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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



จะว่าไปความสัมพันธ์ของมนุษย์เราก็ช่างซบัซ้อนนะคะ เหมอืนอย่าง

หลิ่วเหมียนถังท่ีแม้จะจดจ�าเรื่องราวสมัยเป็นโจรภูเขาไม่ได้ แต่ก็ใช่ว่าจะ

ไม่มใีครจดจ�าได้เสียหน่อย เมือ่นางได้พบอดตีลูกน้องท้ังสี ่'จงอีเ้หลีย่งเฉวยีน'  

เข้า พวกเขาก่อเรือ่งก่อราวสะเทือนฟ้าเพ่ือจะตามหานาง ทัง้ยังบอกความจรงิ 

ว่าแท้จริงแล้วนางคือ 'โจรลู่เหวิน' ผู้เลื่องชื่อ ศัตรูตัวฉกาจของ 'ชุยสิงโจว' 

ว่าที่สามีของนาง

เดิมจากสามีพ่อค้ากลายเป็นท่านอ๋องผู้สูงศักดิ์ นางที่เคยมีฐานะ 

เป็นเพียงบุตรสาวของขุนนางต้องโทษ หลานสาวของตระกูลส�านักคุ้มภัย

ก็กลายเป็นหัวหน้าโจรท่ีเคยประลองก�าลังใช้กลศึกกับบุรุษในดวงใจ 

เสียอย่างนั้น ความจริงที่รู้ปุบปับกะทันหันนี้ท�าให้นางตั้งตัวไม่ติด

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้มีความลับ

ซุกซ่อนเอาไว้อีกแล้ว ก่อนหน้าน้ีหลิ่วเหมียนถังยังหนีกลับบ้านท่านตา 

เพราะชุยสิงโจวหลอกลวงนางก่อนได้ แต่คราน้ีเป็นนางท่ีปิดบังเรื่องใหญ่

เทียมฟ้าไว้ สุดท้ายฐานะหัวหน้าโจรของนางที่เขาแสนเกลียดจะได้รับ 

การยอมรับหรือไม่ แล้วงานแต่งงานท่ีก�าลังจะเกิดข้ึนจะมาถึงหรือเปล่า  

ไปร่วมติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"แต่ก่อนควรจะรูตั้วอยู่แล้วว่าความหน้าด้านหน้าทนของเจ้าไม่ต่างจาก 

ลู่เหวิน คิดสลัดยังสลัดไม่หลุด เกาะแล้วไม่ยอมปล่อย..."

แม้จะรู้ว่าที่เขาพูดถึงคือวิธีต่อสู้ของกองทัพสองฝ่าย แต่ประโยคนี้

ท�าลายศักดิ์ศรีสตรีเกินไปแล้ว

ต่อให้หลิ่วเหมียนถังไม่อยากจะพูด แต่ก็ทนไม่ไหวจนต้องโต้แย้ง

เสยีงเบา "อย่าเอาเปรยีบว่าข้าจดจ�าไม่ได้ เรือ่งพวกน้ีข้าเรยีนรูม้าจากท่าน

ทั้งนั้น ตอนน้ันท่านไม่ได้หน้าด้านหน้าทนตามตอแยให้ข้าแต่งงานกับ

ท่านหรอกหรือ"

ดวงตาของชยุสงิโจวหรีล่งราวกับดาบคมสองเล่ม เอ่ยซ�า้เติมเรยีบๆ 

"ข้าไม่ใช่เห็นว่าเจ้าแต่งไม่ออก เพราะสงสารเจ้าถงึได้รับตวัเจ้ามาหรือไร"

คราวนีห้ลิว่เหมยีนถังเบิกตากว้างอย่างไม่ยินยอมแล้ว สะบดัมอืเขา 

อย่างแรงก่อนประสานหมดัเอ่ย "เช่นนัน้ข้าขอขอบคุณท่ีท่านอ๋องรับตัวข้าไว้!  

แต่ว่า...ตอนทีเ่กาะเตยีงข้าไม่ยอมปล่อย ท่านอ๋องไม่ได้ดสููงศกัดิเ์ช่นนีน่ี้นา!  

ยังกับขอทานข้างถนนที่กินไม่อิ่ม จะต้องมาขอเนื้อกินในผ้าห่มข้า!"



 หลิ่วเหมียนถัง  บตุรสาวสกุลหลิว่ ตระกูลฝ่ังบดิาสญูสิน้ไปแล้ว 

มีท ่านตาเป ิดส�านักคุ ้มภัย ลายมือเขียน

อัปลักษณ์ยิ่ง

 ไหวหยางอ๋อง  ชุยสิงโจว ท่านอ๋องผู้ปกครองเจินโจว สืบทอด

บรรดาศักดิ์ต่อจากบิดา ไม่รู้จักความรัก นิสัย

เหี้ยมหาญ ไม่รู้วิธีรักหยกถนอมบุปผา

 ชุยฝู  พ่ีสาวของชยุสงิโจว สะใภ้สกุลกัว จดัการงานเรอืน 

ต่างๆ ได้เก่ง

 หลี่กวงไฉ  สหายของชยุสงิโจว เป็นขนุนางมอืสะอาด ทีบ้่าน

ไม่ได้มีฐานะมากมายนัก

 กัวอี้  บุตรชายของชิ่งก๋ัวกง เป็นสามีของชุยฝู รักอนุ

มากกว่าภรรยาเอก

 สือฮองเฮา  บุตรสาวของสืออี้ควนขุนนางใหญ่ เกิดจาก

อนุภรรยา บิดาไม่ค่อยรัก รูปร่างอ้วน ชอบกิน 
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หลิ่วเหมียนถังกับปี้เฉ่าต่างตกตะลึง คาดไม่ถึงว่าคนเหล่านี้จะมี

ท่าทีตอบสนองเช่นนี้หลังได้ยินข่าวการแต่งงานของผู้อื่น

หลิ่วเหมียนถังเริ่มจะทนไม่ไหว "ใครบอกกันว่าข้าแต่งกับเขา... 

เพื่อจะลอบสังหาร"

เสียงร้องไห้คร�่าครวญของบรรดาพ่ีน้องถูกความตกใจระงับไว้  

เพียงมองหลิ่วเหมียนถังอย่างนิ่งอึ้ง นึกถึงเหตุผลท่ีนางจะแต่งให้กับ 

ไหวหยางอ๋องไม่ออกจริงๆ

ลู่อี้เปิดปากขึ้นมาก่อน "ไม่ใช่ว่าก่อนหน้าน้ีท่าน...ถูกเขาจับตัวไป 

แล้วเขาเกิดต้องตาท่านหัวหน้า จึงบังคับให้แต่งงานด้วยหรือ"

หลิว่เหมยีนถังรูส้กึว่าตนเองไม่อาจปิดบงัเรือ่งท่ีสญูเสยีความทรงจ�าไป  

เช่นน้ันมสิูพู้ดออกมาเลยจะได้ไม่ท�าให้พ่ีน้องผูจ้งรักภักดีเหล่าน้ีคิดเหลวไหล

"เขาไม่ได้บังคับข้า แต่ช่วยข้าเอาไว้..." จากน้ันหลิ่วเหมียนถังก็ 

91
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เล่าเรือ่งทีน่างถูกคนชัว่ตดัเส้นเอน็ข้อมอืข้อเท้า ท้ังยังโยนนางทิง้ลงแม่น�า้

ออกมา

ก่อนหน้าน้ีสีพ่ี่น้องต่างคาดเดากนัมาโดยตลอดว่าเหตใุดท่านหวัหน้า 

ถึงหายตวัไปไม่ได้ยินข่าวคราวนานเพียงน้ี หลงัจากได้รบัรูค้วามจริงแต่ละคน 

ต่างร้องไห้สะอึกสะอื้น ล้วนไม่อาจทนนึกถึงความโดดเดี่ยวไร้ก�าลังที ่

ท่านหัวหน้าจะรู้สึกตอนได้รับบาดเจ็บหนักและถูกจับโยนลงแม่น�้า

ลูอ่ีก้�าหมดัแน่น ท่าทางเหมอืนอยากแบกรบัความเจ็บปวดน้ันไว้เอง

แต่หลิว่เหมยีนถังกลบัรูส้กึว่าคนพวกน้ีจบัประเดน็ส�าคญัไม่ได้ ดังน้ัน 

นางจึงเอ่ยย�้าอีกครั้ง "เอาเป็นว่าไหวหยางอ๋องเป็นคนช่วยข้าไว้ทันกาล 

ท้ังยังรักษาบาดแผลให้ข้า และตอนนี้ข้าลืมเรื่องราวบนภูเขาหย่ังซาน 

ไปแล้ว ไม่ได้รู้จักพวกเจ้า..."

ลู ่เฉวียนปาดน�้ามูก เอ่ยสะอึกสะอื้น "มิน่าตอนท่ีท่านหัวหน้า 

เห็นพวกเราถึงเต็มไปด้วยสายตาหวาดระแวง ไม่ยอมเข้ามาทักพวกเรา 

ที่แท้ก็ถูกไหวหยางอ๋องท�าร้ายจนสูญเสียความทรงจ�าไป เขาส่งทหารมา

ไล่ฆ่าท่าน ทว่าพอเหน็ท่านสญูเสยีความทรงจ�าก็ปลอมเป็นสามท่ีานแทน 

ช่างน่าแค้นใจนัก! หากชาตินี้ไม่ได้ฆ่าชุยสิงโจว ข้าลู่เฉวียนสาบานว่าจะ

ไม่เป็นคน!"

พ่ีน้องคนอื่นของเขาก็มีสีหน้าด�าทะมึน ดูสภาพแล้วเห็นด้วยกับ

ความคิดของลู่เฉวียน

เรื่องราวมากมายระหว่างหลิ่วเหมียนถังกับชุยสิงโจว ไฉนเลยจะ

เรียบง่ายดั่งที่พวกเขาพูด!

แต่ว่าความแค้นท่ีพวกเขามต่ีอไหวหยางอ๋องน้ันหย่ังรากลึก ในเวลา

สั้นๆ ยากจะสั่นคลอนความคิดได้ คิดเพียงว่าไหวหยางอ๋องหลอกลวง 
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ท่านหัวหน้าของพวกเขา

ในเมื่อหากไม่พูดถึงความสามารถของท่านหัวหน้า นางก็ถือเป็น

โฉมสะคราญผู้หนึ่งจริงๆ หากไหวหยางอ๋องเห็นรูปโฉมนางแล้วจะเกิด

ความคิดอะไรขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติมาก

หลิ่วเหมียนถังฟังค�าพูดของลู่เฉวียนแล้วรู ้สึกว่าหากเป็นเช่นน้ี 

ต่อไปจะวุ่นวายได้ ดังนั้นจึงลุกขึ้นพร้อมเอ่ยเสียงเคร่ง "ใครบอกพวกเจ้า

ว่าไหวหยางอ๋องเป็นคนท�าร้ายข้า ข้าบอกไปแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้อง 

กับเขา! ที่ข้าจะแต่งให้เขาก็เพราะตั้งใจจะใช้ชีวิตผ่านไปดีๆ จริงๆ นะ  

พวกเจ้าไม่ต้องคิดแก้แค้นให้ข้าแล้วล่ะ รอรักษาบาดแผลหายดีเมื่อไร  

ข้าจะมอบเงินก้อนหนึ่งให้พวกเจ้า พวกเจ้าก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของ

ตนเองให้ดีๆ เถอะ" 

เมือ่ได้ยินเช่นน้ีบรรดาพ่ีน้องต่างพากันร้อนใจ เอาแต่คกุเข่าไม่ยอม

ลุกขึ้น "ท่านหัวหน้า ชีวิตของพวกเราล้วนมีท่านเป็นผู้มอบให้ พวกเรา 

จะอยู่ปกป้องข้างกายท่านไม่ยอมไปท่ีใดทั้งน้ัน อีกอย่างพวกเราเองก็ 

ไม่ขาดแคลนเงินทอง...ตอนที่ท่านลงจากภูเขายังได้ฝากเงินก้อนใหญ่ 

ไว้ให้พวกเราดูแลด้วย!"

แม้ท่านหวัหน้าจะไม่ได้ละโมบในทรพัย์สมบตัเิก่าของต�าหนักบรูพา

บนภูเขาหย่ังซาน แต่ตัวนางหาเงินเก่งเกินไป เพียงส่วนแบ่งในสมัยนั้น

ของนางก็มีไม่น้อยแล้ว ตอนแรกก็กลัวว่าหากเก็บไข่ไว้ในตะกร้า 

ใบเดียวกันจะท�าให้ไก่ก็บินหนี ไข่ก็แตก* ไปจนหมด

ดงันัน้หลิว่เหมยีนถังจงึแบ่งโฉนดท่ีดนิกับตัว๋เงนิให้พวกเขาสีพ่ี่น้อง

เก็บรักษา ผ่านมานานเพียงน้ีพวกเขาไม่กล้าใช้จ่ายสุ่มส่ีสุ่มห้า ล้วน 

* ไก่ก็บินหนี ไข่ก็แตก เป็นส�านวน หมายถึงการคว้าน�้าเหลว
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เก็บเอาไว้รอท่านหัวหน้าทั้งสิ้น

เมื่อหลิ่วเหมียนถังได้เห็นจ�านวนเงินซึ่งจดบันทึกอยู่ในสมุดบัญชีที่

ลู่อี้ยื่นมาให้ก็นิ่งเงียบไป

หลายวันมานี้นางเริ่มจากรู้ว่าตนเองเป็นหัวหน้าโจร ตอนนี้มารู้อีก

ว่าตนเองมีเงินก้อนใหญ่เพียงน้ี เรียกได้ว่าเจอแต่เร่ืองน่าตกตะลึงอย่าง

ต่อเนื่อง

ถึงอย่างน้ันคนเหล่านีก้ไ็ม่ท�าผดิต่อรอยสกัลายมอืนาง ต่างจงรักภักด ี

กนัทัง้นัน้ ทัง้ๆ ทีก่อดเงินทองก้อนใหญ่ไว้ทว่ากลับไมล่ะโมบ บนโลกใบนี้

มีคนใสซื่อบริสุทธิ์เพียงนี้นับว่าหาได้ยากนัก

หลิ่วเหมียนถังสลัดยาหนังสุนัข* ผู้จงรักภักดีเหล่าน้ีไม่หลุด ท้ัง 

ไม่สะดวกจะปล่อยปละละเลยพวกเขา จึงเอ่ยกับพวกเขาว่า "เอาเช่นน้ี 

เงนิเหล่านีใ้ห้พวกเจ้าช่วยดแูลแทนข้าต่อ หาซือ้จวนหลงัหนึง่ในเมอืงเจนิโจว 

พักเสีย ตอนนี้ในมือข้าเองก็มีโฉนดท่ีดินกับร้านค้า หากพวกเจ้าเต็มใจ

สามารถไปช่วยงานท่ีร้านข้าได้ แม้ทุกวันน้ีในท้องที่จะมีขุนนางกังฉิน 

อยู่บ้าง แต่พวกเจ้าก็ไม่อาจปลอมเป็นขนุนางกังฉนิก่อกบฏข้ึนมาจริงหรือไม่  

ปลุกระดมความโกรธของชาวบ้านความจริงนั้นง่ายมาก แต่ท่ียากคือจะ

สร้างความสุขแก่ชาวบ้าน ให้พวกเขาได้มีชีวิตดีๆ กันอย่างไร วันหน้า 

เรื่องอย่างที่ตงโจวพวกเจ้าห้ามท�าอีกเป็นอันขาด"

ความจรงิยามหลิว่เหมยีนถงัเอ่ยประโยคเกลีย้กล่อมให้กลบัตวัเป็น

คนดจี�าพวกน้ี หากเป็นคนทีรู่อ้ดตีของนางมาฟังย่อมรูส้กึว่าขาดพลงัในการ 

โน้มน้าว แต่จนใจทีค่นเหล่านีต่้างยกย่องเชดิชหูลิว่เหมยีนถังเป็นเทพเจ้า 

เมื่อเทพเจ้าเอ่ยวาจา ย่อมต้องเชื่อฟังทุกอย่าง

* ยาหนังสุนัข เป็นยาจีนที่ใช้ประคบบาดแผลรักษาอาการฟกช�้าหรือบรรเทาอาการปวด มีลักษณะเหนียวข้น

และเป็นสีด�า
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นางยอมให้พวกเขารัง้อยู่ต่อก็เป็นเรือ่งทีช่วนให้คนปีตยิินดมีากแล้ว 

ส่วนเรือ่งทีท่่านหวัหน้าจะแต่งให้กับชยุสงิโจว ก็แค่ถกูคนชัว่ช้าหลอกลวง 

ชั่วคราว จะต้องมีวันท่ีท่านหัวหน้าได้สติกลับมาแน่นอน มีพวกเขาคอย

ปกป้องไม่ให้ท่านหัวหน้าเสียเปรียบก็พอแล้ว!

ในตอนนั้นเองบนถนนสายหลักห่างจากกระท่อมฟางไปไม่ไกล 

มีเสียงกีบเท้าม้ากับเสียงพูดคุยของคนดังแว่วมา

ลูเ่ฉวยีนออกจากกระท่อมฟางแล้วปีนขึน้ภูเขาไปส่องถนนสายหลกั  

ก่อนจะตื่นตัวขึ้นมาทันที และรีบวิ่งกลับมาแจ้งข่าว "แย่แล้ว! ทหารมา 

กันแล้ว!"

พอเขาตะโกนเช่นนีบ้รรดาคนทีอ่ยู่ในห้องล้วนตืน่ตวัตาม แต่ละคน

ลุกกันพรวดพราด ชักดาบก�าหมัด สภาพเตรียมพร้อมจะทุ่มสุดชีวิต 

ทุกเมื่อ

หลิ่วเหมียนถังถาม "ไหวหยางอ๋องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา 

เคยเห็นหน้าตาพวกเจ้ามาก่อนหรือไม่"

ลูอ่ีส่้ายหน้าเอ่ย "ตอนท่ีสองทพัประจนัหน้ากนั พวกเราต่างปาดหน้า

ด้วยขีเ้ถ้าเตาถ่าน ตอนอยู่ตงโจวก็ติดหนวดปลอมโฉม พวกเขาจ�าพวกเรา

ไม่ได้ขอรับ..."

หลิ่วเหมียนถังเอ่ยอย่างโล่งอก "แล้วพวกเจ้าจะเครียดกันไปไย  

ผ่อนคลายเข้าเถอะ รอพวกทหารจากไป พวกเจ้าค่อยตามจากไปก็พอแล้ว..."

น่าเสียดายท่ีบรรดาพ่ีน้องกับทหารมีความสัมพันธ์เฉกเช่นแมว 

กับเหย่ือมาโดยตลอด เพียงได้ยินค�าว่า 'ทหาร' ก็ผ่อนคลายไม่ลงแล้ว  

ต่อให้หลิ่วเหมียนถังปลอบเช่นนี้ก็ยังเคร่งเครียดกันอยู่ดี

ทหารเหล่าน้ีก็ดูจะไม่ยอมจากไป เอาแต่ข่ีม้าวนเวียนไปมาใกล้ๆ 
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เสียงฟังดูโหวกเหวกมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อเห็นมีคนเดินมาทางกระท่อมฟาง หลิ่วเหมียนถังจึงเดิน 

ออกไปดูอย่างทนไม่ไหว

แต่ทนัททีีอ่อกไปดูก็ได้เห็นบรุษุรปูร่างสงูใหญ่ผู้หน่ึงก�าลังก้าวฉบัไว

น�ามา

ทรงผมของเขายุ่งเหยิง ไม่รูว่้าไม่ได้หวีมากีวั่นแล้ว ปอยผมบางส่วน

ปรกอยู่ข้างแก้มขบัเน้นให้ดวงตาคมกรบิของเขามรัีงสสีงัหารเพ่ิมมากข้ึน 

ซ�า้ปลายคางยังมตีอหนวดเครา ให้ความรูส้กึโทรมหมองแปลกๆ ลดทอน

กลิ่นอายสูงสง่าไป กลับเพิ่มกลิ่นอายบุรุษที่ชวนให้ใจเต้นมากขึ้น

หลิว่เหมยีนถังจดจ�าชยุสงิโจวได้ในทันท ีนางรีบว่ิงไปหาเขาราวกับ

กระต่ายเริงร ่า แต่ว่ิงไปได้ครึ่งทางกลับคิดถึงคนในกระท่อมฟาง 

ด้านหลังขึ้นมาได้ จึงหยุดชะงักไป

ชุยสิงโจวเองก็มองเห็นนางแล้วเช่นกัน ทั้งยังก้าวปราดดั่งลูกธนู 

เข้ามาหาก่อนดึงตัวหลิ่วเหมียนถังมากอดไว้แน่น

ไม่ก่ีวันมานี้สุยอ๋องผู้น้ันฝากคนมาบอกค�าพูด แต่ความหมาย 

โดยคร่าวๆ คือปัดความรับผิดชอบ พูดจาเหลวไหลอย่างเหตุโกลาหล 

ที่เจินโจวไม่เกี่ยวข้องกับเขา คล้ายจะไม่รีบร้อนแลกเปลี่ยนตัวคน

ถ้าไม่ใช่ว่าภายหลังเขาส่งทหารไปตรวจสอบหาคนน่าสงสัย 

ตามหมู่บ้านชนบท ตามหาตัวฟั่นหู่กับพวกอนุทั้งสองคนพบ ชุยสิงโจว 

ยังหลงคิดว่าสุยอ๋องอดทนไหวจริงๆ

ที่แท้ไม่ใช่สุยอ๋องก�าลังถ่วงเวลา แต่คนผู้น้ันจับตัวหลิ่วเหมียนถัง

กับมารดาของเขาไม่ได้ตั้งแต่แรก

แต่เขาตรวจสอบไปทัว่หมูบ้่านชนบทก็ยงัไม่เจอพวกหลิว่เหมยีนถัง 
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เห็นได้ว่าพวกนางซ่อนตัวเร้นลับกว่าพวกอนุภรรยามากนัก

ชุยสิงโจวกลัวว่าย่ิงปล่อยไปนานวันจะย่ิงเกิดปัญหา พวกนาง 

อยู่ข้างนอกอาจเกิดเหตไุม่คาดฝันอะไรขึน้อกี จงึไม่รอให้พวกนางออกมา

หาตนก่อนก็ออกค�าสั่งให้คนลาดตระเวนไปทั่ว

วันนี้ตอนมาถึงท่ีน่ี เดิมทีคนของชุยสิงโจวจะผ่านไปอยู่แล้ว แต่ 

ชุยสิงโจวพลันนึกได้ว่าแต่ก่อนตอนมาล่าสัตว์ คราวท่ีผ่านแถวน้ีเคยพบ

สถานทีพั่กผ่อนหลบฝนท่ีเร้นลบัแห่งหนึง่ ดงันัน้ถึงได้รัง้ม้าย้อนกลบัมาดู

นึกไม่ถึงว่าจะประสบผลจริงๆ เห็นหลิ่วเหมียนถังเดินออกมาจาก

กระท่อมฟางพอดี นางดูเหมือนจะผอมลงไปเล็กน้อย สวมชุดบุรุษ  

บนใบหน้าปาดคราบสกปรกราวกับแมวมอมแมม ท�าให้ชยุสิงโจวเหน็แล้ว

รูส้กึปวดกระบอกตา ในใจร้อนผ่าว คิดเพียงอยากกอดนางไว้แน่นไม่ปล่อย 

ให้นางไปที่ใดอีก

ตอนน้ีบรรดาพ่ีน้องท่ีอยู่ในกระท่อมฟางเองก็ได้เห็นท่านหวัหน้าของ

ตนเองถูกบุรุษหล่อเหลาร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งกอดเอาไว้

ลู่เฉวียนร้อนใจคิดจะพุ่งเข้าไปต่อยชายเจ้าชู้ไร้มารยาทผู้น้ัน ทว่า

ถูกป้ีเฉ่ารัง้ตวัไว้ "ท่านอ๋องของพวกเรากลบัมาเจอไหวซงัเซ่ียนจู่เก่ียวอนัใด 

กับเจ้ากัน! อย่ารีบร้อนจะไปหาเรื่อง!"

ลู ่เฉวียนถึงได้ตั้งใจเพ่งมอง บุรุษผู ้นั้นเหมือนกับผู้บัญชาการ 

สวมเกราะทองที่เห็นบนสนามรบตงโจวมากจริงๆ

เพียงแต่ในสนามรบไหวหยางอ๋องมีเกราะทองคุ้มกาย ท้ังยัง 

สวมหมวกเหล็ก จึงมองเห็นหน้าตาไม่ชัด ตอนนี้พอมองดูอีกทีนึกไม่ถึง 

ว่าจะหล่อเหลาเสียย่ิงกว่าคุณชายจื่ออว๋ีผู ้น้ัน มิน่าถึงได้หลอกลวง 

ท่านหัวหน้าได้ ให้นางปรารถนาจะแต่งงานกับเขาโดยไม่สนใจอะไร...
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ลู่อ้ีกัดริมฝีปากแน่น มองหลิ่วเหมียนถังซึ่งเผยความยินดีระคน 

ขัดเขินอย่างไม่อาจปกปิด เงยหน้าตั้งใจมองบุรุษหล่อเหลาที่ก�าลัง 

กอดนางอยู่ผู้นั้น

ความรักอันลึกซึ้งเช่นนั้น ไม่อาจหลอกลวงผู้ใดได้

ดูเหมือนท่านหัวหน้าจะตกหลุมรักคนที่ไม่ควรรักอีกแล้ว...

หลังจากไหวหยางอ๋องกอดดวงใจตนเองเอาไว้แน่นจนอุ่นร้อน 

อยู่สักพัก จึงมองไปทางบรรดาเด็กหนุ่มท่ีในแววตาแฝงรังสีสังหารซึ่ง 

ยืนกันอยู่หน้ากระท่อมฟางเหล่านั้น

"พวกเขาเป็นใคร" ชุยสิงโจวมองส�ารวจพวกเขาเงียบๆ พลางถาม

หลิว่เหมยีนถังเอ่ยด้วยสหีน้าน่ิงเฉย "เป็นพวกพ่ีน้องมนี�า้ใจกลุ่มหนึง่ 

ตอนทีข้่ากับป้ีเฉ่าลงจากภูเขามาหาอาหารเจอกับพวกอนัธพาลตามตอแย 

เข้า แต่ได้สหายเหล่านี้ช่วยเหลือเอาไว้ มีคนหน่ึงได้รับบาดเจ็บตอน 

ช่วยข้า ดังนั้นข้าเลยเย็บแผลให้เขา เพิ่งใส่ยาเสร็จท่านก็มาพอดี..."

ชุยสิงโจวจูงมือนางเดินมาด้านหน้ากระท่อมฟาง

หลิ่วเหมียนถังยืนอยู่ด้านหลังชุยสิงโจวพลางถลึงตาใส่พวก  

'จงอีเ้หลีย่งเฉวียน' แต่ปากกลบัเอ่ยอย่างอ่อนโยน "ท่านน้ีคอืไหวหยางอ๋อง 

แห่งเจินโจว ไม่ใช่คนเลวอะไร พวกเจ้ายังไม่คารวะอีกหรือ"

ลู่อี้ตีหน้าน่ิง จากนั้นคุกเข่าน�าลงไปแล้วเอ่ยก่อน "ผู้น้อยคารวะ 

ท่านอ๋อง..."

พ่ีน้องอกีสามคนก็ก้มหน้าลงภายใต้สายตาถลงึมองของหล่ิวเหมยีนถัง  

เก็บประกายคมกล้าลงไปแล้วคุกเข่าโขกศีรษะค�านับ

ชยุสงิโจวมองส�ารวจเข้าไปในห้องอย่างเงยีบๆ เหน็เข็มเย็บแผลยังคง 

วางอยู่ กลิน่ยาดองลอยคละคลุง้ เหน็ได้ว่าเมือ่ครูน่ีท่้านหมอคร่ึงตวัอย่าง
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หลิ่วเหมียนถังรักษาคนอีกแล้วจริงๆ

เขาถามถึงที่มาที่ไปของคนเหล่านี้คร่าวๆ กลับได้ยินว่าพวกเขา

เร่ร่อนบนถนนกันมาต้ังแต่เด็ก ขอทานในยุทธภพเพ่ือเอาชีวิตรอดมา 

โดยตลอด ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

หลิว่เหมยีนถังเอ่ยแทรกข้ึนมาอย่างเหมาะสม "ไท่เฟยก�าลังล้างหน้า

ล้างตาอยู่บนภูเขา คิดว่าตอนน้ีน่าจะเรียบร้อยแล้ว ท่านอ๋องรีบไปรับ

ไท่เฟยเถอะเจ้าค่ะ หลายวันมานีส้ขุภาพนางไม่ด ีได้รับความตกใจอยู่มาก

เจ้าค่ะ..."
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หลิ่วเหมียนถังเอ่ยเปลี่ยนเรื่องอย่างถูกจังหวะ ดึงดูดความสนใจ

ของชุยสิงโจวไปได้จริงๆ

ชยุสงิโจวรูว่้ามารดาตนเองเป็นคนขวัญอ่อนบอบบาง ซ�า้ยังล้มป่วย 

ควรจะต้องรีบกลับไปหาหมอรักษา ดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลาสนใจพ่ีน้อง 

สีค่นนัน้ แต่ตรงขึน้ภูเขาไปรบัมารดาก่อน ส่วนเรือ่งอืน่ค่อยว่ากันภายหลงั

ฉูไ่ท่เฟยเพ่ิงจะล้างใบหน้าทีส่กปรกเสรจ็และให้ฟางเซยีเกล้าผมให้ 

ยามนี้ถือว่ามีสภาพพบหน้าผู้คนได้แล้ว หลังได้เห็นบุตรชายหัวใจท่ี

ประหว่ันพรั่นพรึงมาโดยตลอดจึงวางลงได้ในที่สุด เพียงกอดบุตรชาย

สะอื้นไห้

ชยุสงิโจวกวาดตามองเพิงเรยีบง่ายบนภูเขา ข้าวต้มเจอืจางในหม้อ 

เสื้อกันหนาวตัวเดียวที่หลิ่วเหมียนถังพกมาก็คลุมให้มารดาตน

ในใจเขาเต็มไปด้วยสารพัดความรู้สึก มีความหวาดกลัวภายหลัง 

92
    



17ขวงซั่งจยาขวง

ต�าหนิตนเอง และแค้นเคืองผสานอยู่ด้วยกัน

คดิถึงว่าตนเองเป็นทหารมาแต่เด็ก หลายปีมาน้ีไม่รูผ่้านศกึสงคราม

เป็นตายมากีค่รัง้ แต่ราชส�านกักลบัเอาแต่ใช้ประโยชน์เสรจ็ ไม่รอโม่แป้ง

ก็อยากฆ่าลาเสียก่อนแล้ว

ทกุวันนีร้ากฐานของฮ่องเต้องค์ใหม่ยังไม่แขง็แรง ยากจะสยบมารร้าย 

จากหลากทิศ ตนเองต่อสู้เลือดอาบอยู่แนวหน้า คนอย่างสุยอ๋องกลับ 

ไม่สนใจใต้หล้า อาศัยช่วงที่เขาไปกร�าศึกลอบบุกเข้าเจินโจวมาโจมตี

ครอบครัวเขาและเอามาใช้ข่มขู่

ครั้งนี้หากไม่ใช่เพราะหลิ่วเหมียนถังมีไหวพริบ สัมผัสได้ถึงความ

ผิดปกติ จนช่วยเหลือมารดาออกมาได้ทันกาล ตอนน้ีเขาย่อมถูกมัดมือ

มัดเท้า ตกเป็นรองผู้อื่น...

ขณะนีเ้ขามองผ่านมารดาทีก่�าลงัร�า่ไห้ไปยังหญิงสาวทีก่�าลงัสัง่ให้

ฟางเซยีกับป้ีเฉ่าเก็บข้าวของ นางยังคงดสูะโอดสะอง ทว่าในเวลาส�าคัญ

ทีส่ดุเรอืนกายเพรยีวผอมนีก้ลบักลายมาเป็นโล่ทีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุของเขา...

ไหวหยางอ๋องรูส้กึขอบคณุสวรรค์เป็นครัง้แรกท่ีให้เขาได้มาพบกับหญิงสาว 

เช่นนี้...

ตอนท่ีชยุสงิโจวได้รูจ้ากฟ่ันหู่ว่าเพ่ือช่วยเหลอืฉูไ่ท่เฟย หลิว่เหมยีนถัง 

จงึลงไปในแม่น�า้เย็นเฉยีบด้วยตนเอง หวัใจก็เสมอืนถูกก�าป้ันเหลก็บบีรดั

แน่น

น�้าเย็นเพียงนี้ ซ�้านางยังเคยได้รับบาดเจ็บที่มือและเท้า จะทนไหว

ได้อย่างไร

หลังจากน้ีเขาไม่มีทางปล่อยให้สตรีของตนเองเสี่ยงอันตรายเช่นน้ี

อีกแน่ แล้วก็ไม่มีวันยอมตัดชุดแต่งงานให้ผู้อื่นอีกเช่นกัน!!
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ความแค้นของเจินโจวในวันนี้จะต้องชดใช้คืนกลับเป็นเท่าตัว...

คดิมาถงึตรงนีใ้นใจของชยุสงิโจวก็ตดัสนิใจบางอย่างขึน้มาเงยีบๆ 

จากนั้นพามารดากับหลิ่วเหมียนถังขึ้นรถม้าเดินทางกลับเจินโจว

เพียงแต่ตลอดทาง หลิ่วเหมียนถังเหมือนคนเหน่ือยล้า พูดคุย 

น้อยมาก เพียงพิงหน้าต่างรถและมองเหม่อไปยังทัศนียภาพภายนอก

หน้าต่าง ไม่รู้ว่ายังจมอยู่กับประสบการณ์เสี่ยงอันตรายในหลายวันนี ้

หรือไม่...

ชุยสิงโจวเห็นว่ามารดานอนหลับไปท่ามกลางแรงส่ันคลอนของ 

รถม้า จึงยื่นมือใหญ่ไปกุมมือหลิ่วเหมียนถัง

นางถูกเขาออกแรงบีบเช่นน้ีจึงได้สติกลับมา เงยหน้าถาม "ถึง 

จวนอ๋องแล้วหรือ"

ชยุสงิโจวดงึนางเข้ามากอดอย่างขบขนัพลางเอ่ยเสียงเบา "คดิอะไร

อยู่กัน ยังไม่เข้าประตูเมืองเลย"

หลิ่วเหมียนถังไม่สะดวกพูดความคิดในใจตนเองเมื่อครู่น้ีออกมา 

เพียงย้ิมน้อยๆ จากนั้นถามอย่างระมัดระวัง "เหตุจลาจลท่ีตงโจวจบลง

แล้วหรือ"

ชยุสงิโจวผงกศรีษะ ก่อนส่ายหน้าต่อ "แม้จะปราบปรามความวุน่วาย 

ได้ชั่วคราว แต่ว่าหลู่อ๋องผู้น้ันได้รับบาดเจ็บก่อนหนีไป ยังจับตัวไม่ได้  

หากไม่จับโจรผู้นั้นให้ได้ ข้าก็ยังไม่สบายใจ..."

หลิว่เหมยีนถังรูส้กึล�าคอบบีรดัแน่น ก่อนเอ่ยต่อ "ก็แค่กลุ่มคนกระจอก 

ก่อกบฏ อ้างความหิวโหยสร้างเรื่อง ตอนน้ีสถานการณ์ใหญ่ผ่านพ้น 

กลายเป็นเพียงสุนัขเสียบ้าน ท่านอ๋องมองพวกเขาเก่งกาจเกินไปแล้ว"

ชยุสงิโจวกลบัเลกิคิว้เอ่ย "สายสบืทีข้่าส่งไปกลบัมาบอกว่าคนพวกนัน้ 
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เหมอืนจะเก่ียวข้องกับลูเ่หวิน พวกเขาเคยพูดว่าลู่เหวินตายด้วยน�า้มอืข้า... 

จะแก้แค้นให้เจ้านายจ�าพวกนี้ ราวกับว่าลู ่เหวินและจื่ออวี๋ไม่ใช่คน 

คนเดยีวกัน...ตอนน้ีเจ้าจ�าได้หรอืไม่ว่าบนภูเขาหย่ังซานมคีนท่ีชือ่ลูเ่หวนิ

อยู่ด้วย"

หลิ่วเหมียนถังหน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้อย นางผลักชุยสิงโจว "ท่าน 

ไม่ได้บอกว่าจะไม่พูดถึงจือ่อว๋ีหรอกหรอื เหตใุดจงึพูดข้ึนมาอกี เร่ืองเก่ียวกับ 

ช่วงที่ข้าอยู่บนภูเขาหยั่งซานเหล่านั้น นึกอะไรไม่ออกสักนิดแล้ว..."

ชยุสงิโจวนกึว่านางหงุดหงดิท่ีตนเองพูดถงึจือ่อว๋ีคนรกัเก่าของนาง

ขึ้นมา จึงหัวเราะเบาๆ แล้วเอ่ย "ข้าผิดเอง คืนนี้ข้าจะไถ่โทษให้เจ้าดีๆ..." 

พูดพร้อมกระชับตัวนางแน่นและเอ่ยกระซิบ "หลายวันมานี้คิดถึงเจ้า 

จนร้าวรานไปถึงกระดูก หลังกลับไปพวกเราจะแต่งงานกันทันที"

แต่ความคิดของหลิ่วเหมียนถังในขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่งานแต่งงาน 

ซึง่เมือ่ก่อนนางก็เคยเฝ้าคอย หลงัผ่านไปครูห่นึง่จงึถามอย่างอดึอดั "หาก

ลู่เหวินผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ ท่านอ๋องจะจัดการกับ 'เขา' อย่างไร"

ฟังมาถึงตรงน้ีแววตาของชุยสิงโจวเปลี่ยนไปเย็นชา "หากเจ้าน่ัน

ไม่ใช่ผู ้ท่ีอยู่ในวังหลวงทุกวันนี้...ข้าย่อมคิดบัญชีเก่าเหล่านั้นกับเขา 

โดยละเอียด..."

สมัยทลายรังโจรภูเขาหย่ังซาน ลู่เหวินมีนิสัยเจ้าเล่ห์กลับกลอก 

จดัการได้ยาก เรือ่งราวในอดตีทีเ่ดมิทชียุสงิโจวหลงคดิว่าลมืไปหมดแล้ว 

แต่ในการปราบโจรที่ตงโจวครั้งนี้ เมื่อได้เจอกับลูกไม้คล้ายคลึงกัน 

ก็กระตุ้นความทรงจ�าขึ้นมาจนหมดสิ้น

หากไม่ใช่เพราะพรรคพวกเก่าของลูเ่หวินสร้างเรือ่ง เขาจะออกจาก

เจินโจวจนส่งผลให้มารดากับหลิ่วเหมียนถังเกือบเผชิญกับอันตราย 
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ได้อย่างไร

คิดมาถึงตรงนี้ในดวงตาชุยสิงโจวก็เต็มไปด้วยไอสังหาร

หลิ่วเหมียนถังคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบนใบหน้า 

ชุยสิงโจวอย่างยิ่ง ในเวลาปกติเขาแทบไม่แสดงความรู้สึกบนใบหน้า

แต่ตอนน้ีเมือ่เขาพูดถึงลูเ่หวิน บนใบหน้ากลบัเตม็ไปด้วยไอสังหาร  

พาให้คนเห็นแล้วรู้สึกหัวใจร่วงดิ่งลงไปในหุบเขาไร้ก้นบึ้ง...

ในเวลาน้ีหลิว่เหมยีนถังไม่อยากพูดอะไรอกี เพียงอยากหาสถานท่ี 

นอนหลับดีๆ สักตื่น จากนั้นค่อยครุ่นคิดอีกทีว่าจะบอกอดีตที่นางจดจ�า

ไม่ได้แล้วกับชุยสิงโจวดีหรือไม่ หรือว่าปิดบังเอาไว้ จากนั้นหาโอกาส 

ตัดความสัมพันธ์กับเขาอีกที...

ทว่าสถานที่ให้นอนหลับนี้ก็หาได้ยากยิ่ง

ศพในจวนไหวหยางอ๋องถูกยกออกไปหมดแล้ว แม้เรือนในยังดี  

แต่ตอนที่พวกทหารโจรบุกเข้ามาเรือนนอกถูกวางเพลิงจนเสียหายอย่าง

รุนแรงเกินไป จ�าเป็นต้องซ่อมแซมใหม่ เรือนในเองก็ถูกคนเหล่านั้น 

ปล้นสะดมท�าลายข้าวของจนมีสภาพแทบดูไม่ได้ จ�าเป็นต้องซ่อมใหม่

เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามมติรภาพทีล่�า้ค่ามกัจะทอประกายในช่วงเวลาส�าคญั 

จวนเจิน้หนานโหวส่งคนมาอย่างกระตือรอืร้น น�าจดหมายของฮหูยินผูเ้ฒ่า 

จวนโหวมามอบให้ เชิญครอบครัวไหวหยางอ๋องไปพักที่จวนโหวชั่วคราว

ชยุสงิโจวรูว่้าตอนนีม้ารดาต้องการสถานทีพั่กผ่อนสบายๆ จงึให้นาง 

ไปพักที่นั่น แต่กลับไม่ยอมให้หลิ่วเหมียนถังตามไปด้วย

หลิว่เหมยีนถังมองเรอืนในท่ีสภาพเละเทะแล้วบอกกับไหวหยางอ๋อง 

ตามตรง "ข้าอยากตามไท่เฟยไปเช่นกัน อย่างน้อยไปอยู่จวนโหวก็สามารถ 
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อาบน�้าพักผ่อนดีๆ ได้ ที่นี่เละเทะเพียงนี้ไม่อาจให้คนพักอยู่"

ชยุสงิโจวกอดนางก่อนเอ่ย "เจิน้หนานโหวอยูท่ี่จวนเช่นกัน หากเจ้า

ไปทีน่ัน่ ดวงตาคู่น้ันของเขาใช้ไม่พอด้วยซ�า้ ข้าให้คนเก็บกวาดห้องหนังสือ 

แล้ว คืนนี้พวกเราสองคนพักผ่อนท่ีน่ัน...แยกจากกันนานเพียงนี้เจ้า 

ไม่คิดถึงข้าหรือ"

หลิ่วเหมียนถังถึงได้รู้ว่าท่ีแท้เขาหึงหวงขึ้นมา ความจริงนางเองก็

คดิถึงเขาเช่นกัน แม้ปกติชยุสงิโจวดูเป็นคนจรงิจัง แต่พอเป็นเร่ืองบนเตยีง

กลับไม่บันยะบันยังอึดถึกทนเป็นเลิศ

ตอนท่ีนางสมัผสัหยาดฝนครัง้แรกกบัเขาก็ได้ลิม้รสชาตท่ีิหญิงสาว

บางคนอาจไม่มีวันได้สัมผัสไปทั้งชีวิต พอผ่านไปนานวันเข้าก็ชวนให้คน

คิดถึงจริงๆ...

แต่ตอนนี้ในใจหลิ่วเหมียนถังมีเรื่องราวคิดไม่ตก จู่ๆ ก็ปล่อยตัว

ปล่อยใจไม่ลง มิหน�าซ�้านางไม่ได้อาบน�้ามาหลายวันแล้ว ไฉนเลยจะ 

มีใจมาท�าเรื่องเหลวไหลกับเขา

ทว่าชุยสิงโจวกลับงัดกลยุทธ์พักค้างแรมในพ้ืนที่รกร้างเวลา 

เคลื่อนทัพเร็วออกมาใช้แล้วด้วยซ�้า

ในห้องหนังสอืสิง่ของกระจดักระจายไม่มเีตยีง จงึใช้อฐิวางเรียงแล้ว 

ปูรองด้วยประตูบานใหญ่ที่ถอดออกมา จากน้ันพอวางฟูกใบหนาทับ 

ก็ดูเป็นรูปเป็นร่างอย่างมาก

ส�าหรับถังอาบน�้าเขาขอยืมใบหน่ึงมาจากจวนโหวแล้วใช้รถม้า 

ส่งมาให้ หลังต้มน�้าเดือดสองหม้อใหญ่ก็สามารถอาบน�้าอุ่นได้อย่าง

สบายใจแล้ว

หลังหลิ่วเหมียนถังอาบน�้าเสร็จจึงกลับมาเป็นหญิงงามกลิ่นกาย
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หอมกรุ่นอีกครั้ง พออาบน�้ากันเรียบร้อยสองคนท่ีแยกจากกันมานาน 

ก็ก้อร่อก้อติกกันบนบานประตูในห้องหนังสือ

ตอนแรกชุยสิงโจวยังมีท่าทางระมัดระวัง บานประตูเพียงส่งเสียง

ดงัเอีย๊ดอ๊าดออกมา แต่ตอนหลงัหลงลมืตัวบานประตบูอบบางทนรบัแรง

ไม่ไหว กลับหักออกมาเสียงดังกร๊อบ

ในเวลานัน้ท่านอ๋องผูค้ล่องแคล่วบนหลงัม้า เพ่ือปกป้องหล่ิวเหมยีนถัง 

ที่อยู่ใต้ร่างเอาไว้ เอวเลยเคล็ดเข้าให้

หลิว่เหมยีนถังมองบานประตูทีห่กัลงในสภาพดไูม่ได้ด้วยความรูสึ้ก

หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก เพียงประคองชุยสิงโจวพลางเอ่ย "พรุ่งน้ีข้า 

ไปนอนที่จวนโหวแล้วกัน! ครั้งน้ีเอวเคล็ด หากครั้งหน้า 'อะไรส�าคัญ'  

หักเข้าจะท�าอย่างไร..."

ชุยสิงโจวบีบจมูกนาง "ไม่ว่าอะไรก็กล้าพูด! หากหักแล้วจริงๆ ดูว่า

ชีวิตที่เหลือเจ้าจะท�าอย่างไร"

กลางดึกเช่นน้ีพวกเขาไม่สะดวกเรียกหาใคร ทั้งสองจึงปูฟูกนอน

บนพื้น จากนั้นกอดกันหลับไปเสียเลย

หลิ่วเหมียนถังถูกเขาวอแวจนเหน็ดเหน่ือย จึงนอนหลับไปอย่าง

รวดเร็ว ส่วนชุยสิงโจวอาศัยแสงจันทร์มองคนงามเรือนกายอ่อนนุ่ม 

ในอ้อมกอด ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ไม่เพียงพอ...

เพียงแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเอวของชุยสิงโจวน่าจะถูกไอเย็นกระทบเลย

ปวดหนักกว่าเดิม ดังนั้นจึงให้คนไปเชิญท่านหมอมาดู

บังเอิญจ้าวเฉวียนแวะมาเย่ียมนางพอดีก็เลยรักษาให้ท่านอ๋อง 

ไปด้วย ตอนรักษาย่อมสอบถามสาเหตุของอาการบาดเจ็บ
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ไหวหยางอ๋องไม่มทีางบอกกับเขาโดยละเอยีด เพียงบอกว่าเมือ่คนื

นอนบนบานประตูที่ประกอบข้ึนเป็นเตียงชั่วคราว แต่ไม่ทันระวังเลย 

กลิ้งตกลงมา

น่าเสียดายที่จ้าวเฉวียนไม่โง่ ตอนแรกที่เขามาถึงเจอสาวใช้ปี้เฉ่า 

ได้ยินนางว่าไหวซังเซี่ยนจู่เหมือนจะแขนเคล็ดคล้ายว่าจะตกลงมาจาก

เตยีงเหมือนกัน เพียงคิดโดยละเอียดสกันดิก็น่าจะเป็นประตบูานเดยีวกัน

จากนัน้คิดเชือ่มโยงอกีเลก็น้อย สองคนนีท้�าอะไรถึงล้มคว�า่ตกจาก

บานประตูได้ จ้าวเฉวียนก็ไม่เหลืออารมณ์ดีๆ อีกโดยสิ้นเชิง

"ข้านึกว่าท่านไม่มีจวนให้กลับ น่าสงสารอย่างยิ่ง นึกไม่ถึงว่าท่าน

จะหาความส�าราญจากความล�าบาก จะต้องลากไหวซังเซี่ยนจู่มานอน

บนบานประตูด้วยกันกับท่าน! มิน่าวิถีมนุษย์ถึงว่าบุรุษกลัวเดินทางผิด 

สตรีกลัวแต่งงานผิด หากตอนแรกนางเลือกข้าจะต้องนอนในจวนผุพัง

อย่างอกสั่นขวัญแขวนเช่นนี้หรือ..."

ชยุสงิโจวไม่ชอบฟังเรือ่งนี ้จงึเอ่ยขัดเขา "จวนข้ามเีรือ่งจุกจกิอยู่มาก 

ไม่รั้งท่านโหวอยู่ต่อแล้ว เจ้าจ่ายยาเสร็จก็กลับไปเถอะ"

จ้าวเฉวียนไฉนเลยจะยอมกลับไป เขาฝังเข็มท่ีเอวชุยสิงโจวอย่าง

เอ้อระเหย จากนั้นจึงถามขึ้น "ท่านแม่ข้าฝากข้ามาสืบข่าวด้วย! ได้ยินว่า

ครอบครัวท่านน้าท่านถูกโจรลักพาตัวไป ได้ยินข่าวคราวแล้วหรือไม่"

ชุยสิงโจวเองก็ได้รู ้หลังเกิดเรื่องว่าเป็นเพราะครอบครัวท่านน้า 

มารดาถึงเกือบถูกโจรชั่วลักพาตัวไป แม้เขาจะหงุดหงิดครอบครัว 

เหลียนฉู่ซ่ือ แต่พอมารดาได้ยินข่าวน้องสาวถูกลักพาตัวก็ร้องไห้ทั้งวัน 

บอกว่าพี่สาวอย่างตนเองไม่ได้ดูแลน้องสาวให้ดีๆ

หากเกิดอะไรข้ึนกับเหลยีนฉูซ่ือ่จรงิๆ เกรงว่ามารดาจะเกิดปมในใจ
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ท่ีไม่มทีางคลีค่ลายไปตลอดชวิีต ดงัน้ันญาตตัิวอบัโชคทีเ่ป็นภาระประเภทน้ี  

แม้ในใจจะหงุดหงิดปานใด เขาก็ไม่อาจอยู่เฉยโดยไม่สนใจ มองดู 

พวกเขาทั้งครอบครัวตายไปได้

แต่ว่าตอนที่สุยอ๋องฝากคนมาส่งต่อค�าพูด ไหวหยางอ๋องไม่ได้

ยอมรับปาก เพียงถ่วงเวลาไม่ยอมแลกเปลี่ยน

แม้สุยอ๋องจะมีอนุมาก แต่บุตรชายกลับมีเพียงคนเดียว เวลานี ้

บุตรชายตกอยู่ในมือชุยสิงโจว สุยอ๋องจะไม่ร้อนใจได้หรือ

ด้านหนึ่งทางชุยสิงโจวกลับไม่ยอมรับว่าตนเองจับชายาสุยอ๋อง 

กับซ่ือจื่อไป เพียงบอกว่ามีโจรแอบอ้างชื่อเขาลงมือ ขอให้สุยอ๋องมี

วิจารณญาณด้วย

ส่วนอีกด้านเขากลับส่งคนไปท�าตามกฎไพรขจี* เรียกเงินค่าไถ ่

จากสุยอ๋อง

ในเม่ือไม่ว่าอย่างไรจวนไหวหยางอ๋องก็เสียหายหนักมาก เงิน 

ค่าซ่อมบ�ารุงก้อนนี้ย่อมต้องให้สุยอ๋องเป็นผู้ออกทั้งหมด

* กฎไพรขจี เป็นกฎในวงการโจร เช่น การมีความซื่อสัตย์ เคารพผู้อาวุโส ไม่ก้าวล่วงเขตแดนกัน มีความ 

รับผิดชอบ
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ตามหลักแล้วสุยอ๋องในตอนนี้ควรจะเดินทางเข้าเมืองหลวง แต่ 

ทุกวันนี้เกิดเรื่องขึ้นกลางทางกับภรรยาและบุตรชาย หากเขายังเดินทาง

เข้าเมืองหลวงจะดูไร้คุณธรรมต่อภรรยาและบุตรชายได้

แล้วก็ไม่รูด้้วยเหตุใดข่าวเรือ่งท่ีชายากับซือ่จือ่ของตนเองถูกลกัพาตวั 

จงึถูกโพนทะนาไปทัว่ บอกว่าสมนุโจรตงโจวจบัตวัชายาอ๋องของเขาไปเป็น 

ภรรยาหัวหน้าโจร

นบัแต่นัน้สเีขยีวบนศรีษะของสยุอ๋องก็เขยีวชอุม่...แต่ต่อให้ภรรยา

จะไม่เหลือชื่อเสียงแล้วสุยอ๋องก็ยังต้องพยายามไถ่ตัวคนกลับมาเต็มท่ี 

ไม่อย่างนั้นจะมีข่าวว่าสุยอ๋องสนใจแต่เงินทองไม่สนใจชีวิตคน หลงลืม

สายสัมพันธ์ของสามีภรรยาแพร่ลือไปอีก หากเป็นเช่นน้ันชื่อเสียงดีงาม

จากการที่เขาออกบวชไว้ผมและกินเจก็จะหายไปกับสายน�้าหมดแล้ว

ดังนั้นเมื่อโจรเรียกค่าไถ่มา สุยอ๋องก็ได้แต่กัดฟันเอาเงินให้ไป  

93
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รีบไถ่ตัวภรรยาและบุตรชายกลับมาเร็วข้ึน เขาจะได้เข้าเมืองหลวงได้ 

ไวขึ้นเช่นกัน 

ทกุวันนีบ้ลัลงัก์ฮ่องเต้ของหลวิอวีเ้องก็ยังไม่มัน่คง ในเมือ่ไม่ว่าอย่างไร 

อีกฝ่ายก็ขึ้นครองราชย์โดยที่มือเปื้อนเลือด คนท่ีไม่ยอมรับหลิวอว้ีจึงมี 

อยู่ทั่วไปหมด เมืองหลวงในเวลานี้ขาดเพียง 'อ๋องผู้ทรงธรรม' ที่สามารถ

ถ่วงดุลอ�านาจทุกฝ่ายได้

สาเหตทุีห่ลวิเพ่ยสนับสนุนหลวิอว้ีขึน้ครองราชย์ก็เพราะอยากยืมมอื 

ของอกีฝ่ายก�าจดัคนทีเ่หน็ต่างไปก่อน เทยีบกับโอรสของรชัทายาทองค์ก่อน 

ที่เร่ร่อนอยู่ในหมู่ชาวบ้านมาต้ังแต่เด็ก ฐานะเสด็จอาของหลิวเพ่ยย่ิง 

ไม่ต้องสงสัย

ภายในห้องทรงพระอักษรมีคนก�าลังเกลี้ยกล่อมฮ่องเต้ปากเปียก

ปากแฉะไม่ให้สุยอ๋องเข้าเมืองหลวง

คนท่ีเกลีย้กล่อมย่อมเป็นสอือีค้วนทีรู่จ้กันสิยัของสยุอ๋องด ีทกุวนัน้ี

เขากลายมาเป็นพระสสุระของฮ่องเต้ก็หวังว่าบุตรเขยจะน่ังบนบัลลังก ์

ได้มั่นคงสักหน่อย เริ่มมีใจออกห่างทอดทิ้งนายเก่า คิดถึงแต่ผลดีผลเสีย

ของตนเอง

หลิวอวี้ฟังค�าเกลี้ยกล่อมของพ่อตาแล้วถอนหายใจน้อยๆ "ในกรม

ทั้งหก นอกจากกรมโยธาแล้วล้วนเป็นคนของไทฮองไทเฮา ข้าสั่งการ 

ไม่ได้ ก่อนหน้านี้เพราะเหตุจลาจล ข้าย้ายทหารส่วนตัวของตนเองไปท่ี

เขตซานจินถึงได้สงบสถานการณ์ในเมืองหลวงได้ แต่ตอนน้ีรอบๆ  

เขตซานจนิมกี�าลงัทหารเพ่ิมขึน้ไม่หยุด ทว่าล้วนเป็นแม่ทัพท่ีไทฮองไทเฮา 

ไว้วางพระทัย ตอนนี้ไทฮองไทเฮาทรงคิดถึงหลิวเพ่ย จึงให้เขาเดินทาง 

เข้าเมืองหลวง ข้าเองก็ไม่อาจขัดขวาง..."
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ก่อนหน้านี้ท่ีพระองค์สามารถล้มไทเฮาชั่วสกุลอู๋กับฮ่องเต้น้อย 

องค์ก่อนได้ นัน่เพราะชือ่เสยีงของฮองเฮาชัว่ในหมูร่าษฎรไม่ด ีตอนแรก 

ที่ขึ้นครองราชย์ก็ไม่ได้สง่าผ่าเผย พระองค์สามารถชูธงหาข้ออ้างได้

ทว่าพระองค์ไม่อาจแตะต้องไทฮองไทเฮาที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลัง 

มาโดยตลอด ชือ่เสยีงคุณธรรมสงูส่ง ได้รบัความเคารพจากขุนนางเก่าแก่ 

มิหน�าซ�้าฮองเฮาของพระองค์ยังไปคารวะไทฮองไทเฮาทุกวัน รักษา 

ภาพปรองดองภายนอกไว้ แต่หลายวันมานี้ไทฮองไทเฮาคิดถึงสุยอ๋อง

อย่างมาก ไม่ว่าใครก็ไม่อาจขัดขวาง

แต่หลิวอวี้กระจ่างแจ้งดี ทันทีท่ีสุยอ๋องเข้ามาเมืองหลวง สถานะ

ฮ่องเต้ของพระองค์จะย่ิงยากล�าบาก อาศัยก�าลังตนเองคนเดียวเกรงว่า 

ยากที่จะควบคุมสุยอ๋องได้

กระนัน้ราชส�านักในขณะนีป้ระหนึง่ก�าลงัทอดปลาท่ีเนือ้เละง่ายมาก  

หากเคลื่อนไหวใหญ่โตเกินไปสักหน่อย ปลาก็จะร่างแหลกเป็นส่วนๆ  

หากไม่เคลื่อนไหวเลยก็จะไหม้ติดก้นกระทะ

หลิวอวี้เสมือนเดินอยู่บนน�้าแข็งแผ่นบาง ได้แต่รักษาสายสัมพันธ์

บอบบางภายนอกไว้อย่างระมัดระวัง

สืออี้ควนเองก็ตระหนักถึงความล�าบากในทุกวันน้ีของหลิวอว้ี เขา

จึงเอ่ยกับหลิวอว้ีตามตรง "หากในโกดังข้าวมีหนูเข้ามาก็ต้องปล่อยแมว

ไปจัดการมัน หากฝ่าบาทไม่ทรงท�าอะไรท้ังนั้น หนูตัวน้ันย่อมกินอิ่ม 

พุงกาง หากปล่อยแมวที่มันหว่ันเกรงเข้าไป เช่นนั้นมันจะมีความคิด

ท�าร้ายคนอีกหรือ"

หลิวอวี้ขมวดคิ้ว "แมวที่เจ้าว่าหมายถึงใครกัน"

สืออี้ควนเงยหน้าก่อนเอ่ย "สุยอ๋องปกครองฮุ ่ยโจว ห�้าห่ันกับ 
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ไหวหยางอ๋องอย่างดุเดือด ตามที่สายลับซึ่งกระหม่อมท้ิงไว้ท่ีชิงโจว

รายงานมา ชายากับซื่อจื่อของสุยอ๋องเหมือนจะถูกไหวหยางอ๋องส่งคน

ปลอมตวัเป็นโจรไปลกัพาตัว...กระหม่อมรูส้กึว่ามเีพียงแมวร้ายกาจอย่าง

ไหวหยางอ๋องถึงจะควบคุมหนูชั่วร้ายตัวนั้นได้!"

หลิวอวี้รับฟังด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกพลางเอ่ยเสียงเย็น "พ่อตาก็ 

รู้ว่าชุยสิงโจวไม่ใช่คนใกล้ชิดข้า"

สืออี้ควนย่อมรู้ ไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่มีทางเสนอไหวหยางอ๋องขึ้นมา 

ขุนนางมากความสามารถที่ฮ่องเต้มีปมในใจด้วยเช่นน้ีถึงจะดี อนาคต

ไม่มีทางมาแย่งชิงความโปรดปรานกับตน

"ไหวหยางอ๋องพยศไม่เชื่อฟังใคร ย่อมไม่ใช่ขุนนางท่ีดีอะไร แต ่

ไม่ว่าอย่างไรเขาก็สกุลชุย ไม่ได้มีจิตใจชั่วร้ายอย่างสุยอ๋อง ขอเพียง 

ฝ่าบาททรงกุมบงัเหียนอย่างมหีลกัการ ย่อมสามารถใช้งานดาบคมอย่าง

ไหวหยางอ๋องได้เป็นอย่างดี..."

พูดมาถึงตรงนี้สืออี้ควนก็ชะงักไปเล็กน้อยก่อนเอ่ยต่อ "ไม่ช้าก็เร็ว 

สยุอ๋องต้องเดนิทางเข้าเมอืงหลวง ทกุวันนีอ้�านาจท่ีเขาแอบเลีย้งไว้หย่ังราก 

ซับซ้อน กระทั่งในจวนของกระหม่อมเองก็มีหูตาของเขา นี่เป็นสาเหต ุ

ท่ีกระหม่อมให้ฝ่าบาททรงหลบเลี่ยงสายตาผู้อื่นถึงกล้าเข้ามาพูด ขอ 

ฝ่าบาทรีบตัดสินพระทัย ป้องกันไม่ให้ถูกขุนนางกังฉินควบคุมพ่ะย่ะค่ะ!"

หลวิอว้ีนิง่เงยีบ มอืก�าเป็นหมดัเข้าหากนั หากพระองค์นัง่บนบลัลงัก์

ได้มัน่คง อ�านาจแผ่ไพศาล ถ้าอย่างน้ันคนทีพ่ระองค์คดิอยากสงัหารทีส่ดุ

ย่อมไม่ใช่สุยอ๋อง แต่เป็นชุยสิงโจวซึ่งได้ครอบครองหลิ่วเหมียนถัง!

สอือีค้วนมองสหีน้าฮ่องเต้อย่างระมดัระวัง ก่อนเอ่ยปากต่อ "ฝ่าบาท

ต้องพระทัยกว้างอีกสักหน่อย ทุกวันนี้เขาเป็นเพียงขุนนางคนหนึ่งของ
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พระองค์ ต่อให้ก่อนหน้าน้ีมีเรื่องอะไร ฝ่าบาทย่อมทรงสามารถคิดหา 

วิธีแก้ไขได้ ให้เขาเตม็ใจยอมรบัอ�านาจของพระองค์ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ

ให้..."

หลวิอว้ีฟังมาถึงตรงนีก็้สดูลมหายใจเข้าไปช้าๆ ก่อนกล่าวกับสอือีค้วน 

ด้วยสหีน้าอ่อนโยน "ข้ารูถึ้งความล�าบากของพ่อตา เรือ่งโยกย้ายไหวหยางอ๋อง 

เข้าเมอืงหลวงมารบัต�าแหน่งข้าจะใคร่ครวญด.ู..ช่วงนีฮ้องเฮาตัง้ครรภ์มงักร 

อีกแล้ว มักบ่นคิดถึงมารดาตนเอง ขอให้พ่อตาอนุญาตให้มารดานาง 

เข้าวังมาดูนางด้วย"

สอือีค้วนถึงเพ่ิงรูเ้รือ่งทีบ่ตุรสาวตัง้ครรภ์ ย่อมต้องแสดงสหีน้ายินดี 

เขาขานรับทันที

ทกุวันน้ีต�าหนักในเตม็ไปด้วยโฉมงาม เพียงอว๋ินเฟยทีเ่พ่ิงรบัเข้ามา

ก็ดดูกีว่าสอืฮองเฮามากนกั หาได้ยากทีค่วามโปรดปรานของฮ่องเต้ยังคง

มอบให้กับบุตรสาวเจ้าเนื้อของตนเองเท่านั้น ดังนั้นสืออี้ควนย่อมต้องให้

บ้านเมืองของบุตรเขยมั่นคง เขาถึงจะนั่งดื่มด�่ากับผลประโยชน์ได้

รอพ่อตาล่าถอยออกไป หลิวอวี้ก็นั่งเหม่ออยู่ในห้องทรงพระอักษร

สักพัก ก่อนลุกขึ้นยืนแล้วหยิบกระบอกภาพวาดม้วนหนึ่งบนช้ันหนังสือ

ออกมา

บนภาพวาดเป็นหญิงสาวในชุดนายพรานมือกุมคันธนู มีดวงหน้า

สดใสเสมือนดอกฝูหรงยามแรกแย้ม

เกี่ยวกับข่าวลือของทางเจินโจว พระองค์เองก็เพิ่งได้ยินเมื่อเร็วๆ นี้ 

เรื่องที่หลิ่วเหมียนถังบุกเข้าเจินโจวไปช่วยฉู่ไท่เฟยตามล�าพัง สายลับ 

ที่พระองค์วางไว้ได้น�ามาแจ้งพระองค์อย่างครบถ้วนแล้ว

ต่อให้หลิว่เหมยีนถังสญูเสยีความทรงจ�าก็ยังคงเป็นหญิงสาวมหัศจรรย์ 
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ผู้กล้าหาญและฉลาดเฉลียว ชาตินี้พระองค์ไม่มีทางเจอหล่ิวเหมียนถัง 

คนที่สองอีก

แต่พระองค์กลับท�าหลิ่วเหมียนถังสูญหายไป

ระยะนีห้ลวิอวีม้อีาการนอนไม่หลบัอย่างรนุแรง นอกจากการชงิไหว

ชิงพริบในราชส�านัก ความคิดถึงหลิ่วเหมียนถังก็ท�าให้พระองค์นอน 

ไม่หลับ

หากเรยีกตวัชยุสงิโจวเข้าเมอืงหลวงมาได้กดี็ อย่างน้อยพระองค์ยัง

สามารถมองเห็นนางจากไกลๆ ต่อให้นางจดจ�าพระองค์ไม่ได้แล้วก็ตาม

แสงเทียนในห้องทรงพระอักษรวูบไหว หลิวอว้ีมองภาพวาด  

แววตายิ่งลุ่มหลงมากขึ้น...

ขณะที่ภายในเมืองหลวงมีคนนอนไม่หลับ ทว่าหลายวันมานี ้

หลิว่เหมยีนถังกลบันอนหลบัดย่ิีง ในเมือ่อย่างไรเสยีเตยีงนุม่ๆ ของจวนโหว 

ก็นอนสบายกว่าบนบานประตูมากนัก

เจินโจวมีเรื่องราวมากมายรอให้จัดการ ดังนั้นชุยสิงโจวจึงต้อง 

รัง้อยู่ท�างานจปิาถะในตวัเมอืง และเขาเองก็ไม่อนุญาตให้หลิว่เหมยีนถัง

ไปที่ใดไกลเกินไป ต่อให้เป็นต�าบลหลิงเฉวียนก็ไม่ได้

ดังนั้นหลิ่วเหมียนถังจึงไปพักอยู่ท่ีจวนโหวกับฉู่ไท่เฟยเสียเลย  

ตอนแรกทีท่หารโจรบกุเข้าเมอืง แม้จะบกุมารบกวนจวนโหวด้วย แต่ภายหลงั 

เพราะตรวจสอบพบว่าฉู่ไท่เฟยหนีออกจากเมืองไปแล้ว พวกเขาจึง 

จากไปก่อนได้ทันปล้นท�าลายจวนโหว

ฮูหยินผู้เฒ่าจวนโหวนึกถึงภาพเหตุการณ์ในตอนน้ันแล้วยังคง

หวาดหว่ันไม่หาย จับมือฉู่ไท่เฟยพูดว่าช่างอันตรายนัก พร้อมถามต่อ 
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ถึงเรื่องซ่อมแซมจวนอ๋องกับฉู่ไท่เฟย

ฉู่ไท่เฟยได้ยินแล้วหันไปถามหลิ่วเหมียนถัง "จวนของเราต้อง 

จ่ายค่าซ่อมบ�ารุงมากเพียงใด" 

หลิ่วเหมียนถังหยิบลูกคิดทองค�าขนาดเท่าฝ่ามือที่ร้อยด้วยไข่มุก

ออกมาจากสาบเสื้อ ดีดค�านวณเล็กน้อยก่อนตอบ "หากใช้จ่ายเงินอย่าง

เหมาะสม ตัวเลขจะประมาณหนึ่งฝ่ามือเจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าจวนโหวถามหยั่งเชิง "ห้าแสนต�าลึง?"

หลิ่วเหมียนถังย้ิมน้อยๆ แล้วเอ่ย "เพราะว่าต้องให้ค่าท�าขวัญ 

แก่บ่าวรับใช้ที่ตาย รวมกับท่ีท่านอ๋องต้องการขยายจวนให้กว้างขึ้น... 

คาดว่าต้องใช้ประมาณห้าล้านต�าลึงเจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าจวนโหวรู้สึกว่าตัวเลขนี้เยอะมาก หากเป็นตระกูล

ร�่ารวยอย่างจวนไหวหยางอ๋องในอดีตย่อมไม่นับเป็นอะไร ในเม่ือจวน 

ไหวหยางอ๋องก็อยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยมาโดยตลอด ค่าใช้จ่ายประจ�าปี

ถึงขั้นมากกว่าท่านอ๋องท่านโหวในเมืองหลวงเสียด้วยซ�้า

แต่นางก็รู ้เรื่องท่ีจวนไหวหยางอ๋องถูกปล้นจนเกลี้ยง ต่อให้ท่ี 

จวนย่อยอื่นๆ ยังพอมีเงินทอง ในเวลาสั้นๆ ก็คงไม่อาจรวบรวมมาได้  

นางจึงเอ่ยถาม "เงินทองในจวนพวกเจ้าเพียงพอหรือ อยากให้จวนโหว

ช่วยเหลือสักหน่อยหรือไม่"

ฉู่ไท่เฟยได้ยินแล้วไม่ได้ตอบกลับทันที ทั้งยังมองหลิ่วเหมียนถัง 

ตาปริบๆ รอนางตอบอีกครั้ง

หลิ่วเหมียนถังมองฮูหยินผู้เฒ่าจวนโหวพลางย้ิมน้อยๆ ก่อนเอ่ย 

"ขอบคุณส�าหรับความช่วยเหลือของฮูหยินผู้เฒ่าเจ้าค่ะ ไท่เฟยกับข้ามา

เป็นแขกท่ีน่ีก็ล�าบากฮหูยินผูเ้ฒ่าแล้ว จะให้ท่านเสยีเงนิทองอกีได้อย่างไร 
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เงินเหล่านี้ข้าใช้สินเจ้าสาวของตนเองจ่ายไปก่อนแล้ว ยังไม่จ�าเป็นต้อง

ยืมเงินทองผู้อื่นเจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าจวนโหวรู้ภูมิหลังของว่าที่ชายาอ๋องผู้นี้

พูดตามตรงเดิมทีฮูหยินผู้เฒ่าจวนโหวเองก็ดูถูกไหวซังเซี่ยนจู่ผู้นี้

เหมือนกับคนอื่นอยู่บ้าง ทั้งยังบอกกับจ้าวเฉวียนบุตรชายของตนเองว่า

หากเขาเลียนแบบไหวหยางอ๋อง พาหญิงสาวท่ีชาติก�าเนิดไม่เหมาะสม

มาเป็นภรรยาเอกล่ะก็ ต่อให้นางต้องนอนลงโลงกลายเป็นผก็ีจะไม่ให้เขา

สบายใจอย่างแน่นอน

ผลปรากฏว่าเจ้าลูกนิสัยไม่เอาไหนทอดถอนใจ เอ่ยอย่างหาเรื่อง

ว่าหากแต่งกับหญิงสาวอย่างนางได้ เขาได้เป็นเจ้าบ่าวเพียงวันเดียว 

ก็เต็มใจจะนอนลงโลงแล้ว

ท�าเอาฮหูยินผูเ้ฒ่าจวนโหวโมโหจนหยิกหูบตุรชายส่ังสอนไปยกหน่ึง

แต่ตอนน้ีดไูปแล้วนบัว่าไหวหยางอ๋องเก็บสมบติัมาได้จรงิๆ เงินส�ารอง 

ห้าล้านต�าลึงน้ี ไหวซังเซี่ยนจู่ที่มีชาติก�าเนิดเป็นเพียงชาวบ้านผู้น้ีกลับ 

น�าออกมาได้ทันที นึกไม่ถึงว่าจะใจกว้างเสียย่ิงกว่าคุณหนูภรรยาเอก 

บางคนเสียอีก

มน่ิาตอนนีฉู้ไ่ท่เฟยถึงไม่เหลอืความน่าเกรงขามใดๆ ของแม่สามอีกี  

ไม่ว่าเรื่องอะไรก็มองว่าที่สะใภ้ตาปริบๆ รอนางเป็นผู้ตัดสินใจ

เม่ือได้ยินฮหูยินผูเ้ฒ่าจวนโหวเอ่ยชมความร�า่รวยของตน หลิว่เหมยีนถงั 

ก็ตอบกลับอย่างถ่อมตน "ข้าเองก็ทุ่มทั้งหมดที่มี แต่ท่านอ๋องบอกแล้วว่า

วันหน้าจะชดใช้คนืให้เป็นเท่าตัว ซ�า้ยังจะให้ดอกเบีย้ข้าสามส่วนอกีด้วย!"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าจวนโหวได้ยินแล้วหัวเราะออกมา "เดก็ๆ อย่างพวกเจ้า

ช่างรู้จักสร้างเรื่องวุ่นวาย อนาคตเป็นสามีภรรยากันยังจะมาให้ดอกเบี้ย
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อะไรอีก!"

หลิ่วเหมียนถังเองก็หัวเราะตามโดยไม่ได้พูดอะไรอีก นางไม่อาจ

บอกได้ว่าตนเองยังต่อรองราคากับไหวหยางอ๋อง ขอข้ึนดอกเบี้ยเป็น 

สี่ส่วนอีกต่างหาก!

น่ีก็ช่วยไม่ได้ ทุกวันน้ีนอกจากนางจะมีบรรดาพ่ีน้องที่จงรักภักด ี

สี่คนเพิ่มมาอย่างงุนงง นางยังมีพรรคพวกเก่าจากภูเขาหยั่งซานที่ตอนนี้

พเนจรไปทั่วอีกด้วย

แต่ละปากท้องล้วนต้องกินข้าว ค�าเรียกขาน 'ท่านหัวหน้า' ไม่อาจ

เรียกสูญเปล่า กรรมที่ตนเองก่อไว้ก็ต้องกล�้ากลืนลงไปเอง ไม่ว่าอย่างไร

นางก็ต้องหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งให้คนเหล่าน้ี ไม่อาจปล่อยพวกเขา 

ร่อนเร่เป็นโจรอีกต่อไป

รอฟังฉูไ่ท่เฟยเล่าเรือ่งภยนัตรายในวันน้ันให้ฟัง สายตาท่ีฮหูยินผู้เฒ่า 

จวนโหวมองหลิ่วเหมียนถังก็เปลี่ยนไปแล้ว

หญิงสาวที่แลดูอรชรอ้อนแอ้นผู้น้ี ในเวลาส�าคัญกลับกล้าหาญ

เพียงนี้!

เมื่อพูดเช่นนี้นางยังถือเป็นดาวน�าโชคของจวนอ๋องอีกด้วย  

ไหวซงัเซีย่นจูพึ่ง่พาได้มากกว่าคุณหนูเหลยีนอดีตคูห่มัน้ของไหวหยางอ๋อง 

มากนัก
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แต่ว่าฟังไปฟังมาฮูหยินผู้เฒ่าจวนโหวชักเริ่มรู้สึกไม่พอใจขึ้นมา

แม้ในน�้าเสียงฉู่ไท่เฟยจะไม่มีเจตนาต�าหนิครอบครัวน้องสาว แต ่

ฮหูยินผูเ้ฒ่าจวนโหวน้ันมองคนออก ฟังแล้วจบัประเดน็ปัญหาออกมาได้

ทนัที จงึเอ่ยอย่างโมโห "ไท่เฟยมเีมตตา แต่น้องสาวของท่าน...จะไม่คิดถึงท่าน 

เกินไปแล้ว!"

ฉู่ไท่เฟยถอนหายใจก่อนเอ่ย "ข้ามีน้องสาวเพียงคนเดียว นางเองก็

ถูกท่านพ่อตามใจจนเคยตัว จะให้พ่ีสาวอย่างข้าไม่สนใจไยดนีางคงไม่ได้ 

วันหน้าไปเจอท่านพ่อท่านแม่ในปรโลก คงถูกผู้เฒ่าทั้งสองต่อว่ากระมัง 

สิงโจวเดก็คนน้ันเองกจ็รงิๆ เลยเชยีว ชกัช้าลลีา ไม่ยอมบอกข้าว่าท่านน้าเขา 

ตอนนี้เป็นอย่างไร ข้าวางใจไม่ลง สุขภาพเองก็ไม่อาจดีขึ้น"

ตอนที่พูดประโยคนี้ฉู ่ไท่เฟยยังจงใจช�าเลืองมองหลิ่วเหมียนถัง  

เห็นได้ชัดว่าหวังให้หลิ่วเหมียนถังฝากค�าพูดของนางไปบอกแก่บุตรชาย

94
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ขณะทีห่ลิว่เหมยีนถังไม่แม้แต่จะมองฉูไ่ท่เฟย เอาแต่ตัง้ใจกินขนม 

ในมือ ช่วงน้ีไม่รู ้เป็นอะไร ความอยากอาหารของนางดีมาก มื้อหน่ึง 

กินข้าวสองถ้วยก็ยังไม่เพียงพอ

ส่วนประโยคท่ีฉู่ไท่เฟยพูดกระทบนาง นางเพียงท�าเป็นไม่ได้ยิน  

เมื่อก่อนนางรู้สึกว่าท่านลุงรองของบ้านท่านตาตนเองนับเป็นตัวปัญหา

มากพอแล้ว แต่ท่านน้าเหลียนผู้นี้กลับเป็นตัวปัญหาย่ิงกว่าท่านลุงรอง

เสยีอกี ไม่เพียงแต่พูดจาให้ร้ายนางลบัหลงั ซ�า้ยังเป็นตวัถ่วงในเวลาวิกฤต

อีกด้วย

แต่ว่าอีกฝ่ายเป็นน้องสาวแท้ๆ ของฉู่ไท่เฟย หากฉู่ไท่เฟยไม่ถือสา 

ว่าท่ีสะใภ้อย่างนางย่อมไม่สะดวกไปพูดอะไร ก็แค่ไม่ถึงข้ันช่วยเหลือ 

สกุลเหลียนอย่างกระตือรือร้นก็พอ

หลังพูดคุยเรื่อยเปื่อยกับฮูหยินผู้เฒ่าจวนโหว หลิ่วเหมียนถังก็จะ 

ไปส่งอาหารให้ไหวหยางอ๋องต่อ

ช่วงน้ีเขาค้างแรมอยู่ในที่ว่าการ อย่างอื่นยังดี มีเพียงกินข้าว 

ไม่ตรงเวลา ดังน้ันทุกวันตอนเท่ียงหลิ่วเหมียนถังจะไปส่งอาหารให้เขา

พร้อมถืออาหารเย็นไปให้ด้วยเลย

แม้หลี่มามาไม่อยู่ แต่หลิ่วเหมียนถังก็ได้รับการถ่ายทอดฝีมือ 

มาสามส่วน เวลาว่างๆ จะลงมอืท�าน�า้แกงด้วยตนเอง นอกจากท�ากับข้าว

ที่ตนช�านาญ ยังตั้งใจหั่นแตงหวานสดใหม่ไปเป็นผลไม้หลังอาหารให ้

ชุยสิงโจวด้วย

ช่วงเวลาจัดกล่องข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้า ฉู่ไท่เฟยก็ส่งคนมาเรียกนาง 

ไปพูดด้วยอกีครัง้ เพียงบอกต่อหน้านางตรงๆ ว่าให้นางไปขอร้องบตุรชาย

ให้รีบช่วยครอบครัวท่านน้ากลับมา
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"ข้าดูออกแล้วว่าสิงโจวเด็กคนนั้นฟังค�าพูดเจ้า เจ้าไปบอกเขาว่า

ไฉนเลยจะมีเรื่องอย่างญาติพ่ีน้องตกระก�าล�าบาก เขาจะไม่สนใจไยด ี

เลยหรือ"

หลิ่วเหมียนถังย้ิม ก่อนย่ืนแตงหวานชิ้นหนึ่งให้ฉู่ไท่เฟย จากน้ัน 

เอ่ยเนิบช้า "ไท่เฟยจิตใจเมตตา เด็กรุ่นหลังอย่างข้าต้องฝึกฝนตาม แต่

นิสัยของไหวหยางอ๋องไท่เฟยเองก็มิใช่ไม่ทราบ เขาเป็นคนท่ีหากผู้อื่น 

ดีกับเขาสองส่วน เขาสามารถตอบแทนคนืให้สามส่วน แต่หากผูอ้ืน่ละเลย

ท�าผดิต่อเขา เขาจะจดจ�าไปทัง้ชวีติ หลายวนัมานีใ้ช่ว่าข้าไม่เคยเกล้ียกล่อม 

ท่านอ๋อง แต่เขากลับเอ่ยด้วยสีหน้าเย็นชาว่าท่านน้าเหลียนเจอปัญหา

แล้วไม่ฟังค�าแนะน�า มักจะท�าให้ไท่เฟยพลอยเดือดร้อนไปด้วยบ่อยๆ  

เรื่องอื่นยังพูดด้วยง่าย แต่หากครั้งนี้ไท่เฟยถูกโจรจับตัวไปจนกลายไป

เป็นจุดอ่อนของเขา ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะถูกผู้อื่นควบคุมอย่างไรบ้าง"

หลิ่วเหมียนถังเอ่ยอย่างเนิบช้า ในที่สุดจิตใจที่เอาแต่พะวงถึง 

น้องสาวของฉู่ไท่เฟยก็ประหนึ่งมีสายน�้าไหลเข้าไปบ้างแล้ว

เดิมทีนางหลงคิดว่าบุตรชายไม่พอใจที่ท่านน้าไม่เข้าใจเรื่องราว 

จนเกือบท�าให้นางเดือดร้อน เขาถึงได้โมโห ทว่าไม่เคยคิดว่าหากครั้งนี้

บุตรชายถูกจับจุดอ่อนได้จะเกิดสถานการณ์เช่นไร

"แต่...ทุกวันนี้ข้าไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่หรือ รอพบหน้าน้องสาว  

ข้าต่อว่านางก็พอแล้ว..." 

หลิ่วเหมียนถังย้ิมน้อยๆ แล้วเอ่ยต่อ "ท่านอ๋องบอกว่าท่านอ๋อง 

ต่างสกุลพูดออกไปแล้วก็ดูน่าฟัง เพราะเป็นบรรดาศักด์ิที่ได้รับสืบทอด

จากรุ่นสู่รุ่น แต่พระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับมาวันนี้ไม่แน่ว่าวันใดอาจ 

ถูกริบคืนไปก็ได้ หากท�าผิดพลาดสักครั้งอาจตกอยู่ในสภาพถูกประหาร
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ทั้งตระกูลก็เป็นไปได้ ดังนั้นตระกูลชั้นสูงอย่างจวนไหวหยางอ๋อง ผู้ใด 

ไม่ได้สั่งสอนบุตรหลานให้มีนิสัยถ่อมตนรอบคอบ ห้ามท�าให้ครอบครัว

เดือดร้อนเป็นอันขาดบ้าง แต่หากสั่งสอนบุตรหลานในครอบครัว 

อย่างเหมาะสมแล้ว กลบัมญีาตห่ิางๆ อ้างสายสมัพันธ์ญาตพ่ีิน้อง ท�าตัว

เป็นสุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีพยัคฆ์* ก่อความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดกับ 

คนชัว่ ส่งผลให้ตระกูลหลกัทีร่ะมดัระวังเดอืดร้อนไปด้วย แบกรับชือ่เสยีง

เสียหายถูกด่าทอ..."

ฉู่ไท่เฟยฟังประโยคนี้ของหลิ่วเหมียนถังไม่รื่นหูแล้ว "น่ีเป็นค�าพูด

ของสิงโจวหรือของเจ้ากัน แม้น้องสาวข้าจะพูดจาใจด�าไปบ้างแต่ไม่ใช่

คนชั่วช้า จะให้จวนอ๋องแบกรับชื่อเสียงเสียหายได้อย่างไร"

หลิว่เหมยีนถังเห็นฉูไ่ท่เฟยหงดุหงิดก็ไม่ลนลาน ยังคงย้ิมเอ่ย "วนันี้

ข้าก็พูดมากเกินไป เดิมทีประโยคนี้ควรให้ท่านอ๋องพูดกับท่าน เพียงแต่

เดมิทสีกุลเหลยีนก็มกัเสนอบตุรหลานในตระกูลนบัไม่ถ้วนมาเป็นคนของ

ท่านอ๋อง ปกติพวกเขาท�างานอย่างไรนั้นข้าไม่รู ้ แต่ครั้งน้ีท่ีซ่อมแซม 

จวนอ๋องมีบุตรหลานสกุลเหลียนบางคนเสนอตัวรับงานเอง จะต้องมา

ท�างานบางอย่างให้ได้ ข้าเห็นแก่ที่เป็นญาติพี่น้องจึงอนุญาต ท่านเองก็รู้ 

ว่าเงนิทีใ่ช้ซ่อมบ�ารงุจวนอ๋องทกุวันนีม้าจากสนิเจ้าสาวของข้า ข้าเลยใส่ใจ

อยู่บ้าง กลับพบว่าระยะน้ีเงินทองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงไม่ถูกต้อง  

พอตรวจสอบโดยละเอียดก็ให้ท่านอ๋องรู ้ว ่าสุดท้ายเป็นหลานแท้ๆ  

ของใต้เท้าเหลียนยักยอกเงินไป ปกติเขาท�าหน้าท่ีดูแลคลังข้าวสาร 

ในอ�าเภอ ท่านอ๋องจึงให้คนไปตรวจสอบบัญชีอีก พบว่าเขาลักลอบ 

ค้าเสบียงทหาร คราวนี้ท่านอ๋องหงุดหงิดแล้วถึงได้เกิดประโยคเหล่าน้ัน

* สุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีพยัคฆ์ หมายถึงพวกที่แอบอ้างบารมีผู้อื่นมาข่มขู่หลอกลวงผู้คน
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ที่ข้าพูดเมื่อครู่นี้..."

ความจริงชาตินี้ฉู่ไท่เฟยใช้ชีวิตผ่านไปอย่างเลอะเลือน เรื่องใดท่ี 

ซับซ้อนเกินไปล้วนไม่ผ่านสมอง ตอนนี้ได้ยินหลิ่วเหมียนถังพูดให้ฟังก็ 

ตื่นตกใจทันที "แต่ว่านี่ก็ไม่ใช่น้องสาวข้ายักยอก...เหตุใดสิงโจวต้อง 

โกรธนางด้วยเล่า..."

หลิ่วเหมียนถังค่อยๆ หุบย้ิมลง "ข้าได้ยินว่าหลานชายผู้นั้นไม่ได้ 

เพ่ิงท�าความผิดคร้ังแรก แต่ก่อนคนผู้นั้นก็เคยปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ

เพราะเห็นแก่สายสัมพันธ์ส่วนตน ทว่าทุกครั้งล้วนเป็นท่านน้ามาขอร้อง

กับไท่เฟย ท่านยังต�าหนิท่านอ๋อง ท�าให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก  

คนท�าผดิเป็นสนัดานผูน้ั้นเมือ่ก่อนดูแลกจิการโยธาของเมอืง ผลประโยชน์

มาก สุดท้ายท่านอ๋องเองก็ไร้หนทาง ได้แต่โยกย้ายคนผู้นั้นไปเป็น 

เจ้าหน้าที่คลังเสบียง แต่เขายังคงท�าได้ไม่ดี หากตอนน้ีท่านน้ายังอยู่ดี  

น่าจะก�าลังร้องไห้ตัดพ้อกับท่านถึงความล�าบากของหลานชายที่มารดา

เสียไปเร็วผู้นั้น ท่านอ๋องกตัญญู มีหลายเรื่องไม่เต็มใจโต้เถียงท่าน ยินดี

เสียเงินเพื่อกล่อมให้ท่านอารมณ์ดี ในเมื่อไม่ว่าอย่างไรท่านก็เป็นมารดา

ของเขา เก่ียวกับปัญหาด้านหลักการพวกนี้ไม่มีทางช่วยเหลือคนนอก

รังแกบุตรชายตนเอง แต่หากท่านน้าเหลียนไม่แบ่งแยกในนอก มักจะ

ท�าให้ท่านอ๋องเหน็ดเหนือ่ยเช่นนี ้ท่านทนได้ แต่ข้าไม่อาจทน! บรุุษของข้า  

ถือสิทธิ์อะไรให้คนไม่เกี่ยวข้องมารังแก!"

ตอนท่ีหลิว่เหมยีนถังพูดประโยคน้ีค้ิวเรยีวก็เลกิข้ึนสงู ในดวงตาล้วน

เปี่ยมกลิ่นอายอ�ามหิต

ฉูไ่ท่เฟยเคยเห็นนางลงมอืสัง่สอนเหลยีนฉูซ่ือ่ รูว่้าหญิงสาวผูน้ีไ้ม่ใช่

คนใจด ีลงมอืทก็ีขว้างมดีที น่าตกใจจนหดคออย่างห้ามไม่ได้ นางจงึเอ่ย
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ด้วยสหีน้าไม่เป็นธรรมชาติ "ดูเจ้าพูดเข้า ท�าราวกับข้าจะปล่อยให้คนนอก

รังแกบุตรชายตนเองอย่างไรอย่างนั้น"

หลิว่เหมยีนถังเก็บโทสะลงอย่างเป็นธรรมชาต ิเปล่ียนมาคลีย้ิ่มแล้ว

เอ่ยต่อ "เช่นนั้นก็ดี ดังนั้นสกุลเหลียนสมควรได้รับการสั่งสอนบ้างจริงๆ 

ควรจะท�าอย่างไรท่านอ๋องย่อมมีแผนการอยู่ในใจ ไท่เฟยจะเร่งเขาไปไย 

พอท่านน้าเหลียนได้รับบทเรียนเพียงพอ วันหน้าก็จะไม่เอาแต่ยัดเยียด

บุตรหลานไม่ได้ความมาให้ท่านอ๋อง ท่านอ๋องท�างานได้ราบรื่นดังใจ  

วันเวลาของจวนอ๋องพวกเราถึงจะดีขึ้นเรื่อยๆ มิใช่หรือเจ้าคะ"

ฉูไ่ท่เฟยถูกหลิว่เหมยีนถังพูดใส่ไปรอบหน่ึง รู้สึกว่าหากเวลาน้ียังพูด 

เรื่องสกุลเหลียนกับบุตรชายอีกก็ไม่เหมาะสมแล้ว จึงเพียงถอนหายใจ

แล้วเอ่ย "ความคิดของคนอายุน้อยอย่างพวกเจ้ารอบคอบกว่าคนแก ่

อย่างข้า ขอเพียงวันหน้าอย่าให้ข้าสู้หน้าท่านพ่อท่านแม่ในปรโลกไม่ได้

ก็พอ"

หลิ่วเหมียนถังเอ่ยตักเตือนฉู่ไท่เฟยโดยอ้อมเสร็จก็ออกจากห้อง

เตรียมไปส่งข้าวให้ชุยสิงโจว

นึกไม่ถึงว่าเจ้าตัวจะก�าลังยืนรอนางอยู่ที่ทางเดินนี่เอง

ประโยคข่มขูม่ารดาเขาเหล่านัน้ของหลิว่เหมยีนถังล้วนเข้าหชูยุสิงโจว 

อย่างไม่มีตกหล่นสักค�า

เมือ่เหน็นางออกมา บรุษุร่างสงูใหญ่เพียงยกนิว้ยาวข้ึนแนบริมฝีปาก 

ไม่ให้ส่งเสียง ก่อนจูงมือนางเดินออกไป

หลิ่วเหมียนถังมองชุยสิงโจวอย่างรู้สึกผิด "พวกเรื่องท่ีหลี่มามา 

สั่งสอนข้า ข้าเรียนรู้อย่างเสียเปล่าไปหมดแล้ว เมื่อครู่นี้ข้าพูดกับไท่เฟย 

อย่างไม่เกรงใจ ท่านไม่พอใจหรือไม่"
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ชุยสิงโจวก้มหน้าลง ภายในนัยน์ตาคมทอแสงจางๆ ริมฝีปากบาง

หยักยกน้อยๆ ก่อนเอ่ย "กลิน่อายกดดันกินคนเมือ่ครูน้ี่ไปทีใ่ดเสยีแล้วเล่า 

แม่เสือเปลี่ยนมาเป็นแมวในพริบตาเดียวได้อย่างไร"

หลิ่วเหมียนถังขบริมฝีปากไม่พูดไม่จา ในดวงตาคู่กลมคล้าย 

ทอประกายหยาดน�้าขณะมองเขา

ชุยสิงโจวทนเห็นหลิ่วเหมียนถังมองเขาด้วยท่าทีน่าสงสารเย่ียงนี ้

ไม่ได้มากท่ีสุด ต่อให้รู้ว่านางยโสโอหังกับคนนอกอย่างมาก ทว่าเขา 

ยังคงกอดนางด้วยความเอ็นดูอย่างทนไม่ไหวพร้อมเอ่ยเสียงเบา "จ�าค�า

ที่เจ้าพูดไว้ด้วย อย่าได้ให้คนนอกมารังแกบุรุษของเจ้า..."

ส่วนเรื่องงานเก็บกวาดปัญหาโสโครกให้สกุลเหลียน ความจริง 

ตัวไหวหยางอ๋องก็ด้านชาไปแล้ว เพียงแต่มารดาไม่เคยค�านึงถึงมาก่อน

ว่าเขาจะล�าบากหรือไม่ ล�าเอียงช่วยเหลือน้องสาวจนเคยชิน พอเวลา 

นานเข้าตัวเขาก็ได้แต่ปลงตกไปเอง

ในเมื่อไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่ใช่ลูกอกตัญญู หากไม่จ�าเป็นจริงๆ  

เขาก็ไม่ได้มีนิสัยท�าให้มารดาขัดเคืองอยู่บ่อยๆ

แต่หลิ่วเหมียนถังกลับมองความไม่สบายใจของเขาออก พูด

ประโยคที่เขาไม่สะดวกเถียงมารดาออกไปจนหมด ความรู้สึกชื่นใจที่มี

คนคดิถึงตนเอง ระบายโทสะแทนตนเอง เป็นสิง่ทีเ่ขาไม่เคยมปีระสบการณ์ 

มาก่อนตั้งแต่เล็กจนโต

บดัน้ีเขาถึงได้เข้าใจ เหตใุดตอนแรกหลิว่เหมยีนถังถึงไม่ฟังค�าห้าม

ของตน มอบงานซ่อมแซมจวนอ๋องให้แก่พวกไม่ได้เรือ่งเหล่านัน้ นางต้ังใจรอ 

พวกเขาสร้างปัญหาออกมาจะได้ใช้อุดปากมารดาได้

ในเมื่อหากท่านน้าเหลียนกลับมาจริงๆ คาดว่าอีกฝ่ายคงไม่มีทาง
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เปลี่ยนนิสัย ยังคงมาขอผลประโยชน์ให้สกุลเหลียนตามเดิม เมื่อมีเรื่องนี้

เป็นตัวอย่าง หลิ่วเหมียนถังก็สะดวกวิเคราะห์โดยละเอียดให้มารดาเขา

ฟังแล้ว

ในใจชุยสิงโจวนึกยินดีอีกครั้งท่ีตอนแรกปฏิเสธการแต่งงานกับ

ญาตผิูน้้องเหลยีนป่ิงหลนั ถึงขัน้ลอบหวาดกลวัภายหลงัว่าหากตอนแรก

เขาพลาดจากหลิ่วเหมียนถังไปจริงๆ ชาตินี้เขาจะยังรักผู้ใดได้อีกหรือไม่

"ไม่ได้พบหน้าครึง่วันกค็ะนึงหาน�า้เสยีงอ่อนหวานของคนรกั ดจุหิว

ดัง่กระหาย เหตุใดไม่ยอมให้ข้าลิม้รสน�า้ค้างหวานดบัความคดิถึงเสยีบ้าง" 

พูดมาถึงตรงน้ีเขาก็อดไม่ไหวก้มหน้าลงจุมพิตริมฝีปากแดงของ 

หลิ่วเหมียนถัง

ทว่าจุมพิตเร่าร้อนพัวพันนี้ยังไม่ได้เพิ่มความลึกซึ้งก็ได้ยินเสียงคน

กระแอมกระไอดังๆ ท�าลายความหวานชื่นนี้ลง

ชุยสิงโจวเงยหน้ามองไปอย่างไม่พอใจ จ้าวเฉวียนสหายสนิทก็

ก�าลังมองตอบอย่างไม่พอใจเช่นกัน

มารดาเถอะ! ไหวหยางอ๋องทีป่กตดิตูายด้านกับสตร ีนึกไม่ถึงว่าจะ

เป็นยอดฝีมือเก้ียวพานสตรี ค�าพูดหวานเลี่ยนขายข้ีหน้าเช่นน้ันกลับ 

พูดโพล่งออกมาได้ตามใจ ลิ้นไม่สั่นเสียด้วยซ�้า!

มิน่าหลิ่วเหมียนถังท่ีเป็นหญิงสาวอ่อนต่อโลกจึงถูกชุยสิงโจว

มอมเมาจนลุ่มหลง

ขณะน้ีจ้าวเฉวียนส�านึกตนอย่างจริงจังว่าแต่ก่อนเวลาเขาเก้ียว

นางในดวงใจ ท�าตัวสุภาพชนใสซื่อเกินไปหรือไม่

ชุยสิงโจวถูกจ้าวเฉวียนกระแอมกระไอขัดก็กลับมาอยู่ในสภาพ 

เย็นชาสงูส่งอกีครัง้ มอืจบัจงูหลิว่เหมยีนถังขณะถาม "จยาอว๋ีมาทีน่ีมี่อะไร
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หรือไม่"

เจิ้นหนานโหวเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ "ไม่มีอะไร ข้าแค่เดินเล่น 

ในบ้านตนเอง! แต่ว่าอีกประเด๋ียวท่านกับข้าต้องไปร่วมงานเลี้ยงของ 

คุณชายติ่งหรงไม่ใช่หรือไร ท่านยังจะมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้อีก"

ชุยสิงโจวถึงเพ่ิงนึกได้ว่าเดิมทีตนต้ังใจมาบอกหลิ่วเหมียนถังว่า 

วันน้ีไม่ต้องไปส่งข้าว ประเดีย๋วเขามงีานเลีย้งแล้วจะเดนิทางไปพร้อมกับ

จ้าวเฉวียนเลย

แต่ว่ายามน้ีเขาไม่เต็มใจแยกจากกับหลิ่วเหมียนถัง จึงก้มหน้า 

ถามนางว่าจะไปด้วยกันหรือไม่
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หลิ่วเหมียนถังลังเลใจ งานพบปะสังสรรค์ของชุยสิงโจวจ�าพวกนี้ 

แต่ก่อนนางไม่เคยเข้าร่วมด้วยมาก่อน นับประสาอะไรกับที่ทั้งสองคน 

ยังไม่ผ่านพิธีแต่งงานกัน งานท่ีไม่มีผู้อาวุโสไปด้วยเช่นนี้ บุ่มบ่ามไป 

เกรงว่าจะไม่เหมาะสม

ดงัน้ันนางจงึย้ิมเอ่ยกบัชยุสงิโจว "ท่านกับท่านโหวไปดืม่สุรามใิช่จะ

อึดอัดใจหรือ หากให้ข้าไปด้วยจะท�าให้สหายของท่านพูดคุยอย่าง

ระมัดระวังแทน ข้าต้มน�้าแกงสร่างเมารอท่านกลับมาก็พอ..."

ชุยสิงโจวเองก็รู้ว่าหลิ่วเหมียนถังพะวงถึงอะไรจึงไม่ได้เซ้าซี้ต่ออีก 

ทว่าในใจกลับลอบเสียดายที่จวนอ๋องซ่อมไม่เสร็จเสียที

โชคดีท่ีวันนี้หัวหน้าคนงานมารายงานว่าก�าแพงเรือนนอกกับ 

เรอืนในของจวนอ๋องใกล้ซ่อมเสรจ็แล้ว รอซ่อมก�าแพงเสรจ็นางกับมารดา

ก็สามารถย้ายกลับไปพักได้ ส่วนสถานที่อื่นๆ ค่อยๆ ซ่อมต่อไปก็พอ

95
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อีกทั้งวันแต่งงานของเขาก็ก�าหนดไว้เรียบร้อย ปลายเดือนหก 

เป็นวันมงคลพอดี ไม่อย่างนั้นหากรอเข้าเดือนเจ็ดจะไม่เหมาะจัด 

งานแต่งงานเพราะว่ามีเทศกาลผี* ต้องเสียเวลาไปอีกหนึ่งเดือน

ครั้งน้ีท่ีเขาไปร่วมงานเลี้ยง ความจริงคือต้ังใจไปแจกเทียบเชิญ 

อย่างไรเสียกับสหายท่ีสนิทกันมาก เขาไปมอบเทียบเชิญให้ด้วยตนเอง

ถึงจะเหมาะสมกว่า

ดังนั้นเขาจึงก�าชับให้หลิ่วเหมียนถังท่ีอยู่จวนโหวกินข้าวและ 

พักผ่อนดีๆ  ตอนเย็นเขาจะรบีกลบัมาให้เรว็ทีส่ดุ แล้วพานางไปพักในบ้าน

ที่ต�าบลหลิงเฉวียน

ในเมื่อไม่ว่าอย่างไรที่นี่ก็เป็นจวนโหว เขาไม่สะดวกนอนห้องเดียว

กับหลิ่วเหมียนถังที่ยังไม่แต่งงานด้วยต่อหน้าคนนอก ซ�้าจะได้ระลึกถึง

ฝันวันวานที่ต�าบลหลิงเฉวียนพอดี

หลายวันแล้วท่ีไม่ได้ยินหลิ่วเหมียนถังในสภาพผมเผ้าสยาย 

บนท่ีนอนครางเสยีงอ่อนหวานเรยีกเขาว่า 'ท่านพ่ี' ชยุสิงโจวคดิถึงอย่างย่ิง

หลงัชยุสงิโจวเดินทางไปกับจ้าวเฉวียน แม้หลิว่เหมยีนถังไม่จ�าเป็น

ต้องไปส่งอาหารอีก แต่เมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจึงตัดสินใจกลับไปที่ 

จวนอ๋องสักรอบเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการซ่อมแซมจวน

ตอนทีผ่่านถนนหลกัสายตะวันตกของเจนิโจว นางหยดุแวะซือ้ขนม

แป้งทอดข้างทางก่อน

ปี้เฉ่าพึมพ�า "ไหวซังเซี่ยนจู่ ตอนเที่ยงท่านกินขาแพะไปครึ่งท่อน

แล้วนะเจ้าคะ หากกินของย่อยยากพวกน้ีอกีระวงัอาหารจะไม่ย่อยเอาได้"

หลิว่เหมียนถังมองแป้งทอดทีเ่ด้งขึน้ลงอยู่ในหม้อน�า้มนัร้อนตาปริบๆ  

* เทศกาลผี คอืวันสารทจนี ตรงกับวันที ่15 เดือน 7 ตามปฏิทนิทางจนัทรคตจินี เชือ่กันว่าเป็นวันท่ีประตูนรกเปิด  

ภูตผีจะกลับมายังโลกมนุษย์ได้ ในวันนี้ชาวจีนจะเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับและท�าบุญให้ภูตผีไร้ญาติ
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ก่อนกลนืน�า้ลายแล้วเอ่ย "แค่ได้กลิน่ก็รูส้กึท้องว่างแล้ว หากไม่กินใจก็จะ

วูบโหวง...ประเดี๋ยวให้เขาโรยน�้าตาลเยอะๆ หน่อยนะ"

ตอนท่ีขนมแป้งทอดร้อนกรุน่ห่อกระดาษเหลอืงส่งมาให้ หลิว่เหมยีนถัง 

ก็ไม่สนใจว่าตนเองอยู่บนถนนใหญ่ เพียงเป่าลมเล็กน้อยแล้วกินลงท้องไป 

สองค�าทันที จิตใจถึงสงบลงได้

"ท่านหัวหน้า!" ยงัไม่ทันให้นางกัดค�าท่ีสามก็ได้ยินเสยีงคนตะโกนเรยีก 

จากข้างทาง

หลิ่วเหมียนถังเหลียวหน้ามองไป เห็นส่ีพ่ีน้องผู้จงรักภักดีต่อตน

ก�าลังยืนอยู่ข้างถนนมองตาถลนมาทางนาง

ก็ไม่แปลกท่ีสีพ่ี่น้องจะมองตาถลนเช่นนี ้เมือ่ก่อนพวกเขาไม่เคยเหน็ 

ท่านหัวหน้าแต่งตัวอย่างเต็มที่ถึงเพียงน้ีมาก่อน พวกเขาเห็นเพียงสตรี

สวมชุดบุรุษมาจนเคยชิน ทุกวันนี้กลับกลายเป็นสวมชุดกระโปรงยาว 

บางพลิ้ว เรือนผมเกล้าสูงเผยล�าคอขาวระหง ชุดเช่นนี้ไม่เหมาะต่อ 

การท�างานหนัก กระทั่งคุณหนูชาวบ้านผู้รักสวยรักงามก็ไม่ค่อยสวม 

บ่อยนัก

แต่เมือ่หลิว่เหมยีนถังสวมชดุกระโปรงหรหูราเช่นน้ีกลบัมเีสน่ห์ของ

ตนเอง เสมือนว่านางเป็นไข่มุกเม็ดงามท่ีถูกเลี้ยงดูมาในตระกูลร�่ารวย

ตั้งแต่เกิด

'ท่านหัวหน้า' ท่ีสี่พ่ีน้องเห็นมาจนเคยชินคือสตรีปลอมเป็นบุรุษ 

สามารถกินเนือ้ดืม่สรุากับพวกเขาพ่ีน้องได้อย่างสาแก่ใจ ตอนน้ีโฉมงาม

อรชรมายืนอยู่ตรงหน้าให้พวกเขาเรียก 'ท่านหัวหน้า' ก็ออกจะเรียกด้วย

ความไม่มั่นใจอยู่บ้าง

หลิ่วเหมียนถังเห็นพวกเขาแล้วรีบช้อนสายตากวาดมองไปรอบๆ 
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อย่างรวดเร็ว ก่อนเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง "ไม่ได้บอกพวกเจ้าแล้วหรือว่า

อย่าเรียกข้าเช่นนั้น จะได้ไม่เผลอชินปาก..."

ลู่อ้ีเงียบอยู่ครู ่หนึ่งจึงเอ่ยปาก "ไหวซังเซี่ยนจู่ ขออย่าได้โทษท่ี 

พวกเราพี่น้องล่วงเกิน..."

หลิ่วเหมียนถังกัดขนมแป้งทอดอีกค�าก็ย่ืนให้ปี้เฉ่าที่อยู่ด้านข้าง 

ก่อนโบกมือให้สี่พี่น้อง บอกให้พวกเขาเข้าไปคุยในตรอกตรงหัวมุม แล้ว

จึงเอ่ยถามพวกเขา "ข้าไม่ได้ให้พวกเจ้าไปท�างานที่ร้านเครื่องเคลือบ 

ในต�าบลหลิงเฉวียนแล้วหรอกหรือ เหตุใดถึงมาเจินโจวอีกเล่า"

ลูอ่ีก้้มหน้าประสานหมดัเอ่ย "ไหวซงัเซีย่นจูจ่ดัเตรยีมอย่างเหมาะสม  

เพียงแต่พวกเราพ่ีน้องไม่คุน้ชนิกับชวิีตสงบสขุเช่นนัน้ อกีอย่าง...พวกเรา

ก็ไม่วางใจที่ไหวซังเซี่ยนจู่อยู่ข้างกายโจรชุย ต้องอยู่ข้างกายท่านถึงจะ

วางใจได้..."

หลิว่เหมยีนถังรูส้กึปวดหวั นกึไม่ถึงว่าจะมวัีนหนึง่ทีค่วามจงรกัภักดี

กลายมาเป็นภาระที่ยากจะรับผิดชอบเช่นกัน

"ไม่ได้บอกพวกเจ้าแล้วหรือ ไหวหยางอ๋องดีต่อข้ามาก พวกเจ้า 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นห่วง..."

ใบหน้าส�าอางของลู่อี้เคร่งเครียด เขาเอ่ยเสียงเบา "ท่านหัวหน้า  

หากตอนนีท่้านฟ้ืนความทรงจ�าข้ึนมาได้จะไม่มทีางคดิเช่นน้ีแน่ ตอนแรก

โจรชุยตั้งเงินรางวัลไว้มหาศาลเพื่อที่จะจับท่าน จะเป็นหรือตายได้ทั้งนั้น 

ความแค้นระหว่างท่านกับเขาไม่ได้เกิดขึ้นในวันสองวัน...ตอนนี้เขา 

ไม่รูฐ้านะทีแ่ท้จรงิของท่าน แน่นอนว่าย่อมหลงใหลในความงามของท่าน 

แต่หากเขารูเ้ข้าจะยอมให้คนเคียงหมอนเป็นอดีตหัวหน้าโจรภูเขาหยัง่ซาน 

ที่เกือบจะสังหารเขาอยู่หลายครั้งหรือ"
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ความจรงิท่ีลูอ้ี่พูด ต่อให้หลิว่เหมยีนถังจดจ�าเรือ่งราวไม่ได้กเ็ข้าใจดี  

หลายวันมาน้ีนางลองหย่ังเชิงชุยสิงโจวดู น�้าเสียงเกลียดชังท่ีเขามีต่อ 

ลู่เหวินท�าลายความกล้าท่ีหลิ่วเหมียนถังคิดจะสารภาพกับเขาไปจน 

หมดสิ้น

หลิ่วเหมียนถังรู้สึกว่ายามนี้ตนเองก�าลังขี่หลังเสือลงยาก*

หากสารภาพ ความรกัในวนัวานก็จะพังทลายเปลีย่นไปทันท ีไม่แน่

ว่าอาจเดอืดร้อนไปถึงพรรคพวกเก่าบนภูเขาหย่ังซาน ให้ชยุสิงโจวรวบแห

จัดการพวกเขาทั้งหมด ก�าจัดรากถอนโคน ตัดเภทภัยในวันหน้าด้วย

แต่หากไม่บอก...นางจะปิดบังชุยสิงโจวไปตลอดชีวิตได้หรือ

หลังถ่วงดุลระหว่างสองเรื่อง สติปัญญาบอกหล่ิวเหมียนถังว่าวิธี 

ที่ดีท่ีสุดคือหาเหตุผลถอนหมั้นกับชุยสิงโจว ทั้งสามารถรักษาความลับ

ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทั้งไม่ต้องคอยอกสั่นขวัญแขวนอาศัย 

ค�าโกหกใช้ชีวิตไปวันๆ

นางเคยเกลยีดท่ีชยุสงิโจวโกหกหลอกลวงตนเอง มไิด้รูว่้าท่ีแท้เดมิที

ตนเองต่างหากท่ีเป็นค�าโกหกใหญ่โตย่ิงกว่า แต่แม้จะเข้าใจเหตุผลดเีพียงไร  

รู้ว่าควรจะท�าอย่างไร ทว่าพอเกิดเรื่องขึ้นจริงในใจหล่ิวเหมียนถังกลับ

เหลือเพียงสี่พยางค์...ตัดใจไม่ได้!

ดังนั้นเรื่องทุกอย่างจึงคล้ายกับปล่อยให้ไหลไปตามสถานการณ์  

ใช้ชวิีตแบบให้ผ่านไปวันๆ ทกุวนันีห้ลิว่เหมยีนถังท�าตวัเป็นฝ่ายถูกกระท�า 

ไม่ยอมครุน่คดิ เพียงปล่อยให้ชยุสงิโจวผลกันางเดนิไปข้างหน้าอย่างมนึๆ 

งงๆ ก็พอ

แต่สี่พ่ีน้องกลับไม่ยอมให้นางหัวหด จะต้องเตือนให้ได้ว่าเดิมที 

* ขี่หลังเสือลงยาก เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงสถานการณ์ที่เจอกับปัญหาแก้ได้ยาก แต่จะถอยก็ไม่ได้



48 ซ่อนรักชายาลับ 4

นางกับชุยสิงโจวควรจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันล�้าลึก

หากเป็นไปได้หลิ่วเหมียนถังแทบอยากจะหามุมท่ีไม่มีใครแล้ว

ร้องไห้ให้สาแก่ใจสักรอบหน่ึง หรือว่าเอาศีรษะโขกให้มึนเพ่ือให้ลืม 

เรื่องที่ตนเองเป็นลู่เหวินไปอีกรอบ

ขณะนั้นเององครักษ์ท่ีอยู่ด้านหลังเดินมาหาพร้อมมองสี่พ่ีน้อง 

อย่างระแวง ก่อนสอบถาม "ไหวซังเซี่ยนจู่ มีเรื่องอะไรหรือไม่ขอรับ"

หลิว่เหมยีนถังนวดขมบัก่อนเอ่ย "ไม่มอีะไร ลกูจ้างร้านเครือ่งเคลอืบ

มาถามบางอย่างกับข้า เจ้าถอยไปก่อน"

รอองครักษ์ถอยไปแล้วนางถึงได้เอ่ย "ในเมื่อพวกเจ้ารู้ว่าข้าคิด 

เรื่องในอดีตไม่ออก เหตุใดต้องเอาเรื่องในอดีตมารบกวนข้าด้วย หรือ 

ยังจะหวังให้ข้าพาพวกเจ้าข้ึนภูเขาไปเป็นโจรต่อ? สมัยนั้นข้ายังเด็ก 

ไม่รู้ความ กระท�าการเสียสติพาพวกเจ้าเดินผิดทาง เร่ืองพวกน้ีล้วนเป็น

ความรบัผดิชอบของข้า แต่พวกเจ้าก็อย่าเอาแต่ยกเร่ืองในอดีตข้ึนมาพูด

อยู่เลย ตอนนี้จื่ออวี๋ผู้นั้นเป็นฮ่องเต้ เรื่องในอดีตของภูเขาหยั่งซานก็ไม่มี

ค่าพอให้พูดถึงแล้ว"

บรรดาพ่ีน้องเหล่าน้ันได้ยินแล้ว ในดวงตาล้วนทอประกายหยาดน�า้ 

แห่งความน้อยอกน้อยใจ ลู ่เฉวียนเป็นคนซื่อ คิดอะไรก็พูดออกมา  

"ท่านหัวหน้า ท่านก็แค่ถูกบุรุษมอมเมาดวงตา ทั้งยังถูกค�าหวานของเขา

ล่อลวง แต่ลกูหลานผูม้บีรรดาศกัด์ิอย่างเขาจะฝากฝังชวิีตไว้ด้วยได้อย่างไร  

วันหน้าตอนท่านแก่ชรา เขาคิดรับอนุ ท่านจะท�าเช่นไร หากท่านชอบ 

บุรุษรูปงามรูปโฉมหล่อเหลา พวกเราช่วยไปจับตัวมาให้ท่านก็พอ ท่าน

ไม่ต้องทุกข์ใจเรื่องเงินทอง สามารถไปสร้างเรือนซ่อนเร้นตัวตนอยู่ใน 

ภูเขาลึก นั่นมิใช่อิสรเสรีดีหรอกหรือ!"
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หลิ่วเหมียนถังรู้สึกว่าพูดคุยกับพ่ีน้องเหล่านี้มากเกินไปตนเองจะ

เปลี่ยนไปโง่งมขึ้นได้ นางเพียงกลอกตาขึ้นบนแล้วเอ่ย "พวกเจ้ากลับไป

ก่อน อีกสักพักข้าจะไปหาพวกเจ้า แต่ละคนต่างโตกันหมดแล้ว ต้อง 

เรียนรู้ทักษะจากหลงจู๊ให้ดีๆ เลิกเอาแต่เข่นฆ่าสังหารได้แล้ว!"

พูดจบนางก็หันตัวกลับขึ้นรถม้า ให้รถม้ารีบมุ่งกลับไปยังจวน 

ไหวหยางอ๋อง

บรรดาพ่ีน้องมองส่งท่านหัวหน้าจากไป ลู่อี้หันขวับกลับมาก่อน 

ถลึงตาใส่น้องสี่ "ที่เจ้าพูดเมื่อครู่นี้ใช้ได้หรือ"

ลูเ่ฉวียนย้อนนึกเลก็น้อย รูส้กึว่าตนเองไม่ได้พูดอะไรผิด "ท่านหัวหน้า 

เป็นคนหลงหน้าตานี ่ตอนแรกยังเคยหยอกเย้าเจ้าอยู่เลย มใิช่บอกว่าเจ้า

หน้าตาส�าอาง เรียกว่าเป็นคนงามอันดับสองของภูเขาหยั่งซาน..."

เห็นลู่อี้ถลึงตามองมาเหมือนจะลงไม้ลงมือ ลู่เฉวียนถึงได้รู้ตัวและ

หุบปาก

ท่านหัวหน้าเป็นพวกหลงหน้าตาจริงๆ เพียงแต่ความชมชอบ 

ในตอนนี้สูงกว่าแต่ก่อน เพียงชุยสิงโจวคนเดียวก็เอาชนะคุณชายจื่ออว๋ี

ไปได้แล้ว พ่ีรองของเขายิ่งไม่อาจเทียบความสง่างามดั่งต้นหยกของ 

อีกฝ่ายได้

ค�าพูดเมื่อครู่นี้ของเขาออกจะเกินจริงไปบ้าง คิดหาบุรุษรูปงาม 

คนอื่นมาแทนชุยสิงโจวออกจะยากน่าดู
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