขณะอยู่ไฟใช่ว่าเย่ียเหมยกับจั่นอว๋ินหยางจะไม่เคยช่วยกันเช่นนี้ 

เพียงแต่เวลานั้นนางเห็นจั่นอว๋ินหยางเป็นแค่สหายที่เข้ากันได้ดีผู้หน่ึง  

อกีท้ังจัน่อว๋ินหยางก็เงียบขรมึไม่ค่อยพูดค่อยจา ท�าให้ไม่รูส้กึถึงการด�ารงอยู่

ของเขามากนัก แต่ตอนน้ีเขาพูดค�าว่า 'ลูก' ได้เต็มปากเต็มค�าปานนี้ 

อากัปกิรยิาก็เคยคุน้จนเหมอืนทัง้สองเป็นคูส่ามภีรรยาเฒ่าทีแ่ต่งงานกันมา
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หลายปีอย่างไรอย่างน้ัน มหิน�าซ�า้สหีน้าแววตาของเขาก็ช่างเป็นธรรมชาติ

ประหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรแล้ว กลับเป็นฝ่ายนางที่ท�าอิดๆ เอื้อนๆ  

คล้ายว่าก�าลงัร้อนตัว

จัน่อวิน๋หยางแสร้งท�าเป็นมองไม่เห็นท่าทางยุ่งยากใจของเย่ียเหมย 

ความรู้สึกขณะอุ้มบุตรชายไว้ในมือต่างไปอย่างมากจากก่อนหน้าน้ี  

ท่าทางเก้กัง แต่กลับจับบุตรชายให้พิงไหล่อย่างนุ่มนวลแผ่วเบาย่ิง  

เมื่อตบหลังเขาเบาๆ และได้ยินเสียงเรอดังมาแล้วถึงค่อยปรับท่าอุ้มเขา 

ตามขวางอย่างช้าๆ แม้กิริยาท่าทางจะดูไม่คุ้นเคย แต่ก็เป็นธรรมชาติ  

ย่ิงท�าให้เย่ียเหมยเกิดความคิดเหลวไหลข้ึนมา

"วันนี้ท่ีหน้าประตูคฤหาสน์สกุลเย่ีย เป้ยเป้ยร้องไห้หนักขนาดน้ัน 

คงไม่เป็นไรกระมงั" จัน่อวิน๋หยางกลวัจะท�าให้เป้ยเป้ยตืน่ เสยีงพูดจงึเบา

จนแทบเหมือนกระซิบ 

ทว่าเสียงนี้กลับเปี่ยมเสน่ห์ดึงดูดและน่าหลงใหลยิ่งกว่าเดิม

"ไม่เป็นไรหรอก" เขาลดเสยีงเบาเสียขนาดนัน้ เย่ียเหมยก็ไม่สะดวก

จะพูดเสยีงดังเช่นกัน ไม่เพียงเท่านี ้ เพ่ือให้เขาได้ยินชดัข้ึน นางยังโน้มตวั 

มาข้างหน้าอีกหน่อยด้วย

กลิน่น�า้นมโชยเข้าโพรงจมกูจัน่อว๋ินหยางพร้อมกับกลิน่หอมสดชืน่ 

เขาค้นพบว่าตนเองตัดใจออกไปไม่ลงเสียแล้ว ท�าอย่างไรดี

"อาเหมย" จัน่อว๋ินหยางเรยีกเบาๆ เย่ียเหมยเองก็ขานรบัเบาๆ เช่นกัน 

ชั่วประเด๋ียวถัดมาเขาถึงค่อยกล่าวเสียงเบาต่อว่า "มีบางเร่ืองมิใช่ว่า 

ข้าเจตนาปิดบงั แต่เพราะตอนน้ียังไม่ถึงเวลาจะบอกเจ้า ทว่าข้ารบัรองได้ว่า 

ไม่ว่าข้าท�าอะไรก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อชวิีตอนัมัน่คงปลอดภยัมัง่คัง่บรบิรูณ์
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ในวันหน้าของเจ้ากับเป้ยเป้ยแน่นอน"

"อันที่จริงท่านรองไม่ต้องให้ค�ารับรองครั้งแล้วครั้งเล่าต่อข้าก็ได ้

ท่านช่วยข้าหลายต่อหลายครั้ง ข้าเชื่อท่าน" เยี่ยเหมยมิใช่คนโง่ ย่อมจะ

มองออกถึงความไม่ธรรมดาของจั่นอว๋ินหยาง กินของผู้อื่นรับของผู้อื่น

แล้วก็ปากอ่อนมืออ่อน นางไม่อยากเป็นหน้ีน�้าใจใครมาแต่ไหนแต่ไร  

แต่บัดน้ีดูท่าแล้วหน้ีทางจั่นอว๋ินหยางย่ิงพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ หวังว่า 

การแต่งงานท่ีเขาต้องส้ินเปลืองแรงกายแรงใจอย่างหนักเพ่ือผลกัดันให้ส�าเร็จ

จะช่วยเขาได้จริงๆ แล้วกัน

"ท่านรอง ดึกแล้วเจ ้าค่ะ" เย่ียนหมัวมัวที่อยู ่ห ้องส่วนนอก 

ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบคุยกันท่ีส่วนในก็ร้อนใจแทบบ้าแล้ว นี่ยัง 

ไม่ได้สู่ขอเลย แต่ดึกดื่นท่านรองกลับยังอยู่ในห้องฝ่ายหญิง ถ้าเรื่องนี ้

เล่าลือออกไปก็แย่กันพอดี

เย่ียนหมัวมัวลืมไปแล้วว่าตอนท่ีเย่ียเหมยอยู่ไฟก่อนหน้านี้  

ทัง้สองคนก็เคยอยู่ด้วยกันเช่นน้ีมาแล้ว เพียงแต่เวลานัน้คนหนึง่บาดเจบ็ 

อีกคนอยู่ไฟพักฟ้ืนร่างกาย ทัง้สองฝ่ายยังไม่มคีวามสมัพันธ์เก่ียวข้องกัน

แม้แต่น้อยนิด จึงท�าให้คนละเลยการกระท�าอันอาจเกิดข้อครหาไป 

โดยไม่รู้ตัว

จั่นอว๋ินหยางเห็นเย่ียนหมัวมัวท�าท่าจะเริ่มบ่นข้ึนมาก็ขมวดคิ้ว  

วางเป้ยเป้ยลงบนเตียงเตา ก่อนสะบัดแขนเสื้อ สาวเท้ายาวก้าวออก 

ประตูห้อง ขณะเดินมาถึงห้องโถงก็นึกเรื่องหนึ่งข้ึนได้ จึงพลันหยุดยืน  

"ในห้องยังมยุีงอยู่อกี คนืน้ีท่านกับกุ้ยองิตืน่ตัวหน่อย ผลดักันไปคอยช่วยพัด 

วันพรุง่ข้าจะให้คณุชายกู่เข้าตวัต�าบลไปซือ้สมนุไพรมาท�าถุงหอมให้ไว้ไล่ยงุ"
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ขณะเย่ียนหมัวมัวได้ยินค�าพูดนี้  ดวงตาก็สว่างจนน่าตกใจ  

เงยหน้าขึ้นมองเจ้านายเก่าที่ยืนหลังตรงอยู่เบื้องหน้าก่อนตอบรับเบาๆ 

ค�าหนึ่ง จากในค�าตอบรับอย่างสดใสของนางสามารถฟังออกได้ถึง 

แววปีติยินดีและวางใจ

ไม่ว ่ามารดาของจั่นอวิ๋นหยาง จั่นอว๋ินหยาง หรือเย่ียเหมย  

ล้วนแต่เป็นเจ้านายที่เย่ียนหมัวมัวยอมรับจากก้นบึ้งหัวใจทั้งสิ้น ไม่ว่า

ก่อนหน้านี้จั่นอว๋ินหยางให้ค�ารับรองมากเพียงไรก็ยังมีค่าสู้ความใส่ใจ 

ต่อเย่ียเหมยท่ีเขาแสดงออกมาในเวลาน้ีไม่ได้ ควรต้องรูว่้าสตรหีลงัแต่งงาน

หากไม่มีความรักใคร่โปรดปรานจากสามีก็เท่ากับไม่มีอะไรทั้งสิ้น  

เย่ียเหมยล�าบากมาพอแล้ว นางไม่มคีนในครอบครัวทีรั่กและห่วงใยนาง 

ถ้าการแต่งงานยังเป็นเพราะบุตรชายอีก เช่นน้ันชีวิตที่เหลือก็นับว่า 

พินาศแล้ว

ถึงแม้ก่อนหน้านี้จั่นอว๋ินหยางท่ีเย็นชาตลอดมาจะแสดงชัดว่า 

ต้องการแต่งเย่ียเหมย แต่เย่ียนหมัวมัวก็คิดว่าเขาเพียงแค่ทนเห็น 

เลือดเนื้อเชื้อไขต้องระเหเร่ร่อนอยู่ข้างนอกไม่ได้เท่านั้น จวบจนกระทั่ง 

เมื่อครู่นี้ แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่กลับเพียงพอจะเห็นได้ว่า 

จัน่อว๋ินหยางสิน้เปลอืงความคิดความอ่านต่อเย่ียเหมยเพียงไร เขามิได้คดิ

เพื่อบุตรชายเท่านั้นจริงๆ

เช้าวันรุง่ข้ึน เย่ียเหมยใช้น�า้แกงไก่ของเมือ่คืนมาท�าซาลาเปาไส้น�า้แกง 

โจ๊กหน่ึงหม้อ และกับข้าวง่ายๆ กินคล่องอกีไม่ก่ีอย่าง สยบกู่จว้ินท่ีกลบัมา

หลังจากยุ่งง่วนทั้งคืนได้อีกครั้ง อาจเป็นผลจากบทสนทนายาวยืดกับ 
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จั่นอวิ๋นหยางหลังกลับมาเมื่อรุ่งสาง แม้จะข้องใจเพียงไร กู่จว้ินก็ไม่ได ้

พูดอะไรออกมา กลับเอาแต่ขยิบหูขยิบตาให้จ่ันอว๋ินหยางไม่หยุดแทน 

"นายน้อยจั่นช่างมีบุญวาสนาโดยแท้ ไฉนคนมีหัวใจพิสุทธ์ิเจ็ดห้อง* 

อย่างพี่สะใภ้ถึงได้ถูกเจ้าพบเข้าเสียได้"

เขาถูกจั่นอว๋ินหยางเหยียบเท้าไปทีแล้วก็ยังไม่ยอมหยุด ขอให้ 

เ ย่ียเหมยท�าอาหารจานปลารสอร ่อยให้กินในช่วงไม่ ก่ี วันนี้ด ้วย 

สหีน้าทะลึง่ทะเล้น พร้อมกับพูดเล่นว่า "เกือบลมืบอกพ่ีสะใภ้ไปเสยีสนิท 

พ่อสื่อใหญ่ท่ีนายน้อยจั่นเชิญมาคือพ่อแท้ๆ ของข้า อีกท้ังท่านพ่อข้า 

ก็ชอบกินปลาเหมอืนกันกับข้า แต่น่าเสยีดายทีพ่่อครัวใหญ่ในเมอืงหลวง

แม้มีฝีมือยอดเย่ียม แต่เรื่องปลากลับขาดฝีมือไปหน่อย พ่ีสะใภ้ 

มีหัวใจพิสุทธ์ิเจ็ดห้องจะต้องคิดวิธีเอาใจท่านพ่อข้าให้มาก วันหน้า 

จะได้มีเขาช่วยหนุนหลัง ถ้านายน้อยจั่นท�าไม่ดีใส่ หนีมาเป็นแม่ครัว 

ที่จวนพวกข้าก็ไม่เลวเหมือนกัน"

"หัวใจพิสุทธ์ิเจ็ดห้อง?" เย่ียเหมยได้ยินกู่จว้ินพูดค�านี้สองครั้งติด  

ดูปฏิกิริยาตอบสนองของทุกคนก็รู้ว่าเป็นค�าชม แต่ส�าหรับคนท่ีอ่าน  

'เฟิงเสินปั่ง' แล้ว การมีหัวใจพิสุทธิ์เจ็ดห้องมิใช่เรื่องดีเลย

"ท่านลงุกู่เป็นหวัหน้ากองการศกึษาทีม่าคุมสอบในสามเมอืงชายแดน

คราวนี้ เจ้าคิดหาวิธีท�าความสนิทสนมดูได้เลย มิใช่แค่เพ่ือตัวเจ้าเอง  

* หัวใจพิสุทธ์ิเจ็ดห้อง หมายถึงผู้ท่ีฉลาดปราดเปรื่อง หรือมีความสามารถพิเศษต่างจากคนอื่นท่ัวไป  
มาจากวรรณกรรมเรื่องเฟิงเสินปั่งหรือเฟิงเสินเหย่ียนอี้ (ห้องสิน) อันเล่าถึงสมัยโจ้วอ๋องกษัตริย์องค์สุดท้าย
ของราชวงศ์ซาง ในงานเลี้ยงหน่ึงของโจ้วอ๋อง ป่ีกานผู้เป็นขุนนางคนส�าคัญสังเกตเห็นว่าบรรดาเทพเซียน 
ที่มาร่วมงานเป็นปีศาจจิ้งจอกแปลงกายมา หลังงานเลี้ยงเสร็จสิ้นจึงสังหารท้ิงและน�าหนังมาท�าเป็น 
ฉลองพระองค์ถวายโจ้วอ๋อง นางต๋าจ่ีชายาคนโปรดของโจ้วอ๋องทีเ่ป็นปีศาจจิง้จอกเช่นเดยีวกันเกิดความแค้น  
จึงออกอุบายแสร้งป่วย เพ็ดทูลว่าต้องใช้หัวใจพิสุทธ์ิเจ็ดห้องรักษาและป่ีกานคือผู้ที่มีหัวใจเช่นนั้น โจ้วอ๋อง 
จึงมีรับสั่งเรียกตัวปี่กานมา สุดท้ายปี่กานก็ควักหัวใจถวายและจบชีวิตลงในที่สุด
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แต่เพ่ือเย่ียหย่วนด้วย" ถึงอย่างไรพอหัวหน้ากองการศึกษากู่มาถึง  

เยี่ยเหมยก็ต้องรู้ฐานะของอีกฝ่ายอยู่ดี จั่นอวิ๋นหยางจึงไม่ปิดบังนางอีก

เย่ียเหมยสูดหายใจเย็นเยือก หัวหน้ากองการศึกษากู่ถึงกับเป็น 

บดิาของกู่จวิน้! แต่นางเหน็วธีิการปฏิบตัติวัต่อกันของกู่จวิน้กับจัน่อวิน๋หยาง

แล้ว แม้จะเหมอืนสหาย แต่ย่ิงเหมอืนผูบ้งัคบับญัชากับผูใ้ต้บงัคบับญัชา

มากกว่า และแน่นอนว่ากู่จวิ้นก็คือผู้ใต้บังคับบัญชา

จั่นอว๋ินหยางมองสีหน้าของเย่ียเหมยพลางหันไปพยักหน้าให ้

เย่ียนหมวัมวั ก่อนจะเปิดเผยอกีความลบัหนึง่ "เย่ียนหมวัมวัรู้ว่าท่านแม่ข้า 

มีน้องชายที่พลัดพรากกันไปเกือบย่ีสิบปี ต่อมาข้าถึงได้รู ้ว่าท่านน้า 

ประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียความจ�า ภายหลังได้แต่งองค์หญิงใหญ่  

ระยะนี้ความจ�าฟื้นกลับมาแล้วจึงตั้งใจจะกลับมาเย่ียมญาติยังเซิ่งโจว 

ข้าส่งจดหมายไปขอให้ท่านน้ากับท่านน้าสะใภ้มาเป็นเจ้าภาพงานแต่งงาน

ของเจ้ากับข้าแล้ว"

"ท่านรองหมายถึงนายน้อยรุ่ย? ท่านหานายน้อยรุ่ยพบแล้ว?!" 

เย่ียนหมวัมวัตระหนกตกใจถึงขีดสดุ น�า้ตาไหลลงมาอย่างห้ามตนเองไม่ได้

ได ้ยินค�าเรียกขานไม่เป็นล�าดับของนางก็ รู ้ว ่าต ่อไปอาจจะ 

มีการร้องไห้ร�าพันยกใหญ่ ร้องไห้ร�าพันอะไรสามารถค่อยๆ ฟังทีหลังได้ 

แต่ตอนนี้เรื่องหัวหน้ากองการศึกษากู่และองค์หญิงใหญ่กับท่านน้าของ

จัน่อว๋ินหยางยังสร้างความสัน่สะเทือนไม่หาย เย่ียเหมยจงึรีบส่งเป้ยเป้ย

ใส่มือนาง "หมัวมัว พาเป้ยเป้ยไปพักในห้องสักครู่"

ถึงจะตื่นเต้นพลุ่งพล่านเพียงไร แต่เมื่อคุณชายน้อยอยู่ในมือ 

เยี่ยนหมัวมัวก็ไม่กล้าร้องไห้อีก
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หลงัจัน่อว๋ินหยางนึกนบัถือในไหวพรบิของเย่ียเหมยเสร็จก็กล่าวกับ

เย่ียนหมวัมวัอกีประโยคอย่างใจด ี"อกีไม่ก่ีวันท่านน้าก็จะมาถึง ถึงเวลาน้ัน

เย่ียนหมวัมวัก็ไปพบแล้วกัน" เรือ่งหลงับ้านจ�านวนมากเขาพูดไม่สะดวก 

แต่เย่ียนหมวัมวักลบัสามารถบอกเล่าความทุกข์ของเร่ืองหลังบ้านเหล่าน้ัน

ได้ เพ่ือให้หลงัเย่ียเหมยแต่งเข้าคฤหาสน์สกุลจัน่สามารถสบายขึน้ได้บ้าง 

จงึต้องเปิดโปงบางอย่างออกไป และจัน่อว๋ินหยางก็จะดงึองค์หญิงใหญ่ 

กับหวัหน้ากองการศึกษากู่มาหนุนหลงัเย่ียเหมยให้ได้

"เจ้าค่ะๆ" เยี่ยนหมัวมัวอุ้มเป้ยเป้ยถอยออกไปด้วยความตื่นเต้น

กุ้ยอิงเก็บโต๊ะอย่างคล่องแคล่วว่องไว ซั่งกวนเจว๋ียท่ีเอนอิงอยู่ใน

อ้อมแขนเย่ียเหมยถอนหายใจออกมาด้วยความสบาย ไม่คดิจะผละจากไป

"ก่อนหน้าน้ีเย่ียหย่วนได้รบัจดหมายลายมอืใต้เท้าหวัหน้ากองการศกึษา 

หรือว่า..." เย่ียเหมยปรับอารมณ์อยู่ครู่หน่ึง คร้ันรู้สึกว่าสงบลงบ้างแล้ว 

ถึงได้เอ่ยปากถามขึน้

เพ่ิงจะพูดได้ครึ่งเดียว กู่จว้ินก็ชิงร้องข้ึนมาประหนึ่งจะเอาความดี

ความชอบ "น่ันน่ะสิ นายน้อยจั่นจงใจให้ท่านพ่อข้าดูกระดาษค�าตอบ 

ในการสอบระดับย่วนซื่อของน้องชายเจ้า ท้ังยังให้ข้าเร่งท่านพ่อ 

ให ้เขียนจดหมายเรียกตัวน ้องชายเจ ้าไปพบอีก ต ่อให้การสอบ 

ระดับเซียงซื่อคราวนี้น้องชายเจ้าสอบได้อันดับไม่ดี แต่ได้เกียรติเช่นนี ้

ด้วยอายุเพียงสบิสองปี อนาคตภายภาคหน้าก็ไม่ต้องให้เจ้าคอยเป็นห่วง

แล้ว"

"กู่จวิ้น!" จั่นอวิ๋นหยางตวาดเสียงกร้าวก่อนรีบกล่าวกับเย่ียเหมย 

"เรื่องมิได้เป็นอย่างท่ีเขาว่า แผนการปกครองในการสอบระดับย่วนซื่อ 
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ของน้องชายเจ้าโดดเด่นไม่ธรรมดาจริงๆ แม้แต่ข้าอ่านแล้วยังรู้สึกว่า 

ยอดเย่ียมอย่างย่ิง ท่านลุงกู่ชอบความเรียงที่เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง 

มาแต่ไหนแต่ไร ความเรยีงของน้องชายเจ้าตรงกับความนิยมชมชอบของเขา

จริงๆ เขาถึงได้ยอมเรียกน้องชายเจ้าไปพบ"

"ไม่ว่าอย่างไร เย่ียเหมยก็ต้องขอบคุณในการดูแลที่ทั้งสองท่าน 

มต่ีออาหย่วนแล้ว" ค�าพูดของกู่จว้ินกับจัน่อวิน๋หยางท�าให้เย่ียเหมยวางใจ

ในอนาคตของเย่ียหย่วนได้เต็มท่ี เมื่อทะลุมิติมา เย่ียหย่วนเป็นคนแรก 

ทีด่กัีบนางและปกป้องคุม้ครองนางอย่างไร้เงือ่นไข นางจงึหวังให้เย่ียหย่วน 

มีอนาคตท่ีดี ขณะคิดเรื่องนี้แล้วมองไปทางจ่ันอว๋ินหยาง ประกายคล่ืน

ในดวงตารูปเมล็ดซิ่งก็แทบจะท�าให้คนจมอยู่ภายใน

"จิ๊ๆ ข้าใช่ควรหลบออกไป ปล่อยให้พวกเจ้าสองคนพลอดรักกัน 

ตามล�าพังอยู่ที่น่ีแล้วหรือไม่ เฮ้อ ข้ายังคิดว่าจะบอกให้ใครบางคนฟัง 

อยู่เลยว่าปกติท่านพ่อข้าชอบกินรสชาติอย่างไร" กู่จว้ินเหน็แล้วให้หมัน่ไส้ 

สองมือกอดอกพลางแค่นเสียงออกมาหลายที

"เท่ียงน้ีข้าจะท�าปลาให้คุณชายกู่ท้ังโต๊ะ ข้าท�าแน่นอน สิบกว่าอย่าง

ย่ีสิบอย่างไปเลย" รอยย้ิมบนหน้าเย่ียเหมยดูผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ  

รปูโฉมทีเ่ดมิทีก็งามเพรศิย่ิงเปล่งประกายขึน้หลายส่วน ท�าให้จัน่อวิน๋หยาง

อยากซ่อนคนไว้ไม่ให้ใครเห็นใจแทบขาด

"มหัีวใจพิสทุธ์ิเจด็ห้องจรงิๆ ถูกใจข้าย่ิงนัก ถึงเวลาน้ันข้าจะบอกให้ว่า

ท่านพ่อข้าอาจชอบจานไหน" กู่จว้ินชอบกินปลาจริงๆ พอได้ยินว่าปลาท้ังโต๊ะ

สบิกว่าอย่างย่ีสบิอย่างก็หน้าระรืน่ข้ึนมาทันที

"ข้าไม่อยากมหีวัใจพิสทุธ์ิเจด็ห้อง" คร้ันเย่ียเหมยได้ยินค�าบรรยายนี้
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ก็ชักหมดสนุกลงเล็กน้อย เดิมทีตอนน้ีในใจก�าลังเบิกบาน จึงไม่อยาก 

ข้องเกี่ยวกับค�าที่ไม่เป็นมงคลนี้

"อ ้าว พวกหญิงสูงศักด์ิในเมืองหลวงออกจะชอบให้ข ้าชม 

พวกนางเช่นนี้" กู่จวิ้นกลับแปลกใจ ค�านี้เป็นค�าที่เหล่าสตรีผู้อวดอ้างว่า 

ตนเฉลยีวฉลาด แต่อันท่ีจรงิใช้อุบายซือ้ชือ่เสียงในเมอืงหลวงชอบฟังทีส่ดุ 

ทว่ามาที่น่ีถึงกับถูกเดียดฉันท์เพียงน้ี ท้ังเขาฟังออกว่านางมิได้ถ่อมตัว  

แต่ไม่ชอบจริงๆ

"ไม่รูว่้าพวกท่านเคยได้ยินเรือ่งเฟิงเสนิป่ังหรอืไม่" เย่ียเหมยจ�าได้ว่า

ไม่เคยได้ยินใครเอ่ยถึง แต่ผู้คนส่วนใหญ่ท่ีนางคลุกคลีด้วยก่อนหน้าน้ี

ล้วนเป็นสตรีในหมู ่บ้านเกาจยาและหมู ่บ้านซูย่วน และปกติลู ่เฉิน 

ก็มีท่าทาง 'ปัญญาชนไม่พูดเหลวไหลเรื่องเหนือธรรมชาติ' ย่ิงไม่มีทาง 

บอกเยี่ยเหมยว่าอาณาจักรต้าฉี่มีนิทานเรื่องเล่าเหนือจริงเช่นนี้หรือไม่

จัน่อว๋ินหยางกับกู่จว้ินล้วนนับได้ว่าอ่านหนงัสือหลากหลายประเภท 

ในใจจ่ันอว๋ินหยางคล้ายจะรู ้สึกถึงบางอย่างได้ ในขณะที่ กู ่จวิ้น 

กลับมีสีหน้าสงสัยใคร่รู้ "ฟังจากชื่อดูเหมือนจะเก่ียวข้องกับเทพเซียน?  

เล่ามาให้ฟังสักคราได้หรือไม่"

ถึงอย่างไรตอนนี้ก็รอเพียงพ่อสื่อมาถึง ไม่มีเร่ืองอย่างอื่นให้ท�า  

เย่ียเหมยจึงเริ่มเล่าคร่าวๆ จากเรื่องโจ้วอ๋องเป็นทรราช เน้นหนัก 

ตรงเรื่องป่ีกานถูกควักหัวใจเจ็ดห้อง ท�าเอาจั่นอว๋ินหยางฟังด้วย 

ดวงตาเปล่งประกายแวววาว ส่วนกู่จว้ินเดี๋ยวตบโต๊ะ เดี๋ยวถอนหายใจ 

เดี๋ยวเอ่ยปากชม

เรือ่งเฟิงเสินป่ังน้ันยาวย่ิง ท้ังวันน้ีนอกจากท�ากับข้าวและกนิข้าวแล้ว 
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เวลาที่เหลือล้วนเสียไปกับการเล่าเรื่องน้ี ดีท่ีเป้ยเป้ยยังเป็นเด็กแบเบาะ  

กินอิม่ก็นอน นอนอิม่ก็กิน ซัง่กวนเจว๋ียชอบฟังนทิานเร่ืองเล่าจากเย่ียเหมย

เป็นทุนเดิม ส่วนผู ้ใหญ่คนอื่นถ้าไม่มีงานท�าก็ฟังเรื่องเล่าจนเคลิ้ม  

เวลาหนึ่งวันจึงผ่านไปอย่างสงบราบเรียบเช่นนี้

เวลาดึกสงัด เยี่ยเหมยพาซั่งกวนเจวี๋ยกับเป้ยเป้ยเข้านอน

กู่จว้ินเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้ หลงัจากเย่ียเหมยไปพักผ่อนก็พินจิมอง

จั่นอวิ๋นหยางตาไม่กะพริบมาโดยตลอด

"เจ้าจะนอนกับข้า?" เขาวางกระดาษพู่กันลงแล้วเดินมาล้างหน้า 

ที่ล�าธารเล็กหลังเรือน กู่จว้ินก็ตามเขาเป็นเงาตามตัว จั่นอว๋ินหยาง 

จึงทนไม่ไหว เลิกคิ้วสูงพลางเอ่ยถามขึ้นในที่สุด

"นายน้อยจัน่ เจ้าไปหายอดหญิงอย่างพ่ีสะใภ้มาจากท่ีใด เจ้าบอกข้า

แค่ว่านางมีความเป็นมาไม่ธรรมดา แต่ไม่ยอมบอกความจริงกับข้า  

เจ้าว่านางคุ้นเคยกับเรื่องเฟิงเสินปั่งเพียงนั้น จะใช่เจ้าเคยช่วยนางไว ้

เมื่อพันปีก่อน นางเลยตั้งใจมาตอบแทนบุญคุณหรือไม่" ในสมองกู่จว้ิน 

เตม็ไปด้วยความคิดอัศจรรย์พันลกึ มข้ีอคาดเดาเกีย่วกับความเป็นมาของ

เย่ียเหมยอยู่กองใหญ่ สดุท้ายก็พูดข้อนีอ้อกมาด้วยสีหน้าท่าทางลึกลับ

อากัปกิริยาวักน�้าล้างหน้าของจั่นอว๋ินหยางชะงักไปทันที ถ้าเป็น 

ตอนกลางวันจะต้องมองเห็นสีหน้าเขาด�าทะมึนแน่นอน "เจ้าคิดมาก 

ไปแล้ว กลับไปอ่านหนังสือให้มากจะดีกว่า" อาณาจักรต้าฉ่ีเอง 

ก็มีต�าราประวัติศาสตร์ แต่ไม่มีแว่นแคว้นหรือราชวงศ์ใดที่ชื่อซางหรือ 

โจ้วเลย ทว่าค�าของกู่จวิ้นก็สร้างระลอกคลื่นเล็กๆ ขึ้นในใจเขาเช่นกัน
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ดวงวิญญาณในร่างเยี่ยเหมยเป็นใครกันแน่ เป็นเทพเซียนหรือว่า

เป็นปีศาจ

น�้าเย็นไหลผ่านใบหน้า จั่นอวิ๋นหยางใจเย็นลงอีกครั้งทันที  

ไม่ว่าก่อนหน้านี้เย่ียเหมยจะเป็นอะไร แต่ตอนน้ีนางคือเย่ียเหมย  

คือเย่ียเหมยท่ีอ่อนโยนอ่อนหวาน ใจกว้าง เชื่อม่ันในตนเอง คือสตรีท่ี

คลอดบตุรชายให้เขาและเขาไม่อยากเสยีนางไป ชาตนิีเ้ขาจะอยู่กับนาง  

สิง่เดยีวทีรู้่สกึว่าน่าห่วงมใิช่ทีม่าของนาง แต่เป็นทีไ่ป! นางจะหายตวัไป

กะทันหัน กลับไปโลกเดิมของนางอีกหรือไม่

ครั้นคิดถึงเรื่องนี้ ในใจจั่นอว๋ินหยางก็กระวนกระวายขึ้นมาอีก  

รู้สึกอยู่ตลอดว่าท่าทีคล้ายใกล้ชิดคล้ายห่างเหิน จะมีเขาหรือไม่มีก็ได้ 

ทีเ่ย่ียเหมยมต่ีอเขานัน้น่ากังวลอย่างย่ิง ต้องการอย่างเร่งร้อนทีจ่ะยืนยัน 

ให้แน่ใจว่าเยี่ยเหมยยินยอมพร้อมใจแต่งให้เขา ยินดีจะใช้ชีวิตท่ีเหลือ 

ร่วมกับเขาจรงิๆ เพียงแต่เขาเองก็รูว่้าเย่ียเหมยแค่รูส้กึดีๆ  ต่อเขาเท่านัน้ 

ถ้าใจร้อนเกินไป เกรงว่าคงได้ยิ่งผลักให้คนออกห่างไปกว่าเดิม

จัน่อวิน๋หยางมคีวามคิดอ่านแน่ชดัมาตัง้แต่เล็กจนโต นีเ่ป็นครัง้แรก

ทีเ่กิดไม่แน่ใจในเรือ่งบางอย่างขึน้ มคีวามรูสึ้กสับสนลงัเลข้ึนมากะทันหนั

Page ���������� ������������ 3.indd   18 9/5/2562 BE   15:07



19

หานลู ่

"ล้อมเอาไว้! ล้อมเรือนนี้เอาไว้ให้ข้า ถ้ามีโจรหลุดรอดไปได ้

แม้แต่คนเดียว พวกเจ้าต้องรับผิดชอบ!"

นายอ�าเภอวังพาคนจากที่ว่าการอ�าเภอท่ีเรียกใช้ได้มารวมพลกัน

พร้อมพรกัอยู่ไม่ไกลจากเขตต�าบลหยางหลิว่ต้ังแต่ไก่โห่ พลางสัง่ให้ลกูน้อง

ล้อมเรือนเก่าของสกุลเยี่ยเอาไว้

จดหมายจากเย่ียเซิง่ส่งไปถึงนายอ�าเภอวังตัง้แต่เย็นของเมือ่วานซนื

แล้ว หลังจากตกใจเมื่อได้ยินว่าต�าบลหยางหลิ่วมีโจร นายอ�าเภอวัง 

ก็นกึสองจติสองใจ ด้วยจะอย่างไรส่วนใหญ่โจรผูร้้ายชายแดนก็ออกปล้น 

อยู่ในแถบเทือกเขา ยังไม่เคยมาถึงอ�าเภอเลก็ๆ อย่างอ�าเภอฉเีซีย่นมาก่อน 

เหตผุลอกีข้อคอืท่ีว่าการอ�าเภอฉีเซีย่นมกี�าลงัคนจ�ากัด โจรท้องถ่ินในค�าเล่าลอื

ก็เป็นพวกเดนตายทีฆ่่าคนไม่กะพรบิตา ถ้าเกิดไปเจอเข้าแล้วเป็นอะไรขึน้มา

จะท�าอย่างไร

51
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ใครเลยจะรู้ว่าหลังออกว่าการเมื่อเที่ยงวาน เสมียนพานประจ�า 

ทีว่่าการอ�าเภอจะมาหานายอ�าเภอวังเป็นการส่วนตวัอกี บอกว่ามคีวามดี

ความชอบใหญ่ไม่กล้ายึดครองไว้คนเดียว จะแบ่งให้นายอ�าเภอวังกับ 

ผู้ช่วยนายอ�าเภอวังสองพี่น้องด้วยให้ได้

ความดีความชอบที่เสมียนพานจะแบ่งให้มิใช ่อะไรอื่น แต ่

ย่ิงมายืนยันชัดว่าต�าบลหยางหลิ่วมีโจรท้องถ่ินลอบปะปนเข้าไปส่ีคน  

โจรสี่คนน้ันไม่เพียงชิงตัวภรรยาผู้อื่นไป แต่ยังท�าร้ายคนปล้นทรัพย์ด้วย 

บัดนี้ได้มีเจ้าทุกข์มาแจ้งความถึงที่ว่าการอ�าเภอแล้ว

ตามปกตินายอ�าเภอวังให้ความเชื่อถือต่อเสมียนพานท่ีเป็น 

คนท้องที่ท�างานในที่ว่าการอ�าเภอมาสามสิบกว่าปีผู้นี้ยิ่ง หลังซักถามถึง

เหตุการณ์ได้เล็กน้อยก็น�าข่าวจากเยี่ยเซิ่งมายืนยันประกอบ พบว่า 

คนสองกลุ่มนี้คือกลุ่มเดียวกัน

เ พ่ือความไม ่ประมาท นายอ�าเภอวังมิได ้ เรียกรวมพลไป 

ต�าบลหยางหลิว่ทนัที แต่รออกีหนึง่วันให้ก�าลังคนในท่ีว่าการอ�าเภอมากัน

ครบก่อน แล้วถึงค่อยเดินทางจากอ�าเภอฉีเซี่ยนมาถึงต�าบลหยางหลิ่ว 

ในเช้าวันน้ี หลงัส่งคนไปบอกกล่าวเย่ียเซิง่กับผูน้�าต�าบลจแูห่งต�าบลหยางหลิว่

เรียบร้อยก็สั่งให้คนล้อมเรือนเก่าของสกุลเยี่ยเอาไว้

"มีเรื่องอะไรกัน" หลังมีลูกเย่ียเหมยก็นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ

มาตลอด บัดนี้ถูกเสียงรบกวนจนตื่น จึงก้าวออกประตูมาคิดจะดูว่า 

เกิดเรื่องอะไรขึ้นก็มองเห็นจั่นอว๋ินหยางนั่งดื่มชาน่ิงๆ อยู่ในห้องใหญ่ 

ความหวาดหว่ันเล็กๆ ในใจที่เกิดขึ้นเพราะเสียงอึกทึกท่ีด้านนอก 

จึงสลายหายไป หลังผ่อนลมหายใจออกค�ารบหนึ่งเสร็จก็ตบปลอบ 
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ซัง่กวนเจวีย๋ทีก่�าชายเสือ้นางไว้แน่นเบาๆ "เสีย่วอว้ีไม่ต้องกลวั ไม่มอีะไร

หรอก"

"พวกคนท่ีด้านนอกสายตาเป็นอะไรไป! คุณชายอย่างข้าออกจะ

หล่อเหลาสง่างาม เหมอืนพวกโจรฆ่าคนปล้นทรัพย์แถบชายแดนตรงไหน 

มีตาหามีแววไม่โดยแท้ กุ้ยตง เจ้าไปช่วยข้าควักลูกตาพวกเขา" กู่จวิ้น 

เดินจากลานเรือนเข้ามาในห้องใหญ่พร้อมกับพูดปนก่นด่า

น่าเสยีดายท่ีกุ้ยตงไม่มองเขาแม้แต่แวบเดยีว เพียงแต่รอค�าสัง่จาก

จั่นอว๋ินหยาง ท�าเอากู่จว้ินโมโหจนเลิกคิ้วท�าท่าจะพูดอะไรต่ออีก ทว่า 

ทางจัน่อว๋ินหยางก็โบกมอืให้กุ้ยตงทีร่ออยูห่น้าประต ู "ไปสบืดวู่าใครใส่ร้าย

พวกเรา"

"คนท่ีอยู่ข้างในฟังให้ด ี ถ้าพวกเจ้ายงัไม่ยอมออกมา พวกข้าจะยิงธนู

เข้าไปแล้ว!" ที่ด้านนอกมีคนเสียงดังคนหนึ่งเริ่มตะโกนขึ้น

กุ้ยตงไปสืบอย่างลับๆ ว่าใครสร้างเรื่องก่อกวนอยู่เบื้องหลัง ส่วน 

กุ้ยเซิงก็ออกไปรับหน้า "เจ้านายทั้งสองท่านของข้าเป็นคุณชายจาก

ครอบครวัสจุรติ ใต้เท้าใช่เข้าใจอะไรผดิไปหรือไม่" จ่ันอว๋ินหยางกับกู่จวิน้

ล้วนเป็นราชองครักษ์ลับขององค์จักรพรรดิ แม้ยศขุนนางจะสูงกว่า 

นายอ�าเภอไม่รู ้ก่ีขั้นแล้ว แต่ตราบใดที่รัชทายาทยังไม่ข้ึนครองราชย์  

พวกเขาสองคนก็ยังมีฐานะเป็นเพียงสามัญชน โดยปกติย่ิงปฏิบัติตัว

เงียบเชียบไม่ให้เป็นจุดเด่น

"คุณชายจากครอบครัวสุจริต? คุณชายจากครอบครัวสุจริต 

แย่งภรรยาผู้อื่นกับท�าร้ายคนปล้นทรัพย์ด้วยหรือ" เสมียนพานอารมณ์

พลุ่งพล่าน เขากับพ่ีชายหนีภัยมาที่นี่ พ่ีชายอายุมากกว่าเขาสิบกว่าปี 

Page ���������� ������������ 3.indd   21 9/5/2562 BE   15:07



22

สามีสกุลดี สตรีมากวาสนา 3

เวลานั้นเขาเพ่ิงจะแปดขวบ เป็นพ่ีชายเลี้ยงเขามาจนโตเพียงล�าพัง  

ยอมให้ลูกชายไปขายแรงงานให้ตระกูลใหญ่เพื่อส่งเสียให้เขาเล่าเรียน

หลังเสมียนพานแต่งภรรยาได้มีบุตรสาวติดกันสามคน ลูกของ 

บุตรสาวก็ยังเป็นหญิงอีกทั้งหมด ส่วนพ่ีชายที่เลี้ยงเขามากับหลานอา 

ที่เป็นชายเพียงคนเดียวได้สิ้นใจไปก่อนชรา บัดนี้เหลือเพียงพานหลิน 

ผู้เป็นหลานชายคนเดียวแล้ว มีหรือจะไม่กลายเป็นแก้วตาดวงใจของ 

พวกเขา ไม่ว่าพานหลนิอยากได้อะไร แค่บอกกบัเสมยีนพานผูเ้ป็นปูน้่อย

ค�าเดียว ถ้าเป็นสิ่งที่เสมียนพานหามาให้ได้ล้วนไม่เคยปฏิเสธ

ตอนดึกของวนัก่อนประตูบ้านเขาถูกเคาะ พานหลนิเข้าประตมูาได้ 

ก็ร้องไห้จะเป็นจะตาย เมื่อรวมกับสภาพทุลักทุเลเปียกม่อล่อกม่อแล่ก 

ไปทั้งตัวของสองแม่ลูก ก็มิใช่เหมือนถูกโจรท้องถ่ินท่ีโหดร้ายทารุณ 

ข่มเหงรังแกมาตามที่พานซานเหนียงพูดหรือไร

เสมียนพานเดือดดาลขึ้นมาทันที จะไปหามือปราบสักหลายคน 

ให้ไปต�าบลหยางหลิ่วเพ่ือช่วยหนุนหลังพานหลิน แต่ฝ่ายหลังกลับ 

กอดขาเขาไว้พลางบอกว่าสมุนโจรพวกน้ันมวีรยุทธ์ เป็นห่วงว่าปู่น้อยไปแล้ว 

จะเป็นอันตราย ท�าเอาเสมียนพานซาบซึ้งตื้นตันจนน�้าตาไหลพราก  

หลังคิดไปคิดมาก็ได้แผนการยืมดาบฆ่าคน นายอ�าเภอวังเองก็ให้ 

ความร่วมมืออย่างเหนือความคาดหมาย จึงให้คนไปสืบล่วงหน้าว่า

คนร้ายที่ชิงตัวหลานสะใภ้ไปมาพักอยู่ในเรือนเก่าของสกุลเยี่ย

จะว่าไปแล้ว แม้เสมียนพานจะอาศัยอยู่ที่อ�าเภอฉีเซี่ยน แต่ก็ 

พอใจในการหมั้นหมายที่พานซานเหนียงจัดการให้หลานชายย่ิง  

ทรัพย์สมบัติกับฐานะบุตรสาวสายรองของเย่ียเซิ่งไม่นับว่าแย่อะไร  
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เพียงแต่น่าเสียดายท่ีหลังจบเรื่องนี้ คุณหนูสายรองของสกุลเย่ียผู้นี ้

คงเป็นได้แค่อนุของหลานชายแล้ว ยังคงหาแม่นางทีบ่ริสุทธ์ิผุดผ่องอกีคน

มาเป็นภรรยาจะดีกว่า จะได้ไม่ถูกคนนินทาวิพากษ์วิจารณ์

เสมยีนพานท่ีอายุเกินครึง่ร้อยไม่รูโ้ดยสิน้เชงิว่าพานหลินสองแม่ลูก

ปิดบงัอะไรตนบ้าง หลงัถูกหลานชายใส่ไฟพร้อมน�า้ตาท่ีคลอเบ้าก็ถึงกับ

กล้าก้าวออกมาด่าโจรด้วยตนเอง ความกล้านี ้ หวัจติหัวใจนี ้ ไม่เพียงแค่ 

นายอ�าเภอวังกับเหล่ามือปราบจากท่ีว่าการอ�าเภอจะนับถือ แม้แต ่

ตัวเขาเองยังรู้สึกว่ามีท่วงท่าย่ิงใหญ่บีบคั้นคนเช่นกัน จึงย่ิงยืดหลังตรง 

ก�ากับสั่งการให้มือปราบไปจับคน "พวกเจ้าจับคนร้ายที่พูดนี้ไว้ก่อน  

ข้าไม่เชื่อหรอกว่าพวกข้างในจะไม่ออกมา"

คนของท่ีว่าการอ�าเภอมิได้เลอะเลือนเสียทั้งหมด อย่างน้อย 

ผู ้ตรวจการซึ่งเป็นผู ้ควบคุมดูแลเหล่ามือปราบก็รู ้สึกว ่าเรื่องราว 

ไม่ค่อยชอบมาพากล ก่อนหน้านี้ได้ยินนายอ�าเภอวังสั่งให้ล้อมเรือนไว้  

ในใจก็นึกกังขาว่ามีโจรภูเขาท่ีโง่ขนาดน้ีด้วยหรือ ถึงกับพักอยู่ในบ้านที่

สะดุดตาเพียงนี้มาสองสามวัน

ยามกุ้ยเซงิเดินออกมาก็มาด้วยท่าทางมมีารยาท มไิด้มท่ีาทร้ีอนตวั

หรือหวาดกลัว ลักษณะท่าทางก็มิได้มีความดุดันเห้ียมเกรียมเช่นที ่

โจรภูเขามี

หลังเสมียนพานออกค�าสั่ง ผู้ตรวจการแซ่หลัวผู้นี้ไม่เพียงไม่ขยับ 

แต่ยังยกมือปรามเหล่ามือปราบที่มีท่าทางกระเหี้ยนกระหือรือไว้ด้วย  

จากน้ันก็ประสานมือค�านับกุ้ยเซิงโดยมิได้แยแสเสมียนพานที่เดือดดาล

จนควันใกล้จะออกหู "น้องชายท่านน้ี พวกเราได้รับข่าวมาว่าในเรือนน้ี 
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มีโจรภูเขาที่หนีมาจากชายแดนอาศัยอยู่สี่คน ถึงได้น�าคนมาล้อม 

สถานที่น้ีไว้ คิดว่าน้องชายเองก็ต้องเคยได้ยินมาบ้างว่าโจรภูเขา 

โหดร้ายทารุณ ถ้าเกิดข่าวเป็นเรื่องจริง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือ 

ชาวบ้าน ดงันัน้ถึงได้อกุอาจมารบกวน ใคร่ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมอืแก่ข้า

ได้ตรวจสอบสักหน่อย ถ้าเป็นเรื่องเข้าใจผิด ข้าก็ยินดีจะขอขมา"

"ท่านคิดจะตรวจสอบอย่างไร" หลังได้ยินเสียงโวยวายของ 

เสมียนพาน กู่จวิ้นที่ในเรือนก็ทนอยู่เฉยไม่ไหว

เย่ียเหมยฝากเดก็ๆ ไว้กับเย่ียนหมวัมวัและกุ้ยองิ ก่อนเดนิตามกู่จว้ิน

และจัน่อว๋ินหยางออกมาด้วย ครัน้นางมองเหน็พานหลนิท่ีหลบอยู่ด้านหลงั

เสมยีนพานก็ยกมอืดึงแขนเสือ้จัน่อว๋ินหยาง ส่งสัญญาณให้เขามองไป

ผู ้ตรวจการหลัวตะลึงงันไปอีกครั้ง ไม ่ว ่าเป็นจั่นอว๋ินหยาง 

ที่มีสีหน้าเคร่งขรึม กู่จว้ินที่มีใบหน้าอ่อนเยาว์เหมือนเด็ก หรือเย่ียเหมย 

ทีง่ามหยาดเย้ิมก็ล้วนแต่มแีววตาซือ่ตรงทัง้สิน้ ไม่มคีวามหวาดหวัน่ลนลาน

แม้แต่กระผีกเดียว ไม่เหมือนคนที่กระท�าความผิดมาโดยสิ้นเชิง  

ในข่าวบอกว่าโจรสีค่นลกัพาตัวคู่หมัน้ของพานหลิน แต่มไิด้เอ่ยถึงเลยว่า

ในกลุ ่มโจรมีสตรีที่บุคลิกลักษณะโดดเด่นทั้งยังอ้อนแอ้นบอบบาง 

เหมือนมือไม่มีแรงแม้แต่จะมัดไก่เช่นน้ีอยู่ด้วย ถ้าบอกว่านางคือคู่หมั้น

ที่ถูกลักพาตัวมาของพานหลิน ใครเคยเห็นตัวประกันสนิทสนมกับโจร

ปานนี้บ้าง

ผู้ตรวจการหลัวเกิดข้อคาดเดาเล็กๆ ข้ึนในใจทันทีว่าพานหลิน 

อาจจะสร้างเรือ่งยืมมอืคนของทีว่่าการอ�าเภอเพราะเรือ่งชูส้าว คดิถงึตรงนี้ 

ผูต้รวจการหลวัก็เลือ่นสายตาไปมองผูน้�าต�าบลจูทีก่�าลังเร่งรุดเดนิหน้ามา 
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รวมถึงนายอ�าเภอวังที่ก�าลังทักทายกับเยี่ยเซิ่ง เขากวักมือเรียกมือปราบ 

คนหน่ึงมา สัง่บางอย่างไม่ก่ีค�าเสรจ็มอืปราบผูน้ัน้ก็ปราดไปหานายอ�าเภอวัง

ทันที

"ดูเหมอืนว่าในบรรดาคนจากทีว่่าการอ�าเภอจะมแีค่ท่านทียั่งนับว่า

รูจ้กัแยกแยะ คนตรงน้ันคือนายอ�าเภอกระมงั ไปยืนอยู่เสยีไกลขนาดน้ัน 

กลวัคณุชายอย่างข้าจะเหาะไปฆ่าหรอืไร" กู่จวิน้เบะปาก ก่อนปรายตามอง

เสมียนพานท่ีหน้าแดงก�่า "แล้วก็เจ้า คนแก่เลอะเลือน พ่ีสะใภ้ข้า 

รกัใคร่ชอบพออยู่กบัพ่ีชายข้า ลกูก็ปาไปครบเดอืนแล้ว ใครแย่งภรรยาใคร 

มิใช่เห็นๆ กันอยู่หรือ"

ค�าของกู่จวิ้นราวกับเป็นสายฟ้าฟาดเสมียนพานจนนอกเกรียม 

ในเละเหลว นึกสงสัยว่าคนที่ได้ยินในตอนนี้กับคนท่ีพานหลินร้องไห ้

ฟ้องก่อนหน้าน้ีเป็นคนละคนโดยสิ้นเชิง พอได้สติกลับมาจึงหันหน้า 

กลับไปมองหาพานหลินโดยไม่รู้ตัว

"ท่านปู ่ หลานชอบนาง นอกจากนาง หลานจะไม่แต่งใครท้ังนั้น" 

พานหลินกลบัตอบสนองได้รวดเรว็ ทางหนึง่ร้องโอดด้วยท่าทางน่าสงสาร

เป็นหนักหนา อีกทางก็หยิบหนังสือหมั้นหมายที่หลังถูกแก้ไขส่งเดช  

ยังถูกน�้าท�าให้เลอะเลือนจนอ่านไม่ออกแผ่นน้ันออกมาจากอกเสื้อ  

"ท่านปู ่ ท่ีข้ายังมีหนังสือหมั้นหมายเป็นหลักฐาน เย่ียเหมยนางควรเป็น

ภรรยาข้า"

"เด็กโง่! หญิงแพศยาที่ไม่รักนวลสงวนตัวเช่นนี้ไหนเลยจะเป็น 

สะใภ้ของสกุลพานได้ หลินจื่อ เจ้าโง่ไปแล้วหรือไร!" เสมียนพาน 

มองเหน็ไม่ชดัโดยสิน้เชงิว่าบน 'หนังสอืหมัน้หมาย' ท่ีว่านัน้เขียนอะไรไว้ 
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รู้สึกเพียงอย่างเดียวว่าหลานชายสมองใช้การไม่ได้แล้วจริงๆ ถึงกับ 

สร้างเรื่องใหญ่ขนาดนี้เพ่ือหญิงใจง่ายนางหนึ่ง แล้วทีน้ีเขาควรจบเร่ือง

อย่างไรดี

"ท่านปู ่ น่ีเป็นแค้นท่ีถูกแย่งภรรยา ถ้าเลกิแล้วกันไปเช่นน้ีจริงๆ วันหน้า 

ผูอ้ืน่จะว่าเอาได้ว่าท่านไร้สามารถ ได้แต่มองผูอ้ืน่แย่งภรรยาหลานชายไป

โดยที่ท�าอะไรไม่ได้ หลานไม่มีภรรยายังไม่เท่าไร แต่ท่ีส�าคัญคือกลัวว่า 

ท่านจะถูกคนดูถูกเอา..." พานหลินเห็นมือปราบเกือบร้อยท่ีแทบล้อม 

เรือนเก่าสกุลเยี่ยไว้มิดชิดแล้วก็ขวัญกล้าขึ้นไม่น้อย

สีหน้าของเสมียนพานเองก็ค่อยๆ ดูไม่ได้ลงทุกที มองไปทาง 

ผู้ตรวจการหลัว

"ท่านเสมยีน ตราบใดท่ีเรือ่งยงัไม่ชดัเจน ข้าก็ไม่อาจให้เหล่าพ่ีน้อง

ลงมือโดยไม่ไตร่ตรองได้" นายอ�าเภอวังยืนอยู่ไกลๆ ไม่กล้าเข้ามาใกล้  

ผู้ตรวจการหลัวก็มีสีหน้าไม่สู้ดี

เสมียนพานให้อึดอัดคับข้องใจ ก็เป็นด่ังที่พานหลินว่า ถ้าจัดการ

เรื่องนี้ไม ่ได ้ เขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ใด หลังกลอกตาไปมาไม่กี่ท ี

ก็สั่งพานหลินว่า "หลินจื่อ เรื่องแต่งงานบุพการีต้องเป็นคนจัดการ  

หนังสือหมั้นหมายจึงมิได้มีอยู่ท่ีเจ้าฝ่ายเดียว ไหนๆ ท่ีนี่ก็อยู่ไม่ไกลจาก

บ้านพ่อตาเจ้า รบีไปขอหนงัสอืหมัน้หมายของทางบ้านพ่อตาเจ้ามาด้วย 

พอผู้ตรวจการหลัวจับคนไว้แล้วจะได้ใช้เป็นหลักฐานตอนสอบสวน 

นอกจากนี้ทางพ่อตาเจ้าเองก็รายงานว่าท่ีเรือนนี้มีคนกระท�าผิด 

หลบซ่อนตวัอยู่เช่นกัน เจ้าไปเชญิเขามาเป็นพยานด้วย ผูต้รวจการหลวั 

จะได้ลงมือจับคน"
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เสมียนพานไม่เคยเห็นเย่ียเซิ่ง จึงไม่รู้ว่าหนึ่งในสองคนที่รุมล้อม 

นายอ�าเภอวังอยู่ก็คือเย่ียเซิ่งท่ีตระหนี่ถ่ีเหนียว ท้ังยังรักตัวกลัวตาย 

เป็นอย่างมาก

ทว่าแม้พานหลนิจะมองเหน็แล้ว แต่หนังสอืหมัน้หมายของสกุลเย่ีย

ถูกเยี่ยฮูหยินฉีกทิ้งต่อหน้าเขาตั้งแต่วันถัดจากที่เยี่ยเหมยถูกถ่วงน�้าแล้ว 

ตอนนีถึ้งจะไปหาเย่ียเซิง่ก็มแีต่จะได้ความอบัอายขายหน้ากลบัมาเท่านัน้ 

ทว่าเสมยีนพานได้ออกปากแล้ว เขาก็ได้แต่หดคอเดนิอดิออดไปหาเย่ียเซิง่

เวลาน้ีหว ่างคิ้วของผู ้ตรวจการหลัวขมวดมุ ่นจนขึ้นสามขีด  

ไม่ได้น�าพาการเร่งรัดให้จับคนของเสมียนพาน แต่หันไปประสานมือ 

ค�านับจั่นอวิ๋นหยางกับกู่จว้ิน "คุณชายทั้งสอง ท่ีว่าการอ�าเภอได้รับแจ้ง

ติดต่อกันหลายครั้งจริงๆ ว่าพวกท่านสองคนเป็นโจรภูเขาจากชายแดน  

ผู้น้อยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านจึงจ�าต้อง

เชิญทุกท่านไปที่ว่าการสักเที่ยว หวังว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือ"

"แต่สองสามวันน้ีข้าต้องอยู่ที่ต�าบลหยางหลิ่วเพ่ือคอยคน ไม่อาจ

ตามท่านไปท่ีว่าการได้ จะท�าเช่นไรดี" กู่จว้ินไม่รู้ว่าล้วงพัดออกมาโบก

ตั้งแต่เมื่อไร นอกจากลักษณะท่าทางชวนให้นึกชอบแล้วยังมีบุคลิกของ

ปัญญาชนคงแก่เรียนเพิ่มขึ้นมาด้วย

เย่ียเหมยมองดูผู้ตรวจการหลัวซึ่งเป็นผู้เดียวในท่ีน้ีที่ดูค่อนข้าง

ซื่อตรงเท่ียงธรรม หัวคิ้วย่ิงกดลึกข้ึน นางไม่อยากให้มีปัญหาใหม ่

แทรกเข้ามาอกี จงึก้าวออกไปข้างหน้าก้าวหนึง่ "เกรงว่าผูต้รวจการหลวั 

จะถูกคนหลอกลวงเสียแล้ว"

ผูต้รวจการหลัวยังไม่ทันเอ่ยปาก นายอ�าเภอวังก็เดินมาถึงเบ้ืองหน้า
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ภายใต้การอารกัขาของคนโขยงหนึง่ หยุดยืนอยู่ด้านหลงัฝ่ายแรกก็พูดขึน้

ด้วยสีหน้าหย่ิงยโส "หลอกลวง? เจ ้าเห็นว่านายอ�าเภออย่างข้า 

ถูกคนหลอกได้ง่ายๆ อย่างน้ันหรือ ถ้าไม่มีหลักฐานแน่นหนา มีหรือ 

จะพาคนมาท่ีนี่ ผู้ตรวจการหลัว เจ้าจะมัวพูดมากกับพวกเขาอยู่ท�าไม  

จับตัวกลับไปก่อนค่อยว่ากัน ชักช้ายืดยาดอยู่ได้ ถ้าปล่อยให้โจรภูเขา 

หนีรอดไปหรือท�าร้ายคนเข้า เจ้าต้องรับผิดชอบ!"

ในเรื่องท่าทีต่อโจรภูเขานั้น ทางการยอมฆ่าผิดเป็นพันคนดีกว่า

ปล่อยให้หลดุรอดไปแม้แต่คนเดยีวมาแต่ไหนแต่ไร แม้ในใจผูต้รวจการหลวั

จะเกิดความสงสัย ก็ได้แต่ค่อยๆ พูดเกลี้ยกล่อม เขาเอ่ยปากขออภัย 

ไปล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่เห็นว่าท่าทีของจั่นอว๋ินหยางกับกู่จว้ินจะอ่อนลง 

แม้แต่น้อย ทว่านายอ�าเภอวังออกปากเอง เขามีต�าแหน่งต�่ากว่า 

จึงไม่อาจบ่ายเบี่ยงได้อีก ประสานมือค�านับนายอ�าเภอวังเสร็จก็โบกมือ

สั่งให้ลูกน้องบีบวงล้อมเข้ามา ส่วนตนเองก็ชักแส้เหินกายเข้าหา 

พวกจั่นอวิ๋นหยาง

เย่ียเซิ่งเห็นดังน้ีก็ต่ืนเต้นดีใจย่ิง เขาใช้เวลาว่างเมื่อวานหา  

'หลักฐาน' มาได้จ�านวนมากภายใต้ค�าแนะน�าของเย่ียฮูหยิน สามารถ

ยืนยันได้ว่าบรุษุทีจู่่ๆ  ก็มาสูข่อน้ีเป็นโจรจากภูเขาแถบชายแดน ขอเพียง

จับคนเข้าคุกได้ ถ้านายอ�าเภอวังอยากได้ความดีความชอบใหญ่กว่าน้ี

ย่อมจะให้ความร่วมมือเพิ่มข้อหาให้หนักขึ้นเอง

ทว่าเวลาน้ีผู ้ที่ เ ย่ียเซิ่งแค้นใจที่สุดยังมีเ ย่ียเหมยอีกคน แม ้

อยู่ท่ามกลางธารก�านัลมากมายท�าให้เขากลืนไม่เข้าคายไม่ออก แต ่

เป็นแค่ลกูสาวกลบัหาเรือ่งยุ่งยากมาให้มากขนาดน้ี ท้ังยังไปข้องเก่ียวกับ
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โจรภูเขา ไม่ฆ่าให้ตายก็ต้องถลกหนังออกมา ดูซิว่าเยี่ยหย่วนกลับมาถึง

จะยังยืนอยู่ฝ่ายนาง อกตัญญูต่อตนอีกหรือไม่

พานหลนิเองก็ต่ืนเต้นดใีจย่ิงเช่นกัน ขอเพียงจัน่อว๋ินหยางกับกู่จว้ิน

ถูกขังคกุ ท่านปู่น้อยออกหน้าว่ิงเต้นสกัหน่อย เย่ียเหมยก็ออกมาได้แน่นอน  

ถึงเวลาน้ันเขาก็จะกลายเป็นผู้มพีระคณุของนาง หนงัสอืหมัน้หมายอะไรนัน้

ช่างมัน ได้ตัวนางมาก็พอ พานหลินมองดูใบหน้างามหยาดเย้ิมและ 

เรือนร่างอรชรอ้อนแอ้นของเย่ียเหมย บนหน้าซีดๆ ก็มีเลือดฝาดขึ้นมา

อย่างผิดปกติ

พานหลินไม่รู ้ว่าขณะตนจ้องมองเยี่ยเหมยพร้อมกับคิดลามก 

อยู่ในหวัน้ัน จัน่อว๋ินหยางก็ก�าลงัมองเขาอยู่เช่นกัน โทสะในดวงตาเหย่ียว

ของจ่ันอว๋ินหยางค่อยๆ ลุกโชน สายตาท่ีมองไปยังพานหลินราวกับ 

ก�าลังมองคนตายอยู่ก็มิปาน

เดมิคดิว่าท�าลายหนงัสอืหมัน้หมายกนั็บว่าหมดเร่ืองแล้ว คาดไม่ถึงว่า

คนผู้นี้จะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเพียงน้ี มิหน�าซ�้าบัดน้ียังใช้สายตาลามก 

มองเยี่ยเหมยอีก ต่อจากนี้จั่นอวิ๋นหยางไม่คิดจะยั้งมือกับเขาแล้ว

เวลาเดียวกันนี้เอง ผู้ตรวจการหลัวก็ถูกกุ้ยเซิงขวางไว้หน้าประตู  

ไม่ว่าขยับไปทางไหนก็ไม่อาจฝ่าการขวางก้ันของกุ้ยเซิงไปได้ ซ�้ายัง 

รู้สึกด้วยว่ากุ้ยเซิงก�าลังปั่นหัวเขาเล่นเป็นลิง มักมาตามขัดขวางก่อกวน 

เอาตอนเขาใกล้จะฝ่าไปได้พอดี สู้กันอยู่เป็นนานก็ยังเข้าไปใกล้ไม่ได้ 

สักก้าว

"ผู ้ตรวจการหลัว เจ ้าก�าลังท�าอะไร มิใช ่การประลองยุทธ์ 

ยังจะมวัสูกั้นตัวต่อตัวอยู่อกี! ทุกคนเอาจรงิเอาจงักันหน่อย จบัได้หนึง่คน 
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ข้ามีรางวัลเป็นเงินห้าสิบต�าลึง แต่ถ้าท�าหลุดรอดไปหนึ่งคน ทุกคน 

ต้องรับโทษโบยสามสิบไม้!" นายอ�าเภอวังเป็นผู้ไม่สันทัด มองไม่เข้าใจ

โดยสิ้นเชิงว่าตอนน้ีผู ้ตรวจการหลัวท่ีมีวรยุทธ์ดีที่สุดก�าลังล�าบาก  

ซ�้ายังออกค�าสั่งอย่างทึกทักไปเองว่าใช้ทั้งพระเดชพระคุณพร้อมกัน 

ให้เหล่ามือปราบที่อยู่รอบๆ ดาหน้าบุกเข้าไปอย่างองอาจกล้าหาญด้วย

แต่ในเวลาน้ีกู่จวิน้ดันกลวัใต้ฟ้าจะไม่วุ่นวาย พูดกระพือไฟอยู่อกีด้าน 

"ผูต้รวจการหลัวใช่หรอืไม่ ดทู่านจะวรยุทธ์ไม่เลว หน่วยก้านท่าทางก็ไม่เลว 

เป็นผู ้ตรวจการในอ�าเภอฉีเซี่ยนมานานเท่าไรแล้ว ข้าเห็นว่าท่านดู 

ไม่ขัดหูขัดตาดี ถ้าท่านยอมผ่อนผันย้ังมือ ไม่แน่วันหน้าอาจจะได้ 

เลื่อนต�าแหน่ง อืม ถูกต้อง เอาอย่างนี้ล่ะ อย่าลงมือกับคนของพวกข้า 

หนักเกินไปเล่า"

เสมียนพานเห็นผู ้ตรวจการหลัวท�าอะไรขัดหูขัดตาตนย่ิงนัก  

มิหน�าซ�้ายังได้ยินกู่จวิ้นกล่าววาจาเช่นนี้ก็ให้เดือดขึ้นมาทันที 

"คนแซ่หลัว มีค�ากล่าวว่าภักดีกษัตริย์จงรักบ้านเมือง เจ้าถึงกับ 

หดหัวไม่ยอมสู ้! ใต้เท้านายอ�าเภอ ผู ้น้อยขอแนะน�าให้ท่านปลด 

ผู้ตรวจการหลัวออกจากต�าแหน่ง แล้วให้รองผู้ตรวจการซินมาจับกุม

นักโทษแทน"

"จิ๊ๆ  ยังไม่ทันตัดสนิโทษเลย ไฉนจงึเรยีก 'นกัโทษ' เสียแล้ว พวกเรา

ถูกใส่ร้ายให้ถึงตายโดยแท้" กู่จว้ินยังคงยืนโคลงศรีษะอยู่ตรงน้ัน แต่กลบั 

ไม่เหน็มเีหล่ามอืปราบท่ีอยู่รอบๆ กวดัแกว่งอาวธุบกุเข้าไปตามค�าสัง่ของ

นายอ�าเภอวังกับรองผู้ตรวจการซินที่ได้ยินว่าจะได้เลื่อนขั้นผู้นั้น
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ต�าบลหยางหลิ่วเป็นต�าบลขนาดไม่ใหญ่ กระท�าการกันใหญ่โต 

เพียงนี ้ ถึงจะบอกว่าเป็นการจบัโจรภเูขา แต่กลบัยังมคีนกรูเกรยีวกันมา

ชมดูเรื่องสนุก เพียงไม่นานก็ยืนกันเต็มถนนใกล้เรือนเก่าสกุลเย่ีย  

หลังสอบถามข่าวกันไปมาแล้วก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือด  

เสียงเอะอะเซ็งแซ่จนเหมือนย้ายตลาดสดมาไว้บนถนนหลวง

ฮูหยิน คุณหนู ตลอดจนบ่าวไพร่ของคฤหาสน์สกุลเย่ียเอง 

ก็ทนไม่ไหวต้องออกมาสืบข่าวทางเรือนเก่าเช่นกัน ด้วยรอให้บ่าว 

มารายงานความคืบหน้าทีละเล็กทีละน้อยไม่ไหว สุดท้ายเย่ียฮูหยินจึง

กัดฟันอนุญาตให้เยี่ยหลันกับเยี่ยฟางไปชมความคึกคักที่อยู่ใกล้ๆ ด้วย

ด้วยเหตุนี้เรือนเก่าสกุลเย่ียจึงมีทหารจากที่ว่าการอ�าเภอล้อมไว ้

ชั้นหนึ่ง และมีบ่าวอารักขาใจกล้าท่ีเย่ียเซิ่งพามาล้อมอีกเป็นชั้นที่สอง 

ส่วนชั้นที่สามแบ่งออกเป็นสองกลุ ่ม กลุ ่มหนึ่งคือชาวบ้านธรรมดา 

ที่อยู่ฝั่งถนนหลวง อีกกลุ่มคือสมาชิกและบ่าวไพร่ที่อยู่กลางป่าต้นไม้

ระหว่างทางไปเรือนเก่ากับเรือนใหม่ของสกุลเยี่ย 

"ไฉนพวกเขาถึงไม่รู้สึกกลัวกันเลย" เย่ียฮูหยินมองดูจ่ันอว๋ินหยาง

กับกู่จว้ินท่ียืนสุขุมเยือกเย็นอยู่กลางท่ีเกิดเหตุ แม้แต่เย่ียเหมยเอง 

ก็ไม่เห็นมีสีหน้าวิตกกังวลเช่นกัน ในใจนางเริ่มเกิดสังหรณ์ไม่ดีขึ้นมา

"เฮ้อ น่าเสียดายโดยแท้" เยี่ยหลันจ้องมองกู่จวิ้นที่มีรูปร่างสูงโปร่ง

และก�าลงัโบกพัดเบาๆ อยู่พลางถอนหายใจออกมาโดยไม่รู้ตัว นีเ่ป็นคร้ังแรก 

ที่นางได้เห็นบุรุษที่มีรูปร่างหน้าตางดงามอีกทั้งบุคลิกก็ดีเยี่ยม

เย่ียฟางเองกก็�าลงัจ้องคนคูห่นึง่ทีอ่งิแอบแนบชดิกันอยู่ด้านหลงักู่จว้ิน

เขม็ง เย่ียเหมยไม่รู้พูดอะไร จั่นอว๋ินหยางถึงได้แย้มย้ิมสง่างามออกมา 
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เช่นนัน้ ความเคร่งขรมึเย็นชาทัว่ทัง้ร่างถูกท�าให้อ่อนลง แล้วไหนจะสายตา 

ที่แทบไม่ละไปจากเย่ียเหมยเลยของเขาอีก ล้วนแต่ประกาศชัดแจ้งถึง 

ความรักและทะนุถนอมที่บุรุษผู้โดดเด่นนี้มีต่อเยี่ยเหมย

นึกถึงว่าเย่ียเหมยมีลูกแล้วยังมีคนมาถูกตาต้องใจก็ให้รู ้สึกว่า

สวรรค์ไม่ยุตธิรรม เย่ียฟางภาวนาเงียบๆ ในใจให้เหล่าทหารมพีลังเพ่ิมข้ึน 

จบัชายโฉดหญงิชัว่คูน่ัน้ไว้ให้ได้ จากน้ันก็ส่งเข้าคกุ แล้วสดุท้ายก็บัน่คอ

ประหารต่อหน้าธารก�านัลไปเสียเลย!

ทางด้านเย่ียเหมยไม่รู้ถึงความคิดวกวนในใจของน้องสาวท้ังสอง

โดยสิ้นเชิง ได้ยินนายอ�าเภอวังขบเขี้ยวเคี้ยวฟันสั่งให้เหล่ามือปราบ 

บกุมาจบัตวัก็อดจะกังวลข้ึนมาน้อยๆ ไม่ได้ "ท่านรอง กุ้ยตงไม่รู้ไปไหนแล้ว 

ท่านกับคุณชายกู่ไม่ไปช่วยกุ้ยเซิงหรือ"

"ไม่จ�าเป็น เขาคนเดียวก็เอาอยู่" จั่นอว๋ินหยางมองพลังการต่อสู ้

ของเหล่ามือปราบออกนานแล้ว มิใช่เขาดูถูกท่ีว่าการอ�าเภอฉีเซี่ยน แต่ 

ในสามเมอืงชายแดน อ�าเภอฉเีซีย่นมขีนาดเล็กทีสุ่ดและก็ทรุกันดารท่ีสุด

จรงิๆ ข้าหลวงใหญ่ของเมอืงท้ังสามจงึมไิด้ส่งคนมาประจ�าการยังท่ีว่าการ

เป็นพิเศษ มือปราบเหล่านี้ล้วนแต่เป็นที่ว ่าการอ�าเภอรับสมัครมา  

เป็นญาติโกโหติกากันทั้งนั้น จะไปมีฝีมือดีอะไรได้ ผู ้ตรวจการหลัว 

ซึง่เป็นผูเ้ดยีวท่ีมฝีีมอืเข้าตาถูกกุ้ยเซงิตามสูต้ดิพันจนใกล้จะหมดแรงแล้ว 

ถ้ายังมีคนอื่นกล้าก้าวเข้าไปอีกก็ต้องดูแล้วว่ากุ้ยเซิงอยู่ในอารมณ์ใด

"เฮ้อ ข้าเองก็ไม่ท�าตัวเป็นคนอ่ืนคนไกล กล่าวขอบคุณขออภยัอะไร

กับท่านแล้ว ภายหน้าขอเพียงเป็นเรือ่งของท่าน ข้าจะถือว่าเป็นเรือ่งของ 

ตัวข้าเอง จะช่วยจัดการอย่างสุดก�าลัง" พูดถึงตรงนี้ เย่ียเหมยก็รู้สึกว่า
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ตนเองกับจั่นอวิ๋นหยางย่ิงเก่ียวพันกันมากข้ึนทุกทีจนบอกได้ไม่ชัดแล้ว 

ในสมองมภีาพนางกับเขาพัวพันกันชัว่ชวิีตปรากฏผ่าน ซ�า้ไปซ�า้มา ท้ังยัง

พบว่านั่นคือสิ่งที่นางรอคอยโดยไม่คาดคิด 

รอบข้างมีผู ้คนมืดฟ้ามัวดิน ทว่านางกลับยังมีแก่ใจมานึกถึง 

เรือ่งรกัๆ ใคร่ๆ คิดได้ดังนีแ้ล้วนวลหน้าก็มสีีแดงเร่ือปรากฏข้ึนมา สีแดงน้ี

ท�าให้จั่นอวิ๋นหยางที่เฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของนางเกิดใจลอยไปชั่วขณะ

"เป็นพวกแมลงวันท่ีไล่ไม่ไปโดยแท้!" กู่จวิน้ตะโกนลัน่ขึน้มา ท�าให้

จัน่อว๋ินหยางกับเย่ียเหมยต่างได้สตกิลบัมา พบว่ายามนีผู้ต้รวจการหลวั 

ถูกกุย้เซงิจบัทุม่ไว้ด้านข้างแล้ว ส่วนรองผูต้รวจการซนิกับลกูน้องอกีไม่ก่ีคน

ที่น�าหน้ากลุ้มรุมเข้าหาก็ถูกกุ้ยเซิงซัดจนล้มพับแล้วเช่นกัน

กุ้ยเซิงย้ังแรงไว้มิได้ท�าร้ายใครจนถึงแก่ชีวิต แต่ความเมตตาน้ี 

กลับท�าให้บรรดามือปราบที่เดิมหลบอยู่ด้านหลัง แต่มีท่าทางกระหาย

อยากลองดูเริ่มพากันบุกจู่โจมเพราะค�าสัญญาท่ีนายอ�าเภอวังให้ไว ้

ก่อนหน้านี้

ในกลุม่มอืปราบเองก็มคีนทีว่รยุทธ์นบัว่าไม่เลวอยู่หลายคนเช่นกัน 

พอร่วมมือกันก็สร้างความยุ่งยากให้กุ ้ยเซิงไม่น้อย เวลานี้เองดันม ี

คนอวดฉลาด ว่ิงผ่านกุ้ยเซิงกับวงล้อมของเหล่ามือปราบมายังด้านใน  

ผลคือกู่จวิ้นพบเห็นเข้า จึงถูกเตะกลับไปที่เดิมอย่างไม่ไว้ไมตรี

"พวกเจ้ามใิช่อยากจบัคณุชายอย่างข้าเข้าคกุหรือไร ข้าจะให้พวกเจ้า

ได้เข้าไปลิ้มรสชาติคุกดูก่อน" กู่จวิ้นตวาดเสียงเย็น ก่อนหันหน้ามาถาม 

จั่นอวิ๋นหยาง "นายน้อยจั่น เจ้ามานี่ได้พกหนังสือรับรองฐานะมาหรือไม่"

ถึงตัดเรื่องยศขุนนางลับออกไป จั่นอวิ๋นหยางก็ยังเป็นถึงก้งซื่อ  
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จุดน้ีในหนังสือรับรองฐานะต้องมีบันทึกไว้แน่นอน จั่นอว๋ินหยางมาเพ่ือ 

สู่ขอเย่ียเหมยพร้อมท้ังท�าหนังสือหมั้นหมาย ย่อมต้องพกของเหล่าน้ี 

ติดตัวมาด้วย ทว่าเห็นสีหน้าไม่ได้ตามต้องการก็ไม่ยอมเลิกราของ 

นายอ�าเภอวังแล้ว คิดว่าน�าหนังสือรับรองฐานะออกมาก็คงถูกบอกว่า 

เป็นของปลอมอยู่ดี

เวลานี้เองกุ้ยตงก็พาคนสองคนเร่งรุดกลับมาด้วย ครั้นมองเห็น

เหตกุารณ์ก็งงงนัไปเลก็น้อย หยดุอยู่ไกลๆ ขบัลมปราณเปล่งเสยีงตะโกนลัน่ 

"ท่านรอง นายท่านกับอาจารย์ใหญ่เฝิงแห่งส�านักศึกษาปั้นซานมาแล้ว

ขอรับ!"
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ค�าว่า 'ท่านรอง' กับ 'นายท่าน' อะไรนี่ใครก็เรียกกันได้ แต่ชื่อ  

'อาจารย์ใหญ่เฝิงแห่งส�านกัศึกษาป้ันซาน' นีม้ใิช่ทุกคนจะใช้ได้ อย่าว่าแต่

บรรดาชาวบ้านทีม่งุดูอยู่รอบๆ กับนายอ�าเภอวังจะพากันตะลงึงนัไปแล้ว

เลย แม้แต่เหล่ามอืปราบเองก็หยุดการเคลือ่นไหวและมองไปทางต้นเสียง

เช่นกัน

"เจ้าเป็นผู้ใด เหตุใดถึงมาส่งเสียงดังที่นี่!" นายอ�าเภอวังมองเห็น 

การแต่งกายทีเ่หมอืนกันราวกับแกะของกุ้ยตงกับกุ้ยเซงิแล้วก็ขมวดค้ิวน้อยๆ 

รู้สึกว่าเมื่อครู่ตนเองอาจจะหูฝาดไป

กุ้ยตงประสานมอืค�านบัไปทางจัน่อวิน๋หยางด้วยกิรยิาพอเหมาะพอดี 

ก่อนกล่าวว่า "ผูน้้อยเป็นบ่าวอารกัขาของคฤหาสน์สกุลจัน่แห่งเมอืงเซิง่โจว  

ผูท้ีถู่กพวกท่านล้อมอยู่ตรงกลางคือท่านรองของคฤหาสน์สกุลจัน่"

ชือ่คฤหาสน์สกุลจัน่แห่งเมอืงเซิง่โจวมไิด้แปลกหูส�าหรบันายอ�าเภอวัง

52
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แม้แต่น้อย สถานท่ีเลก็ๆ อย่างอ�าเภอฉเีซีย่นก็ยังมีร้านข้าวและร้านผ้าของ

สกุลจั่นมาเปิดบ้าง เขาเพียงแต่ไม่อยากเชื่อความจริงไปชั่วขณะ จึง 

เบกิตาโตกล่าวว่า "เหลวไหล ท่านรองของคฤหาสน์สกุลจัน่แห่งเมอืงเซิง่โจว 

จะมาอยู่ในที่เล็กๆ อย่างต�าบลหยางหลิ่วนี้ได้อย่างไร"

"ฮ่าๆ เรื่องนี้ต้องโทษเจ้าลูกสุนัขท่ีท�าอะไรไม่ปรึกษาผู้ใหญ่แล้ว" 

นายอ�าเภอวังเพ่ิงจะพูดจบ ฝูงชนตรงถนนหลวงก็แหวกออกเป็นทาง 

ให้คนเดินได้ จั่นเจียงฉือกับเฝิงเต๋อเหว่ยแห่งส�านักศึกษาปั ้นซาน 

เดินเคียงกันมา จั่นเจียงฉือต่อว่าบุตรชายตนเอง ก่อนกล่าวอธิบาย 

อย่างคล้ายจะให้นายอ�าเภอวังฟังโดยเฉพาะ "ต้องโทษเจ้าลกูสนัุขทีโ่ตแล้ว 

ก็ลุ่มหลงหญิงสาว ใจร้อนอยากรีบแต่งภรรยาจนถึงกับรอข้าตระเตรียม

สนิสอดทองหมัน้ไม่ไหว ชงิล่วงหน้ามาต�าบลหยางหลิว่เพ่ือประจบเอาใจ

ทางบ้านว่าท่ีภรรยาก่อน แต่ตอนน้ีดทู่าทางเจ้าลกูสนุขัคงท�าอะไรพลาดเข้า

เสียแล้ว"

"ตายจริง สุยเฟิง แม่นางเย่ีย ไฉนพวกเจ้าถึงถูกทหารล้อมเอาไว ้

เสยีเล่า" เฝิงเต๋อเหว่ยรูแ้ก่ใจดว่ีาสถานการณ์ตอนนีคื้ออะไร ทว่ากลบัยังคง

ลูบเคราขาวอุทานขึ้นมา

นายอ�าเภอวังเหงือ่แตกพลัก่ นึกแค้นเย่ียเซิง่กับเสมยีนพานท่ียุให้เขา

น�าคนมาแทบตาย แต่ดูจากเหตุการณ์แล้วสกุลจ่ันมาเพ่ือสู่ขอกับสกุลเย่ีย

จริงๆ เขาจึงยังไม่กล้าแตะต้องเยี่ยเซิ่ง ได้แต่หันไปมองหน้าเสมียนพาน

ทีป่ากอ้าตาค้างด้วยสหีน้าแววตาเป่ียมด้วยโทสะ "เดก็ๆ จบัตัวพานจยาซาน

ที่ใส่ความผู้อื่นและปฏิบัติหน้าท่ีมิชอบด้วยเห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนตัว

ไปขังให้ข้าก่อน แล้วค่อยสอบสวนกันทีหลัง!"
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นายอ�าเภอวังเช็ดเหงื่อบนหน้าผากพลางกล่าวต่อ "พวกเจ้า  

พวกเจ้ายังไม่รีบไสหัวกันไปอีก แต่ละคนน่าขายหน้ากันทั้งนั้น!" ก่อนจะ

ยกเท้าถีบเหล่ามอืปราบท่ีล้มอยู่เบือ้งหน้าไปหลายท ี ก่อนเดนิค้อมตวัมา

หยุดยืนหน้าเฝิงเต๋อเหว่ย "ท่านอาจารย์ใหญ่ ระยะน้ีสุขภาพร่างกาย 

เป็นอย่างไรบ้าง"

"เดมิทพีอได้ยินว่าศษิย์ปิดส�านักไม่รกัดขีองข้าต้องการสูข่อแม่นางเย่ีย 

โรคเก่าที่เป็นมาหลายปีก็หายเป็นปลิดท้ิง แต่เมื่อครู่กลับถูกพวกท่าน 

ท�าเอาตกใจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไปหมด" เฝิงเต๋อเหว่ยต้องการ 

แสดงเจตนาดีต่อจั่นอว๋ินหยางกับเยี่ยเหมย แววตาจึงต�าหนิติเตียน 

นายอ�าเภอวังเต็มที่ ท�าเอานายอ�าเภอวังหวิดจะร้องไห้ออกมา

ถึงจั่นเจียงฉือจะมีเงินมากเพียงไรก็ยังเป็นแต่พ่อค้าวาณิช  

เบือ้งหน้านายอ�าเภอวงัท�าเป็นเคารพให้เกียรติ แต่อนัทีจ่รงิในใจหาได้ใส่ใจ

เสียเท่าไร ทว่าเฝิงเต๋อเหว่ยน้ันต่างออกไป ในวงบัณฑิตปัญญาชนของ

อาณาจักรต้าฉี่ ส�านักศึกษาปั ้นซานท่ีมีเฝิงเต๋อเหว่ยนั่งบัญชาการ 

กล่าวได้ว่ารุง่โรจน์ด่ังตะวันกลางฟ้า นอกจากจะมลีกูศษิย์ลกูหาอยู่ท่ัวใต้หล้า

แล้ว บตุรธิดาของเฝิงเต๋อเหว่ยเองก็ล้วนมผีลงานความส�าเรจ็ไม่ธรรมดา

ทั้งสิ้น

ยามนี้ได้ยินน�้าเสียงกล่าวโทษของเฝิงเต๋อเหว่ย นายอ�าเภอวัง 

ก็เหงื่อไหลราวกับสายฝน หัวสมองว่างเปล่าขาวโพลนไปครู่หน่ึง ก่อน 

แววตาจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเด็ดเดี่ยวเหี้ยมเกรียม เอ่ยปากขอขมา 

เฝิงเต๋อเหว่ยซ�า้ๆ ก่อนหันไปด่าเสมยีนพานอกีทันที "พานจยาซาน เจ้าคน 

มตีาแต่ไม่มแีวว ใส่ความผูบ้รสิทุธ์ิ ข้าเกือบจะถูกเจ้าท�าให้เดือดร้อนแล้ว!"
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เสมียนพานเองก็สองขาสั่นพ่ับๆ หน้าซีดเป็นไก่ต้ม หลังถูกด่า 

ก็มีอาการเซ่อซ่าไปชั่วครู ่ ก่อนจะย้อนถามนายอ�าเภอวัง "ใต้เท้าวัง 

มิใช่บอกว่าได้รับแจ้งความจากนายท่านเย่ีย ถึงได้ให้ผู้น้อยไปรวบรวม

หลักฐานหรอกหรือขอรับ"

จั่นเจียงฉือได้ยินเช่นนั้นจึงเอ่ยถามขึ้นทันใด "ข้าล่ะอยากเห็นว่า 

เป็นหลกัฐานอะไรถึงใส่ความบตุรชายข้าว่าเป็นโจรภเูขาได้" ท่าทจีัน่เจยีงฉอื

แข็งกร้าวข้ึนมาทันควัน เดินผ่านคนทั้งหลายมาหยุดข้างจั่นอว๋ินหยาง  

ประเมินมองเย่ียเหมยอย่างไม่กระโตกกระตากอยู่สองสามอึดใจ ขณะ 

หนัไปหาจัน่อวิน๋หยางกลบัมแีววแค้นใจเหลก็ทีม่อิาจหลอมเป็นเหล็กกล้า

ฉายอยู่เต็ม "เจ้ามีฐานะเป็นถึงท่านรองของคฤหาสน์สกุลจั่น แต่กลับ 

ไม่กล้าแสดงตัวอย่างนั้นหรือ"

"ท่านลุงไม่ทราบอะไร นายน้อยจั่นกับข้าแสดงตัวแล้ว แต่ก็จนใจ

ด้วยผู้อื่นไม่ยอมฟัง" กู่จว้ินพูดแทนจั่นอว๋ินหยางที่สงวนปากสงวนค�า 

ด้วยท่าทางคับข้องใจยิ่ง

"ท ่านพ ่อมาดูหลานชายใช่หรือไม่ เชิญเข ้าไปข ้างในเถิด  

เชิญอาจารย์ด้วยขอรับ" จั่นอว๋ินหยางกวาดสายตามองกู่จว้ินเรียบๆ  

ปราดหนึ่ง ก่อนส่งสายตาให้เยี่ยเหมยให้ไปดูลูก

"บนถนนหลวงท่ีด้านนอกมขีองขวัญจ�านวนมากทีข้่าขนมาจากบ้าน 

ไปเย่ียมเยียนนายท่านกับฮหูยินสกุลเย่ียก่อนจะดกีว่ากระมงั" จัน่เจยีงฉือ 

ชะเง้อคอยาวมองหลานชายที่เย่ียเหมยเพ่ิงอุ ้มออกมาพลางพูดกับ 

จั่นอวิ๋นหยางด้วยอาการใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

"ท่านลุงจั่นไม่ต้องไปคฤหาสน์สกุลเย่ียหรอกเจ้าค่ะ บัดน้ีข้าอาศัย
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อยู่ในเรือนน้ี อีกท้ังบิดาก็ออกปากชัดแล้วว่าจะไม่ถามไถ่เรื่องแต่งงาน 

ของข้ากบัท่านรอง" เย่ียเหมยทีอุ้่มลกูยืนอยู่ข้างจัน่อวิน๋หยางพูดขึน้เรยีบๆ

จัน่เจยีงฉอืเหน็บตุรชายพยักหน้าน้อยๆ ก็เข้าใจ จงึเดินมาอุ้มเป้ยเป้ย

พร้อมกับหวัเราะร่วน "ล้วนเป็นอว๋ินหยางของพวกข้าท่ีไม่ด ีท�าให้เจ้ากบัลกู 

ได้รบัความล�าบาก เรือ่งแต่งงานนีพ้วกเจ้าต้องการท�าอย่างไรก็ท�าอย่างน้ัน 

ด้านเงินทองนั้นวางใจได้เลย"

เย่ียเหมยไม่รู ้ว่าจั่นอว๋ินหยางไปอธิบายกับจั่นเจียงฉืออย่างไร  

แต่เห็นจั่นเจียงฉือหยอกลูกตนเล่นด้วยท่าทางยินดีจากใจจริงก็อดจะ 

โล่งใจยกใหญ่ไม่ได้

เวลานีเ้หล่ามอืปราบทางด้านนอกท่ีนายอ�าเภอวังพามาเปล่ียนท่าที

จากมาจับกุมคนเป็นรักษาระเบียบแทน จัดบรรดาคนท่ีมุงดูอยู่บน 

ถนนหลวงให้แหวกทาง แล้วให้รถม้าแสนโอ่อ่าสี่คันที่มีตราสัญลักษณ์

คฤหาสน์สกุลจั่นเคลื่อนขบวนเรียงเดี่ยวเข้ามา

เย่ียเซิ่งจะอย่างไรก็เป็นพ่อแท้ๆ ของเย่ียเหมย นายอ�าเภอวัง 

ให้คนจบัเสมยีนพานกับพานหลนิไว้ แต่มไิด้ยุ่งกับเย่ียเซิง่และผูน้�าต�าบลจู

แห ่งต�าบลหยางหลิ่ว ค ้อมตัวติดตามอยู ่ด ้านหลังเฝ ิงเต ๋อเหว ่ย  

กล่าวขออภัยพร้อมกับประจบประแจงอย่างระมัดระวังย่ิง หวังเพียงว่า 

เฝิงเต๋อเหว่ยจะไม่ถือสาเขาที่ 'แยกแยะคนไม่ออก' ไปชั่วขณะ

ผู้น�าต�าบลจูแห่งต�าบลหยางหลิ่วมิได้รู้จักสกุลจั่นเสียเท่าไร แต ่

ชื่อของเฝิงเต๋อเหว่ยนั้นโด่งดังจนแก้วหูเขาแทบแตก บัดนี้เฝิงเต๋อเหว่ย 

มาต�าบลหยางหลิว่ด้วยตนเอง บอกว่ามาสูข่อคณุหนสูกุลเย่ียด้วยกันกบั

ผู้ใหญ่ฝ่ายชาย ผู้น�าต�าบลจูจึงสูดหายใจเย็นเยือก เอ่ยถ้อยค�าน่าฟัง 
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ค�าแล้วค�าเล่าประจบเอาใจเยี่ยเซิ่งขึ้นมาทันที

"แม่นางเย่ียสบายดีหรือไม่" เฝิงเต๋อเหว่ยทักทายเย่ียเหมย 

อย่างเมตตาอาร ีหลงัเขาเป็นฝ่ายไปหาเย่ียเหมยเพ่ือขอให้ละเว้นเฝิงจิง้ซู 

เมื่อคราวก่อน ค�าฟ้องร้องในเมืองเซิ่งโจวก็ถูกถอน เฝิงเต๋อเหว่ย 

จดจ�าน�้าใจนี้มาโดยตลอด

"อาจารย์ใหญ่" เย่ียเหมยไม่รูว่้าเรือ่งราวยงัมคีวามซบัซ้อนอยู่อกีมาก

เพียงน้ี จึงรู ้สึกอบอุ่นใจย่ิงที่เฝิงเต๋อเหว่ยอุตส่าห์มาต�าบลหยางหลิ่ว 

พร้อมกับจั่นเจียงฉือ

สองท่านน้ีท่านหน่ึงเป็นบิดาของจัน่อวิน๋หยาง อกีท่านก็เป็นอาจารย์ 

มาเยือนด้วยตนเองถึงท่ีเพ่ือสูข่อนาง เพียงพอจะเห็นได้ว่าให้ความส�าคญั

กับเรื่องแต่งงานเพียงไร และผู ้ที่ท�าท้ังหมดนี้ได้ก็ไม่มีใครนอกจาก 

จัน่อว๋ินหยาง คิดมาถึงตรงนี ้ เย่ียเหมยก็อดจะมองไปทีจ่ัน่อว๋ินหยางไม่ได้ 

พอมองไปก็สบเข้ากับนัยน์ตาเหย่ียวล�้าลึก มันไม่มีแววเย็นชาเคร่งขรึม  

มเีพียงแววอ่อนหวานและโปรดปรานตามใจทีเ่ก็บง�าไม่ทนั ท�าให้เย่ียเหมย

ใจเต้นไม่เป็นระส�่าขึ้นมา

รถม้าของสกุลจั่นเพ่ิงจะจอดสนิท บ่าวของสกุลจั่นก็เริ่มขนของลง

ภายใต้การก�ากับของพ่อบ้านแล้ว ตามประเพณีของเมอืงชายแดนท้ังสาม 

การสู่ขอแค่ต้องมีผู้ใหญ่ฝ่ายชายมาด้วยกันกับพ่อสื่อหรือแม่สื่อ สินสอด 

ทองหมั้นนั้นไม่จ�าเป็นต้องมาก

ทว่าการแต่งงานระหว่างจัน่อว๋ินหยางกับเย่ียเหมยนบัว่าถูกก�าหนดไว้

แน่นอนแล้ว ด้วยความทีจ่ัน่เจยีงฉอืใจคอกว้างขวางเป็นทุนเดิม พอรูว่้า 

จัน่อว๋ินหยางคิดแผนตระเตรยีมสนิเจ้าสาวให้เย่ียเหมย จงึอาศยัโอกาสนี้
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เสาะหาของดีมาสามคันรถใหญ่

จากประตูเรือนเก่าสกุลเย่ียถึงจุดท่ีรถม้าจอดมีเพียงทางเล็กๆ  

รถม้ามาถึงถนนหยางหลิ่วก็ไม่อาจเดินหน้าต่อได้อีก จะส่งของบนรถม้า

เข้าในเรือนก็ท�าได้เพียงอาศัยแรงงานคน

ภายใต้การก�ากับสัง่การของพ่อบ้าน บ่าวไพร่ท่ีพามาจากคฤหาสน์

สกุลจั่นช่วยกันยกเครื่องประดับ ผ้าผ่อนแพรพรรณ ของประดับตกแต่ง 

ใบชาอาหารว่างจ�านวนนับไม่ถ้วนผ่านหน้าคนสกุลเย่ียที่อยู่ในป่าต้นไม้

เข้าไปในเรือนเก่าของสกุลเยี่ยเที่ยวแล้วเที่ยวเล่า

"ท่านแม่!" เย่ียหลันเห็นแล้วก็อิจฉาตาร้อน แม้ของเหล่านี ้

สกุลเย่ียจะซื้อหาได้เช่นกัน แต่คุณภาพน้ันสู้ของท่ีสกุลจั่นส่งมาให้ไม่ได้

อย่างเด็ดขาด และยิ่งไม่มีความวิจิตรประณีตได้เช่นนี้

เ ย่ียเซิ่งกับผู ้น�าต�าบลจูก็ยืนอยู ่ด ้านข้าง มองเห็นกับตาว่า 

หลงัของเหล่าน้ีเข้าประตไูปล้วนแต่ให้เย่ียเหมยรับเอาไว้ สองตาของเยีย่เซิง่ 

มีไฟลุกขึ้นมาทันที "ผู้น�าต�าบล ท่านก็มองเห็นแล้ว วันนี้ในบ้านข้ามีธุระ

ต้องจัดการ วันหลังพวกเราค่อยมาดื่มกันให้หน�าใจ ไม่เมาไม่เลิก"

จนถึงบดัน้ีสมองผูน้�าต�าบลจก็ูยังคงเลอะเลอืนเหมอืนเมือ่สามวนัท่ีแล้ว 

เรือ่งของสกุลเย่ียแต่ละเรือ่ง เขาไม่เข้าใจโดยสิน้เชงิ มหิน�าซ�า้ก่อนหน้านี้ 

เขาก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าสกุลเย่ียมีบุตรสาวอย่างเย่ียเหมยอยู่ด้วย  

เมือ่ครูม่องเห็นเพียงแวบเดียว บุคลิกและรูปโฉมนับว่าโดดเด่นเป็นเลิศ 

ในต�าบลหยางหลิว่ มน่ิาแม้แต่สกุลจัน่แห่งเมอืงเซิง่โจวยังต้องมาสู่ขอถึงท่ี

เย่ียเซิง่เอ่ยปากไล่แขกแล้ว ผูน้�าต�าบลจทูียั่งไม่เข้าใจสถานการณ์นัก

ลังเลอยู่ชั่วประเด๋ียวก็พาบ่าวจากไป ระหว่างทางก็ไล่บรรดาชาวบ้าน 
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ที่จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนถนนหลวงให้สลายตัวกันไปด้วย

เย่ียเซิ่งจัดเสื้อผ ้าให ้เข ้าที่  ไม ่มีใครเรียกให้เขาตามเข ้าไป  

เขาก็ไม่โมโห จัดแจงเดินตามหลังนายอ�าเภอวังกับเฝิงเต๋อเหว่ย 

เข้าประตูเรือนเก่าเองด้วยท่าทางเบิกบานดีใจ

ภายในเรือนเก่า จั่นเจียงฉืออุ ้มเย่ียเป้ยเป้ยพลางพินิจมอง 

อย่างหลงใหลได้ปลื้ม ดวงตาค่อยๆ ชื้นข้ึนมา เฝิงเต๋อเหว่ยเองก็มิได้ 

แย่งชิงกับเขา แต่วางมาดกล่าวกับนายอ�าเภอวัง "ข้ายังมีฐานะไม่สูงพอ

จะเป็นพ่อสือ่ นบัเป็นญาตฝ่ิายชายได้เพียงเท่าน้ัน พ่อสือ่ของเดก็สองคนนี้

เป็นผู้อื่น วันน้ีจัดการงานในตัวเมืองเสร็จ พรุ่งนี้ก็จะมาต�าบลหยางหลิ่ว

แล้ว"

นายอ�าเภอวังเลียบเคียงถามข่าวมาเป็นนานสองนาน ย่อม 

ไม่ยอมได้ข ่าวเพียงแค่นี้แน่ มีเพียงสวรรค์ที่รู ้ว ่าตอนนี้ในใจเขา

กระวนกระวายมากเพียงไร ถ้ามิใช่ยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ระหว่าง

เย่ียเซ่ิงกับเย่ียเหมย เขาคงได้จบัคนกลบัไปขงัคกุแล้ว หลงัข่มความแค้น 

ในใจลง นายอ�าเภอวังก็เซ้าซี้ถามเฝิงเต๋อเหว่ยอีกครั้งอย่างระมัดระวัง 

"สามารถท�าให้อาจารย์ใหญ่เฝิงยอมยกต�าแหน่งพ่อสือ่ให้ได้ คงต้องเป็น 

ผู้ที่คุณชายจั่นเชิญมา พ่อสื่อน่าจะมีฐานะไม่สามัญกระมัง"

"แน่นอน ผู ้มาเป็นพ่อสื่อคือบิดาบังเกิดเกล้าของข้า!" กู ่จวิ้น 

ย้ิมได้เจิดจ้าย่ิง เขายืนขวางอยู่หน้าประตูห้องโถง ชี้นายอ�าเภอวังกับ 

เย่ียเซิ่งพลางพูดอย่างไม่อินังขังขอบ "พวกท่านสองคนตามเข้ามาท�าไม 

เมือ่ครูม่ใิช่ยังคิดจะจบัข้ากับนายน้อยจัน่ไปขงัคกุอยู่เลยหรือไร เอาอย่างนี้

แล้วกัน นายน้อยจั่นติดงานมงคล ไม่ควรต้องมีเร่ืองเข้าคุกเข้าตะราง  
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ให้ข้าไปอยู่ในคุกท่ีว่าการอ�าเภอของพวกท่านแทนเขา รอบิดาข้ามาถึง

ค่อยไปเอาตัวข้าออกจากคุก นายอ�าเภอวัง เช่นนี้ท่านพอใจหรือไม่"

ตอนน้ีนายอ�าเภอวังไม่กล้าฟังความข้างเดยีวแล้ว พอกู่จว้ินพูดเช่นน้ี 

เขาก็รบีโบกมอืติดๆ กัน "เมือ่ครูล้่วนเป็นเร่ืองเข้าใจผิด ขอคณุชายให้อภัย

ด้วย มทิราบคุณชายมชีือ่เสยีงเรยีงนามว่ากระไร และบดิาของท่านคอื..."

"ข้าไร้ชือ่เสยีงไร้ผลงาน นามมมิค่ีาพอให้พูดถึง แต่บดิาบงัเกิดเกล้า

ของข้ามีแซ่ว่ากู่ นามว่าเหวินฝาน ท่านน่าจะเคยได้ยินมาบ้างกระมัง"  

กู่จวิ้นโบกพัดด้วยท่าทางงามสง่า ทั้งๆ ที่แค่พูดผาดๆ ไม่กี่ค�ากลับท�าให้

นายอ�าเภอวังขาอ่อนยวบ หวิดจะทรุดลงกับพื้น

"หะ หัวหน้ากองการศึกษากู่คือบิดาของท่าน!?" นายอ�าเภอวัง 

ลอบหยิกต้นขาตนเองอย่างแรง ความเจบ็ท�าให้เขาใจเย็นลงได้อย่างรวดเร็ว 

"นี่...เช่นนั้น..."

"อย่างมากไม่เกินสองวันใต้เท้าวังก็จะได้ทราบแล้วว่าข้าพูดปด 

หรือไม่" กู่จวิ้นเองก็ไม่พูดอะไรกับนายอ�าเภอวังให้มากความ ล�าขายาว

ก้าวไปขวางหน้าเย่ียเซิ่งที่ตามมาด้านหลังซึ่งคิดจะมั่วเข้าประตูมาด้วย 

"เรือนนี้ไม่ต้อนรับคนที่แจ้งความเท็จว่าคุณชายอย่างข้าเป็นโจรภูเขา!"

"บุตรชายข้าเป็นผู ้ที่หัวหน้ากองการศึกษากู่ให้ความคาดหวัง  

อกีท้ังเรอืนน้ีก็เป็นของสกุลเย่ียของข้า" เย่ียเซิง่ไม่กล้ามเีร่ืองขัดใจกับกู่จว้ิน 

แต่น�้าเสียงยังคงมั่นอกมั่นใจเต็มปากเต็มค�า

เย่ียเหมยจัดที่น่ังให้จั่นเจียงฉือเรียบร้อย เหลือบตาขึ้นมาเห็น 

เย่ียเซ่ิงก�าลังประจันหน้ากับกู่จว้ินอยู่หน้าประตูห้องโถงจึงรีบเดินมา  

"ท่านพ่อ เรือนนี้เป็นของข้าแล้ว"
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"เป็นของเจ้าแล้วอย่างไร ก็ยังคงเป็นของสกุลเย่ียเราอยู่ด ีอาเหมย 

เรือนทางน้ีไม่สะดวกสบาย เชิญนายท่านจั่นกับอาจารย์ใหญ่เฝิงและ 

นายอ�าเภอวงัไปดืม่ชาน่ังพักผ่อนกันในคฤหาสน์จะดกีว่ากระมงั" เย่ียเซิง่

เดิมทีโก่งคอจะตะคอกเย่ียเหมย แต่เขาเพ่ิงพูดได้เพียงต้นประโยค  

จัน่อว๋ินหยางท่ีก�าลงัคยุกับเฝิงเต๋อเหว่ยอยู่ในห้องโถงก็ตวัดสายตาเย็นเยียบ

มองมา ท�าให้น�้าเสียงเขาอ่อนลงโดยไม่รู้ตัว

"หรือว่าท่านพ่ออยากให้ข้าน�าหนังสือข้อตกลงออกมาให้ใต้เท้าวัง

กับอาจารย์ใหญ่เฝิงดู จะได้ช่วยเป็นพยานให้ลกูได้พอด"ี เยีย่เหมยมองดู

ร่างอ้วนๆ ของเย่ียเซิ่งแข็งค้างไปด้วยความพอใจ ก่อนกล่าวเสริมอีกว่า 

"ถ้าท่านพ่อยอมสังเกตการณ์อยู่เฉยๆ โดยไม่คิดอย่างอื่น ข้าก็ไม่ถือสา 

ทีจ่ะเห็นหน้าท่าน แต่ถ้าท่านมคีวามคดิอืน่ ข้าไม่ปล่อยเรือ่งใส่ความในวันนี้

ให้จบง่ายๆ แน่"

ขณะทีพู่ด เย่ียเหมยหันหลงัให้ห้องโถง สหีน้าเย็นชา แววตาแฝงด้วย

แววตกัเตอืนอย่างชดัเจน ท�าให้เย่ียเซิง่ท่ีสบตานางตรงๆ อดจะหนาวเหนบ็

ในใจไม่ได้ รูส้กึเป็นครัง้แรกว่าคนตรงหน้ามใิช่บตุรสาวคนเดมิทีไ่ม่มอีะไร

สะดดุตาโดยสิน้เชงิ แต่การจะให้เย่ียเซิง่ท่ีตระหนีถ่ี่เหนยีวละโมบโลภมาก

ยอมทิ้งผลประโยชน์ไป การตักเตือนเพียงเท่าน้ียังไม่พอ ทว่าเย่ียเซิ่ง 

ก็มิใช่คนไม่รู้กาลเทศะ สถานการณ์ยังไม่ชัดเจน เขาจึงยังคงพยักหน้า  

นับว่ารับการเตือนของเยี่ยเหมย

ถ้าเอาตามความคดิจรงิๆ ของเย่ียเหมย บดิาเช่นน้ีไม่มคีวามจ�าเป็น

ต้องนับญาติอีกต่อไป แต่อาณาจักรต้าฉี่เป็นโลกที่ให้ความส�าคัญกับ 

วงศ์ตระกูลและความกตญัญู ถ้าเย่ียเหมยท�าใจด�าส่งเย่ียเซิง่ไปทีว่่าการจรงิๆ 
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รบัรองได้ว่าต้องจมกองน�า้ลายทันท ีนางสามารถหลบซ่อนท�าเป็นไม่รบัรูไ้ด้ 

แต่อนาคตของเย่ียหย่วนจะได้รับผลกระทบจากเรื่องน้ีแน่นอน แม้แต ่

จัน่อว๋ินหยางทีจ่ะกลายเป็นสามนีางในวันหน้าก็จะพลอยเดอืดร้อนไปด้วย

เช่นกัน

เย่ียเหมยมใิช่คนโง่ ดูจากฐานะตัวตนท่ีจัน่อวิน๋หยางเปิดเผยต่อนาง

ก่อนหน้านี้ รวมถึงความเคารพให้เกียรติที่กู่จวิ้นมีต่อเขา จั่นอว๋ินหยาง

มิใช่คุณชายสุยเฟิงท่ี 'ตกอับไร้อนาคต' อย่างในค�าเล่าลือโดยสิ้นเชิง  

สามีภรรยาเดิมก็เป็นหนึ่งเดียวกัน จั่นอว๋ินหยางคิดเผ่ือนางทุกเร่ือง  

นางก็ไม่อาจสนใจแต่ตนเองได้ ต้องคิดเผื่อเขาให้มากขึ้น

จั่นอว๋ินหยางพูดน้อยมาแต่ไหนแต่ไร คนท้ังหลายในห้องโถง 

ล้วนได้กู่จวิ้นช่วยพูดสร้างความครึกครื้น

หลังมื้อเท่ียงแล้วนายอ�าเภอวังก็ยังคงถามอะไรที่แน่ชัดจาก 

เฝ ิงเต ๋อเหว ่ยกับกู ่จ ว้ินไม ่ได ้สักค�า จึงได ้แต ่ขอตัวจากไปด ้วย 

ความกระวนกระวาย เฝิงเต๋อเหว่ยกับจั่นเจียงฉืออ้างว่าอายุมากแล้ว 

เย่ียนหมวัมวัจงึน�าทางไปพักผ่อนในห้องรับรองแขก ส่วนบ่าวไพร่สกุลจัน่

กับผู้ติดตามของเฝิงเต๋อเหว่ยได้ไปหาที่พักกันในตัวต�าบลหยางหลิ่ว 

นานแล้ว แขกในห้องโถงจึงเหลือเพียงเยี่ยเซิ่งที่ดึงดันจะอยู่ต่อ

"อืม..." หลังพิจารณาผลได้ผลเสียเรียบร้อย เย่ียเซิ่งก็ยังคง 

ท�าหน้าหนาเอ่ยปากพูดขึ้นมาอีก "อาเหมย เรือนนี้มีขนาดไม่ใหญ่  

บรรดาของที่สกุลจั่นส่งมาให้วันนี้จะมีที่วางหรือ"

"ท่านพ่อ ท่านอยากบอกว่าขนไปไว้ท่ีคฤหาสน์สกุลเย่ียจะมท่ีีมากกว่า 
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ใช่หรอืไม่" เย่ียเหมยอุ้มเป้ยเป้ยพลางโยกตัวเบาๆ กล่อมเขานอน หางตา

เหลอืบเหน็จัน่อวิน๋หยางทีก่�าลงัคยุธุระกับกู่จว้ินอยู่ในห้องหนงัสอืข้างกนั

มองมาเพราะได้ยินเสียงแล้ว จึงรีบหันหน้าไปแย้มย้ิมละไมให้เขา 

เป็นความหมายว่าตนเองรับมือได้

จัน่อว๋ินหยางโค้งมมุปาก สหีน้าอ่อนโยนขึน้โดยไม่รูตั้ว ท�าให้กู่จว้ิน 

ที่นั่งอยู่ตรงข้ามเขาเอ่ยกระเซ้าเสียหลายค�า

เย่ียเซิ่งไม่สังเกตเห็นสายตาที่คนทั้งสองส่งให้กันโดยสิ้นเชิง จึง 

บ่นพึมพ�าให้เย่ียเหมยรูว่้าใครเป็นญาตใิครเป็นคนนอก แต่ไม่รูเ้หมอืนกันว่า

จั่นอว๋ินหยางไปพูดกับจั่นเจียงฉืออย่างไร ก่อนมื้อเที่ยงจั่นเจียงฉือ 

ถึงได้เอาแต่ขอโทษขอโพยเย่ียเหมยกับเป้ยเป้ย ท้ังยังย�้าแล้วย�้าอีกว่า 

จะชดเชยให้ทั้งสองอย่างดี

การชดเชยของสกุลจั่นจะเป็นอะไร เ ย่ียเซิ่ ง กับเ ย่ียเหมย 

ล้วนสามารถเดาได้ ความคิดเย่ียเหมยคือไม่ว่าจัน่เจยีงฉอืจะให้อะไรนาง 

ตอนแต่งงานนางจะนบัรวมเป็นสนิเจ้าสาวน�าไปมอบให้จัน่อว๋ินหยางทัง้หมด 

แต่เย่ียเซิง่กลบัคิดว่าน่ีเป็น 'การชดเชย' ฉะนัน้ของก็ต้องเป็นของสกุลเย่ีย

เขาไม่สังเกตเห็นโดยสิ้นเชิงว่าเย่ียเหมยหนังย้ิมเนื้อไม่ย้ิม* ได้ยิน

เย่ียเหมยเป็นฝ่ายเอ่ยถึงเรื่องขนของไปไว้ท่ีคฤหาสน์เองก็คลี่ยิ้มกว้าง 

จนมองไม่เห็นตา "ใช่แล้วๆ ของทีส่กุลจัน่ส่งมาให้วันนีล้้วนแต่เป็นของล�า้ค่า 

เอาไปไว้ในห้องเก็บของ กุญแจอยู่ท่ีพ่อ ย่อมปลอดภัยหายห่วงท่ีสุด  

อีกทั้งขนมเหล่าน้ัน อากาศเช่นนี้กินไม่หมดก็มีแต่จะเน่าเสียส้ินเปลือง 

เอากลับไปให้พวกน้องๆ ของเจ้าลองชิมดู"

* หนังยิ้มเนื้อไม่ยิ้ม เป็นส�านวนจีน หมายถึง แสร้งยิ้ม
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"หลังข้าถูกท่านพ่อไล่ออกจากบ้านก็ได้คนจากหมู่บ้านเกาจยา 

ให้ทีอ่ยู่อาศยั ขนมเหล่าน้ีข้าเตรยีมจะส่งไปให้พวกเขา ส่วนสิง่ของเหล่าน้ัน 

ก็ไม่รบกวนให้ท่านพ่อต้องล�าบากแล้ว ถ้าวางในเรือนนี้ไม่พอ ก็มิใช ่

ยังมีคฤหาสน์ใกล้หมู ่บ้านเกาจยาให้วางอยู่อีกหรือไร แน่นอนว่า 

ปัญหาเรื่องความปลอดภัยนั้นท ่านพ่อก็ไม ่ต ้องเป็นห ่วงเช ่นกัน  

ท่านรองจั่นย่อมจะท้ิงคนฝีมือดีไว้ให้ลูก เชื่อว่าท่านพ่อเองก็ได้เห็นแล้ว 

กุ้ยเซิงเพียงคนเดียวยังสามารถรับมือเหล่ามือปราบได้ถึงสิบกว่าคน"

รอยย้ิมของเย่ียเซิง่แขง็ค้างอยู่บนหน้า ทว่ายังคงไม่ลมืการตกัเตอืน

เมื่อก่อนหน้านี้ของเย่ียเหมย ให้โกรธเคืองเจ็บใจเพียงใดก็ท�าได้แค่ 

สะกดกลั้นไว้ในใจ กลั้นจนหน้าเขียวไปหมดแล้ว

"พรืด..." ในห้องหนังสือ กู่จว้ินที่คุยกับจั่นอวิ๋นหยางเสร็จแล้ว 

ปล่อยเสียงหัวเราะออกมาอย่างกลั้นไม่ไหวในท่ีสุด "พี่สะใภ้ ถ้าคนของ

นายน้อยจั่นไม่พอใช้ ข ้าสามารถเขียนจดหมายไปหาท่านพ่อข้า 

เพื่อขอผู้คุ้มภัยสักหลายคนจากในตัวเมืองมาได้ตอนนี้เลย"

"ไม่ต้องใช้ผู้คุ ้มภัยหรอก ข้างกายใต้เท้าหัวหน้ากองการศึกษา 

มิใช่มีนายกองจากกองก�าลังรักษาวังท่ีเชี่ยวชาญการท�ากับดักอาวุธลับ

อยู่คนหน่ึงหรอืไร เจ้าเขยีนจดหมายไปเชญิให้เขามาต�าบลหยางหลิว่ก่อน

ยังจะดีกว่า ท�ากับดักเตรียมไว้ท้ังนอกและในเรือนน้ี จะได้ไม่มีคน 

ไม่ดูตาม้าตาเรือทะเล่อทะล่าบุกเข้ามา" จั่นอวิ๋นหยางเอามือไพล่หลัง  

เดนิออกมาจากห้องหนงัสอืทลีะก้าว ความน่าเกรงขามแผ่พุ่งเข้าหาเย่ียเซิง่ 

ที่ในใจก�าลังมีความคิดเหลวไหลวิ่งวน

ในใจกู่จว้ินลอบข�าว่าจั่นอว๋ินหยางก็รู้จักใช้ค�าพูดขู่คนแล้วเช่นกัน 
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แต่บนหน้ากลบัไม่แสดงออกมาแม้แต่นดิเดยีว แสร้งท�าท่าทางประหลาดใจ

ออกมาพร้อมพูดเสียงหลง "นายน้อยจั่น เจ้าโหดเหี้ยมกว่าข้ามากนัก  

มใีครไม่รูบ้้างว่านายกองจ้าวเป็นคนข้างพระวรกายฝ่าบาท ไม่ส�าแดงฝีมือ

ก็แล้วไป แต่พอส�าแดงฝีมอื กบัดักอาวุธลบัท่ีท�าล้วนแต่มุง่เอาชวิีตทัง้ส้ิน 

ทว่าไหนๆ ก็ว่างอยู่ ข้าจะเขียนจดหมายไปเดี๋ยวนี้เลยก็แล้วกัน"

เย่ียเซิ่งเวลานี้สองขาสั่นพ่ับๆ แล้ว เริ่มเกิดอาการปวดเบาขึ้นมา

อย่างควบคุมไม่อยู่ แม้แต่เหงื่อที่หยดลงมาจากหน้าผากก็ไม่มีเวลา 

ให้สนใจจะเช็ด รีบร้อนเดินออกไปทางหน้าประตู "ข้าเพ่ิงจะนึกออกว่า 

ข้ายังมธุีระต้องกลบัไปจดัการ อาเหมย เดีย๋วอกีสกัพักข้าจะให้ฮหูยินกับ 

อี๋เหนียงของเจ้ามาหา"

เย่ียเซิ่งรู ้นิสัยใจคอของคนในบ้านดี ดีไม่ดีตอนนี้คงได้มีคน 

คดิวางแผนจะมาแย่งของท่ีเยีย่เหมยได้รบัในวนัน้ีแล้ว เขาต้องชงิกลับไป

ยับยั้งก่อน แล้วค่อยปรึกษากับเยี่ยฮูหยินดีๆ ว่าต่อไปควรท�าอย่างไร
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เย่ียเซิง่เพ่ิงจะกลบัถึงคฤหาสน์ก็ถูกสตรกีลุม่หน่ึงมาล้อมหน้าล้อมหลงั

แล้ว

"นายท่าน ท�าอย่างไรดีเจ้าคะ เรื่องจะพัวพันมาถึงพวกเราหรือไม่" 

เยี่ยฮูหยินเอ่ยถาม กลัวว่าคฤหาสน์สกุลเยี่ยจะพลอยเดือดร้อนไปด้วย

"น่ีมนัเรือ่งอะไรกันเจ้าคะ เหตุใดนายอ�าเภอวงัถึงไม่กล้าลงมอืแล้ว" 

นี่คือค�าถามจากอี๋เหนียงรองที่ไม่อยากให้เยี่ยเหมยพ้นเคราะห์นี้ไปได้

"ท่านพ่อ เครื่องประดับเหล่าน้ันคงมิใช่ของจริงกระมังเจ้าคะ  

ที่ไหนจะมีไข่มุกเม็ดใหญ่ขนาดนั้นกับหยกเขียวท่ีโปร่งใสขนาดนั้นบ้าง"  

นี่เป็นค�าถามจากเยี่ยหลันที่จ้องของขวัญไม่วางตา

"นายท่าน พวกเราจะยังไปเรือนเก่าเพ่ือขนเคร่ืองเรือนเครื่องใช ้

ที่เพ่ิงซื้อใหม่กลับมาหรือไม่ขอรับ" น่ีเป็นค�าถามจากพ่อบ้านทั้งสองคน

ของคฤหาสน์สกุลเยี่ยที่ได้รับค�าสั่งเมื่อเช้า

53
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เคราะห์ดี ท่ีพวกบุรุษในคฤหาสน์สกุลเย่ียล้วนมีงานต้องท�า  

ต่างออกจากบ้านไปแต่เช้าแล้ว มิเช่นนั้นเย่ียเซิ่งคงได้ถูกค�าถามจาก 

คนทัง้โขยงท�าให้ร�าคาญตาย ทว่าถึงตอนนีไ้ม่ใช่ก็ใกล้เคียง เขาไม่รูแ้ล้วว่า

ควรตอบใครก่อนดี

"หุบปากให้หมด!" เย่ียเซิ่งจ�าใจต้องตวาดเสียงดังเพ่ือหยุด 

เสียงดังระงมห้องเหล่านี้ ก่อนจะกระดกน�้าชาเย็นๆ บนโต๊ะลงไปอึกหนึ่ง 

ทั้งตัวคนถึงค่อยรู้สึกคลายร้อนลงได้เล็กน้อย

เขาโบกมือพูดกับพ่อบ้านทั้งสองก่อน "พวกเจ้าสองคนออกไป 

ก�าชับบ่าวไพร่ให้ดี ห้ามมีข่าวหลุดไปแม้แต่ค�าเดียวว่าเยี่ยเหมย 

แยกบ้านออกไปแล้ว และย่ิงอย่าพูดถึงเรื่องไล่ออกจากบ้านเด็ดขาด  

ถ้าถูกคนนอกรู้เรื่องนี้เข้า ไม่ว่าเป็นใครก็ให้โบยสามสิบไม้แล้วขายให้

พ่อค้าทาสให้หมด"

ขณะที่พูด เย่ียเซิ่งยังไล่มองบรรดาอี๋เหนียงกับคุณหนูทั้งหลาย 

ในคฤหาสน์ทลีะคนจนครบ ด้วยสายตาเหีย้มเกรยีมทีท่�าเอาคนใจเต้นรวั 

ภายในห้องเงียบกริบลงทันที

พ่อบ้านท้ังสองเห็นสถานการณ์ไม่ดีก็ส่งสายตาให้เหล่าบ่าวไพร ่

ที่รับใช้อยู่ในห้องพากันถอยออกมา ในห้องจึงเหลือเพียงบรรดาเจ้านาย

ของคฤหาสน์สกุลเยี่ย

"ฮหูยิน" เย่ียเซิง่พยักหน้าน้อยๆ หวังเพียงว่าพ่อบ้านทัง้สองจะท�าให้

บ่าวไพร่สงบปากสงบค�าไม่เทีย่วพูดส่งเดชได้ เขาเรียกเย่ียฮหูยินมาสัง่งาน

เป็นอันดับแรก "อีกเด๋ียวเจ้าจัดบ่าวไปให้เฉียวซื่อเพ่ิมสักสองสามคน  

ส่งเสือ้ผ้าของกินของใช้ไปให้ด้วย ความเป็นอยู่ตามปกตดิแูลให้เทยีบเท่า 
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อี๋เหนียงรอง" 

เย่ียฮูหยินเม้มปากยังไม่ทันพูดอะไร อี๋เหนียงรองก็ไม่ยอมแล้ว  

"นายท่าน! น้องหญิงสี่เทียบกับข้าได้หรือเจ้าคะ ตระกูลเดิมของข้า..."

"หยุดพูดเรื่องตระกูลเดิมของเจ้าได้แล้ว! ตระกูลเดิมแล้วอย่างไร 

ตระกูลเดิมให้ทรัพย์สินเงินทองหรือยศถาบรรดาศักดิ์กับเจ้าได้หรือ"  

เยีย่เซิง่ไม่รอให้อีเ๋หนียงรองพูดจบ ดวงตาคมปลาบถลงึมองไป นิว้อ้วนป้อม

กวาดชีบ้ตุรสาวท่ีท้ังอยู่และไม่อยู่ในสายตาภายในห้อง "คนท่ีมอีนาคตคอื

ลกูสาวลูกชายของเฉียวซือ่! พวกเจ้ารูกั้นหรือไม่ รูกั้นหรอืไม่ว่าคนทีม่าสูข่อ

เป็นใคร เป็นท่านรองของสกุลจั่นแห่งเมืองเซิ่งโจว!"

อุตส่าห์พูดถึงสกุลจั่นแห่งเมืองเซิ่งโจวกับสมาชิกหญิงท่ัวท้ังห้อง 

แต่เยี่ยเซิ่งประเมินบรรดาสตรีในบ้านตนเองสูงเกินไปจริงๆ

อี๋เหนียงรองแสดงความสงสัยแทนทุกคนในทันที "ท่านรองอะไร 

เจ้าคะ จะสู้นายอ�าเภอวังได้ด้วยหรือ"

"ถุย!" คราวนี้เยี่ยเซิ่งโมโหจริงๆ แล้ว เสมหะก้อนหน่ึงลอยไป 

ตกใส่หน้าอี๋เหนียงรอง "คนท่ีน�าของขวัญมาในวันนี้ก็คือคหบดีจั่น 

แห่งเมืองเซิ่งโจว ท่านรองสกุลจั่นเป็นลูกชายสายตรงคนเดียวของเขา! 

ส่วนอีกคนก็ไม่ธรรมดา เป็นถึงอาจารย์ใหญ่แห่งส�านักศึกษาปั้นซาน  

ท่านรองจั่นเป็นศิษย์ปิดส�านักของเขา"

"ศษิย์ปิดส�านักของอาจารย์ใหญ่ส�านกัศึกษาป้ันซานมใิช่คุณชายสยุเฟิง

หรอกหรอื" เย่ียฮหูยนิลกุข้ึนยืนด้วยอารมณ์ตืน่เต้นพลุง่พล่าน หลานชาย 

ทั้งสองคนจากตระกูลเดิมของนางอยากไปศึกษาท่ีส�านักศึกษาปั้นซาน 

ก็เพราะเลื่อมใสในตัวคุณชายสุยเฟิง แต่น่าเสียดายท่ีหลานชายทั้งสอง
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ไม่สามารถเข้าเป็นศิษย์ของที่นั่นได้ จึงย่ิงไม่ต้องพูดถึงเรื่องได้พบหน้า 

คณุชายสยุเฟิงแล้ว เย่ียฮหูยินไม่อยากจะเชือ่เลยว่าคุณชายท่ีมาพาเย่ียเหมย

ไปด้วยสีหน้าบึ้งตึงที่นอกประตูวันนั้นจะเป็นคุณชายสุยเฟิง

น่าเสียดายท่ีเย่ียเซิ่งพยักหน้าให้อย่างมั่นใจเต็มที่ "ข้าได้ยิน 

อาจารย์ใหญ่เฝิงเรียกคนผู้น้ันหลายครั้งว่าสุยเฟิง มิหน�าซ�้าท้ังสอง 

ยังคุยเรือ่งท่ีข้าฟังไม่เข้าใจเป็นหลายเรือ่ง ทว่านายอ�าเภอวงักลับมท่ีาทาง

ตระหนกตกใจยิ่งยวด"

"แม้คุณชายสุยเฟ ิงจะเสียมารยาทต่อหน้าพระพักตร ์  แต ่ 

ฝ่าบาทก็มิได้ทรงลงโทษเขา และก็ไม่ได้ทรงปลดเขาจากต�าแหน่ง 

ที่ได้จากการสอบเคอจว่ี ถ้ามีโอกาสวาสนาก็สามารถเป็นขุนนางได้  

ถ้า...ถ้าเขามฐีานะเป็นท้ังบตุรชายสายตรงของคหบดจีัน่และศษิย์ปิดส�านกั

ของอาจารย์ใหญ่เฝิง เช่นน้ัน...ก็มีคุณสมบัติเป็นได้สูงกว่านายอ�าเภอ 

เสยีอกี!" เย่ียฮหูยินตระหนกตกใจจนพูดจาสับสนอยู่บ้าง ด้วยเรือ่งท่ีเย่ียเซิง่

เปิดเผยออกมาชวนให้คนคาดคิดไม่ถึงเกินไปโดยแท้

"เรื่องน้ัน...เสียมารยาทต่อหน้าพระพักตร์ฝ่าบาทยังสามารถ 

เป็นขุนนางได้อีกหรือ โอกาสวาสนาไหนเลยจะได้มาง่ายดายเพียงนั้น  

ใช่ว่ามีเงินทองก็ซื้อต�าแหน่งขุนนางได้เสียหน่อย" อี๋เหนียงรองพูดด้วย 

น�้าเสียงริษยา พ่ีชายนางเสียเงินไปต้ังมากมายยังซื้อแม้แต่ต�าแหน่ง 

ผู้น�าต�าบลมาไม่ได้ ต่อให้คหบดีจั่นยินดีสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่แน่ว่า 

จะซื้อต�าแหน่งขุนนางดีๆ อะไรได้

"นางหญิงโง่!" อี๋เหนียงรองเพ่ิงจะพูดจบ เย่ียเซิ่งก็กระโจนไป 

ตบหน้านางฉาดใหญ่จนนางตัวหมุนคว้างอยู่กับที่ เบะปากท�าท่าจะ 
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ร้องไห้คร�่าครวญด้วยความคับข้องใจ แต่ยังไม่ทันได้เปล่งเสียง เย่ียเซ่ิง 

ก็พูดต่อด้วยท่าทางขุ่นเคือง "สองคนนั้นเพียงแต่มารอพ่อสื่ออยู่ท่ี 

ต�าบลหยางหลิว่เท่านัน้ พวกเจ้ารูห้รอืไม่ว่าพ่อส่ือท่ีสกุลจัน่เชญิมาคอืใคร 

คือหัวหน้ากองการศึกษากู่ท่ีนายอ�าเภอวังเอ่ยถึงเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่น

อย่างไร"

เร่ืองน่าตกใจถูกโยนออกมาอีกเรื่อง ดังก้องอยู่ในหูคนทั้งหลาย

ราวกับเป็นเสียงฟ้าร้องก็มิปาน

เพ่ือให้ได้รู้ว่า 'หัวหน้ากองการศึกษา' เป็นต�าแหน่งอะไรกันแน่  

เย่ียเซิ่งเสียแรงเสียเวลาไปไม่น้อยเพ่ือขอค�าชี้แนะจากเจ้าหน้าท่ีคนหนึ่ง

ในท่ีว่าการอ�าเภอ เจ้าหน้าท่ีผู ้นั้นเองก็ท�างานอย่างเต็มที่ ไม่เพียง 

อธิบายเรื่องอ�านาจและภาระหน้าที่ของหัวหน้ากองการศึกษา แต่ยัง

แนะน�าประวติัของหัวหน้ากองการศึกษากู่ทีค่ราวน้ีรับผิดชอบคมุการสอบ

ในเมอืงชายแดนท้ังสามและหลงัจากนีก็้จะไปคมุการศกึท่ีชายแดนให้ฟัง

อย่างละเอียดด้วย

พอเย่ียเซิ่งรู ้แล้ว เย่ียฮูหยิน อี๋เหนียงรอง รวมถึงเหล่าคุณหนู 

ก็ได้รู ้กันหมดว่าหัวหน้ากองการศึกษากู่ท่ีเป็นขุนนางคนส�าคัญของ 

โอรสสวรรค์และมอีทิธิพลอย่างย่ิงยวดต่อราชส�านักท่านน้ีอยู่สงูเกินเอือ้ม

เพียงไร

แต่บดัน้ีบคุคลท่ีอยู่สงูเกินเอือ้มน้ีถึงกับจะมาเป็นพ่อสือ่ให้จัน่อว๋ินหยาง

กับเย่ียเหมย คิดแล้วก็ชวนให้คนรูส้กึว่าเหลือเช่ือย่ิงนกั

"เป็นไปไม่ได้! นางหญิงใจง่ายหน้าไม่อายอย่างเย่ียเหมยท�าให้

ขนุนางทีส่งูศักด์ิขนาดนีม้าเป็นพ่อสือ่ให้ได้อย่างไร พวกเขาต้องถูกหลอก
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แน่นอน คงไม่รู ้ว่าเย่ียเหมยเป็นนางหญิงร่านที่ปล่อยเน้ือปล่อยตัว 

ทัง้ยังถูกจบัถ่วงน�า้และไล่ออกจากบ้านมาแล้ว..." สภาพอารมณ์ข้ึนๆ ลงๆ 

ในช่วงทีผ่่านมาท�าเอาเย่ียหลนัท่ีมอุีปนสิยัใจคอง่ายๆ จนเรยีกได้ว่าซือ่บือ้

ใกล้จะเสยีสติแล้ว นางคิดอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าคนท่ีมฐีานะต�า่เตีย้เรีย่ดนิ 

จะมีโชคดีเพียงนี้ได้

"ฮหูยิน นีเ่ป็นลกูสาวทีเ่จ้าอบรมสัง่สอนหรือ ไฉนข้าถึงรู้สึกว่ายังดไีด้

ไม่เท่าลกูสาวท่ีเฉยีวซือ่สัง่สอนออกมาเลยเล่า!" เย่ียเซ่ิงให้ความส�าคญักับ

บตุรชายมากกว่าบตุรสาวมาแต่ไหนแต่ไร แต่ด้วยเห็นแก่หน้าของเย่ียฮหูยิน

จึงยังนับว่าให้ความสนใจต่อเย่ียหลันพอสมควร ทว่ามาบัดนี้เขาถึงได ้

ค้นพบว่าบตุรสาวสายตรงคนรองผูน้ีแ้ตกต่างจากเย่ียเหมยท่ีเป็นบตุรสาว

สายรองมากเพียงนี้

"นายท่าน!" ครั้นเย่ียฮูหยินได้ยินเช่นนี้ก็หน้าซีด ก่อนจะก้าวไป 

ตบหน้าเย่ียหลันด้วยตนเอง "วันหน้าข้าจะสั่งสอนหลันเอ๋อร์ให้ดี  

จะไม่ปล่อยให้นางพูดจาพล่อยๆ อีกเจ้าค่ะ"

คราวนี้เยี่ยเซิ่งถึงค่อยพยักหน้า "ข้าบอกไปแล้ว ไม่อนุญาตให้ใคร

เอ่ยถึงเรื่องที่อาเหมยถูกไล่ออกจากบ้านอีกเด็ดขาด เข้าใจหรือไม่! และ

ก็เป็นตวัอาเหมยเองทีช่ะตาชวิีตด ีพวกเจ้าจ�าเรือ่งทีน่างไปหมูบ้่านอูจ๋ยา

เมือ่ปีกลายได้หรอืไม่ คราวนัน้นางถูกอู๋ซือ่หลอกพาตวัไปท่ีคฤหาสน์ใหญ่

หลงัน้ัน แล้วบงัเอญิได้เจอกับท่านรองจัน่ท่ีเมาสรุาเข้าพอด ี ก็เลย...อ่ะแฮ่ม..." 

เย่ียเซิ่งรู้สึกว่าพูดเรื่องนี้ต่อหน้าเหล่าบุตรสาวออกจะไม่ค่อยเหมาะสม  

จึงปิดประเด็นทันที "เพราะฉะนั้นลูกชายของอาเหมยก็คือสายเลือดของ

สกุลจั่น รอแต่งงานแล้วเด็กคนนั้นก็จะได้เป็นหลานชายสายตรงของ 
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สกุลจั่น"

"ข้ามีเรื่องต้องการคุยกับพี่เหมย รีบเปิดประตูให้ข้า!"

การประชมุภายในคฤหาสน์สกุลเย่ียเพ่ิงเสร็จส้ินได้ไม่ถึงครึง่ชัว่ยาม 

เรือนเก่าสกุลเย่ียก็มีแขกกลุ ่มแรกจากคฤหาสน์สกุลเย่ียมาเยือน  

เย่ียฮหูยินพาเย่ียหลนัพร้อมกับบ่าวไพร่โขยงหนึง่ทีใ่นมอืต่างถือของขวัญ

เดนิผ่านถนนหยางหลิว่ ทะลปุ่าเลก็มาถึงหน้าเรือนเก่าสกุลเย่ีย เพียงแต่ 

น่าเสียดายท่ีประตูเรือนปิดไว้สนิท ทว่าจุดร่มใต้ก�าแพงข้างประตู 

มีเก้าอี้เอนหลังวางอยู่ตัวหนึ่ง ชายชราหนวดขาวอายุราวหกสิบผู้หนึ่ง

ก�าลังเอนตัวหลับตางีบพักเอาแรงอยู่บนนั้น

เย่ียหลนัทีเ่พ่ิงได้รบัการปลอบใจจากเย่ียฮหูยินขณะอยู่ในคฤหาสน์

เมื่อครู่นี้ตะคอกสั่งชายชราเฝ้าประตูด้วยท่าทางหยิ่งยโส

หัวคิ้วชายชราหนวดขาวขยับน้อยๆ มิได้ลืมตาข้ึนมา แต่กลับ 

พลิกตัวหันหลังให้คณะของเยี่ยฮูหยินแทน

คราวน้ีแม้แต่เย่ียฮูหยินก็รู ้สึกไม่พอใจแล้ว "เฮ้อ...อาเหมย 

เพ่ิงจะได้ดูแลบ้านเองจึงท�าอะไรไม่เป็น ใช้ให้บ่าวเช่นนี้มาเฝ้าประต ู

ไม่กลวัจะล่วงเกินผูม้าเย่ียมเยียนจนหมดหรือไร ภรรยาผู้ดแูลเมิง่ อกีเด๋ียว

ให้สามีเจ้ามาเฝ้าประตูทางนี้แล้วกัน"

ภรรยาผู ้ดูแลเมิ่ งดีใจจนออกมาทางสีหน ้าทันที  เพียงแต ่

นางยังไม่ทันกล่าวขอบคุณ ประตูเรือนก็ถูกคนเปิดออกจากด้านใน  

กู่จว้ินโบกพัดด้วยท่าทางสง่างาม ก้าวเดนิออกมาพร้อมกับรอยย้ิมเอาใจ

แขวนอยู่บนใบหน้า
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ครั้นมองเห็นเขา เย่ียหลันก็ลอบยินดีในใจ นางมีความรู้สึกดีๆ  

ให้กู่จว้ินที่ย้ิมแย้มแจ่มใสผู้นี้มาตั้งแต่ก่อนหน้าน้ีแล้ว หลังได้ยินเย่ียเซิ่ง 

กล่าวถึงฐานะของเขาก็ย่ิงยากจะระงับความปีติยินดีในใจได้ นางถึงได้

อาศยัจงัหวะท่ีอีเ๋หนียงรองกลบัห้องไปเอาน�า้แขง็ประคบหน้าท่ีถูกตบจนบวม

รีบลากเย่ียฮูหยินมาเรือนเก่า คิดไม่ถึงว่าเพ่ิงจะส่งเสียงพูดเพียงไม่ก่ีค�า

อยู่นอกประตู เขาก็เดินออกมาแล้ว คิดถึงตรงนี้เย่ียหลันก็หน้าแดง 

ไปทั้งหน้า แสดงคารวะด้วยท่าทางอ่อนช้อยงดงาม "รบกวนคุณชายกู่

แล้ว"

อย่าว่าแต่จะเรียกให้นางยืดตัวขึ้นแล้วทักทายนางเลย แม้แต ่

หางตากู่จว้ินก็แทบไม่เหลือบมองนางด้วยซ�้า เขาเดินเลี้ยวไปทาง 

เก้าอีเ้อนหลงัตรงทีร่่ม "อาจารย์ใหญ่เฝิง ทีด้่านในเย่ียนหมวัมัวท�าของว่าง

ใส่น�้าแข็งไว้ พ่ีสะใภ้ให้ข้ามาถามท่านว่าต้องการรับสักชามหรือไม่  

จะได้คลายร้อนดับกระหายด้วยขอรับ" 

เฝิงเต๋อเหว่ยเดมิทีพักผ่อนอยู่ในห้องท่ีเรอืนปีกข้าง แต่หน้าต่างหลงัห้อง

หนัเข้าหาถนนหลวง ตอนบ่ายแดดส่องแรง ภายในห้องร้อนทนอยู่ไม่ไหว 

จึงตื่นขึ้นมาเดินวนหาท่ีอยู่จนมาเจอจุดร่มใต้ต้นไม้ใหญ่นอกประตูเรือน  

เขาถึงได้มาหลบัตางีบพักอยู่ตรงนี้

กู่จว้ินออกมาเรยีกคน เขาก็ไม่แสร้งหลบัต่อแล้ว พลิกตวับดิข้ีเกียจ 

ลุกขึ้นน่ังตัวตรงมองซ้ายขวาเล็กน้อยก่อนย้ิมออกมา "เจ้าเด็กหลิวสุ่ย 

มิใช่ต้องมาพัดให้ข้าหรือไร ไปไหนแล้วเล่า"

"คิดว่าคงอยากได้อากาศเย็นเช่นกันขอรับ ด้านหลังเรือนนี้ 

มลี�าธารเลก็อยู่สายหนึง่ ยังเดก็อยู่ก็คงมแิคล้วอดใจไม่ได้" กูจ่วิน้สนทนากับ 
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เฝิงเต๋อเหว่ยด้วยท่าทางเคารพนบนอบ อีกท้ังพอเฝิงเต๋อเหว่ยลุกข้ึนยืน 

ยังย่ืนมือไปเก็บเก้าอี้มาถือไว้ในมือแล้วเดินตามฝ่ายแรกเข้าประตูเรือน

ไปด้วย

"คุณชายกู่..." เย่ียหลันที่ไม่มีใครสนใจน�้าตากลิ้งคลอเบ้าไปมา  

เพ่ิงจะร้องเรยีกเสยีงละห้อยได้ค�าเดียว กู่จว้ินก็ใช้เท้าปิดประต ู เสียงดงัปัง 

ประตูเรือนปิดสนิทอีกครั้งแล้ว

"ท่านแม่ ไฉนคุณชายกู่ถึงเป็นเช่นน้ี" ถ้าเปลี่ยนเป็นถูกผู ้อื่น 

ท�าเช่นน้ีใส่ เย่ียหลันอาจได้ร้องด่าขึ้นมาแล้ว แต่พอเป็นกู่จว้ิน นาง 

กลับเพียงรู้สึกคับข้องใจ

เย่ียฮหูยินยังมท่ีาทางตกตะลงึพรงึเพรดิด้วยเรือ่งของเฝิงเต๋อเหว่ยอยู่ 

ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้สตกิลบัมา ก่อนจะลอบถอนหายใจเงยีบๆ น่ีนางละเลย

การอบรมสั่งสอนบุตรสาวคนเล็กไปจริงๆ เห็นเย่ียหลันยังไม่รู้ว่าตนเอง 

ท�าอะไรผดิไปก็ได้แต่อธิบายให้ฟังว่า "หลนัเอ๋อร์ เมือ่ครูเ่จ้าไม่เห็นท่าทีที่

คุณชายกู่มีต่ออาจารย์ใหญ่เฝิงหรือไร แล้วเจ้าเล่า เห็นคนเขาเป็น 

คนเฝ้าประตูยังไม่พอ น�้าเสียงที่พูดก็ไม่ดีเอาเสียเลย"

"ท่านแม่ ก็ข้าไม่รูน่ี้นาว่าอาจารย์ใหญ่เฝิงจะมานอนอยู่หน้าประต"ู 

เย่ียหลันบุ ้ยปากพลางกระทืบเท้า "อีกอย่างหนึ่ง เขาเป็นแค่ตาแก ่

ไร้ต�าแหน่งไร้อ�านาจ เหตุใดคุณชายกู่ต้องดีกับเขาขนาดนั้นด้วย"

เย่ียฮูหยินหมดค�าพูดแล้ว นึกเสียใจอยู่บ้างท่ีพาเย่ียหลันมาด้วย 

เพียงแต่ถ้าให้นางกลับไปตอนนี้ ไหนเลยจะไม่เป็นที่ขบขันของผู้อื่น

เย่ียฮูหยินลูบใบหน้าอ่อนเยาว์ของเย่ียหลัน นางอยากให้บุตรสาว 

ผูกมิตรกับเย่ียเหมย วันหน้าหากได้ไปเย่ียมเยียนยังเซิ่งโจวก็อาจจะ 
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หาคู่หมายชาติตระกูลดีให้เยี่ยหลันได้

จากนั้นครู่หนึ่งกุ้ยเซิงท่ีข้างในเรือนก็มาเปิดประตูเชิญคนทั้งหลาย

ไปห้องโถงอย่างเกรงอกเกรงใจ

หลงัจากเยีย่หลนัก้าวเข้าประตมูาได้ก็กวาดตามองไปรอบๆ พบว่า 

นอกจากเยี่ยเหมยกับเยี่ยนหมัวมัวและกุ้ยอิงแล้วก็ไม่เห็นเงาใครอื่นอีก 

หัวคิ้วจึงขมวดเข้าด้วยกันพลางเอ่ยถาม "คุณชายกู่เล่า"

"น้องหลนั นีเ่ป็นเรอืนของพ่ี เจ้าเข้าประตูมาไม่ทกัทายพ่ี กลบัไปถามถึง

บุรุษที่ไม่ใช่ทั้งญาติทั้งคนรู้จัก นี่ดูจะไม่ค่อยเหมาะสมกระมัง" ไม่รู้ว่า 

เย่ียเหมยคนก่อนหน้าถูกเย่ียหลันกลั่นแกล้งมาตั้งเท่าไร เย่ียเหมยจึง 

ไม่อาจท�าดตีอบแทนความแค้นได้ อกีอย่างตอนน้ีนางก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนกั  

มีน�้าเสียงดีได้ก็แปลกแล้ว

หลงัเท่ียงเนือ่งจากเฝิงเต๋อเหว่ยถูกความร้อนรบกวน จัน่อว๋ินหยาง 

จงึให้คนไปซือ้น�า้แขง็จากท่ีเดยีวท่ีมนี�า้แขง็ในต�าบลหยางหลิว่มาหน่ึงคนัรถ

ทันที หลังจากน้ันก็แบ่งส่วนหน่ึงวางไว้ในห้อง อีกส่วนถูกเย่ียเหมย 

น�าไปประกอบกับนมวัวและผลไม้ในครัวท�าเป็นของว่างง่ายๆ รสอร่อย

สองสามอย่าง

ของว่างใส่น�้าแข็งท�าเสร็จแล้ว แต่พอจะกินกลับเพ่ิงนึกข้ึนได้ว่า

ตนเองอยู่ในช่วงให้นม ไม่อาจกินน�้าแข็งได้

นางหยุดการเคลื่อนไหวลงเอากะทันหันในช่วงส�าคัญ จึงถูก 

จั่นอว๋ินหยางสังเกตเห็นแล้วซักถามด้วยเสียงเปี่ยมเสน่ห์ดึงดูด นางก็

สารภาพด้วยท่าทางท่ึมทือ่ว่าไม่อาจกินน�า้แขง็ได้ด้วยกลวัจะส่งผลถึงลกู 

ด้วยเหตุนี้จั่นอว๋ินหยางจึงยึดเอาของว่างส่วนของนางมาเป็นของตนเอง

Page ���������� ������������ 3.indd   58 9/5/2562 BE   15:07



59

หานลู ่

โดยอาศัยข้ออ้างว่าหวังดีต่อนางและลูก

วันอากาศร้อนจัดไม่อาจกินของเย็นๆ ได้ ไม่ต้องพูดเลยว่า 

น่าแค้นใจเพียงไร แล้วเย่ียหลนัยังดนัมาหาในเวลาน้ีอกี เย่ียเหมยพูดดีๆ ได้

ก็แปลกแล้ว

อย่างท่ีคิดไว้ เย่ียหลันผู้ซื่อบื้อถูกเย่ียเหมยท�าเอาโมโหจนคิ้วชี้ชัน 

ขณะจะระเบิดอารมณ์กลับถูกเยี่ยฮูหยินรั้งเอาไว้

"ในเรอืนอาเหมยถึงกับมโีอ่งแช่เย็นอยู่ด้วย? แตงโมนีก็้ใส่ลงแช่สกัครู่

แล้วค่อยเอาออกมากินได้ รสชาติจะดีขึน้มาก" เย่ียฮหูยินบบีมอืเยีย่หลนั

อย่างแรง ก่อนท�าท่าบอกให้ภรรยาผูดู้แลเมิง่ทีด้่านหลังน�าแตงโมผลใหญ่

ทีอุ้่มอยู่มาวางลงบนโต๊ะแปดเซยีนภายในห้อง "แตงโมพบเหน็ได้ไม่บ่อย 

ในต�าบลหยางหลิว่ แต่ท่านพ่อเจ้าให้คนไปน�าเมลด็พันธ์ุกลบัมาจากทีอ่ืน่ 

เพ่ิงปลกูปีแรกยังไม่ออกผลมากเท่าไร ได้แค่กนิพอรูร้สชาตเิท่าน้ัน"

ก่อนหน้าวันน้ีเย่ียเหมยไม่เคยเห็นแตงโมในอาณาจักรต้าฉี่จริงๆ  

แต่พอเหน็ท่าทางโอ้อวดของฮหูยินแล้ว เย่ียเหมยก็เลกิคิว้ "เย่ียนหมวัมวั 

ท่านแม่กับน้องหลันมาเย่ียมข้าในวันอากาศร้อนจัด ท่านยังไม่รีบไปน�า

เครื่องดื่มมาอีก"

"ท่ีเจ้าจะมีเครื่องดื่มรสดีอะไรได้ เจ้ายังไม่เคยเห็นแตงโมกระมัง  

ข้าจะบอกให้ แตงโมนี้ผ่าออกกินช่วยแก้กระหายได้ดีนัก" เย่ียหลัน 

เป็นพวกไม่รู ้จักจ�า เพ่ิงจะถูกเย่ียเหมยถากถางเหน็บแนมไปไม่นาน 

ก็ลมืเสยีแล้ว ตอนน้ีก็เริม่แสดงความรูสึ้กเหนอืกว่าต่อเร่ืองทีต่นเคยกนิแตงโม

ขึ้นมาอีก

"ช่างบงัเอญิโดยแท้ เมือ่เช้าท่านลงุจัน่เพ่ิงจะน�าแตงโมมาให้สองเข่ง 
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เดมิทข้ีากงัวลอยู่ว่ามคีนน้อยเกินไปจะกนิได้ไม่หมด เมือ่ครูเ่กิดความคดิ 

เอามันมาคั้นเป็นน�้าขึ้นมา ท่านแม่กับน้องหลันช่วยชิมรสชาติได้พอดี"  

สิ่งท่ีเยี่ยเหมยให้เย่ียนหมัวมัวยกออกมาก็คือน�้าแตงโมที่แช่จนเย็นเฉียบ 

รสชาติคงเดิมท้ังยังเย็นชื่นใจ ดื่มลงไปหน่ึงชามก็ไล่ความร้อนจนสลาย 

ไปสิ้น

แต่ทว่าปริมาณที่เย่ียนหมัวมัวยกมาให้เย่ียฮูหยินกับเย่ียหลัน 

มไิด้มากขนาดเป็นชาม แต่เพียงแค่หน่ึงจอกสุรา อย่างมากก็ท�าให้สองแม่ลกู

ได้พอชุ่มคอเท่านั้น

เย่ียหลันดื่มหมดก็เลียปาก ก�าลังคิดจะขอเติมอีกจอกกลับได้ยิน 

เยี่ยเหมยพูดขึ้นผ่านๆ ว่า "เยี่ยนหมัวมัว ส่วนที่เหลือพวกท่านแบ่งกันดื่ม

แล้วกัน และอย่าลมืคัดผลสวยๆ ออกมาเข่งหนึง่ อกีสกัพักก็ให้คนส่งไปให้

หมู่บ้านเกาจยา"

ค�าพูดนี้หยุดย้ังความคิดจะแย่งอาหารกับบ่าวไพร่ของเยี่ยหลัน 

ได้ราบคาบ ทัง้ยังท�าให้นางโมโหจนลมตขีึน้มาอดัอยู่ในอก ทรมานเป็นทีส่ดุ

ทว่าเยีย่เหมยยังคงประเมนิความตัง้ใจของเย่ียฮหูยินกับความหน้าหนา

ของเย่ียหลนัต�า่ไป ไม่ว่านางจะไล่แขกท้ังทางตรงทางอ้อมอย่างไร สองแม่ลกู 

ก็ยังน่ังหน้าทนอยู่ในห้อง ไม่มทีีท่าจะจากไปแม้แต่กระผกีเดียว
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"พี่เหมย ท่านอยู่หรือไม่"

เสยีงทีอ่่อนหวานจนชวนจกัจีข้องเย่ียฟางดงัมาจากนอกก�าแพงเรือน 

เย่ียฮหูยินหน้าเปลีย่นส ี วางถ้วยชาในมอืท่ีไม่รูว่้าเติมน�า้ไปแล้วก่ีรอบลง  

"อาฟางนบัวันย่ิงไม่มมีารยาทแล้ว ตะโกนเอด็องึเช่นน้ีมอีย่างทีไ่หน"

พูดตามตรง เสยีงของเย่ียฟางมไิด้ดงัขนาดนัน้ น�า้เสยีงก็อ่อนหวาน

อย่างมาก เพียงแต่เย่ียฮูหยินยังไม่บรรลุจุดประสงค์ก็มีคนจะมาแบ่ง 

ผลประโยชน์ด้วย ในใจมีหรือจะยินดี นางจึงฉวยโอกาสขณะเย่ียฟาง 

กับอีเ๋หนียงรองยังไม่ได้เข้ามา รบีพูดเรือ่งแต่งงานกับทางสกุลพานขึน้มา 

"อาเหมย เจ้าไม่ต้องกลวัพานหลนิจะเอาหนังสอืหมัน้หมายมาบบีบงัคบัเจ้า 

หนังสือหมั้นหมายที่สกุลเยี่ยถืออยู่ถูกฉีกทิ้งไปนานแล้ว"

ถ้าครั้งแรกที่พานหลินมาบังคับแต่งงานถึงที่ เย่ียฮูหยินมีท่าที

แข็งกร้าวเช่นนี้ ในใจเย่ียเหมยอาจจะยังซึ้งในน�้าใจของนาง แต่ตอนน้ี 

54
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ทกุอย่างสายไปแล้ว เย่ียเหมยไม่มคีวามเปลีย่นแปลงใดๆ แม้แต่แววตา 

เพียงแต่ตอบกลับไปด้วยท่าทีอ่อนหวานละมุนละไม "เรื่องเหล่าน้ี 

ท่านรองมีแผนการอยู่ในใจนานแล้ว ข้าไม่ต้องห่วงโดยสิ้นเชิง"

ครัน้ได้เย่ียเหมยย�า้เตือน เย่ียฮหูยินก็นึกถึงเสมยีนพานกับพานหลิน

ที่ถูกมือปราบย้อนกลับมาจับตัวไปขึ้นได้ ตัวพลันสั่นเทา จะอย่างไร 

นางก็เกิดในตระกูลบัณฑิต ถ้ามิใช่เพ่ืออนาคตของบุตรชายบุตรสาว  

เยี่ยฮูหยินก็ไม่แน่ว่าจะวางศักดิ์ศรีลงมาประจบเยี่ยเหมยใหม่ได้

ทว่าอี๋เหนียงรองนั้นต่างออกไป นับตั้งแต่ก้าวเข้าประตูตามหลัง 

เ ย่ียฟางมา แววตาน้ันมิได ้สงบเสงี่ยมเจียมตนเลย มองส�ารวจ 

ความเปลี่ยนแปลงรอบเรือนเสร็จก็เบะปาก

นึกว่าในเรือนจะปูด้วยทองหมดแล้วเสียอีก ที่แท้ก็แค่นี้เอง

เพียงแต่พอก้าวเข้าห้องโถงใหญ่ ปากของอี๋เหนียงรองก็อ้าค้าง 

หุบไม่ลง เครื่องเรือนเป็นไม้แดงชั้นดี ชุดน�้าชาเป็นกระเบื้องเคลือบขาว 

โอ่งแช่เย็นที่มุมผนัง ม่านมุกบนประตู ปะการังประดับที่มุมตะวันตก 

เฉียงเหนือ...ในห้องนี้มีข้าวของไม่มาก แต่ล้วนเป็นของชั้นเลิศในหมู่ 

ของชั้นเลิศ จ�านวนมากยังเป็นของดีท่ีเมื่อก่อนอ๋ีเหนียงรองเคยเห็น 

แต่ไม่เคยได้สัมผัสอีกด้วย

"อ่ะแฮ่ม..." เย่ียฮูหยินกับเย่ียฟางกระแอมข้ึนพร้อมกันถึงได ้

ดึงความสนใจของอี๋เหนียงรองกลับมาได้

"อาเหมย เหน็ว่าผูม้าสูข่อมาถึงแล้ว อีเ๋หนียงรองได้ยินว่าฝ่ายชาย 

มาจากตระกูลใหญ่ในเซิง่โจว เรอืนเก่าสร้างอยู่ในป่า ไม่เพียงแค่คบัแคบ 

แต่ถนนหนทางก็แสนจะไม่สะดวกด้วย เรือนของฟางเอ๋อร์ในคฤหาสน ์
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มีขนาดใหญ่ย่ิง นางเองก็บ่นมาตลอดว่าอยู่คนเดียวเงียบเหงาเกินไป  

พวกเจ้าพ่ีน้องย่ิงโตย่ิงห่างกันไปทุกที มิสู้เจ้าย้ายกลับไปพักที่คฤหาสน์

จนกว่าวันออกเรือนจะดีกว่ากระมัง" ขณะท่ีพูดเห็นได้ชัดว่าอี๋เหนียงรอง

ไม่ได้เคลื่อนไหวมากเหมือนเมื่อก่อน โดยเฉพาะมือซ้ายที่ไม่ได้ขยับ 

โดยสิ้นเชิง เห็นได้ว่าที่กุ้ยอิงคิดหาอุบายสั่งสอนนางไปคราวนั้นยังส่งผล 

อยู่

จดุส�าคญัคอืด้วยนิสยัของนาง แม้จะได้รบับาดเจบ็อยูก็่ยงัจะมาเชญิ

เยี่ยเหมยกลับไปพักด้วย ความมุ่งหมายคืออะไร คนโง่ก็ยังเดาออก

"พ่ีฟาง แม้เรือนของท่านจะใหญ่ แต่ก็อยู่ค่อนข้างไกล สู้เรือนท่ี 

พ่ีใหญ่ของข้าเคยอยู่ไม่ได้ ก่อนออกมาท่านแม่ข้าให้คนน�าของที่ดีที่สุด 

ในคฤหาสน์ออกมาจดัวางแล้ว ถ้าพ่ีเหมยกลับไปย่อมจะต้องไปอยู่กับข้า"

"น้องหลัน เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าตอนท่ีพ่ีเหมยกลับมาจากเซิ่งโจว 

เจ้าเป็นคนไปขวางหน้าประตูเรือนฝานฮวาไม่ยอมให้คนเข้าไป" เวลาน้ี

เย่ียฟางเองก็เผยกรงเล็บที่ปกติซ่อนไว้ออกมา ช่างน่าขัน! ถ้าได้อยู่ 

เรือนเดียวกับเยี่ยเหมยจริงๆ ผลดีที่ได้รับจะน้อยหรือ มิหน�าซ�้าในใจนาง

ก็มีความคิดที่บอกออกมาไม่ได้อยู่ แม้แต่อี๋เหนียงรองก็ไม่รู้

เ ย่ียหลันถลึงตาโต พูดอย่างคับข้องใจอยู ่บ ้าง "มิใช ่ พ่ีฟาง 

เป็นคนพูดเองหรือไรว่าอย่าอยู่ร่วมเรือนกับพ่ีเหมยท่ีหน้าไม่อาย ทั้งยัง 

พูดด้วยว่าคนที่อยู่กับนางจะพลอยเสียชื่อเสียงไปด้วย"

"น้องหลันอย่าพูดเหลวไหล ข้าจะว่าร้ายพ่ีน้องร่วมสายเลือด 

ของตนเองขนาดนัน้ได้อย่างไร เจ้าคดิร้ายไปเองมากกว่ากระมงั" เย่ียฟาง

เคยพูด แต่เวลานี้นางไม่มีทางยอมรับเด็ดขาด
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เยี่ยหลันได้ยินดังนั้นก็ร้อนใจแล้ว "พ่ีฟาง ไฉนท่านถึงไม่ยอมรับ  

ถ้ามิใช่ท่านพูดเรื่องเหล่าน้ีกับข้า ข้าก็ไม่มีทางไปขวางไม่ให้พ่ีเหมย 

เข้าประตูหรอก จริงสิพ่ีฟาง ท่านยังให้ข้าไปบอกพ่อบ้านให้หยุด 

ให้เงินรายเดือนอี๋เหนียงสี่ด้วย"

น่าเสียดายที่สองพ่ีน้องน้ีละเลยความสมัครใจของเย่ียเหมยไป 

โดยไม่รู ้ตัว เริ่มทุ่มเถียงกันเจ้าค�าข้าค�าอยู่ในห้องโถง เพียงครู่เดียว 

ก็ขุดเรื่องเก่าของอีกฝ่ายออกมาพูดได้เป็นจ�านวนมาก เย่ียฮูหยินกับ 

อี๋เหนียงรองท่ีฟังอยู่ข้างๆ สีหน้าด�าคล�้าไปหมด แต่เย่ียฟางกับเย่ียหลัน

มิใช่พวกนิสัยดีอะไร ไหนเลยจะฟังค�าตักเตือนของมารดาและเป็นฝ่าย

ยอมสงบปากสงบค�าก่อน

พอรวมกับมเีย่ียเหมยคอยพูดสร้างบรรยากาศหรือไม่ก็พูดกระพือไฟ

อยู่ข้างๆ เป็นระยะก็ท�าเอาพ่ีน้องสองคนนีย่ิ้งพูดจาเหลวไหลเล่ือนเป้ือนข้ึน

เรือ่ยๆ ย่ิงทะเลาะก็ย่ิงเสยีงดงั จนสดุท้ายแม้แต่เร่ืองขโมยเคร่ืองประดับใคร 

ตัดเงินรายเดือนใครก็ล้วนสารภาพออกมาเองทั้งสิ้น

"เจ้ายังมีหน้ามาพูดอีก! ค่าเล่าเรียนของอาหย่วนเป็นข้าเอาไป  

แต่เจ้าก็ขายต�ารากับเสื้อผ้าของเขา..." เย่ียหลันมือเท้าสะเอว เปิดโปง 

เรื่องที่กระทบใจเยี่ยเหมยออกมาอีกเรื่อง

เรื่องเน่าๆ อย่างรังแกอี๋เหนียง ขูดรีดบ่าวไพร่น้ันเย่ียเหมยฟังด้วย

ความสนุกสนาน แต่พอสองคนนี้สารภาพออกมาเองว่าฮุบค่าเล่าเรียน

ของเย่ียหย่วนทีต้่องจ่ายให้ส�านกัศึกษาป้ันซานไปก็ท�าให้นางหมดอารมณ์

จะฟังเรื่องสนุกแล้ว

"จิ๊ๆ ช่างยอดเยี่ยมโดยแท้ เป็นแค่ตระกูลเศรษฐีชนบท แต่ในบ้าน
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กลบัมเีรือ่งสกปรกโสมมมากขนาดน้ี ท�าให้คณุชายอย่างข้าได้เปิดหูเปิดตา

แล้วจริงๆ" กู ่จว้ินกับจั่นอว๋ินหยางเดินตามกันเข้ามาจากประตูเล็ก 

หลงัห้องโถง ในมอืฝ่ายแรกจงูซัง่กวนเจว๋ีย ส่วนฝ่ายหลังอุม้เป้ยเป้ยเอาไว้

สีหน้าเย่ียหลันกลายเป็นแดงเถือกทันที "คุณชายกู่ เร่ืองราวมิได้

เป็นอย่างนั้น"

"เช ่นนั้นเป็นอย่างไรเล่า" เย่ียเหมยท�าท่าทางบอกให้กู ่จว้ิน 

พาซัง่กวนเจว๋ียไปส่งให้กุ้ยองิท่ีอยูอ่กีเรอืน ผูใ้หญ่ทะเลาะกัน ให้เดก็ฟังไม่ดี

"ข้า..."

เย่ียหลันเพ่ิงจะพูดได้แค่ค�าแรก แต่คราวนี้เย่ียเหมยกลับไล่เลียง 

ไม่ยอมเลิกรา "เจ้าท�าไม เจ้ายังคิดจะแก้ตัวข้างๆ คูๆ อีกหรือว่า 

เจ้าไม่ได้ละโมบในค่าเล่าเรยีนของอาหย่วน ท่านพ่อตอบตกลงให้อาหย่วน

เรยีนหนังสอื แต่ค่าเล่าเรยีนกลบัถูกเจ้าหลอกลวงเบือ้งบนปิดบงัเบือ้งล่าง 

ยึดเอาไปใช้เอง นีเ่ป็นการอกตญัญู อาหย่วนกับเจ้าเป็นพ่ีน้องร่วมสายเลอืด 

เจ้าไม่เพียงไม่คิดจะให้เขาได้ศึกษาเล่าเรยีน แต่ยังท�าลายอนาคตของเขา

ด้วย น่ีเป็นการไม่ซ่ือสัตย์ ไม่มศีลีธรรม ท่านแม่ ไม่ทราบว่าคนทีไ่ม่ซือ่สตัย์ 

อกตัญญู และไม่มีศีลธรรมเช่นนี้ควรต้องจัดการอย่างไร"

เย่ียฟางเห็นดังนี้ก็กระตุกมุมปากน้อยๆ แต่ไม่คาดว่าเย่ียเหมย 

ไม่คิดจะปล่อยตนเองไปเช่นกัน ขณะเลื่อนสายตามาจ้องเย่ียฟาง  

หัวคิ้วย่ิงขมวดมุ่นกว่าเดิม "เจ้าก็ด้วย อย่านึกว่าหดตัวหลบอยู่ข้างหลัง 

ก็จะรอดไปได้ ถ้าไม่มเีจ้าเสีย้มสอนยแุยง อาศยัสมองโง่เขลาของเย่ียหลัน 

ก็มีความคิดเหล่าน้ีออกมาไม่ได้โดยสิ้นเชิง หรือต่อให้นางคิดได้จริงๆ  

ก็คงปิดบังไม่พ้นสายตาของท่านแม่แน่นอน
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ท่านแม่ปกครองบ้านเข้มงวดกวดขนั แต่คนเราไม่มใีครสมบรูณ์แบบ 

ไหนเลยจะท�าอะไรได้ดัง่ใจไปทุกเรือ่ง ความผดิพลาดบางอย่างเข้าใจกันได้ 

แต่ขณะเจ้าค้นพบว่าเย่ียหลนัมคีวามคดิไม่ซือ่ เจ้าไม่เพียงไม่เคยโน้มน�านาง 

ไปในทางท่ีถกู กลบัคอยใส่ไฟอยู่ข้างหลงั กล่าวถึงเรือ่งไม่ซือ่สตัย์ อกตญัญู 

ไม่มีศีลธรรม เจ้าก็ไม่ได้ดีไปกว่าเยี่ยหลันสักเท่าไร

ข้าพูดเพียงเท่าน้ี พวกเจ้าไปคิดต่อเองแล้วกัน" เย่ียเหมยระบาย

ความไม่พอใจออกมาจนหน�าใจแล้ว พอหันหน้ากลับมาสบเข้ากับ 

ดวงตาท่ีด�าขาวแยกชัดของบุตรชายก็รู้สึกว่าความอัดอั้นตันใจท่ีสะสม 

อยู่ในอกมานานถูกกวาดหายไปเกลี้ยง

"พูดไปตั้งมาก ดื่มน�้าสักหน่อย" สายตาจั่นอว๋ินหยางอ่อนโยน 

นุ่มนวลย่ิง ประหน่ึงว่าในห้องโถงอันจ้อกแจ้กจอแจน้ีมีเพียงพวกเขา 

หน่ึงครอบครวัสามชวีติ หลงัแตะดูอณุหภูมนิอกป้านน�า้ชาแล้วก็รนิน�า้อุน่ๆ 

ให้เย่ียเหมยถ้วยหนึ่ง เห็นนางดื่มจนหมดถึงค่อยวางเป้ยเป้ยลงใน 

อ้อมแขนนาง "ลูกหิวแล้ว"

ภาพน้ีบาดตาเย่ียฟางโดยแท้ นางย่ิงขุ่นเคืองไม่พอใจจนควบคุม

ตนเองไม่อยู่ กรดีร้องแหลมออกมา "ท่านรองจัน่ ท่านไม่รูส้กึว่านางหยาบช้า 

น่ารังเกียจหรือไร!"

จั่นอว๋ินหยางไม่แม้แต่จะเหลือบสายตามองอีกฝ่าย เพียงแต่ 

ขมวดคิ้วแล้วย่ืนมือไปปิดหูเป้ยเป้ยไว้ "กุ ้ยเซิง จับคนโยนออกไป  

เสียงดังรบกวนคุณชายน้อยแล้ว"

ครั้นค�าสั่งออกจากปาก กุ้ยเซิงที่เดิมทีไม่ได้อยู่ท่ีห้องโถงก็พลัน

ปรากฏตัว ผายมือเป็นท่าทางเชื้อเชิญด้วยเห็นแก่หน้าของเยี่ยเหมย
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ใครเลยจะรู้ว่าเย่ียฟางถูกเย่ียเหมยเปิดโปงโฉมหน้าแท้จริงแล้ว 

ก็ไม่เสแสร้งต่ออีก ไม่เพียงไม่ยอมไป แต่ยังคิดจะโผเข้าหาจั่นอวิ๋นหยาง

ด้วย "ท่านรองจัน่ เมือ่ก่อนนางลกัลอบพบบรุษุเป็นประจ�า ใครจะไปรูว่้า

นางจงใจยัดเด็กคนน้ีให้ท่านหรือไม่ มิหน�าซ�้านางก็แค่คลอดลูกชาย  

ไม่ว่าสตรีคนใดก็ท�าได้ทั้งนั้น ท่านรอง ท่านรู ้หรือไม่ว่าไม่นานมานี ้

สกุลเผิงที่อยู่ในเมืองใหญ่หาลู่ทางท�าการค้ากับส�านักราชวังได้แล้ว  

อีกไม่นานอาจจะได้กลายเป็นวาณิชหลวง น่ันเป็นตระกูลฝ่ายท่านแม่ข้า  

ถ้าสกุลจั่นกับสกุลเผิงได้..."

เย่ียฟางยังพูดไม่ทันจบ เป้ยเป้ยท่ีก�าลังซุกไซ้หาของกินอยู่ตรง 

หน้าอกเย่ียเหมยกลบัพลนัตัวสัน่สะท้าน ท�าสีหน้าเหมอืนจะร้องไห้ออกมา

ใบหน้าท่ีเย็นชาเครยีดขงึเป็นทนุเดมิของจัน่อว๋ินหยางมดืคร้ึมอมึครึม

จนน่ากลัวเหมอืนท้องฟ้าท่ีก�าลังมพีายุก่อตัวทนัท ี เท้าหนึง่ถีบไปยังเย่ียฟาง 

ที่โผเข้าหา ก่อนแค่นเสียงเย็นสั่งว่า "โยนออกไป!"

ทีนี้ กุ ้ยเซิงไม่กล้าลังเลแล้ว ห้ิวคอเสื้อด้านหลังของเย่ียฟาง 

เดินลิ่วออกไปข้างนอกทันที เพียงประเดี๋ยวเดียวก็มาถึงประตูเรือน

"อย่านะ! เยี่ยเหมย เจ้าอย่าเพ่ิงได้ใจไป! เจ้ารับมือกับครอบครัว

อย่างสกุลจัน่ไม่ได้หรอก เจ้านึกว่าคลอดลกูชายแล้วก็จะอาศยัลกูไต่เต้า  

ท�าอะไรส�าเร็จราบรื่นทุกเรื่องได้หรือไร เจ้าไม่เข้าใจการแก่งแย่งชิงด ี

ในตระกูลใหญ่โดยสิ้นเชิง ข้าเป็นพี่น้องแท้ๆ ของเจ้า ถ้า..."

ค�าพูดหลังจากนี้ถูกก้ันไว้นอกประตูเรือน คิดว่าในใจกุ้ยเซิง 

คงนึกร�าคาญ เยี่ยฟางจึงถูกโยนลงพื้นด้วยแรงไม่เบา

"พวกเจ้าก็มคีวามคิดเช่นน้ีเหมอืนกนัใช่หรือไม่" เย่ียเหมยยังไม่ทัน
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พูดอะไร จัน่อว๋ินหยางก็มายืนอยู่หน้านาง จ้องมองเย่ียฮหูยิน อีเ๋หนยีงรอง 

และเย่ียหลันที่ตกใจจนเซ่อซ่าไปแล้ว นัยน์ตาเหย่ียวคมกริบกวาดผ่าน

ใบหน้าของคนทั้งสาม ท�าเอาเยี่ยหลันตกใจจนร้องไห้โฮออกมา

จัน่อว๋ินหยางหนัหน้ากลบัมามองเป้ยเป้ยท่ีเริม่โบกก�าป้ันเลก็ๆ ไปมา

อีกแวบหนึง่ ก่อนตวาดเสยีงเย็น "ไม่อยากถกูโยนออกไปก็หบุปาก!"

"ท่านรอง ข้าจะกลับห้องไปให้นมลูกก่อน" เย่ียเหมยรู้สึกได้ว่า 

จั่นอวิ๋นหยางในเวลานี้ก�าลังควบคุมอารมณ์ รู ้ว ่าเขาก�าลังปกป้อง 

ลกูของตน และก็เชือ่ว่าเขาสามารถจดัการได้ด ีจงึพยักหน้าให้เย่ียฮหูยิน

แล้วอุ้มลูกชายเดินไปห้องนอนด้วยความวางใจ

จะดจีะชัว่เย่ียฮหูยินกยั็งเป็นมารดาในนามของเย่ียเหมย เย่ียเหมย 

จงึไม่อยากผดิใจกับนางถึงทีส่ดุก่อนได้ออกเรือน ส่วนหลงัจากนัน้เชือ่ว่า 

พอเย่ียหย่วนมอีนาคตแล้ว ต่อให้ไม่มจ่ัีนอว๋ินหยางก็สามารถช่วยหนุนหลงันาง

ได้เช่นกัน

เย่ียฮหูยินเป็นคนฉลาด มองเค้าลางสถานการณ์ออกได้พอสมควร

จากท่าทีในวันนี้ของเย่ียเหมย จึงจับเย่ียหลันไว้แน่นพลางฝืนย้ิมพูดกับ

จั่นอวิ๋นหยาง "คุณชายจั่น วันนี้อาฟางนางสติไม่อยู่กับร่องกับรอย  

ข้าจะกลับไปจัดการแน่นอน อาเหมยนางเพียงแต่เข้าใจบิดานางกับข้า 

ผิดไป ค่อยๆ ท�าความเข้าใจกันใหม่ก็ได้"

"อืม" จั่นอว๋ินหยางชอบคนท่ีรู ้จักกาลเทศะ "เย่ียเหมยจะเป็น 

ภรรยาเอกของข้าจั่นอว๋ินหยาง เป็นสะใภ้รองท่ีถูกต้องชอบธรรมของ 

สกุลจ่ัน ฐานะของนางไม่มวัีนมหีญิงอืน่มาสัน่คลอนได้ ฉะน้ันไม่รบกวน

ให้สกุลเย่ียต้องวิตกกังวลแทนนางแล้ว ส่วนเรื่องสกุลเผิง ข้าจะให้ 
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หัวหน้ากองการศึกษากู่หารือกับส�านักราชวังว่าสมควรจะร่วมงานกันอีก

หรือไม่"

ขณะท่ีพูด สหีน้าของจัน่อว๋ินหยางดเูคร่งเครยีดน่าย�าเกรงไร้ใดเทียม 

สีหน้าเช่นนี้ของเขาแม้แต่ทหารท่ีผ่านศึกมาเป็นร้อยเห็นแล้วยังขาอ่อน 

จึงย่ิงไม่ต้องพูดถึงอี๋เหนียงรองที่เขาให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้ว 

ยามนี้นางอ่อนปวกเปียกไปทั้งร่างและถึงกับมีกลิ่นของเสียโชยออกมา

จากร่างนาง

จั่นอวิ๋นหยางกลั้นหายใจ ก้าวถอยหลังไปหลายก้าว ไม่ต้อง 

ใช้สายตาสั่ง กุ้ยเซิงท่ีวกกลับมาก็ห้ิวตัวอี๋เหนียงรองข้ึนมาและน�าไป 

โยนทิ้งข้างนอกให้สองแม่ลูกได้พบกันอีกครั้งอย่างรวดเร็ว

เย่ียฮูหยินกับเย่ียหลันตกใจจนแทบขวัญหนีดีฝ่อ ประคองกัน 

เดินไปทางประตูเรือน คิดว่าคงสงบเสง่ียมไปได้พักใหญ่ ความคิด 

เอาเปรียบเยี่ยเหมยก็น่าจะหยุดไปได้จนกว่างานแต่งงานจะมาถึง

จั่นอวิ๋นหยางชอบดูเย่ียเหมยให้นมลูกย่ิง มันไม่ได้แค่น่าตื่นตา  

แต่ย่ิงน่าต่ืนใจมากกว่า น่ีคือภรรยาของเขา ลูกชายของเขา เป็นครอบครัว

ของเขา เป็นความรับผิดชอบของเขา เพ่ือคนทั้งสอง หัวใจซึ่งท่ีแล้วมา

สับสนล่องลอยได้หาที่สถิตจนพบ เป้าหมายของการเพียรพยายาม 

ก็มิใช่แค่ขจัดความเหงาใจอีกต่อไป

อันท่ีจริงความคิดของเขาในสมัยก่อนก็มิได้ต่างจากที่เย่ียฟาง 

พูดออกมาเสยีเท่าไร เขาไม่เคยคดิเลยว่าจะได้พบเจอคนท่ีท�าให้ใจสัน่ไหวได้

อย่างเย่ียเหมย มเีย่ียเหมยแล้ว แค่คิดเรือ่งจะมลีกูกับหญิงอืน่ ตวัเขาเอง
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ยังรู ้สึกขยะแขยง ถึงขนาดว่ากลัวนัยน์ตาเจิดจ้าคู ่นั้นของเย่ียเหมย 

จะเปลี่ยนเป็นเหมือนบึงน�้าน่ิงยามมองเขา นี่เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่ง 

ความรู้สึกที่เขาไม่อาจคิดภาพได้ เขารู้เพียงแต่ว่าถ้าคนผู้นี้คือเย่ียเหมย 

ก็จะเป็นได้แค่เย่ียเหมย เป็นได้แค่เย่ียเหมยที่มั่นใจในตนเอง เด็ดเดี่ยว

แน่วแน่ อ่อนโยน และสงบน่ิงในตอนน้ีเท่านั้น แม้แต่ 'เย่ียเหมย'  

เมื่อวันที่สิบสองเดือนสิบปีกลายก็ไม่ได้! 

"ท่านดพูอแล้วหรอืยัง" เย่ียเหมยถูกสายตาท่ีมองอย่างมุง่มัน่ตัง้ใจ

ของจั่นอว๋ินหยางท�าเอาอึดอัดขัดเขินไปหมด ทว่าเป้ยเป้ยก�าลังกิน 

อย่างตะกรุมตะกราม ถ้านางขยับตัว เป้ยเป้ยที่ถูกรบกวนการกินมีหวัง 

ได้ร้องไห้กระจองอแงดังลั่นแน่นอน

"ข้าจะไม่มวัีนรบัอน"ุ จัน่อวิน๋หยางกล่าวขึน้เบาๆ เรอืนร่างสงูใหญ่

เดนิมาใกล้เย่ียเหมยทีละก้าว ท�าให้ความคิดจติใจนางสบัสนป่ันป่วน

"ท่านจะรับอนุหรือไม่เก่ียวอะไรกับข้า ไม่สิ เก่ียวอยู่แล้ว ตราบใด 

ที่ข้ายังเป็นภรรยาท่าน ตราบน้ันท่านก็ห้ามไปยุ่งเก่ียวกับหญิงอื่น ถ้า...

ถ้ามวัีนใดท่านได้พบคนทีท่่านรกัจากใจจรงิ ถึงจะแต่งนางก็อย่าท�าให้ข้า

เสียใจ" พูดไปพูดมา ไฉนเยี่ยเหมยถึงรู้สึกว่าตนเองคับข้องใจอยู่บ้าง

จัน่อว๋ินหยางท�าอะไรไปมากมายเหลอืเกินเพ่ือการแต่งงานของทัง้สอง 

จนนางรู้สึกว่าตนเองคล้ายมีอารมณ์ร่วมตามไปกับเขาแล้ว พอคิดถึงว่า 

จัน่อว๋ินหยางจะรบัอนหุรอืไม่ก็ได้พบรกัแท้แล้วจะแยกทางกับนาง ในใจ 

ก็เริม่ปวดแปลบจนยากจะทนไหว

"อืม ข้าจะดีต่อภรรยาของข้าให้มาก โปรดปรานนาง...รักนาง..." 

สายตาอ่อนหวานของจั่นอว๋ินหยางและน�้าเสียงที่ทุ้มต�่ามีเสน่ห์ดึงดูด 
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ท�าให้เย่ียเหมยอ่อนระทวย เมื่อครู ่เพ่ิงจะลอบก�าชับตนเองให้ระวัง 

อย่าตกหลุมพราง แต่พรบิตาเดยีวกลับรูส้กึว่าจัน่อว๋ินหยางก�าลงัสารภาพรกั

กับตนอยู่อย่างไรอย่างนั้น

หลังจากกองทัพสตรีจากคฤหาสน์สกุลเย่ียไปปะทะก�าแพง 

ที่เรือนเก่าเข้า เย่ียเซิ่งจึงไม่กล้าไปล่วงเกินจั่นอว๋ินหยางส่งเดชถึงที่  

แต่ด้วยความสมัพันธ์และการแสดงออกทีเ่ย่ียเหมยมต่ีอคฤหาสน์สกุลเย่ีย

ในบดันีห่้างเหินและแขง็ข้อย่ิง เย่ียเซิง่จงึกลัวจริงๆ ว่าเมือ่พ่อส่ือมาถึงแล้ว

นางจะไม่แจ้งให้เขารู ้จงึอยู่ในคฤหาสน์คอยหนนุหลงัเย่ียฮหูยินให้จดัระเบียบ

หลังบ้านใหม่อย่างเรียบร้อยสัตย์ซื่อ

คราวนี้อี๋เหนียงรองกับเยี่ยฟางถูกย้ายไปอยู่ในเรือนห่างไกลผู้คน 

ที่อี๋เหนียงสี่กับเยี่ยเหมยอาศัยอยู่ในตอนแรกสุด ส่วนอี๋เหนียงสี่ก็ย้ายมา

อยู่ในเรือนของอี๋เหนียงรองแทน จากน้ันเย่ียฟางก็ถูกเย่ียฮูหยินมัดตัว 

ไปไว้ทีอ่ารามชแีห่งหน่ึงในต�าบลหยางหลิว่ การฝึกปฏิบตัขิองอารามชแีห่งนัน้

ขึ้นชื่อลือชาถึงความล�าบากแสนสาหัส ต้องรอดูว่าเย่ียฟางจะอดทนได้ 

จนครบก�าหนดเวลาหนึ่งปีหรือไม่แล้ว

ครัง้นีเ้ยีย่เซิง่กับเย่ียฮหูยินนบัว่าตัดสนิใจได้ฉลาดในท่ีสดุ เน่ืองจาก

ทนัททีีหั่วหน้ากองการศึกษากู่มาถึงต�าบลหยางหลิว่ พวกเขาก็ได้รบัข่าวว่า

สกุลเผิงล้มละลาย 

ตระกูลเดิมของอี๋ เหนียงรองแซ ่ เผิง  ตั้ งแต ่ เมื่อไม ่ ก่ีปีก ่อน 

สองพ่ีน้องชายแห่งสกุลเผิงหรือก็คือพ่ีชายน้องชายของอี๋เหนียงรอง 

ได้เริม่เคลือ่นไหวในเมอืงชายแดนทัง้สามตดิๆ กัน เมือ่สองปีก่อนบงัเอญิ
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ได้ช่วยชีวิตแม่ทัพป้องกันเมืองคนหนึ่งท่ีด่านชายแดนเอาไว้ ภายหลัง 

ได้แม่ทัพผู้นี้เอื้อประโยชน์ให้ พ่ีน้องสกุลเผิงก็เริ่มเดินหมากเสี่ยงโชค

ท�าการค้ากับชาวซเีหลยีงผ่านชายแดน แม้จะกล่าวว่าเสีย่งอนัตรายถึงชวิีต 

แต่มันก็ท�าให้คนท้ังสองได้ของหายากจ�านวนมากที่อาณาจักรต้าฉ่ีไม่มี

มาจากกองทัพซีเหลียงจริงๆ

ปีน้ีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อหาคนหนึ่งในส�านักราชวังได้มาซื้อหาของ 

ยังเมืองชายแดนทั้งสาม พ่ีน้องสกุลเผิงเพ่ิงจะได้ติดต่อกับอีกฝ่าย ขณะ 

อีเ๋หนียงรองพาเย่ียฟางกลบัเย่ียมบ้านเดมิคราวก่อน พ่ีชายน้องชายทัง้สอง

ของนางบอกให้นางชะลอเรือ่งแต่งงานของเย่ียฟางออกไปก่อน เนือ่งจาก

สกุลเผิงไม่แน่ว่าอาจได้ยกระดับฐานะจนสามารถหนุนหลังอี๋เหนียงรอง 

สองแม่ลกูได้

สองพ่ีน้องชายสกุลเผงิช่างคดิพิจารณาเผือ่อีเ๋หนยีงรองกับเย่ียฟาง

ผูเ้ป็นหลานสาว ทว่านางเป็นแค่บุตรสาวสายรองของตระกูลเศรษฐชีนบท 

จะมสีายตามองการณ์ไกลได้สกัเท่าไร แค่ถูกเย่ียเหมยว่าเข้าหน่อยก็เอา

เรื่องโอกาสที่ยังไม่ส�าเร็จเป็นชิ้นเป็นอันของสกุลเผิงออกมาพูดแล้ว

บัดนี้รัชทายาทยังคงตามก�าจัดเชื้อพระวงศ์ท่ีเหลือรอดอยู่ที ่

แคว้นซีเหลียง การค้าชายแดนนับว่าเป็นงานส่วนหนึ่งที่ควรอยู่ใน 

การควบคมุดแูลอย่างลบัๆ ของจัน่อวิน๋หยางอยู่แล้ว เดมิทแีค่คดิจะช่วย 

เย่ียเหมยสัง่สอนอีเ๋หนียงรองสกัเลก็น้อย จงึได้เพ่ิมการตรวจสอบสกุลเผงิ 

แต่คาดไม่ถึงว่าจะจับพลัดจับผลูพัวพันไปถึงแม่ทัพป้องกันเมืองประจ�า

ด่านชายแดนท่ีลอบปล่อยให้คนเข้าออกโดยพลการ การกระท�าพรรค์นี้

ท�าให้สายลับซีเหลียงลอบปะปนเข้ามาได้ง่ายอย่างที่สุด ถ้าไม่จัดการ 
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ให้ทันเวลาจะต้องมีภัยตามมาไม่รู้จบรู้สิ้นแน่นอน

หัวหน้ากองการศึกษากู่ยังไม่ทันมาถึงดี นายอ�าเภอวังก็ให้คน 

น�าเรือ่งท้ังหมดน้ีมาเล่าให้เย่ียเซิง่ทราบแล้ว ท�าเอาคนสกุลเย่ียตกอกตกใจ 

จนสงบเสงีย่มเรยีบร้อยย่ิง จนกระทัง่ต่อมาได้ยินว่าหัวหน้ากองการศกึษากู่

มาถึงเรอืนเก่าแล้วและต้องการจะมาพบเย่ียเซ่ิง เย่ียเซิง่ก็ตกใจจนหน้าซดี 

สองขาสั่นพั่บๆ แล้ว

ทว่ากุ้ยเซิงที่มาแจ้งข่าวได้บอกแล้วว่าถ้าเยี่ยเซิ่งกับเย่ียฮูหยิน 

รู ้สึกไม ่สะดวกใจจะให้ใต ้เท ้าหัวหน้ากองการศึกษามาเยือนยัง 

คฤหาสน์สกุลเย่ีย ท้ังสองก็ไปท่ีเรือนเก่าแทนได้ ถึงอย่างไรก็แค่ปรึกษา

เรื่องแต่งงานกันเพียงราวหนึ่งมื้ออาหาร* จะได้ไม่ต้องมารบกวนถึงบ้าน

เย่ียเซิ่งไหนเลยจะกล้าพูดอะไร นับตั้งแต่ได้ยินคนเล่าลือถึง 

หวัหน้ากองการศกึษากู่ราวกับเป็นเทพเซยีน เขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะเสนอหน้า 

ไปประจบแล้ว และย่ิงไม่กล้าให้คนต้องถ่อมาถึงบ้าน ดูประหนึ่งว่า 

จะเห็นหัวหน้ากองการศึกษากู่เป็นดั่งปีศาจที่แค่มองคฤหาสน์สกุลเย่ีย

เพียงแวบเดียวก็สามารถขุดคุ้ยเรื่องสกปรกโสมมท้ังหมดในสกุลเย่ีย 

ออกมาได้

อันที่จริงหัวหน้ากองการศึกษากู่มิได้น่ากลัวขนาดนั้น ทุกเรื่องเป็น 

คนของจัน่อว๋ินหยางลอบตรวจสอบอย่างลบัๆ ท้ังสิน้ หลงัรวบรวมหลกัฐาน

ได้ครบ เขาแค่ไปนั่งในท่ีว่าการในช่วงเวลาชี้ขาดก็สามารถตัดสินความ 

ได้แม่นย�าราวกับมญีาณทิพย์

ในสายตาของเย่ียเหมย หวัหน้ากองการศกึษากู่ไม่เพียงไม่ได้น่ากลวั 

* หนึ่งมื้ออาหาร เป็นค�าเปรียบเวลาของจีน เทียบได้กับครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง
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แต่ยังใจดีมีเมตตาจนชวนให้คนสงสัยว่าเขาคือชายวัยกลางคนรูปงาม 

ทีใ่บหน้ากลมมรีอยย้ิมแจ่มใสและมอีายุราวสีส่บิท่ีอยู่ตรงหน้าจรงิๆ หรอืไม่ 

ทว่าเขากับกู่จว้ินมีใบหน้ากลมเหมือนกัน หยีตาย้ิมแฉ่งท้ังวันเหมือนกัน 

ชอบกินปลาเหมอืนกัน กอปรกับมกู่ีจวิน้และจัน่อวิน๋หยางยืนยนั จงึเป็น

หวัหน้ากองการศึกษากู่ตัวจรงิมผิดิแน่

"ค่อยมีเวลาพักได้เสียที เพียงแต่ไม่รู ้ว่าจะอยู่ร่วมงานแต่งของ

สยุเฟิงจนจบก่อนค่อยกลบัเมอืงหลวงได้หรอืไม่" หวัหน้ากองการศกึษากู่ 

ใช้สองมือยกน�้าเก๊กฮวยที่เ ย่ียเหมยชงให้ข้ึนดื่มก่อนส่งเสียงด้วย 

ความพึงพอใจออกมาเบาๆ เขามาแถบชายแดนได้เกือบหนึ่งเดือนแล้ว 

รอผลการสอบระดับเซียงซื่อออกมาก็ต้องรีบกลับเมืองหลวง ไม่รู ้ว่า 

จะได้กินปลาทีร่สชาติเย่ียมยอด ทัง้ยังหลากหลายรายการเช่นน้ีอกีหรือไม่

"ท่านพ่อ ท่านอย่าไปร่วมงานแต่งของนายน้อยจัน่จะดกีว่า เอกิเกริก

เกินไปจะไม่ด"ี กู่จว้ินใช้ก้างปลาแคะฟัน แม้อยู่ต่อหน้าบดิาเช่นนีก็้ยังคง

นั่งไม่เรียบร้อย

"เช่นนั้นเด๋ียวเจ้าเพ่ิมสินเจ้าสาวให้แม่นางเย่ียแทนพ่อสักหน่อย 

แล้วกัน" หัวหน้ากองการศึกษากู่สามภีรรยารกัใคร่ปรองดอง มกีูจ่วิน้เป็น

บุตรชายคนเดียว หลังเขาได้เห็นเยี่ยเหมยก็รู้สึกถูกชะตาอย่างหาได้ยาก 

ย่ิงหลงัได้รูเ้รือ่งของเย่ียเหมยก็ตดัสนิใจเปลีย่นมาหนนุให้นางมหีน้ามตีาข้ึน

โดยไม่แม้แต่จะคิด

"ขอบพระคุณท่านลงุกู่มากขอรบั" น�า้ใจน้ีจัน่อว๋ินหยางจดจ�าไว้แล้ว

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ทางข้าก็ไม่เพ่ิมดอกไม้บนผ้าทอลายให้คฤหาสน์

สกุลจั่นแล้ว ต�าราสอนเด็กท่ีแม่นางเย่ียให้มาก่อนหน้านี้ ข้ายังไม่ได้ 
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จ่ายค่าน�้าหมึกตอบแทนให้เลย ฉะน้ันข้าก็ขอท�าหน้าหนา เพ่ิม 

ร้านหนังสือร้านหน่ึงลงในสินเจ้าสาวของแม่นางเย่ีย" เฝิงเต๋อเหว่ย 

เห็นหัวหน้ากองการศึกษากู่เอาใจใส่จั่นอว๋ินหยางปานบุตรหลานแท้ๆ  

มหิน�าซ�า้ตอนน้ียังให้เกียรตเิย่ียเหมยเพียงนี ้ ด้วยความเฉยีบแหลมของเขา 

จึงเปลี่ยนความคิดและตัดสินใจท�าตามอีกฝ่าย

เรือ่งหมัน้หมายยงัไม่ทนัส�าเรจ็ เรือ่งเพ่ิมสนิเจ้าสาวก็มาเสยีแล้ว!? 

สองท่านนี้ไม่ว่าท่านไหนก็มีสมบัติพัสถานไม่ธรรมดาทั้งสิ้น เย่ียเหมย 

ก�าลังคิดจะปฏิเสธ ทว่ายามน้ันกุ้ยเซิงกลับเดินน�าเย่ียเซิ่งกับเย่ียฮูหยิน 

เข้าประตมูา เทยีบกับท่าทเีย่อหย่ิงขณะเย่ียฮหูยินมาเยือนเมือ่สามวันก่อน 

ท่าทางพินอบพิเทาไม่มปีากมเีสยีงในยามน้ีแทบจะท�าให้เยีย่เหมยนกึว่า

มองเห็นผิดคนแล้ว

เฝิงเต๋อเหว่ยก้าวออกมากล่าวแนะน�าท้ังสองฝ่าย หัวหน้ากองการศกึษากู่

นัง่ตรงต�าแหน่งประธานในห้องโถงคูกั่บเฝิงเต๋อเหว่ย ฝ่ังซ้ายมอืเป็นเย่ียเซิง่ 

กับเย่ียฮหูยิน เดมิทีถ้ายึดตามธรรมเนียมมารยาท เย่ียเหมยควรไปหลบอยู่ 

ในห้อง แต่ด้วยมหีนังสอืข้อตกลงทีร่ะบใุห้นางตดัสนิใจเรือ่งแต่งงานเองอยู่ 

เย่ียเหมยจึงมาปรากฏตัวได้อย่างชอบด้วยเหตุผล เนื่องจากนางกลัวว่า 

เย่ียเซิง่จะเรยีกร้องอะไรทีไ่ม่เข้าท่าออกมา

เย่ียเหมยมองจั่นเจียงฉือท่ีน่ังกระสับกระส่ายอยู ่ฝั่งตรงข้าม  

มองจ่ันอว๋ินหยางที่จัดคอเสื้อนั่งตัวตรง รวมถึงกู่จว้ินท่ีน่ังเอกเขนก 

อยู่บนเก้าอี้ จู่ๆ ก็อยากหัวเราะออกมา น่ีเป็นการเจรจาสู่ขอเสียที่ไหน 

เป็นการไกล่เกลี่ยสถานการณ์กันชัดๆ

ยังดีท่ีก่อนหน้านี้จั่นอว๋ินหยางชี้แจงเร่ืองราวทุกอย่างไว้ชัดแล้ว  
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เยี่ยเซิ่งกับเยี่ยฮูหยินจึงสงบเสงี่ยมว่าง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ

หัวหน้ากองการศึกษากู่ผูเ้ป็นพ่อสือ่ว่ากล่าวเร่ืองหม้ันหมายแต่งงาน 

เย่ียเซิง่ก็พยักหน้าตอบรบัลกูเดยีว "การแต่งงานทีท่�าให้ใต้เท้ากู่มาเจรจาได้

จะต้องดีที่สุดอย่างแน่นอน พวกข้าสามีภรรยามิมีความเห็นใดๆ"

"นายท่านเย่ียก็อย่าได้ฝืนตนเองเกินไป ในเมื่อขุนนางอย่าง... 

ในเมื่อข้ามาเป็นพ่อสื่อให้การแต่งงานนี้ก็ย่อมไม่อาจใช้ต�าแหน่งขุนนาง

มาเอาผิดใครได้ มิเช่นนั้นคงได้ตกเป็นขี้ปากว่าใช้อ�านาจรังแกคน"  

หัวหน้ากองการศึกษากู่กล่าวปลอบใจผาดๆ แต่ในใจเย่ียเซ่ิงกลับคิดว่า

แม้สถานการณ์ในตอนนี้จะนับไม่ได้ว่าใช้อ�านาจรังแกคน ทว่ามิใช ่

ก็ใกล้เคียง 

เสยีงเคร่งขรมึของหัวหน้ากองการศกึษากู่เพ่ิงจะเปล่งออกมา เย่ียเซิง่ 

ทีเ่ดมินัง่แค่ครึง่สะโพกก็หวดิจะลืน่ตกเก้าอีทั้นที ทว่าได้เย่ียฮหูยินใจกล้า 

ช่วยเยี่ยเซิ่งเอาไว้ "ใต้เท้ากู่โปรดวางใจ อาเหมยกับท่านรองจั่นมีวาสนา 

ฟ้าก�าหนด ข้ากับนายท่านล้วนอยากเหน็การแต่งงานนีส้�าเร็จ ต้องการให้

สกุลเย่ียท�าอะไรก็จะช่วยอย่างสดุก�าลงัเจ้าค่ะ"

เย่ียฮูหยินกล่าวถ้อยค�าสวยหรูออกมา ทว่าพอเย่ียเซิ่งได้ยินค�าว่า 

'ช่วยอย่างสุดก�าลงั' แล้ว ท่ีวญิญาณลอยออกจากร่างก็นบัว่ากลบัเข้าร่าง

ในที่สุด พร้อมทั้งท�าสีหน้าท่าทางล�าบากใจออกมา

"เรื่องนี้อว๋ินหยางเป็นคนท�าผิดก่อน แค่นายท่านเย่ียกับเย่ียฮูหยิน

สามารถเหน็ด้วยทีจ่ะให้บตุรสาวลดตวัมาแต่งงานก็นบัเป็นโชคดีของสกุลจัน่

ของข้า นอกจากน้ีหลานชายก็คลอดออกมาได้เดือนกว่าแล้ว การแต่งงาน

เกรงว่าคงไม่อาจค่อยๆ เตรียมการได้เหมือนผู้อื่น เรื่องสินเจ้าสาวและ 
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ทุกอย่างพวกท่านวางใจได้เลย สกุลจั่นจะจัดการอย่างดี เนื่องด้วย 

สองบ้านอยู่ไกลกันมาก สกุลจั่นก็จะหาซื้อเรือนในต�าบลหยางหลิ่ว 

เพ่ือไว้รับตัวเจ้าสาวก่อน จากน้ันค่อยกลับไปจัดพิธีแต่งงานที่เซิ่งโจว  

พวกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไร"

อันท่ีจริงไม่ก่ีวันมานี้จั่นเจียงฉือนึกข้องใจหนักข้ึนเร่ือยๆ บุตรชาย

เพียงบอกเขาว่าต้องการแต่งงาน หลงัจากน้ันเฝิงเต๋อเหว่ยก็เขยีนจดหมาย

มาบอกว่าจะร่วมขบวนมาด้วย เท่านี้ก็ท�าให้เขาประหลาดใจพอแล้ว  

เดมินึกว่าเฝิงเต๋อเหว่ยคอืพ่อสือ่ทีบ่ตุรชายบอกว่าตัง้ใจเชญิมาเป็นพิเศษ 

จึงเดินทางมาต�าบลหยางหลิ่วด้วยกันโดยไม่ได้คิดอะไรมาก กลับ 

ไม่คาดคิดว่าหลังมาถึงจึงได้รู้ว่าพ่อสื่อถึงกับเป็นหัวหน้ากองการศึกษากู่ 

ซ�้ากู่จว้ินสหายที่มักอยู่กับบุตรชายยังเป็นถึงบุตรชายสายตรงคนเดียว 

ของเขาด้วย

เรื่องท้ังหมดนี้ล้วนท�าให้ในใจจั่นเจียงฉือมีข้อคาดเดาบ้าบิ่น 

เกิดขึน้มา แต่ด้วยมเีรือ่งแล้วเรือ่งเล่าประดงัเข้ามา อกีทัง้จัน่อวิน๋หยางเอง 

ก็ยุ่งจนปลีกตัวไม่ได้ สองพ่อลูกจึงยังไม่มีโอกาสได้คุยกันดีๆ ตามล�าพัง 

แต่เขาก็ได้รูจ้ากเหตุนีเ้ช่นกนัว่าจัน่อว๋ินหยางต้องการแต่งงานอย่างเร่งร้อน

เพียงไร เพ่ือความสุขของบุตรชาย เขาได้แต่ค่อยๆ คิดค่อยๆ ท�าไป 

ตามอารมณ์ความคิดของจั่นอวิ๋นหยาง
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มีค�าสัญญาของจั่นเจียงฉือ เย่ียเซิ่งก็โล่งอกได้ยกใหญ่ในที่สุด  

ทีนี้ถึงค่อยกล้าถามเรื่องเยี่ยหย่วนจากหัวหน้ากองการศึกษากู่แล้ว

ครั้นถามถึงเย่ียหย่วน หัวหน้ากองการศึกษากู่ก็ตวัดสายตาแฝง

ความหมายลึกซึ้งผ่านตัวจั่นอวิ๋นหยางกับเยี่ยเหมย ก่อนพยักหน้าน้อยๆ 

"เย่ียหย่วนอายุเพ่ิงสิบสองก็สอบได้ซิ่วไฉแล้ว ความรู้ความสามารถนั้น 

ไม่จ�าเป็นต้องพูดอะไรมาก ต่อให้คราวน้ีสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้เป็นอปุสรรค

ต่ออนาคตภายหน้า ก่อนมาต�าบลหยางหลิว่ข้าได้เขยีนจดหมายไปแนะน�า

นายอ�าเภอวังแล้วว่าให้เย่ียหย่วนรบัต�าแหน่งเสมยีนท่ีว่าการอ�าเภอฉเีซีย่น

ชั่วคราว สามารถค้นต�าราหนังสือในท่ีว่าการอ�าเภอออกมาอ่านได้ 

ตามใจชอบ การสอบระดับเซียงซื่อในอีกสามปีก็จะมั่นใจได้มากขึ้น"

ในอาณาจกัรต้าฉี ่ ระดบัย่วนซือ่จดัสอบปีละครัง้ ส่วนระดับเซยีงซือ่นัน้

จดัสอบทุกสามปี พลาดครัง้น้ีไป ครัง้หน้าเย่ียหย่วนอายุสบิห้าสบิหกก็ก�าลงั

55
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เหมาะสมพอดี

"แต่ว่าอาหย่วนเขาเพิ่งจะสิบสอง จะเป็นเสมียนได้หรือเจ้าคะ"  

ในความคดิของเย่ียเหมย เย่ียหย่วนสอบได้ซิว่ไฉก็เหนือความคาดหมาย

เหลือเกินแล้ว ในวัยน้ีเขามิใช่ควรศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขหรือไร 

ไฉนจะต้องท�างานเสียแล้วเล่า อีกท้ังยังไปรับต�าแหน่งแทนชายชรา 

อายุหกสิบผู้นั้นด้วย

หัวหน้ากองการศึกษากู่ถูกน�้าเสียงของเย่ียเหมยท�าให้ขบขัน  

"เหตใุดจะท�าไม่ได้ งานของเสมยีนมไิด้หนักอะไร ซ�า้ยังมลีกูน้องคอยจดัการ

งานเลก็งานน้อยตัง้หลายคน เสมียนแค่คอยรวบรวมและแยกหมวดหมูง่าน

ในความรบัผดิชอบแล้วส่งให้นายอ�าเภอก็เป็นอนัเสรจ็ งานไม่มาก ทัง้ยัง 

มีเวลาว่างตั้งมากให้ศึกษาเอกสารต�าราต่างๆ ในที่ว่าการอ�าเภอด้วย"

คราวนี้เย่ียเหมยฟังเข้าใจแล้ว จึงก้าวออกมาคารวะเต็มพิธี 

ให้หัวหน้ากองการศกึษากู่ "เย่ียเหมยขอบพระคณุใต้เท้ากู่อย่างมากเจ้าค่ะ"

"ยังจะเรียกใต้เท้ากู่อยู่อีก" หัวหน้ากองการศึกษากู่จงใจชักน�า 

ให้เย่ียเหมยมองไปทางจั่นอวิ๋นหยาง จ�าต้องท�าให้นางรู้ว่าน�้าใจน้ี 

ควรใช้คืนให้ใคร

เย่ียเหมยหน้าเรือ่แดง พลางเอ่ยเรยีกว่า "ท่านลุงกู่" คราวนีด้เูหมอืน

นางจะตดิค้างจัน่อว๋ินหยางมากขึน้กว่าเดมิแล้ว จะใช้คนือย่างไรดเีล่า

"นอกจากน้ี ที่เย่ียหย่วนสามารถสอบได้ซิ่วไฉด้วยอายุเพียงเท่าน้ี 

ก็ยงัต้องขอบคุณคนอกีผูห้น่ึง" หวัหน้ากองการศกึษากู่นกึถึงบรุษุผูอ้บอุน่

อ่อนโยนทีร่บีรดุไปยังเมอืงชายแดนกับเย่ียหย่วนข้ึนได้ ถ้าจ�าไม่ผดิ คนผูน้ัน้

เคยเป็นบุคคลโด่งดังในเมืองหลวงอยู่ชั่วระยะหน่ึง ไม่รู้เหมือนกันว่า 
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เยี่ยหย่วนมีอะไรเข้าตาเขา เขาถึงได้ทุ่มเทใจชี้แนะสั่งสอนเช่นนี้

แค่คดิเลก็น้อยเย่ียเหมยก็รูแ้ล้วว่าหวัหน้ากองการศกึษากู่พูดถึงลูเ่ฉนิ 

สหีน้านางพลนัมคีวามเปล่ียนแปลงเลก็ๆ แทบมองไม่เหน็ แต่จัน่อว๋ินหยาง

กลับมองออกอย่างชัดเจน เขาผุดลุกขึ้นยืนทันที "รอหลังแต่งงาน 

ข้าจะเตรยีมของขวญัไปส�านักศกึษาป้ันซานเพ่ือขอบคุณท่ีอาจารย์ใหญ่เฝิง

และอาจารย์ทัง้หลายในส�านกัศกึษาทุ่มเทความคดิความอ่านชีแ้นะสัง่สอน

แน่นอน"

เฝิงเต๋อเหว่ยคาดไม่ถึงว่าจู ่ๆ หัวข้อสนทนาจะเบนมาท่ีตนเอง 

จึงงงงันไปเล็กน้อย ก่อนพยักหน้าให้อย่างรวดเร็ว 

พูดกันมาถึงตรงนี้ก็นับว่าเข้าสู ่ตอนจบแล้ว เย่ียฮูหยินน�าเอา 

ดวงชะตาวันเกิดของเย่ียเหมยไป รอหาคนมาค�านวณดูเสร็จก็จะ 

แลกเปลี่ยนหนังสือหมั้นหมาย แล้วหารือกันเรื่องสินสอดทองหมั้น 

และวันแต่งงาน

ทีน่อกห้อง เป้ยเป้ยท่ีเย่ียนหมวัมวัดูแลอยู่ส่งเสยีงร้องไห้ขึน้มาพอดี 

จัน่เจยีงฉอืนัง่ไม่ตดิเป็นคนแรก จงึลกุข้ึนยืนพลางกล่าว "หลานชายสดุท่ีรกั

ของข้าร้องไห้แล้ว ข้าต้องไปดูสักหน่อย"

เห็นจั่นเจียงฉือท่ีรีบร ้อนเดินไปหาลูกแล้ว ในใจเย่ียเหมย 

ก็ย่ิงกระวนกระวาย ไม่รู้จั่นอว๋ินหยางแต่งเรื่องโกหกอะไรออกมา ผู้อื่น 

ถึงไม่สงสัยในฐานะของเป้ยเป้ยแม้แต่น้อย แม้ว่าการให้เป้ยเป้ย 

มีครอบครัวที่สมบูรณ์จะดีต่อสุขภาพกายและใจของเขาที่สุด แต่ 

ถ้าเป็นเช่นนีต่้อไปนานเข้า หลอกผูอ้ืน่นัน้ช่างเถอะ แต่หลอกนายท่านจัน่ 

จะท�าเกินไปหน่อยหรือไม่
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น่าเสยีดายทีเ่วลาต่อมาจัน่อว๋ินหยางไปส่งจัน่เจยีงฉอืกลบัคฤหาสน์

สกุลจั่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาเรือนเก่าอีก 

ส่วนเฝิงเต๋อเหว่ยมอบร้านหนงัสอืร้านหน่ึงในเซิง่โจวเป็นสนิเจ้าสาวเสรจ็

ก็บอกลาเยี่ยเหมยจากไป

ในขณะท่ีหวัหน้ากองการศึกษากู่กลบัพักอยู่ต่ออกีสามวัน จนกระท่ัง

จั่นอว๋ินหยางให้คนส่งข้อความมงคลว่า 'คู ่ฟ้าประทาน มั่งมีศรีสุข'  

จากไต้ซือแห่งวัดผู่จี้ รวมถึงรายการสินสอดมาให้เย่ียเซิ่งกับเย่ียฮูหยินดู

และมอบให้เยี่ยเหมยแล้ว เขาถึงได้กลับเมืองชายแดนไป 

หลังจากเยี่ยเหมยหมั้นหมายกับจั่นอวิ๋นหยาง แม้จะตัดทอน 

ขัน้ตอนรายละเอียดระหว่างน้ันไปมากแล้วแต่ก็ได้ก�าหนดวันมอบสนิสอด

เป็นวันที่ยี่สิบสองเดือนแปด วันที่หกเดือนเก้าถึงจะกราบไหว้ฟ้าดินและ

เข้าหอที่เมืองเซิ่งโจว

จัดการเรื่องใหญ่ในชีวิตของบุตรชายได้แน่นอนแล้ว จ่ันเจียงฉือ 

ก็โล่งใจ ขณะถือโอกาสที่จั่นอว๋ินหยางยังอยู่ในคฤหาสน์อย่างหาได้ยาก 

เร่งให้ช่างฝีมือรีบซ่อมแซมเรือนสุยเฟิง เขาก็หาจังหวะถามบุตรชายได้ 

ในท่ีสดุว่าในช่วงหลายปีมานีอี้กฝ่ายท�าอะไรกันแน่

พอเข้ามาในห้องหนังสือของจั่นเจียงฉือ จั่นอว๋ินหยางเห็นสีหน้า 

อีกฝ่ายก็รู้ว่าก�าลังจะได้คุยเรื่องอะไร จึงปิดประตูห้องอย่างรอบคอบ

ระมัดระวัง ก่อนเดินมานั่งลงตรงข้ามกับจั่นเจียงฉือ นวดหว่างคิ้วด้วย

ความอ่อนเพลีย หลายวันมานี้เขาไม่ได้แค่ยุ่งเรื่องแต่งงานกับเย่ียเหมย 

แต่ยังต้องจดัการวางแผนด้วยว่าท�าอย่างไรถึงจะตรวจสอบได้เรว็ท่ีสดุว่า
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เจ้าเมอืงเซิง่โจวสมคบกับใครหรอืว่าตัดสนิใจสบัเปลีย่นเสบยีงทีส่นามรบ

ต้องการด่วนด้วยตนเอง

"ว่ามา เรือ่งหัวหน้ากองการศกึษากู่นีม่นัอย่างไร และอาจารย์ใหญ่เฝิง 

มิใช่ผิดหวังในตัวเจ้าท่ีเป็นศิษย์ปิดส�านักมากหรือไร ไฉนคราวนี้ถึงได้ 

รบีมาประจบเจ้า" จัน่เจยีงฉอืไม่โง่ เพียงแต่รกัใคร่โปรดปรานจัน่อวิน๋หยาง

มากเกนิไป ทีแ่ล้วมากลวัว่าเอ่ยถามแล้วจะไปจีใ้จด�าเรือ่งท่ีจัน่อว๋ินหยาง

ล่วงเกินผู้มีอ�านาจจนหมดอนาคต จึงไม่เคยไต่ถามเลยว่าหลายปีมานี ้

เขาท�าอะไรอยู่ข้างนอก

จัน่อว๋ินหยางคิดค�าตอบของทกุค�าถามเหล่านีม้าเรียบร้อยก่อนแล้ว 

เรื่องราชองครักษ์ลับยังไม่อาจเปิดเผยได้ แต่เรื่องเน่าเหม็นในบ้าน 

จ�าต ้องมีบิดาให้การสนับสนุนถึงจะหาช่องโหว่ให ้จัดการได้ จึง 

บอกเล่าอย่างย่อๆ ว่า "ท่านน้ายังมีชีวิตอยู่ เพียงแต่ช่วงหลายปีก่อน 

สูญเสียความจ�าไป หาทางกลับบ้านไม่เจอ ต่อมาเขาที่ได้กลายเป็น 

พระสวามอีงค์หญิงและได้เหน็ข้าทีเ่มอืงหลวงถึงพลนันึกเร่ืองทกุอย่างออก 

เวลาน้ันราชส�านักสับสนวุ ่นวาย ท่านน้าจึงเกลี้ยกล่อมให้ข้าเก็บง�า 

ความสามารถไว้ เมือ่ปีกลายองค์รชัทายาททรงออกกร�าศึกกับแคว้นซเีหลยีง 

ท่านน้าจึงอาศัยความสัมพันธ์กับหัวหน้ากองการศึกษากู่ ให้ข้าไปเป็น 

ขนุนางเลก็ๆ ในบงัคบับญัชาขององค์รชัทายาท พักก่อนท่านมใิช่ไล่ถามข้า

อยู่ตลอดหรอืว่าเด็กทีข้่าพากลบัมาด้วยเป็นใคร เขาคอืพระโอรสสายตรง

เพียงพระองค์เดียวขององค์รัชทายาท ด้วยกลัวท่านจะเป็นกังวล 

ถึงไม่ได้บอกอะไรมาก"

จั่นเจียงฉือเดิมก็ส่งเสริมให้ท้ายจั่นอวิ๋นหยางอย่างไม่มีเงื่อนไข 
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ขนาดก่อนหน้านี้จั่นอวิ๋นหยาง 'ไร้อนาคต' ถึงเพียงนั้น เขายังภาคภูมิใจ

อย่างย่ิง นับประสาอะไรกับตอนนี้ที่ได้ยินว่าบุตรชายอนาคตสดใส 

ถึงเพียงนี้ เริ่มจากประหลาดใจก่อนกลายเป็นรู้สึกเหมือนได้ยกภูเขา 

ออกจากอก หลังจากนั้นก็ปลาบปลื้มชื่นใจยิ่ง

" ท่ีแท ้อ ว๋ินหยางเจ ้า ก็ได ้ เป็นขุนนาง มีอนาคตสดใสแล ้ว  

ถ้าแม่ท่ีอยู่ในปรภพของเจ้าล่วงรูจ้ะต้องดใีจมากแน่นอน" รชัทายาทอะไร 

พระราชนัดดาอะไร จั่นเจียงฉือมิได้สนใจนัก ตอนที่ไปต�าบลหยางหลิ่ว

เมื่อไม่ก่ีวันก่อนเขาก็มองออกแล้วว่าเส่ียวอว้ีมิใช่ลูกชายนอกสมรสของ

จัน่อว๋ินหยางอย่างท่ีเขาคดิก่อนหน้าน้ี ถ้าไม่มเีป้ยเป้ยผูเ้ป็นหลานชายแท้ๆ 

อยู่ด้วย เขาอาจจะยังบ่นด้วยความผิดหวัง แต่บัดนี้ความสนใจของเขา

ถูกเบนไปนานแล้ว

จัน่อว๋ินหยางไม่ยอมให้บดิาได้ดใีจนานก็โยนเร่ืองยุ่งยากใจตามมาติดๆ 

ทันที "แต่ว่าพักก่อนองค์รัชทายาททรงได้รับเสบียงท่ีมีกรวดทรายปนมา  

และเสบยีงชดุนัน้ก็มาจากเซิง่โจว"

ใครมีกิจการค้าธัญญาหารใหญ่ท่ีสุดในเซิ่งโจว ใครเป็นคนจัดหา

เสบียงให้ทางการ จั่นเจียงฉือกระจ่างใจดี สีหน้าจึงซีดลงทันควัน  

"แล้วในเวลาชี้เป็นชี้ตายเช่นนี้เจ้ายังมีแก่ใจจะแต่งงานอีก?"

"ท่านมใิช่พูดบ่อยๆ หรอืว่าหลงัแต่งงานจะให้ข้าดแูลกิจการในบ้าน" 

จั่นอว๋ินหยางยังคงสงบน่ิงเช่นเดิม ก�าลังเตรียมจะอธิบายแผนการในใจ

อย่างละเอียด หูกลับพลันกระดิก "นั่นใคร!"

แม้จัน่อวิน๋หยางจะเคลือ่นไหวรวดเรว็เพียงไร แต่กว่าเขาจะลกุจาก

เก้าอี ้เหนิกายไปเปิดประตหู้องหนงัสอื ก็ทนัมองเหน็เพียงพุ่มไม้ทีอ่ยู่ไม่ไกล
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ขยับไหว

"เวลานี้ไหนเลยจะมีใครมาห้องหนังสือ คงเป็นแมวท่ีไม่รู ้มาอยู ่

หลังบ้านตั้งแต่เมื่อไรมากกว่า" จั่นเจียงฉือเองก็เดินตามออกมาด้วย  

ครั้นมองเห็นลานเรือนว่างเปล่าก็เอ่ยปลอบจั่นอวิ๋นหยาง

"ข้าจะไปดสูกัหน่อย" จัน่อว๋ินหยางเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาคดิกังวลไปเอง

หรือไม่ แต่เพ่ือความมั่นใจจึงยังคงตัดสินใจจะเดินวนดู ทว่าหลังจาก 

ถามบ่าวชายเฝ้าประตูไปหลายคน แล้วแต่ละคนต่างส่ายหน้าบอกว่า 

ไม่เห็นอะไรผิดปกติ เขาก็ได้แต่เก็บความสงสัยลงและกลับไปพักผ่อน 

ในห้อง

จั่นอว๋ินเผิงกลับมาถึงเรือนตนเองด้วยความรวดเร็วที่สุดในชีวิต  

ปิดประตหู้องอย่างแรงจนเกิดเสยีงดังปัง ท่าทางเหมอืนว่ามีใครไล่ตามมา

ข้างหลังกระนั้น

"ท่านท�าอะไร เย่ียเอ๋อร์เพ่ิงจะหลบัไปเอง" สะใภ้ใหญ่จัน่ได้ยินเสยีง

จึงเดินออกมาจากห้องอีกด ้าน เห็นจั่นอวิ๋นเผิงมีสีหน ้าลนลาน 

ทั้งยังซีดขาวก็ขมวดคิ้วงามน้อยๆ ก่อนลดเสียงพูดบ่นขึ้นมา

จั่นอว๋ินเผิงหันหลังพิงบานประตู พ่นลมหายใจออกมาอย่างแรง 

ก่อนก้าวพรวดๆ ไปน่ังลงรมิโต๊ะภายในห้อง หยิบป้านชามารนิน�า้ชาเย็นชดื

ดื่มลงไปจนหมดถ้วย บ่าวท่ีได้ยินเสียงจึงรีบมาปรนนิบัติ เมื่อเห็นดังนี้ 

ก็ท�าท่าจะคุกเข่าขอรับโทษ

จั่นอวิ๋นเผิงท�าหน้าด�าคร�่าเคร่ง พลางโบกมือไล่ "ออกไปให้หมด!"

ชุนหลันใจกระตุกวาบ คารวะแล้วถอยออกไปข้างนอกด้วย 
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ท่าทางเคารพนบนอบ ชุนเถากลับลังเลอยู่เล็กน้อย ลอบมองสีหน้าของ

จั่นอวิ๋นเผิงสามีภรรยา คาดเดาว่าที่จั่นอวิ๋นเผิงหน้าด�าคร�่าเคร่งมีสาเหตุ

มาจากนายหญิงของตนหรือไม่ จนกระท่ังถูกชุนหลันกระตุกแขนถึงได้

ถอยออกไปอย่างอาลัยอาวรณ์

"ท่านเป็นอะไรไป ข้าให้คนเปลี่ยนชาร้อนๆ มาให้ใหม่ดีหรือไม่"  

สะใภ้ใหญ่จั่นนั่งลงตรงข้ามจั่นอวิ๋นเผิง เอ่ยถามเสียงเบา

จั่นอว๋ินเผิงมุมปากกระตุก ไฉนตอนท่ีสาวใช้สองคนเม่ือครู่ยังอยู่

นางกลับไม่คิดจะเปลี่ยนชาร้อนๆ มาให้ พอไม่มีคนคอยรับใช้แล้ว 

ถึงมานึกได้ แต่พอคิดถึงข่าวน่าตระหนกตกใจที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้ 

ก็เก็บถ้อยค�าที่คิดจะเหน็บแนมนางลง "ไม่ต้องเปล่ียนแล้ว ฤดูกาลน้ี 

ดื่มชาเย็นๆ ก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องไปรบกวนพวกเฝิงหมัวมัวแล้ว"

นีเ่ป็นเรอืนส่วนใน บ่าวชายข้างกายจัน่อว๋ินเผงิล้วนไม่อาจเข้ามาได้ 

แต่หมวัมวัผูด้แูลใหญ่หนึง่คน หมวัมวัผูด้แูลสองคน และสาวใช้ระดบัสงูสีค่น

ภายในเรอืนน้ีล้วนแต่เป็นคนสนทิของสะใภ้ใหญ่จัน่ทัง้สิน้ คนอืน่เรยีกใช้ 

ไม่ค่อยได้เท่าไร มิหน�าซ�้าสะใภ้ใหญ่จั่นก็ไม่อนุญาตให้บ่าวรับใช้ทั้งสาว 

ทั้งชราที่เป็นคนของคฤหาสน์สกุลจั่นแต่เดิมเหยียบเข้าเรือนหลักของ 

เรือนเผิงเฟยในยามวิกาลมาแต่ไหนแต่ไร

"ข้านึกว่าคืนนี้ท่านใหญ่จะนอนท่ีห้องหนังสือเล็กในเรือนส่วนนอก

ตามเดิม คิดไม่ถึงว่าดึกขนาดนี้แล้วจะยังกลับมาห้อง" สะใภ้ใหญ่จั่น 

มองสีท้องฟ้าแวบหนึ่ง ยามนี้ดึกแล้วจริงๆ 

สีหน้าของจั่นอว๋ินเผิงในเวลาน้ีกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่น้ิวมือ 

กลับเคาะหน้าตักเบาๆ ในจุดที่สะใภ้ใหญ่จั่นมองไม่เห็น "ระยะนี้ชิงฮุย 

Page ���������� ������������ 3.indd   85 9/5/2562 BE   15:07



86

สามีสกุลดี สตรีมากวาสนา 3

กับเยี่ยเอ๋อร์สบายดีหรือไม่"

พูดถึงบุตรชายบุตรสาว สีหน้าเย็นชาของสะใภ้ใหญ่จั่นก็อ่อนลง 

"วันน้ีชิงฮุยฝึกเขียนอักษรตามอาจารย์ อาจารย์ยังชมเขาด้วยว่า 

มีพรสวรรค์ไม่เลว ส่วนเยี่ยเอ๋อร์ก็หนักขึ้นสองชั่งแล้ว บัดนี้นับว่าแข็งแรง

และเฉลียวฉลาดกว่าเด็กที่อายุเท่ากันมาก"

"เช่นน้ันน้องชายฝาแฝดทางบ้านท่านพ่อตาเล่า" ราวสองเดอืนก่อน

เถียนหนานซิงแนะน�าให้สะใภ้ใหญ่จั่นแบ่งยาเสริมกระดูกของจั่นชิงฮุย 

กับจัน่เย่ียเอ๋อร์ไปให้บตุรชายฝาแฝดของใต้เท้าเจ้าเมอืงกินด้วย จัน่อวิน๋เผงิ 

ก็รู้เรื่องนี้ แต่กลับไม่เคยออกปากถามไถ่

พอได้ยินดังน้ี สะใภ้ใหญ่จั่นก็งงงันไป ก่อนจะมีสีหน้ายินดีข้ึนมา

หลายส่วนทนัท ี "สองเดอืนมานีท้ั้งสองแขง็แรงและเฉลยีวฉลาดขึน้กว่าเดมิ

อีก" 

"อมื พรุง่นีข้้าจะไปเย่ียมบ้านเดมิเป็นเพ่ือนเจ้า ส่งยาไปให้พวกเขา

เพิ่มด้วยแล้วกัน" จั่นอวิ๋นเผิงคิดใคร่ครวญเสร็จกต็ัดสินใจกล่าว จากนั้น 

ก็ยื่นมือไปจับข้อมือสะใภ้ใหญ่จั่น "พวกเราพักผ่อนกันเถอะ"

ได้ยินค�าพูดน้ี สะใภ้ใหญ่จั่นก็ตัวแข็งทื่อไป ก่อนจะผ่อนคลายลง

และเดินตามแรงจูงของจั่นอวิ๋นเผิงเข้าไปในห้องส่วนใน

หลังพายุฝนผ่านไป สะใภ้ใหญ่จั่นก็หลับใหลด้วยความอ่อนเพลีย

ถึงที่สุด ในขณะที่จั่นอว๋ินเผิงกลับจ้องมองภาพปักนกยวนยาง* เล่นน�้า 

บนหลังคามุ้งอย่างหนักอกหนักใจ ผ่านไปนานก็ยังหลับไม่ลง

นึกย้อนไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเกือบหนึ่งปีมานี้ เดือนสิบปีกลาย 
* นกยวนยางหรือเป็ดแมนดาริน เป็นนกเป็ดน�้าชนิดหนึ่งที่มีถ่ินก�าเนิดในจีน มีนิสัยชอบอยู่กันเป็นคู ่  
จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของคู่ชีวิตและความรักมั่นคง
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ข่าวว่าจั่นอว๋ินหยางจะแต่งงานกับหลินฟางเฟยแพร่ไปท่ัวคฤหาสน์  

ข่าวมาอย่างกะทันหันน่ันช่างเถอะ แต่ไม่นานก่อนหน้านี้กลับล้มเลิก 

การหมั้นหมาย และหลังจากนั้นจั่นอว๋ินหยางก็บอกว ่าหาหญิง 

ที่ถูกแผนการของหลินฟางเฟยท�าให้แปดเปื้อนในตอนน้ันพบแล้ว  

หญิงนางนั้นไม่เพียงคลอดลูกชายให้จั่นอวิ๋นหยาง แต่ยังเป็นแม่นางเยี่ย

ที่ก่อนหน้านี้รักษาอาการป่วยให้บุตรทั้งสองของตนด้วย

ข ่าวนี้ท�าเอาเขาตั้งตัวไม ่ทัน ขณะคิดจะถามถึงเหตุการณ์ 

อย่างละเอยีดกลบัพบว่าเขาเพียงแค่ออกเดนิทางไปท�าการค้า พอกลบัมา

ไม้ก็กลายเป็นเรือ* แล้ว จั่นอวิ๋นหยางกับบิดาต่างไม่อยู่ในคฤหาสน์ด้วย

ต้องไปสู่ขอฝ่ายหญิง

ยังจ�าได้ว่าพักก่อนขณะจั่นอว๋ินหยางพาเด็กคนหน่ึงกลับมา บิดา

ดีใจมากเพียงไร เวลานั้นบิดาแทบอดใจรอที่จะแนะน�าบุตรชายสายตรง

อย่างจั่นอว๋ินหยางให้คนท�าการค้าทั้งเล็กทั้งใหญ่ในเมืองเซิ่งโจว 

ได้รู้จักไม่ไหว ลืมบุตรชายคนโตสายรองที่ว่ิงเต้นท�าการค้าของสกุลจั่น 

มาหลายปีอย่างเขาไปโดยสิ้นเชิง

แต่เขาเองก็รู้ดีว่าด้วยนิสัยของบิดา ไม่ว่าแม่นางเยี่ยมีฐานะเช่นไร

ก็ล้วนจะอนุญาตให้จัน่อว๋ินหยางแต่งงานด้วยเหน็แก่เด็ก อกีทัง้บดิาก็เคย

ประกาศไว้นานแล้วว่า...ถ้าจัน่อวิน๋หยางแต่งงานมลีกูจะมอบกิจการทัง้หมด

ของสกุลจั่นให้ดูแล

เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง เขาคิดจะไปห้องหนังสอืเพ่ือคดัค้านบดิา 

คดิไม่ถึงว่าจะได้ยินบดิาปรบมอืชมเชยว่าจัน่อว๋ินหยางได้เป็นขุนนางแล้ว 

* ไม้กลายเป็นเรือ หมายถึง เรื่องราวด�าเนินมาถึงขั้นที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แล้ว
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ฮูหยินท่ีล่วงลับไปของสกุลจั่นอยู่ในปรภพจะต้องดีใจแน่นอนเข้าพอดี  

จากนั้นจั่นอวิ๋นหยางก็พูดถึงเรื่องเสบียงมีกรวดทรายปลอมปนข้ึนมา  

เขาจึงตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อ ด้วยอารามพลุ่งพล่านร้อนใจก็เลยเผลอ 

ท�าเสียงดังออกมา

เคราะห์ดทีีเ่ขาตอบสนองรวดเรว็ และก็รูว่้ากลางพุ่มไม้นอกห้องหนังสอื

มทีางเดนิเลก็สายหน่ึงสามารถตรงมาถึงเรอืนเผงิเฟยได้ ทางเดนิเลก็สายนัน้

เป็นเขาค้นพบโดยบงัเอญิขณะจะมาหารอืเรือ่งการค้ากับบดิาก่อนหน้านี้ 

คราวนีก้ลบัได้กลายเป็นเส้นทางหนีตายของเขา

หากว่ากันตามจรงิ เรือ่งเสบยีงก็มใิช่เขาต้ังใจเล่นลกูไม้ ก่อนราชส�านัก

จะรวบรวมเสบียง เป็นเจ้าเมืองอว๋ีพ่อตาของเขาช่วยเป็นคนกลางให้เขา  

หาพ่อค้าจากเมอืงอู๋โจวมาซือ้ธัญญาหารจ�านวนมากในราคาสงู ช่วงนัน้ 

บดิามไิด้อยู่ในเซิง่โจว พ่อค้าจากอู๋โจวผูน้ัน้ก็ต้องการสนิค้าอย่างเร่งด่วน 

เนื่องจากเป็นคนที่เจ้าเมืองอว๋ีแนะน�ามาด้วยตนเอง เขาจึงกัดฟัน 

ขายธัญญาหารส่วนใหญ่ท่ีมเีก็บอยู่ในยุ้งฉางสกุลจัน่ออกไปในราคาสงูลบิลิว่ 

เงินส่วนที่เกินมานั้นเขาก็แบ่งกับเจ้าเมืองอวี๋คนละครึ่งเป็นการลับ

แต่ใครเลยจะคิดว่ารัชทายาทจะน�าสัญญาระหว่างสกุลจั่นกับ 

ราชส�านักมาเบิกธัญญาหารจากร้านข้าวเอาในเวลานั้น! ในมือเขา 

ยังก�าตัว๋เงินมลูค่ามหาศาลจากการขายธัญญาหารเอาไว้ ยังไม่ทนัได้มอบ

ให้บิดาก็ถูกเรื่องนี้ท�าเอามึนงงไปทันที ก�าหนดเวลาสิบวันจากรัชทายาท

พริบตาเดียวก็มาถึง ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญากับราชส�านักได ้

จะมผีลลพัธ์เช่นไร เขาไม่กล้าคดิ จงึได้แต่น�าต๋ัวเงินออกกว้านซือ้ธัญญาหาร

ไปทั่วสารทิศ
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สกุลจั่นเป็นพ่อค้าธัญญาหารรายใหญ่ที่สุดในเซิ่งโจวไปจนถึง 

เมืองชายแดนทั้งสาม และก็เป็นผู้เพาะปลูกธัญญาหารรายใหญ่ที่สุด 

ด้วยเช่นกัน ต่อให้เขากว้านซือ้จากทกุทีท่ีห่าได้ก็ยังไม่พอกับจ�านวนเสบยีง

กองทัพอยู่ดี ขณะที่มืดแปดด้าน เขาก็คิดถึงเจ้าเมืองอวี๋ขึ้นมา ทว่า 

เจ้าเมืองอว๋ีกลับยืนยันเต็มเสียงว่าธัญญาหารของจวนว่าการเจ้าเมือง 

ก็ขายให้พ่อค้าจากอู๋โจวไปด้วยเหมือนกัน ในฐานะท่ีเป็นจวนว่าการเจ้าเมอืง 

เจ้าเมืองอว๋ีเองก็ต้องจัดหาเสบียงไปให้รัชทายาทเช่นกัน เจ้าเมืองอวี๋จึง

บอกใบ้เป็นนัยให้จั่นอว๋ินเผิงใส่กรวดทรายลงปนในเสบียง แล้วว่า 

ขณะส่งมอบตนจะติดสินบนขุนนางผู้ตรวจเสบียงให้ท�าให้เสบียงจาก 

เซ่ิงโจวปะปนกับเสบียงจากเมืองอื่น ถึงเวลาน้ันก็คงไม่มีใครค้นพบว่า 

มีการปลอมปน

เวลาน้ันเขาเข้าตาจนแล้ว เจ้าเมอืงอว๋ีไม่เพียงแค่เป็นเจ้าเมอืงเซิง่โจว 

แต่ยังเป็นพ่อตาของเขาด้วย นอกจากยอมเช่ืออีกฝ่าย เขายังจะท�าอะไร 

ได้อีก
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จัน่อว๋ินหยางมใิช่ไม่คิดจะหาว่าคนทีม่าลอบฟังอยู่นอกประตเูมือ่คนื

เป็นผู ้ใด แต่เวลานี้เขาเพ่ิงจะค้นพบว่าบ่าวไพร่ในเรือนส่วนในของ 

คฤหาสน์สกุลจัน่ถ้าไม่ใช่คนของหลนิอีเ๋หนียงก็เป็นคนของสะใภ้ใหญ่จัน่  

จงึไม่อาจสบืหาอะไรได้โดยสิน้เชงิ

จั่นอว๋ินเผิงกับสะใภ้ใหญ่จั่นคิดถึงแต่ทรัพย์สมบัติของสกุลจั่น  

ในขณะที่จั่นอว๋ินหยางกลับไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย เรือนส่วนในอยู่ใน 

การควบคุมของหลินอี๋เหนียงกับสะใภ้ใหญ่จั่น เขาก็ไม่มีแก่ใจจะแย่งชิง

กับสตรีทั้งสอง เพียงแค่ให้กุ้ยหนานกับกุ้ยซีท่ีย้ายมาติดตามข้างกาย 

ซือ้สาวใช้จ�านวนหนึง่มาไว้ในเรอืนสยุเฟิง พอเย่ียเหมยเข้ามาอยู่จะได้ใช้ 

ได้สะดวก ส่วนเรื่องอื่นล้วนไม่มีเวลาให้สนใจอีก

จั่นอว๋ินเผิงกลับไปเย่ียมบ้านเดิมเป็นเพ่ือนสะใภ้ใหญ่จั่น ทว่า 

เวลาน้ีเจ้าเมืองเซิ่งโจวหาได้อยู่ในจวนไม่ แต่ก�าลังเดินทางฝ่าแดดร้อน

56
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แผดเผาไปยังศาลาชานเมอืงตะวันตกท่ีห่างจากเมอืงเซิง่โจวไปสบิกว่าลี้ 

ครัน้ขบวนรถม้าเคลือ่นมาใกล้ เจ้าเมอืงอว๋ีก็ไม่สนใจว่าบนตวัสวมชดุขนุนาง

หนาหนักอยู่ ซอยเท้าว่ิงเหยาะๆ ออกจากศาลาไปหยุดเบื้องหน้าขบวน  

หลงัมองเหน็ตราสญัลกัษณ์บนรถม้าชดัเจนก็ค้อมหลังทีป่กตยืิดตรงลงต�า่

"กระหม่อมอวี๋เปียว เจ้าเมืองเซิ่งโจวน้อมรับเสด็จองค์ชายสาม  

องค์หญิงใหญ่ และราชบุตรเขยฉินพ่ะย่ะค่ะ" เสียงของเจ้าเมืองอวี ๋

ดังกังวานขึ้นท่ามกลางฝุน่ตลบฟุ้ง

ขบวนรถท่ีก�าลังเคลื่อนตัวจึงหยุดลง บุรุษใบหน้าขาวเกลี้ยงเกลา 

ทีน่ัง่อยู่ตรงคานของรถคันหรหูรางดงามเทียมด้วยม้าพันธ์ุดสีีต่วัท่ีหวัขบวน

แหวกผ้าม่านรถออกก่อนโผล่ใบหน้าหล่อเหลาอ่อนวัยออกมา แววตาคนผูนั้น้

ดปูระหลาดอยู่บ้าง ยามจ้องมองคนก็ให้ความรูส้กึคล้ายว่าถูกงพิูษจ้องมอง 

แม้จะอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ร้อนแรงก็ยังท�าให้คนรู้สึกหนาวเหน็บในใจได้

เจ้าเมืองอวี๋ตัวสั่นเทา หลังยิ่งค้อมต�่าลงกว่าเดิม

บุรุษหนุ่มแน่นผู้นั้นก็คือซั่งกวนสวินหยาง เขาเก็บสายตากลับมา

ก่อนครางรับในล�าคอเบาๆ "เจ้าเมืองอว๋ีไม่จ�าต้องมากพิธี ข้าเพียงแต ่

คุ้มกันองค์หญิงใหญ่กับราชบุตรเขยฉินกลับมาเย่ียมญาติยังบ้านเกิด  

ไม่ต้องมาต้อนรับกันเอิกเกริกเพียงนี้" 

"สวินหยางพูดได้ถูกต้อง เจ้าเมืองอว๋ี ท่านคิดเสียว่าข้าแต่งกับไก ่

อยู ่ กับไก ่* แค ่มาเที่ยวเล ่นบ ้านเกิดเป็นเพ่ือนพระสวามีเท ่านั้น  

อย่ากระท�าการรบกวนความสงบของชาวบ้านเลย มิเช่นนั้นจะเป็น 

การผิดความตั้งใจเดิมของข้ากับพระสวามี" ภายในรถม้า องค์หญิงใหญ่
* ส�านวนเต็มคือ 'แต่งกับไก่อยู่กับไก่ แต่งกับสุนัขอยู่กับสุนัข' เป็นการกล่าวถึงแนวคิดของสังคมศักดินาจีน
สมัยโบราณว่า หญิงสาวที่แต่งงานไปแล้ว ไม่ว่าสามีจะดีหรือเลวก็ต้องติดตามสามีตลอดไป
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ยกมือวางทับลงบนสองมือที่ทาบทับกันอยู่ของฉินรุ่ยผู้เป็นพระสวามี  

น�้าเสียงอบอุ่นอ่อนโยนยิ่ง

ก่อนเจ้าเมืองอว๋ีจะกล่าวรับค�า สายตาได้ตวัดมองฉินรุ่ยที่กลับมา

เย่ียมญาติอย่างรวดเร็ว อีกฝ่ายอายุราวสามสิบหกสามสิบเจ็ด หน้าตา

ท่าทางสุภาพเรียบร้อยคงแก่เรียน แต่นัยน์ตาเหย่ียวคู่น้ันกลับแหลมคม

อย่างย่ิง เจ้าเมอืงอว๋ีก้มหน้าลง ในใจทบทวนข่าวทีไ่ด้รบัมาเมือ่สองวนัก่อน

รอบหนึ่ง ฉินรุ่ยเป็นจ้วงหยวนของปีที่สามสิบสามแห่งราชวงศ์ปัจจุบัน  

หลงัการแห่รอบเมอืงได้แต่งกับองค์หญิงใหญ่ผู้เป็นพระขนษิฐาร่วมพระอทุร

ของฝ่าบาทรัชกาลปัจจุบัน เพียงแต่น่าเสียดายท่ีผ่านมาสิบสองปี  

แม้รักใคร่ลึกซึ้งกับองค์หญิงใหญ่ ทว่ากลับยังคงไร้บุตรธิดา

ได้ข่าวว่าฉินรุ่ยถูกคนชั่วท�าร้ายจนบาดเจ็บที่ศีรษะขณะรุดไปสอบ

ที่เมืองหลวง จ�าวิชาความรู้และหลักการปฏิบัติตัวในสังคมได้ แต่กลับ 

ลมืฐานะตัวตนไป โชคยังดทีีไ่ด้องค์หญิงใหญ่ซึง่ออกมาท่องเท่ียวช่วยเอาไว้ 

หลังรักษาอาการบาดเจ็บหายดีก็ได้เป็นจ้วงหยวนแห่งปีที่สามสิบสาม 

ผ่านมากระท่ังเมื่อเร็วๆ นี้เขาถึงค่อยๆ นึกออกว่านามเดิมคือฉินรุ ่ย  

บ้านเกิดอยู่ที่เมืองเซิ่งโจว เมื่อเป็นเช่นน้ีองค์หญิงใหญ่ที่รักใคร่ลึกซึ้งกับ

พระสวามจีงึเดนิทางมาเซ่นไหว้บพุการทีีล่่วงลบัไปเป็นเพ่ือนเขายังบ้านเกิด 

รวมถึงตามหาญาติที่พลัดพรากกันไปด้วย

องค์หญิงใหญ่เป็นพระขนิษฐาร่วมพระอุทรเพียงพระองค์เดียว 

ขององค์จักรพรรดิรัชกาลปัจจุบัน เป็นคนวางตัวเก่ง ท่ีส�าคัญที่สุดคือ 

ไม่ว่าเป็นซั่งกวนชูหยางรัชทายาทที่มีพระอัครมเหสีหนุนหลัง หรือว่า 

ซัง่กวนสวินหยางองค์ชายสามผูเ้ป็นพระโอรสของกุ้ยเฟยท่ีเป็นท่ีโปรดปราน
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ในปัจจบุนั องค์หญงิใหญ่ล้วนปฏิบติัด้วยความเสมอภาค มองไม่ออกว่า

นางเอนเอียงหรือให้ความส�าคัญกับฝ่ายไหน คราวนี้นางเพ่ิงจะขอ 

พระราชานุญาตกลับเย่ียมญาติยังบ้านเดิมของพระสวามี องค์ชายสาม

ขอพระราชโองการให้ตดิตามคุม้กันขบวนมาด้วย คิดว่าคงอยากใช้โอกาสนี้

ท�าให้องค์หญิงใหญ่กับพระสวามีรู้สึกดีต่อตนเองมากขึ้น

คนทั้งคณะมาถึงจุดพักม้าในเซิ่งโจวด้วยเวลาเพียงไม่นาน  

เจ้าเมอืงอว๋ีใช้ให้ขนุนางใต้บงัคับบญัชาไปค้นข้อมลูส�ามะโนครัว รออยู่ใน

ห้องโถงเล็กของจุดพักม้าราวค่อนชั่วยามกว่าจะได้พบผู้สูงศักด์ิทั้งสาม

ที่มาเยือนเซิ่งโจว

องค์หญิงใหญ่มีอายุไล่เลี่ยกับฉินรุ่ย รูปร่างอวบอิ่ม แววตาสุกใส 

สีหน้านุ่มนวล แม้สองสามีภรรยาจะมิได้มีบุตรธิดาแท้ๆ คอยปรนนิบัติ 

แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีท่าทีเฉื่อยชาไร้ก�าลังใจแต่อย่างใด มีเพียงความสุข

ความอบอุ่นแผ่จางๆ อยู่รอบตัว เห็นแล้วก็ชวนให้ลืมความทุกข์ไปสิ้น

ซัง่กวนสวินหยางสงัเกตดอูงค์หญงิใหญ่กับพระสวามมีาตลอดทาง 

แต่ก็ยังคงมองไม่ออกว่าท้ังสองวางเฉยจริงๆ หรือแสร้งท�าเป็นวางเฉย 

กันแน่ สรุปคือไม่ว่าระหว่างทางเขาจะแสดงความปรารถนาดีอย่างไร  

สองท่านนี้ก็มิได้แสดงท่าทีจะเอนเอียงช่วยเหลือเขาแม้แต่นิดเดียว  

เรือ่งน้ีท�าให้เขาไม่มัน่ใจอยู่บ้าง เห็นเสด็จพ่ีรชัทายาทท่ีเสยีพระมารดากับ

พระชายาไปแล้วผู้น้ันเอาชนะกองทัพใหญ่ของแคว้นซีเหลียงได้แล้ว  

สร ้างความดีความชอบสุดแสนใหญ่หลวงจากการศึก รอก�าจัด 

พวกเชื้อพระวงศ์ท่ีหนีภัยไปได้สิ้นซากก็จะเคลื่อนพลกลับเมืองหลวง  

แล้วเขาจะไม่ร้อนใจได้อย่างไร
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หลังเจ้าเมืองอว๋ีเข้ามาก็มององค์ชายสามอย่างรวดเร็วแวบหน่ึง  

เมื่อไม่ได้รับสัญญาณใดๆ ก็ได้แต่ท�าความเคารพก่อน

องค์ชายสามกับองค์หญิงใหญ่ต่างไม่ได้พูดอะไร ฉนิรุย่มาประคอง

ให้เขาลุกข้ึนด้วยตนเองก่อนเอ่ยว่า "เจ้าเมืองอว๋ีไม่ต้องมากพิธี คราวนี ้

เป็นข้าหุนหันพลันแล่นเอง เน่ืองจากความจ�าท่ีสูญเสียไปยังฟื้นกลับมา

ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นจึงต้องรบกวนเจ้าเมืองอวี๋ให้การช่วยเหลือแล้ว"

เจ้าเมืองอว๋ีรีบกล่าวค�าว่า 'มิกล้า' ไม่ขาดปาก พลางเช็ดเหง่ือ 

บนหน้าผากก่อนเริ่มสอบถามข้อมูลที่ฉินรุ่ยนึกออก

อนัท่ีจรงิตัง้แต่ฉนิรุย่ได้เหน็จัน่อว๋ินหยางผูเ้ป็นหลานชายเมือ่หลายปีก่อน 

ความจ�าก็ฟ้ืนคนืมาสมบรูณ์แล้ว แต่เน่ืองด้วยสาเหตตุ่างๆ นานา ท�าให้ 

ลากมาจนบดันีถึ้งได้กลบัเซิง่โจว ทว่าเวลานีเ้ขากลบัมสีหีน้าสบัสนงนุงง

ประหนึง่ว่าแทบไม่ค่อยรูเ้รือ่งและรูจ้กัผูค้นในเมอืงเซิง่โจวจริงๆ แล้วเร่ิมต้น

เล่าความทรงจ�าท่ี 'เหลอือยู่' ในสมองขึน้มา

ในความทรงจ�าของฉินรุ่ย สกุลฉินเป็นตระกูลบัณฑิต มีบ้านอยู่ใน

หมูบ้่านแห่งหน่ึงท่ีอยู่ระหว่างเขตแดนเมอืงเซิง่โจวกับอ�าเภอฉเีซีย่น ฐานะ

ความเป็นอยู่เพียงนับได้ว่าพอมีพอกินเท่านั้น บุพการีสิ้นใจไปนานแล้ว 

เพ่ือให้เขาได้เล่าเรียนอย่างสบายใจ พ่ีสาวที่อ่อนโยนน่าชิดใกล้ของเขา

จึงได้แต่งเข้าตระกูลพ่อค้า ส่วนว่าตระกูลพ่อค้านั้นแซ่อะไร เขากลับ 

นึกไม่ออก จ�าได้แค่ว่าพ่ีสาวคลอดบุตรชายคนหนึ่งในปีท่ีย่ีสิบสี่ของ

ราชวงศ์ปัจจุบัน ทั้งยังให้เขาเป็นคนตั้งชื่อรอง ซึ่งเขาตั้งให้ว่า 'สุยเฟิง' 

ฉนิรุย่ให้ข้อมลูมาไม่มาก ทกุวันน้ีบรุษุทีไ่ด้ศกึษาเล่าเรียนส่วนใหญ่

ล้วนมีชื่อรองกันทั้งนั้น หากแต่ชื่อรองน้ีมีเพียงคนสนิทที่ใช้เรียก มิได ้
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ป่าวประกาศเป็นวงกว้าง

เน่ืองจากเบาะแสจากฉินรุ ่ยมีจ�ากัด เจ้าเมืองอว๋ีจึงจนปัญญา  

ได้แต่แบ่งผูใ้ต้บังคับบญัชาทีพ่ามาเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหน่ึงให้ตรวจค้นดวู่า

พ้ืนท่ีระหว่างเมืองเซิ่งโจวกับอ�าเภอฉีเซี่ยนมีหมู่บ้านใดอยู่บ้าง อีกกลุ่ม 

ก็ให้ค้นดูบุรุษที่เกิดในปีที่ยี่สิบสี่และที่บ้านมีกิจการค้าขาย

ต้องขอบคุณในระบบส�ามะโนครัวอันสมบูรณ์ของอาณาจักรต้าฉ่ี 

เจ้าเมืองอว๋ีบอกเล่าความเปลี่ยนแปลงของเซิ่งโจวในหลายปีมานี้ 

เพ่ือช่วยเรียกความทรงจ�าให้ฉินรุ ่ยได้ราวหน่ึงชั่วยาม เสมียนของ 

จวนว่าการเจ้าเมอืงก็ว่ิงปราดเข้ามาในห้องโถง ด้านหลงัยังมคีนตามมาอกี

เป็นพรวน ล้วนแต่ตื่นเต้นอย่างย่ิง "ผู้น้อยหาพบแล้ว ผู้น้อยหาพบแล้ว

ขอรับ!"

ฉินรุ ่ยลุกขึ้นยืนทันที "หาพ่ีสาว พ่ีเขย แล้วก็หลานชายของข้า 

พบแล้ว?"

องค์หญิงใหญ่ท่ีอยู ่ข ้างๆ ก็ลุกขึ้นตามเช่นกัน องค์ชายสาม 

ไม่มีทางเลือก จ�าต้องยืนขึ้นตาม

"นอกเมืองเซิ่งโจวไปทางใต้สามสิบล้ีมีต�าบลเล็กๆ อยู่ต�าบลหน่ึง 

เดินจากต�าบลนั้นไปทางตะวันตก อ้อมผ่านเขาก็จะไปถึงอ�าเภอฉีเซี่ยน  

ท่ีตีนเขามีสถานท่ีชื่อว่าหมู่บ้านอู๋จยา เคยมีครอบครัวแซ่ฉินอาศัยอยู่ 

เจ้าของท่ีดินตรงน้ันเป็นคนเซิ่งโจว แซ่จั่น นามอว๋ินหยางขอรับ!" คร้ัน

เสมยีนว่าเช่นนี ้ เสยีงพูดยังไม่ทนัจบด ีคนท่ีไปค้นดวัูนเกิดก็สะดุง้โหยงแล้ว

"คุณชายสยุเฟิง! คณุชายสุยเฟิงของเมอืงเซิง่โจวเราก็เกิดในปีท่ียีส่บิสี่ 

มีนามทางการว่าจั่นอว๋ินหยาง" ขณะคนค้นส�ามะโนครัวได้ยินข่าวท่ี
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เสมียนรายงานก็พลันนึกถึงเรื่องฐานะแท้จริงของคุณชายสุยเฟิง 

ทีดั่งกระฉ่อนไปทัว่เมอืงเซิง่โจวเมือ่ไม่นานก่อนหน้าน้ีขึน้ได้ จงึคดิโยงกันได้

ทันที

หากแต่ไม่ว่าเป็น 'คุณชายสุยเฟิง' หรือเป็น 'จั่นอวิ๋นหยาง' ก็ล้วน

มใิช่คนไร้ชือ่ไร้เสยีงในเซิง่โจว แม้แต่เจ้าเมอืงอวีก็๋ยงัอึง้งนัไปชัว่ขณะหนึง่

ก่อนจะตระหนักได้ 

นั่นมิใช่ท่านรองผู้เป็นบุตรชายสายตรงของตระกูลลูกเขยหรือไร

เพ่ือความมัน่ใจ เจ้าเมอืงอว๋ียังให้คนไปหาคนเฒ่าคนแก่ในเมอืงเซิง่โจว 

ที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับจั่นเจียงฉือมาให้ฉินรุ่ยสอบถามอย่างละเอียดก่อน  

และพร้อมกันนั้นเขาก็ส่งคนไปรับตัวหัวหน้าชุมชนกับคนเฒ่าคนแก่ 

ในหมู่บ้านอู๋จยามาขอค�ายืนยันด้วย

เวลาหนึ่งวันหน่ึงคืนเพียงพอจะท�าให้ฐานะของฉินรุ่ยกระจ่างแจ้ง 

ด้วยฉินรุ ่ยยืนกรานอย่างหนักแน่น เรื่องนี้จึงไม่ได้แจ้งให้สกุลจั่น 

ทราบล่วงหน้า ทว่าเช้าตรูวั่นถัดมาเจ้าเมอืงอว๋ีได้ส่งคนไปแจ้งคนสกุลจัน่

ไม่ให้ออกจากบ้านด้วยเขาจะไปเยี่ยมเยียน

ยังไม่พูดถึงจั่นอวิ๋นเผิงที่หาตัวเจ ้าเมืองอว๋ีไม่พบมาสองวัน 

จึงก�าลังร้อนใจ หลังจากจั่นเจียงฉือได้รับข่าวก็ฝืนข่มความตื่นเต้น 

เต็มหัวใจไว้แล้วพาบุตรชายทั้งสองออกมาต้อนรับ

เจ้าเมืองอวี๋ติดตามอยู่ข้างกายองค์ชายสามซั่งกวนสวินหยาง  

องค์หญิงใหญ่กับฉินรุ่ยจึงสะท้อนเข้าในสายตาของคนสกุลจั่นก่อน

"ฉนิรุย่?!" ความตืน่เต้นเต็มหัวใจจัน่เจียงฉอืกลายเป็นความประหลาดใจ

แสดงออกมาทางสหีน้า ดคูล้ายจะเพ่ิงรูเ้อาตอนน้ีเองว่าผูท่ี้มาเยือนคฤหาสน์

Page ���������� ������������ 3.indd   96 9/5/2562 BE   15:07



97

หานลู ่

สกุลจั่นคือฉินรุ่ย มิใช่แค่เจ้าเมืองอวี๋เท่านั้น

"นั่นคือ..." จั่นอว๋ินเผิงไม่กล้าสบตาจั่นอว๋ินหยางเสียเท่าไร แต่ 

เขาก็รู้ว่าถ้าแสดงออกผิดแผกจากปกติเกินไปจะท�าให้อีกฝ่ายสงสัยได้  

เม่ือรวมกับท่ีเขาแอบฟังในวันนั้นได้พลาดเรื่องเก่ียวกับฉินรุ ่ยไป  

อาการประหลาดใจและสงสัยน้ีจึงพอเหมาะพอเจาะ กลายเป็นท�าให้

ความสงสัยเล็กๆ ในใจจั่นอวิ๋นหยางลดระดับลง

"อวิน๋หยาง รบีมาพบน้าชายของเจ้าเรว็เข้า น้าของเจ้ายังไม่ตาย..." 

แม้จัน่อวิน๋หยางจะบอกกล่าวไว้ก่อนแล้ว แต่ได้เห็นฉนิรุย่ท่ีได้เปลีย่นจาก

คนหนุม่ผูส้ง่าผ่าเผยเป็นชายวยักลางคนท่ีงามสง่าคงแก่เรยีนด้วยตาตนเอง 

จั่นเจียงฉือก็ยังคงยากจะระงับความตื่นเต้นในใจได้ จะอย่างไรการตาย 

ก่อนวัยอนัควรของภรรยาก็มคีวามเก่ียวข้องใหญ่หลวงกับฉนิรุย่ท่ีหายตวัไป 

และก็เป็นความเสยีดายข้อใหญ่ท่ีสดุทีจ่ัน่เจียงฉือมต่ีอภรรยาผูกเงือ่นผม* 

ด้วยเช่นกัน

"สยุเฟิง..." ขงิย่ิงแก่ก็ย่ิงเผด็ ฝีมอืการแสดงของฉนิรุ่ยสถึิงจะแนบเนียน

จนคนมองไม่เห็นจุดบกพร่องอย่างแท้จริง อารมณ์อันสลับซับซ้อน 

ทีป่ระกอบไปด้วยความตืน่เต้น ความละอายใจ ความปีติยนิดี และอ่ืนๆ น้ัน

ได้สะท้อนออกมาจนสิ้นภายในการเอ่ยชื่อสองพยางค์น้ี แม้กระท่ัง 

องค์หญิงใหญ่ที่รักใคร่กันดีกับเขา อีกทั้งรู ้แผนการลับๆ ของเขากับ 

จั่นอวิ๋นหยางมาก่อน เวลานั้นก็ยังถูกท่าทางพลุ่งพล่านของฉินรุ ่ย 

ท�าเอาตกใจจนสะดุ้ง เคราะห์ดีท่ีความสนใจของทุกคนล้วนมุง่ไปทีฉ่นิรุย่ 

* ภรรยาผูกเง่ือนผม มีที่มาจากประเพณีท้องถ่ินของชาวฮั่นท่ีแสดงว่าหญิงชายได้แต่งงานเป็นสามีภรรยา 
กันแล้ว โดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะดึงเส้นผมของตนออกมาหนึ่งเส้นพันกับอีกฝ่าย ภรรยาผูกเงื่อนผม 
จึงหมายถึงภรรยาคนแรก
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จึงมิได้สังเกตเห็นท่าทางผิดปกติของนาง

"ท่านน้า พวกเราเข้าไปก่อนค่อยคยุกันเถดิ" จัน่อว๋ินหยางท่ีเย็นชา

มาแต่ไหนแต่ไรแสดงออกได้น่าชืน่ชมนัก อย่างน้อยก็ท�าให้คนมองออกถึง

ความตืน่เต้นทีส่องน้าหลานได้พบกันครัง้แรก

การได้พบกันของญาติที่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยอารมณ์ต่ืนเต้น 

พลุ่งพล่านเกินไป ท�าให้องค์หญิงใหญ่กับองค์ชายสามที่สง่าผ่าเผย 

ถูกลืมไว้ข้างหลัง บรรยากาศจึงชวนให้กระอักกระอ่วนขึ้นมาเล็กน้อย

เจ้าเมืองอว๋ีรู ้สึกใจคอไม่ดี รีบกระแอมเรียกความสนใจของ 

คนท้ังหลาย "นายท่านจั่น คุณชายรองจั่น ลูกเขย อย่าเพ่ิงตื่นเต้น  

รีบมาถวายบังคมองค์หญิงใหญ่กับองค์ชายสามก่อนเถิด"

ทนีีทุ้กคนถึงได้คารวะทกัทายกันใหม่อย่างลนลาน ขณะจัน่อวิน๋หยาง

ถวายบังคมองค์ชายสาม แววตาได้เปล่งประกายวาบขึ้นน้อยๆ  

แทบมองไม่เห็น

ทว่าซั่งกวนสวินหยางสังเกตเห็นเข้าพอดี เขาอดจะอ้ึงไปเล็กน้อย 

ไม่ได้ ก่อนขมวดค้ิวกล่าวถามทันที "ไฉนข้าถึงรู้สึกว่าคุณชายรองจั่น 

ดูคุ้นตาอยู่บ้าง หรือจะเคยได้พบกันมาก่อน"

"กระหม่อมเคยได้พบองค์ชายในการสอบระดับฮุ่ยซื่อเมื่อสี่ปีก่อน

พ่ะย ่ะค ่ะ" องค ์ชายสามเป็นโรคขี้ระแวงขนาดหนัก ถ ้ารู ้สึกว ่า 

เขาคุ้นตาก็จะต้องซักไซ้ไล่เลียงต่อแน่นอน ฉะนั้นสู้ชิงบอกออกมาสลาย

ความหวาดระแวงสงสัยของอีกฝ่ายก่อนจะดีกว่า

ซั่งกวนสวินหยางคิดอยู ่ชั่วประเดี๋ยวก็คล้ายว่านึกอะไรข้ึนได้  

จึงร้อง 'อ้อ' ออกมาค�าหนึ่งเสร็จก็ไม่ได้พูดอะไรอีก คนทั้งคณะจึงพากัน
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เดินเข้ามาเรือนส่วนหน้าของคฤหาสน์สกุลจั่น

ฉินรุ่ยต้องการกลับมาเซิ่งโจวเพ่ือเย่ียมญาติ หลังจากนั่งอยู่ใน 

ห้องโถงได้ครูห่นึง่ก็จบัจงูองค์หญิงใหญ่จะไปไหว้ป้ายวิญญาณของพ่ีสาว 

จัน่อว๋ินหยางทางหน่ึงให้พ่อบ้านใหญ่ไปเตรยีมการ อกีทางก็คอยจบัสงัเกต

สีหน้าท่าทางของบรรดาคนท่ีมีความเป็นไปได้ว่าเข้าใกล้ห้องหนังสือ 

ของจัน่เจยีงฉอืในคืนนัน้ ทว่าแม้แต่หลนิอีเ๋หนียง พ่อบ้าน และจัน่อว๋ินเผงิ

ที่เขาสงสัยที่สุดต่างล้วนไม่มีสีหน้าผิดปกติใดๆ ปรากฏให้เห็นเลย

จั่นอว๋ินหยางสายตาคมกริบประดุจใบมีด จั่นอว๋ินเผิงต้องใช ้

ความสามารถในการควบคุมตนเองออกมาท้ังหมดถึงท�าให้รอดพ้น 

การสอดส่องได้ เนื่องด้วยจะอย่างไรเขาก็ได้ยินเพียงข้อความท้ายๆ  

มิเช่นนั้นพอได้เห็นฉินรุ่ยคงได้ส่อพิรุธออกมาแล้ว

จะอย่างไรก็เป็นเรื่องในครอบครัวของสกุลจั่น เจ้าเมืองอวี๋กับ 

ซัง่กวนสวินหยางสามารถมาหาสกุลจัน่เป็นเพ่ือนได้ แต่กลบัไม่มเีหตผุล 

ให้ไปหมู ่บ้านอู ๋จยาด้วย แม้ซั่งกวนสวินหยางอยากจะตามไป แต ่

องค์หญิงใหญ่กลับใช้ข้ออ้างว่าเป็นการไม่บังควรแก่ฐานะมาปฏิเสธ  

แล้วบอกให้เขาตามเจ้าเมืองอวี๋กลับไปพักผ่อนที่จุดพักม้า

จั่นอว๋ินเผิงเที่ยววิ่งพล่านด้วยต้องการจะส่งข่าวให้เจ้าเมืองอว๋ี  

แต่ก็จนใจที่สกุลฉินเป็นญาติจากการแต่งงานท่ีชอบธรรมของสกุลจั่น  

ถึงการไปเซ่นไหว้นีเ้ขาจะไม่อาจเข้าไปคกุเข่ากราบไหว้ในศาลบรรพบรุษุ

ของสกุลฉินได้ แต่ก็ยังต้องเก็บข้าวของเตรียมการเดินทาง และเพราะ 

การมาถึงขององค์หญิงใหญ่สามีภรรยา สะใภ้ใหญ่จั่นเองก็ต้องยุ่งกับ 

การท�าความสะอาดเรือนและจัดหาที่พักให้บ่าวไพร่
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หลังจากน้ันพอฉินรุ่ยได้รู ้ข่าวว่าจั่นอว๋ินหยางก�าลังจะแต่งงาน 

ก็ตบอกพูดว่า "มาเรว็ไม่สู้มาถูกเวลา" ท�าท่าจะแย่งต�าแหน่งเจ้าภาพงานแต่ง

ให้ได้ องค์หญิงใหญ่เองก็อมย้ิมกล่าวว่าตัวนางกับฉินรุ่ยไม่มีบุตรธิดา  

และแม้ในราชวงศ์จะไม่เคยมีการรับหลานมาเลี้ยงเป็นลูกมาก่อน แต ่

จัน่อวิน๋หยางเป็นหลานชายเพียงคนเดยีว นางย่อมจะให้การอปุถัมภ์เล้ียงดู

โดยถือว่าเป็นบุตรชาย

หลงัจัน่อว๋ินเผงิได้ยินองค์หญิงใหญ่กับฉนิรุ่ยสัญญาเช่นนีก็้แทบจะ

กระอักเลือดออกมา ก่อนหน้าน้ีเขายังวางแผนจะไปเป่าหูเจ้าเมืองอว๋ี 

เพ่ือดงึอกีฝ่ายให้มาข่มจัน่เจยีงฉอืไม่ให้ยกทรัพย์สินกิจการให้จัน่อว๋ินหยาง

ดูแลอยู่เลย เหตุผลข้อแรกคือต้องการหยุดย้ังไม่ให้เร่ืองเสบียงกองทัพ

ปลอมปนแดงขึ้นมา ส่วนข้อสองคือเขาดูแลกิจการมากมายของสกุลจั่น

มาหลายปีเพียงนี้ ไหนเลยจะตัดใจยกทั้งหมดให้คนอื่นได้ลง

หากแต่บัดนี้เจ ้าเมืองอว๋ีอยู ่ต ่อหน้าองค์หญิงใหญ่กับฉินรุ ่ย 

ก็ได้แต่พินอบพิเทา สงบเสงี่ยมว่าง่าย เขายังจะกล้าพูดว่าจั่นอวิ๋นหยาง

ไม่มีความสามารถสืบทอดกิจการได้อีกหรือไร

มวัแต่ลงัเลพิรีพิ้ไรจนล่วงมาถึงวันส่งมอบสนิสอดอย่างเป็นทางการ 

เน่ืองจากเมอืงเซิง่โจวกับต�าบลหยางหลิว่อยู่ไกลกันมาก หลังปรกึษาหารอื

กันแล้ว สกุลจั่นก็ตัดสินใจไม่ส่งสินสอดที่เป็นชิ้นหลักและแตกหักง่าย 

ไปท่ีต�าบลหยางหลิ่ว แต่ท�ารายการของออกมาเหมือนกันสองฉบับ  

มอบให้เยี่ยเหมยฉบับหนึ่ง ส่วนอีกฉบับเก็บไว้ที่จั่นอวิ๋นหยาง

ขนบธรรมเนียมประเพณีของอาณาจกัรต้าฉีม่กัให้สมาชกิครอบครวัหญิง
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ของฝ่ายชายเป็นผู ้ไปส่งสินสอด เดิมทีหลินอี๋เหนียงเตรียมตัวจะไป 

กลั่นแกล้งหญิงใจง่ายที่แย่งสามีของหลานสาวนางให้เต็มที่ในตอนท่ี 

ไปส่งสนิสอด กลบัไม่คาดคิดว่าองค์หญิงใหญ่ทีม่าพักในคฤหาสน์สกุลจ่ัน

จะดึงงานน้ีไปท�าเอง เมื่อรวมกับมีสะใภ้ใหญ่จั่นให้การช่วยเหลือ  

ความน่าเชื่อถือของสองคนนี้ก็มีน�้าหนักขึ้นกว่าเดิมมาก

ไม่เพียงเท่าน้ี หลังองค์หญิงใหญ่ได้อ่านรายการสินสอดก็มอบ

เครือ่งประดับสีช่ดุและผ้าต่วนบรรณาการชัน้เลศิทีม่ใีช้เฉพาะเชือ้พระวงศ์

อีกหลายพับเพ่ิมเข้าไปให้ ทีน้ีไม่เพียงแค่หลินอี๋เหนียงต้องกุมหน้าอก  

หวิดจะเป็นลม แม้แต่สะใภ้ใหญ่จั่นก็ไม่ชอบใจอย่างมากเช่นกัน นาง 

อยากจะดูนักว่าลกูสาวสายรองจากตระกูลเล็กๆ ทีย่อมขายความบริสุทธ์ิ

แลกกับเงินเพียงไม่ก่ีสิบต�าลึงจะรับความสูงศักดิ์มั่งคั่งของสกุลจั่น 

ไหวหรือไม่ อยากจะดูนักว่าหญิงจากสถานท่ีเล็กๆ ท่ีไม่เคยแม้แต ่

จะได้ยินชื่อนางนั้นมีอะไรดีขนาดท�าให้จั่นอวิ๋นหยางสิ้นเปลืองความคิด

ความอ่านจัดระเบียบคฤหาสน์ ท�าให้จั่นอวิ๋นหยาง...ใส่ใจ!

คิดถึงค�าว ่า 'ใส ่ใจ' สะใภ้ใหญ่จั่นก็สะบัดศีรษะอย่างแรง  

คุณชายสุยเฟิงไม่เคยมองใคร ตอนนั้นนางไม่รู ้สิ้นเปลืองความคิด 

ความอ่านไปต้ังเท่าไรกว่าจะได้โต้ตอบบทกวีกับเขา อีกทั้งต่อมา 

เขาออกท่องหาประสบการณ์อยู่ข้างนอกหลายปี มีรอยเท้าประทับอยู ่

กว่าค่อนอาณาจกัรต้าฉี ่แต่ก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาจะมหีญิงสาวทีช่ืน่ชมพึงใจ 

ด้วยเหตน้ีุนางจงึคดิว่าไม่มใีครสามารถท�าให้จัน่อว๋ินหยางใส่ใจได้โดยสิน้เชงิ 

จะต้องเป็นเพราะลกูชาย จะต้องเป็นเพราะจัน่อวิน๋หยางมลีกูชายของตนเอง

เป็นครั้งแรกแน่นอน!
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สะใภ้ใหญ่จั่นก้าวลงจากรถม้าพร้อมกับความคิดเช่นนี้โดยท่ีมี 

เฝิงหมัวมัวคอยประคอง ก่อนจะกวาดตามองถนนหลวงท่ีเป็นดินเหลือง 

และบรรดาชาวบ้านทีแ่บกเครือ่งมอืการเกษตรจ�าพวกจอบมามงุดเูรือ่งสนกุ

อยู่รอบๆ แวบหนึง่ เรยีวค้ิวงามแทบจะมุน่เป็นปม

นับตั้งแต่รู ้ว ่าพ่อสื่อของเย่ียเหมยกับจั่นอวิ๋นหยางคือหัวหน้า 

กองการศกึษากู่ นายอ�าเภอวังก็พยายามเอาใจเย่ียเหมยกับจัน่อว๋ินหยาง

เต็มที่ แต่น่าเสียดายที่หัวหน้ากองการศึกษากู่กลับชายแดนไปแล้ว  

และหลังจากน้ีก็เตรียมจะกลับเมืองหลวง จั่นอว๋ินหยางกับกู่จว้ินเอง 

ก็ตามกันจากไปเช่นกัน ถึงอยากจะประจบก็หาเป้าหมายไม่เจอแล้ว  

ทว่านายอ�าเภอวังก็เป็นคนฉลาด ดมเจอความไม่ลงรอยกันของเย่ียเซ่ิง 

กับเย่ียเหมยจากเบาะแสร่องรอยต่างๆ จงึเสนอขึน้มาว่าจะให้ฮหูยินของตน

พาหมวัมวัผูด้แูลทีม่ากฝีมอืความสามารถสองคนจากทีบ้่านมาต�าบลหยางหลิว่

เพื่อช่วยจัดการงานแต่งงานให้เยี่ยเหมย

เดมิทีวังฮหูยนิยังรูส้กึว่าไปช่วยเตรยีมการแต่งงานให้บตุรสาวสายรอง

ของเศรษฐชีนบทเป็นการลดตวัเกนิไป แต่ด้วยสามมีคี�าสัง่มา อกีทัง้ได้ยนิว่า 

พ่ีสะใภ้ของฝ่ายชายท่ีมาส่งสนิสอดคอืคณุหนูจากตระกูลเจ้าเมอืงเซิง่โจว 

ความคิดดูแคลนตระกูลพ่อค้าก็หายไปแทบเกล้ียงทันที มาถึงบัดน้ี  

มองเห็นรถม้าพระที่นั่งขององค์หญิงใหญ่ที่ใช้ม้าลากถึงส่ีตัว วังฮูหยิน 

ก็ตื่นเต้นจนพูดแทบไม่ออกแล้ว

"องค์หญิงใหญ่ทรงพระเจรญิพันปีพันๆ ปี" วังฮหูยินมองดูองค์หญิงใหญ่

ลงจากรถม้าพลางถวายบงัคมอย่างเคารพนบนอบ

"ลกุข้ึนเถดิ วันนีข้้ามาช่วยหลานชายส่งมอบสนิสอดในฐานะน้าสะใภ้ 
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ถ้าใช้พิธีการในฐานะองค์หญิงใหญ่มาปฏิบตักิบัข้า ก็คงไม่ได้ส่งมอบสนิสอด

กันแล้ว" กล่าวจบองค์หญิงใหญ่ก็มองดรูอบๆ คร้ันเหน็ว่าชาวบ้านทีม่ามงุดู

พากันคุกเข่าลง นางก็อดจะยกมือกุมหน้าผากไม่ได้ ด้านหน่ึงบอกให ้

วังฮหูยินลกุขึน้ อกีด้านก็เดินไปหาชาวบ้านท่ีต่างตืน่เต้นและก�าลงัถูกคน

ของทางการขวางไว้นอกถนนหลวง "พ่ีป้าน้าอาทกุท่านแยกย้ายกันไปเถิด 

อากาศร้อนเกินไป ถ้าการที่ข ้ามาส่งมอบสินสอดแทนหลานชาย 

ท�าให้พวกท่านเป็นลมแดดไปก็เป็นการเสียมารยาทแล้ว"

ยังไม่กล่าวถึงมาดท่าทางของผู้ถือก�าเนิดในราชวงศ์ ล�าพังแค ่

การแสดงออกทางสีหน้าก็ท�าให้คนรู้สึกสบายราวกับได้กินน�้าแข็ง 

ในวันทีร้่อนทีส่ดุในฤดูร้อนแล้ว จงึมคีนไม่น้อยซาบซึง้ตืน้ตนัจนน�า้ตาไหล 

พากันชื่นชมในบุคลิกท่าทางและความใจกว้างขององค์หญิงใหญ่  

พูดกันว่าคณุหนสูกุลเย่ียทีก่�าลงัจะกลายเป็นหลานสะใภ้ขององค์หญิงใหญ่

ช่างมีบุญวาสนาอย่างแท้จริง

สะใภ้ใหญ่จัน่ลงรถม้ามาก่อนองค์หญิงใหญ่ เดมินึกว่าหลงัอกีฝ่าย 

ลงรถม้าก็จะเดินบนพรมแดงตรงเข้าป่าต้นไม้ไปทันที นางจึงไม่ได ้

ขยับไปใกล้อีกฝ่าย แต่ใครเลยจะรู้ว่าวังฮูหยินจะหัวไว ตามไปประกบ 

รบัใช้องค์หญิงใหญ่อยู่ข้างๆ ท�าให้ยามน้ีสะใภ้ใหญ่จัน่ได้แต่ยืนตากแดด 

รออยู่ข้างรถม้าด้วยความร้อนรุ่มใจ

กว่าองค์หญิงใหญ่จะค่อยๆ เกลีย้กล่อมให้ชาวบ้านกลบับ้านไปได้ 

ก็ผ่านมาเป็นครึ่งชั่วยามแล้ว

วังฮหูยินกลบัตดิตามอยู่ข้างกายองค์หญิงใหญ่ตลอดกระบวนการ 

เวลาน้ีก็ก�าลงักล่าวแนะน�าสามตีนเองและอ�าเภอฉเีซีย่นทีอ่ยู่ใต้การปกครอง
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ของสามีให้องค์หญิงใหญ่ฟังอย่างกระตือรือร้น บนหน้าองค์หญิงใหญ ่

มรีอยย้ิมท่ีท�าให้คนรูส้กึราวกับได้อาบลมวสนัต์ พยักหน้าเอ่ยชมเป็นระยะ 

ท�าเอาวังฮหูยินดใีจจนแทบจะคว้ากายองค์หญิงใหญ่ไว้ และพูดตลอดทาง

จนถึงเรือนเล็กกลางป่า

แต่สดุท้ายหมวัมวัท่ีข้างกายองค์หญิงใหญ่มองสท้ีองฟ้าแล้วก็เอ่ยขึน้ว่า 

"องค์หญิงใหญ่ เวลาไม่เช้าแล้ว อย่าทรงล่าช้าให้เสยีฤกษ์เลยเพคะ"

คราวนี้วังฮูหยินถึงค่อยเหมือนได้สติจากความฝัน รีบเชิญเสด็จ 

องค์หญิงใหญ่ไปต่อ

ทางเล็กๆ ท่ีมุ ่งไปถึงเรือนเก่าถูกคนขยายกว้างจนเดินเรียง 

หน้ากระดานได้ถึงสามสี่คนในเวลาอันสั้น พร้อมท้ังยังมีพรมแดงเป็น 

ทางเดนิตามความต้องการของเย่ียเหมยด้วย คนเดนิอยู่ด้านหน้า ส่วนรถม้า 

ทีบ่รรทกุข้าวของก็ตามมาข้างหลงัอย่างระมดัระวัง

เย่ียเซิ่งกับเย่ียฮูหยินพาเย่ียหย่วนมารออยู่หน้าประตูเรือน หลัง

ได้ยินว่าผูม้าส่งมอบสนิสอดถึงกับเป็นองค์หญิงใหญ่แห่งอาณาจกัรต้าฉี่ 

เย่ียเซิ่งมิใช่ไม่เคยคิดจะย้ายสถานที่รับสินสอดไปยังคฤหาสน์สกุลเย่ีย  

แต่เย่ียเหมยกับเย่ียหย่วนทีก่ลบัมาแล้วยืนกรานจะใช้เรอืนเก่าอนัเป็นท่ีของ

เย่ียเหมยในการรบั เผชญิหน้ากับท้ังสองคนทีม่บีคุคลใหญ่โตจ�านวนมาก

หนุนหลัง เยี่ยเซิ่งกับเยี่ยฮูหยินก็ได้แต่ยอมประนีประนอม

คนเข้าเรือนมาถึงห้องโถงแล้ว พ่อบ้านของคฤหาสน์สกุลเย่ีย 

ก็คลี่ม้วนกระดาษยาวเฟ้ือยออก ก่อนเริ่มอ่านรายการสินสอดต่อหน้า 

ฮหูยินและคุณหนูจากตระกูลมฐีานะมหีน้ามตีาทีไ่ด้ยินข่าวเลยเดนิทางมา 

ต�าบลหยางหล่ิวเหล่าน้ัน รวมถึงสมาชกิครอบครัวหญงิทีเ่ป็นญาติกับสกุลเย่ีย 
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เครือ่งประดบัและของตกแต่งทัง้ทอง หยก หยกเขียวจกัรพรรด ิปะการัง 

อัญมณี แพรพรรณล�้าค่าหายากท้ังผ้าต่วนบรรณาการ ผ้าแพรซือ่ชวน  

ผ้าไหมหางโจว และอืน่ๆ รวมถึงกล่องใส่ขนมมากมายหลายชนิดทีไ่ม่เคย

ได้ยินชื่อมาก่อน ของเหล่านี้ไม่นับเป็นอะไร แต่นอกจากเงินสินสอด 

แปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดต�าลึงแล้ว ก็ยังมีร้านค้าอีกสองร้านและ

ที่ดินอีกสองแห่งด้วย

อันที่จริงของเหล่านี้ดูเหมือนมีมูลค่าไม่ต่างจากสินสอดของ 

สะใภ้ใหญ่จัน่เมือ่ตอนโน้น แต่สะใภ้ใหญ่จัน่รู้ดว่ีาสิง่ของทีเ่ห็นๆ กันอยู่นี้

ประณีตล�้าค่ากว่าท่ีนางได้รับในตอนนั้นมากเพียงไร ย่ิงไม่ต้องพูดถึง 

พวกภาพวาดภาพอักษรและของเก่าล�้าค่าของจั่นอว๋ินหยางที่ไม่ได้ 

จดลงรายการสนิสอดแล้ว มาถึงบัดนี ้ ทุกคร้ังทีไ่ด้ยินหน่ึงรายการ หน้าอก 

ก็จะปวดตบุขึน้มาหนึง่ที ถ้ามใิช่จกิฝ่ามอืไว้ นางคงรักษารอยย้ิมบนหน้าไว้ 

ไม่อยู่

"ได้ยินว่าในบ้านภรรยาอว๋ินหยางยังมีพ่ีน้องอยู่อีกหลายคน 

คฤหาสน์สกุลจัน่เองก็เตรยีมของไว้ให้แล้ว" ครัน้คนอ่านรายการสนิสอดจบ 

องค์หญิงใหญ่ก็ท�าท่าบอกให้หมวัมวัผูดู้แลทีข้่างกายน�ารายการของขวัญ

เลก็ๆ ออกมา ก่อนกล่าวว่า "ก่อนเดนิทางมาอว๋ินหยางได้บอกว่าของเหล่านี ้

มอบให้ภรรยาเขาเป็นผู ้ดูแลจัดการ ฉะนั้นก็อย่าเคร่งกับพิธีรีตอง  

ให้เด็กคนนั้นมารับรายการสินสอดเองแล้วกัน"

ตามขนบธรรมเนยีมประเพณีของอาณาจกัรต้าฉี ่ ฝ่ายชายมาส่งมอบ

สนิสอด ตวัเจ้าสาวจะต้องหลบอยู่ในห้อง ครัน้องค์หญิงใหญ่กล่าวเช่นน้ี  

วังฮหูยินก็รบีให้คนไปเชญิเย่ียเหมยมาจากห้องแทบไม่ทนั ท�าเอาเย่ียเซิง่ 
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ทีเ่ตรยีมย่ืนมอืไปรบัแล้วตวัแขง็ท่ืออยู่กับท่ี หลงัพิจารณาความแตกต่าง 

ทางฐานะของสองฝ่ายแล้วถึงน่ังกลบัลงไปใหม่อย่างกระอกักระอ่วน

มีเย่ียหย่วนอยู่ด้านหลังเย่ียเซิ่ง อีกท้ังมีวังฮูหยินน่ังเป็นพยาน  

เย่ียเหมยก็ไม่กลัวจะมใีครกล้าฮบุของของนาง เพียงแต่น่ังฟังรายการสนิสอด

อย่างแล้วอย่างเล่าอยู่ในห้อง เย่ียเซิ่งก็ยังคงนึกห่วงอยู่บ้าง มูลค่า 

ของเหล่านี้สูงเกินไปทั้งสิ้น แม้เยี่ยเซิ่งกับเยี่ยฮูหยินไม่กล้าละโมบก็ใช่ว่า

บรรดาพ่ีน้องของนางจะไม่สอดมือมาแตะ ถึงเอาไปไม่ได้ แต่ท�าลาย 

ให้เสียหายก็ยังท�าคนกระอักตายได้ ถ้าหลังแต่งงานใช้คืนจั่นอว๋ินหยาง

ไม่ได้ เช่นนั้นก็ขายหน้าเกินไปแล้ว

คนของวังฮหูยินเพ่ิงมาถึงหน้าประต ูเย่ียเหมยก็เป็นฝ่ายเดนิออกมาเอง

แล้ว นางในวันนีป้ล่อยให้เย่ียนหมวัมวักับกุ้ยอิงบรรจงแต่งองค์ทรงเคร่ืองให้ 

บนใบหน้างามแต่งแต้มสีสันบางๆ ผมเกล้าเป็นทรงเซียนเหิน บนตัว 

สวมชดุผ้าบางเบาสทัีบทิมแดง หลังเดนิออกมาก็ถวายบงัคมองค์หญิงใหญ่

เป็นอันดับแรก ดวงตารูปเมล็ดซิ่งใสกระจ่างเชื่อมั่นในตนเอง สีหน้า 

สุกใสเปล่งปลั่ง ไม่ดูเย่อหย่ิง ไม่ดูต้อยต�่า ไม่มีท่าทางขลาดกลัวตัวสั่น

เหมือนเวลาหญิงชนบทได้พบองค์หญิงใหญ่แม้แต่กระผีกเดียว

เห็นแค่แวบแรกก็ท�าให้องค์หญิงใหญ่เกิดความรู้สึกดีๆ ข้ึนในใจ

แล้ว จึงย่ืนมือมาประคองนางด้วยตนเอง "รีบลุกข้ึนมาเถิด ก่อนมานี่ 

อวิ๋นหยางก็บอกว่าเจ้าดีย่ิง ข้าถามเขาว่าดีท่ีตรงใด เขากลับไม่ตอบข้า 

บัดนี้ได้เห็นก็รู้สึกว่าดีไปหมดทุกอย่างจริงๆ"

"องค์หญิงใหญ่ทรงชมเกินไปแล้วเพคะ" เยี่ยเหมยเพิ่งเคยได้ยินว่า

จั่นอว๋ินหยางชมนางต่อหน้าผู้อื่นเป็นครั้งแรก หน้าจึงร้อนผ่าวข้ึนมา  
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ไม่กล้ามององค์หญิงใหญ่ตรงๆ

"ยังจะเรียกองค์หญิงใหญ่อยู่อีก ไหนลองเรียกว่าน้าสะใภ้..."  

อาจเป็นเพราะอยู่ในต�าแหน่งสูงส่งมานานเหลือเกิน องค์หญิงใหญ ่

จงึมองเห็นสหีน้าแววตาหวาดกลวัตัวสัน่มามาก พอได้เห็นท่าทไีม่เย่อหย่ิง

ไม่ต้อยต�่าของเยี่ยเหมยก็ยิ่งรู้สึกรื่นตา

ขณะที่องค์หญิงใหญ่กับเย่ียเหมยย่ิงมองย่ิงถูกชะตากันอยู่นั้นเอง 

เสียงหวีดถามแหลมบาดหูก็ดังขึ้นท�าลายบรรยากาศอบอุ ่นชื่นมื่น 

ภายในห้องโถง เพียงแต่เสียงหวีดร้องนี้เพ่ิงจะเปล่งออกมาได้ครึ่งเดียว 

ก็ขาดหายไป แต่แม้จะเป็นเช่นน้ีกยั็งดึงดดูความสนใจของคนทัง้หมดมา

"ไฉนถึงเป็นเจ้า! เจ้าไปล่อลวงท่านรองของพวกข้าตัง้แต่เมือ่ไร ใช่..." 

ตอนทีจ่ัน่อว๋ินหยางประกาศจะแต่งงาน เฝิงหมวัมวัไม่ได้อยู่ในทีน่ัน้ด้วย  

ดงัน้ันนางถึงเพ่ิงได้รูเ้อาวันนีว่้าผูท้ีจ่ะกลายมาเป็นสะใภ้รองจัน่คอืเยีย่เหมย 

จงึอดจะส่งเสยีงอทุานออกมาไม่ได้

สะใภ้ใหญ่จั่นหยิกแขนเฝิงหมัวมัวที่ด้านข้างไว้อย่างแรง สีหน้า 

เริม่ซดี รอยย้ิมแขง็ค้าง แสร้งเอ่ยขดัข้ึนว่า "แม่นางเย่ีย เจ้ากับข้ามวีาสนา

ต่อกันยิ่งนัก"

"สะใภ้ใหญ่จัน่" เย่ียเหมยคารวะอย่างมมีารยาท "พวกเรามวีาสนา 

ต่อกันจริงๆ คิดว่าชิงฮุยกับเย่ียเอ๋อร์คงดีข้ึนมากแล้วกระมัง ข้าเตรียม 

ของขวัญไว้ให้พวกเขา ตอนกลับท่านก็น�าติดไปด้วยเถิด"

"ยังจะเรียกสะใภ้ใหญ่อยู่อีก? แต่งงานแล้วก็ควรต้องเรียกว่า 

พ่ีสะใภ้" องค์หญิงใหญ่แสร้งดุขึ้นมา แต่ขณะหันไปหาสะใภ้ใหญ่จั่น  

รูม่านตากลับหดตัว "ภรรยาอว๋ินเผิง วันน้ีเป็นวันดี ข้าจะไม่ถือสา 
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ในความปากไม่มีหูรูดของบ่าวเจ้าแล้วกัน"

แม้น�า้เสยีงจะฟังดูไม่ได้เปลีย่นแปลง แต่แววตาขององค์หญิงใหญ่

กลับท�าให้สะใภ้ใหญ่จั่นกับเฝิงหมัวมัวสั่นสะท้านไปทั้งตัว
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มีค�ากล่าวว่า 'แขกจากไป เจ้าบ้านได้พัก' นับประสาอะไรกับ 

แขกท่านน้ียังเป็นถึงองค์หญิงใหญ่ท่ีสามารถท�าให้ทุกคนหายใจไม่ทัว่ท้องได้ 

องค์หญิงใหญ่จะอย่างไรก็มีฐานะค�้าอยู่ หลังส่งมอบสินสอดเสร็จแล้ว 

จึงมิได้รั้งอยู่ต�าบลหยางหลิ่วนาน พอนางพาคนจากไปแล้ว บรรยากาศ

ภายในเรือนเก่าก็ผ่อนคลายลงมากทันที

เย่ียฮูหยินผ่อนลมหายใจโล่งอกออกมาเป็นอันดับแรก เมื่อครู ่ 

องค์หญิงใหญ่แผ่ความน่าเกรงขามออกมาหนักเกินไป ท�าเอานางกับ

บรรดาสตรใีนท่ีนีไ้ม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง จวบจนบดัน้ีคนจากไปแล้ว 

นางถึงได้กล้ามองสนิสอดท่ีกองพะเนินชวนให้คนตาลายท่ีกลางลานเรอืน

นานขึ้นหลายอึดใจ

แม้จะโอ้อวดว่าตนเป็นนายหญิงทีม่คีวามรู้ท่ีสดุในบรรดาตระกูลร�า่รวย

แห่งต�าบลหยางหลิ่ว แต่ก็ยังอดจะถูกภาพตรงหน้าสยบความผยองลง 

57
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จนราบคาบไม่ได้ ของทัง้หมดน้ีเป็นแค่สนิสอดเท่าน้ันหรือ มใิช่คลงัสมบตัิ

ของตระกูลใหญ่ตระกูลโตจรงิๆ หรอืไร

"สวรรค์! นั่นใช่ไข่มุกหรือไม่ ไฉนถึงได้ใหญ่ขนาดนั้น ซ�้ามีถึง 

หนึ่งกล่องเต็มๆ ด้วย"

"โอ้! น่ันใช่ผ้าโปร่งขนนกหรือไม่ ฉื่อเดียวยังหายาก แต่นี่มีถึง 

หนึ่งพับเต็มๆ"

"ข้างในกล่องแดงนั่นเป็นขนมจากหออีผ่ิน เมืองชายแดนทั้งสาม 

มีหออีผิ่นอยู่เพียงร้านเดียว การจะไปกินข้าวบนชั้นสูงสุดของท่ีนั่น  

มีหมื่นต�าลึงทองก็ยังยาก ขนมที่มีบริการแต่ชั้นสูงสุดนั้นรสชาติเป็นหนึ่ง

ไม่มสีอง มเีงนิก็ยังซือ้ไม่ได้ บดัน้ีถึงกับมตีัง้สองกล่อง ไม่รูว่้าใครจะมลีาภปาก

ได้ลิ้มรสบ้าง"

"เลิกพูดเรื่องสินสอดเหล่าน้ันได้แล้ว ได้ยินว่าหลังจากนี้จะต้อง

กลายเป็นสนิเจ้าสาวตดิตวัไปสกุลจัน่ท้ังหมด ของท่ีมอบให้สมาชกิสกุลเย่ีย

ที่ด้านหลังนั่นกลับดูไม่เลวเช่นกัน" 

"ตราบนเครือ่งเขยีนชดุน้ันข้าเคยเห็น ก่อนหน้านีเ้จ้าเดก็ไม่เอาไหน

ของบ้านข้าเผลอเหยียบพู่กันด้ามหน่ึงของคนในส�านักศึกษาจนเสียหาย 

ข้าก็ไม่นึกว่าจะเป็นของเลิศเลออะไร ใครเลยจะรู้ว่าเอาตราบนนั้นไปหา

ทัว่ทัง้อ�าเภอฉเีซีย่นแล้วก็ยังหาซือ้ไม่ได้ กลบัเป็นหลงจูข๊องร้านซือ่เป่าไจ 

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอ�าเภอฉเีซีย่นบอกข้าว่าน่ันเป็นของส่ังท�าพิเศษจากสกุลหลวิ

แห่งไหวโจว เพียงส่งให้ส�านักราชวังเท่านั้น"

"น่ันๆ เครื่องประดับกับเครื่องประทินโฉมเหล่านั้นก็ล้วนไม่ใช่ 

ของธรรมดาเช่นกัน เฮ้อ ถ้าข้าเป็นพี่น้องแท้ๆ ของเยี่ยเหมยก็คงดี"
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ครั้นบรรยากาศภายในเรือนผ่อนคลายลง เสียงพูดคุยก็ค่อยๆ  

กดไม่อยู่ ถ้ามใิช่เย่ียนหมวัมวักับกุ้ยอิงก�าลงัพาคนไปตรวจนับของ อกีทัง้ 

มเีจ้าหน้าทีท่างการสะพายดาบเฝ้าอยู่สีค่น ไม่แน่อาจได้มคีนแล่นไปรือ้ดู

แล้ว

ไม่มีเย่ียฟางคอยย่ัวยุ เย่ียหลันก็ไม่กล้าชี้นิ้วเรียกร้องเอาส่ิงของ 

ได้ยินคนรอบข้างเจ้าพูดทีข้าพูดที แต่นางกลับท�าได้เพียงมองดูตาปริบๆ 

ในใจมีหรือจะสงบได้ ดวงตาจ้องมองรายการสินสอดที่เย่ียเหมยเก็บขึ้น 

ก็อดจะกระตุกแขนเสื้อเยี่ยฮูหยินไม่ได้

วังฮูหยินจากไปพร้อมคณะองค์หญิงใหญ่ด้วยข้ออ้างว่าไปส่งแขก 

เรือนเก่าน้ีจึงไม่มีคนที่เย่ียฮูหยินกลัวและเกรงที่สุดอยู่อีก ทว่ารอบข้าง 

ยังมบีรรดาคนท่ีใช้เรือ่งเพ่ิมสนิเจ้าสาวเป็นเหตุผลมาชมเรือ่งสนุกอยู่ไม่น้อย 

เย่ียฮหูยินจงึไม่อยากให้ชือ่เสยีงความโลภของเหล่าบตุรสาวถูกแพร่ออกมา

ต่อหน้าคนเหล่านี้

ยังดทีีเ่ย่ียเหมยเองกไ็ม่อยากถูกคนไม่รูจ้กัเหล่าน้ีรมุล้อมมองดตู่ออกี 

จึงยอบตัวคารวะเย่ียฮูหยินก่อนกล่าวว่า "ท่านแม่ เมื่อวานข้าให้คนไป 

จองโต๊ะทีภั่ตตาคารในต�าบลไว้หลายโต๊ะ วันนีอ้าสะใภ้และพ่ีสาวทุกท่าน

อตุส่าห์เดนิทางมาไกลเพ่ือเพ่ิมสินเจ้าสาวให้ข้า จงึไม่อาจต้อนรบัขบัสูไ้ม่ดไีด้ 

วังฮหูยินไม่อยู่แล้ว เช่นน้ันกข็อให้ท่านแม่ช่วยรบัรองแขกแทนข้าสกัหน่อย

เถิด"

เย่ียฮหูยินก็ได้สตกิลบัมา นางคดิไม่ถึงจรงิๆ ว่าแค่การส่งมอบสนิสอด 

ทางฝ่ายสกุลเย่ียจะมีคนท่ีไม่เก่ียวข้องมามากขนาดนี้ ในบ้านจึงไม่ได ้

เตรียมพร้อมโดยสิ้นเชิง บัดน้ีได้ยินเย่ียเหมยกล่าวเช่นนี้ ถึงแม้ท่าทีและ 
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แววตาของอีกฝ่ายจะเฉยชาเสมอต้นเสมอปลาย นางก็ยังคงรู้สึกพอใจ 

อยู่เลก็ๆ ยืมโอกาสน้ีเรยีกให้บรรดาสตรใีนเรอืนไปกินข้าวกันท่ีภัตตาคาร

เล็กๆ ในต�าบลทันที

ผู้ที่ได้ยินข่าวแล้วมาดูสกุลจั่นส่งมอบสินสอดล้วนแต่เป็นสมาชิก

ตระกูลเศรษฐีอันดับต้นๆ ในต�าบล ฮูหยินผู้น�าต�าบลต้องการผูกมิตรกับ

สกลุเย่ีย จงึฝืนสะกดกลัน้ความอจิฉาเตม็หวัใจไว้แล้วคล้องแขนเย่ียฮหูยิน

เดนิทกัทายผู้คน "เย่ียฮหูยินกล่าวได้ถูกต้อง พวกเราอย่ามาเพ่ิมความวุ่นวาย

อยู่ทางนีเ้ลย ถึงอย่างไรอีกราวสบิวันก็จะถึงวันออกเรือนของคณุหนูเหมย 

เวลานั้นค่อยมาร่วมสนุกกันให้หน�าใจ"

มีฮูหยินผู้น�าต�าบลช่วยออกปาก ต่อให้คนอื่นๆ ยังอยากอยู่ชม 

เรื่องสนุกอยู่ตรงน้ีก็ได้แต่พากันเดินออกนอกเรือน ทว่าก็มีคนไม่น้อย 

ทีใ่นบ้านมบีตุรสาวบตุรชายอายุพอเหมาะเริม่พินจิดเูหล่าคณุหนคูณุชาย

ของสกุลเยี่ย ด้วยคิดอยากยืมโอกาสนี้สานสัมพันธ์

เย่ียเหมยไม่สนใจว่าคนท่ีไม่มอีะไรเก่ียวข้องเหล่านัน้คดิอะไรในใจ 

เพียงให้เย่ียนหมัวมัวกับกุ้ยอิงรับผิดชอบจัดเก็บสินสอดจากสกุลจั่น  

ของเหล่าน้ียังต้องขนกลับไปคฤหาสน์สกุลจ่ันท่ีเมืองเซิ่งโจวอีกรอบ แต่

จั่นอวิ๋นหยางกลับส่งมามากมายราวกับว่าไม่กลัวยุ่งยาก

หลงัจดัก�าลงัคนให้จดัการกับสนิสอดเรยีบร้อย เย่ียเหมยก็หนัมาเรียก

เย่ียหย่วน แต่กลับเห็นเขามีสีหน้าไม่ค่อยถูกต้อง นางครุ่นคิดเล็กน้อย  

ดเูหมอืนว่าเขากลบัมาถึงเมือ่วานก็มท่ีาทางวิญญาณไม่อยู่กับเนือ้กับตวั

เช่นน้ีแล้ว ทว่านางเอาแต่เป็นห่วงเรื่องวันน้ี จึงลืมถามสาเหตุกับเขา 

ไปชั่วขณะ แม้กระทั่งวันน้ีที่องค์หญิงใหญ่มาส่งมอบสินสอด เขาก็ยัง 

Page ���������� ������������ 3.indd   112 9/5/2562 BE   15:07



113

หานลู ่

มองดูอยู่ข้างๆ ด้วยท่าทางตะลึงงัน จนถึงตอนนี้ก็ยังคงเหม่อลอยอยู่

"อาหย่วน" เย่ียเหมยลอบถอนหายใจเงียบๆ ต้องโทษนาง 

ท่ีก่อนหน้านี้เอาแต่คิดว่าเย่ียหย่วนต้องสอบ เลยปิดบังเรื่องราวต่างๆ  

เอาไว้มากมาย คิดว่าเด็กคนนีค้งเพ่ิงรูเ้อาวนันีว่้าคนท่ีนางหมัน้หมายด้วย

คือใคร ก็เลยถูกท�าให้ตกใจเข้าแล้ว

"พ่ีรอง" เย่ียหย่วนหันหน้ามามองนางอย่างท่ึมท่ือ ตอนน้ีเขาสูง 

ใกล้เคยีงกับเย่ียเหมยแล้ว จงึมองสบดวงตารปูเมลด็ซิง่ทีส่กุใสเปล่งประกาย

ของเยีย่เหมยได้ในระนาบเดยีวกันพอด ี เย่ียหย่วนใจเต้นเร็วขึน้หน่ึงจงัหวะ  

ไม่ง่ายเลยกว่าจะท�าให้สงบลงได้ ในสมองกลับสับสนยุ่งเหยิง ไม่รู้ว่า 

ควรเริ่มพูดจากตรงใด "ท่านจะแต่งให้ท่านรองสกุลจั่นแห่งเซิ่งโจว?  

คุณชายสุยเฟิง? พ่อแท้ๆ ของเป้ยเป้ย? นี่มันเรื่องอะไร แล้วอาจารย์ลู่...

จะท�าอย่างไร"

เย่ียหย่วนลดเสียงลง ประโยคสุดท้ายท่ีพูดออกมาท�าให้เยี่ยเหมย

ฟังแล้วต้องขมวดค้ิว เสียงเซ็งแซ่ในเรือนยังไม่ได้หายไป เดิมก็ฟังกัน 

ไม่ค่อยชัด "เจ้าว่าท่านลู่ท�าไมนะ"

หลงัเยีย่หย่วนพูดออกมากร็ูส้กึว่าตนเองไม่ควรพูดเช่นนี ้ ยังไม่ต้อง

พูดถึงว่าคุณชายสุยเฟิงเป็นบุคคลต้นแบบที่เขาเล่ือมใสศรัทธาหรือไม่  

ว่ากันแค่เรื่องที่เขามีฐานะเป็นพ่อแท้ๆ ของเป้ยเป้ย คิดว่าการแต่งงานนี้

ต้องมีความยินยอมของพ่ีสาวตนอยู่แน่นอน คิดถึงตรงน้ี เขาก็ส่ายหน้า

พลางกล่าว "อาจารย์ลู่จะมาต�าบลหยางหลิ่วในอีกสองวัน"

"เช ่นนี้ ก็ดีเลย พ่ีจะได้ไม่ต ้องเขียนเทียบไปเชิญเขา" มาถึง 

อาณาจักรต้าฉี่ได้เกือบปี ผู ้ท่ีเย่ียเหมยซาบซึ้งใจท่ีสุดก็คือลู ่เฉินกับ 
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คนหมูบ้่านเกาจยา วนัแต่งงานใกล้เข้ามา นางเองกต็ัง้ใจจะเชญิพวกเขา

มาร่วมพิธีแต่งงานที่อาจเป็นเพียงครั้งเดียวในชีวิตนาง

"ข้าไม่ได้จะพูดเรื่องนี้ ที่ข้าอยากพูดคือ..."

เย่ียหย่วนยังพูดไม่ทันจบ เย่ียหลันก็ชะโงกหน้าจากในห้องโถง 

มาร้องเรียก "พ่ีเหมย อากาศร้อนเกินไปแล้ว ถ้ายังไม่แบ่งของขวัญอีก  

อีกเด๋ียวผิวไหม้ใครจะรับผิดชอบ น้องหย่วนเจ้าก็มาด้วยกัน หมึกกับ 

พู่กันเหล่านั้นจะต้องน�ามาให้เจ้าโดยเฉพาะแน่นอน"

นอกห้องโถง สะใภ้สายตรงทัง้สองคนของสกุลเย่ียเองก็รออยู่ในเรอืน

ไม่ไปไหน คิดว่าคงจะมีความคิดเหมือนกับเยี่ยหลัน

ยามนีเ้ยีย่เยว่ียพ่ีสาวสายตรงเพียงคนเดียวของเย่ียเหมยตัง้ครรภ์อยู่ 

จงึไม่ได้กลบัมาร่วมงานนี ้มเิช่นน้ันในกลุม่คนทีร่อแบ่งของขวัญอยู่ด้านนอก 

ก็คงมีคนเพิ่มอีกคนแล้ว

ท่ีด้านหลงัเย่ียหลนัยังมเีด็กหญิงเด็กชายอายุไม่มากยืนตวัลบีตวัส่ัน

อยู่อกีหลายคน ล้วนแต่เป็นบตุรสาวบตุรชายสายรองทีร่ะยะนีเ้ย่ียเซิง่กับ 

เย่ียฮูหยินปล่อยออกมาพบผู้คน คาดว่าคงอยากให้ในหมู่เด็กเหล่าน้ี 

มเีย่ียหย่วนกับเย่ียเหมยคนทีส่องออกมา

นับตั้งแต่วันที่เย่ียหย่วนสอบได้ซิ่วไฉ เขาก็รู้แล้วว่ากลับบ้านมา 

จะได้รบัการปฏิบตัด้ิวยต่างไปจากเมือ่ก่อนราวฟ้ากบัดิน แต่เขาคิดไม่ถึงว่า 

เย่ียหลนัท่ีเป็นบตุรสาวสายตรงท้ังยังมีนิสัยโอหงัเอาแต่ใจจะเกรงอกเกรงใจเขา

เพียงนี้ จึงแอบแตกตื่นตกใจอยู่เล็กน้อย

"ไปกันเถิดอาหย่วน รอข้าออกเรือนแล้ว ข้าจะมอบโฉนดของ 

เรือนเก่านี้ให้เจ้า ถึงเวลานั้นถ้าอี๋เหนียงยินยอม เจ้าก็พานางออกมาอยู่
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ตามล�าพังเถดิ" นีเ่ป็นแผนการท่ีเย่ียเหมยมหีลงัจากได้โฉนดเรอืนเก่าน้ีมา 

ตอนน้ีเย่ียหย่วนมีต�าแหน่งเป็นซิ่วไฉ ส่วนตนเองก็แต่งงาน คิดว่า 

ชีวิตภายภาคหน้าของอี๋เหนียงสี่คงจะดีขึ้นกว่าเดิมได้มาก

ถึงจะรู ้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเย่ียเหมยกับคฤหาสน์สกุลเย่ีย 

มไิด้ลกึซึง้แน่นแฟ้น แต่จัน่อวิน๋หยางก็ยังคงสัง่พ่อบ้านให้เตรยีมข้าวของ 

มาให้คนสกุลเย่ียไม่น้อย ในสายตาของสกุลจัน่แห่งเซิง่โจว ค่าส่ิงของพวกนี้

เป็นเพียงเศษเงินเท่านั้น แต่ในสายตาของตระกูลเศรษฐีชนบทแห่ง 

ต�าบลหยางหลิ่วเหล่านี้ เครื่องประดับเงินทองรวมถึงแพรพรรณเหล่านั้น

กลบักลายเป็นของชัน้เลศิ อย่าว่าแต่แม่นางน้อยอย่างเย่ียหลันจะตืน่เต้น 

แม้แต่สะใภ้สายตรงท้ังสองของสกุลเย่ียก็ยังรู้สึกว่าได้ก�าไรก้อนใหญ่  

ในใจวางแผนว่าหลังเย่ียเหมยออกเรือนแล้วจะต้องดีกับอี๋เหนียงสี ่

ให้มากขึ้น

ทางด้านเย่ียหย่วนกับอี๋เหนียงสี่ นอกเหนือจากเคร่ืองประดับ  

แพรพรรณ และขนมแบบเดียวกับของคนสกุลเย่ีย ก็ยังได้ตั๋วเงิน 

หน่ึงพันต�าลึงกับชุดเครื่องเขียนและกระดาษเซวียนจื่ออีกจ�านวนหน่ึง 

ตราบนของเหล่านี้ท�าให้สองตาของเย่ียหย่วนราวกับมีแสงพุ่งออกมา 

เลยทีเดียว ที่ส�าคัญกว่าน้ันคือพวกมันมีหลายชุด วันหน้าส่งเป็น 

ของขวัญให้ผู้อื่นได้ดีที่สุด ครั้นดูจนถ้วนทั่วก็ยังมีหีบหนังสือใบเล็กอีกใบ  

บรรจุต�าราหนังสือเอาไว้เต็มเอียด ทั้งหมดล้วนเป็นข้อสอบเก่าและ 

บันทึกเกี่ยวกับการสอบเคอจวี่ที่จั่นอวิ๋นหยางคัดลอกเองกับมือ

เดิมทีเย่ียหย่วนยังคิดจะยืนอยู่ฝั่งลู่เฉิน อยากจะช่วยพูดเร่ืองดีๆ  

ของเขาต่อหน้าเย่ียเหมย แต่พอเหน็หนงัสอืหีบน้ี เขาก็ตดัสนิใจจะวางตวั
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เป็นกลางแล้ว ถ้าสามารถข่มความรู้สึกผิดเข้มข้นในใจลงได้ บางที 

เขาอาจจะเอนเอียงไปทางจั่นอว๋ินหยางเสียด้วยซ�้า ก็ใครใช ้ให ้ 

ข้อสอบจ�านวนมากในหีบหนังสือล้วนมีค�าชี้แนะอธิบายจากหัวหน้า 

กองการศกึษากูเ่ขียนอยู่ด้วยเล่า เรือ่งมาถงึบดันี ้ ถ้าเขายังไม่รูว่้าทีต่นเอง

ถูกหัวหน้ากองการศึกษากู่เรียกไปพบ แต่หลังจากถามค�าถามไม่ก่ีข้อ 

ก็เสนอนายอ�าเภอวังให้เขาเป็นเสมยีนเป็นเพราะเหตใุด เช่นนัน้เขาก็เป็น 

คนโง่จริงๆ แล้ว

เน่ืองจากพิธีส่งมอบสินสอดอันแสนย่ิงใหญ่คราวน้ี จั่นอวิ๋นเผิง 

จึงหาโอกาสพบเจ้าเมืองอว๋ีเพ่ือบอกข่าวที่ได้ยินมาจากห้องหนังสือ 

ในคฤหาสน์สกุลจั่นก่อนหน้านี้ได้ในที่สุด 

เขามัวแต่อกสั่นขวัญแขวนกับเรื่องเสบียงกองทัพ จึงไม่รับรู้ว่า 

หลงัเจ้าเมอืงอว๋ีฟังจบกลบันกึดีใจอย่างหาใดเทยีม ตบบ่าปลอบใจเขาอยู่

เป็นนาน จะอย่างไรเรือ่งเสบยีงกองทพัปลอมปนก็มใิช่เรือ่งเลก็ ถ้าสบืสวน

ออกมา ทัง้คฤหาสน์สกุลจัน่ก็ล้วนไม่มใีครรอดพ้นโทษไปได้ ท่ีส�าคัญท่ีสดุคือ

บนสญัญาจดัหาเสบยีงลงนามจัน่เจยีงฉอื ถ้าจัน่อวิน๋หยางจดัการเรือ่งนี้

โดยไม่สนใจความสัมพันธ์ฉันญาติ จั่นอว๋ินเผิงก็สามารถหักใจคิดหาวิธี

แยกบ้านเอาตัวรอดออกมาก่อนเกิดเรื่องได้เลย

ครัน้จัน่อว๋ินเผงิกลบัคฤหาสน์สกุลจัน่ไปอย่างคล้ายมคีวามคดิบางอย่าง

ในใจ ทางด้านเจ้าเมอืงอว๋ีก็ตรงไปจดุพักม้าทันที

"จั่นอว๋ินหยางเป็นคนของรัชทายาท?!" เดิมซั่งกวนสวินหยาง 

ก�าลังพลิกอ่านบันทึกการเดินทางที่คุณชายสุยเฟิงเป็นผู ้เขียนด้วย 

Page ���������� ������������ 3.indd   116 9/5/2562 BE   15:07



117

หานลู ่

ท่าทางเกียจคร้านเฉือ่ยชา แต่ครัน้ได้ยินเช่นนีก็้อดจะนัง่ตวัตรงขึน้มาไม่ได้ 

"ได้สืบมาหรือไม่ว่าเขารับหน้าที่อะไร"

จั่นอวิ๋นเผิงเดิมก็ได้ยินมาไม่มาก เจ้าเมืองอว๋ีนึกถึงเน้ือหาทั้งหมด

ที่ฟังมาแล้วก็ย้ิมน้อยๆ "ดูเหมือนจะเป็นนายทะเบียนในกองเสบียง 

พ่ะย่ะค่ะ"

"นายทะเบียน?" ซั่งกวนสวินหยางหวนนึกถึงจั่นอว๋ินหยางที่ได้พบ

เมื่อไม่ก่ีวันก่อนเล็กน้อย ก่อนตบ 'บันทึกเดินทางตะวันออกเฉียงใต้'  

ทีค่ณุชายสยุเฟิงเขยีนเมือ่สองปีก่อนในมือเบาๆ "ดจูากระยะเวลา เขาเป็น

มือซ้ายมือขวาให้รัชทายาทไม่ได้จริงๆ แต่เหตุใดข้าถึงรู้สึกอยู่ตลอดว่า 

มีอะไรไม่ถูกต้อง"

"องค์ชายทรงคดิมากไปแล้ว จัน่อว๋ินหยางรกัและผกูพันกับบดิาของเขา

อย่างลึกซึ้ง ท่ีกลับมาสืบเรื่องเสบียงคราวนี้ก็แค่เพราะห่วงว่าสกุลจั่น 

จะล้มครนื จงึมาช่วยเหลอืล่วงหน้าเท่านัน้เองพ่ะย่ะค่ะ" ถัดมาเจ้าเมอืงอว๋ี 

ก็เล่าเรือ่งกฎของสกุลจัน่ท่ีให้บตุรชายสายตรงควบคมุดแูลทรพัย์สนิกิจการ

หลังจากแต่งงานให้ซั่งกวนสวินหยางฟัง เมื่อเป็นเช่นน้ี เจตนาพยายาม 

กอบกู้สถานการณ์ของจัน่อว๋ินหยางก็ย่ิงชดัเจน

ซั่งกวนสวินหยางได้ฟังเช่นนี้ แววตาก็มีประกายวิบวับโดยตลอด 

สุดท้ายก็หัวเราะออกมาเบาๆ "เขาช่างมีใจกตัญญูโดยแท้ ถึงต้อง 

ผลาญสมบัติของสกุลจั่นจนหมดก็ต้องรักษาสกุลจั่นไว้ให้ได้ สมบัติของ

สกุลจั่นมีมากขนาดท�าให้หลุดพ้นความผิดเช่นนี้ได้เชียวหรือ"

เจ้าเมืองอวี๋กลับมิได้ดูถูกสกุลจั่นเหมือนซั่งกวนสวินหยาง กระซิบ

เล่าเรื่องสภาพการณ์ของสกุลจั่นที่หลายปีมาน้ีได้สืบมาจากปากของ 
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จั่นอวิ๋นเผิง

แม้สกุลจัน่จะเทยีบกับตระกูลขนุนางชัน้สงูทีม่รีากฐานพ้ืนเพหย่ังลกึ

ไม่ได้ แต่ก็เป็นตระกูลอันดับหนึ่งในเมืองชายแดนท้ังสาม อีกท้ังบัดน้ี 

ยังมีองค์หญิงใหญ่กับพระสวามีเป็นญาติอีก ถ้าขอความเมตตาจาก

รชัทายาทให้ประวงิเวลาไว้สกัระยะ ด้วยสมบตัขิองสกุลจัน่จะต้องชดเชย

ส่วนทีข่าดไปก่อนหน้านีไ้ด้ พอหกักลบลบหน้ีแล้วก็สามารถพ้นเคราะห์นี ้

ไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอน เพียงแต่สมบตัมิหาศาลของสกุลจัน่คงไม่อาจ

รักษาไว้ได้

ได้ยินเจ้าเมืองอว๋ีวิเคราะห์ไปถึงองค์หญิงใหญ่ ซั่งกวนสวินหยาง 

ก็ขมวดคิ้วขึ้นมาทันที ในดวงตามีประกายแค้นวาบขึ้นก่อนหายวับไป  

เจ้าเมอืงอว๋ีทีก้่มหน้ากราบทูลอยู่ไม่ทันสงัเกตเหน็โดยส้ินเชงิ จงึถอนหายใจ

พูดต่อไปว่า "องค์ชายเองก็ทรงทราบว่าบุตรชายสายรองของสกุลจั่น 

เป็นลกูเขยของกระหม่อม เขาเริม่ช่วยงานการค้าของสกุลจัน่ตัง้แต่อายุสบิสี ่ 

ทีส่กุลจัน่มัง่คัง่เป็นอนัดบัหนึง่ได้อย่างทุกวันนีย่้อมขาดความเพียรพยายาม

หลายปีของเขาไปไม่ได้ แต่จะท�าอย่างไรได้ในเม่ือสกุลจัน่มกีฎอยู่ เกรงว่า

คงต้องยกผลประโยชน์ให้คุณชายรองจัน่ไปเปล่าๆ โดยไม่ได้อะไรกลับมา

แล้ว"

"หึๆ แล้วถ้าการแต่งงานไม่ส�าเรจ็เล่า" ใบหน้าของซัง่กวนสวนิหยาง

ซ่อนอยู่ในเงามืดพลันเอ่ยถามขึ้นเสียงเบา

เจ้าเมอืงอว๋ีแววตาสว่างวาบขึน้มาก่อนจะมดืลงอกีทันที "องค์ชาย

ไม่ทรงทราบ เรื่องแต่งงานของคุณชายรองจั่นเกิดขึ้นกะทันหันเกินไป  

ก่อนหน้านี้ไม่มีเค้าลางแม้แต่น้อยนิด อีกทั้งแม้เขาจะยังไม่แต่งงาน  
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แต่ก็มลีกูชายนอกสมรสทีม่คีวามเป็นมาไม่กระจ่างแจ้งอยู่คนหนึง่ ต่อให้ 

การแต่งงานเกิดการเปลี่ยนแปลง เกรงว่าทรัพย์สินกิจการของสกุลจั่น 

ก็ยังคงตกเป็นของเขาเหมอืนเดิม มกิลวัองค์ชายจะทรงเห็นขัน ก่อนหน้าน้ี

ลูกเขยท่ีไม่เอาไหนของกระหม่อมก็เคยมีความคิดร้ายเช่นกัน ส่วน

กระหม่อมคิดถึงบุตรสาวและหลานชายหลานสาวที่ยังเล็กแล้วก็ได้ 

ส่งคนจ�านวนหน่ึงไปช่วย เพียงแต่คุณชายรองจั่นดวงดี หลบพ้นไปได ้

ทุกครั้ง ยังคงอยู่ดีมาถึงบัดนี้"

"อว๋ีเปียว บนโลกนี้ ไม ่มี  'ดวงดี '  อะไรท้ังสิ้น มี เพียงก�าลัง 

ความสามารถจริงเท่านั้น" ซั่งกวนสวินหยางย่ิงคิดย่ิงรู้สึกมั่นใจ ราวกับ 

มเีสยีงลอยแว่วจนเหมอืนดงัมาจากทีไ่กลๆ "รชัทายาทก�าลงับกุลกึเข้าไปใน

แคว้นซเีหลยีงเพ่ือตามโจมตเีชือ้พระวงศ์ทีเ่หลอื ถ้าเสบยีงตามไปไม่ทนั..."

เจ้าเมืองอวี๋ตัวสั่น ก้มหลังลง แทบจะเอาศีรษะฝังเข้าไปในเข่า 

เพ่ือจะได้ไม่ต้องได้ยินค�าพูดอันเป็นทุรยศเหล่านี้ต่อ แต่เขาข้ึนเรือ 

ซั่งกวนสวินหยางมาตั้งแต่หลายปีก่อนจนลงไม่ได้อีกต่อไป เวลานี้ได้แต่

ทุ ่มเทกายใจฟังแผนการต่อไปของอีกฝ่าย จากนั้นก็จัดวางคนลงไป 

ตามที่อีกฝ่ายวางแผนไว้

เวลาเดียวกันน้ี ฉินรุ ่ยกับจั่นอว๋ินหยางเองก็ก�าลังสนทนาถึง 

เรื่องต่างๆ ที่ต้องด�าเนินการต่อจากนี้เป็นการลับอยู่ในห้องหนังสือ 

ภายในเรอืนสยุเฟิงของคฤหาสน์สกุลจัน่ เนือ่งจากการมาถึงอย่างกะทันหนั

เหนือความคาดหมายของซั่งกวนสวินหยาง จึงมีอีกหลายเร่ืองที่ฉินรุ่ย 

ไม่อาจไม่ระมัดระวังเป็นทวีคูณ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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