ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

ค�ำน�ำ
ในที่สุด 'เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม' ก็ด�ำเนินมาถึงเล่มสุดท้ายกันแล้วนะคะ
หลังจากที่เล่มก่อนหน้าสถานะของสามีภรรยาระหว่าง 'ฉู่เสีย' และ 'ฉยงเหนียง'
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ภายนอกคู่รักคู่นี้ได้หย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อย แต่ใครเล่า
จะรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังสองคนนี้ยังคงรักกันหวานชื่นดีอยู่
แต่ยงิ่ อยูเ่ มืองหลวงนานขึน้ หนึง่ วัน ความไม่สงบก็มมี ากขึน้ เท่านัน้ โดยเฉพาะ
กิจการของฉยงเหนียงถูกผูไ้ ม่หวังดีคอยเล่นงาน หวังฮุบกิจการ ทางฉูเ่ สียก็เป็นทีค่ รหา
ไม่รวู้ นั นีว้ นั พรุง่ จะถูกใครใส่ความหาว่าเขาคิดก่อการกบฏหรือไม่ ทัง้ สองจึงตัดสินใจ
ทีจ่ ะมุง่ หน้าไปยัง 'เจียงตง' หวังใช้ชวี ติ อย่างสงบสุขพ่อแม่ลกู ทีน่ นั่
ทว่าพวกเขาประเมินความรักล�ำเอียงที่ฮ่องเต้มีต่อฉู่เสียน้อยเกินไป สุดท้าย
แม้คนไม่เต็มใจข้องเกีย่ ว ก็ยงั ถูกดึงเข้าสูค่ วามวุน่ วายของราชส�ำนักอยูด่ ี สุดท้ายแล้ว
ครอบครัวของฉู่เสียฉยงเหนียงจะได้พบเจอกับความสงบสุขหรือไม่ แล้วปมปัญหา
ในราชส�ำนักจะคลีค่ ลายอย่างไร ไปร่วมติดตามบทสรุปของเรือ่ งราวในครัง้ นีไ้ ด้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ฉู่เสียเลิกคิ้วตอบ "คนแซ่ซั่งนั่นหาข้ออ้างให้กับตนเอง เจ้าก็ยังอุตส่าห์เก็บมาใส่ใจอีก หาก
เจ้าอยากท�ำก็ไปท�ำเถอะ ตั้งแต่เจ้าแต่งกับข้ามา ทุกครั้งที่เจ้าจดจ่อดูสมุดบัญชีโดยไม่ใส่ใจแลข้า
ข้าเคยอ้างเหตุนพี้ าสตรีทไี่ ม่เข้าท่าไปกลิง้ ตลบในผ้าห่มหรือไร"
ฉยงเหนียงคลี่ยิ้มพลางบีบจับดวงหน้าอันหล่อเหลาคมคายของเขา ปากก็ถามเขาว่า
"มีจุดใดกันที่มองได้ไม่รู้หน่าย คู่ควรให้พินิจพิเคราะห์เนิ่นนานยิ่งไปกว่าสมุดบัญชีอีกเล่า"
ฉูเ่ สียย้ายมือของนางเลือ่ นลงไปจนถึงเบือ้ งล่างของเขาก่อนเอ่ยอย่างจริงจัง "ตรงนีเ้ จ้ายังไม่เคย
พินจิ พิเคราะห์ให้ดๆี เลย วันนีพ้ วกเรามาชมดูใต้แสงเทียนกันดีหรือไม่"

แนะน�ำตัวละคร
ฉยงเหนียง
		
		

นามจริงคือชุยเจียงฉยง บุตรสาวสกุลชุยที่ถูกแม่นม
สกุลหลิว่ อุม้ ผิดตัวเมือ่ สิบห้าปีกอ่ น เฉลียวฉลาด มีนสิ ยั
ไม่ยอมคน

ฉู่เสีย
		

หลางอ๋อง ผูเ้ ป็นอ๋องแห่งเจียงตง ถูกเรียกว่า 'ออ๋ งโฉด'
ขึน้ ชือ่ เรือ่ งเจ้าชูเ้ สเพล บรรดาเชือ้ พระวงศ์ลว้ นไม่ชอบเขา

หลิวเหยีย่ น
		

องค์ชายรอง สหายของฉูเ่ สีย เบือ้ งนอกเป็นคนอ่อนโยน
สุภาพ แต่ลบั หลังเป็นคนเจ้าแผนการ ทะเยอทะยาน

หลิว่ ผิงชวน
		
		

นามเดิ ม คื อ ชุ ย ผิ ง เอ๋ อ ร์ เป็ น คนที่ ถู ก สลั บ ตั ว กั บ
ฉยงเหนียง บุตรสาวตัวจริงของสกุลหลิว่ นิสยั เย่อหยิง่
จองหองเอาแต่ใจ

ซีเหอ
		

บุ ต รชายของฉยงเหนี ย งกั บ ฉู ่ เ สี ย เป็นเด็ ก น้ อ ย
นิสัยห้าวหาญไม่กลัวใคร มีแกะไว้ขี่เล่น

รั่วหวา
		

บุตรสาวของฉยงเหนียงกับฉู่เสีย ฝาแฝดของซีเหอ
นิสัยซุกซนชอบวิ่งเล่นปีนป่าย

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

จยาคังตี้

ฮ่องเต้องค์ปจั จุบนั ชอบสนทนากับฉูเ่ สีย มีนสิ ยั มัธยัสถ์
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ชุยฉวนเป่าบอกว่าตนเองกับสี่เชวี่ยมีหัวใจตรงกัน หวังว่าน้องสาว
จะส่งเสริมและช่วยเขาเกลีย้ กล่อมบิดามารดา
ฉยงเหนียงซักถามอย่างมีน�้ำอดน�้ำทน "ท่านพ่อท่านแม่ทาบทาม
ฝ่ายหญิงให้พี่ตั้งมากเพียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นสาวงามตระกูลคหบดีเล็กๆ
บุตรีตระกูลบัณฑิต หรือแม้แต่คณ
ุ หนูตระกูลขุนนาง เหตุใดพีล่ ว้ นไม่เห็น
เข้าตาเลยเล่า"
บัดนี้ชุยฉวนเป่าเล่าเรียนอยู่ในส�ำนักศึกษามาระยะหนึ่งแล้ว แม้
พืน้ ฐานอ่อนด้อยไม่อาจเปรียบกับผูท้ พี่ ากเพียรเขียนอ่านมาแต่เล็กได้ ถึง
อย่างนัน้ ก็นบั ว่าเขาได้เปิดหูเปิดตาจนรูอ้ ะไรต่อมิอะไรมากขึน้ ย่อมเข้าใจว่า
หากเขาอยากรับสาวใช้อนุ่ เตียงสักนาง คนทางบ้านก็ไม่วา่ กล่าวอันใดหรอก
แต่หากเขาต้องการแต่งสาวใช้ของน้องสาวมาเป็นภรรยา นัน่ จะท�ำให้ผอู้ นื่
หัวเราะขบขันกันจนฟันร่วงแน่นอน
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หน�ำซ�้ำสี่เชวี่ยยังบอกเขาอย่างชัดแจ้งแล้วว่านางจะไม่เป็นสาวใช้
อุน่ เตียงของเขาเด็ดขาด
เพียงคิดว่าวันหน้าจะไม่ได้พบสีเ่ ชวีย่ อีกต่อไป ชุยฉวนเป่าก็กดั ฟันเอ่ย
"น้องสาว พีร่ วู้ า่ หากพีจ่ ะแต่งกับสีเ่ ชวีย่ อาจดูขดั ตาขัดใจเจ้า เช่นเดียวกับ
เมือ่ แรกทีท่ า่ นพ่อท่านแม่หมายตาพวกบุตรหลานตระกูลพ่อค้าคหบดีให้เจ้า
แล้วเจ้ารังเกียจทีพ่ วกเขาความรูต้ นื้ เขิน ทว่าถึงอย่างไรพีก่ ต็ า่ งกับเจ้าอยู่
วันยังค�่ำ แต่เล็กเจ้าเติบโตมาในสกุลหลิ่ว ความรู้และความคิดของพี่
ล้วนไม่อาจเทียบเจ้าได้ โชคดีทพี่ วกเราสกุลชุยมีเจ้า ถึงได้มงั่ มีอย่างเช่น
ทุกวันนี้
เพียงแต่พี่ก็เหมือนกับท่านพ่อท่านแม่ ถึงร่างกายได้เสพสุขบน
ความร�่ำรวย แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ใช่คุณชายนายท่านอะไรจริงๆ อยู่ดี
พี่ตอบตนเองได้ว่าไม่มีทางจะเข้ากับบรรดาคุณหนูเหล่านั้นได้หรอก สู้
แบบสี่เชวี่ยไม่ได้สักนิด พี่กับนางไม่ว่าพูดคุยอะไรก็สบายใจ ท�ำอะไร
ก็เบิกบาน..."
ความจริงสิ่งที่ชุยฉวนเป่ากล่าวมาฉยงเหนียงเองก็เข้าใจ ดูจาก
พฤติกรรมทีบ่ ดิ าเลีย้ งหมูในสวนดอกไม้ ส่วนมารดายังเคยชินกับการปะชุน
เสื้อตัวในที่ขาดแล้วน�ำมาสวมต่อ เท่านี้ก็รู้ได้ว่าตัวตนที่คนเราบ่มเพาะ
มาช้านานจะไม่แปรเปลีย่ นไปเพียงเพราะทรัพย์สนิ ในบ้านพลันเพิม่ พูน
จริ ง อยู ่ ก ารหวนคื น มาของนางท� ำ ให้ ร อยทางของสกุ ล ชุ ย เกิ ด
การเปลีย่ นแปลงใหญ่หลวง อย่างเช่นบิดาบัดนีจ้ ติ ใจปลอดโปร่ง สิน้ พะวง
เรือ่ งปากท้อง จึงไม่มเี ค้าลางว่าจะเจ็บไข้หนักแต่อย่างใด ส่วนชะตาเดิม
ทีพ่ ชี่ ายแต่งจ้าวเหลียนเหนียงผูม้ นี สิ ยั เลวร้ายเข้ามาบ่อนท�ำลายครอบครัว
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จนสุดท้ายเขาต้องคดีฆา่ คนตายนัน้ ก็เลีย่ งพ้นแล้วเช่นกัน
ทว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆ ยังคงสุดที่ก�ำลังของนางจะท�ำ
อันใดได้
บัดนีส้ กุลชุยได้ชอื่ ว่าเป็นคหบดีอนั ดับหนึง่ ในเมืองหลวง ตามหลักแล้ว
มีหญิงสาวแบบใดบ้างทีไ่ ม่มปี ญ
ั ญาไปทาบทามสูข่ อ
เพียงแต่หากตรองดูให้ถถี่ ว้ น ความจริงทีเ่ หล่าหญิงสาวล้วนยินยอม
จะแต่งเข้าสกุลชุยเป็นเพราะเล็งเห็นในความรูค้ วามสามารถและนิสยั ใจคอ
ของพีช่ าย หรือว่าพุง่ เป้ามาทีท่ รัพย์สนิ ในบ้านนีก้ นั แน่
อีกอย่างบิดามารดามีความเคยชินหลายอย่างตามวิถีชนบท เมื่อ
ใช้ชวี ติ อยูร่ ่วมกันนานวันเข้า หญิงสาวเหล่านัน้ จะลอบดูแคลนบิดามารดา
ของสามีหรือไม่
เดี๋ยวนี้ฉู่เสียคอยเฝ้านางไม่วางตา นางไปเจียงตงแล้วย่อมต้อง
กลับไปอยูท่ จี่ วนอ๋อง ถึงเวลาหากสกุลชุยได้ลกู สะใภ้ทไี่ ม่มนี ำ�้ หนึง่ ใจเดียว
กับคนในบ้าน ภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไรก็ยากทีน่ างจะคาดเดาได้
อันทีจ่ ริงหากไม่เอ่ยถึงเรือ่ งทีส่ เี่ ชวีย่ เคยเป็นสาวใช้ของนาง อีกฝ่าย
ก็เป็นตัวเลือกพี่สะใภ้ท่ีดีทีเดียว นอกจากเป็นคนติดดินไม่หยิบโหย่ง ยัง
มาจากครอบครัวทีข่ ดั สนเช่นเดียวกับสกุลชุยในอดีต อยูร่ ว่ มกับคนสกุลชุย
ย่อมไม่มเี หตุทปี่ รับตัวเข้ากันไม่ได้
ทว่าหากสี่เชวี่ยเพียงหมายมุ่งในเงินทองของสกุลชุย มิใช่รักชอบ
พี่ชายด้วยใจจริงเล่า เช่นนั้นก็เท่ากับตนชักน�ำชนวนแห่งเภทภัยเข้าสู่
สกุลชุยอย่างไม่ต้องสงสัย
ดังนั้นเรื่องของสองคนนี้ ตนจะต้องใคร่ครวญให้ถ้วนถี่ จะไม่รีบ
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รับปากโดยง่าย
คิดมาถึงตรงนี้ฉยงเหนียงจึงลองพูดหยั่งเชิงชุยฉวนเป่าดู "สี่เชวี่ย
บอกข้าว่าต้องการจะไถ่ตวั ไม่ชา้ ก็จะกลับชนบทไป ส่วนพวกเราทัง้ ครอบครัว
ต้องเดินทางไปเจียงตง เหนือใต้คนั่ กลางด้วยพันขุนเขาหมืน่ สายน�ำ้ เมือ่
วันเวลาทอดนานเข้า ความรูส้ กึ ของพีช่ ายย่อมจะจืดจางลงเอง"
เห็นน้องสาวไม่ยอมรับปาก ชุยฉวนเป่าก็ร้อนใจลุกพรวดเดินฉับๆ
มุง่ ออกไปเบือ้ งนอก
ฉยงเหนียงเห็นสีหน้าของเขาผิดปกติจึงรีบร้องถาม "พี่ชาย ท่าน
จะไปที่ใด!"
ชุยฉวนเป่าเดินไปตอบไปโดยไม่เหลียวหลัง "พี่จะไปหาท่านพ่อ
ท่านแม่ บอกพวกท่านว่าพีจ่ ะแต่งกับสีเ่ ชวีย่ หากพวกท่านไม่ตอบรับ พีก่ ็
จะคุกเข่าต่อหน้าพวกท่านไม่ขอลุกขึน้ !"
ตอนนีเ้ องสีเ่ ชวีย่ พลันเดินปราดเข้ามาจากนอกประตู ดวงหน้าเล็กๆ
ขึงตึง เชิดปลายคางตวาดเสียงกร้าว "จงหยุดเดีย๋ วนี!้ คราวก่อนด้วยเรือ่ ง
ของนางโลมเถื่อน ท่านท�ำให้นายท่านกับฮูหยินทั้งหัวใจแตกสลาย
ทั้งอับอายขายหน้าผู้คน ตอนนี้ยังจะไปคุกเข่าขอร้องนายท่านกับฮูหยิน
อีก ท่านเคยคิดอ่านแทนบิดามารดาหรือไม่ หากเรือ่ งนีแ้ พร่งพรายออกไป
ชื่อเสียงสกุลชุยยังรักษาได้หรือ อีกอย่าง ท่านท�ำตัวเหลวไหลเยี่ยงนี้
เคยนึกถึงคุณหนูบา้ งหรือไม่ คุณหนูไม่เพียงเป็นผูม้ งั่ มีในเมืองหลวง หาก
ยังเป็นถึงชายาของหลางอ๋อง มีฐานะที่สูงศักดิ์เพียงใด แต่นางกลับต้อง
ถูกผู้คนเยาะหยันเพียงเพราะมีพี่ชายที่ไม่รักดีเช่นท่านอย่างนั้นหรือ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแล้ว แม้กระทั่งบิดามารดากับน้องสาวที่เป็น
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ญาติสนิททีส่ ดุ ท่านก็ไม่คำ� นึงถึงแล้วใช่หรือไม่!"
ถ้ อ ยค� ำ ที่ ก ล่ า วด้ ว ยน�้ ำ เสี ย งกั บ สี ห น้ า อั น เฉี ย บขาดนี้ ส ะกดให้
ชุยฉวนเป่าทีก่ ำ� ลังขัดเคืองใจทึม่ ทือ่ ไปในพริบตา เขาคิดแต่จะแต่งงานกับ
สีเ่ ชวีย่ ไม่เคยคิดถึงเรือ่ งอืน่ ใดเลย ครัน้ ได้ยนิ วาจานีข้ องนาง ความห้าวหาญ
เมือ่ ครูข่ องเขาจึงหดหายไปทันตาเห็น ได้แต่ยนื ไม่ไหวติงอยูก่ บั ที่ กระอึก
กระอักพูดไม่ออกแม้สกั ค�ำ
ฉยงเหนียงมองดูมาถึงตรงนีก้ ล็ อบคิดอยูใ่ นใจ...ปกติขา้ ไม่ได้สงั เกต
เลยว่าสีเ่ ชวีย่ ทัง้ รูเ้ หตุรผู้ ลทัง้ ดุดนั เอาการ สามารถควบคุมพีช่ ายได้อยูห่ มัด
ทีเดียว
ทีแ่ ท้ตงั้ แต่เห็นชุยฉวนเป่ามาหาฉยงเหนียง ในใจสีเ่ ชวีย่ ก็เป็นกังวลว่า
เขาจะวูว่ ามท�ำอันใดออกมา จึงลอบตามหลังเขามาด้วย พอเห็นเขาเข้าไป
ในโถงหน้า นางก็ยอ่ งมาแอบฟังทีน่ อกประตู
รอจนสีเ่ ชวีย่ ได้ยนิ ฉยงเหนียงพูดมาถึงค�ำว่า 'เหนือใต้คนั่ กลางด้วย
พันขุนเขาหมืน่ สายน�ำ้ ' ความปวดร้าวขุมหนึง่ ก็พลันท่วมท้นหัวใจ พาให้
ขอบตาแดงเรือ่ อย่างช่วยไม่ได้ ถัดจากนัน้ นางก็ได้ยนิ ว่าชุยฉวนเป่าจะไป
คุกเข่าขอร้องชุยจงกับหลิวซื่อ ด้วยอารามร้อนใจนางจึงข่มกลั้นไม่ไหว
เดินเข้ามาตวาดต่อว่าเขา
ครัน้ เห็นชุยฉวนเป่ายืนทึม่ ทือ่ อยูก่ บั ทีไ่ ม่ขยับเขยือ้ น สีเ่ ชวีย่ ก็รบี หันไป
คารวะฉยงเหนียง เตรียมจะเอ่ยปากกล่าว กลับมีสมุ้ เสียงอันปลาบปลืม้
สองหนดังจากนอกประตูเข้ามาก่อน
"พูดได้ดีๆ" ชุยจงกับหลิวซื่อเดินเข้ามาจากนอกประตูแล้ว
สีหน้าของสี่เชวี่ยเปลี่ยนเป็นซีดขาวในพริบตา ฝืนข่มความกระวน
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กระวายในใจไว้พลางคารวะคนทัง้ สองด้วยท่าทางอันแข็งทือ่
ฉยงเหนียงเองก็ลุกขึ้นยืนแล้วเชิญบิดามารดานั่งลง
ชุยฉวนเป่ามองสีเ่ ชวีย่ แวบหนึง่ ก่อนสืบเท้าหนึง่ ก้าวมาขวางบังอยู่
เบือ้ งหน้านางแล้วเอ่ยว่า "ท่านพ่อ ท่านแม่ เรือ่ งนีไ้ ม่เกีย่ วกับสีเ่ ชวีย่ ลูกเป็น
ฝ่ายขอนางแต่งงานเอง เพียงแต่ตลอดมานางล้วนไม่ยอมตอบรับ..."
หลิวซื่อนั่งบนเก้าอี้ สายตามองพิจารณาสี่เชวี่ยทั้งบนล่างซ้ายขวา
อย่างละเอียด ส่งผลให้ใบหน้าของสีเ่ ชวีย่ ซึง่ เดิมทีเผือดซีดอยูแ่ ล้วยิง่ ซีดลง
จนไม่เหลือสีเลือดให้เห็นโดยสิน้ เชิง
พั ก นี้ ห ลิ ว ซื่ อ พบว่าบุ ต รชายเหม่อลอยเป็นประจ� ำ ท่ า ทางราว
วิญญาณไม่อยู่กับเนื้อกับตัว สืบเนื่องจากเรื่องนางโลมเถื่อนคราวก่อน
นางไม่สบายใจอยูบ่ า้ งจึงบอกต่อสามี จากนัน้ สองคนต่างก็ลอบสังเกตดู
บุตรชายอยูเ่ สมอ
วันนี้เห็นบุตรชายเข้าไปในเขตเรือนของบุตรสาว สัญชาตญาณ
บอกว่าเขาคิดจะเล่าเรือ่ งในใจให้บตุ รสาวฟัง ดังนัน้ หลิวซือ่ จึงดึงตัวชุยจง
ผูไ้ ม่เต็มใจย่องตามหลังมาอย่างเบามือเบาเท้า ปรากฏว่ากลับพบสีเ่ ชวีย่
สาวใช้ของบุตรสาวก�ำลังแอบฟังอยู่นอกประตู
สามีภรรยาผูเ้ ฒ่านึกฉงนอยูใ่ นใจจึงรุดมายังอีกฟากหนึง่ ของห้องโถง
เพือ่ ฟังดูวา่ ข้างในพูดคุยอันใดกันอยู่ รอจนได้ยนิ บุตรชายพูดว่าชอบสีเ่ ชวีย่
อยากจะแต่งนางเข้าสกุล สองสามีภรรยาก็อดไม่ได้ตอ้ งส่งสายตาให้กนั
ด้วยสีหน้าประหลาดใจ
แม้ปัจจุบันชุยจงกับหลิวซื่อได้ใช้ชีวิตที่ร�่ำรวยลาภยศ ทว่าชีวิต
หลายสิ บ ปีใ นครอบครั ว เล็ ก อั น ต�่ ำต้ อ ยยั ง คงท� ำ ให้ ค วามคิ ด อ่ า นกั บ
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ความเคยชินของพวกเขาไม่ต่างจากชาวบ้านสามัญทั่วไป จึงไม่รู้สึกว่า
แต่งสาวใช้ในบ้านเข้าสกุลเป็นเรื่องน่าขายหน้า ขอเพียงเป็นหญิงสาว
ทีบ่ ริสทุ ธิด์ งี าม ไม่วา่ ฐานะทางบ้านจะมัง่ มีหรือยากจน อันทีจ่ ริงล้วนไม่ใช่
ปัญหาใหญ่โตอันใดนัก
ก่อนหน้านีห้ ลิวซือ่ ไหว้วานแม่สอื่ แนะน�ำคุณหนูคหบดีตระกูลมีชอื่ เสียง
ให้บตุ รชายตัง้ มากมาย ทว่าจนใจทีเ่ ขาไม่เห็นเข้าตาเลยสักคนเดียว เห็น
ความช่างเลือกของเขาท�ำให้รอยยิ้มของแม่สื่อจืดจางลงทุกที หลิวซื่อก็
รุม่ ร้อนใจจนผุดลุกผุดนัง่ ขบคิดไม่แตกจริงๆ ว่าบุตรชายชอบพอสตรีเช่นใด
กันแน่
ในที่สุดวันนี้ก็รู้เสียทีว่าที่แท้บุตรชายอยากจะแต่งกับสี่เชวี่ย ทว่า
ด้วยเหตุนเี้ ขากลับโต้เถียงกับฉยงเหนียงอย่างรุนแรงอีก สองสามีภรรยาผูเ้ ฒ่า
จึงต้องรีบรุดเดินเข้ามา
เมือ่ ก่อนแม้พบเจอสีเ่ ชวีย่ บ่อยครัง้ แต่คราวนีห้ ลิวซือ่ พินจิ พิเคราะห์
อย่างละเอียดเป็นพิเศษ สะโพกอิม่ ทรวงอกโต...เป็นสตรีทคี่ ลอดง่าย มือเท้า
หยาบใหญ่...ไม่เลวๆ เป็นผู้ช�ำนาญท�ำงานเก่ง เมื่อครู่ดุด่าบุตรชายนาง
ก็มหี ลักมีการ มีความเด็ดขาดเฉกเช่นสตรีสกุลชุยอยูห่ ลายส่วน
เพี ย งแต่เ รื่ อ งนี้ จ ะลุ ล่วงได้ ห รื อ ไม่ยั ง คงต้ อ งดู ที่ ค วามเห็ น ของ
ฉยงเหนียง หาไม่ก็อย่างที่สี่เชวี่ยกล่าว การยกสาวใช้ขึ้นมาเป็นพี่สะใภ้
จะไม่ท�ำให้ฉยงเหนียงเสียหน้าแย่หรือ
ฉยงเหนียงยิ้มก่อนเอ่ยอย่างไม่หวั่นไหว "ท่านแม่ ไม่ว่าอย่างไร
ลูกก็ต้องปล่อยสี่เชวี่ยกลับบ้านไปก่อนเจ้าค่ะ"
วาจานี้ มี ค วามหมายสองประการ ประการแรกคื อ ชุ ย ฉวนเป่า
13

เกิ ด ใหม่ เ พื่ อ คื น ฐานะเดิ ม 5

จะแต่งกับสี่เชวี่ยก็ต้องรอสี่เชวี่ยคืนสู่อิสรภาพก่อน อีกประการหนึ่งคือ
ต้องดูวา่ สีเ่ ชวีย่ จะยินดีออกเรือนไปไกลถึงเจียงตงหรือไม่
รอจนค�ำพูดนีช้ แี้ จงกระจ่าง สีเ่ ชวีย่ ก็ตะลึงค้างไปทันใด เรือ่ งซึง่ เดิมที
นางนึกว่าชาตินี้สิ้นหวังแล้ว คาดไม่ถึงสักนิดว่าฉยงเหนียงจะรับปาก
อย่างง่ายดาย
ฉยงเหนียงมองออกว่าบิดามารดาพึงพอใจสีเ่ ชวีย่ เช่นกัน ส่วนพีช่ าย
ก็ถึงวัยที่สมควรจะแต่งภรรยามีบุตรได้แล้ว ในเมื่อเขาไม่ถูกตาต้องใจ
คุณหนูในหอห้องเหล่านัน้ ก็ไม่จำ� เป็นต้องบังคับใจให้เขาเปลีย่ นแปลงหรอก
เช่นเดียวกับทีน่ างไม่เคยคิดจะเปลีย่ นแปลงความเคยชินหลายอย่างของ
บิดามารดาเลย
เดิมทีตระกูลพ่อค้าก็ไม่มีพิธีรีตองมากเพียงนั้น หลังจากตกลงกัน
เรียบร้อย ชุยจงกับหลิวซือ่ ก็ไปพบบิดามารดาของสีเ่ ชวีย่ เพือ่ หารืองานมงคล
ของเด็กทัง้ สอง โดยเรือ่ งสูข่ อเจ้าสาวนีช้ ยุ จงกับหลิวซือ่ เป็นผูด้ แู ลทัง้ หมด
ยามทีฉ่ ยงเหนียงแจ้งฉูเ่ สียเรือ่ งงานมงคลนี้ แรกเริม่ เขาตกตะลึงไป
วูบหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้เผยแววดูแคลนเช่นที่เคยเป็น ยิ่งไม่ได้เอ่ยคัดค้าน
แต่อย่างใด เพียงกล่าวว่า "ในเมือ่ จะแต่งงาน เช่นนัน้ ชือ่ เดิมก็เรียบง่ายเกินไป
นางแซ่ใดเล่า ควรตัง้ ชือ่ ให้นางใหม่ถงึ จะถูก"
เดิมสีเ่ ชวีย่ แซ่เฉิน ดังนัน้ ฉูเ่ สียจึงตัง้ นามให้นางใหม่วา่ 'เฉินเจีย้ นชิว'
ที่มีความหมายว่า 'กระบี่ฤดูสารท' ชื่อนี้ผา่ เผยห้าวหาญ สอดคล้องกับ
อุปนิสยั ของสีเ่ ชวีย่ ดีทเี ดียว
ฉู่เสียในตอนนี้ไม่ได้ถือสาเรื่องชาติก�ำเนิดเท่าเมื่อก่อนแล้วจริงๆ
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จวบจนบั ด นี้ เ ขาไม่นั บ เป็ น บุ ต รเขยสกุ ล ชุ ย ด้ ว ยซ�้ ำ งานมงคล
ที่อดีตพ่อตาแม่ยายผงกศีรษะเห็นพ้องแล้วเขาไหนเลยจะกล้าพูดมาก
จึงเพียงสั่งให้ฉู่เซิ่งเตรียมของก�ำนัลล่วงหน้าส�ำหรับส่งไปเสริมหน้าตาให้
สกุลเฉิน
ตัวฉู่เสียเองไม่อาจไปร่วมงานแต่งของพี่ชายอดีตภรรยาได้ เมื่อ
จัดเก็บสัมภาระเรียบร้อย เขาจะต้องเร่งออกเดินทางกลับเจียงตงไปก่อน
เดิมทีเขาจะให้ฉยงเหนียงและลูกๆ ไปพร้อมกับเขาด้วย ทว่า
ฉยงเหนียงอยากจะอยูช่ ว่ ยงานแต่งของชุยฉวนเป่าจนเสร็จค่อยไปเจียงตง
พร้อมกับคนทางบ้าน
กระนัน้ นางก็ยงั คงมาเลีย้ งส่งฉูเ่ สีย เพียงแต่เมือ่ ทอดตามองไปพบว่า
ในกลุม่ ข้ารับใช้เต็มล�ำเรือจ�ำเพาะขาดคนไปผูห้ นึง่ นางจึงเอ่ยถาม "เหตุใด
ไม่เห็นเลีย่ นฮวาทีฝ่ า่ บาทพระราชทานให้เล่า"
ฉูเ่ สียปรายตามองนางก่อนตอบ "นัน่ ก็เป็นชนวนแห่งเภทภัย เมือ่ แรก
เตีย๋ อีผนู้ นั้ โวยวายว่ามีคนวางยานางไม่ใช่หรือ สืบความอย่างละเอียดถึงได้
พบว่าเลีย่ นฮวาทีด่ ซู อื่ ตรงก็สลัดความเกีย่ วข้องไม่พน้ เช่นกัน ฉวยโอกาส
ตอนที่ย้ายกลับเจียงตง ข้าจึงให้นางรั้งอยู่เฝ้าจวนอันว่างเปล่าเสียเลย
ไหนๆ นับจากนีพ้ วกเราก็จะไม่กลับมาเมืองหลวงอีก เช่นนัน้ ก็ให้นางเฝ้าทีน่ นั่
ไปชัว่ ชีวติ แล้วกัน"
แผนการนีย้ งั เหีย้ มโหดกว่าขายให้พอ่ ค้าทาสเสียด้วยซ�ำ้ ไป การเฝ้าจวน
ทีเ่ จ้านายจะไม่กลับมาตราบทัง้ ชีวติ ย่อมหมดหวังทีจ่ ะพลิกฟืน้ คืนมาแล้ว
จริงๆ ทัง้ เช่นนีก้ ไ็ ม่นบั ว่าท�ำให้จยาคังตีเ้ สียหน้าด้วย
ฉยงเหนียงไม่ได้พดู อันใดต่อ นางถูกฉูเ่ สียโอบอยูภ่ ายใต้เสือ้ กันลม
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เพื่อต้านบังลมแม่น�้ำอันเหน็บหนาวที่พัดมาเป็นระลอก ก่อนมองเขา
เดินขึน้ เรือไป
ต่อเมื่อเรือใหญ่แล่นจากไป ฉยงเหนียงก็ยังคงทอดตามองเงาร่าง
ของฉูเ่ สียทีเ่ คลือ่ นไกลออกไปทุกที จวบจนสุดท้ายเขาหายลับไปจากสายตา
และชักพาให้หวั ใจนางว่างโหวงไปชัว่ ขณะ รอจนขึน้ มาบนรถม้าแล้ว นาง
พยายามดึงจิตใจกลับมาจากตัวฉูเ่ สีย เริม่ ขบคิดว่าถัดจากนีจ้ ะท�ำเช่นไรต่อ
แม้ในใจนางมีความกังวลอยูบ่ า้ ง ด้วยไม่รเู้ ส้นทางเบือ้ งหน้าจะเป็นเยีย่ งไร
แต่ไม่วา่ จะอย่างไรก็เดินหน้าต่อไปแล้วกัน
อีกด้านหนึง่ ซัง่ อวิน๋ เทียนคิดมาตลอดหลายวันว่ารอจนฉูเ่ สียจากไปแล้ว
ในยามทีฉ่ ยงเหนียงโดดเดีย่ วไร้ทพี่ งึ่ ตนควรท�ำเช่นไรจึงจะสามารถฉุดรัง้
หัวใจนางกลับคืนมา ดังนัน้ พอได้ยนิ ข่าวว่าฉูเ่ สียจากไปวันนี้ ซัง่ อวิน๋ เทียน
จึงลอบมายังริมตลิง่ ตรงทีไ่ ม่สะดุดตาผูค้ น หมายจะมองดูฉเู่ สียจากไปกับตา
จึงจะสบายใจได้
เขานึกไม่ถึงเลยว่าจะได้เห็นฉยงเหนียงยืนนิ่งอยู่กับที่พร้อมความ
อาลัยอาวรณ์เปีย่ มล้นดวงตา พาให้อารมณ์ในใจเขาพลิกตลบสุดจะควบคุม...
หรือว่านางยังตัดใจจากฉูเ่ สียไม่ขาด ยังมีความคิดจะคืนดีกบั เจ้าคนผูน้ นั้
อยูอ่ กี ?
ซัง่ อวิน๋ เทียนเคืองแค้นอยูใ่ นใจ รูส้ กึ แต่วา่ ฉยงเหนียงช่างล�ำเอียงนัก
ทั้งที่ถูกจับชู้คาเตียงเช่นกัน เหตุใดนางถึงจดจ�ำความผิดของเขาฝังใจ
ไม่ลมื เลือน ไม่อาจละวางเสียที แต่กลับให้อภัยเจ้าฉูเ่ สียนัน่ ได้อย่างง่ายดาย
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หลิวเหยีย่ นได้ขา่ วก่อนซัง่ อวิน๋ เทียน รูว้ า่ ฉูเ่ สียไปแล้วก็รสู้ กึ ผ่อนคลาย
โล่งสบายหาใดเปรียบ ราวกับทัง้ ร่างเพิง่ ได้แช่นำ�้ พุรอ้ นมาก็ไม่ปาน
นับจากนีไ้ ปในเมืองหลวงจะไม่มผี ใู้ ดสามารถแย่งชิงบัลลังก์กบั เขา
ได้อกี ตัง้ แต่รบั รูเ้ รือ่ งราวต่างๆ ในชาติกอ่ น ก็มเี พียงชัว่ ขณะนีท้ เี่ ขาส�ำราญใจ
ทีส่ ดุ
เขาปล่อยให้ตนเองสบายอกสบายใจอยูค่ รูห่ นึง่ จึงค่อยรวบรวมสมาธิ
ตรึกตรองอย่างจริงจัง
วันนัน้ ทีร่ า้ นชุยจีข้ องฉยงเหนียงเขาถูกนางปฏิเสธโดยอ้อมๆ ไปหนึง่ หน
ในใจเขาไม่เพียงอึดอัดขัดเคืองอยู่บ้าง ยังฉุกคิดได้ถึงประเด็นที่ร้ายแรง
อีกข้อ นั่นคือตราบใดที่มีแรงสนับสนุนจากคหบดีสาวผู้นี้อยู่ ตราบนั้น
ก�ำลังทรัพย์ของฉู่เสียก็จะมั่นคง แม้ว่าทั้งสองได้หย่าร้างกันไปแล้ว ทว่า
ความเห็นอกเห็นใจยังคงมีสายใยผูกพันกันแน่นแฟ้น นี่จะท�ำให้ฉู่เสีย
ในชาตินกี้ อ่ กบฏได้ราบรืน่ ยิง่ กว่าเดิมหรือไม่
คิดมาถึงตรงนี้หลิวเหยี่ยนก็สั่งให้คนไปตามซั่งอวิ๋นเทียนมาสนทนา
ถึงแนวทางในราชส�ำนักภายหลังฉูเ่ สียไปจากเมืองหลวง รวมถึงแผนการ
ถัดจากนีว้ า่ ควรท�ำอันใดบ้าง
ซัง่ อวิน๋ เทียนกล่าวด้วยสีหน้าอันอึมครึม "ถัดจากนีด้ า้ นหนึง่ องค์ชายรอง
พึงทรงยกระดับชื่อเสียงและสถานะในใจเหล่าขุนนางกับฝ่าบาทต่อไป
ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ต้องทรงคบหาขุนนางส�ำคัญในราชส�ำนัก
กับแม่ทัพนายกองในกองทัพไว้ให้มากเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับฉู่เสีย
ในภายหน้า เพียงแต่สองด้านนี้ล้วนหนีไม่พ้นแรงสนับสนุนเรื่องเงินทอง
ร้านซูซ่ นิ กับร้านชุยจีใ้ นมือฉยงเหนียงล้วนเป็นการค้าทีต่ น้ ทุนต�ำ่ ก�ำไรงาม
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หากฉวยมาอยูใ่ นก�ำมือได้ นอกจากจะได้กำ� จัดหูตาของฉูเ่ สียในเมืองหลวง
ยังตัดทอนเงินทุนทีจ่ ะสนับสนุนแก่เจียงตงได้อกี ด้วย ส�ำหรับองค์ชายแล้ว
ลงมือครั้งเดียวเป็นประโยชน์ถึงสองเรื่อง เมื่อก่อนฉู่เสียอยู่ในเมืองหลวง
ไม่เหมาะจะลงมือ บัดนีเ้ ขากลับไปเจียงตงแล้ว ย่อมจะไม่มผี ใู้ ดต้านขวาง
องค์ชายได้อกี "
ซัง่ อวิน๋ เทียนปลุกปัน่ ให้หลิวเหยีย่ นลงมือกับร้านค้าของฉยงเหนียง
สิง่ ทีค่ ดิ อยูใ่ นใจคือหมายจะท�ำให้นางตกทีน่ งั่ ล�ำบาก รอจนสกุลชุยกลับไป
ยากเข็ญสิ้นหวังอีกครั้ง ถึงเวลานั้นเมื่อเขายื่นมือช่วยเหลือก็จะบรรเทา
ความเคืองแค้นทีน่ างมีตอ่ เขาลงได้ จากนัน้ ค่อยๆ กอบกูภ้ าพจ�ำของเขา
ในใจนางไปทีละก้าว จนกระทัง่ ได้ตระกองกอดหญิงงามกลับคืนมาดังเดิม
หลิวเหยีย่ นฟังแล้ววาจาของซัง่ อวิน๋ เทียนตรงใจเขาพอดี เขาจึงขบคิด
เพียงเล็กน้อยก็ผงกศีรษะรับ "ได้ เรือ่ งนีข้ า้ มอบให้เจ้าไปจัดการ"
พักนีส้ กุลชุยก�ำลังเร่งเตรียมงานมงคลของชุยฉวนเป่ากับสีเ่ ชวีย่ ทว่า
ร้านซูซ่ นิ กับร้านชุยจีก้ ลับพากันตกอยูท่ า่ มกลางความยุง่ ยาก
แรกเริ่มมีลูกค้าผู้หนึ่งมากินอาหารเจที่ร้านซู่ซิน พอกลับจวนไปได้
ครึง่ วันก็มอี าการป่วยเฉียบพลัน ช่วงบนอาเจียนช่วงล่างถ่ายท้องไม่ได้หยุด
ท�ำให้ผ่ายผอมจนไม่เหลือเค้าเดิมในเวลาเพียงไม่กี่วัน เมื่อเขาหายป่วย
จึงพาคนกลุ่มหนึ่งมาโวยวายที่ร้านซู่ซิน บอกว่ากินถูกอาหารสกปรกที่นี่
ถึงได้เจ็บป่วย ต้องการให้ทางร้านจ่ายค่าชดใช้เป็นทองค�ำร้อยต�ำลึง
ลูกค้าจ�ำนวนมากเห็นเช่นนีล้ ว้ นไม่มแี ก่ใจจะกินอาหารแล้ว บ้างชะงัก
ตะเกียบชมดูความครึกครืน้ บ้างนึกระแวงจึงหยุดกินแล้วรีบจ่ายเงินจากไป
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ทางนี้ ยั ง ไม่ทั น จะสะสางเสร็ จ นั ก เลงกลุ ่ ม หนึ่ ง แถวนั้ น ก็ พ า
สมัครพรรคพวกเข้าร้านมาก่อกวนลูกค้า แล้วกินดืม่ แบบไม่ยอมจ่ายเงิน
หลงจูจ๊ งึ รีบให้ลกู จ้างไปเชิญเจ้าหน้าทีท่ ปี่ กติมกั คุน้ กันมาจัดการ ไหนเลย
จะรู้ว่าพวกเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขับไล่นักเลงสักคนเดียว ตรงข้ามยังให้หลงจู๊
จัดโต๊ะเลี้ยงดูปูเสื่อเจ้าหน้าที่อีก ก�ำลังคนสองกลุ่มมาป่วนที่ร้านทุกวัน
เยีย่ งนี้ ลูกค้าเก่าแก่จำ� นวนหนึง่ จึงเลิกมาทีร่ า้ นเสียเลย
หน�ำซ�ำ้ ไม่กวี่ นั นีร้ า้ นค้าทีป่ กติจดั หาวัตถุดบิ ให้รา้ นซู่ซนิ ต่างก็บกุ มาถึงที่
บอกว่าร้านซูซ่ นิ ล้วนอาศัยวัตถุดบิ ของพวกเขาถึงท�ำเงินได้มากมาย ทว่า
ราคาทีจ่ า่ ยให้พวกเขากลับถูกแสนถูก จึงเรียกร้องให้เพิม่ ราคาวัตถุดบิ เป็น
ห้าเท่า ไม่เช่นนัน้ จะไม่ขายให้รา้ นซูซ่ นิ อีกต่อไป
เดิมทีหลงจู๊คิดว่าจะไม่มารบกวนเถ้าแก่เนี้ย ทว่าต่อมาจนปัญญา
จะแก้ไขแล้วจริงๆ จึงได้แต่มารายงานเรือ่ งเหล่านีต้ อ่ ฉยงเหนียงทีส่ กุลชุย
เพือ่ ขอให้นางคิดหาทาง
ประจวบกับวันนีห้ ลงจูเ๊ ฉียวจากร้านชุยจีก้ ม็ ารายงานฉยงเหนียงว่า
เกิดเรื่องเช่นกัน
พักนีร้ า้ นชุยจีเ้ พิง่ น�ำชาดผัดแก้มชนิดใหม่เข้ามาขาย สีสนั สดสวยตืน่ ตา
เป็นทีน่ ยิ มมากในหมูค่ ณ
ุ หนูและฮูหยินชัน้ สูงของเมืองหลวง ไม่คาดว่าจะมี
ฮูหยินผูห้ นึง่ ใช้ชาดไปไม่กวี่ นั แล้วเกิดผืน่ แดงขึน้ บนใบหน้า คันคะเยอยากจะ
ทานทน รักษาอยูเ่ ป็นนานก็ไม่หายเสียที ต่อมาใช้เส้นสายเชิญหมอหลวง
มาตรวจอาการให้ จึงได้ความว่าชาดผัดแก้มของร้านชุยจีเ้ ป็นเหตุ
ไม่ช้าในหมู่ฮู ห ยิ น ชั้ น สู ง ก็ ลื อ กั น ว่ า ชาดผั ด แก้ ม ของร้านชุ ย จี้
หมายปรุงแต่งให้ได้สสี นั ทีช่ วนมอง จึงใช้สว่ นประกอบหลายชนิดทีร่ า้ นอืน่
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ล้วนไม่กล้าใช้ ส่วนประกอบจ�ำนวนหนึง่ ในนัน้ เป็นสิง่ มีพษิ หากใช้นานวัน
จะเป็นภัยต่อผูใ้ ช้อย่างใหญ่หลวง
ครานี้เหล่าคุณหนูและฮูหยินไหนเลยจะกล้าใช้อีก ล้วนแต่พากัน
มาคืนสินค้า ไม่กวี่ นั ทีผ่ า่ นมาหลงจูเ๊ ฉียวปวดศีรษะยิง่ เขารูว้ า่ เถ้าแก่เนีย้
เพิ่งจะถูกหลางอ๋องหย่าทิ้งจึงไม่กล้ามารบกวน เพียงแต่นับจากนั้นมา
การค้าของร้านชุยจีก้ ล็ ดฮวบ ถึงขัน้ หน้าประตูกางตาข่ายจับนกได้ดว้ ยซ�ำ้
ทัง้ วันมักไม่เห็นลูกค้าเลยสักคน หลงจูเ๊ ฉียวอับจนหนทางแล้วจริงๆ ถึงได้
มาขอความเห็นฉยงเหนียงถึงทีส่ กุลชุย
ฉยงเหนียงฟังแล้วยังคงมีสหี น้าเรียบสงบ นางสังหรณ์ใจแต่แรกว่า
ตนอยูท่ เี่ มืองหลวงเพียงล�ำพังไม่แน่วา่ จะราบรืน่ แล้วก็จริงดังคาด ฉูเ่ สีย
เพิง่ จะไปไม่ทนั ไร ความยุง่ ยากก็ตามมาติดๆ แล้ว
ฉยงเหนียงปลอบใจหลงจูท๊ งั้ สองด้วยวาจาชวนฟัง บอกพวกเขาว่า
ไม่ตอ้ งร้อนใจ แก้ไขทีละเปลาะเพือ่ ประคองสถานการณ์ไปก่อน นางอยูท่ างนี้
จะเร่งคิดหาทางคลีค่ ลายโดยเร็วทีส่ ดุ
เมือ่ หลงจูท๊ งั้ สองจากไป นางก็ใคร่ครวญอยูใ่ นใจ แม้ฉเู่ สียจะกลับไป
เจียงตงแล้ว ทว่าพระเมตตาทีเ่ ขาได้รบั ยังคงมีอยูใ่ นสายตาของเหล่าขุนนาง
ราชส�ำนัก คนเหล่านีไ้ ม่มกี ำ� ลังขวัญมากลัน่ แกล้งร้านซูซ่ นิ กับร้านชุยจีเ้ ด็ดขาด
ผูท้ ที่ ำ� เยีย่ งนีไ้ ด้กม็ เี พียงคนสองคนนัน้ แต่ถงึ จะรูว้ า่ ผูก้ อ่ กวนอยูเ่ บือ้ งหลัง
เป็นใคร ชัว่ ขณะนีน้ างก็ยงั คิดหาวิธรี บั มือทีเ่ หมาะสมไม่ออก
วันรุง่ ขึน้ ฉยงเหนียงแวะไปทีร่ า้ นซูซ่ นิ ก่อน เพิง่ จะลงจากรถม้าก็เห็น
นักเลงกับเจ้าหน้าที่แยกกลุ่มกันอย่างชัดเจน ต่างยึดครองโต๊ะใหญ่กัน
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ฝ่ายละตัว ส่งเสียงเอะอะมะเทิง่ อยูต่ รงนัน้ ไม่มลี กู ค้าทัว่ ไปแม้สกั คนเดียว
ฉยงเหนียงไปที่ร้านชุยจี้ต่อ ที่นี่เงียบสงัดไม่มีลูกค้า มีแต่ลูกจ้าง
ที่สัปหงกด้วยความเบื่อหน่าย
นางดูร้านทั้งสองแห่งเสร็จก็นั่งรถม้ากลับคฤหาสน์สกุลชุย ทว่า
ระหว่างทางกลับมีคนมาขวางทางเข้า ก่อนได้ยนิ เสียงอันคุน้ หูของคนผูห้ นึง่
กล่าวขึน้ ทีน่ อกรถม้าว่า "ฉยงเหนียง ออกมาพบกันสักหน่อยได้หรือไม่ ข้า
ได้ขา่ วมาจ�ำนวนหนึง่ จึงรุดมาแจ้งเป็นพิเศษ"
ฉยงเหนียงเลิกม่านรถขึน้ มองออกไปพบว่าตรงนีค้ อ่ นข้างเปลีย่ ววิเวก
คนสัญจรบางตา มีบุรุษชุดสีครามผู้หนึ่งยืนอยู่นอกรถม้า มองมาที่นาง
ด้วยสีหน้าอันอ่อนโยนละมุนละไม...ก็คอื ซัง่ อวิน๋ เทียนนัน่ เอง
ฉยงเหนียงเอ่ยเสียงเย็น "ระหว่างพวกเราไม่มวี าจาต้องกล่าว" จบค�ำ
นางก็ปล่อยม่านลงแล้วสัง่ ให้ผบู้ งั คับรถม้าออกเดินทางต่อ
ซัง่ อวิน๋ เทียนจึงรีบเอ่ยทันใด "ฉยงเหนียง ข้ารูว้ า่ กิจการร้านค้าของเจ้า
ได้รบั ผลกระทบ ทีผ่ า่ นมาข้าสืบหาความจริงจนได้เบาะแสบ้างแล้ว จึงรุด
มาบอกเจ้าโดยเฉพาะ ตอนนีห้ ลางอ๋องไม่อยูใ่ นเมืองหลวง ร้านค้าของเจ้า
เปรียบเสมือนเนือ้ ติดมันทีไ่ ร้เจ้าของ ต้องหาผูอ้ ปุ ถัมภ์คมุ้ ครอง หาไม่จะถูก
ผูอ้ น่ื กลืนกินในค�ำเดียว"
นัยน์ตาคูโ่ ตของฉยงเหนียงเหลือบขึน้ เล็กน้อย ก่อนเอ่ยกลัว้ หัวเราะ
"เช่นนัน้ ใต้เท้าซัง่ เห็นว่าใครคือผูอ้ ปุ ถัมภ์ของข้าเล่า"
พอนึกถึงภาพเหตุการณ์ซงึ่ ตนได้เห็นทีท่ า่ เรือก่อนหน้านี้ ซัง่ อวิน๋ เทียน
ก็ตอบปนเสียงหัวเราะอันเยียบเย็น "สรุปคือไม่ใช่ผทู้ มี่ งุ่ หน้าไปเจียงตงนัน่
แล้วกัน" จบค�ำเขาก็เปลีย่ นไปพูดอีกหัวข้อหนึง่
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"ฉยงเหนียง เจ้าควรจะตืน่ ได้เสียที เขาถึงกับเขียนหนังสือหย่าแล้ว
ทอดทิง้ เจ้าเชียวนะ ต่อให้จากนีเ้ ขาพูดวาจาหวานหูอนั ใด ก็เพียงเพือ่ จะ
ตบตาเจ้าเท่านัน้ คนพรรค์นหี้ าใช่คคู่ รองทีจ่ ะฝากฝังทัง้ ชีวติ ได้เสียเมือ่ ไร"
ฉยงเหนียงเอ่ยเสียงเย็นชา "ข้าพบเจอคนเช่นไรล้วนไม่ขอ้ งเกีย่ วกับ
ใต้เท้าซัง่ สักนิด ไม่ตอ้ งรบกวนท่านสิน้ เปลืองความคิดหรอก" ขาดค�ำนางก็
เร่งรัดให้เคลือ่ นรถม้า
ทว่าซัง่ อวิน๋ เทียนกลับจับหน้าต่างรถไว้แน่นไม่ยอมปล่อย "นีย่ งั ใช่เวลา
ทีเ่ จ้าจะท�ำตามอารมณ์อยูอ่ กี หรือ ตอนนีม้ แี ต่ขา้ ทีช่ ว่ ยเจ้าได้ เลิกคิดเถอะว่า
เจ้าฉูเ่ สียนัน่ จะกลับมาจากเจียงตง!"
ฉยงเหนียงคร้านจะพูดคุยกับเขาต่อไป เพียงสั่งให้ผู้บังคับรถม้า
เร่งกระตุน้ ม้า ซัง่ อวิน๋ เทียนจึงถูกลากจนฝีเท้าซวนเซ จ�ำต้องคลายมือออก
รอจนเขาเงยหน้าขึน้ อีกครา รถม้าก็แล่นไปไกลแล้ว
เขามองดูเงาหลังของรถม้าคันนัน้ ความคัง่ แค้นเอ่อท้นใจอย่างไม่อาจ
ข่มกลัน้ จนบัดนีฉ้ ยงเหนียงก็ยงั ระลึกถึงฉูเ่ สียผูม้ ากรักนัน่ ไม่ลมื เลือน เท่ากับ
พิสจู น์ชดั ว่าซัง่ อวิน๋ เทียนผูน้ ไี้ ม่มตี วั ตนอยูใ่ นใจนางแล้ว
ทั้งที่ชาติก่อนมีความผูกพันฉันสามีภรรยานานปีเพียงนั้น ทั้งที่
นางก็ให้กำ� เนิดบุตรธิดาแก่เขาหนึง่ คูเ่ ช่นกัน ไฉนนางบทจะลืมก็ลมื ไปได้เล่า
ทีแ่ ท้เจ้าฉูเ่ สียนัน่ กรอกยาเสน่หอ์ นั ใดให้นางกันแน่!
อันทีจ่ ริงเรือ่ งในวันนีฉ้ ยงเหนียงคาดคิดไว้แต่แรกแล้ว ตอนนีน้ างจึง
ไม่ตอ้ งตรึกตรองสักเท่าใดก็ตดั สินใจทีจ่ ะเลิกกิจการในเมืองหลวงได้อย่าง
แน่วแน่ นางจะย้ายไปเปิดร้านค้าทีเ่ มืองเยีย่ เฉิงซึง่ อยูใ่ นเขตเจียงตงแทน
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ทีน่ นั่ ตัง้ อยูบ่ นเส้นทางส�ำคัญ เป็นจุดทีต่ อ้ งผ่านส�ำหรับการขนส่งทางทะเล
และจะเป็นศูนย์กลางกิจการเดินสมุทรของนางในภายหน้า
ดังนั้นวันถัดมานางจึงไปที่ร้านซู่ซินอีกครั้ง เรียกประชุมหลงจู๊กับ
พ่อครัวแล้วประกาศว่าตนเตรียมจะปิดร้านในเมืองหลวงเพื่อย้ายไป
เปิดร้านซูซ่ นิ แห่งใหม่ทเี่ จียงตง หวังว่าพวกเขาจะพาครอบครัวเดินทางไป
เจียงตงด้วยกัน โดยผู้ที่ยินดีไปจะเพิ่มค่าจ้างให้สามส่วน รวมถึงมอบ
ค่าย้ายบ้านให้ดว้ ย ทว่าหากผูใ้ ดไม่ยนิ ดีไปก็จะจ่ายเงินไม่นอ้ ยให้กอ้ นหนึง่
เป็นค่าเลิกจ้าง
พ่อครัวส่วนใหญ่ของร้านซู่ซินล้วนมิใช่คนเมืองหลวง เพียงแต่
มาหาเงินที่นี่เพื่อรอวันหน้ากลับบ้านเกิดไปซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินเท่านั้น
เมื่อได้ยินว่าจะได้ค่าจ้างเพิ่มมากเช่นนี้ ทั้งยังมีค่าย้ายบ้านอีกก้อนโต
แต่ละคนจึงพากันตอบรับว่ายินดีจะไปเจียงตง กระทัง่ พ่อครัวไม่กคี่ นทีเ่ หลือ
ซึง่ อาศัยอยูเ่ มืองหลวงมาหลายชัว่ คนก็ลงั เลไม่นอ้ ย ฉยงเหนียงไม่ได้เร่งรัด
ใดๆ เพียงรอคอยให้พวกเขาตัดสินใจเอง แม้หลงจูจ๊ ะเป็นชาวเมืองหลวง
เช่นกัน แต่เขาก็ตอบรับจะติดตามฉยงเหนียงไปอย่างไม่ลงั เลแม้แต่นอ้ ย
เมือ่ ฉยงเหนียงออกมาจากร้านซูซ่ นิ ก็ไปทีร่ า้ นชุยจีต้ อ่ นางเรียกประชุม
หลงจูก๊ บั ลูกจ้างแล้วพูดเนือ้ ความเดียวกัน เห็นคนส่วนใหญ่ลว้ นยินดีจะไป
เจียงตงกับนาง นางก็คอ่ ยวางใจลงได้เสียที
ขอเพียงมีเหล่าพ่อครัวกับลูกจ้างทีช่ ำ� นาญงานกลุม่ นีอ้ ยู่ นางก็สามารถ
เปิดร้านขึน้ ใหม่ทใี่ ดก็ได้
ร้านซู่ซินกับร้านชุยจี้ที่เมืองหลวงขาดคนที่เป็นแกนหลักเหล่านี้ไป
ก็เท่ากับสูญเสียหัวใจส�ำคัญ ไม่หลงเหลือกลิน่ อายเดิมอีก ถึงเวลาต่อให้
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มีคนมารับช่วงกิจการ ก็จะไม่มที างท�ำอาหารเจกับสินค้าแบบเดิมออกมาได้
พอฉยงเหนียงกลับถึงสกุลชุยก็เริม่ วางแผนงานมากมายต่อ ยังดีทนี่ าง
เป็นหัวหน้าสมาคมผูข้ นส่งทางน�ำ้ สามารถจัดตารางเดินเรือได้สะดวกยิง่
ไม่ชา้ จึงจัดเตรียมเรือใหญ่ทจี่ ะมุง่ สูเ่ มืองเยีย่ เฉิงให้พวกพ่อครัวลูกจ้างกับ
หลงจูไ๊ ด้เป็นทีเ่ รียบร้อย
วันนีฉ้ ยงเหนียงออกไปทีท่ า่ เรือเพือ่ ส่งพวกเขาออกเดินทาง ทว่ารถม้า
เคลือ่ นไปเบือ้ งหน้าได้ไม่ไกลกลับหยุดชะงักกะทันหันคล้ายชนถูกอันใดเข้า
ฉยงเหนียงจึงลอบสูดลมหายใจยาว ก่อนสอบถามผูบ้ งั คับรถม้าว่าเกิดเรือ่ งใด
ขึน้
ผูบ้ งั คับรถม้ากระโดดลงจากรถม้าไปดูคนทีถ่ กู ชนล้มอยูก่ บั พืน้ ผูน้ นั้
ก่อน ค่อยตอบด้วยน�้ำเสียงกระสับกระส่าย "เรียนคุณหนู เป็น...เป็น
สตรีนางนีโ้ ผตรงเข้ามาเองขอรับ"
ฉยงเหนียงยืน่ มือเลิกม่านรถขึน้ แล้วมองออกไปเบือ้ งนอก เรียวคิว้
ของนางขมวดมุน่ ทันทีทเี่ ห็นสตรีผนู้ นั้ อีกฝ่ายผมเผ้ายุง่ เหยิง สีหน้าซีดขาว
บนร่างเปรอะไปด้วยดินโคลน ทว่าใบหน้านั้นไม่มีทางที่จะจ�ำผิดไปได้...
นัน่ ถึงกับเป็นหลิว่ ผิงชวน!
ฉยงเหนี ย งประหลาดใจยิ่ ง อี ก ฝ่ายอยู่ที่ ค ฤหาสน์ ส ่ ว นตั ว ของ
องค์ชายรองไม่ใช่หรือ ไฉนมาอยูต่ รงนีไ้ ด้เล่า ทีแ่ ท้อกี ฝ่ายมาพบเจอตนทีน่ ี่
โดยบังเอิญหรือว่ามีคนจัดการกันแน่ ครัน้ ฉยงเหนียงมองดูอย่างละเอียด
อีกหนค่อยพบว่าหน้าท้องของอีกฝ่ายแบนราบ ไม่มีเด็กอยู่ในท้องแล้ว
นางเงียบงันอยูค่ รูห่ นึง่ ก็ปล่อยม่านลงหมายจะจากไป ทว่าหลิว่ ผิงชวน
กลับคว้ากุมล้อรถไว้อย่างเอาเป็นเอาตายพลางเอ่ยด้วยริมฝีปากทีส่ นั่ เทา
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"พีส่ าว ช่วยข้าด้วย หากท่านยอมช่วยข้าหนนี้ ข้าจะเล่าเรือ่ งราวหลังจาก
ที่ท่านตกบ่อน�้ำให้ท่านฟังทั้งหมด หาไม่ซั่งอวิ๋นเทียนจะท�ำร้ายท่านกับ
หลางอ๋องจนต้องตายอย่างไร้ดนิ กลบฝังแน่!"
ฉยงเหนียงเลิกม่านขึ้นมองพิจารณาหลิ่วผิงชวนอีกหน นางรู้ว่า
ชั่วขณะนี้อีกฝ่ายไม่ได้ก�ำลังแสดงละคร แววสิ้นหวังอันเข้มข้นที่ก้นบึ้ง
ดวงตานัน้ เป็นสิง่ ทีอ่ กี ฝ่ายไม่มที างจะแสดงออกมาได้
สุดท้ายหลิ่วผิงชวนก็ประคองตัวต่อไปไม่ไหว หมดสติไปในที่สุด
ฉยงเหนียงขบคิดชัว่ ครูก่ ใ็ ห้ชยุ่ อวีล้ งจากรถม้า น�ำคนพยุงหลิว่ ผิงชวน
เข้าไปในโรงเตี๊ยมที่อยู่ด้านข้าง เปิดห้องแล้ววางอีกฝ่ายนอนบนเตียง
ทัง้ รินน�ำ้ อุน่ ป้อนให้อกี ฝ่ายดืม่
ฉยงเหนียงสัง่ ให้ผบู้ งั คับรถม้าไปยังเรือนอีกแห่งทีน่ างซือ้ ไว้ขา้ งนอก
โดยน�ำหลิ่วผิงชวนไปด้วย ก่อนสั่งให้คนไปที่ท่าเรือแจ้งพวกลูกจ้างว่า
นางติดธุระทางบ้าน ไม่อาจไปส่งพวกเขาเดินทางแล้ว ให้พวกเขาระมัดระวัง
ในทุกเรือ่ ง
ไม่นานนักหลิ่วผิงชวนก็ค่อยๆ ฟื้นคืนสติ แล้วเปล่งเสียงร้องไห้โฮ
ทันทีที่เห็นฉยงเหนียง พอดิ้นรนลุกขึ้นนั่งได้นางก็ร้องเสียงดังว่า "พี่สาว!
มีแต่ทา่ นเท่านัน้ ทีม่ หี นทางช่วยชีวติ ข้า!"
ฉยงเหนียงมองประเมินอีกฝ่ายพลางกล่าว "เจ้าอยูท่ คี่ ฤหาสน์สว่ นตัว
ขององค์ชายรองไม่ใช่หรือ ไฉนตกอับถึงขัน้ นีไ้ ด้เล่า"
หลิว่ ผิงชวนร�ำ่ ไห้อยูพ่ กั หนึง่ ถึงค่อยๆ บอกเล่าสิง่ ทีต่ นประสบพบเจอ
ออกมา
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84
ทีแ่ ท้แรกเริม่ หลิว่ ผิงชวนถูกหลิวเหยีย่ นจัดให้พกั ทีค่ ฤหาสน์สว่ นตัว
แม้ไม่หรูหราเท่าเมือ่ ก่อนตอนทีอ่ ยูใ่ นต�ำหนักบูรพา แต่ความเป็นอยูก่ ย็ งั
นับว่าดีเยีย่ ม จวบจนนางถูกฉยงเหนียงเปิดโปงว่าตัง้ ครรภ์ ความเป็นอยู่
จึงได้เลวร้ายลงเรือ่ ยๆ
พูดมาถึงตรงนีห้ ลิว่ ผิงชวนก็หยุดพูดชัว่ ครู่ ลอบมองฉยงเหนียงแวบหนึง่
ค่อยเล่าต่อไป
เดิมทีชะตากรรมเช่นนีอ้ ยูใ่ นความคาดหมายของหลิว่ ผิงชวนอยูแ่ ล้ว
อย่างไรเสียคนทัว่ เมืองหลวงต่างก็ร้วู า่ เด็กในท้องนางไม่ใช่ลกู ของหลิวเหยีย่ น
แม้ไม่นบั ว่านางสวมหมวกเขียวให้เขา แต่ไม่วา่ จะเป็นบุรษุ คนใดก็คงไม่ใจกว้าง
ถึงขัน้ ยินยอมพร้อมใจเลีย้ งดูเด็กทีไ่ ม่รหู้ วั นอนปลายเท้าคนหนึง่ หรอก
ทว่าหลังจากนัน้ ไม่นานนางกลับพบว่าตนเองถูกจ�ำกัดอิสรภาพด้วย
เริม่ จากถูกย้ายสถานทีไ่ ปนอกเมือง ต่อมากระทัง่ เรือนทีน่ างอยูก่ ห็ า้ มออกไป
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บ่าวหญิงข้างกายล้วนถูกเปลีย่ นใหม่ทงั้ หมด แทนทีด่ ว้ ยหญิงรับใช้อาวุโส
หน้าตาดุรา้ ยหลายคน ปากอ้างว่ามา 'ดูแลรับใช้' แต่แท้ทจี่ ริงมาเฝ้าคุม
จับตาต่างหาก
ในช่วงเวลาถัดจากนั้น นอกจากการสอบถามไม่กี่หนเกี่ยวกับ
เรือ่ งทีน่ างรูใ้ นชาติกอ่ น เพือ่ น�ำไปตรวจพิสจู น์คำ� พูดของซัง่ อวิน๋ เทียนแล้ว
ก็ไม่มีผู้ใดมาดูด�ำดูดีนางอีก พวกหญิงรับใช้อาวุโสที่เฝ้าคุมนางอยู่จึงยิ่ง
เฉือ่ ยชา ไม่ไยดีคำ� สัง่ ของนางแม้แต่นอ้ ย
หลิว่ ผิงชวนสูท้ นอยูเ่ ดือนเศษ หวังเพียงจะได้พบหน้าหลิวเหยีย่ นบ้าง
กลับไม่ได้เห็นเงาของเขาโดยสิ้นเชิง ท่าทีของพวกหญิงรับใช้อาวุโสจึง
เลวร้ายขึน้ ทุกที รูท้ งั้ รูว้ า่ นางอุม้ ท้องอยูต่ อ้ งกินอาหารบ�ำรุงมากๆ แต่นาง
กลับไม่ได้กินข้าวอิ่มแม้สักมื้อ ตอนที่สภาพอากาศหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆ
จนแล้วจนรอดเสือ้ ผ้าบนร่างนางก็ยงั คงเป็นชุดเนือ้ บางดังเดิม
หลิ่วผิงชวนรู้ว่าขืนเป็นเยี่ยงนี้ต่อไป ต่อให้ตนเองยังยืนหยัดไหว
ลูกน้อยก็ตอ้ งถูกทรมานจนตายเป็นแน่ ดังนัน้ นางจึงเริม่ บังเกิดความคิด
จะหลบหนี
ทว่าจนใจที่หญิงรับใช้อาวุโสเหล่านั้นเฝ้าคุมเข้มงวดยิ่ง ต่อมา
ยังกักบริเวณนางให้อยู่แต่ในห้อง กระทั่งลานเรือนก็ห้ามออกไปแล้ว
ด้วยสภาพทีก่ นิ ไม่อม่ิ สวมไม่อนุ่ ซ�ำ้ จิตใจหดหูเ่ ช่นนีเ้ อง ในทีส่ ดุ เด็กจึงแท้งไป
จนได้
ฉยงเหนี ย งสามารถเข้ า ใจความรู ้ สึ ก เจ็ บ ปวดของหลิ่ ว ผิ ง ชวน
ชาติกอ่ นไม่อาจให้กำ� เนิดบุตรเป็นเรือ่ งทีต่ ดิ ค้างอยูใ่ นใจอีกฝ่ายมาตลอด
นึกไม่ถงึ เลยว่าชาตินหี้ ลังเผชิญผ่านอุปสรรคมาหลายระลอก เด็กก็ยงั คง
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สูญเสียไปอยูด่ ี กระนัน้ ฉยงเหนียงกลับไม่มที างทีจ่ ะสงสารเห็นใจหลิว่ ผิงชวน
ระหว่างนางกับอีกฝ่ายคือความแค้นทีถ่ กู เอาชีวติ ยากทีจ่ ะสลายลงในชาตินี้
ภพนี้
หลังจากแท้งลูกไป สุขภาพของหลิ่วผิงชวนก็ยิ่งย�่ำแย่ กระทั่ง
ลงจากเตียงยังไม่ไหวด้วยซ�้ำ อาจเพราะหญิงรับใช้อาวุโสเหล่านั้นคิดว่า
นางในสภาพเยีย่ งนีต้ อ่ ให้คดิ จะหนีกห็ นีไปไม่รอด จึงไม่ได้กวดขันเฝ้าคุม
เท่าแต่กอ่ น สุดท้ายท�ำให้นางคว้าได้โอกาสตอนทีพ่ วกนางล้วนไม่อยูข่ า้ งกาย
กระเสือกกระสนลุกขึ้นแล้วออกจากลานเรือนอย่างระมัดระวังมาจนถึง
ทีจ่ อดรถม้า ค่อยปีนเข้าไปด้านล่างของรถม้าคันหนึง่
โชคดีทไี่ ม่ทนั ไรก็มผี บู้ งั คับรถม้าแล่นรถม้าคันนีอ้ อกจากเรือนหลังนัน้
นางกระโดดลงจากรถตรงจุดทีเ่ ปลีย่ วร้าง แต่กลับพบว่าตนไร้ทใี่ ดจะไปได้
ด้วยอุปนิสยั รักหน้าตาของหลิว่ เมิง่ ถัง หากนางหนีกลับจวนไปเช่นนี้
จะต้องถูกเขาก่นด่ายกใหญ่ จากนัน้ จับส่งคืนหลิวเหยีย่ นเป็นแน่แท้ ท่ามกลาง
ความจนใจนางจึงนึกถึงฉยงเหนียงขึน้ มา
นางรูว้ า่ ฉยงเหนียงเป็นหัวหน้าสมาคมผูข้ นส่งทางน�ำ้ และรูด้ ว้ ยว่า
หากตนเข้าเมืองหลวงไปทัง้ อย่างนีจ้ ะต้องถูกพบตัว ดังนัน้ จึงเตรียมจะไปที่
ท่าเรือเพื่อหลบซ่อนในเรือของฉยงเหนียง ค่อยให้คนไปแจ้งฉยงเหนียง
มาช่วยตน โดยไม่คาดคิดว่าตนจะหมดเรี่ยวแรง ถึงขั้นเกือบเป็นลม
ระหว่างทาง ทว่าก็ทำ� ให้เจอกับรถม้าของฉยงเหนียงเข้าพอดี
หลิ่วผิงชวนกล่าว "สวรรค์เมตตาคุ้มครองแท้ๆ ในที่สุดก็ท�ำให้ข้า
ได้พบกับพีส่ าว พีส่ าวต้องช่วยข้านะ" ไม่ทนั ขาดค�ำนางก็ร้องไห้โฮออกมาอีก
ฉยงเหนียงนิง่ มองอีกฝ่ายเงียบๆ ก่อนจะเอ่ยเรียบๆ ว่า "สิง่ ทีข่ า้ ท�ำได้
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ก็มแี ต่สง่ เจ้ากลับสกุลหลิว่ ส่วนคนสกุลหลิว่ จะรับเจ้าไว้หรือไม่นนั้ ต้องดูที่
ฝีมอื ของเจ้าเองแล้ว"
หลิว่ ผิงชวนขบริมฝีปาก รู้วา่ ต่อให้ตนท�ำท่าทางน่าสงสารก็คงไม่อาจ
แลกมาซึง่ ความเห็นใจจากอีกฝ่าย ดังนัน้ จึงกัดฟันกล่าวว่า "หากข้าเอาชีวติ
ของหลางอ๋องสามีทา่ นมาเป็นข้อแลกเปลีย่ น ท่านจะยินดีมอบเงินทองให้ขา้
หรือไม่เล่า"
เห็นทีหลิ่วผิงชวนคงถูกกักขังมานาน ท�ำให้ไม่รู้เรื่องราวครึกโครม
ระหว่างฉยงเหนียงกับฉูเ่ สีย ถึงได้ยงั เอ่ยค�ำว่า 'หลางอ๋องสามีทา่ น'
ด้ ว ยไม่เ ชื่ อ ถื อ ว่ า หลิ่ ว ผิ ง ชวนจะมี ข ่ า วลั บ อั น ใดมาแลกเปลี่ ย น
ฉยงเหนี ย งจึ ง เอ่ ย อย่างไม่ห วั่ น ไหว "ค� ำ พู ด เหล่ า นั้ น ของเจ้ า เกรงว่ า
ข้าคงจะไม่ได้ใช้หรอก เชิญเจ้าเก็บเอาไว้เองเถอะ"
หลิว่ ผิงชวนกลัวว่าฉยงเหนียงจะลุกจากไปจริงๆ จึงรีบบอกโดยไม่อาจ
มัวอมพะน�ำอยูอ่ กี "ชาติกอ่ นท่านจดจ่อแต่การคบค้าในเมืองหลวง ย่อมไม่ได้
จดจ�ำเรือ่ งอืน่ ในวันจิงเจ๋อ* ของปีนเี้ รือใหญ่ทมี่ งุ่ ไปเจียงตงล้วนประสบกับ
ลมพายุจนอับปางลงทัง้ หมด!"
ฉยงเหนียงฟังจบก็เงยหน้าขวับ จับจ้องหลิ่วผิงชวนพลางถาม
"ข้าไม่เห็นจ�ำได้ว่ามีเรื่องเช่นนี้ แล้วเจ้าจ�ำได้อย่างไร"
หลิ่ ว ผิ ง ชวนยิ้ ม ออกแล้ ว เพี ย งแต่ร อยยิ้ ม นั้ น ระทมหม่ น หมอง
ทัง้ เจือซึง่ ความคับแค้นไม่สนิ้ สุด "ข้าย่อมจ�ำได้แน่นอน เพราะปีนเี้ ป็นปีที่
ข้าถูกกรอกยาสิน้ ทายาท จากนัน้ ท่านแม่กไ็ ถ่ตวั ข้ากลับจากเจียงตง ทว่า
* วันจิงเจ๋อ หรือวันแมลงตื่น คือหนึ่งในยี่สิบสี่ฤดูลักษณ์ของจีน ตรงกับวันที่ 5 หรือ 6 มีนาคมของทุกปี
เป็นช่วงที่อากาศเริ่มอบอุ่น สายฟ้าและน�้ำฝนในฤดูวสันต์เริ่มปลุกแมลงที่จ�ำศีลให้ตื่นขึ้น ชาวไร่ชาวนา
ก็เริ่มไถพรวนปรับหน้าดินเพื่อเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์
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ตอนนั้นร่างกายข้ายังอ่อนแอ ทนตรากตร�ำเดินทางต่อเนื่องไม่ไหว จึง
พักผ่อนทีโ่ รงเตีย๊ มริมฝัง่ แม่นำ้� ก่อน ท�ำให้รอดพ้นเคราะห์มาได้..."
นางเว้ น วรรคเล็กน้อ ยก่อ นเอ่ยต่อ "เกี่ยวกับเรื่องเรืออับปางนี้
องค์ชายรองทรงเคยส่งคนมาถามยืนยันกับข้าถึงสามหน เมือ่ ครูข่ า้ ได้ยนิ
คนทีท่ า่ เรือบอกว่าหลายวันก่อนหลางอ๋องนัง่ เรือไปเจียงตงแล้ว...พีส่ าวว่า
เรือ่ งนีใ้ ช่เกีย่ วพันกับสามีของท่านหรือไม่เล่า"
ฉยงเหนียงไม่ได้พดู จา สัญชาตญาณบอกนางว่าหลิว่ ผิงชวนไม่ได้
โป้ปด ความจริงที่คราวนี้ฉู่เสียจากไปก่อนโดยไม่อาจรอจนชุยฉวนเป่า
เสร็จพิธแี ต่งงานได้นนั้ ดูเหมือนเป็นเพราะทางเจียงตงเกิดเรือ่ งบางอย่าง
ทีร่ อให้เขากลับไปจัดการโดยเร็ว
ตอนนีเ้ ห็นทีวา่ การจากไปอย่างรีบร้อนของฉูเ่ สียอาจเป็นหลุมพราง
มรณะทีห่ ลิวเหยีย่ นวางไว้...
เมื่อกลับถึงคฤหาสน์สกุลชุย ฉยงเหนียงเห็นชุ่ยอวี้ดูกระอึกกระอัก
ท่าทางคล้ายมีถอ้ ยค�ำอยากจะกล่าว จึงเอ่ยกับชุย่ อวีว้ า่ "หากเจ้ามีคำ� พูด
ก็พดู ออกมาได้เลย"
ชุ่ยอวี้เอ่ยละล�่ำละลัก "ไม่มีอันใดหรอกเจ้าค่ะ ข้าเพียงแต่เห็นว่า
แม่นางหลิ่วช่างน่าสงสารโดยแท้ จึงอยากถามว่าคุณหนูตั้งใจจะจัดการ
เรือ่ งแม่นางหลิว่ เช่นไร"
ฉยงเหนียงไม่ได้เอ่ยตอบ แต่กลับย้อนถาม "ชุ่ยอวี้ จริงอยู่ตอนนี้
แม่นางหลิว่ มีชวี ติ ทีแ่ สนจะอเนจอนาถ แล้วเจ้ารูส้ กึ ว่าผูท้ นี่ างเคียดแค้นทีส่ ดุ
ในตอนนีค้ อื ใครกันเล่า"
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"ย่อมจะเป็นองค์ชายรอง แล้วก็หญิงรับใช้อาวุโสหลายคนนัน้ สิเจ้าคะ"
ฉยงเหนียงสั่นศีรษะ "พวกหญิงรับใช้อาวุโสนางย่อมจะเคียดแค้น
ส�ำหรับองค์ชายรองข้าไม่กล้าแน่ใจเท่าไร แต่ทแี่ น่ๆ คนทีน่ างเคียดแค้นทีส่ ดุ
ในตอนนีก้ ค็ อื ข้าต่างหาก"
ชุ่ยอวี้ตื่นตระหนก "จะเป็นไปได้อย่างไรกันเจ้าคะ ผู้ที่นางนึกถึง
และมาขอความช่วยเหลือเป็นคนแรกก็คือคุณหนูไม่ใช่หรือไร"
"หลิ่วผิงชวนจะนึกถึงผู้อื่นก็ต่อเมื่อมีประโยชน์ให้ใช้สอย ยาม
ไร้ประโยชน์นางไม่เคยค�ำนึงถึงหรอก เมือ่ ครูต่ อนทีน่ างเล่าว่าชะตากรรม
เปลี่ยนเป็นเลวร้ายเพราะถูกข้าเปิดโปงว่าตั้งครรภ์ ตอนนั้นน�้ำเสียงนาง
ไม่คอ่ ยเป็นธรรมชาติ ด้วยความคุน้ เคยทีข่ า้ มีตอ่ นางแล้ว นางน่าจะปักใจ
คิดว่าข้าต่างหากคือตัวการใหญ่ที่ท�ำร้ายให้นางตกอับถึงขั้นนี้ ส�ำหรับ
คนเยีย่ งนีไ้ ม่วา่ เจ้าจะดีกบั นางสักเพียงใดก็ปว่ ยการเปล่า ทัง้ หมดขึน้ อยูก่ บั ว่า
ตอนนีเ้ จ้ามีประโยชน์กบั นางหรือไม่กเ็ ท่านัน้ "
ครั้นชุ่ยอวี้ได้ฟังฉยงเหนียงพูดเช่นนี้ ความเห็นใจสายใยสุดท้าย
ทีม่ ใี ห้หลิว่ ผิงชวนก็สลายไปสิน้ เมือ่ แรกทีย่ งั อยูใ่ ต้อำ� นาจของหลิว่ ผิงชวน
ชุ่ยอวี้หวิดจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วด้วยซ�ำ้ นางย่อมจดจ�ำความโหดเหี้ยม
ของหลิว่ ผิงชวนได้ดี
ฉยงเหนียงแจ้งใจว่าตอนนีต้ นยังมีประโยชน์ตอ่ หลิว่ ผิงชวนอยู่ ดังนัน้
ที่อีกฝ่ายบอกว่าในวันจิงเจ๋อจะเกิดลมพายุพัดเรือใหญ่อับปางจึงมิอาจ
ไม่เชื่อถือ ครั้นนับวันดูแล้วพบว่าวันจิงเจ๋อตรงกับวันใด นางก็รู้สึกว่า
ในสมองพลันบังเกิดเสียงดังเปรีย้ งปร้าง ชัว่ วูบคงเหลือแต่ความว่างเปล่า
ขาวโพลน
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ขบวนเรือของพวกลูกจ้างกับพ่อครัวเพิ่งจะแล่นออกไปย่อมแจ้ง
ได้ทันกาล ทว่าฉู่เสียจากไปนานมากแล้ว ซ�้ำร้ายอีกเพียงสองวันก็คือ
วันจิงเจ๋อ นางควรท�ำเช่นไรจึงจะติดต่อเขาได้โดยเร็ว เพื่อบอกเขาว่า
อย่าได้ใช้เส้นทางน�ำ้ ต่ออีก
คิดมาถึงตรงนี้หัวใจของฉยงเหนียงก็เต้นรัวแรง นางรีบสั่งให้ผู้มี
ทักษะทางน�ำ้ เป็นเยีย่ มนัง่ เรือเล็กเร่งติดตามไปทัง้ วันทัง้ คืน พอสัง่ การจบ
เพียงไม่นานนางก็รสู้ กึ ว่าสองหูลนั่ อึงอล เบือ้ งหน้าสายตาด�ำมืดไปวูบหนึง่
สิง่ เดียวทีท่ ำ� ได้ในชัว่ ขณะนีค้ อื ภาวนาให้เรือเล็กทีน่ างส่งไปนัน้ เร็วพอ
ทัง้ ฉูเ่ สียเองก็มเี หตุให้ชะลอการเดินทาง หยุดพักอยูบ่ นฝัง่ ในวันจิงเจ๋อพอดี
หรือไม่กเ็ ป็นหลิว่ ผิงชวนทีป่ น้ั น�ำ้ เป็นตัว
แต่ต่อให้เพียรภาวนาอยู่เช่นนี้ ขอเพียงคิดว่าฉู่เสียอาจต้องสิ้นชีพ
กลางล�ำน�ำ้ หัวใจของฉยงเหนียงก็จะบีบแน่นไม่คลาย
นางยังไม่ทันจะได้แต่งงานเป็นภรรยาของเขาดังเดิมเลย ไหนเขา
เคยบอกว่าชาตินจี้ ะอยูเ่ คียงข้างนางตราบจนเส้นผมหงอกขาวไปด้วยกัน
ลูกๆ ของนางกับเขายังไม่ทนั จะหัดเดินด้วยซ�ำ้ วันหน้าจะให้ผใู้ ดสอนลูกๆ
ขีม่ า้ ยิงธนูเล่า
นึกมาถึงตรงนีฉ้ ยงเหนียงก็พลันหลุดเสียงสะอืน้ ไห้อย่างสุดจะข่มกลัน้
เร่งภาวนาต่อสวรรค์เบือ้ งบนไม่ยอมหยุด...ขออย่าให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึน้
กับฉูเ่ สียเลย
ไม่ช้าวันจิงเจ๋อก็มาถึง
ผิ ว แม่น�้ ำ แถบเมื อ งหลวงยั ง คงเรี ย บสงบ ไม่พ บความผิ ด ปกติ
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แม้แต่นอ้ ย กระนัน้ หัวใจของฉยงเหนียงกลับลอยคว้างโดยตลอด ด้วยไม่รู้วา่
ผิวแม่นำ�้ ทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปนับพันหลีเ่ ป็นเช่นไรกันแน่
สองวันต่อมา ผู้ที่นางส่งไปแจ้งข่าวก็นั่งรถม้ากลับมาถึง
ฉยงเหนียงรีบซักถามทันทีที่เขาก้าวเข้าประตูมา "ได้พบท่านอ๋อง
หรือไม่ สถานการณ์เป็นเช่นไรบ้าง เกิดพายุขนึ้ บนผิวแม่นำ�้ หรือไม่" สุม้ เสียง
ขณะเอ่ยถามถึงกับสัน่ เครือนิดๆ
ลูกจ้างผู้นั้นเปล่งเสียงร้องไห้โฮออกมาก่อนตอบ "คุณหนูขอรับ
ตลอดทางข้าน้อยรีบเร่งไม่เคยหยุดพัก แต่ก็ยังคงช้าไปก้าวหนึ่งจนได้
ตอนทีใ่ กล้จะไล่ตามท่านอ๋องทัน พอดีเห็นพายุงวงช้างหลายสายหมุนควง
ไม่หยุด จากเบื้องบนจรดฟ้าสูเ่ บื้องล่างจรดแม่น�้ำ กระทั่งผิวน�้ำทั้งผืน
ยังปัน่ ป่วนจนหมุนวนไปด้วยเลยขอรับ!"
ดูเหมือนลูกจ้างยังใจสั่นหวัน่ หวาดไม่หาย เนิ่นนานให้หลังจึงค่อย
เอ่ยต่อได้ "ข้าน้อยขึน้ ล่องล�ำน�ำ้ มาหลายสิบปี ยังไม่เคยเห็นพายุทรี่ นุ แรง
เพียงนีม้ าก่อน ตอนนัน้ เหตุการณ์นา่ สลดใจยิง่ ยวด ใต้พายุหมุนนัน้ ไม่วา่
เรือจะใหญ่หรือเล็กล้วนถูกหอบขึน้ ฟ้าไปจนสิน้ แม้แต่เรือทีอ่ ยูน่ อกพายุหมุน
ก็ถกู ซัดพลิกคว�ำ่ ด้วยคลืน่ ยักษ์ทกี่ ระแสลมหอบม้วนขึน้ มา เรือใหญ่ทที่ า่ นอ๋อง
โดยสารตกอยูใ่ จกลางของงวงช้างทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ขณะหมุนติว้ อยูก่ ลางอากาศ
ไม่หยุดก็สลัดทหารองครักษ์กับลูกเรือออกมาราวเมล็ดถั่ว จนกระทั่ง
เรือถูกบิดแตกเป็นเสีย่ งๆ ร่วงกระจายจากบนทีส่ งู ลงมาคนละทิศละทาง
ท่านอ๋อง...ท่านอ๋อง...น่ากลัวว่าจะมีเคราะห์รา้ ยมากกว่าโชคดีขอรับ"
ฉยงเหนียงฟังจบเสียงเปรีย้ งก็ดงั กระหึม่ ขึน้ ในสมอง สองหูแว่วไปด้วย
เสียงหึง่ ๆ เพียงเห็นปากของลูกจ้างอ้าหุบ แต่กลับไม่ได้ยนิ เสียงพูดของเขา
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แม้แต่ครึง่ ค�ำ ถัดจากนัน้ นางก็ไม่รบั รูอ้ นั ใดอีก
ไม่รู้ผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดนางค่อยได้สติคืนมา พบว่าชุ่ยอวี้ก�ำลัง
พยุงนางอยูพ่ ลางพูดบางอย่างด้วยสีหน้าร้อนรุม่ เพียงแต่สมุ้ เสียงของชุย่ อวี้
พิกลอย่างยิง่ ทัง้ ขาดเป็นห้วงๆ ประหนึง่ แว่วมาจากสถานทีอ่ นั ไกลโพ้น
ฉยงเหนียงไม่ได้คิดและพูดอันใดทั้งสิ้น ในใจเอาแต่นึกถึงถ้อยค�ำ
สุดท้ายทีฉ่ เู่ สียพูดไว้กอ่ นจะเดินทาง...
'รอจนข้าเสร็จงานแล้วจะรีบมารับเจ้านะ'
วันนีห้ ลิวเหยีย่ นก็จติ ใจไม่สงบเช่นกัน ตัง้ แต่ฉเู่ สียออกเดินทาง เขา
ก็ให้องครักษ์ลับน�ำเหยี่ยวสื่อสารไปคอยติดตามอยู่บนฝั่งจากระยะไกล
หากมีขา่ วอันใดจะได้แจ้งกลับมาในทันที
เมื่อถึงวันจิงเจ๋อ หลิวเหยี่ยนก็เข้ามาในห้องหนังสือตั้งแต่เช้า
ในมือหยิบต�ำราขึน้ มาหลายเล่มแล้วทว่าล้วนไม่อาจอ่านต่อไปได้ เขาจึง
ประเดี๋ยวลุกเดินประเดี๋ยวนั่งเหม่อ หลังจากอยู่ในห้องหนังสือเช่นนี้
เกือบหนึ่งวันโดยไม่ได้กินแม้แต่อาหารกลางวัน ในที่สุดก็รอคอยจน
องครักษ์ลบั ส่งข่าวทีแ่ น่ชดั มาว่าหลางอ๋องฉูเ่ สียตายในเหตุวาตภัยแล้ว
หลิวเหยี่ยนตื่นเต้นลิงโลดสุดบรรยาย ประเดี๋ยวปรบมือประเดี๋ยว
ตบโต๊ะ หัวเราะร่วนไม่ขาดปาก จวบจนหนึง่ ชัว่ ยามให้หลังค่อยออกมาจาก
ห้องหนังสือพร้อมสีหน้าทีก่ ลับมาเรียบสงบดังเดิม
เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น ขณะที่ผู้สัญจรจ�ำนวนมากก�ำลังเดินเข้าออกประตู
เมืองหลวง จูๆ่ เสียงเกือกม้าย�ำ่ อันสับสนระลอกหนึง่ ก็ดงั มา ตามติดด้วย
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ม้าเร็วหนึ่งตัวที่ห้อตะบึงมาแต่ไกล พอมาถึงประตูเมืองก็ควบฝ่าเข้าไป
ดุจเกาทัณฑ์โดยไม่ได้ชะลอความเร็วลงแม้แต่นอ้ ย
ผู้สัญจรต่างพากันหลีกทางให้ แม้แต่ทหารรักษาเมืองยังหวิด
จะถูกชนล้ม ทหารหนุ่มทีอ่ ยูท่ างซ้ายของประตูเมืองลูบปาดฝุน่ ผงทีถ่ กู ม้าเร็ว
ตะกุยฟุ้งขึ้นมาเปรอะบนใบหน้าออกก่อนจะสบถด่า "มารดามันเถอะ!
จะรีบไปงานศพหรือไร! ควบม้าเร็วเยีย่ งนัน้ มาถึงประตูเมืองแล้วก็ยงั ไม่หยุด
สักนิด ไม่รเู้ ป็นคนสกุลใดก�ำแหงถึงเพียงนี!้ "
ทหารทางขวามือทีอ่ ายุมากกว่าเอ่ยกลัว้ หัวเราะหึๆ "เจ้ายังความรูน้ อ้ ย
นั่นคือทหารส่งสารของทางการ ไม่กล้าชักช้าเป็นอันขาด ขืนช้าไป
เพียงก้าวเดียวก็จะต้องถูกตัดหัวเชียวนะ ดูจากท่าทางเมือ่ ครูค่ อื สารด่วน
แปดร้ อ ยหลี่ * ไม่ รู ้ ว ่ า เกิ ด เรื่ อ งใดขึ้ น กั น แน่ สารด่วนเช่ น นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ห็ น
มาหลายปีดดี กั แล้ว"
ในวังหลวงขณะนีจ้ ยาคังตีผ้ นู้ งั่ เป็นสง่าอยูบ่ นบัลลังก์มงั กรก�ำลังฟัง
เหล่าขุนนางแจกแจงข้อคิดเห็นต่างๆ จูๆ่ ขันทีทเี่ ฝ้าอยูห่ น้าประตูทอ้ งพระโรง
ก็เข้ามารายงานว่ามีสารด่วนแปดร้อยหลีม่ าถวาย
จยาคังตี้ตระหนกวูบ ปกติเรื่องที่จะส่งเป็นสารด่วนแปดร้อยหลี่ได้
ล้วนเป็นเรือ่ งใหญ่ทสี่ ำ� คัญยิง่ ยวด พระองค์จงึ รีบให้ขนั ทีนำ� สารส่งขึน้ มา รอจน
คลีอ่ อกอ่านไปได้เล็กน้อย เสียงร้องอุทานก็ถกู เปล่งออกจากปาก พระองค์
รูส้ กึ เพียงว่าฟ้าดินหมุนคว้าง พริบตาถัดมาก็หมดสติอยูบ่ นบัลลังก์มงั กร
* สารด่วนแปดร้อยหลี่ โดยทัว่ ไปในสมัยโบราณจะสร้างจุดพักเปลีย่ นม้าทุกๆ 20 หลี่ หรือประมาณ 10 กิโลเมตร
หากเป็นสารด่วนจะส่งด้วยความเร็ว 300 หลีต่ อ่ วัน หากเร่งด่วนกว่านัน้ จะใช้การเปลีย่ นม้าเร็วทุกจุดเปลีย่ นม้า
เพือ่ เพิม่ ระยะทาง โดยความเร็วสูงสุดอยูท่ ี่ 800 หลีต่ อ่ วัน
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ในท้ อ งพระโรงพลั น สั บ สนวุ ่ น วายประหนึ่ ง น�้ ำ ที่ เ ดื อ ดพล่ า น
เหล่าขุนนางบุ๋นบู๊ต่างตะโกนเรียก "ฝ่าบาท" ไม่ขาดปาก
เหวินไท่อันที่อยู่ข้างบัลลังก์มังกรเสียขวัญจนใบหน้าเผือดขาว
รีบเดินขึน้ หน้าไปประคองจยาคังตี้ เสียงทีเ่ คยเล็กแหลมถึงกับแปร่งเพีย้ น
ขณะตะโกนซ�ำ้ ไม่หยุด "ตามหมอหลวงมาเร็วเข้า! รีบตามหมอหลวงมา!"
หลิวเหยีย่ นสาวเท้าไม่กกี่ า้ วเดินขึน้ บันไดไปช่วยเหวินไท่อนั ประคอง
จยาคังตีไ้ ว้ ก่อนสัง่ การขันทีทอี่ ยูอ่ กี ด้านหนึง่ ว่า "จงรีบน�ำเสลีย่ งมังกรมารับ
เสด็จพ่อกลับต�ำหนัก แล้วตามหมอหลวงทัง้ หมดไปตรวจชีพจรเสด็จพ่อ"
เขาหันมาเอ่ยกับเหล่าขุนนางที่อยู่เบื้องล่างต่อ "ฝ่าบาททรงรู้สึก
ไม่สบายพระวรกายเฉียบพลัน ทุกท่านโปรดรอฟังข่าวอยูท่ นี่ กี่ อ่ น" จบค�ำ
เขากับเหวินไท่อนั ก็พยุงจยาคังตีไ้ ปเบือ้ งนอก วางลงบนเสลีย่ งมังกรอย่าง
เบามือแล้วตามอารักขาจนกลับถึงต�ำหนักบรรทม
หลังจากหมอหลวงหลายคนตรวจชีพจรเสร็จก็เลือกตัวแทนหนึง่ คน
มารายงานต่อหลิวเหยี่ยนที่ยืนหน้าขรึมอยู่ด้านข้าง "ทูลองค์ชายรอง
เนือ่ งจากมีเรือ่ งสะเทือนพระอารมณ์ฝา่ บาทอย่างรุนแรง ไฟแห่งความร้อนรุ่ม
จึงจู่โจมกระเทือนพระหทัย กระหม่อมจะเคี่ยวพระโอสถที่มีสรรพคุณ
บ�ำรุงสงบพระทัยและขจัดไฟให้ฝา่ บาทเสวย พระอาการก็จะทุเลาพ่ะย่ะค่ะ"
ฟังจบสีหน้าทีข่ งึ ตึงของหลิวเหยีย่ นค่อยผ่อนคลายลง เขากลับมายัง
ท้องพระโรงแล้วเอ่ยกับเหล่าขุนนางทีเ่ ฝ้ารออยู่ "ฝ่าบาททรงปลอดภัยและ
ฟื้นคืนสติแล้ว ใต้เท้าทุกท่านไม่ต้องเป็นกังวล วันนี้การประชุมขุนนาง
ยุตลิ งแต่เพียงเท่านี้ เชิญทุกท่านกลับได้" จบค�ำเขาก็กลับไปเฝ้าอยูข่ า้ งกาย
จยาคังตีต้ อ่
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จยาคังตี้แม้ดื่มยาจนฟื้นตื่นแล้ว ทว่ากลับหลั่งน�้ำตาไม่ขาดสาย
ทัง้ เอาแต่พมึ พ�ำด้วยสุม้ เสียงทีแ่ ผ่วต�ำ่ จนแทบไม่ได้ยนิ "ลูกข้าจากไปแล้ว
ลูกข้าจากไปแล้ว"
วันถัดมาจยาคังตีไ้ ม่ได้เข้าประชุมขุนนาง เพียงมีพระราชโองการลงมา
หนึง่ ฉบับให้องค์ชายรองหลิวเหยีย่ นว่าราชการแทน
ทีผ่ า่ นมาหลิวเหยีย่ นเข้าออกกรมต่างๆ ทุกวันจนคุน้ เคยกับงานทัง้ หมด
แล้ว ทุกครัง้ ทีม่ ขี นุ นางใหญ่มารายงานจึงสามารถให้ขอ้ เสนอแนะได้ทนั ที
บางครามีเรือ่ งทีย่ ากจะสะสาง เพียงครุน่ คิดชัว่ ครูก่ ม็ วี ธิ กี ารอันเหมาะสม
เรียกว่าดูแลราชกิจได้อย่างเรียบร้อยดียิ่ง ท�ำให้ขุนนางใหญ่ทั้งหลาย
ต่างรู้สึกว่าองค์ชายรองผู้นี้ทำ� งานสุขุม ท่าทีอ่อนน้อม มีบุคลิกของราชัน
ผู้ปรีชา
ขณะเดียวกันเนื้อหาในสารด่วนฉบับนั้นก็ค่อยๆ กระจายออกมา
ใจความโดยรวมคือขณะทีห่ ลางอ๋องล่องเรืออยูก่ ลางแม่นำ�้ พลันเผชิญกับ
ลมพายุทบี่ ดฟ้าบังตะวัน กระแสลมอันรุนแรงดุจจะพลิกแม่นำ�้ คว�ำ่ สมุทรนัน้
ฉีกเรือออกเป็นเสี่ยงๆ ผู้ที่อยู่บนล�ำน�้ำในวันนั้นล้วนสุดจะหลบเลี่ยงได้
เกรงว่าหลางอ๋องเองก็คงไม่อาจโชคดีรอดพ้น
หลิวเหยีย่ นถึงกับหลัง่ น�ำ้ ตาต่อหน้าเหล่าขุนนางพลางเอ่ยด้วยเสียง
อันแหบเครือ "ข้าสูญเสียสหายสนิทไปหนึ่งคน ส่วนราชส�ำนักสูญเสีย
เสาหลักไปหนึง่ ต้น นีเ่ ป็นเคราะห์รา้ ยของบ้านเมืองโดยแท้"
บรรดาขุนนางใหญ่ฟังแล้วทอดถอนใจไม่คลาย ขณะเดียวกัน
ก็สะท้อนใจว่าหลางอ๋องได้รบั ความรักความห่วงใยจากฮ่องเต้กบั องค์ชายรอง
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ถึงเพียงนี้ ชีวติ นีก้ ไ็ ม่เสียเปล่าแล้ว
หลายวันมานี้ฉยงเหนียงล้วนนอนเซื่องซึมอยู่บนเตียง เพียงนึกถึง
ท่าทางยามฉูเ่ สียแสร้งท�ำเป็นใจกว้างทัง้ ทีใ่ นใจเขาก�ำลังริษยาเพราะไม่อาจ
ใช้สถานะสามีได้หน้าอกของนางก็จะปวดแปลบทุกครัง้ ไป
ด้วยรูว้ า่ บุตรสาวโศกเศร้า สามีภรรยาสกุลชุยจึงพาซีเหอกับรัว่ หวา
ไปอยูข่ า้ งกายพวกตน ไม่ให้เด็กทัง้ สองมารบกวนฉยงเหนียง
ชุ่ยอวี้เดินเข้าไปใกล้เตียงก่อนจะรายงานฉยงเหนียงเสียงเบา
"คุณหนู พ่อบ้านต�ำหนักองค์ชายรองมาขอพบเจ้าค่ะ"
ฉยงเหนียงยังคงนอนนิ่ง พักใหญ่กว่าจะเอ่ยตอบ "บอกเขาว่า
ข้าไม่สบาย ไม่สะดวกพบแขก"
ชุ่ยอวี้ผงกศีรษะขานรับแล้วหมุนตัวเดินออกจากห้องไป จากนั้น
ชั่วเวลาหนึ่งถ้วยชาให้หลัง นางก็เดินกลับมาเอ่ยเสียงเบาด้วยสีหน้า
ล�ำบากใจ "คุณหนู พ่อบ้านผู้นั้นบอกว่าครั้งนี้เกี่ยวพันถึงร้านซู่ซินกับ
ร้านชุยจีใ้ นมือของท่าน เป็นเรือ่ งส�ำคัญใหญ่หลวง ต่อให้คณ
ุ หนูไม่สบาย
ก็ขอเชิญมาพบสักหน่อยเจ้าค่ะ"
ฉยงเหนียงเงียบงันอยูค่ รูห่ นึง่ จึงเอ่ยขึน้ เรียบๆ "คนขององค์ชายรอง
นีใ่ จร้อนยิง่ นัก ได้ ข้าจะออกไปพบเขา"
นางล้างหน้าผลัดเปลีย่ นเสือ้ ผ้าก่อนเดินเนิบนาบไปถึงโถงหน้าด้วย
การปรนนิบัติดูแลของชุ่ยอวี้
พ่อบ้านที่หลิวเหยี่ยนส่งมานี้แซ่อู๋ ใบหน้าของเขาขาวเกลี้ยงเกลา
ไร้หนวดเครา ทว่าบนใบหน้าทีก่ ลมมนกลับมีนยั น์ตารูปสามเหลีย่ ม ท�ำให้
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รูปโฉมซึง่ เดิมแลดูโอบอ้อมนัน้ แฝงด้วยความเหีย้ มเกรียมอันยากบรรยาย
ชนิดหนึง่
อีกทัง้ ยามนีส้ หี น้าของเขาก็อมึ ครึมยิง่ จริงๆ เขามาถึงนานมากแล้ว
กระทั่งน�้ำชาเปลี่ยนใหม่ไปหลายป้าน อดีตชายาหลางอ๋องที่พิรี้พิไร
จนถึงป่านนี้ถึงค่อยเดินเยื้องย่างออกมา พึงรู้ว่าเป็นเพราะนายของเขา
แต่ไรมาในเมืองหลวงจึงมีไม่กคี่ นนักหรอกทีจ่ ะกล้าปฏิบตั กิ บั เขาเยีย่ งนี้
ฉยงเหนียงนัง่ ลงก่อนจะเอ่ยเรียบๆ "องค์ชายรองทรงส่งคนมาถึงทีน่ ี่
ไม่ทราบมีเรือ่ งใดจะชีแ้ นะ"
นึ ก ถึ ง ค� ำ ก� ำ ชั บ ของหลิ ว เหยี่ ย นก่ อ นออกเดิ น ทาง พ่อบ้ า นอู๋
ก็สงบอารมณ์แล้วกล่าวเสียงนุ่มนวล "องค์ชายรองทรงได้ยินว่าพักนี้
ร้านซูซ่ นิ กับร้านชุยจีเ้ กิดข้อพิพาทขึน้ มากมาย ด้วยเห็นแก่ทเี่ ป็นคนในราชวงศ์
เช่นกัน อยากช่วยองค์หญิงใหญ่คลีค่ ลายเรือ่ งกลัดกลุม้ จึงทรงให้ขา้ น้อย
มาเชิญท่านไปสนทนาทีเ่ รือนกุย้ หลันเป็นพิเศษ"
รอยยิม้ เย็นชาดุจน�ำ้ แข็งผุดขึน้ บนใบหน้าของฉยงเหนียงขณะเอ่ยปฏิเสธ
"ข้าไม่กล้ารบกวนหรอก เชิญพ่อบ้านกลับไปทูลตอบองค์ชายรองว่าทรงมีงาน
รัดตัว อย่าได้สนิ้ เปลืองความคิดกับเรือ่ งเล็กน้อยเท่านีเ้ ลย"
พ่อบ้ า นอู ๋ เ ปลี่ ย นสี ห น้ า ทั น ตาเห็ น ปากก็ ก ล่ า วอย่างฉุ น เฉี ย ว
"องค์หญิงใหญ่ องค์ชายรองทรงหวังดีหรอกนะถึงได้ส่งข้าน้อยมาเชิญ
ท่านรูห้ รือไม่วา่ มีคนไปร้องเรียนถึงทีว่ า่ การเมืองหลวงแล้ว บอกว่าวัตถุดบิ
ทีร่ า้ นซูซ่ นิ กับร้านชุยจีข้ องท่านใช้นนั้ มีพษิ ถึงขัน้ หวิดจะคร่าชีวติ ผูอ้ นื่ หาก
มิใช่องค์ชายทรงไกล่เกลีย่ ผูท้ มี่ าเยือนในตอนนีจ้ ะมิใช่ขา้ น้อย หากแต่เป็น
เจ้าหน้าทีจ่ ากทีว่ า่ การเมืองหลวง!"
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ยามนี้ ฉ ยงเหนี ย งไหนเลยจะมี แก่ ใ จไยดี เ รื่ อ งนี้ จึ ง ยั ง คงเอ่ย
เสียงราบเรียบ "หากมีคนร้องเรียน ข้าก็พร้อมรับมือ"
พ่อบ้านอูน๋ กึ ไม่ถงึ ว่าฉยงเหนียงจะไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใด งานนี้
องค์ชายรองให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง เรือนกุ้ยหลันแห่งนั้นเป็นสถานที่
อันยอดเยีย่ ม ก่อนหน้านีห้ ลิว่ ซือ่ ทีอ่ งค์ชายรองเลีย้ งไว้กถ็ กู กักตัวอยูท่ นี่ นั่
เมื่อวานองค์ชายรองเป็นผู้สั่งการเองให้ข้ารับใช้เก็บกวาดเรือน
บอกว่าจะมีผู้สูงศักดิ์ท่านหนึ่งมาพ�ำนัก ผ้าห่มกับโต๊ะเครื่องแป้งล้วนให้
เปลีย่ นเป็นของใหม่ทงั้ หมด ประณีตหรูหราเป็นอย่างยิง่ นีไ่ ม่คล้ายวิธปี ฏิบตั ิ
ตามปกติขององค์ชายรองเลยจริงๆ รอจนพ่อบ้านอู๋ได้รับงานให้มาเยือน
สกุลชุย เขาถึงพลันเข้าใจกระจ่างทัง้ หมด
ที่แท้องค์ชายรองก็หมายจะซ่อนโฉมสะคราญไว้ในเรือนทองค�ำ
เลีย้ งดูองค์หญิงใหญ่เสาหรงผูก้ ำ� ลังลือเลือ่ งทัว่ เมืองหลวงท่านนีน้ เี่ อง!
ในต�ำหนักองค์ชายรองใช่วา่ มีเขาเป็นพ่อบ้านเพียงคนเดียว ในสายตา
ขององค์ชายรองจะไม่รองรับคนไร้ประโยชน์ หากเขาท�ำให้งานทีอ่ งค์ชายรอง
เป็นผูก้ ำ� ชับเองล้มเหลว เช่นนัน้ เขาก็จะไม่มวี นั ได้เงยหน้าอ้าปากขึน้ มาอีกแล้ว
คิดมาถึงตรงนีเ้ ขาจึงเอ่ยเสียงเย็นเยียบอย่างห้ามไม่อยู่ "องค์หญิงใหญ่
จะไม่ไปตามค�ำเชิญขององค์ชายรองแน่หรือ"
ฉยงเหนียงไม่แยแส เพียงเอ่ยกับพ่อบ้านของคฤหาสน์สกุลชุยทีย่ นื อยู่
อีกด้านหนึง่ ว่า "ส่งแขก"
ฟังจบพ่อบ้านอู๋ก็ลุกพรวด เดินฉับๆ อย่างไม่สนใจใคร กระทั่ง
ออกไปถึงประตูใหญ่ของคฤหาสน์แล้วตะโกนสัง่ อยูต่ รงประตู "จงรีบเชิญ
ตัวองค์หญิงใหญ่ไปตามนัดหมาย!"
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ไม่ทันไรองครักษ์ของต�ำหนักองค์ชายรองห้าหกคนก็บุกเข้ามา
ในคฤหาสน์สกุลชุย
ทีแ่ ท้ตอนได้รบั งานนีพ้ อ่ บ้านอูพ๋ ลันผุดประกายความคิดทีจ่ ะน�ำองครักษ์
มาด้วย เผือ่ องค์หญิงใหญ่ไม่ไปตามค�ำเชิญ เขาจะได้ให้องครักษ์จบั ตัวนาง
ไปพบองค์ชายรอง
พ่อบ้านอู๋น�ำเหล่าองครักษ์เร่งฝีเท้าบุกไปยังโถงหน้า ตลอดทาง
แม้มีผู้คุ้มกันของคฤหาสน์สกุลชุยหลายคนมาขวางทาง ทว่าล้วนถูก
เหล่าองครักษ์เตะทรุดลงกับพืน้ ในไม่กเี่ ท้า
ทั น ที ที่ พ่อบ้ า นอู ๋ ก ลั บ เข้ า มาในโถงหน้ า ก็ เ อ่ ย กลั้ ว หั ว เราะหยั น
"องค์หญิงใหญ่ยงั คงติดตามข้าน้อยไปพบองค์ชายรองดีกว่า หาไม่คงต้อง
ล่วงเกินรุนแรงเสียแล้ว ถึงตอนนัน้ เกียรติของท่านก็จะพลอยมัวหมองไปด้วย"
คิว้ ตาของฉยงเหนียงปราศจากแววตืน่ ตระหนก เพียงมองพ่อบ้านอู๋
อย่างเรียบเฉยและไม่เอ่ยวาจา
พ่อบ้านอู๋จงึ กัดฟันท�ำใจกล้า สัง่ การต่อเหล่าองครักษ์ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลัง
"จงเชิญตัวองค์หญิงใหญ่กลับไป ระวังอย่าได้ทำ� ให้นางบาดเจ็บ"
ขณะทีเ่ หล่าองครักษ์กำ� ลังจะพุง่ ตัวไปหาฉยงเหนียง เสียงตวาดด่าทอ
ก็พลันดังออกมาจากด้านในของโถง "พวกโจรเหิมเกริม! ถึงกับกล้าจาบจ้วง
องค์หญิงใหญ่เชียวรึ เบือ่ ชีวติ แล้วใช่หรือไม่!"
ฉับพลันก็มชี ายฉกรรจ์สบิ กว่าคนกระโดดลงมาจากบนก�ำแพง แต่ละคน
รูปกายบึกบึน กรูเข้าไปโอบล้อมคนจากต�ำหนักองค์ชายรองไว้ในพริบตา
ชายฉกรรจ์เหล่านีค้ อื องครักษ์ทฉี่ เู่ สียจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ ด้วยกังวลว่า
ตนจากไปแล้วฉยงเหนียงกับลูกอยู่ในคฤหาสน์สกุลชุยจะขาดผู้อารักขา
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คนทัง้ หมดล้วนเป็นผูม้ วี รยุทธ์สงู ส่ง หัวหน้ากลุม่ ก็คอื กงซุนอู๋อนี้ นั่ เอง
เขาตรงขึ้นหน้าไปแล้วเหยียดขาถีบใส่คนขององค์ชายรองที่พุ่งตัว
จะมาจับกุมฉยงเหนียงจนกระเด็นไปไกลลิบ
กงซุนอู๋อี้ใช้ชีวิตบนคมหอกคมดาบมาก่อน ยามลงมือจึงมุ่งหมาย
เอาชีวิต ไม่ก็ท�ำให้เจ็บหนัก หนึ่งเท้านั้นถีบใส่ช่วงล่างของอีกฝ่ายเข้า
อย่างถนัดถนี่ เสียงร้องโหยหวนจึงดังลั่นทันใด บาดแก้วหูคนทั้งหมด
จนปวดแปลบเลยทีเดียว
องครักษ์ทเี่ หลือของฝ่ายองค์ชายรองมีหลายคนยังไม่ได้แต่งงานมีบตุ ร
ความเร็วยามทีพ่ วกเขาบุกขึน้ หน้าไปอีกครัง้ จึงผ่อนช้าลงกว่าเดิม
ต่อให้เบี้ยหวัดที่ต�ำหนักองค์ชายรองมอบให้จะสูงเพียงใด ตน
ก็ยงั ต้องสืบสกุลอยู่ ผูท้ อี่ ยูต่ รงหน้านีถ้ งึ กับจ�ำเพาะถีบใส่ชว่ งล่างของบุรษุ
ช่างไร้มโนธรรมสิน้ ดี เพียงเห็นพวกพ้องของตนเกลือกกลิง้ อยูบ่ นพืน้ ท่าทาง
เจ็บปวดรวดร้าวจนดวงตาเหลือกขาว คนฝ่ายองค์ชายรองทีเ่ หลือก็เนือ้ ตัว
สัน่ เทาอย่างห้ามไม่อยู่
ฝ่ายกงซุนอู๋อี้ที่มีวรยุทธ์สูงส่งทั้งมีก�ำลังคนมากกว่าย่อมได้เปรียบ
ในทุกด้าน จึงขับไล่ฝา่ ยตรงข้ามออกจากคฤหาสน์สกุลชุยไปจนสิน้ ได้อย่าง
รวดเร็ว
กงซุนอู๋อรี้ ู้วา่ ฉยงเหนียงเป็นธิดาบุญธรรมของไทเฮา น้องสาวบุญธรรม
ของฮ่องเต้ ต่อให้เป็นขุนนางใหญ่บรรดาศักดิส์ งู ก็ไม่กล้ามาตอแยนางหรอก
แต่ชว่ ยไม่ได้ทผี่ ลู้ งมือครานีค้ อื องค์ชายรองหลิวเหยีย่ น แม้จยาคังตีย้ งั ไม่มี
พระราชโองการแต่งตัง้ หลิวเหยีย่ นเป็นรัชทายาท กระนัน้ ในบรรดาพระโอรส
ที่เหลือ ไม่ว่าจะด้านความสามารถหรือชื่อเสียงบารมีล้วนแต่ห่างชั้นกับ
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หลิวเหยี่ยนลิบลับ คนทั้งหมดจึงเชื่อว่าหลิวเหยี่ยนจะได้สืบทอดบัลลังก์
อย่างแน่นอน อีกอย่างดังค�ำกล่าวว่าผู้ไม่สนิทมิพึงแทรกกลางผู้ใกล้ชิด
อย่างไรเสียฉยงเหนียงก็เป็นเพียงน้องสาวบุญธรรม ผิดกับหลิวเหยีย่ นทีเ่ ป็น
บุตรในไส้ ผูใ้ ดใกล้ชดิ กว่าย่อมจะไม่ตอ้ งเอ่ยถึง น่ากลัวว่าหากเกิดเรือ่ งขึน้ จริง
จยาคังตีก้ ต็ อ้ งยืนอยูข่ า้ งหลิวเหยีย่ น
ดังนั้นกงซุนอู๋อี้จึงเดินมากล่าวตรงหน้าฉยงเหนียงว่า "พระชายา
เมืองหลวงมิใช่สถานที่ร่มเย็นสงบสุข ให้พวกเราคุ้มกันท่านไปจาก
เมืองหลวงเถิด"
สิง่ ทีก่ งซุนอู๋อสี้ ามารถนึกถึง ฉยงเหนียงเองย่อมจะนึกถึงได้มติ า่ งกัน
ทัง้ นางยังสงสัยด้วยว่าการสวรรคตของไทเฮาในชาติกอ่ นน่าจะเกีย่ วพันกับ
หลิวเหยีย่ น นางถูกคนเยีย่ งนีห้ มายตา แม้เปลือกนอกนางไม่ได้แสดงสีหน้า
อาการ แต่แท้ทจี่ ริงในใจก็ประหวัน่ พรัน่ พรึงเช่นกัน
เพียงแต่นางก็รวู้ า่ ตนเป็นเสาหลักของคนทัง้ ครอบครัว ลูกแฝดของนาง
ยังเล็กนัก ส่วนบิดามารดากับพีช่ ายไม่วา่ จะอยูใ่ นกลุม่ การค้าหรือกลุม่ ขุนนาง
ก็ลว้ นเป็นคนนอกกลุม่ พวกนี้ หากนางล้มลง สกุลชุยก็จบสิน้ แล้ว ดังนัน้
นางจึงได้แต่ฝนื ยืนหยัดจนถึงทีส่ ดุ เท่านัน้
ฉยงเหนียงใคร่ครวญครู่หนึ่งค่อยเอ่ยตอบ "หัวหน้ากงซุนคุ้มกันข้า
ไปเข้าเฝ้าไทเฮาบนภูเขาหวงซานก่อนค่อยตัดสินใจกันอีกครัง้ เถอะ"
กงซุนอู๋อผี้ งกศีรษะรับ น�ำพาเหล่ายอดฝีมอื ออกไปจัดเตรียมรถม้า
รอจนฉยงเหนียงกับชุย่ อวีข้ นึ้ ไปนัง่ เรียบร้อยก็แล่นรถม้ามุง่ หน้าสูภ่ เู ขาหวงซาน
ครัน้ ไปถึงอารามชีบนภูเขา ฉยงเหนียงจะเข้าพบไทเฮา จึงค่อยรูว้ า่
เป็นเพราะพักนีจ้ ยาคังตีล้ ม้ ป่วย ไทเฮาจึงกลับไปวังหลวงแล้ว
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ฉยงเหนียงก�ำหมัดแน่น รู้ว่าหลิวเหยี่ยนต้องเตรียมการไว้ไม่น้อย
ตัง้ แต่ได้รบั รูข้ า่ วจากหลิว่ ผิงชวนเรือ่ งจะเกิดลมพายุขนึ้ ในวันจิงเจ๋อ ฉะนัน้
หากตอนนีน้ างเข้าวังแล้วได้พบไทเฮาก็ยงั พอท�ำเนา กลัวแต่วา่ นอกจาก
จะไม่ได้พบ กลับจะเป็นการพาตัวเข้าสูร่ า่ งแหเสียเอง
เพียงแต่ชวั่ ขณะนีฉ้ ยงเหนียงก็ไม่อาจตัดสินใจเด็ดขาดทีจ่ ะไปจาก
เมืองหลวงได้ เพราะนางรู้สึกอยู่ตลอดว่าฉู่เสียจะไม่ลาจากนางไปอย่าง
ง่ายดายเช่นนี้ นางยังคงวาดหวังว่าจะเสาะหาเขาพบ และสถานทีซ่ งึ่ น่าจะ
ได้รบั ข่าวแม่นย�ำมากทีส่ ดุ ก็คอื เมืองหลวง หากจากไปแล้วการจะเสาะหา
ร่องรอยของฉูเ่ สียโดยอาศัยเพียงก�ำลังของนางก็เท่ากับงมเข็มในมหาสมุทร
นางเดินลงบันไดหลายขัน้ ไปตามเส้นทางลงเขา ขณะทีจ่ ติ ใจเคว้งคว้าง
อยูน่ นั้ พลันเห็นเณรน้อยรูปหนึง่ มายืนอยูเ่ บือ้ งหน้านาง
"สีกาท่านนี้ ชังไห่ต้าซืออยากจะพบท่าน"
ฉยงเหนียงชะงักกึก เมื่อก่อนนางเคยมาขอพบชังไห่ต้าซือ ทว่า
เขาหลบหน้าไม่ยอมให้พบเรือ่ ยมา นึกไม่ถงึ เลยว่าครานีเ้ ขาจะเป็นฝ่ายส่งคน
มาตามหานางเอง
นางให้กงซุนอู๋อรี้ ออยูด่ า้ นนอก ก่อนติดตามเณรน้อยเข้าสูห่ อ้ งกรรมฐาน
ทีช่ งั ไห่ตา้ ซือใช้นงั่ สมาธิ
เมือ่ เข้ามาในห้อง ฉยงเหนียงมองเห็นจานหยกใบหนึง่ วางอยูบ่ นโต๊ะ
เบือ้ งหน้าชังไห่ตา้ ซือได้ตงั้ แต่ปราดแรก สิง่ ทีส่ ลักอยูบ่ นจานหยกใบนัน้ ก็คอื
ภาพหกภพภูม*ิ ในพุทธศาสนา
* หกภพภูมิ ศาสนาพุทธเชือ่ ว่าการกระท�ำในชาติกอ่ นของสรรพชีวติ จะท�ำให้ดำ� รงอยูใ่ นสถานภาพแตกต่างกัน
ในแต่ละชาติ สถานภาพทีด่ ำ� รงอยูน่ เี้ รียกว่า 'หกภพภูม'ิ อันได้แก่ เทวภูมิ (ฉกามาพจรภูม)ิ อสูรภูมิ (อสุรกายภูม)ิ
มนุษยภูมิ (มนุสสภูม)ิ เดรัจฉานภูมิ (ดิรจั ฉานภูม)ิ เปรตภูมิ (เปตวิสยั ภูม)ิ และนรกภูมติ ามล�ำดับ สรรพชีวติ
ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นหกภพภูมนิ จี้ นกว่าจะหลุดพ้น
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ครั้ น ฉยงเหนี ย งเดิ น เข้ า ไปใกล้ ขึ้ น จึ ง ค่ อ ยพบว่ า ในจานหยก
คล้ายบรรจุนำ�้ ไว้ โดยทีน่ ำ�้ นัน้ ถึงกับไหลเวียนอยูภ่ ายในจานหยกได้ ยามที่
ไหลผ่านเทวภูมิ อสูรภูมิ มนุษยภูมิ เดรัจฉานภูมิ เปรตภูมิ และนรกภูมิ
น�ำ้ ล้วนปรากฏสีสนั ทีแ่ ตกต่างกัน
ยามไหลผ่านนรกภูมิ น�ำ้ จะเป็นสีแดงประดุจโลหิตอันเข้มข้น ยาม
ไหลผ่านเปรตภูมิ ผิวน�้ำถึงกับผุดฟองอากาศผลุบโผล่ขึ้นลงนับไม่ถ้วน
ดุจเปรตอดอยากทีป่ ากเล็กพุงโร ชวนให้ผพู้ บเห็นสัน่ สะท้านทัง้ ทีไ่ ม่รสู้ กึ หนาว
ยามไหลผ่านอสูรภูมยิ งั ปรากฏเป็นภาพของผีหมัวจือ้ ตัว* ในปางเก้าเศียร
พันเนตรปากพ่นไฟอีกด้วย
ฉยงเหนียงไม่เคยได้เห็นสิ่งของที่ซับซ้อนตื่นตาเพียงนี้มาก่อน จึง
อดไม่ได้ทจี่ ะตะลึงงันไปเล็กน้อยก่อนเพ่งสมาธิมองดูอย่างถีถ่ ว้ นอีกครัง้ เมือ่
น�ำ้ ไหลสูเ่ ทวภูมิ ใบหน้าของเทวรูปทีป่ รากฏขึน้ ถึงกับละม้ายฉูเ่ สียยิง่ ยวด
ทัง้ คิว้ ตายังคล้ายขยับได้ สีหน้าดูเหมือนฉูเ่ สียในยามขุน่ เคืองไม่มผี ดิ เพีย้ น
ฉยงเหนียงชมดูจนดวงตาร้อนผะผ่าว เมื่อคิดว่าจนบัดนี้ยังไม่รู้ว่า
เขาเป็นตายร้ายดีอย่างไร ไฟอันรุม่ ร้อนทีส่ มุ อยูใ่ นใจนางก็ลกุ โพลง ส่งผลให้
เลือดทีห่ วานคาวพลันกระอักพ่นออกจากล�ำคอ สาดกระเซ็นลงในจานหยก
นัน้
พริบตานัน้ น�ำ้ ทัว่ จานหยกดูราวกับก�ำลังเดือดพล่านเหมือนจะเอ่อท้น
ออกมาก็ไม่ปาน ซ�ำ้ มีเสียงประดุจภูตผีนบั ไม่ถว้ นก�ำลังคร�ำ่ ครวญหวนไห้
อีกด้วย
"เวรกรรม...เวรกรรมแท้ๆ..." ชังไห่ตา้ ซือปรือตาขึน้ เล็กน้อย เอ่ยขึน้
* ผีหมัวจื้อตัว หมายถึงท้าวเวปจิตติ ราชาแห่งเหล่าอสูร
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หนึง่ ประโยคแล้วยกมือรินน�ำ้ ชาทีค่ า้ งอยูใ่ นถ้วยลงไปในจานหยก
พอน�้ ำ ชากระทบจานหยก ปรากฏการณ์พิสดารในนั้นก็ค่อยๆ
สลายหายไป จนกระทั่งหวนคืนสู่ความสงบในที่สุด
ฉยงเหนียงกระอักเลือดเสียค�ำนัน้ ออกไปแล้ว ให้รสู้ กึ ว่าช่องอกทีอ่ ดึ อัด
มาหลายวันโปร่งโล่งขึน้ ไม่นอ้ ย นางจึงเงยหน้าขึน้ สอบถามว่า "สิง่ ทีข่ า้ ได้เห็น
เมือ่ ครูค่ อื อันใดกันแน่ ขอต้าซือโปรดไขความกระจ่างด้วย"
ชังไห่ต้าซือเอ่ยปากกล่าวเนิบๆ "ครั้งแรกที่อาตมาได้พบหลางอ๋อง
เขายังเป็นเด็กน้อยผูห้ นึง่ วันเวลาตกฟากของเขาแฝงด้วยเคราะห์ มีชะตา
เดียวดายทว่าก็เผยซึง่ พลังแห่งมังกรอันสูงศักดิ์ ชวนให้ผอู้ นื่ อ่านไม่เข้าใจ
จวบจนวาสนาชักพาให้อาตมาบังเอิญได้จานดวงชะตาหกภพภูมินี้มา
ถึงได้รวู้ า่ ดวงเช่นนัน้ ของเขาคือผูเ้ ปีย่ มปัญญาทีค่ อ่ ยๆ คลาดจากต�ำแหน่งเดิม
ไป เพราะหลงยึดมัน่ ถือมัน่ กับการเวียนว่ายไม่หยุดยัง้ "
ฉยงเหนียงกะพริบตามอง ยังคงฟังวาจาของอีกฝ่ายไม่เข้าใจ
ชังไห่ตา้ ซือเบิกตาขึน้ กึง่ หนึง่ ก่อนจะเอ่ยออกมาตรงๆ "เช่นเดียวกับ
ทีส่ กี าเวียนว่ายในสังสารวัฏมาแล้วหนึง่ รอบ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ของหลางอ๋อง
ท�ำให้เขาเวียนว่ายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว บุญบารมีจึงถูกบั่นทอนลงไป
ตามล�ำดับ จนตอนนีใ้ กล้จะไม่เหลือบุญบารมีคมุ้ ครองอีกต่อไป...ในสายตา
ของสีกา ตนเองผ่านชีวติ มาสองชาติภพ ทว่านีก่ ลับเป็นเพียงช่วงตอนหนึง่
ของการเวียนว่ายตายเกิดเท่านัน้ "
ฉยงเหนียงตระหนกอยู่ในใจ นึกไม่ถึงว่าชังไห่ต้าซือจะรู้ละเอียด
ถึงเพียงนี้ หรือว่าฉู่เสียเป็นคนบอกเขา?
ดูเหมือนชังไห่ตา้ ซือจะเข้าใจความคิดของนางอย่างกระจ่างแจ้ง จึง
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คลีย่ มิ้ น้อยๆ ก่อนเอ่ย "หลางอ๋องมิได้เป็นผูแ้ พร่งพรายหรอก หากแต่เป็น
ตราประทับแห่งพุทธะบนแขนของสีกาทีย่ นื ยันความจริงข้อนี"้
เขากล่าวต่อไปว่า "จานหกภพภูมนิ แี้ กะสลักตามพืน้ ดวงของหลางอ๋อง
ด้วยหยกวิเศษทีส่ อ่ื วิญญาณได้ หากอาตมาทายไม่ผดิ หลางอ๋องกับสีกา
พัวพันกันอยู่ในหกภพภูมิมาหลายชาติภพแล้ว มิใช่เพียงสองชาติภพนี้
ทีส่ กี ารับรู้ ทว่าทัง้ สองคนเริม่ ผูกกรรมนีข้ นึ้ ตัง้ แต่เมือ่ ไรและด้วยสาเหตุใดนัน้
สุดทีอ่ าตมาจะรูไ้ ด้...
ดวงชะตาของหลางอ๋องพิสดารยิง่ นัก เดิมทีเขาเป็นผูเ้ ปีย่ มปัญญา
กลับชาติมาเกิดจนรูแ้ จ้งในหลักธรรมสูเ่ ทวภูมิ แต่ดว้ ยไร้วาสนาในด้านความรัก
ฉันหนุม่ สาว ทุกชาติภพของเขากับสีกาจึงล้วนลงเอยอย่างน่าเศร้า ท่านอ๋อง
คิดว่าอดีตชาติสงั่ สมตบะบารมีไว้สงู เกินไป ทัง้ ไอสังหารก็เข้มข้นยิง่ นัก จึง
เป็นเหตุให้เข้าใกล้สกี าเมือ่ ใด สีกาก็จะได้รบั ผลกระทบจากพลังท�ำลายล้าง
ของเขา ไม่วา่ จะเผชิญผ่านอันใดมา ท้ายทีส่ ดุ สีกาล้วนต้องตายอย่างอนาถ
ต่อหน้าเขาอยู่ร�่ำไป สองชาติภพนี้เขาจึงเลิกบ�ำเพ็ญตบะบารมีเสียเลย
หวังแต่เพียงว่าสีกาจะสามารถแคล้วคลาดปลอดภัย
ทว่าเป็นเพราะสูญเสียตบะบารมีไปแล้วท�ำให้เขาไม่อาจรักษา
ความทรงจ�ำไว้ได้อกี ดังนัน้ ชาติกอ่ นแม้มจี ดุ บรรจบพบเจอกับสีกา สุดท้าย
ก็ตอ้ งคลาดคลากันไปอยูด่ ี หลังจากเขาสูญเสียตบะบารมีกบั ความทรงจ�ำไป
ก็ไม่มคี วามสามารถจะเก็บกักโชควาสนาของตนไว้ได้ แต่เพราะเขากับสีกา
ผูกกรรมร่วมกันมานับชาติภพไม่ถว้ น จนก่อเกิดเป็นความเชือ่ มโยงทีไ่ ม่อาจ
อธิบาย โชควาสนาของเขาจึงถ่ายเทมาสถิตบนร่างของสีกาแทน"
วาจานีต้ รงกับค�ำกล่าวของเขาในคราวก่อน ทีบ่ อกว่ามีคนบัน่ ทอน
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โชควาสนาให้กบั นาง ถึงแลกมาซึง่ การเกิดใหม่ของนางในชาตินี้
ฉยงเหนียงไม่มีแก่ใจจะฟังเรื่องในอดีตชาติเหล่านั้น เพียงซักถาม
เสียงสัน่ ว่า "ต้าซือ หลางอ๋องในชาตินสี้ นิ้ โชควาสนาแล้วหรือ"
ชังไห่ต้าซือหรี่ตาลงเล็กน้อยก่อนตอบ "เป็นชะตา เป็นดวงโดยแท้
โชควาสนาของเขาแม้เชื่อมโยงกับสีกา แต่สีกาพึงรู้ไว้ว่าชะตาของเขา
ถูกก�ำหนดแล้ว หากสีกาดึงดันจะอยูร่ ว่ มกับเขา เกรงว่าคงต้องซ�ำ้ รอยเดิม
อีก"
ฉยงเหนียงรู้ว่าทีช่ ังไห่ต้าซือเอ่ยนั้นหมายถึงฉู่เสียมีชะตาเดียวดาย
พิฆาตคนรอบข้าง ต่อให้ชาตินนี้ างมีโชควาสนาเปีย่ มล้นก็ยากจะหักล้าง
ชะตาของเขาได้ หากอยูร่ ว่ มกับเขาต่อไป น่ากลัวว่านางจะต้องลงเอยด้วย
ความตายเฉกเช่นหลายชาติทผี่ า่ นมา
ชังไห่ต้าซือเห็นนางไม่พูดจาจึงเอ่ยต่อ "ดูแล้วดาวคู่ครองของสีกา
ในชาตินสี้ ถิตต�ำแหน่งวังหลวง หากไม่มปี ญ
ั หาอืน่ ใด นีก่ ค็ อื ชะตาพญาหงส์
ผูเ้ ปีย่ มลาภยศ ด้วยเห็นหลางอ๋องกับสีกาผูกบุพเพหายนะมาหลายชาติภพ
แล้ว อาตมาก็หกั ใจไม่ลง ถึงได้บมุ่ บ่ามแพร่งพรายลิขติ ฟ้า หากสีกายินดี
อาตมาก็เต็มใจช่วยสีกาตัดบ่วงกรรมนี้เสีย ทั้งท�ำให้ผู้ที่พึงอยู่ในเทวภูมิ
ได้กลับใจ ไม่ดนั ทุรงั อยูใ่ นห้วงทุกข์แห่งการเวียนว่ายต่อไปอีก"
ฉยงเหนียงนิง่ ฟังอย่างเงียบเชียบ ตามค�ำกล่าวของชังไห่ตา้ ซือ หาก
นับแต่นี้นางแยกทางกับฉู่เสีย ชาตินี้นางก็ยังนับว่ามีทางรอด สุดท้าย
จะมีชะตาเป็นถึงฮองเฮาแห่งวังหลวงด้วยซ�ำ้ ทว่าหากติดตามฉูเ่ สียต่อไป
จุดจบสุดท้ายก็อาจต้องตายอนาถเช่นเดิม
เหล่านีน้ างล้วนฟังเข้าใจแล้ว กระนัน้ นางก็ยงั คงถามซ�ำ้ อย่างดือ้ รัน้
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"ตอนนีห้ ลางอ๋องสิน้ โชควาสนาแล้วหรือไม่"
ชังไห่ตา้ ซือห่อเก็บจานหยกนัน้ ด้วยผ้าเนือ้ หยาบก่อนจะตอบเรียบๆ
"สิง่ ทีอ่ าตมาพึงกล่าวล้วนหมดสิน้ แล้ว ทีเ่ หลือต้องขึน้ อยูก่ บั ชะตาของเขาเอง"
จบค�ำชังไห่ตา้ ซือก็เชิญฉยงเหนียงออกไป
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85
ฉยงเหนียงยืนค้างอยูห่ น้าประตูหอ้ งกรรมฐานด้วยท่าทางเหม่อลอย
พลางเฝ้าถามตนเองว่าจะทอดทิ้งฉู่เสียเพื่อรักษาโชควาสนาในชาตินี้ไว้
หรือไม่
หากเป็นช่วงแรกของการเกิดใหม่ แน่นอนว่านางปรารถนาความมัน่ คง
ปลอดภัยตราบจนชัว่ ชีวติ ทว่าภายหลังนางกับฉูเ่ สียได้เผชิญผ่านเรือ่ งราว
ต่างๆ มาด้วยกัน นางก็ไม่กล้าแม้แต่จะคิดภาพทีต่ นต้องมีชวี ติ อยูเ่ พียงล�ำพัง
แล้ว
แม้ไม่รวู้ า่ หลายชาติทผี่ า่ นมานางเริม่ ผูกบ่วงกับคูก่ รรมผูน้ นั้ ไว้เช่นไร
ทว่าต่อให้ชาตินเี้ ป็นบุพเพหายนะ นางก็ไม่อาจตัดใจลงได้
พอนางเดินออกมาจากลาน กงซุนอู๋อที้ รี่ อคอยอยูอ่ กี ด้านเห็นสีหน้านาง
ซีดขาวก็ถามขึน้ ว่า "ไม่สบายตรงไหนหรือไม่ขอรับ"
ฉยงเหนียงส่ายหน้าก่อนกล่าว "ท่านพ่อท่านแม่กับลูกแฝดของข้า
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จะให้รงั้ อยูใ่ นเมืองหลวงต่อไปไม่ได้ ต้องขอไหว้วานท่านพาพวกเขาไปยัง
เรือนทีข่ า้ ซือ้ ไว้ทอ่ี นื่ เป็นการลับก่อน"
กงซุนอู๋อฟี้ งั ออกว่าวาจาของนางคล้ายยังกล่าวไม่จบจึงซักถามต่อ
"เช่นนั้นพระชายาเล่า"
ฉยงเหนียงตอบด้วยน�้ำเสียงอันแน่วแน่ "ข้าจะไปเสาะหาท่านอ๋อง
ตามเลียบแม่นำ�้ ทีเ่ กิดวาตภัย"
กงซุนอู๋อรี้ วู้ า่ ชายาหลางอ๋องผูน้ ดี้ คู ล้ายบอบบาง แต่แท้ทจี่ ริงก็เป็น
คนดือ้ รัน้ ผูห้ นึง่ เรือ่ งทีน่ างตัดสินใจจะท�ำแล้วไม่มผี ใู้ ดยับยัง้ ได้ เขาจึงท�ำตาม
ค�ำสัง่ ของนาง เตรียมจะส่งคนสกุลชุยกับแฝดชายหญิงตัวน้อยจากไป
ครั้นถึงคฤหาสน์สกุลชุยแล้ว ในวังกลับมีพระราชโองการลงมา
บอกชัดว่าจยาคังตี้คิดถึงทายาทที่หลางอ๋องทิ้งไว้คู่นี้เป็นอย่างยิ่ง ให้
ฉยงเหนียงพาลูกทั้งสองเข้าวัง
ขณะนี้คนจากในวังมาคอยอยู่ที่นอกประตูแล้ว
ฉยงเหนียงมองเหวินไท่อันผู้มาถ่ายทอดพระราชโองการพลาง
เอ่ยเสียงเบา "ขอเหวินกงกงโปรดเข้าวังไปกราบทูลด้วย เร็วๆ นี้ลูกน้อย
สองคนของข้าบังเอิญเป็นหวัด เกรงว่าเข้าวังแล้วจะน�ำโรคไปติดฝ่าบาทได้
วันหลังค่อยเข้าวังจะดีกว่า"
เหวินไท่อันถอนหายใจก่อนกล่าว "ขอเรียนตามตรงโดยไม่ปิดบัง
ตอนนีฝ้ า่ บาทประชวรจนไม่อาจลืมพระเนตรด้วยซ�ำ้ กระนัน้ กลับทรงเรียกชือ่
ของหลางอ๋องตลอดเวลา ไทเฮาทรงเห็นแล้วปวดพระทัยยิง่ นัก จึงมีพระบัญชา
ให้ขา้ น้อยมาพาซือ่ จือ่ น้อยกับเซีย่ นจูน่ อ้ ยเข้าวัง ขอองค์หญิงใหญ่อย่าได้
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บ่ายเบีย่ งเลย!"
ฉยงเหนียงแจ้งใจว่าครานีไ้ ม่อาจขับไล่คนในวังออกไปได้ จึงจ�ำต้อง
เปลีย่ นชุดแล้วพาลูกน้อยทัง้ สองเข้าวังไปด้วยตนเอง
เมือ่ มาถึงหน้าต�ำหนักบรรทมของจยาคังตี้ นางก็ใช้ถอ้ ยค�ำนุ่มนวล
ปฏิเสธเจตนาดีที่คนในวังจะช่วยนางอุ้มลูก ยังคงใช้สองมืออุ้มซีเหอกับ
รัว่ หวาข้างละคนแล้วเดินเข้าต�ำหนักบรรทมไป
ภายในต�ำหนักบรรทมอบอวลไปด้วยกลิ่นยา เห็นทีเหตุไม่คาดฝัน
ทีเ่ กิดขึน้ กับฉูเ่ สียจะท�ำให้จยาคังตีส้ ะเทือนใจมากจริงๆ
ผูท้ เี่ ฝ้าไข้อยูเ่ บือ้ งหน้าตัง่ มังกรก็คอื อันเยีย่ อ๋องหลิวซีกบั องค์ชายรอง
หลิวเหยี่ยน
หลิวเหยี่ยนช้อนตามองไป เห็นฉยงเหนียงสวมชุดกระโปรงสีขาว
ดวงหน้าแม้มิได้ผัดแป้งเขียนคิ้ว ทว่าช่วงวัยอันยอดเยี่ยมที่สุดของสตรี
ก็คอื เครือ่ งประทินโฉมชัน้ เลิศอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเป็นริมฝีปากทีแ่ ดงผุดผาด
ฟันทีข่ าวกระจ่างตา กับคิว้ ใบหลิวทีม่ สี อี อ่ นเข้มพอเหมาะ ล้วนแต่ทำ� ให้ผ้ชู ม
เพลินตาเป็นอย่างยิง่
หลิวเหยีย่ นนึกถึงเรือ่ งทีน่ างสัง่ ให้คนไล่ตะเพิดพ่อบ้านกับเหล่าองครักษ์
ของเขาออกมา ความดุดันเช่นนี้ในหมู่สตรีทั่วเมืองหลวงยากจะเสาะหา
คนทีส่ องโดยแท้ ซึง่ ท�ำให้เขายิง่ สนใจในตัวนางมากกว่าเดิม
นางสวมอาภรณ์สขี าวทัง้ ร่าง...นีก่ ำ� ลังไว้ทกุ ข์ให้ฉเู่ สียอยูห่ รือ ช่างเป็น
สตรีทรี่ กั มัน่ ยืนนานนัก เพียงแต่เจ้านัน่ ไม่อยูบ่ นโลกนีแ้ ล้ว ไม่วา่ ความรัก
จะลึกซึง้ เพียงใดก็ตอ้ งเปลีย่ นจากเข้มข้นเป็นจืดจางลง
ยามนี้ พ ระบิ ด าประชวรจนลุ ก ไม่ ขึ้ น บ้ า นเมื อ งไม่ อ าจไร้ ผู ้ น� ำ
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แม้สักวันเดียว ตนก็คือตัวเลือกประมุขแผ่นดินอันยอดเยี่ยมที่สุด ทว่า
พีช่ ายใหญ่ทห่ี ลุดจากต�ำแหน่งรัชทายาทไปแล้วนัน้ ยังอุตส่าห์มาร่วมด้วยอีก
เพ้อฝันจะเปลีย่ นพระทัยพระบิดาด้วยการสวมบทเป็นลูกกตัญญูผบู้ ากบัน่
ตนจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้คลาดสายตา จะปล่อยให้เกิดเหตุแทรกซ้อน
ในช่วงเวลานีไ้ ม่ได้
หลิวเหยีย่ นคาดเดาความคิดของพระบิดาออกเสมอมา รูว้ า่ พระองค์
ปวดร้าวที่สูญเสียเจ้าลูกนอกสมรสนั่นไป บัดนี้แก้วตาดวงใจในพระทัย
ย่อมจะเป็นเด็กแฝดทีม่ สี ายเลือดของฉูเ่ สียคูน่ นั้
ฉยงเหนียงเป็นสตรีที่ชาญฉลาด ย่อมรู้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้
ควรจะเลือกเช่นไร ขอเพียงนางยินยอม ตนจะแต่งนางเป็นชายารอง
อย่างเป็นทางการ เช่นนี้แล้วเด็กแฝดคู่นั้นก็จะกลายเป็นลูกเลี้ยงของตน
สามารถกลับเข้าวงศ์ตระกูลมาใช้แซ่หลิวและมีชอื่ ในบันทึกล�ำดับเชือ้ พระวงศ์
ได้อย่างชอบธรรม
หากมีลูกแฝดชายหญิงของฉู่เสียมาเป็นหมากต่อรอง ก็ไม่ต้อง
กังวลว่าพระบิดาจะไม่มอบบัลลังก์ให้ตน ทัง้ เมือ่ วานตนก็ได้บอกความนัยนี้
ต่อพระบิดาอย่างอ้อมค้อมแล้ว
เนือ่ งจากฉยงเหนียงลงนามในหนังสือหย่าร้าง จึงตัดความเกีย่ วข้อง
กับฉูเ่ สียไปก่อน ตอนนีฉ้ เู่ สียตายไป นางย่อมไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องครองตัว
เป็นม่าย ต่อให้อมุ้ ลูกสองคนไปแต่งงานใหม่กบั ผูอ้ นื่ พรุง่ นีเ้ ลย ก็ไม่เหมาะ
ทีพ่ ระบิดาจะก้าวก่าย หรือต่อให้อยากทวงหลานสองคนกลับมาอยูข่ า้ งกาย
ก็ไม่สะดวกจะเอ่ยปากเพราะชาติกำ� เนิดของฉูเ่ สียยังเป็นความลับ
ทว่าหากพระบิดายอมพระราชทานสมรสให้ฉยงเหนียงแต่งกับตน
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เช่นนั้นนางก็จะเป็นสะใภ้หลวงที่ถูกต้อง เด็กแฝดสองคนก็จะสามารถ
กลับเข้าสกุลหลิวมาพ�ำนักยาวอยู่ในวังได้ทกุ เวลา
ด้วยจับความคิดของจยาคังตีไ้ ด้วา่ พระองค์ไม่ปรารถนาจะให้รนุ่ หลาน
ตกเป็นของสกุลอื่นอีก หลิวเหยี่ยนถึงได้เป็นฝ่ายเสนอจะแต่งงานกับ
ฉยงเหนียง ซึง่ ข้อเสนอนีข้ องเขาก็ทำ� ให้จยาคังตีห้ วัน่ ไหวแล้วจริงๆ
ยามนีพ้ ระองค์ไม่อาจมัวค�ำนึงว่าน้องสาวบุญธรรมผูน้ รี้ กั มัน่ อยูก่ บั
ผูใ้ ด การทวงคืนหลานชายหลานสาวของพระองค์กลับเข้าราชวงศ์ตา่ งหาก
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
พิจารณาทุกด้านแล้วในหมู่องค์ชายก็มีแต่เหยี่ยนเอ๋อร์ที่ใจกว้าง
โอบอ้อมอารีกว่าใคร ทัง้ เป็นสหายสนิทของวัง่ ซานด้วย เหตุทเี่ หยีย่ นเอ๋อร์
ยอมเอ่ยปากเสนอจะแต่งฉยงเหนียงเป็นชายารอง ก็คงเพราะคิดจะ
ให้การดูแลบุตรภรรยาของสหายที่ล่วงลับ หากซีเหอกับรั่วหวาได้เป็น
บุตรในนามของเหยี่ยนเอ๋อร์ เชื่อว่าเหยี่ยนเอ๋อร์ต้องปฏิบัติกับพวกเขา
เสมือนบุตรในไส้เป็นแน่
วั่งซานคือบุตรชายของพระองค์แต่กลับไม่อาจใช้แซ่หลิว นี่เป็น
ความเสียดายที่สุดในชีวิตของจยาคังตี้ แม้ว่าครั้งนี้ต้องสูญเสียบุตร
อันเป็นที่รักไปอย่างปวดร้าว แต่หากท�ำให้หลานสองคนได้กลับเข้าสู่
วงศ์ตระกูลก็นบั ว่าดีเช่นกัน
ด้วยกอดความคิดเช่นนี้ไว้ เมื่อวานจยาคังตี้จึงมิได้ต�ำหนิข้อเสนอ
ของหลิวเหยี่ยน 'เรื่องนี้ยังต้องหารือกับเสด็จย่าของเจ้าก่อน ถึงจะ
พระราชทานสมรสได้' น�ำ้ เสียงถึงกับแฝงนัยว่าเห็นพ้องอยูใ่ นที
หลิวเหยี่ยนได้รับความเห็นชอบจากจยาคังตี้โดยนัย ทั้งคิดว่า
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แผนของตนไร้ช่องโหว่ก็ว่าได้ สายตาที่ทอดมองฉยงเหนียงในยามนี้
จึงไม่แคล้วโจ่งแจ้งอยู่บ้าง ประหนึ่งก�ำลังมองลูกไก่ในก�ำมือ
ฉยงเหนียงปล่อยให้เขามองไปเช่นนัน้ เพียงถวายพระพรจยาคังตีด้ ว้ ย
สายตาอันแน่วนิง่
จยาคังตี้เห็นเด็กน้อยที่ขาวนวลดุจก้อนแป้งทั้งสองขยุกขยิกอยู่ใน
อ้อมกอดของนาง จิตใจก็พลันแจ่มใสกระชุม่ กระชวยขึน้ จึงรีบเอ่ยอย่าง
อดใจรอไม่ไหว "อุม้ เด็กๆ มาให้เราดูเร็วเข้า"
นางก�ำนัลสองคนรับตัวเด็กน้อยทัง้ สองมา แล้วอุม้ พามาถึงบนตัง่ มังกร
รัว่ หวาเป็นเด็กหญิงทีซ่ กุ ซนกว่าพีช่ าย นางไม่สนใจว่าเป็นตัง่ มังกงมังกร
อันใด ถึงกับกระดกก้นเล็กๆ ทีห่ อ่ ด้วยผ้าขึน้ แล้วโยกส่ายไปมา จากนัน้ ยัง
คลานพรวดมาแลบลิน้ ใส่จยาคังตีแ้ ล้วหัวเราะอย่างแสนเบิกบานใจ
ซีเหอก็ไม่ยอมน้อยหน้า ปีนป่ายขึน้ ไปบนร่างจยาคังตี้ หมายมุง่ จะดึง
หนวดเคราทีล่ น้ อุง้ มือเล็กโดยไม่กลัวคนแปลกหน้าสักนิด
ในใจจยาคังตีพ้ ลันอุน่ ซ่าน หน้าตาของรัว่ หวาละม้ายฉิงโหรวอย่างยิง่
จริงๆ ครั้นเบนสายตาไปด้านข้างมองดูซีเหอที่ถอดแบบวั่งซานน้อย
มาทุกกระเบียด ขอบตาของพระองค์ก็เปียกชื้นทันใด สะอื้นไห้จนไม่รู้
ควรจะเอ่ยเช่นไรแล้ว
ชั่วขณะนี้พระองค์คิดแต่เพียงว่าวันหน้าเมื่อไปถึงยมโลกจะชี้แจง
กับฉิงโหรวได้อย่างไร พระองค์เป็นถึงฮ่องเต้ผสู้ งู ส่งเหนือใครแท้ๆ แต่กลับ
ไม่ได้ดูแลบุตรที่มีเพียงคนเดียวของพระองค์กับนางให้ดี หากพระองค์
ยังนิง่ เฉยไม่แทรกแซง ฉยงเหนียงมีคณ
ุ ธรรมรูค้ ณ
ุ คนคงจะให้ซเี หอกลับเข้า
สกุลฉู่ไปสืบทอดบรรดาศักดิ์ของวั่งซานเป็นแน่ เช่นนั้นไม่เท่ากับไปเพิ่ม
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ลูกหลานให้เจ้าฉูก่ ยุ หนงนัน่ อย่างเสียเปล่าหรือ
คิดมาถึงตรงนี้ แล้วพิศมองท่าทางชวนเอ็นดูของหลานทัง้ สองอีกหน
ความลังเลเล็กน้อยที่เคยมีก็ถูกจยาคังตี้โยนทิ้งออกนอกสมองไปจนสิ้น
หัวใจทัง้ ดวงคิดแต่จะท�ำให้หลานชายหลานสาวกลับเข้าสกุลหลิวเท่านัน้
พระองค์จงึ เอ่ยปากออกมาในทีส่ ดุ "องค์หญิงใหญ่เสาหรงควรรูว้ า่
บุตรชายหญิงของเจ้ายังเล็กนัก สมควรรักถนอมพวกเขา ไม่ให้ตอ้ งขาดบิดา
นานเกินไป ในเมือ่ หนังสือหย่าร้างของวัง่ ซานระบุชดั แต่แรกว่าลูกเป็นของเจ้า
เช่นนัน้ ทางด้านสกุลฉูย่ อ่ มจะรับบุตรหลานในหมูเ่ ครือญาติมาสืบสายตระกูล
เอง ส่วนเจ้าเป็นคนในราชวงศ์อยูแ่ ล้ว ก็สามารถเกีย่ วดองกันอีกชัน้ หนึง่
วันนีเ้ ราจะขอเป็นผูอ้ อกหน้า ยกเจ้าให้เป็นชายารองขององค์ชายรองดีหรือไม่"
ฉยงเหนียงฟังจบก็เงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าที่ตกตะลึง นางนึกไม่ถึง
โดยสิน้ เชิง ฉูเ่ สียเพิง่ จะหายสาบสูญไปเพียงครึง่ เดือน จยาคังตีท้ ยี่ งั ล้มป่วยอยู่
ถึงกับมีความคิดจะพระราชทานสมรสให้นางแล้ว!
นางหั น มองขวั บ ไปทางหลิ ว เหยี่ ย นทั น ใด เห็ น ใบหน้ า ของเขา
ฉาบไปด้วยความอ่อนน้อม ไม่มีแววกระหยิ่มได้ใจแม้สักนิด ทว่าดูจาก
สีหน้านัน้ กลับบ่งชัดว่าเขารูเ้ รือ่ งทีจ่ ยาคังตีจ้ ะจับคูส่ ง่ เดชนีต้ งั้ แต่แรก ผิดกับ
หลิวซีทปี่ ากอ้ากว้าง สายตาทีม่ องน้องชายคนรองก็แลดูซบั ซ้อนอยูบ่ า้ ง
ฉยงเหนียงรีบคุกเข่าลงกับพืน้ ดังตุบ้ ก่อนตอบ "องค์ชายรองทรงเป็น
ผูม้ คี วามสามารถโดดเด่น ประหนึง่ ไม้เนือ้ งามค�ำ้ จุนรากฐานของบ้านเมือง
ต่างจากหม่อมฉันทีเ่ คยแต่งงานแล้ว ซ�ำ้ มีบตุ รธิดาอีกหนึง่ คู่ ไม่คคู่ วรกับ
องค์ชายรองแม้แต่นอ้ ยเพคะ"
จยาคังตี้เอ่ยด้วยสีหน้าที่อ่อนล้าเล็กน้อย "องค์หญิงใหญ่เสาหรง
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เป็นบรรดาศักดิ์ที่เราแต่งตั้งเอง ฐานะเจ้าสูงส่งมีอันใดไม่คู่ควร ที่เจ้า
จะแต่งงานใหม่นี้เหยี่ยนเอ๋อร์กไ็ ม่ได้ถือสาเลยสักนิด เขาเป็นคนใจกว้าง
เอือ้ เฟือ้ ต้องปฏิบตั ติ อ่ ซีเหอและรัว่ หวาเป็นอย่างดีแน่ ภายหน้าเด็กสองคนนี้
ยังสามารถใช้สกุลของราชวงศ์ นีเ่ ป็นเกียรติสำ� หรับพวกเขามากเพียงใด เจ้า
ในฐานะมารดา ทุกเรือ่ งพึงค�ำนึงถึงบุตรธิดาเป็นอันดับแรก ตามความเห็น
ของเราแล้วการแต่งงานนีเ้ ป็นคูส่ วรรค์สร้างโดยแท้"
หลิวซีฟังอยู่ด้านข้างจนทึ่มทื่อไปทีเดียว ทว่าได้ยินพระบิดารับสั่ง
ถึงขัน้ นีแ้ ล้ว เขาย่อมต้องเออออเพือ่ แสดงออกซึง่ ใจกตัญญู "น้องรองของข้า
เป็นคนใจดีมีเมตตาอย่างแท้จริง ผู้ที่จวนอื่นไม่ต้องการ เขาล้วนรับไว้
อย่างเต็มอกเต็มใจ แม้แต่ชายารองทีข่ า้ หย่าทิง้ ไปเขาก็ยงั รับดูแลเป็นอย่างดี
เห็นชัดว่าเป็นบุรุษมากน�้ำใจโดยก�ำเนิด องค์หญิงใหญ่ก็อย่าได้บอกปัด
เจตนาดีของน้องรองเลย"
ฉยงเหนียงคร้านจะใส่ใจวาจาริษยาอันไร้แก่นสารของหลิวซี เพียง
สูดหายใจเข้าแรงๆ ก่อนเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงเด็ดขาด "หลางอ๋องยังไม่รเู้ ป็นตาย
ร้ายดี ไยฝ่าบาทต้องทรงรีบร้อนจะหาบิดาใหม่ให้บตุ รของเขาเช่นนีเ้ ล่าเพคะ"
ครัน้ วาจานีก้ ล่าวออกมา ทุกคนในต�ำหนักบรรทมล้วนตืน่ ตระหนก
ไม่วา่ ใครก็ฟงั ออกถึงความหมายจาบจ้วงในถ้อยค�ำของนาง
จยาคังตีย้ อมเป็นผูจ้ ดั งานมงคลให้นางอีกหน นีค่ อื เกียรติอนั ยิง่ ใหญ่
เทียมฟ้า คือพระเมตตาหาใดเสมอเหมือน ฉยงเหนียงผูน้ กี้ นิ ดีหมีหวั ใจเสือ
ลงไปหรือไร ถึงกับกล้าติเตียนต่อพระพักตร์เยีย่ งนี้
เห็นจยาคังตี้มีสีหน้าเคร่งขรึมลง ฉยงเหนียงก็ไม่ระย่อแม้แต่น้อย
ยังคงเชิดหน้ามองพระองค์พลางเอ่ยต่ออย่างเยือกเย็น "ทีห่ ม่อมฉันเข้าวังมา
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ครานี้ก็หมายจะขอพระราชโองการจากฝ่าบาท ให้ทรงโยกย้ายทัพเรือ
ของกองการทหารในมือหลางอ๋องแก่หม่อมฉัน หม่อมฉันต้องการจะไปยัง
เขตประสบภัยเพือ่ เสาะหาหลางอ๋องด้วยตนเอง ไม่วา่ เป็นหรือตาย หม่อมฉัน
ก็จะพาเขากลับมาให้จงได้เพคะ"
ระดับเสียงของฉยงเหนียงไม่ดังนัก ทว่าทุกถ้อยค�ำทุกประโยค
ล้วนมีพลังหนักแน่น
หลิวซีทอี่ ยูอ่ กี ด้านเอ่ยปากอย่างอดไม่ได้ "องค์หญิงใหญ่กล่าวเยีย่ งนี้
ขาดความเคารพโดยแท้ ถึงกับไม่แยแสเจตนาดีของเสด็จพ่อข้าเชียวหรือ"
หลิวเหยี่ยนเอ่ยขึ้นบ้างอย่างไม่รีบไม่ร้อน "ก่อนหน้านี้เสด็จพ่อ
ทรงส่งก�ำลังคนออกค้นหาแล้วถึงสิบกลุม่ น่าเสียดายล้วนแต่หาไม่พบเลย
ข้าเองก็นำ� ขบวนเรือไปสืบเสาะค้นหาเช่นกัน ตามค�ำบอกเล่าของคนในท้องที่
ตอนนัน้ เกิดปรากฏการณ์พายุงวงช้างขึน้ บนผิวแม่นำ�้ ไม่วา่ เรือขนาดใหญ่
เพียงใดต่างก็ถูกซัดอับปางจนสิ้น บางล�ำถูกดูดขึ้นไปกลางอากาศแล้ว
ร่วงลงมาตรงริมฝัง่ อย่างหนักหน่วง แตกกระจายเป็นเสีย่ งๆ...สภาพการณ์
เช่นนัน้ ไม่มผี ใู้ ดรอดชีวติ ได้หรอก"
ฉยงเหนียงก�ำฝ่ามือแรงๆ ก่อนจะโขกศีรษะให้จยาคังตีอ้ ย่างนอบน้อม
อีกหน "หม่อมฉันกับหลางอ๋องเคยเป็นสามีภรรยากันมา เขาคือบิดาของ
ลูกหม่อมฉัน ความจริงข้อนีต้ ราบจนวันตายก็จะไม่เปลีย่ นแปลงไป หากเขา
ไม่อยู่แล้ว หม่อมฉันก็จะขอครองตนเป็นม่ายเพื่อเขา หวังว่าฝ่าบาท
จะทรงส่งเสริมความคะนึงหาของน้องสาวบุญธรรมคนนี้ด้วย หม่อมฉัน
จะขอตามหาเขาจนพบให้ได้เพคะ"
"ฮ่องเต้ นางมีน�้ำจิตน�้ำใจหาได้ยากเพียงนี้ เจ้าก็อนุญาตเถิด"
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ไม่รไู้ ทเฮามาถึงต�ำหนักบรรทมของจยาคังตีต้ งั้ แต่เมือ่ ใด จึงได้ยนิ วาจา
อันห้าวหาญของฉยงเหนียงเข้าพอดี
มีไทเฮาอยูท่ นี่ ี่ จยาคังตีย้ อ่ มไม่สะดวกใจจะกล่าวอันใดอีก ประกอบกับ
ถ้อยค�ำของฉยงเหนียงเมื่อครู่ก็ท�ำให้พระองค์วางใจลงไม่น้อย หากนาง
ไม่รบี ร้อนจะแต่งงานใหม่ เช่นนัน้ หลานสองคนก็ยอ่ มไม่ตกเป็นของสกุลอืน่
เรือ่ งกลับเข้าสกุลหลิวยังมีเวลาอีกมาก รอจนความเป็นความตายของวัง่ ซาน
ได้ขอ้ ยุตแิ ล้วค่อยเอ่ยถึงก็ยงั ไม่สาย ด้วยเหตุนภี้ ายใต้เสียงสนับสนุนของ
ไทเฮา พระองค์จงึ อนุญาตให้ฉยงเหนียงไปยังเขตประสบภัยตามค�ำขอ
เมื่อฉยงเหนียงออกมาจากต�ำหนักบรรทมของจยาคังตี้ ไทเฮา
ที่อยู่ด้านข้างก็สั่งให้เถียนหมัวมัวช่วยนางอุ้มลูก จากนั้นเอ่ยกับนางว่า
"หลายวันมานีฮ้ อ่ งเต้ทกุ ข์ทรมานใจยิง่ เจ้าคงจะเข้าใจได้ เจตนาเดิมทีเ่ ขา
กล่าวเช่นนัน้ มิใช่จงใจจะข่มเหงพวกเจ้าแม่มา่ ยกับบุตรก�ำพร้าหรอก เขา
เพียงแต่ร้อนใจอยากจะให้เด็กสองคนนี้แซ่หลิวเท่านั้นเอง แต่หากเจ้า
ไม่ยนิ ดี มีขา้ อยูท่ งั้ คน ย่อมจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องล�ำบากใจ"
แม้ไทเฮาเอ่ยไม่มาก แต่กลับท�ำให้ฉยงเหนียงเบาใจขึน้ ไม่นอ้ ย นาง
กล่าวขอบคุณอีกฝ่ายพร้อมน�ำ้ ตาแห่งความซาบซึง้ ยามทีห่ มุนตัวจากมา
ประจวบกับเห็นหลิวเหยีย่ นออกจากต�ำหนักบรรทมมาหยุดยืนอยูต่ รงหัวมุม
นางจึงลอบมุน่ คิว้ แล้วน�ำสาวใช้กบั ลูกแฝดออกจากวังไปโดยไม่แม้แต่จะ
เหลียวหลัง
เมื่อเห็นเพียงเงาหลังอรชรของฉยงเหนียง หลิวเหยี่ยนก็อดไม่ได้
ทีจ่ ะหรีด่ วงตาลงในฉับพลัน รูส้ กึ ว่าขณะนีน้ างช่างขาดปัญญานัก ถึงกับ
ไม่รจู้ กั รักดีเยีย่ งนี้
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ทว่านางต้องการจะไปยังเขตประสบภัยก็ดเี หมือนกัน บัดนีบ้ า้ นเรือน
หลายหมู่บ้านริมฝั่งน�้ำล้วนถูกท�ำลาย ในยามนี้มีคนเร่ร่อนจ�ำนวนมาก
ชุลมุนวุน่ วายดียงิ่
เขารับหน้าที่สืบเสาะร่องรอยของฉู่เสีย จัดวางก�ำลังคนไว้บริเวณ
สองฝัง่ น�ำ้ ไม่นอ้ ย เปลือกนอกท�ำทีเป็นออกค้นหา แต่ทจี่ ริงเขาเองก็หวัน่ ใจว่า
ฉู่เสียอาจเฉียดตายแล้วย้อนกลับมาเมืองหลวง ดังนั้นเขาจึงสั่งการลับ
ต่อนักรบเดนตายของตนไปแล้ว ขอเพียงพบเจอฉู่เสียให้ฆ่าทิ้งทันที
ไม่มขี อ้ ยกเว้น จากนัน้ จงโยนศพทิง้ ลงกลางแม่นำ�้ ไปเสีย ห้ามปล่อยให้ฉเู่ สีย
มีชวี ติ รอดกลับมาเมืองหลวงหรือไปถึงเจียงตงได้เป็นอันขาด
วันนีค้ ำ� พูดหนึง่ ของฉยงเหนียงยิง่ สะกิดให้เขาบังเกิดความไม่สบายใจ
นั่ น คื อ จนป่านนี้ ก็ ยั ง ไม่พ บร่ อ งรอยของฉู ่ เ สี ย เลย ในเมื่ อ กล่ า วกั น ว่ า
อยูต่ อ้ งพบตัวตายต้องพบศพ ก็หวังว่าครานีภ้ ยั แฝงเพียงหนึง่ เดียวทีเ่ คย
กีดขวางเส้นทางสูบ่ ลั ลังก์ของเขาในชาติกอ่ นนัน้ จะสาบสูญสิน้ ซากไปเสียที
หลังจากฉยงเหนียงได้รบั พระราชโองการแล้วก็รบี เตรียมการมุง่ หน้าสู่
เขตประสบภัย นางไม่ได้ให้กงซุนอู๋อี้พาบิดามารดากับบุตรธิดาของนาง
จากไป ในเมือ่ มีไทเฮาอยูท่ งั้ คน คาดว่าหลิวเหยีย่ นคงยังไม่กล้าบุม่ บ่าม
จับคนในครอบครัวของนางไปหรอก ดังนัน้ เรือ่ งเร่งด่วนทีส่ ดุ ในตอนนีย้ งั คง
เป็นการตามหาฉูเ่ สียให้พบเสียก่อน
เหตุทเี่ มือ่ แรกนางขอก�ำลังคนของฉูเ่ สียจากจยาคังตี้ เพราะคนเหล่านี้
ล้วนเป็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีอ่ ยูร่ ว่ มกับเขามานาน มีคนไม่นอ้ ยยังเคยมากินดืม่
ทีจ่ วนอ๋อง ฉยงเหนียงในฐานะพระชายาก็เคยได้เห็นหน้าค่าตากัน ฟังจาก
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ปากของฉูเ่ สียนางยิง่ รูจ้ กั นิสยั ใจคอของแม่ทพั นายกองเหล่านีด้ ี จึงคัดเลือก
กลุม่ คนทีซ่ อื่ สัตย์ภกั ดีไว้ใจได้ จัดเป็นกองเรือมุง่ หน้าออกค้นหา ฝ่ายกงซุนอู๋อี้
ย่อมจะน�ำบริวารทีช่ ำ� นาญทักษะทางน�ำ้ ติดตามฉยงเหนียงไปด้วย
ฉยงเหนียงล้างเครือ่ งประทินโฉม ถอดชุดกระโปรงเนือ้ แพรมาสวมใส่
ชุดบุรุษ เลิกนั่งเกี้ยวแล้วขี่ม้าออกเดินทางร่วมกับพวกกงซุนอู๋อี้ โดยใช้
เส้นทางบกเลียบแม่นำ�้ ค้นหาเรือ่ ยลงใต้ไปทิศทางเดียวกับกระแสน�ำ้
เมือ่ ไปถึงเขตประสบภัยด้วยตนเอง ฉยงเหนียงค่อยพบว่าในค�ำพูด
ของหลิวเหยีย่ นมีความจริงอยูส่ ว่ นหนึง่ ...นัน่ คือวาตภัยหนนีร้ า้ ยแรงมาก
จริงๆ บ้านเรือนตามรายทางส่วนใหญ่ลว้ นพังถล่ม ผูป้ ระสบภัยจ�ำนวนมาก
ต้องพลัดทีน่ าคาทีอ่ ยู่
ฉยงเหนียงยังเห็นมีคนเสี่ยงตายปีนขึ้นต้นไม้สูง หมายจะน�ำร่าง
แพะตายที่ห้อยอยู่บนกิ่งไม้นั้นลงมากิน
ยามเกิ ด พิ บั ติ ภั ย ไม่ว ่ า จะจากธรรมชาติ ห รื อ จากมนุ ษ ย์ มั ก มี
พวกฉวยโอกาสปล้นชิงเสมอ ทว่าหัวขโมยเหล่านี้พอเห็นว่าแต่ละคน
ในขบวนม้าทีฉ่ ยงเหนียงน�ำมาล้วนมีรปู ร่างสูงใหญ่ พกกระบีย่ าวดาบสัน้ กัน
ครบมือ ย่อมจะไม่กล้าเข้ามาใกล้อกี
ไม่ชา้ พวกฉยงเหนียงก็มาถึงจุดทีป่ ระสบภัยรุนแรงทีส่ ดุ ตรงนีเ้ รียกว่า
ต�ำบลหนิวเหว่ยทีม่ คี วามหมายว่าหางวัว เนือ่ งจากแม่นำ�้ ไหลมาถึงทีน่ แี่ ล้ว
ปากแม่นำ�้ ก็เปลีย่ นเป็นแคบลง จึงเป็นทีม่ าของชือ่ นี้
และเป็นเพราะปากแม่ น�้ำที่แคบนี้เอง ผู้ซึ่งรับผิดชอบเสาะหา
ที่ต�ำบลหนิวเหว่ยจึงให้ผูกแขวนตาข่ายยักษ์สามชั้นเพื่อดักสกัดศพ
ที่ไหลลงใต้มาตามกระแสน�้ำ เพียงแต่จนแล้วจนรอดก็ยังคงไม่พบศพ
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ทีม่ ลี กั ษณะจ�ำเพาะตรงกับฉูเ่ สีย
ฉยงเหนียงถามอีกว่ามีพบพวกผู้ติดตามของหลางอ๋องบ้างหรือไม่
กงซุนอู๋อี้จึงรีบไปตรวจดูในสถานที่ตั้งศพชั่วคราวรอบหนึ่ง ก่อนกลับมา
รายงานว่าคนข้างกายหลางอ๋องล้วนยังไม่ถกู ค้นพบ
ฉยงเหนี ย งได้ ยิ น ค� ำ ตอบนี้ ก็ ใ จชื้ น ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย หากพวกเขา
ล้วนไม่อยู่ในสถานที่ตั้งศพชั่วคราว อย่างน้อยก็อธิบายได้ว่าพวกเขา
ไม่ได้เสียชีวิตในเหตุวาตภัยครั้งนี้
นางจึ ง สั่ ง ให้ ค นออกเสาะหาตามจุ ด ที่ พ ายุ ง วงช้ า งขึ้ น ฝั่ง ดู ว ่ า
มีคนตกจากทีส่ งู มาบ้างหรือไม่ หากพวกฉูเ่ สียถูกลมพายุหอบ อาจโชคดี
ตกลงบนหลังคาบ้านหรือบนกิ่งไม้ ไม่แน่อาจตกในจุดที่เปลี่ยวร้าง ซ�้ำ
ได้รับบาดเจ็บจนไม่อาจร้องขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ทางการ
ก็เป็นไปได้
ทว่าขณะด�ำเนินการค้นหาอย่างเร่งร้อนอยูน่ นั้ หางพายุกลับโจมตีมา
อีกครา
กงซุนอู๋อี้หวั่นใจว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับฉยงเหนียง จึงหาเรือน
หลังใหญ่ของคหบดีที่อยู่ละแวกนั้น แล้วขอยืมห้องที่มั่นคงแข็งแรงให้
ฉยงเหนียงพ�ำนักหลบหางพายุ
ก�ำลังคนที่ฉยงเหนียงน�ำมามีส่วนหนึ่งอยู่ทางต้นน�้ำ อีกส่วนหนึ่ง
อยูท่ างปลายน�ำ้ หลายวันมานีต้ า่ งออกค้นหาอย่างต่อเนือ่ งโดยไม่ได้หยุดพัก
ทั้งหัวหน้าทั้งผู้รับค�ำสั่งจึงล้วนเหนื่อยล้ายิ่ง พอดีจะได้ฉวยจังหวะหลบ
หางพายุน้ีพักผ่อนให้เต็มที่กันสักคืน ดังนั้นคนทั้งหมดจึงแยกย้ายกัน
หาทีห่ ลบอันคงทนแน่นหนาภายในตัวต�ำบล
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องครักษ์ทตี่ ดิ ตามฉยงเหนียงมาพ�ำนักในเรือนคหบดีเจ้าของทีด่ นิ รายนี้
ก็คอื พวกกงซุนอู๋อหี้ า้ หกคน พวกเขานอนพักในห้องทีอ่ ยูต่ ดิ กันโดยปูเบาะ
กับพืน้ แก้ขดั ไป
คหบดีผนู้ นั้ เป็นเจ้าบ้านทีอ่ ธั ยาศัยดียงิ่ ประกอบกับได้ยนิ ว่าแขกกลุม่ นี้
เป็นผูม้ ยี ศศักดิใ์ นเมืองหลวงจึงต้อนรับขับสูด้ ว้ ยสุราอาหารอย่างดี ทัง้ สัง่ ให้
คนฆ่าแม่ไก่สองตัวมาตุน๋ เนือ้ ไก่อกี หม้อหนึง่
พวกกงซุนอู๋ อี้ไม่ไ ด้กินอิ่ม หน�ำมาหลายวันแล้ว ย่อมจะกินกัน
จนเต็มคราบ ผิดกับฉยงเหนียงทีห่ ลายวันนีล้ ว้ นไม่เจริญอาหาร โดยเฉพาะ
เห็นเนื้อสัตว์เป็นไม่ได้ มักจะนึกโยงไปถึงศพริมแม่น�้ำเหล่านั้นอยู่เสมอ
ด้วยเหตุนนี้ างเพียงคีบผักไปไม่กต่ี ะเกียบก็กนิ ไม่ลงอีก
คืนนัน้ ฉยงเหนียงเข้านอนพร้อมเสือ้ ผ้าครบชุด ทว่าไม่ทนั ไรก็ถกู ใบหน้า
ทีแ่ ช่นำ�้ จนซีดเผือดดวงแล้วดวงเล่าในห้วงฝันปลุกให้สะดุง้ ตืน่
ยามนี้นอกห้องลมแรงก�ำลังพัดกระโชก ยามลมพัดผ่านลายฉลุ
บนหน้าต่างเข้ามาถึงกับให้ความรูส้ กึ คล้ายเสียงภูตผีหวนไห้สนุ ขั ป่าเห่าหอน
ท่ามกลางเสียงลมแหลมสูงอันโศกสลดนีฉ้ ยงเหนียงนอนไม่หลับโดยสิน้ เชิง
จึงได้แต่เหม่อมองสายฟ้าทีแ่ ลบแปลบปลาบอยูน่ อกหน้าต่าง
เสียงสายลมเคล้าเม็ดฝนอันอือ้ อึงนีก้ ลบอ�ำพรางเสียงความผิดปกติ
รอบห้องไปจนสิน้ ฉยงเหนียงจึงไม่รตู้ วั แต่อย่างใดว่ากลอนประตูทปี่ ดิ สนิท
ก�ำลังถูกคมดาบอันบางเฉียบเลือ่ นออกอย่างแผ่วเบา จวบจนประตูถกู ลมแรง
พัดเปิดออกในฉับพลัน นางถึงได้เห็นเงาด�ำหลายสายยืนอยูห่ น้าประตู
นางรี บ พลิ ก ตั ว พลางตะโกนเรี ย กพวกกงซุ น อู๋ อี้ ทว่ า เสี ย งนั้ น
ถูกซัดกระเจิงหายไปท่ามกลางพายุฝน ไม่มที างจะถ่ายทอดออกไปได้ไกล
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สักเท่าใด
พอพวกโจรพุง่ ตรงเข้ามาหานาง ก็ใช้กระสอบป่านใบใหญ่คลุมบรรจุ
นางเข้าไปทัง้ ตัวแล้วแบกเดินออกไปทันที
เมื่อครู่ยามฉุกละหุกฉยงเหนียงฉวยหยิบมีดสั้นที่ฉู่เสียมอบให้จาก
ใต้หมอนแล้วซ่อนไว้ในแขนเสื้อที่หลวมกว้าง ยามนี้นอกจากรู้สึกได้ว่า
ถูกผูอ้ นื่ แบกพาดบ่า นางยังสัมผัสได้ถงึ ความเย็นเฉียบของน�ำ้ ฝนทีซ่ มึ เปียก
กระสอบป่านเข้ามา
ด้วยแจ้งใจว่าจะปล่อยให้โจรเหล่านีจ้ บั ตัวไปไม่ได้เด็ดขาด นางจึง
ควักมีดสัน้ ทีฉ่ เู่ สียมอบให้เล่มนัน้ ออกจากแขนเสือ้ แล้วกรีดฉับอย่างว่องไว
ส่งผลให้ทงั้ ร่างร่วงลงมาทางรอยขาดบนกระสอบ
พริบตาทีร่ า่ งร่วงสัมผัสพืน้ นางก็แทงหนึง่ มีดใส่โจรทีอ่ ยูใ่ กล้กบั นาง
มากทีส่ ดุ อย่างดุดนั จากนัน้ วิง่ สุดชีวติ ไปยังห้องทีอ่ ยูด่ า้ นข้างแล้วออกแรง
ตบประตู หมายใจว่าจะปลุกพวกกงซุนอู๋อใี้ ห้ตนื่ ได้
ทว่าตบอยู่หลายหนก็ยังคงไม่มีเสียงความเคลื่อนไหว ขณะร้อนรน
ฉยงเหนียงมองเข้าไปทางหน้าต่างที่ถูกน�้ำฝนสาดจนเปียกแฉะ...
เห็นแสงเทียนในห้องยังไม่ถกู เป่าดับ แต่เหล่าบุรษุ ซึง่ รวมถึงกงซุนอู๋อี้
กลับ 'นอนหลับ' กันระเนระนาด มองปราดเดียวก็รวู้ า่ ไม่ปกติ พวกเขาถึงกับ
ดูคล้ายถูกวางยาสลบ
ขณะเดียวกันพวกโจรก็ไล่ตามมาแล้ว
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3uMjqyp

