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ค�ำน�ำ

ในที่สุด 'เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม' ก็ด�าเนินมาถึงเล่มสุดท้ายกันแล้วนะคะ  

หลังจากที่เล่มก่อนหน้าสถานะของสามีภรรยาระหว่าง 'ฉู่เสีย' และ 'ฉยงเหนียง'  

เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน ภายนอกคู่รักคู่น้ีได้หย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อย แต่ใครเล่า 

จะรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังสองคนนี้ยังคงรักกันหวานชื่นดีอยู่

แต่ยิง่อยูเ่มอืงหลวงนานข้ึนหน่ึงวัน ความไม่สงบก็มมีากข้ึนเท่าน้ัน โดยเฉพาะ 

กิจการของฉยงเหนียงถูกผูไ้ม่หวังดคีอยเล่นงาน หวังฮุบกจิการ ทางฉูเ่สยีกเ็ป็นทีค่รหา 

ไม่รู้วันน้ีวนัพรุ่งจะถกูใครใส่ความหาว่าเขาคิดก่อการกบฏหรือไม่ ทัง้สองจงึตดัสนิใจ 

ทีจ่ะมุ่งหน้าไปยงั 'เจยีงตง' หวังใช้ชีวิตอย่างสงบสขุพ่อแม่ลกูทีน่ั่น

ทว่าพวกเขาประเมินความรักล�าเอียงที่ฮ่องเต้มีต่อฉู่เสียน้อยเกินไป สุดท้าย 

แม้คนไม่เตม็ใจข้องเกีย่ว กย็งัถกูดงึเข้าสูค่วามวุ่นวายของราชส�านักอยู่ด ี สดุท้ายแล้ว

ครอบครัวของฉู่เสียฉยงเหนียงจะได้พบเจอกับความสงบสุขหรือไม่ แล้วปมปัญหา 

ในราชส�านักจะคลีค่ลายอย่างไร ไปร่วมตดิตามบทสรุปของเร่ืองราวในคร้ังน้ีได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ฉู่เสียเลิกคิ้วตอบ "คนแซ่ซั่งนั่นหาข้ออ้างให้กับตนเอง เจ้าก็ยังอุตส่าห์เก็บมาใส่ใจอีก หาก 

เจ้าอยากท�าก็ไปท�าเถอะ ต้ังแต่เจ้าแต่งกับข้ามา ทุกครั้งท่ีเจ้าจดจ่อดูสมุดบัญชีโดยไม่ใส่ใจแลข้า  

ข้าเคยอ้างเหตนุีพ้าสตรท่ีีไม่เข้าท่าไปกลิง้ตลบในผ้าห่มหรอืไร"

ฉยงเหนียงคลี่ย้ิมพลางบีบจับดวงหน้าอันหล่อเหลาคมคายของเขา ปากก็ถามเขาว่า  

"มีจุดใดกันที่มองได้ไม่รู้หน่าย คู่ควรให้พินิจพิเคราะห์เนิ่นนานยิ่งไปกว่าสมุดบัญชีอีกเล่า"

ฉูเ่สยีย้ายมอืของนางเลือ่นลงไปจนถึงเบือ้งล่างของเขาก่อนเอ่ยอย่างจรงิจงั "ตรงนีเ้จ้ายังไม่เคย

พินิจพิเคราะห์ให้ดีๆ  เลย วันน้ีพวกเรามาชมดใูต้แสงเทียนกันดหีรอืไม่"



✱ ฉยงเหนียง นามจริงคือชุยเจียงฉยง บุตรสาวสกุลชุยที่ถูกแม่นม 

  สกลุหลิว่อุม้ผดิตวัเมือ่สบิห้าปีก่อน เฉลยีวฉลาด มนิีสยั 

  ไม่ยอมคน

✱ ฉู่เสีย หลางอ๋อง ผูเ้ป็นอ๋องแห่งเจยีงตง ถกูเรียกว่า 'อ๋องโฉด'  

  ข้ึนชือ่เร่ืองเจ้าชู้เสเพล บรรดาเช้ือพระวงศ์ล้วนไม่ชอบเขา

✱ หลิวเหยีย่น องค์ชายรอง สหายของฉูเ่สยี เบือ้งนอกเป็นคนอ่อนโยน 

  สภุาพ แต่ลบัหลงัเป็นคนเจ้าแผนการ ทะเยอทะยาน

✱ หลิว่ผิงชวน นามเดิมคือชุยผิงเอ ๋อร ์ เป ็นคนที่ถูกสลับตัวกับ 

  ฉยงเหนียง บตุรสาวตัวจริงของสกลุหลิว่ นิสยัเย่อหยิง่ 

  จองหองเอาแต่ใจ

✱ ซเีหอ บุตรชายของฉยงเหนียงกับฉู ่ เสีย เป็นเด็กน ้อย 

  นิสัยห้าวหาญไม่กลัวใคร มีแกะไว้ขี่เล่น

✱ ร่ัวหวา บุตรสาวของฉยงเหนียงกับฉู่เสีย ฝาแฝดของซีเหอ  

  นิสัยซุกซนชอบวิ่งเล่นปีนป่าย

✱ จยาคังต้ี ฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั ชอบสนทนากบัฉูเ่สยี มนิีสยัมธัยสัถ์

แนะน�ำตัวละคร
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ชุยฉวนเป่าบอกว่าตนเองกับสี่เชวี่ยมีหัวใจตรงกัน หวังว่าน้องสาว 

จะส่งเสรมิและช่วยเขาเกลีย้กล่อมบิดามารดา

ฉยงเหนียงซักถามอย่างมีน�้าอดน�้าทน "ท่านพ่อท่านแม่ทาบทาม 

ฝ่ายหญิงให้พ่ีตั้งมากเพียงน้ัน ไม่ว่าจะเป็นสาวงามตระกูลคหบดีเล็กๆ  

บตุรตีระกูลบณัฑิต หรอืแม้แต่คุณหนตูระกูลขนุนาง เหตใุดพ่ีล้วนไม่เหน็ 

เข้าตาเลยเล่า"

บัดนี้ชุยฉวนเป่าเล่าเรียนอยู่ในส�านักศึกษามาระยะหนึ่งแล้ว แม ้

พ้ืนฐานอ่อนด้อยไม่อาจเปรยีบกับผูท้ีพ่ากเพียรเขยีนอ่านมาแต่เลก็ได้ ถึง

อย่างน้ันก็นับว่าเขาได้เปิดหูเปิดตาจนรูอ้ะไรต่อมอิะไรมากขึน้ ย่อมเข้าใจว่า 

หากเขาอยากรบัสาวใช้อุน่เตยีงสกันาง คนทางบ้านก็ไม่ว่ากล่าวอนัใดหรอก  

แต่หากเขาต้องการแต่งสาวใช้ของน้องสาวมาเป็นภรรยา น่ันจะท�าให้ผูอ่ื้น

หวัเราะขบขนักันจนฟันร่วงแน่นอน

83
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หน�าซ�้าสี่เชว่ียยังบอกเขาอย่างชัดแจ้งแล้วว่านางจะไม่เป็นสาวใช ้

อุน่เตยีงของเขาเดด็ขาด

เพียงคิดว่าวันหน้าจะไม่ได้พบสีเ่ชว่ียอกีต่อไป ชยุฉวนเป่าก็กัดฟันเอ่ย 

"น้องสาว พ่ีรูว่้าหากพ่ีจะแต่งกบัสีเ่ชว่ียอาจดูขดัตาขดัใจเจ้า เช่นเดียวกับ

เม่ือแรกท่ีท่านพ่อท่านแม่หมายตาพวกบตุรหลานตระกูลพ่อค้าคหบดใีห้เจ้า 

แล้วเจ้ารงัเกียจทีพ่วกเขาความรูต้ืน้เขนิ ทว่าถึงอย่างไรพ่ีก็ต่างกับเจ้าอยู่ 

วันยังค�่า แต่เล็กเจ้าเติบโตมาในสกุลหลิ่ว ความรู้และความคิดของพ่ี 

ล้วนไม่อาจเทยีบเจ้าได้ โชคดทีีพ่วกเราสกุลชยุมเีจ้า ถึงได้มัง่มอีย่างเช่น 

ทกุวนัน้ี

เพียงแต่พ่ีก็เหมือนกับท่านพ่อท่านแม่ ถึงร่างกายได้เสพสุขบน 

ความร�่ารวย แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ใช่คุณชายนายท่านอะไรจริงๆ อยู่ดี  

พ่ีตอบตนเองได้ว่าไม่มีทางจะเข้ากับบรรดาคุณหนูเหล่านั้นได้หรอก สู ้

แบบสี่เชว่ียไม่ได้สักนิด พ่ีกับนางไม่ว่าพูดคุยอะไรก็สบายใจ ท�าอะไร 

ก็เบกิบาน..."

ความจริงสิ่งที่ชุยฉวนเป่ากล่าวมาฉยงเหนียงเองก็เข้าใจ ดูจาก

พฤตกิรรมท่ีบดิาเลีย้งหมใูนสวนดอกไม้ ส่วนมารดายังเคยชนิกับการปะชนุ 

เส้ือตัวในที่ขาดแล้วน�ามาสวมต่อ เท่าน้ีก็รู้ได้ว่าตัวตนที่คนเราบ่มเพาะ 

มาช้านานจะไม่แปรเปลีย่นไปเพียงเพราะทรพัย์สนิในบ้านพลนัเพ่ิมพูน

จริงอยู ่การหวนคืนมาของนางท�าให้รอยทางของสกุลชุยเกิด 

การเปลีย่นแปลงใหญ่หลวง อย่างเช่นบดิาบดันีจ้ติใจปลอดโปร่ง สิน้พะวง

เรือ่งปากท้อง จงึไม่มเีค้าลางว่าจะเจบ็ไข้หนกัแต่อย่างใด ส่วนชะตาเดมิ 

ทีพ่ี่ชายแต่งจ้าวเหลยีนเหนยีงผูม้นิีสยัเลวร้ายเข้ามาบ่อนท�าลายครอบครัว
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จนสดุท้ายเขาต้องคดีฆ่าคนตายนัน้ก็เลีย่งพ้นแล้วเช่นกัน

ทว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆ ยังคงสุดท่ีก�าลังของนางจะท�า 

อันใดได้

บดันีส้กุลชยุได้ชือ่ว่าเป็นคหบดอีนัดบัหน่ึงในเมอืงหลวง ตามหลกัแล้ว 

มหีญิงสาวแบบใดบ้างทีไ่ม่มปัีญญาไปทาบทามสู่ขอ

เพียงแต่หากตรองดูให้ถ่ีถ้วน ความจรงิท่ีเหล่าหญิงสาวล้วนยินยอม

จะแต่งเข้าสกุลชยุเป็นเพราะเลง็เห็นในความรูค้วามสามารถและนิสยัใจคอ

ของพ่ีชาย หรอืว่าพุ่งเป้ามาท่ีทรพัย์สนิในบ้านน้ีกันแน่

อีกอย่างบิดามารดามีความเคยชินหลายอย่างตามวิถีชนบท เมื่อ 

ใช้ชวีติอยู่ร่วมกันนานวันเข้า หญงิสาวเหล่านัน้จะลอบดูแคลนบิดามารดา 

ของสามหีรอืไม่

เดี๋ยวน้ีฉู่เสียคอยเฝ้านางไม่วางตา นางไปเจียงตงแล้วย่อมต้อง 

กลบัไปอยู่ท่ีจวนอ๋อง ถึงเวลาหากสกุลชยุได้ลกูสะใภ้ท่ีไม่มนี�า้หนึง่ใจเดยีว

กับคนในบ้าน ภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไรก็ยากท่ีนางจะคาดเดาได้

อันท่ีจรงิหากไม่เอ่ยถึงเรือ่งท่ีสีเ่ชว่ียเคยเป็นสาวใช้ของนาง อกีฝ่าย 

ก็เป็นตัวเลือกพ่ีสะใภ้ที่ดีทีเดียว นอกจากเป็นคนติดดินไม่หยิบโหย่ง ยัง 

มาจากครอบครวัท่ีขัดสนเช่นเดยีวกับสกุลชยุในอดีต อยู่ร่วมกับคนสกุลชยุ 

ย่อมไม่มเีหตุท่ีปรบัตัวเข้ากันไม่ได้

ทว่าหากสี่เชว่ียเพียงหมายมุ่งในเงินทองของสกุลชุย มิใช่รักชอบ 

พ่ีชายด้วยใจจริงเล่า เช่นน้ันก็เท่ากับตนชักน�าชนวนแห่งเภทภัยเข้าสู ่

สกุลชุยอย่างไม่ต้องสงสัย

ดังนั้นเรื่องของสองคนนี้ ตนจะต้องใคร่ครวญให้ถ้วนถ่ี จะไม่รีบ
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รบัปากโดยง่าย

คิดมาถึงตรงนี้ฉยงเหนียงจึงลองพูดหย่ังเชิงชุยฉวนเป่าดู "ส่ีเชว่ีย 

บอกข้าว่าต้องการจะไถ่ตัว ไม่ช้าก็จะกลบัชนบทไป ส่วนพวกเราท้ังครอบครัว

ต้องเดนิทางไปเจียงตง เหนือใต้คัน่กลางด้วยพันขนุเขาหมืน่สายน�า้ เมือ่ 

วันเวลาทอดนานเข้า ความรูส้กึของพ่ีชายย่อมจะจดืจางลงเอง"

เห็นน้องสาวไม่ยอมรับปาก ชุยฉวนเป่าก็ร้อนใจลุกพรวดเดินฉับๆ  

มุง่ออกไปเบือ้งนอก

ฉยงเหนียงเห็นสีหน้าของเขาผิดปกติจึงรีบร้องถาม "พ่ีชาย ท่าน 

จะไปที่ใด!"

ชุยฉวนเป่าเดินไปตอบไปโดยไม่เหลียวหลัง "พ่ีจะไปหาท่านพ่อ 

ท่านแม่ บอกพวกท่านว่าพ่ีจะแต่งกับสีเ่ชว่ีย หากพวกท่านไม่ตอบรับ พ่ีก็ 

จะคุกเข่าต่อหน้าพวกท่านไม่ขอลกุขึน้!"

ตอนนีเ้องสีเ่ชว่ียพลนัเดินปราดเข้ามาจากนอกประต ูดวงหน้าเลก็ๆ 

ขงึตงึ เชดิปลายคางตวาดเสยีงกร้าว "จงหยุดเด๋ียวนี!้ คราวก่อนด้วยเรือ่ง

ของนางโลมเถ่ือน ท่านท�าให้นายท่านกับฮูหยินท้ังหัวใจแตกสลาย 

ทั้งอับอายขายหน้าผู้คน ตอนน้ียังจะไปคุกเข่าขอร้องนายท่านกับฮูหยิน 

อกี ท่านเคยคดิอ่านแทนบดิามารดาหรอืไม่ หากเรือ่งนีแ้พร่งพรายออกไป 

ชื่อเสียงสกุลชุยยังรักษาได้หรือ อีกอย่าง ท่านท�าตัวเหลวไหลเย่ียงน้ี 

เคยนกึถึงคุณหนบู้างหรอืไม่ คุณหนูไม่เพียงเป็นผูม้ัง่มใีนเมอืงหลวง หาก

ยังเป็นถึงชายาของหลางอ๋อง มีฐานะที่สูงศักดิ์เพียงใด แต่นางกลับต้อง 

ถูกผู้คนเยาะหยันเพียงเพราะมีพ่ีชายท่ีไม่รักดีเช่นท่านอย่างนั้นหรือ  

เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนแล้ว แม้กระทั่งบิดามารดากับน้องสาวที่เป็น 
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ญาตสินทิทีส่ดุท่านก็ไม่ค�านงึถึงแล้วใช่หรอืไม่!"

ถ้อยค�าที่กล่าวด้วยน�้าเสียงกับสีหน้าอันเฉียบขาดนี้สะกดให้ 

ชยุฉวนเป่าทีก่�าลงัขัดเคืองใจทึม่ท่ือไปในพรบิตา เขาคดิแต่จะแต่งงานกับ

สีเ่ชว่ีย ไม่เคยคดิถงึเรือ่งอืน่ใดเลย ครัน้ได้ยนิวาจาน้ีของนาง ความห้าวหาญ

เมือ่ครูข่องเขาจงึหดหายไปทนัตาเห็น ได้แต่ยืนไม่ไหวตงิอยู่กับที ่ กระอกึ

กระอกัพูดไม่ออกแม้สกัค�า

ฉยงเหนยีงมองดูมาถึงตรงน้ีก็ลอบคิดอยู่ในใจ...ปกตข้ิาไม่ได้สงัเกต

เลยว่าสีเ่ชวีย่ทัง้รูเ้หตรุูผ้ลท้ังดดุนัเอาการ สามารถควบคุมพ่ีชายได้อยู่หมดั 

ทเีดยีว

ทีแ่ท้ตัง้แต่เห็นชยุฉวนเป่ามาหาฉยงเหนียง ในใจสีเ่ชว่ียก็เป็นกังวลว่า 

เขาจะวูว่ามท�าอนัใดออกมา จงึลอบตามหลงัเขามาด้วย พอเห็นเขาเข้าไป

ในโถงหน้า นางก็ย่องมาแอบฟังทีน่อกประตู

รอจนสีเ่ชว่ียได้ยินฉยงเหนยีงพูดมาถึงค�าว่า 'เหนอืใต้คัน่กลางด้วย

พันขนุเขาหมืน่สายน�า้' ความปวดร้าวขุมหนึง่ก็พลนัท่วมท้นหวัใจ พาให้ 

ขอบตาแดงเรือ่อย่างช่วยไม่ได้ ถัดจากนัน้นางก็ได้ยินว่าชยุฉวนเป่าจะไป

คุกเข่าขอร้องชุยจงกับหลิวซื่อ ด้วยอารามร้อนใจนางจึงข่มกลั้นไม่ไหว 

เดนิเข้ามาตวาดต่อว่าเขา

ครัน้เห็นชยุฉวนเป่ายืนท่ึมท่ืออยู่กับท่ีไม่ขยับเขย้ือน สีเ่ชว่ียก็รบีหนัไป 

คารวะฉยงเหนยีง เตรยีมจะเอ่ยปากกล่าว กลบัมสีุม้เสยีงอนัปลาบปลืม้ 

สองหนดงัจากนอกประตูเข้ามาก่อน

"พูดได้ดีๆ" ชุยจงกับหลิวซื่อเดินเข้ามาจากนอกประตูแล้ว

สีหน้าของสี่เชว่ียเปลี่ยนเป็นซีดขาวในพริบตา ฝืนข่มความกระวน 
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กระวายในใจไว้พลางคารวะคนท้ังสองด้วยท่าทางอันแข็งทือ่

ฉยงเหนียงเองก็ลุกขึ้นยืนแล้วเชิญบิดามารดานั่งลง

ชยุฉวนเป่ามองสีเ่ชว่ียแวบหน่ึง ก่อนสบืเท้าหนึง่ก้าวมาขวางบงัอยู่

เบือ้งหน้านางแล้วเอ่ยว่า "ท่านพ่อ ท่านแม่ เรือ่งน้ีไม่เก่ียวกับสีเ่ชว่ีย ลกูเป็น 

ฝ่ายขอนางแต่งงานเอง เพียงแต่ตลอดมานางล้วนไม่ยอมตอบรับ..."

หลิวซื่อนั่งบนเก้าอี้ สายตามองพิจารณาสี่เชวี่ยทั้งบนล่างซ้ายขวา

อย่างละเอยีด ส่งผลให้ใบหน้าของสีเ่ชวีย่ซึง่เดิมทเีผอืดซดีอยู่แล้วย่ิงซดีลง 

จนไม่เหลอืสเีลอืดให้เหน็โดยสิน้เชงิ

พักนี้หลิวซื่อพบว่าบุตรชายเหม่อลอยเป็นประจ�า ท่าทางราว

วิญญาณไม่อยู่กับเน้ือกับตัว สืบเน่ืองจากเรื่องนางโลมเถ่ือนคราวก่อน  

นางไม่สบายใจอยู่บ้างจงึบอกต่อสาม ีจากนัน้สองคนต่างก็ลอบสงัเกตดู

บตุรชายอยู่เสมอ

วันน้ีเห็นบุตรชายเข้าไปในเขตเรือนของบุตรสาว สัญชาตญาณ 

บอกว่าเขาคดิจะเล่าเรือ่งในใจให้บตุรสาวฟัง ดังนัน้หลิวซือ่จงึดงึตวัชยุจง 

ผูไ้ม่เต็มใจย่องตามหลงัมาอย่างเบามอืเบาเท้า ปรากฏว่ากลบัพบสีเ่ชว่ีย

สาวใช้ของบุตรสาวก�าลังแอบฟังอยู่นอกประตู

สามภีรรยาผูเ้ฒ่านึกฉงนอยู่ในใจจงึรดุมายังอกีฟากหนึง่ของห้องโถง

เพ่ือฟังดวู่าข้างในพูดคยุอนัใดกันอยู่ รอจนได้ยินบตุรชายพูดว่าชอบสีเ่ชว่ีย 

อยากจะแต่งนางเข้าสกุล สองสามภีรรยาก็อดไม่ได้ต้องส่งสายตาให้กัน 

ด้วยสหีน้าประหลาดใจ

แม้ปัจจุบันชุยจงกับหลิวซื่อได้ใช้ชีวิตท่ีร�่ารวยลาภยศ ทว่าชีวิต 

หลายสิบปีในครอบครัวเล็กอันต�่าต้อยยังคงท�าให้ความคิดอ่านกับ 
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ความเคยชินของพวกเขาไม่ต่างจากชาวบ้านสามัญท่ัวไป จึงไม่รู้สึกว่า 

แต่งสาวใช้ในบ้านเข้าสกุลเป็นเรื่องน่าขายหน้า ขอเพียงเป็นหญิงสาว 

ทีบ่รสิทุธ์ิดงีาม ไม่ว่าฐานะทางบ้านจะมัง่มหีรอืยากจน อนัท่ีจริงล้วนไม่ใช่

ปัญหาใหญ่โตอนัใดนกั

ก่อนหน้าน้ีหลวิซือ่ไหว้วานแม่สือ่แนะน�าคณุหนคูหบดตีระกูลมชีือ่เสยีง

ให้บตุรชายตัง้มากมาย ทว่าจนใจท่ีเขาไม่เห็นเข้าตาเลยสกัคนเดยีว เหน็

ความช่างเลือกของเขาท�าให้รอยย้ิมของแม่สื่อจืดจางลงทุกที หลิวซื่อก็ 

รุม่ร้อนใจจนผดุลกุผดุนัง่ ขบคดิไม่แตกจรงิๆ ว่าบตุรชายชอบพอสตรเีช่นใด 

กันแน่

ในที่สุดวันนี้ก็รู้เสียทีว่าที่แท้บุตรชายอยากจะแต่งกับสี่เชว่ีย ทว่า 

ด้วยเหตนุีเ้ขากลบัโต้เถยีงกับฉยงเหนยีงอย่างรนุแรงอกี สองสามภีรรยาผูเ้ฒ่า

จงึต้องรบีรดุเดนิเข้ามา

เมือ่ก่อนแม้พบเจอสีเ่ชว่ียบ่อยครัง้ แต่คราวนีห้ลิวซือ่พินจิพิเคราะห์

อย่างละเอยีดเป็นพิเศษ สะโพกอิม่ทรวงอกโต...เป็นสตรีทีค่ลอดง่าย มอืเท้า

หยาบใหญ่...ไม่เลวๆ เป็นผู้ช�านาญท�างานเก่ง เมื่อครู่ดุด่าบุตรชายนาง 

ก็มหีลกัมกีาร มคีวามเด็ดขาดเฉกเช่นสตรสีกุลชยุอยู่หลายส่วน

เพียงแต่เรื่องน้ีจะลุล่วงได้หรือไม่ยังคงต้องดูท่ีความเห็นของ 

ฉยงเหนียง หาไม่ก็อย่างท่ีสี่เชว่ียกล่าว การยกสาวใช้ขึ้นมาเป็นพ่ีสะใภ ้

จะไม่ท�าให้ฉยงเหนียงเสียหน้าแย่หรือ

ฉยงเหนียงย้ิมก่อนเอ่ยอย่างไม่หว่ันไหว "ท่านแม่ ไม่ว่าอย่างไร 

ลูกก็ต้องปล่อยสี่เชวี่ยกลับบ้านไปก่อนเจ้าค่ะ"

วาจาน้ีมีความหมายสองประการ ประการแรกคือชุยฉวนเป่า 
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จะแต่งกับสี่เชว่ียก็ต้องรอสี่เชว่ียคืนสู่อิสรภาพก่อน อีกประการหนึ่งคือ 

ต้องดวู่าสีเ่ชว่ียจะยินดีออกเรอืนไปไกลถงึเจยีงตงหรอืไม่

รอจนค�าพูดน้ีชีแ้จงกระจ่าง สีเ่ชว่ียก็ตะลงึค้างไปทนัใด เร่ืองซึง่เดิมที 

นางนึกว่าชาติน้ีสิ้นหวังแล้ว คาดไม่ถึงสักนิดว่าฉยงเหนียงจะรับปาก 

อย่างง่ายดาย

ฉยงเหนียงมองออกว่าบดิามารดาพึงพอใจสีเ่ชวีย่เช่นกัน ส่วนพ่ีชาย 

ก็ถึงวัยที่สมควรจะแต่งภรรยามีบุตรได้แล้ว ในเมื่อเขาไม่ถูกตาต้องใจ 

คณุหนูในหอห้องเหล่าน้ัน ก็ไม่จ�าเป็นต้องบงัคบัใจให้เขาเปลีย่นแปลงหรอก  

เช่นเดยีวกับท่ีนางไม่เคยคดิจะเปลีย่นแปลงความเคยชนิหลายอย่างของ

บดิามารดาเลย

เดิมทีตระกูลพ่อค้าก็ไม่มีพิธีรีตองมากเพียงนั้น หลังจากตกลงกัน

เรยีบร้อย ชยุจงกับหลวิซือ่ก็ไปพบบดิามารดาของสีเ่ชว่ียเพ่ือหารืองานมงคล

ของเดก็ท้ังสอง โดยเรือ่งสูข่อเจ้าสาวนีช้ยุจงกับหลวิซือ่เป็นผู้ดแูลทัง้หมด

ยามท่ีฉยงเหนียงแจ้งฉูเ่สยีเรือ่งงานมงคลน้ี แรกเร่ิมเขาตกตะลงึไป

วูบหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้เผยแววดูแคลนเช่นท่ีเคยเป็น ย่ิงไม่ได้เอ่ยคัดค้าน 

แต่อย่างใด เพียงกล่าวว่า "ในเมือ่จะแต่งงาน เช่นนัน้ชือ่เดิมก็เรยีบง่ายเกินไป 

นางแซ่ใดเล่า ควรต้ังชือ่ให้นางใหม่ถึงจะถูก"

เดมิสีเ่ชว่ียแซ่เฉนิ ดงันัน้ฉูเ่สยีจงึตัง้นามให้นางใหม่ว่า 'เฉนิเจีย้นชวิ'  

ท่ีมีความหมายว่า 'กระบี่ฤดูสารท' ชื่อน้ีผ่าเผยห้าวหาญ สอดคล้องกับ

อปุนิสยัของสีเ่ชว่ียดีทีเดียว

ฉู่เสียในตอนนี้ไม่ได้ถือสาเรื่องชาติก�าเนิดเท่าเมื่อก่อนแล้วจริงๆ
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จวบจนบัดนี้เขาไม่นับเป็นบุตรเขยสกุลชุยด้วยซ�้า งานมงคล 

ที่อดีตพ่อตาแม่ยายผงกศีรษะเห็นพ้องแล้วเขาไหนเลยจะกล้าพูดมาก  

จึงเพียงสั่งให้ฉู่เซิ่งเตรียมของก�านัลล่วงหน้าส�าหรับส่งไปเสริมหน้าตาให้

สกุลเฉนิ

ตัวฉู่เสียเองไม่อาจไปร่วมงานแต่งของพ่ีชายอดีตภรรยาได้ เมื่อ 

จดัเก็บสมัภาระเรยีบร้อย เขาจะต้องเร่งออกเดินทางกลับเจียงตงไปก่อน

เดิมทีเขาจะให้ฉยงเหนียงและลูกๆ ไปพร้อมกับเขาด้วย ทว่า 

ฉยงเหนยีงอยากจะอยู่ช่วยงานแต่งของชยุฉวนเป่าจนเสรจ็ค่อยไปเจยีงตง

พร้อมกับคนทางบ้าน

กระน้ันนางก็ยังคงมาเลีย้งส่งฉูเ่สยี เพียงแต่เมือ่ทอดตามองไปพบว่า 

ในกลุม่ข้ารบัใช้เต็มล�าเรอืจ�าเพาะขาดคนไปผูห้นึง่ นางจึงเอ่ยถาม "เหตใุด

ไม่เหน็เลีย่นฮวาทีฝ่่าบาทพระราชทานให้เล่า"

ฉูเ่สยีปรายตามองนางก่อนตอบ "น่ันก็เป็นชนวนแห่งเภทภัย เมือ่แรก 

เตีย๋อผีูน้ัน้โวยวายว่ามคีนวางยานางไม่ใช่หรอื สบืความอย่างละเอียดถึงได้ 

พบว่าเลีย่นฮวาท่ีดซูือ่ตรงก็สลดัความเก่ียวข้องไม่พ้นเช่นกัน ฉวยโอกาส 

ตอนที่ย้ายกลับเจียงตง ข้าจึงให้นางรั้งอยู่เฝ้าจวนอันว่างเปล่าเสียเลย  

ไหนๆ นับจากน้ีพวกเราก็จะไม่กลับมาเมืองหลวงอกี เช่นน้ันก็ให้นางเฝ้าทีน่ัน่

ไปชัว่ชวิีตแล้วกัน"

แผนการนียั้งเห้ียมโหดกว่าขายให้พ่อค้าทาสเสยีด้วยซ�า้ไป การเฝ้าจวน

ทีเ่จ้านายจะไม่กลบัมาตราบท้ังชวิีต ย่อมหมดหวงัทีจ่ะพลกิฟ้ืนคนืมาแล้ว

จรงิๆ ทัง้เช่นน้ีก็ไม่นบัว่าท�าให้จยาคังต้ีเสยีหน้าด้วย

ฉยงเหนียงไม่ได้พูดอนัใดต่อ นางถูกฉูเ่สยีโอบอยู่ภายใต้เสือ้กันลม
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เพ่ือต้านบังลมแม่น�้าอันเหน็บหนาวท่ีพัดมาเป็นระลอก ก่อนมองเขา 

เดนิขึน้เรอืไป

ต่อเมื่อเรือใหญ่แล่นจากไป ฉยงเหนียงก็ยังคงทอดตามองเงาร่าง 

ของฉูเ่สยีท่ีเคลือ่นไกลออกไปทกุท ีจวบจนสดุท้ายเขาหายลบัไปจากสายตา 

และชกัพาให้หวัใจนางว่างโหวงไปชัว่ขณะ รอจนขึน้มาบนรถม้าแล้ว นาง

พยายามดงึจติใจกลับมาจากตวัฉูเ่สีย เริม่ขบคดิว่าถัดจากนีจ้ะท�าเช่นไรต่อ  

แม้ในใจนางมคีวามกังวลอยู่บ้าง ด้วยไม่รูเ้ส้นทางเบือ้งหน้าจะเป็นเย่ียงไร 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็เดินหน้าต่อไปแล้วกัน

อกีด้านหน่ึงซัง่อว๋ินเทยีนคดิมาตลอดหลายวันว่ารอจนฉูเ่สยีจากไปแล้ว 

ในยามท่ีฉยงเหนยีงโดดเดีย่วไร้ทีพ่ึ่ง ตนควรท�าเช่นไรจงึจะสามารถฉดุร้ัง

หัวใจนางกลบัคนืมา ดงัน้ันพอได้ยินข่าวว่าฉูเ่สยีจากไปวันน้ี ซัง่อว๋ินเทียน 

จงึลอบมายังรมิตลิง่ตรงทีไ่ม่สะดดุตาผู้คน หมายจะมองดฉููเ่สยีจากไปกับตา

จงึจะสบายใจได้

เขานึกไม่ถึงเลยว่าจะได้เห็นฉยงเหนียงยืนน่ิงอยู่กับท่ีพร้อมความ

อาลยัอาวรณ์เป่ียมล้นดวงตา พาให้อารมณ์ในใจเขาพลกิตลบสดุจะควบคมุ...

หรอืว่านางยังตดัใจจากฉูเ่สยีไม่ขาด ยังมคีวามคิดจะคนืดกัีบเจ้าคนผู้นัน้

อยูอ่กี?

ซัง่อว๋ินเทยีนเคืองแค้นอยู่ในใจ รูส้กึแต่ว่าฉยงเหนียงช่างล�าเอยีงนัก 

ทั้งที่ถูกจับชู้คาเตียงเช่นกัน เหตุใดนางถึงจดจ�าความผิดของเขาฝังใจ 

ไม่ลมืเลอืน ไม่อาจละวางเสยีที แต่กลบัให้อภยัเจ้าฉูเ่สยีน่ันได้อย่างง่ายดาย
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หลวิเหย่ียนได้ข่าวก่อนซัง่อว๋ินเทียน รูว่้าฉูเ่สยีไปแล้วก็รูส้กึผ่อนคลาย 

โล่งสบายหาใดเปรยีบ ราวกับท้ังร่างเพ่ิงได้แช่น�า้พุร้อนมาก็ไม่ปาน

นบัจากน้ีไปในเมอืงหลวงจะไม่มผีูใ้ดสามารถแย่งชงิบลัลงัก์กับเขา

ได้อีก ตัง้แต่รบัรูเ้รือ่งราวต่างๆ ในชาตก่ิอน ก็มเีพียงชัว่ขณะนีท้ีเ่ขาส�าราญใจ

ทีส่ดุ

เขาปล่อยให้ตนเองสบายอกสบายใจอยู่ครูห่นึง่ จงึค่อยรวบรวมสมาธิ

ตรกึตรองอย่างจรงิจงั

วันน้ันทีร้่านชยุจีข้องฉยงเหนียงเขาถูกนางปฏิเสธโดยอ้อมๆ ไปหน่ึงหน 

ในใจเขาไม่เพียงอึดอัดขัดเคืองอยู่บ้าง ยังฉุกคิดได้ถึงประเด็นท่ีร้ายแรง 

อีกข้อ น่ันคือตราบใดท่ีมีแรงสนับสนุนจากคหบดีสาวผู้น้ีอยู่ ตราบน้ัน 

ก�าลังทรัพย์ของฉู่เสียก็จะมั่นคง แม้ว่าทั้งสองได้หย่าร้างกันไปแล้ว ทว่า

ความเห็นอกเห็นใจยังคงมีสายใยผูกพันกันแน่นแฟ้น น่ีจะท�าให้ฉู่เสีย 

ในชาตน้ีิก่อกบฏได้ราบรืน่ย่ิงกว่าเดิมหรอืไม่

คิดมาถึงตรงน้ีหลิวเหย่ียนก็สั่งให้คนไปตามซั่งอว๋ินเทียนมาสนทนา 

ถึงแนวทางในราชส�านักภายหลงัฉูเ่สยีไปจากเมอืงหลวง รวมถึงแผนการ 

ถัดจากน้ีว่าควรท�าอนัใดบ้าง

ซัง่อวิน๋เทยีนกล่าวด้วยสีหน้าอนัอมึครมึ "ถัดจากนีด้้านหน่ึงองค์ชายรอง

พึงทรงยกระดับชื่อเสียงและสถานะในใจเหล่าขุนนางกับฝ่าบาทต่อไป  

ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ต้องทรงคบหาขุนนางส�าคัญในราชส�านัก 

กับแม่ทัพนายกองในกองทัพไว้ให้มากเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับฉู่เสีย 

ในภายหน้า เพียงแต่สองด้านน้ีล้วนหนีไม่พ้นแรงสนับสนุนเรื่องเงินทอง  

ร้านซูซ่นิกับร้านชยุจีใ้นมอืฉยงเหนียงล้วนเป็นการค้าทีต้่นทุนต�า่ก�าไรงาม 
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หากฉวยมาอยู่ในก�ามอืได้ นอกจากจะได้ก�าจดัหตูาของฉูเ่สยีในเมอืงหลวง  

ยังตดัทอนเงนิทนุท่ีจะสนับสนนุแก่เจยีงตงได้อีกด้วย ส�าหรบัองค์ชายแล้ว

ลงมือครั้งเดียวเป็นประโยชน์ถึงสองเรื่อง เมื่อก่อนฉู่เสียอยู่ในเมืองหลวง 

ไม่เหมาะจะลงมอื บดันีเ้ขากลบัไปเจยีงตงแล้ว ย่อมจะไม่มีผู้ใดต้านขวาง

องค์ชายได้อกี"

ซัง่อว๋ินเทยีนปลกุป่ันให้หลวิเหย่ียนลงมอืกบัร้านค้าของฉยงเหนยีง 

สิง่ทีคิ่ดอยู่ในใจคอืหมายจะท�าให้นางตกท่ีน่ังล�าบาก รอจนสกุลชยุกลบัไป 

ยากเข็ญสิ้นหวังอีกครั้ง ถึงเวลานั้นเมื่อเขาย่ืนมือช่วยเหลือก็จะบรรเทา 

ความเคอืงแค้นทีน่างมต่ีอเขาลงได้ จากนัน้ค่อยๆ กอบกู้ภาพจ�าของเขา 

ในใจนางไปทลีะก้าว จนกระท่ังได้ตระกองกอดหญิงงามกลับคนืมาดังเดมิ

หลวิเหย่ียนฟังแล้ววาจาของซัง่อว๋ินเทียนตรงใจเขาพอดี เขาจงึขบคิด

เพียงเลก็น้อยก็ผงกศีรษะรบั "ได้ เรือ่งน้ีข้ามอบให้เจ้าไปจดัการ"

พักน้ีสกุลชยุก�าลงัเร่งเตรยีมงานมงคลของชยุฉวนเป่ากับสีเ่ชว่ีย ทว่า

ร้านซูซ่นิกับร้านชยุจีก้ลบัพากันตกอยู่ท่ามกลางความยุ่งยาก

แรกเริ่มมีลูกค้าผู้หนึ่งมากินอาหารเจที่ร้านซู่ซิน พอกลับจวนไปได้ 

ครึง่วันก็มอีาการป่วยเฉยีบพลนั ช่วงบนอาเจยีนช่วงล่างถ่ายท้องไม่ได้หยุด 

ท�าให้ผ่ายผอมจนไม่เหลือเค้าเดิมในเวลาเพียงไม่ก่ีวัน เมื่อเขาหายป่วย 

จึงพาคนกลุ่มหนึ่งมาโวยวายที่ร้านซู่ซิน บอกว่ากินถูกอาหารสกปรกท่ีนี่ 

ถึงได้เจบ็ป่วย ต้องการให้ทางร้านจ่ายค่าชดใช้เป็นทองค�าร้อยต�าลงึ

ลกูค้าจ�านวนมากเห็นเช่นน้ีล้วนไม่มแีก่ใจจะกินอาหารแล้ว บ้างชะงกั

ตะเกียบชมดคูวามครกึครืน้ บ้างนึกระแวงจงึหยุดกินแล้วรีบจ่ายเงนิจากไป
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ทางนี้ ยังไม่ทันจะสะสางเสร็จ นักเลงกลุ ่มหน่ึงแถวนั้นก็พา 

สมคัรพรรคพวกเข้าร้านมาก่อกวนลกูค้า แล้วกินดืม่แบบไม่ยอมจ่ายเงนิ 

หลงจูจ๊งึรบีให้ลกูจ้างไปเชญิเจ้าหน้าทีท่ีป่กติมกัคุน้กันมาจดัการ ไหนเลย

จะรู้ว่าพวกเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ขับไล่นักเลงสักคนเดียว ตรงข้ามยังให้หลงจู ๊

จัดโต๊ะเลี้ยงดูปูเสื่อเจ้าหน้าที่อีก ก�าลังคนสองกลุ่มมาป่วนท่ีร้านทุกวัน 

เย่ียงน้ี ลกูค้าเก่าแก่จ�านวนหน่ึงจงึเลกิมาท่ีร้านเสียเลย

หน�าซ�า้ไม่ก่ีวันน้ีร้านค้าท่ีปกตจิดัหาวัตถุดบิให้ร้านซู่ซนิต่างก็บุกมาถึงท่ี 

บอกว่าร้านซูซ่นิล้วนอาศยัวตัถุดบิของพวกเขาถึงท�าเงนิได้มากมาย ทว่า

ราคาทีจ่่ายให้พวกเขากลบัถูกแสนถูก จงึเรยีกร้องให้เพ่ิมราคาวตัถุดบิเป็น

ห้าเท่า ไม่เช่นน้ันจะไม่ขายให้ร้านซูซ่นิอีกต่อไป

เดิมทีหลงจู๊คิดว่าจะไม่มารบกวนเถ้าแก่เนี้ย ทว่าต่อมาจนปัญญา 

จะแก้ไขแล้วจริงๆ จงึได้แต่มารายงานเรือ่งเหล่านีต่้อฉยงเหนยีงท่ีสกุลชยุ

เพ่ือขอให้นางคิดหาทาง

ประจวบกับวันน้ีหลงจูเ๊ฉยีวจากร้านชยุจีก็้มารายงานฉยงเหนียงว่า

เกิดเรื่องเช่นกัน

พักน้ีร้านชยุจีเ้พ่ิงน�าชาดผัดแก้มชนดิใหม่เข้ามาขาย สสีนัสดสวยตืน่ตา

เป็นทีนิ่ยมมากในหมูค่ณุหนูและฮหูยินชัน้สงูของเมอืงหลวง ไม่คาดว่าจะมี

ฮหูยินผูห้น่ึงใช้ชาดไปไม่ก่ีวันแล้วเกิดผ่ืนแดงข้ึนบนใบหน้า คนัคะเยอยากจะ

ทานทน รกัษาอยู่เป็นนานก็ไม่หายเสยีที ต่อมาใช้เส้นสายเชิญหมอหลวง 

มาตรวจอาการให้ จงึได้ความว่าชาดผดัแก้มของร้านชยุจีเ้ป็นเหตุ

ไม่ช้าในหมู่ฮูหยินชั้นสูงก็ลือกันว่าชาดผัดแก้มของร้านชุยจี้ 

หมายปรงุแต่งให้ได้สสีนัท่ีชวนมอง จงึใช้ส่วนประกอบหลายชนดิทีร้่านอืน่
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ล้วนไม่กล้าใช้ ส่วนประกอบจ�านวนหน่ึงในน้ันเป็นสิง่มพิีษ หากใช้นานวัน

จะเป็นภยัต่อผูใ้ช้อย่างใหญ่หลวง

คราน้ีเหล่าคุณหนูและฮูหยินไหนเลยจะกล้าใช้อีก ล้วนแต่พากัน 

มาคนืสนิค้า ไม่ก่ีวันท่ีผ่านมาหลงจูเ๊ฉยีวปวดศรีษะยิง่ เขารู้ว่าเถ้าแก่เนีย้ 

เพ่ิงจะถูกหลางอ๋องหย่าท้ิงจึงไม่กล้ามารบกวน เพียงแต่นับจากนั้นมา 

การค้าของร้านชุยจีก็้ลดฮวบ ถึงข้ันหน้าประตูกางตาข่ายจบันกได้ด้วยซ�า้  

ท้ังวันมกัไม่เหน็ลกูค้าเลยสกัคน หลงจูเ๊ฉยีวอับจนหนทางแล้วจริงๆ ถึงได้ 

มาขอความเหน็ฉยงเหนียงถึงท่ีสกุลชยุ

ฉยงเหนยีงฟังแล้วยังคงมสีหีน้าเรยีบสงบ นางสงัหรณ์ใจแต่แรกว่า

ตนอยู่ทีเ่มอืงหลวงเพียงล�าพังไม่แน่ว่าจะราบรืน่ แล้วก็จรงิดงัคาด ฉูเ่สยี 

เพ่ิงจะไปไม่ทันไร ความยุ่งยากก็ตามมาติดๆ แล้ว

ฉยงเหนยีงปลอบใจหลงจูท๊ัง้สองด้วยวาจาชวนฟัง บอกพวกเขาว่า 

ไม่ต้องร้อนใจ แก้ไขทลีะเปลาะเพ่ือประคองสถานการณ์ไปก่อน นางอยู่ทางนี้

จะเร่งคดิหาทางคลีค่ลายโดยเรว็ทีส่ดุ

เมือ่หลงจูท๊ัง้สองจากไป นางก็ใคร่ครวญอยู่ในใจ แม้ฉูเ่สยีจะกลบัไป 

เจยีงตงแล้ว ทว่าพระเมตตาท่ีเขาได้รบัยงัคงมอียู่ในสายตาของเหล่าขนุนาง 

ราชส�านัก คนเหล่านีไ้ม่มกี�าลงัขวัญมากล่ันแกล้งร้านซูซ่นิกบัร้านชยุจีเ้ด็ดขาด  

ผูท่ี้ท�าเย่ียงนีไ้ด้ก็มเีพียงคนสองคนนัน้ แต่ถึงจะรูว่้าผูก่้อกวนอยู่เบือ้งหลงั

เป็นใคร ชัว่ขณะน้ีนางก็ยังคิดหาวิธีรบัมอืท่ีเหมาะสมไม่ออก

วันรุง่ขึน้ฉยงเหนยีงแวะไปทีร้่านซูซ่นิก่อน เพ่ิงจะลงจากรถม้าก็เหน็

นักเลงกับเจ้าหน้าท่ีแยกกลุ่มกันอย่างชัดเจน ต่างยึดครองโต๊ะใหญ่กัน 
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ฝ่ายละตวั ส่งเสยีงเอะอะมะเทิง่อยู่ตรงน้ัน ไม่มลีกูค้าทัว่ไปแม้สักคนเดียว

ฉยงเหนียงไปที่ร้านชุยจี้ต่อ ที่นี่เงียบสงัดไม่มีลูกค้า มีแต่ลูกจ้าง 

ที่สัปหงกด้วยความเบื่อหน่าย

นางดูร้านทั้งสองแห่งเสร็จก็นั่งรถม้ากลับคฤหาสน์สกุลชุย ทว่า

ระหว่างทางกลบัมีคนมาขวางทางเข้า ก่อนได้ยินเสยีงอนัคุ้นหขูองคนผูห้นึง่

กล่าวขึน้ท่ีนอกรถม้าว่า "ฉยงเหนียง ออกมาพบกันสกัหน่อยได้หรอืไม่ ข้า 

ได้ข่าวมาจ�านวนหนึง่ จงึรดุมาแจ้งเป็นพิเศษ"

ฉยงเหนยีงเลิกม่านรถข้ึน มองออกไปพบว่าตรงนีค่้อนข้างเปลีย่ววิเวก 

คนสัญจรบางตา มีบุรุษชุดสีครามผู้หนึ่งยืนอยู่นอกรถม้า มองมาที่นาง 

ด้วยสหีน้าอนัอ่อนโยนละมนุละไม...ก็คือซัง่อว๋ินเทียนน่ันเอง

ฉยงเหนยีงเอ่ยเสยีงเย็น "ระหว่างพวกเราไม่มีวาจาต้องกล่าว" จบค�า

นางก็ปล่อยม่านลงแล้วสัง่ให้ผูบ้งัคับรถม้าออกเดินทางต่อ

ซัง่อว๋ินเทยีนจงึรบีเอ่ยทนัใด "ฉยงเหนียง ข้ารูว่้ากิจการร้านค้าของเจ้า 

ได้รบัผลกระทบ ท่ีผ่านมาข้าสบืหาความจรงิจนได้เบาะแสบ้างแล้ว จงึรุด

มาบอกเจ้าโดยเฉพาะ ตอนน้ีหลางอ๋องไม่อยู่ในเมอืงหลวง ร้านค้าของเจ้า

เปรยีบเสมอืนเนือ้ติดมนัทีไ่ร้เจ้าของ ต้องหาผูอ้ปุถัมภ์คุม้ครอง หาไม่จะถูก 

ผูอ้ืน่กลนืกินในค�าเดียว"

นยัน์ตาคู่โตของฉยงเหนียงเหลอืบขึน้เลก็น้อย ก่อนเอ่ยกล้ัวหัวเราะ 

"เช่นน้ันใต้เท้าซัง่เหน็ว่าใครคือผูอุ้ปถัมภ์ของข้าเล่า"

พอนกึถึงภาพเหตกุารณ์ซึง่ตนได้เห็นท่ีท่าเรอืก่อนหน้าน้ี ซัง่อว๋ินเทยีน 

ก็ตอบปนเสยีงหัวเราะอนัเยียบเย็น "สรปุคือไม่ใช่ผู้ท่ีมุง่หน้าไปเจยีงตงน่ัน

แล้วกัน" จบค�าเขาก็เปลีย่นไปพูดอกีหัวข้อหน่ึง



22

เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม 5

"ฉยงเหนียง เจ้าควรจะต่ืนได้เสยีที เขาถึงกับเขยีนหนงัสอืหย่าแล้ว

ทอดทิง้เจ้าเชยีวนะ ต่อให้จากนีเ้ขาพูดวาจาหวานหอูนัใด ก็เพียงเพ่ือจะ

ตบตาเจ้าเท่าน้ัน คนพรรค์น้ีหาใช่คู่ครองท่ีจะฝากฝังทัง้ชีวิตได้เสียเมือ่ไร"

ฉยงเหนยีงเอ่ยเสยีงเย็นชา "ข้าพบเจอคนเช่นไรล้วนไม่ข้องเก่ียวกับ

ใต้เท้าซัง่สกันิด ไม่ต้องรบกวนท่านสิน้เปลอืงความคดิหรอก" ขาดค�านางก็

เร่งรดัให้เคลือ่นรถม้า

ทว่าซัง่อว๋ินเทยีนกลบัจบัหน้าต่างรถไว้แน่นไม่ยอมปล่อย "นียั่งใช่เวลา 

ท่ีเจ้าจะท�าตามอารมณ์อยู่อกีหรอื ตอนน้ีมแีต่ข้าท่ีช่วยเจ้าได้ เลกิคดิเถอะว่า 

เจ้าฉูเ่สยีนัน่จะกลบัมาจากเจยีงตง!"

ฉยงเหนียงคร้านจะพูดคุยกับเขาต่อไป เพียงสั่งให้ผู้บังคับรถม้า 

เร่งกระตุน้ม้า ซัง่อว๋ินเทยีนจงึถูกลากจนฝีเท้าซวนเซ จ�าต้องคลายมอืออก 

รอจนเขาเงยหน้าข้ึนอีกครา รถม้าก็แล่นไปไกลแล้ว

เขามองดเูงาหลงัของรถม้าคนันัน้ ความคัง่แค้นเอ่อท้นใจอย่างไม่อาจ 

ข่มกลัน้ จนบดัน้ีฉยงเหนียงก็ยังระลกึถึงฉู่เสยีผู้มากรกันัน่ไม่ลมืเลอืน เท่ากับ

พิสจูน์ชดัว่าซัง่อว๋ินเทยีนผูน้ีไ้ม่มตัีวตนอยู่ในใจนางแล้ว

ทั้งที่ชาติก่อนมีความผูกพันฉันสามีภรรยานานปีเพียงนั้น ทั้งท่ี 

นางก็ให้ก�าเนิดบตุรธิดาแก่เขาหน่ึงคูเ่ช่นกัน ไฉนนางบทจะลมืก็ลมืไปได้เล่า 

ทีแ่ท้เจ้าฉูเ่สยีนัน่กรอกยาเสน่ห์อันใดให้นางกันแน่!

อนัทีจ่รงิเรือ่งในวนัน้ีฉยงเหนยีงคาดคิดไว้แต่แรกแล้ว ตอนน้ีนางจงึ

ไม่ต้องตรกึตรองสกัเท่าใดก็ตัดสนิใจท่ีจะเลกิกิจการในเมอืงหลวงได้อย่าง

แน่วแน่ นางจะย้ายไปเปิดร้านค้าทีเ่มอืงเย่ียเฉงิซึง่อยู่ในเขตเจยีงตงแทน  
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ทีน่ัน่ตัง้อยู่บนเส้นทางส�าคัญ เป็นจดุท่ีต้องผ่านส�าหรับการขนส่งทางทะเล 

และจะเป็นศนูย์กลางกิจการเดินสมทุรของนางในภายหน้า

ดังน้ันวันถัดมานางจึงไปท่ีร้านซู่ซินอีกครั้ง เรียกประชุมหลงจู๊กับ 

พ่อครัวแล้วประกาศว่าตนเตรียมจะปิดร้านในเมืองหลวงเพ่ือย้ายไป 

เปิดร้านซูซ่นิแห่งใหม่ทีเ่จยีงตง หวังว่าพวกเขาจะพาครอบครวัเดนิทางไป

เจียงตงด้วยกัน โดยผู้ที่ยินดีไปจะเพ่ิมค่าจ้างให้สามส่วน รวมถึงมอบ 

ค่าย้ายบ้านให้ด้วย ทว่าหากผูใ้ดไม่ยินดีไปก็จะจ่ายเงนิไม่น้อยให้ก้อนหน่ึง

เป็นค่าเลกิจ้าง

พ่อครัวส่วนใหญ่ของร้านซู่ซินล้วนมิใช่คนเมืองหลวง เพียงแต่ 

มาหาเงินท่ีนี่เพ่ือรอวันหน้ากลับบ้านเกิดไปซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินเท่านั้น  

เมื่อได้ยินว่าจะได้ค่าจ้างเพ่ิมมากเช่นนี้ ทั้งยังมีค่าย้ายบ้านอีกก้อนโต  

แต่ละคนจงึพากันตอบรบัว่ายินดจีะไปเจยีงตง กระทัง่พ่อครวัไม่ก่ีคนทีเ่หลอื 

ซึง่อาศยัอยู่เมอืงหลวงมาหลายชัว่คนก็ลงัเลไม่น้อย ฉยงเหนยีงไม่ได้เร่งรัด

ใดๆ เพียงรอคอยให้พวกเขาตัดสนิใจเอง แม้หลงจูจ๊ะเป็นชาวเมอืงหลวง 

เช่นกัน แต่เขาก็ตอบรบัจะติดตามฉยงเหนียงไปอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อย

เมือ่ฉยงเหนยีงออกมาจากร้านซูซ่นิก็ไปทีร้่านชยุจีต่้อ นางเรยีกประชมุ

หลงจูกั๊บลกูจ้างแล้วพูดเน้ือความเดยีวกัน เห็นคนส่วนใหญ่ล้วนยินดีจะไป 

เจยีงตงกับนาง นางก็ค่อยวางใจลงได้เสยีที

ขอเพียงมเีหล่าพ่อครวักับลูกจ้างท่ีช�านาญงานกลุม่น้ีอยู่ นางก็สามารถ

เปิดร้านขึน้ใหม่ท่ีใดก็ได้

ร้านซู่ซินกับร้านชุยจี้ท่ีเมืองหลวงขาดคนท่ีเป็นแกนหลักเหล่าน้ีไป 

ก็เท่ากับสญูเสยีหวัใจส�าคญั ไม่หลงเหลอืกลิน่อายเดมิอกี ถึงเวลาต่อให้ 
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มคีนมารบัช่วงกิจการ ก็จะไม่มทีางท�าอาหารเจกับสนิค้าแบบเดิมออกมาได้

พอฉยงเหนยีงกลับถึงสกุลชยุก็เริม่วางแผนงานมากมายต่อ ยังดท่ีีนาง

เป็นหวัหน้าสมาคมผูข้นส่งทางน�า้ สามารถจดัตารางเดนิเรอืได้สะดวกย่ิง 

ไม่ช้าจึงจดัเตรยีมเรอืใหญ่ท่ีจะมุง่สูเ่มอืงเย่ียเฉงิให้พวกพ่อครวัลกูจ้างกับ

หลงจูไ๊ด้เป็นท่ีเรยีบร้อย

วันนีฉ้ยงเหนียงออกไปท่ีท่าเรอืเพ่ือส่งพวกเขาออกเดนิทาง ทว่ารถม้า

เคลือ่นไปเบือ้งหน้าได้ไม่ไกลกลบัหยดุชะงกักะทันหนัคล้ายชนถูกอนัใดเข้า 

ฉยงเหนยีงจึงลอบสดูลมหายใจยาว ก่อนสอบถามผูบ้งัคบัรถม้าว่าเกิดเรือ่งใด

ขึน้

ผูบ้งัคบัรถม้ากระโดดลงจากรถม้าไปดูคนท่ีถูกชนล้มอยู่กับพ้ืนผูน้ัน้

ก่อน ค่อยตอบด้วยน�้าเสียงกระสับกระส่าย "เรียนคุณหนู เป็น...เป็น 

สตรนีางน้ีโผตรงเข้ามาเองขอรบั"

ฉยงเหนยีงย่ืนมอืเลกิม่านรถขึน้แล้วมองออกไปเบือ้งนอก เรยีวคิว้

ของนางขมวดมุน่ทนัทีท่ีเห็นสตรผีูน้ัน้ อีกฝ่ายผมเผ้ายุ่งเหยิง สหีน้าซีดขาว 

บนร่างเปรอะไปด้วยดินโคลน ทว่าใบหน้านั้นไม่มีทางที่จะจ�าผิดไปได้... 

นัน่ถึงกับเป็นหลิว่ผงิชวน!

ฉยงเหนียงประหลาดใจย่ิง อีกฝ่ายอยู่ที่คฤหาสน์ส่วนตัวของ 

องค์ชายรองไม่ใช่หรอื ไฉนมาอยู่ตรงนีไ้ด้เล่า ทีแ่ท้อกีฝ่ายมาพบเจอตนทีน่ี่

โดยบังเอญิหรอืว่ามคีนจดัการกันแน่ ครัน้ฉยงเหนยีงมองดูอย่างละเอยีด

อีกหนค่อยพบว่าหน้าท้องของอีกฝ่ายแบนราบ ไม่มีเด็กอยู่ในท้องแล้ว

นางเงยีบงนัอยู่ครูห่นึง่กป็ล่อยม่านลงหมายจะจากไป ทว่าหลิว่ผงิชวน

กลบัคว้ากุมล้อรถไว้อย่างเอาเป็นเอาตายพลางเอ่ยด้วยรมิฝีปากทีส่ัน่เทา 
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"พ่ีสาว ช่วยข้าด้วย หากท่านยอมช่วยข้าหนนี ้ ข้าจะเล่าเรือ่งราวหลงัจาก 

ที่ท่านตกบ่อน�้าให้ท่านฟังท้ังหมด หาไม่ซั่งอว๋ินเทียนจะท�าร้ายท่านกับ 

หลางอ๋องจนต้องตายอย่างไร้ดินกลบฝังแน่!"

ฉยงเหนียงเลิกม่านข้ึนมองพิจารณาหลิ่วผิงชวนอีกหน นางรู้ว่า 

ชั่วขณะน้ีอีกฝ่ายไม่ได้ก�าลังแสดงละคร แววสิ้นหวังอันเข้มข้นท่ีก้นบึ้ง 

ดวงตาน้ันเป็นสิง่ท่ีอีกฝ่ายไม่มทีางจะแสดงออกมาได้

สุดท้ายหลิ่วผิงชวนก็ประคองตัวต่อไปไม่ไหว หมดสติไปในที่สุด

ฉยงเหนยีงขบคดิชัว่ครูก็่ให้ชุย่อว้ีลงจากรถม้า น�าคนพยงุหลิว่ผงิชวน

เข้าไปในโรงเตี๊ยมท่ีอยู่ด้านข้าง เปิดห้องแล้ววางอีกฝ่ายนอนบนเตียง  

ทัง้รนิน�า้อุน่ป้อนให้อกีฝ่ายด่ืม

ฉยงเหนยีงสัง่ให้ผูบ้งัคับรถม้าไปยังเรอืนอกีแห่งท่ีนางซ้ือไว้ข้างนอก

โดยน�าหลิ่วผิงชวนไปด้วย ก่อนสั่งให้คนไปท่ีท่าเรือแจ้งพวกลูกจ้างว่า 

นางตดิธุระทางบ้าน ไม่อาจไปส่งพวกเขาเดนิทางแล้ว ให้พวกเขาระมดัระวัง 

ในทุกเรือ่ง

ไม่นานนักหลิ่วผิงชวนก็ค่อยๆ ฟื้นคืนสติ แล้วเปล่งเสียงร้องไห้โฮ 

ทันทีที่เห็นฉยงเหนียง พอดิ้นรนลุกขึ้นนั่งได้นางก็ร้องเสียงดังว่า "พี่สาว!  

มแีต่ท่านเท่าน้ันท่ีมหีนทางช่วยชวิีตข้า!"

ฉยงเหนยีงมองประเมนิอกีฝ่ายพลางกล่าว "เจ้าอยู่ทีค่ฤหาสน์ส่วนตวั

ขององค์ชายรองไม่ใช่หรอื ไฉนตกอับถึงขัน้นีไ้ด้เล่า"

หลิว่ผงิชวนร�า่ไห้อยู่พักหนึง่ถึงค่อยๆ บอกเล่าส่ิงท่ีตนประสบพบเจอ

ออกมา
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ทีแ่ท้แรกเริม่หลิว่ผงิชวนถูกหลวิเหย่ียนจดัให้พักทีค่ฤหาสน์ส่วนตวั 

แม้ไม่หรหูราเท่าเมือ่ก่อนตอนทีอ่ยู่ในต�าหนักบรูพา แต่ความเป็นอยู่ก็ยัง 

นบัว่าดเีย่ียม จวบจนนางถูกฉยงเหนยีงเปิดโปงว่าตัง้ครรภ์ ความเป็นอยู่ 

จงึได้เลวร้ายลงเรือ่ยๆ

พูดมาถึงตรงนีห้ลิว่ผงิชวนก็หยุดพูดชัว่ครู ่ลอบมองฉยงเหนียงแวบหน่ึง

ค่อยเล่าต่อไป

เดมิทีชะตากรรมเช่นน้ีอยู่ในความคาดหมายของหล่ิวผิงชวนอยู่แล้ว 

อย่างไรเสยีคนทัว่เมอืงหลวงต่างก็รู้ว่าเดก็ในท้องนางไม่ใช่ลกูของหลวิเหย่ียน 

แม้ไม่นบัว่านางสวมหมวกเขยีวให้เขา แต่ไม่ว่าจะเป็นบรุษุคนใดก็คงไม่ใจกว้าง

ถึงข้ันยินยอมพร้อมใจเลีย้งดูเด็กทีไ่ม่รูหั้วนอนปลายเท้าคนหนึง่หรอก

ทว่าหลงัจากนัน้ไม่นานนางกลบัพบว่าตนเองถูกจ�ากัดอสิรภาพด้วย 

เริม่จากถูกย้ายสถานท่ีไปนอกเมอืง ต่อมากระท่ังเรอืนทีน่างอยู่ก็ห้ามออกไป 

84
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บ่าวหญิงข้างกายล้วนถูกเปลีย่นใหม่ทัง้หมด แทนทีด้่วยหญิงรับใช้อาวุโส

หน้าตาดรุ้ายหลายคน ปากอ้างว่ามา 'ดแูลรบัใช้' แต่แท้ทีจ่ริงมาเฝ้าคมุ 

จบัตาต่างหาก

ในช่วงเวลาถัดจากนั้น นอกจากการสอบถามไม่ก่ีหนเก่ียวกับ 

เรือ่งทีน่างรูใ้นชาติก่อน เพ่ือน�าไปตรวจพิสจูน์ค�าพูดของซัง่อว๋ินเทียนแล้ว 

ก็ไม่มีผู้ใดมาดูด�าดูดีนางอีก พวกหญิงรับใช้อาวุโสที่เฝ้าคุมนางอยู่จึงย่ิง 

เฉือ่ยชา ไม่ไยดีค�าสัง่ของนางแม้แต่น้อย

หลิว่ผงิชวนสูท้นอยู่เดือนเศษ หวังเพียงจะได้พบหน้าหลวิเหย่ียนบ้าง 

กลับไม่ได้เห็นเงาของเขาโดยสิ้นเชิง ท่าทีของพวกหญิงรับใช้อาวุโสจึง 

เลวร้ายขึน้ทกุท ี รูท้ั้งรูว่้านางอุม้ท้องอยู่ต้องกินอาหารบ�ารงุมากๆ แต่นาง 

กลับไม่ได้กินข้าวอิ่มแม้สักมื้อ ตอนท่ีสภาพอากาศหนาวเย็นข้ึนเร่ือยๆ  

จนแล้วจนรอดเสือ้ผ้าบนร่างนางก็ยังคงเป็นชดุเน้ือบางดงัเดิม

หลิ่วผิงชวนรู้ว่าขืนเป็นเย่ียงน้ีต่อไป ต่อให้ตนเองยังยืนหยัดไหว  

ลกูน้อยกต้็องถกูทรมานจนตายเป็นแน่ ดงันัน้นางจงึเริม่บงัเกดิความคดิ 

จะหลบหนี

ทว่าจนใจท่ีหญิงรับใช้อาวุโสเหล่านั้นเฝ้าคุมเข้มงวดย่ิง ต่อมา 

ยังกักบริเวณนางให้อยู่แต่ในห้อง กระท่ังลานเรือนก็ห้ามออกไปแล้ว  

ด้วยสภาพท่ีกินไม่อิม่สวมไม่อุน่ซ�า้จติใจหดหูเ่ช่นนีเ้อง ในทีส่ดุเด็กจงึแท้งไป 

จนได้

ฉยงเหนียงสามารถเข้าใจความรู ้สึกเจ็บปวดของหลิ่วผิงชวน  

ชาตก่ิอนไม่อาจให้ก�าเนดิบตุรเป็นเรือ่งทีต่ดิค้างอยู่ในใจอกีฝ่ายมาตลอด 

นกึไม่ถึงเลยว่าชาตน้ีิหลงัเผชญิผ่านอปุสรรคมาหลายระลอก เดก็ก็ยังคง
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สญูเสยีไปอยู่ด ีกระนัน้ฉยงเหนยีงกลบัไม่มทีางทีจ่ะสงสารเห็นใจหลิว่ผงิชวน 

ระหว่างนางกับอกีฝ่ายคอืความแค้นท่ีถูกเอาชวิีต ยากท่ีจะสลายลงในชาตน้ีิ

ภพนี้

หลังจากแท้งลูกไป สุขภาพของหลิ่วผิงชวนก็ย่ิงย�่าแย่ กระท่ัง 

ลงจากเตียงยังไม่ไหวด้วยซ�้า อาจเพราะหญิงรับใช้อาวุโสเหล่านั้นคิดว่า

นางในสภาพเย่ียงน้ีต่อให้คิดจะหนก็ีหนไีปไม่รอด จงึไม่ได้กวดขันเฝ้าคุม

เท่าแต่ก่อน สดุท้ายท�าให้นางคว้าได้โอกาสตอนทีพ่วกนางล้วนไม่อยู่ข้างกาย 

กระเสือกกระสนลุกข้ึนแล้วออกจากลานเรือนอย่างระมัดระวังมาจนถึง 

ทีจ่อดรถม้า ค่อยปีนเข้าไปด้านล่างของรถม้าคันหน่ึง

โชคดีท่ีไม่ทันไรก็มผีูบ้งัคับรถม้าแล่นรถม้าคันน้ีออกจากเรอืนหลงัน้ัน 

นางกระโดดลงจากรถตรงจดุทีเ่ปลีย่วร้าง แต่กลบัพบว่าตนไร้ท่ีใดจะไปได้

ด้วยอปุนสิยัรกัหน้าตาของหลิว่เมิง่ถัง หากนางหนีกลับจวนไปเช่นน้ี

จะต้องถูกเขาก่นด่ายกใหญ่ จากน้ันจบัส่งคนืหลวิเหย่ียนเป็นแน่แท้ ท่ามกลาง

ความจนใจนางจงึนึกถึงฉยงเหนียงขึน้มา

นางรูว่้าฉยงเหนยีงเป็นหวัหน้าสมาคมผูข้นส่งทางน�า้ และรูด้้วยว่า

หากตนเข้าเมอืงหลวงไปท้ังอย่างนีจ้ะต้องถูกพบตวั ดงันัน้จงึเตรยีมจะไปที่

ท่าเรือเพ่ือหลบซ่อนในเรือของฉยงเหนียง ค่อยให้คนไปแจ้งฉยงเหนียง 

มาช่วยตน โดยไม่คาดคิดว่าตนจะหมดเรี่ยวแรง ถึงข้ันเกือบเป็นลม 

ระหว่างทาง ทว่าก็ท�าให้เจอกับรถม้าของฉยงเหนียงเข้าพอดี

หลิ่วผิงชวนกล่าว "สวรรค์เมตตาคุ้มครองแท้ๆ ในที่สุดก็ท�าให้ข้า 

ได้พบกับพ่ีสาว พ่ีสาวต้องช่วยข้านะ" ไม่ทนัขาดค�านางก็ร้องไห้โฮออกมาอกี

ฉยงเหนียงนิง่มองอกีฝ่ายเงียบๆ ก่อนจะเอ่ยเรยีบๆ ว่า "สิง่ทีข้่าท�าได้ 
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ก็มแีต่ส่งเจ้ากลบัสกุลหลิว่ ส่วนคนสกุลหลิว่จะรบัเจ้าไว้หรือไม่น้ัน ต้องดท่ีู

ฝีมอืของเจ้าเองแล้ว"

หลิว่ผงิชวนขบรมิฝีปาก รู้ว่าต่อให้ตนท�าท่าทางน่าสงสารก็คงไม่อาจ 

แลกมาซึง่ความเหน็ใจจากอกีฝ่าย ดงันัน้จงึกัดฟันกล่าวว่า "หากข้าเอาชวิีต 

ของหลางอ๋องสามท่ีานมาเป็นข้อแลกเปลีย่น ท่านจะยินดมีอบเงนิทองให้ข้า

หรอืไม่เล่า"

เห็นทีหลิ่วผิงชวนคงถูกกักขังมานาน ท�าให้ไม่รู้เร่ืองราวครึกโครม 

ระหว่างฉยงเหนยีงกับฉูเ่สยี ถึงได้ยังเอ่ยค�าว่า 'หลางอ๋องสามีท่าน'

ด้วยไม่เชื่อถือว่าหลิ่วผิงชวนจะมีข่าวลับอันใดมาแลกเปล่ียน  

ฉยงเหนียงจึงเอ่ยอย่างไม่หวั่นไหว "ค�าพูดเหล่านั้นของเจ้าเกรงว่า 

ข้าคงจะไม่ได้ใช้หรอก เชิญเจ้าเก็บเอาไว้เองเถอะ"

หลิว่ผงิชวนกลวัว่าฉยงเหนียงจะลกุจากไปจริงๆ จงึรีบบอกโดยไม่อาจ

มวัอมพะน�าอยูอ่กี "ชาติก่อนท่านจดจ่อแต่การคบค้าในเมอืงหลวง ย่อมไม่ได้

จดจ�าเรือ่งอืน่ ในวันจงิเจ๋อ* ของปีนีเ้รอืใหญ่ท่ีมุง่ไปเจยีงตงล้วนประสบกบั

ลมพายุจนอบัปางลงทัง้หมด!"

ฉยงเหนียงฟังจบก็เงยหน้าขวับ จับจ้องหลิ่วผิงชวนพลางถาม  

"ข้าไม่เห็นจ�าได้ว่ามีเรื่องเช่นนี้ แล้วเจ้าจ�าได้อย่างไร"

หลิ่วผิงชวนย้ิมออกแล้ว เพียงแต่รอยย้ิมนั้นระทมหม่นหมอง  

ทัง้เจอืซึง่ความคับแค้นไม่สิน้สดุ "ข้าย่อมจ�าได้แน่นอน เพราะปีนีเ้ป็นปีที่ 

ข้าถูกกรอกยาสิน้ทายาท จากน้ันท่านแม่ก็ไถ่ตัวข้ากลบัจากเจยีงตง ทว่า

* วันจิงเจ๋อ หรือวันแมลงตื่น คือหนึ่งในย่ีสิบสี่ฤดูลักษณ์ของจีน ตรงกับวันท่ี 5 หรือ 6 มีนาคมของทุกปี  
เป็นช่วงท่ีอากาศเร่ิมอบอุ่น สายฟ้าและน�้าฝนในฤดูวสันต์เริ่มปลุกแมลงท่ีจ�าศีลให้ต่ืนขึ้น ชาวไร่ชาวนา 
ก็เริ่มไถพรวนปรับหน้าดินเพื่อเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์
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ตอนน้ันร่างกายข้ายังอ่อนแอ ทนตรากตร�าเดินทางต่อเน่ืองไม่ไหว จึง 

พักผ่อนท่ีโรงเต๊ียมริมฝ่ังแม่น�า้ก่อน ท�าให้รอดพ้นเคราะห์มาได้..."

นางเว้นวรรคเล็กน้อยก่อนเอ่ยต่อ "เก่ียวกับเร่ืองเรืออับปางน้ี  

องค์ชายรองทรงเคยส่งคนมาถามยืนยันกับข้าถึงสามหน เมือ่ครูข้่าได้ยิน 

คนทีท่่าเรอืบอกว่าหลายวันก่อนหลางอ๋องน่ังเรอืไปเจยีงตงแล้ว...พ่ีสาวว่า

เรือ่งนีใ้ช่เก่ียวพันกับสามขีองท่านหรอืไม่เล่า"

ฉยงเหนยีงไม่ได้พูดจา สญัชาตญาณบอกนางว่าหลิว่ผงิชวนไม่ได้

โป้ปด ความจริงที่คราวน้ีฉู่เสียจากไปก่อนโดยไม่อาจรอจนชุยฉวนเป่า 

เสรจ็พิธีแต่งงานได้นัน้ ดูเหมอืนเป็นเพราะทางเจยีงตงเกิดเร่ืองบางอย่าง 

ทีร่อให้เขากลบัไปจดัการโดยเรว็

ตอนนีเ้หน็ทว่ีาการจากไปอย่างรบีร้อนของฉูเ่สยีอาจเป็นหลมุพราง

มรณะท่ีหลวิเหย่ียนวางไว้...

เมื่อกลับถึงคฤหาสน์สกุลชุย ฉยงเหนียงเห็นชุ่ยอวี้ดูกระอึกกระอัก 

ท่าทางคล้ายมถ้ีอยค�าอยากจะกล่าว จงึเอ่ยกับชุย่อว้ีว่า "หากเจ้ามคี�าพูด  

ก็พูดออกมาได้เลย"

ชุ่ยอว้ีเอ่ยละล�่าละลัก "ไม่มีอันใดหรอกเจ้าค่ะ ข้าเพียงแต่เห็นว่า 

แม่นางหลิ่วช่างน่าสงสารโดยแท้ จึงอยากถามว่าคุณหนูต้ังใจจะจัดการ 

เรือ่งแม่นางหลิว่เช่นไร"

ฉยงเหนียงไม่ได้เอ่ยตอบ แต่กลับย้อนถาม "ชุ่ยอว้ี จริงอยู่ตอนนี้ 

แม่นางหลิว่มชีวีติท่ีแสนจะอเนจอนาถ แล้วเจ้ารูส้กึว่าผูท่ี้นางเคยีดแค้นท่ีสดุ 

ในตอนนีค้อืใครกันเล่า"
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"ย่อมจะเป็นองค์ชายรอง แล้วก็หญิงรบัใช้อาวุโสหลายคนนัน้สเิจ้าคะ"

ฉยงเหนียงสั่นศีรษะ "พวกหญิงรับใช้อาวุโสนางย่อมจะเคียดแค้น 

ส�าหรบัองค์ชายรองข้าไม่กล้าแน่ใจเท่าไร แต่ท่ีแน่ๆ คนท่ีนางเคียดแค้นทีส่ดุ 

ในตอนนีก็้คอืข้าต่างหาก"

ชุ่ยอวี้ตื่นตระหนก "จะเป็นไปได้อย่างไรกันเจ้าคะ ผู้ที่นางนึกถึง 

และมาขอความช่วยเหลือเป็นคนแรกก็คือคุณหนูไม่ใช่หรือไร"

"หลิ่วผิงชวนจะนึกถึงผู ้อื่นก็ต่อเมื่อมีประโยชน์ให้ใช้สอย ยาม 

ไร้ประโยชน์นางไม่เคยค�านึงถึงหรอก เมือ่ครูต่อนท่ีนางเล่าว่าชะตากรรม

เปลี่ยนเป็นเลวร้ายเพราะถูกข้าเปิดโปงว่าตั้งครรภ์ ตอนนั้นน�้าเสียงนาง 

ไม่ค่อยเป็นธรรมชาต ิ ด้วยความคุน้เคยท่ีข้ามต่ีอนางแล้ว นางน่าจะปักใจ 

คิดว่าข้าต่างหากคือตัวการใหญ่ที่ท�าร้ายให้นางตกอับถึงข้ันน้ี ส�าหรับ 

คนเย่ียงน้ีไม่ว่าเจ้าจะดกัีบนางสักเพียงใดก็ป่วยการเปล่า ทัง้หมดข้ึนอยู่กับว่า

ตอนนีเ้จ้ามปีระโยชน์กับนางหรอืไม่ก็เท่าน้ัน"

ครั้นชุ่ยอว้ีได้ฟังฉยงเหนียงพูดเช่นนี้ ความเห็นใจสายใยสุดท้าย 

ทีม่ใีห้หลิว่ผงิชวนก็สลายไปสิน้ เมือ่แรกทียั่งอยู่ใต้อ�านาจของหลิว่ผงิชวน 

ชุ่ยอว้ีหวิดจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วด้วยซ�า้ นางย่อมจดจ�าความโหดเห้ียม 

ของหลิว่ผงิชวนได้ดี

ฉยงเหนยีงแจ้งใจว่าตอนน้ีตนยังมปีระโยชน์ต่อหลิว่ผงิชวนอยู่ ดังน้ัน 

ที่อีกฝ่ายบอกว่าในวันจิงเจ๋อจะเกิดลมพายุพัดเรือใหญ่อับปางจึงมิอาจ 

ไม่เชื่อถือ ครั้นนับวันดูแล้วพบว่าวันจิงเจ๋อตรงกับวันใด นางก็รู้สึกว่า 

ในสมองพลนับงัเกิดเสยีงดังเปรีย้งปร้าง ชัว่วูบคงเหลอืแต่ความว่างเปล่า

ขาวโพลน
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ขบวนเรือของพวกลูกจ้างกับพ่อครัวเพ่ิงจะแล่นออกไปย่อมแจ้ง 

ได้ทันกาล ทว่าฉู่เสียจากไปนานมากแล้ว ซ�้าร้ายอีกเพียงสองวันก็คือ 

วันจิงเจ๋อ นางควรท�าเช่นไรจึงจะติดต่อเขาได้โดยเร็ว เพ่ือบอกเขาว่า 

อย่าได้ใช้เส้นทางน�า้ต่ออีก

คิดมาถึงตรงน้ีหัวใจของฉยงเหนียงก็เต้นรัวแรง นางรีบสั่งให้ผู้ม ี

ทกัษะทางน�า้เป็นเย่ียมนัง่เรอืเลก็เร่งติดตามไปท้ังวันทัง้คนื พอสัง่การจบ

เพียงไม่นานนางก็รูส้กึว่าสองหลูัน่องึอล เบ้ืองหน้าสายตาด�ามืดไปวูบหนึง่

สิง่เดยีวทีท่�าได้ในชัว่ขณะนีค้อืภาวนาให้เรอืเลก็ทีน่างส่งไปน้ันเรว็พอ 

ทัง้ฉูเ่สยีเองก็มเีหตใุห้ชะลอการเดนิทาง หยุดพักอยู่บนฝ่ังในวนัจงิเจ๋อพอดี  

หรอืไม่ก็เป็นหลิว่ผงิชวนทีป้ั่นน�า้เป็นตัว

แต่ต่อให้เพียรภาวนาอยู่เช่นนี้ ขอเพียงคิดว่าฉู่เสียอาจต้องส้ินชีพ

กลางล�าน�า้ หวัใจของฉยงเหนยีงก็จะบีบแน่นไม่คลาย

นางยังไม่ทันจะได้แต่งงานเป็นภรรยาของเขาดังเดิมเลย ไหนเขา 

เคยบอกว่าชาตน้ีิจะอยู่เคยีงข้างนางตราบจนเส้นผมหงอกขาวไปด้วยกัน 

ลกูๆ ของนางกับเขายังไม่ทันจะหัดเดินด้วยซ�า้ วันหน้าจะให้ผู้ใดสอนลูกๆ 

ขีม้่ายิงธนูเล่า

นกึมาถึงตรงนีฉ้ยงเหนียงก็พลนัหลดุเสยีงสะอืน้ไห้อย่างสุดจะข่มกล้ัน 

เร่งภาวนาต่อสวรรค์เบ้ืองบนไม่ยอมหยุด...ขออย่าให้เกิดเหตไุม่คาดฝันข้ึน

กับฉูเ่สยีเลย

ไม่ช้าวันจิงเจ๋อก็มาถึง

ผิวแม่น�้าแถบเมืองหลวงยังคงเรียบสงบ ไม่พบความผิดปกต ิ
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แม้แต่น้อย กระนัน้หัวใจของฉยงเหนยีงกลบัลอยคว้างโดยตลอด ด้วยไม่รู้ว่า 

ผวิแม่น�า้ท่ีอยู่ห่างออกไปนับพันหลีเ่ป็นเช่นไรกันแน่

สองวันต่อมา ผู้ที่นางส่งไปแจ้งข่าวก็นั่งรถม้ากลับมาถึง

ฉยงเหนียงรีบซักถามทันทีที่เขาก้าวเข้าประตูมา "ได้พบท่านอ๋อง 

หรอืไม่ สถานการณ์เป็นเช่นไรบ้าง เกิดพายุข้ึนบนผวิแม่น�า้หรอืไม่" สุม้เสยีง 

ขณะเอ่ยถามถึงกับสัน่เครอืนิดๆ

ลูกจ้างผู้นั้นเปล่งเสียงร้องไห้โฮออกมาก่อนตอบ "คุณหนูขอรับ  

ตลอดทางข้าน้อยรีบเร่งไม่เคยหยุดพัก แต่ก็ยังคงช้าไปก้าวหนึ่งจนได้  

ตอนทีใ่กล้จะไล่ตามท่านอ๋องทัน พอดเีห็นพายุงวงช้างหลายสายหมนุควง 

ไม่หยุด จากเบื้องบนจรดฟ้าสูเ่บื้องล่างจรดแม่น�้า กระทั่งผิวน�้าท้ังผืน 

ยังป่ันป่วนจนหมนุวนไปด้วยเลยขอรบั!"

ดเูหมือนลูกจ้างยงัใจสั่นหวัน่หวาดไมห่าย เนิ่นนานให้หลังจึงคอ่ย 

เอ่ยต่อได้ "ข้าน้อยขึน้ล่องล�าน�า้มาหลายสบิปี ยังไม่เคยเห็นพายุทีรุ่นแรง 

เพียงนีม้าก่อน ตอนน้ันเหตุการณ์น่าสลดใจย่ิงยวด ใต้พายุหมนุนัน้ไม่ว่า 

เรอืจะใหญ่หรอืเลก็ล้วนถูกหอบข้ึนฟ้าไปจนสิน้ แม้แต่เรือท่ีอยู่นอกพายุหมนุ 

ก็ถูกซดัพลกิคว�า่ด้วยคลืน่ยักษ์ทีก่ระแสลมหอบม้วนข้ึนมา เรือใหญ่ท่ีท่านอ๋อง

โดยสารตกอยู่ใจกลางของงวงช้างท่ีใหญ่ท่ีสุด ขณะหมนุต้ิวอยู่กลางอากาศ 

ไม่หยุดก็สลัดทหารองครักษ์กับลูกเรือออกมาราวเมล็ดถ่ัว จนกระทั่ง 

เรอืถกูบดิแตกเป็นเสีย่งๆ ร่วงกระจายจากบนทีส่งูลงมาคนละทศิละทาง  

ท่านอ๋อง...ท่านอ๋อง...น่ากลวัว่าจะมเีคราะห์ร้ายมากกว่าโชคดีขอรบั"

ฉยงเหนียงฟังจบเสยีงเปรีย้งก็ดงักระห่ึมข้ึนในสมอง สองหแูว่วไปด้วย

เสยีงห่ึงๆ เพียงเหน็ปากของลกูจ้างอ้าหบุ แต่กลบัไม่ได้ยินเสยีงพูดของเขา
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แม้แต่ครึง่ค�า ถัดจากนัน้นางก็ไม่รบัรูอั้นใดอีก

ไม่รู้ผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดนางค่อยได้สติคืนมา พบว่าชุ่ยอวี้ก�าลัง 

พยุงนางอยู่พลางพูดบางอย่างด้วยสหีน้าร้อนรุม่ เพียงแต่สุม้เสยีงของชุย่อว้ี 

พิกลอย่างย่ิง ท้ังขาดเป็นห้วงๆ ประหน่ึงแว่วมาจากสถานท่ีอนัไกลโพ้น

ฉยงเหนียงไม่ได้คิดและพูดอันใดทั้งสิ้น ในใจเอาแต่นึกถึงถ้อยค�า

สดุท้ายท่ีฉูเ่สยีพูดไว้ก่อนจะเดินทาง...

'รอจนข้าเสร็จงานแล้วจะรีบมารับเจ้านะ'

วันนีห้ลวิเหย่ียนก็จติใจไม่สงบเช่นกัน ต้ังแต่ฉูเ่สียออกเดนิทาง เขา 

ก็ให้องครักษ์ลับน�าเหย่ียวสื่อสารไปคอยติดตามอยู่บนฝั่งจากระยะไกล  

หากมข่ีาวอนัใดจะได้แจ้งกลบัมาในทันที

เมื่อถึงวันจิงเจ๋อ หลิวเหย่ียนก็เข้ามาในห้องหนังสือต้ังแต่เช้า  

ในมอืหยิบต�าราขึน้มาหลายเล่มแล้วทว่าล้วนไม่อาจอ่านต่อไปได้ เขาจงึ 

ประเดี๋ยวลุกเดินประเดี๋ยวน่ังเหม่อ หลังจากอยู่ในห้องหนังสือเช่นน้ี 

เกือบหน่ึงวันโดยไม่ได้กินแม้แต่อาหารกลางวัน ในท่ีสุดก็รอคอยจน 

องครกัษ์ลบัส่งข่าวท่ีแน่ชดัมาว่าหลางอ๋องฉูเ่สยีตายในเหตวุาตภัยแล้ว

หลิวเหย่ียนตื่นเต้นลิงโลดสุดบรรยาย ประเด๋ียวปรบมือประเด๋ียว 

ตบโต๊ะ หวัเราะร่วนไม่ขาดปาก จวบจนหนึง่ชัว่ยามให้หลงัค่อยออกมาจาก 

ห้องหนงัสอืพร้อมสหีน้าทีก่ลบัมาเรยีบสงบดังเดิม

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น ขณะที่ผู้สัญจรจ�านวนมากก�าลังเดินเข้าออกประตู

เมอืงหลวง จู่ๆ  เสยีงเกือกม้าย�า่อนัสบัสนระลอกหนึง่ก็ดงัมา ตามตดิด้วย 
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ม้าเร็วหนึ่งตัวที่ห้อตะบึงมาแต่ไกล พอมาถึงประตูเมืองก็ควบฝ่าเข้าไป 

ดจุเกาทัณฑ์โดยไม่ได้ชะลอความเรว็ลงแม้แต่น้อย

ผู้สัญจรต่างพากันหลีกทางให้ แม้แต่ทหารรักษาเมืองยังหวิด 

จะถูกชนล้ม ทหารหนุ่มท่ีอยู่ทางซ้ายของประตเูมอืงลบูปาดฝุน่ผงทีถ่กูม้าเรว็

ตะกุยฟุ้งขึ้นมาเปรอะบนใบหน้าออกก่อนจะสบถด่า "มารดามันเถอะ!  

จะรบีไปงานศพหรอืไร! ควบม้าเรว็เย่ียงน้ัน มาถึงประตเูมอืงแล้วก็ยังไม่หยุด

สกันดิ ไม่รูเ้ป็นคนสกุลใดก�าแหงถึงเพียงน้ี!"

ทหารทางขวามอืทีอ่ายุมากกว่าเอ่ยกลัว้หวัเราะหึๆ "เจ้ายังความรู้น้อย 

นั่นคือทหารส่งสารของทางการ ไม่กล้าชักช้าเป็นอันขาด ขืนช้าไป 

เพียงก้าวเดยีวก็จะต้องถูกตัดหัวเชยีวนะ ดูจากท่าทางเมือ่ครู่คอืสารด่วน

แปดร้อยหลี่* ไม่รู ้ว ่าเกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่ สารด่วนเช่นนี้ไม่ได้เห็น 

มาหลายปีดดีกัแล้ว"

ในวังหลวงขณะน้ีจยาคังต้ีผูน่ั้งเป็นสง่าอยู่บนบลัลงัก์มงักรก�าลงัฟัง

เหล่าขนุนางแจกแจงข้อคดิเหน็ต่างๆ จู่ๆ  ขนัททีีเ่ฝ้าอยู่หน้าประตทู้องพระโรง 

ก็เข้ามารายงานว่ามสีารด่วนแปดร้อยหลีม่าถวาย

จยาคังต้ีตระหนกวูบ ปกติเรื่องที่จะส่งเป็นสารด่วนแปดร้อยหล่ีได ้

ล้วนเป็นเรือ่งใหญ่ทีส่�าคญัย่ิงยวด พระองค์จงึรบีให้ขนัทนี�าสารส่งขึน้มา รอจน 

คลีอ่อกอ่านไปได้เล็กน้อย เสียงร้องอทุานก็ถูกเปล่งออกจากปาก พระองค์ 

รูส้กึเพียงว่าฟ้าดินหมนุคว้าง พรบิตาถัดมาก็หมดสตอิยู่บนบลัลังก์มงักร

* สารด่วนแปดร้อยหลี ่ โดยทัว่ไปในสมยัโบราณจะสร้างจุดพักเปลีย่นม้าทกุๆ 20 หลี ่หรอืประมาณ 10 กิโลเมตร 
หากเป็นสารด่วนจะส่งด้วยความเรว็ 300 หลีต่่อวัน หากเร่งด่วนกว่านัน้จะใช้การเปลีย่นม้าเรว็ทุกจดุเปลีย่นม้า 
เพ่ือเพ่ิมระยะทาง โดยความเรว็สงูสดุอยู่ท่ี 800 หลีต่่อวัน
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ในท้องพระโรงพลันสับสนวุ ่นวายประหนึ่งน�้าที่ เดือดพล่าน  

เหล่าขุนนางบุ๋นบู๊ต่างตะโกนเรียก "ฝ่าบาท" ไม่ขาดปาก

เหวินไท่อันที่อยู่ข้างบัลลังก์มังกรเสียขวัญจนใบหน้าเผือดขาว  

รบีเดนิขึน้หน้าไปประคองจยาคังต้ี เสยีงทีเ่คยเลก็แหลมถึงกับแปร่งเพ้ียน

ขณะตะโกนซ�า้ไม่หยดุ "ตามหมอหลวงมาเรว็เข้า! รบีตามหมอหลวงมา!"

หลวิเหย่ียนสาวเท้าไม่ก่ีก้าวเดินขึน้บนัไดไปช่วยเหวนิไท่อนัประคอง 

จยาคงัตีไ้ว้ ก่อนสัง่การขนัทีทีอ่ยู่อกีด้านหน่ึงว่า "จงรบีน�าเสลีย่งมงักรมารบั

เสดจ็พ่อกลบัต�าหนัก แล้วตามหมอหลวงทัง้หมดไปตรวจชพีจรเสดจ็พ่อ"

เขาหันมาเอ่ยกับเหล่าขุนนางท่ีอยู่เบ้ืองล่างต่อ "ฝ่าบาททรงรู้สึก 

ไม่สบายพระวรกายเฉยีบพลนั ทกุท่านโปรดรอฟังข่าวอยู่ท่ีนีก่่อน" จบค�า 

เขากับเหวนิไท่อนัก็พยุงจยาคังต้ีไปเบือ้งนอก วางลงบนเสลีย่งมงักรอย่าง

เบามอืแล้วตามอารกัขาจนกลบัถึงต�าหนักบรรทม

หลงัจากหมอหลวงหลายคนตรวจชพีจรเสรจ็ก็เลือกตวัแทนหน่ึงคน

มารายงานต่อหลิวเหย่ียนท่ียืนหน้าขรึมอยู่ด้านข้าง "ทูลองค์ชายรอง 

เน่ืองจากมเีรือ่งสะเทอืนพระอารมณ์ฝ่าบาทอย่างรนุแรง ไฟแห่งความร้อนรุ่ม

จึงจู่โจมกระเทือนพระหทัย กระหม่อมจะเค่ียวพระโอสถท่ีมีสรรพคุณ 

บ�ารงุสงบพระทยัและขจดัไฟให้ฝ่าบาทเสวย พระอาการก็จะทเุลาพ่ะย่ะค่ะ"

ฟังจบสหีน้าทีข่งึตึงของหลวิเหย่ียนค่อยผ่อนคลายลง เขากลบัมายัง

ท้องพระโรงแล้วเอ่ยกับเหล่าขุนนางท่ีเฝ้ารออยู่ "ฝ่าบาททรงปลอดภยัและ

ฟื้นคืนสติแล้ว ใต้เท้าทุกท่านไม่ต้องเป็นกังวล วันน้ีการประชุมขุนนาง 

ยุติลงแต่เพียงเท่านี ้ เชญิทุกท่านกลบัได้" จบค�าเขาก็กลบัไปเฝ้าอยู่ข้างกาย 

จยาคงัต้ีต่อ
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จยาคังตี้แม้ดื่มยาจนฟ้ืนตื่นแล้ว ทว่ากลับหลั่งน�้าตาไม่ขาดสาย  

ทัง้เอาแต่พึมพ�าด้วยสุม้เสยีงท่ีแผ่วต�า่จนแทบไม่ได้ยิน "ลูกข้าจากไปแล้ว 

ลูกข้าจากไปแล้ว"

วันถัดมาจยาคงัต้ีไม่ได้เข้าประชมุขุนนาง เพียงมพีระราชโองการลงมา

หนึง่ฉบบัให้องค์ชายรองหลวิเหย่ียนว่าราชการแทน

ทีผ่่านมาหลิวเหย่ียนเข้าออกกรมต่างๆ ทุกวันจนคุ้นเคยกับงานท้ังหมด

แล้ว ทกุครัง้ทีม่ขุีนนางใหญ่มารายงานจงึสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทันที 

บางครามเีรือ่งทีย่ากจะสะสาง เพียงครุน่คดิชัว่ครูก็่มวีธีิการอนัเหมาะสม 

เรียกว่าดูแลราชกิจได้อย่างเรียบร้อยดีย่ิง ท�าให้ขุนนางใหญ่ท้ังหลาย 

ต่างรู้สึกว่าองค์ชายรองผู้นี้ท�างานสุขุม ท่าทีอ่อนน้อม มีบุคลิกของราชัน 

ผู้ปรีชา

ขณะเดียวกันเน้ือหาในสารด่วนฉบับน้ันก็ค่อยๆ กระจายออกมา 

ใจความโดยรวมคือขณะทีห่ลางอ๋องล่องเรอือยู่กลางแม่น�า้ พลันเผชิญกับ

ลมพายุทีบ่ดฟ้าบงัตะวัน กระแสลมอนัรนุแรงดุจจะพลกิแม่น�า้คว�า่สมทุรนัน้ 

ฉีกเรือออกเป็นเสี่ยงๆ ผู้ที่อยู่บนล�าน�้าในวันนั้นล้วนสุดจะหลบเลี่ยงได้  

เกรงว่าหลางอ๋องเองก็คงไม่อาจโชคดีรอดพ้น

หลวิเหย่ียนถึงกับหลัง่น�า้ตาต่อหน้าเหล่าขนุนางพลางเอ่ยด้วยเสียง

อันแหบเครือ "ข้าสูญเสียสหายสนิทไปหนึ่งคน ส่วนราชส�านักสูญเสีย 

เสาหลกัไปหน่ึงต้น น่ีเป็นเคราะห์ร้ายของบ้านเมอืงโดยแท้"

บรรดาขุนนางใหญ่ฟังแล้วทอดถอนใจไม่คลาย ขณะเดียวกัน 

ก็สะท้อนใจว่าหลางอ๋องได้รบัความรกัความห่วงใยจากฮ่องเต้กับองค์ชายรอง
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ถึงเพียงนี ้ชวิีตนีก็้ไม่เสยีเปล่าแล้ว

หลายวันมานี้ฉยงเหนียงล้วนนอนเซื่องซึมอยู่บนเตียง เพียงนึกถึง

ท่าทางยามฉูเ่สยีแสร้งท�าเป็นใจกว้างท้ังท่ีในใจเขาก�าลงัรษิยาเพราะไม่อาจ

ใช้สถานะสามไีด้หน้าอกของนางก็จะปวดแปลบทกุคร้ังไป

ด้วยรูว่้าบตุรสาวโศกเศร้า สามภีรรยาสกลุชยุจงึพาซเีหอกับร่ัวหวา 

ไปอยู่ข้างกายพวกตน ไม่ให้เด็กทัง้สองมารบกวนฉยงเหนียง

ชุ่ยอว้ีเดินเข้าไปใกล้เตียงก่อนจะรายงานฉยงเหนียงเสียงเบา  

"คุณหนู พ่อบ้านต�าหนักองค์ชายรองมาขอพบเจ้าค่ะ"

ฉยงเหนียงยังคงนอนน่ิง พักใหญ่กว่าจะเอ่ยตอบ "บอกเขาว่า 

ข้าไม่สบาย ไม่สะดวกพบแขก"

ชุ่ยอว้ีผงกศีรษะขานรับแล้วหมุนตัวเดินออกจากห้องไป จากน้ัน 

ชั่วเวลาหน่ึงถ้วยชาให้หลัง นางก็เดินกลับมาเอ่ยเสียงเบาด้วยสีหน้า 

ล�าบากใจ "คุณหนู พ่อบ้านผู้น้ันบอกว่าครั้งน้ีเก่ียวพันถึงร้านซู่ซินกับ 

ร้านชยุจ้ีในมอืของท่าน เป็นเรือ่งส�าคญัใหญ่หลวง ต่อให้คณุหนูไม่สบาย 

ก็ขอเชญิมาพบสกัหน่อยเจ้าค่ะ"

ฉยงเหนยีงเงยีบงนัอยู่ครูห่น่ึงจงึเอ่ยขึน้เรยีบๆ "คนขององค์ชายรอง 

นีใ่จร้อนย่ิงนกั ได้ ข้าจะออกไปพบเขา"

นางล้างหน้าผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าก่อนเดินเนบินาบไปถึงโถงหน้าด้วย

การปรนนิบัติดูแลของชุ่ยอวี้

พ่อบ้านท่ีหลิวเหย่ียนส่งมาน้ีแซ่อู๋ ใบหน้าของเขาขาวเกลี้ยงเกลา 

ไร้หนวดเครา ทว่าบนใบหน้าทีก่ลมมนกลบัมนัียน์ตารูปสามเหล่ียม ท�าให้
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รปูโฉมซ่ึงเดมิแลดูโอบอ้อมน้ันแฝงด้วยความเหีย้มเกรียมอนัยากบรรยาย

ชนิดหน่ึง

อีกท้ังยามนีส้หีน้าของเขาก็อมึครมึย่ิงจรงิๆ เขามาถึงนานมากแล้ว 

กระทั่งน�้าชาเปลี่ยนใหม่ไปหลายป้าน อดีตชายาหลางอ๋องท่ีพิร้ีพิไร 

จนถึงป่านนี้ถึงค่อยเดินเย้ืองย่างออกมา พึงรู้ว่าเป็นเพราะนายของเขา  

แต่ไรมาในเมอืงหลวงจงึมไีม่ก่ีคนนกัหรอกท่ีจะกล้าปฏบิตักัิบเขาเย่ียงน้ี

ฉยงเหนยีงนัง่ลงก่อนจะเอ่ยเรยีบๆ "องค์ชายรองทรงส่งคนมาถึงทีน่ี่ 

ไม่ทราบมเีรือ่งใดจะชีแ้นะ"

นึกถึงค�าก�าชับของหลิวเหย่ียนก่อนออกเดินทาง พ่อบ้านอู๋ 

ก็สงบอารมณ์แล้วกล่าวเสียงนุ่มนวล "องค์ชายรองทรงได้ยินว่าพักน้ี 

ร้านซูซ่นิกับร้านชยุจีเ้กดิข้อพิพาทข้ึนมากมาย ด้วยเหน็แก่ทีเ่ป็นคนในราชวงศ์

เช่นกัน อยากช่วยองค์หญงิใหญ่คลีค่ลายเรือ่งกลดักลุม้ จงึทรงให้ข้าน้อย

มาเชญิท่านไปสนทนาท่ีเรอืนกุ้ยหลนัเป็นพิเศษ"

รอยย้ิมเย็นชาดจุน�า้แข็งผดุข้ึนบนใบหน้าของฉยงเหนียงขณะเอ่ยปฏเิสธ 

"ข้าไม่กล้ารบกวนหรอก เชญิพ่อบ้านกลบัไปทลูตอบองค์ชายรองว่าทรงมงีาน

รดัตวั อย่าได้สิน้เปลอืงความคิดกับเรือ่งเลก็น้อยเท่าน้ีเลย"

พ่อบ้านอู๋เปลี่ยนสีหน้าทันตาเห็น ปากก็กล่าวอย่างฉุนเฉียว  

"องค์หญิงใหญ่ องค์ชายรองทรงหวังดีหรอกนะถึงได้ส่งข้าน้อยมาเชิญ 

ท่านรูห้รอืไม่ว่ามคีนไปร้องเรยีนถึงท่ีว่าการเมอืงหลวงแล้ว บอกว่าวัตถุดบิ

ทีร้่านซูซ่นิกับร้านชยุจีข้องท่านใช้นัน้มพิีษ ถึงข้ันหวิดจะคร่าชวีติผู้อืน่ หาก

มใิช่องค์ชายทรงไกล่เกลีย่ ผูท้ีม่าเยือนในตอนนีจ้ะมใิช่ข้าน้อย หากแต่เป็น 

เจ้าหน้าทีจ่ากทีว่่าการเมอืงหลวง!"
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ยามน้ีฉยงเหนียงไหนเลยจะมีแก่ใจไยดีเรื่องนี้  จึงยังคงเอ่ย 

เสียงราบเรียบ "หากมีคนร้องเรียน ข้าก็พร้อมรับมือ"

พ่อบ้านอูน๋กึไม่ถึงว่าฉยงเหนียงจะไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใด งานนี้ 

องค์ชายรองให้ความส�าคัญอย่างย่ิง เรือนกุ้ยหลันแห่งนั้นเป็นสถานที ่

อนัยอดเย่ียม ก่อนหน้านีห้ลิว่ซือ่ทีอ่งค์ชายรองเลีย้งไว้ก็ถูกกักตัวอยู่ท่ีนัน่

เมื่อวานองค์ชายรองเป็นผู้สั่งการเองให้ข้ารับใช้เก็บกวาดเรือน  

บอกว่าจะมีผู้สูงศักดิ์ท่านหนึ่งมาพ�านัก ผ้าห่มกับโต๊ะเคร่ืองแป้งล้วนให้

เปลีย่นเป็นของใหม่ทัง้หมด ประณีตหรหูราเป็นอย่างย่ิง นีไ่ม่คล้ายวิธีปฏบิตัิ

ตามปกติขององค์ชายรองเลยจริงๆ รอจนพ่อบ้านอู๋ได้รับงานให้มาเยือน 

สกุลชยุ เขาถึงพลนัเข้าใจกระจ่างท้ังหมด

ท่ีแท้องค์ชายรองก็หมายจะซ่อนโฉมสะคราญไว้ในเรือนทองค�า  

เลีย้งดอูงค์หญิงใหญ่เสาหรงผูก้�าลงัลอืเลือ่งท่ัวเมอืงหลวงท่านนีน่ี้เอง!

ในต�าหนกัองค์ชายรองใช่ว่ามเีขาเป็นพ่อบ้านเพียงคนเดยีว ในสายตา

ขององค์ชายรองจะไม่รองรบัคนไร้ประโยชน์ หากเขาท�าให้งานท่ีองค์ชายรอง

เป็นผูก้�าชบัเองล้มเหลว เช่นนัน้เขาก็จะไม่มวัีนได้เงยหน้าอ้าปากขึน้มาอกีแล้ว

คดิมาถึงตรงน้ีเขาจงึเอ่ยเสียงเย็นเยียบอย่างห้ามไม่อยู่ "องค์หญิงใหญ่

จะไม่ไปตามค�าเชญิขององค์ชายรองแน่หรอื"

ฉยงเหนยีงไม่แยแส เพียงเอ่ยกับพ่อบ้านของคฤหาสน์สกุลชยุท่ียืนอยู่ 

อกีด้านหนึง่ว่า "ส่งแขก"

ฟังจบพ่อบ้านอู๋ก็ลุกพรวด เดินฉับๆ อย่างไม่สนใจใคร กระทั่ง 

ออกไปถึงประตใูหญ่ของคฤหาสน์แล้วตะโกนสัง่อยู่ตรงประต ู "จงรบีเชญิ

ตวัองค์หญิงใหญ่ไปตามนัดหมาย!"
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ไม่ทันไรองครักษ์ของต�าหนักองค์ชายรองห้าหกคนก็บุกเข้ามา 

ในคฤหาสน์สกุลชุย

ทีแ่ท้ตอนได้รบังานน้ีพ่อบ้านอูพ๋ลันผุดประกายความคิดท่ีจะน�าองครักษ์

มาด้วย เผือ่องค์หญิงใหญ่ไม่ไปตามค�าเชญิ เขาจะได้ให้องครกัษ์จบัตวันาง 

ไปพบองค์ชายรอง

พ่อบ้านอู๋น�าเหล่าองครักษ์เร่งฝีเท้าบุกไปยังโถงหน้า ตลอดทาง 

แม้มีผู้คุ ้มกันของคฤหาสน์สกุลชุยหลายคนมาขวางทาง ทว่าล้วนถูก 

เหล่าองครกัษ์เตะทรดุลงกับพ้ืนในไม่ก่ีเท้า

ทันทีท่ีพ่อบ้านอู ๋กลับเข้ามาในโถงหน้าก็เอ่ยกลั้วหัวเราะหยัน  

"องค์หญงิใหญ่ยังคงติดตามข้าน้อยไปพบองค์ชายรองดกีว่า หาไม่คงต้อง

ล่วงเกินรนุแรงเสยีแล้ว ถงึตอนน้ันเกียรตขิองท่านก็จะพลอยมวัหมองไปด้วย"

คิว้ตาของฉยงเหนียงปราศจากแววต่ืนตระหนก เพียงมองพ่อบ้านอู๋

อย่างเรยีบเฉยและไม่เอ่ยวาจา

พ่อบ้านอู๋จงึกัดฟันท�าใจกล้า สัง่การต่อเหล่าองครักษ์ทีอ่ยู่เบือ้งหลัง 

"จงเชญิตวัองค์หญิงใหญ่กลบัไป ระวังอย่าได้ท�าให้นางบาดเจบ็"

ขณะทีเ่หล่าองครกัษ์ก�าลงัจะพุ่งตวัไปหาฉยงเหนยีง เสยีงตวาดด่าทอ 

ก็พลนัดังออกมาจากด้านในของโถง "พวกโจรเหิมเกรมิ! ถึงกับกล้าจาบจ้วง 

องค์หญงิใหญ่เชยีวร ึเบ่ือชวิีตแล้วใช่หรอืไม่!"

ฉบัพลนัก็มชีายฉกรรจ์สิบกว่าคนกระโดดลงมาจากบนก�าแพง แต่ละคน

รปูกายบกึบนึ กรเูข้าไปโอบล้อมคนจากต�าหนักองค์ชายรองไว้ในพริบตา

ชายฉกรรจ์เหล่านีค้อืองครกัษ์ท่ีฉูเ่สยีจดัเตรยีมไว้เป็นพิเศษ ด้วยกังวลว่า

ตนจากไปแล้วฉยงเหนียงกับลูกอยู่ในคฤหาสน์สกุลชุยจะขาดผู้อารักขา  
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คนทัง้หมดล้วนเป็นผูม้วีรยุทธ์สงูส่ง หัวหน้ากลุม่ก็คือกงซนุอู๋อีน่ั้นเอง

เขาตรงขึ้นหน้าไปแล้วเหยียดขาถีบใส่คนขององค์ชายรองท่ีพุ่งตัว 

จะมาจบักุมฉยงเหนียงจนกระเด็นไปไกลลบิ

กงซุนอู๋อี้ใช้ชีวิตบนคมหอกคมดาบมาก่อน ยามลงมือจึงมุ่งหมาย 

เอาชีวิต ไม่ก็ท�าให้เจ็บหนัก หน่ึงเท้าน้ันถีบใส่ช่วงล่างของอีกฝ่ายเข้า 

อย่างถนัดถนี่ เสียงร้องโหยหวนจึงดังลั่นทันใด บาดแก้วหูคนทั้งหมด 

จนปวดแปลบเลยทีเดียว

องครกัษ์ทีเ่หลือของฝ่ายองค์ชายรองมหีลายคนยังไม่ได้แต่งงานมบีตุร 

ความเรว็ยามทีพ่วกเขาบกุขึน้หน้าไปอีกครัง้จงึผ่อนช้าลงกว่าเดมิ

ต่อให้เบี้ยหวัดที่ต�าหนักองค์ชายรองมอบให้จะสูงเพียงใด ตน 

ก็ยังต้องสบืสกุลอยู่ ผูท้ีอ่ยู่ตรงหน้านีถึ้งกบัจ�าเพาะถีบใส่ช่วงล่างของบรุุษ 

ช่างไร้มโนธรรมสิน้ด ี เพียงเห็นพวกพ้องของตนเกลอืกกลิง้อยู่บนพ้ืน ท่าทาง 

เจบ็ปวดรวดร้าวจนดวงตาเหลอืกขาว คนฝ่ายองค์ชายรองทีเ่หลอืก็เน้ือตวั 

สัน่เทาอย่างห้ามไม่อยู่

ฝ่ายกงซุนอู๋อี้ที่มีวรยุทธ์สูงส่งท้ังมีก�าลังคนมากกว่าย่อมได้เปรียบ 

ในทุกด้าน จงึขับไล่ฝ่ายตรงข้ามออกจากคฤหาสน์สกุลชยุไปจนสิน้ได้อย่าง

รวดเรว็

กงซนุอู๋อีรู้้ว่าฉยงเหนียงเป็นธิดาบญุธรรมของไทเฮา น้องสาวบญุธรรม

ของฮ่องเต้ ต่อให้เป็นขุนนางใหญ่บรรดาศกัดิส์งูก็ไม่กล้ามาตอแยนางหรอก  

แต่ช่วยไม่ได้ท่ีผูล้งมอืคราน้ีคอืองค์ชายรองหลิวเหย่ียน แม้จยาคังต้ียังไม่มี 

พระราชโองการแต่งตัง้หลวิเหย่ียนเป็นรชัทายาท กระนัน้ในบรรดาพระโอรส 

ที่เหลือ ไม่ว่าจะด้านความสามารถหรือชื่อเสียงบารมีล้วนแต่ห่างชั้นกับ 
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หลิวเหย่ียนลิบลับ คนทั้งหมดจึงเชื่อว่าหลิวเหย่ียนจะได้สืบทอดบัลลังก์

อย่างแน่นอน อีกอย่างดังค�ากล่าวว่าผู้ไม่สนิทมิพึงแทรกกลางผู้ใกล้ชิด  

อย่างไรเสยีฉยงเหนียงก็เป็นเพียงน้องสาวบญุธรรม ผดิกับหลวิเหย่ียนทีเ่ป็น 

บตุรในไส้ ผูใ้ดใกล้ชดิกว่าย่อมจะไม่ต้องเอ่ยถึง น่ากลวัว่าหากเกิดเรือ่งขึน้จรงิ 

จยาคงัต้ีก็ต้องยืนอยู่ข้างหลวิเหย่ียน

ดังนั้นกงซุนอู๋อี้จึงเดินมากล่าวตรงหน้าฉยงเหนียงว่า "พระชายา  

เมืองหลวงมิใช่สถานท่ีร่มเย็นสงบสุข ให้พวกเราคุ้มกันท่านไปจาก 

เมอืงหลวงเถิด"

สิง่ทีก่งซนุอู๋อีส้ามารถนกึถึง ฉยงเหนียงเองย่อมจะนกึถึงได้มต่ิางกัน 

ทัง้นางยังสงสยัด้วยว่าการสวรรคตของไทเฮาในชาตก่ิอนน่าจะเก่ียวพันกับ

หลวิเหย่ียน นางถูกคนเย่ียงนีห้มายตา แม้เปลอืกนอกนางไม่ได้แสดงสหีน้า

อาการ แต่แท้ท่ีจรงิในใจก็ประหว่ันพรัน่พรงึเช่นกัน

เพียงแต่นางก็รูว่้าตนเป็นเสาหลกัของคนท้ังครอบครัว ลกูแฝดของนาง

ยังเลก็นกั ส่วนบดิามารดากับพ่ีชายไม่ว่าจะอยู่ในกลุม่การค้าหรอืกลุม่ขุนนาง

ก็ล้วนเป็นคนนอกกลุม่พวกนี ้ หากนางล้มลง สกุลชยุก็จบสิน้แล้ว ดงันัน้ 

นางจงึได้แต่ฝืนยืนหยัดจนถึงทีส่ดุเท่านัน้

ฉยงเหนียงใคร่ครวญครู่หนึ่งค่อยเอ่ยตอบ "หัวหน้ากงซุนคุ้มกันข้า 

ไปเข้าเฝ้าไทเฮาบนภูเขาหวงซานก่อนค่อยตัดสนิใจกันอกีคร้ังเถอะ"

กงซนุอู๋อีผ้งกศรีษะรบั น�าพาเหล่ายอดฝีมอืออกไปจดัเตรยีมรถม้า  

รอจนฉยงเหนยีงกับชุย่อวีข้ึน้ไปนัง่เรยีบร้อยก็แล่นรถม้ามุง่หน้าสูภู่เขาหวงซาน

ครัน้ไปถึงอารามชบีนภูเขา ฉยงเหนยีงจะเข้าพบไทเฮา จงึค่อยรูว่้า

เป็นเพราะพักน้ีจยาคังต้ีล้มป่วย ไทเฮาจงึกลบัไปวังหลวงแล้ว
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ฉยงเหนียงก�าหมัดแน่น รู้ว่าหลิวเหย่ียนต้องเตรียมการไว้ไม่น้อย

ตัง้แต่ได้รบัรูข่้าวจากหลิว่ผงิชวนเรือ่งจะเกิดลมพายุข้ึนในวันจงิเจ๋อ ฉะน้ัน

หากตอนนีน้างเข้าวงัแล้วได้พบไทเฮาก็ยังพอท�าเนา กลวัแต่ว่านอกจาก 

จะไม่ได้พบ กลบัจะเป็นการพาตัวเข้าสูร่่างแหเสยีเอง

เพียงแต่ชัว่ขณะนีฉ้ยงเหนียงก็ไม่อาจตดัสนิใจเดด็ขาดท่ีจะไปจาก

เมืองหลวงได้ เพราะนางรู้สึกอยู่ตลอดว่าฉู่เสียจะไม่ลาจากนางไปอย่าง

ง่ายดายเช่นนี ้นางยังคงวาดหวงัว่าจะเสาะหาเขาพบ และสถานท่ีซึง่น่าจะ 

ได้รบัข่าวแม่นย�ามากท่ีสดุก็คอืเมอืงหลวง หากจากไปแล้วการจะเสาะหา 

ร่องรอยของฉูเ่สยีโดยอาศยัเพียงก�าลงัของนางก็เท่ากับงมเขม็ในมหาสมทุร

นางเดนิลงบนัไดหลายขัน้ไปตามเส้นทางลงเขา ขณะทีจ่ติใจเคว้งคว้าง

อยู่นัน้ พลนัเหน็เณรน้อยรปูหน่ึงมายนือยู่เบือ้งหน้านาง

"สีกาท่านนี้ ชังไห่ต้าซืออยากจะพบท่าน"

ฉยงเหนียงชะงักกึก เมื่อก่อนนางเคยมาขอพบชังไห่ต้าซือ ทว่า 

เขาหลบหน้าไม่ยอมให้พบเรือ่ยมา นกึไม่ถึงเลยว่าครานีเ้ขาจะเป็นฝ่ายส่งคน

มาตามหานางเอง

นางให้กงซุนอู๋อีร้ออยู่ด้านนอก ก่อนติดตามเณรน้อยเข้าสูห้่องกรรมฐาน 

ทีช่งัไห่ต้าซอืใช้นัง่สมาธิ

เมือ่เข้ามาในห้อง ฉยงเหนียงมองเห็นจานหยกใบหนึง่วางอยู่บนโต๊ะ 

เบือ้งหน้าชงัไห่ต้าซอืได้ตัง้แต่ปราดแรก สิง่ทีส่ลกัอยู่บนจานหยกใบนัน้ก็คอื

ภาพหกภพภูม*ิ ในพุทธศาสนา

* หกภพภูม ิศาสนาพุทธเชือ่ว่าการกระท�าในชาตก่ิอนของสรรพชวีติจะท�าให้ด�ารงอยูใ่นสถานภาพแตกต่างกัน 
ในแต่ละชาต ิสถานภาพท่ีด�ารงอยู่น้ีเรยีกว่า 'หกภพภมู'ิ อนัได้แก่ เทวภูม ิ (ฉกามาพจรภูม)ิ อสรูภูม ิ (อสรุกายภูม)ิ  
มนุษยภูม ิ (มนุสสภูม)ิ เดรัจฉานภมู ิ (ดริจัฉานภมู)ิ เปรตภูม ิ (เปตวิสยัภูม)ิ และนรกภูมติามล�าดับ สรรพชวิีต 
ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในหกภพภูมนิีจ้นกว่าจะหลดุพ้น
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ครั้นฉยงเหนียงเดินเข้าไปใกล้ขึ้น จึงค่อยพบว่าในจานหยก 

คล้ายบรรจนุ�า้ไว้ โดยท่ีน�า้นัน้ถึงกับไหลเวียนอยู่ภายในจานหยกได้ ยามท่ี

ไหลผ่านเทวภูมิ อสูรภูมิ มนุษยภูมิ เดรัจฉานภูมิ เปรตภูมิ และนรกภูมิ  

น�า้ล้วนปรากฏสสีนัทีแ่ตกต่างกัน

ยามไหลผ่านนรกภูม ิน�า้จะเป็นสแีดงประดจุโลหิตอนัเข้มข้น ยาม 

ไหลผ่านเปรตภูมิ ผิวน�้าถึงกับผุดฟองอากาศผลุบโผล่ขึ้นลงนับไม่ถ้วน 

ดจุเปรตอดอยากทีป่ากเลก็พุงโร ชวนให้ผูพ้บเห็นสัน่สะท้านท้ังท่ีไม่รู้สกึหนาว 

ยามไหลผ่านอสรูภูมยัิงปรากฏเป็นภาพของผหีมวัจือ้ตวั* ในปางเก้าเศยีร 

พันเนตรปากพ่นไฟอกีด้วย

ฉยงเหนียงไม่เคยได้เห็นสิ่งของที่ซับซ้อนตื่นตาเพียงน้ีมาก่อน จึง 

อดไม่ได้ทีจ่ะตะลงึงนัไปเลก็น้อยก่อนเพ่งสมาธิมองดอูย่างถ่ีถ้วนอกีครัง้ เมือ่ 

น�า้ไหลสูเ่ทวภูม ิ ใบหน้าของเทวรปูท่ีปรากฏขึน้ถึงกับละม้ายฉูเ่สยีย่ิงยวด  

ทัง้คิว้ตายังคล้ายขยับได้ สหีน้าดูเหมอืนฉูเ่สยีในยามขุ่นเคอืงไม่มผิีดเพ้ียน

ฉยงเหนียงชมดูจนดวงตาร้อนผะผ่าว เม่ือคิดว่าจนบัดนี้ยังไม่รู้ว่า 

เขาเป็นตายร้ายดอีย่างไร ไฟอนัรุม่ร้อนท่ีสมุอยู่ในใจนางกล็กุโพลง ส่งผลให้

เลอืดทีห่วานคาวพลนักระอกัพ่นออกจากล�าคอ สาดกระเซน็ลงในจานหยก

นัน้

พรบิตานัน้น�า้ทัว่จานหยกดรูาวกับก�าลงัเดอืดพล่านเหมอืนจะเอ่อท้น

ออกมาก็ไม่ปาน ซ�า้มเีสยีงประดุจภูตผนัีบไม่ถ้วนก�าลงัคร�า่ครวญหวนไห้ 

อกีด้วย

"เวรกรรม...เวรกรรมแท้ๆ..." ชงัไห่ต้าซอืปรอืตาขึน้เลก็น้อย เอ่ยขึน้

* ผีหมัวจื้อตัว หมายถึงท้าวเวปจิตติ ราชาแห่งเหล่าอสูร
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หนึง่ประโยคแล้วยกมอืรนิน�า้ชาทีค้่างอยู่ในถ้วยลงไปในจานหยก

พอน�้าชากระทบจานหยก ปรากฏการณ์พิสดารในนั้นก็ค่อยๆ  

สลายหายไป จนกระทั่งหวนคืนสู่ความสงบในที่สุด

ฉยงเหนียงกระอกัเลอืดเสยีค�าน้ันออกไปแล้ว ให้รู้สกึว่าช่องอกท่ีอดึอัด

มาหลายวันโปร่งโล่งข้ึนไม่น้อย นางจึงเงยหน้าข้ึนสอบถามว่า "สิง่ทีข้่าได้เหน็

เมือ่ครูค่อือนัใดกันแน่ ขอต้าซอืโปรดไขความกระจ่างด้วย"

ชังไห่ต้าซือเอ่ยปากกล่าวเนิบๆ "ครั้งแรกที่อาตมาได้พบหลางอ๋อง  

เขายังเป็นเดก็น้อยผูห้น่ึง วันเวลาตกฟากของเขาแฝงด้วยเคราะห์ มีชะตา

เดยีวดายทว่าก็เผยซึง่พลงัแห่งมงักรอนัสงูศักด์ิ ชวนให้ผูอ้ืน่อ่านไม่เข้าใจ  

จวบจนวาสนาชักพาให้อาตมาบังเอิญได้จานดวงชะตาหกภพภูมินี้มา  

ถึงได้รูว่้าดวงเช่นนัน้ของเขาคอืผูเ้ป่ียมปัญญาท่ีค่อยๆ คลาดจากต�าแหน่งเดมิ

ไป เพราะหลงยึดมัน่ถือมัน่กับการเวียนว่ายไม่หยุดย้ัง"

ฉยงเหนียงกะพริบตามอง ยังคงฟังวาจาของอีกฝ่ายไม่เข้าใจ

ชงัไห่ต้าซอืเบกิตาขึน้ก่ึงหนึง่ก่อนจะเอ่ยออกมาตรงๆ "เช่นเดยีวกบั 

ท่ีสกีาเวียนว่ายในสงัสารวัฏมาแล้วหน่ึงรอบ ความยึดมัน่ถือมัน่ของหลางอ๋อง

ท�าให้เขาเวียนว่ายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว บุญบารมีจึงถูกบั่นทอนลงไป 

ตามล�าดบั จนตอนน้ีใกล้จะไม่เหลือบญุบารมีคุม้ครองอกีต่อไป...ในสายตา 

ของสกีา ตนเองผ่านชวิีตมาสองชาติภพ ทว่าน่ีกลบัเป็นเพียงช่วงตอนหนึง่

ของการเวียนว่ายตายเกิดเท่าน้ัน"

ฉยงเหนียงตระหนกอยู่ในใจ นึกไม่ถึงว่าชังไห่ต้าซือจะรู้ละเอียด 

ถึงเพียงนี้ หรือว่าฉู่เสียเป็นคนบอกเขา?

ดเูหมอืนชงัไห่ต้าซอืจะเข้าใจความคิดของนางอย่างกระจ่างแจ้ง จงึ
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คลีย้ิ่มน้อยๆ ก่อนเอ่ย "หลางอ๋องมไิด้เป็นผูแ้พร่งพรายหรอก หากแต่เป็น 

ตราประทับแห่งพุทธะบนแขนของสกีาท่ียืนยันความจริงข้อน้ี"

เขากล่าวต่อไปว่า "จานหกภพภูมน้ีิแกะสลักตามพ้ืนดวงของหลางอ๋อง

ด้วยหยกวิเศษทีส่ือ่วิญญาณได้ หากอาตมาทายไม่ผิด หลางอ๋องกับสีกา

พัวพันกันอยู่ในหกภพภูมิมาหลายชาติภพแล้ว มิใช่เพียงสองชาติภพน้ี 

ทีส่กีารบัรู ้ทว่าท้ังสองคนเริม่ผกูกรรมนีข้ึน้ตัง้แต่เมือ่ไรและด้วยสาเหตใุดน้ัน 

สดุทีอ่าตมาจะรูไ้ด้...

ดวงชะตาของหลางอ๋องพิสดารย่ิงนัก เดมิทเีขาเป็นผูเ้ป่ียมปัญญา

กลบัชาตมิาเกิดจนรูแ้จ้งในหลักธรรมสูเ่ทวภูม ิแต่ด้วยไร้วาสนาในด้านความรัก

ฉนัหนุม่สาว ทุกชาตภิพของเขากับสกีาจงึล้วนลงเอยอย่างน่าเศร้า ท่านอ๋อง 

คดิว่าอดตีชาตส่ัิงสมตบะบารมไีว้สงูเกินไป ทัง้ไอสังหารก็เข้มข้นย่ิงนัก จงึ

เป็นเหตใุห้เข้าใกล้สกีาเมือ่ใด สีกาก็จะได้รบัผลกระทบจากพลงัท�าลายล้าง 

ของเขา ไม่ว่าจะเผชญิผ่านอนัใดมา ท้ายทีส่ดุสกีาล้วนต้องตายอย่างอนาถ 

ต่อหน้าเขาอยู่ร�่าไป สองชาติภพนี้เขาจึงเลิกบ�าเพ็ญตบะบารมีเสียเลย  

หวงัแต่เพียงว่าสกีาจะสามารถแคล้วคลาดปลอดภัย

ทว่าเป็นเพราะสูญเสียตบะบารมีไปแล้วท�าให้เขาไม่อาจรักษา 

ความทรงจ�าไว้ได้อกี ดงัน้ันชาตก่ิอนแม้มจีดุบรรจบพบเจอกับสกีา สดุท้าย 

ก็ต้องคลาดคลากันไปอยู่ด ีหลังจากเขาสูญเสยีตบะบารมกัีบความทรงจ�าไป 

ก็ไม่มคีวามสามารถจะเก็บกักโชควาสนาของตนไว้ได้ แต่เพราะเขากับสกีา 

ผกูกรรมร่วมกนัมานับชาตภิพไม่ถ้วน จนก่อเกิดเป็นความเชือ่มโยงท่ีไม่อาจ

อธิบาย โชควาสนาของเขาจงึถ่ายเทมาสถิตบนร่างของสีกาแทน"

วาจาน้ีตรงกับค�ากล่าวของเขาในคราวก่อน ทีบ่อกว่ามคีนบัน่ทอน
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โชควาสนาให้กับนาง ถึงแลกมาซึง่การเกิดใหม่ของนางในชาตน้ีิ

ฉยงเหนียงไม่มีแก่ใจจะฟังเรื่องในอดีตชาติเหล่านั้น เพียงซักถาม

เสยีงสัน่ว่า "ต้าซอื หลางอ๋องในชาตินีส้ิน้โชควาสนาแล้วหรือ"

ชังไห่ต้าซือหรี่ตาลงเล็กน้อยก่อนตอบ "เป็นชะตา เป็นดวงโดยแท้  

โชควาสนาของเขาแม้เชื่อมโยงกับสีกา แต่สีกาพึงรู้ไว้ว่าชะตาของเขา 

ถูกก�าหนดแล้ว หากสกีาดึงดันจะอยู่ร่วมกับเขา เกรงว่าคงต้องซ�า้รอยเดมิ

อกี"

ฉยงเหนียงรู้ว่าทีช่ังไห่ต้าซือเอย่นั้นหมายถงึฉู่เสียมีชะตาเดียวดาย

พิฆาตคนรอบข้าง ต่อให้ชาตน้ีินางมโีชควาสนาเป่ียมล้นก็ยากจะหักล้าง

ชะตาของเขาได้ หากอยู่ร่วมกบัเขาต่อไป น่ากลวัว่านางจะต้องลงเอยด้วย

ความตายเฉกเช่นหลายชาติทีผ่่านมา

ชังไห่ต้าซือเห็นนางไม่พูดจาจึงเอ่ยต่อ "ดูแล้วดาวคู่ครองของสีกา 

ในชาตนิีส้ถิตต�าแหน่งวังหลวง หากไม่มปัีญหาอืน่ใด นีก็่คือชะตาพญาหงส์ 

ผูเ้ป่ียมลาภยศ ด้วยเห็นหลางอ๋องกับสกีาผกูบพุเพหายนะมาหลายชาตภิพ 

แล้ว อาตมาก็หักใจไม่ลง ถึงได้บุม่บ่ามแพร่งพรายลิขิตฟ้า หากสีกายนิดี 

อาตมาก็เต็มใจช่วยสีกาตัดบ่วงกรรมน้ีเสีย ทั้งท�าให้ผู้ที่พึงอยู่ในเทวภูม ิ

ได้กลบัใจ ไม่ดนัทุรังอยู่ในห้วงทุกข์แห่งการเวียนว่ายต่อไปอกี"

ฉยงเหนยีงน่ิงฟังอย่างเงยีบเชยีบ ตามค�ากล่าวของชงัไห่ต้าซอื หาก

นับแต่นี้นางแยกทางกับฉู่เสีย ชาติน้ีนางก็ยังนับว่ามีทางรอด สุดท้าย 

จะมชีะตาเป็นถึงฮองเฮาแห่งวังหลวงด้วยซ�า้ ทว่าหากตดิตามฉู่เสียต่อไป 

จดุจบสดุท้ายก็อาจต้องตายอนาถเช่นเดิม

เหล่าน้ีนางล้วนฟังเข้าใจแล้ว กระนัน้นางก็ยังคงถามซ�า้อย่างด้ือรัน้ 
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"ตอนน้ีหลางอ๋องสิน้โชควาสนาแล้วหรอืไม่"

ชงัไห่ต้าซอืห่อเก็บจานหยกนัน้ด้วยผ้าเนือ้หยาบก่อนจะตอบเรยีบๆ 

"สิง่ท่ีอาตมาพึงกล่าวล้วนหมดสิน้แล้ว ท่ีเหลือต้องขึน้อยู่กับชะตาของเขาเอง" 

จบค�าชงัไห่ต้าซอืก็เชญิฉยงเหนียงออกไป
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ฉยงเหนยีงยืนค้างอยู่หน้าประตูห้องกรรมฐานด้วยท่าทางเหม่อลอย 

พลางเฝ้าถามตนเองว่าจะทอดทิ้งฉู่เสียเพ่ือรักษาโชควาสนาในชาตินี้ไว้ 

หรอืไม่

หากเป็นช่วงแรกของการเกิดใหม่ แน่นอนว่านางปรารถนาความมัน่คง

ปลอดภัยตราบจนชัว่ชวิีต ทว่าภายหลังนางกับฉูเ่สยีได้เผชญิผ่านเรือ่งราว 

ต่างๆ มาด้วยกัน นางก็ไม่กล้าแม้แต่จะคดิภาพท่ีตนต้องมชีวิีตอยู่เพียงล�าพัง

แล้ว

แม้ไม่รูว่้าหลายชาติท่ีผ่านมานางเริม่ผกูบ่วงกับคูก่รรมผูน้ัน้ไว้เช่นไร 

ทว่าต่อให้ชาตนิีเ้ป็นบุพเพหายนะ นางก็ไม่อาจตัดใจลงได้

พอนางเดนิออกมาจากลาน กงซนุอู๋อีท้ีร่อคอยอยู่อีกด้านเห็นสหีน้านาง

ซดีขาวก็ถามข้ึนว่า "ไม่สบายตรงไหนหรอืไม่ขอรบั"

ฉยงเหนียงส่ายหน้าก่อนกล่าว "ท่านพ่อท่านแม่กับลูกแฝดของข้า 

85
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จะให้รัง้อยู่ในเมอืงหลวงต่อไปไม่ได้ ต้องขอไหว้วานท่านพาพวกเขาไปยัง

เรอืนท่ีข้าซือ้ไว้ทีอ่ืน่เป็นการลบัก่อน"

กงซนุอู๋อีฟั้งออกว่าวาจาของนางคล้ายยังกล่าวไม่จบจงึซกัถามต่อ 

"เช่นนั้นพระชายาเล่า"

ฉยงเหนียงตอบด้วยน�้าเสียงอันแน่วแน่ "ข้าจะไปเสาะหาท่านอ๋อง 

ตามเลยีบแม่น�า้ท่ีเกิดวาตภัย"

กงซนุอู๋อีรู้ว่้าชายาหลางอ๋องผูน้ีด้คูล้ายบอบบาง แต่แท้ทีจ่รงิก็เป็น 

คนดือ้รัน้ผูห้นึง่ เรือ่งทีน่างตดัสนิใจจะท�าแล้วไม่มผีูใ้ดยับย้ังได้ เขาจงึท�าตาม

ค�าสัง่ของนาง เตรยีมจะส่งคนสกุลชยุกับแฝดชายหญิงตวัน้อยจากไป

ครั้นถึงคฤหาสน์สกุลชุยแล้ว ในวังกลับมีพระราชโองการลงมา  

บอกชัดว่าจยาคังต้ีคิดถึงทายาทที่หลางอ๋องท้ิงไว้คู่น้ีเป็นอย่างย่ิง ให ้

ฉยงเหนียงพาลูกทั้งสองเข้าวัง

ขณะนี้คนจากในวังมาคอยอยู่ที่นอกประตูแล้ว

ฉยงเหนียงมองเหวินไท่อันผู้มาถ่ายทอดพระราชโองการพลาง 

เอ่ยเสียงเบา "ขอเหวินกงกงโปรดเข้าวังไปกราบทูลด้วย เร็วๆ น้ีลูกน้อย 

สองคนของข้าบงัเอญิเป็นหวดั เกรงว่าเข้าวังแล้วจะน�าโรคไปติดฝ่าบาทได้  

วันหลงัค่อยเข้าวังจะดีกว่า"

เหวินไท่อันถอนหายใจก่อนกล่าว "ขอเรียนตามตรงโดยไม่ปิดบัง  

ตอนนีฝ่้าบาทประชวรจนไม่อาจลมืพระเนตรด้วยซ�า้ กระนัน้กลบัทรงเรยีกชือ่

ของหลางอ๋องตลอดเวลา ไทเฮาทรงเห็นแล้วปวดพระทัยย่ิงนัก จงึมพีระบัญชา

ให้ข้าน้อยมาพาซือ่จือ่น้อยกับเซีย่นจูน้่อยเข้าวัง ขอองค์หญิงใหญ่อย่าได้
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บ่ายเบีย่งเลย!"

ฉยงเหนยีงแจ้งใจว่าครานีไ้ม่อาจขบัไล่คนในวังออกไปได้ จึงจ�าต้อง

เปลีย่นชดุแล้วพาลกูน้อยทัง้สองเข้าวังไปด้วยตนเอง

เมือ่มาถึงหน้าต�าหนกับรรทมของจยาคงัต้ี นางก็ใช้ถ้อยค�านุ่มนวล

ปฏิเสธเจตนาดีที่คนในวังจะช่วยนางอุ้มลูก ยังคงใช้สองมืออุ้มซีเหอกับ 

รัว่หวาข้างละคนแล้วเดินเข้าต�าหนักบรรทมไป

ภายในต�าหนักบรรทมอบอวลไปด้วยกลิ่นยา เห็นทีเหตุไม่คาดฝัน 

ทีเ่กิดขึน้กับฉูเ่สยีจะท�าให้จยาคังต้ีสะเทอืนใจมากจรงิๆ

ผูท้ีเ่ฝ้าไข้อยู่เบือ้งหน้าต่ังมงักรก็คืออันเย่ียอ๋องหลวิซกัีบองค์ชายรอง

หลิวเหยี่ยน

หลิวเหย่ียนช้อนตามองไป เห็นฉยงเหนียงสวมชุดกระโปรงสีขาว  

ดวงหน้าแม้มิได้ผัดแป้งเขียนคิ้ว ทว่าช่วงวัยอันยอดเย่ียมที่สุดของสตรี 

ก็คอืเครือ่งประทนิโฉมชัน้เลศิอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรมิฝีปากทีแ่ดงผดุผาด 

ฟันทีข่าวกระจ่างตา กับคิว้ใบหลวิท่ีมสีอ่ีอนเข้มพอเหมาะ ล้วนแต่ท�าให้ผู้ชม

เพลนิตาเป็นอย่างย่ิง

หลวิเหย่ียนนึกถึงเรือ่งทีน่างสัง่ให้คนไล่ตะเพิดพ่อบ้านกับเหล่าองครกัษ์

ของเขาออกมา ความดุดันเช่นน้ีในหมู่สตรีทั่วเมืองหลวงยากจะเสาะหา 

คนทีส่องโดยแท้ ซึง่ท�าให้เขาย่ิงสนใจในตัวนางมากกว่าเดมิ

นางสวมอาภรณ์สขีาวท้ังร่าง...นีก่�าลงัไว้ทุกข์ให้ฉูเ่สยีอยู่หรอื ช่างเป็น 

สตรทีีร่กัมัน่ยืนนานนัก เพียงแต่เจ้าน่ันไม่อยู่บนโลกนีแ้ล้ว ไม่ว่าความรกั 

จะลกึซึง้เพียงใดก็ต้องเปลีย่นจากเข้มข้นเป็นจดืจางลง

ยามน้ีพระบิดาประชวรจนลุกไม่ขึ้น บ้านเมืองไม่อาจไร้ผู ้น�า 
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แม้สักวันเดียว ตนก็คือตัวเลือกประมุขแผ่นดินอันยอดเย่ียมที่สุด ทว่า 

พ่ีชายใหญ่ทีห่ลดุจากต�าแหน่งรชัทายาทไปแล้วนัน้ยังอุตส่าห์มาร่วมด้วยอีก 

เพ้อฝันจะเปลีย่นพระทยัพระบดิาด้วยการสวมบทเป็นลกูกตญัญูผูบ้ากบัน่ 

ตนจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้คลาดสายตา จะปล่อยให้เกิดเหตุแทรกซ้อน 

ในช่วงเวลานีไ้ม่ได้

หลวิเหย่ียนคาดเดาความคดิของพระบดิาออกเสมอมา รูว่้าพระองค์

ปวดร้าวที่สูญเสียเจ้าลูกนอกสมรสน่ันไป บัดน้ีแก้วตาดวงใจในพระทัย 

ย่อมจะเป็นเดก็แฝดท่ีมสีายเลอืดของฉูเ่สยีคู่นัน้

ฉยงเหนียงเป็นสตรีที่ชาญฉลาด ย่อมรู้ว่าสถานการณ์ในตอนนี ้

ควรจะเลือกเช่นไร ขอเพียงนางยินยอม ตนจะแต่งนางเป็นชายารอง 

อย่างเป็นทางการ เช่นนี้แล้วเด็กแฝดคู่นั้นก็จะกลายเป็นลูกเลี้ยงของตน 

สามารถกลบัเข้าวงศ์ตระกูลมาใช้แซ่หลิวและมชีือ่ในบันทกึล�าดับเชือ้พระวงศ์

ได้อย่างชอบธรรม

หากมีลูกแฝดชายหญิงของฉู่เสียมาเป็นหมากต่อรอง ก็ไม่ต้อง 

กังวลว่าพระบดิาจะไม่มอบบลัลังก์ให้ตน ท้ังเม่ือวานตนก็ได้บอกความนัยนี ้

ต่อพระบิดาอย่างอ้อมค้อมแล้ว

เน่ืองจากฉยงเหนยีงลงนามในหนงัสอืหย่าร้าง จงึตดัความเก่ียวข้อง

กับฉูเ่สยีไปก่อน ตอนน้ีฉูเ่สียตายไป นางย่อมไม่มคีวามจ�าเป็นต้องครองตัว 

เป็นม่าย ต่อให้อุ้มลกูสองคนไปแต่งงานใหม่กับผูอ้ืน่พรุ่งน้ีเลย ก็ไม่เหมาะ 

ทีพ่ระบดิาจะก้าวก่าย หรอืต่อให้อยากทวงหลานสองคนกลบัมาอยู่ข้างกาย  

ก็ไม่สะดวกจะเอ่ยปากเพราะชาติก�าเนิดของฉูเ่สยียังเป็นความลับ

ทว่าหากพระบิดายอมพระราชทานสมรสให้ฉยงเหนียงแต่งกับตน 
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เช่นนั้นนางก็จะเป็นสะใภ้หลวงที่ถูกต้อง เด็กแฝดสองคนก็จะสามารถ 

กลบัเข้าสกุลหลวิมาพ�านักยาวอยู่ในวังได้ทุกเวลา

ด้วยจบัความคดิของจยาคงัตีไ้ด้ว่าพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้รุ่นหลาน

ตกเป็นของสกุลอื่นอีก หลิวเหย่ียนถึงได้เป็นฝ่ายเสนอจะแต่งงานกับ 

ฉยงเหนยีง ซึง่ข้อเสนอนีข้องเขาก็ท�าให้จยาคังต้ีหว่ันไหวแล้วจริงๆ

ยามนีพ้ระองค์ไม่อาจมวัค�านงึว่าน้องสาวบญุธรรมผูน้ีรั้กมัน่อยู่กับ 

ผูใ้ด การทวงคนืหลานชายหลานสาวของพระองค์กลบัเข้าราชวงศ์ต่างหาก

ทีส่�าคญัท่ีสดุ

พิจารณาทุกด้านแล้วในหมู่องค์ชายก็มีแต่เหยี่ยนเอ๋อร์ที่ใจกว้าง 

โอบอ้อมอารกีว่าใคร ท้ังเป็นสหายสนิทของวัง่ซานด้วย เหตทุีเ่หย่ียนเอ๋อร์

ยอมเอ่ยปากเสนอจะแต่งฉยงเหนียงเป็นชายารอง ก็คงเพราะคิดจะ 

ให้การดูแลบุตรภรรยาของสหายที่ล่วงลับ หากซีเหอกับร่ัวหวาได้เป็น 

บุตรในนามของเหย่ียนเอ๋อร์ เชื่อว่าเหย่ียนเอ๋อร์ต้องปฏิบัติกับพวกเขา 

เสมอืนบตุรในไส้เป็นแน่

ว่ังซานคือบุตรชายของพระองค์แต่กลับไม่อาจใช้แซ่หลิว น่ีเป็น 

ความเสียดายที่สุดในชีวิตของจยาคังตี้ แม้ว่าครั้งนี้ต้องสูญเสียบุตร 

อันเป็นท่ีรักไปอย่างปวดร้าว แต่หากท�าให้หลานสองคนได้กลับเข้าสู่ 

วงศ์ตระกูลก็นับว่าดีเช่นกัน

ด้วยกอดความคิดเช่นนี้ไว้ เมื่อวานจยาคังตี้จึงมิได้ต�าหนิข้อเสนอ 

ของหลิวเหย่ียน 'เรื่องน้ียังต้องหารือกับเสด็จย่าของเจ้าก่อน ถึงจะ

พระราชทานสมรสได้' น�า้เสยีงถึงกับแฝงนัยว่าเห็นพ้องอยู่ในที

หลิวเหย่ียนได้รับความเห็นชอบจากจยาคังต้ีโดยนัย ท้ังคิดว่า 
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แผนของตนไร้ช่องโหว่ก็ว่าได้ สายตาที่ทอดมองฉยงเหนียงในยามนี ้

จึงไม่แคล้วโจ่งแจ้งอยู่บ้าง ประหนึ่งก�าลังมองลูกไก่ในก�ามือ

ฉยงเหนยีงปล่อยให้เขามองไปเช่นน้ัน เพียงถวายพระพรจยาคงัตีด้้วย

สายตาอนัแน่วนิง่

จยาคังตี้เห็นเด็กน้อยท่ีขาวนวลดุจก้อนแป้งท้ังสองขยุกขยิกอยู่ใน

อ้อมกอดของนาง จติใจก็พลนัแจ่มใสกระชุม่กระชวยข้ึน จงึรีบเอ่ยอย่าง

อดใจรอไม่ไหว "อุม้เด็กๆ มาให้เราดูเรว็เข้า"

นางก�านลัสองคนรบัตวัเดก็น้อยท้ังสองมา แล้วอุม้พามาถึงบนตัง่มงักร

รัว่หวาเป็นเดก็หญิงทีซ่กุซนกว่าพ่ีชาย นางไม่สนใจว่าเป็นต่ังมงักงมงักร

อนัใด ถึงกับกระดกก้นเลก็ๆ ท่ีห่อด้วยผ้าขึน้แล้วโยกส่ายไปมา จากน้ันยัง

คลานพรวดมาแลบลิน้ใส่จยาคังต้ีแล้วหัวเราะอย่างแสนเบกิบานใจ

ซเีหอก็ไม่ยอมน้อยหน้า ปีนป่ายขึน้ไปบนร่างจยาคงัตี ้หมายมุง่จะดงึ

หนวดเคราทีล้่นอุง้มอืเลก็โดยไม่กลวัคนแปลกหน้าสักนดิ

ในใจจยาคงัตีพ้ลนัอุน่ซ่าน หน้าตาของรัว่หวาละม้ายฉงิโหรวอย่างย่ิง

จริงๆ ครั้นเบนสายตาไปด้านข้างมองดูซีเหอที่ถอดแบบวั่งซานน้อย 

มาทุกกระเบียด ขอบตาของพระองค์ก็เปียกชื้นทันใด สะอื้นไห้จนไม่รู ้

ควรจะเอ่ยเช่นไรแล้ว

ชั่วขณะนี้พระองค์คิดแต่เพียงว่าวันหน้าเมื่อไปถึงยมโลกจะชี้แจง 

กับฉงิโหรวได้อย่างไร พระองค์เป็นถึงฮ่องเต้ผูส้งูส่งเหนอืใครแท้ๆ แต่กลับ

ไม่ได้ดูแลบุตรท่ีมีเพียงคนเดียวของพระองค์กับนางให้ดี หากพระองค์ 

ยังน่ิงเฉยไม่แทรกแซง ฉยงเหนียงมคุีณธรรมรูค้ณุคนคงจะให้ซเีหอกลบัเข้า 

สกุลฉู่ไปสืบทอดบรรดาศักดิ์ของว่ังซานเป็นแน่ เช่นน้ันไม่เท่ากับไปเพ่ิม 
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ลกูหลานให้เจ้าฉูกุ่ยหนงน่ันอย่างเสยีเปล่าหรอื

คดิมาถึงตรงน้ี แล้วพิศมองท่าทางชวนเอน็ดขูองหลานทัง้สองอกีหน 

ความลังเลเล็กน้อยท่ีเคยมีก็ถูกจยาคังตี้โยนทิ้งออกนอกสมองไปจนสิ้น 

หวัใจท้ังดวงคดิแต่จะท�าให้หลานชายหลานสาวกลบัเข้าสกุลหลิวเท่านัน้

พระองค์จงึเอ่ยปากออกมาในทีส่ดุ "องค์หญิงใหญ่เสาหรงควรรู้ว่า

บตุรชายหญงิของเจ้ายังเล็กนัก สมควรรกัถนอมพวกเขา ไม่ให้ต้องขาดบดิา

นานเกินไป ในเมือ่หนังสือหย่าร้างของว่ังซานระบชุดัแต่แรกว่าลกูเป็นของเจ้า 

เช่นนัน้ทางด้านสกุลฉู่ย่อมจะรบับตุรหลานในหมูเ่ครอืญาตมิาสบืสายตระกูล

เอง ส่วนเจ้าเป็นคนในราชวงศ์อยู่แล้ว ก็สามารถเก่ียวดองกันอกีชัน้หนึง่  

วันนีเ้ราจะขอเป็นผูอ้อกหน้า ยกเจ้าให้เป็นชายารองขององค์ชายรองดีหรือไม่"

ฉยงเหนียงฟังจบก็เงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าท่ีตกตะลึง นางนึกไม่ถึง 

โดยสิน้เชงิ ฉูเ่สยีเพ่ิงจะหายสาบสูญไปเพียงครึง่เดอืน จยาคงัตีท่ี้ยงัล้มป่วยอยู่

ถึงกับมคีวามคดิจะพระราชทานสมรสให้นางแล้ว!

นางหันมองขวับไปทางหลิวเหย่ียนทันใด เห็นใบหน้าของเขา 

ฉาบไปด้วยความอ่อนน้อม ไม่มีแววกระหย่ิมได้ใจแม้สักนิด ทว่าดูจาก

สหีน้านัน้กลบับ่งชดัว่าเขารูเ้รือ่งท่ีจยาคงัตีจ้ะจบัคูส่่งเดชนีต้ัง้แต่แรก ผดิกับ 

หลวิซท่ีีปากอ้ากว้าง สายตาทีม่องน้องชายคนรองก็แลดซูบัซ้อนอยู่บ้าง

ฉยงเหนยีงรบีคุกเข่าลงกับพ้ืนดังตุบ้ก่อนตอบ "องค์ชายรองทรงเป็น

ผูม้คีวามสามารถโดดเด่น ประหนึง่ไม้เน้ืองามค�า้จนุรากฐานของบ้านเมือง 

ต่างจากหม่อมฉนัท่ีเคยแต่งงานแล้ว ซ�า้มบีตุรธิดาอกีหนึง่คู ่ ไม่คูค่วรกับ 

องค์ชายรองแม้แต่น้อยเพคะ"

จยาคังตี้เอ่ยด้วยสีหน้าที่อ่อนล้าเล็กน้อย "องค์หญิงใหญ่เสาหรง 
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เป็นบรรดาศักด์ิท่ีเราแต่งต้ังเอง ฐานะเจ้าสูงส่งมีอันใดไม่คู่ควร ท่ีเจ้า 

จะแต่งงานใหม่นี้เหยี่ยนเอ๋อร์กไ็ม่ได้ถือสาเลยสักนิด เขาเป็นคนใจกว้าง

เอ้ือเฟ้ือ ต้องปฏบิตัต่ิอซเีหอและรัว่หวาเป็นอย่างดแีน่ ภายหน้าเด็กสองคนน้ี 

ยังสามารถใช้สกุลของราชวงศ์ น่ีเป็นเกียรตสิ�าหรบัพวกเขามากเพียงใด เจ้า

ในฐานะมารดา ทุกเรือ่งพึงค�านึงถึงบตุรธิดาเป็นอนัดับแรก ตามความเหน็ 

ของเราแล้วการแต่งงานน้ีเป็นคู่สวรรค์สร้างโดยแท้"

หลิวซีฟังอยู่ด้านข้างจนทึ่มท่ือไปทีเดียว ทว่าได้ยินพระบิดารับสั่ง 

ถึงขัน้นีแ้ล้ว เขาย่อมต้องเออออเพ่ือแสดงออกซึง่ใจกตญัญู "น้องรองของข้า 

เป็นคนใจดีมีเมตตาอย่างแท้จริง ผู้ท่ีจวนอื่นไม่ต้องการ เขาล้วนรับไว ้

อย่างเต็มอกเตม็ใจ แม้แต่ชายารองทีข้่าหย่าทิง้ไปเขาก็ยังรับดูแลเป็นอย่างดี 

เห็นชัดว่าเป็นบุรุษมากน�้าใจโดยก�าเนิด องค์หญิงใหญ่ก็อย่าได้บอกปัด

เจตนาดขีองน้องรองเลย"

ฉยงเหนยีงคร้านจะใส่ใจวาจารษิยาอนัไร้แก่นสารของหลวิซ ี เพียง 

สดูหายใจเข้าแรงๆ ก่อนเอ่ยด้วยน�า้เสยีงเดด็ขาด "หลางอ๋องยังไม่รูเ้ป็นตาย 

ร้ายด ีไยฝ่าบาทต้องทรงรบีร้อนจะหาบดิาใหม่ให้บตุรของเขาเช่นนีเ้ล่าเพคะ"

ครัน้วาจานีก้ล่าวออกมา ทกุคนในต�าหนกับรรทมล้วนตืน่ตระหนก 

ไม่ว่าใครก็ฟังออกถึงความหมายจาบจ้วงในถ้อยค�าของนาง

จยาคงัตีย้อมเป็นผูจ้ดังานมงคลให้นางอกีหน น่ีคอืเกียรตอินัย่ิงใหญ่

เทยีมฟ้า คอืพระเมตตาหาใดเสมอเหมอืน ฉยงเหนียงผูน้ีกิ้นดหีมหีวัใจเสอื 

ลงไปหรอืไร ถึงกับกล้าติเตียนต่อพระพักตร์เย่ียงน้ี

เห็นจยาคังตี้มีสีหน้าเคร่งขรึมลง ฉยงเหนียงก็ไม่ระย่อแม้แต่น้อย  

ยังคงเชดิหน้ามองพระองค์พลางเอ่ยต่ออย่างเยือกเย็น "ทีห่ม่อมฉนัเข้าวังมา 
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คราน้ีก็หมายจะขอพระราชโองการจากฝ่าบาท ให้ทรงโยกย้ายทัพเรือ

ของกองการทหารในมอืหลางอ๋องแก่หม่อมฉนั หม่อมฉนัต้องการจะไปยัง

เขตประสบภัยเพ่ือเสาะหาหลางอ๋องด้วยตนเอง ไม่ว่าเป็นหรอืตาย หม่อมฉนั 

ก็จะพาเขากลบัมาให้จงได้เพคะ"

ระดับเสียงของฉยงเหนียงไม่ดังนัก ทว่าทุกถ้อยค�าทุกประโยค 

ล้วนมีพลังหนักแน่น

หลวิซทีีอ่ยู่อกีด้านเอ่ยปากอย่างอดไม่ได้ "องค์หญิงใหญ่กล่าวเย่ียงนี้ 

ขาดความเคารพโดยแท้ ถึงกับไม่แยแสเจตนาดีของเสดจ็พ่อข้าเชยีวหรอื"

หลิวเหย่ียนเอ่ยขึ้นบ้างอย่างไม่รีบไม่ร้อน "ก่อนหน้านี้เสด็จพ่อ 

ทรงส่งก�าลงัคนออกค้นหาแล้วถึงสบิกลุม่ น่าเสยีดายล้วนแต่หาไม่พบเลย 

ข้าเองก็น�าขบวนเรอืไปสืบเสาะค้นหาเช่นกัน ตามค�าบอกเล่าของคนในท้องที ่

ตอนน้ันเกิดปรากฏการณ์พายุงวงช้างขึน้บนผวิแม่น�า้ ไม่ว่าเรือขนาดใหญ่

เพียงใดต่างก็ถูกซัดอับปางจนสิ้น บางล�าถูกดูดขึ้นไปกลางอากาศแล้ว 

ร่วงลงมาตรงรมิฝ่ังอย่างหนกัหน่วง แตกกระจายเป็นเส่ียงๆ...สภาพการณ์

เช่นนัน้ไม่มผีูใ้ดรอดชวิีตได้หรอก"

ฉยงเหนยีงก�าฝ่ามอืแรงๆ ก่อนจะโขกศรีษะให้จยาคงัตีอ้ย่างนอบน้อม 

อกีหน "หม่อมฉนักับหลางอ๋องเคยเป็นสามภีรรยากนัมา เขาคอืบดิาของ 

ลกูหม่อมฉนั ความจรงิข้อน้ีตราบจนวันตายก็จะไม่เปลีย่นแปลงไป หากเขา 

ไม่อยู่แล้ว หม่อมฉันก็จะขอครองตนเป็นม่ายเพ่ือเขา หวังว่าฝ่าบาท 

จะทรงส่งเสริมความคะนึงหาของน้องสาวบุญธรรมคนน้ีด้วย หม่อมฉัน

จะขอตามหาเขาจนพบให้ได้เพคะ"

"ฮ่องเต้ นางมีน�้าจิตน�้าใจหาได้ยากเพียงนี้ เจ้าก็อนุญาตเถิด"
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ไม่รูไ้ทเฮามาถึงต�าหนักบรรทมของจยาคงัต้ีต้ังแต่เมือ่ใด จงึได้ยินวาจา

อนัห้าวหาญของฉยงเหนียงเข้าพอดี

มไีทเฮาอยู่ท่ีน่ี จยาคงัต้ีย่อมไม่สะดวกใจจะกล่าวอนัใดอกี ประกอบกับ

ถ้อยค�าของฉยงเหนียงเมื่อครู่ก็ท�าให้พระองค์วางใจลงไม่น้อย หากนาง 

ไม่รบีร้อนจะแต่งงานใหม่ เช่นนัน้หลานสองคนก็ย่อมไม่ตกเป็นของสกุลอืน่  

เรือ่งกลบัเข้าสกุลหลิวยังมเีวลาอกีมาก รอจนความเป็นความตายของว่ังซาน

ได้ข้อยตุแิล้วค่อยเอ่ยถึงก็ยังไม่สาย ด้วยเหตน้ีุภายใต้เสยีงสนับสนนุของ 

ไทเฮา พระองค์จงึอนุญาตให้ฉยงเหนียงไปยังเขตประสบภยัตามค�าขอ

เมื่อฉยงเหนียงออกมาจากต�าหนักบรรทมของจยาคังตี้ ไทเฮา 

ที่อยู่ด้านข้างก็สั่งให้เถียนหมัวมัวช่วยนางอุ้มลูก จากนั้นเอ่ยกับนางว่า  

"หลายวันมาน้ีฮ่องเต้ทกุข์ทรมานใจย่ิง เจ้าคงจะเข้าใจได้ เจตนาเดมิท่ีเขา

กล่าวเช่นนัน้มใิช่จงใจจะข่มเหงพวกเจ้าแม่ม่ายกับบตุรก�าพร้าหรอก เขา

เพียงแต่ร้อนใจอยากจะให้เด็กสองคนนี้แซ่หลิวเท่านั้นเอง แต่หากเจ้า 

ไม่ยินด ีมข้ีาอยู่ทัง้คน ย่อมจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องล�าบากใจ"

แม้ไทเฮาเอ่ยไม่มาก แต่กลบัท�าให้ฉยงเหนียงเบาใจข้ึนไม่น้อย นาง

กล่าวขอบคณุอกีฝ่ายพร้อมน�า้ตาแห่งความซาบซึง้ ยามทีห่มนุตวัจากมา 

ประจวบกับเห็นหลวิเหย่ียนออกจากต�าหนักบรรทมมาหยุดยืนอยู่ตรงหัวมมุ 

นางจงึลอบมุน่ค้ิวแล้วน�าสาวใช้กับลกูแฝดออกจากวังไปโดยไม่แม้แต่จะ

เหลยีวหลงั

เมื่อเห็นเพียงเงาหลังอรชรของฉยงเหนียง หลิวเหย่ียนก็อดไม่ได้ 

ทีจ่ะหรีด่วงตาลงในฉบัพลนั รูส้กึว่าขณะนีน้างช่างขาดปัญญานกั ถึงกับ 

ไม่รูจ้กัรกัดเีย่ียงน้ี
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ทว่านางต้องการจะไปยังเขตประสบภัยก็ดเีหมอืนกัน บดัน้ีบ้านเรอืน

หลายหมู่บ้านริมฝั่งน�้าล้วนถูกท�าลาย ในยามนี้มีคนเร่ร่อนจ�านวนมาก 

ชลุมนุวุ่นวายดย่ิีง

เขารับหน้าที่สืบเสาะร่องรอยของฉู่เสีย จัดวางก�าลังคนไว้บริเวณ 

สองฝ่ังน�า้ไม่น้อย เปลือกนอกท�าทเีป็นออกค้นหา แต่ท่ีจรงิเขาเองก็หว่ันใจว่า 

ฉู่เสียอาจเฉียดตายแล้วย้อนกลับมาเมืองหลวง ดังนั้นเขาจึงสั่งการลับ 

ต่อนักรบเดนตายของตนไปแล้ว ขอเพียงพบเจอฉู่เสียให้ฆ่าทิ้งทันที 

ไม่มข้ีอยกเว้น จากน้ันจงโยนศพท้ิงลงกลางแม่น�า้ไปเสยี ห้ามปล่อยให้ฉูเ่สยี 

มชีวีติรอดกลบัมาเมอืงหลวงหรอืไปถึงเจยีงตงได้เป็นอนัขาด

วันนีค้�าพูดหน่ึงของฉยงเหนยีงย่ิงสะกิดให้เขาบงัเกิดความไม่สบายใจ 

นั่นคือจนป่านน้ีก็ยังไม่พบร่องรอยของฉู ่เสียเลย ในเมื่อกล่าวกันว่า 

อยู่ต้องพบตวัตายต้องพบศพ ก็หวงัว่าครานีภั้ยแฝงเพียงหน่ึงเดยีวทีเ่คย

กีดขวางเส้นทางสูบ่ลัลงัก์ของเขาในชาตก่ิอนนัน้จะสาบสญูสิน้ซากไปเสยีที

หลงัจากฉยงเหนียงได้รบัพระราชโองการแล้วก็รบีเตรยีมการมุง่หน้าสู่

เขตประสบภัย นางไม่ได้ให้กงซุนอู๋อี้พาบิดามารดากับบุตรธิดาของนาง 

จากไป ในเมือ่มไีทเฮาอยู่ทัง้คน คาดว่าหลวิเหย่ียนคงยังไม่กล้าบุม่บ่าม 

จบัคนในครอบครวัของนางไปหรอก ดงัน้ันเรือ่งเร่งด่วนทีส่ดุในตอนนียั้งคง

เป็นการตามหาฉูเ่สียให้พบเสยีก่อน

เหตทุีเ่มือ่แรกนางขอก�าลงัคนของฉูเ่สยีจากจยาคังตี ้ เพราะคนเหล่านี้

ล้วนเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีอยู่ร่วมกับเขามานาน มคีนไม่น้อยยังเคยมากินด่ืม 

ทีจ่วนอ๋อง ฉยงเหนียงในฐานะพระชายากเ็คยได้เห็นหน้าค่าตากัน ฟังจาก
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ปากของฉูเ่สยีนางย่ิงรูจ้กันสิยัใจคอของแม่ทพันายกองเหล่านีด้ ี จงึคดัเลอืก 

กลุม่คนทีซ่ือ่สตัย์ภักดีไว้ใจได้ จดัเป็นกองเรอืมุ่งหน้าออกค้นหา ฝ่ายกงซนุอู๋อี้

ย่อมจะน�าบรวิารทีช่�านาญทกัษะทางน�า้ติดตามฉยงเหนียงไปด้วย

ฉยงเหนยีงล้างเครือ่งประทนิโฉม ถอดชดุกระโปรงเน้ือแพรมาสวมใส่ 

ชุดบุรุษ เลิกน่ังเก้ียวแล้วข่ีม้าออกเดินทางร่วมกับพวกกงซุนอู๋อี้ โดยใช้ 

เส้นทางบกเลยีบแม่น�า้ ค้นหาเรือ่ยลงใต้ไปทศิทางเดยีวกับกระแสน�า้

เมือ่ไปถึงเขตประสบภัยด้วยตนเอง ฉยงเหนยีงค่อยพบว่าในค�าพูด

ของหลวิเหย่ียนมคีวามจรงิอยู่ส่วนหนึง่...นัน่คอืวาตภัยหนน้ีร้ายแรงมาก

จรงิๆ บ้านเรอืนตามรายทางส่วนใหญ่ล้วนพังถล่ม ผูป้ระสบภยัจ�านวนมาก

ต้องพลดัท่ีนาคาท่ีอยู่

ฉยงเหนียงยังเห็นมีคนเสี่ยงตายปีนขึ้นต้นไม้สูง หมายจะน�าร่าง 

แพะตายที่ห้อยอยู่บนกิ่งไม้นั้นลงมากิน

ยามเกิดพิบัติภัยไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากมนุษย์ มักม ี

พวกฉวยโอกาสปล้นชิงเสมอ ทว่าหัวขโมยเหล่าน้ีพอเห็นว่าแต่ละคน 

ในขบวนม้าท่ีฉยงเหนยีงน�ามาล้วนมรีปูร่างสงูใหญ่ พกกระบีย่าวดาบสัน้กัน

ครบมอื ย่อมจะไม่กล้าเข้ามาใกล้อีก

ไม่ช้าพวกฉยงเหนียงก็มาถึงจดุท่ีประสบภยัรนุแรงท่ีสดุ ตรงนีเ้รยีกว่า

ต�าบลหนวิเหว่ยทีม่คีวามหมายว่าหางวัว เนือ่งจากแม่น�า้ไหลมาถึงทีน่ีแ่ล้ว

ปากแม่น�า้ก็เปลีย่นเป็นแคบลง จงึเป็นท่ีมาของชือ่น้ี

และเป็นเพราะปากแม่น�้าที่แคบน้ีเอง ผู ้ซึ่งรับผิดชอบเสาะหา 

ที่ต�าบลหนิวเหว่ยจึงให้ผูกแขวนตาข่ายยักษ์สามชั้นเพ่ือดักสกัดศพ 

ที่ไหลลงใต้มาตามกระแสน�้า เพียงแต่จนแล้วจนรอดก็ยังคงไม่พบศพ 
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ทีม่ลีกัษณะจ�าเพาะตรงกับฉูเ่สยี

ฉยงเหนียงถามอีกว่ามีพบพวกผู้ติดตามของหลางอ๋องบ้างหรือไม่  

กงซุนอู๋อี้จึงรีบไปตรวจดูในสถานท่ีตั้งศพชั่วคราวรอบหน่ึง ก่อนกลับมา

รายงานว่าคนข้างกายหลางอ๋องล้วนยังไม่ถูกค้นพบ

ฉยงเหนียงได้ยินค�าตอบนี้ ก็ใจชื้นขึ้นเล็กน้อย หากพวกเขา 

ล้วนไม่อยู่ในสถานท่ีต้ังศพชั่วคราว อย่างน้อยก็อธิบายได้ว่าพวกเขา 

ไม่ได้เสียชีวิตในเหตุวาตภัยครั้งนี้

นางจึงสั่งให้คนออกเสาะหาตามจุดที่พายุงวงช้างขึ้นฝั่ง ดูว่า 

มคีนตกจากทีส่งูมาบ้างหรอืไม่ หากพวกฉูเ่สยีถูกลมพายุหอบ อาจโชคดี

ตกลงบนหลังคาบ้านหรือบนก่ิงไม้ ไม่แน่อาจตกในจุดท่ีเปล่ียวร้าง ซ�้า 

ได้รับบาดเจ็บจนไม่อาจร้องขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ทางการ 

ก็เป็นไปได้

ทว่าขณะด�าเนนิการค้นหาอย่างเร่งร้อนอยู่นัน้ หางพายุกลบัโจมตมีา 

อกีครา

กงซุนอู๋อี้หวั่นใจว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับฉยงเหนียง จึงหาเรือน 

หลังใหญ่ของคหบดีท่ีอยู่ละแวกน้ัน แล้วขอยืมห้องที่ม่ันคงแข็งแรงให้ 

ฉยงเหนียงพ�านักหลบหางพายุ

ก�าลังคนที่ฉยงเหนียงน�ามามีส่วนหนึ่งอยู่ทางต้นน�้า อีกส่วนหน่ึง 

อยู่ทางปลายน�า้ หลายวันมาน้ีต่างออกค้นหาอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ได้หยุดพัก 

ทั้งหัวหน้าท้ังผู้รับค�าสั่งจึงล้วนเหนื่อยล้าย่ิง พอดีจะได้ฉวยจังหวะหลบ 

หางพายุนี้พักผ่อนให้เต็มที่กันสักคืน ดังนั้นคนทั้งหมดจึงแยกย้ายกัน 

หาท่ีหลบอนัคงทนแน่นหนาภายในตัวต�าบล
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องครกัษ์ท่ีตดิตามฉยงเหนียงมาพ�านักในเรอืนคหบดีเจ้าของท่ีดินรายน้ี

ก็คอืพวกกงซนุอู๋อีห้้าหกคน พวกเขานอนพักในห้องท่ีอยู่ติดกันโดยปเูบาะ

กับพ้ืนแก้ขัดไป

คหบดผีูน้ัน้เป็นเจ้าบ้านทีอ่ธัยาศยัดย่ิีง ประกอบกับได้ยินว่าแขกกลุม่น้ี

เป็นผูม้ยีศศกัดิใ์นเมอืงหลวงจงึต้อนรบัขบัสูด้้วยสรุาอาหารอย่างด ีทัง้สัง่ให้

คนฆ่าแม่ไก่สองตัวมาตุ๋นเนือ้ไก่อีกหม้อหนึง่

พวกกงซุนอู๋อี้ไม่ได้กินอิ่มหน�ามาหลายวันแล้ว ย่อมจะกินกัน 

จนเตม็คราบ ผดิกับฉยงเหนยีงท่ีหลายวนัน้ีล้วนไม่เจรญิอาหาร โดยเฉพาะ 

เห็นเนื้อสัตว์เป็นไม่ได้ มักจะนึกโยงไปถึงศพริมแม่น�้าเหล่าน้ันอยู่เสมอ  

ด้วยเหตนุีน้างเพียงคีบผกัไปไม่ก่ีตะเกียบก็กินไม่ลงอกี

คนืน้ันฉยงเหนยีงเข้านอนพร้อมเสือ้ผ้าครบชดุ ทว่าไม่ทนัไรก็ถูกใบหน้า

ทีแ่ช่น�า้จนซดีเผอืดดวงแล้วดวงเล่าในห้วงฝันปลกุให้สะดุง้ตืน่

ยามนี้นอกห้องลมแรงก�าลังพัดกระโชก ยามลมพัดผ่านลายฉล ุ

บนหน้าต่างเข้ามาถึงกับให้ความรูส้กึคล้ายเสยีงภูตผหีวนไห้สนัุขป่าเห่าหอน 

ท่ามกลางเสยีงลมแหลมสงูอนัโศกสลดนีฉ้ยงเหนียงนอนไม่หลบัโดยสิน้เชงิ 

จงึได้แต่เหม่อมองสายฟ้าทีแ่ลบแปลบปลาบอยู่นอกหน้าต่าง

เสยีงสายลมเคล้าเมด็ฝนอนัอือ้อึงนีก้ลบอ�าพรางเสียงความผดิปกติ

รอบห้องไปจนสิน้ ฉยงเหนยีงจงึไม่รูต้วัแต่อย่างใดว่ากลอนประตท่ีูปิดสนิท 

ก�าลงัถูกคมดาบอนับางเฉยีบเลือ่นออกอย่างแผ่วเบา จวบจนประตถููกลมแรง

พัดเปิดออกในฉบัพลนั นางถึงได้เหน็เงาด�าหลายสายยืนอยู่หน้าประตู

นางรีบพลิกตัวพลางตะโกนเรียกพวกกงซุนอู๋อี้  ทว่าเสียงนั้น 

ถูกซดักระเจงิหายไปท่ามกลางพายุฝน ไม่มทีางจะถ่ายทอดออกไปได้ไกล
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สกัเท่าใด

พอพวกโจรพุ่งตรงเข้ามาหานาง ก็ใช้กระสอบป่านใบใหญ่คลมุบรรจ ุ

นางเข้าไปทัง้ตัวแล้วแบกเดินออกไปทนัที

เมื่อครู่ยามฉุกละหุกฉยงเหนียงฉวยหยิบมีดสั้นที่ฉู่เสียมอบให้จาก 

ใต้หมอนแล้วซ่อนไว้ในแขนเสื้อท่ีหลวมกว้าง ยามนี้นอกจากรู้สึกได้ว่า 

ถูกผูอ้ืน่แบกพาดบ่า นางยังสมัผสัได้ถึงความเย็นเฉยีบของน�า้ฝนท่ีซมึเปียก

กระสอบป่านเข้ามา

ด้วยแจ้งใจว่าจะปล่อยให้โจรเหล่านีจ้บัตวัไปไม่ได้เดด็ขาด นางจงึ

ควกัมดีสัน้ท่ีฉูเ่สยีมอบให้เล่มนัน้ออกจากแขนเสือ้แล้วกรดีฉบัอย่างว่องไว 

ส่งผลให้ทัง้ร่างร่วงลงมาทางรอยขาดบนกระสอบ

พรบิตาทีร่่างร่วงสมัผสัพ้ืน นางก็แทงหนึง่มดีใส่โจรทีอ่ยู่ใกล้กับนาง

มากท่ีสดุอย่างดุดนั จากน้ันว่ิงสดุชวิีตไปยังห้องทีอ่ยู่ด้านข้างแล้วออกแรง

ตบประต ูหมายใจว่าจะปลกุพวกกงซนุอู๋อีใ้ห้ต่ืนได้

ทว่าตบอยู่หลายหนก็ยังคงไม่มีเสียงความเคลื่อนไหว ขณะร้อนรน 

ฉยงเหนียงมองเข้าไปทางหน้าต่างที่ถูกน�้าฝนสาดจนเปียกแฉะ...

เหน็แสงเทียนในห้องยังไม่ถูกเป่าดบั แต่เหล่าบรุษุซึง่รวมถึงกงซนุอู๋อี ้

กลบั 'นอนหลบั' กันระเนระนาด มองปราดเดยีวก็รูว่้าไม่ปกต ิพวกเขาถึงกับ 

ดคูล้ายถูกวางยาสลบ

ขณะเดียวกันพวกโจรก็ไล่ตามมาแล้ว
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