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ชายหนุม่ ผูห้ นึง่ ก�ำลังเช็ดถูสงิ่ ของบนโต๊ะตัวสูงยาวของโรงรับจ�ำน�ำ
เป่าไหล เขาผูน้ มี้ นี ามว่าชุยหลาง เป็นลูกมือในโรงรับจ�ำน�ำ หน้าตาคมสัน
หมดจด แลคล้ายสุภาพอ่อนโยน แต่แท้ที่จริงมีฝีมือไม่ธรรมดา
ม่านประตูของโรงรับจ�ำน�ำพลันถูกแหวกเปิด มีบรุ ษุ สองคนเดินเข้ามา
ผูห้ นึง่ สูงผูห้ นึง่ เตีย้ บุรษุ ร่างสูงก�ำย�ำบึกบึนปานโคถึก ผิดกับบุรษุ ร่างเตีย้ ที่
ซูบผอมแคระแกร็น คนทัง้ สองต่างมีหน้าตาเจ้าเล่หอ์ ปั ลักษณ์ บนใบหน้าไม่ตอ้ ง
เขียนค�ำว่า 'คนโฉด' ประกาศไว้กเ็ ดาออกได้วา่ มีประวัตไิ ม่เป็นทีเ่ ชิดหน้าชูตา
ชุยหลางเงยหน้าขึ้นเผยรอยยิ้มสดใสอันมีไว้ส�ำหรับต้อนรับลูกค้า
รอยยิ้มนี้ก็คือเครื่องหมายการค้าของโรงรับจ�ำน�ำเป่าไหล สนไปไยว่า
อีกฝ่ายเป็นใคร จะยมทูตหัววัวหน้าม้า* หรือเฮยไป๋อฉู๋ าง** ก็ชา่ ง ขอเพียง
* ยมทูตหัววัวหน้าม้า คือยมทูตสองตนผู้รับใช้อยู่ข้างกายพญายมในนรกตามคติความเชื่อแบบจีน ทั้งสอง
มีรูปร่างเหมือนคนแต่ตนหนึ่งมีหัวเป็นวัว อีกตนหนึ่งมีหัวเป็นม้า
** เฮยไป๋อู๋ฉาง เป็นค�ำเรียกยมทูตด�ำยมทูตขาว ทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกัน มีหน้าที่ตามเก็บวิญญาณของ
ผู้หมดอายุขัย ตามศาลเจ้ามักมีภาพวาดหรือรูปปั้นตนหนึ่งใส่ชุดขาวทาหน้าขาว อีกตนใส่ชุดด�ำทาหน้าด�ำ
จึงเรียกอีกชื่อว่ายมทูตหน้าขาวหน้าด�ำ
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เข้ามาค้าขายกับโรงรับจ�ำน�ำเป่าไหลก็ล้วนเป็นแขกผู้มีเกียรติทั้งสิ้น
"นายท่านทั้งสองต้องการจ�ำน�ำสิ่งของหรือชมดูสินค้าขอรับ"
ผู้มาเยือนโรงรับจ�ำน�ำล้วนไม่พ้นสองจ�ำพวกนี้ จ�ำพวกหนึ่งร้อนเงิน
น�ำสิ่งของมาจ�ำน�ำ อีกจ�ำพวกหนึ่งมาเพื่อขุดหาสมบัติ หมายซื้อสิ่งของ
ที่ผู้อื่นจ�ำน�ำไว้ในราคาที่ต�่ำกว่าท้องตลาด
"จ�ำน�ำ" ขณะที่บุรุษร่างเตี้ยเอ่ยตอบ บุรุษร่างสูงที่อยู่ข้างกาย
ก็น�ำกล่องไม้ทรงยาวใบหนึ่งวางลงบนโต๊ะ
ชุยหลางยื่นมือปลดสลักกล่องไม้เปิดฝากล่องออกดู สิ่งที่วางอยู่
ภายในถึงกับเป็นขลุ่ยหยกเขียวชั้นเลิศเลาหนึ่ง
ตัวขลุ่ยใสสว่างกระจ่างหมดจด สีสันและความแวววาวอบอุ่น
ละมุนตา ฝีมอื ละเอียดประณีต มองปราดเดียวก็รไู้ ด้วา่ เป็นงานทีอ่ อกจาก
มือช่างระดับครูผู้เชี่ยวชาญ
บุรุษร่างเตี้ยเอ่ยขณะชุยหลางก�ำลังพินิจพิเคราะห์ขลุ่ยหยกเลานี้
"เจ้าหนู ตั้งใจดูให้มันชัดๆ หน่อย นี่เป็นสินค้าชั้นเลิศเชียวนะ"
ชุยหลางยิ้มตอบ "นายท่านโปรดรอสักครู่ ข้าจะเชิญเถ้าแก่มาชม
สินค้าและตีราคา" ชายหนุม่ กล่าวก่อนหมุนตัวเลิกม่านเข้าไปยังห้องชัน้ ใน
เพียงชั่วประเดี๋ยวเดียว ม่านกั้นห้องชั้นในก็ถูกเลิกขึ้น เถ้าแก่เดิน
ออกมาในชุดแต่งกายเช่นคหบดีผู้มั่งมี รูปร่างของเขาเตี้ยกว่าชุยหลาง
เล็กน้อย ใบหน้าไว้หนวดสองเส้นรูปอักษรเลขแปด* แม้ไม่หล่อเหลาเท่า
ชุยหลาง แต่รูปโฉมก็นับได้ว่าสุภาพเรียบร้อยเช่นบัณฑิต
"เรียนเถ้าแก่ นายท่านทั้งสองต้องการจ�ำน�ำขลุ่ยหยกเขียวเลานี้
* หนวดรูปอักษรเลขแปด หมายถึงหนวดที่มีลักษณะเช่นเลขแปดของจีน (八)
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จึงเชิญเถ้าแก่มาประเมินของขอรับ"
เถ้าแก่ยมิ้ ตาหยีสบื เท้าขึน้ หน้ายืน่ มือหยิบขลุย่ หยกเขียวขึน้ มาพินจิ
โดยละเอียด ดวงตาเจิดจ้ามีชีวิตชีวานั้นพลันสว่างวาบขณะจุปากชื่นชม
"นี่เป็นหยกเขียวชั้นเลิศไร้ต�ำหนิ งานขลุ่ยก็ฝีมือประณีตบรรจงนัก เป็น
ผลงานที่ออกจากมือผู้เชี่ยวชาญโดยแท้"
บุรษุ ร่างเตีย้ ฟังแล้วพึงพอใจเป็นอย่างยิง่ "เถ้าแก่ นับว่าเจ้าตาแหลม"
เถ้าแก่คลีย่ มิ้ ก่อนเอ่ยถาม "ไม่ทราบท่านตัง้ ใจจะจ�ำน�ำชัว่ คราวหรือ
จ�ำน�ำขาด"
การจ�ำน�ำชั่วคราวต้องเขียนตั๋วจ�ำน�ำประทับรอยฝ่ามือและมีการ
คิดค�ำนวณดอกเบี้ย ภายหน้าเมื่อคืนเงินจึงน�ำตั๋วจ�ำน�ำมาไถ่ถอนสิ่งของ
กลับไป ส่วนการจ�ำน�ำขาดคือการน�ำสิง่ ของมาแลกเปลีย่ นเป็นเงินโดยตรง
และจะไม่ไถ่ถอนสิง่ ของกลับไปอีก ราคาทีไ่ ด้ยอ่ มสูงกว่าการจ�ำน�ำชัว่ คราว
"จ�ำน�ำขาด" บุรุษร่างเตี้ยตอบอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อย
เถ้าแก่ผงกศีรษะ หยิบลูกคิดออกมาดีดเลขจ�ำนวนหนึง่ ให้อกี ฝ่ายดู
"ราคานี้เป็นอย่างไร"
หนึ่งพันสองร้อยต�ำลึง? บุรุษทั้งสองเห็นราคาขาย ดวงตาทั้งสองคู่
ก็ลุกวาว พวกเขารู้แต่แรกว่าขลุ่ยเลานี้ราคาไม่ต�่ำ อย่างน้อยต้องมีมูลค่า
สูงกว่าหนึ่งพันห้าร้อยต�ำลึง ทว่าขลุ่ยเลานี้ไม่อาจขายอย่างเปิดเผย
ซ�ำ้ พวกเขายังร้อนเงินค่าเดินทางหลบหนี ไม่มเี วลาไปปล่อยของทีต่ ลาดมืด
ด้วยเหตุนี้การหาโรงรับจ�ำน�ำเพื่อจ�ำน�ำสิ่งของจึงเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุด
"ราคาถูกเกินไป เพิ่มมาอีกหน่อย นายท่านเช่นข้าหากไปขายที่อื่น
ราคาคงไม่แค่เท่านี้" บุรุษร่างสูงก�ำย�ำอดต่อรองราคาไม่ได้
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เถ้าแก่ลังเลอยู่ชั่วครู่ ลูบหนวดเลขแปดบนใบหน้าคล้ายก�ำลัง
ไตร่ตรองก่อนดีดเพิ่มอีกตัวเลขหนึ่งบนรางลูกคิด
"เพิ่มอีกร้อยต�ำลึงแล้วกัน มากกว่านี้ข้าเองก็จนใจ"
บุรุษทั้งสองพลันยินดีปรีดา ได้เพิ่มมาอีกร้อยต�ำลึงมิใช่น้อยๆ
ในเมื่อเถ้าแก่ผู้นี้ใจกว้าง พวกเขาก็ต้องรู้จักกาลเทศะ
"ได้ ตกลงที่ราคานี้!"
เถ้าแก่ยิ้มตอบ "รบกวนนายท่านทั้งสองไปนั่งดื่มชาที่ห้องรับแขก
ด้านข้างสักครู่ ข้าจะไปน�ำตั๋วเงินมา"
บุรุษทั้งสองผงกศีรษะ อากาศวันนี้ร้อนมากจริงๆ พวกเขาติดตาม
ชุยหลางไปรอนับตั๋วเงินในห้องรับแขกนั้น
รอจนชุยหลางออกไป บุรษุ ร่างสูงก�ำย�ำก็เอ่ยเสียงเบากับบุรษุ ร่างเตีย้
ทันที "โรงรับจ�ำน�ำเป่าไหลใจถึงจริงเสียด้วย พวกเราสอบถามมาครึ่งวัน
ก็ได้ยินว่าโรงรับจ�ำน�ำแห่งนี้นี่แหละที่จ�ำน�ำของได้ง่าย แต่ไรมาไม่เคย
ถามถึงที่มาของสินค้า จ่ายเงินก็ให้ราคาสูงกว่าที่อื่น"
บุรุษร่างผอมพยักหน้าก่อนพูดอย่างนึกเสียดายอยู่บ้าง "หากไม่ใช่
กลัวว่าเรื่องจะแดงหรือปล่อยของไม่ออก ขลุ่ยนี่อย่างน้อยก็ต้องขายได้
มากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยต�ำลึง"
ขลุ่ยเลานี้พวกเขาปล้นมาจากเมืองทางใต้ แต่เพราะเรื่องนี้ขึ้น
ท�ำเนียบจับกุมของทางการแล้ว ข่าวแพร่ออกมาถี่ยิบ ไม่มีผู้ใดกล้ารับ
พวกเขาจึงหลบหนีขึ้นเหนือ ตลอดทางมานี้ใช้เงินค่าเดินทางไปจน
หมดสิ้ น ขณะก� ำ ลั ง ร้ อ นเงิ น ได้ ยิ น มาว่ า โรงรั บ จ� ำ น� ำ เป่าไหลแห่ ง นี้
ไม่เคยถามไถ่ทมี่ าของสินค้า ขอเพียงเถ้าแก่ถกู ตาต้องใจก็จะรับสินค้าไว้
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ยิง่ ไปกว่านัน้ ราคาทีใ่ ห้ยงั สูงกว่าโรงรับจ�ำน�ำแห่งอืน่ พวกเขาจึงได้มงุ่ หน้า
มาที่นี่ นับว่าไม่เสียเที่ยวเลย
ตอนนี้เอง เด็กรับใช้ผู้หนึ่งยกน�้ำชากับของว่างเข้ามา เชื้อเชิญให้
พวกเขากิน รอจนเด็กรับใช้ออกไป บุรษุ ร่างสูงก�ำย�ำเตรียมจะยกถ้วยชาขึน้
กลับถูกบุรุษร่างเตี้ยยับยั้งไว้
"ช้าก่อน!"
"มีอะไรหรือ"
"ทดสอบดูก่อนว่ามีพิษหรือไม่"
"คงไม่กระมัง ชื่อเสียงของโรงรับจ�ำน�ำแห่งนี้ดียิ่ง"
"ระวังไว้หน่อยเป็นไม่ผิด จะได้ไม่ถูกโจรโกงโจร"
บุรุษร่างเตี้ยใช้เข็มเงินทดสอบพิษก่อนตรวจสอบจานกับปากถ้วย
ทั้งด้านในด้านนอก สุดท้ายพบลูกสุนัขขนเหลืองตัวหนึ่งก�ำลังอ้าปาก
แลบลิน้ กระดิกหางด้วยสีหน้าเฝ้ารอ วาดหวังว่าพวกเขาจะแบ่งให้มนั กิน
สักค�ำ
บุ รุ ษ ร่ า งเตี้ ย หลั ง จากใช้ เ ข็ ม เงิ น ทดสอบพิ ษ ก็ ยั ง ไม่ ว างใจจึ ง บิ
ของว่างชิ้นเล็กๆ ชิ้นหนึ่งแบ่งให้สุนัขกิน จากนั้นยังเทน�้ำชาให้มันดื่มด้วย
เมื่ อ ลู ก สุ นั ข ขนเหลื อ งจั ด การดื่ ม กิ น ทั้ ง ของว่ า งและน�้ ำ ชาจน
หมดเกลี้ยงก็เงยหน้าขึ้นมาอีก มันมองพวกเขาด้วยแววตามุ่งหวังอัน
แรงกล้า หน้าตาอารมณ์ค้างบ่งบอกว่ายังไม่จุใจ
รอคอยอยู่ชั่วครู่เห็นลูกสุนัขไม่เป็นไร ในที่สุดบุรุษทั้งสองก็วางใจ
กินของว่างส่วนที่เหลือจนเกลี้ยง ดื่มน�้ำชาไม่เหลือหลอแม้แต่หยดเดียว
ไม่นานนักเถ้าแก่ก็มาถึง ข้างกายยังมีชุยหลางติดตามมาอีกคน
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"นี่คือตั๋วเงินรวมทั้งสิ้นหนึ่งพันสามร้อยต�ำลึง เชิญนายท่านทั้งสอง
ตรวจนับ"
เมื่อบุรุษทั้งสองมองเห็นตั๋วเงินก็หัวใจพองโต ตราบนตั๋วเป็นของ
ร้านแลกเงินคังติ้ง บุรุษร่างเตี้ยตรวจนับจนครบถ้วน แบ่งครึ่งหนึ่งให้
บุรุษร่างสูงเก็บดีแล้วจึงประสานมือกล่าว "เรียบร้อยแล้ว พวกเราขอตัว"
"อย่าได้รีบร้อน รออีกสักประเดี๋ยว"
บุรุษทั้งสองมองเถ้าแก่อย่างฉงนสงสัย "รออะไร"
"รออีกสักครู่ ข้าจะให้คนไปส่งท่านทั้งสอง"
บุรุษร่างเตี้ยเตรียมเอ่ยปากตอบว่า 'ไม่ต้องแล้ว ส่งเสิ่งอะไรกัน'
ใครจะรู้ยังไม่ทันได้พูดจา ทั้งสองก็พลันแข้งขาอ่อนทรุดฮวบลงกับพื้น
ตื่นตระหนกสุดระงับ
"จะ...เจ้าวางยาพิษในน�้ำชากับของว่าง?"
"ใช่แล้ว" เถ้าแก่คลี่ยิ้ม
"เป็นไปได้อย่างไร ก็ข้าทดสอบแล้วไม่มีพิษ สุนัขของเจ้ากินแล้ว
ก็ไม่เป็นอะไรเลย"
"เพราะพิษนีใ้ ส่เพียงครึง่ เดียว กินลงไปไม่เป็นอะไร" เถ้าแก่ลว้ งหยิบ
ตัว๋ เงินจากตัวพวกเขามาอย่างสบายอารมณ์กอ่ นจะเอ่ยต่อ "แต่หากสัมผัส
ถูกพิษอีกครึ่งหนึ่ง ก็จะเกิดประสิทธิผล"
บุรุษร่างเตี้ยซึ่งเดิมทียังกังขาพลันเข้าใจกระจ่างแจ้ง "เจ้าเคลือบ
ยาพิษบนตั๋วเงิน?"
เถ้าแก่ผงกศีรษะ "แขกผู้นี้ความคิดฉับไวไม่เลว"
"เจ้า!" บุรุษร่างเตี้ยโกรธจัด ทว่าพริบตาต่อมาก็หลับตาหมดสติไป
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บุรุษร่างสูงที่อยู่อีกด้านก็เช่นกัน
เห็ น พวกเขาสลบไสลไปแล้ ว เถ้ า แก่ จึ ง ออกค� ำ สั่ ง ต่ อ ชุ ย หลาง
"มัดพวกมันส่งไปเค้นสอบที่ห้องลับ ต้องก่อคดีมาไม่น้อยแน่"
ชุยหลางประสานมือค�ำนับพร้อมขานรับค�ำสั่ง "ขอรับ" เขาเห็น
เถ้าแก่ยังถือขลุ่ยหยกเลานั้นอยู่จึงเอ่ยถาม "ขลุ่ยหยกนี้..."
"เก็บเอาไว้"
ชุยหลางไม่ค่อยเห็นพ้องนัก "คุณหนู ขลุ่ยหยกนี้น่าจะเป็นของโจร
ส่งตัวคนไปที่ว่าการแต่ไม่ส่งมอบของกลางคงจะไม่ดีนะขอรับ"
คุณหนูที่ชุยหลางเอ่ยถึงก็คือเถ้าแก่โรงรับจ�ำน�ำผู้นี้เอง...เถ้าแก่ผู้นี้
หาใช่บุรุษ หากแต่เป็นซั่งกวนเยี่ยนแต่งกายเป็นชาย อากัปกิริยาที่
สมจริงสมจังนั้น หากมิใช่คนกันเองคงมองไม่ออกเป็นแน่แท้
ซั่งกวนเยี่ยนลูบหนวดปลอมเหนือริมฝีปากก่อนแจกแจงอย่าง
คิดค�ำนวณมาถี่ถ้วนแล้ว "สองคนนี้มองปราดเดียวก็รู้ว่าก่อคดีโชกโชน
ลักทรัพย์มาไม่ตำ�่ กว่าหนึง่ หน ขลุย่ หยกนีน้ า่ จะเป็นทรัพย์สนิ ของตระกูลใหญ่
สักตระกูล ไม่แน่อาจมีประกาศให้เงินรางวัลน�ำส่งของหาย ขืนส่งมอบ
ออกไปตอนนี้ไม่เสียเปรียบที่ว่าการแย่หรือ อีกอย่าง จงหารังโจรของ
พวกมันให้พบ ขุดคุ้ยของโจรชิ้นอื่นออกมา ใช้ข้อหาหนึ่งในนั้นส่งตัวให้
ทีว่ า่ การ แล้วก็...ก่อนส่งมอบของกลาง เทียบดูในบัญชีดว้ ยว่ามีตระกูลใด
ประกาศให้เงินรางวัลเป็นการส่วนตัวหรือไม่ หากมีกอ็ ย่าลืมไปรับเสียด้วย"
บัญชีที่นางเอ่ยถึงคือรายการสิ่งล�้ำค่าที่สูญหายไปของบรรดา
ตระกูลใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เงินรางวัลที่พวกเขาประกาศต่อ
สาธารณชนเป็ น คนละส่ ว นกั บ เงิ น รางวั ล ของทางการ ซั่ ง กวนเยี่ ย น
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มิได้เป็นเพียงคนท�ำมาค้าขายหากยังเป็นมือปราบลับ นางจึงบันทึก
รายการเงินรางวัลของแต่ละตระกูลออกมาเป็นสมุดบัญชีเล่มหนึ่ง
การที่นางเปิดโรงรับจ�ำน�ำเป่าไหลแห่งนี้แท้จริงแล้วมีจุดประสงค์
ตามความคิดของนาง โรงรับจ�ำน�ำนีย้ งั ท�ำหน้าทีจ่ บั โจรไปในตัว ยามปกติ
เป็นกิจการรับจ�ำน�ำ แต่ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางให้โจรจ�ำนวนหนึ่ง
น�ำของมาปล่อย เมื่อใดได้รับของโจรที่น่าสงสัย เมื่อนั้นก็คือเวลารวบแห
จับปลาของซั่งกวนเยี่ยนมือปราบลับผู้นี้
ชุยหลางได้แต่ส่ายหน้าด้วยรู้ดีว่าเรื่องที่คุณหนูตัดสินใจไปแล้ว
เปลี่ยนแปลงได้ยากยิ่ง "ผู้น้อยรับค�ำสั่ง"
จบค�ำ มือหนึง่ ข้างหิว้ หนึง่ คน ลากตัวบุรษุ ทัง้ สองมุง่ ไปทางด้านหลัง
ชุยหลางใช้นำ�้ สาดปลุกพวกเขา ไม่นานนักก็เค้นสอบได้ความจึงน�ำข้อมูล
มารายงานต่อซั่งกวนเยี่ยน
เมือ่ ส่งมอบคนแก่ทางการ รับเงินรางวัลเข้าบัญชีแล้ว ซัง่ กวนเยีย่ น
ก็ตวัดพู่กันขีดหนึ่งลงบนรายการบัญชี
นางชอบท�ำการค้า การเป็นมือปราบลับก็เป็นการค้าประเภทหนึ่ง
และนางก็น่าจะเป็นมือปราบลับผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างผ่อนคลายสบาย
อารมณ์ที่สุดในราชส�ำนักต้าซิง เพียงเปิดโรงรับจ�ำน�ำไว้หนึ่งแห่ง มีเหยื่อ
เข้ามาติดร่างแหก็จับกุม ไม่มีเหยื่อก็ด�ำเนินกิจการรับจ�ำน�ำไป ทว่า
โรงรับจ�ำน�ำเป่าไหลแห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งในบรรดากิจการจ�ำนวนมาก
ของนางเท่านั้น
นางดึงหนวดปลอมออก ถอดชุดเถ้าแก่ เปลีย่ นมาสวมชุดกระโปรง
เนื้อผ้าทั่วไป เมื่อกลับมาอยู่ในชุดสตรีตามเดิมก็ออกจากประตูหลังของ
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โรงรับจ�ำน�ำเดินมายังถนนใหญ่ ผ่านไปหลายตรอกจึงเดินเข้าสู่ถนน
ย่านการค้าอันคึกคักสายหนึ่ง
สองฟากของถนนใหญ่สายนี้แน่นขนัดไปด้วยร้านรวงต่างๆ อาทิ
ร้านผ้าไหม ร้านแพรพรรณ ร้านชา ร้านต�ำรา ร้านหยก นับเป็นท�ำเล
ที่ตั้งร้านรวงซึ่งมีมูลค่าสูงสุดในเมืองหลวง ร้านเครื่องประทินโฉมของ
ซั่งกวนเยี่ยนก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกัน
ผู้ที่มาจ�ำน�ำสิ่งของล้วนต้องการจะรักษาหน้าตาด้วยกันทั้งสิ้น
โรงรับจ�ำน�ำจึงเปิดอยูใ่ นตรอกทีม่ ผี คู้ นบางตา ต่างจากร้านเครือ่ งประทินโฉม
ซึ่งเป็นขวัญใจของเหล่าหญิงสาว จึงย่อมต้องเปิดกิจการในที่ซึ่งมีผู้คน
คลาคล�่ำ
ซัง่ กวนเยีย่ นมาถึงหน้าประตูรา้ นซินหลัน เห็นร้านเครือ่ งประทินโฉม
ของตนมีลูกค้าเนืองแน่น มุมปากก็ยกขึ้นน้อยๆ โดยไม่รู้ตัว ร้านของตน
ท�ำมาค้าขึ้น มีใครบ้างจะไม่เบิกบานใจ ทุกวันสิ่งที่นางชอบท�ำมากที่สุด
หากมิใช่การดูสมุดบัญชีก็คือการออกตรวจตราร้านรวงแต่ละแห่ง
"หลีกไป!"
เสียงตวาดที่ดังขึ้นกะทันหันท�ำให้นางหันหน้าไปมอง เห็นรถม้า
คันหนึง่ ก�ำลังแล่นตะบึงมาทางนี้ ชาวบ้านบนถนนพากันหลบอย่างแตกตืน่
ส่วนพ่อค้าหาบเร่แผงลอยที่หลบหลีกไม่ทันก็มีแต่ถูกชนจนหงายหลัง
นางมุ่นคิ้ว ราชส�ำนักต้าซิงบัญญัติกฎไว้ เว้นเสียแต่จะมีค�ำสั่ง
เร่งด่วนทางทหาร ห้ามผูใ้ ดขีม่ า้ ควบตะบึงจนชนถูกชาวบ้านบนท้องถนน
ทว่าก็มีบางครั้งที่ลูกผู้ดีมีเงินไม่เคารพกฎระเบียบควบม้าผ่ากลางตลาด
ไปอย่างถืออ�ำนาจบาตรใหญ่
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ขณะที่ชาวบ้านบนถนนพากันหลีกทาง นางกลับยืนอยู่กับที่โดย
ไม่ตระหนกไม่หวาดหวัน่ จวบจนกระทัง่ ม้าประชิดเข้ามาใกล้ นางจึงค่อย
เตรียมตัวจะหลบหลีก ทว่าตอนนี้เองคนผู้หนึ่งพลันยึดแขนของนางแล้ว
กระตุกดึงเข้าข้างทางในทันที
เป็นเพราะถูกดึงอย่างกะทันหัน ท�ำให้ฝเี ท้าของนางซวนเซจนหวุดหวิด
จะล้มลง ด้วยเหตุนี้นางจึงคว้าแขนของอีกฝ่ายไว้ตามสัญชาตญาณเพื่อ
จะทรงตัว
"แม่นางปลอดภัยดีใช่หรือไม่" เสียงบุรุษอันแสนจะเยือกเย็นดังขึ้น
ซั่งกวนเยี่ยนนึกโมโหอยู่ในใจ นางไม่ปลอดภัยที่ใดกัน เดิมทีนาง
ก็เตรียมตัวจะหลบอยู่แล้ว ใครกันเสนอหน้ายุ่งไม่เข้าเรื่อง จู่ๆ ก็โผล่
มาดึงนาง กลับท�ำให้นางเสียหลักจนยืนไม่อยู่
หลั ง จากทรงตั ว ได้ มั่ น คง หญิ ง สาวก็ ต ะลึ ง งั น อย่ า งช่ ว ยไม่ ไ ด้
เมื่อช้อนตาขึ้นเห็นผู้ที่ยึดแขนนางไว้
คุณชายที่อยู่ตรงหน้ามีรูปโฉมหล่อเหลาเยือกเย็น สีหน้านิ่งขรึม
เป็นที่น่าย�ำเกรง คิ้วเหินสะบัด ดวงตาเฉียบคม แม้มีกลิ่นอายเช่นบัณฑิต
แผ่ซ่าน แต่กลับมีพลังอ�ำนาจน่าเกรงขามกระทั่งยามที่ไร้โทสะ
ทว่าสิ่งที่ท�ำให้นางตะลึงงันไปนั้นหาใช่รูปโฉมอันคมสันสง่างาม
ของอีกฝ่าย แต่เป็นเพราะนางรู้จักใบหน้านี้ มองเพียงปราดเดียวนางก็
ก้มหน้างุด
"ข้าไม่เป็นไร ขอบคุณคุณชายยิง่ นักทีช่ ว่ ยเหลือ" จบค�ำนางก็หมุนกาย
ออกเดิน
"แม่นางช้าก่อน"
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นางไม่ได้ชะงักฝีเท้า ทั้งยังแสร้งท�ำเป็นไม่ได้ยิน
"แม่นาง ถุงเงินของเจ้าหล่น"
ฝีเท้าของนางชะงักกึก ลูบข้างเอวไปโดยไม่รู้ตัว ก่อนจะพลัน
ฉุกคิดได้ว่าไม่ถูกต้อง นางไม่ได้พกถุงเงินมาสักหน่อย...หมดกัน!
เพียงเพราะชักช้าลังเลไปครู่เดียวหญิงสาวจึงถูกอีกฝ่ายตามทัน
"แม่นาง" เสียงดัง ขึ้นเบื้อ งหลัง นางอย่างชัดเจน หากยังแสร้ง
ไม่ได้ยินต่อไปก็คงจะไม่แนบเนียนแล้ว
ซัง่ กวนเยีย่ นหมุนตัวกลับมาถามด้วยสีหน้างุนงง "คุณชายเรียกข้า?"
"แม่นางหน้าคุน้ ๆ พวกเราใช่เคยพบกันทีใ่ ดมาก่อนหรือไม่" คุณชาย
รูปงามเยือกเย็นจับจ้องนางด้วยแววตาซึ่งแหลมคมขึ้นอีกหลายส่วน
"ปกติขา้ ไม่ออกจากประตูใหญ่ ประตูชนั้ ในยังก้าวไม่พน้ เสียด้วยซ�ำ้
คุณชายจ�ำคนผิดแล้ว" หญิงสาวตอบอย่างเอียงอาย
"เช่นนั้นหรือ" คุณชายรูปงามเยือกเย็นยังคงจับจ้องนางอยู่เช่นเดิม
แววตานั้นสว่างเจิดจ้าเกินพอดี จดจ่อจนผิดธรรมดา
"คุณชายอย่าได้จ้องมองผู้อื่นเช่นนี้ โปรดรักษาเกียรติของตนด้วย"
นางไม่เพียงแสดงสีหน้าท่าทางเป็นนัยว่า 'ท่านคิดจะท�ำอะไร' มิหน�ำซ�้ำ
ยังขยุ้มสาบเสื้อตนเองเสียแน่น
เห็นดังนี้ชายหนุ่มจึงค่อยได้สติคืนมา ตระหนักได้ว่าตนจับจ้อง
หญิงสาวนางหนึ่งเช่นนี้เป็นการไม่สมควรจริงๆ
"เป็นข้าเองที่จ�ำคนผิด เสียมารยาทแล้ว" เขาถอนสายตากลับมา
พร้อมกับความรูส้ กึ ผิดหวังในใจ เพียงแค่เห็นเงาหลังทีค่ ล้ายคลึงสายหนึง่
ก็หลงนึกว่าเป็นนาง ยิ่งได้เห็นรถม้าคันนั้นก�ำลังแล่นตะบึงมายังทิศทาง
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ที่นางยืนอยู่ เขาไม่แม้แต่จะหยุดคิดก็ตรงรี่เข้าไปดึงนางออกมาด้านข้าง
ด้วยอารามร้อนใจชั่วขณะ
รอจนเห็นรูปโฉมของอีกฝ่ายชัด เจน กลับท�ำให้เ ขาตกตะลึง...
ไม่ใช่นาง ทว่าให้ความรูส้ กึ คล้ายเคยรูจ้ กั กันมาก่อน ต่อเมือ่ ได้เห็นอีกฝ่าย
มีท่าทีตื่นกลัว ความรู้สึกคล้ายเคยรู้จักกันนั้นกลับอันตรธานไป
เขาหมุนกายเตรียมออกเดิน คราวนี้กลับถูกนางร้องเรียกไว้
"คุณชายช้าก่อน"
เขาหยุดยืน หันกลับไปมองนาง
"ถุงเงินของข้าเล่า" นางยื่นมือทวงสิ่งของจากเขา
ชายหนุ่มสีหน้าแข็งค้าง จับจ้องนางตรงๆ ซ�้ำอีกหน ทั้งที่น่าจะรู้ว่า
เรื่องถุงเงินหล่นนั้นเป็นเรื่องเท็จ แต่นางกลับทวงเอาจากเขาจริงๆ หรือ
จงใจกระมัง ทว่าพิจารณาสีหน้าอันจริงจังของนางก็ดูไม่คล้ายเป็นการ
เสแสร้ง ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงชะงักค้างอยู่เช่นนี้ครู่หนึ่ง สุดท้ายเขาไม่ได้
พูดอะไรทั้งสิ้น ปลดถุงเงินที่พกติดตัววางใส่ในมือนางก่อนจากไปโดย
ไม่ได้หันกลับมาอีก
ซัง่ กวนเยีย่ นเซ่อไปทันที นีเ่ ขามอบถุงเงินใบหนึง่ ให้กบั นางจริงๆ หรือ
นางเพียงแต่นึกสนุกชั่ววูบเท่านั้น ในใจคิดว่าในเมื่อเขาบอกเองว่านาง
ท�ำถุงเงินหล่น นางก็จะทวงคืนจากเขา ดูซวิ า่ เขาจะเสกมันออกมาได้อย่างไร
เจตนาหลักคืออยากเห็นปฏิกริ ยิ าของอีกฝ่าย กลับนึกไม่ถงึ ว่าเขาจะให้นาง
มาจริงๆ!
เมื่อลองคะเนน�้ำหนักในมือดูก็รู้ได้ว่ามีเงินต�ำลึงอยู่ไม่น้อยทีเดียว
คนตระหนี่ถี่เหนียวนางเคยเห็น คนใจคอกว้างขวางนางก็เคยพบ ทว่า
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กลับไม่เคยพบเคยเห็นคนทีฝ่ นื ก�ำนัลถุงเงินของตนแก่ผอู้ นื่ เพือ่ ทีจ่ ะรักษา
ค�ำพูดเช่นนี้
"หึๆ..." นางหัวเราะเบาๆ ขณะใช้สายตามองส่งคนผู้นั้นลับหายไป
ท่ามกลางฝูงชน
นางรูจ้ กั เขา...ตีจ๋ งิ่ นึกไม่ถงึ จริงๆ ว่าจะได้พบกับเขาอีก เคราะห์ยงั ดี
ที่เขาจ�ำนางไม่ได้
ท�ำอาชีพมือปราบนีม้ คี วามเสีย่ ง การผูกปมแค้นกับผูอ้ นื่ เป็นเรือ่ งที่
หลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้นซั่งกวนเยี่ยนจึงไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้ใดสบช่อง
เอาคืน
การได้พบกับเขาโดยไม่คาดฝันสะกิดความทรงจ�ำของนางขึ้นมา
อีกครั้ง เรื่องราวล่วงเลยมาสองปีแล้ว ครั้งแรกที่พวกเขาพบกัน ใบหน้า
ของนางเต็มไปด้วยรอยปรุ แตกต่างกับโฉมหน้าในยามนี้ อีกทั้งตอนนั้น
นางยังใช้ทั้งชื่อปลอมและฐานะปลอม อย่างมากเขาก็แค่รู้สึกคุ้นตา แต่
ไม่มีทางจ�ำได้หรอกว่าเป็นนาง
ส่วนนางกับเขารู้จักกันได้อย่างไรนั้น แน่นอนว่ามิใช่ประสบการณ์
อันรืน่ รมย์ นางไม่จำ� เป็นต้องมีความเกีย่ วข้องใดๆ กับคนผูน้ อี้ กี การพบกัน
ในวันนี้ ส�ำหรับนางแล้วเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้น
นางเดินอ้อมหน้าร้านซินหลันของตนไปเข้าทางประตูเล็กที่อยู่
ด้านข้าง ลูกมือในร้านพอเห็นนางก็รีบต้อนรับผู้เป็นเถ้าแก่เข้ามาในร้าน
"สี่หลางล่ะ"
"เถ้าแก่รอสักครู่ ข้าน้อยจะไปแจ้งสี่หลางเดี๋ยวนี้"
สี่หลางเป็นลูกมือใหญ่ของนาง มีหน้าที่ช่วยนางดูแลร้านเครื่อง
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ประทินโฉม ไม่นานนักสี่หลางก็มาถึง เปรียบกับรูปโฉมอันคมสันของ
ชุยหลาง สี่หลางหน้าตาสุภาพหมดจดยิ่งกว่า มีความหล่อเหลาตาม
แบบฉบับของบุรุษแดนใต้ ไม่เพียงมีดวงตาดอกท้อ* คู่หนึ่ง ยามแย้มยิ้ม
ยังมีลักยิ้มอันเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาหญิงสาวอย่างยิ่ง
"ข้าน้อยคารวะคุณหนู"
"มีสินค้าใหม่มาถึงหรือไม่"
"มีขอรับ"
สี่หลางรีบสั่งคนให้มอบสินค้าใหม่แด่คุณหนู แม้จะบอกว่าร้าน
เครื่องประทินโฉมขายสินค้าจ�ำพวกชาดกับแป้งผัดหน้า ทว่าในทางลับ
ร้านแห่งนี้คอยส่งข่าวสารให้แก่ซั่งกวนเยี่ยนโดยเฉพาะ
สินค้าใหม่นี้เพิ่งส่งมาถึงตอนเช้า เมื่อซั่งกวนเยี่ยนเปิดช่องลับ
ใต้กล่องแป้งใบหนึ่งซึ่งแกะลวดลายอันวิจิตรประณีตก็เผยให้เห็นกล่อง
ชั้นล่างซึ่งภายในซุกซ่อนสารอยู่ฉบับหนึ่ง
ซัง่ กวนเยีย่ นอ่านสารจบก็เลิกคิว้ "ใต้เท้าเถียนโรคหัวใจก�ำเริบ ตาย
แล้ว?"
สี่หลางรับสารจากมือซั่งกวนเยี่ยนไปอ่านจนจบอย่างรวดเร็วก่อน
เอ่ยตอบ "ที่ผ่านมาใต้เท้านายอ�ำเภอไม่ได้เป็นโรคหัวใจ จู่ๆ เสียชีวิต
เฉียบพลันได้อย่างไรกัน"
ใต้เท้าเถียนทีพ่ วกเขาเอ่ยถึงคือนายอ�ำเภอจิน่ เหอ...อ�ำเภอซึง่ ตัง้ อยู่
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวง แม้นายอ�ำเภอไม่ใช่ต�ำแหน่งสูงส่ง
ทว่าก็เป็นใหญ่ที่สุดในท้องที่ ดังค�ำกล่าวที่ว่าแผ่นฟ้าอยู่สูงจักรพรรดิ
* ดวงตาดอกท้อ เป็นชื่อลักษณะดวงตาเจ้าเสน่ห์ซึ่งงามได้รูปเหมือนกลีบดอกท้อ ตาโตเรียวยาว หางตาโค้ง
งอน แพขนตาหนายาว ในทางนรลักษณ์ว่าเป็นลักษณะดวงตาของคนเจ้าชู้
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อยู่ไกล ขุนนางเล็กๆ เช่นนายอ�ำเภอจึงได้มีต้นทุนมาอวดศักดาอยู่ใน
ท้องที่ของตน ผู้คนจ�ำนวนมากต่างก�ำนัลเงินสินบนแย่งชิงกันจนแทบ
หัวร้างข้างแตกก็เพื่อจะคว้าต�ำแหน่งนายอ�ำเภอมาลองเป็นดูบ้าง
เหตุ ที่ ซั่ ง กวนเยี่ ย นจั บ ตาใต้ เ ท้ า เถี ย นผู ้ นี้ ก็ ด ้ ว ยสั ญ ชาตญาณ
มือปราบซึ่งสั่งสมมานานปี ใต้เท้าเถียนผู้นี้เดิมเป็นขุนนางระดับล่าง
ฝ่ายทหาร อายุอานามเกินสี่สิบแล้ว ที่เรือนเลี้ยงดูภรรยาโฉมงามไว้
หลายคน มองปราดเดียวก็รวู้ า่ เป็นพวกรูจ้ กั โกงกิน ทีซ่ งั่ กวนเยีย่ นจับตาดู
คนผู้นี้ก็เพื่อจะรอตะครุบหลักฐาน
"ไปลองสอบถามพวกขอทานทีอ่ ำ� เภอจิน่ เหอ หลังจากใต้เท้าเถียนตาย
มีใครหายไปหรือออกเดินทางไกลบ้างหรือไม่"
"ขอรับ"
ซัง่ กวนเยีย่ นแกะกล่องแป้งอีกใบ เมือ่ เปิดสารทีอ่ ยูภ่ ายในออกอ่าน
แววตาก็สว่างเจิดจ้า
"ราชส�ำนักมีนักโทษหลวงหลบหนี? เงินรางวัลน�ำจับตั้งหมื่นต�ำลึง
ยังไม่ต้องเอ่ยถึงมือปราบทั่วไปกับมือปราบลับของทุกเมืองทุกมณฑล
หากได้เห็นเงินรางวัลที่สูงลิ่วเช่นนี้เกรงว่าแม้แต่ชาวยุทธ์ก็คงอยากมี
ส่วนแบ่งในน�้ำแกงข้นหม้อนี้กันสักถ้วย"
"คุณหนูอยากจับกุมหรือขอรับ"
ซั่งกวนเยี่ยนสั่นศีรษะ "คดีใหญ่เช่นนี้ไหนเลยจะเวียนมาถึงมือของ
พวกเรา ยังมีสี่ยอดมือปราบอยู่อีกนะ คดีนเี้ ป็นที่สะดุดตาเกินไป พวกเรา
จับตาดูคดีที่ไม่สะดุดตา อย่าไปแก่งแย่งกับผู้อื่นดีกว่า"
"ขอรับ" สีห่ ลางขานรับพร้อมรอยยิม้ เขาเป็นบริวารมือดีของซัง่ กวนเยีย่ น
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รับผิดชอบดูแลร้านเครื่องประทินโฉมซึ่งมีลูกค้าตั้งแต่ระดับสนมนางใน
สตรีสงู ศักดิ์ ลงไปจนถึงบรรดาคุณหนูแม่นางตระกูลต่างๆ ซึง่ ก็ลว้ นแต่เป็น
ลูกค้าของพวกเขาทั้งสิ้น
สี่หลางเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าหญิงสาว ทั้งยังเป็นหนุ่มช่างเจรจา
คอยรับฟังเรื่องในใจของพวกนางอย่างเข้าอกเข้าใจอยู่เสมอ เมื่อรับฟัง
มากเข้ า ย่ อ มจะสื บ ได้ เ รื่ อ งลั บ ในเรื อ นชั้ น ในซึ่ ง คนนอกไม่ ล ่ ว งรู ้ ม า
จ�ำนวนหนึ่ง ข่าวสารในส่วนที่เป็นประโยชน์จะถูกสี่หลางเรียบเรียงน�ำมา
รายงานให้คุณหนูรู้
ซั่งกวนเยี่ยนสั่งการสี่หลางหลังอ่านข่าวสารอื่นจนจบ "ช่วยข้า
น�ำเครื่องประทินโฉมที่เป็นสินค้าใหม่เหล่านี้ส่งไปให้ศิษย์น้องทั้งสามที"
การส่งสินค้าใหม่ย่อมเป็นการส่งข่าวสารออกไปในเวลาเดียวกัน
"ขอรับ" สี่หลางยิ้มน้อยๆ ก่อนออกไปตามค�ำสั่ง
ยามที่ออกจากร้านเครื่องประทินโฉม ซั่งกวนเยี่ยนได้ถอดชุดสตรี
เปลี่ยนมาสวมชุดยาวสีฟ้าสายชล มือถือพัดจีบพลิกโฉมกลายมาเป็น
คุณชายรูปงามผู้หนึ่งแล้ว
รูปร่างซึ่งสมส่วนของนางเดิมทีก็สูงกว่าสตรีทั่วไปอยู่เล็กน้อย
เมื่อแต่งกายเป็นบุรุษ กิริยาท่าทางและนิสัยความเคยชินก็แปรเปลี่ยน
ตามไปด้วย ทุกอิริยาบถล้วนสุภาพงามสง่า ระหว่างเดินไปบนถนนใหญ่
มีหญิงสาวไม่นอ้ ยลอบชม้อยชม้ายมองมา นางก็คลีย่ มิ้ มองตอบ ก่อกวน
ให้หญิงสาวเหล่านั้นขวยเขินจนหน้าแดงในทันที
นางคลี่พัดโบกเบาๆ อย่างสง่างาม ตลอดทางไม่รู้ว่าปั่นป่วนหัวใจ
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สตรีไปกี่มากน้อย รอจนมาถึงถนนใหญ่สายถัดไป สายตาก็ทอดมอง
ไปยังโรงเตี๊ยมฝูเหมิน
ซั่งกวนเยี่ยนไม่ได้จะมาพักโรงเตี๊ยม นางเพียงแต่มาตรวจตรา
โรงเตี๊ยมแห่งนี้ซึ่งเป็นกิจการของนางเท่านั้น
พอเดิ น เข้ า ไปใกล้ นางก็ เ ห็ น ชาวบ้ า นหลายคนออแน่ น ประตู
โรงเตี๊ยมของตน
เกิดเรื่อง?
ซัง่ กวนเยีย่ นมุน่ คิว้ เร่งฝีเท้ามาถึงด้านหลังฝูงชนแล้วสุม่ ถามสตรีวยั
กลางคนผู้หนึ่ง
"ท่านป้า เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือ"
"มีคนทะเลาะกัน"
แค่ทะเลาะ? ไม่ได้ลงมือลงไม้? แล้วชาวบ้านตื่นเต้นอะไร
"คนทะเลาะกันน่าดูถึงเพียงนี้เชียวหรือ"
สตรีนางนั้นเอ่ยตอบ "ทะเลาะกันน่ะไม่น่าดูหรอก แต่คุณชาย
รูปงามสองคนทะเลาะกันน่ะน่าดูมาก"
ซั่งกวนเยี่ยนเลิกคิ้วก่อนผงกศีรษะ "ท่านป้าพูดมีเหตุผล"
ขณะสนทนากั น ดวงตาทั้ ง คู ่ ข องท่ า นป้ า ผู ้ นั้ น ยั ง คงจดจ้ อ งไป
เบื้องหน้า ตอนนี้เองอีกฝ่ายเอียงหน้ามากวาดตามองซั่งกวนเยี่ยนอย่าง
ไม่ได้ใส่ใจ ทว่าการกวาดตาเพียงแวบเดียวนี้ กลับท�ำให้สองตาของ
อีกฝ่ายลุกวาวในพริบตา
"อุ๊ยตาย! คุณชายผู้นี้หน้าตาหล่อเหลาจริงเชียว"
ซัง่ กวนเยีย่ นถูกท่านป้าจ้องมองหยอกเย้าก็ไม่ได้ถอื สา ซ�ำ้ ยังส่งยิม้
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ให้อีก
"ขอบั ง อาจเรี ย นถามท่านป้า คุ ณ ชายสองท่านที่ อ ยู ่ ด ้ า นในยั ง
หล่อเหลากว่าข้าอีกหรือ" ไม่ใช่ซงั่ กวนเยีย่ นยกยอตนเอง นางเพียงรูส้ กึ ว่า
ตนแต่งกายเป็นชายชวนมองอย่างยิง่ แม้จะไม่ถงึ ขัน้ บุรษุ รูปงามอันดับหนึง่
แต่ก็เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป
ท่านป้าหัวเราะหึๆ พินิจพิจารณาตัวนางอย่างไม่เกรงอกเกรงใจ
ก่อนให้ค�ำวิจารณ์อันตรงประเด็น
"พ่อหนุ่มหล่อเหลามาก เพียงแต่สองคนที่อยู่ข้างในเปี่ยมสง่าราศี
ยิ่งกว่า"
ซั่งกวนเยี่ยนไม่ยอมรับ ยังน่ามองกว่านางเชียวหรือ นางจะขอดู
สักหน่อยว่าสองคนนี้ที่แท้หน้าตาเป็นอย่างไร คิดแล้วก็เบียดขึ้นหน้าไป
พร้อมกับพูดขอทาง
"ขออภัย หลีกทางหน่อยๆ"
ซัง่ กวนเยีย่ นแทรกตัวเข้าไปในฝูงชน กว่าจะเบียดเสียดมาถึงด้านหน้า
ได้มใิ ช่งา่ ยๆ ในทีส่ ดุ นางก็เห็นว่าภายในโถงมีคนสองกลุม่ ก�ำลังคุมเชิงกันอยู่
ห้าคนประจันหน้ากับสองคน นางมองดูฝ่ายที่มีห้าคนก่อน เห็นองครักษ์
สีค่ นให้การคุม้ กันคุณชายผูห้ นึง่ อยู่ ดวงหน้าหล่อเหลาของผูเ้ ป็นคุณชาย
ปกคลุมด้วยเงาทะมึนและระบายด้วยสีแดงปลั่ง มองปราดเดียวก็รู้ว่า
ดื่มสุราลงไปมาก
เมื่อเห็นคนผู้นี้ ซั่งกวนเยี่ยนก็คลี่ย้ิม เปรียบกับองค์ชายรูปงาม
โอรสองค์ทเี่ ก้าในฮ่องเต้องค์ปจั จุบนั ตนย่อมเทียบไม่ได้อยูแ่ ล้ว ถัดจากนัน้
เมื่อหันไปมองฝ่ายที่มีสองคนบ้างนางก็พลันตะลึงงัน
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เหตุใดจึงเป็นเขาอีกแล้ว
ยามนีต้ จี๋ งิ่ นัง่ อยูห่ น้าโต๊ะตัวหนึง่ มือข้างหนึง่ ก�ำลังยกถ้วยชาขึน้ ดืม่
ด้วยท่าทางอันผ่อนคลายเยือกเย็น ส่วนบุรษุ ทีถ่ อื กระบีย่ นื คุมเชิงขวางอยู่
เบื้องหน้าเขานางก็รู้จักเช่นกัน คนผู้นี้คือผู้คุ้มกันของตี๋จิ่ง ทว่าอีกฝ่าย
มักให้การคุ้มกันผู้เป็นนายอยู่ในที่ลับ น้อยครั้งจะปรากฏตัว ดังนั้น
จนกระทั่งตอนนี้นางก็ยังไม่รู้ว่าคนผู้นี้เรียกขานอย่างไร
ตอนนีเ้ อง เถาหลางผูร้ บั หน้าทีไ่ กล่เกลีย่ มองเห็นคุณหนูของตนแล้ว
จึงรีบเดินตรงมาหานาง
"คุณชาย ท่านมาได้เสียที" เถาหลางเห็นคุณหนูแต่งกายเป็นชาย
จึงเปลี่ยนมาเรียกนางว่าคุณชาย
"คุ ณ ชายเก้ า มาอาศั ย สุ ร าดั บ ทุ ก ข์ อี ก แล้ ว ?" คุ ณ ชายเก้ า ก็ คื อ
องค์ชายเก้านัน่ เอง นางพูดด้วยสีหน้าสนุกสนานราวกับว่าโรงเตีย๊ มแห่งนี้
ไม่ใช่ของนาง ฝ่ายเถาหลางผู้คุ้นชินกับนิสัยของนางดีกลับถอนหายใจ
เฮือก
"เขาทุ่มท�ำลายข้าวของไปไม่น้อยเลยขอรับ"
"ไม่เป็นไร โรงเตี๊ยมของพวกเราสมควรจะเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ใหม่
อยูพ่ อดี ค�ำนวณค่าใช้จา่ ยแล้วบวกเพิม่ เข้าไปอีกหน่อย เรียกให้เขาชดใช้"
เถาหลางถอนหายใจอี ก เฮื อ ก ก็ มี แ ต่ คุ ณ หนู ข องเขาเท่ า นั้ น ที่
ข้าวของเสียหายแล้วยังดีอกดีใจเช่นนี้ ต้องขอบคุณองค์ชายเก้าโดยแท้
ทีท่ ำ� ให้โรงเตีย๊ มของพวกเขาได้เปลีย่ นโต๊ะเก้าอีเ้ ร็วกว่าทีอ่ นื่ องค์ชายเก้า
ผู้นี้อยากดื่มสุรากลับไม่ไปหอสุรา ดันชอบมาดื่มที่โรงเตี๊ยมของพวกเขา
เสียนี่
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ซัง่ กวนเยีย่ นฉีกยิม้ ระรืน่ นางชอบองค์ชายเก้ายามดืม่ สุราจนเมามาย
เป็นที่สุด เขาดื่มเมาเมื่อไรก็คือเวลาเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ชุดใหม่ของนาง
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ยั ง พู ด จาประสาคนเมา เรื่ อ งลั บ สุ ด ยอดของราชวงศ์ ที่
ไม่บอกกล่าวต่อผูใ้ ดในราชส�ำนักก็จะหลุดออกจากปากของเขามาจนหมด
อาทิ ฝ่าบาททรงให้ผใู้ ดถวายตัว พระสนมคนใดสูร้ บตบมือกับใครขึน้ มาอีก
องค์ชายหรือองค์หญิงองค์ใดเป็นเช่นไร ทัง้ หมดล้วนแต่เป็นข้อมูลเบือ้ งต้น
ทั้งสิ้น
เห็นคุณหนูของตนมีสหี น้า 'หาความบันเทิง' เช่นนี้ เถาหลางก็ได้แต่
ส่ายหน้า "คราวนี้องค์ชายเก้าทรงดื่มสุราอาละวาดรุนแรงนัก ยืนกราน
ไม่ยอมปล่อยอีกฝ่ายไป"
เถาหลางบอกเล่ า เหตุ ก ารณ์ ค ร่ า วๆ ให้ ซั่ ง กวนเยี่ ย นฟั ง ที่ แ ท้
องค์ชายเก้าต้องการเหมาโรงเตี๊ยมแห่งนี้เพื่อดื่มสุราแก้กลุ้มตามล�ำพัง
จึงขับไล่แขกทัง้ หมดทีม่ าพักแรมออกไป คงเหลือเพียงคุณชายท่านเดียว
ที่ไม่ยอมจากไปซึ่งก็คือตี๋จิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงไปยั่วโทสะองค์ชายเก้าเข้า
ใครจะรู้คุณชายตี๋ผู้นี้แม้น�ำผู้คุ้มกันมาเพียงคนเดียว ทว่าวรยุทธ์ของ
ผูค้ มุ้ กันนีก้ ลับสูงส่งยิง่ นัก องครักษ์ทงั้ สีท่ อี่ งค์ชายเก้าน�ำมาล้วนสูอ้ กี ฝ่าย
ไม่ได้ ดังนั้นสองฝ่ายจึงยังคุมเชิงกันอยู่จนถึงป่านนี้
ตี๋จิ่งผู้นี้ก็น่าสนใจไม่เบา ถึงกับยังมีอารมณ์มานั่งดื่มชาวางมาดว่า
ต่อให้ภูเขาไท่ซานกดทับศีรษะหน้าก็ไม่เปลี่ยนสี ทว่าสิ่งที่ซั่งกวนเยี่ยน
ไม่พอใจอีกฝ่ายมากที่สุดคือ...เขาเองก็รูปงามยิ่ง ซ�้ำยังน่ามองกว่านาง
เสียอีก
"เอาล่ะ ข้าจัดการเอง"
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ในโรงเตี๊ยมแห่งนี้ก็มีแต่นางซั่งกวนเยี่ยนเท่านั้นที่สามารถจัดการ
องค์ชายเก้าได้โดยไม่ตอ้ งเป็นกังวลว่าจะล่วงเกินเชือ้ พระวงศ์ อย่างไรเสีย
องค์ชายเก้ากับนางก็เป็นสหายที่สนิทกันดั่งพี่น้อง
"คุณชายเก้าอารมณ์สุนทรีย์ยิ่ง เหตุใดจึงว่างมาดื่มสุราที่โรงเตี๊ยม
ของข้าได้" ซั่งกวนเยี่ยนเดินอมยิ้มมาถึงตรงหน้าองค์ชายเก้า
พอองค์ชายเก้าซึ่งเดิมทีมีสีหน้าด�ำทะมึนมองเห็นนาง กลิ่นอาย
ดุรา้ ยบนร่างก็พลันสลายไปกว่าครึง่ แม้หน้าตายังคงบูดบึง้ แต่คนทัง้ หมด
ไม่วา่ ใครต่างรูด้ วี า่ ทอดตาไปทัว่ ทัง้ ใต้หล้านี้ ผูท้ ที่ ำ� ให้ตนเองอยูใ่ นสายตา
ขององค์ชายเก้าได้ก็มีแต่ซั่งกวนเยี่ยนสหายผู้นี้เท่านั้น
เห็นเถ้าแก่มาถึงแล้ว บรรดาลูกมือในโรงเตีย๊ มต่างระบายลมหายใจ
กันอย่างโล่งอก แม้แต่สหี น้าเคร่งเครียดขององครักษ์ทงั้ สีก่ ย็ งั ผ่อนคลายลง
ไม่น้อย
"เถ้าแก่ซงั่ กวน" องครักษ์ทงั้ สีป่ ระสานมือแสดงคารวะต่อนางอย่าง
เกรงอกเกรงใจ
ว่ากันตามฐานะแล้ว พ่อค้าวาณิชนีแ้ สนจะต�ำ่ ต้อย พบเห็นองครักษ์
ยังต้องเรียกอีกฝ่ายว่าใต้เท้า ทว่าเถ้าแก่ซั่งกวนผู้นี้มีน�้ำหนักอยู่ในใจ
นายของพวกเขามิ ใ ช่ เ บา ดั ง นั้ น เหล่ า องครั ก ษ์ เ ห็ น ซั่ ง กวนเยี่ ย นจึ ง
เกรงอกเกรงใจราวกับพบเห็นผู้มีพระคุณก็ไม่ปาน
หลังเอ่ยทักทายกับองค์ชายเก้า ซั่งกวนเยี่ยนก็หันหน้ามองไปทาง
ตี๋จิ่งและประสานสายตากับอีกฝ่ายเข้าพอดิบพอดี รอจนพบว่าสายตา
ของเขาทีจ่ บั จ้องมาคมกริบเกินเหตุ หัวใจของนางก็กระตุกวูบโดยไม่อาจ
ควบคุม
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ไม่ใช่ว่าเขาจ�ำข้าได้แล้วหรอกนะ
ทว่าซั่งกวนเยี่ยนก็ล้มล้างข้อสันนิษฐานนี้ทิ้งไปทันที ตอนนี้นาง
แต่งกายเป็นชาย แตกต่างจากตอนที่แต่งกายเป็นหญิงลิบลับ ต่อให้
ดูคล้าย อย่างมากผู้อื่นก็เพียงแต่สงสัยว่าพบเจอพี่ชายกับน้องสาวเข้า
บางทีตี๋จิ่งเองก็คงจะคิดเช่นนี้ ถึงได้จ้องมองนางไม่วางตา
ใครจะรู้นางเพิ่งปลอบใจตนเองไปเช่นนี้ ตี๋จิ่งกลับพลันลุกขึ้นเดิน
ตรงมาหา ใช้สายตาพินจิ พิจารณานางขึน้ ๆ ลงๆ ก่อนจะจรดนิง่ บนใบหน้า
ของนางในท้ายที่สุด
สายตานีเ้ ปิดเผยโจ่งแจ้งเกินไปหน่อยแล้ว มิหน�ำซ�ำ้ ยังแหลมคมยิง่
"แม่นางไม่ออกจากประตูใหญ่ ประตูชนั้ ในยังก้าวไม่พน้ เสียด้วยซ�ำ้
เหตุใดจึงมาท�ำการค้าเสียแล้วเล่า" เขาเอ่ยเสียงขรึม
ซั่งกวนเยี่ยนตะลึงงันไปทันที คงไม่กระมัง นี่เขาอุตส่าห์จ�ำนางได้
จริงๆ หรือ?!
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ซั่งกวนเยี่ยนในใจรู้ว่าไม่ได้การแล้วจึงรีบหันหน้าไปสั่งการต่อ
เถาหลาง "จัดการให้เรียบร้อย!"
เถาหลางได้รับค�ำสั่งจากคุณหนูของตน มือเท้าก็ไม่รอช้าหมุนตัว
ประสานมือไปทางฝูงชนพร้อมยิ้มพูดอย่างนุ่มนวล
"ทุกท่าน วันนี้เพื่อเป็นการตอบแทนพี่ป้าน้าอาทั้งหลาย โรงเตี๊ยม
ของพวกเรามีชาดีมาก�ำนัล ผู้ที่ประสงค์จะรับของก�ำนัลเชิญย้ายไปที่
ห้องด้านข้างได้เลยขอรับ"
แต่ไรมาโรงเตีย๊ มแห่งนีป้ ฏิบตั ติ อ่ ผูม้ าเยือนและผูท้ อี่ ยูบ่ า้ นใกล้เรือน
เคียงด้วยมิตรไมตรี จะไม่ทำ� เรือ่ งอย่างขับไล่ไสส่งผูค้ นไป หากจะหลอกล่อ
พวกเขาไปด้วยสิ่งที่ล่อใจยิ่งกว่า เช่นนี้นอกจากจะไม่ล่วงเกินผู้ใดแล้ว
ยังได้รับชื่อเสียงอันดีงาม กิจการย่อมรุ่งเรืองอยู่เสมอไม่เสื่อมคลาย
ชมดูเรื่องสนุกสนาน ไหนเลยจะสู้มีผลประโยชน์ให้หยิบฉวยเอา
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โดยง่าย บรรดาชาวบ้านได้ฟงั ดังนีต้ า่ งรีบติดตามเถาหลางมุง่ ไปยังอีกด้าน
ของโรงเตี๊ยม
ซั่งกวนเยี่ยนฉวยจังหวะอันอึกทึกวุ่นวายนี้รีบสืบเท้าขึ้นหน้าไป
กล่าวกับตีจ๋ งิ่ "ขอคุณชายช่วยเก็บเป็นความลับด้วย โปรดอย่าให้ผใู้ ดรูว้ า่
ผู้น้อยเคยแต่งกายเป็นหญิง"
ตี๋จิ่งชะงักงัน "แต่งกายเป็นหญิง?"
"ใช่แล้ว ชายชาตรีผู้หนึ่งแต่งกายเป็นหญิงน่าอับอายขายหน้ายิ่ง
ผู้น้อยไม่อยากให้ผู้อื่นล่วงรู้ว่าตนมีความชื่นชอบนี้ ขอคุณชายได้โปรด
ช่วยเก็บเป็นความลับ รบกวนด้วยๆ" นางพนมมือขอร้องเขาด้วยสีหน้า
ละอายแก่ใจ
ตีจ๋ งิ่ ชะงักค้าง...บุรษุ แต่งกายเป็นหญิง? เขาจ้องมองใบหน้าอีกฝ่าย
ตาเขม็งอย่างไม่อยากเชื่อ
"เจ้าเป็นบุรุษ?"
"คุณชายยังไม่รู้ ผูน้ อ้ ยต้องเลีย้ งปากเลีย้ งท้อง ฐานะทางบ้านยากเข็ญ
เบื้องบนมีบิดาผู้ชรา เบื้องล่างมีบุตรวัยเยาว์ มิได้เป็นตัวของตัวเองเลย"
ทางหนึง่ นางแสร้งท�ำตัวน่าสงสารใช้สายตาวิงวอนเขา อีกทางหนึง่
หางตาก็ช�ำเลืองมองไปทางองค์ชายเก้า นางยังไม่อยากให้สถานะหญิง
แต่งกายเป็นชายของตนถูกเปิดโปงต่อหน้าธารก�ำนัล
ยามที่นางเป็นบุรุษ องค์ชายเก้าผู้นี้ก็ชอบเกาะติดนางแจ หากรู้ว่า
นางเป็นสตรีจะไม่เป็นเรือ่ งหรือ นางไม่อยากจะเป็นอนุขององค์ชายหรอกนะ
เคราะห์ดที เี่ มือ่ ครูใ่ นโถงชุลมุนวุน่ วาย ประกอบกับเสียงพูดของตีจ๋ งิ่
ก็ไม่ดังนัก มิหน�ำซ�้ำองค์ชายเก้ายังเมาสุรา น่าจะไม่ได้ยินที่เมื่อครู่ตี๋จิ่ง
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เรียกนางว่าแม่นาง ทว่าต่อให้ได้ยิน นางก็มีวิธีตีวงพูดแก้กลับมาได้
ขณะที่ความวุ่นวายในโถงถูกจัดการเรียบร้อยแล้ว พวกลูกมือก็
ปิดประตูใหญ่กั้นขวางสายตาจากเบื้องนอก ตอนนี้ในโถงคงเหลือเพียง
ตัวนางกับพวกขององค์ชายเก้าและตี๋จิ่ง
เมื่อฝูงชนที่ชมดูเรื่องสนุกสนานจากไป ซั่งกวนเยี่ยนก็รีบเปลี่ยน
เรื่องพูด "เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนความสงบของคุณชาย ผู้น้อยเปลี่ยน
ห้องพักของท่านไปที่เรือนด้านหลังดีหรือไม่ ที่นั่นมีสวนดอกไม้ มีศาลา
พักร้อน ห้องพักก็กว้างขวางกว่า ขอคุณชายโปรดตอบรับค�ำขออัน
ไม่สมควรนี้ด้วย"
ท�ำอาชีพค้าขายหากใช้ค�ำว่าผลประโยชน์น�ำหน้าก็ง่ายที่จะชักน�ำ
เภทภัยมาสู่ตัว ดังนั้นแต่ไรมาซั่งกวนเยี่ยนจึงรักษาน�้ำใจทุกฝ่ายด้วย
ไหวพริบอันแพรวพราว การประลองทิฐิระหว่างบุรุษนั้นเกี่ยวพันถึงเรื่อง
ของศักดิ์ศรี ในเมื่อยามนี้ขับไล่ผู้ใดล้วนไม่ดีทั้งสิ้น ก็มิสู้ล่อใจด้วยการ
เสนอผลประโยชน์ที่ดีกว่า ประการแรกไม่ล่วงเกินใคร ประการที่สอง
ยังรักษาศักดิ์ศรีของทั้งสองฝ่ายไว้ได้ นางตั้งใจจะเชิญตี๋จิ่งไปยังเรือนพัก
ด้านหลังของโรงเตีย๊ มซึง่ แยกตัวเป็นเอกเทศเสียก่อนค่อยหันมารับมือกับ
องค์ชายเก้า
หญิงแต่งกายเป็นชายชัดๆ นางกลับพูดให้กลายเป็นชายแต่งกาย
เป็นหญิง...เว้นเสียแต่จะตรวจร่างกาย หาไม่นางก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะข่ม
ตีจ๋ งิ่ ไว้ไม่ได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ สตรีแต่งตัวเป็นบุรษุ ยังไม่ทำ� ให้ผอู้ นื่ รูส้ กึ อย่างไร
ทว่าบุรษุ สวมชุดสตรีเป็นทีน่ า่ ขายหน้านัก ประกอบกับนางยังจงใจประชิด
เข้าไปใกล้เขาอีก ท�ำคล้ายกับว่าหากเขาไม่รับปาก นาง 'บุรุษ' ผู้นี้ก็จะ
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เกาะหนึบเข้าไปแล้ว
จริงดังคาด หลังจากได้ยินนางกล่าวเช่นนี้ สีหน้าของเขาก็แปร
เปลี่ยนไป
"เอาเถิด เปลี่ยนห้องแล้วกัน"
ตีจ๋ งิ่ เอียงกายเว้นระยะห่างออกไปอีกหน่อยก่อนเบือนหน้าไปพร้อม
หัวใจที่พบกับความผิดหวังซ�้ำสอง นึกไม่ถึงเลยว่าอีกฝ่ายกลับเป็นบุรุษ
ไปเสียได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งไม่มีทางจะใช่นางแล้ว
เขามีสีหน้าเฉยเมยไม่มองนางอีกแม้เพียงแวบเดียว
ซั่งกวนเยี่ยนดวงหน้าประดับรอยยิ้มโดยไม่แยแสต่อความเย็นชา
ของอีกฝ่าย นีเ่ ป็นสิง่ ทีน่ างต้องการอยูแ่ ล้ว นางสัง่ ให้ลกู มือคนหนึง่ น�ำทาง
ตี๋จิ่งกับผู้คุ้มกันไปยังเรือนด้านหลัง รอจนพวกเขาออกไปแล้วจึงหมุนตัว
เดินไปหาองค์ชายเก้า
"ดื่มคนเดียวนั้นน่าเบื่อนัก ถ้าอย่างไรกระหม่อมดื่มเป็นเพื่อน
พระองค์แล้วกัน" นางนั่งลงหยิบกาสุรารินใส่จอกขององค์ชายเก้าแล้ว
ดื่มจากจอกของเขา จะเห็นได้ว่าคนทั้งสองมีความคุ้นเคยกันอย่างยิ่ง
กระทั่งใช้จอกร่วมกันยังไม่ถือสา ควรรู้ไว้ว่าองค์ชายเก้ามีนิสัยรักสะอาด
เกินคนทั่วไป ทว่ากลับผ่อนปรนต่อซั่งกวนเยี่ยนผู้เดียว ปล่อยให้นาง
กระท�ำตามอ�ำเภอใจต่อหน้าตนได้
องค์ชายเก้าแม้คลายโทสะไปไม่นอ้ ย ทว่ายังคงรักษาใบหน้าโกรธขึง้
เอาไว้ ในเมื่อจอกสุราถูกซั่งกวนเยี่ยนฉวยไป เขาจึงหันมายกกาสุรา
หมายกรอกสุราเข้าปากโดยตรง
"ห้ามดืม่ ดืม่ มากไปกระหม่อมปวดใจ" ซัง่ กวนเยีย่ นชิงกาสุราไปวาง
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ไกลมือก่อนสั่งคนไปน�ำน�้ำแกงสร่างเมามา
ในที่สุดองครักษ์ทั้งสี่ก็วางศิลายักษ์ในใจลงได้เสียที องค์ชายเก้า
ของพวกเขากระทัง่ วาจาพระสนมผูเ้ ป็นมารดาบังเกิดเกล้ายังไม่ฟงั ใจร้อน
เจ้าอารมณ์เป็นทีข่ นึ้ ชือ่ ลือชา ไม่สบอารมณ์ยงั จะฆ่าคนอีกด้วย ไม่เห็นใคร
อยู่ในสายตา มีก็แต่คุณชายซั่งกวนผู้เดียวที่องค์ชายเก้าให้ความส�ำคัญ
ซัง่ กวนเยีย่ นพูดยิม้ ๆ "คราวหน้าหากทรงอยากดืม่ สุราต้องรอกระหม่อม
ห้ามแอบดื่มเองพระองค์เดียว เช่นนี้ทรงไม่มีน�้ำใจเอาเสียเลย"
"ข้าอารมณ์ไม่ดี"
"อ้อ ไหนทรงลองบอกกระหม่อมซิ เหตุใดจึงทรงอารมณ์ไม่ดี"
นางใช้นำ�้ เสียงอ่อนโยนถ้อยค�ำนุม่ นวลค่อยๆ ตะล่อมให้เขาปริปาก
ปกตินางจะตั้งอกตั้งใจฟังเรื่องลับสุดยอดในวังหลวงที่เขาเล่าอย่าง
มีอารมณ์รว่ ม ทว่าวันนีก้ ารปรากฏตัวของตีจ๋ งิ่ กลับท�ำให้นางอดว่อกแว่ก
แบ่งสมาธิเล็กน้อยไปขบคิดถึงบุรุษผู้นี้ไม่ได้
ตีจ๋ งิ่ ผูน้ มี้ าท�ำอะไรทีเ่ มืองหลวง เมือ่ ครูแ่ ววตาทีเ่ ขามองนางคมกริบ
ผิดธรรมดา ท�ำให้นางรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดี บางทีเขาอาจรู้สึกเพียงว่านาง
ดูคุ้นตาก็เป็นได้ คงจ�ำไม่ได้หรอกว่านางก็คือหมาเอ๋อร์สาวใช้เมื่อสองปี
ก่อนคนนั้น
การที่เขามาเมืองหลวง คงไม่ใช่มาเพื่อจะเอาคืนนางกระมัง
องค์ชายเก้าเริ่มพูดจาประสาคนเมากับซั่งกวนเยี่ยน ภายนอกนาง
ก็รบั ฟังอยูห่ รอก ทว่าความคิดกลับล่องลอยไปถึงเหตุการณ์ในอดีตช่วงที่
ตนกับตี๋จิ่งได้พบกันเป็นครั้งแรก...
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กาลเวลาย้อนคืนสูเ่ มือ่ สองปีกอ่ น กองการค้าเกลือในแถบเจียงหนาน*
โกงกินกันมาช้านาน ดังค�ำกล่าวที่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ โอกาสมัก
ซ่อนแฝงอยู่ในวิกฤต กองการค้าเกลือเสื่อมทรามฟอนเฟะ เจ้าหน้าที่
สมคบกับพ่อค้า กลุ่มอิทธิพลในราชส�ำนักก่อคลื่นใต้น�้ำถาโถม ฮ่องเต้
ทรงหมายจะจัดระเบียบอยู่แต่แรก ซุ่มวางแผนสงวนท่าทีมาเนิ่นนาน
มือปราบลับซึ่งราชส�ำนักต้าซิงวางกระจายไว้ทั่วทุกท้องที่ในอาณาจักร
ล้วนถูกส่งออกมาปฏิบตั กิ าร นางเองก็คนั ไม้คนั มือเตรียมพร้อมอยูน่ านแล้ว
เป้าหมายที่นางหมายตาก็คือพ่อค้าเกลือ** รายใหญ่ที่สุดทาง
ตอนเหนือของลุ่มแม่น�้ำฉางเจียง...สกุลฉิน
นายท่านฉินกับใต้เท้ากองการค้าเกลือคบหากันสนิทชิดเชื้อเป็น
อย่างยิ่ง นางเชื่อว่าระหว่างคนทั้งสองจะต้องมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกัน
ในทางลับอย่างแน่นอน อีกทั้งนายท่านฉินยังเป็นคนเหลี่ยมจัดรอบคอบ
ยิ่งนัก จะต้องเก็บสิ่งของจ�ำพวกสมุดบัญชีหรือสมุดรายการข้อตกลง
กับใต้เท้ากองการค้าเกลือไว้เป็นเบี้ยต่อรองหากเกิดเรื่องขึ้นในภายหน้า
เป็นแน่ ขอเพียงนางหาสมุดนั้นพบก็จะจับผิดใต้เท้ากองการค้าเกลือ
ได้ส�ำเร็จ
หลังแฝงตัวเข้าไปเป็นสายสืบอยู่ในสกุลฉินโดยให้ตนเองถูกขาย
เข้าไปในฐานะสาวใช้ นางก็ได้รับมอบหมายให้ไปท�ำงานในห้องเก็บฟืน
เนือ่ งจากบนหน้าเต็มไปด้วยรอยปรุ ทุกคนจึงเรียกนางว่าหมาเอ๋อร์สาวน้อย
* เจียงหนาน คือค�ำเรียกที่ราบลุ่มแม่น�้ำทางด้านใต้ของแม่น�้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ
มณฑลเจียงซู อันฮุยและด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
** ในสมัยสังคมศักดินา เกลือถือเป็นสินค้าหายากราคาแพง และเป็นสินค้าควบคุม พ่อค้าเกลือที่ได้รับใบ
อนุญาตเบิกรับเกลือจะได้รบั สิทธิพเิ ศษจากราชส�ำนักในการผูกขาดการขนส่งล�ำเลียงและการจ�ำหน่าย ดังนัน้
การลักลอบผลิต ลอบขนส่ง และแอบขายเกลือจึงถือว่าผิดกฎหมาย
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หน้าปรุ
รอยปรุบนใบหน้าของนางมิได้เกิดจากวิชาแปลงโฉม แต่เกิดจาก
การกินยาชนิดหนึง่ ยานีส้ ง่ ผลให้ใบหน้าของนางเกิดรอยปรุขนึ้ เอง เปรียบกับ
การแปลงโฉมแล้วสะดวกกว่ามากนัก
การท�ำงานใช้แรงงานหนักไม่เป็นอุปสรรคส�ำหรับผู้ฝึกยุทธ์มีก�ำลัง
ภายในเช่นนาง ฐานะอันต�่ำต้อยกับโฉมหน้าเช่นนี้ยิ่งท�ำให้ไม่มีใครใส่ใจ
สังเกต จึงเปิดโอกาสให้นางสืบข้อมูลในสกุลฉินได้โดยสะดวก
เวลาพักเทีย่ งของทุกวันคือช่วงทีบ่ รรดาบ่าวรับใช้วา่ งงานมีอสิ ระกัน
มากที่สุด นางจึงใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้เดินยืดเส้นยืดสายไปตามที่
ต่างๆ ในคฤหาสน์สกุลฉินก่อนจะหลบหลีกเวรยามเฝ้าเรือนเข้าไปค้นหา
สิ่งที่นางต้องการ
สองเดือนที่เป็นสายอยู่ในคฤหาสน์สกุลฉิน นางได้ค้นหาจนทั่ว
ทัง้ ห้องหนังสือ ห้องนอน ห้องโถง ตลอดจนห้องพักแขกกับเรือนใหญ่นอ้ ย
แต่ละแห่งจนหมดสิน้ แล้ว วันนีน้ างจึงลอบมาทีห่ อพระ เหลือเพียงหอพระ
แห่งนี้เท่านั้นที่ยังไม่เคยตรวจค้น
นางค้นหาทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดลออ ไม่เพียงตรวจหาช่องลับ
กับห้องลับ แม้แต่วงกบหน้าต่างกับคานหลังคาก็ไม่ปล่อยผ่าน กระทั่ง
พลิกกระเบื้องมุงชายคาปลายงอนทุกแผ่นหาจนทัว่ แล้วก็ยงั คงสูญเปล่า
ไร้ผล
ขณะทีน่ างก�ำลังตรวจค้นองค์พระพุทธรูปอยูน่ นั่ เอง พลันได้ยนิ เสียงคน
ดังมาจากนอกประตู
'พี่ตี๋ เชิญ'
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อีกฝ่ายมาถึงอย่างปุบปับเสียจนนางหนีไม่ทนั ทีน่ กี่ ไ็ ม่มตี ใู้ ห้ซอ่ นตัว
เสียอีก อารามร้อนใจจึงได้แต่มดุ เข้าไปใต้โต๊ะบูชาของหอพระ เคราะห์ยงั ดี
ที่บนโต๊ะบูชาตัวนี้ปูผ้าปูโต๊ะอยู่ผืนหนึ่ง ความยาวชายผ้าที่ห้อยลงมา
สามารถบดบังร่างของนางได้พอดิบพอดี
แทบจะทันทีทน่ี างมุดเข้ามาใต้โต๊ะบูชา คนทีอ่ ยูเ่ บือ้ งนอกก็ยา่ งเท้า
เข้ามาด้านใน
'ครั้งนี้ต้องรบกวนพี่ตี๋มากทีเดียว อย่างไรได้โปรดช่วยข้าพูดวาจา
น่าฟังกับใต้เท้าถานให้มากๆ ด้วย'
'รบกวนอะไรกัน พี่ฉินเกรงใจไปแล้ว ข้าจะคิดหาวิธีคลายโทสะ
ของใต้เท้าถานผู้นั้นให้จงได้'
'เรือ่ งนีห้ ากปล่อยให้ทา่ นพ่อรูเ้ ข้าต้องฆ่าข้าแน่ เฮ้อ ต้องโทษตัวเอง
ที่ดื่มสุราจนเสียเรื่อง ถึงกับไปล่วงเกินใต้เท้าถานเข้า เขาเป็นคนใจคอ
คับแคบเสียด้วย'
'ตามความเห็นของข้า ใต้เท้าถานก็ไม่ใช่คนหัวรัน้ เสียจนไม่ฟงั ค�ำใคร
เลี้ยงสุราอาหารขอขมาเขาสักโต๊ะเป็นอย่างไร'
'เลี้ยงแขกย่อมไม่เป็นปัญหา สิ่งที่สกุลฉินของพวกเรามีมากที่สุด
ก็คือเงินทอง กลัวก็แต่เขาจะไม่ยอมให้เกียรติ จงใจหักหน้าสกุลฉินของ
พวกเราน่ะสิ'
'พีฉ่ นิ อย่ากลัดกลุม้ ไปเลย ในเมือ่ ข้ารับปากแล้ว ย่อมทุม่ เทสุดก�ำลัง
จัดการเรื่องนี้ให้ลุล่วง'
'ขอบคุณพีต่ ยี๋ งิ่ นัก ข้าซาบซึง้ จริงๆ เรือ่ งราวลุลว่ งเมือ่ ใด จะตอบแทน
เต็มที่แน่นอน'
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ซัง่ กวนเยีย่ นซึง่ ซ่อนตัวอยูใ่ ต้โต๊ะบูชารับฟังค�ำสนทนาของคนทัง้ สอง
อย่างสุดแสนจะเบื่อหน่าย นางจดจ�ำเสียงหนึ่งในนั้นได้ นั่นเป็นเสียงของ
ฉินจี้คังคุณชายใหญ่สกุลฉิน ส่วนบุรุษแซ่ตี๋ผู้นี้เป็นใครนางก็ไม่อาจรู้ได้
ขณะก�ำลังนึกเบือ่ ซัง่ กวนเยีย่ นพลันได้ยนิ เสียงสิง่ ของตกกระทบพืน้
พริบตาต่อมาก็เห็นของชิน้ หนึง่ กลิง้ เข้ามาใต้โต๊ะบูชาก่อนจะนิง่ สนิทอยูท่ ี่
ข้างเท้าของนางพอดิบพอดี เมือ่ พิจารณาโดยละเอียด ทีแ่ ท้เป็นแหวนหยก
วงหนึ่งส�ำหรับสวมนิ้วหัวแม่มือของบุรุษ
แย่แล้ว! นางเพิง่ จะคิดเช่นนี้ พริบตาถัดมาผ้าปูโต๊ะก็พลันถูกเลิกขึน้
บุรุษผู้หนึ่งนั่งยองอยู่ตรงหน้าประจันหน้ากับนางเข้าอย่างจัง
ซั่งกวนเยี่ยนตะลึงงัน อีกฝ่ายก็เช่นกัน คนทั้งสองประสานสายตา
ต่างฝ่ายต่างตื่นตระหนก
ในที่สุดนางก็เห็นโฉมหน้าของบุรุษแซ่ตี๋ผู้นี้อย่างชัดเจน คิ้วตาดุจ
ภาพวาด สายตาดูลุ่มลึก เครื่องหน้าทั้งห้าได้รูปโดดเด่น แลดูสุภาพ
สง่างามนุม่ นวลอบอุน่ เป็นชายหนุม่ ทีห่ ล่อเหลาน่าหลงใหลผูห้ นึง่ โดยแท้
เพียงนึกเสียดายที่อีกฝ่ายถูกนางท�ำให้ตระหนกตกใจเสียจนลืมกระทั่ง
หุบปาก
หลังจากยกมือท�ำท่าทางเป็นความหมายให้อีกฝ่ายเงียบเสียงไว้
นางก็เก็บแหวนหยกวางลงบนมือของเขาอย่างไม่อนาทรร้อนใจก่อนขยิบตา
ให้ด้วยความซุกซน
เด็กดี อย่าท�ำให้พี่สาวเสียเรื่องเชียวนะ หากเจ้ากล้าส่งเสียง จะตี
ให้สลบเลย
ตีจ๋ งิ่ ไม่คาดคิดว่าใต้โต๊ะบูชาของหอพระจะมีสาวใช้นางหนึง่ ซ่อนตัวอยู่
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มิหน�ำซ�้ำยังเป็นสาวใช้ที่ขวัญกล้ามากเสียด้วย ถูกพบเห็นเข้าแล้วสีหน้า
กลับไม่มีวี่แววแตกตื่นลนลานแม้แต่น้อย ไม่เพียงจะให้เขาช่วยรักษา
ความลับ ดวงตาคูน่ นั้ ยังขยิบสองหนหยอกเย้าเขาอย่างมีอารมณ์ขนั เสียอีก
เพียงแวบเดียว ตี๋จิ่งก็รู้สึกได้ว่าสาวใช้นางนี้ทั้งใจกล้าทั้งสุขุม
ถูกผู้อื่นพบเห็นว่าท�ำตัวลับๆ ล่อๆ มาหลบซ่อนอยู่ตรงนี้ ตกอยู่ในห้วง
คับขันแล้วแท้ๆ กลับยังรักษาความเยือกเย็นไว้ได้
น่าสนใจ
เขาเลิกคิ้วหนหนึ่ง สายตาจับจ้องพิจารณานางตรงๆ
'พี่ตี๋ หาพบหรือไม่'
ฉินจีค้ งั แปลกใจ เหตุใดอีกฝ่ายเก็บของชิน้ หนึง่ จึงนานเช่นนี้ ยังนึกว่า
อีกฝ่ายหาแหวนหยกทีต่ กไปไม่พบเสียอีก ขณะคิดจะมาช่วยหา ตีจ๋ งิ่ พลัน
ตลบผ้าปูโต๊ะลง ยืนขึ้นหันไปยิ้มตอบคุณชายใหญ่สกุลฉิน 'หาพบแล้ว'
ตี๋ จิ่ ง สวมแหวนหยกกลั บ ไปบนนิ้ ว มื อ แล้ ว ดึ ง ตั ว ฉิ น จี้ คั ง เดิ น ไป
อีกทางเจตนาให้ออกห่างจากโต๊ะบูชา
'เกี่ยวกับเรื่องของใต้เท้าถาน ข้าคิดได้วิธีหนึ่งแล้ว พวกเราออกไป
ค่อยๆ หารือกัน' กล่าวพลางน�ำฉินจีค้ งั ไปจากหอพระอย่างเป็นธรรมชาติยงิ่
เมือ่ เสียงฝีเท้าของคนทัง้ สองเคลือ่ นห่างออกไปเรือ่ ยๆ ซัง่ กวนเยีย่ น
จึงค่อยเลิกผ้าปูโต๊ะขึ้นมุมหนึ่ง เหลียวซ้ายแลขวาแล้วจึงมุดออกจาก
ใต้โต๊ะบูชา
หึๆ บุรุษแซ่ตี๋ผู้นี้รู้จักกาลเทศะใช้ได้ ถึงกับยอมช่วยข้าจริงๆ ไม่ได้
แพร่งพรายร่องรอยของข้าออกไป คนเรานี่นะ บทดวงจะดี ขวางอย่างไร
38
Page �������������������! 1.indd 38

3/2/2560 BE 11:06

โม่ เ หยี ย น

ก็ขวางไม่อยู่ สถานการณ์เช่นนี้ก็ยังผ่านด่านไปได้
นางรูส้ กึ ขบขัน เหลียวมองโดยรอบซ�ำ้ อีกหนก่อนก้าวออกจากหอพระ
ฉวยจังหวะปลอดคนลอบกลับไป หอพระแห่งนีไ้ ม่พบจุดใดน่าสงสัย วันนี้
คว้าน�้ำเหลวอีกเช่นเคย
นางมุง่ หน้าไปยังห้องเก็บฟืน ระหว่างทางกลับมีคนผูห้ นึง่ เรียกนางไว้
'นี่ หยุดนะ!'
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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