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"พี่หลี..." ผ่านไปครู่ใหญ่มู่หวั่นชิวจึงเอ่ยปากเรียก

"อาชิว..."

"วันนั้นข้า..." มู่หว่ันชิวเสียงเบาลง พูดจาติดขัด "วันนั้นข้า...ยืมเงิน...เป็นเพียงข้ออ้าง ข้า 

ตั้งใจจะให้พ่ีหลีจริงๆ" รู้สึกว่าร่างของหลีจวินสั่นเทา มู่หว่ันชิวจึงกอดเขาไว้แน่น เสียงสั่นเล็กน้อย  

แต่พูดทีละค�าอย่างชัดเจน "ข้าตั้งใจ...อยากได้ลูกสักคน ลูกชายท่ีมีหน้าตาเหมือนพ่ีหลี ที่มีความ 

สง่างามเหมือนๆ กันมาเป็นที่พึ่งครึ่งชีวิตที่เหลือ"

ใกล้ตายแล้วแต่ความปรารถนาหน่ึงเดียวในชาตินี้ มู่หว่ันชิวก็ไม่อยากจะน�ามันเข้าโลง 

ไปด้วย นางจึงไม่อยากเก็บง�าไว้อีก

นางอยากได้ลูกของเขาหรือ

นางต้องการลูกที่เป็นของพวกเขาสักคน?!
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คำ�นำ�

ในทีส่ดุ 'ยอดหญงิเซยีนเคร่ืองหอม' กด็�ำเนินมำถงึเล่ม 7 ซึง่เป็นเล่มจบแล้วนะคะ 

ในเล่มน้ีท่ำนนักอ่ำนจะได้พบกบับทสรุปของเรือ่งรำวไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรค้ำ กำรเมอืง 

หรือกระทัง่ควำมรักทีค่ำรำคำซงัมำจำกเล่มก่อนๆ กนัแล้วค่ะ ซ่ึงรับประกนัควำมเข้มข้น 

จนถึงอักษรตัวสุดท้ำยจริงๆ

ในเล่มจบน้ีอำชิวก็ยังคงต้องเหน่ือยยำกเช่นเดิม ชีวิตที่เกือบจะได้สดใสอย่ำง

คนอื่นๆ บ้ำงหลังเอำชนะกำรค้ำตระกูลหลิ่วกับตระกูลเหยำมำได้ก็มีอันสะดุดเพรำะ

ควำมลบัในอดตีทีน่ำงเป็นลกูสำวอดตีอคัรเสนำบดทีีต้่องโทษทัง้ตระกลูก�ำลงัจะเปิดเผย 

นอกจำกน้ันแล้วยังมีเร่ืองของควำมรักที่ท�ำให้นำงต้องว้ำวุ่นใจ จะเป็นอย่ำงไรเมื่อ 

อำชิวอยำกได้ 'ลูก' จำกหลีจวิน แต่ไม่อยำกได้ 'พ่อ' ของลูก รวมถึงหร่วนอวี้ที่ยัง 

ไม่คิดปล่อยมือจำกนำง

เร่ืองรำวสุดเข้มข้นหลำยเล่มจบน้ีจะลงเอยไปทำงไหน ควำมรักควำมแค้น 

สองชำตภิพจะจบลงและเปลีย่นแปลงไปอย่ำงไร อำชิวจะต้องจบชีวิตในแบบชำตก่ิอน

อีกหรือไม่ ท่ำนนักอ่ำนต้องพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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✱ มู่หวั่นชิว ลูกสำวอัครเสนำบดีที่โดนโทษประหำรทั้งตระกูล  

  รูปโฉมงดงำม นิสยัเอำแต่ใจ ผ่ำนชีวติมำแล้วหน่ึงชำติ 

  จึงสุขุมรอบคอบ มีพรสวรรค์ในกำรปรุงเครื่องหอม

✱  หลีจวิน คุณชำยใหญ่ตระกูลหลี ผู้น�ำสี่ยอดตระกูลแห่งแคว้น 

  ต้ำโจว และยงัเป็นผูน้�ำในกจิกำรปรุงเคร่ืองหอม ช�ำนำญ  

  ด้ำนยุทธ์ สนใจคนมีควำมสำมำรถ

✱  หร่วนอวี้ ผู้บัญชำกำรรถศึกที่เพิ่งมำรับต�ำแหน่งที่เมืองต้ำเยี่ย  

  บุตรบุญธรรมของหลิ่วอู่เต๋อ สนใจกำรเล่นหมำกล้อม 

  อย่ำงมำก ท�ำงำนรับใช้อิงอ๋อง

✱  จั่วเฟิง เจ้ำเมืองต้ำเยี่ยคนใหม่ผู้ถกูขนำนนำมว่ำ 'เสือหน้ำยิ้ม'  

  ฉลำด มีนิสัยหน้ำเนื้อใจเสือ เป็นลูกน้องที่อิงอ๋องไว้ใจ 

  อย่ำงมำก

✱  หลิ่วเฟ่ิง  คุณหนูตระกูลหลิ่ว บุตรสำวหลิ่วอู่เต๋อ คู่หมำยของ 

  หร่วนอว้ี นิสัยเอำแต่ใจ ช่ืนชอบกลิ่นหอม แต่ไม่มี 

  ควำมสำมำรถในกำรปรุงเครื่องหอม

✱  โม่เสวี่ย น้องสำวฝำแฝดของโม่อวี่ เป็นศิษย์เจิงฝำนซิว คอย 

  รับใช้ใกล้ชิดมู่หวั่นชิว 

แนะนำ�ตัวละคร
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✱  หลิ่วอู่เต๋อ	 นายท่านหลิ่ว	 ผู้น�าตระกูลหลิ่ว	 หนึ่งในสี่ยอดตระกูล	

	 	 แห่งแคว้นต้าโจว	 เป็นพ่อบุญธรรมของหร่วนอวี้	นิสัย	

	 	 ละโมบโลภมาก	ท�างานรับใช้อิงอ๋อง

✱  อิงอ๋อง	 พระโอรสองค์โปรดในฮองเฮา	 นิสัยละโมบ	 อยากได	้

	 	 อยากมี	ชอบคิดการใหญ่
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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อวี่จิ่วฮวา

136

"เงินของตระกูลเหยาเอากลบัมาหมดแล้ว" มอืถือกล่องไม้จนัทน์แดง 

ที่ใส่ตั๋วเงินกว่าสองล้านต�าลึงเอาไว้ เสียงพูดของซุนมือไวก็สั่นเครือด้วย

ความตื่นเต้น เขาวางกล่องไม้ลงบนโต๊ะตรงหน้าหลีจวินด้วยมือที่สั่นเทา 

"ครั้งน้ีโชคดีที่ได้แผนเด็ดของคุณชายหลี ข้าโตมาถึงเพียงน้ีแต่น่ีเป็น 

ครั้งแรกที่เห็นเงินมากมายอย่างนี้"

"ตระกูลเหยาให้เงินสดจรงิหรอื" หลจีวินรู้สกึตกใจ จากการค�านวณ

ของเขาก�าลงัทรพัย์ของตระกลูเหยาควรจะหมดแล้ว แผนนีเ้ขาก็ไม่คดิว่า

โรงธูปไป่เย่ียจะได้รับเงินสด เขาหวังจะให้ตระกูลเหยาท�าสัญญาเขียน 

ใบค้างหน้ีมาก่อน รอให้ราคาจันทน์หอมกลับมาสู่สภาพเดิมค่อยให้ซุน

มือไวเอาใบค้างหนี้ไปรับเงินจากร้านเหยาจี้มา

คิดไม่ถึงว่าตระกูลเหยากลับให้เงินสด

ปากพูดถาม หลีจวินก็เปิดกล่องไม้จันทน์แดง เอาตั๋วเงินออกมาดู
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ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม 7

อย่างละเอียดทีละใบ

ตนเองท่ีเป็นเพียงช่างย่อมไม่เคยเห็นตั๋วเงินมากมายเช่นน้ีมาก่อน 

แต่หลีจวินซึ่งเป็นถึงบุตรชายคนโตของตระกูลดังก็ไม่เคยเห็นของเช่นนี้

เหมือนกันหรือ เห็นหลีจวินท�าเหมือนไม่เคยเห็นตั๋วเงินและพลิกเปิดด ู

ทีละใบไม่จบสิ้นแล้ว ซุนมือไวก็แอบรู้สึกประหลาดใจ

หากไม่รู้มาก่อนว่าหลีจวินเป็นคนท�าอะไรอย่างเปิดเผย ซุนมือไว 

ยังสงสัยว่าเขาคิดจะฮุบเงินเหล่านี้ไว้เองแล้ว

"อีกครู่ท่านลุงเอาตั๋วเงินเหล่านี้ไปที่ร้านเต๋อเซิ่งชางสาขาย่อยเถอะ 

ให้เฉาหงตรวจสอบดูว่าต๋ัวเงินเหล่านี้ใช่ออกมาจากตระกูลหลิ่วหรือไม่" 

เวลาผ่านไปนานหลีจวินจึงเอาตั๋วเงินเก็บเข้ากล่องทีละใบ ปิดฝาแล้วยื่น

ให้ซุนมือไว

เฉาหงเป็นหลงจู๊ใหญ่ร้านเต๋อเซิ่งชางสาขาย่อยในเมืองซั่วหยาง

เดมิทีซนุมอืไวมชีาตกิ�าเนดิเป็นช่าง ด้วยชาตกิ�าเนดิของหลจีวินน้ัน

ไม่จ�าเป็นต้องมาคลุกคลีด้วยก็ได้ แต่เพราะมู่หว่ันชิวนับถือซุนมือไวราว

บดิาในไส้ เขาจงึเรยีกซนุมอืไวว่าท่านลงุตามนางไปด้วย รวมถึงหลีเ่หล่าฮัน่ 

อีกคน เขาจึงเคารพพวกเขาเป็นพิเศษ

"คุณชายใหญ่เรียกข้าเช่นนี้เท่ากับเป็นการฆ่าข้าแล้ว" ถึงตอนน้ี 

ซุนมือไวยังไม่ชินกับการที่หลีจวินซึ่งเป็นเสมือนเทพมานับถือเขาอย่างนี้ 

ชายอกสามศอกผู้น้ีย่อมรู้สึกหน้าเสีย เขาถูมือท้ังสอง มองหลีจวินอย่าง

เคอะเขิน "คุณชายใหญ่เรียกชื่อข้าก็พอ"

หลีจวินย้ิมบางๆ "ท่านเป็นท่านลุงของอาชิวก็เหมือนเป็นท่านลุง 

ของข้า" น�้าเสียงนุ่มทุ้มและเป็นมิตร ท�าให้ซุนมือไวอบอุ่นใจ แอบคิดว่า
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อวี่จิ่วฮวา

ด้วยชาติก�าเนิดของเขา สามารถท�าดีต่อทุกคนที่อยู่ข้างกายอาชิวเช่นน้ี

แสดงว่าเขาเก็บอาชิวมาใส่ใจจริงๆ อาชิวได้รับการทะนุถนอมจากเขา

อย่างจรงิใจเช่นน้ีกคุ้็มค่าแล้ว แต่น่าเสยีดาย...เขาแอบถอนใจ อาชวิเป็นช่าง 

ไม่สามารถแต่งงานกับเขาได้

ได้ยินมาว่าหลีจวินเคยพูดเรื่องแต่งงานกับมู่หว่ันชิวไม่ใช่เพียง 

ครั้งเดียว แต่มู่หวั่นชิวก็ไม่ได้ตอบตกลง

ซนุมอืไวไม่เข้าใจว่าหลจีวินท่ีมคีวามเพียบพร้อมเช่นนี ้ไฉนมู่หว่ันชวิ 

ถึงต้องปฏิเสธด้วย ในใจเขาเหตุผลเดียวที่มีก็คือฐานะความเป็นช่าง 

ของมู่หว่ันชิวไม่เหมาะจะเป็นภรรยาเอกของหลีจวิน ดังนั้นจึงไม่ยอม 

ตอบตกลง ในใจเขาด้วยความสามารถของมู่หว่ันชิวและสภาพการเงิน

ตอนนี้แล้ว นางไม่จ�าเป็นต้องแต่งเป็นอนุภรรยาของคนอื่นเลย

ด้วยเหตน้ีุถึงแม้ใจจะเห็นความดใีนตัวหลจีวินเพียงใด แต่ซนุมอืไว

กับแม่สั่วจื่อและซานนีเอ๋อร์ก็ล้วนไม่มีใครคิดว่าหลีจวินจะเป็นที่พ่ึงพิง

สุดท้ายของมู่หวั่นชิว 

ในใจถอนหายใจไม่หยุด ซุนมือไวเล่ือนสายตาไปบนกล่องไม ้

จันทน์แดง ปากก็ถามอย่างสงสัย "คุณชายหลีสงสัยว่าเงินนี้เหยาซื่อซิง

จะยืมมาจากตระกูลหลิ่วหรือ"

"แค่สินค้าของพวกเราสองชุดก็ท�าให้ตระกูลเหยาสูญเงินไป 

เกือบสามล้านห้าแสนต�าลึง ข้าลองค�านวณคร่าวๆ รวมกับเงินเหล่าน้ี 

จันทน์หอมท่ีตระกูลเหยาตุนเอาไว้อย่างน้อยต้องใช้เงินมากถึงแปดเก้า

ล้านหรืออาจจะถึงสิบล้านต�าลึง" หลีจวินอารมณ์ดีอย่างมาก เขามอง 

ซนุมอืไวด้วยรอยย้ิม "ตามทีท่่านลงุรูจ้กัตระกูลเหยามา เขามเีงนิมากมาย
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อย่างนี้เชียวหรือ"

"ไม่มี" ซุนมือไวส่ายหน้าตามสัญชาตญาณ คิดอย่างจริงจัง ก่อนที่

เขาจะส่ายหน้าอย่างแรง "ไม่มแีน่นอน ช่วงเวลาท่ีราคาจนัทน์หอมพุ่งข้ึนสูง 

พวกเราได้ค�านวณเงินแทนตระกูลเหยาแล้ว ทรพัย์สนิและกิจการทัง้หมด

ของตระกูลเหยา รวมแปลงวัตถุดิบท่ีชานเมืองเหล่านั้นรวมกันแล้ว 

ก็แค่สองสามล้านต�าลึง" เสียงพูดชะงักไปทันใด "ถ้าอย่างนั้นเขาเอาเงิน

มากมายมาจากที่ใด"

"ตระกูลเหยาเป็นตระกูลใหญ่ของที่นี่ จันทน์หอมที่เขารับซื้อ 

ก่อนหน้าน้ีล้วนติดค้างเงินเอาไว้ นัดว่าจะจ่ายเงินในเดือนส่ีปีหน้า..."  

หลีจวินเคาะห้านิ้วเบาๆ บนโต๊ะ "มีจวนว่าการเจ้าเมืองรับรอง วันที่ห้า

เดือนหนึ่งนั้นตระกูลเหยาใช้แปลงวัตถุดิบหนึ่งร้อยฉิ่งทางชานเมือง 

ด้านใต้ของซัว่หยางไปค�า้ประกันยืมเงินร้านแลกเงนิไท่เหอสองล้านต�าลงึ 

วันที่สิบสามเดือนหน่ึงยังให้ใต้เท้าเฉียนรับรอง เขาใช้แปลงวัตถุดิบอีก

แปลงมาค�า้ประกัน ยืมเงินจากร้านแลกเงินหงต๋าหนึง่ล้านต�าลงึ ครัง้ก่อน

เงินท่ีให้พวกเราหน่ึงล้านห้าแสนต�าลึงก็ออกมาจากตระกูลหล่ิว เดิมข้า

คดิว่าหลิว่อูเ่ต๋อจิง้จอกเฒ่าตวัน้ันอย่างไรเสยีก็สามารถเอาเงนิออกมาได้

เพียงสองล้านต�าลึง ไม่คิดว่าเขากลับเอาเงินออกมาได้อีกหน่ึงล้าน

ต�าลงึ..." เขาชีไ้ปทีก่ล่องไม้จนัทน์แดง "ในน้ีมแีปดแสนเป็นต๋ัวเงนิของร้าน

แลกเงินอันต๋า ตระกูลหลิ่วไม่เคยใช้ตั๋วเงินจากที่นั่น ข้าสงสัยว่านอกจาก

ตระกูลหลิ่วแล้วยังมีคนอื่นท่ีร่วมมืออยู่เบื้องหลังการแย่งชิงจันทน์หอม

ครั้งนี้อีก!" 

ยิ่งคิดก็ยิ่งสนุกเสียแล้ว
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คดิถึงตระกูลหลิว่สญูเงินไปสามล้านต�าลงึ แม้จะไม่ท�าให้ล่มสลาย

ในทันที แต่ก็สะเทอืนไปถึงรากฐานแน่นอน น�า้เสยีงหลจีวินท่ีพูดดอูดทน

เป็นพิเศษ

ซุนมือไวดวงตาเบิกโต

"เรื่องเหลา่นีค้ณุชายหลีรูม้าได้อย่างไร" แมแ้ตเ่ขาทีเ่ปน็คนในพืน้ที่

ยังไม่รูเ้รือ่งเลย ปากก็พึมพ�าถาม ซนุมอืไวพูดกับตนเองซ�า้อกีคร้ัง "มิน่าเล่า 

คุณชายหลีลงมือแล้วถูกเป้าทุกครั้ง ที่แท้เป็นเพราะท่านสืบเบื้องลึกของ

อีกฝ่ายอย่างชัดแจ้งแล้ว"

โบราณว่าไว้ รู้เรารู้เขารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

ไม่ต้องพูดว่าหลจีวนิเจ้าเล่ห์และวางแผนด ีแค่เรือ่งทีเ่ขาอยู่ไกลถึง

เมืองต้าเย่ียก็ยังรู้ความเคลื่อนไหวของตระกูลเหยาอย่างชัดเจนอย่างน้ี 

เกรงว่าแม้แต่คนท่ัวไปก็ไม่อาจเทยีบได้ ใครก็ตามท่ีมาต่อกรกับตระกูลหลี 

หากไม่ล่มก็แปลกแล้ว!

คิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้ว ซุนมือไวก็ปาดเหงื่อ แอบพูดในใจว่า... 

โชคดีที่เขามีความรักลึกซึ้งต่ออาชิว ไม่เช่นนั้นหากเอาโรงธูปไป่เย่ียไป

แข่งขันกับตระกูลหลี พวกข้าจะตายวันใดหรือตายอย่างไรก็ยังไม่รู้เลย

มองดูท่าทางเหม่อลอยของซุนมือไวแล้ว หลีจวินก็พูดด้วยรอยย้ิม 

"ท่านลุงรีบไปเถอะ จ�าไว้ว่าให้ส�านักคุ้มภัยหงหย่วนส่งคนคุ้มกันมาเพ่ิม 

ที่น่ีอีก และให้คุ้มกันท่านลุงไม่ให้ห่างกาย" หากเหยาซื่อซิงรู้ว่าเขาถูก 

ซุนมือไวกับตนเองร่วมมือวางแผนจัดการ พูดยากว่าเขาจะไม่เป็นบ้า  

คิดใจร้อนกระทั่งมาขอตายพร้อมกับซุนมือไวก็ได้

คิดถึงเรื่องเหล่าน้ีได้ในทันใด ซุนมือไวจึงพยักหน้าอย่างตื้นตัน 
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"ขอบคุณคุณชายหลีที่คิดอย่างรอบคอบ" ปากพูดไป เขาก็เดินเข้ามาถือ

กล่องไม้จันทน์แดงเอาไว้ "ข้าจะไปร้านเต๋อเซิ่งชางสาขาย่อยเด๋ียวน้ี..." 

เดนิไปสองก้าวเขาก็หมนุตวักลบัมา "เอาแต่ดใีจ ข้าลมืไปเลย นายท่านมี

จดหมายมาให้รับเงินจากตระกูลเหยาแล้วคืนให้ท่านก่อนหน่ึงล้านหนึ่ง

แสนต�าลึง หนึ่งล้านเป็นต้นทุน หนึ่งแสนเป็นดอกเบี้ย"

อาชิวนี่ค�านวณกับข้าอย่างชัดเจนเสียจริง

ได้ฟังค�าพูดนี้แล้วหลีจวินก็ขมวดคิ้ว เขาโบกมือให้ซุนมือไว "ไม ่

รีบร้อน เงินเหล่านี้ท่านลุงเก็บไว้ก่อนเถอะ รอไว้ใช้ซื้อร้านเหยาจี้ดีกว่า"

"ซื้อร้านเหยาจี้?" ซุนมือไวตกใจมาก เขามองหลีจวินอย่างไม่เชื่อหู 

"คุณชายใหญ่ไม่ต้องการร้านเหยาจี้หรือ"

สามารถฉวยโอกาสหาเงินได้เกือบสองล้านต�าลึง เขาก็พอใจแทน

มู่หว่ันชิวแล้ว แต่ไม่เคยกล้าคิดว่าหลังจากตระกูลเหยาล้มแล้ว โรงธูป 

ไป่เยี่ยจะยังสามารถแบ่งผลประโยชน์ได้อีกเล็กน้อย

ไม่ใช่แบ่งเล็กน้อย แต่เป็นการกลืนทั้งหมด! 

"อิงอ๋องกับตระกูลหลิ่วจับจ้องตระกูลหลีอยู่ ทรัพย์สินของตระกูล

หลีจะแบ่งกระจายง่ายๆ ไม่ได้..." หลีจวินพูดจาคลุมเครือ "ช่วงเวลาน้ี 

ท่านลุงก็ให้ทุกคนในโรงธูปไป่เยี่ยเตรียมพร้อม รอรับซื้อร้านเหยาจี้เถอะ"

หากไม่มีจันทน์หอมที่มู่หว่ันชิวเลียนกลิ่นออกมา ตอนนี้ก็ยังไม่รู ้

ว่าตระกูลหลีจะร้องไห้อยู่ท่ีใดเลย ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าจะล้มร้านเหยาจี ้

ได้ ผลงานน้ีย่อมต้องเป็นของนางท้ังหมด หากเป็นไปได้ เขาหวังว่าจะเอา

ทกุสิง่ท่ีงดงาม ทกุสิง่ท่ีนางชอบบนโลกใบนีม้าได้ เขาพร้อมจะชงิทกุอย่าง

กลบัมามอบให้นาง ขอเพียงได้เหน็รอยย้ิมเบกิบานใจของนางทกุวนัก็พอ
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ตระกูลหลีไม่กล้าแบ่งกระจายทรัพย์สินง่ายๆ หรือ

ซุนมือไวกะพริบตา เช่นน้ันเพราะอะไรหลีจวินจึงยังให้นายท่าน 

ของเขายืมเงินหนึ่งล้านต�าลึงมาซื้อร้านเครื่องหอมไป๋จี้โดยไม่ลังเลอีก

ต่อให้โง่เพียงใด ซุนมือไวก็เข้าใจว่าหลีจวินท�าเพ่ือถอยให้โรงธูป 

ไป่เย่ีย ชายสงูวัยน�า้ตาคลอโดยไม่รูต้วั คณุชายใหญ่ตระกูลหล.ี..คณุชาย

ใหญ่ตระกูลหลี...เทิดทูนนายท่านจนลอยขึ้นฟ้าแล้วจริงๆ...

คดิถึงว่าเพราะข้อจ�ากัดทางชาตกิ�าเนดิ มูห่ว่ันชวิจงึไม่ยอมตอบตกลง 

แต่งกับเขา ซุนมือไวก็เกิดความเสียใจอย่างไร้สาเหตุ แอบคิดในใจว่า

คุณชายใหญ่ตระกูลหลีก็นับว่าเป็นชายหนุ่มที่มีความมุ่งมั่น นายท่านได้

ความรกัจากเขาเช่นน้ี แม้จะเป็นเพียงอนุภรรยาก็คุม้ค่า วันใดมโีอกาสได้

เจอนายท่าน ข้าต้องเกลี้ยกล่อมนางสักหน่อย

นับจากอดีตการแต่งงานล้วนเป็นค�าส่ังพ่อแม่ค�าของแม่ส่ือ จะ 

มีค�าว่าความรักได้อย่างไร มู่หวัน่ชิวโชคดีเพยีงใดที่ได้พบหลีจวนิคนที่รัก

นางเข้ากระดูกเช่นนี้ ซุนมือไวเชื่อว่าหากพลาดโอกาสนี้ไปแล้ว นางจะ

ต้องเสียใจไปชั่วชีวิตแน่นอน

แม้ว่าร้านหลีจี้จะมีสาขาย่อยในเมืองซั่วหยาง แต่หลีจวินยังชอบที่

จะอยู่ในโรงธูปไป่เยี่ย ทุกวันเมื่อจัดการงานในสาขาย่อยเสร็จแล้ว เขาก็

จะมาโรงธูปไป่เย่ีย ฟังซนุมอืไวและครอบครวัสัว่จือ่เล่าเรือ่งตอนท่ีมูห่ว่ันชวิ 

ยังอยู่ที่เมืองซั่วหยาง ถึงตอนกลางคืนก็นอนในห้องที่มู่หวั่นชิวเคยนอน

ภายหลงัเมือ่มเีงินแล้วพวกเขาก็ท�าตามความต้องการของมูห่วัน่ชวิ 

ห้องของทุกคนล้วนซ่อมแซมและตกแต่งใหม่ เครื่องเรือนก็เปลี่ยนใหม่

หมด มีเพียงห้องของมูห่ว่ันชวิห้องเดยีวทีไ่ม่ได้แตะต้อง การจดัแต่งยังคง
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เหมือนกับตอนที่นางจากไป แม่สั่วจื่อเพียงแค่ให้คนไปเก็บกวาดทุกวัน

เท่านั้น

นีเ่ป็นสิง่ทีมู่ห่ว่ันชวิท้ิงไว้เป็นท่ีระลกึให้กับชวิีตของตนเองในช่วงน้ัน

ตอนน้ันพวกเขาไม่มเีงนิ ผ้าห่มของมูห่วัน่ชวิกไ็ด้แม่สัว่จือ่เอาผ้าห่ม

เก่าๆ ไปซักมาให้ บนนั้นมีส่วนปะมากมาย ทั้งแข็งและหนัก จะเป็นสิ่งที่

ลูกหลานตระกูลดังที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอย่างหลีจวินเคยใช้ได้

อย่างไร

แม่ส่ัวจือ่รูส้กึไม่ดีจงึให้คนไปซือ้ผ้าห่มผ้าไหมเย็บสามชัน้มาหน่ึงผนื 

ทั้งนุ่มและอบอุ่น แต่กลับถูกหลีจวินปฏิเสธ เขาเคยอยู่ในคุกมาแล้ว  

นับประสาอะไรกับเรื่องเหล่านี้

เขาอยากจะสัมผัสกับชีวิตที่มู ่หว่ันชิวเคยอยู่ แม้ว่าหลังจากซื้อ 

โรงธูปไป่เย่ียไปแล้วชวิีตมูห่ว่ันชวิจะดีขึน้ แต่ภายในห้องว่างเปล่าเรยีบง่าย 

นี้ก็ยังคงเห็นได้ถึงเงาของความยากล�าบากที่นางเคยได้รับมา

นางเคยล�าบากอย่างนั้นมาก่อน

ลมเหนือโชยมา ค�า่คืนยาวนาน ภายใต้แสงตะเกียงโดดเดีย่วสายตา

ของหลจีวินเลือ่นไปยังขวดโหลทีถู่กสัว่จือ่เรยีงอย่างเป็นระเบยีบอยู่บนพ้ืน 

เขายื่นมือไปหยิบขึ้นมาแล้ววางลง

โหลกระเบื้องเคลือบเหล่านี้แต่ละใบนั้นทั้งเรียบง่ายและน่าเกลียด 

เทยีบกับขวดแก้วประณตีเหล่าน้ันในห้องปรงุเครือ่งหอมของนางท่ีต้าเย่ีย

แล้ว สิ่งเหล่านี้สามารถใช้ค�าว่าน่าเกลียดจนดูไม่ได้มาบรรยายได้เลย

แต่ว่าสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งท่ีนางเคยสะสมเงินทุกอีแปะเพ่ือเก็บ

รวบรวม ได้ยินแม่สั่วจื่อเล่าว่านางในตอนนั้นเป็นคนเก็บของเหลือที่มีชื่อ

Page ���������������������� 7.indd   14 13/2/2562 BE   13:25



15

อวี่จิ่วฮวา

บนถนนหน้าโรงธูปหลินจี้ ตลาดเครื่องหอมทุกที่พอวายแล้วนางก็จะไป

เกบ็วัตถุดบิและโหลกระเบือ้งเคลอืบท่ีถูกคนทิง้ไว้หรอืลืมไว้กลับมากองหน่ึง 

ถูกคนกลอกตาขาวใส่และเหยียดหยาม แต่นางยังคงลุ่มหลงไม่คลาย

วันคืนนบัไม่ถ้วนนางก็เหมอืนเขาในตอนนี ้อยู่ในห้องอย่างโดดเดีย่ว

ตามล�าพัง แยกและจดจ�าวัตถุดิบทุกชนิดอย่างขันแข็ง ฝึกแยกแยะกลิ่น

ทุกชนิด

คนซั่วหยางล้วนเคยอิจฉาที่ไม่ถึงหนึ่งปีนางก็สามารถเปลี่ยนจาก

คนโง่เรื่องการปรุงเครื่องหอมที่ดมไม่เป็นแม้แต่กลิ่นเดี่ยว กระโดดขึ้นมา

เป็นอาจารย์ปรุงเครื่องหอม ขึ้นมาแทนท่ีอาจารย์หลิวท่ีมีชื่อเสียงอยู่บน

ถนนสายนัน้ แต่ใครจะรูบ้้างว่านางเคยผ่านความล�าบากและเสยีหยาดเหงือ่ 

เช่นนี้มาก่อน

ตอนนีท้กุคนล้วนมองว่านางยืนอยู่ในจดุรุง่เรอืงอย่างสง่างาม อจิฉา

ความเป็นสดุยอดอจัฉรยิะของนาง แต่จะมใีครรูบ้้างว่าเบือ้งหลงัน้ันอจัฉริยะ 

ผู้นี้ต้องทนกับสิ่งที่ทุกคนอาจทนไม่ได้มามากมายเท่าใด

นางคนเดียวเดินผ่านค�่าคืนเงียบเหงาเหล่านี้มานานเท่าใดกัน 

ลูบโหลกระเบื้องที่ท้ังเรียบง่ายและน่าเกลียดแต่กลับล้างอย่าง

สะอาด แต่ละใบติดแผ่นป้ายไว้อย่างเรยีบร้อยและเขียนชือ่วัตถุดบิเอาไว้

อย่างงดงาม คดิถึงสิง่ท่ีแม่สัว่จือ่พูดว่านางในยามน้ันสวมเสือ้ก๊ักตวัเดยีว

ห้าหกเดอืน ร้อนจนเหงือ่ท่วม เพราะเสือ้หน้าร้อนยังอยู่ทีโ่รงจ�าน�า ยังไม่มี

เงินไปไถ่คืนมาได้ เพียงแค่นึกถึง ความรู้สึกรักทะนุถนอมราวกับดอกไม้

ถูกบบีจนสลายก็พุ่งเข้ามาในหวัใจ ดวงตาเย็นชาของหลจีวินมีน�า้ร้ืนข้ึนมา

...ร่างบอบบางอย่างนัน้จะทนรบัการกดทับของผ้าห่มท่ีทัง้หนาและ
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แข็งเช่นน้ีได้อย่างไร หลีจวินนอนนิ่งเงียบอยู่บนเตียงดิน บนร่างเขามี

ผ้าห่มท่ีท้ังหนาและแข็งทาบทับจนรู้สึกหายใจไม่ออก เขาถอนหายใจ

เอื่อย แม้เครื่องนอนจะไม่สบายเพียงใด แต่เมื่อคิดว่าผ้าห่มนี้มู่หว่ันชิว

เคยห่มมาก่อน หลีจวินก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมาก

วันเวลาท่ียากล�าบากของนางเขากลบัไม่เคยได้อยู่ร่วมทุกข์กับนาง 

แต่ตอนนี้เขาได้ลิ้มรสความขมขื่นแต่หวานชื่นนั้นแล้ว

ตรงหน้าปรากฏภาพดวงตาลกึล�า้คูน่ัน้และใบหน้าใสซือ่น่ารกั แล้ว

ความรู้สึกก็เปี่ยมล้นอยู่ในใจ ทันใดนั้นก็คิดถึงจุมพิตร้อนแรงท่ีเกิดโดย 

ไม่คาดคิดก่อนที่จะมาที่นี่ วันนั้นเขาสับสน ลุ่มหลงจนยากจะหักห้ามใจ

ได้ ในตอนนั้นเขาไม่ทันสังเกต แต่เมื่อย้อนคิดดู จุมพิตนั้นมิใช่เพียงเขาที่

ครอบครองอยู่ฝ่ายเดียว ทว่านางก็ตอบสนองเขาด้วย และนางก็สับสน 

ลุ่มหลงเช่นเดียวกับเขา คิดถึงใบหน้าแดงเรื่อราวดอกท้อเดือนสามนั่น

แล้ว มุมปากหลีจวินก็ยกโค้งมีรอยยิ้มออกมาในทันที

ในใจของนางมีความชอบเขาบ้างแล้ว เพียงแต่ตัวนางเองอาจจะ

ยังมองไม่เห็น แต่เขาไม่กลัวหรอก เขามีความอดทนพอที่จะรอนางได้

สิบวันผ่านไปแล้ว เหยาจิ่นที่แต่งตัวอย่างงดงามในทุกวันก�าลังรอ

ให้หลีจวินมาหาที่บ้าน จากที่เคยขบกรามอย่างโมโหกลายเป็นเฝ้ารอ

ขอเพียงเขายอมมาขอร้องถึงที่บ้าน นางจะไม่ให้เขาคุกเข่าก็ได้  

ขอเพียงเขายอมขอโทษนางต่อหน้าคนอ่ืนและสัญญาว่าจะยกนางข้ึนเป็น

ภรรยาเอกก็พอ

ความเกลียดนับพัน ความแค้นนับหมื่น ท้ังหมดล้วนมีต้นเหตุมา
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จากความรักในใจที่ตัดไม่ขาด

ทุกสิ่งที่นางท�า เพียงเพราะอยากให้เขาเป็นเหมือนชายอื่นท่ีวนอยู่

รอบตวันาง พูดถึงท่ีสดุแล้วนางก็ยังปรารถนาจะได้เป็นภรรยาเอกของเขา

แต่ว่านับจากวันน้ันที่ถูกกันไม่ให้พบ หลีจวินก็ไม่มาท่ีร้านเหยาจี้ 

อีกเลย

สิ่งนี้ท�าให้ความมั่นใจของเหยาซื่อซิงหว่ันไหวไปเช่นกัน เขาเริ่ม 

ไม่สบายใจขึน้มาทีละนดิจงึสัง่เหยาฟู่ว่า "ส่งคนไปสบืข่าวความเคลือ่นไหว 

ที่ร้านหลีจี้สาขาย่อย"

คนท่ีถูกส่งไปกลับมาอย่างรวดเร็ว "คุณชายใหญ่ตระกูลหลีกลับ

เมอืงต้าเย่ียไปเมือ่สามวันก่อนแล้วขอรบั แม้แต่หลเีฮ่อก็ถูกพาตวัไปด้วย 

ร้านหลีจี้สาขาย่อยให้เซวียหย่งดูแลชั่วคราว ป้ายรับซื้อจันทน์หอมหน้า

ประตูก็ปลดลงมาแล้ว"

เหยาซื่อซิงหน้าขาวซีด เขามองเหยาฟู่อย่างไม่เข้าใจ "หลีจวินกลับ

ต้าเยี่ยแล้วหรือ เขาไม่รับซื้อจันทน์หอมแล้ว? นี่เขาคิดจะท�าอะไรกันแน่"

เหยาฟู่ส่ายหน้า "บ่าวส่งคนไปสืบข่าวที่ต้าเยี่ยแล้ว นายท่านจะรอ

อีกสักนิดหรือไม่"

การรอครั้งนี้ต้องรอนานถึงหนึ่งเดือน

หมิะบนเขาละลายแล้ว ดอกท้อบนต้นเบ่งบาน คนท่ีเก็บตวัมาตลอด

ฤดหูนาวเริม่โผล่ออกมาราวกับหน่อไม้สด การเริม่ต้นปีท่ีดอียู่ทีฤ่ดใูบไม้ผลิ 

ผู้คนที่มีความสุขเริ่มวุ่นวายอยู่กับการท�าการเกษตร ท่ัวพ้ืนท่ีเต็มไปด้วย

ความมีชีวิตชีวา

แต่ภายในโถงตระกูลเหยากลับมีไอแห่งความตายปกคลุม

Page ���������������������� 7.indd   17 13/2/2562 BE   13:25



18

ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม 7

"...อะไรนะ!" ได้ยินรายงานจากสายลับที่กลับมาจากต้าเย่ียแล้ว 

เหยาซื่อซิงก็หน้าถอดสี "ตระกูลหลีไม่ได้รับคนงานเพ่ิม แล้วก็ไม่ได้เพ่ิม

เครื่องมืออะไรเลยหรือ" สองเดือนหากจะท�าธูปไหว้พระสิบล้านดอก 

ออกมาให้ทันได้นั้นต่อให้ร้านหลีจี้จะใหญ่โตเพียงใดก็ต้องเพ่ิมคนงาน

และเพ่ิมเครือ่งมอืบ้าง แล้วก็ต้องท�างานกนัหามรุง่หามค�า่ แต่ตอนน้ีกลบั

ไม่เพ่ิมอะไรเลย เหยาซือ่ซงิรูส้กึว่าสมองของเขาไม่ท�างาน เขามองเหยาฟู่ 

อย่างงุนงง "...ตระกูลหลีคิดจะท�าอะไรกันแน่"

"คิดจะขัดพระราชโองการ...คิดจะเป็นปลาตายตาข่ายขาดพร้อม

กับพวกเราเป็นแน่" เหยาฟู่เสียงสั่นเครือ เขาล�าดับค�าพูดไม่ถูกแล้ว

"แพ้โดยมิสู้ นี่ไม่ใช่นิสัยของหลีจวิน..." เหยาซ่ือซิงส่ายหน้าอย่าง 

ไม่วางใจ "เขาคิดจะบีบให้ข้าลดราคาสินะ!" ในดวงตาที่สิ้นหวังยังคง 

เปล่งแสงแห่งความหวังอยู่เลือนราง 

ตระกูลหลีไม่มีทางไม่ท�าสินค้าออกมา เขาไม่เชื่อว่าจันทน์หอม 

ราคาสงูเทียมฟ้าน้ีจะถูกโยนใส่มอืเขาเหยาซือ่ซงิและต้องเน่าคาคลงัของ

ตระกูลเหยาไป ผ้าเหลอืงอกัษรด�าบนพระราชโองการเขยีนไว้อย่างชดัเจน

แล้วว่าให้ตระกูลหลีส่งมอบธูปไหว้พระสิบล้านดอกภายในสองเดือน 

ตระกูลหลีจะไม่ต้องการจันทน์หอมได้อย่างไร!

อีกหนึ่งเดือนก็จะถึงก�าหนดส่งมอบสินค้าแล้ว ถึงแม้จะซื้อ 

จันทน์หอมได้ในตอนนี้ แต่ด้วยระยะทางไกลไปเมืองต้าเยี่ยรวมกับเวลา

ที่ต้องเร่งท�าธูปออกมา ตระกูลหลีไม่มีทางส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาแน่

เห็นได้ชัดว่าตระกูลหลีล้มเลิกการซื้อจันทน์หอมไปแล้ว!

เหยาฟู่มคีวามรูส้กึขึน้มารางๆ ว่าอ�านาจของตระกูลเหยาได้หายไป
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แล้ว ริมฝีปากนั้นขยับ เขาคิดจะพูดกล่อมสองสามประโยค แต่ประสาน

เข้ากับสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังของเหยาซื่อซิงแล้วเขาก็ปิดปากลง

"เจ้าไปพบเซวียหย่งของร้านหลจีีส้าขาย่อย บอกเขาว่าพวกเรายินดี

ขายจันทน์หอมในราคาชั่งละสามร้อยต�าลึง..." ชั่งละสามร้อยต�าลึง 

ตระกูลเหยายังพอรักษาต้นทุนเอาไว้ได้บ้าง

เหยาฟู่รับค�าแล้วเดินออกไป

ไม่เกินหนึง่ชัว่ยามก็กลบัมา "เซวยีหย่งบอกว่าเขาตดัสนิใจเองไม่ได้ 

ต้องไปปรึกษากับคุณชายสามที่เมืองต้าเยี่ยขอรับ"

"ที่นี่ห่างจากเมืองต้าเย่ียเท่าใด แล้วต้องใช้เวลาก่ีวัน" เหยาซื่อซิง

ถามอย่างงุนงง

เหน็เหยาซือ่ซงิเหมอืนเริม่เลอะเลอืน เหยาฟู่ก็รูส้กึปวดใจ ในดวงตา

มม่ีานน�า้ปกคลมุ เขาแอบหมนุตัวไปใช้แขนเส้ือเช็ดน�า้ตาแล้วพูดเสียงเบา 

"ไม่นาน นายท่านรออีกนิดนะขอรับ"

ในวันนี้เหยาซื่อซิงล้มป่วยลง

เหยาจิ่นกลับน่ิงเงียบลงเป็นพิเศษ ไม่รู้ว่าฟังค�าใครกล่อม นางไป

ขอหุ่นผ้าจากหมอผมีาสองตัว เขยีนชือ่ไว้บนนัน้ว่าไป๋ชวิกับหลจีวิน ใช้เขม็

ปักบนตัวหุ่นทุกวัน บอกว่าขอเพียงนางต้ังใจปักเข็มไปจนครบสามร้อย

หกสิบวัน หลีจวินกับไป๋ชิวก็จะเน้ือตัวเน่าเปื่อยจนตาย กับเรื่องน้ีนาง 

เชื่อถืออย่างมาก นางเก็บความฉุนเฉียวเอาไว้ แล้วเอาแต่สาปแช่งด้วย

ความศรัทธาตั้งแต่เช้าจรดเย็น

ยี่สิบวันผ่านไปอีกอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว

คนมาทวงหน้ีท่ีหน้าประตรู้านเหยาจีเ้พ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เกรงว่าเหยาซือ่ซงิ 
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ได้รู้แล้วอาการจะทรุดหนัก เหยาฮูหยินจึงให้คนปิดข่าวนี้เอาไว้

เช้าวันนี้เหยาซื่อซิงสะลึมสะลือตื่นข้ึนมา เขารู้สึกสดชื่นขึ้นมากจึง

เอ่ยปากเรียกคน "อาฟู่ อาฟู่!..." เขาอยากรู้สถานการณ์ภายนอก

เรยีกอยู่หลายครัง้ไม่มคีนตอบรบั เหยาซ่ือซงิจงึเกาะเตยีงลงพ้ืนแล้ว

เดนิโอนเอนออกไปนอกห้อง ระเบยีงทางเดนิไม่มใีคร เขาก�าลงัจะตะโกน

เรียกก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากเรือนหลังบ้าน หัวใจเขากระตุก ได้สติ

ขึ้นมามากแล้ว ไม่รู้ว่าไปเอาเรี่ยวแรงมาจากที่ใดท�าให้เขาเดินรวดเดียว

ไปจนถึงเรือนหลังบ้าน เห็นตรงลานบ้านมีคนมุงอยู่ ทุกคนก�าลังร้องไห้

ระงม เขาจงึผลกักลุม่คนออกเดนิเข้าไปด ูแล้วก็ต้องเบกิตาโตอย่างตกใจ 

"อาฟู่!"

เห็นเหยาฟู่นอนนิ่งอยู่บนพื้น ตัวเปียกโชก ขาดใจตายไปแล้ว

"เกิดอะไรขึ้น" ย่อตัวน่ังลงดูอยู่พักใหญ่ เหยาซื่อซิงจึงเงยหน้า 

ขึ้นถาม "พ่อบ้านเหยาตายได้อย่างไร ใครท�าร้ายเขา"

ถูกข่าวร้ายกะทันหันนี้ท�าให้ตกใจ ทุกคนจึงลืมเหยาซื่อซิงท่ี 

นอนป่วยอยู่บนเตียงไปเสียสนิท ตอนน้ีเห็นเขาโผล่เข้ามาก็ตกใจพากัน

คุกเข่าลง "นายท่าน..."

"ใครท�าร้ายเขา!" เห็นทุกคนเอาแต่ปิดปาก พยายามกล้ันเสียง

ร้องไห้ แต่กลบัไม่มใีครตอบค�าถามเขาสกัคน เหยาซือ่ซงิจงึตะคอกข้ึนมา

เหยาฟู่ติดตามข้างกายเขามาแต่เด็ก หลายสิบปีมานี้เขาเห็น 

เหยาฟู่เป็นเหมือนญาติ ตอนนี้เห็นอีกฝ่ายมาตายไปต่อหน้าต่อตา หัวใจ

เหยาซื่อซิงก็เจ็บเหมือนถูกมีดกรีด เหมือนถูกขวานจาม ท�าให้ใจของเขา

เยือกเย็นลงมาก
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"เมื่อคืนอาฟู่ดื่มสุรามากเกินจนพลัดตกลงน�้า..." เห็นสายตา 

เหยาซื่อซิงจ้องหน้าทุกคน เหยาฮูหยินจึงเอ่ยปากพูด "นายท่านกลับ 

เข้าห้องพักผ่อนก่อนเถอะ ข้าจะให้คนไปตามคนมาบรรจุอาฟู่ลงโลง..."

"พูดเหลวไหล!" เหยาซื่อซิงเตะอ่างดินข้างกายจนพลิกคว�่า "อาฟู่ 

ไม่เคยด่ืมสุรา!" แล้วพูดอีกว่า "คนตระกูลหลีบีบเขาใช่หรือไม่!" เสียง

ตะคอกนั้นทรงพลัง สะเทือนจนหูของทุกคนอื้อ

เหยาอันทรุดลงนั่งคุกเข่า "ได้ยินว่าตระกูลหลีส่งมอบสินค้าได ้

ตามก�าหนด เมื่อคืนพ่อบ้านฟู่จึงไปกระโดดแม่น�้าขอรับ เช้าวันนี้ศพเพิ่ง

จะลอยขึ้นมา" 

"ตระกูลหลส่ีงมอบสนิค้าได้ตามก�าหนดหรอื" เหยาซือ่ซงิร่างโอนเอน 

"ไม่มีจันทน์หอม พวกเขาส่งมอบสินค้าได้อย่างไร"

"ปรมาจารย์ไป๋ใช้วัตถุดิบเครื่องหอมอื่นเลียนกล่ินจันทน์หอม  

ธูปของตระกูลหลเีหล่านัน้ไม่ได้ใช้จนัทน์หอมเลย และโรงธูปไป่เย่ียยัง..." 

พูดยังไม่ทันจบก็ได้ยินเสียงดังพรวด เหยาซื่อซิงกระอักเลือดออกมา  

เหยาอันตกใจรีบลุกขึ้นไปประคองเขา "นายท่าน!"

"ข้าไม่ตายง่ายๆ หรอก..." เหยาซือ่ซงิพูดเสยีงแข็ง เสยีงพรวดดงัข้ึน

อีก เขากระอักเลือดออกมาอีกครั้ง รู้สึกหนังตาหนักอึ้ง เหยาซื่อซิงค่อยๆ 

หลับตาลง หลังพิงตัวเหยาอันพลางหายใจหอบแรง

"นายท่าน!" เห็นสามีหายใจรวยริน เหยาฮูหยินก็ตะโกนเรียกอย่าง

น่าสงสาร

ได้ยนิฮูหยินเรยีก เหยาซื่อซิงจงึลืมตาขึน้ สายตาเลื่อนไปยงัเหยาฟู่

ทีอ่ยูข้่างเท้าฮหูยิน ทันใดนัน้เขาก็นึกขึน้ได้ว่าตระกูลเหยาสญูเงนิไปเกือบ
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สิบล้านต�าลึงในชั่วข้ามคืนจึงรู้สึกเหมือนมีไอร้อนขยายตัวคับทรวงอก 

เพียงอ้าปากเลือดสดก็ไหลลงมาตามมุมปากเขาอีกครั้ง

ร่างนั้นโอนเอน ก่อนที่เหยาซื่อซิงจะคอพับล้มลงกับพื้น
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"พ่ีหลกีลบัมาแล้วจรงิหรอื" มูห่ว่ันชวิทีก่�าลงัสัง่การให้ล้างเคร่ืองมอื

ในห้องปรุงเครื่องหอม เมื่อได้ยินค�าพูดของโม่เสวี่ยแล้วก็ดีใจ

"บ่าวเพ่ิงออกจากหออีผิ่นเทียนซย่าก็เห็นคุณชายหลีข่ีม้าผ่านไป

เจ้าค่ะ" โม่เสวี่ยพยักหน้า

ร้านเหยาจีพ่้ายแพ้ เกรงว่าซนุมอืไวคนเดยีวจะรบัมอืไม่ไหว มูห่วัน่ชวิ 

ทีเ่ป็นหญิงบอบบางไม่รูว้รยุทธ์ ย่อมเดินทางไม่สะดวก หลีจวินจึงตดัสินใจ 

เป็นตวัแทนนางไปท่ีซัว่หยางอกีครัง้ในเดอืนสีเ่พ่ือรบัซือ้ร้านเหยาจีใ้ห้กับ

โรงธูปไป่เยี่ย

ค�านวณดูแล้วหลีจวินจากไปแค่เพียงเดือนกว่า แต่มู่หว่ันชิวรู้สึก

ราวกับว่าเวลาได้ผ่านไปหลายปี นางคิดถึงเขาอีกแล้ว เมื่อเห็นโม่เสว่ีย

พยักหน้า นางจึงวางงานในมือลงแล้ววิ่งออกไป

ได้รับจดหมายว่าเขาออกเดินทางแล้ว มู่หวั่นชิวคิดว่าอย่างน้อย 

137
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ต้องรออีกเจ็ดแปดวันกว่าที่เขาจะกลับมาถึงต้าเยี่ยได้ คิดไม่ถึงว่าเขาจะ

กลับมาเร็วเพียงนี้ เขาคงเร่งเดินทางทั้งวันทั้งคืนอีกแน่นอน

"คุณหนูจะไปที่ใดเจ้าคะ" โม่เสว่ียก้าวเท้าตามไป "ท่านไม่ต้อง 

ร้อนใจไป อีกครู่คุณชายหลีต้องมาแน่นอน" น�้าเสียงมั่นใจอย่างมาก

ทุกครั้งที่หลีจวินไปต่างเมืองกลับมา ต้องมารายงานตัวที่คฤหาสน์

ตระกูลไป๋ก่อนเป็นอันดับแรก นี่เป็นกฎประจ�าตัวของหลีจวินไปแล้ว

"ข้าจะไปดูสักหน่อย" มู่หวั่นชิวไม่ได้หันหน้ากลับมา

ทั้งท่ีรู้ว่าหลังจากหลีจวินพบบิดามารดาแล้วก็จะมาหานางทันที  

แต่เพราะนางทนรอไม่ไหว นางอยากจะพบเขาตอนนี้เลย

กลบัถึงคฤหาสน์ตระกูลหล ีหลงัจากหลจีวินคารวะบดิามารดาแล้ว

ก็รีบมาที่คฤหาสน์ตระกูลไป๋

ออกจากบ้านไปบ่อยครัง้ก่อนหน้านีไ้ม่ได้รูส้กึอะไร แต่ภายหลงัแค่

ไม่เหน็หน้ามูห่วัน่ชวิเพียงวันเดียวเขากคิ็ดถึงนางแล้ว โดยเฉพาะจากบ้าน

ไปครั้งน้ีพบว่าสายตาของมู่หว่ันชิวตอนที่มาส่งเขาเหมือนว่ามีความ

อาวรณ์อยู่ หลจีวินถึงขัน้ไม่อยากไปเมอืงซัว่หยางเลยทเีดยีว ยังไม่ทนัจาก

ไปหัวใจก็พุ่งกลับมาเสียแล้ว

เมื่อรับซื้อร้านเหยาจี้ จัดการงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เขาก็ 

ไม่สนใจการรัง้ตัวของซนุมอืไว เร่งออกเดนิทางท้ังวันทัง้คนืกลบัมา ถึงกับ

ทิ้งรถม้าแล้วขี่ม้า นอนกลางดินกินกลางทรายมาตลอดทาง ไม่ใช่เพราะ

เกิดเรือ่งใหญ่ทีร้่านหลจีี ้แต่เพราะเขาอยากจะเจอหน้ามูห่ว่ันชวิให้เรว็ขึน้

ก้าวข้ึนบนัไดหินหน้าประตู หัวใจหลจีวินไม่เคยเต้นผดิจงัหวะเช่นนี้ 
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มาก่อน เขาสดูหายใจลกึแล้วยกมอืข้ึนเพ่ือจะเคาะประตใูนเวลาเดียวกับ

ทีมู่ห่ว่ันชวิก็เปิดประตูออกมาอย่างรวดเรว็ ขาข้างหน่ึงอยู่ในประตูข้างหน่ึง

อยู่นอกประตู นางมองหน้าเขายืนน่ิงอยู่ตรงน้ัน อ้าปากกว้างพลางพูด

อะไรไม่ออก

"อาชิว..." หลีจวินเรียกอย่างตื่นเต้นยินดี

ภาพตรงหน้าพลันปรากฏม่านน�้า มีชั่วขณะหน่ึงที่มู่หวั่นชิวอยาก

กระโจนเข้าไปหาเขา นางต้องจบัประตูไว้แน่นถึงสะกดความหุนหันในใจ

ตนเองลงได้ สายตาค่อยๆ สงบนิ่งลง "พี่หลีกลับมาแล้วหรือ" เห็นใบหน้า

เหน่ือยล้าของหลีจวิน น�้าเสียงของนางก็แฝงความสงสาร "พ่ีหลีผอมลง

อีกแล้ว"

หลจีวินมองนางเงยีบๆ ใจสัน่เบาๆ เป็นระลอก เขารูส้กึว่ามเีพียงดงึ

นางเข้ามาในอ้อมกอดจึงจะสามารถคลายความคิดถึงของเขาท่ีมีมา

ตลอดทางได้ แต่ประสานกับสายตาสงบน่ิงของมู่หวั่นชิวแล้วมือที่ย่ืน 

ออกไปก็ชักกลับมา ก่อนจะหันหน้ามองไปทางด้านหลังของตนเอง  

"อาชิวรีบร้อนออกไปเช่นนี้จะไปที่ใดหรือ" 

"ข้า..."

แน่นอนว่าไปพบเขาที่ร้านหลีจี้อย่างไรเล่า

ค�าว่าไปพบเขาเกือบจะหลุดออกจากปาก มู่หว่ันชิวก็กลืนค�าพูด

ลงท้องไป นางพูดอึกอัก "หออีผิ่นเทียนซย่าเพิ่งจะน�าเข้าเนื้อกวางสดมา

ชดุหน่ึง ข้าก�าลงัจะไปด"ู นางพูดพลางขยบัเปิดทางประต ู"พ่ีหลเีข้าไปคยุ

กันข้างในเถอะ"

ได้ยินว่านางมีธุระจะออกไป หลีจวินก็ลังเลใจ อยากบอกนางว่า
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สายอกีนิดจะมาใหม่ แต่ว่าเขาคิดถงึนางเหลอืเกิน เพ่ิงได้พบหน้ากันท�าให้

เขาก็ไม่อยากจากไปโดยไม่ได้พูดกันสักค�า เห็นนางหลีกทางให้จึงก้าว

ยาวๆ เดินเข้าไป

ทัง้ท่ีอยากจะพบเขา แต่กลบัพูดว่ามเีรือ่งอืน่ เหน็ท่าทางปากไม่ตรง

กับใจของคุณหนูของตนเองแล้ว โม่เสว่ียก็ลอบถอนใจ หันไปปิดประตู

แล้วเดินตามคนทั้งสองเข้าห้องไปห่างๆ

ชงชาต้าหงเผาชั้นเลิศและยกเข้ามากาหนึ่งแล้วโม่เสวี่ยก็หมุนตัว

เดินออกไป ปิดประตูลงอย่างเงียบๆ แล้วเฝ้าอยู่หน้าประตู ทั้งท่ีรู้ว่าทิ้ง

ชายหญิงสองคนอยู่ในห้องตามล�าพังเช่นนี้จะท�าให้คุณหนูเสียชื่อเสียง 

แต่โม่เสวี่ยก็ยังหวังจากใจจริงว่าคนคู่นี้จะตกล่องปล่องชิ้นกันได้

ก่อนหน้านี้ยามที่หลีจวินมาเยี่ยมเยือน ต้องให้มู่หวั่นชิวสั่งโม่เสวี่ย

จึงจะออกมา ไม่เช่นนั้นนางก็จะเฝ้าอยู่ด้านหลังมู่หวั่นชิว แต่หลังๆ มานี้

ทุกครั้งที่หลีจวินมา โม่เสว่ียก็จะหาทางสร้างโอกาสให้คนท้ังสองอยู ่

ตามล�าพังทั้งมีและไม่มีเจตนา 

ทว่าถึงนางจะพยายามสร้างโอกาสมากมายเช่นนีแ้ล้ว ทัง้สองคนก็

ยังจุดไฟไม่ติดเสียที ท�าให้คนรู้สึกร้อนใจจริงๆ 

มู่หวั่นชิวกลับไม่รู้ถึงความคิดนี้ของโม่เสวี่ย เห็นนางวางน�้าชาแล้ว

เดินออกไปก็คิดเพียงว่านางมีเรื่องด่วนออกไปจัดการ จึงเข้ามาเทน�า้ชา

ให้หลีจวินเองพลางมองหน้าเขาด้วยรอยย้ิม "รับร้านเหยาจี้มาแล้วหรือ 

คนตระกูลเหยาเป็นอย่างไรบ้าง ตลาดเมืองซ่ัวหยางวุ่นวายมากหรือไม่ 

จันทน์หอมลดราคาแล้วหรือ"

แม้ว่าซนุมอืไวจะใช้พิราบสือ่สารส่งข่าวให้นางรูค้ร่าวๆ แล้ว แต่นาง
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ยังอยากฟังหลีจวินพูดอีกรอบ ย่ิงละเอียดเท่าไรย่ิงดี ทว่าถามอยู่นานก็ 

ไม่ได้ยินเสียงตอบ พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าหลีจวินก�าลังมองนางด้วย 

รอยย้ิม สายตาจ้องตรงมาราวกับไม่ได้ฟังค�าพูดของนางเลยสักนดิ มูห่วัน่ชวิ 

จึงยกมือขึ้นโบกไปมาตรงหน้าเขา "พี่หลี..."

แค่เพียงนั่งเงียบๆ มองนางเป็นพันรอบก็ยังไม่พอ 

ได้ยินนางเรียกตนเองเช่นน้ี หลีจวินก็ดึงสติคืนมาแล้วพูดด้วย 

รอยย้ิม "อาชิวถามรวดเดียวมากเพียงนี้ ข้าเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดจาก 

ตรงใดดี" ในน�้าเสียงแฝงการหยอกเย้าอย่างเห็นได้ชัด

มู่หวั่นชิวหน้าแดงพลางถลึงตาใส่เขา "เช่นนั้นท่านก็ค่อยๆ ตอบไป

ทลีะค�าถาม!" แม้น�า้เสยีงฟังดูเง้างอด แต่ดวงตางดงามของนางกลบัมแีต่

ความโกรธ ทั้งยังไร้ซึ่งความน่าย�าเกรง ในสายตาของหลีจวินแล้วนางที่

เป็นเช่นนี้กลับดูเหมือนขวยเขิน น่ารัก ท�าให้หัวใจเขาเต้นรัวแรง รู้สึกชา

ไปทั้งตัว ท้ังคันและกระหายจนนึกอยากจะล้อเล่นอีกสักหลายประโยค 

ถูกนางถลงึตาใส่อกีสองสามครัง้ก็ยังรูส้กึสบายใจ แต่กลวันางจะงอนจน

ไม่สนใจเขาไปหลายวันจึงกระแอมแล้วพูดอย่างจริงจัง

"เดิมคิดว่าพอตระกูลเหยาล่มแล้ว ตลาดวัตถุดิบเครื่องหอมเมือง 

ซัว่หยางจะต้องวุ่นวายใหญ่โต ทุกคนต้องฉวยโอกาสมาแบ่งแปลงวัตถุดบิ

และตลาดของตระกูลเหยาเป็นแน่ ใครจะรู้ว่าล้วนถูกการล่มสลายอย่าง

กะทันหันของตระกูลเหยาท�าให้ตกใจ กลัวว่าจะถูกข้าจัดการจนไม่มีใคร

กล้าลงมอืเลยสกัคน ท�าได้เพียงมองดโูรงธูปไป่เย่ียรบัซือ้บ้านและทรพัย์สนิ 

ของตระกูลเหยาไปในราคาต�่า"

"รับซื้อในราคาต�่า?" จดหมายจากพิราบสื่อสารเล่าไม่ค่อยละเอียด
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นัก ส่วนจดหมายรายละเอียดของซุนมือไวก็ยังไม่ได้ส่งมา เรื่องเหล่าน้ี 

มู่หวั่นชิวจึงไม่รู้เลย

"อืม" หลีจวินพยักหน้า "เพ่ือรวบรวมเงิน เหยาซื่อซิงจึงใช้แปลง

วัตถุดิบแปลงเดียวกันทางชานเมืองด้านใต้ไปใช้กู้เงินจากร้านแลกเงิน

หงต๋าและร้านแลกเงินไท่เหอมาสามล้านต�าลึง พอตระกูลเหยาล่ม  

ร้านหงต๋ากับร้านไท่เหอก็โวยวายขึน้มาก่อน แจ้งเรือ่งไปทีท่างการ แม้แต่

ใต้เท้าเฉยีนเจ้าเมอืงซัว่หยางก็วุ่นวายไปด้วย ใต้เท้าหม่าแห่งเมอืงจอืโจว

มานัง่คมุท่ีเมอืงซัว่หยางด้วยตนเอง สัง่ให้สมาคมกิจการเครือ่งหอมเมอืง

ซั่วหยางค�านวณทรัพย์สินตระกูลเหยาแล้วเปิดขายเพื่อชดใช้หนี้ มีข้านั่ง

อยู่ท่ีน่ัน หัวหน้าสมาคมอินจึงเสนอราคาต�่าข้ึนมา ทว่าร้านเคร่ืองหอม

ในซั่วหยางกลับไม่มีใครกล้าเสนอราคาสูง สุดท้ายโรงธูปไป่เย่ียจึงได้รับ

ซื้อไว้ในราคาต�่า" 

คิดถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นแล้วหลีจวินก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษ เขา 

มองมู่หวั่นชิวด้วยรอยยิ้ม

"แต่จันทน์หอมท่ีตระกูลเหยาตุนเอาไว้เหล่านั้น หลังจากราคาลด

ลงจากสามร้อยต�าลึง แค่เรียกราคาที่สิบต�าลึงก็ไม่มีใครรับซื้อ สุดท้าย

หวัหน้าสมาคมอนิกับใต้เท้าหม่าถึงได้คดิหาวิธีประนปีระนอมกับพวกคน

ที่ร้านเหยาจี้ค้างหนี้ตอนรับซื้อจันทน์หอมมา ไม่ว่าตอนนั้นจะขายให้

ตระกูลเหยาในราคาเท่าใด ล้วนต้องขนจันทน์หอมของตนเองกลับไป 

ตามจ�านวนท่ีบันทึกไว้ในใบค้างหน้ี มิเช่นนั้นก็เท่ากับยอมสูญเงินเปล่า" 

เขาส่ายหน้า "น่าเสยีดาย ทัง้ทีค่นเหล่าน้ีคดิว่าจะได้เงนิก้อนใหญ่ สดุท้าย

แล้วก็เอาสนิค้ามากองไว้ท่ีตระกูลเหยาเสยีหลายเดอืนแทน แค่ดใีจอย่าง
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เสียเปล่าไม่พอ ยังต้องขนกลับไปถมตนเองอีกคร้ัง ตอนน้ีคนทั้งเมือง 

ซัว่หยางพากันด่าว่าเหยาซือ่ซงิมใิช่คน โดยเฉพาะร้านหงต๋าและร้านไท่เหอ 

ไม่เพียงไม่ได้ดอกเบีย้ เวลาไม่ถึงสามเดือนก็ต้องสูญเงนิไปเกือบหน่ึงล้าน

ต�าลงึ ด้วยความโกรธแค้นจงึร่วมมอืกันจ้างวานพวกนอกกฎหมายฆ่าล้าง

ตระกูลเหยา"

หลจีวินเดมิทีไม่ใช่คนทีพู่ดอะไรมาก แต่ในเมือ่เขาอยากจะอยู่ใกล้

กับมู่หวั่นชิวทุกวัน ทันทีที่มีโอกาสแล้วมีหรือจะยอมพลาด ห่างไปนาน

กว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้ง เขาเสียดายที่ไม่อาจนั่งพูดคุยกับนางที่นี่ได้

ทั้งวันท้ังคืน กระทั่งลืมความเหน็ดเหน่ือยตลอดการเดินทางไปจนส้ิน  

ยิ่งเล่าเรื่องให้ละเอียดเท่าไรก็ยิ่งดี

มูห่วัน่ชวิฟังจนต่ืนเต้นตกใจ พูดอย่างทอดถอนใจว่า "คดิไม่ถึงจริงๆ 

เหยาซือ่ซงิจะกระอกัเลอืดจนตาย" กับเหยาซือ่ซงิ มูห่ว่ันชวิมคีวามทรงจ�า

ที่เก่ียวกับเขาลึกซึ้งมาก วันเวลาท่ีนางอยู่ในเมืองซั่วหยาง เหยาซื่อซิงดู

สงูส่งเกินเอือ้ม มตัีวตนอยู่ราวกับเทพ ลองถามดูได้ว่าร้านวัตถุดิบเคร่ืองหอม 

ในเมืองซั่วหยาง ใครบ้างที่เคยท�าการโดยไม่มองสีหน้าเขา

ในปีนั้นหลีจวินแค่ซื้อวัตถุดิบเครื่องหอมไม่กี่ตันจากร้านจางจี้และ

หานจี ้เพียงครึง่ปีร้านวัตถุดบิเครือ่งหอมเลก็ๆ สองร้านนัน้ก็ถูกปล่อยขาย

ตามกันไป

ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เหยาซื่อซิงวางอ�านาจอย่างมาก!

"เขาล้มป่วยมาตั้งแต่เดือนสามแล้ว" หลีจวินพูดอย่างทอดถอนใจ 

"ข้าก็ไม่คิดว่าเขาจะจากไปเร็วเช่นน้ี น่ีเป็นส่ิงท่ีเขาหาเร่ืองใส่ตนเอง"  

เขาไม่ได้คิดจะบีบค้ันอย่างโหดร้ายเช่นน้ี ครั้งก่อนท่ีไปยังเมืองซั่วหยาง
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แล้วแอบสร้างสถานการณ์เอาจนัทน์หอมทีเ่ขาซือ้จากเมอืงผู่หยางไปขาย

ให้ตระกูลเหยาน้ัน แม้เหมือนเป็นแผนเพ่ือท�าร้ายตระกูลเหยา แต่เขาก็

ท�าไปเพื่อทดสอบตระกูลเหยาเท่านั้น

หากเหยาซือ่ซงิยอมปล่อยมอื ไม่ตุนจนัทน์หอมหน่ึงหมืน่หนึง่พันชัง่

ของเขากับโรงธูปไป่เย่ียเอาไว้ ตอนนั้นก็คงดูเป็นการเหลือทางรอดให้

ตระกูลหลี แต่ก็เป็นทางรอดให้ตัวเขาเองเช่นกัน

"เหยาจิ่นเป็นอย่างไรบ้าง" คุยกันมาตั้งนาน พูดมาครึ่งค่อนทาง  

หลีจวินกลับไม่พูดถึงเหยาจิ่นเลย มู่หวั่นชิวจึงอดใจไม่ไหว ถามขึ้นอย่าง

สงสัย

"นางเป็นบ้าไปแล้ว วันๆ ก็เอาเข็มกับด้ายแทงโน่นนี่ไปทั่ว ไม่กล้า

อยู่ไกลคนแม้ชัว่ขณะ อาชวิ..." หลจีวินพูดพลางเรยีกนางอย่างเคร่งเครยีด

มู่หวั่นชิวเงยหน้าขึ้นอย่างสงสัย ไม่ได้พูดอะไร

"ข้า..." เสียงพูดหลีจวินลังเลอยู่บ้าง "ข้าซื้อบ้านหลังหน่ึงที่เมือง 

ก่วงอัน เพ่ือหลบเลี่ยงการตามไล่ฆ่าของพวกนอกกฎหมาย ข้าจึงให้ 

พวกนางสองแม่ลูกไปพักอยู่ที่น่ัน" หลังจากนั้นจะเป็นหรือตายก็อยู่ท่ี

วาสนาของพวกนางแล้ว

พูดจบเขาก็มองมู่หวั่นชิวอย่างตื่นเต้น

ตอนที่อยู่เมืองซั่วหยาง ตระกูลเหยาสองพ่ีน้องก็เคยเกือบจะบีบ 

มู่หว่ันชิวไปสู่ทางตาย แต่ภายหลังรุ่งเรืองข้ึน นางก็ไม่ได้คิดตั้งใจจะไป

แก้แค้นเหยาจิน่อกี เพียงแค่ย้ิมแล้วปล่อยผ่านไป มูห่วัน่ชวิเป็นคนใจกว้าง 

เรือ่งท่ีบบีให้ท่านพ่อไล่เหยาจิน่ไปนัน้เป็นเพราะเหยาจิน่บบีจนนางร้อนใจ 

ก่อน หลีจวินจึงกังวลใจว่ามู่หวั่นชิวจะไม่พอใจในเรื่องนี้
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เขาท�าเช่นนี้เพราะคิดว่าอย่างไรเสียเหยาจิ่นก็เคยติดตามเขามา 

ระยะหน่ึง ด้วยไม่อยากให้นางระหกระเหนิจนถูกใครหยามศักด์ิศรี มูห่วัน่ชวิ 

ถอนใจเอือ่ยอยู่ภายใน แอบคดิว่าพูดกันว่าเขาลงมอืโหดร้าย แต่จะมใีคร

รูบ้้างว่าส่วนลกึในใจเขานัน้ขีส้งสารเป็นทีสุ่ด ถ้าตระกูลเหยาไม่บบีตระกูล

หลีจนไปสู่ทางตายก่อน ตระกูลเหยาก็คงไม่ต้องบ้านแตกสาแหรกขาด

เช่นนี้

ที่เหยาจิ่นมีสภาพเช่นวันนี้ก็เป็นเพราะนางหาเรื่องใส่ตัวเช่นกัน

"อาชิว..." เห็นนางนิ่งเงียบไม่พูดจา หลีจวินจึงเรียกนางเสียงเบา  

"ข้าเพียงแค่...ข้ากับนาง..." คิดจะอธิบายว่าเขาไม่เคยชอบเหยาจิ่นเลย  

ที่จัดหาบ้านให้นางอยู่เช่นน้ีก็เพราะสงสารนาง และไม่ได้คิดจะเลี้ยง

ภรรยาเก็บเลยสกันดิ อย่างไรเสยีเหยาจิน่ก็เคยแต่งงานกับเขา นับว่าเป็น

สตรีของเขา เขาเป็นบุรุษ จะปล่อยให้นางระหกระเหินให้คนรังแกตามใจ

ชอบไม่ได้

ค�าพูดมาถึงรมิฝีปาก หลจีวินจงึพบว่ามูห่ว่ันชิวยังไม่แต่งงานกับเขา 

แม้แต่ชอบก็ยังไม่เคยพูด เขาจึงรู้สึกว่าไม่เหมาะท่ีจะพูดชี้แจงกับนาง 

เช่นนี้ แต่หากไม่ชี้แจงเขาก็กลัวว่านางจะเข้าใจผิด ท�าลายความชอบที่มี

ต่อเขาซึง่เกิดได้ยากแสนยากนีไ้ป เพียงชัว่ครู่หลีจวินกลับเรยีบเรียงค�าพูด

ไม่ถูก

นี่คือสิ่งที่เรียกว่า 'กังวลจนวุ่นวาย'

"ข้าเข้าใจความหมายของพ่ี..." มูห่ว่ันชวิหลุดหวัเราะออกมา "หวังว่า 

ต่อไปนางจะเรียนรู้จากบทเรียน ไม่เอาแต่ใจอีก ถ้าเรียนรู้ท่ีจะใจกว้างก็

นับเป็นวาสนาของนาง" เสียงนั้นแม้จะราบเรียบ แต่กลับมีความยินดีที่
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ปิดเอาไว้ไม่มิด

ไม่รู ้เพราะเหตุใดเมื่อเห็นท่าทางอึดอัดของหลีจวินท่ีเหมือนเด็ก 

ไม่รูจ้กัโต มูห่ว่ันชวิก็รูส้กึเบกิบานใจเป็นพิเศษ มชีัว่ขณะหน่ึง นางนึกอยาก

จะโผเข้าไปประคองใบหน้าเขาไว้แล้วจูบสักสองสามที

ท่าทางนี้...ช่างน่ารักเหลือเกิน

ฟังออกว่ามูห่ว่ันชวิเบกิบานใจจรงิ หลจีวนิก็มท่ีาทางเบาใจ เขาค่อย

สงบใจลงได้ เห็นมูห่ว่ันชวิดวงตาเปล่งประกายจงึเข้าใจในทนัทว่ีาตนเป็น

ฝ่ายคิดมากไปเอง เมื่อถูกนางหัวเราะเยาะ เขาก็ถลึงตาจ้องนาง 

อาชิวชักจะรังแกข้าเก่งขึ้นทุกทีแล้ว

เหน็เขาจะชกัสหีน้า มูห่ว่ันชวิจงึรบีท�าหน้าเป็นปกต ิก่อนจะเทน�า้ชา 

ให้เขาเต็มแก้วอย่างเอาใจ ปากก็พูดว่า "พี่หลีดื่มน�้าชา"

ยกน�้าชาขึ้นด่ืมหนึ่งอึกแล้วหลีจวินก็กระแอม ก่อนจะเปลี่ยน 

หวัข้อสนทนาไป "ท่านลงุซนุรบัอาจารย์แปรรปูวัตถุดบิมาสามสบิกว่าคน  

ครั้งนี้ติดตามข้ามาต้าเยี่ยหมดแล้ว คิดว่าอีกสิบกว่าวันก็คงมาถึง อาชิว

มีงานให้วุ่นวายอีกแล้ว"

"ข้าก�าลังรออยู่เลย..." มู่หวั่นชิวพูดอย่างยินดี "ส่งมอบธูปไหว้พระ

แล้ว ช่วงนี้ข้าก็ไม่มีอะไรท�าอยู่พอดี"

"แม้ว่าโรงธูปไป่เย่ียจะรับกิจการของร้านเหยาจี้มา แต่หากจะ 

ยึดครองตลาดของตระกูลเหยายังต้องพ่ึงฝีมือของอาชิว..." หลีจวินมอง

หน้ามูห่ว่ันชวิอย่างจรงิจงั "ร้านเหยาจีล่้มแล้ว อาจารย์ท่ีมชีือ่ก็ออกไปกว่า

ครึง่ ล้วนถูกร้านวัตถุดิบเครือ่งหอมอ่ืนใช้เงินจ�านวนมากดงึตวัไป อาชวิจะ

ประมาทไม่ได้จริงๆ"
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"อืม..." มู่หว่ันชิวพยักหน้า เงยหน้าถามว่า "เมื่อใดร้านหลีจี้ถึงจะ 

ฟื้นคืนก�าลังผลิตขนาดใหญ่ได้อีกเล่า" นางพูดอย่างซุกซน "มีลูกค้าใหญ่

อย่างตระกูลหลีข้าก็ไม่กลัวแล้ว"

"ใกล้แล้ว" หลีจวินพูดว่า "ข้าเพ่ิงจะได้รับรายงานลับมา หลายวัน

ก่อนครอบครัวของฉางหมิ่นที่เขาทูเจวี๋ยถูกทหารชายแดนก�าจัดไปอย่าง

ลับๆ แล้ว" แล้วพูดเน้นเป็นพิเศษ "รวมทั้งหน่วยกล้าตายแปดพันคนของ

เขาด้วย ไม่มีเหลือรอดแม้แต่คนเดียว"

"จริงหรือ!" มู่หวั่นชิวตัวสั่น

"อืม ทั้งต�าบลที่ฉางหมิ่นอยู่ถูกกวาดล้างจนสิ้น ได้ยินว่าแม้แต่เด็ก

อายุสามขวบก็ยังไม่เว้น" หลีจวินพยักหน้า "นี่แสดงให้เห็นว่าฝ่าบาท

ตัดสินพระทัยจะก�าจัดอิงอ๋องแล้ว คิดว่าไม่เกินสามเดือนอันคังต้องมี

ข่าวดส่ีงมาแน่นอน" นกึอะไรขึน้ได้ เขาจงึหวัเราะแล้วพูดว่า "อาชวิคงไม่รู้

ว่าเงินทุนที่ตระกูลเหยาใช้สู้กับตระกูลหลีคร้ังนี้ นอกจากตระกูลหล่ิว 

ออกเงินสามล้านต�าลึงแล้ว ยังมีหนึ่งล้านต�าลึงมาจากฉางหมิ่น ซึ่งเป็น

เงินท่ีอิงอ๋องแอบลงมืออย่างลับๆ สูญเงินไปสามล้านต�าลึงเช่นน้ี เชื่อว่า

ระยะนี้หลิ่วอู่เต๋อคงจะอยู่น่ิงไปก่อน ไม่กล้าหาเรื่องตระกูลของพวกเรา

ง่ายๆ อีกแน่"

หลีจวินพูดไปก็ขมวดคิ้วขึ้นมา แอบพูดในใจว่าคร้ังน้ีตระกูลหวงผู่

ได้เรียนรู ้แล้วจึงไม่ออกเงินแม้แต่น้อย สามารถมองหมากตานี้ออก  

เดินริมแม่น�้ารองเท้ากลับไม่เปียก* หวงผู่อว้ีผู้นี้นับเป็นศัตรูตัวฉกาจของ

เขาคนหนึ่ง จะมองข้ามไม่ได้เป็นอันขาด

* เดินริมแม่น�้ารองเท้ากลับไม่เปียก หมายถึงไม่ว่าจะคลุกคลีกับบุคคลหรือสภาพแวดล้อมแบบใดก็ไม่ 

เอนเอียงคล้อยตามไปโดยง่าย
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หลจีวนิไม่รูว่้าท่ีหวงผูอ่ว้ีไม่ได้ลงมอืเพราะมูห่ว่ันชวิแอบส่งสัญญาณ 

ให้ ท�าให้ในใจเขายิ่งระวังหวงผู่อวี้ขึ้นอีกเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบส่วน

"มน่ิาเล่าร้านเครือ่งหอมทีต่ระกูลหลิว่รวบรวมเงินสร้างข้ึนท่ีชานเมอืง 

ตะวนัออกเพ่ิงสร้างฐานเสรจ็ก็หยุดเสยีแล้ว..." มูห่วัน่ชวิเข้าใจทนัท ี"ท่ีแท้

เพราะสูญเงินนี่เอง"

ร้านไป๋จี้ถูกมู่หว่ันชิวแย่งชิงมา ด้วยความจนใจหลิ่วอู่เต๋อจึงเลือก

สถานทีแ่ห่งหน่ึงท่ีชานเมอืงตะวนัออก คดิจะสร้างร้านเครือ่งหอมขนาดใหญ่ 

ของตนเองขึน้มา มเิช่นน้ันด้วยพ้ืนท่ีเลก็แคบของร้านอีเ้หอ ต่อให้หลิว่เฟ่ิง 

มีชื่อเสียงเพียงใดหรือกู่ฉินมีฝีมือสูงส่งเพียงใดก็มิอาจสู้ตระกูลหลีได้

"ร ้านเครื่องหอมของตระกูลหลิ่วก็มีเพียงร้านอี้เหอเท่านั้น..."  

หลีจวินพูดอย่างทอดถอนใจ

มู่หว่ันชิวส่ายหน้า "รอให้อิงอ๋องล้ม ข้าจะท�าให้นางไม่เหลืออะไร

เลย!" ในน�้าเสียงแฝงความเหี้ยมโหดที่น้อยนักจะมีให้เห็น

ในชาตินี้นางจะปล่อยหลิ่วเฟิ่งกับกู่ฉินไปง่ายๆ ไม่ได้!

"อาชิวดูเหมือนจะเกลียดหลิ่วเฟิ่งมากนะ" หลีจวินมองมู่หว่ันชิว 

อย่างสงสัย หากเขาไม่ทราบมาก่อนว่ามู่หว่ันชิวไม่ชอบหร่วนอว้ี เขาคง

สงสัยว่าเป็นเพราะหร่วนอวี้นางจึงได้อิจฉาหลิ่วเฟิ่ง

คิดจนหัวแทบแตกหลีจวินก็ยังไม่เข้าใจว่ามู่หว่ันชิวมีเหตุผลอะไร

จึงเกลียดหลิ่วเฟิ่งเช่นนี้

มู่หว่ันชิวเปิดเผยความคิดโดยไม่รู ้ตัว นางสะดุ้ง ก่อนจะพูดจา

คลุมเครือ "พ่ีหลีไม่เห็นหรือว่านางก็เกลียดข้า ในงานเลี้ยงของชนชั้นสูง  

ก็พยายามกีดกันข้าทุกอย่าง" นางถอนใจอย่างแรง "พวกเราเป็นศตัรเูก่ากัน"
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ทันทีที่มู่หวั่นชิวเกดิใหม่ หลิ่วเฟ่ิงกถ็ูกก�าหนดให้เป็นศัตรูเช่นนี้แล้ว

เห็นหลจีวนิขมวดค้ิวอย่างครุน่คิดขึน้มาจริงๆ มูห่ว่ันชวิจงึรีบเปล่ียน

ประเดน็พูดไป "สามารถเอาชนะตระกูลเหยาได้เป็นเพราะโชคดทีีม่แีผนดี 

ของพี่หลี แต่พี่หลีกลับให้โรงธูปไป่เยี่ยได้ประโยชน์ใหญ่ไปเสียอย่างนั้น" 

นางมองหลีจวินด้วยรอยย้ิม "พ่ีหลีไม่ต้องการกิจการของร้านเหยาจี้จริง

หรือ" แล้วพูดอีกว่า "พี่หลีไม่ร่วมรับซื้อร้านเหยาจี้ ใจข้าก็รู้สึกไม่สู้ดีเลย"

นางเป็นหน้ีเขาเกือบสองล้านต�าลึง ตอนน้ีเพ่ือรับซื้อร้านเหยาจี้ยัง

ต้องยืมเงินเขาอีกสามแสน มู่หวั่นชิวรู้สึกกระวนกระวายใจจริงๆ

"ถ้าตระกูลหลีเข้าสมาคมกิจการเคร่ืองหอมเมืองซั่วหยาง วันหน้า

ต้องกลายเป็นคู ่ต่อสู ้ของโรงธูปไป่เย่ียแน่นอน..." หลีจวินส่ายหน้า  

"ก่อนหน้าน้ีเพราะถูกร้านเหยาจีก้ดดนั ข้าจงึต้องวางแผนเปิดร้านวัตถุดิบ

เครือ่งหอมเอง ตอนนีม้โีรงธูปไป่เย่ียของอาชวิส่งสนิค้าให้ ข้าก็ไม่กลวัแล้ว 

รอได้โอกาสเหมาะแล้วค่อยถอนร้านออกจากตลาดวัตถุดิบเคร่ืองหอม

ของเมืองซั่วหยาง"

หลีจวินพูดไว้ไม่ผิด หากตระกูลหลีกับโรงธูปไป่เย่ียอยู่ท�ากิจการ

วัตถุดิบเครื่องหอมและท�ากิจการเครื่องหอมในเมืองซั่วหยางพร้อมกัน

จริงๆ ช้าหรือเร็วก็ต้องมีสักวันที่กลายเป็นศัตรูกันแน่ ได้ฟังค�าพูดนี้แล้ว 

มูห่ว่ันชวิก็รูว่้าเขาท�าทุกอย่างเพ่ือให้นางสบายใจ จงึรูส้กึอบอุน่หัวใจในทนัที

แต่ว่า...นางขมวดคิ้วขึ้นทันใด

ในเมือ่ตระกูลหลยีอมถอนตวัออกจากตลาดวัตถุดบิเคร่ืองหอมเอง

แล้ว นางก็ควรจะถอยก้าวหน่ึงด้วยดีหรือไม่ ถอนตัวออกจากตลาด 

เครื่องหอมเมืองต้าเยี่ยเสีย?
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หากเป็นเช่นนี้พวกเขาก็ไม่ต้องหมางใจกันอีก กลายเป็นสหายกัน

ไปตลอดกาล คิดว่าจะต้องขายร้านไป๋จี้ที่เพิ่งได้มานั้นไป มู่หวั่นชิวก็เกิด

ความเสยีดายขึน้มา ไม่ใช่เพ่ือเงิน แต่เพราะเป็นความรกัในการปรงุเครือ่งหอม 

มากกว่า นางหวังว่าตนจะมร้ีานเครือ่งหอมเป็นของตนเอง มสีถานทีท่ี่นาง

จะแสดงความสามารถได้อย่างสะดวก

เห็นนางเปลี่ยนสีหน้าไปหลายอย่างในเวลาเพียงชั่วครู่ หลีจวิน 

ก็เข้าใจความคิดของนางได้ในทันที เขาจึงพูดหยอกล้อว่า "ข้ายังมีหุ้น 

สองส่วนครึ่งของโรงธูปไป่เย่ียอยู่ ยกตลาดวัตถุดิบเครื่องหอมเมือง 

ซั่วหยางให้โรงธูปไป่เย่ียท้ังหมด ข้าก็ไม่เสียหายอันใดสักหน่อย แค่นั่ง 

รออาชิวแบ่งผลก�าไรให้ข้าก็พอ" เขาเปลี่ยนประเด็นพูดไป "ถ้าอาชิว 

ไม่สบายใจ เช่นนั้นก็แบ่งหุ้นลมให้ข้าอีกสองส่วนสิ"

น�้าเสียงหยอกเย้าแฝงความรักอย่างเต็มเปี ่ยมสลายความ 

ไม่สบายใจที่อยู่ในใจมู่หวั่นชิวไปได้ในพริบตา นางแอบคิดในใจว่าเมือง

ต้าเย่ียมร้ีานเครือ่งหอมมากมายอย่างน้ัน พ่ีหลไีม่สนใจหรอกถ้าจะมขีอง

ข้าเพ่ิมอีกสักร้าน เขาท�าเช่นน้ีก็เพ่ือห้ามไม่ให้ข้าขายร้านไป๋จี้ออกไป  

ในใจรู้สึกตื้นตัน 

มู่หวั่นชิวน�้าตาแทบจะไหลลงมา นางกะพริบตาอย่างแรง ถลึงตา

มองหลจีวินอย่างเง้างอด "ฝันไปเถอะ! หุน้สองส่วนคร่ึงน้ันข้ายังคดิจะเอา

กลบัมาด้วยซ�า้!" เหน็หลจีวนิหน้าตาอ่อนล้า แม้จะไม่อยากให้เขาจากไป 

แต่นางยังคงลุกขึ้น "พี่หลีรีบกลับไปเถอะ"

"ข้าก็แค่พูดไปอย่างนั้นเอง ไม่ได้จะเอาจริงๆ เสียหน่อย เจ้าปวดใจ

ก็มาไล่กันเสียอย่างนั้น" หลีจวินยืนขึ้นอย่างไม่ยินดี เดินไปได้สองก้าว  
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เขาก็หมุนตัวกลับมาทันใด "อาชิว..."

มูห่ว่ันชวิเดินตามหลงัไปส่งเขา ไม่ทันระวงัว่าเขาจะหมนุตวักลับมา

แล้วหยุดยืนกะทันหัน นางจึงถลาเข้าสู่อ้อมอกหนาและกว้างของเขา 

โดยไม่ทันตั้งตัว มู่หวั่นชิวสั่นไปทั้งตัว แม้จะรู้ว่าเขาจงใจท�า แต่นางก็ยัง

ยื่นสองแขนไปกอดเขาไว้แน่น

ที่จริงเพียงแค่กอดนางสักนิดก็พอแล้ว แต่เมื่อมีร่างหอมนิ่มอยู่ใน

อ้อมอกเช่นนี้ หลีจวินจึงอยากได้มากกว่านั้น "อาชิว..." เขาพูดพึมพ�า "ข้า

อยากจูบเจ้า"

ได้ยินเสยีงพึมพ�าดงัขึน้เหนอืหวัแล้ว ใบหน้ามูห่วัน่ชวิพลนัร้อนผ่าว 

นางคิดอยากสลัดตัวให้หลุดจากเขาแล้วหนีไป แต่นึกถึงความปรารถนา

อยากได้ลูกสักคนของตนเองแล้ว มู่หวั่นชิวก็ตัดสินใจหลับตาลง สองมือ

เกาะไหล่เขาแล้วเขย่งปลายเท้าขึ้น ทาบริมฝีปากลงที่ริมฝีปากของเขา

รับรู ้ถึงปลายลิ้นเล็กของนางสอดเข้ามาในปาก ในสมองของ 

หลจีวินก็เกิดเสยีงดังครนื ผ่านไปครูใ่หญ่ เขาจงึโน้มตวัลง ดดูดืม่รมิฝีปาก

นางหนักหน่วงขึ้น มือหนึ่งประคองเอวของนาง อีกมือหนึ่งไม่อยู่นิ่งเลื่อน

ไปสัมผัสหน้าอกอันอวบอ่ิมของนาง เดิมทาบลงไปเพียงแค่หย่ังเชิงดู  

เหน็มู่หวัน่ชวิไม่ได้ขดัขนืหรอืหลบหลกี หลีจวนิจงึใจกล้าบบีคลึงอกอิม่นัน้...

เดิมคิดว่าเช่นน้ีก็สามารถคลายความปรารถนาได้ แต่ใครจะรู้ว่า

ยามทีถู่กร่างอ่อนระทวยของมูห่ว่ันชวิแนบตดิเช่นน้ี ร่างของหลจีวินราวกับ

ระเบิดจนยากจะทนทานไหว มือใหญ่จึงเลื่อนเข้าไปใต้เนื้อผ้า เพียงแตะ

ผวิเน้ือทีล่ะเอยีดนุ่มเนียนน้ัน หลจีวนิก็สัน่ไปทัง้ตวั เสยีงเข้มครางออกมา

เบาๆ อย่างควบคุมไม่อยู่ หายใจหอบแรงขึ้นมา...
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เม็ดเหง่ือไหลลงมาตามหน้าผากของหลีจวิน เขาพยายามดึงตัว 

มู่หว่ันชิวมาแนบแผ่นอก อยากจะบดร่างนางเข้ามาในร่างตนเอง มือก็

เลือ่นไปกระชากกระดมุคอเสือ้ของนางลงมา แล้วก้มลงจุมพิตยอดทรวงอก 

มูห่ว่ันชวิตัวสัน่พลางส่งเสยีงครางออกมา หลจีวินหยุดการกระท�าลงทนัใด 

"อาชิว ข้าอยากได้ตัวเจ้าในตอนนี้เลย..."

สองแก้มแดงเรือ่ มูห่ว่ันชวิไม่พูดอะไร เพียงแค่หลบัตาแล้วกอดเขา

ไว้แน่น สองขาไม่รู้ว่าปีนไปอยู่บนเอวของเขาต้ังแต่เมื่อใด ผิวกายของ 

ทัง้สองห่างกันเพียงเน้ือผ้ากัน้ ตรงท้องน้อยทีอ่่อนนุ่มของนางคล้ายสมัผสั

เข้ากับแรงปรารถนาที่คับแน่นของเขาอย่างไม่ตั้งใจ

หลจีวินอุม้นางเดินไปทีเ่ตยีงโดยไม่พูดพล่ามอะไรอกี จนกระท่ังไป

ถึงข้างเตยีงแล้วเขาก็ชะงักไปทนัใด ก่อนจะสดูลมหายใจเข้าออกลกึๆ อยู่

หลายครัง้กว่าจะสงบใจลงได้ เขาค่อยๆ ปล่อยตวันางลงพ้ืน แล้วจดัเสือ้ผ้า

ให้นางอย่างช้าๆ

หากว่าห้ามใจไม่อยู่จนรวบรัดครอบครองตัวนางเช่นน้ี หลังจาก 

ร่วมรักกันแล้วนางจะต้องเสียใจมากแน่นอน

เขาอยากเก็บช่วงเวลาทีง่ดงามทีส่ดุไว้ในคนืวนัแต่งงานของพวกเขา!

เห็นไฟปรารถนาในดวงตาของหลีจวินค่อยๆ จางหายไป มู่หวั่นชิว 

ก็รู้สึกเศร้าใจ...

ชาติก่อนนางเรยีนรูเ้คลด็ลบัมามากมายถึงเพียงนัน้ เหตใุดเมือ่เจอ

เขาแล้วกลับใช้ไม่ได้ผลเลยเล่า

ว่ากันว่าบุรุษล้วนบ้าตัณหากันทุกคนมิใช่หรือ

เหตุใดนางคิดจะใช้ตัณหาหลอกล่อขอลูกเขาสักคนจึงยากเย็น 
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เช่นนี้

"อะไรนะ! คนแปดพันคนในเรือนฉางหมิ่นเป็นหน่วยกล้าตายของ

อิงอ๋องหรอื" ฟังรายงานจากหร่วนซแีล้ว สีหน้าของหร่วนอว้ีก็ซดีขาวทันใด 

"และถูกลอบฆ่าไปหมดแล้ว?"

"ขอรับ" หร่วนซีพยักหน้า "ซ่งเสียงถูกคนแอบส่งตัวกลับมาท่ีเมือง 

อันคัง ฝ่าบาททรงสอบสวนจนรู้ความจริงว่าเรื่องจวนหม่าหนิงมิใช่ฝีมือ

ของชาวทูเจว๋ีย แต่ฉางหมิน่เป็นคนท�า ทีจ่ริงเขาก็ถูกส่งตวักลับอนัคงัอย่าง

ลับๆ แล้ว"

"เป็นไปได้อย่างไร" หร่วนอว้ีส่ายหน้า สีหน้าซีดขาว "เรื่องส�าคัญ 

เช่นนี้ อิงอ๋องกลับไม่บอกข้าเชียวหรือ" เสียงพูดชะงักไป เขานึกถึงเรื่องที่

อิงอ๋องเคยมคี�าสัง่ฆ่าซ่งเสยีงมาให้เขา แอบคดิในใจว่า ทีแ่ท้องิอ๋องก็ทรง

ไม่ไว้ใจข้ามาโดยตลอด เขาเกิดความรู้สึกผิดหวังขึ้นมารางๆ

"ข้าน้อยได้ยินมาว่าอิงอ๋องทรงส่งยอดฝีมือหลายสายไปลอบฆ่า 

ฉางหมิน่ระหว่างทางไปอนัคงัอย่างลบัๆ" ก�าลังพูดอยู่หร่วนซก็ีส่ายหน้า "แต่ 

น่าเสยีดาย ต่อให้ฆ่าฉางหมิน่ หรอืท�าลายพยานบคุคลจนหมด เชือ่ว่าฝ่าบาท 

ก็คงไม่ให้ความส�าคัญกับอิงอ๋องอีกแล้วกระมัง" เขามองหน้าหร่วนอว้ี

อย่างกังวล "อิงอ๋องหมดอ�านาจ ใต้เท้าคิดวางแผนล่วงหน้าเถอะขอรับ"

วางแผนหรือ

สีหน้าหร่วนอว้ียังคงซีดขาว เวลาผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึงส่ายหน้า

อย่างไร้เรีย่วแรง "นบัจากท่านอ๋องแก้แค้นให้ท่านพ่อข้า ชวิีตของข้าก็เป็น

ของเขาแล้ว บุรุษมีชีวิตอยู่ใต้ฟ้า ตายเป็นตายสิ จะผิดสัจจะได้อย่างไร"
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"แต่ว่า..." หร่วนซีร้อนใจจนใบหน้าแดงก�่า

หร่วนอวี้โบกมือ ไม่ได้ให้เขาพูดต่อ "ซีเอ๋อร์รีบลงมือเถอะ พาคนใน

ค่ายลับของตระกูลหร่วนออกไปจากท่ีเลวร้ายแห่งน้ี ไม่ว่าต้าเย่ียจะเกิด

อะไรขึ้นก็อย่ากลับมาอีก!" น�้าเสียงของเขาหนักแน่น ไร้ซึ่งความลังเล

"ใต้เท้า..." หร่วนซีทรุดตัวลงคุกเข่า "ข้าน้อยยินดีติดตามร่วมเป็น

ร่วมตายกับใต้เท้า แม้ตายก็ไม่ไป!"

"เจ้าไปเถอะ" หร่วนอว้ีดงึตวัเขาขึน้มา "หาสถานทีท่ี่มเีขาเขยีวน�า้ใส 

ซื้อไร่นาสักหน่อย ภายหน้าถ้าข้ายังมีชีวิตอยู่ ข้าจะได้มีที่ให้อยู่ด้วย"  

น�้าเสียงแฝงด้วยความเศร้าสลดของการพลัดพราก

ทันใดน้ันหร่วนอว้ีก็รู้สึกถึงความอ่อนล้าอย่างมาก เขาอยากพา 

มู่หวั่นชิวไปหาสถานที่ที่มีเขาเขียวน�้าใส ไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกอีก

ชาติน้ีหากมีนางเคียงข้าง ชื่อเสียงลาภยศเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องมี

ก็ได้

แต่ว่านางจะยอมหรือ

ภาพตรงหน้าพลนัปรากฏดวงตาเย็นชาคูน่ัน้ หร่วนอว้ีรู้สกึเจบ็ปวดใจ 

นางเหมือนดวงดาวท่ีลอยอยู่บนฟากฟ้า ไม่ว่าเขาจะพยายามเพียงใดก็

ไม่อาจเอื้อมไปได้ถึง

"ใต้เท้าท�าเพ่ืออิงอ๋องสุดแรงกายแรงใจมาหลายปี อย่างน้อยก็ได้

ทดแทนบุญคุณไปแล้ว" หร่วนซเีกลีย้กล่อมอย่างไม่ยอมแพ้ "ใต้เท้าไปกับ

ข้าน้อยเถอะขอรับ..." เห็นหร่วนอวี้ไม่พูดจา เขาจึงพูดต่อไปว่า "ใต้เท้า

จงรักภักดีต่ออิงอ๋อง แต่ท่านอ๋องกลับสงสัยเคลือบแคลงในตัวท่าน หาก

ท่านอยู่ทีน่ี่ ทกุการเคลื่อนไหวก็จะถกูใต้เท้าจั่วคอยควบคุม สู้จากไปไมด่ี
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กว่าหรือ"

เมื่อคิดถึงจั่วเฟิงขึ้นมาก็เห็นว่าอีกฝ่ายนับวันมีแต่จะย่ิงไม่เห็นเขา

อยู่ในสายตา ทั้งยิ่งก�าเริบเสิบสาน หร่วนอวี้นึกแล้วก็แอบถอนใจ "ใครว่า

ไม่ใช่เล่า ถ้าไม่มีอิงอ๋องคอยบงการ เขาจะกล้าท�ากับข้าเช่นนี้ได้อย่างไร" 

แต่ว่า...เขาส่ายหน้า

นางยังอยู่ที่นี่ จะให้เขาจากไปได้อย่างไร

คิดถึงเรื่องค�าสั่งลับท่ีเพ่ิงได้รับมา ไม่ว่าอย่างไรก็จะให้เขาสังหาร 

มู่หวั่นชิวให้ได้

หร่วนอวี้พลันขนลุกซู ่ด ้วยความกลัว เพราะเรื่องธูปไหว้พระ 

ของแคว้นซีอวี้ อิงอ๋องจึงเกลียดแค้นนางย่ิงนัก ไม่ว่างานใหญ่จะส�าเร็จ

หรือไม่ เขาก็ต้องสังหารนางให้จงได้!

ในเวลานี้ในใจอิงอ๋องคงมั่นใจแล้วว่าถ้าไม่มีมู่หวั่นชิวสักคนงาน

ใหญ่ของเขาคงส�าเร็จไปนานแล้ว!

ไม่เพียงแค่อิงอ๋องเท่านั้น หร่วนอวี้ก็คิดว่าหากไม่มีมู่หว่ันชิวคอย

ช่วยปรงุเครือ่งหอมชัน้เลศิให้ตระกูลหลคีรัง้แล้วครัง้เล่า งานใหญ่ของเขา

คงส�าเร็จไปแล้วเช่นกัน แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นน้ีเขาก็ยังท�าร้ายนางไม่ลง  

ไม่อยากเห็นนางต้องเป็นทุกข์ และไม่อยากเห็นนางต้องตายไปอย่าง 

ไร้ความผิด

"ใต้เท้าไปพร้อมกับข้าน้อยเถิดขอรบั" เหน็หร่วนอวีข้มวดคิว้ไม่พูดจา 

หร่วนซีก็พูดกล่อมต่อไปอย่างทุกข์ใจ

"เจ้ารีบไปเถอะ" หร่วนอวี้ส่ายหน้า "อิงอ๋องคงจะรู้เรื่องค่ายลับ 

ตระกูลหร่วนแล้ว ถ้าช้าไปเกรงว่าจะไม่ทันการ" เสียงน้ันเบาลง แต ่
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หนักแน่นอย่างมาก

อิงอ๋องไม่เชื่อใจเขาเช่นนี้ เขายังจะถวายชีวิตให้อีกหรือ!

ได้ฟังค�าพูดน้ีแล้วหร่วนซก็ีปวดใจ น�า้ตาแทบจะไหลลงมา สดุท้าย

เขาก็พยักหน้าอย่างเด็ดขาด "ข้าน้อยจะไปท�าตามเดี๋ยวน้ี รอให้จัดการ 

ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วจะรีบกลับมาหาท่านทันที" พูดจบ ไม่รอให้หร่วนอวี้

มอีาการตอบสนองใดๆ เขาก็ประกบมอืขึน้ "องิอ๋องไม่ควรค่าจะให้ใต้เท้า

ถวายชีวิตให้เลยสักนิด ใต้เท้าต้องรักษาตัวให้ดีนะขอรับ!"

ส่งหร่วนซีไปแล้ว หร่วนอวี้ก็หยิบจดหมายลับบนโต๊ะขึ้นมาอีกครั้ง

อ่านไปได้ครึง่หน่ึง เขาก็คว�า่จดหมายลงบนโต๊ะ แอบคดิในใจว่าถ้า

อิงอ๋องหมดอ�านาจ จวนผู้บัญชาการของข้าเกรงว่าคงเป็นท่ีแรกที่จะถูก

กวาดล้าง ความคิดนี้แล่นผ่าน หร่วนอวี้ก็รีบลุกขึ้นทันที

เดินออกจากห้องหนังสือก็พบว่าระเบียงทางเดินนั้นเงียบสงบ 

องครักษ์เห็นเขาเดินออกมาจึงโค้งค�านับ "ใต้เท้า..."

หร่วนอวีโ้บกมอืให้พวกเขาถอยออกไป แล้วเดนิไปทางเรอืนด้านหลงั 

เพียงคนเดียว

ด้วยรู้ว่าหลีจวินเป็นคู่ต่อสู้ท่ีเจ้าเล่ห์เพียงใด หน่วยเงาของตระกูล

หลก็ีคอยท�างานอย่างลบัๆ อยู่ในทุกท่ี หร่วนอว้ีจงึไม่เคยเก็บจดหมายลบั

ทีต่ดิต่อกับองิอ๋องหรอืของส�าคัญมากๆ อย่างอืน่ไว้ในห้องหนงัสอืเลย เขา

สร้างห้องลับขึ้นมาที่ลานด้านหลังก็เพื่อใช้เก็บสิ่งของเหล่านี้โดยเฉพาะ

ความล่มสลายใกล้จะมาถึงแล้ว เขาต้องฉวยโอกาสที่ตนเองยัง

สามารถไปมาได้อย่างอิสระท�าลายของเหล่านี้ทิ้งเสีย
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เขาเดินมาท่ีลานด้านหลังอย่างเร่งรีบ ก่อนจะเห็นสาวใช้ที่ชื่อ 

เหมยเซียงยืนอยู่ใต้ร่มไม้ นางเห็นเขาเดินมาแต่ไกลก็รีบวิ่งหนีไป...

เหตุใดนางจึงดูรีบร้อนไม่มีระเบียบเช่นนี้

หร่วนอว้ีขมวดค้ิว ก�าลังจะเอ่ยปากตะคอกก็เกิดความคิดข้ึนในใจ 

จึงกระโดดลอยตัวไปขวางหน้าเหมยเซียงเอาไว้

ประสานเข้ากับสายตาดุร้ายของหร่วนอวี้แล้ว เหมยเซียงก็ทรุดลง

คุกเข่า "ใต้เท้าไว้ชีวิตด้วยเจ้าค่ะ!"

"เห็นข้าแล้วเหตุใดต้องหลบด้วย"

"พ่ีหงซิว่ให้บ่าวคอยจบัตาดูทีน่ีเ่อาไว้ หากเหน็ว่าใต้เท้ากลบัมาแล้ว

จะต้องส่งข่าวให้นางรู้เจ้าค่ะ..."

หงซิ่วอยู่ข้างกายหร่วนอว้ีตั้งแต่เด็ก นางเป็นคนฉลาดและม ี

สายตาเฉยีบแหลม ท้ังปรนนบัิติเขามาสบิกว่าปีจงึเป็นคนทีเ่ขาเชือ่ใจทีส่ดุ 

138
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หร่วนอว้ีไม่เคยเชื่อใจอนุของตนเลย ห้องลับแห่งน้ีก็เป็นหงซิ่วที่คอย

จัดการแทนเขามาตลอด

ตอนนี้หงซิ่วให้คนมาจับตาดูเขา นางก�าลังท�าอันใดอยู่กันแน่

ได้ฟังค�าพูดนี้แล้วหร่วนอวี้จึงเอ่ยปากถาม "หงซิ่วอยู่ที่ใด"

เหมยเซียงส่ายหน้า "บ่าวเฝ้าอยู่ข้างหน้าตลอด ไม่รู้ว่าพ่ีหงซิ่วไป 

ที่ใดเจ้าค่ะ" ปากบอกว่าไม่รู้ แต่สายตากลับเหลือบไปทางห้องลับอย่าง

ไม่สบายใจ

มองไปตามสายตาของเหมยเซียงแล้วหร่วนอว้ีก็สะดุ้ง ก่อนจะ

ยกมือขึ้นสกัดจุดนางให้หมดสติแล้วทิ้งไว้ที่ใต้ร่มไม้ ส่วนเขาก็ก้าวเข้าไป

ในห้องลับอย่างรวดเร็ว

หร่วนอว้ีมาถึงห้องลับ ขณะที่ก�าลังจะย่ืนมือไปคล�าหาลูกกุญแจ 

เขาก็เห็นประตูห้องลับเปิดอยู่ ในน้ันมีเสียงลอดออกมา เขากลั้นหายใจ

ในทันที

"ที่นายท่านต้องการคงจะเป็นจดหมายลับเหล่าน้ี" ราวกับหา 

อะไรเจอ หงซิ่วจึงพูดขึ้นอย่างยินดี

"พ่ีเอาของเหล่าน้ีไป ใต้เท้าคงจะพบในไม่ช้า" เสียงของลวี่อีฉาย

ความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด

ลวี่อีเป็นสาวใช้ประจ�ากายหร่วนอวี้เช่นกัน ได้ฟังบทสนทนานี้แล้ว

หร่วนอวี้ก็มีสีหน้าโกรธเกรี้ยว เขาพยายามควบคุมตนเองอย่างเต็มที่เพื่อ

ห้ามไม่ให้ตนพังประตูเข้าไป แล้วยืนฟังอย่างตั้งใจ

"สนใจอะไรมากไม่ได้แล้ว พ่อแม่เจ้ากับข้าล้วนอยู่ในมือนายท่าน 

หากไม่ฟังค�าของนายท่านก็ต้องตายกันหมดทั้งบ้าน!" หงซิ่วพูดอย่าง 
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ตื่นตระหนก "นายท่านบอกว่าขอเพียงมอบส่ิงเหล่านี้ไปให้ ต่อไปก็จะมี

สขุให้เสพไม่รูจ้บ พวกเรารบีไปกันเถอะ ตอนนีใ้ต้เท้าคงใกล้กลบัมาแล้ว"

หงซิ่วพูดพลางผลักเปิดประตู เห็นหร่วนอว้ีก�าลังยืนหน้านิ่งอยู ่

ตรงประตู ในสมองก็มีเสียงดังก้อง หงซิ่วสั่นไปท้ังตัวแล้วทรุดลงคุกเข่า 

"ใต้เท้า..."

พลิกมือปิดประตูแล้ว หร่วนอวี้ก็ก้าวเท้าเข้ามาในห้องลับ

"เอาออกมา..." เสยีงราบเรยีบของหร่วนอวีฉ้ายความเยน็เยือกท่ีแทง

ทะลุหัวใจ

ลวี่อีตัวสั่น มองไปทางหงซิ่วอย่างอึดอัด

หงซิ่วหน้าซีดราวคนตาย จากนั้นนางก็โขกหัวไม่หยุด "บ่าวทรยศ

ใต้เท้า นับว่าสมควรตายแล้ว แต่ขอใต้เท้าเห็นแก่ท่ีบ่าวปรนนบิตัท่ิานมา

หลายปี ปล่อยคนทางบ้านบ่าวไปเถิดเจ้าค่ะ"

หร่วนอวี้มองหงซิ่วอย่างเย็นชา ไม่ได้พูดอะไร

รับรู้ถึงพลังอันน่ากลัวกดดันเข้ามา หงซิ่วก็ไม่กล้าพูดมากอีก เพียง

หยิบจดหมายปึกหนึ่งออกจากท้องแขนเสื้อยื่นออกไปด้วยมือที่สั่นเทา

รบัจดหมายไปแล้ว หร่วนอว้ีก็พลกิดไูปทลีะฉบบั ล้วนเป็นจดหมาย

ลับท่ีเขาติดต่อกับอิงอ๋องท้ังสิ้น "พ่อบุญธรรมต้องการของเหล่านี้ไปท�า 

อันใด" เสียงพูดราบเรียบ แต่กลับเย็นเยือกเสียดแทงกระดูก

หลิ่วอู่เต๋อเลี้ยงเขามาแต่เด็กจนเติบใหญ่ ส่งเขาให้เรียนรู้หนังสือ  

ทั้งยังให้ฝึกวรยุทธ์ เขาเห็นหลิ่วอู่เต๋อเป็นเสมือนพ่อบังเกิดเกล้า ไม่เคย

สงสัยมาก่อนว่าอีกฝ่ายจะท�าร้ายเขา แต่ตอนนี้พบว่าถูกคนท่ีไว้ใจที่สุด

ทรยศเช่นนี้ หร่วนอวี้ก็รู้สึกราวกับหัวใจถูกแทงเป็นหมื่นหน เจ็บจนแทบ
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จะด้านชา จ้องตรงไปที่หงซิ่วซึ่งเป็นสาวใช้ที่คอยติดตามเขาตั้งแต่ตอนที่

เข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ตระกูลหลิ่วคนนี้แล้ว หร่วนอวี้ก็พลันเกิดความรู้สึก

เหมือนไม่รู้จักนางขึ้นมา

"ตระกูลหลีส่งมอบธูปไหว้พระตามก�าหนด ฝ่าบาทจึงพระราชทาน

รางวัลเป็นพิเศษ ทว่านายท่านกลบัเสยีหายอย่างหนกั กระท่ังไม่อาจต่อสู้

กับตระกูลหลไีด้แล้ว คิดว่าองิอ๋องคงหมดสิน้อ�านาจแล้วเช่นกัน นายท่าน

จึงสั่งให้บ่าวมาขโมยของเหล่าน้ีเจ้าค่ะ" เผชิญกับความน่าเกรงขามของ

หร่วนอว้ีแล้ว หงซิ่วมีหรือจะกล้าปิดบัง "นายท่านคิดจะให้นายน้อยรอง

หลิงเทาถือสิ่งเหล่านี้ไว้ รอให้ถึงเวลาท่ีเหมาะสมจึงค่อยย่ืนไปพร้อมกับ

ฎีกา เพ่ือจะได้สร้างความชอบจากการท�าลายอิงอ๋อง หาทางให้ได้รับ

ความโปรดปรานจากองค์รัชทายาทเจ้าค่ะ"

หลิงเทา?

หร่วนอว้ีนึกขึ้นได้ทันใด หลิงเทาท่ีเคยติดร่างแหเรื่องอัครเสนาบดี

มู่จนไม่ได้กลับต้าเยี่ยมาหลายปีนั้น จู่ๆ เมื่อสามวันก่อนก็มาปรากฏตัวที่

คฤหาสน์ตระกูลหลิ่ว หร่วนอวี้พลันรู้สึกเคร่งเครียด หลิ่วอู่เต๋อคิดจะ 

ฉวยโอกาสนี้พลิกอาวุธ เตรียมจะใช้เขาหร่วนอวี้เพื่อหาความชอบแล้ว!

เมือ่ความคดินีแ้ล่นผา่น เขาจึงถามออกมาว่า "พ่อบุญธรรมท�าร้าย

ข้าเช่นนี้ คิดอยากให้อาเฟิ่งเป็นม่ายอย่างนั้นหรือ"

เขากับหลิ่วเฟิ่งแม้จะแต่งงานไม่ส�าเร็จ แต่การหมั้นหมายนั้นยัง 

คงอยู่

"เรื่องนี้บ่าวไม่รู้จริงๆ!" หงซิ่วโขกหัวไม่หยุด "นายท่านเพียงให้บ่าว

มาขโมยจดหมายเหล่าน้ีเท่าน้ัน ส่วนเรื่องอื่นไม่ได้พูดอันใดเลยเจ้าค่ะ 
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เรื่องท่ีจะมอบให้นายน้อยรองเพ่ือสร้างความชอบก็เป็นเร่ืองที่บ่าวได้ยิน

หลิ่วผิงพูดมา"

หลิ่วผิงเป็นบ่าวประจ�ากายหลิ่วอู่เต๋อ สนิทกับหงซิ่วมาตั้งแต่เด็ก 

โดยทั้งสองได้แอบหมั้นหมายกันอย่างลับๆ แล้ว

พูดจบแล้วก็รู ้สึกเหมือนมีกลิ่นอายสังหารพุ่งเข้ามา หงซิ่วเกิด 

ความหวาดกลวัอย่างไร้ขอบเขตขึน้ในจติใจ นางโขกหวัราวไก่จกิข้าวสาร 

"บ่าวรู้เพียงเท่านี้ เรื่องที่ควรพูดก็พูดไปแล้ว ขอใต้เท้าเห็นแก่..."

พูดยังไม่ทนัจบฝ่ามอืของหร่วนอวีก็้ซดัลงมา สมองของท้ังสองพลนั

แตกกระจาย หงซิ่วกับลวี่อีล้มลงบนพื้นทั้งคู่

หร่วนอว้ียืนอยู่หน้าคฤหาสน์ตระกูลหลิ่ว เขามองดูประตูแดง 

บานใหญ่และโคมแดงใบใหญ่ท่ีแขวนอยู่ตรงประตูท้ังปีซึ่งได้ประทับอยู่

ในใจเขามาตั้งแต่เด็กแล้ว หัวใจของหร่วนอวี้พลันรู้สึกเจ็บปวด 

ทั้งที่เลี้ยงดูเขามาหลายปี เหตุใดพ่อบุญธรรมจึง...เหตุใดจึงท�ากับ

เขาเช่นนี้ได้!

เพราะเรื่องของมู่หวั่นชิว ที่ผ่านมาเขาจึงรู้สึกผิดต่อหลิ่วเฟิ่งอยู่บ้าง 

กระนั้นเขาก็ได้สาบานในใจไว้แล้วว่าวันหน้าหากสามารถแต่งงานกับ 

มูห่วัน่ชวิได้จรงิ ไมว่่าตนเองจะโปรดปรานนางเพยีงใด เขากจ็ะไมใ่ห้นาง

ท�าลายศักดิ์ศรีของหลิ่วเฟิ่งได้เป็นอันขาด

ต�าแหน่งภรรยาเอกของเขาจะเป็นของหลิ่วเฟิ่งตลอดไป!

ที่ให้หร่วนซีพาคนในค่ายลับและเงินทองจากไปก่อน เขาก็ท�าเพ่ือ

ให้พ่อบุญธรรมและหลิ่วเฟิ่งได้มีที่อยู่มิใช่หรือ
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แขนน้ันยกขึน้แล้ววางลง วางลงแล้วยกข้ึน หร่วนอว้ีไม่อาจรวบรวม

ความกล้าเข้าไปถามหลิ่วอู่เต๋อได้

ทันใดนั้นเขาก็กระโดดลอยตัวข้ามหลังคาบ้านเข้าไป เดินมาถึง 

ห้องหนังสือของหลิ่วอู่เต๋ออย่างคุ้นเคย ทว่าหลิ่วอู่เต๋อไม่ได้อยู่ในห้อง  

หร่วนอว้ีจงึมุง่ไปทีห้่องของหลิว่เฟ่ิง ขยับกระเบือ้งหลงัคาบนห้องออกเป็น

ช่องเลก็ แล้วก้มหน้ามองลงไป ก่อนจะเห็นหลิว่อูเ่ต๋อก�าลังนัง่คยุกับหล่ิวเฟ่ิง 

อยู่ในห้อง

"ถึงอาเฟิ่งตายก็ไม่แต่งงานกับพี่รอง!" หลิ่วเฟิ่งตะโกนอย่างสุดแรง 

"อาเฟิ่งชอบพ่ีสาม พวกเราหมั้นหมายกันแล้ว กระทั่งลือกันไปทั่วเมือง

ต้าเยี่ยแล้วด้วย!"

"หมั้นแล้วก็ถอนหมั้นได้" หลิ่วอู่เต๋อพูดกล่อมอย่างอดทน "พ่อ 

ท�าเช่นนี้ก็เพราะหวังดีกับเจ้า" เขาถอนหายใจ "องค์รัชทายาทถูกปล่อย

ออกจากวังหย่งอันแล้ว แม้จะยังไม่มีพระราชโองการคืนต�าแหน่งองค์

รัชทายาทอย่างชัดเจน แต่ฝ่าบาททรงอนุญาตให้เขาเดินไปมาในห้อง 

ทรงพระอักษรได้แล้ว ด่านแถบเขาอูเจวี๋ยก็เปลี่ยนคนป้องกัน พ่อส่ง

สายลับไปหลายทางล้วนสืบข่าวของฉางหมิ่นไม่ได้เลย เกรงว่าเขาคงจะ

ประสบเคราะห์ไปแล้ว" หลิว่อูเ่ต๋อน�า้เสยีงเตม็ไปด้วยความกังวล "เรือของ

อิงอ๋องล�านี้เกรงว่าคงจะจมแล้ว!"

"พ่ีสามอายุน้อย ท้ังยังเก่งกล้า ฉลาดคิดการดี วรยุทธ์ก็สูงส่ง  

พวกเราไม่พึ่งอิงอ๋องก็สามารถรุ่งเรืองได้เช่นกัน!"

"ช่างไร้เดยีงสานกั!" หลิว่อูเ่ต๋อตบโต๊ะอย่างแรง "เมือ่องิอ๋องล้มแล้ว 

อวี้เอ๋อร์ก็จะเป็นคนแรกที่ต้องตาย!"
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ถูกความโกรธเกรีย้วของบดิาท�าให้ตกใจ หล่ิวเฟ่ิงก็ตวัสัน่ นางตะลึง

มองหน้าบิดาจนลืมพูด

ผ่านไปครู่ใหญ่จึงร้องไห้โฮขึ้นมา

"อาเฟ่ิงอายุยังน้อย ย่อมไม่รูว่้าการแย่งชงิบลัลงัก์นีแ้ต่ไหนแต่ไรมา

ก็เป็นเช่นเจ้าตายข้าอยู่" หลิ่วอู่เต๋อเสียงพูดอ่อนลง "อว้ีเอ๋อร์เป็นทหาร 

ของอิงอ๋อง ทั้งยังเป็นขุนนางที่สร้างความชอบด้วยการฆ่าอัครเสนาบดีมู่ 

ถ้าองค์รชัทายาทข้ึนครองบลัลงัก์เมือ่ใด คนแรกท่ีจะไม่ปล่อยไว้ก็คอืเขา" 

แล้วเปลี่ยนประเด็นพูด "ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็แล้วไปเถอะ ด้วยก�าลังทรัพย์

ของตระกูลหลิ่วพ่อยังสามารถใช้เงินซื้อความปลอดภัยของอว้ีเอ๋อร์ได้  

แต่เรื่องจันทน์หอมครั้งนี้ตระกูลหลิ่วสูญเงินไปถึงสามล้านต�าลึงภายใน

คนืเดยีวเชยีวนะ!" พูดตัวเลขน้ีออกมาแล้ว หลิว่อูเ่ต๋อก็ปวดใจจนแทบเต้น 

ทั้งแค้นหร่วนอว้ีจนเข้ากระดูก เขาจึงขบเข้ียวเคี้ยวฟันพูด "เดิมทีพ่อก็ 

ไม่คิดจะก้าวเข้าไปในน�้าขุ่นนี้หรอก แต่อวี้เอ๋อร์กลับเอาจดหมายลับของ

อิงอ๋องมา..."

"แต่ว่า..." พูดถึงเรื่องน้ีหลิ่วเฟิ่งก็รู้ว่าท่านพ่อแค้นหร่วนอว้ีเพียงใด 

นางจึงลดเสียงพูดลง

"แต่ว่าอวี้เอ๋อร์มิใช่มังกร!" ไม่รอให้หล่ิวเฟิ่งพูดจบ หล่ิวอู่เต๋อก็พูด

ต่อไป "ตอนแรกพ่อมองผิดไปเอง คิดว่าเขาเป็นมังกร จนเกือบจะท�าลาย

ชีวิตของอาเฟิ่งไปแล้ว!" เขารู้สึกเสียใจภายหลัง "โชคยังดีที่อาเฟิ่งกับเขา

ยังไม่ได้เข้าพิธีกัน!" เขาเปลี่ยนประเด็นพูด "หลิงเทามีหลักฐานท่ีอิงอ๋อง

ทรงวางแผนชิงบัลลังก์แล้ว รอเพียงแค่เวลาท่ีเหมาะสม หลังจากท่ีเขา

สร้างความชอบแล้วพ่อก็จะคุยกับอว้ีเอ๋อร์เรื่องถอนหมั้นพวกเจ้าสองคน
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ด้วยตนเอง" แม้เสียงพูดจะอ่อนโยน แต่น�้าเสียงกลับเด็ดขาด แฝงด้วย

ความหมายที่ไม่ยอมให้คัดค้านออกมารางๆ

หร่วนอว้ีท่ีอยู่บนหลังคาใจสั่น แอบคิดว่าที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง  

เอาจดหมายลับของข้ากับอิงอ๋องไปเอาความชอบ รอจนพ่ีรองสร้าง 

ผลงานแล้วก็จะเป็นเวลาท่ีข้าต้องตกนรก ถึงตอนนั้นการหมั้นหมายน้ี 

ก็มิใช่เรื่องที่บารมีของข้าจะรักษาไว้ได้แล้ว พ่อบุญธรรมโหดร้ายมาก  

แค่สูญเงินไปสามล้านต�าลึง เขาก็ไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์พ่อลูกที่มี 

มานานหลายปีแล้ว!

หร่วนอว้ีเข้าใจแผนการท้ังหมดของหลิว่อูเ่ต๋อในทันท ีหวัใจเขาเกิด

ความเศร้ารันทดอย่างไร้ขอบเขตขึ้นมา

บนโลกน้ียังจะมคีวามจรงิใจอยู่ทีใ่ดอกีเล่า ล้วนแต่เป็นความต้องการ 

ในผลประโยชน์ทั้งสิ้น!

"ลูกไม่สน!" หลิ่วเฟิ่งส่ายหน้าอย่างเอาแต่ใจ "นอกจากพี่สาม ลูกก็

ไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้น!"

"เจ้าติดตามเขาไม่มีจุดจบที่ดีหรอก!"

"ข้าไม่สน! ข้าจะแต่งงานกับเขา!"

"พวกเจ้าเป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้!" เห็นลูกสาวดื้อร้ัน  

หลิ่วอู่เต๋อจึงพูดอย่างดุดัน

เสียงในห้องเงียบลงทันใด

หร่วนอว้ีทีอ่ยูบ่นหลงัคากน่ิ็งไปเช่นกัน เขาไม่ขยับเขยือ้น กลัน้หายใจ 

พลางมองหลิ่วอู่เต๋อ

ทันใดนั้นหลิ่วเฟิ่งก็หัวเราะแห้งๆ "ท่านพ่ออย่าพูดล้อเล่นสิ ลูกกับ 
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พี่สามเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก แล้วจะเป็นศัตรูกันได้อย่างไร"

"เรือ่งน้ีฝังอยู่ในใจพ่อมานานแล้ว" หลิว่อูเ่ต๋อถอนหายใจ "ตอนแรก

ที่เห็นพวกเจ้ามีความรักเพิ่มมากขึ้นทุกทีนั้น หัวใจพ่อก็เหมือนจะหายใจ

ไม่ออก"

"เรื่องน้ีจริงหรือ" คิดถึงตอนท่ีท่านพ่อเคยขัดขวางไม่ให้พวกตนรัก

กันในทุกๆ ทาง หลิ่วเฟิ่งก็เหมือนจะพอเข้าใจขึ้นมา "ตอนแรกท่านพ่อ 

ยืนกรานไม่อนุญาตให้ลูกสนิทสนมกับพี่สามก็เพราะเรื่องนี้หรือ"

"ใช่แล้ว" หลิ่วอู่เต๋อพยักหน้า "พ่อมักจะฝันเห็นภาพหลังจากท่ีเขา

แต่งงานกับเจ้าแล้วเขารู้ว่าพ่อเป็นคนร้ายตัวจริงที่ฆ่าล้างตระกูลของเขา 

ใช้ทุกวิธีมาทรมานเจ้าทุกวัน นับจากวันท่ีพ่อรับปากให้พวกเจ้ารักกัน 

หลายปีมาน้ีพ่อก็ไม่เคยนอนหลบัสนทิเลย คร้ังน้ีดีแล้ว ให้เขาตายไปพร้อม

กับองิอ๋อง ไปพบพ่อบงัเกิดเกล้าของเขาในปรโลก พ่อก็ไม่ต้องกังวลว่าเขา

จะรังแกอาเฟิ่งของพ่อแล้ว" 

ราวกับสิ่งที่แบกเอาไว้นานหลายปีได้รับการปลดปล่อย หลิ่วอู่เต๋อ

เปล่งเสียงหัวเราะประหลาดออกมาราวกับปีศาจ

ท�าให้หร่วนอวี้ที่อยู่บนขื่อหลังคาขนลุกไปทั้งตัว

"มนัเกิดเรือ่งอะไรกันแน่" หลิว่เฟ่ิงเสียงเปลีย่นไปเช่นกัน นางเขย่าตัว 

บิดาอย่างแรง "ท่านพ่อรีบเล่ามาสิ!"

"จะว่าไปแล้ว นั่นเป็นเรื่องเมื่อสิบกว่าปีก่อน..." ยกถ้วยชาข้ึนด่ืม 

อึกใหญ่แล้ว หลิ่วอู่เต๋อก็เริ่มเล่าออกมา "ตอนนั้นพ่อยังหนุ่ม มีพละก�าลัง 

ไม่รูอั้นตรายของยุทธภพ พอได้ยินว่าอาวุธทหารขายได้เงนิ พ่อก็ใช้ความ

เป็นสหายกับจูเหวินแม่ทัพเจิ้นก๋ัวร่วมมือกับเขาขายม้าและอาวุธทหาร 
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ให้กับทูเจว๋ีย สิ่งเหล่าน้ีล้วนยักยอกออกมาจากค่ายทหารของแม่ทัพจ ู

ทัง้สิน้ แล้วให้พ่อเป็นคนขนออกไป เพียงพรบิตาก็หาเงนิกลับมาได้จ�านวน

มาก..."

คิดถึงเงินก้อนโตที่ได้มาในตอนน้ันแล้วสองตาหลิ่วอู่เต๋อก็พลัน 

เปล่งประกาย แต่แล้วก็สลดลงไป "น่าเสียดายที่การหาเงินครั้งนี้กลับอยู่

ได้ไม่ย่ังยืน ท่านพ่อของอว้ีเอ๋อร์เป็นราชเลขาธิการในตอนนั้น ตอนท่ี

สอบสวนคดีความขัดแย้งเรื่องเกลือของชาวเมืองชายแดนทูเจว๋ียก็พบ

เรื่องลอบขายอาวุธทหารนี้เข้า เขาจึงแอบตรวจสอบพ่อไปด้วยเลย"

"เขาตรวจสอบเจอหรอื" หลิว่เฟ่ิงฟังแล้วหน้าซดี นางถามอย่างตืน่เต้น

"ถ้าเรื่องถูกเขาตรวจสอบเจอได้ง่ายดายเพียงนั้น พ่อก็คงไม่มี 

วันนี้แล้ว" หลิ่วอู่เต๋อหัวเราะอย่างเย็นชา "ได้ยินว่าราชเลขาธิการแอบ 

ตรวจสอบเรือ่งการลอบขายอาวุธทหาร พ่อกับแม่ทัพจก็ูกินไม่ได้นอนไม่หลบั 

สุดท้ายก็ตัดสินใจอย่างเร่งด่วนซื้อตัวคนทูเจวี๋ยสร้างหลักฐานปลอม  

ใส่ร้ายราชเลขาธิการว่าสมคบกับทูเจวี๋ย มู่ซีในตอนนั้นเพ่ิงจะข้ึนเป็น 

อัครเสนาบดี ก�าลังเป็นที่โปรดปราน บังเอิญเขากับราชเลขาธิการม ี

ความเห็นไม่ลงรอยกันเรื่องแนวทางปฏิบัติที่มีต่อทูเจว๋ีย ท้ังยังเคยมี 

ปากเสยีงกันอย่างหนักกลางท้องพระโรง พ่อกับแม่ทพัจเูหน็ว่าเป็นโอกาส 

อันดีจึงส่งคนเอาหลักฐานปลอมไปยื่นให้กับมือมู่ซี"

"ลูกได้ยินว่าอัครเสนาบดีมู่เป็นคนฉลาด เก่งเรื่องการวางแผน  

เหตุใดเขาจึงเชื่อง่ายดายเช่นนี้" หลิ่วเฟิ่งถามอย่างสงสัย

"อาเฟ่ิงพูดไม่ผดิ ถ้าเป็นในยามปกตเิขาอาจจะไม่เชือ่..." หลิว่อูเ่ต๋อ

พยักหน้า "แต่พ่อกับแม่ทัพจูใช้โอกาสได้ดี ตอนนั้นชาวทูเจว๋ียเข้ามา
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รกุรานชายแดนของเราบ่อยครัง้ท�าให้ฝ่าบาทปวดพระเศยีรมาก อกีท้ังเพ่ิง

ผ่านอุทกภัยใหญ่ที่ร้อยปีจะมีสักครั้งมา เสียเงินในคลังราชส�านักไปช่วย

ราษฎรจนหมด ด้วยเหตน้ีุมูซ่ใีนฐานะอคัรเสนาบดจีงึคดิจะเจรจาสงบศกึ 

ให้ราชส�านักได้มีเวลาหายใจอีกสองสามปี รอให้มีโอกาสที่พร้อมทาง

ทหารและเสบียงแล้วต้าโจวค่อยเปิดศึกกับทูเจวี๋ยอีกครั้ง แต่ว่า..." 

เขาเปลี่ยนประเด็นพูดไป 

"ราชเลขาธิการกลับเลือดร้อนคัดค้านนโยบายเจรจาสงบศึกนี้  

พูดอย่างหนกัแน่นว่าการเจรจาสงบศึกจะเป็นการช่วยให้คนร้ายท�าเลวได้ 

ประกาศจะท�าศึกกับชาวทเูจว๋ีย เรือ่งจะท�าสงครามหรอืเจรจาสงบศกึต่าง

ก็โต้เถียงอย่างไม่มีใครยอมแพ้ มู่ซีได้รับจดหมายลับการสมรู้ร่วมคิดที ่

องค์ชายทูเจว๋ียเขียนให้กับราชเลขาธิการด้วยตนเองเช่นน้ีแล้วยังจะ 

ไม่เชื่อได้อีกหรือ เขาจึงรีบย่ืนฎีกาแจ้งว่าราชเลขาธิการทรยศแผ่นดิน

สมคบศัตรู บอกว่าที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีให้ท�าศึก เพราะร่วมกับคนทูเจวี๋ย

ท�าลายแคว้นต้าโจวทั้งในและนอก..." 

หลิ่วอู่เต๋อส่ายหน้า "ฝ่าบาททรงอ่านจดหมายลายมือขององค์ชาย

จากทูเจว๋ียแล้วก็ตกพระทัยจนสีพระพักตร์เปล่ียน เกรงจะแหวกหญ้า 

ให้งูต่ืนจนปล่อยให้ราชเลขาธิการหลบหนีไปเสียก่อน ฝ่าบาทจึงฆ่าล้าง

จวนราชเลขาธิการโดยไม่ได้สอบสวนเลย คนสองร้อยกว่าชวิีต บรุุษถูกฆ่า 

สตรีถูกขายเข้าหอนางโลมขุนนาง"

"แล้วเหตุใดท่านพ่อจึงช่วยพ่ีสามเอาไว้" หลิ่วเฟิ ่งหน้าซีดขาว  

แววตาเศร้าสลด "ในเมื่อเป็นศัตรู ไยจึงไม่ฆ่าให้หมด ตัดรากถอนโคน!"

หากตอนนั้นท่านพ่อฆ่าหร่วนอว้ีหรือไม่ได้ช่วยเขาเอาไว้ นางก็ 
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ไม่ต้องพบกับเขา

ตอนทีย่กเลกิงานแต่งงาน พวกเขาเคยมปีากเสยีงกัน เคยหาเรือ่งกัน 

หากสามารถลืมเลือนเขาได้นางก็คงลืมไปแล้ว ยังจะต้องถ่วงเวลามาถึง

ตอนนีแ้ละไม่ยอมถอนหมัน้เพ่ืออะไรอกี นีเ่ป็นเพราะรากแห่งความรกัได้

ฝังรากลึกนานแล้ว แต่ท่านพ่อกลับบอกนางว่าคนรักท่ีตนเองรักมานาน

หลายปีเป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้ สิ่งนี้จะให้นางรับได้อย่างไร

หลิ่วเฟิ่งมองหน้าบิดาด้วยความเย็นชา รู้สึกว่าเขาโหดร้ายมาก

"ตอนนั้นพ่อก็อยากฆ่าเขา!" เห็นแววตาโอดครวญของลูกสาวแล้ว 

หลิว่อู่เต๋อก็ถอนหายใจ "เป็นความผดิพลาดจนท�าให้อาเฟ่ิงต้องมเีคราะห์

ในรักน้ี ตอนแรกที่จวนราชเลขาธิการถูกฆ่าล้าง เกรงว่าจะเหลือผลร้าย

เอาไว้ พ่อจึงไปตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้ง ตอนกลับมาก็ได้พบอวี้เอ๋อร์

ทีข่อทานไปทัว่ จากภาพวาดของสายลบั พ่อจ�าได้รางๆ ว่าเขาก็คอืลกูชาย

คนเล็กของราชเลขาธิการ จึงพาเขากลับมาท่ีคฤหาสน์ตระกูลหลิ่ว  

เดิมคิดว่าหลังจากพากลับมาท่ีคฤหาสน์ตระกูลหล่ิวแล้วจะฆ่าทิ้งไม่ให้

ใครรู้เสีย ใครจะรู้ว่ากลับถึงคฤหาสน์ก็ได้ยินรายงานจากสายลับว่าต�ารา

วิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยท่ีเล่าลือกันตกอยู่ในมือราชเลขาธิการ 

พอได้รับข่าวน้ีแล้ว คิดถึงตอนท่ีไปตรวจจวนราชเลขาธิการกลับไม่เจอ

ต�าราเล่มนี ้ตอนนัน้พ่อสงสยัว่าต�าราเล่มนัน้จะอยู่ในตวัอวีเ้อ๋อร์จงึเก็บเขา

เอาไว้"

"แต่หลังจากท่านพ่อรู ้แล้วว่าต�าราเล่มนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวพ่ีสาม  

เหตุใด..."

เหตุใดยังไม่ฆ่าเขาอีก!
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พูดได้เพียงครึ่งเดียวหัวใจหลิ่วเฟิ่งก็บีบตัวจนเจ็บ ค�าว่า 'ฆ่าเขา' 

เพียงแค่คิดจะพูดก็พูดไม่ออกเสียแล้ว

"ถ้ารูแ้ต่แรกว่าอาเฟ่ิงจะชอบเขา พ่อก็คงคดิจะฆ่าเขาอกีครัง้ไปแล้ว 

แต่เพราะตอนนัน้เลีย้งดเูขามาได้เกือบสองปี เขาน่ารกั เชือ่ฟัง และฉลาด

หลักแหลม ไม่ว่าเรื่องใดเพียงชี้แนะก็เข้าใจท�าให้พ่อตัดใจไม่ลงจริงๆ" 

หลิว่อูเ่ต๋อถอนใจ รูส้กึเสยีใจทีไ่ม่ท�าเช่นนัน้ในตอนแรก "ต่อมาเหน็อาเฟ่ิง 

ก่อเรื่องราวมากมาย ในที่สุดพ่อก็ตัดสินใจจะฆ่าเขา ใครจะรู้ว่าเขากลับ

ถูกอู๋ซวีจื่อที่ท่องเท่ียวมาถึงเมืองต้าเย่ียหมายตาเข้าเสียได้ จะขอรับเป็น

ศษิย์ในส�านกั พ่อเองก็ได้ยินสายลบับอกมาว่าองิอ๋องปิดชือ่แซ่ฝึกยุทธ์อยู่

ในส�านกัของอูซ๋วจีือ่ เหน็อู๋ซวีจือ่ชอบอว้ีเอ๋อร์เช่นนี ้พูดว่าเขาเป็นคนมฝีีมอื

เหมาะจะฝึกวรยุทธ์ ปีน้ันพอดีแม่ทัพจูป่วยตายไป คิดว่าคนท่ีรู้เร่ืองนี ้

ล้วนตายหมดแล้ว พ่อจงึตดัสนิใจส่งเขาไปอยู่ในส�านกัอูซ๋วจีือ่ท่ีเขาอว๋ินสยา 

หวังว่าภายหน้าจะอาศยัเขาเข้าหาองิอ๋องแล้วจะได้สร้างความรุง่เรอืงให้

ตระกูล ใครจะรู้ว่า..." คิดถึงตระกูลหลิ่วท่ีเพ่ิงสูญเงินสามล้านต�าลึงไป 

คดิถึงองิอ๋องซึง่สญูเสยีอ�านาจบารมแีล้ว หัวใจของเขาก็เหมอืนถูกมดีกรีด

ทีละแผลจนรู้สึกเจ็บขึ้นมา พูดต่อไปอีกไม่ไหว

ผ่านไปครู่ใหญ่จึงผ่อนลมหายใจ "ตอนนี้อาเฟิ่งรู้ทุกอย่างหมดแล้ว

ก็ลืมเขาไปเถอะ"

"พ่ีสามเคยถูกคนงานคนนั้นท�าให้หลงใหล ท�าให้อาเฟิ่งเสียใจ 

หลายครั้ง หากลืมได้อาเฟิ่งคงลืมไปนานแล้ว!" ผ่านไปครู่ใหญ่หลิ่วเฟิ่ง

จึงพูดขึ้นมาอย่างเศร้าสลด นางทรุดลงคุกเข่า "ท่านพ่อก็ให้ลูกได้สมหวัง

เถอะ ผ่านไปนานหลายปีแล้ว หากท่านไม่พูด พ่ีสามก็ไม่มีทางรู้เรื่อง 
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เหล่านี้แน่นอน..." คิดถึงว่าตนเองเติบโตมาพร้อมกับหร่วนอวี้ เห็นความ

บ้าคลัง่ ดือ้รัน้ฉายอยู่ในดวงตาหร่วนอว้ีทกุครัง้ท่ีพูดถึงความแค้นตระกลู 

หลิว่เฟ่ิงก็อดกลวัไม่ได้ นางส่ายหน้าอย่างแรง ก่อนจะพูดหลอกตนเองว่า 

"ท่านพ่อกับอาเฟิ่งไม่พูด พ่ีสามก็ไม่มีทางรู้เรื่องเหล่าน้ี ต่อไปอาเฟิ่งจะ 

ไม่เอาแต่ใจอีก มีใจให้เขาเพียงผู้เดียว ไถ่โทษให้กับท่านพ่อ!"

"อาเฟิ่งเลอะเลือนเสียจริง!" หลิ่วอู่เต๋อสีหน้าเปลี่ยนไป "ถ้าอิงอ๋อง

ได้อ�านาจ เรือ่งอคัรเสนาบดีมูถ่กูใส่ร้ายก็จะจมอยู่ใต้ก้นทะเล อว้ีเอ๋อร์ย่อม

ไม่มีทางรู้เรื่องนี้แน่" เขาส่ายหน้าอย่างสิ้นหวัง เสียงพูดค่อยๆ แผ่วลง 

"ตอนท่ีตระกูลหร่วนถูกฆ่าล้างตระกูล ทางการค้นไม่เจอหลักฐานอื่นที่

ท่านพ่อของอว้ีเอ๋อร์ติดต่อกับชาวทูเจวี๋ย เมื่อใคร่ครวญถึงนิสัยของ 

ราชเลขาธิการแล้วมูซ่ก็ีรูว่้าตนเองฆ่าผดิคน แต่เมือ่ท�าผดิไปแล้ว โดยเฉพาะ 

คดีนี้ฝ่าบาททรงตัดสินด้วยพระองค์เอง เขาจะพลิกคดีง่ายๆ ได้อย่างไร 

ต่อมาอว้ีเอ๋อร์กค่็อยๆ เติบโตขึน้ พอออกมากต็ดิตามองิอ๋องไปเป็นขนุนาง

ในราชส�านัก เพราะเห็นเงารางๆ ของใต้เท้าราชเลขาธิการบนใบหน้าเขา 

แวบแรกท่ีอัครเสนาบดีมู่เห็นก็จ�าได้ว่าเขาเป็นลูกอดีตราชเลขาธิการ  

ถ้าเป็นคนอืน่ก็คงตัดรากถอนโคนไปด้วยแล้ว แต่ว่าอคัรเสนาบดมีูเ่ป็นคน

เถรตรง ด้วยรู้สึกละอายใจต่อใต้เท้าราชเลขาธิการ แต่ไม่รู้ว่าอวี้เอ๋อร์กับ

อิงอ๋องเป็นศิษย์ส�านกัเดียวกนัจงึต้ังใจดูแลเขาเป็นพิเศษ ผลปรากฏว่าท�า

ให้อวี้เอ๋อร์ได้ช่องว่าง..."

หลิ่วอู ่เต๋อส่ายหน้าแล้วถอนหายใจ "แต่ถ้าองค์รัชทายาทข้ึน 

ครองราชย์ คงจะพลิกคดีให้อัครเสนาบดีมู่เป็นคนแรก แล้วก็ขุดหาที่มา

ของเรื่องราว มีความเป็นไปได้ท่ีจะตรวจสอบเรื่องในอดีตน้ันพบ" ใน 
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แววตาฉายความดุร้าย "แผนการในตอนนีม้เีพียงอว้ีเอ๋อร์ต้องตายเท่านัน้! 

ท�าให้องค์รัชทายาทตรวจสอบเบื้องหลังของอว้ีเอ๋อร์ไม่ได้อีกจึงจะปิดบัง

เรื่องน้ีได้ ปกป้องชีวิตตระกูลหลิ่วของเรา!" หล่ิวอู่เต๋อมองลูกสาวอย่าง 

เศร้าสลด "อาเฟ่ิงจะล้างตระกูลหลิว่เพราะความรกัของตนเองอย่างนัน้หรอื"

"ท่านพ่ออย่าพูดอีกเลย!" หลิ่วเฟิ่งฟุบลงบนหัวเข่าหลิ่วอู่เต๋อแล้ว

ร้องไห้โฮ

"เมือ่ควรตดัแต่ไม่ตดัก็ต้องรบัผลร้ายเช่นนี ้ตอนแรกถ้ามูซ่ไีม่สนใจ

ความละอายใจที่เคยมีนั้น ถ้าตอนนั้นท่ีพบชาติก�าเนิดของอว้ีเอ๋อร์และ 

ฆ่าเขาไปเสยี จะท�าให้บ้านแตกสาแหรกขาดได้อย่างไร" หลิว่อูเ่ต๋อขย้ีผม

หลิว่เฟ่ิงเบาๆ "อาเฟ่ิงอยากให้ตระกูลหลิว่ของพวกเราเป็นตระกูลมูท่ีส่อง

หรือ" เขาถอนหายใจเอื่อย "พ่อแก่แล้ว อว้ีเอ๋อร์อยากได้ชีวิตของพ่อก็ 

ช่างเถอะ พ่อไม่เสียดาย แต่อาเฟิ่งยังเด็กนัก หากต้องอยู่คนเดียวอย่าง

ล�าบากบนโลกนี้แล้วปล่อยให้เขารังแกไป พ่ออยู่ในปรโลกก็ยากจะตาย

ตาหลับได้" ในน�้าเสียงฉายความเศร้าอย่างไร้ขีดจ�ากัด ท�าให้หล่ิวเฟิ่ง

ร้องไห้จนพูดไม่ออก

ตอนหลิ่วอู่เต๋อท�าการค้าที่ชายแดนทูเจวี๋ย เขาถูกชาวทูเจวี๋ยจู่โจม

จนบาดเจ็บถึงจุดให้ก�าเนิดชีวิต จ�าต้องไร้บุตรคนที่สองไปชั่วชีวิต มี 

หลิว่เฟ่ิงเป็นลกูสาวเพียงคนเดยีว เพ่ือให้กิจการตระกูลทีส่ร้างมากับมอืมี

คนสืบทอด เขาจึงรับเลี้ยงลูกชายไว้ห้าคน บอกว่าเลี้ยงลูก แต่แท้ท่ีจริง

แล้วอยากให้หนึ่งในนั้นเป็นลูกเขยของตนเอง

ในจ�านวนห้าคนนี ้เดิมทคีนท่ีเขาหมายตาไว้คอืลกูคนท่ีสองหลงิเทา 

ซึง่เป็นคนสภุาพอ่อนโยน มคีวามรกัในตัวหลิว่เฟ่ิง แต่ว่าหลงิเทาเป็นศิษย์
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ทีอ่คัรเสนาบดมีูภู่มใิจ หลงัจากอคัรเสนาบดมีูถู่กให้ร้ายแล้วเขาจงึพลอย

รับเคราะห์ไปด้วย ถูกลดขั้นหน่ึงขั้น ส่วนหร่วนอว้ีท่ีติดตามอิงอ๋องกลับ

รุ่งเรืองขึ้น หลิ่วอู่เต๋อจึงเปลี่ยนมาเลือกเขาแทน

แม้จะเลือกหร่วนอวี้ แต่เขาก็ยังแอบติดต่อหลิงเทาอยู่เสมอ  

ด้วยกังวลว่าหากอิงอ๋องสิน้อ�านาจแล้ว อย่างน้อยเขาก็สามารถใช้หลิงเทา 

ปีนไปหาองค์รัชทายาทได้

ตอนนี้ในที่สุดก็ได้ใช้งานจริงๆ

วิธีท่ีควรใช้ล้วนใช้หมดแล้ว เห็นหลิ่วเฟิ่งร้องไห้ ไม่ยอมรับปาก 

สดุท้ายหลิว่อูเ่ต๋อกข็บกรามแน่น "ก็ได้ ในเมือ่อาเฟ่ิงเป็นตายก็จะแต่งงาน 

กับอวีเ้อ๋อร์ เช่นนัน้พ่อจะเอาชวีตินีใ้ห้อว้ีเอ๋อร์แลกกับชวิีตท้ังตระกูล!" เขา

ท�าท่าทางเหมือนทหารหาญที่ตัดแขนตนเอง

"ท่านพ่อ..." หลิ่วเฟิ่งเรียกอย่างเศร้าสลด "อาเฟิ่งรับปาก อาเฟิ่ง

รับปากแต่งงานกับพี่รอง!"

"ด.ี.." หลิว่อูเ่ต๋อผ่อนลมหายใจอย่างแรง ดวงตาฉายประกายสดใส

ก�าลังจะเอ่ยปากปลอบใจสักสองสามประโยคก็รู้สึกว่าแผ่นหินใต้

ฝ่าเท้าสั่นเบาๆ หลิ่วอู่เต๋อสะดุ้ง 

"ใคร!" เขาเงยหน้าขึ้นทันใด

"ท่านพ่อ..." หลิ่วเฟิ่งหยุดร้องไห้แล้วเช่นกัน

ปล่อยตัวหลิ่วเฟิ่งแล้ว หลิ่วอู่เต๋อก็รีบเดินออกจากห้อง

นอกประตมูลีมพัดเอือ่ยพร้อมกลิน่หอมของดอกไม้ลอยมาเข้าจมกู 

ยังจะมีเงาคนเสียที่ใด

องครักษ์ชุดด�าสี่คนยืนตัวตรงอยู่ที่ปากประตูเรือนซึ่งไกลออกไป 
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เห็นเขาเดินมาจึงพากันโค้งค�านับ "คารวะนายท่าน"

"เมื่อครู ่ในเรือนนี้มีใครเข้ามาหรือไม่" ปากพูดถาม แต่สายตา 

หลิ่วอู่เต๋อกลับกวาดมองไปทางยอดไม้บนหลังคา

"ไม่มีขอรับ" องครักษ์ส่ายหน้า สายตาก็มองไปยังบนหลังคาท่ี 

ว่างเปล่าเช่นกัน "บ่าวท�าตามที่นายท่านสั่ง เฝ้าอยู่ตรงนี้ตลอด"

เพราะต้องปรึกษาเรื่องแผนท�าร้ายหร่วนอว้ี องครักษ์หลายคนที ่

หลิว่อู่เต๋อเลอืกมาจงึล้วนเป็นยอดฝีมอื หากมคีนลอบเข้ามาจรงิ พวกเขา

ไม่มีทางไม่รู้อะไรเลย คิดถึงตรงนี้หลิ่วอู่เต๋อก็แอบสบายใจ

แต่เมือ่คดิถึงแรงสะเทอืนทีร่บัรูไ้ด้เมือ่ครูน่ี ้เขาก็เกิดความไม่สบายใจ 

ขึ้นมารางๆ อีกครั้ง

"ท่านพ่อ..." ก�าลังมองไปโดยรอบ หล่ิวเฟิ่งก็ว่ิงออกมา "เกิดเร่ือง

อะไรขึ้น" นางไม่เป็นวรยุทธ์และด้วยอารมณ์อ่อนไหวจึงไม่ได้รับรู้ถึงแรง

สะเทือนเมื่อครู่

เห็นนางร้องไห้จนตาบวมแดง เกรงว่าจะถูกองครักษ์เห็นพิรุธเข้า 

หลิว่อูเ่ต๋อจงึรบีดึงนางเดินกลบัไปข้างใน "ข้างนอกลมแรง อาเฟ่ิงเข้าเรอืน

ไปคุยกันเถอะ"

สองพ่อลูกก�าลังเดินอยู่ก็มีสาวใช้รีบวิ่งมาตาม "เรียนนายท่าน  

คุณหนูใหญ่ ปรมาจารย์กู่มีเรื่องด่วนขอพบคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะ"

กู่ฉิน?

ตอนนี้นางมาวุ่นวายอะไรด้วย

สองพ่อลกูสบตากัน หลิว่อูเ่ต๋อจงึเอ่ยปากพูด "ไป พ่อจะไปกับอาเฟ่ิง"
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"ข้าสงสัยว่าต�าราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยจะอยู่ในมือ

ปรมาจารย์ไป๋!" พอสองพ่อลูกเข้าประตูมา กู่ฉินก็พูดอย่างทนรอไม่ไหว

ถูกชุบเลี้ยงอยู่ในห้องใต้ดิน ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวัน เวลาผ่านไป

หลายเดอืนผวิของนางก็ขาวย่ิงกว่าเดิม ร่างกายก็อ้วนท้วมข้ึน ทว่าดวงตา

ไร้หัวใจนั้นกลับมีร่องรอยของอายุท่ีมากขึ้น มองดูแล้วราวกับหญิงแก่ท่ี

ผ่านประสบการณ์มานาน

วิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ย?

ได้ยินชื่อนี้แล้วหลิ่วเฟิ่งก็ตัวสั่น "เหตุใดพ่ีจึงพูดเช่นน้ี" นางหัวใจ 

เต้นแรง มองกู่ฉินไม่วางตา

"คุณหนูใหญ่ฟังให้ดี" กู่ฉินบิดธูปไหว้พระแคว้นซีอวี้ที่มู่หวั่นชิวเป็น

คนปรงุแล้วย่ืนไปใต้จมกูหลิว่เฟ่ิงให้นางดม "น่ีเป็นรปูแบบของตระกลูเว่ย!" 

นางผ่อนลมหายใจ "บนโลกนี้นอกจากปรมาจารย์เว่ยก็ไม่มีใครสามารถ

139
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เลียนกลิ่นจันทน์หอมได้ยอดเย่ียมเช่นนี้อีกแล้ว แม้แต่ข้ายังดมไม่ออก  

ถ้าไม่ใช่เพราะจันทน์หอมของตระกูลเหยาในตอนนั้นไม่ได้อยู่ในมือ 

หลีจวิน และพวกเราต้องขาดทุนย่อยยับ บนโลกนี้คงไม่มีใครเชื่อว่า 

จันทน์หอมในธูปน้ีท�าเลียนกลิ่นออกมา!" เกรงว่าหลิ่วเฟิ่งสองพ่อลูกจะ 

ไม่เชื่อ กู่ฉินจึงพูดอีกว่า "แค่คนที่เพิ่งเข้าสู่วงการปรุงเครื่องหอมได้สองปี 

แม้นางจะเป็นคนมคีวามสามารถเพียงใดก็คงเลยีนกลิน่เครือ่งหอมไม่เป็น

แน่นอน!" 

กระทั่งกู่ฉินท่ีอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีก็ยังไม่เคยเลียนกลิ่นที่ดีได้

สักอย่าง แล้วไป๋ชิวที่เดิมเป็นเพียงคนงานที่ดมกลิ่นไม่เป็นเลยด้วยซ�้า  

ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียงสองปีจะประสบความส�าเร็จเช่นนี้ได้อย่างไร

ย่ิงคิดก็ย่ิงรู้สึกว่าถูก กู่ฉินจึงพูดต่อไปว่า "ตอนแรกใบสนหอมกับ 

ธูปเขียวของนางก็มีรูปแบบของตระกูลเว่ยเช่นกัน ข้าเคยสงสัยว่าต�ารา

วิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยอาจจะตกอยู่ในมือนาง แต่น่าเสียดาย  

ทีถู่กนางแกล้งท�าเป็นโง่หลอกลวงเสยีได้!" เมือ่คดิได้ว่าเคยจะฆ่ามู่หว่ันชวิ 

หลายครั้ง แต่มู่หวั่นชิวก็หลบเลี่ยงไปได้ กู่ฉินพลันรู้สึกเสียใจอย่างมาก

หากตอนน้ันไม่ถูกท่าทางโง่เขลาของนางหลอกลวง ไม่มัวมา 

ห่วงหน้าพะวงหลังแล้วฆ่านางไปเสีย ตนเองจะตกอยู่ในสภาพเช่นวันนี้

ได้อย่างไร พูดอยู่นานแต่กลับไม่ได้ยินเสียงตอบ กู่ฉินจึงช้อนตาขึ้น เห็น

สองพ่อลูกจ้องมองนางอยู่

"ที่ข ้าพูดเป็นเรื่องจริง ธูปไหว้พระนี้มีรูปแบบของตระกูลเว่ย 

จริงๆ" กู่ฉินจึงพูดเน้นย�้า แล้วยื่นมือไปหยิบธูปขึ้นมาจุดในเตา "นายท่าน 

คุณหนูใหญ่ พวกท่านลองดมดูสิ!"
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หลิ่วเฟิ่งไม่รู้เรื่องเครื่องหอมเลย นางจึงไม่มีจมูกที่ดีเหมือนกู่ฉินที่

สามารถดมอะไรก็แยกแยะออกมาได้ แต่ว่านางเชื่อค�าพูดของกู่ฉินจน

หมดใจ เมือ่ครูท่ีไ่ม่พูดเพราะว่านางตกใจ ต่อให้ฝันก็คดิไม่ถึงว่าต�าราวิชา

ปรงุเครือ่งหอมตระกูลเว่ยท่ีนางเฝ้าค้นหาอย่างยากล�าบากมาหลายปีจะ

ตกไปอยู่ในมือมู่หวั่นชิวเสียได้!

ใช่แล้ว ต้องอยู่ในมือนางแน่นอน

ไม่เช่นนั้นเวลาสั้นๆ เพียงสองปีนางไม่มีทางประสบความส�าเร็จ 

จนน่าตกใจเช่นนี้ได้แน่!

เมื่อดึงสติคืนมาแล้ว หลิ่วเฟิ่งจึงกุมมือหลิ่วอู่เต๋อ "พ่ีพูดถูก ต�ารา

วิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยอยู่ในมือนางแน่นอน นางก็คือลูกสาวของ

อคัรเสนาบดีมู.่..มูห่วัน่ชวิ!" หลิว่เฟ่ิงเสยีงสัน่ ในดวงตาส่องประกายวาววบั

ราวกับภูตผยีามค�า่คนื "อาเฟ่ิงเคยได้ยินพ่ีสามพูดว่าไป๋ชวิเร่ิมแรกปรากฏตัว 

ที่เมืองผิงเฉิง ตอนนั้นนางยังเป็นแค่เด็กสาวเสื้อผ้าเก่าขาดอยู่เลย!"

เมอืงผงิเฉงิอยูใ่กล้กับเขาไหวอนิทีล่อืกันว่ามูห่ว่ันชวิหายตวัไปมาก

ที่สุด นางคงหลบหนีมู่จงไปที่นั่นคนเดียวอย่างแน่นอน!

"อาเฟ่ิงพูดไม่ผดิ!" หลิว่อูเ่ต๋อพยักหน้า "น้อยคร้ังนกัท่ีนางจะออกมา

พบหน้าผู้คน และนางก็จะคลุมหน้าด้วยผ้าด�าผืนบางอยู่ตลอด คงเป็น

เพราะกลัวคนอื่นจะจ�าได้ว่านางคือลูกสาวของอัครเสนาบดีมู่!"

"ข้าจะไปบอกพี่สาม!" หลิ่วเฟิ่งก้าวเท้าเดินออกไปทันที

จินตนาการถึงตอนท่ีหร่วนอว้ีรู้ว่ามู่หว่ันชิวเป็นลูกสาวของศัตรูท่ี 

ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้แล้ว เขาจะต้องฆ่านางด้วยตนเองอย่างแน่นอน 

หลิ่วเฟิ่งพลันรู้สึกว่าเลือดในกายเดือดพล่าน
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นางเกลียดแค้นมู่หวั่นชิวมาก

ไม่เพียงเพราะอกีฝ่ายแย่งชงิคนในใจนางไป ย่ิงไปกว่านัน้ในฐานะ

สองสะคราญแห่งวงการปรุงเครื่องหอม มู ่หว่ันชิวอยู่เหนือกว่านาง 

ทกุอย่าง ทีท่ี่มมีูห่ว่ันชวิ นางหลิว่เฟ่ิงก็มกัจะอบัแสง เป็นได้เพียงตวัประกอบ 

ไปตลอดกาล!

"อาเฟิ่งช้าก่อน" หลิ่วอู่เต๋อดึงตัวนางไว้

"ท่านพ่อ..."

เห็นดวงตาบวมแดงของนางคู่น้ันแล้ว หลิ่วอู ่เต๋อก็ถอนหายใจ  

"อาเฟิ่งไม่ต้องใจร้อนเช่นนี้ ช้าไปอีกหนึ่งวันไป๋ชิวก็หนีไม่รอดเช่นกัน  

พวกเราต้องคิดวางแผนระยะยาวเสยีก่อน" ในเมือ่รูค้วามลบัย่ิงใหญ่นีแ้ล้ว 

เขาก็ต้องเตรยีมแผนให้ดี เพ่ือเป็นการรบัรองว่าจะโจมตเีข้าเป้าในคร้ังเดยีว

คิดแล้วก็ถูก หลิ่วเฟิ่งจึงพยักหน้า

สองแก้มแดงเรือ่ราวดอกมัน่ถวัหลวัเบ่งบาน นางทัง้สดใสและงดงาม

มีฐานะเป็นลูกสาวขุนนางต้องโทษยังกล้าประมาทเช่นนี้อีก  

คราวนี้มู่หวั่นชิวจะต้องตายแน่นอน!

หร่วนอว้ีเดินกลบัจวนผูบ้ญัชาการด้วยสภาพมต่ิางจากศพตายซาก 

เขายังไม่อยากเชื่อสิ่งที่ตนเองเพิ่งได้ยินมาเมื่อครู่

เป็นไปได้อย่างไร...

คนท่ีเขาเห็นเป็นบิดาบังเกิดเกล้ามาสิบกว่าปีกลับเป็นคนร้าย 

ตวัจรงิท่ีท�าให้เขาบ้านแตกสาแหรกขาด สบิกว่าปีมาน้ีเขากลบันบัถือโจร

เป็นพ่อ!
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สิ่งนี้จะให้เขารับได้อย่างไร

เพียงคิดว่าต้องฆ่าหลิ่วอู่เต๋อและหลิ่วเฟิ่งกับมือ หัวใจหร่วนอว้ีก็ 

เจ็บราวถูกมีดกรีด ความสัมพันธ์ในการเลี้ยงดูมาสิบกว่าปีท�าให้รู้สึกกับ

พวกเขามิต่างจากครอบครัวจริงๆ ของตนเอง พวกเขาส�าคัญมิต่างจาก

เลือดในกาย แล้วจะให้เขาลงมือได้อย่างไร 

แต่หากไม่แก้แค้นให้บิดาแล้วจะให้เขาไปพบท่านพ่อท่านแม่ใน

ปรโลกได้อย่างไร

ยิ่งไปกว่านั้นหลิ่วอู่เต๋อก็คิดจะลงมือกับเขาแล้ว

"ใต้เท้าเป็นอะไรหรือขอรับ" เห็นหร่วนอว้ีสีหน้าซีดขาว องครักษ ์

เฝ้าประตูจึงถามอย่างไม่สบายใจ

"ถ้ามีคนมาพบข้า บอกว่าข้าไม่อยู่ในจวน" พูดจบหร่วนอว้ีก็ว่ิง 

ตรงไปที่เรือนด้านหลัง

"เรือ่งเหล่าน้ีล้วนไม่ใช่เรือ่งจรงิ ล้วนไม่ใช่เร่ืองจริง..." ปากพูดพึมพ�า 

ขณะที่หร่วนอวี้นอนนิ่งอยู่บนเตียง "เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นความฝัน พรุ่งนี้

พอตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็คงกลับสู่สภาพเดิม"

หร่วนอว้ีบงัคับตนเองให้หลบัตาลง เขาสะลมึสะลอื ไม่รูว่้าเข้าสูห้่วง

แห่งความฝันตั้งแต่เมื่อใด

ในคืนนี้เขาฝันมากมาย

เด๋ียวมองเห็นเขาอีกคนหน่ึงเป็นแม่ทัพกุยเต๋อ มีประกายเจิดจรัส  

ดูน่าเกรงขามอย่างมาก

เดี๋ยวก็เห็นมู่หว่ันชิวมีเหงื่อผุดเต็มร่าง 'ซานหลาง...ซานหลาง...' 
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นางเรียกเขาไม่หยุด ก�าลังกอดรัดอยู่กับเขาอีกคนหนึ่งในฝัน ในดวงตา

นั้นเต็มไปด้วยความรักลึกซึ้ง ภาพของนางท�าให้หร่วนอว้ีปวดใจ แต่ว่า

เขาอีกคนหนึ่งกลับจ้องนางอย่างเย็นชา ท่าทางหยาบคาย ไร้ความรู้สึก

หลงัจากร่วมรกักันมูห่ว่ันชวิก็นอนหลบัสนทิ เขาอกีคนหน่ึงกลบัตืน่

ขึ้นมา มองดูสาวงามที่หลับสนิทอยู่ข้างกายด้วยสายตาดุร้าย ทันใดน้ัน

เขาอีกคนหนึ่งก็ยื่นมือไปชักกระบี่ลงมาจากหัวเตียง 

'อย่า...' มองดูเขาอีกคนหน่ึงตวัดกระบี่จะแทงคอมู่หว่ันชิวแล้ว  

หร่วนอว้ีก็ร้องเสยีงหลง เขากระโจนเข้าไปจงึพบว่าระหว่างพวกเขาถูกกัน้

ด้วยก�าแพงท่ีไร้รปู ไม่ว่าเขาจะตะโกนเรยีกอย่างไร เขาอกีคนก็มองไม่เห็น 

ฟังไม่ได้ยิน 

'ขอร้องเจ้าล่ะ อย่าท�าเช่นนี้กับอาชิว!' เขาได้แต่พูดพึมพ�า หลับตา

ลงอย่างไร้เรี่ยวแรง ผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึงลืมตาขึ้นช้าๆ เห็นกระบี่เล่มนั้น

หยุดอยู่ที่คอมู่หว่ันชิวมาพักใหญ่ เขาอีกคนหนึ่งจึงเก็บกระบี่อย่างช้าๆ 

ถอนหายใจยาวแล้วลุกขึ้นสวมเสื้อผ้าอย่างเรียบร้อย ก่อนจะผลักประตู

เดินออกไป

หร่วนอว้ีก้าวเท้าไล่ตามออกไปขวางตรงหน้าเขาแล้วตะโกนว่า  

'อาชิวมีความรักลึกซึ้งต่อเจ้า เหตุใดเจ้าจึงท�าเช่นนี้กับนาง!'

ราวกับมองไม่เห็นเขา เขาอีกคนหนึ่งจึงเดินหน้าเครียดมาหา แล้ว

ทะลุผ่านตัวหร่วนอวี้ไปอย่างช้าๆ ก้าวทีละก้าวออกจากเรือนไป

หร่วนอวี้ยืนตะลึงอยู่ตรงนั้น ทันใดนั้นก็หมุนตัวกลับ ยื่นมือคว้าไป

ข้างหน้า แต่เบื้องหน้ากลับว่างเปล่า เขาเหมือนรู้สึกตัวข้ึนมา 'นี่มันเกิด

อะไรขึ้น' หร่วนอว้ีพูดพึมพ�ากับตนเอง คิดถึงมู่หวั่นชิวที่อยู่ในห้องเขาก็
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หมุนตัวเดินกลับเข้าไปอีกครั้ง

มู่หวั่นชิวในความฝันยังคงพอใจอยู่ในห้วงอารมณ์อันแสนหวาน 

'อาชิว!' เห็นมู่หว่ันชิวลืมตาขึ้น หร่วนอวี้จึงเรียกนางอย่างตกใจ  

'เจ้าตื่นแล้วหรือ' แล้วยื่นมือไปช้าๆ

แต่ไม่ว่าเขาจะเรียกอย่างไร มู่หว่ันชิวก็ดูเหมือนจะมองไม่เห็นเขา 

นางยื่นมือลูบคล�าข้างกาย 

'ซานหลาง!' เพียงพบว่าข้างกายว่างเปล่า นางก็เรียกอย่างตกใจ

กลัวอีกครั้ง

หาไปท่ัวทุกห้องแล้วก็ไม่เหน็เงาของเขาอกีคนหน่ึง มูห่ว่ันชวิคุกเข่า

ลงบนพ้ืนอย่างไร้เรีย่วแรง สองมอืปิดหน้าแล้วร้องไห้สะอกึสะอืน้ 'ซานหลาง 

อาชิวท�าผิดอะไรอีกแล้ว เหตุใดท่านจึงจากไปโดยไม่พูดอะไรเลย'

มองดูร่างที่สั่นเทาน้ันแล้วหร่วนอว้ีก็รู ้สึกเหมือนเลือดหยดอยู ่

ในหัวใจ เขาตะโกนไปทางมูห่ว่ันชวิรอบแล้วรอบเล่า 'อาชวิ! เจ้าไม่ผดิอะไร 

เขามันเป็นเดรัจฉาน!'

หร่วนอวี้ยังคงอยู่ในห้องเดิม แต่ชั่วพริบตาก็เปล่ียนไปเป็นอีก

เหตุการณ์หนึ่ง

ภายใต้สายตาของทุกคน มู่หว่ันชิวถือกระบี่มองดูเขาอีกคนหนึ่ง 

ที่สาวใช้เพ่ิงแต่งตัวให้อย่างเรียบร้อยด้วยสายตาท่ีส้ินหวัง 'อาชิวรู้ว่า 

ไม่คู่ควรกับท่านแม่ทัพ ซึ่งอาชิวก็ไม่กล้าขอฐานะ ไม่กล้าขอความร�่ารวย 

ไม่กล้าขออะไรเลย หวังเพียงสามารถเฝ้าอยู่ข้างท่านแม่ทัพอย่างเงียบๆ 

หวังว่าตอนท่ีท่านว่างจะคดิถึงบ้าง มาหาอาชวิบ้างก็พอ หวัใจรกันีส้วรรค์

เป็นพยานได้ เหตุใดท่านแม่ทัพจึงใจร้ายเช่นนี้!'
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ฟังค�าถามท่ีเศร้าสลดและสิ้นหวังน้ีแล้ว หร่วนอวี้ก็เบือนหน้าหนี 

เห็นเพียงเขาอกีคนหนึง่พูดเสยีงเย็นชา 'ลกูสาวอคัรเสนาบดเีลว นางโลม

ในหอคณิกา คู่ควรแล้วหรือ!'

จากน้ันหร่วนอว้ีก็ได้ยินมู่หวั่นชิวหัวเราะเสียงประหลาดราวปีศาจ 

'ชาตินี้ รักนี้ อาชิวรักจนมิอาจรักได้แล้ว หากมีชาติหน้า อาชิวจะไม่ขอรัก

ใครอีก!'

"อาชวิ อย่า!" เห็นเลอืดแดงพุ่งออกจากล�าคอของมูห่ว่ันชิว หร่วนอว้ี 

ก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นไปด้วย เขาลุกพรวดข้ึนนั่ง ก่อนจะพบว่า

ท้องฟ้าสว่างแล้ว เขานอนฝันตลอดทั้งคืน ร่างเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อ

นัง่อยู่ครูใ่หญ่ เขากยั็งมคีวามรูส้กึเหมอืนไม่ใช่ความจรงิ "เป็นไปได้

อย่างไร" เขาหยิกตนเองอย่างแรงทีหนึ่ง ความเจ็บส่งผ่านมาทางแขน

ท�าให้เขารูช้ดัว่าตนเองต่ืนแล้ว เขาส่ายหน้าอย่างแรง "ในเมือ่เป็นความฝัน 

เหตใุดข้าจงึจ�าได้ชดัเจนเช่นนี"้ เขาถึงข้ันยังจ�าได้ถึงชัว่เวลาท่ีนางปาดคอ

ตนเอง และความเจ็บปวดในดวงตาของเขาอีกคนในฝัน

"ข้าคนนั้นเหตุใดจึงโหดร้ายเช่นนั้น เหตุใดจึงท�ากับอาชิวที่ยึดมั่น 

ในรักเช่นนี้"

ก�าลังคิดจนเหม่อ เสียงเคาะประตูก็ดังลอยมา

หร่วนอวี้ตะโกนพูด "เข้ามา"

สาวใช้คนหนึ่งเข้ามาแจ้งว่า "แม่นางหลิ่วมาแล้วเจ้าค่ะ"

อาเฟิ่ง?

หร่วนอว้ีตะลงึไปครูห่นึง่ จากน้ันก็นึกถึงค�าพูดทีแ่อบได้ยินมาเมือ่วาน 

เขาจึงเอ่ยปากพูดว่า "บอกว่าข้าไม่อยู่"
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สาวใช้รบัค�า ก�าลงัจะออกไปก็ถูกหร่วนอว้ีเรยีกรัง้เอาไว้ "ช้าก่อน..." 

เขาคิดสักครู่ "ให้นางรอสักครู่" แล้วลุกขึ้นกระโดดลงพื้น

"พ่ีสาม" เห็นหร่วนอวีส้วมเสือ้เนือ้บางออกมาต้อนรับ หลิว่เฟ่ิงก็รู้สกึ

ตกใจ หน้านางขึ้นสีแดงเรื่อ

หร่วนอว้ีเป็นคนทีส่�ารวมมาแต่ไหนแต่ไร แม้จะอยูใ่นห้องพักก็น้อย

ครัง้นักทีเ่ขาจะสวมเสือ้เน้ือบางมาพบแขก เขาสวมชดุไม่เรียบร้อยออกมา 

เช่นน้ีคงจะเพราะเพ่ิงต่ืนนอนจงึไม่ทันสวมเสือ้ผ้า และคดิถึงนางเป็นพิเศษ

จึงรีบร้อนออกมาแน่นอน

อย่างไรเสียพวกเขาก็ไม่ได้พบหน้ากันหลายวัน

นางมาพบเขาเอง เชื่อว่าเขาคงจะตื่นเต้นมากแน่

"อาเฟ่ิงมาแล้วหรอื..." หร่วนอว้ีพูดด้วยเสยีงอ่อนหวานทีน้่อยนกัจะ

ได้ยิน "เมื่อคืนนอนดึก ข้าเลยเพิ่งตื่น ท�าให้อาเฟิ่งต้องรอแล้ว" พูดพลาง

เขาก็เหน็หลิว่เฟ่ิงสวมเสือ้ก๊ักสแีดงลายโบตัน๋ นอกจากทรงผมบนศีรษะที่

ไม่ใช่เป็นแบบหญิงท่ีแต่งงานแล้ว นอกนัน้แทบจะเหมอืนกับนางทีอ่ยู่ใน

ฝันทุกอย่าง 

พอคิดถึงในฝันท่ีนางกับตัวเขาอีกคนบีบให้มู่หว่ันชิวต้องตายแล้ว 

หวัใจหร่วนอว้ีก็เกิดความรงัเกียจขึน้มาอย่างไร้สาเหตุ ทว่ารอยย้ิมบนใบหน้า 

กลับดูอ่อนโยนมากยิ่งขึ้น

เห็นรอยย้ิมอ่อนโยนน้ี แล้วคิดถึงท่านพ่อท่ีบีบบังคับให้ไปจากเขา 

หลิ่วเฟิ่งก็รู้สึกปวดใจ นางฝืนย้ิม "พ่ีสามยุ่งอะไรอยู่หรือ ดึกดื่นถึงไม่ 

ยอมนอน" 
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ในความทรงจ�าหร่วนอว้ีเป็นคนทีเ่ข้มงวดคนหนึง่ ไม่ว่ากลางคนืจะ

นอนดึกเพียงใดเขาก็จะตื่นมาตามเวลาเสมอ

"คิดถึงอาเฟิ่งของข้า" หร่วนอวี้มองนางด้วยรอยยิ้ม

หลิ่วเฟิ่งหน้าแดงก�่า "พ่ีสามแกล้งเย้าอาเฟิ่งหรือ เดี๋ยวอาเฟิ่งก็ 

ไม่มาหาพี่อีกแล้วหรอก" นางพูดพลางร้องถามอย่างสงสัย "เช้าๆ อย่างนี้

พี่สามใช้เครื่องหอมอะไรหรือ เหตุใดจึงหอมเช่นนี้"

หร่วนอว้ีสีหน้าเปลี่ยนไป เขาไม่ได้ตอบค�าถาม แต่เปลี่ยนมาถาม

ว่า "อาเฟิ่งมาเช้าเช่นนี้มีธุระหรือ"

นึกถึงสาเหตุท่ีมาได้เช่นกัน หลิ่วเฟิ่งจึงพยักหน้า "อาเฟิ่งสืบเจอ 

ที่อยู่ของต�าราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยแล้ว"

"อะไรนะ!" หร่วนอวี้ดีดตัวขึ้นมานั่งตัวตรงทันที

"ต�าราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยตกมาอยู่ในมือปรมาจารย์ไป๋ 

นางก็คือลกูสาวของอคัรเสนาบดีมูท่ีล่อืกันว่าตายไปนานแล้ว...มูห่วัน่ชวิ" 

หลิว่เฟ่ิงเล่าการใคร่ครวญของกูฉ่นิออกมาหนึง่รอบ ก่อนจะมองหร่วนอวี้ 

ด้วยท่าทางสดใส "นางคอืลกูสาวศตัรขูองพ่ีสาม..." เสียงนัน้ชะงักไป หล่ิวเฟ่ิง 

มองหร่วนอวี้ไม่วางตา

นางเชื่อว่าค�าพูดด้านหลังไม่ต้องให้นางพูด หร่วนอว้ีก็จะช่วยนาง

ฆ่ามู่หวั่นชิวแน่นอน

อาชิวเป็นลูกสาวอัครเสนาบดีมู่ที่หายตัวไปหรือ

'ลูกสาวอัครเสนาบดีเลว นางโลมในหอคณิกา คู่ควรแล้วหรือ!'

เพียงพรบิตาหร่วนอวีก็้นกึถึงภาพฝันท่ีเขาผูไ้ร้หวัใจคนน้ันด่ามูห่ว่ันชวิ 

ว่าเป็นลูกสาวอัครเสนาบดีเลว หรือนั่นจะมิใช่ความฝัน...
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แล้วเหตุใดข้าคนนั้นจึงพูดว่านางเป็นนางโลมในหอคณิกา

ทนัใดน้ันหร่วนอว้ีก็นึกถึงครัง้แรกทีไ่ด้พบมูห่ว่ันชวิตรงถนนในปีนัน้ 

แม้เขาจะไม่เหน็ใบหน้าของนาง แต่ความแค้นล้นฟ้าน่ันก็ท�าให้เขาหนัหน้า 

กลับไปในทันที ก่อนจะเห็นเงาร่างนั้นหายลับไปในฝูงชน...

หร่วนอวี้หน้าซีดขาวขึ้นมาอย่างช้าๆ

"พ่ีสามเป็นอะไรไป" เห็นหร่วนอว้ีหน้าซีดขาวอยู่นานโดยไม่พูดจา 

หลิ่วเฟิ่งจึงยื่นมือไปกุมมือเขาเอาไว้

แม้หร่วนอว้ีอยากจะสะบัดออกเพียงใด ทว่าสมองที่ต่ืนตัวชัดเจน

ขึน้น้ันท�าให้เขาเปลีย่นมากุมมอืของหลิว่เฟ่ิงไว้ แล้วดึงนางเข้ามาในอ้อมกอด 

"อาเฟ่ิงพูดเช่นน้ีข้าก็นึกข้ึนได้พอด ีตอนทีป่รมาจารย์ไป๋ปรากฏตัวครัง้แรก

ทีเ่มอืงผงิเฉิงนางสวมเสือ้ผ้าเก่าขาด ข้าจะส่งคนไปตรวจสอบทีเ่มอืงผงิเฉงิ 

เผื่อว่าจะสามารถตรวจสอบได้ว่านางร่อนเร่มาจากที่ใดก่อนจะเข้ามาใน

เมืองผิงเฉิง"

"เรื่องนี้ยังต้องตรวจสอบอีกหรือ" หลิ่วเฟิ่งพยักหน้าอย่างมั่นใจ  

"นางก็คือลูกสาวอัครเสนาบดีมู่! ต�าราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยต้อง

อยู่ในมือนางแน่นอน! พ่ีรองเคยบอกว่าก่อนอัครเสนาบดีมู่จะได้รับโทษ

นั้นใต้เท้าจั่วก็เคยไปที่จวนอัครเสนาบดีมู่บ่อยครั้งมิใช่หรือ เขาต้องรู้จัก

นางแน่ พ่ีสามลองไปพบใต้เท้าจั่วดู ให้เขาช่วยยืนยัน ท่านกับใต้เท้าจั่ว

จะได้ไปจบัตัวนางพร้อมกันเสยีเลย" เหน็หร่วนอว้ีหน้าซดีลงทุกที หลิว่เฟ่ิง 

ก็เกิดความอิจฉาข้ึนมาอย่างมาก "พ่ีสามฆ่านางไม่ลงใช่หรือไม่" แล้ว 

พูดอย่างเศร้าสลดว่า "ถูกความงามของนางท�าให้หลงใหล แม้แต่หนีแ้ค้น

พี่สามก็จะไม่เอาคืนแล้วหรือ!"
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แม้แต่หนี้แค้นพี่สามก็จะไม่เอาคืนแล้วหรือ!...

เสียงแหลมเล็กราวกับผีร้ายดังสะท้อนอยู่ในหูหร่วนอว้ีรอบแล้ว 

รอบเล่า ท�าให้เขาจ�าได้อย่างชัดเจนถึงค�าพูดน้ีของหล่ิวเฟิ่งในความฝัน

เมื่อคืนทีบ่บีให้เขาอีกคนท�าร้ายมูห่วั่นชิว มีชั่วขณะหนึง่ทีเ่ขาอยากจะซัด

หลิ่วเฟิ่งในฝ่ามือเดียว

โคจรพลงัอยู่หลายรอบ กว่าท่ีหร่วนอว้ีจะสะกดความฉนุเฉยีวในใจ

นั้นเอาไว้ได้

เขากอดหลิว่เฟ่ิงไว้แน่นท�าให้ร่างน้ันสัน่เทาอย่างห้ามไม่อยู่ ก่อนจะ

โน้มตวัลงแล้วพึมพ�าข้างหูนาง "หลายปีมาแล้ว ข้ากลับไม่รู้เลยว่านางเป็น

ลกูสาวศัตรขูองข้า เพ่ือนางแล้วข้าถึงกับเย็นชาต่ออาเฟ่ิง ข้าสมควรตายนกั 

ท�าให้อาเฟิ่งต้องเจ็บช�้าน�้าใจแล้ว"

มู่หวั่นชิวมาเมืองต้าเยี่ยแค่สองปี นานหลายปีเสียที่ใด

แต่เพราะถูกค�าพูดประโยคหลงัท�าให้ยินด ีหลิว่เฟ่ิงจงึไม่สงัเกตเห็น

ค�าพูดผิดปกติของหร่วนอวี้ หลายปีมาน้ีทุกคร้ังที่พูดถึงความแค้นของ 

วงศ์ตระกูล นางก็จะเห็นความมุ่งมั่นอันบ้าคลั่งในดวงตาหร่วนอว้ี ในใจ

ก็แอบคิดว่าที่แท้เขาถูกฐานะของนางปีศาจน่ันท�าให้ตกใจ ข้าคิดว่าเขา

ไม่เชื่อข้า คิดว่าข้าใส่ร้ายนางเสียอีก หล่ิวเฟิ่งดมกลิ่นหอมภายในห้อง 

กอปรกับลมหายใจอุน่ชืน้ของหร่วนอว้ีทีร่ดผ่านต้นคอ นางรูส้กึร้อนไปทัว่ตวั 

บดิตวัแล้วส่งเสยีงพึมพ�า "ขอเพียงพ่ีสามชอบก็พอ อาเฟ่ิงจะเจบ็ช�า้น�า้ใจ

ได้อย่างไร น่าเสียดาย พี่สามมีความรักลึกซึ้งต่อนาง แต่นางกลับ..."

"อาเฟ่ิง..." ไม่รอให้หลิว่เฟ่ิงพูดจนจบ หร่วนอวีพ้ลนัเรยีกนางเสยีงเบา 

แล้วจุมพิตต้นคอขาวนวลของนาง
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หลิว่เฟ่ิงชาไปทัง้ร่าง ส่งเสยีงครางออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ ลมืค�าพูด

ยุยงท่ีวนอยู่ตรงปลายลิ้นซึ่งจะให้หร่วนอวี้ฆ่ามู่หว่ันชิวไปเลย "พ่ีสาม..." 

นางครางชื่อแล้วโถมตัวเข้าหา

หร่วนอว้ีค�ารามเสียงเข้ม กระชากเสื้อของหลิ่วเฟิ่งออก เผยให ้

เห็นผิวขาวนวล เนินอกทั้งคู่ปรากฏแก่สายตา ภายใต้การหยอกเย้าของ

หร่วนอวี ้ตุม่ไตสแีดงเข้มบนยอดเนนิก็ชชูนัขึน้ ก่อนจะถูกหร่วนอว้ีใช้ปาก

ครอบครองแล้วดูดดึงอย่างแรง

ความเร่าร้อนอันน่าหลงใหลน้ีท�าให้เลือดลมพลุ่งพล่านผสานด้วย

เสียงครางของหลิ่วเฟิ่งกระจายไปทั่วห้อง

"พ่ีสาม...อย่า..." รับรู ้ว่ามือของหร่วนอว้ีส�ารวจไปยังส่วนท่ีอยู่ 

กลางล�าตัวของนาง หลิ่วเฟิ่งก็สะดุ้ง เอ่ยปากเรียกทันที นางเองก็ได้สติ

มากขึ้นแล้ว

เมื่อก่อนก็เคยคลอเคลียกับหร่วนอว้ีเช่นกัน แต่หร่วนอว้ีไม่เคย 

แตะต้องส่วนนั้นของนางมาก่อน

กายช่วงล่างเกดิความร้อนรุ่มและวา่งเปล่าอย่างทีไ่ม่เคยมีมาก่อน 

หลิ่วเฟิ่งอยากได้มากกว่านี้ แต่ด้วยสติอันน้อยนิดท่ีเหลืออยู่ท�าให้นาง

คิดถึงเรื่องท่ีตนเองรับปากท่านพ่ออย่างชัดเจนว่า...จะแต่งงานกับพ่ีรอง

หลิงเทา

เมื่อคิดว่าจะต้องแยกจากเขา กระท่ังกลายเป็นคนแปลกหน้ากัน 

นับจากน้ี เพียงชั่วครู่น�้าตาของหลิ่วเฟิ่งก็ไหลพรากลงมา นางผลักตัว 

หร่วนอวี้ออกอย่างไร้เรี่ยวแรง "พี่สาม อย่า..."

ต่อให้หลงิเทาจะชอบนางเพียงใด อกีฝ่ายก็คงไม่ยอมท่ีนางไม่บรสิทุธ์ิ 
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ก่อนแต่งงานแน่นอน

ที่ผ่านมาพอเห็นน�้าตาของหลิ่วเฟิ่งแล้วหร่วนอว้ีจะใจอ่อน ทว่า 

ครัง้นีเ้ขากลบัไม่เป็นเช่นนัน้ มอืหนึง่หยอกเย้าส่วนท่ีอยู่กลางล�าตวัของนาง 

ใบหน้าก็ก้มลงจูบแก้มนาง ครั้นจูบน�้าตาบนแก้มนางจนแห้งแล้ว ปากก็

พูดว่า "อาเฟิ่ง ก่อนหน้านี้ข้าเป็นคนผิด ข้าจะไปขอร้องกับพ่อบุญธรรม 

พวกเราแต่งงานกันเถอะ ภายหน้าข้าจะท�าดีต่ออาเฟิ่งแน่นอน"

พูดถึงเรื่องการแต่งงาน หลิ่วเฟิ่งก็ตัวสั่นเทา

นับจากถูกจั่วเฟิงท�างานแต่งงานพังลงไปนั้น หร่วนอว้ีก็ไม่ได้ 

พูดถึงการแต่งงานอีกเลย เพราะความเคืองขุ่นหลิ่วอู่เต๋อจึงไม่เคยพูดถึง

อีกเช่นกัน หลังจากที่ใจคิดจะทอดท้ิงหร่วนอวี้ด้วยแล้ว หล่ิวอู่เต๋อก็ย่ิง 

ไม่พูดอะไร ท�าให้หลิ่วเฟิ่งเป็นทุกข์หนัก นางไม่ได้แอบส่งสัญญาณให้ 

ท่านพ่อพูดถึงการแต่งงานใหม่เพียงครัง้เดยีวเท่านัน้ ทัง้ยังรีบหารือจัดการ

แต่งงานใหม่กับหร่วนอว้ีด้วย แต่ว่าทุกครั้งท่ีพูดถึงล้วนถูกเขาพูด 

บ่ายเบี่ยงหลบเลี่ยงไป หลิ่วเฟิ่งจึงรู้สึกขึ้นมารางๆ ว่าหร่วนอวี้ไม่ต้องการ

การแต่งงานครั้งนี้

ในใจเขาคิดถึงแต่ชื่อเสียงและความสามารถมากกว่านางกับ 

มู่หวั่นชิว

ตอนนี้กลับได้ยินว่าเขาคิดจะแต่งงานกับนางในทันที อย่างไร 

ก็เป็นความปรารถนาของนางมาตั้งนานแล้ว ความตื่นเต้นของหลิ่วเฟิ่ง

แค่คิดก็รู้ได้ หากเป็นก่อนหน้าน้ีนางคงโผเข้าไปท้ังขบและกัดอย่างยินดี 

แต่พอคิดถึงว่าได้รับปากท่านพ่อแต่งกับพ่ีรองหลิงเทาไปแล้ว ในตอนนี้

นางรู้สึกเพียงว่าหัวใจถูกท่ิมแทงจนเจ็บปวด ราวกับถูกแทงด้วยลูกธน ู
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นับหมื่นดอก

"พี่สาม..." หลิ่วเฟิ่งทนไม่ไหว น�้าตาไหลราวสายฝน

"อาเฟิ ่งอย่าร้องไห้ ก่อนหน้านี้ข้าถูกอาชิวปิดบังตาจนท�าให ้

หมางเมินกับอาเฟิ่ง ต่อไปข้าจะดีต่ออาเฟิ่ง" ราวกับไม่เห็นความผิดปกติ

ของนาง หร่วนอวี้เพียงพูดกล่อมด้วยน�้าเสียงอ่อนหวาน

หลิ่วเฟิ ่งคิดว่าการหมดอ�านาจของอิงอ๋องท�าให้หร่วนอว้ีรู ้ตัว  

นางเข้าใจสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างดี และรูว่้าเขานกึเสยีใจแล้วจรงิๆ 

แต่ว่าน่ีเป็นเรือ่งทีเ่กิดขึน้หลงัจากนางได้ตัดสนิใจแต่งงานกับคนอืน่ไปแล้ว 

ฟังค�าพูดค�าจาแสนอ่อนหวานของเขาหลิ่วเฟิ่งก็ปวดใจ 

"พ่ีสาม..." นางโผเข้าไปในอ้อมอกของหร่วนอว้ี "พ่ีสามอย่าพูดอกีเลย 

พ่ีสามจ�าไว้เพียงว่าคนทีอ่าเฟ่ิงชอบคือพ่ีสาม คนท่ีอาเฟ่ิงชอบท่ีสุดในชาติ

นี้ก็คือพี่สาม!"

"อาเฟิ่ง..." หร่วนอวี้พึมพ�า ไม่สนใจการขัดขืนของหลิ่วเฟิ่งอีก  

เขากระชากกระดุมเสื้อของนาง เพียงไม่ก่ีทีก็กระชากเสื้อของนางออก 

จนหมด แล้วก้มหน้าลงพรมจูบไปทีละนิด มือหนึ่งยึดเอวนางเอาไว้  

อกีมอืหนึง่ใช้สองนิว้สอดเข้าไปในกลบีอันเร้นลับแล้วชกัเข้าออกอย่างแรง

เมื่อร่างไร้สิ่งใดปกปิด หลิ่วเฟิ่งก็รับรู้ถึงลมเย็นใต้ร่างในทันใด  

นางร้องออกมาอย่างตกใจ "พี่สาม อย่า..." นางออกแรงขัดขืน แต่เพียง

ชัว่พรบิตานางก็ถูกจมุพิตแนบแน่นของหร่วนอว้ีสะกิดอารมณ์ให้หวัน่ไหว 

หลิ่วเฟิ่งรู ้สึกเพียงว่านางหายใจไม่ออก ทั้งไม่อาจใคร่ครวญอะไรได้  

ในสมองพลันว่างเปล่า 

"อย่า...อย่า..." หลิ่วเฟิ่งพูดพึมพ�าซ�้าๆ ไปอย่างไม่รู้ตัว กระท่ังนาง
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เองก็ไม่รูว่้าตนเองปฏิเสธอะไร ขณะท่ีร่างกายส่วนล่างกลบับดิเร่าไม่หยุด

ทั้งแอ่นรับน้ิวมือหร่วนอว้ีท่ีชักเข้าออกเร็วขึ้นทุกที ทรวงอกนุ่มเสียดสีกับ

ร่างของหร่วนอว้ี สองขาทีห่นีบแน่นเปิดออกโดยไม่รูต้วั ท�าท่าทางราวกับ

ปล่อยให้ท่านชื่นชมได้ตามใจ...

เห็นนางร่างระทวยไร้เรี่ยวแรง ทั้งเกิดอารมณ์หวั่นไหวเช่นนี้  

หร่วนอวี้จึงอุ้มนางเดินไปที่เตียง

ใช้มือแยกสองขาขาวนวลของนาง มองดูกลางกลีบดอกสีชมพู 

นุม่ชืน้ท่ีถูกตนเองหยอกเย้าแล้วหร่วนอวีก็้ลงัเลใจ ความรูส้กึท่ีถูกบ่มเพาะ

จากการเติบโตมาด้วยกันต้ังแต่เด็กจนโตท�าให้เขาท�าไม่ลง แต่แล้วก็คิดถึง

แผนของสองพ่อลูกที่มีต่อเขา คิดถึงเรื่องที่บิดาของนางเป็นศัตรูที่ไม่อาจ

อยู่ร่วมโลกกันได้ เขาก็หลับตาลงทันที กายท่อนล่างออกแรงส่งแท่งร้อน

ของตนเองเข้าไปโดยไม่ลังเล...

ท่ามกลางเสียงร้องสุขสมปนเจ็บปวดของหลิ่วเฟิ ่ง หร่วนอว้ีก็ 

พลกิมอืดบัก�ายานลุม่หลงในเตาก�ายานท่ีจดุไปได้คร่ึงหนึง่ ม่านมุง้ขยับโยก 

เสียงหายใจหอบดังไปทั่วห้อง เป็นเสียงครางของหลิ่วเฟิ่งที่ดังขึ้นทุกที...

เสยีงหายใจหอบค่อยๆ หยุดลง ความรู้สึกล่องลอยราวกับวิญญาณ

ค่อยๆ สลายลงไปทีละนิด

หลิว่เฟ่ิงได้สตคินืมาอย่างช้าๆ พบว่าตนเองกับหร่วนอวีเ้ปลอืยกาย

กอดกันอยู่ คิดถึงการร่วมรักเมื่อครู่ นางก็รู้สึกเหมือนน่ีไม่ใช่ความจริง  

"พี่สาม..." หลิ่วเฟิ่งเรียกเสียงเบา น�้าตาไหลลงมาอย่างห้ามไม่อยู่

เตบิโตมาด้วยกนัต้ังแต่เด็กนางย่อมปรารถนาในตวัเขามาตลอด แต่

พอต้องมามอบร่างกายให้เขาไปเช่นนี ้หลิว่เฟ่ิงกลบัรูส้กึผดิหวังอย่างมาก 
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ราวกับขาดอะไรไป นางมิใคร่จะพอใจนัก

แม้จะมีความชอบอยู่บ้าง แต่ที่มากกว่าคือความเจ็บปวด

ได้ยินเสยีงร้องไห้ของหลิว่เฟ่ิงดงัข้างห ูหร่วนอว้ีก็เกิดความร�าคาญใจ 

ขึ้นทันใด เขาลืมตาขึ้นช้าๆ มองไปตรงยอดม่านเตียงด้วยสายตาเย็นชา

ว่างเปล่า ผ่านไปครูใ่หญ่เขาก็พลกิตัว สายตาเย็นเยือกเปลีย่นเป็นอ่อนโยน 

เขาเช็ดน�้าตาให้หลิ่วเฟิ่งอย่างอดทน "อาเฟิ่งไม่ต้องกลัว ข้าจะไปขอร้อง

พ่อบุญธรรมให้พวกเราแต่งงานกันทันที"

เขาแอบหวงัอยู่รางๆ ในใจว่าอย่าให้หลิว่เฟ่ิงใจร้ายเหมอืนบดิาเลย 

ความรักที่มีมานานหลายปี แม้จะเป็นลูกสาวของศัตรู เขาก็ยังทนไม่ได้ที่

จะลงมือฆ่านาง

ใครจะรู้ว่าพอได้ยินค�าว่า 'แต่งงาน' ความเจ็บปวดแทบขาดใจก็

จู่โจมเข้ามาในหัวใจหลิ่วเฟิ่งทันที นางร้องไห้โฮออกมา

หร่วนอว้ีตัวเกร็งไป เขาดีดตัวลุกขึ้นนั่งแล้วถอนหายใจอย่างแรง 

ก่อนช้อนตัวหลิ่วเฟิ่งข้ึนมากอดอีกครั้งพลางพูดปลอบเสียงเบา "หลายปี

มาน้ีเพ่ือรออาเฟิ่ง ข้าไม่ได้ให้อนุท่ีเรือนหลังตั้งครรภ์เลย อายุข้าเองก็ 

ไม่น้อยแล้ว ที่จริงข้าก็ควรจะมีลูกได้แล้ว ท่านพ่อที่อยู่ในปรโลกหากได้ 

รู้ว่าตระกูลหร่วนมีคนสืบสกุลแล้วก็คงวางใจได้เสียที"

พูดถึงลูก ตรงหน้าหร่วนอว้ีก็ปรากฏใบหน้าน่ารักของมู่หว่ันชิว  

หากก�าหนดให้เขาต้องตายไปพร้อมองิอ๋องจรงิ สิง่ทีเ่ขาปรารถนาทีส่ดุคอื

ให้มู่หวั่นชิวมีลูกให้เขาสักคน ให้ตระกูลหร่วนได้มีผู้สืบสกุลต่อไป

หากคนผู้น้ันไม่ใช่นาง เขายอมให้ตระกูลหร่วนขาดผู้สืบสกุลเสีย 

ยังดีกว่า แต่จะไม่ให้ลูกของหญิงอื่นได้ใช้แซ่หร่วนร่วมกับเขา
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แต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไร

เขาท�าให้นางถูกฆ่าล้างตระกูล เขาท�าให้นางกลายเป็นหญงิก�าพร้า

เร่ร่อน เขาเป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกับนางได้!

คิดถึงดวงตาลึกล�้าที่เต็มไปด้วยความเคียดแค้นคู่นั้น คิดถึงตนเอง

ที่นับถือโจรเป็นพ่อมาหลายปี ถูกคนชุบเลี้ยงให้เป็นเช่นสุนัข ความ 

เจ็บปวดก็วาดผ่านหัวใจของหร่วนอว้ี หลังมือท่ีกุมมือหลิ่วเฟิ่งเอาไว้มี

เส้นเลือดเขียวปูดโปนขึ้นมา เขาต้องบังคับตนเองอย่างสุดก�าลังถึงจะ 

กดข่มเอาความแค้นเต็มอกนี้ลงไปได้และไม่ซัดฝ่ามือใส่ตัวหญิงสาวที่

ร้องไห้อยู่ในอ้อมอกขณะนี้ 

ได้ยินค�าว่า 'ลูก' เสียงร้องไห้ของหลิ่วเฟิ่งก็หยุดลง ทันใดนั้นนางก็

สะบดัตวัหลดุจากหร่วนอวีแ้ล้วพูดอย่างจริงจงั "ขอพ่ีสามต้มยาห้ามครรภ์

ให้ข้าสักถ้วย"

เขาถูกก�าหนดไว้แล้วว่าต้องตาย ขณะทีน่างยังมกิีจการตระกูลหลิว่

ให้รบัช่วงต่อ นางจะตายไปกับองิอ๋องพร้อมเขาไม่ได้ เสยีความบรสิทุธ์ิให้

เขาแล้ว แต่นางจะตั้งครรภ์ลูกของเขาไม่ได้เด็ดขาด! 

ค�าพูดนี้ออกไป บรรยากาศในห้องก็เย็นเยือกทันที

"พี่สาม ข้า..." รู้สึกถึงกลิ่นอายน่ากลัวปะทะเข้ามา หลิ่วเฟิ่งก็ตัวสั่น

"อาเฟิ่งไม่อยากแต่งกับข้าแล้วหรือ" หร่วนอวี้พูดเสียงเย็นชา

หลิ่วเฟิ่งส่ายหน้าอย่างแรงแล้วร้องไห้โฮขึ้นมา

ทันใดนั้นหร่วนอวี้ก็กระโดดลงพื้น "เปลี่ยนชุด!"

สิน้เสยีงพูดก็มสีาวใช้ยกน�า้เข้ามาเช็ดตวัและเปล่ียนชุดให้หร่วนอว้ี

หลิ่วเฟิ่งตกใจจึงรีบแทรกตัวเข้าไปใต้ผ้าห่ม
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นางฝันก็คิดไม่ถึงว่าหร่วนอว้ีจะเรียกคนเข้ามาปรนนิบัติในตอนน้ี 

ให้ร่างเปลอืยเปล่าของนางปรากฏต่อหน้าบ่าว นางเป็นสตรทีียั่งไม่แต่งงาน 

หากเรือ่งน้ีถูกลอืออกไป นางจะมองหน้าใครได้ แล้วจะแต่งงานกับใครได้

นางไม่เหมือนกับคนอื่น ในเมืองต้าเย่ียนางเป็นคนที่มีชื่อเสียง 

โด่งดงั นางจะปล่อยให้ข่าวฉาวเรือ่งการขึน้เตียงกับผู้อืน่ท้ังทียั่งไม่แต่งงาน 

เช่นนี้ลือออกไปได้อย่างไร

เห็นสาวใช้สองคนปรนนิบัติหร่วนอว้ีโดยไม่เสมองและไม่ได้มอง 

มาทางเตียงแม้แต่น้อย หลิ่วเฟิ่งก็สบายใจขึ้นมาได้บ้าง

ปล่อยให้สาวใช้แต่งตัวให้ตนเองเรียบร้อยแล้ว หร่วนอว้ีก็ไม่ได ้

หันหน้ามา เพียงก้าวเท้าเดินออกไป "ยกยามา" ก่อนออกจากประตู เขาก็

สั่งการเสียงเรียบ เสียงพูดเย็นเยือก ไม่อบอุ่นแม้แต่น้อย

หลิ่วเฟิ ่งมองดูท่าทีเชื่องช้าของเขาไม่วางตา เห็นเขาก้าวข้าม 

ธรณีประตูไปอย่างช้าๆ แต่ไม่ลังเล ทันใดนั้นนางก็ลงจากเตียง "พี่สาม!" 

นางตะโกนเรียกเขาใจแทบขาด "อาเฟิ่งไม่ใช่ไม่อยากแต่งงานกับพ่ีสาม

เลยนะ พี่สามอย่าไป อาเฟิ่งไม่ได้อยากจะท�าร้ายพี่เช่นนี้!"

ฝีก้าวที่ไร้ซึ่งเยื่อใยนอกหน้าต่างค่อยๆ เดินไกลออกไป เพียงชั่วครู่

ก็มีบ่าวรับใช้อาวุโสยกยาน�้าสีด�าถ้วยหนึ่งออกมา ก่อนจะยื่นมาตรงหน้า

หลิ่วเฟิ่งที่ก�าลังร�่าไห้ "เชิญแม่นางหลิ่วดื่มยา"

หร่วนอวี้เดินไปจนถึงลานบ้านจึงหายใจได้สะดวก

เขาคิดไม่ถึงเลยว่าหลิ่วเฟิ่งจะใจร้ายเช่นนี้

เสียตัวให้เขาแล้วนางก็ยังคิดจะแต่งงานกับหลิงเทาอีก ก่อนจะ

คิดถึงเรื่องที่นางกับบิดาหวังจะเหยียบไปบนศพของเขาเพ่ือปีนข้ึนเรือ 
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ขององค์รัชทายาทล�านั้น!

ในวันเวลานับไม่ถ้วนท่ีตนถูกความแค้นทรมานจนแทบบ้านั้น  

เขาเคยมีหลิ่วเฟิ่งคอยช่วยอยู่ข้างกาย หยอกเย้าให้เขาสบายใจ ร้องไห้

ร่วมไปกับเขา ทว่าการปรากฏตัวของมูห่ว่ันชวิท�าให้เขาเข้าใจอย่างชดัเจน

ว่าสิ่งทีต่นเองรู้สึกตอ่หลิ่วเฟ่ิงมิใช่ความรัก เขาเหน็นางเปน็เพยีงน้องสาว

คนหนึ่ง ที่เขามีต่อนางคือความสนิทสนมอย่างสายเลือดพี่น้อง แต่ถึงแม้

จะเป็นเช่นนี้ เขาก็ไม่เคยคิดจะท�าผิดต่อนาง และไม่เคยคิดว่าหลังจาก

แต่งงานกับมู่หวั่นชิวแล้วจะให้อีกฝ่ายปีนขึ้นบนหัวของนางได้

แม้เขาจะรู้ว่านางเป็นลูกสาวศัตรู แต่นอกจากความปวดใจแล้ว  

เขาก็ไม่เคยคิดจะท�าเหมือนที่หลิ่วอู่เต๋อพูดที่ว่าเขาจะท�าร้ายนาง เขาคิด

เพียงว่าหลงัจากได้ความบรสิทุธ์ิของนางแล้วก็จะเล้ียงนางไว้ในเรอืนหลัง

เหมือนกับอนุคนอื่น ให้นางมีกินมีใช้โดยไม่ต้องกังวลไปชั่วชีวิต

แต่นางกลับใจร้ายเช่นนี้!

'ขอพี่สามต้มยาห้ามครรภ์ให้ข้าสักถ้วย'

ค�าพูดอย่างเด็ดขาดของหลิ่วเฟิ่งดังก้องที่ข้างหูรอบแล้วรอบเล่า 

สะเทือนก้องอยู่ในหูหร่วนอว้ี เขาทรงตัวไม่อยู่จนต้องเกาะต้นไม้เพ่ือ

ประคองตนเองให้ยืนมั่น หน้าเขาซีดขาวเหม่อมองดูเมฆท่ีลอยอยู่บน

ท้องฟ้า ภาพตรงหน้าดูสับสน

แม้แต่คนที่เคยเลี้ยงดูมาสิบกว่าปี หรือความรักท่ีมีมาแต่เด็ก 

ยังเปลี่ยนแปลงไปในพริบตา แล้วบนโลกน้ียังจะมีอะไรที่เป็นเร่ืองจริง 

ไม่เปลี่ยนแปลงอีกบ้าง

เพียงชั่วครู่เขาก็เกิดความเบื่อหน่ายโลกนี้ขึ้นมา
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บนโลกนี้มีแต่ความหลอกลวง สกปรกโสมม สู้ถอยเข้าสู่ทางธรรม

เสียดีกว่า

"ใต้เท้า..." ก�าลงัคิดจนเหม่อลอย องครกัษ์เฝ้าประตก็ูเข้ามารายงาน 

"ลือกันว่าปรมาจารย์ไป๋เป็นลูกสาวของมู่ซีอัครเสนาบดีกังฉิน ใต้เท้าจั่ว

จับนางเข้าคุกแล้วขอรับ!"

อะไรนะ

หร่วนอวี้ตัวสั่น "แม่นางไป๋ถูกจับแล้วหรือ" 

"ขอรับ เพิ่งจะถูกจับ" องครักษ์พยักหน้า

ดีเหลือเกินนะหลิ่วอู่เต๋อ!

หร่วนอว้ีสีหน้าโกรธเกรี้ยว ใช้ให้หลิ่วเฟิ่งมาแจ้งข่าวก่อน ขณะ

เดยีวกันหลิว่อูเ่ต๋อก็ยังกลวัว่าเขาจะใจไม่แขง็พอจะฆ่ามูห่ว่ันชวิ จงึได้ส่ง

คนไปสร้างข่าวลือและแจ้งเรื่องกับจั่วเฟิง!

ทนัใดน้ันเขาก็เข้าใจแผนร้ายของหลิว่อูเ่ต๋อ หร่วนอว้ีหัวเราะเสยีงเยน็ 

แอบคิดในใจว่าพ่อบุญธรรม ท่านคิดว่าอาชิวตายแล้วตระกูลหลิ่วก็จะ

อาศยักู่ฉนิมาคุมวงการปรงุเครือ่งหอมได้แล้วหรอื ในดวงตาเขาฉายความ

เหี้ยมโหด ข้าไม่ให้ท่านท�าส�าเร็จหรอก!

"ใต้เท้าจะไปท่ีใดขอรับ" เห็นหร่วนอวี้ก้าวเท้าไปโดยไม่พูดอะไร 

องครักษ์จึงเดินตามไปถาม

"แจ้งจางจวิ้น น�าก�าลังทหารไปล้อมคุกจวนเจ้าเมือง"

จางจว้ินเป็นผูบั้ญชาการทหารท้องทีข่องเมอืงต้าเย่ีย ทัง้ยังเป็นทหาร 

ก�าลังส�าคัญของหร่วนอวี้

เคลื่อนก�าลังทหารไปล้อมคุกหรือ

Page ���������������������� 7.indd   80 13/2/2562 BE   13:25



81

อวี่จิ่วฮวา

ใต้เท้าของข้าจะท�าอะไร

องครักษ์ตกตะลึง ก�าลังจะถามอย่างละเอียดหร่วนอวี้ก็ก้าวยาว 

ออกไปแล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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