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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ค�ำน�ำ

หลังจากที่เคยฝากความประทับใจไว้ในผลงานมากกว่ารักทั้งสามเร่ืองอย่าง  

'ยอดหญงิหมอเทวดา' 'ยอดหญงิเซยีนเคร่ืองหอม' และ 'ยอดหญงิเทพสมนุไพร' มาแล้ว 

คร้ังน้ีมากกว่ารักได้น�าผลงานเร่ืองใหม่ 'หมอหญงิพลกิธรรมเนียม' จ�านวนสีเ่ล่มจบของ  

'อวีจ่ิ่วฮวา' มาฝากนักอ่านทีน่่ารักอกีคร้ังหน่ึงค่ะ ซึง่การันตคีวามเข้มข้นเช่นเดมิ

โดยเร่ืองน้ีจะเล่าถึงคุณหมอยุคปัจจุบันที่พบว่าตัวเองทะลุมิติมาอยู่ในร่างของ

สตรียคุโบราณทีเ่พิง่แต่งงานได้สามวนัสามกีก็ระอกัเลอืดตาย ซ�า้แม่สามยีงัจะให้นาง

ครองพรหมจรรย์ไปจนตายเพือ่ป้ายสรรเสริญของวงศ์ตระกลูอกี มหีรือที ่ 'หลวนอวิน๋ชู' 

จะยอมทิง้เวลาทัง้ชีวติอยูใ่นจวนแห่งน้ี หากเป็นไปได้นางก็อยากจะแต่งงานใหม่ แต่

แคว้นน้ีกลบัมธีรรมเนยีมปฏิบตัมิากมายนกั!

เกร่ินแค่น้ีก็รู้สึกเหมือนนางเอกเร่ืองน้ีต้องเผชิญหน้ากับก�าแพงสูงที่เรียกว่า 

'ธรรมเนียมปฏิบัติ' แล้วใช่ไหมคะ แล้วใครกันหนอที่หลวนอวิ๋นชูอยากแต่งงานด้วย 

ขอบอกเลยว่าบรุุษเร่ืองน้ีน่าจบัตามองหลายคนเชียวค่ะ ส่วนใครจะได้ยนืหยดัอยูเ่คยีงข้าง

หลวนอวิน๋ชูไปถึงตอนท้าย ยงัคงต้องร่วมลุน้กนัต่อไปจนจบนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



มือขาวผ่องแตะลงมาเบาๆ ความรู้สึกสั่นไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขุมหนึ่งแผ่ลามจากมือ 

ขึน้มา เจยีงเสยีนสหีน้าด�าคล�า้

"มิน่าเล่า เพียงเพราะค�าพูดปลุกปั่นไม่ก่ีค�าของแม่นางหลวน คุณชายถังถึงกับโลหิตสาด 

ท้องพระโรง" มุมปากมีรอยย้ิมเสียดสีประดับอยู่จางๆ เจียงเสียนน�้าเสียงเย็นยะเยียบ "ได้ยินว่า 

แม่นางหลวนเป็นแม่ม่ายได้ไม่ทันไร แม้แต่ลูเ่ซวียนผูม้จีติใจงดงามมคีณุธรรมสงูเช่นน้ัน ยังกลายเป็น 

แขกประจ�าของจวนก๋ัวกง ฝีมอืในการย่ัวยวนบุรษุของแม่นางหลวนนบัว่าพิเศษจ�าเพาะไม่เหมอืนใคร

จริงๆ"

"ท่าน..."

ตัวท่านเองเจ้าชู้หลายใจ ก็เข้าใจว่าคนทั้งโลกล้วนเจ้าชู้หลายใจหรือ!

ความโกรธพลุง่พล่านอยู่ในสมอง หลวนอว๋ินชอูยากจะถอนหวัผกักาดใจแดงจอมเจ้าชูน้ีข่ึน้มา 

ทัง้ราก แล้วกระทืบให้แบน ขย้ีให้เละ ก่อนเอาไปโยนในหลมุส้วมยิง่นกั ไม่ตเีขานบัว่าเกียจคร้านเกินไป 

แล้ว!



✱ หลวนอวิ๋นชู บุตรสาวหัวหน้าส�านักศึกษาหลวง สะใภ้สี่สกุลต่ง  

  เป็นม่าย ถกูยกย่องเป็นบณัฑิตหญิงแห่งยคุ มวิีญญาณ 

  ของเลีย่วจิง้ชูทีเ่ป็นคนยคุปัจจบุนัมาเข้าร่าง เก่งวิชาแพทย์

✱ เจียงเสียน ท่านโหวของแคว้นหลี ถูกอุบายจนหนีมาแคว้นหลวน  

  ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมเสเพลแห่งเมืองหลวง เป็นที่ปรึกษา 

  ให้ต่งกั๋วกง ฐานะมั่งมี

✱ ลู่เซวียน จ้วงหยวนปีทีส่บิสองแห่งฮ่องเต้โม่ตี ้บณัฑติกองอาลกัษณ์  

  คนรักเก่าของหลวนอว๋ินชู เป็นคนสภุาพ รักบ้านเมอืง

✱ เหยาหลัน บตุรสาวคนรองของภรรยาเอกท่านอคัรเสนาบด ีสะใภ้ใหญ่ 

  สกลุต่ง เป็นคนดแูลเร่ืองในบ้าน

✱ นายหญิงใหญ ่ ป้าแท้ๆ ของหลวนอวิ๋นชูและเป็นแม่สามีของนาง  

  รักบุตรชายเอ็นดูหลาน นับถือสตรีครองพรหมจรรย ์

  ในตระกูล

✱ ต่งซู บุตรสาวคนที่สามของต่งกั๋วกง แอบหลงรักเจียงเสียน  

  ในอดีตเคยนับถือหลวนอวิ๋นชู

✱ พานหมิ่น บุตรสาวพานตี๋พ่อค้าเกลือรายใหญ่ สะใภ้สามสกุลต่ง  

  เป็นคนปากร้าย

✱ ต่งกั๋วกง อดีตแม่ทัพผู้เลื่องช่ือ พ่อสามีของหลวนอว๋ินชู เป็น 

  คนมักใหญ่ใฝ่สูง วางแผนการรัดกุม

แนะน�ำตัวละคร
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เสยีงพูดคยุกระซบิกระซาบท�าให้ตกใจตืน่ เลีย่วจิง้ชลูมืตาข้ึนมา...

แปลกจรงิ ท�าไมไม่รูส้กึปวดหัวอย่างรนุแรงจากอาการเมาค้าง เหลยีวมองไป

รอบด้าน คล้ายก�าลงัอยู่ในแดนเซียนอย่างไรอย่างน้ัน ชัว่ขณะนัน้เลีย่วจิง้ช ู

ถึงกับไม่รู้ว่าตนเองอยู่ในความฝันหรือความจริง กระทั่งขยับตัวเล็กน้อย 

แขนขารูส้กึเจบ็ปวดอย่างรนุแรง นางถึงได้สติแจ่มชดัข้ึนมา

ที่นี่คือที่ไหน

บนผนังท่ีอยู่ด้านหน้ามภีาพบคุคลวาดด้วยหมกึจนีใส่อยู่ในกรอบไม้แดง 

ข้อความทีเ่ขยีนตดิอยู่คล้ายตวัอกัษรเส่ียวจ้วน* เลีย่วจิง้ชเูพ่งมองอยู่เป็นนาน 

ดจูากภาพแล้วเดาว่าเป็น 'ภาพหญิงงาม' สามค�านี ้ค�าบรรยายและลงนาม 

ท้ายภาพอ่านไม่ออกแม้แต่ตัวเดียว สายตาเคลือ่นไปท่ีจดุอืน่ บนโต๊ะยาว

1

* อักษรเสี่ยวจ้วน เป็นอักษรที่ได้จากการปฏิรูปตัวอักษรหลังจากจิ๋นซีฮ่องเต้รวมแผ่นดินจีนเข้าด้วยกัน  
โดยมีการสร้างมาตรฐานรูปแบบตัวอักษรที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วแผ่นดินโดยน�าเอาตัวอักษรเดิมของรัฐฉิน 
(อักษรจ้วน) มาปรับให้ง่ายขึ้น
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ลายมังกรบนปุยเมฆที่ต้ังติดผนังมีคันฉ่องส�าริดแบบโบราณท่ีเรียบง่าย

งดงามตัง้อยู่บานหนึง่ ด้านข้างมอ่ีางหยกแกะลวดลายประณตีงดงามวางอยู่ 

สองข้างของโต๊ะมีเก้าอี้ทรงกลมตั้งอยู่สองตัว นอกจากนี้ยังมีม้านั่งเตี้ย 

ทรงดอกเหมยอีกสี่ตัว บนโต๊ะเตี้ยมีพิณหยกวางอยู่คันหน่ึง ให้กลิ่นอาย 

ของความโบราณ บนตู้มีเครื่องลายครามของโบราณท่ีประณีตงดงาม 

วางเรยีงรายอยู่เตม็ไปหมด

มองม่านมุง้ซ้อนกันเป็นชัน้ๆ บนเตยีง สดูดมกลิน่เย็นจางๆ ต่อให้เป็น

คนทีค่วามรูส้กึช้าเพียงใด เลีย่วจิง้ชก็ูรูว่้าตนทะลมุติิมาแล้ว

น้ิวมอืเรยีวยาวดุจหยกนุม่นิม่ราวกับไร้กระดูก บนข้อมือมีก�าไลหยก

สุกใสแวววาว ย่ิงขับผิวพรรณให้ขาวผ่องดุจหิมะ เพียงเห็นก็รู้ว่าไม่เคย

ท�างานหนกั เลีย่วจิง้ชรููส้กึอุ่นใจขึน้มา สวรรค์ดีต่อนางไม่น้อย ไม่ได้ให้นาง

ตกอบัไปเป็นหญิงในครอบครวัยากจน

มองตามเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบไป เลี่ยวจิ้งชูพบว่าห้องท่ีอยู ่

ตดิกันเป็นห้องอุน่* เสยีงพูดดังมาจากท่ีน่ัน เป็นเสยีงท่ีท�าให้นางตกใจตืน่ 

จึงอดย่นหัวคิ้วไม่ได้

ห้องนี้ดูโอ่อ่ารโหฐาน เหตุใดถึงไม่กันเสียง

ฟังออกว่าคนพูดพยายามลดเสยีงลงต�า่มากแล้ว แต่ท้ังมผีนงัห้องก้ัน

อยู่ เสยีงก็ยังคงลอยมาเข้าหูนางอย่างควบคุมไม่ได้

เสียงแรกเป็นเสียงแก่ชรา "รีบไป ฉวยโอกาสที่นางยังไม่ตื่น เอายา 

กรอกลงไป"

"น่ี...ท�าได้หรือ" เสียงขลาดกลัวเสียงหนึ่ง "สะใภ้สี่เพียงส�าลักน�้า  

* ห้องอุ่น หมายถึงห้องเล็กๆ ที่กั้นแยกไว้ส�าหรับวางเตาผิงไฟและเตียงเตาเพื่อให้ความอบอุ่น
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ไม่นานก็จะฟ้ืนแล้ว คนถูกคณุชายเจยีงช่วยชวิีตไว้ ท้ังยังพาส่งกลบัมาแล้ว  

ถ้าถูกพิษตายอกี เกรงว่า..."

"เจ้าอย่าคดิอะไรเหลวไหล นางเป็นหลานสาวแท้ๆ ของนายหญิงใหญ่ 

นายหญิงใหญ่จะท�าร้ายนางถึงตายได้อย่างไร น่ีเป็นยาที่ท�าให้เป็นใบ้  

นายหญิงใหญ่กลวัว่าถ้านางเอะอะโวยวายใหญ่โต จวนก๋ัวกง* แห่งน้ีก็ต้อง

พังพินาศแล้ว"

"ก็แค่สาวใช้ที่ติดตามมาพร้อมการแต่งงานตายไปคนหนึ่ง เหตุใด 

นางต้องเอะอะโวยวายใหญ่โต" เสยีงชะงกัน่ิงไปครูห่น่ึง "อกีอย่าง นางเป็น

บณัฑิตหญิง ต่อให้เป็นใบ้แล้ว ก็ยังเขยีนหนังสอืได้"

"น่ีไม่ใช่เร่ืองท่ีบ่าวต้องเป็นห่วง ค�าสัง่ของเจ้านาย เจ้าแค่ปฏิบตัติาม

ก็พอ!" เสยีงแก่ชราพลนัน่าสะพรงึกลวัขึน้มา "จ�าไว้ อยากจะมชีวิีตยืนยาว 

จงปล่อยให้เรือ่งพวกน้ีเน่าอยู่ในท้อง!"

"เรื่องพวกนี้ข้าเข้าใจ เพียงแต่..."

"รีบไป ขืนโอ้เอ้ชักช้า ท่านน้าหลวนก็จะมาแล้ว"

มิน่าเล่า ข้าถึงทะลุมิติมาได้ ที่แท้เจ้าของร่างนี้จมน�้าตายไปแล้ว

เลีย่วจิง้ชรููสึ้กปวดเมือ่ยไปท้ังตวั นางไม่สงสยัแม้แต่น้อย ตนเองก็คือ 

'สะใภ้สี'่ ทีพ่วกนางพูดถึงผูน้ั้น

ท่ีน่ีคือจวนก๋ัวกง นางกับสาวใช้ที่ติดตามมาพร้อมการแต่งงาน 

ตกน�า้ไปทัง้คู ่ นางถูกช่วยขึน้มาได้ ส่วนสาวใช้ตายแล้ว นายหญิงใหญ่... 

หรอืก็คอืป้าแท้ๆ ของนางกลวันางจะเอะอะโวยวาย จงึคดิจะวางยาให้นาง

* ก๋ัวกง เป็นบรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณของขุนนางจีน แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีคุณงามความชอบ  
โดยบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋องคือกง โหว ป๋อ จื่อ หนาน แต่ละสมัยจะมีค�าเรียกและล�าดับแยกย่อย 
ต่างกัน กั๋วกงถือเป็นขั้นสูงสุดในล�าดับกง
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กลายเป็นใบ้

สั้นๆ ไม่ก่ีประโยคข่าวที่เลี่ยวจิ้งชูได้รับมาก็มีเพียงเท่าน้ี เมื่อมา 

ขบคดิดอูย่างละเอยีดก็พบว่าไม่ถูกต้อง!

ไม่ใช่บอกว่าชวิีตของสาวใช้ในสมยัโบราณล้วนไร้ค่าหรอกหรอื ไฉน

สาวใช้ตายไปคนเดยีว นายหญิงใหญ่ก็กลวันางจะเอะอะโวยวายเล่า

ขณะก�าลังคิดอยู่น้ัน ก็ได้ยินเสียง 'แอ๊ด' ประตูถูกผลักเข้ามาจาก 

ข้างนอก ตามมาด้วยเสยีงฝีเท้าดังตึกๆ เลีย่วจิง้ชรูบีหลบัตาลง

"สะใภ้สี่ สะใภ้สี่เจ้าคะ"

หลิว่เอ๋อร์ยกถาดเงินใบหน่ึงเข้ามา ในถาดมชีามหยกสขีาวอยูส่องใบ 

เดนิช้าๆ เข้ามาถึงหน้าเตยีง ร้องเรยีกสองค�า เหน็เลีย่วจิง้ชไูม่ขานรบัก็ลอบ

ระบายลมหายใจ แล้วเอาถาดเงนิวางลงบนโต๊ะ

"ฟื้นแล้วหรือ" จางหมัวมัว* ที่ตามเข้ามาเอ่ยถาม

"ยังไม่ฟื้น" หลิ่วเอ๋อร์หันหน้าไป "จางหมัวมัวช่วยหน่อยเจ้าค่ะ"

สองคนช่วยกันประคองเลีย่วจิง้ชข้ึูนมา หลิว่เอ๋อร์หยิบหมอนองิใบหนึง่

มารองแผ่นหลงัให้เลีย่วจิง้ชู

รับรู้ได้ว่ามีชามยายื่นมาถึงริมฝีปาก เลี่ยวจิ้งชูกัดฟันไว้แน่น

"นางกัดฟันไว้แน่นเกินไป ป้อนไม่ได้เลย"

"คนหมดสตก็ิเป็นเช่นนี ้ เจ้าเอามอืบบีขากรรไกรท้ังสองข้างของนาง 

ปากก็จะอ้าออกแล้ว"

ขากรรไกรปวดแปลบขึน้มา เลีย่วจิง้ชทูนไม่ไหวร้องออกมาค�าหนึง่ 

ลมืตาขึน้มาทนัที จ้องหลิว่เอ๋อร์เขมง็
* หมัวมัว เป็นค�าเรียกหญิงรับใช้สูงวัย มีความหมายหลากหลายทั้งย่า ยาย ป้า และยังเป็นค�าเรียก 
หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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หลิ่วเอ๋อร์ตัวสั่นเทา หลุดเสียงร้องออกมา น�้ายาเกือบจะกระฉอก

"เจ้าจะท�าอะไร!"

เดิมเลี่ยวจิ้งชูคิดจะยับย้ังหลิ่วเอ๋อร์ เมื่อครู่เห็นมือท่ียกชามยาของ 

อกีฝ่ายสัน่ระรกิ เลบ็ซดีขาว นางตวาดออกมาไม่แน่ยานัน่อาจกระฉอกหก 

คดิไม่ถึงว่าทุ่มเทเรีย่วแรงท่ีมอียู่จนหมดเสียงกลับคล้ายยุงบนิ ชามยาในมอื 

หลิว่เอ๋อร์ยังคงอยู่ดี

เลี่ยวจิ้งชูหน้าม่อยคอตก จากนั้นก็พยายามเอนตัวไปข้างหลัง 

หลบเลี่ยงชามยา

หลิ่วเอ๋อร์หันไปมองจางหมัวมัว

"สะใภ้สี่ไม่ต้องกลัว นี่เป็นยาขับไล่ความหนาวเย็น" จางหมัวมัว 

หลอกล่อนางเสียงเบา "ท่านกระโดดทะเลสาบฆ่าตัวตายบูชาความรัก 

กระทบถูกความเย็นเข้า ท่านหมอเหยียนเพ่ิงมาตรวจไป" นางรบัชามยามา 

"มาเถอะเจ้าค่ะ รบีด่ืมยาตอนทียั่งร้อนเถิด"

ฆ่าตัวตายบูชาความรัก?

ที่แท้ไม่ใช่ก้าวพลาดตกลงไปในน�้า

เลี่ยวจิ้งชูพบว่าตัวนางเองสวมชุดสีขาวทั้งร่าง ในห้องเต็มไปด้วย 

สขีาวท่ีเย็นเยือกวงัเวง นางย่นหัวคิว้มองไปท่ัวร่างของตน อายุก็ยังไม่มากน่ี 

เหตุใดถึงได้เป็นแม่ม่าย ช่างโชคร้ายเสยีจรงิ

ถ้าจะฆ่าตัวตายบูชาความรัก ใช้แพรขาวสามศอก* ก็พอ ไยต้อง 

วิ่งออกไปกระโดดทะเลสาบที่ข้างนอกด้วย

เลีย่วจิง้ชรููส้กึอยู่ตลอดเวลาว่ามบีางอย่างไม่ถูกต้อง แต่ในเวลาอนัสัน้ 

* แพรขาวสามศอก เป็นส่ิงท่ีกษตัรย์ิพระราชทานให้ขุนนางหรอืฝ่ายในทีก่ระท�าความผดิใช้ผกูคอปลดิชพีตนเอง
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ยังจบัสายสนกลในของเรือ่งไม่ออก ได้แต่มุน่หวัค้ิว จ้องยาน�า้สดี�าชามน้ัน

อย่างงงงนั

ได้ชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งไม่ง่าย นางอยากใช้ชีวิตอยู่ต่อไปให้ด ี 

เพียงแต่...นางจะหลบหลกีจากมหนัตภัยในครัง้น้ีไปได้อย่างไร

"สะใภ้สีก่ลวัจะขมหรอื" จางหมัวมวัถามหย่ังเชงิ แล้วชีไ้ปท่ีชามหยกขาว

อีกใบหน่ึง "นีไ่ม่ใช่เตรยีมน�า้หวานไว้ให้ท่านแล้วหรอื" เหน็นางเม้มปากแน่น  

จางหมวัมวัก็ถอนหายใจ "ท่านหมอเหยียนบอกท่านจมน�า้ ความเย็นเข้าสู่

ร่างกาย ถ้าไม่บ�ารงุรกัษาให้ทนัท่วงทก็ีจะท้ิงโรคเรือ้รงัไว้" จากนัน้ก็เชด็ๆ 

ดวงตา "บ่าวเพ่ิงทราบ คุณชายสีเ่พ่ิงจากไป ท่านมคีวามทกุข์ทรมานใจ แต่

ท่านอายุยังน้อย วันเวลายังอีกยาวนาน อย่าได้คิดไม่ตกเป็นอนัขาด"

หลิ่วเอ๋อร์สะอึกสะอื้นขึ้นมา

ได้ยนิเสยีงร้องไห้จางหมวัมวัก็สะดุง้ตกใจ หันไปมองประตหู้องว่า 

มคีนหรอืไม่ทันที จากนัน้ก็ถลงึตาใส่หลิว่เอ๋อร์อย่างดดุนัทีหน่ึงแล้วย่ืนชามยา

ให้นาง "เจ้าอยู่ปรนนบัิติก่อน ข้าจะไปเรยีนนายหญิงใหญ่"

หลิ่วเอ๋อร์กัดฟันแน่น ใบหน้าซีดขาวเล็กน้อย ไม่สนใจเลี่ยวจิ้งช ู

ที่สั่นหัวไม่หยุด ดึงดันจะยกชามยามาที่ริมฝีปากของนาง

หลิว่เอ๋อร์จ�าเป็นจะต้องกรอกยาลงไปเดีย๋วน้ี เพราะถ้าถูกคนพบเห็นเข้า

จะล�าบาก

เห็นหลิว่เอ๋อร์ใช้ก�าลังบบีบงัคบั เล่ียวจิง้ชรู่างส่ันเทิม้ แขนขยับเลก็น้อย 

คดิจะปัดชามยาให้คว�า่ กลบัใช้แรงออกมาไม่ได้แม้แต่น้อยนิด

ท�าอย่างไรดี...บอกไปตามตรงว่ายานี้มีพิษ?

ดจูากท่าทาง น่ากลวัว่าหลิว่เอ๋อร์จะต้องเป็นสนัุขจนตรอกกระโดดขึน้
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ก�าแพง*

หากคดิจะใช้ฐานะของความเป็นนายขู่ขวัญหลิว่เอ๋อร์ล่ะก็ เลีย่วจิง้ชู

ส่ายหัวทนัที รูท้ัง้รูว่้านางฟ้ืนคนืสตแิล้ว หล่ิวเอ๋อร์ยังดึงดันจะกรอกยา ไม่กลวั 

นางจะรูว่้าถูกวางยาให้เป็นใบ้ เห็นชดัว่านางกลวันายหญิงใหญ่มากกว่า

ในจวนแห่งนี้ค�าสั่งของนายหญิงใหญ่น่าจะมีอ�านาจสูงสุดแล้ว!

ทั้งที่รู้ว่านางเขียนหนังสือได้ วางยาให้นางเป็นใบ้ก็แค่ปิดหูขโมย

กระดิ่ง** แต่นายหญิงใหญ่ยังคงยืนกราน เห็นได้ว่าเรื่องนี้ต้องไม่ปกติ

ธรรมดา ปิดบังท่านน้าหลวนเช่นนี้ ไม่แน่นายหญงิใหญ่อาจยังคิดหาวิธี

ท�าให้นางเขียนหนังสือไม่ได้ด้วย

ทีแ่ท้แล้วเป็นเรือ่งอะไรกันแน่ ถึงได้ท�าให้นายหญงิใหญ่หวาดกลวั

เช่นนี้

จิตใต้ส�านึกบอกกับนาง ต้องไม่ใช่เช่นท่ีหล่ิวเอ๋อร์พูดว่ามีสาวใช้

ประจ�าตวัตายไปคนหนึง่

เลีย่วจ้ิงชมูองหลิว่เอ๋อร์ คดิจะบอกไปตรงๆ ว่านางสญูเสยีความทรงจ�า

แล้ว ไม่รูอ้ะไรท้ังนัน้ ไม่ต้องด่ืมยานีห้รอก ทว่าก็ได้แต่ฝืนย้ิม มาพูดตอนน้ี 

น่ากลวัจะช้าไปแล้ว

สูญเสียความทรงจ�ากับด่ืมไม่ดื่มยาไม่เก่ียวกัน นางพลาดโอกาส 

ทีจ่ะพูดไปแล้ว หลิว่เอ๋อร์จะต้องเห็นว่านางแสร้งท�าเป็นสญูเสยีความทรงจ�า 

แน่

* สุนัขจนตรอกกระโดดขึ้นก�าแพง เป็นส�านวน หมายถึงอับจนหนทางจนยอมท�าทุกวิถีทาง
** ปิดหูขโมยกระดิ่ง เป็นส�านวน หมายถึงคิดว่าตัวเองไม่ได้ยิน คนอื่นก็ไม่ได้ยินด้วย เปรียบเปรยถึง 
การหลอกตวัเอง มเีรือ่งเล่าว่าชายคนหนึง่เข้าไปขโมยกระดิง่ในบ้านหลงัหน่ึง เขากลวัว่าเจ้าของบ้านจะได้ยิน 
เสียงกระด่ิงจงึปิดหตูวัเองไว้ เพราะคดิว่าท�าแบบนีแ้ล้วจะไม่มใีครได้ยินเสยีงกระด่ิงเหมอืนกับเขา แต่สดุท้าย
เจ้าของบ้านก็จับตัวเขาได้
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ความคิดหมุนไปอย่างเร็วรี่ เลี่ยวจิ้งชูคิดหาหนทางไปร้อยแปด  

กลับไม่มีสักวิธีที่ใช้ได้ นางจ�าต้องกัดฟันเอาไว้แน่น แม้จะรู้ว่าท�าเช่นนี ้

จะยืนหยัดได้ไม่นาน แต่นางก็ยังคงยืนหยัดต่อไป เวลาท่ีผ่านไปไม่กีอ่ดึใจ

ล้วนทุกข์ทรมาน เพียงเวลาชั่วแวบเดียวก็มีเหง่ือออกมาชุ่มร่าง วันแรก 

ทีไ่ด้กลบัมาเกิดใหม่อกีครัง้ นางก็ได้ลิม้รสชาตท่ีิว่า 'มดีเขยีงคอืเขา เราเป็น

เนื้อปลา'*

"น้องสาวฟื้นแล้วหรือ เหตุใดจึงคิดไม่ตกเช่นนี้!"

ขณะไม่รู้จะท�าอย่างไรดีอยู่นั้น เสียงสุภาพนุ่มนวลเสียงหนึ่งก็ดัง 

ขึน้มา เลีย่วจิง้ชชู้อนตามองไป ก็เห็นสาวใช้หน้าตางดงามกลุม่หนึง่เดนิล้อม

หญิงแต่งงานแล้วหน้าตาสะสวยท่าทางสภุาพสง่างามคนหน่ึง ผลกัประตู

เข้ามา

หญงิหน้าตางดงามคนนัน้สวมเสือ้คลมุบนุวมตดัเย็บจากผ้าด้ินอว๋ินจิน่** 

ลายดอกสขีาว ข้างในสวมกระโปรงสนี�า้เงนิปักลวดลายทีข่อบชดุ เสือ้ผ้า 

ท่ีสวมใส่ฝีมอืในการตดัเย็บชัน้หน่ึง แม้จะดเูรยีบง่าย แต่ไม่อาจอ�าพราง

ความงดงามล�า้ค่าไว้ได้ ย่ิงไม่อาจอ�าพรางรปูโฉมอนัอรชร ใบหน้าขาวคิว้ด�า

เรยีวงาม และท่ีท�าให้เลีย่วจิง้ชปูระหลาดใจก็คอืหญิงผูน้ี้แลละม้ายคล้ายคลงึ

กับหลิว่เอ๋อร์อยู่สามส่วน แต่งามล�า้มากกว่า บคุลิกท่วงทสีงูส่งสง่างามกว่า 

ผวิพรรณขาวหมดจดกว่าหลิว่เอ๋อร์

เลี่ยวจิ้งชูในใจสั่นสะท้าน หรือพวกนาง...

"สะใภ้ใหญ่หยุดก่อน สะใภ้สี่..."

* 'มีดเขียงคือเขา เราเป็นเนื้อปลา' เป็นส�านวน หมายถึงตกอยู่ใต้อ�านาจของผู้อื่น โดยไม่อาจเอาตัวรอดได้
** ผ้าดิน้อว๋ินจิน่ คอืผ้าต่วนปักดิน้เงินด้ินทองเป็นลวดลายสวยงามคล้ายหมูเ่มฆ เป็นท่ีมาของชือ่ลายอว๋ินจิน่ 
ซึง่แปลว่าผ้าดิน้เมฆา ถือเป็นงานหัตถกรรมชัน้สงู
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ขณะก�าลงัคาดเดาอยู่นัน้ จางหมวัมวัทีบ่อกจะไปรายงานนายหญงิใหญ่

ก็ตามติดเข้ามา พอเห็นหลิ่วเอ๋อร์ถือชามยายืนงงอยู่กับที่ สีหน้าพลัน 

แปรเปลี่ยน เสียงขาดหายไปทันที

จางหมวัมวัยืนน่ิงอยู่ครูห่น่ึงแล้วกัดฟันเดนิเข้ามา ทางหน่ึงก็ขยิบตาให้

หลิว่เอ๋อร์

เหน็หลิว่เอ๋อร์ถือชามยาจะเดินออกไปข้างนอก สะใภ้ใหญ่ก็ถามขึน้ 

"น่ีคอืยาอะไร"

"เรยีนสะใภ้ใหญ่ น่ีคอืยาขับไล่ความหนาวเย็น" หลิว่เอ๋อร์หน้าซดีเผอืด 

ลนลานท�าความเคารพ "สะใภ้สีไ่ม่ด่ืม บ่าวจะไปเชญินายหญิงใหญ่"

"เอาวางไว้ที่นี่ก่อนเถิด"

สะใภ้ใหญ่คล้ายไม่ได้สังเกตเห็นความลนลานของหลิ่วเอ๋อร์ นาง 

ลงนัง่ทีข่อบเตยีง จบัมอืเลีย่วจิง้ชอูย่างสนทิสนมแล้วบ่นขึน้

"ถ้าไม่ใช่คุณชายเจียงบังเอิญเดินผ่านทะเลสาบล่ัวเย่ียน น่ากลัว 

คงไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้วจริงๆ..." ยกมือขึ้นเช็ดหัวตาแล้วกล่าวปลอบ  

"น้องสาวปลงให้ตกสกัหน่อยเถิด เจ้าดูข้า ต้ังหลายปีเพียงน้ีก็ไม่ใช่ผ่านมา

แล้วหรือ นี่เป็นชะตากรรม"

ขอบคุณฟ้า ขอบคุณดิน ขอบคุณพระโพธิสัตว์!

เลี่ยวจิ้งชูมอง 'ผู้ช่วยชีวิต' ที่ลงมาจากฟากฟ้า ในใจรู้สึกโล่งอก  

ท่องบทสวดพระโพธิสัตว์ออกมา

"ท่านเป็นใครหรือ ที่นี่คือที่ใด"

สะใภ้ใหญ่มองดวงตาท่ีดงุูนงงของเล่ียวจิง้ชแูล้วตะลงึงัน หนัไปมอง

จางหมัวมัวกับหลิ่วเอ๋อร์ กลับเห็นพวกนางมีสีหน้าประหลาดใจ สายตา 
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พลนัจบัจ้องไปทีช่ามยา ไม่มร่ีองรอยของการด่ืม จงึหันกลับมาจ้องดวงตา

ของเลีย่วจิง้ช ูถามด้วยความห่วงใย

"น้องสาวจ�าข้าไม่ได้จริงหรือ"

เลี่ยวจิ้งชูสั่นศีรษะ

มีประกายผิดหวังจางๆ พาดผ่านดวงตาสะใภ้ใหญ่ ปากกลับ 

ทอดถอนใจบอก "เป็นเพราะเจ้าเพ่ิงฟื้นข้ึนมา ยังไม่ได้สติ" แล้วอธิบาย

อย่างใจเย็น "ท่ีน่ีคอืจวนเจิน้กัว๋กง ข้าเป็นพ่ีสะใภ้ใหญ่ของเจ้า คุณชายใหญ่ 

กับคุณชายสี่ล้วนเป็นบุตรชายที่นายหญิงใหญ่เป็นผู้ให้ก�าเนิด"

"พี่สะใภ้ใหญ่..."

"เราใกล้ชดิกันทีส่ดุแล้ว เจ้าเพ่ิงแต่งงานได้สามวันก็...เดมิทข้ีาควร 

มาอยู่กับเจ้าอย่างใกล้ชดิไม่ห่างแม้แต่ก้าวเดยีว" หวัข้อเรือ่งพลนัเปลีย่นไป 

"ล้วนเป็นเพราะคณุหนูสาม ฝ่าบาทเพ่ิงพระราชทานสมรส ในจวนก็มงีานศพ 

นางเอะอะโวยวายบอกจะล้มเลิกการแต่งงาน จะไว้ทุกข์ให้คุณชายสี่"  

ทอดถอนใจออกมาค�าหนึ่ง "ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ห้ามปรามนางไว้ได้แล้ว  

จากน้ันก็ได้ยินว่าเจ้าเกิดเรือ่ง จงึได้รบีเร่งรดุมา"

แต่งงานได้สามวัน!

เลี่ยวจิ้งชูตะลึงงัน นางฆ่าตัวตายบูชาความรักมิใช่หรือ

ไม่ใช่บอกสมยัโบราณไม่มอีสิระเรือ่งความรกัหรอกหรือ เพ่ิงแต่งเข้ามา

ได้สามวัน นางกับคุณชายสีก็่มคีวามรกัลกึซึง้ต่อกันถึงข้ันน้ีแล้ว?

เลี่ยวจิ้งชูนวดคลึงจุดไท่หยาง* พึมพ�ากับตนเอง

"ข้าคือใคร"

* จุดไท่หยาง คือจุดชีพจรบริเวณขมับทั้งสองข้าง
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สะใภ้ใหญ่เบิกตากว้าง ส่วนลึกในดวงตามีอารมณ์ความรู้สึกที่ 

บอกไม่ถูกพาดผ่านจางๆ

หลิ่วเอ๋อร์ร้องอุทานออกมาอย่างย้ังไม่อยู่ "สะใภ้สี่ลืมหมดสิ้น 

ทุกสิ่งอย่างเลยหรือ"

ทกุคนต่างมองมาท่ีเลีย่วจิง้ชอูย่างไม่อยากจะเชือ่ นางย่นหัวค้ิวน้อยๆ 

ในดวงตาทีค่ล้ายมหีมอกปกคลมุมปีระกายใสซือ่ขมุหนึง่ ลกัษณะท่าทาง

เช่นนีไ้ม่อาจเสแสร้งออกมาได้เด็ดขาด

ผ่านไปพักใหญ่ สะใภ้ใหญ่โบกมอืแล้วบอก "ดขู้าส ิมวัแต่ห่วงพูดคยุ  

ถึงกับลืมยาของเจ้าไปเลย น้องสาว เจ้ากระทบถูกความเย็นมากเกินไป  

ดื่มยาก็หายแล้ว อีกประเดี๋ยวยาก็จะเย็นไป" แล้วหันไปทางหลิ่วเอ๋อร์  

"ยังจะยืนโง่งมอยู่อีก ไม่รบีเข้ามาปรนนบัิติร!ึ"

หลิ่วเอ๋อร์ตัวสั่น มองไปที่จางหมัวมัวตามสัญชาตญาณ

"ยาเย็นไปนานแล้วเจ้าค่ะ" จางหมวัมวัรบีบอก "สะใภ้สีร่่างกายล�า้ค่า  

ไม่อาจดืม่ยาทีเ่ย็นแล้วได้" แล้วหันไปทางหลิว่เอ๋อร์ "ยังไม่รีบไปอุน่ให้ร้อน

อกีหรอื"

หลิ่วเอ๋อร์รับค�าแล้วเดินไปทางประตู

"เอามานี่ ข้าจะชิมดู"

เสยีงไม่ดังแต่กลบัมพีลงักดข่มคุกคาม ในหจูางหมัวมัวมีเสียงองึอล 

ถ้าให้สะใภ้ใหญ่ชมิยาน้ีจรงิ แล้วสะใภ้สีด่ืม่เข้าไป นางยังจะมชีวิีตอยู่ได้หรือ

จางหมวัมวัถลงึตาดดุนัใส่หลิว่เอ๋อร์ทหีนึง่ พยายามสงบอกสงบใจ 

ย้ิมเจือ่นแล้วบอก "เรือ่งน้ีท�าไม่ได้เดด็ขาด สะใภ้ใหญ่ร่างกายล�า้ค่า จะลอง

ชมิยาด้วยตนเองได้อย่างไร"
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"มีอะไรท�าไม่ได้ ยกมา!" สะใภ้ใหญ่ดึงมือเลี่ยวจิ้งชู "เห็นเจ้าเป็น 

เช่นน้ี หัวใจของข้าก็แหลกสลายแล้ว ข้าชวิีตอาภัพ จะอย่างไรก็ยังได้ใช้ชวิีต 

อย่างมคีวามสขุกับคุณชายใหญ่อยูส่องปี" พูดแล้วสะใภ้ใหญ่ก็เชด็ดวงตา 

ผ่านไปพักใหญ่ก็เปลีย่นเรือ่งพูด "น้องสาวไม่ต้องกังวล พรุ่งน้ีข้าจะรบีไปเชญิ

หมอหลวงสวีมาตรวจอาการเจ้า เขาได้ชือ่ว่าเป็นหมอเทวดา จะต้องรักษาเจ้า

ให้หายได้แน่นอน" จากน้ันก็หนัไปทางหลิว่เอ๋อร์ "ยังไม่รีบยกมาอกี!"

"สะใภ้ใหญ่ร่างกายล�้าค่า เรื่องชิมยาเช่นนี้ท�าไม่ได้เป็นอันขาด"  

จางหมวัมวักัดฟันท�าใจดีสูเ้สอื "ให้นายหญิงใหญ่รูเ้ข้าจะต้องถลกหนังบ่าว

แน่นอน สะใภ้ใหญ่โปรดเข้าใจและเห็นใจในความล�าบากใจของบ่าวด้วย"

"ทีจ่างหมวัมวัพูดก็ถูก" สะใภ้ใหญ่ผงกศีรษะน้อยๆ หนัไปทางอิง๋ชนุ

สาวใช้รุน่ใหญ่ "เจ้าไปลองชมิดู ถ้ายังไม่เย็นก็ถูไถด่ืมไปเสยี ยกออกไปไม่รู้

ต้องเสยีเวลาอกีนานเท่าไร"

ได้ยินอิ๋งชุนขานรับเสียงใส จางหมัวมัวก็เหงื่อไหลรินออกมาทันที 

สีหน้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก

อุ่นยาชามหน่ึงจะเสยีเวลาสกัเท่าไรกันเชยีว จะอย่างไรจางหมวัมวั 

ก็เป็นคนโปรดของนายหญิงใหญ่ สะใภ้ใหญ่ท่ีแต่ไรมานุม่นวลละมนุละไม

เข้าได้กับทกุฝ่ายถึงกับไม่ไว้หน้านางแม้แต่น้อย นางพลนัตระหนกัรูข้ึน้มา

ในฉบัพลนั คดิว่าสะใภ้ใหญ่คงรูอ้ยู่ก่อนแล้วว่ายามปัีญหา ตอนแรกทีข่วางไว้

ด้วยคดิจะให้สะใภ้สีโ่วยวายขึน้มา พอเห็นว่าอกีฝ่ายสญูเสยีความทรงจ�า 

จงึเปลีย่นความคดิ

หวัใจของเลีย่วจิง้ชก็ูเต้นตกึตกัข้ึนมาเช่นกัน เดมิทเีข้าใจว่านางประกาศ

ออกไปว่าตนสญูเสยีความทรงจ�าต่อหน้าผูค้นทีจ้่องมองอยู่ หลิว่เอ๋อร์ก็จะ
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ผลกัเรอืตามน�า้ยกยาออกไป เช่นนีก็้หลบพ้นภัยในครัง้นีไ้ปได้แล้ว คดิไม่ถึงว่า

กลบัมาเจอคนท่ีมนี�า้ใจเร่าร้อน กลวัร่างกายของนางจะทนทรมานไม่ไหว 

ยืนกรานจะให้นางดืม่ยาลงไป หลิว่เอ๋อร์กับจางหมวัมวัคนชัว่ท่ีโง่งมท้ังสองคน 

ตอนน้ีค่อยจะมาคิดท�าลายของกลาง ก่อนหน้านีมั้วท�าอะไรอยู่ตัง้นาน!

เมือ่ต้องเผชญิหน้ากับความกระตือรอืร้นของสะใภ้ใหญ่และการไม่รู้

จะรับมืออย่างไรของจางหมัวมัวกับหลิ่วเอ๋อร์ เลี่ยวจิ้งชูก็ลังเลใจขึ้นมา

ไม่รูส้ะใภ้ใหญ่ท่ีมจีติใจเร่าร้อนผูน้ีม้ฐีานะเช่นไรในจวนและมคีวาม

สัมพันธ์เช่นไรกับนายหญิงใหญ่

เรือ่งทีน่างคาดเดาออกว่าในยามพิีษ จะน�ามาซึง่หายนะแก่ตนมากขึน้

หรอืไม่
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ขณะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กันอยู่น้ัน สาวใช้ก็เข้ามารายงาน 

"นายหญิงใหญ่กับท่านน้าหลวนมาแล้วเจ้าค่ะ"

เพ่ิงจะสิน้เสยีงก็เห็นสาวใช้และหญงิรบัใช้สงูวัยกลุม่ใหญ่เดินห้อมล้อม

สตรวัียกลางคนท่าทางสูงส่งสง่างามสองคนเข้ามา จางหมวัมวัยกชายแขนเสือ้

ขึน้เชด็เหงือ่ จดัๆ ชายเสือ้แล้วก้าวเรว็ๆ เข้าไปรบัหน้า สะใภ้ใหญ่ลุกข้ึนไป

ต้อนรบัก่อนแล้ว นางยอบตัวลงน้อยๆ เอ่ยทกัทาย

"คารวะนายหญิงใหญ่ คารวะท่านน้า"

เหน็นางอยู่ท่ีน่ี คนท่ีถูกเรยีกว่า 'นายหญิงใหญ่' ผูน้ั้นพลนัชะงกัอึง้ไป 

ปรายตาไปท่ีจางหมวัมวักับหลิว่เอ๋อร์ สหีน้าเปลีย่นแล้วเปล่ียนอกี จากน้ัน

ก็ผงกศรีษะให้สะใภ้ใหญ่ แล้วเดินเข้ามาข้างใน

"ในที่สุดสะใภ้สี่ก็ฟ้ืนแล้ว! บ่าวตกใจแทบตาย หมู่ตันนาง..."

สาวใช้รปูร่างอรชรหน้าตาสะสวยทีอ่ยู่ข้างกายนายหญิงใหญ่คนหน่ึง

2
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เห็นเลี่ยวจิ้งชูนั่งอยู่ ขอบตาก็แดงขึ้นมาทันที ส่งเสียงร้องมาแต่ไกล ยัง 

พูดไม่ทันจบก็ถูกนายหญิงใหญ่ถลึงตาใส่ นางอึกๆ อักๆ เดินมาถึง 

ข้างกายเลีย่วจิง้ช ูไม่กล้าพูดต่อ

เลี่ยวจิ้งชูหันไปมองสาวใช้ผู้นั้นแวบหนึ่ง

คนผู้นี้เป็นใคร ดูเหมือนจะสนิทสนมกับข้ามาก

ขณะก�าลงัคิดคนท่ีถูกเรยีกว่า 'ท่านน้า' ผูน้ัน้ได้คว้ามือนางมากุมไว้

"อว๋ินชฟ้ืูนแล้ว บุตรสาวท่ีอาภัพของแม่ เจ้าท�าให้แม่ตกใจแทบตาย

แล้ว"

อวิ๋นชู?

เป็นชื่อของเจ้าของร่างนี้หรือ...

มองประกายห่วงกังวลอย่างจรงิใจในดวงตาของสตรีงดงามวยักลางคน

ผูน้ีแ้ล้ว เลีย่วจิง้ชก็ูเชือ่อย่างไม่สงสยั อีกฝ่ายก็คือมารดาในชาตน้ีิของนาง

"สวรรค์ เจ้าเป็นอะไรไปแล้ว!" เห็นเลี่ยวจิ้งชูเซื่องซึมไม่พูดไม่จา  

ท่านน้าหลวนพลันสีหน้าเปลี่ยนเป็นต่ืนตระหนก ยกมือข้ึนโบกไปมา 

ตรงหน้านาง "แม่มาเย่ียมเจ้าแล้ว อว๋ินช ูเจ้าพูดอะไรสกัค�าเถิด!"

"ไม่ว่าเป็นใครสะใภ้สี่ก็จ�าไม่ได้แล้วเจ้าค่ะ" จางหมัวมัวถือโอกาส 

เอ่ยข้ึน "นี่ไม่ใช่หรือ กระทั่งยาเย็นแล้ว นางก็ไม่ยอมด่ืม สะใภ้ใหญ่เพ่ิง 

เกลีย้กล่อมอยู่พักใหญ่เจ้าค่ะ"

"เป็นคนตายหรอือย่างไร ยาเย็นแล้วก็ไม่รูจ้กัไปอุน่มา" นายหญงิใหญ่

นิง่งนัไปชัว่ขณะ แล้วหนัมาด่าหลิว่เอ๋อร์ "ยังจะยืนทึม่ทือ่อยู่นัน่!"

หลิ่วเอ๋อร์มองสะใภ้ใหญ่แวบหนึ่งแล้วรีบรับค�า

สะใภ้ใหญ่เบือนหน้าไปอีกทางหนึ่ง
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เห็นสาวใช้ยกม้านั่งทรงดอกเหมยมาแล้ว นายหญิงใหญ่ก็ดึง 

ท่านน้าหลวนมาพลางบอก "น้องสาวนัง่ก่อน มอีะไรก็ค่อยๆ พูดคยุ" แล้ว

หันไปหาสะใภ้ใหญ่ "หลันเอ๋อร์ไม่ใช่ไปเรือนหลันฟางแล้วหรือ ซูเอ๋อร์ 

ยังก่อเรื่องวุ่นวายอยู่หรือไม่"

"คณุหนสูามบอก คณุชายสีเ่พ่ิงจากไปนางก็ออกเรอืน ไม่พูดถึงว่า 

ยังท�าใจไม่ได้ บ้านว่าท่ีแม่สามก็ีจ้องจะจบัผดิ เป็นคนทัว่ไปก็แล้วไปเถิด  

แต่น่ีคูห่มายเป็นถงึบตุรชายของแม่ทพัใหญ่ผูบ้ญัชาการทหารสบิมณฑล 

นางบอกว่าเป็นตายก็ไม่ยอมแต่ง"

นายหญิงใหญ่ย่นหัวค้ิว "เจ้าไม่ได้บอกหรอืว่านีเ่ป็นพระราชโองการ

ของฝ่าบาท แม้แต่นายท่านก็ไม่อาจตัดสนิใจเองได้"

"สะใภ้บอกไปแล้วเจ้าค่ะ ยังบอกว่านายท่านได้กราบทลูเรือ่งงานศพ

แล้ว ทุกอย่างย่อมข้ึนอยู่กับการวินจิฉยัของฝ่าบาท ถ้าฝ่าบาททรงยืนกราน 

ให้จดังาน เช่นนัน้จวนก๋ัวกงก็ไม่กล้ากล่าวค�าว่าไม่ วันหน้าถ้ายังกล้าทูลเร่ืองน้ี 

อกี นัน่ก็เท่ากบัชีว่้าฝ่าบาททรงวินิจฉัยผิดพลาดมใิช่หรือไร หลงัแต่งงานไป 

หากคณุหนสูามจะกลบัมาทีจ่วนก๋ัวกง นายท่านย่อมช่วยออกหน้าให้ แต่

ถ้าฝ่าบาททรงเห็นว่าไม่เหมาะ ย่อมทรงยกเลิกก�าหนดวันแต่งงานด้วย

พระองค์เอง พอพูดไปเช่นนี้ อย่างน้อยสะใภ้ก็เกลี้ยกล่อมนางให้สงบลง 

ได้แล้ว"

"คนทั้งบ้าน ไม่มีสักคนท่ีรู้ประสา ทุกเรื่องล้วนท�าให้คนเป็นห่วง  

หลนัเอ๋อร์ท�าทุกอย่างด้วยความตัง้อกต้ังใจจนถึงท่ีสดุ กลบัไม่ใช่คนน�าโชค*  

ไม่รู้ข้าท�าเวรท�ากรรมมาแต่ชาติไหน มีบุตรชายสายตรงอยู่เพียงสองคน  
* คนน�าโชค หมายถึงคนทีม่พีร้อมท้ังบดิามารดาและลกูหลาน สามภีรรยารกัใคร่กัน พ่ีน้องสามคัคกีลมเกลยีวกัน  
เมือ่มคีนน�าโชคมาจดัการดแูลงานแต่งงาน จะช่วยเสรมิความเป็นสริมิงคลให้แก่ชวิีตคู่
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กลบัทยอยจากไปคนหน่ึงก่อนคนหน่ึงหลงั จนตอนน้ีไม่เหลือแล้ว ถ้าไม่ใช่

ยังมหีลานชายตัวน้อยอยู่อีกคน ข้าก็อยากตายไปเสียให้รู้แล้วรู้รอด!"

นายหญงิใหญ่พูดไป ไม่รูค้�าพูดประโยคไหนท�าให้สะเทอืนใจ น�า้ตาร่วง

เผาะๆ ลงมาราวกับมกุไม่ขาดสาย สะใภ้ใหญ่รบีกล่าวปลอบ

"นายหญงิใหญ่โปรดระงบัความเศร้าโศกด้วย คนท้ังบ้านต่างหวังพ่ึง

ท่านนะเจ้าคะ"

"ท่ีด้านหน้ามีเจ ้าหน้าท่ีส�านักศึกษาหลวงมาจ�านวนหนึ่ง..."  

นายหญิงใหญ่เช็ดดวงตา มองสะใภ้ใหญ่ "เสื้อผ้าด้ายดิบไม่พอแล้ว ข้า 

จ�าได้คลับคล้ายคลับคลาว่าในคลังยังมีผ้าด้ายดิบอีกหลายพับ เจ้าเอา

กุญแจไปหาดู..."

"นายหญิงใหญ่ความจ�าดย่ิีงนกั ทีเ่หลอืจากปีก่อนล้วนเก็บอยู่ในคลงั 

สะใภ้ได้สัง่ให้อิง๋ตงไปเอากุญแจแล้ว"

"อมื ยังคงเป็นหลันเอ๋อร์ท่ีละเอยีดรอบคอบ..." นายหญิงใหญ่ผงกศีรษะ 

"จรงิส ิ ท่ีด้านหน้าได้เขยีนใบแสดงรายละเอียดของใช้ไว้แล้ว เจ้าไปดูซว่ิา 

ยังมอีะไรขาดอกีหรอืไม่ ถ้าในจวนมขีองก็เอาออกมาให้หมด ถ้าไม่มก็ีรีบไป 

ซือ้มาเพ่ิมเตมิ อย่าโอ้เอ้จนเสยีงานเสยีการ"

"สะใภ้จะไปเด๋ียวนี ้นายหญิงใหญ่ยังมอีะไรจะส่ังอกีหรือไม่เจ้าคะ"

"ไปเถิด จดัการเรยีบร้อยแล้ว ก็ไปเฝ้าห้องโถงทีต้ั่งศพ อย่าลมืควบคุม

บรรดาสะใภ้และหญิงรบัใช้สงูวัยให้ด ี ให้หญิงรบัใช้ทีอ่ยู่ด้านหน้าเหล่านัน้ 

ดืม่สรุาให้น้อยลงหน่อย ตอนเฝ้ายามกลางคนืให้มสีติ อย่าได้ก่อปัญหาขึน้"

หลงัจากสะใภ้ใหญ่แยกตวัไปแล้ว นายหญิงใหญ่ก็หันมามองเลีย่วจิง้ช ู

"อว๋ินชจู�าอะไรไม่ได้เลยจรงิหรอื"
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เลี่ยวจิ้งชูพยักหน้า เลียนแบบน�้าเสียงของสะใภ้ใหญ่ "เรียน 

นายหญิงใหญ่ สะใภ้จ�าอะไรไม่ได้เลยเจ้าค่ะ"

"อย่าเรยีกข้าว่านายหญิงใหญ่ ดูห่างเหินพิกล อว๋ินชูยังคงท�าเหมือน

เมือ่ก่อน เรยีกข้าว่าท่านป้าเถอะ" แล้วหันไปทางท่านน้าหลวนท่ีก�าลงัเชด็น�า้ตา 

"น้องสาวก็อย่าเสยีใจมากเกินไป จะอย่างไรอว๋ินชก็ูยังมชีวิีตอยู่ ไม่เหมอืน 

อ้ายเอ๋อร์ทีไ่ม่อยู่อกีต่อไปแล้ว"

เห็นพวกนางพูดคยุกัน สาวใช้หน้าตาสะสวยผู้นัน้ก็กระซบิเสยีงเบากับ

เลีย่วจิง้ชู

นางก็เป็นสาวใช้ทีต่ดิตามมาพร้อมการแต่งงาน มชีือ่ว่าฝหูรง เมือ่ครู่

ถูกนายหญิงใหญ่เรียกตัวไปซักถาม ส่วนหมู่ตันที่นางเอ่ยถึงเมื่อครู่ก็คือ 

สาวใช้ทีต่ดิตามมาพร้อมการแต่งงานอกีคน ซึง่หล่ิวเอ๋อร์บอกว่าตายพร้อม 

ผูเ้ป็นนายผูน้ั้น

ทีน่ีค่อืเมอืงหลวนเฉิงซึง่เป็นเมอืงหลวงของแคว้นหลวน เจ้าของร่างนี ้

ก็แซ่หลวน นามอวิน๋ช ูบดิาเป็นหัวหน้าส�านักศกึษาหลวง เลีย่วจิง้ชคิูดอยู่นาน

ก็จ�าไม่ได้ว่าในประวัตศิาสตร์มแีคว้นหลวนอยู่ สุดท้ายกส่็ายหน้า ชาติก่อน

เรยีนประวัตศิาสตร์ได้ไม่ด ีบางทข้ีาอาจจะลืมไปแล้ว หรอืไม่ก็อาจจะเป็น 

มติอิืน่

นางจึงกระซิบถามฝูหรงเรื่องอื่น

แคว้นหลวนเลือ่มใสและส่งเสรมิเรือ่งความรูก้ารศกึษา ท่วงท�านอง 

ในการใช้ภาษาและตัวอักษรหลากหลายฟุ่มเฟือย หลวนอวิ๋นชูในฐานะ 

บตุรสาวสดุทีร่กัของหวัหน้าส�านกัศึกษาหลวง...อาจารย์ใหญ่แห่งสถาบนั

การศกึษาสงูสดุของแคว้นหลวนตัง้แต่เลก็ก็สตปัิญญาดีเฉลยีวฉลาด ห้าขวบ
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ก็พูดจาเป็นเน้ือถ้อยกระทงความ แต่งบทกวีได้ในเจด็ก้าวแล้ว เมือ่เตบิใหญ่

ขึน้มาก็ย่ิงเชีย่วชาญทกุอย่างทัง้หมาก พิณ อกัษร วาดภาพ

ฝูหรงยังบอกนางเคยได้รางวัลชนะเลิศในงานชุมนุมบทกวีที่จัดข้ึน 

ในเมืองหลวนเฉิงปีละครั้งติดต่อกันถึงสามปี เอาชนะคนหนุ่มสาวที่มี 

ความสามารถโดดเด่นจ�านวนมาก ได้รับการยกย่องเป็นบัณฑิตหญิง 

ผูย้อดเย่ียมแห่งยุค เป็นบปุผาล�า้ค่าแห่งเมอืงหลวนเฉิง เหล่าบณัฑิตและ

กวีลือนามพากันมาเยือนด้วยความเลื่อมใสในชื่อเสียงจนธรณีประตู 

จวนสกุลหลวนแทบจะแบนราบ แต่ก็จนใจด้วยผู้ใหญ่ได้ตกลงหมัน้หมาย

นางให้กับต่งอ้ายคณุชายสีบ่ตุรชายเจิน้ก๋ัวกงไว้ต้ังแต่ยังเลก็ ท�าให้คนได้แต่

ทอดถอนใจด้วยความเสยีดาย

ต่งอ้ายมพ่ีีชายน้องชายเจด็คน พ่ีสาวน้องสาวสีค่น ชือ่ของพ่ีน้องผูช้าย

เจ็ดคนตัง้ตามอกัษรตวัหน้าเจด็ตวัของคณุธรรมท้ังแปด* จง เซีย่ว เหรนิ  

อ้าย ซิน่ อี ้และเหอ ชือ่ของพ่ีน้องผูห้ญิงสีค่นแบ่งเป็นฉี ฉิน ซ ูและฮว่า**

เจิ้นก๋ัวกงเป็นนายทหารคนหน่ึง ต่งอ้ายต้ังแต่เล็กชอบฝึกยุทธ ์

ไม่ชอบเรียนหนังสือ ชอบคบค้าสหายในยุทธภพ ท�าให้ไม่เป็นที่ชอบใจ 

ของหัวหน้าส�านักศึกษาหลวงอย่างมาก เมื่อเปรียบกับกวีลือนามของ 

ส�านักศกึษาหลวงแล้ว ก็รูส้กึว่าไม่เป็นธรรมต่อบตุรสาว แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้ 

ประการแรกจวนก๋ัวกงมากอ�านาจ ประการท่ีสองฟูเหรนิ*** ของจวนทัง้สอง

เป็นพ่ีน้องท้องเดียวกัน
* คณุธรรมแปดประการ ได้แก่ ความภักด ีความกตญัญูกตเวที ความเมตตา ความรกั ศรทัธา ความเป็นธรรม 
สนัตภิาพ และความสงบสขุ
** มาจากคณุสมบตัขิองสตรใีนสมยัโบราณ ได้แก่ หมากล้อม ดดีพิณ คดัอกัษร วาดภาพ และเย็บปักถักร้อย
*** ฟูเหริน เดิมเป็นต�าแหน่งของสตรีในวัง ในสมัยโบราณเป็นบรรดาศักดิ์อนุภรรยาของกษัตริย์ ล�าดับขั้น 
แตกต่างไปตามแต่ละสมัย ต่อมาใช้เป็นขั้นยศของภรรยาเอกขุนนางชั้นสูง (นายหญิงบรรดาศักดิ์) ก่อนจะ 
ใช้เป็นค�าเรียกขานภรรยาเอกของผู้มีฐานะโดยทั่วไป
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ครึง่ปีก่อน ต่งอ้ายก็ล้มป่วยนอนอยู่กับเตยีง พยายามรกัษาทกุวิถีทาง 

ก็ไร้ผล จวนก๋ัวกงจงึไปเชญิหมอดูมาผูห้นึง่ หมอดูบอกเป็นโรคทีเ่กิดจาก

ความอปัมงคล และให้จดังานมงคลเพ่ือแก้ดวงชะตา ไหนเลยจะรู ้อาการป่วย

ยังไม่หาย เพ่ิงแต่งงานได้สามวันหลวนอว๋ินชก็ูกลายเป็นม่ายเสียแล้ว

ขณะก�าลังพูดคุยอยู่นั้นหลิ่วเอ๋อร์ก็ยกยาที่อุ่นร้อนแล้วเข้ามา

นายหญิงใหญ่เหน็แล้วกแ็ตะตวัเลีย่วจิง้ช ู"อวิน๋ชรูบีด่ืมตอนทียั่งร้อน"

เลี่ยวจิ้งชูย่นหัวคิ้ว ไม่รู้ครั้งนี้ยายังมีปัญหาหรือไม่

"อวิน๋ชเูป็นอะไรไป" เหน็นางไม่พูด นายหญิงใหญ่ซึง่ในใจมคีวามลบั

ทีไ่ม่อาจบอกคนอืน่ซกุซ่อนอยู่จงึซกัไซ้ "ไม่อยากกินยาหรือ"

"เอ่อ..."

ยามกะทนัหันเลีย่วจิง้ชคูดิค�าพูดไม่ออก เมือ่มาไตร่ตรองอย่างละเอียด 

นายหญิงใหญ่คดิจะวางยาพิษให้นางเป็นใบ้ เป็นเพราะอยากให้นางหุบปาก 

เมื่อรู้ว่านางสูญเสียความทรงจ�าแล้วย่อมไม่ท�าร้ายนางอีก ยานี้น่าจะ 

ไม่มีปัญหาแล้ว เลี่ยวจิ้งชูลังเลเล็กน้อยแล้วบอก

"ยานี่ขมเกินไป ข้า...สะใภ้ไม่ชอบ"

นายหญิงใหญ่ถอนหายใจด้วยความโล่งอก จากนั้นก็มุ่นหัวคิ้ว  

เผยสีหน้าไม่ค่อยพอใจออกมาเล็กน้อย

"อว๋ินชยัูงคงเป็นเช่นน้ี ตัง้แต่เลก็กไ็ม่ชอบดืม่ยาต้ม ทุกคร้ังพอไม่สบาย 

พ่อของเจ้าต้องรบัปากพาเจ้าไปเท่ียวเล่นท่ีส�านักศกึษาหลวง เจ้าจงึจะยอม 

ดืม่ยา ตอนนีส้ญูเสยีความทรงจ�าแล้ว แต่ความเคยชนิเหล่าน้ีกลบัยงัไม่ลมื" 

เหน็นายหญงิใหญ่ขมวดคิว้ ท่านน้าหลวนก็ทอดถอนใจแล้วกล่าวขึน้ จากนัน้ 

ก็เบนหวัข้อสนทนา "เจ้าออกเรอืนแล้ว ไม่อาจใช้อารมณ์แบบเดก็ๆ อกี ถ้า 
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แม่สามไีม่พอใจ..."

ท่านน้าหลวนพูดไป หยาดน�้าตาก็ร่วงลงมา

เลี่ยวจิ้งชูรับชามยามาแต่โดยดี

เพ่ิงจะบ้วนปากเสรจ็ ก็มหีญิงรบัใช้สงูวัยเข้ามารายงาน "คนในห้องโถง 

ทีต่ัง้ศพฝากค�าพูดมาบอกว่าจะท�าพิธีบรรจศุพลงโลง ให้สะใภ้ส่ีไปร้องไห้

ไว้อาลยั"

"อะไรนะ ท�าพิธีบรรจุศพลงโลง?!"

"เมือ่วานเพ่ิงท�าพิธีสวมชดุ เหตใุดวันนีก็้ท�าพิธีบรรจศุพลงโลงแล้วเล่า"

นายหญิงใหญ่กับท่านน้าหลวนต่างสีหน้าแปรเปลี่ยน

หญิงรบัใช้สูงวัยผูน้ั้นคกุเข่าดงัตงึ โขกศรีษะแล้วบอก "บ่าวก็ไม่เข้าใจ 

เรือ่งเหล่าน้ี ได้ยนิหมอดบูอก คณุชายสียั่งไม่ทันเข้าพิธีสวมหมวก* ตาย

ตัง้แต่อายุยังน้อย ไม่อาจประกอบพิธีศพตามประเพณีปกตไิด้เจ้าค่ะ"

"อ้ายเอ๋อร์ของแม่!" นายหญิงใหญ่กรีดร้องออกมาค�าหน่ึง น�้าตา 

ไหลพร่างพรมดจุสายฝน เห็นนายหญิงใหญ่ร�า่ไห้ ทุกคนกพ็ลอยโหยไห้ตาม  

ในห้องเต็มไปด้วยเสยีงร้องไห้คร�า่ครวญขึน้มาทนัที

ผ่านไปพักใหญ่จางหมัวมัวก็เช็ดน�้าตา เดินเข้ามากล่าวปลอบ

"นายหญิงใหญ่โปรดระงับความเศร้าโศกด้วย ท่านเอาแต่ร้องไห้ 

อยู่เช่นน้ี ดวงวิญญาณคณุชายสีบ่นสวรรค์ก็ยากจะสงบใจลงได้ ท่านให้

คุณชายสี่จากไปอย่างสบายใจเถิดเจ้าค่ะ"

"ข้าไม่เสยีใจ เขาเกิดมาเพ่ือจะคดิบญัช ีมาตามทวงหน้ีข้า สบิเจด็ปีมาน้ี 

มวัีนใดบ้างท่ีท�าให้ข้าสบายใจ" หยุดน�า้ตาไว้ได้ นายหญิงใหญ่ก็กัดฟันขาว 

* พิธีสวมหมวก บุรุษชาวจีนเมื่ออายุครบยี่สิบปีจะต้องท�าพิธีสวมหมวกเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่
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ซีเ่ลก็ไว้แน่น "ไปอย่างหมดจดเช่นน้ีก็ดแีล้ว!" แล้วสัง่การ "ไปถ่ายทอดค�าพูด 

สะใภ้สีจ่ะไปเดีย๋วนี"้
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มีหญิงรับใช้สูงวัยช่วยน�าทาง เลี่ยวจิ้งชูค่อยๆ เย้ืองย่างเข้าไปใน

ห้องโถงพิธี เพียงเหน็ผ้าแพรยาวสขีาวเป็นผนืๆ ห้อยเรียงรายล้อมรอบอยู่ 

แบ่งห้องโถงใหญ่ออกเป็นสองด้าน โดยมีทางเดินอยู่ตรงกลาง ด้านขวา 

มภีกิษหุลายสบิรปู สองมอืพนมส่งเสยีงสวดมนต์ให้ดวงวิญญาณผูว้ายชนม์ 

ด้านซ้ายเป็นแขกท่ีมาร่วมพิธี สดุปลายทางเดินก็คอืทีต่ัง้ศพ มผ้ีาม่านบาง

ก้ันอยู่ชัน้หนึง่ มองไปเห็นสมาชกิในครอบครวัท่ีเป็นหญิงคุกเข่าอยู่กลุม่หนึง่  

มหีญิงรบัใช้สงูวัยกลุม่หนึง่ส่งเสยีงร้องไห้คร�า่ครวญราวกับร้องเพลงดงัแว่ว

ออกมาประหน่ึงผสี�าลกั...

"สะใภ้สี่มาถึงแล้ว!"

พร้อมกับเสยีงร้องตะโกนท่ีดังขึน้ เสยีงองึอลในห้องโถงพลนัหยุดลง 

แม้แต่เสยีงร้องไห้คร�า่ครวญราวกับร้องเพลงก็หยุดลงด้วย เสียงสวดมนต์

เบาๆ ของเหล่าภิกษดุงัชดัเจนข้ึนมาทนัที สายตานบัสบินบัร้อยคูจ่บัจ้อง 

3
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มาที่ร่างของเลี่ยวจิ้งชู

มีค�าโบราณกล่าวไว้ 'อยากเป็นคนงาม ต้องสวมชุดขาว'

นางสวมชดุสขีาวบรสุิทธ์ิดจุหิมะ คิว้เรยีวงามขมวดมุน่น้อยๆ ร่างอรชร

อ้อนแอ้น มองจากไกลๆ คล้ายเทพธิดาทีอ่ิม่ทิพย์ไม่กินอาหารในแดนมนษุย์ 

มองบัณฑิตหญิงผูย้อดเย่ียมแห่งยุคทีเ่ป็นแม่ม่ายใหม่ผูน้ี้แล้ว ในดวงตา 

ทีเ่ร่าร้อนทกุคูม่คีวามเสยีดาย มคีวามเวทนาสงสาร และก็มคีนท่ีดใีจบน

ความโชคร้ายของผูอ้ืน่

เลีย่วจิง้ชเูหยียดไหล่ตรง เดนิช้าๆ ผ่านผ้าม่านทีละชัน้เข้าไปยังท่ีต้ังศพ

พร้อมกับฝหูรง

"ของพวกน้ีส่วนใหญ่คนของส�านักศึกษาหลวงเป็นผู้ท�ามา" ฝูหรง 

ชีไ้ปทีค่�ากล่าวไว้อาลยัเป็นแผ่นๆ "ท่านดสู ิแม้แต่คณุชายถังก็ส่งมาแล้ว ตอน

คณุชายสียั่งมชีวิีตอยู่ชงิชงัพวกเขาเป็นท่ีสดุ บอกพวกเขาเป็นพวกครวญคราง

ทัง้ทีไ่ม่มโีรค* พวกเขาเองก็ไม่เคยย่างก้าวเข้าประตูจวนก๋ัวกง โดยเฉพาะ

คุณชายถังผู้นี้ ท่ัวร่างเต็มไปด้วยความหย่ิงทะนงในศักดิ์ศรี นอกจาก

คุณชายลู่แล้ว ก็นับว่าเขาเป็นคนที่ไม่ถูกชะตากับคุณชายสี่ท่ีสุดแล้ว"  

ในน�้าเสียงเจือความภาคภูมิใจขุมหนึ่ง "วันนี้ที่เขามาได้ ต้องเป็นเพราะ 

เหน็แก่หน้าท่านเจ้าค่ะ"

เลีย่วจิง้ชกูวาดตามองผ่านๆ พบว่าท้ังสองฟากของทางเดินมคี�ากล่าว

ไว้อาลยัแขวนอยู่เต็มไปหมด ค�ากล่าวไว้อาลัยระผ่านหน้านางไปเป็นแผ่นๆ 

ราวกับจะรอรบัความชืน่ชม เสยีดาย...นางไม่รูจ้กัตัวอกัษรแม้แต่ตวัเดยีว

เลี่ยวจิ้งชูส่ายหน้า ทอดถอนใจออกมาค�าหนึ่ง
* ครวญครางท้ังท่ีไม่มีโรค เป็นค�าอุปมา หมายถึงการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมและศิลปะท่ีไม่มีความรู้สึก 
ท่ีแท้จรงิ ดเูสแสร้งแสดงท่าทาง
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ไหนเลยจะรู ้การส่ายหน้าอย่างไม่ต้ังใจของนางในคร้ังน้ี กลับน�ามา

ซึง่เสยีงทอดถอนใจอย่างต่อเนือ่ง ห้องโถงท่ีบรรยากาศเคร่งขรมึพลนัไม่สงบ 

ขึน้มา ทุกคนไม่รู้ว่านางไม่รู้หนังสือ ต่างเข้าใจว่าค�าไว้อาลยัท่ีพวกเขาเค้นสมอง

ครุน่คดิออกมา ไม่เข้าตาทพิย์ของบณัฑิตหญิงผูย้อดเย่ียมแห่งยุคท่านนี้

แม้แต่น้อย อดไม่ได้ท่ีจะทอดถอนใจด้วยความเศร้าสร้อย จะอย่างไรพวกเขา 

ก็ไม่ได้ผ่านความเศร้าโศกและเจบ็ปวดรวดร้าวใจแบบเดยีวกับนาง ย่อมเขยีน

ค�าไว้อาลยัทีล่กึซึง้ตราตรงึใจออกมาไม่ได้

ความไม่สงบทีจู่่ๆ  ก็เกิดขึน้มาท�าให้เลีย่วจิง้ชรููส้กึตืน่ตระหนก นาง 

ไม่รู้ว่าตนเองท�าอะไรผิดไป ดีที่มีฝูหรงประคองอยู่ จึงไม่ถึงกับเสียการ

ควบคมุตวั เพียงยืดอกเดินไปยังทีตั่ง้ศพอย่างไม่รบีไม่ร้อนภายใต้สายตา

ผูค้นทีม่องมา

สาวใช้เลกิม่านข้ึน เล่ียวจิง้ชเูดนิช้าๆ เข้าไปในโถงด้านใน ข้างในถึงกับ 

มคีนนัง่คกุเข่าอยู่หลายสบิคน ค่อนข้างเบยีดเสยีด แต่กลบัไม่ไร้ระเบยีบ 

เหน็นางเดนิเข้ามา ดวงตาหลายสบิคูต่่างพุ่งมาทีร่่างของนาง แต่กลบัไม่ได้

พูดอะไร เงยีบสงดักดดันจนท�าให้คนรูส้กึหายใจไม่ออก

เลีย่วจิง้ชมูองผ่านไปทลีะคน นอกจากสะใภ้ใหญ่แล้วก็ไม่รูจ้กัใคร 

เลยสกัคน

ฝหูรงรูว่้านางความจ�าเสือ่ม เห็นสายตานางจบันิง่ไปท่ีร่างหญิงสาว

ไหล่บางเอวเล็กอ่อนช้อยละมุนละไมที่อยู่ข้างสะใภ้ใหญ่ จึงกระซิบบอก  

"นางคอืสะใภ้รอง ชือ่เฉาเสว่ีย เป็นบตุรสาวจากภรรยาเอกของผูบั้ญชาการ 

ฝ่ายซ้ายส�านกัตรวจการนครหลวง* ในบรรดาสะใภ้หลายคนในจวน นาง

* ผู้บัญชาการฝ่ายซ้ายส�านักตรวจการนครหลวง ท�าหน้าที่ตรวจตรา ยื่นฟ้อง ให้ค�าชี้แนะแก่ขุนนางทั้งหลาย
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สภุาพอ่อนโยนท่ีสดุ"

มองประเมินเฉาเสวี่ยอยู่ครู่หนึ่ง สายตาก็เคลื่อนไปที่ร่างหญิงสาว 

แต่งตวัแบบคนท่ีแต่งงานแล้วอกีคนหน่ึง ก่อนสบเข้ากับสายตาท่ีมองมาด้วย

ความเกลยีดชงัคูห่นึง่ เลีย่วจิง้ชใูจส่ันสะท้าน นางเพ่ิงจะแต่งเข้ามาได้สามวนั 

ไฉนคนผูน้ี้จงึดเูกลยีดชงันางมากถึงเพียงน้ี

หรอืว่าเป็นอนขุองต่งอ้าย? ความเกลยีดชงัท่ีเผยออกมาอย่างไม่ปิดบงั 

ท�าให้เลีย่วจิง้ชนูกึข้ึนมาได้ บรุษุในสมยัโบราณสามารถมสีามภรรยาสีอ่นไุด้  

จงึมองสตรผีูน้ั้นอกีหลายครัง้

ทกุคนต่างคุกเข่าอยู่ มองไม่ออกว่ารูปร่างสูงหรือเตี้ย เพยีงรูส้ึกว่า 

คนผูน้ีร้ปูร่างดจูะใหญ่โตและแข็งแรงกว่าเฉาเสว่ีย ใบหน้ารปูไข่เป็ด หางค้ิวชี ้

ไม่เหมอืนสะใภ้ใหญ่ทีเ่ก็บความรูส้กึไม่เปิดเผย ในดวงตารปูเมลด็ซิง่* ของ 

คนผู้น้ีมีประกายเฉลียวฉลาดที่ติดตัวมาแต่เกิด ยังมีริมฝีปากบางเฉียบ 

ทีเ่จ้าคารมช่างเจรจา เพียงเหน็ก็รูว่้าเป็นคนท่ีไม่ยอมเสียเปรียบใคร

"นางคือสะใภ้สาม ชื่อพานหมิ่น ได้ชื่อว่าเป็นหญิงปากร้ายใน 

จวนแห่งนี้ สะใภ้สี่จะพูดจากับนางต้องระวังสักหน่อย"

เดิมเข้าใจว่าเป็นอนุเสียอีก ที่แท้ถึงกับเป็นสะใภ้คนหนึ่ง!

ฟังค�าแนะน�าจากฝหูรงแล้ว เลีย่วจิง้ชนึูกสงสยัอยู่ในใจ ระหว่างสะใภ้

ด้วยกัน อย่างมากก็ทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรือ่งทรพัย์สนิสิง่ของ นางไปเอา

ความเกลยีดชงัมากมายมาจากท่ีใด ราวกับข้าไปแย่งชงิบรุุษของนางมา 

เช่นนัน้

ในใจฉงนสงสัย ทว่ากลับไม่ได้แสดงออกมาทางสีหน้า เล่ียวจิ้งชู 

* เมล็ดซิ่งหรือเมล็ดแอปปริคอต รสชาติคล้ายอัลมอนด์ แต่มีความขมเล็กน้อยและมีกลิ่นฉุนกว่า
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มองไปทางคนอืน่ๆ ต่อ หญิงสาวสองคนทีน่ัง่อยู่ใกล้กับพวกนางซึง่มเีพียง

สายรดัเอวกับผ้าโพกศรีษะดแูตกต่างจากพวกสะใภ้ กับหวัผกักาดน้อย*  

อายุห้าหกขวบท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามอีกสามคน แต่กลบัสวมชดุไว้ทุกข์สีขาว

ไม่ต้องบอก...หัวผักกาดน้อยสามคนนั้นจะต้องเป็นคุณชายห้า 

คณุชายหก คณุชายเจด็ เช่นนัน้...หญิงสาวสองคนน้ีก็คงเป็นน้องสามแีล้ว

"คณุหนูสามกับคณุหนูส่ี" ฝหูรงเอ่ยข้ึนมาอย่างเหมาะกับเวลา "แจ้งข่าว

ให้คณุหนใูหญ่และคณุหนูรองทราบแล้ว สองวันน้ีคงกลบัมาถึงจวนเจ้าค่ะ" 

พูดพลางฝหูรงก็ประคองนางให้คุกเข่าลง "สะใภ้ส่ีน�าร้องไห้ได้แล้วเจ้าค่ะ"

ร้องไห้?!

เลีย่วจิง้ชูชะงักอ้ึง นางลมืไปแล้วว่ามาทีห้่องโถงตัง้ศพก็เพ่ือร้องไห้

ไม่ใช่ก๊อกน�า้สกัหน่อย จะบอกให้น�า้ตาไหลก็ไหลออกมาเลยได้อย่างไร 

เลีย่วจิง้ชคูกุเข่าอยู่ตรงน้ัน ดวงตากะพรบิปรบิๆ แต่กลับเค้นน�า้ตาไม่ออก 

สกัหยด ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าจะเหมอืนเสยีงร้องไห้อันยอดเย่ียมของหญิงรับใช้ 

สงูวัยเหล่านัน้ทีส่่งเสยีงสูงต�า่เปล่ียนท่วงท�านอง เดีย๋วขาดห้วงเดีย๋วต่อเน่ือง 

เป็นระยะ

สายตาท่ีพุ่งมารวมอยู่บนใบหน้าของเลี่ยวจิ้งชูเร่ิมเปล่ียนเป็นร้อน

เหมือนไฟ นางได้ยินกระท่ังเสียงหัวเราะเยาะดังมาจากในหมู่คน ใจก็ 

เต้นตึกตักขึ้นมา

ขณะท�าอะไรไม่ถูกอยู่นั้น ก็ได้ยินคนร้องตะโกนขึ้นมาในห้องโถง

"พระราชโองการมาถึง!"

เสยีงตะโกนดงักังวาน แม้แต่ภกิษทุีส่วดมนต์ยังต้องหยุด ห้องโถง 

* หัวผักกาดน้อย เป็นค�าเรียกเด็กผู้ชายด้วยความเอ็นดู
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ท่ีกว้างใหญ่มคีนหลายร้อยคนเงยีบกรบิลงราวกับเข้าไปอยู่ในจอภาพยนตร์

ไร้เสยีง รวมถึงคนท่ีร้องตะโกนเมือ่ครูก็่คุกเข่าลงไปอย่างนอบน้อม

เลี่ยวจิ้งชูลอบมองไปท่ีหน้าประตู เพียงเห็นเด็กรับใช้สวมเส้ือผ้า 

ด้ายดิบเดินเร็วๆ เข้าประตูมาสองแถว จากน้ันก็ดึงผ้าแพรท่ีล้อมอยู่ 

ตามทางเดนิออกอย่างรวดเรว็ ท่ีตามพวกเขาเข้ามาตดิๆ คอืขนัทีน้อยซึง่ 

เดนิเรยีงแถวหน้ากระดานเข้ามาสองแถวแล้วแยกออกไปยืนสองข้างทางเดนิ 

สองมอืห้อยอยู่ข้างตัว ตามองตรง

เดก็รบัใช้ท่ีดงึผ้าแพรเหล่านัน้เดินตรงไปข้างหน้าไม่หยุด เหลือเพียง

ม่านบางท่ีก้ันส่วนสมาชกิครอบครวัไว้จงึนบัว่าเสรจ็สิน้ พากันล่าถอยไป 

นัง่คกุเข่าทีด้่านหลัง

จากน้ันก็ได้ยินเสยีงฝีเท้าหนักๆ ดังข้ึนระลอกหน่ึง ขันทีสวมเสือ้คลุม

สองคนประคองพระราชโองการสองม้วนอย่างนอบน้อม ยืดอกเชิดหน้า 

เดินเข้ามา ข้างหลังมีบุรุษวัยกลางคนท่วงทีองอาจห้าวหาญคนหน่ึงกับ 

ชายหนุม่รปูงามท่าทางสะโอดสะองคนหนึง่เดนิตามตดิเข้ามา ต่างอยู่ใน 

ชดุขาว สงูค่าแต่ไม่หรหูรา ศรีษะไม่ได้สวมรดัเกล้า เอวผกูสายรดัผ้าด้ายดบิ

พวกเขาคือใคร

ขณะทีเ่ลีย่วจิง้ชคูาดเดาอยู่นัน้ ขนัทีผูน้ั้นก็หนัหน้าไปทางทิศใต้และ

ยืนมัน่ ปากก็ส่งเสยีงร้องขึน้

"เจิ้นกั๋วกงต่งจี้เหลียงรับพระราชโองการ!"

"กระหม่อมต่งจีเ้หลยีงน้อมถวายพระพร ขอทรงพระเกษมส�าราญ!"

"กระหม่อมต่งเหรินน้อมถวายพระพร ขอทรงพระเกษมส�าราญ"

อ้อ ทีแ่ท้ก็เป็นพ่อสามกัีบพ่ีสาม ีเหน็ท้ังสองคนคกุเข่าลงรับพระราชโองการ 
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ไม่ต้องคาดเดาต่อ เลีย่วจิง้ชก็ูรูแ้ล้ว

"ต่งหลวนซื่อ* ภรรยาต่งอ้ายบุตรชายผู้วายชนม์ของเจิ้นก๋ัวกง 

รับพระราชโองการ!"

เลีย่วจิง้ชกู�าลงัลอบมองประเมนิพ่อสามผีูม้สีง่าน่าเกรงขามผูน้ีข้องตน 

ขนัทีก็ส่งเสยีงเรยีกขึน้มา นางท่ีมาจากยุคปัจจบุนัถึงกับไม่ได้คิดว่านางก็คือ  

'ต่งหลวนซือ่' ผูน้ั้น เหน็นางไม่ขยับ ฝหูรงร้อนใจเอาแต่ดงึเสือ้นางภายใต้

ความงุนงง เลี่ยวจิ้งชูก็มีอาการตอบสนองที่ว่องไวมากพอ วาดกระบวย 

ตามรปูน�า้เต้า** ขานตอบเสยีงดัง

"หม่อมฉนัต่งหลวนซือ่น้อมถวายพระพร ขอทรงพระเกษมส�าราญ!"

ได้ยินเสยีงใสกังวานของนาง ดวงตาของต่งเหรนิเปล่งประกายวาบขึน้ 

เงยหน้ามองมาทางด้านในม่าน

รบัรูไ้ด้ถึงความร้อนแรงแผดเผาท่ีพุ่งเข้ามา เลีย่วจิง้ชจูงึลอบช�าเลอืงตา 

มองกลบัไป กส็บเข้ากับดวงตารปูดอกท้อท่ีทอประกายปรารถนาออกมา 

อย่างเปิดเผยไม่ปิดบัง ร่างพลนัสะท้านเฮอืก เลีย่วจ้ิงชรีูบเบนสายตาหลบ 

ในใจรูส้กึเย็นยะเยือก

เขายังเป็นคนอยู่หรือ!

ต่งอ้ายก็นอนอยู่ที่ด้านหลังข้า ศพยังไม่ทันเย็น เขาก็ห่วงพะวงถึง

ภรรยาผู้อื่นแล้ว

ขณะคดิอะไรสบัสนวุ่นวายอยู่นัน้ ขันทีผูน้ั้นก็คลีพ่ระราชโองการออก

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม 
ของสตร ีบางครัง้อาจเพ่ิมนามสกุลของสามไีว้หน้าสดุเพ่ือระบใุห้ชดัข้ึน ในทีน้ี่จงึหมายถึงหญิงแซ่หลวนทีแ่ต่งเข้า 
สกุลต่ง
** วาดกระบวยตามรูปน�า้เต้า มาจากส�านวน 'ดนู�า้เต้าวาดกระบวย' หมายถึงการลอกเลยีนแบบ ชาวจนีนยิม 
น�าลกูน�า้เต้ามาท�ากระบวยตกัน�า้
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แล้วอ่านเสยีงดงัออกมา

"ฮ่องเต้ผู้รับบัญชาจากสวรรค์มีพระราชโองการ ต่งอ้ายบุตรชาย 

ผู้วายชนม์ของเจิ้นกั๋วกง"

ภาษาโบราณเตม็ฉบบั เลีย่วจิง้ชฟัูงจนวิงเวียนมนึงง ฟังมาถึงตอนท้าย

เพียงเข้าใจว่าต่งอ้ายได้รับการแต่งตั้งบรรดาศักดิ์หลังจากเสียชีวิตเป็น  

'อูผ่งิโหว' และพระราชทานเสือ้ผ้าท่ีจะสวมให้ศพและการแสดงในงานพิธี 

ส่วนหลวนอวิน๋ชเูนือ่งจากอุปนิสยัแขง็กร้าวและหย่ิงในศกัดิศ์ร ีสตปัิญญา

เฉลยีวฉลาด ได้รบัการแต่งตัง้บรรดาศกัดิเ์ป็นนายหญิงตราตัง้* ขัน้สี ่หลงัจาก

ครบรอบสีส่บิเก้าวนัออกทกุข์แล้วให้นางเข้าวังไปขอบพระทยัในพระกรณุา

ภายใต้สายตาท่ีมองมาด้วยความรษิยาและเสยีงทอดถอนใจ เลีย่วจิง้ชู

โขกศรีษะขอบพระทัยไปตามเจิน้ก๋ัวกง ขนัทีผูน้ั้นก็เก็บพระราชโองการ เดิน

เข้ามากล่าวค�าไว้อาลยัต่งอ้าย

ส่งขนัทผีูอ้ญัเชญิพระราชโองการออกไปแล้ว เหล่าเดก็รบัใช้ก็เดนิ

ตามหลงัแขวนผ้าแพรกลบัขึน้ไปใหม่อีกครัง้

เห็นเลี่ยวจิ้งชูมองประตูเหม่อลอย หญิงสูงวัยผู้ควบคุมพิธีการ 

เอ่ยเตือนเบาๆ "สะใภ้สี่ ท่านควรร้องไห้ได้แล้ว"

บรรยากาศในห้องโถงต้ังศพท�าให้เลี่ยวจิ้งชูรู้สึกเศร้าอาดูร ทว่า 

จะอย่างไรนางกไ็ม่เคยเจอต่งอ้ายมาก่อน อยู่ดีๆ  บอกให้นางร้องไห้ นาง

ไม่ใช่คนปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้ไวเช่นนั้น

"ทกุคนต่างรอท่านอยู่ หรอืไม่ท่านก็หลบัตาส่งเสยีงโหยไห้ออกมา" 

* นายหญิงตราต้ัง เป็นบรรดาศกัดิท่ี์ฮ่องเต้พระราชทานแก่มารดาหรอืภรรยาของขุนนางชัน้สงู โดยในแต่ละข้ัน
จะมคี�าเรยีกท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ขัน้หน่ึงและขัน้สองเรยีกว่าฟูเหรนิ ขัน้สามเรยีกว่าซูเหริน ข้ันสีเ่รียกว่ากงเหรนิ  
ขัน้ห้าเรยีกว่าอีเ๋หรนิ ขัน้หกเรยีกว่าอนัเหรนิ และข้ันเจด็ลงไปเรยีกว่าหรเูหรนิ
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เห็นนางนิ่งเฉยไม่มีท่าที ฝูหรงก็ออกจะร้อนใจ "ไม่ว่าอย่างไร ย่อมต้อง 

แสดงท่าทีออกมา"

ลอบกวาดสายตามองไปรอบด้าน ไม่ผดิจากท่ีคดิ ทกุคนต่างมองมา

ทางด้านน้ี รวมถึงภกิษท่ีุสวดมนต์อยู่ นางกะพรบิตา...กะพริบแล้วกะพรบิอกี 

หยาดน�า้ตาราวกับเล่นซ่อนหา ยังคงไร้เงาไร้ร่องรอย 

ในห้องโถงตั้งศพเงียบสงัด ถ้ามีเข็มตกคงได้ยิน

"เพ่ิงได้รับแต่งตั้งเป็นนายหญิงตราตั้ง ข่มกล้ันเสียงหัวเราะไว้ได ้

ก็หาได้ยากแล้ว! ไหนเลยจะร้องไห้ออกมาได้"

มเีสยีงหัวเราะพรดืออกมา พานหมิน่หวัเราะเยาะหยันข้ึนมาก่อนใคร 

ในโถงด้านในวุ่นวายขึน้มาทนัที

"พูดได้ไม่ผิด" ต่งซูเอ่ยเสริมขึ้น "พีใ่หญ่ยกทัพออกสนามรบ แสดง

ความจงรกัภักดีต่อบ้านเมอืง พ่ีสะใภ้ใหญ่เพียงได้รบัแต่งตัง้เป็นนายหญิง

ตราตัง้ขัน้ห้า นางมาถึงก็ได้เป็นข้ันสี ่ย่อมอ่ิมอกอิม่ใจ"

"ฮึ! เสแสร้งจอมปลอม!"

"ถ้าไม่ใช่คณุชายส่ีถูกนางท�าให้โกรธ ไหนเลยจะจากไปเรว็เช่นนี ้นาง 

กลบัดีเลย แค่กระโดดทะเลสาบทีเดียวก็ได้เป็นนายหญิงตราตัง้แล้ว!"

"น่ันเรยีกความสามารถ เจ้าเก่งจรงิก็กระโดดลงไปส ิดวู่าจะบงัเอญิ

เช่นนั้นหรือไม่ ถึงกับถูกคุณชายเจียงอุ้มกลับมา ทั้งยังได้รับการแต่งต้ัง 

เป็นนายหญิงตราต้ัง"

"สะใภ้สีรี่บร้องไห้เถิดเจ้าค่ะ!" ฝหูรงร้อนใจจนใบหน้าแดงฉาน "ท่าน

ร้องน�า หญิงสงูวัยทีค่อยร้องตามก็จะส่งเสยีงโหยไห้ข้ึนมา ไม่ว่าเสยีงอะไร

ก็กลบไปหมด"
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มองฝหูรงทีท่่าทางแทบอยากร้องไห้แทน เลีย่วจิง้ชพูลนันกึถึงตนเอง

เมือ่ชาตก่ิอน

'เขาผูน้ัน้' ก็เป็นเช่นเดยีวกันน้ี ขอเพียงเป็นเรือ่งของนาง เขายังร้อนใจ 

ย่ิงกว่า อยู่คณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลยัสีปี่ เขายืนอยู่ข้างหลงัเลีย่วจิง้ชู

มาโดยตลอด ปล่อยให้นางข่มเหงรงัแก ตัวเขาเองเอาแต่ย้ิมให้นางอย่าง

อบอุน่ นุม่นวลอ่อนโยน ให้อภยัในความเอาแต่ใจและความด้ือร้ันของนาง  

ทัง้คูเ่พียงกนิอาหารข้างทางอย่างเรยีบง่าย จบัจงูมอืกันเดินเล่น ในอากาศ 

ก็เตม็ไปด้วยกลิน่หอมของความเบิกบานสบายอกสบายใจ

เรื่องราวในอดีตไหลบ่าเข้ามาในใจดุจกระแสน�้า

น่ันเป็นค�่าคืนท่ีเงียบสงบ ในงานฉลองส�าเร็จการศึกษานางท่ีดื่ม 

อย่างสนกุสนานเตม็ท่ีได้รบเร้าเขาจะไปดดูาว เขาโอนอ่อนผ่อนตามนาง 

เช่นท่ีเคยเป็นมา ทางหน่ึงฟังนางพูดจาเหลวไหลไร้สาระ ทางหนึง่ก็พานาง 

ขึน้ภูเขาหยางติง่ มเีสียงค�ารามกึกก้องสัน่สะเทือนจนหแูทบหนวกดงัขึน้ นัน่

เป็นโคลนถล่มตามค�าเล่าลอื เขาเม้มปากแน่น พยายามผลกันางออกจาก

โคลน นางกลับกอดเขาแน่นไม่ยอมปล่อยมือ ชั่วขณะน้ันนางเห็นอย่าง

ชัดเจนว่าในดวงตาท่ีสิ้นหวังของเขาเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้ง คล้าย 

ยังมรีอยย้ิมจางๆ เจอือยู่ด้วย นางรูส้กึได้ชดัเจนถึงชวิีตท่ีค่อยๆ หลดุลอยไป 

ทลีะน้อยๆ ท่ามกลางเสยีงแผดค�าราม

นางมาอยู่ทีน่ี่ เขาเล่าอยู่ทีไ่หน จะคดิถึงนางแบบเดยีวกันนีห้รอืไม่  

ท้ังสองเคยสญัญากันไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันทุกภพทกุชาตไิป ชาตนิี.้..เขาจะ 

มาหานางหรือไม่

ความทรงจ�าย้อนกลบัไปเมือ่ชาตก่ิอน เงาร่างของเขาผดุขึน้มาตรงหน้า



39

อวี่จิ่วฮวา

เลีย่วจิง้ชอูย่างชดัเจน หวัใจบีบรดั น�า้ตาร่วงเผาะๆ ลงมา

หญิงสูงวัยที่คอยร้องไห้ตามก็ส่งเสียงโหยไห้ขึ้นมา ย่ิงได้ยินเสียง

ร้องไห้ เลีย่วจิง้ชก็ูย่ิงนึกถึงคนในครอบครวัและเพ่ือนของตนเมือ่ชาตก่ิอน 

นึกถึงความโดดเดี่ยวและความล�าบากยากแค้นในชาตินี้ จึงถือโอกาส 

ปล่อยเสยีงร้องไห้โฮออกมาเสยีเลย

"สะใภ้สีโ่ปรดระงบัความเศร้าโศก" เพียงครูเ่ดยีวหญิงสงูวัยผูค้วบคมุ

พิธีการก็เริม่กล่าวปลอบ "ท่านร้องไห้จนเสียสุขภาพ คณุชายสีท่ีอ่ยู่ในยมโลก

จะไม่สงบใจ"

เห็นนางยังคงร้องไห้ หญิงสูงวัยผู้นั้นก็ย่นหัวคิ้ว

การร้องไห้ในห้องโถงท่ีตั้งศพก็ต้องมีความพอเหมาะพอควร นาง

เป็นอะไรไปแล้ว

ร้องไห้ไม่ห่วงหน้าตาก็แล้วไปเถิด แต่น่ีถึงกับยังร้องไม่จบไม่ส้ิน นาง

ไม่หยุดร้อง คนอืน่ก็ไม่กล้าหยุด นางร้องอย่างเรือ่ยเป่ือยไร้ข้ันตอนไม่เหน่ือย  

คนอืน่กลบัต้องโก่งคอร้องอยู่ตรงโน้น

เห็นเหล่าหญิงสูงวัยท่ีคอยร้องไห้ตามหน้าตาแดงด้วยหายใจไม่สะดวก 

เลีย่วจิง้ชกูลบัไม่มทีท่ีาว่าจะหยุด กลบัย่ิงร้องย่ิงหนกั หญิงสูงวัยผู้ควบคุม

พิธีการร้อนใจจนเหงือ่ชุม่ร่าง มองไปท่ีสะใภ้ท้ังหลายอย่างขอความช่วยเหลอื

"สะใภ้สี่ระงับความเศร้าโศกด้วย คนตายแล้วไม่อาจฟื้นคืน" เห็น 

สะใภ้ใหญ่ไม่ขยับ เฉาเสว่ียจงึเข้ามากล่าวปลอบ "ท่านร้องไห้จนเสยีสขุภาพ 

ไม่เป็นไร เกิดมีเลือดเน้ือเชื้อไขของคุณชายสี่แล้ว ส่งผลกระทบต่อเด็ก 

ในครรภ์คงไม่ดแีน่" มองสะใภ้ใหญ่แวบหน่ึง "คณุชายน้อยเน่ียนจงร่างกาย 

ไม่แข็งแรง ก็เพราะตอนน้ันสะใภ้ใหญ่ร้องไห้จนเสยีสขุภาพ ส่งผลกระทบต่อ
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เดก็ในครรภ์"

เฉาเสว่ียพูดออกมาเพียงประโยคเดียวราวกับปิดประตนู�า้ เล่ียวจิง้ชู

ถูกท�าให้ตกใจจนน�้าตาไหลกลับคืนไป มองเฉาเสวี่ยอย่างท�าอะไรไม่ถูก  

มอืแตะไปทีท้่องน้อยตามสญัชาตญาณ

ไม่กระมัง เพิ่งแต่งงานได้สามวัน

"สะใภ้รองโปรดอย่าถือสา สะใภ้สีส่ญูเสยีความทรงจ�าแล้ว" เหน็นาง

เสยีกิรยิา ฝหูรงก็ชีแ้จง "แม้แต่คนในจวนก็ไม่รูจ้กัแล้วเจ้าค่ะ"

เฉาเสวี่ยเบิกตาโตด้วยความตื่นตระหนก มองไปที่สะใภ้ใหญ่

"น้องเฉาเสว่ียอย่าเพ่ิงพูดอะไรส่งเดช" สะใภ้ใหญ่บอกนางอย่าง 

ไม่พอใจแวบหน่ึง "น้องอว๋ินชูเพ่ิงแต่งเข้ามาได้สามวัน ผ้าพรหมจารี*  

ไม่ได้ส่งมาที่เรือนหลัก จะมีข่าวมงคลได้อย่างไร"

ผ้าพรหมจารี?

เลีย่วจิง้ชงูงงนั จากนัน้ก็ดใีจ นางเองก็เคยได้ยินมา ในสมยัโบราณ

สะใภ้ใหม่แต่งเข้ามา คืนเข้าห้องหอต้องมผ้ีาพรหมจารีมามอบให้แม่สามี

ตรวจสอบ เพ่ือยืนยันความบริสุทธ์ิของสะใภ้ใหม่ นางไม่มีผ้าพรหมจาร ี

เช่นน้ี จะต้องไม่ได้เข้าห้องหอแน่นอน ตอนแต่งงานต่งอ้ายก็ป่วยจนเกินจะ

เยียวยาแล้ว

ขณะก�าลงัครุน่คิด ก็ได้ยินเสยีงหวัเราะเยาะหยันดังมาจากด้านหลัง

"ได้ยินว่าก่อนสะใภ้สี่จะออกเรือน หน้าประตูจวนหัวหน้าส�านัก 

ศึกษาหลวงมีผู้คนเดินขวักไขว่ราวกับตลาด ทุกวันนางจะแต่งบทกว ี

โคลงกลอน บทประพันธ์ต่างๆ กับเหล่าปัญญาชนผู้มีพรสวรรค์ มาถึง

* ผ้าพรหมจาร ีหมายถึงผ้าผนืเลก็สขีาวท่ีใช้ในคืนวันแต่งงานเพ่ือแสดงพรหมจรรย์ของเจ้าสาวในสมยัโบราณ
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คณุชายสีก็่ไม่รูเ้ป็นคนทีเ่ท่าไรแล้ว มผ้ีาพรหมจารก็ีแปลกเตม็ท"ี

เลี่ยวจิ้งชูหันหน้ามองตามเสียงไป ก็เห็นพานหมิ่นก�าลังจีบปาก 

จีบคอพูด พอเห็นนางหันมามองก็เบ้ปากอย่างท้าทาย เสียงพูดย่ิง 

ไร้ความเห็นอกเหน็ใจ "ถ้ามคีรรภ์จรงิ ยังไม่รูเ้ป็นบตุรของใครด้วยซ�า้!"

ไม่มีผ้าพรหมจารี ไม่ใช่ไม่ได้เข้าห้องหอ แต่เป็น...

เลีย่วจิง้ชมูเีสยีงว้ิงดงัข้ึนมาในสมอง มองไปท่ีฝหูรงด้วยสญัชาตญาณ 

ฝูหรงหน้าแดงหูแดงอยู่นานแล้ว ก�าลังถลึงตากลมโตสองดวงมองจ้อง 

พานหมิน่ ท่าทางกล้าโมโหไม่กล้าพูด เห็นนางมองมาก็พูดข้ึน

"เรื่องการกินการอยู่ของสะใภ้สี่ หมู่ตันเป็นคนจัดการทั้งหมด"

ความหมายของค�าพูดฝูหรงคือนางก็ไม่รู ้เพราะเหตุใดจึงไม่มี 

ผ้าพรหมจารี

เลีย่วจิง้ชชู�าเลอืงตาไปทางสะใภ้ใหญ่อย่างขอความช่วยเหลอื อกีฝ่าย

กลบัก�าลงัก้มหน้าผกูสายรดัเอวทีค่ลายออกเลก็น้อย เลีย่วจิง้ชใูนใจหนกัอึง้ 

อยู่ดีๆ  สะใภ้ใหญ่พูดเรือ่งผ้าพรหมจารข้ึีนมา ท่ีแท้แล้วมจีดุประสงค์อะไร

"ตัวอัปมงคล ดาวหายนะ!" เห็นเลี่ยวจิ้งชูสีหน้าสงบนิ่ง ไม่มีท่าที

อับอายขายหน้า ต่งซก็ูด่าออกมา "พ่ีสะใภ้สามพูดถูก พ่ีสีถู่กดวงนางข่มตาย"

ความตายของต่งอ้ายเกี่ยวอะไรกับข้า

เขาป่วยจนเหลือวิสัยจะเยียวยาอยู่ก่อนแล้ว นางแต่งเข้ามาเพ่ือแก้ดวง 

แต่งงานได้สามวันก็ต้องเป็นม่าย คนท่ีได้รับความเสียหายอย่างแท้จริง 

น่าจะเป็นนางมากกว่ากระมัง ไม่เห็นอกเห็นใจก็แล้วไปเถิด ยังจะบอก 

ดวงนางข่มสาม ีบอกนางชะตาแขง็ เป็นดาวหายนะอกีหรือ!

วันน้ีหากเอาค�าว่า 'อปัมงคล' มาโยนไว้ทีต่วันางจริง เกรงว่าต่อไป 
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คงไม่มีวันพลกิกลบัขึน้มาได้อกีแล้ว!

เลีย่วจิง้ชมูองต่งซหูญิงสาวท่ีเอะอะโวยวายจะล้มเลกิการแต่งงานผูน้ี้

ตาไม่กะพรบิ คลืน่ยักษ์พัดโหมอยู่ในช่องอก

อากาศรอบตวัพลนัตงึเครยีดขึน้มาทนัท ี ในห้องโถงทีต่ัง้ศพราวกับ 

มคีลืน่ใต้น�า้โหมซดัสาด
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"ดคูวามจ�าของข้าส ิตอนสะใภ้สีแ่ต่งเข้ามา คณุชายสีล่กุจากเตยีง 

ไม่ไหวตัง้นานแล้ว ไม่มผ้ีาพรหมจาร ี ย่อมเพราะไม่ได้เข้าห้องหอ" ท่ามกลาง

ความตงึเครยีดทีเ่พียงแตะก็พร้อมจะปะทุ เฉาเสว่ียก็ต�าหนิตนเองออกมา 

"ล้วนเป็นเพราะข้าไม่มตีา ปากมากพูดมาก" มองพานหมิน่กับต่งซอูย่าง

นอบน้อมจรงิใจ "สะใภ้สาม คณุหนูสามโปรดไว้หน้าข้าสกัหน่อย พูดน้อยลง 

สกัสองประโยคได้หรอืไม่"

"แต่ละคนก็ล้วนเป็นครอบครวัเดยีวกัน ไม่ว่าสิง่ใดย่อมเปิดอกพูดได้" 

พานหมิน่เลกิค้ิวเรยีวงามดุจก่ิงหลวิ "ไม่มใีครมหีน้าตามากไปกว่ากัน!"

"ใครบอกพ่ีสี่ลุกจากเตียงไม่ไหว สายตาหลายร้อยคู่มองเห็นอยู่  

เขาเข้าพิธีกราบไหว้ฟ้าดินด้วยร่างกายที่ยังดีอยู่"

"น่ันส ิคณุชายสีท่ียั่งดีๆ อยู่ แต่งงานได้วันท่ีสองก็กระอกัโลหติ หาก

ไม่ใช่ดวงข่มกันจะเป็นอะไรได้!"

4
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เฉาเสว่ียใบหน้าซดีขาว หมนุตวักลบัไปน่ังคกุเข่าท่ีเดิม ไม่พูดอะไรอกี

ไม่มีคนไกล่เกลี่ยอีก ทุกคนต่างยินดีจะชมเร่ืองสนุก ห้องด้านใน 

ท่ีค่อนข้างเบยีดเสยีดพลนัคกึคกัข้ึนมาราวกับเปิดหม้อโจ๊ก* สหีน้าของฝหูรง 

ได้เปลีย่นเป็นมะเขือม่วงไปแล้ว

เหนือความคาดหมาย เลีย่วจิง้ชไูม่ได้เสยีหน้าจนพานโกรธอย่างทีค่ดิ  

ย่ิงไม่ได้โต้ตอบด้วยถ้อยค�าเผด็ร้อน ราวกับเรือ่งน้ีไม่เก่ียวกับตน สหีน้านาง 

สงบนิง่ ตบๆ แขนฝหูรง แสดงท่าทใีห้อกีฝ่ายหยิบเงนิกระดาษมา

รับเงินกระดาษมาแล้ว เลี่ยวจิ้งชูก็คุกเข่าลงข้างกระถางดินเผา 

หน้าโลงศพ เผากระดาษอย่างตั้งอกตั้งใจ

ประหนึง่ฝ่ามอืท่ีฟาดออกไปตถูีกปยุฝ้าย พวกพานหมิน่ต่งซรู้องตะโกน

มาครึ่งค่อนวัน ไม่มีคนโต้ตอบก็รู้สึกหมดสนุก ค่อยๆ หยุดปากลง มอง 

เลีย่วจิง้ชพูลางย้ิมหยัน

เผากระดาษได้พอสมควรแล้ว เลีย่วจิง้ชก็ูโขกศรีษะให้ต่งอ้ายสามที

อย่างนอบน้อม แล้วเอ่ยด้วยท่าทางเศร้าอาดูร

"คณุชายสี ่ ข้าเคยได้ยินว่าคนตายช่วงแรกๆ ดวงวิญญาณจะเฝ้าอยู่

ข้างกายคนใกล้ชดิ ต้องเจด็วันแล้วจงึจะออกจากบ้านไปยมโลก ข้าทราบ

ท่านจะต้องอยู่ท่ีนี ่เพียงแต่ข้ามองไม่เห็นท่าน"

ค�าพูดไม่ก่ีประโยคท�าเอาทุกคนขนลกุชนัไปท้ังร่าง แผ่นหลงัเย็นวบู 

แล้วจงึนกึได้ว่าในเรอืนสีไ่ม่ได้มสีะใภ้ส่ีเพียงคนเดยีว ยังมคีณุชายสีท่ี่นอนนิง่

อยู่ตรงนัน้อกีคน

โถงด้านในเงียบกริบข้ึนมาทันที ได้ยินเพียงเสียงเปลวไฟลุกอยู่ใน
* เปิดหม้อโจ๊ก มาจากส�านวน 'เปิดหม้อ' ซึง่ใช้เปรยีบถึงบรรยากาศอกึทกึครกึโครม เหมอืนกับน�า้หรอืของเหลว 
ท่ีเดอืดพล่านอยู่ในหม้อ
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กระถางดินเผากับเสียงพร�่าร�าพันเบาๆ ของเลี่ยวจิ้งชูท่ีท�าให้คนขนพอง

สยองเกล้า

"คุณชายสี่ช่างใจร้าย ในเมื่อไม่อาจอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า ไม่อาจ

ปกป้องข้า ไยต้องแต่งข้าเข้ามาด้วย เวลาน้ีท่านละจากโลกมนุษย์ ท้ิงข้า 

ให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไร้ที่พ่ึงพา ถูกคนข่มเหงรังแก" นางเติม 

เงินกระดาษลงไปอีกปึก "เดิมข้าคิดจะตามท่านไป แต่ก็จนใจสวรรค ์

ไม่ยอมรับ คิดว่าคงเป็นเพราะท่านเห็นว่าในโลกนี้ยังมีบิดามารดาอยู่  

ความปรารถนาภายในใจยังไม่ลลุ่วง จงึไม่ยอมให้ข้าตดิตามท่านไป ข้าจะ

เชือ่ฟังท่าน ยินดทีนทกุข์ทรมานต่อการพลดัพรากแยกจาก รัง้อยู่ในโลก

ปรนนบัิตบิดิามารดาแทนท่าน ท�าหน้าท่ีแทนท่านให้ครบถ้วน เพียงแต่... 

ร่างของท่านยังไม่ทันเย็น ข้าก็ถูกคนสบประมาทเหยียดหยาม ถูกคนว่า 

เป็นดาวหายนะ กระท่ังความบรสิทุธ์ิก็ถูกซกัถามตัง้ข้อสงสัย"

พูดมาถึงตรงน้ี สายตาของนางก็กวาดผ่านใบหน้าทุกคนไปช้าๆ  

ทีละคน ฉับพลันนั้นในดวงตาที่เยียบเย็นอึมครึมก็มีความน่าสะพรึงกลัว 

อย่างบอกไม่ถูกอยู่ขุมหนึ่ง มองจนผู้คนหน้าซีดเผือด ฟันส่ันกระทบกัน 

แต่ละคนต่างลนลานก้มหน้า ไหนเลยจะกล้าสบตากับนาง

เลีย่วจิง้ชหูยักยกมมุปาก มรีอยยิม้ท่ียากจะสงัเกตเห็นผดุข้ึนมาจางๆ

"ไม่เป็นไรหากท�าให้ความบริสุทธ์ิของข้าด่างพร้อย แต่ท�าให้ท่าน 

ไม่อาจจากไปอย่างสงบสขุ ชือ่เสยีงมวัหมองย่อมเป็นความผิดของข้า ข้ารู้

ท่านอยู่ท่ีนี ่และได้ยินค�าพูดของข้า ถ้าคณุชายสีป่วดใจและเวทนาสงสารข้า 

ที่ต้องอยู่บนโลกใบน้ีอย่างโดดเด่ียวและล�าบากยากแค้นตามล�าพังจริง  

เหน็ว่าข้าไม่ใช่ดาวหายนะ ยอมรบัในความบรสิทุธ์ิของข้า ก็ขอให้ท่านออกมา
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พูดจาให้ความเป็นธรรมต่อหน้าน้องสามแีละพ่ีสะใภ้ท้ังหลายสกัค�าเถิด!"

เสยีงใสเย็นเอ่ยออกมา ในความเศร้ารนัทดเจอืด้วยความน่าขนพอง

สยองเกล้า เสยีงลมหนาวครางครวญพัดกระแทกช่องหน้าต่าง บรรยากาศ 

อมึครมึน่าสะพรงึกลวั ท�าให้คนอกสัน่ขวัญแขวน ทกุคนมองไปทีต่่งอ้ายด้วย

สญัชาตญาณ

ยังดี เขายังนอนสงบเสงี่ยมไม่ได้ขยับอยู่ท่ีน่ัน เพียงแต่ตะเกียง 

ฉางหมิง* ที่ปลายเท้าสั่นไหววูบวาบ เปล่งแสงสีน�้าเงินริบหรี่

"ขาวก็คือขาว ด�าก็คือด�า จะแสร้งท�าเป็นผีอะไร"

พอเห็นไม่มีอะไร พานหมิ่นก็ท�าใจกล้าพูดออกมา ท�าลายความ

หวาดหว่ันพรัน่พรงึทัง้ห้องโถงด้านใน บรรยากาศท่ีอมึครมึน่าสะพรงึกลวั 

ดูสดใสขึ้นมาหลายส่วน ทุกคนต่างถอนหายใจยาว คนท่ีใจกล้าหน่อย 

ก�าลังจะเออออตาม ทันใดนั้นเอง ประหน่ึงจะเป็นจริงดังค�าที่พูดไว้ จู่ๆ  

ตรงข้างกระถางดนิเผาทีร้่อนผะผ่าวก็เกิดลมพัดหมนุขึน้ พัดจากโต๊ะวาง 

ของเซ่นไหว้ไปข้างหน้า พัดจนเงินกระดาษปลิวว่อนไปทั่ว ผ้าม่านขาว 

ส่งเสียงพ่ึบพ่ับ ตะเกียงฉางหมิงที่ปลายเท้าต่งอ้ายย่ิงสั่นไหว เปลวไฟ

สนี�า้เงนิรบิหรีพุ่่งข้ึนสงู ส่งเสยีงฟู่ๆ ราวกับงูพิษก�าลงัพ่นพิษ

เพราะลมืหาอะไรทับเงนิกระดาษไว้ ทกุคนต่างเบกิตาโตด้วยความ

ตื่นตระหนกตกใจ มองลมที่ก�าลังพัดหมุน พัดไปทางด้านหลังโต๊ะวาง 

ของเซ่นไหว้ พัดเลิกผ้าห่มฟ้าดินตรงศีรษะต่งอ้ายออกราวกับมีความรู้สึก  

เผยใบหน้าเขยีวคล�า้น่าเกลยีดน่ากลวัออกมาให้เห็น

* ตะเกียงฉางหมิง แปลตรงตัวว่าตะเกียงสว่างยาวนาน เป็นโคมหรือตะเกียงท่ีจุดแล้วอยู่ได้ตลอดท้ังคืน 
ไม่มีดับ โดยมากใช้จุดบูชาหน้าพระพุทธรูป และยังนิยมจุดในคืนวันตรุษเข้าสู่วันปีใหม่หรือจุดสักการะ 
ในสุสานกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์
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"มารดาเถอะ! คุณชายสี่ส�าแดงฤทธิ์แล้ว"

"คุณชายสี่โปรดไว้ชีวิต"

"พ่ีชายไว้ชีวิตด้วย น้องสาวไม่ได้ต้ังใจจะล่วงเกินท่าน น้องสาว 

เชื่อแล้วว่าพี่สะใภ้สี่บริสุทธิ์ ต่อไปไม่กล้าพูดจาเหลวไหลแล้ว"

ไม่รูใ้ครเป็นคนกรดีร้องออกมาค�าแรก บรเิวณด้านหน้าทีต้ั่งศพพลัน

โกลาหลอลหม่านราวกับหม้อระเบดิ ทุกคนคดิจะหนีไปตามสญัชาตญาณ 

กลบัพบว่าสองขาราวถูกถ่วงด้วยตะก่ัว ถึงกับขยับไม่ได้แม้ครึง่ก้าว คกุเข่า 

อยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นดินเลนไปแล้ว พากันโขกศีรษะราวกับถูกผีบงการ 

พูดจาแทบไม่เป็นภาษาวิงวอนให้ต่งอ้ายอภยั สาบานว่าต่อไปไม่กล้าซกัถาม

ตัง้ข้อสงสยัเรือ่งความบรสิทุธ์ิของสะใภ้สีอี่กแล้ว

หลิว่เอ๋อร์ทีคุ่กเข่าอยู่ด้านหลงัเลีย่วจิง้ชมูาโดยตลอดถึงกับเนือ้ตัวอ่อน

ระทวยเป็นลมหมดสติไป มีหญิงสูงวัยใจกล้าผู้หนึ่งโอบร่างไว้ ร้องเรียก 

เสยีงดงัข้ึนมา

ไม่แปลกท่ีคนเหล่าน้ีจะหวาดกลัว คนในสมยัโบราณเชือ่เร่ืองงมงาย 

ลมหมนุทีเ่กิดขึน้มาอย่างฉับพลันน้ีเพียงพอท่ีจะท�าให้คนขนพองสยองเกล้า

แล้ว กอปรกับตอนต่งอ้ายสิ้นลม ทุกคนต่างก็เห็นใบหน้าที่เดิมขาวซีด  

มาบดัน้ีจู่ๆ  เปล่ียนเป็นเขียวคล�า้ ย่อมเป็นการบนัดาลโทสะแน่นอน หมาย

ออกหน้าแทนสะใภ้สี ่ทุกคนมหีรอืจะไม่กลวั

ท่ามกลางความสบัสนอลหม่าน ยังคงเป็นสะใภ้ใหญ่ทีส่ขุมุเยือกเย็น  

ไม่เห็นเลี่ยวจิ้งชูเคลื่อนไหว นางท่ีอยู่ห่างจากโต๊ะวางเครื่องเซ่นไหว ้

หลายช่วงแขนชั่วแวบเดียวก็ไปยืนอยู่เบื้องหน้าต่งอ้ายแล้ว มือนวลเนียน 

ดุจหยกยกขึ้นน้อยๆ ขยับผ้าห่มฟ้าดินที่ตลบออกปิดกลับไป บังใบหน้า 
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เขยีวคล�า้น่าเกลยีดน่ากลวัดวงนัน้ไว้

ใบหน้าของต่งอ้ายถูกปิดบงัไว้ ลมหมนุก็สลายไป ทกุคนต่างอ่อนแรง 

ทรดุฮวบลงกับพ้ืน

เลีย่วจิง้ชไูม่ได้เชือ่เรือ่งงมงาย นางย่อมไม่เชือ่ว่าต่งอ้ายจะออกหน้า

แทนหรอืส�าแดงฤทธ์ิจรงิ ถึงอย่างน้ันนางก็ถูกท�าให้ตะลึงงนัไปเช่นกัน

ไม่ใช่เรื่องท่ีทุกคนกลัว แต่เป็นเพราะใบหน้าที่เขียวคล�้าน่าเกลียด 

น่ากลวัดวงน้ัน!

เดมิทเีลีย่วจ้ิงชฟัูงคนอืน่พูดมารูสึ้กขัดหูย่ิง เพลงิโทสะลกุโชนอยู่ในใจ

นานแล้ว แต่นางก็รู ้ เรือ่งพัวพันถึงความบรสิทุธ์ิตนเอง นางโต้ข้อกล่าวหา

ต่อหน้าผูค้น รงัแต่จะย่ิงทาก็ย่ิงด�า*

จะอย่างไรนางก็เป็นคนยุคปัจจบุนั เห็นทุกคนรงัแกหญิงม่ายตัวคนเดียว 

ถึงกับใส่ร้ายป้ายสสีาดโคลนต่อหน้าต่อตา ในใจก็โกรธยากจะข่มกลัน้อารมณ์

ไหว แม้จะรูว่้าเอ่ยปากโต้แย้งเป็นการกระท�าท่ีไม่ฉลาด แต่ก็ไม่อยากปล่อยให้

คนเหล่านี้ได้ใจเช่นน้ี ขณะไม่รู้จะท�าอย่างไรอยู่น้ัน นางก็เหลือบไปเห็น 

หน้าต่างทางด้านใต้ท่ีเอากระดาษกรุหน้าต่างออกไปแล้ว จึงพลันเกิด

ประกายความคิด คดิวิธีให้คนตายช่วยออกหน้าแทนนางออกมาได้

ว่ากันตามข้อเท็จจริง อุปกรณ์สร้างความอบอุ่นในสมัยโบราณ 

ค่อนข้างแย่ ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิที่ยังหนาวเย็นจะไม่เปิดหน้าต่างเร็ว 

เช่นนี้ ทว่าห้องท่ีต้ังศพจะต่างออกไป ต้องเผาเงินกระดาษ กระดาษใน

กระถางดนิเผาไม่อาจขาดช่วง เขม่าควันมากเกินไปย่อมต้องเปิดหน้าต่าง

หน้าต่างมีลมเย็นพัดเข้ามาเสมอ ท�าให้หญิงสาวนึกถึงภาพยนตร ์
* ย่ิงทาก็ย่ิงด�า หมายถึงเร่ืองไม่ดเีมือ่ถูกเปิดโปงแล้วย่ิงอธิบายแก้ตวัก็ย่ิงไม่น่าฟัง ท�าให้คนสนใจและรูใ้นเรือ่งที่ 
ไม่เคยรูม้ากข้ึน
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ชือ่ดงัของอเมรกิาอย่างเรือ่ง 'พายุหมนุ'* ซึง่พายุหมนุนีเ้กิดจากกระแสลมร้อน

กับกระแสลมเย็นปะทะกัน

การเผากระดาษตามปกติ เพ่ือไม่ให้เขม่าควันมากเกินไปและท�าให้

กระถางดนิเผาร้อนมากจนแตกปร ิ ส่วนใหญ่ก็จะใส่เงนิกระดาษลงไปใน

กระถางทลีะแผ่นๆ แต่เลีย่วจิง้ชไูม่ใช่ คล้ายต้องการจะสร้างความอบอุน่  

นางเตมิกระดาษลงไปในกระถางดินเผาจนเตม็ เผาจนไฟลกุโชน เปลวไฟลกุ

สงูเกินคบื พวกบ่าวไพร่แม้จะเห็นแล้วขดัตา แอบบ่นว่านางใจร้อนเกินไป 

แต่นางเป็นภรรยาของผูต้าย ไว้อาลยัด้วยความเศร้าโศกให้สามทีีต่ายไป 

อยากจะส่งเงนิให้มากหน่อย ใครก็ไม่กล้าห้ามปราม

เมือ่เป็นเช่นน้ีไม่นานบรเิวณรอบกระถางดนิเผากร้็อนข้ึนมา ประจวบ

เหมาะกับลมหนาวขมุหน่ึงพัดเข้ามา ครัน้แล้วจงึเกิดฉากเช่นเมือ่ครู่ก่อน

ส่วนท่ีว่าลมพัดเปิดผ้าห่มฟ้าดินบนใบหน้าต่งอ้ายออก ท�าให้ทกุคน

ตืน่ตระหนกตกใจจนแทบฉีร่าดน้ันกลบัเป็นความบังเอญิโดยแท้ เลีย่วจิง้ชเูอง 

ก็คดิไม่ถึงว่าจะเกิดผลทีเ่กินความคาดหมายเช่นนี ้ขณะแอบขอบคณุสวรรค์ 

ทีช่่วยเหลอื นางก็อดต่ืนตระหนกตกใจกับใบหน้าของต่งอ้ายไม่ได้

ป่วยด้วยโรคอะไร หลังจากตายไปแล้วจึงท�าให้ผิวหน้าของคน

เปลี่ยนเป็นเขียวคล�้าเช่นนี้ได้

พลกิหาในความทรงจ�าจนทัว่ เลีย่วจิง้ชก็ูคดิอะไรไม่ออก นางพลนั

รูส้กึว่ามดีวงตาดจุดวงดาวเย็นยะเยือกคูห่น่ึงก�าลังมองจ้องนางอยู่ เลีย่วจิง้ชู

มองตอบไปด้วยท่าทสีงบน่ิง กลบัเป็นสะใภ้ใหญ่ทีก่�าลงัมองประเมนินาง

อย่างเย็นชา ร่างพลนัสัน่ข้ึนมาโดยไม่รูตั้ว
* 'พายุหมุน' หรือภาพยนตร์เรื่องทอร์นาโดมฤตยูถล่มโลก (Twister) เป็นภาพยนตร์มหากาพย์การผจญภัย 
ของอเมรกิาในปี 1996 โดยมเีนือ้หาเก่ียวกับภยัพิบตัทิางธรรมชาติ
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ช่างเป็นแววตาท่ีคมกรบิเยือกเย็นเสยีนีก่ระไร หรอืว่านางไม่กลวัผี

ขณะก�าลังคาดเดาก็มีเสียงร้องตะโกนดังขึ้นมาจากด้านนอก

"บณัฑิตกองอาลกัษณ์ ราชบณัฑิตสภาขนุนาง จ้วงหยวน* ปีท่ีสบิสอง

แห่งฮ่องเต้โม่ตี ้ลูเ่ซวียน ชือ่รอง** ลูเ่หวินฮัน่ มาเคารพศพ!"

ในห้องโถงใหญ่มีเสียงอึงอลดังขึ้นมาทันที มองผ่านผ้าโปร่งบาง 

ท่ีก้ันอยู่ เห็นเพียงบุรุษท่าทางสุภาพเรียบร้อย สวมเส้ือคลุมยาวสีคราม  

สวมผ้าโพกศรีษะท่ีท�าจากผ้าไหมสีเขียว เดนิเข้ามาตามทางเดนิด้วยท่าทาง

สขุมุเยือกเย็น

หน้าตาหล่อเหลาคมคายของเขามีดวงตาลึกล�้าดุจสระน�้าด�ามืด  

เปล่งประกายสดใส หว่างคิว้มกีลิน่อายของความสง่าผ่าเผยแบบปัญญาชน 

เลีย่วจิง้ชมูองดวงหน้าท่ีคล้ายเคยรูจ้กัมาก่อน จติใจพลนัเหม่อลอยไปชัว่ขณะ

คนผู้นี้คือใคร ไยถึงรู้สึกคุ้นเคยมาก

"สะใภ้สี ่ ท่านแต่งให้คณุชายสีแ่ล้ว ยังคงลืมเขาเสยีเถิด" ฝหูรงสะกิด

นางเบาๆ "สะใภ้สามก�าลงัจบัตามองท่านอยู่"

เลี่ยวจิ้งชูหันหน้ามาด้วยความฉงน "เขาคือใคร"

ฝหูรงเกือบจะกัดล้ินตนเองขาด เหตใุดข้าลืมไปเสยีได้ สะใภ้สีส่ญูเสยี

ความทรงจ�าแล้ว

* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับชั้น เร่ิมจาก 
ระดับอ�าเภอหรือจังหวัด เรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านจะได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซ่ือ 
ในระดบัมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจว่ีเหรนิ ซึง่ต้องเข้ามาสอบระดับฮุย่ซือ่ทีเ่มอืงหลวงเพือ่ขึน้เป็นจิน้ซือ่  
ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับจะได้เข้าสอบหน้าพระท่ีนั่งคือการสอบเตี้ยนซื่อ 
เพ่ือคดัเป็นบณัฑิตเอกสามชัน้ ซึง่บณัฑิตเอกชัน้หนึง่มสีามคน เรยีงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน)  
ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
** ชาวจนีสมยัโบราณมชีือ่เรยีกขานหลากหลาย โดยทัว่ไปม ี 'นาม (หมงิ 名)' คอืชือ่ทีพ่่อแม่ตัง้ให้แต่ก�าเนดิ  
'ชื่อรอง (จื้อ 字)' เป็นชื่อที่อาจารย์ตั้งให้เมื่อเข้ารับการศึกษา มักสอดคล้องกับนาม หรือเพ่ิมค�าน�าหน้า 
ให้เหมือนกันในหมู่พ่ีน้องเพ่ือบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล นอกจากน้ีผู้มีความรู้มีต�าแหน่งหน้าท่ีอาจต้ัง 'ฉายา  
(เฮ่า 号)' ของตนเองเพื่อใช้ในวงการ
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"เขาก็คอืคณุชายลู ่ เป็นลกูศษิย์ท่ีท่านอคัรเสนาบดเีหยาภาคภูมใิจ 

และเป็นแขกประจ�าของจวนหัวหน้าส�านกัศกึษาหลวง" เลีย่วจิง้ชหูรีต่ามอง 

แววตาคกุคามคน ฝหูรงจงึตอบไปตามตรง "ท่านกับเขา...ถูกคอกัน...มาก"  

แล้วท�าปากย่ืนบอก "เขากับจวนก๋ัวกงแต่ไรมาไม่เคยไปมาหาสู่กัน"

"ลูกศิษย์ของอัครเสนาบดีเหยา?"

"อัครเสนาบดีเหยาเป็นบิดาของสะใภ้ใหญ่"

"สะใภ้ใหญ่ถึงกับเป็นบตุรสาวของอัครเสนาบด?ี" เลีย่วจิง้ชอูึง้ตะลงึ 

"นางชือ่อะไรหรอื"

มน่ิาเล่า สะใภ้ใหญ่ถึงสขุุมเยือกเย็นเพียงน้ี จดัการเร่ืองราวได้อย่าง

ฉลาดเฉยีบแหลม สามารถเก็บง�าความรูส้กึไม่เผยออกมา ไม่ใช่ท่าทแีบบ

พานหมิน่ทีพ่าลพาโลไม่ฟังเหตผุล ทีแ่ท้ก็เป็นบตุรสาวของอคัรเสนาบดี ไม่รู้

พานหมิน่เป็นบุตรสาวของผูใ้ด

"สะใภ้ใหญ่ชื่อเหยาหลัน เป็นบุตรสาวคนรองของภรรยาเอกของ 

ท่านอคัรเสนาบดีเหยา พ่ีสาวแม่เดยีวกันของนางคอื..." เหน็ลูเ่ซวียนคกุเข่าลง  

ฝหูรงรบีดงึมอืนาง "สะใภ้สีร่บีคารวะตอบเจ้าค่ะ"

เลีย่วจิง้ชโูขกศรีษะสามครัง้ตอบลูเ่ซวียนผ่านม่านบางทีก้ั่นอยู่ นับเป็น 

การคารวะตอบ

ลู่เซวียนหาได้ลุกขึ้น เขารับเงินกระดาษท่ีเด็กรับใช้ย่ืนส่งให้ ใส่ลง 

เผาในกระถางดินเผา ท่องบทกวีเสยีงดัง

"แสนอนจิจาต่งอ้าย! โชคร้ายจากไปแต่เยาว์วัย! ยามมชีวิีตเป็นอัจฉรยิะ 

จากไปแล้วเป็นวีรบุรษุ ชวิีตคนแสนสัน้"

น�้าเสียงเจ็บปวดรวดร้าวสะเทือนใจดังกังวานไปทั่วห้องโถงใหญ่  
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โถงทีต้ั่งศพเงยีบสงบลงทันที

เลีย่วจิง้ชแูอบมองไป ก็สบเข้ากับสายตาของลูเ่ซวียนทีม่องมาพอดี 

ดวงตาทัง้สองมองประสานกัน ราวมไีฟฟ้าผ่านร่าง เลีย่วจิง้ชเูนือ้ตวัสัน่เทา 

ความเวทนาสงสารปวดใจและความอบอุ่นจางๆ ท่ีพรั่งพรูออกมาจาก

ดวงตาคู่น้ันในพริบตาท่ีสบประสานกัน ท�าให้นางรู้แล้วว่าเพราะเหตุใด 

จงึรูส้กึคุน้เคยมากเพียงนัน้

ดวงตาท่ีลกึล�า้เป่ียมไปด้วยความรูส้กึคูน่ีค้ล้ายคลงึกันมากกับดวงตา

ของเขาเมื่อชาติก่อน ชั่วขณะน้ันเลี่ยวจิ้งชูรู้สึกว่าคนท้ังห้องโถงที่ตั้งศพ 

ต่างได้ยินเสยีงหวัใจเต้นของนาง ริว้แดงค่อยๆ ผดุขึน้มาทีส่องข้างแก้ม

"ฮึ บอกแล้วว่านางเป็นพวกมีนิสัยเหมือนน�้า*!"

เหน็เลีย่วจิง้ชกัูบลูเ่ซวียนส่งสายตาให้กัน ใบหน้าแดงซ่าน พานหมิน่

ก็พูดจากระทบกระเทยีบขึน้มาอกี ต่งซก็ูพลอยแค่นเสยีงหัวเราะตามมา

"น่ันสิ ปกติเขากับจวนของเราไม่เคยไปมาหาสู่กัน ปีที่แล้วยังแต่ง 

บทกวีถากถางพ่ีสีท่ีก่องอาลกัษณ์อยู่เลย ชัว่พรบิตาเดยีวก็แต่งค�าไว้อาลยั

ทีเ่ศร้าสะเทือนใจเช่นนีอ้อกมา อยากดึงดูดความสนใจจากใครกัน ผี..."

ค�าพูดออกมาได้ครึ่งหน่ึงก็สบเข้ากับสายตาเยียบเย็นคมกริบของ

เลีย่วจ้ิงชเูข้า ต่งซูอดเน้ือตวัสัน่ไม่ได้ เสยีงพลนัขาดห้วงหายไปอย่างฉบัพลนั

นางนึกได้ว่าต่งอ้ายยังนอนอยู่ที่นั่น

พานหมิ่นและต่งซูก้มหน้าลง คนอื่นๆ ย่อมไม่กล้าส่งเสียงอยู่แล้ว 

เห็นทุกคนสงบปากลง เลี่ยวจิ้งชูแอบกัดฟันอยู่เงียบๆ

นางไม่ใช่หญิงท่ียอมพลีชีพเพ่ือครองพรหมจรรย์ นางรู้จักปรับตัว 

* เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงผู้หญิงหลายใจ เปลี่ยนแปลงง่าย เอาแน่เอานอนไม่ได้ ไหลไปเรื่อยเหมือนน�้า
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ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ถ้านางทะลุมิติมาและถูกลิขิตให้แต่งงานเป็น 

สามภีรรยากับต่งอ้าย นางก็จะไม่บ่นว่า จะจดัการงานการในเรอืนอย่างด ี

ถึงแม้จะไม่มคีวามรกัต่อกัน ขอเพียงสองคนดแูลกัน เคารพและให้เกียรตกัิน 

ย่อมใช้ชวิีตท่ีเหลอือยูอ่ย่างสงบสขุได้

ทว่าเวลานีค้นเพียงคนเดียวท่ีสามารถปกป้องดแูลนาง บงัลมบงัฝน

ให้นางได้จากโลกนีไ้ปแล้ว สิง่ท่ีท้ิงไว้ให้นางกลบัเป็นค�าใส่ร้ายป้ายส ี เวลาน้ี

เลีย่วจิง้ชเูข้าใจอย่างลกึซึง้ แม้นางจะมฐีานะสงูส่งเป็นถึงสะใภ้ของจวนแห่งน้ี 

เป็นบุตรสาวภรรยาเอกของหัวหน้าส�านักศึกษาหลวง เป็นบัณฑิตหญิง 

ผูย้อดเย่ียมแห่งยคุของเมอืงหลวนเฉงิ แต่ในเรอืนลึกของจวนแห่งนี ้ เพราะ

สามขีองนางได้ตายไป นางจงึเป็นหญิงทีไ่ร้ทีพ่ึ่งพาแล้ว

ยังดี ท่านน้าหลวนมารดาของร่างน้ีอยู่ในจวน นางจะต้องหว่านล้อม

ให้ตนกลบัไปครองความเป็นม่ายท่ีจวนหัวหน้าส�านักศกึษาหลวงให้ได้

ไม่ว่าอย่างไรจวนกั๋วกงแห่งนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้ว!

เสยีงพูดดังๆ เบาๆ บางครัง้ก็แผ่วหายของลู่เซวียนคล้ายเพลงพร�า่ร�าพัน

บทหน่ึง ดังแทรกผ่านม่านบางสลัวเลือนรางวนเวียนไปท่ัวโถงด้านใน  

ฉบัพลนัน้ันคล้ายได้แปรเปลีย่นไปเป็นบทเพลง 'หงส์วอนรัก'* ท่ีมท่ีวงท�านอง

อนังดงามอย่างมหศัจรรย์ แววตาของเลีย่วจิง้ชคู่อยๆ ลึกล�า้ข้ึนมา...

ดวงตาคู่นั้นต้องเป็นดวงตาของเขาแน่นอน เขามาหาข้าแล้ว ข้า 

จะผกูบพุเพในกาลก่อนกับเขาต่อไป! ลมหนาวหอบหน่ึงจูโ่จมมา เลีย่วจิง้ชู

ตวัสัน่สะท้านข้ึนมาทันที หันไปมองตะเกียงฉางหมงิตรงปลายเท้าต่งอ้าย 

ทีป่ระเดีย๋วมดืประเด๋ียวสว่างตามจติใต้ส�านกึ

* หงส์วอนรัก หรือหงส์ผู้จีบหงส์เมีย (เฟิ่งฉิวหวง) เป็นชื่อเพลงพิณในสมัยฮั่น
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ต่งอ้ายก�าลังต�าหนิข้าอยู่หรือ

ฟังเสยีงฟู่ๆ ราวกับงูพ่นพิษน่ัน เล่ียวจิง้ชหูยักยกมมุปากจางๆ ย้ิมเยาะ

ตนเอง

สามีร่างยังไม่ทันเย็น นางก็คิดเรื่องแต่งงานใหม่ในห้องโถงตั้งศพ 

แล้ว นบัแต่โบราณกาลจนถึงปัจจบุนัไม่รูใ้ช่มนีางเป็นคนแรกหรอืไม่

แต่ถ้าไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้ นางยังจะท�าสิ่งใดได้

เบือ้งบนมแีม่สามทีีค่ดิจะวางยาพิษให้นางเป็นใบ้ เบือ้งล่างมน้ีองสาม ี

ทีป่ากคมชอบเหนบ็แนมอย่างเจบ็ปวด บรรดาสะใภ้ด้วยกันแต่ละคนก็ดูลกึลบั

มเีลศนัยเข้าใจยาก ยังมพ่ีีสามจีอมเจ้าชูท่ี้คอยจ้องนางตาเป็นมันอกีคน

ประตูคฤหาสน์หลังใหญ่ที่มืดทะมึนเช่นน้ี จะให้นางท่ีเป็นคนใน 

สมัยปัจจุบันซึ่งไม่มีความรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยโบราณ

แม้แต่น้อย...มีชีวิตรอดอยู่ได้อย่างไร

ถ้าเป็นไปได้ นางก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้น
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ปารมิตา...ปารมิตา* 

ไม่ได้!

โอม มณีปัทเม ฮุม** 

ยังคงไม่ได้!

เอาใหม่ เซซามี! จงเปิด! เซซามี! จงเปิด***

เช้าขึน้มาเลีย่วจิง้ชก็ูได้ลองท่องคาถาต่างๆ ทีน่างเคยได้ยนิได้ฟังมา

เมือ่ชาตก่ิอน ท่องจบแล้วจบเล่า แต่ยังคงอ่านหนังสอืทีว่างอยู่ตรงหน้าไม่ออก

สกัตวั พิณโบราณย่ิงไม่ต้องพูดถึง ค้นหาในความทรงจ�าอย่างละเอยีดมาแล้ว

รอบหน่ึง นางก็ยังคงเค้นแรงบนัดาลใจไม่ออกแม้ครึง่ส่วน แต่งบทกวอีอกมา 

ไม่ได้สกัประโยคเดียว

5

* ปารมิตา (Paramita) หรือบารมี ในภาษาบาลีหมายถึงความสมบูรณ์แบบ
** เป็นภาษาสนัสกฤต คอืค�าภาวนาหรอืคาถาหวัใจของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสตัว์ คนจนีเรยีกเจ้าแม่กวนอนิ  
(กวนอิม)
*** 'เซซามี จงเปิด' เป็นรหัสในการเปิดถ�้าโจรจากเรื่อง 'อาลีบาบากับโจร 40 คน' ในเรื่องอาหรับราตรี
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คาถาศกัดิส์ทิธ์ิเหล่าน้ี สดุท้ายแล้วก็เป็นเพียงต�านานเล่าขานอย่างหนึง่

เท่าน้ัน!

เลี่ยวจิ้งชูยกเท้าเตะพิณโบราณ เอาหนังสือโยนออกไป หน้าม่อย

คอตก ในทีส่ดุตอนน้ีนางก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ ร่างร่างนีน้อกจากความงาม

และความอ่อนแอแล้ว ความปราดเปรือ่งและทักษะท่ีไม่มใีครเทยีบได้น้ัน 

ไม่ได้ท้ิงไว้ให้นางแม้แต่น้อย

แคว้นหลวนเลือ่มใสศรทัธาในศาสตร์ตัวอกัษร ไม่ต้องพูดถงึคณุหนู

ตระกูลใหญ่ กระทั่งสาวใช้บางคนที่พอจะมีหน้ามีตา หญิงสาวในส�านัก 

นางโลมเปิดปากออกมาก็ยังเป็นโคลงกลอน แต่นางกลบัท�าอะไรไม่เป็นเลย  

ให้บังเอิญต้องมาอยู่ที่แคว้นหลวน ยังต้องทูนต�าแหน่ง 'บัณฑิตหญิง 

ผูย้อดเย่ียมแห่งยุค' ไว้บนศีรษะอีก จะให้นางเผชญิหน้ากับการตรวจสอบ

เปรยีบเทียบท่ีทยอยกันมาอย่างไม่ขาดสายได้อย่างไร

ทีส่�าคญัท่ีสดุก็คอืลูเ่ซวียนเป็นปัญญาชนทีม่ชีือ่เสียงของแคว้นหลวน 

นางกลบัไม่รูห้นงัสอืแม้แต่ตวัเดียว เช่นนีจ้ะให้นางไปผกูบุพเพในกาลก่อน 

ได้อย่างไร จะให้นางทนแบกรบัความรูส้กึเช่นนีไ้ด้อย่างไร

"ในยาต้มหมาหวง* ใส่อบเชย เมลด็ซิง่ ชะเอมลงไปด้วยท้ังส่ีอย่าง"

เลี่ยวจิ้งชูหลับตา ท่องออกมาอยู่เป็นนาน สูตรยาต้ม ต�ารายา  

คมัภร์ีหวงตีเ้น่ยจงิ** ทีเ่รยีนมาเมือ่ชาตก่ิอนยังจ�าได้ไม่ลมื ยังคงท่องออกมา 

ได้อย่างไหลลืน่

ทว่าท�าเรื่องเหล่านี้ได้มีประโยชน์อะไร

* หมาหวง หรือต้นเอฟีดรา (Ephedra) ของจีน เป็นไม้พุ่มเตี้ย ล�าต้นเล็กยาวน�ามาตากแห้งใช้ท�ายา
** คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง เป็นต�าราที่ฮ่องเต้หวงตี้บันทึกไว้เมื่อสองพันกว่าปีก่อน โดยอ้างอิงเกี่ยวกับการรักษา 
และเป็นพื้นฐานการแพทย์แผนจีนที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน
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ในแคว้นหลวนแพทย์ถูกจดัเป็นอาชพีชัน้ต�า่ท้ังเก้า ฐานะของแพทย์

ต�า่ต้อยมาก อกีทัง้สตรไีม่อาจเป็นแพทย์ นกึถึงเรือ่งเหล่าน้ีเลีย่วจิง้ชก็ูท้อแท้

หมดอาลยัตายอยาก

"สะใภ้สี่ นี่ท่านท�าอะไรของท่าน" ฝูหรงผลักประตูเข้ามา เห็น 

ข้าวของระเกะระกะก็อดร้องออกมาไม่ได้ "พิณตูโ๋ยว* เป็นผลงานชิน้เอก 

ของท่านอาจารย์จงหลี ใช้ไม้โบราณท่ีมีค่าย่ิงกว่าทองค�าและหยกชั้นเลิศ  

เกรงว่าในแคว้นหลวนคงหาชิน้ท่ีสองไม่ได้อกีแล้ว" ฝหูรงอุ้มพิณข้ึนมาพลาง

บ่นว่า "บ่าวทราบว่าท่านอารมณ์ไม่ด ี ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจระบายอารมณ์ 

กับพิณ ไม่พูดถึงเรื่องล�้าค่าหายาก เพียงพูดถึงเร่ืองคุณชายลู่ไม่รู้ต้อง 

สิ้นเปลืองก�าลังและสติปัญญาไปเท่าไร หมดเปลืองเงินไปจ�านวนมาก 

กว่าจะได้มา ท่านก็ไม่ควรท�าให้เขาผดิหวังแล้ว"

"คุณชายลู่?" เลี่ยวจิ้งชูชะงักไป "พิณนี่...เขาเป็นคนมอบให้หรือ"

นกึถึงความรูส้กึลกึล�า้ในดวงตาคูน่ัน้ เลีย่วจิง้ชก็ูรู้สกึอุ่นวาบขึน้ในใจ

"คณุชายลูบ่อก พิณคันน้ีนอกจากท่านแล้ว คนอืน่ไม่สามารถใช้ได้" 

ฝูหรงเช็ดถูพิณตู๋โยวอย่างระมัดระวังแล้วบ่นต่อ "เพราะกลัวคุณชายส่ี 

จะหวาดระแวง ตอนนั้นท่านน้าบอกไม่ให้ท่านเอามาด้วย ท่านก็ร้องไห้

โวยวายจะเอามา"

"อย่าวางไว้ตรงนั้นเลย เก็บไปเถิด"

"สะใภ้สี่ นี่..."

นี่เป็นของรักที่สุดของท่าน เหตุใดจึงบอกให้เก็บไปเล่า

ฝหูรงยังจ�าได้ว่าพอสะใภ้สีแ่ต่งงานเข้ามาวันท่ีสอง นางก็ให้คนยกมา 
* พิณตู๋โยว หนึ่งในสิบพิณโบราณที่มีชื่อเสียงของจีน ท�าขึ้นในสมัยถัง ท�าจากไม้ถง ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์มณฑลหูหนาน
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วางไว้ในห้องนอนแล้วดดีบรรเลง คณุชายสีห่น้าตาเศร้าหมองเหม่อลอย  

จากนัน้ก็กระอกัโลหติ วันท่ีสามกจ็ากโลกนีไ้ปตลอดกาล ต่างรูว่้าพิณคนันี ้

ลู่เซวียนเป็นคนมอบให้ ด้วยเหตุนี้ในจวนจึงเล่าลือกันไปทั่วว่าสะใภ้สี ่

ไม่บรสิทุธ์ิ มคีวามสมัพันธ์กับลูเ่ซวียนต้ังแต่ก่อนแต่งงาน ท�าให้คณุชายส่ี

โมโหตาย เป็นดาวหายนะ

คิดไม่ถึงว่ามาบัดนี้คุณชายสี่จากไปแล้ว นางกลับจะให้เก็บพิณ  

ฝหูรงพูดออกมาได้ครึง่เดยีวก็กลืนค�าพูดท่ีเหลือกลับลงไป เก็บก็ดีแล้ว สตรีที่

ครองพรหมจรรย์ไม่สมควรพบเห็นสิง่น้ีมากท่ีสุด เรือ่งพวกนัน้สมควรลมืไป 

ให้หมดนานแล้ว

"พรุง่นีท่้านน้าหลวนจะกลบัแล้ว สะใภ้สีไ่ปดหูน่อยเถิดเจ้าค่ะ" ฝหูรง

เก็บพิณแล้วก็ประคองเล่ียวจิง้ชมูาน่ังท่ีหน้าคนัฉ่อง "นางกลบัไปครัง้น้ี ต่อไป 

กว่าจะได้พบกันอกีก็ไม่รูเ้มือ่ไรแล้ว"

"เหตใุดจงึเงยีบเชยีบเช่นนี"้ เลีย่วจิง้ชมูองฝหูรงท่ีก�าลงัหวีผมแต่งตวั

ให้นางจากในคนัฉ่องแล้วเอ่ยถาม "เช้าตรูเ่ช่นนี ้ไปไหนกันหมด"

"ตัง้แต่หลิว่เอ๋อร์เป็นลมวันน้ัน นายหญิงใหญ่ก็เรยีกตวัไป จนป่านนี้ 

ก็ยังไม่ได้กลบัมาเลยเจ้าค่ะ วันนีท่ี้ห้องโถงต้ังศพจะรือ้ฉากผ้าม่าน องิเอ๋อร์ 

ไปช่วยตัง้แต่เช้าแล้ว"

"อ้อ..." เลีย่วจิง้ชพูยักหน้า "เจ้า...รูห้รอืไม่ว่าหมูต่นัตายได้อย่างไร"

"นายหญิงใหญ่บอกนางฆ่าตัวตายตามนาย" เอ่ยถึงหมู่ตัน ฝูหรง 

ก็ขอบตาแดงเรือ่ข้ึนมา "บ่าวกลบัได้ยินหงกูท่ีอยู่ทะเลสาบลัว่เย่ียนบอก นาง

มองจากทีไ่กลเหน็ท่านกับคณุชายสามพูดคยุกันอยู่ จากน้ันไม่รูเ้พราะเหตใุด 

ท่านก็ตกลงไปในน�้าแล้ว ได้ยินหมู่ตันร้องให้คนช่วย พอนางเงยหน้าขึ้น
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มองไปก็เห็นหมูตั่นถูกคุณชายสามผลกัตกน�า้ไป"

คุณชายสาม!

ชายหนุ่มรูปงามที่ห้องโถงตั้งศพผู้นั้น

นึกไม่ถึงว่าหมู ่ตันจะถูกเขาท�าให้ตาย ไยจึงโหดเหี้ยมเพียงน้ี  

เพราะอะไรเขาต้องท�าร้ายนางกับหมู่ตันด้วย

นึกถึงแววตาเปิดเผยชัดแจ้งท่ีเห็นในห้องโถงตั้งศพ เลี่ยวจิ้งชูก็ 

ใจสัน่สะท้าน คล้ายคว้าจบัอะไรได้ ค�าตอบแค่เรยีกก็จะออกมา แต่กลบั 

ไม่กล้าคิดต่อไป

"หงกูไม่ได้ยินว่าข้ากับคณุชายสามพูดเรือ่งอะไรกันหรือ" เหน็ฝหูรง

สัน่ศรีษะ เลีย่วจิง้ชหูนัไปสัง่ก�าชบั "ตอนค�า่เจ้าเอาเงนิตดิตวัไปสกัหน่อย  

หาวิธีเรยีกนางมา จ�าไว้ อย่าให้ใครเห็นเป็นอนัขาด"

ฝหูรงสหีน้าหม่นขรมึ "บ่าวในใจนึกสงสัย หลายวนัก่อนจงึไปหานาง  

จงึพบว่าคนทีท่ะเลสาบลัว่เย่ียนถูกเปลีย่นไปหมดแล้ว"

"เปลีย่นแล้ว?!" เลีย่วจิง้ชตูะลงึงัน "เจ้าไม่ได้ถามดูหรือว่าพวกนาง 

ไปทีใ่ดกัน"

"บ่าวถามแล้วเจ้าค่ะ คนทีท่ะเลสาบลัว่เย่ียนล้วนมาใหม่ ถามอะไร 

ก็ไม่รูส้กัเรือ่ง คนอืน่ๆ พอได้ยินชือ่หงกู สหีน้าก็แปรเปลีย่นทนัท ีไม่พูดไม่จา 

ก็หมนุตวัเดนิหนีไปเลย" ฝหูรงชายตามองไปทีป่ระตู แล้วลดเสยีงเบาลง 

"บ่าวสงสยัว่าวันน้ันท่านหาได้ฆ่าตัวตายไม่"

"ถ้าเป็นเช่นนี ้นอกจากคณุชายสามแล้ว ในจวนก็ไม่มใีครรูเ้รือ่งน้ีแล้ว?"

"บางที..."

พูดมาได้ครึ่งหนึ่ง จู่ๆ ฝูหรงก็ปิดปากเงียบ
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"บางทีอะไร"

เลี่ยวจิ้งชูแววตาเย็นยะเยือก ฝูหรงตัวสั่นสะท้าน มือชะงัก 

การเคลื่อนไหว

"บางทคีณุชายเจยีงน่าจะรูเ้หตุการณ์ทีเ่กิดขึน้จรงิเจ้าค่ะ" จู่ๆ  ฝหูรง 

ก็เงยหน้า น�า้เสยีงร้อนรนขึน้มา "คนผูน้ีห้น้าซือ่ใจเห้ียม ทัง้ยังเจ้าเล่ห์ ท่าน

อย่าได้ไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเด็ดขาด"

"คณุชายเจยีง?" เลีย่วจิง้ชหูมนุตัวมามองฝหูรง "ได้ยินว่าเขาเป็นคน

ช่วยข้าไว้"

"นายท่านกับนายหญิงใหญ่มอบรางวัลให้แล้ว ก็แค่ทีป่รกึษาคนหนึง่ 

ท่านไม่ต้องไปขอบคุณเป็นการพิเศษหรอกเจ้าค่ะ"

"ที่ปรึกษา?"

"ดคูวามจ�าของบ่าวส ิลมืไปอกีแล้วว่าท่านสญูเสยีความทรงจ�า" ฝหูรง

เอามอืตบหน้าผาก "คณุชายเจยีงผูนี้น้ามว่าเจยีงเสยีน เดมิเป็นท่านโหว 

แห่งแคว้นหล ีสองปีก่อนหลบออกจากแคว้นหล ี ถูกกองทหารรักษาพระองค์ 

ไล่ล่าสงัหาร ตอนจนตรอกหมดทางไปก็ได้นายท่านช่วยไว้"

แคว้นหลี?

เลี่ยวจิ้งชูน่ิงอึ้ง หรือว่าในห้วงมิติน้ีนอกจากแคว้นหลวนแล้ว ยังมี

แคว้นอื่นอีก

"แคว้นหลีอยู่ที่ใด"

เหน็นางแม้แต่เรือ่งน้ีก็ลมืแล้ว ฝหูรงรูส้กึเศร้าใจขึน้มา หันไปรนิน�า้ชา

ถ้วยหนึ่งยกมาให้ อธิบายอย่างใจเย็น "มีแม่น�้าหลวนก้ันอยู่ แคว้นหลี 

อยู่ทางเหนอืของแคว้นหลวน" แล้วเสรมิขึน้ "ยังมแีคว้นชือ่อกีแคว้นหน่ึง  
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เป็นแคว้นท่ีเลก็ทีส่ดุในบรรดาสามแคว้น ตัง้อยู่ทางตอนล่างของแม่น�า้หลวน 

เพียงครอบครองดินแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหนึ่งเท่าน้ัน ต่อไป 

ถ้าสะใภ้สี่ออกไปข้างนอก อย่าได้พูดออกไปเป็นอันขาดว่ากระทั่งเรื่องนี้ 

ก็จ�าไม่ได้"

ด้วยกลัวว่านางจะเป็นท่ีขบขันต่อหน้าผู้คน ฝูหรงจึงบอกเล่าถึง

สภาพการณ์ของแคว้นทั้งสามอย่างมีน�้าอดน�้าทน

แคว้นหลต่ีางจากแคว้นหลวน เป็นแคว้นทีนิ่ยมฝึกวรยุทธ์กันอย่าง

กว้างขวาง นกัรบได้รบัการยกย่องว่าองอาจห้าวหาญ ในหมูช่าวบ้านมคี�าพูด 

ทีพู่ดสบืต่อกันมาประโยคหนึง่ 'อยู่แคว้นหลอีย่าลงไม้ลงมอื อยู่แคว้นหลวน 

อย่าเอ่ยปาก' ความหมายก็คือถ้าท่านไปถึงแคว้นหลีก็อย่าได้มีเรื่อง 

ลงไม้ลงมือกับผู้อื่นเด็ดขาด ยากจะบอกได้ว่าคนท่ีอยู่ตรงข้ามกับท่าน 

ไม่ใช่ยอดฝีมอืในยุทธภพ เพียงหมดัเดยีวก็อาจซดัท่านจนฟันร่วงเต็มพ้ืน  

มาถึงแคว้นหลวน ถ้าไม่มคีวามสามารถตดิตวัอยู่บ้าง ก็อย่าวพิากษ์วจิารณ์ 

เรือ่งบทกวีโคลงกลอน ท่ีนัน่เด็กสามขวบก็ขบัโคลงกลอนได้แล้ว

แคว้นหลวนยึดครองพ้ืนที่ทางตอนใต้ที่มีดินและทรัพยากร 

อดุมสมบรูณ์อยู่เพียงแคว้นเดียว แบ่งเขตการปกครองกับแคว้นหลีทีนิ่ยม

ฝึกวรยุทธ์โดยมแีม่น�า้เป็นตัวก�าหนด สามารถยืนตระหง่านมาได้สองร้อยปี 

โดยไม่เสือ่มถอย ก็ด้วยอาศยัช่องเขาปากมงักรบรเิวณต้นน�า้ของแม่น�า้หลวน 

ทีม่ชียัภูมเิตม็ไปด้วยอนัตรายเป็นหลกั สถานทีแ่ห่งนัน้ได้รับการเรียกขานว่า 

'หนึง่คนขวาง ด่านหมืน่คนก็ข้ามผ่านมาไม่ได้'

ทีแ่ท้ทีน่ีถึ่งกบัมสีามแว่นแคว้นด้วยกัน ไม่รูอ้กีสองแคว้นเป็นอย่างไร 

จะให้ความส�าคญักับแพทย์หรอืไม่
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เลี่ยวจิ้งชูกุมถ้วยชาที่เริ่มเย็นแล้ว ดวงตาสว่างวาบขึ้นดุจดวงดาว

"แล้ว..." นางย่ืนถ้วยชาให้ฝหูรง "เพราะเหตใุดเขาต้องหนอีอกจาก

แคว้นหลี"

"ไม่ทราบเจ้าค่ะ สะใภ้ส่ีไม่ต้องไปสนใจเขาหรอก" ฝหูรงสัน่ศีรษะ "เขา 

ไม่เพียงเป็นขนุนางทรยศคนหนึง่ ยงัเป็นพวกชอบดืม่สรุามวัเมาในโลกีย์ 

เป็นแขกประจ�าของส�านักนางโลมต่างๆ ได้ยินว่าซูชิงเหลียนหญิงงาม 

อนัดบัหน่ึงแห่งส�านกันางโลมหลงิหลงก็ถูกเขาเหมาตวัมาโดยตลอด บัณฑิต

ของแคว้นหลวนต่างด่าทอเขา" ฝหูรงหมนุตวัไปเตมิน�า้ชาร้อนถ้วยหนึง่พลาง 

ย่ืนส่งให้ "ท่านสญูเสยีความทรงจ�าแล้ว เขากับคณุชายสามในจวนเรา และ 

สวินเหลยีนบตุรชายแม่ทัพใหญ่มชีือ่เสยีงโด่งดงัเรือ่งความหลงระเรงิ ได้รบั 

การเรยีกขานว่า 'สามเสเพลแห่งเมอืงหลวนเฉงิ' "

เลี่ยวจิ้งชูขมวดคิ้ว

เขาช่วยชวิีตนางไว้ เดิมในใจมคีวามรูส้กึทีดี่ต่อเขาอยู่ส่วนหนึง่แล้ว  

ไม่คดิว่าจะเป็นบคุคลท่ีแย่เพียงนี ้ ในเมือ่ต่งก๋ัวกงกับนายหญิงใหญ่ออกหน้า 

ให้แล้ว นางไม่ขอบคุณก็ไม่เป็นไร

"เขาประพฤติตนเลวร้ายมากมายเช่นนี้ นายหญิงใหญ่ถึงกับยังรับ 

ตวัเขาไว้ ในจวนมแีต่คนบอบบางก็ไม่กลวั?"

"ใครว่าไม่กลัวล่ะเจ้าคะ สะใภ้สามเอะอะโวยวายทุกวันบอกเขา 

พาคณุชายสามเสยีคน จะให้นายหญิงใหญ่ไล่เขาไปเสยี แต่ก็ถูกนายท่าน 

ขวางไว้ ดีท่ีเขาเป็นกระต่ายไม่กินหญ้าข้างรัง* ไม่เหมือนคุณชายสาม 

คนในจวนขอเพียงมรีปูโฉมงดงามอยู่หลายส่วน ถูกเขาพึงพอใจเข้าเป็นต้อง 
* กระต่ายไม่กินหญ้าข้างรงั เป็นค�าเปรยีบเปรย หมายถึงไม่ท�าเรือ่งเลวในพ้ืนทีข่องตน คล้ายสภุาษติไทยท่ีว่า 
'สมภารไม่กินไก่วัด'
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ไปตอแยด้วย"

"เพราะเหตุใดนายท่านจึงอยากรั้งเขาไว้"

"เห็นบอกให้เขาอยู่สอนวรยุทธ์ให้คณุชายหลายท่าน" ฝหูรงเอ่ยเตอืนข้ึน 

"วันหน้าถ้าท่านเห็นเขากับคุณชายสามจะต้องเดนิอ้อมหลบไปเสยี!"

เลี่ยวจิ้งชูพยักหน้า เรื่องของแคว้นหลีนางสืบถามจากคนอื่นก็ได้  

ไม่จ�าเป็นต้องไปตอแยกับคนเสเพลผู้นั้น นางตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่า 

จะกลับจวนสกุลหลวน คิดว่าคงไม่ต้องเจอคนผู้นี้อีก

"เจ้ากับหมูต่นั..." นกึถึงเรือ่งผ้าพรหมจารทีีโ่ต้เถียงกันในห้องโถงต้ังศพ 

เลี่ยวจิ้งชูถามขึ้น "ต่างเป็นสาวใช้ที่ติดตามมากับการแต่งงาน เหตุใดจึง 

มเีพียงนางทีจั่ดการเรือ่งการกินอยู่"

"หลิว่เอ๋อร์เป็นคนท่ีนายหญิงใหญ่มอบให้ องิเอ๋อร์เป็นคนท่ีสะใภ้ใหญ่

มอบให้ ล้วนก�าหนดไว้แล้วให้เป็นสาวใช้ห้องข้าง* เพียงรอท่านแต่งเข้ามาแล้ว

ก็จะท�าพิธีเปิดหน้า** ฐานะสงูกว่าบ่าว" ฝหูรงบิดผ้าเชด็หน้าในมอืเตม็แรง 

ดวงตาเตม็ไปด้วยความรูส้กึไม่ได้รบัความเป็นธรรม "โดยเฉพาะหลิว่เอ๋อร์ 

ผูน้ัน้ คณุชายสีไ่ม่อาจอยู่ห่างจากนางแม้ชัว่ขณะ ท่านก็ใจกว้างมเีมตตา  

จงึให้บ่าวไปอยู่ข้างนอก"

ใจกว้างมีเมตตาหรือโง่เขลาอย่างที่สุดกันแน่

บ้านแม่สามเีตรยีมอนุไว้แล้วถึงสองคน ไม่พูดถึงว่าควรแสดงอ�านาจ 

ข่มขวัญ กลบัยกย่องข้ึนมา นึกถึงหลิว่เอ๋อร์ผูม้รีปูร่างหน้าตาละม้ายเหยาหลนั 
* สาวใช้ห้องข้าง เป็นค�าเรยีกภรรยาบ่าวซึง่ไม่ได้รบัการยกย่อง โดยมากรบัไว้ก่อนรบัอนภุรรยาหรอืแต่งภรรยาเอก  
พักอยู่ในห้องข้างท่ีทะลกัุบห้องนอนหลกัของเจ้านายเพ่ือสะดวกในการปรนนิบตัติอนกลางคนื จงึเป็นทีม่าของ 
ชือ่ดงักล่าว
** เปิดหน้า หมายถงึการใช้ด้ายถอนขนอ่อนบรเิวณหน้าผากและจอนผม เป็นวิธีเสริมความงามอย่างหน่ึงของ
หญิงจนีโบราณ และเป็นธรรมเนยีมอย่างหน่ึงก่อนการแต่งงาน ค�าว่าเปิดหน้าจงึสือ่ถึงการแต่งงานตามประเพณี
ด้วย
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ทีร้่องไห้จนตาบวมและเป็นลมหมดสติไปในห้องโถงตัง้ศพแล้ว เลีย่วจิง้ชู

ก็ได้แต่ย้ิม

"สายมากแล้ว เกรงว่าท่านน้าคงรอจนร้อนใจแล้ว"

หาเสือ้คลมุขนจิง้จอกสขีาวออกมาได้ตวัหน่ึง ฝหูรงก็คลมุให้เลีย่วจิง้ชู

พลางร้องเร่ง

เลีย่วจิง้ชตูืน่จากภวังค์แล้วพยักหน้าน้อยๆ สมควรไปหามารดาได้แล้ว 

นางจะต้องกลบัไปครองความเป็นม่ายท่ีจวนหัวหน้าส�านักศกึษาหลวงให้ได้
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"เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ เช่นนีท้�าให้สบายข้ึนบ้างหรือไม่" เลีย่วจิง้ชู

เปลีย่นท่าทางใหม่ คุกเข่าลงข้างหน่ึงอยู่บนเตียงเตา* แล้วบบีนวดต้นคอ 

ทีค่่อนข้างแขง็ของนายหญิงใหญ่ "ได้ยินสีจู่บ๋อก เช้าน้ีท่านเพียงดืม่โจ๊กไป

ครึ่งชามเท่าน้ัน ท่านป้าปล่อยวางสักหน่อยเถิด ไม่ว่าอย่างไร เราก็ต้อง 

ใช้ชีวิตกันต่อไป"

ข้อเสนอขอกลับไปอยู่บ้านเดิมถูกมารดาปฏิเสธอย่างเฉียบขาด  

ทัง้ตกัเตอืนและต�าหนนิางอยู่พักใหญ่ เรือ่งนีท้�าให้เลีย่วจิง้ช ู ไม่ส ินางคอื 

หลวนอวิน๋ชแูล้ว ได้ตระหนกัอย่างถ่องแท้ ต�าแหน่งสะใภ้สีแ่ห่งจวนก๋ัวกง 

ก็เหมือนขื่อสวมคอ กักขังนางไว้อย่างแน่นหนา อย่าว่าแต่จะแสวงหา 

ความรักที่ดีงาม แค่นางคิดอยากจะหายใจอย่างมีอิสระ บ้านเดิมและ 

6

* เตยีงเตา (ค่ัง) หมายถึงเตยีงทีก่่อด้วยอฐิของชาวจนีทางตอนเหนือ ด้านล่างมช่ีองส�าหรบัจดุไฟให้เตียงอุน่ 
และมปีล่องระบายควนัออกไปนอกตวับ้าน มกัจะต้ังอยู่ข้างห้องครวัและอาศัยไฟจากการหุงหาอาหารช่วยให้
เตยีงอุ่นไปในตวั เวลานอนจะปฟููกไว้ด้านบน เวลากลางวันเก็บฟูกขึน้และใช้แทนโต๊ะได้
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บ้านแม่สามต่ีางไม่อนุญาตให้นางก้าวข้ามแม่น�า้เหลยฉอืแม้ก้าวเดยีว*!

แม้นางจะไม่ท้อแท้ บ้านเดมิไม่สนับสนุน นางก็ต้องไปจากจวนก๋ัวกง 

ท่ีน่ากลวัแห่งนี ้ออกไปเผชญิโลกกว้างด้วยตนเอง แต่สตรีอ่อนแอตัวคนเดียว 

ท่ีไหล่ไม่อาจแบกหาม มอืหิว้ของหนักไม่ไหว หนึง่ไม่มเีงนิ สองไม่มงีาน  

ไม่รูอ้ะไรเก่ียวกับแคว้นหลวนเลย คิดจะไปจากจวนก๋ัวกงแค่พูดก็คงง่าย

หลงัจากคดิหน้าคิดหลงัดูแล้ว หลวนอว๋ินชก็ูตดัสนิใจอยู่ท่ีนีไ่ปก่อน 

ท้ังยังท�าใจยอมรบัตวัตนใหม่นี ้รอให้ปีกกล้าขาแข็งแล้วค่อยบนิไปตามล�าพัง

ตกลงใจได้แล้ว หลวนอว๋ินชูก็จ�าต้องมาประจบเอาใจผู้น�าสูงสุด 

แห่งจวนก๋ัวกงผูน้ี ้ ถึงแม้นายหญิงใหญ่เคยคิดจะวางยานางให้เป็นใบ้ แต่

เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง นางจ�าเป็นต้องลมืเรือ่งน้ีไปเสยี และเป็นฝ่ายมา 

ผกูไมตรกัีบนายหญิงใหญ่

หลวนอวิน๋ชพูอจะคาดเดาได้เลาๆ ถึงความลบัทีอ่ยู่เบือ้งหลังเร่ืองที่

นายหญงิใหญ่จะวางยานางได้แล้ว นางเชือ่ว่าจะอย่างไรนายหญิงใหญ่ก็เป็น

ป้าแท้ๆ ของตนเอง ขอเพียงนางท�าเป็นหูหนวกตาบอด นายหญิงใหญ่ก็จะ 

ไม่ท�าอะไรนางอกี

"ช่างเป็นเด็กดีจริงๆ ตัวเจ้าเองก็...ยังจะมาปลอบข้าอีก"

ความรูส้กึสบายแผ่กระจายมาจากต้นคอ ท�าให้ใบหน้าทีเ่คร่งขรมึของ

* ไม่กล้าก้าวข้ามแม่น�า้เหลยฉอืแม้ก้าวเดยีว เป็นค�าอปุมา หมายถึงไม่กล้าก้าวข้ามเขตจ�ากัดหรอืไม่กล้าล�า้เส้น  
มทีีม่าจากสมยัจิน้ตะวนัออก อวีเ่ลีย่งเสนาบดสีนบัสนนุให้เวนิเจีย้วไปเป็นขนุนางท่ีเจยีงโจว เพ่ือป้องกันข้าศึก 
จะรกุรานมาทางชายแดนตะวันตก ไม่นานอว่ีเลีย่งก็ได้รบัรายงานว่าซจูว้ินเจ้าเมอืงลีห่ยางวางแผนจะก่อกบฏ  
อวีเ่ล่ียงคดิว่าตนฉลาด วางแผนจะหลอกซจูว้ินเข้ามารบัต�าแหน่งทีเ่มอืงหลวง ทกุคนต่างเหน็ว่าแผนน้ีไม่เหมาะ  
เวินเจีย้วก็เขียนจดหมายมาทดัทาน ซจูว้ินเองก็ไม่หลงกล เห็นว่าราชส�านักสงสยัตนแล้วจงึยกทพัมาตเีมอืงหลวง
เสยีเลย เวนิเจีย้วทราบเรือ่งกเ็ตรยีมยกก�าลงัมาช่วยป้องกันเมอืงหลวง อว่ีเลีย่งกลบักลวัข้าศกึจะรกุรานมากกว่า 
จึงเขียนจดหมายไปยับย้ังเวินเจี้ยว ในจดหมายมีค�าพูดประโยคหน่ึงบอกว่า 'ท่านต้องอยู่รักษาการณ์ที่นั่น  
อย่าข้ามแม่น�า้เหลยฉอืแม้ก้าวเดยีว' หมายถึงไม่ให้ข้ามแม่น�า้มาเมอืงหลวง แต่อว่ีเลีย่งประเมนิซจูว้ินผดิไป  
ถูกกองทัพของซจูวิน้ตแีตกยับเยินต้องขอความช่วยเหลอืจากเวนิเจีย้ว ภายหลงัจงึเอาชนะซจูวิน้ได้
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นายหญงิใหญ่ดอู่อนโยนมเีมตตาข้ึนมาก นกึถึงว่าหลวนอว๋ินชอูายุยังน้อย 

ก็ต้องเป็นแม่ม่ายแล้ว นับแต่นี้จะต้องใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาเดียวดาย 

อ้างว้างเอกากับโคมด�า* ไปอกีหลายสบิปี ในใจก็เกิดความสงสารขึน้มาจางๆ 

จงึพูดอย่างมเีมตตา

"เด็กที่ดีเพียงนี้ คิดไม่ถึงว่าจะมีโชคชะตาที่อาภัพเหมือนกับข้า"

นายหญิงใหญ่พูดแล้วน�า้ตาก็ไหลรนิ บรรยากาศดเูศร้ารนัทดข้ึนมา

หลายส่วน สีจู่๋รบีย่ืนผ้าเชด็หน้าให้ "นายหญิงใหญ่ปล่อยวางบ้างเถิดเจ้าค่ะ 

สะใภ้สีพู่ดถูก ทุกข์เพียงใด เราก็ต้องใช้ชวิีตกันต่อไป"

รบัรูไ้ด้ถึงความเจบ็ปวดอาดูรทีค่นผมขาวต้องมาส่งคนผมด�า นิว้มอื

ของหลวนอว๋ินชส่ัูนเทา จงึหยุดมอืรบัผ้าเชด็หน้ามาเชด็น�า้ตาให้นายหญิงใหญ่

"ท่านป้าเป็นห่วงสะใภ้จะล�าบาก จึงมอบสี่หลันส่ีจว๋ีที่อยู่กับท่าน 

มาหลายปีให้กับสะใภ้ มท่ีานให้ความรกัและเอน็ดเูช่นนี ้สะใภ้...ก็ไม่นับว่า...

อาภัพแล้ว"

มีประกายผุดวาบขึ้นมาในส่วนลึกของดวงตานายหญิงใหญ่ นาง

ปรายตาเพ่งพิศหลวนอวิ๋นชู

แสงแดดส่องผ่านช่องหน้าต่างท่ีกรดุ้วยกระดาษสีเหลอืงขมิน้เข้ามา 

ส่องกระทบชดุไว้ทุกข์สขีาวของหลวนอว๋ินช ู เกิดเป็นประกายสทีองวาวระยบั 

เพ่ิมความอ่อนโยนบนใบหน้าผ่ายผอมของนางขึน้มาหลายส่วน ทันใดน้ัน

ภาพมารดาทีม่เีมตตา ลกูท่ีมคีวามกตญัญูก็ผุดข้ึนมาตรงหน้า โดยไม่รูเ้น้ือรูต้วั

นายหญิงใหญ่ก็จติใจสงบลง

"เด็กด ีล�าบากเจ้าแล้ว พวกนางปรนนิบตัริบัใช้ดหีรอืไม่ ถ้าไม่ถูกใจเจ้า 

* โคมด�า ในสมัยโบราณโคมไฟในวัดวาอารามของจีนจะหุ้มด้วยผ้าสีเขียวอมด�าจึงเรียกว่าโคมด�า
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ก็บอกมาได้เลย ไม่ต้องมองสหีน้าข้า"

ข้างกายมสีาวใช้จอมประจบประแจงสองคนคอยควบคมุอยู่ทกุวัน 

จะบอกว่าดีก็แปลกแล้ว!

น้ิวมือนวดคลึงจุดไท่หยางให้นายหญิงใหญ่เบาๆ หลวนอวิ๋นชู 

พูดเสียงเบา

"ละเอยีดรอบคอบกว่าฝหูรงมากเจ้าค่ะ พ่ีสะใภ้ใหญ่เห็นแล้วยังอจิฉา 

เอาแต่บอกท่านล�าเอียง"

"ปากของเจ้าน่ีช่าง..." นายหญิงใหญ่เอนพิงหมอนองิใบใหญ่อย่าง

สบายใจ "อมื ได้เจ้ามาช่วยนวด สบายขึน้มากแล้ว สองวันนีน้อนไม่ค่อยหลบั 

เหมอืนหวัจะแตกร้าว"

หลวนอว๋ินชคูลีย้ิ่มมมุปากจางๆ ไม่ผดิจากท่ีคดิ นบัว่าไม่เหนือ่ยเปล่า 

ผูใ้หญ่ชอบใจแล้ว วันเวลาของนางก็จะผ่านไปอย่างสขุสบาย นิว้มอืขยับ

ไปทีจ่ดุไป่ฮุย่*

"ท่านป้าใช้สมองหนักเกินไปแล้ว"

นายหญิงใหญ่หลบัตาลงอย่างสบายใจ "หรอืมใิช่ ตัง้แต่อาการป่วย

ของอ้ายเอ๋อร์หนกัขึน้ ข้าก็ไม่เคยได้หลบัสนทิตลอดท้ังคนื" เสยีงค่อยๆ เบาลง 

"ไม่เคยรูเ้ลยว่าอว๋ินชมูฝีีมอืการนวดเช่นนี ้ไปหัดมาตัง้แต่เม่ือไร"

นิว้มอืพลนัชะงักค้าง มวัแต่คดิจะผูกไมตรจีนถึงกับลมืไป นายหญิงใหญ่

รูจ้กัอดตีของนางมากกว่าตวันางเอง ค�าโกหกนีจ้ะพูดอย่างไรจงึจะสมเหตุ 

สมผล

รบัรูถึ้งน้ิวมอืบนหน้าผากหยุดน่ิงลง นายหญิงใหญ่ทีค่ล้ายหลบัไปแล้ว

* จดุไป่ฮุย่ คอืจดุสงูสดุตรงกลางศรีษะ เป็นศนูย์รวมประสาทเชือ่มโยงเส้นลมปราณทัว่ร่างกายตามต�าราแพทย์จนี



69

อวี่จิ่วฮวา

พลนัลมืตาขึน้ เห็นหลวนอว๋ินชสีูหน้าซดีขาวเล็กน้อย จมอยูใ่นความครุน่คดิ  

ใจก็อ่อนยวบลงไปหลายส่วน

"อว๋ินชสูญูเสยีความทรงจ�าแล้ว เรือ่งพวกนีค้ดิไม่ออกก็ไม่ต้องคดิ"

นิ้วมือเคลื่อนไหวอีกครั้ง

"สีจ่ว๋ีก็นวดให้ท่านอยู่เสมอ แต่ท่านกลบัมอบนางให้สะใภ้ เห็นท่าน

ผ่ายผอมอ่อนแอลงทุกวัน สะใภ้รูส้กึไม่สบายใจ"

นายหญิงใหญ่ย้ิมน้อยๆ "แรงมอืของนางไม่ดเีหมือนเจ้า" รู้สึกว่ามือ

ทีเ่คลือ่นไหวอยู่บนหน้าผากออกจะใจลอยไม่อยู่กบัเน้ือกับตัว นายหญิงใหญ่

จงึลกุขึน้มาน่ัง ตบๆ เตยีงเตา "นวดมาตลอดเช้าแล้ว อว๋ินชนูัง่พักสกัประเด๋ียว

เถอะ"

"สะใภ้..."

เหยาหลันมาแล้ว!

คิดจะบอก 'สะใภ้ไม่เหนื่อย' รีบนวดให้นายหญิงใหญ่หลับไปเสีย 

ตนจะได้เลกิงานเรว็หน่อย หลวนอว๋ินชเูพ่ิงเอ่ยปากก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆ 

ดงัมาจากลานเรอืน ช�าเลอืงมองนายหญิงใหญ่แวบหนึง่ เห็นอกีฝ่ายไม่รูส้กึ 

อะไร หัวใจของหลวนอว๋ินชก็ูลอยละล่องขึน้มา นับว่าสวรรค์ไม่ได้ทอดทิง้นาง

เสยีทเีดยีว พร้อมๆ กับการสญูเสียทกัษะฝีมอืทัง้หมดไปก็ได้มอบความตืน่เต้น 

ดใีจเลก็ๆ อย่างหนึง่ให้กับนาง ประสาทสมัผสัทัง้หกของนางแตกต่างจาก

คนท่ัวไป!

โดยเฉพาะความสามารถในการได้ยินเสียง...นางนั่งอยู่ในห้อง 

ก็สามารถได้ยินเสยีงทีล่านด้านนอก นอกจากนีข้อเพียงได้ยินคร้ังหน่ึงก็จะ

จดจ�าลกัษณะพิเศษจ�าเพาะของเสียงน้ันได้ ครัง้ต่อไปก็จะวเิคราะห์จากเสยีง
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และบอกได้ว่าคนผูน้ั้นเป็นใคร ตอนแรกนางยังเข้าใจว่าเป็นเพราะสิง่ปลกูสร้าง

ในสมยัโบราณไม่กันเสยีงเสยีอีก

ด้วยไม่อยากให้เหยาหลนัเหน็ว่านางนวดเป็นและเทีย่วคาดเดาส่งเดช 

หลวนอว๋ินชูจงึหดมอืกลบัมา รนิน�า้ชาถ้วยหน่ึงย่ืนไปท่ีข้างมอืนายหญิงใหญ่ 

"ท่านป้าดืม่น�า้ชา" แล้วลงน่ังท่ีข้างกายอีกฝ่าย

หลวนอว๋ินชูหยิบงานเย็บปักท่ีสี่จู๋ท�าได้ครึ่งหน่ึงขึ้นมาพิจารณาดู 

"ฝีมือของสี่จู๋ดียิ่งนัก ท�าให้ใครหรือ"

"พ้ืนรองเท้าทีข้่างนอกท�าขายท้ังบางท้ังแข็ง นายหญิงใหญ่สวมแล้ว

ไม่สบาย บ่าวก�าลงัเร่งท�าพ้ืนเรยีบๆ หลายคู่" เหน็นางพลกิไปพลิกมาพินจิ

พิเคราะห์ด ูสีจู่ก็๋รบีแย่งกลบัมา ใบหน้าแดงเลก็น้อย "ท�าให้สะใภ้สีข่บขัน

แล้ว ฝีมอืการเย็บปักถักร้อยของท่านเทยีบได้กับของในวังหลวง บ่าวจะกล้า

เปรยีบกับท่านได้อย่างไรเจ้าคะ"

เทียบได้กับของในวังหลวง?

หลวนอว๋ินชูหัวใจเต้นตึกตัก ไม่ใช่บอกสมัยโบราณสตรีท่ีเล่าเรียน

หนงัสอืล้วนไม่เป็นงานเย็บปักถักร้อยหรอื เหตุใดบณัฑิตหญิงผู้ยอดเย่ียม

แห่งยุคผูน้ัน้กลบัเป็นทัง้สองอย่าง นางแอบช�าเลอืงมองสหีน้านายหญงิใหญ่ 

นางคงไม่ให้ข้าท�ารองเท้ากระมงั

นี่ไม่ใช่เป็นการยกหินทับเท้าตัวเอง* หรอกหรือ

หลวนอว๋ินชใูจเต้นระรวั แต่สีหน้าไม่แปรเปลีย่น ได้ยินเสยีงฝีเท้าของ

เหยาหลนัเดนิใกล้เข้ามา นางก็พูดอย่างเสยีใจ

"สี่จว๋ีไม่มีวาสนาเช่นเจ้า สองวันนี้หญิงรับใช้สูงวัยท่ีเรือนด้านหลัง

* ยกหินทับเท้าตัวเอง หมายถึงคิดจะท�าร้ายผู้อื่น แต่ผลร้ายนั้นกลับย้อนมาหาตัวเอง
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ถือว่าตนอาวุโสมปีระสบการณ์มาก เรยีกใช้ก็ไม่ค่อยยอมขยับ ท�าเอาส่ีจวี๋

เหน็ดเหนือ่ยยุ่งวุ่นวายไปหมด"

นายหญิงใหญ่ย่นค้ิว "ก่อนแม่ของเจ้าไปก็พูดถึงเรื่องนี้ บอกข้า 

ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนคนในเรือนของเจ้า" แล้วบอกอย่างมีเมตตา  

"ไว้ข้าเจอหลันเอ๋อร์แล้วจะเร่งรัดให้"

ไม่ผดิจากทีค่าด ข้อดีของการตบสะโพกม้า* พอตัง้ราวไม้ไผ่ข้ึนก็เห็น

เงา** หลวนอว๋ินชสูงัเกตเหน็มาตัง้แต่แรกแล้วว่าในเรอืนของนางก็คล้าย

สมัยกั๋วหมินตั่ง*** ที่มีกองทหารหลายฝักหลายฝ่ายเกิดข้ึนพร้อมกัน จะ

วางแผนออกจากจวน ภายนอกนางจ�าเป็นต้องสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับ 

ผูน้�า ภายในก็ต้องสร้างกองก�าลงัสายตรงของตนเอง คร้ันแล้วตอนมารดา

ปฏิเสธเรื่องนางขอกลับไปครองความเป็นม่ายที่บ้านเดิมอย่างเฉียบขาด  

หลวนอว๋ินชูจึงบอกเรื่องต้องการซื้อบ่าวไพร่ โดยเฉพาะสาวใช้ห้องข้าง 

ทียั่งไม่ได้เปิดหน้าสองคนน้ัน นางยืนกรานแน่วแน่ว่าจะไม่เอาไว้ เดิมมารดา 

ก็มาจากครอบครวัใหญ่จงึเข้าใจเหตุผลในเรือ่งน้ีดี ย่อมสนับสนนุบตุรสาว

เต็มที ่ มารดานางเป็นคนออกหน้า นายหญิงใหญ่ก็ไม่สะดวกจะคดัค้าน  

เพ่ือเป็นการแลกเปลีย่นนายหญิงใหญ่จงึเอาสีจ่ว๋ีสีห่ลนัแทรกเข้ามาเสยีเลย 

อ้างค�าพูดเสยีน่าฟังว่า 'เป็นห่วงอว๋ินช'ู

สองวันหลงัจากมารดากลบัไป สีจ่ว๋ีสีห่ลนัก็เข้ามารบัต�าแหน่งแล้ว 

แต่เรื่องซื้อบ่าวไพร่กลับไม่ได้เอ่ยถึงอีก ท�าเอาหลวนอว๋ินชูกระท่ังอยู่ใน 
* ตบสะโพกม้า เป็นส�านวน หมายถึงประจบสอพลอ มท่ีีมาจากราชวงศ์หยวนชาวมองโกลมกัทักทายกันด้วย 
การตบสะโพกม้าของอกีฝ่าย ส�ารวจความสมบรูณ์ของม้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วกล่าวอย่างติดปากว่า 'ม้าดี'  
เพ่ือให้เจ้าของดใีจ ต่อมาคนก็เริม่ไม่สนใจดวู่าม้าดจีรงิหรอืไม่ เพียงกล่าวชืน่ชมเอาใจ
** พอตั้งราวไม้ไผ่ขึ้นก็เห็นเงา เป็นค�าอุปมา หมายถึงสัมฤทธิผลทันที
*** พรรคก๋ัวหมนิตัง่ (ก๊กมนิตัง่) คอืพรรคการเมอืงแนวอนรุกัษนิยมของจนี ตัง้ขึน้โดยซนุจงซาน (ซนุยัตเซน็)  
ภายหลงัการปฏิวตัล้ิมล้างราชวงศ์ชงิ
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ห้องตนเองจะไอสักทีก็ยังไม่กล้าเสียงดัง มาบัดนี้เห็นนายหญิงใหญ่เป็น 

ฝ่ายรบัปากด้วยตนเอง หลวนอว๋ินชก็ูหยักยกมมุปาก

เหยาหลันจะมาถึงอยู่เดี๋ยวนี้ เรื่องนี้ส�าเร็จแล้ว

แล้วก็มีสาวใช้รุ่นเล็กมารายงาน "สะใภ้ใหญ่มาแล้วเจ้าค่ะ"

นายหญิงใหญ่หัวเราะออกมา "บ่นถึงไม่ได้เลยจริงๆ เพ่ิงจะพูดถึงนาง 

นางก็มาแล้ว" แล้วหนัไปบอกสาวใช้รุน่เลก็ "รบีเชญิเข้ามา"

เหยาหลนัเหน็หลวนอวิน๋ชน่ัูงอยู่บนเตยีงเตาพูดคยุกับนายหญิงใหญ่

อย่างสนิทสนม ส่วนลึกในดวงตาพลันมีประกายอ�ามหิตพาดผ่านจางๆ  

นางรบัจานใส่ส้มสีทองลกูขนาดไข่นกพิราบจากมอือิง๋ชนุแล้วยืน่ส่งขึน้มา 

"นายหญงิใหญ่ลองชมิดูเจ้าค่ะ ข้าหลวงเมอืงไถโจวน�าตดิไม้ตดิมอืมาฝาก

ท่านแม่ของสะใภ้" แล้วกล่าวเสรมิอีก "เหน็บอกว่าตัง้ใจปลกูไว้ในกระถาง

ในห้อง"

"อืม...มีรสชาติดีจริงๆ เคยได้ยินมานานแล้วว่ามีคนปลูกส้มไว้ใน

กระถางดอกไม้ เลี้ยงไว้ในห้อง ฤดูหนาวก็กินผลได้ ถึงกับเป็นเรื่องจริง"  

กินไปลูกหน่ึงนายหญิงใหญ่ก็ผงกศีรษะติดๆ กัน "เรื่องที่ห้องโถงต้ังศพ

จดัการเรยีบร้อยแล้วหรอื"

"เจ้าค่ะ รือ้ถอนหมดแล้ว" เหยาหลนัตอบรบั "ของใช้ต่างๆ ก็ตรวจนับ 

เก็บแล้ว เพียงขาดจอกสรุาทองส�ารดิรปูแพะสีต่วั* ไปคูห่นึง่ สะใภ้สัง่ให้คน

ตรวจสอบอยู่เจ้าค่ะ" นางคดิอยู่ครูห่นึง่ "สิง่ของเซ่นไหว้ยังต้องตรวจสอบ

อย่างละเอยีด พ่อบ้านเฮ่อเฝ้าดูอยู่ท่ีนัน่"

"ตรวจไม่พบก็ช่างเถดิ เป็นเงนิไม่เท่าไร เอะอะจนวุน่วายโกลาหลไป 
* จอกสุราทองส�าริดรูปแพะสี่ตัว เป็นเครื่องใช้ในการเซ่นไหว้ท่ีมีมาแต่สมัยราชวงศ์ซัง เป็นจอกทองส�าริด 
ทรงสี่เหลี่ยม แต่ละด้านแกะเป็นรูปแพะหนึ่งตัว โดยแพะถือเป็นสัตว์มงคล
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ก็ไม่ด"ี

"สะใภ้ก็คิดเช่นนั้น แต่จอกสุราทองส�าริดรูปแพะสี่ตัวคู ่นั้นเป็น 

ของล�า้ค่าทีแ่คว้นหลมีอบให้ ตอนแม่ทัพสวินมาท�าพิธีไว้อาลยั นายท่าน 

สัง่คนไปหาออกมาเป็นพิเศษ คดิไม่ถึงว่าจะหายไปเสยีได้ สะใภ้เพียงให้ 

คนแอบตรวจสอบดูเงียบๆ ไม่ได้แพร่งพรายออกไป"

นายหญิงใหญ่พยักหน้า ไม่ได้พูดอะไรอีก เหยาหลันจึงพูดต่อ

"เปิดคลงัใหญ่ครัง้นี ้ สะใภ้พบว่ามผ้ีาแพรต่วนชัน้หน่ึงอยู่หลายพับ  

ใกล้จะเปลีย่นฤดแูล้ว คณุหนทูัง้หลายถอดชดุไว้ทุกข์แล้ว ก็สมควรเปลีย่น

เสื้อผ้าอาภรณ์ สะใภ้คิดจะถือโอกาสนี้เอาออกมาจ�านวนหนึ่งให้คุณหนู 

ทัง้หลายใช้ ท่านว่า..."

"เรือ่งพวกนีเ้จ้าจดัการไปตามท่ีเจ้าเห็นสมควรเถดิ เพียงอย่าให้พวกนาง

ไม่ได้รบัความเป็นธรรม" นายหญิงใหญ่รบัผ้าเชด็หน้าท่ีสีเ่หมยย่ืนส่งให้แล้ว

เชด็มอื "จรงิส ิเรือ่งซือ้บ่าวไพร่เป็นอย่างไรบ้าง"

"สะใภ้บอกหลี่มามา* ไปหลายวันแล้ว คนที่น้องสาวต้องการ 

มจี�านวนมาก ไม่อาจรวบรวมได้ครบในเวลาอนัสัน้ เหน็บอกให้รออกีสองวนั" 

เหยาหลนัเอาส้มท่ีปอกเปลอืกแล้ววางลงในจานลายครามใบเลก็ตรงหน้า 

นายหญิงใหญ่ มองหลวนอว๋ินชดู้วยสหีน้าย้ิมๆ "นายหญิงใหญ่โปรดปราน 

น้องสาวจนเข้ากระดกูแล้ว เพียงเรือ่งส่ีหลัน ตอนคุณชายใหญ่ยังมชีวิีตอยู ่

ก็ถูกตาต้องใจนางเช่นกัน สะใภ้หน้าหนามาขอตัง้หลายครัง้ นายหญิงใหญ่ 

ก็ไม่อาจตัดใจ"

สีจ่ว๋ีสีห่ลนัเป็นคนทีถู่กส่งไปคอยเป็นหูเป็นตา ความนัยเรือ่งน้ีไม่ว่าใคร
* มามา โดยท่ัวไปหมายถึงแม่ แต่สามารถใช้เป็นค�าเรยีกภรรยา หญิงสงูวัย และยังใช้เรยีกแม่เล้าในหอนางโลม 
ได้ด้วย
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ก็มองออก เหยาหลันกลับเอามาใช้ประโยชน์ในการประจบประแจง  

หลวนอว๋ินชูเพียงย้ิมๆ ครัง้นีน้างต้องตกเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบอย่างพูดอะไร 

ไม่ออกอยู่แล้ว

ไม่ผดิจากทีค่ดิ นายหญิงใหญ่ย้ิมหน้าบาน "เดก็สองคนน้ีข้าเลีย้งโตมา 

กับมอื ถ้าไม่ใช่รกัและเอน็ดูอว๋ินช ูข้าก็ไม่อาจตัดใจได้จริงๆ"

เหยาหลนัพูดอย่างคล้อยตามสถานการณ์ "ถือโอกาสทีน่ายหญิงใหญ่

อารมณ์ด ีวันน้ีสะใภ้จะมาขอความเมตตา" นางนึกถึงท่านน้าหลวนทีก่�าชบัแล้ว

ก�าชบัอกีให้หาคนท่ีเหมาะสมแต่งหลิว่เอ๋อร์และอิงเอ๋อร์ออกไป เหยาหลัน

มองไปทีห่ลวนอว๋ินชแูวบหน่ึงคล้ายคดิอะไรอยู่ในใจ "สะใภ้หาคนทีเ่หมาะสม

ให้อิงเอ๋อร์ได้แล้ว เพียงรอหลังออกทุกข์สี่สิบเก้าวันก็แต่งออกไปได้ แต่ 

นางเป็นตายก็จะครองพรหมจรรย์เพ่ือคุณชายสี"่ นางทอดถอนใจออกมา

ค�าหนึง่ "สะใภ้ก็เป็นคนใจอ่อน นกึถึงว่าอีกไม่นานก็จะท�าศกึสงครามแล้ว 

ทุกหนแห่งต่างก�าลงัเกณฑ์ทหาร รบีร้อนแต่งออกไปไม่สูอ้ยูใ่นจวนอย่าง

สงบสขุ นายหญิงใหญ่ท่านว่า..."

นายหญิงใหญ่สีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อย กวาดตามองหลิ่วเอ๋อร์ 

ทียื่นอยู่ หลิว่เอ๋อร์เน้ือตวัสัน่เท้ิม สหีน้าซดีขาวราวกระดาษ แล้วกห็นัมามอง 

หลวนอว๋ินช ูนายหญิงใหญ่แอบทอดถอนใจ เรือ่งนัน้รออกีสกัระยะค่อยพูด 

กับนางก็แล้วกัน

"หลิ่วเอ๋อร์เองเป็นตายก็ไม่ยอมแต่งออก?"

"บ่าววงิวอนนายหญิงใหญ่ได้โปรดช่วยให้บรรลสุมความปรารถนา!"

นายหญิงใหญ่เพิ่งพูดออกมา หลิ่วเอ๋อร์ก็คุกเข่าลงไปแล้ว

"เฮ้อ ล้วนแต่ก่อเวรก่อกรรม" นายหญิงใหญ่ทอดถอนใจออกมา
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พลางมองหลิ่วเอ๋อร์ "เจ้าออกไปก่อนเถิด"

เห็นหลิ่วเอ๋อร์ไม่ลุกขึ้น สี่เหมยจึงดึงนางออกไป

"นางหนูสองคนนีเ้หน็แก่ความสมัพันธ์ก่อนเก่า แม้จะยังไม่ได้เปิดหน้า 

แต่พวกนางก็เต็มใจจะครองพรหมจรรย์ อว๋ินชก็ูอย่าถือสาเลย ปล่อยพวกนาง

ครองพรหมจรรย์ไปเถิด" แล้วกล่าวว่า "อว๋ินชไูม่อยากเห็นพวกนาง ก็ให้ 

หลิว่เอ๋อร์กลบัมาอยู่กับข้า"

ท่าทางคล้ายปรกึษาหารอื แต่น�า้เสยีงนายหญิงใหญ่กลบัไม่อนุญาตให้

กังขาใดๆ ท้ังสิน้ หลวนอว๋ินชแูอบย้ิม ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่นางเป็นคนครอง

พรหมจรรย์ ใครอยากครองพรหมจรรย์ก็ท�าไป เพียงอย่ามาปรากฏตวัต่อหน้า

คอยเฝ้าติดตามดูความเคลือ่นไหวของนางก็พอ

"ทุกอย่างแล้วแต่ท่านป้าจะตัดสินใจเจ้าค่ะ"

ทุกคนต่างรู้ว่าตอนต่งอ้ายมีชีวิตเพียงแต่งภรรยาคนเดียว เวลาน้ี 

มีอนุสองคนโผล่มาครองพรหมจรรย์ บอกยังไม่ได้เปิดหน้า พูดออกไป 

ใครจะเชื่อ

หน้าตาของบณัฑิตหญิงผูย้อดเย่ียมแห่งยุคอย่างนางยังจะเหลอือยู่หรือ

เห็นหลวนอวิ๋นชูรับค�าอย่างทันควัน เหยาหลันก็อึ้งตะลึงไป  

นายหญิงใหญ่กลับผงกศีรษะด้วยความพอใจ

บรรยากาศเปลี่ยนเป็นแปลกประหลาดยิ่ง

"เมื่อครู่พี่สะใภ้ใหญ่บอกจะมีศึกสงครามหรือ"

หลวนอว๋ินชสูนใจเรือ่งนีม้ากกว่า ถ้ามาเกิดในช่วงกลยุีคจรงิ แม้จะ

สบัสนวุน่วายจากสงคราม แต่ส�าหรบันางท่ีกระหายอยากจะได้อสิรภาพ

แล้ว นับเป็นจดุพลกิผนัอย่างหนึง่
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"ใช่ เดือนหน้าแม่ทัพใหญ่ก็จะยกทัพไปทางตะวันออกแล้ว"

"ยกทัพไปตะวันออก ทางตะวันออกคือที่ใดหรือ"

น�้าชาแทบจะถูกพ่นออกมา นายหญิงใหญ่ไอออกมา เหยาหลัน 

ก็มีสีหน้าประหลาดใจ

"สะใภ้สีส่ญูเสยีความทรงจ�าแล้ว" ฝหูรงใบหน้าแดงก�า่ "ตะวนัออก 

คอืแคว้นชือ่เจ้าค่ะ!"

หลวนอว๋ินชูนึกขึ้นมาได้ในทันที วันนั้นเคยได้ยินฝูหรงบอกแล้ว 

แคว้นชื่อตั้งอยู่ตอนล่างของแม่น�้าหลวน เพียงครอบครองดินแดนด้าน

ตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหน่ึงเท่านั้น ยามกะทันหันนางถึงกับไม่ทันนึก  

หลวนอวิ๋นชูหน้าแดงขึ้นมา

"อยู่ดีๆ  เพราะเหตใุดต้องยกทพัไปบกุแคว้นชือ่ด้วยเจ้าคะ ท�าให้ราษฎร

ต้องเดอืดร้อนมชีวีติอยู่อย่างล�าบาก"

"น้องสาวยังคงเป็นเช่นน้ี แม้จะสญูเสยีความทรงจ�าแล้ว ก็ไม่ต้องการ 

ให้ท�าสงคราม" เหยาหลนัมองหลวนอว๋ินชแูล้วย้ิม "เจ้าคดัค้านเรือ่งทีฝ่่าบาท 

ร่วมกับแคว้นหลียกทัพไปก�าจัดแคว้นชื่อ บอกหลายปีมานี้แคว้นหลี 

เตรียมพร้อมลับอาวุธ บ�ารุงม้าศึก แคว้นหลีในวันน้ีไม่เหมือนในอดีต  

มีเจตนาท่ีจะยึดครองใต้หล้ามานานแล้ว ท่ีพูดกันว่าเมื่อไม่มีปากฟัน 

ย่อมหนาวเหน็บ* แคว้นชือ่สญูสิน้ อนัดบัต่อไปก็คอืแคว้นหลวน มเีพียง

แคว้นหลวนและแคว้นชือ่ร่วมมอืกันต่อต้านแคว้นหล ีจงึจะเป็นแนวทาง 

ในการเอาตัวรอด ท่ีถังเซียวบัณฑิตสภาขุนนาง ท่ันฮวาปีที่สิบเอ็ดของ 

รัชสมัยฮ่องเต้โม่ตี้โลหิตสาดในท้องพระโรง ถูกปลดจากขุนนางก็เพราะ 
* เมื่อไม่มีปากฟันย่อมหนาวเหน็บ เป็นค�าอุปมา หมายถึงสองฝ่ายต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น  
ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อการด�ารงอยู่
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เรือ่งนี ้ ถ้าไม่ใช่เพราะแคว้นหลวนไม่เคยมตีวัอย่างสงัหารบณัฑติมาก่อน 

เกรงว่าคงไม่มชีวิีตไปนานแล้ว"

คดิไม่ถึงว่าบณัฑิตหญงิผูย้อดเย่ียมแห่งยุคผูน้ีไ้ม่เพียงสร้างผลงาน

ด้านการเขียนได้ดี ยังเป็นบุคคลที่มีความรักชาติเช่นเดียวกับหลี่ชิงเจ้า*

เพียงแต่...เพราะเหตใุดรอยย้ิมของเหยาหลนัจงึแปลกประหลาดเช่นนี้

พูดถึงถังเซียวโลหิตสาดในท้องพระโรง นายหญิงใหญ่ก็นึกขึ้นได้  

ก่อนหลวนอว๋ินชูจะออกเรือนก็เขียนกลอนแต่งบทกวี วิพากษ์วิจารณ์

การบ้านการเมืองของราชส�านักกับเหล่าปัญญาชนในเมืองหลวนเฉิง 

ตามอ�าเภอใจ สหีน้าพลนัเยียบเย็นลงหลายส่วน

"เหล่านีล้้วนเป็นเรือ่งของบรุษุ พวกเราอสิตรเีพียงท�าหน้าทีข่องตน 

ใช้ชวิีตอยู่ในกรอบประเพณีก็พอ"

ด้วยไม่รูว่้าถังเซยีวเป็นเพราะได้รบัความคดิจากบณัฑิตหญิงผูย้อดเย่ียม

แห่งยุคจงึได้โลหิตสาดในท้องพระโรง นางผู้รเิริม่ก่อเหตยุ่อมกลายเป็นคนดงั 

กลายเป็นหัวข้อสนทนาตั้งแต่หัวถนนไปถึงท้ายตรอกในเมืองหลวนเฉิง  

หลวนอวิ๋นชูย่อมไม่รู้เพราะเหตุใดนายหญิงใหญ่จึงเปล่ียนสีหน้า แม้จะ

อยากรูว่้าเพราะเหตใุดแคว้นหลวนกับแคว้นหลีต้องร่วมมอืกันก�าจดัแคว้นชือ่ 

แต่กลบัไม่กล้าถามอกี

หลวนอว๋ินชรูบัค�าไปด้วยความไม่ชดัแจ้ง แล้วก้มหน้าปอกส้มสีทอง

อย่างสงบเสงี่ยม

เหยาหลันยิ้มน้อยๆ

* หล่ีชิงเจ้า เป็นกวีหญิงในสมัยซ่ง (ค.ศ. 1084-ประมาณปี ค.ศ. 1151) เกิดในครอบครัวปัญญาชน ได้รับ 
การศึกษาดี เป็นศิษย์ของซูตงโพยอดกวีเอก หลี่ชิงเจ้าแต่งงานกับเจ้าหมิงเฉิงบุตรชายของอัครเสนาบดี  
ทัง้สองร่วมกนัสร้างผลงานไว้มากมาย ต่อมาทัพจนิบกุเข้ามา นางและสามต้ีองอพยพมาอยู่หางโจว สามป่ีวย 
เสียชีวิต ความเดียวดายและความยากล�าบากท�าให้บทกวีในยุคหลังของหลี่ชิงเจ้าค่อนข้างหม่นเศร้า
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นายหญิงใหญ่กลับจมอยู่ในความคิด

บรรยากาศเงียบสงัดลง

บรรดาบ่าวไพร่เริ่มรู ้สึกหายใจไม่เต็มปอด พากันสงบปากค�า

ระมัดระวังเนื้อระมัดระวังตัว
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"คารวะนายท่าน"

"คารวะนายท่าน!"

เสียงทักทายแสดงความเคารพดังมาจากระเบียงวน ท�าลายความ

เงียบสงบภายในห้อง เหยาหลันรีบสาวเท้าออกไป เลิกม่านประตูข้ึน  

พวกสี่เหมยก็ปรนนิบัตินายหญิงใหญ่กับหลวนอวิ๋นชูลงจากเตียงเตา

เพ่ิงจะยืนมัน่ต่งก๋ัวกงก็เดินเข้ามาอย่างรวดเรว็ ต่งผงิประคองหีบไม้

หนานมู*่ ท่ีแกะลายค้างคาวประณีตสวยงามใบหน่ึงเดนิตามมาข้างหลัง

เหน็เหยาหลนัและหลวนอว๋ินชเูข้ามาคารวะ ต่งก๋ัวกงอึง้ไปชัว่ขณะ 

แล้วหนัไปแสดงท่าทใีห้ต่งผงิออกไป

"นายท่านกลับมาแล้วก็ไม่ให้ใครมาบอกสกัค�า ข้าจะได้ออกไปต้อนรับ" 

7

* หนานมู่ เป็นไม้ยืนต้น เขียวตลอดปี ใบรูปกลมรี ด้านหน้าเป็นเงาวาว ด้านหลังมีขนอ่อน ดอกเป็นสีเขียว  
เนือ้ไม้ละเอยีดแน่น มรีาคาแพง มกัใช้ปลกูสร้าง ท�าเครือ่งเรอืน และต่อเรอื พบมากในมณฑลซือ่ชวน (เสฉวน) 
และอว๋ินหนาน (ยูนนาน)
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ปรนนบิตัต่ิงก๋ัวกงให้นัง่บนเตยีงเตาด้านตะวันออกแล้ว นายหญิงใหญ่ก็รนิ 

น�า้ชาถ้วยหนึง่ด้วยตนเอง มองหีบไม้หนานมูใ่นมอืส่ีเหมย "นีเ่ป็นของล�า้ค่า 

อะไรหรอื"

"เอามาให้พวกเจ้าได้เปิดหูเปิดตากัน"

ในน�า้เสยีงเจอืความตืน่เต้นยินดอียู่หลายส่วน ต่งก๋ัวกงหยิบลกูกุญแจ

ทองแดงออกมาจากแขนเสือ้ดอกหน่ึงแล้วเปิดหบีออก

เบือ้งหน้าของทกุคนพลันสว่างวาบ ถงึกบัเป็นตุก๊ตาขนาดราวสามชุน่* 

แปดตวัแลเหลอืงอร่ามพร่างพราวระยิบระยับ รปูร่างสมส่วน ใบหน้าอวบอิม่

สดใส สวมกระโปรงยาว คลมุไหล่ด้วยผ้าคลมุลายเมฆมงคลสมปรารถนา 

ต่างถือเครื่องดนตรีคนละชิ้น บ้างถือขลุ่ย บ้างถือเจิง** บ้างถือกลอง  

บ้างถือผผีา*** คล้ายก�าลงับรรเลงดนตร ีสหีน้าท่าทางคล่องแคล่วปราดเปรยีว

ราวกับมชีวิีต...

"สวรรค์ นีเ่ป็นหยกมนัไก่หยกสเีหลอืงชัน้เลศิ เคร่ืองดนตรแีปดชนิด

รวมอยูด้่วยกัน ไม่พูดถึงฝีมอืการแกะสลกั ล�าพังหยกอย่างเดยีวก็มลูค่า 

ควรเมืองแล้วเจ้าค่ะ" เหยาหลันรับตุ๊กตาหยกจากมือนายหญิงใหญ่มา 

อย่างระมดัระวัง สองตาเปล่งประกายวิบวับ "หรอืว่านีก็่คอืตุก๊ตาหยกเหลอืง 

ทีเ่ล่าขานกัน" เห็นต่งก๋ัวกงพยักหน้า เหยาหลนัก็ทอดถอนใจแล้วว่า "ตุก๊ตา

หยกเหลอืงเป็นผลงานชิน้เอกของฉวฝีจูือ่ปรมาจารย์เครือ่งหยก ได้ยินว่า

เป็นสมบตัลิ�า้ค่าทีต่กทอดมาแต่โบราณกาลของแคว้นหล ีกระท่ังฝ่าบาท

องค์ปัจจบุนัก็ไม่แน่ว่าจะเคยเหน็"

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว
** เจิง เครื่องดนตรีโบราณประเภทสายของจีน เดิมมี 13 สายถึง 16 สาย ปัจจุบันมี 18 สายถึง 21 สาย
*** ผผีา เป็นเครือ่งดนตรจีนีประเภทเครือ่งดดี 4 สาย จ�าพวกเดยีวกับกีตาร์ ท�าจากไม้ รูปทรงเลยีนอย่างลกูผผีา 
(มะปรางจนี)
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พลนันึกอะไรข้ึนได้ เสยีงของเหยาหลนัขาดห้วนหายไปอย่างฉบัพลนั

ถึงกับเป็นสมบัติล�้าค่าของบ้านเมือง

ใครกันมือเติบถึงเพียงนี้

มอบของขวัญให้ผูอ้ืน่ย่อมต้องมเีรือ่งขอร้อง คนผูน้ี้คิดจะขอให้ต่งก๋ัวกง

ท�าอะไรหรอื รบัตุก๊ตาหยกมา แม้จะไม่มคีวามรูเ้รือ่งหยก แต่ดจูากสสีนั

ความแวววาวและความนวลเนียนยามสัมผัส หลวนอว๋ินชูก็รู ้แล้วว่า 

ที่เหยาหลันพูดไม่ใช่เรื่องเท็จ

มีค�ากล่าวว่าคนไม่ผิด ผิดท่ีครอบครองหยก* มือนางแม้ประคอง 

ตุ๊กตาหยก แต่ไม่มีความตื่นเต้นดีใจเหมือนเหยาหลันกับต่งก๋ัวกง ในใจ 

ของหลวนอว๋ินชเูกิดลางสงัหรณ์ไม่ค่อยดีขึน้มาร�าไร

ได้ยินทุกคนวิจารณ์ดวงตาของนายหญิงใหญ่ก็เปล่งประกายข้ึนมา

"ของล�้าค่าเช่นนี้ นายท่านไปได้มาจากที่ใด"

ตุก๊ตาหยกกลบัไปอยู่ในมอืต่งก๋ัวกงอีกครัง้ เขาพลกิดูไปมา ท่าทาง

ชืน่ชอบไม่ยอมวางมอื

"ปรมาจารย์ฉวีฝีมือสมค�าเล่าลือ ดีที่เหิงจวินมีวิธีการ!"

เหิงจวินคือใคร

ในดวงตาของหลวนอวิ๋นชูปรากฏแววฉงนใจ

นายหญิงใหญ่กลบัย่นค้ิว "เป็นคณุชายเจยีงอกีแล้ว! กว่็าส ิ เขาเป็น

คนต�า่ช้าทีช่อบฉกฉวยโอกาสเพ่ือประโยชน์ส่วนตนคนหน่ึง..." เสยีงขาดห้วน

หายไปอย่างฉบัพลัน นายหญิงใหญ่กวาดตามองมาทีห่ลวนอว๋ินชกัูบเหยาหลนั 

"สายแล้ว พวกเจ้าไปพักผ่อนเถิด"
* คนไม่ผิด ผิดท่ีครอบครองหยก หมายถึงการพกพาสิง่ล�า้ค่า สวมเครือ่งประดับน�ามาซึง่ภยัแก่ตัว ภายหลงั 
ยังหมายถึงคนทีม่คีวามรูม้อีดุมการณ์ท�าให้มภัียมาถึงตวัได้
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คิดจะผูกไมตรีกับผู้ใหญ่ คิดจะซื้อสมัครพรรคพวกเป็นของตนเอง 

คิดจะออกจากจวนไปด�ารงชีวิต ท้ังหมดนี้ล้วนหนีไม่พ้นเงิน ย่ิงไม่ต้อง 

พูดถึงว่าไม่อาจปรากฏตวัออกไปท�างานได้ นางในเวลานีน้อกจากท่องเพลง

ต�ารายาจนีได้ไม่ก่ีบทแล้ว ก็ไม่มข้ีอดอีะไรอกี เกรงว่าต่อให้ไปขายศลิปะ 

ที่ส�านักนางโลมก็ต้องถูกปฏิเสธ ทั้งไม่มีการสนับสนุนจากบ้านเดิม นาง 

จะไปหาเงินได้จากไหน

ครั้นแล้วหลวนอว๋ินชูก็ทุ ่มความสนใจมาท่ีสิ่งของบนชั้นวาง มี 

เครือ่งหยกของโบราณมากมายเพียงน้ี น่าจะเอาไปแลกเป็นเงนิมาได้บ้าง 

นางย่ืนมือไปหยิบแจกันสองหูมาใบหนึ่งพลางครุ่นคิดด้วยความตื่นเต้น

ดีใจ

หลวนอว๋ินชไูม่ใช่คนมคีวามรูเ้รือ่งเครือ่งหยกของโบราณ ถือแจกัน

สองหูสีเหลืองเจือประกายขาวใบหนึ่ง พลิกไปพลิกมาดูอยู่เป็นนานก็ยัง 

มองอะไรไม่ออก

"ของสิ่งนี้เรียกแจกันงาช้างสองหูแกะสลักเป็นรูปหมู่เซียน"

"งาช้างแกะสลัก? ไม่ใช่หยกหรือ"

แจกันสองหสูเีหลอืงเจอืประกายสขีาวน�า้นมใบน้ีแวววับเป็นเงาวาว 

ถืออยู่ในมือให้ความรู้สึกนวลเนียนเกลี้ยงเกลาแบบหยก 

สีจ่ว๋ีหวัเราะพรดืออกมา "เป็นงาช้างจรงิเจ้าค่ะ เพียงแต่ผิวภายนอก

ได้รับการจัดการมาเป็นพิเศษ มองดูแล้วคล้ายหยก ไม่เพียงท่าน มีคน 

เข้าใจผดิอยู่เสมอ ตอนคุณชายสียั่งอยู่ชอบงาช้างเป็นพิเศษ ทีว่างอยู่บนนี้

ส่วนใหญ่จงึเป็นงาช้าง ท่านดสูเิจ้าคะ กระท่ังกรงนกหกเหลีย่มท่ีข้างหน้าต่าง

กรงนัน้ก็ท�ามาจากงาช้าง"
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หลวนอว๋ินชมูองตามน้ิวมอืของสีจ่วีไ๋ปทีข้่างหน้าต่าง นกฮว่าเหมย* 

สนี�า้ตาลตวัหนึง่ก�าลงัส่งเสยีงขับขานไพเราะชวนฟัง

ช่างสรุุย่สรุ่ายเสยีจรงิ กระทัง่เลีย้งนกตัวหน่ึงก็ต้องใช้กรงนกมรีาคา

เช่นนี ้ หลายวันมาน้ีนางมาเล่นกับนกฮว่าเหมยตวันีอ้ยู่เสมอ กลบัไม่เคย

สงัเกตว่ากรงนกถึงกับท�ามาจากงาช้าง

หลวนอวิน๋ชสู่ายหน้า กรงขงัหรหูรามรีาคา แต่กลบัปิดก้ันอสิรภาพ

"สะใภ้สี่ไม่เชื่อหรือ"

"แจกันนี้มีมูลค่าเป็นเงินมากน้อยเพียงใด"

ฝูหรงและสี่จวี๋ต่างงงงันแล้วสั่นศีรษะ พวกนางไม่รู้จริงๆ

ซิว่เอ๋อร์พูดขึน้เบาๆ "ถ้าสะใภ้สีอ่ยากทราบ บ่าวจะไปตรวจดทูีเ่รอืน

สะใภ้ใหญ่เด๋ียวนีเ้จ้าค่ะ"

"ไปตรวจดูที่เรือนพี่สะใภ้ใหญ่?"

ข้าวของของตนเองเหตุใดต้องไปตรวจดูท่ีเหยาหลัน หลวนอว๋ินชู

มองสาวใช้รุ่นเล็กหน้าตาหมดจดผู้นั้น

"สะใภ้สีค่งไม่รูว่้าของล�า้ค่าบนชัน้วางเหล่านีล้้วนต้องจดบนัทกึไว้ท่ี

สะใภ้ใหญ่ มีก�าหนดเวลาสับเปลี่ยนเจ้าค่ะ"

"ของในเรือนข้า เหตุใดต้องจดบนัทึกไว้ท่ีพ่ีสะใภ้ใหญ่" หลวนอว๋ินชู

ย่นคิว้ถาม หรอืว่าสทิธ์ิในการใช้ของล�า้ค่าเหล่านีไ้ม่ใช่ของข้า

"ของเหล่าน้ีล้วนเป็นของส่วนกลาง" ซิว่เอ๋อร์รบัแจกันสองหรูปูหมูเ่ซยีนมา 

วางกลบัเข้าทีเ่ดมิอย่างระมดัระวัง "นายท่านกับนายหญิงใหญ่มอบสิง่ของให้

* นกฮว่าเหมยหรือนกกะรางจีน (Garrulax canorus) เป็นนกเกาะคอนประเภทหนึ่ง ล�าตัวสีน�้าตาล ท้อง 
สีขาวอมเทา หัวและหลังมีลายสีน�้าตาลปนด�า ขอบตาสีขาว เสียงร้องไพเราะ ชื่อแปลว่าเขียนคิ้ว เพราะ 
มลัีกษณะเด่นคอืบรเิวณดวงตาซึง่วาดเฉยีงข้ึนไปจะมสีทีีส่วยเด่นกว่าส่วนอืน่ คล้ายกับคนเขียนคิว้และทาตา
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อยู่เสมอ ปกติคุณชายสี่ใจกว้าง เห็นจนเบื่อแล้วก็จะยกให้คนอื่นง่ายๆ  

ส่วนใหญ่เป็นพวกที่ปรึกษาท่ีเรือนซิงซู่ ของพวกนี้ก็ใช่เจ้าค่ะ คุณชายส่ี 

เพียงต้องการความแปลกใหม่ เหน็เบือ่แล้วกส็บัเปลีย่นชดุใหม่ มสีะใภ้ใหญ่

คอยดแูล คณุชายสีก็่ส่งคนืเพ่ือรกัษาความน่าเชือ่ถือ นอกจากเรอืนสาม 

ทีบ่่นว่าไม่พอใจ เรือนอ่ืนเพียงท�าเป็นไม่รูไ้ม่เห็น"

หลวนอว๋ินชรููส้กึผดิหวัง ไม่ต้องสงสยัข้าวของเหล่านีล้้วนยืมมาวาง

เพ่ือความสวยงามเท่าน้ัน นางไม่มสีทิธ์ิในการจดัการ

หลวนอว๋ินชไูม่สนใจสิง่ของบนชัน้วางอกี หนัไปหยอกล้อนกฮว่าเหมย 

แก้เบือ่ นกฮว่าเหมยตัวนีถู้กขังอยู่ในกรง แต่เหตุใดจึงยังร่าเริงเช่นนี้

"ได้ยินว่าคณุชายสีช่อบงาช้าง คุณชายเจยีงจงึไปหากรงนกงาช้าง 

หกเหลีย่มกรงน้ีมา เอามาให้เมือ่หนึง่ปีก่อน เพราะเลีย้งนกไว้จงึเอาไว้ท่ีน่ี

เจ้าค่ะ" ซิว่เอ๋อร์ยกอาหารนกกลบัมาจานหน่ึง "คณุชายสามอยากได้กรงนกนี้

มาโดยตลอดเลยเจ้าค่ะ สุดท้ายคุณชายเจียงยังไปหาเตางาช้างที่ฝาปิด 

แกะลายเทาเทีย่* ส่งมาให้คุณชายสีอี่กอย่างหน่ึง"

สี่จวี๋ขมวดคิ้วแล้วบ่นว่าขึ้นมา

"คณุชายเจยีงผูน้ี้ความสามารถด้านอืน่ไม่ม ี เพียงเชีย่วชาญเร่ืองใช้

เล่ห์เหลี่ยมแสวงหาผลประโยชน์ คุณชายหลายท่านในจวนล้วนถูกเขา

ผกูมดัจติใจ ไม่รูม้เีจตนาอะไร"

เพียงเชี่ยวชาญเรื่องใช้เล่ห์เหลี่ยมแสวงหาผลประโยชน์?

ค�าพูดนี้น�้าเสียงไม่ต่างจากนายหญิงใหญ่ นึกถึงตุ๊กตาหยกเหลือง

สมบตัลิ�า้ค่าของชาตทีิเ่พ่ิงเห็นมา หลวนอว๋ินชก็ูจติใจสัน่ไหว มอืเตบิเพียงน้ี 
* เทาเทีย่ เป็นสตัว์ในต�านานของจนี รปูร่างหน้าตาเป็นมงักรผสมหมาป่า เป็นตัวแทนของความตะกละตะกลาม 
นยิมน�ามาแกะเป็นลวดลายบนกระถางและจอกสรุา
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เห็นชัดว่าไม่ขาดแคลนเงินทอง เจียงเสียนผู้นี้เพราะเหตุใดจึงสมัครใจ 

หลบซ่อนตวัอยู่ในจวนก๋ัวกง เป็นเพียงทีป่รกึษาท่ีไม่มชีือ่เสยีงคนหนึง่

"สะใภ้สีต้่องอยู่ห่างจากเขาให้มาก" เหน็หลวนอว๋ินชใูห้ความสนใจ

เจยีงเสยีน สีจ่ว๋ีก็ร้อนใจข้ึนมา "คณุชายเจยีงผูน้ีอ้ยู่ในเมอืงหลวนเฉงิข้ึนชือ่ว่า

เป็นคนเสเพล ติดสุราเที่ยวหญิงนางโลม ไม่มีความชั่วแบบไหนที่ไม่ท�า 

คณุชายสามก็เพราะคลกุคลกัีบเขา เรอืนชิน่ย่วนถึงได้วุ่นวายโกลาหลกันจน 

ไก่บนิสนัุขกระโดด* ไม่เว้นแต่ละวัน"

ภายใต้แสงอาทิตย์ เสียงพูดเจื้อยแจ้วน่าร�าคาญของสี่จว๋ีคล้าย 

นางยักษ์ตนหน่ึง ท�าให้หลวนอว๋ินชรููส้กึขดัตาเป็นพิเศษ นางเอาอาหารนก 

ในมอืป้อนให้นกฮว่าเหมย ก่อนรบัผ้าเชด็หน้าทีฝ่หูรงย่ืนส่งมาให้ เชด็ๆ มอื 

แล้วย้ิมน้อยๆ

"ข้ารู้แล้ว"

เดินเรื่อยเปื่อยมาถึงกลางลาน หลวนอว๋ินชูตลอดเวลาคิดแต่จะ 

กลับบ้านเดิม ยังไม่เคยพิจารณาดูเรือนแห่งนี้อย่างละเอียด

จากหน้าประตใูหญ่เข้ามา เล้ียวผ่านห้องเลก็ของคนเฝ้าประตู ก็จะเป็น

ห้องหนังสือส่วนตัวของต่งอ้ายสมัยยังมีชีวิตอยู่ ตัวเรือนหันหน้าไปทาง 

ทศิเหนอืหนัหลงัไปทางทิศใต้ มองจากท่ีไกลดสูอดประสานกลมกลนืกบั 

เรอืนกลางท้ังห้าห้องท่ีอยู่ด้านหน้าอย่างเหมาะเจาะ ไม่เหมอืนเรอืนสีป่ระสาน** 

ทีส่บืทอดมาแต่โบราณของทางภาคเหนอืซึง่มห้ีองข้างด้านตะวนัตก ห้องข้าง

ด้านตะวันออก ท่ีเข้ามาแทนท่ีคอืระเบยีงทางเดนิด้านข้างเส้นหนึง่ทีค่ดเคีย้ว

* ไก่บินสุนัขกระโดด เป็นส�านวน หมายถึงสถานการณ์แตกตื่นโกลาหล
** เรอืนส่ีประสาน หรอืซือ่เหอย่วน เป็นรปูแบบการจดัเรยีงเรอืนหมูข่องชาวจนีสมยัโบราณทีม่ส่ีวนลานกว้าง 
ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยอาคารทีห่นัหน้าเข้าหาลานทัง้สีด้่าน



86

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม 1

เชือ่มต่อระหว่างเรอืน เวลาฝนตกสามารถเดนิไปมาระหว่างห้องหนงัสอืกับ 

เรอืนกลางผ่านระเบยีงทางเดินได้

เรอืนสองแถวโอบล้อมลานเรอืนกว้างใหญ่ ตรงกลางใช้หนิศลิาเขยีว

สร้างเป็นสระน�า้รปูวงรขีนาดเลก็สระหนึง่ กลางสระมภีเูขาจ�าลองลูกหน่ึง 

ไม่รูม้สีายน�า้ไหลตลอดเวลามาจากทีใ่ด น�า้ใสกระจ่างมองเห็นก้นสระ

"หืม..."

หลวนอว๋ินชูยืนอยู่ข้างสระน�้า อุทานเบาๆ ออกมาค�าหน่ึง นาง 

เพ่ิงสงัเกตเห็นว่าในสระน�า้มหิีนก้อนเลก็ทีป่ระณีตงดงามดจุหยกปอูยู่ท่ีพ้ืน

อย่างสม�า่เสมอชัน้หน่ึง หินเหล่าน้ันบ้างก็มสีขีาวบ้างก็มีสีเหลือง มกีระท่ัง

สีแดงสด คล้ายดังค�ากล่าวที่ว่าเชิงเขาตู๋ซาน* มีหินงาม

หลวนอว๋ินชูมองก้อนหินที่มีสีสวยสดงดงาม สองตาเปล่งประกาย 

เจิดจ้า ถ้าไม่ติดที่มีสาวใช้และหญิงรับใช้สูงวัยเดินตามมาด้วยกลุ่มหนึ่ง  

ถ้าไม่ติดท่ีฐานะและกฎระเบียบอันเข้มงวดของจวนกั๋วกง นางก็อยาก

กระโดดลงไปเก็บขึน้มาตรวจสอบดย่ิูงนัก จะใช่หนิเลอืดไก่** ท่ีเล่าขานกัน

หรอืไม่ เอาไปแลกเป็นเงินกลบัมาได้หรอืไม่

"ตอนคุณชายสียั่งเลก็ หมอดบูอกดวงชะตาของเขาขาดน�า้ นายท่าน 

จงึสร้างสระน�า้ภูเขาจ�าลองแห่งน้ีขึน้"

ในแคว้นหลวนภูเขาจ�าลองหรือสระน�้าโดยท่ัวไปจะสร้างไว้ใน 

สวนดอกไม้ที่ลานด้านหลัง ส่วนลานกลางมักจะตั้งพวกอ่างเล้ียงปลา 

กระถางดอกไม้ เห็นหลวนอว๋ินชูมองสระน�้าเหม่อลอย สี่จวี๋ก็เข้าใจว่า 

* เขาตู๋ซาน เป็นแหล่งผลิตหยกที่มีชื่อเสียงของจีน ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหนานหยาง  
มณฑลเหอหนาน
** หินเลือดไก่ เป็นหินที่มีส่วนผสมของชาดอยู่ในเนื้อหิน พบมากในมณฑลเจ้อเจียงและเขตปกครองตนเอง
มองโกเลียใน นิยมน�ามาท�าเป็นตราประทับและแกะสลักลวดลาย
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นางคงแปลกใจว่าเหตุใดจงึสร้างสระน�า้ไว้ท่ีลานกลาง

ฝูหรงกล่าวเสริมขึ้น

"สะใภ้สี่ตั้งแต่เล็กก็มาเท่ียวเล่นที่จวนก๋ัวกงบ่อยๆ เรื่องเหล่าน้ี 

เดิมท่านรู้อยู่แล้ว...ท่านดู แม้แต่ชื่อของเรือนนี้ก็มีน�้าอยู่ด้วย"

มองตามนิ้วมือของฝูหรงไป หลวนอว๋ินชูสังเกตเห็นด้านบนของ 

เรือนกลางตรงบริเวณใต้ชายคาบังฝนระหว่างโคมไฟดวงใหญ่สองดวง 

มีแผ่นป้ายพ้ืนสีน�้าเงินขอบแกะลายค้างคาวอยู่แผ่นหน่ึง บนแผ่นป้าย 

มีตัวอักษรเสี่ยวจ้วนสีทองเจิดจ้าติดอยู่สองตัว

คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยได้ยินคนเอ่ยถึงว่าเรือนท่ีนางอยู่คือ 

เรือนลู่ย่วน หลวนอวิ๋นชูแอบเดาว่าตัวอักษรสองตัวน้ันน่าจะเป็นค�าว่า  

'ลู่ย่วน' นางไม่ได้จ้องมองนานนัก สายตาระลงมา ปากประตูซ้ายขวา 

วางแจกันลายครามท้องกลมคอแคบสงูราวครึง่จัง้* คูห่นึง่ไว้อย่างได้สดัส่วน 

คดิว่าคงต้องการความหมายให้อยู่เย็นเป็นสขุ เม่ือพิจารณาดูอย่างละเอียด  

บนแจกันมลีวดลายทศันยีภาพของภเูขา สายน�า้ มบีทกวีเขยีนก�ากับอยู่  

คดิว่าคงจะเป็นบทกวีเก่ียวกับน�า้กระมงั

เสียดาย หลวนอว๋ินชูอ่านไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวจึงอดย่นคิ้วไม่ได้  

ควรต้องคิดหาหนทางเรียนรู้ตัวอักษรได้แล้ว เพียงแต่ให้ใครสอนจึงจะ

เหมาะสม

หลวนอวิ๋นชูมองไปที่สาวใช้หลายคน

ว่ากันตามเหตผุล คนสญูเสยีความทรงจ�า ความเคยชนิทีต่ดิตวัมา 

แต่เกิดจะไม่เปลีย่น แต่นางไม่ได้สญูเสยีความทรงจ�า ค�าพูด การกระท�า

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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อากัปกิริยาย่อมแตกต่างจากบัณฑิตหญิงผู้ยอดเย่ียมแห่งยุคมาก นาง 

ในฐานะคนยุคหลงัย่ิงไม่มคีวามรูเ้ก่ียวกับขนบธรรมเนยีมในสมยัโบราณ

แม้แต่น้อย หลายวันมาน้ีแม้จะระมดัระวังอยู่ตลอดเวลา ลอกเลยีนแบบ 

ไปเสยีทกุเรือ่ง แต่ยังคงเผยพิรธุออกมาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ มารดาก็เคย

ตักเตือนชี้แนะ บอกว่าหากแม้แต่ตัวหนังสือนางก็ลืมไปแล้ว เกรงว่า 

คงจะถูกเข้าใจว่ามปีีศาจร้ายสงิร่างอยู่เป็นแน่

เหน็หลวนอว๋ินชมูองมาทีต่นคล้ายคิดอะไรอยู่ในใจ ฝหูรงก็ส่งเสยีง

ร้องเรยีกเบาๆ

"สะใภ้สี่..."

หลวนอว๋ินชูพลันได้สติกลับคืนมา และเบนสายตากลับไปท่ีป้าย

เหนือประตู

" 'ลู่'* มีความหมายของน�้าอยู่จริง ชื่อนี้นายท่านก็เป็นคนตั้งหรือ"

ไม่รอให้ฝูหรงเอ่ยปาก สี่จวี๋ก็พูดขึ้น

"เดมินายท่านตัง้ค�าว่า 'เฉยีน'** เอาความหมาย 'เฉยีนหลง' มาจาก 

คมัภร์ีอ้ีจงิ*** ตวัอักษรค�าว่าเฉยีนก็มตีวัอกัษรท่ีหมายถงึน�า้อยู่ด้วย ชดเชย

ดวงชะตาทีข่าดน�า้ของคณุชายสีไ่ด้พอดี แต่คณุชายสีไ่ม่ชอบ บอกค�าว่า 

เฉียนอุปมาเหมือนซ่อนตัวอยู่ในบ่อลึก ท�าให้ถูกตัวอักษรตัวนี้กดทับไว้  

ไม่มวัีนได้เงยหน้าอ้าปาก...จงึดงึดนัท่ีจะเปล่ียนเป็นค�าว่า 'ลู'่ ในความหมาย 

* ตัวอักษรลู่ (露) นอกจากแปลว่าน�้าค้างแล้ว ยังแปลว่าปรากฏออกมา แสดงออกมาอีกด้วย
** ตัวอักษรเฉียน (潜) มีความหมายว่าซุ่มซ่อน โดยในตัวอักษรมีหยดน�้าสามหยดประกอบอยู่ด้วย ดังนั้น 
ค�าว่า 'เฉียนหลง' จึงมีความหมายว่ามังกรซ่อนตัว
*** อีจ้งิ หรอืคมัภร์ีพยากรณ์ หนึง่ในคมัภีร์ส�าคญัของส�านักขงจือ่ (ขงจือ๊) สะท้อนแนวคิดของการเปลีย่นแปลง
ผ่านต�าราการท�านายดวงชะตา เนื้อหาตอนหนึ่งพูดถึง 'มังกรซ่อนตัวอยู่ในบ่อลึก' หมายความว่าชีวิตคนเรา 
มีขึ้นมีลง ยามตกต�่าไม่ควรหลงทาง แต่ควรเตรียมพร้อมไว้เสมอ เปรียบได้กับมังกรซ่อนตัว เมื่อสบโอกาส 
ก็โผนทะยานข้ึนฟ้า



89

อวี่จิ่วฮวา

ที่ว่าน�้าค้างรวมตัวกลายเป็นเมฆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นฝน น�้าค้าง 

รวมตวักันเป็นน�า้ค้างแขง็"

เรือนลู่ย่วนก็เหมือนกับน�้าค้างยามเช้า ไม่คงทนยาวนาน ต่งอ้าย  

ตอนน้ันที่ท่านตั้งชื่อนี้เพียงเพราะอยากจะโดดเด่นกว่าคนอ่ืน แต่เคยคิด 

หรอืไม่ ชวิีตของท่านก็คล้ายกับน�า้ค้างยามเช้า วันเวลาท่ีเหลอือยู่ไม่ยาวนาน

แล้ว

สายตาระผ่านกระเบื้องเคลือบงามหรูหราบนระเบียง หลวนอว๋ินชู

ปลงอนิจจังไปร้อยแปดอย่าง

ตรงสดุปลายระเบยีงทางเดนิมปีระตท่ีูทะลุไปสูล่านด้านหลงั ซิว่เอ๋อร์ 

สาวเท้าเรว็ๆ ข้ึนมาเปิดประตใูห้หลวนอว๋ินช ูภาพเบือ้งหน้านางพลนัสว่างจ้า 

ไกลออกไปมีสระน�้าลึกที่น�้าเป็นสีเขียวใสแห่งหนึ่ง ข้างสระน�้าเป็นป่าไผ่ 

ผืนหนึ่ง ทางใต้อากาศอบอุ่นเร็ว แม้จะเพ่ิงย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิ แต่เม่ือ 

ทอดสายตามองไปไกลๆ ก็จะเห็นความเขียวขจีไปท้ังผืน ฤดูใบไม้ผล ิ

ช่วงเดอืนสองต้นหญ้าทีเ่พ่ิงผลใิบออกมากับสายน�า้ล้วนมสีเีขียวเหมอืนกัน

เฮ้อ ต่งก๋ัวกงผู้น้ีช่างมีความต้ังอกตั้งใจเสียจริง ข้างหน้าก็เป็นน�้า  

ข้างหลงัก็เป็นน�า้ ไม่กลวัว่าน�า้มากเกินไปจนจะท่วมคนตายหรือ หลวนอวิน๋ชู

มองระลอกคลืน่สเีขยีวท่ีกระเพ่ือมไหวในสระน�า้แล้วย้ิมออกมาบางๆ

"เรอืนแถวทางด้านตะวนัตกนัน้เป็นห้องครวัเลก็ โรงโม่ กับห้องเก็บของ 

ทางด้านตะวันออกคือสถานท่ีทีบ่่าวไพร่ท้ังหลายพักอาศยั" ซิว่เอ๋อร์ชีไ้ปท่ี

เรอืนข้างสองแถวด้านตะวันตกและด้านตะวันออกพลางอธิบาย

"โรงโม่?"

นางเป็นคนในยุคปัจจบัุนท่ีเติบโตขึน้มาในเมืองใหญ่ ยังจนิตนาการ



90

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม 1

ไม่ออกจรงิๆ ว่าโรงโม่ในยคุสมยัโบราณมหีน้าตาเป็นอย่างไร

"ใช่เจ้าค่ะ คุณชายสี่ชอบกินเต้าหู้สดใหม่นุ่มล่ืน เต้าหู้ที่ส่งมาจาก 

ครวัใหญ่ถ้าไม่เย็น ก็ไม่สดใหม่แล้ว นายหญิงใหญ่จงึตัง้โม่เลก็ไว้ท่ีนีโ่ม่หน่ึง 

เพ่ือโม่เต้าหูใ้ห้คณุชายสีโ่ดยเฉพาะ ส่วนพวกข้าวและหมียั่งคงให้ครัวใหญ่ 

จดัเตรยีมส่งมาให้"

บอกว่าเป็นโม่เลก็ แต่ความจรงิแล้วก็ไม่เล็ก หินศิลาเขยีวทรงกระบอก

สองก้อนทีแ่กะร่องให้เป็นทางน�า้ไหลวางซ้อนกันบนล่างนี ้ ถ้าจะบดถ่ัวเหลอืง

เพ่ือท�าเต้าหูเ้พียงชามเดยีว เกรงว่าปรมิาณถ่ัวคงน้อยจนไม่พอจะไหลออกมา

ตรงร่องที่ใหญ่นี้ด้วยซ�้า หลวนอว๋ินชูมองโม่หินท่ีต้ังอยู่กลางพ้ืนแล้วอด 

ทอดถอนใจไม่ได้

แม้จะไม่ใช่ของมรีาคาอะไร แต่เอาโม่หนิโม่หน่ึงมาตัง้ไว้ท่ีนีเ่พียงเพ่ือให้ 

ต่งอ้ายได้กินอาหารทีถู่กปากเป็นบางครัง้บางคราว ถ้าเอาไปไว้บ้านชาวบ้าน

ทัว่ไปเกรงว่าต้องสิน้เปลอืงเงนิไปหาถ่ัวมามากๆ เพ่ือจะโม่สกัครัง้ คงไม่คุ้มค่า

และเสยีเวลาด้วยซ�า้ น่ีเห็นชดัถึงความรกัทีน่ายหญิงใหญ่มีต่อต่งอ้าย

ทุกสิ่งทุกอย่างในเรือนลู่ย่วนไม่มีสิ่งไหนไม่บ่งบอกถึงความเป็น 

ที่โปรดปรานของต่งอ้ายยามมีชีวิตอยู่ นึกถึงใบหน้าท่ีค่อยๆ ซูบเซียวลง 

ของนายหญิงใหญ่ หลวนอว๋ินชูก็พอเข้าใจถึงความเจ็บปวดและความ 

เศร้ารนัทดของนายหญิงใหญ่ทีต้่องมาสญูเสยีบตุรชายในช่วงวยักลางคน

แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่นางก็ยังมีความเศร้าอาดูรบางๆ 

ปกคลุมอยู่ในใจต่อการจากไปตั้งแต่อายุยังน้อยของต่งอ้าย

ออกจากโรงโม่ หลวนอว๋ินชก็ูเดนิไปตามเส้นทางเลก็ๆ ปดู้วยเศษหิน 

ทีค่ดเคีย้วเงยีบวิเวก นางเดินลกึเข้าไปทางป่าไผ่
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"ด้านหลงัป่าไผ่เป็นสวนดอกไม้" ซิว่เอ๋อร์ชีไ้ปข้างหน้า "ในน้ันมดีอกไม้

แปลกๆ มากมาย บ่าวเองก็ไม่รูจ้กั คณุชายส่ีรกัและทะนุถนอมท่ีน่ีย่ิง ปกต ิ

จะห้ามเข้า"

"อ้อ..."

หลวนอว๋ินชูผงกศีรษะ แต่เท้ากลับไม่ได้หยุด นางเป็นเจ้านาย  

'ห้ามเข้า' ไม่มีผลต่อนาง

"เพ่ิงเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ สวนดอกไม้ยังไม่มีอะไรน่าดูหรอกเจ้าค่ะ"  

สี่จว๋ีแลกเปลี่ยนสายตาเป็นนัยกับสี่หลัน แล้วรีบสาวเท้าข้ึนมาประคอง 

หลวนอวิ๋นชู "ท่านก็เหน็ดเหนื่อยแล้ว ไม่สู้วันน้ีพอแค่นี้ก่อน รอดอกไม้ 

ผลิบานแล้ว บ่าวค่อยมาเป็นเพื่อนท่าน"

สีจ่ว๋ีสีห่ลันแตกต่างจากซิว่เอ๋อร์ ทัง้สองคนสวมหมวกเป็นผู้ควบคมุ 

ไม่อาจท�าเมินเฉยต่อพวกนางเกินไป เกิดไม่พอใจข้ึนมาแล้วพวกนาง 

แต่งเรือ่งเหลวไหลไปฟ้องนายหญิงใหญ่ล่ะก็ ตนเองจะได้รบัรองเท้าเลก็*  

รปูแบบต่างๆ กองโตในทนัที

คดิมาถึงตรงนี ้หลวนอว๋ินชหูมนุตวัมาก็เห็นสีห่ลนัก�าลงัส่งสายตาให้ 

สี่จว๋ีอยู่เงียบๆ พอดี เมื่อเห็นนางมองมาก็รีบเปลี่ยนสีหน้า ยืนอยู่กับท่ี 

อย่างนอบน้อม

ค�าพูดบอกให้กลบัเรอืนค้างอยู่ทีล่�าคอ หลวนอว๋ินชไูม่ชอบความรูส้กึ 

ถูกคนวางแผนเล่นงาน นางให้เกียรตสิีห่ลันส่ีจว๋ีว่าเป็นคนของนายหญงิใหญ่ 

แต่ขีดต�่าสุดก็แค่ไปกล่าวรายงาน ไม่อาจปล่อยให้รวมหัวกันมาบังคับ

ควบคมุนางเช่นนีเ้ป็นอนัขาด
* ได้รับรองเท้าเล็ก เป็นสแลง หมายถึงถูกคนใช้อ�านาจกลั่นแกล้งหรือสร้างข้อจ�ากัดต่างๆ นานาอย่าง 
ไม่มีเหตุผล
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หลวนอวิน๋ชคูลีย่ิม้สนิทสนมดจุสายลมในฤดใูบไม้ผล ิเอ่ยเสยีงนุ่มนวล

"ยงัเช้าอยูเ่ลย เข้าไปดสูกัหน่อยเถอะ ไม่ใช่พอคณุชายสีไ่ม่อยู่แล้ว 

กระท่ังสวนดอกไม้ก็ปล่อยให้รกร้าง"

น�า้เสยีงคล้ายปรกึษาหารอื ทว่าฝีเท้ากลบัไม่มทีีท่าว่าจะปรึกษาหารือ

"สะใภ้สี.่.." เหน็หลวนอว๋ินชดูงึดันจะเข้าไป สีจ่ว๋ีพูดด้วยความร้อนใจ 

"ท่านวางใจ แม้จะบอกว่าเพ่ิงย่างเข้าฤดูใบไม้ผล ิแต่ทางใต้ดนิฟ้าอากาศ

เปลี่ยนแปลงเร็ว สวนดอกไม้แห่งนี้วางแผนการจัดการไว้เรียบร้อยแล้ว  

ไม่รกร้างแน่นอน"

แม้สีจ่วีเ๋องก็ไม่เคยเหน็ว่าสวนดอกไม้ทีอ่ยู่ข้างหน้าหน้าตาเป็นอย่างไร 

แต่ก่อนจะมาอยู่เรือนลู่ย่วนนายท่านได้เรียกนางไปพบเป็นกรณีพิเศษ  

สัง่ก�าชบัแล้วก�าชบัอกี บอกทีด้่านหลงัเรอืนลูย่่วนมสีวนดอกไม้อยู่แห่งหนึง่ 

เป็นสวนดอกไม้ท่ีคุณชายสี่รักมากท่ีสุด ระวังอย่าให้คนเข้าไปเหยียบย�่า  

รวมถงึสะใภ้สีผู่น้ี้ ไม่มธุีระอะไรก็อย่าไปเดินเล่นท่ีนัน่

เวลานี้หลวนอวิ๋นชูดึงดันโดยไม่ฟังเสียงใครจะได้อย่างไร

สีจ่ว๋ีเข้าไปขวางตรงกลางทางเสยีเลย "สะใภ้สี ่ท่านดตูะวันยามนี"้

หลวนอวิ๋นชูเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า

"ตะวันยามนี้ก�าลังอบอุ่น ฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนสอง ใกล้จะถึงช่วง

เดินเล่นรับฤดูใบไม้ผลิ* แล้ว..."

ตอนแรกเพียงเพราะไม่พอใจบ่าวสองคนนีถึ้งได้อวดล�าพองตน แต่

ท่าทางตืน่เต้นผดิปกตขิองสีจ่ว๋ีท�าให้หลวนอวิน๋ชเูกิดความอยากรูอ้ยากเหน็

* เดนิเล่นรบัฤดใูบไม้ผลหิรอืท่าชงิ แปลตรงตวัว่าเหยียบลงสูพ้ื่นสเีขยีว เป็นหน่ึงในกิจกรรมประจ�าเทศกาลชงิหมงิ  
(เชง็เม้ง) เน่ืองจากเทศกาลนีอ้ยูใ่นช่วงฤดใูบไม้ผล ิ ต้นหญ้าเริม่งอกเป็นสเีขยีว จงึถือว่าเป็นการออกไปเท่ียวชม
ธรรมชาติ
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ต่อสวนดอกไม้ทีอ่ยู่ข้างหน้าขึน้มาอย่างมาก

สี่จว๋ีก็มองท้องฟ้าตามสายตาของนาง หลวนอว๋ินชูฉวยโอกาสน้ี 

เดินเฉียดผ่านข้างกายสี่จวี๋ไปเงียบๆ

สีจ่ว๋ีมองตามแผ่นหลงัอรชรอ้อนแอ้นไปอย่างหมดแรง นางมท่ีาทงีนุงง 

ฝหูรงลงัเลอยู่ชัว่ขณะ แล้วเดินอ้อมสีจ่ว๋ีไล่ตามผูเ้ป็นนายไป

ซิว่เอ๋อร์มองแผ่นหลงัหลวนอว๋ินชแูล้วหนัมามองสีจ่ว๋ี ไม่ว่าคนไหน 

นางก็ไม่อาจล่วงเกนิ ซิว่เอ๋อร์ร้อนใจเหงือ่เยน็ชุม่ศรีษะ แต่ไม่กล้าท�าอย่าง

ฝหูรงท่ีเดนิผ่านสีจ่ว๋ีแล้วไล่ตามไป

เดนิมาได้สิบกว่าจั้งหลวนอวิน๋ชูทีป่ระสาทสัมผสัทัง้หกดีเป็นพเิศษ

ก็ฟังออกว่าแม้แต่ซิว่เอ๋อร์ก็ไม่ได้ตามมา ในใจอดรูส้กึหนาวสะท้านไม่ได้

ยังดนีายหญิงใหญ่รบัปากจะซือ้สาวใช้ให้นางแล้ว หาไม่นางคงต้อง

กลายเป็นผูบ้ญัชาการท่ีไม่มกีองก�าลงัทหารอยู่ในมอืไปจริงๆ แล้ว

เดินต่อไปอีกหลายก้าวจึงได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆ มาจากด้านหลัง  

หลวนอวิ๋นชูมุมปากหยักโค้ง

บ่าว...จะอย่างไรก็คือบ่าว
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