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ชายหนุม่ผูห้นึง่ก�าลงัเชด็ถูสิง่ของบนโต๊ะตวัสงูยาวของโรงรบัจ�าน�า

เป่าไหล เขาผูน้ี้มนีามว่าชยุหลาง เป็นลกูมอืในโรงรับจ�าน�า หน้าตาคมสนั

หมดจด แลคล้ายสุภาพอ่อนโยน แต่แท้ที่จริงมีฝีมือไม่ธรรมดา

ม่านประตขูองโรงรบัจ�าน�าพลนัถูกแหวกเปิด มบีรุษุสองคนเดินเข้ามา  

ผูห้นึง่สงูผูห้น่ึงเต้ีย บรุษุร่างสงูก�าย�าบึกบนึปานโคถึก ผดิกับบรุุษร่างเตีย้ท่ี 

ซบูผอมแคระแกรน็ คนทัง้สองต่างมหีน้าตาเจ้าเล่ห์อปัลกัษณ์ บนใบหน้าไม่ต้อง

เขยีนค�าว่า 'คนโฉด' ประกาศไว้ก็เดาออกได้ว่ามีประวติัไม่เป็นท่ีเชดิหน้าชูตา

ชุยหลางเงยหน้าขึ้นเผยรอยย้ิมสดใสอันมีไว้ส�าหรับต้อนรับลูกค้า 

รอยย้ิมน้ีก็คือเครื่องหมายการค้าของโรงรับจ�าน�าเป่าไหล สนไปไยว่า 

อีกฝ่ายเป็นใคร จะยมทูตหัววัวหน้าม้า* หรอืเฮยไป๋อูฉ๋าง** ก็ช่าง ขอเพียง

1 

 

* ยมทูตหัววัวหน้าม้า คือยมทูตสองตนผู้รับใช้อยู่ข้างกายพญายมในนรกตามคติความเชื่อแบบจีน ทั้งสอง 
มีรูปร่างเหมือนคนแต่ตนหนึ่งมีหัวเป็นวัว อีกตนหนึ่งมีหัวเป็นม้า
** เฮยไป๋อู๋ฉาง เป็นค�าเรียกยมทูตด�ายมทูตขาว ทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกัน มีหน้าที่ตามเก็บวิญญาณของ
ผู้หมดอายุขัย ตามศาลเจ้ามักมีภาพวาดหรือรูปปั้นตนหนึ่งใส่ชุดขาวทาหน้าขาว อีกตนใส่ชุดด�าทาหน้าด�า  
จึงเรียกอีกชื่อว่ายมทูตหน้าขาวหน้าด�า
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เข้ามาค้าขายกับโรงรับจ�าน�าเป่าไหลก็ล้วนเป็นแขกผู้มีเกียรติทั้งสิ้น

"นายท่านทั้งสองต้องการจ�าน�าสิ่งของหรือชมดูสินค้าขอรับ"

ผู้มาเยือนโรงรับจ�าน�าล้วนไม่พ้นสองจ�าพวกนี้ จ�าพวกหนึ่งร้อนเงิน

น�าสิ่งของมาจ�าน�า อีกจ�าพวกหนึ่งมาเพ่ือขุดหาสมบัติ หมายซื้อสิ่งของ 

ที่ผู้อื่นจ�าน�าไว้ในราคาที่ต�่ากว่าท้องตลาด

"จ�าน�า" ขณะที่บุรุษร่างเตี้ยเอ่ยตอบ บุรุษร่างสูงท่ีอยู่ข้างกาย 

ก็น�ากล่องไม้ทรงยาวใบหนึ่งวางลงบนโต๊ะ

ชุยหลางย่ืนมือปลดสลักกล่องไม้เปิดฝากล่องออกดู ส่ิงท่ีวางอยู่

ภายในถึงกับเป็นขลุ่ยหยกเขียวชั้นเลิศเลาหนึ่ง

ตัวขลุ่ยใสสว่างกระจ่างหมดจด สีสันและความแวววาวอบอุ่น 

ละมุนตา ฝีมอืละเอยีดประณีต มองปราดเดียวก็รูไ้ด้ว่าเป็นงานทีอ่อกจาก

มือช่างระดับครูผู้เชี่ยวชาญ

บุรุษร่างเตี้ยเอ่ยขณะชุยหลางก�าลังพินิจพิเคราะห์ขลุ่ยหยกเลานี้ 

"เจ้าหนู ตั้งใจดูให้มันชัดๆ หน่อย นี่เป็นสินค้าชั้นเลิศเชียวนะ"

ชุยหลางย้ิมตอบ "นายท่านโปรดรอสักครู่ ข้าจะเชิญเถ้าแก่มาชม

สนิค้าและตรีาคา" ชายหนุม่กล่าวก่อนหมนุตวัเลกิม่านเข้าไปยังห้องชัน้ใน

เพียงชั่วประเดี๋ยวเดียว ม่านก้ันห้องชั้นในก็ถูกเลิกขึ้น เถ้าแก่เดิน

ออกมาในชุดแต่งกายเช่นคหบดีผู้มั่งมี รูปร่างของเขาเตี้ยกว่าชุยหลาง 

เล็กน้อย ใบหน้าไว้หนวดสองเส้นรูปอักษรเลขแปด* แม้ไม่หล่อเหลาเท่า

ชุยหลาง แต่รูปโฉมก็นับได้ว่าสุภาพเรียบร้อยเช่นบัณฑิต

"เรียนเถ้าแก่ นายท่านท้ังสองต้องการจ�าน�าขลุ่ยหยกเขียวเลาน้ี  

* หนวดรูปอักษรเลขแปด หมายถึงหนวดที่มีลักษณะเช่นเลขแปดของจีน (八)
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จึงเชิญเถ้าแก่มาประเมินของขอรับ"

เถ้าแก่ย้ิมตาหยีสบืเท้าขึน้หน้าย่ืนมอืหยบิขลุย่หยกเขยีวขึน้มาพินิจ

โดยละเอียด ดวงตาเจิดจ้ามีชีวิตชีวานั้นพลันสว่างวาบขณะจุปากชื่นชม 

"น่ีเป็นหยกเขียวชั้นเลิศไร้ต�าหนิ งานขลุ่ยก็ฝีมือประณีตบรรจงนัก เป็น 

ผลงานที่ออกจากมือผู้เชี่ยวชาญโดยแท้"

บรุษุร่างเตีย้ฟังแล้วพึงพอใจเป็นอย่างย่ิง "เถ้าแก่ นบัว่าเจ้าตาแหลม"

เถ้าแก่คลีย้ิ่มก่อนเอ่ยถาม "ไม่ทราบท่านตัง้ใจจะจ�าน�าชัว่คราวหรือ 

จ�าน�าขาด"

การจ�าน�าชั่วคราวต้องเขียนตั๋วจ�าน�าประทับรอยฝ่ามือและมีการ 

คิดค�านวณดอกเบี้ย ภายหน้าเมื่อคืนเงินจึงน�าตั๋วจ�าน�ามาไถ่ถอนสิ่งของ

กลบัไป ส่วนการจ�าน�าขาดคือการน�าสิง่ของมาแลกเปลีย่นเป็นเงินโดยตรง 

และจะไม่ไถ่ถอนสิง่ของกลบัไปอกี ราคาทีไ่ด้ย่อมสงูกว่าการจ�าน�าชัว่คราว

"จ�าน�าขาด" บุรุษร่างเตี้ยตอบอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อย

เถ้าแก่ผงกศีรษะ หยิบลกูคิดออกมาดดีเลขจ�านวนหนึง่ให้อกีฝ่ายดู

"ราคานี้เป็นอย่างไร"

หนึ่งพันสองร้อยต�าลึง? บุรุษทั้งสองเห็นราคาขาย ดวงตาทั้งสองคู่

ก็ลุกวาว พวกเขารู้แต่แรกว่าขลุ่ยเลานี้ราคาไม่ต�่า อย่างน้อยต้องมีมูลค่า

สูงกว่าหนึ่งพันห้าร้อยต�าลึง ทว่าขลุ่ยเลาน้ีไม่อาจขายอย่างเปิดเผย  

ซ�า้พวกเขายังร้อนเงนิค่าเดนิทางหลบหน ีไม่มเีวลาไปปล่อยของทีต่ลาดมดื  

ด้วยเหตุนี้การหาโรงรับจ�าน�าเพื่อจ�าน�าสิ่งของจึงเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุด

"ราคาถูกเกินไป เพิ่มมาอีกหน่อย นายท่านเช่นข้าหากไปขายที่อื่น 

ราคาคงไม่แค่เท่านี้" บุรุษร่างสูงก�าย�าอดต่อรองราคาไม่ได้
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เถ้าแก่ลังเลอยู่ชั่วครู ่ ลูบหนวดเลขแปดบนใบหน้าคล้ายก�าลัง

ไตร่ตรองก่อนดีดเพิ่มอีกตัวเลขหนึ่งบนรางลูกคิด

"เพิ่มอีกร้อยต�าลึงแล้วกัน มากกว่านี้ข้าเองก็จนใจ"

บุรุษท้ังสองพลันยินดีปรีดา ได้เพ่ิมมาอีกร้อยต�าลึงมิใช่น้อยๆ  

ในเมื่อเถ้าแก่ผู้นี้ใจกว้าง พวกเขาก็ต้องรู้จักกาลเทศะ

"ได้ ตกลงที่ราคานี้!"

เถ้าแก่ย้ิมตอบ "รบกวนนายท่านท้ังสองไปน่ังดื่มชาที่ห้องรับแขก

ด้านข้างสักครู่ ข้าจะไปน�าตั๋วเงินมา"

บุรุษท้ังสองผงกศีรษะ อากาศวันนี้ร้อนมากจริงๆ พวกเขาติดตาม

ชุยหลางไปรอนับตั๋วเงินในห้องรับแขกนั้น

รอจนชยุหลางออกไป บรุษุร่างสงูก�าย�าก็เอ่ยเสียงเบากับบรุษุร่างเตีย้ 

ทันที "โรงรับจ�าน�าเป่าไหลใจถึงจริงเสียด้วย พวกเราสอบถามมาคร่ึงวัน

ก็ได้ยินว่าโรงรับจ�าน�าแห่งนี้นี่แหละที่จ�าน�าของได้ง่าย แต่ไรมาไม่เคย 

ถามถึงที่มาของสินค้า จ่ายเงินก็ให้ราคาสูงกว่าที่อื่น"

บุรุษร่างผอมพยักหน้าก่อนพูดอย่างนึกเสียดายอยู่บ้าง "หากไม่ใช่

กลัวว่าเรื่องจะแดงหรือปล่อยของไม่ออก ขลุ่ยน่ีอย่างน้อยก็ต้องขายได้

มากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยต�าลึง"

ขลุ่ยเลาน้ีพวกเขาปล้นมาจากเมืองทางใต้ แต่เพราะเรื่องน้ีขึ้น

ท�าเนียบจับกุมของทางการแล้ว ข่าวแพร่ออกมาถ่ียิบ ไม่มีผู้ใดกล้ารับ 

พวกเขาจึงหลบหนีขึ้นเหนือ ตลอดทางมานี้ใช้เงินค่าเดินทางไปจน 

หมดสิ้น ขณะก�าลังร้อนเงินได้ยินมาว่าโรงรับจ�าน�าเป่าไหลแห่งน้ี 

ไม่เคยถามไถ่ท่ีมาของสนิค้า ขอเพียงเถ้าแก่ถูกตาต้องใจก็จะรับสนิค้าไว้ 
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ย่ิงไปกว่านัน้ราคาทีใ่ห้ยังสงูกว่าโรงรบัจ�าน�าแห่งอืน่ พวกเขาจงึได้มุง่หน้า

มาที่นี่ นับว่าไม่เสียเที่ยวเลย

ตอนนี้เอง เด็กรับใช้ผู้หน่ึงยกน�้าชากับของว่างเข้ามา เชื้อเชิญให้

พวกเขากิน รอจนเดก็รบัใช้ออกไป บรุษุร่างสงูก�าย�าเตรยีมจะยกถ้วยชาขึน้ 

กลับถูกบุรุษร่างเตี้ยยับยั้งไว้

"ช้าก่อน!"

"มีอะไรหรือ"

"ทดสอบดูก่อนว่ามีพิษหรือไม่"

"คงไม่กระมัง ชื่อเสียงของโรงรับจ�าน�าแห่งนี้ดียิ่ง"

"ระวังไว้หน่อยเป็นไม่ผิด จะได้ไม่ถูกโจรโกงโจร"

บุรุษร่างเตี้ยใช้เข็มเงินทดสอบพิษก่อนตรวจสอบจานกับปากถ้วย

ทั้งด้านในด้านนอก สุดท้ายพบลูกสุนัขขนเหลืองตัวหนึ่งก�าลังอ้าปาก 

แลบลิน้กระดกิหางด้วยสหีน้าเฝ้ารอ วาดหวังว่าพวกเขาจะแบ่งให้มนักิน

สักค�า

บุรุษร่างเตี้ยหลังจากใช้เข็มเงินทดสอบพิษก็ยังไม่วางใจจึงบ ิ

ของว่างชิ้นเล็กๆ ชิ้นหนึ่งแบ่งให้สุนัขกิน จากนั้นยังเทน�้าชาให้มันดื่มด้วย

เมื่อลูกสุนัขขนเหลืองจัดการดื่มกินทั้งของว่างและน�้าชาจน 

หมดเกลี้ยงก็เงยหน้าขึ้นมาอีก มันมองพวกเขาด้วยแววตามุ่งหวังอัน 

แรงกล้า หน้าตาอารมณ์ค้างบ่งบอกว่ายังไม่จุใจ

รอคอยอยู่ชั่วครู่เห็นลูกสุนัขไม่เป็นไร ในที่สุดบุรุษท้ังสองก็วางใจ

กินของว่างส่วนที่เหลือจนเกลี้ยง ดื่มน�้าชาไม่เหลือหลอแม้แต่หยดเดียว 

ไม่นานนักเถ้าแก่ก็มาถึง ข้างกายยังมีชุยหลางติดตามมาอีกคน
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"นี่คือตั๋วเงินรวมทั้งสิ้นหนึ่งพันสามร้อยต�าลึง เชิญนายท่านทั้งสอง

ตรวจนับ"

เมื่อบุรุษทั้งสองมองเห็นตั๋วเงินก็หัวใจพองโต ตราบนตั๋วเป็นของ 

ร้านแลกเงินคังต้ิง บุรุษร่างเต้ียตรวจนับจนครบถ้วน แบ่งคร่ึงหน่ึงให ้

บุรุษร่างสูงเก็บดีแล้วจึงประสานมือกล่าว "เรียบร้อยแล้ว พวกเราขอตัว"

"อย่าได้รีบร้อน รออีกสักประเดี๋ยว"

บุรุษทั้งสองมองเถ้าแก่อย่างฉงนสงสัย "รออะไร"

"รออีกสักครู่ ข้าจะให้คนไปส่งท่านทั้งสอง"

บุรุษร่างเตี้ยเตรียมเอ่ยปากตอบว่า 'ไม่ต้องแล้ว ส่งเสิ่งอะไรกัน'  

ใครจะรู้ยังไม่ทันได้พูดจา ท้ังสองก็พลันแข้งขาอ่อนทรุดฮวบลงกับพ้ืน  

ตื่นตระหนกสุดระงับ

"จะ...เจ้าวางยาพิษในน�้าชากับของว่าง?"

"ใช่แล้ว" เถ้าแก่คลี่ยิ้ม

"เป็นไปได้อย่างไร ก็ข้าทดสอบแล้วไม่มีพิษ สุนัขของเจ้ากินแล้ว 

ก็ไม่เป็นอะไรเลย"

"เพราะพิษนีใ้ส่เพียงครึง่เดียว กินลงไปไม่เป็นอะไร" เถ้าแก่ล้วงหยิบ

ตัว๋เงนิจากตวัพวกเขามาอย่างสบายอารมณ์ก่อนจะเอ่ยต่อ "แต่หากสมัผสั

ถูกพิษอีกครึ่งหนึ่ง ก็จะเกิดประสิทธิผล"

บุรุษร่างเตี้ยซึ่งเดิมทียังกังขาพลันเข้าใจกระจ่างแจ้ง "เจ้าเคลือบ 

ยาพิษบนตั๋วเงิน?"

เถ้าแก่ผงกศีรษะ "แขกผู้นี้ความคิดฉับไวไม่เลว"

"เจ้า!" บุรุษร่างเตี้ยโกรธจัด ทว่าพริบตาต่อมาก็หลับตาหมดสติไป 
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บุรุษร่างสูงที่อยู่อีกด้านก็เช่นกัน

เห็นพวกเขาสลบไสลไปแล้วเถ้าแก่จึงออกค�าสั่งต่อชุยหลาง  

"มัดพวกมันส่งไปเค้นสอบที่ห้องลับ ต้องก่อคดีมาไม่น้อยแน่"

ชุยหลางประสานมือค�านับพร้อมขานรับค�าสั่ง "ขอรับ" เขาเห็น

เถ้าแก่ยังถือขลุ่ยหยกเลานั้นอยู่จึงเอ่ยถาม "ขลุ่ยหยกนี้..."

"เก็บเอาไว้"

ชุยหลางไม่ค่อยเห็นพ้องนัก "คุณหนู ขลุ่ยหยกนี้น่าจะเป็นของโจร 

ส่งตัวคนไปที่ว่าการแต่ไม่ส่งมอบของกลางคงจะไม่ดีนะขอรับ"

คุณหนูที่ชุยหลางเอ่ยถึงก็คือเถ้าแก่โรงรับจ�าน�าผู้นี้เอง...เถ้าแก่ผู้นี้

หาใช่บุรุษ หากแต่เป็นซั่งกวนเยี่ยนแต่งกายเป็นชาย อากัปกิริยาที่ 

สมจริงสมจังนั้น หากมิใช่คนกันเองคงมองไม่ออกเป็นแน่แท้

ซั่งกวนเย่ียนลูบหนวดปลอมเหนือริมฝีปากก่อนแจกแจงอย่าง 

คิดค�านวณมาถ่ีถ้วนแล้ว "สองคนน้ีมองปราดเดียวก็รู้ว่าก่อคดีโชกโชน  

ลกัทรพัย์มาไม่ต�า่กว่าหน่ึงหน ขลุย่หยกน้ีน่าจะเป็นทรัพย์สนิของตระกูลใหญ่ 

สักตระกูล ไม่แน่อาจมีประกาศให้เงินรางวัลน�าส่งของหาย ขืนส่งมอบ

ออกไปตอนนี้ไม่เสียเปรียบที่ว่าการแย่หรือ อีกอย่าง จงหารังโจรของ 

พวกมันให้พบ ขุดคุ้ยของโจรชิ้นอื่นออกมา ใช้ข้อหาหนึ่งในนั้นส่งตัวให ้

ทีว่่าการ แล้วก็...ก่อนส่งมอบของกลาง เทยีบดใูนบญัชด้ีวยว่ามตีระกูลใด 

ประกาศให้เงินรางวัลเป็นการส่วนตัวหรอืไม่ หากมีก็อย่าลืมไปรับเสยีด้วย"

บัญชีท่ีนางเอ่ยถึงคือรายการสิ่งล�้าค่าท่ีสูญหายไปของบรรดา

ตระกูลใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เงินรางวัลที่พวกเขาประกาศต่อ

สาธารณชนเป็นคนละส่วนกับเงินรางวัลของทางการ ซั่งกวนเย่ียน 
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มิได้เป็นเพียงคนท�ามาค้าขายหากยังเป็นมือปราบลับ นางจึงบันทึก

รายการเงินรางวัลของแต่ละตระกูลออกมาเป็นสมุดบัญชีเล่มหนึ่ง

การท่ีนางเปิดโรงรับจ�าน�าเป่าไหลแห่งนี้แท้จริงแล้วมีจุดประสงค์ 

ตามความคดิของนาง โรงรบัจ�าน�าน้ียังท�าหน้าทีจ่บัโจรไปในตัว ยามปกติ

เป็นกิจการรับจ�าน�า แต่ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางให้โจรจ�านวนหนึ่ง 

น�าของมาปล่อย เมื่อใดได้รับของโจรที่น่าสงสัย เมื่อนั้นก็คือเวลารวบแห

จับปลาของซั่งกวนเยี่ยนมือปราบลับผู้นี้

ชุยหลางได้แต่ส่ายหน้าด้วยรู้ดีว่าเรื่องที่คุณหนูตัดสินใจไปแล้ว

เปลี่ยนแปลงได้ยากยิ่ง "ผู้น้อยรับค�าสั่ง"

จบค�า มอืหน่ึงข้างห้ิวหน่ึงคน ลากตัวบรุุษทัง้สองมุง่ไปทางด้านหลัง 

ชยุหลางใช้น�า้สาดปลกุพวกเขา ไม่นานนกักเ็ค้นสอบได้ความจงึน�าข้อมลู

มารายงานต่อซั่งกวนเยี่ยน

เมือ่ส่งมอบคนแก่ทางการ รบัเงนิรางวลัเข้าบญัชแีล้ว ซัง่กวนเยีย่น 

ก็ตวัดพู่กันขีดหนึ่งลงบนรายการบัญชี

นางชอบท�าการค้า การเป็นมือปราบลับก็เป็นการค้าประเภทหนึ่ง 

และนางก็น่าจะเป็นมือปราบลับผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างผ่อนคลายสบาย

อารมณ์ที่สุดในราชส�านักต้าซิง เพียงเปิดโรงรับจ�าน�าไว้หนึ่งแห่ง มีเหยื่อ

เข้ามาติดร่างแหก็จับกุม ไม่มีเหย่ือก็ด�าเนินกิจการรับจ�าน�าไป ทว่า 

โรงรับจ�าน�าเป่าไหลแห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งในบรรดากิจการจ�านวนมาก 

ของนางเท่านั้น

นางดงึหนวดปลอมออก ถอดชดุเถ้าแก่ เปลีย่นมาสวมชดุกระโปรง

เน้ือผ้าทั่วไป เมื่อกลับมาอยู่ในชุดสตรีตามเดิมก็ออกจากประตูหลังของ
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โรงรับจ�าน�าเดินมายังถนนใหญ่ ผ่านไปหลายตรอกจึงเดินเข้าสู่ถนน 

ย่านการค้าอันคึกคักสายหนึ่ง

สองฟากของถนนใหญ่สายน้ีแน่นขนัดไปด้วยร้านรวงต่างๆ อาทิ 

ร้านผ้าไหม ร้านแพรพรรณ ร้านชา ร้านต�ารา ร้านหยก นับเป็นท�าเล 

ที่ตั้งร้านรวงซึ่งมีมูลค่าสูงสุดในเมืองหลวง ร้านเคร่ืองประทินโฉมของ 

ซั่งกวนเยี่ยนก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกัน

ผู้ที่มาจ�าน�าสิ่งของล้วนต้องการจะรักษาหน้าตาด้วยกันทั้งส้ิน  

โรงรบัจ�าน�าจงึเปิดอยู่ในตรอกทีม่ผีูค้นบางตา ต่างจากร้านเคร่ืองประทนิโฉม 

ซึ่งเป็นขวัญใจของเหล่าหญิงสาว จึงย่อมต้องเปิดกิจการในท่ีซ่ึงมีผู้คน

คลาคล�่า

ซัง่กวนเย่ียนมาถึงหน้าประตูร้านซนิหลนั เหน็ร้านเครือ่งประทินโฉม

ของตนมีลูกค้าเนืองแน่น มุมปากก็ยกขึ้นน้อยๆ โดยไม่รู้ตัว ร้านของตน

ท�ามาค้าขึ้น มีใครบ้างจะไม่เบิกบานใจ ทุกวันสิ่งที่นางชอบท�ามากที่สุด

หากมิใช่การดูสมุดบัญชีก็คือการออกตรวจตราร้านรวงแต่ละแห่ง

"หลีกไป!"

เสียงตวาดที่ดังขึ้นกะทันหันท�าให้นางหันหน้าไปมอง เห็นรถม้า 

คนัหน่ึงก�าลงัแล่นตะบงึมาทางนี ้ชาวบ้านบนถนนพากันหลบอย่างแตกตืน่  

ส่วนพ่อค้าหาบเร่แผงลอยที่หลบหลีกไม่ทันก็มีแต่ถูกชนจนหงายหลัง

นางมุ่นค้ิว ราชส�านักต้าซิงบัญญัติกฎไว้ เว้นเสียแต่จะมีค�าสั่ง 

เร่งด่วนทางทหาร ห้ามผูใ้ดขีม้่าควบตะบงึจนชนถูกชาวบ้านบนท้องถนน 

ทว่าก็มีบางครั้งที่ลูกผู้ดีมีเงินไม่เคารพกฎระเบียบควบม้าผ่ากลางตลาด

ไปอย่างถืออ�านาจบาตรใหญ่
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ขณะท่ีชาวบ้านบนถนนพากันหลีกทาง นางกลับยืนอยู่กับที่โดย 

ไม่ตระหนกไม่หวาดหวัน่ จวบจนกระท่ังม้าประชดิเข้ามาใกล้ นางจงึค่อย

เตรียมตัวจะหลบหลีก ทว่าตอนนี้เองคนผู้หน่ึงพลันยึดแขนของนางแล้ว 

กระตุกดึงเข้าข้างทางในทันที

เป็นเพราะถูกดงึอย่างกะทันหัน ท�าให้ฝีเท้าของนางซวนเซจนหวุดหวิด 

จะล้มลง ด้วยเหตุนี้นางจึงคว้าแขนของอีกฝ่ายไว้ตามสัญชาตญาณเพื่อ

จะทรงตัว

"แม่นางปลอดภัยดีใช่หรือไม่" เสียงบุรุษอันแสนจะเยือกเย็นดังขึ้น

ซั่งกวนเย่ียนนึกโมโหอยู่ในใจ นางไม่ปลอดภัยที่ใดกัน เดิมทีนาง 

ก็เตรียมตัวจะหลบอยู่แล้ว ใครกันเสนอหน้ายุ่งไม่เข้าเรื่อง จู่ๆ ก็โผล่ 

มาดึงนาง กลับท�าให้นางเสียหลักจนยืนไม่อยู่

หลังจากทรงตัวได้มั่นคง หญิงสาวก็ตะลึงงันอย่างช่วยไม่ได้ 

เมื่อช้อนตาขึ้นเห็นผู้ที่ยึดแขนนางไว้

คุณชายท่ีอยู่ตรงหน้ามีรูปโฉมหล่อเหลาเยือกเย็น สีหน้าน่ิงขรึม 

เป็นที่น่าย�าเกรง คิ้วเหินสะบัด ดวงตาเฉียบคม แม้มีกลิ่นอายเช่นบัณฑิต

แผ่ซ่าน แต่กลับมีพลังอ�านาจน่าเกรงขามกระทั่งยามที่ไร้โทสะ

ทว่าส่ิงท่ีท�าให้นางตะลึงงันไปน้ันหาใช่รูปโฉมอันคมสันสง่างาม 

ของอีกฝ่าย แต่เป็นเพราะนางรู้จักใบหน้าน้ี มองเพียงปราดเดียวนางก็ 

ก้มหน้างุด

"ข้าไม่เป็นไร ขอบคณุคณุชายย่ิงนักทีช่่วยเหลือ" จบค�านางก็หมนุกาย 

ออกเดิน

"แม่นางช้าก่อน"
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นางไม่ได้ชะงักฝีเท้า ทั้งยังแสร้งท�าเป็นไม่ได้ยิน

"แม่นาง ถุงเงินของเจ้าหล่น"

ฝีเท้าของนางชะงักกึก ลูบข้างเอวไปโดยไม่รู ้ตัว ก่อนจะพลัน 

ฉุกคิดได้ว่าไม่ถูกต้อง นางไม่ได้พกถุงเงินมาสักหน่อย...หมดกัน!

เพียงเพราะชักช้าลังเลไปครู่เดียวหญิงสาวจึงถูกอีกฝ่ายตามทัน

"แม่นาง" เสียงดังขึ้นเบื้องหลังนางอย่างชัดเจน หากยังแสร้ง 

ไม่ได้ยินต่อไปก็คงจะไม่แนบเนียนแล้ว

ซัง่กวนเย่ียนหมนุตัวกลบัมาถามด้วยสหีน้างนุงง "คณุชายเรยีกข้า?"

"แม่นางหน้าคุ้นๆ พวกเราใช่เคยพบกันท่ีใดมาก่อนหรือไม่" คณุชาย

รูปงามเยือกเย็นจับจ้องนางด้วยแววตาซึ่งแหลมคมขึ้นอีกหลายส่วน

"ปกติข้าไม่ออกจากประตูใหญ่ ประตชูัน้ในยังก้าวไม่พ้นเสยีด้วยซ�า้ 

คุณชายจ�าคนผิดแล้ว" หญิงสาวตอบอย่างเอียงอาย

"เช่นนั้นหรือ" คุณชายรูปงามเยือกเย็นยังคงจับจ้องนางอยู่เช่นเดิม 

แววตานั้นสว่างเจิดจ้าเกินพอดี จดจ่อจนผิดธรรมดา

"คุณชายอย่าได้จ้องมองผู้อื่นเช่นนี้ โปรดรักษาเกียรติของตนด้วย" 

นางไม่เพียงแสดงสีหน้าท่าทางเป็นนัยว่า 'ท่านคิดจะท�าอะไร' มิหน�าซ�้า

ยังขยุ้มสาบเสื้อตนเองเสียแน่น

เห็นดังน้ีชายหนุ่มจึงค่อยได้สติคืนมา ตระหนักได้ว่าตนจับจ้อง 

หญิงสาวนางหนึ่งเช่นนี้เป็นการไม่สมควรจริงๆ

"เป็นข้าเองที่จ�าคนผิด เสียมารยาทแล้ว" เขาถอนสายตากลับมา

พร้อมกับความรูส้กึผดิหวังในใจ เพียงแค่เหน็เงาหลงัท่ีคล้ายคลงึสายหนึง่

ก็หลงนึกว่าเป็นนาง ย่ิงได้เห็นรถม้าคันน้ันก�าลังแล่นตะบึงมายังทิศทาง
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ที่นางยืนอยู่ เขาไม่แม้แต่จะหยุดคิดก็ตรงรี่เข้าไปดึงนางออกมาด้านข้าง

ด้วยอารามร้อนใจชั่วขณะ

รอจนเห็นรูปโฉมของอีกฝ่ายชัดเจน กลับท�าให้เขาตกตะลึง... 

ไม่ใช่นาง ทว่าให้ความรูส้กึคล้ายเคยรูจ้กักนัมาก่อน ต่อเมือ่ได้เหน็อกีฝ่าย 

มีท่าทีตื่นกลัว ความรู้สึกคล้ายเคยรู้จักกันนั้นกลับอันตรธานไป

เขาหมุนกายเตรียมออกเดิน คราวนี้กลับถูกนางร้องเรียกไว้

"คุณชายช้าก่อน"

เขาหยุดยืน หันกลับไปมองนาง

"ถุงเงินของข้าเล่า" นางยื่นมือทวงสิ่งของจากเขา

ชายหนุ่มสีหน้าแข็งค้าง จับจ้องนางตรงๆ ซ�้าอีกหน ทั้งที่น่าจะรู้ว่า

เรื่องถุงเงินหล่นน้ันเป็นเรื่องเท็จ แต่นางกลับทวงเอาจากเขาจริงๆ หรือ 

จงใจกระมัง ทว่าพิจารณาสีหน้าอันจริงจังของนางก็ดูไม่คล้ายเป็นการ 

เสแสร้ง ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงชะงักค้างอยู่เช่นนี้ครู่หน่ึง สุดท้ายเขาไม่ได้

พูดอะไรทั้งสิ้น ปลดถุงเงินท่ีพกติดตัววางใส่ในมือนางก่อนจากไปโดย 

ไม่ได้หันกลับมาอีก

ซัง่กวนเย่ียนเซ่อไปทนัที น่ีเขามอบถุงเงนิใบหนึง่ให้กับนางจรงิๆ หรอื  

นางเพียงแต่นึกสนุกชั่ววูบเท่านั้น ในใจคิดว่าในเมื่อเขาบอกเองว่านาง 

ท�าถุงเงนิหล่น นางก็จะทวงคนืจากเขา ดซูว่ิาเขาจะเสกมนัออกมาได้อย่างไร  

เจตนาหลกัคอือยากเห็นปฏกิิรยิาของอกีฝ่าย กลบันกึไม่ถึงว่าเขาจะให้นาง 

มาจริงๆ!

เมื่อลองคะเนน�้าหนักในมือดูก็รู้ได้ว่ามีเงินต�าลึงอยู่ไม่น้อยทีเดียว 

คนตระหนี่ถ่ีเหนียวนางเคยเห็น คนใจคอกว้างขวางนางก็เคยพบ ทว่า 
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กลบัไม่เคยพบเคยเหน็คนท่ีฝืนก�านลัถุงเงนิของตนแก่ผูอ้ืน่เพ่ือทีจ่ะรกัษา

ค�าพูดเช่นนี้

"หึๆ..." นางหัวเราะเบาๆ ขณะใช้สายตามองส่งคนผู้นั้นลับหายไป

ท่ามกลางฝูงชน

นางรูจ้กัเขา...ต๋ีจิง่ นึกไม่ถึงจรงิๆ ว่าจะได้พบกับเขาอกี เคราะห์ยังด ี

ที่เขาจ�านางไม่ได้

ท�าอาชพีมอืปราบนีม้คีวามเสีย่ง การผกูปมแค้นกับผูอ้ืน่เป็นเร่ืองที่

หลีกเลี่ยงได้ยาก ดังน้ันซั่งกวนเย่ียนจึงไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้ใดสบช่อง

เอาคืน

การได้พบกับเขาโดยไม่คาดฝันสะกิดความทรงจ�าของนางข้ึนมา 

อีกครั้ง เรื่องราวล่วงเลยมาสองปีแล้ว ครั้งแรกที่พวกเขาพบกัน ใบหน้า

ของนางเต็มไปด้วยรอยปรุ แตกต่างกับโฉมหน้าในยามนี้ อีกทั้งตอนนั้น

นางยังใช้ทั้งชื่อปลอมและฐานะปลอม อย่างมากเขาก็แค่รู้สึกคุ้นตา แต่

ไม่มีทางจ�าได้หรอกว่าเป็นนาง

ส่วนนางกับเขารู้จักกันได้อย่างไรนั้น แน่นอนว่ามิใช่ประสบการณ์

อนัรืน่รมย์ นางไม่จ�าเป็นต้องมคีวามเก่ียวข้องใดๆ กับคนผูน้ีอ้กี การพบกัน 

ในวันนี้ ส�าหรับนางแล้วเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้น

นางเดินอ้อมหน้าร้านซินหลันของตนไปเข้าทางประตูเล็กท่ีอยู ่

ด้านข้าง ลูกมือในร้านพอเห็นนางก็รีบต้อนรับผู้เป็นเถ้าแก่เข้ามาในร้าน

"สี่หลางล่ะ"

"เถ้าแก่รอสักครู่ ข้าน้อยจะไปแจ้งสี่หลางเดี๋ยวนี้"

สี่หลางเป็นลูกมือใหญ่ของนาง มีหน้าท่ีช่วยนางดูแลร้านเครื่อง
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ประทินโฉม ไม่นานนักสี่หลางก็มาถึง เปรียบกับรูปโฉมอันคมสันของ 

ชุยหลาง สี่หลางหน้าตาสุภาพหมดจดย่ิงกว่า มีความหล่อเหลาตาม 

แบบฉบับของบุรุษแดนใต้ ไม่เพียงมีดวงตาดอกท้อ* คู่หนึ่ง ยามแย้มยิ้ม

ยังมีลักยิ้มอันเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาหญิงสาวอย่างยิ่ง

"ข้าน้อยคารวะคุณหนู"

"มีสินค้าใหม่มาถึงหรือไม่"

"มีขอรับ"

สี่หลางรีบสั่งคนให้มอบสินค้าใหม่แด่คุณหนู แม้จะบอกว่าร้าน

เครื่องประทินโฉมขายสินค้าจ�าพวกชาดกับแป้งผัดหน้า ทว่าในทางลับ 

ร้านแห่งนี้คอยส่งข่าวสารให้แก่ซั่งกวนเยี่ยนโดยเฉพาะ

สินค้าใหม่น้ีเพ่ิงส่งมาถึงตอนเช้า เมื่อซั่งกวนเย่ียนเปิดช่องลับ 

ใต้กล่องแป้งใบหนึ่งซึ่งแกะลวดลายอันวิจิตรประณีตก็เผยให้เห็นกล่อง

ชั้นล่างซึ่งภายในซุกซ่อนสารอยู่ฉบับหนึ่ง

ซัง่กวนเย่ียนอ่านสารจบก็เลกิคิว้ "ใต้เท้าเถียนโรคหวัใจก�าเรบิ ตาย

แล้ว?"

สี่หลางรับสารจากมือซั่งกวนเย่ียนไปอ่านจนจบอย่างรวดเร็วก่อน

เอ่ยตอบ "ท่ีผ่านมาใต้เท้านายอ�าเภอไม่ได้เป็นโรคหัวใจ จู่ๆ เสียชีวิต

เฉียบพลันได้อย่างไรกัน"

ใต้เท้าเถยีนท่ีพวกเขาเอ่ยถึงคอืนายอ�าเภอจิน่เหอ...อ�าเภอซึง่ตัง้อยู่

ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวง แม้นายอ�าเภอไม่ใช่ต�าแหน่งสูงส่ง 

ทว่าก็เป็นใหญ่ที่สุดในท้องท่ี ดังค�ากล่าวที่ว่าแผ่นฟ้าอยู่สูงจักรพรรด ิ
* ดวงตาดอกท้อ เป็นชื่อลักษณะดวงตาเจ้าเสน่ห์ซึ่งงามได้รูปเหมือนกลีบดอกท้อ ตาโตเรียวยาว หางตาโค้ง
งอน แพขนตาหนายาว ในทางนรลักษณ์ว่าเป็นลักษณะดวงตาของคนเจ้าชู้

Page �������������������! 1.indd   20 3/2/2560 BE   11:06



21

โม ่ เหยียน

อยู่ไกล ขุนนางเล็กๆ เช่นนายอ�าเภอจึงได้มีต้นทุนมาอวดศักดาอยู่ใน 

ท้องท่ีของตน ผู้คนจ�านวนมากต่างก�านัลเงินสินบนแย่งชิงกันจนแทบ 

หัวร้างข้างแตกก็เพื่อจะคว้าต�าแหน่งนายอ�าเภอมาลองเป็นดูบ้าง

เหตุท่ีซั่งกวนเย่ียนจับตาใต้เท้าเถียนผู ้ น้ีก็ด้วยสัญชาตญาณ 

มือปราบซึ่งสั่งสมมานานปี ใต้เท้าเถียนผู้นี้เดิมเป็นขุนนางระดับล่าง 

ฝ่ายทหาร อายุอานามเกินสี่สิบแล้ว ท่ีเรือนเลี้ยงดูภรรยาโฉมงามไว ้

หลายคน มองปราดเดยีวก็รูว่้าเป็นพวกรูจ้กัโกงกิน ท่ีซัง่กวนเย่ียนจบัตาดู

คนผู้นี้ก็เพื่อจะรอตะครุบหลักฐาน

"ไปลองสอบถามพวกขอทานทีอ่�าเภอจิน่เหอ หลงัจากใต้เท้าเถียนตาย 

มีใครหายไปหรือออกเดินทางไกลบ้างหรือไม่"

"ขอรับ"

ซัง่กวนเย่ียนแกะกล่องแป้งอกีใบ เมือ่เปิดสารทีอ่ยู่ภายในออกอ่าน 

แววตาก็สว่างเจิดจ้า

"ราชส�านักมีนักโทษหลวงหลบหนี? เงินรางวัลน�าจับตั้งหมื่นต�าลึง 

ยังไม่ต้องเอ่ยถึงมือปราบทั่วไปกับมือปราบลับของทุกเมืองทุกมณฑล 

หากได้เห็นเงินรางวัลท่ีสูงลิ่วเช่นนี้เกรงว่าแม้แต่ชาวยุทธ์ก็คงอยากม ี

ส่วนแบ่งในน�้าแกงข้นหม้อนี้กันสักถ้วย"

"คุณหนูอยากจับกุมหรือขอรับ"

ซั่งกวนเยี่ยนสั่นศีรษะ "คดีใหญ่เช่นนี้ไหนเลยจะเวียนมาถึงมือของ 

พวกเรา ยงัมีสี่ยอดมือปราบอยู่อีกนะ คดีนีเ้ป็นที่สะดุดตาเกนิไป พวกเรา

จับตาดูคดีที่ไม่สะดุดตา อย่าไปแก่งแย่งกับผู้อื่นดีกว่า"

"ขอรบั" สีห่ลางขานรบัพร้อมรอยย้ิม เขาเป็นบรวิารมอืดขีองซัง่กวนเย่ียน  
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รับผิดชอบดูแลร้านเครื่องประทินโฉมซึ่งมีลูกค้าต้ังแต่ระดับสนมนางใน 

สตรสีงูศกัดิ ์ลงไปจนถึงบรรดาคณุหนูแม่นางตระกูลต่างๆ ซึง่ก็ล้วนแต่เป็น 

ลูกค้าของพวกเขาทั้งสิ้น

สี่หลางเป็นท่ีชื่นชอบของเหล่าหญิงสาว ทั้งยังเป็นหนุ่มช่างเจรจา

คอยรับฟังเรื่องในใจของพวกนางอย่างเข้าอกเข้าใจอยู่เสมอ เมื่อรับฟัง

มากเข้า ย่อมจะสืบได้เรื่องลับในเรือนชั้นในซึ่งคนนอกไม่ล่วงรู ้มา 

จ�านวนหนึ่ง ข่าวสารในส่วนที่เป็นประโยชน์จะถูกสี่หลางเรียบเรียงน�ามา

รายงานให้คุณหนูรู้

ซั่งกวนเย่ียนสั่งการสี่หลางหลังอ่านข่าวสารอื่นจนจบ "ช่วยข้า 

น�าเครื่องประทินโฉมท่ีเป็นสินค้าใหม่เหล่าน้ีส่งไปให้ศิษย์น้องทั้งสามที" 

การส่งสินค้าใหม่ย่อมเป็นการส่งข่าวสารออกไปในเวลาเดียวกัน

"ขอรับ" สี่หลางยิ้มน้อยๆ ก่อนออกไปตามค�าสั่ง

ยามท่ีออกจากร้านเครื่องประทินโฉม ซั่งกวนเย่ียนได้ถอดชุดสตรี

เปลี่ยนมาสวมชุดยาวสีฟ้าสายชล มือถือพัดจีบพลิกโฉมกลายมาเป็น

คุณชายรูปงามผู้หนึ่งแล้ว

รูปร่างซึ่งสมส่วนของนางเดิมทีก็สูงกว่าสตรีท่ัวไปอยู่เล็กน้อย  

เมื่อแต่งกายเป็นบุรุษ กิริยาท่าทางและนิสัยความเคยชินก็แปรเปล่ียน

ตามไปด้วย ทุกอิริยาบถล้วนสุภาพงามสง่า ระหว่างเดินไปบนถนนใหญ่

มหีญิงสาวไม่น้อยลอบชม้อยชม้ายมองมา นางก็คลีย้ิ่มมองตอบ ก่อกวน

ให้หญิงสาวเหล่านั้นขวยเขินจนหน้าแดงในทันที

นางคลี่พัดโบกเบาๆ อย่างสง่างาม ตลอดทางไม่รู้ว่าปั่นป่วนหัวใจ
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สตรีไปก่ีมากน้อย รอจนมาถึงถนนใหญ่สายถัดไป สายตาก็ทอดมอง 

ไปยังโรงเตี๊ยมฝูเหมิน

ซั่งกวนเย่ียนไม่ได้จะมาพักโรงเตี๊ยม นางเพียงแต่มาตรวจตรา

โรงเตี๊ยมแห่งนี้ซึ่งเป็นกิจการของนางเท่านั้น

พอเดินเข้าไปใกล้ นางก็เห็นชาวบ้านหลายคนออแน่นประตู

โรงเตี๊ยมของตน

เกิดเรื่อง?

ซัง่กวนเย่ียนมุน่ค้ิวเร่งฝีเท้ามาถึงด้านหลงัฝงูชนแล้วสุม่ถามสตรวียั

กลางคนผู้หนึ่ง

"ท่านป้า เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือ"

"มีคนทะเลาะกัน"

แค่ทะเลาะ? ไม่ได้ลงมือลงไม้? แล้วชาวบ้านตื่นเต้นอะไร

"คนทะเลาะกันน่าดูถึงเพียงนี้เชียวหรือ"

สตรีนางน้ันเอ่ยตอบ "ทะเลาะกันน่ะไม่น่าดูหรอก แต่คุณชาย 

รูปงามสองคนทะเลาะกันน่ะน่าดูมาก"

ซั่งกวนเยี่ยนเลิกคิ้วก่อนผงกศีรษะ "ท่านป้าพูดมีเหตุผล"

ขณะสนทนากัน ดวงตาท้ังคู่ของท่านป้าผู ้น้ันยังคงจดจ้องไป 

เบื้องหน้า ตอนน้ีเองอีกฝ่ายเอียงหน้ามากวาดตามองซ่ังกวนเย่ียนอย่าง

ไม่ได้ใส่ใจ ทว่าการกวาดตาเพียงแวบเดียวนี้ กลับท�าให้สองตาของ 

อีกฝ่ายลุกวาวในพริบตา

"อุ๊ยตาย! คุณชายผู้นี้หน้าตาหล่อเหลาจริงเชียว"

ซัง่กวนเย่ียนถูกท่านป้าจ้องมองหยอกเย้าก็ไม่ได้ถือสา ซ�า้ยังส่งย้ิม
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ให้อีก

"ขอบังอาจเรียนถามท่านป้า คุณชายสองท่านท่ีอยู่ด้านในยัง 

หล่อเหลากว่าข้าอกีหรอื" ไม่ใช่ซัง่กวนเย่ียนยกยอตนเอง นางเพียงรูส้กึว่า

ตนแต่งกายเป็นชายชวนมองอย่างยิง่ แม้จะไม่ถงึข้ันบรุุษรปูงามอนัดบัหนึง่  

แต่ก็เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป

ท่านป้าหัวเราะหึๆ พินิจพิจารณาตัวนางอย่างไม่เกรงอกเกรงใจ 

ก่อนให้ค�าวิจารณ์อันตรงประเด็น

"พ่อหนุ่มหล่อเหลามาก เพียงแต่สองคนท่ีอยู่ข้างในเปี่ยมสง่าราศี

ยิ่งกว่า"

ซั่งกวนเย่ียนไม่ยอมรับ ยังน่ามองกว่านางเชียวหรือ นางจะขอด ู

สักหน่อยว่าสองคนนี้ท่ีแท้หน้าตาเป็นอย่างไร คิดแล้วก็เบียดขึ้นหน้าไป

พร้อมกับพูดขอทาง

"ขออภัย หลีกทางหน่อยๆ"

ซัง่กวนเย่ียนแทรกตวัเข้าไปในฝงูชน กว่าจะเบยีดเสียดมาถึงด้านหน้า 

ได้มใิช่ง่ายๆ ในทีส่ดุนางก็เห็นว่าภายในโถงมคีนสองกลุม่ก�าลงัคุมเชงิกันอยู่  

ห้าคนประจันหน้ากับสองคน นางมองดูฝ่ายที่มีห้าคนก่อน เห็นองครักษ์

สีค่นให้การคุม้กันคณุชายผูห้นึง่อยู่ ดวงหน้าหล่อเหลาของผูเ้ป็นคณุชาย

ปกคลุมด้วยเงาทะมึนและระบายด้วยสีแดงปลั่ง มองปราดเดียวก็รู้ว่า 

ดื่มสุราลงไปมาก

เมื่อเห็นคนผู้นี้ ซั่งกวนเย่ียนก็คลี่ยิ้ม เปรียบกับองค์ชายรูปงาม 

โอรสองค์ทีเ่ก้าในฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั ตนย่อมเทยีบไม่ได้อยู่แล้ว ถัดจากนัน้ 

เมื่อหันไปมองฝ่ายที่มีสองคนบ้างนางก็พลันตะลึงงัน
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เหตุใดจึงเป็นเขาอีกแล้ว

ยามนีต้ีจ๋ิง่นัง่อยู่หน้าโต๊ะตวัหนึง่ มอืข้างหน่ึงก�าลงัยกถ้วยชาข้ึนดืม่

ด้วยท่าทางอนัผ่อนคลายเยือกเย็น ส่วนบรุุษท่ีถือกระบียื่นคุมเชงิขวางอยู่

เบื้องหน้าเขานางก็รู้จักเช่นกัน คนผู้นี้คือผู้คุ้มกันของตี๋จิ่ง ทว่าอีกฝ่าย 

มักให้การคุ้มกันผู้เป็นนายอยู่ในที่ลับ น้อยครั้งจะปรากฏตัว ดังน้ัน 

จนกระทั่งตอนนี้นางก็ยังไม่รู้ว่าคนผู้นี้เรียกขานอย่างไร

ตอนนีเ้อง เถาหลางผูร้บัหน้าท่ีไกล่เกล่ียมองเห็นคณุหนขูองตนแล้ว

จึงรีบเดินตรงมาหานาง

"คุณชาย ท่านมาได้เสียที" เถาหลางเห็นคุณหนูแต่งกายเป็นชาย 

จึงเปลี่ยนมาเรียกนางว่าคุณชาย

"คุณชายเก้ามาอาศัยสุราดับทุกข์อีกแล้ว?" คุณชายเก้าก็คือ 

องค์ชายเก้านัน่เอง นางพูดด้วยสหีน้าสนุกสนานราวกับว่าโรงเตีย๊มแห่งน้ี 

ไม่ใช่ของนาง ฝ่ายเถาหลางผู้คุ้นชินกับนิสัยของนางดีกลับถอนหายใจ

เฮือก

"เขาทุ่มท�าลายข้าวของไปไม่น้อยเลยขอรับ"

"ไม่เป็นไร โรงเต๊ียมของพวกเราสมควรจะเปล่ียนโต๊ะเก้าอี้ใหม ่

อยู่พอด ีค�านวณค่าใช้จ่ายแล้วบวกเพ่ิมเข้าไปอกีหน่อย เรยีกให้เขาชดใช้"

เถาหลางถอนหายใจอีกเฮือก ก็มีแต่คุณหนูของเขาเท่าน้ันที่ 

ข้าวของเสียหายแล้วยังดีอกดีใจเช่นนี้ ต้องขอบคุณองค์ชายเก้าโดยแท้ 

ทีท่�าให้โรงเตีย๊มของพวกเขาได้เปลีย่นโต๊ะเก้าอีเ้รว็กว่าท่ีอืน่ องค์ชายเก้า

ผู้น้ีอยากดื่มสุรากลับไม่ไปหอสุรา ดันชอบมาดื่มที่โรงเตี๊ยมของพวกเขา

เสียนี่
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ซัง่กวนเย่ียนฉกีย้ิมระรืน่ นางชอบองค์ชายเก้ายามด่ืมสรุาจนเมามาย 

เป็นที่สุด เขาดื่มเมาเมื่อไรก็คือเวลาเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ชุดใหม่ของนาง  

ย่ิงไปกว่านั้นยังพูดจาประสาคนเมา เรื่องลับสุดยอดของราชวงศ์ที ่

ไม่บอกกล่าวต่อผูใ้ดในราชส�านกักจ็ะหลดุออกจากปากของเขามาจนหมด  

อาท ิ ฝ่าบาททรงให้ผูใ้ดถวายตัว พระสนมคนใดสูร้บตบมอืกับใครขึน้มาอกี  

องค์ชายหรอืองค์หญงิองค์ใดเป็นเช่นไร ท้ังหมดล้วนแต่เป็นข้อมลูเบือ้งต้น 

ทั้งสิ้น

เหน็คณุหนขูองตนมสีหีน้า 'หาความบนัเทิง' เช่นนี ้เถาหลางก็ได้แต่

ส่ายหน้า "คราวน้ีองค์ชายเก้าทรงดื่มสุราอาละวาดรุนแรงนัก ยืนกราน 

ไม่ยอมปล่อยอีกฝ่ายไป"

เถาหลางบอกเล่าเหตุการณ์คร่าวๆ ให้ซั่งกวนเย่ียนฟัง ที่แท้ 

องค์ชายเก้าต้องการเหมาโรงเตี๊ยมแห่งนี้เพ่ือดื่มสุราแก้กลุ้มตามล�าพัง  

จงึขบัไล่แขกทัง้หมดทีม่าพักแรมออกไป คงเหลอืเพียงคณุชายท่านเดียว

ที่ไม่ยอมจากไปซึ่งก็คือต๋ีจิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงไปย่ัวโทสะองค์ชายเก้าเข้า  

ใครจะรู้คุณชายตี๋ผู ้นี้แม้น�าผู้คุ ้มกันมาเพียงคนเดียว ทว่าวรยุทธ์ของ 

ผูคุ้ม้กันนีก้ลบัสงูส่งย่ิงนัก องครกัษ์ท้ังสีท่ีอ่งค์ชายเก้าน�ามาล้วนสูอ้กีฝ่าย

ไม่ได้ ดังนั้นสองฝ่ายจึงยังคุมเชิงกันอยู่จนถึงป่านนี้

ตี๋จิ่งผู้นี้ก็น่าสนใจไม่เบา ถึงกับยังมีอารมณ์มานั่งดื่มชาวางมาดว่า

ต่อให้ภูเขาไท่ซานกดทับศีรษะหน้าก็ไม่เปลี่ยนสี ทว่าสิ่งท่ีซั่งกวนเย่ียน 

ไม่พอใจอีกฝ่ายมากที่สุดคือ...เขาเองก็รูปงามย่ิง ซ�้ายังน่ามองกว่านาง

เสียอีก

"เอาล่ะ ข้าจัดการเอง"
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ในโรงเตี๊ยมแห่งน้ีก็มีแต่นางซั่งกวนเย่ียนเท่าน้ันที่สามารถจัดการ

องค์ชายเก้าได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะล่วงเกินเชือ้พระวงศ์ อย่างไรเสยี

องค์ชายเก้ากับนางก็เป็นสหายที่สนิทกันดั่งพี่น้อง

"คุณชายเก้าอารมณ์สุนทรีย์ย่ิง เหตุใดจึงว่างมาดื่มสุราที่โรงเตี๊ยม

ของข้าได้" ซั่งกวนเยี่ยนเดินอมยิ้มมาถึงตรงหน้าองค์ชายเก้า

พอองค์ชายเก้าซึ่งเดิมทีมีสีหน้าด�าทะมึนมองเห็นนาง กลิ่นอาย

ดรุ้ายบนร่างก็พลนัสลายไปกว่าครึง่ แม้หน้าตายังคงบดูบึง้ แต่คนท้ังหมด

ไม่ว่าใครต่างรูดี้ว่าทอดตาไปท่ัวทัง้ใต้หล้านี ้ผูท่ี้ท�าให้ตนเองอยู่ในสายตา

ขององค์ชายเก้าได้ก็มีแต่ซั่งกวนเยี่ยนสหายผู้นี้เท่านั้น

เหน็เถ้าแก่มาถึงแล้ว บรรดาลกูมอืในโรงเต๊ียมต่างระบายลมหายใจ

กันอย่างโล่งอก แม้แต่สหีน้าเคร่งเครยีดขององครกัษ์ทัง้สีก่ยั็งผ่อนคลายลง 

ไม่น้อย

"เถ้าแก่ซัง่กวน" องครกัษ์ทัง้สีป่ระสานมอืแสดงคารวะต่อนางอย่าง

เกรงอกเกรงใจ

ว่ากันตามฐานะแล้ว พ่อค้าวาณิชนีแ้สนจะต�า่ต้อย พบเห็นองครกัษ์

ยังต้องเรียกอีกฝ่ายว่าใต้เท้า ทว่าเถ้าแก่ซั่งกวนผู้น้ีมีน�้าหนักอยู่ในใจ 

นายของพวกเขามิใช่เบา ดังน้ันเหล่าองครักษ์เห็นซั่งกวนเย่ียนจึง 

เกรงอกเกรงใจราวกับพบเห็นผู้มีพระคุณก็ไม่ปาน

หลังเอ่ยทักทายกับองค์ชายเก้า ซั่งกวนเย่ียนก็หันหน้ามองไปทาง

ตี๋จิ่งและประสานสายตากับอีกฝ่ายเข้าพอดิบพอดี รอจนพบว่าสายตา

ของเขาทีจ่บัจ้องมาคมกรบิเกินเหต ุหวัใจของนางก็กระตกุวบูโดยไม่อาจ

ควบคุม
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ไม่ใช่ว่าเขาจ�าข้าได้แล้วหรอกนะ

ทว่าซั่งกวนเย่ียนก็ล้มล้างข้อสันนิษฐานนี้ท้ิงไปทันที ตอนนี้นาง 

แต่งกายเป็นชาย แตกต่างจากตอนที่แต่งกายเป็นหญิงลิบลับ ต่อให้ 

ดูคล้าย อย่างมากผู้อื่นก็เพียงแต่สงสัยว่าพบเจอพ่ีชายกับน้องสาวเข้า 

บางทีตี๋จิ่งเองก็คงจะคิดเช่นนี้ ถึงได้จ้องมองนางไม่วางตา

ใครจะรู้นางเพ่ิงปลอบใจตนเองไปเช่นนี้ ตี๋จิ่งกลับพลันลุกขึ้นเดิน

ตรงมาหา ใช้สายตาพินจิพิจารณานางขึน้ๆ ลงๆ ก่อนจะจรดนิง่บนใบหน้า

ของนางในท้ายที่สุด

สายตานีเ้ปิดเผยโจ่งแจ้งเกินไปหน่อยแล้ว มหิน�าซ�า้ยังแหลมคมย่ิง

"แม่นางไม่ออกจากประตใูหญ่ ประตูชัน้ในยังก้าวไม่พ้นเสยีด้วยซ�า้ 

เหตุใดจึงมาท�าการค้าเสียแล้วเล่า" เขาเอ่ยเสียงขรึม

ซั่งกวนเย่ียนตะลึงงันไปทันที คงไม่กระมัง น่ีเขาอุตส่าห์จ�านางได้

จริงๆ หรือ?!
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ซั่งกวนเย่ียนในใจรู้ว่าไม่ได้การแล้วจึงรีบหันหน้าไปสั่งการต่อ 

เถาหลาง "จัดการให้เรียบร้อย!"

เถาหลางได้รับค�าสั่งจากคุณหนูของตน มือเท้าก็ไม่รอช้าหมุนตัว

ประสานมือไปทางฝูงชนพร้อมยิ้มพูดอย่างนุ่มนวล

"ทุกท่าน วันน้ีเพ่ือเป็นการตอบแทนพ่ีป้าน้าอาทั้งหลาย โรงเตี๊ยม

ของพวกเรามีชาดีมาก�านัล ผู้ท่ีประสงค์จะรับของก�านัลเชิญย้ายไปท่ี 

ห้องด้านข้างได้เลยขอรับ"

แต่ไรมาโรงเต๊ียมแห่งนีป้ฏิบติัต่อผู้มาเยือนและผูท่ี้อยู่บ้านใกล้เรือน

เคยีงด้วยมติรไมตร ีจะไม่ท�าเรือ่งอย่างขบัไล่ไสส่งผู้คนไป หากจะหลอกล่อ 

พวกเขาไปด้วยสิ่งที่ล่อใจย่ิงกว่า เช่นนี้นอกจากจะไม่ล่วงเกินผู้ใดแล้ว  

ยังได้รับชื่อเสียงอันดีงาม กิจการย่อมรุ่งเรืองอยู่เสมอไม่เสื่อมคลาย

ชมดูเรื่องสนุกสนาน ไหนเลยจะสู้มีผลประโยชน์ให้หยิบฉวยเอา 

2 
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โดยง่าย บรรดาชาวบ้านได้ฟังดังนีต่้างรบีติดตามเถาหลางมุง่ไปยังอกีด้าน 

ของโรงเตี๊ยม

ซั่งกวนเย่ียนฉวยจังหวะอันอึกทึกวุ่นวายนี้รีบสืบเท้าข้ึนหน้าไป

กล่าวกับตีจ๋ิง่ "ขอคณุชายช่วยเก็บเป็นความลบัด้วย โปรดอย่าให้ผูใ้ดรู้ว่า

ผู้น้อยเคยแต่งกายเป็นหญิง"

ตี๋จิ่งชะงักงัน "แต่งกายเป็นหญิง?"

"ใช่แล้ว ชายชาตรีผู้หนึ่งแต่งกายเป็นหญิงน่าอับอายขายหน้าย่ิง  

ผู้น้อยไม่อยากให้ผู้อื่นล่วงรู้ว่าตนมีความชื่นชอบนี้ ขอคุณชายได้โปรด

ช่วยเก็บเป็นความลับ รบกวนด้วยๆ" นางพนมมือขอร้องเขาด้วยสีหน้า

ละอายแก่ใจ

ตีจ๋ิง่ชะงกัค้าง...บรุษุแต่งกายเป็นหญิง? เขาจ้องมองใบหน้าอกีฝ่าย

ตาเขม็งอย่างไม่อยากเชื่อ

"เจ้าเป็นบุรุษ?"

"คณุชายยังไม่รู ้ผูน้้อยต้องเลีย้งปากเลีย้งท้อง ฐานะทางบ้านยากเข็ญ  

เบื้องบนมีบิดาผู้ชรา เบื้องล่างมีบุตรวัยเยาว์ มิได้เป็นตัวของตัวเองเลย"

ทางหน่ึงนางแสร้งท�าตัวน่าสงสารใช้สายตาวิงวอนเขา อกีทางหนึง่

หางตาก็ช�าเลืองมองไปทางองค์ชายเก้า นางยังไม่อยากให้สถานะหญิง

แต่งกายเป็นชายของตนถูกเปิดโปงต่อหน้าธารก�านัล

ยามที่นางเป็นบุรุษ องค์ชายเก้าผู้นี้ก็ชอบเกาะติดนางแจ หากรู้ว่า

นางเป็นสตรจีะไม่เป็นเรือ่งหรอื นางไม่อยากจะเป็นอนขุององค์ชายหรอกนะ

เคราะห์ดีทีเ่มือ่ครูใ่นโถงชลุมนุวุ่นวาย ประกอบกับเสยีงพูดของตีจ๋ิง่

ก็ไม่ดังนัก มิหน�าซ�้าองค์ชายเก้ายังเมาสุรา น่าจะไม่ได้ยินท่ีเมื่อครู่ตี๋จิ่ง
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เรียกนางว่าแม่นาง ทว่าต่อให้ได้ยิน นางก็มีวิธีตีวงพูดแก้กลับมาได้

ขณะท่ีความวุ่นวายในโถงถูกจัดการเรียบร้อยแล้ว พวกลูกมือก็ 

ปิดประตูใหญ่ก้ันขวางสายตาจากเบื้องนอก ตอนนี้ในโถงคงเหลือเพียง

ตัวนางกับพวกขององค์ชายเก้าและตี๋จิ่ง

เมื่อฝูงชนที่ชมดูเรื่องสนุกสนานจากไป ซ่ังกวนเย่ียนก็รีบเปล่ียน 

เรื่องพูด "เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนความสงบของคุณชาย ผู้น้อยเปลี่ยน

ห้องพักของท่านไปที่เรือนด้านหลังดีหรือไม่ ที่นั่นมีสวนดอกไม้ มีศาลา

พักร้อน ห้องพักก็กว้างขวางกว่า ขอคุณชายโปรดตอบรับค�าขออัน 

ไม่สมควรนี้ด้วย"

ท�าอาชีพค้าขายหากใช้ค�าว่าผลประโยชน์น�าหน้าก็ง่ายท่ีจะชักน�า

เภทภัยมาสู่ตัว ดังนั้นแต่ไรมาซั่งกวนเย่ียนจึงรักษาน�้าใจทุกฝ่ายด้วย 

ไหวพรบิอันแพรวพราว การประลองทิฐิระหว่างบุรุษน้ันเก่ียวพันถึงเรื่อง

ของศักดิ์ศรี ในเมื่อยามนี้ขับไล่ผู้ใดล้วนไม่ดีทั้งสิ้น ก็มิสู้ล่อใจด้วยการ

เสนอผลประโยชน์ท่ีดีกว่า ประการแรกไม่ล่วงเกินใคร ประการท่ีสอง 

ยังรักษาศักดิ์ศรีของทั้งสองฝ่ายไว้ได้ นางตั้งใจจะเชิญตี๋จิ่งไปยังเรือนพัก

ด้านหลงัของโรงเตีย๊มซึง่แยกตวัเป็นเอกเทศเสยีก่อนค่อยหันมารับมอืกับ

องค์ชายเก้า

หญิงแต่งกายเป็นชายชัดๆ นางกลับพูดให้กลายเป็นชายแต่งกาย

เป็นหญิง...เว้นเสียแต่จะตรวจร่างกาย หาไม่นางก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะข่ม

ตีจ๋ิง่ไว้ไม่ได้ ย่ิงไปกว่าน้ันสตรแีต่งตัวเป็นบรุุษยังไม่ท�าให้ผู้อืน่รูสึ้กอย่างไร 

ทว่าบรุษุสวมชดุสตรเีป็นท่ีน่าขายหน้านกั ประกอบกับนางยังจงใจประชดิ

เข้าไปใกล้เขาอีก ท�าคล้ายกับว่าหากเขาไม่รับปาก นาง 'บุรุษ' ผู้นี้ก็จะ

Page �������������������! 1.indd   31 3/2/2560 BE   11:06



32

สามีมาเยือนถึงประตู! 1

เกาะหนึบเข้าไปแล้ว

จริงดังคาด หลังจากได้ยินนางกล่าวเช่นน้ี สีหน้าของเขาก็แปร

เปลี่ยนไป

"เอาเถิด เปลี่ยนห้องแล้วกัน"

ตีจ๋ิง่เอยีงกายเว้นระยะห่างออกไปอีกหน่อยก่อนเบอืนหน้าไปพร้อม

หัวใจท่ีพบกับความผิดหวังซ�้าสอง นึกไม่ถึงเลยว่าอีกฝ่ายกลับเป็นบุรุษ

ไปเสียได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งไม่มีทางจะใช่นางแล้ว

เขามีสีหน้าเฉยเมยไม่มองนางอีกแม้เพียงแวบเดียว

ซั่งกวนเย่ียนดวงหน้าประดับรอยย้ิมโดยไม่แยแสต่อความเย็นชา

ของอีกฝ่าย นีเ่ป็นสิง่ท่ีนางต้องการอยู่แล้ว นางส่ังให้ลูกมอืคนหนึง่น�าทาง

ตี๋จิ่งกับผู้คุ้มกันไปยังเรือนด้านหลัง รอจนพวกเขาออกไปแล้วจึงหมุนตัว

เดินไปหาองค์ชายเก้า

"ดื่มคนเดียวนั้นน่าเบื่อนัก ถ้าอย่างไรกระหม่อมด่ืมเป็นเพ่ือน

พระองค์แล้วกัน" นางนั่งลงหยิบกาสุรารินใส่จอกขององค์ชายเก้าแล้ว 

ดื่มจากจอกของเขา จะเห็นได้ว่าคนท้ังสองมีความคุ้นเคยกันอย่างย่ิง 

กระทั่งใช้จอกร่วมกันยังไม่ถือสา ควรรู้ไว้ว่าองค์ชายเก้ามีนิสัยรักสะอาด

เกินคนทั่วไป ทว่ากลับผ่อนปรนต่อซั่งกวนเย่ียนผู้เดียว ปล่อยให้นาง

กระท�าตามอ�าเภอใจต่อหน้าตนได้

องค์ชายเก้าแม้คลายโทสะไปไม่น้อย ทว่ายังคงรกัษาใบหน้าโกรธขึง้ 

เอาไว้ ในเมื่อจอกสุราถูกซั่งกวนเย่ียนฉวยไป เขาจึงหันมายกกาสุรา

หมายกรอกสุราเข้าปากโดยตรง

"ห้ามด่ืม ด่ืมมากไปกระหม่อมปวดใจ" ซัง่กวนเย่ียนชงิกาสรุาไปวาง
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ไกลมือก่อนสั่งคนไปน�าน�้าแกงสร่างเมามา

ในท่ีสุดองครักษ์ทั้งสี่ก็วางศิลายักษ์ในใจลงได้เสียที องค์ชายเก้า

ของพวกเขากระทัง่วาจาพระสนมผูเ้ป็นมารดาบงัเกิดเกล้ายงัไม่ฟัง ใจร้อน

เจ้าอารมณ์เป็นท่ีขึน้ชือ่ลอืชา ไม่สบอารมณ์ยังจะฆ่าคนอกีด้วย ไม่เหน็ใคร 

อยู่ในสายตา มีก็แต่คุณชายซั่งกวนผู้เดียวที่องค์ชายเก้าให้ความส�าคัญ

ซัง่กวนเย่ียนพูดย้ิมๆ "คราวหน้าหากทรงอยากด่ืมสรุาต้องรอกระหม่อม  

ห้ามแอบดื่มเองพระองค์เดียว เช่นนี้ทรงไม่มีน�้าใจเอาเสียเลย"

"ข้าอารมณ์ไม่ดี"

"อ้อ ไหนทรงลองบอกกระหม่อมซิ เหตุใดจึงทรงอารมณ์ไม่ดี"

นางใช้น�า้เสยีงอ่อนโยนถ้อยค�านุม่นวลค่อยๆ ตะล่อมให้เขาปรปิาก 

ปกตินางจะตั้งอกตั้งใจฟังเรื่องลับสุดยอดในวังหลวงท่ีเขาเล่าอย่าง 

มอีารมณ์ร่วม ทว่าวนันีก้ารปรากฏตวัของตีจ๋ิง่กลบัท�าให้นางอดว่อกแว่ก

แบ่งสมาธิเล็กน้อยไปขบคิดถึงบุรุษผู้นี้ไม่ได้

ตีจ๋ิง่ผูน้ีม้าท�าอะไรทีเ่มอืงหลวง เมือ่ครูแ่ววตาทีเ่ขามองนางคมกรบิ

ผิดธรรมดา ท�าให้นางรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดี บางทีเขาอาจรู้สึกเพียงว่านาง

ดูคุ้นตาก็เป็นได้ คงจ�าไม่ได้หรอกว่านางก็คือหมาเอ๋อร์สาวใช้เมื่อสองปี

ก่อนคนนั้น

การที่เขามาเมืองหลวง คงไม่ใช่มาเพื่อจะเอาคืนนางกระมัง

องค์ชายเก้าเริ่มพูดจาประสาคนเมากับซั่งกวนเยี่ยน ภายนอกนาง

ก็รบัฟังอยู่หรอก ทว่าความคดิกลบัล่องลอยไปถึงเหตกุารณ์ในอดตีช่วงที่

ตนกับตี๋จิ่งได้พบกันเป็นครั้งแรก...
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กาลเวลาย้อนคนืสูเ่มือ่สองปีก่อน กองการค้าเกลอืในแถบเจยีงหนาน* 

โกงกินกันมาช้านาน ดังค�ากล่าวที่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ โอกาสมัก

ซ่อนแฝงอยู่ในวิกฤต กองการค้าเกลือเสื่อมทรามฟอนเฟะ เจ้าหน้าที่

สมคบกับพ่อค้า กลุ่มอิทธิพลในราชส�านักก่อคลื่นใต้น�้าถาโถม ฮ่องเต้ 

ทรงหมายจะจัดระเบียบอยู่แต่แรก ซุ่มวางแผนสงวนท่าทีมาเนิ่นนาน  

มือปราบลับซึ่งราชส�านักต้าซิงวางกระจายไว้ทั่วทุกท้องที่ในอาณาจักร

ล้วนถูกส่งออกมาปฏิบตักิาร นางเองก็คนัไม้คนัมอืเตรยีมพร้อมอยู่นานแล้ว

เป้าหมายที่นางหมายตาก็คือพ่อค้าเกลือ** รายใหญ่ที่สุดทาง 

ตอนเหนือของลุ่มแม่น�้าฉางเจียง...สกุลฉิน

นายท่านฉินกับใต้เท้ากองการค้าเกลือคบหากันสนิทชิดเช้ือเป็น

อย่างย่ิง นางเชื่อว่าระหว่างคนท้ังสองจะต้องมีข้อตกลงแลกเปล่ียนกัน 

ในทางลับอย่างแน่นอน อีกทั้งนายท่านฉินยังเป็นคนเหลี่ยมจัดรอบคอบ

ย่ิงนัก จะต้องเก็บสิ่งของจ�าพวกสมุดบัญชีหรือสมุดรายการข้อตกลง 

กับใต้เท้ากองการค้าเกลือไว้เป็นเบี้ยต่อรองหากเกิดเรื่องข้ึนในภายหน้า

เป็นแน่ ขอเพียงนางหาสมุดนั้นพบก็จะจับผิดใต้เท้ากองการค้าเกลือ 

ได้ส�าเร็จ

หลังแฝงตัวเข้าไปเป็นสายสืบอยู่ในสกุลฉินโดยให้ตนเองถูกขาย

เข้าไปในฐานะสาวใช้ นางก็ได้รับมอบหมายให้ไปท�างานในห้องเก็บฟืน 

เน่ืองจากบนหน้าเตม็ไปด้วยรอยปร ุทกุคนจงึเรยีกนางว่าหมาเอ๋อร์สาวน้อย 

* เจียงหนาน คือค�าเรียกท่ีราบลุ่มแม่น�้าทางด้านใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ
มณฑลเจียงซู อันฮุยและด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
** ในสมัยสังคมศักดินา เกลือถือเป็นสินค้าหายากราคาแพง และเป็นสินค้าควบคุม พ่อค้าเกลือที่ได้รับใบ
อนญุาตเบกิรบัเกลอืจะได้รบัสิทธิพิเศษจากราชส�านกัในการผูกขาดการขนส่งล�าเลยีงและการจ�าหน่าย ดงันัน้
การลักลอบผลิต ลอบขนส่ง และแอบขายเกลือจึงถือว่าผิดกฎหมาย
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หน้าปรุ

รอยปรุบนใบหน้าของนางมิได้เกิดจากวิชาแปลงโฉม แต่เกิดจาก

การกินยาชนดิหน่ึง ยานีส่้งผลให้ใบหน้าของนางเกิดรอยปรุข้ึนเอง เปรียบกับ 

การแปลงโฉมแล้วสะดวกกว่ามากนัก

การท�างานใช้แรงงานหนักไม่เป็นอุปสรรคส�าหรับผู้ฝึกยุทธ์มีก�าลัง

ภายในเช่นนาง ฐานะอันต�่าต้อยกับโฉมหน้าเช่นนี้ยิ่งท�าให้ไม่มีใครใส่ใจ

สังเกต จึงเปิดโอกาสให้นางสืบข้อมูลในสกุลฉินได้โดยสะดวก

เวลาพักเทีย่งของทกุวนัคือช่วงทีบ่รรดาบ่าวรบัใช้ว่างงานมอีสิระกนั

มากที่สุด นางจึงใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้เดินยืดเส้นยืดสายไปตามที่

ต่างๆ ในคฤหาสน์สกุลฉินก่อนจะหลบหลีกเวรยามเฝ้าเรือนเข้าไปค้นหา

สิ่งที่นางต้องการ

สองเดือนที่เป็นสายอยู่ในคฤหาสน์สกุลฉิน นางได้ค้นหาจนทั่ว 

ทัง้ห้องหนังสอื ห้องนอน ห้องโถง ตลอดจนห้องพักแขกกับเรือนใหญ่น้อย

แต่ละแห่งจนหมดสิน้แล้ว วันนีน้างจงึลอบมาทีห่อพระ เหลอืเพียงหอพระ

แห่งนี้เท่านั้นที่ยังไม่เคยตรวจค้น

นางค้นหาทกุซอกทกุมมุอย่างละเอยีดลออ ไม่เพียงตรวจหาช่องลบั

กับห้องลับ แม้แต่วงกบหน้าต่างกับคานหลังคาก็ไม่ปล่อยผ่าน กระทั่ง

พลิกกระเบื้องมุงชายคาปลายงอนทุกแผ่นหาจนทัว่แล้วกย็งัคงสูญเปล่า

ไร้ผล

ขณะทีน่างก�าลงัตรวจค้นองค์พระพุทธรูปอยู่นัน่เอง พลันได้ยินเสียงคน 

ดังมาจากนอกประตู

'พี่ตี๋ เชิญ'
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อกีฝ่ายมาถึงอย่างปบุปับเสยีจนนางหนไีม่ทัน ท่ีนีก็่ไม่มตีูใ้ห้ซ่อนตวั 

เสยีอกี อารามร้อนใจจงึได้แต่มดุเข้าไปใต้โต๊ะบชูาของหอพระ เคราะห์ยังดี 

ที่บนโต๊ะบูชาตัวน้ีปูผ้าปูโต๊ะอยู่ผืนหนึ่ง ความยาวชายผ้าท่ีห้อยลงมา

สามารถบดบังร่างของนางได้พอดิบพอดี

แทบจะทันททีีน่างมดุเข้ามาใต้โต๊ะบชูา คนทีอ่ยู่เบือ้งนอกก็ย่างเท้า

เข้ามาด้านใน

'ครั้งนี้ต้องรบกวนพ่ีตี๋มากทีเดียว อย่างไรได้โปรดช่วยข้าพูดวาจา

น่าฟังกับใต้เท้าถานให้มากๆ ด้วย'

'รบกวนอะไรกัน พ่ีฉินเกรงใจไปแล้ว ข้าจะคิดหาวิธีคลายโทสะ 

ของใต้เท้าถานผู้นั้นให้จงได้'

'เรือ่งนีห้ากปล่อยให้ท่านพ่อรูเ้ข้าต้องฆ่าข้าแน่ เฮ้อ ต้องโทษตวัเอง

ที่ดื่มสุราจนเสียเรื่อง ถึงกับไปล่วงเกินใต้เท้าถานเข้า เขาเป็นคนใจคอ 

คับแคบเสียด้วย'

'ตามความเหน็ของข้า ใต้เท้าถานก็ไม่ใช่คนหวัร้ันเสียจนไม่ฟังค�าใคร  

เลี้ยงสุราอาหารขอขมาเขาสักโต๊ะเป็นอย่างไร'

'เลี้ยงแขกย่อมไม่เป็นปัญหา สิ่งที่สกุลฉินของพวกเรามีมากที่สุด 

ก็คือเงินทอง กลัวก็แต่เขาจะไม่ยอมให้เกียรติ จงใจหักหน้าสกุลฉินของ

พวกเราน่ะสิ'

'พ่ีฉนิอย่ากลดักลุม้ไปเลย ในเมือ่ข้ารบัปากแล้ว ย่อมทุ่มเทสุดก�าลัง

จัดการเรื่องนี้ให้ลุล่วง'

'ขอบคณุพ่ีตีย่ิ๋งนกั ข้าซาบซึง้จรงิๆ เรือ่งราวลลุ่วงเมือ่ใด จะตอบแทน 

เต็มที่แน่นอน'
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ซัง่กวนเย่ียนซึง่ซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะบชูารบัฟังค�าสนทนาของคนทัง้สอง

อย่างสุดแสนจะเบื่อหน่าย นางจดจ�าเสียงหนึ่งในนั้นได้ นั่นเป็นเสียงของ

ฉินจี้คังคุณชายใหญ่สกุลฉิน ส่วนบุรุษแซ่ตี๋ผู้นี้เป็นใครนางก็ไม่อาจรู้ได้

ขณะก�าลงันกึเบ่ือ ซัง่กวนเย่ียนพลนัได้ยินเสียงส่ิงของตกกระทบพ้ืน  

พรบิตาต่อมาก็เห็นของชิน้หนึง่กลิง้เข้ามาใต้โต๊ะบชูาก่อนจะนิง่สนิทอยู่ที่

ข้างเท้าของนางพอดิบพอดี เมือ่พิจารณาโดยละเอยีด ท่ีแท้เป็นแหวนหยก

วงหนึ่งส�าหรับสวมนิ้วหัวแม่มือของบุรุษ

แย่แล้ว! นางเพ่ิงจะคิดเช่นน้ี พรบิตาถัดมาผ้าปโูต๊ะก็พลันถูกเลกิข้ึน  

บุรุษผู้หนึ่งนั่งยองอยู่ตรงหน้าประจันหน้ากับนางเข้าอย่างจัง

ซั่งกวนเย่ียนตะลึงงัน อีกฝ่ายก็เช่นกัน คนทั้งสองประสานสายตา 

ต่างฝ่ายต่างตื่นตระหนก

ในที่สุดนางก็เห็นโฉมหน้าของบุรุษแซ่ต๋ีผู้น้ีอย่างชัดเจน คิ้วตาดุจ

ภาพวาด สายตาดูลุ่มลึก เครื่องหน้าทั้งห้าได้รูปโดดเด่น แลดูสุภาพ 

สง่างามนุ่มนวลอบอุน่ เป็นชายหนุ่มทีห่ล่อเหลาน่าหลงใหลผูห้นึง่โดยแท้ 

เพียงนึกเสียดายที่อีกฝ่ายถูกนางท�าให้ตระหนกตกใจเสียจนลืมกระทั่ง

หุบปาก

หลังจากยกมือท�าท่าทางเป็นความหมายให้อีกฝ่ายเงียบเสียงไว้ 

นางก็เก็บแหวนหยกวางลงบนมอืของเขาอย่างไม่อนาทรร้อนใจก่อนขยิบตา 

ให้ด้วยความซุกซน

เด็กดี อย่าท�าให้พ่ีสาวเสียเรื่องเชียวนะ หากเจ้ากล้าส่งเสียง จะตี

ให้สลบเลย

ตีจ๋ิง่ไม่คาดคดิว่าใต้โต๊ะบชูาของหอพระจะมสีาวใช้นางหน่ึงซ่อนตวัอยู่  
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มิหน�าซ�้ายังเป็นสาวใช้ที่ขวัญกล้ามากเสียด้วย ถูกพบเห็นเข้าแล้วสีหน้า

กลับไม่มีวี่แววแตกตื่นลนลานแม้แต่น้อย ไม่เพียงจะให้เขาช่วยรักษา

ความลบั ดวงตาคูน้ั่นยังขยิบสองหนหยอกเย้าเขาอย่างมอีารมณ์ขนัเสยีอกี

เพียงแวบเดียว ตี๋จิ่งก็รู ้สึกได้ว่าสาวใช้นางน้ีทั้งใจกล้าทั้งสุขุม  

ถูกผู้อ่ืนพบเห็นว่าท�าตัวลับๆ ล่อๆ มาหลบซ่อนอยู่ตรงนี้ ตกอยู่ในห้วง

คับขันแล้วแท้ๆ กลับยังรักษาความเยือกเย็นไว้ได้

น่าสนใจ

เขาเลิกคิ้วหนหนึ่ง สายตาจับจ้องพิจารณานางตรงๆ

'พี่ตี๋ หาพบหรือไม่'

ฉนิจ้ีคงัแปลกใจ เหตุใดอกีฝ่ายเก็บของชิน้หนึง่จงึนานเช่นน้ี ยังนึกว่า 

อกีฝ่ายหาแหวนหยกท่ีตกไปไม่พบเสยีอีก ขณะคดิจะมาช่วยหา ตีจ๋ิง่พลนั

ตลบผ้าปูโต๊ะลง ยืนขึ้นหันไปยิ้มตอบคุณชายใหญ่สกุลฉิน 'หาพบแล้ว'

ตี๋จิ่งสวมแหวนหยกกลับไปบนนิ้วมือแล้วดึงตัวฉินจี้คังเดินไป 

อีกทางเจตนาให้ออกห่างจากโต๊ะบูชา

'เกี่ยวกับเรื่องของใต้เท้าถาน ข้าคิดได้วิธีหนึ่งแล้ว พวกเราออกไป

ค่อยๆ หารอืกัน' กล่าวพลางน�าฉนิจีค้งัไปจากหอพระอย่างเป็นธรรมชาติย่ิง

เมือ่เสยีงฝีเท้าของคนท้ังสองเคลือ่นห่างออกไปเร่ือยๆ ซัง่กวนเย่ียน

จึงค่อยเลิกผ้าปูโต๊ะขึ้นมุมหนึ่ง เหลียวซ้ายแลขวาแล้วจึงมุดออกจาก 

ใต้โต๊ะบูชา

หึๆ บุรุษแซ่ตี๋ผู้นี้รู้จักกาลเทศะใช้ได้ ถึงกับยอมช่วยข้าจริงๆ ไม่ได้

แพร่งพรายร่องรอยของข้าออกไป คนเรานี่นะ บทดวงจะดี ขวางอย่างไร
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ก็ขวางไม่อยู่ สถานการณ์เช่นนี้ก็ยังผ่านด่านไปได้

นางรูส้กึขบขนั เหลยีวมองโดยรอบซ�า้อกีหนก่อนก้าวออกจากหอพระ  

ฉวยจงัหวะปลอดคนลอบกลบัไป หอพระแห่งนีไ้ม่พบจุดใดน่าสงสัย วันน้ี 

คว้าน�้าเหลวอีกเช่นเคย

นางมุง่หน้าไปยังห้องเก็บฟืน ระหว่างทางกลบัมคีนผูห้นึง่เรยีกนางไว้

'นี่ หยุดนะ!'

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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