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เวลาผ่านไปครู่ใหญ่
สีหน้ามู่หวั่นชิวก็เปลี่ยนเป็นจริงจังมาก "ข้าใช้ประโยชน์พี่จริงๆ..."
นางใช้ประโยชน์เขาแก้แค้นบัญชีเลือดของตระกูล
ท่าทางแข็งกระด้างค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเศร้าสลด หลีจวินพูดทอดถอนใจอย่างหงอยเหงา
"...อาชิวไม่ยอมพูดแม้กระทั่งค�ำโกหกกับข้าแล้ว" รู้แต่แรกว่านางใช้ประโยชน์เขาอยู่ แต่ว่าพอได้ฟัง
มู่หวั่นชิวพูดตามตรงเช่นนี้ มุมหนึ่งในหัวใจหลีจวินก็อดรู้สึกว่างเปล่าไม่ได้
อากาศภายในห้องอึดอัดจนท�ำให้คนหายใจแทบไม่ออก ในตอนที่มู่หวั่นชิวตัดสินใจว่าจะ
หนีออกไปก่อนเพือ่ ความปลอดภัย นางกลับเห็นหลีจวินยิม้ เจ้าเล่ห์ "อาชิวใช้ประโยชน์ขา้ ได้ แสดงว่า
ข้ายังมีประโยชน์อยู"่ เขาเดินขึน้ หน้าหนึง่ ก้าว โน้มตัวลงมองดูมหู่ วัน่ ชิวทีอ่ า้ ปากกว้างด้วยความตกใจ
"แต่อาชิวอย่าลืมนะ คิดจะใช้ประโยชน์ใครก็ต้องลงทุนก่อน"
มองดูประกายที่วาดผ่านในดวงตาเขาแล้ว มู่หวั่นชิวก็ตัวสั่น
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คำ�นำ�
เหลืออีกเพียงสองเล่มยอดหญิงเซียนเครือ่ งหอมก็จะเดินทางมาถึงตอนจบแล้ว
นะคะ ทางทีมงานต้องขอขอบคุณส�ำหรับกระแสตอบรับอันร้อนแรงที่ท่านนักอ่านมี
ต่อเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างยิง่ ค่ะ ในทุกๆ ตัวอักษรทีเ่ หลือต่อจากนีก้ จ็ ะเต็มไปด้วยความเข้มข้น
ที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชิงไหวชิงพริบกันระหว่างตระกูลหลีกับอิงอ๋อง
ตัวตนของเฮยมูท่ ผี่ คู้ นใต้หล้าอยากรูจ้ กั หรือแม้แต่ความรักของสองบุรษุ ทีห่ วังช่วงชิง
หัวใจของมู่หวั่นชิว ซึ่งท่านนักอ่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
ส�ำหรับในเล่มห้านีต้ ระกูลหลีตอ้ งเผชิญหน้ากับความเสีย่ งทีจ่ ะเสียสิทธิก์ ารเป็น
วาณิชหลวง เมื่อตระกูลหลิ่วร่วมมือกับกู่ฉิน ใช้สูตรเม็ดหอมเศร้าอาดูรของตระกูล
หลีเข้าร่วมการคัดเลือกเครื่องหอม คนเดียวที่หลีจวินมองเห็นเป็นความหวังย่อม
หนีไม่พน้ 'มหู่ วัน่ ชิว' ยอดดวงใจของเขา แต่ถงึ นางจะคิดค้นสูตรเครือ่ งหอมออกมาได้
เส้นทางในการขนไปยังเมืองอันคังนั้นก็ยังถือเป็นปัญหา เมื่ออิงอ๋องมีค�ำสั่งลับมายัง
หร่วนอวี้ ไม่วา่ เครือ่ งหอมใดทีต่ ระกูลหลีสง่ ออกมาจะต้องถูกยึดเอาไว้ทงั้ หมด ไม่อาจ
ปล่อยให้ไปโผล่ในงานพระราชพิธีอภิเษกขององค์หญิงหมิงอวี้ได้
หลีจวินที่ขึ้นชื่อว่าอัจฉริยบุรุษจะใช้วิธีการใดมารับมือเพื่อความอยู่รอดของ
ตระกูล มู่หวั่นชิวนอกจากช่วยเหลือตระกูลหลีอย่างสุดชีวิตแล้ว ฐานะของ 'เฮยมู่'
ก็ยงั ถูกผูค้ นจากทุกทางบีบคัน้ ให้เปิดเผยตัว มาร่วมลุน้ กันค่ะว่ามูห่ วัน่ ชิวจะเอาตัวรอด
จากปัญหาทั้งหลายนี้ไปได้อย่างไร ถ้าพร้อมแล้ว เชิญท่านผู้อ่านพลิกหน้าต่อไปได้
เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร
มู่หวั่นชิว
		
		

ลู ก สาวอั ค รเสนาบดี ที่ โ ดนโทษประหารทั้ ง ตระกู ล
รูปโฉมงดงาม นิสยั เอาแต่ใจ ผ่านชีวติ มาแล้วหนึง่ ชาติ
จึงสุขุมรอบคอบ มีพรสวรรค์ในการปรุงเครื่องหอม

หลีจวิน
		
		

คุณชายใหญ่ตระกูลหลี ผู้น�ำสี่ยอดตระกูลแห่งแคว้น
ต้าโจว และยังเป็นผูน้ ำ� ในกิจการปรุงเครือ่ งหอม ช�ำนาญ
ด้านยุทธ์ สนใจคนมีความสามารถ

หร่วนอวี้
		
		

ผู้บัญชาการรถศึกที่เพิ่งมารับต�ำแหน่งที่เมืองต้าเยี่ย
บุตรบุญธรรมของหลิ่วอู่เต๋อ สนใจการเล่นหมากล้อม
อย่างมาก ท�ำงานรับใช้อิงอ๋อง

กู่ฉิน
		
		

นักปรุงเครื่องหอมระดับเลิศเพียงคนเดียวแห่งแคว้น
ต้าโจว ท�ำทุกอย่างได้เพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง ฉลาด
มากเล่ห์

โม่อวี่
		

บ่าวรับใช้ทมี่ หู่ วัน่ ชิวช่วยชีวติ ไว้จากเมืองผิงเฉิง เป็นศิษย์
ของเจิงฝานซิว เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับมู่หวั่นชิวมาก

โม่เสวี่ย
		

น้องสาวฝาแฝดของโม่อวี่ เป็นศิษย์เจิงฝานซิว คอย
รับใช้ใกล้ชิดมู่หวั่นชิว

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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หลิ่วอู่เต๋อ
		
		

นายท่านหลิ่ว ผู้น�ำตระกูลหลิ่วหนึ่งในสี่ยอดตระกูล
แห่งแคว้นต้าโจว เป็นพ่อบุญธรรมของหร่วนอวี้ นิสัย
ละโมบโลภมาก ท�ำงานรับใช้อิงอ๋อง

หลิ่วเฟิ่ง
		
		

คุณหนูตระกูลหลิ่ว บุตรสาวหลิ่วอู่เต๋อ คู่หมายของ
หร่วนอวี้ นิสัยเอาแต่ใจ ชื่นชอบกลิ่นหอม แต่ไม่มี
ความสามารถในการปรุงเครื่องหอม

เฮยมู่
		

คุณชายลึกลับเจ้าของโรงธูปไป่เยีย่ เป็นฐานะทีม่ หู่ วัน่ ชิว
สร้างขึน้ มาเพือ่ ให้ตนเองมีชอื่ ในวงการปรุงเครือ่ งหอม

✱

✱

✱

นายท่านหลีหรือหลีเฉาจง บิดาของหลีจวิน ผู้น�ำวงการปรุงเครื่องหอมผู้มาก
		
ประสบการณ์ มองผลประโยชน์ของตระกูลหลีเป็นส�ำคัญ
✱
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook
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89
ครุ่นคิดมาทั้งคืน นางก็ล้มเลิกที่จะปรับแก้เม็ดหอมเศร้าอาดูร
นางเคยได้ดมกลิ่นเม็ดหอมเศร้าอาดูรของกู่ฉินในชาติก่อนมาแล้ว
เป็นกลิ่นหอมสดชื่นจางๆ ที่สูดดมเพียงเบาๆ ก็ท�ำให้คนเกิดความรู้สึก
เศร้าสลด นับเป็นผลงานสืบทอดอันยอดเยีย่ มจริงๆ ไม่เสียทีทกี่ ฉู่ นิ เป็นถึง
ระดับเทพ สามารถน�ำความรู้สึกในการแยกจากที่สลักลึกลงในกระดูก
สกัดออกมาเป็นกลิ่นได้
ในชาตินี้ถึงแม้ในมือจะมีต�ำราวิชาปรุงเครื่องหอมอยู่ แต่ฝีมือนาง
ยังอ่อนด้อยนัก จะให้นางปรับแก้สูตรที่ยังไม่เป็นรูปร่างนี้ให้กลายเป็น
สุดยอดกลิ่นอัศจรรย์ได้นั้น
ค�ำเดียวคือ...ยาก!
แม้ว่านางจะท�ำออกมาได้จริง เกรงว่าเม็ดหอมที่ปรุงออกมาคง
เพียงเทียบเท่ากับเม็ดหอมที่กู่ฉินขายให้ตระกูลหลิ่วเท่านั้น เมื่อมีอิงอ๋อง
7
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ยอดหญิ ง เซี ย นเครื่ อ งหอม 5

คอยขวางอยู่เช่นนี้ เรื่องที่เม็ดหอมของนางจะชนะก็แทบเป็นไปไม่ได้เลย
ดังนัน้ หากต้องการชนะโดยไม่มขี อ้ กังขาใด นางต้องหาเครือ่ งหอมสักชนิด
ที่เอาชนะเม็ดหอมเศร้าอาดูรในชาติก่อนนั้นให้ได้ แต่ว่าเรื่องนี้จะง่ายได้
อย่างไร
ถึงแม้ในต�ำราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยจะมีกลิ่นอัศจรรย์
มากมาย แต่องค์หญิงหมิงอวี้อาจไม่ชอบก็ได้ อ่านข้อมูลส่วนตัวของ
องค์หญิงหมิงอวี้แล้ว ในสายตาของมู่หวั่นชิวนั้นองค์หญิงหมิงอวี้เป็น
หญิ ง สาวที่ไ ด้รับความรักมากมาย อยู่ใ นช่วงวัยหนุ่มสาวซึ่งเป็นวัย
ของการเติบโตที่ยังไม่รู้จักทุกข์ ย่อมรู้สึกตื่นเต้นในความว้าวุ่นเป็นกังวล
เช่นนั้น ด้วยเหตุนี้แม้งานมงคลจะเป็นเรื่องน่ายินดีเพียงใด แต่เกรงว่า
กลิ่นหอมแห่งความยินดีเหล่านั้นคงไม่อาจเข้าตานางได้
ขณะทีเ่ ม็ดหอมเศร้าอาดูรของกูฉ่ นิ กลับน�ำความรูส้ กึ เป็นทุกข์กงั วล
นี้สลักไว้ได้อย่างลึกซึ้ง อยากถามว่าส�ำหรับหญิงสาวแรกรุ่นยังมีอะไรที่
ท�ำให้เศร้ารันทดไปกว่าคนรักต้องแยกจากอีก
ตลอดชั่วข้ามคืน แม้นางท่องต�ำราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ย
ที่อยู่ในความทรงจ�ำตั้งแต่ต้นจนจบไปหนึ่งรอบแล้วก็ยังจับต้นชนปลาย
ไม่ถูก จนกระทั่งเมื่อครู่นี้ท่ามกลางความไม่ชัดเจนเหล่านั้น กลิ่นหอม
แปลกใหม่กลิ่นหนึ่งพลันปรากฏขึ้นในหัวทันใด นั่นเป็นกลิ่นเปรี้ยวๆ
หวานๆ ที่แฝงอยู่ในความสงบนิ่ง ราวกับความรักที่ยังไม่สุกงอมของ
ชายหนุม่ หญิงสาว ในความอบอุน่ นัน้ ยังฉายความเศร้าจางๆ อันทุกข์ระทม
ทั้งงดงามและเป็นนิรันดร์...
ตระกูลเว่ยเรียกว่า "สังสารวัฏ!"
8
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ย้อนนึกถึงกลิ่นที่ผุดออกมาเมื่อครู่ มู่หวั่นชิวพลันก�ำหมัดแน่น
แววตาเปล่งประกาย
"ใช่ ใช้อันนี้แหละ สามารถเอาชนะหลิ่วเฟิ่งได้แน่นอน!"
"...อาชิวพูดอะไรน่ะ" หลีจวินสงสัยมากยิง่ ขึน้ "อะไรเอาชนะหลิว่ เฟิง่
ได้" แล้วถามอีกว่า "เม็ดหอมเศร้าอาดูรของปรมาจารย์กู่ยังท�ำไม่ส�ำเร็จ
เลย อาชิวจะบอกว่าเอาชนะได้อย่างไร"
"เอ่อ..." ราวกับถูกน�ำ้ เย็นราดหัว มูห่ วัน่ ชิวจึงพบว่าตนเองเผลอดีใจ
จนลืมตัว พูดเรือ่ งทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ เหล่านัน้ ออกมา ใบหน้าเห่อร้อนขณะมอง
หลีจวินอย่างเก้อเขินด้วยไม่รู้จะอธิบายอย่างไร
"เมื่อครู่อาชิวพูดอะไร" หลีจวินถามอีกครั้ง
"ข้า..." มู่หวั่นชิวพูดติดอ่าง "เมื่อครู่ข้าฝันว่าปรมาจารย์กู่ศึกษาท�ำ
เม็ดหอมเศร้าอาดูรออกมาได้แล้ว และขายให้กับหลิ่วเฟิ่งแล้วด้วย..."
รับรู้ว่าร่างหลีจวินสั่นกระตุก มู่หวั่นชิวจึงส่ายหน้าราวกับงุนงง
"กลิ่นในฝันนั้นนับว่าสุดยอดแล้ว" นางเงยหน้าขึ้นมองหลีจวิน
"แม้ขา้ จะศึกษาการท�ำเม็ดหอมเศร้าอาดูรได้สำ� เร็จ เกรงว่าคงจะแค่เทียบ
เท่ากันเท่านั้น ยังไม่อาจเอาชนะนางได้..."
"...ไยอาชิ ว จึ ง ฝั น เช่ น นี้ ไ ด้ " ในดวงตาหลี จ วิ น ฉายแววครุ ่ น คิ ด
แอบคิดในใจว่าข้าไม่เคยคิดในด้านนี้มาก่อน หรือกู่ฉินจะศึกษาสูตรลับ
ออกมาและขายไปแล้ว ตระกูลหลิ่วกลัวว่านางจะเหยียบเรือสองแคมจึง
ได้ลงมือหนักเช่นนี้
"คงเพราะเมือ่ วานข้าคิดมากเกินไปกระมัง" มูห่ วัน่ ชิวพูดจาคลุมเครือ
แล้วดึงเขาเดินออกไปข้างนอก "ข้าเพิ่งคิดกลิ่นดีกลิ่นหนึ่งออกมาได้
9
Page ���������������������� 5.indd 9

11/1/2562 BE 11:19

ยอดหญิ ง เซี ย นเครื่ อ งหอม 5

ไป พวกเราไปทีห่ อ้ งปรุงเครือ่ งหอมกันเถอะ" ท่าทางนางตืน่ เต้นเป็นพิเศษ
หลีจวินริมฝีปากขยับ ที่จริงยังอยากจะถามอีก แต่พอเห็นสีหน้า
ตื่นเต้นของมู่หวั่นชิวแล้ว เขาจึงปิดปากลง ลืมประเด็นที่จะพูดเมื่อครู่ไป
จนสิ้น
"...ไม่ใช้วัตถุดิบเครื่องหอมทั่วไป ทั้งหมดใช้กลิ่นดอกไม้เป็นหลัก
แล้วสกัดเป็นของเหลวที่มีกลิ่นหอม ใช้มะนาวและหญ้าหานซิวที่มี
กลิ่นเปรี้ยวๆ หวานๆ เป็นหลัก" มู่หวั่นชิวเดินไปพลางอธิบายน�้ำหอมใน
ความคิดของนางให้หลีจวินฟัง "แล้วเติมดอกมะลิที่มีกลิ่นหอมหวาน
สดชืน่ ดอกระฆังป่าทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ เย้ายวนใจ อืม ยังมี..." เสียงพูดขาดหาย
ไปครู่หนึ่ง "ชะมดเช็ด ดอกกุหลาบ ดอกจื่อหลัวหลัน ดอกสุ่ยเซียน..."
ในคืนแต่งงานก็ควรใช้ชะมดเช็ดทีเ่ ต็มไปด้วยแรงกระตุน้ เป็นตัวน�ำ
ด้วย นั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว!
"ใช้ดอกไม้ทั้งหมดจะได้หรือ" หลีจวินลังเลสักครู่จึงถามอีกว่า
"อาชิวสกัดน�้ำหอมเป็นหรือ ฝึกมาจากใครกัน"
น�้ำหอมเป็นสิ่งที่ปรมาจารย์เว่ยริเริ่มเมื่อสามสิบปีก่อน เคยเป็นที่
นิยมอยูช่ ว่ งหนึง่ ทว่าหลังจากนัน้ จูๆ่ นางก็หายสาบสูญไป ทิง้ เพียงเครือ่ งมือ
ประหลาดเอาไว้จำ� นวนหนึง่ ซึง่ ไม่มใี ครใช้เป็น ท�ำให้สดุ ยอดกลิน่ หอมทีม่ ี
อยู่มากมายไม่ได้รับการสืบทอดต่อ
นับจากนั้นเป็นต้นมา แคว้นต้าโจวก็นิยมใช้วิธีเก่าแก่ในการสกัด
น�้ำหอม แต่เพราะหนึ่งคือวิธีการที่ใช้ไม่คล่องตัว สองคือเงินทุนสูงเกินไป
มักต้องใช้วตั ถุดบิ เครือ่ งหอมเป็นสิบเท่าร้อยเท่าจึงจะสามารถสกัดน�ำ้ หอม
ออกมาได้ชุดหนึ่ง ท�ำให้มีคนไม่กี่คนเท่านั้นที่มีเงินพอจะใช้น�้ำหอมนี้ได้
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ศิลปะการสกัดน�้ำหอมนี้จึงค่อยๆ ถูกลดทอนความสนใจ จนถึงตอนนี้ใน
ต้าโจวมีเพียงนักปรุงเครื่องหอมเก่าแก่ไม่กี่คนที่ยังจ�ำศิลปะวิชานี้ไว้
ตระกูลหลีในฐานะผู้น�ำของวงการปรุงเครื่องหอม เพื่อให้ผู้คนเห็น
ถึงอ�ำนาจที่แท้จริงของตระกูลหลีแล้ว หลายปีมานี้เขาจึงไม่สนใจเรื่อง
ต้นทุน ชุบเลี้ยงนักปรุงเครื่องหอมที่สกัดน�้ำหอมโดยเฉพาะไว้สองคน
ทุกปีจะลงทุนมหาศาลในการสกัดน�้ำหอมชุดหนึ่งส่งเข้าวัง เติมเต็ม
ความยินดีให้แก่ไทเฮา สนมชายาและเหล่านางในทัง้ หลาย ท�ำให้ตำ� แหน่ง
ของตระกูลหลียังมั่นคงในสายตาของเชื้อพระวงศ์อยู่
แต่เพราะเสียต้นทุนสูง ใช้เวลามากและสิน้ เปลืองเกินไป ตระกูลหลี
จึงไม่กล้าสกัดออกมาจ�ำนวนมากเพื่อวางขาย กระทั่งเครื่องหอมเพียง
ไม่กี่ขวดที่ใช้ในงานพระราชพิธีอภิเษกขององค์หญิงหมิงอวี้กว่าจะสกัด
ออกมาได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ถึงแม้งานฉลองจะมีเพียงวันเดียว แต่
เครื่องหอมที่ใช้ก็ยังมีปริมาณที่มากอยู่ดี
...ความคิดของนางนีจ้ ะได้ผลหรือ หลีจวินคิดในใจพลางชะงักฝีเท้า
มองหน้ามู่หวั่นชิวอย่างจริงจัง
"เอ่อ..." มูห่ วัน่ ชิวชะงัก นีเ่ ป็นสูตรส�ำเร็จในต�ำราวิชาปรุงเครือ่ งหอม
ตระกูลเว่ย ค�ำพูดนี้ต่อให้นางตายก็พูดออกไปไม่ได้ เสียงจึงขาดห้วงไป
จากนั้นนางก็ยิ้มแล้วพูดว่า "พี่หลีลืมแล้วหรือ ก่อนหน้านี้ข้าสกัดน�้ำหอม
ไว้จ�ำนวนมาก"
"เสียเวลาเกินไปหรือไม่" หลีจวินลังเลอยู่ชั่วครู่
น�้ำหอมที่ตระกูลหลีส่งเข้าวังทุกปีเหล่านั้นต้องใช้เวลาเตรียมนาน
ถึงครึ่งปี
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"ไม่หรอก!" เหนือความคาดหมายของหลีจวิน มูห่ วัน่ ชิวกลับส่ายหน้า
โดยไม่ตอ้ งคิด "ทีต่ วั ข้ายังมีนำ�้ หอมส�ำเร็จอยูบ่ า้ ง..." เห็นหลีจวินส่ายหน้า
นางจึงอธิบายอีกว่า "พี่หลีอย่ามองว่าน�้ำหอมเหล่านั้นมีน้อย มันเป็น
หัวเชือ้ น�ำ้ หอมเชียวนะ เพียงหยดเดียวก็สามารถท�ำน�ำ้ หอมออกมาได้เป็น
ร้อยขวด..."
นี่เป็นค�ำพูดเดิมในต�ำราของตระกูลเว่ย ซึ่งตระกูลเว่ยจะเรียก
น�้ำหอมสกัดที่มีความเข้มข้นสูงนี้ว่า 'หัวเชื้อน�้ำหอม' แล้วเรียกของเหลว
ที่ใช้หัวเชื้อน�้ำหอมปรุงออกมาว่า 'น�้ำหอม'
"ใช้สุราเข้มข้นสูงในการปรุงจะสะดวกกว่า วิธีนี้เร็วกว่าการท�ำ
เครื่องหอมประเภทก�ำยานอีกนะ"
"จริงหรือ" หลีจวินฟังแล้วงุนงง คนฉลาดอย่างเขาก็จินตนาการ
ไม่ออกว่าน�้ำหอมที่มู่หวั่นชิวพูดถึงนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร
คิดได้ว่าตระกูลหลีก็สกัดน�้ำหอมเช่นกัน มู่หวั่นชิวจึงพูดอธิบายว่า
"วิธที ขี่ า้ ใช้กบั อาจารย์โหยวใช้นนั้ ไม่เหมือนกัน..." อาจารย์โหยวคือนักปรุง
เครื่องหอมที่สกัดน�้ำหอมให้ตระกูลหลีโดยเฉพาะ อายุมากจนเป็นไม้
ใกล้ฝั่งแล้วและในยามนี้ยังไม่มีผู้สืบทอด มู่หวั่นชิวพูดไปก็ดึงตัวหลีจวิน
ที่ยืนนิ่งไม่ยอมเดินให้เดินไปด้วยกัน "ต่อให้พูดมากกว่านี้ท่านก็อาจจะ
ไม่เข้าใจ พี่หลีไปดูแล้วจะเข้าใจเอง"
มาถึงห้องปรุงเครื่องหอมเล็กๆ ของตนเองแล้ว มู่หวั่นชิวก็เริ่ม
ท�ำความสะอาดหม้อกลัน่ พลางพูดอย่างทอดถอนใจว่า "ถ้ามีอกี สองใบก็
คงดี..."
กลิ่นหอมหลายกลิ่นจะได้กลั่นออกมาได้พร้อมกัน ใช้เวลาไม่ถึง
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หนึ่งวันก็สามารถปรุงน�้ำหอมได้แล้ว แม้ว่าตนจะมีสูตรลับส�ำเร็จรูปแล้ว
แต่อย่างไรเสียนี่ก็เป็นการท�ำน�้ำหอมชนิดนี้เป็นครั้งแรก มู่หวั่นชิวจึงยัง
รู้สึกไม่สบายใจ หากมีเวลาให้นางค่อยๆ ปรับลองได้ก็จะดีที่สุด
โชคดีที่นางเก็บดอกไม้สดไว้จ�ำนวนมากเพื่อท�ำขี้ผึ้งเหลวกลิ่น
ดอกไม้อยูแ่ ล้ว ท�ำความสะอาดหม้อกลัน่ เสร็จ มูห่ วัน่ ชิวก็บอกให้โม่เสวีย่
ไปเตรียมดอกไม้สด เห็นหลีจวินก�ำลังถือน�ำ้ หอมทีน่ างสกัดไว้กอ่ นหน้านี้
ขึน้ มาศึกษา นางจึงพูดอย่างทอดถอนใจ "แม้นำ�้ หอมหนึง่ ขวดนีจ้ ะสามารถ
ท�ำออกมาได้จ�ำนวนมากก็จริง แต่น่าเสียดายที่ยังขาดกลิ่นหอมไปอีก
หลายกลิ่น ยามนี้จึงเร่งสกัดออกมาจ�ำนวนมากไม่ได้...ตอนนี้ท�ำได้เพียง
สกัดน้อยๆ ไปก่อน รับมือกับงานขององค์หญิงหมิงอวี้แล้ว หลังจากนั้น
ค่ อ ยว่ า กั น ..." แล้ ว ถามอี ก ว่ า "ตามที่ พี่ ห ลี ค� ำ นวณ ในงานพระราช
พิธีอภิเษกขององค์หญิงหมิงอวี้ต้องใช้เครื่องหอมจ�ำนวนเท่าใดหรือ"
นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าหลักการแผ่นไม้สั้น* ถังน�้ำใบหนึ่งไม่ว่าจะ
สู ง เท่ า ใด ความสู ง ในการบรรจุ น�้ ำ ของมั น ก็ จ ะอยู ่ ที่ แ ผ่ น ไม้ สั้ น ที่ สุ ด
ในจ�ำนวนนั้น ได้ยินค�ำพูดนี้แล้วหลีจวินก็พยักหน้า ทว่ายังคงไม่ตอบ
กลับย้อนถามว่า "อาชิวสกัดน�้ำหอมขวดหนึ่งต้องใช้เวลาเท่าใด"
"เมื่อก่อนยังไม่ช�ำนาญต้องใช้เวลาสองสามวัน ตอนนี้ใช้เวลาแค่
หกเจ็ดชั่วยามก็พอ..." มู่หวั่นชิวชี้น�้ำหอมในมือเขาแล้วพูดว่า "พี่หลีอย่า
มองว่าสกัดน�้ำหอมสักชนิดใช้เวลาไม่มากเด็ดขาด ตอนนี้ข้ายังขาดอีก
สี่ห้ากลิ่น แต่มีหม้อสกัดแค่ใบเดียวเช่นนี้ แต่ละกลิ่นต้องใช้เวลาหกถึง
เจ็ดชั่วยาม รวมเวลาสองสามวันก็ผ่านไปแล้ว..." ในใจแอบเสียใจ หาก
* หลักการแผ่นไม้สั้น คือระดับน�้ำในถังไม้จะขึ้นอยู่แผ่นไม้ที่สั้นที่สุดของปากถัง เปรียบถึงประสิทธิภาพของ
ผลงานที่ออกมาจะถูกจ�ำกัดด้วยปัจจัยที่เป็นจุดด้อยที่สุด หากปัจจัยต่างๆ ไม่พร้อม ผลงานก็จะออกมาไม่ดี
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ตอนแรกที่ไปหอเสวียนจี นางสั่งท�ำอีกสักสองใบก็คงดี
"กลิ่นเหล่านั้นต้องใช้หม้อสกัดออกมาหรือ" หลีจวินถาม
"อืม..." มู่หวั่นชิวพยักหน้า "ใช้วิธีโบราณของอาจารย์โหยวจะ
ยิง่ ช้า และไม่บริสทุ ธิเ์ ท่านี้ หากสารเจือปนมากเกินไปก็จะกระทบกับกลิน่
ทั้งหมด" นางถอนหายใจ "ใช้หม้อสกัดทั้งหมดเลยดีกว่า..."
"อาชิวตามข้ามา"
มู่หวั่นชิวก�ำลังพูดอยู่ก็เห็นหลีจวินวางน�้ำหอมในมือลงพลางดึง
ตัวนางแล้วพาเดินออกไปข้างนอก
"...พี่หลีจะไปที่ใด" มู่หวั่นชิวยืนนิ่งไม่ขยับ พยายามดึงตัวเขาไว้
"เสวี่ยเอ๋อร์เตรียมกลีบดอกไม้จวนจะเสร็จแล้ว สกัดหม้อนี้ก่อนแล้วค่อย
ว่ากันเถอะ" เห็นหลีจวินพยายามดึงตัวนางให้เดินไปให้ได้จึงพูดอีกว่า
"พวกเราไม่มีเวลาแล้ว"
หลีจวินยิ้มแต่ไม่พูด จนกระทั่งดึงตัวนางมาถึงที่ลานบ้าน เขามอง
ก�ำแพงที่ล้อมอยู่ตลอดซ้ายขวาแล้วพูดว่า "อาชิวระวังนะ..." สิ้นเสียงพูด
เขาก็กอดตัวมู่หวั่นชิวแล้วกระโดดลอยตัวขึ้น
"ว้าย!" มู่หวั่นชิวร้องอย่างตกใจก่อนจะจับตัวหลีจวินไว้แน่น ก�ำลัง
จะหลับตาก็พบว่าเท้าของตนถึงพื้นเสียแล้ว นางหันไปอย่างช้าๆ ดวงตา
กวาดมองไปโดยรอบ "ที่นี่คือที่ใด"
"บ้านข้างคฤหาสน์ตระกูลไป๋..." หลีจวินมองนางด้วยรอยยิ้มสดใส
"ตอนแรกเห็นอาชิวซื้อคฤหาสน์ตระกูลไป๋ ข้าก็ซื้อบ้านนี้เอาไว้ทันที"
"ที่แท้บ้านหลังนี้ก็ถูกท่านซื้อไปเองหรือ!" มู่หวั่นชิวเบิกตาโตอย่าง
ตกใจ "ตอนแรกที่รู้ว่าบ้านนี้ขายไปแล้ว เสวี่ยเอ๋อร์ยังไปสอบถามด้วย
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ความสงสัยอยูเ่ ลย..." คิดถึงภาพวันนัน้ ทีโ่ ม่เสวีย่ ถูกกันไว้นอกประตู มูห่ วัน่ ชิว
ก็พูดอย่างทอดถอนใจ นางปล่อยมือจากหลีจวินแล้วก้าวไปยังห้องทาง
ตะวันตกที่ประตูเปิดกว้างอยู่
หลีจวินมองนางด้วยรอยยิ้ม แล้วก้าวเท้าตามไป
เมือ่ เข้าประตูไปจึงพบว่าภายในห้องมีอาจารย์หลายคนก�ำลังท�ำงาน
ยุ่งกันอยู่ พอเห็นพวกเขาเข้ามาเหล่าอาจารย์ก็พากันหยุดงานในมือ
ด้านหนึ่งคารวะหลีจวินตามมารยาท ด้านหนึ่งก็ใช้สายตาที่ใช้มองคน
แปลกหน้าส�ำรวจมูห่ วัน่ ชิว สิง่ ทีท่ ำ� ให้มหู่ วัน่ ชิวประหลาดใจก็คอื คนเหล่า
นี้นางรู้จักแทบทั้งหมด พวกเขาล้วนเป็นอาจารย์ในห้องรังสรรค์กลิ่นของ
ร้านหลีจี้ที่ระยะนี้ทยอยถูกกู่ฉินตัดออก รวมไปถึงหร่านปิงที่ลือกันว่า
เพราะแพร่งพรายสูตรลับเม็ดหอมบุปผาสวรรค์ออกไปจึงได้ถูกร้านหลีจี้
กักตัวเอาไว้
"เจ้า..." หร่านปิงหันมามองมู่หวั่นชิวอย่างประหลาดใจ
"ทุกคนท�ำงานต่อไปเถอะ..." หลีจวินพยักหน้าให้ทุกคนแล้วดึงตัว
มู่หวั่นชิวให้เดินไปพร้อมกัน "อาชิวตามข้ามา..."
เขาน�ำตัวนางมาถึงห้องทางตะวันออก
เห็นพวกเขาแล้ว บ่าวเฝ้าประตูก็เปิดประตูให้อย่างนอบน้อม
"สวรรค์!" เห็นภายในเพียงแวบเดียว มู่หวั่นชิวก็ตะโกนอย่าง
ประหลาดใจขึ้นมา
ภายในโถงนี้มีขนาดใหญ่กว่าห้องรังสรรค์กลิ่นของร้านหลีจี้ที่เพิ่ง
ถูกท�ำลายไปเกือบหนึ่งเท่า นอกจากด้านหนึ่งติดประตูแล้ว อีกสามด้าน
ที่ติดก�ำแพงจะมีแท่นหินอ่อนยาวความกว้างสามฉื่อตั้งอยู่ บนนั้นมี
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เครื่องมือใหม่เอี่ยมหลากหลายชนิดวางจนเต็ม ทว่าที่ท�ำให้มู่หวั่นชิว
มองตาค้างมากที่สุดนั้นก็คือ...
เครือ่ งมือมากมายในนีน้ างล้วนรูจ้ กั ส่วนใหญ่เป็นของทีต่ ระกูลเว่ย
คิดค้นขึ้นมา!
เขาคงไม่ได้มีต�ำราวิชาปรุงเครื่องหอมอีกเล่มหรอกนะ
มู่หวั่นชิวเบิกตาโต มองหลีจวินอย่างพูดอะไรไม่ออก
"พอรู้ว่าอาชิวใช้เครื่องมือตระกูลเว่ยได้ ครั้งนั้นที่ไปหอเสวียนจีกับ
อาชิว ข้าก็สั่งให้พวกเขาเอาภาพเครื่องมือที่พวกเขาเก็บไว้ออกมาท�ำ
ทั้งหมด" ราวกับล่วงรู้ถึงความคิดของมู่หวั่นชิว หลีจวินจึงพูดอธิบาย
"แต่ว่าน่าเสียดายที่นี่ไม่มีหม้อกลั่นล�ำดับส่วนที่อาชิวพูดถึงเมื่อวาน"
เขาดึงตัวนางเดินไปหยุดตรงหน้าหม้อสกัดใหม่เอี่ยมห้าใบ "อาชิวดูสิ
ตั้งแต่รู้ข้อดีของหม้อสกัดนั้นแล้ว ข้าก็สั่งท�ำทีเดียวถึงห้าใบ"
"สวรรค์ ดีเหลือเกิน!" นิ้วมือมู่หวั่นชิวสั่นเทา นางลูบตรงนี้แตะ
ตรงนั้นอย่างดีใจ สีหน้าแดงก�่ำอย่างตื่นเต้น หัวใจเต้นแรง
ส�ำหรับนางที่ลุ่มหลงการปรุงเครื่องหอมแล้วนั้น เมื่อได้เห็นของ
เหล่านี้ก็เหมือนว่าได้เห็นสมบัติเงินทองกองใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัย
"พี่หลีรู้ได้อย่างไรว่าวันนี้พวกเราจะได้ใช้ของเหล่านี้ ถึงกับสั่งท�ำไว้
ล่วงหน้า" มู่หวั่นชิวลูบหม้อสกัดใหม่เอี่ยมห้าใบนั้นอย่างยินดี แล้วถาม
อย่างเซ่อๆ
หลีจวินไม่ได้รู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสให้ได้ใช้งานจริงๆ แต่เป็นเพราะ
ก่อนหน้านี้เขาตัดสินใจไว้แล้ว รอให้ภายหน้าสบโอกาสไล่กู่ฉินออกก็จะ
ให้มู่หวั่นชิวมาเข้าฝ่ายรังสรรค์กลิ่นของร้านหลีจี้แทนอีกฝ่าย แต่ว่าด้วย
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ความหัวแข็งและดื้อรั้นของมู่หวั่นชิวแล้ว หากเขาไม่สั่งท�ำเครื่องมือ
ประหลาดเหล่านี้รอไว้ก่อน จะดึงดูดสายตาของนางได้หรือ
กระนั้นสิ่งเหล่านี้แม้ตีให้ตายหลีจวินก็บอกมู่หวั่นชิวไม่ได้
เขายิ้มอย่างสบายใจ "อาชิวชอบหรือไม่"
"อืม..." มู่หวั่นชิวพยักหน้าจากใจจริง "ชอบมาก ครบครันกว่า
ห้องปรุงเครือ่ งหอมเล็กๆ ของข้ามาก" แล้วพูดด้วยรอยยิม้ อีกว่า "ตอนแรก
ทีซ่ อื้ คฤหาสน์ตระกูลไป๋ขา้ เคยรูส้ กึ ว่ามันใหญ่ไป ยังบ่นว่าพีเ่ จิงสิน้ เปลือง
มากเกินไปเลย ใครจะรู้ว่าใช้ไปใช้มาก็ยังเล็กเกินไปอยู่ดี"
ยามนี้ในมือมีบ่อนพนันเพิ่มอีกสิบแปดแห่งกับหออีผิ่นเทียนซย่า
แล้ว หลังจากนี้เงินที่มู่หวั่นชิวใช้ในการเรียนรู้การปรุงเครื่องหอมก็ยิ่ง
ไม่ต้องเป็นห่วง เครื่องมือที่ใช้ในการปรุงเครื่องหอมเหล่านั้นขอเพียงมี
ความจ�ำเป็น นางก็จะซื้อกลับมาโดยไม่สนใจเรื่องราคา ส�ำหรับวัตถุดิบ
เครื่องหอมก็ยงิ่ ไม่ตอ้ งพูดถึง คฤหาสน์ตระกูลไป๋ตอนนีแ้ ทบจะกลายเป็น
ร้านเครื่องหอมที่มีขนาดไม่ใหญ่ร้านหนึ่งไปแล้ว
ถ้าจะเรียกว่าเป็นร้านเครื่องหอม มิสู้บอกว่าเป็นสถานที่ท�ำการ
ทดลองจะดีกว่า อย่างไรเสียมู่หวั่นชิวก็ไม่เคยท�ำเครื่องหอมอย่างเป็น
ระบบระเบียบและขายออกไปข้างนอกมาก่อน นางเพียงแค่เรียนรูว้ ธิ กี าร
ท�ำเครื่องหอมโดยไม่หยุดเท่านั้น
"เช่นนั้นต่อไปอาชิวก็ย้ายมาที่นี่เถอะ" หลีจวินไม่พลาดโอกาสที่จะ
พูดหลอกล่อ
เมื่อคิดว่าคฤหาสน์ตระกูลไป๋นั้นเป็นเจิงฝานซิวซื้อให้นาง เขาก็จ�ำ
ใส่ใจมาตลอด
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"อืม..." มู่หวั่นชิวพยักหน้ารับอย่างเซ่อๆ รู้สึกว่ารอยยิ้มของหลีจวิน
ดูประหลาด นางจึงรูต้ วั ในทันใด รูส้ กึ เหมือนว่าตนหลงกลอีกฝ่ายเข้าแล้ว
นางจึงรีบพูดเสริมว่า "ที่นี่ใกล้กับคฤหาสน์ตระกูลไป๋ ต่อไปข้ามาท�ำงาน
ที่นี่ทุกวันก็เหมือนกัน..." แล้วพูดด้วยรอยยิ้มอีกว่า "ใกล้กว่าร้านหลีจี้ฝั่ง
ตรงข้ามมาก ประหยัดเวลา"
"...อย่างนั้นก็ท�ำประตูด้านข้างสักบานเถอะ" เห็นว่าหลอกล่อ
ไม่ส�ำเร็จ หลีจวินจึงชี้ไปตรงก�ำแพงที่พวกเขาเพิ่งกระโดดข้ามมา "เวลา
อาชิวเข้าออกจะได้ไม่มีใครสังเกตเห็นที่นี่" เห็นมู่หวั่นชิวส่ายหน้า เขาจึง
รีบพูดเสริมอีกว่า "ผูบ้ ญ
ั ชาการหร่วนจับตามองความเคลือ่ นไหวของอาชิว
อยู่ทุกฝีก้าวนะ"
"ก็จริง" นอกจากอยูท่ คี่ ฤหาสน์ตระกูลไป๋แล้ว ทุกครัง้ ทีน่ างออกจาก
บ้านก็มักจะมีหร่วนอวี้มาคอยตามอยู่เสมอ นางสงสัยมาตลอดว่าใช่
หร่วนอวีส้ ง่ คนสะกดรอยตามนางหรือไม่ เพียงแต่ไม่กล้าเข้าออกคฤหาสน์
ตระกูลไป๋อย่างอุกอาจเหมือนเมื่อก่อนอีก คิดถึงตรงนี้มู่หวั่นชิวจึงรีบ
พยักหน้า
โดยไม่ทันเห็นว่าในดวงตาหลีจวินฉายแววเจ้าเล่ห์ "ดี พรุ่งนี้ข้าจะ
ให้คนมาท�ำประตู อืม..." เขานิง่ คิดสักครู่ "ประตูขา้ งบานนีต้ อ้ งท�ำให้ลกึ ลับ
สักหน่อย ให้คนภายนอกมองไม่ออกจึงจะดี"
มูห่ วัน่ ชิวส่ายหน้า ทัง้ ไม่มคี วามเห็นต่อค�ำเสนอแนะของเขา นางจึง
เปลี่ยนไปถามว่า "ไยพี่หลีจึงคิดสร้างห้องรังสรรค์กลิ่นนี้ขึ้นมาล่ะ"
"ตั้งแต่พบว่ากู่ฉินมีใจคิดทรยศ ข้ากับท่านพ่อก็เริ่มเตรียมการ
แล้ว..." หลีจวินพูดว่า "เริ่มจากการเก็บตัวอย่างสินค้าชุดใหญ่ แล้วค่อยๆ
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แบ่งกิจการส่วนหนึ่งมาดูแลอย่างลับๆ หนึ่งเพื่อกระจายทรัพย์สินในชื่อ
ของตระกูลหลีไม่ให้กระจุกเป็นก้อนเกินไป เป็นการตัดทอนความส�ำคัญ
ของปรมาจารย์กู่ในร้านหลีจี้ สองคือฉวยโอกาสนี้ทดสอบความภักดีของ
ทุกคนที่มีต่อร้านหลีจี้ เพื่อให้สะดวกกับการกวาดล้างคนในวันข้างหน้า
ที่ส�ำคัญที่สุดคือแสดงให้อิงอ๋องกับหร่วนอวี้เห็นถึงความอ่อนแอของ
ตระกูลหลี ป้องกันไม่ให้ตระกูลหลีเกิดความเปลีย่ นแปลงขึน้ อย่างฉับพลัน
หรือมีภยั ถึงขัน้ ล้างตระกูลได้..." ทีผ่ า่ นมาการแย่งชิงต�ำแหน่งล้วนเป็นเช่น
เจ้าตายข้าอยู่ มีเลือดนองพื้น หากยืนอยู่ผิดฝ่ายก็บ้านแตกคนตายซึ่งมี
ให้เห็นได้ทั่วไป ส�ำหรับเรื่องนี้เขาย่อมไม่กล้าคิดว่าตนเองจะโชคดี
หลังจากทีม่ หู่ วัน่ ชิวได้ชว่ ยชีวติ เขาไว้หลายครัง้ แม้จะยังมีขอ้ สงสัย
เกี่ยวกับชาติก�ำเนิดของนางและเฮยมู่ที่อยู่เบื้องหลังนางเพียงใด แต่เขา
เชือ่ ว่าทีน่ างชอบโกหกอาจจะมีความล�ำบากอะไรบางอย่างทีไ่ ม่สามารถ
บอกได้ แต่ไม่วา่ อย่างไรนางจะไม่มที างท�ำร้ายเขาเด็ดขาด เขาจึงเริม่ เอา
ความลับส่วนตัวบางอย่างออกมาบอกให้นางรู้
เรื่องที่ซื้อคฤหาสน์นี้หรือเรื่องที่เปิดห้องรังสรรค์กลิ่นนี้ แม้แต่
นายท่านหลีเองก็ยงั ไม่รู้ เขาท�ำทุกอย่างนีก้ เ็ พราะปรารถนาในวิชาล�ำ้ เลิศ
ของมูห่ วัน่ ชิวและความชอบในตัวนางทีม่ าจากใจ จึงอยากจะสร้างความ
สะดวกที่ดียิ่งกว่าให้กับนาง ท�ำให้นางมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น
แน่นอนว่าที่มากไปกว่านั้นก็คือเขาอยากจะเอาใจนาง แต่ว่าตี
ให้ตายเขาก็ไม่มีทางบอกเรื่องเหล่านี้ให้มู่หวั่นชิวรู้เด็ดขาด
"ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง" มู่หวั่นชิวเข้าใจในทันที นางมองหลีจวิน
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ด้วยดวงตาเปล่งประกาย "ที่ข้างนอกลือกันว่าตระกูลหลีตกอยู่ในสภาวะ
เงินทองย�่ำแย่นั้นเป็นเรื่องเท็จหรอกหรือ"
หลีจวินมองนางอย่างรักใคร่ "ต่อให้ค้าขายไม่ดีอย่างไร ตระกูลหลี
ก็ยงั เป็นถึงตระกูลใหญ่ สะสมเงินทองมาหลายชัว่ อายุคน ถูกผูบ้ ญ
ั ชาการ
หร่วนปิดหอสุรากับบ่อนพนันเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น จะกระเทือนถึง
รากฐานของตระกูลได้อย่างไร"
"ก็จริง..." มูห่ วัน่ ชิวพยักหน้า คิดถึงเมือ่ วานทีต่ นเองเห็นความวังเวง
ภายในห้องรังสรรค์กลิ่น ได้ยินเสียงแอบพูดคุยกันของบรรดาอาจารย์
เหล่านั้นแล้ว แม้แต่นางยังคิดจะเสียสละโรงธูปไป่เยี่ยให้กับตระกูลหลี
เพือ่ ขอเปลีย่ นชะตาชีวติ ในชาตินอี้ ยูเ่ ลย คิดแล้วใบหน้านางพลันร้อนผ่าว
พูดพึมพ�ำว่า "ข้ากังวลใจเกินไปเอง"
ได้ ฟ ั ง ค� ำ พู ด โอดครวญที่ ม าจากใจ หั ว ใจหลี จ วิ น ก็ เ ต้ น กระตุ ก
เขาจ้องลึกไปในดวงตาของมูห่ วัน่ ชิวแล้วเอ่ยปากพูด "อาชิวอยูส่ กัดน�ำ้ หอม
เหล่านั้นที่นี่เถอะ ข้า..." อยากบอกว่าจะส่งอาจารย์ที่มีประสบการณ์
สองสามคนมาเป็นลูกมือ แต่คำ� พูดมาถึงริมฝีปากแล้ว เขาก็คดิ ได้วา่ การ
ปรุงเครื่องหอมเป็นศิลปะชั้นเลิศ หากส่งอาจารย์มาก็จะต้องถูกสงสัยว่า
ตนจะขโมยศิลปะวิชาจากนาง จึงเปลี่ยนค�ำพูดในทันที "ที่นี่เพิ่งจะสร้าง
ขึ้นมา ยังไม่ได้จ้างคนมากนัก มีคนงานเพียงสามคน ข้าจะให้พวกเขาฟัง
ค�ำสั่งเจ้า..."
มู่หวั่นชิวขมวดคิ้ว "ยังมีอาจารย์เหล่านั้นอยู่มิใช่หรือ" ด้านหนึ่ง
ก้ มหน้ า ตรวจดูหม้อ สกัด ปากก็พูด เจรจาไปด้ว ย "พี่หลีให้พวกนาง
หยุดงานในมือมาช่วยข้าก่อนเถอะ พวกนางล้วนมีประสบการณ์มาก ให้
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ทุกคนร่วมใจลงมือท�ำจะได้เร็วขึ้นหน่อย" ภารกิจส�ำคัญอันดับแรกของ
ตระกูลหลีในตอนนี้คือท�ำเครื่องหอมส�ำหรับงานพระราชพิธีอภิเษกของ
องค์หญิงหมิงอวี้ งานอื่นสามารถหยุดไปก่อนได้
ส�ำคัญทีส่ ดุ เรือ่ งทีใ่ ห้นางคอยดูหม้อสกัดหกหม้อเพียงคนเดียวใช่วา่
จะท�ำไม่ได้ แต่นางจะเหนื่อยตายเสียก่อน งานใช้แรงเช่นนี้ให้คนอื่นไป
ท�ำดีกว่า ส่วนนางแค่เพียงรวบรวมสมาธิสกัดเครือ่ งหอมก็พอ พูดไปนาน
ไม่ได้ยนิ เสียงตอบมูห่ วัน่ ชิวจึงเงยหน้าขึน้ พบว่าหลีจวินก�ำลังเหม่อมองมา
นางจึงส่งเสียงพูด "พี่หลีเป็นอะไรไปหรือ"
"ได้..." ดึงสติคืนมาแล้ว หลีจวินก็พยักหน้า "ข้าจะให้พวกนาง
หยุดงานในมือ สองวันนี้มาช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่ อาชิวอยากให้
พวกนางท�ำอะไร เจ้าก็สั่งไปได้เลย"
"อืม พี่หลีบอกพวกนางด้วยว่าจะต้องฟังค�ำของข้าทุกอย่าง ห้ามมี
ความคิดแตกต่างเด็ดขาด..." อาจารย์เหล่านั้นอย่างน้อยก็เป็นนักปรุง
เครื่องหอมระดับหนึ่ง พื้นหลังประสบการณ์ล้วนมากกว่านาง แต่นี่ไม่ใช่
เวลามาเกรงใจใคร ในเวลานี้นางต้องการการเชื่อฟังและยอมท�ำตาม
ทุกอย่าง จ�ำเป็นต้องให้นางมีอ�ำนาจอย่างเต็มที่
"อาชิววางใจได้..." หลีจวินลูบผมนางอย่างรักใคร่ "ข้าจะบอก
พวกนางว่าต่อไปเจ้าคือผู้ควบคุมหลักของที่นี่ ใครกล้าไม่ฟังค�ำของเจ้าก็
ไล่ออกไปได้ทันที"
"ผู้ควบคุมหลัก?" มู่หวั่นชิวปัดมือเขาออก คิดสักครู่ก็ยิ้มขึ้นมา
อี ก ครั้ ง "ตอนแรกที่พี่หลีรีบรับ ปากตั้งฝ่า ยปรุงเครื่องหอมสองให้ข้า
คนเดียวนัน้ คงอยากจะใช้ขา้ กระจายอ�ำนาจจากกูฉ่ นิ กระมัง" แล้วพูดอีก
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ว่า "เห็นทีฝ่ายรังสรรค์กลิ่นนี้ พี่หลีคงเตรียมจะเรียกมันว่าฝ่ายรังสรรค์
กลิ่นสองสินะ"
หลีจวินมีสีหน้าอึดอัดใจ จากนั้นก็พูดอย่างขึงขังว่า "อาชิวผิดแล้ว
ต่อไปร้านหลีจี้จะมีฝ่ายรังสรรค์กลิ่นนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น"
"มีเพียงแห่งเดียว?" มู่หวั่นชิวพูดทวนค�ำอย่างเหม่อลอย พูดไปได้
ครึ่งหนึ่งก็หุบยิ้มทันที "พี่หลี..." นางมองหลีจวินอย่างตกใจ หัวใจเต้นแรง
ความหมายในค�ำพูดนี้ของเขา...คือให้นางมาแทนกู่ฉินหรือ
นางมีกิจการเป็นของตัวเอง หาได้ละโมบในชื่อเสียงลาภยศไม่
แต่เป็นเพราะชาติกอ่ นถูกกูฉ่ นิ รังแก ความแค้นทีฝ่ งั ลึกลงกระดูกนัน้ ท�ำให้
แม้แต่ฝันก็ยังอยากจะมีสักวันที่มาแทนที่กู่ฉินได้ แล้วแย่งทุกอย่างที่
อีกฝ่ายเคยครอบครองในชาติก่อนมา
"ไม่เพียงทีน่ .่ี .." หลีจวินดึงมูห่ วัน่ ชิวเข้ามาในอ้อมแขนแล้วกอดนาง
ไว้เบาๆ เขาใช้เสียงพูดทีไ่ ด้ยนิ กันเพียงสองคนพูดข้างหูนาง "ต่อไปแม้แต่
ฝ่ายปรุงเครื่องหอมของร้านหลีจี้ก็จะมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น"
นี่เป็นความเชื่อมั่นและสัญญากลายๆ กระมัง
เขาไม่ใช่คนที่ท�ำอะไรตามอารมณ์ สามารถพูดเช่นนี้ออกมาได้ก็
หมายความว่าเขายอมรับในฝีมือของนางแล้ว!
ในฐานะช่างคนหนึ่ง ในฐานะคนที่รักการปรุงเครื่องหอม ช่างที่เห็น
การปรุ ง เครื่ อ งหอมเป็ น ชี วิ ต จิ ต ใจ ย่ อ มไม่ มี อ ะไรจะท� ำ ให้ มู ่ ห วั่ น ชิ ว
หวัน่ ไหวได้มากกว่านีอ้ กี แล้ว อย่างไรเสียนางก็เป็นเพียงอาจารย์เครือ่ งหอม
ที่มาจากการเป็นคนงานรับจ้างซึ่งไม่มีแม้แต่ระดับขั้น พอได้ฟังค�ำพูดนี้
แล้ว ดวงตามู่หวั่นชิวก็มีน�้ำตาเอ่อคลอ ร่างนางพลันสั่นเทา
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หลีจวินฉวยโอกาสกอดนางแน่นขึ้น "อาชิวชอบหรือไม่" เสียงนั้น
เพียงพูดพึมพ�ำ แต่กลับเหมือนมีพลังทะลุทะลวงที่ท�ำให้หัวใจมู่หวั่นชิว
กระตุกแรงจนนางแทบหายใจไม่ออก
"ชอบ..." นางพูดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยนิ "ข้า..." อยากพูดว่าข้าจะ
ไม่ท�ำให้พ่ีหลีผิดหวังแน่นอน แต่ค�ำพูดมาหยุดที่ริมฝีปากแล้ว นางก็ตัว
สัน่ พลันนึกขึน้ ได้วา่ สีป่ ใี ห้หลังนางต้องกลับไปทีโ่ รงธูปไป่เยีย่ เมือ่ ดิน้ หลุด
จากอ้อมกอดหลีจวินแล้ว นางก็หมุนตัวมามองเขาด้วยสีหน้าจริงจัง "ถ้า
พี่หลีเชื่อข้าก็เลือกอาจารย์ที่ภักดีและฉลาดหลักแหลมจ�ำนวนหนึ่งมา
ติดตามข้า ภายในสี่ปีข้าจะฝึกก�ำลังหลักที่ยอดเยี่ยมกลุ่มหนึ่งให้ตระกูล
หลีได้แน่นอน จะไม่ท�ำให้พี่หลีต้องผิดหวังที่อุตส่าห์ฝากฝัง..."
สี่ปี?
หลีจวินตกใจ จากนัน้ ก็นกึ ได้วา่ สัญญาของนางกับตระกูลหลีเหลือ
เพียงแค่สี่ปี ในทรวงอกเขาเหมือนหายใจไม่ออก...
"อาชิว..."
หลีจวินเรียกนางเสียงเบา เขาอยากถามว่าสี่ปีให้หลังนางยินดีจะ
ต่อสัญญากับตระกูลหลีหรือไม่ ทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าเบื้องหลังนางยังมี
เฮยมู่ที่คอยเด็ดดาวเด็ดเดือนให้นางอยู่ เขาจึงตัวเกร็งไป
"อาชิว..." หลีจวินเรียกอีก แล้วดึงนางเข้าสู่อ้อมกอดอีกครั้งพลาง
พูดเสียงเบาว่า "อาชิวอยูต่ อ่ ทีต่ ระกูลหลีเถอะ ต่อไปรับหน้าทีด่ แู ลฝ่ายปรุง
เครือ่ งหอม ท�ำตามกฎในตอนนี้ แบ่งก�ำไรเป็นร้อยส่วน แบ่งให้เจ้าหนึง่ ส่วน
ปลายปีจะส่งเงินเข้าบัญชีเจ้าตามจ�ำนวน..." น�ำ้ เสียงเขาอ่อนโยนอย่างที่
ไม่เคยเป็นมาก่อน
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ทั้งที่รู้ว่านางไม่มีทางหวั่นไหวเพราะเงิน แต่เขาก็ยังพูดออกไป...
แม้หลีจวินจะเป็นคนฉลาดเพียงใด แต่พอคิดว่าถึงอย่างไรนางก็
ต้องจากเขาไปอยู่ดีนั้น ด้วยความว้าวุ่นใจยามนี้เขาย่อมไม่รู้ว่าจะใช้
วิธีใดไปรั้งนางให้อยู่ต่อได้อีก
ทั้งที่รู้ว่าเป็นแค่ฟางเส้นหนึ่ง แต่เขาก็อยากจะลองไปคว้าจับฟาง
เส้นนั้นเอาไว้
หนึ่งส่วนหรือ
ในสมองมึนงง มู่หวั่นชิวเงยหน้าขึ้นมองหลีจวินอย่างตกตะลึง ไม่รู้
ว่าเหตุใดเขาจึงยื่นข้อเสนอโง่ๆ อย่างนี้ออกมา
"อาชิว..." ประสานกับสายตาเหมือนคนไม่รู้จักกันของนางแล้ว
หลีจวินก็รู้สึกอึดอัดใจ
"ตอนแรกที่ชิงต�ำแหน่งผู้ชนะในงานประชันเครื่องหอม ข้าเคย
ขอผลก�ำไรหนึ่งส่วนจากตระกูลหลีแล้ว" ผ่านไปครู่ใหญ่นางจึงยิ้มแล้ว
ส่ายหน้า
คิดถึงข่าวที่หลีชังส่งมา หลีจวินก็ร่างกระตุก "ตอนนั้นอาชิวท�ำเพื่อ
อยู่ต่อที่โรงธูปไป่เยี่ยจริงหรือ" แม้สีหน้าจะดูเรียบเฉย แต่ในใจหลีจวิน
กลับบีบตัวแรง เขามองมู่หวั่นชิวไม่วางตา
"ตอนนัน้ โรงธูปไป่เยีย่ เพิง่ เปิดกิจการก็มเี งินไหลมาเทมา ข้าไม่อยาก
จากมาเลยจริงๆ..."
ไม่เพียงเพราะเหตุผลนีท้ สี่ ำ� คัญยิง่ กว่าคือนางไม่เคยกล้าคิดแก้แค้น
นางเพียงอยากจะเปลี่ยนชะตาชีวิตในหอคณิกาในชาติก่อนของตนเอง
นางเพียงอยากจะมีชวี ติ ทีด่ ี ถ้าหากเป็นไปได้ชาตินนี้ างก็ไม่อยากพบหน้า
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หร่วนอวี้อีก คิดถึงความรู้สึกที่ต่อให้ตนเองตายก็ไม่อยากมาเมืองต้าเยี่ย
ในตอนนั้นแล้ว มู่หวั่นชิวก็ถอนหายใจ เอนหลังพิงอกของหลีจวินเบาๆ
แล้วเงยหน้าขึ้นมองเพดานพลางพูดอย่างทอดถอนใจ "ตอนนั้นข้าอยาก
จะยกเลิกสัญญาแปลกประหลาดนั้นจริงๆ..."
รับรู้ว่าร่างด้านหลังสั่นเบาๆ มู่หวั่นชิวจึงหมุนตัวกลับมามองหน้า
หลีจวินอย่างจริงจัง
"แต่ตอนนี้ข้าไม่เสียใจเลยแม้แต่น้อย ถ้าไม่ใช่พี่หลีบังคับพาตัวข้า
มาที่เมืองต้าเยี่ย เกรงว่าตอนนี้ข้าคงเป็นเพียงกบใต้บ่อ ชั่วชีวิตคงท�ำได้
เพียงเครือ่ งหอมไม่กชี่ นิดเท่านัน้ หาเงินได้จำ� นวนหนึง่ มีกนิ วันละสามเวลา
ก็พอใจแล้ว เป็นพี่หลีที่ท�ำให้ข้าได้เห็นท้องฟ้าที่กว้างขึ้น..." ในตอนนั้น
นางรู้สึกจริงๆ ว่าขอแค่ทุกวันตนสามารถกินอิ่มใส่อุ่นได้ก็พอใจแล้ว
"แล้วเหตุใดอาชิวยังจะดื้อรั้นกลับไปอีกหรือ" หลีจวินยกมือขึ้นปัด
ผมด�ำบนหน้าผากนาง
"ข้า..." โรงธูปไป่เยี่ยเป็นรากฐานของข้า ค�ำพูดมาถึงริมฝีปากแล้ว
เสียงของมูห่ วัน่ ชิวก็ชะงักไป นางเปลีย่ นมาพูดว่า "ข้ารับปากคุณชายเฮย
แล้วว่าสี่ปีให้หลังจะกลับไป"
"อาชิว..." หลีจวินพยายามสะกดความร�ำคาญใจที่เกิดขึ้นอย่าง
ไร้สาเหตุ เสียงนั้นฟังดูขมขื่น "เมื่อวานอาชิวไปขอร้องเขาจริงหรือ"
"...ขอร้องเขา?" มู่หวั่นชิวงุนงง "พี่หลีพูดเรื่องอะไรหรือ"
เหตุใดเขาจึงรู้เรื่องเหล่านี้
มู่หวั่นชิวหัวใจเต้นรัว
"อ้อ เรือ่ งนี.้ .." นางอ�ำ้ อึง้ จากนัน้ ก็ปน้ั หน้าเครียด "ใครให้พหี่ ลีปฏิเสธ
25
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ข้าอย่างไร้น�้ำใจเช่นนั้นเล่า!" ในน�้ำเสียงแฝงอาการแง่งอนเอาไว้กลายๆ
ในใจหวังว่าจะสามารถปิดบังความจริงเขาไปได้
มู่หวั่นชิวเลื่อนสายตาไปทางอื่น ในใจแอบท่องค�ำว่าอมิตาภพุทธ
"เหตุ ใ ดอาชิ ว จะต้ อ งส่ ง เครื่ อ งหอมให้ อ งค์ ห ญิ ง หมิ ง อวี้ ใ ห้ ไ ด้ "
หลีจวินจ้องตานางนิ่ง
เขาอยากได้ยนิ นางพูดค�ำทีด่ ใู ส่ใจในตระกูลหลีและใส่ใจเขาด้วยหู
ตนเอง
"แน่นอน..."
แน่นอนว่าเพื่อช่วยตระกูลหลี ช่วยตระกูลหลีก็เท่ากับช่วยตัวนาง
เองด้วย ในอนาคตหากเจิงหลีสองตระกูลร่วมกันล้มล้างอิงอ๋องได้ส�ำเร็จ
ก็เท่ากับช่วยแก้แค้นหนี้เลือดของตระกูลมู่แทนนางแล้ว!
ค�ำพูดมาถึงริมฝีปาก มู่หวั่นชิวพลันสะดุ้ง จากนั้นก็พูดด้วยดวงตา
ที่เปล่งประกาย "แน่นอนว่าเพื่อให้ข้าได้มีชื่อเสียง!" แล้วพูดแบบวาดงู
เติมขา* "ท่านคิดดูสิถ้าเครื่องหอมของข้าได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ
ในงานพระราชพิธอี ภิเษกขององค์หญิงหมิงอวี้ เช่นนัน้ จะมีเกียรติเพียงใด"
ทันใดนัน้ ก็จำ� ได้วา่ ก่อนหน้านีเ้ ฮยมูเ่ คยสัญญากับตระกูลหลี แล้วแอบคิด
ว่าแย่แล้ว...
มู่หวั่นชิวจึงรีบเปลี่ยนเป็นสีหน้าเปื้อนยิ้ม "...ข้ารู้ว่าคุณชายเฮยให้
สัญญาไว้กบั ตระกูลหลี พีห่ ลีอย่าไปโทษเขาเลย เพราะเป็นข้าทีอ่ อ้ นวอน
ขอร้องเขาเอง เขาทนไม่ไหวจึงได้รับปากข้า..." เสียงพูดเบาลง "เรื่องนั้นก็
ให้แล้วไปเถอะ เพราะข้าได้ตดั สินใจว่าจะตัง้ ใจท�ำเครือ่ งหอมเพือ่ ตระกูล
* วาดงูเติมขา เป็นส�ำนวน หมายถึงการท�ำเรื่องที่ไม่จ�ำเป็น ไม่เพียงไม่ได้ประโยชน์ แต่กลับเป็นโทษด้วย
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หลีอยู่แล้ว" น�้ำเสียงเอาใจอย่างมาก
รับรู้ว่าร่างที่กอดตนเองสั่นเทา มู่หวั่นชิวจึงสะบัดตัวออกจาก
อ้อมกอดของหลีจวินแล้วถอยหลังไปอย่างเงียบๆ ด้านหนึ่งลังเลใจว่าจะ
หลบไปจากสถานที่เจ้าปัญหานี้ดีหรือไม่ ดวงตานางก็มองหลีจวินอย่าง
ประหม่า
"คือว่าข้ายังไม่ได้กินอาหารเช้า..."
ผ่านไปครู่ใหญ่ในตอนที่มู่หวั่นชิวถอยไปจนถึงประตู หมุนตัวเพื่อ
จะหนีออกไปนั้น เสียงอ่อนโยนของหลีจวินก็ดังลอยมาข้างหู "สายแล้ว
อาชิวกลับไปกินอาหารเช้าก่อนเถอะ" เสียงพูดราบเรียบ ฟังไม่ออกว่า
เศร้าโศกหรือยินดี
"ได้..." มู่หวั่นชิวพยักหน้าอย่างแรง "ข้ากินอาหารเช้าแล้วจะรีบ
มาท�ำเครื่องหอมทันที ไม่ให้เสียเวลาแม้แต่น้อย" น�้ำเสียงนางเอาใจ
อย่างมาก กลัวว่าหากพูดเสียงเรียบจนเกินไป หลีจวินคงได้ฉีกนางออก
เป็นชิ้นเล็กๆ แน่
ตัง้ แต่ได้รจู้ กั เขามา รังสีบบี คัน้ หัวใจเมือ่ ครูน่ เี้ ป็นสิง่ ทีน่ างไม่เคยเห็น
มาก่อนเลย
เห็นสีหน้านางยินดีขนึ้ มาอีกครัง้ เช่นนี้ แม้ใบหน้าหลีจวินจะเรียบเฉย
ทว่าเส้นเอ็นบนหลังมือของเขากลับเต้นตุบๆ
เฮยมู่! เขาพึมพ�ำในใจ ดวงตาฉายแววโหดเหี้ยม
ดึงเวลาต่อไปอีกไม่ได้แล้ว รอให้ตระกูลหลีผ่านพ้นอันตรายนี้ไป
ก่อนเถอะ เฮยมู่จะเป็นคนแรกที่เขาต้องบีบออกมาให้ได้!
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90
เมื่ อ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ พี ย งพอ มี อ าจารย์ ที่ มี ฝ ี มื อ สู ง และวั ต ถุ ดิ บ
เครื่องหอมส�ำเร็จรูปครบครัน ทุกสิ่งก็ราบรื่นกว่าที่มู่หวั่นชิวคาดเอาไว้
มากนัก ในวันเดียวกันไม่ถงึ ยามเซินนางก็สกัดหัวเชือ้ น�ำ้ หอมได้ครบแล้ว
นีจ่ งึ เป็นครัง้ แรกทีจ่ ะปรุงน�ำ้ หอมตามทีต่ ระกูลเว่ยพูดถึง มูห่ วัน่ ชิวตืน่ เต้น
อย่างมาก แล้วจะให้นางนอนหลับลงได้อย่างไร
มู่หวั่นชิวไม่สนใจหลีจวินที่กล่อมให้นางพักผ่อนอยู่หลายครั้ง
เอาแต่ขังตนเองไว้ในห้องรังสรรค์กลิ่นของคฤหาสน์ตระกูลไป๋
กลิ่นแม้จะไร้เสียง ไร้รูป ไร้สี แต่กลับมีละอองมากมายลอยอยู่ใน
อากาศที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ให้สดชื่นได้ แล้วก็ท�ำให้คนซึมเศร้าได้
เช่นกัน สามารถท�ำให้คนเกิดความคิดเพ้อฝัน หรืออาจท�ำให้คนรู้สึกสงบ
จนจมลึกอยู่ในความทรงจ�ำในอดีต ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนต้องใช้ใจไปสัมผัส
ทั้งสิ้น
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ในเมื่อชะตาชีวิตของทุกคนไม่เหมือนกัน การรับรู้เรื่องกลิ่นก็จะ
แตกต่างกันอย่างมาก เมื่อประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้ว
แรงบันดาลใจและการเลือกกลิ่นก็ย่อมไม่เหมือนกันด้วย
ในเรื่องนี้เรียกได้ว่ามู่หวั่นชิวมีพรสวรรค์เป็นพิเศษ
เพราะว่านางเกิดเป็นคนมาแล้วสองชาติ นางเคยรักจนฝังลึกลง
กระดูก เคยแค้นจนใจแทบขาด เคยมีความรักมากล้น เคยลิม้ รสความเศร้า
รันทด เคยมีความงุนงงกับการร�่ำรวยเพียงชั่วข้ามคืนและเคยมีสภาพ
น่าอนาถที่ต้องสูญเสียทุกอย่างไป นางเคยเป็นถึงธิดาจวนอัครเสนาบดี
ที่สูงศักดิ์และเคยกระทั่งขายรอยยิ้มอยู่ในสถานที่คาวโลกีย์ เคยมีวันที่มี
เงินทองอยู่มากมายและเคยลิ้มรสของการร่อนเร่อยู่กลางถนนถูกคน
ตะคอกด่า พูดได้ว่ารสชาติชีวิตในใต้หล้านี้ไม่ว่าจะเป็นรสชาติของ
ความเจ็บปวดทรมาน ความโศกเศร้า ความยินดี หรือว่าความเสียใจ
ทุกความรู้สึกนั้นนางล้วนได้ลิ้มรสมาหมดแล้ว เรื่องการรับรู้กลิ่นนี้นาง
ย่อมมีความเข้าใจที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆ
ประสบการณ์เช่นนีเ้ ป็นสิง่ ทีน่ กั ปรุงเครือ่ งหอมทัว่ ไปล้วนไม่มี ดังนัน้
แม้จะเพิ่งเข้าสู่วงการนี้แต่มู่หวั่นชิวกลับเข้าใจความหมายแฝงของ
กลิ่นได้ดีกว่าบรรดาศิษย์ในตระกูลนักปรุงเครื่องหอมเหล่านั้นเสียอีก
นางสามารถรับรู้ถึงความลึกซึ้งในกลิ่นหอมอันสดชื่นและความงามใน
เอกลักษณ์ของกลิ่นนั้นๆ กอปรกับการฝึกฝนวิชาพิณที่เหนือกว่าผู้อื่นมา
แต่ก�ำเนิด และได้สุดยอดต�ำราลับของปรมาจารย์อันดับหนึ่งคอยชี้แนะ
เวลาอันสัน้ เพียงสองปีความเข้าใจของนางทีม่ ตี อ่ กลิน่ หอมก็มใิ ช่เพียงแค่
การสกัดหรือการปรุงตามสูตรลับอย่างง่ายๆ อีกแล้ว
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ในใจของนางการปรุงเครื่องหอมได้เลื่อนขึ้นกลายเป็นศิลปะวิชา
แขนงหนึ่งแล้ว นางก�ำลังก้าวย่างไปบนเส้นทางสายใหญ่ที่แตกต่างจาก
คนอื่นโดยไม่รู้ตัว นั่นคือเส้นทางที่แทรกซึมด้วยธรรมชาติ แทรกซึมด้วย
การเปลี่ยนแปลงและเกิดดับของสรรพสิ่ง...เป็นเส้นทางแห่งเครื่องหอม
ด้วยเหตุนี้น�้ำหอมซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ส�ำหรับนักปรุงเครื่องหอม
ทั่วไปแม้จะตีจนหัวแตกก็ไม่อาจจินตนาการถึงได้นั้น มู่หวั่นชิวที่เพิ่งได้
สัมผัสเป็นครั้งแรก นางก็ลงมือท�ำได้อย่างช�ำนาญมากแล้ว ทั้งยังราบรื่น
ดีกว่าทีน่ างคาดไว้เสียอีก ราวยามโฉ่ว* นางก็ไล่ปรุงน�ำ้ หอมออกมาได้สบิ
กว่าชนิด ใช้ผ้าเช็ดหน้าขนแกะปิดจมูกสูดหายใจลึกหลายที ท�ำให้จมูก
กลับมามีสัมผัสไวเหมือนเดิมแล้ว มู่หวั่นชิวก็เอาน�้ำหอมที่เพิ่งปรุงได้มา
วางใต้จมูกอีกครั้ง
อืม เป็นกลิ่นนี้ล่ะ เหมือนที่นางคิดไว้ทุกอย่าง
มู่หวั่นชิวบิดขี้เกียจ ยามนี้นางตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ อยากจะวิ่ง
ไปเรียกหลีจวินให้ตนื่ จากฝัน แล้วมาร่วมแบ่งปันความยินดีในความส�ำเร็จ
นีด้ ว้ ยซ�้ำ ทว่าเพียงนางเงยหน้ามองไปยังหน้าต่างทีภ่ ายนอกยังคงด�ำมืด
นางก็วางถาดทีย่ กขึน้ มากลับลงไปทีเ่ ดิม แอบคิดในใจว่าวันนีด้ กึ เกินไปแล้ว
น�้ำหอมเหล่านี้พรุ่งนี้ค่อยเอาให้เขาก็แล้วกัน ในใจคิดไปนางก็เก็บกวาด
อย่างลวกๆ แล้วหยิบน�้ำหอมขวดหนึ่งขึ้นมาเตรียมจะกลับห้องรองทาง
ตะวันออก
นางอยากรับรู้กลิ่นของน�้ำหอมนี้ในความฝัน
พอผลักประตูเปิดนางก็ต้องตกตะลึง
* ยามโฉ่ว คือช่วงเวลา 01.00 น. ถึง 03.00 น.
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หลีจวินทีย่ กเก้าอีม้ านัง่ อ่านหนังสืออยูต่ รงปากประตู เมือ่ ได้ยนิ เสียง
ประตูดังขึ้น เขาจึงเงยหน้าขึ้นแล้วเรียกนางอย่างตื่นเต้นยินดี "อาชิว..."
"ดึกอย่างนี้แล้ว ไยพี่หลียังไม่กลับไปนอนอีก" มองไปซ้ายขวา
นางจึงพบว่าทั้งโม่เสวี่ยและโม่อวี่ก็ล้วนอยู่ที่นี่จึงส่ายหน้า "ให้โม่เสวี่ยอยู่
กับข้าก็พอแล้ว เหตุใดทุกคนต้องมาอดนอนด้วย" ในน�้ำเสียงเต็มไปด้วย
การโอดครวญ
"อาชิวล�ำบากอย่างนั้น ข้าจะนอนหลับได้อย่างไร" วางหนังสือบน
เก้าอี้แล้ว หลีจวินจึงลุกขึ้นยืน "เป็นอย่างไรบ้าง มีความคืบหน้าหรือไม่"
กู่ฉินใช้เวลานานเกือบหนึ่งปี เม็ดหอมเศร้าอาดูรนั้นก็ยังไม่ส�ำเร็จ
เขาย่อมไม่กล้าจินตนาการว่ามู่หวั่นชิวจะสามารถปรุงเครื่องหอมชั้นเลิศ
ที่นางพูดถึงออกมาได้ภายในคืนเดียว
พูดถึงเรือ่ งนีด้ วงตามูห่ วัน่ ชิวก็เปล่งประกาย นางกุมมือหลีจวินเอาไว้
"พีห่ ลีตามข้ามา" ดึงเขาเข้ามาในห้องแล้ว มูห่ วัน่ ชิวก็ชไี้ ปยังน�ำ้ หอมสามสิบ
กว่าขวดทีว่ างอยูใ่ นถาด "เป็นของทีข่ า้ แบ่งครัง้ ในการปรุง พีห่ ลีดมดูสกั หน่อย
เถอะว่าแตกต่างกันมากหรือไม่"
"อาชิวปรุงออกมามากอย่างนี้เชียวหรือ" หลีจวินมองนางอย่าง
ไม่อยากเชื่อสายตา น�้ำเสียงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดี
โม่อวีโ่ ม่เสวีย่ ทีต่ ามเข้ามาตะโกนพูดขึน้ มา "สวรรค์!" ก่อนทีโ่ ม่อวีจ่ ะ
พูดต่อว่า "คุณหนู ภายในคืนเดียวท่านปรุงได้มากอย่างนี้เชียวหรือ"
พวกเขาเคยได้ยนิ อาจารย์โหยวพูดมาก่อน ปกติเวลาจะปรุงน�ำ้ หอม
สักขวดหนึ่งนั้นต้องใช้เวลาหลายวันหรือกระทั่งถึงสิบกว่าวัน
"อืม..." มูห่ วัน่ ชิวพยักหน้า "ทดลองเป็นครัง้ แรก ข้ากลัวจะท�ำได้ไม่ดี
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จึงตัง้ ใจแบ่งชุดลองท�ำสักหลายครัง้ หน่อย ถ้าทุกครัง้ มีกลิน่ ออกมาเหมือนกัน
แสดงว่ากลิน่ หอมคงทีแ่ ล้ว สามารถท�ำออกมาชุดใหญ่ได้เลย..." ท่ามกลาง
แสงเทียนทีพ่ ลิว้ ไหว ดวงตาโตลึกล�ำ้ ส่องประกายราวกับเด็กน้อยทีเ่ พิง่ ท�ำ
เรือ่ งดีอนั ยิง่ ใหญ่สะเทือนฟ้าดินมา และก�ำลังเฝ้ารอให้พอ่ แม่เอ่ยค�ำชืน่ ชม
มู่หวั่นชิวมองหลีจวินอย่างรอคอย "พี่หลีรีบช่วยดมให้ข้าสักหน่อยสิ!"
หลีจวินมองนางอย่างรักใคร่ เขาฉีกยิ้มพลางยื่นมือไปหยิบขวด
ขึ้นมา
"เป็นอย่างไรบ้าง" มองหลีจวินวางน�้ำหอมขวดหนึ่งลงพลางนั่ง
หลับตาครุ่นคิดบนเก้าอี้อย่างเงียบๆ แล้ว หัวใจมู่หวั่นชิวก็ยกสูงขึ้นมาถึง
ล�ำคอ...
ภายในห้องเงียบผิดปกติ กระทั่งเข็มตกก็ยังได้ยินเสียง
"พี่หลี..." มู่หวั่นชิวเรียกเสียงเบา
"ภายในหนึง่ วันอาชิวสามารถปรับแก้สตู รลับเม็ดหอมเศร้าอาดูรนัน่
ได้หรือไม่" ขณะทีท่ รวงอกถูกความเงียบงันกดจนแทบจะระเบิด ในตอนที่
มูห่ วัน่ ชิวทนไม่ไหวจะเอ่ยปากพูดออกมาแล้วนัน้ หลีจวินก็ลมื ตาขึน้ ทันใด
แล้วมองนางด้วยท่าทางขึงขัง
น�้ำหอมนี้ใช้ไม่ได้หรือ!
มู่หวั่นชิวตัวสั่น ร่างนางไหวเอนแทบจะล้มลง
"อาชิว..." หลีจวินกอดนางไว้แล้วเรียกเสียงเบา
"พี่หลี..." สะบัดหลุดจากเขาแล้ว มู่หวั่นชิวก็ยืนตรงอีกครั้ง ก่อนจะ
หยิบน�้ำหอมที่หลีจวินเพิ่งวางลงเมื่อครู่ขึ้นมาอีกครั้ง อันนี้ใช้ไม่ได้จริง
หรือ...อันนี้ใช้ไม่ได้จริงๆ หรือ...ในใจนางถามตัวเองอย่างบ้าคลั่งนับครั้ง
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ไม่ถ้วน แล้วนางก็ค่อยๆ สงบสติลง
จริงสิ การรับรู้กลิ่นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นสุดยอด
กลิ่นหอมก็ใช่ว่าทุกคนจะชอบ
อย่างไรเสียส่งเครือ่ งหอมเข้าวังมาหลายปี หลีจวินต้องเข้าใจความ
ชอบขององค์หญิงหมิงอวี้มากกว่านาง!
ถึงแม้เม็ดหอมเศร้าอาดูรที่กู่ฉินทิ้งไว้ในร้านหลีจี้จะยังท�ำไม่ส�ำเร็จ
แต่กลิ่นเริ่มแรกนั้นได้บอกเป็นนัยแล้วว่ามันต้องเป็นสุดยอดกลิ่นหอมที่
ท�ำให้รู้สึกรันทดเศร้าระทม!
ก็เหมือนสาวงามล่มเมืองคนหนึ่ง ท่วงท่าลักษณะพิเศษเหล่านั้นมี
เค้าลางให้เห็นมาตั้งแต่นางอายุยังน้อยแล้ว
ในใจของเขายังคงเป็นเครือ่ งหอมเศร้าอาดูรทีส่ ามารถชิงความชมชอบ
องค์หญิงหมิงอวี้ได้ พร�่ำพูดอยู่ในใจ มู่หวั่นชิวก็นึกขึ้นได้ทันใดว่าในชาติ
ก่อนเป็นเม็ดหอมเศร้าอาดูรทีไ่ ด้ตำ� แหน่งผูช้ นะไป นางรูส้ กึ สิน้ หวัง พลาง
แอบคิดในใจว่า
นั่นสิ พี่หลีเป็นอัจฉริยะ สิ่งที่เขาคาดการณ์คงจะถูกต้อง ไม่ว่าจะ
ชาติกอ่ นหรือชาตินแี้ ม้ขา้ จะเปลีย่ นชะตาชีวติ ของคนบางคนได้ แต่ชะตา
ของสิ่งของเหล่านี้กลับล้วนเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย อย่างเช่นธูปพระ
พยั ก หน้าที่แ ม้ค นท�ำจะไม่ใ ช่ค นเดียวกัน แต่มันยังคงกลายเป็นธูป
บรรณาการเหมือนกับในชาติก่อน หรืออย่างเช่นกลหมื่นเคราะห์ และ
หออีผิ่นเทียนซย่า...ของที่ไม่มีชีวิตเหล่านี้ ถึงแม้ชาติก่อนกับชาตินี้คนที่
ครอบครองพวกมั น และสิ่ ง ที่ เ กิ ด กั บ มั น จะไม่ เ หมื อ นกั น แต่ สุ ด ท้ า ย
พวกมันก็ล้วนมีชะตาที่เป็นไปเช่นเดิม...
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ยิ่งคิดก็ยิ่งมั่นใจว่าใช่ ความสิ้นหวังในใจมู่หวั่นชิวจึงเพิ่มมากขึ้น
เม็ดหอมเศร้าอาดูรนี้จะหนีพ้นชะตาที่ถูกคนนับหมื่นตามล่าหาซื้อ
มาครอบครองเหมือนกับในชาติก่อนได้อย่างไร
"อาชิว..."
"ตกลง..." ได้ยินหลีจวินเรียกนาง มู่หวั่นชิวก็เงยหน้าขึ้น "ท�ำตามที่
พีห่ ลีบอกเถอะ พรุง่ นีเ้ ช้าข้าจะลองดู!" น�ำ้ เสียงของนางเด็ดขาด ในเมือ่ ธูป
พระพยักหน้าผ่านมือนางจนกลายเป็นธูปบรรณาการมาแล้ว เช่นนัน้ เม็ด
หอมเศร้าอาดูรนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นกัน ขอเพียงผ่านการปรุงจากมือ
ของนางก็สามารถกลายเป็นเครื่องหอมอันดับหนึ่งในงานพระราชพิธี
อภิเษกขององค์หญิงหมิงอวี้ได้!
คิดก็สว่ นคิด แต่เมือ่ คิดว่าน�ำ้ หอมขวดแรกทีต่ วั เองตัง้ ใจปรุงออกมา
ถูกคัดทิ้งไปเช่นนี้ มู่หวั่นชิวยังคงรู้สึกยอมรับไม่ได้อยู่บ้าง นางยิ้มให้
หลีจวินเหมือนไม่รสู้ กึ อะไร เพียงแค่อยากให้ตนเองดูสง่าสักหน่อยเท่านัน้
แต่ในชั่วขณะที่นางฉีกยิ้ม น�้ำตากลับไหลลงมาอย่างควบคุมไม่ได้
"อาชิว..." หลีจวินเรียกเสียงเบา แล้วกอดร่างสั่นเทาของมู่หวั่นชิว
ไว้แน่น
"เครื่องหอมนี้กลิ่นเป็นอย่างไรขอรับ" หร่วนซีมองหร่วนอวี้บิดเม็ด
หอมเศร้าอาดูรเม็ดหนึ่งวางลงในเตาก�ำยานอย่างตื่นเต้น
นี่เป็นเครื่องหอมตัวอย่างที่จะใช้ในงานพระราชพิธีอภิเษกของ
องค์หญิงหมิงอวี้ที่ตระกูลหลีส่งออกมา ซึ่งเขาเพิ่งจะขโมยกลับมา
"เป็นอย่างไรบ้างขอรับ" เห็นหร่วนอวี้หลับตาไม่พูดจา หร่วนซีจึง
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ถามอีกประโยค "ข้าน้อยให้คนลอบจับตาขบวนรถของตระกูลหลีแล้ว
ขอใต้เท้าพูดเพียงประโยคเดียว ข้าน้อยจะขโมยเครือ่ งหอมชุดนัน้ มาทันที"
ในดวงตาหร่วนซีฉายแววโหดเหี้ยม
"เครื่องหอมนี้ไม่น่ากลัว..." ในขณะที่หร่วนซีทนไม่ไหวจะออกไป
ส่งข่าวนั้น หร่วนอวี้ก็ลืมตาขึ้นทันใด
"ใต้เท้า..."
"หลี่ ห านปิ ง เป็ น แค่ นั ก ปรุ ง เครื่ อ งหอมมื อ รอง จะมาเที ย บกั บ
ปรมาจารย์กู่ที่เป็นเสมือนเทพได้อย่างไร" หร่วนอวี้ยิ้มเย็นชา ก่อนจะ
ดับไฟในเตาก�ำยานลงในฝ่ามือเดียว "กลิน่ นีเ้ ทียบกับกระวานหอมบุปผา
สวรรค์ที่เพิ่งวางขายในตลาดไม่ได้เลย!"
"เช่นนั้น..." หร่วนซีสีหน้าผ่อนคลายมากขึ้น "ข้าน้อยจะเรียกคน
กลับมานะขอรับ"
ทันทีทรี่ วู้ า่ ตัวอย่างเครือ่ งหอมของตระกูลหลีจะถูกส่งออกไปภายใน
ไม่กี่วันนี้แล้ว องครักษ์ทุกคนก็ล้วนตึงเครียด คงไม่อาจพักผ่อนอย่าง
สบายใจติดต่อกันหลายวันได้
"ได้ เหลือไว้สอง..." หร่วนอวี้พยักหน้า ทันใดเสียงก็ขาดไปชั่วครู่
"เพิม่ คนจับตาดูคฤหาสน์ตระกูลหลีตอ่ ไป อย่าหละหลวมอย่างเด็ดขาด!"
หลีจวินเป็นคนเจ้าเล่หเ์ พทุบาย ทัง้ ทีร่ วู้ า่ เครือ่ งหอมทีห่ ลีห่ านปิงท�ำ
ออกมานัน้ ไม่อาจเรียกว่าชัน้ หนึง่ ได้ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงค�ำว่าชัน้ เลิศเลย แล้ว
เหตุใดเขายังกล้าส่งออกไปอีกเล่า
ขายหน้าต่อเหล่าเชื้อพระวงศ์ผู้สูงศักดิ์ไปเสียเปล่า
ตระกูลหลีเป็นถึงผู้น�ำวงการปรุงเครื่องหอม การที่เขาท�ำเช่นนี้
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ไม่ต้องให้อิงอ๋องเสียน�้ำลายพูดเลย ฝ่าบาทก็จะมีพระราชโองการยกเลิก
สิทธิก์ ารเป็นวาณิชหลวงของตระกูลหลีเอง นีเ่ ป็นการขุดหลุมศพฝังตัวเอง
อย่างไม่ต้องสงสัย
เว้นแต่วา่ จะเป็นคนโง่จริงๆ กระนัน้ แม้แต่คนบ้าก็ยงั ไม่ทำ� เช่นนีเ้ ลย!
แต่หลีจวินไม่ใช่ทั้งคนโง่และคนบ้า เขาท�ำเช่นนี้มีความเป็นไปได้
เพียงอย่างเดียว...
คือเขาคิดจะสร้างทางที่แจ้งส่งเสบียงที่ลับ!
ตั ว อย่ า งเครื่ อ งหอมที่ แ ท้ จ ริ ง ต้ อ งยั ง อยู ่ ใ นคฤหาสน์ ต ระกู ล หลี
อย่างแน่นอน หลีจวินคงคิดจะใช้ของปลอมมาล่อสายตาของเขาไปทางอืน่
จากนั้นค่อยส่งของจริงออกไป!
เหลือเวลาไม่มากแล้วเพียงวันนี้วันพรุ่งสองวัน ตัวอย่างจริงของ
ตระกูลหลีจะต้องถูกส่งออกมาแน่นอน
"ใต้เท้า..." หร่วนซีจับต้นชนปลายไม่ถูก
ทั้งที่เครื่องหอมก็ส่งออกมา และก็ถูกขโมยมาแล้วด้วย พิสูจน์ว่า
ไม่มีอันตรายใดแล้วแท้ๆ ยังจะให้พวกเขาจับตาดูตระกูลหลีด้วยเหตุใด
อีก
"ถอนก� ำ ลั ง ที่ ติ ด ตามขบวนรถของตระกู ล หลี ก ลั บ มาบางส่ ว น"
หร่วนอวีไ้ ม่อธิบาย ก่อนจะพูดสัง่ การต่อไป "ให้แม่นางหลิว่ ไปลองถามกูฉ่ นิ
ดูวา่ ฝ่ายปรุงเครือ่ งหอมของตระกูลหลีระยะนีม้ คี วามผิดปกติอะไรหรือไม่"
"เอ่อ..." หร่วนซีลังเลสักครู่
เขาจะเชิญคุณหนูใหญ่ตระกูลหลิ่วไปหากู่ฉินได้อย่างไร
ยิง่ ไปกว่านัน้ เพราะหร่วนอวีเ้ อาแต่ตามติดมูห่ วัน่ ชิวทุกวัน คุณหนูใหญ่
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ตระกูลหลิ่วจึงก�ำลังงอนอยู่
หร่วนซีอา้ ปากอยากจะพูดว่าเรือ่ งนีใ้ ต้เท้าไปด้วยตัวเองดีกว่าขอรับ
ค�ำพูดตีวนอยู่ที่ปลายลิ้น มองเห็นหัวคิ้วที่ขมวดแน่นของหร่วนอวี้แล้ว
เขาก็รู้ว่าผู้เป็นนายกลัวหลิ่วเฟิ่งที่จู่ๆ ก็พูดจาไม่ดีขึ้นมา
สตรีน่ะเพียงพูดจาปลอบสักหน่อยก็ดีด้วยแล้ว
หร่วนซีก�ำลังคิดว่าจะเกลี้ยกล่อมให้หร่วนอวี้ไปเยี่ยมหลิ่วเฟิ่ง
ยอมก้มหัวให้นางอย่างไรบ้างนั้น ก็มีองครักษ์เข้ามารายงานเสียก่อน
"ใต้เท้าฉินเชิญท่านไปดูเครื่องบรรณาการที่เตรียมเพื่องานพระราชพิธี
อภิเษกขององค์หญิงหมิงอวี้ขอรับ"
พระราชพิธอี ภิเษกขององค์หญิงหมิงอวี้ ขุนนางทุกท้องทีต่ อ้ งส่งของ
บรรณาการมาร่วมอวยพร ขุนนางในเขตเมืองต้าเยีย่ ย่อมไม่อยูใ่ นข้อยกเว้น
มีกฎเกณฑ์เดียวกับที่อื่น โดยที่มีเจ้าเมืองต้าเยี่ยเป็นผู้น�ำ ทุกอ�ำเภอที่อยู่
ในก�ำกับจะร่วมกันเตรียมของขวัญอวยพรหนึง่ ชิน้ ขึน้ มาแล้วร่วมลงชือ่ ใน
รายงาน
เตรี ย มของขวั ญ อวยพรให้ ร าชธิ ด าของฮ่ อ งเต้ ทุ ก อ�ำ เภอย่ อ ม
ต้องเอาของล�ำ้ ค่าทีม่ อี ยูใ่ นหีบทัง้ หมดออกมา เงินก�ำนัลมหาศาลมีมลู ค่า
ไม่น้อย นอกจากเส้นทางหลวงต้องมีทหารคุ้มกันในการส่งของแล้ว ยาม
จะเคลือ่ นขบวนทหารก็ตอ้ งมีลายมือชือ่ และตราประทับของหร่วนอวีด้ ว้ ย
ก� ำ ลั ง ครุ ่ น คิ ด ว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ ดบ้ า งที่ ห ลี จ วิ น จะเลื อ กส่ ง
ตัวอย่างออกจากตระกูลหลี ทั้งยังเป็นวิธีที่ดีที่สุด ได้ฟังค�ำพูดนี้แล้ว
ดวงตาหร่วนอวี้ก็เปล่งประกาย
ใช่ ของขวัญอวยพรขององค์หญิง!
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ด้วยความเจ้าเล่หข์ องหลีจวินคงจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนีแ้ น่นอน!
อย่างไรเสียฉินต้าหลงก็เป็นสุนัขตัวหนึ่งของตระกูลหลี!
ความคิดแล่นผ่าน หร่วนอวี้ก็ดีดตัวลุกขึ้นทันที "ไป!"
"ใต้เท้า..." หร่วนซีเรียก
"รีบน�ำองครักษ์ทงั้ หมดในจวนตามข้าไปตรวจนับเครือ่ งบรรณาการ..."
หร่วนซีเบิกตาโตอย่างตกใจ ผ่านไปครูใ่ หญ่เขาจึงหมุนตัวไปรวบรวม
องครักษ์
ในฐานะเมืองเครือ่ งหอมเมืองต้าเยีย่ ถือเป็นเมืองใหญ่อนั ดับสองที่
เป็นรองเพียงเมืองอันคังในแคว้นต้าโจว มีอ�ำเภอต�ำบลในก�ำกับยี่สิบ
สามสิบแห่ง ถือเป็นสถานทีท่ มี่ คี วามมัง่ คัง่ จ�ำนวนเครือ่ งบรรณาการมาก
เท่าใดนั้นเพียงคิดก็รู้ได้
เมือ่ เครือ่ งบรรณาการมีจำ� นวนมาก ทัง้ ยังมีมลู ค่ามหาศาล ทางบก
ย่อมไม่สะดวกจะเดินทาง ฉินต้าหลงกับหร่วนอวี้จึงปรึกษากันไว้แต่แรก
เลือกเรือที่ดีที่สุดในเมืองต้าเยี่ยส่งเครื่องบรรณาการไปที่เมืองอันคัง
ด้วยทางน�ำ้ ขุนนางในแต่ละท้องทีล่ ว้ นออกเงินจ�ำนวนมาก อะไรทีบ่ นิ บน
ฟ้าคลานบนดินว่ายในน�้ำล้วนมีหมด ผ้าไหม เงินทอง ของมีค่าที่ควรมีก็
มีทุกอย่างบรรจุจนเต็มห้าล�ำเรือ ตัวเรือผูกผ้าไหมสีแดงสดเอาไว้ หัวเรือ
แขวนธงที่เขียนอักษรสีทองตัวใหญ่ว่า 'เครื่องบรรณาการ' ดูสะดุดตา
อย่างมาก
ฉินต้าหลงถือสมุดรายชือ่ ของขวัญอวยพรเล่มหนายืนอยูบ่ นสะพาน
ลอยน�้ำ เห็นหร่วนอวี้พาคนเดินมาด้วยท่าทีดุดันจึงรีบเข้าไปทักทาย
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"คารวะใต้เท้าหร่วน..." แล้วยื่นสมุดรายชื่อไปให้ "ของขวัญอวยพรที่ส่ง
เป็นบรรณาการให้องค์หญิงหมิงอวี้ล้วนขนเสร็จแล้ว มีทั้งหมดห้าล�ำเรือ
เชิญใต้เท้าตรวจของเพื่อปิดเรือได้เลย"
หร่วนอวีก้ ไ็ ม่ได้เกรงใจ เขายืน่ มือไปรับสมุดรายชือ่ เครือ่ งบรรณาการ
มาเปิดดู แล้วหันไปสั่งการองครักษ์ที่ตามมาสามสิบกว่าคน "ทุกคน
เริ่มจากเรือล�ำที่หนึ่ง ตรวจนับให้ละเอียดตามสมุดรายชื่อของนี้" แล้ว
ผ่อนเสียงลง "...ต้องตรวจนับให้ละเอียดทีละชิน้ ในเรือห้าล�ำนีแ้ ม้แต่รหู นู
ก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้!" แม้ปากจะพูดสั่งการอย่างนั้น แต่ดวงตากลับ
จับจ้องฉินต้าหลงไม่วางตา
นี่เป็นการตรวจนับเสียที่ใดเล่า
นี่เป็นการยึดทรัพย์ชัดๆ!
ได้ฟงั ค�ำพูดนีแ้ ล้ว รอยยิม้ บนหน้าฉินต้าหลงก็แข็งกระด้างไป มือที่
เกาะบนราวจับพลันสั่นเทา
เป็นจริงดังคาด เครื่องหอมของตระกูลหลีอยู่บนเรือห้าล�ำนี้!
เห็นในดวงตาฉินต้าหลงฉายความว้าวุ่น หร่วนอวี้ก็ยิ้มเย็นชาอยู่
ในใจ
เขาโบกมือไปทางด้านหลัง "ตรวจนับจ�ำนวน..."
เสียงดังตึงตัง องครักษ์ทุกคนต่างก็กรูกันเข้ามา
ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ลอยขึ้นกลางท้องฟ้า แสงจ้าจนลืมตาไม่ขึ้น
"ใต้เท้าหร่วน..." พลทหารเข้ามาค�ำนับ "ใต้เท้าฉินเตรียมงานเลี้ยง
สุราบนเรือพักแรมด้านหน้า ขอเชิญท่านไปกินอาหารขอรับ"
หร่วนอวีเ้ งยหน้าขึน้ มองเรือพักแรมทีต่ กแต่งอย่างงดงามซึง่ จอดอยู่
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ไม่ไกล ฉินต้าหลงก�ำลังน�ำขุนนางแต่ละท้องทีย่ นื อยูต่ รงหัวเรือโบกมือให้เขา
เขาจึงส่ายหน้า "ข้ามีภารกิจติดตัว ไม่ล่ะ ส่งอาหารมาที่นี่!"
"เอ่อ..." พลทหารลังเลสักครู่จึงตอบรับค�ำอย่างนอบน้อม แล้วรีบ
กลับไปเรียนใต้เท้าฉิน
ดวงตะวันเจิดจรัสค่อยๆ เลื่อนไปทางตะวันตก เปลี่ยนเป็นลูกกลม
แดงเพลิงแขวนอยูท่ ปี่ ลายขอบฟ้า ย้อมแม่นำ�้ ครึง่ สายให้กลายเป็นสีแดง
ทั้งงดงามและประหลาดตาอย่างยิ่ง
ฉินต้าหลงดื่มจนหน้าแดงก�่ำเดินมาถึงบนเรือบรรณาการ เห็น
หร่วนอวี้วุ่นวายจนเหงื่อท่วมหัวจึงประกบหมัด "ใต้เท้าหร่วนล�ำบากแล้ว
ข้าจะยืน่ ฎีกาชืน่ ชมใต้เท้าหร่วนแน่นอน ลงมาจัดการงานด้วยตัวเองเช่นนี้
ทั้งสุขุมรอบคอบ มีความระมัดระวัง..."
หร่วนอวี้แค่นเสียงสบถ หมุนตัวออกจากเรือบรรณาการล�ำที่สาม
แล้วน�ำคนก้าวขึ้นบนเรือบรรณาการล�ำที่สี่
รอยยิม้ พลันกระด้างไป ฉินต้าหลงหรีต่ ามองแผ่นหลังของหร่วนอวี้
ที่เดินขึ้นเรือไป ก่อนที่เขาจะตัดสินใจพกความเมาพาตนเองกลับไปนอน
บนเรือพักแรม
แสงสุดท้ายลับขอบฟ้า สีของค�่ำคืนราวฉากสีเทาผืนใหญ่คลี่คลุม
ลงมา ท่าเรือทีพ่ ลุกพล่านมาทัง้ วันค่อยๆ เงียบลง มีเพียงลมเย็นยามค�ำ่ ที่
ท�ำให้ผู้คนสบายใจเป็นพิเศษ
นอนหลับอย่างเพียงพอแล้ว ฉินต้าหลงก็ออกมาจากเรือพักแรม
เห็นบนเรือบรรณาการล�ำที่ห้ามีไฟส่องสว่างอยู่จึงรีบเดินขึ้นไป
"ใต้เท้าหร่วนล�ำบะ..." เขาประกบหมัดไปทางหร่วนอวี้ที่มีสีหน้า
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ด�ำคล�้ำ กวาดตามองไปรอบเรือล�ำนี้แล้ว นอกจากหีบไม้ห้าหกหีบที่อยู่
ชั้นล่าง ที่อื่นล้วนวางม้วนผ้าไหมไว้อย่างเป็นระเบียบ มองไปสุดสายตา
แล้วก็พบว่าไม่มีทางเอาของส่วนตัวขึน้ มาได้ เขาจึงเอ่ยปากพูดว่า "เหลือ
เพียงเท่านี้แล้ว ให้พวกองครักษ์มาตรวจนับก็พอ ใต้เท้าหร่วนเชิญขึ้นไป
พักดืม่ ชาทีด่ าดฟ้าเรือก่อนเถอะ..." แล้วพูดอีกว่า "เพิง่ ได้ชาปีห้ ลัวชุนของ
อ�ำเภอฉี่หลิงมา คลายร้อนได้พอดี…"
"ข้าไม่กระหาย..." หร่วนอวี้ชี้ไปที่หีบอีกใบหนึ่ง "เปิดต่อไป..."
ฉินต้าหลงตัวเกร็งทันที ผ่านไปชั่วครู่เขาจึงกลับมาเป็นปกติ หันไป
สัง่ ทหารองครักษ์ "ทุกคนระวังด้วย ผ้าไหมผ้าต่วนเต็มเรือเช่นนีต้ ดิ ไฟง่าย
ที่สุด ระวังไฟในมือให้ดี!"
ได้ยินค�ำพูดแฝงความโมโหอย่างชัดเจนนี้แล้ว เหล่าองครักษ์ก็
พากันมองไปทางหร่วนอวี้
หร่วนอวี้เพียงปั้นหน้าเครียด มององครักษ์ปิดหีบอีกใบลงอย่าง
ตั้งใจพลางชี้ไปที่หีบอีกใบแล้วพูดว่า "ท�ำต่อไป..."
องครักษ์รับค�ำสั่งเปิดหีบใบต่อไป
ในนั้นคือปะการังสีแดงเพลิงสูงสามฉื่อกว่าต้นหนึ่ง เมื่ออยู่ภายใต้
แสงเทียนก็ยิ่งดูสุกใสเป็นประกาย สวยงามยวนตา สะดุดตาอย่างมาก
"...สวรรค์!" ไม่สนใจความโมโหของหร่วนอวี้แล้ว ฉินต้าหลงเดิน
เข้าไปลูบคล�ำของตรงหน้าด้วยมือที่สั่นเทา ปากก็พูดว่า "ปะการังสีแดง
ล�้ำค่าที่สุด สีแดงเพลิงนี้หายากที่สุด แค่ปิ่นปักผมธรรมดาเพียงอันเดียว
ก็ยังเป็นการสุรุ่ยสุร่ายเลย นี่...นี่..." ได้เห็นของที่หายากในชาตินี้ เขาไม่รู้
ว่าจะใช้ค�ำใดมาบรรยาย "ของมงคลเช่นนี้ได้มาใช้ในงานมงคลเช่นนี้
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หาได้ยากหนอหาได้ยาก..." แล้วพูดอีกว่า "นี่เป็นของของใคร"
"ปะการังแดงทะเลใต้ ใต้เท้าจางเต๋อหมิงทูลถวาย..." องครักษ์ที่
รับหน้าทีต่ รวจนับอ่านตามรายชื่อ เห็นฉินต้าหลงลูบคล�ำปะการังที่หาได้
ยากนั้นไม่ยอมจากไป องครักษ์จึงมองไปทางหร่วนอวี้อย่างล�ำบากใจ
ตรวจนับมาทัง้ วันพวกเขาล้วนเห็นของประหลาดล�ำ้ ค่ามาทุกประเภท
จึงรูส้ กึ เฉยชากับสิง่ เหล่านีแ้ ล้ว ตอนนีส้ งิ่ ทีต่ อ้ งการทีส่ ดุ คือรีบตรวจนับให้
เสร็จแล้วกลับไปพักผ่อน
หร่วนอวี้ขมวดคิ้ว
เห็นเครื่องบรรณาการบนเรือห้าล�ำนี้ถูกตรวจนับจนครบแล้ว แต่ก็
ไม่มีตัวอย่างเครื่องหอมอย่างที่คาดเอาไว้ อารมณ์ของหร่วนอวี้แค่คิด
ก็พอรู้ได้ เขามองสีท้องฟ้าด้านนอกแล้วหันมองหีบที่เหลืออีกสองใบ
ก่อนจะเข้าไปปิดฝาหีบใส่ปะการังทีฉ่ นิ ต้าหลงก�ำลังชืน่ ชมอยูพ่ ลางหันไป
สั่งการ "ตรวจนับต่อไป"
ถูกหักหน้าต่อหน้าทุกคน ฉินต้าหลงก็มีสีหน้าเคร่งเครียด ริมฝีปาก
เขาขยับแต่ไม่มเี สียงอะไรลอดออกมา ผ่านไปครูใ่ หญ่เขาก็หมุนตัวไปยืน
ด้านข้างมองพวกหร่วนอวี้อย่างเย็นชา
หีบอีกใบถูกเปิดออก ในนั้นคือไข่มุกโมราหลากสี มีองครักษ์เข้าไป
ใช้มือพลิกดู พลิกไปถึงก้นหีบก็ล้วนเป็นเงินทั้งหมด ไม่อาจใส่เครื่องหอม
ปนไว้ได้เลย
หร่วนอวี้รู้สึกสิ้นหวังอยู่บ้าง เขายืนอยู่หน้าหีบใบสุดท้ายพลาง
ครุน่ คิดอย่างหนัก หากในหีบใบนีย้ งั ไม่มอี กี เช่นนัน้ วันนีเ้ ขาก็เสียแรงเปล่า
แล้ว
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แต่ว่าหากไม่ใช้เรือหลวงนี้แล้ว หลีจวินยังจะใช้วิธีใดได้อีกในการ
ขนส่งเครื่องหอมที่เตรียมส�ำหรับงานพระราชพิธีอภิเษกขององค์หญิง
หมิงอวี้...
เขาส่ายหน้า คิดไม่ออกเลยว่ายังมีโอกาสอะไรที่ดีกว่านี้ให้หลีจวิน
ใช้อกี หากเขาเป็นหลีจวินก็จะเลือกเรือบรรณาการเป็นอันดับแรกเช่นกัน
ในความคิดพลันเห็นภาพตอนเช้าทีข่ นึ้ เรือมา ทัง้ ความว้าวุน่ ในดวงตาของ
ฉินต้าหลง เขาบอกกับองครักษ์ที่ลูบหมัดไปมาในทันใด "เปิดออก..."
เสียงพึ่บพั่บดังขึ้น หีบใบสุดท้ายถูกเปิดออกในทันที
"สวรรค์! นีม่ นั อะไรกัน" ตรวจนับมาทัง้ วันจนชินชาแล้ว ทว่าเมือ่ เห็น
เจดีย์งามทรงสามเหลี่ยมที่ใช้ผลึกแก้วกลมเรียงต่อกันจนส่องประกาย
ระยิบระยับอยู่ภายใต้แสงเทียนแล้ว ทุกคนก็พากันส่งเสียงชื่นชมอย่าง
อดไม่ได้ องครักษ์ที่มือถือสมุดรายชื่อเครื่องบรรณาการต้องตะโกนพูด
ออกมา "...นี่ก็คือเจดีย์ผลึกแก้วที่ลือกันว่าสามารถกันสิ่งชั่วร้ายได้!"
หร่วนอวี้ลืมความร�ำคาญใจไปทันที เขาย่อตัวลง เพิ่งจะยื่นมือ
ออกไปก็เห็นทหารชุดด�ำนายหนึ่งรีบวิ่งขึ้นเรือมา
"ใต้เท้า..." ทหารชุดด�ำเรียกทีหนึ่ง แล้วขยับเข้าใกล้หูหร่วนอวี้
พูดด้วยเสียงทีไ่ ด้ยนิ กันเพียงสองคน "ข่าวลับจากคุณหนูใหญ่ตระกูลหลิว่
แจ้งว่าสองวันนีต้ ระกูลหลีนอกจากสกัดเครือ่ งหอมในงานพระราชพิธอี ภิเษก
ขององค์หญิงหมิงอวี้แล้ว อาจารย์ไป๋ยังน�ำคนท�ำเครื่องหอมชุดใหญ่
ทัง้ วันทัง้ คืน แต่เป็นเครือ่ งหอมอะไร แล้วใช้สำ� หรับอะไรนัน้ ปรมาจารย์กู่
ที่ก�ำลังพักฟื้นอยู่ก็ไม่รู้แน่ชัด..."
หร่วนอวี้ตกใจลุกพรวดขึ้นมา "เหตุใดเพิ่งมารายงาน"
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"ปรมาจารย์กเู่ พิง่ ได้ขา่ ว นางส่งคนมารายงานจึงได้รขู้ อรับ" องครักษ์
พูดอย่างระมัดระวัง สายตาเหลือบไปทางฉินต้าหลงทีม่ องเจดียผ์ ลึกแก้ว
ราวกับอยากได้มาครอบครองเสียเองแล้วพูดเสียงเบาว่า "องครักษ์ทจี่ บั ตา
ดูรา้ นหลีจมี้ าบอกว่าพลบค�ำ่ วันนีต้ ระกูลหลีลอบขนสินค้าชุดหนึง่ ออกไป
เพิ่งจะออกจากเมือง"
"อะไรนะ!" หร่วนอวี้ตะคอกออกมา
ล่อเสือออกจากเขา!
เวลารวดเร็วราวกับสายฟ้าพาดผ่าน ในที่สุดเขาก็เข้าใจเรื่องราว
ตัวเองถูกแผนล่อเสือออกจากเขาของหลีจวินเข้าแล้ว!
ใช้สิ่งที่เรียกว่า 'ตัวอย่าง' ซึ่งหลี่หานปิงท�ำออกมาล่อคนส่วนใหญ่
ของเขาไปก่อน จากนั้นก็ใช้ฉินต้าหลงและเครื่องบรรณาการเหล่านี้มา
เพือ่ เบีย่ งเบนสายตาของเขาอีกครัง้ ล่อองครักษ์ทงั้ หมดของจวนผูบ้ ญ
ั ชาการ
มาทีน่ ฉี่ วยโอกาสตอนทีต่ วั เองตรวจนับเครือ่ งบรรณาการเหล่านี้ เครือ่ งหอม
ของจริงที่ตระกูลหลีเตรียมถวายก็ถูกขนออกจากคฤหาสน์ตระกูลหลีไป
อย่างเงียบๆ แล้ว
มิ น ่ า เล่ า เขาตรวจสอบเรื อ บรรณาการทั้ ง หมดแล้ ว ก็ ยั ง ไม่ เ จอ
เครื่องหอมของตระกูลหลี!
ที่แท้มันไม่ได้อยู่บนเรือเลย!
เพียงความคิดแล่นผ่าน หร่วนอวีพ้ ลันมีสหี น้าเขียวคล�ำ้ รังสีนา่ กลัว
แผ่กระจายออกมาจากตัวเขา เหล่าองครักษ์พากันตัวสั่นหยุดงานในมือ
ทันที ก่อนจะกลั้นหายใจมองมาที่เขา
"ใต้เท้าหร่วนเป็นอะไรไปหรือ" รับรูถ้ งึ บรรยากาศทีผ่ ดิ ปกติ ฉินต้าหลง
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จึงเงยหน้าขึ้นมาอย่างตกใจ
เห็นใบหน้าหลงใหลเงินทองของอีกฝ่าย หร่วนอวี้พลันเกิดความ
ร�ำคาญใจอย่างไร้สาเหตุ ของล�ำ้ ค่าทีป่ กติหาดูได้ยากนัน้ ต้องชืน่ ชมให้ได้
อะไรกัน ที่เขาท�ำเช่นนี้เป็นการถ่วงเวลาข้าชัดๆ คิดอยากจะรั้งข้าไว้!
ในใจคิดไป หร่วนอวี้ก็พยายามสะกดไฟโกรธไว้ แล้วหมุนตัวกลับทันที
"พวกเรากลับ!"
"ใต้เท้าหร่วนช้าก่อน!" ฉินต้าหลงชักสีหน้าทันที เพียงเขาโบกมือ
ทหารที่ยืนอยู่ตรงประตูก็ขวางทางหร่วนอวี้เอาไว้ทันที
"มีอันใดหรือ" หร่วนอวี้หมุนตัวกลับมาทันที "ใต้เท้าฉินคิดจะท�ำ
อะไร"
"เครือ่ งบรรณาการยังตรวจนับไม่เสร็จเลย ไฉนใต้เท้าหร่วนจะกลับ
เสียแล้วล่ะ" ฉินต้าหลงรีบเดินเข้าไปหาพลางหัวเราะเสียงดังแล้วพูดว่า
"คืนนี้เรือเหล่านี้ก็ต้องถอนสมอแล้ว จะไม่มีตราประทับของใต้เท้าหร่วน
ได้อย่างไร" ในน�้ำเสียงแฝงการกล่าวโทษเอาไว้
ทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว เดิมทีก็คิดจะถอนสมอแต่เช้า
กลับคิดไม่ถึงว่าจะถูกหร่วนอวี้ท�ำให้เสียเวลาไปหนึ่งวัน ยามนี้จ�ำต้องเร่ง
เดินทางยามกลางคืนแทนแล้ว ไม่เช่นนั้นถ้ากลางทางเกิดเจอเหตุการณ์
อะไรขึ้นมาอีกจนท�ำให้พลาดเวลางานพระราชพิธีอภิเษกขององค์หญิง
หมิงอวี้ไปนั้น...เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้ว
"เอ่อ..." หร่วนอวีล้ ดท่าทีแข็งกร้าวลง หันหน้าไปสัง่ หร่วนซี "เอาตรา
ประทับมา..."
หร่วนซีเอาตราประทับที่เตรียมไว้ก่อนหน้ามา
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"เอกสารอยู่ที่ใด" หร่วนอวี้กวาดตามองไปรอบๆ ก่อนจะเลื่อน
สายตามาที่ตัวฉินต้าหลง
ฉินต้าหลงไม่ได้รีบไปหยิบเอกสาร เพียงหันหน้าแล้วชี้ไปทางของ
บรรณาการในเรือ "เครือ่ งบรรณาการยังตรวจนับไม่หมดเลย ยังต้องรอให้
ใต้เท้าหร่วนไปตรวจนับ ติดแถบผนึกแล้วประทับตราอีก ไม่เช่นนั้นหาก
พกอะไรเพิ่มไป หรือวันหน้าขาดอะไรไป ข้ารับผิดชอบไม่ไหวหรอก!"
น�้ำเสียงเด็ดขาดอย่างมาก ฉินต้าหลงยืนขวางหน้าหร่วนอวี้ราวกับไม่ได้
ตั้งใจขวางทางไปของอีกฝ่ายไว้
หลีจวินบอกไว้ให้คืนนี้เขาต้องดึงตัวหร่วนอวี้เอาไว้ แม้จะไม่รู้ว่า
เพราะอะไร แต่เขาก็ไม่กล้าท�ำให้หลีจวินต้องผิดหวัง
เป็นแผนร้ายจริงดังคาด!
เห็นว่าถูกขวางทางไปเช่นนี้ ความอึดอัดที่สุมในอกหร่วนอวี้ก็แทบ
จะระเบิดออกมา
"ใต้ เ ท้ า ใจเย็ น ๆ ขอรั บ ..." หร่ ว นซี พู ด เตื อ นสติ เ บาๆ ข้ า งหู
"เรือบรรณาการนี้ถ้าไม่ถอนสมอในคืนนี้ก็จะไม่ทันกาลจริงๆ"
หร่วนอวี้สงบสติลง คิดดูแล้วก็จริงอยู่ เพราะตนเองเข้าใจผิดคิดว่า
หลีจวินแอบขนของส่วนตัวขึ้นมาบนเรือ บังคับให้คนเดินเรือรวมถึง
ทหารองครักษ์ทเี่ ตรียมจะถอนสมอต้องเสียเวลาอยูท่ ที่ า่ เรือถึงหนึง่ วันเต็ม
ฉินต้าหลงจะโมโหก็เป็นเรื่องปกติ ความคิดนี้แล่นผ่านเขาก็มีท่าทีที่
อ่อนลงพลางใช้ก�ำลังภายในส่งเสียงสั่งหร่วนซี
"เจ้ารีบน�ำองครักษ์เหล่านี้ไป ต้องชิงสินค้าตระกูลหลีชุดนั้นไว้
ให้ได้..." เขาชะงักไปสักครู่ "ไม่ว่าพวกเขาจะขนสินค้าอะไร...ปล้นมา
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ให้หมด!" ดวงตาด�ำเรียวยาวฉายแววโหดร้าย
สิ น ค้ า เปิ ด เผยของตระกู ล หลี นั้ น เขาย่ อ มไม่ ก ล้ า ปล้ น ส่ ง เดช
ทว่าส�ำหรับสินค้าซุกซ่อนก็ไม่ไว้หน้าแล้ว มาเล่นกลกับเขาเช่นนี้ หลีจวิน
ก็อย่าโทษที่เขาใจร้ายแล้วกัน!
หร่วนซีรับค�ำ "ขอรับ..." แล้วหันไปพูดกับเหล่าองครักษ์ที่ตาม
ออกมา "ตามข้ามา..."
เสียงพึบ่ พับ่ ดังขึน้ มาอย่างวุน่ วาย ฉับพลันองครักษ์สามสิบกว่าคน
ที่หร่วนอวี้พามาด้วยก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยในทันที ข้างกายเขามี
องครักษ์ประจ�ำกายยืนอยู่เพียงห้าคนเท่านั้น
"นี่...นี่..." ฉินต้าหลงมีสีหน้าซีดขาว ที่หลีจวินให้เขาดึงตัวหร่วนอวี้
เอาไว้ จุดประสงค์หลักจริงๆ ก็คือองครักษ์เหล่านี้กระมัง
พวกเขาไปกันหมดแล้ว เขาดึงตัวหร่วนอวี้เอาไว้ยังจะมีประโยชน์
อะไรอีกเล่า
แต่ว่าหร่วนอวี้ยืนเป็นก�ำแพงขวางอยู่ตรงนั้นโดยไม่ยอมพูดจา
ทั้งยังอยู่ต่อตามค�ำพูดของเขาแล้ว เขาไม่มีสิทธิ์จะไปดึงตัวคนอื่นให้อยู่
อีกกระมัง
"...มีอะไรหรือ" หร่วนอวีม้ องดูใบหน้าของฉินต้าหลงทีเ่ ปลีย่ นไปมา
รวดเร็ว "ใต้เท้าฉินยังอยากให้องครักษ์ของข้าอยู่ที่นี่ทั้งหมดหรือ"
"เรือ่ งนี.้ .." ฉินต้าหลงพลันเกิดความฉลาดในยามคับขัน "คนไปแล้ว
ใต้เท้าหร่วนจะตรวจนับของอย่างไรเล่า" แล้วพูดอีกว่า "ถ้าเสียเวลาอีก
เกรงว่า..."
"มีข้าอยู่ ไม่เสียเวลาเด็ดขาด" หร่วนอวี้โบกมือห้ามเขา แล้วหันไป
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พูดกับองครักษ์ที่เหลืออยู่ "ตรวจของ!"
เห็ น พวกหร่ ว นซี ห ายลั บ ไปแล้ ว ตนร้ อ นใจไปก็ ไ ร้ ป ระโยชน์
ฉินต้าหลงจึงตัดสินใจก้าวเท้าตามหร่วนอวี้ไป ก่อนจะวิ่งน�ำไปยังหีบ
สุดท้ายทีย่ งั ไม่ได้ปดิ "ใต้เท้าหร่วนมาดูสิ ข้าโตมาจนป่านนีม้ อี ญ
ั มณีอะไร
บ้างที่ไม่เคยเห็น แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นของบรรณาการที่เอาใจใส่
มากมายเช่นนี้..." เขาประหลาดใจอย่างมาก
ปกติของที่ท�ำจากผลึกแก้วมักจะใช้ผลึกแก้วทั้งชิ้นมาท�ำ สีสันมัก
จะออกมาเรียบง่าย เขาสงสัยเสียจริงว่าผลึกแก้วสีสันแตกต่างกันนี้ได้
มาจากที่ใด แล้วต่อติดกันได้อย่างไร
หร่วนอวี้เองก็สงสัยอย่างมาก แต่เป็นเพราะถูกหลีจวินวางแผน
ตลบหลังอย่างร้ายกาจ เขายังจะมีอารมณ์มาสังเกตได้อย่างไร เห็นฉินต้าหลง
ดึงเขาตามไปที่เจดีย์ผลึกแก้วนั้น แม้ปากบอกว่านึกประหลาดใจ แต่
การกระท�ำกลับฉายความหมายที่อยากจะดึงตัวเขาไว้กลายๆ
เขาจะยอมจ�ำนนอย่างนี้ได้หรือ
ถึงแม้หร่วนซีจะพาคนไปแล้ว แต่เขาก็ต้องรีบกลับไปเตรียมการ
ใหม่จึงจะดี จะมาเสียเวลาเปล่าอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
เขาโบกมือให้องครักษ์ข้างกาย "ปิดหีบ ติดแถบผนึก!"
ฉินต้าหลงสีหน้าเปลี่ยนไป ริมฝีปากขยับหางตาก็เหลือบไปเห็น
ทหารใต้บัญชาของหร่วนอวี้ยืนจังก้า มองใบหน้าเย็นชาน่ากลัวของ
หร่วนอวี้แล้ว เขาก็แอบทอดถอนใจ ตอนนี้เขามีอ�ำนาจล้นฟ้า...อยู่ใน
แวดวงขุนนางมา ฉินต้าหลงย่อมรู้ดีที่สุดถึงความเปลี่ยนแปลงจากการ
ต่อสู้ทางอ�ำนาจ เขาจึงส่ายหน้าแล้วเปลี่ยนเป็นสีหน้าอ่อนโยนอีกครั้ง
48
Page ���������������������� 5.indd 48

11/1/2562 BE 11:19

อวี่ จิ่ ว ฮวา

มองดูหร่วนอวี้น�ำคนเดินตรวจนับผ้าแพรไหมที่เหลือซึ่งไม่สามารถสอด
ของส่วนตัวลงไปได้...
แม้จะบอกว่าแค่เดินดู แต่หร่วนอวี้ยังคงให้องครักษ์ตรวจค้นผ้า
แพรไหมอย่างละเอียด เมื่อมั่นใจว่าตรงกลางไม่ได้สอดเครื่องหอมเอาไว้
จึงโบกมือให้ทุกคนเก็บพับตามเดิม แล้วติดแถบผนึกเรือล�ำสุดท้าย
ฉินต้าหลงมองหร่วนอวี้ค่อยๆ ประทับตราบนเอกสารแล้ว จึง
ผ่อนลมหายใจยาว "เรือพักแรมล�ำข้างหน้าเตรียมน�้ำชาสุรากับแกล้ม
เอาไว้ วุ่นวายมาทั้งวันแล้ว ใต้เท้าหร่วนไปดื่มชาพักผ่อนสักครู่เถอะ"
"ไม่ต้อง..." ทิ้งค�ำพูดเย็นชาไว้ประโยคหนึ่งแล้ว หร่วนอวี้ก็ก้าวยาว
ลงจากสะพานลอยน�้ำไป
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91
"...ไยพีส่ ามเพิง่ กลับมา" พอหร่วนอวีเ้ ข้าประตูมา หลิว่ เฟิง่ ทีร่ ออยูท่ ี่
จวนผู้บัญชาการก็โผเข้าหาทันที
หร่วนอวี้ร่างชะงักไป แต่แล้วก็กอดนางไว้ "อาเฟิ่งมาแล้วหรือ"
"ข้ารอพี่สามนานแล้ว" ในน�้ำเสียงแฝงการออดอ้อนไว้หลายส่วน
หร่วนอวี้ยิ้มบางๆ ในขณะที่กอดนางไว้หลวมๆ
ท� ำ สงครามเย็ น มานานก็ เ พิ่ ง จะมาคื น ดี กั น ทั้ ง สองคนจึ ง ล้ ว น
ระวังตัว ตั้งใจหลบเลี่ยงค�ำพูดใจด�ำท�ำร้ายความรู้สึก ในค�ำพูดล้วนแฝง
ความหมายที่ต้องการเอาใจอีกฝ่ายพลางเดินเคียงกันเข้าห้องไป
มองดู ท ่ า ทางสนิ ท สนมของคนทั้ ง สอง องครั ก ษ์ ที่ อ ยู ่ ด ้ า นหลั ง
หร่วนอวี้ก็โล่งอก ก่อนจะค่อยๆ เดินจากไป
"พีส่ ามไปตรวจนับเครือ่ งบรรณาการทีเ่ มืองต้าเยีย่ เตรียมไว้สำ� หรับ
องค์หญิงหมิงอวีห้ รือ" นัง่ นิง่ แล้ว หลิว่ เฟิง่ ก็เอ่ยถาม "กลับ..." เสียงนัน้ ขาด
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ห้วงไป เพียงคิดว่าพวกตนเพิ่งจะดีกัน ยากนักที่จะมานั่งพูดคุยกันอย่าง
สบายใจเช่นนี้ ค�ำพูดรุนแรงที่ท่านพ่อใช้กับหร่วนอวี้จึงติดอยู่ท่ีล�ำคอ
นางกระแอมแล้วเปลี่ยนประเด็นพูด "ตอนเช้าได้รับข่าวจากพี่สาม ข้าก็
ไปหาปรมาจารย์กู่ทันที..."
"ของขวัญที่เตรียมส�ำหรับองค์หญิงหมิงอวี้ ข้าไม่กล้าละเลยหรอก"
หร่วนอวี้พยักหน้า เขาพูดเรื่องนี้เพียงผ่านๆ แล้วเปลี่ยนประเด็นพูดไป
"ทีอ่ าเฟิง่ ไปพบปรมาจารย์กมู่ าตอนเช้า นางพูดอะไรบ้างหรือ" เห็นองครักษ์
ยกชาเข้ามา เขาจึงยื่นมือไปรับมาเทให้หลิ่วเฟิ่งถ้วยหนึ่ง
รับน�ำ้ ชามาแล้ว หลิว่ เฟิง่ ก็ยมิ้ หวานให้ "ปรมาจารย์กพู่ กั ฟืน้ มาตลอด
ถ้าไม่ได้พสี่ ามช่วยเตือนสติ นางคงถูกปิดหูปดิ ตาอยู.่ .." แล้วพูดอย่างเอาใจ
"พี่สามเหมือนเทพจริงๆ พี่รู้ได้อย่างไรว่าร้านหลีจ้ีแอบท�ำเครื่องหอมอีก
ชุดหนึ่ง"
หร่วนอวีย้ มิ้ อย่างได้ใจ "ข้าเพิง่ ชิงเม็ดหอมชุดหนึง่ มาจากตระกูลหลี..."
เขาเล่าเรื่องผลการตรวจสอบออกมาหนึ่งรอบ "เป็นผู้น�ำวงการปรุง
เครื่องหอมมาหลายปี ตระกูลหลีจะถวายเครื่องหอมชั้นสองอย่างนั้นให้
องค์หญิงหมิงอวีไ้ ด้อย่างไร" เขาส่ายหน้า "หากท�ำเช่นนัน้ มิสถู้ วายโบยบิน
เคียงคูห่ รือกระวานหอมบุปผาสวรรค์ทพี่ วกเขาเพิง่ ท�ำออกมาเมือ่ ต้นปีเสีย
ยังดีกว่า ไม่ว่าอันใดก็ล้วนดีกว่าอันนี้" แล้วหันมองไปทางหลิ่วเฟิ่ง "จริงสิ
อาเฟิ่ง..."
เขาอยากจะถามนางว่าเครื่องหอมที่ส่งออกจากตระกูลหลีเมื่อ
ตอนพลบค�่ำชุดนั้นอาจารย์ไป๋เป็นคนปรุงจริงหรือ
ค�ำพูดมาถึงริมฝีปาก คิดว่าทุกครั้งที่เขาสองคนทะเลาะกันล้วน
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เป็นเพราะนาง หร่วนอวี้จึงปิดปากลงอีกครั้ง
รออยู่นานไม่ได้ยินค�ำพูดต่อไป หลิ่วเฟิ่งจึงพูดกับเขาเสียงเบา
"พี่สามคิดจะพูดอะไรหรือ"
"ข้าให้หร่วนซีไปปล้นเครือ่ งหอมชุดนัน้ มาแล้ว" หร่วนอวีพ้ ดู ออกมา
"ให้พวกเขาไม่เหลือทิ้งไว้สักเม็ด ปล้นกลับมาให้หมด!" น�้ำเสียงเด็ดขาด
เป็นพิเศษ
"พีส่ ามรูแ้ ล้วหรือว่านัน่ เป็นเครือ่ งหอมชัน้ เลิศ" ดวงตาหลิว่ เฟิง่ พลัน
เปล่งประกายขึ้นมา นางมองหร่วนอวี้อย่างสงสัย
...เครื่องหอมชั้นเลิศ?! หร่วนอวี้ตกใจ อาเฟิ่งรู้ได้อย่างไร
เห็ น หลิ่ ว เฟิ ่ ง มองหน้ า ตนอยู ่ หร่ ว นอวี้ จึ ง พู ด อี ก ว่ า "ข้ า เดาว่ า
เครื่องหอมชุดนี้เป็นเครื่องหอมที่ตระกูลหลีจะถวายจริงๆ ดังนั้นจึงให้คน
ไปปล้น..."
ด้วยประสบการณ์นานปีตระกูลหลีจะยอมแพ้โดยง่ายได้อย่างไร
"ที่แท้เป็นเช่นนี้เองหรือ" หลิ่วเฟิ่งพยักหน้าอย่างผิดหวัง "ข้าคิดว่า
พี่สามรู้แล้วเสียอีกว่านั่นเป็นเครื่องหอมชั้นเลิศ" และพูดอีกว่า "ตอน
พลบค�ำ่ ปรมาจารย์กแู่ อบขโมยตัวอย่างเครือ่ งหอมชุดนัน้ ทีต่ ระกูลหลีแอบ
ท�ำออกมา..."
"อาเฟิ่งได้ตัวอย่างมาแล้วหรือ" หร่วนอวี้พลันนั่งตัวตรงทันที
"เป็นเม็ดหอมเศร้าอาดูรเช่นกัน" หลิ่วเฟิ่งหยิบเม็ดหอมเม็ดหนึ่ง
ในแขนเสื้อออกมายื่นไปให้ "ไม่ด้อยไปกว่าสูตรลับของปรมาจารย์กู่เลย
ทั้งยัง..." นางกัดริมฝีปาก "ท่านพ่อบอกว่ายังเหนือกว่าหนึ่งขั้น ถ้าไม่ใช่
ปรมาจารย์กสู่ ง่ ออกมาเอง ท่านพ่อคงสงสัยว่านางเหยียบเรือสองแคมใช่
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หรือไม่!" ในดวงตานางฉายแววเหี้ยมโหด
ตระกูลหลิว่ เสียแรงกายแรงเงินไปมากมายถึงเพียงนีแ้ ล้ว เกียรติยศ
ของการเป็นผู้ชนะเครื่องหอมที่ใช้ในงานพระราชพิธีอภิเษกองค์หญิง
หมิงอวี้จะปล่อยให้ตกเป็นของคนอื่นได้อย่างไร!
หากไม่ใช่เป็นเพราะเครื่องหอมชุดนี้ชนะสูตรลับในมือของนาง
มีหรือที่นางจะมาก้มหัวให้เขาและขอร้องให้เขาปล้นเครื่องหอมของ
ตระกูลหลีชุดนี้
รับเม็ดหอมมาแล้ว หร่วนอวี้ก็โบกมือสั่งให้องครักษ์ถือเตาก�ำยาน
เข้ามา
หลับตาลงแล้ว ท่ามกลางกลิ่นหอมโชยเอื่อยดวงตาลึกล�้ำคู่นั้นก็
ปรากฏขึ้นตรงหน้าอีกครั้ง ความรู้สึกกลัดกลุ้มของการอยากได้แต่ไม่ได้
อยากเลิกก็ไม่ได้วนเวียนอยู่ภายในใจ ท�ำให้หัวใจของหร่วนอวี้พลันรู้สึก
ว่างเปล่า
คิดถึงเพียงนิดก็แทบขาดใจ ที่แท้ความเศร้าอาดูรอย่างแท้จริงนั้น
มิใช่การลาจาก แต่เป็นความคิดถึงจนใจแทบขาดนี้เอง...รู้สึกราวกับ
อวัยวะภายในเหมือนก�ำลังแตกสลาย หัวใจว่างเปล่าของหร่วนอวี้คล้าย
ถูกมีดกรีด ถูกขวานจาม ถูกมดงูกัดกินในทันที เขาอยากจับเงาร่างคน
ตรงหน้ามากอดแน่นไว้ในอ้อมกอด แยกชิ้นส่วนของนางบีบให้ละเอียด
แล้วกลืนลงท้องไปทีละค�ำ นัน่ จึงจะคลายความทุกข์จากความคิดถึง และ
ความเจ็บปวดแทบขาดใจได้
"พี่สาม..." รับรู้ถึงบรรยากาศหนักอึ้งไหลเวียนอยู่รอบตัว กดจน
หลิ่วเฟิ่งรู้สึกหายใจไม่ออก นางจึงกุมมือหร่วนอวี้ไว้ทันทีแล้วเอ่ยเรียก
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เสียงเบา
รู้สึกคล้ายว่ามือเล็กอ่อนนุ่มของมู่หวั่นชิวยื่นมา หร่วนอวี้จึงดึงมา
กอดแน่นในอ้อมกอด สองมือลูบมือเล็กไปมาอย่างแรงพลางก้มลงมา
จุมพิตอย่างรวดเร็วราวลมฝนโปรยปรายลงมา
ร่างหลิว่ เฟิง่ พลันสัน่ เทา นางตะลึงไปชัว่ ครูก่ อ่ นจะครางออกมา แล้ว
โผเข้าหาหร่วนอวี้ "พี่สาม..." นางหายใจหอบพึมพ�ำเสียงเบา มือเล็ก
ไล้ตามสาบเสื้อเลื่อนเข้าไปตรงแผ่นอกของเขา
หร่วนอวีส้ นั่ สะท้านไปทัว่ ร่าง กระชากเปิดเสือ้ ของหลิว่ เฟิง่ เนินเนือ้
ขาวราวหิมะคู่หนึ่งพลันปรากฏให้เห็นในทันที เขาส่งเสียงค�ำรามเบาๆ
แล้วงับเม็ดสีแดงที่สั่นระริกเม็ดนั้นเอาไว้
แรงกระตุ้นลึกถึงกระดูกพลันซาบซ่านไปทั่วร่างในทันที หลิ่วเฟิ่ง
ครางออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ "อย่านะ..." แม้ปากจะบอกว่าอย่า ทว่ามือ
กลับจับร่างของหร่วนอวีแ้ น่นขึน้ นางอยากให้เขาท�ำอะไรสักอย่างเพือ่ มา
เติมเต็มความว่างเปล่าที่ส่งมาจากส่วนล่าง
หร่วนอวีป้ ล่อยยอดทรวงอกแล้วก็จบู แก้มของนาง "อาชิว..." เขาเอ่ย
เรียกเสียงเบา "จะให้ขา้ ท�ำอย่างไร เจ้าจึงจะยอมแต่งงานกับข้า" รูส้ กึ ว่าร่าง
ในอ้อมกอดแข็งแกร่ง หร่วนอวีก้ ต็ กใจพลันได้สติคนื มาเช่นกัน "อาเฟิง่ ..."
เขาผลักตัวหลิว่ เฟิง่ ทีก่ งึ่ เปลือยออกจากอ้อมกอด ตกใจจนพูดอะไร
ไม่ออก
ดวงตางามเบิกโต หลิ่วเฟิ่งจ้องตรงไปที่หร่วนอวี้
ผ่านไปครู่ใหญ่ นางกระโดดลงมายืนบนพื้นทันที
เพียะๆ นางตบหน้าหร่วนอวี้อย่างแรง แล้วรวบปิดเสื้อวิ่งออกไป
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ถูกหญิงสาวตบหน้าเช่นนี้ ผ่านไปนาน หร่วนอวี้ที่เอามือทาบหน้า
ก็ดึงสติคืนมา เขามีสีหน้าล�ำบากใจ มือก�ำเป็นหมัดแน่น เส้นเลือดหลัง
มือขึ้นนูนออกมา ทว่าเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้อันเศร้าสลดของหลิ่วเฟิ่งดัง
ลอยมาจากนอกประตูแล้ว เขาก็คลายมือออกอย่างไร้เรี่ยวแรง
"อาเฟิ่ง..." เขาเรียกเสียงเบาพลางยื่นมือออกไป แต่กลับไม่ได้ไล่
ตามไป
เวลาผ่านไปครู่ใหญ่
หร่วนอวี้จึงค่อยๆ หยิบเม็ดหอมครึ่งเม็ดบนโต๊ะขึ้นมา ห้านิ้วขยับ
เบาๆ เม็ดหอมก็แหลกกลายเป็นผงในทันที ร่วงไหลออกมาตามร่องนิ้ว
อย่างช้าๆ ลงไปในไฟเทียน พลันเปลี่ยนเป็นควันในทันใด
กลิ่นควันหอมกรุ่นราวกับดอกไม้ไฟยามเที่ยงคืน...
มิน่าเล่าหลีจวินจึงปกป้องนางถึงเพียงนั้น มิน่าเล่าตนเองเอ่ยปาก
ขอนางหลายครัง้ แล้ว หลีจวินกลับใช้สาวงามมากถึงสิบคนมาแลกเปลีย่ น
อย่างไม่เสียดาย มิน่าเล่าหลีจวินจึงเป็นปรปักษ์กับเขาโดยไม่เสียดาย
ไม่ว่าอย่างไรก็จะคุ้มครองความปลอดภัยของนางให้ได้ ที่แท้...เขาควรรู้
แต่แรกแล้วว่านางเป็นอัจฉริยะคนหนึ่ง!
หร่วนอวี้ที่รู้ว่าหลีจวินชอบคนมีความสามารถมากเพียงใด คิด
เรื่องราวมากมายออกในทันที
กู่ฉินเคยพูดว่าที่นางแสดงความโดดเด่นครั้งหนึ่งในงานประชัน
เครื่องหอมที่เมืองซั่วหยางได้นั้นเป็นเพราะนางขโมยสูตรลับคนอื่นมา
สร้างชือ่ เสียง นางเป็นเพียงคนโง่เขลาไร้ปญ
ั ญา ทว่าแท้จริงแล้วสิง่ เหล่านี้
ล้วนเป็นหลีจวินที่ท�ำให้คิดไปทั้งสิ้น
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หลีจวินอาจจะพบการทรยศของกู่ฉินนานแล้ว ขณะเดียวกันก็พบ
ว่ามูห่ วัน่ ชิวเป็นอัจฉริยะคนหนึง่ จึงตัง้ ใจจะดึงนางออกจากก�ำมือของกูฉ่ นิ
แอบคุม้ ครองบ่มเพาะไว้กเ็ พือ่ เตรียมป้องกันการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
เช่นในวันนี้
กู่ฉินเป็นหมากที่ถูกตระกูลหลีโยนทิ้งนานแล้ว
มู่หวั่นชิวต่างหากจึงจะเป็นหมากลับแท้จริงของตระกูลหลี เป็น
ดวงดาวที่โผล่ขึ้นมาในวันพรุ่งนี้!
คิดถึงหลีจวินแย่งนางไปจากมือตนเองหลายครั้ง คิดถึงนางที่เคย
บอกว่าชอบหลีจวิน เพียงชั่วครู่หลังก�ำปั้นของหร่วนอวี้ก็ขึ้นเป็นเส้นเขียว
กล้ามเนื้อข้างแก้มกระตุก เขาพรวดพราดยืนขึ้นมาแล้วรีบเดินออกไป...
หร่วนอวี้มาถึงหน้าประตูคฤหาสน์ตระกูลไป๋โดยไม่รู้ตัว เขายกมือ
คิดจะเคาะประตู แต่นึกถึงการตัดไมตรีที่มู่หวั่นชิวมีต่อตนเองก็พลัน
ลดมือลง เขาเหม่อมองประตูสองบานทีด่ ำ� มืดอยูภ่ ายใต้แสงจันทร์ ผ่านไป
ครูใ่ หญ่จงึ ถอยหลังตึงๆๆ ไปหลายก้าว เห็นซ้ายขวาไม่มคี นจึงลอยตัวขึน้
ไปบนหลังคาคฤหาสน์ตระกูลไป๋
หร่วนอวีเ้ ดินไปบนแนวหลังคามองหาห้องหลักทางตะวันออกอย่าง
รวดเร็ว ตอนที่เขาก�ำลังจะกระโดดลงไป บริเวณด้านหลังก็มีเสียงพิณดัง
ลอยมาเบาๆ หร่วนอวี้จึงหันหน้าไป ใต้เงาไม้พลิ้วไหวที่ลานหลังบ้านเขา
เห็นมู่หวั่นชิวสวมชุดผ้าบางสีขาวนวลก�ำลังนั่งคุกเข่าอยู่หลังโต๊ะตัวเตี้ย
จดจ่ออยู่กับการดีดพิณ ผมด�ำสลวยราวหมึกสยายลงถึงเอวอยู่ภายใต้
แสงจันทร์สลัว ร่างนั้นดูเลือนรางราวกับนางฟ้านางสวรรค์...
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เสี ย งพิ ณ ราวเสี ย งร�่ ำ ไห้ บ รรเลงออกมาด้ ว ยฝี มื อ อั น ยอดเยี่ ย ม
ราวกับก�ำลังเล่าเรื่องราวของความรักที่โศกเศร้าฉากหนึ่ง ความเจ็บปวด
ทีค่ อยไล่ตามค้นหามาชัว่ ชีวติ นัน้ ท�ำให้คนเจ็บปวดใจแทบขาดรอนจนต้อง
หลั่งน�้ำตาออกมา เสียงพิณดังเบาสลับกัน ในใจของหร่วนอวี้ก็เหมือนว่า
จมอยู่ในห้วงทะเลรักที่ยากล�ำบาก จนกระทั่งเสียงสุดท้ายหยุดลง เขาจึง
ค่อยหายใจโล่งขึ้น
เสียงพิณเช่นนี้...คนงามเช่นนี้...ในเมื่อชาตินี้ได้เจอแล้วจะให้เขา
ปล่อยมือได้อย่างไร
มองดูใบหน้างามใต้แสงจันทร์ที่เห็นได้ไม่ชัดเจน หัวใจหร่วนอวี้ก็
บีบแน่นเป็นก้อน ความเจ็บปวดราวดอกไม้ที่ถูกบีบเละแหลกเหลวอยู่
ภายในมือท�ำให้เขาอยากเงยหน้าตะโกนขึ้นฟ้า
ไม่! เขาส่ายหน้าอย่างแรง ข้ายอมให้เจ้าเกลียดข้า แต่จะไม่ยอม
ปล่อยมือจากเจ้า และไม่มีทางปล่อยให้เจ้าอยู่ข้างกายเขาจนท�ำให้งาน
ใหญ่ของอิงอ๋องเสียหายได้! ความคิดแล่นผ่าน หร่วนอวี้พลันสูดหายใจ
เข้าลึกก�ำลังจะลงมือก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติ เขาจึงหันหน้าไป
เห็นเสือ้ สีดำ� ตัวโคร่งพลิว้ ไหว หลีจวินยืนอยูด่ า้ นหลังตัวเขาและมอง
เขาอย่างสบายอารมณ์
หร่วนอวีร้ า่ งกระตุก ก่อนรีบกระโดดลอยห่างไปกว่าหนึง่ จัง้ หลังจาก
ยืนนิ่งแล้วเขาก็ตกใจจนเหงื่อผุด แอบคิดในใจว่าเขามาตั้งแต่เมื่อใด
ไยข้าจึงไม่รตู้ วั ในใจรูส้ กึ หวาดกลัวยิง่ นัก หากเป็นศัตรูทไี่ ม่อาจอยูร่ ว่ มโลก
กันได้ ป่านนี้เขาคงตายไปแล้ว
เขายกมือขึ้นเช็ดเหงื่อ ก่อนจะมองหลีจวินอย่างเย็นชา
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หลี จ วิ น ไม่ พู ด อะไรเพี ย งส่ ง สั ญ ญาณมื อ ให้ เ ขา แล้ ว ชี้ อ อกไป
นอกคฤหาสน์ตระกูลไป๋
หร่วนอวี้ก้มหน้าลงมองสาวงามที่นั่งนิ่งอยู่ในลานบ้าน หากยังมี
หลีจวินอยู่เช่นนี้ แม้คืนนี้เขาคิดจะปล้นตัวมู่หวั่นชิวไปก็คงเป็นไปไม่ได้
แล้ว เขาจึงกระโดดลอยตัวออกไปนอกคฤหาสน์อย่างรวดเร็ว
เห็นท่าทีของหร่วนอวี้แล้ว หลีจวินก็ลอยตัวตามไป
จนกระทั่งถึงป่าชานเมืองตะวันตก หร่วนอวี้จึงหยุดยืน หันกลับไป
ไม่เห็นหลีจวินตามมา ในดวงตาเขาพลันฉายรอยยิ้มเย็นเยือก แต่จู่ๆ
ร่างก็พลันชะงักงัน เขาหมุนตัวกลับมาช้าๆ
หลีจวินมือตบพัดเสียงดังทีหนึ่ง และก�ำลังมองเขาโดยที่ท่าทียัง
สบายอารมณ์เช่นเดิม
"คุณชายหลีเคลื่อนไหวว่องไวเสียจริง..."
หลีจวินยิ้มสบายใจ "เมื่อครู่ใต้เท้าหร่วนคิดจะลักพาตัวแม่นางไป๋
หรือ"
หร่วนอวี้มีท่าทางอึดอัดใจ ก่อนจะพูดว่า "ข้าคิดจะท�ำอะไรยัง
ต้องรายงานคุณชายหลีด้วยหรือ" น�้ำเสียงที่ใช้ดุดันอย่างมาก ในดวงตา
ของเขาฉายความอิจฉาแค้นเคืองอย่างรุนแรง
หลีจวินหน้านิง่ ไปพลางประกบมือพูดว่า "ต้องท�ำอย่างไรหรือใต้เท้า
หร่วนจึงจะยอมปล่อยนาง"
ไม่ใช่ว่าต้องท�ำอย่างไรเขาจึงจะยอมปล่อยนาง
แต่เป็นเขาต้องท�ำอย่างไรนางจึงจะยอมแต่งกับเขา!
ค�ำพูดประโยคเดียวถอนหนามทีฝ่ งั อยูใ่ นใจหร่วนอวีอ้ อก ใจของเขา
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เจ็บแปลบ แววตามองหลีจวินอย่างโหดเหี้ยม...
"ใต้เท้าท�ำร้ายนางยังไม่พออีกหรือ" เห็นหร่วนอวี้ไม่พูดจา หลีจวิน
ก็พดู อีกว่า "ในเมือ่ ชอบพอนาง เหตุใดใต้เท้าจะต้องท�ำร้ายทัง้ สองฝ่ายจน
ไม่เหลือชิ้นดีเช่นนี้ด้วย จนถึงขั้นพบหน้ากัน...สองฝ่ายเป็นต้องแค้นกัน"
ไม่ ใ ช่ เ พราะกลั ว หร่ ว นอวี้ ท� ำ การเหี้ ย มโหดหรื อ ลงมื อ อ� ำ มหิ ต
ท�ำให้คนยากที่จะป้องกัน ยิ่งถ้าให้หลีจวินนึกถึงแต่ตนเองก็ว่าไปอย่าง
แต่ที่เขามาพูดเช่นนี้เป็นเพราะมู่หวั่นชิวถูกหร่วนอวี้เฝ้าคิดถึงตามติด
ซึ่งในความคิดเขานี่มิใช่เรื่องที่ดีเลย
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือชือ่ เสียงมูห่ วัน่ ชิวถูกหร่วนอวีท้ ำ� ลายไปแล้ว นางทุกข์
มามากพอแล้วกระมัง เขาย่อมไม่อยากเห็นนางได้รบั อันตรายใดๆ อีก
"พบหน้ากัน สองฝ่ายเป็นต้องแค้นกัน..." หร่วนอวี้พึมพ�ำซ�้ำอีกรอบ
ความเกลียดแค้นล้นฟ้าในดวงตามู่หวั่นชิวพลันปรากฏต่อสายตาเขา
อีกครัง้ เขาแอบคิดว่า...ถ้าวางความเกลียดแค้นลง บางทีนางอาจจะเห็น
ว่าข้าดีกับนาง แล้วมาดูแลหัวใจข้าอย่างดีกระมัง
แต่วา่ ข้าต้องท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้นางปล่อยวางความเกลียดแค้น
ล้นฟ้านั้นลงได้
คิดถึงเรื่องเหล่านี้หัวใจหร่วนอวี้พลันปวดหนึบอีกครั้ง ปากก็พูดว่า
"เรือ่ งของข้า ไม่ตอ้ งให้เจ้ายุง่ !" ในดวงตาฉายความสิน้ หวัง เขาหมุนตัวจะ
เดินจากไป
บุกเข้ามาในใจเขา กลับไม่ต้องการเขา
ทุกอย่างระหว่างเขากับนางจะปล่อยให้นางเป็นคนตัดสินใจทัง้ หมด
ได้อย่างไร
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กักขังนางทัง้ ชาติแล้วอย่างไร ในเมือ่ ไม่สามารถท�ำให้นางปล่อยวาง
ความแค้นในใจลงได้ เช่นนั้นก็ให้นางเพิ่มความแค้นขึ้นไปอีกก็แล้วกัน
แม้ไม่ได้หัวใจของนาง...เขาก็ต้องได้ตัวนาง!
หลีจวินขยับตัวไปขวางหน้าเขาไว้
หร่วนอวี้ไม่คิดอะไรอีก เขายกมือซัดออกไป หลีจวินก็ไม่พูดอะไร
เช่นกันหากวาดฝ่ามือปะทะเข้าหา จากทุ่งโล่งจนลึกเข้าไปในเขา แล้ว
ไล่ตามจากตีนเขาไปถึงบนยอดเขา ทั้งสองไม่อาจแยกความเหนือชั้นกัน
ได้ เมือ่ เห็นว่าใช้ความพยายามจนสุดความสามารถแล้วก็ยงั สลัดหลีจวิน
ไม่หลุด หร่วนอวี้จึงหยุดชะงักทันใด
"เจ้าจะเอาอย่างไรกันแน่!"
"ข้าชอบนาง!" ตรงข้ามกับความสบายอารมณ์ที่ผ่านมา หลีจวินมี
สีหน้าขึงขัง "มีขา้ อยู่ ข้าไม่อนุญาตให้ใครท�ำร้ายนาง! ถ้าใต้เท้าหร่วนชอบ
นางเช่นกัน พวกเรามาแข่งขันกันอย่างยุติธรรมได้ ใต้เท้าหร่วนมีวิธีอะไร
ก็พงุ่ มาทีข่ า้ คนเดียวเถอะ หวังว่าใต้เท้าหร่วนจะไม่ใช้วธิ รี า้ ยกาจกับนางอีก
อย่า..." น�ำ้ เสียงนัน้ กลายเป็นเข้มขึน้ เขาพูดต่อทีละค�ำ "ท�ำร้าย...นาง...อีก"
เขาชอบนาง!
ไม่ใช่เพียงเพราะนางเป็นอัจฉริยะเท่านั้น!
ได้ยินผู้ที่เป็นเสมือนเทพหยิ่งยโสยอมรับว่าชอบมู่หวั่นชิว หร่วนอวี้
ก็เชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงทันที ที่ผ่านมาหลีจวินนั้นเย่อหยิ่งไม่สนใจสตรี
มาตลอด ชอบแต่ผมู้ คี วามสามารถ เขายอมใช้เงินจ�ำนวนมากและไม่เลือก
วิธีที่จะดึงตัวคนเอาไว้ แต่จะไม่พูดว่าชอบเด็ดขาด ยิ่งไม่มีทางลดตัวมา
เจรจากับตนเองเช่นนี้
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ส�ำหรับสตรีผหู้ นึง่ หากหลีจวินสามารถพูดค�ำว่า 'ชอบ' ออกจากปาก
ได้ก็ย่อมต้องชอบจริงๆ
นึกถึงมูห่ วัน่ ชิวทีเ่ คยบอกกับตนเองว่านางชอบหลีจวิน ความอิจฉา
ล้นฟ้าพลันเอ่อล้นเต็มอกในทันที
การแข่งขันอย่างยุติธรรมอะไรกัน!
ต่อหน้าคนงามคูน่ ี้ หากเขาไม่ใช้วธิ ที เี่ ด็ดขาดยังจะมีโอกาสอีกหรือ!
หร่วนอวี้สบถเสียงเย็นชาพลางก้าวเท้าเดินไป
หลีจวินขยับตัวมายืนตรงหน้าหร่วนอวี้อีกครั้ง มองเขาด้วยสายตา
เยือกเย็น
จ้องใบหน้างามสง่าเหนือคนทัว่ ไปตรงหน้าแล้ว ความโมโหก็ทะลักล้น
ในใจหร่วนอวีท้ นั ที เขามีสหี น้าเขียวคล�ำ้ ยกฝ่ามือขึน้ เดินพลังจนเต็มเปีย่ ม
แล้วก็ซดั ไปยังคนตรงหน้า ทว่าน่าแค้นใจนักทีไ่ ม่สามารถท�ำให้ตน้ ไม้หยก
ลู่ลมตรงหน้าต้นนี้สลายกลายเป็นเนื้อบดได้
แทบจะเป็นเวลาเดียวกัน หลีจวินพลันยกมือขึ้นตั้งรับ เมื่อสี่ฝ่ามือ
ประสานกันก็เกิดเป็นเสียงดังสนั่นราวกับเขาถล่มแผ่นดินแยก ยอดเขา
สูงใต้ฝา่ เท้าถูกแรงกระแทกกลายเป็นทีร่ าบในทันที ฝ่ามือทัง้ สีแ่ นบติดกัน
แน่นสนิท ขณะเดียวกันร่างของคนทั้งสองก็ค่อยๆ ลอยขึ้น ก่อนจะพุ่ง
ตรงไปที่แนวสันเขาท่ามกลางฝุ่นควันที่คลุ้งปกคลุมไปทั่ว
ฝุ่นควันจางลงไปบ้างแล้ว รอบข้างพลันเงียบสงบราวกับป่าช้า
คนสองคนยืนเผชิญหน้าอย่างเงียบงันห่างกันราวหนึ่งจั้งแล้ว ทั้งหลีจวิน
และหร่วนอวีก้ ล็ ว้ นไม่อยากเชือ่ สายตาตนเอง สายตาทีม่ องอีกฝ่ายมีความ
นับถือและชื่นชมเพิ่มเข้ามา นั่นเป็นความรู้สึกที่วีรบุรุษเสียดายวีรบุรุษ
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ต่างชื่นชมอีกฝ่ายอย่างจริงใจ...
น่าเสียดาย...พวกเขากลับถูกก�ำหนดให้ต้องเป็นศัตรูกัน
ผ่านไปครู่ใหญ่หร่วนอวี้ก็หมุนตัวก้าวยาวลงเขาไป
หลีจวินยืนนิ่งไม่ขยับเพียงตะโกนไล่หลังหร่วนอวี้ "นางเป็นหญิงดี
ทีค่ วรค่าให้รกั ถนอมไปชัว่ ชีวติ และเป็นหญิงทีห่ วั แข็งดือ้ รัน้ ถ้าใต้เท้าหร่วน
คิดจะใช้วธิ เี ด็ดขาดจริง ท่านต้องจ�ำไว้วา่ นางยินดีตาย แต่จะไม่ยอมทรยศ
หัวใจตนเอง!"
แม้จะวางคนจากหน่วยเงาที่ดีที่สุดของตระกูลหลีไว้ข้างกายนาง
แม้จะมีเขาคอยคุ้มครองนางไม่ห่างกาย แต่ก็มีเวลาที่คนเราสะเพร่า
กันได้ เพื่อป้องกันเรื่องที่ไม่คาดคิด เขาก็จ�ำต้องตัดความคิดเลวร้ายของ
หร่วนอวี้ทิ้งไปเสียก่อน!
'...นางยินดีตาย แต่จะไม่ยอมทรยศหัวใจตนเอง!'
'...นางยินดีตาย แต่จะไม่ยอมทรยศหัวใจตนเอง!'
'...นางยินดีตาย แต่จะไม่ยอมทรยศหัวใจตนเอง!'
เสียงหนักแน่นราวระฆังเตือนตีลงข้างหูของหร่วนอวี้ สะเทือนจนหู
ของเขาอือ้ ตรงหน้าพลันปรากฏภาพของมูห่ วัน่ ชิวยกกระบีจ่ อ่ คอในวันนัน้
ท่าทีของนางตัดสินใจแล้วทีจ่ ะเชือดคอตนเอง ร่างหร่วนอวีก้ ส็ นั่ เทา ตัวเซ
จนแทบจะล้มลงทั้งยืน
หลีจวินพูดไว้ไม่ผิด หากเขากักขังนาง บังคับเพื่อจะให้ได้ตัวนาง
ชั่วขณะต่อมานางก็จะตายต่อหน้าเขา
เมื่อคิดว่านางอาจจะตาย คิดว่าเขาอาจจะเสียนางไปตลอดกาล
ความกลัวอันไร้ขอบเขตก็พุ่งขึ้นมาภายในใจ เขาเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง
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ในหัวใจทันที เพียงชั่วครู่ต้นไม้ข้างหลังหร่วนอวี้ก็ลู่ไปด้านหลังพร้อมกัน
รอยแตกกว้างหนึ่งชุ่นใต้ฝ่าเท้าของเขาก็กระจายตัว แตกยาวกลายเป็น
วงกว้างในทันที...
เสียงค�ำรามเสียงหนึ่งดังยาวก้องฟ้า หร่วนอวี้พลันหายตัวไปอย่าง
ไร้ร่องรอยในพริบตา เหลือทิ้งไว้เพียงหลุมใหญ่ลึกสองฉื่อครึ่ง...
ผ่านไปครู่ใหญ่รอบด้านก็เงียบสงบลง
ชายเสื้อสีด�ำพลิ้วไหว หลีจวินยืนนิ่งเงียบอยู่กลางสายลม มองไป
ทางทิศที่หร่วนอวีห้ ายตัวไปแล้ว เขาจึงผ่อนลมหายใจยาว เขาปล่อยวาง
ความคิดเลวร้ายนั้นไปได้จะดีที่สุด
เมื่อครู่บนหลังคาบ้านเขารับรู้ได้ถึงรังสีความคิดเลวร้ายที่รุนแรง
ในตอนนั้นหร่วนอวี้คงคิดจะชิงตัวนางไป จากนั้นก็กักขังตัวนางไว้
ชั่วชีวิตกระมัง
หลีจวินคิดอย่างหวาดกลัว เพียงโบกมือตรงจุดที่หร่วนอวี้ยืนอยู่
เมื่อครู่ ไม่ว่าจะหลุมใหญ่หรือรอยแยกก็ล้วนประสานกลับเป็นดังเดิมใน
ทันที ราวกับไม่เคยมีใครยืนอยู่มาก่อน
จนกระทั่งท้องฟ้าสว่าง หร่วนอวี้จึงปรากฏตัวที่หน้าประตูจวน
ผู้บัญชาการ เพียงชั่วข้ามคืนเขาดูเหมือนจะแก่ลงไปมาก บนใบหน้า
คมคายได้รูปดูห่อเหี่ยวมากขึ้น
"ใต้ เ ท้ า ไปที่ ใ ดมาทั้ ง คื น ขอรั บ " หร่ ว นซี ที่ ร ออยู ่ ห น้ า ประตู จ วน
ผูบ้ ญ
ั ชาการพอเห็นหร่วนอวีก้ ร็ บี เดินมาหา เห็นสีหน้าผิดปกติของอีกฝ่าย
เขาก็กลั้นลมหายใจเดินตามหลังหร่วนอวี้ไปอย่างเงียบๆ
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"เครื่องหอมปล้นกลับมาหมดแล้วหรือ..." เดินตรงเข้าห้องแล้ว
หร่วนอวี้จึงเอ่ยปากถาม
มือที่เทชาอยู่ชะงักไป หร่วนซีวางกาน�้ำชาลงแล้วทรุดตัวลงคุกเข่า
"ข้าน้อยไร้ความสามารถ เมื่อคืนท�ำพลาดแล้ว..."
ท�ำพลาด?!
นิง่ อึง้ ไปชัว่ ครูห่ ร่วนอวีจ้ งึ พรวดพราดลุกขึน้ มา "ท�ำพลาดได้อย่างไร"
แล้วตบโต๊ะอย่างแรง "...พวกเศษสวะ!"
"ข้าน้อยไร้ความสามารถ..." หร่วนซีตัวสั่น "ข้าน้อยประมาทเองที่
ประเมินองครักษ์ตระกูลหลีต�่ำเกินไป..." เห็นหร่วนอวี้มองด้วยสายตา
ดูหมิน่ เขาจึงพูดอีกว่า "องครักษ์ทคี่ มุ้ กันเครือ่ งหอมชุดนีไ้ ม่เหมือนกับครัง้
ก่อน ทุกคนล้วนเป็นยอดฝีมอื รุกเข้ามาโดยไม่หว่ งชีวติ พวกเราเสียพีน่ อ้ ง
ไปห้าหกคนก็ยงั ชิงไม่ได้แม้แต่ตวั อย่าง ข้าน้อยเห็นว่าถ้ายังยืดเยือ้ ต่อไป
จะยิ่งเสียหายจึงสั่งให้ถอนก�ำลังกลับมา..." แล้วพูดพึมพ�ำว่า "ข้าน้อย
สงสัยว่าคนกลุม่ นีค้ อื หน่วยเงาทีต่ ระกูลหลีแอบชุบเลีย้ งเช่นทีผ่ คู้ นเล่าลือ
กัน...ข้างนอกเล่าลือกันว่าตระกูลหลีแอบซ่องสุมนักฆ่าหน่วยเงาไว้
กลุ่มหนึ่ง ทุกคนล้วนมีวรยุทธ์ล�้ำเลิศ เป็นมารที่ฆ่าคนโดยไม่กะพริบตา"
ภายในห้องเงียบเสียงลง
เหงื่อเม็ดโตไหลลงมาตามหน้าผากของหร่วนซี เขาได้ยินกระทั่ง
เสียงหยดเหงื่อที่ตกลงกระทบพื้นหิน หัวใจพลันรัดแน่นเป็นก้อน
"เจ้าลุกขึ้นเถอะ" ผ่านไปครู่ใหญ่ หร่วนอวี้จึงถอนหายใจ
"ใต้เท้า..." หร่วนซีแทบจะทรุดนั่งบนพื้น เขาเงยหน้าขึ้นอย่างยาก
จะเชื่อ
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หร่วนอวี้ท�ำการใดล้วนเด็ดเดี่ยวเหี้ยมโหด ให้รางวัลลงโทษอย่าง
ชัดเจนไม่แบ่งแยกคนสนิท แล้วครั้งนี้เหตุใดจึงไม่ลงโทษเขาเล่า
"ข้าประมาทเอง..." ราวกับล่วงรูค้ วามคิดในใจของหร่วนซี หร่วนอวี้
จึงพูดทอดถอนใจ
เครื่องหอมชุดนี้เกี่ยวพันถึงชะตาชีวิตของคนตระกูลหลี หากถูก
ปล้นชิงไปผลลัพธ์คงยากจะคาดคิดได้ แล้วเหตุใดตระกูลหลีจะไม่ส่ง
หน่วยกล้าตายมือดีทสี่ ดุ มาเล่า เป็นเขาเองทีร่ บี ร้อนให้หร่วนซีนำ� องครักษ์
ทีเ่ หน็ดเหนือ่ ยมาทัง้ วันไปปล้นชิงเครือ่ งหอม ซึง่ เป็นเพราะเมือ่ วานเขาถูก
ฉินต้าหลงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงท�ำให้เกิดความงุนงง
"ขอบคุณใต้เท้าทีไ่ ม่เอาผิดขอรับ!" ผ่านไปครูใ่ หญ่หร่วนซีจงึ รูส้ กึ ตัว
เขาโขกหัวขอบคุณไม่หยุด
"เจ้าลุกขึ้นเถอะ..." หร่วนอวี้ยกถ้วยชาบนโต๊ะขึ้นมา
หร่วนซีรบั ค�ำแล้วลุกขึน้ ยืน "ข้าน้อยเหลือคนไว้สะกดรอยตามสินค้า
ชุดนั้น ใต้เท้า..." อยากจะพูดว่าใต้เท้าวางใจได้ คืนนี้ข้าน้อยไม่พลาด
อีกแน่นอน แต่ค�ำพูดมาถึงริมฝีปาก เขาก็นึกถึงการสู้ศึกอันยากล�ำบาก
เมื่อคืนนี้ขึ้นมา ความบ้าดีเดือดสู้ไม่คิดชีวิตขององครักษ์ตระกูลหลี
เหล่านั้น เพียงแค่คิดก็ท�ำให้หัวใจเขาสั่นไม่หยุด เสียงพูดจึงขาดห้วงไป
แม้จะท�ำการปรับแผนกันทั้งวัน หรือเตรียมการมาพร้อมสรรพ
เพียงใด แต่คืนนี้จะส�ำเร็จได้แน่หรือ
แม้แต่เมื่อคืนบุกโจมตีโดยไม่ให้ตั้งตัวแล้วแท้ๆ ก็ยังไม่ส�ำเร็จเลย
คืนนี้ตระกูลหลีจะต้องเพิ่มการป้องกันมากขึ้นอย่างแน่นอน!
"รีบไปที่ค่ายกองก�ำลังลับรวบรวมก�ำลังคนมาสามสิบคน..." ดื่ม
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น�้ำชาทีละอึกๆ จนกระทั่งเห็นก้นถ้วยชา หร่วนอวี้จึงเงยหน้าขึ้น มือหนึ่ง
หยิบป้ายหยกสีเขียวเข้มจากข้างเอวโยนไปให้หร่วนซี
"ใต้เท้าจะโยกก�ำลังหน่วยกล้าตายของตระกูลหร่วนหรือขอรับ..."
รับป้ายหยกมาแล้ว หร่วนซีก็มองหน้าหร่วนอวี้อย่างตกใจ
ค่ายกองก�ำลังลับเป็นค่ายซ่องสุมของตระกูลหร่วน ก่อตั้งเมื่อ
สิบปีก่อน คนที่ชุบเลี้ยงเอาไว้ล้วนจงรักภักดีต่อหร่วนอวี้ เป็นคนเก่งที่
ไม่กลัวตาย ค่ายซ่องสุมนั้นถือเป็นค่ายลับสุดยอดของหร่วนอวี้ที่แม้แต่
หลิ่วอู่เต๋อก็ยังไม่รู้ แต่เพียงเพื่อจะต่อกรกับตระกูลหลีแล้ว หร่วนอวี้กลับ
จะโยกก�ำลังลับส่วนตัว!
"ใต้เท้า..." เห็นหร่วนอวี้นิ่งเงียบไม่พูดจา หร่วนซีจึงเรียกเขาแล้ว
เทน�้ำชาใส่ถ้วยชาในมือหร่วนอวี้จนเต็มอย่างระวังตัว
อิงอ๋องกับหลิ่วอู่เต๋อต่างก็ล้วนจับจ้องเครื่องหอมของตระกูลหลี
ชุดนี้อยู่ หร่วนอวี้โยกก�ำลังลับส่วนตัวเช่นนี้ หากถูกอิงอ๋องกับหลิ่วอู่เต๋อ
พบและเพ่งเล็งเข้า ภายหน้าคงไม่มีคนมาคอยสนับสนุนแล้ว
หากเป็นจริงดังนีว้ นั หน้าหร่วนอวีโ้ กรธเคืองกับอิงอ๋องและหลิว่ อูเ่ ต๋อ
ขึ้นมาจะท�ำเช่นใดเล่า
คิดถึงความสัมพันธ์ที่ก�ำลังอยู่ในขั้นวิกฤตของหร่วนอวี้กับหลิ่วเฟิ่ง
แล้ว หร่วนซีก็รู้สึกขนลุกชัน เขามองหน้าหร่วนอวี้อย่างตึงเครียด
"ให้พวกเขาสวมชุดองครักษ์จวนผูบ้ ญ
ั ชาการทัง้ หมด ก่อนยามสาม
คืนนี้ไปซุ่มที่เขาชังเหยียน" หร่วนอวี้ครุ่นคิดอย่างจริงจัง "จากนั้นซีเอ๋อร์
ค่อยน�ำองครักษ์สามสิบคนไปท�ำเช่นนี.้ .." หร่วนอวีโ้ น้มตัวลงมาพูดเสียงเบา
หร่วนซีตั้งใจฟัง ก่อนจะเบิกตาโตอย่างตกใจ "ใต้เท้าจะลงมือเอง
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เลยหรือ ให้ข้าน้อยคอยคุ้มกันเท่านั้น ท�ำให้นายท่านกับอิงอ๋องสับสน?"
ดวงตาเปล่งประกายขึ้นมา "แผนดีๆ...ใต้เท้าลงมือเอง ครั้งนี้ตระกูลหลีก็
หนีไม่พ้นแล้ว และก�ำลังคนสองทางที่ซุ่มซ่อนอยู่ที่เดียวกันมาปลอมตัว
แล้วเปลี่ยนกันโจมตีเช่นนี้ ต่อให้หลิ่วอู่เต๋อกับอิงอ๋องสายตาแหลมคม
เพียงใดก็ดูไม่ออกแน่ว่าคนที่ลงมือปล้นสินค้าคือคนมีฝีมืออีกกลุ่มหนึ่ง
ของตระกูลหร่วน!"
หร่วนซีพยักหน้ารับค�ำ มองหร่วนอวี้อย่างนับถือ
น�้ำชาในมือค่อยๆ มีควันลอยขึ้นมา ในดวงตาหร่วนอวี้ฉายความ
โหดเหี้ยม
"หลีจวิน นี่เจ้าท�ำให้ข้าต้องต่อกรกับเจ้าเองนะ!"
มีเพียงตระกูลหลีล่มสลาย หลีจวินตายแล้ว มู่หวั่นชิวจึงจะยอม
หันมามองหน้าเขาอย่างจริงจังกระมัง
วาดขีดสุดท้ายเสร็จ มูห่ วัน่ ชิวก็ผอ่ นลมหายใจยาว วางพูก่ นั ลงแล้ว
บิดขี้เกียจ ก่อนที่นางจะหยิบภาพที่เพิ่งวาดเสร็จขึ้นมาตรวจสอบอย่าง
จริงจัง
กินระยะเวลานานถึงสามวัน ในทีส่ ดุ ภาพหม้อกลัน่ ล�ำดับส่วนภาพ
นี้ก็วาดเสร็จแล้ว
รอให้หอเสวียนจีท�ำออกมาตามแบบ นางก็สามารถเปลี่ยนขี้ผึ้ง
เหลวกลิ่นดอกไม้กองนั้นให้กลายเป็นของล�้ำค่าได้แล้ว!
เพียงแค่คิดมู่หวั่นชิวก็รู้สึกลิงโลดอย่างมาก คันในหัวใจจนยากจะ
ทนไหว
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วางภาพลงแล้ว นางก็กา้ วออกจากห้องรองทางตะวันออก รีบรุดไป
ที่ห้องหลักทางตะวันออก
อาการบาดเจ็บของหลีจวินหายพอสมควรแล้ว แต่ว่าเขายังดึงดัน
ใช้ขอ้ อ้างว่าคฤหาสน์ตระกูลไป๋อยูใ่ กล้ฝา่ ยรังสรรค์กลิน่ ทีเ่ ขาเพิง่ เปิดใหม่
และภายในร้านหลีจี้ทุกที่ล้วนเป็นเส้นสายของกู่ฉิน เขาจึงยังอยู่ใน
คฤหาสน์ตระกูลไป๋โดยไม่ยอมไปที่ใด เวลาที่เขาเข้าออกนั้นล้วนใช้การ
ลอยตัวไปมาตามใจชอบ ไม่เคยใช้ประตูใหญ่ มู่หวั่นชิวย่อมท�ำอะไรเขา
ไม่ได้ ท�ำได้เพียงลืมตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งตามใจเขาไป
ตอนนี้นับว่าใช้งานเขาได้พอดี
นางอยากจะดึงตัวหลีจวินไปหอเสวียนจีในทันที
พอผลักเปิดประตูกพ็ บว่าข้างในว่างเปล่า มีเงาของหลีจวินเสียทีใ่ ด
มองดูหนังสือบนโต๊ะทีย่ งั ไม่ทนั ปิด มูห่ วัน่ ชิวก็ขมวดคิว้ "เขาไปทีใ่ ด
อีก"
หมุนตัวเดินมาถึงลานบ้านก�ำลังจะไปตามหาทีฝ่ า่ ยรังสรรค์กลิน่ ใหม่
ของตระกูลหลีที่อยู่ข้างบ้านตนเอง เสียงโม่เสวี่ยก็ดังแว่วๆ จากห้องทาง
ตะวันตกดึงดูดใจนางเข้าเสียก่อน นางกลัน้ ลมหายใจครูห่ นึง่ แล้วก้าวเท้า
เดินไป
ในห้องทางตะวันตกโม่เสวี่ยก�ำลังอบรมพวกเฉินเซียงหลันเซียง
อย่างเคร่งเครียด "จ�ำเอาไว้ ทุกคนระวังปากตัวเองให้ดี ใครกล้าพูด
แพร่งพรายให้คุณหนูรู้ ข้าจะถลกหนังคนผู้นั้น!"
รับรูถ้ งึ บรรยากาศผิดปกติ โม่เสวีย่ จึงหันหน้ามาอย่างช้าๆ "คุณหนู..."
สองขานางสั่นเทาพลางทรุดลงคุกเข่า
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มู่หวั่นชิวก�ำลังปั้นหน้าเครียดยืนอยู่ข้างหลังนาง
"เสวี่ยเอ๋อร์จะปิดบังข้าเรื่องอะไรหรือ" แม้น�้ำเสียงยังคงนุ่มนวล
ดุจเดิม อ่อนโยนราวกับนกขมิ้น แต่กลับมีพลังอันน่ากลัวที่ท�ำให้บรรดา
สาวใช้น้อยใหญ่ที่มีโม่เสวี่ยเป็นหัวหน้าตกใจจนทรุดลงคุกเข่าตาม
"คุณหนู" เสียงของโม่เสวี่ยสั่นเครืออย่างห้ามไม่อยู่
"เสวี่ยเอ๋อร์..." มู่หวั่นชิวเรียกอีกครั้ง หางเสียงสูงขึ้น
โม่เสวี่ยตัวสั่น เสียงพูดอ้อนวอนแฝงเสียงสะอื้น "คุณหนู..." ยังคิด
จะพูดเฉไฉ แต่พอเห็นท่าทางเคร่งขรึมของมู่หวั่นชิวที่น้อยนักจะได้เห็น
มีหรือที่นางจะกล้าพูดเฉไฉ เพียงพูดอึกอักว่า "พี่เจี้ยนเพิ่งจะตามตัว
คุณชายหลีไป บอกว่า...บอกว่า..." นางขบกรามแน่น "บอกว่าเม็ดหอม
เศร้าอาดูรที่คุณหนูปรุงให้ตระกูลหลีเมื่อคืนถูกปล้นชิงไปแล้ว!"
"เจ้าว่าอะไรนะ!" เท้าพลันสะดุดก้อนหิน มู่หวั่นชิวร่างโอนเอนจน
แทบจะล้มลง
"คุณหนู..." โม่เสวีย่ เรียกอย่างเศร้าใจ แล้วคลานเข่าเข้ามาประคอง
มูห่ วัน่ ชิวไว้ เห็นคุณหนูมองนางเหมือนคนไม่รจู้ กั กันจึงพูดอย่างหนักแน่นว่า
"เครือ่ งหอมทีต่ ระกูลหลีเตรียมส�ำหรับองค์หญิงหมิงอวีถ้ กู ปล้นชิงไปแล้ว"
"...เป็นไปได้อย่างไร" เรื่องเหนือความคาดหมายนี้มู่หวั่นชิวได้ยิน
แล้วก็พยายามคิดตาม "พี่หลีบอกข้าว่าเขาล่อองครักษ์ที่เฝ้าดูหน้าร้าน
หลีจี้ทั้งหมดไปแล้ว แล้วใช้หน่วยเงาที่เป็นก�ำลังลับของร้านหลีจี้คุ้มกัน
ส่งไปด้วยตัวเอง..." นางส่ายหน้า "เพิ่งสองวันเท่านั้น เครื่องหอมยังไม่ได้
ออกจากเขตเมืองต้าเยี่ยเลยนี่นา เป็นไปได้อย่างไร...เป็นไปได้อย่างไร"
นางพึมพ�ำไม่หยุด ในสมองมึนงงเหมือนไม่มีสติ
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เขตเมืองต้าเยี่ยเป็นเขตอ�ำนาจของตระกูลหลีนะ!
"คุณหนู..." โม่เสวีย่ กอดนางเอาไว้ "คุณหนูพดู ถูก บ่าวอาจจะฟังผิด
ไป ที่ถูกปล้นชิงไปเป็นเครื่องหอมชุดที่อาจารย์หลี่เป็นคนปรุง..."
"อย่างนั้นหรือ" ดวงตาเปล่งประกายแวบหนึ่ง สมองมู่หวั่นชิวพลัน
ปลอดโปร่งขึ้นมาก นางผลักตัวโม่เสวี่ยออกทันใด "ข้าจะไปถามพี่หลี"
เสียงพูดสงบนิ่งมาก นางผลักเปิดประตูเดินออกไปอย่างรวดเร็ว
โม่เสวี่ยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาในใจ
"คุณหนู..." นางรีบลุกขึ้น วิ่งตามไปพร้อมเสียงสะอื้น
"อาชิว..." หร่วนอวีท้ กี่ ำ� ลังจะเคาะประตูหน้าคฤหาสน์ตระกูลไป๋เห็น
มู่หวั่นชิวออกมา เขาจึงเรียกอีกฝ่ายอย่างยินดี "อาชิว"
มู่หวั่นชิวมองหร่วนอวี้ที่มีชีวิตชีวาคล้ายว่าไม่รู้จัก นางพลันเข้าใจ
กระจ่างขึ้นมา...เครื่องหอมของข้าถูกเขาปล้นชิงไปแล้ว! เพื่อให้หลิ่วเฟิ่ง
มีชื่อเสียง เพื่อถอนรากถอนโคนตระกูลหลี อยู่ในเขตเมืองต้าเยี่ยเช่นนี้มี
เพียงเขาทีม่ คี วามสามารถและกล้าไปลงมือปล้นชิงเครือ่ งหอมของตระกูลหลี!
ความคิดมาถึงตรงนี้ มู่หวั่นชิวก็ผลักหร่วนอวี้ออกทันที "ไสหัวไป!"
พอค�ำพูดออกจากปาก แม้แต่มู่หวั่นชิวก็ยังตกตะลึง
"อาชิว..." ราวกับสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ หร่วนอวี้มีเส้นเลือดปรากฏ
ในดวงตาทันใด เขามองหน้ามู่หวั่นชิวอย่างฉุนเฉียว
โม่เสวีย่ ทีว่ งิ่ ตามออกมาตกใจจนตัวสัน่ "ใต้เท้าหร่วนอย่าถือสาเลย
เจ้าค่ะ..." นางพูด "ได้ยินว่าเครื่องหอมที่ท�ำออกมาส�ำหรับงานพระราช
พิธีอภิเษกขององค์หญิงหมิงอวี้ถูกปล้นชิงไป คุณหนูจึงอารมณ์ไม่ดี"
นางดึงตัวมู่หวั่นชิวที่ก�ำลังจ้องตาหร่วนอวี้อย่างเคียดแค้นเย็นชา
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ปากก็พูดปลอบ
"บางที นี่ อ าจจะเป็ น แค่ ข ่ า วลื อ คุ ณ หนู ต ามบ่ า วกลั บ ไปเถอะ
บ่าวก�ำลังจะส่งคนไปถามคุณชายหลีให้ชัดแจ้ง..." นางพยายามซ่อนตัว
มู่หวั่นชิวไว้ด้านหลัง หลบหลีกสายตาบีบบังคับของหร่วนอวี้
เครื่องหอมถูกปล้นชิงไป!
เมื่อได้ฟังค�ำพูดนี้ และมองดวงตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดแค้น
ตรงหน้าคู่นี้แล้ว ในใจหร่วนอวี้ก็เจ็บปวดรวดร้าว ใช่แล้วๆ เครื่องหอมที่
ข้าปล้นชิงไปชุดนัน้ ออกมาจากมือนาง! นางทีห่ ลงใหลการปรุงเครือ่ งหอม
สิ่งที่นางปรารถนาที่สุดคงเป็นการที่เครื่องหอมของตนเองได้รับการ
ยอมรับจากคนทั้งใต้หล้ากระมัง องค์หญิงหมิงอวี้ทรงเลือกเครื่องหอม
มาจากทัว่ แคว้น สิง่ นีส้ ำ� หรับนักปรุงเครือ่ งหอมแล้วถือเป็นโอกาสทีห่ าได้
ยากยิ่ง แต่ว่าข้ากลับขัดขวางอนาคตของนาง...
ความฉุนเฉียวหายไปอย่างรวดเร็ว มองดูดวงตาลึกล�้ำตรงหน้าคู่นี้
แล้ว มีอยู่แวบหนึ่งที่หร่วนอวี้อยากจะบอกนางเหลือเกินว่าเครื่องหอม
ชุดนัน้ เขาเป็นคนปล้นชิงไปเอง ทว่าไม่ได้พงุ่ เป้าไปทีต่ วั นาง แต่พงุ่ เป้าไป
ที่ตระกูลหลี หากนางพอใจแล้ว เขาก็จะคืนเครื่องหอมชุดนั้นให้นาง
ตอนนี้เลย!
แต่ว่าค�ำสั่งลับของอิงอ๋องเขาจะกล้าขัดได้อย่างไร!
"อาชิว..." หร่วนอวีเ้ รียกอีกฝ่ายเสียงเบา เมือ่ ประสานเข้ากับดวงตา
ที่มีความแค้นล้นฟ้าและร่างที่ไหวเอนของมู่หวั่นชิวแล้ว ร่างเขาก็ราวกับ
จะไหวเอนล้มลงไปด้วยเช่นกัน เขาไม่ได้คดิ เช่นนัน้ เลย เขาหวังจากใจจริง
ว่านางจะมีชีวิตที่ดี แต่ทุกครั้งที่เจอนางเขาล้วนท�ำร้ายนางอย่างไม่ตั้งใจ
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ผลักนางให้ไปไกลกว่าเดิมทุกครั้ง
มู่หวั่นชิวผลักตัวโม่เสวี่ยที่ขวางตรงหน้าออกพลางจ้องตรงไปที่
หร่วนอวี้
นางอยากจะถามเขาว่าเครือ่ งหอมชุดนัน้ ถูกเขาปล้นชิงไปใช่หรือไม่
เหตุใดเขาจึงเห็นนางได้ดีไม่ได้!
หากบอกว่านางเป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกับเขาได้ ในชาติก่อน
เขาก็ได้แก้แค้นนางเป็นสิบเท่าร้อยเท่าแล้วมิใช่หรือ นี่เขายังกลั่นแกล้ง
นางไม่พออีกหรือไร
ชาตินี้ก็ยังจะท�ำเช่นนี้ ค่อยๆ บีบบังคับนาง!
หรือแค้นนี้จะต้องให้นางชดใช้ไม่หยุดหย่อนไปทุกชาติเลยหรือ
เช่นนั้น...บัญชีเลือดทั้งตระกูลของนางจะให้ไปขอคืนจากใครเล่า
ริมฝีปากขยับ มูห่ วัน่ ชิวอ้าปาก แต่เศษเสีย้ วของสติทเี่ หลืออยูใ่ นใจ
คอยย�้ำเตือนนางไว้
นางไม่อยู่ในฐานะที่จะสอบถามหร่วนอวี้ได้!
เวลาผ่านไปเนิ่นนาน
มู่หวั่นชิวจึงเดินผ่านเขาไปอย่างช้าๆ ตรงไปข้างหน้า
หร่วนอวี้หันไปคว้าตัวนางไว้ แล้วเอ่ยปากเรียก "อาชิว..."
"...ปล่อยมือ!" มู่หวั่นชิวสลัดตัวออกจากเขา ดวงตาลึกล�้ำปกคลุม
ด้วยม่านเลือด นางมองหร่วนอวี้อย่างดุร้าย
"อาชิว...ข้า..." ในใจสั่นไหว หร่วนอวี้ขยับริมฝีปาก แต่ไม่รู้ว่ายาม
เผชิญหน้ากับมู่หวั่นชิวที่เป็นเช่นนี้ เขายังจะพูดอะไรได้อีก
"ใต้เท้าหร่วน..." ขณะก�ำลังนิ่งเงียบกันอยู่นั้น เสียงของหลีจวินก็ดัง
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ขึ้นด้านหลัง
หร่วนอวี้ร่างเกร็งไปทันที เขาหมุนตัวไปอย่างช้าๆ
ร่างในชุดขาวปลิวพลิว้ ล่องลอยราวกับยืนอยูบ่ นปุยเมฆนุม่ บนฟ้าสูง
สงบนิง่ เป็นธรรมชาติ ท�ำให้ทกุ สิง่ รอบข้างมืดมนไร้สสี นั ไปโดยพลัน นัน่ คือ
หลีจวิน เขาก�ำลังเคาะพัดพับในมือเดินเร็วเข้ามา
"พีห่ ลี..." ทันทีทเี่ ห็นว่าเป็นเขา มูห่ วัน่ ชิวก็เดินเข้าไปหาอย่างตืน่ เต้น
ยินดี "เครื่องหอมชุดนั้นถูกปล้นชิงไปจริงหรือ"
ในใจเพียงค�ำนึงถึงเรื่องเครื่องหอมถูกปล้นชิงไปหรือไม่ มู่หวั่นชิว
ถึงกับลืมไปว่าหร่วนอวี้ยังอยู่ที่ข้างหลัง
"ข้าก็เพิง่ ได้ข่าว..." หลีจวินสายตาเย็นเยือกขณะมองเลยตัวนางไป
ทางหร่วนอวี้
"เป็นเรือ่ งจริงหรือ..." ภาพตรงหน้ามูห่ วัน่ ชิวพลันด�ำมืด ร่างอ่อนพับลง
"อาชิว..." หลีจวินกอดนางเอาไว้
"อาชิว..." เห็นหลีจวินอุ้มมู่หวั่นชิวมาหยุดยืนข้างกายตนเองพลาง
มองมาด้วยสายตาเย็นชาแล้ว หร่วนอวีท้ ยี่ นื่ มือออกไปก็คอ่ ยๆ วางมือลง
ปล่อยให้หลีจวินอุม้ มูห่ วัน่ ชิวเดินผ่านเขาไปอย่างช้าๆ ก้าวทีละก้าวไปยัง
คฤหาสน์ตระกูลไป๋ที่อยู่ด้านหลังตัวเขา
หร่วนอวี้ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างนิ่งเงียบโดยไม่ขยับเขยื้อน จนกระทั่ง
ได้ยินเสียงประตูด้านหลังปิดดังปัง เขาจึงหมุนตัวกลับทันที เหม่อมอง
ประตูสองบานที่ยังคงสั่นเบาๆ หลังหมัดที่ก�ำแน่นของเขาขึ้นนูนเป็น
เส้นเขียว ข้อนิ้วลั่นกร๊อบๆ เสียงดัง...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160622603.html

