
บทน�ำ

สรรพเสียงโดยรอบเงียบสงัด ขัดกับสายลมกระโชกแรง ภาพเบื้อง

หน้าคลาคล�่าไปด้วยทหารสองกองทัพยืนประจันหน้ากัน ไร้ซึ่งภาพฉากหลัง 

ทั้งแม่น�้าเชี่ยวกราก ภูเขาสูงตั้งตระหง่าน หรือมหาสมุทรสุดลูกหูลูกตา  

สองกองทัพเพียงเผชิญหน้า นิ่งสงบ ไร้เสียงสกุณาขับขาน ใต้ฝ่าเท้าของ 

พวกเขาหาใช่พื้นดนิแห้งแล้ง ทว่าเป็นหมู่เมฆด�าทะมนึพโิรธปั่นป่วน

กองทัพด้านขวามือน่าเกรงขาม สง่างามด้วยนักรบในชุดเกราะสีทอง 

ยืนเรียงหน้ากระดานหลายร้อยนาย แถวตอนยาวยืนตรงเป็นระเบียบยิ่ง  

ธงรบโบกสะบดัเกรยีงไกร ยอดอาชาสูงใหญ่เตม็ไปด้วยพลงั หอกทวนในมอื

ทหารแต่ละนายสะท้อนเงาคมกริบ สมเป็นมหาศัสตราที่หลอมจากเตาหลอม

ชั้นเลศิ

ภาพกองทัพเกราะทองสะท้อนถึงความองอาจห้าวหาญ ขัดกับภาพ

กองทัพในชุดเกราะสีนิลด้านหน้าที่มีจ�านวนทหารมากมายจนมืดฟ้ามัวดิน 

ประเมินด้วยสายตาอาจมากกว่าพลทหารชุดเกราะทองถึงสิบเท่า ใบหน้าที่ 

ไม่ได้สวมหน้ากากนั้นแตกต่างจากใบหน้าของมนุษย์ธรรมดา บ้างมีเขางอก 

บา้งมสีามตา มเีขี้ยวงอกยาวดนู่ากลวั ท่าทางกระหายอยากจะดื่มกนิเลอืดเนื้อ
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ในสนามรบ ขบวนทพัมไิด้เป็นระเบยีบแบบแผน แต่กลบัแสดงออกถงึความ

กระสันในการฆ่าฟัน ทหารแต่ละนายพยายามพากายของตนออกมายืน 

แถวหน้า ทว่ายังคงต้องฟังค�าสั่งจากชายร่างใหญ่ในชุดเกราะสีนิล ผู้ควบ 

อาชาสีด�าปลอดอยู่ด้านหน้าสุดของขบวน ดวงตาของอาชาเป็นสีโลหิต เมื่อ 

เขายกมอืขึ้น ทหารทุกนายพลนัขยบัในท่าเตรยีมพร้อม

ทันทีที่ทัพตรงหน้าขยับ ชายหนุ่มผู้สง่างามในชุดเกราะสีทองบนอาชา 

สีขาวราวกับหิมะก็โบกมือเป็นสัญญาณในเวลาเดียวกัน ธงรบหมุนเปลี่ยน

ต�าแหน่ง เสียงแตรจากสองฝั่งดังประสาน กองทัพใหญ่ในชุดเกราะสีด�า 

พุ่งทะยานเข้าใส่ศัตรูด้วยความกระหาย ไอสังหารคละคลุ้ง พื้นดินว่างเปล่า 

สั่นสะเทอืนเลอืนลั่นยามเหล่าทหารเกราะด�าพุ่งตวัเข้าโรมรนัศตัรู

กองทัพเกราะทองที่เสียเปรียบด้านก�าลังพลมิได้ถอยหนี และมิได้พุ่ง

ใส่ศตัรูในทนัท ีสองตาจดจ้องเพยีงธงรบ คนโบกมุ่งสมาธอิยู่เพยีงตวัผู้น�าคอื

ชายหนุม่งามสง่าบนอาชาสขีาว ยามทหารฝ่ายตรงข้ามพุง่เข้ามา กองก�าลงัที่ยนื

เรียงหน้ากระดานในคราแรกขยับอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า เกิดเป็นขบวน

ทัพที่ชวนให้ตกตะลึง ไม่เว้นแม้แต่เหล่าทหารเกราะด�าซึ่งดวงตาเต็มไปด้วย

ความมุ่งมั่นกระหายเลือด จากคราแรกดูคล้ายพวกเขามีก�าลังเหนือกว่า  

เพยีงพุ่งเข้าใส่กส็ามารถเหยยีบอกีฝ่ายไว้ใต้ฝ่าเท้า ทว่าผ่านไปเพยีงไม่กี่อดึใจ 

ทัพหน้าของพวกเขากลับตกอยู่ในวงล้อม แต่ละกองถูกกักไว้ในวงกลม  

ทหารชุดเกราะทองถอืโล่ล้อมด้านนอก

ปฐมบทแห่งสงครามเริ่มขึ้นเมื่อสิ้นเสยีงแตร คนมากใช่จะชนะเสมอไป 

ความฮกึเหมิใช่จะอยูเ่หนอืความมรีะเบยีบวนิยั ทหารเกราะทองหนึ่งนายสะบดั

ทวนในมือหนึ่งครั้งสามารถล้มศัตรูได้ในชั่วอึดใจ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือบุรุษ

ห้าวหาญบนอาชาสีขาว ทุกย่างก้าวที่เขาควบผ่านล้วนเต็มไปด้วยสีแดงฉาน 

ทว่า...โลหติเหล่านั้นมอิาจเปรอะเป้ือนขนอาชาอนัแสนบรสิทุธิ์ แปลกประหลาด

ราวกบัมเีกราะใสคุ้มกนั

การรบด�าเนนิไปอย่างโหดเหี้ยม ซากศพภายใต้ชุดเกราะสดี�ากองพะเนนิ
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สูงยิ่งกว่าเทือกเขา ยามนี้ผู้ที่ยังยืนหยัดอยู่ได้มีเพียงรองแม่ทัพใหญ่ซึ่งสวม

หน้ากากสีด�า หนึ่งคนรับมือกับนักรบในชุดเกราะทองถึงสองสามนาย แลด ู

ตงึมอืยิ่งนกั ต่างจากแม่ทพัใหญ่บนอาชาสดี�าที่ก�าลงัเงื้อดาบฟันคอรองแม่ทพั 

ในชุดเกราะสทีอง

แกร๊ง!

เสยีงดาบปะทะทวน บรุษุเกราะทองบนอาชาสขีาวเสอืกทวนเข้ามาขวาง

ได้ทนัในจงัหวะสดุท้าย พลกิมอืจ้วงแทงจนอกีฝ่ายผงะต้องถอยหลงัไปตั้งหลกั 

แต่ไหนเลยจะมีเวลาถึงเพียงนั้น เมื่อแม่ทัพเกราะทองเหินตัวจากหลังม้าพุ่ง

เข้าหาแม่ทัพเกราะด�าทันที ฝ่ายเสียเปรียบรีบยกดาบขึ้นต้าน อานุภาพสอง 

มหาศสัตรารุนแรงจนผู้คนโดยรอบต่างถูกแรงปะทะ ร่างกระเดน็ไปคนละทศิ 

ละทาง

“เลกิเล่นเสยีท!ี” เสยีงทุ้มต�่าแหบพร่าดงัมาจากชายชุดเกราะด�า

ไม่มีผู้ใดเห็นใบหน้าภายใต้หน้ากากสีทอง มีเพียงริมฝีปากได้รูปสวย 

ที่โผล่พ้นหน้ากากเท่านั้นที่ขยบัขึ้นเลก็น้อย

“เอื๊อก!”

เลือดสีแดงฉานไหลทะลักเมื่อแม่ทัพเกราะด�าไม่อาจหลบปลายทวน 

ที่พุ่งเข้าใส่หัวไหล่อย่างรวดเร็ว ทว่ายอดแม่ทัพก็ยังเป็นยอดแม่ทัพวันยังค�่า  

ชายชุดเกราะด�าพลกิตวั ฟาดดาบในมอืใส่จนด้ามทวนหกัครึ่ง

“จงใช้มหาศัสตราของเจ้าซะ อย่าได้ดูถูกข้า” ดูเหมือนแผลบนไหล่ 

จะยิ่งสร้างความฮกึเหมิให้เขา แม่ทพัเกราะด�าพุ่งตวัเข้าใส่ ดาบในมอืฟาดลง 

หนกัหน่วงราวกบัจะผ่าร่างตรงหน้าให้ขาดครึ่ง

แม่ทพัเกราะทองถอนหายใจแผ่วเบา ชกักระบี่ขึ้นต้านในจงัหวะสดุท้าย 

การต่อสู้ของมหาบุรุษมีอ�านาจท�าลายล้างเป็นบริเวณกว้าง สองร่างทองด�า

เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่แม่ทัพเกราะด�าเป็นฝ่ายรุก ครู่เดียวกลับ

พลาดพลั้งตกเป็นฝ่ายรับ ดูเหมือนดาบใหญ่ในมือจะมิอาจต่อกรกับกระบี่ 

ในมอืศตัรู ถูกไล่ต้อนจนถอยร่นไปหลายจั้ง1
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หากทวนเมื่อครู ่มีอานุภาพร้ายแรงถึงขนาดแทงทะลุเกราะสีนิลได้  

กระบี่ในมอืของแม่ทพัเกราะทองยามนี้คงเป็นยิ่งกว่ามหาศสัตรา เพยีงจ้วงแทง 

ครั้งหนึ่งก็ทะลุร่างสูงใหญ่จากหน้าไปหลัง แม่ทัพในชุดเกราะสีด�าตกจาก 

หลงัม้าทนัที

ทุกสิ่งหยุดชะงกัในบดัดล การต่อสู้ยาวนานถงึสบิวนัสบิคนืจบลงทนัที

ที่แม่ทพัในชุดเกราะสดี�าทรุดลงกบัพื้น กองทพัในชุดสดี�าแตกซ่านเซน็ จากที่

ล้มตายไปหลายหมื่น เหลือเพียงไม่กี่พัน อาศัยจังหวะที่ทุกคนยังตกตะลึง 

หนัหลงัหลบหน ีทิ้งผู้เป็นนายไม่หวนกลบั

“ใส่ตรวนใหเ้ขา” แม่ทพัหนุม่ส่งตรวนสทีองเปล่งประกายให้รองแม่ทพั 

แล้วเดนิกลบัไปส�ารวจทหารในกองทพั

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย เขาก็ผิวปากเพียงครั้งเดียว ยอดอาชาสีขาว

บรสิุทธิ์พลนัปรากฏตรงหน้า ค้อมกายให้นายของมนัขึ้นขี่

“เจ้าพาตวัเขากลบัไปก่อน ข้าจะน�าทหารตามจบัพวกหนทีพั”

“ขอรับท่านแม่ทัพ” รองแม่ทัพค้อมตัวอยู่เบื้องล่าง สายตาที่จ้องมอง 

ผู้เป็นนายมีแต่ความเทิดทูน บัญชาการทัพห้าพันนาย ปราบกบฏห้าหมื่น

ราบคาบได้ภายในสบิวนั คาดว่าทั่วทั้งสามโลกคงมเีพยีงแม่ทพัตรงหน้าเท่านั้น

ที่ท�าได้ ใช้ความเฉลียวฉลาดวางค่ายกลจัดทัพ เสียเลือดเนื้อของทหาร 

ในกองทพัน้อยที่สุด ทั้งฝีมอืการต่อสู้กเ็ก่งกาจไม่เป็นรองผู้ใด

“จดัการให้เรยีบร้อย” เอ่ยสั่งแค่นั้นเขากช็กับงัเหยีนม้าผ่านหน้าจ�าเลย

ไป

ทว่าใครเลยจะคาด จู่ๆ บรรยากาศโดยรอบก็ปั่นป่วนราวกับก�าลังจะ

เกดิพายุใหญ่ ผูถู้กล่ามตรวนกลบับ้าคลั่งขึ้นมา สองตาแดงก�่า เส้นเอน็บนขมบั

ปูดโปน กรีดร้องราวกับสัตว์ป่า กระอักเลือดออกมาหลายค�า แล้วกระชาก

ตรวนที่พนัธนาการขาดออกเป็นสองท่อน รมิฝีปากขยบัพมึพ�าบรกิรรมคาถา

1 จั้ง เป็นหน่วยวดัระยะทางของจนีโบราณ โดยที่ 1 จั้ง มรีะยะทางประมาณ 3.3 เมตร
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“เขาก�าลงัอญัเชญิมหาศสัตราในต�านาน...อาวธุโบราณที่สาบสญูไปหลาย

หมื่นปี” แม่ทพัในชดุเกราะทองรบัรูถ้งึพลงัอ�านาจและกลิ่นอายของอาวธุโบราณ

ได้ทนัท ีแต่ก่อนที่ผู้ใดจะทนัได้ขยบัร่าง ชายผู้บ้าคลั่งกค็ว้ามดีสั้นในชุดเกราะ

ออกมาขว้างใส่ชายหนุ่มบนอาชาสีขาวด้วยแรงกายเฮือกสุดท้าย พร้อมกับ

ร่างกายระเบดิออกเป็นจุณ

ตัวมีดปักลงกลางหลัง รุนแรงจนเขากระอักเลือดตกลงจากหลังม้า  

ร่างสูงสง่าร่วงผ่านชั้นเมฆลงไปทนัที



หนึ่ง
บำลำนซ์มำกค่ำ

เฮอืก!

“โอ๊ยๆ” เสียงร้องโอดโอยดังตามเสียงโครมมาทันที ก่อนจะมีเสียง

หวัเราะแทรกขึ้น

“ฮ่าๆ ลงไปท�าอะไรข้างล่างอะเจ้ จับกบเหรอ หรือว่าแอบกินขนม 

ใต้โต๊ะ” คนว่ายื่นหน้าทะเล้นเข้ามาล้อเลยีน

เจ้ใหญ่นั่งลบูก้นส่งค้อนปะหลบัปะเหลอืกตอบกลบัพร้อมกบัยื่นมอืให้ 

“ช่วยดงึกนัก่อน หวัเราะอยู่ได้”

เด็กหนุ่มยังหัวเราะต่ออีกครู่ใหญ่ ปาดน�้าตาจากสองแก้มแดงระเรื่อ 

แล้วค่อยส่งมือช่วยฉุดร่างมหึมาของเจ้ขาใหญ่แต่รากฐานไม่มั่นคงจนต้องล้ม

ลงไปกลิ้งบนพื้น

“หลับในเหรอเจ้ ไม่ไหวนะเนี่ย ไม่เคยได้ยินค�าขวัญที่เขารณรงค์กัน 

เหรอ ง่วงไม่ขบั...”

“ฉันไม่ได้ขับย่ะ ก�าลังคีย์โอทีอยู่ ไม่เห็นเรอะ” คนถูกแซวกระแอม 

แก้เก้อ ชี้นิ้วไปบนหน้าจอที่ก�าลงัแสดงข้อมูล

“หูยๆ ยิ่งน่ากลวั นี่ชั่วโมงโอทขีองผมหายไปบ้างปะเนี่ย” เจ้าตวัท�าท่า
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จะชะโงกหน้ามาดูแต่กลบัถูกผลกัจนกระเดน็

“ไม่เผือกค่ะลูก ไม่เห็นเหรอว่าท�าเงินเดือน เป็นความลับ อุตส่าห์ใส่

แผ่นกั้นกรองหน้าจอแล้วยงัจะเผอืกอกี”

พูดจบนิ้วเรียวก็รัวลงบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบ 

เสยีงเคาะถี่ระรวัท�าเอาหวัใจของคนข้างๆ เต้นกระหน�่าตาม พานให้หายงว่งงนุ

ทั้งๆ ที่เป็นบ่ายวนัจนัทร์

“เจ้... นี่จิ้มจนแป้นจะพงัอยู่แล้ว เจ้จะรบีไปหนายยย” เดก็หนุ่มที่นั่ง

ข้างๆ เอ่ยถามพลางปิดปากหาว

“ไปหาพ่องงง เอ๊ย... รบีเอาไปส่งส ินี่นายกต็ามยกิๆ จนเมยีแกจะคดิ

ว่าเจ้เป็นกิ๊กแล้วเนี่ย”

“โห เหน็หนงัหน้าเจ้แล้วเมยีนายยงัจะกล้าคดิอกีเหรอ” อกีฝ่ายเกอืบจะ

เบะปากกลอกตาอยู่แล้ว หากไม่ติดว่าต้องกระโดดหลบปากกาที่พุ่งหลาว 

ตรงดิ่งมาใส่ศรีษะ

“ไอ้เอี้ย ถ้าแกว่างมากกม็าช่วยเจ้นี่”

“โอ๊ย ไม่เอาอะเจ้ ผมท�าไอทีนะครับ ไม่ใช่จีบี เจเนอรัลเบ๊ เอ๊ย...”  

เด็กหนุ่มไอทีรีบยกมือขึ้นปิดปากเมื่อเห็นดวงตาเขียวปัดของเจ้ใหญ่ “ไม่ใช ่

เอชอาร์เมเนเจอร์เหมือนเจ้” เด็กปากเสียรีบแก้ต่างทันทีทันใด ด้วยกลัวว่า 

จะถูกเจ้ใหญ่กระโดดถบีก้านคอหกั

“พอๆ แกอย่าพูดชื่อต�าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบุคคลที่ไม่มลีูกน้อง ไม่รู้จะ

ตั้งมาท�าห่าอะไร” เจ้ใหญ่โบกมอืแล้วรบีหนัไปคยี์โอทตี่อ

“แล้วเมื่อกี้เจ้ฝันอะไร เหน็กรดีร้องซะ ดูด ิ ขนแขนยงัสแตนด์อปัอยู่

เลยเนี่ย” เดก็หนุ่มไอทยีื่นแขนออกมาประกอบท่าทาง

ลัลลินีนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง เธอฝันประหลาด ฝันเห็นกองทัพทหารก�าลัง 

สู้รบกนัอย่างดุเดอืด แต่ไม่รู้เพราะอะไร ทั้งๆ ที่ตั้งแต่แรกเริ่มกองทพัในชุด

เกราะสีทองเสียเปรียบอย่างอนาถ แต่หัวใจของเธอกลับเจ็บปวด ตลอดการ 

สู้รบกเ็อาใจช่วยพวกเขา โดยเฉพาะแม่ทพัหนุ่มผู้แสนสง่างามภายใต้หน้ากาก
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สทีองผู้นั้น

‘สงสยัช่วงนี้จะตดิซรีสี์จนีมากไป’

เธอสลดัศรีษะเมื่อคดิถงึพระเอกซรีสี์จนีที่ตดิอยู่ตอนนี้ โดยเฉพาะบท

ที่พระเอกเป็นแม่ทพัสวรรค์ต่อสู้กบัเผ่ามารเหมอืนในความฝัน จนต้องย้อนดู

หลายต่อหลายรอบ

“สรุปเจ้ฝันถงึเลขเดด็ไหม เนี่ย... ร้องซะดงั เลขต้องโดนชวัร์ๆ”

“ไม่ใช่ย่ะ... เจ้แค่ฝันเหน็แม่ทพัโดนแทงข้างหลงั” เจ้ใหญ่ตอบปัดๆ ทว่า

มอืยงัไม่หยุดท�างาน

“เฮ้ย” เด็กหนุ่มไอทีร้องเสียงดัง ก่อนจะเยี่ยมหน้าทะเล้นเข้ามาใกล้ 

“แม่ทพัของเจ้เป็นฝ่ายรบัเหรอ ปกตคินเป็นแม่ทพัเขาต้องรุกสเิจ้ ไม่น่าเชื่อว่า

จะเป็นรบั แต่เอ่อ... เวลาไปฟิตเนส เหน็พวกหุ่นล�่าบึ้กก้ามปูทั้งหลาย ผมกย็งั

ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าจะเป็นรบั ถ้าเพื่อนไม่บอก”

“เดี๋ยวๆ รบัรุกอะไรของแกวะ” เจ้ใหญ่ย่นคิ้วไม่เข้าใจ

“โอ๊ยเจ้ นี่ไม่อ่านนยิายวายเหรอ”

“ไอ้บ้า แทง... เอ่อ... ฉนัหมายถงึโดนมดีปักหลงัน่ะ” เธอท�าท่าประกอบ 

“ไม่ใช่โดนฟันในความหมายนั้นย่ะ”

“เฮ้ย! เจ้ ตาโหลเลย ตีนกาขึ้นแล้ว ท�างานหนักไปปะเนี่ย เป็นเจ้นี่

เหนื่อยเนาะ” รุ่นน้องไม่ได้สนใจเนื้อหาและท่าทางประกอบเมื่อเห็นใบหน้า

อดิโรยของเจ้ใหญ่ใกล้ๆ “ผมว่าวนันี้เจ้ดูเพลยีๆ นะ เมื่อวานวนัอาทติย์ ปกติ

เจ้นอนอดือยู่บ้านนี่”

ลลัลนิปีรายตามองเดก็หนุ่มข้างๆ ที่รู้เรื่องชาวบ้านดกีว่าเรื่องของตวัเอง

เสมอ เอ่อ... เธอยอมรบักไ็ด้ว่าสาวโสดวยัสามสบิ ชวีติวนัหยุดมนักต็้องนอน

เกาตูดดูซีรีส์อ่านนิยายอยู่กับบ้าน แต่เมื่อวานเป็นวันพิเศษซึ่งเธอคงไม่มีทาง

ลืมเลือนไปชั่วชีวิต เพราะเป็นวันที่เธอเกือบจะได้เจอคู่แท้ที่สวรรค์สร้าง ฟ้า

ประทานมาให้ แต่กไ็ด้แค่... เกอืบนั่นแหละ

“ออื... เพลยีๆ วนัก่อนไปโรงพยาบาลมา นี่หน้าฉนัซดีมากเหรอ” คน
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ไม่ค่อยใส่ใจตวัเองดงึกระจกใต้โต๊ะออกมาส่องซ้ายทขีวาท ีถงึหน้าตาไม่จดัว่า

ดีมาก แต่แก้มก็ยังพอมีสีเลือดฝาดจากบลัชออนให้พอกล้อมแกล้ม กับ 

สองตาเรยีวรทีี่บดันี้มเีส้นหนาของอายไลเนอร์กรดีทบั

“อ้าว... ป่วยกล็าดเิจ้ นี่ตั้งใจจะเอาโล่คนดศีรอีอฟฟิศรไึง”

คนโดนประชดกัดริมฝีปากแน่น ใครจะอยากได้ชามข้าวหมา เออ...  

นั่นแหละ เขาเรยีกว่าอะไรนะ อ้อ... ถ้วยประกาศเกยีรตคิุณมาวางให้รกบ้าน 

หากลาแล้วไม่โดนหักเงิน ป่านนี้ร่างพังๆ ของเธอคงนอนแบ็บอยู่บนที่นอน 

ไม่มทีางยอมฝืนสงัขารลากกายหยาบมาถงึที่ท�างานแน่ๆ

ลลัลนิเีงยหน้ามองก้อนเมฆสดี�าทะมนึ ท้องฟ้ามดื มเีพยีงสายฟ้าแลบ

แปลบปลาบ เธอยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจ ร่างกาย

ปวดเมื่อย สมองเหนื่อยล้าราวกบัเป็นวนัสุดท้ายของสปัดาห์ทั้งๆ ที่เพิ่งจะเริ่ม

เข้าสปัดาห์ใหม่ ร่างสูงเกนิสตรไีทยไปไกลโขกระชบัสายกระเป๋าเตรยีมออกวิ่ง

ไปยังป้ายรถประจ�าทางเมื่อนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มครึ่ง หากเป็นคนอื่นคงจะ 

ไม่เหลือแรงไว้วิ่งแล้วถ้าต้องผจญศึกมาทั้งวัน มีผู้หญิงวัยสามสิบคนไหน 

ในโลกบ้างนะจะเหนด็เหนื่อยเช่นที่เธอเป็นอยู่ทุกวนันี้

เมื่อบิดาผู้เป็นเสาหลักของบ้านมาด่วนจากไป ลัลลินีจึงต้องเรียน 

ไปด้วยท�างานไปด้วยตั้งแต่เริ่มเข้าเรยีนชั้นมธัยมปลาย เพราะล�าพงัรายได้ขาย 

ข้าวแกงของมารดากแ็ทบจะไม่พอเลี้ยงปากท้อง ไหนจะต้องหาค่าเล่าเรยีนส่ง

น้องชายอกี จบมาท�างานกร็บัต�าแหน่งพนกังานฝ่ายบคุคล ท�าได้ที่ละสองสามปี 

พอมปีระสบการณ์กย็้ายบรษิทัเพื่ออปัเงนิเดอืน จนมาถงึบรษิทัสุดท้ายนี้ที่เธอ 

โดนหลอก!

คนสัมภาษณ์เธอคืออดีตหัวหน้าฝ่ายบุคคล เธอยังจ�าค�าพูดในวันนั้น 

ได้ด.ี..

“ที่นี่ก�ำลงัจะขยำยแผนกฝ่ำยบคุคล พี่อยำกให้น้องมำท�ำงำนด้วยจรงิๆ 

ค่ะ มำร่วมสร้ำงทมีด้วยกนักบัพี่นะคะ แผนกเรำไม่มโีอทเีพรำะเรำท�ำงำนตำม
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สโลแกน Work-Life Balance หมดเวลำงำนแล้วก็ควรจะได้ใช้ชีวิตกับ

ครอบครวั”

ค่า... ตั้งแต่ท�างานมายังไม่เคยได้กลับก่อนสองทุ่มเลยสักครั้ง แถม 

เข้ามาไม่ถงึเดอืน หวัหน้าคนเก่ากช็งิลาออกทนัท ีไหนคะพี่... ทมีที่เราจะสร้าง

ด้วยกนั รบัหนูเข้ามาเป็นทายาทอสูร แล้วพี่กเ็ปิดตูดไปเลยนะคะ

เยี่ยมจรงิๆ... คุณหลอกดาว!

แต่เธอเองกผ็ดิ ไม่ทนัดหูน้าดหูลงัให้ดกีต็กปากรบังาน ใครจะไปคดิว่า

ทั้งฝ่ายบุคคลจะเหลือเธอท�างานแค่คนเดียว แค่นี้ก็ช็อกจนแทบจะสลบ 

หงายหลงั แถมงานจปิาถะกป็ระดงัประเดเข้ามา ทั้งงานบุคคลและงานจดัการ

ทั่วไปซึ่งไม่มีใครจัดการได้ก็ล้วนร่วงใส่หัว ท�าเอาเธอแทบไม่ได้ลืมตาอ้าปาก 

ตอนกลางวันต้องฝากแม่บ้านซื้อข้าวราดแกง นั่งกินไปท�างานไป ตอนเย็น 

นั่งกินมาม่าเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ ทุกแผนกมีโอทีกันถ้วนหน้ายกเว้นแผนก 

ของเธอ ท�างานหามรุ่งหามค�่ายังไม่ได้เงินเพิ่มสักบาท ขอนายเพิ่มคนก็ถูก 

เมินแล้วเมินอีก เหนื่อยสายตัวแทบขาดจนอยากจะฆ่าตัวตายด้วยการปีน 

ขึ้นไปบนกองงานแล้วกระโดดลงมาบนฐานเงนิเดอืน ช่องว่างที่ห่างกนัขนาดนี้

คงพอจะท�าให้ร่างของเธอแหลกสลายกลายเป็นผุยผง

“สวรรค์!” ลลัลนิเีงยหน้ามองท้องฟ้าพลางป้องปาก “ท�าไมถงึใจร้ายกบั

คนสวยขนาดนี้...”

ชายชราหนวดขาวท่าทางสูงส่งนั่งมองคันฉ่องเบื้องหน้า ท่ามกลาง 

คันฉ่องอีกนับพันนับหมื่นอัน เสียงร้องของสตรีผู ้นั้นดังโหยหวนราวกับ 

ต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรม เวลาในโลกมนุษย์กับสวรรค์นั้นต่างกัน

ไกลโข เพยีงหนึ่งชั่วยามของสวรรค์ชั้นฟ้ากเ็ท่ากบัหนึ่งปีในโลกมนุษย์ ตวัเขา 

เป็นถึงมหาเทพแห่งสรวงสวรรค์ ชีวิตส่วนใหญ่คือเข้าฌานซึ่งชาวสวรรค์ 

มกัเรยีกว่านั่งหลบั จะท�างานกต่็อเมื่อต้องน�าทพัใหญ่ต่อสูก้บัเหล่ามารร้าย ทว่า

ผ่านมาหลายพนัหลายหมื่นปีมิมศีึกใหญ่ใด ยิ่งแม่ทัพใหญ่ในกองทพัของเขา
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นั้นมากความสามารถ มหาเทพจงึแทบไม่ได้จบัดาบ

ในเมื่อว่างแสนว่างจนไม่รู้จะท�าสิ่งใด จึงนึกครึ้มอกครึ้มใจมานั่งมอง

คันฉ่องกัลป์กาลที่สะท้อนเรื่องราวของมนุษย์นับพันหมื่นตรงหน้าราวกับ 

นั่งชมงิ้วเรื่องหนึ่ง บางอันแสดงฉากสู้รบ ขณะที่บางอันเป็นภาพของตึกสูง 

หลายสบิชั้น บนท้องฟ้ามเีรอืบนิร่อนไปร่อนมามากมาย แตกต่างจากบางอนัที่

แสดงให้เห็นถึงขบวนม้าศึก เหล่าทหารสวมชุดเกราะถือโล่ควงดาบ สายตา 

เขาเหลอืบไปมองคนัฉ่องที่อยู่รมิสุด สามสตรสีะคราญโฉมซึ่งว่างงานนกัหนา

ก�าลงัต่อล้อต่อเถยีงกนั

“คารวะท่านมหาเทพพ่ะย่ะค่ะ” น�้าเสยีงแสดงความเคารพเอ่ยขึ้น เมื่อ

หนักลบัไปมองจงึเหน็ร่างผอมบางในชุดสนี�้าเงนิเข้มก้มคุกเข่าอยู่บนพื้น

“เทพซอืมิ่ง2 ลุกขึ้นเถอะ” เขาเพยีงโบกมอืแล้วหนัไปสนใจสิ่งตรงหน้า

ต่อ

เทพชะตาเหลือบตามองท่านมหาเทพผู้อยู่เหนือเทพทั้งปวงจ้องมอง 

คนัฉ่องเบื้องหน้า เป็นที่รู้กนัว่าท่านมหาเทพนั้นแสนว่าง วนัๆ มทิ�าการงานใด

เป็นชิ้นเป็นอัน นอกจากเป็นที่ปรึกษากองทัพสวรรค์และงานรบทัพจับศึกซึ่ง

จะมงีานแค่ยามออกศกึ กระทั่งศกึเลก็ใหญ่ทั่วไปกห็าได้คณนามอืแม่ทพัใหญ่

ของพระองค์ ดงันั้นท่านมหาเทพจงึมกันั่งเข้าฌานมากกว่าออกมาวุ่นวาย

“บนโลกมนุษย์มปีัญหาหรอืพ่ะย่ะค่ะ”

“ไม่...” น�้าเสยีงเฉยชาตอบกลบั ทว่าแววตายงัจดจ้องภาพเบื้องหน้า

เทพซอืมิ่งย่นคิ้ว ในเมื่อไม่มปัีญหา แล้วเหตใุดท่านมหาเทพจงึให้ความ

สนใจนัก แม้คิดว่าเป็นการละลาบละล้วง แต่ในเมื่อหนอนแห่งความอยากรู้

ชอนไชอยู่ในท้อง ผู้ใดจะฝืนทนต่อความคนัได้ เมื่อท่านมหาเทพไม่ได้เหลอืบ

แลเขา หันมองซ้ายขวาก็ไร้เงาผู้คน จึงถือโอกาสแอบเสียกิริยาชะโงกหน้า 

2 เทพซอืมิ่ง (ซอืมิ่งซงิจวนิ) คอืเทพดาราซอืมิ่งหรอืเทพชะตา เป็นเทพผูล้ขิติชะตาเหล่า

มนษุย์ มหีน้าที่เขยีนสมดุบนัทกึชะตา ลขิติการเกดิของสรรพสิ่ง
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ไปมอง

ครดืๆ ครดืๆ

เสยีงโทรศพัท์รุน่เก่าสั่นประท้วง ลลัลนิล้ีวงมอืเข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ 

หรอืที่เจ้าเดก็ไอทโีต๊ะข้างๆ ค่อนขอดว่ามนัคอืถงุกระสอบ ควานหาอยู่ครูใ่หญ่ 

ก่อนจะหยิบสมาร์ตโฟนรุ่นดึกด�าบรรพ์ออกมาดู เมื่อเห็นชื่อโชว์ที่หน้าจอก็ 

แทบอยากจะปาทิ้ง ห้าทุ่มครึ่ง ถ้าไม่เร่งด่วนจรงิๆ คนปกตทิี่ไหนจะโทร. มา

เธอถอนหายใจ กลอกตา กดัฟัน แล้วกดรบั

“ค่ะ”

“หลนิเหรอ”

‘ป้าแกมั้ง’ เธอคดิค่อนขอดในใจ

“ค่ะพี่”

“หลนิ พอดพีี่เพิ่งนกึขึ้นมาได้ว่า...”

พี่แกก็เพิ่งนึกได้ทั้งชาติปะวะ... เจ้หลินได้แต่นึกสรรเสริญเจริญพร 

อกีฝ่ายอย่างดุเดอืด

“พรุ่งนี้มีงานด่วนแทรกตอนเช้านิดหนึ่ง หลินช่วยเช็กชื่อต�าแหน่งของ

พนกังานแผนกคดัเลอืกสนิค้าที่เพิ่งรบัเข้ามาใหม่ และเชก็ชื่อพนกังานที่ได้รบั

การโปรโมตไปในไฟล์โพรโมชนัซึ่งยงัไม่ได้อปัเดต เดี๋ยวพรุง่นี้มาลยุกนัอกีทว่ีา

มตีกหล่นอกีไหม แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเครยีดนะ พรุง่นี้มาเริ่มกนัใหม่ พี่รบกวน

น้องหลนิแค่นี้นะครบั”

อกีฝ่ายวางสายไปแล้ว ขณะที่เธอยนืตากฝนนบัหนึ่งถงึสบิ

พ่องงง... ไม่เป็นไร ไม่รบี แล้วคุณมงึจะโทร. มาห้าทุ่มครึ่งให้คนเขา

กงัวลเพื่อ!

ลลัลนิถีอนหายใจฟืดฟาดด้วยความหงุดหงดิ หวัหน้าฝ่ายธุรการ ชาย

วัยสี่สิบปีที่ขี้กังวล จะท�าอะไรเป็นต้องโทร. มาถามทุกครั้ง จนเธอเผลอนึก

เล่นๆ ว่า หากได้รู้จกักนัก่อนอกีฝ่ายแต่งงาน ตอนเข้าหอพ่อคุณจะโทร. มา
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ถามเธอไหมนะ

หลิน... พี่ควรแก้ผ้าตัวเองหรือเมียก่อน พี่ควรนอนฝั่งซ้ายหรือขวา  

พี่กลวัเมยีจะ... โอ๊ย สารพดัเรื่องที่คนธรรมดาไม่กงัวล แต่หวัหน้าฝ่ายธุรการ

กลบัคดิว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย

เวลาประชุมทไีรเธอมกัจะนกึประโยคนี้ในใจเสมอ

อย่า... อย่า... พี่คะ อย่าสบตาหนู ยามมงีานที่ยงัไม่รู้จะโยนให้แผนก

ไหนรบัผดิชอบ หวัหน้าฝ่ายธรุการกม็กัจะพยายามสบสายตากบัเธอเสยีทกุครา 

ชวีติ... หากเผลอไปสบตากบัเขาเมื่อไร กเ็ท่ากบัเอวงั งานนั้นหล่นใส่หวัทนัที

ถ้าถงึวนัลาออกเธอจะขอร้องเพลงใส่อกีฝ่าย “เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว 

แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกบัฉนัเลย”

อดทน! หลนิ... เธอต้องอดทน เหนื่อยสายตวัแทบขาด คตปิระจ�าใจ

ที่เธอเคยยดึมั่นปลวิหายตั้งแต่เริ่มท�างาน

Work-Life Balance โธ่... ห้าทุ่มครึ่งยงัไม่ได้กลบับ้าน บาลานซ์มาก

ค่า

นกึๆ แล้วกอ็ยากลาตาย แต่ชวีติคนเรายงัมค่ีา... ค่าผ่อนคอนโดมเินยีม 

ค่าเทอมน้อง ค่าโทรศพัท์ ค่าใช้จ่ายของมารดา ค่าจปิาถะอกีมากมายก่ายกอง... 

เฮ้อ เงนิเดอืนน้อยเหมอืนเงนิทอน เธอได้แต่ถอนหายใจ

คดิจะพกั คดิถงึ... ภาระค่ะ



สอง
ขอเวลำพักบ้ำงได้ไหม

ป้ายรถประจ�าทางยามนี้มีเพียงเธอกับนักเรียนมัธยมคนหนึ่ง ลัลลินี

เหลือบตามองเด็กสาววัยใสหน้าตาหม่นหมอง เสื้อผ้าเปียกไปเกินครึ่งจน 

คนแก่ทนไม่ไหว รื้อค้นในกระเป๋ากระสอบเจอเสื้อคลุมแขนยาวตัวหนึ่งจึง 

เอ่ยถาม

“น้องคะ...” อกีฝ่ายหนัมามองอย่างหวาดระแวง ดวงตาบวมเป่ง จมูก

แดงเรื่อ หน้าตาเหมือนเพิ่งผ่านโศกนาฏกรรมโกโบริกับอังศุมาลินในเรื่อง 

คู่กรรม มา

“เอ่อ... เหน็เสื้อนกัเรยีนน้องเปียก...” แบบแทบจะเหน็ทะลถุงึชดุชั้นใน 

แต่เธอยงัเกบ็ค�านี้ไว้แล้วเอ่ยต่อ “เอาเสื้อไปใส่คลุมเถอะค่ะ เดี๋ยวจะไม่สบาย 

ดึกๆ แบบนี้ไม่ค่อยปลอดภัย” เธอพยายามยิ้มแทนการแยกเขี้ยวใส่ เมื่อ 

เดก็คนนั้นมองเธอราวกบัคุณป้าจอมเสอืก

“ขอบคุณค่ะพี่” เดก็สาวเอ่ยง่ายๆ แต่ไม่ยอมยื่นมอืมารบั

ลลัลนิเีพยีงไหวไหล่ ในเมื่อเธอยื่นน�้าใจให้ จะรบัหรอืไม่กแ็ล้วแต่บุญ

กรรมที่ท�ามาละกนั

ต่างคนต่างเงยีบงนั เธอชะเง้อมองหารถเมล์สายที่วิ่งผ่านคอนโดมเินยีม 
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ภาวนาว่าอย่าเพิ่งหมดเลย ความจริงแล้วที่ท�างานของเธอนั้นอยู่ไม่ไกลจาก

รถไฟฟ้าเท่าไร ทว่าจากสถานีรถไฟฟ้าไปถึงหน้าคอนโดมิเนียมของเธอนี่สิ 

ที่เป็นปัญหา หากตอนเช้ายงัอาศยัเดนิออกมาประมาณสบิห้านาทไีด้ แต่ดกึๆ 

ดื่นๆ เปลี่ยวๆ อย่างนี้ แม้หน้าตาไม่สะสวย หุ่นสะบมึ แต่กใ็ช่ว่าจะปลอดภยั 

เธอเลยเลือกใช้บริการรถเมล์ที่วิ่งผ่าน เดินแค่ไม่ถึงยี่สิบเมตรก็ถึงคอนโด- 

มเินยีม

ว่ากนัตามจรงิ งานใหม่ของเธอนบัว่าดมีาก ถ้าพดูถงึแค่เรื่องท�าเล เพราะ

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากคอนโดมเินยีม จะโดยสารรถเมล์หรอืรถไฟฟ้ากส็ะดวก หาก

ได้กลบัตรงเวลาแบบมนษุย์เงนิเดอืนทั่วไปกน็บัว่าเป็นเรื่องที่ดเียี่ยม กลบับ้าน

สกัห้าหกโมงเยน็ นดัเพื่อนไปกนิเนื้อย่าง ขอสามชั้นหลายๆ ถาด ย่างลงบน

เตาร้อนๆ จนได้ยินเสียงน�้ามันหยดลงบนถ่านดังซี่ๆ สุขใดไหนจะเท่า หรือ 

บางวันก็แวะซื้อข้าวเหนียวตับไก่ปิ้งตรงตลาดนัดหน้าปากซอย กลับถึงห้อง 

อาบน�้านอนอ่านนยิายปลอบประโลมหวัใจ ช่างเป็นความสุขหาใดเปรยีบ แต่

เสยีดายที่เธอไม่ได้มบีญุขนาดนั้น จะเปลี่ยนงานตอนนี้กต็ดิขดัปัญหา นอกจาก

เศรษฐกจิจะฝืดเคอืง งานหายากยิ่งกว่างมเขม็ในมหาสมุทรแล้ว แต่ละที่กอ็ยู่

ไกลแสนไกล ไม่นบัรวมเงนิเดอืนที่ลดลงอกี เพราะแบบนี้เธอจงึต้องกดัฟันสู้ 

สู้จนร่างกายแทบจะผอมปลิวลม จากที่เคยอวบระยะสุดท้าย... ยังไม่อ้วน  

ย�้าว่าแค่ระยะสุดท้าย กลายเป็นสาวร่างเพรยีวได้ภายในครึ่งปี

รอเกบ็เงนิค่าศลัยกรรมได้ก่อนเถอะ ลลัลนิไีด้แต่ยดึหลกันี้ตอนความ

อดทนจวนเจยีนจะขาดผงึ ขอท�าตาสองชั้นเสรจ็ก่อน ต่อด้วยเพิ่มดั้งอกีสกันดิ 

และถ้ามเีงนิเหลอืกข็ออปัไซซ์ไข่ดาวให้กลายเป็นไข่ต้มกย็งัด ีแต่ทั้งหมดนี้แค่

แผนในอนาคตอนัแสนไกล ไกลชนดิที่แทบจะมองสิ่งใดไม่เหน็ ในแต่ละเดอืน

เธอต้องส่งเงินเกินครึ่งไปจุนเจือครอบครัว จ่ายค่าประกันชีวิตและผ่อน

คอนโดมเินยีม เพราะไม่อยากเหนยีวหนี้ หนี้เดยีวในชวีติกค็อืคอนโดมเินยีม 

เมื่อผ่อนเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินชิ้นแรกในชีวิต ดังนั้นเหนื่อย 

แค่ไหนกต็้องทน อกีเพยีงสองปีเท่านั้นทุกอย่างกจ็ะสิ้นสุดลง
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ครอบครวัของเธอมฐีานะปานกลาง พ่อเป็นคนไทยที่รบัราชการ ส่วน

แม่เป็นลูกคนจีนที่ท�ามาค้าขาย เมื่อก่อนตอนพ่อเป็นครู แม่ก็เป็นแม่ค้าขาย

ข้าวแกงในโรงเรยีน จนกระทั่งเกดิอบุตัเิหตทุางรถยนต์ปีนั้น แม่ได้เงนิก้อนจงึ

พาเธอกับน้องชายกลับมาอยู่กรุงเทพฯ เพราะไม่สามารถอาศัยที่บ้านพักครู 

ได้แล้ว ใช้เงนิก้อนสุดท้ายซื้อบ้านหลงัเลก็ๆ แถวๆ บ้านเดมิที่แม่เคยอยู่ขาย

ข้าวแกงหาเงนิส่งลูกสองคนเรยีน

แต่จะเรยีกว่าส่งสองคนเรยีนกไ็ม่ถกูนกั ในเมื่อความเป็นจรงิแม่ส่งเสยี

เพยีงแค่น้องชาย ซึ่งลูกเทพคนนั้นกใ็ช้เงนิเก่งยิ่งกว่าลูกเศรษฐ ี เพราะแบบนี้

เธอจงึค่อนข้างเกลยีดความคดิแบบคนจนีที่เหน็ลกูชายเป็นพระเจ้า แม่ของเธอ

สืบทอดความคิดนี้มาเต็มเปี ่ยม เธอโตมากแล้วตอนแม่คลอดน้องชาย  

จ�าได้ว่าแม่ดใีจแค่ไหน เอาอกเอาใจประเคนให้เจ้าหลงทุกอย่างยงัไง เธอจ�าได้

ไม่เคยลืม ตอนน้องชายเธอเข้าเรียนอนุบาล ยังได้เงินไปโรงเรียนมากกว่าที่ 

เธอเรยีนชั้นมธัยมด้วยซ�้า

บ้านหลังเล็กๆ มีเพียงสองห้องนอน เมื่อก่อนเธอเคยได้ครอบครอง

หนึ่งห้อง จวบจนเจ้าหลงเริ่มรู้ความ เธอก็ต้องสละเตียงเล็กๆ ให้แล้วลงมา

นอนพื้น ด้วยเรื่องที่ว่าเขาเป็นผู้ชายจะให้นอนพื้นได้อย่างไร นั่นคอืเหตุผลที่

แม่ของเธอยกมาอ้าง ต่อมาเมื่อน้องสุดที่รกัของเธอเริ่มจะแตกเนื้อหนุ่ม จาก

ที่เคยใช้ห้องร่วมกนักเ็ฉดหวัพี่สาวกลบัไปนอนกบัแม่ นี่ยงัไม่แย่เท่าเรื่องจปิาถะ

อีกมากมาย เช่น น้องเป็นผู้ชายจะให้ท�างานบ้านของผู้หญิงได้ยังไง แม้แต่

กางเกงในยังต้องซักให้พ่อคุณ เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือไม่ให้ใช้กะละมังร่วมกัน 

เพราะแม่บอกว่าประจ�าเดือนของผู้หญิงเป็นของสกปรก กะละมังที่บ้านจึง 

แยกสสี�าหรบัของคุณชายท่าน ในหวัของแม่ถูกปลูกฝังมาอย่างชาวจนีเตม็ขั้น 

จนเธอเคยสบถสาบานไว้ว่า ชาตินี้จะไม่แต่งเข้าบ้านที่มีเชื้อจีนเด็ดขาด แค่ 

ตาขดีเดยีวที่ท�าใหต้อ้งนั่งกรดีอายไลเนอร์ทกุเช้ากล็�าบากจนแทบกระอกัเลอืด 

หากต้องมานั่งปฏิบัติตัวตามธรรมเนียมยิบย่อยพวกนี้อีก เธอคงขอลาตาย 

วนัละหลายๆ รอบ
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ความหวงัถูกฝากไว้กบัอนาคตอนัรางเลอืนของน้องชาย แม่ยงัมคีวาม

เชื่อว่าลูกสาวแต่งออกไปกเ็หมอืนน�้าที่สาดทิ้ง จะฝากผฝีากไข้ไม่ได้อกี แม่จงึ

วาดหวังทุกอย่างไว้กับลูกชายคนเดียว หวังเหลือเกินว่าไอ้หลงจะเรียนจบ 

ออกไปมหีน้าที่การงานที่ด ีหาเงนิมาจนุเจอืครอบครวัเลี้ยงแม่ยามแก่ เธออยาก

จะตะโกนถามเหลือเกินว่าไอ้หลงจะหางานดีๆ ได้ยังไงในเมื่อแค่เรียนผ่าน

เกณฑ์ไม่ต้องคาบเส้นยาแดงยังท�าไม่ได้ คนปกติเขาใช้เวลาร�่าเรียนในรั้ว

มหาวทิยาลยักนัแค่สี่ปี นี่น้องชายของเธอจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรพัย์หรอืไง หกปี

แล้วกย็งัไม่มวีี่แววว่าจะจบ ค่าเทอมมหาวทิยาลยัเอกชนกใ็ช่จะถูก ล�าพงัเงนิ

ที่ได้จากการขายข้าวแกงของแม่หรอืจะพอ ไหนจะค่าอุปกรณ์การเรยีนที่เธอรู้

อยู่เตม็อกว่าน้องชายโกหก แต่จะพูดอะไรได้ เพราะถ้าเธอไม่จ่าย น้องชายก็

ต้องไปรบเร้าเอากับแม่ นี่ถ้าเธอปลอมตัวเข้าสอบแทนได้คงไม่รีรอเพื่อให ้

น้องชายรบีๆ จบ จะได้ไม่รบกวนเงนิเธออกี

เพราะภาระเต็มบ่าท�าเอาไหล่แทบทรุด ผู้หญิงอายุสามสิบซึ่งเร่งท�า 

แต่งานจะเอาเวลาไหนไปหาสาม ีเอ๊ย... หาแฟน ตอนนี้เธอเลยกลายเป็นน�้าเน่า

ค้างแอ่งแทนที่จะเป็นน�้าที่สาดทิ้งอย่างที่แม่เคยค่อนขอด และทั้งๆ ที่เห็นว่า

คานทองมารออยู่ตรงหน้า แม่ก็ยังไม่พอใจ บ่นเช้าบ่นเย็นเรื่องที่เธอยังขาย 

ไม่ออก จนไม่รู ้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนยามพบปะญาติมิตร ก็เอาไว้บนบ่า 

เหมือนเดิมนั่นแหละแม่ เธอคร้านจะตามใจแล้ว เมื่อก่อนไม่ชอบเธอเพราะ 

เป็นลูกสาว เหมือนเลี้ยงลูกให้คนอื่น แต่งออกไปก็กลายเป็นลูกสาวบ้านอื่น 

พอเธอเกาะคานติดหนึบเป็นตุ๊กแก มีท่าทีว่าจะอยู่เลี้ยงแม่ไปจนแก่กลับไม่

พอใจ เออหนา... คนหนอคน เกดิมาไม่ใช่ ยงัไงเขากไ็ม่รกั

“ถ้าโป้งยังเลิกยุ่งกับหมิวไม่ได้ งั้นต่อไปนี้ก็ไม่ต้องโทร. มาหามิ้วอีก” 

เสยีงแว้ดๆ ดงัเข้าโสตประสาทของเธออกีครั้ง ค�าว่า ‘หมวิ มิ่ว มิ้ว’ ตสีมอง

จนคนแอบฟังสบัสน

“กถ็้ายงัรกัหมวิอยู่ แล้วจะมาคบกบัมิ้วท�าไม” 

ลลัลนิเีหลอืบตามองพลางทอดถอนใจ
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เอ่อ... ดูเอาเถอะ เดก็อายุสบิห้าสบิหกยงัมแีฟน โลกนี้มนัไปเรว็กว่า 

ที่คิดจริงๆ อายุสิบห้าสิบหก ตอนนั้นเธอท�าอะไรอยู ่นะ เล่นโดดยาง?  

หมากเกบ็? หรอืไม่คงก�าลงัท�างานพเิศษหาเงนิใช้อยู่มั้ง

หรอืสวรรค์จะก�าหนดให้เธออยู่อย่างโดดเดี่ยวเดยีวดาย

แล้วไง? ใครสน?

โอเค... กไ็ด้ เธอสนใจนดิหนึ่ง แค่นดิเดยีว

“ไม่รักแล้วจะห่วงเขาท�าไม” เด็กสาวยังโวยวาย ขณะที่เจ้ใหญ่ค่อยๆ 

ขยบัตวัออกห่างด้วยเกรงว่าจะโดนลูกหลง

ครดืๆ 

เสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าร้องเตือนอีกครั้ง ลัลลินีแทบจะล้วงออกมา 

ปาทิ้ง นี่พี่เขานกเขาไม่ขนัหรอืไง จะเที่ยงคนืแล้วยงัโทร. มาหาอกี

“ค่ะ” หญงิสาวเอ่ยตอบไปด้วยน�้าเสยีงแห้งแล้ง

“หลนิ นี่เอง็ยงัไม่กลบับ้านเหรอ” ปลายสายเอ่ยด้วยน�้าเสยีงไม่พอใจ

“ออื หนูเพิ่งเลกิงาน แม่มไีร”

“นี่มนัจะเที่ยงคนืแล้ว เอง็ยงัท�างานอยูอ่กีเหรอ ไอ้บรษิทันี่กย็งัไง ใช้งาน

ยงักบัเอง็เป็นทาส...” เสยีงของแม่ยงัคงบ่นต่อยดืยาว ขณะที่เธอนกึค้านในใจ 

ตัวเธอตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่ทาสของบริษัท แต่เป็นทาสของทั้งแม่และน้องชาย 

นี่โทร. มาดกึขนาดนี้คงไม่แคล้วเรื่องไอ้หลง น้องชายตวัดี

“เอง็ฟังที่แม่พูดไหม”

“อ้อ... แม่ว่าไงนะ พอดฝีนตก สญัญาณมนัไม่ค่อยดนี่ะ”

“แหม พอพูดเรื่องเงนินี่สญัญาณหายเลยนะเอง็นี่” 

บุตรสาวถอนหายใจยาวเหยยีด พ้นจากที่เธอพูดไหม สงสยัต่อไปคง

ต้องหางานเสริมขายครีมหรือไม่ก็เสื้อผ้าทางอินเทอร์เน็ตแล้ว รายจ่ายของ 

คนอื่นมนัมากเหลอืเกนิ

“เอง็โอนมาให้แม่สามหมื่นก่อน หลงมนัรบีใช้”

“มันจะใช้ท�าอะไรอีกแม่ โพรเจกต์จบอะไรมันจะใช้เงินขนาดนั้น  
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ตอนหนูเรยีน...”

“เอ๊ะ นงันี่ เอง็มนัเรยีนอะไร แล้วน้องเรยีนอะไร น้องมนัเรยีนวศิวะ 

จะประดิษฐ์นั่นสร้างนี่ก็ต้องใช้เงิน” หญิงสาวกลอกตาพ่นลมหายใจ ก็แค่ท�า

วทิยานพินธ์จบ จะใช้เงนิสกักี่บาทกนั เครื่องมอือุปกรณ์กข็องมหาวทิยาลยั

“มนับอกว่าจะจบแน่แล้วใช่ไหมแม่”

“เอ่อ... น้องเอง็มนัฉลาด ไม่ได้...”

“ก้อนสุดท้ายนะแม่” เธอรีบตัดบทก่อนจะนึกได้แล้วเอ่ยต่อ “ค่าชุด 

รบัปรญิญามนัอกี ค่าจ้างช่างภาพวนังานอกี จบแล้วให้มนัหางานจ่ายเองนะ”

“โอ๊ยเอง็นี่ กบัน้องในไส้ท�าเป็นงก ค่าพวกนั้นข้าหาเงนิจ่ายให้มนัเองได้”

‘แล้วท�าไมสามหมื่นแม่ต้องมารบกวนเธอ’ ลัลลินีอยากจะตะโกนถาม

ใจแทบขาด แต่ก็รู้อยู่เต็มอกว่าพูดไปรังแต่จะทะเลาะกัน เธอกับแม่แทบจะ 

ไม่เคยพูดกนัดีๆ  ถ้าเป็นเรื่องของน้องชาย เพราะแตะไม่ได้ ชวีติน้องชายเลย 

ไม่เป็นโล้เป็นพายอย่างทุกวนันี้

“งั้นพรุ่งนี้หนู...”

“โอนมาคนืนี้เลย น้องมนัรบีใช้ เอง็ยงัไม่กลบัไม่ใช่เรอะ”

“แต่นี่ฝนมนัตกนะแม่ แล้วหลนิ...”

“เอง็กท็�าทางอนิเทอร์เนต็ส”ิ

“หลงมนัอยู่ข้างๆ เหรอ” เธอถามออกไปเนอืยๆ เพราะรู้อยู่แล้วว่าเรื่อง

แบบนี้แม่ไม่มทีางพูดเอง “เรยีกมนัมาคุย...”

“มนันอนแล้ว พรุ่งนี้มนัมสีอบ เอง็กร็บีโอนมา แค่นี้แหละ” เอ่ยธุระ

เสร็จแม่ก็วางสาย โทร. มาไม่เคยถามสารทุกข์สุกดิบ ห้าทุ่มครึ่งลูกสาวยัง 

ตากฝนรอรถเมล์อยูน่อกบ้าน แต่กลบัไม่มแีม้แต่ถ้อยค�าเป็นห่วง ความน้อยใจ

แล่นขึ้นมาจุกอก

ครั้งสดุทา้ยแล้ว เธอได้แต่ท่องไว้ในใจก่อนจะกดโทรศพัท์โอนเงนิผ่าน

แอปพลเิคชนัในมอืถอื ก�าลงัจะหย่อนเจ้าเครื่องมอืสื่อสารเกบ็ใสก่ระเป๋า เสยีง

ข้อความเรียกเข้าก็ดังขึ้น หญิงสาวรีบพลิกหน้าจอดู คิดว่าแม่คงส่งข้อความ
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มาบอกว่าได้เงินแล้ว เธอเดาได้เลยว่าน้องชายตัวดีต้องนั่งเฝ้ารอเงินอยู่ข้างๆ 

แม่ จนแน่ใจว่าเธอโอนไปแล้วถึงจะยอมปล่อยเรื่องนี้ อย่างน้อยแม่ก็ยังนึก 

จะขอบคุณเธอบ้าง ริมฝีปากบางที่ก�าลังจะขยับยิ้มชะงักค้าง เมื่อเปิดอ่าน

ข้อความข้างใน

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ คุณได้ท�าการโอนเงินจากบัญชี xxx ไปยัง

บญัช ีxxx เมื่อเวลา 23.35 น. ยอดเงนิคงเหลอืคอื 15.00 บาท

สบิห้าบาท! ยงัไม่พอค่าข้าวแกงหนึ่งจานเลยด้วยซ�้า

จู่ๆ เธอก็รู้สึกเหมือนหลังคาป้ายรถประจ�าทางรั่วเมื่อสัมผัสถึงความ

เปียกชื้นข้างแก้ม ครั้นยกมอืขึ้นลูบกพ็บเพยีงความว่างเปล่า

ไม่ใช่น�้าฝน แต่เป็นหยาดน�้าตาร้อนจดัต่างหาก

ความอดทนของเธอมาถงึจดุสิ้นสุด ตลอดหลายปีไม่เคยปรปิาก ไม่เคย

ร้องไห้ วนันี้ถงึจุดที่ทนไม่ไหวแล้ว

“สวรรค์! ฉนัเหนื่อย ขอเวลาพกัก่อนได้ไหม เข้าใจไหมความเหนื่อย

อะ” เธอตะโกนก้องพร้อมทั้งน�้าตาไหลเป็นสายอาบแก้ม ร้องไห้สะอึกสะอื้น

ราวกบัคนบ้า

“อีสวรรค์บ้า ท�าไมฉันต้องเหนื่อยอยู่คนเดียว แต่ไอ้หลงแค่อ้อนแม่ 

นั่งๆ นอนๆ ไม่ทุกข์ไม่ร้อน ท�าไมฉนัไม่เกดิมาสบายๆ โดยไม่ต้องคดิอะไร

แบบนั้นบ้าง สวรรค์ไม่ยุติธรรม” ในขณะที่เธอยกมือขึ้นปาดน�้าตา บนถนน 

กป็รากฏดวงไฟสองดวง

“ฉนัจะยอมให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ปลดภาระนี้ออกไปจากบ่า ต่อไป

นี้! ชวีตินี้! ฉนัจะขอลขิติเอง!”

เดก็สาวมธัยมมองเธอคล้ายคนเสยีสตพิลางขยบัตวัออกห่าง ทว่าไม่รู้

เพราะถอยมากเกนิไปหรอืถนนลื่น จงึท�าให้ร่างเลก็ๆ นั้นผงะก่อนจะลื่นหงาย

หลงัตกลงไปกลางถนนตอนที่รถเมล์สายนรกก�าลงัวิ่งมาด้วยความเรว็สงู ปกติ

รถเมล์สายนี้กว็ิ่งเรว็ราวกบัรถแข่งอยูแ่ล้ว ยิ่งถนนโล่งแบบนี้ คนขบักย็ิ่งเหยยีบ

คนัเร่งเตม็ฝ่าเท้า ลลัลนิทีี่เหน็เหตุการณ์ทั้งหมดรบีทะลึ่งตวัเข้าไปคว้าร่างบาง
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นั้นไว้ ทว่าเพราะถนนลื่นและมแีอ่งน�้าเจิ่งนอง บวกกบัความอ่อนเพลยีที่สะสม

มาหลายวนัเริ่มออกฤทธิ์ แขนขาพลนัอ่อนแรง แทนที่จะฉุดเดก็คนนั้นขึ้นมา 

กลายเปน็ตวัเองเซถลาลงไปกลางถนน แสงไฟเบื้องหน้าพร่าเลอืนจนหวัสมอง

ของเธอขาวโพลน

“เอ่อ... ท่านมหาเทพ” เทพซือมิ่งขยับตัวเข้าไปใกล้เมื่อเห็นอีกฝ่าย

โบกมอื

“หอื” ใบหน้าแก่ชราหนักลบัมาเลกิคิ้วขาว

“เอ่อ... ท�าเช่นนี้อาจมปีัญหากบัท่านพญายมได้นะพ่ะย่ะค่ะ” เขาค่อยๆ 

ยกแขนเสื้อขึ้นซับเหงื่อยามเห็นดวงวิญญาณของสตรีช่างโวยวายหลุดออก 

จากร่าง กลายเป็นดวงแก้วเลก็ๆ ล่องลอยในอากาศ

“เจ้าว่า...” ท่านมหาเทพเอ่ยแล้วกเ็งยีบไป จนคนรอร้อนใจ

“ว่า...?”

“ระหว่างร่างของสองสตรี ผู้ใด...” นิ้วเรียวสวยดั่งแท่งหยกแกะสลัก 

ชี้ไปทางคนัฉ่องที่อยูร่มิสุดซึ่งสะท้อนภาพสตรสีามคน คนหนึ่งเพยีงยนืกอดอก

มอง ทว่าอีกสองคนก�าลังยื้อยุดฉุดกระชาก เพียงครู่เดียวร่างหนึ่งก็ถูกผลัก

ร่วงลงสู่สระน�้า ในขณะที่ห่างออกไปไกล มีสระบัวไม่เล็กไม่ใหญ่แต่อยู่ในที่

ลบัตาคนอกีหนึ่งสระ พลนัมสีตรใีนชดุสฟ้ีาร่วงลงสระด้านนั้นในเวลาเดยีวกนั

“ท่านมหาเทพทรงหมายถงึพี่น้องตระกลูจวงหรอืพ่ะย่ะค่ะ” เขาขยบัมอื

ดงึบนัทกึดวงชะตาที่เป็นผู้เขยีนเองออกมาดู

“อือ... แต่เราว่านางเหมาะกับจวงอวี้หลินมากกว่าน้องสาว” เอ่ยจบ

มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็โบกมือดึงดวงวิญญาณของลัลลินีข้ามผ่านคันฉ่องนับพัน

นบัหมื่นอนั ชกัน�าไปยงัคนัฉ่องที่อยู่ท้ายสุดทนัที

“เอ่อ... ท่านมหาเทพ...” ผู้ต้อยต�่าเอ่ยทกัท้วง “เปลี่ยนแปลงชะตาชวีติ

มนษุย์โดยพลการเช่นนี้เกรงว่า เอ่อ...” ได้แต่กลนืถ้อยค�าลงท้องเมื่อเหน็สายตา

เยียบเย็นพร้อมกับกลิ่นอายโทสะคุกรุ่น รีบเร่งเปลี่ยนถ้อยค�าโดยทันที “นับ
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เป็นเรื่องดยีิ่งพ่ะย่ะค่ะ”

“แต่ดวงชะตาของจวงอวี้หลนินั้น...” ในบนัทกึที่แสนจะยาวเหยยีด มี

เรื่องราวของสตรผีู้นี้เพยีงสามบรรทดั อายุขยัของนางช่างสั้นนกั แตกต่างจาก

พี่สาวน้องสาวของนางที่เขาแต่งเตมิเรื่องราวให้ถงึสี่ห้าหน้า ก�าลงัจะอ้าปากอ่าน 

หางตาพลนัสะดดุกบัข้อความที่เขยีนด้วยลายมอืตวัเอง ตวัอกัษรสแีดงเด่นชดั

บนหน้ากระดาษดวงชะตาของจวงอวี้หลนินั้นพาเอาเหงื่อเยน็ไหลเตม็แผ่นหลงั 

เขาลมืเรื่องนี้ไปได้อย่างไร

“ทะ...ท่านมหาเทพ ท�าเช่นนี้... ไม่ใช่แค่พญายม แต่กบั... เอ่อ... กบั

องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้กอ็าจ...อาจ...” ยงัเอ่ยไม่ทนัจบ เทพชะตากไ็ด้แต่อ้าปาก

ค้างอย่างโง่งมเมื่อท่านมหาเทพ ‘ยัด’ ดวงวิญญาณของลัลลินีเข้าไปในร่าง 

ของจวงอวี้หลนิเรยีบร้อยแล้ว ครั้นก้มลงมองบนัทกึดวงชะตาในมอื กพ็บว่า 

ตวัอกัษรเบื้องหน้าพลนัเลอืนหาย หน้ากระดาษว่างเปล่าขาวสะอาด

บัดนี้... สวรรค์ได้ตอบรับค�าขอของลัลลินี โชคชะตาต่อไปนี้จะเป็น 

เช่นไร ให้รอดูผลอนัสบืจากการกระท�าของนางทั้งสิ้น

เทพซอืมิ่งเงยหน้า

“เรื่องในปรโลกก็คงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าแล้ว” หากเป็นผู้อื่นได้รับ 

มอบหมายงานจากมหาเทพในต�านาน พวกเขาคงกราบกรานขอบคุณฟ้าดิน 

บันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติแห่งวงศ์ตระกูลเล่าสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน แต่เทพ

ชะตากลบัท�าได้เพยีงยนืบื้อใบ้ อ้าปากค้าง

ซวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โธ่ แค่ความอยากรู้อยากเห็นเพียงนิดถึงกับ 

น�าเคราะห์กรรมอันใหญ่หลวงมาให้ เดิมทีเขาควรจะเหยียบเมฆเหาะเลย 

ผ่านไป หาใช่เรื่องที่ต้องหยุดแวะพักสักนิด เพียงแค่สงสัยใคร่รู้ว่าเหตุใด

มหาเทพผู้ละทิ้งทุกเรื่องราวในสามโลกจึงมาปรากฏกายหน้าคันฉ่องกัลป์กาล 

เพราะหนอนแห่งความอยากรู้ตวันั้นแท้ๆ ที่น�าคราวเคราะห์มาสู่ตวั

“เอ้า... รบีไปส ิเดี๋ยวทางโน้นส่งเฮยไป๋อู๋ฉาง3 มาเกบ็ดวงวญิญาณแล้ว

หาไม่เจอจะเกดิเรื่องวุ่นวาย” ท่านมหาเทพตรสัด้วยน�้าเสยีงเรยีบนิ่ง จากนั้น
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จึงยกพระหัตถ์ขึ้นเท้าพระหนุ พระเนตรทอดมองคันฉ่องแฝงด้วยร่องรอย 

แห่งความรื่นรมย์ ราวกับคนแก่ได้เจอเรื่องสนุกที่หลายพันหลายหมื่นปีจะมี

สกัหน

เดี๋ยวๆ เรื่องวุน่วายที่เกดิขึ้นกเ็พราะพระองค์มใิช่หรอื เทพซอืมิ่งไดแ้ต่

จ้องมองเบื้องหลงัอกีฝ่ายด้วยน�้าตาอาบแก้ม จนด้วยค�าพูด ยามก�าลงัจะปิด

สมุดบนัทกึลง ลมเยน็เอื่อยๆ พดัตหีน้ากระดาษ เหลอืไว้เพยีงหน้ากระดาษ

ว่างๆ คู่หนึ่ง

คู่หนึ่ง! ยามนี้มสีองชวีติได้รบัโอกาสให้ลขิติชะตาตวัเองแล้ว

3 เฮยไป๋อูฉ๋าง หรอืยมทูตด�ายมทูตขาว คอืผูม้หีน้าที่ตามเกบ็วญิญาณที่หมดอายขุยั โดย

ปกตยิมทตูทั้งสองจะไปไหนมาไหนด้วยกนัตลอด



สำม
เล็ตอิตโก

“แคก็ๆ” เกดิความวุ่นวายโกลาหลขึ้นรอบๆ ตวัเธอ ลลัลนิรีู้สกึเหนบ็

หนาว เนื้อตวัสั่นเทา

“คุณหนูเจ้าคะ ฮอืๆ คุณหนูฟื้นแล้ว” เสยีงเลก็ค่อนข้างจะแหบพร่าดงั

ขึ้นใกล้ๆ แต่ตวัเธอกลบัไร้ซึ่งเรี่ยวแรงจะเปิดเปลอืกตามอง หวัสมองหนกัอึ้ง 

รูส้กึแสบทั้งโพรงจมกูและล�าคอ เหมอืนส�าลกัน�้ามาหลายต่อหลายครั้ง หน้าอก

ข้างซ้ายปวดแปลบแสบร้อน ทว่าสมองของเธอยงัคงปกตดิ ีนี่แค่ตกแอ่งน�้าข้าง

ถนนท�าไมร่างกายถงึได้ทรมานราวกบัตกสระ เมื่อยล้าคล้ายถูกรถบรรทุกทบั

เอ?... เดี๋ยวก่อน รถบรรทุกทับ? นี่เธอถูกรถเมล์นรกนั่นชนจริงๆ  

ใช่ไหม ไม่ใช่แค่ล้มหน้าแหกลงในแอ่งน�้า ลลัลนิพียายามจะยกแขนขึ้น ขยบัขา 

ทว่าทั้งเนื้อทั้งตวักลบัหนกัอึ้ง ก่อนที่สมองจะพร่าเลอืน สิ้นสตไิปอกีครั้ง

เธอสลบไปนานเท่าไรก็สุดจะรู้ รับรู้เพียงล�าคอแห้งผากและร่างกาย

เมื่อยขบ

“น�้า...” น�้าเสยีงที่เปล่งออกมาค่อนข้างหวานแม้ว่าจะแหบแห้ง

“คณุหน.ู..” เธอเพยีงย่นคิ้วยามมคีนเข้ามาประคองตวัให้ลกุนั่งเอนหลงั

พิงหมอน พยายามจะฝืนเปิดเปลือกตา ไม่รู้ว่าหน่วยกู้ภัยพาเธอมาส่งโรง-
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พยาบาลไหน ท�าไมคนเฝ้าไข้ถึงเอาแต่เรียกเธอว่าคุณหนูๆ หรือเธอฝันอยู่  

ในฝันนั้นฉายภาพเรื่องราวของเด็กสาวในยุคจีนโบราณคนหนึ่ง เล่าเรื่องราว

ตั้งแต่เกดิจนโต เธอได้แต่ยนืมองคล้ายก�าลงัดูละครเรื่องหนึ่ง ซึ่งนางเอกช่าง

จืดชืดไร้สีสัน ธรรมดาสามัญจนหากเป็นตัวละครหนึ่งในนิยาย ก็เป็นได้แค่

ตัวประกอบหรือเอกซ์ตรา ที่เดินผ่านฉากไปมาแล้วรับเงิน ให้นั่งนึกเท่าไร 

กน็กึไม่ออกว่าจะใช่นางเอกในนยิายสกัเรื่องที่เคยอ่านมาหรอืไม่

ชีวิตของเด็กสาวคนนี้นับว่าเกิดมาเพื่อเป็นตัวประกอบโดยแท้แน่นอน 

นอกจากจะเรียบง่ายน่าเบื่อแล้ว ชีวิตทุกอย่างยังนับว่าถูกต้องตามมาตรฐาน

จน... เอิ่ม... จนครบองค์ของการเป็นตวัประกอบ นางเป็นบุตรขีองราชครูจวง 

คนในจวนเรียกขานว่าคุณหนูรอง นามจวงอวี้หลิน มารดาเป็นบุตรสาวของ

คหบดใีนเมอืงหลวง ตวันางมพีี่น้องสามคน คอืคณุชายใหญ่จวงอวี้หมงิ พี่สาว

คนโตจวงอวี้ฮุย และน้องสาวจวงอวี้เจนิ เอ่ยอย่างซื่อตรงนบัว่าเดก็สาวคนนี้ 

มทีกุสิ่งครบครนั ทว่าทกุอย่างกลบัมลีกัษณะที่เรยีกได้ว่า ‘กลางๆ’ ท�าเอาเพลง

ชายกลางโผล่ขึ้นมาในหวัทนัที

ในความฝันเธอเห็นหน้าของเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ชัด ได้เห็นเพียงพี่สาว

และน้องสาวตา่งมารดา จวงอวี้หมงิกบัจวงอวี้ฮยุคอืบตุรที่เกดิจากฮหูยนิใหญ่ 

ส่วนจวงอวี้เจนิน้องสาวต่างมารดาเกดิจากอนุภรรยา สว่นมารดาของเดก็คนนี้

คอืฮูหยนิรอง

แม้ความฝันจะไม่เป็นรปูเป็นร่างชดัเจน ทว่าเสยีงพดูคุยและเหตกุารณ์

ต่างๆ กลับด�าเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เธอพอจะจับเค้าลางได้ว่า ท่าน

ราชครูผูน้ี้เป็นบรุุษผูเ้ก่งกาจ มปัีญญาเฉยีบแหลม ได้รบัใช้ใกล้ชดิเป็นที่ปรกึษา

ของฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน คิดอ่านมองการณ์ไกลตั้งแต่ยังหนุ่ม หลังสอบได ้

ต�าแหน่งทั่นฮวา4 กต็ั้งใจรบัราชการ ใฝ่หาความเจรญิก้าวหน้า รู้จกัเลอืกคบ

คน พยายามจนสามารถมัดใจกั้วหนิงเฟิง บุตรีแห่งจวนรองอัครเสนาบดีใน

ยามนั้นได้ จงึตบแต่งนางเข้ามาเป็นฮูหยนิใหญ่ ช่วยเสรมิฐานอ�านาจให้แก่ตน 

หลงัจากฮูหยนิใหญ่ให้ก�าเนดิบุตรชายคนโต เขาจงึรบัฉางต๋าชุน บุตรสาวของ
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คหบดใีหญ่เข้ามาเป็นฮหูยนิรอง สามารถช่วยเหลอืเขาทางด้านการเงนิและสร้าง

เครือข่ายเหล่าพ่อค้าขึ้นมา เมื่อต�าแหน่งหน้าที่การงานมั่นคง เขาจึงได้แต่ง 

สาวงามยอดดวงใจนามอูฟ๋างเหนี่ยงเข้ามาเป็นอน ุการแต่งงานของราชครลู้วน

ท�าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภรรยาแรกคอืเสรมิอ�านาจ ภรรยาคนที่สองคอืเพิ่มพนู

ทรพัย์สนิ และภรรยาคนสุดท้ายคอืสตรอีนัเป็นที่รกั

ลัลลินีรับจอกน�้าจากคนข้างๆ มาดื่มไปอึกใหญ่ ก่อนจะค่อยๆ เปิด

เปลอืกตามอง

ตอนนี้เธอนอนอยูบ่นเตยีงที่โรงพยาบาล เอ... ไม่ใช่ส ิท�าไมเป็นเตยีงไม้ 

ดูโบราณ ก้มลงมองก็เห็นผ้าแพรสีฟ้าอ่อนคลุมร่าง เงยหน้าขึ้นแทนที่จะเจอ

พยาบาลหน้าแฉล้ม กลบักลายเป็นผู้หญงิโบราณ

“เฮ้ย!” เธอตกใจขวญัหนจีนผงะถอยหลงั

อกีฝ่ายร้องไห้สะอกึสะอื้นราวกบัญาตติาย “คณุหน.ู.. คณุหนเูป็นอะไร

เจ้าคะ” 

ลัลลินีรีบปิดเปลือกตารวบรวมสติ สูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยๆ 

ผ่อนออก ท�าอย่างนี้ซ�้าไปซ�้ามาจนรู้สกึว่าตวัเองตื่นเตม็ตา ไม่ได้หลงละเมออยู่

ในความฝันบ้าบอเหมอืนเมื่อครู่จงึค่อยลมืตาอกีครั้ง

“เชี่ย!” เสยีงหวานใสยงัอทุานเช่นเดมิ ท่าทางตกใจเหมอืนเหน็ผเีช่นนั้น

ยิ่งท�าให้สาวใช้กระวนกระวาย

4 การสอบขนุนางในสมยัจนีโบราณ หรอืที่เรยีกว่า ‘เคอจวี่’ แบ่งการสอบออกเป็นสี่ระดบั

คอื การสอบระดบัอ�าเภอเรยีกว่า ‘ถงซื่อ’ ผูส้อบได้เรยีกว่า ‘ซวิไฉ’ มสีทิธิ์เข้าสอบระดบั

มณฑล ผูส้อบได้เรยีกว่า ‘จวี่เหรนิ’ เพื่อมาสอบระดบัเมอืงหลวง ผูส้อบได้เรยีกว่า ‘จิ่นสอื’ 

ได้รบัการบรรจเุป็นข้าราชการ แล้วจงึมสีทิธิ์เข้าสอบระดบัราชส�านกั ซึ่งจะเป็นการเข้าสอบ 

หน้าพระที่นั่ง เรยีกว่าการสอบ ‘เตี้ยนซื่อ’ ผูส้อบได้ที่หนึ่งเรยีกว่า ‘จอหงวน’ ที่สองเรยีกว่า 

‘ปั๋งเหยี่ยน’ ที่สามเรียกว่า ‘ทั่นฮวา’ โดยการสอบระดับราชส�านักใช้ข้อสอบที่ฮ่องเต้ทรง 

เป็นผูอ้อกเอง
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“คุณหนู... คุณหนูอย่าแกล้งบ่าวแบบนี้สเิจ้าคะ” อกีฝ่ายผวาเข้ามาหา 

แต่เธอกลบัยิ่งถอยหนี

“คุณ... คุณคอื...”

อ๊ะ... ท�าไมเสยีงพูดมนัหวานหูแปลกๆ แล้วค�าเมื่อกี้เป็นภาษา... ภาษา

จนีนี่ ใช่ คนตรงหน้าเธอพูดภาษาจนี แล้วเธอกต็อบกลบัทนัท ีเอิ่ม... เอาไงดี

ล่ะทนีี้

ไม่แปลกที่เธอจะพดูจนีได้ แต่เธอไม่เคยใช้พดูกบัใครถ้าไม่ใช่คนที่บ้าน 

หรอืต้องตดิต่อประสานงาน ทว่าไม่รู้เหตใุดยามนี้ทกุอย่างกลบัออกมาจากปาก

เธออย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาต ิไม่ต้องผ่านการสรรหาถ้อยค�าเหมอืนเมื่อก่อน

ทุกอย่างผดิปกต!ิ เตยีงไม้โบราณ เสื้อผ้าโบราณ ผู้หญงิหน้าตาโบราณ 

และภาษาจนี!

“ขอ... คนัฉ่องหน่อย” แน่แล้ว... ไม่ว่าสมองของเธอจะคดิเป็นภาษา

อะไร แต่ปากจะเอ่ยออกมาเป็นภาษาจีนราวกับถูกฝังเครื่องแปลงภาษาของ 

โดราเอมอนไว้ในสมอง

แม้อกีฝ่ายจะยงัจ้องมองเธออย่างงงๆ แต่กร็บีขยบัลุกไปหยบิคนัฉ่อง

ทองเหลืองมายื่นให้ เธอเอื้อมมือที่ค่อนข้างขาวซีดไปรับคันฉ่องทองเหลือง 

ด้วยหวัใจตุ๊มๆ ต้อมๆ มาส่อง แล้วก.็..

กรี๊ดๆ อเีดก็หมวยนี่ใครกนั

“เจ้า... เจ้าเรยีกข้าว่าอะไรนะ” เธอรบีหนัไปเค้นคอถามเดก็สาวที่นั่งอยู่

หน้าเตยีง

“คุณหนูเจ้าค่ะ”

“ไม่ใช ่ชื่อ... ชื่อข้า เจ้าช่วยเอ่ยทั้งชื่อทั้งแซ่มาเตม็ๆ ทเีถอะ” เสยีงหวาน

นั้นแทบจะเป็นตะคอก จนบ่าวรับใช้หวาดหวั่น หากคุณหนูหงุดหงิดขึ้นมา 

นางต้องถูกท�าโทษเป็นแน่

“คณุหนจูวงอวี้หลนิแห่งจวนราชครูเจ้าค่ะ” เดก็สาวตอบอย่างขลาดกลวั 

ทว่าลลัลนิไีม่มเีวลามาสนใจกบัท่าทางสนมิสร้อย สมองก�าลงัลั่นกระหึ่ม จวง-
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อวี้หลนิ จวงอวี้หลนิ... นี่ไม่ใช่แม่นางจดืชดืในฝันของเธอหรอกหรอื

อ๊ะ... หรอืว่าเธอจะยงัไม่ตื่น

ลัลลินีรีบปิดเปลือกตาลงอีกครั้ง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ วางคันฉ่อง 

ลงข้างตวั แล้วหยกิแขนตวัเองเตม็แรง

“โอ๊ยเจบ็!”

“คุณหนู!” บ่าวรบัใช้กรดีร้องราวกบัโดนหยกิเสยีเอง

คนบนเตียงถอนหายใจพลางลูบแขนอย่างหมดอาลัยตายอยาก หยิบ

คนัฉ่องขึ้นมาส่อง ภาพตรงหน้ากย็งัเหมอืนเดมิไม่เปลี่ยนแปลง

หมดกนั! จากยายป้าหวัหน้าฝ่ายบคุคล หล่นลงแอ่งน�้าข้างถนนทเีดยีว

กลายมาเป็นยายเดก็หน้าจดืทนัท ีนี่มนัโพรโมชนัอะไรกนัเนี่ย

“ข้า... ตกน�้าหรอื” เธอหนัไปถามคนข้างๆ

“เจ้าค่ะ ตอนนี้คุณหนูรู้สกึเช่นไรบ้าง...”

“อยากตายอกีครั้ง” เธอสวนกลบัทั้งๆ ที่อกีฝ่ายยงัพูดไม่จบ

“คุณหนู!”

“พอๆ หยุดร้องไห้ก่อน ข้าต้องใช้สมอง เอ่อ... ก่อนใช้สมองขออะไร

รองท้องด้วยนะ” คติพจน์ประจ�าตัวของเธอยังคงเหมือนเดิม... กองทัพต้อง

เดนิด้วยท้อง

เดก็คนนั้นมองเธออย่างงุนงงสบัสน แต่เธอกลบังุนงงสบัสนยิ่งกว่า ได้

แต่ท�าหน้าตาท่าทางประกอบว่าหวิมากจรงิๆ บ่าวรบัใช้จงึยอมทิ้งเธอไว้ในห้อง 

หลงัจากร่างเลก็นั้นก้าวพ้นประตูไป ลลัลนิกีร็บีเลกิผ้าห่มกระโดดลงจากเตยีง 

สายตากวาดมองรอบห้องหนึ่งครั้ง ห้องนี้ตกแต่งตามสไตล์จีนจนไม่อาจจะ 

จนีมากไปกว่านี้ได้อกีแล้ว เครื่องเรอืนทุกชิ้นท�าจากไม้เนื้อด ีแจกนัเซรามกิที่

ตั้งอยู่แลดูมีราคา ด้านซ้ายมือวางกระถางก�ายานส่งกลิ่นหอมตลบอบอวล  

จากประสบการณ์การอ่านนยิายมาหลายเรื่องสอนเธอว่า ก�ายานเป็นต้นก�าเนดิ

ของความหายนะ เหน็ทวีนัหลงัต้องสั่งคนยกออกไปก่อน รอให้ในอนาคตอยาก

ล่อลวงบุรุษสกัคนค่อยไปหาก�ายานราคะตามนยิายมาจุด
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ออื... นบัเป็นความคดิที่เข้าท่า

ครั้นก้มลงส�ารวจตวัเองกพ็บว่าร่างนี้ค่อนข้างจะเตี้ย... เอ๊ย... เลก็ สวม

เสื้อผ้าแบบผู้หญงิจนีโบราณแล้วรุ่มร่าม เธอค่อยๆ แง้มประตู แอบเยี่ยมหน้า

ออกไปด้านนอก แสงอาทติย์แยงตาจนคนเพิ่งฟื้นไข้ตาลาย ต้องปิดเปลอืกตา

เพื่อปรับแสง ยามลืมตาอีกครั้งก็พบเรือนขนาดใหญ่หลายเรือนห่างออกไป 

ส่วนเรอืนของเธอแยกออกมาต่างหาก ดูเหมอืนบ้านเดี่ยวหลงัเลก็ๆ หนึ่งหลงั 

ด้านหน้ามสีวนแบบจนีซึ่งได้รบัการดูแลอย่างด ีลลัลนิถีอนหายใจกบัตวัเอง

เยี่ยม! 

ราวกับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัว ยินดีด้วย คุณได้รับสิทธิ์เกิดใหม่  

กลายเป็นนางเอกนยิายทะลุมติ ิคุณจะรบัสทิธิ์นั้นทนัทไีหม

ไม่! 

มใีครถามเธอก่อนสกัค�าบ้าง

สวรรค์! เธอจ�าได้ว่าร้องขอลาพัก ไม่ใช่ลาตาย ท�าไมท่านเซียนหรือ

พญายมถงึแปลความหมายผดิไปไกล

ลัลลินีเดินลากขาเข้ามาในห้อง ตอนนี้สมองของเธอท�างานเต็มที่ 

ประสาทสมัผสัรบัรู้ทุกอย่าง หู ตา จมูก ปาก ทุกอย่างสมบูรณ์แบบจนไม่อาจ

แกล้งหลอกตัวเองว่าฝัน แสดงว่าเธอโดนรถเมล์นรกชนตายจริงๆ ป่านนี้ 

คงกลายเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่ง นี่ถ้าชนแล้วยังลากร่างเธอไปอีกหลายเมตร... 

เอิ่ม...

‘สำวโสดโดนรถเมล์ชน สภำพศพน่ำสยดสยอง’

ช่างเป็นพาดหัวข่าวที่จูงใจให้อ่านจริงๆ ไม่รู้ว่าเด็กสาวคนนั้นจะรอด 

หรือเปล่า แต่ขอให้รอดเถอะ เด็กนั่นเพิ่งจะอายุสิบห้าสิบหก ยังไม่ทันได้ใช้

ชวีติด้วยซ�้า ตายไปพ่อแม่คงจะร้องไห้เสยีใจ แล้วตวัเธอล่ะ ยามนกึย้อนถงึ

แม่กบัน้องกไ็ด้แต่ทอดถอนใจ เธอรู้ว่าแม่ต้องเสยีใจ แม้จะล�าเอยีงขนาดไหน 

ลูกกค็อืลูก เลี้ยงมากบัมอื แม้จะไม่รกัมากเท่าไอ้หลง ยงัไงท่านกค็งรกั นกึถงึ

แล้วก็ได้แต่ปวดแปลบหัวใจ ทว่าจะท�ายังไงได้ บางทีเป็นอย่างนี้ก็อาจจะด ี 
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น้องชายตัวดีจะได้ส�านึก ปรับปรุงตัวให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้าง โชคดีที่ 

น้องชายก�าลงัจะเรยีนจบ หวงัว่าต่อไปหางานได้แล้วจะไม่รบกวนแม่ หวงัให้

น้องชายกตัญญูรู้ความเลยคงเป็นไปได้ยาก เอาแค่ไม่เพิ่มภาระให้ก็น่าจะ

พอแล้ว

หวังว่าน้องชายคงยังไม่เอาเงินสามหมื่นที่โอนให้ไปถลุง อย่างน้อยจะ

ได้มีเงินมาใช้จ่ายระหว่างนี้ เรื่องเงินท�าศพนั้นเธอไม่กังวลเพราะได้ท�าเรื่อง

บรจิาคร่างไว้แล้ว กไ็ด้แต่ภาวนาว่าร่างจะไม่เละเกนิไปจนใช้การไม่ได้ ที่เหลอื

กม็เีงนิประกนัชวีติ ประกนัสงัคม เงนิกองทุนส�ารองเลี้ยงชพีของบรษิทั เงนิ

ฝากประจ�า และคอนโดมิเนียมที่ใกล้จะผ่อนหมด ทุกอย่างที่ทิ้งไว้คงจะพอ

เลี้ยงปากท้องของแม่ไปได้สกัสองสามปี นี่คงเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอจะท�าได้

เสียงความเคลื่อนไหวจากด้านนอกท�าให้เธอรู้สึกตัว ก�าลังจะขยับ 

ลุกขึ้นยืนก็พบว่าข้างแก้มเปียกชื้น ลัลลินียกมือขึ้นปาดลวกๆ เธอร้องไห้ 

อกีแล้ว สามสบิปีที่ผ่านมาเธอเคยนบัถอืตวัเองว่าเป็นสาวถกึ น้อยครั้งนกัจะ

เสยีน�้าตา ครั้งสุดท้ายกต็อนพ่อจากไป

แต่ในรอบวนันี้ เธอกลบัร้องไห้ถงึสองครั้ง แถมเป็นการร้องไห้โวยวาย

จนน่าอาย รมิฝีปากเลก็ๆ ยกยิ้มคล้ายประชด ก่อนจะปาดน�้าตาแล้วเงยหน้า

ขึ้น...

โอเคค่ะ เกดิใหม่กเ็กดิใหม่ เรื่องเก่าโยนทิ้งไป

เลต็อติโก! เรามาเริ่มต้นใหม่กนัค่ะ



สี่
ค่ำ... คนสวยเพลีย

ลัลลินีเข้ามาอยู่ในร่างใหม่ได้หลายวันจนเริ่มจะปรับตัวให้ชินกับการ

เป็นจวงอวี้หลนิ เอาตวัรอดผ่านมาได้อย่างทลุกัทเุล การพบบดิานั้นช่วยยนืยนั

ว่าใบหน้าหล่อเหลาของท่านถ่ายทอดมาให้ร่างนี้น้อยมากเมื่อเทียบกับใบหน้า

หมดจดเกลี้ยงเกลาทว่าค่อนข้างจะธรรมดาของมารดา

จากภาพในความฝันอนัรางเลอืน อวี้ฮุยเจี่ยเจยี5 อายุเพิ่งจะย่างสบิห้า

ปี แต่กลบัมใีบหน้างดงามล่อลวง ท่วงท่าสง่างามราวกบันางพญา ดวงตาหงส์ 

กริยิาสูงส่งสมกบัเป็นธดิาของฮูหยนิใหญ่ เมื่อหนักลบัไปมองอวี้เจนิเม่ยเม่ย6 

นั่นกส็วยงามอ่อนหวาน หน้าแฉล้ม ดวงตาดอกท้อ ปากนดิจมูกหน่อย สมกบั

เป็นนางเอกดาวพระศุกร์ผู้ถูกพี่สาวกลั่นแกล้ง

เปรยีบกบัเม่ยเม่ยเจี่ยเจยีแล้ว ตวัเธอเสมอืนกระเรยีนยนืกลางฝูงไก่7 

5 เจี่ยเจยี หมายถงึพี่สาว
6 เม่ยเม่ย หมายถงึน้องสาว
7 ส�านวนจนี ‘กระเรยีนยนืกลางฝงูไก่’ หมายถงึคนที่โดดเด่นในหมูค่ณะ ตรงกบัส�านวน

ไทยที่ว่า ‘หงส์ในฝงูกา’
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เพยีงแต่เขาเป็นกระเรยีน เธอเป็นไก่ น่าคบัแค้นใจยิ่งนกั

เอ่ยถึงความสัมพันธ์สามพี่น้องนั้นไม่ต้องเดา แน่นอนว่าไม่ต่างจาก

นิยายน�้าเน่าราคาสามอีแปะ8 ที่วางขายทั่วไป เมื่อฮูหยินใหญ่อิจฉาความรัก 

ที่สามีมอบให้อนุภรรยา จึงสั่งสอนให้บุตรสาวท�าตัวเป็นนางร้าย วางอ�านาจ

บาตรใหญ่ ระรานน้องสาวต่างมารดา แล้วเจ้าของร่างที่เธอสงิอยู่นี้จะเป็นผู้ใด

ไปไม่ได้ เพราะในนยิาย นางร้ายต้องมลีูกสมุน ว่าง่ายๆ คอืยามนี้เธอได้พร

อนัประเสรฐิ

เกดิใหม่เป็นลูกกะจ๊อกของนางร้าย!

ในเมื่อเจ้าของร่างเก่าตายไปโดยไม่ได้โยกย้ายถ่ายงาน กอ็ย่าหาว่าเธอ

แล้งน�้าใจไม่สานต่อเลย ล�าพงัตวัเองกแ็ทบจะเอาไม่รอด คนหนึ่งดวงตาหงส์ 

อกีคนดวงตาดอกท้อ ส่วนเธอมดีวงตาไม้ขดีไฟ ความแตกต่างชดัเจนจนยาก

จะท�าใจ

ขอประท้วง ท่านเทพ... โปรดคนืความเป็นธรรมให้ข้าด้วย

หรอืเหน็ว่าชาตทิี่แล้วเธอกรดีอายไลเนอร์จนเชี่ยวชาญช�านาญการ ถงึ

ขนาดนั่งกรีดบนรถเมล์สายนรกยังไม่มีสะดุดหรือบิดเบี้ยว เกิดมาชาตินี้เลย

ช่วยประทานตาตี่ๆ  แบบนี้มาให้อกี

หรือตอนร่างนี้เกิด เทพผู้ก�าหนดใบหน้าคนแอบอู้งานใช่หรือไม่! 

สารภาพ!

เอ่ยอย่างไม่ล�าเอียง หน้าตาของร่างนี้ก็ไม่ถึงกับย�่าแย่ แค่ลบเครื่อง

ส�าอางออกแล้วกลายร่างเป็นอาหมวยแถวเยาวราชเท่านั้น ใบหน้าแม้จะมิได้

งามพลิาสล่มเมอืง แต่ผวิพรรณกลบัขาวละเอยีดนุม่เนยีน ขาวมากจนสามารถ

โฆษณาขายคอลลาเจนได้สบายๆ ปากนดิจมูกหน่อย นบัว่าค่อนข้างดูด ี แต่

พอมารวมกันแล้วยืนอยู่ตรงกลางระหว่างพี่สาวกับน้องสาวเท่านั้นละ จืด 

เป็นเต้าหู้ทเีดยีว แต่ถ้าออกไปเดนิคนเดยีวบนถนน กย็งัพอนบัว่าเป็นคุณหนู 

8 หนึ่งอแีปะ มค่ีาเท่ากบัหนึ่งเหรยีญทองแดง เป็นหน่วยเงนิที่เลก็ที่สดุของจนียคุโบราณ
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ผู้ดูดไีด้อยู่... มั้ง

นอกจากความงามจะไม่ได้รับการถ่ายทอด ชื่อที่บิดาตั้งให้ก็ยังถือว่า

ล�าเอียง นามว่าอวี้ฮุยของคุณหนูใหญ่คงจะหมายถึงหยกที่ส่องประกายสว่าง

สดใส ช่างเป็นนามที่ไพเราะเพราะพริ้งเสยีนี่กระไร ส่วนนามอวี้เจนิของน้องสาว

คนเล็กคงเป็นหยกอันบริสุทธิ์ ช่างเป็นชื่อที่ตั้งได้เหมาะสมกับเจ้าตัวยิ่งนัก  

ขณะที่อวี้หลิน... หยกงาม ตอนบิดาตั้งคงคาดหวังไว้มาก แต่ครั้นเติบโต 

ขึ้นมา เหตุใดชื่อนี้ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเอ่ยประชด ยิ่งหากไม่ตั้งใจฟังจะ 

หมายถงึป่าหยก

ใช่ ป่าหยก! เพราะหากเทยีบจากหน้าตา ผู้อื่นคงแปลค�าว่าหลนิ จาก

สวยงามเป็นค�าว่าป่าแทน จากหยกที่งดงามกลายเป็นป่าหยกไปในทนัใด

เอวงั... ป่าหยก ค่า... คนสวยเพลยี

เพราะความไม่แน่ใจทั้งเรื่องชื่อและหน้าตา บวกกับความสามารถ 

อันแสนจะธรรมดาของร่างนี้นี่แหละที่ท�าให้เธอถึงกับกุมขมับ ปิดเรือนระดม

สมองอยูส่ามสี่วนั บดิาเป็นถงึราชครู แน่นอนว่าหนุม่ที่ไหนกอ็ยากมาสูข่อ อย่า

กระนั้นกระนี้เลย ที่เห็นเรื่องคู่ครองส�าคัญนั้นหาใช่เธอฝักใฝ่ในบุรุษกล้ามโต 

แต่เกิดเป็นผู้หญิงสมัยโบราณ อย่างไรก็ต้องถูกจับแต่งงานแล้วมีหน้าที่ให้

ก�าเนดิบุตร ทว่าความงดงามอันแสนธรรมดาเช่นนี้ รับรองได้ว่าผู้ชายหล่อๆ 

ดีๆ  คงไม่ตกมาถงึ ที่ส�าคญัคอืฐานะบุตรสาวของฮูหยนิรอง ยากนกัที่เธอจะ

ได้แต่งออกไปเป็นฮูหยนิใหญ่ นอกจากจะเลอืกแต่งกบัคนธรรมดาทั่วไปหรอื

ขุนนางยศต�่า และแน่นอนว่าบิดาผู้เห็นหน้าที่การงานเป็นส�าคัญคงมิยินยอม 

ยิ่งคดิกย็ิ่งแค้นเรื่องการแบ่งชนชั้นของสงัคม ความแตกต่างระหว่างชายหญงิ

เอาละๆ ในเมื่อแก้ที่คนอื่นไม่ได้ กค็งต้องแก้ที่ตวัเองก่อน

ความฝันอันสูงสุดตอนอ่านนิยายจีนคือท่านแม่ทัพ ก่อนข้ามภพมา

ความฝันนั้นอาจเป็นลางบอกเหตุ บางทีท่านแม่ทัพเทพสวรรค์ผู้สง่างามอาจ

ตกชั้นเมฆมาเกิดเป็นเนื้อคู่ของเธอในชาติภพนี้ เป็นบุพเพชักน�าให้เธอมาที่นี่

กไ็ด้ เช่นนี้ควรเตรยีมตวัไว้แต่เนิ่นๆ
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ตดัเรื่องหน้าตามาพูดเรื่องความสามารถ ฉนิฉซีูฮว่า9 ร่างนี้ลว้นไม่รอด

สกัอย่าง ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นบัว่าธรรมดาสามญัยิ่ง ดดีพณิได้

แต่ไม่ไพเราะจบัใจ เดนิหมากพอกล้อมแกล้มฆ่าเวลา แต่ไม่อาจเอาชนะผู้ใด

ได้ การเขยีนอกัษรนบัว่าเลวร้ายที่สุด คาดว่าความสามารถด้านนี้จะไม่ได้รบั

มาจากร่างเดมิแม้แต่น้อย สองวนัก่อนลองจบัพูก่นัครั้งแรก หมกึด�าเลอะเทอะ

เตม็เสื้อผ้า ตวัอกัษรบดิเบี้ยวคดเลี้ยวเสยียิ่งกว่าไส้เดอืนโดนน�้าร้อน เช่นนั้น

กอ็ย่าได้ถามถงึการวาดภาพ คงอเนจอนาถมติ่างกนั

ทุกอย่างมาถึงทางตัน เกิดใหม่ทั้งทีแต่ชีวิตกลับไม่มีสิ่งดีๆ ที่จะใช้ 

มดัใจท่านแม่ทพัได้สกัอย่าง

นั่งคดินอนคดิอยู่หลายวนั สุดท้ายกไ็ด้ข้อสรุปง่ายๆ จบัไม่ได้กใ็ช้เงนิ

ซื้อสามเีสยีให้สิ้นเรื่องสิ้นราว

พอตดัสนิใจได้ แผนการต่างๆ กร็้อยเรยีงขึ้นมาในหวัเป็นเรื่องเป็นราว 

ขั้นแรกคอืต้องมเีงนิก่อน โชคดทีี่ตระกลูฝ่ังมารดาของร่างนี้ร�่ารวย แต่ทรพัย์สนิ

นั้นจะตกเป็นของผู้ใดยังไม่กระจ่างชัด เห็นทีคงต้องเริ่มเรียนเรื่องบัญชีและ

การเงนิ ฝึกหดัเรื่องการตลาดใหม่อกีครั้ง แม้จะดูเหมอืนเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง

กนิแรง แต่กลบัสามารถรบัประกนัทกุอย่างได้ด ีมเีงนิอยูใ่นมอื จะใช้ผโีม่แป้ง10 

กย็งัได้ แล้วท่านแม่ทพัจะหนไีปไหนพ้น หึๆ

จะสวยกต็้องรวยก่อน ในเมื่อหน้าตาไม่ดอีย่างใครเขา อนัดบัแรกคอื

ต้องเอาเงนิเข้าสู้

รวยแล้วจะสวยเอง เมื่อมเีงนิ... ไม่ว่าหมอเกาหลหีรอืยนัฮจีะหนไีปไหน 

9 ฉนิฉซีฮูว่า คอืสี่งานอดเิรกซึ่งเป็นที่นยิมของปัญญาชนจนี ได้แก่ กูฉ่นิ หมากล้อม ต�ารา 

และวาดภาพ
10 ‘ผีโม่แป้ง’ เป็นส�านวนจีน หมายถึง หากใช้เงินเป็นเครื่องล่อใจก็สามารถว่าจ้างคน 

ทุกคนให้ท�างานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างได้ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเต็มใจหรือรู้สึกผิด

หรอืไม่กต็าม
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เอ... ว่าแต่สมัยนี้มีศัลยกรรมไหมนะ ถ้าไม่มีก็คงต้องทุ่มเงินให้หมอสมัยนี้ 

ท�าการวจิยั แตอ่ย่างไรกต้็องกรดีตาสองชั้นให้ได้ แผนการข้อนี้คงต้องหาหมอ

เก่งๆ สกัคน เพราะนอกจากจะต้องศลัยกรรม ยงัต้องให้เขาสอนฝังเขม็จี้จุด 

ใช่... สิ่งส�าคญัที่สุดคอืต้องจี้จุดให้เป็น จะปีนขึ้นเตยีงท่านแม่ทพัโดยไม่โดน

สนัมอืฟาดคอแล้วถบีตกเตยีงลงมา ก่อนอื่นนั้นต้องจี้จุดให้เป็น ถอืเป็นความ

สามารถอนัโดดเด่นที่ต้องมี

สรุปแผนการคร่าวๆ ได้ดงันี้ สิ่งจ�าเป็นที่สดุกค็อืเงนิ นอกจากจะใช้เป็น

สินสอดสู่ขอท่านแม่ทัพ ยังต้องเผื่อไว้เลี้ยงปากท้องหากพลั้งเผลอขึ้นคาน 

อย่างชาตทิี่แล้วอกี

น�้าตาที่หยุดไหลไปเมื่อหลายวันก่อนแทบอาบแก้มอีกครั้งเมื่อนึกถึง

ความล�าบากในหนทางข้างหน้า

หลายวันหลายคืนกับการคิดแผนและเปลี่ยนแปลงตัวเอง แม้จะม ี

ความทรงจ�าจากร่างเดมิ ทว่าผู้ควบคุมร่างยามนี้เป็นเธอ เช่น รู้ว่าการย่อกาย

คารวะท�าอย่างไร ดั่งมภีาพฉายชดัอยูใ่นหวั ทว่าครั้นจะให้ท�าตามทนัทไีหนเลย

จะง่ายดายปานนั้น ทั้งหมดล้วนต้องฝึกฝนด้วยตวัเอง

ตอนนี้เธอไม่ใช่ลลัลนิอีกีต่อไปแล้ว

“นายท่านก�าลงัมแีขกขอรบั คณุหนรูองคงต้องกลบัไปก่อน แล้วบ่าว

จะแจ้งให้นายท่านทราบ หากสะดวกให้เข้าพบบ่าวจะรีบให้คนไปแจ้งคุณหนู

ขอรบั” พ่อบ้านเอ่ยด้วยท่าทนีอบน้อม ต่างจากคุณหนูรองเจ้าอารมณ์ผู้เอาแต่

ท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด บ่าวไพร่รอบกายพากันเบือนหน้าหนีอย่างเบื่อหน่าย  

คาดว่าอกีสกัครู่คงอาละวาด แต่แขกของนายท่านผู้นี้ส�าคญัยิ่ง เหน็ทพีวกเขา

ต้องเร่งพานางออกไปก่อน

จวงอวี้หลินถอนหายใจรอบที่สามพันกับธรรมเนียมใหม่ในยุคโบราณ 

เพียงขอพบบิดายังมากพิธีการถึงเพียงนี้ นี่หากนางขึ้นเตียงกับสามี มิต้อง 

คลานเข่าเข้าไปตั้งแต่หน้าประตูเรอืนเลยหรอื ยุ่งยากเสยีจรงิ
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“ข้าจะอยู่รอ...”

“มไิด้ขอรบั”

ท่าทางร้อนรนของพ่อบ้านเริ่มกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนาง 

แขกด้านในเป็นใครกนัแน่ “ได้ๆ ข้ากลบัก่อนกไ็ด้” ว่าแล้วกแ็สร้งถอนหายใจ

อย่างแสนเสยีดาย เกบ็สายตากลบัมาเงยีบๆ หนัหลงัด้วยทที่าล�าบากใจ

บ่าวไพร่เห็นคุณหนูผู้เอาแต่ใจจากไปอย่างง่ายดายก็พากันตะลึงลาน 

หันไปมองหน้าประสานสายตากันอย่างงงงวย ไม่คาดว่าคนที่ก�าลังจากไป 

จะวกกลบัมาชะโงกหน้าผ่านม่านประตูเข้าไปด้านใน

ภายในห้องรบัแขกโปร่งสบาย แสงแดดอ่อนๆ ลอดผ่านช่องหน้าต่าง 

ตกกระทบสองร่างที่นั่งเผชญิหน้ากนั บดิาของนางหนัหน้าออกมาทางประต ูแต่

สายตาจดจ้องคนเบื้องหน้าซึ่งนั่งหันหลังให้นาง เรือนร่างสูงโปร่งสวมชุดสีฟ้า

ละมุนตา เส้นผมสดี�าสนทิเกล้าไว้ด้วยกวาน11 ท�าจากหยกเนื้อด ีผวิมนัเรยีบ

ละเอียดอ่อน รอบกายคล้ายมีกลิ่นอายอันอบอุ่นนุ่มนวลชวนให้ชิดใกล้ แม้

มิได้เห็นหน้า แต่นางกลับมั่นใจเกินสิบส่วนว่าบุรุษผู้นั้นย่อมหน้าตาดีเหนือ 

คนทั่วไป

“คุณหนูขอรับ!” พ่อบ้านรีบวิ่งมาขวางหน้า ถลึงตาใส่นางอย่างดุร้าย 

“เชญิคุณหนูกลบัเรอืนก่อน เดก็ๆ...”

“รู้แล้วๆ เอาไว้ข้าค่อยมาตอนแขกกลบั ไม่ต้องส่ง” เอ่ยจบนางกห็มุน

ตวัจากมาพร้อมบ่าวข้างกายที่ยงัตวัสั่นงนังกด้วยความหวาดหวั่น

เหลือบตามองสตรีขลาดเขลาข้างกายแล้วได้แต่ถอนใจเฮือก มีบ่าว 

ถุงน�้าดเีลก็12 เยี่ยงนี้ งานใหญ่ในภายภาคหน้าของนางคงล�าบากไม่น้อย

11 กวาน คอืเครื่องสวมประดบัศรีษะ แต่แตกต่างจากหมวก เพราะกวานเปรยีบได้กบั

รดัเกล้าที่สวมครอบรดัมวยผม
12 ค�าว่า ‘ถุงน�้าดี’ ในภาษาจีนพ้องรูปพ้องเสียงกับค�าว่า ‘ความกล้า’ ถุงน�้าดีเล็กจึง

หมายความว่าขลาดเขลา
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“เจ้าหายป่วยแล้วร”ึ น�้าเสยีงกงัวานใสดงัขึ้นทางด้านหลงั ยามหนัไปก็

ให้ตะลึงงัน ให้ตายเถอะ ในฝันว่างามแล้ว ตัวจริงตรงหน้ากลับงามเหนือ 

ค�าบรรยาย เรอืนร่างอรชรอ้อนแอ้นเย้ายวนตา อายุเพยีงสบิห้าปีทว่าสามารถ

ครอบครองความงามได้ถงึเพยีงนี้

จวงอวี้หลนิหลุบตาพลางทอดถอนใจ สวรรค์ไม่ยุตธิรรมจรงิๆ

“เจ้าค่ะเจี่ยเจยี”

จวงอวี้ฮุยก้าวเข้ามาหา ยื่นนิ้วเรียวยาวราวกับหยกสลักเชยคางมน 

ของคนตรงหน้าขึ้น “ใบหน้ายงัซดีอยู่บ้าง เหตุใดเร่งออกจากเรอืน”

“ขา้... อดุอูอ้ยูแ่ต่ในเรอืนเลยรูส้กึเบื่อนกั จงึคดิจะออกมาเดนิเลน่บ้าง” 

นางเอ่ยพลางตวัดสายตามองบ่าวข้างกายอย่างสื่อความหมาย หวังว่าอีกฝ่าย

จะเข้าใจและปิดปากให้สนทิ

“ฮ!ึ” สาวงามตรงหน้าแค่นเสยีง เลื่อนนิ้วผ่านปลายคางมนลบูวนบรเิวณ

ข้างแก้ม ความเย็นผสานความนุ่มนวลที่ก�าลังหยอกล้ออยู่นี้ให้ความรู้สึก

กระอักกระอ่วนสิ้นดี ยิ่งสายตาเหมือนมองทะลุถึงจิตใจยิ่งท�าให้คนถูกจ้อง

ขนลุก ยามใบหน้างามขยับเข้ามาใกล้ พาให้กลิ่นหอมของบุปผาเข้มข้นขึ้น  

“นกึว่าเจี่ยเจยีไม่รู้ร ึว่าเหตุใดเจ้ารบีแล่นออกมาจากเรอืน”

ผูเ้ป็นน้องเพยีงกลอกตาพลางคดิ นี่ท่านมคีวามสามารถอ่านใจคนด้วย

หรอื งามอย่างเดยีวไม่พอ ยงัมากความสามารถ

สวรรค์! ท่านล�าเอยีงเกนิไปแล้ว ข้าขอประท้วง

“ที่เจ้ารบีเร่งออกมาพบท่านพ่อ คงต้องการจะฟ้องเรื่องวนันั้นกระมงั”

ฮะ?

“เอิ่ม...” จวงอวี้หลนิพยายามท�าหน้าให้เป็นปกต ินางมั่นใจว่าเมื่อกี้คง

เผลอท�าหน้าตาประหลาดออกไป “ข้า... ท่าน... เอ่อ... เจี่ยเจยี” ให้ตายเถอะ 

นางงงไปหมดแล้ว ฟ้องเรื่องอะไร

“ข้ารู้ว่าคนขี้ขลาดอย่างเจ้าต้องเก็บความลับไม่อยู่ แต่อย่าลืมว่าเรื่อง 

ในวนันั้นเจ้ากม็สี่วนรู้เหน็ด้วย”
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เดี๋ยวๆ พี่สาวคนงาม ท่านพูดสิ่งใด เหตุใดข้าฟังไม่เข้าใจสกัอย่าง

“ไม่ทราบว่าเจี่ยเจยี” นางเหลอืบตามองสหีน้าอกีฝ่าย “พูดถงึเรื่องใด”

“เรื่องริมสระวันนั้น เจ้าจ�าไว้ว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุ เด็กนั่นพลาด

ตกลงไปเอง”

ริมสระวันนั้น... ภาพในความฝันช่างเลือนราง นางจ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่า

เกดิสิ่งใดขึ้น คลบัคล้ายคลบัคลาว่าพวกนางสามพี่น้องมปีากเสยีงกนั ไม่ใช่...

เป็นนางกับจวงอวี้ฮุยก�าลังโต้เถียงกับจวงอวี้เจินอยู่ ทว่าด้วยเรื่องใดนั้นก็สุด

จะรู้ได้ และสุดท้าย... อ๊า! เหตุใดจงึปวดศรีษะเพยีงนี้

หรอืจะเป็นร่างนี้ที่ผลกัน้องสาวตกลงไป หรอืหากไม่ใช่กค็งเป็น...

จวงอวี้หลนิตวดัสายตามองคนงามตรงหน้า “เรื่องที่เจี่ยเจยีเป็นผู้...”

“หุบปาก!” จวงอวี้ฮุยตวาดเสยีงดงัจนบ่าวไพร่ที่เดนิผ่านไปมาขยบัหน ี

แต่นางหาได้สนใจ “เจ้าอย่าลืมสิว่าวันนั้นเจ้าเป็นคนเดินไปตามเด็กคนนั้นมา 

ทกุคนในงานต่างเป็นพยาน หากท่านพ่อสบืความ คดิหรอืว่าเจ้าจะรอดพ้นโทษ” 

เสยีงกระซบิชดิใบหูของนางกดลกึ แผ่วเบา ทว่ากลบัเตม็ไปด้วยความกดดนั

ข่มขู่

เก้าในสบิส่วน ผูท้ี่ผลกัจวงอวี้เจนิตกน�้าในวนันั้นย่อมต้องเป็นจวงอวี้ฮุย

เจี่ยเจีย แต่เหตุใดร่างนี้จึงพลาดท่าตกน�้าตามลงไปด้วย หรือจะกรรมตาม

สนอง? สนองเจ้าของร่างนี้เพยีงผู้เดยีวน่ะหรอื ช่างเป็นเวรกรรมที่เลอืกปฏบิตัิ

โดยแท้ นางแค่ท�าหน้าที่ไปเรยีกน้องสาว แต่ฝ่ายที่เป็นคนผลกักลบัลอยนวล... 

นี่สวรรค์กใ็ช้หน้าตาเป็นมาตรฐานหรอือย่างไร

แค่งามไม่เท่า สวรรค์! ท่านต้องล�าเอยีงขนาดนี้?

ช่างเถอะๆ นางไม่ใช่ตลุาการตดัสนิความผูใ้ด กรรมของใครกร็บักนัเอง

เถดิ

“เม่ยเม่ยเพยีงอยากจะหารอืกบัท่านพ่อด้วยเรื่องอื่น หาใช่เรื่องที่เจี่ยเจยี 

เอ่ยถงึไม่” นางแสร้งเอ่ยอย่างอกสั่นขวญัแขวน สวมบทบาทน้องสาวผู้ขลาด

เขลา “เจี่ยเจยีกท็ราบ ข้าย่อมมกิล้าเอ่ยถงึเรื่องวนันั้นให้ท่านพ่อโมโหอกี วนันี้
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ที่ต้องการมาพบท่านพ่อก็เพียง... เพียง” สองมือบิดชายเสื้อไปมา ท่าทาง 

หวาดหวั่นเหมอืนยามโดนเจ้านายเรยีกเข้าห้องเยน็ไปด่าเรื่องท�าเงนิเดอืนพลาด 

กริยิาท่าทางที่แสดงออกมาจงึเป็นธรรมชาตสิมจรงิยิ่ง

“อ้อ...” จวงอวี้ฮุยพยักหน้าก่อนจะหลุดเสียงหัวเราะออกมา แววตา

อาฆาตเมื่อครู่แปรเปลี่ยนเป็นหยอกเย้าเย้ยหยนั “ที่แท้เม่ยเม่ยกแ็ค่หาข้ออ้าง

มาพบหน้าท่านรองอคัรเสนาบดไีป๋เพ่ยจวนินี่เอง ฝันสูงไปหรอืไม่”

ไป๋เพ่ยจวนิ? รองอคัรเสนาบด?ี

อ๋อ... ที่แท้บุรุษด้านในกม็ตี�าแหน่งสูงส่ง ยงัหนุ่มยงัแน่นกก็นิต�าแหน่ง

ใหญ่ อีกก้าวเดียวเขาก็จะอยู่ใต้คนคนเดียว แต่เหนือคนนับหมื่น ตาแก่ใน 

ราชส�านักไม่นึกอิจฉาจนแทบกระอักเลือดหรือ ดูอย่างบิดาของนางยังต้องใช้

ทั้งเล่ห์ทั้งกลผสมการแต่งงานเพื่อเสริมฐานอ�านาจ นับว่าใช้เวลาเกินสิบปี 

กว่าจะมีวันนี้ได้ แต่บุรุษผู้นั้น... ดูจากท่าทางน่าจะยังไม่ย่างสามสิบด้วยซ�้า  

คาดว่าอายุไม่น่าจะยนื คงใช้แต้มบุญไปเกอืบหมดเพื่อคว้าโอกาสทางการงาน 

ทางที่ดนีางไม่ควรยุ่งกบัคนเช่นนี้เป็นดทีี่สุด

“ฮะแอ้ม เม่ยเม่ยไหนเลยจะกล้า บุรุษสูงส่งเช่นนั้นต้องคู่ควรกับ 

เจี่ยเจยี”

แก้มนวลแดงระเรื่อ สาวงามขดัเขนิยิ่งดูน่ารกัน่าทะนุถนอม “เดก็คนนี้

ปากหวานเสยีจรงิ แต่อย่าได้เอ่ยเช่นนี้ต่อหน้าผู้อื่น เจี่ยเจยีของเจ้าจะเสยีหาย 

รู้หรอืไม่”

อือ... พี่สาวบ้ายอ ไม่บอกแต่แรกเล่า จะยกยอตั้งแต่เจอหน้าจะได้ 

ไม่เสยีเวลามาเอาความกบันาง

“อ้อๆ” น้องสาวพยกัหน้าท�าตาใส “เม่ยเม่ยกระจ่างแล้ว เหน็ทเีจี่ยเจยี

คงมธีุระกบัท่านพ่อ เวลาไม่เช้าแล้ว ข้าคงต้องขอตวัก่อน ยงัรู้สกึอ่อนเพลยี

อยู่บ้าง”

“เช่นนั้นกร็บีกลบัไปพกัผ่อนเถดิ” พี่สาวตบหลงัมอืนางเบาๆ แล้วขยบั

เข้ามาใกล้ “อย่าลมืสญัญาที่ให้ไว้เสยีล่ะ”
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จวงอวี้หลนิเม้มรมิฝีปาก ก่อนจะตวดัสายตามองอกีฝ่ายหน้าซื่อ “ผู้ใด

จะกล้าลืมกันเล่าเจ้าคะ” นางยืนส่งจวงอวี้ฮุยที่เดินแยกไปทางห้องรับแขก 

จนลับสายตาแล้วค่อยผ่อนลมหายใจ ยกมือนวดขมับด้วยท่าทางเหนื่อยล้า 

แค่คยุกบัพี่น้องยงัต้องใช้สมองอย่างหนกัไม่ต่างกบัตอนถกูเจ้านายซกั เกรงว่า

หากยังอยู่ที่นี่ต่อไป อายุขัยของนางคงสั้นลงหลายสิบปี เห็นทีต้องเร่ง 

ด�าเนนิการตามแผนที่วางไว้

“ไปเรือนน้องสาม” ประโยคเดียวของคุณหนูรองแทบจะแช่แข็งบ่าว 

ข้างกาย แต่นางหาได้สนใจ ในหวัมุ่งคดิถงึแต่น้องเลก็ในเรอืนท้ายจวน

คณุหนรูองตกน�้าวญิญาณหลดุออกจากร่างได้ คณุหนสูามกอ็าจจะเป็น

ได้เหมอืนกนั แล้วหากมวีญิญาณวรีสตรสีกัคนเข้าสงิร่างนั้น ตายๆ นางตาย

แน่ๆ ในเมื่อตวัเองยงัหลุดโลกข้ามมติมิาได้ ไฉนผู้อื่นจะตามมาไม่ได้เล่า หาก

เกิดเรื่องเช่นว่า วันนั้นน้องสาวจริงๆ ของร่างนี้ตายไปพร้อมกันแล้วมีแพทย์

หญิง นักฆ่า หรือดารานางร้ายมาสิงร่างนั้น นับว่าเคราะห์ซ�้ากรรมซัดเหลือ 

จะกล่าว แม้ไม่อาจผกูมติรกบัอกีฝ่ายได้ อย่างไรกต้็องไปขอโทษ ขออโหสกิรรม

เรื่องที่เคยท�าร้ายมาทั้งหมด ด้วยกลัวว่าวันดีคืนดีอีกฝ่ายนึกคึกคิดแก้แค้น 

ขึ้นมา...

ชีวิตที่เพิ่งเก็บมาได้จะกลายเป็นตัวประกอบสามบรรทัดที่เกิดมาแล้ว 

กต็ายทนัทแีน่


