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คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

ค�ำน�ำ
เชื่อว่ามีท่านนักอ่านจ�ำนวนไม่น้อยที่ติดใจผลงานการเขียนของท่านหนิงหล่ง
จากเรื่อง 'บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน' กันใช่ไหมคะ ส�ำหรับเรื่อง 'รัตติกาลซ่อนกล'
นี้แม้ไม่มีปราบผีปีศาจ แต่ก็มีการใช้ค่ายกล เล่นของอยู่ไม่น้อย เข้มข้นน่าติดตาม
เช่นกันค่ะ
โดยในเรือ่ งจะเล่าถึง 'ฟหู่ ลันหยา' ทีช่ ะตาชีวติ พลิกผัน บิดากับพีช่ ายถูกใส่ความ
จนต้องโทษ นางจึงกลายเป็น 'บุตรีขุนนางต้องโทษ' ไปทันใด แต่เรื่องแก้ต่างให้บิดา
ก็ยังไม่เร่งด่วนเท่าการรับมือกับ 'ผู้ไม่ประสงค์ดี' ที่คอยขัดขวางการเดินทางในครั้งนี้
อยู่เสมอ ซึ่งมีเป้าหมายพุ่งมาที่ตัวนาง โชคยังดีที่นางมี 'ผิงอวี้' ผู้บัญชาการ
หน่วยองครักษ์เสื้อแพรคอยปกป้องคุ้มครอง แม้สีหน้าเขาจะบึ้งตึงตลอดเวลาก็ตาม
แค่เกริ่นเล็กๆ น้อยๆ ก็ดูน่าติดตามแล้วใช่ไหมคะ ส�ำหรับเรื่องนี้นอกจาก
ค่ายกล ศาสตร์ต่างๆ จะเด่นแล้ว เชื่อว่าพระเอกของเรื่องนี้ก็จะเป็นที่ถูกพูดถึงด้วย
เช่นกัน เพราะเขาเป็น 'สายซึน' ของแท้ พวกปากไม่ตรงกับใจ อ่านๆ ไปอาจจะ
อยากหยิกพระเอกสักทีสองที (ฮา)
มาร่วมติดตามกันค่ะว่าการเดินทางไปเมืองหลวงครัง้ นีจ้ ะมีเรือ่ งลีล้ บั ใดเกิดขึน้
บ้าง แล้วความสัมพันธ์ของฟู่หลันหยากับผิงอวี้จะพัฒนาไปทางไหน เชิญพลิก
หน้าต่อไปได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

“ใต้เท้าผิง ช่วยขยับดาบของท่านออกไปหน่อยได้หรือไม่”
พูดจบก็เห็นเขานิง่ อยูไ่ ม่มที า่ ทีจะตอบรับ นางจึงเงยหน้ามองด้วยความสงสัย เห็นเขาหลับตา
แน่น หน้าผากมีเหงื่อผุดพราว ใบหน้าแดงก�่ำกว่าที่เคยราวกับคนป่วยหนักอย่างไรอย่างนั้น
“ใต้เท้าผิง?”
นางรู้สึกสงสัยยิ่งนัก ก�ำลังจะออกปากถาม ผิงอวี้ก็ตัดบทนางพลางแค่นเสียงตอบ “ไม่ได้!”
ฟู่หลันหยาถูกเขาปรามก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงขยับดาบออกไปไม่ได้ นางนิ่งเงียบอยู่พักหนึ่ง
แล้วคิดเสียว่าเขาคงหงุดหงิด จึงจงใจท�ำทีเป็นศัตรูกับนาง
นางเหลือบมองเขา เห็นเขาไม่ยอมขยับตัวก็จ�ำต้องลงมือเอง จึงยกมือข้างหนึ่งคล�ำลงไป
ด้านล่าง คิดเพียงแต่จะดันด้ามดาบให้เบี่ยงออกด้านข้างเท่านั้น
ใครเลยจะรู้ นางเพิ่งจะขยับตัว ผิงอวี้ก็ราวกับล่วงรู้สิ่งที่นางจะท�ำ คว้าจับมือนางไว้แน่น
แล้วถลึงตามอง แทบจะแค่นเสียงตะคอกว่า “บอกแล้วว่าอย่าขยับตัว! ไม่เข้าใจหรือไร!”
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ฟู่หลันหยา	บุตรสาวของฟูป่ งิ เคยหมัน้ หมายกับบุตรชายคนโตของ
มหาบัณฑิตลู่เซิ่ง เป็นคนสุขุมใจเย็น
ผิงอวี	
้
บุตรชายคนเล็กของซีผงิ โหว ด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ญั ชาการ
หน่วยองครักษ์เสื้อแพร ฉลาด เก่งเรื่องการต่อสู้
หวังหลิง	ขันทีขา้ งพระวรกายฮ่องเต้องค์ปจั จุบนั ดูแลส�ำนักบูรพา
เจ้าเล่หม์ ากแผนการ มีเป้าหมายบางอย่างกับฟูห่ ลันหยา
หวังซื่อเจา	หลานชายของหวังหลิง ด�ำรงต�ำแหน่งรองผูบ้ ญั ชาการ
หน่วยองครักษ์เสื้อแพร ลุ่มหลงฟู่หลันหยามานาน
ฉินหย่ง	คุณหนูใหญ่สกุลฉิน มีตำ� แหน่งเป็นประมุขฉิน เบือ้ งหน้า
แต่งกายเป็นบุรุษ มีจิตใจผดุงคุณธรรม
หลี่หมิน	บุตรชายของอวิ๋นหยางป๋อ คอยจัดการงานต่างๆ ให้
ผิงอวี้ นับถือผิงอวี้เป็นทั้งเจ้านายและพี่ชายคนหนึ่ง
เติ้งอันอี๋	คุ ณ ชายจวนหย่ ง อั น โหว คอยหาทางใกล้ ชิ ด กั บ
คณะเดินทางของผิงอวี้ ดูมีลับลมคมใน

หนิ ง หล่ ง

1
ขณะที่หลิวไป่ทงออกจากวังก็เป็นเวลาย�่ำค�่ำแล้ว
แสงตะวันยามสายัณห์สาดส่อง ช่างชวนให้ผู้คนครั่นคร้ามยิ่ง
เขาจ้องมองดวงตะวันสีแดงเจิดจ้าลับตาไปตรงขอบฟ้าอย่างเหม่อลอย
ในที่สุดก็ตัดสินใจได้ ล้วงผ้าเช็ดหน้าไหมออกมาซับเหงื่อที่ขมับลวกๆ
พลางยกชายชุดขุนนางก้าวขึ้นรถม้าที่จอดรออยู่นอกประตูวังนานแล้ว
จากนั้นสั่งให้สารถีเคลื่อนรถม้าไปยังตรอกหลิ่วเยี่ย
สารถีบงั คับรถม้าผ่านถนนสายนีม้ าจนคุน้ ทางแล้ว แม้ฟา้ จะเริม่ มืด
แต่ก็ยังบังคับรถม้าได้อย่างช�ำนิช�ำนาญ ลัดเลี้ยวไปตามตรอกซอกซอย
ไม่ถงึ ครึง่ ชัว่ ยาม* รถม้าก็มาหยุดลงหน้าจวนหลังหนึง่ ซึง่ ตัง้ อยูล่ กึ ในตรอก
หลิ่วเยี่ย
คนในจวนทราบข่าวแต่แรกแล้ว หลิวไป่ทงเพิ่งจะลงจากรถม้า
* ชั่วยาม หน่วยเวลาโบราณของจีน หนึ่งชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมง
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ประตูใหญ่ด้านหน้าก็ค่อยๆ เปิดออกเสียงดังแอ๊ด
พอหลิวไป่ทงได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวนี้ ความกระตือรือร้นที่มี
แต่เดิมก็เหมือนถูกน�ำ้ เย็นสาดจนเหือดหายไปกว่าครึง่ ความกลัวแล่นจับ
ขั้วหัวใจ รอจนตั้งสติได้เขาก็หันไปมองปากประตูที่มืดมิด รับรู้ได้ว่า
จวนทีอ่ ยูต่ รงหน้าคล้ายว่ากลายร่างเป็นปีศาจกระหายเลือดไป มันอ้าปาก
กว้างประหนึ่งอ่างรองเลือด รอจะกลืนกินเขาเข้าไปในท้องของมัน
ไม่ทนั ทีค่ วามหวาดหวัน่ จะแผ่ลามไปทัว่ ใจเขา ก็มชี ายหนุม่ คิว้ ยาว
ดวงตาเรียวเล็กเดินออกมาจากในจวน หยุดยืนที่บันไดขั้นบนสุด
คนผู้นี้น่าจะเพิ่งถึงวัยยี่สิบได้ไม่นาน เขาสวมชุดแพรเฟยอวี๋* ของ
องครั ก ษ์ เ สื้ อ แพร** พอเห็นหลิวไป่ทงก็มีท่าทีคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม
ทอดสายตามองลงมาจากด้านบนแล้วเอ่ยว่า "ใต้เท้าหลิวมาได้เสียที"
หลิวไป่ทงถึงกับตัวสัน่ สะท้าน เขารีบเก็บอาการหวาดหวัน่ ในสีหน้า
แล้ ว หั น ไปประสานมื อ ค� ำ นั บ ชายหนุ ่ ม พลางยิ้ ม เอ่ ย ประจบประแจง
"ข้าน้อยมาช้า ใต้เท้าหวังอย่าได้ถือโทษ"
เขาไม่กล้าละล้าละลังอีกแล้ว รีบสาวเท้าก้าวขึ้นบันไดเดินตาม
คนผู้นั้นเข้าไปด้านใน
จวนหลังนี้ดูภายนอกแล้วไม่ได้สะดุดตาอะไร หากแต่ภายในกลับ
ตกแต่งไว้อย่างหรูหราอลังการยิ่งนัก
ไม่ตอ้ งพูดถึงทางเดินทีป่ ลู าดด้วยหินฮัน่ ไป๋อวี*้ ** ในสวนยังเต็มไปด้วย
* ชุดแพรเฟยอวี๋ หรือชุดมัจฉาบิน เป็นเครื่องแบบขององครักษ์เสื้อแพรแห่งราชวงศ์หมิง ซึ่งปักลายมังกรที่มี
ครีบและหางอย่างปลา เรียกว่าลายเฟยอวี๋ ถือเป็นชุดหมั่ง (มังกรสี่เล็บ) ที่จักรพรรดิพระราชทานแก่ขุนนาง
ชั้นสูงประเภทหนึ่ง
** องครักษ์เสื้อแพร เป็นหน่วยงานพิเศษขึ้นตรงกับจักรพรรดิเพื่อตรวจสอบและจัดการขุนนางรวมถึง
กลุ่มอ�ำนาจซึ่งอาจเป็นภัยต่อบัลลังก์ เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยจักรพรรดิหมิงไท่จู่ สมัยราชวงศ์หมิง
*** หินฮั่นไป๋อวี้ หินอ่อนสีขาวเนื้อละเอียด ชนิดเดียวกับที่ใช้ท�ำรั้วและขั้นบันไดมังกรของวังต้องห้าม
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พืชพรรณล�้ำค่าหายาก แม้แต่กรงนกแก้วที่แขวนไว้ใต้ชายคาก็ล้วน
ท�ำจากกระดองเต่าทีท่ างเซียนหลัว* ส่งมาบรรณาการ สิง่ ของหายากเหล่านี้
ต่อให้สอดส่ายสายตาหาไปทัว่ เมืองจิงเฉิงแห่งนีก้ ย็ งั หาดูได้ยากยิง่ ได้ยนิ ว่า
เป็นของพระราชทานแก่หวังกงกงในวันเทศกาลซั่งหยวน**
หลิวไป่ทงลอบถอนหายใจ ผูท้ ไี่ ด้รบั พระเมตตาอย่างล้นเหลือเพียงนี้
ในยุคสมัยนี้เห็นจะมีแต่หวังหลิงเพียงผู้เดียวเท่านั้น
ชายหนุม่ เดินเข้าไปในห้องโถงกลางก่อนหลิวไป่ทงก้าวหนึง่ อีกฝ่าย
ยังไม่ถกู เรียกจึงไม่กล้าบุม่ บ่ามเข้าไป ได้แต่ยนื แขนแนบล�ำตัวกลัน้ หายใจ
รออยู่ใต้ชายคา
ท่ามกลางบรรยากาศมืดครึม้ จูๆ่ ก็มเี สียงร้องด่าดังมา ฟังดูแปลกพิกล
อย่างบอกไม่ถูก "เดรัจฉาน!"
เดิมทีบรรยากาศเคร่งเครียดกดดันของเรือนหลังนีก้ ท็ ำ� ให้หลิวไป่ทง
ไม่สบายใจอยู่แล้ว จู่ๆ มาได้ยินเสียงกระโชกโฮกฮากคล้ายดังขึ้นข้างหู
จึงยิ่งตกใจจนสะดุ้งโหยง เขาเงยหน้ามองด้วยความตื่นกลัว จึงค่อยเห็น
ว่าเป็นนกแก้วในกรงที่หลุดค�ำผรุสวาทออกมา
หากเป็นเวลาปกติ ถูกสัตว์เดรัจฉานร้องด่าเช่นนี้หลิวไป่ทงย่อม
ไม่เก็บมาใส่ใจ ทว่าหลายวันมานีส้ ภาพจิตใจของเขาแตกต่างจากเมือ่ ก่อน
แค่ค�ำว่า 'เดรัจฉาน' ก็สามารถกระตุ้นความละอายที่แทบไม่หลงเหลือ
ในใจเขากลับขึน้ มาได้ จนราวกับถูกตบหน้าเข้าอย่างจัง ความโกรธผลักดัน
* เซียนหลัว หมายถึงสยาม ในสมัยราชวงศ์หมิงตรงกับช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา
** เทศกาลซัง่ หยวน เป็นอีกชือ่ เรียกหนึง่ ของเทศกาลหยวนเซียว ตรงกับวันทีส่ บิ ห้าเดือนหนึง่ ตามจันทรคติจนี
ซึง่ เป็นคืนแรกของปีทพี่ ระจันทร์เต็มดวง คนในครอบครัวจึงมาชมจันทร์กนั พร้อมหน้า รับประทานขนมบัวลอย
ซึง่ แสดงถึงความกลมเกลียว ภายหลังจัดเป็นงานฉลองยิง่ ใหญ่ตอ่ เนือ่ งจากเทศกาลตรุษจีน มีประเพณีประดับ
โคมไฟ จึงเรียกอีกชื่อว่าเทศกาลโคมไฟ โดยมากชื่อเทศกาลซั่งหยวนมักใช้ในบริบทของพิธีทางการ
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ให้ความคิดที่อยากจะทุบหม้อจมเรือ* ผุดขึ้นมาในใจ
"ใต้เท้าหลิว เชิญเข้ามาได้" เวลานี้เอง ชายหนุ่มที่เข้าไปด้านใน
ก่อนหน้านี้ก็ออกมาจากในห้องพลางเรียกเขา เห็นสีหน้าหลิวไป่ทงดู
ซีดเผือด ผ่านไปสักพักแล้วยังเหมือนไม่ได้ยนิ ทีเ่ ขาพูดก็ตหี น้าเครียดแล้ว
ขึ้นเสียง "ใต้เท้าหลิว!"
หลิวไป่ทงถูกเรียกด้วยน�ำ้ เสียงทีช่ ดั เจนว่าก�ำลังเตือน ขนทีส่ นั หลังเขา
พลันลุกชันราวกับเพิง่ ตืน่ จากฝัน ความคิดทีเ่ พิง่ ผุดขึน้ ในหัวพลันอันตรธาน
ไปทันใด เขาฝืนฉีกยิ้มให้ชายหนุ่มผู้นั้นแล้วก้าวเข้าไปในห้องโถงกลาง
แววเหยียดหยามวาบขึ้นในดวงตาชายหนุ่ม เขายืนอยู่ข้างประตู
มองดูหลิวไป่ทงเดินผ่านไปด้วยท่าทางระมัดระวังอย่างยิง่ จากนัน้ จึงค่อย
ปล่อยม่านลง เดินตามอีกฝ่ายเข้าไป
ที่นั่งเจ้าบ้านในห้องโถงมีชายวัยกลางคนใบหน้าขาวไร้หนวดเครา
นั่งอยู่ด้วยสีหน้าท่าทางสุภาพเรียบร้อย ทว่าแผ่นหลังที่เหยียดตรงกลับดู
ไม่เหมือนขุนนางทั่วไป แต่เหมือนมีเงาร่างของขุนพลมาทาบทับอยู่
เสียมากกว่า
เขาก� ำ ลั ง พลิ ก เปิ ด อ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม บางโดยอาศั ย แสงตะเกี ย ง
ในครอบแก้วที่สาวใช้ถือส่องให้ พอเงยหน้าขึ้นเห็นทั้งสองคนเข้ามาก็
วางหนังสือลงแล้วพูดขึ้นอย่างอ่อนโยน "มาแล้วสินะ"
ทุกครัง้ ทีเ่ ห็นขันทีใหญ่ผรู้ กั ษาพระราชลัญจกรซึง่ ทรงอ�ำนาจอย่างมาก
ผู้นี้ หลิวไป่ทงก็อดจะรู้สึกสงสัยในใจไม่ได้ ด้วยไม่ทราบว่าคนผู้นี้ฝึกฝน
* ทุบหม้อจมเรือ อุปมาว่าไปตายเอาดาบหน้า ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะต่อสู้ให้ถึงที่สุด มีที่มาจากตอนที่เซี่ยงอวี่
รบกับกองทัพแคว้นฉินริมแม่น�้ำจางเหอ เซี่ยงอวี่ส่ังให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกง และจมเรือของฝ่ายตน
ทุกล�ำ เป็นกุศโลบายให้ทหารสู้ตายถวายชีวิตเพราะไม่มีทางใดที่จะรอดอีกแล้ว สุดท้ายทหารเซี่ยงอวี่จ�ำนวน
สองหมื่นก็สามารถเอาชนะทหารแคว้นฉินสองแสนนายได้
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วิชาเร้นลับใดกัน ทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายอายุปาเข้าไปครึ่งร้อยแล้ว ทว่ากลับดู
เหมือนคนอายุสามสิบกว่าๆ เท่านั้น
ปีนี้หลิวไป่ทงมีการติดต่อในทางลับกับหวังหลิงไม่น้อย จึงพอจะ
เข้าใจนิสยั ของอีกฝ่ายมาบ้าง รูด้ วี า่ แม้เวลานีใ้ บหน้าของหวังหลิงจะเปือ้ นยิม้
แต่ทจี่ ริงกลับเป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ยมีความอดกลัน้ สักเท่าไร เขาจึงไม่กล้าชักช้า
รีบก้าวเข้าไปหา แล้วอธิบายเรื่องราวอย่างชัดเจน "ข้าน้อยได้จัดวางคน
ไว้ในส�ำนักตรวจการแล้ว รอเพียงเข้าเฝ้าในวันพรุง่ นี้ ข้าน้อยจะน�ำคนของ
พวกเราถวายฎีกาฟ้องร้อง ให้ขับฟู่ปิงและบุตรชายออกจากต�ำแหน่ง"
"อืม" หวังหลิงหรีต่ ามองด้วยความพอใจ แล้วพูดอย่างไม่รบี ไม่รอ้ น
ว่า "ใต้เท้าหลิวเป็นศิษย์คนโปรดของฟูป่ งิ ให้ทา่ นเป็นผูน้ ำ� ฟ้องร้องกล่าวโทษ
ฟู่ปิงย่อมเห็นผลกว่าให้ผู้อื่นฟ้อง"
หวังหลิงพูดจบก็หัวเราะเสียงดังลั่น สีหน้าเบิกบานผ่อนคลาย
ราวกับความฝันที่เฝ้าเก็บไว้ในใจมานานปีบรรลุผลสมประสงค์ในที่สุด
จึงรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจอย่างบอกไม่ถูก
หลิวไป่ทงกลับรูส้ กึ ขมปร่าในปาก บอกไม่ถกู ว่ารสชาติเป็นอย่างไร
ได้แต่ยืนนิ่งด้วยความหวาดกลัว
หวังซื่อเจาที่ยืนอยู่ด้านข้างเห็นสีหน้าหลิวไป่ทงดูละล้าละลังก็
ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของอีกฝ่าย แอบยิ้มหยัน ล่อลวงอาจารย์ผู้มีพระคุณ
หักหลังทอดทิง้ คุณธรรม ทับถมเมือ่ เห็นคนตกต�ำ่ เรือ่ งชัว่ ร้ายต่างๆ นานา
ที่ว่ามาเจ้าหลิวไป่ทงผู้นี้ล้วนเคยท�ำมาแล้วทั้งสิ้น เวลานี้แสร้งท�ำเหมือน
รับไม่ได้ให้ผู้ใดดูกัน หากมิใช่เขาแปรพักตร์มาเข้าพวกด้วย ท่านอากับ
หลี่ซื่อเม่าจะปรักปร�ำเอาผิดพ่อลูกแซ่ฟู่ได้รวดเร็วปานนี้หรือ
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บัดนี้หลี่ซื่อเม่าขึ้นไปถึงต�ำแหน่งราชเลขาธิการโดยอาศัยความ
ช่วยเหลือของผู้เป็นอาในทางลับ ฟู่ปิงถูกจับกุมคุมขัง แม้แต่ฟู่เหยียนชิ่ง
บุตรชายคนโตของฟูป่ งิ ก็ถกู จับตัวกลับมาไต่สวนด�ำเนินคดียงั เมืองจิงเฉิง
ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ระยะเวลาสัน้ ๆ เพียงครึง่ เดือน สกุลฟูก่ ต็ กต�ำ่ ลงอย่างรวดเร็วเหมือน
ร่วงลงมาจากยอดเมฆ ไม่อาจหวนกลับมามีอ�ำนาจได้อีก
เขายิ้มหยันเย็นชา ฟู่ปิงได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้องค์ก่อน
เย่อหยิ่งทะนงตน ดื้อรั้น และไม่เห็นหัวใคร ตั้งตัวเป็นศัตรูกับอาของเขา
อยู่เรื่อยไป จึงเห็นฟู่ปิงเป็นหนามต�ำใจมานานแล้ว บัดนี้ถึงคราวตกต�่ำ
ครอบครัวแตกฉานซ่านเซ็น ที่เป็นเช่นนี้ก็ล้วนต้องโทษตนเอง
แต่ว่า...
เบื้องหน้าเขากลับมีใบหน้างามกระจ่างเปี่ยมด้วยความสดใส
ยวนเสน่ห์ผุดขึ้นมา ไม่รู้ว่าหากบุตรีผู้งดงามประหนึ่งบุปผาดั่งหยก* ของ
ฟู่ปิงผู้นั้นรู้ว่าครอบครัวของตนเองตกต�่ำลงในชั่วข้ามคืน ในใจจะคิดเห็น
เช่นไร
พอนึกถึงสาวน้อยผู้งดงามน่ารัก หวังซื่อเจาก็แทบอดใจรอไม่ไหว
ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ พ บนางก็ เ มื่ อ สองสามปี ก ่ อ น เวลานั้ น ฮ่ อ งเต้ อ งค์ ใ หม่
ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ อาของเขาเป็นแค่หัวหน้าขันทีแห่งวังตะวันออก
เท่านั้น เขามาเมืองจิงเฉิงเพื่อขออาศัยพึ่งพิงอีกฝ่าย ได้เข้าเป็นองครักษ์
เสื้อแพรเพราะอาของเขาช่วยติดสินบน เนื่องจากไม่มีตำ� แหน่งที่ได้จาก
การสอบขุนนางฝ่ายบู๊ เขาจึงต้องเริ่มท�ำงานในต�ำแหน่งพลทหารเล็กๆ
* ประหนึ่งบุปผาดั่งหยก เป็นค�ำอุปมาถึงสตรีที่มีรูปโฉมงดงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง
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ส่วนสกุลฟู่นั้นเป็นขุนนางใกล้ชิดของอดีตฮ่องเต้ เรียกได้ว่าก�ำลังอยู่ใน
ช่วงเวลาอันรุ่งเรืองทบทวี
ไม่นานหลังจากนัน้ ในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของราชครูเหยียน
ขุนนางทั้งหลายของราชส�ำนักต่างไปร่วมกินเลี้ยง แม้แต่รัชทายาทก็ยัง
ไปเยือนถึงจวนด้วยตนเองเพือ่ อวยพรให้แก่อาจารย์ผมู้ พี ระคุณ ผูเ้ ป็นอา
ได้ชี้แนะและสนับสนุนหลานอย่างเขา จัดการในทางลับเพื่อให้ได้พาเขา
ไปด้วย
ในงานเลีย้ งครัง้ นัน้ เอง เขาได้พบคุณหนูสกุลฟูผ่ งู้ ามหมดจด ตอนนัน้
นางยังไม่ถึงวัยปักปิ่น* ด้วยซ�ำ้ แต่กลับโดดเด่นงดงามน่ามองแล้ว นาง
ถูกห้อมล้อมด้วยเหล่าสตรีอยูใ่ นศาลาริมน�ำ้ ยามนางขยับเขยือ้ นเคลือ่ นกาย
ก็ดูน่ามองไปเสียหมด
นางพูดคุยหัวเราะอย่างมีชวี ติ ชีวา เผยให้เห็นสติปญ
ั ญาอันเฉลียวฉลาด
โดดเด่นราวกับจันทรากลางท้องนภา สะดุดตาทีส่ ดุ ในหมูห่ ญิงสาวตระกูล
ชั้นสูงทั้งหมด
ตั้งแต่นั้นมาเขาก็คอยสอบถามเรื่องของนางต่อหน้าผู้เป็นอาอยู่
เนืองๆ แต่กลับได้ขา่ วว่านางหมัน้ หมายกับบุตรชายคนโตของมหาบัณฑิต
ลู่เซิ่งไว้แล้วตั้งแต่ยังเล็ก รอเพียงครบก�ำหนดไว้ทุกข์ให้มารดา ก็จะแต่ง
ออกไปเป็นภรรยาของคุณชายลู่
พอได้ทราบเช่นนี้เขาก็ผิดหวังยิ่งนัก แต่ก็รู้ดีว่าตลอดมาเขากับ
คุณหนูสกุลฟู่แตกต่างกันราวก้อนเมฆกับดินโคลน คนงามที่ยากจะ
พานพบเช่นนีเ้ ดิมทีกเ็ กินฝันส�ำหรับคนเช่นเขาอยูแ่ ล้ว แม้ไม่อยากยอมรับ
* ชาวจีนในสมัยโบราณถือว่าอายุ 15 ปีเป็นช่วงเวลาทีเ่ ด็กหญิงก้าวเข้าสูว่ ยั สาว เป็นวัยทีเ่ ริม่ ปักปิน่ ท�ำผม และ
สามารถออกเรือนได้แล้ว เรียกว่า 'วัยปักปิ่น'
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แต่ก็จ�ำต้องระงับความปรารถนานี้เอาไว้
ไม่คาดคิดเลย เวลาผันผ่านสถานการณ์ก็แปรผัน เพียงแค่สองปี
เท่ า นั้ น รั ช ทายาทได้ ขึ้ น ครองราชย์ อาของเขาก็ ก ้ า วหน้ า ขึ้ น อย่ า ง
พรวดพราดกลายเป็นขันทีใหญ่ผู้รักษาพระราชลัญจกรที่มีอ�ำนาจทั้งใน
และนอกราชส�ำนัก ขณะที่ฟู่ปิงกลับถึงคราวถดถอยลงเรื่อยๆ เพราะว่า
มีนิสัยเย่อหยิ่งทะนงตนจนไม่เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้องค์ใหม่
แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้เขาพึงพอใจยิง่ กว่าก็คอื หนึง่ เดือนกว่าก่อนหน้านี้ ขณะที่
อาของเขากับหลี่ซื่อเม่าวางแผนโค่นอ�ำนาจฟู่ปิงอยู่นั้นเอง จู่ๆ คุณชาย
สกุลลู่ที่หมั้นหมายกับคุณหนูฟู่ก็ดื่มสุราเมามายจนพลาดพลั้งท�ำผิด
คุณธรรม ถึงกับก่อเรือ่ งอันมัวหมองกับลูกพีล่ กู น้องหญิงซึง่ เป็นญาติหา่ งๆ
ในบ้านของตนเอง เรือ่ งนีไ้ ม่ทราบว่าใครเป็นคนแพร่ขา่ วออกมาจนกลายเป็น
เรื่องอื้อฉาวที่รู้กันทั่ว
คุณชายลู่กระอักกระอ่วนใจที่ไม่อาจยับยั้งให้เรื่องนี้แพร่งพราย
ออกไปได้ จ�ำต้องรับลูกพี่ลูกน้องผู้นั้นมาเป็นภรรยา
จะว่าไปแล้วเรื่องรักๆ ใคร่ๆ พรรค์นี้ส�ำหรับบุรุษก็ถือเป็นเรื่องปกติ
มิได้สลักส�ำคัญอะไร ผูใ้ ดเลยจะรู้ พอฟูป่ งิ ได้ทราบเรือ่ งนีก้ ถ็ งึ กับโกรธเกรีย้ ว
เลยทีเดียว
เนื่องจากตอนนั้นเขาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นข้าหลวงตรวจการฝ่ายขวา
ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลจัดการที่อวิ๋นหนาน แม้ตัวจะมาไม่ได้ แต่เขา
ก็ได้เขียนจดหมายถึงจวนสกุลลูท่ อี่ ยูเ่ มืองหลวงในคืนนัน้ เอง ประณามว่า
คุณชายลูป่ ระพฤติตวั มัวหมอง มิอาจเป็นคูห่ มายทีเ่ หมาะสม ในจดหมาย
ใช้ถ้อยค�ำรุนแรงไม่ไว้หน้าแม้แต่น้อย
14

หนิ ง หล่ ง

แต่ไรมาฟู่ปิงก็รักใคร่ไยดีบุตรีผู้นี้มากนัก จึงเลือกสรรผู้ที่จะมาเป็น
บุตรเขยอย่างเข้มงวด ตัง้ แต่ตอนตกลงหมัน้ หมายเชือ่ มสัมพันธ์สองตระกูล
เขาก็ได้รบั ค�ำสัญญาทีม่ หาบัณฑิตลูต่ กปากรับค�ำแทนบุตรชายว่าสามีภรรยา
จะให้เกียรติซึ่งกันและกัน หากไม่มีเหตุผิดพลาดอันใดในห้าปีนี้จะมา
รับนางไปเป็นภรรยา แต่บัดนี้ยังมิทันได้แต่ง คุณชายลู่ก็มาตระบัดสัตย์
เสียแล้ว นี่จะไม่ให้ฟู่ปิงโมโหได้หรือ
ฟูป่ งิ รูด้ วี า่ ทีค่ นสกุลลูท่ ำ� เรือ่ งงามหน้าในเวลานี้ จะต้องเป็นเพราะมี
จิตคิดเป็นอื่นแน่ ท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะหยันของผู้อื่น เขายังคง
ขอถอนหมั้นกับสกุลลู่อย่างไม่ห่วงหน้าพะวงหลังอะไรทั้งสิ้น ถึงยามนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลจึงกลายเป็นเย็นชาต่อกันไป
บัดนีส้ กุลฟูต่ กต�ำ่ ลง คุณหนูฟไู่ ม่อาจได้รบั ความช่วยเหลือจากสกุลลู่
แล้ว จึงมีสภาพโดดเดี่ยวน่าเวทนาอย่างแท้จริง หลังจากถูกคุมตัวกลับ
มาทีเ่ มืองหลวง นอกจากจะถูกยึดทรัพย์และถูกส่งไปอยู่กองสังคีต* แล้ว
นางก็ไม่มีทางเลือกอื่น
เขาหยักยิ้มมุมปาก บุปผาบอบบางที่ก�ำลังเบ่งบานอวดความงาม
หากต้องร่วงหล่นจมโคลนก็น่าเสียดายนัก
บัดนีเ้ ขาได้ขนึ้ เป็นรองผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วยองครักษ์เสือ้ แพร ผูเ้ ป็นอา
ก็ก�ำลังมีอ�ำนาจมาก ถ้าอยากจะแต่งภรรยา คุณหนูสกุลฟู่ที่มีความผิด
ติดตัวย่อมไม่คู่ควร แต่หากไถ่ตัวพานางกลับมาบ้าน ให้นางเป็นเหมือน
ของเล่น ถือเป็นสินส่วนตัวก็น่าจะพอท�ำได้
* กองสังคีตเป็นหน่วยงานของทางการที่ท�ำหน้าที่ฝึกหัดหญิงสาวเล่นดนตรี ร่ายร�ำ และการละเล่นเพื่อ
ความบันเทิงต่างๆ เพื่อใช้ในงานเฉลิมฉลองภายในพระราชวัง โดยหญิงสาวที่ถูกน�ำมาฝึกหัดก็เป็นสตรีชั้นสูง
จากตระกูลขุนนางที่ถูกยึดทรัพย์ จุดประสงค์ที่แท้จริงก็เพื่อให้ความบันเทิงแก่ขุนนางใหญ่ทั้งหลาย หญิงที่
ท�ำหน้าที่ดังกล่าวจึงแทบไม่ต่างจากนางบ�ำเรอ
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ทีท่ ำ� ให้พงึ พอใจมากทีส่ ดุ ก็คอื คราวนีฮ้ อ่ งเต้มอบหมายให้เขาเดินทาง
ไปอวิ๋นหนานเพื่อริบทรัพย์สินของสกุลฟู่ แล้วน�ำตัวสมาชิกของสกุลฟู่
กลับมาเมืองหลวง ระหว่างเดินทางเขาคงจะท�ำอะไรๆ ได้สะดวกทีเดียว
หวังซื่อเจาคิดไปคิดมา ในใจพลันบังเกิดความรื่นเริงขึ้นจนแทบ
ยั้งตัวไม่อยู่ นั่งแทบไม่ติดเก้าอี้
เมื่อได้ฟังหลิวไป่ทงเล่าเรื่องราวสกุลฟู่ทั้งหมด หวังหลิงก็สอบถาม
เรือ่ งบุตรีของฟูป่ งิ อย่างละเอียด ทีส่ ดุ ยังซักไซ้ถงึ รายละเอียดการตายของ
ฟู่ฮูหยินในอดีตด้วย
หลิวไป่ทงเป็นศิษย์ของฟู่ปิง เมื่อก่อนเคยไปมาหาสู่กับสกุลฟู่อยู่
บ่อยครัง้ บุตรและภรรยาของเขายังเคยไปมาหาสูก่ บั ทางบุตรและภรรยา
ของสกุลฟู่เช่นกัน จึงรู้เรื่องราวในสกุลฟู่เป็นอย่างดี พอรู้ว่าหวังหลิง
ไม่ยอมให้เขาเล่าอย่างขอไปทีแน่ จึงต้องบากหน้าเล่าทุกเรื่องที่ตนเองรู้
ให้เขาฟังโดยละเอียด
หวังซื่อเจาเห็นผู้เป็นอาดูสนใจเรื่องนี้มากก็อดรู้สึกประหลาดใจ
ไม่ได้ พลันหวนนึกถึงเรือ่ งประหลาดในกาลก่อนได้เรือ่ งหนึง่ ค�ำถามนับร้อย
ก็ผุดขึ้นในใจเขาพร้อมๆ กัน คิดจะออกปากถามแต่ก็ยั้งไว้หลายครา
เหลือบเห็นใบหน้าใต้แสงตะเกียงของอาตนเองดูออ่ นโยนอย่างน่าประหลาด
เขาก็จ�ำต้องอดใจไม่ถามไว้
หวังหลิงได้ฟงั มากพอแล้วจึงโบกมือให้หลิวไป่ทงเงียบ เขาหลุบตาลง
ครุน่ คิดอยูค่ รูห่ นึง่ จูๆ่ ก็หนั ไปยิม้ ให้หวังซือ่ เจา "ได้ยนิ ว่าฟูป่ งิ รักบุตรีผนู้ มี้ าก
เขาเลีย้ งดูนางมาเสมือนเป็นบุตรชายตัง้ แต่ยงั เล็ก ไม่เพียงให้นางได้เปิดหู
เปิดตาตามพี่ชาย ขณะที่ถูกย้ายไปอยู่อวิ๋นหนานยังได้อบรมสั่งสอนนาง
16

หนิ ง หล่ ง

ด้วยตนเอง นอกจากนีฟ้ ฮู่ หู ยินก็มใิ ช่หญิงชาวจงหยวน* ขณะยังมีชวี ติ อยู่
ได้ยนิ ว่ามีความคิดไม่เหมือนผูใ้ ด เจ้าไปคราวนีก้ อ็ ย่าได้ดเู บาคุณหนูสกุลฟู่
เพราะว่าอายุนอ้ ยเด็ดขาด หากสะเพร่าจนเกิดเรือ่ งไม่คาดฝันแล้วเสียงาน
ขึ้นมา คงไม่อาจทูลรายงานต่อฝ่าบาทได้"
"หลานจะพยายามไม่ ใ ห้ เ กิ ด เหตุ ผิ ด พลาด" หวั ง ซื่ อ เจาได้ ยิ น
แววก�ำราบตักเตือนอย่างเข้มงวดในน�ำ้ เสียงผูเ้ ป็นอาแล้วก็ยงิ่ รูส้ กึ แปลกใจ
ยิ่งกว่าเดิม
"แน่นอน" หวังหลิงท�ำทีปัดฝุ่นที่ไม่มีอยู่บนชายแขนเสื้อ แล้วพูด
อย่างเรียบๆ ว่า "โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือของใต้เท้าหลิว คนของเรา
จึงแฝงเข้าไปอยู่ในสกุลฟู่ได้นานแล้ว ไม่ต้องกลัวว่าคุณหนูฟู่ผู้นั้นจะ
หาทางเล่นลูกไม้อะไร"
หลิวไป่ทงยิ้มเจื่อน ก่อนหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อ
จู่ๆ ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากด้านนอก มีคนมาขอเข้าพบ
หวั ง หลิ ง นั่ ง อยู ่ น านแล้ ว ก็ รู ้ สึ ก เมื่ อ ยไม่ น ้ อ ย เมื่ อ ได้ ยิ น เสี ย ง
ความเคลือ่ นไหวนีจ้ งึ เอนหลังพิงเก้าอีไ้ ท่ซอื ** อย่างเกียจคร้าน แล้วสัง่ ให้
คนผู้นั้นเข้ามาได้
พอคนผู้นั้นเข้ามาก็ตรงเข้าไปกระซิบสองสามประโยคที่ข้างหู
หวังหลิง แล้วรีบถอยออกมาทันที
สีหน้าหวังหลิงแปรเปลี่ยน จากนั้นก็เหลือบมองไปยังหลิวไป่ทง
ด้วยสายตาคมกริบ เอ่ยว่า "ใต้เท้าหลิวช่วยออกไปข้างนอกสักครูห่ นึง่ ก่อน
* จงหยวนหรือตงง้วน แปลว่าที่ราบกลาง หมายถึงดินแดนจีนในสมัยโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางไปจนถึง
ตอนใต้ของลุ่มแม่น�้ำหวงเหอ
** เก้าอี้ไท่ซือ เป็นเก้าอี้แบบโบราณของจีน ด้านหลังมีพนักพิง ด้านข้างมีที่เท้าแขน นิยมใช้ในหมู่ขุนนาง
จึงเป็นที่มาของชื่อ ‘เก้าอี้ไท่ซือ’ ซึ่งเป็นค�ำเรียกขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในอดีต
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ข้ามีเรื่องจะหารือกับหลานชายสักหน่อย"
หลิวไป่ทงก�ำลังใจเต้นไม่เป็นส�ำ่ พอได้ยนิ เขาบอกก็ไม่กล้าเห็นต่าง
ใดๆ รีบถอยออกไปจากห้องอย่างลนลาน
"มีอะไรหรือท่านอา" หวังซือ่ เจาจ้องมองใบหน้าผูเ้ ป็นอาครูห่ นึง่ ก็ยงั
ไม่ได้ยินอะไร จึงถามขึ้นอย่างระมัดระวัง
สีหน้าหวังหลิงกลับมาเป็นปกติแล้ว เขาพูดขึน้ ด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบ
"คดีของฟู่ปิงยังอยู่ระหว่างการไต่สวน ที่อวิ๋นหนานจึงขาดคนคอยดูแล
จัดการชัว่ คราว บัดนีม้ พี วกเร่รอ่ นออกก่อเหตุวนุ่ วายขึน้ หลายแห่ง เมือ่ ครู่
ความทราบถึงพระกรรณฝ่าบาทแล้ว จึงมีรับสั่งให้เลือกขุนนางใหญ่
สักคนในราชส�ำนักไปรับต�ำแหน่งข้าหลวงตรวจการฝ่ายขวาแทนเขา
รับพระบัญชาเดินทางไปยังอวิ๋นหนาน ทั้งยังมีรับสั่งให้ผิงอวี้ไปคุ้มกัน
ด้วยตนเอง พอไปถึงที่นั่นแล้วให้ผิงอวี้เป็นผู้คุ้มกันบุตรีของขุนนาง
ต้องโทษเดินทางกลับเมืองหลวง"
"ผิงอวี้?" หวังซื่อเจาแทบลุกพรวดขึ้นมา "เป็นเขาไปได้อย่างไร!
ให้เขาแทรกเข้ามาเช่นนี้ พวกเราจะหาประโยชน์จากคดีสกุลฟู่ได้หรือ"
"ก็แค่บุตรีของขุนนางต้องโทษคนเดียว เขาจะคุ้มกันก็คุ้มกันไปสิ
ไยต้องท�ำเป็นโมโหเช่นนีด้ ว้ ย" หวังหลิงดูสงบใจได้แล้ว "เจ้าอย่าลืม ตอนที่
อดีตฮ่องเต้ยงั มีพระชนม์ชพี ฟูป่ งิ ทีเ่ ป็นถึงราชเลขาธิการนึกทะนงตน เคย
ยืน่ ฎีกาให้ถอดถอนซีผงิ โหวออกจากต�ำแหน่งหลายครัง้ ความผิดโทษฐาน
อยูใ่ นต�ำแหน่งแต่ไม่ได้ทำ� งาน ตอนนัน้ ทัว่ ทัง้ ราชส�ำนักล้วนเป็นศิษย์ของ
ฟูป่ งิ เสียงก่นด่าประณามดังขึน้ ไม่หยุด ท�ำให้ซผี งิ โหวต้องถูกถอดออกจาก
ต�ำแหน่งอันทรงเกียรติและถูกเนรเทศไปยังเมืองเซวียนฝู่ทั้งครอบครัว
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เวลาต่อมาอดีตฮ่องเต้เสด็จไปตรวจทัพชายแดนที่เมืองเซวียนฝู่
ขณะทรงพ�ำนักทีค่ า่ ยทหาร ในยามวิกาลก็เกิดเหตุไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ขนึ้ มา
อดีตฮ่องเต้ได้รับความช่วยเหลือจากผิงอวี้ซึ่งขณะนั้นถูกเนรเทศให้ไป
ประจ�ำการที่ค่ายทหารแห่งนั้นช่วยเหลือเอาไว้ พระองค์ทรงรอดมาได้
ครอบครัวซีผิงโหวถึงได้กลับมารับต�ำแหน่งดังเดิม หากไม่มีเรื่องนั้น
เกรงว่าชัว่ ชีวติ นีซ้ ผี งิ โหวคงจะต้องอยูอ่ ย่างล�ำบากยากแค้นทีเ่ มืองเซวียนฝู่
เสียแล้ว บัดนีส้ กุลฟูป่ ระสบเคราะห์กรรม ผิงอวีห้ าทางซ�ำ้ เติมก็คงไม่ถอื ว่า
ท�ำผิด ต่อให้ตรวจพบอะไรก็คงจะท�ำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่มีทางสอดมือ
เข้ามายุ่งเรื่องที่ตนเองไม่ควรจะยุ่งหรอก"
แม้ผู้เป็นอาจะพูดเช่นนี้ ทว่าพอหวังซื่อเจานึกถึงผู้บังคับบัญชา
โดยตรงผู้นี้ก็ยังรู้สึกขุ่นเคือง เห็นอยู่ว่าทั้งสองอายุใกล้เคียงกัน แต่เพราะ
ชาติก�ำเนิดท�ำให้คนผู้นี้เหยียบบนหัวเขามาตลอด ทั้งยังชอบซ่อนมีดไว้
ในรอยยิ้ม ชั่วร้ายเจ้าเล่ห์นัก ถึงตัวเขาอยากจะเข้ามาแทนที่อีกฝ่าย
มากเพียงใด ก็ยังหาทางจับผิดผิงอวี้ไม่ได้เสียที
หลิวไป่ทงรออยู่ใต้ชายคาราวหนึ่งถ้วยชา* หวังซื่อเจาจึงออกมา
จากห้อง
หลิวไป่ทงอยากจะเข้าไปบอกลาหวังหลิงในห้อง แต่ถูกหวังซื่อเจา
ขวางไว้ "ท่านอาเหนื่อยจึงนอนหลับพักผ่อนไปแล้ว ใต้เท้าหลิวไม่ต้อง
มากพิธี ตามข้าออกไปจากจวนเถอะ"
หลิวไป่ทงยิม้ แล้วขานรับ ทัง้ สองเดินออกจากจวน ตลอดทางไม่พดู คุย
* หนึง่ ถ้วยชา เป็นค�ำเปรียบ หมายถึงช่วงเวลาทีส่ นั้ มาก บางต�ำรากล่าวว่าเทียบได้กบั เวลาประมาณ 10-15 นาที
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กันสักค�ำ
ที่น่าแปลกก็คือจวนหลังนี้ออกจะใหญ่โต แต่กลับไม่มีคนรับใช้
เดินผ่านไปผ่านมาแม้แต่คนเดียว
พอหลิวไป่ทงเดินเลี้ยวไปถึงทางเดินยาวก็มีสายลมราตรีวูบหนึ่ง
พัดมาปะทะใบหน้า ความหนาวยะเยือกคล้ายแทรกเข้าไปในผิวหนัง
จนถึงกระดูก หลิวไป่ทงตัวสัน่ เทาด้วยความหนาว ทัง้ ยังได้กลิน่ ประหลาด
คล้ายคาวเลือดโชยมา แต่กลิ่นนั้นจางยิ่งนัก ยังไม่ทันจะได้กลิ่นชัดก็
สลายไปพร้อมกับสายลม
ขณะนึกสงสัย หลิวไป่ทงก็เหลือบไปเห็นหวังซือ่ เจาก�ำลังมองส�ำรวจเขา
อยู่ด้านข้าง สายตาอีกฝ่ายคมปลาบยิ่งนัก เขาตกใจจนผงะถอยหลัง
ไม่กล้าเผยพิรุธใดๆ ให้เห็น เพียงแสร้งกระแอมกระไอเพื่อกลบเกลื่อน
อาการลืมตัวเมื่อครู่นี้
พอออกมานอกประตูใหญ่ ทั้งสองต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทาง
หวังซือ่ เจาหวัน่ ใจเรือ่ งทีผ่ งิ อวีจ้ ะไปอวิน๋ หนานเพือ่ ควบคุมตัวบุตรีขนุ นาง
ต้ อ งโทษของสกุ ล ฟู ่ ด ้ ว ยตนเอง เขาจึ ง เร่ ง ม้ า ไปยั ง หน่ ว ยป้ อ งปราบ
ฝ่ายเหนือของหน่วยองครักษ์เสื้อแพร
เมือ่ หลิวไป่ทงขึน้ รถม้าแล้วก็เดินทางกลับจวน ก่อนจะปล่อยม่านรถ
ลงเขาก็เงยหน้าขึน้ มองท้องฟ้ายามราตรีอย่างไม่ตงั้ ใจ เห็นเพียงความมืดมิด
ของรัตติกาลคล้ายกดทับลงมาเหนือศีรษะ ราตรียาวนานไร้ที่สิ้นสุด
ได้มาถึงแล้ว

20

หนิ ง หล่ ง

2
ครึ่งเดือนให้หลัง ณ จวนสกุลฟู่ในเมืองชวีจิ้ง มณฑลอวิ๋นหนาน
จู ่ ๆ แม่ น มหลิ น ที่ ห ลั บ ไปถึ ง ครึ่ ง คื น ก็ ต กใจตื่ น เพราะเสี ย ง
ความเคลื่อนไหวอันแผ่วเบา
นี่เป็นช่วงเวลาเงียบสงัดอย่างแท้จริง ราตรีนี้เงียบเสียจนไม่ได้ยิน
แม้แต่เสียงลมพัด เสียงนี้จึงไม่เพียงดังขึ้นอย่างฉับพลัน แต่ยังฟังดู
น่าหวาดหวั่นยิ่งนัก แค่ชั่วพริบตาเดียวนางก็ตื่นเต็มตาแล้ว
นางควานหารอยแหวกของม่ า นกั้ น รอบเตี ย งแล้ ว ชะโงกหน้ า
ออกไปเงี่ยหูคอยฟัง เสียงนั้นฟังดูขาดห้วงและเหมือนถูกกดข่มเอาไว้
ทัง้ ยังแฝงด้วยความรูส้ กึ ทุกข์ทนเจ็บปวด ชัดเจนว่าดังมาจากห้องด้านใน
สถานการณ์เช่นนี้มิใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก นางถอนหายใจ
พลางลุกขึ้น หยิบเสื้อมาคลุมไหล่แล้วถือตะเกียง รีบสาวเท้าเข้าไปห้อง
ด้านใน
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"คุณหนู คุณหนูเจ้าคะ" นางเดินไปถึงเตียงแล้วเลิกม่านขึน้ โน้มกาย
เข้าไปหา ร้องเรียกผูท้ นี่ อนอยูอ่ ย่างเป็นห่วง "แม่นมมาแล้วเจ้าค่ะ อย่ากลัว
ไปเลย ฝันร้ายอีกแล้วหรือเจ้าคะ"
แม่นมหลินถือตะเกียงเข้าไปใกล้ แสงสีเหลืองนวลส่องให้เห็น
หญิงสาวใบหน้างดงามผุดผาดผิวขาวลออทีน่ อนอยูบ่ นเตียง ไม่รวู้ า่ เวลานี้
นางก�ำลังฝันเห็นสิง่ ใด หน้าผากขาวเนียนดุจเครือ่ งกระเบือ้ งจึงเต็มไปด้วย
เหงื่อเม็ดเล็ก เรือนผมด�ำขลับเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อ คิ้วงามขมวดแน่น
เสียงสะอืน้ เบาๆ คล้ายก�ำลังเจ็บปวดดังลอดออกมาจากปากเป็นครัง้ คราว
แม่นมหลินกังวลว่าหากปล่อยให้คุณหนูฝันร้ายนานไปจะท�ำให้
จิตใจย�่ำแย่ อดร้อนใจดั่งมีไฟแผดเผาไม่ได้ จึงรีบวางตะเกียงไว้ข้างๆ
โอบร่างฟู่หลันหยาไว้แนบอกแล้วตบปลอบเบาๆ พลางร้องเรียกซ�้ำๆ
ในที่สุดนางก็สูดหายใจเข้าลึกแล้วลืมตาโพลง
ความหวาดหวัน่ ยังคงอยูใ่ นแววตาฟูห่ ลันหยาไม่จางหาย สองมือนาง
ก�ำผ้าห่มแน่น ยังคงหอบหายใจไม่หยุด พอเห็นแม่นมหลินก็ยังผวา
จนเกือบจะหลุดเสียงร้องออกมา
แม่นมหลินพูดปลอบด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยนอย่างแผ่วเบาอยูพ่ กั ใหญ่
ในที่สุดฟู่หลันหยาก็รู้ตัวว่าตนเองก�ำลังอยู่ที่ใด นางสงบลงได้เสียที
แม่นมหลินเห็นว่าแววหวาดกลัวหายไปจากดวงตาของคุณหนูแล้ว
ก็โล่งอก นางพลันเรียกสาวใช้สองสามคนให้ไปยกน�ำ้ ร้อนกับน�ำผ้าสะอาด
เข้ามา แล้วช่วยผลัดเปลี่ยนชุดนอนที่ชุ่มเหงื่อให้
ฟู่หลันหยาเอนร่างนอนลงเงียบๆ ปล่อยให้แม่นมหลินกับสาวใช้
จัดการไป ในห้วงความคิดยังวนเวียนอยู่ในความฝันเมื่อครู่นี้
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ตั้งแต่บิดาถูกเรียกตัวเข้าเมืองหลวงเป็นการเร่งด่วน หลายวันมานี้
นางก็เอาแต่ฝันร้าย
ความฝันในช่วงแรกส่วนใหญ่ลว้ นไม่ปะติดปะต่อ หลังจากตืน่ ขึน้ มา
ไม่ว่านางพยายามหวนนึกถึงเพียงใดก็จะจ�ำได้แต่ภาพที่ขาดๆ หายๆ
สองสามวันที่ผ่านมานี้ ภาพฝันนั้นค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น
มีหลายครั้งที่นางฝันเห็นตนเองอยู่ในหุบเหวลึก รอบด้านมืดมนอนธการ
หมอกหนาทึบปกคลุม ภาพเหตุการณ์ตรงหน้าราวกับภาพสะท้อนใน
คันฉ่องส�ำริดที่ดูบิดเบี้ยวอย่างน่าประหลาด
นางอยูเ่ พียงล�ำพัง รูส้ กึ แค่ความหวาดหวัน่ พรัน่ พรึง ขณะทีร่ อ้ งเรียก
หาบิดาและพี่ชายในความฝัน กลับได้ยินเพียงเสียงสะท้อนอันเวิ้งว้าง
ว่างเปล่ากลับไปกลับมาภายในหุบเหว ไม่ได้ยินเสียงขานตอบจากบิดา
และพี่ชายเลยสักครั้ง
นางวิ่งโซซัดโซเซจนอ่อนล้า ในความเลือนรางมีแขนข้างหนึ่งที่
เย็นเยียบมาวางบนไหล่ นางตกใจอย่างมาก หันไปมองด้วยความกลัว
กลับเห็นเป็นใบหน้าเศร้าหมองและซีดเผือดของมารดา...
ทุกครั้งที่หวนนึกถึงภาพนี้ ความรู้สึกไม่สบายใจจะประดังขึ้นในใจ
ฟูห่ ลันหยาอย่างลึกล�ำ้ หลังจากมารดาตายไป อีกฝ่ายก็แทบไม่ได้ปรากฏ
ในความฝันของนาง ไม่อาจเห็นหน้าได้โดยง่าย แต่เหตุใดสีหน้ามารดา
จึงดูน่าหวาดหวั่นเช่นนี้...
"คุณหนู" แม่นมหลินยื่นชามใส่ยาช่วยให้จิตใจสงบซึ่งยังร้อนกรุ่น
มาให้ฟหู่ ลันหยาเพือ่ ขัดจังหวะความคิดของนาง "เปลีย่ นยามาหลายเทียบ
แล้ว โรคฝันร้ายของคุณหนูกลับไม่ดีขึ้นเสียที คงต้องให้พ่อบ้านโจว
23

รั ต ติ ก าลซ่ อ นกล 1

ไปเชิญท่านหมอมาดูอาการคุณหนูสักหน่อยแล้ว"
พูดแล้วก็เอื้อมมือไปแตะหน้าผากฟู่หลันหยา แล้วพูดอย่างยินดี
"ดีนะเจ้าคะที่ไม่มีไข้ ข้างนอกคนเร่ร่อนก�ำลังออกอาละวาดก่อเหตุร้าย
แม้แต่ท่านหมอเฉิงยังต้องหลบไปอยู่ชนบท ไม่อาจมาช่วยดูอาการให้
คุณหนูได้ในเร็ววัน มิเช่นนัน้ ด้วยความสามารถเขาน่าจะหาสาเหตุอาการ
ป่วยของคุณหนูได้นานแล้ว มีหรือคุณหนูจะล้มป่วยเนิ่นนานถึงเพียงนี้"
แม่นมหลินมองดูคุณหนูด้วยความเป็นห่วงยิ่งนัก ถ้าไม่ใช่เพราะ
อยู่ดีๆ ฟู่หลันหยาเกิดอาการฝันร้าย ยามกลางวันก็ขวัญผวาหวาดหวั่น
หนึง่ เดือนก่อนหน้านีพ้ วกนางทัง้ นายและบ่าวคงได้ออกเดินทางมุง่ ไปยัง
เมืองสูเ่ พือ่ เยีย่ มเยียนลุงของคุณหนูไปแล้ว หากเป็นเช่นนีค้ งจะคลาดกับ
ชาวอี๋* ที่เข้ามาก่อจลาจลได้พอดิบพอดี ไม่ต้องติดอยู่ในเมืองจนไปที่ใด
ไม่ได้เช่นนี้
ฟู่หลันหยารับยาชามนั้นไปดื่มเงียบๆ พลางหวนนึกถึงคืนที่บิดา
ถูกเรียกตัวอย่างลับๆ ให้เร่งรีบเดินทางเข้าเมืองหลวง ตอนทีอ่ อกเดินทาง
บิดาจ�ำต้องมอบหมายให้เสิ่นฟู่เหนียนรองข้าหลวงตรวจการเขตทหาร
อวิ๋นหนานรับช่วงดูแลงานต่างๆ ในอวิ๋นหนานเป็นการชั่วคราว บัดนี้ผ่าน
ไปหนึ่งเดือนแล้ว กลับไม่ได้ข่าวคราวใดๆ จากบิดาเสียที จนนางอดนึก
คลางแคลงใจไม่ได้
ว่าไปแล้ว ตั้งแต่ฮ่องเต้องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ บิดาก็ถูกลดขั้น
แล้วย้ายไปรับต�ำแหน่งในดินแดนห่างไกลหลายต่อหลายครั้ง ตอนแรก
ถูกขับออกจากสภาขุนนาง จากนั้นก็ถูกส่งตัวออกไปนอกเมืองหลวง
* ชาวอี๋ เป็นค�ำเรียกชนกลุ่มน้อยต่างๆ ทางใต้และตะวันออกของจีนในสมัยโบราณ
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ในขณะที่หลี่ซื่อเม่าศัตรูตลอดกาลของบิดากลับเป็นที่โปรดปรานของ
ฮ่องเต้ ไม่เพียงได้เลือ่ นขึน้ เป็นราชเลขาธิการ ยังได้ควบต�ำแหน่งเสนาบดี
กรมปกครองอีกด้วย มีผู้สนับสนุนจ�ำนวนมากในราชส�ำนัก เจริญรุ่งเรือง
ขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออีกฝ่ายเฟื่องฟูเช่นนี้ ไม่ต้องคิดก็รู้ได้ว่าบิดานางจะต้อง
พบเจอความยากล�ำบากมากเพียงใด
"แม่นม" นางรีบบอก "สองวันนี้พี่ชายคงมีจดหมายมาบ้างกระมัง"
แม่นมหลินก�ำลังช่วยเหน็บชายผ้าห่มให้ฟู่หลันหยา ได้ยินเข้าก็
ส่ายศีรษะ "ตอนกลางวันแม่นมไปถามพ่อบ้านโจวแล้ว นายท่านกับ
คุณชายใหญ่ไม่ได้สง่ จดหมายมาเลย คิดว่าคงจะยุง่ อยูก่ บั งานของทางการ
ช่วงนี้คงจะหาเวลาว่างไม่ได้เจ้าค่ะ"
ฟู่หลันหยาได้แต่ร�ำพึงในใจ
บิดาวิง่ วุน่ ไปทัว่ เป็นไปได้ทจี่ ะวุน่ วายอยูก่ บั งานจนไม่มเี วลาส่งจดหมาย
มาหานาง แต่พี่ชายเพิ่งได้เข้ารับต�ำแหน่ง สองพี่น้องสนิทสนมกันมาก
จึงมักส่งจดหมายถามไถ่ความเป็นไปของครอบครัวถึงกันและกันอยูเ่ นืองๆ
เขายังเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกีย่ วกับงานให้นางได้ทราบด้วย การทีไ่ ม่สง่
จดหมายหานางนานร่วมเดือนเช่นนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
และเรื่องที่ท�ำให้นางหงุดหงิดยิ่งนักก็คือชาวอี๋ก�ำลังก่อจลาจล
อยูข่ า้ งนอก คนเร่รอ่ นกลุม่ ใหญ่พากันทะลักเข้ามาในเมือง พวกนางจึงต้อง
อุดอู้อยู่แต่ในจวนราวกับคนติดเกาะ บัดนี้แม้แต่จดหมายจากบิดาและ
พีช่ ายก็ไม่มมี า แทบไม่ตา่ งจากการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยทีเดียว
นางนิ่วหน้าพลางมองออกไปยังความมืดมิดด้านนอกหน้าต่าง
แล้วจู่ๆ ก็นึกขึ้นได้ว่าอาการฝันร้ายของนางเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งเดือน
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ก่อนหน้านี้ซึ่งตรงกับช่วงที่บิดาต้องออกจากจวนไปพอดิบพอดี
ฟูห่ ลันหยาเอาแต่ครุน่ คิดกลัดกลุม้ จนไม่ทนั รูต้ วั ว่ามีแสงจันทร์เจิดจ้า
ลอดม่านหน้าต่างเข้ามาตกกระทบบนใบหน้า ส่องให้เห็นทุกส่วนทีง่ ดงาม
ราวกับสลักเสลาขึ้นมา ผิวเนียนละเอียดไร้รอยต�ำหนิดูบอบบางดุจ
หยกเนื้อดี ราวกับแค่มีอะไรมากระทบก็อาจแตกสลายได้
กระทัง่ แม่นมหลินทีเ่ ป็นคนเลีย้ งดูฟหู่ ลันหยามากับมือตัง้ แต่ยงั เล็ก
ก็ยังไม่อาจละสายตาไปชั่วขณะ ได้แต่คิดว่า...ฮูหยินก็ถือเป็นสาวงาม
ลือชื่อ แต่คุณหนูกลับงามกว่าฮูหยินในวัยเยาว์เกินสามส่วน ไม่รู้เหตุใด
คุณชายลู่ถึงได้ท�ำความผิดอย่างเลอะเลือน ยอมละทิ้งคู่หมายที่งาม
สมกันเช่นคุณหนูได้ลงคอ
สองเดื อ นก่ อ น พอนายท่ า นทราบเรื่ อ งที่ คุ ณ ชายลู ่ รั บ หญิ ง อื่ น
เป็นภรรยา ก็ถอนหมัน้ กับสกุลลูด่ ว้ ยความเดือดดาล หลังคุณหนูทราบข่าว
กลับไม่มีท่าทีกรุ่นโกรธหรือเจ็บช�้ำอันใด ยังมาปลอบประโลมนายท่าน
อย่างสบายอกสบายใจเสียด้วยซ�้ำ
แม่นมหลินรู้ดี แม้ฟู่หลันหยาจะไม่เคยพูด แต่อีกฝ่ายก็ยอมรับ
การแต่งงานเชื่อมไมตรีระหว่างตระกูลครั้งนี้ อย่างไรเสียไม่ว่าจะด้วย
รูปโฉมหรือความรู้ของคุณชายลู่ก็ล้วนโดดเด่นเหนือผู้ใด
สิง่ ทีท่ ำ� ให้แม่นมหลินเสียดายอย่างมากก็คอื สองตระกูลมีความสัมพันธ์
อันดีตอ่ กัน ไปมาหาสูก่ นั อยูบ่ อ่ ยครัง้ บางครัง้ คุณชายลูก่ ย็ งั มาเยีย่ มเยียน
ถึงจวน ยามบังเอิญได้พบคุณหนู แม้จะแค่เห็นกันอยู่ห่างๆ แต่ก็ไม่อาจ
ปิดแววแย้มยิ้มยินดีในดวงตาได้
ตอนนั้นนางรู้ว่าคุณชายลู่รู้สึกถูกตาต้องใจคุณหนู ถ้าทั้งสองได้
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แต่งงานกันจะต้องเป็นคู่สามีหนุ่มภรรยาสาวที่รักใคร่ปรองดองกันอย่าง
แน่นอน
ใครเลยจะคิดว่าคู่วาสนากลับต้องมาแยกจากกันเช่นนี้ ไม่ต้อง
พูดถึงฟูห่ ลันหยา เพราะแม้แต่แม่นมเช่นนางก็ยงั รูส้ กึ เศร้าหมองเป็นกังวล
ไปด้วย คิดว่าที่อีกฝ่ายเกิดล้มป่วย เกินกว่าครึ่งคงเป็นเพราะในใจ
ยังกลัดกลุ้มต่อเรื่องนี้เป็นแน่
ฟู่หลันหยาไม่ทันสังเกตว่าแม่นมหลินก�ำลังคิดสิ่งใดอยู่ นางก็
กลับลงไปนอนอย่างเศร้าหมอง จ้องมองม่านกันฝุ่นเหนือศีรษะด้วย
สายตาเลื่อนลอย แล้วพูดขึ้นว่า "แม่นม หนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ พวกเรา
ไม่ได้รับจดหมายจากภายนอกแม้แต่ฉบับเดียวเลยหรือ"
แม่นมหลินไม่เข้าใจว่าเหตุใดคุณหนูจึงยังครุ่นคิดปัญหานี้ไม่ยอม
ปล่อยวาง แต่แม้นางจะไม่เข้าใจก็ไม่อาจโกหก จึงตอบขณะทีป่ ล่อยม่านลง
ว่า "แม่นมคอยไปสอบถามจากพ่อบ้านวันเว้นวัน ก่อนหน้านี้ก็บอกว่า
พอมีส่งมาอยู่ แต่สองสามวันมานี้กลับไม่ได้รับเลยแม้แต่ฉบับเดียว"
ฟูห่ ลันหยาได้ยนิ เช่นนัน้ ก็ไม่อาจนอนต่อได้อกี นางผุดลุกขึน้ นัง่ ทันที
แล้วถามด้วยสีหน้าจริงจัง "แม่นม กล่องบุผ้าไหมที่ท่านแม่ทิ้งไว้ให้ข้า
ก่อนตายอยู่ที่เรือนตัวเป่าใช่หรือไม่"
"เหตุใดจู่ๆ คุณหนูจึงถามถึงของสิ่งนี้เล่าเจ้าคะ"
"ข้าคิดถึงท่านแม่ อยากจะขอดูกล่องที่ว่าสักหน่อย รบกวนแม่นม
ช่วยไปน�ำมาให้ข้าทีเถิด"
แม่นมหลินคิดว่าคนก�ำลังป่วยคงจะคิดมากเป็นห่วงมากเป็นธรรมดา
มีอาการเพ้อบ้างก็ไม่นับว่าแปลก จึงรีบรับปาก ก่อนลุกขึ้นยืนพลางเดิน
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ไปยังเรือนตัวเป่า ล้วงเอากุญแจทีพ่ กติดตัวออกมาเปิดลิน้ ชักลับ จากนัน้
หยิบกล่องออกมา เดินกลับมาที่หน้าเตียง
กล่องใบนั้นมีสามชั้น ทั้งในและนอกกล่องล้วนเป็นกลไก ยาม
ประคองไว้ในมือรู้สึกหนักอึ้ง
ฟูห่ ลันหยารับกล่องมาเปิดออกจนถึงชัน้ ล่างสุดอย่างง่ายดาย แล้ว
หยิบถุงผ้าใบเล็กๆ ออกมา จากนัน้ แก้มดั ปากถุงออก เทยาลูกกลอนสีขาว
ดุจหิมะออกมาสองสามเม็ด
"นี.่ .." แม่นมหลินมองดูฟหู่ ลันหยาอย่างตืน่ ตะลึงระคนสงสัย หากนาง
จ�ำไม่ผดิ กล่องบุผา้ ไหมใบนีน้ อกจากจะมีเทียบยาและต�ำรับยาโบราณแล้ว
ยังมีถงุ ผ้าทีบ่ รรจุยาลูกกลอนอีกหลายใบ ไม่รวู้ า่ ยาลูกกลอนสีขาวนีฮ้ หู ยิน
ได้มาจากทีใ่ ด ได้ยนิ ว่าต้องหาซือ้ มาด้วยเงินมากมายอยู่ สามารถถอนพิษ
ได้ทุกชนิด ตอนนายท่านตรวจการอยู่ที่นี่ เคยถูกยิงด้วยห่าธนูของชาวอี๋
จนได้รบั บาดเจ็บ ธนูดอกนัน้ อาบยาพิษไว้ นายท่านจึงมีไข้สงู นานหลายวัน
ล้มป่วยปางตาย โชคดีที่ได้กินยาตัวนี้ นายท่านจึงรักษาชีวิตไว้ได้
ไม่รู้ว่าคุณหนูอยากท�ำสิ่งใดกันแน่จึงได้น�ำถุงยานี้ออกมา
ฟู่หลันหยาใช้ปลายนิ้วคีบยาเม็ดหนึ่งไว้ มองอยู่ครู่หนึ่ง จู่ๆ นางก็
หัวเราะ เงยหน้าไปทางแม่นมหลินแล้วเอ่ยว่า "แม่นมไปเอาน�ำ้ มาให้ขา้ ที
ข้าจะกินยา"
"กินยา?" แม่นมหลินตกตะลึง "นี่จะกินเข้าไปได้หรือเจ้าคะ คุณหนู
ก็ทราบดี ยาเม็ดนี้เอาไว้ใช้แก้พิษ ต่อให้กินแล้วไม่เป็นอะไรก็ไม่อาจกิน
สุ่มสี่สุ่มห้าได้"
ทว่าแม่นมหลินกลับเห็นคุณหนูเอานิว้ ชีม้ าแตะทีร่ มิ ฝีปาก ท�ำสีหน้า
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เตือนไม่ให้ส่งเสียง
แม่นมหลินมองดูฟู่หลันหยา จู่ๆ ก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ จึง
กดเสียงกระซิบถาม "คุณหนู หรือว่า..."
น�้ำเสียงฟู่หลันหยาเปลี่ยนเป็นเย็นชา "สองสามวันมานี้ข้าครุ่นคิด
นานแล้ว รู้สึกว่าในจวนมีอะไรไม่ชอบมาพากล แม่นม ตอนนี้ข้าร้อนใจ
อยากจะพิสจู น์เรือ่ งหนึง่ ให้แน่ใจว่าทีแ่ ท้ขา้ ฝันร้าย หรือว่า...ถูกวางยาพิษ"
"ถูกวางยาพิษ?!" แม่นมหลินมองฟู่หลันหยาด้วยสายตาตกตะลึง
พรึงเพริด พูดอะไรไม่ออกอยู่นาน
เวลานี้เอง จู่ๆ ก็มีคนเร่งรีบมาเคาะประตูห้องด้านใน "คุณหนู!
คุณหนูเจ้าคะ! ข้างนอกมีทหารของทางการกองหนึง่ มา บอกว่า...บอกว่า
นายท่านของพวกเราต้องโทษ พวกเขาจะเข้ามาสะสางภายในจวน
คนพวกนั้นสวมชุดแพรเฟยอวี๋ ดูแล้วเป็นองครักษ์เสื้อแพร พ่อบ้านโจว
ทัดทานไว้ไม่อยู่ ตอนนี้เปิดประตูเข้ามาแล้วเจ้าค่ะ"
องครักษ์เสือ้ แพร? ค�ำนีเ้ สมือนสายฟ้าฟาดดังกึกก้อง สีหน้าแม่นมหลิน
ถอดสี พยายามข่มใจให้สงบแล้วเอ่ยว่า "พูดจาเหลวไหล! นายท่านของ
พวกเราเป็นผู้ตรวจการอวิ๋นหนานที่ฮ่องเต้ทรงแต่งตั้ง ต่อให้มาสะสาง
เรื่องคดี ก็ต้องเป็นนายท่านของพวกเราต่างหากที่เป็นผู้ตรวจสอบผู้อื่น!
จะเป็นองครักษ์เสื้อแพรจริงหรือ เกรงว่าเกินครึ่งคงต้องเป็นคนเร่ร่อน
ปลอมตัวมา ไปสิ รีบให้พ่อบ้านโจวน�ำคนรับใช้ขับไล่พวกเขาออกไป
อย่าให้คุณหนูต้องพลอยตกอกตกใจไปด้วย"
สาวใช้หลายคนที่อยู่หน้าประตูยังไม่ทันได้ตอบ ข้างนอกก็มีเสียง
โหวกเหวกโวยวายดังขึน้ ทันที ลานเรือนทีเ่ ดิมทีมเี พียงแสงสลัวจูๆ่ ก็สว่างจ้า
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เหมือนเวลากลางวัน
ฟูห่ ลันหยาใจเต้นรัว ได้ยนิ เสียงชายหนุม่ ดังขึน้ จากด้านนอก "ได้ยนิ
ว่าตอนนีเ้ จ้านายตัวจริงของจวนมีเพียงคุณหนูฟผู่ เู้ ดียวใช่หรือไม่ คุณหนูฟู่
ไฉนยังไม่ออกมาอีกเล่า อย่าโทษว่าพวกเราไม่เกรงใจ จ�ำต้องขอเข้าไป
ตรวจสอบในห้องแล้ว!"
พ่อบ้านโจวที่อยู่ข้างๆ คอยอ้อนวอน "คุณหนูของพวกเรายังมิได้
ออกเรือน พวกใต้เท้าโปรดเห็นแก่ธรรมเนียมจารีตบ้าง"
"ธรรมเนียมจารีต?" ชายผูน้ นั้ หัวเราะเสียงเย็น "บุตรและภรรยาของ
ขุนนางต้องโทษปฏิเสธไม่รบั พระราชโองการ ตามกฎแล้วต้องตัดหัว นีม่ นั
เวลาใดแล้ว ยังไม่รู้จักแยกแยะหนักเบาอีก!"
คนที่พูดก็คือหวังซื่อเจา พอเข้ามาในจวนสกุลฟู่ได้แล้ว ผิงอวี้ก็
น�ำคนไปที่ห้องหนังสือนอก แต่เขากลับตรงเข้ามาถึงเรือนชั้นใน
แม่นมหลินได้ยินเช่นนั้น ทั้งร่างก็เหมือนตกลงไปในถ�้ำน�้ำแข็ง
พ่อบ้านโจวติดตามรับใช้ข้างกายฟู่ปิงมานาน ออกเดินทางไปทั่ว นับว่า
มีความรู้กว้างขวาง คงไม่ถึงกับแยกไม่ออกว่าผู้ใดเป็นองครักษ์เสื้อแพร
ตัวจริงตัวปลอม
ในใจฟู่หลันหยากลับมาสงบนิ่งประดุจบึงน�้ำอันราบเรียบ ยาม
เอ่ยปากพูดก็เหลือเพียงเสียงแหบเบา "แม่นม ไม่ว่าข้างนอกจะเป็นคน
หรือผีก็ช่วยข้าสวมเสื้อผ้าก่อนเถอะ"
เดิมทีแม่นมหลินรู้สึกเหมือนฟ้าถล่มแผ่นดินทลาย พอเห็นคุณหนู
ไม่ออกอาการลนลานก็เรียกสติที่หายไปกว่าครึ่งกลับคืนมาได้ นางรีบ
ขานรับพลางช่วยฟู่หลันหยาสวมเสื้อหวีผมแต่งตัวด้วยมืออันสั่นเทา
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หวังซื่อเจาพูดจบ เห็นว่าห้องหลายห้องเบื้องหน้ายังคงเงียบกริบ
ไร้ความเคลื่อนไหวอันใด เขาก็อดรู้สึกสมใจอยากไม่ได้
เขากวาดตามองจากห้องฝั่งตะวันออกไปจรดห้องฝั่งตะวันตก
ขณะก�ำลังคาดเดาว่าฟู่หลันหยาพักอยู่ที่ห้องใดกันแน่ เขาก็พูดขึ้นว่า
"พวกเราใช้ไม้อ่อนไปแล้ว ยามนี้ก็จ�ำต้องใช้ไม้แข็ง ในเมื่อบุตรีขุนนาง
ต้องโทษแข็งขืนไม่ยอมรับพระราชโองการ พวกเราก็จำ� ต้องบุกเข้าไปแล้ว!"
พูดยังไม่ทันขาดค�ำ ห้องฝั่งตะวันออกก็เปิดผางออกทันใด จากนั้น
ก็มคี นสองคนเดินออกมา คนทีเ่ ดินน�ำหน้าเป็นหญิงวัยสีส่ บิ กว่า ข้างหลัง
เป็นหญิงสาวอายุราวสิบห้าสิบหกปี...
เมื่อหวังซื่อเจาจับจ้องที่หญิงสาวผู้นั้น เขาก็ไม่อาจเคลื่อนสายตา
ไปทางอื่นได้เลย
แม้ เ ขาจะอ่ า นหนั ง สื อ มาไม่ ม าก แต่ ก็ เ คยเรี ย นบทพรรณนา
ความงามทีใ่ ช้ในฉากแสดงความรักมาบ้าง เป็นต้นว่า 'บุปผาบานสะพรัง่
ทั่วเมืองพลันใจสั่นไหว' หรือ 'ดวงตาทอประกายดุจสายน�้ำ รอยยิ้มงาม
เลอล�้ำปานบุปผา' กระนั้นเขาก็ยังรู้สึกว่าบทกวีใดๆ ก็ไม่อาจใช้บรรยาย
ความงามน่ารักของหญิงสาวผู้นี้ได้ เพียงเห็นวิญญาณก็แทบมลาย
กระดูกคล้ายแหลกสลายไปจนสิ้น
เนิน่ นานหลังจากนัน้ เขาก็กลืนน�ำ้ ลายลงคออย่างยากเย็น ก�ำลังจะ
เอ่ยปากพูดกลับได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังเสียก่อน พอเขา
หันไปมองราวกับมีไฟลุกโหมขึ้นในใจ แต่เขาก็จ�ำต้องเดินไปรับหน้า
"ใต้เท้าผิง"
ฟู่หลันหยาเองก็ก�ำลังมองส�ำรวจหวังซื่อเจาและพวกพ้องของเขา
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โดยไม่พูดอะไร เห็นพวกเขาสวมชุดองครักษ์เสื้อแพรของทางการจริง
เอวเหน็บดาบซิว่ ชุน* ทีม่ องเห็นได้อย่างเด่นชัด ทัง้ ยังมีทา่ ทีกา้ วร้าวรุนแรง
อวดดีราวกับไม่ยี่หระกฎหมายบ้านเมือง เป็นองครักษ์เสื้อแพรที่เพียง
ชาวบ้านได้ยินชื่อก็พากันอกสั่นขวัญหายจริงๆ เศษเสี้ยวแห่งความหวัง
ทีแ่ อบซ่อนไว้กอ่ นหน้านีถ้ กู ท�ำลายจนหมดสิน้ นางนึกถึงบิดาว่าบัดนีไ้ ม่รู้
เป็นตายร้ายดีอย่างไร ริมฝีปากก็ซีดขาว หัวใจเจ็บปวดราวกับมีเข็ม
ทิ่มแทง
ขณะก�ำลังร้อนใจอย่างมาก จู่ๆ ก็มีชายหนุ่มเข้ามาอีกกลุ่ม ตอนที่
เข้ามาคนกลุม่ นีร้ าวกับติดปีกด�ำทะมึนคูห่ นึง่ ไว้ทหี่ ลัง ถึงกับท�ำให้ในลานเรือน
มีลมหนาวเย็นยะเยือกพัดโชยมาเป็นระลอก
คนทีอ่ ยูห่ น้าสุดมีเรือนร่างสูงโปร่งก�ำย�ำ รูปโฉมหล่อเหลา ดูเกลีย้ งเกลา
น่ามองอย่างแท้จริง พอเข้ามาแล้วก็เพียงเหลือบมองฟูห่ ลันหยาคราหนึง่
ก่อนจะหันไปพูดกับชายที่มาก่อนด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม "ที่แท้
ยามรองผู้บัญชาการหวังตรวจยึดทรัพย์ก็ไม่ไปค้นที่อื่น จ�ำเพาะต้องแล่น
เข้ามาตรวจค้นในหมู่หญิงสาว พวกข้าต้องตามหาตัวเจ้าตั้งนานกว่า
จะพบ"
สีหน้าเหมือนจะแฝงด้วยรอยยิ้ม ทว่าน�้ำเสียงกลับเต็มไปด้วยแวว
เย้ยหยันกระทบกระเทียบ

* ดาบซิ่วชุน แปลตรงตัวว่าปักวสันต์ เป็นดาบประจ�ำตัวขององครักษ์เสื้อแพรในสมัยราชวงศ์หมิงโดยเฉพาะ
ตัวดาบแคบยาวและโค้งเล็กน้อย น�้ำหนักเบาปราดเปรียว
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3
สีหน้าหวังซือ่ เจาบูดบึง้ ทันที ยังคงเอ่ยอย่างดือ้ ดึง "เป็นทีข่ บขันของ
ใต้เท้าผิงแล้ว แม้ข้าน้อยยังอ่อนด้อยประสบการณ์ แต่ก็รู้ว่าเรือนชั้นใน
เป็นแหล่งซ่องสุมของพวกคนชั่ว ก่อนหน้านี้เคยได้รับค�ำสั่งให้ตรวจยึด
ทรัพย์มาหลายครา ล้วนค้นเจอหลักฐานส�ำคัญในการกระท�ำผิดของ
ขุนนางต้องโทษได้ที่เรือนชั้นใน ข้าน้อยเกรงว่าบุตรีของผู้กระท�ำผิด
จะซุกซ่อนอะไรไว้ จึงจ�ำต้องมาตรวจค้นที่เรือนชั้นในเป็นที่แรก"
"อ้อ" ในดวงตาผิงอวี้มีแววถากถาง แต่ก็ยังแสร้งท�ำเป็นพยักหน้า
อย่างจริงจัง "รองผู้บัญชาการหวังพูดได้มีเหตุมีผล แต่ถ้าข้าจ�ำไม่ผิด
คดีของฟูป่ งิ และบุตรชายผ่านการไต่สวนของสามตุลาการ* แล้ว มีหลักฐาน
เอาผิดแน่นหนายากจะปฏิเสธ มีข้อกล่าวหายาวเหยียดสิบกว่าข้อหา
เพียงพอให้ทงั้ พ่อทัง้ บุตรชายถูกโบยในศาลได้รอ้ ยกว่ายก คดีทมี่ หี ลักฐาน
* สามตุลาการ หมายถึงกรมอาญา ศาลยุติธรรม และส�ำนักตรวจการ มีหน้าที่พิจารณาคดีส�ำคัญร่วมกัน
โดยเฉพาะ
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รัดกุมแน่นหนาเพียงนี้ พวกเราแค่มาท�ำตามระเบียบปฏิบัติก็พอ ไยต้อง
ใจร้อนเพียงนีด้ ว้ ย ทีเ่ จ้าร้อนใจดังมีไฟมาแผดเผาจนถึงกับต้องตรงดิง่ เข้ามา
ในเขตเรือนชัน้ ในเช่นนี้ เป็นเพราะเจ้าคิดว่าขุนนางต้องโทษหลบหนีออกจาก
คุกหลวงมาได้ แล้วมาซ่อนตัวอยู่ในเรือนชั้นในแห่งนี้?"
หวังซื่อเจาถูกไล่ต้อนจนพูดไม่ออก
ฟูห่ ลันหยาได้ยนิ แล้วก็มอื เท้าเย็นเฉียบ ทัง้ 'หลักฐานเอาผิดแน่นหนา
จนยากจะปฏิเสธ' 'ถูกโบยในศาล' 'คุกหลวง'...แต่ละค�ำมิตา่ งจากสายฟ้าฟาด
กระหน�่ำใส่หูของนางจนอื้ออึง
นางรู ้ แ ต่ แ รกแล้ ว ว่ า สองปี ม านี้ บิ ด าท� ำ งานในราชส� ำ นั ก อย่ า ง
ยากล�ำบาก และรู้ว่าชีวิตการเป็นขุนนางนั้นมีขึ้นก็ย่อมมีลง ผันผวน
ปรวนแปรไม่แน่ไม่นอนเป็นเรือ่ งปกติ แต่นางไม่คดิ เลยว่าบิดาผูเ้ ปรียบเสมือน
ไม้สงู ใหญ่ทแี่ ตกกิง่ ก้านสาขาอันเขียวชอุม่ ในราชส�ำนักจะล้มครืนลงอย่าง
ไม่ทันตั้งตัวเช่นนี้
"พวกท่าน..." แม้รู้ดีว่าความหวังมีไม่มาก แต่ฟู่หลันหยาก็ยัง
หาโอกาสพูดด้วยน�ำ้ เสียงแหบแห้งระคนสัน่ เครือ "หนึง่ ไม่มพี ระราชโองการ
สองไม่มหี นังสือกล่าวโทษ แล้วจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าพวกท่านมิใช่โจรทีแ่ สร้ง
ปลอมแปลงแต่งตัวเป็นทหารของทางการ"
ค�ำพูดนี้ของนางเห็นได้ชัดว่าเป็นแค่ความพยายามอย่างสิ้นหวัง
อาศัยเพียงค�ำเรียก 'องครักษ์เสื้อแพร' ที่ผู้คนหวาดผวา เกรงว่าโจรผู้ร้าย
ทีห่ าญกล้าพอจะปลอมแปลงแต่งกายเป็นองครักษ์เสือ้ แพรคงยังไม่เกิดมา
ผิงอวีไ้ ด้ยนิ เช่นนี้ ในทีส่ ดุ ก็หนั มามองฟูห่ ลันหยาเต็มตา เห็นเสือ้ ผ้า
เครื่องแต่งกายของนางดูงามน่ารัก รูปโฉมดูสะสวย คิดแล้วคงเป็นบุตรี
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ที่ฟู่ปิงรักถนอมไว้ในมือราวกับไข่มุกล�้ำค่าผู้นั้นนั่นเอง
เวลานีแ้ ม้สหี น้านางจะซีดเผือดราวกระดาษ แต่กย็ งั หยัดร่างเหยียดตรง
เป็นสง่า พูดจาฉะฉานมีไหวพริบอย่างหาได้ยากยิง่ มิเสียทีทเี่ ป็นบุตรีของ
สกุลฟู่
ผิงอวีห้ วั เราะอย่างหยามหยัน ล้วงพระราชโองการออกจากเอวด้วย
ท่าทีคร้านๆ แล้วพูดว่า "ฮ่องเต้มีรับสั่งลงมา ฟู่ปิงไม่เห็นราชส�ำนัก
ในสายตา ใช้อ�ำนาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน มีความผิดสมควร
ประหาร บัดนี้ให้จองจ�ำไว้ในคุกหลวงชั่วคราว รอการไต่สวนยืนยันโทษ
แล้วจึงให้ลงโทษประหาร มีพยานบุคคลช่วยยืนยันว่าฟู่ปิงสมคบคิดกับ
ชาวอี๋มีใจเป็นปฏิปักษ์ หมดสิ้นความภักดี เนื่องจากคดีนี้พัวพันกับผู้คน
มากมาย ฮ่องเต้จึงมีรับสั่งเป็นพิเศษให้พวกข้ามาตรวจค้นหาหลักฐาน
แล้วน�ำตัวบุตรีขุนนางต้องโทษเข้าเมืองจิงเฉิงไปรอรับการไต่สวน"
เขาพูดจบ โดยไม่รอให้ฟู่หลันหยาตอบก็หันไปโบกมือให้บรรดา
ผู้ใต้บังคับบัญชา ร้องสั่งเสียงเยือกเย็น "มัวแต่ยืนอึ้งอยู่ได้ รีบท�ำงานสิ!"
เหล่าองครักษ์เสื้อแพรต่างรีบขานรับค�ำสั่ง ชักดาบซิ่วชุนออกมา
อย่างพร้อมเพรียงแล้วกระจายก�ำลังกันออกไปดุจสายน�้ำไหลหลาก
ฟู่หลันหยารู้สึกเพียงแผ่นดินผืนฟ้าก�ำลังพลิกผันแปรปรวนอย่าง
รุนแรง โชคยังดีทแี่ ม่นมหลินตาไวมือไว รีบเข้ามาช่วยประคองนางไว้ได้ทนั
จึงไม่ล้มกลิ้งตกจากบันไดลงไปเสียก่อน
สกุ ล ฟู่เ ป็ น ขุ น นางมาหลายปี ย่ อ มมี ท รั พ ย์ สิ น เงิ น ทองมากอยู ่
การตรวจยึดสิ่งของด�ำเนินไปถึงครึ่งค่อนคืนหลัง และยังไม่มีวี่แววว่าจะ
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หยุดพัก
เพือ่ ป้องกันมิให้สมาชิกสกุลฟูฉ่ วยโอกาสช่วงชุลมุนหลบหนีไปหรือ
พยายามฆ่าตัวตาย ผิงอวีจ้ งึ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาสองสามคนน�ำฟูห่ ลันหยา
และบรรดาคนรับใช้ของสกุลฟูม่ าอยูร่ วมกันทีล่ านเรือน แล้วคอยควบคุมตัว
ไว้อย่างแน่นหนา
เหล่าคนรับใช้เห็นว่าเจ้านายหมดหวังจะรอดแล้ว ส่วนใหญ่จงึ รูส้ กึ
หดหู่หมดอาลัยตายอยาก คนที่อายุยังน้อยหน่อย เมื่อไม่รู้ว่าชะตาชีวิต
หลังจากนี้จะเป็นเช่นไรก็พากันแอบร้องไห้ไปหลายรอบ
แม่นมหลินเองก็อยากจะร้องไห้เช่นกัน แต่พอเห็นสีหน้าฟูห่ ลันหยา
ไม่สู้ดี เกรงว่าหากอีกฝ่ายต้องลมราตรีอันหนาวเหน็บจะล้มป่วยไปอีก
ชั่วขณะนั้นจึงไม่สนใจจะมาพร�่ำบ่นถึงชะตากรรมของตนเอง รีบน�ำ
เสือ้ คลุมกันลมทีต่ ดิ มือมาห่มให้ฟหู่ ลันหยาพลางโอบกอดนางร�ำ่ ไห้เงียบๆ
ในบรรดาคนที่ถูกควบคุมตัวไว้ในลานเรือนมีเพียงพ่อบ้านโจวที่
เป็นบุรุษ เพราะเขามีต�ำแหน่งพิเศษในจวนสกุลฟู่จึงไม่ต้องถูกกักตัวไว้
ที่ลานด้านหน้าพร้อมกับเหล่ายามรักษาการณ์และคนงานชายอื่นๆ
เขาย่อมไม่อาจปล่อยอารมณ์ตนเองให้รอ้ งไห้คร�ำ่ ครวญเฉกเช่นสตรี
แต่ด้วยรู้สึกอัดอั้นจึงทอดถอนใจไม่หยุดพลางยกชายแขนเสื้อขึ้นซับ
ขอบตาที่แดงเรื่อเป็นครั้งคราว
ขณะพ่อบ้านโจวก�ำลังทอดถอนใจอย่างรวดร้าว จู่ๆ ก็ได้ยินเสียง
ฟู่หลันหยาดังแว่วมา "ท่านอาโจว ข้ากระหายน�้ำ ท่านช่วยไปขอน�้ำจาก
พวกเขามาได้หรือไม่"
พ่อบ้านโจวเงยหน้าขึ้นมองอย่างประหลาดใจก็เห็นฟู่หลันหยา
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ก�ำลังมองดูเขาอยู่เงียบๆ
สายลมราตรีพัดมาตามโถงทางเดิน ท�ำให้โคมไฟใต้ชายคาสั่นไหว
ใบหน้าฟู่หลันหยาต้องแสงโคมไฟ ประเดี๋ยวก็สว่างจ้าประเดี๋ยวก็
หรุบหรู่ สีหน้าดูสงบนิง่ ผิดปกติ แววตาลึกล�ำ้ ดุจบ่อน�ำ้ พ่อบ้านโจวมิรเู้ ลย
ว่านางมองดูเขาเช่นนี้มานานเพียงใดแล้ว
เขาบังเกิดความรู้สึกลุกลี้ลุกลน อ้าปากจะพูดแต่ไร้เสียง สุดท้าย
ก็ได้แต่พยักหน้ารับปากด้วยท่าทางกระอึกกระอัก "เอ่อ อาโจวจะไปบอกให้"
พ่อบ้านโจวรูว้ า่ แม้องครักษ์เสือ้ แพรจะได้รบั มอบหมายให้มาจับกุมคน
แต่ก่อนจะมีการตัดสินโทษตั้งข้อหานายท่านจนเป็นที่แน่นอน องครักษ์
เสือ้ แพรย่อมไม่กล้ากระท�ำการหยามหมิน่ ใดๆ ต่อสมาชิกตระกูลทีเ่ ป็นหญิง
โดยเฉพาะคุณหนูในห้องหอ ไม่ตอ้ งพูดถึงน�ำ้ ชามเดียวเลย กระทัง่ อาหาร
การกินในแต่ละมือ้ ระหว่างเดินทางกลับเมืองจิงเฉิงคราวนี้ องครักษ์เสือ้ แพร
ย่อมไม่กล้าท�ำสะเพร่าให้เกิดข้อผิดพลาดแน่
องครักษ์เสือ้ แพรทีย่ นื อยูใ่ กล้พวกเขามากทีส่ ดุ น่าจะเพิง่ เข้ารับต�ำแหน่ง
ได้ไม่นาน ใบหน้ายังดูอ่อนเยาว์ น่าจะยังอ่อนต่อโลก หลังฟังค�ำขอแล้ว
จึงหันมามองฟู่หลันหยาครั้งหนึ่ง แค่นั้นสองแก้มของเขาก็ร้อนผ่าวทันที
รีบเดินออกไปหารือกับองครักษ์เสื้อแพรอีกคนอยู่ครู่หนึ่ง ไม่ช้าก็น�ำกาที่
ใส่น�้ำชาเต็มเปี่ยมกับชุดถ้วยน�้ำชามาให้
พ่อบ้านโจวรับมาพลางขอบอกขอบใจเป็นการใหญ่
แม่นมหลินรินชาใส่ถ้วยแล้วส่งให้ฟู่หลันหยา
ฟูห่ ลันหยาจิบอึกหนึง่ พอเงยหน้าขึน้ ก็เห็นสาวใช้ไม่นอ้ ยก�ำลังแอบมอง
เงียบๆ แววตาบอกว่ากระหายน�ำ้ เช่นกัน คงเป็นเพราะถูกกักตัวไว้ครึง่ ค่อนคืน
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ปากคอย่อมแห้งผากกันนานแล้ว แต่ยงั คงระวังตัวว่าต้องแยกแยะระหว่าง
นายกับบ่าว จึงไม่กล้าล�้ำเส้นตามอ�ำเภอใจ
ฟู่หลันหยาจึงให้แม่นมหลินรินน�้ำชาแจกจ่ายทุกคน นอกจากนี้ยัง
รินน�ำ้ ชาให้แม่นมหลินกับพ่อบ้านโจวด้วยตนเอง ยกถ้วยน�ำ้ ชาชูขนึ้ ให้พวกเขา
ฝืนยิม้ เอ่ยว่า "แม่นม ท่านอาโจว หลังจากคืนนีไ้ ป พวกเรานายและบ่าวคง
สิ้นวาสนากันแล้ว"
แม่นมหลินขอบตาแดงเรือ่ ขึน้ ทันที พ่อบ้านโจวกลับชะงักไปเล็กน้อย
แล้วพูดด้วยท่าทางอึกอัก "ไยคุณหนูจงึ พูดเช่นนี้ นายท่านยังไม่ถกู ตัดสิน
ว่าท�ำผิดเสียหน่อย ใช่วา่ จะหาทางพลิกคดีไม่ได้ ไม่แน่คณ
ุ หนูยงั ไม่ทนั จะ
ไปถึงเมืองจิงเฉิง นายท่านอาจได้กลับคืนสู่ต�ำแหน่งเดิมแล้วก็เป็นได้"
ฟู่หลันหยาไม่พูดอีก เพียงมองดูเขาดื่มน�้ำชาเต็มถ้วยจนหมด แล้ว
จู่ๆ ก็พูดขึ้น "ท่านอาโจว ถ้าข้าจ�ำไม่ผิด ท่านมาอยู่จวนสกุลฟู่ของเราได้
ยีส่ บิ ปีแล้ว ทีผ่ า่ นมาท่านคอยจัดการธุระการงานมากมายของจวน ไม่ได้
พักทั้งกลางวันกลางคืน ล�ำบากท่านแล้ว"
สีหน้าพ่อบ้านโจวนิ่งค้างไปทันใด ก่อนรีบขอโทษขอโพย "คุณหนู
ยกย่องบ่าวเกินไปแล้ว คุณหนูกค็ งทราบว่าตอนนัน้ บ่าวมาเป็นบ่าวสกุลฟู่
ได้อย่างไร ปีนั้นแม่น้�ำเว่ยเกิดอุทกภัย โรคระบาดแพร่ไปในหมู่ชาวบ้าน
ตามริมฝั่งแม่น�้ำ หากมิใช่นายท่านหาทางป้องกันไว้ได้ทันกาลด้วยการ
แจกจ่ายยาหม้อป้องกันโรคระบาด เกรงว่าบ่าวคงป่วยตายนานแล้ว ชีวติ
อันต�่ำต้อยของบ่าวมีหรือจะยืนยาวมาได้อีกหลายปีเช่นนี้ ว่ากันตามจริง
แล้ว ชีวติ ครึง่ หนึง่ ของบ่าวเป็นนายท่านช่วยเอาไว้ ไยต้องพูดถึงความล�ำบาก
ด้วยเล่า"
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ฟูห่ ลันหยาจ้องมองพ่อบ้านโจวตาเขม็ง แม้ได้ยนิ เขาพูดอย่างหนักแน่น
สีหน้าโศกเศร้าดูสมจริง ทว่าแววตากลับเห็นได้ชดั ว่าวาวโรจน์เป็นประกาย
นางรู้สึกเจ็บแปลบในอก จู่ๆ ก็หัวเราะขึ้นมา เหลือบมององครักษ์
เสื้อแพรที่ก�ำลังยืนจิบชาอยู่ใต้ร่มไม้ไม่ไกลนัก แล้วพูดเรื่อยเปื่อยคล้าย
ก�ำลังพูดคุยเล่น "ท่านอาโจว ท่านควรจะรู้ ช่วงนีข้ า้ เอาแต่ฝนั ร้าย ให้หมอ
มาดูหลายคน เปลีย่ นเทียบยาก็หลายเทียบ แต่ไม่เห็นจะดีขนึ้ เสียที ใจข้า
เศร้าหมองยิง่ นัก รูว้ า่ ท่านพ่อและพีช่ ายยุง่ กับงานทางการ ไม่อาจให้พวกเขา
เป็นห่วงได้ จึงส่งข่าวไปหาท่านลุงทีเ่ มืองสู่ อยากให้เขาช่วยแนะน�ำหมอดี
ที่เก่งกาจให้สักสองสามคน ไหนเลยจะรู้ ส่งจดหมายไปแล้วกลับไม่ได้
ข่าวคราวอะไร หนึ่งเดือนมานี้ไม่ได้รับจดหมายตอบกลับจากท่านลุง
สักฉบับ..."
พูดถึงตรงนี้ จูๆ่ นางก็หยุดพูด เพียงจ้องมองพ่อบ้านโจวอย่างเงียบงัน
ได้ยนิ นางพูดเช่นนีแ้ ล้ว สีหน้าเขาก็ไม่แปรเปลีย่ นแม้แต่นอ้ ย นางเงียบไป
ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่า "ท่านอาโจว ปกติท่านเป็นผู้ดูแลเรื่องจดหมายและ
การติดต่อต่างๆ ทัง้ หมดของจวน จวนพวกเรากับภายนอกขาดการติดต่อ
นานนับเดือน ท่านคงทราบกระมังว่ามีสาเหตุจากอันใด"
แม่นมหลินคอยฟังอยู่ด้านข้างด้วยความสงสัย นางรู้มาตลอดว่า
คุณหนูเป็นคนทีไ่ ม่ยอมใช้ชวี ติ ไปวันๆ อย่างไม่รเู้ รือ่ งราวใด ในเมือ่ ครุน่ คิด
แต่เรื่องภายในจวนขาดการติดต่อกับโลกภายนอก ย่อมต้องคิดหาวิธี
ไขความให้กระจ่าง แต่ไม่รวู้ า่ เหตุใดจึงจงใจใช้วธิ ถี ามตรงๆ จากพ่อบ้านโจว
เช่นนี้
แม่นมหลินพลันนึกถึงค�ำพูดก่อนหน้านีข้ องฟูห่ ลันหยาทีพ่ ดู กับนาง
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ตอนเพิ่งตื่น จึงเกิดความคิดหนึ่งขึ้นในหัวทันที รีบหันไปมองพ่อบ้านโจว
ด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อ
ฟูห่ ลันหยากลับเอาแต่จอ้ งมองพ่อบ้านโจวโดยไม่หนั ไปทางอืน่ นาง
ค่อยๆ พูดขึน้ ว่า "นอกจากเรือ่ งขาดการติดต่อทางจดหมายแล้ว ยังมีอกี เรือ่ ง
ทีข่ า้ ไม่เข้าใจ นัน่ ก็คอื เรือ่ งทีข่ า้ เอาแต่ฝนั ร้าย ว่ากันตามจริง เดิมทีขา้ คิดว่า
เป็นเพราะลมปราณในกระเพาะอาหารติดขัด การล�ำเลียงธาตุอาหาร
แปรปรวน ขอแค่กินยาบ�ำรุงสักสองสามเทียบแล้วพักฟื้นสักระยะหนึ่ง
ก็คงหาย ใครเลยจะรู้ ตอนทีข่ า้ ฝันร้ายเมือ่ สองวันก่อนจึงได้รแู้ จ้งในฝันนัน้ เอง
ว่าที่ข้าเอาแต่ฝันร้ายติดๆ กันที่แท้ก็มีสาเหตุ"
พ่อบ้านโจวได้ยินแล้วสีหน้าก็ยังไม่แปรเปลี่ยน เขาเพียงยิ้มน้อยๆ
เอ่ยว่า "เป็นเช่นนีช้ า่ งดีนกั ในเมือ่ หาสาเหตุพบแล้ว โรคฝันร้ายของคุณหนู
คงจะหายดีในไม่ช้า"
ฟูห่ ลันหยาส่ายหน้าพลางทอดถอนใจ "จะว่าเช่นนัน้ ก็ไม่ได้ ฝันของข้า
ออกจะเหลวไหลเลอะเทอะเกินไป ถึงกับฝันเห็นท่านแม่พูดกับข้าว่าที่ข้า
ฝันร้ายไม่ใช่เพราะป่วยไข้ แต่เป็นเพราะมีคนวางยา ท่านอาโจวว่าเหตุใด
จึงได้มีคนมาวางยาข้าเล่า ท่านว่านี่เหลวไหลหรือไม่"
นางพูดไปน�ำ้ เสียงก็ทมุ้ ต�ำ่ ลง สีหน้าท่าทางดูไม่แตกต่างจากยามปกติ
องครักษ์เสือ้ แพรหลายคนทีย่ นื มองอยูไ่ ม่ไกลก็คดิ แค่วา่ พวกเขาสองนายบ่าว
เพียงพูดคุยเรื่องทั่วไปเท่านั้น จึงไม่ได้คิดอะไรมาก
พ่อบ้านโจวได้ยินค�ำพูดนี้สีหน้ามิต่างจากเครื่องเคลือบชั้นดีที่มี
รอยแตกร้าว ในที่สุดก็แปรเปลี่ยนเป็นเหยเก ทว่านี่ไม่ใช่เพราะเขาว้าวุ่น
จนเผยพิรุธออกมา...
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พ่อบ้านโจวอยูใ่ นจวนสกุลฟูน่ านแล้ว เขาย่อมรูน้ สิ ยั ใจคอฟูห่ ลันหยา
เป็นอย่างดี รู้ว่านางเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเหนือใคร ไม่เคยท�ำอะไรโดย
ไร้จุดมุ่งหมายมาก่อน ค�ำพูดนี้ดูเหมือนพูดไปอย่างนั้นเอง ทว่าแต่ละค�ำ
ล้วนมีความนัยซ่อนเร้น ฟังแล้วถึงกับสั่นคลอนจิตใจ
เขาคิดไม่ถึงเลยสักนิด ทั้งที่คืนนี้ประสบเหตุร้ายถึงเพียงนี้ แต่
ฟู่หลันหยาก็ยังสามารถคล�ำเครือไปหาแตง* คาดเดาจนล่วงรู้ความจริง
ส่วนใหญ่ได้
ฟูห่ ลันหยาเห็นสีหน้าทีแ่ ปรเปลีย่ นของพ่อบ้านโจวอย่างชัดเจนก็รสู้ กึ
เหมือนเลือดลมในอกตีกลับ ความโกรธแค้นเหมือนไอน�ำ้ ทีพ่ วยพุง่ ออกมา
จากก้นบึ้งหัวใจ นางจ�ำต้องกัดฟันแน่นจึงจะรักษาสีหน้าให้เป็นปกติได้
ก่อนจะหัวเราะอย่างเย็นชา...คงไม่ต้องมอบยาถอนพิษเม็ดนั้นให้แล้ว
ผ่านไปครู่หนึ่ง นางก็พูดขึ้นเบาๆ "ท่านอาโจว ข้ารู้ว่าท่านติดตาม
ท่านพ่อมาหลายปี ท่านพ่อปฏิบตั ติ อ่ ท่านเป็นอย่างดี ดูแลท่านดุจดัง่ คนใน
ครอบครัว ยังเคยสอนให้ท่านรู้หนังสือ ไม่ทราบว่าท่านเคยได้ยินนิทาน
ที่เล่าเกี่ยวกับหูไฮ่ในสมัยฉินหรือไม่ ท่านพ่อของข้าเป็นผู้เที่ยงธรรม
ไม่ยอมอ่อนข้อให้สิ่งผิด ทุกครั้งที่เล่าเรื่องคนเจ้าเล่ห์เยี่ยงหูไฮ่ก็มักจะ
พูดว่า...นับแต่โบราณมาจนถึงบัดนี้ พวกไร้ความซื่อสัตย์ภักดี ละทิ้ง
คุณธรรม มีเพียงจุดจบเดียวเท่านั้นคือ..."
นางหัวเราะเบาๆ แล้วชะโงกเข้ามาใกล้พ่อบ้านโจว เผยอริมฝีปาก
น้อยๆ แล้วพูดด้วยน�้ำเสียงแผ่วเบาที่ได้ยินเพียงแค่นางกับเขาว่า "ตาย"
พ่อบ้านโจวพลันมีสีหน้าเขียวคล�้ำ ผุดลุกขึ้นยืนทันที
* คล�ำเครือไปหาแตง เป็นส�ำนวน หมายถึงค้นหาสืบเสาะจากเบาะแสไปเรื่อยๆ จนค้นพบความจริง
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4
องครักษ์เสื้อแพรหลายคนที่อยู่ด้านข้างเห็นท่าทางพ่อบ้านโจว
ดูแปลกพิกลเช่นนีก้ พ็ ากันชักดาบออกมาแล้วตะคอกสัง่ "ใครสัง่ ให้ลกุ ขึน้ ยืน!
รีบนัง่ ลงไป! พวกข้าได้รบั มอบหมายให้มาจัดการความเรียบร้อย ผูใ้ ดกล้า
ขัดขืน สามารถตัดสินเจ้าฐานเป็นกบฏได้ทันที!"
ในเวลานั้ น หวั ง ซื่ อ เจากั บ ผิ ง อวี้ ก็ เ ข้ า มาในลานเรื อ นพอดี เห็ น
พ่อบ้านโจวเกิดขัดแย้งกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของพวกเขา สีหน้าหวังซือ่ เจา
ก็แปรเปลี่ยนเล็กน้อย รีบเดินเข้าไปหมายยับยั้งพ่อบ้านโจว
แต่ไม่รู้ว่าพ่อบ้านโจวเห็นสิ่งใดที่น่าหวาดผวากันแน่ สองตาเขาจึง
จ้องมองไปข้างหน้า ไม่ได้ยินเสียงตะคอกที่ข้างหู เพียงชั่วพริบตาราวกับ
เขาได้เห็นภาพตรงหน้าอย่างชัดเจน รูมา่ นตาพลันหดตัวลงทันใด ร่างทัง้ ร่าง
สั่นเทิ้ม ถอยหลังกรูดติดๆ กันหลายก้าว
คนทีเ่ หลือเห็นสีหน้าพ่อบ้านโจวดูหวาดกลัวเช่นนีก้ พ็ ากันขนลุกเกรียว
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มองตามสายตาของเขาไปข้างหน้า กลับเห็นเพียงแสงจันทร์เจิดจ้า
ส่องลงมาในลานเรือน ดอกไม้ใบหญ้าต้องลมส่ายไหวส่งเสียงดังซู่ๆ
นอกจากนี้ก็ไม่มีสิ่งใดผิดแปลก
"เร็วเข้า! จับตัวเขามา!" หวังซือ่ เจาเห็นพ่อบ้านโจวมีทา่ ทางแปลกพิกล
เกรงว่าจะเกิดอาการสติวิปลาสเฉียบพลันแล้วอาจเปิดปากพูดอะไรที่
ไม่ควรพูดออกมา เขาจึงไม่พูดสิ่งใดให้มากความอีก ชิงเดินเข้าไปแล้ว
เงื้อดาบพุ่งเข้าหาพ่อบ้านโจว
ผิงอวีเ้ ห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ แววตาก็วบู ไหว มองดูหวังซือ่ เจาจาก
ทางด้านหลัง ท่าทีคล้ายครุ่นคิดอะไรบางอย่าง
พ่ อ บ้ า นโจวราวกั บ ไม่ รู ้ ตั ว ว่ า คมดาบของหวั ง ซื่ อ เจาและพวก
ผู้ใต้บังคับบัญชาของอีกฝ่ายก�ำลังพุ่งเข้ามาใกล้จากทางด้านหลังแล้ว
เขายังคงเอาแต่จอ้ งมองไปข้างหน้าแน่วนิง่ สีหน้าหวาดผวาขึน้ เรือ่ ยๆ จน
บิดเบีย้ ว โดยไม่รอให้หวังซือ่ เจาและองครักษ์เสือ้ แพรคนอืน่ ๆ เข้ามาใกล้
ก็ร้องเสียงประหลาดออกมาครั้งหนึ่ง แล้วตะโกนอย่างโหยหวนว่า "อย่า!
อย่าเข้ามา!"
จู่ๆ พ่อบ้านโจวก็มีพละก�ำลังมหาศาลขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ แม้จะ
มีเพียงมือเปล่า แต่กลับปัดคมดาบซิ่วชุนของหวังซื่อเจาและพรรคพวก
ออกไปด้านข้างอย่างแรงได้ ไม่ช้าก็ตะกายหนีสุดชีวิต ดวงตาแดงก�่ำ
ดูวาวโรจน์ ก้าวพรวดๆ เร่งฝีเท้าไปข้างหน้าราวกับคนเสียสติ วิ่งไปก็
หันกลับมามองอย่างหวาดผวา ปากร้องตะโกนไม่หยุดราวกับว่าข้างหลัง
มีผีร้ายไล่ตามมาเอาชีวิต
แต่วิ่งไปได้ไม่ไกลนักพ่อบ้านโจวก็เหมือนถูกคนซัดหมัดเข้าใส่
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จนซวนเซแล้วโงนเงนล้มลงคุกเข่า เขาเจ็บปวดจนต้องกุมหน้าอกไว้
ตะเกียกตะกายจะลุกขึน้ ยืน ทว่าร่างกายกลับสัน่ กระตุกอย่างแรงหลายครัง้
ไม่ชา้ ก็กลับไปคุกเข่า ก่อนร่างจะร่วงไปนอนแน่นงิ่ ตัวแข็งกับพืน้ ไม่ขยับเขยือ้ น
อีกต่อไป
ฟู่หลันหยาเห็นดังนั้นก็ถอนหายใจเฮือกราวกับหมดสิ้นเรี่ยวแรง
ปาดเหงือ่ อยูเ่ งียบๆ อาศัยจังหวะทีท่ กุ คนพุง่ ความสนใจไปทีร่ า่ งพ่อบ้านโจว
ยกชายแขนเสือ้ มาบังไว้แล้วค่อยๆ ดีดผงยาทีซ่ อ่ นไว้ในซอกเล็บทิง้ ลงพืน้
ทีละน้อยๆ
นิ้วมือของนางสั่นเทา หัวใจเต้นโครมครามไม่หยุด ถึงจะไม่นึก
เสียใจแม้แต่น้อย แต่พอคิดว่าเพิ่งฆ่าคนด้วยมือตนเองไป นางก็ยังรู้สึก
เหมือนในท้องมีบางอย่างพลุ่งขึ้นมาจนอยากจะอาเจียน
หลายวันก่อนหน้านี้ หลังตระหนักได้วา่ คนในจวนขาดการติดต่อกับ
ผู้คนภายนอกแล้ว นางก็รู้สึกเคลือบแคลงใจในตัวพ่อบ้านโจว เพราะเขา
อยูใ่ นจวนสกุลฟูม่ าหลายปี ได้รบั ความไว้วางใจจากท่านพ่อเป็นอย่างมาก
การงานทัง้ หลายของจวนส่วนใหญ่ลว้ นต้องผ่านมือเขา นอกจากเขาแล้ว
ก็ไม่มีผู้ใดท�ำให้จวนสกุลฟู่กลายสภาพเป็นเกาะโดดเดี่ยวได้อีก
ทีน่ า่ แปลกยิง่ กว่าก็คอื หลังจากทีน่ างเริม่ ป่วย เดิมคิดว่าพ่อบ้านโจว
จะเชิญท่านหมอเฉิงมาตรวจรักษาอาการป่วยให้ เพราะท่านหมอเฉิง
เป็นหมอผูม้ ชี อื่ เสียงโด่งดังในเมืองชวีจงิ้ ทัง้ ยังคุน้ เคยกับบันทึกการตรวจรักษา
ของนางมากที่สุด เขามาตรวจด้วยตนเองคงจะสามารถออกเทียบยา
จนรักษานางให้หายได้ ใครเลยจะรู้ พ่อบ้านโจวกลับไปเชิญหมอแปลกหน้า
มาแทน ท่านหมอเฉิงไม่เคยได้ปรากฏตัวที่จวน
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นางสงสัยใคร่รู้จึงได้ถามพ่อบ้านโจวครั้งหนึ่ง เขากลับบอกว่า
ท่านหมอเฉิงหลบไปอยูช่ นบทเพือ่ หนีภยั จากพวกคนเร่รอ่ นแล้ว ระหว่างนี้
ไม่อยู่ในเมืองเป็นการชั่วคราว
นางไม่ได้รับจดหมายจากบิดา พี่ชาย และท่านลุง ทั้งยังไม่ทราบ
ข่าวคราวใดๆ ของเรื่องราวภายนอกจากคนข้างกาย วันทั้งวันล้วนอยู่แต่
ในจวน ต้องทุกข์ทรมานจากอาการฝันร้าย
วันนัน้ จูๆ่ นางก็นกึ ถึงต�ำรายาทีเ่ คยอ่าน ต�ำรานัน้ อยูใ่ นห้องหนังสือ
ของบิดา ได้จากหมอที่เดินทางผ่านมามอบไว้ให้ ในนั้นบันทึกว่ามียาพิษ
ที่ออกฤทธิ์ช้าขนานหนึ่ง แม้พิษไม่ได้ร้ายแรงถึงแก่ชีวิต แต่จะท�ำให้มี
อาการฝันร้ายในตอนกลางคืน กลางวันขวัญผวาอยู่ไม่สุข เป็นเช่นนี้
นานไปอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
จะว่าไปแล้วก็ช่างสอดคล้องกับอาการป่วยของนางมากจริงๆ
คืนนี้หลังจากต้องตื่นขึ้นจากความฝันอย่างขวัญผวา จู่ๆ นางก็
ตระหนักได้ว่าตอนที่ฝันร้ายครั้งแรก เป็นคืนที่สองนับจากวันที่บิดาได้รับ
พระบัญชาให้เดินทางกลับเมืองจิงเฉิงพอดี ตอนนั้นนางตั้งใจว่าจะพา
แม่นมหลินและคนรับใช้เดินทางไปหาท่านลุงที่เมืองสู่ แต่เพราะอาการ
ฝันร้ายท�ำให้ยามกลางวันจิตใจนางหวาดผวาไม่เป็นสุข จึงท�ำให้การ
เดินทางต้องล่าช้าออกไป
เวลาทีเ่ ริม่ มีอาการป่วยนีเ้ กิดขึน้ อย่างบังเอิญเกินไป คิดดูให้ละเอียด
แล้วไม่น่าเชื่อเอาเสียเลย ราวกับว่ามีใครที่คิดจะกักตัวนางให้อยู่แต่
ในจวน และจงใจท�ำให้นางฝันร้ายโดยไม่ให้เป็นที่น่าสงสัย
หลังจากปะติดปะต่อเหตุการณ์ประหลาดต่างๆ ทั้งหลายในจวน
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เข้าด้วยกันแล้ว นางก็อดคิดไม่ได้วา่ พ่อบ้านโจวถูกใครบงการมา และเขา
มีจุดมุ่งหมายใดกันแน่จึงได้ลงมือท�ำเช่นนี้
หากเป็นฝีมือเขาจริงๆ เช่นนั้นเรื่องที่บิดาและพีช่ ายถูกคนวางแผน
คิดร้ายย่อมเกี่ยวข้องกับเขาด้วยไม่มากก็น้อย อย่างไรเขาก็มีฐานะ
เป็นคนรับใช้ผภู้ กั ดีของบิดา ติดตามรับใช้มานานหลายปีเพียงนี้ ไม่มใี คร
ทราบถึงขุมก�ำลังอ�ำนาจของบิดาได้กระจ่างแจ้งเท่าเขาอีกแล้ว หาก
คิดจะเล่นงานบิดาของนาง พ่อบ้านโจวย่อมถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะ
จะซื้อตัวมากที่สุด
เมื่อครู่ขณะนางอาศัยช่วงเวลาที่รินน�้ำชาลอบวางยาพ่อบ้านโจว
ก็ได้ซ่อนยาถอนพิษไว้ในชายแขนเสื้อด้วย ลึกๆ ในใจนางยังมีความหวัง
อยู่ หวังว่าทุกอย่างจะเป็นเพียงความเข้าใจผิด พ่อบ้านโจวเป็นท่านอาโจว
ที่ซื่อสัตย์ภักดีไว้ใจได้ ไม่เคยถูกผู้ใดซื้อตัว และไม่เคยสมคบคิดกับผู้อื่น
มาท�ำร้ายบิดาของนาง
แต่ฟู่หลันหยาไม่คิดเลยว่าพ่อบ้านโจวจะเผยพิรุธออกมารวดเร็ว
ปานนี้ ที่ยิ่งท�ำให้นางคาดไม่ถึงก็คือผงยาพิษที่ท่านแม่ทิ้งไว้ให้ในกล่อง
บุผ้าไหมจะมีฤทธิ์ร้ายกาจเพียงนี้ เหมือนมีฤทธิ์ท�ำให้ประสาทหลอน
อีกด้วย...
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ ครูน่ ที้ ำ� ให้เหล่าคนรับใช้ตกอกตกใจอย่างมาก
นอกจากเสียงฝีเท้าองครักษ์เสือ้ แพรซึง่ มาตรวจดูศพของพ่อบ้านโจวและ
เสียงเสื้อผ้าเสียดสีกันดังสวบสาบแล้ว ก็ไม่มีเสียงความเคลื่อนไหวใดๆ
อีกเป็นเวลานานทีเดียว
ฟู่หลันหยาทางหนึ่งแสร้งแสดงอาการหวาดผวาลนลาน กุมมือ
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แม่นมหลินไว้แน่น แต่อกี ทางก็ลอบสังเกตสิง่ ต่างๆ ไม่ปล่อยให้คลาดสายตา
แม้เพียงชั่วขณะเดียว
หวังซื่อเจามาถึงข้างศพพ่อบ้านโจวเป็นคนแรก เขากระชากผม
พ่อบ้านโจวให้แหงนหน้าขึ้น พอดูจนแน่ใจว่าคนผู้นี้ตายแล้ว สีหน้าเขาก็
ดีขึ้นมาก
เดิมทีผิงอวี้ก�ำลังจะรีบเดินเข้าไปที่ศพพ่อบ้านโจวเช่นกัน แต่พอ
เหลือบเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของหวังซื่อเจา เขาก็ตกใจ พลอยให้ชะลอ
ฝีเท้าลงด้วย
หวังซือ่ เจายังตรวจดูสภาพศพซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก แล้วลุกขึน้ พูดกับผิงอวี้
"ใต้เท้าผิง คนผู้นี้ตายอย่างน่าประหลาดนัก ดูแล้วเหมือนหัวใจวายตาย"
แม่นมหลินโอบกอดฟูห่ ลันหยาแน่นขึน้ อย่างเงียบๆ นางตืน่ ตระหนก
จนเหงื่อซึมออกมือแล้ว เนื่องจากได้ยินอีกฝ่ายพูดคุยกับพ่อบ้านโจว
เมื่อครู่นี้อย่างชัดเจน นึกรู้ว่าการตายของพ่อบ้านโจวน่าจะเกี่ยวข้องกับ
คุณหนูอย่างไม่อาจสลัดพ้น จึงกลัวว่าองครักษ์เสือ้ แพรจะเกิดสงสัยในตัว
ฟู่หลันหยาขึ้นมา
ทว่าฟู่หลันหยายังคงดูสงบนิ่งเช่นเดิม นางจัดการดีดผงยาพิษ
ออกไปจนหมดแล้ว ในตัวมีเพียงยาลูกกลอนถอนพิษที่มารดาทิ้งไว้ให้
ถุงหนึ่ง ต่อให้ถูกองครักษ์เสื้อแพรตรวจพบความผิดปกติก็ยังบอกได้ว่า
เป็นยาลูกกลอนใช้รักษาโรค แม้ตอนอยู่ในห้องนางจะเพิ่งกินยาเม็ดนี้
เข้าไป แต่หากเข้าตาจนจริงๆ ถึงต้องกินยาอีกครั้งต่อหน้าพวกเขาก็
ไม่เป็นไร เพราะยาตัวนีน้ อกจากมีฤทธิเ์ ย็นอยูบ่ า้ งก็ไม่เป็นอันตรายอันใด
แต่น่าเสียดายที่มารดาทิ้งผงยาพิษไว้ในกล่องบุผ้าไหมน้อยไป
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สักหน่อย เมื่อครู่นี้ใช้เล่นงานพ่อบ้านโจวไปจนหมด ผงที่ติดในซอกเล็บก็
ดีดทิง้ ลงพืน้ จนหมดแล้ว มิเช่นนัน้ ระหว่างเดินทางไปเมืองจิงเฉิงนางอาจ
ได้ใช้ยาพิษนี้ยามเข้าตาจนก็เป็นได้
ผิงอวี้ยังยืนอยู่ที่เดิม จ้องมองร่างที่นอนตะแคงของพ่อบ้านโจว
สีหน้าสับสนงุนงงอย่างยากจะได้เห็น ต่อให้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเคย
พบพานเรือ่ งประหลาดบนศพนักโทษไม่นอ้ ย ผิงอวีก้ ย็ งั รูส้ กึ ไม่อยากจะเชือ่
เพราะจากมุมมองของเขา จะมองอย่างไรท่าคุกเข่าตายของพ่อบ้านโจว
ก็เหมือนตายเพื่อชดใช้ความผิด
เขาเดินไปถึงข้างศพก็คุกเข่าลง แล้วก้มลงมองส�ำรวจใบหน้าของ
พ่อบ้านโจว เห็นสองตาของศพยังเบิกโพลงด้วยความหวาดผวาสุดขีด
จนลูกตาแทบถลนออกนอกเบ้า สีหน้าดูซีดเผือดราวกับว่าตายเพราะ
ตกใจกลัวจนขวัญกระเจิง
พอเข้าไปใกล้ ทันใดนั้นเขาก็ได้กลิ่นขมบริเวณจมูกศพ เขานิ่วหน้า
ทันที
ฟู่หลันหยาจับตาสังเกตทุกอากัปกิริยาของผิงอวี้อยู่เงียบๆ
สีหน้าหวังซื่อเจาไม่สู้ดี เขาเคยท�ำคดีน้อยใหญ่มามาก ไม่ว่า
ลักษณะการตายจะแปลกประหลาดพิสดารเพียงไรก็เคยเห็นมาไม่น้อย
เห็นผิงอวี้นิ่งงันอยู่นานไม่พูดอะไรหัวใจก็กระตุกวูบพลางชะโงกหน้า
เข้าไปดมกลิน่ ด้วย "ก่อนหน้านีไ้ ม่เห็นมีกลิน่ นีเ้ ลย คนผูน้ ไี้ ม่ใช่ตายเพราะ
หัวใจวายหรอกรึ หรือว่าถูกพิษจนตาย"
ถูกพิษ? ในจวนเกิดเสียงอือ้ อึงขึน้ ทันที ผูใ้ ดอาจหาญท�ำเรือ่ งเช่นนีก้ นั
ถึงขั้นกล้าวางยาฆ่าคนภายใต้การจับจ้องขององครักษ์เสื้อแพร
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ผิงอวีไ้ ม่ออกความเห็นอะไรทัง้ สิน้ เขาลุกขึน้ หันไปมองคนในสกุลฟู่
แววตาส�ำรวจตรวจสอบน่าขนลุกขนพองยิ่งนัก
"ใต้เท้า" องครักษ์เสื้อแพรสองสามคนที่ก่อนหน้านี้ยกน�้ำชามาให้
คนสกุลฟู่เดินเข้ามาแล้วเอ่ยว่า "เมื่อครู่นี้พ่อบ้านโจวขอน�้ำชากาหนึ่งมา
แบ่งให้คนรับใช้สกุลฟูด่ มื่ ตัวเขาเองก็ดมื่ ไปถ้วยหนึง่ ด้วย ใต้เท้า ถ้านักโทษ
ถูกวางยาพิษจนตาย ยาพิษนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะถูกใส่ลงในน�้ำชา"
ผิงอวี้ยกกาน�้ำชาขึ้นมาดู แล้วรับถ้วยชามาดมดูทีละถ้วยจนครบ
เพียงรูส้ กึ ว่ากลิน่ นัน้ จางเกินไปจนไม่อาจแน่ใจได้ จึงส่งคืนให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
แล้วหันกลับมา ค่อยๆ กวาดตามองไปยังเหล่าคนรับใช้สกุลฟู่
"ใต้เท้า" หวังซื่อเจาเหลือบมองไปยังฟู่หลันหยาอย่างคล้ายไม่ได้
ตัง้ ใจ จูๆ่ ก็พดู ขึน้ มา "ถ้าหากมีการวางยาพิษจริง ยานัน้ ก็นา่ จะยังอยูใ่ นตัว
คนผู้นั้น จะให้ค้นตัวหรือไม่"
ผิงอวีไ้ ม่ตอบรับหรือปฏิเสธ "ก็จริง ในเมือ่ ทุกคนล้วนอยูท่ นี่ ี่ ก็ตรวจค้น
ให้เรียบร้อยเถอะ"
พอพูดเช่นนี้ คนรับใช้ในลานเรือนก็มีสีหน้าท่าทางที่หวาดกลัว
ขึ้นอีกหลายส่วน เหล่าองครักษ์เสื้อแพรขานรับค�ำสั่ง ก�ำลังจะน�ำตัว
คนรับใช้ที่นั่งกระจัดกระจายอยู่ในลานเรือนเข้าไปห้องด้านข้างที่ว่างอยู่
เพื่อจะได้ตรวจค้นเป็นรายคนได้สะดวก แม่นมหลินก็พูดขึ้นด้วยเสียง
สั่นเครือ "ใต้เท้าทุกท่าน คุณหนูของพวกเราปกติแล้วเป็นผู้รู้หนังสือ
รู้หลักธรรมเนียม แม้แต่มดสักตัวยังไม่อาจตัดใจบี้ให้ตาย ย่อมไม่อาจ
ฆ่าใครได้ นอกจากนี้หลายวันก่อนยังล้มป่วยอยู่หลายวัน สุขภาพยังไม่
แข็งแรงดี..."
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หวังซือ่ เจาย่อมจะยิม้ อยูใ่ นใจ ภายนอกยังคงมีสหี น้าแข็งขืนยืนยัน
จะท�ำตามระเบียบ จึงพูดตัดบทแม่นมหลินว่า "พ่อบ้านโจวเพิ่งจะตาย
อย่างไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด เมื่อครูน่ คี้ ณ
ุ หนูของเจ้าก็อยูใ่ นลานเรือนด้วย
หากไม่ตรวจค้นให้ทวั่ ไม่แน่คนท�ำผิดอาจยังมียาพิษติดตัวอยู่ ไม่อาจรูไ้ ด้
ว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายรายต่อไป"
พูดพลางผลักแม่นมหลินออกไปอย่างหมดความอดทน โผเข้าไป
คว้าข้อมือบอบบางของฟูห่ ลันหยา แม้จะอยูใ่ ต้แสงจันทร์สลัว ทว่าผิวเนือ้
ที่ล�ำคอและข้อมือซึ่งเผยออกมาของนางก็ยังดูขาวผ่องราวกับอัญมณี
จนเขาอดใจไม่สัมผัสไม่ได้
ฟูห่ ลันหยารูส้ กึ ได้แต่แรกแล้วว่าคนผูน้ ใี้ ช้สายตาเหิมเกริมมองนาง
อย่างมิได้ย�ำเกรง พอมาอยูใ่ กล้ๆ จึงเห็นว่าดวงตาคู่นนั้ มีแววหืน่ กระหาย
อย่างยากจะปิดบัง นางพลันรู้สึกโมโห รีบถอยหนีก้าวหนึ่ง ก่อนหน้านี้
ก็เตรียมค�ำพูดก่นด่าไว้ในใจเสียยืดยาว ประจวบเหมาะแล้วทีจ่ ะน�ำมาใช้
ประณามหยามเหยียดหวังซื่อเจา
ผิงอวี้ที่อยู่อีกด้านเห็นหวังซื่อเจาหุนหันพลันแล่นเช่นนี้ ตอนแรก
เขาก็เลิกคิ้วประหลาดใจ ก่อนลอบยิ้มหยันแล้วโพล่งขึ้นว่า "ช้าก่อน!"
หวังซื่อเจาชะงักทันที เขาหันไปมองผิงอวี้อย่างฉุนโกรธระคนงุนงง
สงสัย
ผิงอวี้ตีหน้าเคร่งขรึมแล้วชี้ไปยังฟู่หลันหยา พูดอย่างไม่รีบไม่ร้อน
ว่า "คุณหนูฟู่ผู้นี้ ข้าจะค้นตัวนางด้วยตนเอง"
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5
หวังซื่อเจาได้ยินเช่นนั้นก็ตกตะลึง พอได้สติก็รู้สึกเสียหน้าอย่าง
รุนแรง ยิ่งโมโหกว่าเดิม
ถ้าเขาจ�ำไม่ผิด แม้ผิงอวี้จะเป็นคนเจ้าเล่ห์ที่มักซ่อนดาบไว้ใน
รอยยิ้ม แต่ก็มิใช่คนที่ลุ่มหลงในอิสตรี
เมือ่ ก่อนบรรดาองครักษ์เสือ้ แพรเคยไปร่วมส�ำราญด้วยกัน ข้างกาย
ล้วนเต็มไปด้วยหญิงสาว มีเพียงผิงอวี้ที่เอาแต่พูดคุยร่าเริงสนุกสนาน
น้อยครั้งมากที่จะยอมให้มีสาวงามมาคอยอยู่เป็นเพื่อนร�่ำสุรา
เนื่องจากผิงอวี้ท�ำอะไรล้วนไม่เปิดเผยความรู้สึก แรกๆ เขาจึงยัง
ไม่รู้สึกว่าผิดแปลกอะไร แต่พอนานวันเข้าความเคลือบแคลงใจก็ยิ่ง
พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ถึงกับแอบคาดเดาว่าผิงอวี้มีความชื่นชอบที่ไม่อาจ
เปิดเผย ยามคิดเช่นนั้นเขายังนึกได้ใจไม่น้อย
บัดนีผ้ ตู้ รวจการก�ำลังมีอำ� นาจ ค�ำพูดของเหล่าผูต้ รวจการสามารถ
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ฆ่าคนได้ หากน�ำเรื่องที่ว่านี้ไปพูดต่อ ไม่แน่อาจสามารถกระชากผิงอวี้
ลงจากต�ำแหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วยองครักษ์เสือ้ แพรในคราวเดียวก็เป็นได้
แล้วตัวเขาจะได้ขึ้นรับต�ำแหน่งแทน
เขาร้อนใจอยากพิสจู น์วา่ สิง่ ทีค่ าดเดานัน้ เป็นจริง จึงขอยืมก�ำลังคน
ที่เก่งกล้าจากส�ำนักบูรพา* ของผู้เป็นอาให้ออกไปสืบข่าว หลังจาก
รวบรวมข่าวสารอยู่ครึ่งปี จึงได้ทราบว่าที่ปีนั้นซีผิงโหวถูกถอดออกจาก
ต�ำแหน่งและโยกย้ายไปถิ่นทุรกันดาร ผิงอวี้ซึ่งเป็นบุตรชายคนเล็กของ
ซีผิงโหวก็พลอยถูกเนรเทศไปยังเมืองเซวียนฝู่ด้วย และถูกกระท�ำการ
หลู่เกียรติเป็นอันมาก
ตอนนัน้ เผ่าหว่าล่า** ของเหมิงกู*่ ** ภายใต้การบัญชาของถ่านปูข้ า่ น
ผู้เสริมสร้างกองทัพจนเข้มแข็ง คอยก่อกวนที่ชายแดนอยู่เนืองๆ เมือง
เซวียนฝู่เป็นชัยภูมิของแนวหน้า ย่อมต้องเป็นจุดที่ถูกโจมตีก่อน
มีครั้งหนึ่ง ถ่านปู้ข่านรวบรวมก�ำลังพลทหารม้าหลายพันนายบุก
จู่โจมเซวียนฝู่ในยามวิกาล หลังผ่านศึกยาวนานตลอดคืน เขาก็จับตัว
เชลยศึกไว้ได้หลายสิบคน ตอนนั้นผิงอวี้ซึ่งถูกเนรเทศมาก็เป็นทหารราบ
อยู่ในค่ายใหญ่เมืองเซวียนฝู่และไปท�ำศึกที่แนวหน้าด้วย จึงโชคร้าย
กลายเป็นหนึ่งในเชลยศึก
ถ่านปู้ข่านให้ส่งตัวเชลยศึกกลับไปที่เผ่า แล้วท�ำการคัดเลือกคนที่
ยังอ่อนเยาว์และรูปโฉมใช้ได้ด้วยตนเอง จากนั้นส่งตัวไปให้แก่แม่หมอ
* ส�ำนักบูรพา เป็นหน่วยสืบราชการลับในสมัยราชวงศ์หมิงที่มีขันทีเป็นผู้กุมอ�ำนาจใหญ่ หน้าที่หลักคือการ
สอดส่องความเคลื่อนไหวของขุนนางและราษฎรที่อาจเป็นภัยต่อราชส�ำนักเพื่อรายงานตรงต่อจักรพรรดิ
มีอ�ำนาจเหนือองครักษ์เสื้อแพร
** หว่าล่า หรือออยรัต (Oirats) เป็นชาวมองโกลกลุ่มหนึ่งทางตะวันตก
*** เหมิงกู่ หมายถึงเผ่ามองโกล
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ผู้หนึ่งที่ติดตามกองทัพมา
แม่หมอผู้นี้เป็นคนมีวิชาเก่งกาจที่มีชื่อเสียงของเผ่าเหอซั่วเท่อ*
มีความสามารถในศาสตร์การดูดวงดาวและท�ำนายโชคชะตา สามารถ
ท�ำนายทายทักเคราะห์หามยามร้าย นางถือเป็นผูท้ ถี่ กู แย่งชิงตัวมากทีส่ ดุ
ในหมู่ชาวเหมิงกู่ ซึ่งถ่านปู้ข่านต้องพยายามอย่างมากกว่าจะดึงตัวนาง
มาใช้งานได้
ภายใต้การชี้แนะของแม่หมอผู้นี้ ถ่านปู้ข่านสามารถรวบรวมเผ่า
ต่างๆ ที่กระจัดกระจายออกไปได้ไม่น้อยจนเป็นปึกแผ่น ก�ำลังพลมี
มากขึน้ เรือ่ ยๆ ภายหลังจึงได้บกุ จูโ่ จมเมืองหน้าด่านทัง้ เซวียนฝูแ่ ละจีโ้ จว
มีหลายครั้งที่จู่โจมแบบไม่ให้ทันตั้งตัวจนได้รับชัยชนะอยู่หลายครั้ง
โดยอาศัยสภาพอากาศที่แปรปรวนผิดวิสัย เช่น ฝนลูกเห็บ หรือไม่ก็
พายุฝนฟ้าคะนอง
ถ่านปู้ข่านได้รับชัยชนะอันหอมหวานจึงยิ่งมองว่าแม่หมอคือ
ยอดฝีมือแห่งยุค ตั้งให้นางเป็นคนโปรด แม่หมอผู้นี้อยู่ในกองทัพของ
ถ่านปู้ข่านมาหลายปี แม้มีฐานะสูงส่งแต่กลับไม่ละโมบในทรัพย์สมบัติ
ทั้งไม่อวดอ้างตนตามอ�ำเภอใจ นางมีความชื่นชอบเพียงอย่างเดียวก็คือ
ลุ่มหลงการเริงสวาทในยามค�่ำคืนกับคนหนุ่มหน้าตาดีเพื่อฝึกฝนศาสตร์
ลึกลับ โดยเฉพาะชายหนุ่มชาวจงหยวน
ดังนั้นทุกครั้งที่ถ่านปู้ข่านออกรบ เมื่อใดที่จับเชลยศึกได้ก็ล้วน
ส่งไปให้นางคัดเลือกถึงกระโจม ตอนนัน้ ผิงอวีก้ เ็ ป็นหนึง่ ในเชลยทีถ่ กู ส่งไป
เขามีอายุเพียงสิบห้าปีเท่านัน้ เพราะรูปโฉมหล่อเหลาจึงเป็นทีต่ อ้ งตาของ
* เหอซั่วเท่อ (Khoshut) เป็นเผ่าย่อยเผ่าหนึ่งของหว่าล่า
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แม่หมอ
แม่หมอผู้นี้อายุสี่สิบกว่าแล้ว รูปร่างอ้วนสูงใหญ่ ยามร่วมอภิรมย์
นางชื่นชอบที่จะมัดชายหนุ่มไว้กับเก้าอี้
คราวนี้ผิงอวี้ย่อมไม่เป็นข้อยกเว้น
กว่าคนรับใช้ทรี่ ออยูด่ า้ นนอกจะได้ยนิ เสียงความเคลือ่ นไหวผิดปกติ
ที่ข้างในแล้วพากันบุกเข้ามาก็เห็นผิงอวี้หลุดจากพันธนาการได้ตั้งแต่
เมื่อใดไม่รู้ ก�ำลังรัวหมัดเข้าใส่แม่หมอที่เปลือยกายล่อนจ้อนอย่าง
โหดเหี้ยมทั้งที่ร่างกายท่อนบนของเขาเองก็ยังเปลือยเปล่า
ดวงตาของผิงอวีแ้ ดงก�ำ่ รัวหมัดอย่างแรงจนร่างอ้วนจ�ำ้ ม�ำ่ ขาวผ่อง
ของแม่หมอสัน่ กระเพือ่ มไปตามแรงหมัด นางหวีดร้องด้วยความเจ็บปวด
สภาพร่อแร่จนแทบจะเหมือนเศษผ้าเก่าๆ
เรื่องน่าประหวั่นพรั่นพรึงนี้เกิดขึ้นกะทันหัน ชาวเผ่าหว่าล่าไม่น้อย
ยังจดจ�ำได้จวบจนบัดนี้ราวกับว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นอย่างไรอย่างนั้น
หลังจากนัน้ ผิงอวีก้ อ็ าศัยช่วงชุลมุนชิงกระบีม่ าฆ่าฟันพวกคนรับใช้
ตายไปหลายศพ แล้วขโมยม้าที่ผูกไว้หน้ากระโจม กระโดดขึ้นหลัง
ห้อตะบึงไปถึงหน้าค่ายในอึดใจเดียวจนเกือบจะหนีออกไปนอกค่ายได้
ถ่านปู้ข่านทราบเรื่องก็โกรธเกรี้ยว รีบน�ำคนไปล้อมจับเด็กหนุ่มที่
เหิมเกริมผู้นั้น พอจับได้ก็มัดเขาไว้กับเสาไม้หน้าคอกสัตว์ แล้วลงแส้
อย่างแรงด้วยตนเองนับหลายสิบที
โชคดีที่คืนนั้นจางหลู่แม่ทัพผู้ท�ำหน้าที่รักษาการณ์ค่ายทหารที่
เซวียนฝู่น�ำก�ำลังพลเข้าจู่โจมเผ่าของถ่านปู้ข่านพอดี จึงช่วยชีวิตผิงอวี้
และเชลยศึกทัง้ กลุม่ เอาไว้ มิเช่นนัน้ ผิงอวีค้ งตายในค่ายทหารของถ่านปูข้ า่ น
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ตัง้ แต่ตอนนัน้ แล้ว มีหรือจะรอดชีวติ มาช่วยอดีตฮ่องเต้ออกจากค่ายทหาร
ทีเ่ กิดเหตุเพลิงไหม้ในอีกสองปีให้หลัง รวมทัง้ ช่วยบิดาผูม้ ยี ศเป็นซีผงิ โหว
ให้กลับคืนสู่ต�ำแหน่งได้
หวังซือ่ เจาได้ยนิ เรือ่ งราวน่าเหลือเชือ่ นีก้ แ็ อบเยาะหยันอยูน่ าน ใคร
จะคาดคิดว่าใต้เท้าผิงผู้น่าเกรงขามก็เคยมีอดีตที่ยากจะรับได้เช่นนี้
อยู่ช่วงหนึ่งด้วย
เขากระหายใคร่รยู้ งิ่ นักว่าสถานการณ์ตอนนัน้ ของผิงอวีแ้ ละแม่หมอ
ในกระโจมเป็นเช่นไร คิดแล้วคงน่าจะ 'หวาดผวา' อย่างยิ่ง มิเช่นนั้น
จะท�ำให้ผิงอวี้รังเกียจการเข้าใกล้หญิงสาวมาจนถึงบัดนี้ได้หรือ
คิดถึงตรงนี้หวังซื่อเจาก็มองผิงอวี้ด้วยความเคลือบแคลงระคน
กรุ่นโกรธ เมื่อครู่ตอนที่เขาพูดแทบไม่ยิ้มออกมา ดูไม่เห็นจะสนใจในตัว
ฟู่หลันหยาสักนิด
จูๆ่ หวังซือ่ เจาก็นกึ ถึงอีกเรือ่ งทีเ่ ป็นไปได้ พลันบังเกิดความระแวงขึน้
ในใจ หรือว่าผิงอวี้จะสงสัยเรื่องที่เกิดกับพ่อบ้านโจว
เขารีบนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมือ่ ครู่ พ่อบ้านโจวตายอย่างฉับพลัน
ค�ำพูดทีจ่ ะเผยออกไปยังไม่ทนั ได้เอ่ยสักค�ำ คงไม่ได้เผยพิรุธอะไรออกไป
กระมัง
แต่วา่ ...ถ้าคนผูน้ ถี้ กู วางยาพิษจริงๆ คนทีล่ งมือจะเป็นใครไปได้เล่า
เขากวาดตามองคนที่อยู่ในลานเรือนอย่างรวดเร็ว สายตามองไป
ยังเรือนร่างสาวงามข้างๆ ผู้มีเรือนผมด�ำขลับและดวงตาเจิดจ้าอย่าง
อดไม่ได้ เพียงชัว่ ครูก่ แ็ อบนึกกับตนเองว่าคิดมากเกินไป นางเป็นสาวน้อย
บอบบางอ่อนแอออกปานนี้ ต่อให้ใจกล้าบ้าบิ่นสักเพียงใดก็คงไม่กล้า
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ฆ่าคนแน่
ฟู่หลันหยามองดูผิงอวี้เดินเข้ามาหาอย่างเย็นชา แล้วพูดขึ้นทันที
"ใต้เท้าผิง แม้คดีของบิดาและพี่ชายข้าก�ำลังไต่สวนอยู่ แต่ยังไม่ได้
ตัง้ ข้อหาออกมาเป็นทีแ่ น่ชดั ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หากยัง
ไม่ได้ตั้งข้อหา พวกท่านก็ไม่ได้รับอนุญาตให้กระท�ำการหยามหมิ่นใดๆ
ต่อบุตรและภรรยาของขุนนาง นี่เป็นข้อที่หนึ่ง ข้อที่สอง เมื่อครู่ตอนที่
พ่อบ้านของข้าตายกะทันหัน ในลานเรือนมีคนของท่านอยู่ด้วยไม่น้อย
ทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เป็นผู้ต้องสงสัย เหตุใดท่านไม่ตรวจค้นตัวผู้ใต้
บังคับบัญชาของท่านก่อนเล่า ไฉนจะลงมือตรวจค้นพวกข้าซึ่งเป็นเพียง
สตรีที่ไร้อาวุธในมือ"
ผิงอวี้ได้ฟังค�ำพูดอันเฉียบแหลมของนางก็หัวเราะด้วยน�้ำเสียง
เยาะหยัน "ไม่เสียทีที่เป็นบุตรีของฟู่ปิง รู้จักพูดจาฉะฉานไม่ต่างจากบิดา
ของเจ้าเลย แต่ส�ำหรับองครักษ์เสื้อแพรอย่างข้า ไม่ว่ากระท�ำการสิ่งใดก็
จะทูลรายงานต่อฮ่องเต้ผู้เดียวเท่านั้น ไม่จ�ำเป็นต้องพูดจากับผู้อื่นให้
มากความ จ�ำเป็นต้องอธิบายให้คุณหนูฟู่ฟังด้วยหรือ"
แม่นมหลินอ้อนวอนอยู่ข้างๆ ทั้งน�้ำตา "ใต้เท้า คุณหนูบ้านบ่าว
ยังมิได้ออกเรือน ไฉนจะปล่อยให้ชายหนุ่มมาแตะต้องตรวจค้นตาม
เนื้อตัวได้ นางรู้หนังสือและยึดถือจรรยา หากคิดไม่ตกจนตัดช่องน้อย
แต่พอตัวเพราะเรื่องนี้ ใต้เท้าคงไม่อาจหาค�ำอธิบายดีๆ ให้กับทาง
ราชส�ำนักได้"
ผิงอวีจ้ บั จ้องเพียงฟูห่ ลันหยา "ดูทา่ แล้วแม่นมผูน้ ขี้ องเจ้ายังไม่คอ่ ย
รู้ธรรมเนียมขององครักษ์เสื้อแพรอย่างแจ่มแจ้งเท่าใดนัก ขอเพียงตกมา
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อยู่ในก�ำมือพวกเรา แค่จะมีชีวิตรอดนั้นก็ไม่ง่ายแล้ว ต่อให้อยากตาย
ก็เกรงว่าจะยากยิง่ กว่า ตราบใดทีข่ า้ ไม่อนุญาต คุณหนูบา้ นเจ้าถึงอยากตาย
ก็ตายไม่ได้ คุณหนูฟเู่ ป็นคนฉลาดคงไม่ตอ้ งพูดให้มากความ หากยังท�ำตัว
ยุ่งยากอีก ข้าจะไม่เกรงใจว่าต้องตรวจค้นตัวเจ้าต่อหน้าผู้คนแล้ว"
แม่นมหลินตกใจจนต้องเงียบปาก กลัวว่าผิงอวีจ้ ะท�ำให้คณ
ุ หนูตอ้ ง
อับอายต่อหน้าผูค้ น สีหน้าจึงหวาดหวัน่ ได้แต่กลัน้ น�ำ้ ตาไม่กล้าพูดอะไร
อีกแล้ว
ฟู่หลันหยาสู้สายตากับผิงอวี้อยู่เงียบๆ ดวงตาที่สงบนิ่งราวกับ
บึงน�ำ้ เยือกเย็นของนางค่อยๆ วาวโรจน์ราวกับมีประกายไฟเล็กๆ ปะทุขนึ้
สองดวง
ผิงอวี้มองดูนางอย่างเฉยชา ไม่ยอมอ่อนข้อให้แม้แต่น้อย
หลังจากนิง่ เงียบไปนาน ในทีส่ ดุ ฟูห่ ลันหยาก็เข้าใจว่าตนเองไม่มอี ะไร
ไปต่อรองเขาได้ จึงหันหลังแล้วเดินไปยังห้องด้านข้างทีใ่ ช้ในการตรวจค้น
หวังซือ่ เจาได้แต่มองดูผงิ อวีเ้ อามือไพล่หลังแล้วเดินตามฟูห่ ลันหยา
เข้าไปในห้อง ในใจกรุ่นไปด้วยความเดือดดาล ได้แต่หวังว่าโรคไม่ชอบ
เข้าใกล้สตรีของผิงอวี้จะไม่หายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยารักษา เพราะหาก
สาวงามที่หาได้ยากยิ่งอย่างฟู่หลันหยาตกเป็นของผิงอวี้ไปเสียก่อน
เขามินับว่ามาเสียเที่ยวหรอกหรือ
เดินไปพลางฟูห่ ลันหยาก็พยายามขบคิดอย่างหนักไปพลาง สุดท้าย
จึงนึกเรื่องหนึ่งที่บิดาเคยเล่าให้ฟังได้
สองปีก่อน ตอนที่อดีตฮ่องเต้ไปพักแรมที่ค่ายทหารรักษาการณ์
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เมืองเซวียนฝู่ ทหารฝ่ายถ่านปู้ข่านลอบเข้ามาวางเพลิงพอดี พระองค์
รอดชีวิตมาได้โดยได้รับการช่วยเหลือจากบุตรชายคนเล็กของซีผิงโหว
ที่ขณะนั้นเป็นทหารซึ่งถูกเนรเทศมายังเซวียนฝู่ พออดีตฮ่องเต้หนีรอด
มาได้ก็ยกย่องเขาว่าทั้งกล้าหาญและรู้จักการวางแผน จึงสอบถาม
เรื่องราวชีวิตของเขา ไม่รู้ว่าบุตรชายของซีผิงโหวผู้นั้นตอบค�ำถามไป
ว่าอย่างไรกันแน่ พออดีตฮ่องเต้ได้ฟังแล้วก็ปลาบปลื้มเป็นอันมาก
ไม่เพียงคืนต�ำแหน่งให้ซีผิงโหว ยังมีพระราชโองการเรียกตัวบุตรชาย
คนเล็กของเขากลับเมืองจิงเฉิง และให้เข้ารับการฝึกฝนในค่ายพลอูจ่ วิน*
ถ้านางจ�ำไม่ผิด...ซีผิงโหวก็มีแซ่ว่าผิง
จ�ำได้วา่ ยามทีบ่ ดิ าเอ่ยถึงบุตรชายคนเล็กของซีผงิ โหวก็มกั จะชืน่ ชม
บอกว่ า แม้ เ ขาจะประสบเหตุ พ ลิ ก ผั น ครั้ ง ใหญ่ ก็ ยั ง ไม่ ล ะทิ้ ง ปณิ ธ าน
สูอ้ ตุ ส่าห์มมี านะบากบัน่ ต่อความยากล�ำบาก สุดท้ายถึงขัน้ ฟืน้ ฟูกลับมา
เห็นได้ว่ามิใช่คนดักดาน
แต่นา่ เสียดาย เนือ่ งจากนางไม่อยากข้องเกีย่ วกับองครักษ์เสือ้ แพร
เพราะชือ่ เสียงทีเ่ ล่าลือกันมา จึงไม่เคยใส่ใจว่าใครในหมูอ่ งครักษ์เสือ้ แพร
ก�ำลังรุ่งโรจน์หรือตกอับ จนถึงบัดนี้ก็ไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและ
ความเป็นไปของผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์เสื้อแพรสักนิด แต่หาก
บุตรชายคนเล็กผู้นั้นของซีผิงโหวคือใต้เท้าผิงที่อยู่ตรงหน้า คงต้องพูดว่า
ศัตรูคแู่ ค้นมักจะหลีกกันไม่พน้ จริงๆ เพราะการทีซ่ ผี งิ โหวสูญเสียต�ำแหน่งไป
ก็เนื่องมาจากบิดาของนางซึ่งยามนั้นอยู่ในต�ำแหน่งราชเลขาธิการเป็น
ผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษ ท�ำให้พวกเขาถูกเนรเทศไปไกลถึงเมืองเซวียนฝู่
* ค่ายพลอู่จวิน (ห้าทัพ) หนึ่งในสามค่ายใหญ่ของราชองครักษ์รักษาพระนคร ประกอบด้วยทหารม้าและ
ทหารราบ
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มิน่าเล่า ยามที่เขาเอ่ยถึงบิดาของนางจึงเต็มไปด้วยท่าทีถากถาง
ดูแคลน
ฟู่หลันหยายิ้มอย่างขมขื่น อะไรที่เรียกว่าหลังคารั่วซ�้ำฝนยังตก
ทั้งคืน* ยามนี้นางได้ประสบพบเจอกับตัวแล้ว
ภายในห้องปิดหน้าต่างและประตูสนิท จุดตะเกียงไว้เพียงดวงเดียว
แสงดูสลัวราง นางเดินเข้าไปหยุดยืนนิ่งตรงกลางห้อง หันกลับมามองดู
ผิงอวีซ้ งึ่ อยูข่ า้ งหลังห่างออกไปหลายก้าวอย่างเงียบๆ นางรูด้ ี สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในคืนนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น ถ้าบิดาไม่อาจพลิกคดีได้จริงๆ ต่อไปก็ไม่รู้
ว่ า นางจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ การถู ก กระท� ำ หยามหมิ่ น ให้ ต ้ อ งอั บ อายอี ก
มากเพียงใด ถึงอย่างนั้นนางก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ ยิ่งไม่ยอมหาทาง
จบชีวติ ตนเองไปอย่างสิน้ หวัง ขอเพียงบิดายังมีชวี ติ อยูอ่ กี หนึง่ วัน อาจจะ
หาหนทางพลิกคดีได้
แต่หากตายไป...นั่นก็เท่ากับไม่เหลืออะไรเลย
ผิงอวีก้ วาดตามองการตกแต่งภายในห้อง ก่อนจะเดินมาอยูต่ อ่ หน้า
ฟู่หลันหยา เอามือไพล่หลังแล้วก้มมองนาง เห็นฟู่หลันหยามองเขา
ด้วยสายตาหวาดระแวงก็กระตุกมุมปาก ก่อนจะยื่นมือไปคว้าข้อมือ
ฟูห่ ลันหยาไว้ ทว่าเขาไม่เหมือนกับหวังซือ่ เจา เพราะเขายังรูจ้ กั จับข้อมือนาง
โดยใช้ชายแขนเสื้อกันไว้ชั้นหนึ่งเพื่อเลี่ยงสัมผัสผิวกายของนางโดยตรง
ฟู่หลันหยาถอยกรูดแล้วแต่ก็ยังหลบไม่พ้น ในใจพลันกรุ่นโกรธ
ร่างก็พลอยสั่นสะท้านตามไปด้วย
* หลังคารั่วซ�้ำฝนยังตกทั้งคืน หมายถึงเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาในเวลาเดียวกัน
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6
จนถึงบัดนี้ฟู่หลันหยาก็ไม่นึกเสียใจที่ลงมือสังหารพ่อบ้านโจว
ประการแรก การเดินทางไปเมืองจิงเฉิงคราวนีห้ นทางยังอีกยาวไกล
นางตัวคนเดียวไร้ที่พึ่ง พ่อบ้านโจวถูกซื้อตัวไปแล้ว ขืนยังปล่อยให้อยู่
ข้ า งกายก็ ไ ม่ ต ่ า งกั บ มี งู พิ ษ ซุ ่ ม รอจะจู ่ โ จม สุ ด ท้ า ยจะกลายเป็ น ภั ย
กับตนเองได้
ประการที่สอง พ่อบ้านโจวมีฐานะเป็นคนรับใช้คนสนิทของบิดา
ย่อมจะรูเ้ รือ่ งราวทีเ่ ป็นความลับของบิดาอย่างละเอียด พอไปถึงเมืองจิงเฉิง
แล้ว หากเขาเปลีย่ นใจหันมาแว้งกัดบิดาของนางโดยอ้างตัวว่าเป็นคนรับใช้
ในบ้าน เกรงว่านางคงไม่อาจพลิกคดีของบิดาได้อีกแล้ว
ดังนัน้ หลังจากนางแน่ใจว่าตนเองจะไม่ทงิ้ พิรธุ ให้ถกู จับได้ จึงไม่ลงั เล
ที่จะลงมือ
แต่เมือ่ นางต้องมาถูกบุรษุ แปลกหน้าจับข้อมือเริม่ ตรวจค้นตัวจริงๆ
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ในที่สุดขวัญกล้าและความสุขุมก็ดูเหมือนจะพังทลาย ความรู้สึกน้อยใจ
และโศกเศร้าประดังขึ้นมาปั่นป่วนในอกจนนางรู้สึกคลื่นเหียน
เดิมทีผิงอวี้พุ่งความสนใจไปที่มือของฟู่หลันหยา จู่ๆ ก็รู้สึกได้ว่า
ทีฝ่ า่ มือมีความเคลือ่ นไหวเล็กน้อย เขาจึงนิว่ หน้าแล้วกวาดตามองใบหน้า
ของนาง ก่อนจะเห็นว่านางมีสหี น้าซีดขาว ปากเม้มแน่นคล้ายก�ำลังสะกดกลัน้
อาการหวาดกลัวเอาไว้อย่างสุดความสามารถ
"กลัวหรือ" เขายิ้มมุมปากพลางก้มหน้าลง ดึงนิ้วมือของนางมา
จ่อไว้ทจี่ มูกตนเองแล้วสูดดมกลิน่ จริงดังคาด แม้กลิน่ จะจางลงมากแล้ว
แต่ยงั คงพอได้กลิน่ ขมของยาจางๆ อยู่ เป็นกลิน่ แบบเดียวกับทีอ่ ยูบ่ นศพ
ของพ่อบ้านโจว
เขาเงยหน้าขึ้นมองฟู่หลันหยาทันที รู้สึกประหลาดใจด้วยไม่คิดว่า
จะเป็นนางจริงๆ
เดิมทีคดิ ว่าบุตรีทฟี่ ปู่ งิ รักยิง่ ผูน้ ี้ นอกจากใบหน้าทีง่ ดงามแล้วก็ไม่มอี ะไร
แตกต่างไปจากหญิงสาวทัว่ ไป ไม่คดิ เลยว่านางจะใจกล้าถึงเพียงนี้ ไม่เพียง
ฆ่าคนได้อย่างแนบเนียนภายใต้การจับตามองของพวกเขา หลังฆ่าแล้ว
ก็ยังสุขุมใจเย็นไม่ออกอาการใดๆ อีก ก่อนหน้านี้เขาประเมินนางต�่ำไป
จริงๆ
เพียงครูเ่ ดียวเขาก็ไม่ได้เผยแววตาประหลาดใจอีก กลับไปมีสหี น้า
เรียบเฉยดังเดิม
เพื่อให้แน่ใจเขาจึงก้มหน้าลงสูดกลิ่นนั้นอีกครั้ง ไม่รู้ว่ายาพิษนี้
มีความเป็นมาเช่นไร เพียงผ่านไปแค่อดึ ใจเดียวกลิน่ ขมนัน้ ก็จางลงอย่างมาก
หากว่าช้ากว่านี้อีกเพียงครู่เดียว กลิ่นคงจางหายไปจนหมด
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เขายิ้มหยัน นางต้องรู้ว่ากลิ่นยาจะหายไปแน่จึงได้ไม่แสดงความ
กังวลใดๆ ออกมา
"เล่ามา" แม้ไม่อาจใช้กลิ่นที่จางจนแทบจับสังเกตไม่ได้นี้เป็น
หลักฐานเอาผิดนางข้อหาฆ่าคนตาย เขาก็ยังไม่คิดที่จะปล่อยนางไป
จึงปล่อยแขนลงอย่างเย็นชาแล้วพูดขึ้นเรียบๆ "เหตุใดจึงต้องสังหาร
พ่อบ้านโจว"
ผิงอวีม้ รี ปู ร่างสูงกว่าฟูห่ ลันหยาราวครึง่ ศีรษะ นางจึงต้องแหงนหน้ามอง
ตัง้ แต่ทเี่ ขาสูดดมปลายนิว้ ฟูห่ ลันหยาก็พอจะทราบแล้วว่าเขาต้องคาดเดา
ได้มากกว่าครึง่ ว่านางเป็นคนวางยา ถึงอย่างนัน้ นางก็ยงั ไม่แสดงออกว่า
ว้าวุ่นใจ เพียงถอยห่างออกมาเงียบๆ แล้วพูดด้วยสีหน้าสงบ "เหตุใด
ใต้เท้าผิงจึงพูดเช่นนี้"
"ยังปากแข็งอีกรึ" ผิงอวี้มีสีหน้าเข้มขึ้นทันที เนื่องจากอยู่ไม่ห่างกัน
เท่าไร เขาจึงเห็นว่าดวงตาของนางเป็นประกายวาววามยิ่งนัก สงบนิ่ง
ราวกับผิวทะเลสาบ เปล่งประกายระยิบระยับภายใต้แสงตะเกียง
เขาค่อยๆ เคลื่อนสายตาไปยังริมฝีปากของนาง เห็นริมฝีปากนั้น
เป็นสีชมพูเข้มดุจกลีบดอกอิงฮวา*
ผิงอวี้เลื่อนสายตาหนี เพียงจ้องมองเรือนผมด�ำขลับราวกับขนกา
ของนางแล้วสอบถามต่อ "มีเหตุผลใดทีพ่ อ่ บ้านโจวต้องตาย ไฉนจ�ำเพาะ
ต้องมาสังหารเขาในเวลานี้"
รออยู่ครู่หนึ่ง นางยังไม่ทันได้ตอบก็มีกลิ่นหอมหวานที่สุดลอยมา
เข้าจมูกเขา ไม่ต้องคิดก็รู้ได้ว่าเป็นกลิ่นหอมจากเรือนร่างของนาง
* ดอกอิงฮวา คือดอกซากุระ
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เขายิง่ รูส้ กึ ว้าวุน่ ใจ ท�ำเสียงหึอย่างเย็นชาแล้วถอยห่างออกมาก้าวหนึง่
ก่อนจะหันร่างกลับแล้วเดินไปยังข้างโต๊ะ
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