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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



เผลอแป๊บเดียว 'ซ่อนรักชายาลับ' ก็ด�าเนินมาถึงครึ่งทางกันแล้ว 

นะคะ ในที่สุดความลับที่ชุยสิงโจวปิดบังเอาไว้ก็เปิดเผยออกมาแล้วค่ะ  

ภาพครอบครัวอันแสนอบอุ่นในต�าบลหลิงเฉวียนสามีร้องภรรยารับ 

เลอืนหายไปหมด คนหนึง่อยู่ชายแดนรบพุ่งกับศตัร ูอกีคนก็ออกเดนิทางไป 

สานต่อกิจการส�านักคุ้มภัยของท่านตา ดูไปแล้วไม่น่าจะมาพบเจอกันอีก 

ใช่หรอืไม่คะ

จุ๊ๆ อย่าได้ดูถูกชุยสิงโจวเชียวค่ะ คนผู้นี้แม้เมื่อแรกจะใจแข็ง  

ปากหนัก หลอกลวงหญิงสาวได้ตาไม่กะพรบิ แต่ถึงคราวทุ่มเทใจให้ไปแล้ว 

ก็ไม่ยอมถอยให้ง่ายๆ ย่ิงไม่เปิดทางให้บุรุษอื่นมาเกาะแกะกับนาง ยังคง 

หวังให้หลิ่วเหมียนถังมาอยู่ในจวนของตนเองเร็ววัน แต่ก่อนอ่ืนเขาต้อง 

หาทางท�าให้นางเปิดใจให้เขา

สดุท้ายแล้วชยุสงิโจวทีอ่ยู่ไกลถึงชายแดนจะเอาชนะใจหลิว่เหมยีนถัง

ได้หรอืไม่ ไปร่วมติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ข้า! หลิว่เหมยีนถัง! ขอสาบานต่อฟ้า ชาติน้ีต่อให้บรุุษตายไปหมด

ทัง้ใต้หล้า ข้าก็ไม่มทีางคิดแต่งให้กับ...อือๆ..."

หลิว่เหมยีนถงัยังไม่ทนัเอ่ยค�าสาบานร้ายแรงจบก็ถูกชยุสงิโจวปิดปาก

ไว้ก่อน

เขาลมืไปว่าปากของหญิงสาวผูน้ี้อ�ามหติเพียงใด ประโยคตัดรอนเช่นน้ี 

ก็พูดออกมาได้!

ชั่วขณะหน่ึงริมฝีปากกับลิ้นของทั้งสองคนพัวพันกันอีกครั้ง รอ 

ผละจากกันหลิว่เหมยีนถังก็หอบน้อยๆ ทว่าไม่พูดอะไรอีก เพียงหันกลบัไป 

นอนลงเงยีบๆ หนัหลงัใส่ชยุสงิโจว

ชยุสงิโจวกอดเอวคอดก่ิวของนางแน่น ดงึตวันางเข้ามาใกล้เลก็น้อย

พร้อมเอ่ย "ตอนนัน้พวกเราแยกกันรบีร้อนเกินไป เจ้าคดิเสยีว่าข้าเสยีใจ 

ภายหลงัแล้ว ไม่ว่าวันหน้าพวกเราจะคนืดหีรอืเลกิรา จ�าต้องให้เวลากันบ้าง 

ทางด้านข้าใกล้จัดการงานเรียบร้อย รอเดินทางเข้าเมืองหลวงเมื่อไร 

จะผ่านทางซโีจว ถึงเวลาข้าไปคารวะท่านตาเจ้าดีหรือไม่"



 หลิ่วเหมียนถัง บตุรสาวสกุลหลิว่ ตระกูลฝ่ังบดิาสูญส้ินไปแล้ว  

  มท่ีานตาเปิดส�านกัคุม้ภยั ลายมอืเขยีนอปัลกัษณ์ 

  ยิง่

 ไหวหยางอ๋อง ชุยสิงโจว ท่านอ๋องผู้ปกครองเจินโจว สืบทอด 

  บรรดาศักดิ์ต่อจากบิดา ไม่รู้จักความรัก นิสัย 

  เหีย้มหาญ ไม่รูวิ้ธีรกัหยกถนอมบปุผา

 สุยอ๋อง มีนามว่าหลิวเพ่ย พ้ืนที่ปกครองคือฮุ่ยโจว  

  เป็นพระอนุชาแท้ๆ ของฮ่องเต้องค์ก่อน

 หลี่กวงไฉ ผู ้ช่วยนายอ�าเภอของซีโจว รูปโฉมธรรมดา  

  ใช้ชีวิตเรียบง่าย เป็นคนมีความสามารถ

 ลู่อู ่ ประมุขสกุลลู่ ท ่านตาของหลิ่วเหมียนถัง  

  ล�าเอียงรักหลานสาวคนนี้มาก

 ลู่เซี่ยน ลงุใหญ่ของหลิว่เหมยีนถงั เคยตดิต่อท�าการค้า 

  กับคนของภูเขาหย่ังซาน รู้ตวัจริงของลู่เหวิน

 ลู่มู ่ ลุงรองของหลิ่วเหมียนถัง เป็นคนท�ากิจการ 

  มอืไม่สะอาด มนีอกมใีน เป็นคนเจ้าเล่ห์
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หลงัได้ยินเฮ่อเฉวียนเซิง่พูดใส่เช่นน้ีคนสงูอายุเหล่าน้ันล้วนไม่ยินยอม 

แต่ละคนตะโกนหน้าแดงคอโป่งว่าถูกใส่ความ พากนัเข้าไปล้อมเฮ่อเฉวียนเซิง่ 

ไว้

ดูจากเจตนา เห็นได้ว่าต้องการจะรุมอัดเจ้าเด็กปากเปราะผู้นี้

ความจริงค�าพูดเหล่าน้ีท่ีเฮ่อเฉวียนเซิ่งพูดออกไปมีหลิ่วเหมียนถัง 

เป็นผูส้อน ไม่อย่างน้ันคนหนุม่ซือ่ๆ จะพูดจาจีใ้จด�าเพียงนัน้ได้อย่างไร

หลิว่เหมยีนถังเดาได้ว่าท่านเฉาจะมาหาตนเอง แต่คดิไม่ถึงว่าเขาจะ 

หน้าด้านกล้าคว�า่โต๊ะ ถึงข้ันจะท�าร้ายคนอีกต่างหาก

สหีน้านางบึง้ตงึลงขณะเอ่ยกับท่านเฉาอกีคร้ัง "ข้าไว้หน้าท่านแต่ท่าน 

ไม่รับไว้! จะต้องให้ข้าพูดออกมาว่าเจ้าของเบื้องหลังกิจการขนส่งทางเรือ 

สกุลเฉาคอืท่านใช่หรอืไม่ สมยันัน้ท่านอาศยัโอกาสทีท่่านตาข้าป่วยหนกั 

ไม่ได้ดแูลกิจการ แอบแยกการขนส่งทางเรอืสกุลลูอ่อกมา! ท่านก�าการค้าไว้ 

61
    



8 ซ่อนรักชายาลับ 3

มอืหนึง่ อกีมอืกลบัยังแบขอรบัเบีย้รายเดอืนจากสกุลลูข่องพวกเรา ช่างเป็น 

คนต�า่ช้าหน้าด้านเห็นแก่เงนิ! ท่านตาข้ายอมให้ท่าน แต่ข้าไม่มทีางยอม!  

ในเมื่อท่านท้องใหญ่กินผลประโยชน์สกุลลู่ไปมากเพียงน้ัน ถ้าอย่างนั้น 

ข้าก็จะให้ท่านคายของออกมาทีละนดิๆ! ลองกล้าแตะต้องคนของข้าดสิู!"

พูดกันตามตรงว่ากับหญิงสาวอายุสิบเก้าปีผู้หนึ่ง ซ�้าปกติเวลา 

อยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสยังมีท่าทีอ่อนน้อมอ่อนหวาน บรรดาคนเก่าแก่เหล่านี ้

ไม่เคยเหน็หลิว่เหมยีนถังอยู่ในสายตาจรงิๆ

แต่ในตอนน้ีเมือ่หญิงสาวตหีน้าเคร่งเอ่ยเสยีงกร้าว กลบัให้กลิน่อาย

กดดนัคนอย่างบอกไม่ถูก ท�าเอาบรรดาคนเก่าแก่เหล่าน้ันต่างชะงักงันกันไป

ท่านเฉาโดนพูดใส่จนหน้าตึง หลงัได้สติกลบัมาก็กลายเป็นอบัอาย 

จนโกรธ ยกมอืขึน้ท�าลายข้าวของต่อ

แม้หลิ่วเหมียนถังจะพูดจาหาเรื่องท่านเฉา ทว่าไม่ได้คิดจะลงมือ  

พอเห็นลกูจ้างด้านหลงันางท�าท่าจะพุ่งเข้าไปดงึตวัคน ก็ถูกหลิว่เหมยีนถัง 

ห้ามปรามเอาไว้

ขณะนั้นเองมีคนตะโกนขึ้นมาเสียงดังกังวาน "หยุดเดี๋ยวนี้!"

ทกุคนเหลยีวหน้ามองไป ล้วนนกึไม่ถึงว่าจะได้เห็นลูอู่เ่ดนิเข้ามาใน

ส�านกัคุม้ภยัด้วยสหีน้ากรุน่โกรธ

ทนัทีทีท่่านเฉาเห็นเขาก็ประหน่ึงเห็นดาวช่วยชวิีต คกุเข่าลงตรงหน้าลูอู่่

พลางร�า่ไห้ปาดน�า้ตา ฟ้องว่ายายหนเูหมยีนถังน่าโมโหเพียงใด

แต่ลูอู่่ไม่รอให้เขาพูดจบก็ยกไม้เท้าในมอืฟาดใส่ใบหน้าอกีฝ่ายแรงๆ ไป

หนหนึง่

วรยุทธ์ของลูอู่ยั่งคงอยู่ เพียงแค่เจ็บป่วยมาหลายปีจึงส่งผลให้ 

ไม่ค่อยมีแรงนัก แต่วันน้ีเขาโมโหเลือดขึ้นหน้า เรี่ยวแรงท่ีใช้ออกไปเอง 
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กเ็ตม็เปี่ยม

ท่านเฉาผูน้ัน้ยามอยู่ต่อหน้าผูอ้ืน่ท�าตวัเป็นนายท่าน แต่อยูต่่อหน้าลูอู่่

ไม่ใช่กระทัง่ผายลม โดนฟาดจนเซเสยีหลกัล้มไปนัง่แปะบนพ้ืน

พวกทีเ่หลอืท่ีร่วมด้วยช่วยกันพอเหน็ลูอู่ป่รากฏตัวต่างพากันเงยีบกริบ

เป็นจกัจัน่จ�าศีล พูดอะไรไม่ออก

ลู่อู่ให้ความส�าคัญกับมิตรภาพจริงๆ แต่เขาเองก็เป็นคนล�าเอียง! 

หลานสาวก็คอืเกลด็ย้อนของเขาลูอู่ ่ไม่ว่าผูใ้ดก็ห้ามแตะต้อง!

ตอนแรกทีเ่ขาได้ยินว่าหลิว่เหมยีนถังรบัส�านักคุม้ภัยไปท�าต่อก็นกึว่า

นางแค่อยากเล่นสนุก แล้วก็หาวิธีท�าเงินให้กับทีบ้่านไปในตวั

แม้เขาจะด่าทอบตุรชายสองคน ทว่าตดัใจต่อว่าหลิว่เหมยีนถังไม่ลง 

สกัค�า เพียงคดิว่าจะหาเจ้าของท่ีเหมาะสมขายคฤหาสน์ให้ จากนัน้เอาเงิน 

คนืให้หลิว่เหมยีนถังอกีที

นึกไม่ถึงว่าวันน้ีกลับมีลูกจ้างส�านักคุ้มภัยมาตามหาเขา บอกว่า 

มคีนไปก่อเรือ่งท่ีส�านกัคุ้มภัย คุณหนูหลิว่คุมสถานการณ์ไม่ค่อยอยู่แล้ว

ดังน้ันลู่อู่ถึงได้พาบ่าวอาวุโสกับบ่าวรับใช้ที่บ้านรีบเร่งเดินทางมา  

ไม่คาดว่าจะได้เห็นภาพบรรดาคนเก่าแก่ใช้ความอาวโุสมารังแกหลิว่เหมยีนถัง

เข้าให้เต็มๆ ตา

เขายังได้ยินค�าพูดเหล่านั้นของเฮ่อเฉวียนเซิ่งกับหลิ่วเหมียนถัง 

อย่างครบถ้วน ความจริงเรื่องท่ีเฉาอู่ขโมยลูกค้าของกิจการทางน�้าของ 

ส�านกัคุม้ภยัโดยแยกไปเปิดกิจการสกุลเฉาเองนีก็้มคีนเคยบอกกบัเขามานาน

แล้ว แต่เฉาอูอ้่างว่ากิจการขนส่งทางเรอืนัน้เปิดให้หลานชายของตน

ตอนน้ันสขุภาพลูอู่ไ่ม่สูด้ ีมองดูลกูน้องในวันวานร้องห่มร้องไห้ต่อหน้า 

บอกว่าตนถูกใส่ความ ย่อมต้องเชือ่ค�าพูดของอกีฝ่าย
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ประโยคท่ีเขาได้ยินในวันน้ีหากบุตรชายคนโตพูดให้เขาฟัง เขาจะ 

ไม่เตม็ใจฟังอย่างย่ิง เพราะรูส้กึว่าบตุรชายคนโตไม่พอใจว่าคนเก่าแก่กลุม่น้ี

เป็นภาระ หาข้ออ้างปล่อยปละไม่สนใจ

แต่พอประโยคนัน้ออกมาจากปากทายาททีห่ลงเหลอือยู่ของสกุลเฮ่อ 

กลบัฟังดเูป็นความจรงิอย่างมาก

มหิน�าซ�า้ตาเฒ่าเฉาอู่ผูน้ี้เวลาอยู่ต่อหน้าตนเองดซูือ่สัตย์ภกัด ี เวลา

อยู่ลบัหลงักลบัผยองอวดดีถึงเพียงน้ี!

ดวงตาที่ถูกปิดมานานของลู่อู่ในที่สุดก็ค่อยๆ เปิดกว้างขึ้นแล้ว!

เมื่อนึกถึงเรื่องราวต่างๆ ของเฉาอู่ ท่านผู้เฒ่าลู่เองก็โมโห เอ่ย 

เสียงดังกังวาน "เฉาอู ่ เจ้าเก่งนักก็ไปท�าตัวเป็นนายท่านท่ีอื่นเสีย แต่ว่า 

ภายในห้องโถงนีไ้ม่ว่าจะโต๊ะตวัใดก็ไม่ใช่ของเจ้า! หลานสาวข้ามคีวามสามารถ

แย่งงานจากปากเจ้าได้ หากเจ้าไม่พอใจก็ไปแสดงฝีมือออกมา อย่ามา 

ก่อเรื่องโวยวายท่ีน่ี! ดูจากพฤติกรรมของ 'ท่านเฉา' อย่างเจ้า บวกกับ 

หลานชายทีม่คีวามสามารถของเจ้าแล้ว เดมิทก็ีไม่จ�าเป็นต้องให้สกุลลูข่องข้า

คอยช่วยเหลอือยู่แล้วน่ี นบัจากนีไ้ปสกุลลูกั่บท่านเฉานบัว่าหมดหน้ีบญุคณุ 

กัน ขอให้วันหน้าท่านเฉาอย่าได้อ้างชือ่ข้าลูอู่่อีก!"

ลูอู่ท่�างานมาหลายสิบปี เส้นสายท่ีสะสมไว้มีมากจนน่าตกใจ  

กิจการขนส่งทางเรือของท่านเฉาด�าเนินไปได้ราบรื่นเพียงนี้เป็นเพราะ 

อ้างชือ่ว่าเป็นลกูจ้างเก่าแก่ท่ีภกัดขีองสกุลลู ่ ยืมชือ่เสยีงของผูคุ้ม้ภัยอาวโุส 

มาใช้

แต่วันนีลู้อู่ป่ระกาศเจตนาตดัขาดกับตาเฒ่าเฉาอูอ่อกมาทีน่ี ่ รอบข้าง 

มคีนอยู่มากมายเพียงน้ี เรือ่งน้ีไม่อาจปิดบงัอยู่ เพียงไม่นานก็จะแพร่กระจาย 

ไปทัว่
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ใบหน้าของเฉาอูป่ระเดีย๋วเขียวประเดีย๋วแดง แม้แต่ฝันยังนึกไม่ถึงว่า 

ท่านผูเ้ฒา่ลูท่ี่ป่วยซมไม่เคยออกจากบ้านมานานจะมาปรากฏตัวท่ีน่ี ทุกวันน้ี

กิจการของเขาไม่ด ี ยังจ�าเป็นต้องอ้างชือ่สกุลลู่เพ่ือใช้เส้นสาย ไม่อาจแตกหัก 

ในตอนนีไ้ด้จรงิๆ ดงันัน้จงึเริม่ร้องไห้ บอกว่าตนเองเพียงเลอะเลอืนไปชัว่วูบ 

ด้วยความโมโห

หลิว่เหมยีนถังกลบัเตมิน�า้มนัใส่ไฟอย่างไม่หนักไม่เบาอยู่ด้านข้าง 

"อย่างท่านเฉาไม่เรยีกเลอะเลอืนหรอก ท่านวางอ�านาจใส่คนอืน่ได้ร้ายกาจ 

จะตาย! พวกลกูเรอืทีท่่านแอบซือ้ตวัทีท่่าเรอื ให้พวกเขาลอบสบัเปลีย่น 

ลงัสนิค้าของเรอืพวกเราก่อนหน้าน้ีถูกคนจบัตวัส่งไปทีว่่าการแล้ว พวกเขา

สารภาพแล้วว่าหลานชายท่านเป็นคนจ้างวาน ข้าคิดว่าในอีกไม่ก่ีวันนี ้

คนของท่ีว่าการก็น่าจะไปจบัตวัคนแล้ว มสิู.้..ท่านเฉากลบัไปจดัการธุระก่อน 

ดกีว่า"

ตาเฒ่าเฉาอูไ่ด้ยินแล้วหน้าเปลีย่นส ีบวกกับความอบัอายขายขีห้น้า  

จงึไม่มเีวลามาสนใจร�าลกึอดตีเกาะมติรภาพกับลูอู่อ่กี เพียงรบีร้อนกลบัไป 

ทนัที

และบรรดาคนเก่าแก่ท่ีเหลือต่างรู้จักปรับหางเสือตามลม* พากัน 

บอกว่าตนเองถูกเฉาอู่ยุแยง ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่  

จากน้ันแต่ละคนก็รบีกระเจงิหนีไป

ในห้องโถงใหญ่โตท่ามกลางข้าวของท่ีถูกพังเละเทะ ลูอู่่ยืนอยู่อย่างหดหู่ 

แผ่นหลงัทีเ่หยียดตรงมาโดยตลอดคล้ายค้อมลงเลก็น้อย เขาเดนิออกไปจาก 

ห้องโถง เงยหน้ามองแผ่นป้าย 'ส�านักคุม้ภัยเหลยีงซนิ' ป้ายนัน้ คล้ายเข้าใจ

ความหมายท่ีซ่อนอยู่ในชือ่ทีห่ลานสาวต้ังข้ึนมา

* ปรับหางเสือตามลม เป็นส�านวน หมายถึงรู้จักอ่านสถานการณ์หรือท่าทีของผู้อื่นแล้วพลิกแพลงไปตาม

สถานการณ์
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เขาหนักลบัไปมองหลานสาวท่ีตามออกมาช่วยประคองตวัเขา ก่อน

ถอนหายใจเอ่ย "เจ้ารู้สึกว่าท่านตาเจ้าใช้การไม่ได้ เลอะเลือนเหลือเกิน 

ใช่หรอืไม่!"

หลิว่เหมยีนถังย้ิมน้อยๆ เอ่ย "หัวหน้าหน่วยรกัษาการณ์อ�าเภอข้างเคียง 

ดเูหมอืนจะอายุมากกว่าท่านตาหน่ึงปี ก่อนหน้าน้ีเพ่ิงรบัอนคุนใหม่ไป ผ่านไป 

ไม่ก่ีเดอืนก็ตัง้ครรภ์แล้ว ท่านตาแขง็แรงกว่าเขามากนกั หากยินยอมเป็นบิดา 

ก็เพ่ิมท่านอาน้อยให้ข้าได้อีกคน จะแก่ชราไปได้อย่างไร"

ลู่อู่เห็นนางท�าตัวไม่จริงจังก็ถลึงตาใส่ "มีแต่ค�าพูดเหลวไหล ดูว่า 

ข้าจะลงโทษให้เจ้าคุกเข่าท่ีศาลบรรพชนหรอืไม่!"

แต่เพราะความไม่จรงิจงัของหลิว่เหมยีนถังกลบัช่วยให้เขาลดทอน

ความเศร้าหมองในใจได้ชัว่ขณะ เพียงมองป้ายชือ่อกีสกัพักแล้วเอ่ย "ข้า

ได้ยินว่าเจ้าเคยขอยืมสมุดรายชื่อไปคัดลอกรายชื่อผู้ที่รับเบี้ยรายเดือน  

บอกว่าจะซือ้ของให้พวกท่านลงุท่านปู ่ แต่ว่าสดุท้ายเจ้าไม่ได้ส่งมอบของ

ออกไปสักส่วนเดียว...ข้าแก่แล้ว เรื่องบางอย่างไม่ได้มองล่วงหน้าไกล

เหมอืนเดก็อายุน้อย หลายสบิปีมานีก็้นับว่าข้าท�าดต่ีอบรรดาลกูจ้างเก่า 

อย่างเตม็ที ่ น�า้ใจทีค่วรให้ก็ให้ไปหมดแล้ว พวกท่ีไม่รูจ้กัรบัน�า้ใจล้วนเป็น 

สนัุขป่าตาขาวท่ีเลีย้งไม่เชือ่ง วันพรุง่นีข้้าจะเอากุญแจห้องบญัชใีห้เจ้า เจ้า 

ก็ลองค�านวณด ูวันหน้าควรจะจ่ายให้หรอืไม่ เจ้าตัดสินเอาเองเถอะ"

ลูอู่จ่ะไม่รู้สถานการณ์ยากล�าบากในปัจจุบันของสกุลลูไ่ด้อย่างไร 

เพียงแต่ว่าเมือ่ก่อนเขาผ่านด่าน 'คณุธรรม' ไปไม่ได้ มหิน�าซ�า้บตุรชายสองคน 

ทีบ้่านเองก็ควบคมุพวกคนเก่าแก่เหล่านัน้ไม่อยู่

แต่ตอนนี้ให้หลิ่วเหมียนถังมาจัดการเรื่องเหล่านี้ เขากลับวางใจ 

เป็นอย่างมาก
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ยายหนคูนน้ีมเีล่ห์เหลีย่มแพรวพราวและความสามารถ แล้วยังเป็น

คนมมีโนธรรม รู้ว่าควรจะปฏิบตัติวัต่อบรรดาเดก็ก�าพร้าและผูอ้าวุโสอย่างไร 

หากสามารถปลดภาระหนักอึ้งของสกุลลู่ได้นับแต่นี้ วันเวลาของทุกคน 

ในครอบครวัก็จะดีขึน้มาบ้าง

แต่หลิว่เหมยีนถังกลบัรูส้กึว่าตนไม่อาจหลงล�าพอง สมควรท�าตัวเกรงใจ

เสยีหน่อย จงึเอ่ยอย่างถ่อมตนว่าตนความรูโ้ง่เขลา ขอเชญิท่านลงุใหญ่เป็น 

คนจดัการจะดกีว่า

ลูอู่ถ่ลงึตาใส่นางพลางเอ่ย "ตอนลูกจ้างมาเรียกตัวข้า พวกทีห่าเรือ่ง 

น่าจะเพ่ิงก้าวเข้าธรณปีระตมูากระมงั เจ้าวางแผนล่วงหน้าไว้รอบคอบเพียงน้ี 

พูดจายุแยงให้เฉาอู่ท�าลายข้าวของ ให้ท่านตาเจ้าได้เหน็งิว้ร่ืนเริง ไฉนเลย

จะความรูโ้ง่เขลา ท่านลงุใหญ่เจ้าเป็นคนซือ่ๆ ข้าว่าอย่าให้เขาเรยีนรูอ้ะไรผดิๆ 

จากเจ้าจะดกีว่า!"

หลิว่เหมยีนถังนกึไม่ถึงว่าแผนการของตนเองจะถูกท่านตาจบัได้เช่นนี ้

นางรบีดงึตวัท่านตามาออดอ้อนอย่างรูส้กึผดิทนัที

ลูอู่่ถลงึตาใส่นางพลางเอ่ย "เจ้าเปลอืงแรงเพียงน้ีไม่ใช่รอให้คนแก่ 

หวัรัน้อย่างข้ายอมโอนอ่อนหรอืไร ตอนนีเ้จ้าสมปรารถนาแล้วก็อย่ามวัแต่ 

อยู่นอกบ้านทัง้วัน ควรกลบับ้านไปกินข้าวดีๆ ได้แล้ว"

หลิ่วเหมียนถังย่อมย้ิมรับปาก จากนั้นเรียกรถม้ามา หลังประคอง 

ท่านตาขึน้ไปบนรถม้าก็ตามเขากลบับ้านสกุลลูไ่ปกินข้าวด้วยกัน

ตอนที่รถม้าจอดหยุดหน้าประตู พวกนางเจอกับท่านป้าสะใภ้รอง

จงูมอืหญิงวัยกลางคนผูห้นึง่ออกจากบ้านมาอย่างสนิทสนมพอดี

หลิ่วเหมียนถังช้อนสายตามอง ที่แท้เป็นซูฮูหยิน แขกสูงศักดิ์ของ 

บ้านท่านลงุรองน่ีเอง
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ฟังจากค�าพูดของท่านป้าสะใภ้รองแล้ว นางตัง้ใจจะพาซฮูหูยินกับ

คณุชายซไูปจดุธูปไหว้พระทีวั่ดฉานอินอันมชีือ่เสยีงของซโีจว

และด้านหลังฮูหยินท้ังสองคนนอกจากญาติผู้น้องลู่ชิงอิง ยังมี

คณุชายหน้าตาสภุาพผูห้นึง่อกีด้วย

หลายวันมาน้ีหลิว่เหมยีนถังไม่ได้ร่วมกินอาหารกับคนในครอบครวั

เลย วันๆ ออกจากบ้านแต่เช้ากลบัมามดืค�า่ ย่อมไม่เคยทกัทายคนสกุลซู

อย่างเป็นทางการ

แต่นางก็เดาออกว่านี่น่าจะเป็นคุณชายซูที่ญาติผู้น้องต้องตา

ยามนีซ้เูหมยีนเองก็ก�าลงัมองตรงไปยังหญิงสาวรปูโฉมงดงามทีเ่พ่ิง

ลงมาจากรถม้าผูน้ี้เช่นกัน

เขามาพักอยู่ที่บ้านสกุลลู่ได้สักพักแล้ว นึกไม่ถึงว่าจะไม่เคยเจอ 

หญิงสาวงามผดุผาดสวยสะพรัง่เช่นน้ีมาก่อน

นาง...นางเป็นคุณหนูสกุลลู่เหมือนกันหรือ

แต่ว่าซฮูหูยินยังคงทักทายท่านผูเ้ฒ่าลูก่่อน หลงัฟังค�าแนะน�าของ

เฉวียนซื่อเสร็จจึงมีอาการตอบสนอง อมย้ิมมองประเมินหลิ่วเหมียนถัง 

พลางเอ่ย "ได้ยินมานานว่าท่านผูเ้ฒ่าลูม่หีลานสาวมากความสามารถ... 

จรงิส ิส�านกัคุม้ภัยท่ีนางเปิดชือ่ว่าอะไรหรอื"

เฉวียนซื่อเอ่ยกลั้วหัวเราะ "ส�านักคุ้มภัยเหลียงซิน ชื่อนี้ตั้งได้..."

ซฮูหูยนิกลบัย้ิมเอ่ยต่อ "ต้ังได้ดีนัก ร้านผ้าซึง่เป็นสนิเจ้าสาวของข้า 

ก็ขนส่งผ่านเส้นทางซโีจว ได้ยินลูกจ้างบอกว่าพอเปลีย่นมาใช้ส�านักคุ้มภัย 

เหลยีงซนิ ท้ังประหยัดเงนิและรวดเรว็กว่าเดิม"

เฉวียนซือ่ฟังมาถึงตรงน้ีด้วยหน้าตาย้ิมแย้ม นางได้ยินจากบิดาของตน

แต่แรกแล้วว่าบ้านสกุลเดิมของซูฮูหยินผู้นี้ร�่ารวยเงินทอง ตอนท่ีแต่งเข้า 
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สกุลซก็ูมร้ีานค้าเป็นสนิเจ้าสาวติดไปด้วยจ�านวนมาก

นางมีบุตรชายอย่างซูเหมียนคนเดียว ถ้าอย่างนั้นกิจการในอนาคต 

จะไม่ใช่ของลกูสะใภ้ท้ังหมดหรอกหรอื

ยามน้ีกลับได้ยินซูฮูหยินเอ่ยต่อว่า "ช่างบังเอิญจริงๆ บุตรชายข้า 

ชื่อพยางค์เดียวว่า 'เหมียน' ในชื่อของคุณหนูหลิ่วเองก็มีค�าว่า 'เหมียน'  

เหน็ได้ว่าตอนแรกท่ีตัง้ชือ่คนเป็นพ่อแม่มคีวามคดิอย่างเดียวกัน ต่างหวังให้ 

ลูกๆ ของตนเองไม่มีความกังวลเรื่องอาหารและเครื่องนุ่งห่ม สามารถ 

นอนหลบัสนิท..."

เฉวยีนซือ่รูส้กึระคายหูกับประโยคนี ้คณุชายซมูาดูตัวกับลูช่งิอิงของ 

บ้านนาง แต่ซฮูหูยินกลบัยกเรือ่งท่ีบตุรชายตนเองชือ่เหมอืนกับหลิว่เหมยีนถัง 

ขึน้มาพูด ถึงแม้ตอนท้ายจะเบีย่งไปพูดถึงความปรารถนาของบดิามารดา

อย่างดดู ีแต่ยังคงไม่ค่อยเหมาะสมนกั

มหิน�าซ�า้...คณุชายซผููน้ัน้ยังเอาแต่มองหลิว่เหมยีนถังคล้ายตกตะลงึ

ไปกับความงามของนาง

เฉวยีนซือ่รูว่้ารปูโฉมของบตุรสาวตนเองเมือ่เทยีบกับความงามพริม้เพรา

ของหลิว่เหมยีนถังนัน้เรยีกว่าต่างกันราวฟ้ากับเหว หากคณุชายซตู้องตา 

รปูโฉมของหลิว่เหมยีนถังเข้าจะแย่เอา...

แต่เฉวยีนซือ่คดิต่อว่าอดตีของหลิว่เหมยีนถังซบัซ้อนเกินไป ซ�า้ยัง

ไม่มบีดิามารดา ตรงจดุน้ีไม่อาจเทียบกับลูช่งิอิงได้

พอคิดเช่นนี้เฉวียนซื่อก็สบายใจขึ้นมาอีกครั้ง

ในเมื่อพวกเขาจะไปไหว้พระขอพร หลิ่วเหมียนถังเพียงย้ิมน้อยๆ 

คารวะบรรดาแขกเสรจ็ก็ตามท่านตาเข้าไปในบ้าน

ช่วงแรกท่ีนางกลับมาอยู่บ้านสกุลลู ่ จู่ๆ ก็มเีวลาว่างเพ่ิมขึน้กะทนัหนั  
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ตกดกึเลยมกันอนไม่หลบั รวมกับทีห้่องครวัสกุลลูท่�าอาหารไม่ค่อยถูกปาก  

นางกินได้น้อยลงจงึซบูผอมไป

จวบจนตอนหลังไม่รูว่้าห้องครวัท�าอย่างไรกันแน่อาหารถึงเริม่มรีสชาติ

ขึ้นมา หลิ่วเหมียนถังถึงกินได้เยอะข้ึนเล็กน้อย เพียงแต่ว่าโรคข้ีหนาว 

เวลากลางคนืยังคงอยู่ บางครัง้จะนอนไม่หลบัไปจนฟ้าสาง

หลายวันมาน้ีอากาศหนาวเย็น หลิ่วเหมียนถังนึกถึงขาหมูตุ๋นขิง 

ที่หลี่มามาต้มขับไล่ไอหนาวให้นางขึ้นมา จึงให้ฟางเซียไปบอกห้องครัว 

ให้อิงตามต�ารับเฉพาะของหลี่มามาแล้วต้มออกมาเข้มข้นหน่ึงหม้อดิน  

ขาหม ูไข่ กับขงิแก่หนึง่หม้อถูกต้มเอาไว้หลายวัน ตอนทีร่สเข้าเน้ือ ฟางเซยี 

วางหม้อดนิลงบนเตาอุ่นภายในห้องให้อุ่นร้อนก็กินได้แล้ว

หลิว่เหมยีนถังกินไปค�าหนึง่ ในรสชาตขิองน�า้ขงิกับน�า้ส้มด�าเต็มไปด้วย 

ไขมนัของขาหมผูสมอยู่ เมือ่กินไข่ใบหนึง่คูกั่บน�า้แกงอุน่ร้อนแล้วพลนัอบอุน่ 

ไปทัว่ท้ังร่าง

ทกุวันน้ีกิจการขนส่งทางเรอืของนางเริม่เป็นรปูเป็นร่าง แม้ช่วงแรก 

จะท�าก�าไรได้ไม่ค่อยมาก แต่รอเบยีดกิจการของสกุลเฉาจนเงยีบเหงาลง 

ได้เมือ่ไร ผลก�าไรของกิจการขนส่งทางเรอืก็จะเพ่ิมสงูขึน้เช่นกัน รอกิจการ 

ดขีึน้จรงิๆ เมือ่ไร นางก็จะเปลีย่นมอืให้ท่านลงุใหญ่มาจดัการแทน ป้ายเก่า

หลายสบิปีของส�านักคุ้มภัยเสนิเวยก็ต้องแขวนกลบัข้ึนไปใหม่

ส่วนท่านลงุรองหากเขามหีนทางหาเงนิของตนเองก็ไปงมเอาเองเถอะ 

แต่จะให้บ้านรองมาดูแลครอบครวัออกจะไม่ค่อยเหมาะสมจริงๆ...

หลิว่เหมยีนถังคิดเรือ่ยเป่ือยอยู่ ก่อนเอ่ยถามขึน้กะทันหัน "ฟางเซยี  

เจ้าไปซือ้น�า้ส้มด�ารสหวานทีใ่ส่ในขาหมตุู๋นขงิหม้อน้ีมาจากท่ีใด"

ฟางเซียตอบทันที "ออกจากบ้านไปเจอพ่อค้าหาบเร่ตะโกนขาย 
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น�้าส้มด�ารสหวานของแท้จากหลิ่งหนานเลยซื้อกลับมาเจ้าค่ะ...มีอะไร 

หรอืเจ้าคะ รสชาติไม่ถูกต้องหรอื"

หลิ่วเหมียนถังมองขาหมูตุ๋นขิงในมือก่อนย้ิมเอ่ย "ไม่มีอะไร พอดี

อาหารทีท่�าออกมารสชาติเหมอืนหลีม่ามาท�าไม่มผิีด ข้าเลยลองถามด.ู.."

แต่ก่อนนางไม่รูว่้าเหตใุดอาหารท่ีหลีม่ามาท�าจงึมรีสชาตเิป็นเอกลกัษณ์

ต่างไปจากคนอ่ืน

ภายหลงัถึงรูว่้านัน่เป็นเพราะเครือ่งปรงุรสหลายอย่างทีห่ลีม่ามาใช้

ต่างมทีีม่าพิถีพิถัน ยกตวัอย่างเช่นน�า้ส้มด�ารสหวานส�าหรับใช้ท�าขาหมตุู๋นขิง  

เป็นน�้าส้มด�าต�ารับของร้านเก่าแก่ที่หลิ่งหนาน หมักผ่านกรรมวิธีพิเศษ  

ในหน่ึงปีมีเพียงย่ีสิบไหเท่านั้น นอกจากถวายให้ราชวงศ์ ส่วนท่ีเหลือ 

จะน�าเข้าจวนของอ๋อง โหว และอัครเสนาบดีเป็นหลัก

กระทั่งซีอิ๊วท่ีใช้ตามปกติยังหมักมาจากปลากับกุ้งชั้นดี อาหาร 

ทีท่�าออกมาจะไม่มรีสชาตเิอรด็อร่อยได้หรอื ดงันัน้รสชาติโอชาเช่นนีจ้งึเป็น 

สทิธิพิเศษของจวนอ๋อง ไม่ใช่สนิค้าท่ีพ่อค้าเร่ในตรอกจะขายได้

ดงันัน้วันรุง่ขึน้หลิว่เหมยีนถังจงึฝากฝังห้องครัวโดยไม่เจตนาอกีว่านาง

อยากกินตบัห่านสชีาด ต้องการให้ห้องครวัไปซือ้ห่านหิมะตอนเหนอืตัวหน่ึง 

เอาตับมาท�า

ทางห้องครัวบอกด้วยสีหน้าอมทุกข์ว่าหาไปท่ัวตลาดก็ยังไม่เจอ 

ห่านหมิะตอนเหนอื เอาห่านอ่ืนมาท�าแทนได้หรอืไม่

แต่พอผ่านไปสองสามวันในตอนท่ีบ่าวหญิงผูร้บัหน้าทีซ่ือ้ของเข้าบ้าน

ออกไปจากบ้าน กลบัได้ยินพ่อค้าหาบเร่คนหนึง่บอกว่ามห่ีานหมิะตอนเหนอื

มาขาย

ทว่าครัง้น้ีบ่าวหญิงผูน้ัน้ไม่ได้ซือ้ แต่ท�าตามท่ีคุณหนูหลิว่สัง่ น�าเร่ืองน้ี 
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ไปแจ้งนางก่อนว่ามีห่านหมิะตอนเหนือมาขาย

ไม่นานจากน้ันหลิว่เหมยีนถังก็คลมุเสือ้ขนจิง้จอกตัวหนาปรากฏตัวข้ึน

ด้านหน้าประตู

พ่อค้าขายห่านผู้น้ันเร่งร้อนหันตวักลับจากไป ทว่าหลิว่เหมยีนถังกลบั 

เอ่ยขึน้ด้วยใบหน้าไร้ความรูส้กึ "ห่านยังไม่ทนัขายก็จะไปแล้วหรือ กลบัไป 

จะไปรายงานผลอย่างไร"

แม้ผู ้ที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าหาบเร่ผู้นั้นจะติดหนวดเครา ท้ังยัง 

สวมหมวกผ้าสักหลาดกดต�่า แต่หลิ่วเหมียนถังยังคงจดจ�าได้ในทันทีว่า 

เขาคือลูกจ้างท่ีเมื่อก่อนท�างานจิปาถะในร้านตนเอง แล้วก็เป็นหนึ่งใน 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาคนสนิทของฟ่ันหู่ด้วย

พอองครกัษ์ลบัผูน้ั้นเห็นว่าหลิว่เหมยีนถังจ�าตนเองได้ก็ท�าตวัสง่าผ่าเผย

แทนเสียเลย หันกลับมาวางหาบลงแล้วดึงห่านหิมะ ขาหมูป่า รวมถึง 

สตัว์ป่านานาชนิดออกมาจนหมด

หลิ่วเหมียนถังถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียด "พวกเจ้ารู้ได้อย่างไรว่า 

ข้าอยากกินของพวกน้ี วางสายลบัไว้ในบ้านสกุลลู่มากเพียงใด อกีอย่าง... 

ข้าไม่ได้เป็นอะไรกับเขา เหตุใดพวกเจ้ายังไม่ยอมไปอกี!"

เรือ่งพวกน้ีองครกัษ์ลับผู้นัน้ตอบไม่ได้ ได้แต่กัดรมิฝีปากมองไปทาง 

ตรอกด้านหลงั ไม่นานจากน้ันก็เห็นฟ่ันหู่เดินถูมอืมาหา

"ฮูหยิน...อ่า ไม่สิ คุณหนูหลิ่ว นายท่านของพวกเราสั่งมาแล้วว่า 

ให้คอยดแูลความเป็นอยู่ของท่าน แต่ช่วงก่อนหน้านีท่้านดูจะไม่คุน้ชนิกับ 

อาหารทีบ้่านสกุลลู ่ หลงัพวกเราส่งนกพิราบไปรายงานท่านอ๋อง ท่านอ๋อง 

เลยให้หลีม่ามาเขยีนรายการออกมา ให้คนซือ้ของเข้าจวนอ๋อง แล้วส่งของ 

ทีท่่านชอบมาตามในรายการ"



19ขวงซั่งจยาขวง

หลิว่เหมยีนถังกลบัไม่นึกประทบัใจ "พวกเจ้าซือ้ตวับ่าวรบัใช้คนใด 

ให้คอยส่งข่าวให้"

ฟ่ันหู่โบกมอืเอ่ย "คณุหนูหลิว่ ท่านเองก็รูว่้าพวกเราแค่ท�าตามหน้าที่

เท่านัน้ ทีจ่รงิยังเป็นความปรารถนาด ี ไม่ได้วางยาพิษสร้างปัญหาให้ท่าน... 

หากท่านเลอะเลอืนกว่าน้ีสักหน่อย ห่านหิมะตวัน้ีก็ลงไปตุน๋ในหม้อนานแล้ว  

ขอคณุหนไูด้โปรดเมตตา อย่าถามต่ออกีเลย...รอท่านอ๋องกลบัมาพร้อม

ชยัชนะ พวกข้าน้อยก็จบภารกิจได้แล้ว..."

หากเร็วกว่าน้ีสกันิด ไม่แน่ว่าหลิว่เหมยีนถังอาจพอรู้สกึประทบัใจบ้าง 

แต่ตอนน้ีนางท�าใจแข็งได้แล้ว จึงเอ่ยเสียงเย็น "สมแล้วท่ีใกล้จะได้เป็น 

บตุรเขยของไทเฮา เวลาเอาใจใส่ขึน้มาช่างชวนให้ผูค้นชืน่ชม แต่ว่าระหว่าง 

ข้ากับเขาไม่มีความสัมพันธ์อันใดต่อกันแล้ว เขาท�าเช่นนี้มิใช่จะให ้

คนเขา้ใจผิดหรือ เจ้าไม่บอกกไ็ม่เปน็ไร เรื่องสกปรกในบ้านข้า ขา้จะท�า 

ความสะอาดเอง แต่ก็ขอให้ท่านฟ่ันอย่าได้ท�าร้ายผูอ้ืน่ ไม่ต้องใช้เงนิซือ้ตัว 

บ่าวรบัใช้สกุลลูแ่ล้ว..."

ฟั่นหู่ถูกตอกกลับจนสะอึก หากเป็นไปได้เขาอยากจะไปบีบคอ 

คณุหนเูฮ่อเจนิผูป้ากมากเสยีจรงิๆ

พระราชโองการนั้นยังไปไม่ถึงซีเป่ยเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าบุตรสาว

พ่อค้าหลวงผูน้ั้นไปได้ยินข่าวมาจากทีใ่ด ซ�า้ยังมาบอกต่อให้หลิว่เหมยีนถังฟัง 

อกีด้วย

เมือ่เป็นเช่นนีป้ระโยคทีเ่ขาจะพูดต่อไปก็ดไูม่ค่อยเหมาะสมแล้ว...

แต่ค�าสั่งของท่านอ๋องเขาจะไม่ท�าก็ไม่ได้ ดังน้ันจึงได้แต่บากหน้า 

เอ่ยด้วยสหีน้าราบเรยีบ "เรือ่งพวกน้ีล้วนเป็นค�าสัง่ของท่านอ๋อง พวกเรา 

ไมอ่าจไม่ท�า...มหิน�าซ�า้ท่านอ๋องยังพูดว่าให้ท่านรอเขา"
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หลิ่วเหมียนถังถามอย่างไม่เข้าใจ "รอเขา? รอเขาไปเพื่ออะไร"

ฟ่ันหู่ก็ไม่รูเ้หมอืนกัน ได้แต่พูดออกไปตามทีไ่ด้ยินมา "ความหมาย

ของท่านอ๋องคือให้คุณหนูหลิว่ใจเย็นๆ อย่ารบีร้อนแต่งงานขอรับ"

เดมิหลิว่เหมยีนถังนกึว่าก่อนหน้าน้ีทีไ่ด้ยินค�าพูดต�า่ช้าของท่านเฉา 

ก็เหลวไหลมากพอแล้ว แต่เทียบกับไหวหยางอ๋องแห่งซีเป่ยนั้นเรียกว่า 

เทยีบกันไม่ได้เลย!

รอเขา? ไม่ต้องรีบร้อนแต่งงาน? นั่นนับเป็นอะไรกัน!

หลิ่วเหมียนถังถึงข้ันสงสัยว่าฟั่นหู่แต่งประโยคนี้ออกมาเอง เพราะ 

นางนึกไม่ออกจริงๆ ว่าคนเย่อหย่ิงอย่างชุยสิงโจวจะพูดจาไร้เหตุผลเช่นน้ี 

ออกมา

แต่ว่าฟ่ันหู่กลบัย่ืนจดหมายฉบบัหนึง่ทีท่่านอ๋องเขยีนด้วยตนเองให้

หลิว่เหมยีนถังอย่างหนักแน่น

หลิว่เหมยีนถังมองลายมอืท่ีคุน้เคยบนซองจดหมายก็ไม่แม้แต่จะรบัมา 

นางหนัหลงักลบัเข้าเรอืนตนเองไปทันที

ป้ีเฉ่ารนิน�า้ชาให้หล่ิวเหมยีนถัง จากน้ันถามอย่างระมดัระวัง "คณุหนู 

อยากให้บ่าวไปตรวจสอบบ่าวรบัใช้ในบ้านหรอืไม่เจ้าคะ"

หลิ่วเหมียนถังสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนเอ่ย "ไม่จ�าเป็น จาก 

ความสามารถของไหวหยางอ๋อง หากเขาตัง้ใจจรงิๆ บ้านสกุลลูเ่ลก็ๆ ย่อม 

อยู่ในการควบคมุของเขาได้เช่นกัน...เจ้าไปถามจากบ่าวหญิงในบ้านมาว่า 

แม่สือ่คนใดของซโีจวทีพ่ึ่งพาได้มากท่ีสดุ พรุง่น้ีเชญิมาคนหนึง่"

ป้ีเฉ่ากับฟางเซยีมองสบตากัน เรือ่งใหญ่อย่างการแต่งงานจะท�าตาม

อารมณ์ได้หรอื
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แต่หลิ่วเหมียนถังกลับเอ่ยว่า "เขาพูดถึงเพียงน้ี หากบ้านสกุลลู ่

ไม่มแีม่สือ่มาเยือนเพ่ือสบืข่าวเรือ่งข้า มใิช่ว่าจะดูเงยีบเหงาไปหรือ"

นางอยากให้ชุยสิงโจวเข้าใจตรงจุดหนึ่งว่านางจะแต่งงานหรือไม่  

ผู้อาวุโสสกุลลู่จะเตรียมการเอง ย่ิงไปกว่าน้ันคือข้ึนอยู่กับความต้องการ 

ของนาง คนทีใ่กล้จะเป็นบตุรเขยไทเฮาอย่างเขาไม่จ�าเป็นต้องมาเป็นห่วง!

แม้จะตัดสินใจเช่นนี้แต่หลิ่วเหมียนถังยังคงถูกความโอหังของ 

ชยุสงิโจวท�าให้โมโหจนนอนไม่หลบั เช้าตรูวั่นรุง่ขึน้ยังนอนกลิง้ไปมาอยู่ใน

ผ้าห่ม

นางรูว่้าตนเองไม่ควรขีเ้กียจลกุ คนในบ้านสกุลลูท่ีเ่อาแต่รบัเงนิไป

เปล่าๆ มีมากเกินไป นางจ�าเป็นต้องตั้งใจจัดการดีๆ สักรอบ แต่จนใจ 

ทีห่ลายวนัมาน้ีเหน็ดเหน่ือยเกินไป วันนีจ้งึเกียจคร้านข้ึนมาเสยีอย่างน้ัน

ผ่านไปครูห่น่ึงนางรูสึ้กคอแห้ง อยากหยิบน�า้บนโต๊ะเลก็ข้างเตียงด่ืม  

ทว่าเมือ่มองผ่านมุง้ทีเ่ลกิขึน้ครึง่หนึง่ออกไป กลบัเหน็จดหมายฉบบัหน่ึง

วางอยู่บนโต๊ะเลก็

ต้องเป็นเพราะเมือ่วานฟ่ันหูเ่หน็นางไม่ยอมรบั เลยมอบจดหมายให้กับ 

สาวใช้สองคนลบัหลงันางแน่ๆ

หลิว่เหมยีนถังตัง้ใจจะไม่อ่าน คดิว่าประเดีย๋วบอกให้ป้ีเฉ่าน�าจดหมาย 

ไปเผา แต่หลังกล้ิงไปมาอยู่ในผ้าห่มสักพัก นางก็ยังย่ืนแขนเสลาออกมา 

หยบิซองจดหมายฉบับน้ัน ดึงกระดาษออกมากางอ่านช้าๆ

ตอนท่ีกระดาษจดหมายถูกดงึออกมา ดอกเฟิงเหยาตากแห้งดอกหนึง่ 

ก็ร่วงหล่นมาจากในซองด้วย

หลิว่เหมยีนถังหยิบดอกไม้แห้งข้ึนมาแล้วระลกึถึงเร่ืองราวเลือนราง

บางอย่างออก...นางเห็นดอกไม้สีฟ้าอ่อนรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ดอกนี้ใน
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หุบเขาที่ชุยสิงโจวสั่งให้คนสร้างบ่อน�า้พุร้อนไว้ ดอกไม้น้ันมีกลิ่นหอมกว่า 

ดอกไม้ปกติ หลิ่วเหมียนถังชอบดมมาก น่าเสียดายที่บานเพียงแค ่

กระจกุเลก็ๆ

ตอนนั้นชุยสิงโจวบอกว่าวันหน้าจะปลูกทะเลดอกเฟิงเหยาให้นาง  

ถึงเวลาให้นางได้ดมจนสาแก่ใจทีเดียว

หลิ่วเหมียนถังวางดอกไม้ไว้ข้างหมอน จากน้ันกางจดหมายออก 

อ่านช้าๆ

กระดาษจดหมายหนามาก นกึไม่ถึงว่าจะมถึีงเจด็แปดหน้า แต่ต่อให้ 

หลิว่เหมยีนถังอ่านซ�า้ไปสามรอบก็ยังไม่เจอเน้ือหาสาระส�าคัญอะไร

เนื้อหาในนั้นเป็นพวกกิจวัตรประจ�าวันหลังนางจากไป

ยกตวัอย่างเช่นแมวทีน่างเลีย้งไว้ในลานบ้านคลอดลกูออกมาหนึง่ครอก 

เขาเลือกแมวสีขาวหางมีจุดสีด�าตัวหน่ึงมาเลี้ยงไว้ในกระโจมผู้บัญชาการ 

เพราะว่ามันชอบนอนไม่ลุกเหมือนนาง ดังนั้นเลยตั้งชื่อให้ว่า 'ซุ่ยเซียน'  

ทีม่คีวามหมายว่าเทพแห่งการนอน ชือ่รองว่า 'เหมยีนเอ๋อร์'

เสื้อผ้าท่ีนางเย็บให้เขาถูกโม่หรูท่ีมือหยาบกระด้างซักขาดไปแล้ว  

แต่พอเขาสวมชดุอ่ืนก็รูส้กึว่าไม่สบายตัวเท่าเสือ้ตัวเก่า

ตอนนีใ้นหบุเขาปลกูดอกเฟิงเหยาเตม็ไปหมดแล้ว แต่ว่าดอกไม้ชนิดนี้ 

ล่อผึง้อย่างมาก เวลาชมดอกไม้ต้องสวมหมวกม่านแพร มหิน�าซ�า้ภายใน

หบุเขายังเตม็ไปด้วยเสยีงดังห่ึงๆ ท�าเอาคนแช่น�า้อย่างสบายใจไม่ได้

หากไม่มีการแตกหักบอกลากัน อ่านเพียงเน้ือหาจากในจดหมาย  

น่ันคอืสามท่ีีแยกจากกับภรรยารกัมานานก�าลังเล่าเรือ่งราวในชวิีตประจ�าวัน

ให้ฟังต่างหาก

หลิว่เหมยีนถังถามตนเองว่าตนเป็นภรรยาเช่นใดของเขา คงไม่ใช่ว่า 
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ก่อนออกรบไหวหยางอ๋องว่างจนนอนไม่หลับ แล้วนึกเบื่อหน่ายถึงข้ัน 

เขยีนจดหมายหานางแก้เบ่ือหรอกกระมงั
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หลงัหลิว่เหมยีนถังอ่านจดหมายจบ นางนัง่ดมกลิน่หอมของดอกไม้ 

ท่ีโชยรื่นจากบนกระดาษอยู่สักพัก ข้างหูประหน่ึงได้ยินเสียงผ้ึงดังหึ่งๆ  

ลอยมา

คนผู้น้ันก็ช่างเสียสติ ในเมื่อมีแต่ผึ้งเหตุใดถึงยังไปแช่น�้าอีก เขา 

บอกว่าถูกผึง้ต่อยอยู่หลายครัง้ ไม่รูว่้าอาการหนักหรอืไม่...

รอหลิว่เหมยีนถังรูส้กึตัวว่ามมุปากของตนเองหยักยกขึน้โดยไม่รูต้วั 

หัวใจก็เย็นวาบ จงึรบีหุบย้ิมลง จากน้ันค่อยๆ ลุกข้ึนจ่อจดหมายเผาในเตาอุน่

แต่ส�าหรบัดอกเฟิงเหยาแห้งดอกนัน้ เดมินางถือไว้เหนอืเตาแล้ว แต่หลงั

ใคร่ครวญยังคงเสียบไว้ในต�าราเล่มหน่ึงท่ีปกติชอบอ่าน กลิ่นดอกไม้น้ัน 

หอมเกินไป สามารถรมให้หน้าต�าราหอมขึน้มาด้วยเช่นกัน

หลังผ่านเรื่องน้ีความเกียจคร้านก่อนหน้านี้ของนางก็ลดลงไปบ้าง 

หลิว่เหมียนถังหวีผมเกล้าผมเรยีบร้อย เตรยีมจะกินข้าวก่อนค่อยเปล่ียนชุด

62
    



25ขวงซั่งจยาขวง

นางตืน่สาย ดงัน้ันอาหารเช้าท่ีกินจงึดไูม่เหมาะสมจะเป็นอาหารเช้า 

แล้ว นอกจากข้าวต้มหม้อดินหนึ่งชามยังมีตับห่านสีชาดหน่ึงจาน ดูท่า 

สดุท้ายฟ่ันหูยั่งคงคดิหาวิธียัดเยียดห่านหิมะเข้าไปในห้องครวัของบ้านสกุลลู่ 

ได้อยู่ดี

หลิ่วเหมียนถังไม่อยากกิน แต่คิดถึงว่าไม่อาจสิ้นเปลืองอาหาร  

สดุท้ายจงึยังคบีใส่ปาก เป็นรสชาติอร่อยเหมอืนกับในความทรงจ�า

หลงัรบีกินข้าวต้มหมดไปชามหน่ึง นางก็ไปตรวจดูบญัชท่ีีห้องบญัชต่ีอ

แต่ตอนทีเ่ดนิไปได้ครึง่ทาง บงัเอญิเจอกับท่านป้าสะใภ้รองเฉวยีนซือ่ 

ทีจ่ะไปตรวจสอบเงนิส่วนกลางพอด ีเลยเดนิไปพร้อมกนักับหลิว่เหมยีนถัง

หลิ่วเหมียนถังมองใบหน้าท่านป้าสะใภ้รองท่ีถูกไอเย็นกัดจนแดง

ราวกับยืนหนาวอยู่ในสวนมานานแล้ว

แต่ท่านป้าสะใภ้รองบอกว่า 'บังเอิญ' เจอกัน นางเองก็ไม่สะดวก 

ถามว่าท่านป้าสะใภ้รองจงใจมารอตนเองแต่เช้าใช่หรือไม่

เส้นทางไปยังห้องบญัชไีม่นับว่ายาวมาก แต่เฉวยีนซือ่คล้ายมคี�าถาม 

ไม่จบไม่สิน้ เริม่จากถามว่าหลิว่เหมยีนถังจะไปท�าอะไรท่ีห้องบญัชี

หลิ่วเหมียนถังตอบอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ บอกเพียงว่าไปช่วยท่านตา 

ดูบัญชีรายจ่ายที่หลายปีมาน้ีจ่ายให้บรรดาคนเก่าแก่ของส�านักคุ้มภัย  

ช่วยเรยีบเรยีงแทนท่านผูเ้ฒ่าเสยีหน่อย

ต่อมาเฉวียนซื่อถามอย่างคลุมเครือต่อว่าหลิ่วเหมียนถังอยากได้ 

บ้านสามีเช่นใด นางมีหลานชายห่างๆ อยู่คนหนึ่ง ฐานะครอบครัวนับว่า 

มัน่คง นสิยัเองก็ซือ่สตัย์ไว้ใจได้ แค่ว่าก่อนหน้าน้ีเคยมภีรรยาเอกท่ีเสยีชวิีตไป 

ดังนั้นคนที่มาเป็นภรรยาเอกคนใหม่จะใช่คุณหนูหรือไม่ เขาไม่ถือสานัก  

ทีผ่่านมายังไม่เจอใครตรงใจ หากหลิว่เหมยีนถังสนใจสามารถลองพูดกับ 
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ท่านตานางข้ึนมาได้

หลิว่เหมยีนถังได้ยินเรือ่งน้ีแล้วหันไปมองท่านป้าสะใภ้รองหนหน่ึง

เฉวียนซื่อเองก็ก�าลังย้ิมแย้มมองนาง เพียงแต่สายตาคล้ายแฝง 

ความนยัลกึซึง้ หลิว่เหมยีนถังไม่ถือสาหากท่านป้าสะใภ้รองจะรูเ้รือ่งทีต่นเอง 

เคยเป็นสามีภรรยากับใครที่ซีเป่ย แต่ท่านป้าสะใภ้รองยกเร่ืองนี้ขึ้นมาพูด 

สะกิดนาง เช่นนัน้ก็ออกจะน่าขนัแล้ว

ดังน้ันนางจึงหลุดหัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่ได ้ "ขอบคุณ 

ที่ท่านป้าสะใภ้รองนึกถึงข้า เลือกหาคนที่เหมาะสมเพียงนี้ให้ แต่ข้า 

ไม่อยากรบีแต่งงานจรงิๆ ถึงห้องบญัชแีล้ว ข้าขอตวัไปตรวจสอบบญัชก่ีอน 

เชญิท่านป้าสะใภ้รองตามสบายเจ้าค่ะ"

พูดจบนางก็เดนิเข้าไปในห้องบญัช ีบนโต๊ะเลก็ในห้องมสีมดุบญัช ี

วางรอไว้ให้หลิว่เหมยีนถังตรวจดู

เฉวียนซ่ือเหน็หลิว่เหมยีนถังเดนิเข้าห้องบญัชไีปโดยไม่แม้แต่จะหนัหน้า

กลบัมา สหีน้าก็บึง้ตึงไม่น่ามองทันควัน นางพูดจาดีๆ  กับยายเด็กน่ี ยายเด็ก 

น่าตายน่ีกลบัวางท่าทางขึน้มา!

มิหน�าซ�้าทั้งๆ ที่บ้านรองเป็นคนดูแลครอบครัว แต่ตอนนี้พ่อสาม ี

กลับเอ่ยปากบอกให้หลิ่วเหมียนถังเป็นคนดูแลบัญชีแยกของนอกบ้าน  

นีน่บัเป็นเรือ่งประเภทใดกัน!

ที่น่าตายที่สุดคือเมื่อวานตอนไปจุดธูปไหว้พระที่วัด ตอนหลัง 

เสิ่นซื่อจากบ้านใหญ่เองก็มาด้วย ซูฮูหยินผู้นั้นเอาแต่คอยสืบข่าวเรื่อง 

หลิ่วเหมียนถังจากเสิ่นซื่อท้ังแบบโจ่งแจ้งและเป็นนัยๆ ท�าเอาเฉวียนซื่อ 

ได้ยินแล้วอดึอดัใจมาก

ด้วยสาเหตทุีส่กุลซมูาหาตนเองนัน้เป็นเพราะได้รับการไหว้วานจาก
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บดิานางให้เอาหบีใบหนึง่มาให้เฉวียนซือ่ด้วย ดงัน้ันถึงได้ร้ังอยู่ทีน่ีห่ลายวัน

ตอนแรกบดิาเองก็ไม่ได้ตกลงเรือ่งหมัน้หมายกับสกุลซอูย่างเป็นมัน่ 

เป็นเหมาะ แค่เปิดเผยเจตนาเลก็น้อย ต่อมาก็ต้องดูว่าตอนทีส่กุลซมูาเทีย่ว 

ซโีจว บตุรสาวของเฉวียนซือ่มคีวามสามารถพอจะจบับตุรชายสกุลซไูด้หรอืไม่

แล้ว

ในเมื่อไม่ได้พูดจากันแน่ชัด หากซูฮูหยินเปลี่ยนใจไปถูกใจ 

หลิ่วเหมียนถังแทน นั่นเรียกว่าเป็นเรื่องราวประเภทใดกัน!

เมือ่คนืวานเฉวียนซือ่เล่าเรือ่งซฮูหูยนิให้สามลีูมู่ฟั่งอย่างร้อนใจ แต่ลูมู่่

กลบัไม่แยแส เอ่ยแค่นเสยีงว่า 'น่ันเป็นเพราะนางไม่รู้เรือ่งท่ีหลิว่เหมยีนถังท�า 

จะต้องขวัญกล้าเพียงใดถึงกล้ารบัสะใภ้เช่นน้ีเข้าบ้าน!'

เฉวียนซือ่รูสึ้กว่าในค�าพูดของลูมู่่แฝงความนยับางอย่าง รีบลกุขึน้มา

สะกิดถามทันที

ลูมู่รู่ตั้วว่าพลัง้ปาก แต่เรือ่งบนภูเขาหย่ังซานไม่อาจพูดออกไป ดังน้ัน 

เลยเลือกเรื่องที่ไม่สลักส�าคัญมาเล่า บอกเพียงว่าตอนที่หล่ิวเหมียนถัง 

สญูเสยีความทรงจ�าเคยถูกคนหลอกไปเป็นสามภีรรยาอยู่สองปี

แต่ตอนที่ลู่เซี่ยนเล่าให้น้องชายฟังก็ไม่ได้บอกว่าฝ่ายบุรุษเป็นใคร  

ดังนั้นลู่มู่เลยคิดว่าก็แค่ทหารเสเพลในกองทัพนายหน่ึงจึงไม่ได้ติดใจ แค่ 

รูส้กึโมโหแทนหลานสาว รูส้กึว่าเด็กสาวในบ้านถูกผู้อืน่เอาเปรียบ

กระนัน้ทุกวันน้ีลูมู่ยั่งแอบดใีจทีห่ล่ิวเหมยีนถังมคีวามลบัเช่นนีซ่้อนอยู่ 

ยากจะแต่งให้ตระกูลดีๆ ได้ ก็นับว่าช่วยป้องกันไม่ให้ลู่ชิงอิงบุตรสาว 

ของตนเองสญูเสยีบุพเพแต่งงานดีๆ ไป

ดงัน้ันเขาเลยหลีกเล่ียงเรือ่งหนัก เลอืกเล่าเพียงเร่ืองทีห่ลิว่เหมยีนถัง 

สญูเสยีความทรงจ�าแล้วอยู่กินกับทหารนายหน่ึงทีซี่เป่ยให้เฉวยีนซือ่ฟัง
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เฉวียนซื่อได้ยินแล้วอ้าปากกว้าง ผ่านไปค่อนวันถึงพูดอะไรออก  

'ท่านลุงท้ังสองคนอย่างพวกท่านช่างมีความสามารถนัก! ท�าเหมียนถัง 

หายไปได้อย่างไร ทั้งยังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ หาก...หากเร่ืองนี้ 

แพร่กระจายออกไป ไม่ต้องพูดว่านางจะอยู่ไม่ได้ มใิช่ว่าคณุหนูบ้านพวกเรา 

จะเสยีชือ่เสยีงไปด้วยเหมอืนกันหรอื'

ลูมู่ถ่ลงึตาเอ่ย 'เรือ่งน้ีโทษลงุอย่างพวกเราได้หรอืไร เป็นเพราะนาง... 

โธ่เอ๊ย บอกไปเจ้าก็ไม่เข้าใจ เอาเป็นว่าเจ้ารูค้วามร้ายแรงของเรือ่งไว้ก็พอ  

ห้ามพูดออกไปเดด็ขาด แต่อาศยัตรงจดุน้ีนางก็ไม่มทีางแย่งบพุเพแต่งงาน 

กับสกุลซูจากชิงอิงของพวกเราได้แล้ว นอกจากน้ีบิดาของเหมียนถังเองก็ 

ไม่ได้ความ ซฮูหูยินไม่น่าถึงข้ันแต่งทายาทขุนนางต้องโทษให้บตุรชายตนเอง

หรอก!'

เฉวียนซื่อพอจะวางใจลง ถึงได้อาศัยโอกาสในวันนี้มาดักรอ 

หลิ่วเหมียนถังเพ่ือเอ่ยเตือนนางอ้อมๆ ด้วย ในเมื่อไม่ว่าอย่างไรนางก็ม ี

รปูโฉมงดงาม หากอาศยัหน้าตามาหลอกล่อคณุชายซ ู ถึงเวลานัน้มใิช่ว่า 

จะเป็นเรือ่งไม่น่ามองข้ึนมาในครอบครวัหรอื

นึกไม่ถึงว่ายายเด็กน่ีจะวางท่าเมินเฉยใส่นาง ไม่คิดเสียบ้างว่า 

หากความจรงิอนัน่าขายหน้าพวกน้ันถูกผูอ้ืน่ล่วงรูเ้ข้า นางจะยังแต่งงาน 

ออกไปได้อกีหรอืไม่!

เฉวียนซื่อหยิบสมุดบัญชีสองสามเล่มมาอย่างประดักประเดิดแล้ว 

กลบัเรอืนตนเองไปอย่างหงดุหงดิ

ช่วงเวลาต่อจากนั้นหลิ่วเหมียนถังรู้สึกหงุดหงิดอยู่เล็กน้อย

บางทีอาจเพราะถูกหลิ่วเหมียนถังจับได้ ฟั่นหู่จึงเปลี่ยนมาท�าตัว 
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เปิดเผย มักจะยืนเฝ้าอยู่ประตูหลังรอให้ฟางเซียหรือป้ีเฉ่าออกมา แล้ว 

ฝากของบางอย่างกับพวกนางมาให้คุณหนูหลิว่

หลิว่เหมยีนถังสัง่สอนสองสาวใช้ไปรอบหน่ึงพวกนางจงึไม่กล้ารบัอกี 

ส่วนจดหมายหนึง่ฉบับทุกต้นเดือน หลิว่เหมยีนถังก็ไม่เคยรับอกีเช่นกัน

หลิ่วเหมียนถังตระหนักว่านางกับชุยสิงโจวเดิมทีชีวิตนี้ไม่มีกระทั่ง

วาสนาต่อกัน เพียงจบัพลดัจบัผลมูาอยู่ด้วยกันเท่าน้ัน

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรจะรู้สึกเสียดายอะไร

เขาในฐานะอ๋องต่างสกุลผูม้ากความดคีวามชอบ ฐานะสงูส่ง เป็น 

ตัวเลือกบุตรเขยของไทเฮา ขณะที่นางเป็นเพียงบุตรสาวของนักโทษ  

อย่าได้พูดว่าเทยีบกับผู้เป็นถึงองค์หญิงเลย แค่เทียบกับหญิงสาวครอบครวั

ธรรมดาทัว่ไปยังเทยีบไม่ได้

บางทตีอนท่ีชยุสงิโจวคบหากับนางอาจเกิดความรู้สกึแท้จรงิข้ึนมา 

ลมืนางไม่ลง แต่แล้วอย่างไร เขาจะเส่ียงผดิต่อศลีธรรมของใต้หล้า ใช้ชวิีต 

อยู่กับนางจรงิๆ หรอื

หากคนที่นางเผชิญหน้าด้วยคือชุยจิ่วแห่งถนนสายเหนือ นาง 

จะรกัษาการแต่งงานนีไ้ว้ด้วยความมัน่ใจถึงทีส่ดุ แต่เขาเป็นไหวหยางอ๋อง 

ชยุสงิโจว ความรูส้กึท่ีเขามใีห้นางผสมผเสระหว่างจริงกับเทจ็ บางทกีระทัง่ 

ตวัเขาเองยังบอกไม่ถูกว่ามคีวามจรงิอยู่มากเพียงใด

แทนทีจ่ะเป็นเช่นน้ี มสิูร้บีตดัขาดอย่างหมดจด หลกีเลีย่งไม่ให้ตดับวั 

ยังเหลอืใยต่อกัน

พอถูกปิดประตูใส่หน้าบ่อยครัง้เข้า ฟ่ันหูก็่ไม่ส่งของมาให้อกี ถึงแม้ 

หลิ่วเหมียนถังรู้ว่าพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในเงามืด แต่ก็ไม่เคยโผล่ออกมา 

รบกวนนางอกี



30 ซ่อนรักชายาลับ 3

ความสามารถในการท�างานของป้ีเฉ่าเองก็นับว่าสูง หลายวันมานี้ 

มแีม่สือ่มาเย่ียมเยอืนสอบถามถึงสถานการณ์ของหลานสาวครอบครวัสกุลลู่

อยู่บ่อยๆ

ส่วนซฮูหูยินท่านน้ัน เดมิอยู่ค้างเพียงไม่ก่ีวันก็จะกลบั แต่ไม่รูเ้หตุใด 

จงึยังอยู่ต่ออกีหลายวันเพราะงานบางอย่าง

หลิว่เหมยีนถังเคยพบนางในสวนดอกไม้อยู่หลายครัง้ ทุกครัง้ซฮูหูยิน 

จะมาสอบถามพวกเรือ่งกิจการในมอืนางอย่างกระตอืรือร้น

แต่หลังสืบข่าวอย่างคลุมเครือแล้วได ้ความว่ากิจการในมือ 

หลิ่วเหมียนถังเพียงช ่วยดูแลแทนสกุลลู ่  ซ�้าบิดาของนางยังเป็น 

นักโทษประหาร ความเป็นมิตรของซูฮูหยินก็ลดต�่าลง กลับมาชื่นชม 

คุณหนูลู่ชิงอิงอีกครั้ง

ทว่าหลิว่เหมยีนถังยังคงช่วยเอ่ยเตอืนท่านป้าสะใภ้รองเฉวียนซือ่กับ 

ญาตผิูน้้องชงิองิอย่างปรารถนาด ีนางหวังว่าหากท่านลงุรองจะหมัน้หมาย 

กับสกุลซูจริงๆ อย่าได้ฟังค�าแนะน�าจากปากผู้อื่น แต่ควรไปตรวจสอบดู 

ละแวกรอบๆ สกุลซดู้วยตนเองสกัครัง้จะดีกว่า

เพราะนางรู้สึกว่าสกุลซูไม่เหมือนกับที่ท่านผู้เฒ่าเฉวียนแนะน�าว่า 

เป็นตระกูลใหญ่โตหรอืดีอะไรเช่นน้ัน

บางทีอาจเพราะเป็นคู่สามีภรรยาปลอมๆ กับชุยสิงโจวมานาน  

หลิ่วเหมียนถังเลยได้เรียนรู้ความพิถีพิถันมาหลายอย่าง พวกท่าทาง 

การแสดงออกของคนเองก็พอจะมคีวามเข้าใจผวิเผนิ รายละเอยีดเลก็น้อย 

หลายอย่างทีคู่่แม่ลกูสกุลซแูสดงออกมาล้วนยกมาโอ้อวดไม่ได้

จากที่นางเห็นพวกเขาไม่ได้แตกต่างอะไรกับครอบครัวขุนนาง 

ครึง่ๆ กลางๆ อย่างท่านป้าสะใภ้รองเท่าไร
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แต่สองแม่ลกูคูน้ั่นฟังค�าแนะน�าของหลิว่เหมยีนถังไม่เข้าหู โดยเฉพาะ 

ลูช่งิองิ มัน่ใจว่าหลิว่เหมยีนถังไม่ได้กินองุ่นจงึหาว่าองุ่นเปรีย้ว คงเพราะ 

ซฮูหูยินไม่ถูกใจนางถึงได้แอบมายุแยงตะแคงรัว่ลับหลังเช่นน้ี

ความจรงิหลิว่เหมยีนถังยังมข่ีาวอกีเรือ่งหน่ึงของคณุชายซทีูไ่ม่ได้ยก 

ขึน้มาพูด เช่นระยะน้ีคณุชายซมัูกบงัเอญิมาเจอนางในสวนดอกไม้ ท่องบทกวี 

อยู่ด้านหลงันาง ลกูเล่นแพรวพราว

พูดกันตามตรงหลิว่เหมยีนถังหลงนกึมาโดยตลอดว่าตนเองอาจชืน่ชม

บรุษุจ�าพวกสภุาพสง่างามอย่างบณัฑิต ในเมือ่คณุชายจือ่อว๋ีคนก่อนเป็นเช่นนี ้

ชยุสงิโจวในตอนหลงัก็เหมอืนกัน

นสิยัของสองคนน้ีหากไม่ต้องไปสนว่าดหีรอืเลว พวกเขาต่างก็ไม่ใช่ 

คนทีท่�าตวัโอ้อวดเกินจรงิ ไม่ว่าจะหยิบใครขึน้มาก็ล้วนเป็นคณุชายสงูศกัดิ ์

ทีม่เีสน่ห์ต่างกันไป

นอกจากท�าให้หลิว่เหมยีนถังสงสยัว่าตนเองมองบรุษุได้ตามดืบอด 

ก็มคีวามภาคภูมใิจแปลกๆ ต่อความชืน่ชอบชัน้สงูของตนเองอยู่ด้วย

แต่พอมาถึงคณุชายซ ูนางแอบเบือ่หน่ายกับ 'ท่าทางสภุาพสง่างาม'  

เช่นนี้บ้างแล้วจริงๆ หากไม่ติดที่คุณชายซูเป็นสมบัติล�้าค่าบนฝ่ามือของ

ครอบครวัท่านลงุรอง ตอนทีถู่กเขาตามหลงัมา หลิว่เหมยีนถังยังอยากจะ 

หนักลบัไปถีบให้สกัหนึง่ฝ่าเท้าจรงิๆ

ถึงอย่างไรเรือ่งท่ีควรพูดนางล้วนพูดให้ครอบครัวท่านลุงรองฟังแล้ว 

หากพวกเขาคิดว่านางอิจฉาจริงๆ นางก็ไม่สะดวกจะพูดอะไรอีก ได้แต่ 

แอบไปคยุกับท่านตาลบัหลัง ให้ท่านผู้เฒ่าเตรยีมตวัท่ีจะช่วยดแูลครอบครวั 

ท่านลงุรองอกีทอด

แต่วันนี้เฉวียนซื่อพูดเรื่องหน่ึงออกมาอย่างปลาบปลื้ม เสมือนเป็น 
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การยืนยันว่าหลิว่เหมยีนถังมองผดิไป ดูถูกครอบครวัสกลุซู

ท่ีแท้ก่อนหน้าน้ีเฉวียนซือ่ก็นดัซฮูหูยินไปชมิเป็ดย่างหนงักรอบข้ึนชือ่

ของซโีจวท่ีหอชุย่ฮวา

นึกไม่ถึงว่าซูฮูหยินกลับพูดว่าหลานชายห่างๆ คนหน่ึงของนาง 

มาที่ซีโจวเช่นกัน ดังน้ันคุณชายซูเหมียนจึงท�าตัวเป็นเจ้าบ้าน ต้องการ 

เชญิญาตผิูพ่ี้ของตนเองมากินเลีย้งท่ีหอชุย่ฮวาด้วย ในเมือ่เป็นงานเลีย้งเลก็ๆ  

ในครอบครวั จงึได้แต่ยกเลกินัดกับเฉวียนซือ่แล้ว

เฉวียนซื่อสืบข่าวดูเล็กน้อย จึงได้รู้ว่าหลานชายที่ซูฮูหยินพูดถึงเป็น 

ท่านโหวบรรดาศกัด์ิผูห้นึง่

นางได้ยินบิดาพูดถึงมานานแล้วว่าสกุลซูมีญาติสูงศักดิ์คอยช่วย

สนับสนนุ อนาคตของคณุชายซเูหมยีนกว้างไกลไร้ขอบเขต ตอนน้ีดทู่าแล้ว 

จะเป็นความจรงิ!

ซูฮูหยินแค่มาเที่ยวเล่นที่ซีโจว ท่านโหวผู้เป็นญาติกลับตามมาด้วย  

เหน็ได้ว่าระหว่างลกูพ่ีลกูน้องสนทิสนมกันอย่างย่ิง

ทกุวันน้ีเฉวียนซือ่คดิแต่อยากยกบตุรสาวให้แต่งกับสกุลซ ู ย่อมมอง 

ท่านโหวผูน้ัน้เป็นญาติของตนเองไปด้วย

แต่ตอนนี้พวกเขากินเลี้ยงกันอยู่ท่ีหอชุ่ยฮวา ตนเองกลับไร้วาสนา 

ได้พบหน้า ช่างน่าหงุดหงิดใจเสียจรงิ เฉวียนซือ่เอาแต่คิดว่าวนัพรุ่งนีจ้ะหา 

เหตผุลอะไรให้คณุชายซชู่วยแนะน�า นายท่านรองของบ้านตนเองจะได้คารวะ

ท่านโหวผูน้ัน้เหมอืนกัน

อาจเพราะสวรรค์ได้ยินค�าภาวนาของนาง ประมาณช่วงบ่ายตอนท่ี 

แม่ลกูสกุลซซูึง่ฝากตัวพักอยู่ท่ีบ้านสกุลลู่กลบัมา ได้พาแขกผูส้งูศักด์ิท่านหนึง่ 

มาด้วย
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รถม้าหรหูราเจด็แปดคนัจอดหยุดหน้าประตบู้านสกุลลู ่ดงึดดูสายตา 

คนบนท้องถนนให้ชะเง้อชะแง้มอง

มารดาเถอะ กระทั่งล้อรถเหล็กยังฝังอัญมณีเอาไว้ ชวนให้เห็นแล้ว 

ตาร้อนใจเต้นแรงนัก

บ่าวเฝ้าประตูว่ิงเข้าไปรายงานลู่อู่ "ท่าน...ท่านผู้เฒ่า ท่ีประต ู

มีแขกสูงศักดิ์มาขอรับ! คุณชายซูบอกว่าเป็นเจิ้นหนานโหวจากเจินโจว 

มาเทีย่วเลน่ทีน่ี ่ ได้ยินว่าในบ้านพวกเรามดีอกเหมยหมิะเพิง่บานเตม็สวน 

ตัง้ใจมาเย่ียมชมดูดอกเหมยพร้อมคุณชายซเูสยีหน่อย!"

ลู่อู่ได้ยินแล้วไม่ได้ลนลานเหมือนบ่าวเฝ้าประตู เขาตะลอนไปท่ัว

เหนือจรดใต้มาหลายปีเพียงนี ้พบเจอผูส้งูศักด์ิมาแล้วมากมาย

นอกจากน้ีท่ีบ้านของพวกเขามีต้นเหมยเพียงต้นเดียวแย้มบาน 

เมื่อสองวันก่อน ไม่มีกระทั่งกลิ่นอาย 'ป่าเหมย' อย่างแถบชานเมือง  

ท่านโหวผูน้ีจ้ะต้องมาดูทีบ้่านสกุลลูใ่ห้ได้เช่นนีเ้ป็นเร่ืองอนัใดกัน

ลูอู่ข่มวดคิว้ สัง่ให้บ่าวอาวุโสช่วยเขาเปลีย่นชดุ จากน้ันออกไปต้อนรับ

ตอนทีเ่ขาเดินถือไม้เท้ามาถึงประต ูครอบครัวบ้านรองมาถึงนานแล้ว 

สหีน้าต่างมคีวามสุข พาบตุรชายบตุรสาวตนเองมาคกุเข่าต้อนรบัหน้าประตู  

ส่วนทางบ้านใหญ่ลู่เซีย่นออกไปท�าธุระไม่อยู่บ้าน มเีพียงสะใภ้คนโตเสิน่ซือ่ 

เพ่ิงเดินพาหลิว่เหมยีนถังออกมาจากประตวูงเดอืน จากนัน้คุกเข่าต้อนรับอยู่

ด้านข้างประตู

ลู่อู่ยังไม่ทันเดินเข้าไปใกล้ก็ตาแหลมเห็นว่าเจิ้นหนานโหวผู้นั้น 

มองผ่านทุกคนไปจ้องหล่ิวเหมยีนถัง คล้ายร้อนรนอยากเข้าไปช่วยพยุงนาง 

ขึน้มาเตม็ที

ส่วนหลิ่วเหมียนถังหลานสาวของเขาก็เงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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ช�าเลอืงตาถลงึมองเจิน้หนานโหวไปหนหน่ึง ในดวงตาคู่น้ันกลบัมรัีงสสีงัหาร 

สภาพหากเขากล้าเดินขึน้หน้ามาหนึง่ก้าวก็จะทุม่สดุชีวติกับเขาแล้ว...

ทีป่ระหลาดท่ีสดุคือคนเป็นถึงท่านโหวผูน้ัน้กลบัตวัสัน่เทิม้เลก็น้อย 

จากน้ันก็ทกัทายกับลูมู่อ่ย่างเป็นงานเป็นการก่อน ค่อยเชญิบรรดาสตรีใน

ครอบครวัลกุขึน้

ขณะนัน้ลูอู่่ก็เดนิมาถึง ย่อมต้องคารวะท่านโหวผูน้ี้เช่นกัน แต่ร่างกาย 

ยังไม่ทนัลงไปทัง้หมดก็ถูกเจิน้หนานโหวจบัประคองไว้พร้อมเอ่ยอย่างเป็นมติร

ผดิปกต ิ "ท่านคอืท่านผูเ้ฒ่าลู ่ ผูคุ้ม้ภัยอาวุโสแห่งส�านกัคุม้ภยัเสนิเวยชือ่ดงั 

ใช่หรอืไม่ ท่านอายุมากเพียงนีแ้ล้ว ไม่จ�าเป็นต้องมากมารยาทกับข้าหรอก 

เข้าไปดืม่ชาพูดคยุกันข้างในดีกว่า!"

ท่านโหวนามจ้าวจยาอว๋ีผู้น้ีช่างเป็นคนมีนิสัยโผงผาง หลังพูดจบ 

ก็ไม่รอให้เจ้าบ้านตอบรบั ตนเองเดนิน�าก้าวปราดไปก่อน พาทกุคนตามเขา 

เข้าไปในห้องโถงด้านหน้า

เมื่อมาถึงห้องโถงเขาเอ่ยปฏิเสธเกรงใจกับลู่อูต่ามมารยาทแล้ว 

ก็น่ังลงบนต�าแหน่งประธานอย่างไม่เกรงใจอีก ก่อนให้บรรดาบุรุษ สตรี  

คนแก่ และเด็กท้ังหมดน่ังลงตาม ทัง้ให้ท�าตัวตามสบายสักหน่อย ไม่ต้อง 

มาคอยระมดัระวัง มองว่าเขาเป็นญาติมติรสหายเก่าก็พอแล้ว

เพียงแต่ส่วนใหญ่ท่ีน่ังอยู่ต่างไม่ถนัดเรือ่งคบค้าสมาคม ชัว่ขณะหนึง่

บรรยากาศนิง่เงยีบจนน่าอดึอดั ไม่รูว่้าจะพูดคยุกับท่านโหวทีโ่ผล่มากะทนัหนั

ท่านนีอ้ย่างไร

โชคดีที่บ้านรองมีลูมู่ผู่้ช่างจ�านรรจา จึงต้อนรับท่านโหวจ้าวอย่าง

รอบคอบทุกด้าน สนทนากันไปมาถงึขัน้มคีวามรูส้กึเหมอืนเป็นผูรู้ใ้จทีเ่จอกัน

ช้าไป
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หลิว่เหมยีนถังน่ังอยู่สักพัก รอจนท่านโหวจ้าวเอ่ยชืน่ชมว่าท่านผูเ้ฒ่าลูอู่่

เป็นคนมวีาสนา บตุรชายหลานชายต่างเป็นคนมคีวามสามารถ หลานสาว 

ก็ดอู่อนหวาน นางก็ลกุขึน้อย่างเหมาะสม บอกว่าตนจะไปเปลีย่นชดุ จากน้ัน

ออกไปจากห้องโถงอย่างเป็นธรรมชาติแล้วไม่กลับไปอกี

นางกลบัเรอืนตนเองไปเปล่ียนชดุจรงิๆ จากน้ันนัง่รถม้าจากประตหูลงั

ไปทีส่�านักคุม้ภัยเหลยีงซนิ

สองวันมาน้ีกิจการส�านักคุม้ภัยด�าเนินไปด้วยดี นางจงึอาศัยโอกาส 

ช่วงบ่ายมาตรวจสอบดู

หลงันางมาถึงส�านักคุม้ภยัประมาณครึง่ชัว่ยาม รถม้าคนัหน่ึงกม็า

จอดหยุดหน้าประตสู�านกัคุม้ภยั ก่อนเหน็ท่านโหวจ้าวเฉวยีนท่ีเดิมควรอยู่ 

ทีบ้่านสกุลลูเ่ดนิโบกพัดกลางฤดูหนาวเข้ามาในส�านักคุม้ภัย

หลิ่วเหมียนถังก�าลังดีดลูกคิด เห็นเขาเข้ามาก็ถอนหายใจน้อยๆ  

จากนั้นเดินอ้อมโต๊ะเก็บเงินออกมา ถามท่านโหวจ้าวอย่างมีมารยาทว่า 

มสีนิค้าอะไรจะฝากส่งหรอืไม่

เสียเวลาจนป่านน้ีจ้าวเฉวียนถึงหาเวลาว่างคุยกับหลิ่วเหมียนถังได ้ 

เขารบีเอ่ยอย่างอดทนรอไม่ไหวทันที "คณุหนูหล่ิว เจ้ายังหงดุหงิดข้าอยู่หรอื  

ตอนนั้นข้าถูกชุยจิ่วบังคับถึงได้จ�าเป็นต้องโกหก เจ้าอย่าได้โทษข้า คร้ังน้ี 

ข้าเดินทางไปซีเป่ยถึงได้รู้ว่าเจ้าจากไปนานแล้ว เลยตามมาขอโทษเจ้า 

อย่างอดรนทนไม่ไหว..."

หลิว่เหมยีนถังหลบุตาลงเอ่ยเสยีงทุม้ "ข้าเพ่ิงเจอท่านโหวเป็นคร้ังแรก 

ทีบ้่านเมือ่ครูน้ี่ ท่านชยุจิว่ท่ีท่านพูดถึงนัน้ข้าไม่รูจ้กั อกีอย่างท่านจะต้องมา 

ขอโทษชาวบ้านธรรมดาคนหน่ึงอย่างข้าไปไย ช่างกล่าวให้คนจบัต้นชนปลาย

ไม่ถูกจรงิๆ"
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จ้าวเฉวียนเข้าใจข้ึนมาทนัควัน "ใช่ๆ ก่อนหน้านีข้้าไม่เคยพบคุณหน.ู.. 

ไม่ส ิคณุหนูยังจ�าได้หรอืไม่ว่าเจ้าเคยมาถามหายากับข้า หากเจ้าจ�าอะไร

ไม่ได้เลย แกล้งท�าเป็นไม่รูจ้กัข้า ข้าไม่ยอมหรอกนะ"

จ้าวเฉวียนเองก็มไีหวพรบิ จะต้องให้หลิว่เหมยีนถัง 'จ�า' เรือ่งราวเก่าๆ 

บางอย่างระหว่างพวกเขาให้ได้ ข้ออ้างว่าหลิ่วเหมียนถังเคยคิดว่าเขา 

เป็นหมอ เคยถามเก่ียวกับเทียบยานั้นดีที่สุด ท้ังไม่ท�าลายชื่อเสียงของ 

หญงิสาว ท้ังให้ท้ังสองคนท�าความรูจ้กักันอย่างมเีหตมีุผล

หลิ่วเหมียนถังมองการต่อรองของจ้าวเฉวียนแล้วรู้สึกว่ากวนใจ 

อย่างย่ิง

แต่ตอนน้ีนางก็รูแ้ล้วว่าคนท่ีจะมาเป็นสหายกับไหวหยางอ๋องได้จะต้อง

ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาท่ัวไปแน่นอน ทีแ่ท้ท่านหมอจ้าวผูก้ะล่อนเสเพลคือ 

เจิน้หนานโหวน่ีเอง

ชาวบ้านธรรมดาอย่างนางทุกสามวนัห้าวนัต้องมารับมอืกบัพวกบรุษุ

อ๋องโหวเหล่านี ้ช่างบัน่ทอนอายุขยักันเสยีจรงิ!

เมื่อครู่นี้ตอนอยู่บ้านสกุลลู ่ จู่ๆ ได้เห็นเขาลงจากรถม้า เดินมา 

ทางตนเองโดยไม่สนใจอะไรท้ังน้ัน หลิว่เหมยีนถังก็ร้อนใจจนหลัง่เหงือ่เย็น 

แล้วจรงิๆ

นางไม่ได้กลัวชื่อเสียงตนเองเสียหาย แต่เรื่องราวเหลวไหลพวกน้ัน 

ไม่อาจส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงของบรรดาสตรสีกุลลูไ่ด้

โชคดทีีจ้่าวเฉวียนหยดุเท้าได้ทัน ละเว้นไม่ต้องให้นางอธิบายอะไร

มากมายต่อหน้าคนทีบ้่าน มาตอนนีจ้้าวเฉวียนกลบัไม่สนใจอะไร จะต้องให้ 

ท้ังสองคนกลายมาเป็นคนรู้จักเก่ากันให้ได้ หากไม่คล้อยตามเขา ไม่รู้ว่า 

ท่านโหวผูเ้อ้อระเหยลอยชายท่านนีจ้ะเล่นลกูไม้อะไรอกี
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หลิว่เหมยีนถังเลยได้แต่ผงกศรีษะอย่างจนใจ มองส�ารวจจ้าวเฉวยีน 

อกีทก่ีอนเอ่ย "อ้อ พอท่านพูดเช่นน้ีข้าก็นึกออกแล้ว เหมอืนว่าตอนท่ีไม่สบาย 

จากการเร่งรบีเดนิทางเคยได้เทียบยาจากท่าน...แต่ข้าไม่รูจ้รงิๆ ว่าท่านเป็นถึง

ท่านเจิ้นหนานโหวแห่งเจินโจว แต่ก่อนหากเคยล่วงเกินไป ขอท่านโหว 

อภยัให้ด้วยเจ้าค่ะ"

เหน็หลิว่เหมยีนถังยอมรบัในท่ีสดุ จ้าวเฉวียนเองก็ผ่อนลมหายใจยาว  

กดเสยีงต�า่เอ่ย "เช่นน้ันพวกเราไม่ถือโทษกันอีกดหีรือไม่"

หลิว่เหมยีนถังรูส้กึว่าแม้ชยุสงิโจวจะเคยใส่ร้ายจ้าวเฉวียนต่อหน้านาง 

แต่วิธีพูดจากะล่อนปลิน้ปล้อนของจ้าวเฉวียนตรงจดุน้ีไม่มอีะไรให้สงสยัจริงๆ

ดังน้ันนางจึงไม่สนใจค�าพูดสนิทสนมฝ่ายเดียวของจ้าวเฉวียน  

ยังคงถามอย่างห่างเหินเกรงใจว่า "ไม่ทราบว่าท่านมาท่ีนีม่สีนิค้าอยากฝากส่ง 

หรอืไม่เจ้าคะ"

จ้าวเฉวียนคุน้ชนิกับท่าทเีย็นชาของหลิว่เหมยีนถังแล้ว จงึไม่ได้ถือสา

นบัตัง้แต่เขากลบัจวนไปครัง้นัน้ก็ยุ่งกับการจดัการเร่ืองสกปรกภายใน

จวน เขากบัภรรยาเอกห้องพระของตนเองไม่เคยร่วมหอกันมานาน นางกลบั 

มเีรือ่งมงคลผดุข้ึนมาจากความว่างเปล่า

จ้าวเฉวียนท่ีถูกไล่กลับไปเปิดเผยเรื่องราวทุกอย่าง ฮูหยินผู้เฒ่า 

เกือบโมโหจนหมดสติ รบีสัง่ให้คนจบัตาดูลกูสะใภ้ รวมถึงเขียนจดหมาย 

ให้บดิาท่ีเป็นผูต้รวจการส�านักตรวจการนครหลวงของนาง ต้องการสะสาง 

เรือ่งนีใ้ห้กระจ่าง

สุดท้ายจ้าวเฉวียนถึงพอจะเข้าใจเรื่องราวว่าเหตุใดภรรยาตนเอง 

หาเรือ่งออกบวชก่อนแต่งงาน หลงัแต่งงานก็เอาแต่สนใจพุทธศาสนา ทีแ่ท้ 

นางดูงิ้วปังจื่อมากไป นึกไม่ถึงว่าจะแอบลักลอบคบหากับบุตรชายของ 
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หัวหน้าพ่อบ้านในจวนตนเอง หลังแต่งงานมาก็ไม่เคยตัดความสัมพันธ์  

ด้วยเพราะในใจนางมผีูอ้ืน่ แต่งงานมาแล้วจงึยกพุทธศาสนามาอ้าง จงใจ 

เย็นชากับตนเอง

บดัน้ีนางตัง้ครรภ์บตุรของชายชู ้ เดมิตัง้ใจจะแอบคลอดออกมาแล้วค่อย

ส่งไปเลีย้งดขู้างนอก นึกไม่ถึงว่าจะถูกสาวใช้ของตนเองพลัง้ปากพูดออกไปให้

แม่สามรีบัรูเ้สยีก่อน

ทัง้สองครอบครวัต่างเป็นคนมหีน้ามตีา เรือ่งอปัลกัษณ์เกิดข้ึนแล้ว  

ไม่ว่าใครก็ขายข้ีหน้าไม่ได้ แต่จนใจท่ีลกูชูใ้นท้องตนเองใหญ่เกินไป ขบัออกมา 

ไม่ได้แล้ว

ดังน้ันท่านพ่อตาของจ้าวเฉวียนเลยรับตัวบุตรสาวกลับไปที่จวน  

รอให้ครบเดอืนค่อยประกาศบอกภายนอกว่าเดก็ถูกรกพันคอ คลอดยากแล้ว 

เสยีชวิีตไป จากนัน้หาเหตผุลมาให้ท้ังสองจวนเขยีนหนังสอืหย่ากันเงียบๆ  

อกีที

ดงันัน้ทกุวันน้ีแม้จ้าวเฉวียนจะอยู่ในนามคนแต่งงานแล้ว ทว่าภายในใจ 

มอีสิรเสรถึีงท่ีสดุ

รอเขาหย่ากับอดตีภรรยา ถอดหมวกเขียวออก อยากแต่งกับใครก็ได้ 

แล้วทัง้น้ัน! แม้หลิว่เหมยีนถังไม่เหมาะจะเป็นภรรยาเอก แต่ไม่มปัีญหากับ 

การเป็นอนุอย่างแน่นอน

แต่หากอยากได้ใจของนางในดวงใจ จ�าเป็นต้องมขีองขวัญแรกพบหน้า

อยู่ด ีตรงจดุนีจ้้าวเฉวียนยังคิดได้

ฉะนัน้เมือ่เหน็หลิว่เหมยีนถังกลบัไปน่ังดดีลกูคดิหลงัโต๊ะเก็บเงินอกีคร้ัง 

ท่านโหวจ้าวจงึสัง่ให้บ่าวชายหยิบกล่องผ้าไหมใบใหญ่มา แล้วหยิบกระปกุ

เครือ่งเคลอืบลงไขผ้ึงปิดผนึกใบหน่ึงออกมา เอ่ยว่า "ข้านกึถึงอาการบาดเจบ็ 
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ทีม่อืเท้าเจ้ามาโดยตลอด จงึคอยหาอ่านพวกต�ารบัโบราณ แต่ในเทยีบยา 

มดีอกองิกู่ทีห่าได้ยากมาก ข้าเองก็เสียเงินไปมากกว่าจะปรงุออกมาได้ หลงั 

เจ้ากลบัไปให้ทายาทีบ่าดแผลวันละครัง้ รอเส้นเอน็มอืเท้ากลบัมายืดหยุ่น 

ถึงเชือ่มต่อได้อกีที ถึงเวลานัน้ก็จะฟ้ืนตัวกลบัมาดงัเดมิ..."

เขาพูดเช่นน้ีจบ หล่ิวเหมยีนถังก็เงยหน้ามองเขาอย่างไม่อยากจะเชือ่  

"ท่านพูดความจรงิ?"

จ้าวเฉวียนตบหน้าอกก่อนเอ่ย "บุรุษอกสามศอกจะหลอกลวงคน 

ได้อย่างไร"

หลิว่เหมยีนถังมองกระปกุใบนัน้ ส�าหรบันางแล้วการทีม่อืเท้าฟ้ืนตัว 

กลบัมาดังเดมิได้ออกจะดึงดูดใจเกินไปแล้วจรงิๆ

"ราคาเท่าไร ข้าจ่ายให้ท่าน" หลิ่วเหมียนถังคิดแล้วเอ่ย

จ้าวเฉวียนเอ่ยอย่างไม่พอใจ "เจ้าเห็นข้าเป็นท่านหมอขายยาจริงๆ  

หรอืไร เอาเช่นนีแ้ล้วกัน ถือว่าเป็นของชดเชยท่ีก่อนหน้าน้ีข้าหลอกลวงเจ้า  

เจ้าอย่าได้หงดุหงิดข้าอีกได้หรอืไม่"

หลิ่วเหมียนถังใคร่ครวญแล้วไม่ตอบ ทว่าถามอีกอย่างแทน  

"ท่านโหวจ้าวกับคุณชายซูเป็นญาติกันจริงๆ?"

จ้าวเฉวียนเอยีงคอครุน่คดิ ไม่ใช่ว่าเขาความจ�าไม่ดี แต่เป็นเพราะปกติ

มีคนแปลกๆ มาผูกมิตรตีตัวเป็นญาติสนิทกับเขามากเกินไปจริงๆ ลุงเอย  

หลานเอย ลูกพ่ีลูกน้องอะไรพวกนั้น ออกจากจวนไปทีหนึ่งก็มีเยอะจน 

เดนิสะดดุได้

แต่ดเูหมอืนเขากับสกุลซจูะไม่มคีวามสมัพันธ์ทางสายเลอืดอะไรกัน

จริงๆ เหมือนในงานเลี้ยงน�้าชาครั้งหน่ึงได้ท�าความรู้จักกับคุณชายซูเข้า  

จากน้ันเอ่ยก่ึงล้อเล่นไปก็กลายมาเป็นลกูพ่ีลกูน้องกันแล้ว
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ครัง้นีเ้ขามาท่ีซโีจวเพ่ือมาหาหล่ิวเหมยีนถังโดยเฉพาะ ใครจะคาดว่า

บงัเอญิเจอคณุชายซบูนถนน อกีฝ่ายเข้ามาตสีนิทท่านโหวจ้าวอย่างกระตือรอืร้น 

และตอนทีท่่านโหวจ้าวได้ยินว่าเขาพักค้างแรมอยู่ในบ้านสกุลลูก็่เกิดเจตนาอืน่

ซ่อนเร้น คดิอยากเข้าหาสกุลลูด้่วยวิธีน้ี

ด้วยเหตน้ีุสองลกูพ่ีลกูน้องทีไ่ม่เก่ียวพันกันทางสายเลอืดจงึร่วมมอืกัน 

ทัง้อย่างน้ี

หลิ่วเหมียนถังได้ยินแล้วขมวดคิ้วเอ่ย "ในเมื่อไม่ได้เป็นญาติกัน  

ท่านโหวควรจะบอกกับผูอ้ืน่ให้ชดัๆ ไม่อย่างน้ันหากผูอ้ืน่อ้างชือ่ท่านท�าอะไร 

ขึน้มา มใิช่จะเสือ่มเสยีชือ่เสยีงดีงามของตระกูลท่านหรือ"

จ้าวเฉวยีนผงกศรีษะอย่างแรง "ปกตข้ิาท�าตวัเหลวไหลเพราะไม่มใีคร

คอยดแูลข้า แต่ว่าค�าพูดของคณุหนูหล่ิว ข้าย่อมจดจ�าใส่ใจ หากเจ้าคอย 

ดแูลข้าให้มากๆ ข้าก็ขอขอบคุณคุณหนูหลิว่แทนทุกคนในจวนโหวแล้ว!"
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จ้าวเฉวียนไม่ได้รู ้เรื่องราวเบื้องหลังของสาเหตุที่ชุยสิงโจวกับ 

หลิ่วเหมียนถังแยกย้ายกันชัดเจนนัก

ความวุ่นวายทีซ่เีป่ยแก้ไขได้แล้ว ในตอนน้ีราชส�านักก�าลงัร่วมมอืกับ 

ธิดาของกษตัรย์ิเฒ่า ดจูากท่าทแีล้วมเีจตนาจะปราบปรามซเีป่ยให้อยู่ใน

ความสงบ ส่วนชยุสงิโจวเคลือ่นทพัไปท่ีโยวโจวทว่าเจอเหตุไม่คาดฝันบางอย่าง 

จงึไม่อาจย้อนกลบัมาได้ชัว่คราว

ครัง้น้ีตอนทีเ่ขาไปพบชยุสงิโจวทีโ่ยวโจว ชยุสงิโจวไม่เตม็ใจกระทัง่

จะยกเรือ่งหลิว่เหมยีนถงัขึน้มาพูด เพียงรบีร้อนฝากฝังเรือ่งราวบางอย่าง 

กับเขา จากน้ันมอบสมนุไพรดอกองิกู่ให้แล้วฝากเขาท�าออกมาเป็นยาทา ท้ังยัง

ก�าชบัห้ามไม่ให้จ้าวเฉวียนบอกหลิว่เหมยีนถังว่าตนเองเป็นคนให้เดด็ขาด  

มฉิะน้ันนางไม่มทีางใช้แน่ แต่ตวัยาก็ไม่อาจเสียเวลา จงึต้องการให้จ้าวเฉวยีน

อ้างฐานะหมออธิบายถึงความร้ายแรงให้นางฟัง

63
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หลังฝากฝังเสร็จชุยสิงโจวก็ไล่เขาออกมาแล้ว

แต่ในสายตาของจ้าวเฉวียน เขามองว่าชุยสิงโจวท้ิงปัญหาไป เห็น 

คุณหนูหลิ่วไม่เหลือผลประโยชน์ก็ไม่คิดรับผิดชอบต่อ ยาทากระปุกนี ้

น่าจะเป็นของชดเชยทางมโนธรรมอย่างหนึง่มากกว่า

ที่จริงไม่ต้องให้ชุยสิงโจวก�าชับเขาก็ไม่มีทางบอกความจริงพวกน้ี 

กับหลิว่เหมยีนถัง แค่มอบยาทาให้คณุหนูหลิว่เป็นของขวัญแรกพบหน้า 

ของตนเองอย่างสบายใจ

ส่วนเรือ่งจรงิทีว่่าหลิว่เหมยีนถังเป็นฝ่ายไม่ต้องการชยุสงิโจวเองนัน้ 

จ�าเป็นต้องใช้ความกล้าหาญในการจนิตนาการถึง ซึง่ท่านโหวจ้าวออกจะ

ขาดแคลนในส่วนนี ้ ช่วงเวลาสัน้ๆ เลยไม่ทันคดิไปทางน้ี สนใจแต่ทุม่เทดึงดูด

ความสนใจของหลิว่เหมยีนถังเท่าน้ัน

หลิ่วเหมียนถังรู้สึกว่าหากจ้าวเฉวียนไม่ใช่ท่านโหว อาศัยค�าพูด

กะล่อนปลิน้ปล้อนของเขาคงได้ถูกคนกระทืบตายไปหลายคร้ังแล้ว

เขายังไม่ทันพูดจบ หลิ่วเหมียนถังก็หยิบเงินสามร้อยต�าลึงมาวาง 

บนโต๊ะเก็บเงนิ "ท่านไม่บอกราคาค่ายา ข้าก็มอบให้ไปมัว่ๆ แล้วกัน หาก

ท่านโหวไม่รบัไว้ก็น�ายากลบัไปเสยี"

จ้าวเฉวียนได้แต่รบีเก็บเงนิมา ก่อนก�าชบัวิธีใช้ยาต่างๆ แล้วถึงได้ 

ออกไปจากส�านักคุ้มภัย

หลงัหลิว่เหมยีนถังกลับไป ตกดกึได้ทดลองใช้ยาทากระปกุน้ีจริงๆ ทว่า 

ใช้แค่กับมือขวา ค�่าคืนวันนั้นข้อมือก็รู้สึกร้อนขึ้นมา ผิวหนังให้ความรู้สึก 

เหน็บชาคนัๆ ราวกับว่าเส้นเอน็ทีฝ่่อกลบัมามคีวามรูส้กึใหม่อีกคร้ังในท่ีสดุ

หลิว่เหมยีนถังน้ันยังนับถือวิชาแพทย์ของจ้าวเฉวยีนอยู่มาก หากเขา 
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พูดถูก เช่นน้ันรอผ่านไปไม่นานมอืเท้าของตนเองก็จะดข้ึีน ไม่มทีางไร้ก�าลงั 

อกี

หลิว่เหมยีนถังมข้ีอเรยีกร้องไม่มาก ไม่ได้หวังให้ฟ้ืนฟูดงัเดมิ ขอเพียง 

ใช้ชวิีตประจ�าวันได้ไม่เหมอืนคนพิการก็มากพอแล้ว ดังนัน้หลายวันต่อมา

จงึคอยใช้ยาทาอยู่อย่างสม�า่เสมอ

เกีย่วกับเรือ่งแม่ลกูสกุลซ ูหลิว่เหมยีนถังบอกเรือ่งท่ีนางรูแ้ก่ท่านตา

อย่างอ้อมๆ

ท่านตากลบัแค่นเสยีงเอ่ย "เรือ่งท่ีเจ้าพูดข้าเคยเตือนเจ้ารองไปนาน 

แล้ว จนใจทีผู่ส้งูศกัดิท่์านนีม้บีดิาแท้ๆ ของท่านป้าสะใภ้รองเจ้าแนะน�ามา  

ท่านป้าสะใภ้รองเจ้าพูดแล้วว่าบดิานางเป็นถึงผู้ว่าการอ�าเภอ สายตามองคน 

จะแย่ไปกว่าข้ากับเจ้าหรอื ชงิองิมบีดิามารดา ไม่จ�าเป็นต้องให้คนแก่อย่างข้า 

เป็นห่วง แต่เจ้านีส่.ิ..ไปรูจ้กักับท่านโหวจ้าวได้อย่างไร"

ท่านผู้เฒ่ามีสายตาเฉียบแหลม หลิ่วเหมียนถังรู้ว่าชายชราอย่าง 

ท่านตาจะต้องมองพิรุธออกแน่นอน ทว่านางเองก็ไม่ได้ลนลาน แค่เล่า 

โดยองิตามสถานการณ์ทีจ้่าวเฉวียนพูดออกไปเล็กน้อย

ลู่อู่รู้ว่าหลานสาวเป็นคนมีความคิดของตนเอง หากจู้จี้มากเกินไป 

จะให้ผลตรงกันข้ามแทน แต่ยังคงเอ่ยเตอืนนางอย่างจริงจงั "เด็กน้อย เจ้า 

ไม่ใช่คนที่มองคนแต่ภายนอก ต่อให้เขาเป็นท่านโหวผู้หนึ่งจริงๆ ประตู 

จวนโหวนั้นก็เข้ายาก เจ้าจะต้องจ�าค�าของมารดาไว้ อย่าได้เห็นแก่ความ 

ร�า่รวยสงูศกัดิ ์หลงผดิไปชัว่วูบ..."

หลิ่วเหมียนถังเผยย้ิม "ท่านตาวางใจได้เจ้าค่ะ ระหว่างข้ากับ 

ท่านโหวจ้าวไม่มีอะไรกันจริงๆ คนอย่างเขาข้าไม่กล้าปีนป่ายหรอก"

ลู่อู่เห็นหลิ่วเหมียนถังไม่สนใจจริงๆ ในใจก็สบายใจขึ้น
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ก็จริง หลิ่วเหมียนถังไม่ใช่ยายหนูบ้านรองคนนั้นท่ีนึกแต่ไล่ตามจับ 

ความร�่ารวย ต่อให้เป็นท่านโหวผูห้นึ่ง หลิ่วเหมียนถังของเขาก็ปฏิบัติด้วย 

อย่างไม่เย่อหย่ิงไม่ต้อยต�า่อยู่ดี

เพียงแต่หลายวนัมาน้ีท่านโหวจ้าวผูน้ัน้มกัหาสารพัดวิธีมาท่ีบ้านสกุลลู ่

โดยเฉพาะทุกครัง้เวลามแีม่สือ่มาสอบถามสถานการณ์ของหลิว่เหมยีนถัง  

ท่านโหวจ้าวจะเอ่ยแทรกขดัเสมอ ช่างน่าร�าคาญจรงิๆ

วันพรุง่นีเ้ขาก�าชบัให้บ่าวเฝ้าประตูปิดบ้านไม่ต้อนรับแขกแล้ว หาก

บ้านรองคดิจะจบัคนมอี�านาจก็ออกไปจบัข้างนอก อย่าได้ชกัน�ากลิน่หอม 

กลิน่เหมน็เข้ามาในบ้าน

แต่จ้าวเฉวียนไม่ได้รูต้วัว่าตนท�าให้คนร�าคาญ ในเมือ่เข้าบ้านสกุลลู่ 

ไม่ได้ เขาก็ตรงไปทีส่�านักคุม้ภัยแทน พูดคยุกับหลิว่เหมยีนถังผ่านโต๊ะเก็บเงนิ 

ก็ดเีหมอืนกัน

กระทัง่ภายหลงัหลิว่เหมยีนถังก็ไปท่ีส�านกัคุม้ภัยน้อยครัง้ลงเร่ือยๆ 

ถึงข้ันท่ีท่านโหวจ้าวตามหาตัวคนไม่เจอ

จ้าวเฉวียนหงดุหงิดอย่างมาก เขายังมงีานให้ท�า ไม่อาจร้ังอยู่ซโีจว 

ได้นานนัก หากหลิว่เหมยีนถังเอาแต่หลบหน้าตนเอง เขาจะพูดคยุตกลง 

กับนางเรือ่งรบัตัวนางเข้าจวนโหวได้อย่างไร

วันนีเ้ขาจงึจงใจรออยู่ท่ีประตูหลงัของบ้านสกุลลู่ ขอเพียงหลิว่เหมยีนถัง

ออกมาก็จะสารภาพความรกัทีต่นมต่ีอนางอย่างหมดเปลือก

หลายวันมานีเ้พ่ือหลบเลีย่งท่านโหว หลิว่เหมยีนถังจงึไม่เคยออกจาก

บ้านทางประตูหลกั นึกไม่ถึงว่าจ้าวเฉวียนจะเตม็ใจยืนรอนางอยู่ตรงประตหูลงั 

ทีเ่ตม็ไปด้วยถังท้ิงเศษอาหาร ค่อนข้างสกปรก

พอหลิว่เหมยีนถังลองตัง้ใจใคร่ครวญ ถึงแม้จ้าวเฉวียนจะร่วมมอืกับ 
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ชุยสิงโจวหลอกตนเอง แต่ท้ายที่สุดจ้าวเฉวียนยังคงมีคุณธรรมของหมอ 

ช่วยชวิีตนางไว้

หลิว่เหมยีนถังรูส้กึว่าควรจะเชญิท่านโหวจ้าวไปดืม่ชาสกัถ้วยด้วยซ�า้ 

พร้อมพูดกับเขาให้ชดัๆ ไปเลย

นางจึงเชิญท่านโหวไปท่ีร้านน�้าชาตรงประตูเมืองฝั่งตะวันออก 

ประเดีย๋วนางจะตามไปทนัที

รอท้ังสองคนนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวของร้านน�้าชา หลิ่วเหมียนถัง 

รนิน�า้ชาให้จ้าวเฉวียนถ้วยหนึง่ ก่อนเอ่ยอย่างอ้อมค้อมว่าความรู้สกึท่ีนาง 

มใีห้เขามแีต่ความซาบซึง้ใจไม่มอีย่างอืน่ ขอให้ท่านโหวจ้าวอย่าได้ยึดติด  

ปล่อยวางได้จงึจะดี

จ้าวเฉวียนถูกท�าลายศักด์ิศรี เดิมค่อนข้างหงุดหงิด แต่พอมอง 

ใบหน้าอมชมพูของหลิ่วเหมียนถัง โดยเฉพาะดวงตาสุกใสคูน้ั่นก็ยังคง 

เอ่ยอย่างไม่ยอมตัดใจ "ข้ารู้ว่าเจ้าถูกชุยจิ่วท�าร้ายหนักหนาสาหัสเกินไป  

ไม่ขอให้คณุหนยูอมรบัข้าได้ในทนัที อย่างไรก็ตามคุณหนเูกิดมาบอบบาง เดิม

ควรจะเป็นเหมอืนดอกบวัดอกโบต๋ันถูกคนประคบประหงมเลีย้งดู แต่ทุกวันน้ี 

เจ้าอาศัยอยู่กับบ้านท่านตา แม่สือ่ทีวั่นๆ มาหาล้วนเป็นคนธรรมดาท่ัวไป  

จะหาการแต่งงานดีๆ อะไรให้เจ้าได้"

หลิ่วเหมียนถังคลี่ย้ิม "คนที่พวกนางพูดเหล่านั้นถึงจะเหมาะสม 

ต่อฐานะข้า ท่านโหวสายตาสูงส่ง ฐานะสงูศกัดิ ์ เดมิก็มองไม่เหน็คนเหล่าน้ี 

ในสายตา ในเมือ่ท่านต้องการหาภรรยาใหม่ก็ควรจะหาทีฐ่านะเหมาะสมกัน...

จากหน้าตาและความสามารถของท่านโหว หาองค์หญิงสกัพระองค์กค็ูค่วร..."

จ้าวเฉวียนกลับโบกไม้โบกมือเอ่ย "คณุหนูหลิว่อย่าได้แช่งข้า หากถูก 

องค์หญิงผูห้นึง่ต้องตาเข้าจรงิๆ ก็ไม่รอดแล้ว ข้าไม่อยากถูกขงัอยู่โยวโจว  
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กลายเป็นคนขาพิการอย่างชยุจิว่..."

พูดไปได้ครึ่งทางจ้าวเฉวียนก็รีบหยุดปากลงทันควัน

หนนีเ้ขาไม่ทันระวังพลัง้ปากออกไปจรงิๆ แม้จะหยุดลงทันควัน แต่ 

หลิ่วเหมียนถังกลับมองเขาอย่างสงสัยและถามอย่างไม่แน่ใจแล้ว "ท่าน 

พูดอะไร เขา...ถูกขังอยู่ทีโ่ยวโจว? ขาพิการ?"

จ้าวเฉวยีนผงกศรีษะอย่างจนใจ ในเมือ่ไม่ทนัระวังพลัง้พูดไปแล้ว 

ก็ได้แต่บอกตามตรง "เดมิไม่อยากพูดเรือ่งเขาต่อหน้าคณุหนู กลวัจะท�าให้ 

คณุหนหูมดอารมณ์..."

หลิว่เหมยีนถังกลบัเอ่ยอย่างใจเย็น "ไม่เป็นไร เล่าให้ละเอียดสกัหน่อย 

บางทวัีนนีข้้าอาจจะกินข้าวลงมากขึน้ก็ได้..."

จ้าวเฉวยีนรูส้กึว่าแม้หลิว่เหมยีนถังจะพูดจาใจด�าก็ยังเข้าใจได้ ในเมือ่

อย่างไรเสยีหลิว่เหมยีนถังก็ถูกชยุสิงโจวทอดท้ิง ในใจย่อมรูส้กึแค้นเคอืงตดัพ้อ

อย่างห้ามไม่ได้

ดงัน้ันเขาจงึเล่าสถานการณ์ในปัจจบุนัของชยุสงิโจวออกไปตามตรง

ทีแ่ท้หลงัราชส�านักได้รบัค�าร้องของธิดากษตัรย์ิเฒ่าท่ีขอให้ช่วยยุติ

ความวุ่นวาย ก�าจัดคนทรยศ ก็มีใจจะเชื่อมสัมพันธ์กับเผ่าต่างๆ ของ 

ชาวหมาน ล้มราชวงศ์ของอากู่ซัน่ ยุติสงครามบรเิวณชายแดนในเร็ววัน

มิหน�าซ�้าชุยสิงโจวยังเป็นคนเสนอให้ยุติสงครามก่อนเอง เร่ืองน้ี 

ชวนให้คนคาดไม่ถึงจรงิๆ

ภายในราชส�านักมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไหวหยางอ๋องจงใจ 

ขยายขอบเขตสงครามเพ่ือเสริมความแข็งแกร่งให้ปีกตนเองมาโดยตลอด  

แต่ว่าการเจรจาสงบศึกกับธิดากษัตริย์เฒ่าในครั้งน้ี ชุยสิงโจวเป็น 

คนเขียนฎีกาส่งมาด้วยตนเอง มากพอให้เห็นถึงความภักดีต่อราชส�านัก 
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ของเขา ท�าให้คนทีด่่าว่าเขากระหายสงครามพูดอะไรไม่ออก

ส่วนอู๋ไทเฮาก็เกิดความคดิทีจ่ะยกองค์หญิงให้ชยุสงิโจวในท่ีสดุ ตัง้ใจ 

จะดึงตวัเขามาเป็นพวกของตนเอง

เพียงแต่องค์หญิงผู ้นั้นของอู๋ ไทเฮามีนิสัยเอาแต่ใจอย่างมาก  

การแต่งงานของนางไม่ใช่ว่าพระราชโองการสักฉบับจะสั่งการได้

ราชส�านกัจงึออกค�าส่ังให้กรมทหารส่งคนไปรบัช่วงต่อดูแลกองทพัซเีป่ย

และร่วมมอืกับธิดากษตัรย์ิเฒ่าเจรจาสงบศึกกับชนเผ่าต่างๆ โดยเร็ว จากนัน้

ค่อยเรียกตัวชุยสิงโจวเข้าเมืองหลวงให้องค์หญิงได้เห็นกับตา แล้วออก 

พระราชโองการลงมาอีกที

ผู้ใดจะคาดว่าทูตของราชส�านักจะเจอกับการลอบโจมตีท่ีโยวโจว  

ไหวหยางอ๋องน�าทพัเข้าช่วยด้วยตนเอง เพ่ือช่วยเหลอืทูตพิเศษจงึถูกธนูยิง 

ตกหลงัม้า ได้ยินว่าขาจะต้องพิการถาวร...

หลิ่วเหมียนถังรับฟังเงียบๆ ขณะท่ีมือขย�าชายกระโปรงตนเองแน่น  

นางไม่กล้าจนิตนาการว่าบรุษุท่ีทะนงตนผูน้ัน้ นบัจากน้ีจะกลายมาเป็น... 

คนพิการ!

"ท่านไม่ใช่หมอเทวดาหรอกหรือ ไม่ใช่ว่ามอบยาที่สามารถเชื่อม 

เอ็นกระดูกให้ข้าหรือ เหตุใดจึงไม่มอบให้เขา กลับมาเสียเวลากับข้าที่นี่!"  

หลังได้ฟังเรื่องราวจากจ้าวเฉวียน หลิ่วเหมียนถังน่ิงเงียบไปสักพักแล้ว 

เอ่ยต�าหนิออกมากะทันหัน

จ้าวเฉวียนถูกหลิ่วเหมียนถังตวาดใส่ก็รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธ์ิ 

อย่างมาก ท้ายทีส่ดุจงึบอกความจรงิออกไปอย่างช่วยไม่ได้ "ดอกองิกู่ท่ีใช้ 

เชือ่มเอน็กระดกูน้ี...เป็นสิง่ทีง่อกบนภูเขาหมิะนอกด่าน หนึง่ร้อยปีถึงจะบาน

สกัครัง้ ซ�า้ช่วงเวลาบานยังส้ันมาก ไม่ใช่ส่ิงท่ีแค่มเีงนิก็ซือ้หามาได้ ยาตัวนี.้.. 
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เฮ้อ ข้าบอกกับเจ้าเลยแล้วกัน! ความจรงิ...ความจรงิชยุจิว่เป็นคนให้ข้า  

รวมถึงให้ข้าช่วยปรุงออกมา เขาเองก็หามาได้ด้วยความบงัเอญิ ปริมาณ 

มอียู่เพียงเท่าน้ี ให้ข้าเอามาให้เจ้าท้ังหมดแล้ว ข้าเองก็เกล้ียกล่อมให้เขา

เก็บไว้บ้าง แต่เขาไม่ยอม ข้าได้แต่รบีน�ามามอบให้เจ้าจะได้ไม่เสยีฤทธ์ิยา 

ไป..."

หลิว่เหมยีนถังเม้มปากแน่น นางนึกไม่ถึงว่ายาท่ีทาแล้วเหน็ผลทนัทน้ีี 

จะเป็นชยุสงิโจวฝากฝังจ้าวเฉวยีนมามอบให้ ย่ิงคาดไม่ถึงว่าเขาจะมอบยา

ทัง้หมดให้แก่นางท้ังท่ีรูว่้าตนเองจะขาพิการ

"เขาจะพิการจรงิๆ หรอื ท่านไม่ได้หลอกข้าอกีใช่หรอืไม่" หลิว่เหมยีนถัง 

ถามเสยีงเย็น

ไม่รู้เหตุใดจ้าวเฉวียนที่ถูกนางมองก็รู้สึกหนาวสะท้านข้ึนมาอย่าง 

ห้ามไม่ได้ จากนั้นยกนิ้วสาบานว่าครั้งนี้ไม่ได้โกหกจริงๆ เขากับทูตพิเศษ 

เหน็บาดแผลทีข่าของชยุสงิโจวด้วยกันกับตา ร้ายแรงอย่างมาก

ชยุสงิโจวถึงขัน้เป็นไข้สงูตดิต่อกันหลายวัน หลงัจ้าวเฉวียนฝังเขม็ให้ 

ถึงค่อยๆ กลบัมามสีติ

หลิว่เหมยีนถังหลุบตาลง เพียงบอกว่าตนเหน่ือยแล้ว ให้สาวใช้จ่ายเงิน

ก่อนเดนิจากไปทันที

จ้าวเฉวียนไม่คาดคดิว่าหลิว่เหมยีนถังจะมท่ีาทเีหมอืนไม่มเีรือ่งอะไร 

เช่นน้ี แม้การท่ีชุยสงิโจวโกหกนางจะน่าชงิชงั แต่สถานการณ์ในทุกวนันีข้อง 

อกีฝ่ายเองก็น่าสงสารมาก

บัดนี้เพราะขาได้รับบาดเจ็บ ชุยสิงโจวจึงไม่อาจเข้าวังไปไกล่เกลี่ย 

ความสมัพันธ์กับไทเฮา ซ�า้ยังต้องพิการถาวร แต่ก็ยังตดัใจจากยารกัษาแผล

ดีๆ มอบให้หลิ่วเหมียนถังได้ ต่อให้เป็นความแค้นย่ิงใหญ่กว่าน้ีก็ควร 
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บรรเทาลงบ้างแล้ว

แต่ท่าทีของหลิว่เหมยีนถังกลบัเย็นชา ไรค้วามเหน็อกเห็นใจปานน้ัน

เรือ่งนีท้�าให้จ้าวเฉวียนดบัสลายความคาดหวังท่ีมต่ีอสตรีบนโลกใบนี ้

ลงไปอกี

แต่ก็ไม่อาจโทษทีห่ลิว่เหมยีนถังจะแล้งน�า้ใจ นางถูกเจ้าชยุสงิโจว

หลอกลวงหนักหนาเกินไป ดูสภาพแล้วจะไม่มทีางยกโทษให้

ในช่วงเวลานัน้จ้าวเฉวียนรูส้กึลงิโลดขึน้มาอีกคร้ัง พอเห็นว่าชยุสงิโจว 

แพ้ราบคาบ ตนเองก็มคีวามหวังอย่างย่ิง!

วันรุง่ขึน้ภายใต้การปรนนบิตัจิากบ่าวรบัใช้ จ้าวเฉวียนแต่งตัวเรยีบร้อย

เหมาะสม เตรยีมจะไปเยือนบ้านสกลุลู่ ปรกึษาเรือ่งรบัหลิว่เหมยีนถังมาเป็น 

อนสุงูศกัด์ิอย่างเป็นทางการกับนายท่านรองลู่

แต่ยังไม่ทันถึงบ้านสกุลลู่ก็เห็นที่ประตูบ้านสกุลลู่วุ่นวายยุ่งเหยิง  

นายท่านใหญ่ลู่ดูเหมอืนก�าลงัรบีขึน้ม้าควบตะบงึไปทางท่าเรือ

เขาเห็นลู่มู่ยืนอยู่ตรงประตูจึงถามหย่ังเชิงดู ลู่มู่ผู้น้ันกลับตอบด้วย 

สหีน้าไม่เป็นธรรมชาติ "เหมยีนถังป่วย ไม่อาจพบแขกได้"

จ้าวเฉวียนได้ยินก็ย่ิงอยากเข้าไปเย่ียมหลิ่วเหมียนถังมากกว่าเก่า  

เดมิเขาก็เป็นหมอ จะยังมใีครเหมาะสมไปกว่าเขาอกี

ลูมู่เ่ห็นเขาดงึดนัจะเข้าไปกจ็นปัญญา เดมิทท่ีานโหวผูน้ีต้ัง้ใจจะมารบั

หลิ่วเหมียนถังเป็นอนุ เขายังแอบรู้สึกยินดี มองว่าหากหลิ่วเหมียนถัง 

ปีนป่ายสงูถึงขัน้นีไ้ด้เองก็นบัเป็นโชคดี

แต่เขากลบัลมืไปว่าหลานสาวผูน้ี้ของเขาเป็นตวัปัญหาโดยแท้จรงิ

แทนท่ีจะรอให้ท่านโหวจ้าวได้ยินจากปากผู้อื่นแล้วแย่กว่าเดิม มิสู้ 
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เขาบอกความจรงิออกไปอย่างเหมาะสม ป้องกันไม่ให้งานมงคลน้ีล้มเหลว 

ในวันหน้า ดงันัน้เขาจงึถูมอืแล้วเอ่ย "เฮ้อ ท่านโหว หลานสาวคนน้ีของข้า 

พยศจนเคยตวั ได้ยินว่าทางส�านักคุม้ภัยเกิดปัญหากับเรอืคุ้มภยัล�าหน่ึง 

ทีมุ่ง่หน้าไปอีโ้จว เมือ่วานนางไม่บอกกล่าวต่อใครท้ังน้ันก็เก็บสมัภาระแล้ว 

พาสาวใช้สองคนของนางออกเดินทางท้ังคืนไปอี้โจวแล้ว! ท่านดูสิ นาง 

มคีวามสามารถเช่นน้ีนีล่่ะ ยงัดทีีพ่าสาวใช้กับบ่าวหญิงไปด้วย น่าจะกลบัมา 

ในเรว็วัน..."

จ้าวเฉวียนได้ยินแล้วอ้ึงไป หากเขาจ�าไม่ผดิล่ะก็...อีโ้จวอยู่ห่างจาก

โยวโจวไปเพียงไม่ก่ีลีเ้ท่าน้ัน...

หลิว่เหมยีนถังออกเดนิทางท้ังคนืจรงิๆ ทว่าจดุหมายปลายทางของนาง

ไม่ใช่อีโ้จวแต่เป็นโยวโจว

ยาทาดอกองิกู่ถูกนางใช้ไปบ้างแล้ว ส่วนท่ีเหลอืเพราะว่าแกะไขผึง้ออก

แล้วเลยต้องรบีใช้ให้หมดโดยเรว็ ไม่อย่างน้ันฤทธ์ิยาจะลดทอนลงมาก

เมือ่วานหลงันางได้ยินเรือ่งราวจากจ้าวเฉวียน กลบัไปทีบ้่านก็ไม่ได้ 

กินอะไรท้ังนั้น เพียงถือต�าราเล่มหนึ่งไว้ ทว่าไม่ได้พลิกเปิดสักหน้า แค่ 

นัง่ซมึกะทอือยู่ตลอดบ่าย

ในต�าราเล่มนัน้เสียบดอกไม้แห้งไว้ กล่ินหอมยังไม่เลอืนหาย เวยีนวน 

อยู่ใกล้จมกูคล้ายมคีล้ายไม่มี

หลิ่วเหมียนถังไม่เคยรู้สึกหงุดหงิดร�าคาญใจเช่นนี้มาก่อน เลย 

โยนต�าราทิ้งลงไปในเตาถ่านด้านข้างเสียเลย

นางปลอบตนเองว่าโยวโจวอยู่ห่างจากนางมาก คนทีน่ั่นจะเป็นหรอืตาย

เก่ียวอนัใดกับชาวบ้านธรรมดาอย่างนางกัน
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แต่อตุส่าห์บงัคบัให้ตนเองขึน้เตยีงหลบัตานอนได้แล้ว บรเิวณมอืเท้า

กลบัรูส้กึปวดเมือ่ยขึน้มาจากการใช้ยา ยากให้คนนอนหลับลง

ป้ีเฉ่าไม่รูว่้าผูเ้ป็นนายจติใจว้าวุ่น ต้องการจะทายาให้นางตามความ

เคยชนิ

แต่หลิว่เหมยีนถังมองดกูระปกุยาทีใ่ช้ไปกว่าคร่ึงแล้วกลบัเอ่ยปาก

กะทันหัน 'อย่าแตะต้องยาน่ัน...ไป ไปเก็บสมัภาระให้ข้าหน่อย...'

นางเป็นสตร ี ต่อให้มอืเท้าไร้ก�าลงัก็ไม่เป็นอะไร แต่เขาในฐานะแม่ทัพ  

จะข้ึนลงหลงัม้าทัง้ทีข่าพิการได้อย่างไร

หลิ่วเหมียนถังไม่อยากรับน�้าใจจากชุยสิงโจวอย่างจับพลัดจับผลู 

ไม่มเีหตุผลอกี

ทีต่ดิค้างเขาไว้ต้องคนืให้เป็นเท่าตวั ถึงจะไม่มพัีนธะผกูพันใดต่อกัน 

นบัจากน้ี...

หลิ่วเหมียนถังเป็นคนที่ตัดสินใจท�าอะไรแล้วจะไม่มีทางลังเล

เพียงแต่พวกฟั่นหู่เป็นอุปสรรคอย่างย่ิง ไม่เพียงแต่ติดตามนาง ยัง 

ถามว่านางจะไปทีใ่ดด้วย

ตอนเดนิทางไปได้ครึง่ทาง หลิว่เหมยีนถังยืนอยู่บนหัวเรือ ค้ิวขมวด 

น้อยๆ บอกกับฟ่ันหูต่ามตรงว่าเกิดปัญหาด้านการค้า คนไม่พอ ขอเชญิฟ่ันหู ่

พาองครกัษ์ขึน้เรอืมาช่วยกันด้วย

ฟ่ันหูไ่ด้รบัค�าสัง่จากท่านอ๋องให้มาท�างานจปิาถะกับหลิว่เหมยีนถัง 

ไม่สะดวกจะปฏเิสธ จงึพาคนของตนสบิกว่าคนขึน้เรอืไปช่วยขนย้ายสนิค้า 

ทีท่่าเรอื

ครัง้นีส้นิค้าท่ีน�าไปส่งเป็นสนิค้าพ้ืนเมอืงจากภูเขาชดุใหญ่ เจ้าของสนิค้า

มอบของแห้งชัน้ดีหน่ึงถุงให้กับส�านักคุ้มภัยอีกด้วย
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หลิว่เหมยีนถังให้คนเลือกเห็ดหัวลิง หวงฉ ี ไก่ตวัเมยี โสมต่ังเสนิ และ

พุทราแดงลูกใหญ่ชั้นดีมาต้มเป็นน�้าแกงโสมฉีหัวลิงใส่ไก่ด้วยตนเอง รอ 

พวกฟ่ันหูท่�างานเสรจ็ก็เรยีกพวกเขามากินน�า้แกงกันทีหั่วเรือ

ในฤดหูนาวเหน็บท่ามกลางแม่น�า้และขุนเขา พอได้กินน�า้แกงไก่ใส่เหด็ 

รสเข้มข้นอบอุ่นไปหน่ึงชามก็รู้สึกว่าทั่วทั้งร่างอุ่นวาบ สบายตัวอย่างย่ิง  

น�า้แกงนีอ้ร่อยมากจรงิๆ ทกุคนต่างกินตดิกันไปหลายชาม ในเวลารวดเรว็ 

น�้าแกงทั้งหม้อก็ตกถึงท้อง ตัวคนรู้สึกล่องลอย เบาสบายจนแทบชวนให้ 

หลงลมืทกุอย่าง กระท่ังร่างกายยังคล้ายไม่มอียู่ ประหน่ึงลอยอยู่ในทะเล

ดวงดาว

แต่ละคนล้มฟุบระเนระนาด ศีรษะท่ิมโต๊ะนอนหลับสนิทกันไป 

อย่างรวดเรว็ ฟ่ันหู่หลบัไปเป็นคนสดุท้าย ในความสะลมึสะลอืถึงคิดได้ว่า 

ดเูหมอืนตนเองจะตกหลมุพรางหลิว่เหมยีนถังอีกแล้ว

ในน�า้แกงนัน้จะต้องใส่ยาสลบต�ารบัลับเฉพาะของหลิว่เหมยีนถังลงไป

อย่างแน่นอน

ในช่วงสะลมึสะลอืได้ยินคณุหนูหลิว่รบัปากว่าหากพวกเขาเสยีงานไป 

สามารถมาที่ส�านักคุ้มภัยของนางได้ แม้จะไม่ได้ดูสูงศักด์ิเท่าท�างานให ้

จวนอ๋อง แต่ว่าจะได้ค่าจ้างไม่น้อยแน่นอน!

รอพวกฟ่ันหู่ตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าพวกเขาถูกทิ้งอยู่ที่ท่าเรือ ส่วน 

คณุหนหูลิว่กับคณะเรอืหายไปไม่เหน็เงาแล้ว...

หลังหลิ่วเหมียนถังจัดการกับพวกติดสอยห้อยตามที่เกะกะเสร็จ 

ก็ละท้ิงเรอืสนิค้า ออกเดนิทางทัง้วันทัง้คนืด้วยเรอืเรว็ตลอดเส้นทาง ในเวลา 

ไม่ถึงครึง่เดอืนก็มาถึงโยวโจว
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โชคดีท่ีเป็นช่วงฤดูหนาวพอดี ยาทาเก็บรักษาไว้ด้วยน�้าแข็ง  

ไม่ต้องกลัวว่าฤทธิ์ยาจะเสีย

แต่หลังมาถึงโยวโจวแล้วควรจะไปเจอชุยสิงโจวอย่างไรยังนับเป็น

ปัญหา

ทว่าคดิไม่ถึงว่านางจะได้เหน็ไหวหยางอ๋องเร็วกว่าทีจ่นิตนาการไว้

เสยีอกี เนือ่งจากเขามาส่งทูตพิเศษของราชส�านักเดนิทางกลับพอดี

บนท้องถนนพลกุพล่าน หลิว่เหมยีนถังได้ยินเสยีงร้องตะโกนครืน้เครง

ของกลุม่คน จงึไหลตามฝงูชนไปดู

บุรุษท่ีไม่ได้เจอหน้ามานานผู้น้ันนั่งอยู่ในรถม้า สวมกวนหยก  

ชดุตวัหลวม แต่งตวัสบายๆ มเีพียงสผีวิท่ีดดู�าคล�า้มากขึน้กว่าในความทรงจ�า 

ของนาง แล้วก็ผ่ายผอมลงบ้าง แววตาคมกริบประหนึ่งกระบี่แหลมคม  

ปลายคิว้มมุปากต่างเปลีย่นไปเคร่งขรมึ

ตอนไปถึงหน้าประตเูมอืง ไหวหยางอ๋องลงจากรถม้ามาส่งทูตพิเศษ  

เห็นว่าในมอืของเขาค�า้ไม้เท้างาช้างไว้ ร่างกายสงูใหญ่ก้าวลงจากรถม้าช้าๆ  

ไม่ได้ย่างก้าวกระฉับกระเฉงเหมือนแต่ก่อนอีก ทว่าเดินติดๆ ขัดๆ ไป 

ทลีะก้าวๆ

ต่อให้หลิ่วเหมียนถังจะจินตนาการภาพเขาเดินถือไม้เท้าขาเป ๋

นับครั้งไม่ถ้วน แต่ตอนได้มาเห็นกับตาจริงๆ ยังคงรู้สึกดวงตาร้อนผ่าว  

หลัง่น�า้ตาออกมาอย่างห้ามไม่ได้

นางรีบใช้ผ้าโพกศีรษะพันใบหน้าตนเอง แล้วก็กลืนเสียงสะอื้น 

ทีเ่กือบหลดุออกมากลบัลงไปได้ทันเวลา

ค�าว่า 'ลมืไปหมดจด' ท่ีพูดเสยีดบิด ีพอได้มาเจออกีครัง้จรงิๆ ถึงได้ 

พบว่าท่ีแท้นางก็แค่ซกุซ่อนเอาไว้ในใจ บดัน้ีเมือ่ได้พบเขาความรู้สกึเหล่าน้ัน 
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ก็ทะลกัทลายขึน้มาอกีครัง้

เดิมนางตั้งใจจะมอบยาให้กลุ่มองครักษ์ของท่านอ๋องแล้วเป็นอัน 

เสรจ็เรือ่ง แต่ภายในใจตอนนีก้ลบัอยากเห็นอาการของเขากับตา...กระน้ัน 

นางก็ไม่อยากคุยกับเขา หากสามารถพบกันได้เหมือนในความฝันถึงจะ

เหมาะสมมากทีส่ดุ

เพราะไหวหยางอ๋องได้รับบาดเจ็บที่ขา จึงเข้าพักรักษาตัวอยู่ใน

คฤหาสน์บนภูเขาซึ่งมีบ่อน�้าพุร้อนสมุนไพรชื่อดังของโยวโจว ท่านหมอ 

บอกตรงๆ ว่าอาการบาดเจบ็ของท่านอ๋องร้ายแรงเกินไป ทนล�าบากจาก 

การนั่งรถน่ังเรือไม่ได้ แล้วก็เพราะเช่นนี้ถึงไม่ได้ย้อนกลับไปรายงานตัว 

ทีเ่มอืงหลวงพร้อมทตูพิเศษจากราชส�านกั

คฤหาสน์บนภูเขาท่ีมีบ่อน�้าพุร ้อนสมุนไพรแห่งน้ีเป็นสถานท่ี 

ท่ีขุนนางสูงศักดิ์ละแวกใกล้ๆ ชอบแวะเวียนมา ดังน้ันเหล่าเรือนห้องหับ 

ภายในคฤหาสน์จงึวิจติรงดงามเป็นพิเศษ ทุกวันน้ีเป็นเพราะไหวหยางอ๋อง 

เข้าพัก ทัง้ข้างในและข้างนอกคฤหาสน์จงึเตม็ไปด้วยคนเฝ้ายาม การป้องกัน

แน่นหนา

หลิ่วเหมียนถังเดินวนรอบนอกคฤหาสน์ไปรอบหนึ่ง มองดูแม่น�้า 

ทีเ่กิดจากล�าธารสายเลก็บนภเูขาไหลมารวมกัน ทนัใดน้ันพลนันกึอะไรออก

วันนีไ้หวหยางอ๋องท�าตวัเหมอืนปกต ิหลงัแช่ขาท่ีบาดเจบ็ในน�า้พุร้อน 

สกัพักก็นอนพักผ่อนอยู่บนต่ังน่ิมในห้องอุน่

เขาฝึกวรยุทธ์กบัยอดฝีมอืมาตัง้แต่เด็ก รวมกบัพรสวรรค์แต่ก�าเนิด 

ความสามารถในการได้ยินจงึยอดเย่ียมผดิปกติ

ดงันัน้ตอนท่ีองครกัษ์หน้าประตลู้มลงประหนึง่หวัไช้เท้าโดนฟันล้ม 
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เขาพลันระวังตัวขึ้นมาทันใด ตามองควันยาสลบถูกเป่าเข้ามาจาก 

ในซอกหน้าต่าง ชุยสิงโจวใช้ผ้าเปียกในอ่างปิดปากกับจมูกไว้ จากนั้น 

ยกผ้าห่มข้ึนมาบงัใบหน้าซกีล่างของตนเอง แสร้งท�าเป็นหมดสติ

ไม่นานจากนัน้หลงัควันยาสลบสลายหายไป เงาร่างคล่องแคล่วอรชร 

ร่างหน่ึงก็ปรากฏตัวขึน้ในห้องอุน่

ชยุสงิโจวอยู่นิง่ๆ เพียงหรีต่าลงรอมอืสงัหารเข้ามาลงมอืกับเขา เขา 

ค่อยตอบโต้กลบัถงึตาย

แต่ท่ีไม่คาดคิดเลยคือมอืสงัหารผูน้ั้นคล้ายไม่ได้รบีร้อนลงมอื เพียง

มองส�ารวจเขาก่อน จากน้ันหยิบเก้าอีด้้านข้างตวัหน่ึงมาน่ังข้างต่ังน่ิมของเขา 

ทัง้ยังอ่านจดหมายทีเ่ขาเขยีนไปได้ครึง่ทางอกีด้วย

จดหมายส�าหรับฆ่าเวลาประเภทนี้มักจะเขียนอย่างไร้เป้าหมาย  

ไมค่่อยสละสลวย

เนือ้หาในจดหมายทีช่ยุสิงโจวส่งไปยงัซโีจวช่วงนีน่้าเบือ่ถึงขัน้เล่าว่า 

ลกูแมวเหมยีนเอ๋อร์เข้ามาปัสสาวะในรองเท้าเขาอย่างไรแล้ว

อย่างที่คิดไว้จดหมายประเภทนี้กระทั่งมือสังหารเองก็นึกดูถูก เขา

พลนัได้ยินเสยีง "ฮ"ึ หลดุออกมาเบาๆ...

หลงัชยุสงิโจวได้ยินเสียงแผ่วเบาน้ีกลับร่างกายแขง็ทือ่ จากน้ันร่างก็ 

ผ่อนคลายลงอกีครัง้ รอ 'มอืสงัหาร' ผูน้ัน้เข้ามาใกล้เงยีบๆ

ในทีส่ดุมอืสังหารก็พับแขนเส้ือข้ึนเตรยีมลงมอืท�างาน เลกิผ้าห่มออก 

จากน้ันก็เป็นความเงียบท่ียาวนานอีกระลอก

ในตอนท่ีชุยสิงโจวเริ่มรู้สึกหนาวขา ถึงสัมผัสได้ว่ามีของเย็นเฉียบ 

บางอย่างทาลงบนขาข้างท่ีได้รบับาดเจบ็ของเขา

ชุยสิงโจวผุดลุกขึ้นมาจับมือของ 'มือสังหาร' ไว้
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นางเองก็ตกใจ ไม่คาดคิดแต่อย่างใดว่าเขาจะไม่ถูกยาสลบท�าให ้

หมดสต!ิ

ชุยสิงโจวมองใบหน้างามสะพรั่งที่ไม่ได้เห็นมานานอย่างค่อนข้าง

ละโมบ ก่อนเอ่ยนิง่ๆ "เจ้ามาหาข้า ข้าใช่ว่าจะไม่ให้พบ เหตใุดต้องท�าตวั

ลบัๆ ล่อๆ ด้วย"

หลิ่วเหมียนถังต้องท�าตัวลับๆ ล่อๆ อยู่แล้ว นางกลัวว่าชุยสิงโจว 

จะไม่ยอมใช้ยา กลวัว่าจะให้นางยอมรบัหน้ีน�า้ใจ เลยต้ังใจจะลอบเข้ามา 

ทายาให้เขา ถึงเวลาค่อยวางกระปุกยาทิง้ไว้อกีที

ถึงอย่างไรยาท่ีเหลอืกไ็ม่มากพอให้นางใช้แล้ว ชยุสงิโจวคิดถึงจดุนีไ้ด้ 

ก็น่าจะยอมใช้ยาท่ีเหลอืแต่โดยดี

แน่นอนว่าเบือ้งหลงัข้ออ้างนบัพันนับหมืน่คอืหลิว่เหมยีนถังอยากมาเหน็

บาดแผลของชุยสิงโจวเองกับตา อยากมาดูว่าตอนนี้เขาสบายดีหรือไม่ 

อาศัยโอกาสตอนท่ีเขาหลับมาพบหน้าสักครั้งได้จะดีท่ีสุด ทั้งไม่เย่ินเย้อ  

แล้วก็ไม่ลกึซึง้จนเกินไป

แต่คาดไม่ถึงว่าคนคนนีก้ลบัหลบเลีย่งควันยาสลบท่ีรนุแรงเพียงน้ัน 

ของนางได้ ถึงกับลุกมาจบัมอืนางไว้ด้วยสหีน้าแจ่มใส

นางอยากสลัดหลุดจากมือเขา แต่เขากลับไม่ยอมปล่อย เพียง

ออกแรงก็ดงึตัวนางเข้าไปในอ้อมกอดตนเอง

ตอนทีร่่างอ่อนนุ่มกรุ่นกลิน่หอมทีเ่ปียกชืน้เย็นเฉยีบเข้ามาในอ้อมกอด 

ชยุสงิโจวเลอืดเดอืดพล่านไปทัว่ท้ังตัว

ตอนทัง้สองคนเลกิรากัน เขาไม่คดิเลยว่าตนเองจะคดิถึงหญิงสาว 

ทีใ่จด�าผูน้ี้เพียงนี ้ตอนน้ีเมือ่ได้ตระกองกอดนางอกีครัง้ ต่อให้ตายชยุสงิโจว 

ก็ไม่คดิปล่อยมอือกี!
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"ปล่อยข้า ข้าแค่น�ายามาให้ ในเมือ่ท่านอ๋องตืน่แล้วก็เรยีกคนมาทายา

ก็พอ..."

ชยุสงิโจวกอดนางไว้แน่น ปลายจมกูแนบอยู่บนใบหน้าทียั่งมหียาดน�า้

ติดอยู่ของนางพลางเอ่ยแนบข้างหูนางว่า "เจ้าบอกว่ามาส่งยา กลับท�า 

คนของข้าสลบกนัไปหมด หากข้าไม่สอบสวนเจ้าก็ปล่อยตัวไปเลย มใิช่ว่า 

เลอะเลอืนหรอื"

นางช่างขวัญกล้านัก ใต้หล้าน้ียังมเีรือ่งใดท่ีนางไม่กล้าท�าอกี แต่ก่อน

ตนเองยงัดถููกนางพอตัว!

หลิ่วเหมียนถังได้ยินเขาพูดเช่นน้ีก็เลิกดิ้นรน นึกว่าเขาไม่วางใจ  

สงสยัว่าตนมแีผนชัว่ร้าย ดงันัน้จงึบอกออกไปตามตรง "ข้าลอบด�าน�า้เข้ามา 

ตามทางแม่น�า้ของคฤหาสน์ ตาข่ายเหล็กใต้แม่น�า้ไม่แข็งแรง แค่บิดก็เปิด  

หลงัจากนีท่้านสัง่ให้คนไปอุดช่องโหว่อกีทีเถอะ..."

ชยุสงิโจวฟังจนโทสะซดัใส่จติใจ เอ่ยเสยีงดัง "เหลวไหล! น�า้เย็นเฉยีบ 

เพียงน้ันเจ้ากลบัด�าน�า้เข้ามา? มอืเท้าเจ้าทนไอเย็นเช่นน้ีได้ท่ีใดกัน"

พูดจบเขาก็กระชากผ้าห่มข้างตวัมาห่อตวันางไว้มดิชดิทันที จากน้ัน

ตะโกนเรยีกคนให้เตรยีมเสือ้ผ้าสะอาดชดุใหม่เข้ามาให้
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แต่ชุยสิงโจวตะโกนเรียกติดกันอยู่นานก็ไม่เห็นใครเข้ามา เขา 

เลิกคิ้วถาม "เจ้าจัดการคนไปมากเท่าไร"

หลิว่เหมยีนถังไม่ตอบ นางไม่สะดวกพูดตรงๆ ว่าควันยาสลบตามลม 

ห่อหนึง่น่าจะท�าให้องครกัษ์ภายในคฤหาสน์ท้ังหมดสลบไปแล้ว

ต่อมาชยุสงิโจวเดนิกะเผลกไปทีฉ่ากบงัลม เขาหยิบชดุคลมุตัวกว้าง

ส�าหรบัผลดัเปลีย่นของตนเองมาให้หลิว่เหมยีนถังเปลีย่น

เมือ่ครูน่ีห้ลิว่เหมยีนถังได้เห็นบาดแผลของเขากับตา บาดแผลบดิเบีย้ว

บวมแดงน้ันชวนให้คนเห็นแล้วตืน่ตกใจ ซ�า้ยังแอบเห็นกระดูกวับแวม มน่ิา 

จ้าวเฉวียนถึงพูดว่าเขามโีอกาสพิการถาวร

ตอนน้ีนางเห็นเขาเดินกะเผลกก็รีบดึงมือเขาแล้วเอ่ย "บาดเจ็บ 

เพียงนีแ้ล้วยังจะเดนิส่งเดชได้อย่างไร น่ังลงเสีย ข้าแค่อยากมาส่งยาให้ท่าน  

ในเมือ่ส่งถึงก็จะไปแล้ว..."

64
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พูดจบนางก็ลกุขึน้เตรยีมจากไป แต่กลบัถูกฝ่ามอืใหญ่ของชยุสงิโจว 

บบีข้อมอืไว้ "บอกแล้วว่าไต่สวนเจ้าเสรจ็ถึงไปได้ หาไม่ข้าจะไปซโีจวพูดคยุ 

กับท่านตาเจ้าอย่างละเอียด..."

หลิ่วเหมียนถังโมโหจนถลึงตาใส่ "ท่านกล้า?!"

รูปแบบการคบหากันของทั้งสองคนฝังลึกอยู่ในกระดูก สมัยก่อน 

หลิว่เหมยีนถังคิดอยากตะโกนใส่สามเีมือ่ไรก็ไม่เคยจ�าเป็นต้องย้ังคดิ

แต่ตอนน้ีภายในห้องอุ่นอันเงียบสงบ จวบจนตอนท่ีหลิ่วเหมียนถัง 

เหน็ชยุสงิโจวหลบุตามองนาง ถามเสยีงเย็นว่า "เจ้าว่าข้าจะกล้าหรอืไม่เล่า"

นางถึงค่อยนึกออกว่าเขาไม่ใช่พ่อค้าชุยจิ่ว

ไหวหยางอ๋องผู้ล่าสังหารเผ่าชาวหมานซีเป่ยสามพันล้ี แก้ปัญหา 

ภัยร้ายของราชส�านัก มอีะไรทีไ่ม่กล้ากัน

คดิมาถึงตรงนีห้ลิว่เหมยีนถังเม้มปากไม่พูดอะไรอกี เพียงรบัชดุคลมุ 

ทีช่ยุสงิโจวส่งมาให้แล้วเดินไปเปลีย่นด้านหลงัฉากบงัลม

ชยุสงิโจวเดนิออกไปจากห้องอุน่ สาดน�า้ชาทีเ่หลอืในถ้วยใส่องครกัษ์ 

ซึง่นอนล้มอยู่หน้าประตู

หลังสาดปลุกองครักษ์ข้ึนมาสองคน ก็สั่งเสียงเย็นต่อองครักษ์ที่มี

สหีน้างงงวย "ไปหาคนมาปลกุคนอืน่ให้หมด แล้วก็อดุร้ัวตรงแม่น�า้สายในด้วย 

ส่งคนไปเฝ้าไว้ให้มากสกัหน่อย...อกีอย่างเรยีกคนไปต้มน�า้แกงไล่ไอหนาว 

มาด้วย"

หลังสั่งการทุกอย่างเสร็จ ตอนที่เขาหันกลับเข้ามา หล่ิวเหมียนถัง

ก�าลังสวมชุดคลุมตัวหลวมของเขา ใช้ผ้าแห้งเช็ดผมยาวที่ปล่อยสยาย 

เดนิออกมาจากหลงัฉากบังลม

เดิมทีเป็นชุดคลุมสีขาวตัวหลวมสบายๆ เมื่อสวมใส่บนร่างนาง  
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ยามขยับแขนขาก้าวเดนิยังคงเผยให้เห็นทรวดทรงสะโอดสะอง เสน่ห์เย้ายวน 

แผ่กระจายขึน้มาทันตา

แน่นอนว่าในความทรงจ�าท่ีค่อนข้างจะยาวนานของชุยสิงโจว 

มีประสบการณ์ล�้าลึกและละเอียดอ่อนต่อเรือนร่างของหล่ิวเหมียนถัง  

ยามที่แววตาจับจ้องนาง เรื่องราวในม่านมุ้งเมื่อครั้งอดีตก็ทะลักขึ้นมา  

ลกูกระเดอืกขยับข้ึนลงอย่างห้ามไม่ได้...

หลิ่วเหมียนถังกลับไม่รู้ว่าตนเองสวมชุดคลุมตัวหลวมแล้วดึงดูด

สายตาผูอ้ืน่ปานใด นางเพียงคกุเข่าบนพ้ืนในห้องอุน่ ก้มหน้าลงรอท่านอ๋อง

สอบสวนแต่โดยดี

เมือ่ครูน่ีบ้าดแผลทีข่าของชยุสงิโจวได้รบัการกระทบกระเทอืนเข้าแล้ว

จรงิๆ ขณะน้ีความเจบ็ปวดก�าลังโถมใส่ เขากดข่มความคิดนอกลูน่อกทาง 

เอาไว้ กลบัไปนอนบนตัง่น่ิมอกีครัง้แล้วเอ่ยกับนาง "ทีนี่ไ่ม่มเีก้าอีห้รอืไร  

เสแสร้งคกุเข่าอยู่บนพ้ืนคดิท�าอะไร หากเคารพกันจรงิๆ บรรดาองครกัษ์ของข้า

คงไม่มทีางนอนกองบนพ้ืนกันหมดหรอก"

หลิว่เหมยีนถังเม้มปาก "ข้าได้ยินจากท่านโหวจ้าวมาหมดแล้ว ท่าน

มอบยาวิเศษทั้งหมดให้ข้า บาดแผลที่ขาของตนเองกลับไร้ทางเยียวยา  

บญุคณุเช่นน้ีเหมยีนถังรบัไว้ไม่ไหว จงึรบีน�ายากลบัมาคนืท่าน ขอท่านอ๋อง 

อย่าได้ล้อเล่นกับร่างกายสงูศักด์ิของตนเอง"

ชุยสิงโจวคาดเดาได้ว่าจ้าวเฉวียนปิดปากไม่สนิท หลุดเผยให ้

หลิว่เหมยีนถังรบัรู ้แต่ยังคงอดขมวดคิว้เอ่ยไม่ได้ "มน่ิาถึงได้เป็นคนว่างงาน  

ท�าเรือ่งใหญ่อะไรไม่ได้จรงิๆ ด้วย"

เมือ่ครูเ่ขาดใูนกระปกุแล้วปรมิาณยายังเหลืออยู่มากเพียงนัน้ เห็นได้ว่า

หลายวันมาน้ีหลิว่เหมยีนถังไม่ได้ใช้เลย กลบัเก็บไว้ให้เขาท้ังหมด ขณะเดียวกับ
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ทีโ่กรธและนกึห่วงใยบาดแผลนาง ภายในใจเขาก็อบอุน่ขึน้มาอย่างห้ามไม่ได้

พูดกันตามตรงคราวที่หลิ่วเหมียนถังจากไปอย่างเด็ดขาดเพียงน้ัน 

ท�าร้ายจติใจชยุสงิโจวจนย่อยยับจรงิๆ

เขาถามตนเองว่าแม้จะหลอกลวงนาง แต่ความรู้สกึต่อนางในภายหลงั 

มตีรงใดบ้างท่ีเป็นของปลอม แต่นางพูดว่าจะไปก็ไปเลย ไม่เหลอืพ้ืนท่ีให้

ประนปีระนอมกันสกันิด

ตอนน้ีมองดูนางเดินทางไกลน�ายามามอบให้ ท้ังยังติดที่ศักด์ิศรีจึง 

กลบัมาข้างกายเขาอย่างลบัๆ ล่อๆ ชยุสงิโจวเสมอืนได้เหน็แม่นางทีไ่ล่ตาม 

มาจากต�าบลหลงิเฉวียน บอกว่าเป็นตายไม่พรากจาก จะต้องพาเขากลบับ้าน 

ให้ได้ผูน้ัน้อกีคร้ัง

ความทรงจ�าดีงามผุดขึ้นมาในใจ ต่อให้ขาเจ็บก็ทนได้

คิดมาถึงตรงนี้ เขาก็เอ ่ยด้วยเสียงอ่อนโยน "ไม่ต้องเป็นห่วง 

อาการบาดเจบ็ทีข่าของข้าหรอก แม้จะดนู่าตกใจไปบ้าง แต่วันหน้ายังหา 

วิธีรกัษาหายได้ เจ้าดูแลตนเองก่อน มอืเท้าเจ้าหายดีถึงจะส�าคญั"

ที่ชุยสิงโจวไม่ได้พูดคือบาดแผลท่ีขาของเขานั้นเป็นความตั้งใจ 

ของเขาเอง

ตัง้แต่ช่วงแรกๆ ทีข่่าวเรือ่งไทเฮามเีจตนาให้เขาเป็นบตุรเขยลอยมา

เข้าห ูชยุสงิโจวได้ยินว่าองค์หญิงผูน้ัน้มนิีสยัยโสโอหัง เป็นสายเลอืดขัตตยิะ 

ทีอู่๋ไทเฮาทะนุถนอมตามใจมาต้ังแต่เด็ก

ชยุสงิโจวรูต้วัว่าตนไม่ใช่คนนิสยัด ี ย่ิงไม่อยากต้องก้มหน้าเรียกขานตน

เป็นกระหม่อม เคารพนอบน้อมทุกเรือ่งต่อสตรผีูห้นึง่ในห้องนอนของตนเอง  

ดงัน้ันหญิงงามท่านน้ีเขารบัไม่ไหว!

แต่ทุกวันน้ีตัวเขาไม่ได้อยู่ในท้องพระโรง ในราชส�านักมักมีคนพูด 



62 ซ่อนรักชายาลับ 3

กระแหนะกระแหนเหนบ็แนมเขา การปฏเิสธเดด็ขาดไม่ใช่แผนการทีด่ ีจงึ

จ�าเป็นต้องให้ตนล�าบากสกัหน่อยเพ่ือล้มเลกิความตัง้ใจของไทเฮาอ้อมๆ

ซ�า้ได้ยนิว่าบพุเพแต่งงานดีๆ  เช่นน้ีมีผู้บญัชาการสอืเป็นคนส่งเสรมิ 

สดุก�าลงั เบือ้งหลงัย่อมมสุียอ๋องเป็นคนวางแผน ชยุสงิโจวจดบัญชนีีไ้ว้ในชือ่ 

สยุอ๋อง จะต้องมสีกัวันท่ีหวนคืนกลบัไปให้ท้ังหมดอย่างแน่นอน!

ดงันัน้หลงัค�านวณเวลาเรยีบร้อย เขาจงึวางแผนให้ตนเองได้รับบาดเจบ็

ต่อหน้าทูตพิเศษของราชส�านัก ซ�า้ยังทาหญ้ากร่อนกระดกูลงบนแผล ให้

บาดแผลท่ีขาดรู้ายแรงกว่าเดิม แล้วยังกระจายข่าวไปว่าขาพิการ ตอนน้ี

ภายในเมืองหลวงพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บท่ีขาของเขากันอย่างดเุดือด  

ไม่ต้องกลวัว่าองค์หญิงพยศผูน้ัน้จะไม่รบัรู้

เพราะว่าเขาปิดปากสนิท รวมกับใช้วิธีการแยบยล กระท่ังจ้าวเฉวยีน 

ยังถูกหลอกไปด้วย แต่เมือ่เป็นเช่นนีก็้มคีวามเสีย่งบางอย่างเช่นกัน หาก 

คมุปรมิาณยาไว้ไม่ดีจะท�าให้ตนเองพิการเข้าจรงิๆ

ทว่าในสายตาของชุยสิงโจว หากขาพิการไปข้างหน่ึงแลกกับ 

การปฏเิสธธิดาของไทเฮาชัว่ได้ก็นบัว่าคุม้ค่าแล้ว บรุษุควรใช้ชวีติสง่าผ่าเผย  

เรื่องอื่นๆ ยอมก้มหัวชั่วคราวได้ แต่หากฝืนใจแต่งงานกับสตรีผู้หน่ึง  

เรยีกได้ว่าเป็นเรือ่งท่ีคิดแล้วอึดอัดใจไปตลอดชวีติ

แต่เขาคาดไม่ถึงว่าบาดแผลที่ขาจะยิงธนูดอกเดียวได้นกสองตัว  

ได้ล่อลวงแม่นางคนใจด�าออกมาด้วยเหมือนกัน หากรู้ว่าได้ผลเช่นนี ้

เขาคงท�าตนเองบาดเจบ็ทีแ่นวหน้าไปนานแล้ว จะทนมาถึงตอนน้ีไปไย

ชุยสิงโจวท่ีเริ่มได้ลิ้มรสหวานตัดสินใจไม่เปิดเผยความจริง เพียง 

เอ่ยกล่อมหลิว่เหมยีนถังท่ีมองบาดแผลบนขาเขาจนตาแดง

ตอนนัน้เองหลีม่ามาก็ยกน�า้แกงกลิน่หอมฟุ้งหม้อหน่ึงเข้ามา น่ีเป็น
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น�า้แกงท่ีหลีม่ามาใช้ขิงแก่ ตับหม ูพรกิไทย และซานเย่าต้มออกมาหลงัได้รับ 

ค�าสัง่ สามารถขับไล่ไอหนาว ท�าให้อุ่นท้องได้

เดิมนึกว่าท่านอ๋องต้องการกิน แต่ตลอดทางท่ีหลี่มามาเดินผ่านมา  

นางมองเห็นบรรดาองครกัษ์ท่ีเพ่ิงตืน่ขึน้มานัง่กันระเกะระกะ ในใจเองก็นกึ 

คบัข้องใจ

รอเข้ามาในห้องอุน่ได้เหน็ว่าหลิว่เหมยีนถังอยู่ด้วย หลีม่ามายังตกใจไป

รอบหน่ึง ดวงตาเบกิกว้างอย่างห้ามไม่ได้

เมื่อคิดถึงข่าวลือท่ีว่าเมื่อครู่น้ีทุกคนภายในเรือนถูกควันยาสลบ 

หมดสต ิ หัวสมองท่ีไม่เคยปวดมานานของหลีม่ามาก็ลอบปวดหนบึข้ึนมา 

อกีครัง้ เพียงมองท่านอ๋องอย่างกระวนกระวายว่าจะจดัการกับคุณหนูหลิว่ 

ทีบุ่ม่บ่ามบกุเข้ามากะทันหันอย่างไร

นกึไม่ถึงว่าท่านอ๋องดูไม่มท่ีาทีจะไต่สวนความผดิ เพียงเกลีย้กล่อม

ให้หลิว่เหมยีนถังกินน�า้แกงไล่ไอหนาวลงไปก่อน

น�า้แกงไล่ไอหนาวค่อนข้างเผด็ จงึไม่ถูกปากหลิว่เหมยีนถัง รวมกับว่า

นางมเีรือ่งราวในใจมากมาย จะกนิลงได้อย่างไร ท่านอ๋องกลบัมคีวามอดทนย่ิง 

นัง่ลงข้างๆ นาง ถือชามด้วยมอืเดียวแล้วบอกให้นางกินราวกับกล่อมเดก็

รอนางฝืนกินหมดไปชามหน่ึง ไหวหยางอ๋องก็สัง่ให้สาวใช้เข้ามาทายา 

ทีม่อืเท้าให้หลิว่เหมยีนถังต่อ

หลิว่เหมยีนถังคล้ายไม่ยินยอม ดงึดนัจะให้ชยุสงิโจวใช้ยา ชยุสงิโจว 

เหน็ดงันัน้ก็หน้าทะมึนลงพลางเอ่ย "บอกแล้วอย่างไรว่าข้าไม่เป็นไร เหตุใด 

เจ้าจงึไม่เชือ่ หากเจ้ายังหนอีีก ข้าจะจบัเจ้ามดัแล้วค่อยทายา!"

หลิ่วเหมียนถังเม้มปาก ท้ายที่สุดถึงยอมให้สาวใช้ทายาให้นาง พอ 

หลี่มามาตั้งใจมองถึงพบว่าหลิ่วเหมียนถังดูผอมลงกว่าสมัยอยู่ด่านอูห่นิง 
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เสยีอกี...

หลีม่ามาคดิถึงอารมณ์แปรปรวนช่วงทีผ่่านมาของท่านอ๋องก็ถอนหายใจ 

บนโลกใบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างบุรุษสตรีทรมานคนมากท่ีสุด กระทั่ง 

ท่านอ๋องผูส้ขุมุรกัสนัโดษยังไม่เป็นข้อยกเว้น แต่ดแูล้วคณุหนูหลิว่เองก็ได้รับ

ความทรมานจากความคิดคะนงึเหมอืนกัน

น่าเสียดาย ไม่ว่าจะมองอย่างไรทั้งสองคนก็ไม่ใช่คู่กัน!

หลงัทายาเสรจ็ชยุสงิโจวโบกมอืสัง่ให้บรรดาบ่าวรบัใช้ออกไปให้หมด

แต่หันมามองอีกที หลิ่วเหมียนถังคล้ายรู้สึกไม่สบายตัว

เพราะว่าการทายาเว้นช่วงไประยะหนึง่ ตอนนีม้าใส่ยาอกีที บริเวณ

บาดแผลที่มือเท้าจึงให้ความรู้สึกเจ็บเสมือนกระดูกเส้นเอ็นงอกสมาน 

ขึน้มาใหม่ เจบ็จนมเีหงือ่เมด็ละเอยีดผดุมาบนหน้าผาก แล้วนอนขดตวัอยู่ 

บนเตยีง

ชุยสิงโจวขมวดคิ้วอยากกอดนางไว้ แต่หลิ่วเหมียนถังกลับกัดฟัน 

หลีกเลี่ยงพร้อมเอ่ยเสียงเบา "ข้ามาถึงที่น่ีแต่กลับให้ท่านใช้ยาไม่ได้  

มาเสยีเทีย่วเสยีแล้ว ในเมือ่เป็นเช่นนีท่้านอ๋องกจ็บัข้าเข้าคุกไปสอบสวนเถอะ  

ไม่ก็ปล่อยข้าไป ผูอ่ื้นจะได้ไม่เข้าใจผดิ ท�าลายชือ่เสยีงของท่านอ๋อง"

ชยุสงิโจวมองสภาพตัง้ใจปัดความสัมพันธ์ทุกอย่างของนางก็นกึโมโห 

ขึน้มา แต่ทกุวันน้ีเขาได้เรยีนรูแ้ล้วว่าไม่อาจใช้ไม้แขง็กับหลิว่เหมยีนถังได้  

นางใจแขง็มาก บอกจะไปก็ไปจรงิๆ

ดังน้ันเขาแค่ท�าเป็นไม่ได้ยินค�าพูดชวนโมโหของนาง เอ่ยน�้าเสียง 

โอนอ่อนลง "ต่อให้เจ้าไม่มาข้าก็ตั้งใจอยูแ่ล้วว่ารอบาดแผลหายดีเมื่อไร 

จะไปหาเจ้า แม่นางหลนิทีเ่จ้าเคยช่วยไว้ทีแ่ท้เป็นถึงธิดาของกษตัรย์ิเฒ่า 

เผ่าชาวหมาน นางเตรยีมสมนุไพรจ�านวนมากฝากข้ามามอบให้เจ้า แม้ตัวยา 
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จะไม่มปีระโยชน์เท่าท่ีข้าเตรยีมให้ แต่ได้ยินว่าฤทธ์ิในการขบัไล่ไอหนาว 

ไมเ่ลว..."

พูดมาถึงตรงน้ีเขาทนไม่ไหวอกี คว้าตวัหล่ิวเหมยีนถังท่ีขดตวัเป็นก้อน

เข้ามากอด ช่วยนวดข้อมอืให้นางพลางเอ่ยเสียงเบา "เดก็ด ีทนไว้ ประเดีย๋ว 

ก็ดข้ึีนแล้ว"

หลิว่เหมยีนถังไม่อยากท�าตัวใกล้ชดิกับเขาเพียงนี ้ ตัง้ใจจะผลักเขา

ออก แต่เขาตัง้มัน่กอดเอาไว้ไม่ปล่อยมอื หลิว่เหมยีนถังจะผลกัเขาออกห่าง 

ได้อย่างไร

นางรูส้กึหงดุหงดิ จงึเปิดปากเอ่ย "ท่านตัง้ใจจะท�าอะไร ยังไม่ปล่อยมอื

อกี!"

ชยุสงิโจวมองดวงตาคูง่ามรวมถึงพวงแก้มท่ีมผีมยาวลงมาปรกของนาง 

ก่อนลากเสยีงยาวเอ่ย "ข้าอยากต้มข้าวต้มกับเจ้า..."

เริม่แรกหลิว่เหมยีนถังไม่เข้าใจ กะพรบิตาปรบิๆ มองชยุสงิโจวอย่าง

สงสยั แต่เขากอดตนเองแน่นข้ึนเรือ่ยๆ หลิว่เหมยีนถังพลนัเข้าใจความนยั

ของเขาข้ึนมา...

สมัยท่ีเป็นคู่สามีภรรยาปลอมๆ กับเขา นางเคยเลียนแบบประโยค 

หยอกล้อระหว่างคูส่ามภีรรยาท่ีรกัใคร่กลมเกลยีวคูห่นึง่บนถนนสายเหนือให้ 

ชุยสิงโจวฟังกึ่งล้อเล่น บอกว่าเวลาสามีว่างต้องกลับจากค่ายทหารมาอุ่น 

ข้าวต้มกับนาง อย่าปล่อยให้เตียงเย็นเยือก...

แต่ตอนน้ีนางกับเขาเย็นเยือกกันจนไม่อาจเย็นไปมากกว่านีแ้ล้ว จู่ๆ  เขา

ยกเรือ่งนีข้ึ้นมาพูด ชวนให้คนอบัอายและกระอกักระอ่วนอย่างต้ังตัวไม่ทนั

หลิว่เหมยีนถังเกือบจะทบุลงบนขาข้างท่ีบาดเจบ็ของเขา "ตะ...ต้ม

อะไรกัน! ข้าไม่ใช่ข้าวในหม้อท่านด้วยซ�า้!"
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