บทน�ำ

“ความตายเท่านั้นที่จะช่วยให้เจ้าหนีไปจากข้าได้ แต่จงจ�ำไว้...

ต่อให้เจ้าลงนรก ข้าก็จะตามเจ้าไป”
เสียงกระซิบอันเยือกเย็นนั้นแผ่ความโกรธแทรกอยู่ทั่วทุกอณู
ลมหายใจ ปลายดาบคมกริ บ พาดอยู่บ นล� ำ คอระหง นั ย น์ ต าของ
อู ๋ ซ านเหนี ย งสั่ น ไหว เนื้ อ ตั ว สกปรกมอมแมมและเต็ ม ไปด้ ว ยเลื อ ด
แดงฉาน รายล้อมไปด้วยซากศพ และเขา...ชายผู้เลือดเย็นดุจพญา
มัจจุราชคนนั้นยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า...
เอี้ยนเซิน...องค์ชายผู้สูงศักดิ์ เจ้าของวิญญาณและร่างกายของ
นาง
ดวงตาคมกร้าวคูน่ นั้ สะท้อนประกายเพลิง แผดเผานางให้กลายเป็น
เถ้าธุลไี ด้เพียงปรายตามอง... ไร้หวั ใจ... กระชากนางให้รว่ งลงสูเ่ บือ้ งบาท
ใต้พื้นธรณี
“อย่าบังอาจหนีไปจากข้า!”
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บทที่ 1
เจ้าสาวที่น่ารังเกียจ

ชายแดนแคว้นเหลียน หนึ่งในสามแคว้นใหญ่

ดวงตะวันฉายแสงแรงกล้าท่ามกลางควันไฟคุกรุน่ จากเถ้าสงคราม
สองทั พ ก� ำ ลั ง ประจั น หน้ า กั น อย่ า งดุ เ ดื อ ด ซากศพทหารกองทั บ ถม
มองไปไกลสุดลูกหูลูกตา คนที่ยังเหลือรอดไม่บาดเจ็บก็พิการ ยังคง
ฟันแทงศัตรูไม่ยั้งมือ ม้าศึกหลายสิบหลายร้อยตัวถูกฟันบาดเจ็บนอน
ชักกระตุกด้วยความทรมาน ผงกหัวขึ้นๆ ลงๆ อยู่สองสามครั้งก่อนจะ
ขาดใจตาย
วันนี้เป็นการท�ำศึกล่วงเข้าเดือนที่สองแล้ว ศีรษะทหารที่ถูกตัด
ขาดกระเด็นถูกม้าศึกวิง่ เตะไปมาเหมือนเศษหิน ทหารแต่ละนายอาบเลือด
จนแทบแยกแยะไม่ออกว่าเป็นฝ่     า  ยไหน ต่างฝ่     า  ยต่างสู้รบแบบถวายชีวิต
กลิ่นเลือดเน่าๆ ผสมกลิ่นเนื้อคนเหม็นไหม้กลายเป็นกลิ่นติดจมูกจน
ชาชิน เหนือศีรษะขึ้นไปยังเบื้องบน ฟ้าก�ำลังแลบแปลบปลาบเป็นประกาย
ระหว่างชั้นเมฆดุจมังกรพาดผ่าน สายลมกรรโชกพัดมาม้วนเอาฝุ    ่ นดิน
ซัดใส่ใบหน้าทุกชีวิต
ท้องทุ่งที่ควรจะเป็นทุ่งข้าวสีทองกลับเต็มไปด้วยซากศพ แต่
ในยุคสมัยที่การรบพุ่งกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปียังคงต้องด�ำเนิน
ต่อไป แคว้นใดที่ปรับตัวหรือสู้ ไม่ได้ก็จะถูกกลืนกิน แคว้นเล็กแคว้นน้อย
ไร้พลังอ�ำนาจถูกลบชื่อออกไปจากประวัติศาสตร์ ดังนั้นแผ่นดินจึงเหลือ
เพียงสามแคว้นใหญ่ได้แก่ แคว้นเอี้ยน แคว้นหลี่ และแคว้นเหลียน
ที่ยังคงแย่งชิงความเป็นใหญ่กันอย่างดุเดือด
6 ชายาพยัคฆ์

เอี้ยนเซิน องค์ชายใหญ่แห่งแคว้นเอี้ยนนิ่งฟังเสียงเป่   าเขาสัตว์
ดวงตาคมกริบแดงก�่ำขณะมองทหารม้ากว่าหมื่นนายยืนเรียงแถวสงบนิ่ง
ม้าศึกย�ำ่ เท้าไปมาจนพืน้ ดินซึง่ แห้งแตกระแหงฝุ    ่ นตลบ เขาก�ำลังเป็นฝ่     า  ย
ได้เปรียบ รุกไล่ทัพของฝ่     า  ยแคว้นเหลียนจนเหลือก�ำลังเพียงสองในสาม
บุกตะลุยยึดเมืองหน้าด่านไปกว่าสิบเมืองจนเหลืออีกเพียงแค่ด่านเดียว
ทัพพยัคฆ์ขาวอันเกรียงไกรของเขาก็จะบุกไปเคาะประตูถึงห้องนอน
เหลียนอ๋อง
แต่เขาจ�ำเป็นต้องยุติศึกตามค�ำสั่งเสด็จพ่อ
“ถะ...ถวายบังคมองค์ชายใหญ่ ขอทรงเกษมส�ำราญพ่ะย่ะค่ะ”
ขุ น นางตั ว อ้ ว นกลมสามคนคุ ก เข่ า อยู ่ เ บื้ อ งหน้ า จอมทั พ หลวง
แต่ละคนกินดีอยู่ดีไม่เคยล�ำบากล�ำบน ผิวพรรณจึงขาวผ่องเป็นยองใย
เมื่อเผชิญหน้ากับเหล่าทหารแนวหน้าผิวหยาบกร้านแววตาโหดเหี้ยม
เนือ้ ตัวเต็มไปด้วยริว้ รอยบาดแผลทัง้ เก่าและใหม่ ทหารทุกนายยืนคุมเชิง
นิ่งเหมือนรูปปั้น ขุนนางจากเมืองหลวงทั้งสามจึงก้มหน้าด้วยอาการ
หลุกหลิก ทว่าทหารองครักษ์เหล่านี้เทียบไม่ได้เลยกับชายผู้น่าเกรงขาม
ซึ่งนั่งบนเก้าอี้ปูด้วยหนังเสือตรงหน้า
ฝ่    า  เท้าของบุรุษหนุ่มผู้สูงศักดิ์เหยียบบนหัวเสือ เท้าแขนบนพนัก
เก้าอี้ พาดนิ้วชี้มาแตะบนใบหน้า ท่วงท่าองอาจแกร่งกร้าว แผ่กลิ่นอาย
เข่นฆ่ารุนแรง
“เจ้าเฒ่าเหลียนอ๋องจะยกองค์หญิงให้ข้า แล้วจบเรื่องทุกอย่างงั้น
หรือ?”
“ถะ...ถูกต้องแล้วพ่ะย่ะค่ะ เรื่องนี้ทางเหลียนอ๋องกับฝ่    า  บาททรง
เห็นพ้องตรงกันแล้ว กระ...กระหม่อมจึงน�ำราชโองการมาถวาย”
“บัดซบ!” เสียงตบโต๊ะดังสนั่นจนถ้วยชาหล่นแตก เอี้ยนเซิน
ผุดลุกขึ้นชี้หน้าอย่างโกรธเกรี้ยว “องค์หญิงของไอ้เฒ่ามันเทียบกับ
ชีวิตของราษฎรนับหมื่นที่โดนมันฆ่าล้างได้หรือ?! มันบังอาจล�้ำเขตแดน
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เข้ามาปล้นสะดมคนของแคว้นเอี้ยน ข้ายกทัพมาปราบต้องสูญเสียทหาร
ไปเท่าไหร่ ความผิดที่มันก่อไว้ชดใช้แล้วหรือ?!”
“พูด!”
“กระ...กระหม่ อ ม...” ผู ้ ใ ดไม่มี ข วั ญ กล้ า หาญล้ ว นสะดุ ้ ง ไหว
บรรดาทหารกร้านศึกต่างยืนนิ่งราวกับศิลา จะมีก็แต่ขุนนางอ้วนทั้งสาม
ที่กระถดตัวถอยหนี
“องค์ชายอย่าเพิ่งกริ้ว เหลียนอ๋องทรงชี้แจงว่านี่เป็นการกระท�ำ
โดยพลการของแม่ทัพชายแดน ดังนั้นเพื่อแสดงความจริงใจ เหลียนอ๋อง
จึงยินยอมลงนามเจรจาเป็นพันธมิตร สนับสนุนก�ำลังพล เงินทอง และ
เสบียง เพื่อร่วมกันโค่นล้มแคว้นหลี่”
เอีย้ นเซินปาถ้วยชาลงพืน้ ด้วยสีหน้าเย็นเยียบ ยิง่ แปลว่าให้ระวังตัว
“ไสหัวกลับไป ชีวิตข้าใช้เวลาอยู่ในสนามรบมากกว่าโต๊ะเจรจา
คนสันดานน่ารังเกียจอย่างเหลียนอ๋อง ข้าไม่ต้องการลูกสาวของมัน
มาร่วมสกุล!”
น�ำ้ เสียงของเขาขุน่ กระด้างพอๆ กับมวลเมฆทีเ่ ริม่ ก่อตัวเหนือศีรษะ
ท้องฟ้าเริ่มส่งเสียงค�ำรามครืน อีกไม่นานท้องทุ่งแห่งนี้คงจะเจิ่งนอง
เฉอะแฉะน่าร�ำคาญ ยิ่งฟังค�ำโต้แย้งของศัตรูผ่านปากขุนนางที่กินภาษี
ของราษฎร หัวใจของชายชาตินักรบยิ่งสูบฉีดเพลิงแค้นไปทั่วทุกอณู
“กระหม่อมเข้าใจถึงความขุ่นข้องขององค์ชาย และนึกเคืองแค้น
แทนราษฎรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้  ใด แต่โบราณกล่าวไว้ ผูกมิตรไกลเพื่อ
โจมตีใกล้ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ ได้ผลดีเสมอมา เหลียนอ๋องไร้ทายาทชาย
สืบทอดบัลลังก์ มีเพียงองค์หญิงเหวินเฉิงซึง่ อยูใ่ นวัยแรกรุน่ หากองค์ชาย
รับนางไว้ก็ย่อมสร้างอิทธิพลในแคว้นเหลียนโดยไม่ต้องสูญเสียทหาร
สักนายพ่ะย่ะค่ะ”
ชายหนุ่มกุมดาบที่ห้อยอยู่ที่บั้นเอวไว้แน่น ขบกรามเสียงดังกรอด
ทว่าขุนนางใหญ่ที่สุดในสามคนนั้นยังคงพยายามหว่านล้อม
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“นี่เป็นราชโองการจากฝ่   า  บาท ขอองค์ชายทรงเคารพการตัดสิน
พระทัยของฝ่   า  บาทด้วยพ่ะย่ะค่ะ”
ใจขององค์ชายต้องการจะบดขยี้แคว้นเหลียนให้สิ้นเรื่องสิ้นราว
ไปเสีย หากเอ่ยค�ำสั่งเพียงค�ำเดียว ทหารภายใต้กองธงพยัคฆ์จะต่อสู้
จนตัวตาย เขารู้กระทั่งว่าเจ้าเฒ่าเหลียนอ๋องแอบเจรจากับแคว้นหลี่
ให้ยกทัพมาประชิดชายแดนอีกด้าน บีบบังคับให้เขาถอยทัพไปรับมือ
ทางฝั่งนั้นเสีย และหากทัพของเขาเผลอเมื่อใด โจรไร้สัจจะอย่างมัน
จะต้องตีตลบหลังแน่นอน
ดวงตาคมดุจเหยีย่ วหรีต่ าจับจ้องธงตราทัพของศัตรูทตี่ งั้ อยูอ่ กี ฟาก
อย่างเดือดดาล
อีกเพียงนิดเดียว... นิดเดียวเท่านัน้ เขาก็จะบดขยีพ้ วกมันให้ถอยร่น
แตกกระเจิง แต่ไอ้เฒ่าเหลียนอ๋องรอบจัดกว่าที่คิด เมื่อเห็นว่าตัวเอง
ก�ำลังจะพ่ายแพ้ก็รีบส่งทูตไปเจรจา เห็นอยู่ชัดๆ ว่ามันคิดจะถ่วงเวลา
เอีย้ นเซินตระหนักดีวา่ การท�ำศึกกับแคว้นเหลียนครัง้ นีต้ อ้ งสูญเสีย
ไพร่พลและผลาญเสบียงไปจ�ำนวนไม่นอ้ ย การบุกลึกเข้ามาในเขตอิทธิพล
ของแคว้นเหลียนมีทั้งข้อดีข้อเสีย หนึ่งคือหากปิดบัญชีไม่ได้ภายในเวลา
ที่ก�ำหนด เขาอาจถูกแคว้นหลี่ฉวยโอกาส
ข้อเสนอของเหลียนอ๋องเต็มไปด้วยพิรุธ หากยอมรับข้อเสนอนี้
ก็ไม่ตา่ งอะไรจากยืน่ ขวานให้คนตัดไม้ลา้ งผลาญผืนป่    า เขาจะไม่แปลกใจ
เลยหากองค์หญิงแคว้นเหลียนจะชักมีดแทงใส่เขาเพือ่ ช่วยเหลือพระบิดา
ของนาง
“เราก�ำลังรบศึกสองด้าน หากมัวยืดเยื้ออยู่ที่นี่ เราจะถูกแคว้นหลี่
ตลบหลั ง และเหลี ย นอ๋ อ งอาจจะเปลี่ ย นพระทั ย หั น ไปร่ ว มมื อ กั บ
แคว้นหลี่ เราจะเป็นฝ่    า  ยล�ำบาก องค์ชาย... ได้ โปรดตัดสินพระทัยด้วย”
“ฝ่   า  บาททรงมีรับสั่งให้องค์ชายตอบรับข้อเสนอสงบศึก ร่วมมือ
กับเหลียนอ๋อง ท�ำลายแคว้นหลี่ให้ราบคาบ พระองค์ต้องยอมรับการ
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อภิเษกสมรสกับองค์หญิงแคว้นเหลียนพ่ะย่ะค่ะ”
“องค์ชายโปรดตัดสินพระทัยโดยเร็ว”
เอี้ยนเซินก�ำหมัดด้วยความรวดร้าวใจ สะกดค�ำสบถไว้เพราะรู้ว่า
ผลการตัดสินใจวันนี้จะหลอกหลอนเขาไปชั่วชีวิต เขาหมั้นหมายกับบุตรี
ขุนนางใหญ่ผู้หนึ่งไว้แล้ว ทรัพย์สินและก�ำลังทหารในสังกัดสกุลของนาง
ส�ำคัญต่อการท�ำศึก หัวเมืองอิสระที่บิดาของนางปกครองอยู่จะช่วยให้
แคว้นเอี้ยนได้ครองชัยภูมิส�ำคัญ เขาต้องการทหารของนาง
“องค์ชายไม่มสี ทิ ธิป์ ฏิเสธ พิธอี ภิเษกสมรสจะจัดขึน้ ทันทีทอี่ งค์หญิง
เสด็จมาถึงเจียนหยาง1”
เสียงกดดันจากเหล่าขุนนางท�ำให้สหี น้าของเอีย้ นเซินทวีความดุรา้ ย
อารมณ์ขุ่นมัว ฟ้ามืดราวกับย้อมด้วยหมึก เสียงฟ้าร้องค�ำรามเลื่อนลั่น
ดังขึ้นเป็นระยะ
“องค์ชาย” หนึ่งในขุนนางทั้งสามก้าวขาออกมาก้าวหนึ่งแล้วคุกเข่า
ลง ประคองราชโองการขึ้นเหนือศีรษะ
เมฆด�ำบนท้องฟ้ารวมตัวกันเป็นก้อนหนาทึบ กดดันให้ทุกอย่าง
หนักหน่วง ในทีส่ ดุ ก็เกิดเสียงฟ้าร้องดังกึกก้อง สายฟ้าสว่างวาบในหมูเ่ มฆ
ลมค่ อ ยๆ พั ด แรงขึ้ น กวาดเอาฝุ่นปลิ ว ว่ อ นแล้ ว พั ด กระหน�่ ำ รุ น แรง
จนต้นไม้ถูกกระชากเหมือนมือยักษ์ดึงทึ้ง สายฝนเริ่มเทกระหน�่ำราวกับ
ใครเจาะรูบนฟ้า ความหนาวเย็นซึมเซาะไปตามเสือ้ เกราะลึกลงถึงกระดูก
แต่หาได้ล้างความโกรธเกรี้ยวในใจของเขาออกไปไม่
เสียงฟ้ากัมปนาทอีกครัง้ ... นานทีเดียวกว่าจอมทัพจะคลายมือออก
จากด้ามดาบ
“ข้ายอมรับพระบัญชา” ร่างสูงสง่ากล่าวในที่สุด สีหน้าและแววตา
เด็ดเดี่ยว “ข้าจะรับองค์หญิงเหวินเฉิงแห่งแคว้นเหลียนเป็นชายา กระท�ำ
1

เมืองหลวงของแคว้นเอี้ยน
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ตามหน้าที่ในฐานะองค์ชายแห่งแคว้นเอี้ยน” มือแกร่งถอดแหวนหยก
ประทับตราลงบนราชโองการ ก่อนจะขว้างคืนใส่หน้าผู้น�ำมาถวาย
“ขอปวงเทพเจ้าคุ้มครองแคว้นเอี้ยน จงรีบเชิญนางมาผจญนรก
จากข้าได้เลย”
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บทที่ 2
อู๋ซานเหนียง

ฤดูใบไม้ร่วง แคว้นเหลียน

สภาพอากาศช่วงนีม้ ฝี นตกหนักต่อเนือ่ งไม่ขาดระยะ หากฝนไม่ตก
ก็มเี มฆหนาครึม้ ถนนหนทางกลายเป็นมังกรโคลนพาดเลือ้ ยเลีย้ วหายไป
ในม่านฝน เมื่อท้องฟ้ามืดครึ้ม ก็ยิ่งท�ำให้เมืองหานซานดูหม่นหมอง
เนื่องจากเกิดสงครามแทบจะปีเว้นปี แผ่นดินขาดเอกภาพ เมืองหลวง
จึงเริม่ ขาดแคลนอาหาร ราชส�ำนักมีคำ� สัง่ ห้ามขายเหล้า ร้านรวงจึงปิดเงียบ
แม้แต่รา้ นขายเต้าฮวยก็ไม่เปิดขาย มีแค่โรงเตีย๊ มไม่กแี่ ห่งทีแ่ ขวนตะเกียง
ส่งแสงริบหรี่ชวนวังเวง
อ�ำเภอหม่าเจียงเป็นอ�ำเภอเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ทีน่ เี่ ป็นชุมทาง
ล�ำเลียงเสบียงอาหารและเกลือ เรือขนสินค้ามักจะแวะพักที่นี่ นานวันเข้า
ก็กลายเป็นชุมชน บริเวณโดยรอบท�ำนาปลูกข้าวหรือไม่ก็ท�ำไร่ ตอนนี้
การค้าซบเซาเพราะผู้คนถูกเกณฑ์ ไปรบเสียหมด ชาวบ้านที่เหลืออยู่
มีแต่จะยากจนลง ต้องใส่เสื้อผ้าเก่าขาด ล�ำบากไปทุกหย่อมหญ้า
และแล้วอ�ำเภอเล็กๆ แห่งนี้ก็มีคดีความเกิดขึ้น เมื่อนาข้าวที่
ชาวบ้านช่วยกันลงแรงปลูกไว้ถูกมือดีท�ำลายคันนาจนเสียหาย หาตัว
คนท�ำไม่ได้ ยิ่งซ�้ำเติมความอดอยากให้มากขึ้นไปอีก เรื่องนี้กลายเป็น
คดีที่น่าปวดหัวและมีชาวนามาร้องทุกข์ทุกวันไม่รู้จบ จนกระทั่งบัณฑิต
ระดับซิ่วไฉ2 กล่าวหาตาเฒ่าซูที่สร้างเพิงอาศัยอยู่ท้ายนาว่าเป็นผู้ลงมือ
ผู้เข้าสอบเป็นขุนนาง หากสอบระดับอ�ำเภอผ่านจะเรียกว่าซิ่วไฉ มีสิทธิ์เข้าสอบระดับมณฑล
ต่อไป
2
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คดี นี้ น ่ า สั ง เวชใจยิ่ ง นั ก ตาเฒ่ า ซู พิ ก ารแขนขาดข้ า งหนึ่ ง จาก
ภัยสงคราม ไร้ญาติขาดมิตร ซัดเซพเนจรมาอาศัยอ�ำเภอหม่าเจียงเป็น
ที่ตาย ตาเฒ่าซูปลูกเพิงเล็กๆ อาศัยอยู่ตามมีตามเกิด ยามฝนตกก็ต้อง
นั่งเปียกฝนตัวสั่น หรือไม่ก็ต้องหลบไปอยู่ในศาลเจ้า อู๋ซื่อหวงเป็น
นายอ�ำเภอของที่นี่ เขารู้ว่าตาเฒ่าซูเป็นคนมีศักดิ์ศรี ไม่เคยขอใครกิน
และไม่คดิ จะเป็นภาระของผู  ้ ใด ใช้มอื ทีเ่ หลือเพียงข้างเดียวท�ำงานแบกหาม
ตักส้วม แล้วแต่ใครจะว่าจ้าง ตาเฒ่าซูเป็นคนซื่อ ไม่ค่อยพูดค่อยจา
กับใคร จึงไม่รู้ว่าไปมีเรื่องขัดหูขัดตาบัณฑิตซิ่วไฉผู้แต่งกายหรูหรา
ได้อย่างไร
“เปิดศาล” อูซ๋ อื่ หวงนัง่ อยูห่ ลังโต๊ะพิจารณาคดีภายในทีว่ า่ การอ�ำเภอ
ร้องสั่งเจ้าหน้าที่ “เบิกตัวผู้เกี่ยวข้องในคดีท�ำลายคันนาข้าว”
บรรดาเจ้าหน้าที่ขานรับเป็นทอดๆ ดังสนั่น บรรยากาศภายในศาล
เคร่งขรึมทันที บัณฑิตซิ่วไฉนามว่าจิวจิ่นฟางก้าวน�ำเข้ามาอย่างสง่างาม
ในมือโบกพัดวาดลวดลายสูงค่า ส่วนอีกคนคือตาเฒ่าซูแขนด้วน เดิน
ขากะเผลกหลังงองุ้ม สวมชุดนักโทษเข้ามาคุกเข่าต่อหน้าศาล ทั้งหมด
แจ้งชื่อต่ออู๋ซื่อหวง โดยที่จิวจิ่นฟางยืนกอดอกอย่างถือตัว
“คุกเข่า!” อู๋ซื่อหวงตบไม้ประจ�ำศาลดังสนั่น จิวจิ่นฟางถือตัวว่า
เป็นลูกเศรษฐีในอ�ำเภอ แต่ก็จ�ำต้องยอมคุกเข่าลง
คดีความนีง้ า่ ยมาก เพราะจิวจิน่ ฟางเป็นผูช้ ตี้ วั ว่าตาเฒ่าซูคอื คนร้าย
หลักฐานคือมือที่เหลือข้างเดียวเปรอะเปื้อนดินโคลน ตอนที่จับกุมมี
ชาวบ้านหลายคนเห็นจึงมีพยานชี้ตัวแน่นหนา นายอ�ำเภออู๋ซื่อหวงรู้นิสัย
ของตาเฒ่าซูดีว่าไม่ใช่คนเหลวไหล ดังนั้นจึงอดเป็นห่วงไม่ได้ แต่ก็ไม่รู้
จะช่วยอย่างไร
“คดีนไี้ ม่ซบั ซ้อนเลยสักนิด ชาวบ้านหลายคนรวมทัง้ ซิว่ ไฉจิวจิน่ ฟาง
เป็นพยาน เห็นว่าเจ้าก�ำลังท�ำอะไรลับๆ ล่อๆ ที่คันนา เจ้าเป็นคนท�ำลาย
คันนาใช่หรือไม่”
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ตาเฒ่ า ซู ตั ว สั่ น งั น งก พยายามใช้ มื อ ไม้ ซึ่ ง หยาบกร้ า นราวกั บ
เปลือกไม้กราบค�ำนับ “ใต้เท้า ผู้น้อยมิได้มีเจตนาเช่นนั้นแม้แต่น้อย”
“แล้วเจ้าไปท�ำอะไรที่นั่นตอนฝนตกหนัก ซิ่วไฉจิวจิ่นฟางร้องทุกข์
ว่าเจ้าจงใจท�ำลายคันนาเพื่อให้เจ้าของนาทั้งหลายจ้างงานเจ้าซ่อมคันนา
เป็นความจริงหรือไม่”
“มะ...ไม่จริงขอรับ ผู้น้อยยากจนก็จริง แต่ไม่เคยท�ำเรื่องผิดต่อ
ฟ้า ผู้น้อยแก่ชรามากแล้ว ยามหิวจึงลงไปจับปลาในนาข้าวมากิน ถึงจะ
ยากล�ำบากไร้ญาติมิตร แต่ขอเพียงแค่มีคนจ้างหาบน�้ำตักส้วม ผู้น้อย
ก็พอประทังชีวิตแล้ว ผู้น้อยท�ำนามาตลอดชีวิต ย่อมรู้ว่าเป็นงานหนัก
แล้วจะท�ำลายคันนาที่ชาวบ้านลงแรงเหนื่อยยากไปเพื่ออะไร”
บัณฑิตหนุ่มนิ่งฟังมานานจึงหัวเราะเยาะใส่
“จับปลา? ในนาข้าวมีปลาอะไรให้เจ้าจับกิน ข้ากับชาวบ้านเห็นอยู่
ว่าเฒ่าแขนด้วนอย่างเจ้าเอามือล้วงเข้าไปในคันนา เจ้าท�ำอะไรไว้ย่อมรู้
อยู่แก่ใจ อย่าอ้างโน่นอ้างนี่เลยตาเฒ่า ตอนนี้บ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน
ข้าวแต่ละเม็ดมีค่าดั่งทอง ฝ่    า  บาททรงมีรับสั่งให้แต่ละอ�ำเภอส่งภาษีข้าว
เพื่อเตรียมพร้อมสู้รบ อ�ำเภอหม่าเจียงเป็นแหล่งปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์
ที่สุด ชาวนาทุกคนในอ�ำเภอหม่าเจียงร่วมแรงร่วมใจกันท�ำนาหล่อเลี้ยง
ทหารทั้งกองทัพ แต่เจ้าจงใจท�ำลายนาข้าว ครั้งนี้บัณฑิตผู้อุทิศตนรับใช้
แผ่นดินอย่างข้านี่แหละจะเป็นคนออกหน้าเอาผิดเจ้าให้  ได้!”
จิวจิ่นฟางพูดจาใหญ่โต มีแต่น�้ำไม่มีเนื้อ เวลาพูดไปก็บิดมุมปาก
เหยียดไปซ้ายทีขวาที ท�ำสีหน้าแสนหยิ่งผยองสะใจ เขาเป็นซิ่วไฉ ค�ำพูด
ย่อมมีน�้ำหนักมากกว่าตาเฒ่าตักส้วมหลายร้อยเท่า ตาเฒ่าซูตาแดงก�่ำ
หันไปค�ำนับบัณฑิตซิ่วไฉและอู๋ซื่อหวงปลกๆ พร�่ำร้องทุกข์ว่าตนบริสุทธิ์
อู๋ซื่อหวงสงสารแต่ก็ต้องตัดสินไปตามพยานหลักฐาน
“ข้าเองก็จนใจ เจ้ายินดีจะถูกปรับหรือถูกโบย”
ทุกคนในศาลเงียบกริบเมื่อตาเฒ่าแขนด้วนก้มหน้าร้องไห้ ส่วน
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จิวจิ่นฟางลอบยิ้มอย่างล�ำพองใจที่สามารถจับคนร้าย สร้างชื่อเสียงให้
ตนเองได้ เขานึกอยากจะก�ำจัดตาเฒ่าซูมานานแล้ว คราวนีส้ บโอกาสจึงกัด
ไม่ปล่อย
ตาเฒ่าซูรู้สึกน้อยเนื้อต�่ำใจมากแค่ไหนแต่ก็ไม่มีทางสู้ “ผู้น้อย...
ผู้น้อยไม่มีเงิน ยินดีถูกโบยขอรับ”
“ได้ ข้าจะตัดสินโบยยี่สิบไม้... เจ้าหน้าที่”
อู๋ซ่ือหวงถอนหายใจพลางหยิบป้ายค�ำสั่ง แต่ยังไม่ทันโยนออกไป
จิวจิ่นฟางก็สวมบทคนใจบุญ รีบร้องทักท้วงทันที “ใต้เท้า ตาเฒ่าซูอายุ
มากแล้วคงจะทนถูกโบยไม่ไหวหรอก ข้าขอเสนอให้ โขกศีรษะค�ำนับแทน
จะดีกว่า ข้า... จิวจิ่นฟาง บัณฑิตซิ่วไฉแห่งหม่าเจียง จะเป็นตัวแทนของ
ชาวอ�ำเภอ รับการค�ำนับขออภัยจากตาเฒ่าซูเอง จากนั้นก็เลิกแล้วต่อกัน”
อู๋ซื่อหวงส่ายหน้า “เจ้าจะลบหลู่ตาเฒ่าเช่นนั้นได้อย่างไรกัน”
“ก็ให้เขาเลือกเอง ข้าไม่ได้บงั คับ ชาวบ้านทีย่ นื่ ฟ้องมีรว่ มๆ ร้อยคน
งั้นก็ค�ำนับโขกศีรษะหนึ่งร้อยครั้งก็แล้วกัน” จิวจิ่นฟางกางพัดจีบดังพึ่บ
โบกไปมาช้าๆ “ว่าไงตาเฒ่าซู”
“ผะ...ผูน้ อ้ ยแก่แล้ว ทนถูกโบยไม่ไหว และไม่มผี   ู้ ใดดูแล ผูน้ อ้ ย...
ผู้น้อยยอมขอรับ”
“ใต้เท้า นักโทษยอมรับแล้ว”
“เฮ้อ! เจ้าหน้าที่ ยกเก้าอี้มาให้ซิ่วไฉจิวจิ่นฟางนั่งรับการคารวะ”
อู๋ซื่อหวงขัดใจยิ่งนัก ตามกฎหมายแล้วสามารถใช้การโขกศีรษะ
แทนค่าปรับได้ แต่ตาเฒ่าซูอายุเกือบเจ็ดสิบแล้ว และเป็นอดีตทหาร
ออกรบจนพิการ อย่างน้อยๆ ชีวิตบั้นปลายก็ไม่ควรถูกเด็กรุ่นหลัง
กลั่นแกล้งรังแกเช่นนี้
เมื่อเจ้าหน้าที่ยกเก้าอี้มาให้บัณฑิตหนุ่ม เขาก็นั่งลงอย่างคนใหญ่
คนโต กระดิกปลายเท้าไปมาสบายอารมณ์
ตาเฒ่าซูคุกเข่าอยู่ที่ปลายเท้าของซิ่วไฉ ตัวสั่นงันงก ในขณะที่
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ชายชราก�ำลังจะโขกศีรษะลงนั่นเอง เด็กสาวสวมชุดสีชมพูอ่อนเปรอะ
คราบดินโคลนทั้งตัวก็วิ่งถลาเข้ามา แม้ว่าตามไรผมจะมีเหงื่อเท่าเมล็ด
ถั่วเขียวและอ้าปากหอบหายใจเหนื่อย แต่แววตาและรอยยิ้มของนาง
เจิดจ้าราวกับดวงตะวันน้อยๆ ดูแวบเดียวก็รู้ว่านางช่างแก่นแก้วและ
ฉลาดเฉลียว นางยิ้มให้ตาเฒ่าซู ก่อนจะคุกเข่าลงค�ำนับศาล
“เรียนใต้เท้า ผู้น้อยชื่ออู๋ซานเหนียง น�ำตัวคนร้ายตัวจริงมาส่งให้
แล้วเจ้าค่ะ ตามจับตั้งแต่เช้า เหนื่อยมากๆ”
อู๋ซานเหนียงร้องบอกเสียงใส นางตัวเล็กนิดเดียว ทว่ามีรอยยิ้ม
ซุกซน มองผ่านๆ ครั้งแรกก็ดูธรรมดา แต่อู๋ซานเหนียงมีเสน่ห์บางอย่าง
ดึงดูดให้ผู้พบเจอต้องหันมามองซ�้ำและพินิจความงามของนาง ดวงตา
กับเรือนผมสีด�ำขลับและรูปร่างแตกเนื้อสาวชวนให้ลมหายใจของผู้ชาย
ทั้งหลายขาดห้วง เวลาที่แสงอาทิตย์ไล้ผ่านผิวขาวละมุนท�ำให้ผู้ที่ได้
พบพานนึกถึงดอกบัวผลิบานในฤดูวสันต์
ปีนี้นางอายุสิบหกแต่ยังไม่มีคุณชายบ้านไหนสนใจส่งแม่สื่อมา
ทาบทาม อาจเป็ น เพราะชื่ อ เสี ย งกิ ต ติ ศั พ ท์ ด ้ า นไม่ดี ไม่ง ามทั้ ง หลาย
ดังกระฉ่อน หรืออาจจะเป็นเพราะเมื่อปีที่แล้วนางถีบคุณชายบ้านไหน
สักบ้านตกน�้ำ บรรดาแม่สื่อจึงพากันขีดฆ่าชื่อของนางทิ้งไป
“ใต้เท้าโปรดพิจารณาด้วย คนร้ายอยู่ที่นี่แล้ว” อู๋ซานเหนียงเช็ด
แก้มเลอะๆ ของตนกับหัวไหล่ ผมเผ้ายุ่งเหยิง ชายเสื้อทั้งสองข้าง
พับขึ้นถึงต้นแขนเรียวเล็ก สองมือของนางหอบตะกร้าใบใหญ่เปื้อนดิน
เข้ามาด้วย ส่วนพวกเด็กๆ ที่ลุยโคลนมาด้วยกันต่างยืนอออยู่ที่หน้า
ประตูศาล ไม่กล้าเข้ามา
“ไหน! คนร้ายที่ว่านั่นเป็นใคร”
เมื่อจู่ๆ มีเด็กสาวบอกว่าจับตัวคนร้ายคดีท�ำลายคันนาได้ บรรดา
เจ้าหน้าที่ศาล อู๋ซื่อหวง และจิวจิ่นฟาง ต่างชะโงกหน้ามองหา อู๋ซานเหนียง
จึงเช็ดมือกับกระโปรงแล้วจับปลาไหลขึ้นมาจากตะกร้า ส่วนพวกเด็กๆ
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ที่ช่วยจับปลาไหลพากันกระโดดโลดเต้นไปมาอยู่หน้าศาล
“คนร้ายอยู่ที่นี่แล้วเจ้าค่ะ”
“เล่ น อะไรของเจ้ า ที่ นี่ ใ ช่ ที่ ที่ เ จ้ า จะมาปั ่ น ป่  ว นได้ รึ ” อู ๋ ซื่ อ หวง
ขมวดคิ้ว มือก�ำไม้ประจ�ำศาลไว้แน่น “เจ้าหน้าที่! โยนนางออกไป”
“เดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะท่านพ่อ เอ้อ ใต้เท้า ผู้น้อยมิได้  โกหกหรือเข้ามา
ป่   วนศาล แต่ปลาไหลพวกนี้เป็นตัวการท�ำให้คันนาพังจริงๆ ผู้น้อยไปที่
เพิงท้ายนาของผู้เฒ่าซู เห็นคันเบ็ดวางอยู่ พอสังเกตดีๆ ก็เห็นปลาไหล
ในนาโผล่ออกมาจากรู” อู๋ซานเหนียงกระโดดถอยหลัง ออกท่าออกทาง
ปานสู้รบกับมังกร
“ผู้น้อยกระโจนลงไปในนาข้าว พอดูให้ดีๆ เจ้าปลาพวกนี้มัน
มุดไปมุดมาตามคันนา ที่แท้พวกมันขุดรูท�ำให้คันนาพังเสียหายนี่เอง!
ผู้น้อยลงมือจับกุมเจ้าปลาไหล มันทั้งลื่นทั้งยาว จับอย่างไรก็จับไม่ได้
สุดท้ายมันไปติดเบ็ดที่ผู้เฒ่าซูดักไว้ทางปากรู สวรรค์! ผู้เฒ่าซูช่างเก่ง
จริงๆ ที่ช่วยก�ำจัดปลาไหล เรื่องนี้ถือว่าต้องมอบรางวัลให้ผู้เฒ่าซูถึงจะถูก
นะเจ้าคะ”
“ก�ำจัดปลาไหล? ก�ำจัดอย่างไร”
“เรียนใต้เท้า... ก็ก�ำจัดลงท้องอย่างไรเล่า” อู๋ซานเหนียงปรบมือ
สามครั้ง เจ้าหน้าที่ก็ยกจานอาหารร้อนๆ หอมกรุ่นเข้ามาวางแล้วถอย
ออกไป “ผูน้ อ้ ยลงมือท�ำอาหารจานนีเ้ อง ผูเ้ ฒ่าซูแล่ปลาไหลท�ำเป็นเนือ้ ปลา
ตากแห้งไว้ที่หลังเพิง ผู้น้อยจึงน�ำปลาไหลมาลองท�ำอาหารดูบ้าง เนื้อปลา
นุ่มรสหวานโอชา ใครชิมล้วนติดใจ ใต้เท้าเชิญลองกินได้เลยเจ้าค่ะ”
“ปลาไหลที่ว่ายไปว่ายมาในนาข้าวกินได้งั้นหรือ”
“ได้สิเจ้าคะ ผู้เฒ่าซูอายุปูนนี้แล้วยังแข็งแรงเพราะกินแต่ปลาไหล
นี่แหละเจ้าค่ะ”
อู๋ซานเหนียงโม้ ไปเรื่อย ในสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าปลาไหลกินได้
ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าชิม แต่กลิ่นเนื้อปลาไหลผัดพริกขิงใส่เหล้าจีนหอม
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เย้ายวนจนเจ้าหน้าที่ในศาลพากันกลืนน�้ำลายดังเอื๊อก ตาเฒ่าซูยากจน
ไม่มีอะไรจะกิน พอเห็นปลาไหลว่ายไปมาจึงจับมาท�ำอาหาร แล่เนื้อย่าง
บ้าง น�ำมาผัดกับขิงและต้นหอมบ้าง แม้แต่จิวจิ่นฟางยังมองเนื้อปลาไหล
สีเหลืองทองเป็นมันเงา กรอบนอกนุ่มใน เขาถึงกับเม้มริมฝีปากด้วย
ความอยากกิน จนเมื่อทุกคนในศาลได้ชิมปลาไหล ก็ล้วนเห็นด้วยว่า
อร่อยล�้ำ ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะชวนกันไปจับปลาไหลมาปรุงอาหาร
อู๋ซื่อหวงใช้ตะเกียบคีบปลาไหลผัดพริกขิงชิมไปค�ำหนึ่ง เคี้ยวๆ
แล้วพยักหน้าไม่หยุด “นึกไม่ถึงว่าจะมีรสชาติดีเช่นนี้ เนื้อหวานไม่มีกลิ่น
คาวเลย เฒ่าซู... เรื่องดีๆ เช่นนี้ท�ำไมไม่แบ่งปัน”
“ผู้น้อย...ผู้น้อยบอกแล้ว แต่ไม่มีใครเชื่อว่าปลาไหลกินได้ขอรับ”
“ช่วงนี้ขาดแคลนอาหาร เพราะฉะนั้นปลาไหลในนาข้าวพวกนี้
นี่แหละที่จะท�ำให้ทุกคนอิ่มท้องเจ้าค่ะ ปลาไหลกินอร่อย ถ้าทุกคน
หันมากินปลาไหลกันจะช่วยชาวนาได้ด้วย จริงไหมเจ้าคะใต้เท้า”
อูซ๋ านเหนียงขยิบตาให้บดิ า กิรยิ ามารยาทยังต้องปรับปรุงอย่างหนัก
ผูเ้ ป็นพ่อจึงนึกถึงฮูหยินผูล้ ว่ งลับ นึกขอโทษครัง้ แล้วครัง้ เล่าทีเ่ ขาเลีย้ งลูก
ให้  โตมาเป็นลิงเช่นนี้
“เฒ่าซู เจ้าไม่มีความผิด ลุกขึ้นเถอะ”
“ขอบพระคุณ ขอบพระคุณมากขอรับ”
จิวจิน่ ฟางท�ำเสียงจิจ๊ ะ๊ ในล�ำคอ ประสานมือคารวะก่อนจะสะบัดตัว
ลุกขึ้นเพื่อขอลากลับ อู๋ซานเหนียงจึงยิ้มพลางร้องถามเสียงดังออกไป
ไกลถึงหน้าประตูศาล “ท่านซิ่วไฉจะลาไปไหน ท่านยังไปไหนไม่ได้”
“คุณหนูอู๋มีอะไรจะชี้แนะไม่ทราบ”
“ท่านกล่าวหาให้ร้ายคนดี ท�ำให้ผู้เฒ่าซูต้องติดคุก ทรมานถึง
สามวัน ซิ่วไฉแห่งอ�ำเภอหม่าเจียงจะชดใช้หนี้ครั้งนี้อย่างไร”
เจ้าหน้าทีศ่ าลกับชาวบ้านทีม่ ามุงดูการพิจารณาคดีตา่ งมองหน้ากัน
ไปมาและเริ่มหัวเราะ จิวจิ่นฟางมองไปรอบๆ ตัวด้วยความแปลกใจ
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พอฉุกคิดขึ้นได้ ใบหน้าของเขาก็แดงก�่ำจนม่วงคล�้ำด้วยความโกรธ
นังเด็กบ้าคิดจะให้เขาโขกศีรษะขอขมาคนตักส้วมหรือ
“จู่ๆ ซิ่วไฉผู้น่านับถือเช่นท่านบีบคั้นคนแก่ไร้ทางสู้เช่นนี้... เพราะ
อะไรกันหนอ...” อู๋ซานเหนียงแกล้งเคาะนิ้วบนขมับของตนเองอย่าง
ครุ ่ น คิ ด ก่ อ นจะทุ บ ก� ำ ปั ้ น ลงบนฝ่  ามื อ ตนเอง ดู ก็ รู ้ ว ่ า แกล้ ง เล่ น งิ้ ว
ฉากใหญ่ “อ๋อ... เมื่อต้นเดือน ผู้เฒ่าซูไปหาบน�้ำตักส้วมในบ้านของท่าน
หรือว่าผู้เฒ่าไปรู้เห็นอะไรไม่ดีไม่งามในบ้านท่านซิ่วไฉหรือเปล่านะ...”
“เจ้า! พูดจาเหลวไหล”
จิวจิ่นฟางโกรธจัดจนเกือบจะบันดาลโทสะ แต่เพราะเป็นคนมี
ชนักปักหลัง แอบลักลอบเล่นชู้กับแม่เลี้ยงสาวของตนเอง เขาจึงยืนนิ่ง
หน้าแดงก�่ำเหมือนตับหมู เรื่องนี้ชาวบ้านก็พอรู้แต่ไม่มีใครกล้าพูด
เมือ่ มีเหตุการณ์ชตี้ วั จับผูเ้ ฒ่าซูเข้าคุก แถมยังจงใจลบหลูฐ่ านะของตาเฒ่า
เพื่อท�ำลายความน่าเชื่อถือ บรรดาชาวบ้านจมูกไวต่อเรื่องฉาวโฉ่อยู่แล้ว
จึงยิ่งพากันโหมกระพือไปกันใหญ่
“อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้ว เป็นถึงซิ่วไฉ แต่กลั่นแกล้งคนแก่ไม่มีทางสู้”
“นั่นสิ ลองคิดดู เจ้าเฒ่าจิวแก่ตายเมื่อปลายปี แล้วจู่ๆ ฮูหยินสาว
ก็คลอดลูกปีถัดมา นับเดือนดูแล้วยังไงก็เกินสิบเดือน เอ... หรือว่า...”
บัณฑิตหนุ่มเป็นคนจ�ำพวกอาศัยอยู่ในบ่อ เห็นท้องฟ้านิดเดียว
แต่คิดว่าตนเป็นบัณฑิตกว้างขวาง แค่เจอเสียงซุบซิบก็ยืนตัวตรงไม่ได้
เสียแล้ว
“จิวจิ่นฟาง คุกเข่าลงและขออภัยผู้เฒ่าซู จากนั้นก็ถือว่าเลิกแล้ว
ต่อกัน” อู๋ซื่อหวงพูดเสียงห้วน
จิวจิ่นฟางเป็นลูกเศรษฐีและใช้เงินจ�ำนวนสามพันต�ำลึงซื้อตัว
ผู้คุมสอบจึงได้หมวกซิ่วไฉมาสวม ที่ผ่านมาเป็นที่นับหน้าถือตาของ
ชาวหม่าเจียงอย่างยิง่ หากยอมค�ำนับคนตักส้วม เขาจะเอาหน้าไปไว้ทไี่ หน
“เชิญผู้เฒ่าซูนั่งเก้าอี้ รับการคารวะจากท่านซิ่วไฉ”
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“บัดซบ! ข้าเป็นถึงซิ่วไฉคนแรกของหม่าเจียง รองเท้าข้างเดียว
ของข้ายังแพงกว่าเงินเดือนของเจ้า ไอ้คนไม่รู้จักบุญคุณ พ่อข้าเป็นคนให้
เจ้ากู้ยืมเงินมารักษาเมีย จ�ำไม่ได้ รึ!”
“สามหาว!” อู๋ซื่อหวงตบไม้ประจ�ำศาลดังสนั่น โยนป้ายค�ำสั่งลง
บนพื้น “เจ้าเป็นแค่ซิ่วไฉ แต่กระท�ำตัวเป็นศาลเตี้ยตามใจชอบ อาละวาด
ด่าทอในศาล ลบหลู่ขุนนางขั้นสี่ เจ้าหน้าที่! ถอดหมวกของเขาออก
ปลดจากต�ำแหน่งซิ่วไฉ โบยยี่สิบไม้”
“ถ้ากล้าก็ลองดูสิ! ข้าเป็นญาติกับท่านมหาเสนาบดีกวง ถ้าไม่กลัว
หัวหลุดก็เข้ามา”
“ฮึ! ต่อให้เจ้าเป็นเชื้อพระวงศ์ ข้าก็ โบยเจ้าได้ เจ้าหน้าที่!”
“ขอรับ!” เจ้าหน้าที่ศาลขานรับโดยพร้อมเพรียง จิวจิ่นฟางท�ำตัว
กร่างตั้งแต่เล็กจนโต เมื่อท่านนายอ�ำเภอออกหน้าจัดการ พวกเจ้าหน้าที่
จึงถลาเข้ากับกุม ถอดหมวกต�ำแหน่งซิ่วไฉและกดจิวจิ่นฟางไว้กับพื้น
ลงไม้ โบยตีอย่างหนักจนขาหัก ก่อนจะลากตัวพามาโขกศีรษะขอขมา
ผู้เฒ่าซู คดีนี้ก็ถือว่าสิ้นสุด
ผู้เฒ่าซูค�ำนับขอบคุณนายอ�ำเภอปลกๆ ร้องห่มร้องไห้ด้วยความ
ตื้นตันใจที่อู๋ซานเหนียงช่วยปกป้องศักดิ์ศรีของตนไว้
อู๋ซานเหนียงหัวเราะปากกว้าง เดินจูงมือเด็กๆ ซ้ายขวา ทุกคน
ต่างดีใจที่ช่วยเหลือผู้เฒ่าซูไว้ ได้ทัน เด็กสาวจึงเตรียมจะชวนเด็กๆ ไป
ไล่จับปลาไหลในนากันอีก แต่ยังไม่ทันก้าวพ้นธรณีประตูศาล อู๋ซื่อหวง
ก็ตวาดดังลั่นจนโรงศาลสะเทือน
“ยังจะกล้าหนีออกไปเที่ยวเล่นอีกงั้นรึ! วันๆ เอาแต่ตกปลา กัด
จิ้งหรีด สารรูปนับวันจะยิ่งเหมือนผีเข้าไปทุกที”
อู๋ซานเหนียงมิได้สะดุ้งสะเทือน นางประสานมือคารวะพลางยิ้ม
ประจบเอาใจ “ท่านพ่ออย่าเพิ่งบ่นสิ วันนี้ข้าตัวเปื้อนโคลนก็เพื่อช่วยคน
ช่วยชีวิตคนกุศลยิ่งกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นนะเจ้าคะ”
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“ไม่ต้องมาเล่นลิ้น บอกพ่อมา เจ้าแอบใส่น�้ำมันเมล็ดฝ้ายผสม
ในอาหารไก่ของยายเฒ่าเจี๋ยชุ่นก็เป็นการสร้างกุศลใช่หรือไม่”
อู๋ซานเหนียงหุบยิ้มระรื่นฉับ ยายเฒ่าเจี๋ยชุ่นชอบปล่อยห่านมา
ไล่กวดเด็กๆ อูซ๋ านเหนียงจึงแก้เผ็ด หยอดน�ำ้ มันเมล็ดฝ้ายให้ ไก่ทงั้ เล้ากิน
น�้ำมันเมล็ดฝ้ายมีฤทธิ์ท�ำให้เป็นหมัน ไก่กินเข้าไปก็ไม่ออกไข่ นึกไม่ถึง
ว่าท่านพ่อจะรู้
“ท่านพ่อ... ข้ารู้ตัวว่าข้าเกเร แต่น�้ำใสเกินไปมักจะไม่มีปลา 3
นะเจ้าคะ ตั้งแต่เด็กจนโตข้าต้องตื่นยามเถาะ4 เก็บกวาดเช็ดถูท�ำงานบ้าน
ขนเสือ้ ผ้าไปซักทีแ่ ม่นำ�้ ตระเตรียมอาหาร จุดธูปไหว้ทา่ นแม่และสวดมนต์
เสร็จแล้วก็ศึกษาต�ำรา ฝึกเขียนตัวอักษร ท่องบทกลอนให้ ได้วันละบท
ยามมะโรง5 ทอผ้าเย็บปักถักร้อย ยามมะแม6 ก็ต้องไปฝึกมารยาทที่บ้าน
อาจารย์เฉิน แล้วรีบกลับมา...”
“ไม่ต้องเบี่ยงเบนประเด็น! ลูกสาวบ้านไหนๆ ก็ต้องรับผิดชอบ
งานบ้านงานเรือนกันทั้งนั้น เจ้าเห็นหนังสือร้องเรียนบนโต๊ะข้าหรือไม่”
อู๋ซื่อหวงทุบโต๊ะดังปัง ด่ากราดไม่เลี้ยง
“ข้า...ข้าแค่อยากจะบอกว่าข้าอยากไปเที่ยวเล่นบ้าง”
“แล้วทุกวันนี้เจ้าไม่ได้เที่ยวเล่นอยู่รึ! เอกสารกว่าครึ่งเป็นหนังสือ
ร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมของเจ้า อ้อ... แล้วเมื่อวานเจ้าแอบปีนรั้วเข้าไป
เก็บลูกพลับในบ้านสกุลจวงใช่หรือไม่ ข้าเป็นนายอ�ำเภอผู้ดูแลกฎหมาย
หากเจ้าท�ำผิดกฎ ละเมิดผู้อื่น ไม่มีหัวคิด แล้วยังกล้าเถียงว่าตัวเอง
ไม่ผิด แล้วใครจะนับถือกฎหมายอีก”
นางโดนบิดาด่าจนสลดเป็นผักตากแดด
เป็นส�ำนวนจีน หมายถึง กฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไป คนก็อยู่ยาก อึดอัดใจ
เหม่าสือ หรือยามเถาะ คือเวลาระหว่าง 05.00 - 07.00 น.
5
เฉินสือ หรือยามมะโรง คือเวลาระหว่าง 07.00 - 09.00 น.
6
เว่ยสือ หรือยามมะแม คือเวลาระหว่าง 13.00 - 15.00 น.
3
4
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“ท่านพ่อ... ข้า... ผิดไปแล้ว...”
“ไป! จงน�ำแม่ไก่ตัวใหม่ไปชดใช้ ให้ยายเฒ่าเจี๋ยชุ่น และลงโทษ
คุกเข่าส�ำนึกผิดหน้าป้ายวิญญาณของแม่เจ้าจนกว่าข้าจะอนุญาตให้ลกุ ขึน้
ส่วนพวกเจ้าแต่ละคนยังไม่รีบกลับบ้านกันอีก ถ้ายังกล้าโผล่หน้ามา
ข้าจะจับใส่คุก ไป!”
เมื่ อ โดนบิ ด าด่ า เละจนไม่เ หลื อ ชิ้ น ดี เหล่ า เด็ ก ๆ บริ ว ารของ
อูซ๋ านเหนียงก็แตกกระเจิง ส่วนเจ้าหน้าทีศ่ าลแต่ละคนต่างก็ทำ� หน้าเฉยๆ
เพราะท่านนายอ�ำเภอดุคุณหนูอู๋ทุกวันจนพวกเขาชินแล้ว ถึงอู๋ซานเหนียง
จะแก่นแค่ไหน แต่ถ้าบิดาโกรธจนคว้าไม้เรียวขึ้นมาเมื่อไร เมื่อนั้น
เนื้อน่องก็แตกเลือดไหลซิบๆ ช่วยรักษาอาการแก่นได้สองสามวัน เมื่อ
อู๋ซื่อหวงน�ำไม้เรียวขึ้นมาวางบนโต๊ะ เด็กสาวจึงคอตก เดินกลับเข้าไป
ด้านในที่พักของตนแต่โดยดี แต่ก็ไม่วายร้องอุทธรณ์
“ท่านพ่อจ๋า... ข้าขอกินข้าวก่อนได้หรือไ่ม่”
ไม้ประจ�ำศาลลอยละลิ่วมาตั้งแต่นางยังไม่ทันพูดจบ อู๋ซานเหนียง
จึงรีบเผ่นอย่างว่องไว ไม่กินก็ไม่กิน ไม่เห็นต้องโกรธเลย
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บทที่ 3
คัดเลือกตัว

เดือนต่อมา

ยามเช้าตรู่ อู๋ซานเหนียงตื่นเช้าอย่างเช่นทุกวันและง่วนอยู่ในครัว
ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง นางเก็บไข่ในเล้าไก่ รดน�้ำผัก และเก็บผักมาดองเกลือ
ใส่ไหไว้กินตลอดทั้งปี นางจุดเตาต้มน�้ำร้อน โดยจะจุดเตาท�ำอาหาร
ตอนเช้าครั้งเดียวแล้วแบ่งกินสามมื้อเพื่อประหยัดฟืน ไม่นานนักกลิ่น
ควันฟืนก็ลอยละล่องออกจากห้องครัวพร้อมด้วยกลิ่นอาหารหอมๆ
แสนโอชา บรรดาเจ้าหน้าที่ในที่ว่าการอ�ำเภอก็พลอยได้กินของอร่อย
ทุกวัน
นั บ ตั้ ง แต่ ม ารดาเสี ย ชี วิ ต เมื่ อ หลายปีก่อ น อู ๋ ซื่ อ หวงก็ ไม่คิ ด
แต่งงานใหม่ ดังนั้นหน้าที่หุงหาอาหารปัดกวาดเช็ดถูจึงเป็นหน้าที่ของ
บุตรสาว หากไม่นับเรื่องนิสัยแก่นแก้วของนางแล้ว อู๋ซานเหนียงก็นับว่า
เป็นแม่บ ้ า นแม่เ รื อ นคนหนึ่ ง ที เ ดี ย ว คดี ใ หญ่ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ช่ ว งก่อน
ช่วยแพร่ข่าวเรื่องปลาไหลไปทั่วทุกครัวเรือน อู๋ซานเหนียงจึงพยายาม
พลิกแพลงท�ำอาหารจากปลาไหลหลายๆ อย่างให้บิดากินเยอะๆ
“อืม... เค็มไป ท่านหมอบอกว่าต้องงดกินเค็ม”
หญิงสาวแตะนิ้วลงบนตะหลิว ชิมรสชาติเนื้อปลาไหลทอดกรอบ
ผัดพริก จากนั้นก็หันไปดูหม้อข้าวที่ก�ำลังเดือด ใช้ ไม้พายคนให้ข้าว
แตกตั ว จากนั้ น ก็ ปิดฝาแล้ ว ใช้ ไ ม้ ขั ด ฝาหม้ อ ริ น น�้ ำ ข้ า วเก็ บ ไว้ ดื่ ม
ระหว่างวัน หรือมอบให้ชาวบ้านยากจนน�ำไปให้เด็กทารกดื่มแทนน�้ำนม
ยามสงครามเช่ น นี้ ช าวบ้ า นต้ อ งประทั ง ชี วิ ต ด้ ว ยการขุ ด เผื อ กขุ ด มั น
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หาหน่อไม้หรือขุยไผ่มากินแทนข้าว แต่ส�ำหรับสองพ่อลูกสกุลอู๋ยังโชคดี
ที่พอมีข้าวสารเก็บตุนไว้ ท่านพ่อจึงบอกให้นางหุงข้าวใส่หน่อไม้เยอะๆ
เพื่อประหยัดข้าว
“กลิ่นกับข้าวหอมไปถึงบ้านข้าเลยเชียวนะเหนียงเอ๋อร์”
ผิงผิงเกาะขอบรั้วดินเตี้ยๆ พลางท�ำจมูกฟุดฟิดหยอกล้อ นางเป็น
บุตรสาวขุนนางต�ำแหน่งเล็กๆ ทีด่ แู ลท่าเรือหม่าเจียง ทัง้ สองจึงเป็นเพือ่ น
ที่โตมาด้วยกัน วิ่งเล่นก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวัน เพิ่งจะมีช่วงหลังที่ผิงผิง
หมัน้ หมายแล้วจึงท�ำตัวเรียบร้อยขึน้ อ่อนหวานน่ารักเสียจนอูซ๋ านเหนียง
แอบล้อบ่อยๆ ว่าน้องผิงผิงแก้มแดง
ผิงผิงยืน่ ตะกร้าผลไม้  ให้ “ท่านแม่สงั่ ให้เอาลูกพลับมาแลกไข่ไก่จา้ ”
“ส�ำหรับคุณหนูผิงผิงคนงาม ข้าไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว” อู๋ซานเหนียง
หัวเราะคิกคักพลางส่งตะกร้าไข่ไก่สดใหม่ข้ามรั้วไป ทั้งคู่คุยวี้ดว้ายกัน
ตามประสา ก่อนที่ผิงผิงจะโบกมือลากลับบ้าน แต่พอจะเดินจากไป
ผิงผิงก็นึกอะไรขึ้นมาได้เสียก่อน
“เจ้าพร้อมแล้วใช่ไหม”
“พร้อม? พร้อมอะไร”
“อ้าว? ลืมไปแล้วหรือว่าวันนี้ท่านอาจารย์เฉินจะสอบท่องคัมภีร์
อีจ้ งิ ข้าท่องเท่าไหร่กจ็ ำ� ไม่ได้สกั ที ท่องหน้าลืมหลัง ท่องหลังลืมหน้า เฮ้อ”
ผิงผิงมีสีหน้าวิตกกังวลเพราะนางท่องจ�ำไม่เก่ง
ตอนแรกอู๋ซานเหนียงนึกว่าจะสอบอะไรยากๆ พอรู้ว่าสอบท่องจ�ำ
นางก็ท�ำหน้ายิ้มๆ แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่านอกจากจะสอบท่องจ�ำแล้ว ยังมี
สอบกิริยามารยาทอีกด้วย จึงร้องโวยวายออกมา “ตายแน่ๆ ข้าโดน
อาจารย์เฉินเคาะตาตุ่มอีกแน่เลย”
อูซ๋ านเหนียงไม่ถนัดเรือ่ งการวางตัวให้ออ่ นช้อยนุม่ นวล จะยืนจะนัง่
จะเดินก็ต้องมีแบบแผนให้สมกับที่เป็นกุลสตรี เวลากินอาหารหรือดื่มชา
ต้องจัดระเบียบแขนอย่างไรให้ดูดี หรือแม้แต่การเจรจาพาทีก็ยังต้อง
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เลือกใช้ค�ำให้สง่างาม อู๋ซานเหนียงไม่ถนัดแต่ผิงผิงถนัด ดังนั้นสองสาว
จึงผลัดกันถอนหายใจแล้วแยกย้ายกันเข้าบ้านใครบ้านมัน
“ท่านพ่อ อาหารเช้าพร้อมแล้วเจ้าค่ะ”
อู๋ซานเหนียงประคองถาดอาหารเข้ามาในห้องท�ำงานของบิดา
บรรดาชั้นหนังสือที่อยู่ชิดก�ำแพงมีหนังสือเต็มชั้นล้นแล้วล้นอีก เป็น
ภาพที่ชินตาเพราะเงินเดือนขุนนางที่อู๋ซื่อหวงได้รับ ถ้าไม่แจกจ่ายช่วย
ชาวบ้าน ก็น�ำไปซื้อหนังสือต�ำราจนหมด
อู๋ซื่อหวงก�ำลังคร�่ำเคร่งกับงาน หญิงสาวจึงประคองถาดชาเข้ามา
วางบนโต๊ะไม้ ไผ่ บนโต๊ะมีกองหนังสืออีกสามตั้งและเอกสารที่รออนุมัติ
แม้ข้าวของเครื่องใช้จะไม่หรูหราแต่ก็สะอาดเรียบร้อยราวกับโรงเรียน
บั ณ ฑิ ต และที่ เ ห็ น จะสะดุ ด ตาที่ สุ ด ก็ คื อ ภาพที่ แ ขวนไว้ ข ้ า งหน้ า ต่ า ง
ในภาพไม่ใช่ภาพภูเขาแม่น�้ำหรือสัตว์มงคล แต่เป็นภาพทุ่งข้าวรวงทอง
กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เขียนตัวอักษรข้อความว่า
‘กิจของขุนนางคือบ�ำรุงปากท้องราษฎร’
ที่พักของนายอ�ำเภอด้านหลังศาลนั้นมีขนาดพออยู่กันได้เพียง
หนึ่งครอบครัวเท่านั้น ดังนั้นขุนนางที่มารับต�ำแหน่งที่นี่จึงมักจะตอบรับ
ค�ำเชิญไปพักที่จวนหลังงามซึ่งเป็นของสกุลจิว แต่อู๋ซื่อหวงเป็นขุนนาง
ซื่อตรง ตัดสินคดีความตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใคร พ่อค้าที่ไม่รู้น�ำสิ่งของ
มีค่ามาติดสินบน อู๋ซื่อหวงก็จับโบย พวกพ่อค้านึกว่าของขวัญมูลค่า
น้อยไปจึงส่งของดีๆ แพงๆ มาให้  ใหม่ อู๋ซื่อหวงก็สั่งจับโบยพ่อค้าไม่รู้
กี่คนต่อกี่คน จนชื่อเสียงขจรขจายไปไกล
อู๋ซานเหนียงจุดธูปไหว้มารดา จากนั้นก็หันไปจัดโต๊ะกินข้าวโดย
เตรียมถ้วยชามและตะเกียบไว้สามชุดเสมอ นางคิดว่าถ้าวิญญาณของ
มารดาได้กินข้าวร่วมโต๊ะด้วยกันน่าจะมีความสุขกว่า
“ท่านพ่อกินยาก่อนนะเจ้าคะ”
“อืม” อู๋ซื่อหวงกึ่งนั่งกึ่งนอนอ่านหนังสือร้องเรียนอยู่บนตั่ง ห่มเสื้อ
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ตัวหนาไว้บนไหล่ ขณะทีอ่ ซู๋ านเหนียงช่วยประคองบิดาให้ลกุ ขึน้ อูซ๋ อื่ หวง
สีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนัก ไอโขลกๆ และหายใจติดขัดจนลูกสาวต้องช่วย
ลูบหลังให้ “ไม่ไหว ใกล้ฤดูหนาวทีไรอาการก�ำเริบทุกที”
“พรุ่งนี้ข้าจะท�ำข้าวต้ม กินร้อนๆ คล่องคอดีนะเจ้าคะ”
“อืม อย่าลืมฝานมันเส้นใส่ลงไปเยอะๆ ด้วย ช่วงนี้ข้าวเริ่มขาด
ตลาดอีกแล้ว”
“เจ้าค่ะ” นางเทน�้ำชายกให้บิดา อู๋ซื่อหวงถึงได้มีสีหน้าสดชื่นขึ้น
“ท่านพ่อดูสิ ผู้เฒ่าซูจับปลาไหลมาให้ข้าเยอะแยะเลย ท่านพ่อ
ป่   วยมานานต้องกินเนื้อปลาไหลบ�ำรุงเยอะๆ นะเจ้าคะ”
“ยังดีที่ได้ปลาไหลมาเป็นอาหาร ช่วยประทังชีวิตชาวบ้านไปได้
อีกมาก แต่นี่ก็ใกล้จะถึงรอบเก็บภาษีอีกแล้ว เมื่อวันก่อนก็มีข่าวนาล่ม
พวกชาวบ้านยังไม่มีข้าวจะกิน แล้วจะหาข้าวที่ไหนมาส่งภาษี เฮ้อ...
ข้าล�ำบากใจจริงๆ”
อู ๋ ซื่ อ หวงถอนหายใจ พยายามคิ ด หาทางแก้ ไ ขปั ญ หานี้ เ ท่ า ไร
ก็ติดขัดไปเสียทุกอย่าง อู๋ซานเหนียงตักข้าวใส่ถ้วยให้บิดา สองพ่อลูก
ต่างก็กินข้าวกันเงียบๆ
หลังจากเก็บล้างถ้วยชาม บุตรสาวนายอ�ำเภอก็มานั่งอยู่ท่ีระเบียง
บนตักมีงานเย็บเสื้อซึ่งเนื้อผ้าทอจากป่  าน ถ้าเป็นช่วงก่อนก็ยังพอหา
ผ้าเนื้ออุ่นดีๆ มาเย็บเสื้อกันหนาวให้บิดาได้ แต่สถานการณ์ตอนนี้มีแต่
จะย�่ำแย่ลง ขนาดบิดาของนางมีเงินเดือนหลวงกินเดือนละสิบห้าต�ำลึง
ยังต้องกระเบียดกระเสียรแทบตาย แล้วพวกชาวนาชาวไร่เล่า
อู๋ซานเหนียงนิ่งคิด... จะมีวิธีการใดบ้างหนอที่นางจะท�ำได้เพื่อ
หยุดความทุกข์ยากของชาวบ้าน อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การท่องหนังสือปาวๆ
หรือฝึกเดินยักย้ายให้ต้องตาต้องใจผู้ชาย มันต้องมีหน้าที่อะไรสักอย่าง
ที่สวรรค์เบื้องบนมอบให้นางสิ!
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เอาละ เมื่อถึงช่วงบ่ายก็เป็นเวลาบันเทิงของนาง

อู๋ซานเหนียงถลกแขนเสื้อขึ้นพลางผิวปากเรียกลิ่วล้อซึ่งเป็นเด็กๆ
ให้ ไปช่วยกันจับปลามาท�ำอาหารกันอีก แต่บงั เอิญผิงผิงมาพบเข้าเสียก่อน
จึงลากตัวอู๋ซานเหนียงให้ไปยังบ้านอาจารย์เฉินด้วยกัน ห้ามโดดสอบ!
อาจารย์เฉินหรือเฉินจินเหยาเป็นหญิงชราวัยเกือบหกสิบ อดีต
เคยเป็นนางข้าหลวงในวัง เมื่อแก่ตัวจึงเกษียณตัวเองออกมาอยู่บ้าน
บรรดาฮูหยินที่มีบุตรสาวต่างพากันมาขอร้องให้อาจารย์เฉินช่วยอบรม
กิริยามารยาท ส่วนบรรดาแม่สื่อแม่ชักก็แวะเวียนมาดูตัวเหล่าคุณหนู
กันไม่ได้ขาด ไปๆ มาๆ อาจารย์เฉินจึงเปิดบ้าน จัดแจงสถานที่เป็น
ส� ำ นั ก อบรมกุ ล สตรี แ ละท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น แม่ สื่ อ ให้ ทั้ ง บ้ า นชายบ้ า นหญิ ง
กลายเป็นธรรมเนียมว่าหญิงสาวในอ�ำเภอหม่าเจียงทุกคนต้องมาเรียน
ที่บ้านอาจารย์เฉิน แน่นอนว่าอู๋ซานเหนียงก็ไม่เว้น
ภายในโถงเรือนอบรมจัดวางเครือ่ งเรือนและตกแต่งวิจติ รสวยงาม
ตามแบบฉบับในวัง แม้แต่ก�ำยานหอมที่ปล่อยควันลอยละล่องออกจาก
นกกระเรียนสัมฤทธิ์ก็ยังดัดแปลงจากวังหลวง เฉินจินเหยามีสีหน้า
เคร่งเครียด นั่งอยู่ที่โต๊ะมุกกลม ขนมหน้าตาน่ากินกับชาชั้นดีถูกปล่อย
ให้เย็นชืด ไม่มีร่องรอยการแตะต้องเลย
“เรื่องนี้ข้าไม่กล้ารับปาก แต่จะลองพยายามดู”
“พี่เฉินช่วยข้าด้วยเถิด ข้าออกจากวังมาตามรับสั่ง ควานหาทั่ว
สารทิศแล้วก็ไม่พบ อีกสามวันก็จะถึงก�ำหนดแล้ว แต่ข้ายังหาคนไม่ได้
จนมานึกถึงพี่เฉิน ข้าถึงได้ลองเสี่ยงมาขอความช่วยเหลือ”
คนพูดขอร้องมีนามว่าหลี่ชุ่ยผิน นางเป็นสตรีวัยกลางคนหน้าตา
หมดจด แต่งกายอย่างนางข้าหลวงขั้นสูงและมีแววตาเฉียบขาด การ
เดินทางไกลจากเมืองหลวงนานนับเดือนโดยไม่ได้หยุดพักท�ำให้นาง
ดูอ่อนเพลีย แต่ก็ยังนั่งหลังตรง มิเสียกิริยางามสง่าแม้แต่น้อย
“งั้นเจ้าก็ลองเลือกดูว่ามีคนไหนเข้าตาบ้าง... คุณหนูจิว คุณหนูหวัง
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ก็ใช้ ได้ หรือถ้าต้องการเด็กเรียบร้อยก็ต้องเป็นคุณหนูจ้าว” เฉินจินเหยา
ผายมือไปที่กลุ่มคุณหนูซึ่งยืนเข้าแถวเรียงรายเป็นระเบียบ สองมือ
ประสานกันไว้ข้างหน้าตรงระดับบั้นเอว ศีรษะก้มค้อมนิ่งไม่ไหวติง
นางข้าหลวงคนนั้นจึงลุกขึ้นแล้วเดินวนไปตามแถว ส่วนเฉินจินเหยา
ก็ถอนหายใจเบาๆ พลางยกมือขึ้นแตะขมับ
“ข้ามาที่นี่ตามรับสั่งของเหลียนอ๋อง ฝ่    า  บาททรงต้องการคัดเลือก
หญิงวัยดรุณี ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกนี้จะได้รับลาภยศสรรเสริญมหาศาล
ครอบครัวจะได้รับป้ายเชิดชูพระราชทาน มีกินมีใช้ ไม่มีวันหมด ที่ผ่านมา
ข้าตระเวนหาหญิงงามตามที่ฝ   ่ าบาทก�ำหนด แต่ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์เลย
สักคน พวกเจ้ายินดีเข้ารับการคัดเลือกหรือไม่”
“ข้าน้อยยินดีเข้ารับการคัดเลือกเจ้าค่ะ”
หญิงสาวทั้งหลายค้อมศีรษะ เอ่ยวาจานุ่มนวลน่าฟัง นางข้าหลวง
หลี่ชุ่ยผินจึงพยักหน้ารับทราบและเชยคางหญิงสาวแต่ละคนขึ้นมาดู
เป็นระยะ ผิงผิงกับอู๋ซานเหนียงเพิ่งมาถึง ทั้งสองรู้ตัวว่ามาสาย จึง
ก้มหน้าก้มตาเดินเร็วๆ ไปต่อท้ายแถว ไม่รู้ว่าอาจารย์เฉินก�ำลังมีแขก
ส�ำคัญ
“หน้าตาของเจ้างดงามมาก ชุดสีแดงเลือดนกก�ำลังเป็นที่นิยม
ในเมืองหลวง”
“ขอบพระคุณที่ชมเจ้าค่ะ ข้าน้อยมักมีโอกาสติดตามบิดาไปที่
เมืองหลวงเสมอ ดังนั้นจึงพอรู้จักแต่งกายอยู่บ้าง แต่ก็ยังงดงามเทียบ
ไม่ได้กับท่านข้าหลวงเจ้าค่ะ”
หญิงสาวที่ยืนอยู่หน้าสุดเป็นน้องสาวของบัณฑิตซิ่วไฉสกุลจิว
ชื่ อ จิ ว เหมยเซี ย ง นางถื อ ตั ว ว่ า เป็ น คุ ณ หนู ต ระกู ล มหาเศรษฐี ร�่ำ รวย
แต่งกายประดับประดาสวยงามเฉิดฉัน หน้าตาสะสวย และเป็นลูกศิษย์
อันดับหนึ่งของเฉินจินเหยา ชายหนุ่มทุกบ้านต่างถวิลหาจิวเหมยเซียง
ดังนั้นนางจึงเลือกคบหาเฉพาะเพื่อนที่มีฐานะเท่าเทียมกันและวางตัว
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เหนือกว่าใคร เมือ่ จิวเหมยเซียงได้รบั ค�ำชมเช่นนีจ้ งึ ยิม้ กว้างด้วยความดีใจ
“หมายความว่าท่านจะเลือกข้าน้อยเข้าวังใช่ไหมเจ้าคะ”
“เปล่า ข้าแค่อยากบอกเจ้าว่า พวกสาวๆ ในเมืองหลวงแต่งชุด
สีเลือดนกจนน่าเบื่อต่างหาก”
จิวเหมยเซียงหุบยิ้มฉับ ตามด้วยเสียงหัวเราะคิกๆ จากท้ายแถว
จิวเหมยเซียงจึงเหลือบมองและถลึงตาใส่ นางโกรธเกลียดอู๋ซานเหนียง
เข้าไส้
“การคัดเลือกครัง้ นีส้ ำ� คัญมากเพราะเป็นรับสัง่ ของฝ่    า  บาทโดยตรง
ถ้าใครผ่านการทดสอบ ทุกคนก็มีสิทธิ์เข้าวังเหมือนๆ กัน ซึ่งพระองค์
เจาะจงว่าต้องการคนที่อ่านเขียนออกและมีไหวพริบสติปัญญา”
นางข้าหลวงปรบมือสามครั้ง ขันทีซึ่งติดตามมาด้วยก็ประคอง
ถาดไม้จันทน์แกะสลักแสนวิจิตรเข้ามา เมื่อนางข้าหลวงเปิดผ้าไหมทอง
คลุมถาดออก ก็ปรากฏไข่มุกกลมเกลี้ยงขนาดใหญ่หนึ่งเม็ด ส่งแสง
แวววาวสะท้อนสดใส อู๋ซานเหนียงชะเง้อมองจากท้ายแถวก็ยังเอ่ยชมว่า
สวยเหลือเกิน
หญิงสาวหลายคนรวมทั้งอู๋ซานเหนียงไม่เคยเห็นของมีค่าล�้ำเลิศ
เช่นนี้มาก่อน พากันจ้องมองส่งเสียงฮือฮาจนถูกอาจารย์เฉินดุ ส่วน
จิวเหมยเซียงเบะปากใส่พวกคุณหนูฐานะจนๆ โดยเฉพาะพวกลูกสาว
ขุนนางต�่ำต้อยอย่างอู๋ซานเหนียงกับผิงผิง
“ผู ้ ใ ดต้ อ งการเข้ า รั บ การทดสอบก็ ใ ห้ เ รี ย งแถวเข้ า มาที ล ะคน
หากใครสามารถร้อยไข่มุกเม็ดนี้ได้ คนนั้นก็จะได้เข้าวัง”
จิวเหมยเซียงอาสาเป็นคนแรกทันที นางเคยเห็นไข่มุกแบบนี้
มาแล้วหลายครั้ง งานร้อยไข่มุกแค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยสักนิด
จิวเหมยเซียงลองร้อยไข่มุกดู แต่ท�ำเท่าไรก็ท�ำไม่ได้ นั่นเพราะไข่มุก
เม็ดนี้ไม่ใช่ไข่มุกธรรมดา แต่เป็นไข่มุกเก้าคดเคี้ยว ภายในลดเลี้ยวไปมา
เก้าครั้ง ภายนอกมีรูทางเข้าและออกรวมสองรู งานร้อยไข่มุกดูเหมือน
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ง่ายแต่แท้จริงแล้วยาก ดังนั้นหญิงสาวที่อยากเข้าวังพยายามเท่าไร
ก็ล้วนผิดหวัง
อู๋ซานเหนียงอยู่ท้ายแถวคู่กับผิงผิง ทั้งสองไม่อยากเข้าวังจึงมองดู
อยู่เฉยๆ
“ท�ำไมเจ้าไม่อยากเข้าวังล่ะ” ผิงผิงม้วนผมตัวเองเล่น ใช้ปลายเท้า
เขี่ยพื้นไปมาเวลาที่ไม่สบายใจ “ฝ่   า  บาททรงมีอายุมากแล้วก็จริง แต่
พระองค์ก็ยังมิได้แต่งตั้งพระสนมนางใดขึ้นเป็นพระชายาเอก หน�ำซ�้ำ
ยังไม่มีพระโอรส ถึงกับมีรับสั่งว่าหากพระสนมนางใดมีพระโอรสถวาย
คนนั้นจะได้เป็นพระชายาเอกเชียวนะ”
“ไม่ ข้าไม่ปรารถนาจะเข้าวัง ท่านพ่อของข้าอายุมากแล้ว ข้าต้องการ
อยู่ดูแลท่าน”
“อืม ข้าเองก็หมั้นหมายแล้ว ไม่อยากจากบ้านไปไหนเลย”
“ไม่อยากจากบ้าน หรือไม่อยากจากคุณชายรูปงามแห่งสกุลหยง
จ๊ะ”
ผิงผิงโดนล้อจนแก้มแดงอีกแล้ว นางสดใสน่ารักและบริสุทธิ์
วังหลังจึงไม่เหมาะกับผิงผิงเลยสักนิด อู๋ซานเหนียงอ่านหนังสือของ
บิ ด ามาไม่น ้ อ ย บางครั้ ง ก็ ช ่ ว ยบิ ด าสรุ ป หนั ง สื อ เวี ย นจากเมื อ งหลวง
อูซ๋ านเหนียงจึงรูข้ า่ วเหลียนอ๋องสัง่ ประหารพระชายาเอกคนก่อนเพือ่ เอาใจ
พระสนม แต่พ อหมดรั ก ทุ ก อย่ า งก็ เ ปลี่ ย นไป สุ ด ท้ า ยเหลี ย นอ๋ อ ง
สั่งประหารพระสนมผู้นั้น แล้วหันไปส�ำเริงส�ำราญมัวเมาในกามกับ
พระสนมคนใหม่ หมุนเวียนไปไม่รู้จบ
“แล้วเจ้ารู้วิธีร้อยไข่มุกหรือไม่”
“รู้สิ ง่ายจะตายไป” อู๋ซานเหนียงหัวเราะคิกคักก่อนจะกระซิบวิธี
แก้ปัญหา ผิงผิงฟังแล้วก็เบิกตาโตพลางหัวเราะตาม
ในที่สุดการทดสอบร้อยไข่มุกก็จบลงโดยที่ไม่มีผู้ ใดท�ำได้ นาง
ข้าหลวงผู้มีทุกข์หนักอกจึงถอนหายใจ แต่ทว่าจิวเหมยเซียงก้าวออกมา
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ด้วยสีหน้ามั่นใจ
“ขอโอกาสให้ขา้ น้อยอีกสักครัง้ เถิด ข้าน้อยคิดวิธรี อ้ ยไข่มกุ ได้แล้ว
เจ้าค่ะ”
“อย่างนั้นหรือ? งั้นก็ลองดู”
จิวเหมยเซียงย่อกายค�ำนับนอบน้อม ก่อนจะสั่งให้เตรียมเส้นไหม
ชุบน�้ำมันและมดหนึ่งตัว นางจัดการผูกเส้นไหมลื่นๆ กับเอวมด แล้ว
ปล่อยให้มันเดินเข้าไปในรูไข่มุก ทุกคนต่างทึ่งในความเจ้าปัญญาของ
จิวเหมยเซียง พากันร้องชมว่าสมแล้วที่นางเป็นถึงศิษย์อันดับหนึ่งของ
เฉินจินเหยา
ทว่ามดไม่ยอมเดิน เอาแต่ไต่เข้าออกทางเดิม สีหน้าที่กระหยิ่มของ
จิวเหมยเซียงจึงเปลี่ยนเป็นลุกลี้ลุกลน
“เจ้าไม่ได้เป็นคนคิดวิธีนี้เองสินะ” เฉินจินเหยาเฝ้ามองทุกอย่าง
อยู่นาน นิสัยของลูกศิษย์แต่ละคนเป็นอย่างไร ท�ำไมอาจารย์อย่างนาง
จะไม่รู้ “ใครเป็นคนบอกวิธีนี้แก่เจ้า”
“ศิษย์คิดเองจริงๆ เจ้าค่ะ”
เฉินจินเหยาตบโต๊ะ “ยังไม่รีบพูดอีก กล้าโกหกต่อหน้าผู้แทน
พระองค์กเ็ หมือนเพ็ดทูลเบือ้ งสูง! ข้าจะให้  โอกาสเจ้าตอบอีกครัง้ ใครคิด!”
จิวเหมยเซียงเม้มปากแน่นและเหลือบมองไปทางท้ายแถวอย่าง
เจ็บใจ จิวเหมยเซียงเกลียดอู๋ซานเหนียง แต่ก็ยอมรับในสติปัญญา นาง
จึงท�ำทีวนเวียนอยู่ใกล้ๆ เมื่อแอบฟังวิธีร้อยไข่มุก นึกไม่ถึงว่าจะโดน
อาจารย์จับได้ “อู๋ซานเหนียงเป็นคนคิดเจ้าค่ะ”
“อ้อ...”
ทุกสายตาหันกลับไปจับจ้องที่ท้ายแถว อู๋ซานเหนียงเงยหน้าขึ้น
และรีบปฏิเสธ แต่นางข้าหลวงหลีช่ ยุ่ ผินให้ความสนใจมองมาทีน่ างเสียแล้ว
นางข้าหลวงหันไปพูดคุยซุบซิบกับเฉินจินเหยา ส่วนอู๋ซานเหนียง
นั้นยืนนิ่งด้วยความประหม่า
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“เจ้าสามารถท�ำให้มดเดินออกจากรูไข่มุกอีกฝั่งได้หรือไม่”
“ข้า... ข้าน้อย...”
“ไม่ต้องกลัว พูดมาเถอะ”
“ท่านต้องค่อยๆ หย่อนมดลงไป ถ้ามดไม่ยอมเดินก็เ ป่  าควัน
บางๆ กระตุน้ ให้มดเดินออกทางรูไข่มกุ อีกฝัง่ เท่านีก้ จ็ ะสามารถร้อยไข่มกุ
ได้เจ้าค่ะ ข้าน้อยชอบเล่นซน เคยผูกเอวมดเล่นเจ้าค่ะ”
“ถูกต้อง... เจ้าปัญญาดีมาก ถึงแม้หน้าตาจะธรรมดา แต่ก็จิ้มลิ้ม
น่ารักไม่หยอก แต่งหน้าเสียหน่อยก็งามไม่แพ้  ใคร”
นางข้าหลวงเดินวนไปวนมารอบตัวอู๋ซานเหนียง วัดส่วนสูงและ
พิจารณาเค้าโครงใบหน้า หลีช่ ยุ่ ผินอายุมากแล้วแต่เพิง่ จะเคยพบหญิงสาว
ที่ ง ามอย่ า งเป็ น ธรรมชาติ ช วนประทั บ ใจเช่ น นี้ สี ห น้ า วิ ต กกั ง วลของ
นางข้าหลวงจึงเริ่มแปรเปลี่ยนไปเหมือนคนขุดเจอสมบัติล�้ำค่าแล้ว
“พื้นเพเจ้าเป็นคนที่ไหน”
“ผู ้ น ้ อ ย... ผู ้ น ้ อ ยเกิ ด และเติ บ โตที่ นี่ เ จ้ า ค่ ะ แต่ ท ่ า นพ่ อ เป็ น
ชาวหานซาน7 ส่วนท่านแม่... ท่านแม่เป็นชาวแคว้นฉู่”
“แคว้นฉู่? อ้อ... แคว้นที่ล่มสลายไปเมื่อหลายปีก่อน ประเสริฐนัก
ดี... ดีมาก...”
นางข้าหลวงหลี่ชุ่ยผินพึงพอใจยิ่ง มองส�ำรวจอู๋ซานเหนียงไม่หยุด
ดวงตาสีด�ำขลับของอู๋ซานเหนียงมีแววฉลาดเฉลียวถอดแบบจากบิดา
ส่วนเค้าโครงใบหน้าสวยน่ารักได้รับสืบทอดจากมารดา อู๋ซานเหนียง
ดูสดใสเจิดจ้าในชุดสีเขียวอ่อนกลางเก่ากลางใหม่แต่ก็สะอาดเรียบร้อย
นางถักเปียข้างกกหูทั้งสองข้างและประดับด้วยเครื่องกะไหล่เงินซึ่งเป็น
มรดกของมารดา ความสูงสง่าท�ำให้นางดูโดดเด่น รวมกับผิวพรรณ
ขาวละมุนท�ำให้นางเป็นหญิงงามน่ารักแบบที่ทุกคนใ  ฝ   ่ ฝันถึง
“นางเป็นบุตรสาวของใคร” นางข้าหลวงหันไปถามเฉินจินเหยา
7
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“นางคืออู๋ซานเหนียง บุตรสาวคนเดียวของนายอ�ำเภอหม่าเจียง
อู๋ซื่อหวง”
“ลูกคนเดียว? แล้วท�ำไมชื่อซานเหนียง8”
“เฮ้อ... นายอ�ำเภออู๋นับว่าเป็นขุนนางตงฉินที่หาได้ยากนัก แต่
ชีวิตอาภัพยิ่ง ฮูหยินอู๋คลอดลูกสาวคนแรก แต่แล้วเด็กก็ไม่รอด พอ
ท้องที่สองก็แท้งอีก สุขภาพของนางอ่อนแอแต่ก็ฝืนประคบประหงม
ลูกคนที่สามในท้อง พอคลอดออกมาและอยู่รอดปลอดภัย นายอ�ำเภออู๋
จึงตั้งชื่อนางว่าซานเหนียงเพื่อนึกถึงลูกสองคนแรกที่เสียไป... จากนั้นมา
ฮูหยินอู๋ก็อ่อนแอลงเรื่อยๆ และนางก็จากไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้เอง”
“อ้อ... แสดงว่าไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกสินะ”
“ใช่ มีกันแค่สองคนพ่อลูกเท่านั้น” เฉินจินเหยาตอบโดยไม่คิด
อะไร “นายอ�ำเภออู๋มีต�ำแหน่งขุนนาง แต่ไม่รู้จักผูกมิตรกับพ่อค้าคหบดี
ฐานะจึงยากจนและไม่ก้าวหน้า รับราชการมาค่อนชีวิตแล้วยังเป็นได้แค่
ขุนนางขั้นสี่ ดูเอาเถิด ชุดเสื้อผ้าของซานเหนียงใส่ซ�้ำมาสามปีแล้ว
เครื่องประดับสักชิ้นก็ไม่ซื้อให้ลูกสาว จนป่  านนี้แล้วยังไม่มีแม่สื่อมา
ทาบทามนางเลยสักคน น่าละอายจริงๆ”
อูซ๋ านเหนียงฟังวาจาร้ายกาจของอาจารย์แล้วไม่พอใจ บิดาของนาง
ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันไม่มีวันหยุด ที่ใดมีปัญหาก็จะไปตรวจดูด้วยตนเอง
สร้างผลงานในฐานะขุนนางซื่อตรง ไม่เคยรับสินบน ไม่ฉ้อฉลเงินทอง
เข้ากระเป๋าตัวเอง ถึงแม้ว่าอู๋ซานเหนียงจะก�ำพร้ามารดา แต่เป็นเพราะ
ความดีของบิดาท�ำให้นางยืดอกภาคภูมิใจ
“อาจารย์... ท่านพ่อสอนข้าเสมอว่าหากเสื้อผ้าอาหารการกินไม่เท่า
ผู้อื่นก็อย่าน้อยใจ หากคุณธรรมความรู้ความสามารถไม่เท่าผู้อื่น นี่สิ
ควรละอายเจ้าค่ะ”
“ฟังคารมของนางสิ กล้ากล่าววาจาล่วงเกินผู้ใหญ่แบบนี้ใช้ได้
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ที่ไหน”

“ความจนเป็นเรือ่ งธรรมดาของนักปราชญ์ พีเ่ ฉินต�ำหนิพอ่ ของนาง
เช่นนั้น นางเป็นลูก ทั้งผูกพันทั้งสนิทกับพ่อย่อมไม่พอใจ”
“เฮ้อ เจ้าไม่รู้อะไร เด็กคนนี้ยิ่งกว่านางจิ้งจอก ท�ำตัวไม่รู้จักโต
ทั้งดื้อทั้งพูดจาก้าวร้าว ถามคนหม่าเจียงดูสิ คนทั้งอ�ำเภอต่างก็รู้วีรกรรม
ของนางทั้งนั้น”
“นางท�ำอะไรหรือ”
“ล่าสุดก็เรื่องหลานชายของข้าต้องโขกศีรษะให้คนตักส้วม แถมยัง
ถูกพ่อของนางสั่งโบยจนขาหัก ต้นเหตุนั่นก็เพราะนางไงล่ะ เขาเป็นถึง
ซิ่วไฉ แต่นางเป็นเด็กโตแต่ตัว ช่างไม่รู้จักที่ต�่ำที่สูง ถ้าท่านต้องการตัวนาง
เข้าวัง ข้านี่แหละจะออกปากคัดค้าน”
“มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ น่าตกใจจริงๆ” นางข้าหลวงเอ่ยไปพลาง
กลั้นหัวเราะไปพลาง นึกข�ำในใจว่าถ้าเด็กคนนี้มีแม่สื่อมาทาบทามสิแปลก
เพราะเฉินจินเหยามีแต่ดา่ ไม่มชี ม แถมอู๋ซานเหนียงยังล่วงเกินหลานรัก
ของนาง เฉินเจินเหยาจึงยิ่งโมโหหนัก คอยพูดจากระทบกระเทียบหนัก
ขึ้นไปอีก
นางข้ า หลวงจิ บ น�้ ำ ชาคลายเหนื่ อ ยอึ ก หนึ่ ง ก่ อ นจะหั น ไปหา
อู๋ซานเหนียง “เด็กน้อย เรื่องที่เจ้าพูดมาก็ถูก ท่านพ่อของเจ้าไม่บกพร่อง
ต่อหน้าที่ขุนนาง แต่อย่าลืมว่าเรื่องที่เจ้ายังไม่ออกเรือน ไม่มีผู้  ใดมาสู่ขอ
หมั้นหมาย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของลูกผู้หญิง ดังนั้นถือว่าท่านพ่อของเจ้า
บกพร่องหน้าที่ต่อเจ้า อาจารย์เฉินนึกกังวลแทน เจ้าต้องขอบคุณนาง
ถึงจะถูก”
“ผู้น้อยผิดไปแล้วเจ้าค่ะ อาจารย์... ข้าใจร้อน ไม่ทันคิดไตร่ตรอง
ให้ถี่ถ้วน พูดจาล่วงเกินอาจารย์ ข้าขออภัยเจ้าค่ะ” หญิงสาวคุกเข่า
โขกศีรษะค�ำนับขออภัยต่ออาจารย์ แต่เฉินจินเหยากลับชักเท้าหนี
“ความรู้ที่ข้าทุ่มเทสั่งสอนเจ้าไปก็เหมือนเทน�้ำราดลงพื้น หายวับ
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ไม่เหลืออะไรสักนิด น่าขายหน้ายิ่งนัก”
“อาจารย์ ข้ายอมรับค�ำต�ำหนิทุกอย่างเจ้าค่ะ แต่เรื่องเข้าวัง ข้า
ไม่สมัครใจ...”
“เหอะ! วางใจเถอะ ข้าไม่มีวันส่งเจ้าเข้าวังให้ผู้คนตามด่าข้าลับหลัง
หรอก ไปซะ ข้าหมดธุระกับพวกเจ้าแล้ว ออกไปให้หมดทุกคน”
หากจิวเหมยเซียงเป็นศิษย์รกั อูซ๋ านเหนียงก็เป็นศิษย์ชงั เฉินจินเหยา
กับนางข้าหลวงหลีช่ นุ่ ผิงยังคงนัง่ พูดคุยกันต่อเพือ่ ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
ส่วนหญิงสาวทั้งหลายต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน
“นังงูพิษ โผล่หางออกมาจนได้สินะ”
แม้ว่าอาภรณ์จะงดงามแต่ก็ไม่สามารถปกปิดนิสัยที่แท้จริงได้
จิวเหมยเซียงเดินชนไหล่อู๋ซานเหนียง จงใจยิ้มเยาะและกระซิบด่า
“เจ้าแกล้งพูดวิธีการออกมาไม่หมด จงใจท�ำให้ข้าขายหน้า อย่านึก
นะว่าข้าจะไม่รู้ ลูกสาวขุนนางต�่ำต้อยอย่างเจ้ารู้วิธีเล่นกับมด นั่นเพราะ
เจ้ามันก็เป็นพวกหนอนแมลงเหมือนกัน เลยคุยกันรู้เรื่องละสิ”
“คุณหนูเหมยเซียง เจ้าหาเรื่องข้าทุกวัน ไม่เบื่อบ้างหรือไร”
“ฮึ! เรื่องที่เจ้าท�ำกับพี่ชายข้าไว้ ข้ายังไม่ได้คิดบัญชี หน็อย วันนี้
ท� ำ เป็ น เสแสร้ ง ไม่อ ยากเข้ า วั ง แต่ ค วามจริ ง อยากชู ค อเป็ น นางหงส์
จนตัวสั่น บอกให้รู้ไว้ซะด้วยว่าลูกสาวขุนนางจนๆ อย่างเจ้า อย่าได้
คิดฝันเลย! นังคนไร้มารยาท ไม่มีแม่คอยอบรม”
อูซ๋ านเหนียงถูกหยามแต่กลับยิม้ แย้ม เดินถือผ้าเช็ดหน้าสะบัดพลิว้
ไปมา แม้วา่ การแต่งกายของอูซ๋ านเหนียงจะไม่หรูหรางดงามเท่าจิวเหมยเซียง
ทว่าชุดของนางซึ่งเป็นชุดเก่าของมารดาก็เรียบง่าย งามสง่าชวนมอง
เมื่อผสมกับบุคลิกเชื่อมั่นในตัวเอง อู๋ซานเหนียงสวยน่ามองไม่ด้อยกว่า
เลยสักนิด
“เจ้าด่าว่าใครไม่มีแม่หรือ”
“ด่าเจ้าน่ะสิ นังโง่”
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จิวเหมยเซียงพูดยังไม่ทันจบ อู๋ซานเหนียงก็ยกเท้าถีบใส่เต็มแรง
นางไม่ ทั น ระวั ง ตั ว ร่ า งเลยปลิ ว ถลาลงสระน�้ ำ จมโคลนลงไปครึ่ ง ตั ว
ตามด้ ว ยเสี ย งกรี ด ร้ อ งดั ง ลั่ น เพราะอู ๋ ซ านเหนี ย งเอาไม้ ยั น ตั ว นางไว้
ไม่ให้ขึ้นมา ปากก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ ทว่าที่แท้กลับเอาไม้กด
คู่อริไว้
“ช่วยด้วยๆ คุณหนูเหมยเซียงคนงามตกน�้ำป๋อมแป๋ม ช่วยด้วยๆ
รีบมาดูเร็วๆ พ่อแม่พี่น้องมาดูคุณหนูเหมยเซียงเล่นขี้โคลนเร็วๆ”
เสียงร้องโหวกเหวกของอู๋ซานเหนียงเรียกความสนใจจากชาวบ้าน
ต่ า งพากั น มามุ ง ดู คุ ณ หนู ส กุ ล จิ ว ผู ้ แ สนเลิ ศ หรู ต กโคลน จนกระทั่ ง
มีคนงานลงไปช่วย อู๋ซานเหนียงจึงโยนไม้ทิ้งพลางหัวเราะปากกว้าง
“จับลูกหมูตัวเมียอาบน�้ำโคลนเสร็จแล้ว ไปหาข้าวกินดีกว่า ปากก็
เหม็น ตัวก็เหม็น อุ๊ยลืม... คุยกับหมูต้องร้องอู๊ดๆ”
“นังคนชั่ว! ข้าจะฟ้องพ่อเจ้า!”
“มาได้เลย อู๊ดๆๆ ข้ารออยู่นะจ๊ะ คราวหน้าข้าจะพาลงบ่อส้วมเลย
คอยดู อู๊ดๆ”
อู๋ซานเหนียงเดินยืดเนื้อยืดตัวสบายอารมณ์ ส่วนผิงผิงละล้าละลัง
แต่ก็ตัดสินใจตามอู๋ซานเหนียงไป จิวเหมยเซียงแค้นใจจนแทบกระอัก
พอตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ก็กระทืบเท้า สะบัดตัวออกจากการเกาะกุม
ของพวกคนงานชั้นต�่ำ นางกราดมองบรรดาเพื่อนในกลุ่มที่ยืนนิ่งเป็นใบ้
ไม่มีใครยอมช่วยนางเลยสักคน น่าเจ็บใจนัก!

เมื่อบัณฑิตจิวจิ่นฟางรู้ข่าวจากน้องสาว เขาก็นั่งเกี้ยวมาที่บ้าน

เฉินจินเหยาทันที
“ข้าตั้งใจจะเสนอชื่อน้องสาวเจ้าเข้าวังตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ทาง
หลี่ชุ่ยผินก็เห็นด้วย สั่งให้เหมยเซียงเตรียมตัวเข้าวังตามหลังนางไปได้
เลย ข้าให้คนส่งข่าวไปที่บ้านเจ้าแล้ว ป่    า  นนี้คงจะก�ำลังฉลองอยู่แน่”
36 ชายาพยัคฆ์

เฉิ น จิ น เหยาเอ็ น ดู ห ลานทั้ ง สองคนนี้ นั ก กิ ริ ย ามารยาทของ
จิวเหมยเซียงนางเป็นผู้อบรมมากับมือ ทั้งรูปร่างหน้าตาและฐานะล้วน
เหมาะสม ไม่มีผู้  ใดในอ�ำเภอหม่าเจียงสู้ ได้ หากจะสนับสนุนให้ ใครได้ดี
มิสู้สนับสนุนเครือญาติกันเองไม่ดีกว่าหรือ พอจิวจิ่นฟางได้ยินข่าวดี
เช่นนั้นก็หัวใจพองโต หากน้องสาวเขาคลอดพระโอรส เขาก็ย่อมมีหน้า
มีตา ต�ำแหน่งส�ำคัญใหญ่ๆ อย่างมหาเสนาบดีจะไปไหนเสีย
“ข้ า ก� ำ ชั บ ให้ ค นส่ ง ข่ า วไปหาท่ า นเสนาบดี ก วงแล้ ว รั บ รองว่ า
เหมยเซี ย งมี แ ต่ ก ้ า วหน้ า เจ้ า เองก็ ด ้ ว ยนะ เข้ า เมื อ งหลวงไปพร้ อ ม
เหมยเซียงคราวนี้ เจ้าต้องเตรียมเงินเบิกทางไปให้มากๆ หน่อย”
“ท่านป้ารู้ ใจหลานยิ่งนัก แต่หลานมีความคิดหนึ่งจะเสนอ”
“ว่ามาสิ”
“อีกหน่อยซิว่ ไฉอย่างหลานก็จะได้กนิ ต�ำแหน่งขุนนางใหญ่ น้องสาว
ก็เข้าวังไปเป็นพระชายาเอก จะขาดก็แต่หญิงรับใช้ติดตามเข้าวัง”
“ตามธรรมเนียมแล้วเหมยเซียงจะพาคนสนิทเข้าวังไปได้สองคน
เดี๋ยวนางก็เลือกเสี่ยวฮวากับเสี่ยวจื้อเข้าวังไปรับใช้เอง เจ้าไม่ต้องห่วง
หรอก”
“หลานต้องการให้ท่านป้าช่วยเสนอชื่ออีกคนต่างหาก”
“ใคร”
“อูซ๋ านเหนียง” จิวจิน่ ฟางแสยะยิม้ พลางจ้องมองขาทีห่ กั ทัง้ สองข้าง
ของตนเอง จะไปไหนมาไหนก็ต้องให้คนแบกขึ้นหลัง น่าทุเรศสิ้นดี
ไหนจะพวกชาวบ้ า นไร้ ส มองที่ ยั ง คงซุ บ ซิ บ เรื่ อ งฉาวโฉ่ ยิ่ ง คิ ด ก็ ยิ่ ง
น่าโมโหจนผูกใจเจ็บ เมื่อวานก่อนได้ยินชาวบ้านปรึกษากันว่าจะท�ำร่ม9
ให้อู๋ซื่อหวง จิวจิ่นฟางจึงยิ่งนึกแค้น ต้องการล้างผลาญสองพ่อลูกสกุลอู๋
ให้ตายทั้งโคตร
เป็นธรรมเนียมของชาวจีน ขุนนางที่สร้างความดี ชาวบ้านจะช่วยกันท�ำร่มกระดาษคันใหญ่
แล้วร่วมกันลงชื่อบนร่ม เรียกว่า ร่มเชิดชูความดี
9
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“อืม... นับว่าเจ้ามีความคิดตรงกับข้า ทางหลี่ชุ่ยผินยืนยันว่าจะให้
เด็กนั่นเข้าวังด้วยให้ ได้ ข้าจึงเสนอให้นางติดตามเหมยเซียงไปในฐานะ
สาวใช้ หลี่ชุ่ยผินก็ไม่ได้ว่าอะไร”
“ดี ! งั้ น ทุ ก อย่ า งก็ เ ป็ น ไปตามที่ ห ลานหวั ง หลานจะให้ นั ง นั่ น
ถูกกดขี่ข่มเหง รองมือรองเท้าเหมยเซียงไปจนตาย ส่วนพ่อของมัน
ข้าจะ...”
จิวจิ่นฟางค�ำรามคั่งแค้น เกือบจะพลั้งปากออกไป ดีที่เขาตาไว
เห็นคนรับใช้ยืนอยู่ไม่ไกล ตั้งแต่เกิดเรื่องน่าอาย จิวจิ่นฟางก็ระมัดระวัง
ตัวจนเข้าขั้นหวาดระแวง เฉินจินเหยาป้องปากหัวเราะพลางประคอง
ป้ อ นขนมให้ ห ลานชายอย่ า งเอาใจ “ท่ า นขุ น นางใหญ่ ไม่ต ้ อ งใจร้ อ น
หลี่ชุ่ยผินฝากงานให้เจ้าจัดการแล้ว”
“งานอะไรหรือ”
“เอาเป็นว่าสมหวังดังตั้งใจเจ้าทุกประการก็แล้วกัน” เฉินจินเหยา
ไม่ตอบให้ตรงค�ำถาม เอาแต่หัวเราะพลางปาดฝาชากับขอบถ้วย เป่   า
ไอน�้ำชาร้อนๆ อย่างสบายอารมณ์
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บทที่ 4
เผชิญชะตา

ตกค�่ำ บ้านเรือนแต่ละหลังล้วนมืดมิดเนื่องจากเทียนไขเป็นของ

ฟุ    ่ มเฟือย ทว่าจวนที่พักของนายอ�ำเภอกลับมีแสงเทียนลอดผ่านหน้าต่าง
ออกมา นั่นเพราะอู๋ซานเหนียงสังเกตเห็นว่าเทียนไขที่จุดแต่ละเล่ม
ใช้แล้วก็หมดไป ดังนั้นนางจึงท�ำแท่นวางเทียนไขจากกระบอกไม้ไผ่
เมื่อเทียนไขละลายก็จะไหลลงไปที่กระบอกไม้ ไผ่ด้านล่าง กลายเป็น
เทียนไขใหม่อีกหนึ่งเล่ม เวียนใช้ ได้  ไม่ขาดแคลน
อู๋ซานเหนียงประคองแท่นวางเทียนไขน�ำไปไว้ที่ห้องอ่านหนังสือ
ของบิดาเพิ่มขึ้น ก่อนจะนั่งลงที่โต๊ะเขียนหนังสือใกล้กันเพื่อช่วยบิดา
ตรวจทานหนังสือราชการ สักพักใหญ่ก็นึกอะไรขึ้นมาได้ จึงรีบไปรื้อค้น
ตะกร้าใส่หนังสือตอบกลับ แต่มันว่างเปล่า
“ท่านพ่อ ฎีกาของดเว้นภาษีที่ท่านส่งไปเมืองหลวงเมื่อเดือนก่อน
ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาเลยนะเจ้าคะ ข้าเกรงว่ามันอาจจะตกหล่น
ระหว่างทาง หรือไม่ก็เป็นเพราะ...”
“เหนียงเอ๋อร์...” อู๋ซื่อหวงตวัดพู่กันโดยที่ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมา
น�ำ้ เสียงเหนือ่ ยอ่อนอย่างเห็นได้ชดั “มันไม่ตกหล่นหรอกลูก แต่เป็นเพราะ
พ่อไม่มีพี่ข่งฟาง10”
ใบหน้าอ่อนเยาว์ของอู๋ซานเหนียงงอง�้ำ ระบบสินบนเฮงซวย!
“ท่านพ่อ ตอนนี้ดึกมากแล้ว ท่านตรวจหนังสือมาตั้งแต่บ่าย
ข่งฟาง หมายถึง รูสี่เหลี่ยม (เหรียญกลมแบนจะเจาะรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง) แปลความหมายว่า
อู๋ซื่อหวงไม่มีเงินจ่ายใต้โต๊ะขุนนางเพื่อส่งฎีกาถวายให้เหลียนอ๋องทอดพระเนตรนั่นเอง
10
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พักผ่อนเถิดนะเจ้าคะ”
“อืม เจ้าไปนอนก่อนเถอะ เดี๋ยวดื่มชาหมดถ้วย พ่อก็จะเข้านอน
แล้วละ” อู๋ซื่อหวงไอเบาๆ สองสามครั้ง บุตรสาวจึงลุกขึ้นน�ำน�้ำชา
ของบิดาไปเททิ้งด้านนอกหน้าต่าง ก่อนจะคะยั้นคะยอให้อู๋ซื่อหวงวาง
พู่กันด้วยการยึดแท่นฝนหมึกไป “เฮ้อ! ไอ้ลูกคนนี้ เออๆ นอนก็นอน”
“งานไม่หนีท่านพ่อไปไหนหรอกเจ้าค่ะ วางไว้พรุ่งนี้ก็ยังอยู่ท่ีเดิม
ลุงเป่   าเป็นเสมียนให้ท่านตั้งแต่หนุ่มยันแก่ อายุมากแล้วแต่ยังแข็งแรง
เพราะเข้านอนแต่หัวค�่ำ ท่านต้องเอาอย่างลุงเ ป่   า ตื่นตอนเช้ามาสดชื่น
ตรวจงานได้เร็วกว่าตอนอ่อนเพลียแน่นอนเจ้าค่ะ เมื่อตอนเย็นป้าหยวน
น�ำขิงมาฝาก ข้าจะต้มน�้ำขิงร้อนๆ ให้ดื่มแต่เช้า ท่านพ่อต้องถนอมตัวเอง
จะได้อยู่ดุข้าไปนานๆ นะเจ้าคะ”
นางพูดฉอดๆ ไม่เว้นวรรคให้บิดาเถียง
“เฮ้อ อีกหน่อยเจ้าก็ต้องออกเรือน จะมัวท�ำตัวเป็นเด็กๆ ไม่ได้
อีกแล้ว พ่อตั้งใจว่าฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มหาคู่ครองให้เจ้าจริงๆ จังๆ เสียที
เจ้าเองจะได้ท�ำตัวเรียบร้อยเหมือนอย่างผิงผิงบ้าง”
อู๋ซานเหนียงแอบย่นคิ้วขณะประคองบิดาไปที่เตียง จัดผ้าห่มให้
เรียบร้อย และหันไปเก็บโต๊ะเขียนหนังสือของบิดา ก่อนจะกลับห้องนอน
ของตน ไม่เข้าใจตรรกะที่ว่าหากมีคู่หมั้นคู่หมายแล้วทุกอย่างจะดีเอง
มันไม่เห็นเกี่ยวกันเลยสักนิด อู๋ซานเหนียงเงยหน้ามองพระจันทร์ ค�ำสั่ง
ของบิดาถือเป็นเด็ดขาดส�ำหรับลูกผู้หญิง หากบิดาต้องการให้นางแต่ง
กับใคร นางก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ
มีอยู่หนทางเดียวก็คือหาเรื่องให้ฝ    ่ า  ยชายเอ่ยปากปฏิเสธก็จบ ง่าย
จะตาย
ร่างบางแอบหัวเราะร่วนในใจ แต่ยังไม่ทันผลักประตูห้องนอน
เข้าไป อู๋ซานเหนียงก็ได้ยินเสียงผิงผิงที่ริมก�ำแพง
“เหนียงเอ๋อร์... เหนียงเอ๋อร์...”
40 ชายาพยัคฆ์

“ผิงผิง? ดึกป่    า  นนี้แล้วเจ้ามาท�ำไม มันอันตรายนะ” อู๋ซานเหนียง
สืบเท้าไปที่ริมก�ำแพงอย่างรวดเร็ว ฟังจากน�้ำเสียงสั่นเครือของผิงผิง
แล้วนางจึงนึกเป็นห่วง “เกิดอะไรขึ้นที่บ้านเจ้าหรือไม่”
“ข้า... เหนียงเอ๋อร์เจ้าออกมาพบข้าได้หรือไม่... ข้ามีเรือ่ งจะปรึกษา”
“ได้สิ” อู๋ซานเหนียงกลัวว่าจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับเพื่อนรัก
นางจึงรีบผลักประตูด้านหลังครัวเพื่อออกไปพบ แต่แล้วดวงตาคู่งาม
พลันเบิกกว้างด้วยความงุนงงเมื่อพบว่ามีชายฉกรรจ์พร้อมอาวุธครบมือ
นับสิบคน ยืนตระหง่านดุจรูปสลักท่ามกลางแสงจันทร์สลัว และสตรี
นางหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกล นางคือหลี่ชุ่ยผิน นางข้าหลวงผู้นั้นนั่นเอง
อู๋ซานเหนียงปะติดปะต่อเรื่องราวไม่ถูก ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
“เหนียงเอ๋อร์... ข้าขอโทษ ฮือ...” ผิงผิงร�่ำไห้ นางถูกมัด และแล้ว
ก็ถูกตีท้ายทอยจนสลบไป
อู๋ซานเหนียงคว้าท่อนฟืนจะเข้าไปช่วยเพื่อน แต่หลี่ชุ่ยผินกลับ
จุปากเตือนเสียก่อน
“ถ้าไม่อยากให้เพื่อนของเจ้าถูกขืนใจแล้วฆ่า จงท�ำตัวว่าง่ายเข้าไว้
จะดีกว่านะ”
“ท่านต้องการอะไร”
“ท่านอ๋องต้องการพบตัวเจ้า เชิญขึ้นรถ”

ไม่มีค�ำอธิบายหรือปลอบโยนใดๆ จากคนเหล่านี้ทั้งสิ้น

ร่างบางถูกมัดแน่นหนา อู๋ซานเหนียงถูกผ้าปิดตาแล้วพาตัวขึ้น
รถม้าโดยไม่รวู้ า่ ก�ำลังเดินทางไปทีใ่ ด รูแ้ ค่วา่ นางข้าหลวงผูน้ นั้ พาลัดเลีย้ ว
ไปมาจนเวียนหัว นางถูกกักขังอย่างแน่นหนา จนระยะเวลาผ่านไปกว่า
สิบวัน ในที่สุดโสตประสาทของนางก็รับรู้สรรพเสียงรอบกายว่าก�ำลัง
เข้าสู่เมืองหานซาน เมืองหลวงของแคว้นเหลียน
เสี ย งกี บ เท้ า ม้ า ย�่ ำ พื้ น อิ ฐ และเสี ย งขานรายงานที่ ดั ง แว่ ว เข้ า มา
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ท�ำให้นางรู้ว่าก�ำลังถูกน�ำตัวเข้าวัง อู๋ซานเหนียงถูกน�ำตัวลงมาจากรถม้า
แล้วส่งขึ้นเกี้ยว ขณะที่ก�ำลังครุ่นคิด จู่ๆ เกี้ยวที่อู๋ซานเหนียงนั่งมาก็
วางลงบนพื้น จากนั้นมีคนอุ้มนาง อึดใจต่อมาผ้าปิดตาก็ถูกกระชากออก
“อืม... ใช้ ได้ ในที่สุดก็หามาจนได้นะ”
“นางเป็นคนซื่อๆ ส่วนมารดาเป็นชาวแคว้นฉู่ เค้าโครงรูปร่าง
หน้าตาเหมือนมากทีเดียวเพคะ”
อู๋ซานเหนียงเข่าอ่อนล้มลงกับพื้น กว่าจะปรับสายตาให้ชินแสงจ้า
ทีส่ าดเข้ามาได้ ร่างบางก็ถกู ฉุดแขนให้ลกุ ขึน้ สถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นเขตรโหฐาน
ในพระราชวัง กลุ่มคนลึกลับที่พาตัวอู๋ซานเหนียงมาต่างคุกเข่าลงด้วย
ความย�ำเกรง นางจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
“หน้าตาพอใช้ ได้ รูปร่างผิวพรรณไม่เลวเลย ขัดล้างคราบสกปรก
แล้วแต่งหน้าเสียหน่อย คราวนี้งานคงส�ำเร็จแน่”
บุคคลที่ปรากฏกายตรงหน้าคือชายผู้สูงศักดิ์ อายุรุ่นราวคราวพ่อ
แต่เป็นเพราะมัวเมาในสุรานารี แม้ว่าเงินจะท�ำให้คนตาบอดมองเห็นได้
แต่เงินไม่สามารถซือ้ เวลาได้ ใบหน้าของเหลียนอ๋องจึงดูแก่และทรุดโทรม
กว่าอายุจริงไปโข ทรงสวมมงกุฎที่มีสายไข่มุกห้อยระย้าสิบสองเส้นและ
ฉลองพระองค์ปักลายมังกร อู๋ซานเหนียงจึงรู้ได้ทันทีว่าชายสูงวัยผู้นี้คือ
เหลียนอ๋อง เจ้าของแผ่นดินที่นางยืนอยู่ และคนที่ยืนอยู่ข้างกันนั้นก็คือ
องค์หญิงเหวินเฉิง ผู้ซึ่งมีเรือนผมด�ำขลับเงางามและผิวขาวผ่อง งดงาม
ราวกับหยกจันทรา
“เจ้าคือบุตรสาวคนเดียวของนายอ�ำเภออู๋สินะ”
“พะ...เพคะ”
องค์หญิงเหวินเฉิงแต่งกายด้วยอาภรณ์ล�้ำค่า ประดับประดา
เครื่ อ งทองและอั ญ มณี กลิ่ น ก� ำ ยานที่ ล อยอ้ อ ยอิ่ ง ออกมาจากปาก
นกกระเรียนสัมฤทธิ์ท�ำให้อู๋ซานเหนียงเวียนศีรษะ
“แน่ใจนะว่านางจะเชื่อฟังค�ำสั่งของข้า”
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“แน่ใจเพคะ นางเป็นหญิงบ้านนอกซือ่ ๆ หม่อมฉันจัดการทุกอย่าง
เรียบร้อยแล้ว นางจะไม่มีวันทรยศพระองค์เป็นแน่” หลี่ชุ่ยผินย�้ำอย่าง
หนักแน่น “ทรงพิจารณาดูสิเพคะ หญิงโง่งมผู้นี้เหมาะสมยิ่ง หม่อมฉัน
จะให้นางสวมผ้าคลุมเนือ้ บางปิดบังโฉมไว้  ในยามกลางวัน ส่วนยามค�ำ่ คืน
นางก็สามารถถวายการรับใช้ ได้ โดยไม่ท�ำให้ผู้  ใดสงสัย”
“ดี... ดีมาก”
อู๋ซานเหนียงส่งเสียงอึกอักเมื่อองค์หญิงกรีดปลายนิ้วเชยคาง
นางขึ้น พลิกซ้ายขวาเพื่อส�ำรวจตรวจสอบ แววตาขององค์หญิงเกิด
เพลิงริษยาขึ้นเล็กๆ ถึงแม้อู๋ซานเหนียงจะเป็นเพียงบุตรสาวขุนนาง
ชั้ น ผู ้ น ้ อ ยที่ มี ห น้ า ตาธรรมดาๆ แต่ก็ มี ป ระกายความงามโดดเด่น
แอบซ่อนอยู่ เพียงนางยิ้มอ่อนหวาน หัวใจชายทั้งหลายย่อมต้องตกอยู่
ในห้วงเสน่หาเป็นแน่
“แม่ของเจ้ามาจากแคว้นฉู่เหมือนเสด็จแม่ของข้า ใบหน้าของเจ้า
คล้ายคลึงกับข้าหลายส่วน ส่วนรูปร่างก็... ช่าง...น่าเร้าใจชาย”
องค์หญิงเหวินเฉิงไล้ปลายนิ้วลงมาที่พวงแก้มแล้วจิกเล็บเข้าไป
อย่างแรง แม้อู๋ซานเหนียงจะกลั้นเสียงร้องไว้เพียงใด ทว่าไหล่บอบบาง
ก็สะดุ้งไหว ดวงตาสะท้อนความหวาดกลัว ปฏิกิริยานี้น่ารักจนองค์หญิง
หัวเราะออกมา “ท่าทางจะไม่เคยผ่านมือชายใดเลยจริงๆ ถึงจะมอมแมม
เหม็นสาบ แต่นางนี่แหละเหมาะมากเพคะเสด็จพ่อ”
“เด็กน้อย เจ้าไม่ต้องกลัว เจ้าอยากจะกลับบ้านหรือไม่” เหลียนอ๋อง
รับสั่งถาม อู๋ซานเหนียงหมอบอยู่ที่พื้นจึงเงยหน้าขึ้น พยักหน้าแรงๆ
ทั้งน�้ำตา
“เพคะ ได้  โปรดเมตตาหม่อมฉันด้วย บิดาของหม่อมฉันไม่มีผู้  ใด
ดูแล ตอนนี้ท่านก�ำลังป่    วย...”
“งั้นก็ง่ายนิดเดียว แค่ท�ำงานเล็กน้อยให้ข้า แล้วเจ้าจะได้กลับบ้าน
อย่างปลอดภัย และบิดาของเจ้าจะได้รับต�ำแหน่งเป็นกรณีพิเศษ ระหว่าง
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ที่เจ้าไม่อยู่ ข้าจะสั่งคนให้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดแทนเจ้าเอง” เหวินเฉิง
ตอบเสียงเยาะ
อู ๋ ซ านเหนี ย งเหลื อ บดู ขุ น นางกั ง ฉิ น ที่ ร ายล้ อ มเจ้ า ชี วิ ต ของตน
แค่นี้ก็รู้แล้วว่าเหลียนอ๋องเป็นคนเช่นใด
“องค์หญิงมีพระประสงค์มอบหมายงานใดให้หม่อมฉันเพคะ”
“นังเด็กโง่! แค่ท�ำตามค�ำสั่งขององค์หญิงก็พอ ถ้าพระองค์ ไม่ได้
ถาม อย่าบังอาจสอดปากพูด” นางข้าหลวงหลีช่ ยุ่ ผินหยิกหลังอูซ๋ านเหนียง
แต่อู๋ซานเหนียงไม่ได้ร้องออกมา นางก้มหน้านิ่ง บอกชัดว่าต้องการ
ค�ำตอบ นางจะเต็มใจช่วยก็ต่อเมื่อรู้ว่าผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายต้องการอะไร
และนางต้องต่อสู้กับใคร
อู๋ซานเหนียงก�ำลังจะเจรจาต่อรอง แต่วาจาของหลี่ชุ่ยผินกลับท�ำให้
นางฉุกใจคิด นางข้าหลวงผูน้ จี้ งใจย�ำ้ จงใจเรียกนางว่า ‘นังโง่’ อูซ๋ านเหนียง
ไม่เข้าใจ แต่ครั้นจะอ้าปากถาม นางก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่าง
บนร่างกายขององค์หญิง อู๋ซานเหนียงจึงตัดสินใจสงบปากสงบค�ำ แสร้ง
ท�ำตัวเซ่อซ่าไม่รู้ความ
“มะ...หม่อมฉันรูจ้ กั แต่งานท�ำความสะอาด เย็บปักถักร้อย ปลูกผัก
เลี้ยงไก่ มะ...ไม่ทราบว่าองค์หญิงทรงมีงานใดให้หม่อมฉันรับใช้เพคะ”
“งานชั้นต�่ำพวกนั้นไม่จ�ำเป็นส�ำหรับเจ้าอีกแล้ว จงเป็นตัวแทน
ของข้า เดินทางไปยังแคว้นเอีย้ นเพือ่ เข้าพิธอี ภิเษกสมรสในฐานะข้าไงล่ะ”
เหวินเฉิงเหยียดยิ้มที่มุมปาก ยิ่งเห็นเนื้อตัวของอู๋ซานเหนียง
สัน่ เทา พูดจาสับสน องค์หญิงก็ยงิ่ รูส้ กึ สนุก “เจ้าจะต้องเข้าไปอยูข่ า้ งกาย
องค์ชายเอี้ยนเซิน หญิงสามัญชนไร้ฐานะอย่างเจ้ามีวาสนาจะได้แต่งกับ
เชื้อพระวงศ์คนส�ำคัญของแคว้นเอี้ยนเชียวนะ ดีใจละสิ”
อู๋ซานเหนียงเบิกตากว้างพร้อมกับส่ายหน้าปฏิเสธ แต่ทันทีที่ถูก
พาตัวออกมาจากอ�ำเภอหม่าเจียง ชั่วชีวิตที่เหลือของนางก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อ
อู๋ซานเหนียงอีกต่อไปแล้ว
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“มะ...หม่อมฉันเป็นคนไม่รู้ความ กะ...เกรงว่าจะท�ำไม่ได้ตามที่
ทรงคาดหวัง”
“ไม่ต้องกังวลไป คนชั้นต�่ำอย่างเจ้าก็แค่ไปท�ำหน้าที่แทนข้าชั่วคราว
แล้วเมื่อข้าพร้อมเมื่อไหร่ เราค่อยสลับตัวกันกลับมา... จงหาทางรับใช้
ใกล้ชิดและท�ำให้พระสวามีของข้าหลงใหลเจ้าให้  ได้ ท�ำเพื่อข้า... เจ้าต้อง
ท�ำให้ส�ำเร็จนะ ถ้าไม่... พ่อของเจ้าต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด”
อู๋ซานเหนียงสะกดเสียงกรีดร้อง ก้มลงค�ำนับปลกๆ “ขอองค์หญิง
ทรงเมตตาด้วย ขอองค์หญิงทรงเมตตาด้วย”
“ข้าก�ำลังท�ำให้เจ้าได้มีวาสนาเป็นองค์หญิง ต่อไปจะได้กินดีอยู่ดี
มีเสื้อผ้าสวยๆ สวมใส่ และยังมีพระสวามีรูปงามพะเน้าพะนอ ทุกอย่างนี้
ต่อให้เจ้าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นนับพันก็ไม่มีทางได้ ยังไม่รีบขอบคุณข้าอีกรึ!”
อู๋ซานเหนียงมองไปรอบๆ เห็นทหารองครักษ์มีอาวุธในมือยืน
คุมเชิงอยู่ หากนางกล้าเอ่ยปฏิเสธ ก็จะต้องเจอดาบเล่มนั้น อดไม่ได้ที่
น�้ำตาจะร่วงเผาะ องค์หญิงจึงยกชายเสื้อขึ้นบังพระโฉมอย่างนึกร�ำคาญ
นึกเหม็นกลิน่ สาบของพวกสามัญชน ไหนจะชุดเสือ้ ผ้าทีแ่ สนจะไร้รสนิยม
นั่นอีก สิ่งที่อู๋ซานเหนียงท�ำได้จึงมีเพียงกลั้นน�้ำตาไว้และหาทางถ่วงเวลา
เพื่อเอาตัวรอด
“มะ...หม่อมฉันจากบ้านมาโดยมิได้บอกกล่าวบิดา ขอองค์หญิง
และฝ่    า  บาททรงเมตตาเด็กต�่ำต้อยเช่นหม่อมฉันสักครั้ง หม่อมฉันขอพบ
หน้าบิดาเพื่อร�่ำลาก่อนเถิดเพคะ แล้วหม่อมฉันจึงจะจากไปท�ำงานถวาย
องค์หญิงอย่างเบาใจได้”
องค์หญิงเหวินเฉิงท�ำเสียงชิชะในล�ำคอด้วยกิริยาที่ไม่น่าชื่นชม
ก่อนจะพยักพเยิดให้นางข้าหลวงพาตัวอู๋ซานเหนียงไป “สั่งสอนให้นางรู้ว่า
อย่าบังอาจขัดใจข้า”
“เพคะ”
อูซ๋ านเหนียงพยายามขัดขืนแต่กลับถูกผ้าปิดตาอีกครัง้ แล้วลากตัว
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ออกไป องค์หญิงผู้เอาแต่ใจจึงลูบครรภ์นูนเด่นของตนอย่างพึงพอใจ
เหลียนอ๋องนึกอยากจะดุด่าสักเท่าใด แต่ก็ท�ำได้เพียงเคี้ยวฟันกรอด
เรือ่ งองค์หญิงทรงตัง้ ครรภ์ทงั้ ทีย่ งั ไม่ได้อภิเษกสมรสนีจ้ งึ ถือเป็นความลับ
สูงสุด ห้ามผู้ใดแพร่งพรายเด็ดขาด
“เสด็จพ่อเลิกกังวลได้เสียทีนะเพคะ”
แคว้นเหลียนอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้มั่งคั่งจากการขายพืชพรรณ
ธัญญาหารและขุดเหมืองสินแร่ ทว่าภาวะสงครามหนักหน่วง องค์ชาย
เอี้ยนเซินบุกตียึดครองเมืองหน้าด่านเข้ามาและยึดครองพื้นที่อันอุดม
สมบูรณ์ไปเกือบหนึ่งในสาม แคว้นหลี่ที่เหมือนจะเป็นมิตรก็มีแต่จะหา
ช่องทางเอาเปรียบ ฐานะของแคว้นเหลียนจึงเริ่มสั่นคลอนหนัก นับ
ถอยหลังรอเวลาล่มสลาย เหลียนอ๋องจึงจ�ำต้องใช้พระธิดาเป็นหมากล่อ
หากเป็นคนอืน่ ก็อาจจะคิดว่าเหลียนอ๋องต้องการจะยือ้ เวลาชัว่ คราว
แต่ส�ำหรับเหลียนอ๋อง ทรงคิดไกลไปกว่านั้น
“ปล่อยให้สองแคว้นตีกันให้บอบช�้ำ แล้วข้าจะฉวยโอกาสฮุบ
แผ่นดินทั้งหมดให้ ได้”
“ลูกจะช่วยเสด็จพ่อเองเพคะ หวังว่านังเด็กชั้นต�่ำคนนั้นจะท�ำ
ประโยชน์ ได้จริง” แผนการมักใหญ่ใ  ฝ   ่ สงู ของเสด็จพ่อ นางพอจะมองออก
หลายส่วน องค์หญิงเหวินเฉิงจึงให้อาหารนกแก้วอย่างสบายอารมณ์
ผิวปากหยอกล้อสนุกสนาน
“เด็กนั่นจะต้องท�ำส�ำเร็จ... เสด็จพ่อก็จะได้ครองแผ่นดินทั้งหมด
ส่วนลูกก็จะแต่งกับท่านแม่ทัพหยวนซื่อ แต่ถ้าพลาด... เราก็ยังกล่าว
ได้ว่าไม่รู้ ไม่เห็น”
องค์หญิงเหวินเฉิงก�ำลังอยู่ในช่วงหลงใหลแม่ทัพผู้องอาจเก่งกล้า
เผลอปล่อยเนือ้ ปล่อยตัวจนตัง้ ครรภ์ นางมีนสิ ยั ทะเยอทะยานไม่ตา่ งจาก
พระบิดา ดังนัน้ แทนทีจ่ ะอับอาย กลับใช้เรือ่ งตัง้ ครรภ์นสี้ ร้างผลประโยชน์
ให้ตนเองได้อย่างหน้าตาเฉย
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“ถ้าเจ้าไม่ท้อง เราก็ไม่ต้องวุ่นวายแบบนี้เลยสักนิด”
“ฮึ! เสด็จพ่อไม่มีสิทธิ์ต�ำหนิลูก ลืมไปแล้วหรือเพคะว่าทรงสั่ง
ประหารเสด็จแม่ของลูกเพื่อเอาใจนางแพศยาเจินเฟย” เหวินเฉิงถลึงตา
จ้องพระบิดาอย่างโกรธแค้น เหลียนอ๋องเองก็จ้องกลับอย่างเกรี้ยวกราด
ไม่แพ้กัน แม่ทัพหยวนซื่อมีภรรยาเอกเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้ว แต่องค์หญิง
กลับใ  ฝ    ่ ต�ำ่ ลักลอบเป็นชู้ กว่าเหลียนอ๋องจะทรงทราบเรือ่ ง พระธิดาก็ทอ้ งโต
เสียแล้ว
เหลียนอ๋องเจ็บใจจนแทบกระอัก แต่เพือ่ ต้องการบรรลุวตั ถุประสงค์
อันแรงกล้า จึงยอมเป็นฝ่    า  ยอ่อนข้อให้ก่อน
“เจ้าเป็นลูกสาวที่พ่อรักแสนรัก แต่พ่อจ�ำเป็นต้องหาพันธมิตร
เจ้าจะต้องช่วยพ่อก่อน...”
“ลูกต้องช่วยเสด็จพ่อแน่นอนเพคะ ลูกต้องการแต่งกับหยวนซื่อ
แต่ถ้าเสด็จพ่อไม่ยินยอม ก็เตรียมขายหน้าต่อคนทั้งแผ่นดินได้เลย”
องค์หญิงลูบท้องของตนเบาๆ ด้วยสีหน้าหยิง่ ผยอง เมือ่ อูซ๋ านเหนียง
ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์หญิงท�ำตามแผนลับส�ำเร็จ องค์หญิงจะประกาศว่า
ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและแต่งงานกับแม่ทัพหยวนซื่ออย่างเปิดเผย
ส่วนอู๋ซานเหนียงต้องตายอยู่ที่แคว้นเอี้ยนสถานเดียว
“แผนการนี้ช่วยให้เราสองพ่อลูกได้สิ่งที่ต้องการ หวังว่าเสด็จพ่อ
จะเลิกตั้งแง่รังเกียจสวามีของลูกเสียที”
เหลียนอ๋องลูบเครา นิ่งฟังพระธิดาของตนพูดพร�่ำถึงคุณงาม
ความดีของแม่ทัพหยวนซื่อ เมื่อองค์หญิงจากไปพร้อมนางก�ำนัลคนสนิท
แววตาของเหลียนอ๋องจึงแปรเปลี่ยนเป็นด�ำมืดและรับสั่งกับขุนนาง
คนสนิทอย่างเย็นชา “สั่งหมอหลวงให้ลอบวางยาขับเด็กในท้ององค์หญิง
ซะ ส่วนแม่ทัพหยวนซื่อ...”
กระดานอ�ำนาจไม่มีค�ำว่าครอบครัว เหลียนอ๋องบีบคอนกแก้วบน
คอนทองจนมันร้องเสียงหลง
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“มันยังมีประโยชน์ ให้ ใช้งานได้อยู่ แต่ลูกเมียของมันใช้งานอะไร
ไม่ได้ ส่งคนไปบุกปล้นขืนใจและฆ่าลูกเมียของมัน ถือว่าเป็นของขวัญ
จากข้าก็แล้วกัน”
“รับทราบพ่ะย่ะค่ะ”

เมือ่ หลบหลีกภัยอย่างหนึง่ ได้ ก็จงอย่าตกลงไปอยูใ่ นภัยอีกอย่าง

แต่อู๋ซานเหนียงยังไม่ทันหนีพ้นจากภัยร้ายแรงที่เบื้องบนพระราชทาน
มาให้ นางก็ตกลงไปในภัยหนักหนาอีกประการเสียแล้ว
ร่างบางถูกน�ำตัวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งต้องเดินลงบันไดไป
นับร้อยขั้น กลิ่นอาจมกลิ่นเหม็นเน่าลอยอบอวลอ้อยอิ่งอยู่ที่จมูกจนนาง
คลื่นเหียน มันเป็นกลิ่นที่นางไม่เคยรู้จัก ยิ่งก้าวเดินลงไป เสียงโหยหวน
ยิ่งดังสะท้อนผนังแว่วไปมา ฟังเหมือนเสียงผีสางคร�่ำครวญ อู๋ซานเหนียง
จึงกัดริมฝีปากไว้จนได้ลิ้มรสเลือดเพื่อตั้งสติ จดจ�ำหนทางให้ ได้แม้ว่า
จะถูกผ้าปิดตาไว้ก็ตาม
และในที่สุดพวกเขาก็คืนดวงตาให้นางอีกครั้ง
สายตาของอู๋ซานเหนียงชินกับความมืดอยู่แล้วจึงปรับสายตาใน
คุกใต้ดินได้ ไม่ยาก ที่นี่เป็นคุกชั้นต�่ำที่โหดร้ายทารุณที่สุด ใช้ขังนักโทษ
คดีอุกฉกรรจ์หรือนักโทษการเมืองที่เหลียนอ๋องเกลียดชัง เบื้องหน้านาง
เป็นห้องขังนับสิบเรียงราย มีแขนผอมแห้งเหลือแต่กระดูกยื่นออกมา
เพื่อวิงวอนขอน�้ำและอาหาร สภาพนักโทษแต่ละคนสกปรกโสโครก
เหมือนไม่ใช่คน อู๋ซานเหนียงรู้ได้ทันทีว่ากลิ่นเหม็นรุนแรงในสถานที่นี้
ก็คือกลิ่นศพเน่านั่นเอง
“ยินดีต้อนรับคุณหนูอู๋สู่ประตูนรก” ผู้ที่นั่งไขว่ห้างอย่างมีมาดคือ
จิวจิ่นฟางนั่นเอง เขาสะบัดพัดไม้จันทน์ฉลุลายหรูหราและยกชายเสื้อขึ้น
ป้องจมูกพอเป็นพิธี สีหน้าแววตาแสนสะใจยิ่งนัก แต่อู๋ซานเหนียงยืนเฉย
ไม่ให้ราคาคนผู้นี้เลยสักนิด หากจะยกตัวอย่างคนสันดานชั่วร้าย นางก็
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จะเอ่ยชื่อจิวจิ่นฟางผู้ชอบเอาเปรียบผู้ตกทุกข์ ได้ยากทันที
“ท่านซิ่วไฉมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร”
“หึๆ เจ้าร้องขอพบหน้าอู๋ซื่อหวงมิใช่หรือ ข้าอุตส่าห์เป็นธุระน�ำตัว
พ่อเจ้ามาให้พบถึงที่” พูดจบก็ผายมือไปด้านข้าง ที่นั่นคือห้องขังมืดๆ
มีน�้ำใต้ดินหยดซึม ฟางที่ปูบนพื้นจึงชื้นแฉะ สภาพเลวร้ายหนักกว่า
ห้องขังอื่นหลายเท่าตัว และผู้ที่นั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องขังก็คืออู๋ซื่อหวง!
อูซ๋ านเหนียงถลาไปเกาะลูกกรงห้องขังด้วยสีหน้าตืน่ ตระหนกทันที
“ท่านพ่อ! เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมพวกเขาถึงท�ำกับท่านเยี่ยงนี้”
นางพยายามเอื้อมมือไปหาบิดาแต่ก็สุดปัญญา อู๋ซื่อหวงถูกจองจ�ำ
ใส่ขื่อคาและล่ามโซ่ที่ข้อมือข้อเท้า สภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้ว
จึงทรุดลงอย่างรวดเร็ว อู๋ซานเหนียงร้องไห้ โฮ ไม่เข้าใจเลยสักนิดว่า
ท�ำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ “ไอ้จิวจิ่นฟาง ถ้าเจ้าแค้นข้านักท�ำไมไม่มาลงที่ข้า
ท�ำร้ายพ่อข้าท�ำไม จับข้าเข้าไปขังในนั้นด้วยเสียเลยสิ ไอ้คนสารเลว”
“โถๆ ช่างน่าสงสาร พ่อของเจ้าก่อกวนใส่ร้ายบัณฑิต รับสินบน
โกงกินเงินภาษี ฉ้อราษฎร์บังหลวง ฝ่    า  บาททรงสั่งให้สอบสวนแล้วพบว่า
ผิดจริง จึงมีรับสั่งให้คุมตัวอู๋ซื่อหวงมารอรับโทษ ข้าเป็นผู้คุมตัวพ่อเจ้า
มาจากหม่าเจียง ฮิๆๆ ได้ข่าวว่าพ่อเจ้าจะต้องโทษหลิงฉือ 11 ด้วยนะ
ช่างน่าสงสาร”
หลิงฉือ!
อู๋ซานเหนียงพลันเงียบเหมือนกลายเป็นใบ้ จิวจิ่นฟางข่มเหงรังแก
คนไม่มีทางสู้ ได้ก็หัวเราะสะใจดังลั่น แต่นึกไม่ถึงว่าหญิงสาวตัวเล็กๆ
กลับย่างสามขุมเข้ามา เงื้อมือตบหน้าเขาฉาดใหญ่จนเนื้อชา ไม่ใช่แค่
ครั้งเดียว แต่ตบหลายครั้งจนบัณฑิตถ่อยต้องลุกหนี ในเมื่อขาหักเดิน
ไม่ได้ก็คลานหนี พอนึกขึ้นได้ว่าตนมีอ�ำนาจบารมีแล้ว ไม่ใช่บัณฑิต
กระจอกๆ เหมือนอย่างเก่าก่อน จิวจิ่นฟางจึงตวาดเรียกทหารยามที่
11
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ยืนนิ่งเหมือนคนหูหนวกตาบอด
“ไอ้พวกทหารโง่! ยังไม่มาจับตัวนังหญิงบ้านี่ออกไปอีก ปล่อยให้
มันท�ำร้ายซิ่วไฉอย่างข้าอยู่ได้”
“ฮึ!” อู๋ซานเหนียงถ่มน�้ำลายพลางร้องด่าเสียงดัง “ฝ่  าเท้าของ
ท่านพ่อข้ายังสูงกว่าหมวกซิ่วไฉสามพันต�ำลึงของเจ้า! โกงกินบ้านเมือง?
รับสินบน? ใส่ร้ายบัณฑิต? เจ้าสั่งให้คนค้นบ้านของข้าเพื่อหาหลักฐาน
แล้วสินะ เจอเงินถึงสามต�ำลึงหรือไม่ ข้าวสารก้นถังกับหัวเผือกหัวมัน
เจ้าลงบันทึกครบหรือไม่ เจ้าเข้าไปในห้องเขียนหนังสือ เห็นหนังสือ
ร้องเรียนเรือ่ งนาข้าวล่มกับฎีกาทูลขอผ่อนผันภาษี ไอ้พงุ 12 กลวงอย่างเจ้า
นึกละอายบ้างหรือไม่!”
จิวจิ่นฟางโกรธจนหน้ากระตุก อยากจะถลาเข้าไปตบตีนางให้
หายแค้น ทว่าขาทั้งสองข้างยังไม่หายดี บัณฑิตซิ่วไฉจึงปลดกางเกงลง
และร้องสั่งการดังลั่น “จับมันล่ามโซ่ ข้าจะสั่งสอนให้มันรู้ว่าเป็นผู้หญิง
อย่าบังอาจกับผู้ชาย!”
“ลองแตะต้องนางดูสิ ข้าจะทูลฝ่    า  บาทให้ตัดมือทุกคน”
นางข้าหลวงหลี่ชุ่ยผินเอ่ยเสียงเย็นเยียบ ก่อนจะปรากฏกาย
ออกมาจากเงามืด สีหน้าของนางแข็งกร้าว “หมดธุระของท่านแล้ว เชิญ
ท่านบัณฑิตจิวไปพักผ่อนเถิด”
จิวจิ่นฟางเพิ่งมาถึงเมืองหลวงจึงไม่กล้าวางอ�ำนาจสุ่มสี่สุ่มห้า จึง
ยินยอมถอยตามที่นางข้าหลวงสั่ง ในใจนึกเหยียดหยามว่าอีกหน่อย
ตนเองได้ดี จะให้นังหญิงแก่ผู้นี้คลานเข่าเข้ามาหาเขา!
เมือ่ หลีช่ ยุ่ ผินเผชิญหน้ากับอูซ๋ านเหนียง นางข้าหลวงจึงถอนหายใจ
ยาวๆ ก่อนจะคุกเข่าลง ประสานมือขึน้ เหนือศีรษะเพือ่ แสดงความขออภัย
อย่างสูง
ส�ำนวนจีน ค�ำว่า ‘พุง’ หมายถึง สมอง, สติปัญญา เช่นกล่าวว่ามีหนังสือในพุงมาก แปลว่า
ในสมองมีความรู้มาก
12
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“คุณหนูอู๋ ได้  โปรดรับการขอขมาจากข้าด้วยเถิด ข้าเป็นผู้ท�ำร้าย
พวกท่านสองพ่อลูกเอง”
“ท�ำไม!” อู๋ซานเหนียงน�้ำตาไหลริน
“ข้าไม่ต้องอธิบาย เด็กมีไหวพริบดีอย่างเจ้าก็คงพอจะเข้าใจเรื่อง
ทั้งหมดแล้วกระมัง”
อู๋ซานเหนียงนิ่งคิด ก่อนจะเอ่ยออกมา “พวกเขาต้องการให้ข้า
ท�ำงานเป็นไส้ศึก... สืบข่าว... ลอบสังหาร”
“ใช่... ข่าวที่เจ้าส่งกลับมาจะน�ำพาทหารนับหมื่นลงสู่สนามรบ
บุคคลที่เจ้าต้องสังหารจะท�ำให้เกิดการล้างแค้นครั้งใหญ่ ฝ่   า  บาทก�ำลัง
น�ำพาราษฎรแคว้นเหลียนสู่ความวิบัติ แคว้นเหลียนจะต้องถูกสองแคว้น
กลืนกินเป็นแน่ ข้าขอให้เจ้าช่วยข้าด้วยเถิด”
“ไม่! ข้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้น ไม่ว่าผู้ ใดจะชนะ ราษฎรทั้งหลาย
ก็ยังคงถูกกดขี่เช่นเดิม เพราะฉะนั้นใครจะยกทัพไปรบกับใคร ใครจะ
ตะโกนหาศั ก ดิ์ ศ รี ไ ร้ ส าระ มั น ก็ ไ ม่ ส� ำ คั ญ เลยสั ก นิ ด แค่ เ ปลี่ ย นชื่ อ
เจ้าเหนือหัวจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งเท่านั้น ได้ โปรดปล่อยข้า
กับท่านพ่อกลับหม่าเจียงเถิด ข้าท�ำไม่ได้ ข้าท�ำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น!”
“คุณหนูอ.ู๋ .. ข้าได้รบั พระบัญชาให้เฟ้นหาหญิงงามทีม่ รี ปู ร่างหน้าตา
คล้ายคลึงกับองค์หญิงเหวินเฉิง ไม่ใช่ว่าข้าหาไม่เจอ แต่เพราะพวกนาง
เหล่านั้นมีรูปโฉมแต่ขาดสติปัญญา ข้าจึงแอบเพิ่มบททดสอบไข่มุก
เก้าคดเคี้ยวเข้าไปโดยพลการ ข้าเลือกเจ้าเพราะข้ามั่นใจว่าเจ้ารู้ว่าต้องท�ำ
อย่างไรเพื่อหยุดเรื่องพวกนี้”
หลี่ชุ่ยผินสบตานิ่ง อู๋ซานเหนียงยังคงสะอึกสะอื้นและเบือนหน้าไป
หาบิดา นางร้องไห้คร�่ำครวญ ร้องขอค�ำอุทธรณ์จากโชคชะตา
“ข้าเป็นเพียงเด็ก จะแบกรับหน้าที่ต�่ำทรามเช่นนั้นได้อย่างไร หาก
ข้าต้องเป็นต้นเหตุของสงครามครั้งใหญ่ มิสู้ฆ่าตัวตายให้จบเรื่องไปไม่ดี
กว่าหรือเจ้าคะ”
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“องค์หญิงต้องประทานความตายให้เจ้าอยู่แล้ว”
“แต่นางบอกว่าจะมาเปลี่ยนตัว แล้วข้าจะได้กลับบ้าน...”
“นางไม่มาหรอก เมื่อเจ้าท�ำงานเสร็จสิ้น องค์หญิงจะแต่งกับ
แม่ทัพหยวนซื่อแล้วลอบปลงพระชนม์เหลียนอ๋อง” หลี่ชุ่ยผินเองก็
ตาแดงก�่ำ ฆ่ากันไปฆ่ากันมา สุดท้ายคนที่รับกรรมก็คือชาวบ้านตาด�ำๆ
ที่ไม่ได้ปรารถนาสงครามบ้าบอพวกนี้เลย อู๋ซานเหนียงเกาะลูกกรงห้องขัง
ทรุดลงไปกองที่พื้น
“งานที่ข้าต้องท�ำคืออะไรกันแน่ ข้ากับท่านพ่อจะได้กลับบ้านหรือไม่
เจ้าคะ”
“เหลียนอ๋องมีพระประสงค์ให้พวกเราสังหารเอีย้ นอ๋องและองค์ชาย
ทุกพระองค์ ทุกคนที่ถูกส่งไปแคว้นเอี้ยนจะไม่มีวันได้กลับมาอีก ถ้าท�ำ
พลาด เจ้าจะต้องตายโดยไม่มีดินฝังกลบ แคว้นเอี้ยนย่อมจะบุกท�ำลาย
บ้านเมืองของเราโดยไม่มีข้อผ่อนปรนอีกแล้ว หรือต่อให้ท�ำส�ำเร็จตาม
พระประสงค์ ความอัปยศที่พระองค์ก่อไว้จะสร้างสงครามต่อเนื่องไป
ไม่รู้จบสิ้น”
ในที่สุดหลี่ชุ่ยผินก็ยอมบอก นางคุกเข่าลง พนมสองมืออย่าง
สิ้นหวัง “ข้าจ�ำต้องขอร้องให้เจ้าช่วยข้า ขัดขวางสงครามด้วยเถิด หากเจ้า
ยอมช่วย ข้ายินดีมอบชีวติ ทีเ่ หลืออยูน่ เี้ ป็นทาสเจ้า ได้  โปรดเถิดคุณหนูอ”ู๋
อู๋ซานเหนียงคาดไว้แล้วไม่มีผิดว่าองค์หญิงไม่คิดปล่อยนางกับ
บิดา ท�ำก็ตาย ไม่ท�ำก็ตาย หน�ำซ�้ำนางก�ำลังจะเป็นผู้จุดชนวนสงคราม
ก่อทุกข์เข็ญให้แผ่นดินไปอีกไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยปี นางจึงเริ่มร้องไห้ฟูมฟาย
ไม่ยอมรับหน้าที่หนักหนาสาหัสนี้เด็ดขาด
“หากเจ้าตาย ฝ่   าบาทก็จะยังคงหาคนมาท�ำหน้าที่นี้แทนเจ้าได้
เพราะฉะนั้นลูกเอ๋ย... เจ้าจะต้องเป็นผู้หยุด ต่อให้ต้องเสี่ยงแค่ไหน เจ้า
จะต้องช่วยเหลือแคว้นเหลียน ไม่ต้องช่วยพ่อ ไม่ต้องช่วยฝ่    า  บาท คนที่
เจ้าจะต้องช่วยคือราษฎร! ค�ำสอนที่พ่อพร�่ำบอกคืออะไร”
52 ชายาพยัคฆ์

อูซ๋ านเหนียงสะอืน้ ทัง้ น�ำ้ ตา สุม้ เสียงแหบแห้ง “ทุกคนล้วนกุมชะตา
ของตนเองทั้งสิ้น”
เคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำของตนเองช่างเป็นเรื่องที่
ทนรับได้ยากเย็น ต่อให้หนีจากทุกข์ที่อยู่ตรงหน้านี้ไปได้ ก็อาจจะพบกับ
ความทุกข์ที่ทรมานยิ่งกว่า ดังนั้นนางจ�ำต้องทน แต่จะให้นางทิ้งบิดาไว้
ในสถานที่ต�่ำทรามเช่นนี้ได้อย่างไร
“ข้าท�ำไม่ได้ ข้าทิ้งท่านไว้ที่นี่ไม่ได้” อู๋ซานเหนียงพยายามเข้มแข็ง
แล้ว แต่นางท�ำใจทิ้งบิดาไว้ ไม่ได้จริงๆ อู๋ซื่อหวงจึงเอื้อมมือออกมา
อู๋ซานเหนียงก็เหยียดแขน พยายามแตะปลายนิ้วของบิดาอย่างสุดความ
สามารถ
“ถึงเจ้าจะซุกซนท�ำตัวเกเร แต่พ่อรู้ว่าเจ้าเป็นลูกกตัญญู” อู๋ซื่อหวง
เองก็ร้องไห้ออกมาอย่างขมขื่น “ความกตัญญูเป็นรากเหง้าของคุณธรรม
ทั้งปวง วัยเยาว์รับใช้บิดามารดา วัยเติบใหญ่รับใช้บ้านเมือง และวัยชรา
เชิดชูเกียรติคุณของตนและวงศ์ตระกูล เหนียงเอ๋อร์... เจ้าเติบโตแล้ว
จงรับใช้ประชาราษฎรและแผ่นดินที่เจ้าเกิดเสีย”
“ไม่เอา ไม่เอาแบบนี้” อู๋ซานเหนียงส่ายหน้า ไม่ยอมฟังบิดา
“จงวางใจเถิด ข้าทูลขอให้ฝ    ่ า  บาทย้ายที่คุมขังพ่อของเจ้าไปอยู่ที่
กรมราชทัณฑ์ ลูกชายข้าอยู่ที่นั่น เขาจะดูแลพ่อของเจ้าให้เอง”
“ท่านก็รู้ว่าท่านพ่อไม่ได้ท�ำอะไรผิด”
“ข้าท�ำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้ว” หลี่ชุ่ยผินจ�ำเป็นต้องพูดตามตรง
“นอกจากข้าแล้ว ยังมีคนของเหลียนอ๋องอีกหลายคนแฝงตัวไป
ในฐานะนางก�ำนัลพร้อมเจ้าด้วย หากเจ้าท�ำผิดพลาดหรือถูกสงสัยว่า
จะทรยศ พ่อของเจ้าจะถูกประหารทันที จ�ำไว้  ให้ดี...”
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บทที่ 5
เจ้าสาวผู้สูงศักดิ์

ยามค�่ำ โคมประทีปตามมุมต�ำหนักต่างๆ ภายในเขตพระราชวัง

สว่างเรืองรอง พระจันทร์ลอยเด่นส่องสกาวบนฟากฟ้า อู๋ซานเหนียง
ถูกพาตัวไปกักขังในต�ำหนักเล็กๆ แห่งหนึ่ง มีการเฝ้าเวรยามแน่นหนา
ชนิดที่ว่าเข้าได้แต่ออกไม่ได้ อู๋ซานเหนียงสวมใส่เครื่องแต่งกายอย่าง
เชื้อพระวงศ์ ชุดผ้าไหมงามแวววาวเป็นประกายยาวลากพื้น กับเครื่อง
ประดับผมท�ำจากทองค�ำ กลายเป็นโซ่ตรวนล่ามนางไว้
สิ่งที่นักโทษอย่างนางต้องท�ำคือ ฝึกหัดกิริยามารยาทและฝึก
ท�ำท่าทางให้เหมือนองค์หญิงเหวินเฉิงมากที่สุด
เบื้องหน้าหญิงสาวคือโต๊ะยาววางอาหารชั้นเลิศมากมายละลานตา
มี ช ามทองค� ำ ใบใหญ่ ว างอยู ่ ต รงกลาง รายล้ อ มด้ ว ยเป็ ด ตุ ๋ น รั ง นก
หม้อไฟทะเล ไก่ตอนนึ่ง เนื้อกวางผัดน�้ำแดงใส่ล้ินจี่ และเหล้ารสหวาน
อู๋ซานเหนียงไม่เคยเห็นอาหารที่ตกแต่งอย่างวิจิตรส่งกลิ่นหอมเช่นนี้
มาก่อน แต่เวลานี้นางกินอะไรไม่ลง ท�ำได้เพียงเขี่ยอาหารในชามไปมา
เท่านั้น
“เชิญเสวยเพคะองค์หญิง เนื้อลูกวัวตุ๋น ของโปรดขององค์หญิง
อย่างไรเล่าเพคะ”
“ข้าไม่กินเนื้อวัว”
“ของโปรดขององค์หญิง ทรงลืมแล้วหรือเพคะ เชิญเสวย”
นางก�ำนัลปฏิบัติต่อนางในฐานะองค์หญิงเหวินเฉิงทุกประการ
พวกนางทดสอบพิษในอาหารแล้วจึงน�ำขึ้นถวาย นั่นยิ่งท�ำให้อู๋ซานเหนียง
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กังวลถึงบิดา ไหนจะผิงผิงที่หายตัวไปโดยไม่ได้ข่าวคราว หลังจากอดทน
ท�ำตัวว่าง่ายมาตลอด ในที่สุดอู๋ซานเหนียงจึงตัดสินใจเปิดปาก
“ข้าต้องการรู้ว่าผิงผิง เพื่อนของข้าสบายดีหรือไม่”
“องค์หญิงไม่มีเพื่อนชื่อผิงผิงเพคะ ยามนี้ได้เวลาบรรทมแล้ว
วันพรุ่งนี้ท่านต้องออกเดินเสด็จไปยังแคว้นเอี้ยนตั้งแต่ฟ้าสาง เชิญทางนี้
เพคะ” พวกนางก�ำนัลไม่ตอบสนองค�ำถามของนาง องค์หญิงตัวปลอม
ไม่มีสิทธิ์มีเสียงเรียกร้องอะไรเกินไปจากที่ก�ำหนดให้ ทุกอย่างต้องเป็นไป
ตามที่วางไว้เท่านั้น อู๋ซานเหนียงจึงเริ่มเรียนรู้ฐานะของตนเองผ่านความ
เย็นชาของพวกนาง
จะมีหนทางใดเอาตัวรอดจากภัยร้ายนี้ได้บ้างหนอ...
ร่างบางพลิกตัวไปมาบนเตียง ข่มตานอนอย่างไรก็นอนไม่หลับ
นางเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆ คนเดียว จะขัดขวางสงครามโดยไม่ให้
เหลียนอ๋องระแวงสงสัยได้อย่างไร แล้วคนของแคว้นเอี้ยนอีกเล่า หาก
พวกเขาจับได้ว่านางแอบส่งข่าวให้แคว้นเหลียน หรือหากเหลียนอ๋อง
มีค�ำสั่งให้สังหารผู้ ใดแล้วถูกจับได้ นางย่อมต้องตายสถานเดียว ถ้านาง
ตายแล้วท่านพ่อจะท�ำอย่างไร
อู๋ซานเหนียงนอนคิดจนหลับไปทั้งน�้ำตา สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนที่
นางก�ำนัลเดินเรียงรายเข้ามา แต่ละคนประคองถาดเครื่องทรงทองค�ำ
และยื น นิ่ ง เหมื อ นรู ป ปั้น หลี่ ชุ ่ ย ผิ น ในฐานะหั ว หน้ า นางข้ า หลวงรวบ
ม่านเตียง สบตาอู๋ซานเหนียงพลางพยักหน้า
“ยิ่งโง่ยิ่งสบายใจ” นางกระซิบขณะสางผมยาวสลวยให้
อู๋ซานเหนียงพลันคิดวิธีเอาตัวรอดได้ นางจึงสบตาหลี่ชุ่ยผินผ่าน
บานคันฉ่องและไม่พูดอะไร ไม่นานนักอู๋ซานเหนียงก็อยู่ในชุดราชนิกูล
สูงศักดิ์ เกล้าผมเป็นรูปหงส์ ปักปิ่นประกายมุกทอง และแต่งโฉมงดงาม
จนตาลาย เมือ่ คลุมหน้าด้วยผ้าไหมแดงปักลายมงคลสีทอง เปล่งประกาย
ราศีแรงกล้า เหล่าข้ารับใช้และนางก�ำนัลต่างพากันหมอบค�ำนับโดยไม่รตู้ วั
ตันเหมย 55

บุตรสาวขุนนางบ้านนอกกลายเป็นองค์หญิงเหวินเฉิงเต็มตัว และ
ไม่อาจหันหลังกลับได้อีกแล้ว
อู๋ซานเหนียงสงบนิ่งขณะย่อกายค�ำนับพระบิดาในนามของตนเพื่อ
ทูลลาจากไปแดนไกล สายพระเนตรของพระองค์ว่างเปล่า อู๋ซานเหนียง
จึงรู้ดีว่าตนมีค่าเพียงเบี้ยใช้แล้วทิ้งเท่านั้น ยิ่งเมื่อมองไปรอบๆ ตัว
ก็มีแต่คนแปลกหน้ารายล้อม หัวใจของนางพลันวูบโหวง หวาดกลัวและ
เต็มไปด้วยความวิตกกังวล
แต่แล้วแสงตะวันรุ่งอรุณตรงขอบฟ้ากับสายลมวูบใหญ่ที่พัดมา
ปะทะร่างของนางนั้นช่วยกันกระซิบบอกความหวัง ผ้าคลุมหน้าของ
อู๋ซานเหนียงถูกลมพัดพะเยิบพะยาบ แสงตะวันสีทองสะท้อนเข้านัยน์ตา
อาบทั่วทั้งบริเวณลานกว้างเบื้องหน้าพระราชวังให้งดงาม ดุจอาบชโลม
ด้วยทองค�ำเหลืองอร่าม
นี่ไม่ใช่หรือที่นางเฝ้าร้องขอจากฟากฟ้า หน้าที่ที่จะหยุดสงคราม
และท�ำให้ทอ้ งทุง่ เต็มไปด้วยรวงข้าวสีทองอย่างรูปวาดในห้องหนังสือของ
บิดา นางจะท�ำความใฝ่   ฝันนี้ให้เป็นจริงได้ ไหมนะ...
อู๋ซานเหนียงจึงเชิดหน้าขึ้น
มาเถิดเภทภัย ข้าจะไม่ยอมตายเด็ดขาด
พิธีส่งตัวเจ้าสาวเป็นไปอย่างรวบรัด ทางแคว้นเอี้ยนส่งเพียงแค่
ทหารระดับนายกองกับขุนนางต�ำแหน่งไม่ส�ำคัญมาร่วมพิธี อู๋ซานเหนียง
มิได้  ใส่ใจ ขณะก�ำลังจะก้าวขึ้นรถม้านั้นเอง นางสังเกตเห็นคนที่คุ้นเคย
อยู่ในกลุ่มนางก�ำนัลติดตามขบวนเสด็จด้วย
ผิงผิง!
พบเพื่ อ นเก่ า ในแดนไกลก็ เ หมื อ นทะเลทรายแห้ ง แล้ ง พบฝน
อู๋ซานเหนียงผวาจะเข้าไปหาเพื่อน แต่หลี่ชุ่ยผินยึดแขนนางไว้พลาง
ส่ายหน้าเตือน ไม่ใช่แค่ผงิ ผิงคนเดียวทีถ่ กู เลือก ยังมีจวิ เหมยเซียงร่วมอยู่
ในกลุ่มนางก�ำนัลด้วย สีหน้าของนางเคืองแค้นและกระฟัดกระเฟียด
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อย่างไม่คิดจะปิดบัง ก็แน่ละ... นางตั้งความหวังเสียเลิศหรู ใครจะไปรู้ว่า
เหลียนอ๋องทรงมีพระบัญชาให้นางเป็นหญิงรับใช้ หากรับใช้องค์หญิง
ตัวจริงนางก็ยังพอจะท�ำใจได้ แต่นี่นางต้องก้มหัวให้อู๋ซานเหนียงแล้ว
ยังต้องจากบ้านจากเมืองไปตกระก�ำล�ำบาก จิวเหมยเซียงจึงเงยหน้า
จ้องตาถลน ก่อนจะถูกหลี่ชุ่ยผินจ้องด้วยสายตาคมกริบ นางถึงได้ยอม
ส�ำรวมและเก็บอาการ
จิวเหมยเซียงก้มหน้านิ่งฟังเสียงปี่ฆ้องประโคมขบวนเจ้าสาว
ในใจตัง้ ความปรารถนามุง่ มาด มิใช่ตำ� แหน่งหรือเงินทองอย่างเช่นเคยอีก
แต่นางปรารถนาจะทรมานอูซ๋ านเหนียงจนต้องร้องขอความตายให้จงได้!

ผิงผิงดูหวาดกลัวและเอาแต่ก้มหน้าเงียบ ไม่ยอมพูดอะไร

อู๋ซานเหนียงฉวยโอกาสที่ขบวนเจ้าสาวแวะพักระหว่างทางเพื่อเปลี่ยนม้า
เรียกตัวผิงผิงมาช่วยผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า หลี่ชุ่ยผินมองจุดประสงค์ของ
อู๋ซานเหนียงออกแต่ไม่ว่าอะไร นางก�ำชับเสียงแผ่วเบาข้างหูว่าจะต้อง
ระมัดระวังตัว ก่อนจะปรบมือเป็นสัญญาณให้นางก�ำนัลคนอื่นออกไป
จากห้อง เมื่อเหลือกันเพียงสองคน ผิงผิงก็น�้ำตาร่วง ร้องไห้  โฮทันที
“พวกเขาท�ำร้ายอะไรเจ้าหรือไม่ ท�ำไมเจ้าถึงกลายเป็นนางก�ำนัล
ไปได้ล่ะ”
“ข้า...ข้า... ข้าตื่นขึ้นมาอีกทีก็โดนมัดมือมัดเท้า พาตัวเข้ามาที่
วังหลวงแล้ว ฮือ... ข้ากลัว เหนียงเอ๋อร์ ข้าอยากกลับบ้าน”
“ข้าก็กลัว” อู๋ซานเหนียงสวมกอดเพื่อนแน่น ให้ก�ำลังใจทั้งเพื่อน
ทั้งตนเอง “มีข้าอยู่ทั้งคน เจ้าไม่ต้องกลัวนะ ข้าจะไม่ทิ้งเจ้าเด็ดขาด
และก็จะไม่ให้ ใครมารังแกเจ้าด้วย ต่อไปเจ้ามาอยู่ข้างกายข้า เราสองคน
จะต้องได้กลับหม่าเจียงด้วยกันนะ”
“อืม ข้าจะช่วยเจ้าทุกอย่าง”
“แหม... ใจร้ายจริงนะ ลืมข้าอีกคนไปแล้วหรืออย่างไร”
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จิ ว เหมยเซี ย งประคองถาดน�้ ำ ชาเข้ า มาวางกระแทกบนโต๊ ะ
ท�ำตาขวางใส่ผิงผิงและแสยะปากใส่องค์หญิงเหวินเฉิงตัวปลอม
“ระวังตัวให้ดีเถิด ข้าจะคอยจ้องจับผิดเจ้า ข้าต้องการจะดูสีหน้า
ทุกข์ระทมของเจ้าตอนรู้ข่าวพ่อของเจ้าถูกแล่เนื้อตายอย่างทรมาน!”
“ด้านหลังสถานีพักม้ามีบ่อส้วมอยู่ ต้องการให้ข้าพาไปชมหรือไม่”
“เจ้ากล้ารึ!”
“จนป่    า  นนี้เจ้ายังไม่รู้อีกหรือว่าข้ากล้าหรือไม่กล้า”
จิ ว เหมยเซี ย งยั ง เจ็ บ ใจจากเรื่ อ งตกบ่ อ โคลนไม่ ห าย เมื่ อ เจอ
อู๋ซานเหนียงทักขึ้นมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยเช่นนี้ นางจึงสะบัดหน้าออกไป
อย่างขัดเคือง ผิงผิงเป็นคนขี้กลัว ยิ่งเจอจิวเหมยเซียงซึ่งชอบท�ำตัว
ร้ า ยกาจเป็ น ทุ น เดิ ม อยู่แ ล้ ว ผิ ง ผิ ง จึ ง ยิ่ ง สงบจิ ต สงบใจไม่ไ ด้ ทว่ า
อู๋ซานเหนียงกลับแตกต่างออกไป นางกวาดตามองนางก�ำนัลนับสิบ
ที่เหลียนอ๋องส่งมา พวกนางแต่ละคนต้องรับหน้าที่จับตาดูและรายงาน
ความเคลื่อนไหวของอู๋ซานเหนียงแน่นอน
“เราจะท�ำอย่างไรกันดีเหนียงเอ๋อร์”
“เราจะต้องรอด ผิงผิง... รอดหนึ่งวัน ก�ำไรหนึ่งวัน รอดสิบวัน
ก�ำไรสิบวัน ข้าจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด”
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บทที่ 6
วิวาห์ชิงชัง

กว่าอู๋ซานเหนียงจะเดินทางมาถึง แคว้นเอี้ยนก็ล่วงเข้าสู่ฤดูหนาว

เสียแล้ว
วังหลวงแห่งเมืองเจียนหยางตกแต่งด้วยสีแดงมงคลคึกคักยิ่งนัก
มองไปทางใดก็ ล ้ ว นสดใสชื่ น บาน ต้ อ นรั บ พิ ธี อ ภิ เ ษกสมรสยิ่ ง ใหญ่
ระหว่างแว่นแคว้น ซึ่งผลจากการจับมือร่วมกันของสองแคว้นใหญ่สร้าง
แรงตึ ง เครี ย ดให้ แ คว้ น หลี่ ไ ม่ น ้ อ ย แต่ ห ากเที ย บกั บ เพลิ ง โทสะของ
องค์ชายใหญ่แห่งแคว้นเอี้ยนแล้ว ทุกอย่างดูเล็กลงเหลือเพียงเถ้าธุลี
“องค์ชาย... องค์ชาย... วันนี้พระองค์จะไปไหนไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะ
ขบวนเจ้าสาวก�ำลังมาถึงแล้ว... ใกล้แล้ว”
หลิวอวี้ นายทหารคนสนิทขององค์ชายเอีย้ นเซินวิง่ กระหืดกระหอบ
สีหน้าราวกับคนถูกน�้ำร้อนสาด เขาพยายามเกาะอานม้าของชายผู้สูงศักดิ์
ไว้แน่น ไม่ยอมปล่อยเด็ดขาด “ถ้าทรงไม่เข้าพิธีอภิเษกสมรส ทาง
แคว้นเหลียนจะถือว่าเราลบหลู่เกียรติองค์หญิงเหวินเฉิงนะพ่ะย่ะค่ะ”
“ถ้าห่วงเกียรติพวกมันนัก เจ้าก็ไปแต่งแทนข้าเสียสิ”
ร่างสูงสง่าเอ่ยจบก็กระชับเชือกบังเหียนแล้วกระแทกเดือยเหล็ก
กระตุ้นม้า เจ้าม้าเหงื่อแดงดุจโลหิตก็พุ่งทะยานไปโดยไม่ต้องลงแส้
หลิวอวี้ถึงกับกุมขมับ ในตอนนั้นเสียงปี่ฆ้องดังประโคมแว่วมาแต่ไกล
แล้ว คาดว่าระยะเวลาเพียงชั่วหนึ่งก้านธูป ขบวนเสด็จขององค์หญิง
แคว้นเหลียนก็จะมาถึงประตูเมือง หากแคว้นเอี้ยนขาดเจ้าบ่าว หลิวอวี้
มีสิบหัวก็ไม่พอให้เอี้ยนอ๋องเรียกไปตัด
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หลิวอวี้เอามือกุมขมับ เดินวนไปเวียนมาเพื่อคิดหาทางออก แต่
จนแล้วจนรอดก็ไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไร
“ไม่ต้องห่วงหรอกท่านหลิวอวี้ พี่ใหญ่ต้องกลับมาแน่นอน”
“องค์หญิง” หลิวอวี้รีบชันเข่าลงค�ำนับเมื่อหญิงสาวงดงามดุจ
ดอกบัวผู้หนึ่งมาถึง นางคือองค์หญิงหย่งอาน พระธิดาวัยสิบหกชันษา
ของเอี้ยนอ๋อง ใบหน้าหวานสวยดูตื่นเต้นดีใจ อยากจะรู้ว่าคู่อภิเษกสมรส
ของพี่ ช ายจะยอมเป็ น เพื่ อ นนางหรื อ ไม่ ขนาดนางยั ง อยากเห็ น หน้ า
องค์หญิงเหวินเฉิงเลย รับรองว่าพี่ใหญ่จะต้องอยากเห็นมากกว่านาง
หลายเท่านัก!
“ตะ...แต่องค์ชายไม่โปรดการอภิเษกสมรสครั้งนี้”
“ไม่ต้องกังวลไปหรอก เจ้ารีบน�ำทหารองครักษ์ไปดูแลความ
เรียบร้อย น�ำเกี้ยวเจ้าสาวไปรอรับองค์หญิงเหวินเฉิงเถอะ”
“ตะ...แต่ว่า...” หลิวอวี้ละล้าละลัง ขบวนเกี้ยวเจ้าสาวจะต้องมี
เจ้าบ่าวขี่ม้าน�ำ แต่นี่องค์ชายเสด็จไปไหนไม่รู้ เขาจะท�ำอย่างไร องค์หญิง
หย่งอานเอาแต่อมยิ้มและเดินจากไปพร้อมขบวนนางก�ำนัล พี่รองกับ
พี่สามพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานอภิเษกสมรสครั้งนี้ล่มแน่นอน มีก็เพียง
องค์หญิงหย่งอานที่พนันไว้ว่าพี่ใหญ่ต้องมาเข้าพิธี ซูเจี้ยนซึ่งเป็นคนสนิท
ขององค์หญิงแอบเหลือบมองแววตาขององค์หญิงแล้วนึกสังหรณ์ใจ
แปลกๆ
“องค์หญิง พิธตี อ้ นรับและอภิเษกสมรสจะจัดทีต่ ำ� หนักใหญ่เพคะ”
“ข้ารู้ แต่ขอท�ำธุระก่อน” ทางทีอ่ งค์หญิงบ่ายหน้าไปคือเกีย้ วเจ้าสาว
ที่ ก� ำ ลั ง ออกจากประตู วั ง ไปรั บ เสด็ จ องค์ ห ญิ ง เหวิ น เฉิ ง หย่ ง อานใช้
สันพัดโบกเรียกขบวนเกีย้ วให้หยุด ซูเจีย้ นกับเหล่านางก�ำนัลยังนึกไม่ออก
ว่าองค์หญิงหย่งอานคิดจะท�ำอะไร

หญิงสาวแหงนหน้ามองประตูและก�ำแพงวังสูงตระหง่าน ถึงจะ
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เป็นเพียงแค่ตัวแทนชั่วคราว แต่หากไม่ระวัง... ที่นี่จะเป็นสถานที่ตาย
ของนาง
ท่านพ่อจ๋า ท่านแม่จ๋า...
อู๋ซานเหนียงก�ำลังรู้สึกมวนท้อง พยายามควบคุมสมองอันปั่นป่    วน
และความตื่นกลัวที่ซึมเซาะตามเส้นเลือดให้ ได้ รวบรวมสติขณะก้าวลง
จากรถม้าด้วยกิริยาที่เชื่อมั่นว่าจะดูสง่างามที่สุด ในใจท่องซ�้ำไปซ�้ำมาว่า
ข้าคือองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงแห่งแคว้นเหลียน ผู้เดินทางมา
อภิเษกสมรสกับชายหนุ่มที่หญิงสาวทั่วหล้าเฝ้าคะนึงหา มีสินเดิมที่
ติดตัวมาและสินสอดที่ได้รับจ�ำนวนมหาศาล
บรรยากาศภายในเมืองเจียนหยางไม่ใหญ่โตอย่างที่คิด ไม่มี
ค�ำอวยพร ไม่มีป้ายโคมหรือเสียงประทัดอะไรมากมาย จัดขึ้นแค่พอ
เป็นพิธี แต่คนในเมืองหลวงต่างแห่แหนมาดูขบวนเสด็จที่หน้าวังกันอย่าง
เนืองแน่น พวกเขาต่างหัวเราะเยาะและเรียกเจ้าสาวจากแคว้นเหลียนว่า
‘ค่าชดใช้สงครามจากเหลียนอ๋อง’
อู๋ซานเหนียงเพิ่งเข้าใจหัวอกของลูกลิงที่โดนจับใส่โซ่ บังคับให้
มันแสดงละครเพื่อเรียกเศษเงินก็วันนี้นี่เอง แค่คิดก็อยากจะขดตัว
ร้องไห้เสียให้สาแก่ใจ
เหล่าทหารพยายามไล่ผคู้ นให้ถอยห่างจากประตูวงั แต่พวกชาวบ้าน
ก็ไม่ยอมแพ้ แม้จะได้รับแจกไข่มงคลแล้ว ก็ยังปักหลักรอชมโฉมนารี
สูงศักดิ์ พวกเขาอยู่ในภาวะสงครามที่หดหู่มานาน การละเล่นรื่นเริง
ทั้งหลายขาดหายไป ดังนั้นมาดูองค์หญิงเหวินเฉิงแทนดูงิ้วก็น่าสนุก
ไม่หยอก
เสียงแตรและฆ้องประโคมดัง เป็นสัญญาณว่าเจ้าสาวมาถึงแล้ว
ทางแคว้นเอี้ยนจัดเตรียมเกี้ยวเจ้าสาวหลังงามพร้อมคนแบกหามจ�ำนวน
แปดคน ตกแต่งอย่างสวยงาม หลี่ชุ่ยผินน�ำคันฉ่องมาส่องเข้าไปภายใน
เกีย้ วเพือ่ ตรวจดูวา่ ไม่มภี ตู ผีตามธรรมเนียม จากนัน้ ก็จะเป็นพิธสี ง่ เจ้าสาว
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ขึ้นเกี้ยว
พิธีการด�ำเนินไปอย่างรวบรัด อู๋ซานเหนียงคิดว่าดีเหมือนกัน
เพราะยิ่งเวลาผ่านไป นางก็ยิ่งรู้สึกวูบโหวง อยากจะหนี อยากจะล้มเลิก
หลี่ ชุ ่ ย ผิ น ประคองนางขึ้ น เกี้ ย ว ขั น ที ร ้ อ งขานเสี ย งกั ง วาน ผิ ง ผิ ง
จิวเหมยเซียง และนางก�ำนัลที่เหลือตั้งขบวนเดินตามเกี้ยว
ทว่าเกี้ยวเจ้าสาวยังไม่ทันยกขึ้น พื้นเกี้ยวก็ทะลุ ทุกคนโดยเฉพาะ
หลี่ชุ่ยผินหน้าถอดสี เพราะตามธรรมเนียมแล้วถือเคล็ดห้ามเจ้าสาวเดิน
หากจะรอเปลี่ยนเกี้ยวก็เกรงว่าจะไม่ทันกาล
บรรดาชาวบ้านร้านค้าต่างกลั้นหัวเราะเอาไว้  ไม่ไหว พากันหัวเราะ
โปกฮาจนคนของฝ่  ายแคว้ น เหลี ย นเสี ย หน้ า แต่ อู ๋ ซ านเหนี ย งยิ้ ม
ไม่สะทกสะท้านเลยสักนิด “เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน พวกท่านหามเกี้ยวไป
ตามปกติ ส่วนข้าจะเดินอยู่ในเกี้ยว ก็เหมือนพวกท่านหามข้าไป ไม่ผิด
ธรรมเนียมอะไรเลยสักนิด”
“จะดีหรือเพคะ”
“ดีสิ ท�ำไมจะไม่ดี”
แล้ ว นางก็ เ ดิ น เชิ ด หน้ า อยู ่ ภ ายในเกี้ ย วแปดคนหามเข้ า ไปถึ ง
ด้านหน้าต�ำหนักใหญ่จริงๆ พวกขุนนางต่างส่งเสียงฮือฮา ส่วนเอี้ยนอ๋อง
องค์ชายรอง และองค์ชายสาม เห็นเช่นนั้นก็พร้อมใจกันหันไปมอง
องค์หญิงหย่งอานเป็นตาเดียว!
องค์หญิงหย่งอานท�ำหน้าไม่รู้ ไม่ชี้
หลี่ชุ่ยผินกับผิงผิงประคองเจ้าสาวเข้ามาถวายค�ำนับเอี้ยนอ๋อง
ภายในโถงว่าราชการ ทุกคนต่างอยากรู้อยากเห็นเพราะเจ้าสาวประสานมือ
ขึ้นระดับคิ้ว ชายเสื้อผ้าไหมหรูหราปิดบังโฉม แต่แล้วเสียงหัวเราะก็ดัง
หนักขึ้นกว่าเดิมเมื่ออู๋ซานเหนียงเงยหน้าขึ้น มงกุฎหงส์ซึ่งมีไข่มุกทอ
เป็นสายพรางโฉมไว้เกิดหลุดออก ผู้คนทั้งหลายเห็นสองแก้มของเจ้าสาว
ผัดแป้งสีแดงเป็นปื้นราวกับนางเอกงิ้ว แต่อู๋ซานเหนียงแสร้งท�ำหน้า
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เหรอหราไม่เข้าใจว่าทุกคนหัวเราะอะไรกัน
นางข้าหลวงหลี่ชุ่ยผินไม่คิดมาก่อนเลยว่าชาวเอี้ยนจะเป็นคน
หยาบคายเช่นนี้ ต้อนรับบกพร่องก็น่าโมโหพออยู่แล้ว ยังแกล้งหัวเราะ
เยาะเย้ยโดยไม่ให้เกียรติกันเลย แต่พอนางหันไปมองหน้าอู๋ซานเหนียง
หลี่ชุ่ยผินก็ตกใจแทบเป็นใบ้ เพิ่งจะเข้าใจว่าเหตุใดอู๋ซื่อหวงถึงได้ปวดหัว
กับลูกสาวคนนี้นัก
“ยินดีต้อนรับพี่สะใภ้สู่เจียนหยาง”
องค์ชายรองเอี้ยนซ่านฉีอาจจะไม่ใช่หนุ่มรูปงามที่สุด แต่ความ
องอาจเกรี ย งไกรในฐานะอสู ร ร้ า ยแห่ ง แคว้ น เอี้ ย น บวกกั บ ร่ า งกาย
อันใหญ่โตแผ่ความกดดันออกมาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจ อู๋ซานเหนียง
เกือบจะเข่าอ่อน แต่แข็งใจย่อกายรับค�ำทักทายอย่างสุภาพของเขาไว้ ได้
ส่วนองค์ชายสามเอี้ยนซื่อจิ้น เขารูปงามแบบเย่อหยิ่งและดูเจ้าส�ำอาง
ทั้งสองมองอู๋ซานเหนียงอย่างไม่แน่ใจ ไม่คิดว่าองค์หญิงเหวินเฉิงที่
ผู้คนเล่าลือว่างดงามดั่งหยกจันทรา จะเป็นหญิงหน้าตาธรรมดาๆ หน�ำซ�้ำ
อาจจะเบาปัญญาอีกด้วย
องค์หญิงหย่งอานยิ้มนิดๆ แล้วแสร้งร้องถามว่าเหตุใดเจ้าสาวจึง
ไม่รอนัง่ เกีย้ วหลังใหม่เข้ามา อูซ๋ านเหนียงจึงตอบ “สิบแปดขาย่อมเร็วกว่า
สิบหกขานะเพคะ ยิ่งข้าได้แต่งกับองค์ชายเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี”
ค�ำตอบโง่งมของนางท�ำให้หลายคนส่ายหน้า หย่งอานจึงแสร้งถาม
อีกครั้ง “เหตุใดองค์หญิงจึงทาหน้าเป็นสีแดงเช่นนั้นเล่า”
อู๋ซานเหนียงยิ้มเอียงอาย “หม่อมฉันเดินทางไกลเพื่อเข้าพิธีมงคล
ยิ่งมีสีแดงมากๆ ยิ่งไม่ดีกว่าหรือเพคะ”
ทุกคนที่ได้ฟังต่างก็คิดในใจว่าองค์หญิงผู้นี้ช่างสมองทึ่มเกิน
เยียวยา แต่หย่งอานไม่คิดเช่นนั้น การทดสอบนี้ตั้งใจจะดูอุปนิสัยใจคอ
ของเจ้าสาว เดิมทีหย่งอานคาดเดาว่าเหวินเฉิงจะต้องร้องไห้ฟูมฟาย
หรือไม่ก็แสดงกิริยาเกรี้ยวกราดเย่อหยิ่ง แต่เหวินเฉิงผู้นี้ไม่เป็นเช่นนั้น
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อู๋ซานเหนียงค�ำนับตอบโดยไม่รู้ว่าผู้ถามเป็นใคร ครั้นเหลือบตา
มองหาคนถาม และพลันประสานสายตากับองค์หญิงหย่งอานซึ่งมีอายุ
รุ่นราวคราวเดียวกับตน อู๋ซานเหนียงถึงกับตะลึงมองความงามไร้ที่ติ
เข้าใจแล้วว่างามอย่างเทพธิดาคืองามอย่างไร
หย่งอานเองก็พินิจพิจารณาอู๋ซานเหนียงเช่นกัน ก่อนจะแสร้ง
ร่ายกลอนชม “หญิงงามทรามวัยในใต้หล้า แม้จะผัดหน้ากลบฉวีวรรณ
อั น ผุ ด ผาด แม้ ท าชาดก็ มิ อ าจบั ง ผิ ว เรื่ อ อรุ ณ คิ้ ว นางละมุ น ดั่ ง ขน
นกกระเต็น ชายใดเห็นย่อมนึกรักชิดเชยชม...”
อู๋ซานเหนียงลืมตัว เผลอต่อกลอน “หมายเด็ดดมบุษบางามเลิศ
ในปฐพี กลายกลับเป็นตังซีขมวดคิ้ว13 เอย...”
องค์หญิงหย่งอานมีแววตาเฉลียวฉลาดและช่างสังเกต คนฉลาด
สองคนสบตากันก็เข้าใจ หย่งอานหรี่ตาจ้องโดยไม่พูดอะไร อู๋ซานเหนียง
จึ ง รี บ หลบสายตา แสร้ ง ยื น ไหล่ต กหลั ง งอไม่ส ง่ า งาม ด้ ว ยหวั ง ว่ า
องค์หญิงหย่งอานจะไม่ท�ำลายแผนแสร้งโง่ของนาง
“ไม่มีเรื่องใดต้องกังวล พี่ชายของข้า เขาเป็นคนยิ้มง่ายและ
อ่อนโยนที่สุดกว่าใครๆ ที่ท่านเคยพบมาแน่นอน”
ยิ้มง่ายและอ่อนโยน?... อู๋ซานเหนียงนิ่งฟัง แต่ยังไม่เชื่อเท่าไรนัก
“ข้าได้ยินว่าเซินอ๋องผู้นี้ดุดันและโหดร้าย ข้าไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็น
คนเดียวกันกับที่ท่านเอ่ยถึงหรือไม่”
“ขึน้ อยูก่ บั ท่านแล้วว่าจะดึงด้านไหนของพีช่ ายข้าออกมา” องค์หญิง
หย่งอานยิ้มน้อยๆ ก่อนจะโน้มริมฝีปากเข้ามากระซิบข้างหู “ข้าไม่ยักรู้ว่า
ฝ่    า  มือขององค์หญิงแคว้นเหลียนจะสากเหมือนคนท�ำงานหนักเช่นนี้”
อู๋ซานเหนียงสะดุ้งแต่ก็ยังยิ้มแย้มกลบเกลื่อน “น่าอายเสียจริง
ตังซีเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดา เมื่อนางรู้ข่าวว่าหญิงงามนามว่าไซซีซึ่งเป็นโรคหัวใจ ขนาด
ขมวดคิ้วกุมหน้าอกแล้วยังดูสวย ตังซีจึงคิดเลียนแบบ แต่กลายเป็นว่าท�ำแล้วแปลกประหลาด
จนผู้คนเผ่นหนีด้วยความกลัว
13
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ตลอดเส้ น ทางที่ ข ้ า มาช่ า งหนาวเย็ น แม้ จ ะชโลมน�้ ำ มั น หอมเพี ย งใด
ฝ่    า  มือก็ยังแห้งแตกอยู่ดี เฮ้อ ข้าคงต้องขอค�ำแนะน�ำจากท่านแล้วกระมัง”
“ข้าจะสรรหาต�ำรับยาบ�ำรุงผิวชั้นเลิศให้ท่านเองเพคะ” หย่งอาน
ค้อมค�ำนับ ถือเป็นการต้อนรับอูซ๋ านเหนียงเข้าสูร่ าชวงศ์อย่างเป็นทางการ
พิธีการทูตอันยืดยาวด�ำเนินไปอย่างเชื่องช้า อู๋ซานเหนียงพยายามระงับ
อาการท้องไส้ปั่นป่    วนไว้ พลางเหลือบมองโต๊ะฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นต�ำแหน่ง
ของเจ้าบ่าว... มันว่างเปล่า
ก็ดี... อู๋ซานเหนียงถอนหายใจพยายามผ่อนคลาย
เขาไม่เข้าร่วมพิธีวิวาห์การเมืองนี้ก็อาจจะเป็นผลดี หวังว่าการ
แสร้งท�ำตัวโง่เง่าจะช่วยคลายความหวาดระแวงของฝ่    า  ยแคว้นเอี้ยนลง
ได้บ้าง และอย่างน้อยนางจะต้องส่งข่าวอะไรสักอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์
กลับไปแคว้นเหลียนเพื่อรักษาชีวิตบิดา ร่างบางกวาดตามองไปรอบๆ
ความกังวลเริม่ เพิม่ พูนขึน้ และอ้อยอิง่ ไม่ไปไหน บรรดาพีช่ ายขององค์หญิง
ดูจะสนใจดื่มเหล้ากันอย่างเดียว ส่วนองค์หญิงหย่งอานก็ก้มหน้าก้มตา
กินขนม ไม่อนาทรร้อนใจเรื่องที่พี่ชายหายตัวไปแต่อย่างใด
พวกเขาพี่น้องดูจะรักใคร่สนิทสนมกันยิ่งนัก แม้แต่อู๋ซานเหนียง
ก็ยังอมยิ้มตามเสียงหัวเราะขององค์ชายองค์หญิง แค่คิดว่าสักวันนาง
ต้องท�ำร้ายพวกเขา อู๋ซานเหนียงก็บอกความรู้สึกไม่ถูก
จนกระทั่งอู๋ซานเหนียงรู้สึกถึงการมาของใครคนหนึ่งทางด้านซ้าย
เมื่อหันหน้าไป สายตาของนางก็ปะทะเข้ากับเรียวขาก�ำย�ำและทุกสัดส่วน
ที่แข็งแกร่งประหนึ่งเหล็กกล้า
เขามาแล้ว!
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