
หนึ่ง
คนไร้ประโยชน์แห่งแคว้นหนิง

แคว้นหนงิ ยามไฮ่1

ในช่วงที่ควรจะเป็นเวลาพกัผ่อนของใครหลายคน ชายร่างสงูในชดุสดี�า

สนิทเคลื่อนกายอย่างรวดเร็วภายใต้แสงจันทร์ลอยเคว้งอยู่กลางท้องฟ้า ขา 

ทั้งสองข้างวิ่งบนแผ่นกระเบื้องหลังคาเรือนนับสิบหลังเพื่อหลบหนีกลุ่มคน 

ที่ก�าลงัไล่ตามมาตดิๆ

“หึๆ กัดไม่ปล่อยจริงๆ” เขาแค่นหัวเราะในล�าคอก่อนจะแสยะยิ้ม 

ออกมา สองเท้ากระโดดข้ามจากเรือนหลังหนึ่งไปยังอีกหลังหนึ่ง ในใจนึก 

เยาะเย้ยตนเองที่ใจร้อนจนท�างานพลาด รูท้ั้งรูว่้าคนืนี้เป็นคนืวนัเพญ็ แสงจาก

ดวงจนัทร์ส่องสว่างท�าให้การพรางตวัยากขึ้น แต่เพราะเหน็ว่าไหนๆ กม็เีหยื่อ

ชิ้นใหญ่อยู่ตรงหน้า จะไม่ไขว่คว้ากค็งโง่งมนกั ผลตอบแทนของคนโลภกเ็ป็น

อย่างที่เหน็ พลาดเพราะเงาของตนเองสะท้อนออกมา อกีฝ่ายพบเข้าเขาจงึถูก

ตามจบัอย่างเอาเป็นเอาตายเช่นนี้

กกึ!

1 ช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. – 22.59 น.
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ชายชดุด�าชะงกัฝีเท้าลงในที่สุดเมื่อมคีนมาขวางทางด้านหน้า โดนลอ้ม

จับเสียแล้ว อาวุธพวกมันแต่ละคนครบมือ นับว่าเตรียมการได้ไม่เลวเลย 

ทเีดยีว

“หึๆ  ข้าคนเดยีว พวกเจ้าสบิคน ดูเหมอืนพวกเจ้าจะประเมนิข้าไว้สูง

นกั”

“อย่าพดูมาก! อย่างไรคนืนี้เจ้ากไ็ม่รอด” หนึ่งในคนร้ายกล่าวแล้วยกยิ้ม

ที่มุมปากอย่างเหนือกว่า คนที่เหลือก�าดาบในมือแน่น ก่อนจะพุ่งเข้าหาชาย 

ชุดสดี�าที่ยนือยู่ตรงกลาง

ร่างสูงกระโดดจนตวัลอยขึ้น ปลายเท้าแตะอยู่บนปลายดาบทั้งสบิเล่ม

ที่อกีฝ่ายโจมตเีข้ามาพร้อมกนั หนึ่งในวชิาตวัเบาถูกงดัออกมาใช้อย่างรวดเรว็

และง่ายดาย การต่อสูด้�าเนนิต่อไป เมื่อถกูรกุหนกัขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนถงึตอน

นี้เขายงัไม่ได้หยบิอาวธุขึ้นมาสู ้จะต้องให้อาวธุของตนเองเป้ือนไปท�าไม ในเมื่อ

เราสามารถใช้อาวุธของศัตรูได้ เมื่อคิดได้ดังนั้นมือหนาก็คว้าข้อมือข้างที่จับ

ดาบของหนึ่งในคนร้ายเอาไว้ ออกแรงดงึแล้วตวดับงัคบัให้ฟาดฟันไปที่คนร้าย

อีกคน ก่อนจะหันกลับมาฟันศอกใส่คนด้านหลังจนผู้เป็นเจ้าของดาบนั้น 

ล้มหงายไป

พรึ่บ!

ความเจ็บชาที่ต้นคอท�าเอาคนก�าลังจะหนีต้องยกมือขึ้นกุม เขาพบว่า 

มเีขม็เล่มเลก็ปักอยู่ มนัคอืเขม็ยาสลบ! ร่างสูงรบีดงึเขม็เล่มนั้นออก หยบิยา

ที่พกติดตัวขึ้นมากินอย่างรวดเร็ว และด้วยความไม่ระวังนี้เองจึงท�าให้เขา 

พลาดท่าถูกฟันเข้าที่แขนซ้ายจนได้เลอืด

“ถึงกับต้องเล่นสกปรกเช่นนี้ เหมือนนายของพวกเจ้าไม่มีผิด พวก

สวะ!” ชายหนุ่มหยิบดาบบนพื้นขึ้นมาต่อสู้กับคนร้ายที่เหลืออย่างบ้าระห�่า  

แบบนี้นี่เองที่เรยีกว่า ‘บ้าเลอืด’ ยิ่งรู้ว่าอกีฝ่ายใช้วธิลีอบกดัยิ่งโมโห

ไม่นานนักคนสิบคนก็นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น บางศพร่วงตกลง

พื้น พวกสวะไร้ค่าไม่ควรได้ตายอยู่บนที่สูง พวกมันควรจะอยู่ในที่ต�่า ที่ใต้
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ฝ่าเท้าของเขา บนผนืดนิที่คนเหยยีบย�่า ร่างสงูฝืนร่างกายออกเดนิทางหลบหนี

ต่อไป เหงื่อเริ่มซึมออกมามากขึ้น เมื่อก้มมองบาดแผลก็พบว่ารอบแผลนั้น 

มีเลือดคั่ง ขึ้นสีคล�้าม่วงเขียว ไม่ต้องตรวจก็รับรู้ได้ด้วยตนเองว่าเขาถูกพิษ 

เข้าให้แล้ว

“อกึ! ใหต้ายเถดิ” ดวงตาคู่คมเริ่มพร่ามวัจนมองทางไม่ชดั ร่างกายเบา

หววิคล้ายคนจะเป็นลม ก่อนจะวูบและตกลงไปบนพื้นด้านล่าง เขาฝืนลมืตา

ขึ้นมอง กลบัไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้ ภาพที่เหน็ตอนนี้มเีพยีงต้นหญ้าเลก็ๆ 

มน่ิาถงึได้รู้สกึว่าพื้นนิ่มนกั ดวงตาของเขาค่อยๆ ปิดลงช้าๆ ฝืนร่างกายไม่ไหว

อีกต่อไป ไม่รู้ว่าเพราะยาสลบจากเข็มเล่มนั้น หรือเพราะยาพิษที่อยู่บนดาบ

ของพวกสวะนั่น ที่ท�าให้เขาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ถ้าคนของเขามาพบเข้าคง 

ไม่พ้นถูกหวัเราะเยาะ

อกีด้านหนึ่ง ณ จวนสกลุเสิ่น

สตรรี่างบางนางหนึ่งก�าลงัคร�่าเคร่งกบัการอ่านต�าราอยู่บนโต๊ะ มอืข้าง

หนึ่งเตรยีมพลกิเปิดหน้าถดัไป มอือกีข้างช้อนอยู่ใต้ต�ารา ใบหน้าของนางนั้น

ขาวกระจ่างใส ดวงตากลมโตสนี�้าตาลอ่อน จมูกเชดิรั้นรบักบัรมิฝีปากอวบอิ่ม

สอีมชมพูอย่างเป็นธรรมชาต ิมอืเรยีวขาวนวลราวกบัหยวกกล้วย ทุกส่วนใน

ร่างกายงดงามราวกับหยกสลัก แต่น่าเสียดาย... น่าเสียดายที่นางเป็นเพียง

สตรไีร้ประโยชน์ เป็นสตรใีบ้ที่ทุกคนพากนัเกลยีดชงั เป็นคุณหนูใหญ่ผู้เป็น

จุดด่างพร้อยของสกุลเสิ่น

ตุ้บ!

“หอื?” เสยีงบางสิ่งบางอย่างตกลงมาอย่างแรง จนท�าให้เสิ่นเตี๋ยชงิต้อง

หันไปมองด้านนอกหน้าต่าง คบไฟที่จุดเอาไว้รอบจวนท�าให้นางมองเห็นร่าง

ของใครบางคนนอนหมดสติอยู่บนพื้น นางมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นใครอยู่

บรเิวณนั้นอกี ร่างเลก็ผุดลุกขึ้นยนืก่อนจะค่อยๆ แง้มเปิดประตูห้องของตน 

ขาเรยีวก้าวข้ามสาวใช้ที่นอนหลบัไม่รู้สกึตวัเพื่อออกไปด้านนอก
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นางรบีลงมาที่สวนข้างเรอืน กพ็บร่างของคนผู้นั้นนอนแน่นิ่งอยู่ แขน

ซ้ายชุ่มเลอืด ส�ารวจแผลกพ็บว่ารอบแผลขึ้นสมี่วงช�้า เหงื่อของเขาออกจนซมึ

ผ่านผ้าสดี�าที่พนัปิดใบหน้าส่วนล่าง นางเปิดผ้าปิดหน้าขึ้นเลก็น้อยเพื่อส�ารวจ

เพิ่มเตมิ แล้วเปดิปากของเขาออกดูจงึพบว่าลิ้นมสีแีดง มเีลอืดซมึออกมาตาม

ไรฟัน เขาคงถกูพษิที่น�ามาจากสตัว์ชนดิใดชนดิหนึ่ง พษิซึ่งท�าให้เลอืดเกาะตวั

บรเิวณบาดแผล แต่กท็�าให้จุดอื่นๆ มเีลอืดออกได้เช่นกนั ชพีจรของเขาเต้น

ผิดแปลกไม่คงที่ เดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็ว เหมือนมียาบางอย่างออกฤทธิ์หักล้างกัน 

คิ้วเรยีวดุจกิ่งหลวิเริ่มขมวดยุ่ง ใช่ยาสลบหรอืไม่ คนผู้นี้ไปท�าอะไรมากนัแน่

ถงึถูกทั้งพษิทั้งยาสลบเช่นนี้

เสิ่นเตี๋ยชงิรบีกลบัเข้าเรอืน หยบิสมุนไพรห้ามเลอืดออกมา จากนั้นก็

ท�าการหา้มเลอืดใหเ้ขาเป็นอนัดบัแรก เมื่อเหน็ว่าดขีึ้นแลว้นางจงึกลบัเข้าเรอืน

อีกครั้งเพื่อต้มยา ตรงหน้านางมีตัวยาสมุนไพรอยู่หลายชนิด ทั้งตัวยาหลัก 

ตัวยาเสริมและตัวยาช่วย ตัวยาหลักใช้รักษาอาการ ตัวยาเสริมใช้เสริมให้ 

ตัวยาหลักได้ผลดี ตัวยาช่วยจะช่วยขจัดหรือลดผลข้างเคียงของตัวยาหลัก 

และตวัยาเสรมิ แต่นางไม่รู้จะรกัษาอาการใดก่อนดี

สุดท้ายนางก็เลือกสูตี้หวง2 เป็นตัวยาหลักเพื่อบ�ารุงเลือด ใช้ตังกุย3 

เป็นตวัยาเสรมิ ท�าให้เลอืดไหลเวยีนสะดวก ใช้ตนัผ4ี เป็นตวัยาช่วยระบาย

ความร้อน กระจายเลอืดเสยี และใช้ตวัยาอื่นๆ อกีสามสี่ชนดิที่ให้ผลขจดัพษิ 

รวมๆ แล้วก็แทบจะนั่งกุมขมับ เมื่อคิดไม่ตกว่านางก�าลังต้มยาบ�ารุงหรือยา

รกัษาอาการภายนอก เพราะหากจะต้มยาบ�ารุงกต้็องใช้ไฟอ่อน จะต้มยารกัษา

ภายนอกกต้็องใช้ไฟแรง ดูๆ  แล้วคงไปในทางบ�ารงุเลอืดมากกว่า จงึใช้ไฟอ่อน

ต้มไปครึ่งชั่วยาม5

2 โกฐขี้แมว
3 โกฐเชยีง
4 เปลอืกรากต้นโบตั๋น
5 1 ชั่วยาม เท่ากบัเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
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ระหว่างรอยาต้มนางก็กลับมาดูอาการของเขา ดูเหมือนยาสลบจะถูก 

ตวัยาอื่นลบล้างออกไปแล้ว เขาคงกนิยาบางอย่างเข้าไป แต่พษิในกายนั้นยงั

คงอยู่ นางท�าอะไรไม่ได้นอกจากท�าแผลให้เขาไปพลางๆ และท�าในสิ่งที่โง่เง่า

ที่สุดที่หมอยาจะท�า นั่นคอืการช่วยดูดเอาพษิที่บาดแผลออก กลิ่นคาวเลอืด

ของคนแปลกหน้าคละคลุง้อยูใ่นปาก จนนางต้องรบีบ้วนปากอยู่หลายรอบ ใช้

ความเฝื่อนของน�้าชามาช่วยท�าให้กลิ่นนั้นจางลง เมื่อเสร็จเรียบร้อยจึงเริ่ม 

ท�าแผลให้คนที่ยังคงหมดสติอยู่ ชีวิตนี้นางยังไม่เคยเย็บแผลให้ใคร เขาคือ

คนแรก ขอบคุณยาสลบที่ยังหลงเหลืออยู่เล็กน้อยท�าให้เขาไม่ฟื้นขึ้นมาใน

ระหว่างเยบ็แผล การเยบ็สดคงไม่ใช่สิ่งที่น่ามองนกั นางใส่ยาสมานแผลอย่าง

ดใีห้เขาก่อนจะพนัผ้าให้เรยีบร้อย

หนึ่งชั่วยามต่อมายาที่ต้มไว้ก็ได้ที่ นางรีบร้อนรินน�้าต้มยาน�ามาให้เขา

ดื่ม กว่าจะเป่าจนเยน็กเ็สยีเวลาไปอกี จนเขาเริ่มรู้สกึตวั

“คะ...ใคร” ร่างหนาเอ่ยถามอย่างยากล�าบาก นางมองหน้าเขา ก่อนจะ

ยกถ้วยยาขึ้นกรอกปากเขาจนหมด ใช้มือปิดปากเขาเอาไว้เพื่อบังคับให้กลืน

ลงไป ลองบ้วนออกมานางจะฟาดซ�้าให้สลบ โทษฐานท�าให้ตัวยาของนาง 

เสยีเปล่า

“แคก็ๆ เจ้าเป็นใคร”

พรึ่บ!

“นายท่าน!” ชายชุดสดี�าอกีคนกระโดดลงมาจากหลงัคาเรอืนซึ่งอยู่ตดิ

กบัจวนของนาง เสิ่นเตี๋ยชงิถอนหายใจออกมา ในที่สุดกม็คีนมาพาตวัเขาไป 

หวงัว่าเขาจะจ�านางไม่ได้ จะได้ไม่ต้องข้องเกี่ยวกนัอกี 

“เจ้าท�าอะไรนายข้า!” ชายผู้มาใหม่ถามด้วยน�้าเสียงและท่าทางไม่เป็น

มิตรเลยสักนิด เขารีบประคองคนเจ็บออกห่างด้วยความระแวดระวัง นาง 

ส่ายหน้าตอบเขาไป จะให้นางพูดอะไร นางเป็นคนใบ้ พูดได้กเ็ก่งแล้ว

ร่างบางผุดลุกขึ้นยนื ก่อนจะน�าผ้าเชด็หน้าของตนจุ่มลงในกระถางบวั 

บดิผ้าจนหมาดแล้วเชด็คราบเลอืดที่เป้ือนบนแคร่ไม้ไผ่ที่นางลากคนเจบ็มานั่ง
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พงิเมื่อครู่ ชายสองคนนั้นก�าลงัมองมาที่นาง แล้วนางจะท�าอย่างไรได้ จะให้วิ่ง

ไปหยบิพู่กนั แท่นหมกึ และกระดาษ มานั่งเขยีนอธบิายอย่างนั้นหรอื แค่ช่วย

คนแปลกหน้าท่าทางอันตรายนี่ก็มากเกินพอแล้ว เท่านี้ชีวิตนางก็แทบอยู่ไม่

เป็นสุข ถ้าไม่เหน็ว่าคนจะตายอยู่ต่อหน้านางคงไม่ช่วย เสิ่นเตี๋ยชงิหนักลบัไป

มองคนทั้งสองอกีครั้งหลงัจากเชด็ท�าความสะอาดเสรจ็ กพ็บว่าทั้งคูห่ายไปแล้ว 

หายไปโดยไม่มแีม้แต่ค�าขอบคุณ และดูเหมอืนจะหลงลมือะไรบางอย่างเอาไว้ 

ถุงหอม...

บุรุษที่พกถุงหอมเช่นนั้นหรือ ดูท่าคงได้มาจากหญิงคนรักเป็นแน่  

นึกแล้วก็ให้รู้สึกสงสารสตรีนางนั้นยิ่ง มีคนรักที่ใช้ชีวิตเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ 

คงต้องมชีวีติอย่างหวาดระแวง เพราะนางไม่มทีางรูไ้ด้เลยว่าวนัใดที่ชายคนรกั

จะจากนางไปอย่างไม่หวนคนื

เสิ่นเตี๋ยชงิกลบัขึ้นห้องหลงัจากจดัการล้างไม้ล้างมอืจนสะอาด ตอนนี้

ดึกเกินกว่าจะอ่านต�าราต่อแล้ว นางต้องพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายพร้อมส�าหรับ

เช้าวนัใหม่ เรื่องในวนันี้หากโชคดหีน่อยเรื่องกค็งจะเงยีบไป โชคร้ายหน่อยก็

อาจจะยุ่งเหยงิเพราะคนที่นางช่วยนั้นดูแล้วไม่ธรรมดา พรางตวัขนาดนั้น ไม่ใช่

ว่าไปท�าเรื่องมาหรอกหรอื ไม่แน่อาจเป็นคนร้าย ถ้าเป็นอย่างที่คดิจรงินางได้

เดือดร้อนแน่ อาจมีคนมาที่จวน กล่าวหาว่าจวนสกุลเสิ่นให้ความช่วยเหลือ 

คนชั่ว บดิากค็งหาตวัคนออกมาโยนให้ทางการ และนางคงไม่รอด ร่างบางทิ้ง

ตัวลงนอนพลางถอนหายใจคราหนึ่ง ไม่มีประโยชน์ที่นางจะกังวลในตอนนี้ 

ชวีติของนางสวรรค์ลขิติอย่างไร ประเดี๋ยวเช้าวนัใหม่นางคงได้รู้ด้วยตนเอง

ยามอิ๋น6

เช้าที่แสนสดใสมาเยอืนจวนสกุลเสิ่นตั้งแต่ฟ้ายงัไม่สาง ท้องฟ้ามดืมน 

นอกจากเสียงแมลงแล้วก็มีเสียงบ่าวไพร่วิ่งวุ่นท�างาน เสิ่นเตี๋ยชิงก็เช่นกัน  

6 ช่วงเวลาตั้งแต่ 03.00 น. – 04.59 น.
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นางต้องตื่นมาเตรียมมื้อเช้าให้บิดาก่อนอีกฝ่ายจะเข้าวัง ชายร่างสูงโปร่งนั่ง 

รออยู่ที่โต๊ะแล้ว ผมสีด�าแซมขาวบ่งบอกถึงอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคน ชุด

ขุนนางสแีดงเลอืดนกกบัตราสญัลกัษณ์บนหน้าอก หรอืที่เรยีกว่า ‘ตราปู่จอื’ 

นั้นเป็นลวดลายไก่ฟ้าสีทอง เป็นชุดที่บ่งบอกถึงชั้นยศและต�าแหน่งในราช- 

ส�านกั

เสิ่นโม่หาน บดิาของเสิ่นเตี๋ยชงิเป็นถงึขุนนางขั้นที่สอง อยู่ในต�าแหน่ง

เสนาบดกีรมคลงั ท�างานรบัใช้ฮ่องเต้ด้วยความซื่อสตัย์ จนได้รบัการยอมรบั

และสรรเสรญิเยนิยอมากมาย ในฐานะขนุนางเขาประสบความส�าเรจ็อย่างมาก

ในหน้าที่การงาน แต่ในฐานะหัวหน้าครอบครัว เขากลับเป็นบิดาที่ล้มเหลว 

บุตรสาวที่เกิดจากฮูหยินใหญ่กลับถูกบุตรสาวจากฮูหยินรองกดให้อยู่ต�่ากว่า 

จะโทษเขาทั้งหมดกไ็ม่ถูกนกั เพราะตั้งแต่ฮูหยนิใหญ่ตายไป อ�านาจต่างๆ ก็

ตกมาอยู่ที่ฮูหยนิรอง เช่นนี้แล้วใครจะกล้าออกหน้าช่วยเสิ่นเตี๋ยชงิได้อกี

กกึ!

ชามสขีาวถกูวางลงตรงหน้าบดิาอย่างเบามอื โจ๊กลกูเดอืยพทุราแดงคอื

มื้อเช้าของวนันี้ อาหารที่แฝงไปด้วยสรรพคณุทางยา ลกูเดอืยช่วยให้เลอืดไหล

เวียนได้ดี ลดความอ่อนเพลียของร่างกาย ช่วยบ�ารุงก�าลัง บ�ารุงปอด ม้าม 

และไต ช่วยป้องกนัเหนบ็ชา แก้อาการปวดข้อ เหมาะกบัคนวยักลางคนซึ่งเริ่ม

มอีาการปวดเมื่อยร่างกายบ่อยๆ

ส่วนพุทรานั้นมสีรรพคุณคล้ายๆ กบัลูกเดอืย บ�ารุงเลอืด บ�ารุงก�าลงั 

บ�ารุงผวิพรรณ บ�ารุงสมอง ทั้งหมดนี้นางไม่รู้เลยว่าคนกนิจะรู้หรอืไม่ อาจจะ

แค่กนิให้เสรจ็ไปก่อนจะต้องออกเดนิทางเข้าวงั แต่นี่กเ็ป็นสิ่งเลก็ๆ ที่นางท�าให้

บดิาได้มใิช่หรอื มื้อเช้าที่มแีค่สองคนพ่อลกูผ่านไปอย่างเงยีบงนั นอกจากเสยีง

ช้อนกระทบชามและเสยีงซดน�้าแล้วกไ็ม่มเีสยีงอื่นใด จนกระทั่ง...

แปะ!

ห่อกระดาษขนาดเล็กถูกวางลงบนโต๊ะ เสิ่นเตี๋ยชิงค้อมศีรษะขอบคุณ

ก่อนจะหยิบมาเปิดดู ด้านในมีเมล็ดพืชอยู่ ดูลักษณะเมล็ดแล้วคงจะเป็น 
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ตงักยุ สมนุไพรที่ให้รสเผด็อมหวาน มกัใช้เป็นตวัยาเสรมิ มฤีทธิ์อุน่ สรรพคณุ

ใช้บ�ารุงระบบไหลเวยีนเลอืด มรีาคาค่อนข้างสูง ได้เมลด็มาเช่นนี้คงต้องลอง

เพาะต้นกล้าดูสักหน่อย การท�าไร่ท�าสวนสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นางท�าจน

เป็นงานโปรด สมุนไพรบางชนิดจะให้ผลตามดินที่ใช้ปลูก อย่างชะเอมเทศ 

ที่มกัน�ารากมาเป็นยาขบัพษิ หากดนิที่ปลูกมพีษิรากกจ็ะดดูพษิมาสะสม กลาย

เป็นว่าสมุนไพรนี้ให้พษิแทนที่จะขจดั ดงันั้นการปลูกเองกใ็ห้มั่นใจในผลผลติ

มากกว่า

แต่ข้อเสยีกม็อียู ่นั่นคอืการจะต้องถกูหวัเราะเยาะ ถกูเย้ยหยนัว่าท�าตวั

ราวกบัชาวบ้านยากจน ก้มหน้าก้มตาอยู่กบัไร่กบัสวน ไม่เหมอืนคุณหนูสกุล

ใหญ่เลยสักนิด สมกับเป็นคนไร้ประโยชน์ ในเมื่อไร้ความสามารถในการ 

ฝึกวรยุทธ์กจ็งก้มหน้าก้มตาท�างานใช้ก�าลงัต่อไป

รอจนใตเ้ทา้เสิ่นออกไปแล้วร่างบางจงึน�าเมลด็สมนุไพรไปที่แปลงปลกู

ทนัท ี ดูเหมอืนเช้านี้อู่เว่ยจื่อของนางจะพร้อมให้เกบ็แล้ว อู่เว่ยจื่อนี้มผีลเป็น

พวงคล้ายองุ่น ลักษณะทรงกลมสีแดงสด หากน�ามาตากแห้งจะใช้ท�ายาได้ 

เสิ่นเตี๋ยชิงรีบเก็บผลของมันใส่ตะกร้าก่อนจะเริ่มปลูกตังกุยจากเมล็ดที่ได้มา 

เมื่อคนืนี้นางใช้ตงักุยท�ายาให้คนแปลกหน้าจนหมด โชคดจีรงิๆ ที่บดิาของนาง

น�ามาให้ กว่านางจะก้มๆ เงยๆ ปลูกสมุนไพรรดน�้าสวนขนาดย่อมของตนเอง

เสรจ็แสงแดดกเ็ริ่มสาดส่องไปทั่วแล้ว ร่างเลก็กลบัเข้ามาในเรอืนพร้อมตะกร้า

ผลอู่เว่ยจื่อในมอื นางจะแบ่งไปตากแห้งเพื่อท�ายาส่วนหนึ่ง และอกีส่วนจะใช้

หมกัสุรา

“มาอยู่ที่นี่เอง ฮ!ึ ข้าหาเสยีจนทั่ว” เสยีงแหลมเลก็ระคายหูดงัขึ้นหน้า

ห้องเก็บสมุนไพร ร่างของเสิ่นหลันเหลียนน้องสาวต่างมารดายืนเด่นอยู่ 

ตรงนั้น คงมาหาเรื่องกนัเหมอืนอย่างเคย

“ถงหนงิ เจ้าเอาชุดปิ่นหยกมานี่ซ”ิ ชายแขนเสื้อสมี่วงโบกสะบดัไปตาม

มือเรียวที่แบออกด้านข้างล�าตัว กล่องก�ามะหยี่สีด�าถูกวางลงบนมือของเสิ่น-

หลันเหลียน แต่เสิ่นเตี๋ยชิงไม่ได้ให้ความสนใจ สมุนไพรในตะกร้าของนาง 
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น่าสนใจกว่าของพวกนั้นเสยีอกี

“เตี๋ยชงิ เจ้าดูนี่ส ิคุณชายซูส่งมาให้ข้า” เสิ่นหลนัเหลยีนก้าวเข้ามาใกล้

ก่อนจะยื่นชดุปิน่หยกสลกัลวดลายสวยงามมาตรงหน้า เสิ่นเตี๋ยชงิมองของใน

มือน้องสาว ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าที่แสดงความโอ้อวดและเย้ยหยัน

อย่างปิดไม่มดิ

“สวยใช่หรอืไม่ หึๆ  นี่น่ะแพงที่สุดในชุดเครื่องประดบัที่ออกใหม่เชยีว

นะ เหมาะกบัข้าจรงิๆ เจ้าว่าหรอืไม่”

ร่างบางพยักหน้าตอบก่อนจะตีหน้าเศร้า ในเมื่ออีกฝ่ายต้องการเช่นนี้ 

กค็วรท�าเช่นนี้ ต่อให้ในใจจะไม่ได้รูส้กึอจิฉาอะไรกเ็ถดิ จะรูส้กึอะไรได้ ในเมื่อ

แต่เล็กจนเติบใหญ่ก็เป็นเช่นนี้ เวลาได้ของอะไรเสิ่นหลันเหลียนก็จะเอามา 

อวดนางเสมอ เมื่อก่อนนางเคยเสียใจที่ไม่ได้รับของพวกนั้นอยู่บ้าง ต่อมา 

นางเริ่มชนิชา พอเป็นเช่นนั้นกก็ลายเป็นว่านางไปยั่วโมโหอกีฝ่ายให้ลงไม้ลงมอื 

พอสูก้ลบันางกต็กเป็นคนผดิทนัท ีกลายเป็นคนขี้อจิฉาในสายตาคนอื่น ฮหูยนิ

รองกเ็ข้าข้างบตุรสาวอยูร่�่าไป สดุท้ายจบลงด้วยการที่นางต้องยอมเป็นในแบบ

ที่เสิ่นหลันเหลียนต้องการให้เป็น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน่าร�าคาญทั้งหลาย 

เหล่านั้น

“เป็นอะไรไปเล่า ไม่ต้องเสยีใจไปหรอก นี่ อนันี้ข้าให้” กิ่งไม้ขนาดเท่า

ปิน่ปักผมถกูยื่นมาให้ เสิ่นเตี๋ยชงิก�าขอบตะกร้าแน่น จะอวดอะไรนางกไ็ม่เคย

ว่า แต่ท�าเช่นนี้ไม่ดูถูกกนัไปหน่อยหรอื

“อย่างเจ้าน่ะใช้แค่กิ่งไม้กพ็อแล้วละ ฮ่าๆๆ” น้องสาวต่างมารดาหวัเราะ

อย่างอารมณด์ทีี่ได้อยูเ่หนอืกว่า เสยีงหวัเราะนั่นราวกบัตวัร้ายในละครงิ้ว ช่าง

น่ารงัเกยีจยิ่ง ส่วนกิ่งไม้กิ่งนั้นกถ็ูกโยนลงบนตกัของนางเพราะนางไม่ยอมยื่น

มือออกไปรับ เสิ่นเตี๋ยชิงผุดลุกขึ้นก่อนจะเดินไปหยุดตรงสมุนไพรตากแห้ง 

พยายามข่มอารมณ์เอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวนางเอง การถูกตีจนเนื้อ

แตกใช้เวลารักษาแผลค่อนข้างนาน ฮูหยินรองก็เหมือนคนจิตไม่ปกติที่ชอบ

เหน็นางได้เลอืด กว่าแผลจะหายนางคงอดเหน็ตงักุยงอกออกมาจากเมลด็
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“เป็นอะไรไปเล่า ไม่พอใจหรือว่าอิจฉา โทษตัวเจ้าเองเถิดที่เป็นเพียง

คนไร้ประโยชน์ ไม่มพีลงัปราณ ไม่มวีรยุทธ์ น่าสมเพช!”

“คณุหนรูอง อย่าจบัของส่งเดชเลยเจ้าค่ะ นั่นมนั...” เป่าฝ ูสาวใช้ที่คอย

ดแูลเสิ่นเตี๋ยชงิเอ่ยบอกเสยีงตะกกุตะกกัอย่างคนขลาดกลวั นางกลวัเสิ่นหลนั-

เหลยีนเพราะอกีฝ่ายนั้นโหดร้ายและไม่น่าเข้าใกล้เลยสกันดิ เรยีกได้วา่มารดา

เป็นอย่างไร บุตรสาวกเ็ป็นอย่างนั้น แต่ถ้าไม่เอ่ยเตอืนอกีฝ่ายซึ่งก�าลงัเอามอื

หยบิจบัสมุนไพรมั่วซั่วละกแ็ย่แน่

“ท�าไม ขนาดนายเจ้ายังไม่กล้าว่าอะไรข้า แต่บ่าวอย่างเจ้ากลับกล้า 

เช่นนั้นร”ึ

“คณุหนรูอง คณุหนใูหญ่จะว่าอะไรได้เจ้าคะ นางเป็นหญงิบ้าใบ้” สาวใช้

คนสนทิของเสิ่นหลนัเหลยีนหวัเราะคกิคกัราวกบัตลกขบขนันกัหนา ดเูหมอืน 

ถงหนิงที่หมายความว่าเด็กที่สงบเรียบร้อยนั้นจะเป็นได้เพียงชื่อ เพราะนิสัย

ใจคอนั้นต่างกนัราวฟ้ากบัเหว

“นั่นสนิะ ไหน เตี๋ยชงิ เจ้ากล้าหวงของพวกนี้กบัข้าหรอืไม่” คนถูกถาม

หนักลบัมามองของที่อกีฝ่ายหยบิจบั ก่อนจะส่ายหน้าอย่างรวดเรว็ อยากจบั 

ก็จับไป พริกไทยเสฉวนแห้งนั่นนางเองยังไม่อยากจะจับ ถ้าไม่ท�ายาหรือท�า

อาหารใครจะไปจบักนัเล่า

“เหน็หรอืไม่ ขนาดนายของเจ้ายงักลวัข้าจนหวัหด ฮะ...ฮดัชิ้ว!” 

นั่นอย่างไร ผงของพรกิไทยคงเข้าจมูกนางให้แล้ว เสิ่นเตี๋ยชงิมองอกี

ฝ่ายเอามอืปิดจมูกปิดปากจาม ช่างโง่งมนกั นางยอมเป็นแค่คนไร้ประโยชน์ 

ดีกว่ามีวรยุทธ์แล้วต้องเป็นคนโง่เช่นน้องสาวนาง ใครสั่งใครสอนให้เอามือ 

ที่เปื้อนเลอะไปจบัใบหน้าเช่นนั้นกนั

“อ๊ะ! แสบ ฮะ...ฮดัชิ้ว! นี่มนัอะไรกนั ถงหนงิ เจ้าท�าอะไรสกัอย่างส!ิ”

“คุณหนูรองรบีไปล้างหน้าล้างตาเถดิเจ้าค่ะ” เป่าฝูเอ่ยแนะน�า นางเคย

เหน็คณุหนขูองนางใช้สิ่งนี้ท�าอาหารในครวั รสชาตเิผด็ทั้งท�าให้ลิ้นชา นี่เล่นจบั

แล้วเอาไปป้ายหน้าป้ายตา คงจะแสบน่าดู บางทีอาจมีวิธีที่ดีกว่าล้างด้วย 
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น�้า แต่คุณหนูของนางเป็นใบ้นี่นะ คงจะบอกได้หรอก

สองนายบ่าวรีบวิ่งออกจากห้องสมุนไพรไปอย่างรวดเร็ว ทั้งห้องกลับ

มาเงยีบสงบอกีครั้ง เสิ่นเตี๋ยชงิส่ายหน้าเบาๆ ให้แก่ความวุน่วายที่เกดิขึ้น ความ

จรงิแล้วมวีธิทีี่ดกีว่าการล้างหน้าล้างตา แค่อมเกลอืไว้ในปากแล้วลมืตาในน�้า 

เท่านั้นก็ช่วยได้แล้ว เพราะหู ตา คอ และจมูกของคนนั้นเชื่อมต่อถึงกัน  

อมเกลือที่ใช้แก้เผ็ดไว้ในปากจะส่งผลถึงดวงตาได้ แต่น่าเสียดาย นางเป็น

เพยีงหญงิใบ้ น้องสาวของนางคงต้องทนแสบร้อนเสยีแล้ว

ชวีติอนัเงยีบสงบ? เดนิทางมาจนถงึช่วงเยน็ เสิ่นเตี๋ยชงิยนือยู่หน้าเตา 

นางก�าลงัต้มน�้าให้ร้อนเพื่อฆ่าสิ่งสกปรก จากนั้นรอจนน�้าอุ่นแล้วน�ามาใช้ส�าหรบั

ชงตวัยาที่บดเป็นผงเอาไว้ ยาที่นางก�าลงัจะชงต�ารบันี้เป็นยาบ�ารงุ เหมาะส�าหรบั

คนที่ร่างกายอ่อนแอ ภูมคิุ้มกนัต�่า เป็นหวดัง่าย ตวัยามเีพยีงสามชนดิเท่านั้น 

ได้แก่ หวงฉทีี่เป็นตวัยาหลกั มฤีทธิ์อุ่นเลก็น้อย บ�ารุงตบัและม้าม ไป๋จู๋เป็น 

ตวัยาเสรมิ ใช้เสรมิให้หวงฉมีผีลมากขึ้น ตวัยาสุดท้ายคอืฝางเฟิง เป็นตวัยา

ช่วย มีรสเผ็ดอมหวาน นางชงให้บิดาดื่มเมื่อเช้าแล้วหนหนึ่ง เย็นนี้ก็ชงอีก 

เพราะตัวยาจะให้ผลก็ต่อเมื่อดื่มสองครั้งต่อวัน บิดาคงจะเป็นคนเดียวที่รู้ว่า

นางมคีวามรู้ด้านสมุนไพร เพราะคนอื่นๆ ในจวนมองว่านางเพยีงแค่ปลูกผกั

ท�าสวนไปวนัๆ

กแ็น่ละ เช้ามากม็เีพยีงนางกบับดิาที่ตื่นขึ้นมาท�างานท�าการ สองแม่ลูก

นั่นนอนหลบัเป็นตาย ไปตื่นเอาตอนแสงอาทติย์แยงก้น วนัทั้งวนัไม่ได้มใีคร

มาสนใจนาง เสิ่นหลนัเหลยีนจะมากย็ามที่ต้องการหาเรื่อง ตกเยน็นั่งกนิข้าว

ด้วยกนักพ็ูดจากระทบกระทั่งใส่ ใครจะมาใส่ใจ ใครจะสนว่านางท�าอะไรหรอื

เป็นอย่างไร และคงเพราะเหตุนี้จงึไม่มใีครสงัเกต นางเป็นใบ้ คนเป็นใบ้โดย

ก�าเนดิหลายคนจะมอีาการหูหนวก แต่นางไม่ใช่ นางหูดกีว่าคนอื่นๆ ในจวน

ด้วยซ�้า เป็นใบ้ไม่ควรเข้าใจตวัอกัษร บดิาไม่เคยสอนหนงัสอืให้นาง และไม่

เคยใหใ้ครมาสอน แต่นางกอ่็านต�าราสมนุไพรทกุคนื อ่านจบไปหลายเลม่แลว้

ด้วย คนไร้ประโยชน์ที่ไหนจะรู้ต�ารายา
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นางไม่ได้เป็นใบ้ตั้งแต่เกดิ ทว่ามเีหตุการณ์ให้นางต้องเป็นเช่นนี้ แต่ก็

ไม่มีใครรู้สักคน ยกเว้นบิดาของนาง ถึงรู้อย่างนั้นบิดากลับไม่เคยหาคนมา

รกัษา ไม่รู้เพราะบดิาไม่คดิว่าจะรกัษาหายหรอืคดิว่าปล่อยไว้กด็แีล้ว นั่นไม่

ใจร้ายกบัลูกในไส้ไปหน่อยหรอื

“คุณหนู น�้าเดอืดแล้วเจ้าค่ะ”

“ออื” นางตอบรบัสั้นๆ น�าผ้ามาจบัก่อนจะยกหม้อต้มน�้าลง นางใช้หม้อ

ดนิเผาธรรมดา หูหม้อเกบ็ความร้อนได้ดทีเีดยีว หากเผลอไปสมัผสัโดยตรง

ละก ็มอืพองแน่นอน ไม่นานนกัน�้าสมุนไพรกถ็ูกรนิใส่กาเพื่อน�าไปวางบนโต๊ะ

อาหาร 

ระหว่างกนิมื้อเยน็ บดิามองมาที่นางแต่กลบัไม่ได้เอ่ยปากว่าอะไร จน

นางกลบัไปที่ห้องจงึพบว่ามตี�ารายาเล่มใหม่วางอยู่หน้าประตู บดิาของนางคง

ให้คนน�ามาให้ แต่ไม่กล้าออกหน้าเท่านั้นเอง

ยามจื่อ7

ต�าราสีฟ้าเล่มเก่ายังคงถูกเปิดอ่าน แม้ว่าจะล่วงเลยเวลาพักผ่อนมา 

ครูใ่หญ่ เสิ่นเตี๋ยชงิตื่นเต้นกบัต�าราเล่มใหม่ที่บดิาให้มาวนันี้ เพราะมนัเป็นต�ารา

ที่มาจากส�านกัหมอหลวง นางอยากรบีอ่านเล่มเก่าให้จบเพื่ออ่านเล่มใหม่เสยีที

ฟิ้ว

เสียงลมวูบหนึ่งพัดเข้ามาอย่างแรง จนผ้าม่านในห้องพลิ้วไหวไปตาม

แรงลม นางละสายตาขึ้นจากต�ารากถ็ูกคมกระบี่ปรศินาจ่ออยู่ที่ล�าคอ มนัคอื

กระบี่แน่นอน หากเป็นดาบจะต้องกว้างกว่านี้เพื่อให้เหมาะส�าหรบัฟาดฟัน แต่

กระบี่นั้นแคบ เรยีวยาว เหมาะกบัการแทง ทว่านี่ไม่ใช่เวลาที่นางจะมาวเิคราะห์

อาวุธของใคร ดูจากชายผ้าสดี�าพลิ้วไหวนี่แล้วกพ็อจะเดาได้ไม่ยาก คงจะเป็น

คนชุดด�าปริศนาที่นางช่วยไว้เมื่อคืนก่อน คนคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนที่บาดเจ็บ 

7 ช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. – 24.59 น.
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น่าจะเป็นชายอกีคนมากกว่า คดิเอาไว้ไม่มผีดิว่าอกีฝ่ายต้องกลบัมา และกเ็ป็น

ดงัที่คดิ เขาคงจะตามมาฆ่าปิดปากนาง

มอืบางค่อยๆ ดงึลิ้นชกัออกมา กระบี่เล่มนั้นยิ่งเข้ามาประชดิล�าคอมาก

ขึ้น มากจนใกล้จะปาดคอของนางเต็มทน เสิ่นเตี๋ยชิงหยิบห่อกระดาษขนาด 

ไม่เลก็ไม่ใหญ่ขึ้นมาพร้อมกบัเทยีบยาหนึ่งแผ่น ร่างสูงด้านหลงัหยบิเทยีบยา

จากมอืนางไปอ่าน ในนั้นมทีั้งชื่อตวัยาที่อยู่ในห่อกระดาษ มชีื่อตวัยาที่ต้องไป

หาซื้อเพิ่มจากด้านนอก มีแม้กระทั่งวิธีต้มยา นางมั่นใจว่าคนที่บาดเจ็บต้อง 

ไม่กล้าไปรักษาที่ใด เพราะหากไปก็คงถูกจับได้อย่างแน่นอน ถึงจะไม่พอใจ 

ที่ถูกเอาของมีคมจ่อคอแต่ก็ยังรู้สึกสงสารคนเจ็บ หวังว่าหากเขารอดไปได้ 

จะรู้จกัรกัชวีติ ไม่เอาชวีติตนเองไปเสี่ยงท�างานอนัตรายให้ใครอกี

“เหน็แก่เทยีบยานี่ ข้าจะไว้ชวีติเจ้า จงเกบ็เรื่องวนันี้และเมื่อคนืวานเป็น

ความลับ หากคิดแพร่งพราย ถึงจะเป็นหญิงใบ้ข้าก็ไม่ไว้ชีวิต” คนด้านหลัง

กล่าวเสียงเหี้ยม ก่อนจะเก็บกระบี่เข้าฝักแล้วหายไปอย่างรวดเร็ว หายไป

ราวกบัไม่เคยมาที่นี่ หายไปพร้อมกบัห่อกระดาษและเทยีบยา หายไปโดยไม่

กล่าวค�าขอบคุณเช่นเคย คนพวกนี้ช่างไม่รู้จักบุญคุณคนบ้างเลย นางช่วย

ขนาดนี้ยงัหนัคมกระบี่ใส่กนัอกี ชายคนนี้ปากสุนขัตั้งแต่คนืที่ได้พบ ไม่คดิว่า

คืนถัดมาก็ยังพูดไม่เข้าหูอีก ถ้าคนเจ็บไม่ใช่คนผู้นั้นแต่เป็นชายปากสุนัขนี่ 

ละก.็.. นางจะใส่หมามุ่ยในยาให้คนัปากยบิๆ ไปเลย!

‘ความสุขไม่มาซ�้า ความทุกข์ไม่มาเดี่ยว โชคดีมักไม่มีมาติดกัน แต่ 

โชคร้ายนั้นมกัมาตดิๆ กนัเสมอ’ นางเอ่ยในใจก่อนจะหวัเราะในล�าคอ เชื่อเถดิ

ว่าเดี๋ยวคนปากสุนขันั่นจะต้องกลบัมา ไม่ทางใดกท็างหนึ่ง

เสิ่นเตี๋ยชงิย้ายร่างของตนเองไปยงัเตยีงนอน ดงึผ้าห่มมาคลมุถงึล�าคอ

ก่อนจะผลอ็ยหลบัไปด้วยความง่วงงุนหลงัจากอ่านต�าราไปได้แค่สามหน้า 

กะพริบตาปริบๆ ในยามเช้าแค่สองสามทีเวลาก็ล่วงเลยมาถึงเจ็ดวัน

แล้ว เจ็ดวันที่พวกชายชุดด�านั่นหายหัวไปไม่กลับมากวนใจหรือข่มขู่นางอีก 
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นั่นท�าให้นางทั้งแปลกใจและสบายใจในเวลาเดยีวกนั

“โธ่ ข้าบอกแล้วอย่างไรเจ้าคะ ข้าวของพวกนี้ไม่มคีวามหมายอะไรเลย 

แค่ท่านพี่มาหาข้ากด็ใีจแล้วเจ้าค่ะ” เสยีงออดอ้อนของเสิ่นหลนัเหลยีนที่พดูอยู่

ใกล้ๆ ท�าเอาเสิ่นเตี๋ยชงิแทบจะเบ้ปากออกมาต่อหน้าแขก คุณชายซูจิ่งซานมา

หาน้องสาวนางพร้อมกับของมีค่าอีกตามเคย แน่นอนว่าฮูหยินรองพอใจเป็น

อย่างมาก ยิ้มจนแก้มแทบปร ิตระกูลซูแม้จะท�าอาชพีค้าขาย แต่กเ็ป็นตระกูล

พ่อค้าที่ร�่ารวยอูฟู้ ่นิ้วมอืมสีบินิ้วกแ็ทบจะมแีหวนประดบัอยูท่ั้งสบินิ้ว เหน็แล้ว

รู้สกึเกะกะลูกตายิ่ง

“พี่ตั้งใจน�ามาให้ เจ้ารบัไว้เถดิ” ชายหนุม่ส่งยิ้มโปรยเสน่ห์ส�าทบัอกีครั้ง 

เสิ่นหลันเหลียนก็แทบจะตกลงแต่งงานตั้งแต่ฝ่ายชายยังไม่เอ่ยปากขอ ชาย 

ผู้นี้ช่างเอาอกเอาใจ หน้าตาหล่อเหลา ผวิพรรณขาวผ่อง น่าเสยีดายที่รูปร่าง

บางไปนดิ กเ็ป็นปกตขิองคนอยู่สบาย ไม่ได้ท�างานใช้ก�าลงัอะไรนกั กระดูก

คงไม่แขง็แรงเท่าไร

โฮ่ง! โฮ่งๆ!

“อ๊า... ช่วยด้วย! ช่วยข้าด้วย!” ระหว่างที่สี่ชวีติก�าลงันั่งอยู่ในห้องโถง

นั้นเอง เสียงสุนัขและเสียงขอความช่วยเหลือก็ดังขึ้น จวนสกุลเสิ่นนั้นไม่ได้

เลี้ยงสุนขัเสยีหน่อย เสิ่นเตี๋ยชงิผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ก่อนจะโค้งตวัค�านบัฮูหยนิ

รองกบัคณุชายซ ูอยูต่รงนี้กเ็หมอืนเอานางมานั่งฟังคณุชายหน้าขาวนี่อวดรวย 

ไม่รู้ฮูหยินรองต้องการอะไรถึงลากนางมานั่งด้วย ไหนๆ ก็ไหนๆ ออกไปดู 

ข้างนอกดกีว่าว่ามเีรื่องอะไรเกดิขึ้น

“อ๊าก! ช่วยด้วยๆ สนุขัจะกดัข้าแล้ว” เมื่อออกมาถงึหน้าเรอืนกเ็หน็ชาย

ผู้หนึ่ง รูปร่างสูงใหญ่ สวมชุดสีฟ้าเนื้อผ้าอย่างดี เขาก�าลังวิ่งตรงมาทางนาง 

ด้านหลังมีสุนัขตัวอ้วนวิ่งตามมาติดๆ ให้ตายเถิด! ใครสั่งใครสอนให้วิ่งล่อ

สุนขัเช่นนี้

พรึ่บ!

“ฮอืๆ ชะ...ช่วยด้วย สุนขัจะกดัข้าแล้ว ฮอืๆ สุนขัจะกดัข้าแล้ว” มาถงึ
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กไ็ม่พูดพร�่าท�าเพลง ชายหนุ่มผู้นั้นวิ่งมาหลบด้านหลงันาง สุนขัตวันั้นกห็ยุด

อยู่ตรงหน้านางเช่นกนั ดูท่ามนัคงวิ่งกวดเพราะชายผู้นี้วิ่งหนมีนัก่อน ยิ่งหนี

ยิ่งตาม สุนขัตวันี้เจ้าของเลี้ยงมาดยีิ่ง!

ปึก!

ร่างบางแสร้งกระทบืเท้าแรงๆ คราหนึ่ง เจ้าสนุขัที่ยนือยูก่ต็กใจจนสะดุง้

วิ่งหนีกระเจิง มันหันมามองอีกครั้ง นางจึงจ้องตากลับจนมันหลบตาและวิ่ง

หายออกไป การจ้องตากเ็หมอืนการหาเรื่อง และถ้าสุนขัพวกนั้นเก่งไม่จรงิก็

คงหลบไปเอง อย่างไรสุนัขก็ไม่ใช่สัตว์ที่ชอบมีเรื่องไปทั่ว ยิ่งกับคนตัวโตๆ 

ด้วยแล้ว มนัต่างหากที่เป็นฝ่ายกลวั

“ปะ...ไปแล้ว ฮอืๆ ข้ากลวัแทบแย่ พี่สาว หยางเฉนิขอบคณุท่านจรงิๆ” 

ร่างสูงผละตัวออกมายืนตรงหน้าแล้วเอามือประสานกันพร้อมค�านับขอบคุณ

นางครั้งหนึ่ง หยางเฉนิเป็นชื่อที่เหมาะกบัเจ้าตวัจรงิๆ ดวงอาทติย์ในยามเช้า 

บรุษุผูเ้ป่ียมด้วยความหนกัแน่น หนกัแน่นจนต้องหวดีร้องเพื่อหนสีนุขัตวัหนึ่ง 

แต่จะว่าไปใบหน้าของเขาหล่อเหลายิ่งกว่าคุณชายซูอะไรนั่นอกี ดูใสซื่อสดใส

ดี

“เอ่อ... ท�าไมท่านเงยีบล่ะพี่สาว หรอืแค่ขอบคุณจะไม่พอ ท่าน...ท่าน

เอาเงนินี่ไปกไ็ด้” มอืหนาล้วงหยบิถงุเงนิหนกัอึ้งส่งให้นางทั้งถุง จนนางต้องรบี

ยัดใส่มอืคนืเขาไป ไหนจะค�าเรียกพี่สาวนั่นอีก นางมั่นใจว่าอายุน้อยกว่าเขา

หลายปี และที่ส�าคญั... นางไม่ได้มบีดิามารดาคนเดยีวกนักบัเขา!

“พี่สาว ท�าไมท�าหน้าเช่นนั้น เงนิท่านกไ็ม่เอา อยากได้อะไรตอบแทน

ท่านกบ็อกอาเฉนิมา อาเฉนิจะเอามาให้”

“คุณหนู! ท�าไมมาอยู่ตรงนี้เจ้าคะ” เป่าฝูวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามา นางแค่ไป

เอาขนมและน�้าชามาให้แขกเพยีงครู่เดยีวคุณหนูของนางกห็ายไปเสยีแล้ว

“คุณชายท่านนี้คอื...”

“ข้าหรือ? อะนี่” ป้ายหยกถูกยื่นมาตรงหน้าเพื่อแนะน�าตัว แต่เป่าฝู 

เป็นเพียงสาวใช้มหีรือจะอ่านออก นางเกาศีรษะแกรกๆ อย่างงุนงง ทว่ากับ
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เสิ่นเตี๋ยชงินั้นไม่ใช่ ป้ายหยกไม่ใช่ของที่ใครๆ กม็ไีด้ สิ่งนี้คอืป้ายหยกผ่านทาง

เข้าออกวงัหลวง มคีวามเป็นไปได้สูงที่ชายผู้นี้จะรบัราชการในราชส�านกั อาจ

จะเป็นบัณฑิต หรือมีต�าแหน่งอะไรสักอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้น แต่ท่าทาง 

ของเขานี่ไม่เอื้ออ�านวยเลยสกันดิ ออกจะคล้ายคนสตไิม่ดี

“อา... พี่เลี้ยงข้าบอกว่าถ้าเอาให้ดูแล้วไม่เข้าใจ ให้ข้าบอกคนที่พบว่า 

ข้าคอืหยางเฉนิคนสตไิม่ด ีเป็นคนไร้ประโยชน์อนัดบัหนึ่งแห่งแคว้นหนงิ” พดู

จบกย็ิ้มตาหย ีจนเหน็ฟันขาวแทบจะครบทุกซี่ 

ร่างบางมองชายตรงหน้าก่อนจะขมวดคิ้ว เคยได้ยินมาเหมือนกันว่า 

คนไร้ประโยชน์อันดับหนึ่งนั้นโตแต่ตัว เป็นคนเสียสติ ดังนั้นนางจึงเป็นคน 

ไร้ประโยชน์อนัดบัสอง เพราะสตยิงัครบถ้วนดกีว่าเขา

‘คนไร้ประโยชน์อนัดบัหนึ่งมาพบกบัคนไร้ประโยชน์อนัดบัสอง นี่หรอื

ชวีติที่สวรรค์ลขิติ สวรรค์ช่างเกรยีงไกรยิ่ง!’

“นั่นใครกัน” เสียงแหบแห้งของฮูหยินรองดังขึ้นทางด้านหลัง เรียก

สายตาของคนทั้งสามให้หันไปมอง ก่อนสาวใช้ของเสิ่นเตี๋ยชิงจะเป็นผู้ตอบ

ค�าถามนี้กม็เีสยีงเอ่ยแทรกขึ้น หยางเฉนิแนะน�าตนเองด้วยท่าทภีูมอิกภูมใิจ

“ข้าคอืมู่หยางเฉนิ เป็นคนสตไิม่ด ีและถูกเรยีกว่าเป็นคนไร้ประโยชน์

อนัดบัหนึ่งแห่งแคว้นหนงิ” 

เสิ่นเตี๋ยชงิแทบจะกุมขมบั เชื่อสนทิใจแล้วว่าชื่อเสยีงของชายผู้นี้ที่นาง

เคยได้ยินมานั้นถูกต้อง พัฒนาการของเขาหยุดลงตั้งแต่อายุเพียงสิบขวบปี 

เพราะถูกจบัตวัไปแล้วโดนท�าร้ายร่างกายจนอาการสาหสั

“เจ้ามาท�าอะไรที่นอกวงั แล้วคนดูแลเจ้าเล่าอยู่ที่ใด” หญงิวยักลางคน

สูดหายใจเข้าลกึๆ อย่างสงบสตอิารมณ์ นางไม่พอใจเมื่อรู้ว่าชายหนุ่มรูปงาม

ตรงหน้าเป็นเพยีงคนไร้ประโยชน์ แต่เพราะป้ายหยกในมอืนั้นท�าให้นางไม่อาจ

กล่าววาจาด่าทอล่วงเกนิหรอืขบัไล่อกีฝ่าย มู่หยางเฉนิเป็นบุตรชายคนโตของ

ใต้เท้ามู่ บิดาของเขาเป็นสหายสนิทของฮ่องเต้ เมื่อเกิดเรื่องร้ายกับบุตรชาย

ของสหาย มีหรือฮ่องเต้จะอยู่เฉย สั่งหาตัวคนท�าจนสามารถน�าตัวไปลงโทษ
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ได้ส�าเร็จ ทั้งยังออกปากจะแต่งตั้งให้คนพิกลพิการอย่างมู่หยางเฉินผู้นี้เป็น

บุตรบุญธรรม ฐานะเทยีบเท่าองค์ชาย ดทีี่ใต้เท้ามู่ยงัเจยีมตนอยู่บ้าง เรื่องนี้

จงึจบไปโดยไม่มกีารแต่งตั้งใดๆ แต่กน็บัว่ามูห่ยางเฉนิวาสนาดจีงึถูกรบัไปอยู่

ในวงัหลวงอย่างสุขสบาย

“เรยีนฮหูยนิ ข้าได้รบัอนญุาตให้กลบัมาอยูท่ี่จวนสบิวนั วนันี้ถอืโอกาส

มาเดินเที่ยวเล่น โชคไม่ดีโดนสุนัขไล่กัดจึงพลัดหลงกับพี่เลี้ยง แต่สุดท้ายก็

โชคดไีด้พี่สาวคนงามช่วยเอาไว้”

“งามแค่ไหนคนไร้ประโยชน์ก็คือคนไร้ประโยชน์!” ร่างผอมแห้งเผลอ

ตัวตะคอกเสียงดัง ใบหน้างดงามโดดเด่นของเสิ่นเตี๋ยชิงคือสิ่งที่นางเกลียด  

ใบหน้าคล้ายฮูหยนิเอกที่ตายไปเมื่อหลายปีก่อน ท�าให้นางอยากจะฆ่าอกีฝ่าย

ให้ตายตกไปตามกนั

“ท่านน้าไม่เห็นต้องเสียงดังเลย ขะ...ข้า...ข้ากลัว” เขาพูดติดๆ ขัดๆ 

ก่อนจะไปหลบอยู่ด้านหลงัเสิ่นเตี๋ยชงิ ท่าทางไม่ต่างไปจากเดก็ๆ ที่แอบหลบ

อยู่หลงัมารดายามตกใจกลวั

“เฮอะ! คนพวกเดยีวกนัเลยอยูด้่วยกนัได้เช่นนั้นส ิเป่าฝู เจ้ารอดูจนกว่า

จะมคีนมารบัคุณชายมู่ด้วย อย่าให้เขาได้รบัอนัตราย ถ้าท�าไม่ได้เจ้ากเ็ตรยีม

ไสหวัไปจากจวนนี้ได้เลย”

“จะ...เจ้าค่ะฮูหยนิ”

ฮูหยินรองตวดัสายตามองคนทั้งสามอีกครั้ง ร่างผอมบางหนัหลงัเดิน

กลับเข้าไปด้านในเรือน หากให้เปรียบเทียบคุณชายมู่คนไร้ประโยชน์กับ

คุณชายซูผู้ร�่ารวย นางตัดสินใจได้โดยไม่มีความลังเลใดๆ ใครจะสมองหมู

เลอืกคนไร้ประโยชน์กนัเล่า นางย่อมต้องเลอืกคณุชายซอูยูแ่ล้ว เมื่อสตรใีจร้าย

เดนิจากไป สหีน้าของมู่หยางเฉนิกบ็ูดบึ้ง มอืใหญ่กระตุกแขนเสื้อเสิ่นเตี๋ยชงิ 

จนนางต้องหนัมามอง

“พี่สาวคนงาม สตรใีจร้ายผูน้ั้นโกรธเคอืงอะไรข้าหรอื เหตใุดดไูม่พอใจ

ข้านกั”



22
ภรรยาข้าเป็นหญิงใบ้

“เอ่อ... คุณชาย คุณหนูของข้าเป็นใบ้ เช่นนี้แล้วคงตอบค�าถามของ

คุณชายไม่ได้หรอกเจ้าค่ะ” เป่าฝูรีบอธิบาย ชายหนุ่มท�าตาโตราวกับตกใจ

นกัหนา ท่าททีี่เหมอืนเดก็ๆ ของเขาท�าเอาเสิ่นเตี๋ยชงิหลุดยิ้มออกมา ตวัหรอื

กโ็ตขนาดนี้ ยงัมาท�าท่าทเีหมอืนเดก็เลก็ๆ ไม่น่าดู... ไม่น่าดูเลยจรงิๆ

“พี่สาวคนงาม ท่านเป็นใบ้หรอื เป็นใบ้กด็นี่ะส”ิ ค�าพูดไร้เดยีงสาจาก

เฒ่าทารกท�าเอาคนฟังคิ้วกระตุก ดีหรือ การที่นางไม่สามารถมีปากมีเสียง 

แก้ต่างให้ตนเองได้นบัว่าดอีย่างนั้นหรอื

“นี่ พี่สาวคนงาม ข้ากอ็ยากเป็นใบ้บ้าง เวลาไม่อยากสนทนากบัใครก็

ไม่ต้องพูดกบัเขา ท่านลองคดิส ิ หากข้าไม่ชอบขี้หน้าคนผู้หนึ่ง แต่เลี่ยงที่จะ

สนทนากบัเขาไม่ได้ เช่นนั้นกต้็องเสแสร้งท�าหน้าตายิ้มแย้มพดูคุย” ร่างสงูโปร่ง

ท�าท่านกึคดิก่อนจะชูนิ้วชี้ขึ้นมาเมื่อคดิออกหนึ่งประโยค

“พี่สาวเคยได้ยนิหรอืไม่ พบคนรู้ใจ ดื่มกนัพนัจอกกน็บัว่าน้อย คุยไม่

ถูกคอ เพยีงครึ่งค�ากม็ากเกนิ”

คนฟังนิ่งคดิตามก่อนจะพยกัหน้า กจ็รงิ ถ้านางพดูได้กต้็องคุยกบัสอง

แม่ลูกนั่น สุดท้ายก็ไม่พ้นมีเรื่อง แล้วคนเจ็บตัวก็คงเป็นนาง อีกฝ่ายมีสอง 

นางมเีพยีงหนึ่ง ไม่ต้องพูดถงึอ�านาจในจวนนางกม็แีต่เสยี ว่าแต่...

‘คนสตไิม่ดรีู้จกัส�านวนกบัเขาด้วยหรอื’

“เอ๊ะ! นั่น...นั่นต้นอะไร ผลสแีดงน่ากนิ พี่สาวคนงาม ข้าขอ...” นิ้ว

เรยีวยาวราวกบัสตรชีี้ไปยงัไม้เลื้อยที่ออกลกูสแีดงสดไปทั้งต้น ดวงตาคมเป็น

ประกายราวกบัเจอของถูกใจ 

เสิ่นเตี๋ยชงิส่ายหน้าเบาๆ โตแต่ตวัจรงิๆ ด้วยคุณชายมู่ มอืบางคว้ามอื

ของเขาลากให้เดินไปที่ต้นอู่เว่ยจื่อซึ่งเจ้าตัวออกปากว่าขอ และมีหรืออีกฝ่าย

จะขดัขนื มูห่ยางเฉนิเดนิตามอย่างไม่อดิออด เมื่อเดนิไปถงึนางกใ็ช้มดีตดัพวง

ผลอู่เว่ยจื่อลงมาทลีะพวง เกบ็ใส่จนได้ครึ่งตะกร้ากย็ื่นให้เขาถอืไว้

“ให้ข้าหรือ พี่สาวคนงาม ท่านช่างจิตใจดียิ่ง” ร่างสูงส่งยิ้มให้นางจน

ตาหย ีเสิ่นเตี๋ยชงิชี้ไปที่โต๊ะไม้เป็นเชงิว่าให้เขานั่งรออยู่ตรงนั้น อย่าไปเที่ยวซน 
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อีกฝ่ายก็เข้าใจ เขายอมนั่งพร้อมกับหยิบผลไม้ที่มีห้ารสสมชื่ออู่เว่ยจื่อขึ้นมา

กนิ นางเดนิหายเข้าเรอืนไป ก่อนจะกลบัมาพร้อมผลไม้เชื่อมใสโ่หลขนาดสอง

ก�าปั้น แล้ววางลงในตะกร้าที่มู่หยางเฉินถืออยู่ ชายผู้นี้นี่กินจนเลอะปาก 

ไปหมด นางหยบิผ้าเชด็หน้าของตนเชด็ปากให้เขา ปาดซ้ายทขีวาทแีล้วยดัใส่

มอืเขาไว้เช่นนั้น เดี๋ยวคงไม่พ้นกนิเลอะเทอะต้องเชด็อกีอยู่ดี

“พี่สาว ขนมนี่กใ็ห้ข้าหรอื ดใีจจงั”

‘เฮ้อ เขาเป็นเช่นนี้จะรกัษาได้หรอืไม่ เหน็แล้วเวทนานกั’ นางคดิในใจ

พลางมองส�ารวจ คนสมบรูณ์เพยีบพร้อมไปทกุด้านขนาดนี้ กลบักลายเป็นคน

สติไม่ดีไปเสียได้ มือบางคว้าข้อมือขาวเนียนของอีกฝ่ายมาจับตรวจชีพจร 

ชพีจรกป็กตดิ ีเลอืดลมไหลเวยีนไม่ตดิขดั หรอืจะเป็นเพราะจติใจและความ

คดิ ไม่ได้เป็นที่ร่างกาย เช่นนั้นคงรกัษาได้ยาก

“พะ...พี่สาวคนงาม ทะ...ท่าน...ท่านจบัแขนข้า ท่านชอบข้าหรอื” ร่าง

สูงก้มหน้าจนคางชิดอกเอ่ยถามด้วยสุ้มเสียงที่ฟังดูราวกับก�าลังประหม่าและ

เขนิอาย นางเงยหน้าขึ้นมองแล้วรบีปล่อยมอืเขาโดยเรว็ คนจะช่วยแท้ๆ ยงั

ตคีวามไปไกลถงึเพยีงนั้น ช่างน่าทุบเสยีจรงิ!

“พี่สาว ผลไม้นี้อร่อย วนัหลงัข้ามาขอเพิ่มได้หรอืไม่” คราวนี้มู่หยาง-

เฉนิเป็นฝ่ายยื่นมอืมาจบัมอืนางบ้าง เสิ่นเตี๋ยชงิพยกัหน้ารบัส่งๆ แล้วรบีชกัมอื

กลบัมาช้าๆ แม้จะสตไิม่สมประกอบนางกไ็ม่ไว้ใจ

“คุณหนู มคีนมารบัคุณชายมู่แล้วเจ้าค่ะ”

“อื้อ” นางตอบรบัเป่าฝูที่เดนิเข้ามา ก่อนจะหนัไปมองคนที่ยงัหยบิผลไม้

กินไม่หยุดปาก มองจนเขารู้สึกตัวจึงหยุดกินและมองนางตอบ ให้มันได้ 

อย่างนี้สมิู่หยางเฉนิ เขาไม่ได้สนใจฟังอะไรเลย ขนาดบอกว่าคนของเขามารบั

แล้วกย็งัไม่สนใจ

“เอ่อ... คุณชายมู่ คนดูแลมารอรบัอยู่ที่หน้าจวนแล้วเจ้าค่ะ”

“มาแล้วหรอื อา... เช่นนั้นกต็้องไปแล้ว พี่สาวคนงาม...”

‘ท�าตาปรบิๆ ใส่ข้าท�าไมอกีเจ้าเดก็ตวัโตนี่ คงไม่ได้จะขออู่เว่ยจื่อเพิ่ม



24
ภรรยาข้าเป็นหญิงใบ้

หรอกนะ ตะกละตะกลามเกนิไปแล้ว!’

ร่างบางถอนหายใจก่อนจะลกุขึ้นหยบิมดีเล่มเลก็ไปตดัผลไม้ใสต่ะกร้า

ให้เขาจนมนักลบัมาเหลอืครึ่งตะกร้าเท่าเดมิ คนตวัสูงยิ้มให้นางจนตาหย ีเขา

รับตะกร้าไปกอดไว้แนบอกแล้วโค้งกายขอบคุณนาง ท่าทางเงอะงะนั่นท�าให้ 

เสิ่นเตี๋ยชงิหลดุยิ้มด้วยความเอน็ดู ดูเขาส ิถงึตอนนี้ยงักอดของกนิไวอ้กี มน่ิา

เล่าแก้มนั่นถงึได้เริ่มย้วยแล้ว

“ขอบคณุพี่สาว วนันี้รบกวนพี่สาวแล้ว คราวหลงัข้าจะเอาผลไม้มาแลก”

“ออื” หากจะให้ดขีอเป็นสมุนไพรหายากดกีว่า

“พี่สาวตอบข้าด้วย ฮื้อ ข้าโชคดทีี่สุดเลย ไม่อยากกลบัแล้ว” ทนัททีี่ 

ค�าพูดนั้นหลุดออกจากปากชายหนุ่ม เสิ่นเตี๋ยชงิกส็่ายหน้าเป็นพลัวนั ขอเถอะ 

นางไม่อยากเป็นพี่เลี้ยงเดก็ จะว่าไปนี่กเ็ลยเวลาเกบ็สมุนไพรของนางแล้วด้วย

“คุณชายมู่ขอรบั” มาสกัทตีวัช่วยของนาง คนของเขาเดนิเข้ามารบัด้วย

ตนเองแล้ว เมื่อเขาเหน็คนของตนกเ็บ้ปากอย่างขดัใจ แต่ยอมเดนิไปหาทั้งที่

ยงักอดตะกร้าอยู่

“พี่สาวคนงาม หยางเฉนิขอตวักลบัก่อน พบกนัใหม่วนัหน้า วนันี้อยู่

เล่นด้วยไม่ได้แล้ว” มู่หยางเฉนิท�าหน้าเง้างอมองคนของตนซึ่งยนืขนาบซ้ายคน

ขวาคน เสิ่นเตี๋ยชิงส่งยิ้มให้เขาก่อนจะพยักหน้ารับค�า กลับเถิดนะหยางเฉิน

เดก็น้อย 

เชื่อเถดิว่านางไม่อยากนั่งเล่นกบัเขาหรอก 

ชายร่างสงูถูกพาขึ้นรถม้าไปแล้วพร้อมกบัผลอูเ่ว่ยจื่อที่นางคดิว่าจะเกบ็

ตากแหง้ท�ายาสมนุไพร สงสยัครั้งหน้าคงต้องย้ายสมนุไพรสฉีดูฉาดไปไวด้้าน

หลงัแล้ว ไม่อย่างนั้นคงต้องถูกเขาอ้อนขอไปกนิจนหมดเกลี้ยง

เมื่อไร้คนก่อกวนเสิ่นเตี๋ยชงิกเ็ริ่มด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของนางอย่างสงบ

สุขอกีครั้ง จะว่าไปแล้วการมาของมู่หยางเฉนิกไ็ม่ได้แย่เท่าไรนกั อย่างน้อยก็

ท�าให้นางมีข้ออ้างในการกลับเข้าห้องของตน แทนที่จะต้องไปนั่งฟังชายหญิง

เกี้ยวพานกนัอย่างประเจดิประเจ้อไม่อายฟ้าอายดนิ
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ร่างบางเกบ็สมนุไพรในสวนเสรจ็กก็ลบัเข้าห้อง ใช้เวลาอ่านต�าราเล่ม

เก่าจนจบเล่มในที่สุด เวลาของวันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้ท�าในสิ่งที่นาง

รกั แสงสุดท้ายลาลบัจากขอบฟ้า ความมดืเข้ามาเยอืนภายในห้องนอนขนาด

เลก็ของนางทนัท ีคงเป็นค�ากล่าวเตอืนว่านางหมดเวลาอ่านต�าราแล้ว นางต้อง

ลงไปกนิมื้อเยน็ก่อนจงึจะกลบัขึ้นมาจุดตะเกยีงเพื่อเริ่มอ่านต�าราเล่มใหม่ได้

“ชิงเอ๋อร์” ทันทีที่เห็นหน้าบุตรสาวคนโต ใต้เท้าเสิ่นก็เรียกนางทันท ี

ใบหน้าของเขาไม่ได้ยิ้มแต่ก็ไม่ได้บึ้งตึง นั่นท�าให้นางเดาอารมณ์และสิ่งที่เขา

จะพูดกบันางไม่ออก

“คกิๆ รบีบอกนางสเิจ้าคะท่านพ่อ พี่สาวต้องดใีจแน่” เสิ่นหลนัเหลยีน

หวัเราะคกิคกัชอบใจ วนันี้ช่างเป็นวนัดสี�าหรบันาง เมื่อเช้านี้คุณชายซูกม็าหา 

ตกเย็นก็ยังได้ฟังข่าวดี นางแทบจะทนเก็บความยินดีนี้เอาไว้ไม่ไหว พี่สาว 

คนโตของนางก�าลงัจะเป็นฝั่งเป็นฝากบัคนที่เหมาะสม

“หลนัเอ๋อร์เจ้าเงยีบก่อน บดิาเจ้าจะคุยกบัพี่สาวเจ้า” ฮุ่ยหลนัฟางเอ่ย

ปราม กระนั้นกย็กยิ้มเยาะเย้ยลูกนอกไส้ด้วยความสะใจ ไม่คดิว่าอยู่ดีๆ  จะ

มคีนมาพาตวัมารความสขุออกไปจากจวนโดยที่นางไม่ต้องลงมอื ต่อไปนางคง

ไม่ต้องทนมองใบหน้าที่นางเกลียดชังอีกแล้ว เสิ่นเตี๋ยชิงจะต้องออกจาก 

จวนไป

“ชงิเอ๋อร์ พ่อมเีรื่องต้องบอกเจ้า...” ชายวยักลางคนเว้นค�าพดูไปชั่วอดึใจ

หนึ่ง ก่อนจะกลนืน�้าลายลงคอแล้วกล่าวต่อ

“พ่อจะให้เจ้าแต่งงานกับคู่หมั้นตั้งแต่วัยเด็กของเจ้า คนผู้นั้นก็คือ 

คุณชายมู่ มู่หยางเฉนิ”

“…!”

เสิ่นเตี๋ยชงิเงยหน้ามองบดิาของตนอย่างโง่งม จะให้นางแต่งงานกว่็าแย่

แล้ว นี่...นี่จะให้นางแต่งไปกบัมู่หยางเฉนิ ให้แต่งกบัเดก็น้อยรปูงามนั่นน่ะหรอื 

เจ้าตัวกินจุที่เพิ่งกวาดอู่เว่ยจื่อของนางกลับไปครึ่งตะกร้า ให้นางแต่งกับเขา

จรงิๆ หรอื?!
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“เรื่องนี้ผู้ใหญ่ตกลงกันเอาไว้นานแล้ว มารดาของเจ้าก็เห็นดีเห็นงาม 

เจ้าคงไม่อกตญัญูคดัค้านความประสงค์ของมารดาตนเองหรอกนะ” ฮุ่ยหลนั-

ฟางรีบกล่าวขึ้นเมื่อเห็นเสิ่นเตี๋ยชิงส่ายหน้าไม่ยอมรับ ความจริงแล้วไม่ว่า

อย่างไรการแต่งงานครั้งนี้กต็้องเกดิขึ้น ไม่ว่าอกีฝ่ายจะเตม็ใจหรอืไม่...

“ตอนนี้ทางนั้นทวงสญัญามาแล้ว เจ้ากอ็ย่าบ่ายเบี่ยงไปเลย” สิ้นค�าของ

บิดาบังเกิดเกล้า เสิ่นเตี๋ยชิงก็รู้ได้ในทันทีว่านางไม่มีทางคัดค้านได้เลย ไม่มี

ใครอยู่ข้างนางสักคน กับฮูหยินรองนางก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้ว แต่กับ

บดิาของนาง นางอดไม่ได้ที่จะเสยีใจ กจ็รงิที่หน้าที่ของบดิาต้องเป็นผูห้าคูค่รอง

ให้บตุรสาว เป็นความจรงิที่นางเองไม่ได้โดดเด่น ซ�้ายงัเป็นเพยีงคนไร้ประโยชน์ 

ไม่มสีทิธิ์ร้องขออะไร มคีนยอมรบันางเป็นภรรยากด็เีท่าไรแล้ว แต่นางไม่ได้

อยากแต่งงาน นางเพียงแค่อยากใช้ชีวิตเหมือนอย่างเป็นอยู่ตอนนี้ อยู่กับ

สมนุไพร อยู่กบัยา อยูก่บัต�ารา ไม่ต้องออกจากจวนนางกท็�าให้ได้ ทว่าสดุท้าย

นางก็ไม่มีสิทธิ์เลือก ได้แต่ก้มหน้ายอมรับ เรื่องการแต่งงานของนางเป็นอัน 

จบสิ้นไป

ทุกคนลงมือกินมื้อเย็นราวกับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้น แต่

ส�าหรบันางกลบัไม่รู้สกึอยากอาหารเลยสกันดิ นางกนิไม่ลงเสยีแล้ว เสิ่นเตี๋ย-

ชงิดื่มน�้าสมุนไพรต้มหมดกก็ลบัเข้าห้องของตน ร่างบางเดนิฝ่าความมดืไปจุด

ตะเกียงให้ห้องสว่างขึ้น นางนั่งลงบนเก้าอี้ราวกับคนหมดเรี่ยวแรง ต�าราถูก

หยบิขึ้นมาเปิดเพื่อดงึความสนใจจากเรื่องที่นางก�าลงักงัวล

‘ต�าราเล่มนี้ที่คิดว่าท่านพ่อใจดีน�ามาให้ สุดท้ายก็แค่ของติดสินบน 

ก่อนยกข้าให้ผู้อื่นนี่เอง...’

น�้าตานางเอ่อล้นออกมาจากดวงตาคู่งาม น่าเสยีดาย น่าเสยีดายยิ่งนกั 

ต�าราโอสถจากส�านกัหมอหลวง มค่ีาแค่เพยีงเท่านี้เอง คงไม่ต่างจากคุณค่าของ

นางในใจของบิดา ค่าของนางในสายตาเขาก็เพียงแค่ต�าราเล่มเดียว ช่างเป็น

ชวีติที่น่าสงสารเสยีจรงิ เสิ่นเตี๋ยชงิ...

กกึ!
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‘หอื?’ เสยีงบางอย่างกระทบพื้นดงัขึ้นในห้อง นางหนัมองไปรอบๆ ทนัท ี

มอืบางปาดน�้าตาออกจากใบหน้าอย่างรวดเรว็ เสยีงเมื่อครูแ่ม้จะเบามากแต่กบั

คนที่ประสาทสมัผสัดเีช่นนางย่อมได้ยนิอย่างชดัเจน เป็นไปไม่ได้ที่เสยีงนั้นจะ

มาจากนาง และคงไม่ใช่เสยีงลมพดัด้วย เสิ่นเตี๋ยชงิลกุขึ้นจากเก้าอี้ ยนืหลบัตา

อยู่เช่นนั้น ปิดประสาทการมองเหน็ ให้ประสาทหูและประสาทการรบักลิ่นได้

ท�างานอย่างเตม็ที่ เท้าของนางก้าวไปตามเสยีงซึ่งคล้ายจะเป็นเสยีงลมหายใจ 

จมูกได้กลิ่นหอมจางๆ 

ตกึ! ตกึ! ตกึ!

‘กลิ่นนี้คุ้นๆ... เคยได้กลิ่นจากที่ใดกนั’

ตกึ!

“หึๆ ” ขาเรยีวเลก็ถอยหลงัไปหนึ่งก้าวด้วยความตกใจ นางลมืตามอง

คนตรงหน้าอย่างรวดเรว็ เสยีงหวัเราะทุ้มต�่าในล�าคอนั่นดงัขึ้นตอนที่นางเดนิ

ไปชนอะไรบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นรองเท้าของคน!

‘ชายปรศินาในชุดสดี�าอกีแล้วหรอื’

“ไม่ต้องตกใจ ข้ามาด ี มาเพื่อขอบคุณเจ้า” ร่างสูงเอ่ยบอก เขายงัคง

ปกปิดใบหน้าเอาไว้ ตอนนี้นางเหน็เพยีงดวงตาของเขาที่โผล่พ้นผ้าสดี�านั่นออก

มา เสยีงนี้คงไม่ใช่ชายปากสุนขัผู้นั้น นี่คอืชายคนที่ได้รบับาดเจบ็ เสิ่นเตี๋ยชงิ

รีบเดินกลับมาที่โต๊ะของนาง เปิดลิ้นชักหยิบของบางอย่างเพื่อส่งคืนให้แก่

เจ้าของ ถุงหอมที่เขาท�าตกไว้ นึกออกแล้วว่ากลิ่นของเขามาจากไหน ที่แท้ 

กถ็ุงหอมใบนี้เอง เช่นนี้กแ็สดงว่าเขาคงมถีุงหอมอยู่หลายใบ...

“ขอบคณุที่ช่วยชวีติข้าเอาไว้ และขอบคุณที่เกบ็ของของข้าไว้ให้” ร่างสงู

ยื่นมอืไปรบัเมื่อนางส่งของมาให้ มอืของนางยามแสงจากตะเกยีงตกกระทบยิ่ง

ดผูดุผ่องน่ามองไม่แพ้ยามปกตทิี่เหน็เลย แต่เหมอืนนางจะระแวงเขาอยูไ่ม่น้อย 

ดูเถิด ตอนนี้นางถอยไปจนชิดผนังห้องอีกฝั่งแล้ว เขาดูเป็นคนอันตราย 

ขนาดนั้นเชยีวหรอื

“ได้ยินมาว่าเจ้าเป็นใบ้ แล้วเหตุใดหูจึงยังได้ยินเล่า” ชายปริศนาเอ่ย
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ถามพลางเดนิเข้ามาใกล้นาง เสิ่นเตี๋ยชงิเม้มปากแน่นก่อนจะส่ายหน้า อาจจะ

รูส้กึแปลกใจที่เขาถามค�าถามเช่นนี้ เพราะขนาดคนในจวนยงัไม่เคยมใีครใส่ใจ

ถามนางเลย แต่เรื่องนี้นางไม่สามารถบอกใครได้จรงิๆ 

“เขียนบอกก็ไม่ได้หรือ” เขายังคะยั้นคะยอถามอีก นางส่ายหน้าตอบ

กลบัไปเช่นเดมิ ไม่ใช่ไม่อยากตอบ เพยีงแต่ความทรงจ�านั้นเลอืนรางจนนาง

เองกป็ะตดิปะต่อเรื่องไม่ถูกเช่นกนั ที่แน่ๆ คอืนางไม่ได้เป็นใบ้แต่ก�าเนดิ มี

เหตุบางอย่างท�าให้นางเป็นเช่นนี้ เหตุการณ์ที่นางเองกห็ลงลมืไปแล้วเช่นกนั

“ต่อให้ข้าเอากระบี่จ่อคอ... เจ้าก็จะไม่บอกหรือ” ไม่ถามเปล่า ยังชัก

กระบี่มาจ่อคอนางจรงิๆ 

นางไม่กล้าแม้แต่จะกลืนน�้าลายลงคอด้วยซ�้า คนพวกนี้เป็นอะไรกัน 

ถงึชอบเอาของมคีมมาจ่อคอเช่นนี้ ทั้งที่เมื่อครู่เพิ่งจะเอ่ยขอบคุณนางไปแท้ๆ 

นี่เขารู้สึกขอบคุณนางจริงๆ หรือเสแสร้งกันแน่ ดวงตาของนางยามนี้เต็มไป

ด้วยค�าถาม นางทอดสายตามองเขาอย่างฉงน เอยีงคอเลก็น้อยอย่างไม่ตั้งใจ 

ท่าทางที่ท�าใหค้นมองหลดุยิ้มออกมา ทว่าน่าเสยีดายที่ผ้าสทีบึนั้นปกปิดเอาไว้

“ช่างเป็นสตรทีี่แปลกยิ่งนกั” ครู่แรกเหมอืนจะกลวัแต่สุดท้ายกไ็ม่กลวั 

นางเตม็ไปด้วยความสงสยัใคร่รู้ จนลมืสิ่งอื่นไปสิ้น และแปลกยิ่งกว่าคงเป็น

ต�าราที่นางอ่าน วชิาความรู้ที่นางมตีดิตวั ไม่น่าเชื่อว่าสตรรี่างเลก็ๆ นี่จะรกัษา

เขาจากยาพิษร้ายแรงได้ ท�าให้เขารอดตายไม่พอ ยังส่งยาบ�ารุงและยาสมาน

แผลมาให้ แผลของเขาจงึหายอย่างรวดเรว็

หากเป็นสตรีอื่นคงกรีดร้องตกใจตั้งแต่เห็นบาดแผลของเขาแล้ว ด ี

ไม่ดอีาจตะโกนก้องเรยีกคนมาจบัตวัเขาออกไป และที่ส�าคญั... เขาพอจะรูส้กึ

ตวัอยู่บ้างตอนที่นางดูดพษิตรงปากแผลออกให้ จะมสีกักี่คนที่กล้าเสี่ยงชวีติ

เพื่อช่วยคนแปลกหน้า จะมสีตรสีกักี่คนที่สนใจเรื่องการแพทย์ จะมสีกักี่คน

ที่สนใจในต�ารามากกว่างานบ้านงานเรอืน นางช่างแปลกคนยิ่งนกั โบราณพูด

ไวไ้มผ่ดิ ‘เสอืหมอบมงักรซ่อน’ ใครจะไปคดิวา่คนไรป้ระโยชนอ์นัดบัสองแห่ง

แคว้นหนิง แท้จริงกลับมีความรู้ความสามารถ เผลอๆ นางอาจจะเก่งกว่า 
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หมอหลวงบางคนเสยีอกี น่าเสยีดายที่นางต้องมาอยู่ในจวนสกุลเสิ่น เสยีดาย

ที่นางต้องอยู่กบัครอบครวัที่มมีารดาเลี้ยงและน้องสาวร้ายกาจเช่นนี้

“อื้อ!” เสยีงร้องในล�าคอของคนตรงหน้าเขาดงัขึ้น ร่างสงูที่ตกอยูใ่นห้วง

ความคดิพลนักลบัคนืสต ิดเูหมอืนเขาจะเผลอเหม่อลอยคดิอะไรนานไปหน่อย

จนนางต้องร้องเรยีก กระบี่ในมอืคงไม่ช่วยให้นางยอมบอกความลบั จะถอืไว้

กค็งไร้ประโยชน์ เขาจงึเกบ็กระบี่ของตนเข้าฝักตามเดมิ สายตาจบัจ้องไปยงั

นางซึ่งก�าลังชี้ไปที่ต้นแขนของตนเอง นางคงอยากจะถามถึงบาดแผลของเขา

สนิะ

“ดูเอาเองส”ิ ชายหนุ่มเดนิไปนั่งลงตรงปลายเตยีงอย่างไร้มารยาท เขา

แค่เย้าแหย่นางเล่นๆ เท่านั้น จะมีสตรีคนใดกล้าเปลื้องผ้าบุรุษกันเล่า ไม่มี

เสยี...!

ดูเหมือนความคิดของเขาจะผิดมหันต์ ใครว่าไม่มี หญิงสาวตรงหน้า

เขานี่อย่างไรเล่าคอืสตรนีางนั้น! นางกนิดหีมหีวัใจเสอืมาหรอืไร ถงึได้กล้าหาญ

เพยีงนี้ มอืบางถกแขนเสื้อของเขาขึ้นจนสุด แกะผ้าพนัแผลสขีาวออกดจูนเหน็

แผลที่เริ่มตกสะเกด็

เสิ่นเตี๋ยชิงลุกจากเตียงไปเปิดลิ้นชักที่ข้างเตียง ค้นหาอะไรบางอย่าง

เสยีงดงักุกกกั ครู่หนึ่งกห็ยบิตลบับางอย่างออกมา พอเหน็นางเปิดออกจงึได้

เข้าใจ ผงยาสีขาวด้านในนั้นคล้ายยาสมานแผลที่นางเขียนในเทียบยาให้ไป

คราวก่อน แต่ตลบันี้ดูผงละเอยีดกว่ามาก เขานั่งนิ่งให้นางใส่ยาให้โดยไม่เอะใจ

หรอืระแวดระวงัสกันดิ ทั้งที่กไ็ม่มอีะไรรบัประกนัได้ว่านางจะไม่วางยาพษิเขา 

แต่เขากลบัเชื่อว่านางจะไม่ท�าเช่นนั้น

‘แผลเริ่มตกสะเกด็แล้วนี่ อกีไม่นานกค็งหาย เช่นนั้นกต็้องเตรยีมยา

ทา จะได้ไม่มแีผลเป็น...’ ร่างเลก็ขบเม้มรมิฝีปากเบาๆ ยามใช้ความคดิ นาง

จดัการพนัแผลให้เขาใหม่ เมื่อเสรจ็แล้วกด็งึแขนเสื้อของเขากลบัลงมาตามเดมิ 

ไม่ได้รู้ตวัเลยว่าทุกการกระท�านั้นถูกเขาจบัจ้อง

“ขอบคุณ”
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“อื้อ” นางออกเสียงในล�าคอก่อนจะเดินไปฝนหมึกเพื่อเขียนเทียบยา

ใหม่ให้เขา ร่างสงูลกุตามมายนืมองใกล้ๆ ลายมอืของนางเป็นระเบยีบสวยงาม

ถูกใจเขาจริงๆ ตัวอักษรของนางคล้ายกับว่าคัดลอกออกมาจากต�าราอย่างไร

อย่างนั้น หายากที่จะมคีนลายมอือ่อนช้อยและเส้นตวัอกัษรคมเหมอืนลายมอื

ของนาง

เสิ่นเตี๋ยชงิยื่นเทยีบยาที่เขยีนเสรจ็แล้วให้คนตรงหน้า เขารบัไปดูก่อน

จะม้วนเกบ็เข้าในแขนเสื้อ เมื่อหมดเรื่องสนทนาทั้งห้องกเ็งยีบจนน่าอดึอดั ดู

เหมอืนวนันี้จะหมดเวลาของเขาแล้ว อกีอย่าง... หากอยู่ต่อนานกว่านี้คงมคีน

เป็นห่วงจนต้องเข้ามาตาม และนั่นคงไม่ใช่เรื่องดเีท่าไร เพราะคนของเขามกั

เป็นห่วงจนเกนิเหตุ ฝีปากดไีม่ใช่ย่อยเสยีด้วย อาจจะท�าให้ทะเลาะเบาะแว้ง

กนัได้

“ขอบคุณเจ้าที่ช่วยเหลือ คราวหน้าข้าจะตอบแทนเจ้าเอง” ร่างสูงเอ่ย

บอก หลงัจากนั้นกว็างของบางสิ่งทิ้งไว้แล้วหายออกไปทางหน้าต่าง นางรบีวิ่ง

ตามไปชะโงกหน้าดู แต่กลับไม่เห็นใครแล้ว นี่สินะคนเป็นวรยุทธ์ หากนาง

ท�าได้บ้างคงดไีม่น้อย ร่างบางเดนิกลบัเข้ามาดขูองที่เขาวางทิ้งไว้ ไม่ใช่เงนิทอง

ของมคี่าอะไร แต่เป็นป้ายไม้ผ่านทาง! มนัคอืป้ายไม้ส�าหรบัผ่านเข้าออกห้อง

สมุนไพรของส�านักหมอหลวง! ของที่มีค่ายิ่งกว่าทองทั้งหีบ เหตุใดเขาจึงมี 

สิ่งนี้ได้...

อกีด้านหนึ่ง

ร่างสูงสง่ายืนอยู่บนหลังคาเรือน แอบมองคนด้านในที่มองป้ายไม้ใน

มอืตาเป็นประกาย ดูเหมอืนนางจะถูกใจสิ่งที่เขาให้ไม่น้อย คดิไม่ผดิจรงิๆ ที่

ให้ของสิ่งนั้นแก่นาง คุ้มค่ากับการท�างานอย่างหนักเพื่อขอของสิ่งนั้นมาจาก 

ผู้เป็นเจ้าเหนอืหวั

“เพิ่งรู้ว่าท่านเป็นพวกถ�้ามอง” คนข้างกายเอ่ยกระทบกระทั่งยามมอง

นายของตนแอบดูหญิงสาวอยู่ ถึงกับแอบเอาแผ่นกระเบื้องหลังคาออกเพื่อ
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มองเลยทเีดยีว ชายหนุ่มหนัไปมองตามเสยีง กพ็บว่าเป็นคนตดิตามของเขา

นั่นเอง ไม่คิดเลยว่าตนเองจะมองสตรีนางนั้นเพลินจนไม่ระวังตัวขนาดนี้  

โชคดทีี่เป็นคนของเขา หากเป็นคนของศตัรูเขาคงไม่มชีวีติอยู่ตรงนี้แล้ว

“เจ้าว่านางแปลกหรอืไม่”

“ก.็.. ไม่เหมอืนใครขอรบั” อกีฝ่ายตอบอย่างไม่ต้องคดิ 

นางไม่เหมือนใครแน่นอน แค่เรื่องเป็นใบ้ก็แตกต่างแล้ว แต่เรื่องนั้น

เขาคงไม่สามารถน�ามาตัดสินคนได้ จะตัดสินคนจากภายนอกคงไม่ยุติธรรม

ส�าหรบันาง นางแตกต่างกเ็พราะความใฝ่รู้ของตวันางเอง

“นางคอืนกกระเรยีนในฝูงไก่ คอืหงส์ในฝูงกาโดยแท้...”



สอง
คนไร้ประโยชน์ปกป้องคนไร้ประโยชน์

เวลาผ่านไปหลายชั่วยามตั้งแต่ชายผู้นั้นกลับออกไป เสิ่นเตี๋ยชิงใช้

เวลาไปกบัการครุ่นคดิอยู่บนเตยีงนอนเลก็ๆ ของตน ดูเหมอืนนางจะตกผลกึ

ความคิดบางอย่างได้แล้ว นางจะแต่งงานกับมู่หยางเฉิน! ในเมื่ออีกฝ่ายเป็น

เพียงเด็กอมมือในร่างผู้ใหญ่ เช่นนั้นแต่งกับเขาไปเขาก็คงท�าอะไรนางไม่ได้ 

อย่างมากกค็อยเกาะแกะ แต่คงไม่ได้สร้างความร�าคาญอะไรนกั ได้ยนิว่าเขา

อยู่ในวัง เช่นนั้นนางคงได้เข้าวังไปด้วย นี่เป็นโอกาสที่ดีที่นางจะได้เข้าห้อง

สมุนไพรของส�านกัหมอหลวงโดยไม่ต้องกลวัผดิสงัเกต จะได้มโีอกาสใช้ป้าย

ไม้ที่ได้มาด้วย หากเป็นที่นั่น ไม่ว่าต้องการสมุนไพรอะไร ยาชนดิไหน ส�านกั

หมอหลวงกม็ทีั้งนั้น มนัคอืกรุสมบตัดิีๆ  นี่เอง

ก๊อก ก๊อก

“คุณหนู... คุณหนูเจ้าคะ”

เสียงเรียกด้านนอกท�าให้คนบนเตียงจ�าต้องลุกขึ้นทั้งที่ยังไม่ได้นอน 

ทั้งคนื เสิ่นเตี๋ยชงิเปิดประตอูอกไปเพื่อให้อกีฝ่ายเข้ามาช่วยนางล้างหน้าล้างตา

ผลดัเปลี่ยนชุดใหม่ เมื่อคนืกว่านางจะอาบน�้าผลดัผ้ากด็กึมากแล้ว นบัว่าโชค

ยงัดทีี่ชายผูน้ั้นเข้ามาตอนที่นางยงัสวมอาภรณ์ครบทกุชิ้น หากเขามาช้ากว่านั้น
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อกีนดิ ดกึกวา่นั้นอกีสกัหน่อย กค็งได้เหน็นางอยูใ่นชดุผ้าบางเบาแทบจะทะลุ

ไปถงึไหนต่อไหน

“คุณหนู คุณชายมู่มารอพบเจ้าค่ะ” หญงิสาวเอ่ยบอกเมื่อช่วยรวบผม

ยาวสลวยขึ้นสูงเสร็จ เสิ่นเตี๋ยชิงชะงักมือที่ก�าลังจะถอดชุดของตนออก มู่- 

หยางเฉนิ? เขามาท�าอะไรตั้งแต่ฟ้ายงัไม่สางเช่นนี้ ใครกนัพาเขามา คงไม่ใช่

เพราะเรื่องหมั้นหมายนั่นหรอกนะ

ร่างบางถอนหายใจออกมาคราหนึ่ง ไม่ว่าจะมาด้วยเรื่องใดนางก็ต้อง 

ตั้งรับให้ได้ เรื่องหมั้นเรื่องแต่งปล่อยให้เป็นไปตามความต้องการของพวก

ผู้ใหญ่ ส่วนเฒ่าทารกสกุลมู่นางคงต้องหาวธิกี�าราบเอาไว้แต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะ

กับเรื่องยาสมุนไพร ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเผลอหยิบจับอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าขึ้นมาจะ

อนัตราย อกีอย่าง... นางกลวัเขาเอายาลูกกลอนไปกนิเพราะคดิว่าเป็นลูกอม

ด้วย กนิผิดกนิถูกเดี๋ยวกไ็ด้ไปเที่ยวเล่นที่แดนเซยีนเอา นางไม่อยากฆ่าใคร

ตายโดยไม่เจตนา

ที่โต๊ะอาหาร

เสิ่นเตี๋ยชิงท�าอาหารเสร็จก็เดินไปนั่งลงข้างกายบิดา ตรงข้ามนางเป็น 

มูห่ยางเฉนิที่ก�าลงัส่งยิ้มไร้เดยีงสามาให้ อยากรูน้กัว่าใครพาเขามาแต่เช้าเช่นนี้

“พี่สาวคนงาม ข้ามารบกวนท่านหรอืไม่” คนถามตั้งค�าถามกระแทกใจ

คนตอบจนเสิ่นเตี๋ยชิงอึ้ง อึ้งเพราะไม่คิดว่าเด็กในคราบผู้ใหญ่นี่จะกล้าถาม

ค�าถามเช่นนี้ออกมา คดิดเูถดิว่าขนาดใต้เท้าเสิ่นเองยงัเกอืบจะส�าลกัชา ร่างสงู

มองสบตานางปรบิๆ จะว่าไปจวนนี้นี่อย่างไร ผ้าม่านส�าหรบัใช้กั้นไปอยู่ที่ใด

หมด ปกตแิล้วหากมบีุรุษนั่งอยู่จะต้องมมี่านบางๆ มาปิดบงัร่างของสตรเีอา

ไว้ ไม่เปิดเผยใบหน้าแก่เพศตรงข้าม จะว่าไปนางกไ็ม่เหน็มาตั้งแต่คราวคุณชาย

ซูมาหาเสิ่นหลนัเหลยีน หรอืว่าใครเอาผ้านั้นไปเผาแล้ว

“พี่สาวคนงาม... ท่านร�าคาญข้าหรอื” คนถามถามย�้าเมื่อนางยงันิ่งเฉย 

เสิ่นเตี๋ยชิงกะพริบตาถี่ๆ ไล่เรียงความคิดอีกครั้งก่อนจะส่ายหน้าช้าๆ ตอบ
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กลับไป เพียงเท่านั้นก็สามารถเรียกรอยยิ้มสดใสของชายหนุ่มได้ ดูเหมือน 

มู่หยางเฉินจะไม่รู้ตัวเลยว่าต่อให้ร�าคาญแทบตายอย่างไรนางก็ไม่สามารถ 

พยกัหน้าตอบรบัได้อยู่ด ีใครจะไปหกัหน้าแขกเช่นนั้นกนั

“ฮอื... ขา้ตกใจหมดเลย นกึว่าเผลอสร้างความร�าคาญให้ท่านเสยีแลว้” 

มู่หยางเฉินถอนหายใจเฮือกใหญ่ มือหนาตบลงบนแผ่นอกราวกับโล่งอก 

โล่งใจนกัหนาที่นางไม่ร�าคาญกนั

ใสซื่อเกินไปแล้วมู่หยางเฉิน ไม่รู้จักเก็บอารมณ์บ้างเลย หากแต่งกัน

จริงนางคงต้องสอนอะไรให้เขาอีกมาก แต่จะสอนอย่างไรนี่สิคือปัญหา นาง

พูดไม่ได้ และเขากค็งอ่านหนงัสอืไม่ออก หรอืว่าจะอ่านออก หากสมองของ

เขาหยุดอยู่ที่สบิขวบปีกน็่าจะอ่านเขยีนได้ไม่ใช่หรอื

ทางด้านมู่หยางเฉนินั้นเมื่อเหน็ว่าอกีฝ่ายไม่ได้มที่าทรี�าคาญจรงิๆ ร่าง

สูงกร็บีส่งยิ้มไปให้พร้อมกบัแววตาหวานเชื่อม เขาท�าหน้าดใีจเหมอืนกบัตอน

ที่นางให้ขนม เหมอืนตอนนั้นไม่มผีดิ ดวงตาของเขาเปล่งประกายอย่างที่นาง

ไม่เคยเหน็จากที่ใด ‘เสี่ยวเถยีนสอื8’ นางแอบเรยีกเขาเช่นนี้ในใจ  มู่หยางเฉนิ

ช่างเหมาะกบัค�านี้มากจรงิๆ หึๆ  เจ้าเดก็ตดิของหวาน

“พี่สาวคนงาม รอยยิ้มของท่านงามมากจรงิๆ” เมื่อถูกเอ่ยปากชมอย่าง

ตรงไปตรงมามีหรือเสิ่นเตี๋ยชิงจะไม่รู ้สึกเขินอาย นางบอกแล้วอย่างไรว่า 

มู่หยางเฉินผู้นี้มีใบหน้าหล่อเหลา พอเขาเอ่ยชมด้วยท่าทีใสซื่อจริงใจก็ท�าเอา

นางไปไม่เป็น โตมาจนอายุใกล้จะยี่สบิ ยงัไม่เคยมบีุรุษชมนางเช่นเขา ร่างบาง

รบีตกัอาหารเข้าปาก ดจีรงิที่นางเป็นใบ้ หากนางพูดได้คงไม่รู้จะตอบกลบัเขา

ไปว่าอย่างไร เสี่ยวเถยีนสอืสมชื่อ กนิหวานแล้วยงัปากหวานอกี นางอดคดิ 

ไม่ได้ว่าหากเขายงัปกตอิยู่จะกลายเป็นบุรุษที่เปี่ยมเสน่ห์เพยีงใด

มื้ออาหารจบลงอย่างรวดเรว็เมื่อมอืบางตกัเอาๆ ไม่เวน้ช่องให้ใครชวน

8 เถยีนสอื (甜食) แปลว่า ของหวาน หรอืใช้กบับรบิทของประโยคที่ว่า 他喜欢吃甜食 ที่

แปลว่า ‘เขาตดิของหวาน’
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สนทนาอกี ร่างสูงที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกนิอาหารที่นางท�าหมดเกลี้ยง ของหวาน

เช้านี้เขากก็นิเข้าไปตั้งสองถ้วย ท้องยุ้งพุงกระสอบจรงิๆ กนิขนาดนี้นางกลวั

เขาจะอ้วนพเีข้าสกัวนั

“พี่สาวคนงาม ท่านจะไปที่ใดหรอื” มู่หยางเฉนิเดนิตามนางต้อยๆ เขา

ลุกขึ้นเดินตามตั้งแต่ตอนนางเดินไปส่งบิดาขึ้นรถม้าที่หน้าจวน ตามยิ่งกว่า 

ลกูเป็ดเดนิตามแม่เป็ดเสยีอกี แล้วประโยคที่เอ่ยถามนั้นเขาคงลมืไปกระมงัว่า

นางเป็นใบ้! จะตอบอะไรเขาได้เล่า กว่าจะได้ค�าตอบกค็งเป็นตอนพากนัเดนิ

มาถึงสวนสมุนไพร เสิ่นเตี๋ยชิงจัดการยัดต�าราที่นางเป็นผู้เขียนเองใส่มือของ

เขา นางชี้ลงไปที่ตวัอกัษรเป็นเชงิถามว่าเขาอ่านออกหรอืไม่ ร่างสงูรบีพยกัหน้า

หงกึๆ รบัต�าราไปไว้ในมอื

“ให้ข้าอ่านหรอื ได้ๆ ข้าจะอ่านให้ท่านฟัง” ชายหนุ่มเริ่มต้นอ่านต�ารา

โอสถด้วยเสยีงดงักงัวาน นางเดนิไปเกบ็สมุนไพรเขากเ็ดนิตาม ยงัดทีี่เขารู้จกั

หลบหลีกต้นไม้เล็กๆ ที่นางเพิ่งเพาะเมล็ด เพราะหากเขากล้าเหยียบต้นไม ้

อนัล�้าค่าของนางแม้แต่ต้นเดยีว นางจะจดัการไล่ตะเพดิเขาออกจากสวนทนัที

“เอ... อู่เว่ยจื่อ อู่เว่ยจื่อที่พี่สาวให้ข้าวนัก่อนกเ็ป็นสมุนไพรหรอื”

“ออื”

“เช่นนั้นข้ากก็นิของล�้าค่าของพี่สาวคนงามเข้าไปน่ะส ิฮอื... ข้าไม่รู้ ข้า

ขออภยัด้วย”

“อื้อ”

“อย่างนี้สนทนาล�าบากจรงิ... พี่สาว เดี๋ยวข้ามานะ” คนตวัสูงรบีวิ่งออก

ไป เสิ่นเตี๋ยชิงขมวดคิ้วมองตามแผ่นหลังกว้างที่ค่อยๆ ลับหายไปจากสวน 

ก่อนจะหันกลับมาเก็บสมุนไพรตรงหน้าต่อ เขาคงไม่ซนจนข้าวของพังหรอก 

จ�าได้ว่าเขากลายเป็นคนสติไม่สมประกอบ ความคิดความอ่านหยุดอยู่ที่อายุ

สบิขวบปี สบิขวบคงพอรู้เรื่องอยู่บ้าง... ใช่หรอืไม่

ปล่อยใหน้างกงัวลใจอยูไ่ม่นานนกักม็เีสยีงฝเีท้าใกลเ้ข้ามา มูห่ยางเฉนิ 

กลบัมาพร้อมของบางอย่างในมอืและกระดาษ
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“พี่สาว ท่านเอานี่ไว้เขยีนนะ” เขาส่งกระดาษมาให้ ของอกีชิ้นนางรบัมา

พลกิดูอย่างสนใจ พบว่าเป็นถ่านที่ผ่านการเหลาเป็นแท่ง ห่อด้วยผ้าเชด็หน้า 

สีขาวสะอาด พันด้วยเชือกเส้นเล็กคล้ายพู่กัน... เขาคงเอามาให้นางใช้เขียน 

นางเคยลองท�าแล้วก็เขียนติดดี เพียงแต่ไม่รู้จะใช้เขียนสนทนากับใครก็เลย 

ไม่ท�าอกี เขารู้ได้อย่างไรว่านางเขยีนหนงัสอืเป็น คนอ่านออกกใ็ช่ว่าจะเขยีนได้

‘เอาเถิด ไหนๆ ก็ท�ามาให้แล้ว... เดี๋ยวค่อยเอาขนมให้กินเป็นการ

ตอบแทนแล้วกนั’

เสิ่นเตี๋ยชิงเผยรอยยิ้ม ก้มลงเขียนค�าว่าขอบคุณให้เขาบนกระดาษ 

แผ่นแรก ในเมื่อสามารถสนทนากันผ่านตัวอักษรได้นางก็เบาใจ ชีวิตหลัง

แต่งงานคงพอจะท�าความเข้าใจและตกลงเรื่องต่างๆ กบัเขาได้ ร่างเลก็มวัแต่

ครุ่นคิดและก้มหน้าก้มตาเขียน ไม่ได้ระวังเลยว่ากิ่งต้นพลบัที่อยู่ด้านข้างนั้น

ก�าลงัจะหกัลงมา

ตุ้บ!

เสยีงของหนกัหล่นกระแทกพื้นดงัไปทั่วบรเิวณ ไม่ใช่เพยีงกิ่งไม้ที่หล่น

ลงมา ตวัคนกเ็ช่นกนั ตอนมู่หยางเฉนิได้ยนิเสยีงกิ่งพลบั เขากร็บีคว้าเรยีว

แขนเล็กของคนที่เรียกจนติดปากว่าพี่สาวคนสวย ออกแรงดึงรั้งอีกฝ่ายจน 

ล้มลงไปทั้งคู่ กลายเป็นว่ากิ่งไม้หล่นเฉยีดศรีษะของเสิ่นเตี๋ยชงิไปแค่ไม่กี่คบื!

“อกึ” ร่างสงูส่งเสยีงในล�าคอ นางเงยหน้ามอง กพ็บวา่น�้าตาของอกีฝ่าย

เริ่มคลอเบ้า รมิฝีปากเบะคว�่าลง และ...

“ฮกึ ฮอืๆ” เขาส่งเสยีงร้องจนนางปวดหูไปหมด นางรบีลุกขึ้นยนืแล้ว

ดึงเขาให้ลุกขึ้นตาม เอาเป็นว่าที่นางล้มคร่อมทับอยู่บนตัวเขาเมื่อครู่นี้ไม่เคย

เกดิขึ้น

“ฮอืๆ ขะ...ข้าตกใจ ฮกึ ฮอืๆ” มู่หยางเฉนิร้องบอก มอืไม้ปาดน�้าตา

เป็นพลัวนัจนนางนกึสงสาร 

คงจะตกใจมากจรงิๆ ที่อยู่ๆ กิ่งไม้กห็กัลงมา ทั้งยงัล้มลงไปทั้งคู่ ไม่รู้

ว่าบาดเจ็บตรงไหนบ้าง โชคดีที่เจ้าเด็กในร่างผู้ใหญ่นี่ดึงนางหลบได้ทัน ไม่
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อย่างนั้นนางอาจถงึแก่ความตายได้

ทนัททีี่นางดงึเขาให้ลกุยนืนั้นเอง คล้ายกบัว่าผ้าผกูผมของเขาถกูกิ่งไม้

เกี่ยว ผมสดี�ายาวสลวยไร้สิ่งพนัธนาการแผ่สยายเตม็แผ่นหลงักวา้ง เสิ่นเตี๋ย-

ชงิมองภาพตรงหน้าตาโตด้วยความตกตะลงึ นี่เขาเป็นบรุษุแน่หรอื เหตใุดยาม

ปล่อยผมเช่นนี้จงึงดงามราวกบัหยกสลกั ดูปลายจมูกที่เริ่มขึ้นสแีดงจากการ

ร้องไห้นั่นส ิน่ามนัเขี้ยวยิ่งนกั

“ฮกึ พะ...พี่สาวคนงาม ท่านเจบ็หรอืไม่ ข้า... ฮกึ ข้าช่วยทนัหรอืไม่”

‘ข้าไม่เป็นไร เจ้าล่ะ’ นางเขยีนข้อความลงบนกระดาษแล้วยื่นให้เขาอ่าน

“ข้าไม่เป็นไร ตะ...แต่ตกใจมาก” 

เสิ่นเตี๋ยชิงพยักหน้ารับเบาๆ เสี่ยวเถียนสือคงจะตกใจมากจริงๆ น่า

สงสารยิ่งนัก นางไม่คิดว่าเขาจะตกใจง่ายดายถึงเพียงนี้ หากเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกันนางคงกอดปลอบเขาไปแล้ว แต่นี่เขาเป็นเพียงว่าที่คู่หมั้น 

จะกอดปลอบนางกร็ู้สกึตะขดิตะขวงใจแปลกๆ

‘ข้าจะเอาขนมมาให้ เจ้าเงยีบแล้วตามข้าไปนั่งก่อน’

“จรงิหรอื ข้าจะไป แต่ต้องเอาขนมให้ข้าเยอะๆ นะ ข้าขอเยอะๆ”

“หึๆ  อื้อ” เสิ่นเตี๋ยชงิรบีคว้ามอือกีฝ่ายให้เดนิตาม นางพาเขามานั่งอยู่

ด้านในเรือน จากนั้นจัดแจงให้เขานั่งนิ่งๆ เพื่อที่นางจะได้รวบผมให้เขาใหม่ 

ขนืปล่อยไว้คงไม่ดแีน่ บุรุษที่สยายผมเตม็แผ่นหลงัเช่นนี้น่ะ... ใครมาเหน็จะ

เข้าใจผดิได้ง่ายๆ จะปล่อยผมกต็้องปล่อยต่อหน้าคู่ชวีติส!ิ

‘นั่งนิ่งไว้ จะมดัผมให้’

“มดัผมหรอื ข้าปล่อยกไ็ด้ พี่สาวไม่ต้องล�าบาก”

‘ต้องมดั ถ้าเจ้าดื้อข้าจะส่งกลบัจวน’

“ไม่กลับ! พี่สาวคนงามรีบมัดเดี๋ยวนี้ ข้าร้อนยิ่งนัก ท่านรีบมัดเถิด” 

เฒ่าทารกรบีกลบัค�าพูดทนัท ี

เสิ่นเตี๋ยชงิส่ายหน้าให้แก่ความน่าเอน็ดูของอกีฝ่าย นางหยบิผ้าขาวขึ้น

มาพาดไว้ที่ไหล่ มอืเลก็ๆ เกบ็รวบผมให้เขา ตรงนี้ไม่มหีวเีสยีด้วย ใช้มอืสาง
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ไปก่อนแล้วกนั 

ร่างสูงที่นั่งนิ่งตามค�าสั่งของอีกฝ่ายเผยรอยยิ้มออกมา เขาก�าลังมอง

เข้าไปในคันฉ่องซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกล พี่สาวคนงามก�าลังตั้งอกตั้งใจมัดผมให้เขา 

เขาชอบ ถ้าให้นางมดัให้เช่นนี้ทุกวนันางจะร�าคาญหรอืไม่ แต่เขาอยากให้นาง

เป็นคนมดัให้นี่นา

มู่หยางเฉินยังคงมองคันฉ่องอยู่เช่นนั้น มองผ้าสีขาวในมือของนาง 

ที่มัดลงมาบนผมของเขาเป็นรูปหูกระต่าย ฝีมือการเก็บเส้นผมของนางถือว่า

ใช้ได้ ไม่ได้มดัแน่นจนเจบ็ และไม่ได้มดัหลวมจนหลดุ เขาชอบให้นางรวบผม

ให้เขาเช่นนี้ ตดัสนิใจแล้วว่าคราวหลงัเขาจะปล่อยผมมาแล้วให้นางมดัให้!

“พี่สาวคนงาม ท่านเก่งที่สุดเลย”

เสิ่นเตี๋ยชงิแอบอมยิ้ม เจ้าเสี่ยวเถยีนสอืปากหวานใส่นางอกีแล้ว จะว่า

ไปเส้นผมของเขากน็ุ่มสลวยเหมอืนผมสตร ี มกีลิ่นหอมราวกบัร�่าด้วยก�ายาน 

แต่เขาเป็นบุรุษ จะพิถีพิถันขนาดนั้นเชียวหรือ หรือเป็นเพราะอยู่ในวังหลวง

จงึได้รบัการดูแลอย่างดใีนทุกเรื่อง คงจะเป็นเช่นนั้น

“พวกเจ้าท�าอะไรกัน!” เสียงแหลมเล็กดังขึ้น ท�าให้ร่างบางต้องหยุด

ความสงสยัทกุอย่างไว้เพยีงเท่านั้น นางปล่อยมอืจากผมของเขาแล้วหนัไปมอง

ใบหน้าของน้องสาวต่างมารดา 

แค่คนมดัผมให้กนัไม่รู้จะเอะอะเสยีงดงัไปท�าไม

“พวกเจ้าสองคนไม่อายฟ้าอายดินบ้างเลยหรือ เป็นสตรีแต่กลับแตะ

ต้องเนื้อตวับุรุษที่ไม่ใช่สาม ีข้าจะฟ้องท่านแม่!”

“พี่สาวคนงาม สตรนีางนี้พูดพล่าม เอ่อ... ใช้ค�าว่าอะไรนะ บ่น? อา... 

นกึไม่ออก เอาเป็นว่าสตรนีางนี้พดูถงึอะไรหรอื” มู่หยางเฉนิเอ่ยถามด้วยความ

ใสซื่อ แต่ความใสซื่อของเขานั้นกลบัอยู่ผดิที่ผดิเวลา ไหนจะถ้อยค�าที่เขาพูด

ออกมานั่นอกี เสิ่นหลนัเหลยีนคงยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่

“คนสตไิม่ดอีย่างเจ้าจะไปเข้าใจอะไร ฮ!ึ เตรยีมตวัไว้เถอะเสิ่นเตี๋ยชงิ 

วนันี้เจ้าไม่รอดแน่”
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“ท�าไมต้องไม่รอด พี่สาวคนงาม สตรีนางนี้หน้าตาก็น่ารังเกียจ งาม 

สู้ท่านกไ็ม่ได้ คดิไม่ถงึว่าจติใจยงัน่าเกลยีดน่ากลวัถงึเพยีงนี้”

“เจ้า!” เสิ่นหลนัเหลยีนชี้หน้าชายหนุ่มด้วยความโกรธแค้น 

เสิ่นเตี๋ยชงิมองคนสองคนเถยีงกนัไปเถยีงกนัมา และดเูหมอืนมูห่ยาง-

เฉนิจะไปยั่วโมโหของอกีฝ่ายเข้าให้แล้ว เรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆ แน่

“เป็นแค่คนสตไิม่ดแีท้ๆ ถอืสทิธิ์อะไรมาว่าข้า!”

“พี่สาวคนงาม สตรีนางนี้เสียสติไปแล้ว ท่านพ่อสอนว่าไม่ควรพูดจา

เสียงดัง มันเป็นการเสียมารยาท แต่พี่สาวคนงาม ท่านดูนางสิ ตะโกน

โหวกเหวก ทั้งยงัท�าหน้าตาบดิเบี้ยว อปัลกัษณ์ยิ่งนกั”

กรี๊ดๆๆ!

สิ้นเสียงกรีดร้องของเสิ่นหลันเหลียน ฝ่ามือขาวของนางก็เงื้อขึ้นแล้ว

ฟาดลงมาอย่างแรง เป้าหมายของเสิ่นหลนัเหลยีนคอืมู่หยางเฉนิ ที่กล้าพูดจา

เช่นนั้นออกมา นางไม่ได้โง่งมขนาดจะไม่รู้ว่าก�าลงัถูกหลอกด่า นางรบัไม่ได้ที่

อกีฝ่ายเรยีกพี่สาวต่างมารดาอย่างเสิ่นเตี๋ยชงิว่าพี่สาวคนงาม แต่กลบัเรยีกนาง

ว่าสตรอีปัลกัษณ์ มู่หยางเฉนิคดิว่าตนเองเป็นใคร!

เผยีะ!

“พี่สาว!” ร่างสูงร้องเสียงหลงเมื่อคนถูกฝ่ามือนั้นตบกลับไม่ใช่ตนเอง 

เป็นเสิ่นเตี๋ยชิงที่เข้ามาขวางเอาไว้ นางต้องมาเจ็บตัวเพราะเขาแท้ๆ เห็นว่าที่ 

คู่หมั้นตอ้งมาเจบ็ตวัเช่นนี้มู่หยางเฉนิกน็�้าตาคลอ คนที่ควรจะเจบ็คอืเขาไม่ใช่

นาง เขาจะท�าเช่นไรด ีหรอืจะฆ่าเสิ่นหลนัเหลยีนนี่ให้ตายชดใช้ความผดิไปเสยี

ในขณะที่ฝ่ายชายท�าหน้าราวกบัจะร้องไห้ เสิ่นเตี๋ยชงิกย็กมอือนัสั่นเทา

ขึ้นกุมใบหน้าตนเอง นางไม่คิดว่ากับคนนอกน้องสาวนางก็ไม่ละเว้น ท�าร้าย

คนไม่มทีางสู้ มู่หยางเฉนิแค่พูดไปตามประสา เขาไม่ได้ผดิอะไรสกันดิ สตรี

อย่างเสิ่นหลนัเหลยีนนั้นน่าเกลยีดเหมอืนอย่างมู่หยางเฉนิพูดไม่มผีดิ

“พี่สาว ท่านเจบ็หรอืไม่ เจ้าคนอปัลกัษณ์ กล้าท�าว่าที่คู่หมั้นของข้า!”

ตุ้บ!
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เพียงแค่เขาออกแรงผลักอีกฝ่าย ร่างอันบอบบางของเสิ่นหลันเหลียน

กก็ระเดน็ออกไปหลายสบิก้าว แผ่นหลงัและศรีษะกระแทกกบัเสาจนล้มลงไป

นอนจุกอยู่บนพื้น ไม่มใีครคาดคดิว่าชายหนุ่มจะท�าเช่นนี้ ไม่มใีครคดิว่าคน 

ไร้ประโยชน์อย่างมู่หยางเฉินจะกล้าท�าร้ายเสิ่นหลันเหลียน คนที่เป็นเสมือน

องค์หญิงแห่งจวนสกุลเสิ่น คนที่แม้แต่เสิ่นเตี๋ยชิงยังไม่กล้ามีเรื่องมีราวด้วย 

หญิงสาวพยายามลุกขึ้นยืนอย่างยากล�าบาก อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บจน

เผยความเจ็บปวดออกมาทางสีหน้า เลือดสีแดงไหลออกจากมุมปากบาง  

สภาพเช่นนี้ท�าเอาคนเป็นแม่อย่างฮุ่ยหลนัฟางแทบจะกรดีร้องเมื่อมาเหน็เข้า

“พวกเจ้าสองคนท�าอะไรหลันเอ๋อร์ของข้า!” เสียงแหบแห้งอย่างคน

มอีายุตวาดกร้าวอย่างน่ากลวั เสิ่นเตี๋ยชงิเองกท็�าหน้าไม่ถูก ปฏเิสธไม่ได้เลย

ว่านางแอบสะใจที่อีกฝ่ายโดนดีเสียบ้าง อีกใจก็กังวลว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆ  

ฮูหยนิรองต้องหาคนมารบัผดิชอบแน่

“ใครใช้ให้สตรีจิตใจอัปลักษณ์นี่มาตบว่าที่คู่หมั้นของข้าเล่า! พี่สาว 

คนงามต้องเจบ็ตวัเพราะถูกนางท�าร้าย นางโดนเท่านี้ยงัน้อยไป!”

มือหนาก�าอยู่ข้างล�าตัว มู่หยางเฉินตะโกนเถียงจนคอขึ้นเอ็น ตะโกน

ในแบบที่เขาเพิ่งต่อว่าอกีฝ่ายไปว่าการเสยีงดงันั้นเสยีมารยาท ท่าทางของเขา

เหมอืนเดก็ที่ก�าลงัเถยีงผูใ้หญ่อย่างเอาเป็นเอาตาย เสิ่นเตี๋ยชงิรบีเอามอืจบัแขน

ข้างหนึ่งของเขา เมื่ออกีฝ่ายยอมละสายตาหนัมามอง นางกส็่ายหน้าช้าๆ บอก 

กลายๆ ว่านางไม่อยากให้เขาก่อเรื่อง ไม่อยากมีปัญหาไปมากกว่านี้ ไม่ได ้

ยอมแพ้ เพยีงแต่ไม่ต้องการต่อความยาวสาวความยดื

“อกึ ทะ...ท่านแม่ ข้าเจบ็จะตายอยู่แล้ว ท่านต้องเอาคนืให้ข้า ฮกึ เอา

คนืให้ข้าอย่างสาสม!”

“เอาคนือะไรของเจ้า เจ้าท�าร้ายพี่สาวคนงามก่อน ข้าท�าคนืกห็ายกนัแล้ว

นี่ เป็นคนผดิแท้ๆ ยงัไม่ส�านกึ คนเช่นนี้ท่านพ่อข้าเรยีกว่าคนเลวโดยสนัดาน!”

“มนัจะมากเกนิไปแล้วนะ! ถอืดอีย่างไรมาพูดจาเช่นนี้ในจวนข้า หลนั-

เอ๋อร์ไม่ต้องกลวั แม่จะให้คนไร้ประโยชน์สองคนนี้ชดใช้ให้เจ้าเอง” คนเป็นแม่
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พยุงบุตรสาวลุกขึ้น ก่อนจะส่งให้สาวใช้ช่วยพยุงต่อ นางจะสะสางเรื่องนี้แทน

บุตรสาวเอง

“ข้าหรอืถอืด ีข้าเปล่าเสยีหน่อย ในฐานะที่พี่สาวคนงามเป็นคณุหนใูหญ่ 

เป็นว่าที่คู่หมั้นของข้า นางถูกท�าร้ายต่อหน้าข้าด้วยฝีมือบุตรสาวของท่าน  

บุตรสาวของท่านกต็้องรบัผดิชอบ”

“คนไร้ประโยชน์เช่นเสิ่นเตี๋ยชงิหรอืจะมาเทยีบหลนัเอ๋อร์ของข้า เฮอะ! 

เจ้าเองก็เถิด เป็นคนไร้ประโยชน์ไม่ต่างกัน กล้าเอาตัวเองมาเปรียบกับคนม ี

วรยุทธ์ ช่างไม่เจยีมตน”

มู่หยางเฉนิเงยีบปากลงทนัทเีมื่ออกีฝ่ายพูดมาเช่นนี้ เขาหนัไปมองคน

ข้างกาย พี่สาวคนงามของเขาก้มหน้าลงต�่า นางคงรู้สึกไม่ดีที่ถูกพูดถึงด้วย

ถ้อยค�าเหล่านี้ ร่างสูงจบัมอืเลก็มากุมเอาไว้อย่างให้ก�าลงัใจ เขาไม่ยอมให้ใคร

มาท�าร้ายนางเป็นแน่ จะฮหูยนิรองหรอืน้องสาวจติใจอปัลกัษณ์นั่น เขาจะท�าให้

ได้รู้ซึ้ง ให้พวกนางได้รู้ว่าใครอยู่ต�่ากว่าใคร

“พี่สาวคนงาม ท่านอย่าคดิมากไป ข้าต้องปกป้องท่านได้แน่”

เสิ่นเตี๋ยชิงเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของค�าพูดนั้น เป็นครั้งแรกที่มีคนออก

หน้าปกป้องนาง เสี่ยวเถยีนสอืของนางดูโตขึ้นมาอกีนดิ แต่นางกอ็ดเป็นห่วง

เขาไม่ได้ ที่เขาว่าจะปกป้องนั้นนางรูส้กึดแีละซึ้งใจเป็นอย่างมาก เพยีงแต่สมอง

ของมู่หยางเฉินยังเป็นแค่เด็กน้อย เขาจะเอาชนะฮูหยินรองได้อย่างไร นาง 

ไม่ต้องการให้เขามาเจบ็ตวัเพื่อนางหรอกนะ

“ท่านอย่ากงัวลไปเลย เรื่องนี้ข้าจะบอกเสดจ็พ่อฮ่องเต้ให้ทรงทราบ มี

คนดถูกูและท�าร้ายข้ากบัว่าที่คูห่มั้นของข้า เสดจ็พ่อฮ่องเต้รกัข้าขนาดไหนใครๆ 

กร็ู้ พี่สาวคนงาม ข้าจะให้คนที่ท�าร้ายท่านได้รบัโทษ” ชายหนุ่มกล่าวออกมา

ด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั เขาหนัมองคนที่ยนือยูต่รงข้ามอย่างฮูหยนิรองกบับตุรสาว 

สองคนนั้นตกใจจนหน้าซดีเผอืด

“ข้าผลกัคนชั่วนั่นกระแทกเสายงัน้อยไป ดหูมิ่นข้านกั ข้าจะให้เสดจ็พ่อ

ฮ่องเต้สั่งโบย นางท�าร้ายท่าน ข้ากจ็ะขอให้ทุบฝ่ามอืข้างนั้นของนางเสยี พี่สาว
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ว่าดหีรอืไม่” เจ้าเสี่ยวเถยีนสอืหยบิป้ายหยกออกมาเชด็ท�าความสะอาดเล่น 

เสิ่นเตี๋ยชงิที่มองอยู่กน็กึชมในใจ เดก็นี่ฉลาดไม่น้อย ของอย่างนี้กเ็อา

ออกมาได้ถูกเวลาจริง ป้ายหยกที่ปกติจะมีกันในหมู่องค์ชายและพระสนม

นางในเท่านั้น อนัที่อยู่ในมอืของเขาเป็นป้ายหยกพระราชทาน ทรงให้ช่างหยก

แกะขึ้นมาเป็นพเิศษ

“เสดจ็พ่อฮ่องเต้เคยบอกข้า หากใครรงัแกให้เอาป้ายหยกนี่ขึ้นมา ถ้า

คนพวกนั้นยงัคดิจะรงัแกข้าอกีกใ็ห้ไปบอก จะทรงจดัการให้ เสดจ็พ่อฮ่องเต้

ใจด ีพี่สาวไม่ตอ้งกลวั” มอืหนาป้องปากคล้ายกระซบิ แต่กลบัเอ่ยเสยีงดงั จน

คนที่อยู่รอบๆ ยังได้ยิน สรรพนามที่เขาเรียกฮ่องเต้แห่งแคว้นว่าเสด็จพ่อ

ฮ่องเตค้รั้งแล้วครั้งเล่ายิ่งแสดงถงึความสนทิสนม สาวใช้ในจวนแทบจะพากนั

หมอบอยู่แทบเท้าด้วยกลัวพระราชอ�านาจ ส่วนฮูหยินรองที่พยายามเชิดหน้า

ต่อไปนั้นมสีหีน้ากงัวลอย่างเหน็ได้ชดั

“เจ้าจะเอาเช่นไร ข้าขอแค่เรื่องนี้ไม่ถึงหูฝ่าบาท จะให้ข้าท�าเช่นไรก็ว่า

มา” ฮุย่หลนัฟางกดัฟันถามออกมาในที่สดุ เมื่อคดิอย่างถ้วนถี่แล้วว่าหมดทาง

เลอืก คนผู้นี้ฉลาดกว่าที่นางคดิ ไม่คดิเลยว่าอกีฝ่ายจะหยบิป้ายหยกออกมา

และกล่าวไปถึงฮ่องเต้ เสิ่นหลันเหลียนเมื่อได้ยินมารดาเอ่ยเช่นนั้นก็ทรุดลง

กบัพื้นด้วยความตกใจ อกีฝ่ายคงไม่ปล่อยนางไปง่ายๆ คราวนี้มวีรยทุธ์กช่็วย

อะไรไม่ได้แล้ว

“ค�านบัว่าที่คู่หมั้นข้าส ิค�านบัแทบเท้านางแล้วเอ่ยขออภยันางด้วย”

เสิ่นเตี๋ยชิงมองเสี่ยวเถียนสือของนางตาโต ให้เสิ่นหลันเหลียนค�านับ

นาง อกีฝ่ายไม่มทีางยอมท�าแน่ ศกัดิ์ศรคี�้าคอเช่นนั้นจะมาท�าตามที่มูห่ยางเฉนิ

ต้องการได้อย่างไร แค่ให้เอ่ยขออภัยกันยังยากเลย นับประสาอะไรกับการ

ค�านบั ตั้งแต่เกดิจนโตเสิ่นหลนัเหลยีนไม่เคยมองว่านางเป็นพี่สาวด้วยซ�้า

“หลนัเอ๋อร์... ท�าตามที่คุณชายมู่บอก”

“ท่านแม่!”

“แม่บอกใหเ้จ้าท�า!” หากไม่ท�ากค็งได้เจบ็ตวัมากกวา่นี้ อย่างไรมูห่ยาง-
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เฉินผู้นี้ก็เป็นคนโปรดของฮ่องเต้ ถึงตอนนั้นใครก็ช่วยบุตรสาวนางไม่ได้  

ดงันั้นตอนนี้ให้กล�้ากลนืฝืนทนอย่างไรกจ็�าต้องท�า

“อกึ!” เสิ่นหลนัเหลยีนขบเขี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความเดอืดดาล ให้ค�านบั

แทบเท้าคนไร้ประโยชน์ ช่างน่าอบัอายยิ่งนกั แค้นนี้นางจะจ�าเอาไว้ให้ดทีเีดยีว! 

ร่างบางถูกสาวใช้พยงุมาหยดุตรงหน้าชายหญงิ นางสะบดัแขนออกจาก

สาวใช้ก่อนจะค�านบัเสิ่นเตี๋ยชงิคราหนึ่ง แต่เมื่อลกุขึ้นกย็งัตวดัสายตามองด้วย

ความโกรธแค้น

“เอ่ยขออภยัว่าที่คู่หมั้นข้าด้วยส”ิ

“ขออภยั”

“เจ้ากัดฟันพูดนี่ ไม่จริงใจเลย พูดจาก็ไม่ไพเราะ เอาใหม่!” ร่างสูง

กอดอกพ่นลมหายใจฟึดฟัดอย่างไม่ยินยอม ท�าตัวเหมือนเด็กเอาแต่ใจจน 

เสิ่นเตี๋ยชิงนึกข�า แทบจะลืมไปเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ก�าลังเคร่งเครียด 

กนัอยู่

“ขออภยัเจ้าค่ะ”

“อื้อ” ร่างบางรบัค�าด้วยเสยีงในล�าคอ

“ช่วยท�าตามค�าพูดด้วย เรื่องนี้ถอืว่าจบกนั พวกเจ้า! ไปตามท่านหมอ

มา” ฮูหยินรองเข้ามาประคองบุตรสาวของตนออกไป ไม่วายจิกสายตามอง 

เสิ่นเตี๋ยชงิด้วยความโกรธแค้น ครั้งนี้นบัว่านางโชคดทีี่มคีนไร้ประโยชน์อย่าง 

มู่หยางเฉนิอยู่ด้วย ครั้งหน้านางไม่โชคดเีช่นนี้แน่!

“พี่สาว ข้าหวิแล้ว สองคนนั่นท�าให้ท่านลมืขนมของข้าแล้วใช่หรอืไม่” 

ทนัททีี่ทุกคนออกไปจนหมดร่างสูงกเ็ริ่มแบะปากงอแง 

คนเก่งของนางหายไปแล้วสินะ เหลือแต่เด็กน้อยเสี่ยวเถียนสือเสีย 

อย่างนั้น เสิ่นเตี๋ยชิงส่งยิ้มให้อีกฝ่ายก่อนจะหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนแล้วยื่น 

ให้เขาอ่าน

‘เชน่นั้นกก็นิมื้อกลางวนักนัเถดิ แล้วค่อยกนิของหวาน ดหีรอืไม่เสี่ยว-

เถยีนสอื’
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“เสี่ยวเถยีนสอืหรอื พี่สาว ท่านว่าข้าตดิของหวานหรอื” มู่หยางเฉนิยิ่ง

แบะปากเข้าไปใหญ่ เสิ่นเตี๋ยชิงยิ้มจนเห็นฟันขาวเรียงตัวสวยงามให้อีกฝ่าย

ด้วยความเอน็ดู ทั้งโล่งใจและสบายใจอย่างบอกไม่ถูก

‘ถ้างอแงกอ็ดกนิ’

“ได้! ข้ายอมกไ็ด้ ครวัอยู่ที่ใด ข้าจะดูท่านท�าอาหารด้วย” 

ร่างบางพยักหน้ารับก่อนจะเดินน�าร่างสูงตรงไปที่ครัว คงต้องท�าของ

อร่อยให้กนิเป็นการขอบคุณเสยีแล้ว กว็นันี้เขาช่วยนางไว้ตั้งสองครั้งสองครา 

บางทเีสี่ยวเถยีนสอืของนางอาจจะก�าลงัโตขึ้นแล้วกไ็ด้

ยามไฮ่

มู่หยางเฉนิกลบัไปแล้วเมื่อหกชั่วยามก่อน เจ้านั่นหอบขนมกลบัไปอกี

สี่ขวดโหลด้วยกนั ยงัไม่นบัผลไม้เชื่อมอกีหนึ่งขวดโหลที่เจ้าตวัร้องขออยากจะ

กนิแบบเมื่อวนัก่อน นางคดิว่าวนัหนึ่งเขาคงอ้วนพจีนจ�าแทบไม่ได้ บางทนีาง

อาจจะตอ้งปรามเขาบ้างไม่ให้กนิของหวานมากเกนิไป ทวา่ตอนที่เกดิอบุตัเิหตุ

แล้วล้มลงไปทับก็ไม่ได้รู้สึกว่าอีกฝ่ายอวบอ้วนแม้แต่น้อย กลับกัน ร่างกาย 

ของมู่หยางเฉนิแขง็แรงแทบจะเหมอืนคนที่ออกก�าลงัทุกวนั เผลอๆ อาจจะมี

กล้ามเนื้อสมบูรณ์กว่าที่คดิเสยีด้วย

ฟิ้ว

‘หอื? มาอกีแล้วหรอื’ สายลมวูบหนึ่งพดัเข้ามา ท�าให้นางมองหาด้วย

ความเคยชิน ทุกครั้งที่ลมพัดกระแทกเข้ามาแรงๆ มักจะมีสาเหตุ และคน 

ต้นเหตกุค็อืชายปรศินาสองคนนั่น ไม่คนใดกค็นหนึ่ง ร่างบางมองซ้ายมองขวา

ก่อนจะกลบัมามองตรงหน้าเช่นเดมิ ร่างของบรุษุในชดุพรางตวัสดี�าสนทิที่นาง

คุ้นตาอยู่ตรงนั้น เขาถอืวสิาสะนั่งลงบนปลายเตยีงนอนของนาง และดูเหมอืน

จะมบีางสิ่งผดิปกตไิป

“ขออภัยที่มารบกวน แต่ช่วยท�าแผลให้ข้าได้หรือไม่” สิ้นค�าขอนั้น 

เสิ่นเตี๋ยชงิกล็กุพรวดขึ้นจากโต๊ะอ่านต�าราทนัท ีร่างเลก็รบีร้อนเข้าไปดบูาดแผล
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ให้อีกฝ่ายจนลืมตนไปเสียสนิท นางอยู่ในชุดนอนบางเบาสีม่วงอ่อน เผยให้

เหน็สดัส่วนบางต�าแหน่งชดัเจน

“ฮะแอ้ม เจ้าสวมชุดคลุมก่อนเถดิ” ชายหนุ่มกระแอมไอออกมาอย่าง

รกัษาอาการ อาการบาดเจบ็นั้นกเ็จบ็อยู่หรอก แต่การต้องมาเหน็นางในสภาพ

นี้กท็�าเขาหวั่นใจตนเองเหมอืนกนั เขาไม่ใช่คนมคีวามอดทนสงูขนาดนั้น แม้แต่

เขายงัไม่ไว้ใจตนเอง เพราะฉะนั้นนางกไ็ม่ควรไว้ใจเขาเช่นกนั

เสิ่นเตี๋ยชิงขมวดคิ้วเรียวมองคนเจ็บอย่างไม่เข้าใจกับสายตาของเขา 

จวบจนนิ้วชี้เรยีวยาวของอกีฝ่ายชี้มาที่นางนั่นแหละจงึได้เข้าใจ สะเพร่าจรงิๆ 

ลมืคดิไปเสยีสนทิว่าอกีฝ่ายเป็นบุรุษ ทั้งยงัเป็นคนแปลกหน้าด้วย กว่าจะได้

เริ่มรักษาก็เสียเวลาไปอีกหนึ่งเค่อ นางสวมชุดคลุมเพิ่มอีกสองชั้นเพื่อความ

มั่นใจว่าจะปกปิดร่างกายได้มิดชิด หญิงสาวจัดการท�าแผลใส่ยาให้เขาพร้อม

ทั้งต้มยาให้ดื่ม

ครั้งนี้ถูกคมดาบฟันเข้าที่แขนซ้ายอกีแล้ว ดทีี่ไม่ซ�้ากบัรอยแผลเดมิซึ่ง

ใกล้จะหายสนทิ ส�าหรบันาง ถูกฟันดกีว่าถูกแทง ถูกแทงนั้นต้องเสี่ยงว่าจะ

ถูกอวัยวะส�าคัญหรือไม่ อวัยวะที่บาดเจ็บนั้นอยู่ภายในร่างกาย นางคงไม่

สามารถมองเห็นถ้าไม่ผ่าออกดู แต่จะท�าเช่นนั้นได้อย่างไร เพราะฉะนั้นการ

ถูกของมีคมแทงที่ท�าให้ภายในเกิดแผลจึงรักษาได้ยากกว่าการถูกฟันอวัยวะ 

ที่อยู่ด้านนอก

มอืบางประคองตวัคนเจบ็ให้นอนลงบนเตยีงอย่างไม่คดิรงัเกยีจ ใบหน้า

ของเขาทั้งซดีเซยีวทั้งมเีหงื่อเมด็เลก็ๆ ผุดขึ้นมา ดูท่าคงไม่พ้นจบัไข้เพราะพษิ

จากบาดแผลเล่นงาน นางหยบิผ้าเชด็หน้ามาซบัเหงื่อให้เขา เมื่ออกีฝ่ายหลบั

ไปแล้วกเ็ริ่มท�าการเกบ็เศษผ้าเป้ือนเลอืดไว้ในห่อผ้า ท�าความสะอาดไม่ให้เหลอื

ร่องรอยใดๆ

ความจริงนางก็อยากจะเช็ดตัวให้เขาอยู่หรอก เพียงแต่คิดว่าคงไม่

เหมาะสมเท่าไรนกั ในเมื่ออกีฝ่ายเป็นบุรุษ และเขากด็ูไม่อยากเปิดเผยตวัตน

ใหน้างได้รบัรู ้หากนางเชด็ตวัให้เขากต้็องเอาผ้าที่ปิดบงัใบหน้าออก ท�าเช่นนั้น
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อกีฝ่ายคงไม่พอใจ เขาจะดขีึ้นหรอืไม่คงต้องพึ่งตวัยาแล้ว

เสิ่นเตี๋ยชงิเดนิกลบัไปนั่งที่โต๊ะอ่านต�าราของตนเอง นางให้เขานอนเตยีง

ไปแล้ว หากนางจะนอนคงต้องเป็นที่โต๊ะตวันี้ อย่างน้อยเว้นระยะห่างจากเขา

ได้อกีหน่อย เพื่อความปลอดภยัและความสบายใจของตวันางเอง ใบหน้าหวาน

ค่อยๆ ฟบุหน้าลงบนแขนของตนแล้วเข้าสู่ห้วงนทิราไปอย่างรวดเรว็ ในค�่าคนื

นี้เป็นคืนแรกที่นางมีสหายนอนในห้องเดียวกัน หากนางจะสังเกตผ้าสีขาว 

ที่ผูกเป็นหูกระต่ายอยู่บนเส้นผมของอีกฝ่ายสักนิด นางคงได้รับรู้ว่าคนที่จะ

ร่วมหลับใหลไปกับนางในทุกค�่าคืนนับจากนี้ แท้จริงก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ห่าง

กนัเพยีงแค่โต๊ะหนึ่งตวั และแผ่นไม้กระดานบนพื้นแค่ไม่กี่แผ่นกั้นเท่านั้น

ยามอิ๋น

ร่างสงูค่อยๆ รูส้กึตวัตื่นขึ้นมาท่ามกลางความมดืของห้องนอนสตรนีาม

ว่าเสิ่นเตี๋ยชิง แผลของเขาดีขึ้นเล็กน้อย ไม่ปวดเหมือนตอนมาถึงที่นี่ไม่กี่ 

ชั่วยามก่อน แสงสลวัจากตะเกยีงที่ตั้งอยู่ช่วยให้มองเหน็ร่างเลก็ที่ฟุบหลบัอยู่

บนโต๊ะไม่ไกลจากเตยีงหลงันี้

มูห่ยางเฉนิเดนิตรงไปยงัโต๊ะไม้ตวันั้น อุม้ร่างของนางขึ้นไว้ในอ้อมแขน 

จะปล่อยให้คนงามต้องล�าบากนอนอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร นางคงไม่สบายตัว 

อาจจะปวดเมื่อยหรอืเคลด็ขดัยอกได้ เขาพานางกลบัมานอนบนเตยีงนุ่มอย่าง

ที่ควรจะเป็น ห่มผ้าให้นางเพื่อเพิ่มความอบอุ่น ดวงตาคู่คมทอดมองร่างบาง

ที่อยู่ในห้วงนทิรา นางช่างแตกต่างจากสตรทีี่เขาเคยพบเจอ นางจติใจด ีเตม็

เปี่ยมไปด้วยความกระหายใคร่รู้ นางไม่เคยดูถูกใครแม้ว่าคนผู้นั้นจะสตไิม่ดี

มือหนายื่นไปเกลี่ยปอยผมที่ปรกหน้าของนางออกอย่างเบามือ นาง

งดงามดั่งที่เขาเรยีกขาน กบัสตรทีี่ดพีร้อมถงึเพยีงนี้ ต่อให้นางไม่มวีรยทุธ์แล้ว

อย่างไร เรื่องเพียงแค่นั้นน่ะหรือจะมาลดทอนคุณค่าของนางได้ จิตใจดีงาม

ของนางต่างหากที่ท�าให้เขายิ่งรู้สกึอยากจะคอยอยู่ใกล้ชดินาง และความรู้สกึ

นั้นกด็ูจะมากขึ้นในทุกครั้งที่ได้พบกนั
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“ออื” คนบนเตยีงส่งเสยีงครางในล�าคอแผ่วเบาเมื่อรู้สกึว่าตนก�าลงัถูก

รบกวน มอืบางปัดป่ายเพื่อไล่เจ้าแมลงน่าร�าคาญที่ก�าลงัไต่ไปมาบนแก้ม แมลง

ที่นางไม่อาจรู้ได้เลยว่าแท้จรงิคอืนิ้วมอืของคน

“หึๆ ” มูห่ยางเฉนิตดัใจลุกออกมาจากเตยีงของนางในที่สดุ เขาต้องกลบั

แล้ว ป่านนี้คนของเขาคงเป็นห่วงแย่ ตอนแยกกันอีกฝ่ายเห็นแล้วว่าเขา 

บาดเจบ็ และเขากไ็ม่ได้กลบัไปที่จวน ไม่ได้บอกใครว่าจะมาที่นี่ ไม่ได้บอกว่า

ตอนนี้เขามีหมอยาส่วนตัวที่จะคอยตรวจรักษาเขาไปชั่วชีวิต ร่างสูงมองกลับ

เข้ามาในห้องอีกครั้งอย่างเสียดาย เอาไว้เขาจะเอาสมุนไพรหายากมาให้นาง 

วนัหลงั นางต้องชอบแน่ เขามั่นใจ ที่ท�าไปไม่ใช่ว่าคดิจะเอาสิ่งของมาล่อ เขา

แค่อยากเหน็รอยยิ้มสดใสของนางเท่านั้น

พรึ่บ!

เสยีงผ้าม่านโบกสะบดัตามแรงลม เพยีงชั่วอดึใจเงาสดี�ากแ็วบหายไป

ราวกบัไม่เคยอยู่ในห้องนี้มาก่อน 

ยงัมเีรื่องส�าคญัให้ต้องสะสาง ยงัมเีรื่องส�าคญัที่ต้องเตรยีมเอาไว้ เรื่อง

ส�าคญัและคนส�าคญัที่เขาต้องไปพาตวัมาให้ได้

ยามเฉนิ9

“คุณหนู! คุณหนูเจ้าคะ!” สาวใช้คนสนทิตะโกนเรยีกนายของตนเสยีง

ดงัลั่น 

เสิ่นเตี๋ยชงิที่ก�าลงัเกบ็สมุนไพรใส่ตะกร้าชะงกัมอืลงในทนัททีี่หนัไปมอง

คนที่ก�าลังวิ่งมาหานางอย่างรีบร้อน ยามสายเช่นนี้มีอะไรให้รีบร้อนกัน ท่าน

พ่อกไ็ม่ได้เข้าวงัเสยีหน่อย เวลาเช่นนี้เป็นเวลาพกัผ่อนมใิช่หรอื นางมองเป่าฝู

ที่วิ่งมาจนผมเผ้ากระเซอะกระเซงิไม่เป็นทรง

“คุณหนู รบีไปที่ห้องโถงเถดิเจ้าค่ะ” สาวใช้เอ่ยบอกอย่างร้อนรน นาง

9 ช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00 น. – 08.59 น.
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ได้รับค�าสั่งจากใต้เท้าเสิ่นให้มาตามคุณหนูไปพบที่ห้องโถง ที่นั่นมีแขกคน

ส�าคญัรออยู่ ใต้เท้ามู่กบับุตรชายมารอเจรจาเรื่องวนัหมั้นวนัแต่งแล้ว

“อื้อ” ร่างบางตอบรบัก่อนจะยอมเดนิตามออกมา จดัการลา้งไม้ลา้งมอื

เปลี่ยนรองเท้าใหม่ เพราะคู่ที่สวมอยู่นั้นเปื้อนดินไปหมดแล้ว หากเข้าไปทั้ง

อย่างนี้คงไม่เหมาะเท่าไร

ที่ห้องโถง

“พี่สาวคนงาม!” ทนัททีี่เหน็นางอกีฝ่ายกต็ะโกนเรยีกเสยีงดงั คนร่างสงู

วิ่งตรงเข้ามาหาแล้วคว้ามอืนางไปจบัโดยไม่เอ่ยขออนุญาตใดๆ ทั้งนั้น 

วนันี้เพราะต้องรอบดิาท�าให้เขามาหานางช้ากว่าที่ตั้งใจเอาไว้ แต่นั่นไม่

ส�าคัญ เพราะตอนนี้เขาได้พบนางแล้ว และอีกไม่นานก็ไม่จ�าเป็นต้องกังวล 

สิ่งใดอกี เขาก�าลงัจะได้แต่งงานกบันางแล้ว

“มาแล้วหรอื ว่าที่สะใภ้” ใต้เท้ามู่ที่นั่งรออยู่เอ่ยทกัทายด้วยรอยยิ้ม 

เสิ่นเตี๋ยชงิมองหน้าชายวยักลางคนซึ่งดูแล้วน่าจะอายพุอๆ กนักบับดิา

และคนข้างกายนางสลบักนัไปมา ใบหน้าคล้ายกนัอยูถ่งึเจด็ส่วน เท่านี้กพ็อจะ

เดาสถานะของอีกฝ่ายได้แล้ว นางค�านับเขาหนึ่งครั้งอย่างนอบน้อม ก่อนจะ

ถูกประคองไปนั่งข้างบดิาของตนเอง 

ใตเ้ทา้เสิ่นมองมูห่ยางเฉนิที่แตะเนื้อต้องตวับตุรสาวของเขาจนเกนิงาม 

แต่ไม่ได้ปริปากว่าอะไร เพราะคนถูกล่วงเกินนั้นเขียนต�าหนิอีกฝ่ายแทนเขา

แล้ว

‘ไปนั่งได้แล้ว ไม่ต้องประคอง มนัดูไม่ด ีเข้าใจหรอืไม่’

“แต่เราก�าลงัจะแต่งงานกนันะ” อกีฝ่ายเถยีงกลบัอย่างไม่ยอมเช่นกนั

‘ก�าลงั แต่ยงัไม่แต่ง ห้ามท�ารุ่มร่าม’

“แต่ข้าอยากดูแลพี่สาวคนงามนี่นา...”

‘ดูแลห่างๆ กพ็อ ข้าไม่ใช่เดก็เหมอืนเจ้า เสี่ยวเถยีนสอื’

“ถ้าเป็นความต้องการของท่านข้าก็จะท�าให้” แม้หน้าตาจะไม่เห็นด้วย
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แต่เขาก็ยอมถอยออกจากนาง ร่างสูงนั่งลงข้างบิดาของตนเองด้วยใบหน้า 

บูดบึ้ง จนใต้เท้ามู่หลุดข�าออกมาเสยีงดงัอย่างห้ามไม่อยู่ ในที่สุดกพ็บคนที่จะ

ปราบบุตรชายของเขาได้สกัที

“เอาละๆ ของหมั้นและสินสอดจะเป็นไปตามที่เราตกลงกันไว้ ส่วน 

วนัหมั้นจะจดัขึ้นในอกีสบิวนั ตกลงตามนี้ใช่หรอืไม่ท่านโม่หาน”

“ออื ตกลงตามนี้”

เสิ่นเตี๋ยชิงมองบิดาของตนที่ตอบตกลงอีกฝ่ายไปอย่างไม่มีลังเล นาง

ไม่รู้ว่าบดิาก�าลงัคดิสิ่งใด หรอืบางทอีาจไม่ได้คดิอะไร เวลาเพยีงแค่สบิวนันาง

กต้็องหมั้นหมายแล้ว นี่ยงัไม่ทนัได้เตรยีมใจเลยด้วยซ�้า แต่งงานครั้งนี้นางข้าม

ขั้นตอนไปมากทเีดยีว ยงัไม่ทนัได้เรยีนรู้นสิยัใจคอของฝั่งว่าที่สามเีลยสกันดิ 

การไปมาหาสู่เพื่อทาบทามก็แปลกพิลึก ปกติแล้วบุรุษต้องท�าให้ฝ่ายหญิง

ประทบัใจ มขีองต่างๆ มามอบให้ เหมอืนดั่งที่คุณชายซทู�าตอนมาตามเทยีวไล้- 

เทียวขื่อน้องสาวของนาง แต่นี่ มู่หยางเฉินมาแต่ละทีก็กวาดของกลับไป 

เตม็ไม้เตม็มอืไปหมด

“พี่สาวคนงาม ท่านไม่ต้องกงัวล ข้าจะดูแลท่านอย่างด ี ท่านต้องการ 

สิ่งใดหยางเฉนิจะหามาให้ท่านเอง”

“อื้อ” นางไม่ต้องการสิ่งใด นอกจากความสงบสุขเท่านั้น แค่ปล่อยให้

นางได้อยู่กบัสิ่งที่ชอบ ได้ท�าในสิ่งที่นางรกั ปล่อยไว้เช่นนี้กพ็อ

“แล้วนี่ฮูหยนิรองไปอยู่ที่ไหนเสยีเล่า เจรจาเรื่องงานหมั้นทั้งท ีไม่เหน็

อยู่ฟัง” ใต้เท้ามูเ่อ่ยถามด้วยความสงสยั ส่วนเสิ่นเตี๋ยชงินั้นรูอ้ยู่แก่ใจดทีเีดยีว 

หนึ่งคืออีกฝ่ายก�าลังดูแลเสิ่นหลันเหลียนที่บาดเจ็บภายในอยู่ สองคือฮูหยิน

รองนั้นเกลียดนางอย่างกับอะไรดี ยิ่งนางได้แต่งงานออกเรือนก่อนบุตรสาว 

ตวัเองยิ่งแล้วใหญ่

“หลนัเอ๋อร์ล้มป่วย จงึต้องคอยดูแล”

“เป็นเช่นนี้เอง” มู่ฉเีฉนิพยกัหน้ารบัเมื่อได้ฟังเหตุผล แต่ลกึๆ แล้วก็

พอจะรู้สาเหตุ นางไม่ออกมาร่วมฟังก็ดีเหมือนกัน สตรีถ่อยเช่นนั้นมีแต่จะ
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สร้างความร�าคาญใจ วาจาที่กล่าวออกมาแต่ละค�าแทบทนฟังไม่ได้ ปากสุนขั

ย่อมไม่อาจงอกงาช้างฉนัใด คนไม่ดไีม่อาจพูดสิ่งที่ดอีอกจากปากได้ฉนันั้น

“ท่านพ่อ ข้าขออยู่ต่ออกีสกัสองชั่วยามได้หรอืไม่ขอรบั”

“หอื? เจ้าคงต้องถามพี่เลี้ยงเจ้าแล้วละ” กล่าวพลางหวัเราะออกมาเบาๆ 

กับใต้เท้าเสิ่นนั้นก็เป็นสหายกัน ไม่มีปัญหาอะไรหรอก แต่กับว่าที่สะใภ้นี่ส ิ

กลวัจรงิๆ ว่าบุตรชายเขาจะสร้างความร�าคาญใจให้นางจนทนไม่ได้

“พี่สาวคนงาม” เมื่อบดิาไม่ได้คดัค้านอะไร มูห่ยางเฉนิกห็นัมาเรยีกว่าที่

คู่หมั้นเสียงอ่อนเสียงหวาน เจ้าตัวกะพริบตาปริบๆ หากเขาเดินไปกอดแขน

นางได้คงท�าไปแล้ว

“อื้อ” เสิ่นเตี๋ยชิงอมยิ้มแล้วตอบตกลง ท่าทางเหมือนก�าลังออดอ้อน 

เช่นนั้นกน่็าเอน็ดไูม่น้อย เป็นอกีครั้งที่นางแอบเรยีกเขาในใจว่า ‘เสี่ยวเถยีนสอื’ 

กด็ูดวงตาเป็นประกายนั่นส ิหวานหยดยิ่งกว่าของหวานอกี เหตุใดเขาจงึเป็น

บุรุษที่น่าเอน็ดูได้มากขนาดนี้

“พี่สาว ไม่รู้ว่าผลไม้ห้ารส... อู่เว่ยจื่อ ยงัพอมเีหลอืบ้างหรอืไม่”

“อู่เว่ยจื่อหรอื ที่แท้ผลไม้ที่เจ้าหอบกลบัจวนไปเป็นตะกร้านั่นกม็าจาก

ว่าที่สะใภ้นี่เอง ฮ่าๆๆ” มู่ฉเีฉนิหวัเราะชอบใจใหญ่ เขากค็ดิอยู่ว่าทั้งผลไม้ทั้ง

ขนมหวานพวกนั้น เหตใุดบตุรชายของเขาจะต้องคะยั้นคะยอให้กนิเข้าไปด้วย 

ยกยอสารพดัว่าผลไม้สดใหม่รสชาตดิ ีคงเพราะคนปลกูนั้นเอาใจใส่ดแูล ที่แท้

เจ้าของผลไม้กค็อืนาง

“ข้าไม่ได้บอกท่านพ่อหรอกหรอื พี่สาวคนงามของข้าน่ะเก่งมาก มอืเยน็ 

ปลกูอะไรกข็ึ้น ท�าขนมท�าอาหารกเ็ลศิรส ทั้งยงัมคีวามรูเ้รื่องสมุนไพรและโอสถ 

ข้าชื่นชมนางยิ่งนกั” ชายหนุ่มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เอ่ยชมไม่ขาดปาก จะมสีะดุดหู

อยู่บ้างกต็อนเขาเอ่ยออกมาว่า ‘พี่สาวคนงามของข้า’ 

เสิ่นเตี๋ยชงิมองอกีฝ่ายอย่างใช้ความคดิ นางไปเป็นของเขาตั้งแต่เมื่อใด 

คนผู้นี้นี่ชอบทกึทกัไปเองจรงิๆ แต่จะว่าเขากไ็ม่ได้ เพราะนางเองยงัเรยีกเขา

ในใจบ่อยๆ ว่า ‘เสี่ยวเถยีนสอืของข้า’
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“เช่นนั้นขอข้าไปดูต้นอู่เว่ยจื่อของเจ้าได้หรือไม่ชิงเอ๋อร์” ชายวัยกลาง

คนเอ่ยถามอย่างสนอกสนใจ

เสิ่นเตี๋ยชงิพยกัหน้ารบัก่อนจะเชญิอกีฝ่ายไปที่สวนสมุนไพร บดิาของ

นางกต็ามไปเช่นกนั นานแค่ไหนแล้วที่บดิาไม่มาที่สวนแห่งนี้ นางเองกจ็�าไม่

ค่อยได้ รู้แค่ว่านานมากเหลือเกิน ร่างบางเดินมาหยุดอยู่หน้าทางเข้าแปลง

สมุนไพร นางหนัไปมองคนทั้งสามที่เดนิตามมา

ใต้เท้ามูม่ท่ีาทตีื่นตาตื่นใจ มองสวนของนางราวกบัอยากจะเกบ็กลบัไป

ไว้ที่จวนของตนเอง พ่อเป็นเช่นไรลูกกเ็ป็นเช่นนั้น เจ้าเสี่ยวเถยีนสอืของนาง 

ก็ตาวาวไม่แพ้กัน มองผลสีแดงสดตาเป็นประกาย ดูท่าผลอู่เว่ยจื่อของนาง

คงจะหมดเกลี้ยงก็คราวนี้ หญิงสาวละสายตาจากแขกทั้งสองมามองบิดา  

ใต้เท้าเสิ่นยิ้มออกมา ทว่าแววตากลับเศร้าสร้อยอย่างบอกไม่ถูก แต่นั่นก ็

เป็นเพยีงแค่แวบเดยีวเท่านั้น แวบเดยีวที่ท�าให้นางสงสยัในความผดิปกตนิี้

“พี่สาวๆ ข้าขอ...”

“หึๆ ” แรงกระตกุชายเสื้อท�าให้นางต้องหลดุออกจากภวงัค์ เงยหน้ามอง

ร่างสูงที่มองนางอยู่ก่อนแล้ว ไม่ต้องเอ่ยปากจนครบทั้งประโยคนางกเ็ดาออก 

เสิ่นเตี๋ยชงิเดนิไปหยบิตะกร้ามาส่งให้เขา มู่หยางเฉนิยิ้มกว้างพลางรบัตะกร้า

ไปกอดเอาไว้

‘เจ้าเดด็กนิได้ตามใจชอบเลยนะ ทั้งอู่เว่ยจื่อและลูกพลบั ส้มกด็้วย’

“จรงิหรอื! พี่สาวคนงาม น�้าใจท่านงามนกั!” เขาเอ่ยชมอย่างจรงิใจ ก่อน

จะวิ่งไปที่ต้นพลบัเป็นอนัดบัแรก 

คนผู้นี้คงลืมไปแล้วกระมังว่าเคยเกือบถูกกิ่งไม้จากต้นพลับหล่นทับ 

แต่เพราะเป็นมู่หยางเฉิน เพราะเป็นเสี่ยวเถียนสือจึงได้สดใสอยู่ตลอดเวลา 

เช่นนี้ บางทีหลังแต่งงานไปแล้วนางอาจจะมีความสุขเพราะได้เห็นรอยยิ้ม 

เช่นนี้ทุกวนักไ็ด้

“ทั้งหมดนี่ว่าที่สะใภ้ปลูกเองหรอื”

“อือ ชิงเอ๋อร์ปลูกและดูแลต้นไม้พวกนี้เองทั้งหมด” เสิ่นโม่หานเอ่ย
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ตอบแทนบุตรสาว ท่าททีี่ดูภาคภูมใิจและรอยยิ้มของบดิาที่นางไม่ค่อยได้เหน็ 

ตอนนี้มองแล้วให้รู้สกึตื้นตนัยิ่งนกั แท้จรงิแล้วบดิากไ็ม่ได้มองข้ามนางอย่าง

ที่นางคดิ เพยีงแต่ไม่เคยแสดงออกผ่านทางค�าพูดเท่านั้นเอง

“ท่านพ่อ! ทางนี้ส้มหวานมาก ท่านรบีมาชมิเรว็เข้า!” เสยีงมู่หยางเฉนิ

ตะโกนมาจากด้านหลงัสวน ส้มที่ปลูกไว้ เพิ่งจะเกบ็กนิได้วนันี้พอด ี เจ้าของ

สวนอย่างนางยงัไม่ได้ชมิเลยสกัผล เจ้าเสี่ยวเถยีนสอืจะโชคดเีกนิไปแล้ว

“บุตรชายข้าอาจจะซุกซนไปบ้าง ต้องขออภยัเจ้าด้วยนะชงิเอ๋อร์”

‘ไม่เป็นไรเลยเจ้าค่ะ เขากร็่าเรงิสดใสด’ี นางเขยีนตอบกลบัไป

“เช่นนั้นลุงขอตวัสกัครู่ อ้อ... ขอเสยีมารยาทชมิผลไม้ของเจ้าด้วย” 

ร่างบางพยกัหน้าให้เลก็น้อยอย่างนอบน้อมเป็นเชงิอนุญาต ความจรงิ

แล้วนางไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับสวนของนางนักหรอก ทว่าส�าหรับผู้ใหญ่

ใจดีกับเด็กน้อยโตแต่ตัวอย่างมู่หยางเฉินนั้นเป็นข้อยกเว้น ชีวิตนางพบคน 

จรงิใจและท�าดกีบันางไม่กี่คน แค่ไม่กี่คนที่ไม่ดถูกูอาการผดิปกตขิองนาง แค่ 

ไม่กี่คนที่ไม่ดูถูกว่านางเป็นเพยีงคนไร้ประโยชน์...

หนึ่งชั่วยามต่อมา

ใต้เท้ามู่ตัดสินใจอยู่สนทนากับบิดาของนางต่ออีกหนึ่งชั่วยาม เปิด

โอกาสให้เดก็ๆ อย่างนางกบัมู่หยางเฉนิได้ใช้เวลาอยู่ที่สวนสมุนไพรต่ออกีครู่

ใหญ่ ร่างสูงอ่านออกเสียงต�าราโอสถไปตาก็ดูว่าที่คู่หมั้นเอากลีบดอกไม้ออก

ตากแดดไป เป็นความเพลดิเพลนิอย่างหนึ่งของเขาในยามนี้

แสงแดดอ่อนๆ ในช่วงสายแม้จะร้อนอยู่บ้าง แต่คนที่ก้มหน้าท�างาน

กลับดูมีความสุข เห็นนางยิ้มออกเขาก็พลอยสุขใจไปด้วย คงจะดีถ้าได้มอง

ภาพเช่นนี้ทุกวัน พอคิดมาถึงตรงนี้ก็พบว่าเขาไม่สามารถหุบยิ้มได้เลย อีก 

ไม่กี่วนักถ็งึงานหมั้น ถดัไปกง็านแต่ง จะว่าไปกม็เีรื่องให้ครุน่คดิมากมาย เรื่อง

ใหญ่มากด้วย

“พี่สาวคนงาม ข้าจะไม่ได้พบท่านตั้งเจ็ดวัน ข้าจะท�าเช่นไรดี ข้าต้อง



Light Blue
53

คิดถึงท่านมากเป็นแน่” ชายหนุ่มเอ่ยถามด้วยเสียงเหงาหงอยจนจับสังเกต 

ได้ 

เสิ่นเตี๋ยชิงวางของในมือลงก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองคนที่นั่งอยู่ไม่ไกล... 

นั่นสนิะ ไม่ได้เจอกนัเจด็วนัก่อนวนัหมั้น ที่นี่คงเหงาน่าดู

‘พูดเช่นนี้... คงไม่ได้คดิจะขอขนมไปตุนเอาไว้ส�าหรบัเจด็วนัหรอกนะ’

“พี่สาว! ท่านว่าข้าห่วงกนิหรอื” ร่างสูงเริ่มเบ้ปากงอแง 

เสิ่นเตี๋ยชิงเพียงแย้มยิ้มออกมา แล้วก้มหน้าลงเขียนข้อความใน

กระดาษไปหวัเราะไปอย่างอารมณ์ดี

‘แล้วไม่ใช่หรอื เสี่ยวเถยีนสอื’

“เสี่ยวเถียนสืออีกแล้ว ท่านอยากลองกินของหวานดูบ้างหรือไม่”  

มู่หยางเฉินเอ่ยอย่างประชดประชัน แต่นางกลับมองว่าเป็นท่าทีที่น่าเอ็นดู  

นางคิดว่าเขาพูดไปเพราะไม่รู้ความหมาย ทว่าส�าหรับเขานั้น เขาหมายความ

ตามที่พูดทุกค�า ในเมื่อเถียนสือที่นางเอ่ยเรียกนั้นมีความหมายว่าของหวาน 

ยามนี้นางกน็่าจะลองชมิของหวานถ้วยนี้ดูสกัหน่อย

“ข้ามขีองมาให้ท่านด้วย ตามค�าสญัญา” มอืหนาล้วงเอาของบางอย่าง

ออกมาจากสาบเสื้อ ส่งให้นางเปิดออกดู ที่บอกว่าจะหาของมาแลกนั้นเขาท�า

จรงิๆ เขาเอาผลไม้ของนางไป เขากเ็อาของที่นางชอบมาแลก

“หอื?!” นางคลี่ห่อกระดาษออกดูของด้านในอย่างระมดัระวงั ดวงตาที่

กลมโตอยู่แล้วเบิกกว้างด้วยความดีอกดีใจเมื่อเห็นของที่ว่า เห็ดหลินจือกับ

โสมคน สมุนไพรหายากแสนยากและราคาสูง จะซื้อทีนางยังคิดแล้วคิดอีก  

นี่เขาเอามาให้นางจริงๆ หรือ ทั้งที่ราคาของมันแพงกว่าอู่เว่ยจื่อไม่รู้กี่เท่า 

เขากย็กให้นางจรงิๆ น่ะหรอื

“แลกกบัอู่เว่ยจื่อและผลไม้ที่ข้าเกบ็มา”

“อื้อ” นางส่งยิ้มจรงิใจให้เขา เอาละ ตอนนี้จากที่อารมณ์ดอียู่แล้วยิ่ง

อารมณ์ดมีากขึ้นไปอกี แบบนี้ท�าขนมอกีสบิขวดโหลนางกท็�าให้เขาได้

‘ข้ากม็ขีองจะให้’
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นางลกุจากเก้าอี้ไม้ที่นั่งอยูแ่ล้วเดนิมาคว้าแขนซ้ายของเขา ร่างสงูชะงกั

กกึและมสีหีน้าไม่ดนีกั นางขมวดคิ้วมองเขาอย่างไม่เข้าใจ หรอืนางจะจบัแรง

เกนิไป นางไม่ได้ออกแรงมากขนาดนั้นเสยีหน่อย กจ็บัแบบที่เคยจบัเวลาจงูมอื

เขาเดนิไปไหนมาไหนในจวน หรอืว่าเขาจะไม่ชอบ

“ข้าเจบ็แขนข้างนี้ เมื่อวานตอนกลบัจวนถกูสนุขัวิ่งไล่ หกล้มจนแขนไป

กระแทก ท่านจบัแขนขวาแทนได้หรอืไม่”

มอืบางรบีปล่อยออกทนัท ีไม่คดิว่าเขาจะบาดเจบ็อยู่ นางรบีหยบิแท่ง

ถ่านห่อผ้าขึ้นมาเขยีนข้อความแล้วส่งให้อกีฝ่ายอ่าน

‘เช่นนั้นเจ้าให้ข้าตรวจแขนดูเสยีหน่อย’

“มะ...ไม่ต้องๆ ข้าให้ท่านหมอฝีมอืดที�าแผลมาแล้ว ตอนนี้ข้าอยากเหน็

ของที่ท่านจะให้มากกว่า”

“อื้อ” นางเอ่ยตอบหลงัจากลงัเลอยู่พกัหนึ่ง เอาไว้ถ้าเขาดูอาการแย่ลง

ค่อยตรวจให้ก็ได้ นางคิดอยู่ว่าวันนี้ทั้งวันเขาแทบไม่ใช้แขนข้างซ้ายหยิบจับ

อะไรเลย ที่แท้กเ็ป็นเช่นนี้เอง 

ว่าแต่มู่หยางเฉนิมปีัญหาอะไรกบัสุนขัหนกัหนา เหตุใดจงึชอบถูกสุนขั

ไล่กัดอยู่เรื่อย ครั้งแรกที่พบกันก็เพราะสุนัข ตัวก็โตยังยอมให้สุนัขวิ่งไล่ 

อยู่อกี

เวลาต่อมา ณ ห้องครวั

“ให้ข้าหมดนี่เลยหรอื!” มู่หยางเฉนิเอ่ยถามด้วยความดใีจ แขนยาวโอบ

ขวดโหลขนมมากมายเอาไว้ ทะนุถนอมยิ่งกว่าสตรีอุ้มบุตร ดูเหมือนว่านาง 

จะถกูใจสมนุไพรที่เขาให้จรงิๆ จงึได้ให้ของตอบแทนมากมาย ทั้งที่ส�าหรบัเขา

แล้ว สมนุไพรพวกนั้นไม่ได้แพงอะไรนกั จะซื้อมากกว่านี้ให้นางกย่็อมได้ หรอื

แท้จรงิแล้วมนัจะแพง แต่เขากว็่าไม่แพงสกันดิ

“อื้อ” ในขณะที่มู่หยางเฉินก�าลังเถียงอยู่กับตนเองถึงความถูกความ 

แพงของราคาสมุนไพร เสิ่นเตี๋ยชิงก็ยกยิ้มพร้อมครางตอบในล�าคออย่าง
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อารมณ์ด ีนางรบีเกบ็สมนุไพรเข้ากล่องอย่างมดิชดิ เอาไปซ่อนไว้ที่มมุหนึ่งของ

ห้องเก็บสมุนไพร ไม่ได้กลัวใครขโมย ไม่ได้หวงด้วย แต่แค่อยากเก็บให้ดี

เท่านั้น

“เช่นนั้นข้าไม่เกรงใจ จะขนกลบัทั้งหมดนี่แหละ”

“คุณหนูใหญ่ช่างใจกว้างเสียจริง ของมากมายก็ยกให้ผู้อื่นจนหมด” 

เสยีงของบคุคลที่สามดงัขึ้นหน้าห้องครวั ก่อนจะปรากฏร่างสาวใช้คนสนทิของ

เสิ่นหลนัเหลยีน ถงหนงิเดนิตรงเข้ามาวางท่าใหญ่โตไม่ต่างจากนายของตน ดู

ท่านายมาไม่ได้สาวใช้ก็ท�าหน้าที่แทนได้เป็นอย่างดี น้องสาวต่างมารดาผู้นี้ 

ไม่คดิจะให้นางอยู่อย่างสงบสุขเลยจรงิๆ

“ใครจะใจแคบเหมือนนายเจ้าเล่า” เป่าฝูเห็นท่าไม่ดีรีบเดินเข้ามาช่วย 

เมื่อครู่นางเหน็คุณหนูก�าลงัมคีวามสุขจงึได้คอยมองอยู่ห่างๆ ไม่คดิเลยว่าแค่

ครู่เดยีวจะมมีารมาผจญอกีแล้ว นางจะไม่ยอมให้คุณหนูของนางถูกรงัแกแน่

“คุณหนูข้าท�าขนมพวกนี้ด้วยตนเอง วตัถุดบิกม็าจากสวนที่คุณหนูข้า

ปลูก คุณหนูจะให้ใครกไ็ม่เกี่ยวกบัเจ้า”

“เจ้า!”

“พี่สาวคนงาม ดเูหมอืนคราวก่อนน้องสาวท่านกเ็สยีมารยาทไปหนหนึ่ง 

นี่ยงัมสีาวใช้ของนางอกี ท่านว่าข้าบอกท่านพ่อกบัท่านลุงโม่หานดหีรอืไม่ โบย

นางสกัสี่สบิไม้ จะได้หุบปากเน่าๆ ไปเสยี”

เพียงแค่ค�าว่าโบยค�าเดียวก็ท�าให้ถงหนิงหุบปากฉับลงทันที สี่สิบไม้

ไม่ใช่สี่ไม้ โบยเยอะขนาดนั้นนางคงหลงัหกั ดไีม่ดอีาจถงึตายได้ ถงึเวลานั้น

ใครกช็่วยนางไม่ได้แล้ว คุณหนูของนางกป่็วยอยู่ด้วย

“ข้ากแ็ค่พูดเพราะหวงัด ี คุณชายมู่อย่ากล่าวหาข้าเกนิไปนกัเลยเจ้าค่ะ 

ข้าไม่ได้มเีจตนาเช่นนั้นจรงิๆ”

“นี่เป็นวิธีที่เจ้าใช้ขอร้องผู้อื่นหรือ ข้าเห็นแต่ค�าแก้ตัวน�้าขุ่นๆ บางท ี

เพิ่มเป็นห้าสิบไม้คงจะเหมาะกว่า ขนาดนายเจ้ายังช่วยตนเองไม่ได้ ดูซิว่า 

สาวใช้อย่างเจ้าใครจะช่วยได้ จรงิหรอืไม่พี่สาวคนงาม ข้าพูดถูกหรอืไม่”
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“อื้อ” ร่างบางรบีตอบรบัทนัท ีนกึสนุกอยู่เหมอืนกนัที่ได้เหน็สหีน้าซดี

เผอืดอย่างคนขลาดกลวัของถงหนงิ สาวใช้ที่มกีริยิาน่ารงัเกยีจจนน่าจบัไปฝึก

ใหม่ บางทหีากนางมอี�านาจในจวนนางอาจจะลองฝึกสาวใช้นางนี้ดู จะฝึกให้

ไม่กล้าไปท�าเสียมารยาทใส่ใครไปชั่วชีวิตทีเดียว ทว่าก็คงได้แต่คิดนั่นแหละ 

จะพูดยงัพูดไม่ได้ด้วยซ�้า จะให้นางไปสั่งใครได้เล่า

“เอาเถอะ วันนี้ข้าอารมณ์ดี จะไปไหนก็รีบไป ไปให้พ้นๆ หน้าเสีย” 

ตาคมตวัดมองอีกฝ่ายอย่างไม่พอใจ แรงกดดันจากดวงตาคู่นั้นท�าเอาสาวใช้

อย่างถงหนงิต้องกุลกีุจอวิ่งหนอีอกไปแทบไม่ทนั 

เป่าฝูส่ายหน้าให้แก่บ่าวร่วมเรือนด้วยความเอือมระอา หากที่นี่ไม่ม ี

คุณชายมู่อยู่ เกรงว่าเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆ เป็นแน่ จะว่าไปคุณชายท่านนี้ช่าง

เฉลียวฉลาดนัก รู้จักใช้เล่ห์เหลี่ยม เป็นสุนัขจิ้งจอกที่แอบอ้างบารมีเสือ 

โดยแท้

ตนเองเป็นเพียงคนที่ใครๆ ต่างก็ขนานนามว่า ‘คนไร้ประโยชน์’ แต ่

เมื่ออ้างไปถึงบุคคลที่หนุนหลังอย่างฮ่องเต้แล้วก็กลายเป็นคนที่ใครๆ ต้อง 

เกรงกลัว คนเช่นนี้แหละที่จะดูแลคุณหนูของนางได้ ถึงจะสติไม่ดีแต่ก็เป็น 

คนด ีคนเช่นนี้น่าคบหากว่าคนมวีรยุทธ์แต่ท�าตนไร้คุณธรรมเสยีอกี


