๕๑
ภายนอกอากาศอบอุ่นลงแล้ว หิมะที่พร่างพรมปกคลุมเมือง

กวางโจวค่อยๆ ละลายจนบางตากว่าเดิม กระนัน้ ภายในห้องโถงรับรองของ
ตระกูลหลี่แห่งกวางโจวกลับระอุดุจลมฤดูร้อนอบอ้าว คนกว่าหกสิบชีวิต
ยืนส�ำรวมเรียงแถวตามล�ำดับอาวุโส ไล่เรียงจากคนของตระกูลหลัก ตระกูล
รอง จนถึงตระกูลย่อย
ที่ด้านหน้าของพวกเขา คนสามคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หนานมู่มีพนัก
ตรงกลางเป็นผู้เฒ่าวัยเจ็ดสิบปี รูปร่างซูบผอม ใบหน้าปรากฏริ้วรอยเหี่ยว
ย่นตามกาลเวลา ผมสีดอกเลารวบมัดตึงปักด้วยปิ่นหยกเนื้อขาวลวดลาย
งูเหลือม หางคิ้วขาวโค้งลงมาจนถึงโหนกแก้ม หนวดและเครายาวปล่อย
สยายรวมกันถึงกลางอก ทั้งยังสวมใส่อาภรณ์สีเขียวปักลวดลายดิ้นเงิน
เรียบหรู ที่แท้เฒ่าชราผู้นี้มีนามว่า หลี่เซียวซี ผู้น�ำสูงสุดของตระกูล ด้าน
ขวาและซ้ายมือเป็นชายฉกรรจ์รูปร่างท้วมอายุห้าสิบ ทว่าใบหน้าเปล่งปลั่ง
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ดวงตากระจ่างสุกใสอย่างคนสุขภาพดี เป็นบุตรชายของหลี่เซียวซี นาม
หลี่เซียวฉู่ และ หลี่เซียวซิน
หลี่ เ ซี ย วซี ผู ้ เ ฒ่ า กวาดสายตาคมกริ บ มองดู บุ ต รหลานเบื้ อ งหน้ า
ทัง้ หมด เป่าหนวดเคราจนกระเพือ่ ม ก่อนหยุดสายตาลงตรงผูส้ วมชุดขุนนาง
บุ๋น เมื่อสองเดือนก่อนในการสอบเข้ารับราชการประจ�ำวังอ๋อง หลานชาย
ผูน้ สี้ อบได้ดว้ ยคะแนนสูงสุดเป็นล�ำดับทีส่ อง จึงเลือกเอาต�ำแหน่งเสนาธิการ
ฝ่ายบุ๋นประจ�ำวังอ๋องมาครอบครอง สร้างชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตาแก่วงศ์
ตระกูลอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ เขาก้าวออกจากแถวมาก้มศีรษะประสานมือคารวะ
ให้เซียวซีผู้เฒ่า พลางเอ่ยรายงานเสียงเรียบ
“ท่านปู่ ผู้หลานซูมู่ตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องนี้ดูแล้ว พบว่า
คฤหาสน์หลังนี้มีขนาดใหญ่เกือบเทียบเท่าวังอ๋อง เริ่มก่อสร้างขึ้นหลังจาก
การประกาศผลสอบวังอ๋องประมาณหนึ่งสัปดาห์ ตรงกับวันที่ตระกูลหลี่
ของเราจัดเลี้ยงฉลองเข้ารับต�ำแหน่งเสนาธิการฝ่ายบุ๋นของผู้หลานพอดี
นอกจากนีค้ ฤหาสน์หลังนัน้ ยังก่อสร้างโดยช่างรับเหมาอันดับหนึง่ ของมณฑล
ใช้คนงานกว่าสามร้อยชีวิต ก�ำหนดเวลาสองเดือนจึงแล้วเสร็จ”
หลีซ่ มู หู่ ยุดพักหายใจ เหลือบมองเซียวซีผเู้ ฒ่าทีห่ วั คิว้ ขมวดเข้าหากัน
ความจริงแล้ว เมือ่ หลายวันก่อนทางตอนใต้ของเมืองกวางโจวกลับมีคฤหาสน์
หลังมหึมาที่พาดป้ายตระกูลหลี่ขึ้น ท�ำให้ยามนี้คนของตระกูลต่างปั่นป่วน
วุ่นวาย
ตระกูลหลี่แห่งกวางโจวสืบเชื้อสายตระกูลขุนนางมาหลายยุคหลาย
สมัย ลูกหลานแตกกิ่งก้านสาขาไปมากมาย แต่ล้วนอยู่ภายใต้การปกครอง
ของตระกูลหลัก ยามนี้สืบเสาะค้นหาว่าเป็นคนแซ่หลี่ของสาขาหลัก รอง
หรือย่อย กลับไม่พบข้อมูลอันใด จึงสรุปได้เพียงว่าคฤหาสน์ตระกูลหลีห่ ลัง
นั้นอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลหลี่ของตน แต่เพราะค�ำว่า ‘หลี่’ ที่พาด
อยูห่ น้าประตูคฤหาสน์หลังนัน้ ยังมิอาจท�ำให้เซียวซีผเู้ ฒ่าวางใจได้ จะอย่างไร
หากไม่ตรวจสอบให้ดี เกิดคนผู้นั้นแอบอ้างบารมีตระกูลหลี่ของตนขึ้นมา
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คงได้เกิดเรื่องวุ่นวายใหญ่โตเป็นแน่
หลี่ซูมู่สูดลมหายใจเฮือกหนึ่ง ก่อนกล่าวรายงานต่อ
“ผู้หลานตรวจสอบดูจากช่างรับเหมาแล้ว ทราบแต่เพียงผู้ว่าจ้างเป็น
สตรีนางหนึง่ ใช้หมวกทีม่ มี งุ้ ผ้าคลุมปิดใบหน้าเอาไว้ ท�ำให้มองไม่เห็นหน้าตา
ที่แท้จริง นางสวมใส่เสื้อผ้าราคาแพง เนื้อผ้าแพรปักลวดลายดิ้นทองสั่งทอ
จากร้านเหม่ยถิงในหังโจว ดูแล้วน่าจะเป็นบุตรสาวคหบดี นางท�ำการติดต่อ
ช่างรับเหมา จ่ายเงินค่าจ้างสามเท่าในการว่าจ้าง คฤหาสน์หลังนี้มีทั้งหมด
สี่สิบห้าเรือน มีลานหินอ่อนยี่สิบลาน ลานดินยี่สิบห้าลาน สวนหย่อมแปด
ลาน บ่อน�ำ้ สิบสองบ่อ บึงบัวแปดแห่ง สระน�ำ้ สิบแห่ง ศาลาหอเก๋งริมน�ำ้ และ
กลางน�้ำอีกสิบหลัง ป่าไผ่อีกเจ็ดผืน ภายในป่าไผ่ยังตั้งศาลบรรพชน เรือน
หลังใหญ่ และศาลาหอเก๋งเอาไว้ ประตูด้านหน้าเป็นประตูวงเดือน ก�ำแพง
หินอ่อนสูงขนาดผู้ใหญ่หกคนต่อตัวกัน นอกจากประตูหน้าแล้วยังมีประตู
ข้างที่กว้างพอให้รถม้าหกคันแล่นเข้าไปพร้อมกันได้ อีกทั้งมีโรงเลี้ยงม้าที่
บรรจุรถม้าได้ถงึ สามสิบห้าคัน โรงครัว โรงอาหารส�ำหรับบ่าวไพร่ ห้องอาบน�ำ้
ทั้งแบบหินและแบบไม้ ซ�ำ้ ยังมีบ่อน�ำ้ พุร้อนในร่ม”
เซียวซีผเู้ ฒ่ารับฟังจนปากอ้าตาค้าง กะพริบตาปริบๆ มองดูซมู ผู่ เู้ ป็น
หลานพลางเอ่ยถามอย่างฉงนสนเท่ห์
“บ่อน�้ำพุร้อนอันใด โรงอาหารส�ำหรับบ่าวไพร่อันใด”
“เรียนท่านปู่ บ่อน�ำ้ พุร้อนในร่มคือบ่อน�ำ้ ที่สร้างขึ้นแล้วก่อก�ำแพงมุง
หลังคาเอาไว้ จ�ำลองเหมือนน�ำ้ พุจริง ทว่าบรรจุดว้ ยน�้ำพุจากบนเขาเหมาซาน
ทางใต้ของเมืองกวางโจว ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อหุบเขาสกุลหลี่ไปแล้ว”
“หุบเขาสกุลหลี่...นี่...นี่หมายความว่าอย่างไร” เซียวซีผู้เฒ่าเลิกคิ้ว
เบิกตาโต เหล่าคนของตระกูลในแถวล้วนหันมาสบตากัน บ้างซุบซิบพูดคุย
จนเกิดเป็นเสียงฮือฮาดังอึงอล
ซูมู่รอให้เสียงกระซิบกระซาบเบาลงแล้วจึงกล่าวรายงานต่อไป
“หุบเขาลูกนั้นถูกสตรีนางนั้นจับจ่ายซื้อไปแล้ว เนื่องจากที่นั่นเป็น
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ที่ตั้งของน�้ำพุเหมาซาน หลังจับจ่ายซื้อไว้ก็ก่อสร้างก�ำแพง ตัดเป็นบันได
และถนนขึน้ ไปยังน�้ำพุ กัน้ เขตไว้ส�ำหรับตนเอง ทัง้ ยังเปลีย่ นชือ่ เป็นบ่อน�้ำพุ
ตระกูลหลี่ โดยให้บ่าวไพร่หาบน�้ำพุมาบรรจุลงบ่อน�้ำพุจ�ำลองที่ก่อสร้างไว้
ในคฤหาสน์ ส�ำหรับให้ผู้เป็นนายอาบน�ำ้ ล้างหน้าบ้วนปาก หรือใช้ส�ำหรับ
ชงชาขอรับ”
“คนผู้นี้เป็นใครกันแน่ หุบเขาที่มีบ่อน�ำ้ พุเช่นนั้น ทางกรมเมืองย่อม
ต้องตั้งราคาไว้สูงมิใช่น้อย ทว่ากลับจับจ่ายซื้อมาเป็นสมบัติส่วนตัวเช่นนี้
ออกจะ...” เซียวซีผู้เฒ่าร้องออกมาอย่างเหลือเชื่อ
เนือ่ งจากตระกูลหลีข่ องตนเองก็ใช้นำ�้ จากหุบเขาเหมาซานเช่นเดียวกัน
จึงเคยคิดอ่านว่าจะซือ้ เอาไว้เป็นสมบัตขิ องตระกูล เพราะยังมีตระกูลคหบดี
ในกวางโจวหลายแห่งที่ใช้สอยน�้ำพุธรรมชาตินี้ จึงไม่อยากใช้ร่วมกับใคร
เนือ่ งจากถือดีทพี่ วกตนเป็นตระกูลขุนนางสืบเชือ้ สายเก่าแก่มาเป็นเวลานาน
เมื่อสอบถามไปยังกรมเมืองของทางการ ได้ความว่าหุบเขาลูกนั้น
ค้าขายในราคากว่าแปดล้านต�ำลึง แม้ทรัพย์สมบัติในตระกูลจะพอจับจ่าย
แต่ก็อยู่ในขั้นชักหน้าไม่ถึงหลัง หากซื้อหามาก็คงเกิดผลกระทบครั้งใหญ่
จึงท�ำได้เพียงก้มหน้าอดทน ยามนีบ้ ตุ รหลานซูมสู่ อบได้เป็นเสนาบดีฝา่ ยบุน๋
ของวังอ๋อง เรื่องเงินทองยิ่งไม่ต้องพูดถึง คาดว่าคงจะสามารถจับจ่ายซื้อมา
ได้ในเวลาอันสั้น ที่ไหนได้กลับถูกผู้อื่นตัดหน้าไปเสียก่อน
“ส�ำหรับโรงอาหารของบ่าวไพร่นั้น ก็เอาไว้ให้บ่าวไพร่ใช้กินอาหาร
แยกเฉพาะ ส่วนเรือนหลังใหญ่สูงหกชั้นมีห้องหับกว่าร้อยห้องก็เป็นที่พัก
ของเหล่าบ่าวไพร่ด้วย นอกจากนีบ้ ่าวไพร่ยงั สวมใส่เสือ้ ผ้าทีส่ งั่ ตัดเย็บอย่าง
ดีจากร้านเหม่ยถิง เป็นผ้าฝ้ายเนื้อดีขอรับ ส่วนโรงอาบน�้ำ ห้องสุขา ล้วน
สร้างแยกใช้กันเองระหว่างบ่าวไพร่ ไม่ให้มาปะปนกับผู้เป็นนายขอรับ น�้ำที่
พวกบ่าวไพร่ใช้แม้จะไม่ใช่จากน�้ำพุเหมาซาน แต่ก็เป็นน�ำ้ จากที่นั่น”
“เหลวไหล!” เซียวซีผู้เฒ่าใช้กำ� ปั้นทุบโต๊ะโครมหนึ่ง เป่าหนวดเครา
จนกระจาย ถ้วยน�ำ้ ชากระเด้งกระดอนเกือบพลิกหล่นจากโต๊ะ “ตระกูลหลี่
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นัน่ ปกครองบ่าวไพร่เยีย่ งไร ไฉนเหลวไหลยกบ่าวไพร่เสมอนายเช่นนี้ ผูเ้ ป็น
นายใช้นำ�้ จากน�ำ้ พุ ส่วนบ่าวไพร่ใช้น�้ำจากน�ำ้ ตกบนเขาอย่างนัน้ รึ เหลวไหล....
เหลวไหลสิ้นดี!”
เนือ่ งจากตระกูลหลีข่ องตนเองค่อนข้างเคร่งครัดกับล�ำดับชัน้ ตระกูล
หลักต้องยึดต�ำแหน่งขุนนาง ตระกูลรองยึดกิจการค้าขายใหญ่โต ส่วนตระกูล
ย่อยเพียงครอบครองที่ดินไว้ปลูกพืชท�ำนา
ส�ำหรับกับทาสแล้วก็มแิ ตกต่างจากสัตว์เลีย้ งตัวหนึง่ เมือ่ ทาสถูกขาย
ออกไป ย่อมหมายถึงขายชีวิตให้ผู้เป็นนาย คอยอ�ำนวยความสะดวกสบาย
ให้ กินของเหลือหรืออาหารราคาถูกเพื่อไม่ให้ผู้เป็นนายล�ำบากเลี้ยงดู
ส่วนบ่าวไพร่กล็ ว้ นถูกปลูกฝังให้ซอื่ สัตย์เคารพผูเ้ ป็นนาย รับใช้เคียง
ข้างให้ดี เพราะทาสไม่มีสิทธิ์มีเสียงหรือร้องขออันใดได้ หากหลบหนีมีโทษ
ตามกฎบ้าน ท�ำร้ายผู้เป็นนายย่อมรับโทษตาย ต่อให้ไม่ต้องใช้กฎบ้าน แต่
ด้วยกฎหมายบ้านเมืองแล้ว เพียงมีใจออกห่างผู้เป็นนายยังต้องถูกห้าม้า
แยกร่าง หมื่นมีดเฉือนร่างจนตายได้
ดังนัน้ แล้วในสายตาของตระกูลใหญ่ ทาสเป็นเพียงวัตถุอำ� นวยความ
สะดวกอย่างหนึ่ง การที่ตระกูลหลี่นั่นชุบเลี้ยงบ่าวไพร่อย่างหรูหราเช่นนี้
เท่ากับก�ำลังดูถูกพื้นฐานชนชั้นที่มีมาช้านานอย่างเห็นได้ชัด
ทว่าไม่พอใจไปก็เท่านั้น ไม่มีกฎหมายก�ำหนดให้เลี้ยงดูทาสอย่าง
เลิศหรูเป็นโทษสถานหนัก ทาสของผู้ใด ชุบเลี้ยงดูแลอย่างไร ไหนเลย
คนอื่นจะไปสอดปากวุ่นวายได้ ดังนั้นเซียวซีผู้เฒ่าจึงท�ำได้เพียงแค่พ่น
ลมหายใจเป่าหนวดเคราระงับอารมณ์ แล้วโบกมือวูบเป็นเชิงบอกให้ซูมู่
พูดต่อ
“หลังจากก่อสร้างคฤหาสน์แขวนป้ายตระกูลหลี่แล้วเสร็จ สตรีนาง
นัน้ ก็ทำ� การกว้านซือ้ ทาสในเมืองกวางโจวทัง้ หมดหนึง่ ร้อยคน ล�ำเลียงเข้าไป
ในคฤหาสน์ ผูห้ ลานลองให้คนจับตาดู เห็นบ่าวไพร่พวกนัน้ สวมใส่ชดุ ผ้าฝ้าย
จริง ทุกวันจะมีบา่ วไพร่ออกมาจับจ่ายซือ้ ของในตลาดกลับไป นอกจากนีย้ งั
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พบว่าคฤหาสน์หลังนั้นกลับมีแต่บ่าวไพร่อยู่อาศัย ไม่มีผู้เป็นนายหรือท่าน
หญิงท่านชายคนใดเข้าออกคฤหาสน์หลังนั้นเลย”
“จากทีฟ่ งั ๆ ดูแล้ว คนแซ่หลีผ่ นู้ นั้ น่าจะมีภมู หิ ลังมิธรรมดา” หลีเ่ ซียวฉู่ที่นั่งฟังอยู่นานเปรยขึ้น กลอกตาไปมาอย่างใช้ความคิด “มีเงินมากมาย
เช่นนั้นได้ย่อมมิใช่คหบดีธรรมดาๆ ซื้อที่ดินทางใต้ของเมืองกวางโจวแล้ว
ทุบท�ำลายสิ่งปลูกสร้าง สร้างเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่เทียบเท่าวังอ๋อง ทั้งยัง
มีค่าจ้างแรงงานสามร้อยชีวิตเป็นเงินสามเท่า ซื้อทาสมาอีกร้อยชีวิต ซื้อ
หุบเขาน�้ำพุเหมาซาน รวมๆ แล้วทรัพย์สินยังมีมากกว่าตระกูลหลี่ของเรา
อีกกระมัง”
“หรือว่าจะเป็นของคนใหญ่คนโตผูใ้ ด...” เซียวซีผเู้ ฒ่าขบคิด “เป็นไป
ได้หรือไม่วา่ อาจจะเป็นขุนนางใหญ่ในวังอ๋องผูห้ นึง่ บางทีอาจเป็นขุนนางใหม่
ที่สอบบรรจุเข้าพร้อมกับซูมู่”
“เรียนท่านปู่ ผู้หลานตรวจสอบแล้ว ในการสอบวังอ๋อง เสนาธิการ
ฝ่ายบุ๋นและบู๊นับเป็นต�ำแหน่งใหญ่ที่สุด หลานสืบดูจากเสนาธิการฝ่ายบู๊ที่
สอบเข้ารับต�ำแหน่งพร้อมกันมาอย่างละเอียดแล้ว คนผู้นั้นเป็นบัณฑิต
จากสถานศึกษาประจ�ำเมืองหังโจว ได้ยนิ ว่าวรยุทธ์ไม่เลว เป็นศิษย์หอต้าหลี่
วรยุทธ์ที่ใช้ก็ร�่ำเรียนมาจากหอต้าหลี่ขอรับ”
“หอต้าหลีร่ ึ คนของเราเองก็...” นายผูเ้ ฒ่าปรายตามองดูชายหนุม่ ร่าง
ก�ำย�ำสองคนที่ยืนหลบอยู่ด้านข้าง ซึ่งว่าจ้างมาจากหอต้าหลี่อันโด่งดังเพื่อ
คุ้มกันผู้น�ำและบุคคลส�ำคัญของตระกูลหลัก แน่นอนว่าชื่อเสียงฝีมือการ
ปราบโจรภูเขาและคุ้มกันขบวนสินค้าโด่งดังไปทั่วแผ่นดิน เหล่าคหบดี
มากมายล้วนเดินทางไปที่หอต้าหลี่ในหังโจวเพื่อว่าจ้างคนของพรรคเอาไว้
ใช้สอย
ซูมมู่ องตามสายตาของเซียวซีผเู้ ฒ่า จากนัน้ จึงหันมากล่าวเสียงเรียบ
“ผู้หลานสอบถามดูแล้ว พวกมันไม่รู้จักอันใดกับเสนาธิการฝ่ายบู๊
ขอรับ และเสนาธิการฝ่ายบู๊ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคฤหาสน์หลังนั้น
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แม้แต่นอ้ ย เพราะเขาไม่ได้ใช้เงินจับจ่ายซือ้ บ้านของตัวเอง แต่กลับพักอาศัย
อยูใ่ นจวนเสนาธิการทีท่ างการจัดเตรียมเอาไว้ให้เช่นเดียวกับผูห้ ลานขอรับ”
ยิ่งบอกเล่าก็ยิ่งน่าสงสัย เซียวซีผู้เฒ่านั่งครุ่นคิดอยู่พักหนึ่ง จากนั้น
จึงกล่าวกับคนในตระกูลทั้งหมดเสียงเฉียบ
“เบิกตาให้กว้าง เฝ้ามองพวกมันต่อไป...”
ทั้งหมดรับค�ำแล้วล่าถอยออกจากห้องโถง ภายในห้องเหลือเพียง
เซียวซีผู้เฒ่า หลี่เซียวฉู่และหลี่เซียวซินบุตรชาย กับหลี่ซูมู่ผู้เป็นหลานซึ่ง
ยืนส�ำรวมอยู่เบื้องหน้าพวกเขา รอจนเสียงพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ของคนใน
ตระกูลที่ทยอยออกจากโถงห้องเลือนหายไปแล้ว ท่านผู้เฒ่าจึงค่อยลอบ
ระบายลมหายใจห้วงหนึ่ง ครุ่นคิดแล้วกล่าวขึ้นมาเสียงเรียบ
“พวกเจ้าคิดว่าคฤหาสน์ตระกูลหลี่นั่นกับหลี่ซูเหวินจะเกี่ยวข้องกัน
หรือไม่”
“หลี่ซูเหวิน...” ซูมู่หัวคิ้วขมวดมุ่น
คนในตระกูลหลี่ไหนเลยจะมีคนชื่อหลี่ซูเหวิน ทว่าพอขบคิดเพียง
ครู่เดียวก็หวนนึกถึงหลี่ซูเหวินจากการสอบวังอ๋องเมื่อสองเดือนก่อน ที่มัน
สอบได้อันดับหนึ่งในการสอบทั้งบู๊และบุ๋น แต่กลับเลือกเอาต�ำแหน่งเล็กๆ
อย่างมือปราบ แม้จะเคยพบหน้ากันในการประกาศผลสอบและถูกเรียกตัว
เข้าวังอ๋อง แต่ก็มิได้สังเกต เพียงแค่เหลือบมองคนผู้นั้นที่ดันเลือกต�ำแหน่ง
ต�่ำต้อยอย่างมือปราบขึ้นมาเสียเฉยๆ คราเดียวเท่านั้น
ที่แท้เซียวซีผู้เฒ่าก�ำลังเอ่ยถึงบัณฑิตผู้เคยเป็นที่กล่าวขวัญหลังผ่าน
การคัดเลือกต�ำแหน่งของเหล่าบัณฑิต
“ท่านปู่...มือปราบที่คัดเลือกเข้ามาใหม่ล้วนพักอาศัยอยู่ในโรงเตี๊ยม
ใกล้จวนว่าการของท่านเจ้าเมือง ต้องพักอาศัยเป็นระยะเวลาสามเดือน นี่
ก็ผ่านไปสองเดือนแล้ว...”
“เจ้าลองตรวจสอบคนผู้นี้แล้วหรือยัง” หลี่เซียวฉู่ที่นั่งอยู่ด้านข้าง
เซียวซีผเู้ ฒ่าเอ่ยถามบุตรชายเสียงเฉียบ ซูมปู่ ระสานมือให้เซียวฉูพ่ อ่ ของตน
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“ท่านพ่อ ลูกเพิ่งเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ มีข้อราชการมากมายที่ต้อง
สะสาง นอกจากแบ่งเวลาตรวจสอบคฤหาสน์ตระกูลหลีท่ างใต้แล้ว ไหนเลย
จะมีเวลาสนใจมือปราบต�ำแหน่งเล็กๆ ผู้หนึ่ง”
“ความจริงเรือ่ งนีน้ า่ จะมีสายสนกลในบางอย่าง...หลีซ่ เู หวินผูน้ นั้ สอบ
ได้อนั ดับหนึง่ แต่กลับเลือกเป็นมือปราบ สมควรแล้วอย่างนัน้ หรือ คฤหาสน์
หลังนั้นใช้ชื่อสกุลหลี่ ในบรรดาบัณฑิตที่เข้าสอบวังอ๋องก็มีคนแซ่หลี่อยู่แค่
สามคน แถมค�ำว่าหลี่ของสองคนกลับเขียนไม่ละม้าย มีเพียงหลี่ซูเหวินผู้นี้
ที่ใช้อักษร ‘หลี่’ เหมือนกับตระกูลเรา” หลี่เซียวซินแทรกขึ้นมา
เมื่อเซียวซีผู้เฒ่าได้ยินบุตรชายอีกคนกล่าวไล่เรียงความไม่ชอบมา
พากล คิ้วขาวก็เลิกขึ้น ดวงตากระจ่างใสเพ่งมองซูมู่เขม็ง
“เจ้าลองไปตรวจสอบคนผู้นดี้ ู หากพบเห็นพิรธุ อันใดก็น�ำมารายงาน
ข้า”
“ผู้หลานรับค�ำสั่ง...”

ส�ำหรับหลี่ซูเหวิน ต้องโทษหัวหน้าหมู่บ้านที่มิเคยใกล้ชิดเจ้าชีวิต

จึงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อให้เจ้าชีวิตพึงพอใจ หัวหน้าพรรคพันหมื่น
บุปผาสาขากวางโจว นอกจากค�ำสั่งล�ำเลียงสมบัติของชนชาติหูในทางลับ
ของวัดกวงเซี่ยงซือมาเก็บรักษาเอาไว้ ก็น�ำต�ำราวิชายุทธ์และหนังสือต่างๆ
ส่งมอบให้แก่ผู้เป็นนาย
ล�ำพังค�ำสัง่ ของกวนเหมยเหมย หากให้ชงั่ น�้ำหนักระหว่างราชโองการ
ขององค์จักรพรรดิแล้ว พวกนางย่อมต้องเลือกค�ำสั่งของประมุขพรรค
มาก่อน ยิ่งกับหลี่ซูเหวินแทบไม่ต้องพูดถึง แค่เพียงรับทราบว่าผู้เป็นนาย
จะย้ายมาลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ ทั้งยังมีค�ำสั่งลงมาให้มองหาที่พักอาศัย
ระยะยาว และอนุญาตให้ใช้เงินจากสมบัติเหล่านั้นได้ นางไหนเลยจะกล้า
กระท�ำการอย่างหละหลวม จึงทุม่ เทความกว้างขวางของสายข่าวพรรค เสาะ
หาจ้างวานช่างฝีมอื อันดับหนึง่ ของแว่นแคว้นและคนงานอีกสามร้อยชีวติ มา
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รับหน้าที่ปลูกสร้างคฤหาสน์ตระกูลหลี่ของนายท่านหลี่ซูเหวินขึ้น
นางจัดการกว้านซือ้ ทีด่ นิ ทางใต้ บ้านเล็ก คฤหาสน์ใหญ่ในละแวกนัน้
ถูกนางจับจ่ายซื้อมาจนหมด แม้มีคฤหาสน์หลังงามของเหล่าคหบดีอยู่ใน
พื้นที่ที่ต้องการ ก็หยิบยื่นเงินสูงกว่าราคาตลาดเพื่อให้คนเหล่านั้นย้ายออก
เนรมิตคฤหาสน์อย่างใหญ่โต ทั้งยังเขียนจดหมายส่งไปยังเมืองหังโจว
สอบถามประมุขพรรคถึงคฤหาสน์หลังเดิมและนิสัยใจคอของนายท่าน จึง
ทราบว่าหลีซ่ เู หวินให้ความส�ำคัญกับห้องน�ำ้ โรงอาบน�ำ้ และบ่าวไพร่ไม่นอ้ ย
จึงยึดเอาห้องน�้ำและโรงอาบน�้ำเป็นหลัก อีกทั้งวัสดุ เครื่องเรือนตกแต่ง
ภายในล้วนใช้ของดีที่สุด
นอกจากนี้ยังมีห้องลับใต้ดินอยู่อีกสิบแห่ง นางล�ำเลียงเอาสมบัติ
ทัง้ หมดไปเก็บไว้ทหี่ อ้ งใต้ดนิ ซึง่ ติดตัง้ กลไกลับเอาไว้อย่างแน่นหนา บ่าวไพร่
กว่าร้อยชีวิตที่กว้านซื้อมาจากโรงค้าทาส ก็สั่งการลงไปให้คนสนิทอบรม
หน้าที่ต่างๆ ทาสรูปร่างสูงใหญ่หน่อยก็ให้คนของหอต้าหลี่มาถ่ายทอดวิชา
เล็กน้อยเอาไว้ใช้ส�ำหรับเป็นยามเฝ้าประตูและเดินตรวจตราตามบริเวณ
คฤหาสน์ ในเวลาเพียงสามเดือนคาดว่าพวกนั้นคงมีฝีมือรุดหน้าพอให้
ใช้สอยได้พอดี เรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้ ผู้เป็นนายไหนเลยจะล่วงรู้ได้
หลี่ซูเหวินนั่งอยู่ในห้องพักของตนเอง ละเลียดชาดอกเหมยที่เพิ่ง
ลงมือชงด้วยตัวเองอย่างสบายอารมณ์ ภายในห้องพักถูกแบ่งสันปันส่วนได้
อย่างลงตัว แม้ว่าขนาดห้องจะไม่ใหญ่ แต่ก็ไม่คับแคบถึงขั้นเดินเบียดกัน
มุมห้องทั้งสี่ตั้งวางเตียงไม้สี่หลัง ตู้เสื้อผ้าอีกสี่หลัง และมีหีบเล็กๆ วางอยู่
บนหัวเตียงด้วยใบหนึ่ง แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวคนละมุมอย่างชัดเจน ตรง
กลางห้องตั้งโต๊ะน�้ำชาทรงกลมไว้หนึ่งตัวกับเก้าอี้ไม้สี่ตัวส�ำหรับใช้นั่งดื่มชา
หรือกินอาหาร ผ้าม่านเนือ้ หยาบพลิว้ ไหว สายลมแผ่วพัดเข้ามาทางหน้าต่าง
เพียงบานเดียวของห้อง ช่วยให้ไม่อบอ้าวอึมครึม
เสียงเคาะประตูดังขึ้นท�ำลายความเงียบงัน ชายหนุ่มผุดลุกขึ้นจาก
เก้าอี้เดินไปเปิดประตู เสี่ยวเอ้อของโรงเตี๊ยมในชุดผ้าป่านเนื้อหยาบพาดผ้า
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เช็ดโต๊ะไว้บนไหล่ขา้ งหนึง่ ยิม้ หน้าระรืน่ ให้ มือทัง้ สองข้างประคองเตาถ่านเข้า
มาวางไว้บนโต๊ะ ในเตายังมีถา่ นแดงคุกรุน่ เสีย่ วเอ้อค้อมตัวเดินผ่านซูเหวิน
กลับออกไป
รอเพียงอึดใจก็ยกเอาหม้อต้มบรรจุเนือ้ แพะกับผักมาวางบนเตาร้อน
น�้ำแกงเป็นแบบปรุงแต่งให้มีรสชาติเผ็ดจนน�้ำเป็นสีแดง จากนั้นก็ล�ำเลียง
เอาข้าวสวยมาด้วยถ้วยหนึ่ง ยังมีปลาทอด หมูผัดเปรี้ยวหวาน อาหาร
ทัง้ หมดล้วนสัง่ ตรงจากภัตตาคารชือ่ ดังของหังโจว หลังจากล�ำเลียงทุกอย่าง
มาหมดแล้ว ซูเหวินจึงค่อยล้วงมือเข้าไปในอกเสือ้ ดีดเอาเงินต�ำลึงก้อนเล็ก
ให้เสี่ยวเอ้อ เมื่อได้รับเงินรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ก็ยิ้มแย้มประจบแล้วล่าถอย
ออกจากห้องไป
มิใ ช่ ว ่ า ตนเองเป็ น คนติด รสชาติค วามหรู ห รา ทว่ า อาหารที่มีใ น
โรงเตี๊ยมล้วนกินไม่ได้ ข้าวฟ่างที่หอมกรุ่นกลับมีเมล็ดแข็งคล้ายกินน�ำ้ ตาล
กรวด ท�ำให้ความอยากอาหารลดลง ทีผ่ ่านมาหากไม่นบั แรกเริม่ ทีพ่ กั อาศัย
อยูใ่ นห้องเช่าเล็กๆ หลังระเห็จออกมาจากตระกูลฮัว่ ครานัน้ แล้ว ซูเหวินแทบ
ไม่เคยกินข้าวเนื้อหยาบเช่นนี้มาก่อน
ตนเองไม่เคยยุ่งวุ่นวายกับเรื่องห้องครัว ทั้งหมดล้วนเป็นหน้าที่ของ
หลงเห่อบ่าวคนสนิท แท้จริงแล้วเมล็ดข้าวทีห่ ลีซ่ เู หวินกินนัน้ เป็นข้าวมีราคา
แพงของทางเหนือ เมื่อหุงออกมาแล้วจะมีความนุ่มร่วน เคี้ยวง่าย กินกัน
เฉพาะคหบดีที่มีเงินเท่านั้น โรงเตี๊ยมน้อยแห่งที่จะจัดซื้อมาใช้เลี้ยงแขก
เหรื่อ จะมีก็แต่ภัตตาคารหรือเหลาสุราเป็นส่วนใหญ่
ชายหนุ่มนั่งลงรอคอยให้น�้ำในหม้อไฟเนื้อแพะเดือด เหม่อมอง
ควันขาวส่งกลิ่นยั่วน�้ำลายล่องลอยออกไปทางหน้าต่าง นับตั้งแต่เข้ารับ
ต�ำแหน่งมือปราบในวันแรกจวบจนวันนี้ เวลาก็ล่วงเลยผ่านไปถึงสองเดือน
แล้ว จากมือปราบรุ่นใหม่กลายเป็นเก่า จากเก่ามินานก็กลายเป็นแกร่ง
ตลอดเวลาชายหนุม่ วุน่ วายอยูก่ บั การท�ำความเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ อง
มือปราบ ทั้งต้องซักซ้อมยิงธนู ขี่ม้า วิธีรัดมัดผู้คนด้วยเชือก การแก้มัด
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ปมเชือกจากวิธีมัดต่างๆ การต่อสู้ด้วยมือเปล่าจากต�ำราที่เหล่ามือปราบทั่ว
แผ่นดินใช้ ยังมีการเดินตรวจตราถนนหนทาง การเข้าเวรยามในตึกมือปราบ
ทุกวันมีเรื่องให้ต้องเรียนรู้มากมายไม่รู้จบ คล้ายนักศึกษาที่อยู่ระหว่าง
ฝึกงานผู้หนึ่ง
ซูเหวินเขียนจดหมายฉบับหนึ่งส่งไปยังหังโจว มอบหมายต�ำแหน่ง
พ่อบ้านตระกูลหลี่ให้ซวี่ซ่งรับช่วงดูแลต่อ ส่วนกิจการร้านถิ่นมากมายที่นั่น
ส่งมอบให้ครอบครัวของจิ้นชวนรับผิดชอบดูแล แม้เมื่อไม่นานมานี้อีกฝ่าย
จะกระท�ำเรือ่ งไม่นา่ ให้อภัยและมีใจคิดคด แต่ยามนีเ้ ห็นคนผูน้ นั้ คิดกลับตัว
กลับใจ จึงหยิบยื่นความไว้ใจนี้เป็นบททดสอบ
แน่นอนว่าซูเหวินมิได้อ่อนต่อโลกคิดโอนย้ายกิจการให้พวกเขา
ทัง้ หมด เพียงให้พวกเขาอยู่ในหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบประหนึง่ ผู้จดั การ ส่วน
ตนเองนั่งเป็นประธานเจ้าของบริษัท นอกจากนี้ยังก�ำชับซวี่ซ่งให้คอยจับตา
ดูครอบครัวของจิ้นชวนเป็นพิเศษ โดยมีหัวหน้าพรรคทั้งสามที่เขาแนบ
จดหมายสั่งให้จับตาดูแลกิจการร้านถิ่นและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตระกูลหลี่
ให้ดี จึงค่อยวางใจลง
หลีซ่ เู หวินก�ำชับเฟยเอีย้ นมิตอ้ งน�ำบ่าวไพร่เดิมทีค่ ฤหาสน์ตระกูลหลี่
ตามมาด้วย ทรัพย์สมบัตินำ� มาแค่เพียงสามในสี่ส่วนก็พอ คาดว่าการตระเตรียมทุกอย่างเพื่อเดินทางมาพร้อมขบวนข้าวของ ราวสามถึงสี่เดือนพวก
นางคงจะถึงกวางโจวกระมัง
ยามนี้ซูเหวินมีทรัพย์สมบัติมากมาย เสวยสุขไปอีกกี่สิบชาติยังไม่
แน่ว่าภูเขาเงินของตนเองจะพร่องลง แต่กระนั้นก็ไม่คิดอยู่เฉยกินเปล่าให้
ภูเขาเงินร่อยหรอลงไปเรื่อยๆ ที่หังโจวมีกิจการร้านถิ่น เมื่อคิดปักหลักอยู่
กวางโจวก็ยังต้องมีกิจการเอาไว้ เนื่องจากยุคสมัยนี้มิมีธนาคารให้ฝาก
ดอกเบี้ย จะให้เม็ดเงินต�ำลึงเงินงอกเป็นต�ำลึงทองได้ก็มีแต่จะต้องลงทุน
หว่านออกถ่ายเดียว
กล่าวไปแล้วก็คล้ายกับเริ่มนับหนึ่งใหม่ ทว่าต่างจากคราครั้งนั้น
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ตรงที่มิต้องน�ำเครื่องเรือนแสนรักของตนเองบากหน้าไปขายออกเพื่อน�ำมา
ท�ำทุน บัดนี้สำ� หรับหลี่ซูเหวินแล้ว ทุนทรัพย์มิใช่ปัญหาอันใด จะมีก็เพียง
หัวคิดทางการค้าที่ต้องรีดเร้นออกมาใหม่
กิจการเหลาสุราห้าดาวที่มีลูกเล่นเช่นช้อนกับส้อมในการกินอาหารก็
กระท�ำไปแล้ว โรงเตี๊ยมพักแรม ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า กิจการโสม กิจการ
ข่าวสาร กิจการใบชา กิจการค้าขายเตาถ่านและถ่านหิน ล้วนกระท�ำมาจน
หมด ซูเหวินปล่อยให้ความคิดโลดแล่น ตะเกียบก็คีบเนื้อแพะพุ้ยข้าวเข้า
ปาก รอจนกินอิม่ จึงค่อยเรียกเสีย่ วเอ้อเข้ามายกถ้วยชามออกไป จากนัน้ นัง่
จิบชาดอกเหมยอีกครู่หนึ่ง ก่อนผุดลุกเดินออกจากโรงเตี๊ยม
หลี่ซูเหวินมุ่งตรงไปที่ถนนย่านการค้า สังเกตร้านรวงและสินค้าแต่
ละร้าน แวะซื้อของกินเล่น เดินไปกินไปประหนึ่งนักท่องเที่ยว แม้ว่าจะย้าย
มาอยู่กวางโจวได้สองเดือนแล้ว ทว่ากวางโจวเป็นเมืองใหญ่ ต่อให้ใช้เวลา
ครึง่ ปียงั ไม่แน่วา่ จะเทีย่ วได้ทวั่ ถึง ตรอกซอกซอยมีมากกว่าสิบหมืน่ สาย แค่
ถนนสายการค้าก็มีทั้งทางเหนือ ใต้ ออก ตก แล้วยังมีแยกตลาดค้าของสด
ถนนสายอโคจร และท่าเทียบเรือส�ำหรับล�ำเลียงสินค้า
หลังจากเดินส�ำรวจอยูเ่ นิน่ นานท้องก็รสู้ กึ หิวอีกครัง้ ชายหนุม่ กวาดตา
เสาะหาภัตตาคารสักแห่ง แต่ดูเหมือนถนนสายนี้นอกจากร้านรวงส�ำหรับ
ค้าขายแล้ว ก็ไม่มีร้านอาหารให้เห็น จึงต้องเดินเสาะหาที่ถนนสายอื่น
ชายหนุม่ โบกพัดจีบในมือเบาๆ จากนัน้ ก้าวอาดๆ เลีย้ วเข้าไปในตรอก
แรกเริม่ ใบหน้ายังเรียบเฉย ทันทีทกี่ า้ วเข้ามาใบหน้าก็เฉียบคม ดวงตากลาย
เป็นคมกริบขึ้นมา พรึบ! เสียงพัดจีบถูกรวบเก็บเข้าหากัน ซูเหวินหมุนตัว
กลับฉับพลัน ที่ปากตรอกแคบเล็กปรากฏชายฉกรรจ์ผู้หนึ่งถลันวูบตามเข้า
มา ก็พบเห็นหลี่ซูเหวินยืนเผชิญหน้าอยู่ก่อนแล้ว
ยามกะทันหันสมองยังไม่ทันสั่งการ พัดจีบในมือก็ฟาดเข้าที่ท่อน
แขนขวาเป็นแนวขวางขนานกับพืน้ มันรู้สกึ เหมือนแขนทัง้ ท่อนแสบร้อนจน
กลับกลายเป็นชาวูบ ร่างสูงใหญ่กระเด็นไปตามแรงหวดฟาดกระแทกเข้ากับ
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ก�ำแพงตรอกแล้วล้มลงนอนแผ่หลาอยู่บนพื้น
เสียงสะบัดพัดดังพรึบขึ้นอีกครา ขณะซูเหวินโบกพัดเรียกลมปะทะ
ใบหน้า ก้าวเข้ามาหยุดยืนปรายตามองผู้นอนแผ่อยู่บนพื้น ดวงตาเบิกโต
ตื่นตะลึงจ้องกลับมาอย่างลนลาน ซูเหวินยิ้มอย่างซุกซน
“เจ้ายังฝึกไม่ถึงขั้น คิดสะกดรอยตามข้า ยังต้องเคี่ยวกร�ำให้หนัก
กว่านี้”
เมื่อเห็นว่าตนเองสิ้นท่าเสียแล้ว ชายฉกรรจ์ก็รีบผุดลุกขึ้น เสียงสูด
ปากร้องครางจากอาการเจ็บแปลบดังขึ้นค� ำหนึ่ง เมื่อมันคุกเข่าข้างหนึ่ง
สะโพกตั้งตรง กัดฟันกลั้นอาการเจ็บประสานมือคารวะต่อหลี่ซูเหวิน
“ศิษย์หอต้าหลี่ นามหลิวตง คารวะนายท่าน”
“อืม” หลี่ซูเหวินรับค�ำ ชายนามหลิวตงก็เอ่ยต่อ
“ผู้น้อยเดิมเป็นบัณฑิตในหังโจว ได้รบั ทุนทรัพย์เลีย้ งดูจากนายท่าน
ซ�้ำยังได้ร�่ำเรียนวิชายุทธ์ที่หอต้าหลี่ คราครั้งนี้มาสอบที่กวางโจว ได้รับ
ต�ำแหน่งเป็นเสนาธิการฝ่ายบู๊ประจ�ำวังอ๋อง ด้วยกิจการหน้าที่รัดตัวจึงมิได้
มากราบคารวะนายท่าน ขอนายท่านโปรดให้อภัยด้วย”
หลีซ่ เู หวินเลิกคิว้ มองดูอกี ฝ่ายอย่างประหลาดใจ ตนเองยังจ�ำได้เรือ่ ง
ที่ให้การสนับสนุนบัณฑิตตกยากในเมืองหังโจวเพื่อใช้เป็นฐานอ�ำนาจของ
ตนเอง เพราะค�ำกล่าวของนักพรตต้วนอี้ที่ว่า ‘มีดาวเฉียนฝ่าปรากฏขึ้นอีก
ดวงในวังหลวง’ คนผู้นั้นคล้ายกับล่วงรู้ชะตาฟ้าเหมือนเขา ถึงอยากจะ
สืบเสาะเข้าไปด้วยตนเอง แต่ล�ำพังตัวคนเดียวมิมที างกระท�ำได้อย่างราบรืน่
อีกทั้งหากยึดกุมต�ำแหน่งส�ำคัญ ย่อมเท่ากับน�ำพาตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวการ
แย่งชิงอ�ำนาจและกระแสทางการเมืองอันวุ่นวาย
การเข้าใกล้องค์จกั รพรรดิ มิรวู้ า่ ต้องมีกชี่ วี ติ จึงจะพอใช้ ดังนัน้ เขาจึง
คิดสนับสนุนบัณฑิตตกยาก หากพวกเขาสามารถเข้ารับต�ำแหน่งส�ำคัญใน
วังหลวง ก็ยังเป็นหมากให้เขาใช้เสาะหาคนผู้มีดาวเฉียนฝ่าเหมือนกันผู้นั้น
มิคาดคิด หลิวตงผู้นี้จะเป็นหนึ่งในบัณฑิตตกยากที่ตนเองอุปการะเอาไว้
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“ลุกขึ้นเถอะ ท่านเป็นถึงเสนาธิการใหญ่ ไหนเลยมาคุกเข่าคารวะ
มือปราบเล็กๆ อย่างข้า หากมีใครพบเห็นเข้าคงได้วุ่นวายเป็นแน่”
หลิวตงได้ยินจึงพลันผุดลุกขึ้น ซูเหวินขณะเดินออกจากโรงเตี๊ยม
ที่พักแรมก็รับรู้ถึงตัวตนของอีกฝ่ายแล้ว หลิวตงแอบรออยู่ที่ร้านเครื่อง
เคลือบฝั่งตรงข้ามโรงเตี๊ยม ท�ำทีเป็นเลือกของคิดจะน�ำไปตกแต่งจวน
เสนาธิการ แต่แท้จริงแล้วมีจุดประสงค์เพื่อมาคารวะผู้มีพระคุณ
ครั้นเห็นหลี่ซูเหวินก้าวข้ามธรณีประตูของโรงเตี๊ยมออกมา จึงเดิน
ตามหวังจะหาโอกาสพูดคุย ซูเหวินสายตาเหลือบเห็นหลิวตงแล้วเช่นกัน
ต้องกล่าวว่า ผู้ฝึกสุดยอดต�ำราทั้งห้ามีทักษะมองเห็นพลังลมปราณในร่าง
ของผู้คนได้ ซูเหวินแค่เห็นพลังลมปราณไหลเวียนอยู่ในร่างของหลิวตงใน
ร้านเครื่องเคลือบก็สะกิดใจแล้ว แต่ไม่สะดวกต่อการเดินเข้าไปพูดคุย เป็น
อีกฝ่ายที่สะกดรอยตามมา ตนเลยคิดเล่นสนุก เดินเที่ยวชมถนนการค้าไป
พลาง ลอบส�ำรวจดูวิชาสะกดรอยของอีกฝ่ายไปพลาง
“นายท่าน...ข้าน้อยนอกจากจะมาเยีย่ มคารวะแล้ว ยังมีค�ำบอกกล่าว
ต่อท่านด้วย...เมื่อวานนี้คนของหอต้าหลี่ที่ถูกจ้างวานให้เป็นคนคุ้มกันใน
คฤหาสน์ตระกูลหลีม่ ารายงานผูน้ อ้ ยว่า คนของตระกูลหลีค่ ดิ ส่งคนติดตาม
สะกดรอยท่านขอรับ”
“ตระกูลหลี่? สะกดรอยข้า?”
“เสนาธิการฝ่ายบุ๋นจากการสอบบรรจุเข้ารับต�ำแหน่งขุนนางวังอ๋องที่
ผ่านมาเป็นคนของตระกูลหลี่แห่งกวางโจวขอรับ เพราะมีคฤหาสน์ตระกูล
หลี่ก่อสร้างขึ้นทางใต้ของเมือง จึงท�ำให้คนในตระกูลหลี่เกิดความเคลือบ
แคลง”
“ตระกูลหลี่...ที่กวางโจวนี่ก็มีตระกูลหลี่อยู่ด้วยงั้นหรือ”
“ขอรับ” หลิวตงผงกศีรษะ ประสานมือกล่าวสืบต่อ “ตระกูลหลี่แห่ง
กวางโจวสืบเชื้อสายกันมายาวนาน ลูกหลานตระกูลใหญ่ล้วนรับราชการ
ตระกูลรองท�ำกิจการค้าขาย ส่วนตระกูลย่อยเป็นเพียงชาวนาขอรับ ได้ยิน
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ว่าเพราะกลัวว่านายท่านจะแอบอ้างชือ่ ของตระกูลหลีไ่ ปกระท�ำการเสือ่ มเสีย
จึงต้องสืบหาที่มาที่ไปของนายท่าน”
หลี่ซูเหวินผงกศีรษะอย่างเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดี จะอย่างไรก็เป็น
ตระกูลขุนนางมาหลายชั่วอายุคน จู่ๆ มีคฤหาสน์ตระกูลหลี่ก่อสร้างขึ้นมา
อีกทั้งเจ้าของคฤหาสน์ยังเป็นเพียงมือปราบผู้หนึ่ง ไหนเลยจะอยู่ในสายตา
ของพวกตระกูลใหญ่เช่นนัน้ ได้ ก็คงเกรงกลัวว่าเขาจะแอบอ้างความยิง่ ใหญ่
ของตระกูลหลีม่ าหนุนส่งตัวเองจนท�ำให้ผอู้ นื่ เดือดร้อน จึงคิดสืบให้กระจ่าง
ย่อมมิใช่เรื่องแปลกประหลาดอันใด หากอยากสืบก็ให้สืบไป จะอย่างไรก็
คงสืบหาร่องรอยอันใดมิได้อยู่ดี
“เดี๋ยวก่อนนะ...ก่อสร้างคฤหาสน์? ก่อสร้างคฤหาสน์อันใด” ซูเหวิน
เลิกคิ้วมองอีกฝ่ายอย่างฉงน หากจ�ำไม่ผิด เขาสั่งการลงไปแก่หัวหน้าพรรค
พันหมื่นบุปผาให้จัดหาที่พักอาศัยถาวรตระเตรียมไว้ ยังคิดว่าจะเลือกซื้อ
คฤหาสน์เล็กๆ สักหลังเหมือนตอนที่อยู่ในหังโจวเสียอีก แล้วนี่หมายความ
ว่าอย่างไร ก่อสร้างคฤหาสน์อันใด
“นายท่าน...คฤหาสน์ของนายท่านนั้นก่อสร้างขึ้นใหม่ เรื่องนี้เป็นที่
กล่าวขวัญของชาวเมืองเป็นอย่างมากขอรับ ที่ดินทางตอนใต้ของเมืองถูก
กว้านซื้อไปเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งบ้านเรือน คฤหาสน์ ล้วนถูกทุบท�ำลายแล้ว
ก่อสร้างขึ้นใหม่ นอกจากนี้เรื่องหุบเขาเหมาซานที่มีบ่อน�้ำพุธรรมชาติและ
น�้ำตกสูงหกชั้น นายท่านก็ทุ่มซื้อมาแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อหุบเขาตระกูลหลี่
อย่างไรเล่าขอรับ”
“ข้า...” หลีซ่ เู หวินรับฟังจนหัวสมองพองโต เกือบหลุดค�ำ ‘เป็นข้าเสีย
เมื่อไหร่’ ออกไปแล้ว
หลิวตงเห็นท่าทางตกตะลึงของผูเ้ ป็นนายก็พลอยฉงนสนเท่หไ์ ปด้วย
มิใช่ว่านายท่านหลี่ซูเหวินมีค�ำสั่งลงไปหรอกหรือ ไฉนจึงท�ำหน้าตาเฉกเช่น
เพิ่งเคยได้ยินได้ฟังเป็นครั้งแรกเล่า

๕๒
หน้าคฤหาสน์หลังงามทีก่ นิ พืน้ ทีห่ ลายร้อยมู่ (หน่วยวัดพืน้ ทีข่ องจีน

๑ ไร่ = ๒.๔ มู่) กลับมีชายผู้หนึ่งยืนปากอ้าตาค้าง สายตากวาดมองป้าย
พืน้ แดงอักษรทองสลักค�ำ ‘ตระกูลหลี’่ เนิน่ นาน จากนัน้ จึงเลือ่ นมองก�ำแพง
สูงที่ท�ำจากหินอ่อนเนื้องามละเอียด ที่ใต้ป้ายชื่อคฤหาสน์มีประตูวงเดือน
ขนาดกว้างขวางพร้อมกับประตูไม้หนานมู่ กระทั่งห่วงประตูไม้บานคู่นั้นยัง
ท�ำจากเงินขัดเงาวาววับ ที่ด้านหน้าเป็นบันไดเตี้ยสองสามขั้น ซ้ายขวาตั้ง
รูปปั้นหินเจดีย์เจ็ดชั้นเอาไว้ ข้างในรูปปั้นกลวงเปล่าที่แท้สามารถน�ำเทียน
มาจุดได้ บริเวณหน้าต่างของรูปปั้นเจดีย์ทำ� จากหยกเหลือง ยามค�่ำคืนหาก
จุดไฟวางไว้ในรูปปั้น จะส่องสว่างดุจหลอดไฟดวงหนึ่ง
แค่กำ� แพง บานประตู และเจดียข์ า้ งบันไดเตีย้ คูน่ นั้ ก็หรูหราจนมนุษย์
กินเงินเดือนหลวงชัน้ ผู้น้อยต�่ำต้อยอย่างมือปราบผู้หนึง่ ยืนตัวแข็งทือ่ ขวัญ
วิญญาณแทบโบยบินออกจากร่าง ขึ้นบันไดเตี้ยหน้าคฤหาสน์ไป ก่อนเข้า
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ประตูวงเดือนยังต้องพบเจอกับชายฉกรรจ์กล้ามโตหน้าเหีย้ มเกรียมอีกสอง
นายยืนตระหง่านดุจรูปปัน้ ศิลา พวกมันสวมใส่ชดุ นักบูต๊ ดั จากผ้าฝ้ายเนือ้ ดี
สองข้างเอวสะพายกระบี่ไว้คนละเล่ม พลังลมปราณที่ไหลเวียนในร่าง
บ่งบอกว่าเป็นผู้ฝึกยุทธ์จากหอต้าหลี่
เขายืนเหม่อมองอยู่ครู่หนึ่ง ประตูวงเดือนบานคู่ก็แง้มเปิดออก เผย
ให้เห็นสภาพภายในคฤหาสน์ หญิงรับใช้นางหนึ่งเยื้องย่างออกมา ยิ้มและ
ผงกศีรษะทักทายนายทวารหน้าเหี้ยมเกรียมทั้งสอง จากนั้นฮัมเพลงถือ
ตะกร้ามุ่งหน้าไปที่ตลาด
สภาพภายในที่พบเห็นเบื้องหลังประตูวงเดือน คือนายทวารอีกสอง
นายสวมใส่ชุดนักบู๊สะพายดาบยืนซ้ายขวา แลเห็นพื้นหินอ่อนและเสาหิน
เตี้ยอยู่แวบหนึ่ง ครั้นจะชะเง้อคอมองเข้าไปเพื่อแอบดู นายทวารด้านในก็
ชิงปิดประตูเสียก่อน เสียงปิดประตูคล้ายดึงขวัญวิญญาณที่โบยบินของ
หลี่ซูเหวินกลับมา
นี่ที่แท้แล้วเป็นเรื่องราวบ้าบอคอแตกอันใด เหตุใดหัวหน้าพรรค
พันหมื่นบุปผานางนั้นถึงสะเพร่าเพียงนี้ ตนเองเป็นมือปราบต�ำแหน่งเล็กๆ
ชนิดหากตายไปสักคนก็มิอาจสั่นคลอนราชส�ำนักหรือจวนเจ้าเมืองได้แท้ๆ
นางเหตุใดจึงไม่นกึ สะกิดใจหรือใช้สมองขบคิดสักหน่อย ล�ำพังต�ำแหน่งของ
เขาไหนเลยจะเข้าพักคฤหาสน์ประหนึ่งวังแบบนี้ได้
ระหว่างก�ำลังหน้านิ่วคิ้วขมวด สายตาคมกริบพร้อมกลิ่นอายฆ่าฟัน
ก็คุกรุ่นอยู่หน้าประตูคฤหาสน์ ซูเหวินหันไปมองตามจิตสังหารอันดุร้ายนั้น
เห็นเป็นนายทวารทัง้ สองก�ำลังส่งประกายตาคมกล้ามาให้ เนือ่ งจากพวกมัน
เห็นหลี่ซูเหวินเดินด้อมๆ มองๆ คฤหาสน์ตระกูลหลี่แห่งนี้อยู่นานแล้ว เมื่อ
สักครู่ประตูคฤหาสน์เปิดออก ก็สอดส่ายสายตามองดูวุ่นวายชวนให้ผู้คน
ระแวงสงสัย
ซูเหวินสบตากับนายทวารทั้งสองแล้วแสยะยิ้มออกมาอย่างแห้งแล้ง
ขณะจะหมุนตัวกลับไปเอาเรื่องหัวหน้าพรรคพันหมื่นบุปผาที่เป็นธุระใน
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เรื่องนี้ให้ ฉับพลันนายทวารทั้งสองกลับมีความเคลื่อนไหวขึ้น ซูเหวินจึง
ชะงักมองตาม
ที่แท้พวกมันตอนก�ำลังจ้องมองหลี่ซูเหวินอย่างระแวดระวัง สายตา
ก็สะดุดกับป้ายหยกที่ห้อยเอวของซูเหวินเข้าพอดี มันเป็นหยกน�้ ำนม
สลักค�ำว่า ‘หลี่’ เอาไว้ โดยอักษรหลี่ทำ� จากเงินหลอมสะท้อนแสง ส�ำหรับ
พรรคทั้งสาม พบเห็นป้ายของท่านประมุขพรรคต้องกระท�ำตามค�ำสั่งอย่าง
เคร่งครัด หากพบเห็นป้ายประจ�ำตัวตระกูลหลี่แม้มีคำ� สั่งให้สละชีวิตก็ต้อง
กระท�ำตามอย่างไม่ลังเลใจ
มิใช่หลี่ซูเหวินที่ตรากฎเข้มงวดปานนี้ แต่เป็นพรรคทั้งสามที่ตั้งกฎ
และตกลงกันเอง ส�ำหรับผูอ้ ยูใ่ นต�ำแหน่งส�ำคัญของพรรคย่อมต้องรูจ้ กั หน้า
ค่าตาของผูเ้ ป็นนายและคุน้ เคยกับคนในตระกูล แม้จะไม่ใช่คนทีน่ งั่ เก้าอีต้ วั
ส�ำคัญในพรรค แต่ตระกูลหลีเ่ ดิมอยูใ่ นหังโจว พรรคทัง้ สามทีเ่ ป็นสาขาหลัก
ก็พ�ำนักอยู่ที่นั่น ลูกพรรคล้วนคุ้นเคยกับคนในตระกูลหลี่เป็นอย่างดี แต่
ยามนี้พรรคทั้งสามขยับขยายใหญ่โตดุจเมล็ดโปรยหว่านไปทั่วแผ่นดิน
ทัง้ หมดไหนเลยจะเคยพบเห็นผูเ้ ป็นนายเหนือหัวอย่างแท้จริง จึงยึดเอาป้าย
หยกประจ�ำตระกูลหลี่แทนค�ำสั่ง
ตอนอยู่หังโจว กิจการของตระกูลหลี่ยิ่งนานวันยิ่งใหญ่โต ยิ่งกระท�ำ
ก็ยิ่งมากเข้า คหบดีและเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ล้วนใช้สัญลักษณ์จุ่มหมึก
แล้วประทับตรา ตราตระกูลหลี่นี้เป็นหลี่ซูเหวินออกแบบมามิให้ลอกเลียน
หยกน�้ำนมสามารถหาได้ทั่วไป แต่ตัวเงินที่ฝังลึกลงในตัวหยกกลับมิอาจ
ลอกเลียน
เนื่องจากแร่เงินที่ใช้นำ� มาจากเหรียญเงินเหรินหมินปี้ (หยวน) ในยุค
ปัจจุบันที่ติดกระเป๋ามาด้วย ซึ่งเงินต�ำลึงขาวของที่นี่ท�ำจากแร่เงินแท้ไม่มี
สิ่งเจือปน ผิดกับเหรียญเงินเหรินหมินปี้ในยุคปัจจุบันที่มีไส้ในเป็นเหล็ก
แล้วชุบด้วยนิกเกิล ท�ำให้ความสว่างของเงินแตกต่างจากแร่เงินที่ใช้ทำ� เป็น
เงินต�ำลึงขาว นอกจากจะฝังแร่เงินลงไปก็สลักเป็นค�ำหลีเ่ อาไว้ ด้วยยุคสมัย
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นี้ต่อให้สามารถเพียงใด ก็ยังไม่พัฒนาถึงขั้นกระท�ำเหรียญเหรินหมินปี้
ลอกเลียนออกมาได้
ดังนัน้ พรรคทัง้ หมดล้วนคุน้ เคยกับภาพเหมือนของสัญลักษณ์ตระกูล
หลี่ หยกเงินเมื่อสะท้อนแสงแวววับย่อมเป็นของจริงไม่ผิดเพี้ยน ครั้งนี้
หัวหน้าพรรคพันหมืน่ บุปผาซึง่ รับหน้าทีจ่ ดั หาบ้านพักระยะยาวให้หลีซ่ เู หวิน
ก็ก�ำชับบ่าวไพร่ในคฤหาสน์เอาไว้ทั้งหมด หากพบเห็นผู้มาเยือนห้อยป้าย
หยกประจ�ำตระกูลหลี่ แสดงว่าคนผู้นั้นคือเจ้าของคฤหาสน์หลังงามนี้
“นายท่าน!”
“โปรดหยุดเท้าก่อนขอรับ!” ทั้งสองวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามา ซูเหวิน
ต้องเลิกคิว้ คมมองชายร่างสูงใหญ่อย่างมึนงง ขณะจะเอ่ยปากพูดจา แลเห็น
สายตาของคนทัง้ สองเพ่งมองมาทีป่ า้ ยหยกห้อยเอวของตนก็เข้าใจได้ในทันที
ที่แท้พวกมันก็รู้แล้ว
พอคิดว่าเมื่อครู่นี้พวกมันคงเห็นเจ้าของบ้านอย่างตนเองมาเดิน
ด้อมๆ มองๆ ท่าทางลับๆ ล่อๆ อยู่หน้าคฤหาสน์ก็รู้สึกเสียหน้า ในโลกนี้
ยังมีคนทีห่ วาดกลัวบ้านตัวเองด้วยอย่างนัน้ หรือ ขบคิดถึงท่าทางเหวอๆ ของ
ตนเมื่อครู่ดุจเห็นผีสางเบื้องหน้า แถมยังจะเผ่นหนีไปเอาเรื่องกับหัวหน้า
พรรคสาว เขาสบตานายทวารทั้งสอง ยิ้มเก้อๆ ออกมาอย่างท�ำตัวไม่ถูก
“เชิญเข้าไปข้างในก่อนเถิดขอรับนายท่าน”
“เอ่อ...อ่า...”
เอาเถอะ...จะอย่างไรเสียก็ยังดีกว่าด้อมๆ มองๆ อยู่ด้านนอก หลี่ซูเหวินสูดลมหายใจเฮือกหนึง่ ยืดอกผึง่ ผายเดินน�ำหน้านายทวารทัง้ สองไป
ที่ประตูวงเดือน
นายทวารเดินติดตามมาข้างหลังพลางลอบส�ำรวจผู้เป็นนายที่เพิ่งจะ
เคยพบหน้าค่าตาเป็นครั้งแรกอย่างสนอกสนใจ ตั้งแต่ถูกซื้อตัวมาจาก
โรงค้าทาส พวกมันก็ส�ำนึกบุญคุณมาโดยตลอด เฝ้าดูแลคฤหาสน์ กระท�ำ
หน้าที่ของแต่ละคนอย่างตั้งใจ วาดหวังรอคอยให้ได้รับใช้เจ้าของคฤหาสน์
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ผู้หยิบยื่นสิ่งสะดวกสบายมากมายให้แก่พวกมัน
บุรุษหนุ่มผู้เป็นเจ้านายคนนี้สวมใส่ชุดผ้าแพร รูปร่างสูงโปร่ง ผิว
พรรณละเอียดสะอาดสะอ้าน มือทัง้ สองข้างทีไ่ พล่หลังท�ำให้เห็นซอกเล็บขาว
สะอาดอมชมพู ผมด�ำขลับรวบมัดปักปิ่นเงินเล่มหนึ่ง หัวปิ่นหลอมเป็นรูป
ศีรษะของพญาอินทรี ท่วงท่าการก้าวเดินดูธรรมดามิเหมือนกับคนฝึกยุทธ์
แต่บรรยากาศรอบตัวกลับแฝงมวลประหลาด คล้ายหากเอื้อมมือไปคว้า
จับบุรุษหนุ่มผู้นี้ แขนทั้งข้างอาจถูกบั่นลงได้ในพริบตา นี่กระมัง ความน่า
เกรงขามของผู้เป็นเจ้าคนนายคนที่ร�่ำรวย
ประตูวงเดือนเปิดออกอีกครั้ง หลี่ซูเหวินก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไป
ก็พบกับนายทวารอีกสองคนด้านใน ไม่ตอ้ งรอให้นายทวารสองคนด้านนอก
อธิบาย สายตาของพวกมันก็ถกู แสงเงินค�ำว่าหลีบ่ นหยกห้อยเอวสาดประกาย
เข้าใส่ดวงตาจนพร่าเลือน จ�ำต้องกะพริบตาปริบๆ ปรับสายตาให้เข้าที่แล้ว
ประสานมือก้มศีรษะ
“คารวะนายท่านหลี่”
ซูเหวินไหนเลยจะสนใจการคารวะของนายทวารทั้งสอง สายตาของ
เขาก�ำลังทอดมองไปเบือ้ งหน้าอย่างตะลึงลาน ด้านหลังของนายทวารด้านใน
มีเสาหินที่เห็นคราแรกขณะชะเง้อคอมองจากด้านนอก เสาหินสูงเสมอเอว
ที่แท้กลับเป็นเสาโคมที่ท�ำจากหินอ่อน ตรงยอดซึ่งเป็นโคมสร้างคล้ายห้อง
เล็กห้องหนึ่ง ก�ำแพงทั้งสี่สร้างจากหยกแก้วสีเหลืองขุ่น หลังคาเป็นหินอ่อน
สามารถเลื่อนเปิดเพื่อน�ำจานเทียนเข้าไปวางได้
โดยเสาโคมหินนีต้ งั้ ขนาบข้างซ้ายขวา เรียงเป็นแถวหลายสิบแท่งทอด
ยาวไปเบื้องหน้า ตรงกลางเป็นพื้นหินอ่อนทอดตัวไปจนถึงประตูวงเดือน
อีกบานหนึง่ ทว่าแตกต่างจากบานแรกตรงไม่มปี ระตูไม้บานคู่ กลับเป็นประตู
วงเดือนเปิดโล่ง เมื่อเดินเข้าซุ้มประตูวงเดือนมา ยังมีนายทวารเฝ้าประตู
วงเดือนบานนี้อีกสองคน พวกมันเมื่อเห็นหลี่ซูเหวินกับป้ายห้อยเอวก็รีบ
คารวะเช่นกัน
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เมือ่ ผ่านประตูวงเดือนบานทีส่ องเข้ามา ทางซ้ายเป็นพืน้ หญ้าเขียวสด
มีทงั้ ไม้พมุ่ เตีย้ และไม้สงู ผลิดอกใบงามตา ดูไปแล้วเหมือนสวนหย่อมขนาด
ย่อมดูรม่ รืน่ ยังมีทางขวามือเป็นสระบัวขนาดใหญ่ มีศาลาหอเก๋งริมน�ำ้ ปลูก
สร้างอยูไ่ กลๆ มิหน�ำซ�ำ้ ยังมีสะพานปลูกสร้างจากด้านหนึง่ ของสระโค้งได้รปู
ไปยังอีกด้าน ใบบัวและดอกบัวสีเขียวบ้างชมพูบา้ งผลุบโผล่อยูห่ ลายหย่อม
ตรงกลางยังคงปูพื้นหินอ่อนสีขาวขุ่นเอาไว้ เมื่อเดินผ่านเข้ามา เบื้องหน้า
พลันปรากฏตึกขนาดใหญ่หนึ่งหลัง ดูไปแล้วน่าจะเป็นเรือนส�ำหรับรับรอง
แขก มีขนาดสูงสามชัน้ แค่ตวั ตึกก็กนิ พืน้ ทีเ่ ทียบเท่าคฤหาสน์ตระกูลหลีข่ อง
เขาในหังโจวเลยกระมัง
ภายในห้องโถงกว้างขวางขนาดจุคนกว่าสองร้อยได้โดยง่าย พืน้ ห้อง
เป็นไม้กระดานเรียบลื่น เสาส่วนบนและล่างเป็นหินเรียบมน ส่วนตรงกลาง
แท่งเสากลับเป็นไม้สกั ขนาดผูใ้ หญ่สามคนโอบหลายเสา ดูไปคล้ายน�ำต้นไม้
เก่าแก่สูงชะลูดหลายต้นมาท�ำเสาห้องโถง ช่างฟุ่มเฟือยสิ้นดี ไม่สิ...ตั้งแต่ที่
เขาเห็นสะพานโค้งเหนือสระบัวเมื่อครู่ก็ตระหนักได้แล้วว่าภายในเรือนต้อง
มิธรรมดา ด้านในสุดของห้องโถงเป็นเก้าอี้ไม้จื่อถานแดงชุดหนึ่ง แต่ละชิ้น
วางเบาะรองนัง่ ปักลายเมฆา เนือ้ ผ้าแพรยัดนุน่ อัดเป็นก้อนเอาไว้ เวลานัง่ จะ
ให้ความรู้สึกนุ่มสบาย เก้าอี้ที่จัดท�ำมีพนักพิงหลังและที่เท้าแขน แค่มองดู
ยังให้ความรู้สึกวิจิตรมีราคา
ตั้งแต่พระอาทิตย์ลอยเด่นอยู่กลางศีรษะ จวบจนดวงจันทร์เคลื่อน
ขึ้นกลางศีรษะแทนที่ หลี่ซูเหวินจึงค่อยส�ำรวจบริเวณคฤหาสน์ทั้งหมดจน
ครบถ้วน หากไม่มีวรยุทธ์ลมปราณ คาดว่าสภาพของซูเหวินยามนี้คงต้อง
คลานเท้าถ่ายเดียว ชายหนุ่มมานั่งลงที่เก้าอี้เจ้าบ้านในโถงห้อง เอนกาย
พิงพนัก สายตาเหม่อมองเพดานห้องอย่างเหม่อลอย
วันนี้มิว่าจะเดินไปซอกไหนหลืบไหนล้วนท�ำเอาหลี่ซูเหวินตกตะลึง
จนต้องร้องโพล่งออกมาหลายค�ำ หากถามว่าคฤหาสน์หลังนี้งดงามหรือไม่
ซูเหวินมัน่ ใจว่างดงามยิง่ กว่าวังอ๋องทีต่ นเองเคยเยีย่ มหน้ามาแล้ว คฤหาสน์
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หลังนี้จึงถือได้ว่าเป็นบ้านในฝันของผู้คนอย่างแท้จริง หากอยู่อาศัยลงหลัก
ปักฐานที่นี่ ยังสามารถพ�ำนักได้ชั่วลูกชั่วหลาน จะหาคฤหาสน์ที่หรูหรากว่า
นี้เห็นทีจะเป็นวังหลวงอย่างเดียวกระมัง
ระหว่างนั่งเหม่อลอยซึมเซา หางตาแลเห็นก�ำแพงด้านหนึ่งของห้อง
โถงจั ด วางชั้ น ไม้ ทั้ ง แถบ มี เ ครื่ อ งเคลื อ บงานศิ ล ปะตั้ ง แขวนประหนึ่ ง
พิพธิ ภัณฑ์หอศิลป์ เครือ่ งเคลือบเหล่านีม้ บี างชิน้ น�ำมาจากสมบัตขิ องชนชาติ
หู แจกันจากโครยอ (เกาหลี) จานเคลือบดินเผาสีครามน�้ำทะเลจากฝูซัง
(ญีป่ นุ่ ) โถหยกม่วงแกะสลักจากริวฉิว (เกาะไต้หวัน) ถ้วยวาดลวดลายบุปผา
จากปลายพูก่ นั ของมองโกล ทุกสิง่ ล้วนถูกจัดวางเอาไว้เด่นตระหง่านประหนึง่
จะอวดอ้างความมั่งคั่งของเจ้าบ้าน
หลี่ซูเหวินชมดูจนคันที่หัวใจยากจะเกา อวดความร�ำ่ รวยอันใด แค่
ผู้คนมองดูก�ำแพงหินอ่อนทอดตัวยาวจากมุมถนนหนึ่งไปอีกมุมถนนก็
ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองว่า ผู้อาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้มั่งคั่งเพียงใด ขนาด
ตนเองชมอยู่ด้านนอกยังตะลึงจนอ้าปากค้าง อีกอย่างแค่เดินมาเห็นบึงบัว
สะพานข้ามสระ ศาลาหอเก๋งเป็นปราการแรกก็รู้เช่นเห็นชาติแล้ว
นี่ยังมิรวมป่าไผ่ บ่อน�้ำพุในร่มที่ได้ยินจากบ่าวรับใช้ว่าบรรจุน�้ำพุ
ธรรมชาติเหมาซาน ที่แม้แต่เหล่าขุนนางวังอ๋องยังใช้ดื่มกัน ก็ท�ำเอาซูเหวิน
เกือบกระอักเลือดออกมา เห็นจะเป็นค�ำบอกกล่าวทีว่ า่ หุบเขาเหมาซานอะไร
นั่นถูกกว้านซื้อมาเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาไปเสียแล้ว เล่นเอาเขาถึงกับ
พ่ายแพ้อย่างหมอบราบคาบแก้ว
สาวใช้นางหนึ่งค่อยๆ ก้าวเข้ามาด้วยปลายเท้าอย่างมีมารยาทพร้อม
น�ำ้ ชาหอมกรุน่ กาหนึง่ จัดแจงรินชานัน้ ใส่ถว้ ย กลิน่ หอมและควันขาวดึงสติ
ของซูเหวินกลับมา เขายกถ้วยชาขึ้นสูดดมกลิ่นไม่คุ้นเคยนี้แล้วช�ำเลืองตา
มองสาวใช้วัยสิบสามปีในชุดผ้าฝ้ายสีเขียวเป็นเชิงถาม หญิงสาวยิ้มน้อยๆ
ก้มศีรษะย่อกายคารวะพลันกล่าวว่า
“ข้าน้อยได้ยินว่านายท่านชื่นชอบดื่มชา นี่เป็นชาชั้นดีของกวางโจว
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เรียกว่า ชาผิงกั่ว (แอปเปิล) เจ้าค่ะ”
“ชาผิงกั่วหรือ” ซูเหวินเลิกคิ้วมองดูชาสีเหลืองนวลในถ้วย สูดดม
กลิ่นอีกค�ำรบแล้วค่อยๆ ยกดื่ม กลิ่นหอมของผิงกั่วไหลผ่านริมฝีปากสู่
ล�ำคอ ความอุน่ หวานกลมกล่อมกลับเป็นรสชาติทไี่ ม่เคยลิม้ ลองมาก่อน ช่วย
ให้ชายหนุม่ รูส้ กึ ดีขนึ้ หลังจากผ่านการส�ำรวจสุดสะเทือนขวัญของคฤหาสน์
หลังนี้มาทั้งวัน
ทว่าจิบไปสมองก็ผุดความคิดหนึ่งขึ้นมา ชานี้ก็คงจะชงมาจากน�ำ้ พุ
เหมาซานอะไรนั่นด้วยกระมัง อีกอย่างสาวใช้คนนี้บอกว่าเป็นชาชั้นดีจาก
กวางโจว ราคาคงมิใช่ธรรมดา ผิงกัว่ จะอย่างไรก็ยงั ถือเป็นผลไม้ทหี่ าไม่งา่ ย
เท่าสาลี่ที่มีให้เห็นทั่วทุกหัวเมือง ซูเหวินกวาดตามองโถงห้อง หยุดสายตา
ที่ชั้นวางเครื่องเรือนแถบนั้น เหม่อมองไปที่ประตูห้องโถงซึ่งแง้มปิดเอา
ไว้ คล้ายมองเห็นป่าไผ่ สวนหย่อม สระน�ำ้ บึงน�ำ้ พุ สะพานข้ามสระ ศาลา
หอเก๋ง
“หึ” ซูเหวินแค่นเสียงพลางยิม้ เจือ่ น ชีวติ ของมือปราบตัวเล็กๆ ผูห้ นึง่
กลับใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยถึงเพียงนี้
ชายหนุ่มกลับออกมาจากคฤหาสน์เดินไปตามท้องถนนยามราตรี นี่
คล้ายกับตนเองเป็นอ๋าลี่ หรืออลิซซึง่ หลงเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์อย่างไร
อย่างนัน้ ครัน้ จะขายออกไปก็เกรงว่าจะไม่มผี ใู้ ดซือ้ ครัน้ จะอยูอ่ าศัยทีน่ หี่ ลัง
จากผ่านการฝึกฝนมือปราบในเดือนหน้าก็ดจู ะน่าล�ำบากใจเกินไป เรีย่ วแรง
ทีจ่ ะไปโวยวายกับหัวหน้าพรรคพันหมืน่ บุปผานางนัน้ ก็ใช้ไปจนหมดสิน้ แล้ว
ที่น่าตกใจคือทรัพย์สมบัติของชนชาติหูซึ่งนอนอยู่ในห้องใต้ดินมี
กลไกแน่นหนานัน้ กลับดูเหมือนไม่ได้พร่องลงไปเลย ส�ำรวจดูแล้วมีทงั้ เงิน
ต�ำลึงขาว ต�ำลึงทอง แท่งเงินทอง สร้อย หยก ไข่มุก และอีกสารพัดของ
ล�้ำค่า มิว่าจะมองดูอย่างไร ให้ซื้อทั้งเมืองกวางโจว ภูเขาเงินก้อนนี้ก็คงจะ
ลดลงไปแค่เศษเสี้ยวหนึ่งกระมัง
หลี่ซูเหวินสลัดความคิดเรื่องคฤหาสน์หลังงามออกไปก่อน และ
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ขบคิดถึงกิจการร้านถิ่นที่จะเป็นแหล่งเงินแหล่งทองอันมั่นคงนับจากนี้ ใน
เวิ้งความคิด ซูเหวินคิดไปถึงร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเหม่ยถิงของตนเอง ม้วนผ้า
หลายพับล้วนซื้อหาจากเฒ่าแก่เหรินบนเรือส�ำเภา แม้ราคาจะไม่มาก ทั้งซื้อ
มาท�ำก�ำไรได้มากโข แต่เงินเพียงเล็กน้อยก็มิอาจมองข้ามไปได้ อีกไม่นาน
องค์จักรพรรดิจะมีราชโองการออกไปทั่วแผ่นดินเรื่องการจัดเก็บภาษีเพิ่ม
ข้าวของย่อมแพงตามไปด้วย ดังนั้นไม่แน่ว่าต่อไปม้วนผ้าที่เฒ่าแก่เหรินน�ำ
ขึ้นเรือส�ำเภามาจะเพิ่มราคากว่าเดิม
เดินไปจนสุดถนน ซูเหวินเลี้ยวผ่านหัวมุมถนนมุ่งตรงไปที่เส้นทาง
ค้าขาย ตอนที่มาถึง ถนนสายนี้ยังมีร้านรวงให้เห็นหนาแน่น เหม่อมอง
จันทราล่องลอย ดวงดาวทอแสงระยิบระยับ คาดว่าตอนนีเ้ วลาล่วงเลยยาม
อิ๋นมาแล้ว (๐๓.๐๐ น. - ๐๔.๕๙ น.) มีร้านแผงลอยขายโคมไฟหลากสีสัน
ร้านซาลาเปาเนื้อแกะ ร้านขายผลไม้ เครื่องประดับ ถนนสายนี้กลับจุดโคม
ส่องคบไฟกันจนสว่าง อีกทั้งผู้คนยังออกมาเดินครึกครื้นคล้ายตลาดราตรี
สายหนึ่ง
ซูเหวินแวะชมร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่เคยสั่งตัดชุดของตนเองมาหลาย
ชุด สอบถามได้ความว่าร้านนี้เองก็รับซื้อพับผ้ามาจากเรือส�ำเภาที่ท่าเทียบ
เรือในกวางโจวด้วยเช่นกัน แต่มิใช่ได้รับมาจากเรือส�ำเภาของเฒ่าแก่เหริน
พูดคุยกันอยู่ครึ่งค่อนคืนจนเกือบสว่าง ซูเหวินก็อุดหนุนสั่งตัดชุดอีกสอง
สามชุดเอาไว้ก่อนผละออกมา
มาถึงตรงนีช้ ายหนุม่ หวนคิดถึงจุดก�ำเนิดของผ้าไหม ผ้าแพร ผ้าฝ้าย
เหล่านัน้ ลากความคิดยาวไปจนถึงการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม จะอย่างไรแล้ว
จุดเริ่มต้นของทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทว่าซูเหวินกลับไม่มีความรู้เรื่องนี้ เพียงแต่หากสามารถซื้อกิจการปลูกหม่อน
เลีย้ งไหมได้ ย่อมเท่ากับมิตอ้ งเสียเงินให้แก่พอ่ ค้าคนกลางทีน่ ำ� ขึน้ เรือส�ำเภา
แล้วบวกเพิ่มค่าน�้ำร้อนน�้ำชาเหล่านั้น หลังจากขึ้นภาษีแล้วส่วนต่างที่จ่าย
ออกย่อมมากขึ้นไปด้วย ซูเหวินจดความคิดนี้เอาไว้ในหัวพาตัวเองกลับไป
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ที่โรงเตี๊ยม
ครั้นพอเปิดประตูห้องเข้าไปก็ปะทะกับกลิน่ หอมฉุย ทีโ่ ต๊ะกลางห้อง
มีเพื่อนร่วมห้องทั้งสามนั่งอยู่ คนหนึ่งเป็นชายหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยถูกหลี่ซูเหวินพ่นบะหมี่อัณฑะลาใส่ ทั้งหมดจึงพร้อมใจกันเรียกว่า เสี่ยวลวี๋ (ลาน้อย) ส่วนอีกสองคน คนหนึ่งนาม ฉางลู่ รูปร่างสูงใหญ่ก�ำย�ำคล้ายเตียวหุยในสามก๊ก ผิวกายหนาเป็นชั้นๆ มัดกล้ามแต่ละลูกยังโตกว่าศีรษะของ
ซูเหวินสองเท่า ใครจะคิดว่าด้วยบุคคลรูปร่างเช่นนี้ ฉางลู่กลับอายุเพียง
สิบแปด ส่วนอีกคนหน้าตาราบเรียบ ผิวพรรณหยาบกร้าน จัดเป็นคน
รูปร่างหน้าตาธรรมดา มิมีอะไรโดดเด่น จะเว้นก็เพียงดวงตากระจ่างใส
คู่นั้นที่เวลาจับจ้องผู้คนกลับให้ความรู้สึกกระตือรือร้นไปด้วย คนผู้นี้มี
นามว่า เหอหม่า
“พี่หลี่ ท่านมาพอดี พวกข้าเพิ่งกลับจากลาดตระเวน มาๆ นั่งลงกิน
กับพวกเรา” ฉางลู่ผุดลุกขึ้นมาฉุดดึงซูเหวินนั่งลง เสี่ยวลวี๋กับเหอหม่าล้วน
ผงกศีรษะให้ เอ่ยทักทายว่า ‘พี่หลี่’
ซูเหวินกวาดสายตามองรอบโต๊ะ บนจานใบหนึ่งมีหมั่นโถวสีเหลือง
ชืดๆ สี่ก้อน มีผัดผักพูนจานอีกสองจานใหญ่ หากคาดเดาไม่ผิด ผักเหล่า
นี้เห็นจะเป็นผักป่าที่ทั้งสามเจียดเวลาไปเด็ดหามา ตรงกลางยังเป็นหม้อไฟ
ในนั้นส่วนใหญ่เป็นผักป่าลอยอยู่ในน�้ำเดือดปุดๆ เห็นเนื้อสัตว์ลอยอยู่
เล็กน้อย ส่วนแผ่นทีต่ อนแรกเข้าใจว่าเป็นเนือ้ ไก่ กลับเป็นเปลือกไม้ทนี่ �ำมา
ต้มหม้อไฟผสมกับเนื้ออันน้อยนิดและผักป่าเหล่านั้น
ตั้งแต่อาศัยอยู่ร่วมห้องพักเดียวกันมาสองเดือน คนทั้งสามล้วน
ตระหนักว่า หลี่ซูเหวินผู้นี้นอกจากวรยุทธ์จะสูงเยี่ยมเทียบเท่าผู้บัญชาการ
กองปราบเฉาเมิง่ ฉิน ยังมีฐานะไม่ธรรมดาเนือ่ งจากสวมใส่ชดุ ผ้าแพรสัง่ ตัด
ในตู้เสื้อผ้าของซูเหวินเองก็เป็นพวกเขาแอบถือวิสาสะเปิดดู เห็นมีชุดแพร
เนื้อต่วนเดินลายทองอีกหลายชุด ชุดมือปราบที่สั่งตัดเพิ่มด้วยเนื้อผ้าแพร
อีกหลายชุด
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มีหลายครั้งที่พวกเขากลับมาเหนื่อยๆ จากการฝึกฝน จะเห็นในกา
น�ำ้ ชามีนำ�้ ชาอุน่ ถูกชงเอาไว้แล้ว หากมิใช่ชาดอกเหมยก็เป็นชาบ๊วยอุน่ เปรีย้ ว
ชาทัง้ สองชนิดนีล้ ว้ นมีราคาแพงไม่นอ้ ย บางครัง้ ก็จะเห็นหลีซ่ เู หวินกินอาหาร
จากเหลาเลิศหรู บางครั้งพวกเขายังได้โอกาสนั่งกินด้วย หลายคราที่คิด
ชักชวนหลี่ซูเหวินมาร่วมกินอาหาร แต่ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้ง จะอย่างไรที่ครั้ง
นี้เวลาว่างตรงกันพอดี บังเอิญพวกเขาตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้ว จึงถือโอกาส
คุมตัวซูเหวินเอาไว้ให้กินอาหารมื้อนี้ร่วมกัน ถือเป็นน�ำ้ ใจอย่างหนึ่ง
หารู้ไม่ว่าที่ผ่านมาซูเหวินปฏิเสธเพราะอาหารแต่ละมื้อที่พวกเขาสั่ง
ล้วนเป็นอาหารอัตคัดยากจะกินลง ข้าวฟ่างแข็งๆ จากโรงเตี๊ยม อาหารป่า
ที่พวกเขาไปหามา ล้วนเป็นอาหารที่กลืนไม่ลงทั้งสิ้น ซูเหวินกวาดตามอง
แล้วก็ตระหนักรู้ได้ ชาวบ้านหรือพนักงานชั้นผู้น้อยในวงราชการล้วนได้เงิน
เดือนไม่มากนัก พวกเขากระท�ำการงานก็ตอ้ งแบ่งเงินส่งให้ครอบครัว ทัง้ ยัง
ต้องแบ่งไว้จับจ่ายเอง อาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารธรรมดาที่ชาวบ้านต้อง
กินกัน ซูเหวินทีม่ เิ คยผ่านชีวติ เฉกเช่นนัน้ จึงคล้ายเปิดหูเปิดตาเป็นครัง้ แรก
ทีแ่ ท้มวิ า่ จะเป็นในโลกเดิมหรือในโลกแห่งนี้ ความยากจนข้นแค้นยัง
ไม่อาจขจัดออกไปจากแผ่นดินได้ กระทั่งในยุคสมัยใหม่ คนร�ำ่ รวยกลับ
รวยขึ้น คนยากจนกลับยิ่งจนกว่าเดิม ขบคิดไปว่าหากการจัดเก็บภาษี
เพิม่ ขึน้ ข้าวของแพงกว่าเดิม ครัง้ นีค้ นธรรมดาสามัญจะอยูอ่ าศัยกันอย่างไร
“จริงสิ...ตอนลาดตระเวนแถบท่าเทียบเรือ ข้าเจอกับชาวฝูซังกลุ่ม
หนึ่งลงจากเรือส�ำเภามา ชุดเกราะที่พวกมันสวมใส่ไม่เลวเลย ดาบที่ข้างเอว
ก็งามยิ่ง มิรู้ว่าราคาจะสักกี่ต�ำลึง” ฉางลู่เอ่ยพลางจิบชาอึกหนึ่ง “ได้ยินมัน
เรียกหาตัวเองเป็นซามูไรแดนอาทิตย์อุทัย”
“ซามูไรจะแน่สักเท่าไหร่ ไหนเลยจะสู้เพลงดาบต้าเหรินของเราได้”
เสี่ยวลวี๋ยืดอกพูดอย่างภาคภูมิใจ
ซูเหวินรินชาถ้วยหนึง่ สูดดมดูจงึ รูว้ า่ เป็นชาดอกเหมยกาเดิมทีต่ นเอง
ชงทิ้งเอาไว้ เพียงแต่นำ� ไปอุ่นร้อนใหม่ ฟังพวกเขาพูดคุยกันแล้วก็เงยหน้า
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ขึ้นด้วยความสนใจ จะอย่างไรบนโลกนี้ก็มิใช่บทประพันธ์อีกต่อไป ไม่ใช่
โลกในหน้ากระดาษแบนราบ แต่เป็นโลกอีกใบหนึ่งที่มีอยู่จริง
แน่นอนว่ามิใช่แบนราบแต่เป็นกลมมน มีชนชาติหู (ชาวต่างชาติ)
มากมายบนโลกใบนี้ ในนวนิยายทีเ่ ขียน ซูเหวินมุง่ เน้นทีก่ ารต่อสูห้ �้ำหัน่ และ
ก�ำลังภายในเป็นหลัก มิเคยเขียนถึงการมีอยู่ของชนชาติอื่นๆ นัก นอกจาก
ประเทศทางเอเชียทีเ่ คยเขียนถึงแล้ว มิแน่วา่ ทีน่ อี่ าจจะมีทวีปยุโรปในอีกด้าน
หนึ่งของโลก และอารยธรรมที่ละม้ายโลกของตนเองขึ้นมาด้วยก็เป็นได้
“ซามูไรยึดถือการใช้ชวี ติ ในวิถแี ห่งดาบทีเ่ รียกว่าบูชโิ ด เพลงดาบย่อม
มิธรรมดา ครั้งหนึ่งข้าเคยได้ยินซามูไรชื่อ มิยาโมโตะ มูซาชิ ไล่สังหารศิษย์
ส�ำนักหนึง่ ถึงร้อยชีวติ จนตกตายกันหมด ชือ่ เสียงของมูซาชิยงิ่ โด่งดังเพราะ
เพลงดาบทีเ่ ป็นหนึง่ ในแผ่นดินฝูซงั ” พูดถึงตรงนีซ้ เู หวินก็หยุดจิบชาค�ำหนึง่
ขบคิดสงสัยว่าฝูซังในยามนี้จะมียอดฝีมืออย่างมูซาชิอยู่ด้วยหรือไม่
ฉางลู่แค่นเสียงดัง “เฮอะ” ค�ำหนึ่งหลังจากฟังที่หลี่ซูเหวินบอกเล่า
แล้วกล่าวอย่างดูแคลน
“นั่นเป็นเพราะศิษย์ส�ำนักอะไรนั่นล้วนไม่ได้ความ หากลองให้มูซาชิ
นัน่ มาทีแ่ ผ่นดินต้าเหรินของเรา เพียงเจอศิษย์พรรคขุนเขากระบีใ่ นกวางโจว
สี่ห้าคนย่อมไม่ได้ผุดได้เกิด ต่อให้เพลงดาบยอดเยี่ยม ไหนเลยจะสู้คนหมู่
มากที่เป็นงานได้ เพียงเจอค่ายกลสี่ทิศแปดทาง มูซาชิไหนเลยจะประคอง
ศีรษะเอาไว้ได้”
ค�ำพูดนี้ท�ำเอาซูเหวินแทบหงายหลังตกเก้าอี้ นี่ต้องกล่าวว่ามูซาชิยัง
โชคดีแล้วที่เกิดในฝูซัง หากเกิดมาในประเทศที่นิยมตั้งค่ายกลด้วยคนหมู่
มากเช่นนีแ้ ล้ว ไหนเลยจะอยูร่ อดประคองชีวติ กลายเป็นซามูไรอันเกรียงไกร
ได้ มิรู้เพราะเหตุใด ค�ำพูดของฉางลู่ท�ำเอาซูเหวินมิรู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี
มูซาชิทเี่ ป็นต้นแบบของผู้ด�ำเนินชีวติ ในวิถแี ห่งบูชโิ ดกลับสิน้ ท่าให้แก่ค�ำพูด
นี้ไปเสียได้ ทั้งที่ซูเหวินคิดจะบอกเล่าความเป็นอัจฉริยะแห่งดาบของมูซาชิ
ให้ฟังแท้เชียว
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“มาพี่หลี่ กินเสียตอนที่ยังร้อนๆ อยู่” เหอหม่าประคองถ้วยข้าวฟ่าง
ส่งถึงเบื้องหน้าซูเหวิน
ชายหนุ่มมองดูถ้วยข้าวในมือแล้วต้องสูดหายใจ แค่ใช้ตะเกียบเขี่ย
เมล็ดข้าวก็รู้สึกแข็งแล้ว ลองคีบค�ำเล็กๆ ใส่ปากเคี้ยวๆ กลืนลงไป ต้อง
หยิบถ้วยชาจิบตามลงไปเที่ยวหนึ่งเพราะสากคอ
ครั้นจะกล�้ำกลืนค�ำที่สองก็อดรนทนไม่ได้ จึงวางถ้วยข้าวฟ่างลง
ส่งเสียงตะโกนเรียกเสี่ยวเอ้อท่ามกลางสายตาฉงนสนเท่ห์ของบุรุษทั้งสาม
รอไม่นานเสี่ยวเอ้อก็ส่งเสียงขานรับผลักประตูห้องพักเข้ามา
“นายท่านมีอะไรจะสั่งหรือขอรับ”
“สัง่ อาหารทีเ่ หลาสุรามาสักชุดหนึง่ ” กล่าวจบก็ล้วงหยิบเงินต�ำลึงขาว
ก้อนเล็กดีดส่งให้เสี่ยวเอ้อ
อีกฝ่ายก็คว้าหมับไว้ได้อย่างแม่นย�ำราวกับเคยรับส่งเงินเช่นนี้มานัก
ต่อนัก พลางผงกศีรษะรับค�ำแล้วล่าถอยออกจากห้องไป
“พี่หลี่ กับข้าวเหล่านี้ไม่พอกินหรือ” เสี่ยวลวี๋ร้องถาม
“กล่าวตามตรง ข้าวฟ่างเช่นนี้แข็งนัก ข้าไม่เคยกินมาก่อน ท�ำให้
ไม่อยากอาหาร ของบนโต๊ะนอกจากหมั่นโถวแล้ว อย่างอื่นล้วนไม่เคยกิน
จึงไม่กล้ากินสุ่มสี่สุ่มห้า กลัวว่าจะเจ็บป่วยเอา” ซูเหวินเอ่ยด้วยน�้ำเสียงขอ
ความเห็นใจ ไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองก�ำลังยกตนข่มท่าน ว่าอาหาร
ที่พวกเขากินเป็นอาหารบ้านๆ กินไม่ได้
“เป็นเช่นนี้เอง” ฉางลู่ผงกศีรษะอย่างเข้าใจ
เสี่ยวลวี๋กับเหอหม่าเองก็ผงกศีรษะมีสีหน้าเข้าอกเข้าใจเช่นเดียวกัน
ส�ำหรับพวกเขาทีเ่ กิดมาในยุคนี้ เรือ่ งชนชัน้ ถือเป็นปกติพนื้ ฐาน เพียงแค่เห็น
ซูเหวินสัง่ อาหารจากเหลามากินทุกวันกับสวมใส่เสือ้ ผ้าราคาแพงเช่นนี้ ก็ลว่ ง
รู้แล้วว่าคนผู้นี้มิเคยล�ำบากมาก่อน ทั้งยังมีวรยุทธ์สูงส่ง ต้องเป็นคุณชาย
ของคหบดีที่จ้างครูฝึกยุทธ์มาสอนให้เป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอน
ครัน้ คุณชายผูห้ นึง่ บอกกล่าวว่ามิเคยกินเปลือกไม้ผกั ป่า ย่อมสมควร
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ด้วยเหตุและผล พวกเขาจึงมิได้ถือสาโกรธเคืองอันใด
“เช่นนั้นวันนี้ก็ลาภปากแล้ว” ฉางลู่เผยอยิ้มอวดฟันขาว สั่งให้เหอหม่าที่ร่างเล็กที่สุดและอายุน้อยที่สุดในกลุ่มเก็บกับข้าวเหล่านี้เอาไว้ในครัว
ของโรงเตีย๊ ม รอเอาไว้มอื้ หน้าค่อยน�ำออกมากินกันใหม่ ส�ำหรับคืนนีค้ งต้อง
ฝากท้องไว้ที่อาหารเลิศรสของหลี่ซูเหวินอีกมื้อ

๕๓
ยามซื่อ (๙.๐๐ น. - ๑๐.๕๙ น.) ซูเหวินที่งีบหลับไปพักหนึ่ง

แล้วผุดลุกขึ้นจากเตียง ชะโงกหน้าออกจากห้องไปเรียกเสี่ยวเอ้อให้น�ำอ่าง
ล้างหน้าและผ้าสะอาดเข้ามา หลังจากล้างหน้าบ้วนปากด้วยชารสเข้มแล้วก็
ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ นั่งลงชงชาดอกเหมยอยู่ที่โต๊ะกลางห้อง สายตา
กวาดมองเพือ่ นร่วมห้องทัง้ สามทีย่ งั นอนส่งเสียงหายใจสม�ำ่ เสมออยูบ่ นเตียง
นั่งละเลียดชาในถ้วย สูดดมกลิ่นหอมของชาไปพลางเหม่อมองแสงเป็นล�ำ
ที่ทอผ่านช่องหน้าต่างปิดสนิท เดาว่าด้านนอกอากาศคงจะเริ่มอุ่นขึ้นมาก
แล้ว
วันนี้ซูเหวินต้องเข้าเวรเดินลาดตระเวนรอบดึก จึงมีเวลาว่างพอให้
นั่งเรื่อยเปื่อยได้ เขาดื่มชาอีกหลายถ้วยแล้วออกไปข้างนอก เสาะหาร้าน
อาหารสักร้านหนึง่ ฝากท้อง เมือ่ วานนีข้ ณะเดินกลับจากคฤหาสน์ตระกูลหลี่
พบเห็นร้านอาหารท่าทางไม่เลว เมื่อมาถึงร้านก็จับจองห้องส่วนตัวขึ้นไปนั่ง
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ละเลียดชาอู่หลงชั้นดีหลายถ้วย จวบจนอาหารเลิศรสถูกล�ำเลียงเข้ามาจึง
ค่อยลงมือ
ผ่านไปสองเดือนแล้ว ซูเหวินอยู่ลำ� พังที่นี่คล้ายชีวิตจืดชืดไร้รสชาติ
หวนคิดถึงภรรยางามผุดผาดทั้งสองนางก็รู้สึกคันที่หัวใจยากจะเกา เฟยเอี้ยนผู้อ่อนโยนเข้าอกเข้าใจคนอื่นคลอดทารกแฝดสามให้แก่ตน ป่านนี้
ทารกน้อยจะเป็นอย่างไรแล้ว
ชายหนุม่ เหม่อมองข้าวในถ้วย พลันตระหนักว่ารสชาติของผูค้ นทีจ่ าก
ครอบครัวมานานเป็นเช่นนีเ้ อง ตอนเขาทะลุมติ มิ ายังแผ่นดินต้าเหรินแห่งนี้
ครั้งแรกก็อาลัยอาวรณ์บิดามารดาที่อยู่อีกฟากหนึ่งของมิติ ป่านนี้พวกท่าน
จะเป็นอย่างไรบ้างก็มอิ าจรู้ ขณะนีเ้ ขาร�ำลึกถึงทารกแฝดสามและภรรยาสาว
ยังรู้สึกคล้ายโพรงอกยัดด้วยผ้าขี้ริ้ว อาหารเบื้องหน้าพลันไร้รสชาติขึ้นมา
คิดถึงเฟยเอีย้ นนัง่ เล่นกูเ่ จิง้ ริมศาลาหอเก๋งในคฤหาสน์ตระกูลหลีแ่ ล้วคล้าย
แว่วเสียงกู่เจิ้งล่องลอยในห้วงความคิด คราเมื่อคิดถึงนางมารน้อยไป๋หลิน
ที่ร้ายกาจแต่สุดแสนจะเชื่อฟัง ก็รู้สึกโหยหาขึ้นมา
ใบหน้าของซูเหวินอ่อนโยนลง อดสงสัยไม่ได้วา่ ยามนีพ้ วกนางจะกิน
อยูก่ นั อย่างไร ชัว่ อึดใจรอยยิม้ พลันหุบลง ถ้วยชาจดริมฝีปากจิบแล้วจิบเล่า
ที่บันไดทางขึ้นร้านอาหารชั้นสองแว่วเสียงฝีเท้าดังสม�่ำเสมอหนักแน่นของ
คนผู้หนึ่ง ด้านหลังยังติดตามด้วยผู้ฝึกยุทธ์ห้าคน ทิศทางการเดินดูคล้าย
จะมุง่ ตรงมายังห้องส่วนตัวทีห่ ลีซ่ เู หวินนัง่ กินอาหารอยู่ ไม่มเี สียงเคาะประตู
อันใด สิ้นเสียงฝีเท้าเบื้องหน้าห้อง ประตูถูกผลักเปิด บุรุษรูปร่างองอาจ
ผึ่งผายในชุดผ้าแพรเนื้อต่วนเดินทองสีขาวก้าวเข้ามาภายใน สายตามองดู
หลี่ซูเหวินซึ่งเพียงนั่งหันหลังให้ คล้ายยังจิบชามิสนอกสนใจผู้มาอย่างเขา
ต้องเดินอาดๆ เข้ามาหยุดยืนอยู่ด้านข้าง
“ข้าคือพ่อบ้านจวนเสนาธิการบุน๋ ของท่านใต้เท้าหลีซ่ มู ู่ ใต้เท้าใคร่เชิญ
ท่านไปที่จวนเพื่อพูดคุย”
ซูเหวินวางถ้วยชาลง ขบคิดถึงหลิวตงเสนาธิการฝ่ายบู๊ที่เคยบอก
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กล่าวกับตนก่อนหน้านีว้ า่ ตระกูลหลีแ่ ห่งกวางโจวคิดสืบสาวถึงประวัตคิ วาม
เป็นมาของเขา หลี่ซูมู่ผู้นี้ประกาศชื่อแซ่และต�ำแหน่งออกมา เขาก็จดจ�ำได้
ทันทีว่าเป็นคนของตระกูลหลี่ที่ว่านั่น การเชื้อเชิญเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเช่นนี้
เห็นทีคงจะต้องการท�ำความรู้จักสืบหาภูมิหลังของเขาอย่างตรงไปตรงมา
กระมัง แม้หัวสมองจะขบคิด ทว่าสีหน้ายังเรียบเฉย คว้าตะเกียบคีบเนื้อ
ปลาบนโต๊ะส่งเข้าปาก
พ่อบ้านเห็นท่าทีของหลี่ซูเหวินก็ขมวดคิ้ว ได้ยินว่ามันผู้นี้เป็นเพียง
เจ้าหน้าที่มือปราบเล็กๆ ส่วนตนเองอย่างไรแม้ไม่มีต�ำแหน่งในวงราชการ
แต่กเ็ ป็นถึงบ่าวคนสนิทของหลีซ่ มู ซู่ งึ่ เป็นถึงเสนาธิการฝ่ายบุน๋ ประจ�ำวังอ๋อง
จะอย่างไรมือปราบต�ำแหน่งต�ำ่ ต้อยผู้นี้ก็ต้องรู้จักไว้หน้ากันบ้าง ควรรีบผุด
ลุกตามเขาไปที่จวนเสนาธิการบุ๋นจึงจะถูกต้อง แต่นี่หมายความว่าอย่างไร
กัน นอกจากไม่เห็นหัวของเขาแล้ว ยังนั่งกินด้วยท่าทางเฉื่อยชาเช่นนี้
“นี่เป็นความต้องการของใต้เท้าเสนาธิการหลี่ซูมู่ ขอให้ท่านรีบรุดไป
โดยเร็ว”
“ข้าก�ำลังกินอาหารอยู”่ ซูเหวินตอบเสียงเรียบ “รอให้กนิ อิม่ แล้วค่อย
ติดตามพวกท่านไป”
พ่อบ้านหนุ่มยืนนิ่งงัน ใบหน้าเคร่งขรึมลงกว่าเดิม พลางทรุดกาย
ลงนั่งที่เก้าอี้ด้านข้าง ใช้ก�ำปั้นเคาะโต๊ะจ้องมองซูเหวินด้วยสายตาคมกริบ
“บางทีท่านอาจรับฟังมิเข้าใจ ใต้เท้าเสนาธิการหลี่ซูมู่ต้องการพบตัว
ท่าน ท่านจะปล่อยให้ใต้เท้ารอได้อย่างไร”
ซูเหวินถอนหายใจออกมายืดยาว จะอย่างไรตนก็เป็นเพียงพนักงาน
ชั้นผู้น้อย ผู้มีอ�ำนาจเรียกหา เห็นทีจะไม่ไปไม่ได้ อีกอย่างฝ่ายนั้นเพียงแค่
สืบประวัติภูมิหลังเพราะกลัวมีผลกระทบหากเขาแอบอ้างชื่อตระกูลหลี่ของ
พวกนัน้ บัดนีม้ กี ารเชือ้ เชิญไปสอบถามอย่างตรงไปตรงมา นับเป็นการแสดง
น�ำ้ ใสใจจริงอย่างหนึง่ ซูเหวินจึงมิกล้าล่วงเกินให้วนุ่ วาย วางถ้วยและตะเกียบ
ลง ผุดลุกขึ้นเดินตามพ่อบ้านหนุ่มไปแต่โดยดี
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ที่ด้านหน้าร้านอาหารมีรถม้าจอดรออยู่ก่อนแล้ว ซูเหวินถูกพ่อบ้าน
ฉุดดึงให้เข้าไปนั่งในรถม้า ขบวนผู้ติดตามจัดเป็นหน้าสองหลังสอง ส่วน
อีกคนท�ำหน้าที่สารถีลงแส้ม้ามุ่งหน้าไปยังจวนเสนาธิการ จะอย่างไรซูเหวิน
ก็มิเคยเห็นบ้านของขุนนางใหญ่มาก่อน เมื่อรถม้าจอดลง เขาเอื้อมมือไป
เลิกม่านประทุนก้าวออกจากตัวรถ กระโดดสัมผัสกับพื้นได้ก็กวาดสายตา
มองดูจวนเสนาธิการบุ๋นหลังนี้
ก�ำแพงโอบล้อมรอบบริเวณคฤหาสน์สร้างจากหินด�ำสูงกว่าตัวเขาราว
ช่วงศีรษะหนึง่ ด้านหน้าเป็นประตูไม้สกั บานคูห่ นาหนัก มีบนั ไดเตีย้ สองสาม
ขั้น ซ้ายและขวาตั้งรูปปั้นกิเลนคู่หนึ่ง ด้านหน้าประตูมีนายทวารสี่คนในชุด
เครื่องแบบองครักษ์ยืนอยู่ ก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามายังเจอกับองครักษ์อีก
สี่นาย ทางซ้ายมือเป็นสระน�้ำขนาดใหญ่ ศาลาหอเก๋งตั้งอยู่กลางน�้ำ ผิวน�้ำ
ต้องแสงอาทิตย์ส่องประกายระยิบระยับ ทางขวามือเป็นสนามหญ้าตัดเล็ม
ไว้อย่างสวยงาม มีต้นผิงกั่วสูงตระหง่านอยู่สามต้น จากนั้นเป็นไม้พุ่มเตี้ย
แปลงดอกไม้เล็กๆ ส่งกลิ่นหอมบางเบา เก้าอี้ม้านั่งยาวท�ำจากไม้จันทน์ม่วง
ตั้งวางอยู่กลางสวนคล้ายเป็นจุดนั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ซูเหวินชมดูแล้วได้แต่ยิ้มส่ายหน้า สระน�ำ้ ของจวนเสนาธิการยังเล็ก
กว่าคฤหาสน์ตระกูลหลี่ของตนตั้งสามเท่า ศาลาหอเก๋งก็หลังเล็กอย่างกับ
กระท่อม หากให้เทียบกันแล้ว สะพานที่ทอดตัวจากริมสระไปยังศาลาหอ
เก๋งของจวนเสนาธิการนั่น หากเทียบกับสะพานโค้งจากขอบสระหนึ่งไปยัง
อีกฝั่งหนึ่งแล้วละก็ แตกต่างกันราวพระราชวังกับบ้านประชาชนผู้หนึ่ง
พ่อบ้านหนุม่ หันมาเห็นหลีซ่ เู หวินสอดส่ายสายตาวุน่ วายแล้วยิม้ พลาง
ส่ายหน้า ก็เข้าใจไปว่าเจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูน้ อ้ ยคนนีค้ งจะนึกอิจฉาอยูก่ ระมัง จวน
เสนาธิการแม้จะเล็กกว่าคฤหาสน์ตระกูลหลี่แห่งกวางโจว แต่ก็นับว่าใหญ่
โตกว้างขวาง ตกแต่งภูมิฐานเอาเรื่อง มีพื้นที่ให้ใช้สอยมากมายนัก หากว่า
มือปราบต�ำ่ ต้อยผูน้ ไี้ ด้เห็นน�้ำตกจ�ำลองสูงเท่าตึกสองชัน้ ทีด่ า้ นหลังแล้วละก็
คงได้ตื่นตะลึงจนปากอ้าตาค้างเป็นแน่แท้
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พื้นหินเรียบสากเท้าทอดตัวยาวไปจนถึงเรือนรับรองของจวนเสนาธิการ เมื่อมาจนถึงหน้าประตูใหญ่ ผู้ติดตามทั้งห้าที่เดินตามหลังก็เข้ามา
เลื่อนเปิดประตูออก
“อย่าลืมถอดรองเท้าก่อนเข้าไปด้วย” พ่อบ้านก�ำชับเรื่องมารยาท
ฉับพลันก็เพิ่งสังเกตอีกฝ่ายอย่างเต็มตาเป็นครั้งแรก มือปราบต�ำ่ ต้อยผู้นี้
กลับสวมใส่ชดุ ผ้าแพรเดินทอง สายรัดเอวยังมีหยกน�้ำนมฝังเงินวาววับสลัก
ค�ำว่า ‘หลี่’ เอาไว้ รองเท้าที่ซูเหวินสวมใส่ยังเป็นรองเท้าหนังกวางแบบเดียว
กับที่หลี่ซูมู่ผู้เป็นนายใช้สวมใส่เป็นประจ�ำ สมองของเขาขบคิดล่าช้าไปบ้าง
ตอนที่เดินน�ำหลี่ซูเหวินเข้าไปจึงได้ฉุกใจคิด ร้านอาหารที่ตนไปตามตัว
มือปราบผู้นี้มา หากคิดจะไปกินยังต้องควักจ่ายเงินหลายต�ำลึงจึงจะกินชุด
อาหารบนโต๊ะพวกนั้นได้ เช่นนั้นแล้วนี่หมายความว่าอย่างไรกัน
กว่าจะคิดได้ถึงตรงนี้ ซูเหวินก็ถูกน�ำพามาถึงเบื้องหน้าหลี่ซูมู่ที่นั่ง
ประจ�ำอยู่บนเก้าอี้เจ้าบ้าน พ่อบ้านเองก็หย่อนกายลงนั่งที่เก้าอี้ด้านข้าง
กระแอมกระไอเป็นเชิงบอกให้ผู้เป็นแขกคารวะ
ซูเหวินกวาดสายตามองรอบๆ ห้องโถงอย่างสนใจ แต่ครัน้ เมือ่ วานนี้
เพิ่งจะพบเจอกับอภิมหาห้องโถงที่เวอร์วังอลังการที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมา
ในชีวติ ห้องโถงในจวนเสนาธิการบุน๋ กลับกลายเป็นจืดชืดไร้เรือ่ งราวไป ขณะ
เขากลอกตาวุ่นวายอยู่นั้น ซูมู่เองก็มองส�ำรวจอีกฝ่ายตั้งแต่ศีรษะจดปลาย
เท้า จวบจนอีกฝ่ายดึงสายตามาที่ตนเอง ก้าวเท้าออกมาก้าวหนึ่งพลัน
ประสานมือค้อมศีรษะกล่าวเสียงเรียบทว่ากังวานว่า
“ผู้น้อยหลี่ซูเหวิน คารวะใต้เท้าเสนาธิการ”
“ไม่ต้องมากพิธี” ซูมู่โบกมือวูบ
ซูเหวินจึงกลับมายืนตัวตรงกวาดตามองใบหน้าของอีกฝ่าย ครั้นพอ
เห็นสีหน้าของซูมู่แล้วตนเองกลับรู้สึกคุ้นๆ อย่างประหลาด ไม่เพียงแค่นั้น
หลี่ซูมู่เองก็รู้สึกคลับคล้ายว่าเคยเห็นหลี่ซูเหวินผู้นี้ที่ไหน หากไม่นับตอน
สอบคัดเลือกต�ำแหน่งวังอ๋องแล้ว ซูมู่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นอีกฝ่ายที่ไหนมา
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ก่อน แต่ก็คร้านจะนึกสืบต่อไป
“มิทราบว่าใต้เท้าเรียกผูน้ อ้ ยมาในวันนี้ มีเรือ่ งใดจะชีแ้ นะหรือขอรับ”
“เมื่อวานนี้ข้าไปเข้าประชุมช่วงเช้าที่วังอ๋อง พบเจอกับขุนนางกังปู้
(เสนาบดีกรมโยธา) ผู้ดูแลรับผิดชอบหน้าที่อยู่กรมเมือง ใต้เท้ากังปู้ได้แจ้ง
ต่อข้าว่ามีคนแซ่หลี่ นามหลี่ซูเหวินจับจ่ายซื้อที่ดินมากมายสร้างคฤหาสน์
ตระกูลหลี่ แล้วยังกว้านซื้อภูเขาเหมาซานเปลี่ยนชื่อเป็นหุบเขาสกุลหลี่ ได้
สอบถามว่าท่านกับข้าเกี่ยวข้องอันใดกันหรือไม่ หลังจากพูดคุยถึงรู้ว่าหลี่ซูเหวินทีว่ า่ คือเจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูน้ อ้ ยในกองมือปราบแห่งจวนเจ้าเมืองกวางโจว”
หลี่ซูมู่เกริ่นยาวเหยียดจนคอแห้ง ต้องหยิบถ้วยชากระเบื้องลาย
ดอกโบตั๋นด้านข้างขึ้นมา มือข้างหนึ่งใช้ฝาถ้วยชาเขี่ยใบชาที่ลอยอยู่ สูดดม
กลิ่นแล้วจึงค่อยกระดกดื่มอึกใหญ่ ครั้นพอวางถ้วยชาลงก็กล่าวต่อเสียง
เนิบช้า
“ข้าได้ตรวจสอบดูแล้ว ท่านมิใช่คนในตระกูลหลี่ของเรา แต่กลับใช้
ค�ำ ‘หลี่’ ที่เขียนเหมือนกัน ออกจะน่าประหลาดไปสักหน่อย แท้จริงแล้ว
ท่านเป็นใครมาจากที่ใดกันแน่ เหตุใดจึงมีเงินทองมากมายขนาดกว้านซื้อ
ที่ดินจ�ำนวนมากได้ ซ�้ำยังเรื่องสอบชิงต�ำแหน่งขุนนางวังอ๋องที่ท่านปฏิเสธ
ต�ำแหน่งใหญ่โต เพียงเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเช่นนี้ จากที่ข้ามองแล้ว
ท่านดูมิใช่คนธรรมดา”
ท่านเองก็เช่นกัน...หลี่ซูเหวินขบคิด จากที่มองส�ำรวจดูแล้ว หลี่ซูมู่
ผู้นี้อายุอย่างน้อยก็มากกว่าเขาหนึ่งปี แต่กลับได้นั่งต�ำแหน่งขุนนางส�ำคัญ
อย่างเสนาธิการฝ่ายบุ๋นเช่นนี้ เฉกเช่นพยัคฆ์ซ่อนเล็บโดยแท้ ซูเหวินจ้อง
มองอีกฝ่ายอยู่พักหนึ่ง ก่อนกล่าวตอบเสียงเรียบ
“บิดาของผู้น้อยนามหลี่เซียวเหยา มารดามีนามว่าหลี่ซันซื่อ ทั้งสอง
ล้วนเสียชีวิตไปนานแล้วที่นครฉางอัน โดยประกอบกิจการค้าขายที่นั่น”
ซูเหวินพูดไปก็ขบคิดถึงครอบครัวของจิ้นชวนที่เป็นญาติฝ่ายมารดาเพียง
ครอบครัวเดียว จึงกล่าวว่า “นอกจากญาติฝ่ายมารดาแล้ว ฝ่ายบิดาก็ไม่มี
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ญาติคนใดอีก”
หลี่ซูมู่ฟังว่าภูมิหลังของซูเหวินมาจากนครหลวงฉางอันก็เลิกคิ้วสูง
ตระกูลหลี่แห่งกวางโจวจะอย่างไรก็เป็นตระกูลที่อยู่ทางแคว้นตะวันออก
ไม่เคยทราบว่ามีตระกูลหลี่แห่งนครหลวงฉางอันมาก่อน อีกทั้งผู้อาวุโส
ในตระกูลก็ไม่เคยพูดว่ามีเส้นสายหรือคนในตระกูลพ�ำนักอยู่ที่นั่น ดังนั้น
แล้วจึงเป็นไปไม่ได้ว่าหลี่ซูเหวินผู้นี้จะเกี่ยวข้องกับตระกูลหลี่ของตนเอง
ขณะขบคิด ซูเหวินก็ประสานมือกล่าวต่อว่า
“ส่วนเรือ่ งเงินทองทีใ่ ช้จบั จ่ายออกไปนัน้ เดิมผูน้ อ้ ยอาศัยอยูท่ หี่ งั โจว
ประกอบกิจการเหลาสุรา ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า โรงเตี๊ยมพักแรม อีกทั้งภรรยา
ยังเป็นบุตรสาวตระกูลเซียวที่ยึดอาชีพเพาะเลี้ยงม้าส่งให้แก่ทางราชส�ำนัก
ครั้งนี้ย้ายมารับต�ำแหน่งมือปราบที่นี่ ภรรยาของผู้น้อยจึงต้องย้ายตามมา
ด้วย เงินทองที่มีก็มาจากทั้งสินเดิมของเจ้าสาวและของท่านพ่อตาที่ส่งมอบ
มาให้”
หลีซ่ มู เู่ ลิกคิว้ ข้างหนึง่ ตระกูลเซียวแห่งหังโจว ชือ่ นีอ้ อกจะคุน้ หูอยูบ่ า้ ง
นอกจากจะเป็นคหบดีมีทรัพย์ในหังโจวแล้ว ยังรู้กันดีว่าหากจะหาม้าดีใน
แผ่นดินต้าเหรินต้องเยี่ยมหน้าไปที่ตระกูลเซียว อาชาพ่วงพีในศึกสงคราม
หรือแม้แต่บรรดาขุนนางเชือ้ พระวงศ์ลว้ นรับมาจากตระกูลเซียวทัง้ สิน้ ดังนัน้
เรื่องที่ตระกูลเซียวสืบทอดวิชาเลี้ยงม้ามาหลายชั่วอายุคน มีทรัพย์สมบัติ
เท่าใดนัน้ ย่อมตระหนักได้ พอรับทราบความเป็นมาของอีกฝ่ายอย่างชัดเจน
แล้ว อีกทั้งน�้ำเสียง แววตาท่าทางที่ดูมิเหมือนคนพูดปด ก็ท�ำให้หลี่ซูมู่รู้สึก
ผ่อนคลายลง
“ที่แท้ภูมิหลังของท่านก็เป็นเช่นนี้ ท่านกับตระกูลเซียวแห่งหังโจว
เกี่ยวดองกัน...เพียงแต่ข้าขบคิดไม่เข้าใจว่าเหตุใดท่านจึงปฏิเสธต�ำแหน่ง
ขุนนางใหญ่แล้วเลือกเป็นพนักงานชั้นผู้น้อยกันเล่า”
“เรียนใต้เท้า ผู้น้อยไม่ใฝ่ก้าวหน้า มิชอบแย่งชิงอ�ำนาจหรือแข่งขัน
กับผู้ใด ทั้งรู้ตัวดีว่าตนเองยังเยาว์มิได้มีความรู้มากมายนัก หากยึดเอา
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ต�ำแหน่งเกินความสามารถตนเอง ก็มิแตกต่างอันใดกับประคองศีรษะให้
ท่านอ๋องน�ำไปประหารแล้ว”
“ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้”
พ่อบ้านหนุ่มพอฟังภูมิหลังความเป็นมาเป็นไปของมือปราบผู้นี้แล้ว
ก็ถงึ แก่ตกตะลึง ทีแ่ ท้คนผูน้ คี้ อื บุตรเขยของตระกูลเซียวทีถ่ อื สัญญาค้าขาย
ม้ากับทางราชส�ำนักมาช้านาน จัดเป็นคหบดีที่ร�่ำรวยกว้างขวางผู้หนึ่ง ฟังว่า
ในกวางโจวหากจ�ำไม่ผิดแล้ว เลขาธิการนายอ�ำเภอ ใต้เท้าตี๋ที่สนิทสนมกับ
ตระกูลหลีข่ องพวกเขา เหมือนจะเคยพูดถึงอยูบ่ า้ งว่าเพราะตระกูลเซียวแห่ง
หังโจวคอยสนับสนุนค�ำ้ ชู ท�ำให้ตอนนั้นใต้เท้าตี๋ที่เป็นเพียงบัณฑิตตกยาก
กลับสามารถมีทุนรอนสอบชิงต�ำแหน่งขุนนางท้องถิ่นในกวางโจวมาจนได้
ขบคิดถึงตรงนี้พ่อบ้านหนุ่มคล้ายจะนึกอะไรขึ้นได้
“คุณชาย...ใต้เท้า บ่าวจดจ�ำได้ว่า ใต้เท้าตีท๋ เี่ ป็นเลขาธิการนายอ�ำเภอ
เคยบอกเล่ากับเซียวซีผู้เฒ่าว่า บุตรสาวของตระกูลเซียวแต่งออกไปให้แก่
คุณชายผูห้ นึง่ ซ�ำ้ ยังมีจดหมายจากผูเ้ ฒ่าตระกูลเซียวถึงใต้เท้าตีใ๋ ห้ชว่ ยผลัก
ดันบุตรเขยที่เพิ่งเกี่ยวดองกันในการเข้ารับต�ำแหน่งเล็กๆ ในอ�ำเภอ”
ซูเหวินรับฟังแล้วขมวดคิ้ว หัวสมองพลันนึกย้อนไปถึงหลังการ
ประลองเลือกคู่ของสกุลเซียวครานั้น บทสนทนาของตนเองกับพ่อตาก็วาบ
เข้ามาในหัว
‘บุตรเขย ตระกูลเซียวของเราค้าขายม้าให้แก่ขุนนางข้าราชการหลาก
หลายผู้ หากเจ้ายังไม่มีความคิดอ่านเรื่องหนทางในภายภาคหน้า จะให้บิดา
ช่วยมองหาลู่ทางให้ดีหรือไม่’
‘เชิญท่านพ่อตาโปรดชี้แนะ’
‘เดิมบิดาสนิทกับใต้เท้าตี๋ในกวางโจว ท่านรับราชการเป็นเลขาธิการ
นายอ�ำเภออยู่ที่นั่น บิดาจะเขียนจดหมายฝากให้เจ้าไปช่วยเหลืองานใต้เท้า
ตี๋ เผื่อใต้เท้าจะเห็นความสามารถแล้วช่วยเหลือเจ้าให้รับราชการ’
‘ท่านพ่อตา บุตรเขยใช้ชีวิตอยู่ในหังโจว อีกทั้งยังมีกิจการอยู่ที่นี่
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หากจะให้เดินทางไปไกลคงไม่สะดวก’
‘ลูกผู้ชายต้องใฝ่ก้าวหน้า เขยขวัญเอ๋ย หากเจ้าได้เข้ารับราชการแล้ว
วันหน้าจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตตามอย่างที่นักพรตต้วนอี้ได้ท�ำนายทายทัก
เอาไว้เป็นแน่’
“อ้า...” ซูเหวินเผลอร้องขึน้ มาค�ำหนึง่ จ�ำได้วา่ จดหมายแนะน�ำตัวฉบับ
นัน้ น่าจะยังอยูท่ หี่ อ้ งหนังสือในคฤหาสน์ตระกูลหลีใ่ นหังโจว มิรวู้ า่ ไปเก็บเอา
ไว้ที่ซอกหลืบไหนแล้ว หากพ่อบ้านหนุ่มผู้นี้ไม่พูดกระตุ้นเตือน ตนเองก็
คงจะลืมไปแล้วว่ามีเรือ่ งราวเช่นนีอ้ ยู่ อีกทัง้ ดูเหมือนว่าพ่อตา บิดาของเฟยเอี้ยนจะแอบส่งจดหมายแนะน�ำตัวหลี่ซูเหวินมาให้ใต้เท้าตี๋ด้วยฉบับหนึ่ง
ซูมู่กับพ่อบ้านหนุ่มหันมามองเพราะเสียงร้องนั้น
หลีซ่ เู หวินจึงกระแอมเบาๆ แก้เก้อ เอ่ยว่า “ทีแ่ ท้ทา่ นพ่อตาของผูน้ อ้ ย
ก็เขียนจดหมายส่งมาให้ใต้เท้าตี๋ก่อนแล้ว ผู้น้อยไม่ทราบมาก่อนเลยจริงๆ”
ระหว่างนั่งรถม้ามากับพ่อบ้านหนุ่ม ซูเหวินก็นั่งคิดอ่านหาค�ำอธิบาย
เฉพาะหน้าเอาไว้แล้ว อีกฝ่ายเป็นถึงเสนาธิการฝ่ายบุ๋นต�ำแหน่งหน้าที่ใหญ่
โต หากใช้ต�ำแหน่งนี้สืบเสาะไปยังกรมเมือง ย่อมตรวจพบชื่อผู้เป็นเจ้าของ
คฤหาสน์ตระกูลหลี่อยู่แล้ว ดังนั้นจึงยกอ้างกิจการที่ตนเองมีในหังโจวออก
มา แล้วน�ำตระกูลเซียวของฝั่งภรรยามายันหลังเอาไว้
ด้านหลีซ่ มู หู่ ลังจากพูดคุยแล้วกลับกลายเป็นไม่มเี รือ่ งราวใด พ่อบ้าน
คนสนิทก็บอกไปแล้วว่าใต้เท้าตีเ๋ คยพูดถึงเรือ่ งบุตรสาวตระกูลเซียวแต่งงาน
หลังจากนี้หากส่งคนไปสอบถามใต้เท้าตี๋ดูแล้วได้ความว่าเป็นเรื่องจริง
เท่ากับคนแซ่หลี่ผู้นี้มิมีอันใดน่ากังวล
ด้วยบุคลิกท่าทางสง่าผ่าเผยของหลี่ซูเหวิน ซูมู่รู้สึกถูกชะตาอยู่
ไม่น้อย คนผู้นี้ไม่ละม้ายคล้ายคนคิดคดกลอกกลิ้ง หารู้ไม่ว่าตนเองกลับ
ถูกความกลอกกลิ้งจนกลมเกลี้ยงของหลี่ซูเหวินล่อหลอกไปเสียแล้ว
“เอาเถอะ...ในเมือ่ ทราบภูมหิ ลังของท่านแล้ว ก็ไม่มอี นั ใดให้สอบถาม
พูดถึงอีก” หลี่ซูมู่โบกมือ
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ซูเหวินก้มศีรษะประสานมือคารวะ
“เช่นนั้นผู้น้อยขอตัว”
“ส่งแขกด้วย” สิ้นค�ำ พ่อบ้านหนุ่มก็พาหลี่ซูเหวินกลับออกมาส่งที่
นอกจวน
หลี่ซูเหวินเมื่อออกมาแล้วก็ยืดเอวบิดขี้เกียจคราหนึ่ง เสียงท้องร้อง
ประท้วงดังขึน้ หนึง่ ค�ำรบจนต้องย้อนกลับไปทีร่ ้านอาหารหลังเดิม สัง่ อาหาร
ชุดใหม่มานั่งกินเติมท้อง
ยกอ้างไปแล้ว คราวนี้แหละจะขายก็ขายไม่ได้ จะไม่อยู่อาศัยก็
ไม่ได้อีก กลับจะยิ่งเพิ่มความฉงนสงสัยแก่ผู้คน หลี่ซูเหวินยิ้มเจื่อนก้มลง
พุ้ยข้าวค�ำใหญ่เข้าปาก จากนั้นทอดถอนใจอีกหนึ่งค�ำรบ นึกปลงตกกับ
เรือ่ งนี้ กวาดอาหารตรงหน้าจนอิม่ หมีพมี นั แล้วก็เรียกเสีย่ วเอ้อให้นำ� กระดาษ
กับพู่กันเข้ามา ออกค�ำสั่งไปยังพรรคพันหมื่นบุปผาสาขากวางโจว ให้ค้นหา
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จากนั้นนั่งครุ่นคิด
ถนนสายการค้ามีอยู่มากมายมิใช่น้อย หากสามารถสร้างสถานที่
คล้ายห้างสรรพสินค้าในยุคสมัยใหม่ได้คงไม่เลว รวบรวมร้านรวงเข้ามาไว้
ในสิ่งปลูกสร้างเดียว แบ่งซอยเป็นพื้นที่แต่ละร้าน แต่ละชั้นแยกออกเป็น
แผนกอย่างชัดเจน เพียงแต่เรื่องนี้มิรู้ว่าจะสามารถกระท�ำได้หรือไม่
ดังนั้นจึงเขียนจดหมายเพิ่มเติมให้หัวหน้าพรรคพันหมื่นบุปผาเป็น
ธุระจัดการในเรื่องนี้ ก่อนจะยื่นส่งให้เสี่ยวเอ้อน�ำจดหมายไปมอบให้ทาง
พรรค ซูเหวินพลันรูส้ กึ สังหรณ์ใจอย่างประหลาด เกรงว่าทันทีทจี่ ดหมายส่ง
ไปถึงมือหัวหน้าพรรคแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นจะอกสั่นขวัญแขวนเพราะกิจการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในแคว้นตะวันออกถูกตระกูลหลี่กว้านซื้อมาเป็นของ
ตนเองจนหมด ไม่แน่ดว้ ยว่าอาจจะได้รบั ข่าวตนเองเป็นเจ้าของพืน้ ทีม่ โหฬาร
ส�ำหรับจัดสร้างห้างสรรพสินค้าที่ว่านั่น
คิดแล้วซูเหวินจ�ำต้องกุมขมับ ตวัดพู่กันก�ำชับให้พวกนางเพียงแค่
สืบข่าวคราว มิตอ้ งกระท�ำการใดๆ เกินเลยไปกว่านัน้ ค่อยส่งต่อให้เสีย่ วเอ้อ
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ยัดเงินต�ำลึงก้อนหนึ่งให้แล้วผละออกจากร้านอาหารมา

อีกด้านหนึ่ง หลี่ซูมู่หลังจากเสร็จข้อราชการที่วังอ๋องแล้ว ก็

มุ่งหน้ามายังคฤหาสน์ตระกูลหลี่ของตนเอง เมื่อสั่งให้พ่อบ้านคนสนิทไป
แจ้งต่อเซียวซีผู้เฒ่าว่ามีเรื่องใคร่รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสืบหา
ภูมิหลังของหลี่ซูเหวิน เซียวซีผู้เฒ่าก็ประกาศเรียกประชุมคนในตระกูล
ทั้งหมด
รอคอยเพียงชั่วธูปไหม้หมดดอก สมาชิกในตระกูลกว่าหกสิบชีวิตก็
ตบเท้ากันเข้ามาในห้องโถงของเรือนรับรอง หลี่ซูมู่ยังสวมใส่ชุดขุนนางบุ๋น
เข้าแถวอยู่ด้านหน้า เมื่อเห็นเซียวซีผู้เฒ่า หลี่เซียวฉู่ผู้เป็นบิดาของตนและ
หลี่เซียวซินท่านอานั่งประจ�ำที่เรียบร้อยแล้ว ก็ก้าวเข้ามาเบื้องหน้าอาวุโสทั้ง
สาม ประสานมือคารวะกล่าวว่า
“ผู้หลานตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว ที่แท้ภูมิหลังของหลี่ซูเหวินคนนี้
มิธรรมดา กลับเป็นบุตรเขยของตระกูลเซียวแห่งหังโจว”
“ตระกูลเซียวรึ” เซียวซีผู้เฒ่าเลิกคิ้วสีขาวขึ้นสูง
“ขอรับ หลานได้ตรวจสอบกับใต้เท้าตี๋ เลขาท่านนายอ� ำเภอมา
เรียบร้อยแล้ว ได้ความว่าบุตรสาวสกุลเซียวตบแต่งเข้าตระกูลหลี่ของหลี่ซูเหวินจริงขอรับ”
“อืม...” เซียวซีผเู้ ฒ่ายกมือลูบเครายาว เชิดปากขึน้ เล็กน้อยพลันเอ่ย
“หากเป็นบุตรเขยของตระกูลเซียว เรือ่ งมีเงินทองมากมายเช่นนัน้ ได้อย่างไร
ก็มิใช่เรื่องแปลก ฟังว่าใต้เท้าตี๋เคยบอกว่าผู้เฒ่าตระกูลเซียวนั้นทุ่มเงินเป็น
ล้านๆ ต�ำลึงเพื่อซื้อสะสมภาชนะเครื่องเคลือบแปลกๆ เอาไว้”
“เช่นนั้นภูมิหลังที่มันใช้แซ่หลี่เล่า?” หลี่เซียวฉู่เลิกคิ้วถามบุตรชาย
หลี่ซูมู่หันมาประสานมือให้ผู้เป็นบิดากล่าวรายงานสืบต่อว่า
“เรื่องนี้เห็นทีจะไม่เกี่ยวข้องอันใดกับตระกูลหลี่ของเราขอรับ จากที่
บุตรตรวจสอบดู พบว่าต้นตระกูลหลีข่ องหลีซ่ เู หวินมาจากนครหลวงฉางอัน
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บิดานามหลีเ่ ซียวเหยา มารดามีนามว่าหลีซ่ นั ซือ่ ประกอบกิจการค้าขาย ภาย
หลังบิดามารดาสิน้ ชีวติ ก็มมิ ญ
ี าติทไี่ หน มีเพียงญาติฝา่ ยมารดาทีเ่ คยพบหน้า
อยู่บ้าง แต่กลับไม่มีญาติฝ่ายบิดาขอรับ”
สิ้นค�ำหลี่ซูมู่ที่ก้มหน้าก้มตารายงานความคืบหน้าอยู่นั้น ก็พลันรู้สึก
ได้ถึงบรรยากาศแปลกประหลาด ตนเองต้องช�ำเลืองมองอาวุโสทั้งสาม
เซียวซีผู้เฒ่าเบิกตาโตมองดูซูมู่อย่างไม่อยากจะเชื่อหูตนเอง ปากอ้าค้างไว้
คล้ายจะพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงที่เล็ดลอดออกมากลับเป็นการร้อง “อ้า”
ค�ำหนึ่ง
ขณะที่หลี่เซียวฉู่กลับมีท่าทางเคร่งขรึมลงกว่าเดิม ส่วนหลี่เซียวซิน
ใบหน้าที่แดงเปล่งปลั่งกลับกลายเป็นขาวซีดไร้สีของเลือดฝาด บุตรหลาน
ตระกูลหลี่ที่มีอายุหน่อยก็หันไปส่งเสียงกระซิบกระซาบพูดคุยคล้ายกับรู้
เรื่องบางอย่างที่ตนเองไม่รู้ หลี่ซูมู่กับเยาวชนรุ่นหลังของตระกูลล้วนต่าง
ร้อนรุ่มใจ มิรู้ได้ว่าที่แท้แล้วเป็นเรื่องราวใด เหล่าอาวุโสในตระกูลถึงได้เกิด
ความปั่นป่วนเช่นนี้
“ท่านปู่...” หลังจากรอคอยให้ผู้อาวุโสทั้งสามบอกกล่าว แต่จนแล้ว
จนรอดก็อดรนทนไม่ไหว ร้องเรียกหาอาวุโสค�ำหนึ่ง
เซียวซีผู้เฒ่ายามนี้ค่อยได้สติ เป่าหนวดเคราจนกระจาย บัดเดี๋ยว
หน้าด�ำบัดเดี๋ยวหน้าแดงมิรู้เป็นรสชาติความรู้สึกอันใด รอคอยจนตั้งสติได้
แล้ว จึงค่อยบอกกล่าวด้วยน�้ำเสียงเนิบช้า
“ตัวข้าหลีเ่ ซียวซีมพี นี่ อ้ งอยูด่ ว้ ยกันสามคน พีใ่ หญ่นนั้ มีหน้าทีส่ บื ทอด
วงศ์ตระกูลหลี่ เพียงแต่หมอวินิจฉัยเอาไว้ว่าไม่สามารถมีบุตรได้ ดังนั้นจึง
เหลือทางเลือกระหว่างข้ากับน้องชาย ตัวข้ายามนั้นให้ก�ำเนิดหลี่เซียวฉู่บิดา
ของเจ้า ทว่าบิดาเจ้ากลับเหลวไหลไม่ได้ความ ส่วนน้องชายของข้าเองมีบตุ ร
ชายชื่อหลี่เซียวเหยา เป็นบุตรชายคนเดียว หลี่เซียวเหยาเป็นเด็กเฉลียว
ฉลาด มิว่ากระท�ำการใดก็น�ำหน้าผู้คนหนึ่งก้าวเสมอ เรื่องเรียนบิดาของเจ้า
ยังสู้หลี่เซียวเหยามิได้สักเสี้ยวหนึ่ง...”
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“อ่า...” หลีซ่ มู รู่ สู้ กึ เหนือความคาดหมาย ทีด่ า้ นหลังของอาวุโสทัง้ สาม
เป็นก�ำแพงซึ่งแขวนแผ่นทองเหลืองสลักอักษรหลี่เอาไว้ บนแผ่นป้ายทอง
เหลืองนั้นกลับสะท้อนภาพของหลี่ซูมู่ ตอนแรกยังรู้สึกพร่าเลือนกลับมอง
เห็นเป็นหลี่ซูเหวินไป นี่ที่แท้แล้วมิใช่ว่าตนเคยพบเห็นหลี่ซูเหวินมาก่อน
หากแต่เพียงรูปร่างหน้าตาของมันมีส่วนคล้ายตนเองถึงเพียงนี้
เซียวซีผู้เฒ่านิ่งเงียบไปเนิ่นนาน คล้ายจมดิ่งอยู่ในห้วงความคิดอัน
เวิ้งว้าง รอคอยชั่วอึดใจค่อยมีเสียงบอกเล่าออกมาอีกครั้ง
“ตอนนัน้ พีใ่ หญ่จงึ เลือกให้นอ้ งเล็กเป็นผูส้ บื ทอด คาดหวังให้เด็กน้อย
หลี่เซียวเหยาเป็นผู้น�ำตระกูลรุ่นต่อจากบิดาของตนเอง แต่ที่ไหนได้ หลี่เซียวเหยากลับรักหญิงชาวบ้านนางหนึ่ง น�ำพาบุตรสาวชาวบ้านนั้นมากราบ
คารวะพีใ่ หญ่ ข้า และน้องชายในการประชุมตระกูล ขอร้องให้ได้ตบแต่งกับ
สตรีต้อยต�่ำนางนั้น ตระกูลหลี่ของเราสืบเชื้อสายต�ำแหน่งขุนนางมาอย่าง
ยาวนาน ไหนเลยจะตบแต่งหญิงสาวชาวบ้านเข้ามาได้” ผู้อาวุโสหยุดหายใจ
เฮือกหนึ่งแล้วเอ่ยต่อ
“ดังนัน้ พวกข้าสามพีน่ อ้ งจึงคัดค้านการแต่งงานนัน้ เนือ่ งจากคราครัง้
นั้นหลี่เซียวเหยาเอง...ก็เป็นพี่ใหญ่ของข้าคิดสู่ขอบุตรสาวตระกูลขุนนาง
ผู้หนึ่งให้ สุดท้ายพอเห็นว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ตบแต่งกัน หลี่เซียวเหยาก็
พาบุตรสาวชาวบ้านหลบหนีไป จนท�ำให้บิดาของมันตรอมใจตาย นี่นับเป็น
เดรัจฉานที่น่าตายผู้หนึ่ง สมัยร�ำ่ เรียนท่องเขียนอ่านซื่อซูอู่จิง (สี่ตำ� ราห้า
คัมภีร์) ไปมากมายขนาดนั้น ค�ำว่า ‘กตัญญู’ กลับไม่เข้าหัวเดรัจฉานผู้นี้
หลบหนีไม่ดูด�ำดูดีบิดาจนต้องตรอมใจ ส่วนพี่ชายของข้าโมโหจนไม่อาจ
เกลี้ยกล่อมได้ น�ำชื่อของหลี่เซียวเหยาออกจากวงศ์ตระกูล ซ�้ำยังลงโทษ
มารดาของมันหรือก็คอื น้องสะใภ้ของข้า ให้วงศ์ตระกูลของมันลดลงไปเป็น
ตระกูลย่อยท�ำไร่ไถนา”
พูดจบก็ชำ� เลืองมองไปยังขบวนแถวด้านหลัง พวกเขาล้วนรับฟังด้วย
ใบหน้าเศร้าสลด ผู้อาวุโสของตระกูลย่อยที่รู้เรื่องราวล้วนหลั่งน�้ำตาออกมา
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พวกเขาหากมิใช่บ่าวไพร่ที่คอยรับใช้น้องชายของเซียวซีผู้เฒ่าในอดีต ก็
เป็นบ่าวของหลี่เซียวเหยาหรือไม่ก็มารดาของมัน ความทรงจ�ำในอดีตอัน
ขื่นขมท�ำให้เกิดเป็นเสียงสูดน�้ำมูกน�้ำตาหลายครั้ง เหล่าบุตรหลานที่ไม่รู้
เรือ่ งราวได้รบั ฟังทีม่ าทีไ่ ปของต้นตระกูล ก็ลว้ นเจ็บปวดใจคล้ายโพรงอกถูก
ยัดด้วยผ้าขี้ริ้ว
“ข่าวสุดท้ายที่ข้ารู้ คือหลังจากหลี่เซียวเหยากับหลี่ซันซื่อภรรยาของ
มันล้วนสิ้นชีวิตไปเพราะหนี้สินที่นครหลวงฉางอัน นับว่าฟ้ามีตาพิฆาต
เดรัจฉานนั่นแล้ว มิคาดคิดว่ามันจะมีบุตรชายสืบเชื้อสายเดรัจฉานมาด้วย
ตนหนึ่ง ส่วนข่าวที่ได้รับฟังมานั้น เป็นตระกูลหลี่แห่งเสวียงหยางน�ำข่าวมา
บอกกล่าว”
“ตระกูลหลีแ่ ห่งเสวียงหยาง” หลีซ่ มู รู่ บั ฟังจนหัวสมองพองโต ตระกูล
หลี่แห่งเสวียงหยางอันใด นั่นมิใช่อยู่ทางภาคกลางใกล้กับนครหลวงหรอก
หรือ ตนเองกลับมิเคยได้ยินว่าตระกูลหลี่มีกิ่งก้านแตกหน่อจนเกิดผลอยู่
ที่นั่นด้วย
เซียวซีผู้เฒ่าเป่าหนวดเคราดกขาวอีกครั้ง ใบหน้ายิ่งแดงก�่ำกว่าเดิม
“ผูน้ ำ� ตระกูลหลีแ่ ห่งเสวียงหยางมีชอื่ ว่า หลีถ่ งั กุย้ ภรรยาของเขาเรียก
ว่า หลี่ต้าโหยว มีบุตรชายคนเดียวอายุสิบสี่ ชื่อว่า หลี่เฉินฉวน หลี่ถังกุ้ย
ผู้นี้เป็นน้องชายของหลี่ซันซื่อที่แต่งเข้ามา หลี่เซียวเหยาจึงให้มันเปลี่ยนชื่อ
แซ่มาเป็นหลี่ ได้ยินว่ายังมีน้องชายอีกคนชื่อว่าหลี่จิ้นชวนประกอบกิจการ
ค้าขายเล็กๆ ไม่เกี่ยวข้องกัน หลี่ถังกุ้ยผู้นี้บุตรชายเป็นบัณฑิตมีหน้ามีตา
คบค้ากับเหล่าชาวยุทธ์อยู่มาก จัดว่าเป็นคหบดีรำ�่ รวยผู้หนึ่งในเสวียงหยาง
มีหลายครั้งที่มันส่งมอบของขวัญมาให้เพียงเพราะต้องการส่งบุตรชายของ
มันให้เข้ามามีชื่อในท�ำเนียบตระกูลหลี่ของเรา” เซียวซีผู้เฒ่าแค่นเสียงร้อง
‘เฮอะ’ กล่าวสืบต่ออย่างดูแคลนว่า
“พวกมันเป็นแค่น้องชายที่ติดตามนังแพศยานั่นตบแต่งเข้ามา ได้ใช้
สกุลหลี่ของเราก็นับว่าอัปยศแล้ว นี่ยังคิดจะส่งลูกหลานที่ไม่ได้มีสายเลือด
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ตระกูลหลี่ให้เข้ามาอยู่ในตระกูล นับว่าเดรัจฉานทั้งพี่ทั้งน้องจริงๆ พี่สาว
เป็นนังแพศยาที่ล่อลวงบุตรหลานตระกูลใหญ่ น้องชายก็เป็นเดรัจฉานที่
ละโมบโลภมาก”
รอคอยให้เซียวซีผเู้ ฒ่าด่าทอจนพอใจแล้ว หลีซ่ มู จู่ งึ ค่อยประสานมือ
เอ่ยขึ้นมาเสียงเรียบ
“ในเมื่อหลี่ซูเหวินผู้นี้เป็นเปียวเกอของผู้หลาน เรื่องของบิดามารดา
ล้วนเกิดขึน้ มาเนิน่ นานแล้วก็สมควรปล่อยปละละเว้น ในเมือ่ บิดามารดาของ
มันล้วนตกตายตามกันไป ก็ถือว่าได้ช�ำระหนี้แค้นกันไปรายหนึ่ง ดังนั้น
ผู้หลานเห็นสมควรว่าควรจะรับหลี่ซูเหวินผู้นี้กลับเข้าตระกูล...” ชายหนุ่ม
กล่าวอ้างถึงความเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ทว่า...
“ผายลม!” เซียวซีผู้เฒ่าตวาดเสียงดังค�ำหนึ่ง ท�ำเอาผู้คนโดยรอบ
สะท้านเฮือก ไม่เว้นแม้แต่หลี่ซูมู่ที่นอกจากบิดาแล้ว ท่านปู่นี่แหละที่ตน
หวาดกลัวเป็นที่สุด จนแล้วจนรอดกลับไม่เคยกล้าขัดใจหรือทุ่มเถียงกลับ
ไปแม้สักครั้ง “ภาพงานศพของน้องชายข้ายังติดตรึงอยู่ในความทรงจ� ำ
ไม่เคยลืม น้องสะใภ้เองก็ต้องอยู่อย่างอัตคัดล�ำบากจนลมหายใจสุดท้าย
ขาดห้วง ความเศร้าเสียใจเหล่านั้นแค่การตายของหญิงโฉดชายชั่วไหนเลย
จะเทียบได้”
“เช่นนัน้ ท่านพ่อมีความเห็นเช่นไรหรือขอรับ” หลีเ่ ซียวซินเอ่ยถามขึน้
“หรือจะให้เดรัจฉานน้อยนั่นตกตายตามบิดามารดาไป”
“ท�ำไม่ได้!” หลี่ซูมู่ร้องโพล่งขึ้นทันควัน
จะอย่างไรตนเองก็เป็นบัณฑิตร�่ำเรียนหนังสือท่องสี่ต�ำราห้าคัมภีร์
มาก่อน ยึดหลักคุณธรรม กตัญญูมาแต่ไหนแต่ไร แม้จะไม่เคยพบเห็น
หลี่ซูเหวินมาก่อน ทั้งเพิ่งรับรู้ว่ามีสายเลือดตระกูลหลี่เหมือนกัน สายเลือด
เดียวกันสังหารกันไหนเลยจะกระท�ำได้ จริงอยู่ที่หนี้แค้นของบิดาลูกหลาน
แบกรับ ความผิดของขุนนางครอบครัวรับผิด แต่จะอย่างไรหนี้เลือดล้าง
ด้วยเลือดใช้กับสายเลือดเดียวกันย่อมไม่ได้แน่นอน
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“เจ้าพูดถูก ท�ำไม่ได้” เซียวซีผู้เฒ่าเอ่ยเสียงเรียบ หลี่ซูมู่จึงลอบ
พรูลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก “จะอย่างไรเดรัจฉานน้อยนั่นก็มิได้มี
รายชื่ออยู่ในตระกูลหลี่ของเรา จะใช้กฎบ้านกับมันไม่ได้ มิฉะนั้นข้าคง
ลากคอมันมาคุกเข่าหน้าศาลบรรพชนสักห้าปีสิบปีแล้ว”
“หรือจะให้ซมู สู่ งั่ ลงไปยังกรมทะเบียนราษฎร์ให้เข้าชือ่ เดรัจฉานน้อย
นั่นมาในตระกูลหลี่ของเรา”
“นั่นก็กระท�ำไม่ได้” เซียวซีผู้เฒ่าสั่นศีรษะ หลังจากระบายอารมณ์
ไปค�ำรบหนึ่งแล้ว ยามนี้จึงรู้สึกสาแก่ใจจนไร้เรี่ยวแรงจะโมโหสืบต่อ “ข้า
ยังไม่อยากอกแตกตายเพราะน�ำเดรัจฉานน้อยนั่นเข้าตระกูล จะอย่างไร
ก็ไม่อาจเกี่ยวดองกันได้ จากที่รับฟังซูมู่แล้ว ดูคล้ายว่ามันจะไม่ล่วงรู้เรื่อง
ต้นตระกูลของบิดามัน ก็ปล่อยมันเอาไว้เช่นนั้น บัดนี้พวกเราตระกูลหลี่
เฉกเช่นน�้ำบ่อไปยุ่งเกี่ยวกับน�้ำคลอง อย่าได้เอาตัวเองเข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยว
กับมันอีก เรื่องการสืบเสาะภูมิหลังของมันถือว่าข้ารับรู้จนกระจ่างแล้ว ไม่
ต้องสืบอันใดอีก และหากข้าพบว่ามีผู้ใดในตระกูลหลี่ไปยุ่งเกี่ยวกับมัน
ข้าจะลงโทษโบยตีอย่างหนักสี่สิบไม้ทันที”

๕๔
แสงแดดยามเฉิน (๗.๐๐ น. - ๘.๕๙ น.) ส่องกระทบหน้าต่างไม้

บานคู่ หญิงรับใช้เลื่อนประตูห้องนอนของผู้เป็นนายออกอย่างแผ่วเบา
จากนั้นเดินด้วยปลายเท้าก้าวข้ามห้องไปที่หน้าต่างบานนั้นแล้วผลักเปิด
แสงแดดที่ตกกระทบหน้าต่างจึงส่องผ่านเป็นล�ำเข้ามาด้านใน ห้องที่สลัว
เมื่อครู่กลับกลายเป็นสว่างเจิดจ้า เผยให้เห็นพื้นห้องปูหินอ่อนตัดเรียบขัด
จนขึ้นเงาคล้ายกระจกสะท้อน
ที่ก�ำแพงด้านในห้องตั้งวางเตียงไม้หนานมู่หลังใหญ่เอาไว้หลังหนึ่ง
เตียงนีม้ ขี นาดกว้างพอทีจ่ ะรองรับคนถึงสีค่ น พืน้ เตียงปูด้วยผ้านวมยัดนุ่น
เย็บคลุมด้วยผ้าแพร จากนั้นปูด้วยผ้านวมทับอีกผืนหนึ่ง กลายเป็นที่นอน
หนานุ่ม เมื่อทิ้งตัวลงนอนจะไม่ให้ความรู้สึกระคายเคืองหรือปวดเมื่อย
หมอนก็อดั นุน่ เอาไว้ แล้วสานด้วยใยไม้ ก่อนคลุมด้วยผ้าฝ้ายเนือ้ นุม่ อีกทบ
หนึ่ง ผ้าห่มก็เป็นผ้าฝ้ายที่ตัดเย็บอย่างประณีต
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ทันทีที่แสงแดดสาดเข้ามาในห้อง เปลือกตาของหลี่ซูเหวินก็ขยับ
ไหวก่อนหยีตาด้วยความร�ำคาญ ฉับพลันในห้องเกิดความเคลื่อนไหว หลี่ซูเหวินจึงต้องค่อยๆ ลืมตาขึน้ มองไปตามเสียง สาวใช้นางหนึง่ ก้าวเข้ามาใน
ห้อง จัดวางอ่างน�้ำทองเหลืองไว้ที่โต๊ะข้างเตียงนอน ขอบอ่างพาดด้วยผ้า
สะอาดผืนหนึ่ง ข้างๆ กันเป็นถ้วยชารสเข้มส�ำหรับบ้วนปาก ยังมีถ้วยใส่
เกลือมาด้วยถ้วยหนึง่ ด้านข้างเป็นไม้โกทาทีม่ รี ปู ร่างคล้ายดอกไม้ไฟ ล�ำตัว
เป็นแท่งทว่าส่วนยอดกลับเป็นฝอยฟูฟ่อง ซูเหวินเห็นเช่นนั้นก็ทะลึ่งตัวขึ้น
นั่ง มือคว้าจับไม้เล็กๆ ชิ้นนั้นขึ้นมาจ้องมองอย่างพินิจพิเคราะห์
“นี่คืออะไร”
“เรียนนายท่าน นี่เรียกว่าไม้โกทา น�ำมาใช้ท�ำความสะอาดฟันเจ้าค่ะ
เพียงน�ำมาจุ่มเกลือแล้วขัดที่ฟันก็จะช่วยท�ำความสะอาดคราบสกปรก”
“แปรงสีฟัน?...ท�ำไมข้าถึงไม่เคยเห็นมาก่อน”
“เรียนนายท่าน...ของชิ้นนี้ทางใต้นิยมใช้กัน เนื่องจากไม้โกทาถือ
ก�ำเนิดขึ้นที่นั่น ผู้คนนิยมน�ำมาใช้ขัดฟันท�ำความสะอาดเจ้าค่ะ”
หลี่ซูเหวินที่ทิ้งห่างการแปรงฟันแล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีบ้วนปากด้วยชา
รสเข้ม มองดูไม้โกทาในมืออย่างพิศวง หลังจากลองใช้แปรงฟันดูแล้ว
กลับรู้สึกนุ่มสบาย อีกทั้งไม่ระคายเคืองโพรงปาก ซูเหวินจึงเกิดความคิด
อยากใช้แปรงสีฟันอันเก่าที่ติดมาจากโลกของตนเอง น�ำมาเป็นแบบผลิต
แปรงสีฟันทีก่ ระชับมือใช้งานง่ายขึน้ มาสักหน่อย หากหาช่างไม้ทสี่ ามารถท�ำ
ด้ามแปรงได้ และสามารถหาวิธีน�ำใยไม้โกทาประกอบเข้ากับด้ามแปรงได้
ละก็...
ขบคิดถึงตรงนี้สายตาก็เหลือบเห็นภาชนะที่สาวใช้ยกมา อ่างอาบน�ำ้
ทองเหลือง ผ้าสะอาดยังเป็นผ้าฝ้ายเนื้อขาวละเอียด ถ้วยชาก็เป็นกระเบื้อง
เคลือบลวดลายดอกโบตัน๋ ส่วนกระปุกใส่ผงเกลือท�ำจากเงินแบบมีฝาครอบ
ปิด ซูเหวินพลันยิ้มเจื่อนๆ เงยหน้าขึ้นกวาดมองไปรอบห้อง มุมหนึ่งของ
ห้องจัดตั้งโต๊ะไม้จันทน์ม่วงหนึ่งตัว เก้าอี้ไม้ และชั้นหนังสืออีกหลายชั้น

54

เ จ า ะ เ ว ล า ม า เ ป็ น มื อ ป ร า บ ภ า ค ส อ ง เ ล่ ม ๑

แต่ละชั้นล้วนจัดเรียงหนังสือเอาไว้จนแน่น ตรงกลางห้องเป็นโต๊ะน�้ำชา
ทรงกลม โต๊ะตัวนี้ท�ำจากไม้อัดเนื้อแดง หน้าโต๊ะปูด้วยหยกขาวผืนใหญ่ที่
ตัดเรียบ ตรงกลางโต๊ะจัดวางแจกันดอกไม้สีฟ้าปักดอกไม้สีเหลืองเอาไว้
ช่อหนึ่ง
ก�ำแพงอีกด้านถูกจัดเป็นตู้แสดงเครื่องเคลือบหลากหลายชิ้น มิ
แตกต่างอันใดกับโถงรับรองแขก มุมหนึ่งของห้องเป็นประตูไร้บาน มีม่าน
ลูกปัดปิดไว้ หากเยี่ยมหน้าเข้าไปจะพบกับห้องเสื้อห้องหนึ่ง ก�ำแพงด้าน
หนึ่งของห้องเสื้อท�ำเป็นราวไม้ฝังกับก�ำแพงอีกด้านไปยังอีกด้านหนึ่ง บน
ราวแขวนชุดทีส่ งั่ ตัดเอาไว้อยูก่ อ่ นแล้ว ส่วนก�ำแพงอีกด้านเป็นตูเ้ รียงต่อกัน
กลับมีไว้ใส่ถุงเท้าหรือเสื้อกางเกงชั้นในอย่างมิดชิด ตรงกลางท�ำเป็นชั้น
ส�ำหรับวางรองเท้าหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีกระจกทองเหลืองบานใหญ่
เท่าตัวคนแปะติดกับผนังห้องเอาไว้สำ� หรับส่องดูความเรียบร้อย
หลังจากการพูดคุยกับหลี่ซูมู่คราครั้งนั้นแล้ว ตลอดเดือนที่ผ่านมา
ล้วนไม่มีเรื่องราวใดอีก การฝึกฝนมือปราบล่วงเลยมาจนครบก�ำหนดการ
แล้ว เสี่ยวลวี๋ ฉางลู่ และเหอหม่าเพื่อนร่วมห้องพักของตน ช่วงสัปดาห์
สุดท้ายก่อนการฝึกฝนจะครบก�ำหนดต่างวิ่งเต้นหาที่พักกันวุ่นวาย เสี่ยวลวี๋ เนื่องจากพอมีเงินเก็บอยู่บ้างจึงจับจ่ายเช่าบ้านเอาไว้หลังหนึ่ง ส่วน
ฉางลูซ่ อื้ บ้านหลังเล็กเอาไว้ไม่ไกลกันนัก ขณะทีเ่ หอหม่ามีฐานะยากจนทีส่ ดุ
กลับเลือกพักอาศัยอยู่ที่โรงเตี๊ยมดังเดิม โดยแบ่งห้องพักร่วมกับมือปราบ
คนอื่นๆ ที่ไม่ได้ย้ายออกเพื่อแบ่งกันหารค่าที่พัก
เมื่อวานนีห้ ลีซ่ ูเหวินย้ายมาอยู่คฤหาสน์หลังนีอ้ ย่างเป็นทางการ ด้วย
ยังรู้สึกไม่คุ้นเคยท�ำให้นอนไม่ค่อยหลับ กว่าจะข่มตานอนได้ก็ล่วงไปยาม
โฉ่วแล้ว (๐๑.๐๐ น. - ๐๒.๕๙ น.) ชายหนุ่มยังพินิจดูไม้โกทาก่อนเงยหน้า
ขึ้นถามสาวใช้
“สิ่งนี้สามารถใช้ได้นานแค่ไหนหรือ”
“อย่างมากก็หนึ่งเดือนเจ้าค่ะ”
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“อืม...ถ้าเช่นนั้นก็ต้องเปลี่ยนเดือนละครั้งสินะ”
หลังจากจัดแจงล้างหน้าบ้วนปากเสร็จแล้ว สาวใช้อีกสองนางก็เดิน
เข้ามา คนหนึ่งเดินถืออ่างน�ำ้ ทองเหลืองใบใหญ่ สะพายผ้าขาวผืนหนึ่งที่บ่า
ส่วนสาวใช้อกี นางเดินออกมาจากห้องเสือ้ ถือคีบรองเท้าผ้าไหมส�ำหรับใส่เดิน
ในคฤหาสน์เข้ามา เมือ่ อ่างทองเหลืองถูกวางลงข้างเตียง สาวใช้นางนัน้ ก็คว้า
ฉวยเท้าทั้งสองข้างของหลี่ซูเหวินลงไปแช่ ซูเหวินพบว่าน�ำ้ ในอ่างอุ่นสบาย
ทั้งยังมีกลิ่นสมุนไพรที่พอสูดดมแล้วกลับท�ำให้สมองปลอดโปร่ง หญิงสาว
นอกจากล้างเท้าแล้วกลับมีวชิ านวดไม่เลว นวดเฟ้นฝ่าเท้าของหลีซ่ เู หวินจน
เลือดลมหมุนเวียนโล่งไปทั้งตัว
หญิงสาวใช้ผา้ ขาวทีส่ ะพายบ่าอยูว่ างลงบนหน้าขาเหนือเข่าแล้วยกเท้า
ของซูเหวินวางลงบนผ้าผืนนั้น จากนั้นซับน�ำ้ ให้อย่างแผ่วเบา เมื่อทุกอย่าง
เสร็จสิ้น สตรีนางนั้นก็ส่งเท้าทั้งสองข้างของซูเหวินไปให้สาวใช้ที่คีบถือ
รองเท้าผ้าฝ้ายซึง่ นัง่ รออยูด่ า้ นข้าง สาวใช้นางนัน้ ประคองเท้าของซูเหวินแล้ว
สวมใส่ให้อย่างแผ่วเบา
ซูเหวินยามนี้ได้แต่นั่งมึนงงคล้ายอยู่ในห้วงความฝัน ชีวิตตนเองจะ
ดูสขุ สบายเกินไปหรือไม่ แค่ศรี ษะเพิง่ พ้นหมอนมาก็แทบไม่ตอ้ งลุกจากเตียง
เลยอย่างนั้นหรือ ครั้นพอผุดลุกขึ้นยืนกลับพบว่าตัวเองยังอยู่ในชุดเสื้อ
กางเกงตัวยาวสีขาวซึ่งเป็นเสมือนชุดชั้นในส�ำหรับคนในยุคสมัยนี้ แต่ไม่
ถือว่าโป๊เปลือยอันใด กระนั้นก็ยังรู้สึกว่างโหวงแปลกๆ จึงเดินไปที่ห้องเสื้อ
ด้านข้าง
ครั้นเมื่อก้าวเข้ามา สาวใช้ที่สวมรองเท้าผ้าฝ้ายให้ก็ติดตามมาด้วย
ส่วนสาวใช้ที่น�ำเครื่องล้างหน้าล้างเท้าทั้งสองนางล่าถอยกลับออกไปก่อน
วันนีซ้ เู หวินไม่มงี านการใดจึงเลือกสวมใส่ชดุ ธรรมดา ครัน้ เมือ่ คว้าไม้แขวน
เสื้อเลือกชุดผ้าแพรสีฟ้าเดินทอง ขณะจะหยิบฉวยไม้แขวนเสื้อ สาวใช้ก็ชิง
ดึงเสือ้ ออกมาจากไม้แขวนเสียก่อน นางใช้มอื ข้างหนึง่ จับปกเสือ้ เอาไว้ ส่วน
อีกข้างปัดไล่ฝ่นุ ตามสาบเสือ้ แล้วจึงคลีก่ างออกท�ำท่าคล้ายเลขาสาวเตรียม
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สวมใส่เสื้อสูทให้ผู้บริหาร
ซูเหวินยิ้มเจื่อนกว่าเดิม สวมเสื้อเข้ามาแล้ว สาวใช้ก็คว้ากางเกงแล้ว
นั่งยองๆ ลงตรงหน้า ใช้มือทั้งสองม้วนกางขากางเกงรอไว้ก่อนแล้ว
เขาหัวเราะมิออกร�่ำไห้มิได้ รู้สึกคล้ายตนเองเป็นเด็กน้อยไม่รู้ความ
ที่ยังสวมใส่เสื้อผ้าไม่เป็น ขณะยืนเหม่อมองอยู่ สาวใช้นางนั้นก็ช้อนสายตา
ขึ้น เอ่ยกับเขาเสียงอ่อน
“นายท่านใช้มือจับไหล่บ่าวเอาไว้ จะได้ไม่ล้มเจ้าค่ะ”
ซูเหวินยิ้มเยาะตนเอง เอื้อมมือไปคว้าจับไหล่นางเอาไว้ ขาข้างหนึ่ง
สอดเข้าไปในขากางเกงที่กางรออยู่ จวบจนใส่ครบทั้งสองข้าง นางก็จับขอบ
กางเกงยกรูดขึ้นมาจนถึงเอวอย่างช�ำนาญ ครั้นพอสวมใส่กางเกงให้ผู้เป็น
นายเสร็จ นางก็ตรงไปที่ชั้นชั้นหนึ่ง เปิดลิ้นชักแล้วดึงเอาสายคาดเอวออก
มา เป็นสายสีฟ้าอ่อนเข้ากับชุด นางรัดสายให้เรียบร้อยแล้ว ก็ประคองหยก
ประจ�ำตระกูลหลี่เดินเข้ามาอย่างระมัดระวัง ก่อนบรรจงมัดกับสายรัดเอว
ให้เป็นการปิดท้าย
สวมใส่เสื้อผ้าเสร็จ นางก็ก้าวหลบไปด้านข้าง มือทั้งสองประสานกัน
อยูท่ หี่ น้าท้อง ศีรษะก้มลงเล็กน้อยอย่างเคารพนบนอบ ลักษณะท่าทางคล้าย
รอคอยให้ผู้เป็นนายก้าวน�ำออกไปก่อน ซูเหวินยามนี้รู้สึกวิงเวียนจนเห็น
ดาวทองบินระยิบระยับ เดินมึนๆ ก้าวออกมา ฉับพลันที่ด้านหน้าปรากฏ
สาวใช้สามสี่นางเทียวเข้าเทียวออกระหว่างโต๊ะกลางห้องกับประตูห้องนอน
ทีแ่ ท้พวกนางก�ำลังล�ำเลียงข้าวปลาอาหารหอมกรุน่ เข้ามา สาวใช้ทยี่ นื ประจ�ำ
ข้างโต๊ะอาหารเห็นซูเหวินเดินออกมาแล้วก็เลื่อนเก้าอี้ออกมารอไว้ ใช้ผ้า
สะอาดปัดเช็ดก่อนเที่ยวหนึ่ง
ซูเหวินทิ้งตัวลงนั่ง พยายามจะไม่ใส่ใจเรื่องมากมายในเช้านี้ มือข้าง
หนึ่งประคองถ้วยข้าวสวยร้อนๆ ส่วนอีกข้างถือตะเกียบ สายตาสอดส่าย
มองดูอาหารตรงหน้า ตรงกลางเป็นชามขนาดใหญ่ใส่ต้มหัวปลาเอาไว้ ยังมี
ผัดผักเปรี้ยวหวาน หมูชุบแป้งทอด เต้าหู้ทรงเครื่อง เป็ดย่างน�ำ้ ผึ้ง เนื้อลา
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ผัดขิง กวาดตามองก็รู้สึกว่าอาหารตรงหน้ายากจะกินคนเดียวหมด ขณะ
คิดจะคีบหมูชุบแป้งทอด สาวใช้ที่เลื่อนเก้าอี้ให้ก็หยิบตะเกียบคีบมันส่งให้
ซูเหวินเรียบร้อยแล้ว ซูเหวินชะงักเหลือบมองสาวใช้นางนัน้ แลเห็นนางมอง
ตอบกลับมาด้วยรอยยิม้ อ่อนหวานก็ท�ำเอานึกหาค�ำพูดไม่ออก พอคิดจะกิน
ต้มหัวปลา นางก็รบี หยิบถ้วยมาใบหนึง่ ใช้ช้อนใหญ่ตกั น�้ำแกงลงถ้วยส่งมา
ให้พร้อมหัวปลาหอมฉุย
“นี่กระทั่งกินข้าวก็...” ซูเหวินรู้สึกคล้ายจะหมดความอดทน เงยหน้า
ขึ้นตั้งใจจะต�ำหนิ ทว่าพอเห็นหญิงรับใช้สามสี่นางพลอยชะงักค้างหยุดยืน
มองมาด้วยความกระตือรือร้นเป็นสายตาเดียว ค�ำว่ากล่าวทีต่ ดิ อยูป่ ลายลิน้
จ�ำต้องกลืนลงคอไปจนหมดสิ้น ชายหนุ่มสูดลมหายใจบ่นงึมง�ำเสียงค่อย
“เอาเถอะ...ดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ป้อนให้ทีละค�ำ”
ฤดูหนาวของแคว้นตะวันตกไม่เหมือนกับทางเหนือทีห่ นาวเสียดแทง
ไปจนถึงกระดูก ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วสั้นๆ ก็ผ่านพ้นไปแล้ว หลี่ซูเหวินขณะ
จะเดินออกจากตึกพักแรมของตนเอง สาวใช้จึงค่อยน�ำรองเท้าหนังกวางมา
เปลี่ยนให้ เมื่อหลุดพ้นจากความวุ่นวายที่ไม่คุ้นชินออกมาสู่ถนนหินอ่อน
ก็คล้ายหายใจทั่วท้องขึ้นกว่าเดิม แหงนหน้าสูดกลิ่นยามเช้าเข้าเต็มปอด
หลังจากหิมะละลายลงแล้วท้องถนนสะอาดตาขึ้นกว่าเดิม สายลมชุนเทียน
(ลมฤดูใบไม้ผลิ) หมุนเวียนเข้ามาทักทายอีกครั้งหนึ่ง ซูเหวินหลังจากรู้สึก
ปลอดโปร่งแล้วก็พาตัวเองออกจากคฤหาสน์หลังงามไป

ระยะเวลาหนึง่ เดือนแม้การฝึกฝนมือปราบจะไม่มอี นั ใดแปลกใหม่

แต่เรื่องกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลับรุกคืบได้เรื่องได้ราวจนเป็นรูป
เป็นร่าง ในกวางโจวมีโรงงานปลูกหม่อนเลีย้ งไหมอยูถ่ งึ สิบหกแห่ง ส่วนนอก
เมืองมีอยู่ราวยี่สิบสองแห่ง เนื่องเพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่พ�ำนักของอ๋อง
ผู้ครองแคว้นท�ำให้อุดมสมบูรณ์ไม่เบา กิจการที่เปิดขึ้นเหมือนกันล้วนต้อง
แก่งแย่งแข่งขัน ซูเหวินเพียงคัดเลือกโรงงานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ใกล้จะ
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ประคองตนเองสืบไปไม่รอดมาแห่งหนึ่ง จากนั้นทุ่มเงินจ�ำนวนมากไปกับ
ที่นั่น เดิมโรงงานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแห่งนี้ใช้ชื่อว่า โรงงานจุ่งเหียน ต่อมา
หลังจากเปลี่ยนมือเป็นหลี่ซูเหวินเข้ามารับช่วงต่อ จึงค่อยเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงงานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเหม่ยถิง
เรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ปัญหาอันใด ร้านเหม่ยถิงแม้มีสาขาอยู่
เพียงแค่เมืองหังโจว แต่ชื่อเสียงการตัดเย็บของจิ่งหลินกลับโด่งดังไม่แพ้
นักประพันธ์ซเู หวิน เดีย๋ วนีม้ วิ ่าจะไปเมืองเล็กเมืองใหญ่ สะดุดหกล้มทีไ่ หน
จ�ำต้องแลเห็นผูค้ นสวมใส่เสือ้ ผ้าทีส่ งั่ ตัดกับร้านเหม่ยถิง จากนีเ้ พียงแค่รา้ น
เหม่ยถิงรับผ้าจากโรงงานปลูกหม่อนเลีย้ งไหมนีแ่ ล้ว ไหนเลยจะไม่มกี จิ การ
ร้านผ้าอืน่ ๆ ให้ความสนใจ ดังนัน้ ซูเหวินจึงแต่งตัง้ ผูด้ แู ลกิจการโรงงานปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมขึ้นมาคนหนึ่ง ให้รับหน้าที่ติดต่อตกลงกับจิ่งหลินในการ
จัดส่งและรายละเอียดต่างๆ
ส่วนเรื่องห้างสรรพสินค้าที่คิดว่าจะลองเปิด ดูท่าว่านี่เป็นแนวคิด
สมัยใหม่จนเกินไป ท�ำให้ทางกรมเมืองยังไม่เข้าใจนัก อีกทั้งที่ผ่านมา
มองเห็นว่าการค้าในปัจจุบนั ก็ครึกครืน้ ดีอยูแ่ ล้ว หากโกยร้านรวงทัง้ หมดไป
ไว้ในตึกมิดชิด ไหนเลยจะช่วยสร้างสีสันให้เมืองกวางโจวเหมือนที่เคยเป็น
เรื่องนี้จึงถูกทิ้งไว้ไม่อาจกระท�ำได้
ซูเหวินเดินไปตามท้องถนนอย่างไม่เร็วไม่ช้า คิดจะเดินรับลมชุนเทียนเพือ่ พักผ่อนกลับรูส้ กึ ถึงสายตาสามคูจ่ บั จ้องมองมา จึงหันหน้าไปดู ที่
ฝัง่ ตรงข้ามถนนปรากฏชายวัยกลางคนผูห้ นึง่ เดินน�ำชายหนุม่ สองคนติดตาม
มา ซูเหวินมองดูสายตาของพวกเขาขณะก้าวเดินไปด้านหน้า คนทั้งสามเอง
ก็เดินหน้ามา ทว่าสายตากลับไม่คลาดจากซูเหวินเลยแม้แต่น้อย ยิ่งเดินเข้า
ใกล้กัน คนทั้งสามก็ยิ่งขึงสายตาดุดันกว่าเดิม
“ถุย!” ครั้นเมื่ออยู่ในระยะที่ใกล้จะสวนกันไป ชายวัยกลางคนผู้นั้น
กลับถ่มน�้ำลายมาทางหลีซ่ เู หวิน ทว่าด้วยเพราะอยูก่ นั คนละฝัง่ ถนน น�้ำลาย
ที่ถ่มมาจึงไม่ถึงตัวหลี่ซูเหวิน แต่หล่นแหมะลงกลางถนนแทน ซูเหวินชะงัก
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เท้าหยุดยืนมองดูอย่างงุนงง
“ท่านท�ำอะไร”
“เพ้ย!” คราวนีเ้ ป็นชายหนุม่ ทัง้ สองคนส่งเสียงพลางถ่มน�้ำลายใส่ จาก
นั้นก็ติดตามชายวัยกลางคนไปโดยไม่สนใจหลี่ซูเหวินที่เอ่ยปากถามเมื่อครู่
นี้แม้แต่น้อย เดินห่างออกไปได้ไม่กี่ก้าว ชายหนุ่มทั้งสองก็หันกลับมาขึงตา
ใส่หลี่ซูเหวินแล้วถ่มน�ำ้ ลายลงพื้นอีกรอบหนึ่ง
ซูเหวินมองคนทั้งสามอย่างขบคิดไม่เข้าใจ หวนนึกว่าตนเองเคยไป
มีเรื่องบาดหมางกับผู้ใดบ้าง แต่ไม่ว่าจะขบคิดเท่าใดกลับคิดไม่ออก ใน
กวางโจวนีต้ นเองแทบไม่ได้สงุ สิงกับผูใ้ ดเลย หรือว่าคนพวกนัน้ จะเป็นเพียง
อันธพาลร้านถิน่ ทีอ่ วดเบ่งเหมือนอย่างในหนังในละครทีพ่ บเห็นบ่อยๆ มอง
จนคนทั้งสามลับสายตาไปแล้ว เขาจึงค่อยหมุนตัวแล้วเดินต่อมิได้ใส่ใจ
ละทิ้งความสนใจต่ออันธพาลเหล่านั้นไปจนหมดสิ้น
หารู้ไม่ว่าคนทั้งสามล้วนเป็นคนตระกูลย่อยของสกุลหลี่ที่เป็นชน
รุ่นหลัง พวกเขาคนหนึ่งขบคิดอยากร�่ำเรียนกอบกู้หน้าตระกูลย่อย แต่
เพราะกฎบ้านที่ระบุให้ต้องท�ำไร่ไถนากลับกดทับมิให้พวกเขาลืมตาอ้าปาก
ได้ ท�ำแค่เพียงอยูก่ บั ไร่กบั นาสืบต่อไป มีบดิ าผูใ้ ดบ้างมิอยากให้บตุ รประสบ
ความส�ำเร็จ เป็นเจ้าคนนายคน แต่พวกเขาเป็นเพียงตระกูลย่อย ไหนเลย
จะมีโอกาสเช่นนั้น
จากการประชุมตระกูลวันนั้น หากมิใช่เพราะบิดาของเดรัจฉานน้อย
ผู้นี้ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ตักตวงความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น วันนี้ไหน
เลยพวกเขาจะมีชีวิตที่ยากล�ำบากเช่นนี้ได้ ดังนั้นหลังจากพวกเขากลับจาก
แบกฟืนไปขายที่โรงเตี๊ยม สามพ่อลูกก็พบเห็นหลี่ซูเหวินเข้าพอดี เห็นมัน
สวมใส่เสือ้ ผ้าหรูหรา เดินเอามือไพล่หลังใบหน้าเปล่งปลัง่ สดใสไม่ทกุ ข์ร้อน
อันใดก็เกิดเพลิงโทสะคุกรุ่น
แม้ผู้นำ� ตระกูลเซียวซีผู้เฒ่ามีคำ� สั่งไม่ให้พูดคุยยุ่งเกี่ยวกับเดรัจฉาน
ผู้นี้ แต่คนมีความยากล�ำบากมาเนิ่นนานตั้งแต่จำ� ความได้ พอเห็นอีกฝ่าย
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โพรงอกคล้ายยัดด้วยก้อนไฟร้อนลวกรอคอยการปะทุ อดไม่ได้ทจี่ ะระบาย
โทสะออกไป ไม่เช่นนั้นหากเก็บง�ำเอาไว้คงได้ป่วยไข้เสียก่อน
“พี่หลี่!”
ฉางลู่ที่นั่งกินบะหมี่อยู่ริมทางเห็นหลี่ซูเหวินเดินโบกพัดจีบอยู่ตรง
หัวมุมถนนก็ร้องเรียกแต่ไกล ซูเหวินเพิ่งจะเดินแยกจากคนตระกูลหลี่พ่อ
ลูกทั้งสามมา พลันได้ยินเสียงเรียกก็มองหา พอเห็นฉางลู่นั่งยิ้มจนตาหยี
โบกมืออยู่ตรงร้านบะหมี่ก็เดินเข้าไป
“ข้าเพิ่งแวะไปเยี่ยมเสี่ยวลวี๋กับเหอหม่ามา ก�ำลังคิดจะไปเยี่ยมท่าน
แต่กลับมิได้ถามเอาไว้ว่าพักที่ไหน ดีที่แวะฝากท้องร้านบะหมี่พบเจอท่าน
เข้าพอดี”
“อื้อหือ พี่ฉางลู่คาดเดาราวกับตาเห็นจริงๆ รู้ว่าจะพบข้าที่นี่จึงสั่ง
บะหมี่เอาไว้ตั้งสามชาม” ซูเหวินเพิ่งกินอาหารเลิศรสที่คฤหาสน์ของตนเอง
มาก้มมองชามบะหมีต่ รงหน้า ใบหนึง่ อยูเ่ บือ้ งหน้าฉางลู่ อีกสองใบกลับผลัก
ออกห่างใกล้เบื้องหน้าหลี่ซูเหวินพอดี
“ผิดแล้ว” ฉางลู่หัวเราะร่า “นี่เป็นของภรรยากับอนุข้า”
หลี่ซูเหวินทวนค�ำ ‘ภรรยากับอนุ’ พลันแลเห็นดรุณีสองนางเดินมา
จากอีกด้านหนึ่งของถนน หญิงสาวสวมใส่อาภรณ์ผ้าป่านสีเหลืองนั่งลงที่
เก้าอี้ฝั่งซ้าย ส่วนแม่นางที่สวมใส่ชุดผ้าป่านสีม่วงหย่อนตัวนั่งลงที่เก้าอี้ขวา
มือ ซูเหวินหันมองดูแม่นางทั้งสอง แม่นางชุดเหลืองคะเนอายุแล้วน่าจะ
ประมาณยี่สิบปี ส่วนสตรีชุดม่วงอายุราวสิบเจ็ดสิบแปด แม้ใบหน้าจะไม่ได้
สะสวยงดงาม แต่ก็สะอาดหมดจดไม่ถือว่าขี้ริ้ว
“คารวะซะสิ นี่พี่หลี่ซูเหวิน ฝีมือดีที่สุดในมือปราบรุ่นของข้าแล้ว”
ฉางลู่พูดกลั้วหัวเราะ ผายมือมาทางหลี่ซูเหวิน สตรีทั้งสองนางมองดูหลี่ซูเหวินแล้วลุกขึ้นย่อกายคารวะ ซูเหวินเองก็รีบผุดลุกขึ้นประสานมือคารวะ
ตอบ
“เถ้าแก่” ฉางลู่โบกมือเรียกเถ้าแก่ร้าน ซูเหวินกลับร้องปรามเอาไว้
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เสียก่อน
“ข้าเพิ่งจะกินมา ตอนนี้ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่”
“เช่นนัน้ ท่านพีห่ ลีอ่ ยากลองกินขนมกุย้ ฮวาทีผ่ นู้ อ้ ยท�ำมาหรือไม่” สตรี
ชุดเหลืองที่ฉางลู่แนะน�ำว่าเป็นภรรยาหลวง ล้วงหยิบห่อผ้าเช็ดหน้าที่ห่อ
ขนมกุ้ยฮวาออกมากางออกแล้วยื่นส่งถึงเบื้องหน้าซูเหวิน ชายหนุ่มไม่ขัด
ศรัทธา หยิบมาลองกินชิ้นหนึ่ง รสชาติหอมอีกทั้งยังกินลื่นคอ พอเขากลืน
ลงคอไปก็เงยหน้าขึ้นยิ้มให้ฉางลู่
“พี่ฉางลู่มีวาสนานัก ตบแต่งภรรยาถึงสองนาง อีกทั้งฝีมือท�ำขนม
กุ้ยฮวาก็ยอดเยี่ยม น่าอิจฉานัก”
ฉางลูพ่ อได้ฟงั ก็หวั เราะชอบใจ หันซ้ายหันขวามองดูภรรยารักทัง้ สอง
ด้วยแววตารักใคร่
ซูเหวินพอเหลือบเห็นอนุภรรยาของฉางลูส่ วมใส่อาภรณ์สมี ว่ งก็พลัน
คิดถึงนางมารน้อยไป๋หลินกับเฟยเอี้ยนขึ้นมา ใบหน้าจึงหมองลงเล็กน้อย
ป่านนี้คาดว่าพวกนางคงก�ำลังอยู่ในระหว่างเดินทางมายังกวางโจว มิรู้ว่า
ระหว่างทางพบเจอเรื่องราวใดบ้าง อีกทั้งยังต้องกระเตงทารกแฝดสามตาม
มาด้วย เดินทางไกลสภาพอากาศแปรเปลี่ยน มิรู้ว่านอนกลางดินกินกลาง
ทรายจะท�ำให้ทารกทั้งสามทานทนได้หรือไม่
“เดินเทีย่ วเล่นทัง้ วัน เมือ่ ยเท้ายิง่ นัก” ภรรยาหลวงของฉางลูบ่ น่ พลาง
บิดเอวไปมาบนเก้าอี้ท่าทางเมื่อยขบมิน้อย
ซูเหวินดึงสติที่เลื่อนลอยกลับมา หยิบขนมกุ้ยฮวาขึ้นกินอีกชิ้นหนึ่ง
“เมือ่ คืนนีพ้ สี่ าวก็ใช้เท้านวดแป้งท�ำขนมกุย้ ฮวาทัง้ คืน วันนีม้ าเดินเล่น
ทั้งวันจะไม่ให้เมื่อยได้อย่างไรเล่า” อนุภรรยาของฉางลู่เอ่ยเสียงใส
ซูเหวินพอได้ยนิ กลับชะงักค้าง ก้มลงเหลือบมองเท้าของภรรยาหลวง
ของฉางลู่ ก่อนส�ำลักขนมกุ้ยฮวาจนพ่นเศษละเอียดปลิวกระจาย
ฉางลู่ที่นั่งอยู่ตรงข้ามกลับขยับหลบมิทัน เศษขนมร่วงกราวลงบน
ศีรษะและใบหน้า เขาถลึงตาใช้กำ� ปั้นทุบโต๊ะร้องออกมาอย่างขุ่นเคือง
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“พี่หลี่ เหตุใดนิยมพ่นอาหารใส่หน้าผู้คนเช่นนี้นัก”
ฉางลู่ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกบะหมี่อัณฑะลาพ่นใส่หน้ามาคราหนึ่ง ยามนี้
กลับถูกขนมกุ้ยฮวาพ่นใส่หน้าอีก ท�ำให้หวนนึกถึงครั้งแรกที่เริ่มต้นมาเข้า
เป็นมือปราบใหม่ๆ เขาทั้งนึกเคืองทั้งระลึกถึงอดีตก่อนคบหากับสหายหลี่
ผู้นี้ กลับมิรู้ว่าเป็นรสชาติใดดี
ต่างกับหลี่ซูเหวินที่รู้สึกหัวเราะมิออกร�่ำไห้มิได้ ครั้งหนึ่งหลงผิดกิน
บะหมี่อัณฑะลา มาครั้งนี้กลับกินขนมกุ้ยฮวาที่ใช้แป้งซึ่งนวดด้วยเท้าของ
ภรรยาหลวงฉางลู่เข้าไปอีก นี่นับเป็นเวรเป็นกรรมอันใดกัน
ชั่วขณะที่ฉางลู่กำ� ลังใช้ผ้าเช็ดหน้าของภรรยาเช็ดซับใบหน้า ซูเหวิน
มองข้ามไหล่อกี ฝ่ายไปกลับเห็นซามูไรกลุม่ หนึง่ เขาจึงมองดูดว้ ยความสนใจ
ซามูไรพวกนีร้ วบมัดผมเป็นหางม้า ใบหน้าขาว สวมยูกาตะหลากสี ใส่รองเท้า
เกี๊ยะ ข้างเอวห้อยดาบยาวเล่มหนึ่งดาบสั้นเล่มหนึ่ง ส�ำหรับหลี่ซูเหวินแล้ว
กลับให้ความส�ำคัญกับดาบสั้นเสียมากกว่า เนื่องเพราะเคยได้ยินมาว่า
ซามูไรฝูซังสมัยก่อนนอกจากพกพาดาบแล้ว ยังพกพาดาบสั้นเอาไว้สำ� หรับ
ฮาราคีรีตนเองด้วย แม้จะไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีฮาราคีรีมากนัก แต่
ก็สงสัยว่าการจะคว้านท้องตนเองนั้นจ�ำต้องกระท�ำความผิดใดหรือกระท�ำ
ได้เมื่อใด
ขบคิดเรือ่ ยเปือ่ ยก็เห็นพวกมันทัง้ แปดคนเดินตามถนนเข้ามาเรือ่ ยๆ
เห็นได้ชัดว่าซามูไรที่ยืนอยู่กลางวงล้อมน่าจะเป็นหัวหน้าขบวนซามูไรเหล่า
นี้ มันสวมใส่ชุดยูกาตะสีแดงเข้มตัดเย็บจากผ้าแพรเนื้อต่วน มือข้างหนึ่ง
โบกพัดจีบฝูซังที่วิจิตรงดงามกว่าพัดจีบของจีนในมือของหลี่ซูเหวินมากนัก
สมแล้วที่ยุคสมัยก่อนในประวัติศาสตร์ ประเทศจีนนิยมน�ำเข้าพัดญี่ปุ่น
เพราะวัสดุและการสานพัดนับว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองจริงๆ
“ครั้งนี้พวกมันจะสั่งซื้อดาบจากทางเราหนึ่งพันเล่ม สมควรเพิ่มค่า
น�้ำร้อนน�้ำชาให้มากหน่อยนะขอรับ” ซามูไรนายหนึ่งหันมาเอ่ยกับหัวหน้า
กลุ่มเป็นภาษาฝูซัง หาได้สนใจผู้คนชาวต้าเหรินที่เดินไปมาบนท้องถนนไม่
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จะอย่างไรพวกมันพูดกล่าวอันใดล้วนไม่มีใครรับฟังเข้าใจอยู่แล้ว ฟังว่า
ต้าเหรินนอกจากทูตทีส่ ง่ ไปเจริญสัมพันธไมตรีเท่านัน้ จึงจะพูดคุยและรับฟัง
ภาษาฝูซังรู้เรื่อง ชาวบ้านร้านถิ่นพวกนี้ไหนเลยจะรับฟังเข้าใจได้
“ครัง้ นีไ้ ด้ยนิ ว่าพวกมันทุ่มหมดหน้าตักกว้านซือ้ ดาบฝูซงั ของเราเพือ่
ก่อกบฏ หากนับดูแล้ว ตั้งแต่ที่เราค้าขายกับพวกมันมา พวกมันสะสมดาบ
ของเราไปกว่าสามพันเล่มแล้ว” ซามูไรหัวหน้ากลุม่ เอ่ยไปพลางโบกพัดเรียก
ลมไปพลาง
“หากพวกมันคิดก่อกบฏ พวกเราใช่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ด้วย
ขอรับ”
“นี่จึงเป็นเรื่องที่เราสมควรเจรจาพูดคุยกับพวกมัน เมืองกวางโจว
แห่งนี้จะอย่างไรก็เป็นที่พ�ำนักของอ๋องผู้ครองแคว้น คิดบุกตีหักไม่ง่าย แต่
ด้วยดาบฝูซังของพวกเราไร้เทียมทาน ล้วนหลอมตีมาอย่างดีเยี่ยม ดาบ
กระบี่ที่หลอมท�ำมาจากเหล็กธรรมดาของต้าเหรินไหนเลยจะเทียบได้ คาด
ว่าคราครั้งนี้พวกมันอาจก่อการส�ำเร็จ” พูดจบก็เอื้อมมือไปตบไหล่ซามูไรที่
เดินน�ำลิ่วๆ อยู่เบื้องหน้า ซามูไรหนุ่มผู้นั้นชะงักแล้วเหลียวหลังกลับมา ผู้
เป็นหัวหน้ากลุม่ จึงเอ่ยกับมันเสียงเรียบ “เรือ่ งการเจรจากับพวกนิกายบัวขาว
ต้องฝากไว้ที่เจ้าแล้ว”
“วางใจเถอะขอรับนายท่าน การเจรจาค้าขายที่ผ่านๆ มา ข้าน้อยเคย
ท�ำให้นายท่านผิดหวังหรือ” สิ้นค�ำทั้งนายทั้งบ่าวต่างผสมโรงกันหัวเราะ
ครืนใหญ่ ก่อนเดินผ่านโต๊ะของฉางลู่สามสามีภรรยาและหลี่ซูเหวินที่อยู่
ข้างทางไป
หลี่ซูเหวินในอดีตจะอย่างไรก็เป็นนักเขียน ผลงานได้รับการแปล
หลายภาษา ตนเองเคยไปร่วมงานมีตติงที่ญี่ปุ่นมาหลายต่อหลายครั้ง ด้วย
ต้องการพูดคุยสือ่ สารกับกองทัพสือ่ มวลชนและแฟนหนังสือรูเ้ รือ่ ง จึงไปลง
เรียนออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเอาไว้ แม้ไม่ถึงขั้นแตกฉาน แต่ก็สอบผ่าน
บทเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับขั้นธุรกิจมาได้ นี่ยังไม่รวมภาษาสากลอย่างภาษา
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อังกฤษที่ช�่ำชองมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยด้วย
นอกจากนี้ยังมีภาษาเกาหลีที่หลี่ซูเหวินเพิ่งจะเข้าคอร์สลงเรียน
ออนไลน์ได้สองปี ด้วยกระแสนวนิยายของตนในเกาหลีนนั้ ไม่เลว แว่วๆ มา
ว่ามีแววจะรีเมกไปเป็นซีรีส์ จึงปูพื้นฐานภาษาของตนเองแต่เนิ่นๆ สุดท้าย
แม้จะไม่เก่งกาจเหมือนทั้งสองภาษาข้างต้น แต่ก็พอถูไถเอาตัวรอดไปได้
ชื่อนิกายบัวขาวท�ำเอาหลี่ซูเหวินสะท้านขึ้นคราหนึ่ง ในประวัติศาสตร์จนี แล้ว นีเ่ ป็นนิกายหนึง่ ทางศาสนาทีต่ อ้ งการเข้ามามีบทบาททางการ
เมือง ตั้งแต่อดีตกลับนิยมการก่อกบฏ ครั้นราชวงศ์หยวนครองประเทศก็
ก่อการกบฏ ผลัดเปลี่ยนไปเป็นราชวงศ์หมิง ซ่ง ถัง หยวน มิว่ายุคสมัยใด
หรือผูใ้ ดขึน้ ครองประเทศล้วนเกิดการกบฏทัง้ สิน้ ทีแ่ ท้แล้วลัทธินกี้ ลับคล้าย
ชาติตะวันตกที่ใช้ผู้น�ำสูงสุดทางศาสนาเป็นผู้น�ำประเทศ ใคร่คิดขึ้นเป็น
จักรพรรดิครองบัลลังก์มังกรแทน
ในนวนิยายของหลี่ซูเหวิน นิกายบัวขาวก็มีบทบาทอยู่ไม่น้อย โดย
อิงจากบทบาททางประวัตศิ าสตร์ทมี่ อี ยูจ่ ริง กล่าวคือนิกายบัวขาวในนวนิยาย
ยังมีการร่วมมือกับต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์ มิว่าจะเป็นมนุษย์หรือภูตผีปีศาจ
ล้วนลงเรือล�ำเดียวกันหากเกิดผลประโยชน์
ขบคิดไปมาแล้ว เมืองกวางโจวกลับมีหุบเขาซ่อนมังกรอยู่หลายสิบ
ลูกห่างออกไปทางตะวันตกราวสามร้อยลี้ โดยหุบเขาซ่อนมังกรนี้เป็นหนึ่ง
ฐานทัพหลักของนิกายบัวขาว น�ำโดยธรรมบาลผู้หนึ่ง ครั้นนวนิยายด�ำเนิน
ไปกว่าห้าสิบเล่มแล้ว เรือ่ งราวลงรายละเอียดเอาไว้มากมาย หลีซ่ เู หวินกลับ
จดจ�ำไม่ได้ พอได้ยินซามูไรพวกนั้นกล่าวถึงนิกายบัวขาว ซูเหวินจึงตบ
หน้าผากตนเองฉาดหนึง่ อย่างนึกขึน้ ได้ ฉางลูเ่ ห็นดังนัน้ ก็เข้าใจไปว่าอีกฝ่าย
มิได้ตั้งใจพ่นขนมใส่ จึงลงโทษตบหน้าผากตัวเองฉาดหนึ่ง ก็รีบร้องบอก
“ข้าไม่ได้โมโหโทโสขนาดนั้น พี่หลี่อย่าคร�่ำเคร่งไปเลย...หือ?” ฉางลู่
คล้ายเพิง่ ได้ยนิ เสียงหัวเราะครืนใหญ่เดินผ่านโต๊ะตนเองไปจึงมองตาม เมือ่
เห็นเป็นกลุ่มซามูไรก็เหม่อมองอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนชะโงกหน้าข้ามโต๊ะเข้ามา
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กระซิบ “คืนนี้มีตลาดประมูลที่หอตี้ชวน พวกฝูซังล่องเรือส�ำเภามา จึงน�ำ
ทรัพย์สินมาร่วมประมูลไม่น้อย ข้าได้ยินว่ามีการจัดประมูลสินค้ากันเดือน
ละครั้ง นอกจากพวกฝูซังแล้ว ยังมีพวกเราชาวต้าเหรินร่วมน�ำสิ่งของมา
ประมูลด้วย”
“เหตุใดต้องกระซิบกระซาบ งานประมูลนี้ผิดกฎหมายรึ”
“ไม่เลย รายได้ในงานประมูลยังต้องหักภาษีให้หลวง คืนนีข้ ้าเองก็ว่า
จะแวะไปเปิดหูเปิดตา เพียงแต่หอตีช้ วนนัน้ เป็น...” ฉางลูห่ ดคอช�ำเลืองมอง
ภรรยาทัง้ สองทีน่ งั่ กินบะหมีต่ รงหน้า หาได้สนใจแอบฟังบุรษุ พูดคุยไม่ “หอ
นางโลม ภรรยาทั้งสองของข้าเห็นเรียบร้อยเช่นนี้ แต่หากรู้ว่าข้าไปสถานที่
เช่นนัน้ ขบคิดเข้าใจผิดว่าข้าไปหาเศษหาเลยคงได้ถกู จับตอนเป็นขันทีแล้ว”
“อ้อ...” ซูเหวินผงกศีรษะแล้วเหลียวไปมองกลุ่มซามูไรพวกนั้นเดิน
เลี้ยวตรงหัวมุมถนนไป นั่งโบกพัดอยู่ครู่หนึ่งก็รวบพัดดังฟุบ! จากนั้น
ลุกขึ้นยืน “ไม่ต้องรอให้ถึงค�ำ่ นี้หรอก ท่านติดตามข้าไปที่หอตี้ชวนเดี๋ยวนี้
เลยเถอะ ค�่ำคืนนี้อยากกินอะไร ข้าหลี่ซูเหวินเลี้ยงเอง”
ที่ผ่านมาหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับตนก็จะมิเข้าไปยุ่ง มิใช่
เพราะหวาดกลัวว่าเรื่องราวที่เขียนไว้จะเปลี่ยนแปลงไป เพราะส�ำหรับหลี่ซูเหวิน เขาได้ละทิ้งความกังวลใจไปนานแล้ว เพียงแต่มิคิดเอาตัวเข้าไป
วุ่นวายเพราะอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตเหมือนคราครั้งที่พานพบนางมาร
น้อยไป๋หลินจนเกือบเอาชีวติ ไม่รอด อีกทัง้ ตอนนีเ้ ป็นบิดาคนแล้ว จะกระท�ำ
การใดล้วนปลอดภัยไว้ก่อน
ทว่ายามนี้ครอบครัวก�ำลังมีภัยคงจะปล่อยผ่านไม่ได้ จะอย่างไร
ตนเองก็เป็นมือปราบ ครอบครัวก�ำลังเดินทางมาพักอาศัยระยะยาวอยู่ใน
กวางโจว หากมีการก่อกบฏลุกฮือขึ้นมาในระหว่างนี้จะเป็นเยี่ยงไร

๕๕
พอได้ยินว่าฉางลู่จะไปที่หอตี้ชวน ภรรยาทั้งสองก็รบเร้าขอ
ติดตามไปด้วย อันที่จริงฉางลู่แม้จะบุคลิกห้าวหาญเปิดเผยประหนึ่งเตียวหุยในสามก๊ก ทว่ากลับกลัวภรรยาอยู่หลายส่วน อีกทั้งค�ำรบเร้าดูไม่คล้าย
อ้อนวอนขอติดตามไปด้วย แต่น�้ำเสียงอ่อนหวานคล้ายบีบบังคับอีกฝ่ายอยู่
ในที สุดท้ายดรุณีทั้งสองจึงติดตามฉางลู่มาด้วย ตามหลังกลุ่มซามูไรอย่าง
ไม่เร็วไม่ชา้ มาถึงหน้าหอตีช้ วน พลันพบเห็นรถม้าประทุนสูงเรียบหรูคนั หนึง่
ควบขับมาจอดเทียบหน้าร้าน สารถีวางแส้หวดม้าลงข้างตัว ก้าวลงมาหยุด
ยืนด้านข้างรถม้า ค้อมเอวก้มศีรษะแล้วกล่าวเสียงดัง
“มาถึงแล้วขอรับใต้เท้า”
สิ้นค�ำก็ปรากฏผู้ติดตามในชุดองครักษ์สิบกว่านายก้าวมาที่ด้านข้าง
รถ หัวหน้าองครักษ์เดินเข้ามาด้านหน้า เอื้อมมือไปเลิกผ้าม่าน หลิวตง
เสนาธิการฝ่ายบู๊ประจ�ำวังอ๋องก้าวออกมาจากด้านใน กระโดดคราเดียวก็
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ร่อนลงสู่พื้นตัวเบาดุจปุยนุ่น เขาสวมใส่ชุดผ้าแพรสีเขียวสูงสง่า ที่เอวห้อย
หยกสีเขียวมรกตเปล่งประกายน�ำ้ ดีชิ้นหนึ่ง หางตาแลเห็นผู้คนเดินมุ่งหน้า
มาจึงมองดู ที่แท้เป็นกลุ่มซามูไรพากันพูดคุยเสียงดังเดินส่ายอาดๆ เข้าไป
ในหอตี้ชวน ขณะมองดูผู้คนกล่าวภาษาฝูซังที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่าง
สนใจใคร่รู้ ฉับพลันก็รู้สึกได้ถึงการมาของคนอีกกลุ่มหนึ่ง
“นายท่...” หลิวตงปราดเข้าไปหาหลีซ่ เู หวินตัง้ ท่าจะคุกเข่าคารวะ พลัน
นึกขึน้ ได้ว่าตนเองน�ำพาคณะผู้ตดิ ตามมาด้วย อีกทัง้ ฝ่ายหลีซ่ เู หวินเองก็พา
คนมา เรือ่ งศักดิฐ์ านะของนายท่านผู้นี้ ไหนเลยจะเปิดเผยออกไปได้ ดังนัน้
จึงกลืนค�ำเรียก ‘นายท่าน’ ลงคอ ชะงักเท้าแล้วสบตากับหลี่ซูเหวินเป็นเชิง
ขออภัยที่มิอาจคารวะอีกฝ่ายได้อย่างเปิดเผย
หลีซ่ เู หวินก็สง่ สายตาให้อกี ฝ่ายท�ำทีเป็นไม่รจู้ กั ตน หลิวตงจึงคลายใจ
ลง ไม่ช้าที่ด้านหลังก็ปรากฏขบวนรถม้าอีกหลายคันหลั่งไหลแล่นเข้ามาไม่
หยุด รถม้าประทุนสูงขนาดใหญ่คันหนึ่งจอดต่อท้ายหลังรถม้าของหลิวตง
มีผู้ติดตามสองนายที่เป็นผู้ฝึกยุทธ์ของหอต้าหลี่ซึ่งตระกูลหลี่จ้างมาคุ้มกัน
คนส�ำคัญของตระกูล เจ้าของรถม้าคันใหญ่ที่ก้าวจากด้านในรถออกมายืน
บิดตัวอย่างเกียจคร้านกลับเป็นหลีเ่ ซียวซินบุตรชายคนเล็กของเซียวซีผเู้ ฒ่า
เขาสวมใส่ผ้าแพรเนื้อต่วนเดินทอง มือถือพัดฝูซังลวดลายป่าไผ่โบกสะบัด
ไปมา ใบหน้าเปล่งปลัง่ สดใส ดวงตาเรียวรีทว่าหางตากลับมีรวิ้ รอยเหีย่ วย่น
สมอายุ
ผู้ติดตามทั้งสองคนที่ช่วยกันประคองหลี่เซียวซินลงจากรถม้า เมื่อ
สบตากับหลิวตงวูบหนึ่งก็เหลือบมองหลี่ซูเหวิน พลางใช้เวลาที่ผู้คนมิทัน
สังเกตก้มศีรษะคารวะอีกฝ่ายเงียบๆ ซูเหวินก็ผงกศีรษะรับ
ขณะหลี่เซียวซินจะเดินเข้าด้านในก็แลเห็นหลิวตงยืนอยู่เบื้องหน้า
จดจ�ำได้วา่ คนหนุม่ ผูน้ เี้ ป็นเสนาธิการฝ่ายบูจ๊ งึ ฉีกยิม้ อย่างประจบเอาใจ ก้าว
อาดๆ เข้ามาประสานมือคารวะนอบน้อม
“ผู้น้อยหลี่เซียวซิน บุตรชายผู้นำ� ตระกูลเซียวซีผู้เฒ่า คารวะใต้เท้า
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เสนาธิการบู๊”
หลี่ซูเหวินได้ยินก็เลิกคิ้วสูง มองดูผู้ติดตามทั้งสองที่เป็นคนของหอ
ต้าหลี่อีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้หลิวตงพูดถึงคนของหอต้าหลี่ที่พวกตระกูล
หลี่จ้างวานเอาไว้ใช้สอย ที่แท้ก็หมายถึงสองคนนี้อย่างนั้นหรือ ส่วนชายวัย
ห้าสิบผู้นี้มีนามว่าหลี่เซียวซิน ทั้งยังเป็นบุตรชายของผู้นำ� ตระกูลหลี่ เดาว่า
หากมิใช่บดิ าของหลีซ่ มู กู่ ต็ อ้ งเป็นพีน่ อ้ งสายบิดา ด้วยเพราะเค้าโครงรูปหน้า
คล้ายคลึงกันยิ่ง
ซูเหวินมิได้สนใจจะหยุดยืนฟังต่อ เพียงก้าวเท้ายาวๆ น�ำฉางลู่สาม
สามีภรรยาเข้าไปในหอตี้ชวน ครั้นเข้ามาแล้วจึงกวาดสายตามองส�ำรวจดู
โดยรอบ หอตีช้ วนหลังนีเ้ ป็นตึกสูงสีช่ นั้ ขนาดกว้างขวางใหญ่โต บนชัน้ สอง
สาม และสี่ล้วนเป็นห้องส่วนตัวส�ำหรับพักแรมหรือกินอาหาร ส่วนชั้นหนึ่ง
เป็นห้องโถงกว้าง ตรงกลางจัดสร้างเวทีไม้เอาไว้ส�ำหรับรองรับการประมูล
ยังมีโต๊ะจีนวางเรียงเป็นแถวอยู่หลายแถว ซูเหวินช้อนสายตาขึ้นมองดูที่
ระเบียงชั้นสอง เห็นกลุ่มซามูไรผลักประตูเข้าไปในห้องส่วนตัวห้องหนึ่ง
“คุณชายท่านนี้มิทราบว่ามาเพื่อเข้าร่วมงานประมูลด้วยใช่หรือไม่”
แม่เล้าประจ�ำหอตี้ชวนเดินบิดเอวชดช้อยเข้ามาถึงเบื้องหน้าก็ย่อกายคารวะ
ต่อหลีซ่ เู หวิน สายตาสอดส่ายมองดูวนุ่ วาย บุรษุ ผูน้ ใี้ บหน้าหล่อเหลาเกลีย้ ง
เกลากลับมิเคยพบเห็นมาก่อน รูปร่างก�ำย�ำสูงใหญ่ได้ส่วนสัดกลับน่ามอง
กว่าฉางลูท่ ยี่ นื เป็นยักษ์กล้ามโตอยูด่ า้ นหลัง อาภรณ์ทเี่ ขาสวมใส่กม็ ธิ รรมดา
ท่าทางคล้ายบุตรหลานตระกูลใหญ่ผู้หนึ่ง
“ใช่แล้ว ข้ามาเพือ่ เข้าร่วมงานประมูล ไม่ทราบว่าพอจะมีห้องส่วนตัว
ว่างสักห้องหรือไม่ หากเป็นไปได้ขา้ อยากจับจองห้องนัน้ ” หลีซ่ เู หวินชีน้ วิ้ ขึน้
ไปบนระเบียงชั้นสอง ติดกับห้องของซามูไรกลุ่มนั้น แม่เล้ามองตามนิ้วไป
พลันหันกลับมาด้วยสีหน้าล�ำบากใจเล็กน้อย
“เฮ้อ...คุณชายมาช้าไปเสียแล้ว ทุกห้องของหอตีช้ วนถูกผูค้ นจับจอง
เอาไว้จนหมด” แม่เล้ากล่าวจบก็เห็นหลี่ซูเหวินท�ำท่าจะเปิดปากพูด นาง
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คาดเดาได้ว่าอีกฝ่ายต้องการบอกกล่าวอันใดจึงรีบแทรกขึ้นทันควัน “ห้อง
ทั้งหมดล้วนจับจองโดยเหล่าใต้เท้าหรือไม่ก็เป็นตระกูลใหญ่ในกวางโจว
ต่อให้ใช้เงินมากมายก็มิสามารถน�ำห้องมามอบให้คุณชายได้เจ้าค่ะ”
หลีซ่ เู หวินร้อง “อ่า” ขึน้ มาค�ำหนึง่ เพราะดูเหมือนจะไม่มโี อกาสดักฟัง
ซามูไรพวกนั้นพูดคุยกันเสียแล้ว
“เช่นนั้นช่วยจัดหาที่ให้แก่พวกเราสักโต๊ะเถอะ”
“ถ้าเช่นนั้นติดตามข้าน้อยมาเลยเจ้าค่ะ” พูดจบก็หมุนตัวเดินบิดเอว
ชดช้อยน�ำหน้าหลีซ่ เู หวินไปทีโ่ ต๊ะตัวหนึง่ ด้านข้างเวที ดูลบั ตาผูค้ นอยูไ่ ม่นอ้ ย
จากการตระเตรียมให้พวกตนนัง่ ตรงนี้ แสดงว่าโต๊ะด้านหน้าเวทีหรือบริเวณ
ใกล้เวทีเองก็คงจะถูกผู้คนจับจองเอาไว้ก่อนแล้วเป็นแน่ เมือ่ ทัง้ หมดหย่อน
กายลงนั่งบนเก้าอี้ แม่เล้าก็ยืนบิดผ้าเช็ดหน้าไปมาพลันเอ่ยว่า
“ค่าเข้าร่วมการประมูลเป็นเงินห้าต�ำลึง ค่าอาหารอีกห้าต�ำลึงเจ้าค่ะ”
“สิบต�ำลึง!” ฉางลู่ปากอ้าตาค้าง ด้วยต�ำแหน่งมือปราบที่เขารั้งอยู่
เบี้ยหวัดเดือนหนึ่งยังมิถึงหนึ่งต�ำลึง ไฉนราคาถึงแพงเช่นนี้ กระทั่งภรรยา
ทั้งสองก็ยังยกมือปิดปากร้องอุทานออกมาค�ำหนึ่ง
ซูเหวินผงกศีรษะล้วงหยิบเอาเงินต�ำลึงขาวออกมาก้อนหนึ่งโยนให้
แม่เล้า นางรับมันมาแล้วก็ชั่งน�้ำหนักกับมือตนเอง พอหยั่งได้ราคาพอดี
ก็ยิ้มจนตาหยี หันไปทางหน้าประตูห้องครัว ตะโกนเสียงดังว่า “ยกอาหาร”
แม่เล้าวัยกลางคนเห็นฉางลู่น�ำสตรีมาด้วยสองนาง เพราะสายตา
เจนจัดจึงคาดเดาออกว่าทั้งสองนางมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับบุรุษหนุ่ม
รูปงามผู้นี้ จึงคิดเสนอหญิงสาวจากหอห้องของตนเองท�ำก�ำไรสักหน่อย
“มิทราบว่าคุณชายต้องการหญิงสาวแบบไหนหรือเจ้าคะ”
“ไม่ละ” หลีซ่ เู หวินปฏิเสธยิม้ ๆ “ข้าเพียงมาร่วมงานประมูลอย่างเดียว
เท่านั้น”
เห็นอีกฝ่ายปฏิเสธเสียงเนิบช้าทัง้ ยังสุภาพ ก็ดทู า่ ว่าต่อให้เกลีย้ กล่อม
อันใดคงไม่ส�ำเร็จ จึงส่งยิ้มตอบกลับแล้วล่าถอยออกไป ฉางลู่นั่งรออาหาร
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อยูเ่ พียงครูก่ ร็ สู้ กึ คล้ายปวดเบาขึน้ มา จึงขอตัวลุกออกไปปลดทุกข์ ประจวบ
เหมาะกับที่เขาออกพ้นประตูด้านข้างของหอตี้ชวนไป ที่ด้านหน้าหลิวตง
กับหลี่เซียวซินก็ก้าวเข้ามาพร้อมกัน แม่เล้าเดินบิดเอวส่ายสะโพกเข้าไป
รับหน้า ระหว่างพูดคุยหลี่เซียวซินกวาดตามองโดยรอบ เห็นโต๊ะของหลี่ซูเหวินมีผู้คนนั่งอยู่เพียงโต๊ะเดียวจึงรั้งสายตามองดู พอเห็นหลี่ซูเหวินนั่ง
อยู่ก็สะท้านวาบ
มันไฉนเหมือนกับหลี่เซียวเหยาวัยหนุ่มถึงเพียงนี้...หลี่เซียวซิน
ขบคิด จากนั้นกวาดตามองสองดรุณีที่นั่งร่วมโต๊ะอยู่กับมัน ใบหน้าแม้
สะอาดสะอ้านไม่ขี้ริ้ว แต่ก็จัดเป็นเพียงหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาหาได้มี
ความสง่างามของสตรีในหอห้อง หลี่เซียวซินแค่นเสียงหัวเราะ นี่เรียกว่า
พยัคฆ์ไม่ออกลูกเป็นสุนขั โดยแท้ (มีความหมายคล้ายลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น)
บิดาเป็นเยี่ยงไร ลูกก็เป็นเยี่ยงนั้น กลับตบแต่งเอาหญิงชาวบ้านธรรมดาๆ
เป็นภรรยา ช่างประเสริฐนัก
“เช่นนั้นข้าขอตัวก่อน” หลิวตงเอ่ยขณะจะเดินตามเสี่ยวเอ้อของ
หอตี้ชวนไปยังห้องที่ตนเองจับจองเอาไว้ หลี่เซียวซินละสายตาจากหลี่ซูเหวินและดรุณีสองนางกลับมา ค้อมตัวก้มศีรษะประสานมือกล่าวอย่าง
ประจบเอาใจ
“น้อมส่งใต้เท้าเสนาธิการ”
รอจนขบวนติดตามของหลิวตงเดินขึ้นไปบนชั้นสองแล้วผลักประตู
ทยอยกันเข้าไป หลี่เซียวซินจึงค่อยติดตามแม่เล้าไปยังห้องหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามกัน
รอคอยราวชั่วจิบน�้ำชาจอกหนึ่ง ฉางลู่จึงค่อยเดินกลับมาร่วมโต๊ะ
พอดีอาหารถูกยกมาไว้เบื้องหน้าแล้ว แม้เพิ่งจะกินบะหมี่มา แต่ฉางลู่กับ
ภรรยาทั้งสองยากจะมีโอกาสได้กินอาหารเลิศรสที่จับจ่ายไปตั้งหลายต�ำลึง
จึงยังเหลือกระเพาะพอให้กินลงไป
ช่วงระหว่างนั้นมีแขกเหรื่อทยอยตบเท้าเข้ามาที่หอตี้ชวนไม่ขาดสาย
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เพียงไม่นานโต๊ะในห้องโถงก็เนืองแน่น ห้องรับรองส่วนตัวชัน้ สอง สาม และ
สีล่ ้วนบรรจุผ้คู นจนครบถ้วน ซูเหวินเพิง่ สังเกตเห็นว่าทีร่ ะเบียงห้องส่วนตัว
ยังจัดวางชุดโต๊ะเก้าอีอ้ ย่างดีเอาไว้หลายชุด คาดเดาว่าพอการประมูลเริม่ ต้น
ขึน้ เหล่าผูม้ อี �ำนาจในเมืองกวางโจวทีจ่ บั จ่ายจองห้องส่วนตัวเอาไว้จะพากัน
ออกมานั่งร่วมชมสินค้าประมูลด้วย ซูเหวินปากพูดคุยเรื่อยเปื่อยกับฉางลู่
สายตากลับลอบมองประตูไม้หอ้ งส่วนตัวทีพ่ วกซามูไรสุมหัวกันอยูน่ านแล้ว
ไม่มีใครผละออกมาเข้าห้องสุขาเลยแม้แต่น้อย
ที่หน้าประตูซึ่งมีแขกทยอยเข้ามาภายในหอตี้ชวน ปรากฏชายร่าง
อวบอายุราวสี่สิบผู้หนึ่งก้าวข้ามธรณีประตู ด้านหลังติดตามด้วยเด็กหนุ่ม
อายุสิบสามเค้าโครงรูปหน้าถอดส�ำเนากันมาเป็นพิมพ์เดียว ทว่าผู้เป็นลูก
ผิดกับบิดาร่างท้วมตรงที่มีรูปร่างผอมเพรียว เวลาเดินหลบหลีกแขกเหรื่อ
ก็ประเปรียวว่องไว ซูเหวินมองดูสองพ่อลูกนั่นแวบหนึ่ง จดจ�ำได้ว่าชาย
ร่างท้วมผูน้ นั้ เป็นพ่อค้าเขียงหมู ครัง้ หนึง่ ตอนทีเ่ ขารับต�ำแหน่งวันแรก พ่อค้า
ผู้นี้เคยยืนซุบซิบพูดคุยกับชายวัยกลางคนที่พ่วงบุตรสาวมาด้วยนางหนึ่ง
ด้วยพลังฝีมือของหลี่ซูเหวินระหว่างเดินทางมายังเมืองกวางโจวถูกขัดเกลา
จนคมปลาบ อีกทั้งควบขี่ม้าผ่านไปบนถนน การสนทนาของพวกมันอยู่ใน
ระยะได้ยินของตนเองพอดี ตอนนั้นมิได้เก็บมาใส่ใจ มิคาดคิดว่าพ่อค้าหมู
ผู้หนึ่งจะสนใจเข้ามาร่วมประมูลสินค้ากับเขาด้วย
อีกทัง้ ยังมีวรยุทธ์มใิ ช่ชวั่ ...ซูเหวินยกมุมปากขึน้ จดถ้วยชาแล้วกระดก
ดืม่ อึกใหญ่ การเดินเหินของคนขายหมูมนั่ คงหนักแน่นทว่ากลับไม่ทงิ้ น�ำ้ หนัก
ตัว บ่งบอกว่าวิชาตัวเบาเป็นเลิศ พลังลมปราณที่ไหลเวียนอยู่ในร่างก็ยัง
เข้มข้นไม่มีติดขัด ประหนึ่งได้รับการขัดเกลาลมปราณอยู่ตลอดเวลา ส่วน
ผูเ้ ป็นบุตรชายแม้จะยังอายุนอ้ ย ทว่าการหลบหลีกแขกเหรือ่ อย่างประเปรียว
บ่งบอกว่าได้รับการฝึกฝนอบรมจากบิดามาเป็นอย่างดี
ทั้งสองมิได้แต่งชุดผ้าเนื้อหยาบเหมือนดั่งตอนที่ขายเนื้อหมูอยู่ใน
ตลาด แต่กลับแต่งชุดผ้าป่านสีเลือดนก แม่เล้าผู้ทำ� หน้าที่รับหน้าแขกท�ำท่า
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จะเดินมาหา แต่พ่อค้าหมูโบกมือไล่ด้วยความร�ำคาญ ส่วนบุตรชายก็ดีด
เงินต�ำลึงขาวก้อนหนึ่งส่งให้ จากนั้นติดตามบิดาเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสอง
ผู้เป็นบิดาเมือ่ เดินขึน้ มาพลันรู้สกึ ได้ถงึ สายตาทีจ่ บั จ้องของหลีซ่ เู หวินจึงหัน
ขวับไปสอดส่ายตามองมาทางโถงเบื้องล่าง พบเห็นเหล่าแขกเหรื่อลุกขึ้น
คารวะพูดคุยกับคนรู้จักระหว่างโต๊ะกันอย่างครึกครื้น ก่อนสายตาจะกวาด
มาที่หลี่ซูเหวิน ชายหนุ่มจึงท�ำทีเป็นจิบชาโบกพัด
“น่าเสียดายที่เสี่ยวลวี๋กับเหอหม่าไม่ได้มาด้วย” ซูเหวินเอ่ยปากชวน
คุย
ฉางลู่ที่จิบสุราจอกใหญ่พรูลมอย่างพึงพอใจยิ่งพลางใช้หลังมือปาด
เช็ดเหล้าที่ไหลออกมาทางริมฝีปาก กล่าวว่า
“พวกมันก�ำลังยุ่งกันไม่น้อย เสี่ยวลวี๋ยุ่งกับการตระเตรียมบ้านเพื่อ
รับครอบครัวมาอยู่ด้วย ส่วนเหอหม่าก็ต้องตกลงกับเพือ่ นร่วมห้องพักเรือ่ ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ วุ่นวายกันน่าดู”
“แล้วครอบครัวของคุณชายหลีเ่ ล่า” ภรรยาหลวงของฉางลู่ถามอย่าง
กระตือรือร้น จากทีร่ ว่ มกินอาหารกันมา บุรษุ หนุม่ ผูน้ มี้ วิ า่ จะนัง่ มอง ยืนมอง
หรือตะแคงมองอันใดล้วนสบายตาไปเสียหมด นางมีน้องสาวอยู่ด้วยนาง
หนึ่ง ปีนี้อายุพอจะออกเรือนได้แล้ว ลักษณะท่าทางการใช้เงินมือเติบเช่นนี้
ดูท่าจะเป็นคนมีฐานะ หากน้องสาวของนางได้ตบแต่งคุณชายหลี่ผู้นี้ย่อม
ต้องสบายไปทัง้ ชาติ ขณะจะเอ่ยปากเสนอตัวน้องสาว หลีซ่ เู หวินพลันคลีย่ มิ้
ละมุน ดวงตาอ่อนโยนลงหลายส่วน
“ข้าเองก็มีภรรยาอยู่สองคน ตอนนี้คงก�ำลังเดินทางมากวางโจว”
พูดจบพลันพบว่าสายตาที่กวาดมองมาของพ่อค้าขายหมูสลายหาย
ไปแล้ว จึงหยิบถ้วยชาขึ้น ใช้เหลี่ยมมุมในการมองสะท้อนผิวชาไปยังสอง
พ่อลูกค้าเนื้อหมูทั้งสอง พวกมันที่มองลงมาเพียงเห็นหลี่ซูเหวินพูดคุยกับ
เพื่อนร่วมโต๊ะแล้วยกชาขึ้นจิบเท่านั้น หาได้สนใจจะจ้องมองมา มันจึงถอน
สายตาแล้วกวาดมองไปยังทิศทางอืน่ แท้ทจี่ ริงแล้วพวกมันมิได้ลว่ งรูเ้ ลยว่า
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เงาของตนเองสะท้อนลงบนถ้วยชาในมือของหลี่ซูเหวิน ซูเหวินอาศัยเงา
กระทบจากถ้วยชาทีว่ างมุมเอาไว้อย่างพอดีในการลอบสังเกตดู จวบจนพวก
มันมองดูจนวางใจแล้วจึงผลักเปิดประตูห้องส่วนตัวของกลุ่มซามูไรเข้าไป

เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้อง ซามูไรทั้งแปดคนก�ำลังร�่ำสุราอย่าง

ครึกครืน้ วงแขนซ้ายขวากอดรัดโอบเอวแบบบางของเหล่านางโลมทีเ่ ผ็ดร้อน
สตรีนางโลมเหล่านีร้ ปู ร่างแบบบางอ้อนแอ้น สวมใส่เกาะอกผ้าป่านเรียบลืน่
เผยให้เห็นล�ำคอขาวและช่วงไหล่กลมมน แรกเริม่ พวกนางยังสวมใส่ผา้ คลุม
ไหล่ไว้ แต่กลับถูกซามูไรเหล่านี้เปลื้องออกจนเหลือเพียงช่วงไหล่เปลือย
เปล่า มือทีอ่ ยูไ่ ม่สกุ สอดซุกเข้าไปเกาะกุมปทุมถันบีบเคล้นเคล้าคลึงอยูภ่ าย
ใต้เกาะอกนั้นจนเกิดเป็นเสียงร้องรัญจวนใจ
หัวหน้าเหล่าซามูไรเมื่อพบเห็นพ่อค้าหมูเดินเข้ามาก็เงยหน้าแดงก�่ ำ
เพราะฤทธิ์สุราขึ้นคลี่ยิ้ม เอ่ยทักทายเป็นภาษาจีนกลางส� ำเนียงกระท่อน
กระแท่นอยู่บ้าง
“ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้ง ท่านผู้ส่งสาร”
“เชิญท่านติดตามข้ามาด้านนี้”
ซามูไรหนุม่ อีกผูห้ นึง่ ผุดลุกขึน้ กล่าวเป็นภาษาจีนกลางอย่างคล่องแคล่ว
แท้ที่จริงแล้วมันผู้นี้รับหน้าที่ติดต่อเจรจาค้าขายกับชาวต้าเหรินมาเนิ่นนาน
เรียนรูภ้ าษาจีนกลางของต้าเหรินมาอย่างมุง่ มัน่ ด้วยเพราะฝูซงั แม้จะมีสนิ ค้า
เป็นเลิศ มิว่าจะเป็นพัดจีบ ดาบ เครื่องประทินโฉม หรือเครื่องเรือนเครื่อง
เคลือบ ล้วนมีศิลปะก้าวล�ำ้ กว่าต้าเหรินไปมาก แต่ก็ยังหลีกหนีเรื่องความ
แร้นแค้นไม่พน้ ทุกผูค้ นจึงต้องดิน้ รนให้หลุดออกจากบ่อตมของตนเองเพือ่
หยัดยืนให้ได้ ยิ่งยามนี้ฝูซังมีสงครามภายในจนหั่นแบ่งประเทศออกเป็น
เหนือและใต้ ปกครองด้วยจักรพรรดิถงึ สองพระองค์ ไฟสงครามลุกลามไป
ทัว่ ทุกหย่อมหญ้า ประชาชนยิง่ แร้นแค้นกว่าเดิม ดังนัน้ ใครทีม่ คี วามสามารถ
ประกอบการค้าจึงมีโอกาสลืมตาอ้าปากกว่าผู้อื่น
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พ่อค้าหมูกบั บุตรชายติดตามซามูไรผูแ้ ตกฉานภาษาจีนกลางไปทีห่ อ้ ง
ด้านข้าง ภายในห้องนัน้ นอกจากจะมีโต๊ะน�้ำชาเล็กตัวหนึง่ แล้ว ทีด่ ้านข้างยัง
มีหบี ยาววางอยูร่ มิ ก�ำแพงด้วยใบหนึง่ บุตรชายของพ่อค้าหมูแม้เดินตามติด
มา แต่สายตากลับเหลือบมองซามูไรเหล่านัน้ ทีก่ ำ� ลังคลอเคลียอยูก่ บั นางโลม
ร้อนแรงหลายนาง ด้วยอายุสบิ สามส�ำหรับยุคสมัยนีจ้ ดั ได้วา่ เป็นผูใ้ หญ่แล้ว
ทว่าในมุมมองของบิดามารดา จะอย่างไรมิว่าอายุเท่าใดล้วนมิแตกต่างจาก
ทารกผูห้ นึง่ พอเห็นบุตรชายเอาแต่จอ้ งมองฉากราคะไม่ถอนสายตา ก็ยกมือ
ขึ้นโบกศีรษะบุตรของตนวูบหนึ่ง
เด็กหนุ่มเมื่อโดนบิดาตบศีรษะเข้าให้ก็ร้องโอยค�ำหนึ่ง ยกมือขึ้นลูบ
หลังศีรษะป้อยๆ หันมามองหน้าบิดาทีก่ �ำลังขึงตาใส่ มันจึงได้แค่ท�ำหน้าจ๋อย
ติดตามบิดาเดินไปหยุดยืนอยู่ข้างซามูไรผู้ที่นำ� พวกมันเข้ามา
“นี่ก็คือตัวอย่างดาบฝูซังที่พวกเราล�ำเลียงมาในครั้งนี้ ตามที่ท่านได้
สั่งเอาไว้ ดาบฝูซังหนึ่งพันเล่ม”
พ่อค้าหมูส่งเสียงรับค�ำคราหนึ่ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตกลงเจรจาซื้อ
ขายกัน แต่ก่อนหน้านี้เคยตกลงซื้อขายดาบฝูซังกันมาสามครั้งแล้ว แต่
ละครั้งล้วนเป็นการซื้อขายดาบจ�ำนวนหนึ่งพันเล่ม และชาวฝูซังพวกนี้จะมี
ตัวอย่างสินค้าในแต่ละรอบที่ล�ำเลียงมา น�ำมาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเสมอ
เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจที่มีต่อคู่ค้า ซึ่งที่ผ่านมามิเคยมีปัญหา แต่
กระนัน้ พ่อค้าหมูกไ็ ม่กล้าวางใจ ใช้เท้าเตะหีบยาวทีพ่ นื้ คราหนึง่ ฝาหีบก็เปิด
ออก ด้านในมีผ้าต่วนเรียบลื่นผืนหนึ่งปูอยู่ด้านล่าง ที่กลางผ้าวางพาดด้วย
ดาบฝูซังหนึ่งเล่ม ฝักดาบเป็นสีด�ำมันวาว ด้ามดาบใช้วิธีสานเชือกอย่าง
ประณีต
“ดาบดี” พ่อค้าหมูชักดาบออกจากฝัก จากนั้นหยีตาลงเพ่งมองอย่าง
ละเอียด หลังจากตรวจดูจนพอใจแล้วก็กวัดแกว่งชัง่ น�้ำหนักด้วยมือตนเอง
อยู่หลายรอบ พบว่าน�้ำหนักดาบสมดุลเหมาะมือเป็นอย่างยิ่ง
“เช่นนั้นพรุ่งนี้ยามไฮ่ (๒๑.๐๐ น. - ๒๒.๕๙ น.) นัดพบกันที่เดิม”
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“ทีว่ ดั ร้างกวงเซีย่ งซือ” ซามูไรหนุม่ ย�้ำชัดเพือ่ ยืนยันสถานทีก่ บั อีกฝ่าย
พ่อค้าหมูส่งเสียง “อืม” ในล�ำคอ ฉับพลันการสนทนาก็หยุดชะงักลง
เพราะเสียงแหลมสูงของแม่เล้าที่ดังมาจากห้องด้านข้าง
“มิทราบว่าพวกเด็กๆ ถูกใจท่านหรือไม่เจ้าคะ”
ซามูไรหนุม่ ทีร่ ภู้ าษาผละออกจากห้องข้างๆ มายังห้องหน้าซึง่ เป็นห้อง
ที่เหล่าเพื่อนซามูไรและผู้เป็นนายนั่งร�่ำสุรากันอยู่ เมื่อก้าวเข้ามาก็เห็นว่า
แม่เล้าก�ำลังยืนฉีกยิม้ กว้างอยูห่ น้าประตูทยี่ งั เปิดกว้างเอาไว้ ด้านนอกประตู
เป็นเสี่ยวเอ้อถือถาดไม้จัดวางข้าวปลาอาหารชุดหนึ่งเข้ามา
เสี่ยวเอ้อเดินเข้ามาถึงโต๊ะของเหล่าซามูไรก็จัดแจงวางจานปลาเผา
น�้ำแกงไก่ เป็ดตุ๋นพะโล้ และถ้วยข้าวสวยร้อนกรุ่นอีกสองสามถ้วย ก่อน
ก้มศีรษะค้อมเอวล่าถอยไป
“นายท่านพึงพอใจมาก ขอบคุณเฒ่าแก่เนี้ยที่ใส่ใจ” ซามูไรหนุ่มคลี่
ยิ้มบางๆ
พ่อค้าหมูกับบุตรชายหลังจากเก็บดาบลงหีบแล้วก็เดินออกมาจาก
ห้องข้างๆ แม่เล้าเห็นพ่อค้าหมูกับบุตรชายแต่หาได้สงสัยอันใดไม่ เฉกเช่น
เดียวกับพ่อค้าหมูที่มิได้แปลกใจอันใดกับการปรากฏตัวของนาง เนื่องจาก
พวกเขาชาวฝูซังประกอบการค้า ซ�้ำยังน�ำสินค้ามาจัดการประมูลไม่น้อย
แม่เล้าเจ้าของหอตี้ชวนจึงมักเอาอกเอาใจพวกเขาเป็นพิเศษ ทุกคราที่มี
การนัดหมายก็มกั จะเยีย่ มหน้าโผล่เข้ามากลางคันเสมอ แต่จากการสืบเสาะ
ปูมหลังของแม่เล้าผู้นี้แล้ว กลับไม่มีอันใดน่ากังวล
“กะเอาไว้แล้วว่าต้องพบท่านที่นี่” แม่เล้าหันมายิ้มทักทายพ่อค้าหมู
“นายท่านชาวฝูซังเหล่านี้คงจะสั่งเนื้อหมูจากท่านกลับประเทศอีกกระมัง”
พ่อค้าหมูยิ้มกว้างแล้วผงกศีรษะอย่างโง่งม ครั้งหนึ่งเมื่อเขาถูก
พบเห็นว่านั่งอยู่ร่วมห้องกับเหล่าซามูไรพวกนี้ ก็ยกอ้างว่าพวกมันชาวฝูซัง
ต้องการซือ้ เนือ้ หมูจำ� นวนมาก และใช้เหตุผลนีส้ บื มา แม่เล้าเองก็ไม่ได้สงสัย
ติดใจอันใด เนื่องเพราะชาวฝูซังที่ท�ำการค้าก็มิแตกต่างอันใดกับชาวต้า-
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เหรินที่ท�ำการค้ากับพวกเขา น�ำสินค้าของประเทศตนเองปล่อยออก แล้ว
รับเอาสินค้าประเทศพวกมันเข้ามา นั่นจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องหนึ่ง
“เช่นนั้นข้าน้อยไม่รบกวนพวกท่านแล้ว หากขาดเหลืออะไร ก็บอก
กับข้าน้อยได้ตลอดเวลา”
“ขอบคุณ” ซามูไรหนุ่มกล่าวตอบด้วยน�ำ้ เสียงและท่าทางที่เป็นมิตร
จวบจนแม่เล้าล่าถอยออกไปแล้ว พวกเขาจึงนั่งลงร่วมกินอาหารมิได้พูด
กล่าวถึงเรื่องนัดหมายหรือดาบฝูซังอันใดอีก
เสีย่ วเอ้อเดินถือถาดกลับออกมาจากห้องของเหล่าซามูไรก็ก้าวยาวๆ
ลงบันไดมาทีละสองขัน้ มันเดินหายลับเข้าไปทีล่ านด้านหลัง ทางซ้ายมือเป็น
ห้องครัว เสียงกระทบกันของกระทะและตะหลิวดังเป็นจังหวะ ตามด้วย
เสียงพูดคุยไล่รายชือ่ รายการอาหารอยูเ่ รือ่ ยๆ คล้ายภายในเกิดเป็นสงคราม
ขนาดย่อม ทางขวามือห่างออกไปเป็นห้องสุขา ส่วนด้านหน้าเป็นเล้าไก่และ
แปลงผักขนาดเล็กๆ มิได้เลี้ยงหรือปลูกเอาไว้ให้แขกกิน แต่คล้ายมีไว้เป็น
งานอดิเรก
เสี่ยวเอ้อผู้นั้นถลันวูบอ้อมไปที่ด้านหลังโรงครัวด้วยฝีเท้าเฉียบคม
ประเปรียว ก่อเกิดเป็นเสียงของสายลมเย็นพัดผ่าน เมื่อมันวิ่งผ่านหน้าต่าง
ห้องครัว ผู้คนกลับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เพียงสัมผัสได้ถงึ ลม
ชุนเทียนพัดวูบเดียวเท่านัน้ ความว่องไวเช่นนีก้ ลับแสดงให้เห็นถึงพลังยุทธ์
สูงล�ำ้ เมือ่ อ้อมมาถึงด้านหลังห้องครัวกลับพบถังไม้ขนาดใหญ่ทใี่ ช้บรรจุขยะ
หลายสิบถัง ขนาดพอทีจ่ ะให้ผใู้ หญ่สองคนเข้าไปอยูข่ า้ งในได้พอดี เสีย่ วเอ้อ
เดินสับเท้าแผ่วเบาไปหยุดยืนทีถ่ งั ไม้ใบหนึง่ เมือ่ เปิดฝาถังออกกลับพบเศษ
ผักเหี่ยวเฉาและเศษอาหารสุมอยู่จนเกือบเต็มถัง
หัวคิ้วของเสี่ยวเอ้อมุ่นลงเล็กน้อยก่อนใช้มือล้วงเข้าไปจนมิดศอก
เพียงชั่วอึดใจก็ชักดึงมือกลับ ที่อุ้งมือคว้าจับหัวไหล่ของมนุษย์ติดขึ้นมา
ด้วย ร่างมนุษย์นั้นสวมใส่เสื้อกับกางเกงขายาวสีขาว เนื้อตัวถูกห่อหุ้มพลัง
ลมปราณเอาไว้ทำ� ให้มิมีร่องรอยหรือเศษขยะเปรอะเปื้อน เสี่ยวเอ้อจับร่าง
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ของบุรุษหนุ่มวางลงพิงกับถังขยะใบนั้น แล้วปลดเสื้อกับกางเกงของตนเอง
ออกสวมใส่ให้แก่บุรุษที่ยังไม่ได้สติ
เมื่อจัดการแล้วเสร็จ มันก็เดินไปที่ถังขยะอีกใบ เปิดออกพร้อมกับ
ล้วงลึกหยิบเอาชุดผ้าแพรสีฟ้าเดินทองชุดหนึ่งออกมา สภาพยังสะอาด
สะอ้านไม่ได้รบั ความสกปรก แน่นอนว่าแขนข้างทีใ่ ช้ลว้ งลงไปในถังขยะก็ได้
รับการห่อหุ้มพลังลมปราณเอาไว้ แม้แต่น�้ำกระเซ็นใส่ยังมิอาจกระทบถูก
ผิวกายของมันได้ เมื่อปิดฝาถังขยะทั้งสองลงแล้ว เสี่ยวเอ้อก็วางพาดชุดผ้า
แพรลงบนฝาถังขยะ รีดเร้นลมปราณมายังมือขวาส่งลงสู่ปลายนิ้วชี้และนิ้ว
กลาง ส่วนนิ้วมืออีกสามนิ้วรวบก�ำเอาไว้แน่น
มันใช้ดัชนีกระแทกเข้าใส่กระดูกไหปลาร้าซ้ายและขวาอย่างแรงจน
เกิดเป็นเสียงกระดูกลั่นดังกร๊อบน่าสะพรึง จากนั้นย้ายดัชนีมาที่กลางหว่าง
คิว้ กระแทกลงบนจุดเหยินจงซึง่ อยูต่ รงร่องใต้จมูก แล้วจบลงทีจ่ ดุ ใต้ปลาย
คางบริเวณกระดูกโคนลิ้นเหนือลูกกระเดือก ฉับพลันใบหน้าของเสี่ยวเอ้อ
ก็พองขยายปูดบวมคล้ายหัวสุกร จากนั้นขยับเคลื่อนไหวดุจระลอกคลื่น
โหนกแก้มที่นูนสูงกลับหดเล็กลง แก้มตอบกับใต้ตาที่กลวงลึกเมื่อครู่ก็
ค่อยๆ กระชับได้รูปกว่าเดิม กระดูกไหปลาร้าที่เล็กสั้นกลับขยายออกท�ำให้
ช่วงไหล่กว้างขึ้น มัดกล้ามภายใต้ร่มผ้าก็ผุดงอกออกมาอย่างน่าเหลือเชื่อ
เมือ่ ช่วงไหล่กว้างขึน้ กระดูกสันหลังก็ตงั้ ตรง ร่างเสีย่ วเอ้อตอนนีก้ ลับ
สูงขึ้นถึงสามช่วงศีรษะคล้ายภาพวิวัฒนาการของมนุษย์ภาพหนึ่ง รูปร่างสูง
โปร่ง ช่วงเอวตัง้ ตรง มันฉวยชุดผ้าแพรทีพ่ าดไว้บนฝาถังขยะมาสวมใส่ เมือ่
ก้มลงส�ำรวจตนเองแล้วก็เดินเอามือไพล่หลังก้าวออกไปอย่างเงียบเชียบ ทิง้
ให้บุรุษหนุ่มที่ยังไม่ได้สติผู้นั้นหลับใหลอยู่เพียงล�ำพัง เมฆยามเย็นลอยตัว
สูง แสงสีสม้ นวลโผล่พน้ เมฆก้อนหนึง่ ตกกระทบลงบนใบหน้าของชายหนุม่
ที่ไม่ได้สติผู้นั้น แท้จริงแล้วกลับเป็นเสี่ยวเอ้อที่เพิ่งผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าออก
ไปเมื่อครู่นี้ดุจฝาแฝด
..................
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“พีห่ ลี่ ข้ายังนึกว่าท่านหัวจุ่มสุขาตายไปเสียแล้ว” ฉางลู่กำ� ลังเมาได้ที่
กล่าวสัพยอกอีกฝ่ายที่เพิ่งกลับมาจากสุขา ภรรยาทั้งสองนางของเขาเพียง
หันมายิ้มให้หลี่ซูเหวินอย่างขออภัย
ส�ำหรับหลี่ซูเหวินที่อาศัยร่วมห้องกับฉางลู่มาสามเดือน กลับคุ้นเคย
นิสัยโผงผางหยาบกร้านของอีกฝ่ายไปเสียแล้ว จึงมิได้ถือสาอันใด ตนเอง
เดินเอามือไพล่หลัง ส่วนมืออีกข้างโบกพัดจีบก้าวเข้ามาอย่างไม่เร็วไม่ช้า
ก่อนค่อยๆ นั่งลงรินชาใส่ถ้วยตรงหน้าแล้วยกขึ้นจิบ มุมปากเหยียดยิ้ม

