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แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
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ในทีส่ดุชยุสงิโจวกับหลิว่เหมยีนถังก็เปิดใจคยุกัน ฐานะอดตีหวัหน้า 

โจรภูเขาหย่ังซานไม่อาจส่ันคลอนความสมัพันธ์ของพวกเขาได้อกี อ�านาจ 

ของสยุอ๋องก็ถูกกวาดล้างออกไปจากราชส�านัก ชยุสงิโจวถือโอกาสปลกีตัว 

ออกมาจากความวุ่นวาย ยินดีเดินทางไกลไปปราบปรามความไม่สงบ 

ทีเ่ป่ยไห่

เห็นอย่างนีน้กัอ่านอาจนึกว่าเรือ่งราวกด็จูบลงอย่างมคีวามสขุดแีล้ว

ใช่ไหมคะ แต่เรื่องซ่อนรักชายาลับไม่ง่ายดายอย่างนั้น จะเกิดอะไรข้ึน 

หากความทรงจ�าสามปีช่วงอยู่บนภูเขาหย่ังซานกลับมา แล้วกลายเป็น 

ลมืเลอืนช่วงเวลาทีไ่ด้อยูร่่วมกันอย่างปรองดองกับชยุสิงโจวไป

คณุขวงซัง่จยาขวงจะพานักอ่านทุกท่านไปเกาะตดิหน้าประตบู้าน

ของคูน่ีกั้นเลยค่ะว่าชยุสงิโจวกับหลิว่เหมยีนถังทีค่นหนึง่อยู่ในฐานะสามี  

อกีคนวางท่าเป็นศัตรจูะเป็นอย่างไร แล้วเรือ่งราวในราชส�านักจะมเีหตกุารณ์ 

พลกิผนัอกีหรอืไม่ ไปติดตามบทสรปุของ 'ซ่อนรกัชายาลับ' กันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ทนัทีทีเ่งยหน้านางจงึได้เหน็ใบหน้าของเขาชดัในท่ีสดุ...มารดาเอ๊ย 

นึกไม่ถึงว่าบนโลกใบนี้จะมีบุรุษหล่อเหลาเช่นน้ี ใต้จมูกโด่งคมสัน  

ริมฝีปากบางคล้ายอมย้ิมอยู่เสมอ ริมฝีปากท่ีหยักยกข้ึนน้อยๆ กลับ 

ช่วยลดทอนความอ�ามหิตท่ีเผยอยู่ในแววตาเขาลงได้หลายส่วน

ความคิดแรกท่ีวาบผ่านไปในใจของหลิ่วเหมียนถังกลับไม่ใช่ 

จะสลดัตวัหลดุอย่างไร แต่เป็น...ไม่รูเ้จ้าคนผูน้ีแ้ต่งภรรยาหรือยัง...แม้จะ 

หน้าตาดี แต่ดูแล้วไม่ชวนให้สบายใจ รูปหน้ามีลักษณ์ดอกท้อ ใครเป็น 

ภรรยาของเขาย่อมเหนือ่ยใจแน่



 หลิ่วเหมียนถัง บตุรสาวสกุลหลิว่ ตระกูลฝ่ังบดิาสูญส้ินไปแล้ว  

  มท่ีานตาเปิดส�านกัคุม้ภยั ลายมอืเขยีนอปัลกัษณ์ 

  ยิง่

 ไหวหยางอ๋อง ชุยสิงโจว ท่านอ๋องผู้ปกครองเจินโจว สืบทอด 

  บรรดาศักดิ์ต่อจากบิดา ไม่รู้จักความรัก นิสัย 

  เหีย้มหาญ ไม่รูวิ้ธีรกัหยกถนอมบปุผา

 จงอี้เหลี่ยงเฉวียน สี่พ่ีน้องลูกน้องคนส�าคัญของหลิ่วเหมียนถัง 

  ตอนอยู่บนภูเขาหย่ังซาน ประกอบด้วย ลูจ่ง ลูอ่ี้  

  ลูเ่หลีย่ง และลูเ่ฉวียน จงรักภกัดีต่อหลิว่เหมยีนถัง 

  มาก

 อิงซือซื่อ แม่ทัพชาววอ ออกปล้นทรัพย์สินและผู ้คน 

  ในต้าเย่ียน อายุยังน้อย ช�านาญการรบทางทะเล

 ชุยอี้ หรอืเสีย่วอีเ้อ๋อร์ บตุรชายของหลิว่เหมยีนถังกับ 

  ชยุสงิโจว เป็นเด็กว่านอนสอนง่าย
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ไหวหยางอ๋องมองจานท่ีว่างเปล่าด้วยสีหน้าเคร่งเครียด พร้อม 

ก้าวฉบัไวเข้าไปแย่งจานนางมา "ยังจะกินสิง่น้ีอกี อยากถูกตใีช่หรือไม่"

หลิว่เหมยีนถังเลยีมมุปากพลางเอ่ยอย่างน้อยใจ "เพ่ิงกินไปสามชิน้เอง 

หลีม่ามากลวัว่าข้าจะกินเยอะ แป้งทอดแต่ละชิน้ล้วนท�าออกมาเป็นชิน้เลก็ๆ 

ใหญ่ไม่เท่าครึ่งหน่ึงของแป้งทอดท่ีขายตามท้องถนนด้วยซ�้า ข้ากินแล้ว 

ไม่สาแก่ใจสกันดิ..."

สีหน้าชุยสิงโจวยังคงเคร่งเครียด "ยังมีหน้ามาพูดว่ากินไม่พออีก? 

ความเห็นแก่กินของเจ้ากลายเป็นจุดอ่อนให้ผู้อื่นเล่นงานไปแล้ว! ถ้า 

สอืฮองเฮาไม่ได้มาเตอืนเจ้าล่วงหน้า ไม่ใช่ว่าจะเกิดเร่ืองไม่คาดฝันกบัเจ้า 

ขึน้มาจรงิๆ หรอกหรอื"

หลิว่เหมยีนถังย้ิมแย้มขณะจบัมอืเขา ให้เขาลบูหน้าท้องขนาดเท่า 

ฝาหม้อของตนเอง "ท่านดูส ิขนาดไม่ใช่ก�าลงัพอดหีรอกหรือ"

136
    



8 ซ่อนรักชายาลับ 5

ช่วงก่อนหน้านีเ้พ่ือหลอกหตูาของสยุอ๋อง หลิว่เหมยีนถังจงึต้องเพ่ิม

เบาะปยุฝ้ายช้ันหนึง่บนหน้าท้องตนเองทุกวนั ดงัน้ันหน้าท้องจงึดูใหญ่มาก

ของกินเล่นนอกจวนก็ยังซือ้ตามเดมิ แต่หลิว่เหมยีนถังไม่เคยแตะต้อง 

อาหารทีกิ่นเป็นประจ�าล้วนมหีลีม่ามาจบัตาดูและท�าออกมาเอง

เมื่อมีหลี่มามาคอยจับตาดู ถึงหลิ่วเหมียนถังคิดอยากกินมาก 

สักค�าหนึ่งก็ยังไม่ได้ คืนนี้หลังจากนางแกล้งท�าเป็นน�้าคร�่าเดินจะคลอด 

ก็ใช้ทางใต้ดนิของจวนอ๋องมุง่หน้าไปยังเรอืนเลก็ทีอ่ยู่อกีถนน ก่อนออกมา 

ยังไม่ลมืให้ป้ีเฉ่าหยิบของกินมาด้วยสองกล่อง อาศัยโอกาสทีห่ลีม่ามาอยู่ดแูล 

ฉูไ่ท่เฟยทีจ่วนอ๋อง ตนเองตะกละตะกลามกินไปหลายค�าให้หายอยาก

หลิว่เหมยีนถังกะพรบิตาปรบิๆ มองดสูหีน้าเคร่งเครยีดของชยุสงิโจว 

ก่อนรบีเอ่ยเปลีย่นหัวข้อ "เป็นอย่างไรบ้าง ส�าเรจ็หรอืไม่"

ไหวหยางอ๋องผงกศีรษะตอบ "ควบคุมสถานการณ์ภายในวังได้แล้ว 

สยุอ๋องเองก็ถูกจบัตวัเรยีบร้อย แต่ว่าบรรดาขุนนางเก่าแก่ยังไม่ถูกปล่อยตวั 

ออกจากวัง ไม่ว่าอย่างไรสุยอ๋องกับสกุลกงก็มีผลประโยชน์เชื่อมโยงกัน  

ตอนนีพ้รรคพวกของสยุอ๋องในวังหลวงยังไม่ถูกเก็บกวาด ส่วนไทฮองไทเฮา 

ย่อมมฝ่ีาบาทคอย 'ดแูล' ชวีติบัน้ปลายของพระนาง ไม่จ�าเป็นต้องให้ขุนนาง

อย่างพวกเราเป็นห่วง"

เขาพูดเรือ่งพวกน้ีจบก็ยังไม่ลืมหัวข้อสนทนาก่อนหน้านี ้ แย่งแป้งทอด

ครึง่ชิน้ในมอืนางพร้อมเอ่ย "แม้วันคลอดท่ีบอกต่อภายนอกจะโกหก แต่เจ้า 

ก็ใกล้จะคลอดแล้วจริงๆ หากยังกินต่อไป ไม่ต้องรอให้ผู้อื่นวางยา เจ้า 

ก็จะขุนบตุรจนตัวโตเองแล้ว! ตัง้แต่วันพรุง่น้ีไปให้กินผกัใบเขียวกับข้าวฟ่าง

เท่าน้ัน หากใครกล้าเอาของมันแผล็บให้เจ้ากินอีก ข้าจะหาพ่อค้าทาส 

มาจบัขายท้ิงเสยี!"
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เห็นได้ชัดว่าประโยคสุดท้ายพูดให้พวกปี้เฉ่าที่อยู่ด้านนอกห้องฟัง

ป้ีเฉ่าอาการตอบสนองฉบัไว ได้ยินท่านอ๋องประกาศเดด็ขาดก็ก้มหน้า

เดนิเข้ามา หยิบกล่องขนมยกออกไปอย่างรวดเรว็

หลิ่วเหมียนถังเบ้ปาก ช่วงหลังของการตั้งครรภ์ไม่รู้เพราะเหตุใด 

นางจึงกินเก่งมากขึ้นเรื่อยๆ พอได้ยินชุยสิงโจวเอ่ยอย่างเผด็จการเช่นนี้ 

ก็รูส้กึน้อยอกน้อยใจข้ึนมา "ตัง้ครรภ์ล�าบากเพียงนี!้ ไม่ว่าอะไรก็ไม่ให้กิน  

ไม่ว่าทีใ่ดก็ไปไม่ได้ ได้ยินว่าตอนคลอดจะเจบ็จนร้องหาบดิามารดา มสิู ้

วันหน้าท่านหาผูอ่ื้นคลอดให้เถอะ..."

พูดมาถึงตอนท้ายนางกลบัเริม่สะอึกสะอืน้ ชยุสิงโจวเอยีงหน้า เหน็

นางร้องไห้จริงๆ น�้าเสียงก็โอนอ่อนลงมากทันควัน "ผู้อ่ืนคลอดไฉนเลย 

จะให้บตุรทีห่ล่อเหลาเท่าเจ้าคลอด อกีแค่ไม่ก่ีวนัเอง เจ้าอดทนอกีสกัหน่อย  

ข้าจะเชญิตวัพ่อครวัหลายๆ คนมาเตรยีมตวัไว้ทีจ่วน พอเจ้าอยู่เดือนครบ 

เมือ่ไร สามารถกินได้เลยเต็มท่ี กินจนหัวโตหูใหญ่ข้าก็ไม่รังเกียจ"

หลิ่วเหมียนถังได้ยินก็เลิกร้องไห้ทันที คล�าหาคันฉ่องส�าริดอันเล็ก 

ออกมาจากข้างกาย ก่อนถามอย่างกังวล "เหตใุดกัน ช่วงน้ีข้าอ้วนข้ึนหรือ"

ชุยสิงโจวหอมแก้มนางเอ่ย "อ้วนสักหน่อยก็ดี เวลาหอมมีรสชาติ

มากกว่าเดมิ!"

ประโยคนีข้องเขาไม่ได้โกหก ถึงแม้หลิว่เหมยีนถังจะเปลีย่นไปอวบขึน้

เลก็น้อย แต่เวลากอดย่ิงเตม็มอืกว่าเดมิ ท้ังหอมท้ังนุ่มนิม่ ดงึดดูใจกว่า 

แป้งทอดมากนกั!

นางเพียงอดกินไม่ก่ีค�าก็ร้องไห้โวยวาย พูดไปแล้วเขายัง 'อดกิน' 

มากกว่านางมากนัก เคยร้องไห้ร้องขอด่ืมนมกับนางหรือไม่

รอนางคลอดบุตรเมื่อไร...ชุยสิงโจวคิดอย่างอดกลั้นไม่ไหว
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หลิ่วเหมียนถังเงยหน้าก็มองเห็นสันกรามคมของเขา หลายวันมานี ้

ตอนกลางคนืชุยสงิโจวพลกิตัวกระสบักระส่ายนอนไม่หลบั ลกุไปฝึกวิชา 

ท่าคว้าจับน้อยใหญ่ตลอดทั้งคืน หลิ่วเหมียนถังย่อมคาดเดาได้ถึง 

ความกระหายของท่านอ๋อง

ตอนนี้นางอดใจไม่ไหวลูบคางเขาพลางหัวเราะคิกคัก "มีรสชาต ิ

ทว่ากินไม่ได้ ท่านอ๋องน่าสงสารย่ิงนัก!"

ชยุสงิโจวมองท่าทซีกุซนของนางแล้ว พลนัก้มหน้ากินแก้มอ่อนนุ่มไป 

อกีค�าใหญ่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงภายในวังท่ีเกิดขึ้นในค�่าคืนเดียว ก�าหนดให้ 

เมืองหลวงในวันรุ่งขึ้นจะต้องมีสภาพอกสั่นขวัญแขวนกันไปทั่ว ทว่า 

ภายในเรอืนของตรอกเลก็ๆ ในค�า่คนืนี ้กลบัเป็นค�า่คนือบอุ่นสงบสขุชัว่คราว

เช้าวันรุ่งขึ้นข่าวเรื่องสกุลกงกับจวนสุยอ๋องถูกปิดตรวจสอบท้ังคืน

ท�าให้สั่นสะเทือนไปทั่วราชส�านัก

ขณะเดยีวกันเหล่าขนุนางใหญ่คนส�าคญัของราชส�านกักว่าครึง่ก็ล้วน

ถูกขงัอยู่ในวงั ไม่ได้กลบัออกมาเสยีที

กองทัพของสกุลสือกับสกุลชุยทยอยกันเดินทางเข้าเมืองหลวง 

มาสลบัการป้องกันกับทหารชดุเดมิ ทหารรกัษาการณ์ประตูวงัเองก็เปลีย่น

สัญญาณแตรกันไปหมด ขุนนางที่สนิทสนมกับสุยอ๋องจ�านวนมาก 

ต่างหายไปไม่เห็นเงา ไม่รูเ้ป็นตาย

ต่อให้เป็นจวนท่ีไม่ถูกผลกระทบไปด้วยก็ยังปิดประตูใหญ่สนทิ ปฏิเสธ 

ไม่รบัแขกเพ่ือป้องกันเหตุไม่คาดฝัน

แต่เมือ่เทยีบกับสถานการณ์ท่ีบรรดาฮหูยินของจวนอืน่ก�าลงัขวัญหาย 
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ใช้ชวิีตอย่างหวาดหว่ัน จวนไหวหยางอ๋องกลบัใช้ชวิีตกันอย่างมคีวามสขุ

หลงัความทกุข์ผ่านพ้น

ค�่าคืนน้ันชวนให้คนระส�่าระสายขวัญหาย ตอนได้รู้ว่าน�้าเลือด 

ที่ยกออกมาจากในห้องคลอดล้วนเป็นเลือดหมู ฉู่ไท่เฟยก็เกือบจะให ้

หัวหน้าพ่อบ้านแสดงบทลงโทษของตระกูล จัดการบุตรชายกับลูกสะใภ้ 

ทีม่แีต่ค�าหลอกลวงเต็มปากกันสกัครัง้

หลิ่วเหมียนถังประคองหน้าท้องพลางอธิบายให้ฉู่ไท่เฟยฟังถึง 

สายสนกลในทีซ่่อนอยู่โดยละเอียดอย่างอ่อนโยน

ตอนเล่าถึงเรือ่งอว๋ินเฟยท่ีอยู่ในวังร่วมมอืกับสยุอ๋อง วางยาเร่งทารกโต

ลงในอาหารที่นางซื้อมาจากข้างนอก ฉู่ไท่เฟยสูดลมหายใจเย็นเข้าไป 

เฮือกหน่ึงจริงๆ ไม่มีเวลาไปสนใจต�าหนิบุตรชายและลูกสะใภ้ที่เล่นละคร 

ตบตาแล้ว

อกีอย่างหล่ิวเหมยีนถังก็อธิบายแล้วว่าเหตใุดจงึปิดบงัฉูไ่ท่เฟยกับพ่ีสาว 

เป็นเพราะว่าภายในจวนอ๋องมีหูตาของสุยอ๋องสอดแทรกไว้อยู่ ต่อให ้

ก่อนหน้าน้ีจะคดักรองไปรอบหน่ึงก็กลวัว่าจะตรวจสอบไม่เข้มงวดพออยู่ดี

เพราะกลวัว่าข่าวจะเลด็ลอดออกไปเลยได้แต่ปิดบงัพวกเขา ท�าให้

มารดากับพ่ีสาวได้รับความตระหนกตกใจ รอเรื่องนี้จบลงพวกเขา 

สองสามภีรรยาย่อมมาคุกเข่าขอรบัโทษ

ตอนนีห้ลิว่เหมยีนถังเอาเบาะรองทีพั่นรอบหน้าท้องออก ขนาดหน้าท้อง

เหลอืเพียงประมาณฝาหม้อพอดบิพอด ีดแูล้วไม่ได้น่าตืน่ตาตกใจเพียงนัน้ 

อกี

ถึงแม้ในคนืน้ันฉู่ไท่เฟยจะตกใจจนขวัญหายไปสามส่วน แต่จะมสีิง่ใด

เทียบกับความปลอดภัยของคนในจวนได้ หากถูกท�าให้ตกใจหนึ่งครั้ง
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สามารถก�าจดัพวกคนคดิร้ายเหล่าน้ันไปได้ ถ้าอย่างนัน้นางก็เตม็ใจถูกท�าให้

ตกใจอกีครัง้

และในคนืน้ันผูท้�าตวัลบัๆ ล่อๆ ท่ีอยู่เรอืนนอกของจวนอ๋องแสดงตัวกัน

ออกมาไม่น้อย ตอนทีเ่มอืงหลวงก�าลงักวาดล้างปราบปราม เรอืนนอกของ 

จวนอ๋องเองก็จบัตวัคนส่งออกไปเช่นกัน

รอขุนนางใหญ่ทุกคนถูกปล่อยตัวจากวังในท่ีสุด ฮูหยินหลายคน 

ก็ทยอยกันมาเคาะห่วงประตจูวนอ๋องเองก่อน ล้วนมาเพ่ือสบืข่าวเจตนารมณ์ 

ของฮ่องเต้กันทัง้สิน้

น่าเสยีดายทีช่ายาไหวหยางอ๋องยังไม่คลอด ด้วยกลวัว่าจะเหนด็เหนือ่ย 

จงึปฏิเสธไม่ต้อนรบัแขกสกัคน

เมื่อหลิ่วเหมียนถังเริ่มหาเวลาว่างได้ นางยังสละเวลาสืบข่าว 

เรื่องชายาสุยอ๋องไปรอบหนึ่ง แม้ภายในจวนสุยอ๋องจะมีคนชั่วช้า ทว่า 

ชายาสุยอ๋องผู้นั้นค่อนข้างน่าเสียดายแล้ว อีกฝ่ายก็แค่แต่งให้กับคนผิด  

ไม่รูว่้าสถานการณ์ตอนน้ีเป็นอย่างไรบ้าง

ถ้าเกิดอนาคตคนของจวนอ๋องถูกเนรเทศ หล่ิวเหมียนถังหวังว่า 

นางจะพอย่ืนมอืออกไปช่วยเหลอืชายาสยุอ๋องได้บ้าง

ตอนที่นางถามชุยสิงโจว ชุยสิงโจวกลับมองนางแล้วเอ่ย "ข้ารู้ว่า 

เจ้าสงสารนางทีเ่ป็นคนอ่อนแอ เพราะข้าเคยท�าลายชือ่เสยีงของนางเลย

รู้สึกติดค้างนาง แต่ว่ารังคว�่าแล้วไซร้ ไข่ก็ย่อมแตก หากเรื่องน้ีข้าเป็น 

คนตดัสนิใจ ไม่ต้องให้เจ้าพูดข้าก็จะไว้ชวิีตนาง แต่...คืนท่ีสยุอ๋องถูกลงโทษ  

ตัวเขาเองปลดสายคาดเอวผกูคอตายไปแล้ว หลงัชายาสยุอ๋องกับซือ่จือ่

ได้ยินข่าวสยุอ๋องเสยีชวีติก็กระโดดบ่อน�า้ตายตามไปทันที คนท่ีไม่อยู่แล้ว  

เจ้าก็ไม่จ�าเป็นต้องห่วงใยอีก"
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หลิ่วเหมียนถังได้ยินแล้วเบิกตากว้างอย่างห้ามไม่ได้ นางเอ่ย 

อย่างลงัเล "สยุอ๋อง...ไม่คล้ายคนทีจ่ะฆ่าตวัตาย ส่วนชายาสยุอ๋องก็ไม่น่า 

มนิีสยัแข็งกร้าวเช่นน้ีนี"่

คิดถึงว่าตอนแรกสุยอ๋องไม่ได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้ 

พระองค์ก่อนก็ออกบวชไว้ผม คอยสั่งสมกองก�าลังมาโดยตลอด เป็น 

คนมคีวามมานะอดทนมากเพียงใด เหตใุดเพ่ิงจะถูกจบัได้ก็สิน้หวังฆ่าตัวตาย

เสยีแล้วเล่า

ส่วนชายาสุยอ๋อง ตอนท่ีนางมีข่าวลือว่าถูกโจรตงโจวลักพาตัวไป  

ยังสามารถทนมีชีวิตอยู่ต่อท้ังท่ีชื่อเสียงเสียหายได้ ตอนน้ีจะพาบุตรชาย 

กระโดดบ่อน�า้เพียงเพราะสยุอ๋องฆ่าตัวตายได้อย่างไร

ชุยสิงโจวมองนางก่อนเอ่ยเรียบๆ "ถึงแม้เจ้าจะเคยเป็นโจร ทว่า 

เจ้าปฏบิตัต่ิอผูอ่ื้นด้วยความเมตตาเสมอ ตรงจดุน้ี เจ้า...ยังสู้ผู้อืน่ไม่ได้"

วันนัน้คนทีไ่ปยังจวนสยุอ๋องมแีต่ทหารของสกุลสอื สถานการณ์จรงิๆ  

เป็นอย่างไรไหวหยางอ๋องเองก็ไม่รู ้แต่ก็พอคาดเดาได้ว่าค�า่คนืน้ันเป็นค�า่คนื 

ทีร่นัทดอย่างมาก

คนสกุลสอืย่อมไม่คาดหวังให้เรือ่งอศัจรรย์อย่างหลวิอว้ีหลบหนไีปใน 

ปีนั้นเกิดข้ึนซ�้าอีกครั้งกับบุตรชายของสุยอ๋อง ดังนั้นจึงตัดสินใจตัดราก 

ถอนโคน ไม่เหลอืหนทางรอดให้แม้แต่นิดเดียว

หลิว่เหมยีนถังรบัฟังจนนิง่เงยีบ สดุท้ายทอดถอนใจในใจ เช่นน้ีดแูล้ว 

คณุชายจ่ืออว๋ีถงึจะเป็นคนฉลาดท่ีแท้จรงิ เพราะรู้ว่าภรรยาแสนดเีช่นใด 

จงึจะช่วยเหลอืเขาครองราชย์ได้ ในปีน้ันต่อให้นางไม่จากไป สดุท้ายคนท่ีเขา 

จะแต่งงานด้วยก็ไม่มทีางเป็นนาง

ประโยคนี้เป็นประโยคจากใจจริงของหลิ่วเหมียนถัง หากเป็นเรื่อง 
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สองทัพประจันหน้ากัน ต่อสู้กันซึ่งหน้าล่ะก็ หลิ่วเหมียนถังมั่นใจว่า 

นางไม่มทีางตกเป็นรอง เพียงงดักลยุทธ์ท้ังทางลบัและทีแ่จ้งออกมาให้หมด 

ก็พอ

แต่ความอ�ามหติระดบัวางแผนล่วงหน้าไกลพันลี ้ตดัรากถอนโคนศตัร ู

ในราชส�านัก กระท่ังเด็กน้อยยังไม่ละเว้นเช่นนี้ นางตระหนักว่าตนเอง 

เหมอืนจะขาดแคลนความโหดเหีย้มเช่นนีอ้ยู่อีกมาก

ตอนที่หลิ่วเหมียนถังน่ิงเงียบ ชุยสิงโจวเองก็ไม่ได้พูดอะไร เพียง 

แกว่งถ้วยชาในมอืเบาๆ ปล่อยให้ผวิน�า้เกิดเป็นระลอกคล่ืนน้อยๆ

เวลานั้นภายในห้องเงียบสงบอย่างมาก

รอหลิว่เหมยีนถังหลุดออกจากภวังค์ จงึถามว่าชยุสงิโจวคิดเช่นเดียว 

กับนางใช่หรอืไม่

"เมือ่ตรองดโูดยละเอยีด ถึงแม้แผนการครัง้น้ีของสยุอ๋องจะยอดเย่ียม  

แต่ล้วนพลาดพลั้งโอกาสแรกไปทุกก้าว หากสาวถึงต้นตอล้วนเป็นเพราะ 

เขากับอวิ๋นเฟยต่างมองพวกเราเป็นศัตรูอันดับหน่ึง ทว่ากลับเมินข้าม 

คนผูห้น่ึงไป..."

หลิว่เหมยีนถังไม่ได้พูดต่อ แต่ชยุสงิโจวคาดเดาได้ว่านางอยากจะ 

พูดถึงใคร

สาเหตท่ีุสยุอ๋องพ่ายแพ้ล้วนเป็นเพราะฮว่าผงิทีอ่ยู่ข้างกายอว๋ินเฟย

เกิดทรยศขึน้มากะทนัหนั

ตอนทีส่อืฮองเฮาอ้างมาเย่ียมตนเองท่ีตัง้ครรภ์ หลิว่เหมยีนถังถึงได้ยิน

พระนางเล่าให้ฟังว่าสมยัทีซ่นุอว๋ินเหนยีงกับพระนางคบหากันเป็นสหาย  

สอืฮองเฮาเคยช่วยเหลอืฮว่าผงิผูน้ัน้โดยไม่เจตนาหลายครัง้ ดงันัน้ครัง้น้ี 

อว๋ินเฟยกับสยุอ๋องวางแผนวางยาพิษใส่ร้ายไหวหยางอ๋อง ฮว่าผงิรูส้กึว่า 
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ไม่เหมาะสม จงึแอบมาเปิดเผยเรือ่งราวกับสอืฮองเฮา

หลิว่เหมยีนถังไม่รูว่้าสอืฮองเฮาช่วยเหลือฮว่าผงิไปมากเพียงใดกันแน่ 

แต่ว่าครัง้นีท้ีส่ามารถท�าลายแผนการชัว่ร้ายของสุยอ๋อง ชงิลงมอืก่อนหน้า 

อกีฝ่ายไปหนึง่ก้าวได้ ไม่อาจขาดความช่วยเหลอืของสอืฮองเฮาไปจริงๆ

ฮองเฮาทีม่องดใูจกว้างรปูร่างอ้วนพระนางนี ้หลงัท�าลายอ�านาจของ 

ไทฮองไทเฮา ก�าจดัสุยอ๋องท้ิง ในท่ีสดุก็สนับสนุนให้พระสวามขีองพระนาง 

นัง่อยู่บนบลัลงัก์สงูศักด์ิได้อย่างมัน่คง

ตอนนีท่ั้วท้ังเมอืงหลวงต่างอจิฉาไหวหยางอ๋องท่ีได้เป็นผูส้นบัสนุน

ฮ่องเต้ การเปลีย่นแปลงของราชส�านกัภายในเมอืงหลวงครัง้นีเ้ขามคีวามดี

ความชอบโดดเด่น กลายมาเป็นเสาหลกัของฮ่องเต้ในการดแูลราชส�านัก

แต่หลิ่วเหมียนถังกลับรู้สึกว่าใต้แม่น�้าอาจยังคงมีคล่ืนลับไหลแรง  

ไม่อาจลดความระวังตัวลงได้

สกุลกงท่ีมีไทฮองไทเฮาเป็นผู้น�าไม่ได้เพ่ิงหยั่งรากลงในราชส�านัก

เพียงวันสองวัน ได้ยินว่าแม้ไทฮองไทเฮาจะถูกกักบรเิวณในวงัลกึ ก็ยังม ี

อ๋องเฒ่าหลายคนถวายฎีกาขอให้ฮ่องเต้อนุญาตให้พวกเขาเข้าพบ 

ไทฮองไทเฮา จะได้ให้ราษฎรในใต้หล้าสบายใจด้วย

นีเ่ป็นเรือ่งของต�าหนักใน สอืฮองเฮารูส้กึล�าบากใจจงึคดิอยากหาคน 

มาปรกึษา ดงัน้ันจงึมพีระราชเสาวนีย์เรยีกตัวหล่ิวเหมยีนถังเข้าวัง
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พูดตามตรงหลิ่วเหมียนถังไม่อยากไป

เรือ่งอย่างการตดัสินใจแทนฮองเฮาไม่ใช่อะไรทีภ่รรยาขนุนางอย่างนาง

สะดวกตดัสนิใจจรงิๆ

หากไปแล้ว ไม่ว่าสดุท้ายสอืฮองเฮาจะตัดสนิใจอย่างไร ก็คล้ายจะเป็น

ความคดิของนางท้ังสิน้ ความรบัผดิชอบเช่นน้ีนางไม่อยากรับไว้สักนดิ

แต่ว่าสือฮองเฮาเรียกพบนางในช่วงเวลาเช่นน้ี นางก็ไม่อาจอ้างว่า 

รูส้กึร่างกายหนักอึง้ไม่สะดวกเข้าเฝ้า ค�าปฏิเสธเช่นน้ีดชูดัเจนเกินไป

ชยุสงิโจวกลบัไม่ได้เป็นกงัวลเท่านาง "คดิว่าฮองเฮาคงไม่มพีระประสงค์ 

ให้ขุนนางเก่าแก่เหล่าน้ันพบไทฮองไทเฮา แต่ว่าก็ทรงไม่อยากแบกรับ 

ความรบัผดิชอบเพียงล�าพัง เลยตามตัวเจ้าไปช่วยแบ่งเบา ในเมือ่เป็นเช่นนี้ 

ก็ยอมรบัความผดิน้ีไปเถอะ ไปตามพระราชเสาวนีย์ จากน้ันอ้างว่าไม่สบาย 

รบีกลบัมาก็พอ ข้าจะไปกับเจ้า รอเจ้าอยู่นอกประตูวัง"

137
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ในเมือ่ตดัสนิใจจะแบกรบัความผดิน้ีแล้ว หลิว่เหมยีนถังจงึเปลีย่นชดุ 

อย่างฉบัไว จากนัน้ขึน้รถม้าไป

แต่ว่าบตุรในครรภ์ของหล่ิวเหมยีนถังกลับช่วยตัดสนิใจอย่างยอดเย่ียม

ให้กับบดิามารดาท่ีเตรยีมใจโชคร้ายไว้แล้ว

ตอนทีร่ถม้าแล่นโยกเยกตามถนนหินไปถึงหน้าประตวูงั หลิว่เหมยีนถัง

พลนัครรภ์เดนิขึน้มา...

อาจเพราะถูกรถม้าโยกจนน�า้คร�า่แตก หลิว่เหมยีนถังรูส้กึว่าท่อนล่าง 

ของตนเองร้อนผ่าว บนรถม้าเริม่เปียกชุม่เป็นวงกว้าง

บรรดาขันทีท่ีมารอรับหน้าประตูวังล้วนแตกตื่น รีบว่ิงจ้าละหว่ันกัน 

เข้าไปตามตวัหมอหลวงมาท�าคลอด

ผลปรากฏว่าระหว่างท่ีหมอหลวงผูน้ั้นวิง่จนหมวกหลดุ ยังไม่ทนัไปถึง

หน้าประตวัูง ไหวซงัเซีย่นจูก็่คลอดเรยีบร้อยแล้ว! เสยีงร้องไห้ในรถม้าน้ัน 

ดงัสะเทือนฟ้าดิน

ช่วงเวลาทั้งหมดไม่ถึงเวลาหนึ่งกาน�้าชาด้วยซ�้า

ท�าเอาขันทีท่ีอยู่ข้างนอกรถม้าร้อนใจจนมือส่ัน "โอ๊ย ให้ตายเถิด  

พระชายาท่านอดกลัน้สกัหน่อย ไฉนเลยจะมอีย่างท่าน บอกจะคลอดก็คลอด

เลย!"

ก่อนหน้าน้ีชุยสิงโจวเองก็เคยจินตนาการถึงความทรมานตอนที ่

หลิว่เหมยีนถังคลอดเช่นกัน แต่ไม่คดิเลยว่านางจะคลอดออกมาได้รวดเร็ว 

เพียงน้ี!

ตวัหลิว่เหมยีนถังเองก็โง่งมไปหมดแล้ว ความเจบ็ปานขาดใจท่ีพูดถึง 

กันเล่า เหตใุดรูส้กึเพียงว่าท้องโล่งสบายขึน้ ทารกก็มดุออกมาทัง้อย่างนี ้

แล้ว?



18 ซ่อนรักชายาลับ 5

สดุท้ายหลงัหมอหลวงจดัการกับรกเด็กอย่างง่ายๆ และเมือ่ชยุสงิโจว 

กับคนเฝ้ารถม้าใช้ผ้าห่มปยุฝ้ายมาปิดช่องหน้าต่างกับประตรูถม้าทัง้หมดเสรจ็

ก็บงัคบัรถม้าแบบไม่ให้ลมเลด็ลอดเข้ามาตรงยาวไปถึงเรือนของหลิว่เหมยีนถัง 

หลิว่เหมยีนถังถึงได้อุม้ทารกลงจากรถม้าเข้าห้องไปอยู่เดอืนเหมอืนคนไม่มี

เรือ่งอะไร

ฉูไ่ท่เฟยได้ยินข่าวว่าหลิว่เหมยีนถังคลอดบุตรท่ีหน้าประตวัูงก็รีบเร่ง

เดนิทางมาภายใต้การประคองของสาวใช้ ก่อนถามชยุสงิโจว "คลอดออกมา 

เป็นบตุรชายหรอืบุตรสาว"

ผลปรากฏว่าไหวหยางอ๋องน่ิงอึง้ไปอย่างหาได้ยาก เมือ่ครูน้ี่เขายุ่งจน 

หัวหมุน สนใจแต่ถามว่าหล่ิวเหมียนถังสบายดีหรือไม่ เพียงช�าเลืองมอง 

ก้อนเนือ้น้อยๆ ตวัเปียกปอนทีอ่ยู่ในเสือ้คลมุของหลิว่เหมยีนถังอย่างรีบร้อน  

ไม่ได้สนใจโดยสิน้เชงิว่าทารกเป็นเด็กชายหรอืเด็กหญิง

ฉู่ไท่เฟยทนมองสภาพโง่งมไม่พูดไม่จาของบุตรชายไม่ไหว นาง 

ผลกัอกีฝ่ายให้หลบออกแล้วเดินตรงเข้าไปในห้อง

ขณะน้ันแม่นมที่เชิญตัวมาล่วงหน้าก�าลังอาบน�้าให้กับทารก เห็น 

ฉู่ไท่เฟยเข้ามาก็ย้ิมเอ่ย "ยินดีด้วยเจ้าค่ะไท่เฟย ยินดีด้วยเจ้าค่ะท่านอ๋อง  

พระชายาพวกเราให้ก�าเนดิบุตรชายออกมาเจ้าค่ะ!"

ฉูไ่ท่เฟยมองดแูขนขาก้อนเนือ้เป็นมดัๆ ก้นจ�า้ม�า่เป็นก้อน เพียงมองดู 

ก็รูว่้าเป็นเดก็ชายแข็งแรงคนหนึง่ ถึงแม้ท้องของหลิว่เหมยีนถังจะดไูม่ใหญ่ แต่

เดก็น้อยคนน้ีก็ไม่ได้ตวัเลก็ ฉู่ไท่เฟยพนมสองมอืขอบคณุสวรรค์ทีคุ่ม้ครองให้ 

แม่ลกูปลอดภัยกันท้ังคู่

ยามนัน้ชยุสงิโจวเองก็เดนิเข้ามารบับตุรชายในผ้าอ้อมจากมอืแม่นม 

มองดูดวงตาท่ียังไม่ลืมของเขากับริมฝีปากเล็กๆ ท่ีอ้าหุบหานม สภาพ 
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ดคูล้ายเขาอย่างมาก

หลิว่เหมยีนถังกับชยุสงิโจวคิดกันไว้แต่แรกแล้วว่าหากเป็นบตุรชาย

จะตั้งชื่อเล่นให้ว่า 'เสี่ยวอี้เอ๋อร์'

ตอนนี้เสี่ยวอี้เอ๋อร์ว่านอนสอนง่ายอย่างมาก หลังหล่ิวเหมียนถัง 

รบัทารกน้อยมาจากมอืชยุสงิโจว เด็กชายก็ซกุอยู่ในอ้อมอกหลิว่เหมยีนถัง

ตลอดเวลา นางกอดก้อนกลมๆ อบอุน่อ่อนนุ่มไว้ด้วยความรูส้กึเสมอืนฝันไป 

ไม่หาย เมือ่เช้ายังอยู่ในท้องอยู่เลย ตอนนีม้านอนอยู่ในอ้อมแขนแล้วหรือ

ฉูไ่ท่เฟยไม่อยากรบกวนลกูสะใภ้พักผ่อน หลงัได้กอดหลานชายแล้ว 

ก็เดนิออกไปอย่างพึงพอใจ

ชุยสิงโจวยืนเงียบๆ อยู่ด้านข้างมองหลิ่วเหมียนถังที่อุ้มบุตรชาย  

ก่อนจะโอบกอดนางอย่างอดไม่ได้ พร้อมจุมพิตลงบนหน้าผากนาง  

"ล�าบากเจ้าแล้ว..."

พูดถึงเรือ่งล�าบากหลิว่เหมยีนถงัคลอดง่ายเสยีจนละอายใจ ได้ยิน 

ค�าว่า 'ล�าบาก' แล้วนางไม่กล้ารบัไว้ บ่นพึมพ�า "คลอดง่ายเพียงน้ี กลายเป็น 

แม่วัวไปแล้วจริงๆ..."

ทารกในอ้อมอกนางคล้ายเข้าใจค�าพูดของมารดา กลบัยกมมุปาก 

ทัง้ทีต่าปิด ดูคล้ายก�าลงัอมย้ิมอยู่

หลิ่วเหมียนถังสะกิดศีรษะน้อยๆ ของเขาแล้วเอ่ย "ยังกล้าย้ิมอีก!  

เจ้าคนเดยีวเลยท�าแม่ขายหน้าครัง้ใหญ่ วนัพรุง่นีท่ั้วท้ังเมอืงหลวงก็จะรู้เร่ือง 

ทีข้่าคลอดบตุรหน้าประตูวังแล้ว"

ชุยสิงโจวหอมแก้มบุตรชายตนเอง "เด็กดีช่วยล้างมลทินให้บิดา  

คนต่างลอืกันว่าตอนท่ีมารดาเจ้าคลอดเจ้าจะต้องตกเลอืดแน่ๆ ผลปรากฏว่า 

เพียงนัง่รถม้าโยกเยกก็คลอดเจ้าออกมาได้! วันหน้าหากเจ้าเป็นเดก็ดือ้ บดิา 
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ก็จะตีก้นเจ้าให้น้อยลงสกัหน่อย!"

หลิว่เหมยีนถังมองหน่ึงผูใ้หญ่หน่ึงทารกท่ีเหมือนออกมาจากแม่พิมพ์

เดยีวกันแล้วก็ย้ิมหวานอย่างอดไม่ได้

การเกิดของเสี่ยวอี้เอ๋อร์ช่วยตัดปัญหาให้มารดาเขาไปได้ไม่น้อย 

อย่างน้อยทีส่ดุนางก็ไม่ต้องเข้าวังไปช่วยสอืฮองเฮาออกความคดิเหน็แล้ว 

แต่ว่ากลบัมขีองพระราชทานจากในวังส่งมาเป็นคันรถแทน

สือฮองเฮาได้ยินเหตุการณ์เสี่ยงอันตรายที่ชายาไหวหยางอ๋อง 

ให้ก�าเนิดบุตรบนรถม้าหน้าประตูวังก็รู้สึกผิดอย่างมาก สั่งให้คนเตรียม 

ของบ�ารงุเครือ่งราชบรรณาการ รวมถึงของเล่นท่ีพระราชทานให้ซือ่จือ่น้อย 

ส่งมายังจวนอ๋องเต็มไปหมด

สภาพการณ์เช่นน้ีมากพอจะแสดงให้เห็นว่าสือฮองเฮากับ 

ชายาไหวหยางอ๋องสนิทสนมกันมากเพียงไร

ภายใต้ความโปรดปรานเช่นน้ี ไม่มผีูใ้ดกล้าแต่งเรือ่งในอดีตระหว่าง 

ไหวซังเซี่ยนจู่ตอนเป็นโจรกับฮ่องเต้หลิวอวี้อีก รอเสี่ยวอี้เอ๋อร์ครบเดือน  

คนทีม่ามอบของขวัญท่ีจวนก็มมีากมายนกั

หลิ่วเหมียนถังมองรายการของขวัญแล้วไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตนเอง 

มมีติรภาพกับผูค้นมากมายเพียงนี้

สือฮองเฮาเองก็มาเยี่ยมหลิ่วเหมียนถังด้วยตนเอง กระทั่งโอรส 

ยังตามมาด้วย ยืนอยู่ข้างเปลโยก ใช้นิ้วมือจิ้มแก้มนุ่มนิ่มของซื่อจื่อ 

อย่างใคร่รู ้ท้ังยังตะโกน "เสด็จแม่ เขาตัวอ้วนกว่าน้องสาวข้าอกี!"

เสี่ยวอี้เอ๋อร์อ้วนมากจริงๆ

หลิ่วเหมียนถังยืนหยัดป้อนนมด้วยตนเอง น�า้นมยังมีมากเกินพอ  

ดังนั้นเสี่ยวอี้เอ๋อร์จึงดื่มจนแขนราวกับปล้องบัว บนมือน้อยอ้วนท้วนเอง 
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ก็มแีต่รอยบุม๋

แต่ว่าสือฮองเฮากลับดูผ่ายผอมลงไม่น้อย พอถามถึงได้รู้ว่าช่วงน้ี 

หลิวอว้ีร่างกายไม่สู้ดี จ�าเป็นต้องให้สือฮองเฮาช่วยตรวจฎีกาแทน เมื่อ 

เป็นเช่นนีส้อืฮองเฮากลบัตรากตร�างานหนักจนผ่ายผอมลงแล้ว

สอืฮองเฮาแสดงออกว่าอจิฉาหลิว่เหมยีนถังท่ีอยู่เดอืนจนใบหน้าอวบอิม่

อย่างมาก "สตรเีราควรเป็นอย่างพระชายา ไม่ต้องเป็นกังวลกับเรือ่งอะไร 

ทัง้น้ัน ทกุวันนีผู้อ้ืน่ต่างอจิฉาข้าท่ีเป็นนายหญิงแห่งหกต�าหนัก แต่ข้ากลบั 

คดิถึงความสขุในเรอืนเล็กๆ ของตนเองสมยัตอนเพ่ิงอภิเษกสมรสกับฝ่าบาท

มากกว่า"

หลิ่วเหมียนถังเอ่ย "หม่อมฉันมีอันใดให้น่าอิจฉากันเพคะ ทุกวันนี้ 

อยู่เดือนจนแทบราข้ึนอยู่ในจวนแล้ว ไม่รู้ว่าระยะนี้ภายในเมืองหลวง 

มเีรือ่งแปลกใหม่อะไรเกิดขึน้บ้างหรอืไม่"

สือฮองเฮาถอนหายใจ "จะมีเรื่องแปลกใหม่อะไรได้เล่า ก็มีแต่ 

ขนุนางเก่าแก่โวยวายจะขอพบไทฮองไทเฮาทุกสามวันห้าวนั แต่พระวรกาย 

ของไทฮองไทเฮาไม่สูด้ ีจะทนเหนด็เหนือ่ยได้เย่ียงไร เหตเุปลีย่นแปลงในวัง 

ครัง้น้ีสกุลกงมส่ีวนร่วมด้วยมาก ไม่ว่าอย่างไรฝ่าบาทก็ต้องทรงจดัการ ป้องกัน 

ไม่ให้ผู้อื่นเกิดใจก่อกบฏขึ้นอีก แต่ไม่รู้ว่าใครกลับแพร่ข่าวลือว่าฝ่าบาท 

มใิช่สายเลอืดราชสกุล ท�าร้ายเสด็จลงุอย่างสยุอ๋อง..."

หลิว่เหมยีนถังขมวดคิว้เอ่ย "มแีต่ค�าพูดท่ีคนสารเลวจะพูดออกมาได้  

ทัง้สองพระองค์อย่าได้ร�าคาญพระทยัด้วยเรือ่งนีเ้ลยเพคะ ชาวบ้านใช้ชวิีต 

อยู่กันอย่างสงบสุขจึงจะส�าคญั เรือ่งราวภายในวังหลวงเก่ียวอนัใดกับพวกเขา

ด้วย"

สอืฮองเฮาย้ิมเอ่ย "หากขนุนางในราชส�านักล้วนเข้าใจเหตผุลอย่าง 
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พระชายาได้ก็ด ี เจ้าเองก็อยู่เดอืนครบแล้ว วนัหน้าเข้าวังไปเย่ียมข้าบ่อยๆ  

ด้วยเล่า!"

หลิว่เหมยีนถังย้ิมน้อยๆ รบัปาก แต่ว่าจากท่ีนางรู้ ฮองเฮาไม่น่าจะ

ต้องการใครมาอยูเ่ป็นเพ่ือน เรือ่งราวท้ังภายในวังและนอกวังล้วนต้องให้

พระนางคอยดูแลท้ังสิน้

ไม่รู้เหตุใดซุนอว๋ินเหนียงผู้น้ันถึงยังมีชีวิตอยู่ เพียงแค่ถูกขังอยู่ใน

ต�าหนกัเย็น ขาดเสือ้ผ้าและอาหาร สกุลสือนอกจากรบัมอืกบัสกุลกงแล้ว 

ก็ก�าลงัเบยีดอ�านาจคนเก่าแก่ของต�าหนักบรูพาออกไปทีละนิด โดยเฉพาะ 

สกุลซนุเองก็ถูกช�าระบญัชไีปด้วย

เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงกลายเป็นสกุลสือกับไหวหยางอ๋องที่รักษาสมดุล

อศัจรรย์นีเ้อาไว้

ช่วงทีห่ลิว่เหมยีนถังอยู่เดอืน พ่ีสะใภ้เหลยีนป่ิงหลนักับท่านน้าเหลยีน 

ของนางแวะมาหาอยู่หลายครัง้

ตอนที่สุยอ๋องแอบเคลื่อนย้ายก�าลังทหารผ่านหมูบ่้านชิ่งเฟิง เป็น 

คนของท่านห้าชยุสงิตีท๋ีพ่บเหน็เข้าแล้วน�าข่าวมาบอกท่านห้า ท่านห้ารู้สกึว่า 

ผดิปกตจิงึส่งคนมาบอกต่อไหวหยางอ๋อง ไหวหยางอ๋องถึงได้มกีารเตรยีมการ

ล่วงหน้า

น�า้ใจน้ีหลิว่เหมยีนถังย่อมรบัไว้แทนท่านอ๋อง ดังนัน้ถึงแม้ท่านน้าเหลยีน

จะยังไม่ลดทอนกลิ่นอายปากตลาด แต่หลิ่วเหมียนถังเองก็ย้ิมแย้มรับมือ 

อย่างมมีารยาท พร้อมถามด้วยว่าพ่ีสะใภ้ต้ังใจจะมบีตุรเม่ือไร

เมือ่ยกเรือ่งน้ีมาพูดอารมณ์ตัดพ้อของท่านน้าเหลยีนก็ทะลักพรัง่พรู

ออกมาอีกครั้ง "พูดไปเขาเองก็เป็นคุณชายจวนอ๋อง จะออกไปตะลอน 

ข้างนอกตลอดเพ่ือเงนิทองก�าไรน้อยนดิไปไย ข้าละอายจะพูดกับผูอ้ืน่ว่า
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บุตรเขยตนเองเป็นพ่ีชายของไหวหยางอ๋องด้วยซ�า้ เจ้าว่ามาสว่ิาบตุรชาย 

ท่านอ๋องคนใดจะต้องท�าการค้าหาเลีย้งชพีจนวนัๆ ไม่กลบับ้านเช่นน้ี หาก 

บตุรสาวข้าตัง้ครรภ์จรงิๆ กลบัจะให้คนนอกติฉนินินทาแทน!"

ท่านน้าเหลียนปากร้าย เหลียนป่ิงหลันย่อมรักษาสหีน้าไว้ไม่ค่อยอยู่  

เพียงหาช่องว่างถลงึตาใส่มารดาตนเอง

หลิว่เหมยีนถังฟังออกถึงความนยัในค�าพูดของท่านน้าเหลยีน กลบั

ช่วยมอบทางลงให้พ่ีสะใภ้อย่างทนัท่วงที "พ่ีสะใภ้อายุยังน้อย ไม่ต้องรีบร้อน 

หรอก หลังกลับไปข้าจะคุยกับท่านอ๋องดูว่ามีต�าแหน่งในท่ีว่าการใด 

ค่อนข้างสบายบ้างหรือไม่ หากให้พ่ีห้ารับเบี้ยรายเดือนมั่นคงได้ก็ไม่ต้อง 

ออกไปล�าบากข้างนอกเช่นนัน้แล้ว"

เหลียนปิ่งหลันรีบเอ่ย "พระชายาอย่าได้พูดกับท่านอ๋องเชียว... 

ก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องสกุลเหลียนจ�านวนมากต่างรบกวนท่านอ๋อง ตอนนี้ 

หากยังรบกวนอีกจะไม่ค่อยเหมาะสม..."

หลิ่วเหมียนถังลูบหลังก้อนเนื้อน้อยที่ไซ้ตัวไปมาในอ้อมกอด ก่อน 

ย้ิมน้อยๆ เอ่ย "นีเ่ป็นการช่วยคนสกุลชยุเอง จะเทียบกับเมือ่ก่อนได้อย่างไร  

เพียงแต่พ่ีห้ามอีาการเจ็บป่วยท่ีขา เกรงว่ายากจะเป็นขนุนาง ทว่าหาต�าแหน่ง 

อาลกัษณ์สบายๆ สกัต�าแหน่งในท่ีว่าการก็ไม่ใช่เรือ่งยากอะไร"

ท่านน้าเหลียนฟังค�าพูดน้ีแล้วแอบระคายหู อะไรเรียก 'ช่วยคน 

สกลุชยุเอง' หรอืว่าสกุลเหลยีนของนางไม่ใช่ญาตขิองสกุลชยุหรอืไร แต่ว่า

ประโยคน้ีเพียงติดอยู่ในล�าคอไม่กล้าพูดออกไป

ตัง้แต่นางรบัรูตั้วตนทีแ่ท้จรงิของหลิว่เหมยีนถังผู้น้ีก็ได้แอบสืบข่าว

เก่ียวกับเรือ่งของลูเ่หวินแห่งภูเขาหย่ังซานต่ออกีเล็กน้อย

พอรู้ประวัติความเป็นมาแล้ว เรียกว่าน่าตกใจจนท่านน้าเหลียน 
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ขวัญหนีกระเจิงจริงๆ ส่วนใหญ่ข่าวลือเก่ียวกับโจรป่ามักเกินจริงอยู่แล้ว  

เช่นเรือ่งอย่างถลกหนังคน จดุโคมลอย* ช�าแหละคนทัง้เป็น ถึงขัน้มเีรือ่งเล่าว่า 

ลูเ่หวินแห่งภูเขาหย่ังซานด่ืมเลอืดคนดับกระหายอีกด้วย

ตอนน้ีหลิ่วเหมียนถังเพียงขึงตาใส่เบาๆ ท่านน้าเหลียนก็รู ้สึก 

ขาจะเป็นตะคริวแล้ว ได้ยินว่าอว๋ินเฟยในวังผู้น้ันเป็นศัตรูคู่อาฆาตของ 

หลิ่วเหมียนถัง ตอนน้ีถูกจับขังอยู่ในต�าหนักเย็น สภาพเนื้อตัวเน่าเละ  

อยู่มสิูต้าย ไม่รูเ้หมอืนกันว่าเป็นฝีมอืของหลิว่เหมยีนถังหรือไม่

ในเมือ่นางสนทิกับสอืฮองเฮาผูเ้มตตาใจกว้าง หากนางคดิแก้แค้น 

อวิน๋เฟยล่ะก็ น่าจะทางสะดวกอย่างย่ิง

เมื่อเกิดความย�าเกรงเช่นน้ี ท่านน้าเหลียนจึงลดทอนค�าพูด 

แปลกประหลาดยามอยู่ต่อหน้าหลิ่วเหมียนถังลงไปมาก

ขณะท่ีเหลยีนป่ิงหลนัย่อมขอบคณุความปรารถนาดขีองชายาอ๋อง 

กล่าวว่าท่านห้าน่ังเรอืกลบัมาเมือ่ไรจะมาขอบคุณท่ีจวนด้วยกัน

ในเมื่ออยู่เดือนครบก�าหนดแล้วหลิ่วเหมียนถังย่อมอยากออกไป 

เดนิเล่นข้างนอก โดยเฉพาะไปหาพ่ีน้องท่ีส�านกัคุม้ภยั ช่วงทีผ่่านมานางอดุอู ้

แทบแย่ ตอนน้ีนบัว่าได้ปลดปล่อยภาระ สามารถไปไหนมาไหนได้อย่าง 

อสิรเสรเีสยีที

พูดไปสี่พ่ีน้องเหล่านั้นออกจะผิดต่อค�าว่า 'จงรักภักดี' อยู่บ้าง  

นบัตัง้แต่นางช่วยพวกเขาออกมาจากคกุ หลังได้พบหน้ากันสัน้ๆ ก็ไม่ได้ยนิ 

ข่าวคราวของพวกเขาอกี กระท่ังงานเลีย้งครบเดอืนของเสีย่วอ้ีเอ๋อร์ยังไม่เหน็ 

พวกเขาสีค่นกับพ่ีน้องในส�านกัคุ้มภัยโผล่หน้ามา

แต่นางคดิว่าบางทพีวกเขาอาจออกไปท�างานข้างนอกซึง่ก็นบัว่าปกติ 

* จุดโคมลอย เป็นวิธีการลงโทษสมัยโบราณ นักโทษจะถูกเปลื้องผ้า เปลี่ยนไปคลุมด้วยกระสอบ จากน้ัน 

ถูกจบัแช่ในน�า้มนั เมือ่ตกดกึจะถูกจบัมดัอยู่บนท่อนไม้สงู จากน้ันจดุไฟเผาตัง้แต่เท้าขึน้มา
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ดังนั้นครั้งนี้หลิ่วเหมียนถังจึงให้พวกปี้เฉ่าเตรียมไข่มงคลกับลูกอมมงคล 

ไปด้วย ตัง้ใจจะให้พรรคพวกในวันวานได้รบับรรยากาศมงคลเช่นกัน

ตอนทีไ่ปถึงหน้าส�านักคุม้ภยั หล่ิวเหมยีนถังกลบัต้องยืนอึง้อย่างโง่งม 

นางเหน็หน้าประตูใหญ่ของส�านกัคุ้มภัยแปะกระดาษของท่ีว่าการ ประต ู

ดทูรดุโทรมอย่างมาก จากสภาพแล้วไม่ได้เพ่ิงถูกปิดมาเพียงวันสองวัน
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หลิว่เหมยีนถังจ้องมองตราประทับของท่ีว่าการเมอืงหลวงบนกระดาษ

อยู่ครูห่น่ึง จากน้ันไปถามร้านข้างๆ ว่าเกิดอะไรข้ึนกับส�านักคุม้ภยัแห่งนี้

คนในร้านหดคอ ตอบอกึอกัว่าไม่รู ้ เพราะว่าแต่ก่อนหล่ิวเหมยีนถัง 

ไม่ค่อยได้มาที่ส�านักคุ้มภัยเท่าไร คนรอบข้างเองก็ไม่รู้ว่าน่ีคือชายา 

ไหวหยางอ๋องผูม้ชีือ่เสยีงโด่งดังของเมอืงหลวง

หลิว่เหมยีนถังครุน่คดิแล้วเดนิเข้าไปในร้านแป้งชาดด้านข้าง หลงัซือ้ 

แป้งชาดไปสบิกว่ากล่องก็ตสีนทิกับเถ้าแก่เนีย้ได้ส�าเรจ็ ทัง้ยังพูดว่าภายใน 

ส�านกัคุม้ภัยข้างๆ มญีาตผู้ิพ่ีห่างๆ ของนาง นางหาตวัคนไม่เจอ รูส้กึร้อนใจ 

ย่ิงนัก

เถ้าแก่เนี้ยผู้นั้นเห็นหลิ่วเหมียนถังท่ีมีรูปโฉมอ่อนหวานขอบตา 

แดงระเรื่อก็ชวนให้รู ้สึกสงสารจับใจ คล้ายก�าลังตามหาญาติผู้พ่ีที่มี 

สายสมัพันธ์อนัดมีาตัง้แต่เดก็ ดงัน้ันนางจงึใจอ่อน ยอมพูดออกมา "ได้ยินว่า

138
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เจ้าของส�านักคุม้ภัยถูกจบัเพราะเป็นโจร ตอนหลังถึงจะถกูปล่อยตวัออกมา  

แต่พอวันถัดมาเรือสินค้าก็ถูกกักไว้ บรรดาพ่ีน้องพวกนั้นเองก็ถูกขับไล ่

ออกจากเมืองหลวงไปแล้ว สภาพตอนไปเรียกได้ว่าดูไม่ได้ อย่างกับ 

สนุขัเสยีบ้านถูกไล่ที ่ถูกจบัขึน้รถลากออกไปนอกเมอืงกันหมด..."

หลิว่เหมยีนถังเบกิตากว้างก่อนเอ่ยขอบคณุเถ้าแก่เน้ียแล้วมุง่หน้าไปยัง

ทีว่่าการเมอืงหลวงทันที

บนรถม้าหลิว่เหมยีนถังถามสาวใช้สีค่นข้างกายว่าช่วงทีน่างใกล้คลอด

เคยมคีนของส�านกัคุ้มภัยมาหานางหรอืไม่

สาวใช้สีค่นตอบอย่างซือ่สตัย์ว่าไม่ม ีหล่ิวเหมยีนถังเม้มปาก รูส้กึว่า 

พวกเขาถูกขับไล่ออกไปเงยีบๆ ทว่าไม่คิดหาวธีิแอบเข้าเมอืงมาบอกนาง  

นีไ่ม่คล้ายนิสยัของสีพ่ี่น้อง

รอไปถึงทีว่่าการ ผูว่้าการเมอืงหลวงได้ยินเรือ่งชายาไหวหยางอ๋อง

มาสอบถามบางอย่างก็วิง่เหยาะๆ ออกมาต้อนรบัทนัที

หลิว่เหมยีนถังเอ่ยขอบคุณผูว่้าการเมอืงหลวงทีค่อยช่วยดแูลร้านค้า

จ�านวนมากในชือ่ตนเอง จากน้ันถามว่าส�านักคุม้ภยัท�าความผดิอะไรกันแน่ 

ถึงได้ถูกปิด

ผู้ว่าการเมืองหลวงกะพริบตาปริบๆ ครุ่นคิดอย่างตั้งใจ ทั้งยังให ้

ที่ปรึกษาน�าเอกสารคดีมาตรวจสอบ ตรวจอยู่นานค่อนวันถึงได้เอ่ย  

"พระชายา ในสินค้าท่ีส�านักคุ้มภัยน�าไปส่ง ตรวจสอบพบสินค้าส่วนตัว 

ผดิกฎหมายตดิต่อกันหลายครัง้ แม้จะเป็นส�านักคุม้ภัยท่ีท่านเปิด แต่ก็ต้อง 

ปฏบิตัติามกฎหมาย ข้าน้อยไร้หนทางจงึได้แต่ปิดส�านักคุม้ภัย..."

หลิว่เหมยีนถังฟังจบแล้วเอ่ยถาม "ผูคุ้ม้ภัยของท่ีน่ันถูกใต้เท้าจบัตัวไป

หรอื"
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ผู้ว่าการเมืองหลวงมีสีหน้าล�าบากใจ "เพียงลงโทษปรับเงิน มิได้ 

จบัตวัคน คดน้ีีนานเกินไป ข้าน้อยเองก็จ�าไม่ค่อยได้..."

ขณะน้ันมีเจ้าหน้าท่ีแกล้งว่ิงหอบมารายงาน "ตะ...ใต้เท้า ฮูหยิน 

ล้มป่วย ต้องให้ท่านรบีกลบัจวนไปดูขอรบั!"

ผูว่้าการเมอืงหลวงได้ยินว่าฮหูยนิป่วย หางตามคีวามดใีจทีปิ่ดไม่มดิ  

เขาเอ่ยอย่างโล่งอกเหมอืนได้ปลดภาระหนกัอ้ึง "ข้าจะกลับจวนทันที!"

พูดจบก็หันกลับมามองหลิ่วเหมียนถังด้วยสีหน้าล�าบากใจต่อ

ยามน้ีหลิ่วเหมียนถังเองก็ไม่มีใจจะมองการแสดงปาหี่ของใต้เท้า 

ผู้ว่าการเมืองหลวงอีก ดังน้ันหลังเอ่ยกับผู้ว่าการเมืองหลวงตามมารยาท  

นางก็ขึน้รถม้าออกค�าสัง่ทนัท ี"กลบัจวน!"

รอกลับไปถึงจวน ชุยสิงโจวยังไม่ได้กลับมา

วันน้ีภายในวังมงีานเลีย้ง แต่เพราะหลิว่เหมยีนถังต้องคอยให้นมบตุร  

ไมอ่าจดืม่สรุาได้ นางจงึปฏิเสธงานเลีย้งไป

ดงัน้ันหลงัชายาอ๋องเปลีย่นเสือ้ผ้า เวลาทีเ่หลอืก็น�ามาใช้สอบสวน

บ่าวเฝ้าประตูในจวนอ๋อง

ตอนแรกบ่าวเฝ้าประตูพวกนี้ยังปากแข็ง บอกว่าไม่มีคนของ 

ส�านกัคุม้ภยัอะไรน่ันมาหาพระชายา

แต่ว่ารอชายาอ๋องสหีน้าเคร่งขรมึลง หยบิกลิน่อายกดดนัผูค้นของ

ราชาภูเขาข้ึนมา เตรยีมมดีเราะกระดูก ดทู่าทางตัง้ใจจะถลกหนังจดุโคมลอย 

ท้ายท่ีสดุก็มคีนทนไม่ไหวยอมสารภาพ "ก่อนหน้าน้ีอดตีองครกัษ์เรอืนนอกลูอ่ี้

เคยมาหาพระชายาจรงิๆ ขอรบั แต่ท่านอ๋องสัง่ไว้ว่าเรือ่งจกุจกิพวกน้ีห้ามน�าไป

รบกวนพระชายาท่ีก�าลงัดแูลครรภ์ ดงัน้ันพวกบ่าวเลยไปรายงานท่านอ๋องแทน 

ท่านอ๋องให้คนจบัตวัลูอ้ี่แล้วโยนพวกเขาออกไปจากเมอืงแล้วขอรับ..."
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หลิว่เหมยีนถังไต่สวนไปรอบหนึง่ก็ท�าความเข้าใจได้กระจ่างในท่ีสุด 

เป็นไหวหยางอ๋องส่งคนไปปิดส�านักคุ้มภัย ทั้งยังขับไล่พ่ีน้องทั้งส่ีคน 

ออกจากเมอืงไปจรงิๆ

ป้ีเฉ่ามองสหีน้าเคร่งขรมึของพระชายาก็รูว่้านางโมโหแล้วจริงๆ จงึ

เอ่ยกล่อมเสียงเบา "ท่ีท่านอ๋องไม่บอกพระชายาก็คงเพราะกลัวว่าท่าน 

จะเป็นห่วง บ่าวเห็นว่าต้ังแต่พระชายาเจอสี่พ่ีน้องพวกนั้นก็ต้องคอย 

ช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาทุกวัน พวกเขาจากไปเองก็ดี จะได้ไม่ล�าบาก 

ถึงพระชายา..."

ป้ีเฉ่าพูดไปได้ครึง่ทางเห็นหลิว่เหมยีนถงัถลงึตามองนางอย่างเย็นชา

ก็ตกใจจนไม่กล้าพูดต่ออีก

รอเข้าสู่ยามวิกาลไหวหยางอ๋องที่เมาน้อยๆ กลับมาถึงจวนในที่สุด  

เมือ่เขาลงจากรถม้าก็มคีนมารายงานเรือ่งพระชายาสอบถามถงึส�านักคุ้มภัย

ทนัที

พอไหวหยางอ๋องกลับถึงห้อง เสี่ยวอี้เอ๋อร์เพ่ิงด่ืมนมเสร็จ ก�าลัง 

นอนหลับสนิทด้วยแก้มพองป่อง หลิ่วเหมียนถังสวมชุดคลุมตัวหลวม  

สาบเสือ้หย่อนคล้อย ผมยาวปัดลงมาท่ีฝ่ังหน่ึงของหวัไหล่ แขนผอมเพรยีว 

ก�าลงัอุม้ทารกตวัอ้วนกลม ภายใต้แสงสลวัย่อมเป็นเสน่ห์เย้ายวนตา

น่าเสยีดายทีห่ญิงงามสะพรัง่กลบัใช้สายตาเย็นเยือกจบัจ้องมองเขา

ไหวหยางอ๋องปล่อยให้สาวใช้ปลดเส้ือนอกเขาอย่างใจเย็นเป็นธรรมชาต ิ

หลังล้างมือกลั้วปากเปลี่ยนชุดเสร็จก็ไปน่ังลงข้างหล่ิวเหมียนถัง รับตัว 

บตุรชายทีน่อนหลบัสนทิส่งให้แม่นมอย่างระมดัระวัง ถึงได้โอบหลิว่เหมยีนถัง 

เอ่ย "ได้ยินว่าวันนี้พระชายาเปิดการไต่สวน ทั้งยังจะจุดโคมลอยด้วย?  
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บ่าวเฝ้าประตถููกเจ้าท�าให้ตกใจไม่เบา เห็นว่าเกือบจะปัสสาวะราดด้วยซ�า้"

หลิ่วเหมียนถังข่มโทสะเอ่ย "เรียนถามท่านอ๋อง ท่านให้ผู้ว่าการ 

เมืองหลวงปิดส�านักคุ้มภัยหรอื ท้ังยังไม่ให้พ่ีน้องในส�านักคุ้มภัยมาหาข้า

ด้วย?"

เรือ่งมาถึงทุกวันน้ีชยุสงิโจวเองก็ไม่ได้บอกปัด เพียงผงกศีรษะยอมรับ

"ทุกวันนี้เจ้าเป็นชายาอ๋อง เรื่องในอดีตที่ภูเขาหย่ังซานเหล่านั้น 

ไม่เก่ียวอนัใดกับเจ้า เลีย้งดพูวกเขากลบัจะเป็นภาระแทน พวกเขาเองก็ 

มมีอืมเีท้า จ�าเป็นต้องให้คนเลีย้งดูด้วยหรอื"

หลิว่เหมยีนถังยืดตวัตรงช้าๆ เอ่ย "เช่นน้ันข้าขอถามท่านอ๋องต่อ ไม่ว่า 

จะเรือ่งในราชส�านักหรอืในค่ายทหาร ข้าเคยสอดมอืเข้ายุง่กบังานของท่าน 

หรอืไม่"

ชุยสิงโจวหรี่ตาถาม "หมายความว่าอย่างไร"

"ข้าไม่เคยยุ่งเก่ียวกับเรื่องในกองรักษาเมืองของท่าน ท่านอ๋อง 

ถือสทิธ์ิอะไรมายุ่งกับพ่ีน้องข้า"

นางหลงคดิมาโดยตลอดว่าเรือ่งเป็นโจรท่ีภูเขาหย่ังซานผ่านพ้นไปแล้ว 

แต่คิดไม่ถึงว่าแม้ชุยสิงโจวจะยอมให้อภัยเรื่องท่ีนางเคยเป็นลู่เหวิน ทว่า 

ภายในใจเขายังคงรงัเกยีจอดตีช่วงนัน้ของนางอยู่ ถึงกบัไม่บอกกล่าวนาง 

ก็ไล่คนเก่าแก่ของภูเขาหย่ังซานไป

ในเวลาน้ันหลิว่เหมยีนถังโมโหจนอกแทบระเบดิ เพียงจ้องเขมง็มอง 

ชยุสงิโจว

วันน้ีไหวหยางอ๋องดื่มสุรามาเล็กน้อย ฤทธ์ิสุราข้ึนศีรษะอยู่บ้าง จึง 

ขมวดคิ้วเอ่ย "เจ้ายอมรับว่าเป็นความผิดสมัยเด็กท่ียังไม่รู้เรื่องรู้ราว ถ้า 

อย่างนัน้ก็ควรตดัขาดให้หมดจด เจ้าคดิว่าข้าไม่รูห้รอืว่าคนชือ่ลูอ่ีน่ั้นตัง้ใจ 
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จะท�าอะไร ทุกครั้งเวลาเจอเจ้าก็มักมองไม่ละสายตา ตอนแรกข้าเห็นแก ่

หน้าเจ้าถึงไว้ชีวิตสุนัขๆ ของพวกเขา แค่นี้ก็เมตตามากพออยู่แล้ว... 

มา กดจดุทีศี่รษะให้ข้าหน่อย"

หลิ่วเหมียนถังยื่นมือไปจะกดให้เขาตามความเคยชิน แต่ยื่นไปได้ 

ครึง่ทางก็ชะงกัเก็บมอืกลบัมา "พวกเขาถูกปล่อยเพราะฮ่องเต้ทรงอภัยโทษ  

นัน่หมายความว่ายกโทษให้กับความผดิก่อนหน้าน้ีท้ังหมด ไฉนยังต้องให้ 

ท่านอ๋องเมตตาด้วย ลูอ่ีเ้ป็นพ่ีน้องข้า สายตาทีเ่ขามองข้าให้ความเคารพกว่า 

แววตาของท่านโหวจ้าวสหายสนิทของท่านมากนัก!"

ชุยสิงโจวได้ยินประโยคนี้แล้วรู้สึกไม่สบอารมณ์อย่างมาก

พูดตามตรงนิสัยของพระชายาเขาผู้นี้ดุร้ายมากข้ึนทุกวัน แต่ก่อน 

ตอนอยู่บ้านบนถนนสายเหนอื ปฏิบตัต่ิอสามอีย่างเคารพนอบน้อม ตอนหลงั 

ไปอยู่ซเีป่ยก็ยังรกัษาหลกัหญิงออกเรอืนไว้ได้อยู่

แต่มาภายหลังพอจุดอ่อนที่เขาหลอกลวงนางถูกนางกุมไว้ในมือ  

เวลาคุณหนูใหญ่สกุลหลิว่ผูน้ี้มองเขาก็ออกจะหย่ิงยโสไปบ้างแล้ว

ภายหลังจากนั้นอีกจุดอ่อนเรื่องที่นางปิดบังอดีตที่เคยเป็นโจร 

ของตนเองถูกเขาจบัได้ นางถึงได้เก็บความถ่อมตนสมยัเป็นภรรยาสกุลชยุ 

ท่ีบ้านบนถนนสายเหนือกลับมา ประจบประแจงเอาใจเขาเป็นอย่างด ี

อยู่ช่วงหนึง่

แต่มาตอนนี้คนที่ถลึงตาโมโหใส่เขายังเป็นชายาของเขาอีกหรือ  

กลับเหมือนท่านหัวหน้าของภูเขาหย่ังซานท่ีพูดจาค�าใดค�าน้ันมาไต่สวน

ความผดิของเขามากกว่า

ปกตเิรือ่งเลก็น้อยทัว่ไปเขาจะเอาใจนาง ยอมให้นางอย่างไรก็ได้ แต่ 

เรือ่งท่ีนางยังคดิเล้ียงดพูรรคพวกภูเขาหยัง่ซานเหล่านัน้ ตัง้ใจจะท�าอนัใด 
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กันแน่

เหมือนกับหนังสือหย่าท่ีหนีบไว้ในสมุดบัญชีแผ่นนั้น นางตั้งใจ 

เหลอืทางรอดไว้ให้ตนเอง พร้อมจะหย่ากับเขาจากนัน้ข้ึนภเูขาไปก่อกบฏ

อกีครัง้หรอืไร

คิดมาถึงตรงนี้ชุยสิงโจวพลันลุกพรวดขึ้น จากนั้นตะโกนเสียงดัง  

"หลิ่วเหมียนถัง! เจ้าดูสิว่าเจ้าพูดอะไร ก็แค่โจรไม่ก่ีคนในอดีต พวกเขา 

มค่ีาพอให้เจ้าทะเลาะกับข้าหรอื"

หลิว่เหมยีนถังน่ิงเงียบ นางก้มหน้าลงน้อยๆ เรอืนผมงดงามทิง้ตวัลงมา 

ดัง่น�า้ตก ดแูล้วบอบบางน่าสงสาร

ไหวหยางอ๋องมองท่าทางหดหู่ของนางก็ใจอ่อนยวบลงทันที รู้สึกว่า

ตนเองไม่ควรพูดเสียงดังกับนาง ตอนที่คิดเข้าไปปลอบ หลิ่วเหมียนถัง 

กลบัเอ่ยปาก "พวกเขาไม่ใช่แค่พ่ีน้องในอดีตของข้า แต่ยังเป็นความทรงจ�า 

ทีข้่าท�าหายไป...ข้าไม่อยากให้ตอนท่ีข้าจดจ�าอดตีได้ ถึงค่อยมารู้ว่าข้าเย็นชา 

ต่อพวกเขา ผดิต่อความดีท่ีพวกเขามใีห้ข้า..."

เก่ียวกับความทรงจ�าท่ีหายไปของหลิ่วเหมียนถัง พวกเขาสองคน 

ต่างไม่เตม็ใจพูดข้ึนมาอย่างใจตรงกัน

แต่ว่าตอนน้ีหลิ่วเหมียนถังกลับเอ่ยปากพูดเช่นนี้ ชุยสิงโจวค่อยๆ  

เม้มปากแน่น "ในความทรงจ�าน้ัน คนท่ีดต่ีอเจ้าไม่ใช่แค่พวกเขา ยงัมฮ่ีองเต้ 

องค์ปัจจุบันด้วย หากเจ้านึกขึ้นมาได้ก็จะคิดหาวิธีชดเชยความรู้สึกลึกซึ้ง 

ให้คณุชายจือ่อว๋ีของเจ้าเหมอืนกันหรอืไร"

หลิว่เหมยีนถังไม่ชอบยกเรือ่งในอดตีขึน้มาพูดก็เพราะกลวัว่าชยุสงิโจว 

จะหงึหวงไปเรือ่ย ควรรูไ้ว้ ท่านอ๋องทีม่องดสูขุุมสง่างามผูน้ีม้จีติใจคบัแคบ 

ราวกับรเูขม็อย่างไรอย่างน้ัน
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หากในยามปกติหลิ่วเหมียนถังได้ยินประโยคนี้แล้วจะต้องลูบลา 

ทีพ่องขนตรงหน้าน้ีอย่างแน่นอน จากนัน้กอดๆ หอมๆ ก็เอาใจส�าเร็จแล้ว

แต่ว่าวันน้ีชยุสงิโจวแตะต้องเกลด็ย้อนของหลิว่เหมยีนถังเข้าจรงิๆ  

ดงันัน้เหน็เขาหงึหวงไร้สาระ หล่ิวเหมยีนถังเพียงเงยหน้าขึน้เลก็น้อย ราวกับ

พยายามย้อนนกึถึงความทรงจ�าท่ีพร่าเลอืนช่วงน้ัน ครูใ่หญ่ถึงได้เอ่ยออกมา  

"ข้าไฉนเลยจะรู้ว่าหลังนึกออกแล้วจะเป็นอย่างไร ไม่อย่างนั้นท่านอ๋อง 

ก็ไปตามท่านโหวจ้าวมาฝังเขม็ข้าดอูกีท ี ไม่แน่ว่าฝังไปไม่ก่ีเขม็ ข้าอาจจดจ�า 

ทกุอย่างได้แล้ว..."

นางยังไม่ทันพูดจบ ชุยสิงโจวก็หน้าด�าทะมึนลง ถีบประตูห้อง 

ก้าวยาวฉบัไวไปทางเรอืนนอกแล้ว

ป้ีเฉ่ากับฟางเซยีทีเ่ฝ้าอยู่ด้านนอกห้องหันมามองสบตากัน ก่อนพากัน

ชะโงกหน้ามองเข้าไปด้านในอย่างกลุม้ใจ

ชายาอ๋องไม่แม้แต่จะก้าวลงพ้ืน เพียงสางผมแล้วนอนลงเหมือน 

ไม่มีเรื่องอะไร ก่อนสั่งพวกนาง "ดับไฟเสีย ปิดประตูให้เรียบร้อยด้วย ข้า 

จะนอนแล้ว"

แต่ก่อนท่านอ๋องเองก็เคยทะเลาะกับพระชายาแล้วหนีไปนอน 

ที่ห้องหนังสือ แต่ว่าพระชายามักจะส่ังให้พวกตนน�าน�้าแกง ผลไม้ และ 

ของกินไปส่งให้ท่านอ๋อง หรอือย่างน้อยก็ส่งเสือ้ผ้ากับผ้าห่มไปให้

ดังนั้นคร้ังน้ีฟางเซียจึงถามอย่างระมัดระวัง "ห้องครัวก�าลังต้ม 

น�า้แกงสร่างเมา ประเดีย๋วบ่าวจะยกไปให้ท่านอ๋อง บอกว่าพระชายาสัง่ให้ 

ส่งมาให้..."

หลิ่วเหมียนถังนอนตะแคง มองสาวใช้สองคนนั้นแล้วเอ่ยตรงๆ  

"บ่าวรับใช้กับสาวใช้ข้างกายเขาล้วนไม่ใช่คนตาย! สาวใช้ในเรือนข้า 
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จงจ�าไว้ให้ด ีข้าวสารสกัครึง่เมด็ก็ห้ามส่งไปให้!"

ฟางเซยีฟังจนโง่งม ได้แต่ปิดประตหู้องอย่างหวาดหว่ัน ก่อนมองหน้า 

ป้ีเฉ่าอย่างไม่อยากจะเชือ่

ไม่...ไม่มอบทางลงให้ท่านอ๋องสกันดิเช่นนี ้ เจ้านายทัง้สองจะคนืดกีนั

อย่างไร

สุดท้ายป้ีเฉ่าเข้าใจไหวซังเซี่ยนจู่กว่าสักหน่อย เพียงถอนหายใจ 

แล้วเอ่ยอย่างจนใจ "ท่านอ๋องแทงใจด�าพระชายาเข้า พระชายาจะต่อต้าน 

ท่านอ๋องซึง่ๆ หน้าแล้ว!"
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คืนนั้นไหวหยางอ๋องนอนค่อนข้างดึก เขารอแล้วรอเล่าก็ยังไม่เห็น 

น�า้แกงอุน่ร้อนถูกส่งมา

บรรดาสาวใช้ของเรอืนนอนเสมอืนตายกันหมด ไม่มผีูใ้ดโผล่หน้ามา 

สกัคน

ชยุสงิโจวรูว่้าหลิว่เหมยีนถังต้องไม่ได้สัง่ให้พวกนางส่งอะไรมาให้ตนเอง

แน่ๆ

ถึงแม้ห้องหนังสอืจะนับว่าอบอุน่ แต่ไฉนเลยจะสบายเท่าห้องของ 

หลิ่วเหมียนถัง ปกติในเวลาน้ีเขาจะโอบกอดภรรยาตัวนุ่มนิ่ม ใกล้ชิด 

สนิทสนมกันในผ้าห่มไปนานแล้ว นึกไม่ถึงว่าเพราะทะเลาะกันหนหน่ึง 

ทกุอย่างจะหายไปหมด

คิดมาถึงตรงนี้ฤทธ์ิสุราตีขึ้นศีรษะ สมองเองก็หนักๆ ชุยสิงโจว 

รูส้กึไม่สบายตวั โม่หรรูู้ว่าท่านอ๋องยังไม่สร่างเมาจงึรบีไปยกน�า้แกงสร่างเมา 

139
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จากห้องครวั

ชุยสิงโจวรับมาด่ืมไปอึกเดียวก็ขมวดค้ิวทันที "เปร้ียวจนเข็ดฟัน  

ของบ้าอะไรกัน!"

โม่หรมูสีหีน้าอมทุกข์ น�า้แกงสร่างเมาทีป่กตท่ิานอ๋องดืม่จนคุน้ชนิ 

ล้วนผ่านการปรงุรสชาตแิบบบ้านเกิดของพระชายาเอง รสชาติเปรีย้วอมหวาน 

ดืม่แล้วชืน่ใจ บ๊วยดองในน�า้แกงเองก็เป็นบ๊วยทีพ่ระชายาให้สาวใช้เรอืนนาง 

ดองเอาไว้ ท่ัวทัง้จวนมอียู่เพียงทางพระชายา น�า้แกงสร่างเมาทีห้่องครวัท�า 

ย่อมสูฝี้มอืพระชายาปรงุด้วยตนเองไม่ได้

เมื่อครู่นี้เขาไปขอมาจากป้ีเฉ่าที่เรือนนอนแล้ว แต่ปี้เฉ่าซ่อนตัวอยู่ 

หลังประตูพูดว่าพระชายาก�าชับแล้วว่ากระท่ังข้าวสารคร่ึงเม็ดก็ห้ามให้  

บ่าวรบัใช้อย่างพวกนางเองก็ไม่กล้า บอกให้โม่หรไูปหาอย่างอืน่มาแทนท่ีเอา

ดงันัน้ตอนน้ีท่านอ๋องเลอืกกิน โม่หรก็ูไม่อาจพูดให้ร้ายพระชายาตรงๆ  

จงึได้แต่เอ่ยอย่างอ้อมค้อม "ตอนนีด้กึมากเกินไป วันน้ีพระชายาเหน็ดเหน่ือย 

เข้านอนเร็ว ดังนั้นน�้าแกงนี้จึงเป็นฝีมือของแม่ครัว ถ้าอย่างไร...ท่านอ๋อง 

ก็ดื่มไปก่อน พรุ่งน้ีเช้าบ่าวค่อยให้พระชายาท�าให้ใหม่อีกชามดีหรือไม ่

ขอรบั"

มอีย่างท่ีใดให้กินน�า้แกงสร่างเมาหลงัตืน่นอน พอชยุสงิโจวได้ยินว่า 

หลิว่เหมยีนถังนอนไปแล้ว ในใจย่ิงโมโหกว่าเดิม

นางขีโ้มโหกว่าเดมิจรงิๆ ด้วย เพ่ือโจรไม่ก่ีคนก็เลยโมโหใส่เขาเช่นนี้  

เขาอยากดนูกัว่านางจะก่อเรือ่งถึงขัน้ใด

คดิมาถึงตรงน้ีชยุสิงโจวก็ไม่ดืม่น�า้แกงสร่างเมาเปรีย้วเข็ดฟันแล้ว เขา 

ล้มตวัลงนอนบนตัง่น่ิมในห้องหนังสอืท้ังท่ีมคีวามคับข้องใจเตม็อก
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รอเช้าวันรุง่ข้ึนตืน่มา ชยุสงิโจวไม่ได้ลกุไปร�าหมดัแต่เช้าตามปกต ิแต่ 

นอนเกียจคร้านอยู่บนต่ังนิม่สกัพัก

เมือ่ก่อนท้ังสองคนก็เคยทะเลาะกัน แต่ว่าหลิว่เหมยีนถังไม่ใช่หญิงสาว

ใจคอคบัแคบ คิดเลก็คิดน้อย ปกตหิลงัแยกกันไปโมโหหน่ึงคนื วันรุ่งข้ึน 

นางก็จะคดิหาสารพัดวิธีมาง้อตนเอง

ชุยสิงโจวเองก็จะมอบทางลงให้นาง เปิดโอกาสให้เข้าใกล้ได้  

ยกตัวอย่างเช่นอาการเจ็บปวดเล็กๆ ไม่สลักส�าคัญตอนเช้า

แต่วนันีเ้ขานอนรอบนต่ังนิม่อยู่นานก็ไม่เหน็หล่ิวเหมยีนถังพาสาวใช้

ยกอ่างทองค�าล้างหน้ากับเสือ้ผ้าผลดัเปลีย่นเดินอรชรเข้ามา

นอนอยู่นานเพียงน้ี ศีรษะท่ีเดมิทีปวดตัง้แต่เมือ่วานย่ิงมนึงงกว่าเดิม  

ชุยสิงโจวรอไม่ไหวอีกต่อไป เขาลุกขึ้นด้วยสีหน้าด�าทะมึน ปล่อยให้โม่หรู 

เข้ามาปรนนิบติัล้างหน้าเปลีย่นเสือ้ผ้า

ทว่าบุรุษท่ีมือไม้หยาบกระด้างจะเทียบกับมือเรียวอ่อนนุ่มของ 

หลิว่เหมยีนถังได้อย่างไร ท่านอ๋องถูกปรนนบิตัอิย่างไม่สบายเน้ือไม่สบายตวั  

ย่อมต�าหนิโม่หรท่ีูกลายเป็นคนหยาบกระด้างอย่างห้ามไม่ได้

ด่าจนโม่หรนู�า้ตารืน้ สงสัยว่าท่านอ๋องได้ใหม่ลมืเก่า คดิอยากเปลีย่น 

บ่าวรบัใช้

หลังกินข้าวต้มง่ายๆ ไป ชุยสิงโจวก็เตรียมออกเดินทางไปยัง 

กองรกัษาเมอืง ก่อนออกจากจวนเจอกับพ่ีสาวชยุฝทูีก่�าลงัเตรยีมขึน้รถม้าไป 

ร่วมงานเลี้ยงน�้าชาของเหล่าฮูหยินที่คุ้นเคยกันเข้าพอดี

พ่ีน้องพูดคยุกันสัน้ๆ ไม่กีค่�า ชยุฝก็ูรบัเตาพกจากสาวใช้มาพลางเอ่ย 

"อากาศหนาวเพียงน้ี เหมยีนถังออกไปท่ีใดแต่เช้ากัน นางเพ่ิงจะออกจาก 

อยู่เดอืน อย่าให้โดนความเย็นมากเกินไป"
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หากพ่ีสาวไม่พูด ชยุสงิโจวก็ไม่รูด้้วยซ�า้ว่าหลิว่เหมยีนถังออกจากจวน 

ไปแล้ว เขานิง่อึง้ไปเลก็น้อย รอพ่ีสาวไปถึงได้เรยีกตวัพ่อบ้านมาถามว่า 

พระชายาไปทีใ่ด

พ่อบ้านตอบ "พระชายาไม่ได้บอกว่าจะไปที่ใดขอรับ เพียงให ้

คนเตรยีมรถม้า พาองครกัษ์ไปด้วยก็จากไปแล้ว"

ชุยสิงโจวขมวดคิ้วเอ่ย "เหตุใดไม่มีใครมาแจ้งข้า"

พ่อบ้านตอบอย่างระมดัระวัง "เรือ่งน้ี...ปกตพิระชายาออกไปข้างนอก 

ก็ไม่จ�าเป็นต้องแจ้งท่านอ๋อง ดังน้ันครัง้น้ีบ่าวเลยไม่ได้แจ้งเช่นกัน..."

หลิ่วเหมียนถังตื่นแต่เช้าไปที่ใดและท�าอะไร ชุยสิงโจวใคร่ครวญ 

เลก็น้อยก็คาดเดาออก

หลงัไปถึงกองรกัษาเมอืงเขาหยิบเอกสารมาอ่านก่อนสกัพัก แล้วถึงได้ 

ส่งคนไปสอบถามทีป่ระตูเมอืง ผลปรากฏว่าตอนเช้าตรูม่รีถม้าของจวนอ๋อง 

ผ่านประตเูยว่ียหวาออกจากเมอืงไปจรงิๆ

นางตั้งใจจะไปตามหาโจรที่เขาไล่ออกไปกลับมาให้หมดนี่!

พูดตามตรงก่อนหน้าน้ีชยุสงิโจวคาดไม่ถึงว่าหล่ิวเหมยีนถังจะตัดใจ

จากพวกโจรภเูขาหย่ังซานไม่ได้เพียงน้ี แต่ว่านางห่วงหาผูอ้ืน่เช่นน้ี ท�าให้ 

ในใจเขาย่ิงโมโหกว่าเดิม

วันน้ีชุยสิงโจวกลับจวนไปเร็วสักหน่อย ตอนกลับมาเขาถาม 

โดยไม่เจตนา รู้ว่าหลังพระชายาออกจากเมืองไปวนหน่ึงรอบก็กลับมา 

ป้อนนมซื่อจื่อ แต่หลังกล่อมซื่อจื่อนอนหลับเสร็จก็ออกไปวนนอกเมือง 

อกีรอบ

ชยุสงิโจวไม่เป็นห่วงว่านางจะตามหาคนพวกนัน้กลบัมาได้ คร้ังท่ีสอง 

ท่ีไล่พวกเขาออกไปจากเมอืง เขาส่งทหารคมุตวัพวกเขาไปส่งยงัทีไ่กลๆ แล้ว
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คิดมาถึงตรงนี้เขาก็หลุบตาลง กลับไปที่ห้องหนังสือตามเดิม ครั้งนี้ 

หลี่มามายกน�้าแกงไก่มาให้ท่านอ๋อง เขาสบายใจข้ึน เดิมทีหลงนึกว่า 

หลิว่เหมยีนถังคิดตกยอมให้แล้ว

นกึไม่ถึงว่าหล่ีมามากลับเอ่ยว่า "เดมิทบ่ีาวตุน๋น�า้แกงให้พระชายา แต่ 

นางกินไม่ลง บ่าวเลยยกมาให้ท่านอ๋องแทน บ่าวอยู่ในจวนอ๋องมาค่อนข้าง 

นาน มบีางค�าพูดแม้รูว่้าไม่เหมาะสม แต่รูส้กึว่าควรจะพูดกับท่านอ๋องอยู่ดี 

เจ้าค่ะ ตอนนีพ้ระชายาก�าลงัป้อนนมซือ่จือ่ สิง่ทีห้่ามมากทีส่ดุคือไม่ให้โมโห 

จนมีไฟในตัว ไม่อย่างนั้นน�้านมจะไม่ออก ถ้าเกิดอาการปวดบวมขึ้นมา  

ถึงเวลาสตรเีราจะต้องล�าบากน่าด ู ท่านอ๋องมสิูใ้จกว้างสกัหน่อย พระชายา 

ท�าอะไรผดิไป ท่านค่อยๆ ส่ังสอน หรอืรอซือ่จือ่หย่านมแล้วค่อยว่ากันก็ยัง 

ไมส่าย..."

ปกตสิตรสูีงศกัด์ิในจวนอ๋องจะไม่ป้อนนมบตุรด้วยตนเอง มแีต่มอบให้

แม่นมท�าแทนท้ังส้ิน กระท่ังตอนชุยสิงโจวยังเด็กก็ด่ืมนมของแม่นมโตมา  

เขาจะไปรูถึ้งความล�าบากของบรรดาแม่นมได้อย่างไร

แต่ว่าหลี่มามาเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองมาหลายคน ย่อมกระจ่าง 

ถึงรายละเอยีดด ีตอนนีเ้หน็หลิว่เหมยีนถังเหมอืนจะโมโห มโีอกาสว่าน�า้นม 

จะติดขดั เลยรบีมาตักเตือนท่านอ๋องสกัค�าสองค�า

ชุยสิงโจวเม้มปาก สุดท้ายยังคงลุกเดินไปที่เรือนนอน

พอเข้าห้องไปบตุรชายเส่ียวอีเ้อ๋อร์เหมอืนจะกินไม่อิม่ ก�าลงัร้องโวยวาย 

ซกุไซ้หน้าอกมารดา สหีน้าของหลิว่เหมยีนถังเองก็ดเูจบ็ปวดอย่างมาก

คราน้ีอารมณ์ไม่พอใจท้ังหมดของชยุสงิโจวแทบถูกโยนลบัหายไป 

เขาก้าวฉบัไวไปน่ังลงข้างนางพลางเอ่ยถาม "เป็นอะไรไป"

หลิว่เหมยีนถังเป็นมารดาคนครัง้แรก นกึไม่ถึงว่าเพียงโมโหเลก็น้อย 
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จะเจอกับผลลัพธ์เช่นนี้ นางเองก็รู้สึกเสียใจ กลัวว่าบุตรชายไม่มีนมดื่ม  

ทัง้เหน็ชยุสงิโจวมาหาแล้ว น�า้ตาเลยคลอเอ่อขึน้มาทนัที "ท�าอย่างไรดี ข้า 

ป้อนนมลกูไม่อิม่..."

ชยุสงิโจวดงึตวัทารกทีเ่หมอืนลกูหมใูนอ้อมอกนางออกมา ก่อนสัง่ 

ฟางเซยี "ไปเรยีกแม่นมทีพั่กอยู่เรอืนในมา ให้นางป้อนนมซือ่จือ่"

ฟางเซียเอ่ยเสียงเบา "ซื่อจื่อติดคน นอกจากพระชายาแล้ว ผู้อื่น 

แตะต้องไม่ได้ด้วยซ�า้เจ้าค่ะ..."

ชยุสงิโจวนกึไม่ถึงว่าบตุรชายตนเองจะเหมอืนบดิา เลอืกกินและจดจ�า

รสชาต ิ หากหลิว่เหมยีนถังน�า้นมไม่ออกจรงิๆ มใิช่จะท�าให้เสีย่วอีเ้อ๋อร์หิวตาย

หรอกหรอื

ทนีีค้วามโกรธสามส่วนทีเ่ดมิยังหลงเหลอืในอกสลายหายไปไม่เห็นเงา

ทนัควัน

เขาเอ่ยกล่อมหลิ่วเหมียนถังในอ้อมอกเสียงอ่อนโยน "อย่าโมโห  

วันพรุง่น้ีข้าจะสัง่ให้คนไปพาพวกจงอีเ้หลีย่งเฉวียนกลบัมาให้เจ้าทัง้หมด 

แม้แต่ขนยังไม่มีทางหลุดหายไปสักเส้น เจ้าพักผ่อนก่อน ข้าหาหมอ 

มาตรวจเจ้า ร่างกายจะได้ไม่เจบ็ป่วยขึน้มา เจ้าเองก็ไม่ต้องห่วงเสีย่วอีเ้อ๋อร์  

แม่นมมีมากเพียงนั้น เขาจะยังหิวตายได้อีกหรือ นี่เป็นเพราะถูกตามใจ 

ทัง้นัน้ ให้เขาหิวไปหน่ึงวันเถอะ ดูว่าจะยังเลอืกกินหรอืไม่!"

เสี่ยวอี้เอ๋อร์ที่เดิมทีก็กินไม่อิ่มก�าลังรู้สึกน้อยอกน้อยใจ คร้ันได้ยิน 

บิดาตนเองพูดค�าพูดไม่สมเป็นบิดาออกมา เขาก็ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึง 

ความใจด�าในค�าพูด รมิฝีปากน้อยเบ้คว�า่ ร้องไห้โฮออกมาทนัที

ในเวลานัน้ภายในเรอืนนอนวุ่นวายยุ่งเหยิง รอท่านหมอมาตรวจอาการ

เสรจ็ก็จ่ายเทยีบยาประคบร้อน แล้วยังสอนวิธีนวดกดจดุให้กับสาวใช้อีกด้วย
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หลังเหน็ดเหนื่อยกันไปรอบหนึ่ง ชุยสิงโจวโอบหล่ิวเหมียนถัง 

นอนหลับไปตื่นหนึ่ง

เมือ่ตืน่ขึน้มาอกีทหีลิว่เหมยีนถังกินน�า้แกงผักลดไฟในตัวไปชามหนึง่ 

ในท่ีสดุเลอืดลมก็ไหลเวียนดีขึน้

ฟางเซียอุ้มเสี่ยวอี้เอ๋อร์ที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นเข้ามา เจ้าก้อนเนื้อน้อย 

ซกุเข้าไปในอ้อมอกมารดา ก�าป้ันน้อยๆ จบัไว้มัน่ ดืม่นมอกึๆ ลงไปทันที

ดังนั้นหลังท่านอ๋องกับพระชายาแง่งอนกันไปหนึ่งวัน ภายใต้ 

การเรยีกร้องป้อนนมของบตุรชายก็ล้วนพากันแพ้พ่ายกันไปทัง้คู่

หลิ่วเหมียนถังถูกทรมานมาครึ่งวัน ยามนี้นางอุ้มบุตรชาย ใช ้

นิว้เรยีวยาวลบูรมิฝีปากท่ียู่ข้ึนน้อยๆ ของเขา ไม่กล้าคดิเรือ่งอืน่อกี ป้องกัน 

ไม่ให้โมโหเกิดไฟในตัวขึน้มาอกีครัง้

ชยุสงิโจวเองก็เปลีย่นไปท�าตวัดีข้ึนมาก วางท่าทางน่าเกรงขามของ 

ท่านอ๋องลง ให้หลิว่เหมยีนถังพิงหลงัของตนเอง ช่วยค�า้เอวให้นาง

รอบตุรชายเรอนมออกมา ทัง้หลบัตาลงอย่างพึงพอใจ ฟางเซยีจงึ 

รบีเข้ามารบัตวั 'ท่านทวดน้อย' ออกไป พระชายาจะได้พักผ่อนดีๆ  เสยีที

ในเวลาน้ันท้ังสองคนไม่มอีะไรจะพูดกัน หลิว่เหมยีนถังเองก็ไม่มอง 

ท่านอ๋อง เพียงนอนลงอย่างเหม่อลอยอยู่ตรงน้ัน

ชุยสิงโจวดึงนางมากอดปลอบราวกับนางเป็นเด็ก "ไม่เป็นไรแล้ว  

วันหน้าข้าไม่สนใจพวกพลทหารกุ้งปเูหล่าน้ันของเจ้าแล้ว เจ้าอยากจะท�าอะไร 

ก็ท�า หากตอนปล้นลกัทรพัย์ลกูน้องไม่พอ เจ้าไปบอกกับฟ่ันหู่ ให้เขาโยกย้าย

องครกัษ์บางส่วนมาให้เจ้าก็พอ..."

หลิว่เหมยีนถังเงยหน้ามองเขาพลางเอ่ย "พลทหารกุ้งปูพวกน้ันของข้า  

สมยัก่อนเคยสูกั้บทหารหาญของท่านจนพวกเขาว่ิงหนไีปทัว่ภูเขาเชยีวนะ"
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ชยุสงิโจวไม่ชอบฟังเรือ่งนีม้ากทีส่ดุ หน้าบึง้ลงน้อยๆ "เจ้าไม่ยอมแพ้?  

ไม่อย่างน้ันวันใดมาจดัทพักันอกีครัง้ ข้าจะต้องก�าราบลกูน้องของชายารกั 

จนชายารกัเต็มใจพ่ายแพ้อย่างแน่นอน!"

หลิว่เหมยีนถงัเห็นสภาพคดิเลก็คดิน้อยของเขากลบัหลุดหัวเราะพรดื

ออกมา นางเอ่ยว่า "เช่นนั้นอย่าดีกว่า มิฉะนั้นหากข้าเผลอชนะท่านเข้า  

ท่านอ๋องไม่ยอมแพ้จะท�าอย่างไร"

ชยุสงิโจวคดิไม่ถึงว่าหลิว่เหมยีนถังจะเหิมเกรมิปานนี ้ เขาเพียงเลกิค้ิว 

มองนางก่ึงย้ิมก่ึงไม่ย้ิม "หากข้าแพ้ก็ให้เจ้าหลบันอนด้วย...เป็นอย่างไร"

หลิว่เหมยีนถังมองใบหน้าชยุสงิโจว ก่อนเอ่ยคล้ายรังเกียจ "อย่าดีกว่า  

ต่อให้เป็นเทพเซียนบนสวรรค์ พอนอนด้วยทุกวันก็ให้เบื่อหน่าย โอ๊ย!... 

ท่านกัดคนได้อย่างไร"
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