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หลีจวินก�ำลังมองนำงด้วยสำยตำเหม่อลอย

มู่หวั่นชิวหัวใจเต้นแรง "พี่หลีเป็นอะไรไป" นำงยกมือขึ้นโบกไปมำตรงหน้ำเขำ

ยกมือขวำขึ้นปัดผมงำมของนำงท่ีหลุดลงมำปรกหน้ำผำกไปด้ำนหลังแล้ว มือของหลีจวิน 

ก็ค่อยๆ ไล่ลงมำตรงแก้มของนำง เรื่อยมำจนไปหยุดที่ริมฝีปำกสีแดง หยุดอยู่เพียงชั่วครู่ก็เลื่อนมือ

ลงมำกุมสองมืองำมที่ก�ำลังท�ำอะไรไม่ถูก "อำชิว..." เขำเรียกเบำๆ ด้วยน�้ำเสียงทุ้มต�่ำแห้งผำก  

ควำมรู้สึกรักแผ่ออกมำในทันที

"เอ่อ..." หัวใจมู่หวั่นชิวสั่นตำมไปด้วย นำงรีบร้อนจะชักมือออกเพื่อยืนขึ้น

แต่กลับถูกหลีจวินใช้แรงทั้งหมดท่ีมีกุมเอำไว้ "อำชิว..." เขำเรียกนำงอีกครั้ง "พวกเรำมำ 

ถึงข้ันนี้แล้ว ครั้งน้ีเจ้ำไม่แต่งกับข้ำไม่ได้แล้วล่ะ" นำงปิดบังเพ่ือเขำโดยไม่ห่วงชื่อเสียง ช่วยชีวิต 

คนตระกูลหลีของเขำเอำไว้ บุญคุณนี้เขำจะท�ำผิดต่อนำงไม่ได้!
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เผลอแป๊บเดยีว 'ยอดหญงิเซยีนเคร่ืองหอม' กด็�ำเนินมำถงึคร่ึงทำงกนัแล้วนะคะ 

เน้ือเร่ืองก�ำลงัสนุกเข้มข้น ไม่ว่ำจะเร่ืองรำวของควำมรัก กำรแย่งชิงตลำดเคร่ืองหอม 

และเส้นทำงในกำรเป็นนักปรุงเคร่ืองหอมของ 'มู่หว่ันชิว' เช่ือว่ำคงจะท�ำให้ท่ำน 

นักอ่ำนเฝ้ำรอเล่มต่อกันอยู่แน่นอนค่ะ

มำถึง 'ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม 4' นี้ เมื่อหร่วนอวี้มิอำจครอบครองมู่หวั่นชิว 

เขำจึงท�ำให้ช่ือเสียงของนำงต้องมัวหมองจนไม่อำจแต่งให้ใครได้อีก ทว่ำถึงนำงจะ

สำบำนไม่แต่งให้ใคร ด้วยเข็ดขยำดกบัชีวิตรักในชำตก่ิอน ก็ยงัมบีรุุษผูห้น่ึงทีไ่ม่สนใจ

ชื่อเสียงไม่ดีของนำง ก้ำวเข้ำมำช่วยเหลือและเคียงข้ำงนำงไม่ว่ำเรื่องใด เป็นสหำย

คนพิเศษที่มีไว้ให้นำงพึ่งพิง...

เมือ่ปลำยหอกขององิอ๋องพุง่มำทำงตระกลูหลทีีเ่ปรียบดงัต้นไม้ใหญ่ของมูห่วัน่ชิว 

ตระกลูหลิว่หวังชิงสทิธ์ิกำรเป็นวำณิชหลวงไปจำกตระกลูหล ีสดุท้ำยแล้วมูห่วัน่ชิวจะ

ช่วยเหลือพวกเขำได้อย่ำงไร หร่วนอวี้จะวำงแผนร้ำยอะไรอีก และนำงจะรักษำหัวใจ

ตนเองไม่ให้หว่ันไหวไปกับท่ำทอ่ีอนโยนของหลจีวนิได้หรือไม่ เชิญท่ำนนักอ่ำนพลกิหน้ำ 

ต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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	 	 รูปโฉมงดงาม	นิสยัเอาแต่ใจ	ผ่านชีวติมาแล้วหนึง่ชาต ิ

	 	 จึงสุขุมรอบคอบ	มีพรสวรรค์ในการปรุงเครื่องหอม

✱  หลีจวิน	 คุณชายใหญ่ตระกูลหลี	 ผู้น�าสี่ยอดตระกูลแห่งแคว้น 

	 	 ต้าโจว	และยงัเป็นผูน้�าในกจิการปรุงเคร่ืองหอม	ช�านาญ	 

	 	 ด้านยุทธ์	สนใจคนมีความสามารถ

✱  หร่วนอวี้	 ผู้บัญชาการรถศึกที่เพิ่งมารับต�าแหน่งที่เมืองต้าเยี่ย	 

	 	 บุตรบุญธรรมของหลิ่วอู่เต๋อ	สนใจการเล่นหมากล้อม 

	 	 อย่างมาก	ท�างานรับใช้อิงอ๋อง

✱  กู่ฉิน	 นักปรุงเคร่ืองหอมระดับเลิศเพียงคนเดียวแห่งแคว้น 

	 	 ต้าโจว	 ท�าทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง	 

	 	 ฉลาดมากเล่ห์

✱  โม่อวี	่ บ่าวรับใช้ทีมู่ห่วัน่ชิวช่วยชีวติไว้จากเมอืงผงิเฉงิ	เป็นศษิย์	 

	 	 ของเจิงฝานซิว	เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับมู่หวั่นชิวมาก

✱  โม่เสวีย่	 น้องสาวฝาแฝดของโม่อวี	่เป็นศษิย์เจงิฝานซวิ	คอยรับใช้	 

	 	 ใกล้ชิดมู่หวั่นชิว	

แนะนำ�ตัวละคร
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✱  หลิ่วอู่เต๋อ	 นายท่านหลิ่ว	 ผู้น�าตระกูลหลิ่ว	 หนึ่งในสี่ยอดตระกูล	

	 	 แห่งแคว้นต้าโจว	 เป็นพ่อบุญธรรมของหร่วนอวี้	นิสัย	

	 	 ละโมบโลภมาก	ท�างานรับใช้อิงอ๋อง	

✱  หลิ่วเฟ่ิง		 คุณหนูตระกูลหลิ่ว	 บุตรสาวหลิ่วอู่เต๋อ	 คู่หมายของ	

	 	 หร่วนอว้ี	 นิสัยเอาแต่ใจ	 ช่ืนชอบกลิ่นหอม	 แต่ไม่มี	

	 	 ความสามารถในการปรุงเครื่องหอม

✱  เฮยมู	่ คุณชายลกึลบัเจ้าของโรงธปูไป่เยีย่	เป็นฐานะทีมู่ห่วัน่ชิว		

	 	 สร้างข้ึนมาเพือ่ให้ตนเองมช่ืีอในวงการปรุงเคร่ืองหอม
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยำยชุดมำกกว่ำรักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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อวี่จิ่วฮวา

66

"ระเบิดได้อย่างไร แล้วแม่นางไป๋บาดเจ็บตรงท่ีใดบ้าง" หลีจวิน 

ด้านหนึ่งรีบก้าวเท้าเดิน อีกด้านก็เอ่ยถามฉินเจี้ยน

"ไม่รู้ขอรับ" ฉินเจี้ยนส่ายหน้า "พอบ่าวได้ข่าวว่าแม่นางไป๋ได้รับ 

บาดเจบ็ก็มาหาท่านเลย" สิง่ท่ีเขารูก็้ไม่ได้มากไปกว่าหลจีวินเท่าใดนักหรอก

หลีจวินขมวดคิ้วก�าลังจะเอ่ยปากพูด โม่อวี่ก็เปิดประตูออกมาด้วย

สหีน้ากลดักลุม้เสยีก่อน พอเห็นหน้าพวกเขาทัง้สองคน โม่อว่ีก็รบีขยับตวั

ไปขวางประตูเอาไว้ทันที

เขาเกลียดหลีจวินมาก

"แม่นางไป๋เป็นอย่างไรบ้าง" หลีจวินเอ่ยปากถาม ทว่าโม่อว่ีกลับ

ปิดปากแน่นไม่พูดจา

"คุณชายข้ามาเยี่ยมแม่นางไป๋" ฉินเจี้ยนเอ่ยปากพูด

หลจีวินไม่พูดพล่ามอกี เขาก้าวยาวๆ อ้อมตวัโม่อว่ีแล้วผลักเปิดประตู
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ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม 4

"คุณหนูข้านอนหลับอยู่นะ!" โม่อวี่หันมาตะโกนพูดอย่างเคืองขุ่น

เขาเกลยีดตนเองมากทีม่อิาจสูห้ลจีวินได้ ไม่เช่นน้ันถึงตายก็ไม่ยอม

ปล่อยหลีจวินเข้าไปเด็ดขาด! 

ในเมื่อแต่งงานไม่ได้แล้ว หลีจวินก็ไม่ควรจะไปมาหาสู่กับคุณหนู

ของเขาอีก ส�าหรับเรื่องน้ีหลีจวินอาจไม่เป็นไร แต่คุณหนูของเขาน้ันยัง

ต้องแต่งงานอีกนะ 

หลีจวินชะงักไปครู่หนึ่ง ก่อนจะก้าวยาวเข้าไป

ฉินเจี้ยนมองหน้าโม่อวี่ แล้ววิ่งตามหลีจวินไปเช่นกัน

โม่อว่ีโกรธจนใบหน้าแดงก�า่ เขาก�าหมดัตวัดไปทางแผ่นหลงัหลจีวิน 

ที่เดินจากไปโดยที่ท�าอะไรอีกฝ่ายไม่ได้

"อาชวิเป็นเช่นนีไ้ด้อย่างไร เจบ็มากหรอืไม่" หลจีวินก้มหน้าลงดแูขน

ของมูห่วัน่ชวิทีพั่นผ้าพันแผลสขีาวไว้เตม็แขนอย่างปวดใจ "ข้าเอาน�า้มนั

ขี้ผึ้งรักษาแผลพุพองมาโดยเฉพาะ" เขาโบกมือให้ฉินเจี้ยนเอายามาให้ 

แล้วย่ืนมอืออกไปเพ่ือจะแกะผ้าพันแผลของมูห่ว่ันชวิ เขาอยากเหน็สภาพ

บาดแผลบนแขนของนาง

"นี่...อย่านะ!" เห็นหลีจวินจะแกะผ้าพันแผลออก โม่เสวี่ยจึงพูดขึ้น

อย่างตกใจ

ชายหญิงไม่ควรใกล้กัน แขนของคุณหนูจะให้ชายหนุ่มเห็นได้

อย่างไรเล่า

"ข้าเพิ่งทายา ไม่เป็นไรแล้ว" มู่หวั่นชิวคิดจะขยับแขนหนี แต่เพียง

ออกแรงนางก็เจ็บจนร้องโอดโอยออกมาแล้ว หน้าผากมีเหง่ือผุดข้ึนใน
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อวี่จิ่วฮวา

ทันที

"อย่าขยับ..." หลีจวินพูดเสียงอ่อนโยนอย่างหาได้ยากย่ิง "น�้ามัน 

ขี้ผึ้งนี้เป็นสูตรลับในวัง ไม่ท้ิงแผลเป็นไว้แน่นอน" เขาย่ืนมือไปเช็ดเหงื่อ

บนหน้าผากให้นาง

เพ่ิงไม่เจอกันไม่เท่าไร มาพบกันอีกทีมู่หว่ันชิวก็บาดเจ็บเสียแล้ว 

เรื่องนี้ช่างท�าให้หลีจวินปวดใจจริงๆ เขาจึงพบว่าที่แท้ตนเองคิดถึงนาง

มากเพียงใด ท้ังทีรู่ว่้าในใจนางมเีฮยมู ่ทัง้ท่ีรู้ว่าวนัหน้านางอาจจะกลายเป็น 

ศัตรูของตระกูลหลี และเขาควรจะอยู่ให้ไกลห่างจากนางเข้าไว้ แบ่งเส้น

ก้ันเขตกับนางอย่างชัดเจน แต่ว่าทุกคร้ังท่ีเจอนาง เขาก็อดเป็นห่วงนาง

ไม่ได้เสมอ

ความดีของนาง...ความไม่ดีของนาง ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับตัวนางล้วนมี

ผลกระทบต่อจิตใจของเขา

"...ที่คุณหนูใช้ก็เป็นน�้ามันข้ีผึ้งสูตรลับในวังเช่นกัน ไม่ท้ิงแผลเป็น

แน่นอน" โม่เสวี่ยฉวยโอกาสนี้รีบพูดออกมา

หลีจวินมองไปทางมู่หวั่นชิว

"พี่เจิงเพิ่งจะส่งมาให้..." มู่หวั่นชิวพยักหน้า

หลจีวินตอบรบั ก่อนจะวางแขนของนางลงอย่างเบามอื แล้วห่มผ้าห่ม 

ให้นาง "เหตุใดอยู่ดีๆ จึงเกิดระเบิดได้" เขาช้อนตาขึ้นมองไปรอบห้อง

นกึถึงความโง่เขลาของตนเองท่ีคดิว่าหากวธีิการมคีวามใกล้เคยีงกัน 

เครือ่งมอืสองอนันีก็้น่าจะใช้แทนกันได้แล้ว มูห่ว่ันชวิพลนัหน้าแดงข้ึนมา

ทันที

"คุณหนอูยากจะต้มสรุา..." ตอนทีไ่ด้ยินเสียงระเบดิ โม่เสว่ียก็รบีเดนิ
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ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม 4

เข้ามาในห้องตะวันตกทันที พอเข้ามาแล้วก็ได้กลิ่นสุรากระจายเต็มห้อง 

นางย่อมคิดว่ามู่หวั่นชิวก�าลังต้มสุราอยู่ กระทั่งถึงตอนน้ีโม่เสว่ียก็ยัง 

ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเพียงแค่ต้มสุราจึงท�าให้เกิดระเบิดขึ้นได้

"ต้มสุรา?" หลีจวินตกใจ "...อาชิวต้มสุราเพื่อท�าอะไรหรือ"

"ข้า..." ลังเลสักครู่มู่หวั่นชิวจึงพูดว่า "ข้าอยากกล่ันสุราท่ีมีความ 

เข้มข้นสูงสักหน่อย" นางนึกอะไรข้ึนได้จึงถามหลีจวิน "คุณชายหลีรู ้

หรือไม่ว่าที่ใดมีช่างมือดีบ้าง อย่างที่สามารถสร้างเครื่องมือจากภาพใน

กระดาษได้" 

เห็นหลีจวินสงสัย นางจึงพูดอีกว่า "หม้อกลั่นใบน้ันแตกไปแล้ว  

ข้าเลยอยากท�าใบใหม่..." นางไม่กล้าพูดว่าอยากจะท�าหม้อกลั่นหัวเชื้อ

สุราตามแบบภาพของตระกูลเว่ย

"...หอเสวียนจีอย่างไรล่ะ" หลีจวินโพล่งออกมา "หม้อสกัดของเจ้า

ใบนั้น ในอดีตปรมาจารย์เว่ยเอาภาพกระดาษไปขอให้หอเสวียนจีท�าให้ 

หอเสวียนจียังแอบเก็บแบบนั้นไว้..." ก่อนจะส่ายหน้า "แต่น่าเสียดาย  

หลงัจากตระกูลเว่ยแล้วก็ไม่มใีครใช้หม้อสกัดเป็นอกี หม้อสกัดน้ันจงึไม่มี

ใครสืบทอดต่อ"

ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง

มู่หวั่นชิวเข้าใจในทันที มิน่าเล่าหม้อสกัดนั้นจึงได้เหมือนกับภาพ

ในต�าราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยนัก นางเอาของมาแล้วถึงได้ใช้ 

เป็นเลย

"หอเสวียนจี? เป็นหน่วยลับมิใช่หรือ" มู่หว่ันชิวถามอย่างสงสัย  

"ไฉนถึงได้ท�าของเหล่านี้ได้เล่า" 
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ในชาตก่ิอนมูห่ว่ันชวิได้ยินว่าในยุทธภพมหีน่วยลบัทีช่ือ่ 'หอเสวียนจ'ี 

และไม่ใช่ได้ยินเพียงแค่ครัง้เดียวด้วย แต่ว่าน่าเสยีดายท่ีหอเสวียนจมีกีฎ

อันเคร่งครดั คนในหอจะก้าวเข้าหอคณิกาไม่ได้ นางจงึไม่มโีอกาสได้เหน็

และไม่มีโอกาสได้สืบเรื่องจากคนเหล่านั้น

นางเป็นแค่สตรีตัวเล็กๆ เหตุใดจึงรู้เรื่องเหล่านี้ได้

มองมูห่วัน่ชวิอย่างใช้ความคิดแวบหน่ึงแล้ว หลีจวินจงึพูดว่า "นับว่า

ใช่กระมงั พวกเขาท�ากลไกอาวุธลบัโดยเฉพาะ มกีฎท่ีเคร่งครดัมาก ถ้าไม่มี

ความน่าเชือ่ถือ ไม่มฐีานะหรอืต�าแหน่งในยทุธภพในระดบัหน่ึงแล้วล่ะก็ 

พวกเขาจะไม่รบัรองเลย..." การท�าอาวุธลบัมกัถูกศัตรูตามไล่ฆ่าได้ง่าย 

"เป็นอย่างน้ีนี่เอง" มู่หว่ันชิวก้มหน้าลงคิดสักครู่ ทันใดนั้นนางก็ 

เงยหน้าขึ้น "เช่นนั้นคุณชายหลีช่วยแนะน�าให้ข้าได้หรือไม่" ฐานะนางใน

ตอนนี้ไม่สะดวกจะไปพบคนของหอเสวียนจีจริงๆ

"...อาชวิอยากท�าหม้อกลัน่เช่นนัน้หรือ" หลีจวินถาม "แล้วเจ้ามภีาพ

กระดาษหรือไม่" ผ่านไปหลายปีแล้ว เกรงว่าแม้แต่หอเสวียนจีเองก็คง 

ไม่ได้เก็บภาพกระดาษของหม้อกลั่นนั้นไว้

"ข้าจะลองวาดดู..." มู่หวั่นชิวมองหลีจวินด้วยดวงตาเปล่งประกาย

"ได้ เช่นนั้นอาชิววาดก่อน พรุ่งนี้ข้า..." หลีจวินคิดจะพูดว่า 'พรุ่งนี้

จะพาเจ้าไปสัง่ท�า' สายตาก็เลือ่นไปยงัแขนของมูห่วัน่ชวิท่ีพันผ้าพันแผล

ไว้เต็มแขน เสียงของเขาจึงขาดห้วงไป

"คงต้องรอให้มอืของข้าหายดก่ีอนแล้ว..." สายตาของมูห่ว่ันชวิก็เลือ่น

ไปตกลงบนแขนตนเองเช่นกัน ใบหน้านางเตม็ไปด้วยความเศร้าสลด

ถึงแม้การสั่งท�าหม้อสกัดนี้นางจะยังไม่เร่งรีบ ทว่านางกลับอยาก
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ให้หม้อกลัน่หวัเชือ้สรุานัน้ท�าเสรจ็ในทนัท ีเพราะจะได้พิสจูน์ว่าความคดิ

ของนางนัน้ถูกต้องหรอืไม่ ทีส่�าคัญย่ิงกว่าก็คอืในต�าราวชิาปรงุเครือ่งหอม

ตระกูลเว่ยมีเครื่องหอมชั้นเลิศมากมาย ซึ่งล้วนต้องใช้หัวเชื้อสุราสกัด 

ออกมาทั้งสิ้น

ไม่ว่าอย่างไรนางต้องฝึกกลั่นหัวเชื้อสุราให้เป็น

"อาชิวอย่าร้อนใจไป งานของตระกูลหลหีอเสวียนจจีะต้องท�าให้ก่อน

อยู่แล้ว..." หลจีวินพูดปลอบใจนาง "รอจนเจ้าวาดภาพได้แล้ว ข้าจะช่วยเจ้า

สัง่ท�าทันที"

"อืม ขอบคุณคุณชายหลีมาก" มู่หวั่นชิวพยักหน้า

"...เหตุใดอาชวิต้องการกลัน่สรุาท่ีมคีวามเข้มข้นสงูล่ะ" หลจีวนิถาม

อย่างสงสยั "สรุาต้มบนไฟนานเข้า รสชาติจะจางราวกับน�า้ธรรมดา เช่นนี้ 

จะกลั่นสุราที่มีความเข้มข้นสูงได้อย่างไร"

คดิจนหวัแทบแตกแล้วหลจีวินก็ไม่เข้าใจว่าเหตใุดนางจงึใช้วธีิน้ีใน

การกลั่นสุราความเข้มข้นสูง

ต่อให้เป็นคนโง่ก็ไม่มีทางท�าเช่นนี้แน่

แล้วนางต้มสุราเสียที่ใดเล่า

สิ่งที่นางท�าคือการกลั่นต่างหาก เพียงแค่ใช้เครื่องมือผิดไปเท่านั้น

เอง

ค�าว่า 'การกลั่น' น้ีมู่หวั่นชิวก็ไม่เข้าใจเช่นกัน แต่ในต�าราวิชา 

ปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยบอกไว้เช่นนี้ นางคิดว่าคงเป็นชื่อกระบวนการ

อย่างหน่ึง ซึ่งในต�าราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยยังมีค�าแปลกใหม่ 

เช่นน้ีอกีจ�านวนมาก แต่ละค�าเรยีกก็ล้วนเป็นสิง่ทีน่างไม่เคยได้ยินมาก่อน 
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อ่านแล้วเหมอืนก�าลงัอ่านต�าราสวรรค์ หลงัจากนัน้นางจงึอาศัยประสบการณ์ 

ในการคาดเดาไปอย่างส่งเดช

มู่หว่ันชิวหน้าร้อนผ่าว นางมองหน้าโม่เสว่ียท่ีมาเจอเหตุการณ์ 

เป็นคนแรกแล้วพูดว่า "ทีก่ลิน่ของเมด็หอมบปุผาสวรรค์ไม่คงท่ี เป็นเพราะ

สรุาทีเ่อามาเคีย่วมคีวามเข้มข้นต�า่เกินไป..." นางพูดอกีว่า "ตอนเช้าข้าใช้

วิธีผดิไป ตอนนีค้ดิหาวิธีใหม่ได้แล้ว รอให้แขนหายดก่ีอนแล้วจะลองใหม่

อีกครั้ง"

ยังจะลองอีกหรือ?!

โม่เสวี่ยเรียกมู่หวั่นชิวเสียงหลง "คุณหนู!" 

ตอนเช้าที่นางเข้าไปในห้องนั้นก็เห็นสุราขาวทั้งหม้อก�าลังสาดลง

บนถ่านท่ีมีไฟลุกโหม ทั้งห้องลุกพ่ึบติดไฟข้ึนมาอย่างรวดเร็ว หากไม่ใช่

เพราะนางเคลื่อนไหวได้ว่องไว แล้วไปถึงตัวมู่หว่ันชิวช้ากว่านั้นอีกนิด  

ถึงแม้อีกฝ่ายจะไม่ตายแต่ก็คงเสียโฉม

ทว่าคุณหนูของนางกลับไม่รู้สึกกลัว ทั้งยังรอให้อาการบาดเจ็บ 

หายดีแล้วค่อยลองท�าใหม่อีกรอบหนึ่ง

ใต้หล้านีม้คีนท่ีไม่กลวัตายอยู่ แต่นางก็ไม่เคยเหน็คนทีไ่ม่กลวัตาย

เช่นนี้มาก่อน!

"ไม่เป็นไร ก่อนหน้านี้เป็นข้าท่ีประมาทเอง คร้ังหน้าข้าจะระวังให้

มากกว่าน้ี" รบัรูถึ้งความเป็นห่วงของโม่เสว่ีย มูห่วัน่ชวิจงึพูดปลอบอีกฝ่ายไป 

แล้วกล่าวด้วยรอยย้ิมว่า "ถ้าข้าสามารถกลัน่หวั...สรุาท่ีมคีวามเข้มข้นสงู

ได้" กลืนค�าว่า 'หัวเชื้อ' กลับเข้าไปแล้ว มู่หวั่นชิวก็กลืนน�้าลายไปหนึ่งอึก 

"...เม็ดหอมบุปผาสวรรค์เหล่านั้นก็มีทางรอดแล้ว!"
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ที่ส�าคัญย่ิงกว่านั้น สูตรหลายอย่างในต�าราวิชาปรุงเครื่องหอม 

ตระกูลเว่ยจะสามารถเอาออกมาใช้ได้แล้ว!

"เรื่องของตระกูลหลียังไม่ต้องให้อาชิววุ่นวายใจหรอก!" คิดว่านาง

เป็นห่วงเมด็หอมบปุผาสวรรค์เหล่าน้ันท่ีกองสมุในคลงัสนิค้าของตระกูลหลี 

แววตาของหลีจวินจึงเปลี่ยนเป็นเย็นชาทันที

เรื่องในวันนี้เกิดขึ้นครั้งเดียวก็เกินพอแล้ว!

"ข้าไม่ได้ท�าเพ่ือตระกูลหลี!" เห็นหลีจวินชักสีหน้า มู่หว่ันชิวจึงพูด

โพล่งออกมาโดยไม่คดิ "คณุชายเฮยก็ต้องการสรุาความเข้มข้นสงูอย่างนี้

เช่นกัน"

โรงธูปไป่เย่ียยังต้องขยายให้ย่ิงใหญ่มากขึ้นกว่านี้ จะขาดของ 

พวกนี้ไปไม่ได้เด็ดขาด

นางท�าเพื่อเฮยมู่!

ได้ฟังค�าพูดนี้แล้ว หลีจวินก็คิดถึงเรื่องเมื่อหลายวันก่อนที่เฮยมู่ซื้อ

เม็ดหอมบุปผาสวรรค์ที่เก็บกองอยู่ในคลังของร้านอี้เหอได้ เขาไม่รู้ว่า

ตระกูลหลิว่ถูกขดูรดีเงินไปก้อนใหญ่ เพราะคนของร้านอีเ้หอไปโอ้อวดว่า

ขายเมด็หอมบปุผาสวรรค์ไปในราคาเจด็ส่วน หลจีวินจงึคดิว่าเฮยมูก่�าลงั

ช่วยให้ร้านอี้เหอรอดพ้นจากความล�าบากอยู่

ถึงจะสืบเบื้องลึกของเฮยมู่ไม่ได้ แต่จากการกระท�าของเฮยมู่นับ

ตัง้แต่อยู่ในวงการเครือ่งหอมนี ้ก็เริม่ด้วยการร่วมมอืกับหวงผูอ่ว้ี หลงัจาก

นั้นก็ยังช่วยคลี่คลายปัญหาให้กับร้านอี้เหอ เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนของ

อิงอ๋อง การปรากฏตัวอย่างรวดเร็วของโรงธูปไป่เยี่ยก็ราวกับจงใจพุ่งเป้า

มาท่ีตระกูลหลี ในสายตาของหลีจวินแล้วร้านอี้เหออาจเป็นเพียงการ
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ตบตาของอิงอ๋อง สิ่งท่ีเขาใช้เพ่ือต่อกรกับตระกูลหลีจริงๆ ก็คือโรงธูป 

ไป่เยี่ยนั่น!

หลีจวินเคยสืบเบื้องหลังธูปพระพยักหน้าของโรงธูปไป่เย่ียที ่

กลายเป็นธูปบรรณาการไปในชั่วข้ามคืนแล้ว พบว่าเป็นการท�าการลับๆ 

ของอิงอ๋องจริง เขาแอบคิดว่าตระกูลหลิ่วมีร้านอี้เหอผุดขึ้นมาอีกสิบร้าน

ก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับมีโรงธูปไป่เยี่ยเพียงร้านเดียว ซึ่งถือเป็นศัตรูส�าคัญ

ของตระกูลหลี!

แต่ทีน่่าโมโหท่ีสดุก็คอืหญิงสาวตรงหน้าผูน้ี ้นางท�าให้โรงธูปไป่เย่ีย

นัน้ห้อยชือ่ของตระกูลหลเีอาไว้ด้วย! นางมคีวามเป็นมาอย่างไรกันแน่จงึ

ได้มีความสัมพันธ์ทางใจท้ังกับหวงผู่อว้ี หร่วนอว้ี เฮยมู่ และตระกูลเจิง 

กระทั่งเป็นผู้มีคุณที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ด้วย

คิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้ว หลีจวินก็เกิดความร�าคาญใจข้ึนมาอย่าง 

ไร้สาเหตุ โดยเฉพาะเมือ่ต้องคิดว่ามูห่ว่ันชิวก�าลังลองกล่ันสุราความเข้มข้น 

สงูอย่างไม่ห่วงชวิีตเช่นนีก็้เพราะท�าไปเพ่ือเฮยมู ่ไฟโกรธกองหน่ึงพลนัพุ่ง

ออกมา เขาจึงลุกพรวดขึ้น ก้าวเดินออกไปทันที

"...คุณชายหลี!" ไม่รู้ว่าเหตุใดจู่ๆ เขาจึงโมโหเช่นนี้ มู่หวั่นชิวจึงคิด

จะลุกข้ึนนั่ง แต่เพียงแค่ออกแรงเคลื่อนตัวเพียงนิด นางก็เจ็บจนต้อง 

ขบกรามแน่นร้อง "โอ๊ย!..." 

หลีจวินชะงักฝีเท้าทันที เขาหยุดยืนหันหลังให้มู่หวั่นชิวอยู่ตรงนั้น

คนใจแคบ! มู่หวั่นชิวแอบด่าอยู่ในใจ แต่ปากก็พูดว่า "...ต�ารารวม

วัตถุดิบเครื่องหอมตระกูลเว่ยเล่มนั้นส่งมาถึงแล้ว" นางชี้ไปยังต�ารารวม

วัตถุดิบเครื่องหอมตระกูลเว่ยที่อยู่ในห่อผ้าบนโต๊ะซึ่งสั่วจื่อเพ่ิงส่งมาให้ 
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แล้วหันไปสั่งโม่เสวี่ย "เอามาให้คุณชายหลีที"

หลีจวินรับมาแล้วเปิดห่อผ้าออก สายตาเลื่อนไปบนตัวอักษร  

'ตระกูลเว่ย' นั้นแล้วเขาก็ชะงักไป ขยับปากเล็กน้อยก่อนจะผลักประตู

ออกไปทันที

มองดแูผ่นหลงัของเขาออกไปแล้ว มูห่ว่ันชวิก็เบ้ปาก ทีแ่ท้พวกเทพ

ก็ประหลาดเช่นนี้!

ออกมานอกประตูแล้ว แสงอาทิตย์แสบตาล�าหน่ึงก็สาดเข้ามา  

หลีจวินหรี่ตาลง ก่อนจะมองผู้ที่เข้ามาใหม่ด้วยความรู้สึกประหลาดใจ

หร่วนอว้ีเดินน�าองครักษ์สองคนถือกล่องงามกล่องหนึ่งรีบเดินตรง

เข้ามา พอเงยหน้าขึน้เห็นหลจีวินยืนอยู่บนบนัไดก็รูส้กึตกใจ "คณุชายหลี

ก็มาเยี่ยมอาชิวเหมือนกันหรือ"

มาเยี่ยมเหมือนกัน?

ความหมายของค�าพูดน้ีก็คือหร่วนอว้ีก็มาเย่ียมนางสินะ ทัง้ยังเรียก

นางว่าอาชิวเสียด้วย พวกเขาสนิทกันมากอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อใด 

เห็นหร่วนอวี้มีสีหน้าร้อนรนกังวลใจ หลีจวินจึงขยับหัวคิ้ว "กระทั่ง

ใต้เท้าหร่วนยังมา นางทีเ่ป็นคนของตระกูลหลเีกิดเร่ืองข้ึนเช่นนี ้ข้าก็ย่อม

ต้องมาเย่ียมอยู่แล้ว" สีหน้าหลีจวินยังคงสบายใจ เขาลอยหน้าลอยตา

ราวกับประกาศสิทธิ์ที่เขามีต่อมู่หวั่นชิว

หร่วนอว้ีมีสีหน้าเคืองขุ่นในทันที เขาอ้าปากคิดจะพูดอะไรก็เห็น 

โม่เสว่ียผลักประตูเปิดออกมาเสียก่อน เขาปิดปากลง จากน้ันก็สะบัด 

แขนเสื้อ เดินเฉียดผ่านไหล่หลีจวินไป

หลีจวินหมุนตัวมองดูโม่เสว่ียพาหร่วนอว้ีเข้าไปข้างในแล้ว เขาจึง
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ขยับเท้า

"คณุชาย..." เหน็หลจีวนิมองประตทูีง่บัปิดไว้โดยไม่พูดจา ฉนิเจีย้น

จงึกระซบิทีข้่างหูเขา "...ร้านอีเ้หอถูกใต้เท้าหร่วนซือ้ไปแล้ว เขาบอกว่าจะ

เอามาเป็นสินสอดของแม่นางไป๋"

"สินสอด?" แววตาหลีจวินเย็นเยือกขณะมองไปยังฉินเจี้ยน

"...ใต้เท้าหร่วนหาแม่สือ่ไว้แล้ว บอกว่าสองวันน้ีจะมามอบสนิสอด

ที่นี่ แล้วรับแม่นางไป๋เป็นอนุภรรยา"

เขาจะรับอาชิวเป็นอนุภรรยา?

หลีจวินตกใจ "นี่เจ้ารู้มาเมื่อใดกัน"

"บ่าวเพ่ิงได้รับข่าวเมื่อเช้านี้ขอรับ ก�าลังจะรายงานท่านแล้ว แต่ก็

เกิดเรื่องกับแม่นางไป๋ขึ้นเสียก่อน" ฉินเจี้ยนแอบเหลือบมองสีหน้าของ 

หลีจวิน

เขามีความรู ้สึกอยู่บ้างว่าคุณชายของเขาวางตัวกับแม่นางไป ๋

แตกต่างจากคนทั่วไปมากนัก 

"ซือ้ร้านอีเ้หอเป็นสนิสอดเลยหรอื ช่างกล้าลงทุน" หลจีวินพูดพึมพ�า 

ก่อนจะเกิดความคิดขึ้นในใจ...

ด้วยนิสัยของหร่วนอว้ีที่คุ้นเคยกับการแย่งชิงอยู่แล้ว แค่เพียงจะ 

แก้การเดินหมากนั้น เขาไม่น่าจะถึงขั้นต้องเสียเงินก้อนใหญ่เพ่ือซื้อ 

ร้านเครื่องหอมมามอบให้มู่หวั่นชิว!

หรอืว่า...เขาคิดจะใช้หนทางน้ีหวังเอาร้านอีเ้หอไปรวมเข้ากับโรงธูป

ไป่เยี่ย?

นางจะยอมทิ้งเฮยมู่ไปแต่งงานกับหร่วนอวี้หรือ

Page ���������������������� 4.indd   17 22/11/2561 BE   15:59



18

ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม 4

เพ่ือท�าให้โรงธูปไป่เย่ียมีชื่อเสียงท่ีโด่งดังยิ่งขึ้น จะได้เอามาต่อกร

กับตระกูลหลีอย่างนั้นหรือ

สตรีนางนี้มีความคิดลึกล�้ามากเพียงใดกันแน่

คิดถึงความสดใสของมู่หว่ันชิวท่ีผ่านมา ในแววตาของหลีจวินก็

ปรากฏการตัดสินใจที่แน่วแน่...หากว่านางเป็นหมากลับท่ีอิงอ๋องปล่อย

ออกมาต่อกรกับคนที่อยู่ฝั่งองค์รัชทายาทจริง เช่นนั้นเขาก็คงท�าได้เพียง

จดังานศพให้นางอย่างย่ิงใหญ่เพ่ือตอบแทนบญุคณุท่ีช่วยชวิีตเขาไว้แล้ว!

การปะทะของอิงอ๋องกับองค์รัชทายาทนั้นเป็นไปอย่างเอาเป็น

เอาตาย หากอิงอ๋องขึ้นสืบทอดต�าแหน่งได้ เช่นนั้นตระกูลหลีกับตระกูล

เจิงก็ล้วนต้องได้รับภัยถูกฆ่าล้างยกตระกูลแน่นอน

นบัจากโบราณผูท่ี้ท�าการใหญ่ส�าเรจ็จะมจีติใจอ่อนแอเฉกเช่นสตรี

มิได้!

แม้จะคิดเช่นนั้น แต่พอนึกถึงตอนที่ต้องฆ่านางด้วยมือของตนเอง 

ความเจ็บปวดสายหนึง่กว็าดผา่นในหัวใจของหลีจวิน เสน้เลือดตรงขมับ

พลนัปดูโปนออกมา หมิะบางใต้ฝ่าเท้าก็ละลายในพรบิตา เผยให้เหน็พ้ืน

หินอ่อนเป็นวงสีด�าที่ค่อยๆ กระจายตัวแตกเป็นรอยร้าวเล็กๆ...

"ไป!" เขาตะคอกเสียงทุ้มพลางก้าวยาวลงบันไดไป

มองดบูนัไดหนิอ่อนทีถู่กเหยียบจนแตกร้าวสีห้่าแฉกนัน้แล้ว ฉนิเจีย้น 

ก็เบิกตาโตอย่างตกใจ ผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึงดึงสติกลับมาได้ รีบก้าวเท้า

เดินตามหลีจวินไปทันที 

"คณุชาย..." ฉนิเจีย้นเรยีก "แม่นางไป๋ไม่มทีางตอบตกลงใต้เท้าหร่วน 

หรอกขอรับ"
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หลีจวินชะงักฝีเท้าลงทันใด

ฉินเจี้ยนเกือบจะชนตัวเขาจึงรีบหยุดฝีเท้าลงทันที "คุณชาย..."

"เพราะอะไร"

อะไรคือเพราะอะไร

ฉินเจี้ยนตะลึง จากน้ันเขาก็เข้าใจ หลีจวินถามว่าเพราะอะไร 

มูห่วัน่ชวิจงึไม่มทีางตอบตกลงแต่งงานกับหร่วนอวี ้ในใจเขาก็แอบนึกข�า... 

ว่ากันว่าคนทีม่คีวามรกัมกัจะโง่ เรือ่งนีนั้บว่าไม่โกหกจริงๆ คุณชายท่ีผ่านมา 

มกีารตอบสนองว่องไว อกีทัง้ชาญฉลาดเกินใคร แต่พอมาเจอกับแม่นางไป๋ 

แม้แต่การพิจารณาสถานการณ์ง่ายๆ เช่นนี้ก็หายไปเสียอย่างน้ัน ในใจ

คิดเช่นนี้แต่ปากกลับไม่กล้าพูดออกมา ฉินเจี้ยนสีหน้าแดงก�่าพยายาม

กลั้นความข�าที่มีอยู่เต็มท้องเอาไว้

มองเห็นท่าทางเหมือนถ่ายไม่ออกของฉินเจ้ียนแล้ว หลีจวินก็มี

สีหน้าบึ้งตึง

รับรูถึ้งไออ�ามหติทีแ่ผ่ส่งออกมา ฉนิเจีย้นก็มสีหีน้าน่ิงไป "คณุชาย..." 

เขาเรียกอย่างขอความเมตตา "แม่นางไป๋เกลียดใต้เท้าหร่วนจริงๆ นะ

ขอรบั ตอนนัน้ทีน่างไปกินอาหารท่ีเรอืนถานเซยีงก็เพ่ือหลบการเกาะแกะ

ของแม่ทัพหร่วน..." เห็นในดวงตาหลีจวินฉายความสงสัย เขาจึงอธิบาย

อีกว่า "บ่าวไปสืบเรื่องหลังจากนั้น วันนั้นใต้เท้าหร่วนส่งคนมารออยู่หน้า

ร้านหลีจี้ อยากจะเชิญแม่นางไป๋ไปเดินหมากที่จวนผู้บัญชาการ..."

"ยังมีอะไรอีก..." หลีจวินปั้นหน้าอึมครึมถาม เสียงพูดราวคมมีด 

เย็นเฉียบ ฉายความเย็นเยือกเสียดแทงกระดูก

มีเรื่องใหญ่ถึงเพียงนี้แต่ฉินเจี้ยนกลับไม่ยอมบอกเขา!
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หากฉินเจี้ยนรู้ความคิดของหลีจวิน จะต้องตะโกนว่าตนถูกใส่ร้าย

อย่างแน่นอน เน่ืองจากเรื่องเหล่าน้ีล้วนเป็นเรื่องเล็กที่ไม่ส�าคัญอะไร  

เขาจะรายงานขึ้นไปเหมือนรายงานเรื่องส�าคัญได้อย่างไรเล่า

"ยัง...ยัง..." พูดติดอ่างไปสองที ฉนิเจีย้นจงึเข้าใจว่าหลจีวินต้องการ

รูเ้รือ่งอืน่ๆ เก่ียวกับมูห่ว่ันชวิด้วย เขาจงึรบีพูดว่า "ยังมีตอนทีคุ่ณชายไม่อยู่ 

แม่นางไป๋เคยมาหาบ่าว บอกว่าอยากจะย้ายกลับมาที่เรือนมู่จิ่น อืม..." 

เขามองสีหน้าของหลีจวินอย่างระวังตัว "แม่นางไป๋บอกว่าตอนท่ี

นางต้องเดนิทางไปทีร้่านอากาศหนาวเกินไป ไม่สะดวก..." เหน็ในดวงตา

หลจีวินฉายรอยย้ิมออกมา ฉนิเจีย้นก็ย้ิมตามไปด้วย "บ่าวจงึรู้สึกว่าทีน่าง

ต้องการหลบหลีกการเกาะแกะของใต้เท้าหร่วนนั้นเป็นเรื่องจริง..."

ได้ยินค�าพูดน้ีแล้ว หลีจวินก็นึกถึงความอบอุ่นตอนท่ีทั้งสองกิน

อาหารเย็นร่วมกันในวันน้ัน เขาพลันรู้สึกอบอุ่นหัวใจ ในหัวกระจ่างใส 

ขึ้นมาทันที เขาจึงยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผาก

เกือบไปแล้ว เกือบไปแล้ว!

เมื่อครู่เหตุใดเขาจึงคิดเรื่องโง่เขลาเช่นนั้นออกมาได้ 

หากว่านางเป็นสุนัขรับใช้ของอิงอ๋องจริง นางจะมาช่วยตระกูลเจิง

และช่วยเขาได้อย่างไร

หากว่าเขาตายไปแล้ว และตระกูลเจงิต้องโทษเข้าคกุ องิอ๋องยังต้อง

คิดหาวิธีเปิดโรงธูปไป่เยี่ยเพื่อมาต่อกรกับตระกูลหลีอีกหรือ

โรงธูปไป่เย่ียโด่งดังออกอย่างนั้น หากเป็นของอิงอ๋องจริง เขาก็

สามารถอาศัยความได้เปรียบน้ีมาเปิดสาขาที่เมืองต้าเยี่ยเพ่ือต่อกรกับ

ตระกูลหลีแล้ว ด้วยอ�านาจบารมีของอิงอ๋องและอ�านาจเงินของตระกูล
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หลิ่วกับตระกูลหวงผู ่ สิ่งเหล่านี้ใช่ว่าจะท�ามิได้ ยังต้องเสียเวลาใช้ 

ร้านอี้เหอมาปิดบังสายตาคนอื่นเพื่ออะไรอีก

การที่ให้หร่วนอว้ีออกหน้ามาซื้อร้านอ้ีเหอเช่นนี้ ตระกูลหล่ิวคงคิด

จะบิดเบือนสายตาของเขา หลบหลีกการกดดันทางการค้าที่ตระกูลหลีมี

ต่อร้านอี้เหอ พูดอย่างสวยหรูว่าเป็น 'สินสอด' แต่ท่ีจริงพวกเขาก�าลัง 

หลอกใช้มู่หวั่นชิวต่างหาก!

อย่างไรเสียมู ่หว่ันชิวกับเฮยมู ่ก็มีความสัมพันธ์ท่ีลึกซึ้งต่อกัน  

ร้านอีเ้หอจงึคิดหลอกใช้นางเพ่ือจะปีนขึน้ไปท่ีโรงธูปไป่เย่ีย ซึง่การกระท�า

นี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่ง

เป็นไปได้มากว่ามู่หว่ันชิวอาจถูกเฮยมู่ หวงผู่อว้ี และหร่วนอว้ี 

หลอกใช้ แต่นางไม่ใช่หมากลับของอิงอ๋องอย่างแน่นอน

คิดตกอย่างรวดเร็วแล้ว หลีจวินจึงยกมือขึ้นเช็ดเหงื่ออีกครั้ง

เขาทีม่คีวามสงบน่ิงและมคีวามรูส้กึฉบัไวมาตลอดนัน้ เหตใุดจงึท�า

ผิดพลาดง่ายๆ เช่นนี้ได้

คิดถึงตนเองเมื่อครู่ที่ถูกอารมณ์หุนหันควบคุมจนท�าให้ความรู้สึก

ฉบัไวท่ีเคยมมีาหมดไปสิน้แล้ว ในใจหลจีวินก็แอบขนลกุด้วยความหวาดกลวั

เขาถูกนางควบคุมอารมณ์ไว้อย่างนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย!

"คณุชาย..." เห็นเขานิง่เงยีบไม่พูดจา ฉินเจีย้นจงึเรียกอีกฝ่ายเสยีงเบา

"บอกแม่นางไป๋ว่านางมีคฤหาสน์อยู่แล้ว ร้านหลีจ้ีไม่อาจเตรียม

ที่พักเพิ่มให้ได้อีก เรือนมู่จิ่นให้นางพักไม่ได้" แล้วพูดต่อไปว่า "...อากาศ

ก็หนาวจริงๆ หากนางคิดว่าเดินทางไม่สะดวก ก็จะจัดเตรียมห้องรับรอง

ห้องหนึ่งที่เรือนถานเซียงให้นาง"
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นี่มันเหตุผลอะไรกัน!

ห้องรับรองของเรือนถานเซียงไม่ใช่ของร้านหลีจี้หรอกหรือ

ได้ยินค�าพูดที่ใช้เรื่องงานมาบังหน้าเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตน  

ซึ่งเป็นการหลอกลวงคนอย่างเห็นได้ชัดเช่นนี้แล้ว ฉินเจี้ยนนึกอยาก

หัวเราะขึ้นมาแต่เขาไม่กล้าพอ จึงได้แต่พยักหน้าหงึกๆ รับค�า

"ยังมีอีก..." ราวกับไม่เห็นสีหน้าของฉินเจี้ยน หลีจวินพูดต่อไปว่า 

"เพ่ิมจ�านวนคน ไม่ว่าอย่างไรต้องสืบเบื้องหลังของเฮยมู่ออกมาให้ได้..." 

เขาชะงักสักครู่ "รวมถึงนิสัยและความชอบของเขาด้วย"

ในเมื่อเป็นศัตรูกันแล้วเขาก็ต้องรู ้เร่ืองทุกอย่างของเฮยมู่ให้ได้ 

กลยุทธ์ทางการทหารยังกล่าวไว้ว่า 'รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง'

"เรือ่งนี.้.." ฉนิเจีย้นมสีหีน้าล�าบากใจ "หลชีงัส่งคนไปแล้วหลายทาง 

แต่หลังจากงานประชันเครื่องหอมแล้ว คุณชายเฮยก็เหมือนหายไปกับ

อากาศ ไม่เคยโผล่หน้าออกมาอีกเลย..." เห็นหลีจวินขมวดคิ้ว เขาจึงพูด

อีกว่า "ก่อนหน้านี้ไม่ทันได้สนใจ จึงวางหูตาช้าไป สายของพวกเราก็ไม่มี

ใครเคยเห็นเขามาก่อน หากคุณชายคิดจะสืบหานิสัยของเขา เกรงว่า..." 

ฉินเจี้ยนส่ายหน้า ก่อนจะคิดอะไรขึ้นได้ "ใช่แล้ว หลงจู๊หลีเปียวที่หอ 

เทียนเซียงเคยเห็นหน้าเขา"

"...เช่นน้ันก็เรียกเขามาท่ีเมืองต้าเย่ีย" หลีจวินพูดอย่างไม่ยอมให้

ปฏิเสธ

เรียกหลีเปียวมาที่เมืองต้าเยี่ย?

หอเทียนเซียงจะไม่เปิดกิจการแล้วหรือ

ฉินเจี้ยนตกตะลึง แต่แล้วก็เข้าใจความหมายของหลีจวินท่ีคิดจะ
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สอบถามหลงจู๊หลีด้วยตนเอง เขาจึงพยักหน้าตอบรับ "บ่าวจะส่งคนไป

แจ้งทันที"

โยนต�ารารวมวัตถุดิบเครื่องหอมตระกูลเว่ยในมือให้ฉินเจี้ยนแล้ว 

หลีจวินก็พูดขึ้นทันใด "เจ้าออกไปก่อนเถอะ..."

"ใต้เท้าหร่วนอยู่ข้างใน คุณชายไม่เหมาะจะเข้าไปอีก..." เห็น 

หลจีวินหมนุตวัมองประตูคฤหาสน์ตระกูลไป๋ ฉนิเจีย้นจงึคดิว่าหลจีวินจะ

กลับเข้าไป เขาเอ่ยปากห้าม ทว่าพูดไปได้ครึ่งหนึ่งก็ต้องเบิกตาโต 

เห็นเพียงหลีจวินกระโดดขึ้นไปบนหลังคาคฤหาสน์ตระกูลไป๋  

ร่างขาวยืนอยู่บนหิมะหนาเกือบฉือ่บนหลงัคาบ้าน แยกไม่ออกว่านัน่เป็น

หิมะหรือคน แล้วหายลับไปอย่างไร้ร่องรอย

กะพรบิตาแล้วกะพรบิตาอกี ฉนิเจีย้นก็ยังรู้สกึไม่เชือ่สายตาตนเอง

ข้างในคือแม่นางไป๋กับหร่วนอวีส้องคน ชายหญิงอยูด้่วยกันเช่นนัน้ 

พูดได้ยากว่าจะไม่มีค�าพูดหวานซึ้งอะไร

...ไม่ใช่กระมัง

นี่คุณชายของเขาจะไปแอบฟังคนเขาพูดกันหรอกหรือ!

ขณะที่มู่หวั่นชิวก�าลังใช้มือข้างเดียวขยับเล่นน�้ามันขี้ผึ้งท่ีหลีจวิน 

ส่งมาให้ นางก็ได้ยนิเสยีงฝีเท้าเร่งรบีดังมาจากระเบยีงทางเดนิ เสียงฝีเท้า

นีท้�าให้มูห่ว่ันชวิชะงักในทนัที ไม่ต้องให้โม่เสวีย่กลบัเข้ามานางก็รูว่้า 'ใคร' 

มา เพราะเสียงฝีเท้านี้นางคุ้นเคยเป็นอย่างดี

ในชาติก่อนมันเป็นเสียงที่คอยดึงวิญญาณของนางให้วนเวียนอยู่

แต่ในความฝัน
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ขยับพลิกตัวหันหลังให้เตียงแล้ว มู่หวั่นชิวก็หลับตาลง

"คุณหนู ใต้..." โม่เสว่ียผลักเปิดประตูเข้ามาก็เห็นมู่หว่ันชิวนอน

ตะแคงอยู่ เห็นแขนทีพั่นผ้าพันแผลถูกทบัไว้ใต้ตวัอย่างนีน้างกร็ูส้กึตกใจ 

"คณุหนูระวังจะทบัถูกแผลนะเจ้าคะ..." พูดได้คร่ึงหนึง่ นางก็ยังเห็นมูห่ว่ันชวิ 

หลับตาแน่นอย่างเดิมจึงรู้สึกตกใจ 

เพ่ิงจะส่งหลจีวินกลบัไปแท้ๆ คุณหนูของนางจะนอนหลับได้อย่างไร

โม่เสวี่ยลืมเรื่องต้อนรับหร่วนอวี้ไปทันที นางรีบเดินเข้าไปพลิกตัว

มู่หวั่นชิวให้พลิกหงายอย่างระมัดระวัง แล้ววางแขนของคุณหนูของนาง

ใหม่เพื่อไม่ให้ไปกดทับแผลอีก

"แม่นางไป๋หลับแล้วหรือ" เห็นมู่หว่ันชิวหลับตาแน่น ขาข้างหนึ่ง 

ของเขาอยู่ในประตูอีกข้างหนึ่งก็อยู่นอกประตู หร่วนอวี้ลังเลว่าจะเข้าไป

ข้างในดีหรือไม่

"คุณหน.ู.." อยากจะพูดว่าเมือ่ครูคุ่ณหนูยังตืน่อยู่เลย แต่พอเอ่ยปาก

โม่เสว่ียก็เข้าใจเรือ่งราวในทนัท ีท่ีคุณหนขูองนางท�าเช่นนีก็้เพราะไม่อยาก

พบหน้าหร่วนอวี ้จงึรบีเปลีย่นค�าพูดเสยีใหม่ "คณุหนนูอนหลบัแล้ว หรอืไม่... 

ใต้เท้าหร่วนค่อยมาวันอื่นดีหรือไม่"

"เอ่อ..." หร่วนอว้ีลังเลใจครู่หนึ่ง ก่อนจะก้าวยาวเข้ามานั่งลงบน

เก้าอี้ข้างเตียง "แม่นางไป๋บาดเจ็บเช่นนี้ได้อย่างไร" เขามองหน้าโม่เสวี่ย 

"ได้ยินว่าเกิดระเบิดขึ้น เรื่องเป็นมาอย่างไรกันแน่"

"บ่าวก็ไม่รู้รายละเอียดเจ้าค่ะ ตอนที่บ่าวได้ยินเสียงก็รีบเข้าไปดู

ทันที ตอนนั้นคุณหนูก็หมดสติอยู่บนพ้ืนแล้ว..." วันนั้นโม่เสว่ียเคยถูก 

มู่หวั่นชิวตะคอกใส่ จิตใต้ส�านึกของนางจึงยิ่งระวังหร่วนอวี้มากขึ้น
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"อ้อ..." ตอบรับหนึ่งทีแล้ว สายตาของหร่วนอว้ีก็เลื่อนไปที่ใบหน้า

ของมู่หวั่นชิว เห็นเปลือกตาของมู่หวั่นชิวขยับ หร่วนอวี้ก็แอบคิดในใจ 

นางนอนหลับที่ใดกัน 

"แผลถูกความร้อนน้ีหายยากที่สุด ข้าเอาน�้ามันตัวฮวนอย่างดี 

มาด้วย" เขายื่นมือออกไปหมายจับแขนของนาง

"ใต้เท้าหร่วนไม่ได้นะ!" โม่เสวี่ยรีบพูดแล้วปัดมือของเขาออก

"ว้าย!" มู่หวั่นชิวตกใจจนลืมตาขึ้นทันใด

"...อาชิวตื่นแล้วหรือ" หร่วนอวี้มองนางด้วยรอยยิ้ม

มองเห็นใบหน้าที่มีโครงหน้าชัดเจน ทั้งห้าวหาญและสง่างาม 

เช่นน้ีแล้ว มูห่ว่ันชวิก็ตะลงึไป หวัใจเต้นกระตุกไปสองที จากน้ันก็ถูกความ

แค้นล้นฟ้าครอบง�า 

เดรัจฉาน! ในใจนางด่าอย่างแรงไปหนึ่งค�า พยายามสะกดคล่ืน

ความโมโหที่ถาโถมอยู่ในใจไว้อย่างเต็มท่ี แล้วใช้น�า้เสียงที่สงบนิ่งที่สุด

ถามไถ่ "ใต้เท้าหร่วนมาหรือ"

"เหตุใดอาชวิจงึบาดเจบ็เช่นน้ี..." หร่วนอว้ีมองหน้านางอย่างเป็นห่วง 

"เจ็บมากหรือไม่" น�้าเสียงทุ้มต�่าฉายความสงสัย

หลังจากโม่เสวี่ยประคองมู่หว่ันชิวนั่งพิงหมอนอิงอย่างดีแล้ว นาง

ก็ใจเต้นรัวอีกครั้ง

ไม่ว่าจะเป็นน�้าเสียง การพูด หรือความห่วงใยน้ี ราวกับว่าเขานั้น

รักใคร่นางจนเข้ากระดูกด�า หากเป็นในชาติก่อนนางคงซาบซึ้งจนร�่าไห้

แล้วสาบานว่าจะท�าทุกอย่างเพื่อเขา

แต่ในชาตินี้ใจของนางได้กลายเป็นน�้าแข็งไปแล้ว

Page ���������������������� 4.indd   25 22/11/2561 BE   15:59



26

ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม 4

"ขอบคุณใต้เท้าหร่วนที่เป็นห่วง..." มู่หว่ันชิวสงบจิตใจลงแล้วจึง 

พูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ "ข้าน้อยเข้าใจผิดไป เอาสุรามาต้มแทนน�้าจึง

ได้ถูกลวก..." นางฝืนฉีกย้ิมออกมา "ต่อไปคงเดินหมากเป็นเพ่ือนใต้เท้า

ไม่ได้แล้ว" คิดถึงตรงนี้ขึ้นมามู่หวั่นชิวก็รู้สึกสบายใจ

อย่างน้อยวันเวลาช่วงนีน้างก็ไม่ต้องเผชญิกับการตามเกาะแกะอนั

ไม่จบสิ้นของเขา

หร่วนอว้ีหน้าน่ิงไป สายตาเลือ่นไปบนแขนซ้ายท่ียังดอียู่ของมูห่ว่ันชวิ 

ซึ่งวางอยู่ข้างเตียง

มือเล็กขาวนุ่มเลื่อนไปวางบนผ้าห่มทันที

"ไม่เป็นไร..." ในดวงตาหร่วนอวีฉ้ายความอ้างว้างโดดเดีย่ว จากนัน้

ก็หัวเราะร่วนออกมา "อาชวิรกัษาอาการบาดเจ็บให้ดก็ีพอ วันหน้าพวกเรา 

ยังมโีอกาสเดนิหมากกันอกี" ท้ังน�า้เสยีงและท่าทีทีห่ร่วนอว้ีแสดงออกมา

ราวกับว่าการท่ีมูห่ว่ันชวิไม่อาจเดินหมากกับเขาได้น้ัน นางมคีวามเสียดาย 

มากเพียงใด

มู่หว่ันชิวสีหน้าร้อนผ่าว นางพยายามอดกลั้นท่ีจะไม่ด่าออกมา 

ก่อนจะเบือนหน้าหนีไม่มองหร่วนอวี้อีก

"ใต้เท้าหร่วนเชญิดืม่ชา..." โม่เสว่ียฉวยโอกาสนีเ้ทชาต้าหงเผาอย่างดี 

มาหนึ่งถ้วยแล้วยื่นไปให้เขา "คุณหนูเหนื่อยแล้ว ใต้เท้าหร่วนมิสู้..."

ไม่รอให้นางพูดจบ หร่วนอว้ีกโ็บกมอื "ข้าไม่กระหาย รบีเอาชาออก

ไปเถอะ ระวังจะลวกมืออาชิว" เขามองดูท่าทางของมู่หวั่นชิวที่เขาเข้าใจ

ว่าก�าลังงอนอย่างออกรสออกชาติ 

เขามองนางอย่างอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
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"ข้าเอาน�้ามันตัวฮวนชั้นดีมาด้วย เปลี่ยนทาให้อาชิวเถอะ" เห็น 

มู่หวั่นชิวไม่สนใจตนอีก หร่วนอวี้จึงยื่นมือมาจับแขนนาง "น�้ามันตัวฮวน

นี้รักษาอาการบาดเจ็บจากการถูกลวกได้ดีที่สุด"

"ไม่ต้อง..." มู่หว่ันชิวหลบเข้าไปด้านในเตียงทันที การเคลื่อนไหว

อย่างไม่ระวังนีก้ระทบถึงบาดแผล เจบ็จนนางร้องโอย หน้าผากมเีหงือ่ผดุ

ขึ้นทันที

"คุณหนู ท่านระวังหน่อยสิเจ้าคะ!" โม่เสวี่ยตะโกนร้องอย่างตกใจ

รอยยิ้มกระด้างค้างอยู่บนใบหน้าของหร่วนอว้ี เขาเผยสายตา

น้อยใจ "ข้าน่ากลัวอย่างนั้นเลยหรือ" น�้าเสียงที่พูดมาราวกับสัตว์ที่ได้รับ

บาดเจ็บ ไม่ต่างจากหญิงสาวที่ก�าลังได้รับความน้อยใจอย่างยิ่ง

แม้แต่โม่เสวี่ยก็ทนไม่ไหวต้องหันไปมองหน้ามู่หวั่นชิวแวบหนึ่ง

...น่ากลัวแน่นอน น่ากลัวกว่าสัตว์ป่าเสียอีก! 

คิดถึงการแก้แค้นอันโหดเหี้ยมของเขาในชาติก่อนแล้ว ในใจ 

มู่หว่ันชิวก็ตอบกลับอย่างแรงไปหนึ่งประโยค กระนั้นปากกลับพูดไปว่า 

"ใต้เท้าเข้าใจผิดแล้ว คุณชายหลีเพิ่งทาน�้ามันขี้ผึ้งให้ข้า" คิดสักครู่นางก็

พูดเสรมิอกีหน่ึงประโยค "เป็นสตูรลบัในวัง คุณชายหลกี�าชบัหนกัแน่นว่า

ภายในสิบสองชั่วยามไม่ให้ข้าน้อยขยับแขนส่งเดช ไม่อย่างนั้น..." เสียง

ของนางเบาลงไป แฝงความขวยเขินรางๆ "จะทิ้งแผลเป็นไว้ได้" 

หลีจวินเพ่ิงจะกลับไปหร่วนอว้ีก็มาแล้ว นางเชื่อว่าพวกเขาต้อง 

เจอกันที่หน้าประตูอย่างแน่นอน

คุณชายหลีทาน�้ามันขี้ผึ้งให้คุณหนูตั้งแต่เมื่อใด ได้ฟังค�าพูดนี้แล้ว

โม่เสว่ียก็เบิกตาโตอย่างตกใจ นางไม่เข้าใจว่าเหตุใดคุณหนูของนางจึง
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ท�าลายความบริสุทธิ์ตนเองเช่นนี้

ต่อให้รังเกียจอีกฝ่ายมากเพียงใดก็จะท�าอย่างนี้ไม่ได้!

หญิงสาวหิวตายเป็นเรื่องเล็ก ท�าผิดประเพณีเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องนี้

หากถูกหร่วนอว้ีคิดแค้นในใจ แล้วกระจายข่าวออกไป คณุหนูของนางจะ

แต่งออกไปได้อย่างไร โม่เสว่ียอ้าปากคิดจะพูดแย้ง แต่กลับถูกสายตา

เย็นชาของมูห่วัน่ชวิจ้องมาท่ีนางทนัท ีโม่เสว่ียจงึมองไปทางหร่วนอว้ีอย่าง

ไม่รู้จะท�าอย่างไร

หลีจวินทายาให้นางหรือ

หมายความว่าแขนของนางนี้หลีจวินเคยเห็น เคยลูบแล้วอย่างนั้น

หรือ 

ได้ยินค�าพูดนี้แล้วในใจหร่วนอว้ีพลันเกิดความอิจฉาล้นฟ้าขึ้นมา

อย่างไร้สาเหตุ สีหน้าเขาเปลี่ยนจากแดงก�่าไปเป็นเขียวคล�้า ความรู้สึก

ร�าคาญใจกระจายออกมาจากตัวเขา ท�าให้บรรยากาศกดดันในทันใด

แม้โม่เสวี่ยจะพยายามเคลื่อนพลังมาขวางไว้แล้ว นางก็ยังคงรู้สึก

หายใจไม่สะดวก ท�าได้เพียงจบัจ้องหร่วนอว้ีไว้ ด้วยกลวัว่าเขาจะควบคมุ

ไม่อยู่ และสร้างความล�าบากใจให้แก่มู่หวั่นชิวขึ้นมา

...เขาโมโหแล้ว

ทั้งท่าทางและลมหายใจเช่นนี้มู ่หวั่นชิวล้วนคุ้นเคยเป็นอย่างดี  

ในชาติก่อนทกุครัง้ทีเ่จอเขาโกรธเช่นน้ี หากนางไม่ตกใจจนพูดขอร้องเสยีง

ออดอ้อนอ่อนหวาน ก็ต้องต�าหนิตนเองอย่างหนัก ทว่าผลสุดท้ายเขาก็ 

ยังคงสะบัดแขนเสื้อแล้วจากไปอยู่ดี

เหลอืเพียงตนเองท่ีเศร้าเสยีใจ...ได้แต่ร้องไห้อยู่คนเดยีวจนถึงฟ้าสาง
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คิดถึงเรื่องทุกอย่างในชาติก่อนแล้ว มู่หว่ันชิวก็น่ิงเงียบก่อนจะ 

เบือนหน้าไปทางอื่น

"อาชวิ..." เหนือความคาดหมายของมูห่วัน่ชวิ หร่วนอว้ีไม่ได้สะบดัมอื 

จากไปอย่างที่นางคาดไว้ เพียงพริบตานางก็รู้สึกว่าความร�าคาญใจจาก

หร่วนอวี้เบาบางลงบ้างแล้ว เขาจึงเรียกนางเสียงเบา "พอรู้ว่าอาชิวชอบ

ปรุงเครื่องหอม ข้าก็เลยซื้อร้านอี้เหอมา..."

นางชอบปรุงเครื่องหอมแล้วเกี่ยวอะไรกับเขา

เขาซื้อร้านอี้เหอมาท�าอะไร

ได้ฟังค�าพูดนี้แล้วมู่หวั่นชิวก็หันหน้ามาทันที

เห็นนางยอมหันหน้ามาในท่ีสุด เหมือนเด็กท�าผิดท่ีสุดท้ายก็ได้รับ

การให้อภัยจากพ่อแม่ หร่วนอวี้พลันฉีกย้ิมอย่างเอาใจ "คร้ังก่อนท่ีเคย

บอกว่าจะแต่งงานกับเจ้าอย่างไรเล่า ข้าใช้ร้านอีเ้หอมาเป็นสินสอดอย่างนี้ 

เจ้าชอบหรือไม่" แล้วพูดอีกว่า "รออาการบาดเจ็บเจ้าหายดีแล้วข้าจะพา

เจ้าไปรับมอบ..."

เพื่อแก้กลวางหมากแล้ว เขาถึงกับวางเงินลงทุนก้อนใหญ่เช่นนี้?
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จ้องตรงไปท่ีหร่วนอว้ี ผ่านไปครูใ่หญ่มูห่ว่ันชวิจงึถอนหายใจออกมา 

"ขอบคณุใต้เท้าหร่วนท่ีรกัใคร่ในตัวข้าน้อย ทว่าข้าน้อยแม้แต่ดมแยกแยะ

กลิ่นยังไม่เป็น เกรงว่ารับร้านอี้เหอไปคงละอายใจ..."

ค�าเดียวคือ...ไม่รับ! 

แต่นั่นเป็นร้านเครื่องหอมที่มีราคานับหมื่นต�าลึงเชียวนะ หากเป็น

คนทั่วไปคงจะตาลุกวาวไปนานแล้ว ต่อให้หร่วนอว้ีฝันก็คิดไม่ถึงว่า 

จะเกิดเหตุการณ์ที่เขาคาดไม่ถึงขึ้น ทั้งที่เผชิญหน้ากับความยั่วยวนมาก

เช่นนี้แล้ว มู่หวั่นชิวก็ยังปฏิเสธทันทีโดยไม่ต้องคิด

และท่าทางของนางน้ันราวกับมองว่าเขาได้กระท�าเรื่องที่โง่เขลา

มากเรื่องหนึ่ง

นิง่เงยีบอยู่ครูใ่หญ่หร่วนอวีก็้ได้สตคินืมา เขาเอ่ยปากพูดว่า "อาชวิ

ดมกลิ่นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเลย ในร้านน้ันมีอาจารย์เครื่องหอมอยู่แล้ว 

67
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หลายคน เจ้าแค่รบัหน้าท่ีเกบ็เงินก�าไรก็พอ..." แล้วพูดอกีว่า "ฝ่ายวัตถดุบิ

เครื่องหอมของตระกูลหลีล�าบากเกินไป เจ้าต้องตื่นเช้ากลับดึกทุกวัน..." 

เขาเรียกนางเสียงเบา "อาชิว..." น�้าเสียงแทบจะเป็นการขอร้อง

"ใต้เท้าหร่วน..." มู่หวั่นชิวพูดตัดบทเสียงดัง "ข้าน้อยเข้าทะเบียน

ช่างไปแล้ว ย่อมไม่กล้าแต่งงานกับใต้เท้าหร่วน หวังว่าใต้เท้าหร่วนจะ

เก็บค�าสัง่น้ีกลบัไปด้วย" ในใจนางกแ็อบขอบคณุการเลอืกอนัชาญฉลาด

ของตนเองในตอนนั้นที่เลือกเข้าทะเบียนช่างโดยไม่ลังเล

"เรื่องนี้อาชิวไม่ต้องกังวล..." หร่วนอวี้พูดอย่างไม่ต้องคิด "ขอเพียง

เจ้าตกลง ข้าจะยกเลิกทะเบียนช่างของเจ้าทันที"

เขาเป็นถึงผู้บัญชาการกองรถศึก การเปลี่ยนทะเบียนของผู้อื่นเป็น

เรื่องง่ายเพียงแค่พูดค�าเดียวเท่านั้น

แม้แต่ค�าปฏิเสธก็ยังฟังไม่ออก เขาช่างหน้าด้านยิ่งนัก เหตุใดชาติ

ก่อนนางจงึไม่เห็นมมุน้ีของเขา! ในใจแอบพูดหนึง่ประโยค แต่ปากมูห่วัน่ชวิ 

กลับพูดว่า "เรื่องนั้นไม่ต้องล�าบากใต้เท้าหร่วนหรอก ข้าน้อยชอบปรุง

เครื่องหอม ไม่คิดจะเปลี่ยนทะเบียนช่าง..."

"แต่อาชิวดมกลิ่นไม่เป็นเลยมิใช่หรือ" หร่วนอวี้ย้อนถาม

มู่หวั่นชิวหน้าแดงก�่า นางเกือบจะกัดลิ้นตนเองทิ้ง

เห็นหน้าของอีกฝ่ายแดงก�่า หร่วนอว้ีจึงดีใจเป็นพิเศษ ในดวงตา

ฉายรอยยิ้มสดใสออกมา

มูห่วัน่ชวิเหน็รอยยิม้บนใบหน้าของหร่วนอว้ี นางก็แค้นจนขบกราม

แน่น

"เรื่องนั้น..." นางเบือนหน้าหนี "ในใจข้าน้อยมีคนอื่นแล้ว"
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"มี..." รอยย้ิมแข็งค้างอยู่บนใบหน้า หร่วนอว้ีพลันพูดจาติดอ่าง  

"มีคนอื่นแล้ว เป็นใคร..." ก่อนจะถามอีกว่า "เฮยมู่หรือ" 

ลอืกันว่านางกับเฮยมูม่คีวามรกัต่อกัน หลิว่เฟ่ิงบอกว่ากู่ฉนิเคยเห็น

กับตาตนเองว่าเห็นนางสวมเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเดินออกมาจากห้องของ

เฮยมู ่คดิถึงเรือ่งเหล่านีแ้ล้วหร่วนอว้ีก็ใจกระตุก เขาจ้องตามูห่วัน่ชวิไม่วางตา

มู่หวั่นชิวรู้สึกได้ถึงกระแสอ�ามหิตที่ส่งมาจากกายเขา นางพลันตัว

สั่นเทา

หร่วนอวี้ขึ้นชื่อว่าท�าอะไรจะเด็ดขาดและเหี้ยมโหดเสมอ

ทว่าเฮยมูก็่คือตัวนาง...นางไม่อาจเอาโรงธูปไป่เย่ียไปต่อกรกับศตัรู

ตัวใหญ่เช่นนี้ได้!

ความคิดแวบผ่าน มู่หวั่นชิวก็ส่ายหน้าอย่างลนลาน "ไม่ใช่..." 

นางก้มหน้าก้มตา ไม่กล้ามองตาของหร่วนอวี้

"ไม่ใช่เฮยมู่อย่างนั้นหรือ" นิ่งตะลึงไปชั่วครู่หร่วนอว้ีก็ย่ืนมือมา 

เชยคางนางขึ้น แล้วมองนางด้วยแววตาเย็นชา "เป็นใครกัน..." น�้าเสียง

ของเขาราวกับสอบถามอนุภรรยาที่ก�าลังลอบคบชู้

"ปล่อยมือ! ท่านท�าข้าเจ็บ..." มู่หวั่นชิวสะบัดมือเขาออกอย่างแรง 

นางไม่แทนตัวอย่างนอบน้อมอีก การเคลื่อนไหวเมื่อครู่สะเทือนไปถึง

บาดแผลบนแขนจนรู้สึกเจ็บ นางขบกรามแน่นแล้วส่งเสียงสบถออกมา

ในมือว่างลงแล้ว หร่วนอว้ีจึงมองเหม่อ เขาย่ืนมือหมายเข้าไป 

จับตัวมู่หวั่นชิวอีก โม่เสวี่ยเห็นอย่างนั้นจึงรีบขยับตัวเข้ามาขวางระหว่าง

เขากับคุณหนูของนางไว้พลางถลึงตาจ้องเขาอย่างดุดัน

ชั่วขณะน้ันหร่วนอว้ีก็เข้าใจเรื่องราว หญิงสาวตรงหน้าน้ียังไม่เป็น
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คนของตนเอง ในใจให้รูส้กึผดิหวงั ทันใดน้ันเขาก็ยกมอืขึน้ใช้ก�าลงัภายใน

ซดัโม่เสว่ียจนลอยออกไปจากทาง ก่อนจะสกัดจุดนางเอาไว้ แล้วจ้องหน้า

มู่หวั่นชิว 

"อาชวิบอกข้ามา ในใจเจ้าชอบใคร" น�า้เสียงของเขาอ่อนโยนอย่างมาก 

เหมือนก�าลังหลอกถามเด็กอย่างไรอย่างนั้น

"เอ่อ..." ในเมื่อใจของตนไม่มีใครอยู่เลย ยามที่ถูกเขาจ้องมาด้วย

สายตาเร่าร้อนอย่างนี ้มูห่ว่ันชวิย่อมรูส้กึร้อนรนใจ จงึรบีเบอืนหน้าไปทาง

ด้านในเตียงทันที

หร่วนอวี้ยื่นมือไปเลื่อนใบหน้านางกลับมา "...บอกข้ามา!"

"ท่านอย่าเข้ามานะ!" เห็นเขาโน้มตัวเข้ามา มู่หว่ันชิวก็ตะโกนขึ้น

อย่างตื่นตระหนก

"เป็นใคร" หร่วนอวี้ถามอย่างไม่ลดละ

"เป็น...เป็นคุณชายหลี..." เห็นว่าหลบหลีกไม่ได้แล้ว มู่หว่ันชิวจึง

หลุดปากพูดออกมา เห็นหร่วนอวี้มีแววตาสงสัย นางจึงรีบอธิบายอีกว่า 

"ท่ียินยอมอยู่ในฝ่ายวัตถุดิบเครื่องหอมร้านหลีจี้ที่ทั้งล�าบากและเหนื่อย

เช่นนี ้ก็เพราะอยู่ท่ีนัน่สามารถพบเขา และได้ยินเสยีงเขาบ่อยๆ ได้" แม้เสยีง 

พูดจะค่อยๆ เบาลง แต่ในน�้าเสียงกลับเต็มไปด้วยความคิดถึงอันขมขื่น 

สิ้นเสียงพูดมู่หวั่นชิวก็รู ้สึกว่าเตียงใต้ร่างพลอยสั่นตามไปด้วย  

นางรู้สึกตกใจจริงๆ

...ไม่กระมัง!

ถึงแม้จะมคี�าสาบานไม่แต่งเข้าตระกูลหลอียู่ แต่นางท�าเช่นน้ีก็เป็น

แค่การพูดโพล่งออกไปเท่านั้น ไม่ได้คิดจะผิดค�าสาบานจริงๆ สวรรค์จะ
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ลงโทษโดยให้ธรณีสูบนางเลยหรือ

ว่ากันว่าถูกธรณีสูบนั้นน่ากลัวมาก...จะต้องมีคนตาย

สัมผัสความรู้สึกสั่นสะเทือนนั้นอย่างละเอียดสักครู่ มู่หวั่นชิวก็ 

ไม่รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวอีก นางจึงโล่งใจ ในใจแอบพูดว่าขออภัยด้วย

คณุชายหล ีข้าไม่ได้ต้ังใจสร้างความบาดหมาง แต่สถานการณ์น้ีบบีบงัคบั

ข้าจรงิๆ นีเ่รยีกว่ามหีนีม้ากก็ไม่ทกุข์ร้อน อย่างไรเสยีชาตก่ิอนพวกท่านก็

เป็นศัตรูกัน จะบาดหมางกันเพิ่มอีกสักเรื่องคงไม่เป็นไร...

ในใจคิดเช่นนี้แล้ว มู่หวั่นชิวพลันรู้สึกสบายใจที่ยกหลีจวินออกมา

เป็นโล่ในยามอันตรายได้ ก่อนจะมองหร่วนอวี้ด้วยสีหน้าเรียบเฉย

ถูกแผ่นดินไหวเมือ่ครูน้ี่ท�าให้ตกใจ หร่วนอว้ีจงึสดูหายใจเข้าลกึแล้ว

เงี่ยหูฟัง

ผ่านไปครู่ใหญ่ในรัศมีสิบจั้งน้ีก็ไม่มีเสียงประหลาดอะไรอีก เขา 

จึงผ่อนลมหายใจแล้วเก็บความระแวดระวังของตนเองลงพลางก้มหน้า

ประสานดวงตาที่มู่หวั่นชิวมองมา

ประสานสายตากันครู่ใหญ่ เขาก็หัวเราะเสียงดังขึ้นมาทันใด "ข้าก็

คิดว่าใคร ที่แท้ก็แค่อาชิวฝันหวานเช่นหญิงสาวท่ัวไปนี่เอง วันหน้าเจ้า

แต่งงานกับข้า รับรองว่าต้องลืมเขาไปอย่างแน่นอน..." เห็นมู่หว่ันชิว

ถลึงตามองมา หร่วนอว้ีก็หัวเราะแล้วพูดว่า "หลีจวินสง่างามมีอิสระ  

อายุน้อยก็มเีงินมากแล้ว อย่าว่าแต่อาชวิเลย หญิงสาวทีเ่คยเหน็เขาก็ล้วน

เกิดความรักในตัวเขาท้ังสิ้น ในห้องปรุงเคร่ืองหอมของตระกูลหลีไม่รู้ว่า

มีอาจารย์ที่แอบคิดฝันเช่นเจ้ามากเท่าใด เจ้าตัดใจเรื่องนี้ไปเสียเถอะ  

ในฐานะเจ้าบ้านรุ่นถัดไปอย่างเขาแล้ว เขาไม่มีทางแต่งกับอาจารย์ใน
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ร้านของตนเองแน่นอน!" ก่อนจะพูดยุยงว่า "อาชิวคิดให้ดี ถ้าเขารัก

ทะนถุนอมเจ้าจรงิ จะปล่อยเจ้าไปทนทกุข์อยู่ทีฝ่่ายวัตถุดิบเคร่ืองหอมได้

อย่างไร"

"ข้า..."

นั่นข้ายินยอมอยู่ที่นั่นเอง อีกอย่างข้าก็ไม่ได้คิดจะแต่งงานกับเขา

อยู่แล้ว!

อยากจะโต้ตอบแต่พอเอ่ยปากแล้ว มู่หวั่นชิวก็คิดได้ว่าค�าพูดน้ี

เป็นการขุดหลุมฝังตนเอง จึงรีบกลืนค�าพูดเหล่านั้นกลับลงไป กระท่ัง 

อ้าปากจนลืมหุบไปชั่วขณะ

หร่วนอว้ีชอบเห็นท่าทางตกใจของนางเช่นน้ีมาก เขาพลันหัวเราะ

เสียงดังอีกครั้ง

มูห่ว่ันชวิกัดฟันเสยีงดังกรอด นางหน้าแดงก�า่ทนัใด ผ่านไปครูใ่หญ่

จงึเงยหน้าขึน้ แล้วพูดเสยีงดงัว่า "ไม่จรงิ พวกเราเคยสมัผสัแนบชดิกันมา

แล้ว!" 

นางยินดจีะท�าลายชือ่เสยีงของตนเอง แต่จะให้หร่วนอว้ีได้ใจไม่ได้

เป็นอันขาด

สัมผัสแนบชิดกัน?

เสยีงหวัเราะของหร่วนอว้ีพลนัชะงกัไป สายตาเขาเลือ่นไปบนแขน

ของมู่หวั่นชิวที่พันผ้าพันแผลไว้จนเต็ม

มู่หวั่นชิวยกมือขึ้น "ยาน้ีเขาก็เป็นคนเปลี่ยนให้ข้าเอง" ในน�้าเสียง

แฝงการอวดอ้างอย่างภูมิใจอยู่มาก

หร่วนอว้ีร่างสะท้าน เขานึกถึงภาพท่ีพวกเขาพบกันครั้งแรกขึ้นมา
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ทนัใด ตอนนัน้มูห่ว่ันชวิก็แอบองิอยู่ในอ้อมกอดของหลจีวิน สหีน้าหร่วนอว้ี 

พลันด�าคล�้าในทันที เขาพรวดพราดลุกขึ้นยืน

มู่หวั่นชิวเชิดคางขึ้นอย่างดื้อรั้น มองหน้าเขาอย่างท้าทาย

"อาชิวเหนื่อยแล้ว รีบพักผ่อนเถอะ" เดิมคิดว่าอาจจะเกิดพายุฝน

กระหน�่าตามลงมา กลับคาดไม่ถึงว่าหร่วนอว้ียืนอยู่เพียงชั่วครู่ก็พูด 

เสยีงเข้มว่า "พรุง่น้ีข้าจะส่งคนมาวางสนิสอดแต่เช้า!" พูดจบเขาก็หมนุตวั

เดินจากไป

เหตุใดเขาจึงจัดการได้ยากเย็นเช่นนี้?!

มู่หวั่นชิวตกใจไปพักหนึ่ง รอจนนางนึกขึ้นได้จึงพูดว่า "ข้าไม่มีทาง

แต่งงานกับท่าน..." 

ยามนั้นหร่วนอวี้ก็จากไปไม่เห็นเงาเสียแล้ว

"...ใต้เท้าหร่วนฐานะสูงศักด์ิและเป็นคนมีความสามารถ น่ีเป็น 

งานมงคลดีที่ขอกี่ชาติก็ไม่อาจได้มา ในเมื่อเขาหมายตาแม่นางไป๋ ก็นับ

ว่าชาตก่ิอนน้ีท่านจดุธูปไหว้พระมาดี..." แม่สือ่ป้าซนุไม่มองสหีน้าด�าคล�า้

ของมู่หว่ันชิวเลยแม้แต่น้อย ด้านหนึ่งคอยสั่งการให้คนยกสินสอดท่ีห่อ

ผ้าแพรแดงเข้ามาในบ้าน ปากก็คอยพูดพล่ามไม่หยุด "ท่านดแูค่สนิสอด

เหล่านีส้ ิมีสิง่ใดบ้างไม่ล�า้ค่า" นางชีไ้ปยังสนิสอดท่ีกองอยู่เตม็พ้ืนแล้วนบั

ไปทีละอย่างให้มู่หวั่นชิวฟัง 

ชาติก่อนมูห่วัน่ชวิจดุธูปขอพรพระไว้มากจริงๆ แต่ยามนัน้กข็อการ

แต่งงานนี้มาไม่ได้!

หัวคิ้วขมวดเป็นปมแน่น มู่หวั่นชิวยิ่งฟังก็ยิ่งร�าคาญใจ ก่อนจะพูด
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ตัดบทอีกฝ่ายอย่างทนไม่ไหว "ข้าตัดสินใจแล้ว ป้าซุนกลับไปเถอะ"

ตนพูดไปตั้งมากมายเช่นน้ีแล้ว แต่นางยังกล้าท�าเหมือนเป็นลม

ผ่านหูอีก!

จู่ๆ ก็ถูกพูดตัดบทขึ้นมา ป้าซุนจึงปั้นหน้าเครียด ก�าลังจะพูดจา

ด่าทอออกไปบ้าง หากพลันนึกถึงเงินตอบแทนก้อนใหญ่ของหร่วนอว้ี 

ขึ้นมาจึงอดกลั้นเอาไว้พลางย้ิมสดใสแล้วพูดว่า "แม่นางไป๋ฟังข้าพูด 

สักค�าเถิด ท่านอายุน้อย ความถือตัวก็เลยสูง คงไม่รู้ว่าชั่วชีวิตของสตรีนี้ 

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการแต่งงานผิด!" 

นางพูดเกลี้ยกล่อมอย่างมีความคิดในใจ 

"ด้วยฐานะแม่นางไป๋ท่ีอยู่ในทะเบียนช่างแล้ว ท่านยังคิดจะหา 

ชายใดมาแต่งด้วยอีกหรือ" นางถามขึ้นอีกว่า "ท่ีไม่ตอบตกลงแต่งให ้

ใต้เท้าหร่วน เป็นเพราะแม่นางไป๋คิดจะแต่งเข้าตระกูลหลีหรือ" ตามด้วย

รอยยิ้มเยาะ "ข้าว่าท่านรีบตัดใจในเรื่องนี้จะดีกว่า!"

เห็นมู่หวั่นชิวเบือนหน้าหนีไปทันที ป้าซุนจึงหัวเราะเยาะ 

"ถึงแม้ฐานะทางการเงินของใต้เท้าหร่วนจะเทียบตระกูลหลมีไิด้ แต่

ใต้เท้าหร่วนก็จริงใจต่อท่านมากนัก รักท่านจนเข้ากระดูกแล้วเชียวล่ะ 

ท่านลองมองดูสิ ทั้งท่ีไม่ใช่การตบแต่งภรรยาเอก ในเมืองต้าเย่ียนี้ยังมี

ใครบ้างที่จะยอมมอบร้านเครื่องหอมให้เป็นสินสอดอีก" แล้วพูดอีกว่า 

"แม้แต่คุณชายหลีที่มาจากตระกูลดังมีกิจการใหญ่โตก็คงไม่มือหนัก 

เช่นนี้ นี่ก็เห็นได้ว่าใต้เท้าหร่วนรักท่านมากเพียงใด เขาก�าพร้ามาแต่เด็ก 

ท่านแต่งเข้าไปข้างบนก็ไม่มพ่ีอแม่สาม ีในบ้านย่อมไร้กฎเกณฑ์เคร่งครัด 

แม่นางเป็นอนุภรรยาย่อมอยู่สูงสุด ต่อไปผู้ที่อยู่เหนือท่านก็จะมีเพียง 
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ฮูหยินคนเดียว ปรนนิบัตินางให้ดีแล้ว แม่นางไป๋ก็จะเรียกลมเรียกฝนได้ 

และมีเกียรติไปชั่วชีวิต" 

ในดวงตาเล็กที่หางตามีรอยย่นปรากฏความละโมบและความ

ปรารถนาที่จะอยากให้ตนเองอายุน้อยลงสักสิบปีแล้วแต่งเข้าไปแทน

สังเกตใบหน้าของมู่หว่ันชิวที่ยังคงสงบนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว  

ป้าซุนก็ส่ายหน้าพลางถอนหายใจ

นางไม่เข้าใจจรงิๆ เรือ่งดีทีค่นอ่ืนเฝ้าฝันกันแทบตายก็ยากจะพบเจอ 

แต่เหตุใดนางพูดจนปากจะฉีกอยู่แล้ว หญิงสาวผู้นี้จึงยืนยันประโยค

เดียว...ไม่ตกลง!

"ป้าซุนกลับไปเถอะ..." คิดได้ว่าฮูหยินในวันหน้าที่ป้าซุนพูดถึงคือ

หลิว่เฟ่ิง หัวใจมูห่ว่ันชวิก็บบีรดัตัว นางบงัคบัตนเองให้พูดจนจบด้วยความ

สงบนิง่ ก่อนจะชีไ้ปยังสนิสอด แล้วหนัไปสัง่โม่เสว่ีย "โยนออกไปให้หมด!"

"แม่นางไป๋อย่าตัดสินใจผิดเด็ดขาด" เห็นโม่เสว่ียไม่พูดพล่าม 

ก็ขนสนิสอดเหล่านัน้โยนออกไปในทันท ีป้าซนุก็พูดเสยีงแหลมข้ึนในทีสุ่ด 

"คิดหมายคุณชายใหญ่ตระกูลหลี แต่ท่านกลับไม่เอาคันฉ่องมาส่องดู

ตนเองเสยีบ้าง คนเขาจะหมายตาท่านได้อย่างไร!" นางชีอ้อกไปด้านนอก 

"อาจารย์เครื่องหอมที่หลงใหลคุณชายหลีเหมือนท่านอย่างนี้ในร้านหลีจี้

มไีม่รูต้ัง้เท่าไร ไม่ต้องพูดอย่างอืน่ แค่พูดเรือ่งในฝ่ายศิลปะการจดุเคร่ืองหอม 

ของตระกูลหลีก็มีหญิงสาวอายุน้อยบริสุทธ์ิ ฐานะทางบ้านก็โดดเด่น 

เข้าแถวรอจะเป็นอนุภรรยาของเขาไม่รู้ตั้งเท่าใดแล้ว!" ป้าซุนพูดอย่าง

รนุแรงอีกว่า "...ไม่ลองดเูสยีบ้างว่าท่านมฐีานะอะไร เขาทีเ่ป็นเสมอืนเทพ

จะลดตัวมาแต่งงานกับช่างฝีมือที่ต�่าต้อยได้อย่างไรกัน!"
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ยิ่งพูดป้าซุนก็ยิ่งโกรธ สีหน้าของนางพลันเขียวคล�้า

"ใครว่าข้าแต่งงานกับช่างฝีมือฐานะต�่าต้อยไม่ได้!" 

ขณะที่ป้าซุนก�าลังด่ากราดอย่างสนุกปากอยู่นั้น เสียงหนักแน่น

เสียงหนึ่งก็ดังลอยมา จากน้ันประตูห้องก็ถูกผลักเปิดออก หลีจวินเดิน 

เข้ามาอย่างโกรธเกรี้ยว

เสียงทุกอย่างพลันเงียบลงในทันที

พอเห็นว่าเป็นเขาที่เข้ามา มู่หว่ันชิวก็ใบหน้าร้อนผ่าว จากนั้นจึง 

คดิได้ว่าเขาอาจจะได้ยินค�าพูดของป้าซนุทีว่่านางมใีจคิดหมายในตวัเขา

ด้วยแน่นอน นางจึงก้มหน้าลงไม่กล้ามองหน้าหลีจวินราวกับเด็กท่ีไป

ท�าความผิดมา

ในสายตาของหลีจวินนั้นเหมือนว่ามู่หว่ันชิวได้รับความล�าบากใจ

อย่างมาก เขาจึงมองไปทางป้าซุนด้วยแววตาที่เย็นเยือก

"คุณชายใหญ่มาหรือเจ้าคะ" ป้าซุนค่อยๆ ลุกขึ้นยืน "ข้า..."

"...แม่นางไป๋บอกให้กลับไป เจ้าฟังไม่เข้าใจหรือ"

ทั้งท่ีเสียงน้ันไม่ได้ดังเลยสักนิด และน�้าเสียงก็ราบเรียบ แต่ป้าซุน

กลบัรูสึ้กถึงความเย็นเยือกขุมหนึง่ทีท่�าให้นางหว่ันเกรงปะทะเข้าใส่ ท�าให้

นางขนลุกชันขึ้นมาทันที แล้วนางจะกล้าพูดอะไรต่อได้อีก ท�าได้เพียง 

พยักหน้าหงึกๆ ราวกับไก่จิกเม็ดข้าว "เจ้าค่ะๆ ข้าจะกลับไปเดี๋ยวนี้" 

ป้าซุนไม่สนใจอะไรอีก รีบก้าวเท้าเดินออกไปทันที

"อีกอย่าง..." ใกล้ถึงประตูแล้ว ป้าซุนก็ถูกหลีจวินเรียกไว้

ป้าซุนตัวสั่นงันงก นางแทบจะทรุดลงคุกเข่าไปบนพ้ืน จ�าต้อง 

ฝืนจับประตูเพ่ือประคองตัวให้ยืนนิ่ง ก่อนท่ีนางจะหันหน้ากลับมาอย่าง
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หวาดกลัว "คุณชายใหญ่ยังมีอะไรอีกหรือเจ้าคะ"

"กลับไปบอกใต้เท้าหร่วนด้วยว่าแม่นางไป๋เป็นคนของข้า นาง 

ไม่แต่งกับใครทั้งนั้น" เขาชะงักไปสักครู่ "ถ้าใต้เท้าหร่วนอยากจะแต่ง 

อนุภรรยาจริงๆ พรุ่งน้ีข้าจะเลือกสาวงามจากฝ่ายแสดงศิลปะการจุด

เครื่องหอมสักสองสามคนส่งไปให้" 

"เจ้าค่ะๆ ข้าจะน�าความของคุณชายใหญ่ไปแจ้งให้แน่นอน..."  

ป้าซุนพยักหน้าหงึกๆ ก่อนจะสั่งการให้ทุกคนรีบยกสินสอดย้ายก้นหนี

ออกไปอย่างรวดเร็ว

เหน็ป้าซนุถูกเล่นงานเช่นนี ้มูห่วัน่ชวิก็อารมณ์ดขีึน้มาก นางเงยหน้า

ขึ้นมาก็เห็นหลีจวินก�าลังจ้องหน้านางอยู่พอดี มู่หวั่นชิวพลันหน้าแดงก�่า 

ก่อนจะรีบเบือนหน้าหนี คิดดูแล้วเห็นว่าไม่ควร นางจึงหันหน้ากลับมา

"ขอบคุณคุณชายหล ีเชญิคุณชายหลน่ัีงก่อน..." นางเรียกให้โม่เสว่ีย 

ที่ยืนนิ่งเป็นไก่ไม้ยกน�้าชาเข้ามา

น้อยนักจะเห็นนางท�าอะไรไม่ถูกอย่างนี้ หลีจวินจึงมองนางอย่าง

เหม่อลอย เขาตอบรับค�าแล้วนั่งลงตรงน้ันพลางก้มหน้าลงครุ่นคิดอะไร

บางอย่าง

"เรื่องนั้น..." เห็นหลีจวินไม่พูดอะไร มู่หวั่นชิวจึงเอ่ยปากอธิบาย  

"ทีป้่าซนุพูดเมือ่ครูล้่วนเป็นค�าพูดเหลวไหล คณุชายหลอีย่าได้เก็บมาใส่ใจ

เด็ดขาด"

"ป้าซุนพูดอะไรหรือ" หลีจวินเงยหน้าขึ้นอย่างงุนงง

ก็ทีบ่อกว่าใจนางคิดหมายเขาอย่างไรเล่า ทีวั่นน้ีป้าซนุเอาแต่พูดถึง 

'คณุชายใหญ่ตระกูลหล'ี ไม่หยุดคงเป็นเพราะก่อนหน้านีห้ร่วนอว้ีพูดอะไร
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กับอีกฝ่ายแน่ๆ หลีจวินเป็นคนมีความคิดท่ีฉับไว เขาได้ฟังค�าพูดนี้แล้ว

จะต้องเดาอะไรได้แน่นอน ครั้งนี้นางได้อับอายขายหน้าแล้ว!

"เอ่อ..." พอเอ่ยปากมูห่ว่ันชวิก็รูส้กึว่าค�าพูดนีเ้ล่าออกมาไม่ได้จรงิๆ 

ยิ่งไปกว่านั้นพอเห็นท่าทางที่เขาถามคงจะไม่ได้ยินอะไรก่อนหน้านี้ หาก

นางอธิบายส่งเดชออกไปอาจจะท�าให้เขาคิดไปไกลย่ิงขึ้น คิดได้เช่นนี้ 

มู่หวั่นชิวก็หน้าแดงอีกครั้งพลางรีบก้มหน้าลงมองพื้น

นางไม่ทันสงัเกตเห็นความเจ้าเล่ห์ท่ีปรากฏข้ึนในดวงตาของหลีจวิน

"วันน้ีล่วงเกินใต้เท้าหร่วน ต่อไปคุณชายหลีต้องระวังตวัให้มากข้ึน..." 

สงบอารมณ์ของตนเองได้แล้ว มูห่ว่ันชวิจึงเปลีย่นเร่ืองพูดไป "ใต้เท้าหร่วน 

ท�าอะไรเดด็เดีย่วเหีย้มโหด ชอบบกุมาอย่างกะทันหนั โจมตคีนโดยไม่ทัน

ตั้งตัวที่สุด" 

นัน่เป็นความทรงจ�าในชาติก่อนตอนทีห่ลจีวินตายไปแล้ว ในชาตนิี้ 

นางไม่อาจรูช้ะตาชวิีตของเขาล่วงหน้าได้ ในน�า้เสยีงจงึแฝงไว้ซึง่ความกังวล

"อาชวิพูดเช่นนีเ้ป็นห่วงข้าหรอื" หลีจวินพูดหยอกเย้าอย่างอารมณ์ดี 

น�า้เสยีงทุ้มต�า่ของเขาท�าให้โม่เสว่ียทีป่รนนบิตัอิยู่ข้างๆ พลอยหน้าร้อนผ่าว 

ไปด้วย มู่หวั่นชิวจึงกระแอมเบาๆ

เป็นห่วงเสยีทีใ่ดเล่า ในเมือ่ยกเขาออกมาเป็นโล่เช่นน้ีแล้วนางก็ต้อง

เตือนเขาไว้บ้าง ได้ยินค�าพูดนี้มู่หวั่นชิวก็กลอกตาขาวใส่หลีจวินอยู่ในใจ 

เพราะรู้ดีว่าเขาชอบใช้กลยุทธ์ส่งเสียงตะวันออกโจมตีตะวันตก นางจึง

เพิ่มความระวังมากยิ่งขึ้น

เห็นมู ่หว่ันชิวไม่ตกใจลนลานแต่กลับระวังตัวย่ิงข้ึน หลีจวินก็ 

รู้สึกผิดหวัง เขาเปลี่ยนท่าทีเป็นจริงจังแล้วพูดว่า "ข้าเพ่ิงจะติดต่อกับ
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เจ้าของหอเสวียนจี พวกเขายังเก็บภาพหม้อสกัดนั้นไว้อยู่..."

"จริงหรือ!" ไม่ทันฟังเขาพูดจนจบ มู่หว่ันชิวก็ลุกพรวดข้ึนมานั่ง 

กระเทือนไปครึ่งแขนจนรู้สึกเจ็บ นางร้องโอยออกมา

"ระวัง..." หลจีวินประคองมูห่ว่ันชวิเอาไว้ แล้วก้มหน้าลงมองอาการ

บาดเจ็บของนาง

"ไม่เป็นไร แผลแห้งหมดแล้ว" มู่หว่ันชิวคิดจะชักมือกลับมาอย่าง 

งกๆ เงิ่นๆ "ไม่ถึงครึ่งเดือนก็หายดีแล้ว" น�้าเสียงนางคล้ายไม่สนใจอะไร

ชาตก่ิอนทีอ่ยู่ในหอชนุเซยีง บาดแผลท่ีนางได้รับใช่จะมเีพียงเท่านี้ 

มีครั้งใดบ้างที่นางจะไม่ทรมานจนเกือบปางตาย ยามน้ันมีใครบ้างที่จะ

มาเห็นใจ พอคิดถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว มู่หวั่นชิวก็รู้สึกปวดใจ ร่างพลันสั่นเทา

อย่างห้ามไม่อยู่

เห็นมู่หวั่นชิวมีสีหน้าซีดขาว หลีจวินคิดว่านางเจ็บมาก เขาจึงกอด

นางเอาไว้

แอบอิงอยู่ในอ้อมกอดอบอุ่นอันแข็งแกร่งนี้ มู่หวั่นชิวจึงค่อยๆ ดึง

ตนเองกลับมาจากเงามืดของชาติที่แล้วได้ นางพยายามจะผลักตัว 

ออกมา "ข้าไม่เป็นไรแล้ว"

หลีจวินขยับจัดหมอนที่อยู่ด้านหลังมู่หว่ันชิวให้เข้าที่ แล้วค่อยๆ 

ประคองนางนัง่ลง ปากก็พูดก�าชบัว่า "บนตัวมบีาดแผลอยู่ อาชวิจะขยับตวั 

รุนแรงอย่างนี้ไม่ได้"

"อืม..." มู่หวั่นชิวพยักหน้าอย่างเชื่อฟัง

เห็นนางเชื่อฟังเป็นอย่างดี หลีจวินก็เหม่อมองนางอยู่พักหนึ่ง

"เรือ่งนัน้..." คิดถึงเรือ่งภาพวาด มูห่วัน่ชวิจงึเงยหน้าข้ึนมองหลจีวิน 
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"เจ้าของหอเสวียนจียังมีภาพอื่นอีกหรือไม่" หม้อสกัดนางยังไม่รีบใช้ใน

ตอนน้ี ท่ีนางร้อนใจอยากได้จรงิๆ คือหม้อกล่ันทีใ่ช้กลัน่หวัเชือ้สุราต่างหาก

น่าเสียดายที่มือขวาของนางบาดเจ็บ ในตอนนี้จึงวาดภาพไม่ได้

หากว่ามีภาพส�าเร็จของหม้อกลั่นอยู่ หอเสวียนจีจะได้ลงมือท�า  

จากน้ันก็รอแค่ให้บาดแผลของนางหายดี พอแผลหายดีแล้วนางก็สามารถ 

ใช้หม้อกลั่นนั้นได้เลย 

ในเมือ่สามารถท�าหม้อสกัดได้ เป็นไปได้ว่าตระกูลเว่ยอาจจะขอให้

หอเสวียนจีท�าหม้อกลั่นด้วย...มู่หวั่นชิวพยายามคิดในแง่ดี

"ภาพอืน่" หลจีวินมองนางอย่างสงสยั "อาชวิยงัอยากท�าอะไรอกีหรือ"

"เป็นของทีป่รมาจารย์เว่ยเหลอืทิง้ไว้เช่นกัน รูปร่างคล้ายกับหม้อสกัด..." 

มูห่ว่ันชวิบรรยายรปูร่างตามท่ีอยู่ในความทรงจ�าของตนเองออกมาหน่ึงรอบ 

สุดท้ายก็พูดพึมพ�าว่า "ไม่รู้ว่าตอนนั้นปรมาจารย์เว่ยได้ขอให้หอเสวียนจี

ท�าสิ่งน้ันด้วยหรือไม่ ถ้ามีภาพส�าเร็จได้ก็คงดี" ดวงตาโตลึกล�้าของนาง

เต็มไปด้วยความปรารถนา

"อาชิวรู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร" หลีจวินถามอย่างสงสัย

มู่หว่ันชิวสะดุ้ง "คะ...คือว่าข้าได้ยินคุณชายเฮยพูด เขาก็อยาก 

ท�าสักอันเช่นกัน เพียงแต่ไม่รู้จักเจ้าของหอเสวียนจี..." เชื่อว่าหลีจวิน 

คงหาบุคคลที่ตนเองยกขึ้นมานี้ไม่เจอ มู่หว่ันชิวจึงพูดโกหกได้อย่างเป็น

ตุเป็นตะ

ทุกครั้งท่ีตนเองพูดถึงเฮยมู่ หลีจวินก็มักจะโมโหอย่างไร้สาเหตุ  

ครั้งน้ีพอพูดจบ มู่หวั่นชิวก็แอบมองไปทางหลีจวิน ก่อนจะประสานเข้า

กับสายตาครุ่นคิดของเขาเข้าพอดี นางพลันระแวงใจรีบเลื่อนสายตาหนี
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ภายในห้องเงียบเสียงลงทันใด

ผ่านไปครู่ใหญ่หลีจวินจึงเอ่ยท�าลายความเงียบลง "สิ่งท่ีอาชิวพูด

ถึงซับซ้อนเกินไป ข้าจ�าไม่ได้แล้ว รอให้เจ้าบาดแผลหายดีก่อน ข้าจะพา

เจ้าไปพบเจ้าของหอเสวียนจีด้วยตนเองก็แล้วกัน"

"ขอบคุณคุณชายหลี..." วันนี้เขาไม่ได้ลุกหนี มู่หวั่นชิวจึงพยักหน้า

ด้วยความดีใจ

มองดรูอยย้ิมสดใสตรงหน้านี ้และการกระท�าของนางทีเ่พ่ือปกป้อง

เฮยมู่แล้วถึงกับผลักเขาออกไปเป็นศัตรูกับหร่วนอวี้อย่างไม่นึกเสียดาย 

หลีจวินก็เกิดความรู้สึกเศร้าขึ้นมาฉับพลัน

"ใต้เท้าหร่วนช้าก่อนขอรับ รอข้าน้อยไปแจ้งคุณชายก่อน" หลี่กุ้ย

บ่าวเฝ้าประตูเรอืนถานเซยีงว่ิงตามหลงัหร่วนอวีท้ีเ่ดนิเรว็ปานธนจูนเหงือ่

ออกท่วมหัว

หร่วนอว้ีท่าทางดุดัน ไม่พูดไม่จาก็ผลกัประตหู้องหนงัสอืของหลจีวิน 

เปิดออกทันที

หลีจวินกับฉินเจี้ยนที่ก�าลังพูดคุยกันต่างก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกัน

"คุณชาย เขา..." หลี่กุ้ยรีบเดินไปข้างกายหลีจวิน แล้วพูดกระซิบ 

"ร้านหลีจี้ถูกองครักษ์จวนผู้บัญชาการล้อมไว้แล้วขอรับ"

หลจีวนิตกใจพลางโบกมอืให้หลีกุ้่ย "เจ้าออกไปเถอะ..." แล้วลกุขึน้

หวัเราะเสยีงดังขณะพูดต้อนรบัหร่วนอว้ี "ใต้เท้าหร่วนรีบน่ังเถอะ เมือ่วาน

หญิงสาวเหล่านั้นปรนนิบัติดีอย่างนั้นหรือ ท�าให้ใต้เท้าหร่วนต้องมา

ขอบคุณถึงที่นี่ด้วยตนเองเลย" เขาสั่งฉินเจี้ยน "เตรียมชา..."
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เพราะหญิงสาวเหล่านั้นท�าให้หลิ่วเฟิ่งแทบจะพังจวนผู้บัญชาการ

ของเขาอยู่แล้ว หร่วนอว้ีคิดถึงเรือ่งน้ีสหีน้าก็ด�าคล�า้ถึงขดีสดุ เขาสบถเสยีง

เครียดทีหนึ่งแล้วนั่งลง

"ใต้เท้าเชญิด่ืมชาขอรบั..." ฉนิเจีย้นรีบชงชาต้าหงเผาถ้วยหนึง่มาให้

หร่วนอว้ียกมือขึ้น ร่างฉินเจี้ยนก็เอนไปทันที ถ้วยชากระเด็น 

หลุดมือไปอย่างรวดเร็ว แล้วลอยไปตรงหน้าหลีจวิน ฉินเจี้ยนพลันหน้า

ถอดส ีหันไปมองทางหลจีวนิ เหน็เพยีงเขาสะบดัแขนเสือ้ น�า้ชาเตม็ถ้วยนัน้ 

ก็ถูกปัดกลับมาตามทางเดิม หมุนวนอยู่กลางอากาศหลายรอบ สุดท้าย

ก็ตกลงแล้วหยุดน่ิงบนโต๊ะไม้ตรงหน้าหร่วนอวี ้น�า้ไม่กระเดน็แม้แต่หยดเดียว

มองเหน็ถ้วยฝงัลงไปในเนือ้ไมก้ว่าชุน่ ทว่าตวัถ้วยกระเบื้องเคลอืบ

กลับอยู่ดีไม่แตกสลาย หร่วนอวี้ก็แอบสูดหายใจแรงอย่างตกใจ

ด้วยก�าลังภายในแล้ว หลีจวินยังเหนือกว่าเขาหนึ่งขั้น!

"แม้แต่ชาถ้วยเดียวก็ยังถือไม่มัน่ เจ้าออกไปก่อนเถอะ" หลจีวินเก็บ

ก�าลังภายในกลับมา แล้วโบกมือไปทางฉินเจี้ยน

ฉินเจี้ยนรีบรับค�าแล้วเดินออกไปอย่างเร็ว

"มีคนแจ้งว่าในคฤหาสน์คุณชายหลีซ่อนคนร้ายคนส�าคัญของ 

ราชส�านักเอาไว้ เป็นเรื่องจริงหรือไม่" จ้องตากับหลีจวินอยู่นาน หร่วนอวี้

จึงพูดอย่างเย็นชา

"...คนร้ายคนส�าคัญของราชส�านัก?" หลีจวินตกใจจนนั่งตัวตรง 

"เป็นการใส่ร้ายกันแล้ว ข้าน้อยท�าการรักษากฎหมายมาโดยตลอด  

ใต้เท้าหร่วนพูดเช่นนี้ได้อย่างไร"

"เมื่อครึ่งปีก่อนมีคนเห็นคุณชายหลีที่ต�าบลจื่อถง ตอนนั้นคุณชาย
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ได้ช่วยมู่หรง บุตรชายของขุนนางกังฉินมู่ซีไป" 

"บุตรชายของมู่ซี?" หลีจวินรู้สึกสงสัย "ใต้เท้าหร่วนใส่ร้ายข้าน้อย

แล้ว..." เขาผายมือไปทางหร่วนอวี้ "ใต้เท้าก็รู้ แต่ไรมาข้าน้อยก็มุ่งเพียง

เรื่องการค้า ไม่เคยยุ่งเก่ียวกับการเมอืง ไม่รูว่้าเป็นใครท่ีกล้าปล่อยข่าวลอื

เช่นน้ี มาหลอกลวงใต้เท้า จงใจท�าลายความสมัพันธ์อนัดีระหว่างข้าน้อย

กับใต้เท้าหร่วน"

"เจ้ายังกล้าเล่นเล่ห์อีกหรือ!" พอคิดว่ามู่หรงเป็นเหย่ือล่อท่ีตนเอง 

ส่งไปกับมือแล้ว หร่วนอวี้ก็ตบโต๊ะอย่างแรง

หลีจวินสีหน้าเปลี่ยนไปทันใด "ใต้เท้าหร่วนพูดราวกับเห็นด้วยตา

ตนเองเช่นนี้ ไม่ทราบว่าท่านมีหลักฐานหรือไม่"

"เอ่อ..." คิดได้ว่าเมื่อคืนเวินหงฉีผีเทพหายนะภูตอ�ามหิตตายอย่าง

ไม่รู้สาเหตุในโรงเตี๊ยมระหว่างทาง ขณะที่เดินทางอย่างลับๆ มาที่จวน 

ผู้บัญชาการ หร่วนอวี้ก็มีสีหน้านิ่งไป

หร่วนอวี้แอบส่งเวินหงฉีมาที่เมืองต้าเยี่ย ก็เพื่อไม่ให้หลีจวินตั้งตัว

ได้ทัน แล้วค่อยหาทางจับตัวมู่หรงมาอย่างลับๆ ท�าให้ร้านหลีจี้ต้องเสีย

ชื่อเสียงที่ช่วยบุตรชายของขุนนางกังฉิน ทว่าตอนนี้คนก็ตายไปแล้ว  

เขายังจะหาหลักฐานจากที่ใดได้อีก

"ทหาร!" หร่วนอวี้ตะโกนเรียกองครักษ์ด้านหลัง "ค้น..." เขาแอบ

สืบหาไปท่ีกิจการท้ังหมดของตระกูลหลีแล้ว แต่ก็ไม่พบเงาของมู่หรง  

หร่วนอวี้จึงสงสัยว่ามู่หรงอาจซ่อนตัวอยู่ที่สาขาหลักของร้านหลีจี้

"ใครกล้า!" หลจีวินตะคอกเสยีงเย็นชา พลงัไร้รปูพลนักระจายไปทัว่

โถงใหญ่ในทนัท ีท้ังทีรู่ว่้าคนของจวนผูบ้ญัชาการล้อมร้านหลจีีเ้อาไว้แล้ว 
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ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล กระนั้นองครักษ์ที่ตามติดข้างกายหร่วนอวี้ก็ยังขา

สั่นอย่างห้ามไม่อยู่

"เจ้าคิดจะต่อต้านทางการหรือ" หร่วนอวี้พูดเสียงเย็นชา

"เหตุใดใต้เท้าหร่วนจึงพูดเช่นนี้" หลีจวินถามกลับ "จู่ๆ ข้าน้อยก็ถูก

ใส่ร้าย แล้วนี่ใต้เท้าหร่วนยังสั่งให้คนค้นจวนโดยไม่แยกแยะอย่างนี้อีก 

หากค้นแล้วไม่เจอตัวคน ท่านจะอธิบายกับผู้คนทั้งใต้หล้าอย่างไร"

"เอ่อ..." หร่วนอวี้ไม่กล้ารับรองว่าจะหาคนเจอที่ร้านหลีจี้ได้เช่นกัน 

หลงัจากถูกแย่งพูดไป เขากร็ูส้กึอดึอดัใจมากขึน้ ก่อนจะพูดว่า "ชาวเมอืง

แจ้งทางการแก้ ยามน้ีมคีนแจ้งทางการแล้ว ข้าก็ต้องสบืค้น!" เขากลบัไป

ตอบค�าถาม "หากไม่มคีนอยู่ ข้าก็สามารถคืนความบริสทุธ์ิให้คณุชายหลี

ได้เลย!"

"พูดเช่นนี้ใต้เท้าหร่วนก็ไม่มั่นใจว่าจะหาคนเจอในคฤหาสน์ของ 

ข้าน้อยสนิะ" หลจีวินสหีน้าเคร่งเครยีด "แม้ข้าน้อยจะไม่มตี�าแหน่งหน้าที่

อะไร แต่ท่านพ่อของข้าน้อยก็เป็นถึงข้าหลวงตรวจการขั้นสอง จะมาดู

หมิ่นง่ายดายเช่นนี้ได้อย่างไร"

"...ใครว่าไม่มหีลกัฐาน" สหีน้าหร่วนอว้ีพลันตืน่ตระหนก เขาหันหน้า

ไปรบักระดาษแผ่นหน่ึงมาจากมอืของหร่วนซพีลางย่ืนไปตรงหน้าหลีจวิน 

ทว่ามิได้ปล่อยมือ "คุณชายหลีเชิญดูว่าสิ่งนี้คืออะไร"

ถงึแม้เวนิหงฉจีะตาย แต่กไ็ด้สอบปากค�าไว้ก่อนแลว้ เขาไม่เชื่อว่า

หลีจวินเห็นสิ่งนี้แล้วจะไม่ยอมจ�านน!

กวาดตามองแวบหนึ่ง หลีจวินก็ตกใจ...

ทันทีที่ได้รับข่าวว่าเวินหงฉีถูกส่งตัวมาที่เมืองต้าเย่ียอย่างลับๆ  
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เขาก็ส่งคนไปจดัการทันใด กลบัคิดไม่ถึงว่าจะช้ากว่าหร่วนอว้ีไปก้าวหนึง่ 

อีกฝ่ายกลับสอบปากค�าคนไปก่อนหน้าแล้ว

...นี่มิใช่เรื่องดีอะไร

ด้วยอ�านาจของตระกูลหล ีอย่าว่าแต่ใช้ใบสอบปากค�านีเ้ลย ต่อให้

เวินหงฉียังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าหาตัวมู่หรงไม่เจอ หร่วนอวี้ก็ท�าอะไรเขาไม่ได้ 

แต่หร่วนอว้ีกลบัสามารถใช้ใบสอบปากค�าแผ่นน้ีมาค้นคฤหาสน์ตระกูลหลี 

ท�าให้ร้านหลีจี้เสื่อมเสียชื่อเสียง จากนั้นก็สะบัดก้นแล้วพูดว่า 'เข้าใจผิด

แล้ว...' กลับไป

เบือ้งหลงัหร่วนอวียั้งมอีงิอ๋องคอยหนนุอยู ่ตระกูลหลคีดิจะท�าอะไร

เขาย่อมเป็นไปไม่ได้

เชื่อว่าหร่วนอว้ีกระจ่างแจ้งในจุดนี้ดี จึงได้มาท้าทายถึงที่น่ีโดย 

ไม่เกรงกลัวอะไรกระมัง

การต่อสู้กับศัตรูอย่างแท้จริงนั้น หากคาดการณ์แล้วว่าจัดการ 

ไม่ได้ก็จะไม่ลงมือง่ายๆ เพ่ือจะได้ไม่เป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่น แต่นี ่

หร่วนอว้ีกลบับกุมาถึงเรอืนอย่างเปิดเผย เห็นได้ชดัว่าเขาโมโหจนหน้ามดื

เพียงใด!

เห็นทีที่หร่วนอว้ีคิดจะแต่งมู่หว่ันชิวเป็นอนุภรรยา คงไม่ได้แค่คิด

จะแก้กลหมืน่เคราะห์เท่าน้ัน ในใจหลจีวินพลนัวุน่วายไม่สงบในทันที ทว่า

สีหน้ายังคงราบเรียบ เขาหัวเราะเสียงดังขึ้นมา "ใต้เท้าหร่วนช่างชอบ 

ล้อเล่นเสยีจรงิ อาศัยขีเ้ถ้ากองหน่ึงมาตรวจค้นคฤหาสน์ตระกูลหลขีองข้า

ได้อย่างไร"

"ใครว่าเป็นกองข้ีเถ้า!" หร่วนอว้ีพูดอย่างโมโห ก่อนจะก้มลงมอง 
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ในมอืแล้วก็ต้องตกใจ เขาเห็นเพียงควนัสเีขียวลอยข้ึนมา ก่อนท่ีแผ่นกระดาษ 

ในมือของเขาจะกลายเป็นกองขี้เถ้าในทันที

หร่วนอวี้หลงกลอย่างคาดไม่ถึง แม้คิดรักษาของไว้ตอนน้ีก็ไม่ทัน

แล้ว เขารบีสะบดัขีเ้ถ้าในมอืท้ิง สหีน้าพลนัโกรธเกร้ียวขณะชีห้น้าหลจีวิน 

"เจ้า!..." 

หลีจวินนั่งอยู่ตรงนั้นอย่างสบายใจ สิบนิ้วเคาะโต๊ะเบาๆ พลางฉีก

ยิ้มโดยไม่พูดจา

หร่วนอวี้โบกมือทันใด "จับเขา!"

เหล่าองครักษ์ก�าลังจะเคลื่อนไหว ฉินเจี้ยนก็ผลักประตูเข้ามา 

"ใต้เท้าฉินมาแล้วขอรับ"

หลีจวินลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว "รีบเชิญ..."

"คุณชายหลีเชิญข้ามา..." ฉินต้าหลงเดินเข้ามาด้วยหน้าตาที่

เหน็ดเหนื่อย พอช้อนตาขึ้นเห็นเป็นหร่วนอว้ี เขาจึงรีบประกบมือค�านับ 

"ใต้เท้าหร่วนก็อยู่ด้วยหรอื" แล้วมองดูบรรดาองครกัษ์ทีก่�าลงัถูหมดัถฝู่ามอื 

ด้วยความสงสัย "นี่ใต้เท้าหร่วนจะท�าอะไรอีกหรือ"

"คุณชายหลซ่ีอนคนร้ายคนส�าคัญของราชส�านักเอาไว้ ทัง้ยังท�าลาย

เอกสารส�าคัญต่อหน้าทุกคน..." หร่วนอว้ีเล่าเรือ่งเมือ่ครูอ่อกมาด้วยความ

ขุ่นเคือง "เขาท�าการอุกอาจเช่นน้ี หากวันน้ีข้าไม่จัดการตามหน้าท่ีจะ 

ไม่เท่ากับท�าความผิดต่อองค์ฮ่องเต้หรอกหรือ!"

"ใต้เท้ากล่าวหาว่าข้าน้อยท�าลายเอกสารต่อหน้าทุกคนเช่นน้ี  

ไม่ทราบว่าท่านมหีลกัฐานหรอืไม่" หลจีวินถามอกีว่า "เอกสารของทางการ

จะถูกใต้เท้าหร่วนเอาออกมาจากที่ว่าการตามอ�าเภอใจได้อย่างไร"
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"เจ้า..." หร่วนอวี้นิ้วมือสั่นเทา เขาพูดอะไรไม่ออก

เมื่อคิดอย่างละเอียด เขาก็พบว่าเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของ 

ตัวเองจริงๆ

เอกสารทางการที่ไม่ได้รับอ�านาจลงมาเป็นพิเศษจะไม่อนุญาตให้

น�าออกจากที่ว่าการได้ แต่เพราะคิดว่าตระกูลหลีไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดา

ที่เขาจะตรวจค้นได้ตามใจชอบ เขาจึงน�าใบสอบปากค�านั้นออกมาเอง 

เพ่ือจะได้บกุค้นคฤหาสน์ตระกูลหลโีดยไม่ให้อกีฝ่ายได้ตัง้ตวั ถึงตรวจค้น

แล้วจะยังไม่เจอตัวมูห่รง แต่อย่างน้อยก็ต้องทรมานตระกูลหลีให้หนกั ถือ

เป็นการระบายความแค้นที่หลีจวินแย่งมู่หวั่นชิวไป

ไม่คดิเลยว่าพอเอาใบสอบปากค�าออกมาแล้วจะถูกหลีจวินท�าลาย

ไปอย่างนี้ได้

หร่วนอว้ีคิดไม่ถึงว่าหลีจวินท่ีดูเป็นคนสุภาพเช่นน้ันจะกล้าท�า

รุนแรง เล่นไม่ซื่อกับเขาอย่างไม่กลัวเกรงสิ่งใดเช่นน้ี ดังนั้นเขาจึงได้

ประมาทอกีฝ่ายไป ท่ีแย่กว่าน้ันก็คอืใบสอบปากค�าแผ่นนัน้ยังไม่ทนัแตะมอื 

ของหลจีวนิด้วยซ�า้ มนัก็ถูกท�าลายลงในมอืของเขาเองแล้ว ย่ิงอยู่ท่ามกลาง 

สายตาของทุกคน เรื่องนี้เขาก็ไม่อาจอธิบายออกไปได้จริงๆ

ทั้งจะไปกล่าวโทษหลีจวินก็ไม่ได้

เหน็หร่วนซกีระซบิเล่าเหตุการณ์ท่ีหลกัฐานถูกท�าลายให้ฉนิต้าหลง

ฟังแล้ว หร่วนอวี้ก็มีสีหน้าโกรธเกรี้ยว แอบด่าตนเองที่ไม่ได้ความ

"ที่นี่มีป้ายทองพระราชทาน หากไร้หลักฐาน คฤหาสน์ตระกูลหลี

ของข้านี้ก็ใช่ว่าใครอยากจะค้นก็ค้นได้" เห็นหร่วนอวี้ไม่พูดจา หลีจวินจึง

ชี้ไปที่ผนังด้านหลัง
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ทุกคนเงยหน้ามองไป ต่างพากันสูดลมหายใจเข้าด้วยความตกใจ

ป้ายทอง 'เครื่องหอมอันดับหนึ่งในใต้หล้า' ใส่กรอบอย่างประณีต

แขวนไว้ตรงกลางห้อง เป็นลายพระหัตถ์ของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันจริงๆ

ทกุคนพลนัทรดุตวัคกุเข่าลง "ฝ่าบาททรงพระเจรญิหมืน่ปีหมืน่ๆ ปี"

ถวายพระพรเสร็จแล้ว ฉินต้าหลงก็ลุกข้ึนปัดฝุ่นตรงหัวเข่า แล้ว 

กระซิบข้างหูหร่วนอวี้ "ใต้เท้าท�าเกินไปแล้ว นายท่านหลีอย่างไรก็เป็นถึง

ข้าหลวงตรวจการข้ันสอง ทั้งยังมีป้ายทองลายพระหัตถ์ของฮ่องเต้ ถึง 

แม้ท่านจะมีหลักฐาน และต้องการตรวจค้นคฤหาสน์ตระกูลหลีเพียงใด 

อย่างน้อยกต้็องขออ�านาจจากสามตลุาการ* ก่อน..." เขายงัพดูอกีว่า "ขา้

ได้ฟังค�าขององครักษ์หร่วนซีเมื่อครู่น้ีแล้ว หลักฐานนั้นถูกท�าลายในมือ

ของใต้เท้าหร่วนมิใช่หรือ"

ได้ฟังค�าพูดนี้หร่วนอวี้ก็สีหน้าเขียวคล�้าลงทันที กล้ามเน้ือกระพุ้ง

แก้มสั่นกระเพื่อม

"ในเมื่อไม่มีหลักฐาน ใต้เท้าจะท�าการส่งเดชไม่ได้เป็นอันขาด 

เพราะท่านอาจจะเดือดร้อนเอาได้..." เห็นหร่วนอวี้ไม่พูดจา หลีจวินจึง

หมุนตัวกลับไปนั่งลงตามเดิมพลางพูดแฝงความนัยไว้ในประโยค แล้ว

เปลี่ยนประเด็นพูดไป "ที่หอชุนเซียงมีนางคณิกามาใหม่คนหน่ึง ชื่อใน

วงการคือเสีย่วไป่หลงิ น�า้เสยีงไพเราะอ่อนหวาน นับเป็นคนงามในใต้หล้า

นี ้ใต้เท้าหร่วนคลายโทสะลงเถอะ วันน้ีข้าจะเป็นเจ้ามอืเอง ขอเชญิใต้เท้า

ทั้งสองไปฟังดนตรีหาความส�าราญกันสักหน่อย"

ฉินต้าหลงยิ้มแย้มเบิกบานในทันที ก�าลังจะเอ่ยพูดก็ได้ยินเสียงดัง

* สามตุลาการ หมายถึงกรมอาญา ศาลยุติธรรม และส�านักตรวจการ มีหน้าท่ีพิจารณาคดีส�าคัญร่วมกัน 

โดยเฉพาะ
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ปัง เป็นหร่วนอวี้ที่ตบโต๊ะอย่างแรง 

"คณุชายหลที�าตัวให้ดก็ีแล้วกัน!" เขาพูดเสยีงเย็นชาน่ากลวั "วันใด

ที่ข้าหาหลักฐานเรื่องที่ท่านซ่อนตัวคนร้ายคนส�าคัญของราชส�านักได้  

ก็อย่าหาว่าข้าไร้น�้าใจแล้วกัน!"

"เช่นนั้นก็รอให้ใต้เท้าหร่วนหาหลักฐานได้ก่อนค่อยมาว่ากัน..."  

หลจีวินไม่แม้แต่จะเคืองขุน่ เขาย้ิมอย่างสบายใจ แล้วพูดอย่างมมีารยาท

เส้นเลือดบนหน้าผากของหร่วนอวี้ปูดขึ้นมาสองเส้น

ขยับริมฝีปากอยู่ครู่ใหญ่ สุดท้ายหร่วนอวี้ก็โบกมือไปทางทุกคน 

"กลับ!"

"ใต้เท้าหร่วนค่อยๆ เดิน!" หลีจวินฉีกยิ้มลุกขึ้นส่งแขก
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"อาชิวบาดเจ็บยังไม่หายดี เหตุใดออกมาเสียแล้วล่ะ" ได้ยินว่า 

มู่หว่ันชิวมา หลีจวินจึงออกไปรับท่ีประตูด้วยตนเอง เขาช่วยถอดหมวก

และเสื้อคลุมให้นาง แล้วประคองไปนั่งลงบนเก้าอี้พลางก้มหน้าลง 

ตรวจดูอาการบาดเจบ็บนแขนของนางอย่างตัง้ใจ "เป็นอย่างไรบ้าง" แล้ว

พูดอีกว่า "ถึงจะเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้ว แต่ลมยังแรงอยู่มาก เจ้าระวังจะ

หนาวจนกระเทือนไปถึงแผลด้วย อาจจะทิ้งแผลเป็นน่าเกลียดไว้ได้นะ"

"ทาน�า้มนัขีผ้ึง้ทีค่ณุชายหลส่ีงไปให้แล้ว แผลหายเร็วมาก..." มูห่วัน่ชวิ 

ตอบด้วยรอยยิ้ม "สองวันนี้ข้ารู้สึกคันแผลมากจนนอนต่อไม่ไหวแล้ว"

ตรวจดูอยู่ครู่ใหญ่หลีจวินไม่พบว่ามีปัญหาอะไร เขาจึงพยักหน้า

แล้วนั่งลงตรงหน้ามู่หวั่นชิว

มองไปโดยรอบแล้ว มู่หวั่นชิวจึงโบกมือให้โม่เสวี่ยออกไป 

เห็นสายตาของหลจีวนิแล้ว ฉนิเจีย้นก็รบีเดินออกไปเช่นกัน เขาปิด

68
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ประตูลงเบาๆ แล้วยืนเฝ้าหน้าประตูด้วยตนเอง

"ได้ยินว่าใต้เท้าหร่วนพาองครักษ์มาล้อมร้านหลีจ้ี" มู่หว่ันชิวเสียง

สั่นเล็กน้อย

ที่เรียกว่าแมลงร้อยขาแม้ตายไม่ล้มแข็ง* นางเช่ือว่าด้วยอ�านาจ 

ของตระกูลหลีแล้ว ถ้ายังจับจุดตายของตระกูลหลีไม่ได้ แม้หร่วนอว้ีจะ

เป็นถึงผู้บัญชาการกองรถศึกขั้นสี่ ต่อให้เขาโมโหมากเพียงใดเขาก็ท�า

อะไรหลีจวินไม่ได้

และก็จริงดังคาด เหตุการณ์เป็นไปตามท่ีนางเดาไว้ทุกอย่าง  

พวกเขาเพ่ิงปะทะกันเพียงรอบเดียว หร่วนอวี้ก็ต้องกลับไปพร้อมความ

โมโหแล้ว

ด้วยเหตุนีน้างจงึมาพบหลจีวนิ ไม่ใช่เพราะเป็นห่วงอะไรเขานกัหนา 

แต่เพราะนางได้ยินว่าหร่วนอวี้มาล้อมร้านหลีจี้เพื่อค้นหาตัวมู่หรง

มู่หรงคือน้องชายของนาง!

หรือน้องชายจะเป็นเช่นนางที่หนีออกมาทันก่อนบ้านจะแตก

มูห่วัน่ชวิคิดถึงตอนอยู่ทีจ่วนตระกูลมูข่ึน้มา เดก็ขีก้ลวัคนนัน้พอเหน็

นางแล้วจะรบีไปหลบทนัท ีใจของมูห่ว่ันชวิพลนัสัน่สะท้าน นีเ่ขายังมชีวิีต

อยู่จริงๆ หรือ

"เป็นแค่ความเข้าใจผิดเท่านั้น ตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรแล้ว" หร่วนอวี้

มาสร้างความล�าบากใจอย่างไม่ให้เขาได้ตัง้ตวั ทัง้ยังล้อมร้านหลจีีเ้อาไว้ 

จะมากหรอืน้อยก็คงเป็นเพราะมูห่วัน่ชวิคนนี ้หลจีวินคดิว่านางก�าลงัรู้สกึ

ละอายใจ เขาจึงพูดปลอบนางเสียงหวาน "อาชิวไม่ต้องกังวล ตระกูลหลี

* แมลงร้อยขาแม้ตายไม่ล้มแขง็ เป็นค�าพังเพยเปรยีบถึงสตัว์ประเภทตะขาบทีแ่ม้จะบาดเจบ็หรอืตวัขาดก็ยัง

เดินดิ้นต่อได้ ไม่ล้มค้างไปในทันที หมายถึงผู้มีอ�านาจยิ่งใหญ่แม้พลาดพลั้งก็ยังมีอ�านาจหลงเหลืออยู่
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เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียง และเป็นวาณิชหลวงมาหลายปี มีการติดต่อกับ

คนในวังอยู่บ้าง ใช่ว่าใครจะแตะต้องก็แตะต้องได้"

แต่ในชาตก่ิอนตระกูลหลก็ียังถกูคนถอนรากถอนโคนไปจนหมด...

มู่หวั่นชิวแอบพูดอยู่ในใจ

เห็นนางมีสีหน้าซีดขาวมาก หลีจวินจึงเทน�้าชามาถ้วยหนึ่ง "อาชิว

ดืม่น�า้ก่อน..." เหน็นางย่ืนมอืซ้ายมาอย่างเงอะงะ เขาจงึยืนข้ึนแล้วยกถ้วย

ชาไปไว้ที่ริมฝีปากของนาง

มู่หวั่นชิวมองอย่างตะลึง แต่ก็ไม่ได้ปัดมือเขาออก นางดื่มน�้าจาก

มอืของเขาไปกว่าครึง่ถ้วยจงึพอหายใจได้สะดวก ก่อนจะเหม่อมองมอืใหญ่ 

ที่ยกถ้วยน�้าให้นาง

'ข้าได้รับการไหว้วานมาจากคนอื่น ก�าลังจะไปต�าบลจื่อถงเพ่ือรับ

บุตรชายของสหายเก่าคนหนึ่ง จึงผ่านมาทางนี้พอดี...'

วันนั้นในโรงเตี๊ยมไห่เซิงที่เมืองซั่วหยาง ค�าพูดตอนที่นางได้พบกับ

หลีจวินอีกครั้งดังก้องในหูรอบแล้วรอบเล่า มู่หวั่นชิวเม้มปากแน่น

เขาไปที่ต�าบลจื่อถงเพื่อรับน้องชายร่วมอุทรของนางแน่นอน!

ในชาติก่อนนั้นเขากับน้องชายนางล้วนตายอยู่ที่ต�าบลจื่อถงทั้งคู่!

คิดถึงตอนทีบ่ดิายังมชีวิีตอยูไ่ด้ฝากฝังนางไว้กับตระกูลเจงิ หลจีวนิ

กับตระกูลเจิงคบหาลึกซึ้งกันอย่างลับๆ มู่หว่ันชิวจึงย่ิงมั่นใจกับการ 

คาดเดาของตนเอง แต่ถ้ายังไม่ได้ค�าตอบจากปากของหลีจวินเอง นางก็

ไม่วางใจ

เหน็นางไม่ดืม่น�า้ชาแล้ว หลจีวินจงึหยิบผ้าเชด็หน้ามาซบัรอยน�า้ที่

ริมฝีปากให้นาง ก�าลังจะยกน�้าชากลับไป มู่หวั่นชิวก็จับมือเขาไว้ทันใด 
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"คุณชายหลี..."

"...อาชิวเป็นอะไรหรือ" นึกถึงก่อนหน้าที่นางเดินเข้ามาในนี้ด้วย

ท่าทางผดิปกติ หลจีวนิก็ตกใจจรงิๆ เขาย้ายถ้วยน�า้ไปไว้ท่ีมอือกีข้าง แล้ว

พลิกมือมากุมมือนาง รับรู้ถึงสิบนิ้วอันเย็นเฉียบของนาง เขาก็ตกใจจึง

ถามนางอีกครั้ง "อาชิวเป็นอะไรหรือ"

"ใต้เท้าหร่วนมาค้นหาบุตรชายของอัครเสนาบดีมู่จริงหรือ" ผ่านไป

ครู่ใหญ่มู่หว่ันชิวจึงเงยหน้าขึ้น "มู่หรง...คนนั้น..." ลิ้นเหมือนจะขยับ 

ได้ยากล�าบากเต็มทน มู่หวั่นชิวพยายามท�าให้เสียงพูดของตนฟังแล้ว 

ไม่สั่นเทา "ถูกคุณชายช่วยไว้จริงหรือ" นางถามอีกว่า "ในโรงเตี๊ยมไห่เซิง

วันน้ันคณุชายบอกว่าจะไปรบับุตรชายสหายเก่าคนหนึง่ ก็คอื...มูห่รงหรือ" 

มู่หว่ันชิวถามสิ่งเหล่าน้ีออกมาอย่างยากล�าบาก นางรู้สึกว่าหัวใจ

ตนเองลอยข้ึนมาอยู่ท่ีล�าคอ นางต้องกลั้นหายใจไว้เพ่ือสงบสติ แล้ว 

จ้องหน้าหลีจวินไม่วางตา 

นางถามเรื่องนี้ด้วยเหตุใด...

เขารบับตุรชายอคัรเสนาบดมีูเ่อาไว้จรงิๆ หากข่าวน้ีแพร่งพรายออกไป 

แล้วลอยไปเข้าหูอิงอ๋องเข้าจะถือเป็นภัยล้างตระกูลได้เลย ในวันนั้นที่

ต�าบลจื่อถงนอกจากเวินหงฉีแล้ว เขาก็ไม่ได้ปล่อยใครสักคนรอดไป

นางเป็นใครกันแน่...

เหตุใดต้องถามเรื่องเหล่านี้

จ้องตากับมูห่ว่ันชวิอย่างเงยีบๆ ในใจของหลจีวินก็เกิดความระแวด

ระวังขึ้นทันใด เขาถามค�าถามย�้าอีกรอบ "เหตุใดอาชิวจึงถามเรื่องนี้"

หลังจากที่มู ่หว่ันชิวเกิดใหม่แล้ว ไม่ว่าการพูดจา อากัปกิริยา  

Page ���������������������� 4.indd   56 22/11/2561 BE   15:59



57

อวี่จิ่วฮวา

ความสามารถ หรือแม้แต่การรับมือในสถานการณ์ต่างๆ ก็ล้วนแตกต่าง

จากมูห่ว่ันชวิคนทีเ่ย่อหย่ิงเอาแต่ใจทีอ่ยู่ในจวนอคัรเสนาบดอีย่างสิน้เชงิ 

โดยเฉพาะยิ่งหลีจวินเคยได้ฟังค�าบรรยายถึงมู่หว่ันชิวจากปากมู่หรงเอง

แล้ว ตใีห้ตายเขาก็ไม่เชือ่ว่าหญิงสาวตรงหน้าน้ีจะเป็นบตุรสาวอคัรเสนาบดี 

มู่ที่เขาเฝ้าตามหามาโดยตลอดไปได้ ถึงแม้จะถูกมู่หว่ันชิวถามเช่นน้ี  

เขาที่ปกติเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมเสมอมาก็ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องนี้เลย

"ข้า..."

ข้าก็คือบุตรสาวอัครเสนาบดีมู่อย่างไรเล่า

ค�าพูดประโยคน้ีติดอยู่ที่ปลายล้ิน แม้มู ่หวั่นชิวอยากโพล่งมัน 

ออกมาเพียงใดก็ต้องกักเอาไว้ นางท�าได้เพียงจ้องตรงไปที่หลีจวิน

ชายคนนี้เชื่อใจได้หรือไม่

ในยามท่ีตระกูลหลีตกอยู่ในอันตรายเขาจะมอบตัวนางให้อิงอ๋อง

เพื่อช่วยเหลือคนในตระกูลหรือไม่

ชาตก่ิอนเพราะตระกูลหลภัีกดต่ีอองค์รชัทายาท ผลสดุท้ายจงึต้อง

รับเคราะห์ฆ่าล้างตระกูล ในชาตินี้เขามีชีวิตรอดกลับมาจากต�าบลจื่อถง 

เผชิญกับอ�านาจกดดนัขององิอ๋อง เมือ่ถึงจดุน้ันแล้วเขาจะตดัสนิใจเลอืก

อย่างไร

จะเป็นเหมือนนายท่านหลีที่เลือกปกป้ององค์รัชทายาทอย่างไม่

ลังเลใจหรือไม่

ขอเพียงเขากลบัด้านอาวุธก็ไม่จ�าเป็นต้องดิน้รนอะไรอกี ตระกลูหลี

จะมีชะตาที่พลิกผันไปทันที!

เชื่อว่าอิงอ๋องก็คงยินดีที่ตระกูลหลีจะมาสวามิภักดิ์ต่อเขา
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ที่ว่าคนไม่รู้ย่อมไม่กลัว ชาติก่อนเพราะนางโง่เขลาไม่รู้ความ จึง 

ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในราชส�านัก มองไม่ออกว่าอิงอ๋องคือ

คนร้ายที่บีบท�าร้ายตระกูลของนาง ถือเป็นศัตรูคนส�าคัญท่ีสุดของนาง 

ทว่านางก็ยงัรบัโจรเป็นสาม ีเห็นคูแ่ค้นเป็นมติรไปอย่างโง่เขลา ผลจงึเป็น

ความหายนะ ในชาตนิีน้างเหน็แจ้งทุกสิง่แล้ว แม้เข้าใจและมองเร่ืองราว

ออกได้อย่างทะลปุรโุปร่ง แต่กลบัไม่มคีวามกล้าพอท่ีจะเชือ่ใจใครสกัคน

อย่างไม่ลังเลและเด็ดเดี่ยวเช่นเมื่อชาติก่อนนี้อีก

นางกลัวแล้ว...เข็ดแล้วจริงๆ!

คดิถึงความล�าบากทีไ่ด้เจอในชาตก่ิอนแล้ว มูห่ว่ันชวิก็รูส้กึขนลกุ ไม่! 

ชาตินี้ชีวิตของข้าจะมอบให้อยู่ในมือใครไม่ได้อีก! แม้แต่คนที่สนิทอย่าง

หลีจวินก็ไม่ได้! ในใจรู้สึกขัดแย้งเป็นอย่างมาก ก่อนที่มู่หวั่นชิวจะค่อยๆ 

สงบอารมณ์ลง

"ข้าก็ถามไปอย่างนั้นเอง..." นางดึงมือกลับไป

ทันทีที่ในมือว่างลง หลีจวินก็มองเหม่อ

ท่าทางของนางเมื่อครู่นี้เหมือนถามไปอย่างนั้นเองเสียที่ใดเล่า

หลีจวินหมุนตัวกลับไปนั่งที่ของตนเอง ดื่มชาโดยไม่พูดจา

"คณุชายหล.ี..ช่วยมูห่รงคนนัน้ไว้จรงิหรือ" ผ่านไปครู่ใหญ่มูห่ว่ันชวิ

จึงถามขึ้นอีกครั้ง

หากยังไม่รู้ว่าน้องชายเป็นหรือตาย นางก็ยอมอยู่เฉยไม่ได้จริงๆ

ผ่านไปเนิ่นนานจนมู่หว่ันชิวคิดว่าเขาไม่ตอบแล้ว จึงเห็นหลีจวิน

ส่ายหน้า "ไม่ใช่..." แล้วพูดอกีว่า "อาชวิเข้าใจผดิแล้ว ข้าไปทีต่�าบลจือ่ถง

เพราะได้รับการไหว้วานจากพ่ีฝานซิว ให้รับน้องชายต่างมารดาของเขา
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กลับเข้าตระกูล"

ข้ออ้างนี้เป็นสิ่งที่เขากับเจิงฝานซิวคิดเอาไว้นานแล้ว ซึ่งตรงกับ 

ช่วงเวลาท่ีนายท่านใหญ่เจิงเพ่ิงจะรับบุตรชายนอกสมรสท่ีระหกระเหิน

อยู่ข้างนอกกลับเข้าตระกูลพอดี

เขาไม่ได้ตัง้ใจโกหก แต่เพราะหญงิสาวตรงหน้าน้ีมสัีมพันธ์คลุมเครือ 

กับตระกูลหวงผู่ หร่วนอว้ี และเฮยมู่ผู้ลึกลับอยู่ เร่ืองใหญ่ท่ีถึงข้ันล้าง

ตระกูลหลีได้นี้ใช่ว่าจะบอกกันง่ายๆ เสียเมื่อไร 

"ที่แท้เป็นเช่นนี้เองหรือ" มู่หวั่นชิวพยักหน้าอย่างผิดหวัง

นางก็เคยได้ยินโม่เสว่ียพูดว่านายท่านใหญ่เจิงเพ่ิงจะรับบุตรชาย 

คนเล็กกลับมา เวลาที่ว่ามาก็พอๆ กับตอนที่หลีจวินไปต�าบลจื่อถงพอดี 

หลจีวินเคยพูดไว้ว่าท�าธุระทีต่�าบลจือ่ถงเสรจ็แล้วเขากอ้็อมไปทีเ่มอืงผิงเฉิง 

ดังนั้นจึงได้กลับมาช้าอย่างนี้ 

ในใจคิดเทียบเคียงหลายรอบแล้ว นางก็พบว่าเวลาน้ีเหมาะเจาะ

พอดอีย่างมาก ค�าพูดของหลจีวนิไม่มพิีรธุเลยแม้แต่น้อย ถึงตอนนีมู้ห่วัน่ชวิ 

จึงเชื่อค�าพูดของเขาอย่างไร้ข้อสงสัย ในใจให้รู้สึกผิดหวังยิ่งนัก

ที่แท้นี่ก็เป็นแค่ความเข้าใจผิด ท้ังยังเป็นความคิดของนางเพียง 

ฝ่ายเดียว รับความผิดหวังได้บ้างแล้ว มู่หวั่นชิวก็สงบสติลงได้ นางมอง

ไปทางหลีจวินอีกครั้ง "คนข้างนอกลือกันว่าบุตรชายอัครเสนาบดีมู่ยัง 

ระหกระเหินอยู่ เป็นเรื่องจริงหรือไม่"

"เรื่องนี้..." หลีจวินลังเลสักครู่แล้วส่ายหน้า "ล้วนเป็นข่าวลือ ข้าก็ 

ไม่ค่อยรู้แน่ชัดนัก อืม..." 

เขาคิดครู่หนึ่ง "ได้ยินว่าก่อนอัครเสนาบดีมู่จะได้รับโทษได้ส่ง 
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บุตรชายหนึง่หญิงหนึง่ออกมาจรงิ มูห่วัน่ชวิทีเ่ป็นบตุรสาวตายอยู่ทีเ่ขาไหวอนิ 

เมือ่สองปีก่อน ส่วนมูห่รงบตุรชาย...จนถึงตอนน้ีก็ยังไม่รู้ทีอ่ยู่ท่ีแน่นอน"

"นี่เป็นเรื่องจริงหรือ!" มู่หวั่นชิวดวงตาเปล่งประกาย

ขนาดลือว่านางตายแล้ว นางก็ยังมีชีวิตอยู่ดี แล้วนี่ลือว่าน้องชาย 

มู่หรงไม่รู้ท่ีอยู่ท่ีแน่นอน เช่นนั้นเขาก็คงเป็นเหมือนนางที่มีชีวิตอยู่ที่ใด 

ที่หน่ึงบนแผ่นดินนี้แน่นอน! นางมีเงินแล้ว แม้ต้องใช้ทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่ 

นางก็ต้องหาเขาให้เจอ ไม่ให้เขาเหมือนตัวนางที่เป็นหญิงก�าพร้าไร้ที่พึ่ง 

ไม่ให้เขาต้องได้รับความทุกข์ความล�าบากเหมือนที่นางเคยได้รับ!

แต่ทว่าใต้หล้าอนักว้างใหญ่นีจ้ะหาเด็กชายอายุแปดเก้าขวบทีต่ัง้ใจ 

ปกปิดชื่อแซ่ให้พบนั้น ใช่เรื่องง่ายเสียเมื่อไรกัน

คดิถึงเรือ่งเหล่าน้ีดวงตาท่ีเปล่งประกายของมูห่วัน่ชวิก็เศร้าสลดลง

ในทันที

เห็นสีหน้าของมู่หวั่นชิวเปลี่ยนไปหลากหลายความรู้สึก หลีจวินก็

เกิดความสบัสนข้ึนในใจ เขาจงึเอ่ยปากถาม "เหตใุดอาชิวจงึคดิถามเร่ืองนี้ 

ขึ้นมาได้"

"เรื่องนี้..." มู่หวั่นชิวลังเลใจแต่แล้วก็ตอบอย่างไม่ต้องใคร่ครวญ 

"คุณชายเฮยต้องการถาม..." 

ข้ออ้างนีด้มีาก ตนยกมาใช้ต่อหน้าหลจีวนิจนเคยชนิแล้ว ยามต้อง

เจอเรื่องยุ่งยากก็เพียงผลักทุกเรื่องไปให้เฮยมู่อย่างไม่ต้องคิดอะไร

อย่างไรเสยีเฮยมูก็่คอืนาง ขอเพียงนางไม่แต่งเป็นเฮยมูไ่ปเดินอวดอ้าง 

ใครอีก นางเชื่อว่าเฮยมู่ในใจของชาวแคว้นต้าโจวก็ยังคงเป็นปริศนา!

เฮยมู่อีกแล้ว!
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หลีจวินขมวดหัวค้ิวแน่น เขาเป็นใครกันแน่ เหตุใดจึงให้นางมา 

สอบถามเรื่องราวใหญ่โตที่เกี่ยวพันถึงภัยร้ายเช่นนี้

ในห้องพลันเงียบเสียงลง เงียบกระทั่งได้ยินเสียงเข็มตก

"เรื่องนั้น..." ผ่านไปครู่ใหญ่มู่หวั่นชิวจึงเอ่ยท�าลายความเงียบ 

"อาการบาดเจ็บของข้าใกล้หายดีแล้ว คุณชายหลีพาข้าไปพบเจ้าของ 

หอเสวียนจีได้หรือไม่"

ดึงสติคืนมาแล้ว หลจีวินก็คิดสกัครู ่"ได้ เลอืกวันไม่สู้เท่ากับมโีอกาส 

ในเมื่ออาชิวออกมาแล้ว ข้าก็จะพาเจ้าไปพบเขาเลย..." 

เขาตะโกนเรียกฉินเจี้ยนให้เข้ามา 

"หาเสื้อคลุมขนจิ้งจอกตัวนั้นออกมา ให้แม่นางไป๋คลุมไว้"

เสื้อคลุมขนจิ้งจอก?

มู่หวั่นชิวเบิกตาโต ตอนนี้ก็เข้าฤดูใบไม้ผลิแล้ว เขายังจะให้นางใส่

สิ่งนั้นอีกหรือ

คงไม่ได้อยากอบนางให้ร้อนตายหรอกนะ...

มู่หว่ันชิวเอ่ยปากจะห้ามฉินเจี้ยน แต่พอประสานเข้ากับสีหน้า

จริงจังของหลีจวิน นางก็กลืนค�าพูดกลับไป

นางกล้ารบัรองตรงนีเ้ลยว่าหากนางไม่เชือ่ฟังหลีจวิน เขาก็จะไม่พา

นางไปพบเจ้าของหอเสวียนจี

มูห่ว่ันชวิเม้มรมิฝีปากแน่น แล้วยู่ปากพูดบ่นเสยีงเบา "...ข้าใกล้จะ

เป็นยายแก่อยู่แล้ว แม้แต่การใส่เสื้อยังต้องให้วุ่นวายอีก" 

กระนั้นในใจนางกลับรู้สึกเหมือนมีไออุ่นไหลวน
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เป็นไปตามที่มู่หว่ันชิวคิด โชคดีมากที่หอเสวียนจียังเก็บกระดาษ

ภาพหม้อกลั่นไว้ดังคาด 

เห็นหลีจวินพามู่หวั่นชิวมาด้วยตนเองเช่นน้ี เจียงเจ๋อเจ้าของหอ 

ก็ตอบรับค�าร้องขอของนางอย่างรวดเร็ว โดยเร่ิมท�าหม้อกล่ันก่อนเป็น

อันดับแรก

อาการบาดเจบ็ของมูห่วัน่ชวิเพ่ิงหายด ีหม้อกลัน่ก็ถูกส่งมา นางสัง่

ให้โม่เสว่ียเก็บกวาดห้องตะวันออก และจัดวางหม้อกล่ันให้เรียบร้อย  

นางคันไม้คันมืออยากจะเริ่มใช้หม้อกลั่นนี้แล้ว หากไม่ใช่หลีจวินห้ามไว้

นางคงลงมือท�าตั้งแต่คืนนี้

เช้าตรู่วันต่อมามู่หวั่นชิวก็ลุกขึ้นมาเตรียมตัวตั้งแต่เช้า หนึ่งเพราะ

นางกลัวเกิดสิ่งไม่คาดคิดขึ้นมา และสองเพราะหลีจวินอยากรู้เช่นกันว่า

สรุาความเข้มข้นสงูท่ีนางพูดถึงน้ันหน้าตาเป็นอย่างไร เขาจงึมาร่วมทดสอบ 

กับมู่หวั่นชิวแต่เช้า 

"เจ้ามั่นใจหรือว่าครั้งนี้จะไม่ระเบิด" มองดูมู่หวั่นชิวเทสุราลงจน 

เต็มหม้อใบแรกแล้วก้มหน้าจะจุดไฟ หลีจวินจึงยกมือห้ามนางไว้ ก่อน

ตรวจสอบแต่ละขั้นของหม้อกลั่นนี้อีกครั้ง

"ไม่เป็นไร..." นึกข�าที่หลีจวินระวังตัวจนเกินไป มู่หว่ันชิวจึงชี้ไปท่ี 

ถังเหล็กกลมมนตรงกลางแล้วอธิบาย "ครั้งก่อนตรงน้ีเป็นแก้ว แต่คร้ังนี้

เปลี่ยนเป็นเหล็กหมดแล้ว ไม่ระเบิดอีกแล้วล่ะ"

บนภาพต�าแหน่งน้ีเดิมทีก็เป็นเหล็กอยู่แล้ว เหตุใดจึงพูดว่ามันถูก

เปลี่ยนเป็นเหล็กล่ะ

หลจีวินตกตะลงึ แล้วก็เข้าใจในทนัที คร้ังก่อนมูห่ว่ันชวิใช้ถังผิดชนดิ
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ถึงได้เกิดเรื่อง เขาจึงพูดต�าหนิ "ของที่ปรมาจารย์เว่ยออกแบบมาพิสดาร

ล�า้ลกึ ผดิไปเพียงนดิผลทีไ่ด้ก็จะแตกต่างมหาศาล แล้วเจ้าใช้ของส่งเดช

อย่างนี้ได้อย่างไร" ก่อนจะพูดอีกว่า "โชคยังดีที่ไม่ถึงชีวิต!"

มู ่หว่ันชิวหันหลังให้เขาพลางแลบล้ิน แล้วก้มหน้าลงจุดถ่าน 

ใต้ถังเหล็ก

เห็นถ่านลุกเป็นไฟแดงแล้ว หลีจวินก็ดึงตัวมู่หว่ันชิวไปอยู่ที่ประตู 

เอาตัวขวางหน้านางพลางมองดูถ่านใต้หม้อที่ก�าลังกลั่นเผาไหม้แรงขึ้น

มู่หว่ันชิวตกใจเล็กน้อย ก่อนจะส่งเสียงหัวเราะข้ึนที่ด้านหลังเขา 

"ท่านไม่ต้องตื่นตระหนกอย่างนั้นหรอก ครั้งนี้ไม่เป็นไรจริงๆ"

หลีจวินหันมาถลึงตาใส่นางแวบหนึ่ง ไม่ได้พูดจา

"ส�าเร็จแล้ว!" เห็นในขวดล�าดับท้ายสุดของหม้อกลั่นมีของเหลวใส

หยดลงมาทีละหยด มู่หวั่นชิวก็ดีใจ กอดหลีจวินพลางตะโกนเสียงดัง

หลจีวินก็ดีใจตามไปด้วย สหีน้าเขาพลนัแดงเร่ือข้ึนมา "นัน่ก็คอืสุรา

ความเข้มข้นสูงที่อาชิวพูดถึงหรือ"

"อืม..." มู่หว่ันชิวพยักหน้า "น่าจะใช่" นางเดินเข้าไปใกล้ขวดท่ีมี

ของเหลวใส "ต้องเอาลงมาชิมดู"

หลีจวินดึงตัวนางไว้ "ข้าท�าเอง..."

ภายใต้การสั่งการของมู่หวั่นชิว หลีจวินก็ดึงหัวเชื้อสุราคร่ึงขวดที่

เพิ่งกลั่นออกมาได้อย่างราบรื่น

มู่หว่ันชิวสั่งให้โม่เสว่ียหยิบจอกสุราหยกสีขาวมาสองอัน ก่อนท่ี 

หลจีวินจะเทสรุาใส่จนเต็มสองจอก กลิน่สรุาหอมเข้มข้นกระจายไปทัว่ใน

ทันที ไม่ต้องชิมหลีจวินก็รู้ว่านี่เป็นสุราที่เข้มข้นมากเพียงใด
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หลีจวินยกจอกข้ึนดื่มอย่างระมัดระวัง เพียงเม้มปากเบาๆ ความ

เผ็ดร้อนก็บาดไปถึงคอ แล้วตามด้วยไอร้อนที่ไหลผ่านล�าคอทะลุไปจน 

ถึงอก หน้าผากของหลีจวินพลันมีเม็ดเหงื่อผุดขึ้นทันที

"สุราดี แรงมาก!" เพราะไม่เคยดื่มสุราเข้มข้นเช่นนี้มาก่อน หลีจวิน

จึงพูดเสียงดังออกมา

"นี่...ไม่ใช่สุรา ปรมาจารย์เว่ยเรียกว่า...หัวเชื้อสุรา" มู่หวั่นชิวที่อยู่

ข้างกายพูดแก้ด้วยเสียงที่ขาดๆ หายๆ

หัวเชื้อสุรา?

หลีจวินเพ่ิงเคยได้ยินค�าน้ีเป็นครั้งแรก เขาจึงตะลึงไป "อะไรคือ 

หัวเชื้อสุรา..." 

เขาหันหน้ามามองมู่หวั่นชิว เพียงชั่วครู่สุราในมือนางก็เหลือเพียง

ครึ่งจอก

มูห่ว่ันชวิไม่ได้ตอบเขา เพียงดืม่สรุาท่ีเหลืออกีคร่ึงจอกในมอืรวดเดียว 

จนหมด

เห็นท่าทางไร้เดียงสาของนางแล้ว หลีจวินก็ย้ิมพลางส่ายหน้า 

สายตาเลื่อนกลับไปท่ีจอกหยกขาวในมือตนเอง ในจอกงามนี้สีสุราใส 

จนมองทะลุไปถึงก้นแก้ว ไม่มีสิ่งปลอมปนแม้แต่น้อย เขาจึงพูดออกมา 

"ใต้หล้าน้ีมีเรื่องประหลาดเช่นน้ีด้วยหรือ" แล้วพูดอีกว่า "ใช้สิ่งนี้ปรุง 

เครื่องหอม ก็สามารถแก้ปัญหาข้อเสียที่กลิ่นหอมไม่คงที่ได้แน่หรือ"

"แน่นอน" มูห่ว่ันชวิเสยีงระทวย "ยังมเีรือ่งอศัจรรย์มากกว่านีอ้กีนะ"

รู้สึกว่าเสียงพูดของมู่หวั่นชิวผิดปกติ หลีจวินจึงหันหน้าไปทันที

เขาเห็นเพียงร่างของนางเอนตัวล้มพับลงกับพื้น
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"คณุหน!ู" โม่เสว่ียท่ีเฝ้าหม้อกลัน่เหน็สภาพของมูห่วัน่ชิวก็ตะโกนเรยีก

"อาชิวเป็นอะไรไป" หลีจวินก็ตกใจเช่นกัน เขาไม่รอให้โม่เสว่ีย 

เข้ามาก็ช้อนอุ้มตัวมู่หว่ันชิวขึ้นแล้ว เขาเดินก�าลังภายในพยายามจับ

ความเคลื่อนไหวภายนอก แล้วก็ต้องรู้สึกประหลาดใจ

ใครกันที่มีพลังยุทธ์สูงส่งเช่นนี้ ทั้งที่มู่หวั่นชิวถูกท�าร้ายอยู่ข้างกาย

เขา เขากลับไม่สังเกตเห็นสิ่งใดเลย

ที่บริเวณภายนอกนอกจากเสียงลมพัดแล้ว ก็ไม่มีเสียงผิดปกติ 

อะไรอืน่อกี หลจีวินรูส้กึว่ามูห่ว่ันชวิในอ้อมกอดขยับตวั เขาจงึก้มลงดแูล้ว

ก็ยิ้มกว้างออกมา

นางถูกอาวุธลับเสียที่ใดเล่า

มู่หวั่นชิวเมาแล้ว... 

ใบหน้าของมู่หว่ันชิวแดงก�่า ท่าทางของนางน่าเอ็นดู ใบหน้าเล็ก

ของนางก�าลังขยับหยุกหยิกอยู่ตรงแผ่นอกของหลีจวิน ด้วยอยากจะหา

ต�าแหน่งที่สบายเพื่อจะพักผ่อน

"คุณหนูเป็นอะไรไป" เห็นหลีจวินย้ิมสดใส หัวใจของโม่เสว่ียที่ 

ยกสูงถึงคอหอยก็ค่อยๆ ตกลงมา นางเดินเข้ามาดูอย่างสงสัย แล้วตั้งท่า

จะยื่นมือมารับตัวมู่หวั่นชิวไป

"สุรานี้เข้มข้นเกินไป อาชิวเมาแล้ว..." หลีจวินขยับตัวหลบมือของ

โม่เสวี่ยที่ยื่นมา เขาพยายามกลั้นย้ิมไว้แล้วพูดอย่างจริงจัง "เจ้าดูหม้อ

กลั่นนั่นไปเถอะ ข้าจะส่งนางกลับไปเอง"

เขาเป็นบุรุษ งานหนักในการดูหม้อกลั่นก็ควรเป็นของเขามิใช ่

หรอื ส่วนนางทีเ่ป็นสาวใช้ประจ�าตัว เรือ่งดแูลมูห่วัน่ชวิทีเ่มาสรุาจงึจะเป็น
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หน้าที่ของนางสิ!

ได้ฟังค�าพูดของหลีจวินแล้ว โม่เสวี่ยก็กะพริบตาอย่างสงสัย รอจน

ดึงสติคืนมาจะตามไปที่ประตูห้องตะวันออก ร่างของหลีจวินก็ผลุบหาย

เข้าไปในห้องหลักแล้ว ได้ยินเสียงเดือดปุดๆ ของหม้อกลั่นที่อยู่ด้านหลัง

ก็เกรงว่าจะเกิดเรื่องเหมือนวันนั้นขึ้นอีก นางจึงกระแทกเท้าแล้วหมุนตัว

กลับเข้าห้องไป

"อาชวิดืม่ชา..." หากาน�า้ชาเจอแล้ว หลจีวนิจงึเทน�า้ชาถ้วยหน่ึงมา

ที่ข้างเตียง

มู่หวั่นชิวตอบรับ แต่ก็พลิกตัวนอนหมอบอยู่ที่เดิม

"อาชิวคนดี ชานี้สร่างเมาได้ดีที่สุดนะ" เรียกอยู่นานมู่หว่ันชิว 

ก็ไม่ยอมลกุขึน้เสยีที หลจีวินจงึอุม้นางขึน้มาพิงอยู่ในอ้อมอกตนเอง แล้ว

ยื่นน�้าชาไปที่ข้างปากนาง

มูห่ว่ันชวิด่ืมอกึๆ ไปครึง่ถ้วย นางก็หลบัตาพลางผลกัมอืเขาออกห่าง 

แล้วส่ายหน้า

วางถ้วยชาลงบนโต๊ะหัวเตียงแล้ว หลีจวินก็ขยับตัวจะประคอง 

มูห่วัน่ชิวให้นอนลง แต่เหมือนนกึอะไรขึน้ได้ เขาจงึเกดิความคดิขึน้ในใจ 

ก้มหน้าลงโยกหัวของมู่หวั่นชิว 

"อาชิว..." เรียกนางเสียงเบา

"อืม..." มู่หวั่นชิวหลับตาขานรับ

"เฮยมู่เป็นใคร" เขาแนบปากข้างหูของมู่หวั่นชิว แล้วถามขึ้นทันใด

"เฮยมู่เป็น..." มู่หวั่นชิวหลับตาพูดพึมพ�า
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"เป็นใครหรือ" หลีจวินตื่นเต้นจนขนลุกไปทั้งร่าง

เฮยมู่คนนั้นลึกลับเหลือเกิน

เขาสืบมากว่าครึ่งปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ความอะไรเลย มู่หว่ันชิวจะ

ต้องรูเ้บือ้งลกึของคนผูน้ัน้แน่นอน น่ีเป็นโอกาสอนัดท่ีีหาได้ยากยิง่ หากว่า

เขาปล่อยให้โอกาสนี้พลาดไป...ก็ไม่ใช่หลีจวินแล้ว!

รูส้กึว่า 'หมอนนุ่ม' ท่ีรองหลงัเกิดแขง็ป้ักข้ึนมา มูห่ว่ันชวิจึงลืมตาข้ึน 

นางกวาดตามองไปรอบๆ อย่างงุนงง ก่อนท่ีสายตาจะเล่ือนมาตกท่ีตัว 

หลีจวิน ทันใดน้ันนางก็หัวเราะเอ๊ิกอ๊ากพลางสะบัดออกจากอ้อมกอด 

ของเขา แล้วกลิ้งตัวเข้าไปที่ด้านในเตียง 

"ข้าไม่บอกท่านหรอก!" เสียงใสราวกับนกขมิ้น

"เจ้า..." 

หลีจวินลุกพรวดขึ้นยืน มองท่าทางทะเล้นของมู่หว่ันชิวด้วยความ

โมโห นึกอยากตีก้นนางเสียเหลือเกิน

ผ่านไปครู่ใหญ่หลีจวินก็กลับมาน่ังที่หัวเตียง แล้วเรียกนางด้วย

ความอดทน "อาชิว..."

เรียกชื่อไปสองทีก็ไม่มีการตอบรับ หลีจวินจึงมองมู่หว่ันชิวอย่าง

ละเอียด ใบหน้าเลก็แดงก�า่ของนางนอนน่ิงอยู่กับที ่เสยีงลมหายใจเข้าออก 

อย่างสม�่าเสมอแล้ว

หลจีวนิส่ายหน้าก่อนจะเข้าไปอุม้ตวันางให้นอนหนนุหมอนอย่างดี

ปัดปอยผมด�าขลบัราวสหีมกึทีป่รกอยู่บนหมอนไปทางหลงัหวัเบาๆ 

แล้ว หลจีวินก็ลบูใบหน้างามของมูห่ว่ันชวิ จู่ๆ  เขาก็ก้มลงไปประทบัจุมพิต
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ที่หน้าผากของนางราวแมลงปอแตะบนผิวน�้า ก่อนจะพูดเสียงเบาว่า 

"อาชวิจ�าไว้นะ ข้าจบูเจ้าแล้ว ชาติน้ีเจ้ากถื็อเป็นคนของข้าแล้ว ห้าม

เจ้าแต่งงานกับคนอื่นอีก..."

ได้ยินมูห่ว่ันชวิรบัค�าเสยีงอูอ้ี้ หลจีวินก็ตกใจ "อาชวิรับปากแล้วหรือ" 

เห็นนางหลบัตาสนทิ เขาจงึพูดอกีว่า "อาชวิรบัปากข้าแล้ว ห้ามเจ้าแต่งงาน 

กับเฮยมู่นะ"

"อืม..." ครั้งนี้เสียงตอบรับของมู่หวั่นชิวชัดเจนมาก

หลจีวนิใจเต้นไม่เป็นจงัหวะ เขาหน้าแดงขณะมองมูห่ว่ันชวิ "อาชวิ

พูดอีกครั้งสิ..." ถึงแม้จะเป็นค�าพูดตอนท่ีนางเมา เขาก็อยากได้ยินนาง

บอกเขาอย่างชัดเจนว่า...นางจะไม่แต่งงานกับเฮยมู่

ทว่าครัง้นีเ้ขากลบัได้ยินมูห่ว่ันชวิพูดพึมพ�าว่า "ชาตน้ีิข้าจะไม่แต่งงาน 

กับใครทั้งสิ้น" 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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