
ที่จริงพี่เลี้ยงซื้อหนังสือเล่มนี้มาให้อวี๋เซียงอ่าน เจ้าหล่อนว่าเป็นนิยาย 

เบาสมอง เอาไว้อ่านเล่น ไม่เสียหายแต่อย่างใด ดีเสียอีกที่จะอ่านเพื่อ 

คลายเครียด ยามนั้นอวี๋เซียงอ่านเรื่องย่อและเพิ่งเปิดอ่านได้สองบทก็รู้ว่า 

ตัวละครสมทบคนนั้นมีชื่อเหมือนตัวเอง อีกทั้งยังนอนติดเตียงเดินเหินไม่ได้ 

ในใจรู้สึกขมขื่นไม่น้อย เธอเลยเขวี้ยงนิยายเรื่องนั้นทิ้ง ยังไม่ทัน 

หามาอ่านต่อ พี่ชายก็ล้มป่วย ส่วนเธอต้องตายจาก

— เฟิงหลิวซูไต

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

ค่ำคืนนั้น
ลมวสันต์มาเยือน

เล่ม 1

เฟิงหลิวซูไต 风流书呆

เขียน

หนิงอัน
แปล



ผลงานเรื่อง  ค่ำคืนนั้น ลมวสันต์มาเยือน  เป็นผลงานของเฟิงหลิวซูไตเรื่อง 

ที่สองที่สำนักพิมพ์อรุณได้นำมาแปล ต่อจาก  จะรักใครก็รักไป เป็นเรื่องราว 

ความสนุกสนานของ  “อวี๋เซียง” นางเอกที่ย้อนเข้าไปอยู่ในนวนิยายยุคโบราณ 

ที่  “ประธานอวี๋” พี่ชายของเธอเข้าใจว่าเธอชอบ ชาติก่อนเธอเดินเหินไม่ได้  

ตัวละครสมทบในนวนิยายก็มีขาพิการเช่นเดียวกัน เมื่อเธอทั้งคู่กลายเป็น 

คนคนเดียวกัน อวี๋เซียงที่คุ้นเคยกับความหรูหราสุขสบายจะเอาตัวรอดได้ 

อย่างไร โปรดติดตามในเล่มค่ะ

คำนำสำนักพิมพ์



ภพก่อน พี่ชายเฝ้าทะนุถนอม รักใคร่

และดูแลนางอย่างดี

ตั้งแต่จำความได้จนสิ้นลมมิเคยมีผู้ใด

กล้ารังแกนางมาก่อน

นางคุ้นเคยแล้วกับความหรูหราสุขสบาย

ทว่าเมื่อพลัดหลงมายังสถานที่แห่งนี้

พูดสิ่งใดจำต้องคิดทบทวนก่อนสามรอบ

ต้องอดทนอดกลั้น

ยามนี้นางฝึกจิตจนเกือบบรรลุเป็นเซียนอยู่แล้ว!
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ณ วัดเก่าแห่งหนึ่ง  บริเวณชายแดนประเทศฮวา แปด 

หลวงจีนเฒ่าห่มจีวรสีแดงหม่นนั่งล้อมแท่นพิธีหินสลักลายบัวแปดดอก มือ 

สองข้างยกขึ้นประนม พร่ำสวดไม่ขาดปาก

นา-มอ-อา-มี-โตว-พอ-เย โตว-ทัว-เฉีย-โตว-เย  โตว-ตี-เย-ทัว  

อา-มี-ลี-ตู-พอ-พี ออ-มี-ลี-โตว ซี-ตัน-พอ-พี...เสียงสวดดังคลอตามเสียง 

เคาะปลาไม้ แทรกผ่านอากาศปะทะเข้ากับผนังหนาของโถงเกิดเป็นเสียงดัง 

กึกก้อง

มุมหนึ่งของโถงกว้าง บุรุษรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดสูทสีดำนั่งคุกเข่าบน 

เบาะรองนั่ง หลับตาประนมมือ ริมฝีปากขาวซีดท่องบทสวด สีหน้าท่าทาง 

เคร่งขรึมจริงจัง

หลวงจีนอายุราวยี่สิบปีห่มจีวรสีมู่หลาน1 นั่งอยู่ด้านข้าง ดวงตาวาววับ 

ลอบสำรวจอีกฝ่าย

ชายหนุ่มมีร่างกายสูงใหญ่ มองภายนอกคล้ายคนสุขภาพแข็งแรงดี  

แต่ริมฝีปากม่วงซีดปิดบังความลับเรื่องอาการป่วยของเขาไม่ได้ มีข่าวลือ 

1 สีที่ได้จากการต้มเปลือกต้นมู่หลาน เป็นสีส้มเข้ม ใช้ย้อมจีวรสงฆ์
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แพร่สะพัดเมื่อครึ่งปีก่อนว่า ชายหนุ่มตรงหน้าล้มป่วยด้วยโรคหัวใจ คาดว่า 

คงมีชีวิตไม่ยืนยาวเป็นแน่ ครอบครัวเขาเป็นหนึ่งในตระกูลที่ทรงอำนาจที่สุด 

ของประเทศ และตัวเขายังนับเป็นชายมากความสามารถ เก่งกาจรอบด้าน  

ก้าวข้ามบิดา ลุง และอาทั้งหลายขึ้นเป็นผู้นำตระกูลด้วยวัยเพียงยี่สิบห้าปี  

เรียกได้ว่าชายหนุ่มเป็นผู้นำพาตระกูลที่กำลังตกสู่หุบเหว พาขึ้นสู่ยอดเขาได้ 

อย่างแท้จริง

เบื้องล่างสิ้นบางเบาดั่งสายหมอก เบื้องบนสิ้นสะเทือนทั้งขุนเขา  

ความเป็นความตายของชายตรงหน้านอกจากจะหมายถึงความรุ่งโรจน์หรือ 

การล่มสลายของตระกูลแล้ว ยังหมายถึงชะตาชีวิตของคนอีกไม่น้อยที่จะต้อง 

เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเขา ผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจเมื่อได้ยินข่าว 

อาการป่วยของชายหนุ่ม ทว่าเขากลับนิ่งเฉย ทำคล้ายไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น  

สุดท้ายเลือกเร้นตัวหายไปจากแวดวงสังคม

ครึ่งปีถัดมาเริ่มมีคนลงความเห็นว่า บางทีชายหนุ่มอาจไม่ได้อยู่บน 

โลกนี้อีกต่อไปแล้ว ขณะที่ผู้อาวุโสของตระกูลเตรียมถอนตัวในสัญญาที่เคย 

ทำร่วมกับตระกูลอื่น ชายหนุ่มกลับปรากฏตัวพร้อมร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

จัดการกับความไม่มั่นใจของทุกฝ่ายอย่างมืออาชีพ สยบข่าวลือที่เคยเกิดขึ้น 

จนสิ้น

เพียงแต่หลวงจีนหนุ่มที่นั่งข้างเขารู้ดีว่า ข่าวลือมิได้เป็นเพียงข่าวลือ  

แม้หลวงจีนรูปนี้จะอายุน้อยนัก บุญบารมีที่สั่งสมยังเทียบเคียงแปดหลวงจีน 

เฒ่าไม่ได้ แต่ทักษะการดูโหงวเฮ้งของเขาไม่ด้อยไปกว่าผู้ใด ครึ่งปีก่อนยัง 

มั่นใจว่าชายหนุ่มตรงหน้าไม่มีทางหนีความตายไปได้แน่ ทว่าเพียงครึ่งปี 

ให้หลังเขากลับหายเป็นปลิดทิ้ง เส้นชีวิตลงลึกลากยาว กลางหว่างคิ้วใน 

ตำแหน่งพลังชีวิตกลับชัดขึ้นเป็นริ้วเข้ม แสดงให้เห็นว่าชายตรงหน้าเกี่ยวข้อง 

กับด้านมืด นี่คงเป็นการแลกอายุขัยกับผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเอง 

ไม่ผิดแน่ แต่อย่าลืมเสียล่ะ หว่านเมล็ดพันธุ์ใดลงดินย่อมได้ผลของสิ่งนั้น 

กลับคืน! หลวงจีนหนุ่มสวด “อมิตาภพุทธ” ในใจให้เขา

ครึ่งเดือนต่อมา ยามที่เขาเคาะประตูวัดร้องขอความช่วยเหลือพร้อม 
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กล่องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของแท้ในอ้อมแขน หลวงจีนหนุ่มถึงเพิ่งรู้ว่า  

แท้จริงแล้วคนที่เขาแลกอายุขัยด้วยนั้นไม่ใช่ใครอื่น กลับเป็นน้องสาวร่วม 

สายเลือดของเขานั่นเอง หนึ่งครรภ์สองทารก สายสัมพันธ์แน่นแฟ้น เธอ 

สละหัวใจเปลี่ยนให้พี่ชาย ยอมให้ชีวิตของตัวเองดับสูญช้า ๆ 

ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายหัวใจดำมืดมากเพียงใด สกปรกมากเพียงใด  

หลวงจีนหนุ่มไม่ต้องการรับรู้ แต่พระบรมสารีริกธาตุกล่องนั้นคือสมบัติล้ำค่า 

ของวัด ได้รับกลับคืนมาหลังหายสาบสูญไปกว่าสองพันปี ไม่ว่าจะเป็นคำขอใด 

พวกเขาย่อมไม่มีทางปฏิเสธ อย่าว่าแต่ขอใช้บุญบารมีจากการบำเพ็ญเพียร 

ของแปดหลวงจีนเฒ่า เพื่อสวดส่งดวงวิญญาณ ขอให้เธอมีชีวิตที่สุขสบาย  

สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดสมปรารถนาในภพหน้าเลย

หลวงจีนเฒ่าทั้งแปดละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมตั้งแต่เยาว์วัย บำเพ็ญ- 

เพียรศีลรวมกันแล้วคงมีบุญบารมีสั่งสมร่วมสี่ห้าร้อยปีได้  บุรุษตรงหน้า 

ช่างกล้าเอ่ยปาก! คิดมาถึงตรงนี้ หลวงจีนหนุ่มอดขมวดคิ้วไม่ได้

เสียงเคาะปลาไม้หยุดลง ลมประหลาดที่พัดภายในโถงกระโชกแรงขึ้น 

ควันของธูปหอมกำจายออกจากกล่องหยกน้ำแข็งที่วางอยู่กลางแท่นพิธี

หลวงจีนเฒ่าทั้งแปดลืมตา เพราะสูญบารมีไปกว่าครึ่ง ใบหน้าจึงมี 

ร่องรอยอิดโรย ไหล่ห่อร่างค่อมลงไม่น้อย

“อมิตาภพุทธ ถือว่าไม่ผิดต่อคำขอของโยมแล้ว” หลวงจีนที่อายุมาก 

ที่สุดลุกขึ้นยืน เดินไปยังแท่นพิธีหยิบกล่องหยกน้ำแข็งขึ้นมา

ชายหนุ่มลืมตาขึ้นเช่นกัน ไม่พูดคำใด คลานเข่าขึ้นหน้าสามก้าว  

เอื้อมมือรับกล่องหยกที่เย็นเสียดกระดูก

หลวงจีนเฒ่าเดินนำออกจากโถง หลวงจีนรูปอื่นก้าวเท้าตามไป จนมา 

หยุดใต้ต้นโพใหญ่ในมุมลึกของวัด

“นำบัวลอยลงน้ำเถิด” หลวงจีนเฒ่าผายมือไปยังสระบัวเล็กด้านหลัง 

ต้นโพ

ชายหนุ่มไม่ถามให้มากความ เปิดกล่องอย่างระมัดระวัง ประคองถือ 

ดอกบัวซึ่งหอมกรุ่นไปด้วยกลิ่นธูปหอมไว้กลางฝ่ามือ สีหน้าแววตาเคร่งขรึม 
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คล้ายว่าตนถือโลกทั้งใบเอาไว้

แน่นอนว่าเธอคือโลกทั้งใบของเขา เธอคือเหตุผลทั้งหมดที่เขายังมี 

ชีวิตอยู่ เขาตัดใจปล่อยมือไม่ได้

หลวงจีนทั้งหลายยืนรอเงียบ  ๆ ผ่านไปราวครึ่งชั่วโมง สุดท้ายเป็น 

หลวงจีนหนุ่มที่หมดความอดทนก่อน ปลอบเสียงเบา “คุณชายอวี๋ ปล่อยมือ 

เถิด มีบารมีของอาจารย์ลุงทั้งแปดคอยคุ้มครอง ในภพหน้าคุณหนูอวี๋ต้อง 

มีชีวิตยืนยาว เป็นสุข หมื่นเรื่องพันเรื่องสมปรารถนาแน่”

ชายหนุ่มได้ยินแต่คล้ายไม่เข้าใจ ยกบัวดอกน้อยขึ้นแนบอก สีหน้า 

อึดอัดกล้ำกลืน ผ่านไปครู่ใหญ่กว่าเขาจะยอมก้าวเท้าขึ้นหน้าเชื่องช้า ก้าว 

ทีละก้าว  ๆ  ตรงไปยังสระน้ำ ยอบตัวลงหย่อนดอกบัวลงบนผืนน้ำสีมรกต  

หากไม่ใช่เพราะหลังจากเขาฟื้นขึ้นมา ร่างของน้องสาวถูกเผาเป็นเถ้าธุลีแล้ว  

เขาจะยอมปล่อยให้เธอเข้าสู่วัฏสงสารเช่นนี้ได้อย่างไร กลัวว่าจะเป็นลิขิตของ 

เบื้องบนที่ต้องการให้เธอเริ่มชีวิตใหม่น่ะสิ ผืนน้ำกระเพื่อมไหว เหตุการณ์ 

สุดแสนอัศจรรย์ปรากฏตรงหน้าชายหนุ่ม...ใบบัวที่มีเพียงน้อยนิดแตกใบ 

อย่างรวดเร็ว ใบใหม่แตกขึ้นทุกสองหรือสามนาที เพียงพริบตา บัวตูม 

สีแดงชมพูชูช่อพ้นน้ำ น้ำค้างใสบนกลีบดอกส่องสะท้อนเป็นประกายงดงาม  

มองดูน่ารักน่าเอ็นดูไม่น้อย

กลิ่นธูปถูกแทนที่ด้วยกลิ่นหอมของดอกบัว หลวงจีนเฒ่าทั้งแปด 

ประนมมือ พึมพำ “อมิตาภพุทธ”

ชายหนุ่มเคยได้ยินได้อ่านมามาก ทำได้เพียงนิ่งเงียบเนิ่นนานเมื่อเห็น 

เหตุการณ์เช่นนี้ สุดท้ายสีหน้าที่เคยเย็นชาอ่อนโยนลงไม่น้อย เอ่ยอย่าง 

นอบน้อม “ลำบากท่านทั้งหลายแล้ว อวี๋โหม่ว2 ละอายใจเหลือเกิน”

“พระโพธิสัตว์เฉือนเนื้อป้อนอินทรี สละชีพเป็นอาหารเสือ ล้วนเพราะ 

เมตตา หวังช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก มีเหตุใดให้ต้องลำบาก บัดนี้น้องสาว 

ของโยมได้เข้าสู่วัฏสงสารแล้ว จะต้องเพียบพร้อมทั้งเงินทองและวาสนา  

2 คำเรียกแทนตัวเองอย่างอ่อนน้อม ในที่นี้หมายถึง ผู้น้อยแซ่อวี๋
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มีดวงดาวแห่งโชคลาภคอยคุ้มครองแน่ นี่ก็สายมากแล้ว โยมเองก็กลับไป 

พักผ่อนเถิด” หลวงจีนเฒ่ากล่าวเสียงเบา

ชายหนุ่มกล่าวคำขอบคุณอีกครา ยืนนิ่งริมสระอีกครู่ใหญ่คล้ายยัง 

ตัดใจจากไปไม่ได้ จนเมื่อเดินมาถึงหน้าประตูวัด  เห็นบิดามารดายืนรอ  

สีหน้ากระวนกระวาย วงคิ้วแววตาของชายหนุ่มเข้มแสงขึ้น  คนใดที่เคย 

บีบบังคับเธอ เคยทำร้ายเธอ เขาจะไม่ปล่อยให้รอดไปแม้แต่คนเดียว!

แปดหลวงจีนเฒ่าเดินเรียงลำดับอาวุโสเข้าหอพระ นั่งล้อมแท่นบูชา 

กล่องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประตูใหญ่ของหอพระถูกปิด และไม่รู้ว่า 

อีกกี่ปีให้หลังประตูบานนี้จึงจะเปิดออกอีกครา

หลวงจีนหนุ่มถอนหายใจแผ่วเบา อาศัยช่วงที่ไม่มีใครทันสังเกตเดินกลับ 

เข้าโถงหลัก ปีนขึ้นแท่นพิธีหินสลักลายดอกบัว พลิกแผ่นรองกล่องหยก 

เมือ่ครูข่ึน้ หยบิหนงัสอืเลม่หนึง่ออกมา พมึพำกบัตนเอง “บบีบงัคบัใหค้นสละ 

บารมีสี่ห้าร้อยปีเพื่อสวดส่งดวงวิญญาณ แถมยังต้องการให้เรารับประกันว่า 

เธอจะมีชีวิตที่สุขสบายในภพหน้า เมื่อพบเจอผู้ตกทุกข์ได้ยาก แน่นอนว่า 

อาจารย์ลุงทั้งแปดซึ่งมีจิตเมตตาต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ถ้ากระทำพลาดไป 

อาจก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายในภพหน้า และเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ลุง 

ทั้งแปด อาตมาเองก็ต้องฝืนใจเช่นกัน องค์พระโพธิสัตว์โปรดอภัยให้อาตมา 

ด้วย”

เขาประนมมือค้อมศีรษะไหว้รูปปั้นพระโพธิสัตว์ที่ตั้งกลางโถงหนึ่งครั้ง 

หย่อนตัวลงนั่งหลังตรง มือลูบคลำหน้าปกที่วาดภาพดวงดาราเคลื่อนย้าย  

กล่าวปลุกปลอบตัวเอง “เธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดา ไม่ว่าในพันจักรวาลหรือ 

แสนโกฏิจักรวาล3 ไม่เห็นจำเป็นต้องบำเพ็ญเพียรซะหน่อย ได้รับบารมีไป 

ตั้งหลายร้อยปีอย่างนั้นจะไม่ส่งผลเสียกับเธอจริงหรือ นี่มันนิยายทั่วไปนี่นา  

ผู้แต่งยังเขียนกำกับไว้ด้วยว่ารักโรแมนติก เหอะ! พระเอกซื่อสัตย์ภักดี  

3 ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าจักรวาลมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน
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ได้บารมีไปตั้งสี่ห้าร้อยปี อย่างไรเธอก็ต้องได้รับบทนางเอกแน่ คิดไม่ถึงเลย 

ว่าคนตระกูลใหญ่แบบนี้ก็ชอบอ่านนิยายประโลมโลกกับเขาด้วย...”

หลวงจีนหนุ่มเปิดอ่านผ่าน  ๆ  สองหน้า ใบหน้าพลันเผือดสี พลิกเปิด 

หน้ากระดาษเร็วขึ้น ครู่ถัดมาเขาเอนตัวพิงฐานแท่นพิธี ถอนหายใจ สีหน้า 

หดหู่ หลวงจีนหนุ่มเป็นหนึ่งในยอดอัจฉริยะ มิฉะนั้นจะก้าวขึ้นเป็นเจ้าอาวาส 

วัดเก่าแก่ซึ่งมีประวัตินับพันปีทั้งที่อายุยังน้อยเช่นนี้ได้อย่างไร เพียงสามนาท ี

พลิกอ่านหนังสือเล่มหนาสี่ห้าร้อยหน้าได้อย่างง่ายดายราวกับกระดกถ้วย 

ดื่มน้ำ

แต่ยอดอัจฉริยะก็มีเวลาที่ต้องปวดหัวเช่นกัน...ก็คือเวลานี้นั่นเอง  

หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในสมบัติส่วนตัวของผู้ล่วงลับที่ประธานอวี๋ขอให้ใช้ 

ในพิธีกรรม ขณะที่หยิบหนังสือออกมาเมื่อครู่ เขายังคิดว่าคงเป็นเรื่องราว 

เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนแต่อย่างใด คิดว่าอ่านเรื่องย่อให้พอมั่นใจว่าทุกอย่าง 

เรียบร้อยดีก็จะเก็บหนังสือกลับคืน

ใครจะรู้ พอเปิดอ่าน...เขาก็สำนึกผิดจนลำไส้กลายเป็นสีเขียว4!

หนังสือเล่มนี้เป็นนิยายรักน้ำเน่าที่ดันผิดไปจากที่ควรจะเป็น นางร้าย 

ของเรื่องบังเอิญมีชื่อแซ่เดียวกันกับ “อวี๋เซียง” น้องสาวของประธานอวี๋ และ 

ที่บังเอิญยิ่งกว่านั้นก็คือ นางร้ายในเรื่องขาพิการตั้งแต่ยังเด็กเหมือน “อวี๋เซียง” 

น้องสาวของประธานอวี๋ไม่ผิดเพี้ยน ไม่ต้องเสียเวลาคิดก็รู้ ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านจิตวิญญาณหรือสุขภาพร่างกายของคนทั้งคู่ล้วนเข้ากันได้อย่างดีเยี่ยม  

แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสหลอมรวมเป็นหนึ่ง

นึกถึงสิ่งที่  “อวี๋เซียง”  ต้องเผชิญในภายภาคหน้า...หลวงจีนหนุ่มถอน 

หายใจอีกครา

เนื้อเรื่องด้านในเกี่ยวกับการอุ้มเด็กผิดคน  ครอบครัวพ่อค้าและ 

ครอบครัวชนชั้นสูงออกเดินทางพร้อมกัน นายหญิงของทั้งสองสกุลล้วนมี 

4 สำนวนจีน หมายถึง สำนึกผิดมาก สำนึกผิดจนแทบอยากตาย (เพราะตายแล้วอวัยวะภายใน 

ร่างกายมนุษย์จะกลายเป็นสีเขียวคล้ำ)
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อายุครรภ์ไล่เลี่ยกัน ขบวนเดินทางบังเอิญถูกโจรป่าดักปล้นกลางทาง บ่าวไพร ่

คุ้มภัยพาผู้เป็นนายมาหลบซ่อนในถ้ำลึก วันนั้นพวกนางทั้งสองคนปวดท้อง 

คลอดก่อนกำหนด เพราะผู้คนมากหน้า เหตุการณ์ชุลมุน ทั้งสองครอบครัว 

ล้วนได้บุตรสาว แม่นมจากชนชั้นสูงไม่ทันระวังเผลออุ้มทารกผิดคน ครั้น 

กลับถึงจวนจึงสังเกตว่ามิใช่ทารกคนเดียวกัน แม้ผ้าที่ใช้ห่อร่างเด็กมาจะมี 

สีสันและลวดลายคล้ายคลึง ทว่าเมื่อสังเกตดี  ๆ จะเห็นว่าเนื้อผ้ากลับแตกต่าง 

กันอย่างชัดเจน เวลานั้นนางเพิ่งตระหนักถึงความผิดพลาดอันใหญ่หลวง 

ของตน

แต่เวลานั้นพวกนางเพิ่งเสียนายท่านของจวนไปเนื่องจากถูกปล้น  

นายหญิงทุกข์ระทม หากพูดความจริงออกไปในเวลานี้เกรงว่าตนคงต้องตาม 

ไปรับใช้นายท่านในปรโลกกระมัง แล้วบุตรชายหญิงของนางคู่นั้นจะทำเช่นไร  

หลังผ่านการคิดคำนวณอย่างถี่ถ้วน สุดท้ายแม่นมเลือกปิดปากเงียบไม่เอ่ยถึง 

เนิ่นนานที่ต้องเก็บงำความลับไว้ในใจ เพียงไม่กี่ปีให้หลังอาการป่วยของ 

แม่นมทรุดหนักลง ก่อนสิ้นลมจึงได้สารภาพความจริงทั้งหมดแก่นายหญิง 

ของจวน

ด้วยเหตุนี้ เพียงพริบตา อวี๋เซียง คุณหนูสูงศักดิ์จากจวนโหว5 ร่วงลง 

สู่ดิน ผ่านไปที่ใดล้วนถูกมองด้วยสายตาหยามเหยียด เป็นเป้าให้ผู้คนรังแก 

และเพราะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ เธอถึงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ เสมอ เมื่อ 

นางเอกปรากฏตัว เห็นนางเอกเก่งกาจมากความสามารถ ได้รับความรัก 

ท่วมท้นจากทุกสารทิศ โทสะที่อัดแน่นภายในใจอวี๋เซียงระเบิดออกในที่สุด  

ก้าวขึ้นหน้าประกาศตัวเป็นศัตรูกับนางเอก ในที่สุดถูกนางเอกส่งตัวไปแต่ง 

กับบุรุษเช่นหมาป่าแห่งเขาจงซาน6 สุดท้ายต้องสิ้นลมอย่างทรมาน

นางเอกของเรื่องอยากได้โชคมีโชค อยากวางแผนได้วางแผน ทั้งยัง 

มีนิสัยโหดเหี้ยมอำมหิต ภายหลังหนุนจนสามีเสวยราชย์ คว้าเสื้อคลุมปัก 

5 บรรดาศักดิ์ขุนนาง 5 ขั้น รองจากอ๋อง ได้แก่ กง โหว ปั๋ว จื่อ หนาน ตามลำดับ
6 สำนวนจีน หมายถึง ผู้ที่ลืมบุญคุณคน หรือผู้ที่ตอบแทนบุญคุณด้วยการแว้งกัด
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ลายหงส์ขึ้นสวมอย่างภาคภูมิ นางเอกคนนี้ต่อให้ขายคนออกไปแล้ว คนเขา 

ยังต้องนำเงินค่าตัวมาคืนนางเลย! แม้กระทั่งบุรุษสูงศักดิ์มากความสามารถ 

อย่างพี่ชายและรัชทายาทของแผ่นดินยังถูกนางเอกปั่นเสียจนหัวหมุน แพ้ 

ย่อยยับหมดทางแก้หมาก

ศัตรูเก่งกาจเช่นนี้ อวี๋เซียงที่พิการตั้งแต่เยาว์วัยและไม่เคยเผชิญโลก 

แห่งความเป็นจริงจะต่อกรด้วยได้อย่างไร

หลวงจีนหนุ่มขบกรามแน่นจนเริ่มรู้สึกปวดฟัน พูดเสียงเบา “เสีย 

บารมีไปตั้งสี่ห้าร้อยปี คงพอทำให้นางเอกของเรื่องเมตตาเธอได้บ้างละมั้ง  

ภพนี้เธอเองก็พิการตั้งแต่เด็ก ภพหน้าได้อยู่ในร่างพิการอีกคงปรับตัวได้ 

ไม่ยากเท่าไร ไม่ใช่ปัญหา ต้องไม่มีปัญหาแน่! พระโพธิสัตว์ต้องคุ้มครอง 

เธออยู่แล้ว!”

ขณะพึมพำ มีหลวงจีนน้อยกระหืดกระหอบวิ่งเข้ามา ร้องเสียงดัง  

“แย่แล้วครับเจ้าอาวาส! บัวดอกนั้นจมน้ำแล้ว พวกเรากลัวว่าจะทำรากขาด 

เลยมิกล้าดึงไว้ ท่านรีบไปดูเถอะครับ!”

หลวงจีนหนุ่มรวบชายจีวรขึ้น วิ่งกลับไปทางด้านหลัง เป็นเหมือนที่ 

ได้ยิน เมื่อไปถึงเห็นรากบัวจมน้ำเกือบหมด เหลือไว้เพียงดอกปริ่มน้ำและ 

ใบเน่าเหี่ยวเฉา มองแล้วน่าเวทนาไม่น้อย

หลวงจีนหนุ่มคว้าท่อนไม้ไผ่รีบกระโจนลงน้ำ วุ่นวายอยู่กับรากเส้นบาง 

ครู่ใหญ่กว่าจะช่วยชีวิตบัวได้สำเร็จ

เห็นสภาพน่าอเนจอนาถใจ หลวงจีนน้อยขมวดคิ้วหน้าเคร่ง “ประธาน 

อวี๋กล่าวว่าจะมาพักในวัดเราเดือนละหลายวัน หากเห็นบัวเป็นเช่นนี้ ไม่แน่ 

เขาอาจจะไม่ช่วยเราหล่อทององค์พระนะครับ! เจ้าอาวาส พวกเราควรทำ 

อย่างไรดี”

หลวงจีนหนุ่มก้มลงบิดน้ำออกจากจีวร พูดเสียงดังฟังชัด “จงไป 

นำหินแห่งจิตวิญญาณมาใส่ลงในสระเดี๋ยวนี้ บารมีสี่ห้าร้อยปีรวมกับหิน 

แห่งจิตวิญญาณ ไม่ว่าอย่างไรบัวดอกนี้ก็ต้องเติบใหญ่ให้จงได้! รีบไป 

นำมา!”
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หลวงจีนน้อยรับคำเสียงดัง นำหินแห่งจิตวิญญาณที่เจ้าอาวาสเก็บ 

สะสมมาหลายสิบปีทุ่มลงน้ำ พริบตาถัดมา น้ำสีมรกตในสระกลับมาใส 

กระจ่าง ควันขาวลอยอวลเหนือผิวน้ำโอบล้อมบัวตูมขับความงามให้เด่นชัด

เวลานั้นหลวงจีนหนุ่มถึงได้ถอนหายใจยาวอย่างโล่งอก  พึมพำ  

“อมิตาภพุทธ” เสียงเบา

เป็นดั่งคำของพระโพธิสัตว์ หลอกลวงคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
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เดิมอวี๋เซียงนั่งเล่น พิณโบราณอย่างเพลิดเพลินภายในห้อง 

จู่  ๆ  กลางอกปวดร้าวกะทันหัน  สายพิณที่นิ้วเรียวไล้อยู่พลันขาดสะบั้น  

ใบหน้าสวยซีดเผือดไร้สีเลือด ตวัดตามองประตูซึ่งด้านนอกมีเสียงดังเอะอะ 

ประตูใหญ่ถูกผลักเข้ามา เป็นคุณแม่ของเธอที่ยืนอยู่หน้าประตู สีหน้าแววตา 

หวั่นวิตก

“อาการของพี่ใหญ่กำเริบหรือคะ” แม้เป็นประโยคคำถาม แต่เธอกลับ 

มั่นใจมาก

เธอและพี่ชายเป็นคู่แฝดที่ถือกำเนิดพร้อมกัน ทั้งคู่ต่างมีจุดอ่อน  

หัวใจเด็กหญิงแข็งแรง แต่ร่างกายท่อนล่างพิการ ร่างกายเด็กชายแข็งแรง 

แต่หัวใจกลับพิการ นับแต่เล็กจนเติบใหญ่ใช้เวลาในโรงพยาบาลกว่าครึ่ง  

เหมือนว่าพวกเธอจะแยกจากกลิ่นฉุนจมูกของยาไม่ได้ แฝดคู่อื่นอาจมี 

บางมุมที่คล้ายคลึง บางมุมที่แตกต่าง ทว่าแฝดของเธอกลับไม่แบ่งแยกเธอ 

หรือฉัน เธอและพี่ชายราวกับมีหัวใจดวงเดียวกันอย่างไรอย่างนั้น

พี่ชายเจ็บปวด เธอก็เจ็บปวดไปพร้อม  ๆ  กัน พี่ชายเบิกบาน เธอ 

ก็เบิกบานไปด้วยเช่นกัน พี่ชายทุกข์ทรมาน แน่นอนว่าน้ำตาเธอต้องไหลตาม 

พี่ชายตกอยู่ในอันตราย เธอก็นั่งนิ่งบนรถเข็นไม่ได้ ไม่ว่าตัวจะห่างไกลกัน 
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เพียงใด ความรู้สึกนี้ก็ไม่มีวันจางหาย ไม่มีวันลืมเลือน

คุณแม่ของเธอไม่ประหลาดใจแม้แต่น้อย จ้องหน้าลูกสาวเงียบ  ๆ  

ครู่ใหญ่ ก่อนคุกเข่าสองข้างลงกับพื้น วอนขอเสียงสั่นเครือ “เซียงเอ๋อร์  

มอบหัวใจให้พี่ชายเถอะนะ! เลือดของเขาเป็นเลือดกรุ๊ปพิเศษ ขอบริจาค 

ตั้งหลายปีก็ยังไม่พบหัวใจที่เข้ากับเขาได้ เขารอต่อไปไม่ได้อีกแล้ว! หมอว่า 

หัวใจพวกเธอพี่น้องแลกเปลี่ยนกันได้  แม้กระทั่งชีพจรทั้งสิบสองจุดยัง 

คล้ายคลึงกัน เซียงเอ๋อร์ แม่ขอร้องละ ช่วยพี่ชายของเธอด้วย  ถ้าเขา 

ตายไป ตระกูลอวี๋ของพวกเราก็คงถึงคราวล่มสลายแล้ว!”

แม้รู้ดีว่าบิดามารดาไม่เคยรักตัวเองเหมือนที่รักพี่ชาย แต่เมื่อมารดา 

พูดต่อหน้าอย่างนี้ อวี๋เซียงรู้สึกราวกับผืนฟ้าถล่มแผ่นดินทลาย หัวใจดวงน้อย 

แทบแหลกสลายหลังได้ยินคำขอของมารดา

“ออกไป! ออกไปประเดี๋ยวนี้!” เธอตะเบ็งเสียงใส่มารดาที่คุกเข่ากับพื้น  

เพราะแรงตะโกนทำให้ลำคอระหงมีเส้นเลือดปูดโปน

อวี๋เซียงหันไปอีกทาง กวาดข้าวของแจกันบนโต๊ะข้างเตียงลงพื้นทั้งหมด 

เศษกระเบื้องจากถ้วยชามบนโต๊ะทำมือเธอเหวอะหวะเป็นแผล...ถ้อยคำที่ 

สั่งให้ลูกสาวไปตายกลับหลุดออกจากปากคนเป็นแม่ คุณแม่ทำได้อย่างไร  

คุณแม่ทำอย่างนี้ได้อย่างไร!

เธอเกลียดบิดามารดาใจดำอำมหิตคู่นี ้ เกลียดครอบครัวเย็นชาไร้หัวใจ 

แต่เธอไม่เกลียดพี่ชายของเธอ เธอและเขาจับมือกันก้าวมาสู่โลกใบนี้ จับมือ 

กันเล่นสนุก จับมือกันเติบใหญ่ สำหรับคนพิการอย่างเธอ หากไม่มีพี่ชาย 

คอยปกป้องดูแล เธอจะมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร

ไม่รู้เมื่อใดที่น้ำตาไหลอาบทั่วใบหน้างาม หลังสงบสติอารมณ์ได้แล้ว  

อวี๋เซียงก้มลงพูดกับมารดาที่คุกเข่าหน้าประตูห้อง “สั่งให้เตรียมการเถอะ  

โปรดลงมือให้เร็วที่สุด กลัวว่าพี่ใหญ่จะรอต่อไปไม่ได้อีกแล้ว”

สองคนพิการรวมเป็นหนึ่งคนสมบูรณ์ ใช้ชีวิตด้วยร่างกายที่แข็งแรง 

ต่อไปได้อีกหลายสิบปี ไม่มีเรื่องใดไม่ดีแม้แต่น้อย ขณะสะลึมสะลือเพราะ 

ฤทธิ์ยาบนเตียง...อวี๋เซียงจึงตระหนักถึงความจริงข้อนี้
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เมื่ออวี๋เซียงฟื้นคืนสติกลับมา เธอเอื้อมมือลูบคลำท่อนขาของตน พลัน 

บังเกิดความรู้สึกประหลาดอย่างที่ไม่เคยได้รับจากขาสองข้างนี้มาก่อน เหตุใด 

วันนี้ถึงรู้สึกเจ็บ พริบตาถัดมา เธอกลับต้องตื่นตะลึงกว่าเดิม ไร้อาการ 

เจ็บปวดบริเวณทรวงอก หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอ

“เอ๊ะ...” สุดท้ายที่ทำให้เธอตระหนกที่สุดไม่ใช่เพราะสองเรื่องข้างต้น  

แต่เพราะร่างกายของเธอหดเล็กลงต่างหาก มือเล็กเท้าเล็ก เดาว่าคงเป็นร่าง 

ของเด็กอายุราวแปดหรือเก้าขวบไม่ผิดแน่

ความทรงจำที่ยังหลงเหลือในสมองประดังประเดเข้ามา เธอเอื้อมมือ 

จับศีรษะ เนิ่นนานกว่าอาการปวดหัวเหลือทนจะจางหาย นี่มันวันซวยของเธอ 

หรืออย่างไร! ภพก่อนประสบเคราะห์กรรมตั้งมากมาย ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่า 

จะได้เกิดชาติใหม่ภพใหม่ สุดท้ายกลับต้องเกิดใหม่ในร่างที่ไม่สมบูรณ์ นั่น 

ยังพอทำใจได้ แต่ที่ทำให้เธอโมโหที่สุดก็คือ...เธอหลงเข้ามาอยู่ในนิยาย ทั้งยัง 

ได้รับบทเป็นตัวละครสมทบหญิงที่ซวยที่สุดในโลก!

ที่จริงพี่เลี้ยงซื้อหนังสือเล่มนี้มาให้อวี๋เซียงอ่าน เจ้าหล่อนว่าเป็นนิยาย 

เบาสมอง เอาไว้อ่านเล่น ไม่เสียหายแต่อย่างใด ดีเสียอีกที่จะอ่านเพื่อ 

คลายเครียด ยามนั้นอวี๋เซียงอ่านเรื่องย่อและเพิ่งเปิดอ่านได้สองบทก็รู้ว่า 

ตัวละครสมทบคนนั้นมีชื่อเหมือนตัวเอง อีกทั้งยังนอนติดเตียงเดินเหินไม่ได ้

ในใจรู้สึกขมขื่นไม่น้อย เธอเลยเขวี้ยงนิยายเรื่องนั้นทิ้ง ยังไม่ทันหามาอ่านต่อ  

พี่ชายก็ล้มป่วย ส่วนเธอต้องตายจาก

หากรู้ว่าเป็นอย่างนี้ เป็นตายอย่างไรเธอก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนั้น 

จนจบให้จงได้! ยามนี้เธอรู้เพียงว่า  “อวี๋เซียงคนนั้น”  เป็นตุ๊กตาน้อยที่มีชีวิต 

น่าเวทนา โศกนาฏกรรมในภพนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสามวันก่อน “อวี๋เซียงคนนี้”  

มาช้าเกินไป จึงช่วย “อวี๋เซียงคนนั้น” เอาไว้ไม่ได้!

สามวันก่อน เป็นวันสิ้นใจของแม่นมของอวี๋เซียง ก่อนสิ้นลมนางได้ 

เล่าความจริงเรื่องอุ้มคุณหนูผิดคนให้หลินซื่อ1 มารดาของอวี๋เซียงคนนั้นฟัง  

1 คำเรียกสตรีจีนที่ออกเรือนแล้วในสมัยโบราณ จะใช้แซ่เดิมแล้วต่อท้ายด้วยคำว่า  “ซื่อ” 

ที่หมายถึง แซ่
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หลินซื่อและสามีรักใคร่ลึกซึ้ง นางจมอยู่ในความทุกข์ระทมเพราะการจากไป 

ของสามี การดำเนินไปของจวน ธรรมเนียมประเพณี บุตรธิดา ผู้อาวุโส  

และผู้น้อยล้วนไม่อยู่ในความสนใจของหลินซื่ออีกต่อไป นางทำเพียงปิดประต ู

เงียบ ขังตนเองอยู่แต่ในห้อง กอดป้ายวิญญาณของสามีผู้ล่วงลับ เอนหลัง 

พิงผนังย้อนฝันถึงวันคืนหวานชื่นระหว่างนางกับสามี และโยนความผิดเรื่อง 

การตายของเขาให ้ “อวีเ๋ซยีงคนนัน้” กลา่วหาวา่เดก็หญงิเกดิมาพรอ้มดาวหายนะ 

ชะตาอัปมงคล ทำให้สามีของนางต้องประสบคราวเคราะห์ สมควรฆ่าให้ตาย 

ตั้งแต่เมื่อครั้งแรกเกิด มิฉะนั้นวันนี้สามีของนางคงไม่ตายเพราะเด็กหญิง

หลินซื่อเกลียด  “อวี๋เซียงคนนั้น”  เป็นทุนเดิม หลังทราบความจริงว่า 

นางมิใช่บุตรีของตน  จึงยิ่งเกลียดเด็กหญิงเข้าไปใหญ่  หลินซื่อรีบเรียก 

อวี๋ผิ่นเหยียน บุตรชายเข้าพบ แจ้งเขาว่านางต้องการส่งอวี๋เซียงไปให้ไกลที่สุด 

เท่าที่จะเป็นไปได้ หากไม่พบหน้านางอีกตลอดชีวิตที่เหลืออยู่จะยิ่งดีที่สุด  

และถ้ามิใช่เพราะฮูหยินผู้เฒ่าอวี๋ห้ามปราม หลินซื่อคงลบชื่อ  “อวี๋เซียง”  ออก 

จากผังตระกูลนานแล้ว

ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้น ระหว่างทางที่มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านนอกเมืองของ 

สกุลอวี๋ ขบวนของอวี๋เซียงพลันพบโจรภูเขา การที่อวี๋ผิ่นเหยียนได้รับบาดเจ็บ 

เพียงเล็กน้อย นั่นเพราะอวี๋เซียงที่กลิ้งหลุน ๆ ออกจากรถม้าล้มทับร่างของเขา 

เด็กหญิงยังบังเอิญรับมีดแทนชายหนุ่มสองแผล และนั่นเป็นสองแผลที่ลึก 

เกือบถึงกระดูก

เด็กหญิงกลายเป็นผู้มีพระคุณของอวี๋ผิ่นเหยียนทันใด ทั้งยังมีบาดแผล 

ฉกรรจ์เช่นนั้น หากยังส่งนางออกนอกเมืองเหมือนว่าสกุลอวี๋จะใจดำเกินไป  

หลังทราบเรื่อง ฮูหยินผู้เฒ่าสั่งให้อวี๋ผิ่นเหยียนรีบพาน้องสาวต่างสายเลือด 

คนนี้กลับเข้าเมืองทันที

โศกนาฏกรรมเพิ่งเริ่มต้น “อวี๋เซียงคนนี้” ก็มาถึง และรับบท “อวี๋เซียง” 

ต่อจาก  “อวี๋เซียงคนนั้น” นั่นเพราะอีกไม่นานคุณหนูตัวจริงของสกุลอวี๋จะ 

กลับคืนจวน ถึงจะไม่ได้อ่านจนจบเล่ม แต่เรื่องราวหลังจากนั้นเหมือนว่าพอ 

จะเดาได้ราง  ๆ ไม่มีทางที่ชีวิตของเธอจะสงบสุขแน่! คิดมาถึงตรงนี้อวี๋เซียง 
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ทำได้เพียงร้องโอดโอยเพราะปวดสองแผลที่ถูกแทงนั่น เธอเอื้อมมือขึ้นจิกทึ้ง 

เรือนผมตนเองเพราะนึกรันทดในชะตากรรม ทำไมถึงให้เธอ  “อวี๋เซียงคนนี้” 

ต้องตกระกำลำบากทุกภพทุกชาติด้วย! ตกลงแล้วเธอไปล่วงเกินเทพองค์ไหน 

เข้ากันแน่!

ขณะคิดโกรธแค้น สาวใช้ตัวน้อยสวมชุดแดงชมพูวิ่งพรวดเข้ามา  

กระซิบเสียงเบา “คุณหนู คุณหนูรองมาเยี่ยมเจ้าค่ะ”

จวนหย่งเล่อโหว หรืออีกนามก็คือจวนสกุลอวี๋ หลังหย่งเล่อโหวถูกโจรภูเขา 

สังหาร เพื่อรักษาสิทธิ์ในการสืบทอดอำนาจโหวต่อจากบิดาผู้ล่วงลับ อวี๋- 

ผิ่นเหยียนต้องต่อสู้กับท่านลุงท่านอาทั้งหลายที่จ้องจะแย่งตำแหน่งโหวจากเขา  

นอกจากอวี๋ผิ่นเหยียนแล้ว อวี๋เซียงยังมีพี่สาวสายรองอยู่อีกคนหนึ่ง ถือกำเนิด 

จากสาวใช้คนหนึ่งของหลินซื่อที่ลอบปีนขึ้นเตียงหย่งเล่อโหว

อวี๋เซียงและอวี๋ซืออวี้ล้วนไม่อยู่ในสายตาของหลินซื่อ พวกนางเจ็บปวด 

ทรมานด้วยสาเหตุคล้าย  ๆ  กัน ดังนั้นคุณหนูทั้งสองของจวนหย่งเล่อโหว 

ถึงได้รักใคร่ปรองดองกันไม่น้อย

แนน่อน นัน่คอืทัง้หมดที ่ “อวีเ๋ซยีงคนนัน้” ประสบ แตม่ใิชส่ิง่ที ่ “อวีเ๋ซยีง 

คนนี้”  ประสบ อาจเพราะเพิ่งอ่านไปได้แค่สองบท อวี๋เซียงจึงไม่คิดเข้าข้าง 

ตนเองว่า ไมตรีที่ได้จากพี่สาวสายรองนั้นจะกลั่นออกมาจากใจจริง

ยามนี้อวี๋เซียงยังป่วยหนักติดเตียง คาดว่ามิมีผู้ใดกล้าชักมีดออกมา 

แทงเธอเพิ่มกระมัง ในเมื่อพอรู้คร่าว  ๆ  แล้วว่าภายหน้าเนื้อเรื่องจะดำเนิน 

ต่อไปเช่นไร เธอไม่มีทางยอมให้เบื้องบนได้สมปรารถนาแน่ หากวันนี้ได้รับ 

ชัยชนะ ชีวิตวันหน้าในจวนหย่งเล่อโหวของเธอคงสุขสบายขึ้นไม่น้อย เชื่อว่า 

ยามนี้ความหวาดกลัวและความโกรธแค้นไม่ช่วยให้เธอมีชีวิตรอดต่อไปได้  

เธอจึงจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง

“อวี๋เซียง” ตัดสินใจสวมบทบาทเป็น “อวี๋เซียง”

“รีบเชิญพี่รองเข้ามา” อวี๋เซียงเรียกสติกลับคืนมา ข่มกลั้นความ 

เจ็บปวด ใช้แขนยันตัวขึ้นนั่งพิงหัวเตียง
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“น้องเล็ก วันนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างหรือไม่ ดื่มยาเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่”  

อวี๋ซืออวี้ถามทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาในห้อง ไม่รอฟังคำตอบ น้ำตาเม็ดโตรินไหล 

พรั่งพรู พี่สาวคนนี้ของเธออายุราวสิบสอง แม้ร่างยังเก้งก้างอย่างเด็กหญิง 

ที่ยังโตไม่เต็มที่ ทว่าวงคิ้วแววตากลับงดงามน่ามอง ยิ่งร้องไห้ยิ่งบอบบาง 

น่าทะนุถนอมราวดอกหลี2  ชุ่มฝน งามโศกเสียจนคนมองใจเต้นระส่ำไม่เป็น 

จังหวะ

“พี่รองอย่าร้องไห้อีกเลย ข้าดีขึ้นมากแล้ว ท่านหมอบอกว่าอีกครึ่ง 

เดือนก็หายดีแล้วเจ้าค่ะ ประเดี๋ยวเมื่อหายดีแล้ว พวกเราพับเหยี่ยวกระดาษ 

สักสองตัว ให้พวกมันหอบโชคร้ายจากไปเท่านั้นก็พอแล้วเจ้าค่ะ” อวี๋เซียง 

มองพินิจ กล่าวประโยคที่คิดว่า “อวี๋เซียงคนนั้น” จะพูด

“ได้ พี่จะรอเจ้า” อวี๋ซืออวี้ไม่เพียงไม่หยุดร้องไห้ กลับร้องไห้หนัก 

กวา่เดมิเสยีอยา่งนัน้ เสยีงหวานสะอกึสะอืน้ สหีนา้แววตาทกุขร์ะทม รมิฝปีาก 

บางประเดี๋ยวอ้าออกประเดี๋ยวหุบลง เหมือนมีถ้อยคำที่ต้องการกล่าวแต่ไม่รู้ 

ว่าสมควรเริ่มประโยคอย่างไร

อวี๋เซียงสูดลมหายใจลึก เบือนหน้ามองไปทางประตูห้องด้วยความ 

เบื่อหน่าย ทว่ากลับคล้ายเห็นเงาร่างคุ้นตาโผล่พ้นมา หัวใจเต้นโลดแทบ 

หลุดออกจากอก  แต่ที่นี่คือชาติใหม่ภพใหม่มิใช่หรือ  เหตุใดคนผู้นั้น 

ถึงปรากฏกายในสถานที่นี้ได้ นางข่มความตระหนก ตั้งใจกล่าวด้วยน้ำเสียง 

เป็นห่วงเป็นใย “เหตุใดท่านต้องร้องไห้เช่นนี้ หรือมีเรื่องอื่นที่ข้ายังไม่รู้ 

เกิดขึ้น”

อวี๋ซืออวี้ไม่ตอบคำถาม กำมือน้องสาวแน่น จนอวี๋เซียงถามซ้ำเป็น 

ครั้งที่สามถึงได้ยอมเปิดปาก “น้องเล็ก ข้าได้ยินท่านหมอพูดว่าขาของเจ้า... 

เหมือนว่าจะไม่มีทางรักษาแล้ว”

อวี๋เซียงเบิกตากว้าง

อวี๋ซืออวี้ร้องไห ้ “พี่ใหญ่มีวิชายุทธ์เก่งกาจ รอบกายเขารายล้อมไปด้วย 

2 ดอกสาลี่
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ยอดองครักษ์ เหตุใดบุรุษร่างใหญ่ มากฝีมือเช่นนั้นถึงต้องผลักให้เจ้าเป็น 

คนรับมีดแทนด้วย!  ปกติเจ้าเป็นคนที่ระมัดระวังมากกว่าผู้ใดมิใช่หรือ  

เหตุใดครานี้ถึงได้บังเอิญซ้ำบังเอิญซ้อน เสียขาคู่นี้ไป แล้ววันหน้าเจ้าจะทำ 

เช่นไร!”

เสยีงรำ่ไหค้ลา้ยเศรา้เสยีใจดงัขึน้เรือ่ย ๆ ทวา่ประโยคเมือ่ครูข่องอวีซ๋อือวี ้

ดูจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไรนัก เหมือนต้องการยั่วยุคนก็มิปาน

ปนีัน้ทีส่ิน้หยง่เลอ่โหว อวีผ๋ิน่เหยยีนอายเุพยีงหา้ขวบ มมิคีวามสามารถ 

พอที่จะสืบทอดตำแหน่งโหวของบิดา ฮูหยินผู้เฒ่าจึงส่งตัวเขาเข้าวังเพื่อ 

ร่ำเรียนวิชาความรู้ อวี๋ผิ่นเหยียนเป็นเด็กเฉลียวฉลาด รัชทายาทถูกใจเขา 

ไม่น้อย และเพื่อรักษาตำแหน่งผู้สืบทอด อวี๋ผิ่นเหยียนจึงตั้งใจฝึกฝนใน 

วังหลวง จนอายุมากขึ้นเรื่อย  ๆ มิค่อยได้พบหน้ากัน ดังนั้นสองพี่น้องถึงได้ 

รู้สึกแปลกหน้าต่อกัน ทั้งยังมีมารดาและท่านย่าที่ลำเอียงอย่างไม่คิดปิดบัง  

อวี๋เซียงจึงนึกไม่พอใจอวี๋ผิ่นเหยียนเสมอมา ส่องคันฉ่องเห็นจมูกไม่ใช่จมูก  

เห็นนัยน์ตาไม่ใช่นัยน์ตา หากบอกว่าในช่วงเวลาคับขัน อวี๋เซียงยอมใช้ชีวิต 

ตนปกป้องพี่ชาย คล้ายจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไรนัก ถึงพูดออกไป 

คนนอกที่ไม่ค่อยรู้เรื่องราวอาจจะเชื่อ แต่ต่อให้ถูกตีจนตาย อย่างไรอวี๋ซืออวี้ 

ก็ไม่ยอมเชื่อเด็ดขาด

เนื้อหาเดิมในหนังสือ...อวี๋เซียงไม่ต้องเสียเวลาคิดแม้แต่น้อย อ้าปาก 

ตะเบ็งเสียง เอ่ยคำตอบที่อวี๋ซืออวี้คาดไว้ในใจว่า “ข้าไม่ได้อยากช่วยเขา 

สักหน่อย ยามนั้นแค่ข้อเท้าพลิกทำให้ล้มทับร่างของเขา ถึงได้พลาดท่า 

รับมีดแทนอย่างไรเล่า! ทั้งหมดล้วนเป็นความผิดของเขา หากไม่ใช่เขาบังคับ 

จะพาตัวข้าออกนอกเมือง ข้าคงไม่ถึงคราวเคราะห์เช่นนี้ เป็นเขาที่ทำร้าย 

ข้า...” และจบประโยคด้วยคำด่าทอยาวเหยียด

บังเอิญยิ่งกว่านั้น ขณะนั้นอวี๋ผิ่นเหยียนมาเยี่ยมน้องสาวเช่นกัน หลัง 

ได้ยินประโยคเหล่านั้น ความรังเกียจนิสัยเห็นแก่ตัวและโทษแต่ผู้อื่นของ 

น้องสาวในใจเขาพุ่งสูงขึ้นหลายส่วน อุตส่าห์ช่วยคุ้มครองจนเติบใหญ่ ทว่า 

นางกลับไม่เคยสำนึกบุญคุณ ทั้งยังด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายเช่นนี้ ด้วย 
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เหตุนี้อวี๋ผิ่นเหยียนจึงส่งน้องสาวให้หมาป่าแห่งจงซานโดยไม่คิดสืบค้นถึง 

นิสัยใจคอของเขา

ทว่าเวลานี้อวี๋เซียงเป็นอวี๋เซียงคนใหม่แล้ว แน่นอนว่าไม่มีทางสละ 

ต้นไม้ใหญ่เพียงหนึ่งเดียวที่พึ่งพิงได้ในชีวิตนี้ไปแน่ ใบหน้างามของนางซีดขาว 

ไร้สีเลือด หยาดน้ำตาเม็ดโตไหลอาบหน้า ริมฝีปากเม้มแน่น มิมีคำตอบใด 

จากเด็กหญิง ท่วงท่าน่าเวทนาน่าสงสารของนาง ไม่ว่าบุรุษใจแข็งดั่งหินผา 

ผู้ใดพบเห็นย่อมต้องอดใจอ่อนไม่ได้

อวี๋ผิ่นเหยียนมองเข้ามาด้วยแววตาเคลือบแคลง นานหลายปีแล้ว 

ที่หัวใจของเขาไม่เคยปวดร้าวเท่านี้มาก่อน

อวี๋ซืออวี้ไม่ได้รับคำตอบจากน้องสาว เอื้อมมือช่วยเช็ดน้ำตาให้ พูด 

เสียงเบา “น้องเล็ก ไม่เป็นอันใดใช่หรือไม่ รีบพูดมาสิว่าเป็นอันใดไป อย่า 

ทำให้พี่ตกใจเชียว!”

อวี๋เซียงปัดมือพี่สาวออก ร่ำไห้ดังยิ่งกว่าเดิม เสียงร้องไห้ของนางทำ 

สาวใช้ตัวน้อยสองคนน้ำตาไหลตาม อวี๋เซียงรู้สึกว่าสาวใช้สองนางนั้นน่าขัน 

ไม่น้อย เด็กหญิงก้มหน้าเม้มปากพยายามกลั้นเสียงหัวเราะ ท่าทางในเวลานี้ 

ของอวี๋เซียงผิดไปจากปกติยิ่งนัก

อวีซ๋อือวีต้าวาววบั มอืจบับา่นอ้งสาวไว้ “นอ้งสาว เจา้ถกูผเีขา้ใชห่รอืไม ่ 

รีบตื่นขึ้นมาเถิด ถ้าถูกสิงนานเกินไปจะปลุกไม่ฟื้น รีบลืมตาดูเถิด ข้า พี่สาว 

ของเจ้าอย่างไรเล่า พี่จะดูแลเจ้าเอง! ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัว!”

อวี๋เซียงปัดมือพี่สาวออกอีกครา ตอบช้าชัดทุกพยางค์ “กลัวหรือ  

มีสิ่งใดที่ข้าต้องกลัว เขาคือพี่ชายของข้า เขาคือหย่งเล่อโหว ไม่ว่าอย่างไร 

ก็ห้ามมีแม้แต่รอยขีดข่วน! ขาพิการ แน่นอนว่าข้าต้องเสียใจอยู่แล้ว แต่ข้า 

ก็ดีใจที่พี่ใหญ่ปลอดภัย ถ้าไม่ใช่เพราะพี่ใหญ่ พวกเราคงถูกท่านอาฉีกเนื้อ 

กินนานแล้ว ไหนเลยจะยังมีชีวิตสุขสบายอย่างเช่นทุกวันนี้! ก่อนหน้านี้ที่ข้า 

แสดงออกอย่างหยาบคายต่อพี่ใหญ่ นั่นก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพี่ใหญ ่

อยากให้พี่ใหญ่พูดกับข้าเพิ่มสักหลาย  ๆ  ประโยคก็เท่านั้น ขอเพียงพี่ใหญ่ 

ปลอดภัย ไม่ว่าต้องเสียแขนหรือขา ข้าก็ยินดีทั้งนั้น...”
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เสียงหวานกังวานใส น้ำตาเม็ดโตร่วงไหลอาบแก้ม ตกใส่บ่าเกิดเป็น 

วงเปียกชื้น ท่วงท่าอ่อนแอบอบบางของนางกลับแฝงไปด้วยความเข้มแข็ง 

อย่างน่าชื่นชม

อวี๋ซืออวี้กะพริบตาปริบ  ๆ ในระยะเวลาสั้น  ๆ  เพียงสามวัน เหตุใด 

อวี๋เซียงที่ขี้ขลาด ด้อยปัญญา เห็นแก่ตัว และความคิดอ่านตื้นเขินคนนี้ถึงได ้

เฉลียวฉลาดและเข้มแข็งขึ้นถึงเพียงนี้ ไม่เหมือนอวี๋เซียงคนเดิมที่นางเคย 

รู้จักเลยแม้แต่น้อย
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อวี๋ซืออวี้  รวบรวมสติตัดสินใจเลือกเล่นบทโศกต่อ เอื้อมมือไปลูบ 

แผ่นหลังเพื่อปลอบโยนน้องสาว ปากว่า “เจ้าคิดได้เช่นนี้พี่ก็เบาใจลงไม่น้อย  

เฮ้อ  คิดไม่ถึงเลยว่าเซียงเอ๋อร์น้อยของพี่ โตเป็นผู้ ใหญ่กับเขาแล้ว. . .”

อวี๋เซียงใช้ปลายแขนเสื้อเช็ดน้ำตา ยิ้มเย็น “ท่านเบาใจจริงหรือแสร้ง 

เบาใจกันแน่ ไม่เห็นข้าเอะอะโวยวาย ท่านสมควรผิดหวังถึงจะถูก หลายวัน 

ที่ข้านอนหมดสติบนเตียง ไม่ใช่ท่านหัวเราะเบิกบานหรอกหรือ ท่านยังว่า  

‘ทำได้ดี ทำได้ดี ดูซิวันหน้านางจะยังหยิ่งผยองได้อีกหรือไม่’ วันนี้ข้าขอถาม 

ท่านสักคำ เมื่อใดกันที่ข้าทำท่าหยิ่งผยองจนทำให้ท่านเกลียดชังข้าถึงเพียงนี้”

อวี๋ซืออวี้อ้าปากค้าง ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน

เด็กหนุ่มที่ยืนอยู่หน้าประตูขมวดคิ้วแน่น

“เจ้า! เจ้ารู้ได้อย่างไร!” อวี๋ซืออวี้หันขวับ จ้องสาวใช้สองคนของนาง 

เขม็ง สาวใช้ทั้งสองเผลอก้าวถอยหลัง ส่ายหน้าสุดชีวิต

รู้ได้อย่างไร...แน่นอนว่าต้องอ่านมาจากในหนังสือน่ะสิ แม้ทะลุมิติ 

ย้อนเวลามากว่าพันป ี แต่สำหรับอวี๋เซียงกลับเพิ่งผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น 

แล้วนางจะลืมเลือนเรื่องราวที่เพิ่งเคยอ่านเมื่อไม่กี่วันก่อนได้อย่างไร

อวี๋ซืออวี้ครุ่นคิดรวดเร็ว ถามทันที “เจ้า...เจ้ารู้ก่อนแล้วหรือว่า 
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ขาพิการ”

คาดไม่ถึงเลยว่าเด็กหญิงตรงหน้าจะรู้จักติดสินบนซื้อตัวคน ช่าง 

ร้ายกาจเหลือเกิน! คนของนางถูกน้องสาวซื้อไปตั้งแต่เมื่อใดกันแน่!

อวี๋เซียงยิ้ม “ร่างของข้า ขาของข้า ข้าจะไม่รู้ได้อย่างไร สามวันก่อน 

ขาหนักจนมิอาจขยับนิ้วเท้าได้ หากไม่พิการเพราะได้รับบาดเจ็บสาหัสจะเป็น 

สิ่งใดไปได้ เพราะประสบเคราะห์กรรมถึงได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิต  

พี่สาว ข้าขอถามท่านสักประโยค ข้า อวี๋เซียง เคยทำเรื่องใดที่ผิดต่อท่าน 

หรือไม่ เหตุใดถึงเกลียดชังข้าจนเข้ากระดูกเช่นนี้ ท่านย่ามอบผ้ามอบเครื่อง- 

ประดับ ข้ายกให้ท่านเป็นคนเลือกก่อน เครื่องเรือนล้ำค่าในห้อง หากถูกใจ 

ชิ้นใด ท่านหยิบไป ข้าไม่เคยว่า และเพราะกลัวว่าท่านจะขัดสน ข้าจึงแบ่ง 

เบี้ยหวัดแต่ละเดือนที่ได้รับให้ท่านเดือนละห้าตำลึงเงิน ครั้งก่อนท่านทำกิ่งไม้ 

ที่ท่านย่ารักยิ่งหัก ข้ายังรับโทษแทนท่าน คุกเข่าหน้าประตูเรือนจนเข่าเขียวช้ำ 

เดินไม่ได้ตั้งหลายวัน แม้ปากจะพร่ำขอบคุณพร่ำขอโทษ แต่ลับหลังท่าน 

กลับหัวเราะเยาะข้าเสียอย่างนั้น ข้าคิดมาตลอดทั้งกลางวันกลางคืน อย่างไร 

ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าข้าล่วงเกินท่านที่ใด พี่สาว วันนี้โปรดไขข้อข้องใจให้ข้า 

ด้วยเถิด”

อวี๋ซืออวี้ปิดปากเงียบเมื่อถูกน้องสาวถามต้อน แม่ใหญ่ไม่สนใจความ 

เป็นอยู่ของพวกนาง พวกนางต้องทุกข์ทรมานด้วยเหตุผลเดียวกัน บางครั้ง 

นางนึกเห็นใจอวี๋เซียงอยู่เหมือนกัน ทว่าเมื่อนึกถึงท่านย่า ท่านย่าไม่เหมือน 

แม่ใหญ่ ครั้งยังสาวถูกอนุภรรยาแย่งความรักจากสามี ครั้นแก่ตัวลงกลับ 

ต้องมาเสียสายตรง อีกทั้งยังเกือบถูกสายรองทั้งหลายแย่งตำแหน่งโหวและ 

กิจการของสกุล ด้วยเหตุนี้หญิงชราจึงให้ความสำคัญกับหลานชายหลานสาว 

สายตรงมากกว่าสายรอง ด้วยกลัวว่าเมื่อเติบใหญ่สายรองอาจใจสกปรก  

คิดอยากได้อยากมีในสิ่งที่ไม่สมควร สิ่งใดที่สมควรบังคับใช้ หญิงชราบังคับ 

ใช้กับสายรองอย่างไม่ขาดตกสักข้อ

ขณะที่อวี๋ซืออวี้ใช้ชีวิตอย่างอัตคัด อวี๋เซียงในเวลานั้นต้องการสิ่งใด 

ล้วนได้สิ่งนั้น คำใดที่หลุดออกจากปากล้วนเป็นจริงทั้งสิ้น วันคืนผ่านไป  
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นางจึงเริ่มเกลียดชังน้องสาว เกลียดมากขึ้นทุกวัน

นางรู้ว่ามิอาจเผยความในใจออกมาได้ ต้องข่มความเกลียดเอาไว้ 

ให้มิด ห้ามผู้ใดล่วงรู้อย่างเด็ดขาด

อวี๋เซียงเหยียดยิ้มเยาะ ครู่หนึ่งถึงเอี้ยวตัวไปหยิบถ้วยชาที่วางบนโต๊ะ 

หัวเตียงขึ้นมา เทรดศีรษะพี่สาว ปาถ้วยชาลงพื้น แค่นเสียงคำราม “ตอบ 

ไม่ได้ใช่หรือไม่ เหอะ ข้าอวี๋เซียงมิมีพี่สาวใจร้ายอย่างท่าน! ไป! ไสหัวไป! 

วันหน้าห้ามเหยียบเท้าเข้ามาในห้องของข้าแม้แต่ก้าวเดียว!”

แต่เล็กจนโต เหมือนว่า “อวี๋เซียงคนนั้น” จะเป็นถุงเงินและเป็นที่ระบาย 

อารมณข์องอวีซ๋อือวีม้าโดยตลอด และบางครัง้เมือ่ถงึคราวจำเปน็ยงัตอ้งรบัโทษ 

แทนอวี๋ซืออวี้ ทว่าวันนี้  “อวี๋เซียงคนนี้”  มาแทนที่แล้ว แน่นอนว่าเรื่องแรก 

ที่ทำต้องเป็นการตัดสัมพันธ์กับคนประเภทนี้ ต้องเสียห้าตำลึงเงินทุกเดือน  

ทั้งที่เบี้ยหวัดรายเดือนของอวี๋เซียงมีเพียงสิบตำลึงเงิน แล้วนางจะยินยอมได้ 

อย่างไร!

ยาเพิ่งยกมาได้ไม่นาน วางรอให้เย็นลง แน่นอนว่ายาถ้วยนั้นต้อง 

ลวกอวี๋ซืออวี้ไม่น้อยแน่ นางลุกพรวดขึ้นกรีดร้องเสียงดัง รีบคว้ากาน้ำชา 

ที่เย็นแล้วมาเทรดล้างความร้อน ครู่ใหญ่กว่านางจะเรียกสติกลับคืนมาได้  

“อวี๋เซียง! เป็นบ้าอันใดของเจ้า คิดจะเป็นอริกับข้าใช่หรือไม่ ข้าจะบอกให้  

นางสารเลวไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ เจ้ามิใช่คนของสกุลอวี๋เรา...”

อวี๋เซียงจ้องริมฝีปากงามที่เปล่งเสียงด่าทอเขม็ง คำนวณเวลาอีกไม่นาน 

จะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อวี๋ซืออวี้อยู่ไม่สู้ตาย

ยังด่าไม่ทันจบ เด็กหนุ่มก้าวขายาวพ้นประตูบานใหญ่ เสียงเย็นชา 

ดังขึ้นกลางห้อง “หุบปาก!”

อวี๋ซืออวี้หุบปากทันควัน คนที่นางกลัวที่สุดในจวนโหว หากมิใช่ 

อวี๋ผิ่นเหยียนแล้วจะเป็นผู้ใด

เนื้อหาเดิมในหนังสือ อวี๋ซืออวี้ไม่คิดห้ามปรามน้องสาว ทั้งยังพูด 

เปิดทางเพื่อให้อวี๋เซียงด่าทอพี่ชายต่ออีกด้วย เพราะถ้อยคำด่าทอเหล่านั้น 

ทำให้ “อวี๋เซียงคนนั้น”  ตกอยู่ในวิกฤติ แต่หนังสือเล่มเดิมกลับไม่เหมือนเดิม 
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อีกต่อไป ถ้าได้รับความคุ้มครองจากอวี๋ผิ่นเหยียน ฐานะคุณหนูสายตรงของ 

จวนหย่งเล่อโหวของนางก็จะยิ่งมั่นคงขึ้น

นี่คือแผนการขั้นแรกของอวี๋เซียง นางไม่ลังเลแม้แต่น้อย ดวงตา 

กลมโตเลื่อนมองเด็กหนุ่มร่างสูงที่ยืนตระหง่านกลางห้อง

“พี่ใหญ่...”  ร้องเรียกเสียงแผ่วพร้อมน้ำตาที่หลั่งรินจากนัยน์ตา  

สีหน้าแววตาที่เคยสิ้นหวังกลับมาเป็นประกายอีกครา คล้ายว่าพวกเขาพี่น้อง 

ไม่เคยวิวาทเบาะแว้งกันมาก่อน คล้ายว่าเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้เป็นเพียง 

ภาพฝันฉากหนึ่งเท่านั้น

ครั้งยังเล็ก แขนบางของน้องสาวเคยอ้าออกเพื่อขอให้เขาอุ้ม ดวงตา 

กลมโตของนางเปล่งประกายเลื่อมใสทุกครั้งที่จ้องมองมา...ราวกับเขาเป็นโลก 

ทัง้ใบของนางอยา่งไรอยา่งนัน้ ดจุมเีขม็นบัพนัทิม่ลงกลางหวัใจของอวีผ๋ิน่เหยยีน 

เขาไม่เสียเวลาคิด ก้าวเท้าขึ้นหน้ากอดน้องสาวเอาไว้ในอ้อมแขน

“ไม่ต้องกลัว พี่จะรักษาเจ้าให้จงได้!” มิใช่ประโยคบอกเล่า ทว่าเป็น 

คำสัญญาจากเขาต่างหาก

อวี๋เซียงซบหน้าลงกับอกแกร่ง ไม่ตอบรับ มีเพียงน้ำตาที่พรั่งพรูออก 

จากนัยน์ตา เมื่อได้มองเต็มตานางถึงเพิ่งรู้ แม้เด็กหนุ่มตรงหน้าจะคล้ายคลึง 

กับพี่ชายในภพก่อนของนางถึงเจ็ดแปดส่วน แต่อย่างไรก็มิใช่พี่ชายคนนั้น 

ของนาง อวี๋ผิ่นเหยียนมีเครื่องหน้าที่คมชัดกว่า คิ้วกระบี่ขมวดแน่นไม่คลาย 

ออก อีกทั้งอ้อมกอดยังเย็นชืด ไม่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนางแม้แต่น้อย

แต่เหตุใดความรู้สึกผูกพันที่สมควรตายจากไปพร้อมร่างเก่าของนาง 

ถึงได้ติดตามมาด้วย ทั้งที่รู้ว่าเด็กหนุ่มตรงหน้ามิใช่พี่ชายคนนั้นของนาง แต่ 

เหตุใดหัวใจถึงได้อบอุ่นขึ้นหลังได้ฟังคำของเขา อวี๋เซียงคิดสับสนไปไกล  

ซุกหน้าลงกับอกกว้าง น้ำตาไหลไม่หยุด

อวี๋ซืออวี้ถอยเท้าเรื่อย  ๆ  จนไปยืนอยู่ข้างผนัง  ไม่มีคำสั่งจากอวี๋- 

ผิ่นเหยียน นางมิกล้าถือวิสาสะเดินออกจากห้อง

อกเสื้อเปียกชื้นไปด้วยหยาดน้ำตา น้ำตาร้อนซึมลวกผิว อวี๋ผิ่นเหยียน 

เอื้อมมือลูบแผ่นหลังบางที่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกของน้องสาว แม้เด็กหนุ่ม 
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ตรงหน้าจะมิใช่พี่ชายของวิญญาณซึ่งสิงอยู่ในร่างนี้ แต่อวี๋เซียงรู้ดี เขาเป็น 

พี่ชายของร่างนี้ เขาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่นางพึ่งพิงได้ และไม่ว่านางจะเปลี่ยนชื่อ 

เปลี่ยนแซ่เป็นอันใด หรือตัวจะหนีไปอยู่ที่ใด อวี๋ผิ่นเหยียนก็จะเป็นพี่ชาย 

ที่ห่วงใยนางเสมอไม่เปลี่ยนแปลง

ความรู้สึกสนิทสนมและความไว้เนื้อเชื่อใจดังที่เคยมีเมื่อครั้งยังเล็ก 

ถูกเรียกกลับคืน ร่างบางในอ้อมแขนไม่แข็งเกร็งเหมือนแรก  ๆ แรงสะอื้น 

ของนางก็หยุดลงแล้วเช่นกัน อวี๋ผิ่นเหยียนก้มลงมอง แววตาอ่อนโยนไม่น้อย 

น้องสาวของเขาร้องไห้จนเหนื่อยถึงได้ผล็อยหลับไป ขนตาหนายาวเป็นแพ 

ของนางยังมีหยดน้ำตาเกาะอยู่ ช่างน่าสงสารน่าเวทนาเสียเหลือเกิน

เอือ้มมอืเชด็นำ้ตาใหแ้ผว่เบา ขยบัรา่งนางใหน้อนสบาย หม่ผา้เรยีบรอ้ย 

ถงึคอ อวีผ๋ิน่เหยยีนนัง่มองนอ้งสาวหลบัอกีครู่ เดก็หนุม่ลกุขึน้ยนืเตม็ความสงู  

พูดเสียงเบา “ตามข้ามา”

อวี๋ซืออวี้เดินตามไปติด ๆ ใบหน้าซีดขาวไร้สีเลือด

จนห่างออกจากห้องนอนอวี๋เซียงมาไกล สีหน้าอวี๋ผิ่นเหยียนเฉยชาเหมือน 

มองไม่เห็นรอยแดงบนใบหน้าและลำคอของอวี๋ซืออวี้ พูดเนิบช้า “เจ้ารู้เรื่อง 

ของเซียงเอ๋อร์ได้อย่างไร”

อวี๋ผิ่นเหยียนเพิ่งอายุสิบห้าปี แต่กลับมีความสูงมากกว่าเจ็ดฉื่อ1 อยู่ 

ในวังมาหลายปี แน่นอนว่านิสัยใจคอต้องไม่คล้ายคลึงกับคุณชายจวนอื่นแน่ 

ดูจากท่านลุงท่านอาที่เคยคิดปล้นตำแหน่งโหวจากเขาไป บ้างถูกเนรเทศออก 

นอกเมืองหลวง บ้างถูกสังหารทั้งครอบครัว ยังมีบางคนที่ถูกขังในคุกหลวง 

ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกี่เดือนถึงจะได้ออกมา เพราะอวี๋ผิ่นเหยียนลงมือรวดเร็ว รุนแรง  

และเด็ดขาด อำนาจของจวนหย่งเล่อโหวถึงได้ค่อย  ๆ  ฟื้นกลับคืนมาในที่สุด  

ฐานะของเขาในเมืองหลวงก็มั่นคงไม่น้อยเช่นกัน

1 มาตรวัดของจีน ในสมัยราชวงศ์เว่ย จิ้น และเหนือ  -  ใต้ 1 ฉื่อ ประมาณ 24.2 เซนติเมตร  

ปัจจุบัน 1 ฉื่อ เท่ากับ 33.33 เซนติเมตร
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จวนหย่งเล่อโหวบนล่างมีใครบ้างที่กล้าดูเบาเขา

อวี๋ซืออวี้มือกำกระโปรงแน่น ตะกุกตะกัก “นั่น...นั่น...เช้าวันก่อนไป 

คารวะท่านย่า ข้าบังเอิญได้ยิน พี่ใหญ่...ข้า...”

อวี๋ผิ่นเหยียนไม่ฟัง ถามต่อ “เล่าให้ใครฟังบ้าง”

อวี๋ซืออวี้ปากสั่น “แม่นม จูอวิ๋น เจวียนปี้ พวกนางรู้ทั้งหมด”

สายตาเย็นชายิ่งกว่าน้ำแข็งของอวี๋ผิ่นเหยียนตวัดมอง จูอวิ๋น เจวียนปี ้ 

และสาวใช้ของอวี๋ซืออวี้ที่คุกเข่าอยู่ด้านหลังหน้าซีดเผือด

อวี๋ซืออวี้เม้มปากแน่นมิกล้าพูด ชั่วขณะนั้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของ 

นางกลับคืนมา และนางเริ่มรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้ว หากเป็นอวี๋เซียง 

คนก่อน ต่อให้ตายไปก็คงมิมีผู้ใดสนใจ แต่เวลานี้อวี๋เซียงกลายเป็นผู้มี 

พระคุณของอวี๋ผิ่นเหยียนไปเสียแล้ว เด็กหญิงจึงเป็นบุคคลที่ไม่ว่าผู้ใดก็มิอาจ 

แตะต้องได้ เมื่อครู่นางเผยโฉมหน้าที่แท้จริงให้อวี๋เซียงเห็น นั่นเท่ากับว่านาง 

เผยโฉมหน้าที่แท้จริงให้พี่ใหญ่เห็นด้วยเช่นกัน แล้ววันหน้านางจะมีชีวิตต่อไป 

ในจวนหย่งเล่อโหวได้อย่างไร

ขณะสับสน กลับได้ยินอวี๋ผิ่นเหยียนสั่งเหล่าทหารด้านหลังเสียงเข้ม  

“จับตัวพวกนางเอาไว้ ประเดี๋ยวยกให้ท่านแม่เป็นคนจัดการ”

สาวใช้ที่ถูกสั่งให้พาตัวไปล้วนเป็นแขนขาของนาง อวี๋ซืออวี้จะนิ่งเฉยได ้

อย่างไร ร้องเสียงดังทันที “พี่ใหญ่! พวกนางทำผิดใหญ่หลวงใดถึงถูกสั่งขัง  

เพียงเพื่อนางสารเลวคนนั้น...”

น้ำเสียงเย็นชาของอวี๋ผิ่นเหยียนดังแทรก  “นางคือน้องสาวของข้า  

อวี๋ผิ่นเหยียน มิใช่นางสารเลวแต่อย่างใด ประโยคนี้ข้าจะพูดเพียงแค่ครั้งเดียว 

เท่านั้น จงจำไว้ให้ดี วันหน้าหากยังกล้าทำผิดอีก จะส่งตัวเจ้าออกนอกเมือง 

ไปอยู่กับมารดาของเจ้า”

ปีนี้นางอายุสิบสอง อีกไม่นานจะปักปิ่นและถึงแก่เวลาออกเรือน ถ้า 

ถูกส่งตัวไปนอกเมือง  จะหาบุรุษดี  ๆ  จากชนชั้นสูงให้นางแต่งออกไปได้ 

อย่างไร อวี๋ซืออวี้เหงื่อท่วมร่าง ก้มหน้าต่ำ เม้มปากเงียบ รอจนเจ้าของ 

รองเท้าดำคู่นั่นเดินไปไกล นางถึงได้แค่นยิ้มเย็น “รอท่านแม่เป็นผู้ออกคำสั่ง 
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หรือ ท่านแม่ไม่มีทางสังหารบ่าวผู้จงรักภักดีของจวนเพื่อนางสารเลวคนนั้นแน่ 

ข้าจะรอวันที่ท่านนำสาวใช้เหล่านั้นกลับมาคืนข้าด้วยตนเอง!”

เรือนหลักจวนหย่งเล่อโหว ฮูหยินผู้เฒ่าอวี๋นั่งหลับตาเอนหลังบนเก้าอี้ยาว  

สีหน้าท่าทางแจ่มใสยังมองคล้ายแข็งแรงอยู่มากนัก สาวใช้สองนางคอย 

ปรนนิบัติซ้ายขวา คนหนึ่งนวดขาซ้าย คนหนึ่งนวดบ่าขวา หญิงชราสวม 

ชุดเขียวอ่อนเดินเท้าเบาเข้ามาในห้อง กระซิบข้างหูฮูหยินผู้เฒ่า

ฮูหยินผู้เฒ่าลืมตา แววตาประหลาดใจ “นางพูดเช่นนั้นจริงหรือ”

“ตอบนายหญิง บ่าวมิกล้าโป้ปดแม้แต่ครึ่งประโยค คุณหนูพูดเช่นนี้ 

จริง ๆ เจ้าค่ะ” นางตอบกลับ

“หากนางคิดเช่นนี้จริง ยอมให้หลังคาจวนหย่งเล่อโหวคุ้มกะลาหัวนาง 

อีกสักสิบปีก็ไม่น่าเสียดาย ไม่ว่าอย่างไรเลือดอวี๋ก็ไหลเวียนอยู่ในร่างของนาง 

สายรองย่อมเป็นสายรองวันยังค่ำ ช่างไร้ยางอายเสียจริง!” ฮูหยินผู้เฒ่าหัวเราะ 

“ช่วยผิ่นเหยียนเท่ากับช่วยสกุลอวี๋ ต่อไปนี้ห้ามผู้ใดรังแกนาง จงไปตาม 

หลินซื่อมาพบข้า ข้ามีเรื่องต้องสั่งความนาง”

หญิงชรารับคำเสียงเบา เมื่อเดินพ้นประตู เห็นท่านโหวน้อยของจวน 

เดินตรงมา สีหน้าเย็นชา นางรีบยอบกายคารวะนายน้อย
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เห็นหลานชาย  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจทั้งหมดในชีวิตเดินเข้ามา 

วงคิ้วแววตาของฮูหยินผู้เฒ่าอ่อนโยนลงไม่น้อย กวักมือเรียก “เข้ามานั่งคุย 

กับย่าก่อน เรื่องปวดหัวเหล่านั้นรอแม่เจ้ามาก่อนแล้วค่อยคุยกัน”

อวี๋ผิ่นเหยียนคลี่ยิ้มบาง นั่งลงข้างหญิงชรา รินน้ำชาให้นาง

ราวครึ่งเค่อ1 ให้หลัง หลินซื่อเดินเข้ามาช้า ๆ บนมวยผมไร้ปิ่นประดับ 

ใด มีเพียงดอกไม้สีขาวดอกเล็กที่ทัดหูนางเท่านั้น ดวงตาแดงก่ำคล้ายเพิ่ง 

ผ่านการร้องไห้อย่างน้อยหนึ่งยก

ฮูหยินผู้เฒ่ายกกาน้ำชารินเพิ่มให้ตนเอง ไม่เงยหน้ามอง “จวิ้นเจี๋ย 

จากไปหลายปีแล้ว เจ้ายังโศกเศร้าทุกข์ระทม ท่าทางเช่นนี้ตั้งใจแสดงให้ผู้ใด 

ชม ตั้งใจขับไล่กลิ่นอายมงคลไปจากจวนของเราใช่หรือไม่!” ฮูหยินผู้เฒ่า 

ไม่เคยนึกเอ็นดูสะใภ้คนนี้เลยสักครั้ง ครั้งบุตรชายยังมีชีวิต หลินซื่อหึงหวง 

ไม่ยอมให้รับอนุภรรยา โวยวายเสียจนจวนแทบแตก ร้อยพันมารยาหยิบ 

ขึ้นมาใช้ ครั้งบุตรชายสิ้นลม ไม่สนความเป็นอยู่ของบุตรธิดา ไม่สนกิจการ 

ร้านค้าของสกุล ทำเพียงร้องไห้คร่ำครวญทั้งกลางวันกลางคืน

1 หน่วยเวลาของจีน 1 เค่อ ประมาณ 15 นาที
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โชคดีที่นางร่างกายแข็งแรง พอมีกำลังดูแลผู้คนในจวน และโชคดี 

ที่หลานชายของนางเก่งกาจมากความสามารถ ถึงได้รักษาสมบัติของสกุล 

เอาไว้ได้ มิเช่นนั้นสกุลอวี๋ของนางคงถูกจิ้งจอกหมาป่าเหล่านั้นทึ้งเนื้อไม่เหลือ 

กระดูกนานแล้ว เพ้ย ยามนี้หลินซื่อยังร้องไห้อยู่อีก!

นึกถึงตรงนี้ สีหน้าฮูหยินผู้เฒ่าบึ้งตึง กระแทกถ้วยชาลงกับโต๊ะ

หลินซื่อได้สติกลับคืน รีบยอบกายคารวะแม่สามี

อวี๋ผิ่นเหยียนล้วงผ้าเช็ดหน้าออกจากอกเสื้อ เช็ดชาร้อนที่หกออกจาก 

ถ้วยเพราะแรงกระแทกเมื่อครู่ของหญิงชรา ยิ้มบาง ราวกับไม่เห็นแววตา 

ร้องขอความช่วยเหลือที่มารดาส่งมา สำหรับเขาแล้ว วันนั้นที่บิดาสิ้นลม 

ก็เหมือนกับมารดาสิ้นลมเช่นกัน ทุกวันนี้มารดาเป็นเพียงร่างไร้วิญญาณที่รอ 

วันไปพบบิดาในปรโลกเท่านั้น ประโยคเมื่อครู่ฟังคล้ายใจร้ายไปสักหน่อย  

แต่นับแต่ห้าขวบเป็นต้นมา ได้ยินประโยคเช่นนี้จากปากมารดาเป็นพันเป็น 

หมื่นครั้ง เวลาผ่านเลยไป เด็กหนุ่มคุ้นชินกับความคิดของมารดาในที่สุด

ในสายตาของท่านแม่ มิมีสิ่งใดมีค่าเท่าสามีผู้ล่วงลับ ป้ายวิญญาณ 

เย็นเฉียบสำคัญกว่าเลือดเนื้อที่อุ้มท้องเกือบสิบเดือน หากไม่เชื่อ ลองดู 

น้องสาวผู้อาภัพที่ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังภายในจวนคนนั้นของเขาสิ

รอยยิ้มมุมปากของอวี๋ผิ่นเหยียนกดลึกลงกว่าเดิม ดวงตาเข้มแสงขึ้น 

ไม่น้อย

ฮูหยินผู้เฒ่าตบหลังมือปลอบใจหลานชาย พูดกับสะใภ้ “นั่งลงก่อน 

เถิด”

หลินซื่อเช็ดน้ำตา นั่งเก้าอี้ข้างหญิงชรา ถามทันที “ผิ่นเหยียน หา 

น้องสาวเจ้าพบหรือไม่”

อุ้มเซียงเอ๋อร์ร่างชุ่มเลือดกลับจวน ขาสองข้างขยับไม่ได้ ท่านแม่ 

ไม่เคยไปเยี่ยมเลยสักครั้ง ไม่เคยถามอาการเลยสักคำ หากเขาเป็นคนที่ 

บาดเจ็บแทนน้อง ท่านแม่จะมีสีหน้าเช่นไร จะร้องไห้เพื่อเขาบ้างหรือไม่

คิดมาถึงตรงนี้ อวี๋ผิ่นเหยียนริมฝีปากแห้งผาก ยกถ้วยชาขึ้นจิบชา  

พูดเนิบช้า “ท่านรู้เพียงว่าพวกเขาแซ่เสิ่น พูดจาติดสำเนียงหลิ่งหนานและ 
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ค่ำคืนนั้น ลมวสันต์มาเยือน เล่ม 1

ทำการค้าเล็ก  ๆ  เท่านั้น ผืนฟ้ากว้างแผ่นดินใหญ่ ในระยะเวลาสั้น  ๆ  เพียง 

เท่านี้ เกรงว่าจะยังไม่พบข่าวคราว ท่านแม่โปรดใจเย็นและรอก่อนเถิด ยิ่ง 

ไปกว่านั้นน้องสาวเป็นเด็กหญิงคนหนึ่ง มีครอบครัวใดบ้างที่ยอมให้คนนอก 

เห็นหน้าคุณหนูของจวนง่าย ๆ นั่นยิ่งทำให้การค้นหายากขึ้นไปอีกขอรับ”

“แล้วจะให้รอจนถึงเมื่อใด” หลินซื่อร้อนรน จ้องบุตรชายตาเขม็ง  

“ข้ารอได้ แต่น้องสาวของเจ้ารอไม่ได้! คุณหนูสูงศักดิ์ของจวนโหวกลับต้อง 

ตกระกำลำบากในครอบครัวพ่อค้า  ไม่รู้ว่านางต้องทรมานมากเพียงใด  

ผิ่นเหยียน นางเป็นน้องสาวแท้ ๆ ของเจ้า เจ้าต้องช่วยนางให้ได้!”

อวี๋ผิ่นเหยียนเลิกคิ้ว รับคำเสียงเบา “ลูกจะพยายาม”

“จะพยายาม จะพยายาม เจ้ารีบออกไปหานางประเดี๋ยวนี้! สกุลเสิ่น 

เจา้เลห่ร์า้ยกาจมากเพยีงใด รูว้า่บตุรสาวของพวกนางถอืกำเนดิพรอ้มดาวหายนะ 

ถึงได้ลอบสลับตัวกับบุตรสาวของพวกเราอย่างไรเล่า ดูสิ นางทำให้ท่านพ่อเจ้า 

ตอ้งตาย ทำใหน้อ้งสาวเจา้ตอ้งลำบาก รอกอ่นเถดิ ถา้หาตวัจนพบ ขา้ไมม่ทีาง 

ปล่อยพวกคนแซ่เสิ่นให้มีชีวิตรอดแน่!” หลินซื่อขบกราม “ยังมีนางสารเลว 

คนนั้น เหตุใดเจ้าจึงอุ้มนางกลับจวน ข้าสั่งให้นำนางไปส่งนอกเมืองมิใช่หรือ 

ยังไม่รีบโยนตัวนางออกจากจวนอีก! ถ้าไม่ใช่เพราะกลิ่นอายอัปมงคลของนาง 

ขบวนของเจ้าจะพบโจรภูเขาได้อย่างไร! ต้องรีบโยนนางออกไปให้ไว จวน 

ของเราจะได้กลับมาสงบสุขอีกครา!”

หลายปีก่อน หลินซื่อเชิญนักพรตพเนจรคนหนึ่งเข้าจวนมาตรวจดู 

ดวงชะตา เขาว่าอวี๋เซียงจะทำร้ายญาติพี่น้องและคนรอบข้างทั้งหมด เกิดใต้ 

ดาวหายนะอย่างที่ร้อยปีจะพบสักครา เข้าเรือนใดทำเรือนนั้นล่มจม หลินซื่อ 

เชื่อหมดใจอย่างไร้ข้อกังขา นับจากนั้นเป็นต้นมานางไม่ยอมพบหน้าเด็กหญิง 

อีก ทั้งยังให้คนแขวนต้นท้อและกิ่งไผ่ไว้ในห้องของอวี๋เซียง เพื่อขังวิญญาณ 

ร้ายมิให้ออกมาเพ่นพ่านนอกห้อง

ฮูหยินผู้เฒ่าอวี๋เคาะปลาไม้สวดมนต์มานาน เลื่อมใสนักพรตคนนี้ 

ไม่น้อย หญิงชราเองก็ไม่ยอมพบหน้าหลานสาวเช่นกัน  เพียงแต่นางเกิด 

ในชนชั้นสูง รู้ระเบียบรู้ธรรมเนียม แม้ไม่สนิทสนมใกล้ชิดด้วย แต่สิ่งใดที่ 
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เด็กหญิงสมควรจะได้ เด็กหญิงก็ยังคงได้ดังเดิม

เวลานี้เมื่อได้ฟังคำของหลินซื่อ ฮูหยินผู้เฒ่าไม่ต่อประโยค ถอนหายใจ 

เบาก่อนหยิบสร้อยลูกประคำขึ้นนับ พึมพำสวดมนต์เสียงแผ่ว

อวี๋ผิ่นเหยียนเอื้อมมือหยิบสร้อยข้อมือลูกประคำที่วางอยู่ขึ้นมาเล่นบ้าง 

กล่าวว่า “ถ้าไม่ใช่เพราะเซียงเอ๋อร์รับมีดแทนข้า ยามนี้คนที่นอนเจ็บหนัก 

บนเตียงคงเป็นข้า ยิ่งไปกว่านั้นถ้ามองให้ดี สิบปีที่เซียงเอ๋อร์เข้าจวน สกุลอวี ๋

ของพวกเราก็รุ่งเรืองขึ้นเรื่อย  ๆ  มิใช่หรือ มีภัยร้ายใดคืบคลานเข้ามาในจวน 

บ้าง หากให้ข้าพูด เซียงเอ๋อร์มิใช่ดาวหายนะแต่อย่างใด นางกลับเป็นดาว 

นำโชคของข้าถึงจะถูก นางเห็นข้าเป็นพี่ชายร่วมอุทร ถึงได้ยอมสละชีวิต 

เพื่อช่วยชีวิตข้า ข้าเห็นนางเป็นน้องสาวร่วมอุทรจึงตั้งใจดูแลและปกป้อง 

นางตลอดไป ต่อให้วันหน้ารับน้องสาวคนนั้นกลับเข้าจวน ข้าก็ไม่มีทางส่ง 

เซียงเอ๋อร์ออกนอกจวนแน่ ท่านแม่อย่าได้บังคับให้ข้าเนรคุณต่อผู้มีพระคุณ 

เลยขอรับ”

หลินซื่อหน้าเขียวคล้ำเมื่อได้ฟังประโยคนี้ อ้าปากเตรียมด่าทอบุตรชาย 

ฮูหยินผู้เฒ่ากลับขัดขึ้น “เหยียนเอ๋อร์พูดถูกแล้ว เกิดเป็นคนห้ามเนรคุณ 

อย่างเด็ดขาด อวี๋เซียงช่วยเหยียนเอ๋อร์นั่นเท่ากับนางช่วยสกุลอวี๋ทั้งสกุล  

พวกเราสมควรตอบแทนนางให้ดี แม้วันหน้านางยืนยันว่าจะไม่ออกเรือน  

พวกเราสกุลอวี๋ก็ต้องดูแลนางตลอดชีวิต จวนหย่งเล่อโหวไม่เคยขาดแคลน 

ตะเกียบและชามข้าว และถ้าพูดกันตามจริง อุ้มทารกผิดคน เดิมเป็นความ 

ผิดของแม่นมเจ้า มิใช่ความผิดของสกุลเสิ่น พวกเขาช่วยจวนหย่งเล่อโหว 

เลี้ยงบุตรสาวตั้งสิบปี สมควรมอบเงินก้อนใหญ่เพื่อขอบคุณพวกเขาเสีย 

ด้วยซ้ำ ห้ามเอาความหาเรื่องพวกเขาอย่างเด็ดขาด”

ฮูหยินผู้เฒ่ากล่าวน้ำเสียงหนักแน่น หลินซื่อมิกล้าโต้แย้ง ทำได้เพียง 

ก้มหน้ารับคำแม่สามี

อวี๋ผิ่นเหยียนวางสร้อยข้อมือลูกประคำลง สีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม 

“ใช่แล้ว ลูกยังมีอีกเรื่องที่ต้องรบกวนท่านแม่ สามวันก่อนเหมือนน้องรอง 

แอบฟังท่านย่าและท่านพูดคุยกัน ถึงได้รู้ชาติกำเนิดที่แท้จริงและอาการป่วย 
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ของเซียงเอ๋อร์ นางยังบอกเล่าความลับนี้ให้ผู้อื่นฟัง ลูกสั่งขังสาวใช้เหล่านั้น 

เรียบร้อยแล้ว เพื่อสั่งสอนพวกนาง  ลูกหวังว่าท่านแม่จะช่วยออกคำสั่ง 

ลงโทษที่เหมาะสมให้ได้”

หลินซื่อแค่นยิ้มเย็น ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ “สาวใช้เหล่านั้นรู้แล้ว 

อย่างไร ก็เมื่อในร่างนางมิได้มีสายเลือดอวี๋ไหลเวียนอยู่แม้แต่น้อย จะปิดบัง 

ไม่ให้คนเขารู้ความจริงหรือ ขโมยตำแหน่งของบุตรสาวข้าไปตั้งนาน วันนี้ 

สมควรมอบกลับคืนมาได้แล้ว! จงปล่อยสาวใช้เหล่านั้นออกมาเสีย เรื่อง 

เล็กน้อยเช่นนั้นอย่าได้ทำให้ข้าปวดหัวเชียว” พูดจบ ลุกขึ้นยอบกายคารวะ 

เตรียมออกจากห้อง

ความอดทนของฮูหยินผู้เฒ่าสิ้นสุดลง  นางตบโต๊ะเสียงดัง ตำหนิ 

เสียงเข้ม “โง่เง่า! ไม่รู้ปีนั้นข้าคิดสิ่งใดถึงได้ยอมรับหญิงโง่อย่างเจ้าเป็นสะใภ ้

ช่างตาบอดเสียจริง! หากข่าวที่ว่าเจ้าขับไล่บุตรสาวออกจากจวน ปล่อยให้ 

นางมีชีวิตเร่ร่อนอย่างไม่สนใจความเป็นความตายแพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลวง 

หากผู้คนรู้ว่าบุตรสาวในอุทรของเจ้า คุณหนูสายตรงของจวนหย่งเล่อโหว  

ได้ครอบครัวพ่อค้าพเนจรเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ หากชาวเมืองรู้ว่าไก่กลายเป็น 

หงส์ หงส์กลายเป็นไก่ จวนหย่งเล่อโหวจะอับอายขายหน้าคนตั้งเท่าไร ถ้า 

เจ้าไม่กลัวว่าวันหน้าเด็กทั้งสองมิอาจหาคู่ครองดี  ๆ  ได้ พวกนางต้องมีชีวิต 

ที่ทุกข์ทรมานจนสิ้นลม ได้ จงกลับไปนอนกอดป้ายวิญญาณของสามีเจ้าต่อ 

เถิด! หม่าหมัวมัว2 ไป ไปปล่อยตัวพวกนางออกมา!”

หญิงชราสวมชุดสีเขียวรับคำเสียงดัง ก้าวเท้าไปทางประตูห้อง

เวลานั้นหลินซื่อถึงเพิ่งตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้ นางรีบ 

ก้าวเท้าขึ้นดักหน้าหม่าหมัวมัว หันพูดกับฮูหยินผู้เฒ่า “ท่านแม่ ข้าผิด 

ไปแล้ว! ข้าจะรีบจัดการพวกนางทันทีเจ้าค่ะ ไม่ยอมให้มีข่าวลือใดเล็ดลอด 

ออกนอกจวนไปได้แน่! ท่านแม่โปรดวางใจเถิดเจ้าค่ะ”

ฮูหยินผู้เฒ่าหลับตาลงอย่างเหนื่อยใจ พึมพำบทสวดเสียงเบาเพื่อ 

2 สรรพนามที่ใช้เรียกนางกำนัลอาวุโส แม่นม หรือสตรีสูงวัย
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ข่มอารมณ์ เนิ่นนานกว่าที่หญิงชราจะกล่าวอีกครา “สิบปีก่อนมีแฝดหญิง 

สายตรงคู่หนึ่งถือกำเนิดขึ้นในจวนหย่งเล่อโหว  คนหนึ่งร่างกายอ่อนแอ  

จึงได้ส่งไปสวดมนต์จุดธูปหอมที่อารามชีบนยอดเขาสูง  วันนี้เมื่อสุขภาพ 

แข็งแรงขึ้นแล้วถึงได้รับกลับเข้าจวนมา เด็กทั้งสองล้วนเกิดมาจากท้อง 

ของเจ้า เด็กทั้งสองคนล้วนมีสายเลือดอวี๋ไหลเวียนอยู่ในร่าง มิมีคนใดเป็น 

นางสารเลวทั้งนั้น จงจำไว้ให้ดี!”

 แม้ไม่เห็นด้วย แต่เพื่อรักษาชื่อเสียงของบุตรสาวตน หลินซื่อ 

จำต้องพยักหน้ารับทั้งน้ำตา เมื่อเห็นแม่สามีโบกมือช้า  ๆ นางหมุนตัวเดิน 

ออกจากห้องพร้อมโทสะที่อัดแน่นเต็มท้อง

สิบปีเต็มที่สิ้นบิดา นี่เป็นครั้งแรกที่มารดาลงมือจัดการความเรียบร้อย 

ของจวนด้วยตนเอง เป็นครั้งแรกที่มารดาคำนึงถึงผู้อื่นซึ่งมิใช่สามีผู้ล่วงลับ  

เหมือนว่าน้องสาวที่พลัดพรากจากกันไปนั้นจะทำให้มารดาของเขามีชีวิตชีวา 

ขึ้นไม่น้อย แต่...ตัวเขาเล่า ในสายตาของท่านแม่ ตัวเขามีค่ามากเท่าไร  

อืม...เหมือนว่าจะมีค่ามากกว่าเซียงเอ๋อร์เล็กน้อย

อวี๋ผิ่นเหยียนยกถ้วยชาขึ้นดื่ม ใช้ถ้วยปิดบังรอยยิ้มเย็นชาบนใบหน้า

อวี๋ซืออวี้กึ่งนั่งกึ่งนอนบนเก้าอี้นุ่มริมหน้าต่าง สาวใช้คนหนึ่งก้าวขึ้นมารินชา 

ให้นาง ดวงตาของสาวใช้เหลือบมองนอกหน้าต่างเป็นระยะ ๆ 

ยามเย็นของฤดูร้อน แสงตะวันสีทองอร่ามสาดส่องทั่วบริเวณทำให้ 

ผู้คนตาพร่าเมื่อได้มอง เสียงนกร้องประหลาดดังแว่วเข้าห ู เป็นเสียงแหลมสูง 

ชวนให้ขนลุกเมื่อได้ฟัง

อวี๋ซืออวี้หลับตาถาม “จูอวิ๋นกลับถึงห้องแล้วใช่หรือไม่”

สาวใชน้างนัน้เหลอืบตามองนอกหนา้ตา่งอกีครา สา่ยหนา้ “ตอบคณุหน ู

ยังไม่เห็นผู้ใดกลับมาเจ้าค่ะ” พูดจบหมุนตัวเดินออกไปล้างมือ กลับพบฮูหยิน 

เดินนำสาวใช้กลุ่มใหญ่เข้ามา ดวงตาแข็งกร้าวไร้อาการเหม่อลอยอย่างที่เคย 

ได้ยิน

ไม่ใช่บอกว่าปกติฮูหยินมักเก็บตัวอยู่แต่ในเรือน กอดป้ายวิญญาณ 
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คร่ำครวญหานายท่านผู้ล่วงลับหรอกหรือ นอกจากเรือนหลักของฮูหยินผู้เฒ่า 

แล้ว เหมือนฮูหยินจะไม่เคยก้าวเท้าไปที่ใดอีกเลย เหตุใดวันนี้ถึงมาเรือน 

ตะวันตกได้ นางคงไม่ได้ตาฝาดกระมัง

สาวใช้ตัวน้อยยกมือขยี้ตาหลายครั้ง เงาร่างของฮูหยินมิได้เลือนหาย 

แต่อย่างใด ทั้งยังใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ สาวใช้วางของในมือลง รีบวิ่งกลับเข้าไป 

ในห้อง รายงานผู้เป็นนาย “คุณหนู รีบลุกขึ้นเถิด ฮูหยินมาเยือนเจ้าค่ะ!”

อย่าเห็นว่าฮูหยินจวนหย่งเล่อโหวรูปโฉมงดงาม กิริยาอ่อนหวานแล้ว 

จะดูเบานางเป็นอันขาด จากที่บังคับมิยอมให้สามีรับอนุภรรยาตามใจ ต้อง 

วิวาทกันยกใหญ่กว่าจะรับอนุภรรยาได้แต่ละครั้ง ภายหลังเมื่อสามีสิ้นลม  

นางขับไล่อนุภรรยาและสาวใช้อุ่นเตียงเหล่านั้นออกจากจวนทันที ไม่ยอม 

ให้ผู้ใดรั้งอยู่ในจวนต่อ แม้ปกติจะไม่ค่อยได้พบหน้ากัน แต่อวี๋ซืออวี้รู้ดีว่า 

แม่ใหญ่คนนี้ใจคอโหดเหี้ยม เด็กหญิงรีบลุกขึ้นจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่  ก่อน 

คุกเข่าหน้าประตูรอการมาเยือนของแม่ใหญ่

ก้าวเท้าเข้าห้อง หลินซื่อไม่ได้บอกให้เด็กหญิงลุกขึ้น นางนั่งบนเก้าอี ้

ใหญ่กลางห้อง สั่งให้นำตัวฟางหมัวมัว จูอวิ๋น และสาวใช้เหล่านั้นเข้ามา  

พูดเสียงเข้ม “สาวใช้เหล่านี้ทำผิดข้อหานินทาว่าร้าย มิอาจให้พวกนางรั้งอยู่ 

ในจวนได้อีกต่อไป ก่อนขายเป็นทาสต้องให้พวกนางดื่มยาทำลายกล่องเสียง 

เจ้ามีข้อโต้แย้งหรือไม่”

พวกนางเหล่านั้นถูกมัดมือมัดปาก หลังได้ยินบทลงโทษที่โหดเหี้ยม  

นัยน์ตาจ้องผู้เป็นนายวอนขอความช่วยเหลือ

อวี๋ซืออวี้ เงยหน้า ขอร้องเสียงดัง “บังอาจถามท่านแม่ พวกนาง 

นินทาว่าร้ายผู้ใดถึงได้รับโทษรุนแรงเช่นนั้นเจ้าคะ สาวใช้เหล่านี้ของข้าล้วน 

เป็นกลุ่มคนที่จงรักภักดี ไม่เคยกระทำเรื่องเลวทรามแต่อย่างใด ท่านแม่ 

ได้โปรดเมตตาด้วย”

จงรักภักดีหรือ ได้ยินคำนี้ คล้ายเพลิงโทสะที่อัดแน่นในท้องของ 

หลินซื่อจะปะทุขึ้น มีสิ่งใดรับประกันว่าพวกนางเหล่านี้จะจงรักภักดี ถ้ามีข่าว 

เล็ดลอดออกไป วันหน้าเมื่อรับบุตรสาวกลับจวนแล้ว นางจะมีชีวิตต่อไป 
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อย่างไร จะนั่งในตำแหน่งคุณหนูจวนโหวผู้สูงศักดิ์ได้อีกหรือ จะมีชนชั้นสูง 

คนใดยินดีต้อนรับนางเข้าจวน นั่นไม่ใช่ว่าชีวิตของนางจะจบสิ้นลงแล้วหรอก 

หรือ! นางเด็กตรงหน้ายังกล้าพูดเช่นนี้ ช่างสารเลวเสียจริง!

คิดมาถึงตรงนี้ หลินซื่อขบกรามแน่น มือกวาดกาน้ำชาถ้วยน้ำชาบน 

โต๊ะลงพื้น ตวาดลั่น “เป็นกลุ่มคนที่จงรักภักดีหรือ จงรักภักดีรึ พวกนาง 

ยังกล้านินทาแม้กระทั่งคุณหนูสายตรงของจวน เช่นนี้หรือที่เรียกว่าจงรักภักดี! 

อวี๋ซืออวี้ ข้าเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย สิ่งใดที่ได้ยินจากเรือนหลักวันนั้น  

ทางที่ดีจงลืมให้หมดสิ้น ถ้าข้าได้ยินเสียงใดลอยแว่วมากับสายลมแม้แต่นิด  

อย่าคิดว่าสายเลือดอวี๋ที่ไหลเวียนในร่างจะช่วยเจ้าได ้ ข้าจะตัดลิ้นและส่งเจ้าไป 

ยังหมู่บ้านนอกเมืองทันที! ปีนี้อายุสิบสองแล้วใช่หรือไม่ หากอยากแต่งเข้า 

จวนชนชั้นสูงก็จงทำตัวให้ดีเถิด!” พูดจบ พยักหน้าให้สาวใช้สองนางลงมือ

พวกนางล้วงขวดเล็กออกจากอกเสื้อ เปิดฝาเปิดผ้าเทกรอกปากจูอวิ๋น 

และสาวใช้เหล่านั้น มีหลายคนที่ดิ้นพล่านกับพื้นเพราะความทรมาน แต่กลับ 

ไร้เสียงที่เปล่งออกจากคอ มีเพียงเสียงขวดกระเบื้องตกกระทบพื้นขวดแล้ว 

ขวดเล่าเท่านั้น

อวี๋ซืออวี้จะทนมองฉากเหี้ยมโหดเช่นนี้ได้อย่างไร นางทรุดลงกับพื้น  

มือป้องศีรษะ มิกล้าเงยหน้าขึ้นมอง

สาวใช้เหล่านั้นกระอักเลือดคำโตก่อนแน่นิ่ง สาวใช้ของหลินซื่อหิ้วปีก 

พาพวกนางออกไป ครบหมดทุกคนแล้ว หลินซื่อถึงได้ลุกขึ้นช้า  ๆ หมุนตัว 

เดินจากไป

ในห้องนอนของอวี๋ซืออวี้ยังมีสาวใช้ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกหลายคน เห็น 

ฮูหยินของจวนออกจากห้องแล้ว ถึงได้ลุกขึ้นชะเง้อมองตามนอกหน้าต่าง

อวี๋ซืออวี้ยังตื่นตระหนก หน้าแนบพื้นพึมพำกับตนเอง “เหตุใดกัน  

นางสารเลวนั่นมิใช่คนสกุลอวี๋เราสักหน่อย มีประโยคใดที่ข้าพูดผิด...”

เห็นได้ชัดว่าแม่ใหญ่เองก็ไม่ได้รักอวี๋เซียงสักหน่อย แล้วเหตุใดถึง 

ต้องปกป้องนางด้วย ไม่ว่าคิดอย่างไรอวี๋ซืออวี้ก็หาคำตอบไม่ได้
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อวี๋เซียงสะดุ้งตื่น จากฝันร้ายยามหนิว1 ของวันที่สองหลังทะล ุ

มิติมาพันปี ภายในห้องเงียบงันไร้ผู้คน มิมีสาวใช้รั้งรอเพื่อปรนนิบัติรับใช้  

ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาของพวกนางดังมาจากหน้าประตูห้อง หัวเราะเฮฮา 

คล้ายจะเป็นบทสนทนาที่น่าสนุกไม่น้อย

อวี๋เซียงขมวดคิ้ว ร้องเรียก “มีใครอยู่บ้าง เข้ามารินน้ำให้ข้าที”

เสียงหัวเราะคิกคักด้านนอกเงียบทันควัน ครู่หนึ่งค่อยพูดคุยกันต่อ 

ราวกับไม่ได้ยินคำสั่ง

อวี๋เซียงหน้าเข้ม ตั้งใจใช้น้ำเสียงเกรี้ยวกราดพูดประโยคเดิมซ้ำ “มี 

ใครอยู่บ้าง เข้ามารินน้ำให้ข้า!”

“มาแล้วเจ้าค่ะ  ๆ มาประเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ!” สาวใช้อายุไม่น้อยคนหนึ่ง 

ผลักประตูเข้ามา หน้าบึ้ง ไม่คิดระวังมารยาท

น้ำชาที่วางค้างคืนไว้แน่นอนว่าต้องเย็นชืดไร้รสชาติ อวี๋เซียงพยายาม 

ท่องไว้ว่าเวลานี้ตนอยู่ในจวนหย่งเล่อโหว มิได้อยู่ในห้องวีไอพีของโรงพยาบาล 

กับพี่ชายอีกต่อไป เพลิงโทสะที่อัดแน่นเต็มท้องถึงได้สงบลง ดื่มน้ำเย็นชืด 

1 เวลา 11.00 – 13.00 นาฬิกา
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บาดคอลงไป

“ล้างหน้าให้ข้า” นางสั่งเสียงเย็นหลังวางถ้วยน้ำชาลง

สาวใช้นางนั้นลอบกลอกตา  เดินกระแทกเท้าออกนอกห้อง  และ 

สั่งสาวใช้ตัวน้อยสองคนเข้ามาปรนนิบัติคุณหนูล้างหน้าแทน เพราะอวี๋เซียง 

ไม่ได้รับความสนใจจากฮูหยินผู้เฒ่าและฮูหยินของจวน พี่ชายร่วมอุทรเพียง 

คนเดียวก็ไม่ถามถึงนาง แม้กินอิ่มนอนอุ่น แต่เมื่อถามถึงฐานะและอำนาจ 

ภายในจวน อวี๋เซียงกลับมิมีแม้แต่น้อย กระทั่งสายรองอย่างอวี๋ซืออวี้ยังมี 

คนเกรงใจมากกว่าสายตรงอย่างอวี๋เซียง นั่นเพราะสาวใช้บ่าวไพร่ข้างกาย 

อวี๋ซืออวี้ล้วนเป็นคนเก่าคนแก่ที่มารดาของอวี๋ซืออวี้ทิ้งเอาไว้นั่นเอง นางถึงสั่ง 

สิ่งใดได้สิ่งนั้น

ข้างกายอวี๋เซียงมีสาวใช้รุ่นใหญ่สองคน อายุมากกว่านางหลายปีนัก  

ไม่ต้องพูดถึงหมัวมัว เวลานี้อวี๋เซียงไร้ซึ่งหมัวมัวคอยดูแล

สาวใช้รุ่นเล็กสองนางนี้ สีหน้าท่าทางนอบน้อม มือเท้าคล่องแคล่ว  

คนหนึ่งเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าของอวี๋เซียงอย่างแผ่วเบา อีกคนเดินออก 

ไปยกอ่างน้ำร้อนเข้ามา ล้างมือล้างเท้า เช็ดชำระคราบสกปรกออกจากร่าง 

ของผู้เป็นนาย

เวลานั้นอวี๋เซียงถึงจะขจัดกลิ่นเหม็นสาบออกจากร่างไปได้ ดวงหน้า 

แววตากระจ่างใสไม่น้อย ถ้าพี่ชายยังอยู่ จะมีผู้ใดกล้ารังแกตนเช่นนี้หรือไม่ 

หยุด ต้องหยุดคิดประเดี๋ยวนี้ มิเช่นนั้นตนต้องน้ำตาไหลออกมาแน่

ภพก่อน พี่ชายเฝ้าทะนุถนอม รักใคร่ และดูแลนางอย่างดี ตั้งแต่ 

จำความได้จนสิ้นลมมิเคยมีผู้ใดกล้ารังแกนางมาก่อน นางคุ้นเคยแล้วกับ 

ความหรูหราสุขสบาย ทว่าเมื่อพลัดหลงมายังสถานที่แห่งนี้ พูดสิ่งใดจำต้อง 

คิดทบทวนก่อนสามรอบ ต้องอดทนอดกลั้น ยามนี้นางฝึกจิตจนเกือบบรรลุ 

เป็นเซียนอยู่แล้ว!

กระบอกตาของเด็กหญิงร้อนผ่าว อวี๋เซียงรีบเงยหน้าขึ้นไม่ยอมให้ 

น้ำตาหยดลงมา ไม่มีใครรักสักหน่อย ร้องไห้แล้วจะได้อันใด ห้ามร้องไห้ 

พร่ำเพรื่อ ต้องประหยัดน้ำตาเก็บไว้ใช้ในเวลาที่สมควรใช้
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นั่งเหม่อลอยครู่ใหญ่ สาวใช้รุ่นใหญ่ถึงเดินนำสาวใช้รุ่นเล็กสองคนเดิม 

กลับเข้ามา คนหนึ่งถือถาดน้ำชาและถ้วยยา คนหนึ่งถือถาดอาหาร ร้อน 

ควันฉุยทั้งสองถาด หลังวางถาดลงบนโต๊ะแล้ว สาวใช้รุ่นใหญ่กล่าวด้วย 

น้ำเสียงกระแทกกระทั้น “คุณหนู ดื่มยาก่อนแล้วค่อยกินโจ๊ก”

“ข้าไม่ดื่ม เจ้าอยู่ก่อน ให้พวกนางออกไปได้” อวี๋เซียงนั่งเอนหลัง 

พิงพนัก สั่งทั้งที่ยังหลับตา

สาวใช้รุ่นใหญ่โบกมือให้สาวใช้รุ่นเล็กสองนางออกจากห้อง ตัวนาง 

ก้าวเท้าขึ้นหน้า พูดต่อ “คุณหนู รีบดื่มยาก่อนเถิด ประเดี๋ยวเย็นแล้วยา 

จะเสื่อมฤทธิ์”

อวี๋เซียงถึงได้ลืมตา เป็นแววตาคู่คมที่เปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็ง พูด 

ชัดทุกพยางค์ “บอกว่าไม่ดื่มก็คือไม่ดื่ม นางคนนี้เหตุใดถึงน่ารำคาญเช่นนี้!” 

เพิ่งตวาดจบ มือกวาดถ้วยยาชามโจ๊กลงพื้นตกแตก

เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าสาวใช้รุ่นใหญ่นางนั้นไม่มีทาง 

หลบทัน น้ำร้อนที่เพิ่งต้มจนเดือดบนเตา ลวกผิวเกิดเป็นรอยบวมแดงน่ากลัว 

นางกรีดร้องเสียงดัง รีบใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำร้อนออกจากท่อนแขน สาวใช้ 

ทั้งหลายด้านนอกชะเง้อผ่านประตูมอง

รอยเคร่งบนใบหน้าอวี๋เซียงถึงได้คลายลงในที่สุด นางใช้ผ้าเช็ดหน้า 

ซับรอยเปียกบนมือ “จงไปยังเรือนหน้าหาพี่ชายข้า บอกเขาว่าข้าไม่ยอมดื่มยา 

ขอให้เขาคิดหาวิธีที่ทำให้ข้ายอมดื่มยา”

สาวใช้รุ่นใหญ่เพิ่งเรียกสติกลับคืนจากอาการตระหนก สวนกลับทันใด  

“เวลานี้ท่านโหวสมควรอยู่ในห้องหนังสือ หากรบกวนยามนี้ต้องถูกลงโทษ 

โบยตีหลายไม้เป็นแน่ ขอคุณหนูอย่าได้รังแกพวกเราบ่าวไพร่อีกเลย!”

สาวใช้ด้านหลังพยักหน้าเห็นด้วย มีเพียงสาวใช้ตัวน้อยสองคนนั้น 

ที่ยกมือเสนอตัว  “คุณหนูโปรดรอก่อน  พวกบ่าวจะรีบไปเชิญท่านโหว 

ประเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ” สิ้นเสียง เงาร่างเล็กหายไปทันควัน

“นี่สิจึงจะเป็นบ่าวไพร่ที่สมควรเลี้ยงดู” อวี๋เซียงเอนตัวพิงหมอนนุ่ม  

จ้องใบหน้าเกรี้ยวกราดของสาวใช้รุ่นใหญ่นางนั้น  รู้สึกเบิกบานจนต้อง 
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ร้องเพลงออกมา “ธิดาคนที่สามของสกุลซูเดินทางออกจากบ้านเกิด ปรากฏ 

ตัวกลางเมืองหลวง ไม่เคยมีผู้ใดเข้าใจความรู้สึกของนาง มีเพียงคุณชาย 

เท่านั้นที่ยอมฟังข้า...”

ย้อนนึกถึงภพก่อน “อวี๋เซียง” เป็นหญิงเย่อหยิ่งมากเพียงใด ภายใต้ 

การดูแลคุ้มครองของพี่ชาย อยากได้สิ่งใดต้องได้สิ่งนั้น ไม่เคยต้องคอย 

สังเกตสีหน้าผู้ใด! รอยยิ้มของ  “อวี๋เซียง”  เหี้ยมเกรียมขึ้นไม่น้อย ไม่ว่า 

เรื่องราวเดิมในนิยายจะดำเนินไปในทิศทางใด แต่เวลานี้ “อวี๋เซียงคนนี้” ไม่ใช ่

“อวี๋เซียงคนเดิม” อีกต่อไป...เรื่องราวต่อจากนี้ไปตนจะเป็นผู้กำหนดเอง!

สาวใช้รุ่นใหญ่เห็นผู้เป็นนายประเดี๋ยวเกรี้ยวกราดประเดี๋ยวหัวเราะ 

เบิกบาน ลอบยิ้มเยาะในใจ...ขาพิการเดินไม่ได้ สมองก็ผิดปกติ คิดแต่ 

สิ่งประหลาด ๆ เหอะ ทำต่อไปเถิด ยิ่งเห็นท่านโหวจะยิ่งรังเกียจเจ้า!

เพราะรู้ดีว่าทารกที่เลี้ยงดูมิได้มีสายเลือดอวี๋อยู่ในร่าง แม่นมจึงไม่คิด 

เก็บงำความรู้สึกต่อหน้าอวี๋เซียง วันเวลาผ่านพ้นไป สาวใช้รุ่นใหญ่สองนางที ่

ติดตามแม่นมมาตั้งแต่เล็กจึงซึมซับความรังเกียจและไม่คิดระวังกิริยามารยาท 

ยิ่งไม่ต้องพูดถึง “อวี๋เซียงคนนั้น”  สมองช้าไม่ทันคน ยอมให้บ่าวไพร่เหยียบ 

จมูก ขึ้นหน้า ไม่แบ่งแยกนายบ่าว สาวใช้ทั้งหลายในเรือนถึงได้ยิ่งเหิมเกริม

เป็นเวลานั้นที่สาวใช้รุ่นใหญ่อีกนางเดินเข้ามาในห้อง เมื่อเห็นเศษ 

กระเบื้องแตกกระจาย จึงตั้งใจเรียกคนเข้ามาเก็บกวาด ทว่ากลับถูกพี่สาว 

หา้มไว ้ สาวใชรุ้น่ใหญค่นแรกพดูเสยีงดงั “คณุหนโูมโหพวกเรา พวกเราคกุเขา่ 

ขอคุณหนูยกโทษให้เถิด”  สิ้นประโยค  สาวใช้ภายในและภายนอกห้อง 

พร้อมใจกันคุกเข่า

ชุ่ยสี่รู้ว่าพี่สาวต้องมีแผนแน่ รีบคุกเข่าลง แสดงสีหน้าท่าทางหวาดกลัว

อวี๋เซียงไม่สนใจสองพี่น้องนั่น ยังคงร้องเพลงแผ่วเบาต่อไป สาวใช้ 

รุ่นใหญ่สองนางนี้เป็นคนของฮูหยินผู้เฒ่าอวี๋ ปกติเหมือนอำนาจของพวกนาง 

มากกว่าผู้เป็นนายเสียอีก ถ้าความจริงที่ว่า  “อวี๋เซียง”  มิใช่คุณหนูที่แท้จริง 

ของจวนหย่งเล่อโหวเล็ดลอดออกไป  วันนี้คนที่กวาดถ้วยชามตกลงพื้น 

คงเป็นสาวใช้สองนางนี้แน่
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อวี๋ผิ่นเหยียนเป็นตัวละครที่มากความสามารถ อายุยังน้อยแต่กลับคุม 

จวนโหวเอาไว้ในมือได้ และไม่รู้ว่าในหนังสือ นางเอกของเรื่องนำความลับ 

เรื่องชาติกำเนิดของตนออกไปโพนทะนาด้านนอกอย่างไร ไม่รู้ว่านางสร้าง 

คุณงามความดีใดภายหลังถึงได้ครองตำแหน่งฮองเฮา แต่เชื่อว่าระหว่างทาง 

ต้องยากลำบากไม่น้อยแน่

คิดถึงตรงนี้ อวี๋เซียงส่ายหน้ายิ้ม  ๆ หากชีวิตสุขสบาย แล้วสวรรค์ 

จะส่งนางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อสิ่งใด นางไม่เพ้อฝัน ไม่หวังสูง ขอเพียง 

อวี๋ผิ่นเหยียนยอมเมตตา สะสมเงินสักก้อน รอจนถึงจังหวะเหมาะ ออก 

นอกเมืองไปใช้ชีวิตเงียบสงบในหมู่บ้านเล็ก  ๆ  ก็พอแล้ว วันคืนพ้นผ่าน ได้ 

ตากลมชมจันทร์ มีชีวิตที่สงบสุข เท่านั้นนางก็พอแล้วใจ ส่วนเรื่องจะได้ 

แต่งงานหรือไม่นั้น ขนาดภพก่อนพี่ชายยังไม่ยอมให้บุรุษใดพบหน้าตนเลย  

ยิ่งภพนี้ยิ่งไม่มีหวัง จะมีบุรุษภพโบราณคนใดยินดีแต่งสตรีไร้ค่าเป็นภรรยา  

ต่อให้มีนามหย่งเล่อโหวพ่วงท้ายก็เถิด เฮ้อ...ช่างเถิด

อวี๋เซียงคิดไปมองไป เห็นประตูห้องนอนเปิดกว้างออก สาวใช้รุ่นใหญ ่

สองนางคุกเข่าก้มหน้านิ่ง มิมีสาวใช้คนใดก้าวเท้าขึ้นมาเก็บกวาดเศษกระเบื้อง 

บนพื้น คล้ายตั้งใจใช้เป็นหลักฐานให้อวี๋ผิ่นเหยียนเห็น...ท่านโหว ดูเอาเอง 

เถิด คุณหนูอารมณ์ร้ายมากเพียงใด ขว้างปาข้าวของ ทำร้ายบ่าวไพร่!

แต่เหมือนพวกนางลืมไปแล้ว อวี๋เซียงเสียขาสองข้างเพื่อช่วยชีวิต 

อวี๋ผิ่นเหยียน เวลานี้เด็กหญิงที่มีร่างกายท่อนล่างใช้การไม่ได้กลับกลายเป็น 

คนมากอำนาจที่สุดในจวน ในความทรงจำของอวี๋เซียง แม้อวี๋ผิ่นเหยียน 

ตัดสินใจเด็ดขาดและลงมือเหี้ยมโหด ทว่าเขาก็เป็นคนกตัญญูผู้หนึ่ง ขอเพียง 

นางไม่ทำผิดต่อเขา เขาจะปกป้องดูแลนางตลอดชีวิตแน่ ไม่ต้องพูดถึง 

สิ่งของหรูหรางดงาม อวี๋ผิ่นเหยียนจะเป็นหลักประกันในชีวิตที่เหลืออยู่ 

ของนาง เหตุใดนางถึงเชื่อมั่นในตัวอวี๋ผิ่นเหยียนน่ะหรือ นั่นเพราะในหนังสือ 

เขียนไว้ว่า เพราะผู้นำมากความสามารถ บ้านเดิมของนางเอกถึงได้เจริญ 

รุ่งเรืองยาวนานติดต่อกันกว่าร้อยปีน่ะสิ

ส่วนขาสองข้างที่เสียไป ด้วยการแพทย์ในภพนี้ นางไม่หวังอันใด 
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มากนักหรอก ส่วนหนึ่งอาจเพราะชินกับร่างกายที่อ่อนแอในภพก่อนแล้ว 

ก็เป็นได้

อวี๋เซียงเอื้อมมือไปลูบเข่าสองข้าง สีหน้าราบเรียบไร้อารมณ์

สาวใช้รุ่นใหญ่สองนางคุกเข่ากลางห้อง ได้ยินเสียงร้องพึมพำของ 

เด็กหญิง เพลิงโทสะในใจยิ่งลุกโชน ดวงตาของพวกนางทั้งสองคนแดงก่ำ 

เพราะแรงโกรธ ตั้งใจรอท่านโหวมาจัดการน้องสาว

ทันใดนั้นเสียงร้องงิ้วอย่างเบิกบานสบายอารมณ์ของอวี๋เซียงพลัน 

เงียบหาย เด็กหญิงเม้มปากแน่นเก็บงำความรู้สึกที่แท้จริง ขมวดคิ้วเรียว 

แน่น ดวงตาแวววาวเพราะหยาดน้ำตาเอ่อคลอ มองคล้ายว่าโลกทั้งใบต่าง 

พากันรุมรังแกนาง

สาวใช้รุ่นใหญ่สองนางอ้าปากค้างเมื่อเห็นการแสดงเหนือชั้นของเด็กหญิง 

หันสบตากันอย่างตื่นตะลึง เมื่อเรียกสติกลับคืนมา พลันได้ยินเสียงฝีเท้า 

ดังมาจากด้านหลัง

พวกนางทั้งสองรีบหันหลังกลับเตรียม  “เล่า”  เรื่องราวที่ เกิดขึ้นให้ 

อวี๋ผิ่นเหยียนฟัง ทว่าท่านโหวกลับย่ำเท้าเดินเร็ว ไม่สนใจพวกนางแม้แต่น้อย

เด็กหญิงอายุสิบขวบจะว่าโตก็ไม่โตจะว่าเด็กก็ไม่เด็ก ร่างแบบบาง 

มีเพียงหนังหุ้มกระดูก ผิวหน้าผิวกายขาวซีดน่าเวทนา มองไม่เหมือนคุณหนู 

ผู้สูงศักดิ์จากจวนโหวแม้แต่น้อย แต่ยังดีที่เครื่องหน้าทั้งห้าของนางอ่อนละมุน 

รับกันอย่างพอเหมาะพอเจาะ ยิ่งนัยน์ตาดำขาวตัดกันชัดเจนคู่นั้นของเด็กหญิง 

กลมโตเป็นประกายดุจดวงดาราซึ่งเปล่งแสงบนท้องนภาที่มืดมิด

งดงามแบบบางเช่นนี้ โทษไม่ได้ที่คนมองจะใจอ่อนด้วยความเวทนา

อวี๋ผิ่นเหยียนเร่งฝีเท้า ขมวดคิ้วถาม “เซียงเอ๋อร์ เป็นอันใดไป”  

เดินเข้ามาใกล้ถึงเพิ่งสังเกตเห็นเศษกระเบื้องและโจ๊กที่หกบนพื้น

“พี่ใหญ่ ข้าปวดขาเหลือเกินเจ้าค่ะ!” อวี๋เซียงกางแขนทั้งสองข้างออก 

เหมือนครั้งยังเป็นเด็ก น้ำตาเม็ดโตร่วงหล่นอาบแก้มหลังเห็นหน้าพี่ชาย แม้ 

รู้ดีว่าเด็กหนุ่มตรงหน้ามิใช่พี่ชายร่วมอุทรของตน แต่เพราะเหตุใดหัวใจถึงได้ 

อุ่นวาบทุกครั้งที่พานพบ แม้แปลกหน้าอยู่บ้าง แต่กลับอบอุ่นใจทุกครา
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อวี๋ผิ่นเหยียนไม่สนว่าจะมีผู้ใดอยู่ในห้อง นั่งบนขอบเตียง รีบโอบอุ้ม 

น้องสาวตัวน้อยไว้ในอ้อมอกทันที เด็กหญิงเสียขาเพราะเขา จะขว้างปา 

ถ้วยชามสักหลายใบ หรือจะอาละวาดใส่สาวใช้สักหลายคนก็ช่างนางเถิด  

มิอาจเดินเหินได้ตามใจ ใครจะไปหัวเราะเฮฮาอยู่ได้ นางเอะอะโวยวายถือว่า 

สมควรแล้ว เขาจะอยู่เคียงข้างนาง คอยปลอบนาง ช่วยเหลือนางให้ก้าวพ้น 

ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตไปด้วยกัน

คิดได้เช่นนี้ อวี๋ผิ่นเหยียนกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นกว่าเดิม

“อีกไม่กี่วันก็จะไม่เจ็บแล้ว เซียงเอ๋อร์ของพี่อดทนหน่อยเถิด” อวี๋- 

ผิ่นเหยียนไม่เคยใกล้ชิดน้องสาวเพียงนี้มาก่อน คำปลอบจึงแข็งทื่อไปบ้าง  

มือหนึ่งเช็ดหน้าตา มือหนึ่งเอื้อมตบแผ่วเบาที่แผ่นหลังของเด็กหญิง

อ้อมกอดของเด็กหนุ่มอบอุ่นกว่าครั้งที่แล้ว อีกทั้งกลิ่นหอมอ่อน ๆ จาก 

ร่างของเขาก็น่าดมไม่น้อย ความสับสนในใจของอวี๋เซียงสงบลงช้า  ๆ ผิดกับ 

น้ำตาที่ทะลักออกมามากกว่าเดิม กำอกเสื้อพี่ชายแน่น ร่ำไห้สะอึกสะอื้น 

พึมพำไม่เป็นคำ...“ทั้งที่มิใช่พี่ชาย แต่เหตุใดถึงมีผลกับหัวใจเช่นนี้” “ตกลง 

จะกลับไปหาพี่ชายที่แท้จริงไม่ได้อีกแล้วใช่หรือไม่” และอื่น ๆ อีกมากมาย

อวี๋ผิ่นเหยียนขมวดคิ้ว พยายามเรียบเรียงประโยคของน้องสาว กลับ 

จับใจความได้เพียงคำว่า  “พี่ชาย” เสียงสะอื้นของน้องสาวบาดลึกลงกลาง 

หัวใจเขา ในจวนโหวที่กว้างใหญ่ คนเดียวที่นางพึ่งพิงได้เหมือนว่าจะมีเพียง 

เขาเท่านั้น

สาวใช้รุ่นใหญ่สองนางที่คุกเข่ากลางห้องวางหน้าไม่ถูก คล้ายหวาดกลัว 

ขึ้นไม่น้อย

“มองบ้าอันใดกันอยู่ ยังไม่รีบไปเชิญท่านหมอมา!” หลังปลอบน้องสาว 

จนหยุดร้องไห้แล้ว อวี๋ผิ่นเหยียนเงยหน้าตวาดสาวใช้รุ่นใหญ่สองนางนั้น

พวกนางรีบลุกขึ้นยืน ได้ยินเสียงเย็นชาของท่านโหว “เห็นถ้วยชาม 

ตกแตกกลางห้องก็ยังไม่คิดเก็บกวาด ข้าจะให้พวกเจ้าอยู่ในจวนไปไย ไม่สู้ 

ขายทิ้งไปเป็นทาสยังได้เงินกลับคืนมา...”

สาวใช้รุ่นใหญ่สองนางตื่นตะลึง ขาอ่อนทรุดลงกองกับพื้น เริ่มต้น 
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ร้องไห้คร่ำครวญวอนขอความเมตตา

เพราะพวกนางดูเบาอวี๋เซียง และไม่คิดว่าอวี๋ผิ่นเหยียนจะออกหน้า 

แทนน้องสาวถึงเพียงนี้ สุดท้ายจึงถูกสั่งขายออกนอกจวนดังเช่นเมื่อครู่  

ทั้งหมดทั้งมวลอวี๋เซียงไม่ได้ร้องขอให้อวี๋ผิ่นเหยียนทำสิ่งใดให้เลย หากนาง 

และเขาผกูพนักนัมากพอ ไมต่อ้งพดู เมือ่เหน็นางตกทีน่ัง่ลำบาก อวีผ๋ิน่เหยยีน 

จะก้าวเท้าขึ้นหน้าและจัดการแทนนางทั้งหมด...ถ้าฮูหยินผู้เฒ่ารู้ถึงความจริง 

ข้อนี้ แน่นอนว่านางต้องนึกริษยาอวี๋เซียงอยู่บ้างเป็นแน่
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ท่านหมอหอบหิ้ว  ยาสมุนไพรเข้ามาในห้อง เริ่มจับชีพจร 

ตรวจอาการ

สาวใช้รุ่นใหญ่สองนางมิกล้ารีรอ รีบช่วยเหลืออย่างกระตือรือร้นทันที 

นั่งหมอบข้างเตียงผู้เป็นนายด้วยความนอบน้อม เป่าไล่ความร้อนทีละช้อน 

ด้วยตนเอง ยืดตัวขึ้นพูดเสียงนุ่ม “คุณหนู ค่อย ๆ ดื่มเถิด”

อวี๋ผิ่นเหยียนใช้หมอนนุ่มหนุนหลังเด็กหญิง  ทั้งยังใช้ผ้าเช็ดหน้า 

ผืนใหญ่พับสอดบนอกเสื้อด้วยกลัวว่ายาอาจหกเลอะเสื้อของน้องสาว

อวี๋เซียงเบือนหน้าไปอีกทาง นัยน์ตาจ้องพื้นที่ว่างเปล่า

สาวใช้รุ่นใหญ่เบิกตากว้าง เลื่อนช้อนตามไปจ่อปาก

อวี๋เซียงเบี่ยงหน้าหลบ ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมดื่มยา สาวใช้รุ่นใหญ่ 

นางนั้นเริ่มร้อนรนแล้ว นึกโมโหนางเด็กเรื่องมากในใจ แต่เพราะท่านโหว 

นั่งอยู่ด้วยจึงมิอาจพูดอันใดได้

“เซียงเอ๋อร์อย่าดื้อ ดื่มยาแล้วจะได้หายเจ็บอย่างไรเล่า” อวี๋ผิ่นเหยียน 

เอื้อมมือจับคางเล็กที่เบี่ยงซ้ายเบนขวา ยิ้มไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก

“พี่ใหญ่ ข้าไม่อยากดื่มยาเจ้าค่ะ” อวี๋เซียงจับมือใหญ่ของพี่ชายไว้  

พูดเสียงอ่อย
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อวี๋ผิ่นเหยียนส่ายหน้าจนปัญญา รับถ้วยยาจากสาวใช้ เป่าไล่ความร้อน 

เลียนแบบพวกนาง ก่อนส่งถึงริมฝีปากน้องสาว

ครานี้เด็กหญิงไม่เบือนหน้าหลบอีกต่อไป ยอมอ้าปากดื่มยาลงไป 

แต่โดยดี ใบหน้าเล็กที่ยับย่นเพราะความขมของยามองน่าขันไม่น้อย นาง 

พยายามอ้าปากกลืนยาขมลงไปอีกคำใหญ่  น้ำตาเม็ดโตเอ่อคลอดวงตา  

ช่างน่าเวทนาเหลือเกิน แต่เมื่อสังเกตดี  ๆ  จะเห็นประกายบางอย่างที่ฉายชัด 

ในแววตาของนาง

เคราะห์ซ้ำกรรมซัดจนต้องตกอยู่ในสภาพน่าอเนจอนาถเช่นนี้  นาง 

กลับไม่โมโหไม่โกรธแค้น ไม่สิ้นหวังไม่เสียใจ มีเพียงอาละวาดระบายโทสะ 

บ้างเล็กน้อยกับสาวใช้เท่านั้น อืม เหมือนว่าน้องสาวคนนี้จะเข้มแข็งกว่า 

ที่เขาคิด

แววตาที่ เคยเย็นชาของเด็กหนุ่มอ่อนโยนลงไม่น้อย  หลังป้อนยา 

จนหมดถ้วย หยิบน้ำผึ้งก้อนที่ท่านหมอเตรียมไว้ป้อนน้องสาว เห็นวงคิ้ว 

ที่เคยขมวดมุ่นของเด็กหญิงคลายลง มุมปากที่แข็งเกร็งของเขาถึงได้ยกยิ้ม

“พี่ใหญ่ ไม่เจ็บขาแล้วจริงด้วยเจ้าค่ะ” อวี๋เซียงว่าเสียงใส

รอยยิ้มของอวี๋ผิ่นเหยียนกว้างขึ้นกว่าเดิม มียาใดในแผ่นดินที่ออกฤทธิ ์

เร็วเช่นนี้บ้าง เด็กหญิงเพียงต้องการปลอบใจเขาเท่านั้น

“พี่ใหญ่ ต่อไปท่านป้อนยาให้ข้าทุกมื้อได้หรือไม่ ท่านไม่อยู่ ไม่มีผู้ใด 

พูดคุยกับข้าเลย” ใบหน้าเล็กของเด็กหญิงพลันหม่นแสงลง

“ได้!” อวี๋ผิ่นเหยียนเอื้อมมือจับเส้นผมที่หลุดลุ่ยทัดใบหูให้เด็กหญิง  

ภายในใจสับสนไม่น้อย ใต้หลังคาจวนโหวอันกว้างใหญ่ คนเดียวที่อวี๋เซียง 

พึ่งพาได้มีเพียงเขาเท่านั้น

“แปะโป้ง” อวี๋เซียงชูนิ้วโป้งเล็กของตนขึ้น ดวงตากลมโตเป็นประกาย 

อย่างมีความสุข ไหนเลยจะต้องกลัวว่าไร้ซึ่งความสัมพันธ์ทางสายเลือด  

วันคืนยังอีกยาวไกล  อย่างไรต้องสร้างความผูกพันได้ไม่มากก็น้อยแน่  

อวี๋ผิ่นเหยียนเป็นเพียงคนเดียวที่จะปกป้องนางได้ แน่นอนว่าต้องออดอ้อน 

ออเซาะให้มาก
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“แปะโป้ง” อวี๋ผิ่นเหยียนยอมใช้นิ้วโป้งแปะกับนิ้วเล็กของน้องสาว

อวี๋ เซียงจับมือใหญ่ของเด็กหนุ่มไว้  ครู่ถัดมาถึงได้เคลิ้มหลับไป  

อวี๋ผิ่นเหยียนรอด้วยความอดทน เห็นนางหลับสนิทถึงได้เลื่อนมือออกช้า  ๆ  

อย่างระมัดระวัง ทว่าพริบตานั้นที่มือใหญ่หลุดออกจากมือเล็กของน้องสาว  

เด็กหญิงกลับลืมตาขึ้น สีหน้าแววตาตื่นตระหนก จนเห็นชัดว่าเป็นผู้ใดที่นั่ง 

อยู่ข้างเตียงถึงได้ถอนหายใจ

คล้ายภาพเหตุการณ์ครั้งที่ถูกโจรภูเขาปล้นยังฝังใจนาง อวี๋ผิ่นเหยียน 

รีบเอื้อมมือลูบหลังลูบไหล่ปลอบน้องสาว “ไม่ต้องกลัว  ๆ พี่อยู่ตรงนี้แล้ว  

ไม่มีอันใด ทั้งหมดผ่านพ้นไปแล้ว”

อวี๋เซียงสูดลมหายใจลึก ยอมหลับตาลงอีกครา เด็กหญิงพูดทั้งที่ 

ยังหลับตา “พี่ใหญ่ ช่วยเรียกคืนของทั้งหมดกลับมาให้ข้าด้วย นางใจร้าย 

กับข้าเกินไป ต่อให้ต้องโยนของทิ้ง ข้าก็ไม่ยอมให้นางได้ครอบครอง” ไม่รู้ 

เมื่อใดที่เจ้าของร่างจะกลับเข้าร่าง ไม่รู้ว่าจะอีกกี่เดือนหรืออีกกี่วัน ยามนี้สิ่งที ่

อวี๋เซียงต้องการที่สุดคือเงิน เพื่อที่วันหน้าจะได้ใช้เป็นทุนในการเลี้ยงชีพ

ของที่อวี๋ซืออวี้หยิบไปล้วนเป็นของล้ำค่า ผนวกกับเบี้ยหวัดรายเดือน 

เดือนละห้าตำลึงเหล่านั้นอีก เหมือนว่าจะแบ่งให้นางไปราวหกปีได้ รวม  ๆ  

กันแล้วคงเป็นเงินสามร้อยหกสิบตำลึง ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับนาง 

ไม่น้อยเช่นกัน แม้นางมิมีสายเลือดอวี๋ภายในร่าง แต่สมบัติเหล่านั้นเทียบ 

ไม่ได้เลยกับขาสองข้างของนาง อวี๋เซียงตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะทวงกลับมา 

ทั้งหมด

คราแรกอวี๋ผิ่นเหยียนยังคล้ายไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนัก เห็นนางลืมตา 

มอง เขาพยักหน้ารัวเร็วทำเป็นเข้าใจทันที  ปลอบจนเด็กหญิงหลับสนิท  

ถึงได้ส่ายหน้าจนปัญญา

มือเบาเท้าเบาออกจากห้อง เขาหันมองสาวใช้รุ่นใหญ่สองนางนั่น ถามว่า  

“อวี๋ซืออวี้เคยหยิบของในห้องเซียงเอ๋อร์ไปใช่หรือไม่ จำได้หรือไม่ว่าเป็นของ 

ชิ้นใดบ้าง”
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พวกนางทั้งสองมิใช่ตะเกียงขาดน้ำมัน1 มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสมบัต ิ

ที่ขนไปสักหน่อย ยิ่งไปกว่านั้นแม่นมของอวี๋ซืออวี้ก็ร้ายกาจเจ้าเล่ห์ เคยข่มขู ่

ไว้ว่าหากพวกนางก่อเรื่องจะนำความไปฟ้องฮูหยิน พวกนางจึงมิมีเหตุจำเป็นใด 

ให้ต้องเอ่ยปากออกหน้าแทน “อวี๋เซียง”

อวีซ๋อือวีอ้ยากไดส้ิง่ใดยอมใหน้างขนสิง่นัน้ออกไป ขนไปขนมาหอ้งนอน 

ของอวี๋เซียงถึงได้ว่างเปล่าเช่นทุกวันนี้

นานวันเข้า เมื่อต้องแสร้งแสดงสีหน้าไม่รู้ทั้งที่ถูกคนเขาเอารัดเอาเปรียบ  

ความแค้นจึงสุมอก...อวี๋ซืออวี้นำของชิ้นใดไปบ้าง พวกนางจะลืมได้อย่างไร  

รีบรายงานอวี๋ผิ่นเหยียนอย่างละเอียด

อวี๋ผิ่นเหยียนไม่สนว่าของเหล่านั้นจะมีค่ามากหรือน้อย สั่งให้พ่อบ้าน 

จวนจดไว้ทั้งหมด และส่งต่อให้เฝิงหมัวมัวเพื่อทวงคืนจากอวี๋ซืออวี้ ตัวเขา 

เดินกลับห้องหนังสือ เซียงเอ๋อร์เสียขาเพราะเขา ร่างกายท่อนล่างมิอาจ 

ใช้การได้ แน่นอนว่าเขาต้องชดใช้ให้นางแน่ ส่วนอวี๋ซืออวี้นั้นจะได้ในสิ่งที่ 

นางสมควรได้เท่านั้น สิ่งอื่นนอกเหนือจากนั้นนางไม่มีสิทธิ์แตะต้อง! ต่อให้ 

วันนั้นส่งตัวอวี๋เซียงออกนอกจวนไปจริง ต่อให้เขาหาน้องสาวที่พลัดพราก 

จากกนัไปตัง้แตเ่ลก็ไมพ่บ ตอ่ใหใ้นจวนหยง่เลอ่โหวเหลอือวีซ๋อือวีเ้พยีงคนเดยีว 

ไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่มีทางเปลี่ยนความจริงที่ว่าตนเป็นเพียงสายรองได้!

เพราะเมื่อวานตระหนกตกใจเกินไป วันนี้ตะวันขึ้นสูงสามข้อไม้ไผ่2 อวี๋ซืออวี ้

ถึงได้ลืมตา บนหน้าผากมีผ้าขาววางไว้เพื่อคอยซับเหงื่อที่ซึมออกมาตลอด 

เวลา

สาวใช้ตัวน้อยคนหนึ่งถืออ่างล้างหน้าเดินเข้ามา ร้องเรียกเสียงเบา  

“คุณหนู สมควรลุกได้แล้วเจ้าค่ะ”

อวี๋ซืออวี้พลิกตัวหนี ไม่สนใจ ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักแน่นก้าวเข้ามา 

1 สำนวนจีน หมายถึง ไม่ใช่คนที่จะจัดการได้ง่าย
2 เปรียบเปรยว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้ว ไม่เช้าแล้ว
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ในห้อง น้ำเสียงสาวใช้นางนั้นตื่นตะลึง “เฝิงหมัวมัว ท่านมาได้อย่างไร”

เฝิงหมัวมัวผู้นี้มิใช่ใครอื่น เป็นแม่นมของอวี๋ผิ่นเหยียนนั่นเอง เลี้ยงด ู

ฟูมฟักเขาจนเติบใหญ่ มีอำนาจในจวนไม่น้อย อวี๋ซืออวี้มิอาจล่วงเกินสตรี 

นางนี้ได้ จำต้องลุกจากเตียง

“คุณหนูสีหน้าไม่แจ่มใส ไม่สบายหรือ ให้เชิญท่านหมอมาดูอาการดี 

หรือไม่” เฝิงหมัวมัวยิ้มอ่อนโยน ถามด้วยความห่วงใย

อวี๋ซืออวี้ตาแดงก่ำ ก้มหน้าลงพูดเสียงเบา “ท่านหมอล้วนดูอาการ 

น้องเล็กฝั่งนั้น เมื่อวานให้คนไปเชิญมาสี่ห้ารอบก็มิอาจเชิญมาได้ ช่างเถิด  

ข้าเช็ดตัวแล้ว ประเดี๋ยวก็คงดีขึ้น”

รอยยิ้มบนใบหน้าเฝิงหมัวมัวจางหาย ถอนหายใจพลางส่ายหน้าระอาใจ 

จนถึงเพียงนี้แล้วยังคิดริษยาคุณหนูสามอยู่อีก ช่างใจแคบเหลือเกิน แม้ 

คุณหนูสามจะไม่ใช่สายเลือดอวี๋ แต่เวลานี้ทั่วทั้งเมืองต่างรู้ว่านางเป็นบุตรสาว 

สายตรงของจวนหย่งเล่อโหว ส่วนคนที่ต้องการยื้อแย่งอำนาจกับนางเป็น 

เพียงสายรองคนหนึ่งเท่านั้น ฮูหยินผู้เฒ่าจะยอมปล่อยให้มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น 

ได้อย่างไร! ยิ่งไปกว่านั้น คุณหนูสามเป็นผู้มีพระคุณ ช่วยชีวิตท่านโหว 

เอาไว้จนต้องเสียขาสองข้าง ท่านโหวจะละเลยนางได้อย่างไร ประสงค์ร้าย 

ต่อคุณหนูสามนั่นเท่ากับประสงค์ร้ายต่อท่านโหวด้วยเช่นกัน เฮ้อ ไม่รู้เลย 

จริง ๆ ว่าคุณหนูรองคิดเช่นนี้ได้อย่างไร

คิดเห็นต่างกัน เฝิงหมัวมัวไม่ต่อประโยค พูดจุดประสงค์หลักในการ 

มาวันนี้ทันที “คุณหนูรอง วันนี้บ่าวได้รับคำสั่งจากท่านโหวให้มารับของของ 

คุณหนูสามคืนจากท่าน หวังว่าท่านจะอำนวยความสะดวกด้วยเจ้าค่ะ”

“รับของคืนหรือ” เสียงที่เคยแผ่วเบาของอวี๋ซืออวี้แข็งขืนขึ้นหลายส่วน 

“รับของอันใดคืน”

“ของที่วันก่อน  ๆ  ท่านหยิบฉวยมาจากเรือนของคุณหนูสามอย่างไรเล่า 

เป็นสิ่งของตามรายการนี ้ ขอให้ท่านคืนมาด้วยเจ้าค่ะ” เฝิงหมัวมัวล้วงกระดาษ 

แผ่นหนึ่งออกจากอกเสื้อ ยื่นให้เด็กหญิงดู

อวี๋ซืออวี้รับมาอ่าน ใบหน้าบึ้งตึงไร้ความงามอีกต่อไป นางถามเสียงสูง 
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“ของที่มอบให้แล้วจู่  ๆ  เรียกกลับคืน เช่นนี้สมเหตุสมผลแล้วหรือ น้องสาม 

โวยวายเช่นนี้ได้อย่างไร แล้วพี่ใหญ่ยังตามใจนางอีกหรือ” ของเหล่านั้นที่หยิบ 

มาจากเรือนของอวี๋เซียงบ้างมอบต่อสาวใช้บ่าวไพร่เป็นสินน้ำใจ แต่ส่วนใหญ่ 

ถูกนำไปเปลี่ยนเป็นเงินส่งต่อให้มารดาผู้ให้กำเนิดของนางแล้ว แล้วนางจะ 

หามาคืนอวี๋เซียงได้อย่างไร ยิ่งคิดยิ่งแค้น ตั้งแต่เสียขาสองข้าง นิสัยของ 

อวี๋เซียงเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคน หาเรื่องนางไม่เว้นแต่ละวัน!

“คุณหนูสามเสียขาทั้งสองข้างเพื่อท่านโหว ต้องใช้ครึ่งชีวิตที่เหลือ 

อย่างยากลำบาก อย่าว่าแต่ต้องการของของนางคืนเลย แม้กระทั่งดวงดาว 

บนฟากฟ้า ไข่มุกในมหาสมุทรลึก ท่านโหวก็ตามหามาให้น้องสาวได้ ขอให้ 

ท่านเห็นแก่ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ดังเดิมของคุณหนูสาม ได้โปรดอย่าได้รังแก 

นางอีกเลย...ท่านโหวให้บ่าวมาถ่ายทอดคำเหล่านี้ให้ท่านฟัง  และหวังว่า 

ท่านจะไม่ทำให้บ่าวต้องลำบากใจ” เฝิงหมัวมัวยอบกายคารวะ สีหน้าแววตา 

นอบน้อมผิดกับน้ำเสียงที่จริงจังเข้มงวด

คำสั่งของอวี๋ผิ่นเหยียน อวี๋ซืออวี้จะกล้าไม่ทำตามได้อย่างไร ค้นกัน 

กว่าครึ่งชั่วยาม3 จึงพบของราวหนึ่งในสิบส่วนจากใบรายการ ของอีกแปดเก้า 

ส่วนที่หายไปไม่ว่าอย่างไรเด็กหญิงก็ไม่ยอมปริปาก อวี๋ซืออวี้ คุณหนูสายรอง 

ของจวนหยง่เลอ่โหว มเีบีย้หวดัรายเดอืน กนิดืม่สวมใสล่ว้นเบกิจากบญัชกีลาง 

ของจวน แต่ละปีใช้เงินรวมราวสามสี่ร้อยตำลึง หากบอกว่าเงินทองไม่พอใช้ 

ขัดสนจนต้องขโมยของของน้องสาวไปขายแลกเงินประทังชีวิต ต่อให้ตีจนตาย 

เฝิงหมัวมัวก็ไม่มีทางเชื่อเด็ดขาด

คาดว่าคงส่งต่อให้มารดาของนางกระมัง เฝิงหมัวมัวสรุปในใจ สั่งให้ 

บ่าวนำของที่เหลืออยู่น้อยนิดใส่หีบที่เตรียมมา ก่อนนำไปรวมกับหีบเครื่อง- 

ประดับล้ำค่าซึ่งอวี๋ผิ่นเหยียนเตรียมให้เพิ่มอีกราวสิบหีบ สั่งให้บ่าวแบกไปยัง 

เรือนพักของคุณหนูสาม

3 ชั่วยาม เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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รอจนเฝิงหมัวมัวจากไปไกลแล้ว อวี๋ซืออวี้นั่งเหม่อลอยบนเตียง ครู่ใหญ่ 

กว่าจะเรียกสติกลับคืนมา เด็กหญิงกวาดตามองห้องที่ว่างเปล่าของตน  

เพลิงโทสะลูกใหญ่ตีขึ้นกลางอก ของเหล่านั้นล้วนเป็นสมบัติของสกุลอวี๋  

อวี๋เซียงมิได้มีสายเลือดอวี๋สักหน่อย อาศัยสิ่งใดมายึดเอาไปเป็นเจ้าของ!  

นางต่างหากที่เป็นคุณหนูที่แท้จริงของสกุลอวี๋ อาศัยสิ่งใดมาบังคับให้นางต้อง 

เป็นเบี้ยล่างให้นางคนนั้น!

ท่านแม่เลอะเลือน พี่ใหญ่เลอะเลือน นางไม่เชื่อว่าท่านย่าจะเลอะเลือน 

ตามผู้อื่นไปด้วย ท่านย่าไม่มีทางยอมปล่อยให้คนที่มิใช่สายเลือดอวี๋ลอยหน้า- 

ลอยตาอยู่ในจวนเป็นแน่!

คิดได้เช่นนี้ อวี๋ซืออวี้รีบลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้า เดินตาแดงหน้าซีดไปยัง 

เรือนหลักของฮูหยินผู้เฒ่าอวี๋

ในเรือนหลัก ฮูหยินผู้เฒ่านั่งบนเก้าอี้ยาว มือหนึ่งถือหนังสือสวดมนต์  

อีกมือนับไล่ลูกประคำ หลับตาพึมพำบทสวด หม่าหมัวมัวเดินเท้าเบาเข้ามา 

ในห้อง กระซิบเสียงค่อย “นายหญิง คุณหนูรองคุกเข่าร้องไห้หน้าประตู 

ห้องเจ้าค่ะ บอกว่าต้องการพบท่าน”

“คุกเข่าร้องไห้หรือ เหตุใดกันเล่า” ฮูหยินผู้เฒ่าถามทั้งที่ยังหลับตา

หม่าหมัวมัวเล่าเรื่องของของคุณหนูสามที่ถูกขโมยไปให้เจ้านายฟัง  

ฮูหยินผู้เฒ่าลืมตาขึ้นเมื่อได้ยิน ถามว่า “อวี๋เซียงกระจ่างแจ้งแล้วในที่สุด  

ข้าเมินเฉยนางตั้งหลายปี คาดไม่ถึงว่านางจะมีศักดิ์ศรีของสายตรงเช่นนี้...”  

พูดถึงตรงนี้ พลันคิดถึงหลานสาวตัวจริงซึ่งยังไม่มีโอกาสพบหน้า นัยน์ตา 

หม่นแสงลงไม่น้อย

หม่าหมัวมัวมิกล้าแม้แต่จะหายใจแรง ก้มหน้ารอคำสั่งถัดไปเงียบ ๆ 

ครู่ใหญ่ฮูหยินผู้เฒ่าโบกมือช้า  ๆ “ข้าไม่อยากเห็นหน้านาง ไปบอก 

นางว่าล่วงเกินอวี๋เซียงอย่างไรก็คือล่วงเกิน  ‘อวี๋เซียง’ วันหน้าถ้านางยังกล้า 

ให้ร้ายสายตรง ทำลายชื่อเสียงสกุลอวี๋ ถึงข้าจะกินเจสวดมนต์มาหลายปี  

แต่ข้าก็ไม่ได้สละทางโลกได้เพียงนั้น”
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หม่าหมัวมัวรับคำสั่งเสียงดัง เดินออกนอกประตูถ่ายทอดประโยค 

เมื่อครู่แก่อวี๋ซืออวี้โดยไม่ตกหล่นแม้แต่คำเดียว

อวี๋ซืออวี้เดินเหม่อลอยกลับเรือนของตน นั่งคิดตลอดบ่ายกว่าจะเข้าใจ 

ความหมายของฮูหยินผู้เฒ่า

คุณหนูจวนหย่งเล่อโหวที่แท้จริงเร่ร่อนอยู่ภายนอก เป็นตายไม่รู้ นาง 

อาจมีชีวิตที่เป็นสุขหรืออาจมีชีวิตที่ยากลำบาก ต้องเป็นบ่าวไพร่สาวใช้ หรือ 

บางทีอาจย่ำแย่ยิ่งกว่านั้นก็เป็นได้ หากเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ เพื่อชื่อเสียง 

ของจวนหย่งเล่อโหว วันหน้าถ้ารับตัวกลับมาแล้วยังช่วยกันลบล้างเรื่องราว 

ก่อนหน้าของนางได้ วันนี้หากตนปากโป้งพูดเรื่อง  “อวี๋เซียง”  ไม่ใช่  “อวี๋เซียง” 

ออกไป ไม่ต้องพูดถึงท่านย่า แม้กระทั่งพี่ใหญ่ก็ไม่มีทางปล่อยตนไปแน่!  

เขาลงคงมือเหี้ยมโหดรวดเร็วและไม่ใช่บทลงโทษง่าย  ๆ  อย่างส่งตัวออกนอก 

เมืองแน่

อวี๋ซืออวี้เหงื่อชุ่มกาย คืนนั้นนางล้มป่วย คาดว่าต้องรักษากันกว่า 

ครึ่งเดือนจึงจะหายเป็นปกติ
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เฝิงหมัวมัว  นำของมาส่งให้พร้อมกระดาษแผ่นใหญ่ที่ เขียน 

รายละเอียดไว้อย่างครบถ้วน นั่งคุยอีกครู่ใหญ่จึงขอตัวกลับไป

รอจนลับเงาร่างของนางแล้ว อวี๋เซียงจึงหยิบกระดาษขึ้นอ่าน เพิ่งอ่าน 

ไปได้ไม่กี่อักษร สาวใช้รุ่นใหญ่นามชุ่ยสี่แย่งกระดาษไปจากมือ เสนอตัว 

เสียงดัง “คุณหนู ประเดี๋ยวบ่าวจะช่วยท่านนำของเหล่านั้นไปเก็บเองเจ้าค่ะ!”

อวี๋เซียงขมวดคิ้ว “ส่งกระดาษมาให้ข้า ข้าจะอ่าน”

“อ่านอันใดกัน ท่านอ่านหนังสือไม่ออกสักหน่อย ให้บ่าวช่วยท่านตรวจ 

ก็ดีแล้ว ไม่ผิดไปจากที่เขียนในกระดาษแน่ ประเดี๋ยวบ่าวจะยกไปเก็บใน 

ห้องเก็บของให้เอง” ชุ่ยสี่กล่าว เหลือบมองสบตาชุ่ยผิง พี่สาวที่ยืนรอนอก 

หน้าต่าง แววตาสองพี่น้องละโมบอย่างไม่คิดระวังอาการ ชุ่ยสี่เตรียมก้าวเท้า 

ออกเดิน

แม้ฮูหยินผู้เฒ่าไม่ลืมมอบสิ่งของเสื้อผ้าให้อวี๋เซียงทุกฤดู ทั้งหมดล้วน 

เป็นผ้าเนื้อดีเครื่องประดับฝีมือประณีต แต่ไหนเลยจะสู้สิ่งของล้ำค่าที่ท่านโหว 

มอบให้ได้ ในหีบมีถ้วยชามเครื่องเคลือบเครื่องหยก ไข่มุก และอัญมณี 

บรรจุแน่นภายใน ยังไม่กล่าวถึงทองคำขึ้นรูปเป็นสุกรชิ้นเล็กซึ่งวางเรียง 

เต็มหีบ
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สองพี่น้องเห็นว่าอวี๋เซียงขาพิการ ไร้ความสามารถที่จะดูแลทรัพย์สิน 

อีกทั้งพวกตนยังเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยที่จะต้องดูแลเด็กหญิงพิการ คิดหาเงิน 

สักก้อนเพื่อกรุยทางไปสู่เรือนของท่านโหว ด้วยรูปร่างหน้าตาของพวกนางแล้ว 

ตำแหน่งอนุภรรยาเหมือนว่าจะไม่ไกลเกินเอื้อม

หัวใจของหญิงสาวเต้นโลด อยากเดินไปดูหีบสมบัติให้ชัดอีกครา

อวี๋เซียงคนก่อนอาจจะหัวช้าไม่ทันคน เชื่อฟังทุกคำของพวกนาง ทว่า 

“อวี๋เซียงคนนี้”  มิใช่  “อวี๋เซียงคนเดิม”  อีกต่อไป สายตาล้ำลึก คิดอ่านสุขุม  

จะมองไม่ออกได้อย่างไรว่าพวกนางหวังสิ่งใด เลิกคิ้วเรียวขึ้นสูง แค่นยิ้มเย็น 

“นำกระดาษกลับมาให้ข้า อ่านไปเรื่อย ๆ ประเดี๋ยวก็อ่านออกเอง ของเหล่านั้น 

ไม่จำเป็นต้องนำไปเก็บในห้องเก็บของ ให้คนยกมาวางในห้องนอนของข้า”

“ยกมาไว้ในห้องนอนหรือ” ชุ่ยสี่ก้าวขาข้างหนึ่งพ้นประตูห้องนอนแล้ว 

หันกลับมามองอย่างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน

“ของเหล่านั้นล้วนเป็นน้ำใจจากพี่ชายข้า แน่นอนว่าต้องวางไว้ในที่ 

ที่มองเห็นง่ายเพื่อแสดงความเคารพพี่ใหญ่สิ เหตุใดกัน ไม่ได้หรือ” อวี๋เซียง 

จ้องหน้าชุ่ยสี่เขม็ง ดวงตาดำขลับเข้มแสง

จะให้ตอบอย่างไร ถ้าย้ายมาวางในห้องนอนทั้งหมด ตนจะแอบหยิบ 

ไปได้อย่างไร ชุ่ยผิงที่ยืนรอนอกหน้าต่างร้อนรนบ้างแล้ว เดินกระทืบเท้า 

เข้ามาในห้อง “คุณหนู ท่านเลอะเลือนไปแล้วหรือ ห้องแคบเท่านี้ จะพอ 

วางของทั้งหมดได้อย่างไร เก็บไว้ในห้องเก็บของทั้งหมด ของจะได้ไม่หาย  

เอาตามนี้ก็แล้วกัน!”

อวี๋เซียงยิ้ม “เก็บข้าวของชุดเก่าเข้าห้องเก็บของ เปลี่ยนเป็นของ 

ชิ้นใหม่ที่พี่ใหญ่มอบให้ทั้งหมด แล้วของจะหายได้อย่างไร พูดเหลวไหล 

อันใดกัน รีบไปสั่งให้บ่าวยกของเข้ามาสิ แยกให้ข้าเห็นชัด ๆ! ในห้องของข้า 

มีกลิ่นเหม็นอยู่บ้าง พอดีเลย จะได้ใช้กลิ่นหอมของทองคำกลิ่นหอมของ 

หยกมาดับกลิ่นอับเหล่านั้น”

สองพี่น้องยืนนิ่งอยู่กับที่ ไม่ขยับแขนขา ราวกับวิญญาณของพวกนาง 

หลุดลอยออกจากร่างไปแล้วก็มิปาน
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ค่ำคืนนั้น ลมวสันต์มาเยือน เล่ม 1

อวี๋เซียงเลิกคิ้ว “ไม่อยากทำหรือ ได้! เถาหง หลิ่วลวี่ ไปเรือน 

ส่วนหน้าหาพี่ชายข้า แจ้งเขาว่าบ่าวไพร่ข้าทางนี้ไม่พอใช้ ขอยืมคนของเขา 

สักหลายคน!”

เถาหงและหลิ่วลวี่คือสาวใช้รุ่นเล็กสองคนนั้น ได้ยินเสียงเรียกรีบ 

วางงานในมือลง วิ่งเข้าห้องนอน รับคำเสียงดัง

หากปล่อยให้พวกนางไปถึงเรือนส่วนหน้า ท่านโหวต้องรู้แน่ว่าพวกตน 

กระด้างกระเดื่องต่อน้องสาวเขา ไม่ต้องพูดถึงว่าพวกตนคงต้องถูกลงโทษ 

สถานหนัก และสกุลชุ่ยทั้งครอบครัวคงต้องพลอยลำบากไปด้วยแน่ ชุ่ยสี่  

ชุ่ยผิงรีบร้องเสียงดัง “ไม่ต้อง! ไม่ต้อง! บ่าวไพร่ในเรือนมีมากพอให้ใช้สอย 

บ่าวจะรีบสั่งให้พวกเขายกหีบเข้ามาประเดี๋ยวนี้ คุณหนูโปรดรอสักครู่”

“เถาหง หลิ่วลวี่ กลับไปทำงานของเจ้าเถิด” อวี๋เซียงหันกลับมาสั่ง 

ชุ่ยสี่เสียงเข้ม “ส่งกระดาษให้ข้า ประเดี๋ยวพวกเจ้าจงไล่ของตามลำดับใน 

กระดาษ ยกขึ้นให้เห็นชัด ๆ ทุกชิ้น ถึงจะอ่านอักษรมากลายเส้นไม่ออก แต่ 

ตัวเลขง่าย  ๆ  เหล่านี้ก็ไม่ได้ยากเกินไปกว่าความสามารถของข้า” มิน่าคนเขา 

ถึงบอกว่า  “อวี๋ เซียง”  ไร้สมอง อายุตั้งสิบขวบแล้วแต่ยังไม่ยอมเข้าเรียน  

อักษรก็รู้จักเพียงไม่กี่ตัว ดีดพิณ เดินหมาก วาดภาพ และต่อกลอนล้วน 

ทำไม่ได้สักอย่าง วันทั้งวันเอาแต่เล่น เช่นนี้แล้วจะไม่ให้คนมองว่าโง่เง่า 

ได้อย่างไร!

คงโทษนางทั้งหมดไม่ได้ สิบปีก่อนที่ลมฝนพัดโหมเข้าใส่จวนโหว  

ฮูหยินผู้เฒ่าทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อช่วยอวี๋ผิ่นเหยียนรักษาตำแหน่งโหว 

เอาไว้ ถึงได้ละเลยหลานสาวทั้งสอง กระทั่งปีก่อนฮ่องเต้มีราชโองการให้ 

อวี๋ผิ่นเหยียนสืบตำแหน่งหย่งเล่อโหวต่อจากบิดาผู้ล่วงลับ สกุลอวี๋ถึงได้ 

กลับมาสงบสุขอีกครา

ได้ยินประโยคนี้ของผู้เป็นนาย ชุ่ยสี่ชุ่ยผิงทั้งฉุนเฉียวทั้งตื่นตระหนก  

นางเด็กคนนี้ถึงเสียขา แต่เหมือนว่าจะแลกกับสมองที่ฉับไวกลับมาแทน  

ปิดกั้นทุกทางไม่ยินยอมให้พวกนางได้มีทางเดิน  อยากลงมือนิดหน่อยก็ 

ถูกขวางถูกขัดไปเสียหมด จู่  ๆ  กลับกลายเป็นคนเฉลียวฉลาดเช่นนี้ ไม่รู้ 
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วันหน้าจะฉุกใจเรื่องใดได้อีก

สองพี่น้องหน้าซีดขาวเมื่อนึกถึงเรื่องนี้

ราวสองเค่อให้หลัง ห้องนอนของอวี๋เซียงถูกประดับประดาใหม่ทั้งหมด  

เดิมที่คิดว่าพอดูได้แล้ว เวลานี้กลับยิ่งหรูหรางดงาม เครื่องประดับไข่มุก 

ทองคำวางเต็มโต๊ะเครื่องประทินโฉมที่ เคยว่างเปล่า ยังมีเครื่องเคลือบ 

ลายครามฝังไข่มุกที่วางประดับทุกมุมห้อง ผู้ใดก้าวเข้ามาต่างต้องระวังมือเท้า 

มิให้แตะถูก

“คุณหนู สุกรทองคำและเต่าทองคำเหล่านี้ให้เก็บเข้าห้องเก็บของ 

หรือไม่เจ้าคะ” ชุ่ยสี่ยังไม่ละความพยายาม

“ไม่ต้อง วางเรียงไว้ด้านในเตียง อย่างไรขาข้าก็พิการอยู่แล้ว คง 

ไม่นอนดิ้นเข้าไปถึงด้านในหรอก ประเดี๋ยวข้านับเช้านับเย็น ดูซิว่าสุกรทองคำ 

เต่าทองคำของข้าจะหายไปได้อย่างไร” อวี๋เซียงหยิบเต่าทองคำขึ้นมาพิจารณา 

ยิ้มตาหยีด้วยความพอใจ

“วางไว้บนเตียงอันตรายมากเจ้าค่ะ ถูกคนเขาหยิบไปจะตามกลับคืนมา 

ไม่ได้!” ชุ่ยผิงกล่าวคล้ายกังวลแทนผู้เป็นนาย

“ถูกคนหยิบไปตามกลับคืนมาไม่ได้ แน่นอนว่าต้องย้อนกลับมาตาม 

เอากับคนดูแลห้องนอนอย่างพวกเจ้า หายไปกี่ตัวให้โบยตัวละสิบไม้ ของ 

เล็กน้อยเท่านี้ยังดูแลไม่ได้ แล้วเหตุใดข้าต้องเลี้ยงดูพวกเจ้าต่อไปด้วย”  

อวี๋เซียงวางเต่าทองคำลง หยิบสุกรทองคำเข้าปาก ลองใช้ฟันขบดูว่าแข็ง 

เหมือนที่เคยคิดไว้หรือไม่

ชุ่ยสี่ชุ่ยผิงหมดคำพูด ยอบกายคารวะก่อนเดินออกจากห้อง ยามนี้ 

คุณหนูของพวกนางนิสัยประหลาดยิ่งนัก กระทำการใดล้วนเต็มไปด้วยความ 

รอบคอบ ทั้งยังคาดเดาไม่ออกว่าเด็กหญิงคิดสิ่งใด ทั้งยังมีหลายครั้งที่ 

ไม่อยากเชื่อว่าอวี๋เซียงจะตัดสินใจเช่นนี้ และทุกครั้งที่เข้าไปรับใช้ด้านใน  

พวกนางมักรู้สึกถึงไอเย็นยะเยือกที่แผ่ออกจากร่างของเด็กหญิง

อวี๋ เซียงนับสุกรทองคำ  เต่าทองคำ  เรียงทีละตัว  ๆ  ไว้ข้างที่นอน  
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เด็กหญิงถอนหายใจแผ่วเบายามจับขาของตน พลัดหลงมายังสถานที่แห่งนี้ 

หนึ่งวันหนึ่งคืน สองบทที่นางอ่านแล้วสิ้นสุดลงตรงนี้ อวี๋เซียงในเวลานี้มิใช่ 

ไร้สิทธิ์ไร้เสียงในจวนโหวอีกต่อไป นางไม่จำเป็นต้องคอยสังเกตสีหน้าผู้อื่น  

สามารถใช้ชีวิตได้ตามใจชอบ สิ่งเดียวที่นางยังติดใจขณะนี้ก็คือ...นิยาย 

ส่วนที่เหลือซึ่งยังมิได้อ่าน ต่อจากนี้ไปคงต้องแก้ปัญหากันไปทีละเรื่องแล้ว

มีกฎสามข้อที่อวี๋เซียงต้องยึดมั่นเอาไว้ให้จงได้ ข้อแรกคือ ต้องเกาะ 

ขาอวี๋ผิ่นเหยียนให้แน่น ห้ามปล่อยหลุดมือเด็ดขาด ข้อสองคือ ต้องสะสม 

เงินทองไว้ให้มากเพื่อภายภาคหน้า หากออกจากจวนโหวจะได้มีเงินทุนตั้งตัว 

และข้อสุดท้าย ห้ามสนิทสนมหรือข้องเกี่ยวกับนางเอกของเรื่องอย่างเด็ดขาด

ขอเพียงทุ่มเทแรงกายใจรักษากฎสามข้อนี้เอาไว้ได้ ขอเพียงรักษา 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับอวี๋ผิ่นเหยียนเอาไว้ให้ได้ เชื่อว่าวันข้างหน้า 

ของ “อวี๋เซียง” คงไม่ลำบากแน่

พักรักษาตัวหนึ่งเดือนเต็ม บาดแผลของอวี๋เซียงถึงได้แห้งสนิท เหลือไว้ 

เพียงแผลเป็นเหนือเข่าซ้ายขวายาวราวหนึ่งฉื่อเท่านั้น เพราะมีดแทงลึกเฉือน 

เส้นเอ็น จนเวลานี้อวี๋เซียงจึงมิอาจแม้แต่จะลุกขึ้นยืน

ระหว่างนั้น มารดาของอวี๋เซียงไม่เคยถามไถ่อาการ ท่านย่าของอวี๋เซียง 

ไม่เคยมาเยี่ยมเยียน มีเพียงให้คนนำสมุนไพรมามอบให้เท่านั้น กลับเป็น 

อวี๋ผิ่นเหยียนที่ไม่เคยผิดคำพูด นั่งเล่นเป็นเพื่อนครึ่งวันเกือบทุกวัน ทั้งยัง 

ให้คนนำรถเข็นที่ทำจากไม้มามอบให้ด้วย

สองพี่น้อง คนพี่เย็นชาเก็บงำความรู้สึก คนน้องยังมิอาจก้าวพ้นจาก 

ความทรงจำในภพเก่า มองไปทางใดคิดถึงแต่พี่ชายฝาแฝดของตน ดังนั้น 

นางและเขาจึงมิอาจสนิทสนมกันภายในระยะเวลาอันสั้น

เด็กหนุ่มเด็กหญิงพูดคุยกันไม่กี่คำ เวลาที่เหลือหลังจากนั้นหมดไป 

กับการเงียบ เพื่อขจัดความเก้อเขิน อวี๋เซียงเลือกหลับตาลงแกล้งหลับ  

แกล้งไปแกล้งมากลับหลับจริงเสียอย่างนั้น ไม่รู้ว่าทุกครั้งอวี๋ผิ่นเหยียนเฝ้า 

อยู่ข้างเตียงนานเท่าไรจึงจะกลับออกไป
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วันนี้อวี๋เซียงตื่นเช้า สั่งให้สาวใช้ตัวน้อยสองคนนั้นเข็นตนไปยังสวนกว้าง  

ดื่มน้ำแกงไก่ตุ๋นหนึ่งถ้วยใหญ่ กินข้าวสวยหมดไปสองถ้วย กลับไปนอน 

บนเตียงอีกครา คล้ายว่าอีกไม่นานจะมีพายุลูกใหญ่พัดผ่านมา ฟ้าด้านนอก 

เกิดเป็นแสงอสนีบาตน่าหวาดกลัว เสียงฟ้าร้องคำรามลั่น พริบตาถัดมาฝน 

เม็ดใหญ่โปรยปรายลงจากฟ้า อวี๋เซียงที่เมื่อครู่ยังนอนดี  ๆ บนเตียง ไม่ทราบ 

ว่าเพราะเหตุใดถึงปรากฏตัวบนทางสายเล็กได้

นางจมอยู่ในโคลนข้างถนน มือดันพื้นพยายามยันตัวยืนขึ้น เดิน 

ไปได้ไม่กี่ก้าว ได้ยินเสียงม้าควบตะบึงตามหลังมาจึงหันกลับไป หวังขอ 

ความช่วยเหลือ แต่เมื่อมองเต็มตา คนที่ควบม้าคืออวี๋ผิ่นเหยียนมิใช่หรือ  

นางประหลาดใจไม่น้อย ยกแขนขึ้นสองข้างด้วยหวังว่าเขาจะอุ้มนางเหมือน 

เคย ทว่าเด็กหนุ่มกลับคล้ายมองไม่เห็นนางเสียอย่างนั้น เขายังคงควบม้าต่อ 

ดังเดิม

ขบวนรถม้าที่ตามหลังอวี๋ผิ่นเหยียนมาเคลื่อนหน้าขึ้นเรื่อย  ๆ  เช่นกัน  

มิมีผู้ใดคิดช่วยเหลืออวี๋เซียง

ร่างบางของอวี๋เซียงเปรอะเปื้อนไปด้วยดินโคลน เหนื่อยล้าจนแทบ 

หมดแรงหายใจ มองขบวนของอวี๋ผิ่นเหยียนเคลื่อนไกลออกไปเรื่อย  ๆ จน 

พวกเขาเกือบหายไปจากระยะการมองเห็น หินใหญ่หลายสิบก้อนพลันถล่ม 

ลงมาจากหน้าผาด้านข้างทับรถม้าของพวกเขา ผู้คนและหีบลังภายในรถม้า 

กระจัดกระจาย

อวี๋เซียงเบิกตากว้างเมื่อได้เห็น เหมือนว่าหีบใหญ่เหล่านั้นบรรจุตำลึง 

เงินจำนวนมาก หินจากหน้าผายังร่วงหล่นลงมาเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นโคลนถล่ม 

โคลนเหล่านั้นพัดพาพวกเขาตกลงไปยังแม่น้ำด้านข้าง เป็นแม่น้ำซึ่งไม่รู้ว่า 

มีจุดหมายปลายทางที่ใด และไม่รู้ว่าอวี๋ผิ่นเหยียนเป็นหรือตายเช่นกัน

อวี๋เซียงเบิกตาโพลง อ้าปากหอบหายใจ ครู่หนึ่งกว่าจะเรียกสติกลับ 

คืนมา แท้จริงแล้วเหตุการณ์เมื่อครู่เป็นเพียงภาพฝันฉากหนึ่งเท่านั้น ถ้า 

ไม่ใช่ฝัน แล้วตนจะเดินได้ได้อย่างไร

นางยกมือขึ้นลูบอกคล้ายต้องการปลอบหัวใจที่เต้นระทึกให้สงบลง  
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แต่ไม่ว่าจะลูบปลอบนานเพียงใด ความหวาดกลัวที่ฝังใจกลับยังไม่ยอมลด 

น้อยลง

ภพก่อน ทุกครั้งที่พี่ชายใกล้ประสบเคราะห์กรรม มักมีสัญญาณเตือน 

เช่นนี้ส่งมาถึงนางเสมอ เพราะคำเตือนของนางจึงทำให้พี่ชายพ้นเคราะห์มาได ้ 

นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่บิดามารดาในภพก่อนยินยอมให้นางมีชีวิตต่อไป  

ไม่ปล้นหัวใจนางไปตั้งแต่ยังเล็ก

ทว่าไม่เคยมีครั้งใดที่นางเห็นภาพชัดเพียงนี้มาก่อน คล้ายว่าอีกไม่นาน 

เหตุการณ์ที่เห็นในฝันจะเกิดขึ้นจริง

ยิ่งคิดยิ่งเป็นกังวล อวี๋เซียงร้องเสียงดัง “มีผู้ใดอยู่บ้าง เข้ามา!”

เถาหงและหลิ่วลวี่ที่เป็นเวรเฝ้ายามวันนี้รีบวิ่งเข้ามาหลังได้ยินเสียง 

เรียก

“ไป ไปเชิญพี่ชายข้ามา บอกเขาว่าข้าเจ็บขาเหลือเกิน!” โบกมือไล่ 

ให้ไปเร็ว ๆ 

สาวใช้ตัวน้อยทั้งสองเห็นผู้เป็นนายหน้าซีดขาว เหงื่อชุ่มกาย คล้าย 

อาการปวดจะรุนแรงเกินทน คนหนึ่งรีบก้าวเท้าขึ้นหน้ามาปรนนิบัติดูแล  

อีกคนรีบถอยเท้าลงหลังวิ่งไปเรือนส่วนหน้าตามท่านโหว

เพราะหยาดพิรุณตกหนักติดต่อกันหลายวัน ซานเหมินเสียซึ่งตั้งอยู่รมิแมน่ำ้ 

เหลืองถึงได้ประสบอุทกภัย ลั่วหยาง เหยี่ยนสือ ก่งอี้ และเมืองใหญ่อีก 

หลายเมืองต่างจมอยู่ใต้แม่น้ำ สายน้ำพัดพาราษฎรกว่าสิบหมื่นจมหายไป 

และมีราษฎรอีกหลายร้อยหมื่นไร้ที่อยู่อาศัย ฮ่องเต้มีราชโองการให้รัชทายาท 

ช่วยเหลือราษฎรเหล่านั้น ด้วยเป็นสหายร่วมเรียนของรัชทายาท แน่นอนว่า 

อวี๋ผิ่นเหยียนต้องตามขบวนไปด้วยแน่

เพราะสถานการณ์เร่งด่วน มิมีผู้ใดกล้าโต้แย้ง หลังรับราชโองการแล้ว 

รีบเก็บข้าวของเตรียมออกเดินทางทันใด ยามที่เถาหงไปถึง อวี๋ผิ่นเหยียน 

กำลังจะก้าวเท้าออกนอกประตูจวนแล้ว

อาการเจ็บปวดของอวี๋เซียงล้วนมีสาเหตุมาจากเขา อวี๋ผิ่นเหยียนมิกล้า 
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เมินเฉยน้องสาว ส่งคนควบม้าเร็วไปแจ้งข่าวแก่รัชทายาทว่าตนจะตามไป 

สมทบคืนนี้ ก่อนหมุนตัวเดินตรงไปยังเรือนพักของอวี๋เซียง

เด็กหนุ่มสวมชุดสีเขียวเข้ม สาบเสื้อปักลายเมฆาด้วยด้ายทองคำฝีมือ 

ประณีต เป็นชุดเดียวกับที่อวี๋เซียงเห็นในความฝันไม่ผิดเพี้ยน หัวใจของ 

เด็กหญิงแทบหยุดเต้น เค้นสมองสุดชีวิตพยายามวางแผนเพื่อฉุดรั้งเขาเอาไว้ 

เด็กหนุ่มเป็นต้นไม้ใหญ่เพียงหนึ่งเดียวที่นางพึ่งพิงได้ในภพนี้ หากเสียเขาไป 

นางซึ่งเป็นเพียงหญิงพิการ มิได้มีสายเลือดอวี๋ในร่าง ทั้งยังถูกตราหน้าว่า 

เป็นดาวหายนะของสกุล เชื่อได้ว่าคงมิมีคนสกุลอวี๋คนใดยอมให้นางอยู่ 

ในจวนต่อเป็นแน่!

ไม่ต้องพูดถึงฮูหยินผู้เฒ่าซึ่งรักใคร่หลานชายยิ่งกว่าชีวิต แม้กระทั่ง 

หลินซื่อที่ไม่สนใจความเป็นไปของใต้หล้าก็คงไม่ไว้ชีวิตนางแน่...ผู้ใดใช้ให้ 

อวี๋ผิ่นเหยียนเป็น “หลักประกัน” หนึ่งเดียวในชีวิตของนางกันเล่า!


