
เฉินเชี่ยนกวาดตามองม้วนตำราไม้ไผ่เต็มห้อง  พลางเอ่ยกลั้วหัวเราะว่า  

“ข้าได้ยินคนที่มาจากผิงเฉิงบอกว่า  อาหรงเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือ  

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าวางตำรามากมายในห้องทำไมกัน เอามาประดับบารมี 

อย่างนั้นหรือ”

	 เฉินหรงที่นั่งอยู่ในตำแหน่งเจ้าบ้าน ได้ยินก็ยิ้มรับ เอ่ยเบา  ๆ  ว่า  

“ใครว่าข้าไม่อ่านหนังสือ”

— หลินจยาเฉิง
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เสน่ห์รักขุนนางหญิง หรือที่หลาย ๆ คนอาจคุ้นเคยในชื่อภาษาจีนว่า เม่ยกงชิง 

เป็นนิยายแนวย้อนกลับมาเกิดใหม่ที่ได้รับการพูดถึงมากมายจากผู้อ่านหลาย  ๆ  

คนที่เคยติดตามเรื่องราวบางส่วนมาแล้ว หลังจากที่รอมานาน ตอนนี้บ้านอรุณ 

ได้จัดทำออกมาในรูปเล่มพร้อมปกสวยหรูฝีมือ Leila เพื่อให้ผู้อ่านได้เก็บ 

สะสม และแน่นอนว่าได้สนุกกับเรื่องราวของ เฉินหรง กับ หวังหง คู่พระ - นาง 

อีกคู่ที่น่าจะถูกใจใครหลาย ๆ คน

สำหรับเรื่องนี้ แม้จะเป็นนิยายแนวกลับมาเกิดใหม่ แต่บรรยากาศ 

และมุมมองของเรื่องค่อนข้างแปลกใหม่ มีปมที่ค่อนข้างน่าสนใจ สะท้อน 

ให้เห็นค่านิยมในสิ่งที่สูงค่า งดงาม ละเมียดละไม แต่ความจริงแล้ว กลับ 

เป็นสิ่งที่ฉาบฉาย และหรูหราฟุ้งเฟ้อ อาหรง แม่นางน้อยทรงเสน่ห์ เมื่อ 

กลับมาเกิดใหม่ ก็พยายามรักษาชื่อเสียงและสร้างสถานะให้ตนเอง เพื่อ 

ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมเป็นที่เยาะเย้ยดูแคลนเหมือนในชาติก่อน ส่วน  หวังหง เป็น 

ปัญญาชน ทายาทตระกูลขุนนางเก่าแก่ ฉลาดล้ำลึก มาดสง่าดุจเทพเซียน  

ตัวละครทั้งสองในเรื่องออกแนวเทา  ๆ มีความร้ายลึก มีเล่ห์เหลี่ยม เรื่องนี้ 

ไม่ได้เน้นการแก้แค้นโหดเหี้ยม แต่เป็นการแก้ไข และทบทวนตัวเอง มาช่วย 

ลุ้นกันว่า ในชาติใหม่ของอาหรงนี้ นางจะลบความต่ำต้อยของตนเองที่ทำให้ 

ชีวิตในชาติก่อนต้องจบลงด้วยโศกนาฏกรรมได้หรือเปล่า และหวังหงจะช่วย 

ให้นางก้าวข้ามความรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่านั้นได้อย่างไร

คำนำสำนักพิมพ์



“บุปผาผลิบานหรือโรยราล้วนมีเวลาของมัน

นี่คือหลักการของฟ้าดิน

แต่ยังมีบุปผาประเภทหนึ่งที่เด็ดเดี่ยว

บานสะพรั่งเพื่อคนผู้หนึ่ง...

สักวันหนึ่ง”
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เหตุใดกัน

1

เป็นอีกคืน  ที่จันทร์กระจ่างเต็มดวง

บนตึก ด้านหลังหน้าต่าง เปลวเทียนส่องสว่าง เงาคนทอดรวมเป็น 

หนึ่ง

เฉินหรงยืนเหม่อลอยอยู่ใต้ต้นหรงซู่1 มองไปยังคนสองคนที่คลอเคลีย 

ชิดใกล้ตาไม่กะพริบ ริมฝีปากของนางเม้มแน่นโดยไม่รู้ตัว

ท่ามกลางเปลวเทียนส่องสว่าง เสียงหัวเราะดังมาไม่ขาด ช่างมีความสุข 

นัก แสนสดใสนัก คล้ายว่าโลกมนุษย์นี้ไร้ซึ่งความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน  

และราวกับบุปผาในยามวสันต์ที่งดงามมาแต่ไหนแต่ไร

ทันใดนั้น เสียงเล็ก ๆ นุ่มนวลก็ดังมาจากด้านหลังนาง “เจ้าเองรึ มิใช ่

ว่าหลางจวิน2 หย่าขาดเจ้าไปแล้วหรอกหรือ ไยจึงยังอยู่ที่นี่อีกเล่า จริงสินะ  

ตอนที่เจ้าร้องห่มร้องไห้วิงวอนอย่างน่าเวทนานั่น หลางจวินรับปากจะให้เจ้า 

อยู่ต่ออีกสักสองสามวันนี่”

กลิ่นหอมรัญจวนโชยมาระลอกหนึ่งพร้อมกับวาจาชั่วร้ายนี้ ร่างเล็ก 

ประชิดเข้ามายืนข้างกายเฉินหรง นางมองตามสายตาเฉินหรงไปยังเงาคน 

1 ต้นมะเดื่อจีน
2 เป็นคำที่ภรรยาใช้เรียกสามี หรือคนทั่วไปใช้เรียกผู้ชายเพื่อแสดงการยกย่องก็ได้
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สองคนในห้องนั้น มุมปากกระตุกอย่างแรง

ทว่าความแค้นความริษยาทั้งหมดในดวงตาคู่นั้นพลันเปลี่ยนเป็นสุข 

สมใจเมื่อเห็นเฉินหรงยืนนิ่งงัน เสียงเยาะเย้ยถากถางดังขึ้นมาอีกครั้ง “เอ๋  

นั่นมิใช่ญาติผู้พี่ของเจ้าหรอกรึ เจ้าวางแผนทุกวิถีทางเพื่อกำจัดนาง ตอนที่ 

บังคับให้หลางจวินแต่งเจ้ามาเป็นภรรยา คงคิดไม่ถึงเป็นแน่ ของที่มิใช่ของเจ้า  

ที่สุดแล้วก็มิใช่ของเจ้าอยู่วันยังค่ำ สักวันญาติผู้พี่ของเจ้าก็ต้องกลับมาทวงคืน 

ของที่เป็นของนางไป ถูกหรือไม่”

หลูเหม่ยเหริน3 จุปากติด ๆ กัน เอ่ยยิ้มหัวว่า “อุตส่าห์วางแผนสารพัด  

กลับต้องลงเอยด้วยการถูกหย่าร้าง อาหรงแห่งสกุลเฉิน หากข้าเป็นเจ้า  

คงเผาตัวเองให้รู้แล้วรู้รอดไปแล้ว!”

แต่ละถ้อยแต่ละคำของหลูเหม่ยเหรินช่างทิ่มแทงทำร้ายหัวใจ ร้ายกาจ 

อย่างที่สุด แต่ไม่ว่านางจะเหน็บแนมถากถางเพียงไร คู่อริที่สู้รบปรบมือกับ 

ตนมาหลายปีที่อยู่ เบื้องหน้านี้กลับไม่ตอบสนองสักคำ  เวลานี้ เฉินหรง 

ที่มุทะลุดุดันมาตลอดราวกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคน นางเพียงนิ่งมองเงาร่าง 

ที่เคล้าเคลียกันหลังหน้าต่างอย่างใจลอย ไม่ขยับแม้แต่น้อย ใบหน้าเผือดสี 

ราวกับขี้เถ้า

หลูเหม่ยเหรินเห็นนางไม่พูดไม่จาก็เอ่ยกลั้วหัวเราะ “จริงสิ ได้ยินว่า 

หลังจากหลางจวินแต่งเจ้าเข้ามาแล้ว กลับไม่เคยใกล้ชิดเจ้าเลย จุ  ๆ  ๆ  

เสียแรงเฉินซื่ออาหรงเลื่องลือทั้งความงามและความสามารถ แต่จนวันที่ถูก 

หย่าร้าง หลางจวินก็ยังไม่เคยเหลียวแล!”

วาจานี้ราวกับมีดจ้วงแทงเข้าไปในหัวใจของเฉินหรงอย่างโหดเหี้ยม!

หลังเสียงถอนหายใจเฮือกหนึ่ง จู่  ๆ  เฉินหรงที่กำลังใจลอยก็หันขวับ 

กลับมา

ในดวงตาวา่งเปลา่แฝงแววหมน่มวัชวนหวาดผวา ชัว่ขณะทีห่ลเูหมย่เหรนิ 

สบตานางก็อดผงะถอยไปไม่ได้!

3 “เหม่ยเหริน” ในที่นี้เป็นคำยกย่อง ใช้เรียกคนงาม หรือคนที่มีจิตใจและจรรยางาม
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เฉินหรงก้าวเข้าไปใกล้หลูเหม่ยเหรินก้าวหนึ่ง

อีกฝ่ายตกใจ ถอยกรูดพลางละล่ำละลัก “เจ้า...เจ้าจะทำอะไร”

เห็นหลูเหม่ยเหรินตระหนกจนหน้าถอดสี เฉินหรงก็คลี่ยิ้มเยือกเย็น  

บีบจนอีกฝ่ายถอยหลังชนลำต้นหรงซู่โดยไม่รู้ตัว

หลูเหม่ยเหรินตกใจกรีดร้องแหลม เห็นเพียงแสงสะท้อนเงาวับของ 

คมกระบี่สั้น ตามมาด้วยเสียงดังฉึก กระบี่สั้นเฉียดผ่านจอนผมไปปักลึก 

ที่ลำต้นอย่างแรง!

“อ๊า...”

หลูเหม่ยเหรินร้องเสียงหลง

“หุบปาก!”

เฉินหรงตะคอกเสียงเย็นยะเยือก โหดเหี้ยมน่ากลัวอย่างที่สุด หลู- 

เหม่ยเหรินสั่นสะท้านด้วยความหวาดผวา ปิดปากสนิท

เฉินหรงจ้องนาง ภายใต้แสงจันทร์ ดวงตาคู่นั้นดำขลับ ลึกล้ำราวกับ 

หมาป่า!

นางจ้องอีกฝ่ายพลางเอ่ยเสียงเย็นชาว่า “เดิมข้าคิดจะใช้กระบี่เล่มนี้ 

ของข้าปลิดชีวิตเจ้าซะ ทว่าคิด ๆ ดูแล้ว เจ้า...หลูเหม่ยเหริน เสแสร้งเป็นคนด ี

มีเมตตา ทั้งปกติเขาก็ให้ความสำคัญกับเจ้ามาก ปล่อยเจ้าไว้ยังมีประโยชน์  

เป็นหนามยอกอกพี่สาวคนนั้นของข้าได้”

เฉินหรงพูดถึงตรงนี้ ก็เก็บกระบี่สั้นคืนฝัก เพิ่งเอากระบี่ใส่เข้าไป 

ในแขนเสื้อ เสียงฝีเท้าเร่งรีบก็ดังมา องครักษ์หลายคนถามเสียงดัง “นั่น 

ผู้ใด” “มีมือสังหารหรือ”

“ไม่มีอะไร” สตรีทั้งสองตอบพร้อมกัน

เวลานี้เอง องครักษ์ก็เห็นหน้าสตรีทั้งสองชัดเจน พวกเขาต่างหัน 

ไปมองกันแล้วก็ถอยไป เฉินซื่อ4 กับหลูเหม่ยเหรินบาดหมางกันมาแต่ไหน 

4 คำว่า “ซื่อ” หมายถึง สกุล โดยทั่วไปมักใช้ต่อท้ายแซ่ของสตรี เพื่อระบุสกุลก่อนออกเรือนของ 

สตรีผู้นั้น และเมื่อออกเรือนแล้ว บางครั้งจะมีการวางแซ่ของฝ่ายสามีด้านหน้าแซ่ของฝ่ายหญิงด้วย เพื่อ 

ระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสตรีผู้นั้นแต่งเข้าสกุลใด
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แต่ไร ขอเพียงสองคนเจอหน้ากัน มักมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเสมอ พวกเขา 

คุ้นชินแล้ว

พอพวกองครักษ์ถอยไปแล้ว เฉินหรงก็สะบัดแขนเสื้อผละจากไป

หลูเหม่ยเหรินมองไล่หลังนางไป ไม่รู้เพราะเหตุใด จู่  ๆ  ก็รู้สึกหนาว 

สะท้านขึ้นมา นางตัวสั่นน้อย  ๆ พลางคิดในใจว่า คนหยิ่งทะนงเช่นเฉินซื่อ  

คาดไม่ถึงว่าจะลุ่มหลงบุรุษแล้งน้ำใจเช่นหลางจวิน ช่างน่าเวทนานัก

คิดถึงตรงนี้ หลูเหม่ยเหรินก็ถอนหายใจยาว ก่อนจะกลับไปยังเรือน 

ของตนอย่างหมดอารมณ์

ทว่าเพิ่งจะก้าวเข้ามาในลานเรือน พลันได้ยินเสียงเอะอะชุลมุนมาจาก 

เรือนฝั่งตะวันออก นางรีบหันไปมอง เห็นควันหนาทึบพวยพุ่งทางฝั่งนั้น 

พร้อมเปลวเพลิงราง ๆ

“เอาน้ำมา เอาน้ำมา...”

ท่ามกลางเสียงตะโกนร้อนรนเป็นระยะ หลูเหม่ยเหรินใจเต้นกระหน่ำ 

รีบรุดไปยังเรือนตะวันออก...นั่นเป็นเรือนของเฉินหรง ด้วยนิสัยดุดันแข็งกร้าว 

อย่างนาง ไม่แน่ว่าจะทำเช่นที่ตนพูดเมื่อครู่ จุดเพลิงเผาตัวเองจริง ๆ

ขณะที่หลูเหม่ยเหรินกำลังรีบวิ่งไป ก็เห็นหลางจวินกับฟูเหริน5 ที่เพิ่ง 

จะแต่งเข้ามาทางฝั่งเรือนใหญ่พอดี ต่างกำลังวิ่งไปยังเรือนตะวันออก

ทั้งสามคนมาถึงเรือนตะวันออกพร้อมกัน

เพิ่งจะก้าวเข้ามาในลานก็ได้ยินเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง เสียงหัวเราะ 

แหบแห้งนั้นระคนด้วยความเจ็บปวดเคียดแค้น ชอกช้ำใจอย่างถึงที่สุด

หลูเหม่ยเหรินรีบพุ่งเข้าไปสองสามก้าว พอแหงนหน้าขึ้นมอง สีหน้า 

ก็ขาวซีดราวกับหิมะ!

ห้องทางฝั่งตะวันออกถล่มลงมาครึ่งหนึ่งแล้ว  เหลือเพียงผนังทาง 

ด้านทิศตะวันตกที่ยังคานไว้อยู่ แต่ก็เริ่มไหวยวบ ควันเพลิงคุกรุ่นลอยตลบ 

ไปทั่วเรือน ท่ามกลางเปลวเพลิงที่ลุกโชน สตรีในชุดผ้าแพรโปร่ง ผมยาว 

5 หรือ “ฮูหยิน” คำเรียกสตรีที่แต่งงานแล้ว
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สยาย แหงนหน้ามองท้องฟ้า พลางกรีดหัวเราะ...นั่นมิใช่เฉินหรงหรอก 

หรือ

นาง...นางทำจริง ๆ!

สีหน้าหลูเหม่ยเหรินตื่นตระหนก ซวนเซถอยหลังไปก้าวหนึ่ง! เวลานี้ 

ความเวทนาและความเสียใจยากจะบรรยายถาโถมเข้าหานาง!

ทันใดนั้น นางก็ได้ยินหลางจวินสั่งการอยู่ข้าง  ๆ “ช่วยนาง ช่วย 

นาง...”

หลังจากตะโกนอย่างร้อนรนหลายครั้ง นางก็ได้ยินหลางจวินถาม 

คนรอบข้างว่า “เกิดเพลิงไหม้ได้อย่างไร”

“ฟู เหริน  ไม่สิ  เฉินซื่อไล่พวกเราออกมา  ส่วนตนเองก็ เป็นคน 

จุดไฟ”

เห็นชัดว่าหลางจวินตกใจ เขาค่อย ๆ หันไปมองเฉินหรงที่อยู่ท่ามกลาง 

ทะเลเพลิง น้ำเสียงเย็นชาดังขึ้นท่ามกลางท้องฟ้ายามราตรี “เฉินหรง เจ้า 

ทำเช่นนี้ไปเพื่ออะไร”

ไฟลุกลามโหมแรงขึ้นสูงสู่ท้องฟ้า เปลวเพลิงสีแดงโชติช่วงส่องจับ 

ใบหน้าหล่อเหลาเคร่งขรึมของหลางจวิน ฉายให้เห็นความตื่นตระหนกงุนงง 

ที่ยากจะปกปิด

เฉินหรงซึ่งอยู่กลางกองเพลิงไม่ตอบ เพียงแค่มองหลางจวินตาไม่ 

กะพริบ พลางหัวเราะอย่างคลุ้มคลั่ง นางแหงนหน้า กางแขนทั้งสองออก  

หัวเราะแหบพร่า  ทั้งคล้ายเสียงสะอื้น  ขณะที่ เปลวไฟล้อมรอบกายนาง  

เสียงหัวเราะที่ระคนด้วยความรวดร้าวก็ยิ่งดัง ยิ่งบ้าคลั่ง

เห็นเช่นนั้น หลางจวินก็มุ่นคิ้ว เขาโบกมือทีหนึ่ง พลางตะโกนเสียง 

เย็นเยียบว่า “ในเมื่อนางอยากตาย ก็ให้นางได้สมหวังเถอะ” พูดถึงตรงนี้  

เขาก็สะบัดแขนเสื้อ หันกายจากไปโดยไม่แยแสแม้แต่น้อย ทิ้งสตรีที่ถูก 

เพลิงกลืนกินเอาไว้เบื้องหลัง

หลูเหม่ยเหรินตะลึงมองไล่หลังที่จากไปอย่างไร้เยื่อใยของหลางจวิน  

รู้สึกหนาวเหน็บถึงกระดูก นางรีบหันกลับมามองเฉินหรง สิ่งที่เห็นคืออีกฝ่าย 
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ยิ่งหัวเราะมากกว่าเดิม ทว่าขณะที่เสียงหัวเราะดังต่อเนื่อง หลูเหม่ยเหริน 

มองเห็นหยดน้ำตาเม็ดใหญ่ราวกับไข่มุกบนใบหน้าของเฉินหรงอย่างชัดเจน  

ร่วงรินลงมาท่ามกลางเปลวไฟกลายเป็นเถ้าถ่าน! นางยังเห็นเฉินหรงที่น้ำตา 

ไหลอาบหน้าหัวเราะลั่นอย่างไร้สติ ค่อย  ๆ  เปลี่ยนมาเอ่ยเยาะหยันอย่าง 

รวดร้าวด้วยเสียงแหบแห้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า “เหตุใดกัน! เหตุใดกัน! เหตุใด 

กัน!...”

เสียงหัวเราะแผ่วลงเรื่อย ๆ ค่อย ๆ กลายเป็นความเงียบงัน...

“กรี๊ด...”

เสียงกรีดแหลมดังลั่นแหวกท้องฟ้ายามราตรี ท่ามกลางซากถล่มทลาย  

เฉินหรงผุดลุกขึ้นนั่งตัวตรง มือขยุ้มอกเสื้อ หอบหายใจอย่างแรง

หลังจากหอบหายใจอยู่สักพัก นางก็ลงจากเตียง มองตามแสงตะเกียง 

น้ำมันไปยังคันฉ่องทองแดงบนโต๊ะจีอั้น6

เด็กสาวในคันฉ่องทองแดงรูปโฉมงดงามหมดจด ทว่าเวลานี้บนใบหน้า 

นั้นกลับมีเหงื่อผุดพราย ดวงตาเบิกกว้างทั้งสองยังเจือความหวาดผวาและ 

บ้าระห่ำอยู่

นางค่อย ๆ ยกแขนเสื้อซับเหงื่อบนใบหน้า

ห้องข้าง ๆ มีเสียงฝีเท้าเร่งร้อนแว่วมา พร้อมเสียงห่วงใยดังมาทางประต ู 

“หนี่ว์หลาง7 ฝันร้ายอีกแล้วหรือเจ้าคะ”

เฉินหรงหันหลังให้ นางถอนหายใจ ก่อนตอบว่า “ตอนนี้ไม่เป็นอะไร 

แล้ว”

หญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งเยี่ยมหน้าเข้ามาทางประตู นางเพ่งมองไปยัง 

แผ่นหลังของเฉินหรง พลางเอ่ยปลอบ “ทางใต้มีตระกูลของเราอยู่ หนี่ว์หลาง 

วางใจได้”

6 โต๊ะยาวสมัยโบราณ มีลักษณะคล้ายตัวอักษร “จี” (几)
7 คำเรียกหญิงสาว ในที่นี้ใช้ในความหมายเดียวกับ “คุณหนู”
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“ข้ารู้แล้ว ออกไปเถอะ”

ได้ยินเสียงฝีเท้าค่อย  ๆ  จากไปไกล เฉินหรงก็ยกแขนเสื้อขึ้นซับเหงื่อ 

อีกครั้ง เดินไปยังโต๊ะจีอั้น จากนั้นนั่งพับขาหันหน้าเข้าหาคันฉ่องทองแดง 

ที่สะท้อนเงาตน

ภายในคันฉ่อง ดรุณีพริ้มเพรากำลังจ้องนางกลับด้วยดวงตาดำลึกล้ำ 

ไร้ก้นบึ้ง

มุมปากของเฉินหรงค่อย  ๆ  แย้มออก เผยให้เห็นฟันขาวงดงาม นาง 

เอ่ยเบา ๆ ว่า “ผ่านไปแล้ว จากนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกใช่หรือไม่”

คนในคันฉ่องยิ้มน้อย ๆ ตอบนาง

มองรอยยิ้มน้อย  ๆ  นั้นแล้ว เฉินหรงก็พอใจ หยิบหวีบนโต๊ะขึ้นมา 

บรรจงสางเส้นผมยาวสยายที่ยุ่งเหยิง

นางในคันฉ่องอายุราวสิบสี่สิบห้า ยังไม่โตเป็นสาวเต็มตัว ใบหน้า 

งดงามสดใสนั้นยังเยาว์วัย

นางย้อนกลับมายังอดีต

ความบ้าระห่ำทั้งหมด ความลุ่มหลงงมงายในรักทั้งหมด ความหลงผิด 

จนกู่ไม่กลับทั้งหมด ความเคียดแค้นและความเจ็บปวดทั้งหมด พลันกลาย 

เป็นความทรงจำหลังจากที่ตื่นขึ้นมา!

นางจดจำเรื่องราวทั้งหมดต่อจากนี้ได้ชัดเจน ทว่าร่างกายกลับเป็น 

เด็กสาววัยสิบห้า!

นางยังคงเป็นตนเอง ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง เว้นก็แต่กาลเวลา  

สวรรค์เล่นตลกกับนาง ส่งนางมายังช่วงเวลาที่ยังไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น 

ทั้งสิ้น

ในปีนี้ นางและชาวเมืองผิงเฉิงทั้งหมดต้องเผชิญภัยเพลิงสงคราม 

ที่ใกล้เข้ามา ต่างรีบเร่งอพยพลงใต้ กลับภูมิลำเนา จากนั้นก็ได้พบปีศาจ 

ในชีวิตผู้นั้น!

ทว่าตอนนี้มิใช่ปีศาจแล้ว เฉินหรงยิ้มให้คันฉ่อง นางยื่นมือไปลูบไล้ 

ใบหน้าตน พึมพำว่า “แต่ก่อนเป็นเจ้าที่หลงผิดจนกู่ไม่กลับ ทำเรื่องโง่งม 
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สารพัด ในเมื่อสวรรค์ให้เจ้าได้เริ่มต้นใหม่ เช่นนั้นหมากกระดานใหม่นี้ เจ้า 

ย่อมเป็นคนควบคุม เฉินหรง เจ้าว่าจริงหรือไม่”

คนในคันฉ่องตอบกลับนางด้วยรอยยิ้มงดงามแจ่มใสอย่างที่สุด!
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คนต่ำช้า

2

ที่ด้านนอกหน้าต่าง  ดวงดาราสูงลิบ ทั้งเยือกเย็นและ 

อ้างว้าง แสงกะพริบริบหรี่กระจัดกระจายอยู่บนท้องฟ้ากว้าง ดูเงียบเหงา 

วังเวงยิ่งนัก

เฉินหรงละสายตาจากคันฉ่อง จ้องมองท้องฟ้ายามราตรีอยู่นาน ก่อน 

จะค่อย ๆ เอนกายพิงหลังพลางหลับตาลง เฝ้ารอให้เวลาผ่านไปเงียบ ๆ

หลายคนืมานี ้ ทกุครัง้ทีต่ืน่ขึน้จากฝนัรา้ยในอดตี นางมกัจะนัง่เหมอ่ลอย 

เช่นนี้จนรุ่งสาง มิใช่เพราะหวนคะนึง ทั้งมิใช่เพราะเคียดแค้นอาฆาต แต่ 

เป็นเพราะนางชอบนั่งเงียบ ๆ  เช่นนี้ มองดูท้องฟ้า สัมผัสถึงความมหัศจรรย ์

ของการเกิดใหม่ในแต่ละครั้ง!

หมอกจาง  ๆ  ลอยเอื่อยท่ามกลางผืนฟ้าและผืนดิน ได้ยินเสียงคนดัง 

ขึ้นทีละคนสองคนท่ามกลางอรุณรุ่งอันสดชื่น

จากเดิมที่เป็นคนสองคน สักพักก็ค่อย  ๆ  มากขึ้นเรื่อย  ๆ นานเข้า 

ก็กลายเป็นอึกทึก ก่อนจะมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นพร้อมเสียงอ่อนโยนของหญิง 

วัยกลางคนผู้นั้น “หนี่ว์หลาง ตื่นแล้วหรือยังเจ้าคะ”

เฉินหรงลุกขึ้น “ตื่นแล้ว”

หญิงวัยกลางคนรีบพูดขึ้นทันที “เข้าไปสิ ไปล้างหน้าบ้วนปากให้ 
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หนี่ว์หลาง”

สาวใช้คนหนึ่งยกอ่างน้ำเดินเข้ามาในห้อง หญิงวัยกลางคนเดินมาอยู่ 

ข้างหลังเฉินหรงเพื่อหวีผมให้นาง

หญิงวัยกลางคนใบหน้ากลม ดวงตาเล็ก คิ้วตาโค้ง ดูอ่อนโยนเอื้ออาร ี

นางมองเฉินหรง พลางเอ่ยอย่างระมัดระวัง “พวกบ่าวกำลังเตรียมตัวกันอยู่ 

เจ้าค่ะ”

เฉินหรงรับว่า “อืม”

หญิงวัยกลางคนเห็นสีหน้าของนางสงบนิ่งก็โล่งใจ เอ่ยว่า “หนี่ว์หลาง  

ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้ว จำต้องอพยพลงใต้ ตระกูลเฉินเราเทียบกับตระกูล 

ใหญ่  ๆ  แล้วอย่างไรก็ยังดีกว่า อย่างไรเสียเราก็มีญาติอยู่ตามที่ต่าง  ๆ  ทางใต้ 

นะเจ้าคะ”

เฉินหรงรับว่า “อืม” อีกครั้ง

หญิงวัยกลางคนเห็นนางตอบรับฉับไว สีหน้าท่าทีไม่ใจลอยเหมือนกับ 

เมื่อสองวันก่อน ในใจก็ยินดี รีบเอ่ยอีกว่า “หนี่ว์หลาง ท่านเข้าใจแล้วหรือ 

คืนนี้คงจะไม่ฝันร้ายแล้ว”

เฉินหรงพยักหน้า

เวลานี้ ด้านนอกมีเสียงชายวัยกลางคนดังมา “อาหรง เสื้อผ้าสัมภาระ 

กำลังจัดเตรียมอยู่ จะออกเดินทางเมื่อใด”

ได้ยินเสียงคุ้นเคยของชายผู้นี้ เฉินหรงพลันถามขึ้นว่า “วันนี้เป็น 

วันอะไร”

ชายวัยกลางคนผู้นั้นงุนงง ตอบว่า “วันฉลูธาตุทอง”1

วันฉลูธาตุทอง? เฉินหรงลุกพรวด วันฉลูธาตุทอง! ใช่แล้ว ยาม 

เที่ยงคืนหลังจากนี้อีกสามวัน ข้าต้องเผชิญเคราะห์ร้ายครั้งแรกของชีวิต

1 เป็นการระบุวันแบบดั้งเดิมของจีนตามหลักวงจร 60 ปี โดยยาม วัน เวลา และปี จะถูกระบ ุ

ด้วยนักษัตร (12 ก้านดิน) และธาตุ (10 กิ่งสวรรค์) ทั้งนี้ยังใช้ในการคำนวณดวงชะตาที่เรียกว่า  “ปาจื้อ”  

(โป๊ยหยี่ - สี่เถียว) ด้วย
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ท่ามกลางความประหลาดใจของหญิงวัยกลางคน เฉินหรงค่อย  ๆ  นั่ง 

ลงไปอีกครั้ง “ท่านคือลุงอู๋?”

ชายวัยกลางคนที่ด้านนอกประตูยิ่งประหลาดใจ เขารีบตอบรับ  

“ใช่แล้ว ข้าคือลุงอู๋ อาหรงเป็นอะไรไปรึ” ว่าพลางผลักประตูเข้ามา ใบหน้า 

ซูบตอบดูตระหนกเล็กน้อยไว้เคราหนูหร็อมแหร็มที่แนวขากรรไกร ปรากฏ 

ขึ้นเบื้องหน้าเฉินหรง

ยามนี้เฉินหรงกำลังล้างหน้าหวีผม เขาซึ่งเป็นบุรุษสุ่มสี่สุ่มห้าผลัก 

ประตูเข้ามา นับว่าเสียมารยาทนัก

เฉินหรงเงยหน้าขึ้นมองเขา  หลังจากนางย้อนกลับมามีชีวิตใหม่  

ก็สามารถมองเห็นความโหดเหี้ยมอำมหิตที่ซ่อนเร้นภายใต้ใบหน้าสุภาพ 

อ่อนโยนนั่น!

คนที่อยู่เบื้องหน้าผู้นี้ เดิมเป็นบัณฑิตที่บิดานางช่วยชีวิตกลับมาเมื่อ 

ครั้งออกท่องไปยังที่ต่าง  ๆ บิดาปฏิบัติต่อเขาเช่นสหาย ยามอยู่ในจวนก็ให้ 

ความเคารพ ทั้งยังบอกให้นางและบ่าวทุกคนเรียกเขาว่า “ลุงอู๋”!

ไม่คาดว่าคนผู้นี้จะสมคบโจร หนึ่งคืนก่อนที่นางจะอพยพลงใต้ก็บุก 

เข้าบ้าน ปล้นทรัพย์สินไปจนหมดเกลี้ยง จากนั้นก็หนีหายไป

หากมิใช่เพราะบิดาเก็บซ่อนทองคำไว้จำนวนหนึ่งในห้องตำรา นางเมื่อ 

ชาติก่อนคงไปไม่ถึงทางใต้ ต้องกลายเป็นยาจกไปนานแล้ว!

เฉินหรงจ้องลุงอู๋ พลางเอ่ยเสียงเนิบ “ออกเดินทางยามบ่าย!”

“อะไรนะ ยามบ่ายรึ อาหรง ไยจึงไม่อยู่ต่ออีกสักสองสามวันเล่า”

เฉินหรงลอบยิ้มหยัน นางตีสีหน้านิ่งขรึม เอ่ยเสียงดังขึ้นว่า “ข้าบอก 

ว่าออกเดินทางยามบ่าย”

ถึงอย่างไรนางก็อายุยังน้อย ไม่น่าเกรงขามมาแต่ไหนแต่ไร บุรุษวัย 

กลางคนผู้นั้นจึงเอ่ยกับคนด้านหลังนางว่า “ป้าผิง เจ้าก็พูดกับอาหรงหน่อย 

เถิด อพยพลงใต้เป็นเรื่องใหญ่ บอกให้ไปก็ไปได้อย่างนั้นหรือ” พูดถึง 

ตรงนี้ เขาก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ “อีกอย่างนะ อาหรงฝันร้ายติดต่อกันมา 

หลายคืน ในเมื่อสุขภาพไม่แข็งแรง ไยจึงไม่พักผ่อนอีกสักสองวันเล่า”
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หญิงวัยกลางคนรีบก้าวขึ้นหน้ามาพูดกับเฉินหรง “หนี่ว์หลาง ลุงอู๋พูด 

มีเหตุผล...” นางเพิ่งจะเอ่ยปากก็ถูกเฉินหรงตัดบท “ข้าบอกว่าออกเดินทาง 

ยามบ่าย!”

ขณะที่ลุงอู๋กำลังจะโต้แย้ง พลันสบเข้ากับดวงตาดำสนิทคู่นั้น ไม่รู้ 

เพราะเหตุใดจึงรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมา คำพูดที่กำลังจะหลุดจากปากจึงถูก 

กลืนกลับลงไป

เฉินหรงเบือนหน้าไป พลางออกคำสั่งว่า “ออกไปแล้วปิดประตูด้วย”

ลุงอู๋งุนงงครู่หนึ่งกว่าจะตระหนักได้ว่านางสั่งเขา เขาปิดประตูห้องด้วย 

ความสับสน ในใจว้าวุ่น เกิดอะไรขึ้นกับอาหรง ไยจึงเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้

เมื่อลุงอู๋จากไปแล้ว เฉินหรงก็มาที่ห้องตำรา ในนั้นเต็มไปด้วยตำราทั้งที่ 

เป็นม้วนไม้ไผ่และผืนผ้าไหม ชาติก่อนหลังจากที่ทรัพย์สินในบ้านถูกลุงอู๋ 

สมคบกับโจรปล้นไปจนเกลี้ยง นางซึ่งสิ้นไร้ไม้ตอกก็นึกถึงคำพูดที่บิดาเคย 

กล่าวไว้ “หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ให้ไปดูที่ห้องตำรา” หลังจากนางร้องไห้ 

ฟูมฟายอาละวาดอย่างบ้าคลั่งอยู่ในห้องตำราสักพัก ก็พบว่าในกองตำราเหล่านี ้

มีทองใบไม้2 แผ่นบาง  ๆ ซ่อนอยู่จำนวนมาก และเพราะทองใบไม้เหล่านี้ นาง 

จึงรอดพ้นวิกฤติไปได้

ที่ด้านนอก บ่าวรับใช้กำลังสาละวนกับการจัดเก็บสัมภาระดังตึงตัง 

ไม่หยุด ตอนนี้แต่ละลานเรือนจัดเก็บไปได้พอสมควรแล้ว อีกไม่นานก็จะ 

เป็นห้องตำรา

เสียงผู้คน เสียงอึกทึกครึกโครม เสียงพวกคนงานตะโกนโหวกเหวก 

เหล่านั้น ช่างไพเราะเสียจริง นางเมื่อครั้งอดีตเหตุใดจึงไม่รู้สึกกันนะ

เฉินหรงค่อย  ๆ นั่งพับขาลงหน้าโต๊ะจีอั้น มือหยิบตำราผ้าไหมเล่มหนึ่ง 

มาเปิดออก ทว่าหูกลับเงี่ยฟังเสียงที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาเหล่านั้น

2 คือทองคำที่นำมาตีเป็นแผ่นบางเหมือนกระดาษ เรียกว่า “ทองใบไม้” หรือ “ใบไม้ทอง” แต่ไม่ได ้

มีรูปทรงเป็นใบไม้ ใช้สำหรับเป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
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ไม่รู้ว่าเวลาล่วงเลยไปนานเท่าใด กระทั่งได้ยินเสียงเรียกดังมาจาก 

หน้าประตู “อาหรง อยู่ในห้องตำราหรือไม่ เฒ่าซุนมาแล้ว” เป็นเสียงของ 

ลุงอู๋!

เฉินหรงตีหน้าขรึม  เขายังไม่ยอมถอดใจอีก  ถึงขนาดให้เฒ่าซุน 

มาที่นี่!’

เสียงลุงอู๋ดังขึ้นอีกครั้ง “ป้าผิง อาหรงอยู่ที่ห้องตำราหรือไม่ พอ 

เฒ่าซุนได้ยินว่านางสุขภาพไม่ดีก็รีบมาเยี่ยม เจ้ารีบไปแจ้งอาหรง ให้นาง 

ออกมาต้อนรับ”

ยังไม่ทันที่ป้าผิงจะตอบรับ เฉินหรงก็ลุกขึ้น ตอบเสียงใส “มาแล้ว”  

พูดจบ นางก็เปิดประตูห้องตำราออก

ที่ประตูลาน มีผู้เฒ่าผมขาวโพลนผู้หนึ่งยืนอยู่ เขาก็คือเฒ่าซุน ก่อนที ่

บิดาของนางจะจากไป ได้กำชับเฒ่าซุนให้คอยดูแลอบรมเฉินหรง ต่อหน้า 

ผู้อาวุโสท่านนี้ นางไม่มีสิทธิ์โต้เถียง!

เฉินหรงหันไปชำเลืองมองใบหน้าลำพองใจของลุงอู ๋ ก่อนจะแสดงความ 

เคารพอย่างนอบน้อม “คารวะเฒ่าซุน”

เฒ่าซุนพยักหน้า เขาเดินมาที่เบื้องหน้าเฉินหรง มองนางอย่างละเอียด 

แล้วเอ่ยว่า “ได้ยินว่าอาหรงฝันร้ายติดต่อกันหลายคืน ได้เชิญหมอหรือ 

คนทำพิธีมาหรือยัง”

เฉินหรงส่ายหน้า “ยังเจ้าค่ะ”

เฒ่าซุนนิ่วหน้า ลุงอู๋เห็นเช่นนั้นก็รีบเอ่ยทันที “เหล่าจั้ง3 ท่านรีบ 

เกลี้ยกล่อมอาหรงที นางร่างกายเช่นนี้กลับบอกว่าจะออกเดินทางหลังเที่ยง  

ลงใต้ครั้งนี้ระยะทางยาวไกล หากเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น เสียใจภายหลัง 

ก็สายไปแล้ว”

เฒ่าซุนพยักหน้า เหลือบมองป้าผิงซึ่งยืนอยู่ด้านหลังเฉินหรง เอ่ยว่า 

“ป้าผิง เชิญหนี่ว์หลางของเจ้ากลับห้องเสีย อีกสามวันค่อยออกเดินทาง”

3 คำเรียกชายที่มีอายุด้วยความเคารพ
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“เจ้าค่ะ!”

เฒ่าซุนยังหันมากำชับพวกบ่าวว่า “เรื่องนี้มิใช่เล่น ๆ พวกเจ้าเฝ้าอาหรง 

ให้ดี หากนางยังยืนกรานดื้อรั้น ก็ขังนางซะ!”

“ขอรับ!” “เจ้าค่ะ!”

“ยังไม่รีบไปเชิญหมอกับคนมาทำพิธีอีกรึ”

“ขอรับ!” “เจ้าค่ะ!”

เฒ่าซุนออกคำสั่งรวดเดียว พูดจบก็สะบัดแขนเสื้อยาว หันกายเดิน 

จากไป

ลุงอู๋เหลือบมองเฉินหรงแวบหนึ่ง ขณะที่ไม่มีใครสนใจก็ลอบยิ้มย่ามใจ  

ตามเฒ่าซุนออกไป
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แบ่งสมบัติ

3

เมื่อเฒ่าซุนเอ่ยเช่นนี้ ผู้คนทั้งหลายในลานที่เดิมกำลังยุ่งง่วน 

ต่างหยุดมือ หันไปมองเฉินหรง รอนางสั่งการ

เฉินหรงคิดครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยกับทุกคนว่า “เรียกบ่าวทุกคนในจวน 

มารวมกัน บอกว่าข้ามีเรื่องจะสั่งการ”

“ขอรับ!” “เจ้าค่ะ!”

“ป้าผิง เจ้าพาคนไปขนทรัพย์สินทั้งหมดมาไว้รวมกันในลาน”

ป้าผิงมองเฉินหรงอย่างเงอะงะ กระทั่งนางพูดซ้ำอีกรอบ ถึงขานตอบ 

“เจ้าค่ะ” เวลานี้นางรู้สึกหลากใจนัก หลายวันมานี้หนี่ว์หลางเปลี่ยนไปมาก  

ไม่เข้าใจนางเลยสักนิด

จวนสกุลเฉินแม้จะมีเฉินหรงผู้เป็นนายอยู่เพียงผู้เดียว ทว่าหลายปี 

มานี้ บิดาของนางรับตำแหน่งจื้อจงฉงซื่อ1 ของเมืองผิงเฉิง แม้จะเป็นขุนนาง 

ขั้นแปด แต่ก็เก็บสะสมทรัพย์สินเอาไว้ไม่น้อย ตอนที่บิดาและพี่ชายจากไป 

ได้นำทรัพย์สินจำนวนมากติดไปด้วย ทว่าต่อให้เหลือเพียงเล็กน้อย ก็ยัง 

กองเต็มลานเรือนได้

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบัญ คอยช่วยเหลือขุนนางผู้ตรวจการจัดการงานเอกสารเป็นหลัก
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ในสมัยนี้ จะทองคำก็ดี หรือเงินอู่จู2 ก็ช่าง ล้วนไม่ค่อยใช้กันอย่าง 

แพร่หลาย เงินตราที่ผู้คนทั่วไปเชื่อถือจริง  ๆ  ก็คือของจำพวกแพรพรรณ  

เสบียงอาหาร ในยามหน้าสิ่วหน้าขวานที่เกิดการรบราฆ่าฟันบ่อยครั้งเช่นนี้  

การแลกเปลี่ยนสิ่งของคือวิธีที่เป็นที่ยอมรับที่สุด

ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเค่อ3 บ่าวชายหญิงก็มายืนเต็มลาน เฒ่าซุนยังมิได้ 

จากไปไกล เขากับลุงอู๋ยืนอยู่ใต้ต้นหรงซู่ต้นใหญ่ด้วยกัน มองมาทางเฉินหรง 

ด้วยความประหลาดใจ

เฉินหรงนั่งพับขาบนที่นั่งที่ป้าผิงเตรียมไว้ให้ นางกวาดตามองทุกคน  

ก่อนถามว่า “ในจวนนี้มีกันกี่คน”

“เจ็ดสิบสามคนขอรับ”

เฉินหรงพยักหน้า นางยกถ้วยชาขึ้นจิบช้า  ๆ...แม้นางจะอายุเพียง 

สิบห้าปี ทว่ายามนี้ ทุกอากัปกิริยาอันสูงส่งที่ผ่านการฝึกฝนมานานสิบกว่าปี 

เมื่อชาติก่อนล้วนดูงดงามเหมาะสม

เฒ่าซุนพยักหน้าอยู่อีกด้าน พลางคิดด้วยความประหลาดใจว่า ได้ยิน 

ว่าสกุลเฉินเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่กว่าร้อยปี ไม่ผิดดังว่าจริง ๆ อาหรงเป็น 

บุตรสาวอนุของบุตรชายที่เกิดจากอนุเช่นกัน แม้อายุยังน้อย แต่ก็มีลักษณะ 

ของผู้ดีมีชาติตระกูล ช่างเป็นเอกลักษณ์อันสูงส่งของสกุลเฉินเสียจริง

เฉินหรงจิบชาอึกหนึ่ง พลางกวาดตามองทุกคนในลานอย่างเฉยเมย  

ก่อนเอ่ยเสียงเรียบนิ่งว่า “ภัยสงครามกำลังใกล้เข้ามา สกุลเฉินเตรียมอพยพ 

ลงใต้ หากผู้ใดเต็มใจจะแยกตัวจากสกุลเฉินไปตามทางของตนเอง ข้าจะ 

มอบผ้าหนึ่งพับ ข้าวสารห้าโต่ว4! หากยินดีจะติดตามข้า ก็มอบผ้าหนึ่งพับ  

ข้าวสารห้าโต่วเช่นกัน”

2 เหรียญกษาปณ์อู่จู เริ่มประกาศใช้ในสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ น้ำหนักประมาณห้าบาท สลักคำว่า 

“อู่จู”  ด้วยตัวอักษรจ้วน ใช้เรื่อยมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น เว่ย จิ้น หกราชวงศ์ จนกระทั่งถึงสมัย 

ราชวงศ์สุย ขนาดเล็กใหญ่ไม่เหมือนกัน
3 1 เค่อ เท่ากับ 15 นาที
4 1 โต่ว เท่ากับ 10 ลิตร
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พอพูดออกไป เสียงก็เงียบกริบลงทันใด

ลุงอู๋ตกใจนัก เขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ รีบพุ่งมาข้างหน้าก้าวหนึ่ง  

แต่แล้วก็ก้าวต่อไม่ออก...เขาถือดีอะไรไปขัดขวางกันเล่า

ผ่านไปครู่ใหญ่ เฉินหรงเห็นว่าไม่มีใครแสดงท่าทีใด  ๆ  ก็หันไปหา 

ป้าผิง มุ่นคิ้ว เรียกด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นเล็กน้อย “ป้าผิง”

อีกฝ่ายกำลังอ้าปากค้างมองเฉินหรงอย่างทำอะไรไม่ถูก พอสบตากับ 

ดวงตาดำขลับ  นางก็ได้สติ  รีบก้าวขึ้นหน้ามา  “ไม่ได้  ไม่ได้นะเจ้าคะ  

หนี่ว์หลาง ข้าวสารและผ้าในจวนมีไม่มาก แบ่งได้ไม่เท่ากัน”

เฉินหรงเอ่ยเสียงเรียบ “น้อยไปก็เอาผ้าแพรไหมกับข้าวฟ่างให้แทน”

“แต่...แต่ว่าในจวนมีเพียงทรัพย์สินเหล่านี้  หากแบ่งออกไปหลาย 

สิบคน ทรัพย์สมบัติในจวนสกุลเฉินก็จะหมดเกลี้ยง!” ป้าผิงขึ้นเสียงสูง 

ด้วยความร้อนใจเล็กน้อย “เดินทางครั้งนี้หนทางยาวไกล เส้นทางลำบาก 

คดเคี้ยว ต่อให้ราบรื่นตลอดทาง แต่พอถึงทางใต้แล้วไม่มีทรัพย์สมบัติเลย  

หนี่ว์หลางจะอยู่ได้อย่างไรเจ้าคะ  ใต้เท้ากับพี่ชายของท่านจนบัดนี้ก็ยัง 

ไร้ข่าวคราว ท่านไม่ควรแบ่งทรัพย์สินจนหมดนะเจ้าคะ!”

คำพูดแต่ละคำของป้าผิงเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย สมกับเป็นบ่าว 

รับใช้ผู้ซื่อสัตย์ภักดี ทว่านางเองกลับไม่คิดสักนิดว่าตนเป็นเพียงสตรีอ่อนแอ 

คนหนึ่ง ในจวนมีผู้อารักขาที่กล้าหาญไม่มาก นางจะปกป้องทรัพย์สินเหล่านี ้

ได้อย่างไร หากไม่แบ่งออกไป การอพยพลงใต้ระยะทางกว่าพันหลี่ กับคน 

ช่วยเหลือเพียงกระหยิบมือเท่านี ้ ขืนเอารถม้าหลายสิบคันวิ่งอวดไปทั่ว ไม่รู้ว่า 

จะสะดุดหูตาผู้คนหรือพวกโจรมากมายเพียงใด ถึงยามนั้นอย่าว่าแต่ทรัพย์สิน 

เลย ต่อให้เป็นชีวิตก็ไม่แน่ว่าจะรักษาไว้ได้!

ชาติก่อนตัวนางนำทองใบไม้ติดไปด้วย เพราะเผยทรัพย์สินให้เห็น 

หลายครั้ง จึงถูกโจรผู้ร้ายเพ่งเล็งจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด!

เฉินหรงกวาดตามองบ่าวรับใช้ทุกคน เห็นเจ็ดแปดคนในนั้นมีสีหน้า 

เป็นกังวลเช่นเดียวกับป้าผิง ส่วนคนอื่น  ๆ  เวลานี้ต่างพยายามสะกดความ 

ดีอกดีใจเอาไว้ มองนางด้วยแวววิตกว่านางจะเปลี่ยนใจ
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ขณะที่เฉินหรงละสายตากลับมา ก็กวาดตามองลุงอู๋และหนุ่มสาว 

ที่ทำงานจิปาถะไม่กี่คนซึ่งยืนอยู่ท่ามกลางพวกบ่าวรับใช้

แววเย็นชาสาดจับบนใบหน้านางวูบหนึ่ง

เฉินหรงส่ายศีรษะ เอ่ยเสียงเรียบว่า “ป้าผิง ทรัพย์สินเงินทองเป็น 

ของนอกกาย กลียุคเช่นนี้ พวกเจ้ามีผ้าและข้าวสาร จะได้ใช้ชีวิตสบายขึ้น”

นางไม่พูดอะไรอีก โบกมือพลางตะโกนเรียก “ลุงอู๋!”

สายตาทุกคู่หันขวับไปจ้องลุงอู๋

หลายคนขมวดคิ้ว ป้าผิงจึงตะเบ็งดังขึ้น “ลุงอู๋ หนี่ว์หลางเรียก 

ท่านน่ะ”

เวลานี้ สีหน้าลุงอู๋พิลึกนัก ใบหน้าหม่นคล้ำ ดูเกรี้ยวกราดทว่ายังเจือ 

แววตระหนก เท้าซ้ายที่ยกค้างกลางอากาศนั้น ไม่รู้ว่ากำลังจะก้าวมาข้างหน้า 

หรือว่าก้าวถอยหลังกันแน่ น่าแปลก เขายืนขาเดียวบนพื้นไม่เหนื่อยหรือไร

ในที่สุดสายตาทุกคู่ก็ทำให้ลุงอู๋ได้สติกลับมา

เขาสบตากับเฉินหรงอย่างงุนงง

เฉินหรงจ้องตอบเขา ค่อย ๆ คลี่ยิ้ม ดวงตาหยีโค้ง เอ่ยเสียงสดใสว่า 

“ลุงอู๋ ท่านเป็นคนรู้หนังสือ ทั่วทั้งผิงเฉิงล้วนชื่นชมว่าท่านยุติธรรมซื่อตรง  

ท่านก้าวออกมาช่วยอาหรงอีกแรงเถอะ”

ลุงอู๋ถามอย่างจับต้นชนปลายไม่ถูก “ช่วยหนี่ว์หลางอีกแรงหรือ”

เฉินหรงหรี่ตาทั้งคู่ ยิ้มอย่างสบายอกสบายใจ รอยยิ้มเช่นนี้แตกต่าง 

จากในอดีตโดยสิ้นเชิง ถึงกับทำให้เฒ่าซุนที่วางตนเป็นปัญญาชน ไม่ข้องแวะ 

เรื่องทรัพย์สินเงินทองพยักหน้าติด  ๆ  กัน มีเพียงเมื่อต้องเผชิญปัญหาใหญ่  

จึงจะเห็นนิสัยใจคอที่แท้จริงของคนได้ ข้ายังนึกว่าที่อาหรงแบ่งสมบัตินั้น 

เป็นเพียงการก่อกวนเสียอีก ยามนี้เห็นท่าทางสบายใจของนางเช่นนี้ ที่แท้ 

ก็ไม่สนใจชื่อเสียงเงินทองจริง ๆ! เด็กคนนี้สมแล้วที่แซ่เฉิน!

เฉินหรงไม่รอช้า เอ่ยเสียงกังวานทรงอำนาจว่า “ถูกต้อง อาหรงขอให ้

ลุงอู๋รับผิดชอบจดบันทึก แจกจ่ายทรัพย์สินเหล่านี้ออกไป ท่านลุงเป็นคน 

ยุติธรรมซื่อตรง จะต้องแบ่งสันปันส่วนให้ทุกคนพอใจได้แน่”
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เฉินหรงพูดถึงตรงนี้ก็เลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ “ลุงอู๋ ลุงอู๋ ไยท่าน 

ยังใจลอยอยู่อีก หรือว่าท่านไม่เต็มใจ”

ลุงอู๋รีบฝืนยิ้มออกมา เขากลืนน้ำลาย พลางเอ่ยช้า  ๆ  ทั้งที่หน้าซีด  

“ข้าย่อมเต็มใจ เต็มใจ”

“เช่นนั้นเหตุใดท่านลุงไม่ก้าวมาข้างหน้าเล่า เวลาไม่รอท่าแล้ว”

“ได้ ๆ ข้าจะไปจัดการเดี๋ยวนี้”

ขณะที่ลุงอู๋ก้าวขาแข็งทื่อเดินไปข้างหน้า  เฒ่าซุนก็ถอนหายใจยาว 

ไล่หลังเขา “อู๋หยาง อู๋หยาง แม่นางน้อยไร้เดียงสายังไม่เห็นแก่ทรัพย์สิน 

เงินทอง เจ้าเป็นบัณฑิต ไยจึงได้ทำหน้าเช่นนั้นเล่า มือเท้าแข็งทื่อ ตาฝ้าฟาง 

ไปแล้วรึ เฮ้อ เจ้านี่เทียบนางไม่ได้เลย!”

คนสมัยนี้ชอบวิจารณ์ผู้อื่น คำวิจารณ์ของผู้อาวุโสมักส่งผลต่อชีวิตคน 

ไปชั่วชีวิต คำพูดของเฒ่าซุนในยามนี้ทำให้ใบหน้าซูบเรียวของอู๋หยางที่ซีดขาว 

เริ่มเปลี่ยนเป็นดำคล้ำ

อู๋หยางค่อย ๆ เดินมาข้างตัวเฉินหรง

เฉินหรงลุกขึ้น ใช้แขนเสื้อปิดปากหาว เอ่ยคล้ายไม่ใส่ใจว่า “หลังจาก 

แบ่งเสบียงกับผ้าเรียบร้อยแล้ว ใครใคร่อยากไปก็ไป ใครใคร่อยากอยู่ก็อยู่ 

ตามสบาย”

นางว่าพลางเดินกลับห้องอย่างเกียจคร้าน

เจด็สบิกวา่คนแมจ้ะไมม่าก ทวา่กใ็ชเ้วลากวา่สองชัว่ยาม กวา่อูห๋ยางจะจดัสรร 

ให้ทีละคน ๆ จนเสร็จได้

หลงัเกบ็พูก่นั อูห๋ยางกล็กุขึน้ยนืทา่มกลางเสยีงสรวลเสเฮฮาของขา้รบัใช้  

เขามองทรัพย์สมบัติที่เดิมกองเป็นภูเขาเลากา ทว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นก้อนธุลี 

อย่างใจลอย รู้สึกเพียงว่าฝีเท้าแต่ละก้าวชั่งหนักอึ้งราวกับถ่วงด้วยทองพันชั่ง

สวรรค์! คนพวกนั้นไม่มีสักคนที่เป็นพวกถือศีลกินผัก5 ของพวกนี้ 

5 เป็นวลีที่แฝงนัยว่า เป็นคนมีพิษสง ไม่ธรรมดา ไม่ใช่คนที่ใครจะมาหาเรื่องหรือรังแกได้ง่าย ๆ 



20

เสน่ห์รักขุนนางหญิง 1

มอบให้ไปยังไม่พออุดซอกฟันพวกเขาด้วยซ้ำ  หากพวกเขาเอาเรื่องขึ้นมา  

ข้า...ข้าจะทำเช่นไรดีเล่า

เขาหมดอาลัยตายอยาก กระทั่งเฒ่าซุนเอ่ยลาก็มิทันได้ใส่ใจ

ระหว่างที่กำลังวิตก จู่  ๆ  ดวงตาของอู๋หยางก็เปล่งประกาย ได้ยินว่า 

ในจวนสกุลเฉินยังมีสมบัติล้ำค่าอยู่อย่างหนึ่ง บางทีของสิ่งนั้นอาจทำให้ 

พวกเขาพอใจได้!

ขณะที่กำลังคิดเช่นนั้น ก็ได้ยินเสียงกังวานใสดังมาจากในห้องของ 

เฉินหรง “ลุงอู๋ ป้าผิง ลุงซั่ง”

ทั้งสามหยุดชะงัก ขานรับพร้อมกัน

“ยังเหลือกี่คนที่มิได้จากไป”

“สิบห้าคน”

“ไม่เลว ข้ามีของชิ้นหนึ่ง มิใช่ของธรรมดาทั่วไป อยากให้พวกเจ้า 

สามคนพาสิบห้าคนนั้นเอามันไปส่งให้จวนหวังกง6 บอกว่าที่บ้าน บิดากับ 

พี่ชายไม่อยู่ ข้าเป็นสตรีอ่อนแอตัวคนเดียวดูแลไม่ไหว ยินดีมอบสมบัติ 

ล้ำค่าที่บิดาทิ้งไว้ให้ ขอเพียงให้พวกเราจวนสกุลเฉินร่วมเดินทางไปกับจวน 

สกุลหวังได้”

พูดถึงตรงนี้ ประตูก็เปิดออก สมบัติล้ำค่าสีแดงเจิดจรัสเปล่งประกาย 

งดงามปรากฏต่อหน้าทุกคน

พอเห็นของสิ่งนี้ อู๋หยางก็หน้ามืด แทบลมจับตายอยู่กับพื้น

6 “กง” ใช้เรียกบุรุษในเชิงให้ความเคารพอย่างสูง
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สมบัติล้ำค่าที่แหลกลาญ

4

1 1 ฉื่อ เท่ากับประมาณ 1 ฟุต

สมบัติล้ำค่า  ที่เปล่งประกายทั้งชิ้น แท้จริงคือกัลปังหาสูงสามฉื่อ1  

สัณฐานคล้ายต้นไม้ เติบโตอยู่ใต้ทะเลลึก ยากนักที่จะได้เป็นเจ้าของ ยิ่ง 

กัลปังหาตรงหน้าที่เปล่งประกายสดใสไร้ที่ติด้วยแล้ว!

เป็นสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้จริง ๆ! อู๋หยางสะกดอารมณ์ไม่ไหวอีกต่อไป เขา 

รีบก้าวขึ้นหน้า พูดอย่างร้อนรนว่า “อาหรง ไม่ได้นะ ไม่ได้เด็ดขาด”

เขาโวยวายกระทั่งเห็นสายตาแปลกประหลาดของเฉินหรงเหลือบมอง 

มาจึงรีบตั้งสติ อธิบายว่า “เมื่อครู่ หนี่ว์หลางเพิ่งจะแบ่งทรัพย์สินในบ้าน 

ไปกว่าครึ่ง ตอนนี้ทั้งจวนก็มีเพียงของสิ่งนี้ที่เป็นของล้ำค่า หรือแม้กระทั่ง 

สมบัติล้ำค่าชิ้นสุดท้ายที่ใต้เท้าทิ้งเอาไว้ อาหรงก็จะไม่เก็บไว้ จำต้องเอา 

ออกมาให้ได้อย่างนั้นหรือ” เขาถอนหายใจแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่น  

“หนี่ว์หลาง เหย้าเรือนนั้นสร้างยาก แต่ทำให้ตกต่ำนั้นง่าย หากทำเช่นนี้  

เกรงว่าผู้คนจะพูดเอาได้ว่าท่านตกต่ำ”

“ตกต่ำรึ”

เฉินหรงกะพริบตาปริบ  ๆ ตาดำขลับแฝงแววเยาะหยัน นางแกว่ง 
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กัลปังหาที่ถือไว้ในมือไปมาอย่างไม่แยแส...พอทำเช่นนี้ ไม่เพียงลุงอู๋ แม้แต่ 

ป้าผิงและคนอื่น ๆ ต่างก็ใจหายใจคว่ำ

เฉินหรงเบะปาก พูดอย่างไม่ยี่หระ “ก็แค่ของธรรมดา ลุงอู๋กล่าว 

เกินไปแล้ว”

นางไม่สนใจลุงอู๋อีกต่อไป มองป้าผิงกับลุงซั่ง เอ่ยว่า “พวกเจ้านำ 

สิ่งนี้ไป ไม่ต้องคลุมผ้า รีบนำไปส่งให้จวนหวังกง”

ไม่คลุมผ้า? เช่นนั้นก็ต้องดึงดูดสายตาผู้คนบนถนนน่ะสิ!

ลุงอู๋เอ่ยด้วยความตกใจ “ไม่ได้เด็ดขาด!”

เฉินหรงปรายตามองเขา ถามเสียงเย็นว่า “ไยจึงไม่ได้”

ลุงอู๋เบื้อใบ้พูดไม่ออก ตะกุกตะกักอยู่ครู่ใหญ่ถึงตอบนางว่า “สมบัติ 

ล้ำค่าเช่นนี้ ล่อตาโจรผู้ร้ายได้ง่าย”

เฉินหรงยิ้ม นางหรี่ตาพิศมองสีหน้าท่าทีของลุงอู๋ พลางแกว่งกัลปังหา 

ในมือไปมาอีกครั้ง พูดอย่างสบายใจยิ่งว่า “เอาไปส่งที่จวนสกุลหวัง นี่เป็น 

สิ่งของของจวนสกุลหวัง ต่อให้ล่อตาโจร ก็เป็นจวนสกุลหวัง เกี่ยวอะไร 

กับข้าด้วย เกี่ยวอะไรกับท่านด้วยหรือ”

นางเน้นน้ำเสียงที่คำพูดสุดท้าย ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่

ยามนี้ อู๋หยางรู้สึกได้ว่าสายตาของทุกคนต่างจับจ้องมาที่ตน เหงื่อ 

เย็นบนหน้าผากไหลรินลงมา

ไม่ได้นะ ของสิ่งนี้ไม่อาจให้อาหรงส่งมอบออกไปโดยเด็ดขาด สมควร 

ตายนัก! เจ้าเด็กน้อยดื้อด้านนี่ จะเกลี้ยกล่อมนางอย่างไรดีนะ

ขณะที่อู๋หยางเค้นความคิดอยู่นั้น เฉินหรงก็ออกไปหาคนอื่น ๆ ในลาน 

พลางพูดว่า “ยกโต๊ะไม้เฉินเซียง2มา กัลปังหางามประณีตเช่นนี้ จะให้ไปตั้ง 

บนไม้ธรรมดา ๆ ได้อย่างไร”

“หา? ขอรับ ขอรับ!”

บ่าวสองสามคนกุลีกุจอเข้าไปในห้อง  แบกโต๊ะกลมเล็ก  ๆ  ตัวหนึ่ง 

2 ไม้กฤษณา
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ออกมา...โต๊ะนี้ทำจากไม้เฉินเซียงล้วน เป็นหนึ่งในทรัพย์สมบัติที่เหลือเพียง 

ไม่กี่ชิ้นของสกุลเฉิน ซึ่งอู๋หยางหมายตามาแต่แรก

ครั้งนี้ดวงตาของอู๋หยางแดงก่ำไปหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เห็น 

ร่างคุ้นตาสองสามคนทำลับ ๆ ล่อ ๆ อยู่ด้านนอกประตูลาน สีหน้าของเขาก็เริ่ม 

ดำคล้ำเคร่งเครียด

ขณะยกโต๊ะกลมออกมา อู๋หยางก็รีบก้าวไปข้างหน้า ยื่นมือจะแย่ง 

กัลปังหาในมือของเฉินหรงไป

“อ๊ะ...”

เห็นเหตุการณ์นี้ เสียงร้องตกใจก็ดังขึ้นรอบด้าน!

ชั่วพริบตา มือของอู๋หยางก็สัมผัสถูกส่วนโคนของกัลปังหา

สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือความคาดหมายของทุกคนมาก เขาออกแรง 

ยื้อแย่งโดยคาดไม่ถึงว่าจะไร้การต่อต้านจากเฉินหรง! พอกัลปังหาตกมาอยู่ 

ในมือ ใบหน้าซูบตอบแดงก่ำของอู๋หยางก็เผยรอยยิ้มออกมา

ทว่าขณะที่มือทั้งสองของอู๋หยางกำลังจะดึงกลับนั้น เฉินหรงที่ถูก 

แรงเหวี่ยงจากเรี่ยวแรงมหาศาลของเขาก็เซไปทางด้านข้าง นางล้มไปไม่เป็นไร  

ทว่าแขนเสื้อยาวที่พาดอยู่บนต้นกัลปังหากลับกระชากไปตามแรง!

ประกายสีแดงสว่างวูบผ่านไปราวกับดาวตก ส่องระยิบระยับพุ่งลงพื้น!

ไม่ว่าจะเป็นเฉินหรงหรือลุงอู๋ต่างก็ไม่ทันได้อ้าปากร้องตกใจ เมื่อเห็น 

ต้นกัลปังหางดงามตระการตาไร้ที่ติร่วงลงไปอย่างแรง

“ไม่...!” อู๋หยางตะโกนลั่น ยื่นมือทั้งสองถลาออกไปข้างหน้าทั้งตัว 

เพื่อรับกัลปังหานั้น!

อาจเพราะยามคนเราถูกบีบให้จนตรอกจึงแสดงศักยภาพออกมา เพียง 

ชั่วพริบตา คาดไม่ถึงว่ามือทั้งสองของลุงอู๋จะรับต้นกัลปังหาไว้ได้! เขารีบ 

รวบมือเข้าด้วยกัน เอ่ยเสียงดังด้วยความดีใจ “ข้ารับได้แล้ว ข้ารับได้แล้ว!”

ระหว่างที่ร้องตะโกนก็รีบลุกขึ้น ไม่ทันสังเกตว่าใต้ฝ่าเท้ามีชายกระโปรง 

เพิ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้

เท้าของอู๋หยางเพิ่งจะเหยียบลงบนชายกระโปรง ก็ได้ยินเสียงอุทาน 
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ของเฉินหรงที่รีบดึงชายกระโปรงออก เดิมเขาก็ทรงตัวไม่มั่นคงอยู่แล้ว ตอนนี ้

ใต้ฝ่าเท้ายังถูกเฉินหรงชักชายกระโปรงไปอีก ตัวจึงถลาไปข้างหน้า

พลั่ก...

เสียงล้มหนัก ๆ ดังก้อง พร้อมกับเสียงเพล้ง...ที่ดังกังวานขึ้นจากพื้น!

เสียงอื่นพลันเงียบสนิท

ทุกคนในลานอ้าปากค้าง เห็นอู๋หยางท่าทางราวกับสุนัขกินอาจมหน้าทิ่ม 

ลงไปบนพื้น ส่วนกัลปังหาถูกเขาทับอย่างแรงอยู่ใต้ร่างด้านซ้าย ทุกคนยังเห็น 

กิ่งกัลปังหาสองสามกิ่งแหลกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย!

อู๋หยางทอดกายแน่นิ่งบนพื้นราวกับหมดสติ ร่างแข็งทื่อไปทั้งตัว

บรรยากาศเงียบสงัดหาใดเปรียบ

ทันใดนั้น เฉินหรงก็ตวาดอย่างเดือดดาล “ลุงอู๋ เมื่อก่อนท่านไร้ที่พึ่ง 

บิดาข้ารับท่านไว้ โบราณว่า บุญคุณแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรลืม ตระกูลเฉิน 

ของข้ามิใช่ดีต่อท่านแค่ข้าวชามเดียว ท่านตอบข้ามา เหตุใดต้องแย่งกัลปังหา 

ต้นนี้ของบ้านข้าด้วย ยอมทำลายมันเป็นชิ้น  ๆ แต่ไม่ยอมให้ข้านำไปมอบ 

ให้กับจวนสกุลหวัง”

เสียงของเด็กสาวในยามนี้เย็นชาน่าเกรงขามยิ่งนัก

ลุงอู๋ไม่ตอบ ซ้ำยังคงไม่ขยับเขยื้อน ไม่รู้ว่าหมดสติไปจริง ๆ หรือไม่

เฉินหรงสีหน้านิ่งขรึม ตะโกนเฉียบขาด “ใครก็ได้!”

“ขอรับ”

“อู๋หยางผู้นี้เป็นถึงบัณฑิต คิดไม่ถึงว่าจะฉกฉวยโอกาสตอนที่บิดากับ 

พี่ชายไม่อยู่ วางแผนร้ายขโมยทรัพย์สินของบ้านข้า ตอนนี้ยังทำสมบัติล้ำค่า 

แตกหักอีก วันนี้ผู้คนต่างพากันอพยพลงใต้ ที่ว่าการไม่มีใครดูแล ไม่สามารถ 

ส่งตัวคนต่ำช้าเช่นนี้ให้ทางการได้ พวกเจ้าโยนเขาออกไปจากจวนสกุลเฉิน  

ประจานพฤติกรรมทั้งหมดของเขาให้ทุกคนได้รู้!”

เฉินหรงในเวลานี้ทั้งน่าเกรงขามและน่ากลัว ทุกคนจึงยำเกรง ไม่มี 

ใครกล้าช่วยพูดให้อู๋หยาง ทันใดนั้นก็มีบ่าวห้าหกคนก้าวเข้ามาแบกตัวอู๋หยาง

พวกเขาเพิ่งจะหิ้วคนขึ้นมา อู๋หยางก็ลืมตา จ้องเฉินหรงด้วยความ 
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ขุ่นแค้น แผดเสียงลั่น “นาง...นางเด็กนี่! เจ้ากล้าแตะต้องข้ารึ เจ้ากล้า 

ทำข้ารึ”

เขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจนดวงตาแทบถลนออกมา  ใบหน้าซูบตอบ 

แดงจัด เผยธาตุแท้อันต่ำช้า

ป้าผิงและคนอื่น  ๆ  ที่เดิมยังเห็นใจเขา เวลานี้ต่างมีสีหน้าเดียดฉันท์  

พากันพูดว่า “คนผู้นี้ทำสมบัติล้ำค่าของเจ้านายบ้านตนเองแตก นึกไม่ถึงว่า 

จะไร้ยางอาย ไม่เพียงแกล้งเป็นลม พอถูกเจ้านายตำหนิยังปากกล้าพูดจาโอหัง 

เช่นนี้อีก ดูท่าเขาน่าจะเป็นเช่นที่หนี่ว์หลางว่าจริง ๆ จิตใจต่ำช้าเลวทราม!”

เผชิญหน้ากับอู๋หยางที่กำลังเดือดดาล เฉินหรงกลับมีสีหน้าสงบนิ่ง  

นางมองเขาด้วยสายตาที่ไร้แววตื่นตระหนก  ขณะที่อู๋หยางกำลังตกตะลึง  

บ่าวร่างกำยำสองสามคนก็แบกเขาขึ้นกลางอากาศ

“ทำอะไร วางข้าลง พวกเจ้ารีบวางข้าลง!” อู๋หยางร้องลั่นด้วยความ 

แตกตื่น ขยับมือเท้าพัลวัน หวังดิ้นให้หลุด

ทว่าเขาเป็นเพียงบัณฑิตอ่อนแอ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีใครยอมใคร 

เช่นนี้จะขัดขืนได้ที่ใด ชายฉกรรจ์หกคนจับเขาไว้อย่างแน่นหนา ยกตัวลอย 

ขึ้นแบกออกไปทางประตู

กระทั่งเดินพ้นประตูลานไปแล้ว อู๋หยางก็ยังคงร้องโหวกเหวก เพียงแต ่

จากเริ่มแรกที่ด่าทอเฉินหรง ก็ค่อย  ๆ  เปลี่ยนเป็นร้องไห้วิงวอน จนกระทั่ง 

ไม่ได้ยินเสียงอีกต่อไป

ไม่ทันไรก็ได้ยินบ่าวหกคนนั้นตะโกนดังมาถึงเรือนด้านใน “อู๋หยาง 

คนถอ่ย! ฉวยโอกาสตอนเจา้นายไมอ่ยู ่ วางแผนขโมยทรพัย ์ โกหกปลิน้ปลอ้น  

วันนี้จึงเอาออกมาโยนทิ้ง...”

“อู๋หยางคนถ่อย! ฉวยโอกาสตอนเจ้านายไม่อยู่ วางแผนขโมยทรัพย์ 

โกหกปลิ้นปล้อน วันนี้จึงเอาออกมาโยนทิ้ง...”

“อู๋หยางคนถ่อย! ฉวยโอกาสตอนเจ้านายไม่อยู่ วางแผนขโมยทรัพย ์

โกหกปลิ้นปล้อน วันนี้จึงเอาออกมาโยนทิ้ง...”

ทั้งหกคนเสียงดังฟังชัด หลังจากตะโกนพร้อมกันสามครั้ง ก็ไม่มี 
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เสียงลอยเข้ามาอีก

ป้าผิงซอยเท้าเข้าไปหาเฉินหรง มองนางอย่างเป็นห่วง ก่อนจะเอ่ย 

เบา  ๆ  ว่า “หนี่ว์หลาง ไม่ต้องเสียใจนะเจ้าคะ...อย่างไรของชิ้นนี้ก็เตรียม 

จะมอบให้คนอื่นอยู่แล้ว”

เฉินหรงยิ้มให้ป้าผิง รอยยิ้มนี้ช่างสดใสนัก ท่ามกลางความตกตะลึง 

ของทุกคน นางเอ่ยอย่างสบายอกสบายใจว่า “ข้ามิได้เสียใจ”

นางจะเสียใจได้อย่างไร บิดาและพี่ชายไม่อยู่ อาศัยเรื่องที่นางเป็น 

เด็กผู้หญิงตัวคนเดียวเข้าขอพึ่งพิง ไม่ว่าใครตอบรับนาง ก็ล้วนเป็นเรื่อง 

สมควร

ทว่านางกลับยืนกรานจะส่งมอบของล้ำค่าเพื่อแลกกับคำขอร้องเล็ก ๆ  

เพียงเท่านี้ อย่าว่าแต่ส่งมอบให้สกุลหวังที่มีชื่อเสียงและอำนาจเลย ต่อให้ 

ส่งมอบให้ขุนนางขี้ฉ้อในเมือง ก็ไม่มีผู้ใดกล้ารับไว้...ไม่ว่าใครรับ ต่างก็ย่อม 

ด่างพร้อย

ที่นางนำกัลปังหาออกมาก็เพราะต้องการทำมันแตก คิดไม่ถึงว่าอู๋หยาง 

ผู้นั้นกลับเห็นเป็นเรื่องจริงจัง ยังกล้าแบกรับไว้

ป้าผิงถามขึ้นด้วยความประหลาดใจ “เหตุใดหนี่ว์หลางจึงไม่เสียใจล่ะ 

เจ้าคะ”

เฉินหรงไม่ตอบ เพียงทอดสายตามองไปทางประตูใหญ่ ใบหน้า 

งดงามเกลี้ยงเกลาเผยให้เห็นความผ่อนคลายสบายใจขณะเอ่ยว่า “คนของ 

จวนสกุลหวังใกล้จะมาถึงแล้วใช่หรือไม่ ได้ยินว่าสกุลหวังจะออกเดินทาง 

วันพรุ่งนี้ พวกเจ้าเร่งเตรียมการ อย่าทำให้พวกเขาต้องเสียเวลา”

ทุกคนต่างงงงัน
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5

กระทั่งเฉินหรงสะบัดแขนเสื้อ กลับเข้าห้องไป ทุกคน 

ก็ยังคงมองหน้ากันอย่างงุนงง ผ่านไปครู่ใหญ่มีคนหนึ่งถามป้าผิงว่า “ป้าผิง  

ที่หนี่ว์หลางพูดเป็นความจริงหรือ”

ป้าผิงถลึงตาใส่คนผู้นั้น “จะจริงรึไม่จริงก็จงเตรียมตัวให้พร้อมไว้  

จะได้ไม่ผิดพลาด”

“ได้ ๆ”

ขณะที่ทุกคนกำลังทยอยแยกย้ายกันไปทำงานของตน ก็มีเสียงฝีเท้า 

รีบร้อนเข้ามา  เป็นคนเฝ้าประตูวิ่ ง เหงื่อซ่กมาที่หน้าเรือนของเฉินหรง  

รายงานว่า “เรียนหนี่ว์หลาง ชีหลางแห่งสกุลหวังมาถึงแล้วขอรับ”

กึก...

ทุกคนหยุดเดิน หันไปมองทางห้องของเฉินหรงอย่างตกใจ

คาดไม่ถึงว่าจะเป็นชีหลางแห่งสกุลหวัง! สวรรค์ ชีหลางแห่งสกุลหวัง 

มาที่นี่ด้วยตนเอง!

ตระกูลหวังฐานะมิใช่ธรรมดา ทั่วทั้งเมืองผิงเฉิงนับว่าใหญ่เป็นอันดับ 

ต้น ๆ ยิ่งกว่านั้น ผู้ที่มาคือชีหลางแห่งสกุลหวัง

สถานที่อย่างเมืองผิงเฉิงนี้ ผู้ที่อาศัยอยู่แน่นอนว่าเป็นเพียงเทือกเถา 
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สายรองจากตระกูลใหญ่ ดังเช่นบิดาของเฉินหรง ก็เป็นเพียงทายาทสายรอง 

ของสกุลเฉินแห่งเจียงหนาน สกุลหวังเองก็เช่นกัน

ทว่าชีหลางผู้นี้เป็นทายาทสกุลหวังที่เลื่องชื่อ! สุขุมเยือกเย็น ฐานะ 

เพียบพร้อม การศึกษาสูงส่ง ตระกูลที่มีผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่โตในราชสำนัก 

สิบกว่าคนเช่นนี้ ราวกับเชื้อพระวงศ์เบื้องสูงที่ผู้คนเทิดทูน!

ใคร  ๆ  ต่างพูดกันว่า หลางจวินที่มาจากตระกูลเช่นนี้ล้วนมีสง่าราศี 

ดุจเทพเซียน พวกเขาไม่รู้ว่าคำกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่ ทว่าผู้คนในเมืองผิงเฉิง 

ต่างรู้ว่า ชีหลางแห่งสกุลหวังที่มาถึงเมืองผิงเฉิงเมื่อสามเดือนก่อนเป็นเทพ 

ในหมู่มนุษย์!

สำหรับบรรดาบ่าวในบ้าน เฉินหรงย่อมมีสถานะสูงส่ง ทว่าฐานะของ 

นางเมื่อเทียบกับชีหลางแห่งสกุลหวังแล้ว กลับแตกต่างห่างไกลกันเหลือเกิน!

ได้ยินคนเฝ้าประตูรายงาน  เฉินหรงก็รีบออกมา...นางแจกจ่าย 

ทรัพย์สินในบ้าน ทำกัลปังหาแตก ก็เพราะต้องการดึงดูดความสนใจจาก 

สกุลหวัง หากสามารถเดินทางร่วมกับพวกเขา  ตลอดทางจะต้องราบรื่น 

กว่ามากแน่นอน และหากคบหากับพวกเขาได ้ หลังจากที่เดินทางถึงทางใต้แล้ว 

ก็ย่อมส่งผลดีอย่างยิ่ง นางคาดไม่ถึงว่าผลลัพธ์จะดีเกินคาด ตกได้ชีหลาง 

แห่งสกุลหวังซึ่งเป็นทายาทสายตรงของตระกูลหลัก ผู้ได้รับการเรียกขานว่า  

“ต้นไม้หยก”1

ตัวนางในเวลานี้ เท้าเล็ก  ๆ  สะอาดสะอ้านสวมรองเท้าไม้ เสื้อคลุม 

ตัวใหญ่สีม่วงช่วยขับเน้นผิวพรรณกระจ่างใสดุจหยก ดวงตาทั้งสองงดงาม 

เปล่งประกาย จู่ ๆ ก็รู้สึกว่าความเยาว์วัยของนางจางหายไปไม่น้อย

เฉินหรงมิได้ถามคนเฝ้าประตูว่าชีหลางอยู่ที่ใด รีบสาวเท้าออกจากเขต 

เรือนพักไปทันที เป็นดังคาด นางเพิ่งจะเดินพ้นทางเดินใต้ร่มไม้ ก็ได้ยิน 

เสียงพิณไพเราะแว่วมาจากทางด้านหน้า

1 “อวี้ซู่” ใช้บรรยายผู้ที่มีกิริยาท่าทางงดงามสง่าผ่าเผย หรือเทพบุตร
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เสียงพิณพลิ้วมาราวกับธารน้ำไหลในภูผา เมฆาเคลื่อนคล้อยบนนภา  

ให้ความรู้สึกอิสรเสรีและสบายใจที่ไม่อาจพรรณนา

เฉนิหรงตามเสยีงพณิมาถงึลานกวา้ง ทีน่ัน่มรีถมา้งามหรจูอดอยูค่นัหนึง่  

เสียงพิณดังมาจากข้างใน

ด้านนอกรถม้ามีคนยี่สิบกว่าคนยืนทึ่มทื่อ สายตามองเข้าไปในรถม้า 

อย่างเลื่อมใสศรัทธา เงี่ยหูตั้งอกตั้งใจฟัง

ทว่าเฉินหรงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ นางรีบเดินไปยังรถม้า เสียงรองเท้าไม ้

ที่ดังต๊อกแต๊ก  ๆ  ๆ  ขณะเสียงพิณกำลังบรรเลงอยู่นั้น ช่างอุกอาจและเสียดหู 

เหลือเกิน ที่น่าหงุดหงิดที่สุดคือ ไม่รู้ว่านางจงใจหรือไม่ แต่ทุกครั้งที่รองเท้า 

ไม้กระทบพื้นล้วนรบกวนขัดจังหวะทำนองพิณ กระทั่งทำให้คนที่ได้ยินรู้สึก 

ขัดใจ หายใจไม่สะดวก อึดอัดคับข้องเป็นอย่างมาก

ทุกคนต่างมองเฉินหรงด้วยแววตาขุ่นเคืองโดยไม่รู้ตัว ลืมไปเสียสนิท 

ว่าเฉินหรงยังคงเป็นนายของตนเอง

ทันใดนั้น เสียงพิณในรถก็หยุดลง เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะสดใสอย่าง 

สบายอารมณ์ “หนี่ว์หลางรีบร้อนออกมาถึงนี่ หรือว่าเพลงพิณไม่ไพเราะหรือ”

เฉินหรงไม่หยุดเดิน นางตรงไปที่รถม้า หัวเราะคิกคักพลางตอบ  

“เพลงพิณช่างไพเราะนัก แต่ว่าข้ามีเรื่องในใจ ไม่มีแก่ใจเพลินฟังเพลงพิณนี้”

คนในรถม้ายิ่งหัวเราะดังขึ้นกว่าเดิม “หนี่ว์หลางกังวลใจเรื่องใดหรือ”

เฉินหรงยิ้ม เวลานี้ นางเดินมาถึงข้างรถม้าแล้ว

ท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคน นางยื่นมือออกไปเลิกม่านรถม้า  

พลางตอบอย่างเป็นธรรมชาติยิ่ง  “ได้ยินมานานว่าชีหลางแห่งสกุลหวัง 

รูปโฉมดุจเทพเซียน งามสง่าดุจภูเขาหยก ทว่ากลับไม่มีวาสนาได้พบ วันนี้ 

ได้ยินว่าท่านมาถึงที่นี่จึงดีใจยิ่งนัก แต่เพราะเกรงหลางจวินจะหมดสนุก 

จากไปเสียก่อน ทำให้อาหรงไม่อาจได้พบ ดังนั้นในใจจึงวิตกร้อนรน!”

เอ่ยจบ ม่านรถม้าก็เลิกขึ้น!

พรึ่บ...

แสงสว่างเจิดจ้าแยงตานาง จังหวะนั้น นางเบือนสายตาหลบอย่าง 
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มิอาจควบคุม

ขณะเดียวกัน ผู้ที่อยู่ในรถม้าก็หัวเราะเบา ๆ เอ่ยว่า “หนี่ว์หลาง เพื่อ 

ที่จะพบข้าถึงกับมาถึงที่นี่ ในเมื่อพบแล้ว เหตุใดจึงต้องหลบสายตาด้วยเล่า”

เฉินหรงยกมือขึ้นคลึงดวงตา “ข้าเป็นดรุณีแรกรุ่น ได้เห็นรูปโฉมดุจ 

เทพเซียนของหลางจวิน ในใจจึงประหม่า ไม่กล้ามองตรง ๆ เจ้าค่ะ!”

เสียงหัวเราะดังกังวานในรถม้าราวกับหยกน้ำแข็งกระทบกัน ทั้งบริสุทธิ ์

ทั้งสดใส!

ในที่สุดเฉินหรงก็หันกลับมา มองตรงไปยังชายหนุ่มในรถม้า

นีค่อืบรุษุรปูงามทีห่าไดย้ากคนหนึง่ อายขุองเขานา่จะสกัสบิเจด็สบิแปดปี

ชายหนุ่มหล่อเหลาดุจหยก ดวงตาดำสนิทราวแต้มหมึก กำลังอมยิ้ม 

พลางจ้องมองนาง ไม่รู้ เพราะเหตุใด เมื่อเผชิญกับรอยยิ้มเช่นนี้ของเขา  

ใจของเฉินหรงพลันเต้นแรง!

อย่าลืมว่าตัวนางเพิ่งผ่านพิษรักมา ทั้งยังเป็นคนที่มาจากอีกภพชาติ  

เดิมนางคิดว่า  หัวใจของตนจะไม่อ่อนไหวให้แก่บุรุษใดอีก  ทว่าภายใต้ 

สถานการณ์เช่นนี้ คาดไม่ถึงนางกลับรู้สึกว่าหัวใจที่ตายด้านนั้นหวั่นไหว เห็น 

ชัดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหน้านี้รูปงามเพียงใด

องคาพยพทั้งห้าบนใบหน้านั้นไม่ต้องกล่าวถึง ที่สำคัญที่สุดคือ คิ้วตา 

ของเขาเจือกลิ่นอายลึกลับเป็นเอกลักษณ์ ราวกับน้ำแข็งพันปีบนยอดเขา 

ที่ไม่มีวันละลาย สะท้อนแสงอรุณรุ่ง งามจับตายิ่งนัก ทั้งคล้ายกับน้ำใน 

สระโบราณ ยามที่กิ่งหลิ่วในฤดูวสันต์ไหวลู่ตามสายลม สงบนิ่งเป็นที่สุด

เฉินหรงมองเขาด้วยความหลงใหลโดยไม่รู้ตัว

บุรุษรูปงามมองนาง ครั้นเห็นว่านางกำลังมองตนอย่างตกตะลึง ดวงตา 

ดำขลับใสกระจ่าง ก็อดยิ้มไม่ได้ ถามว่า “มิทราบว่าเคยเห็นที่ใดมาก่อน 

หรือไม่”

เฉินหรงแย้มยิ้ม ดวงตาทั้งสองยังคงจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาของเขา 

ไม่กะพริบ “วันนี้เพิ่งได้ประจักษ์ ว่าสิ่งใดที่เรียกว่าเทพบุตร!”

บุรุษรูปงามหัวเราะฮ่า ๆ



31

หลินจยาเฉิง

ระหว่างที่เขากำลังหัวเราะ เฉินหรงก็ถอยหลังไปก้าวหนึ่ง ดึงม่านรถม้า 

ลงโดยไม่ลังเล ทั้งไม่สนใจสิ่งใด ปิดกั้นการมองเห็นระหว่างนางกับเขา

เสียงหัวเราะกังวานใสของชีหลางดังมาอีกครั้ง “ในเมื่อดีใจ ไยจึง 

รีบถอยไปเล่า”

เฉินหรงถอนหายใจยาว “รูปโฉมของหลางจวินช่างงามล้ำ ข้ายังต้อง 

ออกเรือน วันนี้ได้พบหลางจวินแล้ว นับจากนี้จะถูกตาต้องใจบุรุษใดได้ 

อีกเล่า”

ชีหลางหัวเราะลั่น ผ่านไปสักพัก เพลงพิณเพราะพริ้งก็เริ่มบรรเลง 

ขึ้นอีก

ท่ามกลางท่วงทำนองเพราะพริ้งลอยละล่องราวกับธารน้ำยามวสันต์  

ชีหลางหัวเราะเบา ๆ เอ่ยว่า “ข้ามาที่ผิงเฉิงตั้งหลายเดือน ไม่มีอะไรน่าสนใจ 

กระทั่งวันนี้ได้ยินว่าบ้านสกุลเฉินมีหนี่ว์หลางผู้หนึ่งแบ่งทรัพย์สินจนสิ้น จึงรีบ 

รุดมา คาดไม่ถึงว่าจะคุ้มค่าที่เดินทางมาถึงที่นี่!”

เขาพูดถึงตรงนี้ก็ตะโกนเสียงดังกังวาน “ไปเถอะ” พร้อมกับเสียงพิณ 

ที่หยุดลงทันที

เขามิได้ลงจากรถม้าเลยจนกระทั่งออกจากประตูจวนไป ทั้งยิ่งมิได้ 

เอ่ยเรื่องสองตระกูลร่วมเดินทางไปพร้อมกัน

บ่าวชราคนหนึ่งมองรถม้าจากไปด้วยความสงสัย ก่อนจะเดินไปยัง 

ด้านหลังของเฉินหรง ถามอย่างเป็นกังวลว่า “หนี่ว์หลาง ทางสกุลหวัง 

หมายความว่าอย่างไรหรือขอรับ”

เฉินหรงละสายตากลับมา ยิ้มสมใจตอบว่า “หมายความว่าอะไร 

น่ะหรือ ตระกูลหวังตกลงแล้ว พรุ่งนี้พวกเราเดินทางร่วมกับพวกเขาได้!”
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6

จวนสกุลเฉินเริ่มงานยุ่งขึ้นมา บ่าวรับใช้ที่เหลืออยู่ 

สิบกว่าคนเริ่มขนข้าวของจำพวกผ้าและข้าวสารที่เหลืออยู่ไม่มากบรรทุกไว้บน 

รถม้า

หลังจากเฉินหรงแบ่งทรัพย์สินออกไปแล้ว ทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่ 

ก็ใช้รถม้าเพียงสิบคันบรรทุกหมด สามคันในนั้นใช้บรรทุกข้าวสารสิ่งทอ  

คันหนึ่งบรรทุกเสื้อผ้าอาภรณ์ของนาง อีกหกคันที่เหลือบรรทุกตำราทั้งที่เป็น 

เล่มและเป็นม้วนไม้ไผ่

ชาติที่แล้ว เฉินหรงบรรทุกตำราไปเพียงหนึ่งรถม้า ใช้เป็นที่ซ่อนทอง 

ใบไม้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดเผาทิ้ง หลายปีต่อมาหลังจากไปถึงทางใต้ นาง 

ต้องแบกรับคำครหาว่าเป็น  “คนหยาบ” เหล่าบัณฑิตตำหนินาง กล่าวว่า 

นางยอมบรรทุกเสื้อผ้าเครื่องประดับมาเต็มคันรถ แต่กลับไม่ยอมนำตำรา 

ล้ำค่ามาด้วย

ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วย  “การวิพากษ์วิจารณ์” การถูกตราหน้าว่าเป็น 

คนหยาบ สามารถทำลายอนาคตของหญิงสาวตระกูลขุนนางคนหนึ่งได้  

หลายปีให้หลัง นางคิดอ่านหาหนทางมากมาย ใช้สารพัดวิธีก็ไม่อาจย้อน 

กลับไปแก้ไขชื่อเสียงที่เสียหายไปแล้วได้
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คืนนี้ประตูใหญ่ปิดแน่นหนา ผู้อารักขาของจวนสกุลเฉินผลัดเปลี่ยน 

กันรักษาเวรยาม เหตุการณ์สงบเรียบร้อยดี ไม่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญบุกมา  

คิด  ๆ  ดูแล้วก็ถูก  เรื่องที่ เฉินหรงแบ่งทรัพย์สินในบ้านเมื่อตอนกลางวัน 

แพร่ไปทั่วเมืองผิงเฉิง โจรที่ไหนจะมาเสี่ยงอันตรายขโมยของเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  

โดยไม่ดูตาม้าตาเรือกันเล่า

ชั่วพริบตาก็ถึงวันใหม่

ยามรุ่งสาง จวนสกุลหวังส่งบ่าวมาแจ้งคนในจวนสกุลเฉินว่าให้ไป 

สมทบกันที่ประตูเมืองทิศใต้

เวลานี้ จวนสกุลเฉินเตรียมสัมภาระเสร็จสิ้นเรียบร้อย เฉินหรงรีบ 

ขึ้นไปนั่งบนรถม้าทันที บ่ายหน้าไปยังประตูทิศใต้

ตามท้องถนนเต็มไปด้วยรถม้าแน่นขนัด ทุกคนต่างรีบมุ่งไปยังประตู 

เมืองทิศใต้

ขณะที่รถม้าของเฉินหรงกำลังวิ่งอยู่บนถนน ก็มีคนมองมาทางนางอยู่ 

บ่อยครั้ง แม้จะนั่งหลบอยู่ หูก็ยังได้ยินเสียงวิจารณ์ต่าง  ๆ  นานาไม่ขาดสาย  

“นางนี่เอง เฉินซื่ออาหรง”

“เป็นคนงามทีเดียว”

“ได้ยินว่าเมื่อวานนางแบ่งทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านให้บ่าวชายหญิงทุกคน  

เจ้าดูขบวนรถของนางสิ จวนสกุลเฉินออกจะใหญ่โต มีรถม้าแค่สิบคัน  

ข่าวนั่นเป็นเรื่องจริง”

“ก็ต้องจริงอยู่แล้ว ชีหลางผู้สง่างามดุจเทพเซียนแห่งสกุลหวังยังถึงกับ 

ไปเยือนด้วยตนเอง”

“ยามยากจึงได้เห็นใจคนแท้  ๆ ได้ยินว่าเฉินซื่ออาหรงผู้นี้ เป็นคน 

กระด้างเหลือร้าย แต่ว่าก่อนที่ทัพหู1 จะบุกมาถึง นางกลับจัดแบ่งทรัพย์สิน 

ได้อย่างยุติธรรมเช่นนี้ หาได้ยาก หาได้ยากจริง ๆ”

1 เรียกชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่ชาวฮั่นในจงหยวน
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ท่ามกลางความคิดเห็นต่าง ๆ นานานี้ เฉินหรงยิ้มเล็กน้อย ค่อย ๆ ถอน 

สายตากลับมา

ไม่นานก็ผ่านประตูเมืองทิศใต้ออกมา พอพ้นประตูก็เห็นขบวนรถของ 

บ้านสกุลหวัง มองไปเห็นธงประจำจวนสกุลหวังเป็นแนวยาวจากประตูเมือง 

ไปไกลสุดลูกหูลูกตา ช่างทรงอิทธิพลน่าเกรงขามอย่างที่คาดไว้จริง ๆ

เมื่อรถม้าของเฉินหรงขับเข้าไปใกล้ ชายฉกรรจ์อายุประมาณยี่สิบปี 

ก็ควบม้าเข้ามาหา “ใช่เฉินซื่ออาหรงหรือไม่”

เพียงชั่วข้ามคืน  ชื่อของเฉินหรงก็ดังไปทั่วเมืองผิงเฉิง  หากเป็น 

เมื่อก่อน ชายหนุ่มผู้นี้คงเรียกนางเพียง “เฉินซื่อ”

เฉินหรงเลิกม่านรถเล็กน้อย ตอบด้วยน้ำเสียงใสกังวาน “ใช่ ข้าก็คือ 

เฉินหรง”

ชายหนุ่มผู้นั้นสวมเสื้อพีเฟิง2 สีม่วง เครื่องหน้าหล่อเหลา เขาหัวเราะ 

หึ  ๆ “เป็นสตรีรูปโฉมงดงามไม่ผิดจริง  ๆ พวกเจ้าจวนสกุลเฉินคนน้อย  

มาอยู่ที่กลางขบวนเถอะ เช่นนี้จะปลอดภัยกว่า”

ดวงหน้าเล็กงามหมดจดของเฉินหรงฉายแววขอบคุณ นางคารวะ 

ชายหนุ่มจากบนรถม้า “ขอบคุณอู่หลางเจ้าค่ะ”

สายตาของหวังอู่หลางเปล่งประกายขณะมองเฉินหรง พลางเอ่ยว่า  

“ชีหลางบอกว่า  แม้อาหรงจะเป็นสตรี  ทว่านิสัยเปิดเผยตรงไปตรงมา  

คิดไม่ถึงว่าต่อหน้าข้า อาหรงจะมากพิธีเช่นนี้” พูดจบก็ส่ายหน้าติด  ๆ  กัน  

ท่าทางเหมือนผิดหวัง

เฉินหรงเม้มปากยิ้ม แอบคิดในใจ ท่านมิใช่ชีหลางแห่งสกุลหวัง 

เสียหน่อย หากเสียมารยาทต่อหน้าท่าน ต้องเป็นที่ชังแน่!

ภายใต้การนำของหวังอู่หลาง รถม้าของสกุลเฉินก็วิ่งมาที่กลางขบวน  

รถม้าของจวนสกุลหวังมากมายเช่นนี้ ขบวนยิ่งใหญ่ไกลสุดสายตา เทียบกับ 

2 เสื้อคลุมชั้นนอก ลักษณะเป็นเสื้อสวมทับชั้นนอก มีแขนยาวกว้าง คอตั้ง ใช้สวมใส่ได้ทั้งใน 

และนอกอาคาร
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พวกเขาแล้ว จวนสกุลเฉินดูต่ำต้อยไปถนัดใจ

ตลอดทางที่วิ่งผ่าน เฉินหรงได้ยินเสียงพูดคุยของคนในจวนสกุลหวัง 

จากคำพูดของพวกเขาทำให้รู้ว่า มีตระกูลเล็ก ๆ  มากมายตั้งไม่รู้เท่าไรที่อยาก 

ร่วมเดินทางไปกับจวนสกุลหวังในครั้งนี้ กระทั่งมีหลายตระกูลมอบสมบัติ 

ล้ำค่ายิ่งกว่ากัลปังหาที่เฉินหรงนำออกมาเสียอีก ทว่ากลับถูกจวนสกุลหวัง 

ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง

พอรถม้าของเฉินหรงเข้าไปสมทบ ขบวนรถก็เคลื่อนตัวทันที ฝุ่น 

จากกีบเท้าม้าคลุ้งตลบ ค่อย ๆ บดบังสายตาผู้คน

เฉินหรงหันกลับไปมองกำแพงเมืองผิงเฉิงที่ค่อย  ๆ  ห่างออกไปทุกที  

ในความทรงจำของนาง หลังจากนี้อีกหนึ่งเดือน กองทัพหูจะบุกเข้ามาถึง 

เมืองแห่งนี้ ตีชิงข้าวของทรัพย์สมบัติของผู้คนที่ไม่ได้จากไปจนหมดสิ้น  

วางเพลิงเผาดินแดนเจียงหนานเล็ก  ๆ  ที่เจริญรุ่งเรืองแห่งนี้จนวอดวายเป็น 

เถ้าธุลี

จากนี้ไป เมืองผิงเฉิงที่นางอาศัยอยู่ถึงสิบห้าปีจะเหลือเพียงชื่อในความ 

ทรงจำของนาง มีเพียงในความฝันยามราตรีเท่านั้น นางจึงจะได้เดินเข้าไป 

ในลานเรือนที่คุ้นเคย พบเจอใบหน้าที่คุ้นเคยทั้งหลายเหล่านั้น

คิดอยู่ครู่หนึ่ง เฉินหรงก็ถอนหายใจออกมา

ทันใดนั้น เสียงหัวเราะของหวังอู่หลางก็ดังมา “อาหรงถอนหายใจ 

ด้วยเหตุใดหรือ”

เฉินหรงตอบเสียงเบา “พอคิดว่าจะไม่ได้กลับมาอีก ในใจก็รู้สึก 

เจ็บปวด”

หวังอู่หลางนิ่งเงียบไป

หลังจากขบวนเดินทางมานานกว่าสองชั่วยาม หวังอู่หลางซึ่งทำหน้าที่ 

ตามมารยาทเจ้าบ้านเต็มที่ก็ขอตัวกลับไปยังด้านหน้าสุดของขบวน

ต่อมา ระหว่างที่ เฉินหรงนั่งหลับตาพักผ่อนอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียง 

หัวเราะของพวกหนี่ว์หลางจวนสกุลหวังทางด้านหน้า หญิงสาวเหล่านั้นปกติ 

อยู่แต่ในหอห้อง เคยออกเดินทางไกลเสียที่ใด แม้ครั้งนี้จะเป็นการลี้ภัย  
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ทว่าในใจพวกนางก็ยังรู้สึกแปลกใหม่อย่างยิ่ง

เดินทางจนถึงยามเที่ยง ผู้คนเริ่มพักกินอาหาร

ระหว่างที่นั่งอยู่ในรถม้า เฉินหรงมองไปยังผ้าต่วนสีขาวที่ปูบนพื้นหญ้า 

ของจวนสกุลหวัง รวมทั้งโต๊ะจีอั้นที่ตั้งเรียงยาวราวกับมังกรบนผืนผ้าต่วน  

แล้วก็ลอบส่ายหน้า

บนโต๊ะวางสุราอาหารหอมตลบอบอวล  นางสังเกตว่า  เบื้องหน้า 

หนี่ว์หลางและหลางจวินสกุลหวังเหล่านี้แต่ละคนต่างมีโต๊ะจีอั้นจัดวางอยู่สี่ตัว 

บนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารนานาชนิด

นางรู้ว่าอาหารที่คนเหล่านี้กินไม่หมดจะต้องถูกเททิ้ง

คิดอยู่สักพักจึงเอ่ยกับลุงซั่งที่เป็นคนขับรถม้าว่า “ลุงซั่ง ไปข้างหน้า 

เถอะ”

“ขอรับ”

พอรถม้าของเฉินหรงเคลื่อนเข้ามา สายตาหลายสิบคู่ของคนสกุลหวัง 

ที่กำลังกินอาหารกันอยู่ก็มองมาทางนาง หวังอู่หลางยืนขึ้นแต่ไกล เขาโบก 

จอกสุราในมือให้เฉินหรง ยิ้มพลางเอ่ยว่า “อาหรงมาแล้วรึ มา  ๆ  ๆ มา 

ร่วมโต๊ะด้วยกันสิ”

เฉินหรงส่ายหน้า หันไปคารวะเขาตามมารยาท จากนั้นก็สั่งให้ลุงซั่ง 

รีบขับรถม้าไปยังโต๊ะของประมุขจวนสกุลหวังนามหวังจั๋ว

เฉินหรงลอบชำเลืองมองเล็กน้อย  เมื่อไม่เห็นหวังชีหลางก็รีบดึง 

สายตากลับมา

นางลงจากรถม้ามาคารวะหวังจั๋วที่กำลังกินอาหารอยู่ “คำนับหวังกง”

หวังจั๋วมองนางด้วยความประหลาดใจ  ใบหน้ากลมยิ้มอย่างใจดี  

“อาหรงมาที่นี่มีธุระใดหรือ”

เฉินหรงคารวะอีกครั้ง “ผู้น้อยมีเรื่องต้องการพูด”

“ว่ามาเถิด”

“เดินทางลงใต้ครั้งนี้ นอกเหนือจากพวกเราตระกูลขุนนางแล้ว ยังมี 
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ชาวบ้านอีกเป็นจำนวนมากที่มุ่งหน้าอพยพลงใต ้ อาหรงคิดว่า ชาวบ้านเหล่านั้น 

ต่อให้ใช้ทรัพย์สินทั้งหมด เตรียมสิ่งของและเสบียงที่สามารถเอาไปได้มาก 

เพียงไร ก็พอใช้ได้ไม่ถึงสิบวันหรือครึ่งเดือน”

คนทั้งจวนต่างพากันนิ่วหน้า มีคำกล่าวว่า ยามกินไม่เอ่ยถ้อย ยาม 

นอนไม่กล่าวคำ เฉินหรงผู้นี้ จู่  ๆ  ก็เข้ามาขณะที่คนกำลังกินอาหาร ทั้งยัง 

เสียมารยาท กล้าพูดถึงชาวบ้านสกปรกต่ำต้อยเหล่านั้นอีก ช่างไม่รู้กาลเทศะ 

เสียบ้าง ไม่รู้ว่าชีหลางคิดอย่างไร ถึงได้ชมเชยหญิงผู้นี้ไม่ขาดปาก

เฉินหรงกลับไม่นำพาสายตาไม่พอใจของพี่น้องสกุลหวัง  นางยิ้ม 

น้อย  ๆ  เอ่ยต่อ “มีคำกล่าวว่า เมื่อมีกินมีห่มเพียงพอ จึงจะรู้จักศักดิ์ศรี 

อาหรงเห็นว่า หากชาวบ้านเหล่านั้นกินเสบียงที่มีจนหมดแล้ว เกรงว่าความ 

อดอยากหิวโหยจะทำให้ไร้หนทาง จนอาจเสี่ยงทำเรื่องสิ้นคิดได้”

สายตาของเฉินหรงกวาดมองไปยังอาหารที่วางเรียงรายราวกับมังกร 

ยาวเหล่านั้น “ชาวบ้านที่อพยพเพียงคนสองคนแน่นอนว่าหวังกงไม่มีอะไร 

ต้องกลัว แต่หากจำนวนเป็นร้อยเป็นพันเล่าเจ้าคะ อาหรงคิดว่าในช่วงเวลา 

เช่นนี้ อาหารการกินอย่างเรียบง่ายจะเป็นการดีกว่าเจ้าค่ะ”

พูดจบ นางก็คารวะหวังจั๋วอีกครั้ง บอกให้ลุงซั่งขับรถม้ากลับไปยัง 

ทางเดิม ขณะที่กำลังหันหัวรถม้ากลับ ก็ได้ยินเสียงหัวเราะเหยียดหยาม 

ดังมา “อาหรงผู้นี้ระแวงเกินไปแล้ว ตัวนางกลัวชาวบ้านพวกนั้นจนแบ่ง 

ทรัพย์สินในบ้านไปก็ช่างเถอะ ยังจะมาชี้แนะสั่งสอนพวกเราอีก หึ”




