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เขียน

หยกน้ำแข็ง
แปล

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

“แต่ก่อนข้าเคยอ่านบนกวีที่กล่าวไว้ว่า  ‘ร่วมดื่มใต้ต้นหลี ดอกหลีพรมพร่างเกล้า 
เกล้าอวลกลิ่นหยกเถา เถาจอกทองรองน้ำจัณฑ์’ แล้วนึกภาพไม่ออกว่าเป็นเช่นใด

มาวันนี้ได้เห็นของจริง นับว่าได้เปิดหูเปิดตาแล้ว...”
— สือซื่อเชวี่ย
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คํานําสํานักพิมพ์

สิ้นสุดการรอคอย!  ในที่สุดเรื่องราวชุด  ลำนำล่มแคว้น  

ก็ได้เวลาทยอยเผยโฉมแล้ว ก่อนอื่นต้องเกริ่นเล็กน้อยสำหรับผู้อ่านที่เพิ่ง 

ติดตามเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก นิยายชุด ลำนำล่มแคว้น นี้ มีทั้งหมด 4 ตอน  

เรียงลำดับดังนี้ มัจฉาพรางประกาย (2 เล่มจบ) ลิขิตลายหงส์ (2 เล่มจบ  

ตีพิมพ์เมื่อปี 2563) เล่ห์บุปผาพิษ (2 เล่มจบ) และเรื่องสุดท้าย ฮั่วกั๋ว  

ไหลอี๋ (2 เล่มจบ ยังไม่มีชื่อไทย) แต่ละตอนจะเป็นเรื่องราวของ 4 แคว้น  

คือ ปี้ เยียน เฉิง และอี๋ ตามลำดับ

	 โดยเรื่อง  มัจฉาพรางประกาย  ที่อยู่ในมือคุณผู้อ่านนี้ คือเรื่องราว 

ในลำดับแรกที่สือซื่อเชวี่ยเขียนขึ้น เป็นเรื่องของเจียงเฉินอวี๋ ธิดาคนเล็ก 

ของอัครเสนาบดีฝ่ายขวาแห่งแคว้นปี้ ผู้มีความงามและความเฉลียวฉลาด 

เป็นเลิศ แต่นางไม่ต้องการลงเอยด้วยการเป็นสนมของกษัตริย์ และ 

พยายามพิสูจน์ตนเองเพื่อก้าวไปสู่จุดที่ไม่มีสิ่งใดมาบงการชีวิตนางได้ ชีวิต 

ของนางจะเข้าไปเกี่ยวพันกับตัวละครที่สำคัญและเหตุการณ์อีกมากมาย  

นี่คือเรื่องราวของสตรีผู้ที่ชะตาชีวิตนำพานางไปสู่เกียรติยศอันสูงสุดใน 

ใต้หล้า...
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	 ฟังดูเหมือนนางเอกจะเป็นตัวสำคัญของเรื่อง ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นค่ะ  

และจุดนี้คือลักษณะเด่นในนิยายชุดนี้ ที่ตัวละครหญิงจะมีบทบาทหลัก 

ในการดำเนินเรื่องและเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ แต่แม้จะเป็นอย่างนั้น กลับ 

ไม่ทำให้ตัวละครชายหลักอื่น  ๆ  ถูกกลบกลืนบทบาทไปแต่อย่างใด เพราะ 

ทุกตัวละครที่โลดแล่นล้วนมีเสน่ห์และลักษณะเฉพาะที่ช่วยเสริมความ 

สมบูรณ์แบบให้แก่กัน

	 ผู้ที่เคยอ่าน  ลิขิตลายหงส์  มาก่อนจะทราบดีว่าตัวละครหลักต่าง  ๆ  

มีเส้นเรื่องที่เกี่ยวพันกันอยู่กับตอนอื่น  ๆ  ในชุด ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ 

จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน แต่ละตอนมีพล็อตของตัวเอง และ 

มีพล็อตใหญ่ผูกโยงทั้ง 4 ตอนไว้ ตัวละครที่ถูกเกริ่นถึงในเรื่องนี้ อาจไปม ี

บทบาทหลักในตอนอื่น ๆ และเนื่องจากนิยายชุดนี้เป็นนิยายที่มีสเกลใหญ่  

มีรายละเอียดยิบย่อยและความซับซ้อนของตัวละคร การที่ผู้เขียนทำให้เรา 

ค่อย  ๆ  ซึมซาบเรื่องราวจึงเป็นความน่าติดตามอย่างหนึ่ง ที่สำคัญคือการ 

ถา่ยทอดเรือ่งราวดว้ยภาษาทีค่มคาย ซอ่นแนวคดิ มกีารหกัเหลีย่มเฉอืนคม 

จนยากคาดเดา จึงทำให้นิยายชุดนี้เป็นนิยายแนวชิงไหวชิงพริบทางการเมือง 

ระหว่างแคว้นที่ผู้อ่านรอติดตามและถามถึงมาตลอด
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	 เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ เคยอ่าน  ลิขิตลายหงส์  มาก่อนแล้วติดใจ  

เรื่องนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง และสำหรับผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะชอบแนวนี้ 

หรือเปล่า อรุณขอเชียร์ให้ลองเปิดใจอ่านดู บางทีนี่อาจเป็น “ม้านอกสายตา”  

ที่คาดไม่ถึงก็ได้ค่ะ แต่ทีม  บ.ก.ขอรับประกันความสนุกสำหรับสายชอบ 

แนวเข้มข้นทั้งหลาย!

	 สุดท้ายอัปเดตสำหรับลำดับการออกตอนท่ีเหลือต่อจากน้ี เล่ห์บุปผาพิษ  

ลำดับที่ 3 อยู่ระหว่างการจัดทำ กำหนดออกปีนี้ ส่วนลำดับสุดท้าย ฮั่วกั๋ว  

ไหลอี๋ เพิ่งเสร็จสด  ๆ  ร้อน  ๆ  จากผู้เขียน ดังนั้นขอเวลาให้อรุณแปลก่อน 

นะคะ แต่รับรองไม่นานเกินรอค่ะ
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อดีตกาลรุ่งโรจน์แสนสนุก
เอกบุรุษอ่าองค์โอ่อวดอ้าง

แสนประเสริฐเลิศล้ำทั่วสรรพางค์
เพลาผ่าน โลกเปลี่ยนเป็นอาจิณ

สละแล้วทุกสิ่งที่ถือครอง
เพื่อปกป้องราชันย์แลเขตขัณฑ์
สร้างตำนานเกียรติคุณชั่วนิรันดร์
วิหคผันคืนชีพจากกองเพลิง

– เจียงเฉินอวี๋ –

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



 

ตอนที่ 1 
เข้าวัง

ฤาชะตาเล่นตลก
ผวนผกแปรเปลี่ยนที่เคยฝัน
บุพเพรักสุดกำหนดแปรอนันต์
ใจจำนนแล้วไยยังหลั่งน้ำตา
ฤาอัสสุชลจักล้างความกำสรด
พันสารทสลดร้างจบความฝัน...
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1 

เฉินอวี๋

ลมบูรพา พัดหวีดหวิว ท้องฟ้าหม่นสลัว

ปุยหิมะเหมันต์จากราตรีก่อนให้ความรู้สึกหนาวเหน็บอย่างที่สุด มอง 

ผ่านรอยแยกของม่านเกี้ยวออกไปเห็นเพียงความหม่นทึม กำแพงที่โอบล้อม 

เป็นชั้น  ๆ ทำให้แม้แต่ต้นสนที่ไม่เคยเหี่ยวเฉาในฤดูเหมันต์ก็ยังดูซึมเซา  

ในวันเช่นนี้ ระเบียงทางเดินรับแสงต้องเร่งตามตะเกียงกันแต่หัววัน เมื่อ 

มองไปไกล ๆ จึงเห็นแสงไฟสีแดงทอดยาวคดเคี้ยว ราวกับไร้ที่สิ้นสุด

กำแพงสีชาดเหนือฐานศิลาขาวสองด้าน กระเบื้องแก้วหลิวหลี1 สีทอง 

ถกูประดบัจดัแตง่เปน็ภาพงดงามอลงัการ ลวดลายสว่นใหญม่กัเปน็มงักรหงส์  

แม้จะดูยิ่งใหญ่ แต่กลับดูคร่ำครึไร้ชีวิตชีวา

เจียงเฉินอวี๋คิด ให้อย่างไรข้าก็ไม่ชอบวังหลวงเอาเสียเลย

หากตอนที่มีราชโองการลงมา ผู้ที่ถูกเลือกมิใช่พี่สาว แต่เป็นนาง  

เจียงเฉินอวี๋ก็ไม่รู้จริง  ๆ  ว่าตนจะใช้ชีวิตที่ เหลืออยู่ภายในวังลึกเช่นนี้ได้ 

อย่างไร...โชคดีที่พี่สาวผู้เจนโลกเก่งพอ จึงได้เป็นที่โปรดปราน

คิดมาถึงตรงนี้ เกี้ยวพลันหยุดลง ตามมาด้วยเสียงดังมาจากด้านหน้า  

 1 เครื่องแก้วโบราณชนิดหนึ่งที่เกิดจากศิลปะการหลอมคริสตัลสีที่มีความละเอียดอ่อน 

ซับซ้อน มีความใสแวววาว หลากหลายสีสัน เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจีนที่มีมานาน 

นับพันปี
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สือซื่อเชวี่ย

“ผู้ที่อยู่ในเกี้ยวใช่พี่สาวสกุลเจียงหรือไม่”

นางแย้มม่านมองออกไป เห็นใบหน้ายิ้มแฉล้มชะโงกเข้ามา “อ๊ะ!  

เป็นพี่เจียงจริง ๆ ด้วย! วันนี้เจ้ามาหาเจียงกุ้ยเหริน2 หรือ เหตุใดจึงไม่บอกข้า 

ก่อนเล่า หากไม่บังเอิญเจอกันที่นี่ ข้าคงไม่รู้ว่าเจ้ามา...”

สาวน้อยพูดรัวเร็วเหมือนไข่มุกหลุดจากสาย  นางอายุประมาณ 

สิบสามสิบสี่ปี รูปร่างยังไม่โตเต็มที่ ใบหน้าธรรมดา ทว่ากิริยาไร้เดียงสา  

น่ารักไร้ เล่ห์ เหลี่ยม  ดรุณีน้อยนางนี้มิใช่ใคร  เป็นน้องสาวของปี้หวัง 

คนปัจจุบัน องค์หญิงเจาหลวน

เจียงเฉินอวี๋รีบออกจากเกี้ยว เตรียมจะยอบกายคารวะ แต่เจาหลวน 

ชิงดึงมือนางไว้ เอ่ยด้วยรอยยิ้ม “ระหว่างข้ากับเจ้าไยต้องมากพิธี ไหน  ๆ  

ก็บังเอิญเจอกันแล้ว ข้าไปหาเจียงกุ้ยเหรินกับเจ้าด้วยดีกว่า”

เจียงเฉินอวี๋มีหรือจะกล้าปฏิเสธ ทว่าด้านหลังองค์หญิงมีนางกำนัล 

ติดตามสองคน ทั้งไม่มียานพาหนะมาด้วย เกรงว่าเกี้ยวของตนคงไม่พอให้ 

คนนั่งเพิ่ม เจียงเฉินอวี๋จึงต้องตัดใจทิ้งเกี้ยว ลงเดินเท้า ระหว่างทางก็คุย 

กันไป สองข้างทางมีนางกำนัลคอยทำความเคารพเป็นระยะ

“เหตุใดองค์หญิงจึงเสด็จมาถึงนี่ได้เพคะ”

“ข้าเพิ่งไปเฝ้าไท่โฮ่วมา ว่าจะไปพบพระเชษฐาที่ตำหนักหน้าก็เผอิญ 

เจอเจ้าเสียก่อน จริงสิ ได้ยินว่าเดือนก่อนพี่สาวปักปิ่น3 เสียดายที่ข้าไม่ได้ 

ไปร่วมพิธี เราไม่ได้เจอกันมาครึ่งปีแล้ว พี่สาวสวยกว่าที่ข้าจำได้เสียอีก”  

เจาหลวนพูดถึงตรงนี้ก็รู้สึกสะท้อนใจ “บนโลกนี้คงมีแต่เจ้า เป็นหญิงงาม 

อันดับหนึ่งของแคว้นปี้เราที่คู่ควรกับนามเฉินอวี๋4”

เจียงเฉินอวี๋หน้าแดง  เอ่ยเสียงเบา  “องค์หญิงรับสั่งเช่นนี้ทำให้ 

หม่อมฉันอับอายแล้ว ยังไม่ต้องพูดถึงที่อื่น ลำพังแค่ในวังหลวง ความ 

 2 “กุ้ยเหริน” แปลว่า ผู้ทรงเกียรติ คือตำแหน่งหนึ่งของสนม เป็นบาทบริจาริกาชั้นสูงสุด  

แต่ยังมีฐานะเป็นสามัญชน ไม่ถือว่าเป็นเจ้า สามารถแต่งตั้งกี่คนก็ได้

 3 พิธีซึ่งจัดเมื่อเด็กหญิงอายุครบ  15 ปี  เพื่อแสดงว่าเป็นหญิงสาวเต็มตัว  พร้อม 

ออกเรือนได้

 4 ชื่อนี้มีความหมายว่า  “มัจฉาจมวารี” เป็นคำที่พรรณนาถึงความงามของซีซือ  (ไซซี)  

หนึ่งในสี่ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์จีน ว่างามจนปลาในน้ำตะลึงลานถึงกับลืมว่ายน้ำ
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ลำนำล่มแคว้น : มัจฉาพรางประกาย 1

สูงศักดิ์ของเซวียหวงโฮ่ว ความสง่างามของจีกุ้ยผิน5 เท่านี้ก็ทิ้งห่างหม่อมฉัน 

ไปไกลโข  ยิ่งไม่ต้องพูดถึง...ซีเหอฟูเหริน  นางต่างหากที่ เป็นหญิงงาม 

อันดับหนึ่งเลื่องลือไปทั้งสี่แคว้น”

ใบหน้าของเจาหลวนฉายแววเดียดฉันท์ แค่นเสียงทีหนึ่ง “สนม 

ปีศาจนั่นน่ะรึ เจ้าอย่าพูดถึงนางเลย พูดขึ้นมาแล้วข้าหงุดหงิด นางช่างกลัว 

ฟ้าดินจะไม่วุ่นวายจริง ๆ ไม่เคยอยู่อย่างสงบเสงี่ยม เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดข้า 

จึงต้องไปพบพระเชษฐาที่ตำหนักหน้า เพราะนางก่อเรื่องอีกแล้ว!”

เจียงเฉินอวี๋ชะงักเล็กน้อย ขณะที่ยังมึนงง เจาหลวนก็ดึงนางเดินไป 

ทางประตูอวี้หฺวา ชี้ไปยังตำหนักจิ่งหยางที่อยู่ไกลออกไป “นั่น เจ้าดูสิ”

ทอดสายตาผ่านเสาหยกสลักลายบนระเบียงชมทัศน์ เห็นสตรีผู้หนึ่ง 

กำลังคุกเข่าอยู่บนบันไดนอกประตูตำหนัก

สภาพอากาศขมุกขมัวทำให้บรรยากาศโดยรอบเป็นสีเทาโศก มีเพียง 

นางที่สวมเสื้อคลุมขนเตียวสีขาวปลอด เมื่ออยู่ในสถานที่เช่นนี้ จึงดูขาว 

เจิดจ้าจนทิ่มแทงนัยน์ตา ขาวจนสะท้านวิญญาณ

แม้อยู่ไกลจนเห็นหน้าไม่ชัด ทว่าเรือนร่างที่โดดเด่นเช่นนั้นก็ทำให้ 

เจียงเฉินอวี๋เดาได้ว่าจะต้องเป็นซีเหอฟูเหรินอย่างไม่ต้องสงสัย

“เหตุใดนางจึงมาคุกเข่าอยู่ที่หน้าตำหนักหรือเพคะ”

มุมปากของเจาหลวนยกสูงขึ้นเล็กน้อย น้ำเสียงดูแคลน “แผนทรมาน 

สังขารน่ะสิ นางถูกทำให้น้อยเนื้อต่ำใจ เลยอยากเอาคืน”

เจียงเฉินอวี๋อึ้งไปเล็กน้อย อดคิดไม่ได้ ใต้หล้ายังมีคนกล้าทำให้สตรี 

ผู้นี้ได้รับความน้อยเนื้อต่ำใจด้วยหรือ

นางได้ยินได้ฟังเรื่องของซีเหอฟูเหรินมาไม่น้อย เหตุผลมิใช่อะไรอื่น  

เป็นเพราะพี่สาวของนางเห็นสตรีผู้นี้เป็นศัตรูตัวฉกาจ ทั้งยังชิงชังอีกฝ่าย 

ยิ่งนัก สกุลเจียงจึงพลอยเห็นซีเหอฟูเหรินเป็นสัตว์ร้ายในน้ำครำ คอยคิดหา 

วิธีอยู่ตลอดว่าจะกำจัดหินขวางเท้าก้อนนี้อย่างไร

แต่คิดก็ส่วนคิด เพราะไม่เคยมีโอกาสให้ลงมือ ในเมื่อเวลานี้ซีเหอ- 

 5 “ผิน” คือตำแหน่งสนมเอก “กุ้ยผิน” เป็นการยกศักดิ์ฐานะให้สูงขึ้นกว่าระดับ “ผิน” ปกติ  

ในแต่ละยุคสมัยการแบ่งลำดับชั้นสนมนางในจะแตกต่างกันไป
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ฟูเหรินกำลังเป็นที่โปรดปราน ย่อมมีต้นทุนที่จะทำให้หวงตี้  “ทอดทิ้งสามพัน  

ปฏิพัทธ์เพียงหนึ่ง”6 ถึงขั้นเมื่อรู้ว่าซีเหอฟูเหรินชื่นชอบแก้วหลิวหลี ฝ่าบาท 

ก็สั่งให้คนสร้างตำหนักหลิวหลีขึ้นมาให้นางโดยเฉพาะ ตั้งแต่กระเบื้องถึง 

กำแพง ตั้งแต่หน้าต่างถึงบานประตู ทั้งพื้น ราวกั้น ล้วนทำจากแก้วหลิวหล ี 

รัศมีแพรวพราว วิจิตรงดงามเป็นที่สุด

ความหรูหราฟุ่มเฟือยเช่นนี้ย่อมทำให้เหล่าขุนนางไม่พอใจ พากัน 

ยื่นฎีการ้องเรียน ทว่าสตรีที่ถูกร้องเรียนกลับยังทำตัวหยิ่งผยอง ไม่มีความ 

ยับยั้งชั่งใจแม้แต่น้อย

“เฮอะ นางจองหองถือดีถึงเพียงนี้ ไม่ช้าก็เร็วต้องถูกกรรมตามสนอง  

คอยใหฝ้า่บาทหมดความสนพระทยัในตวันาง สิน้ความโปรดปรานเมือ่ใดเถอะ  

ความมั่งมีศรีสุขที่นางได้รับในวันนี้จะต้องถูกทวงคืนไปทีละอย่าง”

เจียงเฉินอวี๋ยังคงจำสีหน้าเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันของพี่สาวในยามนั้นได้ 

อย่างชัดเจน แต่ไม่รู้เพราะเหตุใด พอเห็นสตรีผู้นี้คุกเข่าอยู่หน้าตำหนัก 

ท่ามกลางอากาศหนาวจัดในวันนี้ เจียงเฉินอวี๋กลับรู้สึกเศร้าสลดใจ

...ที่แท้วังหลวงก็มิใช่สถานที่ที่ดีเลยจริง ๆ

“แต่เกรงว่าครั้งนี้คงเอาคืนไม่ได้ ต่อให้คุกเข่าไปก็เปล่าประโยชน์”  

เจาหลวนเอ่ยอย่างสาสมใจ ไม่รู้ซีเหอฟูเหรินไปล่วงเกินนางเรื่องใด เจาหลวน 

จึงได้จงเกลียดจงชังอีกฝ่ายถึงเพียงนี้

เจียงเฉินอวี๋หันหลังกลับ “เราไปกันเถอะเพคะ”

“เอ๋? จะไปแล้วหรือ ข้ายังดูไม่พอเลย ยากนักกว่าจะได้เห็นคราว 

เคราะห์ของสนมปีศาจ...” เจาหลวนบ่นอย่างไม่ชอบใจแต่ยังคงเดินตามไป  

ปากก็พูดไม่หยุด “เจ้ารู้หรือไม่ว่าครั้งนี้ผู้ที่นางไปล่วงเกินเข้าก็คือหวงโฮ่ว”

เจียงเฉินอวี๋ตกใจ เอ๋?

พูดถึงเซวียหวงโฮ่ว นางมีชาติกำเนิดสูงส่งยิ่ง เนื่องจากเป็นธิดา 

ของจ่างกงจู่7 ในแผ่นดินก่อน จึงมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับโอรสสวรรค์ 

 6 เป็นคำกล่าวที่กล่าวถึงจักรพรรดิหมิงเซี่ยวจงแห่งราชวงศ์หมิง ที่มีภรรยาเพียงคนเดียว  

คือฉางหวงโฮ่ว

 7 ยศที่โดยทั่วไปแต่งตั้งให้แก่พี่สาวคนโตของจักรพรรดิ หรือให้แก่องค์หญิงที่มีคุณงาม 

ความดี น้องสาว หรืออาหญิง
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องคป์จัจบุนั เซวียไหฺวผูเ้ปน็บดิาของหวงโฮว่เปน็ทหารมาครึง่คอ่นชวีติ ตัง้แต ่

ทักษิณจรดลำน้ำ ตั้งแต่อุดรจรดขุนเขา เขาเป็นผู้ทำให้อาณาเขตของแคว้นปี้ 

แผ่ขยายออกไปเป็นเท่าตัว อดีตหวงตี้จึงมอบนาม  “แม่ทัพเทพฮู่กั๋ว”8 ให้แก่ 

เขา เซวียหวงโฮ่วเป็นคนรักสงบ นิสัยโอบอ้อมอ่อนโยน เมตตาต่อสนม 

นางในทุกคน จิตใจใฝ่ธรรม มิใคร่สนใจเรื่องของฝ่ายใน ด้วยเหตุนี้นาง 

จึงไม่เคยมีเรื่องริษยาหึงหวง แล้วครั้งนี้ซีเหอฟูเหรินเกิดไปมีเรื่องล่วงเกินนาง 

ได้อย่างไร

ไม่คอยให้นางถาม เจาหลวนก็เล่าออกมาเองอย่างละเอียดยิบ

ที่แท้หวงโฮ่วเพิ่งกลับมาจากไปไหว้พระขอพร ขณะผ่านสะพานอุโมงค์ 

เชื่อม  เกิดไปเจอกับรถม้าของซีเหอฟูเหรินเข้า  ตามหลักแล้วสนมควร 

เป็นฝ่ายหลีกทางให้หวงโฮ่ว แต่ซีเหอฟูเหรินกลับไม่ยอม ทั้งสองฝ่ายต่างนิ่ง 

กันอยู่เช่นนั้น เดิมด้วยนิสัยของหวงโฮ่วย่อมไม่ถือสานาง แต่บังเอิญว่า 

เซวียไฉ่หลานชายวัยเจ็ดขวบของหวงโฮ่ว ผู้ได้รับการเรียกขานว่าเด็กอัจฉริยะ 

อันดับหนึ่งแห่งแคว้นปี้ก็อยู่บนรถด้วย พอเขาเห็นอาหญิงถูกหมิ่นเกียรติ  

กห็วัเราะเสยีงเยน็ ตวาดออกมาจากในรถ “เปน็แคน่กกระจอก กลบัขวญักลา้ 

มาขวางทางนางหงส์หรือ” กล่าวจบ เขาก็ดึงแส้ม้ามาจากมือสารถี ฟาดใส่ 

ม้าของซีเหอฟูเหรินอย่างแรงทีหนึ่ง พอม้าเจ็บก็ยกขาหน้าขึ้นทันที ส่งผลให้ 

รถของซีเหอฟูเหรินพลิกตกลงไปในทะเลสาบทั้งรถทั้งคน

เจาหลวนหัวเราะคิกคัก “คิดไม่ถึงจริง ๆ ว่าสนมปีศาจจะมีวันนี้! โอ๊ย  

เซวียไฉ่น้อยช่างน่ารักนัก ได้ใจคนไปทั้งดวง”

เจยีงเฉนิอวีต๋อ้งเมม้ปากกลัน้หวัเราะ นางเคยไดย้นิชือ่เสยีงของเซวยีไฉ ่

มาตั้งแต่เมื่อสองปีก่อน

เด็กคนนี้เป็นที่สนใจของชาวเมืองหลวงมาตั้งแต่เกิด เจ็ดปีที่ผ่านมา  

เขายิ่งโตยิ่งโดดเด่น สามขวบรู้หนังสือ สี่ขวบแต่งกลอนได้ ห้าขวบยิงธนู 

ล้มเสือต่อหน้าพระพักตร์  หกขวบเป็นทูตแคว้นปี้ไปเยือนแคว้นเยียน  

เยียนหวังเห็นเขาแล้วยังหัวเราะ “แคว้นปี้ไม่มีใครแล้วหรือ จึงได้ส่งเด็ก 

มาเป็นราชทูต” เซวียไฉ่ตอบ “เยียนเปรียบดังหยกล้ำค่าในหมู่แว่นแคว้น  

 8 แปลว่า แม่ทัพเทพพิทักษ์แผ่นดิน
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ส่วนกระหม่อมคือหยกล้ำค่าท่ามกลางกลุ่มชน สองสิ่งนี้จึงคู่ควรกัน เช่นนี้ 

มีสิ่งใดไม่เหมาะสมหรือพ่ะย่ะค่ะ” เยียนหวังชอบใจยิ่งนัก จึงมอบหยก 

แกะสลักพันปีชื่อ  “ปิงหลี”9 ให้ พลางเอ่ยอย่างทอดถอน “หยกงามเป็นหนึ่ง 

ในหล้า ย่อมควรค่ากับบุคคลที่โดดเด่นหาใดเทียมเช่นเจ้า”

นับแต่นั้น ฉายาคุณชายปิงหลีจึงเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งสี่แคว้น10

เวลานี้ เขาออกหน้าแทนหวงโฮ่ว  ทำให้ม้าของซีเหอฟูเหรินตกใจ  

เป็นเหตุให้นางตกลงไปในทะเลสาบในสภาพน่าอเนจอนาถยิ่งนัก ด้วยนิสัย 

ของซีเหอฟูเหริน นางไม่มีทางวางมือปล่อยให้เรื่องจบลงง่าย ๆ เช่นนั้นแน่

“กลัวอะไร” เจาหลวนไม่แยแส “เซวียไฉ่น้อยเป็นแก้วตาดวงใจของ 

ไท่โฮ่ว แม้แต่พระเชษฐาก็ไม่มีทางกล้าทำอะไรเขาหรอก”

ระหว่างที่กำลังคุยกัน พวกนางก็เดินมาถึงตำหนักจยาหนิง ปี้หวัง 

คนปัจจุบันยังหนุ่มแน่น เพิ่งขึ้นครองราชย์ได้ไม่นาน สนมนางในตำหนักหลัง 

จึงมีไม่ถึงร้อยคน ถัดจากหวงโฮ่วลงไปคือสามภรรยาเอก ได้แก่ กุ้ยผิน  

ฟูเหริน กุ้ยเหริน สามตำแหน่ง แยกกันพำนักอยู่ที่ตำหนักตวนเจ๋อ ตำหนัก 

เป่าหฺวา  และตำหนักจยาหนิงตามลำดับ  ถัดลงไปคือเก้าสนมชั้นผิน11  

เหม่ยเหริน และไฉเหริน ทว่าก็เป็นเพียงตำแหน่งลอย  ๆ ยังไม่เคยมีการ 

แต่งตั้งอย่างแท้จริง พี่สาวของนาง เจียงฮว่าเย่ว์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกุ้ยเหริน  

พำนักอยู่ที่ตำหนักจยาหนิง

เทียบกับตำหนักเป่าหฺวาซึ่งเป็นตำหนักแก้วหลิวหลีอันตระการตาแล้ว  

ตำหนักจยาหนิงดูเรียบง่ายกว่ามาก หน้าเรือนปลูกต้นล่าเหมยสามต้น ดอก 

สีเหลืองขนลูกห่านบานสะพรั่งอย่างเงียบสงบ นางกำนัลที่อยู่หน้าระเบียง 

รีบออกมาต้อนรับ ยอบกายคารวะพลางรับเสื้อคลุมไป “กุ้ยเหรินกำลังบ่นถึง 

อยู่เลยเจ้าค่ะ ว่าเหตุใดคุณหนูจึงยังไม่มาเสียที”

“อาการป่วยของพี่สาวดีขึ้นหรือไม่”

“ดีขึ้นเยอะแล้วเจ้าค่ะ เพียงแต่ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง จึงไม่อยากลุก 

ขึ้นมาเดินเหิน รีบเข้าไปข้างในก่อนเถิดเจ้าค่ะ” นางกำนัลแหวกผ้าม่าน  

 9 แปลว่า ผลึกแก้วน้ำแข็ง

 10 อ้างอิงจาก ลำนำล่มแคว้น : ลิขิตลายหงส์ บทที่ 13

 11 “จิ่วผิน” คือ เก้าสนมเอก แบ่งตามลำดับขั้น
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นำทั้งสองเข้าไปด้านใน ภายในห้อง สตรีคนหนึ่งนั่งอยู่ในกองผ้านวม กำลัง 

กินยาจากมือนางกำนัล คิ้วตาเรียวงาม ผิวพรรณผุดผ่อง รูปโฉมงาม 

สะคราญยิ่งนัก

เจาหลวนสูดจมูกฟุดฟิด ถามอย่างสงสัยใคร่รู้ “ยานี่ทำจากอะไรหรือ  

หอมจริง! ขอข้าชิมบ้างสิ”

เจียงฮว่าเย่ว์ยิ้มบาง  ๆ “องค์หญิงรับสั่งเหลวไหลอีกแล้ว ยาจะกิน 

ส่งเดชได้อย่างไรเพคะ”

เจาหลวนก้าวออกไปคว้ามือนางแกว่งไปมา  น้ำเสียงออดอ้อน  

“ข้าถึงว่า ว่าเหตุใดกลิ่นกายกุ้ยเหรินจึงได้หอมนัก ที่แท้เป็นเพราะกินยานี้ 

นี่เอง กุ้ยเหรินมีของดีซ่อนไว้ ไม่ยอมให้ข้าบ้าง”

เจียงฮว่าเย่ว์ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี นางหันไปเอ่ยกับน้องสาว  

“เจ้าพาตัวตลกมาด้วยทำไม” เจียงเฉินอวี๋เม้มปากกลั้นยิ้ม ไม่ตอบอะไร  

คิดในใจว่า สมแล้วที่เป็นพี่สาว แม้แต่องค์หญิงก็ยังเอาอยู่ เทียบกันแล้ว  

ซีเหอฟูเหรินสู้ไม่ได้เลยจริง ๆ

เจาหลวนเล่าเรื่องที่ซีเหอฟูเหรินตกทะเลสาบอย่างออกรสออกชาติ 

ซ้ำอีกครั้ง พี่สาวฟังแล้วใบหน้าฉายแววประหลาดใจ “ซีเหอฟูเหรินคุกเข่า 

อยู่หน้าตำหนักหรือ”

“ใช่สิ คาดว่าตอนนี้ก็ยังคุกเข่าอยู่ที่นั่น”

เพิ่งคุยถึงตรงนี้ นางกำนัลคนหนึ่งรีบร้อนมาขอพบ พอเข้ามา นางก็ 

โน้มตัวกระซิบข้างหูเจาหลวน สีหน้าของเจาหลวนเปลี่ยนไปทันที “ว่าอย่างไร 

นะ เจ้าพูดจริงหรือ”

เจียงฮว่าเย่ว์อดถามไม่ได้ “เกิดอะไรขึ้นหรือเพคะ”

เจาหลวนเต้นผางทันที “จบกัน ๆ ข้าว่าแล้วว่านางสนมปีศาจนั่นทำได้ 

ทุกอย่าง เดิมคิดว่าครั้งนี้นางต้องถึงคราวเคราะห์แน่ คิดไม่ถึงว่านางยังมี 

ลูกไม้ซ่อนไว้ คราวนี้แย่แน่!”

เจียงฮว่าเย่ว์กับเจียงเฉินอวี๋แลกเปลี่ยนสายตากัน เจียงฮว่าเย่ว์เอ่ย 

เสียงนุ่ม “องค์หญิงอย่าเพิ่งร้อนพระทัย ค่อย  ๆ  เล่ามาก่อน เกิดเรื่องอะไร 

ขึ้นเพคะ”

“ที่แท้วันนี้ซีเหอฟูเหรินอัญเชิญราชโองการออกจากวังไปทำธุระ”
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ทันทีที่คำพูดนี้เอ่ยออกมา ไม่เพียงเจาหลวน แม้แต่เจียงฮว่าเย่ว์ยัง 

หน้าเปลี่ยนสี “อะไรนะ ราชโองการ?”

“พระเชษฐามีพระประสงค์จะแต่งตั้งไซวเวิงเหยียนรุ่ยเป็นพระอาจารย ์ 

เหยียนรุ่ยเคยเป็นอาจารย์ของบิดาสนมปีศาจสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้วยเหตุนี้ 

สนมปีศาจจึงอัญเชิญราชโองการแต่งตั้งไปให้เขาด้วยตนเอง ไม่คิดว่าจะเจอ 

กับหวงโฮ่วที่สะพานอุโมงค์เชื่อม และถูกเซวียไฉ่น้อยใช้แส้ฟาดจนตก 

ทะเลสาบ...”

เจียงฮว่าเย่ว์ถอนหายใจเบา  ๆ “หากเป็นยามปกติคงไม่เป็นไร แต่นี่ 

มีราชโองการอยู่ด้วย ราชโองการเป็นตัวแทนของฝ่าบาท เท่ากับล่วงเกิน 

เบื้องสูง มีโทษถึงประหารชีวิต”

“โอ๊ย  ๆ  ๆ เช่นนี้จะทำอย่างไรดี ข้าก็ว่าเหตุใดนางจึงเอาแต่คุกเข่าอยู่ 

หน้าตำหนัก ตามปกติพระเชษฐาน่าจะปวดพระทัยออกมาประคองนางด้วย 

พระองค์เองนานแล้ว เกรงว่าตอนนี้พระเชษฐาก็คงไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรจึง 

ได้แต่ยื้อเวลา ไม่ยอมให้เข้าเฝ้า ไม่ได้การ เรื่องนี้ข้าจะดูอยู่เฉย  ๆ  ไม่ได้  

ข้าต้องไปหาพระเชษฐนี ดูว่าควรแก้ปัญหาอย่างไร” เจาหลวนเอ่ยพลาง 

จากไปอย่างรีบร้อน

เจียงฮว่าเย่ว์คว้ามือน้องสาว ลุกขึ้นยืน “ไป เราไปดูกัน”

เจียงเฉินอวี๋รีบดึงนางไว้ เอ่ยเสียงเบา “พี่สาว เรื่องนี้จะเป็นเช่นใด 

ก็สุดรู้ เลี่ยงไว้ก่อนมิดีกว่าหรือ”

เจียงฮว่าเย่ว์ยิ้มบาง  ๆ ใช้นิ้วจิ้มหน้าผากนาง “เจ้าจะไปเข้าใจอะไร  

ก็เพราะไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นใด ถึงได้เป็นโอกาสเหมาะอย่างไรเล่า” นางสั่งให้ 

คนช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้า หวีผมแต่งตัวอย่างง่าย  ๆ ก่อนออกไปยังตำหนัก 

เอินเพ่ย ที่ประทับของหวงโฮ่ว คิดไม่ถึงว่าระหว่างทางจะได้ยินคนพูดกันว่า 

หวงโฮ่วรุดไปที่ตำหนักจิ่งหยางแล้ว พวกนางจึงเปลี่ยนไปที่ตำหนักจิ่งหยาง 

แทน

เพิ่งจะพ้นประตูอวี้หฺวาก็เห็นคนมากมายยืนอออยู่หน้าตำหนักเต็มไปหมด  

ที่แท้บรรดาสนมแต่ละตำหนักต่างรีบเร่งมาที่นี่แล้ว  พวกนางกำนัลกำลัง 

ประคองหวงโฮ่วซึ่งมีสีหน้าซีดเผือดไว้ เจาหลวนยืนอยู่ข้าง ๆ พลางมองไปยัง 
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ซีเหอฟูเหรินที่ยังคุกเข่าอยู่บนพื้นด้วยสายตาโกรธเกรี้ยว เจียงเฉินอวี๋มองดู 

อย่างละเอียด แต่ไม่เห็นจีกุ้ยผินผู้งามสง่าคนนั้น ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย

เห็นเพียงหลัวกงกงหัวหน้าขันทีค้อมเอวอยู่ตรงหน้าซีเหอฟูเหริน  

เกลี้ยกล่อมด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล “...ฟูเหริน ร่างกายท่านสูงส่งล้ำค่า มาตาก

อากาศหนาวในวันที่หนาวจัดเช่นนี้ไม่ดีเลย ได้โปรดลุกขึ้นเถิด...”

เจียงเฉินอวี๋เดินตามพี่สาวไป ใบหน้าของซีเหอฟูเหรินที่ดูเลือนราง 

ค่อย  ๆ ชัดขึ้น ความงามดุจภาพวาดที่เค้าโครงอ่อนช้อยเริ่มแต่งแต้มสีสันจน 

เฉิดฉายสวยเด่น

คิ้วเรียวคือทิวเขาไกลกลางสายหมอกจาง สองเนตรคือปีกไหวกระพือ 

ดั่งมีชีวิต เรือนร่างลงลายเส้นด้วยหยาดน้ำฝน ริมฝีปากสีกลีบดอกไม้ฉ่ำ 

น้ำค้าง...คือภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า

ชั่วขณะแรกยังเป็นสีขาวราบเรียบ ทว่าอึดใจต่อมากลับมีสีสันเจิดจรัส 

จนพร่าตา

ชั่วขณะนั้นคล้ายมีมือที่มองไม่เห็นโบกผ่านตรงหน้านาง ทำให้ภาพ 

พร่าเลือนพลันเปลี่ยนเป็นแจ่มชัด  โลกมนุษย์ที่มีแต่สีขาวดำพลันสดใส  

เสน่ห์ตรึงใจและความวิไลตระการตาที่ไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูด  

ทำให้เกิดความหวั่นไหวในรูปโฉมของสตรีนางนี้

เจียงเฉินอวี๋สะท้านไปทั้งร่าง เกือบลืมไปว่าตนอยู่ที่ใด

ตัง้แตเ่ลก็จนโต คำทีน่างมกัไดย้นิบอ่ยทีส่ดุคอืคำวา่ “งาม” ทกุคนทีไ่ด ้

พบนางล้วนอุทานไม่ขาดปากว่า  “ธิดาคนเล็กสกุลเจียงช่างงามจริง”  บ้างละ  

“อา นี่คงจะเป็นเฉินอวี๋กระมัง ชื่อช่างสมตัวนัก งามปานวาด ไม่รู้ว่าสั่งสม 

บุญกุศลมากี่ภพกี่ชาติ” บ้างละ

ครู่ก่อนหน้านี้ เจาหลวนก็เพิ่งจะชื่นชมความงามของนางอยู่หยก  ๆ  

ยกย่องนางเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งแคว้นปี้ แม้นางจะปฏิเสธทันทีอย่าง 

ถ่อมตัว แต่หากจะบอกว่าไม่รู้สึกภูมิใจเลยย่อมเป็นไปไม่ได้

ทว่าชั่วขณะนี้ แวบแรกที่ได้เห็นรูปโฉมของซีเหอฟูเหรินด้วยตาตนเอง  

เจียงเฉินอวี๋ราวกับถูกน้ำเย็นจัดราดศีรษะ รู้สึกเย็นวาบตั้งแต่ศีรษะจรด 

ปลายเท้า

สตรีผู้นี้ สตรีผู้นี้...เสน่ห์ตราตรึงนี้ ความงามตระการน่าหลงใหลนี้  
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โฉมวิไลสะกดใจนี้!

เหตุใดนางจึงเป็นที่สุดของทั้งหมดนี้ได้

เจียงเฉินอวี๋พลันรู้สึกอับอายในความด้อยกว่าของตนเอง

ได้ยินเสียงหลัวกงกง “ฟูเหริน ร่างกายท่านอ่อนแอมาแต่ไหนแต่ไร  

คุกเข่านาน ๆ  เช่นนี้ ภายหน้าหากเจ็บป่วยเรื้อรังขึ้นมาจะทำอย่างไร ขอท่าน 

ได้โปรดเห็นใจบ่าวเฒ่าที่ต้องมายืนอยู่เป็นเพื่อนท่านนาน  ๆ  ด้วยเถิด หาก 

ท่านไม่ยอมลุก ฝ่าบาทย่อมไม่ทรงยอมให้บ่าวเฒ่ากลับไปเช่นกัน...”

ในที่สุดซีเหอจึงเอ่ยปาก “หม่อมฉันบกพร่องต่อหน้าที่ ไม่อาจรักษา 

ราชโองการเอาไว้ได้ รู้สึกละอายใจต่อฝ่าบาท ต่อให้ตายหมื่นครั้งก็ไม่สาสม  

จึงมาทูลขอให้ฝ่าบาทโปรดลงพระอาญา”

เสียงของนางมีเอกลักษณ์ ในความใสกระจ่างติดกระด้างนั้นเจือความ 

เนิบเนือยทรงเสน่ห์ หางเสียงมีความเด็ดขาดทว่าอ้อยอิ่ง

“ไอ้หยา ฟูเหรินของบ่าว ฝ่าบาทจะตัดพระทัยลงพระอาญาท่าน 

ได้อย่างไร ขนาดคุกเข่า พระองค์ยังทรงทนให้ท่านคุกเข่าไม่ได้ ถึงได้มี 

พระบัญชาให้บ่าวเฒ่าออกมารับท่านเข้าไปข้างในมิใช่หรือ ท่านรีบลุกขึ้น 

เถิด...”

“หากฝ่าบาทไม่ลงพระอาญา หม่อมฉันจะไม่ลุกขึ้น” น้ำเสียงราบเรียบ 

ทว่ากลับทำให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความดึงดันเหนือสามัญ  ซีเหอจ้องตรงไป 

ข้างหน้าราวกับมองไม่เห็นผู้ใด มุมปากยกสูงขึ้นเล็กน้อย เป็นรอยยิ้มดื้อรั้น 

และเกียจคร้าน

เวลานี้ แม้แต่กงกงยังทำอะไรไม่ได้ เพราะท่าทีเช่นนี้ของนางบ่งชัดว่า 

ตราบใดที่ยังไม่ได้รับคำตอบจะไม่ยอมเลิกรา แม้จะบอกให้ลงโทษนาง แต่ 

คนที่นางอยากเล่นงานจริง ๆ  มิใช่เซวียไฉ่หรอกหรือ หรือหากจะบอกว่านาง 

จงใจเล่นงานเซวียไฉ่ นั่นย่อมเท่ากับพุ่งเป้าไปที่หวงโฮ่วมิใช่หรือ

เนื่องจากมีประเด็นราชโองการตกน้ำ ทำให้นางคว้าโอกาสงามนี้มาได้

มองไปทางหวงโฮ่ว สีหน้าของนางซีดเผือดยิ่งกว่า สุดท้ายเพียง 

ยิ้มเศร้า คุกเข่าลงท่ามกลางเสียงร้องอุทานของนางกำนัลรอบตัว โดยเฉพาะ 

เจาหลวน นางรีบยื่นมือไปประคองหวงโฮ่ว น้ำเสียงร้อนรน “พระเชษฐนี  

ทรงทำอะไร”
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เซวยีหวงโฮว่มองไปทางซเีหอ เอย่เสยีงหนกัแนน่ “หลานชายหมอ่มฉนั 

ดื้อรั้นจองหอง ล่วงละเมิดราชโองการ เป็นเพราะหม่อมฉันด้อยการอบรม  

หากฝ่าบาทจะลงพระอาญา ขอทรงลงที่หม่อมฉัน เสียวไฉ่ยังเล็กนัก...”  

พูดมาถึงตรงนี้ นางก็สะอื้นจนเอ่ยคำว่า “ไม่รู้ความ” ไม่ออก

เจาหลวนได้ยินก็ยิ่งโกรธจัด นางถลึงตาใส่ซีเหออย่างดุดัน ทว่าซีเหอ 

ยังคงมองตรงไปข้างหน้า ใบหน้างามล้ำเต็มไปด้วยแววเยาะหยัน ไม่แม้แต่ 

จะเห็นหวงโฮ่วอยู่ในสายตา

เจียงเฉินอวี๋ลอบตกใจ อดคิดไม่ได้ว่าสิ่งใดทำให้นางยโสโอหังได้ 

ถึงเพียงนี้

ได้ยินว่าซีเหอฟูเหรินเกิดในตลาด บิดาชื่อเยี่ยหร่าน เป็นบัณฑิต 

สอบตก มารดาคือฟางซื่อ12 เป็นแม่ค้าขายบะหมี่หาเลี้ยงชีวิต อาศัยว่ามี 

ฝีมือในการทำบะหมี่จึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ไซวเวิงเหยียนรุ่ยถูกใจบะหมี่ 

ของนางจึงยอมรับศิษย์ไม่เอาไหนอย่างเยี่ยหร่าน ภายหลังไม่รู้ว่าเยี่ยหร่าน 

ไปทำเชน่ไรถงึไดก้ลายเปน็เหมนิเคอ่13 ของฉอีา้วโหว14 แมก้ระนัน้ความสามารถ 

ก็ยังอยู่ในระดับสามัญ วัน  ๆ  เอาแต่ดื่มสุราหลับอุตุ ฟางซื่อทนไม่ไหวจึง 

จบชีวิตตนเอง เยี่ยหร่านไม่เพียงไม่สำนึกซ้ำยังหนักข้อ ขายบุตรสาวของตน 

ให้นายหน้าค้ามนุษย์เพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ ซีเหอจึงถูกซื้อตัวเข้าวังมาเช่นนี้  

หลงัจากนางเขา้วงั เยีย่หรา่นดืม่สรุาเมามายจนพลดัตกนำ้เสยีชวีติ นบัจากนัน้  

ซีเหอก็กลายเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรโดยแท้จริง

แม้สตรีไร้กำพืดเช่นนี้จะอาศัยรูปโฉมเลิศล้ำจนเป็นที่โปรดปราน 

ชัว่ระยะหนึง่ แตค่วามโปรดปรานของกษตัรยิย์ากนกัทีจ่ะยาวนาน แลว้เหตใุด 

นางจึงกล้าทำตัวกำเริบเสิบสาน ต้อนผู้อื่นจนมุมถึงเพียงนี้ จะไม่ยอมเหลือ 

 12 คำว่า  “ซื่อ”  หมายถึง สกุล โดยทั่วไปใช้ต่อท้ายแซ่ของหญิงที่ออกเรือนแล้ว เป็น 

ธรรมเนียมการเรียกสตรีที่ออกเรือน เพื่อให้รู้ว่าเป็นสตรีที่แต่งมาจากสกุลใด และบางครั้งจะมี 

การวางแซ่ของฝ่ายสามีด้านหน้าแซ่ของฝ่ายหญิงด้วย เพื่อระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสตรีผู้นั้นแต่งเข้า 

สกุลใด

 13 เรียกบัณฑิตหรือผู้มีความสามารถที่ได้รับการอุปถัมภ์จากคนใหญ่คนโต เป็นลักษณะ 

การเลี้ยงคนเก่งไว้ใช้งาน สร้างเสริมบารมีและอำนาจให้ตนเอง

 14 “โหว”  คือบรรดาศักดิ์ของเชื้อพระวงศ์และขุนนางลำดับที่ 3 จากหกลำดับ อันได้แก่  

หวัง กง โหว ปั๋ว จื่อ หนาน

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



13

สือซื่อเชวี่ย

ทางถอยให้ตนเองเลยเชียวหรือ

ในสายตาของเจียงเฉินอวี๋ผู้ ได้รับการอบรมให้มีคุณงามความดี   

นอบน้อมถ่อมตน รู้รุกรู้ถอย นี่เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อยิ่งนัก นางมองซีเหอ- 

ฟูเหรินที่อยู่ห่างออกไปสิบกว่าก้าวด้วยหัวใจเต้นระทึก

ภายในตำหนักจิ่งหยางยังคงเงียบสงัด

นอกตำหนักจิ่งหยาง แต่ละคนล้วนมีสีหน้าท่าทีแตกต่างกันไป

ฟ้าหม่นลงเรื่อย  ๆ ลมหนาวพัดมาเป็นระลอกถี่ขึ้น ไม่รู้ว่านางกำนัล 

คนใดร้องว่า “อา หิมะตกแล้ว!”

เจียงเฉินอวี๋เงยหน้าขึ้น พบว่าปุยหิมะโปรยปรายลงมา

สภาพอากาศเช่นนี้ แม้แต่ยืนยังลำบาก หนาวจนมือเท้าแข็ง ยิ่ง 

ไม่ต้องพูดถึงการคุกเข่า เส้นผมของซีเหอฟูเหรินจับละอองเกล็ดน้ำแข็ง  

หรือจะบอกว่าหลังจากตกน้ำ นางก็ตรงดิ่งมาที่นี่ทันทีทั้งที่ผมยังไม่แห้ง?

หลัวกงกงหันไปสั่งการ ขันทีน้อยคนหนึ่งส่งร่มมาให้อย่างรวดเร็ว  

เขากางร่มเหนือศีรษะซีเหอฟูเหรินพลางอ้อนวอน “ฟูเหริน ท่านดูสิ หิมะ 

ตกแล้ว อีกไม่นานก็จะมืดค่ำ ท่านคุกเข่ามาหนึ่งชั่วยาม ต่อให้ร่างกาย 

ทำจากเหล็กก็ทนไม่ไหว บ่าวเฒ่าขอร้อง ได้โปรดลุกขึ้นเถิด”

ซีเหอไม่ขยับ

ทางด้านนี้ เจาหลวนก็เกลี้ยกล่อมหวงโฮ่ว “พระเชษฐนี เรื่องนี้มิใช่ 

ความผิดของท่าน จะคุกเข่าไปเพื่อสิ่งใด ในเมื่อนางมีราชโองการอยู่กับตัว  

เหตุใดจึงไม่รีบบอก ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิด ว่ากันตามกฎแล้ว สนมควรเป็นฝ่าย 

เปิดทางให้หวงโฮ่ว พระเชษฐนี ท่านกับเซวียไฉ่ไม่ผิดเลย!”

เซวียหวงโฮ่วยิ้มขื่น ยังคงไม่ยอมลุกขึ้น

จึงกลายเป็นภาพที่ทั้งสองฝ่ายต่างนิ่ง

การที่ปี้หวังรีรอไม่ยอมแสดงท่าที ทำให้เรื่องนี้ไม่ยุติ พลันเสียงหนึ่ง 

ดังมาแต่ไกล “เซวียไฉ่ล่วงละเมิดราชโองการ ขอน้อมรับผิด...”

ทุกคนเงยหน้าขึ้น เห็นเด็กชายอายุเจ็ดขวบรีบรุดมา พอถึงหน้า 

ตำหนัก เขาปรายตามองซีเหออย่างเย็นชา ก่อนจะคุกเข่าเสียงดังตึ้กข้างกาย 

นาง

คราวนี้สถานการณ์ยิ่งวุ่นวายหนัก เจาหลวนรีบก้าวออกไปดึงตัวเขา 
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ลุกขึ้น “เซวียไฉ่น้อย เจ้าทำอะไร รีบลุกขึ้น”

เซวียไฉ่สั่นศีรษะ ใบหน้าเนียนดุจหยกสลักเปี่ยมไปด้วยความดึงดัน  

ดวงตาสีดำวาวดุจไข่มุกจ้องตรงไปที่ประตูตำหนัก เอ่ยเสียงดังขึ้น “ผู้ใดทำ  

ผู้นั้นรับ ข้าเป็นคนตีม้า ทำร้ายคน อาหญิงไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย ขอฝ่าบาท 

ทรงเห็นแก่ที่สกุลเซวียแม้ไม่มีความดีแต่ก็มีความชอบ อย่าได้ทรงเอาความ 

ผู้อื่น ขอให้ลงพระอาญากระหม่อมเพียงผู้เดียว เซวียไฉ่ขอบพระทัย!”  

เอ่ยจบ เขาก็โขกศีรษะกับพื้นดังตึ้ก ๆ ๆ

บันไดหยกขาวเย็นเยียบเสียดกระดูก เด็กน้อยโขกศีรษะครั้งแล้ว- 

ครั้งเล่าจนหน้าผากแตก  เลือดไหลรินลงมาช้า  ๆ  บดบังใบหน้าหล่อเหลา 

งดงาม ดูแล้วน่าเวทนายิ่งนัก

เซวียไฉ่เป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูมาแต่ไหนแต่ไร ยามนี้การที่เขาต้องโทษ 

เช่นนี้ ทำให้หลายคนเห็นแล้วปวดใจอย่างมาก และยิ่งโกรธแค้นซีเหอที่ 

ไม่ยอมละเว้นแม้แต่เด็กตัวเล็ก  ๆ  คนหนึ่ง ส่วนซีเหอซึ่งคุกเข่าอยู่ใกล้ตัวเขา  

เห็นเซวียไฉ่โขกศีรษะแล้ว สายตาพลันฉายแววปรีดา เหมือนกำลังชมเรื่อง 

สนุก สุดท้ายนางยิ้มบาง ๆ คล้ายกำลังเยาะหยันและพึงพอใจ ทั้งยิ่งทำเหมือน 

ตนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

เสียงหัวเราะของนางทำให้แววตาของเซวียไฉ่เปลี่ยนไปทันควัน เขา 

หันไปมองนางด้วยแววตาซับซ้อนก่อนลุกขึ้นยืนช้า  ๆ “เซวียไฉ่เข้าใจแล้ว  

เซวียไฉ่ขอใช้ความตาย คืนความบริสุทธิ์ให้วงศ์ตระกูล” กล่าวจบ เขาก็ 

พุ่งศีรษะเข้าหาราวกั้นที่อยู่ด้านข้าง

เสียงหวีดร้องดังระงม

โชคดีที่แม้หลัวกงกงจะอายุมากแล้ว แต่ยังคงว่องไว เขาตะครุบตัว 

เซวียไฉ่ไว้ได้ทันท่วงที ด้วยเหตุนี้แม้เซวียไฉ่จะศีรษะกระแทกแผ่นศิลา แต่ 

ก็เพียงแค่หมดสติไป

เซวียหวงโฮ่วขวัญเสีย สองขาอ่อนยวบแทบทรุด แต่ได้เหล่านางกำนัล 

ที่อยู่ข้าง ๆ ช่วยปลอบ ตามหลักเมื่อเกิดเรื่องวุ่นวายเช่นนี้ ปี้หวังไม่น่าจะทน 

มองดูอยู่เฉย ๆ ทว่าภายในตำหนักกลับยังคงเงียบกริบ ไม่มีความเคลื่อนไหว 

ใด ๆ 

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ เจียงเฉินอวี๋อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้ จังหวะนี้เอง  
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มีข้าหลวงคนหนึ่งวิ่งขึ้นบันไดมาอย่างรีบร้อน เขาตะโกนรายงานเสียงดัง  

“ทูลฝ่าบาท ฉีอ้าวโหวมาถึงแล้ว เวลานี้รอเข้าเฝ้าอยู่นอกประตูพ่ะย่ะค่ะ”

มีเสียงดังมาจากในตำหนัก “เข้ามา” น้ำเสียงเสนาะหูเหมือนเม็ดเงิน 

ที่ไหลไปตามเส้นไหม น่าหลงใหลอย่างยิ่ง

ตอนนี้เอง ทุกคนจึงได้เข้าใจว่าสาเหตุที่ฝ่าบาทรีรอ ไม่ยอมทำสิ่งใด  

เป็นเพราะกำลังคอยคุณชาย ขอเพียงคุณชายมาถึง ย่อมไม่มีปัญหาใดใน 

ใต้หล้าที่เขาแก้ไขไม่ได้ ใบหน้าของทุกคนฉายแววยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เจียงเฉินอวี๋ ชั่วขณะนั้น หัวใจนางราวกับมีกวางน้อยวิ่งชนวุ่นวาย ไม่รู้ว่า 

จะเอามือเท้าไปวางไว้ที่ใด

ฉีอ้าวโหว จีอิง

น้องชายแท้ ๆ ของจีกุ้ยผิน เชื้อพระวงศ์ขั้นหนึ่ง แตกฉานหกศาสตร์15  

เพียบพร้อมเก้าทักษะ อายุยังน้อยแต่ชื่อเสียงเลื่องลือ เป็นที่ชื่นชมของอดีต 

หวงตี้จนประทานสมญานามว่า “ฉีอ้าว”

“ฉีอ้าว” สองอักษรนี้ เดิมมาจากหนังสือ  รวมบทกวีเว่ยเฟิง16 ท่อน 

ที่ว่า  “คุ้งน้ำฉีอ้าว  ชอุ่มพราวต้นไผ่  บัณฑิตเลิศอำไพ  พากเพียรศึกษา  

เพียบพร้อมจรรยา”

เจียงเฉินอวี๋เคยเห็นเขาไกล ๆ ในงานเลี้ยงของบิดา นับแต่บัดนั้น นาง 

ก็ไม่เคยลืม ยามนี้ได้ยินว่าเขามา นางก็ทั้งเขินอายและคาดหวัง สายตา 

คอยจดจ้องจนเห็นชายหนุ่มชุดขาวคนหนึ่งเดินตามข้าหลวงเข้ามาทางประตู 

อวี้หฺวา

ความมืดมนรอบด้านพลันสลายไป

มีเพียงคนผู้นั้นที่เดินช้า  ๆ  ทีละก้าวอย่างสุขุม ราวกับรัศมีเรืองรอง 

ที่เดินทางข้ามมาจากอดีตกาล

ประหนึ่งทุ่งหญ้าอันไพศาล พ่างมาภาพันหลี่

ประหนึ่งเขาสูงวิเวกดี หิมะมีขาวปลอดทอดยาว...

 15 ความรู้และความสามารถ 6 ประการของบุรุษ ได้แก ่ มารยาทพิธีการ คีตดนตร ี ยิงธน ู 

ขับรถศึก เขียนอักษร วิชาคำนวณ

 16 อยู่ในคัมภีร์ ซือจิง โดยคำว่า “ฉีอ้าว” ดั้งเดิมตามที่ปรากฏในคัมภีร์ จะอ่านออกเสียงว่า  

“ฉีอวี้”
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สีดำราวหมึก สีขาวดุจหยก นอกจากนี้ก็ไม่มีสีอื่นใดอีก

เรียบง่าย ใสพิสุทธิ์ แต่กลับสั่นสะเทือนวิญญาณ

คุณชายจีอิง

เป็นเขา เป็นเขาจริง ๆ ข้าได้พบเขาอีกครั้งแล้ว

มือของเจียงเฉินอวี๋ที่อยู่ในแขนเสื้อค่อย ๆ กำแน่นขึ้น เมื่อวานมารดา 

ยังเอ่ยยิ้ม  ๆ “ด้วยรูปโฉมของเฉินอวี๋บ้านเรา คิด  ๆ  ดูแล้ว ในแคว้นเราคง 

มีเพียงคุณชายอิงแห่งสกุลจีที่เหมาะสมคู่ควร สกุลเจียงเราร่วมกับสกุลเซวีย 

และจสีองตระกลู เปน็สามตระกลูขนุนางใหญแ่หง่แควน้ปี ้ ศกัดิฐ์านะเสมอกนั  

เฉินอวี๋ ลูกเห็นว่าอย่างไร”

ตอนนัน้พีส่ะใภท้ีอ่ยูข่า้ง ๆ ยงัชว่ยพดูดว้ยวา่ “ฉอีา้วโหวมเีสนห่เ์พยีงใด  

สตรีวัยออกเรือนทั่วทั้งเมืองหลวงมีคนใดบ้างที่ไม่คอยจ้องเขาตาเป็นมัน  

เฉินอวี๋ นี่เป็นการแต่งงานที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ ขอเพียงเจ้าพยักหน้า เราจะไป 

เจรจาเรื่องแต่งงาน ต้องรีบดำเนินการเสียแต่เนิ่น  ๆ หาไม่แล้ว ผ่านไปอีก 

สองสามปี องค์หญิงเจาหลวนเจริญชันษา เจ้าย่อมไม่มีโอกาส”

บัดนี้นางกำลังเฝ้ามองชายหนุ่มที่มีแนวโน้มจะมาเป็นสามีของตนด้วย 

ความรู้สึกเหมือนหัวใจถูกจุ่มลงไปในสีย้อม  สีสันเริ่มแทรกซึมแผ่ขยาย 

ออกไปช้า ๆ

จีอิงเดินขึ้นบันได ผ่านข้างกายซีเหอ ตามข้าหลวงเข้าไปในตำหนัก 

จิ่งหยาง ซีเหอก้มหน้าอยู่ตลอดจนกระทั่งประตูตำหนักปิดลง นางจึงเงยหน้า 

ขึ้นอีกครั้ง ดวงตาดำสนิทลึกล้ำดุจอัญมณีเป็นประกายเข้มขึ้น ยากแยกแยะ 

ได้ว่ากำลังสุขหรือเศร้า ดูระคนปนเปจนมองไม่ออก

จีอิงเข้าไปข้างในประมาณหนึ่งถ้วยชา17 หลัวกงกงก็ออกมาประกาศ  

“ฝ่าบาทมีรับสั่งให้หวงโฮ่วเข้าเฝ้า”

เซวียหวงโฮ่วหันไปมองซีเหอแวบหนึ่งก่อนลุกขึ้นเดินเข้าไปด้วยความ 

ประหม่า

 17 คือช่วงเวลาที่ชายังร้อนจนกระทั่งจิบหมดถ้วย ใช้เปรียบถึงช่วงเวลาที่สั้นมาก บางตำรา 

เทียบว่าประมาณ 10 - 15 นาที
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หลังจากเข้ามาในตำหนัก เซวียหวงโฮ่วเห็นแพทย์หลวงกำลังใส่ยาให้ 

เซวยีไฉ ่ มหีวงตีก้บัจอีงิยนืเฝา้อยูข่า้ง ๆ นางรบีคกุเขา่ลง “หมอ่มฉนัยอ่หยอ่น 

การอบรมหลานชาย ขอฝ่าบาทลงพระอาญา”

หวงตี้หันมายิ้มน้อย ๆ “ลุกขึ้นเถิด”

แสงสว่างส่องจับใบหน้าเขา เจาอิ่น ประมุขแห่งแคว้นปี้คนปัจจุบัน  

เป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเป็นที่สุด ดวงตาโค้งคล้ายยิ้มคล้าย 

ไม่ยิ้ม แต่เซวียหวงโฮ่วรู้ดีว่าสีหน้าอารมณ์ดีเช่นนี้เป็นเพียงภาพลวงตา  

เพราะหวงตี้หนุ่มแซ่จี้ผู้นี้มีนิสัยโหดเหี้ยมอำมหิตจนขึ้นชื่อลือชา

นางเข้าไปข้างเตียงอย่างกระวนกระวาย น้ำเสียงร้อนรน “หมอหลวง  

หลานชายข้าอาการสาหัสหรือไม่”

แพทย์หลวงจับชีพจรของเซวียไฉ่เรียบร้อยแล้วจึงหันมาทำความเคารพ  

“ทูลฝ่าบาทและหวงโฮ่ว คุณชายเซวียมิได้เป็นอะไรมาก พักฟื้นสักระยะ 

ก็จะแข็งแรงดีดังเดิม แต่ว่า...”

“แต่อะไร...”

“แต่บาดแผลบนหน้าผากเขา เกรงว่าคงจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้”

เซวียหวงโฮ่วตัวสั่น  นางมองเซวียไฉ่ที่กำลังหมดสติด้วยความ 

รวดร้าวใจและรู้สึกผิด หลานชายคนนี้เป็นเสมือนมุกงามกลางฝ่ามือของ 

คนในตระกูลมาแต่อ้อนแต่ออก เขาไม่เพียงมีสติปัญญาล้ำเลิศ แต่ยังมี 

รูปโฉมโดดเด่น มาวันนี้กลับต้องเสียโฉม แม้จะเป็นแค่ที่หน้าผาก แต่ก็ 

เท่ากับมีรอยตำหนิ

ระหว่างที่กำลังหดหู่ใจ เซวียหวงโฮ่วรับรู้ถึงสายตาของใครบางคน 

จึงเงยหน้าขึ้น พบว่าจีอิงกำลังส่งยิ้มน้อย  ๆ  มาให้ “เป็นลูกผู้ชาย มีรอย 

แผลเป็นมิใช่เรื่องใหญ่ ขอหวงโฮ่วอย่าได้กังวลพระทัย”

เซวียหวงโฮ่วมองเขาอย่างซาบซึ้งก่อนเลื่อนสายตาไปที่เจาอิ่น สีหน้า 

ของเจาอิ่นเรียบเฉยไร้อารมณ์  นางจึงคุกเข่าลงอีกครั้ง  น้ำเสียงวิงวอน  

“ฝ่าบาทเพคะ เสียวไฉ่อายุยังน้อย ไม่รู้ความ จึงได้ล่วงเกินซีเหอฟูเหริน...”  

เพิ่งจะพูดมาถึงตรงนี้ เจาอิ่นก็ยกมือห้ามนาง มิให้พูดต่อ

เซวียหวงโฮ่วคิดในใจ แย่แล้ว ครั้งนี้คงยากจะพ้นเคราะห์

เวลานี้เอง ข้ารับใช้หน้าตาดีคนหนึ่งเดินค้อมตัวเข้ามาจากตำหนักข้าง 
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เงียบ ๆ เซวียหวงโฮ่วจำได้ว่าเขาคือเถียนจิ่ว ข้ารับใช้คนสนิทของเจาอิ่น เขา 

เดินเข้ามาคุกเข่า “ฝ่าบาท”

เจาอิ่นหันไปทันที “เป็นเช่นไร ได้มาหรือไม่”

“พ่ะย่ะค่ะ” เถียนจิ่วเอ่ยพลางหยิบกล่องยาวใบหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ  

ทูนขึ้นเหนือศีรษะอย่างนอบน้อม

เจาอิ่นเปิดฝากล่องออก คิ้วคลายลง เขาหันไปยิ้มให้จีอิงที่อยู่ข้าง  ๆ  

“แผนการของฉีอ้าวยอดเยี่ยมนัก เช่นนี้ย่อมแก้ปัญหาได้” กล่าวจบ เขาก็ส่ง 

กล่องให้เซวียหวงโฮ่ว

เซวียหวงโฮ่วรับมาอย่างงุนงง เห็นเพียงด้านในมีม้วนผ้าไหมสีเหลือง  

เมื่อคลี่ออกดูก็พบว่าเป็น  เอโกตตราคม 18 อักษรตัวเอนเรียงเป็นระเบียบ 

พลิ้วสะบัด เป็นลายพระหัตถ์ของอดีตหวงตี้

เจาอิ่นเอ่ยเสียงเนิบ “หวงโฮ่วรู้หรือไม่ว่าของสิ่งนี้คืออะไร”

เซวียหวงโฮ่วลังเลเล็กน้อยก่อนตอบ “คือ...พระสูตร  เอโกตตราคม  

ที่คัดลอกโดยอดีตหวงตี้ ใช่หรือไม่เพคะ”

“มิผิด หวงโฮ่วรู้หรือไม่ว่ามันมีที่มาอย่างไร”

“ได้ยินว่า...อวิ๋นไท่โฮ่วในราชวงศ์ก่อนประชวรหนัก เพื่อแสดงความ 

กตัญญู อดีตหวงตี้จึงคัดลอกพระสูตร  เอโกตตราคม  เพื่อถวายเป็นราชกุศล  

ภายหลังได้ถวายพระสูตรฉบับนี้ให้แก่วัดติ้งกั๋ว เพื่อเป็นแบบอย่างของความ 

กตัญญู”

เจาอิ่นพยักหน้า ดวงตาฉายแววที่อธิบายได้ยาก ทำให้ยิ่งจับอารมณ์ 

ของเขาไม่ถูก “วันนี้หวงโฮ่วกับเซวียไฉ่น้อยไปวัดติ้งกั๋วกันมามิใช่หรือ”

หัวใจของเซวียหวงโฮ่วกระตุกวูบ  พลันได้สติ  น้ำ เสียงตกใจ  

“ความหมายของฝ่าบาทคือ?”

เจาอิ่นเบนสายตาไปจ้องสัตว์ประหลาดหน้ามนุษย์ทำจากสำริดที่วาง 

อยู่ข้างโต๊ะหนังสือ ยิ้มน้อย ๆ ไม่เอ่ยอะไร ท่าทางของเขาทำให้เซวียหวงโฮ่ว 

รู้ว่าตนเดาถูก...คิดไม่ถึงว่าฝ่าบาทจะยอมช่วยข้า!

 18 หนึ่งในพระสูตรของพระพุทธศาสนาในอินเดีย ว่าด้วยการมีสติจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจ
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ได้ยินว่าหลายวันมานี้ ไท่โฮ่วไม่ค่อยสบาย หากนางอ้างว่าไปอัญเชิญ 

พระคัมภีร์กลับมาจากวัดติ้งกั๋วเพื่อไท่โฮ่ว เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ย่อมพลิกเป็น 

อีกอย่างโดยสิ้นเชิง

นางเป็นหวงโฮ่ว มีม้วนคัมภีร์ลายพระหัตถ์ของอดีตหวงตี้อยู่ในมือ  

ต่อให้ซีเหอมีราชโองการอยู่กับตัวก็ยังต้องก้มหัวเปิดทางให้ เช่นนี้เรื่อง 

ที่เซวียไฉ่ทำให้ซีเหอตกน้ำไปพร้อมราชโองการย่อมเปลี่ยนจากเรื่องใหญ่ 

กลายเป็นเรื่องเล็ก จากเรื่องเล็กกลายเป็นไม่มีเรื่อง...หัวใจของเซวียหวงโฮ่ว 

สั่นไหว ทางหนึ่งดีใจที่ภัยร้ายคลี่คลาย กลายเป็นเรื่องน่ายินดี ทางหนึ่ง 

ก็ตกใจที่ฝ่าบาทเข้าข้างนางอย่างเหนือคาด

เจาอิ่น  สามีของนาง  นางแต่งเป็นภรรยาของเขาตอนอายุสิบสี่ปี   

มาถึงวันนี้ก็หกปีแล้ว เขาปฏิบัติต่อนางตามธรรมเนียมปฏิบัติ ไร้ความ 

สนิทสนม ต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกันเหมือนเป็น  “อาคันตุกะ”  ห้าปีก่อน  

เขาหลงใหลในความงามพิลาสของจีฮู สามปีก่อนเขาโปรดปรานเจียงฮว่าเย่ว์ 

ที่สุภาพอ่อนหวาน และเวลานี้เขาแทบจะประเคนทุกสิ่งให้ซีเหอผู้เลอโฉม  

เรื่องเหล่านี้ทุกคนต่างรู้กันดี

แต่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ เขากลับเลือกที่จะปกป้องนาง...ชั่วขณะนั้น  

เซวียหวงโฮ่วรู้สึกสับสน ทว่าเวลาเดียวกันก็สัมผัสถึงความหวานละมุนนิด ๆ  

ระคนรวดร้าวจาง ๆ

นางค้อมศีรษะทันที น้ำเสียงตื้นตันใจ “หม่อมฉันขอบพระทัยใน 

พระเมตตาของฝ่าบาทเพคะ!”

ดวงตาของเจาอิ่นยังคงจับนิ่งอยู่ที่สัตว์ประหลาดสำริด เอ่ยอย่าง 

สบายอารมณ์ “หวงโฮ่ว ขอให้เรื่องในวันนี้ยุติลงเพียงเท่านี้ หวงโฮ่วคือ 

มารดาของแผ่นดิน ภายหน้าขอให้ยึดเอาความสงบของฝ่ายในเป็นสำคัญ  

เราหวังว่าจะไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีก”

เซวียหวงโฮ่วเข้าใจดีว่านี่คือคำเตือนมิให้นางผูกใจเจ็บซีเหอฟูเหริน 

ด้วยเรื่องนี้และหาโอกาสเอาคืน แม้ฉากหน้าฝ่าบาทจะช่วยนาง แต่ใจกลับ 

เอนเอียงไปทางซีเหอ ความหวั่นไหวทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่ง่ายค่อย  ๆ  

นิ่งลงเพราะถ้อยคำเดียว นางหลุบตาลง ข่มน้ำเสียงให้สงบราบเรียบที่สุด  

“เพคะ หม่อมฉันทราบแล้ว”
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“ดีมาก”  เจาอิ่นปรายตามองขันทีข้างตัว  “หลัวเหิง  ไปประกาศ 

ราชโองการ”

คาดว่าราชโองการฉบับนั้นคงเขียนเอาไว้เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเซวียหวงโฮ่ว 

เข้ามาในตำหนัก หลัวกงกงรับบัญชาแล้วรีบเปิดประตูตำหนัก เดินไปหยุด 

อยู่เบื้องหน้าซีเหอท่ามกลางสายตาอยากรู้อยากเห็นทุกคู ่ คลี่ม้วนราชโองการ 

ไหมสีทองออกอ่านด้วยน้ำเสียงดังกังวาน  “ศุภมัสดุแห่งรัชศกถูปี้ปีที่สี่  

ปีเถาะธาตุทอง วันมะแมธาตุดินแรมสิบเจ็ดค่ำเดือนสอง ยามกุนธาตุไม้  

หวงตี้มีพระกระแสรับสั่ง ด้วยจรรยาวัตรฝ่ายในคือสิ่งที่วิญญูชนพึงยึดถือ 

ปฏิบัติ เฉกเช่นคุณธรรมแห่งแม่ศรีเรือนของสามัญชน สืบเนื่องจากบุตรชาย 

คนที่เจ็ดของจงหลางเจี้ยง19 เซวียซู่ มีความกตัญญู มากสติปัญญาความ 

สามารถ เพียบพร้อมด้วยวาจากิริยาอันประเสริฐ ได้รับพระเสาวนีย์จาก 

ไท่โฮ่วให้ไปถือศีลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่อดีตหวงตี้ แม้ยามนี้จะ 

ดำเนินการขัดต่อราชโองการ มีพฤติการณ์กระด้างกระเดื่อง ทว่าเห็นแก่ 

ความกตัญญูจึงขอให้เรื่องยุติเพียงเท่านี้ ฝ่ายฟูเหรินซีเหอ มีความอ่อนโยน 

เถรตรง คุณงามความดีเป็นที่แซ่ซ้อง จึงขออำนวยพรให้มีความสุขตลอด 

กาล พร้อมปูนบำเหน็จไข่มุกสิบสาย แพรต่วนร้อยพับ ทองคำพันตำลึง  

เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี จบราชโองการ”

ประตูตำหนักสี่บานพับเปิดกว้าง ซีเหอที่คุกเข่าอยู่นอกประตู กับ 

เซวียหวงโฮ่วที่คุกเข่าอยู่ด้านในต่างเงยหน้าขึ้นพร้อมกัน สบตากันใน 

ระยะไกล

เจียงเฉินอวี๋มองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง นางรู้สึกแปลกใจกับภาพนี้  

คล้ายมีคลื่นสมุทรไหลผ่านอย่างเงียบงันระหว่างสายตาของสตรีทั้งสอง

ใบหน้างามสะคราญของซีเหอยังคงประดับรอยยิ้มจาง  ๆ ทว่าใน 

รอยยิ้มกลับมีแววหม่นมัว ไม่มีผู้ใดเดาได้ว่านางกำลังคิดสิ่งใด

หลัวกงกงเดินไปตรงหน้านาง  เอ่ยเตือน  “ฟู เหรินยังไม่กล่าว 

ขอบพระทัยอีกหรือ”

 19 ตำแหน่งทางการทหาร องครักษ์ของผู้ปกครองแว่นแคว้น
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เมื่อนั้นซีเหอจึงละสายตาจากใบหน้าของเซวียหวงโฮ่ว ตัวสั่นเหมือน 

คนที่เพิ่งตื่นจากฝัน นางโน้มตัวลงขอบพระทัย “ขอบพระทัยในพระเมตตา  

ขอฝ่าบาทจงทรงพระเจริญหมื่นปี หมื่นปี หมื่น ๆ ปี”

เจียงเฉินอวี๋ผ่อนลมหายใจเบา ๆ เรื่องนี้ถือว่าคลี่คลายเป็นที่เรียบร้อย  

หญิงสาวมองเข้าไปในตำหนักอีกครั้ง เห็นจีอิงยืนอยู่ข้างโต๊ะมังกรของหวงตี้  

แม้สีหน้าจะยังคงสงบนิ่ง แต่สายตาที่ฝ่าบาทมองเขากลับฉายแววชื่นชม

...ดูท่าวิธีนี้คงเป็นความคิดของเขากระมัง เพราะคงมีเพียงคุณชาย 

ที่สามารถใช้วิธีเรียบง่ายแต่ได้ผลเป็นเลิศมาคลี่คลายปัญหาเช่นนี้ได้

ซีเหอลุกขึ้นยืนโงนเงนด้วยการประคองจากเหล่านางกำนัล เนื่องจาก 

คุกเข่ามานาน ทำให้นางลุกได้เพียงกลางคันก็ล้มลงอีกครั้ง แพทย์หลวง 

รีบสาวเท้าออกมา หลัวกงกงสั่งให้คนหามเกี้ยวนุ่ม20 มาแบกซีเหอกลับไป 

ยังตำหนักเป่าหฺวา ก่อนจะเดินตามไปพร้อมคณะ ตำหนักจิ่งหยางจึงคืนสู่ 

ความสงบ

เจียงเฉินอวี๋กำลังจะตามพี่สาวกลับตำหนัก ทว่าทันใดนั้น นางเห็น 

จีอิงเดินออกมาจากด้านในตำหนัก สายตาของทั้งสองสบประสานกันโดย 

ไม่ได้ตั้งใจ หัวใจของเจียงเฉินอวี๋เต้นรัวทันที ลมหายใจแทบขาดห้วง

ทว่าสายตาของจีอิงหยุดอยู่ที่ใบหน้านางไม่นานก็เลื่อนผ่านไปอย่าง 

รวดเร็ว ชายหนุ่มเดินจากไปอย่างรีบร้อน

สายลมยามเย็นพัดชุดคลุมยาวของเขาพลิ้วสะบัด โคมชาววัง21 สาด 

แสงลากเงาเขาทอดยาวบนพื้น ดูสงบนิ่งลึกลับ ในความหม่นสลัวแฝงความ 

สง่างาม

เจียงเฉินอวี๋มองแผ่นหลังเขาอย่างทึ่มทื่อ จนกระทั่งเจียงฮว่าเย่ว์ผลัก 

นางแรง ๆ พลางหยอกล้อ “ยังจะมองอีก? คนเขาไปโน่นแล้ว”

เจียงเฉินอวี๋หน้าแดง เตรียมจะแก้ต่าง แต่เจียงฮว่าเย่ว์ชิงคล้องแขน 

นาง “เรากลับกันเถอะ”

 20 เรียกเกี้ยวที่ใช้วัสดุที่เป็นเนื้อผ้าชั้นดีมาบุประดับ

 21 “กงเติง” โคมไฟทรงแปดเหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม กรุด้วยแพรไหมหรือ 

กระจก มีลวดลายประดับประดาสวยงาม โคมครอบด้านบนมีลักษณะเป็นทรงหลังคาแบบเก๋งจีน  

โครงเป็นไม้แกะสลักประดับพู่ เนื่องจากเป็นที่นิยมใช้ในวัง จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก “โคมชาววัง”
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กลับถึงตำหนักจยาหนิง เจียงฮว่าเย่ว์สั่งให้ทุกคนออกไป ปล่อยมือจาก 

น้องสาว สีหน้าเปลี่ยนเป็นว้าวุ่นอย่างมาก สุดท้ายจึงถอนหายใจยาว

“พี่สาว?”

เจียงฮว่าเย่ว์กดเสียงเบา “คิดไม่ถึงว่าฉีอ้าวโหวจะเป็นคนเช่นนี้ หึ  ๆ  

แก้ปัญหานี้ได้อย่างง่ายดาย พระเสาวนีย์ของไท่โฮ่ว เขาช่างคิดออกมาได้!”

เจียงเฉินอวี๋ก้มหน้ายิ้ม “เช่นนี้ไม่ดีหรอกหรือ ยุติศึกได้โดยไม่ต้อง 

นองเลือด...”

เจียงฮว่าเย่ว์มองค้อนนาง “เจ้าก็ต้องว่าดีสิ ขอเพียงได้พบจีอิง เจ้า 

ยังจะมีสิ่งใดไม่ดีอีก”

“พี่สาว...”

“แต่มันกลับทำให้ข้าดีใจเก้อ เดิมคิดว่าครั้งนี้ซีเหอกับหวงโฮ่วจะต้อง 

ปะทะกันจนเจ็บทั้งสองฝ่าย  คิดไม่ถึงว่าจะถูกเชือดกลางคันเพราะจีอิง  

ที่ฝ่าบาทประทับอยู่ในห้องทรงพระอักษรนานถึงเพียงนั้น เป็นเพราะคอย 

ให้เขามาช่วยนี่เอง หนนี้นับว่าซีเหอพ่ายแพ้คามือเขาแล้ว!”

เจียงเฉินอวี๋เอ่ยอย่างครุ่นคิด “ซีเหอฟูเหรินก็บีบคั้นกันเกินไป นาง 

เอาแต่ยกเรื่องราชโองการตกน้ำมาอ้าง ทว่าเวลานั้นเซวียไฉ่เองก็มีม้วน 

พระคัมภีร์ที่เป็นลายพระหัตถ์ของอดีตหวงตี้ คำว่าความกตัญญูยิ่งใหญ่ 

กว่าฟ้า ต่อให้เป็นราชโองการของฝ่าบาท แต่เมื่ออยู่เบื้องหน้าลายพระหัตถ์ 

ของอดีตหวงตี้ก็จำต้องเปิดทาง อุบายนี้เรียบง่ายแต่ให้ผลเยี่ยมยอด”

“สิ่งใดคือเวลานั้นที่ตัวมีม้วนพระคัมภีร์ของอดีตหวงตี้ เห็นอยู่ว่าเพิ่ง 

ไปอัญเชิญมาจากวัดติ้งกั๋วเอาตอนนี้” เจียงฮว่าเย่ว์แค่นเสียงออกจมูก จู่ ๆ ก ็

เหมือนนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้ จึงเริ่มหัวเราะคิกคัก

“พี่สาวขำอะไรหรือ”

“ข้าขำที่ซีเหอตกม้าตาย คุกเข่าเสียเปล่าอยู่ตั้งนาน” เจียงฮว่าเย่ว์ว่า 

พลางปล่อยผม นั่งลงหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง เริ่มลบเครื่องแป้งชาดบนใบหน้า  

“น่าเสียดายจริง ๆ ทั้งที่เป็นโอกาสงามที่จะได้โค่นหวงโฮ่ว แต่กลับต้องพลาด 

ไปเสียเปล่า ๆ...เฉินอวี๋ เจ้าน่าจะรู้ว่าวันนี้ซีเหอพลาดที่ใดใช่หรือไม่”

เจียงเฉินอวี๋ลังเล “เป็นเพราะ...คุณชายสอดมือเข้ามาหรือ”

เจียงฮว่าเย่ว์ถลึงตาใส่นาง “เจ้านี่นะ พอเห็นฉีอ้าวโหวก็เหมือน 
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คนสติไม่อยู่กับตัว ในหัวคิดแต่เรื่องคุณชายของเจ้า!”

เจียงเฉินอวี๋เขินจนหน้าแดง เจียงฮว่าเย่ว์เห็นท่าทางของนางแล้ว 

ก็ได้แต่ส่ายหน้ายิ้ม  ๆ เอ่ยอย่างทอดถอนใจ “เอาเถอะ  ๆ เอาข้อนี้เป็น 

สาเหตุหนึ่งแล้วกัน แต่มันก็ช่างบังเอิญที่ชี้ให้เห็นจุดสำคัญข้อหนึ่ง แม้ 

ซีเหอจะเป็นที่โปรดปราน แต่นอกจากความโปรดปรานแล้ว นางก็ไม่มี 

อะไรเลย”

หัวใจของเจียงเฉินอวี๋สั่นไหว ฟังความนัยที่แฝงอยู่ออก

“เรื่องวันนี้ หากเปลี่ยนเป็นข้าละก็ ข้าไม่จำเป็นต้องไปคุกเข่าหน้า 

ตำหนักเองด้วยซ้ำ แค่ให้บิดาร่วมกับเหล่าขุนนางใหญ่ถวายฎีกา ร้องเรียนว่า 

หวงโฮ่วบกพร่องเรื่องการอบรม ปล่อยให้หลานชายกำเริบเสิบสาน เป็นเหตุ 

ให้ราชโองการตกน้ำ เท่ากับเป็นการลบหลู่เบื้องสูง ถึงตอนนั้น ฎีกาฉบับ 

แล้วฉบับเล่าซ้อนทับกันเข้าไป ต่อให้เป็นม้วนพระคัมภีร์ของอดีตหวงตี้แล้ว 

อย่างไร สกุลเซวียไม่มีทางรอดแน่ ฉะนั้น...” เจียงฮว่าเย่ว์สางผมช้า  ๆ  

พลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงภาคภูมิ “ต่อให้งามล่มเมือง เป็นที่โปรดปรานเหนือ 

นางในทั้งสามพัน แต่เมื่อไม่มีการสนับสนุนจากวงศ์ตระกูลและอำนาจ 

จากราชสำนักคอยเกื้อหนุน ในแดนอสูรอย่างวังหลวงนี้ ไหนเลยจะสู้คนอื่น 

เขาได้”

เจียงเฉินอวี๋ก้มหน้า ไม่ตอบคำ

“ที่ผ่านมา ข้าประเมินนางสูงเกินไป เห็นนางเป็นศัตรูตัวฉกาจ แต่ 

ตอนนี้มามองอีกที มันก็เท่านี้เอง พอเรื่องเกี่ยวพันถึงสกุลเซวีย แม้แต่ 

ฝ่าบาทยังต้องทรงคิดหาวิธีมาปกป้องสกุลเซวียจนมิอาจให้ความเป็นธรรมแก ่

สนมคนโปรดได้ สรุปคือปลาหนีชิว22 ก็ยังเป็นปลาหนีชิวอยู่วันยังค่ำ ต่อให้ 

พยายามเพียงใดก็ดิ้นไม่พ้นสระ...”

เจียงเฉินอวี๋ลุกพรวด “พี่สาว ข้าต้องกลับแล้ว”

เจียงฮว่าเย่ว์ชะงัก จากนั้นก็เข้าใจ ดวงตาฉายแววเยาะหยันจาง  ๆ  

ยิ้มเอ่ย “ข้ารู้ว่าเจ้าเห็นการริษยาหึงหวง แก่งแย่งชิงดีกันในที่ลับและที่แจ้ง 

เป็นเรื่องน่ารังเกียจจึงไม่อยากฟัง แต่ลองคิดถึงพี่สาวที่แสนน่าสงสารคนนี้ 

 22 ปลาตระกูลปลาตีน (Mudfish) ลำตัวลื่น ชอบซุกอยู่ในดินโคลน
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ของเจ้า ต้องมีชีวิตเช่นนี้ทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่แน่ว่าวันใดวันหนึ่งคนที่ถูกเล่นงาน 

อาจเป็นข้าก็ได้  ช่างเถอะ  ๆ ความรู้สึกเช่นนี้  คนนอกจะไปเข้าใจอะไร  

ข้าแค่บ่นนิดบ่นหน่อย หากเจ้าไม่ชอบฟัง ข้าไม่พูดแล้วก็ได้”

ถูกเจียงฮว่าเย่ว์พูดเช่นนี้ เจียงเฉินอวี๋ก็อดละอายใจไม่ได้ นางก้าว 

เข้าไปกุมมือพี่สาว “พี่สาว มิใช่ว่าข้าไม่ชอบฟัง เพียงแต่...”

“ข้าเข้าใจ ไม่ต้องพูดแล้ว” เจียงฮว่าเย่ว์มองตนเองในคันฉ่องสำริด  

ดวงหน้ายังคงพริ้มเพราดุจภาพวาด  ทว่าดวงตาไม่เหลือประกายความ 

บริสุทธิ์นานแล้ว ไหนเลยจะยังคงเป็นคุณหนูใหญ่สกุลเจียงผู้อ่อนต่อโลก 

ในวันวาน นางมองน้องสาวที่อยู่ด้านหลัง แม้อายุจะห่างกันเพียงสามปี  

แต่กลับต่างกันลิบลับ ขณะที่ตัวนางผ่านความยากลำบากมาอย่างโชกโชน  

น้องสาวกลับยังคงได้รับการปกป้องจากครอบครัว จึงยังคงความบริสุทธิ์ 

สดใสดุจบุปผาแรกอรุณ พอคิดเช่นนี้ นางก็อดสะท้อนใจไม่ได้ “คิดดูแล้ว  

คนที่โชคดีที่สุดในบ้านเราก็เห็นจะเป็นเจ้า ไม่เพียงท่านพ่อท่านแม่ทะนุถนอม 

ดุจสมบัติล้ำค่า ได้ยินว่ายังจัดการเรื่องแต่งงานกับฉีอ้าวโหวให้เจ้าด้วย?”

เจียงเฉินอวี๋กัดริมฝีปากอยู่นานก่อนพยักหน้าน้อย ๆ

“ดียิ่ง เจ้าชื่นชมเขามานานแล้วมิใช่หรือ เวลานี้ก็สมหวังดังใจแล้ว”

“เรื่องนี้ยังไม่แน่...”

“จะไม่แน่ได้อย่างไร ในเมืองหลวงเวลานี้ ผู้ที่คู่ควรกับคนที่เหมือน 

เทพเซียนจุติลงมา ก็มีเพียงเจ้าผู้เป็นน้องสาวข้า” เจียงฮว่าเย่ว์ยิ้ม “วันนี้เจ้า 

ก็เห็นแล้วมิใช่หรือ ฝ่าบาททรงให้ความสำคัญกับเขายิ่งนัก ไม่เพียงเรื่องใหญ ่

ในราชสำนัก แม้แต่เรื่องของฝ่ายใน ฝ่าบาทก็เริ่มจะฟังเขาแล้ว หากสกุลจี 

และเจียงได้ดองกัน ย่อมไม่ต้องกลัวสกุลเซวียอีก ดูสิ ทำหน้านิ่วอีกแล้ว  

แค่ได้ยินเรื่องการแย่งชิงอำนาจก็ไม่ชอบใจ น้องสาวผู้โง่งมเอ๋ย สามีที่เจ้า 

จะแต่งงานด้วยมิใช่ชาวบ้านสามัญ แต่เป็นขุนนางคนสำคัญของราชสำนัก  

เจ้าจะแยกตัวจากเรื่องพวกนี้ไปได้อย่างไร”

เจียงเฉินอวี๋รู้แก่ใจว่าสิ่งที่พี่สาวพูดเป็นความจริง แต่เพราะเหตุนี้ 

นางจึงยิ่งรู้สึกสลดใจ เนื่องจากนางชื่นชมจีอิงด้วยใจบริสุทธิ์ แต่สำหรับ 

วงศ์ตระกูล กลับให้ความสำคัญกับผลประโยชน์จากการแต่งงานมากกว่า  

ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนฉาบจับไปด้วยลาภยศสรรเสริญ ความบริสุทธิ์จริงแท้ 
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สักน้อยก็หามีไม่

เจียงฮว่าเย่ว์หยิบปิ่นมุกออกมาจากลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้ง บนยอดปิ่น 

ประดับมุกล้ำค่าเม็ดหนึ่ง ขนาดเท่าผลหลงเหยี่ยน23 ส่องประกายแวววาว

“นี่คือไข่มุกหายากที่ทูตแคว้นอี๋นำมาเป็นเครื่องบรรณาการ มีเพียง 

คู่เดียวในโลก ฝ่าบาทพระราชทานให้ข้ากับซีเหอคนละเม็ด  เม็ดนี้ชื่อว่า  

‘ครองคู่นิรันดร์’ ส่วนของนางชื่อว่า  ‘มิลืมเลือน’ ข้าให้ช่างทำเป็นปิ่น วันนี้ 

มอบให้น้องสาว ถือว่าเป็นของขวัญงานมงคลของเจ้า”

เจียงเฉินอวี๋รีบคุกเข่าขอบคุณ รับมาอย่างนอบน้อม เมื่อปิ่นมาอยู่ 

ในมือก็ส่องประกายจับผิวเป็นสีฟ้าจาง ๆ

เจยีงฮวา่เยว่จ์อ้งปิน่นี้ ดวงตาออ่นโยนลง ทวา่นำ้เสยีงกลบัเตม็ไปดว้ย 

แววทอดอาลัย “ขอให้เจ้าเป็นดังชื่อของมัน ได้ครองคู่กับคนดีตราบนิรันดร์  

รักกันจวบจนเส้นผมขาวโพลน”

ครองคู่นิรันดร์หรือ...เป็นชื่อที่ดียิ่งนัก

เจียงเฉินอวี๋ประคองปิ่นนั้นด้วยความรู้สึกเคล้าระคน  ตัวนางกับ 

เจียงฮว่าเย่ว์ในยามนี้ไม่มีทางคาดคิดได้เลยว่า  เพราะไข่มุกคู่นี้  ทำให้ 

ชะตาชีวิตของพวกนาง รวมไปถึงซีเหอ และยังมีทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี ้ 

ล้วนถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยกัน

หวังได้คู่เคียงชั่วกาล หากผันจำพรากห่างเหิน

หวังลบภาพจำเคยเดิม กลับเติมสัญญามิเลือน

แสนทุกข์เทวษสุดโศก โลกจริงห่างฝันมิเหมือน

 23 แปลว่า  “ตามังกร” เป็นชื่อเรียกผลลำไย ที่เรียกเช่นนี้เนื่องจากสมัยโบราณเป็นเครื่อง 

บรรณาการของหวงตี้ ทั้งรูปลักษณ์ยังมีเนื้อใสและมีเมล็ดสีดำเหมือนกับดวงตา คนทั่วไปจึงมัก 

หลีกเลี่ยง เพราะกินแล้วก็เหมือนกิน “ดวงตาของหวงตี้”
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2 

บุพเพผิดพลาด

วนันี ้ เจียงเฉินอวี๋ตื่นแต่เช้า ระหว่างที่กำลังแต่งตัว วั่วอวี๋สาวใช้ประจำตัว 

วิ่ ง เข้ามาบอกด้วยน้ำเสียงดีอกดีใจ  “ขอแสดงความยินดีกับคุณหนู!  

ขอแสดงความยินดีกับคุณหนูเจ้าค่ะ!”

ไหฺวจิ่นที่กำลังช่วยสางผมให้เจียงเฉินอวี๋แหวกลับ “มีเรื่องน่ายินดี 

อะไรกัน ถึงกับทำให้เจ้าเสียงดังโหวกเหวกแต่เช้าเช่นนี้”

วั่วอวี๋หัวเราะคิกคักพลางขยิบตา “เป็นเรื่องน่ายินดีมากจริง  ๆ  เจ้าค่ะ  

ฟูเหรินเชิญแม่สื่อหวงจินที่ฝีปากเป็นเอกในเมืองหลวงมาเป็นแม่สื่อเจรจากับ 

ฉีอ้าวโหวให้คุณหนู เวลานี้กำลังเขียนเทียบเวลาตกฟากกันอยู่ที่โถงหน้า 

เจ้าค่ะ”

เจียงเฉินอวี๋ทั้งเขินอายทั้งดีใจ ใบหน้าแดงเรื่อ

วั่วอวี๋ดึงมือนาง “คุณหนู เราไปดูกันเถอะเจ้าค่ะ!”

ไหฺวจิ่นนิ่วหน้า “เวลาเช่นนี้ คุณหนูจะออกไปเผยโฉมได้อย่างไร”

“ไม่ได้บอกให้เข้าไปดู  เราแค่ไปแอบดูอยู่ข้างนอกแวบเดียวเอง  

คุณหนูเจ้าขา ใคร  ๆ ต่างก็บอกว่าแม่สื่อหวงจินฝีปากคมคายนัก คนหน้าปรุ 

ก็พูดจนกลายเป็นนางฟ้านางสวรรค์ได้  คนตายก็พูดให้เป็นได้  คุณหนู 

ไม่อยากเห็นหรือเจ้าคะ”

แม้เจียงเฉินอวี๋จะรู้สึกว่าไม่เหมาะสม แต่นางก็อยากรู้อยากเห็นจริง  ๆ  

จึงเปลี่ยนเสื้อผ้าตามวั่วอวี๋ไปที่โถงหน้า เข้าไปทางประตูข้าง มีฉากลับแล 
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บังไว้ เห็นมารดากำลังนั่งดื่มชากับสตรีวัยย่างสี่สิบคนหนึ่ง ไม่ต้องบอกก็รู้ 

ว่าเป็นแม่สื่อหวงจินผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง

นางมีคิ้วเรียวยาว หน้าผากกว้าง รูปคางคมสัน ดูมีราศี เวลานี้ 

ในมือนางถือเทียบใบหนึ่ง นางดูแล้วดูอีก “เหมาะ นี่มิใช่ข้าพูดเอง แต่ชื่อ 

และดวงชะตาแปดอักษรของคุณหนูสามเป็นดวงชะตาของผู้มีบุญหนัก 

ศักดิ์ใหญ่แท้ ๆ! โหวเยียไม่มีทางปฏิเสธแน่! ชะตาดีมาก ดีเหลือเกิน!”

วั่วอวี๋ยื่นหน้ามากระซิบ “คุณหนู นางบอกว่าดวงชะตาของท่านดี 

เจ้าค่ะ!”

เจียงเฉินอวี๋คิดในใจว่าคนเป็นแม่สื่อจะรู้เรื่องดวงชะตาแปดอักษร 

สักเพียงใดเชียว เห็นอยู่ว่าเป็นเพียงคำพูดปะเหลาะเอาใจผู้ว่าจ้างเท่านั้น

เจียงฟูเหริน “เรื่องทั้งหมดต้องรบกวนแม่สื่อแล้ว”

แม่สื่อหวงจินโบกมือ “ฟูเหรินพูดอะไรกัน คุณหนูสามของจวนท่าน 

เป็นหญิงงามเลื่องชื่อของแคว้นปี้เรา งามทั้งรูปโฉม งามทั้งสติปัญญาความ 

สามารถ นิสัยใจคอก็ดีเลิศ ได้เป็นแม่สื่อให้คุณหนูเช่นนี้ เป็นวาสนาของ 

แม่สื่อเฒ่าเช่นข้าต่างหาก! อีกอย่าง ฉีอ้าวโหวเป็นคนเช่นใด หากข้าจับคู่ 

สวรรค์สร้างเช่นนี้ได้สำเร็จ อมิตาภพุทธ ไม่รู้ว่าสหายร่วมอาชีพจะอิจฉากัน 

ขนาดไหน ฟูเหรินวางใจได้ร้อยยี่สิบส่วน แม่สื่อเฒ่ากล้าตบอกพูดเลยว่าการ 

แต่งงานครั้งนี้สำเร็จแน่นอน! ถึงตอนนั้น ขอให้ฟูเหรินมอบสุรามงคลให้ข้า 

เป็นรางวัลด้วย!”

เจียงฟูเหรินถูกใจคำพูดนี้ยิ่งนัก จึงตกรางวัลให้อย่างชื่นมื่น แม่สื่อ 

หวงจินไม่พูดพล่ามต่อ ลุกขึ้นเอ่ย “ธุระไม่อาจรอช้า ข้าจะไปส่งเทียบเวลา 

ตกฟากที่จวนโหวเยียเดี๋ยวนี้ หลังครบกำหนดผูกฤกษ์สามวัน ค่อยไปนำ 

เทียบเวลาตกฟากของโหวเยียกลับมา”

เจียงฟูเหรินเดินไปส่งที่ประตูห้องโถง พอย้อนกลับมา นางก็เอ่ยไป 

ทางฉากลับแลยิ้ม ๆ “ออกมาเถอะ”

เจียงเฉินอวี๋จึงต้องเดินออกไป เห็นสีหน้าแววตาของมารดาเปี่ยมไป 

ด้วยความยินดี นางก็วางตัวไม่ถูก รีบก้มหน้าทันที

เจียงฟูเหรินจูงมือบุตรสาวไปนั่งลงด้วยกัน “จัดการเรื่องออกเรือน 

ของเจ้าเรียบร้อยแล้ว แม่ก็สบายใจ”
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ลำนำล่มแคว้น : มัจฉาพรางประกาย 1

“ลำบากท่านแม่แล้ว”

เจยีงฟเูหรนิทดัปอยผมของบตุรสาวไวท้ีห่ลงัใบหู นำ้เสยีงปลาบปลืม้ใจ  

“ไมท่นัไร พรบิตาเดยีวลกูสาวคนเลก็ของแมก่โ็ตเปน็สาวแลว้ ถงึวยัออกเรอืน 

เสียที มาคิด ๆ ดู ในบรรดาลูกชายหญิงทั้งสามคนของข้า เซี่ยวเฉิงพี่ชายเจ้า  

แม้จะเป็นชาย แต่กลับทำตัวไม่ได้ตามที่หวัง บุ๋นก็ไม่ได้ บู๊ก็ไม่เอา ต้อง 

อาศัยบิดาเจ้ากว่าจะได้ตำแหน่งตูเว่ย1 สังกัดกองกำลังอวี่หลิน ชาตินี้คงไปได้ 

แค่นี้ ฮว่าเย่ว์พี่สาวเจ้า เฉลียวฉลาดน่ารัก แต่นิสัยชอบเอาชนะ ยากจะ 

หลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าโจมตี ส่วนเจ้า รูปก็งาม นิสัยก็ดี รู้กาลเทศะที่สุด  

แต่ใสซื่อเกินไป แม่ละกลัวเหลือเกินว่าภายหน้าเจ้าจะถูกรังแก ฉะนั้นคิดไป 

คิดมา ในบรรดาบุตรหลานตระกูลสูงศักดิ์ของราชวงศ์นี้ คนที่จะปกป้อง 

ลูกของแม่ให้มั่งมีศรีสุขตลอดชีวิต ก็มีแต่ฉีอ้าวโหว”

“ท่านแม่...” เจียงเฉินอวี๋กุมมือมารดาตอบด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจ  

ระหว่างที่กำลังซาบซึ้งใจอยู่นั้น บ่าวคนหนึ่งวิ่งรี่เข้ามารายงาน “คุณหนูสาม  

มีแขกมาขอพบขอรับ”

เอ๋? มีแขกมาหาข้าหรือ เวลาเช่นนี้ ผู้ใดกันมาขอพบข้า

เจียงฟูเหรินลุกขึ้น “เชิญแขกเข้ามาที่นี่เถอะ แม่จะกลับห้องก่อน  

เฉินอวี๋ เจ้ารับรองแขกให้ดี อย่าให้ขาดตกบกพร่อง”

เจียงเฉินอวี๋ส่งมารดาจากไป เห็นหนุ่มน้อยสวมชุดสีครามคนหนึ่ง 

เดินตามบ่าวเข้ามาในห้องโถง แดดฤดูเหมันต์สาดจับใบหน้าของคนผู้นั้น  

นางหลุดอุทานออกมา

“ผู้น้อยหลวนจ้าว  คารวะคุณหนูเจียง”  ดวงตาเป็นประกายของ 

หนุ่มน้อยกลอกมองไปมาไม่หยุด เขายิ้มพลางก้าวเข้ามากุมมือนางด้วย 

ท่าทางกรุ้มกริ่มอย่างยิ่ง

เจียงเฉินอวี๋รีบไล่บ่าวออกไป กดเสียงเบาลง “องค์หญิงเสด็จมาที่นี่ 

ได้อย่างไร”

ที่แท้หนุ่มน้อยที่สวมหมวกใบเล็ก รูปร่างเล็กเตี้ยคนนี้ มิใช่ใครอื่น  

แต่เป็นองค์หญิงเจาหลวนที่แต่งกายเป็นบุรุษ

 1 ตำแหน่งหัวหน้าองครักษ์ หรือผู้บังคับการทหาร เทียบเท่าระดับนายกอง
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เจาหลวนงึมงำ “ข้าอยู่ในวังเบื่อจะตายอยู่แล้ว เลยออกมาเที่ยวเล่น 

ข้างนอก คิดไม่ถึงว่ามัวแต่รีบร้อนออกมาจนไม่ได้นำเงินติดตัวมาสักเหวิน2  

เผอิญผ่านจวนอัครเสนาบดีฝ่ายขวา เลยวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเจ้า 

นี่แหละ”

เจียงเฉินอวี๋ตกใจ “องค์หญิงแอบหนีออกจากวังหรือ”

“ทำนองนั้น  แต่ก่อนหน้านี้ข้ าก็ เคยหนีออกมาเที่ยวเหมือนกัน  

พระเชษฐาก็ทรงทราบ แต่ทำเป็นหลับตาข้างหนึ่ง แสร้งไม่รู้ไม่เห็น ขอเพียง 

ไมรู่ไ้ปถงึไทโ่ฮว่ ทกุเรือ่งลว้นคยุกนัได”้ เจาหลวนวา่พลางแกวง่มอืเจยีงเฉนิอวี ๋

ไปมา “พี่สาวคนดี ให้ข้ายืมเงินหน่อยนะ กลับไปแล้วข้าจะคืนให้”

เจียงเฉินอวี๋คิดว่าในเมื่อองค์หญิงเจาหลวนมาหาถึงหน้าประตู จะ 

วางตัวไม่เข้าไปยุ่งย่อมเป็นไปไม่ได้ แผนที่คิดได้ตอนนี้คือต้องรั้งนางไว้ที่นี่  

แล้วส่งคนนำความไปแจ้งทางวังหลวง ให้ฝ่าบาทตัดสินใจ นางจึงเอ่ยว่า  

“ข้างนอกคนพลุกพล่านวุ่นวาย ในเมื่อองค์หญิงเสด็จออกมาแล้ว มิสู้อยู่เล่น 

เสียที่นี่ แม่ครัวบ้านหม่อมฉันมีฝีมือทำขนม...”

พูดยังไม่ทันจบ เจาหลวนก็ร้องโอด “โอ๊ย ในบ้านนี้จะไปมีอะไร 

น่าสนุกกัน ข้าอยากเห็นสิ่งแปลกใหม่ข้างนอก พี่สาวคนดี มิสู้เจ้าออกไป 

เที่ยวกับข้าดีกว่า อุดอู้อยู่แต่ในบ้านทั้งวันน่าเบื่อแย่”

“เรื่องนี้...”

“เลิกนั่นเลิกนี่ได้แล้ว รีบไปเอาเงินมา แล้วเปลี่ยนมาใส่ชุดบุรุษ 

เหมือนข้า ข้าจะพาเจ้าไปที่สนุก ๆ รับรองว่าเจ้าจะได้เปิดหูเปิดตาแน่นอน!”

เห็นท่าทีตื่นเต้นของเจาหลวนแล้ว แผนรั้งให้อยู่ในบ้านคงใช้ไม่ได้ผล 

แน่ เช่นนั้นก็ช่างเถิด แทนที่จะให้นางออกไปเที่ยวตะลอนตามลำพัง มิสู้ตน 

ไปด้วยดีกว่า อย่างน้อยก็จะได้คอยดูไม่ให้นางก่อเรื่องวุ่นวายอะไร คิดได้ 

ดังนี้ เจียงเฉินอวี๋จึงไปผลัดเสื้อผ้าแล้วนำเงินออกมา หลังจากบอกกล่าว 

มารดาเรียบร้อย นางก็จัดองครักษ์เงาสี่คนให้ติดตามไปคอยคุ้มกัน

 2 เงินเหรียญสำริดที่มีรูตรงกลาง เป็นหน่วยเงินย่อยในสมัยโบราณของจีน 1,000 เหวิน 

เท่ากับ 1 ก้วน (พวงเหรียญ) 1 ก้วนเท่ากับ 1 ตำลึงเงิน
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เจาหลวนคุน้เคยถนนหนทางตรอกเลก็ซอยนอ้ยขา้งนอกมากจรงิ ๆ หลายแหง่ 

ที่นางพาไป ล้วนเป็นที่ที่เจียงเฉินอวี๋เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรก

ที่แรกคือแผงขายบะหมี่ในตรอกเล็กห่างไกลผู้คน ลูกค้าบางตา มี 

โต๊ะเพียงสี่ตัว ใช้ชามเนื้อหยาบกับตะเกียบไม้ไผ่ ดูเรียบง่ายยิ่งนัก เดิม 

เจียงเฉินอวี๋ยังกังวลว่าจะไม่สะอาด แต่พอบะหมี่ถูกยกมา กลิ่นหอมเตะจมูก 

ก็ทำให้นางลืมทุกสิ่ง

สุดท้ายเจาหลวนถามนาง “เป็นเช่นไร”

เจียงเฉินอวี๋สูดหายใจลึกแล้วผ่อนออกมายาว ๆ “วันนี้ถึงได้รู้ว่าบะหมี่ 

ที่เคยกินมาสู้ไม่ได้เลย ฝีมือท่านป้าผู้นี้ดีจริง ๆ”

“แน่อยู่แล้ว ขนาดเหยียนรุ่ยยังทนความเย้ายวนของบะหมี่สกุลฟาง 

ไม่ไหว นับประสาอะไรกับเจ้าและข้า”

เจียงเฉินอวี๋ตกใจ “นี่คือบะหมี่สกุลฟาง?”

เจาหลวนพยักหน้า “เสียดายที่เจ้าตำรับคนเดิมตายไปแล้ว คนที่ทำ 

บะหมี่ตอนนี้ได้ยินว่าแต่ก่อนเคยเป็นลูกจ้างของนาง นี่ขนาดบะหมี่ที่ลูกจ้าง 

ทำยังเลิศรสถึงเพียงนี้ น่าเสียดายจริง  ๆ  ที่ไม่ได้ลิ้มรสบะหมี่สกุลฟางสูตร 

ต้นตำรับในอดีต!”

เจียงเฉินอวี๋หันไปมองหญิงที่กำลังต้มเส้นบะหมี่ ในใจเกิดความรู้สึก 

หดหู่ราง ๆ

...แตก่อ่นฟางซือ่มารดาของซเีหอเคยยนืขายบะหมีอ่ยูต่รงนีท้ัง้วนัทัง้คนื 

หรือ เช่นนั้นซีเหอก็คงต้องเคยช่วยเช็ดโต๊ะล้างชามอยู่ที่นี่ด้วยใช่หรือไม่  

จะมใีครคาดคดิหรอืไมว่า่หญงิจากครอบครวัยากจนทีเ่คยสวมเสือ้ผา้เนือ้หยาบ  

เดินเท้าเปล่า จะได้กลายเป็นสนมในวังลึกเช่นวันนี้

ชะตาชีวิตคนเราช่างเป็นเรื่องที่บอกได้ยากจริง ๆ 

จากนั้นพวกนางไปที่ร้านน้ำชาอีกแห่ง เป็นร้านเล็ก  ๆ  บนถนนเล็ก  ๆ  

เช่นกัน ชั้นบนและชั้นล่างมีคนนั่งเต็ม เดิมเจียงเฉินอวี๋อยากนั่งห้องส่วนตัว  

แต่เจาหลวนกลับดึงนางไปยืนข้างเสาต้นหนึ่ง ทำเสียง “ชู่” แล้วเงี่ยหูฟังเสียง 

เคาะกรับไม้ นักเล่านิทานหลังมู่ลี่ไม้ไผ่เริ่มเล่าเรื่อง เจียงเฉินอวี๋ชะงัก... 

เป็นสตรี?

นักเล่านิทานของที่นี่เป็นสตรีหรือ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



31

สือซื่อเชวี่ย

สตรีนางนั้นเล่าเรื่องอย่างได้อรรถรส มีชีวิตชีวา สร้างบรรยากาศ 

ตื่นเต้นชวนติดตาม ทำให้คนฟังใจเต้นลุ้นระทึกอยู่ตลอด หลังจากฟังนิทาน 

จบ เจาหลวนก็ลากนางออกจากร้านน้ำชา ถามยิ้ม ๆ “เป็นเช่นไร”

“แต่ก่อน ตอนงานเลี้ยงวันเกิดบิดาก็เคยเชิญเซียนเซิง3 จากร้านจิงปี้ 

มาเล่านิทาน ข้าคิดว่าเขาพากย์เสียงได้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว มาวันนี้ถึงได้รู้ว่า 

เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมีคน”

“ฉินเหนียง นักเล่านิทานคนนี้เป็นแม่ม่าย เดิมสามีนางเป็นนักเล่า 

นิทานอยู่ที่นี่ แต่เมื่อสามปีก่อนเขาเคราะห์ร้าย ป่วยเป็นโรคร้ายตายจากไป  

เวลานี้ฉินเหนียงจึงต้องมาเล่านิทานอยู่ที่นี่แทน นางมิได้ออกมาตากหน้าเพื่อ 

หาเงินเลี้ยงดูครอบครัว แต่เพราะมีเพียงวิธีนี้ จึงจะทำให้นางรำลึกถึงสามี  

นางเคยบอกว่า ‘ทุกครั้งที่ข้ายืนอยู่ตรงที่ที่สามีเคยยืน เคาะกรับที่สามีเคยใช ้ 

เล่าเรื่องที่สามีเคยเล่า ข้าจะรู้สึกเหมือนเขาไม่ได้จากไปไหน ยังคงอยู่ข้าง 

กายข้า’ ตอนที่ได้ยิน ข้าถึงกับแทบน้ำตาซึมออกมาจริง ๆ”

เจียงเฉินอวี๋ซึมซับคำพูดเหล่านั้น จิตใจเริ่มล่องลอยอย่างช่วยไม่ได้

เจาหลวนขำพรืด ชะโงกเข้ามากระซิบข้างหู “พี่สาว ดูนั่นสิ!”

นางมองตามทิศทางที่อีกฝ่ายชี้ ไป  เห็นบุรุษคนหนึ่งยืนอยู่นอก 

หน้าต่างร้านน้ำชา มองเข้าไปในร้านเงียบ  ๆ บุรุษผู้นั้นอายุราวสามสิบกว่า  

รูปร่างกำยำล่ำสัน ใบหน้ากร้าวสมชายชาตรี แม้จะเป็นฤดูเหมันต์ที่อากาศ 

หนาวถึงเพียงนี้ แต่เขากลับสวมเพียงเสื้ออ๋าว4 หนังขาด ๆ เผยแผ่นอกเปลือย 

กว่าครึ่งอย่างไม่กลัวความหนาว บนไหล่แบกขาหมูหนึ่งขา ที่เอวเหน็บมีด 

เล่มหนึ่ง ดูจากการแต่งกายน่าจะเป็นคนฆ่าสัตว์

เจาหลวนอธิบาย “คนฆ่าสัตว์คนนี้ชื่อพานฟัง เขาชอบฉินเหนียงมา 

นานแล้ว มายืนแอบมองนางเล่านิทานอยู่นอกร้านบ่อย ๆ”

“แม้แต่เรื่องนี้องค์หญิงก็รู้?”

เจาหลวนวางท่าภาคภูมิใจ “แน่อยู่แล้ว ในเมืองหลวงนี้มีเรื่องใด 

ที่ข้าอยากรู้แล้วไม่รู้ด้วยหรือ  ไป  จะพาเจ้าไปดูดอกเหมยต้นงามที่สุด 

 3 หรือ “ซินแส” (สำเนียงแต้จิ๋ว) เป็นคำเรียกบัณฑิต หรือบุคคลผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ 

ในแขนงต่าง ๆ ในเชิงยกย่อง

 4 เสื้อท่อนบนตัวสั้น สำหรับใส่กันหนาว
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ในเมืองหลวง!” เพิ่งเดินไปได้ไม่กี่ก้าว สีหน้าของเจาหลวนพลันเปลี่ยนไป  

“แย่แล้ว!”

เจียงเฉินอวี๋ยังไม่ทันตอบสนอง เจาหลวนก็ลากนางกลับเข้าไปในร้าน 

น้ำชา หลบอยู่ข้างประตู

“มีอะไรหรือเพคะ” เจียงเฉินอวี๋มองลอดช่องบนบานประตูออกไป  

เห็นทุกอย่างเป็นปกติดี ผู้คนสัญจรไปมา มีแผงขายของตั้งอยู่ประปราย  

ถ้าจะมีอะไร ก็คงเป็นรถม้าคันหนึ่งที่เลี้ยวออกมาตรงหัวมุม กำลังวิ่งตรงมา 

ทางนี้อย่างไม่เร็วไม่ช้า

น้ำเสียงของเจาหลวนลุกลน “ทำไมถึงได้โชคร้ายเช่นนี้นะ เมืองหลวง 

ก็ออกกว้างใหญ่ ดันมาปะกันที่นี่ได้! เจ้าเห็นแล้วหรือไม่”

“อะไรเพคะ”

“โอ๊ย ก็ไป๋เจ๋อ5 อย่างไรเล่า!”

คำเดียวราวกับสายฟ้าฟาดลงมาจนเจียงเฉินอวี๋สะท้านไปทั้งร่าง นาง 

เพ่งมองไป แม้รถม้าจะดูเรียบง่ายไม่สะดุดตา แต่ที่เพลารถมีสัญลักษณ์ 

รูปไป๋เจ๋อ

ไป๋เจ๋อคือสัตว์เทวะที่อาศัยอยู่บนเขาคุนหลุน สามารถพูดภาษามนุษย ์ 

ล่วงรู้สรรพสิ่ง ยากจะพบเห็น ตามตำนานกล่าวว่า หากกษัตริย์ผู้ทรงธรรม 

ปกครองใต้หล้า ไป๋เจ๋อจะมาเยือน ตอนที่เจาอิ่นขึ้นครองราชย์ ได้มอบตรา 

สัญลักษณ์นี้ให้แก่จีอิง นับแต่นั้นมา ไป๋เจ๋อก็กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัว 

ฉีอ้าวโหวแต่เพียงผู้เดียว

หรือพูดอีกอย่างก็คือ คนที่อยู่ในรถคือ...คุณชาย?

คุณชายมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เจียงเฉินอวี๋กำสาบเสื้อตนเองโดยไม่รู้ตัว  

เห็นรถม้าคันนั้นวิ่งเข้ามาใกล้ ก่อนจะค่อย  ๆ  หยุดลงข้างคนฆ่าสัตว์ที่ชื่อ 

พานฟังพอดิบพอดี

ประตูรถม้าเปิดออก จีอิงในชุดขาวปลอดก้าวลงจากรถ ประสานมือ 

คารวะพานฟังอย่างเต็มพิธีการ

 5 สัตว์ในเทวตำนานของจีน ตัวเหมือนสิงโต มีสองเขา และมีเคราเหมือนแพะ เชื่อกันว่า 

เป็นสัตว์ที่สามารถขับไล่ภูตผีและสิ่งชั่วร้ายได้ บนรถศึกและชุดนักรบจีนโบราณจึงมักมีรูปสัตว์ 

ชนิดนี้
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เจาหลวนกระซิบ “ที่แท้เขาก็มาหาพานฟัง น่าแปลก สองคนนี้รู้จัก 

กันด้วยหรือ”

จีอิงกับพานฟังเริ่มต้นสนทนากัน แสงตะวันสาดส่องลงมานอกร้าน  

ทำให้เห็นทุกสีหน้า ทุกการเคลื่อนไหว กระทั่งทุกจีบริ้วบนเสื้อผ้าเขาได้ 

อย่างชัดเจน

เจียงเฉินอวี๋อดสะท้อนใจไม่ได้ เช่นนี้นับว่านางกับเขามีวาสนาต่อกัน 

หรือไม่นะ หากบอกว่าไม่มีวาสนา เมืองหลวงออกกว้างใหญ่ ตัวนางนาน ๆ ท ี

จึงจะออกจากบ้านสักครั้ง กลับมาเจอเขาโดยบังเอิญได้ แต่หากบอกว่า 

มีวาสนาต่อกัน บ้านนางส่งแม่สื่อไปเจรจาเรื่องแต่งงานที่จวนเขา ตัวเขาไม่อยู ่

ที่จวน กลับมาอยู่ที่นี่แทน

ได้ยินเสียงพานฟัง “ผู้แซ่พานเป็นคนต่ำต้อย ไม่มีใจเข้ารับราชการ  

เหตุใดโหวเยียจึงต้องฝืนใจกัน”

จีอิงยิ้มน้อย  ๆ “พี่พานช่างถ่อมตัวจริง  ๆ บนโลกนี้จะมีผู้ใดที่ควบม้า 

ไล่จับโจรพเนจรได้เป็นพันหลี่ จะมีสักกี่คนที่ควงทวนมือเดียวฝ่าข้าศึก 

นับหมื่นเด็ดศีรษะหัวหน้าศัตรู ท่านติดตามบิดาเข้าร่วมกองทัพตั้งแต่เด็ก  

เชี่ยวชาญการศึก ชำนาญการใช้ทวนยาว อายุสิบหกก็ล้มเหยียนไหฺวแม่ทัพ 

ใหญ่แคว้นอี๋ได้ อายุสิบเก้าได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพชิงเชอ6...มีเกียรติยศ 

ถึงเพียงนี้ จะเรียกว่าเป็นคนต่ำต้อยได้อย่างไร”

เจาหลวนร้อง “วา” ยื่นหน้าไปพูดที่ข้างหูเจียงเฉินอวี๋ “คิดไม่ถึงว่า 

คนฆ่าสัตว์ผู้นี้จะร้ายกาจถึงเพียงนี้!”

เจียงเฉินอวี๋ยกนิ้วแตะริมฝีปากเป็นการบอกให้นางฟังต่อ

พานฟังมีสีหน้าตกใจเล็กน้อย ทว่าสุดท้ายก็ยิ้มเศร้า “โหวเยียรู้อดีต 

ของผู้แซ่พานละเอียดยิ่ง เช่นนั้นท่านยิ่งต้องรู้ว่าเหตุใดผู้แซ่พานจึงถูกปลด 

จากตำแหน่ง ไล่กลับบ้านเดิม บุตรของแม่ทัพทรยศ จะไปมีหน้าออกศึกอีก 

ได้อย่างไร”

จีอิงจ้องเขา ดวงตาฉายแววเศร้าใจ “คิดไม่ถึง...”

 6 “ชิงเชอ” แปลตรงตัวว่า “รถเบา” หมายถึง รถม้าหรือรถศึกที่เบาและรวดเร็ว ใช้ไล่ต้อน 

ศัตรู ในที่นี้ใช้เรียกตำแหน่งผู้นำกองกำลังขับเคลื่อนไล่ศัตรู
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“ถูกต้อง ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าบิดาข้าจะทรยศ...”

“ผู้ที่ข้าคิดไม่ถึงคือท่านต่างหาก”

พานฟังชะงัก “ข้า?”

“ถูกต้อง” แววตาของจีอิงเปล่งประกายเป็นพิเศษ เขาจ้องอีกฝ่ายนิ่ง  

มิได้ผละจากไปทันที “สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงคือวีรบุรุษแห่งยุคอย่างแม่ทัพผู้เฒ่า 

พานจะให้กำเนิดบุตรชายไม่เอาไหนเช่นนี้ ไม่เพียงไม่เคยคิดกอบกู้ชื่อเสียง 

และความบริสุทธิ์ให้แก่บิดา ยังปล่อยตัวไปตามคำคน ไม่แยกแยะผิดถูก 

ให้ชัดเจน ยอมให้ตนเองเสื่อมทรามกับ...”

พานฟังคว้ามืออีกฝ่าย น้ำเสียงร้อนรน “ท่านว่าอะไรนะ”

“ขา้วา่อะไร ขา้บอกวา่...ทา่นเชือ่จรงิ ๆ หรอืวา่บดิาทา่นทรยศ เชือ่จรงิ ๆ  

หรือว่าเพราะเขาถูกจับและทนทัณฑ์ทรมานไม่ไหวจึงแพร่งพรายข้อมูลทาง 

การทหาร”

สีหน้าของพานฟังไม่อาจใช้คำว่า  “ตื่นตะลึง”  มาบรรยาย เขาเบิกตา 

กว้างเหมือนลูกกระพรวนทองแดง พูดเสียงสั่น “ท่านบอกว่า...บิดาข้าถูก 

ใส่ความหรือ แต่ตอนนั้นเห็นอยู่ว่ามีหนังสือสารภาพที่เขาเขียนเอง และ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาสองคนก็บอกเช่นนั้น...”

จีอิงหัวเราะเสียงเย็น “พี่พานเชี่ยวชาญการศึก ท่านไม่รู้จักกลยุทธ์  

‘ยืมดาบฆ่าคน’ กับ ‘มีในไม่มี’7 หรอกหรือ”

พานฟังนิ่งงันไปนาน ค่อย  ๆ  คลายมือจากจีอิง เอ่ยพึมพำ “ที่แท้ 

ก็เป็นเรื่องลวง...ที่แท้ทุกอย่างในตอนนั้นก็เป็นเรื่องหลอกลวง?”

“จดหมายสามารถลวงได้ พยานบุคคลสามารถลวงได้ แต่ว่า...”  

รอยยิ้มหยันของจีอิงเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มน้อย  ๆ  ดุจลมวสันต์พัดผ่านต้นหญ้า 

เขียวขจี ดุจหยดน้ำค้างยามอรุณนำความชุ่มฉ่ำมาสู่บุปผาแดง คืนสีสันอัน 

อบอุ่นที่สุดแก่โลกนี้ “บิดาของท่านมิได้หลอกลวง ความรักระหว่างพ่อลูก 

ของพวกท่านก็มิใช่เรื่องหลอกลวง หรือแม้แต่ท่านก็ยังไม่เชื่อมั่นในตัวเขา?”

พานฟังอึ้งไปครู่หนึ่ง จากนั้นจู่  ๆ  เขาก็หันไปเหวี่ยงกำปั้นใส่กำแพง  

นัยน์ตาแดงก่ำ “ข้าผิดไปแล้ว! ท่านพ่อ ข้าผิดไปแล้ว! ข้าทำความผิด 

 7 กลยุทธ์ลวงข้าศึก เปลี่ยนจากลวงเป็นจริง จริงเป็นลวง ทำให้ศัตรูไขว้เขว
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ใหญ่หลวงจริง ๆ!”

จีอิงเอ่ยเสียงเนิบ “อดีตผ่านไปแล้ว มีเพียงอนาคตให้ไขว่คว้า สำนึก 

ได้ในตอนนี้ก็ยังมิสาย”

พานฟังหันมาคุกเข่าให้จีอิงดังตึ้ก โขกศีรษะ “ผู้น้อยพานฟัง คุกเข่า 

ขออยู่ใต้อาณัติโหวเยีย ขอเพียงสามารถล้างมลทินให้บิดา ข้ายอมอุทิศตัว 

ทำทุกอย่างโดยไม่ลังเล!”

จีอิงประคองเขาลุกขึ้น ดวงตาสุกสกาวดุจดวงดาว รอยยิ้มชุ่มฉ่ำ 

ดั่งสายน้ำ “พี่พานไม่ต้องมากพิธี อิงมาเพราะเลื่อมใสผู้มีความสามารถ  

หากพี่พานยินยอม ย่อมเป็นเกียรติแก่อิง เพียงแต่...”

“แต่อะไรหรือ”

สายตาของจีอิงมองผ่านหน้าต่างเข้าไปยังเงาคนที่อยู่หลังมู่ลี่ภายใน 

ร้านน้ำชา “เส้นทางการเป็นขุนนางนั้นอันตราย อิงตัดสินใจร่วมแค้นกับท่าน  

ไม่รู้ว่าพี่พานจะกล้าทุบหม้อจมเรือ8 จริงหรือไม่”

พานฟังหน้าเจื่อนไปทันใด เขาจ้องเงาร่างนั้น แววตาวูบไหว จากจุด 

ที่เจียงเฉินอวี๋ยืนอยู่ จะเห็นว่ามือใต้แขนเสื้อเขากำเป็นหมัดแน่นจนข้อนิ้วเริ่ม 

ขาวซีด สุดท้ายมือนั้นก็คลายออก พานฟังเงยหน้าขึ้นทันที “ผู้น้อยเข้าใจ 

แล้ว! มีคู่ร่วมลากรถเทียมกวาง9 เดิมก็เป็นความปรารถนาที่เกินตัวของ 

ผู้น้อย นับจากนี้ไป ผู้น้อยจะล้มเลิกความคิดนี้!”

หัวใจของเจียงเฉินอวี๋ดิ่งวูบ เขาพูดเช่นนี้ หมายความว่าจะละทิ้ง 

ความรู้สึกที่มีต่อฉินเหนียงหรือ

ไม่คาดว่าจีอิงกลับหัวเราะฮ่า  ๆ  คิ้วตาผ่อนคลาย  “พี่พานเข้าใจ 

ความหมายของอิงผิดแล้ว”

“เอ๋?”

จีอิงหยิบกล่องเล็กใบหนึ่งออกจากแขนเสื้อ ยื่นให้เขา “ชีวิตคนเรา 

 8 หมายถึง ยอมสู้ตายถึงที่สุด ไม่ยอมถอย

 9 สำนวนนี้เป็นคำกล่าวที่มาจากเรื่องราวของเซ่าจวินผู้เป็นภรรยาของเป่าเซวียน นางได้ 

ละทิ้งความร่ำรวยและชีวิตที่สวยหรู มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสามีที่ยากจน ทั้งสองได้ช่วยกันลาก 

รถเทียมกวางกลับไปยังบ้านเกิดของสามี  ต่อมาคำกล่าวนี้จึงใช้เปรียบเปรยถึงคู่สามีภรรยาที่ 

ไม่กลัวความยากลำบาก ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
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แสนสั้น ทุกขณะที่ผ่านไปล้วนมีค่า พี่พานเฝ้ามองอยู่หน้าร้านนี้มาสามปีแล้ว  

ยังจะมีสามปีอีกกี่หนให้ใช้อีก? เนื้อคู่ดีต้องแสวงหา วาสนาพบพานต้อง 

ไม่ให้หลุดมือ ไปเถิด” ว่าพลางผลักพานฟังทีหนึ่ง พานฟังหน้าคะมำก้าว 

ข้ามธรณีไปอย่างซวนเซ ไม่ง่ายเลยกว่าเขาจะทรงตัวได้ เมื่อเงยหน้าขึ้นกลับ 

พบว่าคนในร้านน้ำชาหันมามองเขาเป็นตาเดียว ภายในร้านเงียบกริบอย่าง 

น่าประหลาด

เขาบีบกล่องในมือแน่น สีหน้าประเดี๋ยวแดงประเดี๋ยวขาว ส่วนคน 

ในร้านน้ำชาก็เหมือนกำลังรอชมละครจนจบ ต่างกลั้นลมหายใจ ไม่ส่งเสียง

ท่ามกลางสายตาของทุกคน พานฟังเดินช้า ๆ  ทีละก้าวอย่างหนักแน่น 

มั่นคงไปที่หน้าโต๊ะของนักเล่านิทาน เปิดกล่อง คุกเข่าลงข้างหนึ่ง “ผู้เข็ญใจ 

พานฟัง ขอแต่งฉินเหนียงเป็นภรรยา”

ภายในร้านน้ำชาเงียบงันไปชั่วขณะ ก่อนจะมีเสียงปรบมือดังกึกก้อง

เจาหลวนชะโงกหน้าไปดู น้ำเสียงตื่นเต้น “ที่แท้ของในกล่องคือ 

เทียบหมั้น! ไม่เสียทีที่เป็นจอมจิ้งจอกจริง ๆ เตรียมพร้อมไว้หมดทุกอย่าง!”

มู่ลี่ไม้ไผ่ที่ทิ้งตัวลงมาแกว่งไกว คนหลังมู่ลี่ถอนหายใจเบา  ๆ “แม้ข้า 

จักปรารถนา ก็มิเคยกล้าวอนขอ”

เสียงปรบมือดังเกรียวขึ้นอีกครั้ง ทุกคนในร้านลุกขึ้นแสดงความยินดี 

ที่คู่รักที่มีใจตรงกันได้แต่งงานกันในที่สุด ที่นอกร้าน จีอิงพิงรถม้า มอง 

พวกเขาด้วยรอยยิ้มน้อย  ๆ แสงตะวันส่องลงบนตัวไป๋เจ๋อบนชุดขาวของเขา 

และบนเพลารถจนขาวเจิดจ้าดุจหิมะ

เจาหลวนทอดถอนใจ “คิดไม่ถึงเลยว่าที่แท้ฉินเหนียงก็มีใจให้ตาทึ่ม 

พานด้วย...ได้ยินว่าสองคนนี้เป็นคู่เหมยเขียวม้าไผ่10 ต่อมาตาทึ่มพานไปเป็น 

ทหารออกรบ ส่วนฉินเหนียงออกเรือน กว่าตาทึ่มพานนี่จะกลับมา สามีของ 

ฉินเหนียงก็ตายไปแล้ว วนไปเวียนมา ทั้งคู่ก็ได้มาครองคู่กัน ช่างเป็น 

บุพเพสันนิวาสจริง ๆ”

เจียงเฉินอวี๋มองภาพเบื้องหน้าแล้วนึกถึงคำพูด “เนื้อคู่ดีต้องแสวงหา  

วาสนาพบพานต้องไม่ให้หลุดมือ”  ที่จีอิงเอ่ยเมื่อครู่ ความรู้สึกอ่อนละมุน 

 10 หมายถึง ชายหญิงที่รู้จักและสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก
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พลันแผ่ซ่านไปทั้งหัวใจ

พานฟังขอแต่งงานสำเร็จ เขายื่นกล่องไปที่หลังมู่ลี่ เหลือบมองเงาร่าง 

นั้นอีกครั้ง ก่อนหันกายวิ่งออกไปอย่างมีความสุข เขาค้อมเอวคารวะจีอิง 

อย่างเต็มพิธีการ “หากไม่ได้คุณชายช่วยตีกลางแสกหน้า11 วันนี้ผู้น้อย 

ก็คงยังมึนเมาเหมือนอยู่ในความฝัน12 ไม่มีความกล้าที่จะขอฉินเหนียง 

แต่งงาน...ขอบคุณคุณชายยิ่งนัก!”

จีอิงรับการคารวะจากเขา

พานฟัง “นับจากนี้ไป ขอติดตามคุณชายเพียงผู้เดียว ไม่ว่าเรื่องใด  

ผู้น้อยยินดีทำทุกอย่าง!”

จีอิง “ไม่ต้องรีบร้อน ท่านไปจัดการเรื่องแต่งงานของตนก่อนเถิด  

เป็นเจ้าบ่าวให้ดี วันหน้าเมื่อมีศึกสงคราม ข้าย่อมมีงานให้ท่านแน่นอน”

พานฟังตอบรับทันที

จีอิงหันกายเตรียมขึ้นรถ พลันหยุดลง เอ่ยว่า “อ้อ จริงสิ เวลานี้ 

มีงานหนึ่งต้องรบกวนให้ท่านช่วย”

พานฟังรีบเอ่ย “ขอคุณชายโปรดสั่งมา!”

จีอิงยิ้ม เจียงเฉินอวี๋มีความรู้สึกว่ารอยยิ้มนี้ของเขาแตกต่างจากที่ผ่าน 

มาโดยสิ้นเชิง น้อยกว่านี้อีกนิดก็ดูเคร่งขรึม มากกว่านี้อีกหน่อยก็ดูเฉียบคม  

เห็นสายตาของเขามองมายังจุดที่พวกนางซ่อนตัว “สนุกกันพอแล้ว สองคน 

ยังไม่กลับบ้านอีกหรือ”

เจาหลวนหันหลังเตรียมเผ่น แต่พานฟังขยับเพียงวูบเดียวก็มาดัก 

หน้านางได้ในทันที ร่างกำยำล่ำสันปักหลักอยู่ตรงนั้นเหมือนเขาลูกใหญ่ขวาง 

ทางอยู่

เจียงเฉินอวี๋จึงได้รู้ตอนนี้เองว่าจีอิงเห็นพวกนางตั้งนานแล้ว

เจาหลวนพุ่งเข้าไปหาจีอิง  เอ่ยเสียงขุ่น  “สายตาจิ้งจอกของท่าน 

คมกริบดีนักนะ! ท่านไปตามทางของท่าน ทำเป็นมองไม่เห็นไม่ได้หรือ”

 11 เป็นรูปแบบธรรมเนียมของพุทธนิกายเซนที่มักจะใช้ไม้ยาวตีศีรษะหรือตะโกนเสียงดัง 

ใส่นักบวชใหม่ เพื่อให้ตื่นตัวเสมอ ใช้อุปมาถึงการเตือนสติ

 12 หมายถึง ใช้ชีวิตไร้ค่าไปวัน ๆ
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จีอิงยิ้มพลางส่ายหน้า เปิดประตูรถม้าเป็นเชิงเชื้อเชิญ

เจาหลวนไม่กลัวไท่โฮ่ว ไม่กลัวหวงตี้ แต่กลัวเขาคนเดียว เพราะ 

นางรู้จักฉีอ้าวโหวดี แม้เขาจะมีกิริยาสุภาพอ่อนโยนมีสง่า แต่ยามตัดสินใจ 

เรื่องใดเด็ดขาดยิ่งนัก เปลี่ยนแปลงยากยิ่งกว่าราชโองการเสียอีก ครั้งนี้ 

ถูกเขาจับได้เช่นนี้ แผนเที่ยวย่อมเป็นอันต้องเลิกรา เจาหลวนเบะปาก 

ขึ้นรถไปอย่างไม่เต็มใจ ขณะที่เจียงเฉินอวี๋กำลังคิดว่านางควรตามขึ้นไปด้วย 

หรือไม่ จีอิงก็สั่งการสารถี จากนั้นสารถีก็สะบัดแส้ บังคับรถม้าวิ่งจากไป

เจาหลวนชะโงกหน้าออกมาทางหน้าต่าง ตะโกนลั่น “พี่สาว ข้ากลับ 

ก่อนนะ คราวหน้าข้าค่อยมาเล่นกับเจ้าใหม่ แล้วจะเอาเงินมาคืนด้วย...”

รถม้าเลี้ยวโค้งหายลับไปจากสายตาแล้ว ส่วนพานฟังยังมีธุระจึง 

ขอตัวลาไป ด้วยเหตุนี้ ตรงหน้าประตูร้านน้ำชาจึงเหลือเพียงนางกับจีอิง 

สองคน

หัวใจหญิงสาวเต้นรัว  เจียงเฉินอวี๋ก้มหน้าไม่กล้ามองเขา จมูก 

ได้กลิ่นฝัวโส่วกาน13 อ่อน  ๆ  จากกายเขา ชั่วขณะนั้น นางยิ่งรู้สึกทำอะไร 

ไม่ถูก

“คุณหนูสกุลเจียง?”  น้ำเสียงนุ่มหูถามอย่างสุภาพยิ่งนัก  ชวนให้ 

ใจสั่น

ที่แท้เขาก็รู้จักข้า เจียงเฉินอวี๋รีบทำความเคารพ “เฉินอวี๋คารวะ 

โหวเยีย”

พอช้อนสายตาขึ้น สิ่งที่เห็นยังคงเป็นรอยยิ้มจาง  ๆ  เหมือนสายน้ำ  

เทียบกับท่าทีวางตัวไม่ถูกของนางแล้ว จีอิงนิ่งกว่ามาก คิ้วตาสงบนิ่ง “เวลา 

ไม่เช้าแล้ว อิงจะส่งคุณหนูกลับจวน”

หัวใจของนางบีบรัดด้วยความยินดี นางพยักหน้าอย่างเอียงอาย

รถม้าที่มีอยู่เพียงคันเดียวจากไปแล้ว ทั้งคู่จึงต้องเดินเท้า เจียงเฉินอวี๋มอง 

เงาของเขาและนางที่ทอดยาวอยู่บนพื้น ทุกอย่างรอบตัวซีดจางจนกลายเป็น 

ความว่างเปล่าท่ามกลางแสงสายัณห์ เหลือเพียงเงาของพวกเขาสองคนที่ถูก 

 13 ส้มนิ้วพระหัตถ์ (Buddha’s Hand) หรือก็คือส้มมือ
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แสงตะวันยามเย็นลากยาวออกไป

เหมือนภาพในห้วงฝัน

ไม่สิ ต่อให้เป็นความฝันที่บรรเจิดที่สุด นางก็ยังไม่เคยคาดคิดว่า 

จะมีวันหนึ่งที่ได้เดินเคียงข้างจีอิงเช่นนี้

เขารู้จักข้า

และเขากำลังพาข้าไปส่งบ้าน

ไมม่กีารซกัถาม ไมม่กีารตำหนิ ไมม่ถีอ้ยคำมากมาย แคเ่ดนิกลบับา้น 

เป็นเพื่อนนางเงียบ ๆ 

“ท่าน...” สุดท้ายเจียงเฉินอวี๋ทนไม่ไหวต้องเป็นฝ่ายเอ่ยถาม “รู้ได้ 

อย่างไรว่าข้ากับองค์หญิงอยู่ตรงนั้น และรู้ได้อย่างไรว่า...ข้าเป็นใคร”

“ข้าเห็นองครักษ์เงาของจวนคุณหนู”

ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้

“ข้า...แต่งกายเช่นนี้ออกมาทำตัวเหลวไหลกับองค์หญิง...ดูเสียกิริยา 

มากใช่หรือไม่” นางมองอย่างกระวนกระวาย กลัวเขาจะมองว่านางเป็น 

หญิงรักสนุก  แต่จีอิงยังคงยิ้มน้อย  ๆ  น้ำเสียงทุ้มต่ำนุ่มนวล  “ไม่เลย  

คุณหนูสวมชุดบุรุษแล้วงามมาก”

เขากำลังชมว่าข้างามหรือ เจียงเฉินอวี๋กัดริมฝีปาก หัวใจแทบจะ 

เต้นโลดขึ้นมาถึงคอหอย

“ยิ่งไปกว่านั้น” จีอิงเอ่ยต่อ “ร้านสุรา ร้านน้ำชา ล้วนเป็นสถานที่ 

พักผ่อนหย่อนใจของผู้คน บุรุษมาได้ สตรีก็มาได้”

เจยีงเฉนิอวีฟ๋งัแลว้ยิง่รูส้กึพอใจทีจ่อีงิแตกตา่งจากบรุษุทัว่ไป นอกจาก 

เขาจะมิได้หูตาคับแคบคร่ำครึแล้ว ยังรู้จักคลายความรู้สึกกระอักกระอ่วน 

ของผู้อื่นอีกด้วย การได้อยู่ใกล้เขา เหมือนได้อาบลมวสันต์14 ไม่น่าแปลกใจ 

ที่มีพี่สาวเช่นนั้น 

นางยังอยากจะพูดต่อ แต่ไม่ทันไรก็ใกล้ถึงจวนอัครเสนาบดีแล้ว  

จีอิงหยุดยืนห่างจากประตูสิบจั้ง15 เขาประสานมือ “อิงขอส่งเพียงเท่านี้”

 14 เป็นการเปรียบเปรย เหมือนได้ดื่มด่ำอยู่กับทิวทัศน์งดงามเจริญหูเจริญตา
 15 1 จั้ง เท่ากับประมาณ 3.33 เมตร

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



40

ลำนำล่มแคว้น : มัจฉาพรางประกาย 1

“ขอบคุณ...คุณชายมาก” เดิมนางจะเรียกเขาว่าโหวเยีย แต่พอคำพูด 

มาถึงปากกลับเปลี่ยนเป็นคุณชาย เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับเขา สำหรับนางแล้ว  

ไม่เคยมีเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

เจียงเฉินอวี๋กัดริมฝีปาก พยายามไม่ให้ตนเองแสดงความอาลัยออกไป 

มากนัก รีบสาวเท้ากลับเข้าจวน หลังจากก้าวเข้าประตูแล้ว เจียงเฉินอวี๋ 

ยังอดหันกลับไปมองไม่ได้ พบว่าจีอิงยังยืนอยู่ที่เดิม ทว่าสายตามิได้มอง 

มาที่นาง กลับมองพื้นเบื้องหน้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึม คล้ายกำลังคิดอะไร 

บางอย่าง

เขากำลังคิดอะไรอยู่

เหตุใดยามไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วย เขาจึงไม่เคยยิ้มเลย

เหตุใด ทั้งที่เขาปฏิบัติต่อข้าอย่างสุภาพอ่อนโยน แต่กลับรู้สึกเหินห่าง 

เหลือเกิน ราวกับมีบางสิ่งขวางกั้น

คุณชาย...

เจียงเฉินอวี๋มองร่างสูงระหงดุจหยกใต้แสงสายัณห์ พลางคิดในใจ  

ท่านจะรู้แล้วหรือไม่ หรือก็คือ ท่านยินดีรับข้า...เป็นภรรยาหรือไม่

หลังจากกลับถึงจวน เนื่องจากต้องไปพบเจียงฟูเหรินก่อน นางจึงถูก 

อัครเสนาบดีฝ่ายขวาเจียงจ้งผู้เป็นบิดาบ่นเล็กน้อย เขามิได้ตำหนิอะไรมาก  

แต่องค์หญิงเจาหลวนโชคร้ายกว่า  เพราะนางถูกทำโทษให้ยืนอยู่ในห้อง 

ทรงพระอักษรหนึ่งชั่วยาม ขณะที่เจาอิ่นนั่งตรวจฎีกาของตนเองไปโดย 

ไม่เงยหน้าขึ้นมองนางแม้แต่น้อย

เจาหลวนใช้เท้าซ้ายเหยียบเท้าขวา จากนั้นก็ใช้เท้าขวาเหยียบเท้าซ้าย  

สลับไปสลับมาเช่นนี้ร่วมสิบกว่ารอบจนทนไม่ไหวต้องส่งเสียงโอดครวญ  

“พระเชษฐา...”

เจาอิ่นยังคงจดจ่ออยู่กับฎีการาวกับไม่ได้ยิน

เจาหลวนกัดฟัน เรียกอีกครั้ง “พระเชษฐา...”

“สำนึกผิดแล้วหรือยัง” น้ำเสียงเรียบเฉยของเจาอิ่นดังมา

เจาหลวนรีบผงกศีรษะ น้ำเสียงตัดพ้อ “อาหลวนสำนึกผิดแล้ว ยืน 

จนขาแข็งไปหมดแล้ว พระเชษฐาโปรดประทานอภัยให้หม่อมฉันด้วยเถิด 
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เพคะ!”

เนตรหงส์ของเจาอิ่นช้อนขึ้นเล็กน้อย เขาปรายตามองนาง “ไหนว่ามา  

ผิดที่ใด”

เจาหลวนก้มหน้า ตอบอย่างพาซื่อ “หม่อมฉันไม่ควรห่วงเล่น แอบ 

ออกจากวังโดยไม่ได้รับอนุญาต”

“ยังมีอะไรอีก”

“อะไรอีก” เจาหลวนคิดอยู่เป็นนาน “หม่อมฉันควรทูลพระเชษฐา 

ก่อน”

เจาอิ่นแค่นเสียงเบา  ๆ ทีหนึ่ง “วัน ๆ เราต้องทำงานมากมาย ไหนเลย 

จะมีเวลามาสนใจเรื่องเจ้าออกจากวัง”

เจาหลวนเห็นรอยยิ้มในแววตาเขา ก็รู้ว่าตนกำลังถูกแหย่เล่น จึงรู้สึก 

โล่งใจยิ่งนัก นางรีบยิ้มรับ “ใช่  ๆ  ๆ พระเชษฐาทรงอุตสาหะเพื่อบ้านเมือง 

และปวงประชา ไม่ควรต้องมาวุ่นวายพระทัยด้วยเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง 

ของน้อง ขอทรงโปรดประทานอภัยให้หม่อมฉันเถิดนะเพคะ!”

“เจ้านี่นะ...” เจาอิ่นวางพู่กัน มองน้องสาวเพียงคนเดียวของตน 

พลางส่ายหน้า “ไท่โฮ่วพระวรกายไม่แข็งแรง เจ้ากลับไม่อยู่ถวายปรนนิบัติ  

เอาแต่ห่วงเล่น เท่ากับไม่กตัญญู นี่คือข้อแรก เจ้าเป็นถึงองค์หญิง สถานะ 

สำคัญยิ่ง ยามออกไปข้างนอกควรนำองครักษ์ติดตามไปด้วย แต่กลับ 

ออกไปคนเดียว นี่คือข้อสอง เจ้าทำตัวเหลวไหลคนเดียวยังพอว่า แต่นี่ 

ยังลากคนอื่นลงน้ำด้วย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง นี่คือข้อสาม...”

เจาหลวนร้องลั่น “ช้าก่อน! พระเชษฐา หม่อมฉันไปทำให้ผู้อื่นต้อง 

เสื่อมเสียชื่อเสียงที่ใดกัน หม่อมฉันแค่พาพี่เจียงไปกินบะหมี่ แล้วก็แวะ 

ไปฟังนิทาน เรื่องพวกนี้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้อย่างไรกัน”

“ธิดาบ้านอัครเสนาบดี แต่งกายเป็นบุรุษ ออกไปเดินชมตลาด นั่น 

ยังไม่เรียกว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกหรือ”

เจาหลวนรู้ตัวว่าผิด ได้แต่ก้มหน้า แต่ยังคงไม่ลดราวาศอก นาง 

บ่นอุบเบา ๆ “ไปเดินตลาดแล้วอย่างไร ข้ายังไม่คิดเลยที่สนมบางคนของท่าน 

เกิดในตลาดด้วยซ้ำ เหตุใดท่านไม่ว่านางเสื่อมเสียชื่อเสียงบ้างเล่า”

เจาอิ่นเลิกคิ้ว “เจ้าว่าอะไรนะ”
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“ไม่ว่าอะไรเพคะ หม่อมฉันจะว่าอะไรได้”

“เอาละ เจ้าไปได้แล้ว ให้เรื่องวันนี้ยุติแค่นี้ อย่าให้มีครั้งหน้าอีก”

เจาหลวนดีใจยิ่งนัก  รีบเอ่ยขอบพระทัย “หม่อมฉันรู้อยู่แล้วว่า 

พระเชษฐาทรงรักหม่อมฉันที่สุด ขอให้พระเชษฐาทรงพระเจริญหมื่นปี!”  

นางกระโดดผึง เตรียมจะออกไป เจาอิ่นกลับเรียกไว้ “เจียงเฉินอวี๋เป็น 

คนเช่นไร”

ดวงตาของเจาหลวนเป็นประกาย หันกลับมาเอ่ยด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น  

“พี่สาวสกุลเจียงเป็นคนงามที่หนึ่งเลย!  หม่อมฉันมิได้พูดเองนะเพคะ  

แต่นางงามกว่าซีเหอตงเหออะไรนั่นเสียอีก ทั้งอ่อนหวาน ทั้งใจดี มีความ 

สามารถ ดีดพิณก็ยอดเยี่ยมเป็นที่หนึ่งด้วย”

ดวงตาของเจาอิ่นโค้งขึ้น คล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม “เจ้าจะบอกว่านางมี 

ความชาญฉลาดเช่นจีฮู ทั้งมีความงามเช่นซีเหออย่างนั้นหรือ”

เจาหลวนร้องรับ “ถูกต้อง! นี่แหละที่หม่อมฉันจะพูด! ตรงที่สุดแล้ว  

มิผิด นางเป็นแม่นางที่ประเสริฐผู้หนึ่ง!”

“เอาละ รู้แล้ว เจ้าไปได้”

“เพคะ” เจาหลวนหมุนตัวเดินออกไป รอยยิ้มบนใบหน้าเจาอิ่นค่อย ๆ  

เลือนหาย เขาก้มมองบนโต๊ะ ท่ามกลางกองฎีกา มีรายงานลับฉบับหนึ่ง 

วางอยู่ บนนั้นมีเพียงข้อความเดียว

‘อัครเสนาบดีฝ่ายขวาจะยกบุตรีคนเล็ก เจียงเฉินอวี๋ ให้เป็นภรรยา 

ของฉีอ้าวโหว’

เขามองข้อความนั้น ครุ่นคิดอยู่นานก่อนร้องเรียก “เถียนจิ่ว”

เถียนจิ่วปรากฏตัวขึ้นภายในห้องทรงพระอักษรราวกับภูตพราย

“ระยะนี้ หวงโฮ่วมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง”

“ทูลฝ่าบาท หวงโฮ่วคอยดูแลเซวียไฉ่ทุกวัน ไม่มีความผิดปกติ และ 

ไม่เคยติดต่อกับบิดาพ่ะย่ะค่ะ”

“แล้วเซวียซู่เล่า”

“จงหลางเจี้ยงทั้งวันเอาแต่ร่ำสุราหาความสำราญกับแม่ทัพคนอื่น  ๆ  
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ไม่มีความผิดปกติเช่นเดียวกัน  แต่เมื่อคืนตอนยามกุนหนึ่งเค่อ16 รอง 

ราชเลขาเถียนหรงบุตรเขยของอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายไปหาเขาที่จวน สองคน 

พูดคุยกันตามลำพังอยู่พักหนึ่ง ไม่ถึงหนึ่งถ้วยชาก็กลับไป ส่วนคุยเรื่อง 

อะไรนั้น ยังไม่ทราบพ่ะย่ะค่ะ”

เจาอิน่เงยีบ สดุทา้ยจงึลกุขึน้ “เตรยีมขบวน เราจะไปตำหนกัเปา่หวฺา”

เถียนจิ่วค้อมเอว ถอยออกไป เปลี่ยนให้มหาขันทีหลัวเหิงมาถวาย 

การปรนนิบัติ ขบวนเสด็จค่อย  ๆ  ออกจากตำหนักจิ่งหยาง มุ่งหน้าไปยัง 

ตำหนักเป่าหฺวา ล่วงเข้ายามค่ำ โคมชาววังสว่างไสว สะท้อนแสงจับแก้ว 

หลิวหลีเป็นประกายหลากสีสัน

ตำหนักเป่าหฺวาอันงามวิจิตรหรูหรายิ่งส่องประกายในยามราตรี ทว่ากลับ 

ไม่เห็นเงาคน

เห็นเช่นนี้  เจาอิ่นพอจะคาดเดาอะไรได้  เขาโบกมือให้ผู้ติดตาม 

ด้านหลังถอยออกไปแล้วเดินเข้าประตูไปตามลำพัง

ผ่านระเบียงยาวเหยียด  สระสีเขียวมรกตก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้า  

ข้างสระมีบันไดทรงโค้ง น้ำลึกสามฉื่อ ก้นสระเต็มไปด้วยเศษกระเบื้องแตก

สตรีผู้หนึ่งนั่งอยู่ข้างสระ

นางปล่อยผมยาวสยาย สวมเสื้อคลุมไหมสีขาวบริสุทธิ์ ชายชุดคลุม 

ไหมม้วนสูงขึ้นเผยให้เห็นเรียวขานวลเนียนดุจหยกแช่อยู่ในน้ำ ข้างตัวนาง 

วางจอกสุรามากมาย

เนื้อถ้วยบางเบา ลายผกาโปร่งแสง ให้สัมผัสเนียนลื่นดุจหยก เป็น 

เครื่องกระเบื้อง “ปี้ฉือ” ลือชื่อของแคว้นปี้

นางหยิบจอกสุราใบหนึ่งในจำนวนนั้นขึ้นมาอย่างไม่ยี่หระ เขวี้ยงส่ง ๆ  

ลงไปในสระน้ำ

กระเบื้องตกลงไปกระแทกกับแก้วหลิวหลีในน้ำ เกิดเสียงแตกร้าว 

ที่อธิบายได้ยาก

 16 ยามกุน (ยามไฮ่) คือช่วงเวลาระหว่าง 21.00  -  23.00 นาฬิกา ยามกุนหนึ่งเค่อ คือ 

เวลา 21.15 นาฬิกา
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นางเลิกคิ้ว หยิบใบใหม่ขึ้นมา เขวี้ยงลงไปในสระอีก...

ชั่วขณะนั้น ภายในตำหนักโอ่โถงมีเพียงเสียงน้ำแตกกระจาย  ยิ่ง 

ทำให้ได้ยินเสียงแตกร้าวชัดเจน ทั้งยังเจือความขุ่นเคืองอยู่ด้วย

นางฟังเสียงนี้พลางมองเศษกระเบื้องศิลาดลค่อย ๆ กองหนาขึ้นเรื่อย ๆ  

ที่ก้นสระ ใบหน้าขาวบึ้งตึง ภาพเช่นนี้ในสายตาเจาอิ่นช่างเร้ารัญจวนใจ

เขาเดินเข้าไปคว้ามือนาง รั้งหญิงสาวเข้ามาในอ้อมกอด กระซิบเบา ๆ  

“ซีเหอ...” คำที่หลุดออกมาดุจมนตร์สะกด รัดรึงใจอย่างที่สุด

ซีเหอไม่ได้หันไป สายตายังคงมองเศษกระเบื้องแตกก้นสระ ท่าที 

มึนตึงเย็นชา

เจาอิ่นซุกไซ้ซอกคอนาง ถอนหายใจเบา ๆ “เจ้าเอาโทสะมาระบายกับ 

ของไร้ชีวิตพวกนี้อีกแล้ว...”

มุมปากของซีเหอโค้งขึ้น น้ำเสียงเกียจคร้าน “เช่นนี้ไม่ดีหรือเพคะ  

โบราณมีเม่ยสี่ฉีกแพร17 ยามนี้มีซีเหอเขวี้ยงจอกสุรา โบราณมีต๋าจี่สระ 

สุราป่าเนื้อ18 ยามนี้มีซีเหอสระกระเบื้องตำหนักหลิวหลี เช่นนี้จึงจะนับว่า 

สมฉายา ‘สนมปีศาจ’ มิใช่หรือเพคะ”

เจาอิ่นหันตัวนางเข้ามาหา จ้องมองนางพลางยิ้มน้อย  ๆ “เจ้าเปรียบ 

ตนเองกับเม่ยสี่และต๋าจี่ หรือเจ้าอยากให้เราเป็นซย่าเจี๋ยและซางโจ้ว?”

ซีเหอมองเขานิ่งนานก่อนจะเบือนหน้าไปทางอื่น น้ำเสียงราบเรียบ  

“หากฝ่าบาททรงประสงค์จะเป็นซย่าเจี๋ยและซางโจ้วก็ต้องมีความสามารถ 

เช่นนั้นด้วย ยามนี้ในพระหัตถ์ยังไม่มีพระราชอำนาจที่แท้จริง ทุกสิ่งล้วนอยู ่

ภายใต้การควบคุมจัดการของเหล่าขุนนาง แล้วจะอ้างถึงบารมีของซย่าเจี๋ย 

กับซางโจ้วได้อย่างไร”

 17 เม่ยสี่คือสนมของซย่าเจี๋ย กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ซย่า มีความงามเป็นเลิศ 

จนซย่าเจี๋ยลุ่มหลง ไม่สนใจบ้านเมือง เอาอกเอาใจนางทุกอย่าง หนึ่งในความชอบที่แปลก 

ประหลาดของเม่ยสี่คือ นางชอบฟังเสียงผ้าไหมฉีกขาด เพื่อเอาใจนาง ซย่าเจี๋ยจึงสั่งให้คนนำ 

ผ้าแพรไหมมากมายมาให้นางฉีกเล่น

 18 ต๋าจี่คือสนมของโจ้วหวัง กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซาง คำว่า  “สระสุราป่าเนื้อ”  

เกิดจากการที่โจ้วหวังลุ่มหลงมัวเมาในอิสตรี  และสำเริงสำราญถึงขั้นใช้สุรามาเทให้เต็มสระ 

ขนาดใหญ่ มีเกาะกลางสระ เอาเนื้อสัตว์มาแขวนไว้เต็มกิ่งไม้ เอาไว้เป็นที่สำราญกับเหล่าสนม  

ล่องเรือในสระ ยามกระหายก็ตักสุราในสระขึ้นดื่ม หิวก็คว้าเนื้อมากิน

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



45

สือซื่อเชวี่ย

ถูกนางเหน็บแนมเอาเช่นนี้ เจาอิ่นไม่เพียงไม่โกรธ กลับยังหัวเราะ 

ออกมา กอดนางแน่นขึ้น “ซีเหอเอ๋ยซีเหอ ผู้คนต่างว่าเราลุ่มหลงรูปโฉม 

ของเจ้า แต่กลับไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราชื่นชอบจริง ๆ คือนิสัยดุดันของเจ้าต่างหาก  

เจ้าไม่ให้ทางถอยแก่ผู้อื่น ทั้งไม่เหลือทางถอยให้ตนเอง หากคำพูดนี้หลุด 

ออกไป ต่อให้มีสิบหัวก็ไม่เหลือ”

ใบหน้าของซีเหอยังคงไร้อารมณ์ “ไม่เหลือก็ไม่เหลือสิ ถึงอย่างไรนี่ 

ก็มิใช่ครั้งแรกที่ฝ่าบาททรงสละหม่อมฉันอยู่แล้ว”

เจาอิ่นระบายลมหายใจเบา  ๆ “ซีเหอ ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา แต่เรา 

ขอใหค้ำมัน่แกเ่จา้วา่อกีไมน่าน อกีไมน่านเราจะชำระแคน้ทีเ่จา้ตกนำ้ในวนันัน้”

ซีเหอฟังแล้วหัวเราะออกมาทันที เดิมนางมีเครื่องหน้างามนิ่งขรึม  

ทว่าพอยิ้มขึ้นมา วงพักตร์กลับเปลี่ยนเป็นเย้ายวนชั่วร้ายอย่างบอกไม่ถูก  

ยิ่งทำให้นางดูมีเสน่ห์มากขึ้น เกียจคร้านมากขึ้น ทำให้คนมองวิญญาณแทบ 

หลุดลอย

“ฝ่าบาททรงดีดลูกคิดได้ยอดเยี่ยมนัก ถึงได้เอาเรื่องนี้มาใส่บนศีรษะ 

หม่อมฉัน  เมื่อถึงเวลากำจัดสกุลเซวีย  สิ่งที่ผู้คนจะพูด  ย่อมไม่พ้นว่า 

หม่อมฉันเป็นคนให้ร้าย เห็นทีฉายาสนมปีศาจของหม่อมฉันคงต้องติดตัว 

ต่อไป”

เจาอิ่นจ้องมองนาง ดวงตาฉายแววเศร้าเสียใจหลายส่วน “เรารู้ว่าเรา 

ติดค้างเจ้ามาก...”

ซีเหอตอบสนองด้วยเสียงหัวเราะเย็นชา

เจาอิ่นไม่สนใจท่าทีเยาะหยันของนาง เขาเอ่ยต่อ “ดังนั้น เราจึงตั้งใจ 

ทำบางสิ่งเพื่อเป็นการชดเชยให้เจ้า เรื่องบางอย่าง ขอเพียงทำให้เจ้าพอใจได้  

เราล้วนยอมให้เจ้า”

“ดังเช่นตำหนักหลิวหลี และสระหยกมรกต?”

“ยังมีอีก...” เจาอิ่นนิ่งไปครู่หนึ่ง เอ่ยช้า ๆ ทีละคำ “เจียงเฉินอวี๋”

ซีเหอชะงัก หันมามองเขา เงาสะท้อนในดวงตาของกันและกันวูบไหว 

คล้ายระลอกคลื่น
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วนัตอ่มา มคีำสัง่จากวงัหลวงใหเ้จยีงเฉนิอวีเ๋ขา้วงัไปสอนซเีหอฟเูหรนิดดีพณิ

คนในสกุลเจียงต่างประหลาดใจกับเรื่องนี้ ไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้อง 

เจาะจงให้เจียงเฉินอวี๋รับมอบหมายหน้าที่นี ้ ตามหลักแล้ว หากสนมต้องการ 

เรียนพิณ ย่อมสามารถเชิญอาจารย์จากกองสังคีตไปสอนได้ หรือต่อให้ไม่มี  

ในวังย่อมต้องมีนางกำนัลที่ดีดพิณได้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาถึงตัวบุตรสาว 

ของอัครเสนาบดีฝ่ายขวา ซีเหอฟูเหรินขึ้นชื่อเรื่องความเย่อหยิ่งจองหอง  

การสอนนางดีดพิณ หากไม่ระวัง อาจกลายเป็นหาเรื่องใส่ตัวได้

เจียงฟูเหรินคิดแล้วคิดอีก “เฉินอวี๋ เจ้าแกล้งป่วยดีหรือไม่”

พี่สะใภ้เอ่ย “จริงด้วย หาเหตุบอกปัดไปเถิด อย่ารับมอบหมายงานนี้ 

ดีกว่า”

แม้แต่เจียงจ้งยังบอก “หากไป เกรงว่าจะมีภัย อย่าไปดีกว่า”

ทวา่เจยีงเฉนิอวีก๋ลบัยิม้บาง ๆ “ทา่นพอ่ ทา่นแม ่ พีส่ะใภ ้ ซีเหอฟเูหรนิ 

เรียกตัวข้า แสดงว่าต้องเจาะจงไว้แล้ว ต่อให้ข้าแกล้งป่วยบอกปัดไปได้ 

ในคราวนี้ นางก็ต้องหาข้ออ้างอื่นมาเรียกตัวข้าอีกในครั้งหน้า  นี่คือโชค  

มิใช่เคราะห์ หรือต่อให้เป็นเคราะห์ ก็หนีไม่พ้น ฉะนั้น ข้าตัดสินใจแล้วว่า 

จะไป ข้าก็อยากรู้เช่นกันว่านางคิดจะทำอะไรกันแน่”

ด้วยเหตุนี้ วันต่อมาเจียงเฉินอวี๋จึงเข้าวัง เกี้ยวหยุดที่หน้าตำหนัก 

เป่าหฺวา นางกำนัลประคองนางเข้าไปยังโถงบุปผา19 ที่ติดม่านโปร่ง ซีเหอพิง 

ข้างกรอบหน้าต่าง กำลังใจลอย แสงตะวันทาบทอลงบนใบหน้างามไร้ที่ติ 

ของนาง แพขนตายาวดกหนา

ไม่รู้เพราะเหตุใด เห็นแล้วกลับชวนให้รู้สึกเศร้าเหลือเกิน

ที่แท้สตรีที่ชอบวางอำนาจเย่อหยิ่งก็เศร้าเป็นด้วย?

เจียงเฉินอวี๋ยอบกายทำความเคารพ

ซีเหอหันมา แววตาใสกระจ่างมีความประหลาดใจสามส่วน หยั่งเชิง 

สามส่วน ประเมินท่าทีสามส่วน เคล้าระคนกับความขมขื่นอีกหนึ่งส่วน นาง 

มองเจียงเฉินอวี๋นิ่ง ๆ สุดท้ายจึงถอนหายใจยาว

 19 “ฮวาทิง” ในสมัยโบราณใช้เรียกโถงต้อนรับแขกด้านนอกตัวเรือน มักสร้างไว้ใน 

สวนดอกไม้หรือในลานเรือน
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นับแต่นั้นมา ซีเหอให้เจียงเฉินอวี๋เข้าวังไปสอนดีดพิณทุกสามหรือห้าวัน  

ปากบอกว่าสอนดีดพิณ แต่ความจริงมีเพียงเจียงเฉินอวี๋รับหน้าที่ดีดพิณ  

ส่วนซีเหอฟูเหรินทำหน้าที่ฟัง ไม่มีการพูดคุยกันเลย

เจียงเฉินอวี๋รู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังสังเกตตนอยู่ แต่ไม่รู้เหตุผล ได้แต่ 

เพียงระมัดระวังกิริยาวาจาของตนอย่างเต็มที่

ช่วงเวลานี้เอง แม่สื่อหวงจินไม่ได้ผิดคำพูด นางสามารถนำเทียบเวลา 

ตกฟากของจีอิงกลับมาได้จริง  ๆ เทียบเวลาตกฟากเขียนอยู่ในม้วนกระดาษ 

สีม่วงอ่อนพิมพ์ลายไป๋เจ๋อด้วยดิ้นเงิน นอกจากจะมีดวงชะตาแปดอักษรแล้ว  

ยังมีคำโคลงเขียนแนบมาด้วย

‘ดอกอิง20 วิญญูชาติ อรุณขาวทิวาแดงสายัณห์ม่วง

แสนคะนึงหยาดฝน21 กระทบทรวง ล่วงราตรียลยินเสียงพิรุณ’

อักษรสะท้อนตัวคน เฉียบคมพลิ้วไหว งดงามเหนือธรรมดา

เจียงเฉินอวี๋คิดเล็กน้อยก่อนต่อโคลง...

‘ดอกอวี๋22 งามยามวสันต์ เขียวคิมหันต์สารทสีเพี้ยนเหลือง

หกสีสันเข้มอ่อนสานกลมกลืน ร่วมประเทืองฤดูกาลมานานเนา’

แม่สื่อหวงจินชมเปาะ  “สมกับเป็นคุณหนูเจียงจริง  ๆ  เข้าคู่ ได้  

เหมาะเจาะ เข้าคู่กันดีมาก!”

พี่สะใภ้ยิ้ม “เขาคือวิญญูชนดอกอิง เข้ากับอักษร  ‘อิง’ ส่วนเฉินอวี๋ 

คือดอกอวี๋งามของเขา ก็เข้ากับอักษร ‘อวี๋’ เหมาะเจาะกันดีแท้ ๆ”

ทุกคนต่างยิ้มแย้มพออกพอใจ แต่พอเจียงเฉินอวี๋กลับเข้าห้องกลับ 

เริ่มกลัดกลุ้ม  ในคำโคลง คุณชายเหมือนจะสื่อความนัยบางอย่าง  ข้าม 

 20 คำว่าดอก “อิง” (ดอกเชอร์รี่) พ้องเสียงกับชื่อ “อิง” ของจีอิง

 21 คำว่า “อวี่” ที่แปลว่า “ฝน” ออกเสียงใกล้เคียงกับ “อวี๋” ของชื่อเฉินอวี๋

 22 ดอก “อวี๋” หรือ “อวี๋เหม่ยเหริน” (ป็อปปี้แดง) พ้องเสียงกับคำว่า “อวี๋” ในชื่อเฉินอวี๋
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ท่อนแรกไป คำว่า  “แสนคะนึง”  นั้นหมายถึงอะไร แล้ว  “สายัณห์ม่วง”  เป็น 

คำเปรียบที่ไม่เป็นมงคลเอาเสียเลย ช่างน่าคาใจนัก

ทว่าเจียงเฉินอวี๋ได้แต่รู้สึกค้างคาอยู่ในใจ ไม่กล้าบอกกล่าวแก่มารดา  

คืนนี้อากาศเปลี่ยนเป็นหนาวเย็นอีกครั้ง หิมะตกหนักปกคลุมเต็มพื้น ทำให้ 

ตอนที่นางเข้าวังไปสอนพิณในวันต่อมา เพิ่งจะก้าวเข้าไปในตำหนักเป่าหฺวา  

ก็ได้ยินนางกำนัลบอกว่าฟูเหรินล้มป่วย

นางกำนัลนำเจียงเฉินอวี๋เข้าไปในห้องชั้นใน ภายในห้องจุดเตาอุ่นไว้ กลิ่น 

ยากำจายบางเบา หลังม่านไหมยกดอกเจ็ดสมบัติ23 ซีเหอนั่งอยู่โดยมีผ้านวม 

ห่มคลุม สีหน้าขาวซีด ดูเปราะบางอ่อนแอ

เดิมเจียงเฉินอวี๋คิดจะถอยออกไป แต่ซีเหอกลับเรียกนางไว้ “เจ้ามา 

ได้จังหวะพอดี ไม่รู้ว่าเจ้าเล่นเพลง ราตรีชางเจียง ได้หรือไม่”

เจียงเฉินอวี๋อึ้งไปเล็กน้อย “เจ้าค่ะ” แล้วเริ่มบรรเลงพิณ

เสียงพิณกังวานหวานอ้อยส้อย ดุจสายน้ำทอดยาวไหลเอื่อย ฉับพลัน 

เกิดพยับเมฆพัดพาพายุฝนกระหน่ำ สายน้ำปั่นป่วน เกลียวคลื่นยักษ์ซัดโหม 

รนุแรง ทอ้งนำ้และผนืฟา้กลนืหายไปในรตัตกิาลอนัมดืมวั มงักรครามทะยาน 

ฝ่าเมฆหมอกลงสู่ห้วงสมุทร ระเริงล่องท่องคลื่น

บทเพลงโบราณ ทว่งทำนองถาโถมรนุแรงทวา่ละเมยีดละไมอยา่งทีส่ดุนี ้ 

ถูกเจียงเฉินอวี๋บรรเลงออกมาด้วยวิธีกรีดสายเบาและเนิบช้า ร่ายนิ้วด้วย 

ความมั่นใจ แทบไม่ต้องเปลืองแรง

ซีเหอเฝ้ามอง เฝ้าฟัง ดวงตาเริ่มเปียกชื้น สุดท้ายน้ำตาก็ไหลริน

เจียงเฉินอวี๋ตกใจ จังหวะที่ เสียสมาธินี้ เอง สายพิณที่มุมหนึ่งก็ 

ขาดสะบั้น นางรีบคุกเข่า “เฉินอวี๋สมควรตาย ขอฟูเหรินโปรดลงโทษด้วย!”

 23 คำว่า  “เจ็ดสมบัติ”  หรือ  “ชีเป่า” หมายถึง สมบัติล้ำค่า 7 ชนิด แต่ละยุคสมัยสิ่งที่ 

ยกยอ่งใหเ้ปน็เจด็สมบตัจิะแตกตา่งกนัเลก็นอ้ย เชน่ สมยัฮัน่ ประกอบดว้ย ทองคำ เงนิ หลวิหล ี 

คริสตัล เปลือกหอยมือเสือ กัลปังหา และอำพัน ยุคเฉาเว่ย (สมัยสามก๊ก) จะเป็นทองสีม่วง  

เงนิ หลวิหล ี ครสิตลั หอยมอืเสอื กลัปงัหา และอำพนั สมยัราชวงศถ์งัเปน็ทองคำ เงนิ หลวิหล ี 

ควอตซ์หรือคริสตัลที่เป็นรูปทรงศิวลึงค์ หยกน้ำงาม มุกชาด และอำพัน สมัยราชวงศ์ซ่งเป็น 

ทองคำ เงิน หลิวหลี ควอตซ์หรือคริสตัลที่เป็นรูปทรงศิวลึงค์ หอยมือเสือ ไข่มุก และอำพัน
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ซีเหอไม่เอ่ยอะไร เพียงจ้องมองนางอยู่เช่นนั้น แววตาเศร้าสร้อย 

สุดประมาณ สุดท้ายร่างก็สั่นเทิ้มอย่างรุนแรง กระอักเลือดออกมาทันที

โลหิตกระเซ็นใส่ใบหน้าเจียงเฉินอวี๋อย่างแม่นยำ

นางกำนัลข้างกายร้องอุทาน “ฟูเหริน! ฟูเหริน ท่านเป็นอะไรไป”

ซีเหอหงายหลังล้มลงหมดสติ ขณะที่เจียงเฉินอวี๋ที่ทั้งหน้าเปื้อนเลือด  

ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก

เป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไร!

เรือ่งทีเ่กดิขึน้หลงัจากนัน้ราวกบัละคร นางคกุเขา่อยูบ่นพืน้เฝา้มองการแสดง 

นั้นตั้งแต่ต้นจนจบ รู้สึกเพียงความสับสนในความสงบนิ่งเหมือนความตาย

เริ่มจากนางกำนัลตามแพทย์หลวงมา  จากนั้นปี้หวังก็มาถึง  ห้อง 

ชั้นในเล็ก  ๆ  แออัดไปด้วยผู้คนมากมาย  กลิ่นยาฉุนกึกคละคลุ้งจนแทบ 

หายใจไม่ออก

ข้างหูได้ยินเสียงมากมาย พอจับความได้ราง  ๆ  ว่า “โรคนี้ประหลาด 

นัก...เกรงว่าจะมีอันตรายถึงชีวิต...กระหม่อมไร้ความสามารถ...” สิ่งที่เห็น 

คือชายเสื้อมากมายขยับไหวไปมา สีเหลืองคือฝ่าบาท สีแดงเขียวครามฟ้า 

ห้าสีหกเฉดคือเหล่าสนม สีม่วงอ่อนคือนางกำนัล สุดท้ายก็มีสีขาวปรากฏขึ้น

พร้อม ๆ กัน ด้านนอกมีเสียงคนรายงาน “ฉีอ้าวโหวมาถึงแล้ว...”

เจียงเฉินอวี๋เงยหน้าขึ้น อีกด้านของม่านไหมปักลายหญิงงาม นาง 

เห็นจีอิงคุกเข่าอยู่ที่ห้องด้านนอก ชุดสีขาวเจิดจ้าดุจดาวช่วยชีวิต ขอบตา 

นางแดงเรื่อ เหมือนคนจมน้ำมองเห็นขอนไม้ลอยมา ทั้งร่างสั่นเทา ทว่า 

ในความสั่นเทานั้น นางรู้ดีว่าตนไม่เป็นไรแล้ว

ขอเพียงเขามา ข้าจะไม่เป็นอะไร

เจาอิ่นหันมา สีหน้าโล่งอก เอ่ยเสียงดัง “ฉีอ้าว เจ้ามาพอดี พวก 

ไร้ประโยชน์สำนักแพทย์หลวงนี่ไม่มีใครดูออกเลยสักคนว่าซีเหอป่วยเป็นอะไร  

เจ้ารีบไปร่างราชโองการ เราจะปลดพวกเขาออกจากตำแหน่งให้หมด!”

จีอิงยังคงนิ่ง เอ่ยไม่เร็วไม่ช้า น้ำเสียงไม่สูงไม่ต่ำ แต่พอได้ยินแล้ว  

ทุกคนต่างพูดไม่ออก “ขอฝ่าบาททรงระงับโทสะก่อน พอกระหม่อมได้ข่าวว่า 

ฟูเหรินล้มป่วยก็รีบรุดมาทันที ทั้งยังเชิญหมอเทวดามาคนหนึ่งด้วย”
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ดวงตาของเจาอิ่นเป็นประกาย “รีบเบิกตัว!”

บุรุษสวมชุดสีครามเดินตามหลัวเหิงเข้ามา คุกเข่าลงข้างจีอิง “ข้าน้อย 

เจียงหว่านอี ถวายบังคมฝ่าบาท”

แพทย์หลวงเฒ่าที่อยู่ในห้องชั้นในถึงกับผงะ สีหน้าแตกตื่นตกใจ

เจาอิ่น “เจ้าคือหมอเทวดา?”

บุรุษชุดครามตอบ  “หมอเทวดาเป็นฉายาที่ชาวบ้านเรียกกันเอง  

ข้าน้อยมิกล้าอวดอ้างตนพ่ะย่ะค่ะ”

“หากเจ้ารักษาอาการป่วยของซีเหอได้ เราจะมอบนามหมอเทวดาให้!  

รีบเข้ามา”

บุรุษชุดครามผู้มีนามว่าเจียงหว่านอีรับคำ ค้อมตัวเดินเข้าไปด้านใน  

เริ่มจับชีพจรวินิจฉัยอาการให้ซีเหอ เจียงเฉินอวี๋มองจากมุมที่ตนอยู่ เห็น 

หมอผู้นี้มีเครื่องหน้างดงามดุจสตรีที่สงบเสงี่ยม ทั้งร่างแผ่กลิ่นอายสุภาพสุขุม 

ที่ผ่านการอบรมกล่อมเกลา ไม่เหมือนแพทย์ แต่เหมือนบัณฑิต

แพทย์หลวงเฒ่าที่อยู่ข้าง  ๆ  มองเขาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกยิ่งกว่าเดิม  

มือที่ซุกอยู่ในแขนเสื้อสั่นเทิ้มไม่หยุด

เจียงหว่านอีเงยหน้าขึ้น ส่งยิ้มน้อย ๆ ให้เขา “ท่านพ่อ ไม่พบกันนาน  

ระยะนี้ท่านสบายดีหรือไม่”

แพทย์หลวงเฒ่าเกิดอาการจุกอกขึ้นมาทันที พูดไม่ออก คนอื่น  ๆ  

ถึงกับปากอ้าตาค้าง ไม่คาดคิดว่าหมอเทวดาที่เชิญมาจะเป็นบุตรชายโทน 

ของเจียงไหฺวผู้ตรวจการสำนักแพทย์หลวง

ฟังจากคำพูดเขา ดูเหมือนพ่อลูกคู่นี้จะไม่ได้พบกันมาหลายปีแล้ว  

วันนี้ได้พบกันอีกครั้ง กลับรู้สึกแปลก ๆ ไม่มีผู้ใดเดาทางออก

เจาอิ่นไม่สนใจความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของพวกเขา  เพียง 

ถามเรื่องที่กำลังร้อนใจ “เป็นเช่นไร ซีเหอป่วยเป็นอะไร เหตุใดจู่  ๆ  จึง 

กระอักเลือดแล้วหมดสติไม่ฟื้น”

คิ้วงามของเจียงหว่านอีขมวดมุ่น นิ่งเงียบไม่พูดจา

เจาอิ่นเอ่ยต่อ “หลายวันก่อน นางต้องลมหนาว เคยเป็นโรคร้อนใน 

และโดนลมเย็นภายนอก...”

เจียงหว่านอีคลายมือจากซีเหอ ยืดตัวขึ้นมาทำความเคารพ พลาง 
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เอ่ยเสียงเนิบ “ทูลฝ่าบาท สิ่งที่ฟูเหรินเป็นมิได้เกิดจากต้องลมเย็นพ่ะย่ะค่ะ”

เจียงเฉินอวี๋ใจหายวาบ นางมีลางสังหรณ์ไม่ดีบางอย่าง

ราวกับยืนยันความคิดของนาง เมื่อคำพูดต่อมาของเจียงหว่านอีคือ  

“ความจริงแล้ว ฟูเหรินต้องยาพิษ”

“ต้องยาพิษ?” สีหน้าเจาอิ่นเปลี่ยนไป

“พะ่ยะ่คะ่ หากขา้นอ้ยเดาไมผ่ดิ พษิชนดินีม้ชีือ่วา่ ‘คะนงึโศก’ ซึง่กเ็ปน็ 

ดังชื่อ ผู้ที่ได้รับพิษจะมีร่างกายอ่อนแอ ไร้เรี่ยวแรง อารมณ์เศร้าหมองลง 

ทุกวัน สุดท้ายจะป่วยและตายอย่างช้า ๆ”

เจาอิ่นอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงร้อนรน “ในเมื่อรู้ชื่อพิษ 

แล้ว มีวิธีแก้หรือไม่”

“ฝ่าบาทโปรดวางพระทัย ฟูเหรินเป็นผู้สูงส่ง สวรรค์ย่อมคุ้มครอง  

จะต้องผ่านด่านเคราะห์นี้ไปได้ เพียงแต่...”

“เพียงแต่อะไร”

“เพียงแต่ฟูเหรินถูกพิษฝังลึก ส่งผลต่อทารกในครรภ์ เกรงว่าคง 

ไม่อาจรักษาครรภ์นี้เอาไว้ได้”

เจาอิ่นยิ่งตกใจ เอ่ยเสียงสั่น “เจ้าว่าอะไรนะ พูดให้เราฟังอีกทีซิ”

เจียงเฉินอวี๋จ้องมองเจียงหว่านอีอย่างตื่นตระหนก  ได้ยินเสียง 

ประหลาดกรีดร้องในใจ ห้ามพูด อย่าพูดนะ ห้ามพูดเด็ดขาด!

ทว่าริมฝีปากบางคู่นั้นขยับเบา  ๆ น้ำเสียงเยือกเย็นลอดไรฟันออกมา  

“ทูลฝ่าบาท ฟูเหรินไม่เพียงถูกพิษ แต่นางยังตั้งครรภ์ได้หนึ่งเดือน เพียงแต ่

ตอนนี้ ทารกเสียชีวิตแล้ว”

เจียงเฉินอวี๋หลับตาลงอย่างไม่อาจควบคุม กลางมือมีเหงื่อผุดซึม 

จนชุ่มโชก ในใจมีเพียงคำเดียวดังก้องไม่หยุด...จบกัน

จบกัน จบกัน! จบสิ้นแล้ว...

ต่อให้นางไม่สนใจเรื่องราวรอบตัวมากกว่านี้ ต่อให้รังเกียจการ 

แก่งแย่งชิงดีในวังมากกว่านี้ ก็มิได้หมายความว่านางไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย  

การที่สนมของหวงตี้มีครรภ์แล้วถูกคนลอบวางยาพิษจนถึงแก่ชีวิต เป็นเรื่อง 

ร้ายแรงยิ่งกว่าคลื่นยักษ์พันชั้น หากมีการตรวจสอบ เรื่องย่อมพัวพันเป็น 

วงกว้าง แม้เวลานี้ตัวนางจะคุกเข่าอยู่ที่นี่  แต่สายตากลับมองเห็นความ 
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เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตระหนักได้ว่าเรื่องนี้ยากจะรอดตัวได้

บรรยากาศชั่วขณะนั้นดุจพายุตั้งเค้าเตรียมโหมกระหน่ำใส่หอสูง  

สงสารก็แต่ตนเองที่ไร้กำลังจะต้านทาน

เจียงเฉินอวี๋กัดริมฝีปาก สายตามองไปยังจีอิงที่อยู่ห่างออกไปเพียง 

ชั่วม่านกั้นอีกครั้ง คุณชาย คุณชาย ท่านมีบทบาทใดในการแสดงนี้

เป็นดังคาด เจาอิ่นได้ยินก็เดือดดาลถึงขั้นตบโต๊ะ “มีเรื่องเช่นนี้ 

ด้วยหรือ! เป็นใคร ผู้ใดกล้าวางยาสนมรักของเรา ทหาร เอาตัวนางกำนัล 

ในตำหนักเป่าหฺวาทั้งหมดไปสอบสวน ตรวจสอบให้ถึงที่สุดจนกว่าความจริง 

จะปรากฏ!”

สิ้นคำสั่ง นางกำนัลและขันทีรีบคุกเข่ากันเป็นแถบ เสียงอ้อนวอน 

ดังระงมไม่ขาดหู ทว่าทุกคนต่างถูกองครักษ์ลากตัวออกไป เหลือเพียง 

เจียงเฉินอวี๋ที่ยังคงคุกเข่าอยู่ข้าง ๆ ไม่มีผู้ใดสนใจ

สุดท้ายเจาอิ่นหันมามองนาง “เจ้าเป็นใคร”

“หม่อมฉันเจียงเฉินอวี๋เพคะ”

“เจ้าก็คือเจียงเฉินอวี๋?” สายตาของเจาอิ่นกวาดมองนาง คล้าย 

ประหลาดใจเล็กน้อย ทว่าไม่นานสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นเคร่งขรึม “เรื่องนี้ 

ไม่เกี่ยวกับเจ้า เจ้าคงตกใจ กลับไปเถอะ”

เจียงเฉินอวี๋คิดไม่ถึงว่าปี้หวังจะปล่อยตัวนางไปง่าย  ๆ  เช่นนี้ นาง 

รีบโขกศีรษะขอบคุณ เตรียมจะลุกขึ้น ทว่าขาทั้งสองข้างแข็งจนเหยียด 

ไม่ออกเนื่องจากคุกเข่านานเกินไป ขณะที่หน้ากำลังจะคะมำ ก็มีมือข้างหนึ่ง 

ยื่นมาพยุงนางไว้อย่างมั่นคง

เมื่อหันไปก็เห็นว่าเป็นคุณชาย

จีอิงมองไปยังเจาอิ่น “ฝ่าบาท กระหม่อมขอไปส่งคุณหนูเจียงนะ 

พ่ะย่ะค่ะ”

สายตาของเจาอิ่นกวาดมองทั้งคู่รอบหนึ่งก่อนจะพยักหน้า จีอิง 

จึงประคองเจียงเฉินอวี๋ค่อย ๆ เดินออกไป

ระหว่างเดินไปยังประตูวัง เจียงเฉินอวี๋รู้สึกตื้นตันใจยิ่งนัก นางกำลังจะ 

เอ่ยปาก ทว่าจีอิงกลับปล่อยมือจากนาง กอบหิมะบนราวกั้นด้านข้างเสียง 
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ดังสวบ หิมะละลายกลายเป็นน้ำ มีไอร้อนลอยกรุ่น เขาหยิบผ้าเช็ดหน้า 

ออกจากอกเสื้อมาซับน้ำจนเปียก บิดให้หมาดแล้วยื่นมาตรงหน้านาง

เจียงเฉินอวี๋จึงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าใบหน้าตนเลอะเลือดที่ถูกซีเหอพ่นใส่ 

เมื่อครู่ ตั้งแต่เกิดเรื่อง นางก็ได้แต่คุกเข่า ไม่กล้าเช็ดออก คาดว่าเวลานี้ 

สภาพของตนคงทุเรศทุรังยิ่งนัก และทุกอย่างล้วนอยู่ในสายตาเขา ทันที 

ที่คิดได้ เจียงเฉินอวี๋ก็ยิ่งกระอักกระอ่วน รีบรับผ้าเช็ดหน้ามา ทว่าข้อหนึ่ง  

เลือดแห้งกรังหมดแล้ว  จะเช็ดออกก็ยากเต็มที  ข้อสอง  ไม่มีคันฉ่อง  

จึงมองไม่เห็นว่าเลือดเปื้อนที่ใดบ้าง ด้วยเหตุนี้ นางจึงได้แต่รีบร้อนเช็ดไป 

ส่งเดช แป้งชาดบนหน้าที่เละเทะอยู่แล้วยิ่งเลอะหนักขึ้นไปอีก ทั้งแดงเหลือง 

ปะปนกันยุ่ง

จีอิงถอนหายใจเบา  ๆ หยิบผ้าเปียกจากมือนางมา ใช้มือข้างหนึ่ง 

เชยคางหญิงสาว มืออีกข้างเช็ดคราบเลือดให้อย่างเบามือ ทุกจุดที่ผ้าเปียก 

กับนิ้วของเขาสัมผัสถูก ผิวบริเวณนั้นก็ร้อนผ่าวราวกับติดไฟ เจียงเฉินอวี๋ 

ทั้งหวาดหวั่น ทั้งกระวนกระวาย แต่ที่มากกว่านั้นคือความเขินอายอย่าง 

ยากจะบรรยาย นางอยากช้อนสายตาขึ้นมองเขา แต่ก็กลัวที่จะสบประสาน 

สายตากับเขา จึงได้แต่หลุบตามองสาบเสื้อของจีอิง รู้สึกหวานละมุนซาบซ่าน 

ไปทั้งหัวใจ

เขาช่าง...อ่อนโยน

เขาช่าง...อ่อนโยนอะไรเช่นนี้

ชาตินี้ข้าช่างโชคดีนัก ที่ได้มีวาสนาพบพานบุรุษที่แสนอ่อนโยนเช่นนี้

ข้า...เป็นคนโชคดีจริง ๆ ใช่หรือไม่

หัวใจของเจียงเฉินอวี๋หวานล้ำ อดไม่ได้ที่จะช้อนสายตาขึ้นมองหน้า 

จีอิง คิดไม่ถึงว่าชั่วขณะนั้น จีอิงจะปล่อยมือจากนางแล้ว เขาดึงมือกลับไป  

“เสร็จแล้ว”

เห็นเขาจะโยนผ้าเช็ดหน้าทิ้ง เจียงเฉินอวี๋รีบร้องบอก “ช้าก่อน!  

ผ้าเช็ดหน้านั่น ให้ข้านำกลับไปซักคืนให้คุณชายเถิด”

“แค่ผ้าเช็ดหน้าผืนเดียว ไม่จำเป็นต้องยุ่งยาก” จีอิงว่าแล้วก็โยนทิ้งไป

เจียงเฉินอวี๋เย็นวาบในอก ราวกับมีบางสิ่งถูกโยนทิ้งไปพร้อมกับ 

ผ้าเช็ดหน้า เพื่อขจัดความรู้สึกแปลกประหลาดนี้ นางจึงรีบเปลี่ยนหัวข้อ 
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ลำนำล่มแคว้น : มัจฉาพรางประกาย 1

สนทนา “เอ่อ...ซีเหอฟูเหรินเป็นผู้มีบุญ สวรรค์ย่อมคุ้มครอง คงไม่เป็น 

อะไร...กระมัง”

จีอิงรับว่า “อืม” เบา ๆ

นางจึงเอ่ยต่อ “เมื่อครู่...ข้าตกใจมาก จู่  ๆ  นางก็กระอักเลือดออกมา  

ข้ากลัวจนขยับตัวไม่ได้...” นางยิ้มอย่างเก้อกระดาก จากนั้นก็ไม่อาจพูด 

ต่ออีก

กระอักกระอ่วนเหลือเกิน ระหว่างเขากับนางมีความน่าอึดอัดที่ยาก 

จะบรรยายแผ่กระจายออกมา แม้ไม่อาจบอกได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น  

แต่ก็สัมผัสได้ราง ๆ ว่ามีอะไรบางอย่าง

เวลาเดียวกันนั้นเอง ม้าตัวหนึ่งห้อตะบึงมา เมื่อม้าหยุดลง ผู้ที่อยู่ 

บนหลังอาชาพลิกตัวลงมา คุกเข่าคารวะ “โหวเยีย เกิดเรื่องแล้ว!” คนผู้นั้น 

คือชายฉกรรจ์อายุราวสี่สิบสวมเสื้ออ๋าวสีเทา คิ้วเข้มตาโต ท่าทางหยาบ 

กระด้าง มีเพียงดวงตาที่เป็นประกายเจิดจ้า เหนือคิ้วซ้ายมีรอยสักลาย 

มังกรแดงสามกรงเล็บเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง

จีอิงเลิกคิ้ว “มีเรื่องอะไร”

ชายผู้นั้นเหลือบมองเจียงเฉินอวี๋ แม้จะมีท่าทีลังเล ทว่ายังคงเอ่ย  

“พานฟังควบม้าควงทวนบุกเดี่ยวไปอาละวาดที่จวนสกุลเซวียขอรับ”

“เพราะเหตุใด”

“ได้ยินว่า...ได้ยินว่าคู่หมั้นของเขาไปเล่านิทานที่จวนสกุลเซวียแล้ว 

ถูกเซวียซู่...ทำให้เสื่อมเสียขอรับ”

อะไรนะ! เจียงเฉินอวี๋เบิกตากว้าง พานฟัง? พานฟังคนที่ข้าพบ 

วันนั้น? คู่หมั้นของเขาคือฉินเหนียงมิใช่หรือ สวรรค์! สวรรค์...

ประกายโกรธเกรี้ยววาบขึ้นมาในแววตาจีอิง “ข้าจะไปจวนสกุลเซวีย”  

เขาหันมามองเจียงเฉินอวี๋ แล้วเอ่ยเสริม “จูหลง24 เจ้าส่งคุณหนูเจียงกลับ 

จวนอัครเสนาบดีฝ่ายขวาด้วย”

ไม่รอให้นางตอบรับ จีอิงก็ตลบชายเสื้อคลุมยาวพลิกตัวขึ้นม้าที่ชาย 

ผู้นั้นขี่มา อาชาตะกุยขาหน้าร้องฮี้ก่อนห้อตะบึงจากไป

 24 แปลว่า มังกรสีชาด
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ชายที่ชื่อจูหลงประสานมือคารวะนาง น้ำเสียงนอบน้อม “คุณหนูเจียง  

เชิญ”

แม้เจียงเฉินอวี๋จะรู้สึกกังวล แต่นางไม่อาจทำอะไรได้ นอกจากตาม 

อีกฝ่ายกลับจวน

เมื่อกลับถึงจวน บรรดาคนรับใช้ต่างมองนางด้วยสีหน้าแปลก  ๆ ท่าที 

ตกอกตกใจ

วันนี้ทั้งวันเจียงเฉินอวี๋ เจอเรื่องมากมายถาโถมเข้ามาจนใจระส่ำ 

ไม่หยุด พอเห็นท่าทีเสียอาการของบ่าวไพร่เช่นนี้ นางจึงอดมีน้ำโหไม่ได้  

เอ่ยเสียงเฉียบ “เกิดอะไรขึ้นกันแน่ วั่วอวี๋ เจ้าพูด!”

วั่วอวี๋เสียงสั่น “คุณหนู เมื่อตอนกลางวัน จู่  ๆ  เทียบเวลาตกฟาก 

ที่วางอยู่หน้าป้ายบรรพชนบนโต๊ะบูชาก็เกิด...เกิด...”

“เกิดอะไร”

ไหฺวจิ่นช่วยพูดต่อ “ไม่รู้ว่ามีลมมาจากที่ใด พัดเชิงเทียนล้ม ไหม้ 

เทียบเวลาตกฟากเจ้าค่ะ...” พูดจบ นางก็หยิบของสิ่งหนึ่งออกมายื่นให้ 

เจียงเฉินอวี๋ด้วยมือสั่นเทา

เทียบสีม่วงอ่อนไหม้ไฟไปมุมหนึ่ง ผ่ากลางลายไป๋เจ๋อสีเงินพอดี และ 

ไหม้ลามไปถึงอักษร “อิง” ในท่อนดอกอิงวิญญูชาติ

วั่วอวี๋เอ่ยเสียงสะอื้นอยู่ข้าง  ๆ “คุณหนู เรื่องนี้จะทำเช่นไรดีเจ้าคะ  

เทียบเวลาตกฟากต้องอยู่ในบ้านสามวัน หากเกิดเหตุผิดปกติขึ้นจะถูกมองว่า 

ไม่เป็นมงคล แต่งงานไม่ได้...”

แต่งงานไม่ได้...

แต่งงานไม่ได้...

คำนีห้นักอึ้งดุจขุนเขา กดทบัลงมาบนศีรษะ แผข่ยายออกไปหลายเท่า  

คำที่ผุดขึ้นมาในใจหลายต่อหลายครั้งตลอดวันนี้ดังก้องขึ้นมาอีกครั้ง

จบกัน
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