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31
นอกเมือง ในคฤหาสน์อีกหลังของเสิ่นจงชิ่ง
"ท่านแม่ทัพมาแล้ว" พอได้ยินเสียงเคาะประตู เฉินเฉาเซิงพ่อบ้าน
งานทั่วไปของจวนแม่ทัพรีบก้าวเข้าไปต้อนรับ
"คนส่งมาแล้วหรือยัง" เสิ่นจงชิ่งเอ่ยถามทันทีที่ก้าวเข้ามา
"อยูใ่ นห้องหลักแล้วขอรับ" เฉินเฉาเซิงผงกศีรษะ ก่อนจะกล่าวตอบ
"บ่าวจะพาท่านไปเอง"
"เฝ้าอยู่หน้าประตู ห้ามผู้ใดเข้ามาทั้งนั้น" เสิ่นจงชิ่งหันไปสั่งทหาร
องครักษ์ที่พามาด้วย
หู อั น กุ น ซื อ มื อ หนึ่ ง ของเสิ่ น จงชิ่ ง รอรั บ อยู ่ ห น้ า ประตู ห ้ อ งหลั ก
"คนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านแม่ทัพจะเข้าไปดูก่อนหรือไม่" เขา
พูดพลางเดินน�ำเสิ่นจงชิ่งไปยังประตูข้างบานหนึ่งในมุมลับตาคน
ในห้องลับมีหญิงสาวผู้มีรูปโฉมงดงามล่มบ้านล่มเมืองคนหนึ่ง
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นั่งอยู่ มองเผินๆ เหมือนเจินสือเหนียง แต่ท่าทางเย้ายวนกลับแตกต่าง
จากความสุขุมเยือกเย็นของเจินสือเหนียงอย่างยิ่ง ท�ำให้เสิ่นจงชิ่งแค่
มองปราดเดียวก็รู้สึกรังเกียจ
"คารวะท่ า นแม่ ทั พ " หญิ ง สาวผู ้ นั้ น ลุ ก ขึ้ น ย่ อ กายให้ ช ายหนุ ่ ม
อย่างอ่อนช้อย
เสิ่นจงชิ่งยื่นมือออกไปเชยคางนางขึ้นมา ดวงตาของนางมองมา
ที่เขาอย่างหยาดเยิ้ม กระจ่างใสแวววาวดุจสายน�้ำในบ่อน�้ำกลางฤดู
ใบไม้ร่วง
ครั้ น รู ้ สึ ก ว่ า บรรยากาศรอบด้ า นเยี ย บเย็ น กะทั น หั น หญิ ง สาว
ตระหนกจนคุกเข่าลงกับพื้น "บ่าวสมควรตายเจ้าค่ะ!"
"อย่าใช้สายตาแบบนี้มองคน!" เจินสือเหนียงไม่มีทางมีแววตา
เหลาะแหละไม่มั่นคงเช่นนี้! ดวงตาของนางราบเรียบดุจผิวน�้ำ อ่อนโยน
และสงบ เมือ่ รูส้ กึ ว่าคนผูน้ เี้ ลียนแบบได้ไม่เหมือนเจินสือเหนียงแม้แต่นอ้ ย
หัวใจของเขาก็บังเกิดความหงุดหงิดอย่างไร้สาเหตุ
หูอันเห็นเสิ่นจงชิ่งโมโหจึงรีบส่งสายตาให้หญิงผู้นั้นและยื่นมือดึง
ผู้เป็นนายออกไป "ท่านแม่ทัพมีอะไรออกไปพูดข้างนอกเถอะ"
"ไม่เหมือนจริงๆ หรือ" พอกลับมาที่ห้องหลัก หูอันซับเหงื่อบน
หน้าผากพลางถามขึ้น
"เหมือนทีต่ รงไหนกัน" เสิน่ จงชิง่ แค่นเสียงเย็น "ฮูหยินไม่มที างท�ำท่า
เหลาะแหละขลาดเขลาเช่นนี้!" น�้ำเสียงของเขาขุ่นเคืองยิ่ง ราวกับแค่
แววตาเมื่อครู่นี้ของหญิงสาวก็เท่ากับการลบหลู่เจินสือเหนียง
หูอันอดหัวเราะไม่ได้ "แล้วรูปโฉมเล่า"
8
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"...เหมือนอยู่แปดส่วน"
"วิชาแปลงโฉมของผู้น้อยยอดเยี่ยมก็จริง แต่กลิ่นอายความสงบที่
แผ่ออกมาจากตัวฮูหยินอย่างเป็นธรรมชาติกลับไม่มใี ครลอกเลียนแบบได้"
หูอนั มองเสิน่ จงชิง่ อย่างล�ำบากใจ "ท่านแม่ทพั ต้องการคนเร่งร้อนขนาดนี้
มีเวลาแค่ไม่กี่ช่ัวยามจะให้ผู้น้อยไปหาคนที่มีลักษณะท่าทีเหมือนฮูหยิน
มาจากที่ไหนได้"
หูอนั เห็นเสิน่ จงชิง่ หน้าตาบึง้ ตึงเย็นชาก็รอ้ งประท้วงในใจ กลิน่ อาย
ความเงียบสงบดุจดอกเบญจมาศที่แผ่ออกมาจากตัวเจินสือเหนียง
มีความอ่อนโยนราวกับสามารถสลายความชั่วร้ายทั้งปวงในโลกนี้ได้
ใต้หล้านี้คงไม่มีคนที่สองอีกแล้ว ให้เขาหาสตรีที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับนางในชั่วข้ามคืน นี่จะต่างอะไรกับการให้หญิงสูงวัยคลอดลูกกัน
"แตกต่างกันเกินไป หากถูกคนจับได้..." ชายหนุ่มส่ายหน้า ไม่ได้
พูดต่อ
อย่างมากเขาก็ถูกฝ่าบาทต�ำหนิ ถูกลดต�ำแหน่งหลายขั้นและ
สูญเสียอ�ำนาจทางการทหาร แต่เจินสือเหนียงจะต้องตาย! เรือ่ งนีเ้ กีย่ วพัน
ถึงชีวิตของนาง เขาจะยอมให้เกิดข้อผิดพลาดไม่ได้แม้แต่น้อย
"อะไรนะ เสิ่นฮูหยินหาวิธีได้แล้วหรือ!" ต�ำราในมือของจงหลินกับ
หลูจวิ้นร่วงลงบนพื้น
"ขอรับ" ขันทีที่มาส่งข่าวผงกหัว "ตอนนี้ไปต�ำหนักอี๋เหอแล้ว สั่งให้
บ่าวมาแจ้งข่าวท่านทั้งสองว่าไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยศึกษาต�ำราแพทย์
อีกแล้ว"
9
Page ��������������� 4.indd 9

4/24/2560 BE 15:55

ยอดหญิ ง หมอเทวดา 4

หลูจวิ้นกับจงหลินมองหน้ากันไปมา ต่างรู้สึกเหมือนก�ำลังฝันไป
ด้วยคิดว่าตนเองพักผ่อนไม่เพียงพอและก�ำลังฝันอยู่ หลูจวิ้นจึง
หยิกตนเองแรงๆ รูส้ กึ เจ็บจนต้องกัดฟัน เขาพลันได้สติแล้วคว้าตัวจงหลิน
"ไป เราไปดูกัน!"
เจินสือเหนียงก�ำลังเผชิญหน้ากับบรรดาหมอหลวง
ในต�ำหนักอี๋เหอบังเกิดความเงียบอย่างแปลกประหลาด ท�ำให้
เจินสือเหนียงพลันตระหนักว่าไม่รู้ด้วยความจงใจหรือไม่ หมอหลวง
และหมอที่อยู่ในต�ำหนักยืนอยู่ตรงหน้านางเหมือนก�ำแพงคน กีดขวาง
ทางเดินไปยังต�ำหนักบรรทมขององค์ชายเจ็ด
"ใต้เท้าเจี่ยง" น�้ำเสียงของเจินสือเหนียงราบเรียบ แต่กลับแฝง
ความน่าย�ำเกรงที่เกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติ
หมอหลวงเจีย่ งตัวสัน่ และได้สติ ไม่สนใจหมอหลวงหลีท่ หี่ า้ มปราม
อยู่ข้างหลัง เขาประสานมือให้เจินสือเหนียงทันที "เสิ่นฮูหยินไม่รู้อะไร
พวกเรา..." น�ำ้ เสียงสัน่ สะท้านเล็กน้อย "เพิง่ จะถวายฎีกาทีล่ งชือ่ ของหมอ
ทุกคนไป" สายตาที่มองเจินสือเหนียงแฝงแววอ้อนวอน
เจินสือเหนียงสะท้านเฮือก เร็วถึงเพียงนี้เชียวหรือ พวกเขาร่วม
ลงชื่อถวายฎีกาให้ฝ่าบาทจัดเตรียมงานศพแล้ว นี่ย่อมหมายความว่า
หากวันนี้นางช่วยชีวิตองค์ชายเจ็ดไว้ได้จริงๆ พวกเขาที่นี่ทุกคนไม่ตาย
ก็ต้องถูกถลกหนังออกมาแน่!
มินา่ ใต้เท้าเจีย่ งทีเ่ ป็นถึงหัวหน้าส�ำนักแพทย์หลวงถึงยอมลดศักดิศ์ รี
มาขอร้องนาง
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มิน่าคนเหล่านี้ถึงได้พร้อมใจกันขนาดนี้ ไม่มีใครร้องบอก ไม่มีใคร
จัดการ ทุกคนต่างเข้ามาขวางทางเดินของนางไว้!
พระราชวงศ์ไม่เหมือนคนทั่วไป หากองค์ชายเจ็ดสวรรคต ดีไม่ดี
หมอหลวงเจี่ ย งที่ เ ป็ น หั ว หน้ า หมอผู ้ ท� ำ การรั ก ษาอาจต้ อ งถู ก ตั ด หั ว
ในประวั ติ ศ าสตร์ ห มอหลวงที่ ถ วายการรั ก ษาให้ พ ระราชวงศ์ มี ทั้ ง ที่
ถูกโบย เนรเทศ ตัดหัว ประหารสามชัว่ โคตร จ�ำได้วา่ ชาติกอ่ นนางเคยอ่าน
นิยายเกี่ยวกับหมอหลวงเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในราชวงศ์หมิง
สมัยพระเจ้าจูตี้ ไท่เฟย* ผูส้ งู วัยพระองค์หนึง่ เป็นโรคมดลูกหย่อน หมอหลวง
รักษาด้วยวิธีบ�ำรุงพลังชีวิตในร่างกาย คิดไม่ถึงว่าผ่านไปเพียงไม่กี่วัน
ไท่เฟยพระองค์นนั้ จะสวรรคตกะทันหัน สุดท้ายฮ่องเต้พโิ รธหนัก ประหาร
หมอหลวงทีถ่ วายการรักษา ริบทรัพย์ของตระกูลและประหารสามชัว่ โคตร
หมอหลวงเจี่ ย งสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก คนร่ ว มลงชื่ อ ถวายฎี ก าเพราะ
ต้องการให้ทกุ คนพ้นผิดกระมัง พอนางบอกว่ามีหนทางรักษาองค์ชายเจ็ด
การกระท�ำของเขาจึงเป็นการฆ่าตัวตายหมู่ พอคิดเช่นนี้ เจินสือเหนียง
พลันล�ำบากใจ
ท�ำอย่างไร จะท�ำอย่างไรดี ช่วยหรือไม่ช่วยดี
ถ้าไม่ช่วย องค์ชายเจ็ดก็ต้องตาย เห็นคนจะตายแล้วไม่ช่วยเหลือ
นี่หาใช่แนวปฏิบัติของนางซึ่งเป็นหมอ
แต่ถ้าช่วย นางก็เหมือนผลักคนบริสุทธิ์เหล่านี้เข้าสู่ลานประหาร
ด้วยมือตนเอง การเหยียบย�ำ่ เลือดของเพือ่ นร่วมอาชีพไต่เต้าขึน้ สูต่ ำ� แหน่ง
ที่สูงกว่าเช่นนี้ นางท�ำไม่ลงจริงๆ
* ไท่เฟย เป็นค�ำที่ใช้เรียกมเหสีหรือชายาของจักรพรรดิพระองค์ก่อน
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ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือจู่ๆ ก็กลายเป็นศัตรูของคนตั้งมากมายเช่นนี้
อีกหน่อยนางอย่าคิดจะหากินในวงการแพทย์ตอ่ ไปเลย หลังจากนางตาย
เกรงว่าลูกหลานของนางก็มิอาจเชิญหมอมารักษาโรคได้อีก!
แค่ ไ ม่ กี่ ชั่ ว ยามเท่ า นั้ น ไฉนคนเหล่ า นี้ จึ ง ร้ อ นใจจนทนไม่ ไ หว
ร่วมลงชื่อกันเสียแล้ว ในหัวของเจินสือเหนียงมีแต่เสียงดังหึ่งๆ สวรรค์
อย่ากลั่นแกล้งกันแบบนี้สิ ไม่ง่ายเลยกว่านางจะคิดหาวิธีออกมาได้
"เสิ่นฮูหยิน..." ฉู่อวี๋ผู้มีหนวดเคราและเส้นผมขาวโพลนโค้งค�ำนับ
เจินสือเหนียงจนสุด "โรคขององค์ชายเจ็ด...ไม่ว่ายาหรือวิธีการใด...
ก็ไม่อาจเยียวยาได้แล้ว"
ผมขาวโพลนแล้ว เขาไม่กลัวตาย คงกลัวครอบครัวจะเดือดร้อน
กระมัง มองฉู่อวี๋ที่แทบจะคุกเข่าให้ตนเอง เจินสือเหนียงหัวใจสะท้าน
ผงกศีรษะอย่างหนักแน่น "ท่านหมอกล่าวถูกต้อง องค์ชายเจ็ดทรง
หมดทางเยียวยาแล้ว" นางพลันชะงัก ความคิดบางอย่างวาบขึ้นในหัว
เจิ น สื อ เหนี ย งเงี ย บไปครู ่ ห นึ่ ง "เพี ย งแต่ ผู ้ เ ฒ่ า ผู ้ แ ก่ เ ชื่ อ ว่ า ซื้ อ เสื้ อ ผ้ า
ส�ำหรับใส่ตอนตายให้คนป่วยหนักสามารถขจัดไออัปมงคลได้ เพราะ
ทุกคนร่วมลงชื่อถวายฎีกาเช่นนี้ ไออัปมงคลจึงถูกปัดเป่าออกไป ไม่แน่
องค์ชายเจ็ดอาจทรงรอดชีวิตได้"
ปัดเป่าไออัปมงคล? แม้จะขาดความน่าเชื่อถือไปหน่อย แต่นี่
นับเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีวิธีหนึ่ง ทุกคนในต�ำหนักต่างมีสีหน้าประทับใจ
ปรากฏขึ้น
"ฝ่าบาทอาจไม่ทรงเชื่อ" หมอหลวงหลี่ส่ายหน้าให้หมอหลวงเจี่ยง
กับฉู่อวี๋เงียบๆ
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"เจ้ามีวธิ ที ดี่ กี ว่านีใ้ นการปิดปากคนในต�ำหนักหรือไม่เล่า" หมอหลวง
เจี่ยงหันกลับไปมอง
กวาดสายตาไปยังขันทีและนางก�ำนัลสิบกว่าคนทีย่ นื อยูม่ มุ ต�ำหนัก
อย่างสงบเสงี่ยมแล้ว หมอหลวงหลี่หลบไปด้านข้างเช่นเดียวกับทุกคน
อย่างสิ้นหวัง
เจินสือเหนียงเขียนใบสั่งยาอย่างคล่องแคล่วว่องไว ขันทีต้มยา
เสร็จอย่างรวดเร็วและป้อนให้องค์ชายเจ็ดผ่านสายสอดจมูกทีละช้อน
ทุกคนยืนเฝ้าดูนิ่งๆ อยู่ข้างเตียง
ผ่านไปสองเค่อแล้ว องค์ชายเจ็ดยังไร้การตอบสนอง หัวใจของ
เจินสือเหนียงแขวนเติ่ง หรือว่าวิธีนี้จะใช้ไม่ได้
ไม่ได้ผลสักหน่อย!
หมอหลวงหลี่ที่ยืนอกสั่นขวัญแขวนอยู่ด้านข้างพรั่งพรูลมหายใจ
ออกมา หันไปโบกมือให้ทุกคนที่ยืนล้อมอยู่ด้านหลัง "ออกไป ออกไป
ได้แล้ว ไม่มีอะไรน่าดูแล้วล่ะ!"
"ก็ บ อกแล้ ว ว่าหมดทางเยี ย วยา ยั ง ดึ ง ดั น จะลองดู ! " เริ่ ม มี ค น
ส่งเสียงขึ้น
บรรยากาศผ่อนคลายลง ทุกคนเริ่มเดินออกไปข้างนอก
"...ล�ำพระศอขององค์ชายเจ็ดเริ่มขยับแล้ว!" นางก�ำนัลคนหนึ่ง
ร้องเสียงแหลม
ราวกับถูกจีส้ กัดจุด เหล่าหมอหลวงทีเ่ ดินไปวิพากษ์วจิ ารณ์ไปด้วย
พลันหยุดชะงัก นานทีเดียวจึงค่อยๆ หันกลับมา
เป็นเช่นทีว่ า่ จริงๆ ท่ามกลางความเงียบสงัดเหมือนอยูใ่ นสุสานโบราณ
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ได้ยินเพียงเสียงกลุกกลักดังมาจากล�ำคอขององค์ชายเจ็ด
"เตรียมโถบ้วนเสมหะ" เจินสือเหนียงสั่งให้คนพลิกตัวองค์ชายเจ็ด
พลางรับขนห่านจากมือชิวจวี๋ที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้สอดเข้าไปในล�ำคอ
ขององค์ชายเจ็ดเพื่อกระตุ้น ปากออกค�ำสั่งไปด้วย
ร่างกายขององค์ชายเจ็ดกระตุกอยูพ่ กั หนึง่ ก่อนจะอาเจียนออกมา
เสมหะ? มองเสมหะครึ่ ง ค่ อ นโถในมื อ ของนางก� ำ นั ล ฉู ่ อ วี๋ กั บ
หมอหลวงเจีย่ งแทบจะหยุดหายใจ เสมหะทีพ่ วกเขาใช้ทกุ วิถที างก็ละลาย
ไม่ได้ถูกกระตุ้นให้อาเจียนออกมาจนหมด
"องค์ชายเจ็ดทรงฟื้นแล้ว!" เห็นองค์ชายเจ็ดลืมตา นางก�ำนัล
ทีป่ รนนิบตั อิ ยูด่ า้ นข้างร้องบอกเสียงแหลม "เร็วเข้า รีบไปกราบทูลฝ่าบาท
และไทเฮา!" นางพูดพลางใช้มือเช็ดน�้ำตา
องค์ชายเจ็ดฟืน้ แล้ว พวกนางก็ไม่ตอ้ งตายไปพร้อมกับองค์ชายเจ็ด
อีกแล้ว
"อาจารย์ใช้นำ�้ ไผ่ดำ� กับแก่นรากฝางเฟิงหรือ" หลูจวิน้ ทีเ่ ร่งรุดมาหา
ถือใบสั่งยาของเจินสือเหนียงศึกษาดูซ�้ำๆ "เพิ่มตัวยาสองชนิดนี้เข้าไป
เท่านั้น!" การคารวะสตรีคนหนึ่งเป็นอาจารย์ท�ำให้เขารู้สึกอับอายยิ่ง
เมื่อวานตอนมาตรวจชีพจรให้องค์ชายเจ็ด ยามอยู่ต่อหน้าหมอหลวง
ทั้งหลาย เขาไม่กล้าเรียกนางว่าอาจารย์ แต่ยามนี้เวลานี้ เขาอยาก
ประกาศให้ทกุ คนทัว่ หล้ารูว้ า่ เจินสือเหนียงคืออาจารย์ของเขา มีอาจารย์
แบบนี้ เขารู้สึกภาคภูมิใจเหลือเกิน
เจินสือเหนียงเป็นอาจารย์ของหลูจวิ้น?!
หลูจวิ้นเป็นถึงหัวหน้าแพทย์ในค่ายเฟิงกู่ของเสิ่นจงชิ่ง ชื่อเสียง
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ไม่ธรรมดา ที่แท้เขาเป็นลูกศิษย์ของเจินสือเหนียง!
หลังความตื่นตระหนกเมื่อเห็นองค์ชายเจ็ดฟื้นขึ้นมาผ่านพ้นไป
ทุกคนต่างงุนงงไปกับค�ำว่า 'อาจารย์' ที่ออกมาจากปากเขา ทุกคน
ในที่นั้นต่างได้ยินมาแล้วว่าเจินสือเหนียงมีชีวิตได้อีกไม่นาน ได้เห็น
วิชาแพทย์อันน่าอัศจรรย์ของนางกับตาตนเอง ไม่มีใครที่ไม่ปรารถนา
ทุกคนก�ำลังคาดเดาในใจว่าวิชาแพทย์อันล�้ำเลิศของนางจะถ่ายทอด
ให้ใคร ก�ำลังไตร่ตรองว่าจะหาลูกศิษย์ฝมี อื ดีไปคารวะนางเป็นอาจารย์ดี
หรือไม่ คิดไม่ถึงว่าตาแก่ผู้นี้จะชิงลงมือไปก่อนแล้ว!
ชัว่ ขณะหนึง่ สายตาทีม่ องมายังหลูจวิน้ เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยา
ไม่มใี ครรูส้ กึ ว่าการคารวะสตรีเป็นอาจารย์เป็นเรือ่ งน่าอับอายแต่อย่างใด
โมโหก็แต่ตนเองไม่รู้จักเจินสือเหนียงก่อนหน้านี้ จึงพลาดโอกาสนี้ไป
"การวินิจฉัยของทุกคนไม่ผิด องค์ชายเจ็ดถูกเสมหะปิดกั้นทวาร
ทั้งเก้า ท�ำให้ภายในติดขัด ภายนอกไม่ประสาน รวมถึงอาการอื่นๆ
อี ก มากมาย" ด้วยรู้ว่าทุกคนต่างสงสัย เจินสือเหนียงจึงยิ้มอธิบาย
"ใช้ทุกวิถีทางแล้วล้วนไม่ได้ผลย่อมหมายความว่าวิธีรักษาของพวกเรา
ไม่ถกู ต้อง เป็นเพราะวันนีห้ นิงกุย้ เหรินอาเจียนใส่ขา้ ท�ำให้ขา้ นึกขึน้ ได้วา่
วิธีขับของเสียในร่างกายนอกจากทางเหงื่อและการขับถ่ายแล้ว ยังมีการ
อาเจียนอีกด้วย"
หลังจากนัน้ ไม่ตอ้ งพูดต่อ ทุกคนล้วนเป็นหมอทีเ่ ปีย่ มด้วยประสบการณ์
ชี้แนะนิดเดียวก็เข้าใจทั้งหมดแล้ว ยาสองตัวที่เจินสือเหนียงเพิ่มเข้าไป
ล้วนมีฤทธิ์กระตุ้นการอาเจียน วิธีนี้ง่ายดายยิ่ง!
ในต�ำหนักพลันเกิดเสียงอุทาน ขับเหงือ่ อาเจียน ขับถ่าย ปรับสมดุล
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ขับไอเย็น ขับไอร้อน บรรเทา บ�ำรุง แปดวิธีในการรักษาโรคแสดงอยู่
ตรงหน้าชัดๆ ในฐานะหมออาวุโส ทุกคนต่างท่องได้อย่างคล่องแคล่ว
แต่ไฉนพวกเขาจึงคิดไม่ถึงว่าละลายเสมหะไม่ได้ก็ควรเปลี่ยนไปใช้วิธี
อาเจียน
นี่กระมังที่เรียกว่าความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในต�ำหนักพลันเกิดเสียงทอดถอนใจ
"คนตายไปแล้วยังจะมีลักษณะท่าทีใดๆ อีกหรือ" เห็นเสิ่นจงชิ่ง
ผิดหวัง หูอันจึงย้อนถาม
ชายหนุ่มตะลึงงันไปทันที
หูอันยิ้มน้อยๆ "ท่านแม่ทัพจะสลับตัวคนเพียงเพื่อปิดบังไทเฮา
พระองค์เดียวเท่านั้น หากเลียนแบบลักษณะท่าทีที่ติดตัวฮูหยินมา
แต่ก�ำเนิดไม่ได้ ผู้น้อยช่วยท่านแม่ทัพคิดหากลยุทธ์รับมือไว้แล้ว..." เขา
โน้มตัวกระซิบเสียงค่อยข้างหูเสิ่นจงชิ่ง
เริ่มแรกเสิ่นจงชิ่งขมวดคิ้ว หลังจากนั้นถึงค่อยๆ คลายออก "...ก็คง
มีแต่วิธีนี้แล้วล่ะ"
"แต่หากเป็นเช่นนี้ ฮูหยินย่อมต้องปิดบังชื่อแซ่ของตนเอง" หูอัน
เตือนสติเสิ่นจงชิ่งอย่างแนบเนียน
ชายหนุ่มขมวดคิ้วมุ่นอีกครั้ง นางจะไม่สามารถมีชื่อเสียงในฐานะ
หมอเจี่ยนได้อีก ไม่สามารถปรากฏกายอย่างมีเกียรติต่อหน้าทุกคน
หรือในแวดวงสังคมชั้นสูงในฐานะภรรยาเอกของเขาได้อีก อีกหน่อย
ได้ แ ต่ ติ ด ตามอยู่ข ้างกายเขาด้วยฐานะของสาวใช้ผู้ต�่ำต้อย เรื่องนี้
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จะสร้างความล�ำบากใจให้นางมากเกินไปหรือไม่
พอคิดว่าเจินสือเหนียงเหลือเวลาอยู่อีกเพียงไม่นาน กลับยังต้อง
ใช้ชีวิตอย่างต�่ำต้อยเช่นนี้ เขาก็เจ็บปวดรวดร้าวไปถึงกลางใจ เขา
ไม่อยากให้นางต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ!
แต่นอกจากแผนการนี้ของหูอันแล้ว เขาคิดหาวิธีอื่นไม่ออกแล้ว
จริงๆ
ติดตามเสิ่นจงชิ่งมานานปี เป็นครั้งแรกที่หูอันเห็นบุรุษที่ไม่ขมวด
คิ้วแม้ภูเขาไท่ซานจะถล่มลงตรงหน้ามีท่าทางเศร้าสลดหม่นหมองเช่นนี้
เขาลอบทอดถอนใจแผ่วเบา
ในห้องพลันเงียบงันลง
"ท่านแม่ทัพ ท่านแม่ทัพ!" เสียงตื่นเต้นยินดีของหรงเซิงดังมาจาก
ข้างนอก "ฮูหยินช่วยชีวิตองค์ชายเจ็ดได้แล้ว!"
เสิน่ จงชิง่ หันขวับทันใด หูอนั ลุกพรวดขึน้ ด้วยเช่นกัน "เจ้าว่าอะไรนะ!"
"ฮูหยินรักษาโรคให้องค์ชายเจ็ดได้แล้วขอรับ!"
"ท่านแม่ทพั !" หูอนั มองเสิน่ จงชิง่ ด้วยความตืน่ เต้นยินดีจนเสียงเพีย้ น
เสิ่นจงชิ่งนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมเหมือนไม้แกะสลัก
ไม่กระมัง ความดีใจและความโศกเศร้าจนเกินไปอาจท�ำให้คน
เป็นบ้าได้ ท่านแม่ทัพของเขาคงไม่โง่งมไปแล้วจริงๆ หรอกนะ
"ท่านแม่ทัพ?" หรงเซิงโบกมือไปมาตรงหน้าผู้เป็นนาย
"องค์ชายเจ็ด...ได้รับการรักษาจนหายแล้วจริงๆ หรือ" เสิ่นจงชิ่ง
คว้ามือที่อยู่ตรงหน้าพลางกลั้นหายใจมองหรงเซิง กลัวเหลือเกินว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงความฝัน พอเขาขยับตัวก็จะตื่น
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"องค์ชายเจ็ดทรงฟื้นแล้วขอรับ!" หรงเซิงตาเป็นประกาย "เรื่องนี้
แพร่ไปทั่วทั้งต�ำหนักในแล้ว!"
สือเหนียง เจ้าช่วยชีวิตองค์ชายเจ็ดเอาไว้ได้จริงๆ! เจ้าช่างเป็น
วีรสตรีโดยแท้! เสิ่นจงชิ่งถูมือกับโต๊ะแรงๆ อ้าปากแต่เอ่ยวาจาใดๆ
ไม่ออก
พอทราบข่าว ฮ่องเต้กเ็ สด็จมาต�ำหนักอีเ๋ หออย่างเร่งร้อน นางก�ำนัล
ก�ำลังป้อนข้าวต้มให้องค์ชายเจ็ด
"เสด็จพ่อ..." องค์ชายเจ็ดน�้ำเสียงอ่อนระโหยแผ่วเบาปานเสียงยุง
หากไม่ตั้งใจฟังย่อมไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไร
"ไม่ ต ้ อ งมากพิ ธี " เห็ น องค์ ช ายเจ็ ด พยายามจะลุ ก ขึ้ น ฮ่ อ งเต้
โบกมือห้าม ดวงตาที่มององค์ชายเจ็ดแฝงไอชื้น
วิชาแพทย์ของเจินสือเหนียงล�้ำเลิศ ท�ำให้คนฟื้นคืนชีพได้จริงๆ!
"เสิ่นฮูหยินกับหมอหลวงเขียนต�ำรับยาให้ใหม่ บอกว่าองค์ชายเจ็ด
ทรงไม่เป็นอะไรแล้ว เพียงแต่พระวรกายอ่อนแอ ต้องทรงพักผ่อนอีกสัก
ระยะพ่ะย่ะค่ะ" ขันทีใหญ่ข้างกายองค์ชายเจ็ดโขกศีรษะรายงาน
"พวกเขาล่ะ" คิดถึงฎีกาที่หมอทุกคนร่วมลงชื่อถวายขึ้นมาเมื่อเช้า
เสียงของฮ่องเต้เจือโทสะอย่างปิดไม่มิด
"รออยู่ในต�ำหนักข้างพ่ะย่ะค่ะ"
"เจ้าพักผ่อนก่อน" เห็นองค์ชายเจ็ดมีท่าทีอ่อนล้า แต่ฝืนตนเอง
ไม่หลับตาลง ฮ่องเต้ปลอบโยนอีกเล็กน้อยและหันหลังเดินออกไป
เห็นฮ่องเต้เสด็จเข้ามา บรรดาหมอหลวงต่างคุกเข่าลง หางตา
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เหลือบเห็นพระองค์เสด็จไปประทับบนเก้าอีม้ งั กรกลางต�ำหนักโดยไม่เอ่ย
อะไร หัวใจของทุกคนราวกับแขวนเติ่งอยู่กลางอากาศ
ฝ่าบาททรงมีสีพระพักตร์บึ้งตึงเช่นนี้ เรื่องปัดเป่าไออัปมงคลจะใช้
ได้ผลหรือ
สายตาของทุกคนพุ่งไปยังเจินสือเหนียง นางคงไม่ฝังกลบพวกเขา
ทุกคนต่อหน้าฝ่าบาทเพือ่ เอาความดีความชอบเข้าตนเองคนเดียวกระมัง
"ไหนว่าหมดทางเยียวยาแล้วอย่างไรล่ะ!" ฮ่องเต้มองทุกคนด้วย
สายตาคาดคั้น "ไฉนเสิ่นฮูหยินจึงรักษาได้" น�ำ้ เสียงเฉียบขาดเจือโทสะ
อย่างไม่ปิดบัง "ได้ยินว่าก่อนหน้านี้มีคนคิดจะขัดขวางไม่ให้เสิ่นฮูหยิน
ท�ำการรักษาด้วย!"
ทุกคนหน้าซีดเผือด โขกศีรษะติดๆ กัน "กระหม่อมน้อมรับผิด
พ่ะย่ะค่ะ"
แผ่นหลังของหมอหลวงเจี่ยงหลั่งเหงื่อเย็นไม่หยุด ลอบยินดีในใจ
โชคดีที่เขาไม่เชื่อค�ำของหมอหลวงหลี่และขัดขวางต่อไป หาไม่ตอนนี้
คงไม่ได้มาคุกเข่าขอรับโทษตรงนี้แล้ว ป่านนี้เกรงว่าคงถูกประหาร
สามชั่วโคตร
"ใครก็ได้เข้ามาที!" ฮ่องเต้ตะโกนเสียงดังลั่น
ทุกคนตัวสั่นสะท้าน
"ฝ่ า บาทอย่ า พิ โ รธเลยเพคะ!" เห็ น ฟู ่ ก งกงพาขั น ที เ ดิ น เข้ า มา
เจินสือเหนียงรีบโขกศีรษะ "การช่วยองค์ชายเจ็ดให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
หาใช่ความดีความชอบของหม่อมฉันเพียงผู้เดียว บรรดาหมอหลวง
ร่ ว มลงชื่อ ขจัด ไออัป มงคลให้อ งค์ช ายเจ็ดก็เ ป็นความดีความชอบที่
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มิอาจละเลยเช่นกัน" เห็นฝ่าบาทขมวดคิ้ว นางจึงอธิบายต่อว่า "เหมือน
เช่นที่ชาวบ้านใช้วิธีแก้เคล็ด การตระเตรียมงานศพให้คนป่วยหนักก็
สามารถขจัดไออัปมงคลได้เช่นกัน ฎีกาที่หมอหลวงร่วมลงชื่อถวาย
ขึ้นไปฉบับนั้นเป็นวิธีที่ทุกคนคิดขึ้นหลังจากรักษาด้วยทุกวิถีทางแล้ว
ไม่ได้ผล ขอฝ่าบาทโปรดวินิจฉัยด้วยเพคะ"
ขจัดไออัปมงคล? ต่อให้เป็นเช่นนัน้ จริง เขายังไม่ได้ตระเตรียมอะไร
เลย องค์ชายเจ็ดจะหายดีได้อย่างไร
สมแล้วทีเ่ ป็นครอบครัวเดียวกัน พวกเขาสามีภรรยามีนสิ ยั เหมือนกัน
จริงๆ พอคิดว่าเสิ่นจงชิ่งมักจะถลึงตาเอ่ยวาจาโกหกต่อหน้าเขาด้วย
ท่าทางดุดันไม่ฟังเหตุผล ฮ่องเต้ก็แค่นหัวเราะในใจ น่าเสียดายที่นาง
ไม่ใช่เสิ่นจงชิ่ง คนที่เขารู้ดีแก่ใจว่าดื้อแพ่งไร้เหตุผลแต่อย่างไรก็ยัง
ต้องให้หน้า!
นางช่วยชีวติ องค์ชายเจ็ดมีความดีความชอบ เขาย่อมต้องตกรางวัล
แต่คนเหล่านีข้ าดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทีส่ มควรลงโทษก็ตอ้ งลงโทษ!
เมื่อตัดสินใจได้แล้ว ฮ่องเต้ก�ำลังจะเอ่ยปาก แต่พอกวาดตามอง
บรรดาหมอหลวงที่คุกเข่าอยู่เต็มพื้นก็พลันตระหนก คนมากมายขนาดนี้
ล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือในส�ำนักแพทย์หลวงของเขา เขาจะตัดหัว
ทุกคนจริงๆ น่ะหรือ
ฮ่องเต้เข้าใจในทันที เจินสือเหนียงก�ำลังหาทางออกให้เขาต่างหาก
พระองค์อดมองนางอย่างลึกซึ้งไม่ได้ นับเป็นสตรีที่เฉลียวฉลาดและ
มีคุณธรรมคนหนึ่ง
ครั้นคิดว่านางเป็นคนส�ำคัญในใจของเสิ่นจงชิ่ง ทั้งยังเป็นบุคคล
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ที่เซียวอวี้เสนอให้ยกย่องเป็นแบบอย่างในแผนการปกครองบ้านเมือง
แบบใหม่ ฮ่องเต้ลอบถอนหายใจ ช่างเถอะ ให้หน้านางหน่อยก็แล้วกัน
จะยกย่องนางให้เป็นแบบอย่างในการเป็นหมอย่อมต้องช่วยนางหาสมัคร
พรรคพวกบ้างมิใช่หรือ
จวบจนเสียงฝีเท้าของฮ่องเต้จากไปไกลแล้ว หมอหลวงเจี่ยงจึง
ซับเหงื่อบนหน้าผาก ประสานมือคารวะเจินสือเหนียงอย่างซาบซึ้งใจ
"บุญคุณของเสิ่นฮูหยินในวันนี้ ข้าไม่มีวันลืมเลือน วันหน้าหากมี
สิง่ ใดเสิน่ ฮูหยินบอกข้าได้เลย ข้าจะอุทศิ ตัวช่วยเหลืออย่างเต็มทีแ่ น่นอน"
ฉู่อวี๋โค้งกายคารวะเจินสือเหนียงจนสุดเป็นคนแรกโดยไม่สนใจสายตา
คนอื่น
เห็นฉู่อวี๋กับหมอหลวงเจี่ยงท�ำเช่นนี้ ครั้นคิดว่าแม้ฝา่ บาทจะทรง
ตกรางวัลให้พวกเขาที่มีความดีความชอบในการขจัดไออัปมงคล แต่
เมือ่ ครูค่ ำ� ว่า 'ขจัดไออัปมงคล' กลับถูกเปล่งออกมาอย่างเข่นเขีย้ วเคีย้ วฟัน
เห็นชัดว่าพระองค์ไม่ทรงเชื่อ ที่ทรงละเว้นพวกเขาเพราะเห็นแก่หน้า
ของเจินสือเหนียง เพราะนางช่วยชีวิตองค์ชายเจ็ดไว้ ทั้งยังมีอ�ำนาจ
อันแข็งแกร่งของเสิ่นจงชิ่งหนุนหลังอยู่ ชั่วพริบตาทุกคนต่างกรูกนั เข้ามา
ขอบคุณนาง
"นางรักษาองค์ชายเจ็ดได้จริงๆ หรือ" ไทเฮาเงยหน้าขึ้นจากแมว
ขนขาวปานหิมะ
"องค์ชายเจ็ดเพิ่งจะเสวยข้าวต้มไปครึ่งค่อนชามเพคะ" เซียงเถา
ผงกศีรษะ "เดิมฝ่าบาททรงอยู่ในงานเลี้ยงกับเหล่าขุนนาง พอทราบข่าว
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ก็เสด็จออกจากงานทันทีเลยเพคะ"
"อมิตาภพุทธ..." ไทเฮายืน่ มือออกไปลูบแมวสีขาวบริสทุ ธิใ์ นอ้อมกอด
"โชคดีที่แม่ทัพเสิ่นมาอ้อนวอนขอชีวิตนางไว้ ข้าจึงไม่ได้ฆ่านาง" หาไม่
หากฆ่าหมอเทวดาเช่นนี้ไป พระนางคงต้องถูกคนรุ่นหลังสาปแช่งไปอีก
หมื่นปีเป็นแน่ คิดถึงเหตุการณ์ที่ฮูหยินผู้เฒ่าเสิ่นถูกขว้างปาข้าวของ
กลางถนนแล้ว ไทเฮาอดรู้สึกหนาวเยือกที่สันหลังมิได้
เซียงเถาหัวเราะคิก "เป็นเพราะพระองค์ทรงมีพระทัยเมตตา มิอาจ
ทนเห็นท่านแม่ทัพทรมาน ถึงได้เสด็จไปวังคุนหนิงตรัสขอความเมตตา
ให้นางต่างหาก" นางทูลไทเฮาอย่างแนบเนียนว่าต่อให้ฆ่าเจินสือเหนียง
ไปจริงๆ ก็เป็นความผิดของฮองเฮา ตอนนี้เจินสือเหนียงไม่ตายย่อมเป็น
ความดีความชอบของพระนาง
สีหน้าของไทเฮาพลันอ่อนโยนลง "ไปส่งข่าวทีว่ งั คุนหนิง บอกนางว่า
องค์ชายเจ็ดรอดชีวิตแล้ว"
เซียงเถาผงกศีรษะรับค�ำ
"อีกอย่าง..." ไทเฮาร้องเรียกเซียงเถาไว้เมือ่ เดินถึงประตู "ไปกราบทูล
ฝ่าบาท บอกว่าเป็นความประสงค์ของข้า อนุญาตให้ฮองเฮาไปเยี่ยม
องค์ชายเจ็ดได้" ให้นางได้เห็นกับตาตนเอง จะได้ถอดใจเสียที
พอเซี ย งเถาออกไป ไทเฮาเรี ย กปี ้ อ วี้ เ ข้ า มา "ไปต� ำ หนั ก อี๋ เ หอ
ถ่ายทอดค�ำสั่งข้า เสิ่นฮูหยินช่วยชีวิตองค์ชายเจ็ดมีความดีความชอบ
มอบหยกประดับอิสริยาภรณ์เขียวครามล�ำธารหนึ่งชิ้น ปิ่นระย้าหลันถิง*
* หลันถิง แปลว่าศาลากล้วยไม้ เป็นชื่อสถานที่ส�ำคัญในเมืองเซ่าซิง มณฑลเจ้อเจียง เพราะเป็นที่ซึ่ง
หวังซีจือและยอดกวีในสมัยจิ้นตะวันออกสี่สิบกว่าคนมาพบปะสังสรรค์รวมตัวกันแต่ง 'ชุมนุมบทกวีหลันถิง'
อันโด่งดัง
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หนึ่งอัน และก�ำไลหยกขาวมันแพะหนึ่งคู่ให้เป็นรางวัล"
ปีอ้ วีส้ ดู หายใจอย่างตืน่ ตกใจ การตกรางวัลในวังหลวงล้วนมีกำ� หนด
กฎเกณฑ์ เช่น มงกุฎไข่มุกเหอผู่* มีแต่ฮองไทเฮาเท่านั้นที่สวมใส่ได้
หยกประดับอิสริยาภรณ์ฟา้ ราตรีตอ้ งมอบให้ชายาชัน้ กุย้ เฟยขึน้ ไปเท่านัน้
ส่วนหยกประดับอิสริยาภรณ์เขียวครามล�ำธารชิ้นนี้นับเป็นของศักดิ์สิทธิ์
ในวังหลวงชิน้ หนึง่ มีแต่องค์หญิงเท่านัน้ ทีส่ ามารถครอบครองได้ แต่ไทเฮา
กลับทรงตกรางวัลให้เจินสือเหนียง!
ความหมายก็คือแม้ไม่ได้ประกาศชัดเจน แต่ไทเฮาทรงปฏิบัติ
กับเจินสือเหนียงเหมือนองค์หญิงองค์หนึง่ แล้ว อีกหน่อยแค่เจินสือเหนียง
แสดงหยกประดับอิสริยาภรณ์ชิ้นนี้ออกมา คนที่พบเห็นล้วนต้องต้อนรับ
นางด้วยพิธีการเดียวกับการต้อนรับองค์หญิง
ด้วยเกรงว่าค�ำพูดของหรงเซิงจะไม่เป็นความจริง เสิ่นจงชิ่งจึง
เดินทางเข้าวังอย่างรีบร้อน
เขาเห็นองค์ชายเจ็ดแล้ว ระหว่างยืนอยูบ่ นระเบียงทางเดินแกะสลัก
ลวดลายในต�ำหนักอีเ๋ หอ เห็นคนเดินเข้าเดินออกต�ำหนักปีกทีเ่ จินสือเหนียง
พักอยู่ ทัง้ หมดล้วนเป็นคนทีม่ าแสดงความยินดีหรือมอบสิง่ ของตกรางวัล
ดวงตาของชายหนุ่มปรากฏรอยยิ้มยินดี
"...มินา่ เมือ่ วานฮูหยินผูเ้ ฒ่าเสิน่ ถึงได้ถกู ปาของใส่บนถนน เสิน่ ฮูหยิน
ผู้นี้มีวิชาท�ำให้คนฟื้นคืนชีพได้จริงๆ" ห่างไปไม่ไกล นางก�ำนัลสองคน
* อ�ำเภอเหอผู่ เมืองเป่ยไห่ในเขตปกครองก่วงซี เป็นแหล่งผลิตไข่มกุ เนือ้ ดีของจีนมาตัง้ แต่สมัยฮัน่ ไข่มกุ เหอผู่
ถือเป็นอัญมณีล�้ำค่า เพราะเนื้อละเอียดเนียนวาว เม็ดใหญ่และส่องประกายคงทน บ้างเรียกว่าไข่มุกแดนใต้
หรือไข่มุกมังกรขาว
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ถือถาดใส่ผลผีผาทีเ่ พิง่ เก็บมาใหม่เดินไปยังต�ำหนักปีกของเจินสือเหนียง
พลางหัวเราะคิก
อีกคนพูดต่อว่า "เรือ่ งนีแ้ น่นอนอยูแ่ ล้ว แต่กอ่ นโรคของฮูหยินผูเ้ ฒ่าเซียว
ก็ได้เสิน่ ฮูหยินเป็นคนรักษา ข้างนอกล้วนเล่าลือกันว่านางเป็นพระโพธิสตั ว์
ในร่างมนุษย์ ได้ยนิ ว่าคนทีข่ ว้างข้าวของใส่ฮหู ยินผูเ้ ฒ่าเสิน่ เมือ่ วานล้วนเป็น
คนไข้ที่เคยได้รับการรักษาโรคจากเสิ่นฮูหยินทีป่ ลอมตัวเป็นหมอเจีย่ น..."
เสียงหัวเราะค่อยๆ ห่างออกไป ก่อนจะหายไปในต�ำหนักปีกทีเ่ จินสือเหนียงอยู่
รอยยิ้มของเสิ่นจงชิ่งชะงักค้างอยู่บนใบหน้า
ฮูหยินผู้เฒ่าเสิ่นถูกขว้างปาข้าวของ? หมายถึงมารดาของเขา
มิใช่หรือ เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวาน ไฉนเขาจึงไม่ได้ข่าวคราวแม้แต่น้อย
เขาหันกลับไปมองหรงเซิง แววตาหนักอึ้งฉายความเย็นเยียบ
หรงเซิงคุกเข่าลงทันใด "เมือ่ วานเนือ่ งจากท่านแม่ทพั อยูใ่ นต�ำหนัก
ฉือหนิง บ่าวจึงไม่กล้ารายงานขอรับ" เขาเล่าเรือ่ งทีฮ่ หู ยินผูเ้ ฒ่าถูกขว้างปา
ข้าวของกลางถนนให้ฟัง "ภายหลังตอนท่านถูกส่งตัวกลับมาประตูวัง
ปิดแล้ว เกรงว่าท่านจะเป็นกังวล บ่าวจึงคิดว่าวันนี้ค่อยบอก คิดไม่ถึง
ว่า..." หรงเซิงไม่ได้พูดต่อ
เพราะมัวแต่วางแผนช่วยเจินสือเหนียง ตั้งแต่กลางดึกเมื่อวาน
จนถึงตอนนี้เสิ่นจงชิ่งยุ่งอยู่ตลอด เขาไม่มีโอกาสจะพูดเรื่องนี้เลย
สีหน้าของเสิ่นจงชิ่งดีขึ้นเล็กน้อย "ฮูหยินผู้เฒ่าอาการเป็นอย่างไร
บ้าง"
หรงเซิงพรูลมหายใจ "หมอหลวงบอกว่าได้รับความตกใจเท่านั้น
ไม่เป็นอะไรมากขอรับ"
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"ไป กลับไปดูกัน" เสิ่นจงชิ่งก้าวน�ำออกไป
เพิ่งจะพ้นต�ำหนักอี๋เหอ ด้านหลังก็มีกงกงวิ่งตามมา "ฝ่าบาททรง
เรียกตัวแม่ทัพเสิ่นไปวังหย่งฝู"
ฮ่องเต้อารมณ์ดเี ป็นพิเศษ สองมือไพล่หลังยืนอยูก่ ลางต�ำหนักใหญ่
ในวังหย่งฝูชนื่ ชมของขวัญแสดงความยินดีของเหล่าขุนนาง เห็นเสิน่ จงชิง่
เดินเข้ามาก็หมุนตัวเดินกลับไปนัง่ หลังโต๊ะมังกร "ได้ยินว่าเมื่อวานฮูหยิน
ผู้เฒ่าเสิ่นถูกชาวบ้านขว้างปาของใส่หรือ"
"กระหม่อมเพิ่งทราบข่าว ก�ำลังจะกลับไปเยี่ยมพ่ะย่ะค่ะ"
"เจ้าคิดจะจัดการอย่างไร"
เสิ่นจงชิ่งชะงัก แน่นอนว่าต้องสืบหาตัวผู้บงการและส่งเข้าคุก
ของกรมราชทัณฑ์! ดีร้ายอย่างไรเขาก็เป็นถึงแม่ทัพ จะปล่อยให้คนอื่น
มาดูหมิ่นมารดาแบบนี้ได้อย่างไร
แต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เรื่องพวกนี้เขาน�ำคนไป
จัดการได้ แต่กลับไม่อาจพูดออกมาได้ เมื่อถูกถามเช่นนี้ ชั่วขณะหนึ่ง
เขาจึงไม่รู้จะตอบอย่างไรดี
ฮ่องเต้เห็นสีหน้าของเขาแล้วพลันขมวดคิว้ ตอบแทนเขาว่า "คิดจะ
น�ำทหารไปจับคนหรือ"
"มารดาถูกท�ำร้ายทัง้ ทีไ่ ม่มคี วามผิด ถึงอย่างไรก็ตอ้ งหาตัวผูบ้ งการ
เบื้องหลัง" เสิ่นจงชิ่งฝืนใจยอมรับ
"นี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น!" เสียงของฮ่องเต้ดังขึ้นแปดส่วน
จริงอยูท่ เี่ รือ่ งนีเ้ ป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ แต่ทำ� ไม
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เมือ่ วานพวกเขาถึงไม่จบั คน ได้ยนิ หรงเซิงบอกว่าจับคนทีก่ อ่ เรือ่ งเมือ่ วาน
ไม่ได้สักคน เสิ่นจงชิ่งขยับริมฝีปาก แต่ไม่ได้เอ่ยอะไร
"ไม่มีผู้บงการเบื้องหลัง ล้วนเป็นคนไข้ในอดีตของเจินซื่อที่ไปเอง
ด้วยความสมัครใจ" ฮ่องเต้โยนฎีกาของจวนว่าการในเมืองซั่งจิงให้เขา
"เรื่องนี้เราจะเป็นคนจัดการเอง ฮูหยินผู้เฒ่าเสิ่นถูกท�ำร้ายกลางถนน
เป็นเพราะหาเรื่องใส่ตัว ห้ามแม่ทัพเสิ่นขุดคุ้ยเรื่องนี้ต่อ!"
จะได้อย่างไรกัน! มารดาท�ำผิดก็จริง แต่นนั่ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งปิดประตู
สะสางกันภายในครอบครัว จะปล่อยให้คนนอกมารังแกตามอ�ำเภอใจ
ได้อย่างไร
"มารดาถูกท�ำร้ายอย่างไร้ความผิด ถึงอย่างไรเรือ่ งนีก้ ต็ อ้ งมีคำ� ชีแ้ จง
พ่ะย่ะค่ะ"
"ไร้ความผิด?" ฮ่องเต้ถลึงตามองเขา "ไฉนชาวบ้านจึงไม่ไปท�ำร้าย
คนอืน่ " พระองค์ถามเองตอบเอง "เป็นเพราะเมือ่ วานนางลัน่ กลองร้องทุกข์
ที่ประตูอู่เหมินและใส่ร้ายเจินซื่อ!" เขามองเสิ่นจงชิ่งอย่างนึกขัน "แม่ทัพ
เสิ่นลองพูดมาซิ เรื่องนี้หากฮูหยินผู้เฒ่าเสิ่นไม่ผิดก็เท่ากับเสิ่นฮูหยิน
ผิดอย่างนั้นหรือ" ทรงใคร่ครวญช้าๆ "เป็นเพราะเสิ่นฮูหยินไม่พอใจ
แม่สามีที่ว่าร้ายตน ถึงได้กะเกณฑ์ผู้คนลับหลังเพื่อมาแก้แค้นหรือ"
เสิน่ จงชิง่ เหงือ่ เย็นหยดติง๋ แย้งออกไปทันทีวา่ "มิใช่พะ่ ย่ะค่ะ เจินซือ่
นาง..." พูดออกไปแล้วถึงได้เข้าใจความหมายของฝ่าบาท ใบหน้าเปลีย่ น
เป็นสีแดงม่วงทันที เอ่ยอย่างอึกอักว่า "...บุตรมิอาจต�ำหนิบิดามารดา
มารดาอายุมากแล้ว แม้จะเลอะเลือนไร้เหตุผลไปบ้าง แต่ถึงอย่างไร
ก็มีพระคุณที่ให้ก�ำเนิดและเลี้ยงดูกระหม่อมมา ในฐานะบุตร กระหม่อม
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จะปล่อยให้มารดาถูกดูหมิ่นโดยไม่เรียกร้องความเป็นธรรมได้อย่างไร"
เรือ่ งนีเ้ ป็นความผิดของมารดาก็จริง แต่ถงึ มารดาจะผิดเพียงไร ในฐานะลูก
เขาก็มิอาจมองดูมารดาถูกท�ำร้ายโดยไม่สนใจไยดีมิใช่หรือ
ช่างโง่เขลาและดื้อรั้นเหลือเกิน!
ครัน้ เห็นว่าพูดถึงขนาดนีแ้ ล้วเสิน่ จงชิง่ ยังจะยืนกราน ฮ่องเต้ตบโต๊ะ
ด้วยความโมโห "เช่นนัน้ แม่ทพั เสิน่ กลับไปหย่ากับเสิน่ ฮูหยินเสียก่อนเถอะ!"
หากจะแก้ปญ
ั หาจากต้นเหตุกส็ มควรท�ำเช่นนีจ้ ริงๆ แต่เจินสือเหนียง
ถูกดูหมิ่นอย่างไร้เหตุผล เขาปลอบโยนยังแทบไม่ทัน จะให้หย่านางได้
อย่างไร พอคิดว่าเจินสือเหนียงถูกดูหมิ่นก็เพียงแต่ขอไปจากเขาเท่านั้น
หัวใจของเสิน่ จงชิง่ หดเกร็ง ทว่าเรือ่ งนีช้ าวบ้านระบายโทสะแทนนางจริงๆ
หากเขาจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้มารดาก็ต้อง...
เสิ่นจงชิ่งยิ่งคิดยิ่งปวดหัว รู้สึกว่าเรื่องนี้วุ่นวายไม่น้อย จึงปิดปาก
เงียบเสีย
สีหน้าของฮ่องเต้ผอ่ นคลายลง "ทุกครัง้ ทีฮ่ หู ยินผูเ้ ฒ่าเสิน่ อาละวาด
อย่างไร้เหตุผลก็เป็นเพราะเจ้าตามใจนางอย่างไร้ขอบเขต นางถึงได้ใจกล้า
บ้าบิ่นขึ้นทุกวัน ถึงกับมาลั่นกลองร้องทุกข์ที่ประตูอู่เหมิน!" พระองค์
มองเสิ่นจงชิ่ง "แม่ทัพเสิ่นรู้หรือไม่ว่าลั่นกลองแล้วจะต้องถูกโบยสี่สิบไม้
และกลิ้งผ่านแผ่นตะปูถึงจะได้พบเรา หากไม่เพราะเห็นแก่หน้าเจ้า
เมื่อวานฮูหยินผู้เฒ่าเสิ่นไม่มีทางรอดชีวิตเดินออกไปจากประตูวังได้!"
หากไม่มีกฎเกณฑ์เช่นนี้ ใครๆ ก็กล้ามาลั่นกลองร้องทุกข์ เขาซึ่งเป็น
ฮ่องเต้วันๆ คงไม่ได้ท�ำเรื่องอื่นแล้ว
นี่เป็นความจริง เสิ่นจงชิ่งคุกเข่าลงทันใด "กระหม่อมขอบพระทัย
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ฝ่าบาทที่ไม่ทรงเอาความมารดาพ่ะย่ะค่ะ"
"กล้าอาละวาดอย่างเหิมเกริมเช่นนี้ล้วนเป็นเพราะเจ้าไม่จัดการ
ฮูหยินผู้เฒ่าเสิ่นอย่างชัดเจน ท�ำให้นางคิดว่าหากอาละวาดมากยิ่งขึ้น
เจ้าก็จะยอมประนีประนอม!" ฮ่องเต้ถอนหายใจและเอ่ยด้วยความหวังดี
"เจ้ารู้ดีถึงหลักบุตรไม่ควรตามใจบิดามารดาเวลากระท�ำความผิด แต่
เจ้าเคยตักเตือนฮูหยินผูเ้ ฒ่าเสิน่ อย่างจริงจังบ้างหรือไม่ เจอเรือ่ งล�ำบากใจ
ก็ผลักภาระมาที่เรา" พอคิดว่าหมู่นี้ถูกเขาบังคับให้จัดการเรื่องภายใน
ครอบครัวให้ทุกวัน ถูกฮูหยินผู้เฒ่าเสิ่นผู้ไร้เหตุผลทรมานจนปวดเศียร
เวียนเกล้า ฮ่องเต้จงึ ยิง่ พูดก็ยงิ่ มีโทสะ สุดท้ายท�ำหน้าเหมือนมีความแค้น
ลึกซึ้งกับอีกฝ่าย ต�ำหนิอยู่นานจึงเอ่ยว่า "วันนี้หากเจ้ายังไม่แยกแยะ
ผิดถูกและออกหน้าแทนนาง พรุ่งนี้นางคงกล้ามาอาละวาดถึงต�ำหนัก
จินหลวนของเราแน่!"
ด้วยรู้ว่าพระด�ำรัสของฝ่าบาทมีเหตุผล เสิ่นจงชิ่งแสดงความกังวล
"กระหม่อมเป็นห่วงสุขภาพของมารดาพ่ะย่ะค่ะ" ด้วยนิสยั ของฮูหยินผูเ้ ฒ่า
ครั้งนี้หากไม่ระบายโทสะให้นาง นางต้องเก็บกดจนล้มป่วยแน่
"หมอหลวงไปตรวจดูแล้ว นางแค่ตกใจเท่านั้น พักผ่อนสักระยะ
ก็หายดี" ฮ่องเต้โบกมือ "เรื่องนี้ถือว่าให้บทเรียนแก่นาง อีกหน่อยจะได้
รูจ้ กั ส�ำรวมตนบ้าง" ขบคิดแล้วเอ่ยว่า "เจ้าพักผ่อนอยูใ่ นวังเถอะ ประเดีย๋ ว
เราจะให้ขันทีไปถ่ายทอดราชโองการที่จวนแม่ทัพ แต่งตั้งเจินซื่อเป็น
หมออิสระขั้นสี่ นับแต่นี้ไปสามารถรักษาคนป่วยได้ตามใจต้องการ และ
ถือโอกาสแจ้งข่าวแทนเจ้าด้วย"
หลบอยู่ในวังจนถึงกลางคืนค่อยกลับไป พรุ่งนี้ส่งองค์หญิงหก
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ออกเดินทางแต่เช้า ฮูหยินผู้เฒ่าคิดจะใช้ความกตัญญูบังคับเสิ่นจงชิ่ง
ออกไปจับคนก็ไม่มีเวลาแล้ว
ฝ่าบาทตัดสินพระทัยแน่วแน่ไม่ให้เขาสอดมือเข้ายุ่ง เสิ่นจงชิ่งเอง
ก็จนปัญญา ก�ำลังจะลุกขึ้น สีหน้าพลันชะงัก คิดได้ว่าดูเหมือนเมื่อครู่นี้
ฮ่องเต้จะทรงมีราชโองการอนุญาตให้เจินสือเหนียงเป็นหมอรักษาคน
ได้ตามใจชอบ
"ขอฝ่าบาทโปรดทรงเก็บรับสัง่ คืนกลับไปด้วยพ่ะย่ะค่ะ" เขาโขกศีรษะ
ขอร้อง "เจินซื่อเป็นสตรี การเป็นหมอย่อมเป็นเรื่องผิดขนบธรรมเนียม"
เหลวไหลสิ้นดี ขืนเขาปล่อยให้ฮ่องเต้มีราชโองการอย่างนี้จริงๆ ไม่ถึง
สามวันเจินสือเหนียงต้องเหน็ดเหนื่อยจนตายแน่!
ด้วยคิดไม่ถึงว่าเขาจะขัดขวางเจินสือเหนียงไม่ให้เป็นหมอ ฮ่องเต้
ตะลึงงันอยู่นาน "เราได้ยินว่าเจ้าเคยพานางเข้าไปเป็นหมอในค่ายทหาร
อยู่สองเดือนกว่าโดยให้แต่งกายเป็นบุรุษ" ฮ่องเต้ย้อนถามเมื่อนึกขึ้นได้
"ตอนนั้นไฉนเจ้าจึงไม่บอกว่าผิดขนบธรรมเนียม"
การที่หลูจวิ้นเรียกนางว่า 'อาจารย์' ต่อหน้าทุกคนท�ำให้เรื่องที่
เจินสือเหนียงเคยเป็นหมออยูใ่ นค่ายทหารไม่ใช่ความลับอีกต่อไป โดยเฉพาะ
เรือ่ งทีน่ างต่อมือให้เฝิงสือซานซึง่ ถูกแพร่ออกไปจนกลายเป็นเรือ่ งอัศจรรย์
"เอ่อ..." เสิ่นจงชิ่งหน้าแดงเมื่อถูกเปิดเผยจุดอ่อน เอ่ยอย่างดันทุรัง
ว่า "มารดาไม่อยากให้นางเป็นหมออีก"
ฮ่ อ งเต้ โ มโหจนอยากจะทุ บ ก� ำ แพง วาจาที่ เ อ่ ย ไปเมื่ อ ครู ่ ล ้ ว น
เปล่าประโยชน์สินะ ยังไม่ทันไรเขาก็เริ่มปกป้องฮูหยินผู้เฒ่าเสิ่นอีกแล้ว!
นานที เ ดี ย วพระองค์ จึ ง พรู ล มหายใจออกมาและตบโต๊ ะ ดั ง ปั ง "เรา
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จะออกราชโองการให้นางเป็นหมอได้อย่างเปิดเผย ดูซิว่ามารดาเจ้า
จะกล้าฝ่าฝืนราชโองการอีกหรือไม่!"
ฝ่าบาททรงตัดสินพระทัยแน่วแน่แล้ว เสิ่นจงชิ่งคุกเข่าอยู่นาน
สุดท้ายกัดฟันพูดว่า "ความไร้สามารถเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งของสตรี
นางเป็นภรรยาของกระหม่อม เป็นสะใภ้ของมารดา" นีห่ าใช่ครัง้ แรกทีเ่ ขา
เถียงฝ่าบาทโดยไม่ฟังเหตุผล วันนี้เขาจะต้องค้านจนถึงที่สุด "ในฐานะ
ภรรยา เจินซื่อต้องเชื่อฟังค�ำสั่งของมารดาพ่ะย่ะค่ะ!"
เจินสือเหนียงร่างกายอ่อนแอเกินไป มิอาจเป็นหมอได้อกี แล้ว วันนี้
ต่อให้ตอ้ งตาย เขาก็มอิ าจยอมให้ฮอ่ งเต้ประกาศราชโองการฉบับนีอ้ อกไป!
ฮ่องเต้โมโหจนเหลือกตา "เจ้าไม่อยากให้นางเป็นหมอ แต่เรา
ไม่อยากให้วิชาแพทย์ของนางถูกกลบฝังและถูกคนรุ่นหลังก่นด่า!" หาก
เขามีราชโองการสั่งห้ามไม่ให้นางเป็นหมอ คนที่ปว่ ยไข้แต่ไม่รู้จะหา
หมอทีใ่ ดมารักษาจะต้องสาปแช่งฮ่องเต้อย่างเขาและบรรพบุรษุ สิบแปด
ชั่วโคตรแน่นอน! เขาไม่โง่สักหน่อย เรื่องชั่วช้าแบบนี้ เขาไม่ท�ำหรอก!
ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือเขาต้องการอาศัยเรือ่ งนีย้ กเจินสือเหนียงให้เป็น
แบบอย่าง ท�ำให้สตรีทั่วหล้าแย่งกันเอาอย่างนาง
"เช่นนั้นฝ่าบาททรงไม่ต้องออกราชโองการใดๆ ทั้งสิ้น กระหม่อม
ไม่ต้องการรับยศถาบรรดาศักดิ์ครั้งนี้" เสิ่นจงชิ่งหน้าบึ้ง "ถึงอย่างไรสตรี
เป็นหมอก็เป็นเรื่องผิดจรรยา ใต้หล้ามิอาจยอมรับได้!"
เขาใจกล้าบ้าบิ่นมากขึ้นทุกวันแล้ว ถึงขั้นกล้าก้าวก่ายการออก
ราชโองการของฮ่องเต้!
"หากเจ้าบอกว่าไม่ให้ออกราชโองการเราก็ไม่ออก แล้วเราจะยังเป็น
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ฮ่องเต้ไปท�ำไม!" หน้าอกของฮ่องเต้สะท้อนขึน้ ลงขณะพ่นลมหายใจหนักๆ
"เราไม่ได้มอบยศให้เจ้า เรามอบยศให้เจินซื่อต่างหาก!" พระองค์หันไป
เรียกฟู่กงกง "ไป ไปแก้ราชโองการแต่งตั้งเจินซื่อ เขียนว่า..." พระองค์
ขบคิดครู่หนึ่ง "แต่งตั้งเจินซื่อเป็นหมออิสระขั้นสี่ ห้ามพระราชวงศ์และ
ขุนนางบังคับให้เจินซื่อตรวจโรคให้ ผู้ที่ต้องการให้เจินซื่อรักษาโรคต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากแม่ทพั เสิน่ ก่อน!" ในเมือ่ ไม่ยอมให้เจินสือเหนียง
รักษาโรคให้คนป่วย เรื่องล่วงเกินผู้อื่นเช่นนี้ให้เขาเป็นคนท�ำเองแล้วกัน
หลังแก้ราชโองการเสร็จ ฮ่องเต้มองเสิน่ จงชิง่ อย่างสุขใจในความทุกข์
ของผู้อื่น ราวกับมองเห็นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เสิ่นจงชิ่งจะต้องถูก
คนป่วยรุมล้อมโจมตี สถานการณ์เช่นนี้ช่างสะใจเขาดีแท้!
ความหงุดหงิดในใจพลันหายเป็นปลิดทิ้ง เห็นสีหน้าผ่อนคลาย
ของเสิ่นจงชิ่งแล้ว ฮ่องเต้รู้สึกตั้งตารอให้ถึงวันนั้น องค์หญิงหกยังไม่ถูก
ส่งไปแคว้นฉี เขาก็เฝ้ารอวันที่เสิ่นจงชิ่งจะกลับมาเสียแล้ว
รอจนฟู่กงกงเดินออกไปจากโต๊ะมังกร เห็นเสิ่นจงชิ่งยังคุกเข่าอยู่
ที่เดิม ฮ่องเต้หน้าบึ้ง เตะอีกฝ่ายอย่างแรงหนึ่งที "ราชโองการก็แก้ไขแล้ว
เจ้ายังไม่เลิกราอีกหรือ!" หากคิดจะให้เขาแก้อีกครั้ง ฝันไปเถอะ "ลุกขึ้น
ตามเราไปที่ต�ำหนักเจียวไท่พบทูตแคว้นฉี" บ่ายวันนี้ไม่ว่าอย่างไรเขา
ก็ต้องจับลาดื้อตัวนี้มาอยู่ข้างกาย
เสิน่ จงชิง่ โขกศีรษะให้ฝา่ บาท "หมอในต�ำหนักอีเ๋ หอยังไม่จากไปไหน
กระหม่อมขอร้องฝ่าบาทให้ทรงออกราชโองการสัง่ ให้พวกเขาตรวจชีพจร
ให้ฮูหยินด้วยพ่ะย่ะค่ะ!" หมอหลวงมารวมตัวกันตั้งมากมาย ไม่แน่อาจ
คิดหาหนทางรักษานางได้
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ฮ่องเต้อึ้งไปชั่วขณะ ก่อนจะหันไปสั่งขันทีให้ถ่ายทอดราชโองการ
ครั้นได้ยินว่าเสิ่นจงชิ่งถูกฮ่องเต้รั้งตัวอยู่ในวัง มิอาจน�ำทหารไป
จับคนที่ท�ำร้ายตนได้ ฮูหยินผู้เฒ่าก็ปัดชามยาที่ปี้เยวี่ยยกเข้ามาจนหก
และเป็นลมล้มตึงไป
นางแพศยาได้ รั บ แต่ง ตั้ ง เป็น หมออิ ส ระขั้ น สี่ ? อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ
พระราชทานสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวองค์หญิง...หยกประดับ
อิสริยาภรณ์เขียวครามล�ำธาร!
มองแผ่นหลังของขันทีผู้ถ่ายทอดราชโองการจากไปอย่างรีบร้อน
แล้ว ทรวงอกของฉู่ซินอี๋เหมือนถูกยัดด้วยผ้าขี้ริ้ว ทั้งพะอืดพะอมและ
อัดอั้นจนหายใจไม่ออก
ถูกเปิดโปงฐานะต่อหน้าทุกคน ถูกลัน่ กลองร้องทุกข์ทปี่ ระตูอเู่ หมิน
นีล่ ว้ นเป็นแผนการทีน่ างคิดขึน้ อย่างรอบคอบ แม้จะไม่ตาย แต่เจินสือเหนียง
ก็ควรถูกหย่าและไล่ออกจากบ้าน ถูกคนรุ่นหลังก่นด่าไปอีกหมื่นปี...
ไฉนจึงกลายเป็นเช่นนี้ได้ นี่มันอะไรกันแน่ เกิดความผิดพลาดขึ้น
ตรงไหนกัน!
ไฉนจึงดูเหมือน...ดูเหมือน...ความพยายามของนางกับฮูหยินผูเ้ ฒ่า
ล้วนเป็นการตัดชุดแต่งงานให้ผู้อื่น สร้างชื่อเสียงให้เจินสือเหนียง ท�ำให้
เจินสือเหนียงได้เลื่อนยศและกวาดทรัพย์สินเงินทองมากมายกลับเมือง
อู๋ถงอย่างสง่าผ่าเผย
เช้าวันที่เก้าเดือนสี่ ท้องฟ้าทอดยาวไร้เมฆบดบัง
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ขบวนราชรถหรูหรา ธงหลากสีโบกสะบัด ขบวนส่งตัวองค์หญิงหก
ดูยิ่งใหญ่เกรียงไกร เอิกเกริกงดงาม กลุ่มคนเบียดเสียดเคลื่อนไหวไป
ข้างหน้า เสิน่ จงชิง่ สวมชุดเกราะสีหน้าเฉียบขาดเยือกเย็นหันกลับมาอย่าง
ครุ่นคิด
ในทีส่ ดุ ก็เห็นเงาร่างทีค่ นุ้ เคยยืนอยูบ่ นหอชมจันทร์ทตี่ งั้ อยูท่ า่ มกลาง
อาคารและต�ำหนักมากมาย ใบหน้าเฉียบคมพลันอ่อนโยนลง มุมปากเขา
โค้งขึ้น
ด้วยเกรงว่าเขาจะฝ่าฝืนรับสั่งออกจากวังไปจับคนระบายโทสะให้
ฮูหยินผูเ้ ฒ่า เมือ่ วานฝ่าบาทจึงทรงให้เขาอยูข่ า้ งกายพระองค์ตลอดเวลา
ท�ำให้เขาไม่มีโอกาสไปอ�ำลานางก่อนออกเดินทาง ยังคิดว่าจะไม่ได้พบ
นางแล้วเสียอีก แต่นางกลับมาส่งเขา เห็นเงาร่างแบบบางพยายามมอง
มาทางนี้ ความอบอุ่นระลอกหนึ่งไหลผ่านหัวใจ ชายหนุ่มเอ่ยในใจ
สือเหนียง รอข้า ข้าจะต้องน�ำบัวหิมะกลับมาให้เจ้าให้ได้
บรรดาหมอหลวงจับชีพจรของเจินสือเหนียงแล้วต่างไร้หนทาง
รักษา แต่ฉู่อวี๋เอ่ยถึงบัวหิมะชนิดหนึ่งบนภูเขาน�้ำแข็งทางตอนเหนือ
ของแคว้นฉี บอกว่ามีสรรพคุณขับไล่ไอเย็น บ�ำรุงโลหิต ให้เขาถือโอกาส
เด็ดกลับมาลองดู
ฝ่ายเจินสือเหนียงยืนมองอยู่บนหอชมจันทร์พลันจามออกมา
องค์หญิงแต่งงานจัดพิธียิ่งใหญ่ไม่ธรรมดา สิ่งที่เคยเห็นในละคร
เมื่อชาติก่อนมิอาจน�ำมาเปรียบเทียบความเอิกเกริกตรงหน้านี้ได้จริงๆ
น่าเสียดายที่ราชรถสีเหลืองอร่ามถูกปิดบังไว้อย่างแน่นหนา ท�ำให้นาง
มองไม่เห็นเจ้าสาวที่แต่งตัวเต็มยศ
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นางอยู่ในวังต่ออีกสามวัน รอจนองค์ชายเจ็ดลงจากเตียงมาเดิน
ได้แล้ว ฮ่องเต้จึงมีรับสั่งด้วยองค์เองให้จี้ไหวเฟิงและองครักษ์คนอื่นๆ
คุ้มกันเจินสือเหนียงกลับเมืองอู๋ถง
นอกจากพวกซย่าจวีก๋ บั ตงจวีแ๋ ล้ว คนทีร่ อรับนางอยูห่ น้าประตูบา้ น
บรรพบุรุษยังมีอีกคนที่เป็นหน้าใหม่...เฝิงสือซาน มือขวาของเขาพัน
ผ้าพันแผลคล้องอยู่กับคอ
"ผู้น้อยคารวะนายหญิง" พอเห็นเจินสือเหนียงลงจากรถม้า เขา
คุกเข่าลงทันที ท�ำเอาเจินสือเหนียงสะดุ้งโหยง
"เจ้ารีบลุกขึน้ " ด้วยไม่สะดวกจะเข้าไปพยุง เจินสือเหนียงจึงก้มหน้า
มองเฝิงสือซาน "เจ้าไม่ต้องเรียกข้าว่านายหญิง เรียกว่าฮูหยินก็พอ"
นางหันไปส่งสายตาให้จี้ไหวเฟิงเข้าไปพยุงเขา
เฝิงสือซานผลักจี้ไหวเฟิงออก "ฮูหยินช่วยชีวิตผู้น้อยไว้ นับแต่นี้ไป
ชีวิตของผู้น้อยย่อมเป็นของท่าน" เพื่อต่อมือข้างนี้ของเขา เจินสือเหนียง
หมดสติไปถึงสองวันสองคืน นางใช้ชีวติ ตนเองกู้มือข้างนี้ของเขากลับมา
เดิมทีนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยุทธ์อยู่แล้ว พอรู้ว่าเจินสือเหนียง
มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน เฝิงสือซานจึงยิ่งยืนกรานในความคิดของตนเอง
หนักแน่น หากพลาดโอกาสนี้ไป ชาตินี้เขาย่อมไม่มีโอกาสตอบแทน
บุญคุณนางอีกแล้ว
จะอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นทหารรักของเสิน่ จงชิง่ เห็นเขาไม่ยอมลุกขึน้
จี้ไหวเฟิงจึงไม่สะดวกจะฉุดเขาขึ้นมา จึงหันไปมองเจินสือเหนียงแทน
เจินสือเหนียงขมวดคิ้ว เหลวไหล ให้นางรับคนของเสิ่นจงชิ่งเป็น
ลูกน้อง ขืนนางเชื่อเขาจริง วันใดเขาทรยศนาง นางยังไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำ
34
Page ��������������� 4.indd 34

4/24/2560 BE 15:55

อวี่ จิ่ ว ฮวา

"จะเรียกข้าว่านายหญิง เจ้าก็ต้องจงรักภักดีกับข้าเพียงคนเดียว!"
เจินสือเหนียงเอ่ยขึ้นด้วยน�้ำเสียงเย็นชา "แม้จะเป็นค�ำสั่งของท่านแม่ทัพ
ก็มิอาจมีอ�ำนาจเหนือข้า!" นางมองเฝิงสือซานเงียบๆ "หากเจ้าท�ำไม่ได้
ก็อย่ามาเรียกข้าว่านายหญิง!" พูดจบเจินสือเหนียงก็กา้ วเท้าเดินผ่านเขา
เข้าไปในบ้าน
เสิ่นจงชิ่งไม่เคยใจอ่อนเวลาลงโทษคนทรยศ สร้างความล�ำบากใจ
ให้เขาเช่นนี้ เขาน่าจะถอดใจได้เสียที
เสียงอุทานของทุกคนดังขึ้นระลอกหนึ่ง พวกเขาเหล่านี้นอกจาก
พวกจีไ้ หวเฟิงแล้วล้วนแต่เป็นทหารองครักษ์ของเสิน่ จงชิง่ เห็นเจินสือเหนียง
ล่อหลอกให้เฝิงสือซานทรยศเสิ่นจงชิ่งต่อหน้าทุกคนอย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้
ต่างตระหนกจนพูดไม่ออก
"ท่านแม่ทพั เป็นผูม้ พี ระคุณของผูน้ อ้ ย ผูน้ อ้ ยมิอาจท�ำเรือ่ งทีเ่ ป็นภัย
ต่อท่านแม่ทัพได้" เหนือความคาดหมาย ท่ามกลางสายตาตกตะลึงของ
ทุกคน เฝิงสือซานเอ่ยช้าๆ "แต่ผู้น้อยขอสาบานว่านับแต่วันนี้ไปจะ
จงรักภักดีกบั นายหญิงแต่เพียงผูเ้ ดียว ขอเพียงมิใช่การท�ำร้ายท่านแม่ทพั
ตั้งแต่นี้ไปขอเพียงนายหญิงมีค�ำสั่ง ผู้น้อยจะท�ำตามแม้ต้องแลกด้วย
ชีวิต!"
เจินสือเหนียงค่อยๆ หันกลับมา เฝิงสือซานคุกเข่าหันหลังให้นาง
ไม่ขยับอยู่ที่เดิม สายตาหลากหลายพุ่งไปที่เขา ทั้งตื่นตะลึง ไม่เข้าใจ
โกรธเคือง เห็นใจ เป็นห่วง... ช้าก่อน ไฉนจึงมีสายตาเห็นใจและเป็นห่วง
ด้วยล่ะ ทุกคนล้วนเป็นทหารองครักษ์ของเสิ่นจงชิ่ง บัดนี้เห็นว่ามีคน
จะเอาใจออกห่างท่านแม่ทพั และให้สตั ย์สาบานว่าจะจงรักภักดีกบั คนอืน่
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ความโกรธเคืองนางสามารถเข้าใจได้ แต่ไฉนคนเหล่านี้ถึงใช้แววตา
เห็นใจมองเฝิงสือซาน เป็นเพราะเป็นห่วงกลัวเขาจะถูกสตรีคนหนึง่ ปฏิเสธ
และต้องขายหน้าอย่างนั้นหรือ
พอคิดอีกที เจินสือเหนียงเข้าใจโดยพลัน นั่นสิ วันนี้เขาให้สัตย์
สาบานต่อหน้าทุกคนย่อมเท่ากับทรยศเสิน่ จงชิง่ ไม่วา่ นางจะตกลงหรือไม่
เสิ่นจงชิ่งกลับมาแล้วย่อมไม่ละเว้นเขาแน่ คิดได้ดังนี้เจินสือเหนียง
พลันรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ หากแม้แต่คนซือ่ สัตย์ภกั ดีทสี่ ง่ ตนเองมาถึงหน้าบ้าน
นางยังไม่กล้ารับ ยังปกป้องไม่ได้ อีกหน่อยใครจะกล้าติดตามนางอีกเล่า
องครักษ์ส่วนใหญ่ในบ้านบรรพบุรุษล้วนเป็นคนของเสิ่นจงชิ่ง
แม้แต่พวกจี้ไหวเฟิงยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขา บัดนี้นางไปไหน
มาไหนอย่างหรูหรา มีข้ารับใช้และบริวารห้อมล้อมเต็มไปหมด ดูแล้ว
สูงส่งมีเกียรติก็จริง แต่กลับไม่มีคนของตนเองเลยสักคน!
นางไม่มีรากฐานแม้แต่นิดเดียว ดูสง่าน่าเกรงขาม แต่แท้จริงแล้ว
กลับเหมือนหอที่สร้างอยู่กลางอากาศ เหมือนเมืองที่ก่ออยู่บนกองทราย
เท่านั้น วันใดหากท�ำให้เสิ่นจงชิ่งโกรธ เขาไม่พอใจนางขึ้นมา นางย่อม
พังครืน เจีย่ นเหวินเจีย่ นอูเ่ ติบใหญ่ขนึ้ ทุกวัน ตอนนีน้ างควรสร้างรากฐาน
ของตนเองได้แล้ว ถึงเวลาที่จะรับคนชุดใหม่ที่จงรักภักดีกับตนเอาไว้
ให้คอยปกป้องพวกเขาทั้งสองหลังจากที่นางจากโลกนี้ไป
"ได้!" คิดเช่นนี้ เจินสือเหนียงจึงผงกศีรษะอย่างเด็ดเดี่ยว "เจ้า
ลุกขึ้นเถอะ"
การสร้างรากฐานให้เจีย่ นเหวินเจีย่ นอู่ เริม่ จากการรับทหารคนโปรด
ที่สุดของเสิ่นจงชิ่งก่อนก็แล้วกัน
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ย่างเข้าสูช่ ว่ งไถพรวนดินในฤดูใบไม้ผลิ เนือ่ งจากก่อนหน้านีไ้ ม่มเี งิน
เดิมทีจึงคิดจะปล่อยเช่าที่นาสามร้อยฉิ่ง แต่พอได้ทองก้อนเล็กๆ จาก
เสิ่นจงชิ่งมาหนึ่งถุง บวกกับรางวัลที่ได้รับจากวังต่างๆ หลังจากรักษา
โรคขององค์ชายเจ็ด เจินสือเหนียงจึงตัดสินใจกะทันหันว่าจะเก็บไว้
เพาะปลูกเองและจะปลูกสมุนไพรทั้งหมด
นางลงนามในสัญญาสั่งซื้อยาชาฉบับแรกกับหลูจวิ้นเป็นมูลค่า
ห้าหมื่นต�ำลึง เนื่องจากสัญญามีมูลค่าสูง อีกทั้งยาชายังเป็นที่ต้องการ
ในระยะยาว เจินสือเหนียงเกรงว่าพ่อค้าสมุนไพรจะถือโอกาสนีโ้ ก่งราคา
สมุนไพร ในเงื่อนไขที่พอท�ำได้ การเพาะปลูกสมุนไพรเองจึงเป็นสิ่งที่
จ�ำเป็น
แม้จะรู้เรื่องยา แต่เจินสือเหนียงปลูกสมุนไพรไม่เป็นจริงๆ นางให้
หลี่ฉางเหอไปสืบดู ในเมืองอู๋ถงก็ไม่มีผู้ใดปลูกสมุนไพรเป็นเช่นกัน
สุดท้ายได้หลี่ฉีเป็นผู้ติดต่อพ่อค้าสมุนไพรหาตัวยอดฝีมือในการปลูก
สมุนไพรมาได้คนหนึ่ง เขาแซ่เผิง นามเผิงซวิ่น อายุสี่สิบกว่า เป็นคนสุขุม
หนักแน่น หลังจากพูดคุยกันกว่าหนึ่งชั่วยาม เจินสือเหนียงรู้สึกตกใจ
ในความเจนจัดในลักษณะพิเศษของสมุนไพรชนิดต่างๆ จึงว่าจ้างเขาทันที
และยกที่นาสามร้อยฉิ่งให้เขาเป็นผู้ดูแลทั้งหมด
ท�ำแปลงสมุนไพร ปรุงยาลูกกลอน เพิ่มเครื่องมือในการผลิตยาชา
รับคนงาน ตรวจการบ้านของเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ โชคดีที่แม้ฐานะของ
หมอเจีย่ นจะเปิดเผยแล้ว แต่กลับมีนอ้ ยคนนักทีร่ วู้ า่ นางอาศัยอยูใ่ นเมือง
อู๋ถง พวกที่ชื่นชมในชื่อเสียงนางและมาขอให้รักษาโรคล้วนวนเวียนอยู่
นอกจวนแม่ทพั ทางบ้านบรรพบุรษุ ค่อนข้างเงียบสงบ ทว่าแม้จะเป็นเช่นนี้
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เจินสือเหนียงก็ยังยุ่งอยู่พักใหญ่
พริบตาเดียวผิงอันก็ครบเดือนแล้ว สี่เชวี่ยออกเดือนและอุ้มผิงอัน
'กลับบ้าน' แต่เช้าตรู่
ในฐานะคนบ้านเดิมเพียงคนเดียว เจินสือเหนียงเตรียมชุดเด็ก
กุญแจอายุยืน ป้ายทองแดงคล้องด้ายห้าสีเอาไว้แล้ว
"นิ้วเล็กผอมยิ่งกว่าธูปหอมเสียอีก..."
"ท�ำไมถึงไม่มีฟันล่ะ"
"..."
เห็นเจินสือเหนียงดีใจ บรรดาสาวใช้จึงล้อมวงเข้ามา สาวใช้
หลายคนเพิ่งเคยเห็นทารกเล็กๆ เป็นครั้งแรก ต่างอยากรู้อยากเห็น
อย่างกับอะไร
แม้แต่เรื่องที่เด็กไม่มีฟันก็ไม่รู้? เจินสือเหนียงนึกขัน คิดดูแล้ว
จึงเข้าใจ สมัยโบราณไม่มเี ครือ่ งมือสือ่ สารอย่างโทรทัศน์หรืออินเตอร์เน็ต
ไม่เหมือนเด็กสมัยปัจจุบันที่โตเร็ว พวกเขาไม่รู้แม้แต่หนังสือด้วยซ�้ำ
ความรู้ของเด็กสมัยโบราณล้วนมาจากการพบเห็นเองหรือพ่อแม่เป็น
คนสอนให้ หากที่บ้านไม่มีน้องชายน้องสาว ไม่รู้เรื่องนี้ย่อมปกติ
"เด็กเพิง่ จะครบเดือน ต้องห้าถึงหกเดือนก่อนถึงจะมีฟนั !" เจินสือเหนียง
จับมือเล็กของผิงอันพลางหยอกล้อ "ฟันยังไม่ขึ้น เจ้าถูกพี่สาวหัวเราะ
แล้ว...รีบๆ โตนะ!"
ผิงอันก�ำนิ้วของเจินสือเหนียงไว้และส่งเสียง "อา...อา..." ขาเล็ก
ทัง้ สองข้างยกตามขึน้ มาด้วย ทัง้ ย�ำ่ ทัง้ ถีบ ท�ำเอาบรรดาสาวใช้หวั เราะคิก
"ผื่นแดงบนตัวยังคันอยู่หรือไม่" เจินสือเหนียงเงยหน้าถามสี่เชวี่ย
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พอได้ยินว่าเรื่องที่เจินสือเหนียงเป็นหมอถูกเปิดเผย สี่เชวี่ยร้อนใจ
จนหน้าท้องกับต้นขามีผื่นแดงขึ้นเป็นวงกว้าง คันคะเยอแทบทนไม่ไหว
"ทายาที่ฮูหยินปรุงให้ก็ไม่คันถึงเพียงนั้นอีกแล้วเจ้าค่ะ" สี่เชวี่ย
เปิดเสื้อให้เจินสือเหนียงดู "แต่ยังไม่หายไปเสียที"
"ผิงอันต้องกินนม ข้าจึงไม่กล้าให้เจ้ากินยาน�้ำ ยาทาภายนอก
ออกฤทธิ์ช้าหน่อย เจ้าอดทนเอาหน่อยนะ" เจินสือเหนียงก้มหน้าตรวจดู
"อีกไม่นานก็จะหายไปเอง"
"บ่าวทราบเจ้าค่ะ" สี่เชวี่ยหน้าแดงเรื่อ เปี่ยมไปด้วยรัศมีของคน
เป็นแม่ "ท่านแม่กลัวว่าบ่าวจะไม่มีน�้ำนม ท�ำให้ผิงอันหิว เลยบังคับ
ให้บ่าวดื่มน�้ำแกงไก่ทุกวัน" นางเงยหน้ามองเจินสือเหนียง "บ่าวอ้วนขึ้น
อีกแล้ว" พอคิดถึงเรือนร่างในอดีต ใบหน้าก็หมองลง "พอคิดว่าจะมาหา
ฮูหยิน เมื่อวานตอนอยู่บ้านบ่าวลองแล้วลองอีก เสื้อผ้าที่แต่ก่อนใส่ได้
ตอนนีใ้ ส่ไม่ได้เลยสักตัว" นางมองรูปร่างอรชรอ้อนแอ้นของเจินสือเหนียง
ด้วยแววตาอิจฉา เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่โตขนาดนี้แล้ว ฮูหยินยังดูเหมือน
แม่นางน้อยอย่างไรอย่างนั้น!
หากเป็นเหมือนนางในตอนนี้ มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นแม่คน
เสิ่นจงชิ่งคงสงสัยแต่แรกแล้วว่าเจินสือเหนียงเคยให้ก�ำเนิดบุตร
"ไม่ ปว่ ยไม่ ไ ข้ ย ่ อ มดี ก ว่ า อะไรทั้ ง นั้ น !" เห็ น สี่ เ ชวี่ ย อิ จ ฉาตนเอง
เจินสือเหนียงค้อนอีกฝ่าย "รอเด็กโตขึ้นอีกหน่อยย่อมผอมลงเอง เจ้า
อย่าเอาแต่คิดฟุ้งซ่าน มีชีวิตอยู่ทา่ มกลางวาสนายังไม่รู้ตัวอีก!" หาก
เลือกได้นางยอมมีรูปโฉมอัปลักษณ์แลกกับสุขภาพที่แข็งแรง!
สี่เชวี่ยแลบลิ้น "บ่าว..."
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ก�ำลังจะพูด หลี่ฉางไห่กลับมาอย่างร้อนรน ไม่รอให้สาวใช้เข้ามา
รายงานก็เคาะประตูเข้ามาทันที "ฮูหยิน..." เห็นในห้องเต็มไปด้วยสาวใช้
น�้ำเสียงพลันชะงัก
สี่เชวี่ยตกใจ หันไปมองเจินสือเหนียง
"พวกเจ้าออกไปเถอะ" เจินสือเหนียงไล่สาวใช้ออกไปและหันกลับไป
ถาม "เกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว"
"อู่เกอก่อเรื่องแล้วขอรับ!" หลี่ฉางไห่มองเจินสือเหนียงอย่างตกตื่น
"จี้ไหวเฟิงเฝ้าดูอยู่ที่นั่น สั่งให้บ่าวมาเชิญท่านไปขอรับ"
เจินสือเหนียงลุกพรวดทันใด "เขาเป็นอะไร"
"เขา...เขาน�ำคน...ไปขวางประตู..." หลีฉ่ างไห่อกึ อักอ�ำ้ อึง้ ยิง่ ร้อนใจ
ยิ่งพูดจาไม่ชัดเจน "ฮูหยินไปดูก็รู้เองขอรับ!"
สถานศึกษาสกุลหลี่เป็นสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในเมืองอู๋ถง
ในเมืองอู๋ถงนอกจากลูกคนรวยที่จ้างอาจารย์ไปสอนหนังสือที่บ้านแล้ว
ลูกคนจนส่วนใหญ่ล้วนถูกส่งไปเรียนหนังสือที่นั่น มีตั้งแต่เด็กห้าหกขวบ
จนถึงสิบกว่าขวบ มีนักเรียนทั้งหมดสามสิบกว่าคน ทุกคนมารวมตัวกัน
อยู่ในลานบ้านพร้อมเสียงเอะอะโวยวาย
เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่กับเด็กชายรูปร่างก�ำย�ำสองคนเฝ้าอยู่หน้าประตู
สถานศึกษาขณะเผชิญหน้ากับอาจารย์หลี่หมิ่นเจียง นอกสถานศึกษา
มีผู้คนมาชุมนุมมากมาย
"...แข็งข้อ แข็งข้อ แข็งข้อกันหมดแล้ว!" หลี่หมิ่นเจียงโมโหจน
มือสั่นเทา หนวดชี้ขึ้นมา "รังแกอาจารย์ ลบหลู่อาจารย์ ฝ่าฝืนคุณธรรม
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ผิดอย่างมหันต์!"
"ข้าไม่ได้รังแกหรือลบหลู่อาจารย์!" เจี่ยนอู่เชิดหน้าตะโกนเสียงดัง
"อาจารย์ท�ำอะไรไร้กฎเกณฑ์ สอนหนังสือไร้ระเบียบแบบแผน นึกอยาก
ตีลกู ศิษย์กต็ ี หยุดสอนตามอ�ำเภอใจ..." ท่านแม่บอกว่าอาจารย์ตลี กู ศิษย์
ตามอ�ำเภอใจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ลูกศิษย์ก็มีวันเหนื่อยเหมือนกัน ควรให้
หยุดพักผ่อนหนึ่งถึงสองวันทุกๆ สิบวัน ต้องแบ่งเวลาในการเล่าเรียน
และพักผ่อนให้พอดีจงึ จะถูกต้อง ไม่อาจยึดตามความชืน่ ชอบของอาจารย์
เพียงอย่างเดียว เวลามีแขกมาอยากหยุดก็หยุดเช่นนี้
พอคิดถึงค�ำพูดของท่านแม่ เจี่ยนอู่ก็ยืดอกตรงแน่ว "เมื่อได้รับ
ความไม่ยตุ ธิ รรมย่อมต้องออกเสียง ลูกศิษย์ทำ� ผิด อาจารย์สามารถต�ำหนิ
และตีได้ อาจารย์ทำ� ผิด ลูกศิษย์ยอ่ มสามารถออกเสียงได้เช่นกัน!" น�ำ้ เสียง
ฮึกเหิมก้องกังวาน "ขงจือ่ กล่าวว่าสามคนเดินมา ย่อมมีอาจารย์ขา้ รวมอยู่
เลือกส่วนทีด่ เี หล่านัน้ แล้วท�ำตาม ส่วนทีไ่ ม่ดเี หล่านัน้ ให้ปรับปรุง อาจารย์
ท�ำผิดถูกนักเรียนชี้บอกย่อมสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง หาไม่ย่อมไม่คู่ควร
เป็นอาจารย์ให้ลูกศิษย์เสียอนาคต!"
ตอนเอ่ยค�ำพูดเหล่านีร้ สู้ กึ ว่ารอบด้านเงียบผิดปกติ เจีย่ นอูห่ นั กลับไป
เห็นเจินสือเหนียงยืนหน้าขรึมอยู่ข้างหลัง น�้ำเสียงพลันชะงัก เท้าขยับ
เล็กน้อยหมายจะโผเข้าหา แต่พอคิดว่าตนเองก�ำลังเผชิญหน้ากับอาจารย์อยู่
ก็เพียงแต่เอ่ยเรียกท่านแม่ ดวงตาคูโ่ ตสีดำ� ทอประกายแวววาวดุจหินเนือ้ แก้ว
ใบหน้าไร้เดียงสาทีว่ างท่าเหมือนผูใ้ หญ่ทำ� ให้คนเห็นอดใจอ่อนไม่ได้
เจินสือเหนียงรู้สึกปวดหัว ระหว่างเร่งรุดเดินทางมาที่นี่ นางเข้าใจ
ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดแล้ว
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อาจารย์เจ้าของสถานศึกษาตีมือตีก้นลูกศิษย์ที่ไม่เชื่อฟัง หรือ
ท่องหนังสือไม่ได้นบั เป็นเรือ่ งปกติ โก่วจือหัวช้ามาตัง้ แต่เด็ก ทัง้ ยังไม่เคย
เรียนหนังสือมาก่อน มักจะท่องต�ำราไม่ได้ บ่อยครั้งที่แผลถูกตีเมื่อวาน
ยังบวมไม่หาย วันนี้ก็ถูกตีใหม่อีกครั้ง เวลาเจออาจารย์โก่วจือจึงกลัว
จนตัวสัน่ ทัง้ ทีต่ ำ� ราท่องมาได้แล้วกลับลืมหมด แม้แต่คำ� พูดก็อกึ อักอ�ำ้ อึง้
พูดไม่รู้เรื่อง แต่เวลาอาจารย์ตีเด็กกลับให้เด็กนักเรียนเป็นคนนับเอง
หากนับผิดก็ต้องเริ่มต้นนับใหม่
วันนี้โก่วจือถูกลงโทษโบยก้นสิบที อาจารย์เองหมดเรี่ยวแรงแล้ว
หากเป็ น การโบยก้ น ล้ ว นมอบให้ ห ลี่ ซ านผู ้ คุ ้ ม กั น เพี ย งหนึ่ ง เดี ย วใน
สถานศึกษาเป็นคนจัดการ หลีซ่ านมีรปู ร่างก�ำย�ำ เรีย่ วแรงมหาศาล เวลา
โบยก้นเด็กทั้งแรงและแม่นย�ำ ไม่ผ่อนปรนแม้แต่นิดเดียว โก่วจือถูกโบย
ได้ครึ่งหนึ่งก็สลบและต้องนับใหม่ ยังโบยไม่ครบก็สลบไปอีก...
เจี่ยนอู่ที่เป็นเพื่อนเล่นกับโก่วจือมาตั้งแต่เล็กๆ จึงไม่พอใจ โมโห
และปลุกระดมให้นักเรียนร่วมกันประท้วงหยุดเรียน คัดค้านเรื่องที่
อาจารย์ตีเด็ก
เดิมทีเขาเป็นเจ้าอหังการน้อยอยู่แล้ว ยึดหลักคุณธรรม แบ่งแยก
บุญคุณความแค้นอย่างชัดเจน เข้าสถานศึกษาได้ไม่กี่วันก็มีพี่น้อง
ติดตามเป็นขบวน ปกติพวกเขาเกลียดการที่อาจารย์ตีเด็กแบบนี้อยู่แล้ว
พอถูกเจี่ยนอู่ชักน�ำ ทุกคนจึงตอบรับทันที
แต่ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นสมัยโบราณที่ศิษย์ต้องเคารพและเชื่อฟัง
ค�ำสั่งสอนของอาจารย์ มีค�ำกล่าวที่ว่าเป็นอาจารย์หนึ่งวันเปรียบเสมือน
เป็นบิดาชั่วชีวิต การกระท�ำของเจี่ยนอู่เรียกได้ว่าเป็นการรังแกอาจารย์
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ล้มล้างบรรพบุรุษ อกตัญญูอย่างยิ่ง ลูกศิษย์ที่ยังเด็กไม่รู้เรื่องถูกเขาสั่ง
จึงอาละวาดไปกับเขาด้วย แต่ลกู ศิษย์ทโี่ ตหน่อยย่อมมีความคิดเป็นของ
ตนเอง ให้ตายก็ไม่กล้าขัดขืนค�ำสัง่ ของอาจารย์ เจีย่ นอูจ่ งึ ตัดสินใจน�ำคน
ไปขวางประตูสถานศึกษา ไม่ยอมให้ใครเข้าไปเรียนทั้งนั้น จะต้องให้
อาจารย์ให้ค�ำชี้แจงในเรื่องนี้ให้ได้
มีจไี้ หวเฟิงกับกัวซิว่ คอยปกป้องอยูด่ า้ นข้างจึงไม่มใี ครกล้าแตะต้อง
เจี่ยนอู่ ทุกคนส่งเสียงเอะอะโวยวายอยู่ตรงนั้น ท�ำให้ชาวบ้านข้างเคียง
แตกตื่นมามุงดู ครั้นเห็นมีคนมามุงดูมากขึ้นทุกที จี้ไหวเฟิงรู้สึกว่าเรื่องนี้
บานปลายเสียแล้ว จึงลอบเตือนเจีย่ นอูใ่ ห้ยตุ ิ คิดไม่ถงึ ว่าเจีย่ นอูจ่ ะดือ้ รัน้
ให้ตายก็ไม่ยอมก้มหัว สาบานว่าต้องให้อาจารย์ชี้แจงก่อนและแก้ไข
กฎเกณฑ์ตีเด็กนี้เสีย
ทะลุมติ มิ าห้าปี เจินสือเหนียงตระหนักดีวา่ สามหลักปฏิบตั หิ า้ จริยา*
ของมนุษย์ที่ลดหลั่นกันไปตามความอาวุโสในสมัยโบราณแตกต่าง
กับความอิสระเท่าเทียมในยุคปัจจุบันมากเพียงใด นางพยายามปรับตัว
ให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย นี้ อ ย่ า งระมั ด ระวั ง มาตลอดเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ถู ก มองเป็น
ตัวประหลาด แต่กลับไม่รู้ว่าความคิดอิสระเท่าเทียมในชาติก่อนที่ฝัง
รากลึกอยูใ่ นหัวได้แทรกซึมเข้าไปถึงในกระดูกแล้ว ห้าปีมานีย้ งั ส่งอิทธิพล
กับเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่โดยไม่รู้ตัวด้วย
ก่อนหน้านี้เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่มักถามนางว่าอาจารย์ตีเด็กถูกต้อง
หรือไม่ หากอาจารย์ไม่ถูก ลูกศิษย์สามารถออกเสียงได้หรือไม่ ตั้งแต่
* สามหลักปฏิบัติห้าจริยา เป็นหลักคิดและคุณธรรมตามคติของส�ำนักขงจื่อ (ขงจื๊อ) ซึ่งเป็นหลักยึดถือปฏิบัติ
ของชาวจีนในสังคมศักดินาสืบต่อมาอย่างยาวนาน สามหลักปฏิบัติ ได้แก่ ขุนนางยึดถือกษัตริย์ บุตร
ยึดถือบิดา ภรรยายึดถือสามี ส่วนห้าจริยา ได้แก่ เมตตาธรรม คุณธรรมความถูกต้อง จารีตประเพณี
ปัญญา และสัจจะ
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ตอนนั้นแล้วหรือไม่ที่เจี่ยนอู่รู้สึกติดใจกับเรื่องที่อาจารย์ตีเด็ก ถ้าหาก
ตอนนั้นนางมีความอดทนนั่งอธิบายให้พวกเขาฟัง บางทีอาจตระหนัก
ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของพวกเขา
น่าเสียดายที่ตั้งแต่เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่เข้าสถานศึกษา นางก็เริ่ม
ยุ่งง่วนกับโรงยาต๋าเหริน ยุ่งกับการดูแลต้อนรับเสิ่นจงชิ่ง มีเวลาอยู่กับ
พวกเขาน้อยเกินไป มองสถานการณ์ตงึ เครียดตรงหน้าแล้ว เจินสือเหนียง
นึกเสียใจ หากพบความผิดปกติของเจี่ยนอู่เร็วกว่านี้ เหตุการณ์ในวันนี้
ย่อมไม่เกิดขึ้น
เจี่ยนอู่พูดปาวๆ ว่าอาจารย์ตีเด็กไม่ถูกต้อง ถ้าหากท�ำตัวเป็น
แบบอย่างไม่ได้ก็ไม่คู่ควรเป็นอาจารย์ นี่ล้วนเป็นสิ่งที่นางสอนเขา
ด้วยตนเอง ชาติก่อนนักเรียนหยุดเรียนประท้วงในความไม่ถูกต้อง
ของโรงเรียนและสังคมเป็นเหตุการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไป มิอาจเรียกได้ว่า
แปลกประหลาด แต่นี่เป็นสมัยโบราณ กล้ารังแกอาจารย์ต่อหน้าทุกคน
เช่นนี้เป็นเรื่องผิดคุณธรรมอย่างยิ่ง สร้างความตื่นตระหนกให้ทั่วหล้า!
จะท�ำอย่างไรดี นางจะก�ำราบเจีย่ นอูห่ รือว่าช่วยเขาผดุงความยุตธิ รรม
หากก�ำราบเขาก็เท่ากับล้มล้างค�ำพูดก่อนหน้านีข้ องตนเองทัง้ หมด
ส�ำหรับเจีย่ นอูแ่ ล้ว ในใจจะต้องหลงเหลือเงาด�ำทีม่ อิ าจขจัดออกไปได้แน่
อาจถึงขั้นส่งผลกระทบต่อเขาไปชั่วชีวิต
แต่ถ้าหากช่วยเขาผดุงความยุติธรรมย่อมเท่ากับตั้งตัวเป็นศัตรู
กับขนบประเพณีในสังคมศักดินา ด้วยก�ำลังอันน้อยนิดของพวกเขา
แม่ลกู จะเพียงพอได้อย่างไร มดโยกคลอนต้นไม้ใหญ่ ตัก๊ แตนชูขาขวางรถ*
* 'มดโยกคลอนต้นไม้ใหญ่ ตั๊กแตนชูขาขวางรถ' เป็นส�ำนวน หมายถึงไม่รู้จักประเมินก�ำลังตนเอง มีก�ำลัง
อยู่เพียงน้อยนิด แต่คิดหวังท�ำสิ่งที่เกินก�ำลังอย่างไม่เจียมตัว
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ดีไม่ดพี วกเขาอาจถูกสังคมต�ำหนิมากกว่าเดิม ถูกหาว่าเป็นตัวประหลาด
และถูกสังคมลงโทษ!
ถึงอย่างไรรูปแบบการเรียนการสอนที่นี่ก็ยึดหลักไม่ตีไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ อาจารย์ในสถานศึกษาตีเด็ก ผู้ปกครองไม่เพียงไม่สามารถ
ไปหาเรือ่ งอาจารย์เหมือนในชาติกอ่ นทีถ่ งึ ขัน้ ขึน้ โรงขึน้ ศาล ในทางกลับกัน
ยังต้องขอบคุณอาจารย์ ต้องเอาของบ�ำรุงมามอบให้อาจารย์เป็นการ
ตอบแทนที่อาจารย์เหนื่อยกายเหนื่อยใจสั่งสอนเด็ก ระหว่างที่นางไม่อยู่
เมืองอูถ๋ ง สีเ่ ชวีย่ เคยเอาไก่ตวั หนึง่ ไปมอบให้อาจารย์เป็นการขอบคุณหลัง
จากเจี่ยนอู่ถูกตี
"ฮูหยินคิดหาวิธีพาคุณชายไปก่อนเถอะ" ขณะก�ำลังล�ำบากใจ
จี้ไหวเฟิงกระซิบข้างหูเจินสือเหนียงเสียงค่อย "หลังจากนี้ไปข้าจะท�ำให้
สถานศึกษาแห่งนีห้ ายไปเอง" นีห่ าใช่คำ� พูดข่มขวัญ ในฐานะองครักษ์หลวง
อย่าว่าแต่ทำ� ให้สถานศึกษาแห่งนีห้ ายไปเลย ต่อให้ฆา่ ทุกคนในเมืองอูถ๋ ง
ก็หาใช่เรื่องยาก
ปลุกระดมลูกศิษย์ให้หยุดเรียน เจี่ยนอูเ่ ป็นคนแรกนับตัง้ แต่ตา้ โจว
ก่อตั้งบ้านเมืองมา! หากเรื่องนี้แพร่ออกไปดีไม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อ
การเป็นขุนนางในอนาคตของเขา นี่หาใช่เรื่องเล่นๆ
ท�ำให้สถานศึกษาแห่งนี้หายไป? เจินสือเหนียงสั่นสะท้าน เขา
พูดแบบนี้หมายความว่าอะไร
สีหน้านางพลันเยียบเย็น "ห้ามเจ้าท�ำอะไรส่งเดช!"
เห็นแววตาน่าย�ำเกรงของเจินสือเหนียงทีพ่ บได้นอ้ ยครัง้ แล้ว จีไ้ หวเฟิง
ขยับปาก แต่สุดท้ายก็หลบไปด้านข้าง
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เจินสือเหนียงเหลือบตามองไปยังอาจารย์ อาจารย์อายุห้าสิบกว่า
ร่างกายสูงโปร่ง สวมเสื้อตัวยาวผ้าเนื้อละเอียดสีน�้ำเงินเข้ม ใบหน้า
เคร่งขรึม เครื่องหน้าสุขุมจริงจัง หนวดสีขาวโพลนแต่ละเส้นชี้ขึ้นมา
เห็นเขาแล้วเจินสือเหนียงอดคิดถึงข่งอีจ๋ *ี่ ในเรือ่ งสัน้ อันโด่งดังของหลูซ่ วิน่
ไม่ได้
"...ฝ่าฝืนคุณธรรม เนรคุณยิง่ นัก!" อาจารย์ยงั คงพึมพ�ำตัวสัน่ เดิมที
เสียงดังสูเ้ จีย่ นอูไ่ ม่ได้ แต่พอรอบด้านเงียบลง เสียงจึงดังชัดเจนเป็นพิเศษ
"เลีย้ งดูแต่ไม่อบรมเป็นความผิดของบิดา อบรมแต่ไม่เข้มงวดเป็นความผิด
ของอาจารย์ วันนี้หากไม่จัดการเจ้า..."
"ข้าไม่มีพ่อ ท่านไม่ต้อง..." ยังพูดไม่จบก็ถูกเจี่ยนอู่ขัด
เจินสือเหนียงรู้สึกเหมือนหัวใจถูกเข็มทิ่มแทง "อู่เกอ!" น�้ำเสียงนาง
แหลมเย็นเป็นพิเศษเพราะควบคุมตนเองไม่ได้
เจี่ยนอู่ชะงักทันใด อาจารย์ตีเด็กเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง คิดไม่ถึงว่า
ท่านแม่จะห้ามปรามเขาโดยไม่แยกแยะถูกผิด เจี่ยนอู่ตาแดงทันที เขา
ขึงตามองมารดาด้วยสีหน้าน้อยอกน้อยใจ
พอได้สติเจินสือเหนียงเองก็ตกใจสะดุ้ง ไฉนจึงเสียการควบคุม
ตนเองต่อ หน้ า ทุ ก คน หลั ง จากตั้ ง สติ ไ ด้ นางไม่ ม องใบหน้ า น้อ ยใจ
ของบุตรชาย หันไปทางอาจารย์แทน "ข้าคือมารดาของเจี่ยนอู่ รบกวน
อาจารย์แล้ว"
อาจารย์เพิ่งสังเกตเห็นเจินสือเหนียงตอนนี้เอง ตอนพาเจี่ยนเหวิน
* ข่งอี๋จี่ เป็นชื่อตัวละครหลักในเรื่องสั้นเรื่อง 'ข่งอี๋จี่' ของหลู่ซวิ่น เนื้อหากล่าวถึงข่งอี๋จี่ บัณฑิตที่พยายาม
สอบเข้ารับราชการ แต่ลม้ เหลวครัง้ แล้วครัง้ เล่า สุดท้ายด้วยทิฐแิ ละความยึดติด เขาไม่ยอมท�ำงานใช้แรงงาน
จึงต้องใช้ชีวิตอย่างยากจนอเนจอนาถ
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เจี่ยนอู่มาเข้าเรียน อาจารย์เคยพบเจินสือเหนียงและจดจ�ำสตรีที่สุภาพ
อ่อนโยน ท่วงทีไม่ธรรมดาผู้นี้ได้เป็นพิเศษ ใจนึกประหลาดใจ มารดา
ที่เมตตาอารีเช่นนี้ไฉนจึงมีบุตรที่เผด็จการเอาแต่ใจได้ ยามเผชิญหน้า
กับความสงบอ่อนโยนของเจินสือเหนียง โทสะในอกสลายหายไปกว่าครึง่
เขาประสานมือเอ่ยกับเจินสือเหนียง "แม่นางเจี่ยนมาพอดีเลย เจี่ยนอู่
ไม่ฟังค�ำสั่งสอน เป็นผู้น�ำทุกคนมาชุมนุมก่อเรื่อง วันนี้ไม่ว่าอย่างไร
แม่นางเจี่ยนก็ต้องชี้แจงกับข้าให้ชัดเจน!"
"เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการตีโก่วจือ" เจินสือเหนียงมองอาจารย์อย่าง
จริงใจ "เหตุใดอาจารย์ต้องตีเด็กด้วย"
"ท�ำผิดย่อมต้องตี!"
"จุดประสงค์ของการตีกเ็ พือ่ ให้พวกเขาจดจ�ำค�ำสัง่ สอนไว้ คราวหน้า
ไม่ท�ำผิดอีก" เจินสือเหนียงคล้อยตามเขา "ใช่หรือไม่"
"แน่นอน!" อาจารย์พยักหน้า "หยกไม่เจียระไนย่อมไม่งดงาม!"
"อาจารย์กล่าวถูกต้อง" เจินสือเหนียงผงกศีรษะ
อาจารย์เชิดหน้าขึ้นสูงทันที
ท่านแม่เคยบอกเองแท้ๆ ว่าอาจารย์ตีเด็กเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
อีกทั้งยังเคยเล่าเรื่องชาวนาประท้วงและลูกศิษย์เดินขบวนประกาศ
ความไม่พอใจตั้งมากมาย ไฉนเพียงพริบตาเดียวท่านแม่ก็เปลี่ยนไป
เสียแล้ว ถึงขั้นไม่ถามไถ่อะไรและบอกว่าอาจารย์ท�ำถูกต้องต่อหน้า
ทุกคน เจี่ยนอู่เม้มปากอย่างอัดอั้น น�้ำตาคลอหน่วย
จี้ไหวเฟิงทนดูต่อไปไม่ได้ ก�ำลังจะเอ่ยปากก็ได้ยินเจินสือเหนียง
เอ่ยว่า "การต�ำหนิและตีโบยเป็นวิธกี ารอย่างหนึง่ เท่านัน้ เป็นวิธที อี่ าจารย์
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ใช้ในการท�ำให้ลูกศิษย์จดจ�ำค�ำสั่งสอนได้ ในเมื่อเป็นวิธีการก็ต้องใช้
ได้ผล อาจารย์ใช้วิธีนี้หลายครั้งแต่กลับไม่เห็นผล เหตุใดถึงยังยืนกราน
จะใช้อีก ไม่ทดลองวิธีอื่นดู" นางมองอาจารย์ตาไม่กะพริบ "อันว่าการ
เดินสู่จุดหมายมีหลายเส้นทาง มีวิธีตั้งมากมายที่อาจารย์สามารถใช้
ขัดเกลาลูกศิษย์ได้" นางพูดต่อ "ขงจื่อมีลูกศิษย์สามพันคน แต่ 'คัมภีร์
หลุนอวี'่ * ทีบ่ นั ทึกจริยวัตรของปราชญ์ขงจือ่ กลับไม่มกี ารเอ่ยถึงการอบรม
ศิษย์โดยใช้แส้เฆี่ยนแม้แต่ค�ำเดียว ท่านปราชญ์ขงจื่อยึดหลักที่ว่า
'ไม่ถึงยามที่ศิษย์ไม่อาจเข้าใจสิ่งซึ่งพยายามขบคิดแล้วก็อย่าเพิ่งชี้แนะ
ไม่ถึงยามที่ศิษย์ไม่อาจอธิบายสิ่งซึ่งเข้าใจแล้วก็อย่าเพิ่งชี้แจง' หรือว่า
อาจารย์ไม่เคยอ่านคัมภีร์ปราชญ์เหล่านี้เลย"
เจี่ยนอู่ตาเป็นประกายทันใด กลุ่มคนที่มุงดูก็ส่งเสียงอุทาน
ปากไม่พูด แต่ลูกตนเองถูกตีจนมือบวมกลับไปทุกวัน พ่อแม่
ไม่วา่ คนไหนก็ต้องปวดใจ เดิมทีคิดว่าอาจารย์ตีเด็กเป็นเรื่องถูกต้องแล้ว
ว่ากันว่าไม่ตีไม่ประสบความส�ำเร็จ แต่พอฟังค�ำพูดของเจินสือเหนียง
และใคร่ครวญดูกลับรู้สึกว่ามีเหตุผลมาก เด็กได้รับบทเรียนก็พอแล้ว
ท�ำไมต้องตีรุนแรงถึงเพียงนั้นด้วย
จวบจนบัดนี้ อาจารย์ถงึ ตระหนักว่าค�ำพูดของเจินสือเหนียงเป็นการ
วางกับดักเขา ก่อนหน้านี้เจี่ยนอู่เป็นผู้น�ำประท้วงหยุดเรียนถือเป็นการ
รังแกอาจารย์ ล้มล้างบรรพบุรุษ ฝ่าฝืนคุณธรรมอย่างมหันต์ สามารถ
น�ำตัวศิษย์ไปส่งจวนว่าการเพื่อลงโทษได้ เพราะอย่างนี้เขาถึงได้กล้า
* คัมภีร์หลุนอวี่ หรือคัมภีร์จริยวัตรของขงจื่อ บ้างแปลว่าเป็นชุมนุมวจนะแห่งขงจื่อ เป็นคัมภีร์ส�ำคัญของ
ส�ำนักปรัชญาขงจื่อ (ขงจื๊อ) ที่รวบรวมค�ำสอนของขงจื่อไว้โดยศิษยานุศิษย์ที่ติดตามใกล้ชิด เป็นหนึ่งในต�ำรา
ทั้งสี่ซึ่งใช้ก�ำหนดเนื้อหาของการสอบเข้ารับราชการของจีนโบราณ
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เผชิญหน้ากับลูกศิษย์ที่ประท้วงหยุดเรียนด้วยท่าทางดุดัน แต่ตอนนี้
พอเจินสือเหนียงน�ำค�ำพูดของนักปราชญ์มาต�ำหนิว่าการตีเด็กของเขา
ไม่ถูกต้อง สถานการณ์ย่อมไม่เหมือนเดิม
"เจ้า..." เขาชีเ้ จินสือเหนียงอย่างพูดไม่ออก ด้วยชินกับการทีล่ กู ศิษย์
ล้วนเชื่อฟังเขา ชินกับการพูดจาคลุมเครือเข้าใจยากเพื่ออวดภูมิความรู้
ของตนเอง การถกเถียงซึ่งหน้าอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ท�ำให้อาจารย์
รับมือไม่ถูกจริงๆ
สังคมเปลี่ยนผัน สังคมเปลี่ยนผันไปแล้วจริงๆ...อาจารย์โมโห
จนมือไม้สั่น
"ยกตัวอย่าง" ขณะที่เขาโกรธจนพูดไม่ออก เจินสือเหนียงกลับ
ไม่ให้เวลาเขาได้ขบคิด นางชีโ้ ก่วจือทีน่ อนขดตัวอยูบ่ นโต๊ะยาว "ข้าได้ยนิ
อู่เกอบอกว่าเขาถูกท�ำโทษเพราะท่องต�ำราไม่ได้ ถึงจะตีเขาทุกวันเขา
ก็ยังท่องไม่ได้ อาจารย์เคยคิดบ้างหรือไม่ว่า..." นางลากเสียงยาว "บางที
อาจไม่ใช่เพราะเขาไม่ตั้งใจ แต่เป็นเพราะเขาไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอน
หรือเขาอาจจะท่องได้แล้ว แต่เพราะกลัวถูกท�ำโทษ เวลาอยู่ต่อหน้าท่าน
ถึงได้ประหม่าจนลืมไปหมด"
พอพูดจบ ลูกศิษย์ที่ประท้วงหยุดเรียนก็ส่งเสียงฮือฮาทันที มีคน
ตะโกนออกมาว่า
"ตอนอยู่บ้านข้าท่องได้เป็นอย่างดี แต่พอมาอยู่หน้าอาจารย์
ก็ลืมหมด..."
"ข้าก็เหมือนกัน..."
"ข้าท่องไปอย่างนั้นเอง ไม่เข้าใจความหมายเลยสักนิด ถึงได้จ�ำ
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ไม่ได้สักที..."
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นทุกขณะ อาจารย์หน้าแดงก�่ำ กัดฟันพูด
อย่างดันทุรังว่า "ในเมื่อแม่นางเจี่ยนคิดว่าการข่มเหงอาจารย์ของเจี่ยนอู่
เป็นเรื่องถูกต้อง เช่นนั้นก็ไปพบกันที่ศาล!"
เสียงทั้งหมดเงียบกริบทันที
จีไ้ หวเฟิงหน้าซีดเล็กน้อย เบือ้ งหลังมีแม่ทพั ใหญ่กบั ฮ่องเต้สนับสนุน
อยู่ อย่าว่าแต่ศาลเลย ต่อให้ส่งตัวไปที่กรมอาญาเขาก็ไม่กลัว แต่
เจี่ยนอู่ต้องขึ้นศาลตั้งแต่อายุน้อยๆ มีประวัติคดีข่มเหงอาจารย์ล้มล้าง
บรรพบุรุษ หากแพร่ออกไปในหมู่ชาวบ้านย่อมส่งผลกระทบต่อเขา
ชั่วชีวิต
เจี่ยนอู่มีเหตุผลก็จริง แต่มีเหตุผลเพียงใดก็ไม่อาจข่มเหงอาจารย์
อย่างโจ่งแจ้งได้ เหมือนเช่นที่บิดามารดาท�ำผิดแค่ไหน บุตรก็ไม่อาจ
อกตัญญูได้ ท้องฟ้า แผ่นดิน ราชา ผู้อาวุโส อาจารย์ล้วนเป็นสิ่งที่ต้อง
เคารพเทิดทูน ผู้ที่ข่มเหงรังแกอาจารย์ไม่มีสิทธิ์สอบเป็นซิ่วไฉด้วยซ�้ำไป
ทุกคนต่างหันมามองเจินสือเหนียง
เจินสือเหนียงถอนหายใจเบาๆ คิดอยู่แล้วเชียวว่าด้วยก�ำลังคน
คนเดียวมิอาจสู้กับขนบประเพณีในสังคมศักดินาได้!
ครั้นเห็นทุกคนหมดท่าทีฮึกเหิม อาจารย์แค่นเสียงเย็นชา ก�ำลัง
จะสั่งให้ผู้คุ้มกันไปแจ้งความก�ำราบทุกคน กลับได้ยินเจินสือเหนียง
พูดขึ้นว่า
"อู่เกอยังเด็ก รู้จักแต่แสวงหาความถูกผิด แยกแยะขาวด�ำ ไม่รู้จัก
ประเมินสถานการณ์โดยรวม" นางชี้โก่วจือที่นอนอยู่บนโต๊ะ "หากข้า
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เป็น อาจารย์ เรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นในตอนนี้ ห าใช่ ก ารเผชิ ญ หน้ า กั บ ลู ก ศิ ษ ย์
และตัดสินว่าใครผิดใครถูก เพราะหากรั้งรอต่อไป อวี๋ไหลเจียงจะต้อง
สิ้นชีวิตแน่!" อวี๋ไหลเจียงเป็นนามที่เรียกขานกันในสถานศึกษาของ
โก่วจือ
มองตามสายตาของเจินสือเหนียงไป อาจารย์หน้าซีดเผือด เห็น
โก่วจือที่ก่อนหน้านี้ยังนอนขดตัว ยามนี้แขนขากางออกและนอนนิ่ง
อยู่บนโต๊ะ สูดหายใจเข้าไปน้อย แต่ปล่อยออกมามาก ท่าทางเหมือน
ก�ำลังจะหมดลมแล้ว
"นี่...นี่มันอะไรกัน" อาจารย์สองขาอ่อนยวบ เรื่องนี้ลุกลามจน
รู้กันไปทั่วเมืองแล้ว หากมีคนตายไปอีก...ต่อให้มีเหตุผลมากเพียงใด
ก็มิอาจเอาชนะเรื่องที่เขาฆ่าคนตายได้
พ่อแม่ของโก่วจือมาถึงตั้งนานแล้ว เห็นลูกนอนนิ่งอยู่ตรงนั้น
เดิมทีร้อนใจ แต่ติดที่ก่อนหน้านี้สถานการณ์ตึงเครียดจึงไม่กล้าเข้าไป
พอเห็นเจินสือเหนียงส่งสายตามาจึงรีบโผเข้าไปหาทันที
"โก่วจือ!" หลังเสียงร้องโหยหวน แม่โก่วจือปล่อยโฮออกมา เสียง
ร้องไห้นั้นดังสนั่นหวั่นไหว
อาจารย์ทรุดลงกับพื้นอย่างอ่อนแรง
อากาศเดือนสีเ่ หมือนใบหน้าของเด็ก ก่อนหน้านีย้ งั ปลอดโปร่งแจ่มใส
พริบตาเดียวก็มีเมฆด�ำก้อนใหญ่
หลังเสียงลมพัดแรงจนหน้าต่างส่งเสียงดังพึ่บพั่บ ฝนห่าใหญ่
เทลงมา ลานบ้านพลันพร่ามัวด้วยม่านฝน
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เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ที่ถูกท�ำโทษให้ยืนอยู่ในลานบ้านเริ่มขยับเท้า
มองผ่านกระจกหน้าต่างเห็นท่านแม่นั่งนิ่งไม่ขยับอยู่ที่เดิมราวกับไม้
แกะสลัก พวกเขาจึงยืดเอวยืนตัวตรงทันที
สี่เชวี่ย ชิวจวี๋ ตงจวี๋ หลี่ฉางเหอ หลี่ฉางไห่ รวมถึงพวกจี้ไหวเฟิง
ต่างคุกเข่าลงอย่างพร้อมเพรียง เห็นฝนนอกหน้าต่างตกลงมาจนดูเหมือน
ควัน ชิวจวี๋ปวดใจจนหลั่งน�้ำตา
สี่เชวี่ยโขกศีรษะให้เจินสือเหนียงไม่หยุด "บ่าวไม่ดูแลพวกเขา
ให้ดีเอง ฮูหยินลงโทษบ่าวเถอะเจ้าค่ะ ฝนตกแล้ว ดีร้ายอย่างไรก็ให้
เหวินเกออู่เกอเข้ามาก่อนเถอะ"
จี้ไหวเฟิงคล้อยตามทันที "คุณชายส�ำนึกผิดแล้ว ฮูหยินให้พวกเขา
เข้ามาเถอะ"
เจินสือเหนียงเอาแต่นั่งนิ่งไม่ขยับ
"บ่าวจะออกไปกางร่มให้พวกเขา!" ชิวจวี๋ลุกพรวดทันใด
"ข้าเอง!" จี้ไหวเฟิงลุกขึ้นบ้าง
"ใครกล้า!" เจินสือเหนียงตวาดเสียงเย็น
"ฮูหยิน!" ชิวจวีค๋ กุ เข่าดังตุบ้ "เหวินเกออูเ่ กออายุยงั น้อย จะไม่สบาย
เอาได้นะเจ้าคะ"
"ธูปก้านนี้ยังไม่หมด ใครก็ห้ามช่วยพวกเขาทั้งนั้น" เจินสือเหนียง
พูดเสียงหนักแน่นยืนกรานยิ่ง
"เมื่อเช้าคุณชายแค่อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้โก่วจือ นี่เป็น
การกระท�ำที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม พวกเขาไม่ผิด!" เห็นเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่
มีสภาพเหมือนลูกหมาตกน�้ำ จี้ไหวเฟิงโขกศีรษะให้เจินสือเหนียงอย่าง
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ไม่เคยท�ำมาก่อน "ข้ายินดีรับผิดแทนคุณชาย"
"เพิ่มธูปอีกครึ่งก้าน!"
จี้ไหวเฟิงตะลึงงันอยู่ตรงนั้น จู่ๆ เขาก็ผลักประตูพุ่งออกไปและ
ตะโกนเรียกเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ "พวกเจ้าเข้าไปในบ้าน!" อย่างมากก็พา
พวกเขาไปหาฝ่าบาทให้พระองค์ปกป้อง ดูซิว่านางจะกล้าลงโทษอีก
หรือไม่ เห็นดวงหน้าเล็กของทั้งสองตากฝนจนซีดเซียว จี้ไหวเฟิงร้อนใจ
จนตาแดงก�่ำ
เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่กลับยืนนิ่งไม่ขยับเขยื้อน
"ได้ยินหรือไม่ ที่นี่มีข้า พวกเจ้ารีบเข้าไปในบ้าน" จี้ไหวเฟิงเข้าไป
กระชากตัวเจี่ยนอู่
เจี่ยนอู่ผลักเขาออก "ข้าวู่วามก่อความผิด ท่านแม่บอกว่าต้องยืน
เป็นเวลาหนึ่งก้านธูป!"
เห็นใบหน้าดึงดันเหมือนเสิ่นจงชิ่งไม่ผิดเพี้ยนแล้ว จี้ไหวเฟิงค่อยๆ
ลดมือลง
สี่เชวี่ยกับชิวจวี๋ต่างวิ่งไปที่โต๊ะจุดธูปและเป่าธูปแรงๆ หวังจะให้
ธูปก้านนี้ถูกเผาหมดไวๆ
เห็ น จี้ ไ หวเฟิ ง กั บ พวกหลี่ฉ างเหอออกไปยื น ตากฝนเป็น เพื่ อ น
เจี่ ย นเหวิ น เจี่ ย นอู ่ ข ้ า งนอก เจิ น สื อ เหนี ย งเบื อ นหน้ า ไปทางอื่ น ลู ก
ถูกท�ำโทษให้ยืนตากฝนอยู่ข้างนอก นางปวดใจยิ่งกว่าใครทั้งนั้น แต่
นิสัยวู่วามเผด็จการของเจี่ยนอู่ หากนางไม่สั่งสอนเขาบ้าง อีกหน่อย
ไม่รู้จะก่อเรื่องใหญ่อะไรอีก
ครั้งนี้เป็นเพราะนางใช้แผนการ อาศัยวิชาแพทย์อันล�้ำเลิศท�ำให้
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โก่วจือแกล้งตายตบตาอาจารย์ แล้วครั้งหน้าล่ะ...หลังจากนางตายไป
แล้วยังจะมีใครช่วยบังลมบังฝนให้พวกเขาได้อีก
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32
"อืม ฟื้นฟูได้ดีมาก" หลังตรวจบาดแผลที่มือของเฝิงสือซานเสร็จ
เจินสือเหนียงรู้สึกพอใจกับผลการผ่าตัดของตนเองมาก "ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป เจ้าสามารถเริ่มต้นฟื้นฟูสมรรถภาพได้แล้ว"
"ฟื้นฟูสมรรถภาพ?" เฝิงสือซานกะพริบตาอย่างไม่เข้าใจ
"หมายถึงการฝึกฝนเพือ่ ให้มอื ข้างนีข้ องเจ้ากลับมาใช้งานได้เหมือน
เดิม" เจินสือเหนียงพูดพลางหันไปเรียกชิวจวี๋ "เอาอุปกรณ์พวกนั้นมา"
แผงดามนิ้วมือ เครื่องมือฟื้นฟูสมรรถภาพข้อมือ ตาข่ายหนังยาง
ถุงทราย ลูกแก้ว...ของเหล่านี้ล้วนได้หลี่ฉางเหอออกไปหาช่างท�ำขึ้น
ตามแบบร่างของเจินสือเหนียงเพือ่ ใช้ชว่ ยเหลือเฝิงสือซานฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
การใช้งานของนิ้วมือ หลังจากสาธิตให้เขากับชิวจวี๋ดูแล้ว สุดท้ายนาง
เอ่ยว่า "ให้ชวิ จวีช๋ ว่ ยเจ้าท�ำทุกเช้าเย็น" จากนัน้ ก�ำชับเฝิงสือซาน "บาดแผล
ที่เส้นเอ็นและกระดูกต้องใช้เวลาฟื้นฟูร้อยวัน ตอนนี้กระดูกของเจ้า
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ยังประสานกันไม่สนิท เวลาฝึกฝนต้องเบาหน่อย ระหว่างฝึกฝนคอยระวัง
ข้อมือด้วย"
ด้วยตัง้ ใจให้ชวิ จวีเ๋ ป็นผูส้ บื ทอดวิชาชีพของนาง ตัง้ แต่นไี้ ปนอกจาก
หัดคัดหนังสือแล้ว ชิวจวี๋ยังต้องเรียนรู้วิชาแพทย์จากนางด้วย
"ฮูหยินพูดกับเจ้า เจ้าไม่ได้ยินหรือ!" เห็นเฝิงสือซานยังคงสอด
นิ้วมือทั้งห้าเข้าไปในแผงดามนิ้วมืออย่างเงอะงะ ชิวจวี๋กดมือเขาไว้ทันที
และถลึงตาใส่เขา เห็นท่าทางของเขาแล้ว ชิวจวีอ๋ ดโมโหไม่ได้ ไฉนฮูหยิน
ของนางจึงตาบอดรับลูกน้องแบบนีม้ าได้นะ ไปไหนมาไหนคนเดียว วันๆ
เอาแต่เงียบไม่พดู ไม่จา ไม่รจู้ ริงๆ ว่าเขาจะช่วยอะไรฮูหยินของนางได้บา้ ง
ลูกน้องคนแรกที่รับมาเป็นเสียแบบนี้ ช่างน่าผิดหวังเหลือเกิน
ถูกชิวจวี๋แย่งแผงดามนิ้วมือไป เฝิงสือซานหน้าแดง เงยหน้ามอง
เจินสือเหนียง
ด้ ว ยรู ้ ว่าเขาร้ อ นใจอยากฟืน้ ฟู ไ วๆ เจิ น สื อ เหนี ย งถอนหายใจ
"เรื่องทุกอย่างยิ่งร้อนใจยิ่งไม่ประสบความส�ำเร็จ บาดแผลเจ้าตอนนี้
ยังบวมน�้ำอยู่ การฝึกฝนจะฝืนตนเองมากเกินไปไม่ได้"
ระหว่างพูด สี่เชวี่ยเคาะประตูเดินเข้ามา
เจินสือเหนียงจึงโบกมือให้ชิวจวี๋พาเฝิงสือซานออกไป เอ่ยถามว่า
"อาจารย์จ้าวยอมมาหรือไม่"
นางตั้งใจจ้างอาจารย์มาสอนหนังสือให้เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ที่บ้าน
แต่แรกอยู่แล้ว เพียงแต่ตอนแรกไม่มีเงินถึงได้รั้งรอไว้ก่อน ครั้งนี้ได้
เผชิ ญ หน้ า กั บ อาจารย์ ที่ ส ถานศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง เจิ น สื อ เหนี ย งเอง
ก็รู้สึกว่าเขาออกจะเข้มงวดและคร�่ำครึเกินไปหน่อย หากปล่อยให้เป็น
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เช่นนีต้ อ่ ไปอาจเป็นผลเสียกับเด็ก จึงถือโอกาสทีเ่ จีย่ นอูเ่ ป็นผูน้ ำ� ประท้วง
หยุดเรียนครั้งนี้ลาออกให้พวกเขา
คิดไม่ถงึ ว่าด้วยเรือ่ งนีจ้ ะท�ำให้เจีย่ นอูม่ ชี อื่ เสียงกระฉ่อนในเมืองอูถ๋ ง
เมื่อได้ยินว่าเพราะไม่พอใจอาจารย์ที่ตีเด็ก เขาจึงน�ำลูกศิษย์คนอื่นๆ
ประท้วงหยุดเรียน เด็กดื้อรั้นเช่นนี้ อีกทั้งยังมีแม่ที่เข้าข้างลูกตนเอง
อาจารย์ที่ไหนจะกล้ามาสอนเขาเล่า ผ่านมาเจ็ดแปดวันแล้ว หลี่ฉางเหอ
ไปถามอาจารย์ถึงแปดเก้าคน พอได้ยินชื่อเจี่ยนอู่ต่างก็ส่ายหน้าทันที
"เขาบอกว่าซุนไป่วนั่ เพิง่ จะจ้างเขาไปเป็นอาจารย์ให้หลานเจ้าค่ะ..."
สี่เชวี่ยส่ายหน้าอย่างหม่นหมอง "วันนี้ตอนฉางเหอออกมาจากบ้านของ
อาจารย์จ้าวบังเอิญเจออาจารย์คนก่อนของเหวินเกออู่เกอ พอเอ่ยถึง
ทั้งสองอาจารย์ยังชมว่าพวกเขาเฉลียวฉลาดและบอกว่าไม่ทะเลาะ
ไม่รู้จักกัน หากพวกเขายินดีกลับไป เขาก็ยินดีต้อนรับเจ้าค่ะ" นางมอง
เจินสือเหนียง "หรือว่าจะให้เหวินเกออู่เกอกลับไปก่อนดีเจ้าคะ"
"พวกเขาเรียนวิชายุทธ์กับจี้ไหวเฟิงอยู่มิใช่หรือ" เจินสือเหนียง
ส่ายหน้า "ให้พวกเขาค่อยๆ เรียนไปก่อนแล้วกัน หนังสือก็ต้องหัดคัด
ทุกวัน เวลาไม่เสียเปล่าหรอก"
"...บ่าวแค่รสู้ กึ ว่าฮูหยินอ่านต�ำราสอนหนังสือพวกเขาทุกวันแบบนี้
ล�ำบากเกินไป" สี่เชวี่ยแย้งเสียงค่อย
ตัง้ แต่เกิดเรือ่ งครัง้ ก่อน นับแต่นนั้ มาไม่วา่ เจินสือเหนียงจะเหน็ดเหนือ่ ย
แค่ไหนก็ตอ้ งเจียดเวลาอย่างน้อยหนึง่ ชัว่ ยามไปอยูก่ บั เจีย่ นเหวินเจีย่ นอู่
ที่เรือนเจ้าอหังการทุกวัน อ่านต�ำราและเล่านิทานให้พวกเขาฟังเหมือน
ย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้ง แต่พอมีโรงยาต๋าเหรินกับงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
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เจินสือเหนียงก็ยุ่งกว่าแต่ก่อน สี่เชวี่ยเห็นแล้วปวดใจยิ่งนัก
เจินสือเหนียงขมวดคิ้วมุ่น แม้จะรู้หนังสือ แต่นางไม่มีเรี่ยวแรง
จะสอนหนังสือเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ด้วยตนเองได้ ทว่าอาจารย์ในเมืองอู๋ถง
ต่างไม่ยอมมา แล้วจะให้นางไปจ้างอาจารย์จากที่ไหน
ในโรงเตีย๊ มพักม้า เสิน่ จงชิง่ ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก�ำลังจะเข้านอน
หรงเซิงน�ำจดหมายจากพิราบสื่อสารเข้ามาพอดี
'...ฮูหยินสบายดีทุกอย่าง เฝิงสือซานสาบานต่อหน้าทุกคนว่า
จะเอาใจออกห่างท่านแม่ทัพ จงรักภักดีกับฮูหยินเพียงคนเดียว จะให้
จัดการทันทีหรือไม่ขอรับ'
อ่านจดหมายจากหัวหน้าองครักษ์ผปู อทีเ่ ขาสัง่ ให้อยูใ่ นเมืองอูถ๋ งแล้ว
เสิ่นจงชิ่งหลุดหัวเราะออกมา หยิบพู่กันเขียนข้อความตอบส่งให้หรงเซิง
"ช่างเขาเถอะ?" เห็นข้อความตอบกลับของเสิน่ จงชิง่ แล้ว ทหารองครักษ์
ที่น�ำโดยผูปอต่างกะพริบตามองหน้ากันไปมา ตกตะลึงจนพูดไม่ออก
หมายความว่าอะไร เหตุใดจู่ๆ ท่านแม่ทัพจึงเป็นคนใจกว้างเช่นนี้
ถึงกับไม่จัดการคนที่ทรยศเขาอย่างเปิดเผย
ระหว่างงุนงงสงสัย เจินสือเหนียงเดินน�ำชิวจวี๋เข้ามาจากข้างนอก
"คารวะฮูหยิน!" ทุกคนรีบเก็บกระดาษและยืดตัวตรง ท�ำความเคารพ
เจินสือเหนียงอย่างพร้อมเพรียง ท�ำเอานางตกใจสะดุ้งโหยง
ไฉนจู่ๆ คนพวกนี้ถึงมีท่าทีนอบน้อมขนาดนี้

58
Page ��������������� 4.indd 58

4/24/2560 BE 15:55

อวี่ จิ่ ว ฮวา

เทศกาลตวนอู*่ สถานศึกษาหยุดเรียน เจินสือเหนียงพาเจีย่ นเหวิน
เจีย่ นอูไ่ ปย�ำ่ ร้อยต้นหญ้าตัง้ แต่เช้า พอกลับถึงบ้านก็พบชุนเกอกับโก่วจือ
พาเด็กกลุ่มหนึ่งมาเยี่ยมเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่พอดี
เจินสือเหนียงสัง่ ให้สาวใช้ไปเอาขนมจ้างกับไข่วาดลายมาให้ทกุ คน
เด็กๆ บอกว่าจะไปดูการแข่งขันเรือมังกร นางร่างกายไม่แข็งแรงจึง
ไม่อยากไปร่วมชมความครึกครืน้ สัง่ ให้ชวิ จวีก๋ บั จีไ้ หวเฟิงพาคนตามไปด้วย
มากหน่อย "ระวังอย่าให้ตกน�้ำล่ะ" ส่วนตนเองอยู่ในเรือนเจ้าอหังการ
สั่งสาวใช้ให้คัดแยกและตากหญ้าอ้ายเฉ่ากับสมุนไพรที่เด็ดมา
นอนกลางวันไปงีบหนึ่ง ช่วงหัวค�่ำนางก�ำลังหยอกผิงอันกับสี่เชวี่ย
เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ก็วิ่งหน้าแดงกลับมา
"ท่านแม่ ท่านแม่!" เจี่ยนอู่กอดเอวนางไว้ทันที "โก่วจือบอกว่า
เขาท่องต�ำราเมือ่ วานได้หมดแล้ว อีกทัง้ ยังได้รบั ค�ำชมจากอาจารย์ดว้ ย!"
น้อยครั้งที่เสียงของเจี่ยนอู่จะสั่นแบบนี้ แค่เขากอดนางไว้ เจินสือเหนียง
ก็รู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นของเขา
ในใจนึกขัน โก่วจือท่องต�ำราได้ ในฐานะสหายรักเขาย่อมต้องดีใจ
แทนสหาย แต่ไฉนเจี่ยนอู่ต้องตื่นเต้นถึงขนาดนี้ด้วย เจินสือเหนียงบ่น
ในใจและยิ้มว่า "โก่วจือได้รับค�ำชมด้วยหรือ"
"อืม!" เจีย่ นเหวินผงกหัวตาม "ความจริงโก่วจือขยันมาก ฟ้ายังไม่สาง
ก็ตื่นขึ้นมาท่องต�ำราแล้ว แต่พอเจอหน้าอาจารย์ก็ลืมหมด" ยังพูดไม่จบ
* เทศกาลเดือนห้าหรือตวนอู่ คือวันที่ห้าเดือนห้าตามจันทรคติจีน นอกจากมีประเพณีไหว้ขนมจ้างและ
การแข่งเรือมังกรทีเ่ กิดจากต�ำนานกวีรกั ชาตินามชวีหยวนกระโดดน�ำ้ ตายด้วยความน้อยใจทีจ่ กั รพรรดิหลงเชือ่
คนผิดแล้ว ยังมีประเพณี 'ย�่ำร้อยต้นหญ้า' ให้เท้าสัมผัสน�้ำค้าง ขจัดพิษคลายร้อน โดยเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่า
เภทภัยได้ด้วย ในแถบเจียงซูมีประเพณีเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ด้วยการวาดลวดลายบนไข่แขวนประดับ
บ้านเรือน
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ก็ถูกเจี่ยนอู่ขัดขึ้นว่า
"อาจารย์ยกเลิกการตีก้น ตีแต่มือเท่านั้น ต้องท่องไม่ได้ติดต่อกัน
สามครั้งถึงจะตี อีกทั้งยังให้นักเรียนคนอื่นเป็นคนนับ!"
"ดังนั้นโก่วจือจึงไม่ประหม่าอีก" เจินสือเหนียงเริ่มเข้าใจแล้วว่า
เหตุใดเจี่ยนอู่ถึงได้ตื่นเต้น
"แรกๆ ยังติดขัดอยู่บ้าง อาจารย์ไม่เพียงไม่ต�ำหนิ ยังชี้แนะด้วย
ใบหน้ายิ้มแย้ม ภายหลังจึงยิ่งท่องยิ่งคล่อง ตอนนั้นแม้แต่อาจารย์
ยังตะลึงงัน" เจี่ยนอู่เงยหน้ามองมารดา "นี่นับเป็นความดีความชอบ
ของข้าหรือไม่" ดวงตาด�ำขลับทอประกายแวววาวเหมือนหินเนื้อแก้ว
"อาจารย์ยังให้พวกเขามาบอกข้าว่าถ้าข้าอยากกลับไปเขาก็ต้อนรับ
เพียงแต่ข้าต้องรับรองก่อนว่าจะไม่ระดมคนก่อความวุ่นวายอีก!"
"แต่ชื่อเสียงของอู่เกอของแม่ฉาวโฉ่ไปหมดแล้ว" เจินสือเหนียง
สาดน�้ำเย็นใส่เขาถังใหญ่ "ไม่มีอาจารย์ในเมืองอู๋ถงคนไหนกล้าสอนเจ้า
อีกแล้ว"
แววตาของเจี่ยนอู่หม่นลงทันที
เจินสือเหนียงถือโอกาสนี้ชี้แนะ "ดังนั้นอีกหน่อยอู่เกอของแม่เจอ
ปัญหาต้องมีสติ ต้องคิดถึงผลลัพธ์ให้มากๆ แล้วค่อยลงมือท�ำ เช่นเรื่อง
ที่เจ้าไม่พอใจที่อาจารย์ตีเด็ก ใช่ว่าไม่มีหนทางอื่นในการแก้ปัญหาแล้ว
แต่เจ้ากลับเลือกใช้วิธีที่รุนแรงที่สุด"
"โก่วจือถูกตีทุกวัน ท่านป้าอวี๋ปวดใจจนร้องไห้ แต่กลับไม่กล้าไป
เอาเรื่องกับอาจารย์ อีกทั้งยังเอาไข่ไก่ไปให้ทุกวัน" เจี่ยนอู่แย้งเสียงค่อย
"ไปหาผู้ใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์"
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เจินสือเหนียงที่ก�ำลังจะพูดว่าให้ไปหาผู้ใหญ่ ให้ผู้ใหญ่เป็นคน
ออกหน้าเจรจากับอาจารย์ฟังแล้วชะงัก นางขบคิดและเอ่ยว่า "ต่อให้
อู่เกอไม่เชื่อว่าผู้ใหญ่จัดการเรื่องนี้ได้ เจ้าก็สามารถจัดการเรื่องนี้ด้วย
ไหวพริบ เช่น เจ้าสามารถเดิมพันกับอาจารย์ ให้เขาให้โอกาสโก่วจือ
ท่องหนังสือโดยไม่ดุกี่ครั้ง ถ้าหากยังท่องไม่ได้ค่อยลงโทษมากกว่าเดิม"
"แบบนีโ้ ก่วจือจะต้องท่องได้แน่!" เจีย่ นเหวินพูดเสียงดัง "หลังจากนัน้
พวกเราค่อยบอกอาจารย์วา่ ก่อนหน้านีเ้ ป็นเพราะกลัว โก่วจือถึงท่องไม่ได้"
"ใช่" เจินสือเหนียงพยักหน้า "มีความจริงเป็นหลักฐานเช่นนี้ อาจารย์
ต้องทบทวนข้อเสนอของพวกเจ้าอย่างจริงจังแน่"
เจี่ยนอู่ก้มหน้าอย่างรู้กาลเทศะ
"เพราะฉะนัน้ ..." เจินสือเหนียงตบศีรษะเขาเบาๆ "ครัง้ นีอ้ เู่ กอของแม่
นับเป็นผู้บุกเบิกอย่างแท้จริง"
"ผู้บุกเบิกคืออะไร" เจี่ยนอู่กะพริบตาปริบๆ
"ผูบ้ กุ เบิกก็คอื ผูท้ อี่ ยูแ่ นวหน้าในสงคราม" น�ำ้ เสียงของเจินสือเหนียง
สงบอ่อนโยน "เพื่อเปิดทางให้คนข้างหลัง พวกเขามักจะต้องเสียชีวิต
ก่อนเพื่อน"
หลังผ่านเทศกาลตวนอู่ องค์ชายรองส่งข่าวดีมาว่าองค์หญิงหก
เดินทางถึงแคว้นฉีอย่างปลอดภัย ฉีอ๋องน�ำบรรดาองค์ชายและขุนนาง
ทั้งหลายออกมาต้อนรับนอกเมืองด้วยองค์เอง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หนทาง พิธียิ่งใหญ่สมเกียรติอย่างไม่เคยมีมาก่อน
องค์หญิงหกได้รบั การต้อนรับเช่นนี้ ฮ่องเต้ทรงพระเกษมส�ำราญยิง่
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มี ร าชโองการเพิ่ ม ยศและตกรางวั ล ให้ ค รอบครั ว ของขุ น นางใหญ่ที่
ท� ำ หน้ า ที่ คุ ้ ม กั น ขบวน แม้ แ ต่ เ จิ น สื อ เหนี ย งยั ง ได้ รั บ พระราชทาน
ปิ่นปะการังฝังมุกรูปค้างคาวหนึ่งอัน ก�ำไลประค�ำไม้ประดู่ลายทอง
หนึ่งคู่
บ้านบรรพบุรุษได้รับราชโองการเป็นครั้งแรก ทุกคนดีใจเหมือนได้
เฉลิมฉลองปีใหม่ แต่ไรมาเจินสือเหนียงเป็นคนเรียบง่าย เดิมทีตั้งใจว่า
ท�ำอาหารดีๆ สักโต๊ะเลี้ยงทุกคนก็พอแล้ว จี้ไหวเฟิงกลับบอกว่าได้รับ
พระราชทานสิ่งของจากฝ่าบาท หากไม่เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ รู้ถึงหู
ฝ่าบาทแล้วจะทรงคิดว่านางไม่พอใจการตกรางวัลของพระองค์ สร้าง
ความหวาดระแวงสงสัย
เจินสือเหนียงจึงจ้างคณะละครให้มาร้องเล่นถึงสามวันเต็มๆ การแสดง
เพิ่งจะจบไป ทุกคนยังรู้สึกสนุกสนานไม่หาย ข่าวร้ายกลับแพร่มาจาก
เมืองซั่งจิง
ฮองเฮาสวรรคตแล้ว
"สวรรคตตอนนีจ้ ะส่งผลกระทบต่อการอภิเษกสมรสขององค์หญิงหก
หรือไม่เจ้าคะ" สี่เชวี่ยถือป้ายจวนแม่ทัพพลางถาม
"ไม่หรอก" เจินสือเหนียงส่ายหน้า "หากทีบ่ า้ นมีงานศพ คิดจะแต่งงาน
ต้องกระท�ำภายในร้อยวัน หาไม่ต้องรอไปอีกสามปี บัดนี้องค์หญิงหก
เดินทางถึงแคว้นฉีแล้ว ทั้งยังก�ำหนดวันอภิเษกสมรสเป็นมั่นเหมาะ
ไม่มที างกลับมาไว้ทกุ ข์ให้ฮองเฮาได้แน่" ฮ่องเต้เลือกสังหารฮองเฮาเวลานี้
ก็เพื่อไม่ให้แคว้นฉีส่งองค์หญิงหกกลับมาไว้ทุกข์กระมัง เจินสือเหนียง
ถอนหายใจ เงยหน้ามองสี่เชวี่ย "ข้าต้องเข้าวังร้องไห้ไว้ทุกข์ห้าวัน เจ้า
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อยู่บ้านคอยดูแลเหวินเกออู่เกอให้ดี อย่าให้ก่อเรื่องอีก"
"ฮูหยินวางใจเถอะเจ้าค่ะ เหวินเกออูเ่ กอต่างว่านอนสอนง่าย" สีเ่ ชวีย่
มองผูเ้ ป็นนายอย่างไม่วางใจ "ฮูหยินเสียอีก ท่านแม่ทพั ไม่อยู่ ฮูหยินผูเ้ ฒ่า
มีอคติกับท่านมาก ไปตั้งหลายวันเช่นนี้ ท่านตามใจนางหน่อยเถอะ
อย่าขัดแย้งกับฮูหยินผูเ้ ฒ่ามากเกินไปจนเป็นฝ่ายล�ำบากเสียเอง ตอนไป
ร่วมพิธีร้องไห้ไว้ทุกข์อย่าลืมสวมป้องกันเข่าที่บ่าวท�ำให้ท่าน อย่าเห็นว่า
อากาศอุ่นแล้ว แต่ในวังยังหนาวเหน็บ นี่เป็นช่วงที่พื้นก�ำลังขับไอเย็น
ระวังคุกเข่านานจะทิ้งโรคเอาไว้..." พูดพลางก้มหน้ามองป้ายจวนแม่ทัพ
ในมือ ความไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
ฮูหยินผู้เฒ่าสั่งให้คนน�ำป้ายมาให้อย่างไม่เคยท�ำมาก่อนเพราะ
ต้องการให้ฮูหยินของนางเข้าจวนกระมัง เสิ่นจงชิ่งไม่อยู่ ในจวนแม่ทัพ
มีแต่คนของฮูหยินผู้เฒ่ากับฉู่ซินอี๋ ฮูหยินของนางเข้าไปแล้วจะไม่ถูก
กลั่นแกล้งหรือ
แต่หากต้องเข้าวังร้องไห้ไว้ทกุ ข์ให้ฮองเฮา หลายวันข้างหน้านีฮ้ หู ยิน
ของนางย่อมต้องเข้าออกพร้อมฮูหยินผู้เฒ่า ตอนนี้ฮูหยินผู้เฒ่าส่งป้าย
มาให้ แม้ไม่ได้แสดงชัดว่าเชิญฮูหยินของนางเข้าจวน แต่ความหมาย
ก็ชดั เจนยิง่ กว่าอะไรแล้ว ในฐานะลูกสะใภ้ ฮูหยินของนางจะไม่กลับจวน
ได้หรือ ยิ่งคิดยิ่งไม่สบายใจ สี่เชวี่ยอดบ่นยืดยาวไม่ได้ "ท่านแม่ทัพไม่อยู่
เข้าจวนครั้งนี้ฮูหยินอย่าหัวแข็งเป็นอันขาด ยอมได้ก็ยอมนะเจ้าคะ"
เจินสือเหนียงรับป้ายมาด้วยหัวคิ้วขมวดมุ่น จู่ๆ ก็ส่งแผ่นป้ายมา
ฮูหยินผู้เฒ่าเปลี่ยนใจแล้วหรือเพราะอะไร ระหว่างนางกับฮูหยินผู้เฒ่า
แค่โอนอ่อนตามอีกฝ่ายและอดทนก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือ
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อีกด้านฮูหยินผู้เฒ่าก�ำลังสั่งปี้เยวี่ย "เตรียมเบาะรองให้ดี นางมา
เมื่อไรให้นางคุกเข่า"
ยังคงเป็นปี้เยวี่ยที่พูดถูก ไล่นางออกจากจวนแม่ทัพให้อยู่ดีกินดี
สบายนางเกินไปแล้ว ต้องเรียกมาตรงหน้าและอบรมทุกสามวันห้าวัน
ให้นางคุกเข่าบนเบาะรองที่ยัดหินไว้หนึ่งถึงสองชั่วยาม ตั้งกฎเกณฑ์
ให้นางอย่างเคร่งครัด แล้วคอยดูนางอ้อนวอนขอร้องตนอย่างน่าเวทนา
ต่างหากถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
ได้ยนิ ว่าเป็นเพราะภายหลังนิสยั นางเปลีย่ นเป็นอ่อนโยนเป็นพิเศษ
บุตรชายถึงได้ใจอ่อน ถูกล่อหลอกจนหัวหมุน ทุกคนพูดถูกต้อง เอาแต่
บีบคัน้ บุตรชายให้เขาหย่าภรรยา ไม่ยอมให้นางเข้าบ้านมีแต่จะยิง่ บีบคัน้
เขาให้ห่างไกลออกไป แก้ปัญหาต้องสะสางที่ต้นเหตุ หากคิดจะก�ำจัด
สะใภ้คนนี้อย่างเด็ดขาดก็ต้องลงมือกับนาง
นางหัดท�ำตัวอ่อนหวาน รูจ้ กั เสแสร้งใช่หรือไม่ เช่นนัน้ ตนจะเป็นคน
ทรมานนางให้เปิดเผยโฉมหน้าความหยิ่งยโสและร้ายกาจออกมาเอง
ให้บตุ รชายของตนเห็นชัดๆ ไม่เชือ่ ว่าถึงเวลานัน้ แล้วเขายังจะปกป้องนาง
อยู่อีก!
ห้าปีกอ่ นก็ขบั ไล่นางไปด้วยวิธกี ารเช่นนีม้ ใิ ช่หรือ ห้าปีกอ่ นยังท�ำได้
เชือ่ ว่าครัง้ นีก้ ต็ อ้ งท�ำได้เช่นเดียวกัน! แม้จะไม่สำ� เร็จ ด้วยร่างกายอ่อนแอ
ที่แค่ไปร่วมงานเลี้ยงในวังก็ยังเหนื่อยของนาง ถูกทรมานสักสามเดือน
กว่าเสิ่นจงชิ่งจะกลับมานางก็สลายกลายเป็นเถ้าถ่านแล้ว น่าเสียดาย
ที่แต่ก่อนตนคิดไม่ออก ไม่เพียงสบถสาบานต่อหน้าทุกคน ยังบีบบังคับ
ให้บุตรชายรับปากว่าจะให้นางอาศัยอยู่แต่ในบ้านบรรพบุรุษจนกว่า
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นางจะตาย ท�ำเอาตอนนี้ตนเองไม่มีบันไดลง อยากจะรับเจินสือเหนียง
กลับจวนมาทรมานอย่างเปิดเผยก็ท�ำไม่ได้
สวรรค์มีตาจริงๆ ถึงได้ให้มีพิธีร้องไห้ไว้ทุกข์ตั้งห้าวัน ไม่ถือโอกาส
นี้คิดหาวิธีรั้งตัวนางไว้ที่จวนแม่ทัพเพื่อทรมาน แล้วจะรอไปถึงเมื่อใด
ระหว่างคิดวาดฝันอยู่นั้น สาวใช้เข้ามารายงานว่า
"เลยเวลาอาหารไปแล้ว ห้องครัวถามว่าจะเก็บอาหารค�ำ่ ไว้ให้ฮหู ยิน
หรือไม่เจ้าคะ"
ฮูหยินผู้เฒ่าเงยหน้ามองกาน�้ำหยด ยามโหย่วสี่เค่อแล้ว "ไฉนนาง
ยังไม่มาอีก"
"บางทีอาจสบายจนเคยตัว ไม่รู้นอนตื่นกี่โมงกี่ยาม!" คิดถึงค�ำพูด
ของกงกงที่ ว ่ า แม้ อ ยู ่ ใ นวั ง นางก็ ส ามารถนอนจนกว่ า จะตื่ น เองตาม
ธรรมชาติได้ ฉูซ่ นิ อีแ๋ ค่นเสียงอย่างริษยา ด้วยหวังจะข่มขวัญเจินสือเหนียง
พวกนางอี๋เหนียงเตรียมพร้อมเป็นการใหญ่ มายืนรออยู่ในเรือนฮูหยิน
ผู้เฒ่าถึงสองชั่วยามเต็มๆ แล้ว
ฮูหยินผูเ้ ฒ่าบันดาลโทสะทันที "ไม่ตอ้ งเก็บ มาถึงแล้วก็ปล่อยให้หวิ
อย่างนั้นล่ะ!"
สาวใช้รับค�ำและหมุนตัวเดินออกไป
ห้องโถงถูกเงาสีด�ำปกคลุมโดยไม่รู้ตัว ปี้เยวี่ยย่องไปจุดโคมไฟ
แสงจากโคมไฟแยงตาอยู่บ้าง ฮูหยินผู้เฒ่าเงยหน้า พลันรู้สึกหงุดหงิด
ยามซวีสามเค่อ* แล้ว นางยังไม่มาอีก ราชโองการระบุชัดเจนว่า
นับแต่วนั พรุง่ นีเ้ ป็นต้นไป ครอบครัวของขุนนางขัน้ สามขึน้ ไปทีม่ บี รรดาศักดิ์
* ยามซวี คือช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ถึง 21.00 น. 'ยามซวีสามเค่อ' จึงหมายถึงเวลา 19.45 น.
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ต้องเข้าวังไปร่วมร้องไห้ไว้อาลัยให้ฮองเฮา นางเป็นฮูหยินขั้นห้า เป็นถึง
ฮูหยินขั้นห้าเชียวนะ หรือนางคิดจะฝ่าฝืนราชโองการ ท�ำให้สกุลเสิ่น
ตกที่นั่งล�ำบาก!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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