
แสงจนัทร์เวิ้งว้างไร้ขอบเขต ท้องฟ้ายามราตรดีารดาษไปด้วย

ดวงดาวระยบิระยบั แม้แต่ยอดเขาด�าทะมนึกย็งัสว่างเป็นเงาแวววาว

ที่ตีนเขา เหล่าทหารหาญในชุดเสื้อเกราะของราชส�านักยืนใน

ท่ามาตรฐานกนัเป็นระเบยีบเรยีบร้อย การแต่งกายที่เคร่งขรมึจรงิจงั

ให้ความรู้สึกน่าเกรงขามแก่ผู้คน และคนที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดของ 

กองทหารเป็นบุรุษหนุ่มที่สวมชุดรองแม่ทพัผู้หนึ่ง

บรุษุหนุม่แหงนหน้ามองไปแล้วทอดถอนใจอย่างอบัจนปัญญา 

จากนั้นกน็ั่งยองๆ ลงที่เดมิ ท�างานของเขาต่อไป...ให้อาหารยุง

กลางฤดูร้อนเช่นนี้เป็นช่วงที่ยุงชุมอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เวลานี้ยงัต้องมาแกร่วอยูช่ายทุง่รกร้างเปล่าเปลี่ยวแห่งนี้ ไม่ว่าอย่างไร

หลวิซานกเ็หน็ว่าปกตนิั้นตนนบัว่าเป็นบุรษุที่มท่ีวงทสีภุาพงดงามผู้หนึ่ง 

ทวา่เวลานี้กลบัไม่เหลอืท่าทงีดงามใดๆ อกี ทั้งบนใบหนา้และล�าคอที่

บทนำ�
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เปิดโล่ง ถูกยุงกดัเป็นตุ่มเตม็ไปหมด

“รองแม่ทัพหลิว” นายทหารยศค่อนข้างต�่าผู้หนึ่งค่อยๆ ขยับ

เข้ามาใกล้หลิวซาน ใบหน้าดูจะประสบความยากล�าบากหนักกว่าเขา 

“เรายงัต้องอยู่ที่นี่อกีนานแค่ไหนหรอื”

หลิวซานรู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อย “ก็ต้องดูว่าท่านแม่ทัพจะลง 

จากเขาเมื่อไร”

“ท่านว่า ท่านแม่ทัพขึ้นไปคนเดียวแบบนี้ หากเกิดอันตราย

อะไรขึ้นละก็...” นายทหารผู้นี้เพิ่งเข้ามาใหม่ คิดเพียงว่าเวลานี้ท่าน

แม่ทัพของพวกเขาขึ้นภูเขาไปล�าพังคนเดียว เป็นโอกาสเหมาะที่เขา

ควรจะแสดงความจงรกัภกัดอีอกมา

“อย่า...เจ้าอย่าได้ตามขึ้นไปบนเขาเป็นอนัขาด” หลวิซานกล่าว

ห้าม

“เพราะเหตุใด”

“เวลานี้ท่านแม่ทพัอารมณ์ไม่ด”ี

“อ้อ”

“เขาไม่ได้นอนมาสองวนัแล้ว”

แล้วอย่างไร

“เวลานี้เขาต้องการสงัหารคนเพื่อระบายอารมณ์”

“อา...” เหตุใดค�าพูดนี้จึงฟังคล้ายก�าลังพูดถึงคนร้ายที่สังหาร

คนไม่กะพรบิตา และถูกออกหมายจบัพวกนั้น

“ตอนนี้สิ่งที่พวกเราควรท�ามากที่สุดกค็อื...”
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“อะไรหรอื” 

“แค็กๆ” หลิวซานไอเบาๆ ก่อนเอ่ยประโยคหนึ่งออกมาอย่าง

หน้าตาย “อย่าไปรบกวนอารมณ์สุนทรยี์ของท่านแม่ทพั”

นายทหารผูน้ั้นถงึกบัมมุปากแขง็ค้าง สงัหารคน...กเ็ป็นอารมณ์

สุนทรยี์อย่างหนึ่งหรอื

บนภูเขาเวลาเดียวกันนี้ ในค่ายที่อบอวลไปด้วยควันไฟจาก 

คบเพลงิ ใบหน้าดุดนัของพวกโจรเตม็ไปด้วยแววละโมบขณะมองไป

ที่เพชรนลิจนิดาและเงนิทองเป็นหบีๆ

“พี่ใหญ่ มากมายจรงิๆ!” เสยีงนั้นเจอืไปด้วยความละโมบ

“ฮ่าๆๆ รวยแล้ว พวกเรารวยแล้ว!” เสียงที่เอ่ยตื่นเต้นยินดี

อย่างที่สุด

“สวรรค์!...ของเหล่านี้คดิเป็นเงนิเท่าไรกนั” เสยีงทึ่มเซ่อเอ่ยขึ้น

หลงัจากได้เหน็เพชรนลิจนิดา

“น่าจะเทียบได้กับเงินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดหมื่นต�าลึง” เป็น

เสยีงสุภาพมมีารยาทอย่างที่สุด คล้ายขนปุยสขีาวบนเมด็หลวิระผ่าน

ใบหน้าไปเบาๆ

“หนึ่งร้อยเจด็สบิแปดหมื่นต�าลงึ! เจ้ารู้ชดัเจนเพยีงนี้ได้อย่างไร 

...หา?”

โดยพร้อมเพรียงกัน โจรทุกคนในที่นั้นต่างหันไปตามเสียง 

และเหน็คนผู้หนึ่ง “เจ้าเป็นใครกนั”
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บุรุษผู้หนึ่งซึ่งเห็นชัดว่าไม่ใช่พวกเดียวกันกับพวกเขาปะปน 

เข้ามาอยู่ในกลุ่มตั้งแต่เมื่อไรกนั โจรทั้งหลายต่างพากนัประหลาดใจ

“ข้า?” พริบตาเดียวคนที่สวมเสื้อคลุมยาวสีด�าก็ถูกพวกโจร

ล้อมเอาไว้ ดาบเหล็กเปล่งประกายแวววับเสียดแทงนัยน์ตา คิ้วด�า

ยาวขมวดเข้าหากันโดยไม่รู้ตัว ใบหน้าหล่อเหลาสง่างามนั้นมองแล้ว

ยิ่งหม่นขรึมมากขึ้น เรียวปากสีอ่อนเผยอเล็กน้อย เขาเอ่ยออกมา

ช้าๆ “เซยีวจื้อจอื”

“อะไรนะ!” พรบิตาเดยีว ทุกคนในค่ายต่างลนลานไปหมด

“เจ้าคอืเซยีวจื้อจอื แม่ทพัเซยีวที่สงัหารคนตาไม่กะพรบิผู้นั้น”

“ระยะนี้เขาเป็นคนสตวิปิลาส เที่ยวไปท้ารบตดิๆ กนัมาห้าสบิ

สองค่ายโจรแล้ว”

“เจ้าไม่ใช่ตั้งอกตั้งใจบ�าเพ็ญเพียรอยู่หรอกหรือ คนที่บ�าเพ็ญ

เพยีรสงัหารคนไม่กะพรบิตาเช่นนี้ได้หรอื!”

“แต่ดูเหมือนเขาจะบ�าเพ็ญเพียรอยู่จริงๆ ในมือของเขายังมี

พระคมัภรี์อยู่เลย”

พระคัมภีร์เล่มหนึ่งถูกก�าอยู ่ในมือข้างซ้ายที่เรียวยาวเห็น 

ข้อกระดูกชัดเจน ท�าให้เขาดูมีกลิ่นอายของผู้สูงส่ง ไม่แปดเปื้อน 

คาวโลกยี์ขึ้นหลายส่วน

“ผู้บ�าเพ็ญเพียรก็สังหารคนได้” เขาเอ่ยเสียงเรียบ “วูบหนึ่ง

เป็นพระ วูบหนึ่งเป็นมาร ความจริงเป็นมารแล้วอย่างไร เป็นพระ

แล้วอย่างไร”
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“คนแซ่เซยีว เจ้าเหมิเกรมิเกนิไปแล้ว อย่าคดิว่าพวกเราจะกลวั

เจ้า! พวกเราค่ายเสอืด�ามจี�านวนมากเพยีงนี้ คดิว่าเจ้ามาที่นี่คนเดยีว

จะเอาตัวรอดออกไปได้ง่ายๆ หรือ” หัวหน้าโจรโบกมือ ทุกคนที่ถือ

ดาบเหลก็ต่างกวดัแกว่งดาบในมอืฟาดฟันเข้าใส่เซยีวจื้อจอื

ดาบยังไม่ทันจะฟาดฟันลงมา เงาร่างของเขาก็เคลื่อนออกไป

ไกลหลายช่วงแขนแล้ว มือซ้ายขยับเล็กน้อย ลูกประค�าหยกเขียว

เส้นหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาในมือของเขา มือซ้ายถือพระคัมภีร์ มือขวา

ถอืลูกประค�า พรบิตาถดัมา ทุกคนในที่นั้นกม็องเหน็แต่หมอกโลหติ

เตม็ท้องฟ้า

สงัหารคน สงัหารคน สงัหารคนไม่หยุด!

พระคัมภีร์กับลูกประค�าเมื่อมาอยู่ในมือของเขาก็กลายเป็น

อาวุธมีคมที่ใช้สังหารคน จู่โจมไปถูกใครล้วนโลหิตฉีดพุ่งและจบ

ชวีติลง

โลหิตอุ่นสีแดงสดสาดกระเซ็นมาต้องใบหน้า เส้นผม และ

ร่างกายของเขา เขากลบัเคลื่อนไหวร่างต่อไปด้วยสหีน้าไม่แปรเปลี่ยน 

ทุกกระบวนท่าล้วนช่วงชงิชวีติคน

ดาบเหล็กร่วงลงพื้น ศพล้มลงรอบกายเขาไม่หยุด ประกาย

เยียบเย็นน่าสะพรึงกลัวบนใบหน้าหล่อเหลาสง่างามขับเน้นรอยด�า

คล�้าใต้ดวงตาทั้งสองข้างของเขาให้ยิ่งเด่นชัด และริมฝีปากเรียวบาง

ที่เม้มเป็นเส้นตรงก็ท�าให้มองออกว่าเขาอารมณ์ไม่ดีนัก หัวหน้ากอง

โจรเพียงรู้สึกว่าแขนขาทั้งสองข้างของเขาก�าลังสั่น ลูกน้องกลายเป็น
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ศพคนแล้วคนเล่า บางท.ี..อกีไม่นานกอ็าจถงึตาเขา

เขามชีวีติอยูม่าสี่สบิกว่าปีแล้ว แต่ไรมากร็ูส้กึว่าค�าเล่าลอืไม่อาจ 

เชื่อทั้งหมด ทว่าเวลานี้ในสมองของเขากลับมีค�าพูดประโยคหนึ่งผุด

ขึ้นมา ที่แท้แล้วค�าเล่าลอื...บางครั้งกเ็ป็นความจรงิ

คนสตวิปิลาส! คนผู้นี้เป็นคนสตวิปิลาส!

เขากเ็คยสงัหารคน และเหน็คนสงัหารคนมาไม่น้อย แต่กลบั

ไม่เคยเหน็ใครสงัหารคนได้...เยน็ชาเช่นเขา

ทว่าบนใบหน้าหล่อเหลานั่นกลบัไม่มแีววชั่วร้ายใดๆ ให้เหน็ ยิ่ง

คล้ายก�าลงัโปรดเวไนยสตัว์

หวัหน้าโจรเหน็ใบหน้าหล่อเหลาสง่างามดุจเทพเซยีนนั้นคอ่ยๆ 

ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ พริบตาถัดมา ร่างของเขาก็ชาวาบ โลหิต

อุ่นๆ พุ่งทะลกัออกมา ร่างที่ไร้ลมหายใจล้มตงึลงกบัพื้น

คนเช่นนี้เป็นมารหรอืเป็นพระ

ไม่มใีครรู้



หนึ่ง
โรคประหล�ดของท่�นแม่ทัพ

ในเมอืงลั่วหยางแห่งนี้ เซยีวจื้อจอื...ชื่อนี้ไม่มใีครไม่รูจ้กั ไม่มี

ใครไม่เคยได้ยนิ ว่ากนัว่าเขาเป็นเดก็ก�าพร้าคนหนึ่ง หลวงจนีฮุ่ยอู๋ผู้

บรรลุธรรมขั้นสูงรับเขามาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเล็ก ให้เขาศึกษาเรียนรู้

ศิลปะการต่อสู้ วรยุทธ์ของเขาสูงส่งเพียงใดไม่มีใครรู้ คนที่มาหยั่ง

เชิงวรยุทธ์ของเขาเหล่านั้น ไม่มีใครได้เห็นแสงตะวันในวันรุ่งขึ้น  

เรื่องราวเท่านี้คงมหศัจรรย์มากพอกระมงั

ทว่าเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือพออายุสิบสอง เขาก็เข้าร่วม

กองทัพ สร้างความดีความชอบในการสู้รบครั้งแล้วครั้งเล่า ผล

ปรากฏว่าราชส�านักท�าสงครามไม่หยุด ต�าแหน่งขุนนางของเขาก็ก้าว

รุดหน้าไม่หยดุ เลื่อนขึ้นจนถงึต�าแหน่งขนุนางขั้นสองชั้นรอง1 สมญา-

นามแม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน ต�าแหน่งขุนนางขั้นสองชั้นรองอาจยัง 

ไม่นับว่าใหญ่พอ แต่การกุมอ�านาจทหารจ�านวนหนึ่งในสามของ 
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แผ่นดนิไว้ในมอื กเ็พยีงพอที่จะท�าให้เวลาคนอื่นมาพดูจากบัเขา น�้าเสยีง

ต้องนอบน้อมลงเจด็ถงึแปดส่วน

ทว่าที่มหัศจรรย์พันลึกอย่างที่สุดก็คือ เซียวจื้อจือปีนี้อาย ุ

ยี่สิบห้าแล้ว แต่ยังไม่แต่งภรรยา และไม่ได้รับอนุ ทั้งยังไม่มีเรื่อง

วาบหวามชูส้าวกบัหญงิงามคนใดในเมอืงแห่งนี้ให้คนได้มเีรื่องบนัเทงิ

ใจ...เปลี่ยนค�าพดูเสยีใหม่กค็อืเขายงัคง ‘บรสิทุธิ์ผดุผ่อง’ อย่างแท้จรงิ

ชาวบ้านในเมืองลั่วหยางจึงเอาเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อสนทนา 

ยามว่างหลังอาหาร ทุกวันพวกเขาจะมานั่งวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท่าน

แม่ทพัยงัคง ‘บรสิุทธิ์ผุดผ่อง’

จวนสกลุเซยีว...

ร่างสูงนั่งเอียงตัวพิงอยู ่บนเก้าอี้ ใบหน้าสุภาพงดงามเจือ 

กลิ่นอายผู้คงแก่เรียนจางๆ มองไม่ออกว่าก�าลังมีอารมณ์ความรู้สึก

เช่นไร มอืซ้ายตั้งขึ้น เซยีวจื้อจอือ่านพระคมัภรี์ในมอื อ่านไปได้หน้า

หนึ่งนิ้วเรียวยาวก็พลิกหน้าหนังสือเบาๆ ไปอีกหน้าหนึ่ง ส่วนมืออีก

ข้างกว็างราบกบัโต๊ะ ปล่อยให้หมอหลวงตรวจชพีจร

หมอหลวงดึงมือสั่นเทาของตนกลับ แล้วมองรอยคล�้าจางๆ 

บริเวณใต้ตาของเซียวจื้อจืออย่างหน้านิ่วคิ้วขมวด นึกโมโหตัวเอง  

1 ระดับขั้นขุนนางจีนมี 9 ขั้น แต่ละขั้นแบ่งเป็นชั้นหลักกับชั้นรอง ขุนนางขั้นสอง 
ชั้นรองจงึถอืเป็นขุนนางใหญ่
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เหตุใดวันนี้จึงได้โชคร้ายเช่นนี้ ถูกพ่อบ้านสกุลเซียวจับตัวมาที่นี่ได้ 

หากรู้แต่แรก เมื่อวานเขาควรจะลาป่วยนอนพกัผ่อนอยู่ที่เรอืน

“เป็นอย่างไร”

เสยีงราบเรยีบดงัขึ้น หมอหลวงอึ้งอยู่เป็นนานจงึได้สต ิพบว่า

แม่ทพัเซยีวก�าลงัพูดกบัเขา

“ท่านแม่ทพัคงจะกงัวลเรื่องบ้านเมอืง ท�าให้หกัโหมท�างานหนกั

นานเกนิไปสกัหน่อย ขอเพยีงดูแลรกัษาร่างกายให้ด ีเชื่อว่าจะต้อง...”

“ข้าเพียงอยากจะถามเจ้า เมื่อไรข้าจึงจะนอนหลับได้” เซียว-

จื้อจอืตดับทค�าพูดไร้สาระของหมอหลวงอย่างหมดความอดทน

“เอ่อ...ในเมื่อท่านแม่ทัพไม่ได้นอนมาสามวัน ไม่สู้ให้ข้าเขียน

เทยีบยาสงบจติใจให้ท่านแม่ทพั อาจจะพอช่วยได้”

“กไ็ม่พ้นพวกโสม เปลอืกส้ม หวงป๋อ ตงักุย จื่อหู เซนิหมา 

ชางสู้ และจื้อเฉ่า2 เหล่านี้” เซยีวจื้อจอืเลกิคิ้ว

หมอหลวงมีเหงื่อเย็นซึมหน้าผาก ในราชส�านักใครบ้างไม่รู้ 

การท�าให้แม่ทพัผูน้ี้นอนหลบัได้ยงัยากเยน็ยิ่งกว่าสอบจอหงวนเสยีอกี 

ตัวท่านแม่ทัพเองก็เป็นคนประเภทพิษร้ายใดๆ ก็ไม่อาจกล�้ากรายได้ 

พูดชดัๆ กค็อื ต่อให้เขาคดิจะวางยาอกีฝ่ายให้หมดสตกิเ็ป็นไปไม่ได้

“ไม่ทราบว่าท่านแม่ทพัมขี้อคดิเหน็เช่นไรจะชี้แนะหรอื” หมอ-

2 พชืสมนุไพรจนีเหล่านี้มสีรรพคณุในการบ�ารุงร่างกาย บ�ารงุเลอืดลม บ�ารงุหวัใจ และ
ดบัพษิร้อน ถอนพษิไข้ ช่วยให้จติใจสงบ
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หลวงถามอย่างถ่อมตนเป็นที่สุด ตามความเคยชินที่ผ่านมา เมื่อ 

รอยด�าใต้ตาของท่านแม่ทพัยิ่งคล�้ามาก อารมณ์ของท่านแม่ทพักจ็ะยิ่ง

แย่ และเวลานี้...เอ่อ รอยด�าคล�้านั่นเข้าใกล้เขตอนัตรายแล้ว

“เจ้าก�าลงัถามถงึ ‘ข้อคดิเหน็’ ของข้า?” สายตาเยยีบเยน็ของ

เซยีวจื้อจอืกวาดมองมา น�้าเสยีงสูงขึ้นเลก็น้อย 

หมอหลวงฟังแล้วร่างซวนเซถอยไปข้างหลัง เซียวจื้อจือผู้นี้...

คงไม่อารมณ์เสียจนถึงกับคิดจะสังหารหมอหลวงตัวเล็กๆ อย่างเขา

กระมัง กระบวนความคิดในสมองวิ่งวนไปมา หมอหลวงรีบส่งยิ้มสู้ 

“ผู้น้อยมวีธินีอกต�าราอยู่วธิหีนึ่ง ท่านแม่ทพัควรจะลองใช้ดู ร่างกาย

ของท่านแม่ทัพมีอุณหภูมิค่อนข้างต�่า จึงหลับยากกว่าคนทั่วไปสัก

หน่อย ถ้าสามารถท�าให้อุณหภูมใินร่างกายเหมอืนกบัคนทั่วไป บางที

อาจจะนอนหลบัได้ง่ายขึ้น”

หยุดพูดไปอึดใจหนึ่ง หมอหลวงก็มองใบหน้าที่ไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงของเซียวจื้อจือ แล้วจึงกล่าวต่อ “ตั้งแต่โบราณมาเราก็

มักใช้ผ้าห่มไหมหรือไออุ่นจากร่างกายคนมาสร้างความอบอุ่น ท่าน

แม่ทพัอาจจะลองท�าตามดู”

“ท่านหมอจาง ท่านจะให้ท่านแม่ทพัหาคนมาสร้างความอบอุ่น

หรือ” เซียวเหริน พ่อบ้านสกุลเซียวที่ยืนอยู่ด้านข้างมาโดยตลอด 

ทนไม่ไหวเอ่ยถามขึ้น

ใบหน้าเหี่ยวย่นของหมอหลวงเปลี่ยนเป็นสีแดง “ท่านแม่ทัพ

อาจจะหาสาวใช้ที่อายุน้อยสักหน่อยมากอดไว้เพื่อให้อุณหภูมิใน
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ร่างกายอุ่น...” คนทั่วทั้งเมืองลั่วหยางต่างรู้กันว่าแม่ทัพเซียวขึ้นชื่อ

เรื่องการรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่เคยแตะต้องอิสตรี ถ้าท่าน

แม่ทัพไม่ยอมท�าตามวิธีนี้ เช่นนั้นการนอนไม่หลับก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ

เขาแล้ว

หมอหลวงคิดมาถึงตรงนี้ก็อดรู้สึกดีใจไม่ได้ เขาเพียงคิดจะ

สะบัดเผือกร้อนในมือออกไปให้เร็วที่สุด จะได้ออกจากจวนแม่ทัพ

เสยีที

ทนัใดนั้นเอง เซยีวจื้อจอืที่เดมินั่งอยูบ่นเก้าอี้กลุ็กพรวดขึ้น เดนิ

ช้าๆ ไปตรงหน้าสาวใช้ที่คอยชงชาอยูด้่านข้าง ภายใตส้ายตาที่มองมา

อย่างลุ่มหลงของสาวใช้ เขาก็ยื่นแขนทั้งสองออกไปรั้งตัวนางเข้ามา 

ในอ้อมอก แล้วหลบัตาทั้งสองข้างลง

อา...แบบนี้กไ็ด้หรอื

หมอหลวงกับเซียวเหรินพ่อบ้านอ้าปากค้างมองภาพตรงหน้า

อย่างทึ่มทื่อ รู้สกึราวกบัมสีายฟ้าฟาดลงมาที่ศรีษะ แม้จะรู้ว่าแม่ทพั

ผู้นี้แต่ไรมากไ็ม่ท�าอะไรตามกฎเกณฑ์ แต่แบบนี้ออกจะ...

“ข้าตาลายไปกระมงั” หมอหลวงหนัมาถามเซยีวเหรนิ

“ข้าคดิว่า...ไม่” เซยีวเหรนิสะบดัศรีษะไปมา

หลังจากนั้นครู่หนึ่ง เซียวจื้อจือก็ลืมตาขึ้น ปล่อยสาวใช้ออก

จากอ้อมกอดแล้วกล่าวกับเซียวเหรินด้วยสีหน้าจริงจัง “คราวหน้า

เปลี่ยนเป็นคนอ้วนกว่านี้ให้ข้า คนนี้ผอมเกนิไป กอดแล้วกระดกูต�ามอื”

“...ขอรบั” เซยีวเหรนิตอบด้วยมุมปากที่แขง็ค้าง



สอง
สมัครใจเป็นส�วใช้

โรงน�้าชาเย่วชิ่นนับได้ว่าเป็นโรงน�า้ชาที่จัดอยู่ในอันดับต้นๆ 

ของเมืองลั่วหยาง สิบปีก่อนหน้านี้ ที่นี่ยังเป็นเพียงโรงน�้าชาเล็กๆ 

โกโรโกโสแห่งหนึ่ง ขาดก็แต่ยังไม่ได้ปิดประตูพักกิจการเท่านั้น แต่

ใครเลยจะคาดคดิ ฉู่จอูวี้ บตุรสาวของเถ้าแก่โรงน�้าชาแห่งนี้จะกดัฟัน

ใช้เวลาหลายปีท�าให้โรงน�้าชาแห่งนี้เจรญิรุ่งเรอืงขึ้นมา

ฉูจ่อูวี้ชื่นชอบชา สิ่งที่โรงน�้าชาเย่วชิ่นต่างจากโรงน�้าชาอื่นอยูต่รง 

ที่มักมีกลยุทธ์แปลกใหม่มาใช้อยู่เสมอ ช่วงก่อนก็มีชาดอกไม้หลาย

ชนดิมาแนะน�า เป็นการใส่ดอกไม้ลงไปในชา เหล่าปัญญาชนผูด้มีสีกลุ 

ต่างกรูกันเข้ามาลิ้มลอง ท�าให้โรงน�้าชาของตนโดดเด่นเป็นหนึ่งไม่มี

สองในหมู่โรงน�้าชาช่วงเวลานั้น

เพียงแต่เวลานี้ ฉู่จูอวี้ที่อยู่ในห้องโถงใหญ่ของเรือนสกุลฉู่ 

ใบหน้ากลับหาแววดีใจใดๆ ไม่พบ ร่างที่อยู่ในชุดเสื้อและกระโปรง 



เซียนเฉ่า
19

สเีหลอืงอ่อนขบัเน้นให้เรอืนร่างอิ่มเอบิยิ่งดูอวบอดัมนี�้ามนีวล 

แคก็ๆ แค่อิ่มเอบิ ไม่ใช่อ้วนอย่างเดด็ขาด และดวงตาด�าขลบั

แวววาวคู่นั้นยามนี้ก�าลงัมองจ้องคนสองคนตรงหน้าอย่างโกรธแค้น 

“ท่านลุง ท่านพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร”

“จูอวี้ โรงน�้าชาเย่วชิ่นจะอย่างไรก็เป็นกิจการของสกุลฉู่ เจ้า 

แซ่ฉูก่จ็รงิ แต่ไม่ว่าอย่างไรกเ็ป็นสตรผีูห้นึ่ง วนัหน้าเจ้าต้องออกเรอืน

และมบีุตร บุตรที่เกดิมากจ็ะไม่ได้แซ่ฉู่ สองมอืเจ้าจะประคองกจิการ

สกลุฉูม่อบให้ผู้อื่นหรอื” ฉู่เสี่ยงที่ถกูเรยีกว่าท่านลงุเอามอืลบูเคราแพะ

ของเขาแล้วเอ่ยขึ้น

ฉู่มู่ฉายลูกชายของฉู่เสี่ยงก็ช่วยเสริมอยู่ข้างๆ “จูอวี้ ท่านพ่อ

ของข้ายินดีจะมอบเงินหนึ่งพันต�าลึงเพื่อรับช่วงต่อโรงน�้าชาจากเจ้า  

นี่เป็นเรื่องดมีากแล้ว เจ้าจะเอาอย่างไรอกี”

“ฮ!ึ” ฉู่จูอวี้แค่นเสยีงขึ้นจมูก โรงน�้าชาของนางไม่ได้มคี่าเพยีง

แค่เงนิเลก็น้อยเท่านี้ “ตอนนั้นท่านปูถ่งึแก่กรรม คนที่บอกจะขอแยก

เรอืนกค็อืพวกท่าน ท่านปู่มกีจิการมากมายเพยีงนั้น พวกท่านเหลอื

เพียงโรงน�้าชาเย่วชิ่นแห่งนี้ให้ข้ากับท่านพ่อ มาวันนี้เห็นโรงน�้าชาท�า

ก�าไรแล้วยังคิดจะมาเอาผลประโยชน์อีก! ท่านลองพูดมาซิ หากข้า

บอกขายโรงน�้าชาแห่งนี้ในราคาหนึ่งพันต�าลึง จะมีคนแห่แหนมาซื้อ

มากมายเพยีงใด”

ฉูมู่่ฉายสหีน้าแปรเปลี่ยน “กจิการของสกลุฉู ่ใช่เจ้าบอกจะขาย

กข็ายได้!”
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“โฉนดยังอยู่ในมือข้า เพราะอะไรจึงไม่อาจขาย” ฉู่จูอวี้มอง

ค้อน เห็นคนไร้ยางอายมาก็ไม่น้อย ยังไม่เคยเห็นใครไร้ยางอาย

เหมอืนญาตผิู้พี่และท่านลุงของนาง

“หรอืว่าเจ้าอยากจะเจอกนัในศาล” ฉู่มู่ฉายขู่ขวญั “สุภาษติว่า

ไว้ ประชาชนไม่อาจต่อสูก้บัขนุนาง น้องจอูวี้คงลมืฐานะของข้าไปแล้ว 

ไม่สู้ท่านอามาช่วยบอกนางทเีถดิ”

ท่านอาที่ฉู่มู่ฉายเรยีกย่อมเป็นฉู่เซงิ บดิาของฉู่จูอวี้

ฉู ่เซิงเป็นคนอ่อนแอ เขาดึงตัวบุตรสาวมาด้านข้างแล้วพูด

เบาๆ “อวี้เอ๋อร์ ญาติผู้พี่ของเจ้าผู้นี้เป็นเจ้าหน้าที่เรียบเรียงของกรม

อาลักษณ์ เป็นขุนนางขั้นเจ็ดชั้นหลัก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเขายังเป็น

ลูกศิษย์ของท่านตุลาการใหญ่คนปัจจุบันอีกด้วย เราไม่อาจมีเรื่อง 

มรีาวกบัเขา”

“ท่านพ่อ” ฉูจ่อูวี้พดูอย่างผ่อนคลาย ฉูมู่ฉ่ายมปีมูหลงัและฐานะ

เช่นไรนางย่อมรูด้ ี“ข้าไม่ได้ละโมบเงนิทอง เพยีงแต่ไม่อาจยอมรบัได้ 

ตอนนั้นท่านปู่ถึงแก่กรรมแล้ว ท่านแม่ก็ถึงแก่กรรมแล้ว ทุกคนใน

เรอืนท่านลงุไม่เคยถามไถ่ใส่ใจพวกเรา ตอนนั้นโรงน�้าชาเก่าทรดุโทรม 

การค้าซบเซา ในเมื่อเราผ่านมาได้แล้ว วนันี้พวกเขาคดิจะมาชบุมอืเปิบ

ย่อมไม่ง่ายเช่นนั้น”

“อวี้เอ๋อร์ หรือเจ้าคิดวิธีอะไรได้” ฉู่เซิงรู้ แต่ไรมาว่าบุตรสาว

นั้นมคีวามคดิดีๆ  อยู่มาก

ฉู่จูอวี้ยิ้มบาง จากนั้นกห็นัไปเผชญิหน้ากบัฉู่เสี่ยงและฉู่มู่ฉาย 
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“ท่านลุง พี่ชาย พวกท่านคงเป็นห่วงว่าวนัหน้าข้าออกเรอืน ลูกที่เกดิ

มาจะเป็นคนแซ่อื่น ไม่อาจทนเห็นกิจการของสกุลฉู่ต้องตกเป็นของ

คนอื่นใช่หรอืไม่”

สองพ่อลูกมองหน้ากนัแล้วพยกัหน้า “ถูกต้อง!”

“จะแก้ไขเรื่องนี้ง่ายนดิเดยีว” รอยยิ้มมุมปากนางยิ่งชดัขึ้น

“แก้ไขอย่างไร” สองพ่อลูกถามขึ้นพร้อมกนั

“ข้าหาสามแีต่งเข้าเรอืนกห็มดเรื่องแล้ว” เชื่อว่านาง ฉูจ่อูวี้ซึ่งอยู่

ในเมอืงลั่วหยาง ขอเพยีงขึ้นไปร้องประกาศบนที่สงู บรุษุซึ่งเตม็ใจจะ

แต่งเข้ามาไยมใิช่มมีากมายแล้วแต่นางจะเลอืกหรอกหรอื

หลงัจากนั้นสี่วนั ฉู่จอูวี้กพ็บว่าการที่นางคดิจะหาคนซึ่งอยู่ใน

เมอืงมาแต่งเข้าเรอืน แท้จรงิแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

วันแรกนางไปเคาะประตูเรือนแม่สื่อที่อยู่ในเมืองติดๆ กันถึง

ยี่สบิเจด็หลงั พอได้ยนิว่านาง คุณหนูใหญ่สกลุฉูค่ดิจะหาสามแีต่งเข้า

เรือน ถึงกับไม่มีแม่สื่อยอมรับข้อเสนอของนางแม้แต่รายเดียว ต่าง

บอกว่านางเรยีกร้องสูงเกนิไป ความจรงิแล้วเงื่อนไขของนางไม่ได้สูง

อะไร เพียงขอให้ฝ่ายชายมีการศึกษา รู้หลักท�านองคลองธรรม เข้า

ครวัท�าอาหารได้ ออกห้องโถงรบัรองแขกเหรื่อได้ ต้องรู้เรื่องชา ชมิ

ชาเป็น แน่นอน แขนขาต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ร่างกายกต็้องแขง็แรง

มกี�าลงัวงัชา

ทว่าไม่รอให้นางบอกเงื่อนไขจบ แม่สื่อเหล่านั้นก็ไล่นางออก
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นอกประตูเรอืนแล้ว

วนัที่สอง ฉู่จอูวี้เริ่มมองหาบณัฑติตกยากในเมอืง คนประเภทนี้

โดยทั่วไปปณิธานอันยิ่งใหญ่ยังไม่บรรลุ ทั้งขาดแคลนเงินทอง ขาด

คนสนับสนุนส่งเสริม ลงมือง่าย แต่แล้ว...กลับล�าบากไม่น้อยกว่า

จะจบัตวัคนที่สบิสามมาได้ หลงัจากนางบอกจุดประสงค์ออกไป อกี

ฝ่ายถึงกับกล่าวด้วยสีหน้าเปี่ยมไปด้วยสัจธรรมอันน่าเกรงขามและ

น่าเลื่อมใส 

“พวกเราผู้ศึกษาร�่าเรียน จะท�าเรื่องอัปยศอดสูต่อครอบครัว

ด้วยการแต่งเข้าเรอืนฝ่ายหญงิได้อย่างไร” 

ขอร้องละ...พี่ชาย นางไม่ได้ให้เขาไปสังหารคนหรือวางเพลิง

สักหน่อย แต่งเข้าเรือนฝ่ายหญิงเกี่ยวอะไรกับการสร้างความอัปยศ

อดสูต่อครอบครวัด้วยเล่า

“ข้าจะช่วยออกเงนิให้ท่านไปสอบขนุนาง ให้ท่านน�าชื่อเสยีงและ

เกยีรตยิศมาสู่วงศ์ตระกูลในวนัหนึ่ง”

“จะยอมเสยีศกัดิ์ศรขีองบุรุษเพยีงเพื่อเงนิทองได้อย่างไร!”

ข้อใหญ่ใจความของค�าพูดเหล่านี้ก็ใกล้เคียงกับค�าพูดของ

บณัฑติสบิสองคนที่ปฏเิสธนางไปก่อนหน้า

วนัที่สาม ฉู่จอูวี้วางแผนจะลงมอืกบัพวกจอมยทุธ์ ผูฝึ้กวรยทุธ์

น่าจะใจคอกว้างขวาง ไม่ถอืสาเรื่องแต่งเข้าเรอืนฝ่ายหญงิกระมงั นาง

เที่ยวเสาะหากระทั่งเจอคนที่เหมาะสม ขณะเตรยีมจะเอ่ยปาก ใครเลย

จะคาดคิด อีกฝ่ายก�าลังมีเรื่องโต้เถียงกับผู้อื่นอยู่พอดี มือจึงพลัน 
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โบกสะบดัขึ้น คู่กรณจีงึถูกซดัปลวิกระเดน็ไป

ฉูจ่อูวี้ตวัสั่นงนังก หนเีตลดิเปิดเปิงไป จะอย่างไรนางกไ็ม่อยาก

ให้วนัหนึ่งวนัใดหากสามภีรรยาทะเลาะเบาะแว้งกนัขึ้นมา นางจะถกูซดั

ตวัลอยไปในฝ่ามอืเดยีวเช่นนี้

วันที่สี่ นางบุกเข้าไปในหอคณิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมือง หา

บุรุษที่ขายศลิปะดนตรี3 เสยีเลย

“ข้าจะออกเงนิไถ่ตวัเจ้า ให้เจ้าแต่งเข้าเรอืนข้าดหีรอืไม่” 

บุรุษผูน้ั้นรบีลนลานคกุเข่าลง ค�าพดูที่เอ่ยกลบัไม่ใช่ค�าขอบคุณ

เช่นที่ฉู่จูอวี้คดิ 

“คณุหนฉูู ่ข้าขอร้องท่าน ละเว้นข้าด้วยเถดิ ข้ายงัไม่อยากตาย

เรว็เช่นนั้น ยงัคดิหวงัว่าวนัหนึ่งจะได้สบืทอดวงศ์ตระกลู ใช้ชวีติอย่าง

คนปกตทิั่วไป”

“แต่งเข้าสกุลฉู่ของข้า ใช้ชวีติอย่างคนปกตไิม่ได้หรอื”

“ลุงใหญ่ของท่านผู้นั้นได้ปล่อยข่าวไปทั่วเมืองแล้ว หากผู้ขาย

ศิลปะคนใดกล้าแต่งเข้าเรือนท่าน ท�าให้ท่านตั้งครรภ์ จะถูกท�าให้ 

สิ้นลูกสิ้นหลาน!” 

บุรษุผูน้ั้นร้องไห้อย่างน่าสงสารจนนางเป็นฝ่ายไม่สบายใจขึ้นมา 

ตลอดทางที่เดนิออกจากหอคณกิา ฉูจ่อูวี้รูส้กึหวัสมองยุง่เหยงิไปหมด

3 บุรุษที่ขายศลิปะดนตร ีคอืผู้สร้างความบนัเทงิให้แขกในหอคณกิา ขายเพยีงศลิปะ
ดนตร ีแต่ไม่ขายตวั
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จะหาบุรุษแต่งเข้าเรือนเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญถึงเพียงนี้

เชียวหรือ นางเพียงต้องการลูกที่ใช้แซ่ฉู่คนหนึ่ง แม้แต่พ่อของลูก 

จะเป็นใครกไ็ม่ได้ถอืสาแล้ว

“นี่! ได้ยนิข่าวหรอืยงั สาวใช้เรอืนคหบดซีุนช่างไร้ยางอาย ไป

ยั่วยวนผู้เป็นนาย แล้วยงัตั้งท้องอกีด้วย”

“ช่างหน้าด้านเสยีจรงิ!”

“ใครใช้ให้สาวใช้ผู้นั้นดวงดี ขณะถูกภรรยาเอกของคหบดีซุน

จับได้และก�าลังจะลากออกไปโบยตี ก็บังเอิญพบว่านางตั้งท้องเสีย

ก่อน ได้ยนิว่าคหบดซีุนตกลงรบัสาวใช้ผู้นั้นเป็นอนุคนที่เจด็ของตน”

ขณะที่ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งก�าลังพูดคุยซุบซิบนินทากันอยู่ ฉู่จูอวี้

กลบัฟังอย่างออกรสออกชาต ิรู้สกึมคีวามหวงัขึ้นมาทนัที

“เป็นสาวใช้ ยั่วยวนผู้เป็นนายจนตั้งท้องได้อย่างง่ายดายเลย

หรอื” นางเดนิเข้าไปใกล้ ลดตวัลงแล้วเอ่ยถามอย่างไม่ละอาย

“ดเูจ้าจะยงัเป็นหญงิสาวที่ไม่ได้ออกเรอืน เหตใุดจงึถามเช่นนี้” 

ท่านป้าผู้หนึ่งเอ่ยขึ้น

“เฮอะ เจ้าเป็นหญิงสาวที่ยังไม่ออกเรือน ไม่รู ้ก็เป็นเรื่อง

ธรรมดา” แม่บ้านอกีคนหนึ่งกล่าวกบัฉู่จูอวี้ด้วยเสยีงกระซบิ “สาวใช้

กบันายกไ็ม่ต่างอะไรกบัศาลาใกล้น�้าย่อมได้รบัแสงจนัทร์ก่อน4 นบัแต่

4 ศาลาใกล้น�้าย่อมได้รบัแสงจนัทร์ก่อน เป็นค�าเปรยีบเปรย หมายถงึคนใกล้ชดิย่อม
ได้เปรยีบมากกว่าคนที่อยู่ไกล
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โบราณมา สาวใช้ได้ดเีพราะลูกกม็ใีห้เหน็อยู่มากมาย ตั้งท้องลูกของ

นายกไ็ด้เป็นอนุของผู้เป็นนาย”

ฉู่จูอวี้ฟังแล้วนัยน์ตาเปล่งประกายแวววาว ที่แท้เป็นสาวใช้ 

ยงัมขี้อดเีช่นนี้

ด!ี นางตดัสนิใจแล้ว นางจะเป็นสาวใช้ 

จากนั้นกพ็ยายาม...เอ้อ...ตั้งท้อง ส่วนเรื่องอนยุงัคงให้สตรอีื่น

ไปเป็นเถดิ

วนัรุ่งขึ้น ฉู่จอูวี้ยนือยู่เบื้องหน้าพ่อบ้านวยักลางคนผู้หนึ่ง

“อายุเท่าไร”

“สบิแปด”

“มคีู่หมั้นคู่หมายแล้วหรอืยงั”

“ยงั”

“ต้องรู้ว่าในจวนมีกฎระเบียบมาก ทุกค�าพูด ทุกการกระท�า

ต้องระมดัระวงั แม้จะเป็นเพยีงสาวใช้กต็้องท�าหน้าที่ของตนให้ด ีไม่

ออกนอกลู่นอกทาง ห้ามมคีวามคดิเพ้อเจ้อเหลวไหล”

“เจ้าค่ะๆ” ฉู่จูอวี้พยกัหน้าหงกึๆ ราวกบัสบักระเทยีม รู้สกึว่า 

พ่อบ้านที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้คล้ายล่วงรู้ความในใจของนาง และก�าลัง 

เอ่ยเตอืนอะไรบางอย่างเช่นนั้น

“ดูรูปร่างเจ้ามีเนื้อมีหนังอยู่มาก คิดว่าท่านแม่ทัพคงไม่ติว่า” 

พ่อบ้านเอ่ยต่อ
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“ท่านแม่ทัพ?” นางมาเป็นสาวใช้ เกี่ยวอะไรกับเนื้อหนังบน

ร่างกาย

“ต่อไปเจ้าก็คือสาวใช้ของจวนแม่ทัพแล้ว แต่ละเดือนรับ 

ค่าจ้างสองต�าลงึ” พ่อบ้านสกลุเซยีวหยบิหนงัสอืสญัญาออกมาให้ฉูจู่อวี้ 

ประทบัลายนิ้วมอืลงไป

อะไรกนั นางน่าจะเป็นสาวใช้เรอืนสกุลคงัไม่ใช่หรอื เหตุใดจงึ

กลายเป็นจวนแม่ทพัไปได้

ฉู่จูอวี้เงยหน้าขึ้นมาอย่างงงงวย ก่อนจะวิ่งช้าๆ ออกไปนอก

จวน มองป้ายที่มอีกัษรตวัใหญ่สามค�าแขวนอยู่หน้าประตู 

‘จวนแม่ทพั’

จากนั้นสายตากช็�าเลอืงมองเลยไปข้างๆ ป้ายเหนอืประตูเรอืน

ที่อยู่ตดิกนั พบว่ามตีวัอกัษรปรากฏอยู่ 

‘เรอืนสกุลคงั’

ตายละวา! ไม่ใช่กระมงั



ส�ม
กอดน�งนอน

ฉู่จูอวี้ในชุดเครื่องแบบสาวใช้ก�าลังนวดหัวไหล่ที่ปวดเมื่อย 

เป็นสาวใช้ต้องใช้แรงงาน ต่อให้เป็นงานกวาดลานในจวนก็เหน็ด-

เหนื่อยแทบตายแล้ว ใครใช้ให้ลานในจวนแม่ทัพใหญ่โตมโหฬาร

เพยีงนี้เล่า

คุณชายคังแห่งเรือนสกุลคังกับแม่ทัพเซียวแห่งจวนแม่ทัพ 

ล้วนเป็นบรุษุรปูงามที่ผูค้นมกักล่าวขวญัถงึ แต่ที่ต่างกนักค็อืคณุชายคงั 

ขึ้นชื่อว่ามากรกัหลายใจ มภีรรยาอนุก่ายกอง สาวใช้และหญงิคณกิา

ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัเขายิ่งนบัไม่หวาดไม่ไหว ด้วยเหตนุี้ฉูจู่อวี้จงึคดิจะ

ปะปนเข้าไปในเรอืนสกุลคงั เพราะมหีนทางให้ลงมอืได้สะดวก

ส่วนจวนแม่ทพัแห่งนี้กลบัขึ้นชื่อเรื่องไม่แตะต้องอสิตร ีมาเป็น

สาวใช้ในจวนแม่ทพั นั่นย่อมเป็นเพยีงสาวใช้คนหนึ่งจรงิๆ แล้ว

ฉูจ่อูวี้บดิกล้ามเนื้ออยูน่าน รูส้กึว่ายงัปวดหลงัปวดเอว แต่แล้ว
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อาการอยากดื่มชาที่ตดิเป็นนสิยักเ็ริ่มผุดขึ้นมา

ตั้งแต่เลก็ นางกไ็ด้คลกุคลกีบั ‘ชา’ ภายใต้การกล่อมเกลาของ

บดิา นางชอบสูดกลิ่นชา ชงชา และดื่มชา ฉู่เซงิเคยหวัเราะแล้วบอก

ว่าทั่วทั้งร่างของจูอวี้ล้วนอบอวลไปด้วยกลิ่นชา

ฉูจ่อูวี้ผลกัหน้าต่างให้เปิดออก มองดวงจนัทร์สว่างไสวสกุสกาว

ด้านนอก ในเมื่อเป็นยามดกึดื่นไร้ผู้คน เช่นนั้นไม่สู้...

นางกลอกตาไปมา ก่อนหยิบชุดชงชาที่แอบเอาเข้ามาในจวน

แม่ทพั จากนั้นกค็ล�าทางเดนิเข้าไปในห้องครวั แอบต้มน�้ามากาหนึ่ง 

อยู่ที่นี่น�้าที่ใช้ชงชาไม่อาจเลอืกใช้น�้าที่ดไีด้ ได้แต่กล้อมแกล้มถูไถไป

ฉู่จูอวี้เอาใบชาใส่ลงในกาน�้าชา รอจนน�้าเดอืดกย็กกาน�้าขึ้นสูง

แล้วเทลงในกาน�้าชา จากนั้นเอาฝากาค่อยๆ ปาดฟองสขีาวที่ลอยอยู่

ข้างบนออกแล้วปิดฝา

เงาร่างอวบอิ่มถือกาน�้าชาพลางคล�าทางเดินกลับมาที่ห้องพัก

ของตน นางถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกแล้วเดนิมาที่โต๊ะเตี้ยใน

ห้อง รินน�้าชาลงในถ้วยชาหลายใบที่อยู่บนโต๊ะไปตามล�าดับ ไอร้อน

ของน�้าเจอืกลิ่นหอมจางๆ ของชาค่อยๆ แผ่กระจายไปทั่วห้องเลก็ๆ นี้

ฉู่จูอวี้อดใจไม่อยู่สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ทีหนึ่ง มือทั้งสอง

ประคองถ้วยชาขึ้นมาที่ปลายจมูก สัมผัสถึงกลิ่นหอมของชาแล้วจิบ

เบาๆ อกึหนึ่ง นางพลนัรูส้กึว่าความเหนด็เหนื่อยอ่อนล้าถกูกวาดออก

ไปจนหมดสิ้น ความรูส้กึย�่าแย่ที่หลงเข้ามาในจวนแมท่พักล็ดนอ้ยลง

“ช่างเถิด ท่านแม่ทัพก็เป็นบุรุษ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี
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โอกาส” ฉู่จูอวี้ปลอบใจตัวเอง นางดื่มชาไปพลางมองดวงจันทร์

สว่างไสวนอกหน้าต่าง ปากก็ท่องโคลงตลกเสียงอุบอิบ “ดวงจันทร์

สว่างไสวเรอืงรอง หาเขยแต่งเข้าช่างยากเยน็เหลอืใจ ยามนี้หากมบีรุษุ

ใดปรากฏตวั ข้ากจ็ะแต่งให้เขา...”

ฉับพลันนั้นเอง ภาพเบื้องหน้านางก็แปรเปลี่ยน เงาด�าทะมึน

สายหนึ่งทิ้งร่างลงมาตรงหน้านางอย่างคล่องแคล่วปราดเปรียว

ประหนึ่งเทพเซียนบดบังแสงจันทร์เอาไว้ สายลมบางเบาพัดเส้นผม 

สดี�าปลวิกระจายท่ามกลางแสงจนัทร์สกุสกาว ท�าให้คนเหน็แล้วตะลงึ 

ไม่อาจละสายตาไปได้

นี่คนหรอื? หรอืว่าเซยีน

ฉู่จูอวี้มองเงาร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างอย่างงงงัน เขาเป็นบุรุษ

ชวนมองมากผูห้นึ่ง ร่างผอมสูงสวมเสื้อคลมุตวัยาวสดี�า แขนเสื้อกว้าง 

ช่วงเอวแคบคาดด้วยสายรัดเอวผ้าไหมสีทอง รัดเกล้าหยกบนศีรษะ  

คิ้วดกด�าราวกับวาด นัยน์ตาใสกระจ่างดุจน�้า ริมฝีปากเรียวบางใต้

จมูกโด่งเป็นสันมีสีชมพูจางๆ ใบหน้าหล่อเหลาสง่างาม ท่ามกลาง

ความมืดในราตรีกาล ภาพของบุรุษผู้นี้ถึงกับให้ความรู้สึกราวกับ

ผู้หลุดพ้นจากคาวโลกยี์ และก�าลงัจะขึ้นสู่สรวงสวรรค์แก่ผู้พบเหน็

“ท่านเป็นมนุษย์หรอื” ค�าพดูที่ยงัไม่ผ่านการขบคดิไดห้ลดุจาก

ปากไปแล้ว

คนผู้นั้นท�าเพยีงกวาดตามองนางแวบหนึ่ง “เจ้าเป็นใคร”

“สาวใช้ของจวนแม่ทพัเซยีว” อมื...นี่เป็นสถานะใหม่ของนาง
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“ชื่ออะไร”

“ฉู่...จูอวี้” นางบอกชื่อของตนไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

หางคิ้วของเขากระตุกเล็กน้อย พริบตาถัดมาเขาก็เคลื่อนตัว

จากนอกหน้าต่างเข้ามาอยู่ตรงหน้านาง เอ่ยค�าพูดแปลกประหลาด

ออกมาสามค�า

“พอใช้ได้”

ฉู่จูอวี้มนึงง “อะไร พอใช้ได้”

“เจ้าไม่ผอม กอดแล้วกระดูกไม่ต�ามอื”

นางหน้าเขยีวปัด “อย่างข้าเขาเรยีกอิ่มเอบิ ไม่ใช่อ้วนเดด็ขาด!” 

ก้อนเนื้อที่อยูบ่นร่างกายเหล่านี้เป็นความแค้นยิ่งใหญ่ในใจของนาง ทกุ

ครั้งที่เหน็สตรอีื่นแต่งเนื้อแต่งตวัอรชรอ้อนแอ้นงดงาม นางกลบัต้อง

ซื้อผ้ามาตดัเยบ็เสื้อผ้าเอง ยงัต้องใช้จ่ายเงนิมากกว่าคนอื่น

“ไม่มใีครบอกว่าเจ้าอ้วน” คนงามท�าตาขวางใส่นาง เสยีงนุม่ดจุ

ขนปุยสขีาวบนเมด็หลวินั้นน่าฟังยิ่ง “เมื่อครู่เจ้าก�าลงัท่องอะไร”

เอาเถิด คนงาม...จะอย่างไรก็เป็นคนงาม กระทั่งน�้าเสียงยัง 

น่าฟัง นางตัดสินใจจะเห็นแก่ที่เขาเป็นคนงาม และให้อภัยในค�าพูด

ที่เขาบอกว่ากอดนางแล้วกระดูกไม่ต�ามือเมื่อครู่ “ไม่มีอะไร ท่องไป

เรื่อยเปื่อย” โคลงตลกบทนั้นเขาไม่ได้ยนิจะดกีว่า

“ที่เจ้าถอือยู่ในมอืคอือะไร” คนงามเอ่ยถามต่อไปอกี

“อ้อ เป็นน�้าชา” ฉู่จูอวี้เพิ่งนกึขึ้นได้ ในมอืของตนยงัประคอง

ถ้วยชาอุ่นๆ อยู่
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“หอมมาก” เขาเอ่ย

ฉู่จูอวี้พลันรู้สึกว่ามือว่างเปล่า ถ้วยชาตกไปอยู่ในมือของอีก

ฝ่ายแล้ว นิ้วเรยีวยาวขาวสะอาดคบีอยู่บนถ้วยชาสมี่วงเข้ม เหน็แล้ว

ฉู่จูอวี้ได้แต่ทอดถอนใจ คนงาม...กระทั่งนิ้วมอืกย็งังาม

เซยีวจื้อจอืหยบิถ้วยชาขึ้นมาสูดดมกลิ่นเบาๆ กลิ่นอ่อนๆ ไม่

รุนแรง คล้ายกลิ่นหอมของผลไม้ และก็คล้ายกลิ่นหอมของดอกไม้ 

เมื่อครู่เพราะเขานอนไม่หลับจึงออกมาเดินเล่นใต้แสงจันทร์ และได้

กลิ่นหอมนี้เข้า

“กลิ่นหอมของชาเป็นเช่นนี้หรอื” เขารูส้กึว่าแตกต่างจากที่ปกติ

เคยได้กลิ่น

“ท่านกช็อบดื่มชาหรอื” นางถาม ส�าหรบัคนดื่มชา ที่ชอบมาก

ที่สุดคอืได้พบสหายรู้ใจที่ชอบดื่มชาเช่นกนั

เขาคดิอยู่ครู่หนึ่งจงึตอบ “กพ็อได้”

ฉู่จูอวี้กระตอืรอืร้นขึ้นมาทนัท ี“แล้วปกตทิ่านชอบดื่มชาอะไร” 

เป็นสาวใช้ในจวนแม่ทัพ ได้พบกับคนที่ชอบดื่มชาเหมือนกันนับว่า 

ไม่ง่ายเลย ย่อมสมควรสนทนากนัสกัหน่อย

“เขม็เงนิจวนิซาน” ที่เขาเอ่ยถงึเป็นชาเหลอืงชั้นเลศิชนดิหนึ่ง

ฉู่จูอวี้แลบลิ้น นั่นเป็นชาดอีนัดบัหนึ่งเลยทเีดยีว ราคาในท้อง

ตลาดกแ็พงมาก ทั้งบ่อยครั้งยงัราคาสูงจงึไม่ค่อยมคีนซื้อ

“ชนดิอื่นเล่า”

“ไม่มแีล้ว” เขาสั่นหวั
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นางไร้ค�าพูด “ความหมายของท่านก็คือ ท่านดื่มชาเพียงชนิด

เดยีว”

“มอีะไรไม่ถูกต้องหรอื”

“ใบชามีมากมายหลายชนิด ท่านดื่มเพียงชนิดเดียว ออกจะ 

น่าเสยีดายเกนิไปแล้ว” นางใช้สายตาบ่งว่าน่าเสยีดายมองเขา “ดื่มชา 

น่ะต้องลองลิ้มรสหลายๆ ชนิด จะได้รู้สึกถึงความต่างจากรสชาต ิ

ที่แตกต่างกนั”

“เช่นนั้นหรอื” เขาก้มหน้ามองถ้วยชาในมอื

ฉู่จูอวี้กล่าวต่อ “ก็อย่างถ้วยที่อยู่ในมือท่าน เป็นชาฉีหงของ 

อ�าเภอฉเีหมนิ มณฑลอนัฮุย ใบชาชนดินี้มสีแีดงใส พอเข้าปากเวลา

ดื่มจะรับรู้ได้ถึงรสชาติที่บริสุทธิ์นุ่มนวล ชุ่มคอและชื่นใจ หอมติด

ลิ้นเป็นเวลานาน”

นางพูดพลางใช้ดวงตาสุกใสแวววาวปลุกเร้าใจอกีฝ่าย สายตา

นั้นคล้ายจะพูดว่า ‘ลองดูเถดิ ลองดูเถดิ’

เซียวจื้อจือขยับหัวคิ้ว ยังคงยกมือขึ้นภายใต้สายตาของนาง 

รมิฝีปากเรยีวบางแตะขอบถ้วย ก่อนจะดื่มชาลงไป

นางสงัเกตท่าทขีองเขาอย่างละเอยีด คดิจะดคูวามชอบหรอืไม่

ชอบชาชนดินี้จากกริยิาท่าทขีองเขา

“รสชาตดิจีรงิๆ ไม่ผดิจากที่เจ้าพูด” 

รอยยิ้มบางผุดขึ้นมาบนใบหน้าเขา ท่าทางคนงามจะพึงพอใจ

ชาชนดินี้ไม่น้อย เป็นรอยยิ้มที่งดงามยิ่ง เจอืไปด้วยความใสซื่อและ
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สุภาพ ฉู่จูอวี้พลนัพบว่าตนพอจะเข้าใจแล้ว เพราะเหตุใดคนโบราณ

ชอบที่จะให้คนรกัยิ้ม ที่แท้รอยยิ้มท�าให้คนลุ่มหลงแทบตายได้จรงิ

“ข้าบอกแล้ว” นางยิ้มภาคภูมใิจ “ดื่มชา ไม่อาจเอาแต่ดื่มเพยีง

ชนดิเดยีว ท่านควรดื่มชาชนดิอื่นบ้าง”

เขาก้มหน้าเลก็น้อยคล้ายก�าลงัใคร่ครวญค�าพดูของนางเมื่อครู่ 

หลังจากนั้นครู่หนึ่งก็เดินมาที่โต๊ะเตี้ย ถือวิสาสะหยิบถ้วยอีกใบที่มี 

น�้าชาอยู่ขึ้นมาแล้วจบิน�้าชาในถ้วย พอน�้าชาเข้าปาก ในความบรสิุทธิ์

เข้มข้นชุ่มคอนั้นมีความหอมเจืออยู่จางๆ กลิ่นหอมที่อบอวลไปทั่วนี้ 

ช่วยให้ร่างกายค่อยๆ ผ่อนคลายลง จิตใจที่ร้อนรุ่มแต่เดิมคล้าย

เปลี่ยนไปไม่เหมอืนเดมิแล้ว เขาดื่มน�้าชาหมดถ้วย กห็ยบิอกีถ้วยขึ้น

มาดื่มต่อ

ต่อให้น�้าชาที่นางชงรสชาติไม่เลวก็จริง แต่ก็ไม่อาจดื่มเช่นนี้

กระมงั! ฉู่จูอวี้มองจนปากอ้าตาค้าง “ท่าน...ไม่รู้สกึว่าดื่มมากเกนิไป

หรอื”

“ไม่นี่” เขาสั่นหวั “น�้าชานี่รสชาตดิมีาก ดื่มแล้วข้าคล้ายมคีวาม

รู้สกึอยากนอน” นยัน์ตาทั้งสองของเซยีวจื้อจอืยงัคงมองจ้องกาน�้าชา

ที่ฉูจ่อูวี้ถอือย่างปกป้องไว้ในมอืนิ่ง ใบหน้าเตม็ไปด้วยความปรารถนา

“อยากนอน? ท่านนอนไม่หลับหรือ” ดึกดื่นค่อนคืนคงเป็น

เพราะเขานอนไม่หลบัจงึเดนิมาถงึห้องนางได้

“อมื นอนไม่หลบั” เขาพยกัหน้า ใช้นิ้วมอืนวดไปที่ขมบัของตน

เบาๆ หน้าผากมรี่องรอยอ่อนล้า
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ชั่วขณะนั้นแววตาที่ฉู่จูอวี้มองเซยีวจื้อจอืมคีวามเหน็อกเหน็ใจ

เพิ่มขึ้นมาหลายส่วน “น�้าชาของข้าท�าให้ท่านอยากนอนจรงิหรอื”

“น�้าชาที่เจ้าชงกับที่คนอื่นชงมีบางอย่างแตกต่างกัน ท�าให้ข้า

รู้สึกสบายขึ้นมาก” สบายจนท�าให้ร่างกายของเขามีความผ่อนคลาย

นดิๆ อย่างที่ไม่เคยมมีาก่อน น�้าชานี่ช่วยบรรเทาอาการป่วยของเขา

“เช่นนั้นหรือ” นางครุ่นคิด นอนไม่หลับ...เมื่อก่อนบิดาก็เคย

เป็น นั่นเป็นช่วงที่มารดาเพิ่งถงึแก่กรรมไป ต่อมานางชงชาที่ช่วยท�าให้

จติใจสงบให้บดิาดื่มทุกคนื เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า โรคนอนไม่หลบั

ของบิดาก็ค่อยๆ ดีขึ้น “ท่านรอก่อน ข้าจะชงชาชนิดอื่นอีกกาหนึ่ง 

มาให้ท่านลองดื่ม”

นางเริ่มชงชาชนดิอื่นอกีกาหนึ่งให้เขา

“เป็นอย่างไร” ฉู่จูอวี้มองเขาจิบชาอึกแล้วอึกเล่าจึงถามอย่าง 

เฝ้ารอค�าตอบ เมื่อก่อนที่นางชงให้บิดาดื่มก็คือชาชนิดนี้ หวังว่าจะ

ใช้ได้ผลกบัเขาเช่นเดยีวกนั

“รสชาตดิมีาก”

“รู้สกึอยากนอนหรอืไม่”

“อาจต้องดื่มอกีสกัหน่อย”

ครั้นแล้วยามดกึดื่นค่อนคนื คนหนึ่งชงชา อกีคนหนึ่งจงึคอย

ดื่มชา

เซยีวจื้อจอืดื่มไปอกีหลายถ้วย ในที่สดุเขากเ็ริ่มเคลบิเคลิ้มมาก

ขึ้นแล้ว นยัน์ตาหรี่ลงครึ่งหนึ่ง ศรีษะของเขาอยู่ใกล้กบันางมาก นาง
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โน้มตวัลง เริ่มเกบ็ถ้วยชาบนโต๊ะเตี้ย

เซียวจื้อจือรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมของชาขุมหนึ่งซึมซาบเข้ามาใน

จมูก “หอมยิ่งนกั...”

“ดื่มชาแล้วย่อมมกีลิ่นหอมตดิอยู่ที่รมิฝีปากและไรฟัน”

“ไม่ใช่” กลิ่นหอมนี้ไม่ใช่กลิ่นหอมของชาที่ดื่มไปเมื่อครู ่แต่โชย

มาจากร่างของนาง คล้ายใช่คล้ายไม่ใช่ บอกไม่ถูกว่าเป็นกลิ่นหอม

ที่เข้มข้นหรอืบางเบา แต่กลบัท�าให้คนได้กลิ่นแล้วรู้สกึสบาย คดิแต่

จะสดูกลิ่นให้มากขึ้น...มากขึ้น...เขาโน้มตวัลงอย่างห้ามใจไม่อยู ่ขยบั

เข้าไปชดินาง คดิจะสูดดมกลิ่นจากร่างของนางให้ชดัเจนกว่านี้

ฉู่จูอวี้ตัวแข็งทื่อ อากัปกิริยาเช่นนี้ออกจะ...คลุมเครือเกินไป

แล้ว แต่ที่มากกว่านั้นก็คือ ศีรษะของเขาถึงกับขยับเข้ามาใกล้นาง 

ทุกท ีในที่สุดกพ็งิมาที่หวัไหล่ของนาง

“อา! ท่าน...ท่านน่าจะรู้ ชายหญงิไม่พงึใกล้ชดิกนั” ต่อให้เขา

เป็นคนงามที่ยากจะพบเจอกไ็ม่อาจท�าเช่นนี้ ฉู่จอูวี้คดิจะผลกัอกีฝ่าย

ออกด้วยสัญชาตญาณ ทว่าเพียงมือแตะถูกแผ่นอกกว้าง เอวของ

นางก็ถูกมือของเขาโอบรั้งไว้แล้ว จากนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว นางก็ถูก

ดงึเข้าไปอยู่ในอ้อมอกของเขา

“นุ่มจรงิ” เขาพมึพ�า “กระดูกไม่ต�ามอืเลย”

ได้โปรด! นี่เขาก�าลงับอกอ้อมๆ ว่านางอ้วนใช่หรอืไม่ นางคดิจะ

ตอบโต้ด้วยท่าทไีม่แยแส แม้ให้คนนบัพนัมาชี้หน้าว่ากล่าว ทว่าการ

ถูกบังคับให้ต้องขดตัวอยู่ในอ้อมกอดของเขาเช่นนี้ย่อมไม่อาจท�าให้ 
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เขาเหน็กริยิาท่าทขีองนางในเวลานี้ได้

“กอดเจ้าไว้ ดูเหมือนจะสบายยิ่งนัก” ท�าให้เขารู้สึกอยากจะ

หลบั

“นี่ๆ! อย่ากอดสิ” นางทักท้วง เสียดายที่เสียงทักท้วงนี้ไม่มี

ประโยชน์แม้แต่น้อย ฉู่จูอวี้ใช้พลังทั้งหมดจากการดื่มนมแม่เพื่อจะ

ผลกัเขาออกไป

ผลกัครั้งที่หนึ่ง ไม่สะดุ้งสะเทอืน

ผลกัอกีครั้ง ยงัคงไม่สะดุ้งสะเทอืน

ผลกัครั้งที่สาม อมื...มปีฏกิริยิาเลก็น้อยแล้ว เสยีดาย จุดจบ

ของปฏิกิริยาโต้ตอบคือเขากอดนางไว้แล้วทิ้งตัวลงบนเตียงไม้เล็กๆ 

ที่น่าสงสารของนางดงัโครม เตยีงไม้ที่รบัน�้าหนกัของคนสองคน เหน็

ชดัว่าแทบจะแบกรบัไม่ไหว

“ท่านลกุขึ้นส ิอย่ากดทบัข้า!” นางร้องโวยวาย นางเป็นหญงิสาว 

ที่ยงัไม่ได้ออกเรอืนนะ!

“หนวกหูเจ้าเสียจริง” เขาย่นหัวคิ้วอย่างไม่พอใจมากที่นาง 

ยงัคงส่งเสยีงอยู่ข้างหูเขาไม่หยุด ในขณะที่เขาอยากจะนอน

“นี่ หากท่านยงัไม่ลุกขึ้นมาอกี ข้าจะกรดีร้องแล้วนะ! ถงึตอน

นั้นเรื่องที่ท่านบกุเข้ามาในห้องสาวใช้จวนแม่ทพัโดยพลการ ความผดินี้

ไม่ใช่เลก็น้อยเลย”

“ข้าไม่มีความผิดหรอก นอนเป็นเพื่อนข้า อย่าท�าให้หนวกหู” 

นัยน์ตาของเขากึ่งหลับกึ่งลืม แววเจ้าชู้ผุดขึ้นมาที่หางคิ้วจางๆ ขับ
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องคาพยพทั้งห้าบนใบหน้าให้ดูสว่างพร่างพราว แตกต่างจากท่าทีดุจ

เทพเซียนในช่วงก่อนหน้านี้ เขาในเวลานี้คล้ายมารปีศาจที่มอมเมา

ผู้คนด้วยเสน่ห์ ท�าให้ฉู่จูอวี้อดที่จะปากคอแห้งผากไม่ได้

คนงาม! คนงาม! เช่นนี้นบัว่าใช้กลยุทธ์คนงามกบันางหรอืไม่

นางพยายามกลนืน�้าลายลงคอไปอกึหนึ่ง ระหว่างความบรสิทุธิ์

ผุดผ่องกบัคนงาม นางยงัคงพยายามที่จะเลอืกความบรสิุทธิ์ผุดผ่อง 

นางในเวลานี้ลืมเลือนไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว จุดประสงค์ที่นางเข้ามาอยู่

ในจวนแม่ทัพก็เพื่อจะทิ้งความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้น และตั้งครรภ์บุตร

สกัคน

“สรุปก็คือ ท่านห้ามกอดข้า ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าให้นอนเป็น

เพื่อนท่าน ข้าไม่ใช่...”

“ไม่เชื่อฟังเอาเสยีเลย” 

เซยีวจื้อจอืบ่นอุบอบิ ยกนิ้วขึ้นจี้สกดัจุดหลายต�าแหน่งบนร่าง

ของฉู่จูอวี้ ชั่วแวบเดยีวปากนางกส็่งเสยีงไม่ได้ ร่างขยบัเขยื้อนไม่ได้

สวรรค์! นี่คือวรยุทธ์หรือ คนงามที่ดื่มชาของนางไปตั้ง

มากมายผู้นี้ ทั้งยังโอบกอดนางอย่างเอาเป็นเอาตายผู้นี้ เป็นคนใน

ยุทธภพหรอือย่างไร

ฉู่จูอวี้เพียงรู้สึกว่าเรื่องเคราะห์ร้ายที่สุดได้เกิดขึ้นกับตัวนาง

แล้ว กลางดึกนางถูกคนแปลกหน้าผู้หนึ่งนอนทับร่าง คนผู้นี้ใช้สอง

มอืโอบกอดนาง ศรีษะซกุหวัไหล่ของนาง ร่างกายทกุส่วนของเขาแนบ

ชดิกบัร่างของนาง แม้จะมเีสื้อผ้ากั้นขวางอยู ่แต่นางยงัคงสมัผสัได้ถงึ 
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ไออุ่นจากร่างกายของกนัและกนั

ที่เคราะห์ร้ายยิ่งกว่านั้น เขาถงึกบัหลบัไป...ทั้งเช่นนี้! 

แล้วนางจะท�าเช่นไร มใิช่ต้องอยูใ่นท่านี้ไปจนฟ้าสว่างหรอื เสยี 

แรงที่นางอตุส่าห์เหน็อกเหน็ใจเขา ให้เขาดื่มชาไปตั้งมากมาย คดิไม่ถงึ 

ว่าเขากลบัตอบแทนนางเช่นนี้!

เป็นครั้งแรกที่ฉู่จูอวี้รบัรู้ได้ว่าอยากร้องไห้แต่ไร้น�้าตา



สี่
เหล่�ส�วใช้

เช้าตรู ่ จวนแม่ทัพที่แต่ไรมาสงบเงียบกลับมีเสียงเอะอะ

เอด็ตะโร

“อะไรนะ พวกเจ้าต่างไม่มีใครเห็นท่านแม่ทัพ” พ่อบ้านเซียว

มองคนรับใช้ในจวนที่อยู่ตรงหน้าเหล่านั้น ในสมองมีแต่ความคิด 

ในทางที่เลวร้าย เมื่อคืนเขายังเห็นท่านแม่ทัพในห้องอยู่เลย เหตุใด 

เช้านี้ตื่นขึ้นมากลบัพบว่าท่านแม่ทพัหายตวัไปแล้ว

คนรับใช้และสาวใช้ในจวนเขาก็ถามมาจนหมด พอนึกถึงว่า

นายของตนอาจประสบเหตุไม่คาดคิด เซียวเหรินก็รู้สึกเนื้อตัวเย็น

เฉียบราวกับเพิ่งขึ้นมาจากสระน�้าเย็น หากเกิดเรื่องขึ้นกับนายท่าน 

ราชส�านักจะไม่วุ่นวายใหญ่หรือ? อ�านาจทางการทหารในมือของ 

นายท่านไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

“รองแม่ทัพหลิว ท่านว่าเรื่องนี้...” เซียวเหรินหันไปมองหลิว-
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ซานด้วยใบหน้าเหยเก ในฐานะนายทหารที่เป็นลูกน้องคนหนึ่งของ

ท่านแม่ทพั หลวิซานจงึเป็นแขกประจ�าของจวนแม่ทพั

“บางทีท่านแม่ทัพอาจจะออกไปแล้วกระมัง” หลิวซานกลับไม่

เคร่งเครยีดมากเหมอืนเซยีวเหรนิ

“เป็นไปไม่ได้ คนเฝ้าประตูจวนยืนยันว่าไม่เห็นท่านแม่ทัพ 

ออกไปข้างนอก”

“ท่านแม่ทัพวรยุทธ์สูงส่ง อาจกระโดดขึ้นก�าแพงแล้วเดินบน

หลงัคาออกจากจวนไปกเ็ป็นได้”

“แต่ไรมาหากท่านแม่ทัพจะออกจากจวนก็จะเดินไปทางประตู

ใหญ่” เซยีวเหรนิกล่าว “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองแม่ทพัหลวิ ท่านว่า

เป็นไปได้หรอืที่ท่านแม่ทพัจะออกจากจวนของตน ยงัต้องกระโดดขึ้น

ก�าแพงเดนิไปบนหลงัคา”

“เรื่องนี้...” หลวิซานเหงื่อแตก

“รองแม่ทพัหลวิ เราไปแจ้งต่อทางการเถดิ” เซยีวเหรนิเสนอขึ้น

“แจ้งทางการ แจ้งทางการไหนหรอื”

เซียวเหรินหัวสมองมึนงง หน่วยงานที่ตรวจสอบคดีคนหาย 

เกรงว่าคงไม่มีใครกล้ารับท�าคดีของท่านแม่ทัพ “ท่านแม่ทัพเป็น

ขุนนางขั้นสองชั้นรอง หากจะแจ้งละก็ ต้องแจ้ง...” ยังพูดไม่ทันจบ 

กเ็หน็เงาร่างของผู้เป็นนายเดนิผ่านหน้าไป

“ท่านแม่ทพั!” เซยีวเหรนิร้องเรยีกด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น หยาด

น�้าตากระเซน็เป็นสาย
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“มเีรื่องอะไร” เซยีวจื้อจอืหนักลบัมา ใบหน้าที่หล่อเหลาสง่างาม

นั้นมรีอยยิ้มบางประดบัอยู่

เซยีวเหรนิกบัหลวิซานเผลอกลนืน�้าลายโดยไม่รู้ตวั ท่านแม่ทพั

ยิ้ม...ท่านแม่ทัพที่หลายวันมานี้อารมณ์ไม่ดีอย่างที่สุดถึงกับยิ้มออก

มาแล้ว!

“เมื่อครู่บ่าวไม่เห็นท่านแม่ทัพอยู่ในห้อง ก�าลังตามหาท่าน

แม่ทพัไปทั่ว” เซยีวเหรนิระมดัระวงัวาจายิ่ง

“อ้อ ข้าแค่เดนิเตร่อยู่ในจวน” เซยีวจื้อจอืก้าวเท้าเข้าไปในห้อง

พลางสั่งเซยีวเหรนิ “ไปยกอาหารเช้าเข้ามา”

“ขอรบั” เซยีวเหรนิรบัค�าสั่งแล้วรบีไปจดัการ

เหลอืหลวิซานที่อยูว่เิคราะห์รอยหยกัโค้งตรงมมุปากของเซยีว-

จื้อจือคนเดียว ถ้าจะว่าโดยทั่วไปแล้ว น้อยครั้งมากที่เขาจะได้เห็น 

ผู้บังคับบัญชามีรอยยิ้มเช่นนี้ ปกติรอยยิ้มเช่นนี้เป็นสัญลักษณ์ว่า 

เวลานี้อีกฝ่ายก�าลังอารมณ์ดีมาก ต่อให้ท�าศึกได้รับชัยชนะ เขาก็ยัง

ไม่เหน็ท่านแม่ทพัยิ้มเช่นนี้เลย หรอืว่า...

สายตาของหลวิซานค่อยๆ เบนไปที่ใต้ตาของเซยีวจื้อจอื รอย

ด�าคล�้าที่เคยอยู่ตรงนั้นเวลานี้ดูจางลงไปบ้างแล้ว

“ท่านแม่ทพัได้นอนแล้วหรอืขอรบั” เขาถาม

“อืม นานแล้วที่ไม่ได้หลับสบายเช่นนี้” เซียวจื้อจือนั่งอยู่บน

เก้าอี้ ลกูประค�าเส้นหนึ่งลื่นจากข้อมอืลงไปกลางฝ่ามอื เขาจบัไว้เบาๆ 

ประกายมันวาวบนลูกประค�าสีเขียวมรกต ขับให้ปลายนิ้วที่นุ่มนวล
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ละมุนละไมนั้นดูสว่างพร่างพราว

หลงัจากหลบัไปจนรู้สกึตวัตื่นขึ้นมาเอง จดุที่ถกูจี้สกดัไว้ย่อม

คลายออก ฉู่จูอวี้แช่งด่าคนงามไม่รู้นามผู้นั้นอยู่ในใจเป็นครั้งที่หนึ่ง

ร้อยแปด เขาถงึกบัจี้สกดัจดุนาง กอดนางนอนทั้งคนื สดุท้ายแล้วนาง

กผ็ลอ็ยหลบัไปเพราะความง่วงงนุ เมื่อตื่นขึ้นมาร่างกายกข็ยบัเขยื้อน

ได้แล้ว ทว่า...ปวดเมื่อยไปทั้งตวั

ส่วนตัวการผู้ก่อเหตุนั้นกลับหายตัวไปไม่เหลือร่องรอย นาง

อยากจะแจ้งทางการกแ็จ้งไม่ได้

กวาดลานในจวนไปได้ครึ่งหนึ่ง ฉู่จูอวี้ก็เห็นสาวใช้หลายคน

ก�าลงัสุมหวักนัซุบซบินนิทาอยู่ไม่ห่างออกไปเท่าใดนกั คนที่ก�าลงัเล่า

เรื่องซุบซิบนินทาคือพี่เถาที่ท�างานอยู่ในจวนมาสองปีแล้ว ส่วนคน

ฟังก็คือบรรดาสาวใช้ใหม่ที่เข้ามาท�างานในจวนแม่ทัพในเวลาไล่เลี่ย

กบัฉู่จูอวี้

สาวใช้เยาว์วัยหน้าตาน่าเอ็นดูคนหนึ่งเอ่ยถาม “พี่เถา ท่าน

แม่ทัพพบเจอได้ง่ายหรือ ข้ามาอยู่ในจวนตั้งหลายวันแล้ว แต่ยังไม่

เหน็ท่านแม่ทพัเลย” 

ค�าตอบนี้ฉู่จูอวี้ก็อยากรู้ นางจึงรีบขยับเข้าไปใกล้แล้วเงี่ยหู

ตั้งใจฟัง

“สองปีมานี้ ข้ากเ็พยีงเหน็ไกลๆ ไม่กี่ครั้ง พวกเจ้าเข้าใจว่าท่าน

แม่ทพัเป็นคนที่พบเหน็ได้ง่ายหรอื” พี่เถาตอบ
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“ข้าเคยเหน็ท่านแม่ทพั” สาวใช้รูปร่างสงูอกีคนหนึ่งกล่าว “ครั้ง

หนึ่งข้าอยู่ที่ถนน เหน็ท่านแม่ทพัขี่ม้าผ่านไปไกลๆ”

“แล้วท่านแม่ทพัเป็นบุรุษรูปงามเช่นที่เล่าลอืกนัจรงิหรอื”

“ใช่ๆ ท่านแม่ทพัหน้าตาดหีรอืไม่”

“ย่อมหน้าตาดีแน่นอน” ใบหน้าของสาวใช้รูปร่างสูงมีริ้วแดง

ผดุขึ้นจางๆ “ท่านแม่ทพัสวมชดุเกราะ แต่กด็แูตกตา่งจากทหารเหลา่

นั้น ท่าทางดูสุภาพอ่อนโยนยิ่ง ทุกอากปักริยิาราวกบัเทพเซยีนลงมา

จุตเิช่นนั้น”

‘โอ้ ไม่รู้ว่าเปรียบกับคนงามที่ปรากฏตัวขึ้นมาตอนดึกเมื่อคืน

แล้วใครงามกว่ากนั’ ฉู่จูอวี้แอบคดิอยู่ในใจ

หลงัจากสาวใช้ทุกคนได้ยนิแล้ว ไม่มใีครไม่มสีหีน้าเพ้อฝัน พี่

เถากลับถอนหายใจ “เมื่อพวกเจ้าเข้ามาอยู่ในจวนแม่ทัพแล้วก็จงท�า

หน้าที่สาวใช้ของตนให้ดี อย่าคิดว่าเข้ามาอยู่ในจวนแล้วจะมีโอกาส

ได้ใกล้ชดิท่านแม่ทพัมากขึ้น ถ้าโชคดท่ีานแม่ทพัพงึพอใจเข้ากอ็าจโผ

ขึ้นสู่ยอดไม้เป็นพญาหงส์ในเวลาเพียงชั่วพริบตา เฮ้อ...แม่ทัพเซียว 

ผูน้ี้ไหนเลยจะพงึพอใจหญงิสาวธรรมดาทั่วไปได้ง่ายๆ ปีก่อนมสีาวใช้

คนหนึ่งมั่นใจว่าตนเองรูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามย่องเข้าไปในห้อง

ท่านแม่ทพักลางดกึ ผลปรากฏว่า...”

“ผลปรากฏว่าอย่างไรหรอื”

“ถูกท่านแม่ทพัซดัปลวิออกมาจากห้องด้วยฝ่ามอืเดยีว ทั้งร่าง

มกีระดูกที่ยงัใช้การได้อยู่ไม่กี่ชิ้น”
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อา...! ฉู่จูอวี้กลนืน�้าลายในคอ ดูท่าการย่องเข้าไปในห้องท่าน

แม่ทพัตอนกลางดกึวธินีี้จะใช้การไม่ได้

“ว่ากนัว่าท่านแม่ทพัเพยีงใช้ก�าลงัภายในออกมาครึ่งหนึ่งเท่านั้น 

หาไม่สาวใช้ผู้นั้นคงไม่มีชีวิตเหลืออยู่” พี่เถากล่าวด้วยความเสียดาย 

“หญิงสาวหน้าตาหมดจดงดงามคนหนึ่ง เพียงเพราะความคิดโลภ- 

โมโทสันชั่ววูบเดียว ท�าให้ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น ต่อให้กระดูก

เชื่อมต่อกนัได้แล้ว เกรงว่ากค็งเคลื่อนไหวไม่สะดวก วนัหน้ายงัจะมี

บุรุษเรอืนไหนต้องการ”

ทุกคนต่างมีสีหน้าตะลึงงัน ฉู่จูอวี้เองก็ไม่ยกเว้น แม้นางจะ

ต้องการมลีูกสกัคน แต่กไ็ม่อยากกระดูกหกัทั้งร่างเพราะสาเหตุนี้ 

“วรยุทธ์ของท่านแม่ทพัสูงส่งมากเลยหรอื”

“ย่อมสูงส่งยิ่ง ฟังที่พ่อบ้านบอก วรยุทธ์ของท่านแม่ทัพมีชื่อ 

ติดอันดับในใต้หล้า” ค�าพูดของพี่เถาดูจริงใจ อัดแน่นไปด้วยความ

หมาย “ท่านแม่ทัพไม่ใช่คนธรรมดา ความคิดของเขาไม่ใช่พวกเรา

จะสามารถคาดเดาได้ สรุปกค็อืทุกคนท�าหน้าที่ตวัเองให้ดกีแ็ล้วกนั”

“เจ้าค่ะ” สาวใช้ทั้งหลายตอบอย่างไม่เตม็ใจนกั

ฉู่จูอวี้เพียงรู้สึกว่ามีเมฆด�าทะมึนลอยอยู่เหนือศีรษะ ไม่รู้ว่า

หากตอนนี้นางวิ่งไปเรอืนสกุลคงัที่อยู่ตดิกนัจะยงัทนัหรอืไม่



ห้�
โจรคร่�สว�ท

ฉู่จูอวี้เริ่มคิดทบทวน ตัวนางเองใช่ไร้เดียงสาเกินไปหรือไม่ 

หากเป็นบุรุษธรรมดาคนหนึ่ง บางทีการจะตั้งครรภ์ลูกของอีกฝ่าย

อาจเป็นเรื่องง่ายดายเรื่องหนึ่ง แต่เวลานี้คนผู้นั้นคอืเซียวจื้อจอื คน

ที่ท�าให้ศตัรูเพยีงได้ยนิชื่อกข็วญัหนดีฝ่ีอ แม่ทพัใหญ่ผูพ้ทิกัษ์แผ่นดนิ

แห่งราชส�านกั ทั้งยงัขึ้นชื่อว่าไม่ชื่นชอบอสิตรอีกีด้วย

จะตั้งครรภ์ลูกของเขา...เฮ้อ ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากเย็น 

แสนเขญ็

ที่ยากยิ่งกว่ากค็อื ต่อให้อยู่เรอืนเดยีวกนั จนบดันี้นางกย็งัไม่

เคยเหน็หน้าท่านแม่ทพัผูน้ี้เลย ยิ่งไม่ต้องพดูถงึเรื่องจะไปยั่วยวนอะไร

ทว่าพดูกพู็ดเถดิ สาวใช้ในจวนที่หน้าตาสะสวยหมดจด ดูสดใส

น่ารกัน่าเอน็ดมูมีากมาย หากจะยั่วยวนท่านแม่ทพัขึ้นมาจรงิๆ โอกาส

ของพวกนางกม็มีากกว่าตนนกั
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ตกค�า่ ฉูจ่อูวี้ปทูี่นอนบนเตยีงเสรจ็เรยีบร้อย ขณะก�าลงัเตรยีม

เข้านอน โดยไม่ทนัคาดคดิ ครั้นนางเงยหน้าขึ้นกเ็หน็เงาร่างด�าทะมนึ

ที่ไม่รู้มายนือยู่หน้าเตยีงนางตั้งแต่เมื่อไร

คนผูน้ั้นยงัคงสวมชดุสดี�า เพยีงแต่เส้นผมยาวด�าขลบันั้นไม่ได้ 

ใช้รดัเกล้าหยกสขีาวครอบไว้เช่นเมื่อคนื แต่ปล่อยสยายตามธรรมชาต ิ

ใบหน้านวลเนยีนดุจหยกนั้นแลสุกใสพร่างพราวภายใต้แสงสลวัราง

เป็นคนงามที่ท�าให้นางปวดเมื่อยหลงัและเอวมาตลอดทั้งวนั

“เจ้าโจรคร่าสวาทผู้นี้ยังกล้ามาอีกหรือ!” ดั่งศัตรูคู่อาฆาตพบ

หน้ากัน ฉู่จูอวี้ตาแดงก�่าด้วยความโกรธ นางขว้างหมอนในมือไปที่

คนผู้นั้นทนัที

“โจรคร่าสวาท?” เซยีวจื้อจอืรบัหมอนไว้ได้อย่างสบาย ดวงตา

งดงามคู่นั้นมปีระกายฉงน

“ท่านเป็นคนถ่อยสถุลในหมู่บุรุษ เป็นศตัรูของอสิตร!ี”

“ยงัมอีกีหรอืไม่”

“ท่านเป็นคนที่ดีแต่เปลือกนอก ภายนอกดูรูปร่างหน้าตาสง่า

งาม ภายในกลับเป็นเติงถูจื่อ5” นางด่าว่าต่อไป ขาดก็แต่ไม่ได้พุ่ง

5
 เติงถูจื่อ หมายถึงคนเจ้าชู้ มีเรื่องเล่าว่า มีขุนนางแคว้นฉู่ชื่อ เติงถูจื่อ เขาอิจฉาซ่งอวี้ 

ขุนนางคนสนิทของฉู่ไหวหวังที่เป็นหนุ่มรูปงาม จึงใส่ความต่อหน้าฉู่ไหวหวังว่า ซ่งอวี้ 

เป็นคนเจ้าชู้ ซ่งอวี้บอกว่าตนมีสาวงามข้างบ้านมาชม้ายชายตาให้ทุกวันยังไม่เคยสนใจ 

แต่เตงิถูจื่อมภีรรยาขี้ริ้ว กลบัมบีุตรกบันางถงึห้าคน ใครกนัแน่ที่เจ้าชู้มกัมาก นบัแต่นั้นมา

ผู้คนจงึเรยีกคนเจ้าชู้ว่า เตงิถูจื่อ
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เข้ามาตรงหน้าเขา หรือยกมือยกเท้าแล้วตะโกนใส่หน้าว่า ‘คืนความ

บรสิุทธิ์มาให้ข้า!’

เซยีวจื้อจอืก้มหน้า ผ่านไปพกัใหญ่จงึพมึพ�าขึ้น “นี่เป็นครั้งแรก

ที่มคีนว่าข้าเช่นนี้”

“ถ้าท่านยอมรบัผดิ ข้ากอ็าจจะให้...”

มมุปากของเขาพลนัยกยิ้ม ท่ามกลางความเงยีบสงบยามค�่าคนื 

แม้จะเป็นเพยีงการยิ้มบางกเ็หน็ชดัเจน รอยยิ้มนี้ฉูจู่อวี้เหน็แล้วตะลงึ

งนัไปชั่วขณะ ราวกบัเหน็เทพเซยีนผูส้งูส่ง ที่จู่ๆ  กล็งมาสูแ่ดนมนษุย์

เช่นนั้น

“เจ้านี่ช่างน่าสนุก ไม่เหมือนคนอื่น” ปลายนิ้วของเขาจับ 

ลูกประค�าเส้นหนึ่ง เอยีงหน้าลงน้อยๆ แล้วจ้องมองนาง

ได้โปรดเถอะ นี่เขาไม่ได้ทบทวนพฤติกรรมของตนเองเลย

แม้แต่น้อย

“ท่าน...ท่าน...” ฉูจ่อูวี้สดูลมหายใจเข้าแรงๆ “ท่านไม่ได้มายอม

รบัผดิ แล้ววนันี้มาท�าไมอกี”

“ดื่มชา” เขาพูดด้วยสหีน้าคล้ายว่าตามเหตุผลแล้วสมควรเป็น

เช่นนั้น

นางแทบกระอกัโลหติ “ห้องข้าไม่ใช่โรงน�้าชา!”

“แต่ข้าอยากดื่มน�้าชาที่เจ้าชง” เขาพูดอย่างจริงจัง ดวงตางาม

คู่นั้นมองจ้องนางเขมง็

ฉู ่จูอวี้เพียงรู ้สึกว่าน�้าลายในปากถูกขับออกมามากเกินไป  
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“ไม่ได้” นางหันหน้าหนี ไม่มองดวงตาคู่นั้นของเขา...ดวงตาเช่นนี้ 

ส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจของนางได้ง่าย

“เพราะอะไร” น�้าเสยีงของเขาเจอืความไม่เข้าใจ

เซยีวจื้อจอืโน้มตวัลงช้าๆ จ้องมองคนที่อยูต่รงหน้า เขาไม่เข้าใจ

ว่าเพราะอะไรนางจงึมสีหีน้าขุน่เคอืงใจ สตรอีื่นพอเหน็เขา สหีนา้กจ็ะ

เตม็ไปด้วยความลุ่มหลง แต่นางกลบัไม่ใช่

เขาเข้ามาใกล้นางเกนิไป ใกล้จนฉูจ่อูวี้สามารถนบัจ�านวนขนตา

ของอกีฝ่ายได้ครบ เมื่อวานตอนเขากอดนางไว้ เพราะนางถกูจี้สกดัจดุ

จึงไม่ได้มองเขาในระยะใกล้เช่นนี้ เวลานี้ได้เห็นชัดเจนก็ได้แต่ชื่นชม 

ว่าบุรุษผู้นี้หน้าตาดเีกนิไปแล้ว

“นั่นเพราะ...เพราะ...” 

แทบตายแล้ว...ภายใต้สายตาที่จ้องมองมาของเขา นางถึงกับ

พูดตดิอ่าง รบีถอยหลงัไปหลายก้าว นางยนืยนัในจุดยนื “ไม่ได้กค็อื

ไม่ได้”

เขาจ้องมองนาง ย่นหวัคิ้วน้อยๆ คล้ายก�าลงัคดิอะไรอยู่ จาก

นั้นก็ถอนหายใจ “แม้ข้าจะไม่เคยท�าเช่นนี้มาก่อน แต่ค�าพูดของคน 

ผู้นั้นกน็่าจะเชื่อถอืได้กระมงั”

อะไร!...นางยงัคงใคร่ครวญถ้อยค�าที่เขาพูดกบัตวัเองอยู่ ทว่า

กลบัเหน็ใบหน้าของเขาขยบัเข้ามาใกล้ขึ้นทุกท ีจากนั้น...

ใบหน้าของนางแดงฉานไปทั้งหน้า เพยีงเพราะรมิฝีปากของเขา

ที่เวลานี้ทาบทบัอยู่บนรมิฝีปากของนาง!
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เรียวปากที่อ่อนนุ่มเจือความเย็น ฉู่จูอวี้รู ้สึกว่าโลหิตทั่วทั้ง

ร่างคล้ายมารวมกันอยู่ที่ริมฝีปาก เรียวปากของนางเปลี่ยนเป็นร้อน 

ผะผา่ว และความร้อนขมุนั้นก�าลงัซมึซบัความเยน็เยยีบจากรมิฝีปาก

ของเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย

นี่คือการจุมพิตหรือ? นาง...นาง...นางมีชีวิตมาสิบแปดปี นึก

ไม่ถงึว่าจะถูกบุรุษแปลกหน้าคนหนึ่งที่กระทั่งชื่อกย็งัไม่รู้มาจุมพติ!

ไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหน ในที่สุดเขากถ็อนรมิฝีปากออก

“ตอนนี้เจ้าชงชาได้แล้วกระมัง” สีหน้าท่าทางของเขาดูจริงจัง

มาก ไม่มท่ีาทมีวัเมาในโลกย์ีเช่นที่เตงิถจูื่อพงึม ีกลบัเป็นท่าทางคล้าย

ปัญญาชนผู้สุภาพสูงส่งที่เข้ามาในโรงน�้าชา และเพิ่งจ่ายเงินค่าน�้าชา 

ก�าลงัรอดื่มชาอยู่เช่นนั้น

ฉู่จูอวี้มองจ้องบุรุษตรงหน้าที่เพิ่งจะเอาเปรียบนางอย่างงงงวย 

เขาพูดเช่นนี้ ความหมายกค็อื...

“ท่านจูบข้าเพียงเพื่อต้องการให้ข้าชงชาแก่ท่านหรือ” เสียงนั้น

สูงขึ้นหลายระดบั นางแทบจะตวาดออกมา

“เจ้าก�าลงัโกรธหรอื”

“แน่นอน!”

“มีคนเคยบอกข้าว่า ขอเพียงท�าเช่นนี้อิสตรีก็จะยินดีเชื่อฟัง” 

เขาพมึพ�ากบัตวัเอง

ใครเป็นคนพูด นางจะไปสังหารคนผู้นั้นเสีย! ฉู่จูอวี้โกรธจน

แทบคุมอารมณ์ไม่อยู่
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“ใช่เพราะยังจูบไม่นานพอหรือไม่” เซียวจื้อจือโน้มตัวลงมา 

อกีครั้ง คล้ายคดิจะท�าเช่นเมื่อครู่อกี

ไม่ใช่กระมงั ครั้งเดยีวยงัไม่พออกีหรอื? “ช้าก่อน...ท่าน ท่าน

เพยีงต้องการจะดื่มน�้าชาที่ข้าชงเท่านั้นจรงิหรอื”

เขาหยุดชะงกัแล้วพยกัหน้า

“เช่นนั้นข้าจะชงให้ แต่ท่าน...ท่านห้ามท�าอะไรเหลวไหล” นาง

รบีเอ่ยแล้วรบียกชุดชงชาของนางออกมา

ผ่านไปพกัใหญ่เซยีวจื้อจอืกไ็ด้ดื่มน�้าชาที่เขาอยากดื่ม ส่วนฉูจ่อูวี้ 

กลับเอาแต่จ้องบุรุษที่กระทั่งลักษณะท่าทางเวลาดื่มชาก็ยังดูนุ่มนวล

สง่างามตาไม่กะพรบิ นางคดิจะมองเขาให้ทะลุ

มาลองคิดดูก็คงมีแต่สตรีที่เคยพบเห็นเรื่องราวในโลกมามาก

เช่นนางที่สามารถอดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของเขาได้ หาก

เปลี่ยนเป็นบุตรสาวครอบครัวมั่งมีทั่วไป คงเอาผ้าแพรขาวสามฉื่อ6 

แขวนคอตายไปนานแล้ว

“เหตใุดจงึมองข้าเช่นนั้น” เซยีวจื้อจอืเอยีงหน้ามองฉูจ่อูวี้ หรี่ตา 

ลงเลก็น้อย 

นางพลันเกิดความรู้สึกคล้ายถูกผู้มีฐานะสูงส่งจ้องมอง “ท่าน

เป็นใคร”

6
 ฉื่อ หรอื เชยีะ เป็นมาตราวดัความยาวของจนี โดยที่ 1 ฉื่อ เทยีบได้กบั 30 เซนตเิมตร
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“เจ้าไม่รู้ว่าข้าเป็นใคร?” เขามองนางด้วยความประหลาดใจ

นางตวัดหางตาใส่เขาทีหนึ่ง เขาไม่บอก นางจะรู้ได้อย่างไร 

โดยทั่วไปแล้วผู้มีฐานะสูงส่งมกัเลือกสวมเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสงดงาม 

มีเพียงหลวงจีนกับองครักษ์ที่จะสวมเสื้อผ้าสีด�า นางพบเขามาสอง 

ครั้ง เขาล้วนแต่สวมเสื้อผ้าสดี�า จงึน่าจะเป็นองครกัษ์กระมงั ฉู่จูอวี้

คาดเดาฐานะของอกีฝ่าย

เขาเอียงคอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ย “เจวี๋ยชิง เจ้าเรียกข้า

ว่าเจวี๋ยชงิ”

นางไม่ได้สนใจอยากรู้ชื่อของเขาแม้แต่น้อย ใครกไ็ด้ช่วยบอก

นางท ีเหตุใดสภาพการณ์จงึได้เปลี่ยนเป็นเช่นนี้ไปได้

หลงัเขาดื่มชาเสรจ็ นางกบ็อกเขาอย่างเตม็ปากเตม็ค�าว่าสมควร

แก่เวลาที่จะให้เขากลบัไปได้แล้ว แต่คดิไม่ถงึวา่เขากลบักอดนางแลว้

พานางตรงไปนอนที่เตยีง บอกว่ากอดนางแล้วหลบัสบาย เขาเหน็นาง

เป็นของเล่นไปแล้วจรงิๆ

“ปล่อยข้า!” ฉูจ่อูวี้ดิ้นรน แม้จะ...เอ่อ...เขากแ็ค่กอดนางเท่านั้น 

เสื้อผ้าบนร่างกายของทั้งสองไม่ได้ถอดออกจากร่างแม้แต่ชิ้นเดียว 

“นี่...ท่านรู้หรอืไม่ ท�าเช่นนี้ข้าสามารถฟ้องศาลได้”

“ไม่มีศาลที่ไหนรับฟ้องคดีของเจ้าหรอก” แขนของเขาไม่ได้

คลายออกเพราะค�าพูดของนาง

“ท่านอาศยัอะไรมายนืยนัเช่นนั้น”

“ข้ายืนยันได้ก็แล้วกัน” เขาบอกอย่างมั่นใจ ร่างกายครึ่งหนึ่ง
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ของเขาทาบทับอยู่บนร่างของนาง “ดูเหมือนมีแต่เจ้าที่นุ่มนิ่มเช่นนี้ 

กอดคนอื่นล้วนท�าให้ข้ารู้สกึไม่นุ่มมอื” ร่างกายนางนุ่มนิ่ม กอดแล้ว

รู้สกึแตกต่างจากสตรอีื่น

ค�าพูดประโยคนี้ของเขาท�าให้นางฉุกคิดขึ้นมา “ท่านเคยกอด

มาหลายคนหรอื”

“ไม่หรอก แค่ไม่กี่คนเท่านั้น”

ที่แท้เขากท็�าผดิจนเป็นนสิยั!

“ท่านไม่อาจกอดข้านอนเช่นนี้ หากคนอื่นเหน็เข้าละก ็พวกเขา

จะเอาข้าไปพดูเช่นไร หากข้าถกูจบัใส่กรงหมเูอาไปถ่วงน�้า7 ละก ็ต่อให้ 

กลายเป็นผขี้ากจ็ะไม่ละเว้นท่าน!” ฉู่จูอวี้ขู่ ทว่าน่าเสยีดาย กลบัถูก 

น�้าเสยีงอ่อนนุ่มนั้นท�าลายความดุดนัของนางไปจนหมดสิ้น

“ไม่มีใครกล้าเอาเจ้าใส่กรงหมูไปถ่วงน�้าแน่” เขาซุกหน้าลงกับ

หวัไหล่ของนาง พยายามสูดดมกลิ่นอายที่เจอืกลิ่นหอมของชาซึ่งโชย

มาจากตวันาง “แปลกจรงิ เพยีงโอบกอดเจ้าไว้ข้ากส็ามารถหลบัไปได้

โดยง่าย”

“ต่อให้ท่านไม่กอดข้าไว้ ท่านกน็อนหลบัได้!” ก�าป้ันน้อยๆ ของ

นางที่ทุบไปบนร่างของเขาแทบไม่ต่างอะไรกบัการนวดให้ เซยีวจื้อจอื

ถึงกับครางออกมาด้วยความสบาย ฉู่จูอวี้ได้ยินแล้วใบหน้าด�าคล�้า 

ไปทนัที

7
 วธิลีงโทษผู้หญงิที่มพีฤตกิรรมคบชู้สู่ชายในสมยัโบราณ
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“ไม่หลบัหรอก...” เขาหลบัตาทั้งสองข้างลง ถูไถใบหน้ากบัอก

ของนาง “ส�าหรบัคนอื่น การนอนเป็นเรื่องง่าย แต่ส�าหรบัข้าแลว้กลบั

เป็นเรื่องยาก ต่อให้ในสมองมแีต่ความว่างเปล่า ตอ่ใหก้ระบวนความ

คิดหยุดนิ่งแล้ว...แต่คนกลับยังตื่นอยู่” นั่นเป็นความรู้สึกที่ยากจะ

อธบิายให้คนอื่นเข้าใจได้ ต่อให้หมอหลวงในราชส�านกัมาตรวจอาการ

ให้เขาหลายครั้งกไ็ม่เคยรกัษาได้

“อาจารย์ เหตุใดเรื่องที่คนอื่นท�าได้ง่ายๆ แต่ส�าหรับข้าแล้ว 

กลับยากมาก” ตอนอายุสิบห้าเขาเคยถามหลวงจีนฮุ่ยอู๋ผู้มีชื่อเสียง 

ไปทั้งใต้หล้าซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาเช่นนั้น

“แต่เรื่องที่คนอื่นท�าได้ยาก เจ้ากลบัท�าได้อย่างง่ายดาย” หลวง-

จีนฮุ่ยอู๋กล่าวเสียงเรียบ “เจวี๋ยชิง คนย่อมมีได้มีเสีย เจ้าได้บางสิ่ง 

บางอย่างมา ย่อมต้องสูญเสยีบางสิ่งบางอย่างไป”

ครั้งนั้นเขาครุ่นคดิอยู่ถงึเจด็วนัเตม็ๆ

“ต่อให้ข้าคิดจะแลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีกับการนอนหลับที่ 

คนทั่วไปต่างท�าได้ ก็ยังเป็นไปไม่ได้” เซียวจื้อจือกล่าว อาจเพราะ 

น�้าเสียงที่เขาพูดเจือความเจ็บปวด แม้บางเบาจนแทบจะสัมผัสไม่

ได้ ทว่ากลับท�าให้การดิ้นรนของฉู่จูอวี้ค่อยๆ หยุดนิ่งลง “รู้หรือไม่  

ครั้งหนึ่งข้าถึงกับหักแขนตัวเองเพียงเพราะอยากรู้ว่าความเจ็บปวด 

จะท�าให้ข้าหมดสตจินหลบัไปได้หรอืไม่”

หวัใจของนางคล้ายถูกอะไรหนกัๆ ทุบลงมา “แล้วต่อมาเล่า”

“ยังคงไม่ได้ผล หักแขนจนกระทั่งกระดูกหักแล้ว ข้าก็ยังไม่
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หมดสติไป และไม่อาจนอนหลับได้อย่างที่ข้าต้องการ” แขนทั้งสอง

ข้างที่โอบกอดนางกระชบัแน่นขึ้น

“ท่านหกั...แขนข้างไหนหรอื” ฉู่จูอวี้อดถามไม่ได้

“เจ้าอยากรู้หรอื”

เซียวจื้อจือหยัดร่างขึ้น ก่อนจะเงยหน้ามองจ้องนาง เส้นผม 

ด�าสนิทค่อยๆ เคลื่อนจากแผ่นหลังของเขาตกลงมาอยู่ที่แขนทั้งสอง 

และข้างแก้มตามการเคลื่อนไหว ปอยผมเหล่านั้นบดบงัดวงตาทั้งสอง

ของเขาไว้ ชั่วพรบิตานั้นนางถงึกบัอยากจะเกลี่ยปอยผมเหล่านั้นออก

เพื่อจะได้มองดวงตาทั้งสองของเขาให้ชดัๆ

“อยาก...รู้” นางเลยีรมิฝีปากที่จู่ๆ กแ็ห้งผากขึ้นมา

“เป็นแขนซ้าย” เขายิ้ม

สายตาของนางเบนไปที่แขนข้างซ้ายของเขาซึ่งถกูแขนเสื้อบดบงั

ไว้จนมองไม่ออก “ยงัเจบ็หรอืไม่”

“ไม่เจ็บแล้ว บาดแผลนั้นหายนานแล้ว” ใบหน้าของเขาแนบ

ลงกบัหวัไหล่ของนางอกีครั้ง “เจ้ารู้หรอืไม่ ตอนที่ข้าดื่มน�้าชาของเจ้า 

ตอนที่ข้าได้กลิ่นหอมที่ท�าให้ข้ารูส้กึผ่อนคลายจากกายของเจ้า ตอนที่ 

ข้าพบว่าเมื่อข้ากอดเจ้าไว้ข้าก็จะหลับไปได้อย่างง่ายดาย ข้าดีใจมาก

เพยีงใด”

ความดีใจที่ว่านั้นไม่อาจใช้ค�าพูดมาบรรยายได้ คล้ายเป็นสิ่ง

ล�้าค่าที่เขาเสาะแสวงหามาตั้งแต่เกดิ เสาะหามานานกย็งัไม่พบ แต่แล้ว 

เขากลบัพบมนัด้วยความบงัเอญิ ของล�้าค่าที่แท้เพยีงเอื้อมมอืไปกค็ว้า
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มาได้แล้ว

“จอูวี้ เจ้าจงอยูข้่างกายข้า เป็นเพื่อนข้าเข้านอนตลอดไปดหีรอื

ไม่” เขาพึมพ�าขึ้นเบาๆ ประกายตาที่กลอกกลิ้งไปมาดูรุบรู่ น�้าเสียง

ของเขาคล้ายออกค�าสั่ง คล้ายเฝ้าปรารถนา และคล้ายวงิวอนขอร้อง

นี่...นางจะรบัปากได้อย่างไร! ฉู่จอูวี้คดิจะปฏเิสธตามสญัชาต-

ญาณ แต่ภายใต้สายตาของเขา นางกลบัพูดอะไรไม่ออก


