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แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
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เมือ่ใครสกัคนมคีวามลบัระหว่างกัน น�าเรือ่งราวบางเรือ่งมาใช้ประโยชน์ 

หลอกลวงให้อีกคนหลงเชื่อนั้น วันหน่ึงเมื่อความลับถูกเปิดเผยขึ้นมา ผู้ท่ีถูก

หลอกลวงจะรู้สึกอย่างไรคะ ก็เหมือนกับเร่ืองน้ี ทุกคนคงก�าลังคาดหวังให้ 

ความลับของ 'ชุยสิงโจว' ท่ีเป็นไหวหยางอ๋องถูกเปิดเผยต่อ 'หล่ิวเหมียนถัง'  

อยู่แน่ๆ ใช่ไหมคะ

และในเล่มน้ีซึ่งเป็นเล่มสองแล้ว ชุยสิงโจวยังคงเป็นจอมหลอกลวง 

ที่สวมบทบาทสามีผู้แสนดีที่ต้องไปออกรบเพื่อบ้านเมือง ทั้งที่เขาอุตส่าห์มอบ 

ทางรอดให้นางได้เป็นอิสระ ไม่ต้องเฝ้ารอเขาอีก นางก็ยังอุตส่าห์ตามติดเขา 

ไปถึงชายแดน ความจริงใจอันแสนบริสุทธิ์ของนางคราน้ีได้สั่นคลอนจิตใจ 

ของเขาย่ิงยวด ทว่าการจะเอ่ยปากบอกความจรงิกบัหลิว่เหมยีนถังทัง้หมดนัน้... 

เกรงว่าจะเป็นนางที่ลาจากเขาไป

สดุท้ายสายสมัพันธ์ของคู่รกัก�ามะลอคูน่ีจ้ะแปรเปลีย่นเป็นคูส่ามภีรรยา

จรงิๆ หรอืไม่ แล้วสถานะปลอมๆ ของชยุสงิโจวจะท�าอย่างไรต่อไป เขาจะกล้า

บอกความจริงทุกอย่างกับหลิ่วเหมียนถังหรือ ไปร่วมติดตามกันต่อได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



หลงัเกลีย้กล่อมไปหลายครัง้ก็ยังไม่ได้ผล ในท่ีสดุเขากเ็ข้าใจเจตนา 

เล็กๆ ของหลิ่วเหมียนถัง คิ้วเข้มเลิกขึ้นสูงก่อนดื่มยาขมเข้าปากตนเอง

ก่อนค�าหนึ่ง จากนั้นโน้มตัวเข้าหาหลิ่วเหมียนถังที่ซุกตัวอยู่ในผ้าห่ม...

หลิว่เหมยีนถังได้รบัรูเ้ป็นครัง้แรกในชวิีตว่าทีแ่ท้ยังมวีธีิป้อนยาเช่นนี ้

อยู่ด้วย แต่วิธีป้อนท่ีน่าอายเช่นน้ีช่างชวนให้คนขวยเขินจนแดงเถือก 

ไปถึงปลายเท้าแล้วจริงๆ

ดังน้ันหลังถูกสามีใช้ปากช่วยป้อนยาให้ไปค�าหนึ่ง หล่ิวเหมียนถัง 

ก็แย่งชามมาดื่มยาขมที่เหลือหมดไปก่อนเอง...

ชุยสิงโจวกลับคล้ายยังติดใจ เอ่ยกับนางว่า "หากคราวหน้าเจ้า 

ไม่ยอมกินยาดีๆ  ข้าจะป้อนเจ้าเช่นนี.้.."

หลิว่เหมยีนถังก้มหน้าใช้นิว้สะกิดกระดมุบนชดุเกราะหนังวัวของเขา 

พลางเอ่ยอย่างขดัเขิน "ต่อให้ไม่กินยาก็ท�าเช่นนีด้้วยได้หรอืไม่ ไม่อย่างน้ัน 

ออกจะขมไปบ้าง..."



 หลิ่วเหมียนถัง  บุตรสาวสกุลหลิ่ว ตระกูลฝั ่งบิดาสูญสิ้นไป 

แล้ว มีท่านตาเปิดส�านักคุ้มภัย ลายมือเขียน

อัปลักษณ์ยิ่ง

 ชุยจิ่ว  คณุชายล�าดบัทีเ่ก้าของสกุลชยุ เป็นพ่อค้า สามี

ของหลิ่วเหมียนถัง รูปงาม นิสัยสุภาพอ่อนโยน 

ชอบเดินหมาก

 ไหวหยางอ๋อง  ท่านอ๋องผู้ปกครองเจินโจว สืบทอดบรรดาศักดิ์

ต่อจากบิดา ไม่รู้จักความรัก นิสัยเหี้ยมหาญ 

ไม่รู้วิธีรักหยกถนอมบุปผา

 ปี้เฉ่า  สาวใช้ประจ�าตัวของหลิ่วเหมียนถัง มีนิสัย 

ไม่ยอมคน จงรกัภกัดต่ีอนาย พอเป็นหมดัมวยบ้าง

 จื่ออวี๋  โอรสของอดตีรชัทายาท เป็นผูน้�าบนภูเขาหย่ังซาน  

คนรักเก่าของหลิ่วเหมียนถัง

 สุยอ๋อง  มีนามว่าหลิวเพ่ย พ้ืนที่ปกครองคือฮุ ่ยโจว  

พระอนุชาแท้ๆ ของฮ่องเต้องค์ก่อน

 ซุนอวิ๋นเหนียง  บุตรสาวบุญธรรมของสุยอ๋อง หลงรักจื่ออวี๋ 

เกลียดชังหลิ่วเหมียนถัง
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ซนุอว๋ินเหนียงนกึไม่ถึงว่าอนัธพาลทีค่นของนางจ้างมาจะไร้ประโยชน์ 

เพียงนี้!

เยี่ยนฉือที่อยู่ด้านข้างนางมีสีหน้าละอายใจ เอ่ยเสียงเบา "คุณหนู 

บ่าวท�างานไม่เรียบร้อย นึกไม่ถึงว่าคนเหล่านี้จะเป็นถุงสุราสัดใส่ข้าว*!"

"หุบปาก!" ซุนอวิ๋นเหนียงตวาดใส่ด้วยใบหน้าเขียวคล�้า

นางน่ังอยู่ในร้านน�้าชาที่ห่างออกไปเล็กน้อย รวมกับมีชาวบ้าน 

มุงขวางเอาไว้จึงมองเห็นไม่ชัดเจน รอตอนท่ีฝูงชนแยกย้ายถึงเห็นว่า 

มีชายฉกรรจ์จับพวกอันธพาลเหล่านั้นพาจากไปแล้ว

ซุนอวิ๋นเหนียงโมโหจนลอบเข่นเขี้ยวเค้ียวฟัน ต�าบลหลิงเฉวียน

กลายมาเป็นสถานที่พยัคฆ์หมอบมังกรซ่อน** ตั้งแต่เมื่อไร เหตุใดคนที่

38

* ถุงสุราสัดใส่ข้าว เป็นส�านวนส�าหรับใช้ว่ากล่าว หมายถึงคนที่ดีแต่ดื่มกิน ไม่มีความสามารถใดๆ ค�าว่า 'สัด' 
เป็นภาชนะรูปทรงกระบอก ท�าด้วยไม้หรือสานด้วยไม้ไผ่ ใช้ในการตวงข้าว 1 สัด เท่ากับ 1 ถัง หรือ 20 ลิตร
** พยัคฆ์หมอบมังกรซ่อน หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถแต่หลบซ่อนตัวไม่เผยความสามารถของตัวเอง 
หรือคนที่มีความสามารถแต่ยังไม่ถูกค้นพบ
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ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านถึงมีมากมายเพียงนี้

ในเมื่อคนโดนพาตัวไปแล้ว ยังรั้งอยู่ต่อก็ไร้ประโยชน์ นางจะต้อง

คดิหาวิธีใช้เส้นสายซือ้ตวัเจ้าหน้าทีม่าสอบถามตัวตนของชยุจิว่ตวัปลอม

ผู้นั้นโดยละเอียด...

ถึงอย่างไรหนังสือหมั้นหมายน้ันก็เป็นของจริง ท้ังทางหอเก็บ

เอกสารส�าคญัของท้องถิน่ยังมฉีบบัส�าเนาอยู่ด้วย นางย่อมไม่กลวัการถูก

ตรวจสอบ

หลงัมัน่ใจเช่นนีซ้นุอว๋ินเหนียงรูส้กึว่าการอยู่ทีน่ี่ต่อไปก็ไม่มปีระโยชน์  

จึงลุกขึ้นเตรียมจากไป

นึกไม่ถึงว่าหลิ่วเหมียนถังที่เดิมยืนอยู่อีกฝั่งถนนห่างออกไปจะ 

หันมองมาทางนี้ หลังมองมาสักพักก็เดินยกชายกระโปรงพรวดพราด 

เข้ามาหาด้วยความโมโห

หลิ่วเหมียนถังเคยได้รับบาดเจ็บท่ีขา แม้จะดีข้ึนมากแล้วแต่ปกติ

เดินไม่ค่อยเร็วนัก ทว่าวันน้ีอาจเพราะโมโหจึงเดินเร็วกว่าปกติมากนัก 

เพียงไม่ก่ีก้าวก็ปราดมาถึงตรงหน้าสตรีสวมหมวก แล้วเอื้อมมือไปคว้า

หมวกผ้าโปร่งที่อีกฝ่ายสวมอยู่ออก

คราวนี้จดจ�าได้ทันทีว่าสตรีผู้นี้คือ 'คนรู้จักเก่าท่ีเมืองหลวง' ซึ่ง 

ได้พบในร้านตีเหล็กเมื่อหลายวันก่อน...

ว่าไปแล้วท่ีหลิ่วเหมียนถังจับซุนอว๋ินเหนียงได้ก็ไม่ใช่เรื่องเหนือ

ความคาดหมาย

เพราะเมื่อครู่นี้ตอนคุณชายร่างอ้วนถูกสามีถอดกรามก็หันกลับไป 

มองร้านน�้าชาฝั่งตรงข้ามอยู่บ่อยครั้ง และอีกครั้งตอนที่บรรดาผู้ผดุง

คุณธรรมคุมตัวอันธพาลจากไป เหล่าอันธพาลที่สิ้นหวังไม่ได้มองไปทาง
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ร้านน�้าชาแค่คนเดียว

หลิว่เหมยีนถังเห็นอยู่ในสายตาจงึนึกสงสยัข้ึนมา แต่ไม่ได้สงสยัว่า

สามตีนเองเป็นตวัปลอม ทว่ารูส้กึว่าความจรงิของเร่ืองนีไ้ม่ได้เป็นเหมอืน

ทีเ่จ้าอ้วนบอกว่าบงัเอญิมาเจอภรรยาทีแ่อบหนไีป แต่มคีนสัง่ให้พวกเขา 

มาก่อความวุ่นวายต่างหาก!

ดังนั้นหลิ่วเหมียนถังจึงมุ่งตรงมาทางนี้ แล้วก็ไม่รู้ว่าอย่างไรนาง 

ถึงรู้สึกว่ารูปร่างของสตรีสวมหมวกผู้นี้คุ้นตาเหลือเกิน จึงก้าวเข้าไปดึง

หมวกของอีกฝ่ายออกทันที

หลังจดจ�าซุนอวิ๋นเหนียงได้ หลิ่วเหมียนถังก็โมโหเป็นที่สุด

เมื่อหลายวันก่อนนางบอกอีกฝ่ายไปตามตรงว่าตนเองล้มป่วย 

หลงลืมเรื่องทุกอย่างภายหลังแต่งงาน นึกไม่ถึงว่าหญิงสาวผู้น้ีจะอาศัย

เรื่องนี้หาพวกสารเลวมาหลอกท�าลายชื่อเสียงของนาง

นี่เป็นความแค้นระดับใดกันแน่ ช่างต�่าช้าสามานย์มากเพียงใด!

ชั่วขณะนั้นหลิ่วเหมียนถังไม่หลงเหลือความใจเย็นใดๆ อีก นาง 

จ้องเขมง็พลางถามอกีฝ่าย "เจ้าเป็นคนจ้างอันธพาลพวกน้ันมาพังร้านข้า?"

ซุนอวิ๋นเหนียงไม่นึกไม่ฝันว่าหลิ่วเหมียนถังจะมาหาตนเองรวดเร็ว

ปานน้ี จึงได้แต่ฝืนท�าใจเย็นกล่าว "พ่ีหลิ่วพูดเรื่องอะไร ข้าจะไปรู้จัก 

คนเหล่านัน้ได้อย่างไรกัน เขาไม่ได้บอกว่าท่านเป็นภรรยาทีห่นีไปของเขา

หรอกหรอื เหน็ได้ว่าพวกท่านมคีวามแค้นเคอืงส่วนตวักนั จะมาเก่ียวอนัใด 

กับข้าเล่า"

หลิว่เหมยีนถังเกือบจะหวัเราะออกมาอยู่รอมร่อแล้ว นางง้างมอืตบ

ซนุอว๋ินเหนียงหน้าหันก่อนเอ่ย "ผายลมไร้สาระ! เมือ่ครูน่ีต้อนพวกเจ้าอ้วน 

สารเลวเข้ามาในร้าน ตะโกนใส่พวกเราแล้วก็เอาแต่พังข้าวของ ขนาด 
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คนมุงดูรอบๆ ร้านยังไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรข้ึน กระซิบกระซาบถามถึง

เหตุผลกันอยู่เลย! เจ้าดื่มชาอยู่ในร้านน�้าชาห่างจากร้านข้า เหตุใดถึง 

รู้เรื่องที่เขาบอกว่าข้าเป็นภรรยาที่หลบหนีมาของเขา"

สมัยก่อนท่ีซุนอว๋ินเหนียงคบหากับหลิ่วเหมียนถังก็อยู่ในสภาพ 

รักใคร่ปรองดองเป็นพี่น้องที่รู้ใจกันมาโดยตลอด ดังนั้นหลิ่วเหมียนถังจึง 

คอยดูแลนางดีมาก

ภายหลงัต่อให้หลิว่เหมยีนถังสงสยัในตวันาง แต่ตดิทีบ่ดิานางเป็น

ผู้อาวุโสคนเก่าแก่ของต�าหนักบูรพา ต้องให้เกียรติอยู่บ้าง จึงแค่เมินเฉย

ไม่สนใจนางเท่านั้น ไม่เคยพูดจาหยาบคายด้วยมาก่อน

แต่ตอนน้ีหลิ่วเหมียนถังสูญเสียความทรงจ�าไปแล้ว ไม่เหลืออะไร

ให้กังวลอีก เมื่อพบพิรุธในค�าพูดซุนอวิ๋นเหนียงก็สะบัดมือฟาดใส่ทันที!

บ่าวชายเย่ียนฉอืกับสาวใช้ฮว่าผงิทีอ่ยู่ด้านข้างก็ต้ังตวัไม่ทัน ไม่ได้

ช่วยรับภัยแทนคุณหนู

แต่รอฮว่าผิงได้สติกลับมาก็หันไปเอ่ยกับองครักษ์ด้านหลังทันที 

"พวกเจ้าปัญญาหดหายไปหมดแล้วหรือไร ยังไม่รีบดึงตัวหลิ่วเหมียนถัง

ออกไปอีก!" 

บรรดาองครักษ์เหล่านั้นต่างรู้จักหลิ่วเหมียนถัง แม่นางหลิ่วสะสม

บารมีไว้ล�้าลึก ต่อให้นางลงจากภูเขาไปหนึ่งปีกว่าแล้ว แต่ภาพลักษณ์

นางในใจทุกคนยังคงเป็นแม่นางหลิ่วผู้พูดค�าใดค�านั้น ชั่วขณะหนึ่งย่อม

ตั้งสติกันไม่ทัน

มิหน�าซ�้าช่วงก่อนหน้าน้ีคุณชายจื่ออว๋ีได้เรียกรวมองครักษ์อย่าง

พวกเขามาออกค�าสั่ง ห้ามสร้างปัญหาให้แม่นางหลิ่วเป็นอันขาด หากมี

ใครกล้าลงมือโดยพลการจะสังหารไม่ละเว้น!
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คุณชายสั่งมาแล้วพวกเขาจะกล้าผลีผลามได้อย่างไร ได้แต่มองดู

หลิ่วเหมียนถังกระชากผมซุนอวิ๋นเหนียงแล้วดันศีรษะนางไปโขกกับ 

ผนัง

ฮว่าผงิกับเย่ียนฉอืเห็นดังน้ันก็รบีเข้าไปดึงตวัหลิว่เหมยีนถังไว้ทนัที 

ทว่าสาวใช้ฟางเซยีกับป้ีเฉ่าท่ีไล่ตามหลงัมาก็ไม่ใช่คนธรรมดาแต่อย่างใด!

ตอนแรกทีช่ยุสงิโจวสัง่นายหน้าให้หาคนมา เขาพิจารณาถึงเรือ่งที่

หลิ่วเหมียนถังรูปโฉมงดงามทว่ามือเท้าไร้ก�าลัง หากเกิดอะไรข้ึนแล้ว

องครักษ์ลับช่วยไม่ทัน สาวใช้ข้างกายยังพอถ่วงเวลาได้บ้าง ดังน้ัน

ร่างกายแขง็แรง พอจะเป็นวิชาหมดัมวยเตะถีบอยู่บ้างคอืทกัษะทีจ่�าเป็น

ต้องมี!

บัดนี้ดูแล้วท่านอ๋องรู้จักมองการณ์ไกลจริงๆ ทันทีที่สองสาวใช้เห็น

ว่าฮูหยินของตนมีเรื่อง ทั้งบ่าวรับใช้ฝ่ายตรงข้ามกลับไม่ยุติธรรมเข้ามา

ร่วมวงช่วยด้วย พวกนางสองคนจึงกระโจนเข้าไปแยกย้ายกันรับมือ 

กระชากผมหยิกหู แบบใดแรงก็ท�าแบบนั้นทันที!

สาวใช้ท่ีมาจากชนบทตบตีรุนแรงจะตาย! ฮว่าผิงกับเย่ียนฉือ 

ไม่มีเวลาไปจงรักภักดีปกป้องเจ้านายอีก มีแต่ส่งเสียงโวยวายในใจ 

พลางต่อสู้กับแม่สุนัขเสียสติสองตัว

ส่วนหลิว่เหมยีนถังแม้จะมอืเท้าไร้ก�าลงั แต่วรยุทธ์ท่ีเคยเล่าเรียนมา 

ยังคงอยู่ ทกัษะยืมแรงออกแรงเองก็ม ีแค่จดัการซนุอว๋ินเหนยีงทีบ่อบบาง 

ผู ้นี้ยังมีแรงพอถมเถ เพียงพริบตาเดียวก็จับซุนอว๋ินเหนียงโขกผนัง 

จนหน้าช�้าไปครึ่งซีก 

ซุนอว๋ินเหนียงได้แต่ปล่อยให้หลิ่วเหมียนถังกระชากผมนางจนตัว

โงนเงนไปมา
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ทว่าจนใจท่ีร่างกายมีบาดแผล กระชากไปไม่ก่ีทีหล่ิวเหมียนถัง 

ก็หมดแรง หลงัป้ีเฉ่าจบัฮว่าผงิยัดใส่คนู�า้ข้างๆ เสรจ็ก็เข้าไปช่วยประคอง 

ฮูหยินไปอยู่ด้านข้างอย่างเป็นห่วง "ฮูหยิน ท่านพักก่อน บ่าวจัดการเอง

เจ้าค่ะ!" พูดจบก็จะเข้าไปกระชากปกเสื้อซุนอวิ๋นเหนียงต่อ

ยามน้ีหลิ่วเหมียนถังเหน่ือยจนตัวเซ แต่ร่างกายเพ่ิงเซไปเล็กน้อย 

ก็ได้ชุยสิงโจวที่อยู่ด้านหลังช่วยจับไว้

พูดกันตามตรง เมือ่ก่อนชยุสงิโจวยังไม่เคยเห็นสตรทีะเลาะตบตกัีน

เช่นนี้มาก่อน

แม้สตรใีนจวนของบดิาจะมอียู่มาก แต่ต่างเป็นพวกใช้เกาทัณฑ์ลบั

ท�าร้ายคน ประเภทดาบจริงทวนจริง* ลงมือทีไก่บินเตลิดสุนัขวิ่งพล่าน** 

เช่นนี้ นับว่าให้เขาได้เปิดหูเปิดตาครั้งใหญ่จริงๆ

เมือ่ครูน้ี่เขาเหน็ว่าหลิว่เหมยีนถังกับสาวใช้ชนบทสองคนไม่เหมอืน

จะเสียเปรียบ จึงเพียงยืนมือไพล่หลังมองด้วยสีหน้าไร้อารมณ์

ในเมือ่หลิว่เหมยีนถังมัน่ใจว่าซนุอว๋ินเหนยีงเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงัก็ยงั

ดีกว่าท�าลายแผนการที่เขาวางเอาไว้

ตอนน้ีประคองหญิงสาวท่ีระเบิดโทสะไว้ เห็นบนหน้าผากนาง 

เตม็ไปด้วยเมด็เหงือ่ ถึงได้เอ่ยอย่างไม่หนกัไม่เบา "ทะเลาะวิวาทบนถนน

นับเป็นอันใดกัน"

ส่วนองครกัษ์เหล่านัน้ก็ทนมองต่อไปไม่ไหวอกี เมือ่เหน็หลิว่เหมียนถัง 

ถอนตัวก็เตรียมตรงเข้าไปห้ามทัพ ดึงตัวสาวใช้สองคนไว้ แต่ชุยสิงโจว 

ได้ชิงก้าวน�าไปก่อนพร้อมเอ่ยกับซุนอว๋ินเหนียงที่ผมเผ้ายุ่งเหยิง "เจ้ามา

ท�าลายชือ่เสยีงของภรรยาข้าโดยไร้เหตผุล รบกวนไปถกกนัในท่ีว่าการด้วย!"

* ดาบจริงทวนจริง เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงการกระท�าที่ตรงไปตรงมา เปิดเผยจริงใจ
** ไก่บินเตลิดสุนัขวิ่งพล่าน เป็นส�านวน หมายถึงเหตุการณ์ที่ชุลมุนวุ่นวายเอิกเกริกอย่างยิ่ง
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แผนการที่ซุนอวิ๋นเหนียงวางไว้วันนี้ต่างล้มเหลวไม่เป็นท่า แม้นาง

จะติดตามบิดาออกจากเมืองหลวง แต่ช่วงแรกนอกจากการพลัดไปอยู่

ต่างถ่ิน ชีวิตที่เหลือล้วนอยู่อย่างสุขสบาย บนภูเขาหย่ังซานมีใครกล้า 

เสียมารยาทกับนางบ้าง ต่อให้เป็นจื่ออวี๋เองก็ยังเกรงอกเกรงใจนาง

แต่วันนีบ้นท้องถนนนางถูกหลิว่เหมยีนถงักับสาวใช้ของอกีฝ่ายตบตี 

ราวกับสุนัข เรียกได้ว่าท�าลายศักดิ์ศรีกันเกินไปแล้ว!

เมือ่องครกัษ์ดึงตัวสาวใช้สองคนออกแล้วมาช่วยประคองนาง นางก็ 

สะบัดมอืองครักษ์ท้ิงอย่างรนุแรง แล้วก็คร้านจะไปสนใจค�าพูดเหลวไหล

ของชุยจิ่วตัวปลอม เพียงให้ฮว่าผิงที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงเช่นเดียวกันประคอง

เดินจากไปโดยไม่พูดไม่จา

ยามนีท่ี้ด้านนอกร้านน�า้ชาเตม็ไปด้วยกลุม่คนทีม่ามงุดคูวามครกึครืน้  

นางให้องครักษ์คุ้มครองซ้ายขวา ฝืนเบียดออกไปจากร้านน�้าชาที่มีคน

ห้อมล้อมอยู่จนแทบผ่านออกไปไม่ได้

ชยุสงิโจวไม่ได้รบีไล่ตามพวกเขาไป เมือ่ครูน่ีข้ณะทีภ่ายในร้านน�า้ชา 

ก�าลังต่อสู้กันอย่างดุเดือด เขาได้สั่งให้องครักษ์ลับหาโอกาสรวบแห  

จับตัวซุนอวิ๋นเหนียงมาไต่สวนให้ได้ในคืนนี้แล้ว

ระหว่างท่ีคดิเช่นน้ีหลิว่เหมยีนถังทีเ่ขาประคองตัวไว้กลบัครางออกมา 

เบาๆ

เมือ่ครูนี่ห้ลิว่เหมยีนถังต่อสูด้เุดอืดไปรอบหนึง่ เรีย่วแรงไม่เพียงพอ 

กระเทือนไปถึงบาดแผลเก่าตรงข้อมืออีกครั้งแล้ว

ตอนนัน้ไม่ทันรูส้กึ ขณะนีพ้อหยุดพักก็ได้แต่องิแอบอยู่ในอ้อมกอด

ของชุยสิงโจวอย่างหมดแรง เมื่อเห็นพวกซุนอวิ๋นเหนียงหลบหนีไปยังคง

เอ่ยอย่างร้อนใจ "ท่านพ่ีอย่าปล่อยพวกนางไป จับตัวมาถามก่อนว่า 
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พวกนางวางแผนต�่าช้าอะไรไว้!"

โม่หรูเป็นคนมีไหวพริบ รู้ความคิดของท่านอ๋องว่าไม่ได้อยากให ้

หลิ่วเหมียนถังเป็นคนสอบสวนซุนอวิ๋นเหนียง ไม่อย่างนั้นหากพบพิรุธ

อะไรจะปิดบังไม่ได้ เขาจึงเอ่ยขึ้นจากด้านข้าง "ฮูหยิน บ่าวรับใช้ของนาง

มมีากเพียงนัน้ หากลงมอืพร้อมกันหมดนายท่านพวกเราสูไ้ม่ไหวหรอกนะ 

ขอรบั! ถึงอย่างไรพวกอนัธพาลท่ีนางสัง่การมาล้วนถูกจบัไปยังทีว่่าการแล้ว  

นายท่านย่อมสอบสวนจนกระจ่างได้ อีกทั้งภายในร้านโดนพังข้าวของ  

รบัลกูค้าไม่ได้แล้ว พวกเรารบีกลบัไปเก็บกวาดร้านกันก่อนจงึจะถูกขอรบั!"

ประโยคนีพู้ดจีใ้จหลิว่เหมยีนถังเข้าพอด ีเมือ่ครูน้ี่อนัธพาลกลุม่นัน้

พังของล�า้ค่าภายในร้านไปหลายชิน้ ไม่รูว่้าเสยีหายไปมากเพียงไร จ�าเป็น

ต้องไปนับให้ถ่ีถ้วนแล้วฝากให้ทางที่ว่าการเรียกค่าชดเชยจากอันธพาล

เหล่านั้นจึงจะถูก

ดังน้ันนางจึงไม่มีเวลาสนใจอาการปวดเมื่อยข้อมือ รีบกลับไป

จัดการนับสินค้าทันที

ในกลุม่คนมงุดมูเีพ่ือนบ้านบนถนนสายเหนอือยู่ด้วยไม่น้อย พวกเขา 

ได้ยินช่ือเสียงแสบสันดุร้ายของหลิ่วเหมียนถังมานาน วันน้ีได้เห็นนาง 

ตบตีคนกับตานับว่าไม่เสียชื่อจริงๆ! แต่ละคนต่างไม่ลืมแสดงน�้าใจของ 

เพ่ือนบ้าน ช่วยหลิ่วเหมียนถังเก็บกวาดร้านพลางก่นด่าพวกอันธพาล

เหล่านั้นไปด้วย

หลังเกิดเรื่องวุ่นวายเช่นน้ีชุยสิงโจวก็ไม่สะดวกจะปลีกตัวเช่นกัน 

เขาให้โม่หรูรั้งอยู่ช่วยลูกจ้างของร้านเก็บกวาด ขณะพาหลิ่วเหมียนถัง 

กับสาวใช้ฟางเซียกลับไปที่บ้านบนถนนสายเหนือก่อน

เมือ่ครูน่ีห้ลิว่เหมยีนถังออกแรงจกิกระชากคนมากเกินไป เลบ็ทีย่าว
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ออกมาจึงฉีกขาดไปเล็บหนึ่ง ขอบเป็นแผลมีเลือดซึมออกมาเล็กน้อย

เมือ่ครูน้ี่หลีม่ามาไม่ได้ไปท่ีร้านด้วย เหน็หล่ิวเหมียนถังทีอ่อกจากบ้าน 

ไปดีๆ  แต่ขากลบักลบัถูกท่านอ๋องประคองกลบัมาอย่างไร้เร่ียวแรง ไม่รู้ว่า 

เกิดอะไรขึ้น ภายหลังพอได้ยินฟางเซียเล่าเรื่องให้ฟังคร่าวๆ ก็อดร้อง  

เวรกรรมแท้ๆ อยู่ในใจติดๆ กันไม่ได้!

ชุยสิงโจวสั่งให้หลี่มามาน�าผ้าร้อนมาประคบมือเท้าหลิ่วเหมียนถัง 

ทัง้น�ายาทาบรรเทาอาการปวดของนางอุน่ไว้บนฝาหม้อ รอเนือ้ยาละลาย

ค่อยทาให้นางอีกที

อาจเพราะเมือ่ครูน้ี่ออกแรงมากเกินไป ข้อมอืหยกเสลาทัง้สองข้าง

ของหลิ่วเหมียนถังที่เดิมขาวผ่องจึงบวมปูดขึ้นมานิดๆ

ชยุสงิโจวเห็นแล้วหน้าน่ิว ถึงได้เอ่ยต�าหนนิางจริงจงัข้ึนมา "ลงไม้ลงมอื 

กับคนบนถนนนบัเป็นอะไร เจ้าไม่รูห้รอืไรว่ามอืตนเองไม่ด ีออกแรงไม่ได้"

ตอนนี้หลิ่วเหมียนถังหายโกรธแล้วจึงรู้สึกผิดอยู่เช่นกัน ความจริง

นางก็บอกไม่ถูกว่าเพราะเหตใุดเมือ่ครูน่ีต้อนทีไ่ด้เหน็หญิงสาวผูน้ั้นในใจ

จึงผุดเพลิงโทสะที่ควบคุมไม่อยู่ขึ้นมา แทบอยากฉีกกระชากอีกฝ่ายเป็น

ชิน้ๆ...ผลปรากฏว่าลมืเรือ่งท่ีตนเองมอืเท้าไม่สะดวกออกแรงไปเสยีสนิท

ช่วงแรกท่ีนางฟ้ืนเคยถามท่านหมอเทวดาจ้าวว่ามอืเท้าตนเองเป็น

อะไรไป แต่ท่านหมอเทวดาตอบอย่างคลุมเครือ บอกเพียงว่าตอนนาง

ออกไปเดนิซือ้ของถูกรถม้าท่ีขบัมาเรว็ชนเข้า ก่อให้เกิดผลข้างเคยีงภายหลงั  

ทั้งร่างกายกับสมองต่างไม่ค่อยสู้ดี

หลิ่วเหมียนถังโศกเศร้าอยู่นานเพราะมือเท้าไร้ก�าลัง แต่สามารถ 

มชีวิีตรอดมาใต้ล้อรถได้ก็นบัว่าสวรรค์ประทานพรให้แล้ว จงึไม่ได้ตดัพ้อ

คร�่าครวญนานเกินไป ไม่มัวเศร้าใจกับเรื่องมือเท้าตนเองนัก
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ตอนน้ีนางฟังออกถึงความเป็นห่วงของสามี จึงตอบด้วยอารมณ์

หวานล�า้ว่า "ตอนนัน้ก�าลงัโมโห ไฉนเลยจะสนใจอะไรมากมาย ใครจะไป

รูว่้าวันนัน้ข้าแค่บอกว่าความจ�าตนเองไม่ด ีหญิงนางน้ันกลบัเก็บไปใส่ใจ 

หาคนมาเล่นงานข้าเช่นนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่านางตั้งใจจะท�าอันใด"

ความจริงชุยสิงโจวแอบคับข้องใจอยู่เช่นกันว่าเหตุใดหญิงสาว

ฉลาดเฉลียวผู้นี้ถึงไม่เคยสงสัยเรื่องตนเองเสียบ้าง ยามนี้ได้โอกาส 

ถามหยั่งเชิงออกไปพอดี

เขาเอ่ยถาม "วันนี้คุณชายผู้นั้นบอกว่าตนเองชื่อชุยจิ่ว เป็นสาม ี

ของเจ้า..."

ไม่รอให้เขาพูดจบหลิ่วเหมียนถังก็ขมวดคิ้วเรียวเป็นปม ซ�้ายังเอ่ย

ด้วยท่าทคีล้ายรงัเกียจ "ท่านพ่ีเลกิพูดเรือ่งอปัมงคลเรือ่งน้ีได้แล้ว คณุชาย

อันใดกัน เป็นหมูในเล้าต่างหาก! หากข้าต้องแต่งกับคนเช่นนี้ ต่อให้ 

ต้องกระโดดหน้าผาตายก็ไม่แต่ง!"

ชุยสิงโจวนึกขันกับอาการตอบสนองของนาง เขาช่วยนวดข้อมือ 

ให้นางพลางเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ "เช่นนั้นเจ้าอยากแต่งให้คนเช่นไร"

หลิ่วเหมียนถังเอียงหน้ามองสามี เบ้าตาของเขาเว้าลึกราวกับ 

ทาด้วยถ่าน จมูกโด่ง ริมฝีปากบาง ไม่ว่าจะมองอย่างไรล้วนมีรูปโฉม 

หล่อเหลาท่าทางสูงศักดิ์ไร้ต�าหนิ ชวนให้คนยิ่งดูยิ่งอยากมอง!

"ย่อมต้องเป็นคุณชายบัณฑิตมากความสามารถอย่างท่านพี่!"

หลิ่วเหมียนถังตอบออกมาจากใจจริง แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดสีหน้า

ของชุยสิงโจวกลับด�าทะมึนลงแปลกๆ

คุณชายบัณฑิตมีมากเกินไปในใต้หล้านี้!

จะว่าไปคุณชายจื่ออวี๋ผู้นั้นเองก็รูปโฉมโนมพรรณไม่ธรรมดา นิสัย
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อาจหาญผ่าเผย ซ�า้ยังเดนิหมากเก่งกาจ เรยีกได้ว่าเป็นบุคคลมคีวามสามารถ

เมื่อก่อนชุยสิงโจวไม่เคยใคร่ครวญมาก่อนว่าสายสัมพันธ์ระหว่าง

หลิ่วเหมียนถังกับลู่เหวินที่บอกว่าตนชื่อจื่ออวี๋ผู้นั้นล�้าลึกเพียงใดกันแน่

แต่พอวันนีไ้ด้ยินค�าพูดของนาง เขาพลนันกึได้ว่าหากตอนแรกนาง

ต้องแต่งให้บรุษุอวบอ้วนดูไม่ได้จรงิๆ จะหลงรกัหวัหน้าโจรทีล่กัพาตวันาง

ซึ่งดูสุภาพบุคลิกเหมือนบัณฑิตหรือไม่

คดิมาถึงตรงนีค้วามหงึหวงทีไ่ม่เคยมมีาก่อนกลบัคบืคลานออกมา

จากใจ...แม่นางหลิ่วผู้นี้กลับเป็นพวกหลงใหลหน้าตา!

สตรีตื้นเขินที่เวลามองคนไม่สนศีลธรรมความดี สนแต่เลือกคน 

หล่อเหลาตามแบบท่ีชอบ เรียกได้ว่าไร้ความรู้ให้พูดถึงจริงๆ! หรือว่า 

สมัยนั้นนางจะท�าตัวอ่อนหวานว่าง่าย รักใคร่ลู่เหวินเช่นนี้เหมือนกัน

มือเท้าของหลิ่วเหมียนถังโปะยาเรียบร้อย ไม่อาจขยับได้สักพัก  

ได้แต่นอนอยู่บนเตียงนิ่งๆ

อาจเพราะวันนี้นางโมโหเลยรู้สึกปวดหัวตุบๆ อยู่ตลอด จึงถูไถมือ

ของสามีให้เขาช่วยนวดให้นาง

ปกติชุยสิงโจวฝึกวรยุทธ์ บนนิ้วจึงมีปุ่มด้านบางๆ เวลานวดกดจุด 

จะให้ความรู้สึกสบายตัวอย่างมาก

เมื่อหลายวันก่อนสามีเคยนวดให้นาง หลิ่วเหมียนถังจึงรู้สึกติดใจ

ขึ้นมา

เดมิทไีหวหยางอ๋องก�าลงัอดึอดัคบัข้องใจเอาเอง เมือ่เห็นนางย่ืนศรีษะ 

มาให้ราวกับแมวน้อย หลงัชะงกัไปครูห่น่ึงถึงได้ใช้น้ิวยาวนวดกดจุดให้นาง 

เบาๆ แต่ปากกลับถามหย่ังเชิง "เจ้าคิดเรื่องอะไรเก่ียวกับหญิงนางน้ัน 

ออกหรือไม่ เหตุใดนางจึงรังแกเจ้าเช่นนี้"
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หลิ่วเหมียนถังนอนหนุนตักชุยสิงโจว หลับตาลงอย่างผ่อนคลาย 

ปากพึมพ�าตอบ "จ�าไม่ได้แล้ว ข้าเกลียดคนหลอกลวงมากที่สุด ลืมคน

อย่างนางไปก็ช่างแล้ว..."

ชุยสิงโจวหยุดชะงักมือไปอีกครั้ง จากนั้นลุกพรวดขึ้นบอกว่าจะไป

สอบถามสถานการณ์ทางที่ว่าการกะทันหันแล้วเดินจากไปทันที

ศรีษะของหลิว่เหมยีนถังเสยีท่ีพิงไปฉบัพลนัก็ตกลงบนผ้าห่มอ่อนนุม่  

นางยันมอืเดยีวลกุขึน้อย่างงงงวย ระยะน้ีสภาพอารมณ์ของสามดีไูม่ค่อย

แน่นอน เหมือนชอบไม่พอใจบางอย่างขึ้นมา หรือว่า...บุรุษเองก็มีช่วงที่

ไม่สะดวกของเดือนเหมือนกัน เพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเลยหงุดหงิด 

ไปเรื่อย?

ตอนท่ีไหวหยางอ๋องเดินออกมาจากบ้านบนถนนสายเหนือ เขา

ตากลมกลางคนืเลก็น้อย แต่ไม่ว่าจะตากลมอย่างไรก็พัดพาความอดึอดัใจ 

จากไปไม่ได้

หญิงสาวผู้น้ันพูดจาน่าโมโห หรือพอวันหน้านางรู้ความจริงก็จะ

พลิกสีหน้า ไม่สนใจเขาแล้วเหมือนกัน?

ชุยสิงโจวรู้สึกว่าหากเป็นเช่นนี้จริงๆ เขาเองก็สบายใจ ตัวเขาคร้าน

จะรั้งนางไว้ คร้านจะสนใจความเป็นความตายของนางเหมือนกัน!

ขณะน้ันคนบังคับรถม้าเคลื่อนรถมารับเขา เขาก้าวเท้าขึ้นรถม้า 

โดยไม่หันหลังกลับไป

อันธพาลเหล่าน้ันถูกองครักษ์ลับจับตัวไปไต่สวนที่ค่ายทหารแล้ว 

ดังนั้นชุยสิงโจวจึงกลับไปที่กระโจมใหญ่ของตนเอง

อันธพาลพวกน้ีไม่ได้ใจเด็ดเหมือนพวกที่ลักพาตัวหลิ่วเหมียนถัง
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ครั้งก่อน หลังเฆี่ยนตีไปไม่ก่ีครั้ง เหล็กนาบยังไม่ทันร้อนก็สารภาพกัน 

ออกมาหมดแล้ว

แม้พวกเขาจะไม่รูช้ือ่สกุลของซนุอว๋ินเหนียง แต่ก็ให้การสารภาพว่า 

คนท่ีจ่ายเงินจ้างพวกเขาอยู่ในร้านน�้าชาเวลาน้ัน ติดตามอยู่ด้านหลัง 

สตรีสวมหมวกผ้าโปร่งคนหนึ่ง

หนังสือหมั้นหมายท่ีค้นเจอจากตัวเจ้าอ้วนเองก็ถูกน�ามามอบให ้

ชุยสิงโจว

ชยุสงิโจวหยิบหนงัสอืหมัน้หมายมาเปิดดู...นีเ่ป็นหนงัสอืหมัน้หมาย

ทีเ่ก่าจนสอีอกเหลอืง แต่ถือว่าเก็บรกัษาไว้อย่างทะนุถนอม ตวัอกัษรทีอ่ยู่

ด้านบนพอจะมองเห็นรอยประทับของต้าเยี่ยนได้อย่างชัดเจน

หนังสือหมั้นหมายฉบับนี้เป็นของจริง แต่คนท่ีบอกว่าตนคือชุยจิ่ว

พ่อค้าจากเมืองหลวงกลับเป็นตัวปลอม

ตอนน้ีชยุสงิโจวนกึใคร่รูนั้กว่าเหตุใดซนุอว๋ินเหนยีงผูน้ัน้จงึเก็บรกัษา 

หนงัสอืหมัน้หมายของหลิว่เหมยีนถังไว้นานเพียงน้ี ดเูหมอืนมคีวามตัง้ใจ

จะสร้างความอับอายให้หลิ่วเหมียนถังในสักวันอย่างไรอย่างนั้น

ว่างๆ ไม่มีอะไรท�าชุยสิงโจวจึงสั่งให้คนน�าเอกสารเก่ียวกับ 

หลิ่วเหมียนถัง ครอบครัว และสหายสนิทที่เคยตรวจสอบอย่างละเอียด

มาให้อ่านอีกครั้ง

แม้ตอนน้ันจะมีคนน�ามามอบให้ แต่เขาแค่อ่านประวัติครอบครัว

บิดาหลิ่วเหมียนถังอย่างคร่าวๆ อย่างอื่นไม่ได้ตั้งใจอ่านดู

ในเมือ่ไม่ว่าอย่างไรแรกเริม่เขาเองก็ไม่ได้สนใจเท่าไร เพียงน�านาง

มาเป็นเหยื่อล่อ หมากที่จะโยนทิ้งหลังใช้งานเสร็จ ไฉนเลยจ�าเป็นต้องให้

ท่านอ๋องเช่นเขาใส่ใจ
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ตอนนี้ เขาจงใจหยิบเอกสารของพ ่อค ้าสกุลชุยท่ีตอนแรก 

หลิ่วเหมียนถังต้องแต่งงานด้วยมาอ่านก่อน ในเอกสารเขียนไว้ว่าตอนที่

หลิ่วเหมียนถังถูกโจรลักพาตัวไป สกุลชุยไม่อยากขายข้ีหน้า กลัวญาติ 

พ่ีน้องกับสหายจะเห็นเป็นเรื่องขบขัน จึงตามตัวแม่ส่ือมากลางดึก  

ทั้งยังเสาะหาบุตรสาวตระกูลพ่อค้าอีกตระกูลจากในเมืองหลวงมาข้ึน

เก้ียวเจ้าสาวแทนหลิ่วเหมียนถัง รีบร้อนกราบไหว้ฟ้าดินแต่งงานกับ 

พ่อค้าชุยจิ่วผู้นั้นไปแล้ว

ตอนน้ีท่านเก้าสกุลชุยผู้น้ันมีภรรยาหนึ่งคน อนุสองคน มีทายาท

สืบทอด หลงลืมหลิ่วเหมียนถังที่ถูกลักพาตัวไปนานแล้ว

ชุยสิงโจวโยนเอกสารไปด้านข้างอย่างเย็นชา รู้สึกจากใจจริงว่า 

หลิ่วเหมียนถังไม่ได้แต่งเข้าไปในตระกูลใจด�าตระกูลนั้นก็ดี หากชุยจิ่ว 

ผู้น้ันศีรษะโตหูใหญ่เหมือนอันธพาลที่ปลอมตัวมาวันนี้จริงๆ แค่มอง 

สักครั้งก็รู้สึกเสียสายตาแล้ว

ระหว่างที่คิดเช่นนี้เขาหยิบเอกสารเก่ียวกับครอบครัวท่านตาของ

หลิ่วเหมียนถังมาอ่านต่อ

เอกสารทีไ่ม่ได้คลีแ่ผ่มานานมฝีุน่จบัหนาอยู่ชัน้หนึง่ ตอนทีช่ยุสิงโจว 

ปัดฝุ่นออกแล้วเปิดอ่าน นัยน์ตาคมกวาดมองไม่กี่บรรทัด พลันหยุดค้าง

สายตาไว้ที่ชื่อชื่อหนึ่งไม่ไหวติง

ท่านตาของหลิ่วเหมียนถังเป็นประมุขส�านักคุ้มภัยเสินเวยที่เคยม ี

ชื่อเสียงไปทั่วเจียงหนานอยู่พักหนึ่ง...สกุลลู่ นามว่าอู่!

มีอยู่ชั่วขณะหนึ่งหัวสมองของชุยสิงโจวแล่นปราดฉับไว คิดถึงว่า 

ลู่เหวินกับลู่อู่มีความสัมพันธ์อะไรกันแน่

เขาพลิกอ่านเอกสารของสกุลลู่อย่างรวดเร็ว ทว่าหลังตรวจสอบ 
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โดยละเอียดก็ตามหาคนชื่อ 'ลู่เหวิน' ไม่พบ

"โม่หรู!" เขาพลันตะโกนเรียกเสียงดัง

โม่หรยืูนรอรบัใช้อยู่ข้างนอกกระโจม เมือ่ได้ยินท่านอ๋องตะโกนเรียกหา 

ก็รีบวิ่งเข้ามา

"ไป สัง่คนไปค้นหารายชือ่บรรพบรุษุสกลุลูข่องส�านกัคุม้ภัยเสนิเวย 

มาให้ข้า นอกจากนี้แล้วก็คัดลอกรายชื่อญาติสายนอกในวงห้ารอบของ 

สกุลลู่ออกมาด้วยชุดหนึ่ง!"

โม่หรูไม่กล้ามองสีหน้าอ�ามหิตของชุยสิงโจว เพียงรีบรับค�าสั่งแล้ว

ออกไป

ชุยสิงโจวมองชื่อบนเอกสาร ในใจลอบมีความคิดบางอย่าง...หรือ

หลิ่วเหมียนถังจะเป็นเหมือนท่ีชุยจิ่วตัวปลอมพูด แอบหนีตามคนรู้จัก 

ขึ้นภูเขาหยั่งซานไปจริงๆ?

ลู่เหวินผู้นี้เก่ียวพันอันใดกับครอบครัวท่านตาของนางหรือไม่ หรือ

จะเป็นสายใยผูกพันระหว่างญาติผู้พี่ญาติผู้น้องเหมือนดั่งในละครงิ้ว?

ขณะนั้นในใจชุยสิงโจวมีความคิดนับไม่ถ้วนม้วนตลบไปมา เมื่อ

นึกถึงว่าหลิ่วเหมียนถังกับญาติผู้พ่ีลู่เหวินของนางอาจรู้จักกันมาตั้งแต่

เด็กๆ ภายในใจเขาก็รู้สึกย�่าแย่ประหนึ่งกลืนแมลงวันลงไป

รอจับตัวซุนอว๋ินเหนียงมาสอบสวนโดยละเอียดได้เมื่อไร ภูมิหลัง

ของลู่เหวินก็จะปรากฏออกมาเองทั้งหมด เขาอยากจะถามให้รู้ชัดนักว่า

เมื่อก่อนหลิ่วเหมียนถังกับลู่เหวินรักใคร่ลึกซึ้งกันปานใด!

คนืนีเ้ขาส่งองครกัษ์ลบัไปล้อมโรงเต๊ียมทีซ่นุอว๋ินเหนียงพักอยูอ่ย่าง

ไร้ช่องโหว่แล้ว รอเพียงบุกโจมตีกลางดึกแล้วจับตัวคนกลุ่มนี้มา

ท้ายท่ีสุดเขายังควบคุมอารมณ์ตนเองเอาไว้ได้ หลังรู้ตัวว่าตน 
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เผลอเสียกิริยาไปก็เพียงนอนลงบนต่ังโดยไม่เปลี่ยนเสื้อผ้า รอฟังข่าว 

ความส�าเร็จในการรวบแหขององครักษ์ลับเงียบๆ

เมือ่จติใจสงบนิง่ลงชยุสงิโจวก็รูส้กึว่าความสงสยัมากเกินพอดีท่ีตน

มีต่อหลิ่วเหมียนถังค่อนข้างน่าเบื่อหน่าย

นกึถึงว่าชือ่ลูเ่หวินธรรมดาสามญัเกินไป ท่ัวหล้ามมีากมายนบัไม่ถ้วน  

น่าจะเป็นเพียงนามแฝงที่ถูกตั้งขึ้นมาส่งๆ เท่านั้น

ดูจากบุคลิกของจื่ออว๋ีแล้วไม่น่าจะใช่ชาวยุทธ์ กิริยาท่าทางล้วน 

ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดี ตรงจุดนี้แตกต่างจากมารยาทที ่

หลิ่วเหมียนถังจงใจแสดงออกมาเป็นอย่างมาก

มหิน�าซ�า้ทีส่�าคัญทีส่ดุคือจือ่อวีผู๋น้ัน้ไม่ได้ปกป้องหลิว่เหมยีนถังให้ดี  

ปล่อยให้คนรกัใหม่ของตนเองรงัแกหลิว่เหมยีนถังจนกลายมามสีภาพเช่นนี้  

ต่อให้เป็นสายสมัพันธ์ทีง่ดงามกว่านีก็้เห่ียวเฉากลายเป็นดอกไม้โรยราได้

ในสมองของไหวหยางอ๋องใคร่ครวญเรื่องราวน่าเบื่อหน่ายเหล่านี้

ซ�้าไปซ�้ามาอย่างหาได้ยาก จนกระทัง่เข้าสูย่ามวกิาลหวัหน้าองครักษล์บั

จงึเข้ามารายงานด้วยสหีน้าหนกัอึง้ "ท่านอ๋อง ซนุอว๋ินเหนยีงผูน้ัน้หลบหนี

ไปแล้ว ข้าน้อยไร้ความสามารถ ขอท่านอ๋องลงโทษด้วยขอรับ!"

ชุยสิงโจวหรี่ตาถาม "นางหนีไปได้อย่างไร"

"เดมิทข้ีาน้อยกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาจบัตวัซนุอวิน๋เหนยีงใส่กระสอบ

พาขึ้นรถม้าแล้ว แต่ตอนที่ออกจากโรงเตี๊ยมเจอกับแม่ทัพกงซุนเยี่ยคน

ของสุยอ๋องเข้า เขาน�าคนมาล้อมพวกเรา บอกตรงๆ ว่าคุณหนูซุนเป็น 

บุตรสาวบุญธรรมของสุยอ๋อง หากไม่ปล่อยตัวคนจะยิงธนูทันที..."

หลงัองครกัษ์ลบัอธิบายด้วยสหีน้าอบัอายจบชยุสงิโจวก็นิง่เงยีบไป 

เขานึกไม่ถงึว่าสยุอ๋องหลวิเพ่ยแห่งฮุย่โจวเมอืงเพ่ือนบ้านชงิโจวจะเข้ามา
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มีส่วนร่วมด้วย

องครักษ์ลับผู้นั้นหลงคิดว่าชุยสิงโจวจะบันดาลโทสะ แต่ชุยสิงโจว

เพียงลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมา ก่อนสั่งคนให้น�าเอกสารเก่ียวกับขุนนาง

ชิงโจวที่คัดลอกไว้เมื่อหลายวันก่อนมาให้

บนน้ันเขียนไว้ชัดเจนว่า 'รัชศกหย่งเหอปีที่หก สืออี้ควนเคยได้รับ

ความช่วยเหลือจากสุยอ๋อง ภายหลังเลื่อนขั้นขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหาร 

ชิงโจว'

เดมิทคีรัง้น้ีชยุสงิโจวแค่คิดจบัตัวซนุอวิน๋เหนยีงมาไต่สวน นึกไม่ถึง 

ว่าจะตกปลาใหญ่อย่างสุยอ๋องออกมาได้แทน!

เมือ่นกึถึงตรงนีช้ยุสงิโจวพลนัโบกมอื ไม่ได้กล่าวต�าหนอิงครักษ์ลบัอีก

ไม่ว่าอย่างไรสุยอ๋องหลิวเพ่ยในฐานะพระอนุชาแท้ๆ ของฮ่องเต ้

องค์ก่อนที่ได้รับความโปรดปรานยิ่ง เดิมก็ยโสโอหังมิสามัญ สมัยฮ่องเต้

องค์ก่อนยังมีพระชนม์ชีพทรงยอมให้เขาสามส่วนเสียด้วยซ�้า

น่าเสียดายที่ฮ่องเต้องค์ก่อนสวรรคต พรรคพวกของซีกุ้ยเฟยเป็น 

ผูก้มุอ�านาจราชส�านกั เชือ้พระวงศ์ท่ีเคยรุง่โรจน์ในกาลก่อนอย่างสยุอ๋อง

ก็กลายมาอับแสงลง

ในกลุ่มท่านอ๋องต่างสกุลที่ราชส�านักกดข่ี ไม่ได้ละเว้นลูกหลาน 

ราชสกุลแห่งต้าเยี่ยนด้วย

เขาไหวหยางอ๋องจะถูกราชส�านักถอนขนปีก ตัดก�าลังคนลดทอน

อ�านาจ ส่วนวันที่สุยอ๋องจะถูกตัดหางเองก็ไม่ห่างออกไปแล้ว

ตอนนี้ดูไปสืออี้ควนกับโจรกบฏภูเขาหยั่งซานร่วมมือกัน นอกจาก

เพื่อสนับสนุนราชส�านัก เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองแล้ว คาดว่า

ผลประโยชน์ของสุยอ๋องที่อยู่ด้านหลังผู้นี้เองก็ไม่น้อยเลยเหมือนกัน!
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ขณะที่ทางซุนอวิ๋นเหนียง เมื่อกลางวันถูกฝ่ามือของหลิ่วเหมียนถัง

ตบหน้าบวมไปครึ่งซีก เดิมก็หงุดหงิดแทบตาย ผู้ใดจะคาดว่าตกดึก 

กลบัถูกคนโอบล้อม บรรดาองครกัษ์ต่างถูกควันยาสลบจัดการ ระหว่างที่ 

นางสะลึมสะลือก็ถูกจับยัดใส่กระสอบหอบขึ้นรถม้าไปแล้ว

พอนางได้รบัความช่วยเหลอือย่างยากเย็นจงึได้รู้ว่าสุยอ๋องแห่งฮุย่โจว 

เป็นคนให้ความช่วยเหลือ 

และในยามนี้นางอยู่ที่จวนของสุยอ๋องแล้ว

หลิวเพ่ยในฐานะพระอนุชาคนเล็กของฮ่องเต้องค์ก่อน ท้ังยังเป็น

โอรสองค์สุดท้องของไทเฮาในยามนั้นได้รับความเอ็นดูอย่างย่ิง ของกิน

ของใช้ต่างอิงตามสภาพของเมืองหลวงในปีน้ัน ดังนั้นจวนสุยอ๋องจึงม ี

ชื่อเสียงเลื่องลือด้านความโอ่อ่าหรูหรามาโดยตลอด

หลังซุนอวิ๋นเหนียงฟื้นขึ้นมาและล้างหน้าล้างตาเสร็จก็ออกไปพบ

39
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สุยอ๋องภายใต้การน�าทางของสาวใช้รูปร่างอรชรจ�านวนหนึ่ง

แม้ก่อนหน้านี้นางจะเคยติดตามบิดามาคารวะสุยอ๋อง แต่ก็เคย 

พบหน้าเพียงไม่ก่ีครั้ง บิดากับสุยอ๋องท่านนั้นคบหาสนิทสนมกันเป็น 

พี่น้อง จึงผลักเรือตามน�้า* ให้นางยอมรับเขาเป็นบิดาบุญธรรม แต่หาก 

นับโดยละเอียด ท่านอ๋องผู้นั้นอายุมากกว่าตนเองเพียงสิบสองปีเท่านั้น

แม้เขาจะอายุไม่มาก แต่เรื่องล�าดับขั้นกลับถือเป็นเสด็จปู่ของ 

หลิวอวี้ ความจริงซุนอวิ๋นเหนียงอยากเรียกเขาเป็น 'ท่านปู่' เสียมากกว่า

แต่แน่นอนว่าตอนน้ีซนุอว๋ินเหนียงต้ององิตามล�าดบัรุน่ของบดิากับ

สุยอ๋อง ยามเผชิญหน้ากับสุยอ๋องที่อยู่ในวัยสามสิบปี ค�าเรียก "ท่านพ่อ

บุญธรรม" ก็ถูกเรียกขานออกมาอย่างลื่นปาก

สยุอ๋องก�าลงัดืม่ด�า่กับนกัดนตรบีรรเลงพิณผีผา** คนใหม่ท่ีรับเข้ามา 

ในจวนอ๋อง ครวญเพลงอย่างสบายใจ โครงหน้าท่ีคล้ายคลึงกับฮ่องเต ้

องค์ก่อนเผยสีหน้าลุ่มหลงออกมา

ตอนที่ซุนอว๋ินเหนียงก้มศีรษะหมอบกราบ เขาก็เพียงท�าเป็นมอง 

ไม่เห็น ยังคงจับคทาหรูอี้*** หยกกระแทกพื้นเป็นจังหวะต่อไป

"วันนี้หากมิใช่ท่านพ่อบุญธรรมยื่นมือเข้าช่วย อวิ๋นเหนียงก็ต้องถูก

ลักพาตัวไปอย่างอนาถแล้ว บุญคุณมหาศาลนี้ลูกไม่มีทางลืม!"

ตอนที่ซุนอวิ๋นเหนียงโขกศีรษะเสียงดังอีกครั้ง สุยอ๋องถึงได้เคลื่อน

สายตามามองนางพร้อมเอ่ยด้วยสีหน้าอบอุ่น "ในเมื่อเป็นพ่อลูกกัน 

จะขอบคุณไปไย"

* ผลักเรือตามน�้า เป็นส�านวนจีน หมายถึงการกระท�าโดยคล้อยไปตามสถานการณ์
** พิณผีผา เป็นเครื่องดนตรีจีนประเภทเครื่องดีด 4 สาย จ�าพวกเดียวกับกีตาร์ ท�าจากไม้ รูปทรงเลียนแบบ 
ลูกผีผา (มะปรางจีน)
*** คทาหรูอี้ เป็นเครื่องไม้หรือเครื่องหยก รูปทรงเป็นแท่งแบนโค้ง ส่วนหัวมีลักษณะเป็นแป้นกลม และ 
นิยมสลักลายเมฆตลอดอัน โดยค�าว่า 'หรูอี้' หมายถึงสมปรารถนา ชาวจีนจึงใช้เป็นของเสริมสิริมงคล  
และใช้เป็นเครื่องแสดงฐานะของชนชั้นสูง
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ซุนอว๋ินเหนียงได้รับการประทานที่นั่งจากสุยอ๋องแล้วถึงได้ถาม 

"เพียงแต่ไม่ทราบว่าคนที่ลักพาตัวลูกเป็นใคร ไฉนสามารถอวดดีในเขต

ต�าบลหลิงเฉวียนได้เพียงนี้"

สยุอ๋องโบกมอืให้บรรดานางร�าถอยออกไป เหลอืไว้เพียงอนุรปูงาม

นางหนึ่งไว้ปรนนิบัติ จากนั้นจึงเอ่ยเนิบนาบ "อาณาเขตนั้นนอกจาก 

ไหวหยางอ๋องจะยังมีใครอวดดีเพียงนั้นได้อีก วันน้ีบิดาเจ้ามาขอร้องข้า  

ขอให้ข้าคุ้มครองเจ้าไปพักอยู่ที่เรือนตากอากาศของข้าระยะหนึ่ง ตอนที่

องครักษ์ของข้าไปหาเจ้าก็พบเงาคนขยับไหวอยู่ข้างนอกโรงเตี๊ยม ถึงได้

ไปแจ้งแม่ทัพกงซุนที่ชิงโจวมาช่วยเจ้า...ข้ากลับประหลาดใจนักว่าเจ้า 

ไปดึงดูดสายตาของไหวหยางอ๋องได้อย่างไร"

ซุนอวิ๋นเหนียงเองก็ไม่รู้ แต่คนบนภูเขาหยั่งซานเป็นหนามยอกอก

ของไหวหยางอ๋องมาโดยตลอด หากข่าวเรือ่งตนเองลงจากภเูขาเลด็ลอด 

ออกมาให้ไหวหยางอ๋องรบัรู ้การจะส่งคนมาจบัตัวนางก็เป็นเร่ืองทีเ่ป็นไปได้

เพียงแต่บดิาต้องการให้นางออกไปจากภูเขาหย่ังซาน เร่ืองน้ีท�าให้

ซุนอวิ๋นเหนียงไม่สบอารมณ์ แอบร้อนใจขึ้นมาทันที

สุยอ๋องสนทนาเรื่อยเปื่อยกับบุตรสาวบุญธรรมผู้นี้เสร็จก็ไร้เจตนา

จะคุยต่ออีก เมื่อเห็นซุนอวิ๋นเหนียงคล้ายจะต้ังใจเกล้ียกล่อมตนเองให้

ปล่อยนางไปจึงเอ่ยออกมาตามตรง "แม่ทัพกงซุนไม่อยากให้เจ้าก่อกวน

งานแต่งของคุณชายจื่ออว๋ี เขาแต่งงานกับบุตรสาวผู้บัญชาการสือจึง 

จะสามารถเข้ารับต�าแหน่ง เดินทางไปรับการแต่งตั้งจากฝ่าบาทได้อย่าง 

สมเหตุสมผล...แผนการที่วางมานานปีจะส�าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กับการ 

กระท�านี้ท้ังสิ้น เจ้าอย่าได้สร้างความวุ่นวาย หากไม่อยากจะไปก็ได้  

ทางแม่ทัพกงซุนด้านนั้น...มีกระสอบอยู่มากมายนัก!"
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ซนุอว๋ินเหนียงตวัสัน่ แหงนหน้ามองสบดวงตาข่มขู่ท่ีบดิาบญุธรรม

ส่งมาให้ตนเองอย่างเปิดเผยแล้วรบีก้มหน้าเอ่ย "ความต้องการของท่านพ่อ 

กับท่านพ่อบญุธรรมลกูจะกล้าขดัขนืได้อย่างไร เพียงแต่ตอนนีล้กูยังเหลอื

ธุระให้ต้องสะสางทีต่�าบลหลงิเฉวียน หากไม่จดัการให้เรยีบร้อยลกูเกรงว่า 

จะเป็นปัญหาภายหลัง..."

ก่อนหน้าน้ีสยุอ๋องได้ยินคนของตนมารายงานแล้วว่าซนุอว๋ินเหนียง

ถูกคนตบหน้าช�้าไปครึ่งซีก บัดนี้ได้เห็นรอยเขียวช�้าบนใบหน้านางกับตา

ก็เห็นว่าได้รับบาดเจ็บไม่น้อยจริงๆ พลันนึกอยากรู้ขึ้นมาจึงเอ่ยถาม

ค�าถามน้ีตรงใจซนุอวิน๋เหนยีงพอดี นางตอบกลบัเสยีงเบา "ท่านพ่อ

บุญธรรมไม่ได้สนใจใคร่รู้ในตัวลู่เหวินมาโดยตลอดหรือ ตอนท่ี 'เขา'  

อยู่ภเูขาหย่ังซาน คอยยับย้ังทุกวิถีทางไม่ให้ท่านพ่อบญุธรรมกับคณุชาย

ร่วมมือกันประจบขุนนางชั่วของเมืองหลวง ตอนนี้...'เขา' ก็อยู่ท่ีต�าบล 

หลิงเฉวียนนี้เอง"

สุยอ๋องเพ่ิงสูบยาสูบน�้าที่อนุคนงามย่ืนมาให้ ก�าลังปิดตาอยู่ เมื่อ

ได้ยินพลันลืมตาขึ้นถาม "ลู่เหวิน? 'เขา' ไม่ได้ถูกคนของข้าตัดเอ็นข้อมือ

ข้อเท้า โยนลงแม่น�้าไปแล้วหรอกหรือ"

ซุนอวิ๋นเหนียงเห็นดวงตาลุกวาวของสุยอ๋องก็นึกปีติยินดีขึ้นในใจ

แรกเริม่บดิาไม่ได้สนบัสนนุการก�าจดัลูเ่หวินผูน้�าของภูเขาหย่ังซาน 

ในเมือ่ภเูขาหย่ังซานจากไม่มอีะไรจนมไีด้ทกุวันน้ีล้วนอาศัยพลงัรวบรวม

ของลู่เหวิน บิดารู้สึกว่าหากลู่เหวินยังอยู่จะมีประโยชน์อย่างมาก

แต่ในสายตาของซุนอว๋ินเหนียง ลู่เหวินกลับเป็นหนามยอกอกที่

จ�าเป็นต้องรีบก�าจัดทิ้งโดยเร็ว ดังน้ันนางจึงแอบไปบอกความลับกับ 

สุยอ๋องลับหลังบิดา ท้ายที่สุดก็ยืมมืออีกฝ่ายก�าจัด 'ลู่เหวิน' ทิ้งได้



28 ซ่อนรักชายาลับ 2

แต่ใครจะคาดว่า 'ลู่เหวิน' กลับยังไม่ดับสิ้น ปรากฏตัวขึ้นที่ต�าบล

หลิงเฉวียนอีกครา การแก้กระดิ่งต้องอาศัยคนผูกกระด่ิง* ในเม่ือจื่ออว๋ี

จับตามองแน่นหนา ไม่ยอมให้ใครแตะต้อง 'เขา' ถ้าอย่างนั้นให้สุยอ๋อง

เป็นคนออกหน้าเหมือนเดิมจะแน่นอนกว่า

แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ต้องแอบท�าลับหลังผู้คนบนภูเขาหย่ังซาน 

จึงจะดี

สุยอ๋องไม่เคยเจอลู่เหวินตัวจริง รู้แค่ว่า 'เขา' เป็นสตรีที่ปลอมตัว

เป็นบรุษุ คอยแย่งชงิความรกัของหลานชายหลวิอว้ีจากบตุรสาวบญุธรรม

ของตนเอง

เพียงแต่นอกจากระดับหัวหน้าคนส�าคัญของภูเขาหย่ังซานแล้ว  

ไม่ว่าใครก็ไม่รู้ความเป็นมาที่แท้จริงของลู่เหวินผู้น้ัน ถึงอย่างไรก็เป็น

ความผิดระดับประหารเก้าชั่วโคตร บางทีอาจกลัวเป็นภาระถึงคนใน

ครอบครวั ในเวลาส่วนใหญ่ 'เขา' จงึไม่แม้กระทัง่ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคน  

เพียงแกล้งท�าตัวเป็นอนุที่ถูกลู่เหวินลักพาตัวข้ึนมาบนภูเขา หลอกลวง 

สายตาของทุกคนในภูเขาหยั่งซาน

เดิมทีหลงคิดว่าอาศัยโอกาสตอนท่ีนางทะเลาะกับหลิวอว้ีลอบ

โจมตีนางก็จะสามารถขุดรากถอนโคนไปได้เรียบร้อยแล้ว ใครจะคาดว่า

ลู่เหวินกลับอายุยืนเพียงน้ี ปรากฏตัวขึ้นที่ต�าบลหลิงเฉวียนอีกคร้ัง... 

ช่างน่าสนใจจริงๆ

ดงันัน้ซนุอว๋ินเหนยีงจงึบอกทกุอย่างทีรู่ว่้า 'เขา' ได้รับบาดเจบ็หนกั 

ลืมเรื่องในอดีตไปหมดสิ้น ถูกพ่อค้าคนหนึ่งหลอกลวงว่าเป็นภรรยาของ

ตนเอง

* การแก้กระดิ่งต้องอาศัยคนผูกกระดิ่ง หมายถึงความยุ่งยากเกิดจากใครก็ต้องให้คนนั้นเป็นคนแก้
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สุยอ๋องย่อมอ่านเจตนาของหญิงสาวอย่างซุนอวิ๋นเหนียงออก  

ก็แค่คิดยืมมือเขาก�าจัดศัตรูความรักเท่านั้น

แต่ช่วงนั้นลู่เหวินต่อสู้ดุเดือดกับเจ้าเด็กน้อยชุยสิงโจว ช่วยให้เขา

ได้น่ังรอรบัผลประโยชน์ หลบเลีย่งหูตาของพรรคพวกสนมชัว่ในราชส�านกั

ไปได้

ดูจากตรงจุดนี้เขายังต้องขอบคุณลู่เหวินผู้นี้จึงจะถูก

ในเมื่อทุกวันน้ี 'เขา' กลายเป็นคนพิการและสูญเสียความทรงจ�า 

ไปจนหมด เรื่องนี้ได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของสุยอ๋องขึ้นมา  

อาศัยโอกาสท่ีนางยังมีชีวิตอยู่ ไว้มีเวลาเมื่อไรเขาจะต้องหาเวลาไปดู 

เสียหน่อยว่า 'ลู่เหวิน' ผู้นี้หว่านเสน่ห์ใส่หลิวอวี้จนลุ่มหลงได้อย่างไร

แน่นอนว่าสุดท้ายคนคนน้ียังคงต้องตาย ในเมื่อ...นางขวางทาง 

ของเขามิใช่หรือ

ขณะนี้เกิดกระแสคลื่นซัดโหมข้ึนในสามเมือง แต่ละฝ่ายต่างดีด

ลูกคิดค�านวณของตนเอง กระท่ังหลิ่วเหมียนถังยังไม่อาจหลีกเล่ียง  

นั่งดีดลูกคิดเสียงดังเพียะๆ อยู่ในสมาคมการค้าเช่นกัน

ช่วงนี้พ่อค้าในสมาคมการค้าต�าบลหลิงเฉวียนต่างมีสภาพหดหู่ 

เหตุผลไม่มีอย่างอื่น เป็นเพราะสกุลเหลียนเปลี่ยนใจยกเลิกค�าสั่งซื้อไป

ไม่รูเ้หมอืนกันว่าคณุหนูเฮ่อไปคบหาคณุหนเูหลยีนท่าใด มติรภาพ

ดีๆ  สดุท้ายกลายเป็นหักหน้ากัน เฮ่อเจนิไม่เพียงไม่ได้นัง่เก้ียวเข้าจวนอ๋อง 

ซ�า้ยังท�าเอาสกุลเหลยีนละทิง้ของใกล้ๆ เปลีย่นไปจองเครือ่งเคลือบดนิเผา 

จากต�าบลฉินเต๋อที่อยู่ห่างไปไกลห้าร้อยลี้แทน

ช่วงต้นเดือนภายในสมาคมการค้าครึกครื้นอย่างยิ่ง บรรดาเถ้าแก่
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ต่างรายล้อมรอบตัวนายท่านรองกับคุณหนูเฮ่อกันไม่เว้นช่องว่าง เอาแต่

ซกัไซ้ว่าสกุลเหลยีนยกเลกิค�าสัง่ซือ้ไป ถ้าอย่างน้ันวัสดทุีพ่วกเขาเตรยีมไว้ 

ควรจะท�าอย่างไร

ในช่วงเวลานั้นสหายร่วมอาชีพทุกท่านไม่เหลือสภาพปรองดอง

เวลาแบ่งเนือ้แบ่งน�า้แกงกันกินอกี โวยวายกันจนแทบควบคมุสถานการณ์

ไม่ได้

หลิว่เหมยีนถังเข้าใจสายสนกลในท่ีซ่อนอยู่ด ีเมือ่เหน็นายท่านรอง

สกุลเฮ่อข่มกลั้นโทสะ ถลึงตาใส่เฮ่อเจินอยู่บ่อยครั้งก็รู้สึกทนไม่ได้แทน 

คุณหนูเฮ่ออยู่บ้าง ดงัน้ันนางจงึเอ่ยปากช่วยแก้สถานการณ์ "พอได้แล้วๆ 

พูดกันให้น้อยลงสักหน่อยเถอะเจ้าค่ะ วัตถุดิบผลิตเครื่องเคลือบดินเผา

ไม่ใช่พวกข้าวสารหรือแป้งที่วางไว้นานจะเกิดมอดแมลงเสียหน่อย  

ทุกท่านมสี�ารองเอาไว้วนัหน้าจะได้ไม่ต้องกระวนกระวายหากันไม่ทนัใช้อกี 

ก็ได้กระมัง"

บรรดาเถ้าแก่เหล่าน้ีตกลงกันว่าจะล้วงเงินค่าชดเชยจากปากคน

สกุลเฮ่อให้ได้ เมื่อได้ยินชุยฮูหยินพูดเช่นนี้ก็ไม่พอใจทันที เอ่ยกระแหนะ

กระแหนเหน็บแนมออกมา "พวกเราไม่ได้เหมือนเจ้าท่ีรับแต่งานจุกจิก

จากสกุลเหลียนนี่ ถึงได้เสียหายไม่มากจนมีเวลาว่างมาท�าตัวเป็นคนดี

อยู่ตรงนี้!"

หลิ่วเหมียนถังถูกเถ้าแก่เหล่าน้ีตอกกลับมาก็ไม่ได้หงุดหงิด ทว่า 

ยิ้มน้อยๆ เอ่ย "ข้าก็แค่ปรารถนาดี ไม่อยากให้ทุกท่านท�าลายบรรยากาศ

ปรองดอง เข้าใจแล้วๆ ขอข้าพูดเรื่องจริงจังก่อน พวกท่านค่อยไป 

เรียกร้องเงินค่าชดเชยจากนายท่านรองสกุลเฮ่ออีกทีก็ไม่สาย"

พูดจบนางก็เอ่ยออกมาตามตรง "คุณหนูเฮ่อ เมื่อหลายวันก่อน 
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ท่านเคยบอกกับข้าว่าจวนไหวหยางอ๋องไม่ได้ใช้ค�าส่ังซื้อชุดเดียวกับ 

สกุลเหลียน ไท่เฟยใช้เครื่องเคลือบดินเผาของสกุลเฮ่อมาจนเคยชิน  

นึกถึงว่างานแต่งงานของบุตรชายคงยังให้หัวหน้าพ่อบ้านมาเลือกซ้ือ  

ถึงเวลานั้นค�าสั่งซื้อใดมีปริมาณมาก จะต้องเก็บไว้ให้ร้านเครื่องเคลือบ 

อวี้เซาของพวกเราสักหน่อยเล่า!"

เฮ่อเจินไม่ใช่คนโง่ ย่อมเข้าใจสาเหตุท่ีหล่ิวเหมียนถังพูดเร่ืองที่ 

ไม่เหน็แม้แต่เค้าลางพวกน้ีในเวลาส�าคญัเช่นนี ้นางรบีรบัค�าทันที "โธ่เอ๊ย 

เรื่องน้ียังไม่แน่นอน ชุยฮูหยินพูดออกมาต่อหน้าคนมากมายเพียงน้ี 

ได้อย่างไร"

แม้สองคนนีจ้ะไม่ใช่พ่ีน้องร่วมสาบาน แต่ร่วมมือกันได้อย่างไหลล่ืน 

เป็นธรรมชาติมาก ท�าเอาบรรดาเถ้าแก่รู้สึกลังเลขึ้นมา พลันตระหนักว่า 

ตนเองสายตาต้ืนเขนิเกินไป ทีแ่ท้ในมอืสกุลเฮ่อยังมคี�าส่ังซือ้จากจวนอ๋อง

อยู่ด้วย ดังนั้นสีหน้าแต่ละคนจึงโอนอ่อนลง รั้งค�าพูดกลับไป

ส่วนเฮ่อเจนิก็อ้างว่าจะไปดสูย้ีอมส�าเรจ็รปูแบบใหม่ทีท่างร้านของ

หลิว่เหมยีนถังซือ้มา จากน้ันก็จงูมอืหลิว่เหมยีนถังขอตวักลบัจากสมาคม

การค้าไปก่อนแล้ว

หลังออกมาจากตรอกหินเฮ่อเจินเอ่ยอย่างซาบซึ้งใจ "หากไม่ใช่

เพราะท่าน ตอนน้ีข้าก็ยังสลัดหลุดออกมาไม่ได้ แต่ถึงกลับไปก็ยังถูก 

ท่านพ่อต�าหนิอยู่ดี เพียงแต่ค�าสัง่ซือ้ของจวนอ๋องทีท่่านพูดมายังไม่มีว่ีแวว 

ทุกวันนี้ไม่รู้เหตุใดคุณหนูเหลียนถึงไม่พอใจข้า ถ้าหากยุยงให้ไท่เฟย 

ไม่สนใจสกุลเฮ่อเช่นกัน เถ้าแก่คนอืน่ๆ ไม่ใช่จะมาโวยวายข้ากับท่านพ่อ

อีกหรือ"

เก่ียวกับเรือ่งนีห้ลิว่เหมยีนถังไม่นึกกลุม้ใจแต่อย่างใด นางย้ิมพลาง
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เหน็บผ้าเช็ดหน้าไว้กับเอวแล้วกล่าวว่า "เอาหัวผักกาดมาแขวนไว้ล่อลา 

สนใจแค่ว่าหลอกลาเดินต่อไปข้างหน้าได้เป็นพอ ยังต้องสนว่ามนัจะได้กิน 

หรือไม่ด้วยหรือ หลักการเช่นนี้คงไม่ต้องให้ข้าอธิบายให้คุณหนูเฮ่อฟัง

กระมัง" 

แม้เฮ่อเจินจะเป็นผู ้มีประสบการณ์ แต่ครอบครัวนางเดินบน 

เส้นทางพ่อค้าหลวง มีความเย่อหย่ิงยโสในตัว เห็นได้ชัดว่าบนทางเดิน 

'พ่อค้ากังฉิน' น้ีไม่ได้ช�านาญเท่าหลิ่วเหมียนถังที่บรรลุด้วยตนเองโดย 

ไม่มีใครสอน

เฮ่อเจินนึกใคร่ครวญตนเองว่าหากสกุลเฮ่อไร้ฝีมือ ปราศจาก

รากฐานท่ีบรรพบุรุษเหลือท้ิงไว้ สกุลเฮ่อไม่มีทางเดินมาได้อย่างราบรื่น

เช่นนี้แน่

เพียงยกเรือ่งการรูร้กัษาตวัรอดมาพูด นางกับบดิาต่างสู้หล่ิวเหมียนถัง 

ที่มาจากต่างถิ่นผู้นี้ไม่ได้สักนิด

เมื่อคิดเช่นนี้เฮ่อเจินจึงจับมือหลิ่วเหมียนถังไว้ เอ่ยว่า "ระยะน้ี 

ข้าละเลยการพบปะผู้คน ทั้งไม่มีเวลาชวนท่านดื่มชา ฤกษ์มงคลมิสู ้

ฤกษ์สะดวก วันนี้ข้าพาท่านไปเลี้ยงของว่างที่หอซูเป่าเอง ไปกัน!"

หลิ่วเหมียนถังเองก็ว่างไม่มีอะไรท�า จึงย้ิมแย้มตามคุณหนูสาม 

สกุลเฮ่อไปกินของว่างแล้ว

ของว่างของหอซเูป่าอร่อยขึน้ชือ่ ดังนัน้เวลาปกตกิารจะไปด่ืมน�า้ชา

ที่น่ันจึงต้องจองล่วงหน้าเสมอ โชคดีท่ีสกุลเฮ่อเก็บห้องส่วนตัวไว้ทั้งปี

เพราะความจ�าเป็นด้านการค้า จึงไม่ต้องนัดหมายไว้ก่อน

เพียงแต่วันนี้ตอนที่พวกนางลงจากรถม้า กลับได้เห็นว่าตรงประตู
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หน้าหอซูเป่ามีรถม้าหรูหราจอดอยู่สามสี่คัน

ลูกจ้างเดินออกมาต้อนรับ ทันทีท่ีเห็นว่าเป็นคุณหนูสามสกุลเฮ่อ 

ก็มีสีหน้าขออภัย "ขออภัยด้วยจริงๆ ขอรับคุณหนูเฮ่อ วันน้ีห้องส่วนตัว 

ทกุห้องบนชัน้สองถูกแขกจองไว้หมดแล้ว เพียงแต่พวกเขาเองก็ดืม่ชาเสรจ็ 

ใกล้กลับกันแล้ว...มิสู้ท่านนั่งรออยู่ที่ชั้นหนึ่งสักครู่ดีหรือไม่"

เฮ่อเจินได้ยินแล้วไม่พอใจอย่างมาก "สกุลเฮ่อของเราจ่ายเงิน 

รวดเดียวจองห้องหลิวเซียนชั้นบนไว้ตลอดทั้งปี ไฉนพอข้าไม่มาก็ยกให ้

ผู้อื่นแทนเช่นนี้"

ลกูจ้างผูน้ัน้เองก็มสีหีน้าล�าบากใจ "นัน่มใิช่เพราะมแีขกสงูศกัดิม์า

หรอกหรือ จะไม่ต้อนรับอย่างระมัดระวังได้อย่างไรกัน พวกเราท�าการค้า

เลก็ๆ ไม่ว่าใครก็ล่วงเกินไม่ไหว จ�าเป็นต้องใช้ชวิีตอย่างระมดัระวัง พวกเขา 

คนเยอะห้องส่วนตวัไม่พอใช้จรงิๆ หวงัว่าคณุหนเูฮ่อจะเมตตาด้วยขอรบั"

ลูกค้าเหล่านี้เองก็ไม่รู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร แต่ละคนสวมชุด

หรหูราใช้เงินมอืเตบิ แค่เงินตกรางวลัให้ก็ปาเข้าไปสบิกว่าต�าลงึ พวกเขา

ย่อมไม่สะดวกจะห้ามไม่ให้ใช้ห้องส่วนตัว

เดิมทีหลงคิดว่าในเวลานี้จะไม่มีคนจากสกุลเฮ่อมาเยือน เปิดห้อง

ส่วนตวัใช้ชัว่คราวก็ไม่น่าเป็นอะไร นกึไม่ถึงว่าพูดถึงเฉาเชา เฉาเชาก็มา* 

คนสกุลเฮ่อกลับมาที่นี่ด้วยเหมือนกัน!

เฮ่อเจินมองรถม้าที่จอดอยู่ข้างนอก ดูไม่คล้ายของตระกูลพ่อค้า

ทั่วไป ไม่แน่ว่าอาจเป็นผู้สูงศักดิ์ของจวนใด ครอบครัวนางมักจะคบค้า

กับตระกูลขุนนางอยู่บ่อยๆ ย่อมต้องรู้ความส�าคัญของการระมัดระวัง

กิริยาวาจา ดังนั้นจึงไม่พูดอะไรมากอีก

* พูดถึงเฉาเชา เฉาเชาก็มา เป็นส�านวน มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องสามก๊ก หมายถึงจู่ๆ คนที่ถูกพูดถึงก็โผล่มา
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หลิ่วเหมียนถังเองก็เอ่ยขึ้นด้านข้าง "ช่างแล้ว พวกเราไปกินท่ีอื่น

แทนเถอะ"

ในตอนท่ีพวกนางเตรียมจะหันหลังจากไป บนข้ันบันไดสลักลาย

บุปผาชั้นสองพลันมีเสียงอึกทึกดังขึ้นพร้อมบุรุษจ�านวนหนึ่งเดินพูดคุย

หัวเราะกันลงมา

และคนทีถู่กทุกคนห้อมล้อมผูน้ัน้เดนิน�าอยู่หน้าสดุ เขามไีหล่กว้าง

เอวหนา ใบหน้าค่อนข้างคล�้า ดูบึกบึนอย่างมาก เพียงแต่การแต่งกาย

ของเขาแตกต่างออกไปอกีแบบ ผมยาวปล่อยสยาย สวมชดุคลมุตวักว้าง

ท�าจากผ้าป่านท่ีภิกษุนิยมสวมใส่ อาภรณ์ชุดนั้นแค่มองก็รู้ว่าสั่งตัดมา

เป็นพิเศษ ในเน้ือผ้าป่านผสานด้ายเงินมันเงา บนฝ่ามือข้างหน่ึงพัน 

สร้อยประค�าไม้การบูรริ้วทองไว้ จี้ของสร้อยประค�าเป็นจิ้งหรีดหยก  

ดูไปแล้วเหมือนจะเป็นภิกษุที่ออกบวชโดยไว้ผมท่านหนึ่ง

เพียงแต่ในดวงตาดั่งเสือดาวของบุรุษผู้นี้ไม่เห็นกลิ่นอายสงบสุขุม

อย่างท่ีภิกษุพึงมีเลยสักนิด ดวงตานั้นวาวโรจน์ เวลามองคนเหมือน 

เพ่งลึกไปถึงข้างในเนื้อหนัง

หลิ่วเหมียนถังเงยหน้าขึ้นโดยไม่เจตนา บังเอิญสบตากับบุรุษใน 

ชดุภิกษผุูน้ี้พอด ีถูกสายตาด่ังพยัคฆ์ของเขาจบัจ้องแล้วก็รูส้กึไม่สบายใจ

ขึ้นมา จึงก้มหน้าเบี่ยงตัวไปอีกทางพร้อมก้าวถอยไปหนึ่งก้าว ตั้งใจ 

จะหลบเลี่ยงให้แขกบุรุษเหล่านี้ไปกันก่อน

ทว่าบุรุษผู ้ น้ันเหลือบมองอย่างไม่ต้ังใจหนหนึ่ง คร้ันได้เห็น 

หลิ่วเหมียนถังดวงตาคู่น้ันก็ถูกความงามของหญิงสาวผู้นี้ดึงดูดอย่าง 

ห้ามไม่ได้ จึงผ่อนฝีเท้าลงหันไปย้ิมเอ่ยกับคนด้านหลัง "เห็นพูดกันว่า 

เครือ่งเคลอืบดนิเผาของต�าบลหลงิเฉวียนงดงาม ข้าว่าเป็นคนงามจงึจะถูก  
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หญิงสาวขาวผ่องราวหิมะเช่นน้ี ประหนึ่งเครื่องเคลือบดินเผาแกะสลัก 

รูปคนโดยแท้..."

ได้ยินเขาพูดเช่นนี้บรรดาบุรุษในชุดหรูหราด้านหลังเขาจึงมองมา

ทางหลิ่วเหมียนถังเช่นกัน ทันทีที่เห็นก็ตะลึงงันไป มิใช่หรือไรเล่า!  

ความงามระดับนี้กระทั่งในเมืองหลวงยังนับว่าโดดเด่นเลย

บรุษุเหล่านีท้�าตัวเสมอืนรอบข้างไร้ผูค้น ค�าพูดค�าจาหยาบโลนฟังด ู

ไร้มารยาทถึงที่สุด

ปี้เฉ่าท่ีอยู่ด้านหลังหลิ่วเหมียนถังได้ยินแล้วโมโห ตอนท่ีเตรียมจะ

เข้าไปโวยวายกลับถูกหลี่มามาท่ีอยู่ทางด้านหลังนางจับแขนไว้แน่น  

ไม่ให้นางตะโกนส่งเดช

ผูอ้ืน่อาจไม่รูจ้กับรุษุปล่อยผมสยายท่านนี ้แต่หลีม่ามากลบัเคยเจอ

มาก่อน!

ตอนอยู่เมืองหลวงสุยอ๋องหลิวเพ่ยชื่อเสียงโด่งดังขจรไกล ตอนที ่

หลี่มามาติดตามฉู่ไท่เฟยเข้าเมืองหลวง เคยได้เห็นสุยอ๋องหลิวเพ่ยท่ี 

อายุน้อยขี่ม้าควบตะบึงผ่านในตัวเมือง แล้วก็จดจ�ารูปร่างอันบึกบึนเป็น

พิเศษขององค์ชายพระองค์นี้ได้

ทุกวันนี้เขาแต่งกายเป็นภิกษุ ได้ยินว่าเป็นความตั้งใจตอนฮ่องเต้

องค์ก่อนสวรรคต เต็มใจออกบวชโดยไว้ผมเป็นเวลาสามปีเพ่ือคัดลอก

คัมภีร์พุทธเป็นกุศลให้แก่พระเชษฐาที่สวรรคต

สยุอ๋องแสดงความเจบ็ปวดจากการสญูเสยีฮ่องเต้องค์ก่อนออกมา

จริงใจเด่นชัด ทั่วทั้งราชส�านักต่างพากันชื่นชม แต่ทุกวันนี้ดูแล้วสุยอ๋อง

ท่านนียั้งคงไม่ขาดแคลนสรุานาร ีมสีภาพอหงัการเหมอืนสมยัอยู่เมอืงหลวง 

ตามเดิม
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หลงัหลีม่ามาจดจ�าสยุอ๋องได้กล็อบปาดเหงือ่เย็นแทนหล่ิวเหมยีนถัง  

เกรงว่านางจะเป็นเหมือนเมื่อหลายวันก่อน ปรี่เข้าไปส่ังสอนอีกฝ่าย  

หาเรื่ององค์ชายไม่ได้ความของต้าเยี่ยนเข้า

แต่หลิว่เหมยีนถังท่ีถูกบรุษุกลุม่หน่ึงวิพากษ์วิจารณ์ต่อหน้ากลบัไม่

แม้แต่เผยอเปลือกตาขึ้น เพียงรีบหมุนตัวกลับ จูงมือพาเฮ่อเจินเดินผ่าน

ห้องกินของว่างข้างๆ แล้วออกไปทางประตูหลังแทน

ต่อให้เป็นเฮ่อเจนิเองก็รูส้กึว่าเมือ่ครูน่ีบ้รุษุเหล่านัน้ท�าตัวหยาบคาย

เกนิไป นางเอ่ยอย่างโมโห "มาจากทีใ่ดกัน! นกึไม่ถึงว่าจะไร้มารยาทเพียงนี้  

วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นต่อหน้าได้อย่างไร!"

ส่วนหลิ่วเหมียนถังเป็นเพราะก่อนหน้านี้มีเร่ืองที่คนสารเลวปีน

ก�าแพง ภายในใจรูส้กึผดิท่ีสร้างปัญหาให้สาม ีนบัจากน้ันมาเวลาท�าอะไร

จึงถ่อมตนลงกว่าแต่ก่อนมากมายนัก

คนเหล่าน้ันเพียงมองกร็ูว่้ามท่ีีมาท่ีไปไม่ธรรมดา นางสามารถเล่ียงได้ 

ก็เลีย่ง ไม่สร้างปัญหาให้กับสามถึีงจะส�าคัญ ดังนัน้จงึย้ิมน้อยๆ นดัหมาย

เวลาดื่มชากับเฮ่อเจินใหม่ในครั้งหน้า

เดิมหลิ่วเหมียนถังหลงคิดว่าจะพบคนกลุ่มนั้นแค่ที่ร ้านน�้าชา 

หนเดียว ไม่ต้องข้องแวะกัน หลบเลี่ยงไปก็จบ

หลังนางกลับไปท่ีร้านก็ปลดเครื่องประดับทองค�าออกเล็กน้อย  

ถึงอย่างไรก็อยู่ในร้านตนเอง ไม่จ�าเป็นต้องรกัษาหน้าตาสวมใส่เครือ่งประดบั 

แพรวพราวเหมือนตอนอยู่ในสมาคมการค้า

นางเพียงถักผมเปียสบายๆ จากน้ันเกล้าขึ้นไปบนศีรษะแล้วใช้ 

ปิ่นหยกอันหน่ึงเสียบไว้ ปล่อยให้ปอยผมตกลงมาตรงข้างแก้ม จากนั้น

เปลี่ยนเป็นสวมชุดตัวยาวหลวมๆ กุ๊นขอบขนกระต่าย แล้วไปน่ังบน 
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เก้าอีข้าสงูข้างโต๊ะเก็บเงนิ เริม่ต้นค�านวณบญัชแีละตรวจสอบสินค้าต่างๆ

เมื่อแต่งกายเช่นน้ีกลับให้ความรู้สึกเอ้อระเหยของเด็กสาวออกมา 

โดยเฉพาะขนกระต่ายอ่อนนุ่มฟูฟ่องที่ช่วยขับเน้นให้ใบหน้าดูนุ่มนิ่ม 

อ่อนเยาว์ลงหลายส่วน

ผู้คนที่เดินผ่านไปมาบนถนนสายนี้บ่อยๆ ไม่ว่าจะบุรุษ สตรี คนแก่ 

หรือเด็กเวลาเดินผ่านร้านเครื่องเคลือบอวี้เซาล้วนอดใจไม่ไหวต้อง 

เหลือบมองเข้าไปในร้าน อยากจะชมดูโฉมงามอันดับหนึ่งของต�าบล 

หลิงเฉวียนเสียหน่อย

ขณะนั้นเองกระดิ่งรับแขกที่แขวนอยู่ตรงประตูร้านก็ดังขึ้น

หลิว่เหมยีนถังย้ิมน้อยๆ เงยหน้าขึน้ต้อนรบัแขก ทันใดน้ันก็นิง่อึง้ไป  

เพราะผู้ที่เดินเข้ามาเป็นภิกษุไว้ผมที่เพิ่งได้พบหน้าเมื่อไม่นานนี้

บุรุษผู้น้ันเดินเข้ามาแล้วก็ไม่มองดูเครื่องเคลือบดินเผา แต่มอง 

ตรงมาที่โต๊ะเก็บเงิน

รอเขาได้เหน็หลิว่เหมยีนถังทีน่ัง่อยู่ข้างโต๊ะเก็บเงนิชดัเจน บรุุษผูน้ั้น

ก็คล้ายตะลึงงันไปด้วยความตกใจ นัยน์ตาเสือดาวหรี่ลง เอ่ยถามอย่าง

สงสัย "เจ้าเป็นเถ้าแก่เนี้ยของร้านนี้?"

ด้วยหลักท่ีว่าผู้มาเยือนล้วนเป็นแขก หลิ่วเหมียนถังไม่สะดวก 

จะขับไล่ลูกค้าออกไป จึงผงกศีรษะน้อยๆ จากน้ันตะโกนเรียกลูกจ้าง  

"กุ้ยเซิง ออกมารับแขก!"

แต่หลังบุรุษผู้นั้นหายตะลึงงัน มุมปากกลับปรากฏรอยย้ิมชั่วร้าย 

ขยับก้าวเดินมาหน้าโต๊ะเก็บเงินแล้วมองส�ารวจนางขึ้นลงช้าๆ "ไม่ต้อง

เรียกคนอื่น ในเมื่อเจ้าเป็นเถ้าแก่เนี้ย ย่อมต้องแนะน�าได้ดีกว่า"

หลิ่วเหมียนถังเห็นว่าเป็นช่วงกลางวันแสกๆ ไม่กลัวว่าคนคนนี้จะ 
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ก่อเรือ่งอะไรในร้านตนเองเช่นกัน จงึถามอย่างเป็นธรรมชาต ิ "ไม่ทราบว่า 

ท่านลูกค้าต้องการจะซื้ออะไรหรือ"

ผู้ที่มาก็คือสุยอ๋องหลิวเพ่ย!

พูดกันตามตรงก่อนหน้านี้ตอนได้เห็นหญิงงามผู้น้ีในร้านน�้าชา  

เขาแค่รู้สึกประหลาดใจที่ในสถานที่เล็กๆ กลับมีหญิงงามระดับนี้ แต่ 

ไม่ได้เก็บมาใส่ใจมากจนเกินไป

แต่ตอนทีเ่ขามาถึงร้านเครือ่งเคลอืบอว้ีเซาตามทีซ่นุอวิน๋เหนียงบอก 

แล้วได้เห็นหญิงสาวอรชรผู้น้ีอีกครั้ง ถึงได้ตระหนักอย่างตกใจว่าที่แท้

หญิงสาวผู้นี้ก็คือหัวหน้าโจรที่คนได้ยินชื่อแล้วหวาดเกรง...ลู่เหวิน!

หากไม่ใช่เพราะมั่นใจว่าซุนอวิ๋นเหนียงไม่กล้าหลอกลวงเขา เขาก็

ไม่อาจจนิตนาการภาพของหญิงสาวอ่อนเยาว์ทีด่บูอบบางผู้นีว่้าจะสามารถ 

เรียกลมเรียกฝนบนภูเขาหยั่งซานได้จริงๆ...

คดิถึงตรงน้ีเขาพลนัหรีต่าลง ปากไม่ตอบค�าถามของหล่ิวเหมยีนถัง 

แต่โน้มตัวไปข้างหน้า ยื่นมือไปดึงตัวนาง

หลิ่วเหมียนถังคาดไม่ถึงว่าเขาจะขวัญกล้าเพียงน้ี ซ�้ายังลงมือ

รวดเร็วยิ่ง พริบตาเดียวนางก็ถูกเขากุมข้อมือไว้

และเมื่อหลิวเพ่ยกุมข้อมือไว้ก็สัมผัสได้ทันทีว่าข้อมือข้างน้ีพิการ 

ถูกตัดเอ็นไปแล้วจริงๆ...น่าจะเกิดจากยอดฝีมือที่เขาส่งไปลอบโจมตี

ตามท่ีคนเหล่านั้นกลับมารายงาน หญิงสาวผู้นี้ด้ือด้านอย่างมาก  

ส่งผลให้เป้าหมายจบัเป็นนางไม่ส�าเรจ็ จ�าเป็นต้องตดัเอน็ข้อมอืข้อเท้านาง  

ก่อนโยนนางลงไปในแม่น�า้เชี่ยวกราก ที่แห่งนั้นอยู่ไกลจากชายฝั่งมาก 

ซ�้านางยังได้รับบาดเจ็บหนัก คาดว่าไม่น่ามีชีวิตรอด

บัดน้ีดูแล้วบางทีสวรรค์อาจสงสารหญิงงามหาตัวจับได้ยากผู้นี้  
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นึกไม่ถึงว่าจะให้นางมีชีวิตรอดกลับมา...แต่ชั่วขณะต่อมามือของ 

หลิวเพ่ยก็ถูกคนจับบีบอย่างแรงจนยากจะทานทน เขาได้แต่ปล่อยมือ

ของหลิ่วเหมียนถังออก

เขาหันหน้าไปมองอย่างมีโทสะ เห็นเป็นบุรุษหน้าตายผู้หนึ่งก�าลัง

บีบมือเขาอยู่

"สามหาว!" องครักษ์ของหลิวเพ่ยไม่คาดคิดว่าจะมีบุรุษผู้หนึ่ง 

โผล่มากะทันหัน ซ�้ายังลงมือรวดเร็วเพียงนี้ ดังนั้นจึงตั้งใจจะพุ่งเข้ามา

จัดการกับบุรุษผู้นั้นทันที

แต่พอบรุษุผูน้ัน้เหน็หลวิเพ่ยปล่อยมอืก็ปล่อยมอืตามทนัท ีกลุม่คน

ด้านหลงัเขาพากันก้าวมาข้างหน้า หลิว่เหมยีนถังเหน็สภาพการณ์ไม่ถูกต้อง  

เครือ่งเคลอืบดนิเผาภายในร้านท�าท่าว่าจะเสยีหายอกีแล้ว นางเบกิตากว้าง  

เอ่ยตวาดทันควัน "ลูกค้าท่านนี้ จู่ๆ ท่านเข้าร้านมาลงไม้ลงมือกับผู้อื่น

กลางวันแสกๆ ได้อย่างไร ถ้าเกิดอยากกินข้าวคุก ถนนถัดไปก็คอืทีว่่าการ

แล้ว ข้าเรียกคนมาเชิญท่านไปกินก็ได้!"

ครั้งน้ีหลิวเพ่ยมาเป็นการส่วนตัวในชุดล�าลอง เขาไม่ได้อยากให ้

เจ้าชุยสิงโจวผู้นั้นรู้ตัวสักหน่อย

ตอนนี้ชุยสิงโจวก�าลังสนใจแต่ต่อกรกับโจรกบฏภูเขาหย่ังซาน  

ทัง้ยงัขดัขนืค�าสัง่ท่ีให้ลดก�าลงัพลทหารของราชส�านัก มอีกีฝ่ายช่วยขวาง 

อยู่ข้างหน้าให้เช่นนี้ หลิวเพ่ยย่อมมีอิสรเสรียิ่งนัก!

คิดมาถึงตรงนี้เขาจึงคลี่ย้ิมให้หลิ่วเหมียนถังพลางเอ่ยแฝงเลศนัย 

"รอวันใดอยู่ไกลจากที่ว่าการ ไม่มีใครมาวุ่นวาย ข้าจะเชิญเจ้าไปพูดคุย

ดีๆ ด้วยอย่างแน่นอน..."

ตามทีซ่นุอว๋ินเหนยีงบอก หลิว่เหมยีนถังผูน้ี้หอบเงนิก้อนโตลงจาก
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ภูเขามาด้วย หากล้วงเอาเงินก้อนนี้มาได้ย่อมร�่ารวยมหาศาล

ในเมือ่นางสญูเสยีความทรงจ�ากลายมาเป็นภรรยาพ่อค้า เช่นนัน้ก็

จัดการได้ง่ายแล้ว ส่วนบุรุษที่บีบมือเขา คิดว่าคงเป็นพ่อค้าผู้หลอกนาง

มาเป็นภรรยา

หลวิเพ่ยแค่ผ่านทางมาต�าบลหลงิเฉวียน นกึสงสยัใคร่รูข้ึ้นมาถึงได้

แวะมาดูลู่เหวินในต�านาน ความจริงเขามีเรื่องที่ส�าคัญกว่าให้ท�า แล้วก็

ไม่คดิจะเสยีเวลาสร้างปัญหาเพ่ิมเตมิอยู่ทีน่ี ่ดงันัน้จงึมองหลิว่เหมยีนถัง

อย่างล�้าลึกอีกครั้งก่อนหมุนตัวกลับออกจากร้านไป

ส่วนหลิว่เหมยีนถังหนัไปมองบุรษุทีเ่ข้ามาช่วยอย่างขอบคณุ พบว่า 

เป็นผูผ้ดุงคณุธรรมทีเ่มือ่หลายวนัก่อนเคยช่วยจบัอนัธพาลกลุม่น้ันไปส่ง 

ที่ว่าการให้นางนั่นเอง ด้านหลังเขายังมีพรรคพวกตามมาด้วยอีกกลุ่ม

"วันหน้าแม่นางควรมานั่งที่โต๊ะเก็บเงินให้น้อยลงสักหน่อย หากข้า

ไม่ได้บังเอิญผ่านมาพอดี มิใช่ว่าท่านจะล�าบากอีกแล้วหรือ"

ครั้งน้ีผู้ผดุงคุณธรรมคนนั้นกลับพูดยาวๆ เป็นแล้ว หลังพูดราว

ท่องจ�าออกมาจบ เขาก็ไม่รอหลิ่วเหมียนถังหยิบซองแดงมาใส่เงินให้  

แต่ประสานหมัดบอกลาจากไปทันที

หลิว่เหมยีนถังร้องเรยีกตามหลงัให้เขากลบัมารบัเงนิ เขาก็ไม่แม้แต่

จะหันหน้ากลับมา

หลิว่เหมยีนถังยืนอยู่ตรงประตรู้านอย่างอบัจนปัญญาพลางรู้สกึว่า

ผู้คนในต�าบลหลิงเฉวียนช่างเป็นคนดีนัก แต่ละคนเป็นมิตรกันเพียงนี้...

ส่วนผู้ผดุงคุณธรรมคนนั้นหลังพาลูกน้องเดินเล้ียวหัวมุมก็มุ่งหน้า

ไปหารถม้าคันหน่ึงท่ีจอดอยู่ จากน้ันค้อมตัวเอ่ยเสียงเบา "ท่านอ๋อง  

สุยอ๋องผู้นั้นกลับไปแล้วขอรับ...จะให้ข้าน้อยสะกดรอยตามเขาต่อไป 
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หรือไม่"

ชุยสิงโจวเอ่ยด้วยสายตาเย็นชา "ไม่จ�าเป็น เขาจะไปหาใครข้าพอ

จะรู้แล้ว"
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ชยุสงิโจวโชคดมีาก ถ้าไม่ใช่เขาจบัตวัซนุอวิน๋เหนียง ตกปลาตวัใหญ่ 

อย่างสุยอ๋องออกมาได้ บางทีเขาอาจจะต้องเดินทางอ้อมอีกสักพักใหญ่

นบัตัง้แต่รูว่้าขุนนางจ�านวนมากของชงิโจวมสีายสัมพันธ์นานัปการ

กับสุยอ๋อง เขาจึงส่งคนไปตรวจสอบ บังเอิญได้เบาะแสมาโดยไม่เจตนา 

ตรวจเจอทายาทหมอหลวงที่ลากลับบ้านเกิดไปนานปีแล้วคนหนึ่ง

หมอหลวงท่านนี้มีวิชาแพทย์สูงส่ง เพราะว่าเคยท่องยุทธภพจึง 

รู้ศาสตร์การรักษาอย่างอื่นที่หมอหลวงท่ัวไปไม่เชี่ยวชาญกัน ได้ยินว่า 

ตอนอยู่เมืองหลวงเป็นหมอหลวงที่สุยอ๋องใช้งานด้วยตนเอง

แต่เมือ่หลายปีก่อน หมอหลวงท่านนีไ้ปออกตรวจทีจ่วนสยุอ๋องแล้ว

ล้มป่วยเฉียบพลัน ตายอยู่ที่จวนสุยอ๋อง

ยามศพของเขาถูกยกออกมา และคนในครอบครัวบรรจุร่างใส่โลง 

กลับพบรอยน�้าหมึกตรงฝ่าเท้าเขา...ตอนนั้นตัวอักษรยังนับว่าแจ่มชัด 

40
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บุตรคนโตทีคุ่น้ชนิกับวิชาแพทย์ของบดิาแค่มองก็รู้ว่าเป็นต�ารับยาแก้พิษ

ของสุราพิษ

บุตรชายคนโตท่ีบรรจุศพให้หมอหลวงกระจ่างแจ้งโดยพลันว่า 

เหตุใดหมอหลวงท่ีร่างกายแข็งแรงมาโดยตลอดจึงสิ้นชีพไปกะทันหัน  

จะต้องเป็นเพราะช่วยคนที่ไม่อาจบอกผู้ใดได้เข้า จากนั้นถูกสุยอ๋อง 

ฆ่าปิดปากอย่างแน่นอน

เห็นได้ว่าตอนที่บิดาสิ้นชีพน่าจะนอนหลับอยู่ ถุงเท้าไม่ทันสวม 

ระหว่างดิ้นรนขัดขืนไปเหยียบเทียบยาบนพ้ืนเข้า ถึงได้เต็มไปด้วยรอย 

ตัวหนังสือเต็มเท้า

พวกมอืสงัหารท่ีสวมชดุให้บดิาน่าจะไม่ทนัสงัเกตเหน็ว่าฝ่าเท้าเขา

มตีวัอักษรอยู่ แค่ยกตวัเขาขึน้เปล คลมุผ้าขาวบนร่างเสรจ็ก็ส่งกลบัเข้าจวน

หลังกระจ่างชัดตรงจุดนี้บุตรชายคนโตตกใจจนอาศัยข้ออ้างว่า 

ส่งบิดากลับบ้านเกิดไปฝังร่วมสุสานบรรพบุรุษ คนท้ังครอบครัวเก็บ

สมัภาระ บตุรชายอกีสองคนเองก็ลาออกจากต�าแหน่งหมอหลวง ต่างย้าย

กลับบ้านเกิดไปกันหมด

ทุกวันนี้บุตรชายคนโตอายุมากแล้ว สมัยก่อนไหวหยางอ๋องผู้เฒ่า

เคยมีพระคุณกับเขา ดังน้ันเมื่อชุยสิงโจวเร่งรีบเดินทางตะลอนมาถาม 

ด้วยตนเอง เขาถึงได้บอกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่นี้ออกมา

ส่วนที่ว่าหมอหลวงชราผู้นั้นช่วยใครเอาไว้ ชุยสิงโจวนึกออกขึ้นมา

ทันที

สรุาพิษนัน้ก็ใช่ว่าทกุคนจะด่ืมได้ อิงจากวนัเวลาตายของหมอหลวง

ก็เป็นวันที่เกิดเรื่องกับรัชทายาท โอรสต่างถูกพระราชทานความตายให้

พอดี
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อีกอย่างอาจารย์ผู้มีพระคุณซึ่งเขาไปเย่ียมเมื่อไม่นานมานี้ก็เคย 

พูดว่าบางทีโอรสของรัชทายาทอาจยังไม่สิ้นพระชนม์ หากเด็กสองคนที่

ถูกพิษรอดมาได้จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากสุยอ๋องแน่นอน 

จากนั้นเมื่อค�านวณอายุดู อายุของโอรสองค์โตน้ัน...กลับตรงกับ

คุณชายจื่ออว๋ีผู้นั้น คิดมาถึงตรงน้ีชุยสิงโจวพลันกระจ่างแจ้ง นึกไปถึง 

ครั้งแรกที่ได้เห็นจื่ออวี๋ผู้นั้นแล้วรู้สึกคุ้นตาขึ้นมา

ตอนนีเ้มือ่คดิโดยถ่ีถ้วน จือ่อว๋ีผูน้ั้นรปูโฉมดี คล้ายคลงึกับพระชายา

ของรัชทายาทที่เขาในวัยเด็กเคยพบในงานเลี้ยงมาก!

เมื่อคิดเช่นนี้ ได้ยินว่าในปีที่รัชทายาทสิ้นพระชนม์ ภายในต�าหนัก

ตามหาเงินก้อนใหญ่ไม่พบ น่าจะถูกโอรสผู้หายสาบสูญน�าไปด้วย

จากนั้นนึกเชื่อมโยงถึงวันนั้นที่มีคนจากภูเขาหย่ังซานกล่าวว่า 

หลิ่วเหมียนถังยักยอกเงินจ�านวนมหาศาล...ชุยสิงโจวก็กระจ่างชัดใน 

รายละเอียดหลายๆ อย่างที่ก่อนหน้านี้ติดขัดอยู่ทันที

หัวหน้าโจรกบฏภูเขาหย่ังซานท่ีต่อสู้กับเขามานาน นึกไม่ถึงว่า 

จะเป็นพระนัดดาหลิวอวี้ผู้หายสาบสูญไปในปีนั้น!

ตอนท่ีชุยสิงโจวกลับไปยังบ้านบนถนนสายเหนือด้วยสภาพจิตใจ

หนกัอึง้กเ็ห็นหลิว่เหมยีนถังกับหลีม่ามาอยู่ในลานบ้านก�าลงัสัง่การสาวใช้ 

สองคนถอดผ้าห่มออกมาอยู่

อีกไม่ก่ีวันอากาศก็จะเย็นลงแล้ว ผ้าห่มจ�าเป็นต้องเตมิปยุฝ้ายใหม่

เข้าไปเพิ่มจึงจะอบอุ่น

ดังนั้นตอนที่หลิ่วเหมียนถังออกมาจากร้านจึงซื้อปุยฝ้ายมา 

สองกระสอบ เตรยีมเติมเข้าไปในผ้าห่มของทกุคนในบ้านท้ังนายและบ่าว
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หลงัปัดกวาดท�าความสะอาดลานบ้านจนสะอาดสะอ้าน ตามด้วย

ปูกระดาษเคลือบน�้ามันแผ่นใหญ่จ�านวนหนึ่งรองลงไป หลี่มามาก็สั่งให้

สาวใช้คลี่ผ้าห่มแผ่ออก

เม่ือเหน็สามกีลบัมาแล้วหลิว่เหมยีนถังก็ปล่อยให้หลีม่ามากับสาวใช้ 

สองคนท�างานกันไป ส่วนนางเดินมาต้อนรับสามี

ตอนที่ชุยสิงโจวถามถึงกิจวัตรประจ�าวันของนางในวันนี้ นางเอง 

ก็บอกตามตรงเรื่องที่ได้พบภิกษุไว้ผมที่ร้านค้า

"ผู้ผดุงคุณธรรมคนนั้นพูดไว้ไม่ผิด ตอนนี้ในต�าบลหลิงเฉวียนมักมี

คนนอกเข้ามา ผูค้นมากหน้าหลายตาเช่นน้ี ตรงโต๊ะเก็บเงินจ้างผูจั้ดการร้าน 

ที่ท�างานเก่งอีกคนมาก็พอ เจ้าไม่จ�าเป็นต้องออกไปเปิดเผยหน้าตา 

ข้างนอกตลอด"

ถึงแม้วันน้ีที่คนผู้น้ันพูดกับหลิ่วเหมียนถังล้วนมาจากค�าส่ังของ 

ชุยสิงโจว แต่ว่าเขายังคงต้องก�าชับต่อหน้าหลิ่วเหมียนถังดีๆ อีกครั้ง

ในเมือ่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อาจเดนิผ่านร้านค้าช่วยป้องกันเภทภัย

ให้หลิ่วเหมียนถังได้ทุกครั้ง การอยู่แต่ท่ีบ้านบนถนนสายเหนือก็จะช่วย

ลดเหตุไม่คาดฝันได้มากกว่า

หลิ่วเหมียนถังเองก็รู้สึกว่าสามีพูดจามีเหตุผล จึงผงกศีรษะอย่าง

เชื่อฟัง

"วันนี้เขาจับเจ้าตรงที่ใด" ชุยสิงโจวดื่มชาไปพลางถามเสียงอบอุ่น

หลิ่วเหมียนถังยกมือซ้ายขึ้นอย่างซื่อสัตย์ จากน้ันนางก็เห็นสามี

ค่อยๆ วางถ้วยชาลง จูงมือนางเดินไปที่อ่างน�้าหลังฉากบังลม แล้วใช ้

ผ้าชุบน�้าเช็ดข้อมือให้นาง

หลิว่เหมยีนถังรูส้กึว่าน�า้ในอ่างมกีลิน่เปรีย้วเล็กๆ* จงึถามกลัว้หวัเราะ  

* กลิ่นเปรี้ยวมีนัยว่าได้กลิ่นน�้าส้มสายชู ซึ่งหมายถึงรู้สึกได้ถึงความหึงหวง
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"หากข้าไม่ทันระวังถูกคนแตะต้องทั่วร่าง ท่านพ่ีจะจับข้าแช่ไว้ในถังน�้า 

กี่วันหรือ" 

หลังพูดออกไปตัวหลิ่วเหมียนถังก็นึกเสียใจภายหลังข้ึนมา นาง 

มักจะหลงลืมมารยาทเรื่องระวังกิริยาค�าพูดที่อาจารย์หญิงเคยสอนให้

นางเสมอ อะไรเรียก 'ถูกคนแตะต้องทั่วร่าง' จะน�าความบริสุทธิ์ของสตรี

มากล่าวหยอกเย้าสามีเล่นๆ ได้อย่างไร

แต่ชยุสงิโจวไม่ได้ต�าหนิทีน่างพลัง้ปาก เขาก้มหน้าลง รมิฝีปากหยัก

ยกขึ้น "ไม่เป็นไร...ถึงเวลาย่อมมีวิธี 'ล้าง' ตัวเจ้าให้สะอาด..."



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3gOrQ3p

https://bit.ly/3gOrQ3p

