
หนึ่ง
เด็กสาวสวมหน้ากาก

ภายในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ พวกเขาไม่รู้ว่าออก 

เดนิทางมานานแค่ไหนแล้ว ซึ่งแม้จะมคีวามทรงจ�าด้านเส้นทางที่ด ี แต่ความ

รบีเร่งกท็�าให้พวกเขาละเลยที่จะสนใจสถานที่ จนไม่รูว่้ามาโผล่ที่ใดกนัแน่ การ

หลบหนีจากศัตรูที่ดีคือการไม่เดินทางเป็นเส้นตรงเพื่อให้ยากต่อการติดตาม 

หลงัจากผ่านภูเขาสองหรอืสามลูก ในที่สุดกพ็บกบัถนนสายเลก็ๆ ที่พาดผ่าน

กลางแนวป่า คาดคะเนว่าอกีไม่นานพวกเขาน่าจะพบเมอืงหรอืหมู่บ้านไม่ไกล

นกั และไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเลก็ๆ กค็งจะมแีพทย์อยู่สกัคนหนึ่งใช่หรอืไม่

พวกเขาต้องการพบแพทย์โดยเรว็ที่สุด!

ขณะที่ก�าลงัตดัสนิใจว่าจะเดนิตดัแนวป่าหรอืลดัเลาะไปตามถนนสายนี้ 

ชายคนหนึ่งในชุดสนี�้าเงนิเข้มกท็รุดตวัลง ใบหน้าของเขาซดีเผอืด เสื้อบรเิวณ

ใต้ชายโครงด้านซ้ายชุ่มไปด้วยเลือดที่ย้อมจนกลายเป็นสีด�า เขาปล่อยกระบี่

ในมือออกเพื่อใช้มือข้างนั้นกุมหน้าอกของตัวเอง ความเจ็บปวดที่ยากจะ

บรรยายคล้ายว่าหวัใจจะหลดุออกมา นอกจากนี้ยงัมคีวามรูส้กึแสบร้อนเหมอืน

โดนไฟไหม้บรเิวณรอบรอยแผล สญัญาณเหล่านี้ชดัเจนว่าเขาถูกพษิ

“เฟิงถัง!” เสียงเรียกดังมาจากชายที่ยืนอยู่ด้านหน้าซึ่งสวมเครื่อง 
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แต่งกายคล้ายกนั

ชายผูน้ั้นจบัแขนสอดมอืผ่านใต้รกัแร้เพื่อพยงุเฟิงถงัเอาไว้ แล้วตะโกน

เรียกอยู่สองสามครั้ง ดูเหมือนว่าร่างกายของอีกฝ่ายจะอยู่ในภาวะที่แทบ

ประคองสตไิว้ไม่ได้ ดวงตาคู่นั้นแทบจะลมืไม่ขึ้น รมิฝีปากม่วงคล�้าอย่างเหน็

ได้ชดั จนผ่านไปหลายชั่วลมหายใจ ก่อนเสยีงแหบแห้งจะเปล่งออกมา

“ปล่อยข้าไว้ตรงนี้แล้วรบีเดนิทางต่อเถอะ”

“อย่าพดูจาไร้สาระ” ชายที่พยงุคนเจบ็เอาไว้ตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงโกรธ

จดั ความสมัพนัธ์ของพวกเขาสนทิสนมกนัมากกว่าพี่น้อง การให้เลอืกละทิ้ง

พี่น้องของตวัเองไม่ใช่สิ่งที่เขาจะท�าเป็นอนัขาด

“ข้าแทบจะหายใจต่อไม่ไหวแล้ว” เสยีงแหบขาดห้วงและแผ่วเบาราวกบั

ว่าการพูดแต่ละค�าเป็นเรื่องยากล�าบากอย่างยิ่ง นี่เป็นการยนืยนัค�าพูดของเขา 

เวลานี้การหายใจแต่ละครั้งเป็นไปได้ยากมาก หัวใจที่เต้นแรงท�าให้เจ็บจน

หายใจล�าบาก การสูญเสียเลือดจ�านวนมากยังท�าให้เรี่ยวแรงถูกสูบไปเกือบ

หมด อาการแสบร้อนภายในที่เกิดจากพิษยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานมากขึ้น  

ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตนเองเพื่อไม่ให้เป็นตัวถ่วงของสหาย 

ร่วมทาง ทว่า...

“เจ้ามอี�านาจตดัสนิชวีติตวัเองตั้งแต่เมื่อไร”

น�้าเสียงเย็นชาดังออกมาจากปากของผู้ร่วมทางชายอีกคนหนึ่ง และ 

ข้อแตกต่างเดียวคือเขาสวมเสื้อผ้าสีด�าสนิท ใบหน้าเกือบทั้งหมดถูกปกปิด 

ด้วยผ้าสดี�า เส้นผมสดี�าที่มดัรวบไว้ด้านหลงัปลวิไปตามแรงลม ดวงตาที่เผย 

ออกมารยีาวคมดุราวราชสหี์ ค�าพูดที่เปล่งออกมาไม่มใีครกล้าคดัค้าน

“นายท่าน” เสียงแผ่วเบาของชายที่ชื่อเฟิงถังแทบไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรง 

จะเรยีกอกีฝ่าย

“ชวีติพวกเจ้าเป็นของข้า คนที่ตดัสนิใจว่าเจ้าจะตายได้ตอนไหนกค็อืข้า

เท่านั้น” นี่คือค�าพูดของจอมเผด็จการที่แสนเอาแต่ใจ ถึงกระนั้นคนฟังกลับ

รู้สกึทั้งสุขและทุกข์ใจไปในคราเดยีวกนั
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หมายความว่านายท่านจะไม่ยอมทิ้งเขาเอาไว้ที่นี่ แล้วจะเดินทางกัน 

ต่อไปอย่างไร จะให้เหยยีนชงแบกเขาไป กร็งัแต่จะท�าให้การเดนิทางล่าช้าลง 

แล้วไม่รู้ว่าศัตรูจะตามมาทันตอนไหน หากเกิดการต่อสู้ขึ้นอีกครั้ง เขาก็จะ 

เป็นตวัถ่วง!

“น่าจะมหีมู่บ้านอยู่ไม่ไกลนกั ถ้าพวกเราสามารถไปถงึหมู่บ้านข้างหน้า

ได้ คนของเยว่เลี่ยงคงไม่กล้าท�าอนัใด”

เหยยีนชงวเิคราะห์เพื่อจะได้เดนิหน้ากนัต่อไป ถนนสายนี้ไม่ค่อยมหีญ้า

ขึ้น แสดงว่ายังมีคนใช้งานอยู่เป็นประจ�า ดังนั้นน่าจะมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกล 

จากนี้มากนกั

“ถ้าเช่นนั้นกเ็ร่งเดนิทางกนัต่อเถอะ”

คนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าตัดสินใจ ในขณะที่พวกเขาก�าลังจะออก

เดินทางต่อ จู่ๆ เฟิงถังที่อยู่บนหลังของเหยียนชงก็ไอออกมาอย่างรุนแรง  

จากนั้นกอ็าเจยีนออกมาเป็นเลอืดสดี�าจ�านวนมาก ร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงอยู่แล้ว

อ่อนยวบและสิ้นสตไิปทนัท ีไม่ว่าจะพยายามปลกุเท่าไรกไ็ม่มกีารสนอง ใบหน้า

ของเฟิงถงัเริ่มกลายเป็นสมี่วงอย่างรวดเรว็

ในภาวะคบัขนัที่พวกเขาไม่รูว่้าควรจะท�าอย่างไรด ีเหยยีนชงกพ็ยายาม

แบกร่างของเฟิงถังขึ้นหลังอย่างทุลักทุเลอีกครั้ง ชายอีกคนถอดเสื้อคลุมชั้น

นอกของตวัเองออกเพื่อมดัร่างของเฟิงถงัเอาไว้ให้แน่น ร่างจะได้ไม่ร่วงลงมา 

ระหว่างเดินทาง ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังโดยที่พวกเขาไม่ทัน

ได้ระวงัตวั

“เขามชีวีติรอดไปไม่ถงึหมู่บ้านหรอก” เสยีงนั้นค่อนข้างหวานและเลก็

ราวกบัเดก็

กระบี่ที่เหนบ็ไว้ข้างเอวถูกชกัออกมาอย่างรวดเรว็ ชายหนุ่มในอาภรณ์

สีด�าพาดคมกระบี่ชี้ไปทางผู้มาเยือน เหยียนชงเองก็กระชับกระบี่ในมือแน่น 

ก่อนจะหันไปมอง สิ่งที่พวกเขาพบก็คือเด็กสาวที่ตัวค่อนข้างผอมในชุดส ี

น�้าตาลเก่าๆ มีรอยขาดซึ่งผ่านการปะชุนมา เส้นผมของนางมีสีด�าสนิทเกล้า
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เป็นมวยอยูเ่หนอืศรีษะ เพยีงแต่ใบหน้านั้นไม่สามารถมองเหน็ได้ ใบหน้าเกอืบ

ครึ่งของนางถูกปิดบงัด้วยหน้ากากไม้ที่เรยีบง่าย มเีพยีงดวงตากลมเหมอืนตา

ของลูกกวางเท่านั้นที่มองเหน็ได้ ด้านหลงัของเดก็สาวสะพายตะกร้าที่ท�าจาก

ไม้ไผ่ ซึ่งในนั้นมหีน่อไม้และผกัหลายชนดิ ด้วยรปูร่างที่ผอมบาง ไม่ว่าอย่างไร

กส็มควรเป็นเพยีงแค่เดก็สาวจากหมู่บ้านที่ยากจนเท่านั้น

“เจ้ามาจากไหน”

มอืที่โผล่ออกมาจากแขนเสื้อเก่าๆ นั้นขาวราวกบัหยก ต่างจากชาวบ้าน

ทั่วไปพอสมควร นิ้วเรียวเล็กชี้ไปที่ด้านหลัง “ข้ามาจากป่า แต่นั่นไม่ส�าคัญ

หรอก สหายของท่านท่าทางจะไม่ไหวแล้ว”

ชายหนุ่มหนักลบัไปมองใบหน้าม่วงคล�้าของเฟิงถงัแล้วขมวดคิ้ว ก่อน

หนักลบัมาหาเดก็สาวอกีครั้ง “เจ้าคงอยู่แถวนี้ ช่วยพาพวกเราไปพบแพทย์ใน

หมู่บ้านได้หรอืไม่ ข้าจะมอบค่าตอบแทนให้เจ้าอย่างงาม”

“ต่อให้ข้าพาพวกท่านไป เขาก็มีชีวิตอยู่ไม่ถึงมือแพทย์ หรือต่อให้ถึง

มอืแพทย์แล้ว แพทย์ที่นี่กไ็ม่มปีัญญารกัษาเขาหรอก ไม่ว่าอย่างไรสหายของ

ท่านกต็้องตายอยู่ด”ี

ดวงตาของเหยยีนชงกลายเป็นสแีดง แม้จะมร่ีางของเฟิงถงัแบกอยูด้่าน

หลงั แต่การเคลื่อนไหวของเขากย็งัดกีว่าคนทั่วไป ชั่วลมหายใจกเ็ข้าประชดิ

ตวัเดก็สาวได้ กระบี่ในมอืพาดอยู่บนไหล่เลก็ๆ ของนาง “เดก็น้อยระวงัปาก

ของเจ้าไว้ให้ด”ี

การคกุคามของเขาไม่ได้ท�าให้การแสดงออกของเดก็สาวเปลี่ยนไป อกี

คนที่สงบในสถานการณ์เช่นนี้ได้ก็คือชายหนุ่มในอาภรณ์สีด�า เขาจ้องมอง 

เดก็สาวด้วยความสนใจ อกีอย่าง... กค็อืเขาไม่สามารถโต้เถยีงได้ว่าสิ่งที่นาง

พูดมสี่วนที่ถูกต้อง เขาไม่รู้ว่าทางไปหมู่บ้านไกลแค่ไหน และสภาพของเฟิงถงั

ไม่น่าจะทนได้นานนัก หรือต่อให้ไปถึง แพทย์ในหมู่บ้านที่ห่างไกลเช่นนี้จะ

สามารถรกัษาพษิและอาการบาดเจบ็ที่ร้ายแรงนี้ได้หรอืไม่

“ใจเยน็ก่อน” ชายหนุ่มใช้น�้าเสยีงเยน็ชาสั่งห้ามคนของตวัเอง ทั้งยงัใช้



มนต์มิถุนา
11

ปลายกระบี่ปัดกระบี่ของเหยียนชงที่พาดอยู่บนไหล่ของเด็กสาวออกไป “ดู

เหมือนเจ้าเป็นคนรู้มาก ถ้าเช่นนั้นรู้หรือไม่ว่ามีใครที่สามารถช่วยคนของข้า 

ได้บ้าง หากเขารอดข้าสญัญาว่าจะตอบแทนเจ้าอย่างงาม”

แม้จะมองไม่เห็นใบหน้าของอีกฝ่าย แต่ก็รับรู้ได้ว่าภายใต้หน้ากากไม้

นั้นมรีอยยิ้มปรากฏอยู่ “ข้าสามารถช่วยเขาได้”

“นี่ไม่ใช่เรื่องสนุกของเดก็” เหยยีนชงตวาดออกมา

“ท่านสามารถเลอืกได้ ให้ข้าลองรกัษาเขา ซึ่งอาจจะรอดหรอืตาย แต่

ถ้าไม่ให้ข้ารกัษา เขาจะมทีางเลอืกเดยีวคอืตาย” เดก็สาวไม่ได้แยแสเท่าใดนกั 

ราวกับว่ามันเป็นความเมตตาของนางมากกว่าที่มาเสนอตัวในสถานการณ์ 

เช่นนี้ และไม่ว่าอกีฝ่ายจะตายหรอืไม่ นางกไ็ม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้น

“เจ้ามั่นใจแค่ไหน”

“นายท่าน! นางเป็นแค่เดก็ อาจจะอายุแค่สบิเอด็หรอืสบิสองปีด้วยซ�้า” 

เหยียนชงคัดค้านนายท่านของเขา แต่ดูเหมือนว่านายท่านจะเชื่อค�าพูดของ 

เดก็สาว

“ข้าอายุสบิสี่เมื่อเดอืนก่อน”

ดวงตากลมโตแสดงความไม่พอใจ ทว่านางก็ไม่อาจโทษชายผู้นี้ได้ 

เพราะร่างกายของนางผอมแห้ง ความสูงก็ไม่มากเท่าเด็กอายุเท่ากัน คนไม ่

รู้จักจะทักว่านางเหมือนเด็กอายุสิบเอ็ดหรือสิบสองก็ไม่ใช่เรื่องแปลก อีกทั้ง

เสื้อผ้าของนางกเ็ก่าเกนิกว่าจะบอกว่านางเป็นศษิย์เอกของแพทย์เทวดา หรอื

ได้รบัการเรยีนรู้จากตระกูลทางการแพทย์ที่ด ีไม่ว่าจะมองมุมไหนนางกไ็ม่น่า

ไว้ใจ

เฟิงถงัอาเจยีนอย่างรุนแรงอกีครั้ง พวกเขาไม่อาจรอได้อกีแล้ว คนที่

ถูกเรยีกว่านายท่านจ้องเดก็สาวตรงหน้าก่อนจะตดัสนิใจ

“วางเขาลงให้นางรกัษา”

“นายท่าน!”

“เขาไม่มเีวลาอกีแล้ว ข้าคดิว่าเราต้องลองทุกอย่าง”



12
เด็กน้อยของท่านประมุข

เมื่อไม่สามารถคัดค้านได้ เหยียนชงจึงจ�าต้องวางเฟิงถังลงกับพื้น  

แล้วถอยออกมาเพื่อให้เดก็สาวสวมหน้ากากไม้ก้าวเข้ามาใกล้ นางวางตะกร้า

สมุนไพรลงกับพื้น ใช้มือขาวสะอาดถอดเสื้อชั้นนอกของคนเจ็บเพื่อมองดู

บาดแผลด้านใน จากนั้นตรวจการหายใจ ชพีจร สขีองดวงตา และลิ้น ไม่นาน

นกักห็ยบิห่อผ้าขนาดเลก็ออกมาจากเอว ด้านในห่อผ้าที่เก่ามากมซีองหนงัอยู่ 

เมื่อคลี่ซองหนังออกจึงพบเข็มสีทองจ�านวนหนึ่งถูกเก็บเอาไว้อย่างดี ดวงตา

ของคนที่เฝ้ามองกะพรบิเพื่อปรบัสายตาให้ชดัขึ้น ไม่ผดิแน่...

‘เขม็ทองที่หายาก’

บนแผ่นดนินี้มแีพทย์ที่เชี่ยวชาญการฝังเขม็มากมาย แต่คนที่สามารถ

ครอบครองเขม็ทองได้มอียู่ไม่มากนกั ทองที่น�ามาใช้ท�าเขม็เหล่านี้มรีาคาแพง 

ต้องเป็นทองค�าบรสิุทธิ์ซึ่งหายากมาก ด้วยเสื้อผ้าที่ซอมซ่อของเดก็สาว บ้าน

ของนางคงไม่ได้มฐีานะที่ด ีหากขายเขม็ทองนี้ให้ร้านขายยาในเมอืง อย่างน้อย

กน่็าจะท�าให้ครอบครวัธรรมดาสามารถอยูอ่ย่างสขุสบายได้ไปถงึสองหรอืสาม

ปีทีเดียว ทว่านางยังเก็บมันเอาไว้กับตัวตลอดเวลา เห็นได้ชัดว่าของชิ้นนี้ 

มคีวามส�าคญั ในใจของพวกเขาเริ่มมคีวามหวงัขึ้นมาเลก็น้อย

เด็กสาวสวมหน้ากากไม้ไม่ได้สนใจคนด้านหลัง สิ่งเดียวที่นางจดจ่อ 

ก็คือร่างของคนป่วยเบื้องหน้า ทั้งลิ้น ดวงตา และชีพจรของเขาบอกชัดว่า 

การแพร่ของพษิชนดินี้รุนแรงและรวดเรว็มาก ในเวลานี้นางยงัไม่สามารถระบุ

พษิที่แน่ชดัได้ แต่อย่างน้อยที่สุดควรยบัยั้งและขจดัพษิบางส่วนออกให้ได้

นิ้วมือเรียวขาวจับเข็มทองขึ้นมาอย่างระมัดระวัง การฝังเข็มนี้เต็มไป

ด้วยความมั่นคง ช�านาญ นางปักเขม็ห้าเล่มทั่วร่างกายของคนป่วย จากนั้นหนั

มาค้นตะกร้าไม้ไผ่ แล้วหยบิกระบอกน�้าขนาดเลก็ที่ท�าจากไม้ไผ่ออกมา ข้างใน

คอืน�้าดื่ม นางใช้น�้าส่วนหนึ่งราดลงไปที่บาดแผลเพื่อท�าความสะอาด เมื่อเลอืด

ที่เกาะกนัรอบๆ ถกูชะล้างออกไป บาดแผลที่ค่อนข้างน่ากลวัจงึปรากฏชดั แต่

เหนอืกว่านั้นคอืชายหนุม่สองคนที่ยนืดอูยูด้่านหลงัสงัเกตเหน็ว่าเลอืดหยดุไหล

ไปแล้ว ดูเหมอืนการฝังเขม็นี้มปีระสทิธภิาพไม่น้อย
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“การก�าจดัพษิผ่านทางเลอืดรวดเรว็ที่สุด แต่คนป่วยเสยีเลอืดมากเกนิ

ไป ข้าจะหยุดเลือดแล้วให้เขาขับพิษออกทางเหงื่อซึ่งช้ากว่ามาก แถวนี้มี

กระท่อมอยู่ไม่ไกลนัก แม้มันค่อนข้างเก่าแต่สามารถหลบแดดหลบฝนได้”  

นางลุกขึ้นยนื แล้วหยบิตะกร้าขึ้นสะพายไว้บนหลงั “กระบี่คมๆ นี่ใช้ตดัไม้ไผ่

สองล�าคงไม่ยาก เลือกที่ล�าต้นตรง ตัดมาแค่เผื่อความยาวจากตัวคนไข้สัก 

สองคบื”

เหยยีนชงเป็นผูข้นัอาสา ใช้เวลาเพยีงครูเ่ดยีวเขากเ็ดนิกลบัออกมาจาก

ป่าพร้อมไม้ไผ่สองล�า ขั้นตอนนี้เดก็สาวเป็นเพยีงคนสั่งการ พวกเขาใช้เสื้อคลมุ

ตัวนอกที่เดิมทีใช้มัดร่างของคนป่วยขณะที่แบกขึ้นหลัง สอดไม้ไผ่เข้าไปใน

แขนเสื้อทั้งสองข้างแล้วใช้กระบี่เจาะรูขนาดเลก็ที่สาบเสื้อทั้งสองด้าน เอาเศษ

ไม้สอดขดัไม่ให้สาบเสื้อหลุดออกจากกนั จากนั้นจงึยกร่างของคนป่วยวางไว้

ด้านบน ชายหนุ่มสองคนช่วยกนัแบกหวัแบกท้ายเปลไม้ไผ่อย่างระมดัระวงั

“เขม็บนร่างเขาถอดออกไม่ได้ เพราะใช้ยบัยั้งการกระจายของพษิ รวม

ถงึห้ามไม่ให้เลอืดไหล ดงันั้นต้องแบกเขาไปในสภาพนี้” เดก็สาวอธบิาย ก่อน

จะออกเดนิไปด้านหน้า

ตลอดทางเดินเด็กสาวแวะเก็บใบไม้ใบหญ้าข้างทางสองสามชนิด แม้ 

เหยยีนชงจะหงุดหงดิ แต่เขากไ็ม่กล้าพูดสิ่งใด เพราะชวีติของเฟิงถงัฝากไว้ที่

เด็กสาวคนนี้ อีกทั้งนายท่านเองก็ไม่ได้เปิดปากบ่นด้วยซ�้า เขาจึงท�าได้แค่ 

ก้มหน้าแล้วท�าทุกอย่างตามที่เดก็สาวบอก

ผ่านไปครู่หนึ่งพวกเขาจึงพบกระท่อมขนาดเล็ก ด้านในมีเพียงห้อง

แคบๆ ห้องเดยีว ไม่มเีครื่องเรอืนหรอืของใช้อื่นๆ นอกจากเตยีงที่ท�าขึ้นจาก

ไม้ไผ่ เตา และฟืนแห้งกองเลก็ เดก็สาวเปิดประตใูห้พวกเขาน�าร่างของคนป่วย

ไปวางไว้บนเตยีง จากนั้นนางกเ็ปิดปากของเฟิงถงัให้อ้าเลก็น้อย ก่อนจะหยบิ

ใบไม้ที่เกบ็ตามข้างทางมาขยี้ด้วยมอื บบีจนมนี�้าไหลลงไปในปากคนเจบ็ ที่แท้

ใบไม้ใบหญ้าเหล่านี้ล้วนเป็นยา แม้จะมองไม่เหน็ใบหน้าภายใต้หน้ากากไม้ แต่



14
เด็กน้อยของท่านประมุข

แววตาที่พวกเขามองเห็นได้นั้นในเวลานี้เหมือนกับแววตาของแพทย์ที่แท้จริง 

ผู้พยายามรกัษาคนไข้ของตนเอง

เขม็ทองอกีเล่มถกูปักลงเหนอืสะดอืเลก็น้อย ท่ามกลางความเงยีบไม่มี

ใครกล้าส่งเสยีง กระทั่งพวกเขาเริ่มได้กลิ่นเหมน็คละคลุ้งออกมาจากร่างของ

เฟิงถงั เมื่อสงัเกตให้ดแีล้วจงึพบว่าทั่วร่างกายนั้นมเีหงื่อไหลออกมามากมาย 

เหงื่อนี้ไม่ใสเหมือนเหงื่อทั่วไปที่ร่างกายขับออกมา กลับมีลักษณะค่อนข้าง

เหลอืงขุ่นและมกีลิ่นเหมน็คล้ายมูลสตัว์

“พษิจะซมึผา่นออกมาพร้อมกบัเหงื่อ อาจจะใช้เวลาจนถงึยามเฉนิหรอื

กลางยามอู่ของวนัพรุ่งนี้ กว่าพษิทั้งหมดจะขบัออกมาหมด ระหว่างนี้ให้พวก

ท่านค่อยๆ ป้อนน�้าและยาผ่านปากของเขาทลีะน้อย” ระหว่างที่อธบิายเดก็สาว

ก็หยิบสมุนไพรหลายชนิดออกมาจากตะกร้าแล้วยื่นให้ “สมุนไพรพวกนี้ช่วย

ในเรื่องการกระตุ้นการสร้างเลือดในร่างกายขึ้นมาใหม่ ระหว่างที่เขาขับพิษ  

ทางที่ดีให้เปลื้องผ้าทั้งหมดออก กากสมุนไพรที่เหลือจากการต้มยาสามารถ 

เอามาโปะบรเิวณที่เป็นแผล จะช่วยให้แผลสมานตวัเรว็ขึ้น”

เอ่ยเสรจ็กล็กุขึ้นคว้าตะกร้ามาสะพายหลงัเตรยีมตวัจะออกจากกระท่อม 

ชายหนุม่ในชดุด�าก้าวมาขวางด้านหน้า กั้นระหว่างนางกบัประต ูเดก็สาวไม่ทนั

ได้ระวงัจงึชนเข้ากบัก�าแพงมนษุย์เตม็แรงจนเซถอยหลงั ดวงตาภายใต้หน้ากาก

ไม้แสดงความไม่พอใจ

“ท่านท�าอะไร”

“เจ้าจะไปไหน” น�้าเสยีงอนัเยอืกเยน็เอ่ยถามอย่างคาดโทษ

“ข้ากต้็องกลบับ้านของข้าส ิคนของท่านแค่ต้องรอจนกว่าจะขบัพษิออก

มาหมด ข้าท�าอะไรไม่ได้อกีแล้ว” เดก็สาวมใิช่คนเขลา นางเข้าใจว่าท�าไมเขา

ถึงไม่ยอมให้นางจากไป “ถ้าท่านคิดว่าข้าจะหนีก็ไม่ต้องเป็นห่วงไป เข็มทอง

ของข้าไม่ใช่ของราคาถูก อย่างไรข้าก็ต้องมาเอามันคืน และอย่าคิดว่าข้าจะ

รกัษาให้ท่านโดยไม่คดิเงนิ เมื่อเขาหายดที่านต้องจ่ายค่ารกัษา”

เสยีงพดูเจื้อยแจ้ว แสดงความมั่นอกมั่นใจ นางท�าราวกบัวา่ตวัเองเป็น
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แพทย์ผูย้ิ่งใหญ ่ที่สามารถควบคุมชวีติของมนุษย์ในก�ามอืได้ พฤตกิรรมที่ขดั

กบัอายุและขนาดตวันี้กลบัท�าให้ดูน่าเชื่อถอืในความรู้สกึของคนฟัง ชายหนุ่ม

ในชดุสดี�าหรี่ตาแล้วจ้องเข้าไปในดวงตาที่ใสกระจ่างภายใต้หน้ากากไม้ น่าแปลก

ที่เดก็สาวไม่มที่าทหีวาดกลวัแม้แต่น้อย หลายชั่วลมหายใจผ่านไป ชายหนุ่ม

จงึหลกีทางให้

“นายท่าน!” เหยยีนชงิเอ่ยคดัค้าน แต่ถูกนายท่านยกมอืห้ามเอาไว้ รอ

จนกระทั่งร่างเลก็ๆ นั้นหายไปจากสายตาเขาจงึเอ่ยขึ้นมาอกีครั้ง “จะปล่อยนาง

ไปจรงิหรอื หากนางโกหกพวกเราล่ะนายท่าน”

“ใครบอกว่าข้าจะปล่อยนางไป เจ้าอยูท่ี่นี่ เฝ้าเฟิงถงัเอาไว ้ข้าจะตามไป

ดูนางเอง” จบค�า ร่างของคนพูดกเ็ดนิผ่านประตูออกไป

เด็กสาวเดินร้องเพลงที่นางเคยได้ยินมาจากร้านน�้าชาในเมืองหลวง

ไปตลอดทาง ออกจากกระท่อมไปราวสองเค่อ1 กม็องเหน็ประตูไม้เก่าอนัเป็น

สญัลกัษณ์ของหมูบ้่านขนาดเลก็บนเชงิเขา สองข้างทางมเีดก็เลก็วิ่งเล่นกระจาย

ตัวกันอยู่ตามถนน ไม่ไกลนักคือตลาดเล็กๆ ที่ไม่เหลือพ่อค้าแม่ค้าอีกแล้ว  

มเีพยีงโต๊ะไม้และข้าวของที่วางทิ้งไว้ให้พอสงัเกตว่าเป็นสถานที่ขายของ บ้าน

ส่วนใหญ่ในหมูบ้่านนี้มขีนาดเลก็ แม้หลงัที่ดใูหญ่ที่สดุกอ็าจเทยีบไม่ได้กบับ้าน

ขนาดกลางในเขตเมอืงหลวงที่คบัคั่ง

ตลอดเส้นทางที่เดนิผ่าน เดก็สาวมกัตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่น บาง

คนก็ทักทาย มีหลายคนเลือกที่จะถอยห่างแล้วมองด้วยสายตาไม่ค่อยดีนัก 

ทว่าคนถกูมองไม่ได้ใส่ใจ นางเดนิลดัเลาะผ่านตลาดและเขตชมุชนที่มผีูค้นอยู่

มาก ตัดผ่านทุ่งนาและไร่ปลูกผักไปตามถนนสายเล็ก ปลายทางของทุ่งนาที่

กว้างใหญ่มบี้านแค่สามสี่หลงัตั้งห่างกนัออกไป บ้านที่อยู่ห่างออกไปมากที่สุด

แทบจะเรยีกว่าบ้านไม่ได้ด้วยซ�้า บ้านหลงัเลก็ๆ ที่ภายนอกทั้งเก่าและทรดุโทรม 

1 หน่วยนบัเวลาของจนีในสมยัโบราณ โดยที่ 1 เค่อ เท่ากบั 15 นาที
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เหมอืนว่าจะปลวิไปกบัลมได้ตลอดเวลา สิ่งที่ดหีน่อยคอืรั้วไม้ที่รายล้อมรอบ

บ้านค่อนข้างแขง็แรงมั่นคงส�าหรบัป้องกนัสตัว์ที่จะลงมาจากภูเขา

ขณะนั้นมหีญงิสาวคนหนึ่งก้าวออกมาจากในบ้าน แม้เสื้อผ้าจะเก่าและ

เต็มไปด้วยรอยปะชุน แต่ใบหน้านั้นก็ผ่องใส เค้าโครงหน้าเป็นหญิงงามล�้า 

ล่มเมอืงคนหนึ่ง ผวิพรรณขาวราวกบัหยก น่าจะอายุราวยี่สบิต้นๆ เท่านั้น จะ

ว่าเป็นพี่สาวกด็ูจะแก่ไป หรอืเป็นมารดากด็ูเดก็เกนิไป

ความสงสยัถกูเฉลยออกมาจากปากของเดก็สาวที่ก้าวเข้าไปในลานบ้าน 

“ท่านแม่”

“จื่อรั่ว เกดิอนัใดขึ้นหรอืไม่ เหตุใดลูกถงึกลบัเอาป่านนี้” ท้องฟ้าเริ่ม

เปลี่ยนเป็นสสี้มแล้ว น�้าเสยีงต�าหนยิงัเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย ผู้เป็นมารดา

รวบบตุรสาวเข้ามาใกล้ หมนุร่างซ้ายขวาเพื่อส�ารวจบาดแผลให้ถ้วนถี่ เมื่อเหน็

ว่าไม่มบีาดแผลบนร่างกายกเ็บาใจ แต่ยงัส่งค�าบ่นอกีเลก็น้อย

“วันนี้ลูกเจอสมุนไพรบนเขาหลายอย่างจนลืมเวลาไปเท่านั้นเอง ท่าน

แม่อย่าใจร้ายกบัลูกเลย เวลานี้ลูกหวิมาก” เดก็สาวที่แสดงตวัเก่งกาจต่อหน้า

ชายหนุม่สามคนในเวลานั้น บดันี้กลายเป็นเพยีงทารกตวัน้อยที่ออดอ้อนมารดา

เช่นเดก็สาววยัเดยีวกนัโดยทั่วไป

“เอาละ ลูกเกบ็สมุนไพรเสยีให้เรยีบร้อย แม่จะไปเตรยีมอาหารรอใน

บ้าน” ผู้เป็นมารดากล่าวดงันั้นกเ็ดนิกลบัเข้าไปในบ้านเก่าโทรมของตวัเอง

ส่วนเด็กสาวกลับเดินแยกไปยังบ้านอีกหลังที่อยู่ห่างกันไม่มากนัก 

สภาพบ้านหลงันั้นค่อนข้างด ีดเูหมอืนจะถกูสร้างและดแูลรกัษาอย่างด ีภายใน

ลานหน้าบ้านมสีมนุไพรหลายชนดิตากไว้บนถาดไม้ไผ่หลายใบ วางซ้อนกนัเอา

ไว้ ทั้งยังคลุมทับด้วยผ้าบางๆ อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันฝุ่น เด็กสาวเปิดดู

สมุนไพรเหล่านั้น หยบิบางชิ้นขึ้นมาดมกลิ่นแล้วพยกัหน้าพงึพอใจกบัตวัเอง 

นางทยอยเกบ็ถาดไม้ไผ่เข้าไปไว้ในบ้าน

ระหว่างนั้นชายคนหนึ่งกป็รากฏตวัขึ้นเงยีบๆ ที่ลานหน้าบ้าน ร่างกาย

ของชายคนนั้นเตม็ไปด้วยมดักล้าม แม้ว่าเป็นเวลาเยน็ที่แสงอาทติย์เหลอืเพยีง
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เลก็น้อยกย็งัมองเหน็ประกายกล้าในดวงตาดุ ตั้งแต่ช่วงข้อศอกลงมาถูกสวม

ทบัด้วยปลอกแขนเลก็ ไม่ว่าดูอย่างไรกไ็ม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้

ทนัททีี่เดก็สาวก้าวออกมาจากในบ้าน ชายคนนั้นกพ็ุ่งตรงเข้าไปหา มอื

ใหญ่เหมือนกรงเล็บของเสือตะปบเข้าที่ไหล่อันผอมบาง คนถูกจับตัวไว้ผวา

ถอยหลงัเลก็น้อย

“ข้าเจบ็” นางร้องออกมาด้วยความเจบ็ปวด สะบดัไหล่ให้หลุดจากมอื

ปรศินาข้างนั้น

“ขอโทษ” เสยีงทุ้มใหญ่ค่อนข้างห้วนเอ่ยขอโทษ

ใบหน้าของชายปรศินาที่จูโ่จมนางปรากฏต่อสายตา แทนที่จะหวาดกลวั 

เด็กสาวกลับผ่อนลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอก เหมือนว่าพวกเขาต่างก็

เป็นคนคุ้นเคยกนั ชายตวัใหญ่ ใบหน้าเหี้ยมโหดก้มศรีษะลงเลก็น้อยเพื่อพูด

กบัคนที่เตี้ยกว่า น�้าเสยีงห้วนห้าวอนัเป็นนสิยัอาจจะดูคุกคามไปบ้าง กระนั้น

ก็ไม่ได้แสดงเจตนาที่จะท�าร้ายคู่สนทนา ในทางกลับกัน ค�าขอโทษของเขา

เหมอืนว่าจะออกมาจากใจ

“ข้าไม่ได้ตั้งใจจะท�าให้เจ้าเจบ็ แต่... ข้ารออยู่แถวนี้มาสองชั่วยามแล้ว 

กลวัว่าเจ้าจะกลบัเข้าบ้านไปเสยีก่อน” เขาอธบิาย

“ยงัไม่ถงึเวลาที่ตกลงกนัไว้ไม่ใช่ร ึหรอืว่าอาการบาดเจบ็ของท่านแย่ลง” 

นางไม่ได้ต�าหนเิขา กลบัแสดงความห่วงใย

“ไม่ แผลของข้าเกอืบหายสนทิแล้ว” ขณะพูดฝ่ามอืใหญ่นั้นกล็ูบไปที่

หน้าอกของตัวเอง อาการบาดเจ็บที่ว่าคงมาจากตรงนั้น “วันนี้ข้ามาขอยาให้

สหาย หลายวนัก่อนเขาฝึกวชิาแล้วเกดิอบุตัเิหตขุึ้น น่าจะบอบช�้าภายใน แพทย์

คนอื่นรกัษาเขาได้แต่ต้องใช้เวลา ข้าจ�าได้ว่าเจ้ามยีาที่ช่วยในเรื่องนี้”

“ท�าไมท่านไม่ให้เขามาด้วยตวัเอง”

“สหายข้ายังออกจากส�านักของเขาไม่ได้ ข้าเลยอาสามาขอยาจากเจ้า

แทน”

คนฟังถอนหายใจพลางพยกัหน้ารบั “กไ็ด้ แต่ท่านต้องบอกเขาว่าหาก
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มีอาการผิดปกติให้เขารีบมาหาข้าทันที ข้าไม่ได้ตรวจเขาด้วยตัวเอง ไม่รู้ว่า

ร่างกายของสหายท่านมอีาการบาดเจบ็อื่นอกีหรอืไม่” เดก็สาวบ่นงมึง�าตอนที่

เดินเข้าไปในบ้าน นางตรงเข้าไปยังชั้นที่เต็มไปด้วยขวดยา แล้วหยิบสิ่งที่

ต้องการด้วยความช�านาญ “นี่เป็นขวดยาที่ผ่านการปรงุแลว้ ให้เขากนิยาวนัละ

สองครั้ง หลงัตื่นนอนกบัก่อนเข้านอน ระหว่างนี้ห้ามฝึกวชิา ถ้าเป็นแค่อาการ

ช�้าภายในเพยีงอย่างเดยีว ไม่เกนิเจด็วนัอาการจะดขีึ้น”

ชายคนนั้นรบัขวดยามาด้วยรอยยิ้ม “เจ้านี่พึ่งพาได้จรงิๆ”

“อย่าประจบข้าเลย” เดก็สาวแบมอืไปตรงหน้า

“เจ้านี่ขี้งกเหมือนอาจารย์ของเจ้าไม่มีผิด” ถึงจะบ่นอย่างนั้นก็ยังควัก

ถงุเงนิออกมายื่นให ้“แล้วอาจารย์ของเจ้าจะกลบัมาเมื่อไร มแีต่คนถามหาเขา”

จื่อรั่วส่ายหน้า “ข้าไม่ได้ข่าวจากอาจารย์มาสามเดอืนแล้ว ครั้งสุดท้าย

เขาบอกว่าก�าลังเดินทางอยู่แถวชายทะเล ไม่รู้เวลานี้เขาจะล่องเรือออกไปถึง

ไหนแล้ว” พูดถึงอาจารย์แล้วนางก็ถอนหายใจ ไม่ใช่แค่คนอื่นที่ต้องการพบ

อาจารย์ ตวันางเองกต็้องการพบเขามากเช่นกนั

“ถ้าอาจารย์ของเจ้ากลบัมาแล้วอย่าลมืส่งข่าวบอกข้าด้วย” ชายคนนั้น

ก�าชบัอกีครั้ง ก่อนที่จะซ่อนตวัหายไปในความมดืที่เริ่มคบืคลานไปทั่วบรเิวณ

เดก็สาวเกบ็ของทกุอย่างจนเรยีบร้อย เมื่อแน่ใจวา่ปิดประตมูดิชดิแลว้

จงึเดนิกลบัไปที่บ้านอกีหลงัหนึ่ง แสงจากตะเกยีงส่องสว่าง เสยีงพูดคุยของ

สองแม่ลูกแว่วมาเพียงแผ่วเบา คนที่เร้นกายอยู่บนต้นไม้ใหญ่เฝ้าจับตาด ู

ทกุอย่างมาตั้งแต่ต้น แม้ไม่ได้ยนิการสนทนาชดัเจนนกั แต่ข้อมลูที่เขาต้องการ

กถ็อืว่าได้รบัรู้มามากพอสมควร อย่างน้อยที่สุด หากการรกัษาผดิพลาดเขาก็

รู้ว่าจะบั่นคอนางได้ที่ไหน



สอง
ซ่อนอัปลักษณ์

เหยียนชงไม่กล้าทิ้งสหายที่ก�าลังขับพิษไว้เพียงล�าพัง ขณะเดียวกัน

เขาก็คอยชะเง้อคอรอนายท่านกลับมา ฟ้ายามนี้มืดสนิทแล้ว โชคดีเขาพบ

ตะเกียงเก่าอยู่ภายในกระท่อมจึงพอมีแสงสว่างให้มองเห็น แม้ว่าสายตาของ

คนที่ถกูฝึกฝนมาจะเหน็ที่มดืได้ดกีว่าคนปกต ิถงึอย่างไรแสงไฟกด็กีว่าตาเปล่า 

เขามองประตกูระท่อมทหีนึ่ง ก่อนหนักลบัมามองเฟิงถงัที่นอนหลบัอยูบ่นเตยีง

อกีคราหนึ่ง สลบักนัไปเช่นนี้

ชายหนุ่มไม่ได้เป็นห่วงว่านายท่านของตนจะถกูท�าร้าย ความแขง็แกรง่

ของนายท่านนั้นมาดหมายว่าหากไม่ใช่หวัหน้าพรรคศตัรมูาด้วยตนเองกไ็ม่อาจ

ก่ออนัตรายได้ ความกงัวลของเขาจงึเป็นเรื่องที่นายท่านตดิตามเดก็สาวคนนั้น

ไป

อาการของเฟิงถงัยงัน่าเป็นห่วง เมื่อครึ่งชั่วยามก่อน ตามร่างกายในจดุ

ที่ถูกฝังเข็มเริ่มส่งกลิ่นเหม็นฉุน มีน�้าสีด�าไหลซึมออกมา มันอาจจะเป็นการ 

ขับพิษอย่างที่เด็กสาวคนนั้นบอก แต่เขาไม่อาจไว้วางใจได้ จนกว่าเฟิงถังจะ

ฟื้น

ขณะคิดอยู่นั้นเอง เสียงเคลื่อนไหวก็ดังขึ้นจากด้านนอก เหยียนชง
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กระชับกระบี่ในมือแน่น จนเมื่อได้ยินเสียงเคาะส่งสัญญาณจึงคลายใจ เป็น

นายท่านที่เปิดประตูเข้ามา ในมือถือไก่สดตัวหนึ่ง แล้วโยนให้ลูกน้องของ 

ตวัเอง

“ตลาดในหมู่บ้านเกบ็หมดแล้ว นี่คอืมื้อเยน็”

“ขอรบั” เหยยีนชงอกึอกัครูห่นึ่งก่อนตดัสนิใจเอย่ถาม “แลว้เดก็นั่นละ่

ขอรบั”

ชายหนุ่มในชุดสดี�าเอ่ยขึ้นขณะที่ปลดเสื้อคลุมตวันอกออก พร้อมกบั

วางกระบี่พาดไว้ที่ผนังของกระท่อม เผยให้เห็นอาภรณ์ด้านในที่มีสีด�าเช่น

เดยีวกนั ถงึกระนั้นจดุแตกต่างอาจจะเป็นพู่หยกสขีาวข้างเอวซึ่งแสดงถงึฐานะ

และส�านกัที่สงักดั

“เดก็นั่นอยู่กบัแม่ที่ท้ายหมู่บ้าน”

“ไม่ใช่ในส�านักแพทย์หรือขอรับ” คนฟังรู้สึกโกรธ หากว่าเด็กสาวคน

นั้นเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา นางจะสามารถรักษาสหายของเขาได้อย่างไร 

หากวา่รกัษาแบบไม่ถูกวธิ ีนี่ไม่ใช่การเร่งให้เฟิงถงัตายเรว็ขึ้นหรอกหรอื ความ

เกรี้ยวกราดเหมือนเพลิงที่ก�าลังโหมกระหน�่าในหัวใจของเขาถูกดับลงด้วย

ถ้อยค�าจากนายท่าน

“วนันี้ตอนที่ตามเดก็นั่นไปที่บ้าน ข้าพบหมดัพยคัฆ์จงหูม่ารอเพื่อขอยา

รกัษาจากนาง”

“หมดัพยคัฆ์จงหู”่ เหยยีนชงทวนค�า ชื่อนี้คุน้เคยเป็นอย่างยิ่ง จงหูไ่ม่มี

ส�านกัสงักดั นบัว่าเป็นนกัสู้ที่มชีื่อเสยีงมาก กล่าวกนัว่าเพยีงหนึ่งหมดัของเขา

สามารถบดขยี้ศรีษะของมนุษย์ได้ อกีทั้งในฐานะคนไร้สงักดั เขากลบัมลีกูศษิย์

หลายคนที่มีความสามารถ รวมถึงยังมีมิตรสหายในแวดวงนักสู้มากมาย  

เหตุใดคนผู้นั้นจงึมาขอยากบัเดก็สาวที่เป็นเพยีงชาวบ้านธรรมดากนั

“หรอืว่านางจะมคีวามสมัพนัธ์กบัเขา เช่น... เป็นบุตรสาวนอกสมรส” 

จะไว้วางใจกันได้ถึงเพียงนี้ก็ควรต้องมีความเชื่อใจมากเป็นพิเศษ อีกทั้งอายุ

ของเดก็สาวคนนั้น หากกล่าวว่าเป็นบุตรสาวของจงหู่กไ็ม่น่าแปลกใจ



มนต์มิถุนา
21

ทว่านายท่านของเขากลบัส่ายหน้า “คนที่เขารู้จกัน่าจะเป็นอาจารย์ของ

เดก็คนนั้นมากกว่า ข้าคดิว่านางอาจได้พบกบัแพทย์ที่มชีื่อเสยีงและรบันางเป็น

ลูกศษิย์ จงหู่น่าจะรู้จกัเดก็คนนั้นผ่านอาจารย์ของนาง เหน็ว่าเวลานี้อาจารย์

ของนางออกเดนิทาง เขาจงึมาขอยากบันางแทน” เขาเว้นช่วงไปครู่หนึ่ง “หลงั

จากเฟิงถงัหายดแีล้ว ไปสบืว่าแพทย์คนไหนเคยอาศยัอยู่ที่นี่”

เหยยีนชงรบัค�าสั่ง ดเูหมอืนประวตัขิองเดก็สาวคนนั้นจะมคีวามลกึลบั 

ถ้านางเป็นศิษย์ของแพทย์ที่มีชื่อเสียงจริงๆ อาการของเฟิงถังก็น่าจะมีความ

หวงัขึ้นมาบา้ง ยามที่หนัไปมองสหายด้านหลงั คิ้วของคนที่นอนหลบัอยูข่มวด

แน่น คงรู้สึกทรมานจากการขับพิษไม่น้อย เขาหวังว่าอาการของอีกฝ่ายจะ 

ดขีึ้นในวนัพรุ่งนี้

เมื่อเหยยีนชงเดนิออกจากกระท่อมเพื่อไปจดัการอาหาร คนเป็นเจ้านาย

ก็ก้าวเข้ามาที่ข้างเตียง ของเหลวสีคล�้ามีกลิ่นเหม็นซึมออกมาตามรอยเข็ม  

แม้สหีน้าดูเหมอืนทรมาน แต่เทยีบกบัตอนเยน็ ใบหน้าที่ซดีจนไร้สเีลอืดดขีึ้น 

รมิฝีปากที่เคยมสีคีล�้าเริ่มจางลง แม้แต่จงัหวะการหายใจที่แผ่วเบากเ็ริ่มมั่นคง

ขึ้น

ดูท่าว่าเด็กสาวคนนั้นจะมีฝีมือไม่น้อย อายุเพียงสิบสี่กลับสามารถ

จดัการพษิร้ายแรงเช่นนี้ได้ในเวลาอนัสั้น หากไม่ใช่ว่านางเป็นอจัฉรยิะ อาจารย์

ของนางกส็มควรเป็นแพทย์ที่มฝีีมอืน่ากลวัคนหนึ่ง ถงึขนาดท�าให้หมดัพยคัฆ์

จงหู่เดนิทางมาพบในหมู่บ้านทุรกนัดารเช่นนี้ได้

แต่ไม่ว่าความเก่งกาจจะมาจากความอจัฉรยิะของนางเอง หรอืมอีาจารย์

ที่เก่งกาจ คนเก่งเช่นนี้กส็มควรแก่การผูกมติรมากกว่าสร้างศตัรู อกีทั้งยงัมี

เรื่องมากมายที่เขาสงสยั ไม่ว่ามารดาหรอืตวัเดก็คนนั้นเอง ต่างกไ็ม่คล้ายกบั

ชาวบ้านธรรมดาทั่วไป แม้เสื้อผ้าหรอืสถานที่ที่อยู่จะทรุดโทรม ทว่าพวกนาง

กลบัมผีวิพรรณ หน้าตา และท่าทางที่ด ีเหมอืนกบัว่าเกดิมาในตระกูลที่ดี

อกีทั้งเดก็สาวที่มผีวิขาวราวกบัหยกคนนั้น ท�าไมถงึเลอืกสวมหน้ากาก

ไม้เอาไว้ตลอดเวลา จากท่าทางของหมัดพยัคฆ์จงหู่ เขาน่าจะเคยได้พบ 
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เด็กสาวหลายครั้ง การสวมหน้ากากไม้ของนางย่อมเป็นเรื่องปกติ เด็กสาว 

คนนั้นอาจซ่อนอะไรเอาไว้ภายใต้หน้ากากไม้นั่น

จื่อรั่วตื่นขึ้นมาตั้งแต่ฟ้ายงัไม่ทนัสาง เพราะอาศยัอยูก่บัมารดาเท่านั้น 

นางจงึมหีน้าที่ต้องแบ่งเบาภาระมารดาให้มากที่สุด

เดก็สาวล้างหน้าแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ จากนั้นกเ็ข้าไปท�าอาหารใน

ครวั แม้ภายนอกบ้านจะอยู่ในสภาพค่อนข้างโทรม แต่เพราะนางพอมรีายได้

จากการรกัษาคนอยู่บ้าง ข้าวของภายในจงึเป็นของใหม่ เสื้อผ้าที่ตดัเยบ็หยาบๆ 

กย็งัเป็นผ้าเนื้อดกีว่าชาวบ้านทั่วไปเลก็น้อย

นี่ไม่ใช่ว่าพวกนางไม่สามารถใช้เงนิซื้อข้าวของที่ด ีหรอืไม่อาจปรบัปรุง

บ้านใหม่ได้ เพยีงแต่ด้วยเงื่อนไขบางอย่าง พวกนางสองแม่ลกูจงึรกัษาสถานะ

ของชาวบ้านที่ยากจนเอาไว้ แม้แต่มารดาของนางเอง ทุกวันยังต้องเดินทาง

เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อท�างานรับจ้างในร้านขายผ้าขนาดเล็กที่ได้เงินเพียงพอซื้อ

ข้าวสารสกัถงัเท่านั้น

วนันี้เดก็สาวท�าอาหารมากกว่าปกต ิ เนื้อแห้งที่เกบ็เอาไว้ถูกฉกีเป็นชิ้น

เลก็ๆ โรยลงในหม้อต้มข้าว ระหว่างนั้นกต็กัผกัดองในโหลดนิห่อใสใ่บไม้แลว้

ยดัลงในตะกร้า รอจนข้าวต้มเนื้อเปื่อยได้ที่กต็กัใส่หม้อเหลก็วางไว้ในตะกร้า

สะพายหลงั คลุมทบัด้วยผ้าด้านบน

พอแสงอาทติย์โผล่พ้นขอบฟ้า ผูเ้ป็นมารดากเ็ดนิเข้ามาภายในห้องกลาง

ของบ้าน พวกนางกนิข้าวด้วยกนั จากนั้นต่างฝ่ายต่างกแ็ยกย้ายกนัไปท�างาน

ของตัวเอง มารดาต้องไปท�างานที่ร้านขายผ้า ส่วนบุตรสาวจะเดินขึ้นเขาหา

สมุนไพรเพื่อเอาไปขายที่ร้านขายยาในเมอืงหลวง

จื่อรั่วสะพายตะกร้าไว้ด้านหลงัแล้วเดนิมุ่งหน้าไปที่ภูเขา แต่แทนที่จะ

เดนิตรงไปหาสมุนไพรด้านใน นางกลบัหยุดอยู่ที่กระท่อมพกัรมิทาง กลิ่นฉุน

ลอยออกมาจากด้านใน กลิ่นเช่นนี้นางคุ้นเคยเป็นอย่างด ีแสดงว่าการขบัพษิ

ให้ผลที่ด ี เดก็สาวเคาะประตู คนที่เปิดกค็อืเหยยีนชง ในมอืเขายงัถอืกระบี่ 
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เอาไว้อย่างระมดัระวงั

“ข้ามาตรวจคนไข้” เดก็สาวบอกด้วยเสยีงดงัชดัเจน

คราวนี้เหยยีนชงไม่ได้ท�าให้เรื่องยุง่ยาก เขาหลกีทางให้นางอย่างว่าง่าย 

บางทสีาเหตคุงเป็นเพราะคนที่สลบไม่ได้สตเิมื่อวาน เวลานี้กลบันอนลมืตาอยู่

บนเตียง แม้ใบหน้าจะค่อนข้างซีดแต่ก็ดีกว่าเมื่อวานมาก ลมหายใจมั่นคง

สม�่าเสมอ เข็มทองทุกเล่มของนางยังคงปักคาร่างเอาไว้ ไม่ห่างกันนักมีชาย

หนุ่มคนหนึ่งยนืพงิผนงักระท่อมอยู่

ดจูากเสื้อผ้าแล้วเขาน่าจะเป็นเจ้านายของคนพวกนี้ที่นางได้เจอเมื่อวาน 

เพียงแต่ว่าวันนี้ไม่มีผ้าสีด�าบดบังใบหน้าของเขาอีกแล้ว สิ่งที่ปรากฏตรงหน้า 

ดูคล้ายกับรูปสลัก เป็นชายหนุ่มรูปงามที่งามราวกับปีศาจ ริมฝีปากแดงสด

เหยียดเป็นเส้นตรง ดวงตาเหมือนเหยี่ยวของเขาหรี่มองมาที่นางด้วยท่าทาง

คุกคาม

จื่อรั่วชื่นชมคนรูปงามอยู่ในใจ ทว่านางกล็ะสายตาอย่างรวดเรว็ เดนิ

ตรงมาที่เตยีงแล้วกล่าวแนะน�าตวักบัคนไข้

“ข้าเป็นแพทย์ที่รกัษาท่าน เวลานี้ท่านรู้สกึอย่างไรบ้าง”

เฟิงถงัมองหน้ากากไม้ ดวงตาที่มองลอดออกมาเหมอืนกบัดวงดาว ถงึ

อย่างนั้นกร็ู้สกึว่านางยงัเดก็อยู่มาก แม้เหยยีนชงกบันายท่านจะกล่าวไว้ว่า ผู้

ที่รกัษาเขาเป็นเพยีงเดก็สาวคนหนึ่ง แต่กย็งัเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อ ทว่าเฟิงถงั

กไ็ม่ใช่คนหวัดื้อเหมอืนสหายของเขา ใบหน้าที่ยงัซดีมรีอยยิ้มเลก็น้อย

“ขอบคณุท่านมาก เวลานี้นอกจากปวดหวัเลก็น้อย กม็อีาการอ่อนเพลยี

อยู่บ้าง” เขากล่าวสิ่งที่เกดิขึ้นกบัตวัเอง หลงัจากที่คดิว่าตนคงจะตายไปตั้งแต่

เมื่อวาน กลบัสามารถตื่นขึ้นมาแล้วรู้สกึได้ทนัทวี่าร่างกายขบัพษิออกไปหมด

แล้ว นบัว่าเป็นโชคดขีองเขา

เดก็สาวพยกัหน้ารบั นางเอื้อมมอืไปจบัชพีจรของเขา ใช้มอืองัที่ต้นคอ 

สั่งให้เขาอ้าปากเพื่อดูสีของลิ้น “ดูเหมือนพิษจะถูกขับออกหมดแล้ว ที่เหลือ 

มีเพียงอาการไข้ ตัวร้อน ส่วนที่อ่อนเพลียก็เป็นเรื่องปกติของการฟื้นตัว  
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ไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง” นางอธบิาย ระหว่างนั้นกด็งึเขม็ทองออกมาทลีะเล่ม ใช้

ผ้าสะอาดที่เตรยีมเอาไว้เชด็คราบสกปรก แล้ววางมนัลงในผ้าอย่างระมดัระวงั

“ข้าเอายามาให้ หลงัจากกนิข้าวเสรจ็กก็นิยาหนึ่งเมด็ นอนพกัสกัเลก็

น้อยน่าจะดขีึ้น แล้วคงพอจะเดนิทางได้” นางล้วงเอายาที่ห่อกระดาษไว้อย่าง

ดสี่งให้คนป่วย ก่อนจะหนัมาเปิดผ้าคลุมตะกร้าออก ทนัใดนั้นภายในห้องที่มี

กลิ่นฉนุของพษิกลบัฟุง้ไปด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ ของข้าวต้มเนื้อและกลิ่นเปรี้ยว

ของผกัดอง

ท้องของเฟิงถงัเริ่มส่งเสยีงโครกคราก เพราะเขาสลบไม่ได้สต ิ อาหาร

มื้อสุดท้ายที่เขาได้กนิกค็อือาหารเช้าของเมื่อวาน ไม่น่าแปลกใจเลยที่ท้องของ

เขาจะส่งเสยีงประทว้งเช่นนี้ ทว่าเมื่อมนัเกดิขึ้นต่อหน้าเดก็สาว ใบหน้าที่เดมิที

ค่อนข้างซดีกลบักลายเป็นสแีดงด้วยความอบัอาย

เด็กสาวสังเกตเห็นเช่นกัน แต่นางเลือกที่จะเมินเฉย แสร้งหยิบหม้อ

ข้าวต้มยื่นให้เหยยีนชงที่ยนืดูอยู่ด้านหลงั “ข้าเหน็มกีองไฟอยู่ด้านนอก ท่าน

เอาไปอุ่นเสยีก่อน คนป่วยต้องกนิของที่อุ่นร้อน”

ชายหนุ่มรับไปด้วยท่าทีลังเล แต่เพราะเห็นได้ชัดว่าเฟิงถงัอาการดีขึ้น

มาก มมุมองของเขาที่มต่ีอเดก็สาวตรงหน้าจงึดขีึ้นมาบ้าง อกีอย่าง... กลิ่นของ

ข้าวต้มนี่กท็�าร้ายจติใจเขาเช่นกนั แม้จะได้กนิไก่เมื่อวานแล้ว แต่การเฝ้าดูแล

สหายตลอดทั้งคนืกท็�าให้เขาหวิอกีเช่นกนั กะจากน�้าหนกัในมอื เดก็สาวน่าจะ

เตรยีมมาเยอะพอสมควร อาจจะมากพอส�าหรบัพวกเขาสามคน

ระหว่างที่อาหารถกูน�าออกไปอุน่ จื่อรั่วกใ็ช้เวลานี้เปลี่ยนสมนุไพรที่โปะ

แผลถูกฟันของคนป่วย ด้วยเหตุไม่คาดฝันเมื่อวานจึงใช้สมุนไพรที่พอหาได้

เท่านั้น วนันี้นางเตรยีมตวัยาที่ดกีว่านั้นมาแล้ว ทนัททีี่ยาสมัผสักบัแผล มนั

ให้ความรูส้กึเยน็สบาย บรรเทาอาการปวดเนื่องจากการอกัเสบไปได้มากทเีดยีว

“เจ้าเรยีนวชิาแพทย์พวกนี้มาจากไหน” ขณะก�าลงัท�าแผล คนที่ยนืพงิ

ผนงักระท่อมเงยีบๆ มาตั้งแต่แรกกเ็อ่ยปากถาม

“ข้ามอีาจารย์” นางตอบสั้นๆ ไม่ได้ใส่ใจอกีฝ่ายเท่าใดนกั
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เด็กสาวใช้ผ้าฝ้ายพันรอบบาดแผลโดยไม่เขินอาย ดูเหมือนนี่ไม่ใช่ 

คนแรกที่นางท�าแผลให้โดยได้เหน็สดัส่วนของชายหนุ่ม จะเรยีกว่านางสมกบั

เป็นแพทย์ หรอืกล่าวว่าไม่มคีุณสมบตัขิองเดก็สาวดกีว่า

“อาจารย์ของเจ้าเป็นใคร”

ผ้าพนัแผลถูกซ่อนเกบ็เข้าที่เป็นอนัว่าการท�าแผลเสรจ็แล้ว เดก็สาวจงึ

เงยหน้ามองคนถาม ไม่ว่าสีหน้าภายใต้หน้ากากไม้นั้นจะเป็นอย่างไร ทว่า

ดวงตาของนางบอกชัดว่าเบื่อหน่ายและออกอาการต�าหนิเขาไม่น้อย คนถาม

ไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อย ต่างฝ่ายต่างจ้องตากนัและกนัราวกบัค้นให้ลกึที่สดุ 

และเป็นฝ่ายเดก็สาวเองที่เบื่อการละเล่นจ้องตาเช่นนี้

“ไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้ แล้วกไ็ม่ใช่ธุระของข้าที่ต้องตอบ”

เฟิงถังถึงกับส�าลักอากาศ นานมากแล้วที่เขาไม่เคยเห็นใครต่อล้อต่อ

เถยีงนายทา่นเชน่นี้ โดยเฉพาะเมื่ออกีฝ่ายเป็นเพยีงคนธรรมดา ไม่ใช่ชาวยทุธ์

อย่างพวกเขา คนส่วนมากแค่เอ่ยชื่อนายท่านออกไปกก็ลวัจนหวัหดแล้ว แต่

เด็กสาวคนนี้กลับปราศจากความกลัว ทั้งที่ดูอย่างไรนางก็เป็นเพียงเด็กสาว

ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น 

เดิมทีเขาคิดว่านายท่านจะต้องอารมณ์เสียเป็นแน่ หากถูกโกรธขึ้นมา 

กจ็ะขอออกหน้าแทนผูม้พีระคณุตวัน้อยสกัครั้งหนึ่ง ทว่ารอแล้วรอเล่ากลบัไม่

พบว่านายท่านจะแสดงท่าทางไม่พอใจ

“ข้าจะได้ขอบคุณเขา ที่สอนเจ้าจนสามารถช่วยคนของข้าได้”

เดก็สาวลุกขึ้น เสยีงเลก็ๆ ที่อ่อนหวานของนางฟังดูเฉื่อยชา “ท่านว่า

นกัปราชญ์ที่ฉลาดที่สุดสามารถสอนให้สุนขัอ่านต�าราได้หรอืไม่”

“แน่นอนว่าไม่”

“แล้วมนุษย์สามารถขอให้สุนขัสอนพวกเขาอ่านต�าราได้หรอืไม่”

“กไ็ม่อกีเช่นกนั”

“การที่นกัปราชญ์จะมลีูกศษิย์ที่เก่ง ไม่ใช่แค่เพราะเขาสอนได้ด ีแต่เขา

ต้องได้รบัลูกศษิย์ที่ดเีช่นกนั”
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ประโยคนี้ของนางท�าให้คนในกระท่อมเงยีบกรบิ แม้แต่เหยยีนชงที่เงี่ยหู

ฟังอยู่ด้านนอกยงัประหลาดใจ ค�าพูดของเดก็สาวเตม็ไปด้วยความหยิ่งทะนง 

กล่าวคือคนที่นายท่านควรขอบคุณไม่ใช่อาจารย์ของนาง แต่เป็นตัวนางเอง 

แม้ว่าอาจารย์ของนางจะเก่งแค่ไหน หากเขาไม่ได้ยอมรบัศษิย์ที่เก่งกาจเช่นนาง 

นางกไ็ม่สามารถช่วยชวีติของเฟิงถงัได้ ค�าพูดที่หยิ่งผยองเช่นนี้ดงัมาจากปาก

ของเดก็สาวคนหนึ่ง ประกาศกร้าวต่อหน้าชายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภูผาตะวนั

รอยยิ้มเลก็ๆ ปรากฏบนรมิฝีปากของชายหนุ่มในชุดสดี�า ทว่าเพยีงครู่

เดยีวกห็ายไป ไม่มใีครทนัสงัเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น เวลานั้นเหยยีนชง

กเ็ดนิเข้ามาพร้อมกบัหม้อข้าวต้มที่อุน่ร้อนได้ที่ กลิ่นของมนัยิ่งหอมขึ้นกว่าเดมิ 

เด็กสาวจึงละความสนใจจากคู่สนทนา หยิบเอาถ้วยขนาดเล็กออกมาจาก

ตะกร้า ตกัข้าวต้มแบ่งให้พวกเขาสามคน

“ถอืว่าเป็นหนึ่งในยารกัษาคนป่วย รสชาตอิ่อนเหมาะกบัคนเพิ่งฟื้นตวั 

คงไม่มากถงึขนาดท�าให้พวกท่านอิ่ม แค่น่าจะท�าให้มแีรงเดนิทางต่อไปได้” นาง

แจกจ่ายถ้วยข้าวต้มพลางกล่าวต่อ “หลังจากนี้ให้เดินทางขึ้นเหนือไปอีกหนึ่ง

ชั่วยาม พวกท่านจะพบเมอืงหลวงแคว้นโจว ถ้าไม่มั่นใจในการรกัษากใ็ห้แพทย์

ที่นั่นตรวจดูอกีครั้ง”

เด็กสาวชี้ทิศทางบอกแก่พวกเขา เฟิงถังพยักหน้ารับและกล่าวค�า

ขอบคุณ เขายกถ้วยข้าวต้มขึ้นกนิทลีะนดิ รสชาตอิ่อนไปทางเคม็เลก็น้อย ได้

กลิ่นหอมของข้าวที่ต้มจนนุ่ม และกลิ่นของเนื้อแห้งที่ถูกย่างจนหอม เมื่อกนิ

ลงไปแล้วภายในท้องกอ็ุ่นวาบ ให้ความรู้สกึสบาย ขบัไล่ความอ่อนล้าได้เป็น

อย่างด ีในขณะที่อกีสองคนนอกจากข้าวต้มแล้วยงัมผีกัดองที่ออกรสเคม็ปน

หวานเป็นเครื่องเคยีง แม้ไม่ได้เลศิรสเช่นอาหารจากพ่อครวัในร้านอาหาร แต่

กย็งัถอืว่ามรีสชาตทิี่ดี

พวกเขากนิข้าวต้มหมดลงในเวลาอนัรวดเรว็ เดก็สาวเกบ็ถ้วยทั้งหมด

ใส่ในตะกร้า ก�าชับเรื่องการกินยากับคนป่วยอีกครั้ง ก่อนจะลุกขึ้นสะพาย

ตะกร้าเตรียมตัวออกเดินทาง ทว่าก่อนกลับนางก็ไปปรากฏตัวตรงหน้าชาย 
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ชุดด�าที่เชื่อว่าเป็นหวัหน้าของอกีสองคน และท�าในสิ่งที่คุ้นเคยด้วยการแบมอื

ยื่นไปข้างหน้า

เมื่อวานชายหนุ่มเหน็นางแสดงท่าทางเช่นนี้ ดงันั้นเขาจงึรู้ความหมาย

ในทนัท ีเขาล้วงหยบิถงุผ้าสดี�าที่ปักด้วยลวดลายแปลกๆ วางไว้บนมอืเลก็ มนั

ค่อนข้างหนัก คะเนว่าจ�านวนเงินภายในอาจสูงมาก จื่อรั่วไม่ได้ถามว่าเขา

ต้องการเงนิทอนหรอืไม่ นางถอืว่าเมื่ออกีฝ่ายให้มาแล้ว ทั้งหมดนี้ควรเป็นค่า

รกัษาของนาง เดก็สาวจงึเกบ็มนัซ่อนไว้ในแขนเสื้ออย่างมดิชดิ

“ข้ากลบัละ” นางกลบัออกไปจากกระท่อมทนัทโีดยไม่หนักลบัมา

คนที่อยู่ภายในมองประตูกระท่อมถูกปิดลง หนัไปสั่งย�้ากบัคนของตน

อกีครั้ง “สบืเรื่องอาจารย์ของเดก็คนนี้ให้ได้ว่าเขาเป็นใคร ข้าเชื่อว่าเขาไม่ใช่แค่

แพทย์ธรรมดา”

เด็กสาวเดินลงจากเขาหลังได้รับเงินด้วยหัวใจพองโต นางเอาของ

ทั้งหมดไปเกบ็ไว้ที่บ้าน เอาเงนิออกมากองบนโต๊ะ ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสทีอง

อร่าม นางนบัด้วยความสุข เกบ็เงนิทั้งหมดลงในถุงผ้าแล้วตรงไปยงัสถานที่

เกบ็เงนิอย่างด ีเงนิเหล่านี้จะสะสมให้มากเสยีก่อนจงึจะน�าไปฝากไว้ที่ร้านแลก

เงิน เวลานี้นางอยากจะเจียดเงินบางส่วนส�าหรับซื้อเนื้อแห้งมาทดแทนส่วนที่

ใช้ไปวนันี้ และซื้อข้าวสารกบัครกบดยาใบใหม่ด้วย

นอกจากนี้สมุนไพรที่ตากแห้งไว้ บางส่วนมมีากเกนิความจ�าเป็น นาง

จะน�าไปขายให้ร้านขายยาในเมอืงหลวง เตรยีมตวัครูเ่ดยีวกอ็อกเดนิทาง ระยะ

ห่างระหว่างหมู่บ้านคือหนึ่งชั่วยาม นางต้องการไปถึงที่นั่นก่อนยามอู่เพื่อหา

ร้านอาหารเลก็ๆ แวะพกักนิข้าว

แม้จะเป็นเพียงเด็กสาว แต่นางก็เดินทางไปมาด้วยตัวคนเดียวจน

เคยชนิ อกีทั้งยิ่งเข้าใกล้เมอืงหลวงกย็ิ่งมผีู้คนมากขึ้น อนัตรายที่เกดิจากโจร

จึงน้อยลง นางใช้เวลาในการเดินทางเกินกว่าที่คดิไว้เล็กน้อย พอมาถึงเมือง

หลวงกใ็กล้จะยามอู่แล้ว
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จื่อรั่วตรงไปที่ร้านขายยาเพื่อขายสมนุไพร ตลอดสองข้างทางที่เดนิผ่าน 

ผูค้นจะใช้สายตาแปลกประหลาดจบัจ้องมา เดก็สาวกไ็ม่ได้แสดงความรูส้กึใด

ออกมา อาจเพราะนางชนิเสยีแล้ว การมเีดก็สาวสวมหน้ากากไม้ทบัใบหน้าครึ่ง

บนจนแทบมองไม่เหน็อะไรนอกจากดวงตาเดนิเที่ยวไปมาในตลาด จะถกูจอ้ง

มองเป็นเรื่องปกต ิเดนิเท้าไม่นานกพ็บร้านที่คุ้นเคย

“จื่อรั่วหรอื” เสยีงของชายชราร้องทกัมาจากด้านใน

เขาเป็นชายชราวัยราวหกสิบหรือเจ็ดสิบปี หนวดเครามีสีขาวแซมจน

เกือบหมด การปรากฏตัวของจื่อรั่วดูจะเป็นเรื่องคุ้นเคย อีกทั้งยังได้รับการ

ต้อนรบัเป็นอย่างด ีแม้ร้านนี้จะไม่ใช่ร้านขายยาที่ดทีี่สุดหรอืใหญ่ที่สุด แต่เขา

กม็ลีูกค้าจ�านวนมากมาซื้อเพราะคุณภาพที่ดขีองสมุนไพรที่รบัมาขาย

“วันนี้เอามาขายเยอะหรือไม่ มีคนบ่นว่าต้องการโสม ทุกร้านในเมือง

ก�าลงัขาดแคลน” ชายชรากล่าวจุดประสงค์ออกมาอย่างรวดเรว็ แน่นอนว่าสิ่ง

ที่เขาหวงัมากที่สดุคอืการได้รบัซื้อสมนุไพรจากเดก็สาวคนนี้ ไม่ว่าจะเป็นอะไร

กต็าม เขาจะให้ราคาที่ดทีี่สุดเสมอ

“ช่วงนี้โสมหายาก แต่บางทขี้าอาจจะมเีกบ็อยู่บ้าง เอาไว้คราวหน้านะ

เถ้าแก่”

“ได้เลยๆ” ชายชราพยักหน้ารับด้วยความยินดี “ไปดูของวันนี้ก่อน 

ดกีว่า”

เขาพาเดก็สาวไปที่ห้องส่วนตวัด้านหลงั สมุนไพรในห่อผ้าถูกวางอย่าง

ระมัดระวัง เด็กสาวคนนี้ปรากฏตัวอย่างลึกลับเมื่อสองสามปีก่อน นางเอา

สมุนไพรตากแห้งที่มีคุณภาพดีมากมาขาย ไม่เพียงเท่านั้นยังนับว่าเป็นผู้ที่มี

ความรู้เรื่องสมุนไพรดเียี่ยมคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณ ข้อห้าม การเกบ็

รกัษา ความรู้หลายอย่างที่เขาได้รบัมาจากเดก็สาวคนนี้ ดงันั้นนอกจากเรื่อง

คณุภาพสมนุไพรที่ดเียี่ยมเหมาะแก่ราคาแล้ว ชายชรายงัให้เงนิจ�านวนมากเพื่อ

เป็นการตอบแทนความรู้เหล่านี้

หลงัจากตรวจสอบคุณภาพด้วยความพงึพอใจ ชายชราออกตั๋วเงนิให้
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แก่นางทันที เห็นจ�านวนตัวเลขในตั๋วเงินแล้วเด็กสาวอดไม่ได้ที่จะมีความสุข 

นางกล่าวลาอกีครั้ง เวลานี้ท้องเริ่มส่งเสยีงร้องแล้ว ร้านบะหมี่ที่กนิคราวก่อน

กด็ ีแต่เหน็ว่ามรี้านขายเต้าหู้เผด็เพิ่งมาเปิดใหม่

ร้านเต้าหู้เผ็ดที่ต้องการกินมีคนเยอะพอสมควร แต่จื่อรั่วไม่ได้รีบไป

ไหน นางยนืรอเพื่อเข้าไปนั่งในร้าน ยิ่งได้กลิ่นท้องกย็ิ่งร้องโครกคราก จนกลวั

ว่าเสียงจะดังไปถึงคนที่ยืนอยู่ข้างกัน ทว่าความหิวของนางถูกท�าลายลงทันที

ด้วยน�้าเสยีงที่แหลมสูงของหญงิสาวกลุ่มหนึ่ง

“ลูกพี่ลูกน้อง”

หญิงสาวที่เอ่ยทักทายนางดูมีอายุมากกว่าสองถึงสามปี เป็นหญิงสาว

วัยสิบหกสิบเจ็ดที่อยู่ในเสื้อผ้าหรูหรา ข้างกายมีสหายผู้งดงามอีกสองคน  

ถดัไปด้านหลงัเป็นสาวใช้ที่คอยถอืร่มเดนิตาม ความจรงิจื่อรั่วเบื่อหน่าย ไม่ได้

อยากทกัทายนางนกั ทว่าเมื่อออกปากทกัแล้ว ไม่ตอบรบักไ็ม่ได้

“ลูกพี่ลูกน้อง”

“ชงิหลนิ เจ้ารู้จกันางด้วยหรอื” หญงิสาวคนหนึ่งที่อยู่ข้างกายเอ่ยถาม

ซุนชิงหลินเหลือบมองจื่อรั่วครู่หนึ่งแล้วป้องปากหัวเราะน้อยๆ “นี่คือ

ลูกพี่ลูกน้องของข้าเอง มารดาของนางเป็นบุตรสาวของสาวใช้กบัท่านปู่”

“แต่พวกเราไม่เคยพบนางที่ตระกลูซนุมาก่อน” หญงิสาวอกีคนเอ่ยด้วย

ความสงสยั หรอืจงใจไขข้อสงสยัของคนอื่นกไ็ม่ทราบได้

พวกนางพูดคุยกนัไม่เบานกั ภายในร้านที่มคีนแน่นขนดั เดก็สาวสวม

หน้ากากไม้ที่แต่งตวัเหมอืนชาวบ้านก�าลงัพูดคุยกบับุตรสาวขุนนางย่อมได้รบั

ความสนใจอยู่แล้ว หลายคนถึงขั้นวางตะเกียบเพื่อฟัง จื่อรั่วสังเกตเห็นทุก

การกระท�า แต่เลอืกวางตวัเฉย นางกบัซุนชงิหลนิไม่ได้คุ้นเคยกนัมากนกั พบ

กนัเพยีงสองครั้ง แน่นอนว่ามนัไม่ใช่การพบกนัที่น่าประทบัใจเลยแม้แต่น้อย 

หลกีเลี่ยงได้นางกไ็ม่ต้องการพบอกีฝ่ายเลยด้วยซ�้า

“น่าเสยีดาย แม้ตระกลูซุนพร�่าสั่งสอน สดุท้ายมารดาของนางกลบัท้อง

ไม่มีพ่อ ท่านปู่ไม่อาจทนความอัปยศได้จึงย้ายให้พวกนางสองแม่ลูกไปอยู่
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หมู่บ้านนอกเมอืงหลวง” กล่าวเช่นนี้แล้วกเ็ดนิเข้ามาใกล้ รวบมอืของจื่อรั่วไว้

อย่างถอืวสิาสะ “ไม่ได้พบกนันาน ชวีติเจ้าคงล�าบากมาก ดูส ิ ตวัผอมเช่นนี้ 

ได้กนิข้าวครบสามมื้อหรอืไม่ แล้วใบหน้าที่ถกูไฟไหม้จนอปัลกัษณ์เป็นอย่างไร

บ้าง”

คนคอยเงี่ยหูฟังจับใจความได้ว่า ที่แท้ภายใต้หน้ากากไม้นี้ซ่อนความ

อปัลกัษณ์เอาไว้นี่เอง



สาม
เด็กไม่มีพ่อ

จื่อรั่วมองใบหน้าที่แสดงออกราวกับว่าเป็นห่วงเป็นใยเสียเหลือเกิน 

เสียงนินทารอบข้างดังขึ้นเหมือนเสียงแมลงที่กวนใจ พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์

ใบหน้าภายใต้หน้ากากไม้ของนาง ลามไปจนถงึเรื่องของครอบครวั มารดาที่

ตั้งครรภ์โดยไม่มสีาม ีนางที่กลายเป็นเดก็โชคร้าย ไม่มบีดิา อกีทั้งยงัอปัลกัษณ์ 

ด้วยเสยีงนนิทาเช่นนี้ความอยากอาหารของเดก็สาวลดลงไปในทนัท ีทว่าท่าที

ของนางยงัคงนิ่งเฉย ดวงตาภายใต้หน้ากากไม้มองดกูารแสดงของลกูพี่ลกูน้อง

ตรงหน้า

ทา่ทางนิ่งเงยีบเช่นนี้ท�าให้คนที่ยนืจบัมอืแสดงความห่วงใยอยูต่รงหน้า

อดึอดัเลก็น้อย ใบหน้านั้นยงัเปื้อนยิ้ม มอืที่จบักนัเอาไว้บบีแน่น “แล้วเจ้ามา

อยู่ที่ร้านนี้เพื่อรอกินอาหารใช่หรือไม่ รายได้สาวใช้ในร้านขายผ้าของแม่เจ้า 

จะเพียงพอหรือ” ไม่ว่าเปล่า ยังล้วงหยิบเงินในถุงออกมายื่นให้ “เอาเงินนี่ 

ไปซื้ออาหารดีๆ  กนิเถอะนะ”

“ข้าไม่ใช่ขอทาน” จื่อรั่วกล่าวด้วยน�้าเสยีงเยน็ชา

“เจ้าจะหยิ่งไปท�าไม ทั้งที่ตัวเองก�าลังจะอดตาย กลับไม่ยอมรับน�้าใจ

ของชิงหลิน” หญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังซุนชิงหลินเอ่ยขึ้น สีหน้า
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ท่าทางเหยยีดหยามเตม็ที่

แม้แต่คนที่นั่งกินอาหารในร้านก็อดพูดสนับสนุนขึ้นมาไม่ได้ “ในเมื่อ

นางมีเมตตาเจ้าก็รับเอาไว้เถอะ เด็กน้อย เจ้าไม่รู้หรือว่าเงินทองหายากแค ่

ไหน”

มองจ�านวนเงนิที่บตุรสาวขนุนางคนนั้นมอบให้แล้วหลายคนรูส้กึอจิฉา 

นี่ไม่ใช่เงินที่เพียงพอแค่การกินอาหารในร้านนี้เท่านั้น มันมากพอส�าหรับการ

กนิอยู่ในสองหรอืสามวนัส�าหรบัครอบครวัธรรมดา เงนิจ�านวนนี้พวกเขาต้อง

ท�างานหลายวนัเพื่อได้มนัมา

ซนุชงิหลนิเหน็แต่คนเข้าข้างนางกย็ิ้มด้วยความพอใจ ยดัเงนิใส่มอืของ

จื่อรั่วอกีครั้ง คราวนี้ลูกพี่ลูกน้องที่เดก็กว่าไม่ได้ปฏเิสธ นางรบัเงนินั้นมาแล้ว

เดนิเอาไปวางไว้ที่โต๊ะของชายที่กล่าวขึ้นเมื่อครู่ เสยีงเงนิกระทบกบัโต๊ะไม้ดงั

ไปทั่วบรเิวณ

“ท่านรับความเมตตาของนางเอาไว้เองก็แล้วกัน” กล่าวเช่นนั้นแล้วก็

หมุนตวักลบัไปหาคนที่ยนือึ้งอยู่เบื้องหลงั ใบหน้าครึ่งล่างของหน้ากากไม้เปิด

เผยให้เห็นรอยยิ้มลึกลับและเย้ยหยัน “ใช้ความเมตตาของเจ้ากับคนที่เขา

ต้องการเถดิ”

จื่อรั่วเตรียมตัวที่จะเดินจากไป ซุนชิงหลินไม่ต้องการปล่อยโอกาส 

เช่นนี้ไป โดยปกติจื่อรั่วกับมารดาอาศัยอยู ่ในหมู ่บ้านนอกเมืองหลวงที่

ทุรกนัดารและยากจน ไม่มคีนตระกูลซุนคนใดไปพบพวกนางมาหลายปีแล้ว 

การเจอเด็กสาวคนนี้ในเมืองหลวงเป็นเรื่องน่าแปลกใจ แม้จะเคยได้ยินข่าว 

มาบ้างว่ามเีดก็สาวสวมหน้ากากไม้ปรากฏตวัในเมอืงหลวงเป็นบางครั้ง นางก็

ไม่เคยได้พบอกีฝ่ายด้วยตวัเอง คาดไม่ถงึว่าเดก็สาวสวมหน้ากากไม้ในข่าวลอื

คนนั้นคอืลูกพี่ลูกน้องของตวัเอง

“รอก่อนลกูพี่ลูกน้อง” ซุนชงิหลนิเดนิตามมาแล้วยื่นมอืไปที่ใบหน้าของ

เดก็สาว

จื่อรั่วคอยระวังไว้ก่อนแล้ว จึงทราบว่าเป้าหมายของอีกฝ่ายไม่ใช่การ
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หยุดนาง แต่เป็นหน้ากากไม้ที่สวมอยู่บนใบหน้านี่ต่างหาก! เดก็สาวเบี่ยงตวั

หลบแล้วปัดมอืที่ก�าลงัเอื้อมมาหาออกไป ไม่รู้ว่านางปัดแรงเกนิไป หรอืลูกพี่

ลกูน้องคนนี้มโีรคประจ�าตวัที่ท�าให้อ่อนแอกว่าคนปกต ิถงึได้เซล้มลงไปกบัพื้น

ทั้งอย่างนั้น

สาวใช้และคุณหนูอีกสองคนที่เดินทางมาด้วยกันตรงเข้ามาพยุง ส่ง

สายตาต�าหนินางเต็มที่ “เจ้าคนไร้มารยาท ไม่ส�านึกบุญคุณของชิงหลินยัง

ท�าร้ายนางได้ลงคอ”

“เด็กที่ไม่มีบิดาคอยสั่งสอน มารดาก็ตั้งท้องไม่มีพ่อ เด็กที่เติบโตมา

เช่นนี้คงจะไม่มีใครคอยสั่งสอนเรื่องจิตส�านึกให้แก่นาง” อีกคนต่อว่าด้วย

ถ้อยค�ารุนแรง พยายามพยุงซุนชงิหลนิที่เจบ็จนน�้าตาคลอ

หญงิสาวตระกลูซุนรบียกมอืขึ้นห้ามปราม “อย่าท�าให้เป็นเรื่องใหญ่เลย 

เป็นข้าเองที่เข้าไปก้าวก่ายเรื่องของนางมากเกนิไป” 

นางพยายามห้ามปรามสหายและสาวใช้ที่ต้องการจะสั่งสอนจื่อรั่ว 

ใบหน้าออ่นหวานเป้ือนไปด้วยน�้าตา ดูน่าสงสารอย่างมากในสายตาของคนอื่น 

“ลูกพี่ลูกน้อง ข้าขอโทษที่เป็นห่วงเจ้ามากเกินไป แต่ข้ายังยืนยันว่าหากเจ้ามี

เรื่องเดอืดร้อน เจ้าสามารถมาพบข้าที่ตระกูลซุนได้ หากเป็นเรื่องที่ช่วยได้ ข้า

จะช่วยเจ้าอย่างเตม็ที่”

หญงิสาวแสดงบทบาทของคนดอีอกมาได้อย่างยอดเยี่ยม จื่อรั่วกลาย

เป็นหวัข้อสนทนาของคนที่อยู่ในเหตุการณ์อกีครั้ง นางกลายเป็นเดก็ก�าพร้าที่

ขาดการอบรม บางคนกล่าวล่วงเกินไปถึงมารดาของนางว่าเป็นความอับอาย

ของตระกูลซุน คนที่ปล่อยให้ตัวเองตั้งครรภ์ก่อนการแต่งงานย่อมเป็นหญิง 

ชั่วช้า ถงึได้สั่งสอนบุตรสาวให้ออกมาเป็นเช่นนี้

สองมือของเด็กสาวก�าแน่น อยากตะโกนด่าคนพวกนั้นด้วยถ้อยค�า

หยาบคายมากมาย แต่สดุท้ายจื่อรั่วกร็ูว่้าการกระท�าเช่นนี้ไม่เกดิผลดอีะไรเลย 

นอกจากคนพวกนั้นจะไม่ฟังนางแล้ว ภาพลกัษณ์ของนางกบัมารดากม็แีต่จะ

ย�่าแย่ลงไปเท่านั้น ความโกรธถูกกลนืลงในอกอย่างรวดเรว็ แล้วเปลี่ยนเป็น
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เร่งฝีเท้าจากไป การหลีกเลี่ยงการพบกับลูกพี่ลูกน้องที่น่าร�าคาญคนนี้ได้คง

เป็นการดทีี่สุด

จื่อรั่วเดินไปอีกด้านหนึ่งของตลาด เลือกร้านที่ค่อนข้างเงียบสงบและ

สั่งอาหารมากมายมากนิเพื่อระบายความไม่พอใจเมื่อครู่ 

หากไม่ใช่เพราะเมืองหลวงแห่งนี้เป็นแหล่งรายได้ในการขายสมุนไพร

ของนาง นางกไ็ม่คดิจะมาเหยยีบที่นี่บ่อยนกั มนัวุ่นวายและเตม็ไปด้วยเรื่อง

ราวที่ชวนใหห้งดุหงดิ ต้องระมดัระวงัตวัตลอดเวลา ทวา่กอ็าจเป็นโชคดทีี่นาง

สวมชุดเก่าราคาถูก อย่างน้อยก็ปลอดภัยจากโจรที่จ้องจะฉกชิงวิ่งราว หาก

พวกโจรรู้ว่าภายใต้เสื้อผ้าซอมซ่อนี้มีเงินซ่อนอยู่หลายร้อยต�าลึง คนพวกนั้น

อาจจะกระอกัเลอืดเลยกไ็ด้

เช้าวันรุ่งขึ้นเด็กสาวเดินทางขึ้นเขาด�าเนินชีวิตตามปกติ กระท่อม 

พักแรมแห่งนั้นว่างเปล่าเสียแล้ว ดูเหมือนคนป่วยของนางจะจากไปตั้งแต่ 

เมื่อวาน คงจะไม่ได้พบกนัอกีแล้ว จื่อรั่วไม่ได้สนใจเกี่ยวกบัคนพวกนั้น ทว่า

คนพวกนั้นกลบัไม่ได้ละความสนใจจากนางเลยแม้แต่น้อย

หลังจากเดินทางมาหลายวัน ร่างกายของเฟิงถังที่ได้รับการรักษาโดย

แพทย์ในเมืองหลวงก็แข็งแรงขึ้น สามารถเดินทางต่อได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

แพทย์ในเมอืงหลวงกล่าวว่า เดมิทอีาการของเฟิงถงันั้นต่อให้มาถงึมอืของเขา

ได้ทันเวลาก็ไม่แน่ว่าจะรักษาได้หรือไม่ มองดูเสื้อคลุมที่มีคราบเลือดติดอยู่ 

บางส่วนกลายเป็นสดี�าเหนยีวหนดื บ่งบอกถงึความร้ายแรงของพษิ กล่าวได้

ว่าแพทย์ที่ให้การช่วยเหลือพวกเขาก่อนหน้านี้นับว่าเป็นยอดฝีมือ ยิ่งได้ฟัง 

เช่นนี้ความสนใจที่มตี่อเดก็สาวคนนั้นกย็ิ่งเพิ่มขึ้น

ห้าวนัผ่านไปพวกเขากเ็ดนิทางจากเมอืงหลวงแคว้นโจวกลบัสูภ่ผูาตะวนั

อันเป็นสถานที่ตั้งของส�านักไท่หยางที่ยิ่งใหญ่ ชายหนุ่มในอาภรณ์สีด�าได้รับ

ความเคารพจากทุกคนที่เขาเดนิผ่าน แม้แต่เหยยีนชงกบัเฟิงถงักด็ูเหมอืนจะ

เป็นบคุคลส�าคญัของที่นี่ หลงัจากพวกเขากลบัเข้าที่พกัของตวัเอง กม็ชีายชรา
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ผู้หนึ่งมาเยี่ยมถงึเรอืนพกั

ชายที่เพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าโบกมอือนญุาตให้อกีฝ่ายเข้ามาด้านใน ชายชรา

เคราขาวคนนี้คอืหลี่เหวิ่น หนึ่งในสามผู้อาวุโสของส�านกัไท่หยาง ทว่าเมื่อเข้า

มาภายในห้องเขากลบัเคารพชายหนุ่ม

“ท่านประมุข จริงหรือไม่ที่ท่านถูกโจมตีโดยคนของส�านักเยว่เลี่ยง”  

ชายชราถามตรงเข้าประเดน็

ชายหนุม่ที่ถกูเรยีกว่าประมขุ แท้จรงิแล้วคอืมูโ่ม่โฉว ประมขุแห่งส�านกั

ไท่หยาง ผู้คนโดยทั่วไปอาจเรยีกที่นี่ว่าเป็นส�านกัมาร ในขณะที่ศตัรูหมายเลข

หนึ่งของพวกเขาคือส�านักเยว่เลี่ยงของประมุขเหอหานเฟิง ด้วยภาพลักษณ์

บริสุทธิ์ชอบช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในยุทธภพ ผู้คนจึงเรียกอีกฝ่ายว่า

เป็นส�านกัธรรมะ ในส่วนนี้มู่โม่โฉวไม่ได้ให้ความสนใจกบัมนัมากนกั

เพราะแม้จะกล่าวว่าที่นี่เป็นส�านักอธรรม พวกเขาก็มีกฎของตัวเองที่ 

ไม่อาจละเมิดได้ ยิ่งเมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของมู่โม่โฉว กฎระเบียบยิ่ง 

เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงระยะเวลาหลายปีนี้ นอกจากการปะทะกบัคนของส�านกั

เยว่เลี่ยงเป็นครั้งคราว พวกเขาก็ไม่ได้พบกับศึกที่หนักหนา อีกทั้งชื่อเสียง 

ของมู่โม่โฉวในยุทธภพก็เลื่องลือเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับฝีมือที่ไร้เทียมทานของ

เขา หากไม่ใช่เหอหานเฟิงเดนิทางมาด้วยตวัเอง เกรงว่าคนอื่นคงไม่สามารถ

โค่นเขาลงได้

การต่อสู้ที่ท�าให้เฟิงถังบาดเจ็บในครั้งนี้เป็นการลอบโจมตีด้วยวิธีการ 

ใช้พษิที่น่ารงัเกยีจ ไม่เช่นนั้นคงไม่อาจท�าให้พวกเขาล�าบากได้ถงึขนาดนี้ หลี่-

เหวิ่นได้ยนิเรื่องราวทั้งหมดที่ท่านประมุขกล่าวออกมา ในหวัใจของเขาเตม็ไป

ด้วยความโกรธ

“ส�านกัเยว่เลี่ยงท�าเช่นนี้เท่ากบัท้าทายพวกเรา เกรงว่าคงต้องแสดงให้

พวกเขาเหน็พลงัของส�านกัไท่หยางเสยีบ้าง” เดมิทหีลี่เหวิ่นเป็นผูอ้าวโุสที่ซื่อตรง

ที่สุด ใจเยน็ที่สุด แต่เมื่อใดกต็ามที่มเีรื่องเกี่ยวข้องกบัส�านกัเยว่เลี่ยง เขากจ็ะ

เปลี่ยนเป็นคนที่มอีารมณ์รุนแรงในทนัที
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“ไม่แน่ว่าเหอหานเฟิงอาจจะไม่รู้เรื่องนี้”

“แต่นั่นเป็นคนของส�านกัเยว่เลี่ยงไม่ใช่หรอื”

มู่โม่โฉวพยกัหน้า เขาแน่ใจว่าอกีฝ่ายเป็นคนของส�านกัเยว่เลี่ยง “เหอ-

หานเฟิงเป็นคนซื่อตรง วิธีการลอบโจมตีด้วยยาพิษเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะท�า  

ดงันั้นเรื่องนี้ขอให้ข้าหาโอกาสพบเขาก่อน”

“ท่านประมุข เขาเป็นเจ้าส�านกัเยว่เลี่ยง เป็นไปได้หรอืที่คนของเขาท�า

อะไรโดยที่เขาไม่รู้”

“เรื่องนี้ยงัไม่แน่ บางทอีาจมกีารเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกดิขึ้นในส�านกั

เยว่เลี่ยง ระหว่างนี้อย่าเพิ่งท�าสิ่งใด หากมมีอืที่สามต้องการท�าให้พวกเรากบั

ส�านกัเยว่เลี่ยงสูก้นัขึ้นมา ข้าไม่ต้องการกลายเป็นเครื่องมอืของใคร” ชายหนุ่ม

ยื่นค�าขาด แม้หลี่เหวิ่นจะอยากกล่าวอะไรบางอย่างกจ็�าต้องเงยีบไป

สดุท้ายเรื่องนี้ต้องถกูเกบ็เป็นความลบั ป้องกนัไม่ให้ใครท�าการแก้แค้น

ส่วนตวั อนัจะก่อใหเ้กดิปัญหาระหว่างส�านกัในอนาคต มเีพยีงไม่กี่คนในกลุม่

ผูน้�าระดบัสงูของส�านกัเท่านั้นที่รูเ้รื่องที่เกดิขึ้นในคราวนี้ มูโ่ม่โฉวไม่ใช่คนด่วน

ตดัสนิใจ แม้จะเป็นศตัรูกนั เขากร็ู้จกัเหอหานเฟิงในระดบัหนึ่ง ด้วยอุปนสิยั

ของอกีฝ่าย ยามต่อสู้กนั เหอหานเฟิงกจ็ะเลอืกการต่อสู้โดยตรงมากกว่าการ

เล่นเล่ห์ ดงันั้นหากไม่ใช่การกระท�าโดยพลการของคนในส�านกัเยว่เลี่ยง กอ็าจ

เป็นมือที่สามสอดเข้ามาเพื่อหวังผลบางอย่าง จนกว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้

แน่ใจเขาจะไม่ลงมอืเดด็ขาด

ร่างกายของเฟิงถังหายเป็นปกติในเวลาอันรวดเร็ว เขากับเหยียนชง

จงึได้รบัมอบหมายงานให้ไปสบืกนัคนละเรื่อง เฟิงถงัรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการ

ซุม่โจมตจีากคนของส�านกัเยว่เลี่ยง ขณะที่เหยยีนชงใช้เส้นสายของตวัเองสบืหา

ข้อมลูเกี่ยวกบัแพทย์หญงิตวัน้อยที่พวกเขาได้พบและอาจารย์ของนาง ระหว่าง

นั้นท่านประมุขกจ็ดัการงานที่คั่งค้างมาตลอดหลายวนั

มู่โม่โฉวเกือบลืมเรื่องที่ให้เหยียนชงท�าหลังจากเวลาผ่านไปพอสมควร 
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กระทั่งในวนัหนึ่งเหยยีนชงมาปรากฏตวัตรงหน้าเขา พร้อมกบัข้อมลูที่น่าสนใจ

“เดก็คนนั้นมชีื่อว่าจื่อรั่วขอรบั มารดามนีามว่า ซุนอนัฉ ี บุตรสาวคน

สุดท้องที่เกดิจากสาวใช้ของซุนหลี่เฉยีง เสนาบดแีคว้นโจว เดมิทซีุนหลี่เฉยีง

ตั้งใจจะให้ซุนอันฉีแต่งงานเป็นอนุภรรยาของขุนนางคนหนึ่ง แต่เมื่อมารดา 

ของซนุอนัฉเีสยีชวีติ นางจงึขอบดิาไปอาศยัอยูใ่นวดัหนึ่งปีเพื่อสวดมนต์ให้แก่

มารดา เมื่อใกล้ครบก�าหนด วดัแห่งนั้นกถ็กูเพลงิไหม้จนวอดทั้งหลงั ซนุอนัฉี

ที่ถกูรบัตวักลบัมาตระกลูซุนพบว่าตนเองตั้งครรภ์ ไม่ทราบว่าบดิาของเดก็เป็น

ใคร ซนุหลี่เฉยีงจงึส่งบตุรตวัเองกบัหลานสาวมายงัหมู่บ้านนอกเขตเมอืงหลวง 

พวกนางสองแม่ลูกใช้ชีวิตอย่างยากล�าบาก ซุนอันฉีท�างานเป็นสาวใช้ในร้าน

ขายผ้าของหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงดูบุตรสาวขอรบั”

“ที่แท้พวกนางมสีายเลอืดขุนนางชั้นสูง ครอบครวัตระกูลซุนนี่ไม่ใช่ว่า

มีความเกี่ยวข้องกับฮองเฮาของแคว้นโจวหรอกหรือ” มู่โม่โฉวมีความทรงจ�า

เกี่ยวกบัแคว้นโจวอยู่บ้าง

เหยยีนชงเว้นจงัหวะเพื่อหายใจก่อนจะเริ่มรายงานต่อ “ใช่ขอรบั ฮองเฮา

ของแคว้นโจวมนีามว่า ซุนหลงิอวี้ เป็นบุตรสาวคนรองที่เกดิจากฮูหยนิใหญ่

ของซนุหลี่เฉยีงขอรบั นอกจากนี้ยงัมซีนุหลี่จวนิ บตุรชายคนโตของซุนหลี่เฉยีง

รบัราชการในกรมคลงัของแคว้นโจว”

“ถ้าไม่คิดว่ามารดาของซุนอันฉีเป็นเพียงสาวใช้ พวกนางสองแม่ลูกก็

ถือว่ามีชาติก�าเนิดที่ดี” นึกดูแล้ว ไม่ว่าจะบุคลิกท่าทางหรือผิวพรรณหน้าตา

ของพวกนาง ล้วนแต่แสดงออกถงึชาตกิ�าเนดิได้ดทีเีดยีว

“น่าเสยีดาย ฝ่ายมารดามบีดิาที่ไม่สนใจไยด ีส่วนบตุรสาวเป็นเดก็ไม่มี

บิดา หลังจากถูกขับไล่ออกจากจวนตระกูลซุน ไม่เคยมีชายคนใดมาอ้างตัว

ยอมรบัว่าเป็นบดิาของเดก็จื่อรั่วมาก่อน นอกจากนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านกล่าวว่า 

แต่ก่อนจื่อรั่วนับว่าเป็นเด็กที่หน้าตาดี ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในบ้าน 

นางจึงถูกไฟคลอกจนใบหน้าอัปลักษณ์ ต้องสวมหน้ากากปกปิดบาดแผล 

เอาไว้”
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“แล้วเรื่องอาจารย์ของนางล่ะ”

“ดูเหมือนว่าหลังจากที่จื่อรั่วถูกไฟคลอก จะมีชายชราคนหนึ่งเช่าบ้าน

หลงัใกล้ๆ กบันางเพื่ออยู่อาศยั ชาวบ้านไม่รู้ว่าชายชราคนนั้นเป็นใคร เพราะ

เขามักไม่ออกจากบ้าน ไม่สุงสิงกับคนในหมู่บ้าน มีเพียงครอบครัวของซุน- 

อันฉีเท่านั้นที่แวะเวียนไปมาหาสู่กัน หลายครั้งมักมีคนแปลกหน้าแวะมาหา

ชายชราอยูเ่สมอ บางทชีายชราคนนั้นน่าจะเป็นแพทย์ที่รบัจื่อรั่วเป็นศษิย์ขอรบั”

“เขาเป็นใคร”

“ข้าพยายามสบืหาข่าวลอืเกี่ยวกบัแพทย์ชื่อดงัที่เดนิทางมาแคว้นโจวใน

ช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจ ชาวยุทธ์เล่าลือกันว่าแพทย ์

เทวดานามว่าฉีหลี่เจี๋ยรักสันโดษ หนีจากความวุ่นวายของส�านักแพทย์ไปพัก

อาศัยในหมู่บ้านที่เงียบสงบแห่งหนึ่งของแคว้นโจว คนที่ทราบที่อยู่ล้วนแต่มี

ความสนิทสนมกับเขา หลายปีมานี้คนที่ต้องการพบแพทย์ฉีผู้นั้นมักเดินทาง

เข้าออกแคว้นโจวอยู่เสมอ หนึ่งในนั้นกค็อืหมดัพยคัฆ์จงหู่ขอรบั”

“แพทย์ฉ ีฉหีลี่เจี๋ย” มู่โม่โฉวค้นหาชื่อนี้ในความทรงจ�า ไม่นานกพ็บว่า

มีรายชื่อนี้อยู่ด้วย “แพทย์เทวดาที่ว่ากันว่าท�าให้คนใกล้ตายกลับมามีชีวิตได้ 

เป็นผู้อาวุโสลกึลบัในส�านกัแพทย์ไป่เหงิ”

“ใช่ขอรบั เป็นแพทย์ฉคีนเดยีวกนั”

รอยยิ้มผุดขึ้นเลก็น้อย ดูเหมอืนเดก็จื่อรั่วนี่ไม่ใช่ธรรมดา ในยุทธภพ

มีแพทย์ที่กล่าวขานกันว่าสามารถเรียกว่าแพทย์เทวดามีเพียงนับนิ้วข้างเดียว  

ฉหีลี่เจี๋ยเป็นเหมอืนตวัละครที่ลกึลบัในหมูแ่พทย์เทวดาเหล่านี้ เขาเป็นผู้อาวโุส

ในส�านักแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไป่เหิง ความสามารถชนิดที่ว่าถ้าเขาเรียก

ตัวเองเป็นที่สอง คงไม่กล้ามีใครเรียกตัวเองเป็นที่หนึ่ง พรสวรรค์แบบใดที่

ท�าให้เขารบัเดก็สาวคนนั้นเป็นลูกศษิย์

“เวลานี้แพทย์ฉผีู้นั้นอยู่ที่ไหน”

“คนของไป่เหิงกล่าวว่าแพทย์ฉีชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อค้นหา

สมุนไพรและวิธีรักษาคนแบบใหม่ตลอดเวลา ชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่าเขา
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หายตวัไปหลายเดอืนก่อน บางทตีอนนี้เขาอาจอยูใ่นช่วงเดนิทาง เมื่อเขาไม่อยู่ 

ผูค้นจงึมุง่มาหาลกูศษิย์ของเขาอย่างจื่อรั่วแทน แต่คนรูเ้รื่องนี้มไีม่มากนกั โดย

เฉพาะตวัตนของจื่อรั่ว”

ระหว่างที่พวกเขาสนทนากันอยู่นั้น เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น ผู้ที่รอ 

อยู่ด้านนอกคอืเฟิงถงั มู่โม่โฉวจงึอนุญาตให้เขาเข้ามาภายใน เฟิงถงัมาพร้อม

กบัรายงานเกี่ยวกบัส�านกัเยว่เลี่ยง อกีหนึ่งเรื่องส�าคญัที่เขาก�าลงัรอข่าวอยู่

“เรื่องส�านกัเยว่เลี่ยงที่ข้าสบืมาได้ พบว่าคนส่วนใหญ่ในส�านกัไม่รู้เรื่อง

การซุ่มโจมตทีี่เกดิขึ้นขอรบั ไม่มกีารเรยีกรวมพล หรอืสั่งการใดๆ เกี่ยวกบั 

ส�านักไท่หยางมาหลายเดือนแล้ว แต่ว่าคนที่ท�าร้ายพวกเราเป็นคนของส�านัก

เยว่เลี่ยงแน่นอนขอรบั ข้าคดิว่าเป็นการกระท�าลบัหลงัของผู้น�าในส�านกับางคน”

“เหอหานเฟิงแก่ชราถงึขนาดปล่อยให้มคีนก่อเรื่องใต้จมกูของตวัเองถงึ

เพยีงนี้เชยีวหรอื” น�้าเสยีงนี้เตม็ไปด้วยความเย้ยหยนั ทว่ากเ็บาใจที่คนก่อเรื่อง

ไม่ใช่เจ้าส�านกัเช่นเหอหานเฟิง เรื่องแบบนี้อาจจะจดัการได้ง่ายขึ้น “แล้วรู้หรอื

ไม่ว่าเป็นใคร”

“ไม่มหีลกัฐานแน่ชดัขอรบั หากจะให้ข้าเดา คนที่มอี�านาจควบคุมคน 

ในส�านักชนิดข้ามหน้าข้ามตาเหอหานเฟิงได้มีสองคน คือเหอหลวนคุนกับ 

ฟางหวงัเหล่ยขอรบั”

“อ้อ... คนหนึ่งเป็นสหายสนทิ อกีคนกเ็ป็นพ่อตา” ชายหนุม่รูส้กึว่าความ

สมัพนัธ์เช่นนี้วุ่นวายน่าปวดหวั “แล้วมเีรื่องอื่นอกีหรอืไม่”

“มีขอรับ เร็วๆ นี้ดูเหมือนราชส�านักแคว้นโจวต้องการผูกไมตรีกับ 

ส�านักเยว่เลี่ยง คนที่เดินทางไปเป็นตัวแทนของส�านักก็คือเหอหลวนซาน  

บตุรชายของเหอหลวนคนุขอรบั หลายคนคาดเดาว่าฮองเฮาแคว้นโจวต้องการ

จบัคู่เหอหลวนซานให้แก่หลานสาวนามว่าซุนชงิหลนิขอรบั”

มู่โม่โฉวนิ่งไปครู่หนึ่ง รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้า เรื่องที่ดูเหมือนไม่

เกี่ยวข้องกันสองเรื่อง บัดนี้คล้ายว่าถูกเกี่ยวโยงกันขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ 

แน่นอนว่าการผูกไมตรีระหว่างแคว้นโจวกับส�านักเยว่เลี่ยงเป็นสิ่งที่เขาต้อง
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จับตาดูอย่างใกล้ชิด แผนการเดินทางไปแคว้นโจวปรากฏขึ้นคร่าวๆ ในหัว 

ของเขา

“เจ้าว่าลูกศษิย์ของแพทย์ฉ ีควรค่าแก่การผูกมติรหรอืไม่”

จื่อรั่วผู้ไม่รู้ว่าตัวเองตกเป็นหัวข้อสนทนาของผู้คนในอีกสถานที่หนึ่ง

ซึ่งห่างไกลออกไป ยงัคงด�าเนนิชวีติไปตามปกตขิองตนเอง วนันี้นางไม่ได้ขึ้น

เขาไปหาสมุนไพร แต่ให้ความสนใจกับสวนสมุนไพรขนาดเล็กที่ปลูกด้วย 

ตวัเองบรเิวณหลงับ้าน

สมนุไพรหลายชนดิต้องพึ่งพาสภาพอากาศที่เหมาะสมในการเตบิโต แต่

อกีหลายชนดิไม่จ�าเป็นต้องมสีภาพอากาศที่ซบัซ้อนเช่นนั้น ดงันั้นนางจงึเลอืก

สมุนไพรที่ปลูกง่ายปลูกเอาไว้หลงับ้านของตวัเอง นอกจากปลูกสมุนไพรแล้ว 

นางยงัต้องใช้เวลาทั้งวนัเพื่อปรงุยาบางตวัที่เริ่มขาดแคลนจากชั้นยาของอาจารย์ 

เด็กสาวตัวเล็กท�างานราวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกขั้นตอนของนางได้รับการ

สั่งสอนมาเป็นอย่างดี

หม้อต้มยาท�ามาจากเหลก็อย่างด ีน�้าที่ใช้ในการต้มยาที่ดทีี่สดุคอืน�้าค้าง 

ด้วยวธิกีลั่นแบบพเิศษ ทกุเช้าจะต้องตื่นมาเกบ็น�้าค้างก่อนที่พระอาทติย์จะขึ้น

พ้นขอบฟ้า น�้าที่มปีรมิาณอย่างจ�ากดัถกูเทลงในหม้อเหลก็ สมุนไพรทั้งสดและ

แห้งเตรยีมรอจะใส่ลงไปในหม้อต้ม ทกุขั้นตอน ทั้งล�าดบัการใส่ ความแรงของ

ไฟ และระยะเวลา ด้วยเหตุนี้เด็กสาวจึงทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปที่การ 

ต้มยา คอยดมกลิ่นและดูสเีพื่อไม่ให้มข้ีอผดิพลาด จนไม่ทนัได้สงัเกตว่ามใีคร

คนหนึ่งก้าวเข้ามาภายในบ้านหลงันี้

“เจ้าก�าลงัต้มยาอยู่หรอื”

เสยีงทุ้มเช่นนี้ทั้งคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยในเวลาเดยีวกนั ทว่าสิ่งที่จื่อรั่ว

แน่ใจคอืไม่ควรมใีครก้าวเข้ามาภายในบ้านของอาจารย์ในเวลานี้ ลมหายใจของ

นางสะดดุ เกรง็ไปทั้งตวัด้วยความระมดัระวงั ทว่าพอเงยหน้าขึ้นกลบัยิ่งแปลก

ใจ เสียงที่ว่าคุ้นเคยนี้เพราะเคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่ง ที่ว่าไม่คุ้นเคยเพราะ 
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ไม่ได้พบกนัมาสกัพกัแล้ว

“นายท่านของคนถูกพษิไม่ใช่หรอื” นางไม่รู้จกัชื่อเขา ไม่มคีวามทรงจ�า 

อื่นเกี่ยวกบัเขา นางจงึเรยีกเขาด้วยสิ่งที่เขาเป็น คอืนายท่านของคนถูกพษิ

“ข้าแซ่มู่ เรยีกนายท่านมู่ดกีว่า” มู่โม่โฉวไม่ได้วางตวัสนทิสนมเกนิไป 

เขาจงึเปิดเผยตวัเองด้วยข้อมูลส่วนน้อยเท่านั้น

“เอาละ นายท่านมู่ ไม่ว่าท่านจะมาด้วยเหตุผลใด ข้าต้องบอกก่อน 

ว่าเวลานี้ข้ายังไม่ว่าง เชิญท่านกลับไปก่อน” เด็กสาวบอกเขาตามตรง ไม่ว่า

นายท่านมู่คนนี้จะมาที่นี่ด้วยเหตุผลใด หรอืเขาจะเป็นนายท่านมู่ของใคร เขา

กไ็ม่ส�าคญัเท่ากบัยาที่นางก�าลงัต้มอยู่ตอนนี้

เมื่อถูกไล่ตรงๆ กท็�าให้ชายหนุ่มรู้สกึอายอยู่บ้าง ทว่าเขากลบัสนใจสิ่ง

ที่เดก็สาวท�ามากกว่า แม้มู่โม่โฉวไม่ใช่แพทย์ที่มคีวามรู้มากมาย แต่เขากพ็อรู้

มาบ้างว่างานต้มยานี้เป็นงานยาก ไม่ใช่สิ่งที่แพทย์ฝึกหัดจะท�าได้ คนต้มยา 

นบัว่าเป็นแรงงานที่มคี่ามาก แพทย์บางคนต้องต้มยาด้วยตวัเองเท่านั้น หรอื

บางคนรับเฉพาะงานต้มยาอย่างเดียว อาศัยประสบการณ์นับสิบปีเพื่อให้ได้

ต�าแหน่งคนต้มยามาครอบครอง แม้แต่ในส�านกัแพทย์เองกย็งัแยกแผนกเรยีน

ต้มยาโดยเฉพาะออกมา

จากข้อมลูที่ได้รบั จื่อรั่วได้พบกบัแพทย์ฉตีอนนางอายรุาวห้าขวบ จนถงึ

ตอนนี้คืออายุสิบสี่ปี เท่ากับว่าแม้นางจะได้เรียนแพทย์กับอาจารย์ตั้งแต่ครั้ง

แรกที่พบกนั ระยะเวลานั้นกไ็ม่มากถงึสบิปี กลบัสามารถต้มยาได้ด้วยตวัเอง

ในวยัเพยีงเท่านี้ ความประทบัใจที่เขามตี่อเดก็สาวยิ่งเพิ่มขึ้นอกี

“ข้าจะไม่รบกวน เชญิเจ้าต้มยาต่อได้เลย”

มูโ่ม่โฉวตดัสนิใจถอยออกไปด้านนอก จื่อรั่วปรบัไฟต้มยาให้เหมาะสม

แล้วจงึเดนิไปปิดประตู ป้องกนัไม่ให้ใครเข้ามาด้านในอกี ราวหนึ่งชั่วยามต่อ

มาประตูก็เปิดออก อากาศภายในบ้านค่อนข้างร้อนเพราะแทบไม่มีลมผ่าน  

ทั้งกลิ่นยาและไอร้อนจากหม้อต้มยาท�าให้ใบหน้าของเด็กสาวพราวไปด้วย 

เหงื่อ ทนัททีี่นางก้าวออกมาด้านนอก ผ้าเชด็หน้าสนี�้าเงนิเข้มผนืหนึ่งกย็ื่นมา
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ตรงหน้า

“เชด็หน้าเสยีก่อน เจ้าดูเหมอืนคนเพิ่งอาบน�้ามาเลย” เสยีงเยน็ชาดงัมา

จากชายหนุม่รปูงามที่ยนืรออยูใ่ต้ต้นไม้ใหญ่ ทว่าจื่อรั่วกลบัยกแขนเสื้อขึ้นเชด็

ใบหน้าเสยีอย่างนั้น “ท�าไมไม่ใช้มนัล่ะ”

“มองกร็ูว้า่มรีาคา เกดิสกปรกขึ้นมาแล้วท่านเรยีกเกบ็เงนิ ข้าเกรงวา่จะ

ไม่มใีห้”

ชายหนุ่มฟังแล้วทั้งขันทั้งโกรธ เด็กสาวคนนี้คิดว่านายท่านมู่ขี้งกถึง

ขนาดนั้นเชียวหรือ กระทั่งผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวก็จะคิดเงิน เขาจึงถือวิสาสะ

เอื้อมมือไปเช็ดรอยด�าจากขี้เถ้าที่ข้างแก้มของนางโดยไม่ขออนุญาต เด็กสาว

ตกใจชะงกัไปครู่หนึ่ง มองชายหนุ่มที่สูงกว่าตวัเองหลายคบืยื่นมอืมาเชด็หน้า

ให้ เชด็แล้วเขากย็ดัผ้าเชด็หน้าใส่ในมอืนาง

“มนัเปื้อนแล้ว ข้าท�าเปื้อนเอง ดงันั้นไม่คดิเงนิ เอาไปใช้เถอะ”

“นี่...” นางมองผ้าเชด็หน้าเนื้อดใีนมอืกพ็ูดไม่ออก ผ้าผนืนี้นุ่มมาก ไม่ 

รู้สกึบาดผวิเลย ทั้งเรยีบเนยีนเหมอืนกบัผ้าไหม ในเมื่อเจ้าของเขาไม่เอาแล้ว

ก็ช่างเถิด จื่อรั่วใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดไปทั่วหน้าอีกครั้ง พอสดชื่นขึ้นมาหน่อยก็ 

เงยหน้าถาม “ตกลงท่านมาที่นี่ต้องการสิ่งใด”

“ไม่อยากรู้หรอืว่าท�าไมข้าถงึรู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่”

“ไม่ว่าท่านจะรู้มาจากไหนท่านกไ็ด้รู้แล้ว อกีอย่าง... มนัไม่ใช่ความลบั

อะไร หากจะมองหาเดก็สาวสวมหน้ากากประหลาดคนหนึ่ง” ที่จรงิการค้นหา

นางนั้นง่ายเสยียิ่งกว่าง่าย

“ข้าผ่านมาทางนี้ คดิถงึผู้มพีระคณุของลกูน้องตวัเองกเ็ลยแวะมาเยี่ยม” 

เขายืดตัวมองดวงอาทิตย์ที่ใกล้จะตรงศีรษะเต็มที “ยืนรอมานานจนหิวแล้ว 

เจ้าช่วยท�าอะไรให้ข้ากนิก่อนแล้วกนั เอาเป็นข้าวต้มผกัดองเหมอืนคราวก่อน

กไ็ด้”

“มนัเรื่องอะไรที่ข้าต้องท�าอาหารล่ะ” เพราะไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้

มาก่อน จื่อรั่วเลยไม่รู้ว่าควรตอบสนองอย่างไร
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“เรื่องเงนิไม่ใช่ปัญหา” เขาคดิว่านางปฏเิสธเพราะความงก จงึล้วงเข้าไป

ในแขนเสื้อแล้วหยบิเงนิออกมาให้ ยดัใส่มอืของเดก็สาวเรยีบร้อย “นี่ค่าอาหาร 

ไปท�าได้แล้ว ข้าหวิ”



สี่
แขกไม่ได้รับเชิญ

จื่อรั่วงนุงงกบัสิ่งที่เกดิขึ้น ท�าไมเขาถงึมาบอกให้นางท�าอาหารให้ ทว่า

เมื่อมองเงินในมือเทียบกับราคาของอาหารภายในบ้าน ดูเหมือนนี่จะเป็นการ

ค้าที่ได้ก�าไรมหาศาล แทนที่จะปฏิเสธ เด็กสาวจึงเลือกที่จะเงียบแล้วเดินน�า

กลบัไปที่บ้านของตนเอง นายท่านมู่เดนิตามมาอย่างว่าง่าย

เมื่อเปิดประตูออกก็มองเห็นภายในบ้านที่ค่อนข้างโทรม ทว่าข้าวของ

ล้วนถูกสร้างขึ้นอย่างแขง็แรง จื่อรั่วให้เขานั่งที่โต๊ะในโถงขนาดเลก็ของบ้าน ถดั

ไปไม่กี่ก้าวกเ็ป็นห้องครวั เดก็สาวไม่ได้กงัวลว่าอกีฝ่ายจะขโมยข้าวของ เพราะ

ในบ้านไม่มีอะไรให้ใครฉกฉวย อย่างดีที่สุดก็คือพวกเครื่องเรือนที่ท�าจากไม้

และเสื้อผ้าที่อยู่ในห้องนอน นายท่านมู่คนนี้ท่าทางร�่ารวย เขาคงไม่สนใจอะไร

กบับ้านที่ทั้งเก่าและโทรมหลงันี้หรอก

เสยีงปะทแุตกของฟืนในห้องครวัดงัขึ้นมาเป็นระยะ เดก็สาวท�าข้าวต้ม

เนื้อแห้งอกีครั้ง แต่คราวนี้ผสมผกัสมุนไพรบางอย่างที่ช่วยเรื่องการผ่อนคลาย

และเพิ่มพละก�าลงัลงไปด้วย ระหว่างนั้นกห็ยบิเนื้อปลาตากแห้งมาหั่นเป็นชิ้น

เลก็ๆ ผดักบัผกัและพรกิแห้ง ปรุงรสด้วยน�้าตาลและเกลอืเลก็น้อย ผกัดอก

ถูกจบัแยกไว้ในถ้วยขนาดเลก็ ใช้เวลาไม่นานอาหารทั้งหมดกถ็ูกจดัวางไว้บน
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โต๊ะตรงหน้าแขก

“รบีกนิแล้วรบีไป”

มูโ่ม่โฉวไม่ได้ถอืเอาค�าไล่นั้นเป็นจรงิจงั เขาเพยีงแค่สดูกลิ่นอาหารแล้ว

เริ่มลงมอืกนิอย่างเพลดิเพลนิ มนัไม่ใช่อาหารชั้นเลศิ ปลาผดัผกักบัพรกิแห้ง

กร็สชาตอิอกโดดเคม็ไปนดิ ข้าวต้มมกีลิ่นหอมของข้าว เนื้อแห้ง และสมุนไพร

ที่ใส่ลงไป เมื่อกนิทุกอย่างพร้อมกนักลบัได้รสชาตทิี่ค่อนข้างพอด ีเป็นรสชาติ

ที่หาได้ยากยิ่งส�าหรบัคนอย่างเขา

จื่อรั่วเองกน็ั่งลงกนิอาหารที่ตวัเองท�าเช่นกนั ปกตมิารดาไม่ได้กลบับ้าน

ตอนกลางวนั เดก็สาวต้องกนิอาหารคนเดยีวจนชนิตั้งแต่เดก็ คดิไม่ถงึว่าวนั

หนึ่งจะมแีขกไม่ได้รบัเชญิมาร่วมโต๊ะด้วย แต่ไม่ว่านกึอย่างไรกห็าเหตผุลที่เขา

มาพบนางไม่ได้ ค่ารกัษากจ่็ายหมดแลว้ คนป่วยกร็กัษาให้จนเกอืบหาย ไม่ได้

มพีนัธะต่อกนัอกี ทั้งที่อกีฝ่ายหายหน้าไปนานเกอืบครึ่งเดอืน อยู่ๆ กลบัมา

ปรากฏตวัอกีครั้งเช่นนี้

พวกเขากนิอาหารด้วยกนัเงยีบๆ โดยไม่พดูอะไร ผ่านไปครูเ่ดยีวจื่อรั่ว 

กเ็ป็นฝ่ายอิ่มก่อน นางยกถ้วยและตะเกยีบของตวัเองกลบัไปเกบ็ในห้องครวั 

ทิ้งให้แขกกนิอยู่เพยีงล�าพงั สกัพกัเมื่อเขากนิเสรจ็นางจงึปรากฏตวัอกีครั้ง

“ท่านมาที่นี่ต้องการอะไร”

“แค่แวะมาเยี่ยม” ค�าตอบที่ต่อให้เด็กสามขวบฟังก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริง 

พวกเขาแทบไม่รู้จักกันเลยด้วยซ�้า แม้แต่ชื่อก็เพิ่งทราบกันเมื่อครู่ ที่จริงเขา 

น่าจะรู้ชื่อของนาง แต่นางรู้เพยีงแซ่มู่ของเขาเท่านั้น

“กไ็ด้ ถ้าท่านแค่แวะมาเยี่ยมกเ็ชญิกลบัไปได้แล้ว คราวหลงัไม่ต้องมา

อีก” จื่อรั่วไม่ได้สนใจว่าเขาจะพูดความจริงเกี่ยวกับเป้าหมายหรือไม่ เพราะ 

ถ้าเจตนาของเขาส่อไปในทางร้าย เขาจะท�าร้ายนางในทนัทโีดยไม่ต้องเสยีเวลา

ร่วมโต๊ะอาหารเช่นนี้ ด้วยความแขง็แรงของชายหนุ่มตรงหน้า เกรงว่าบดิมอื

เพียงนิดก็พรากชีวิตของนางไปได้ในทันที ทว่าการตอบสนองของชายหนุ่ม

คล้ายกบัการยั่วโมโห
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“ค่าข้าว ผกัดอง เนื้อแห้ง และปลาแห้งจะสกักี่ต�าลงึ เงนิที่ข้าให้เจ้าไป

มนัมากพอส�าหรบัหลายมื้อเลยนะ” เขามองไปรอบๆ ด้วยท่าทางสนใจ “กบั

แขกที่เจ้าค้าก�าไรเกนิควรเช่นนี้ ควรจะมนี�้าชาให้บ้าง”

“เมื่ออิ่มแล้วกค็วรจะไป”

จื่อรั่วท�าปากยู่ แม้ใบหน้าครึ่งบนจะถูกบดบังด้วยหน้ากากไม้จนแทบ

มองไม่เห็นสิ่งใด แต่ใบหน้าครึ่งล่างที่ต�่ากว่าจมูกลงมายังสะท้อนให้เห็นริม

ฝีปากยู่เพราะความไม่สบอารมณ์ มู่โม่โฉวรู้สึกเพลิดเพลินกับการแสดงออก

ของเดก็สาวอย่างบอกไม่ถูก

ไม่นานนักเด็กสาวก็กลับมาพร้อมกับน�้าร้อนและใบชาแห้งในกระปุก

ขนาดเลก็ นางใส่ใบชาลงในถ้วยเลก็น้อย จากนั้นรนิน�้าร้อนตามลงไปทลีะนดิ 

เมื่อชาเริ่มออกสนีางกใ็ช้ฝาปิดถ้วยชาแล้วรนิน�้ารอบแรกออกจนหมด ก่อนจะ

เริ่มเทน�้าร้อนในรอบที่สอง ชายหนุม่มองวธิกีารชงชาแปลกๆ นี้ด้วยความสนใจ 

กลิ่นของชาในถ้วยที่สองค่อนข้างหอมเป็นเอกลกัษณ ์เมื่อชาไหลผ่านปากลงสู่

คอ เขาค้นพบว่ามนัเตม็ไปด้วยรสชาตทิี่นุ่มนวล หอมอวลอยู่ภายในปากและ

ช่วยให้ท้องของเขาอบอุ่น

“เป็นชาที่ดมีาก”

ในฐานะของเจ้าส�านกัไท่หยาง มูโ่ม่โฉวไม่เคยขาดใบชาที่ด ีเขามกีระทั่ง

ใบชาที่น�้าหนกัครึ่งชั่งต้องจ่ายด้วยร้อยต�าลงึทอง แต่ไม่มใีบชาจากที่ไหนเหมอืน

กบัที่นี่ ทั้งกลิ่นและรสชาต ิหรอือาจเพราะวธิกีารชงชาที่ต่างออกไป ทว่าทั้งหมด

นี้ก่อให้เกดิรสชาตทิี่ยอดเยี่ยม

“มใีบชาอกีหรอืไม่”

“ม”ี เดก็สาวพยกัหน้า “แต่ใบชาไม่รวมในราคาค่าข้าวหรอกนะ”

“ได้ เจ้าคดิเท่าไร”

จื่อรั่วไม่คดิว่าชายหนุ่มจะซื้อมนัจรงิๆ นางไม่รู้ว่าควรจะขายใบชาด้วย

ราคาเท่าไร ของพวกนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์สอนให้นางท�า โดยปกตกิก็นิกนัเฉพาะ

นาง อาจารย์ และมารดาเท่านั้น หากจะนกึเทยีบกบัราคาใบชาชนดิอื่นที่ขาย



มนต์มิถุนา
47

กนัทั่วไป กค็วรมรีาคาแพงกว่านดิหน่อย

“กระปุกนี้ห้าสบิต�าลงึ” เงนิห้าสบิต�าลงึนี้นบัว่ามาก โดยปกตขิ้าวสารถงั

หนึ่งราคาสบิต�าลงึเท่านั้น ซื้อชากระปกุเลก็ๆ ด้วยราคาข้าวสารห้าถงันบัว่ามาก

ส�าหรับชาวบ้านทั่วไป ดังนั้นเด็กสาวค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือราคาที่เหมาะสม 

เพยีงแต่เงยหน้าขึ้นกลบัพบว่าใบหน้าของแขกค่อนข้างแปลก “ท�าไม มนัแพง

ไปร”ึ

ชายหนุ่มรบีส่ายหน้า เขาล้วงหาเงนิแล้ววางลงบนโต๊ะ “ร้อยต�าลงึ เอา

มาสองกระปุก”

เดก็สาวฉกียิ้มกว้างอย่างไม่อาจกลั้นเอาไว้ได้อกีต่อไป วนันี้นางแค่อยู่

บ้านเฉยๆ ท�าอาหารและชงชากไ็ด้เงนิถงึร้อยต�าลงึ เทยีบเท่ากบัรายได้หลาย

เดอืนของชาวบ้านละแวกนี้ ไม่ใช่ว่าจื่อรั่วไม่มเีงนิ ทั้งเงนิที่ขายสมุนไพร เงนิที่

ได้รับจากการรักษาคนไข้ที่แวะเวียนมาที่นี่ ก็มากพอจะท�าให้นางกลายเป็น

เศรษฐตีวัน้อย แต่เพราะความทรงจ�าวยัเยาว์ เดก็สาวเตบิโตขึ้นมาด้วยความ

ยากจน มารดาท�างานเป็นสาวรับใช้ในร้านขายผ้า รายได้พวกนั้นไม่สามารถ

ท�าให้นางกนิเตมิความหวิให้เตม็ท้องได้ จื่อรั่วจงึเหน็คุณค่าของเงนิทุกต�าลงึที่

นางได้รบั

เขามองเด็กสาววิ่งกลับเข้าไปในครัวเพื่อหยิบชาสองกระปุกมาให้ด้วย

ความยินดี บางครั้งเด็กสาวก็ท�าตัวเหมือนผู้ใหญ่ แต่บางครั้งก็ท�าตัวเหมือน

เดก็ โดยไม่รู้ตวั มอืของชายหนุ่มวางลงบนศรีษะของนางแล้วขยี้เบาๆ ทั้งคน

ลูบและคนถูกลูบต่างกต็กใจ จื่อรั่วถอยร่นออกไปจนแผ่นหลงัชดิผนงั ยกมอื

ป้องกนัศรีษะเอาไว้

“ท่านท�าอะไร”

“ไม่มอีะไร” มู่โม่โฉวเองกแ็ปลกใจ เขาหยบิกระปุกชาแล้วลุกขึ้น “ข้า

ขอตวัก่อน แล้วจะแวะมาอกีครั้ง”

ชายหนุ่มก้าวเท้าออกจากบ้าน เพยีงชั่วพรบิตาร่างของเขากห็ายไปจาก

สายตา จื่อรั่วจบัศรีษะของตวัเอง นานมากแล้วที่ไม่มใีครลบูศรีษะของนาง โดย
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เฉพาะคนแปลกหน้าที่เป็นชายหนุ่ม บางทีนางอาจจะท�าให้เขานึกถึงน้องสาว

หรือว่าลูกสาวของเขาก็ได้ เด็กสาวไม่คิดมาก นางเก็บถ้วยชามไปล้างแล้ว

เตรยีมอาหารเยน็รอมารดากลบัมา

เช้าวันต่อมา บ้านของจื่อรั่วได้ต้อนรับแขกอีกครั้ง ระหว่างที่นางนั่ง

ป้ันยาลงในโหลแก้วกไ็ด้ยนิเสยีงเคาะประตดูงัขึ้น เมื่อเปิดออกไปดูกพ็บกบัคน

คุ้นเคย ชายชราอายุราวหกสบิปี เขาเป็นสหายกบัอาจารย์ของนาง นอกจากจะ

แวะมาเยี่ยมอาจารย์เป็นครั้งคราว หลังจากอาจารย์ออกเดินทางเขาก็แวะมา

เยี่ยมนางบ้าง

“ท่านปู่จ้าว” เดก็สาวเรยีกแล้วโค้งค�านบัด้วยความเคารพ

ชายชรายิ้มด้วยท่าทางไม่ดนีกั “ปู่ต้องรบกวนเจ้าอกีแล้ว”

ตอนนั้นเองที่เดก็สาวสงัเกตเหน็ใครอกีคนที่ด้านหลงัของเขา ชายสอง

คนช่วยกนัแบกร่างชายวยัสามสบิปีคนหนึ่ง ใบหน้าของเขาแดง แต่รมิฝีปาก

ซดี มเีหงื่อออกมามากมาย เหน็ได้ชดัว่าเขาเป็นผู้ป่วย จื่อรั่วจงึถอยไปยนืด้าน

ข้างและให้คนแบกชายคนนั้นเข้ามาด้านใน

“เขาเป็นลกูชายของปูเ่อง สองสามวนัก่อนเขาเริ่มมไีข้ ตวัร้อนแล้วกเ็ยน็

สลับกันไป เมื่อร้อนมันก็ร้อนมากจนเหมือนมือจะถูกลวก เมื่อเย็นมันก็เย็น

มากจนเหมอืนกบัศพ แพทย์หลายคนกล่าวว่ามนัคอือาการหยนิหยางไม่สมดุล 

แต่พวกเขาไม่รู้วธิรีกัษา เจ้าช่วยปู่ได้หรอืไม่”

ปู่จ้าวเป็นคนใจดี หลายครั้งเขาก็ท�าตัวเหมือนปู่ของนางจริงๆ ดังนั้น

ไม่มทีางที่จื่อรั่วจะปฏเิสธ เดก็สาวพยกัหน้าก่อนจะเดนิไปนั่งที่ข้างเตยีง ชาย

คนนั้นแม้สิ้นเรี่ยวแรงแต่ก็ไม่ได้หมดสติเสียทีเดียว สายตาของเขาจับจ้อง 

เดก็สาวที่ก้าวเข้ามา เมื่อนางเอื้อมมอืไปจบัชพีจรที่ข้อมอืของเขา เขาสะบดัออก

โดยแรง

“แพทย์ปลอม!” เสยีงแหบแห้งเอ่ยออกมาด้วยความโกรธ “นางต้องเป็น

แพทย์ปลอมแน่ๆ”
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ปู่จ้าวก้าวเข้ามากดร่างบุตรชายเอาไว้ “นางคอืลูกศษิย์ของแพทย์ฉ ีจะ

เป็นแพทย์ปลอมได้อย่างไร”

“นางอายุเท่าใดกัน ถึงสิบห้าปีหรือไม่ ต่อให้นางเรียนแพทย์มาตั้งแต่

อยู่ในครรภ์มารดา กไ็ม่มคีวามสามารถมากพอจะรกัษาข้าได้” ชายหนุ่มมั่นใจ

อย่างยิ่ง แพทย์ส่วนใหญ่ที่เขาพบเป็นชายวยักลางคนไปจนถงึวยัชรา คนพวก

นี้เรยีนแพทย์อย่างต�่ายี่สบิปี บางคนใช้ชวีติในฐานะแพทย์ยาวนานถงึห้าสบิปี 

แต่กไ็ม่สามารถรกัษาอาการป่วยของเขาได้ แล้วเดก็สาวคนนี้จะมคีวามสามารถ

เช่นนั้นได้อย่างไร

“ถ้าเจ้าไม่ลองให้นางรักษา เจ้าจะรู้ได้อย่างไร จื่อรั่วเป็นเด็กมีความ

สามารถ ห้ามสบประมาทนางโดยเดด็ขาด” ปู่จ้าวดุบุตรชายของตนเอง

“ท่านพ่ออยากให้ข้าตายด้วยน�้ามอืของนางหรอือย่างไร” ดวงตาของเขา

เปลี่ยนเป็นสแีดงเพราะความโกรธ

จื่อรั่วมองบิดากับบุตรชายโต้เถียงกันไปมา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคน

ปฏิเสธการรักษากับนาง มันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาที่จะไม่มั่นใจในตัว 

เดก็สาวคนหนึ่ง ด้วยปัญหาที่เวยีนมาซ�้าซากเช่นนี้เองนางจงึยงัมสีต ิขจดัความ

ไม่พอใจและเริ่มต้นกล่าวอกีครั้ง

“ท่านมสีองตวัเลอืก หนึ่งฟังค�าวนิจิฉยัของข้าแล้วตดัสนิใจว่าจะยอมรบั

การรกัษาหรอืไม่ สองคอืกลบัไปและนอนรอความตาย หยนิหยางในตวัท่านตี

กนัสบัสนวุน่วาย ไม่เกนิหนึ่งวนัหวัใจของท่านจะไม่สามารถรบัภาวะขาดสมดลุ

นี้ได้ อวยัวะภายในจะล้มเหลว และหวัใจของท่านจะหยุดท�างาน”

น�้าเสยีงที่เรยีบง่าย ทว่าถ้อยค�ากลบัเตม็ไปด้วยความรุนแรง ปู่จ้าวรู้ว่า

จื่อรั่วจะไม่ล้อเล่นกบัความตาย ใบหน้าของชายชราเริ่มซดี

“จรงิหรอือารั่ว”

เดก็สาวพยกัหน้า “ลมหายใจของเขาตดิขดั เหงื่อออกมาก มอีาการหอบ

ในระหว่างที่พูด น�้าเสียงขาดช่วง หนักเบาไม่เท่ากัน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น 

ดวงตาแดง ริมฝีปากซีดแตก ปลายนิ้วเริ่มเป็นสีม่วง ทั้งหมดคืออาการที่ 
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บ่งบอกว่าปอดและอวยัวะภายในของเขาท�างานแย่ลง”

“โกหก เจ้าโกหก!” คนป่วยโวยวาย ไม่มใีครยอมรบัได้เมื่อถูกบอกว่า

ตวัเองก�าลงัจะตายในอกีไม่นาน

จื่อรั่วหนัไปมองเขา “เพื่อเหน็แก่ท่านปู่จ้าว ท�าไมท่านไม่ให้ข้าวนิจิฉยั

อาการป่วยของท่านก่อน หลงัจากนั้นท่านกอ็ยูท่ี่นี่เพื่อรกัษาแล้วเสี่ยงดวงว่าจะ

รอดหรอืตาย แต่ถ้าท่านไม่ต้องการและจากไป ท่านจะมทีางเลอืกเดยีวคอืตาย

อย่างทุกข์ทรมาน”

“อาเฉิง ให้นางลองรักษาเจ้าเถอะ ถือว่าพ่อขอร้อง” ชายชราไม่มีทาง

เลอืก จ้าวเฉงิเป็นบุตรชายเพยีงคนเดยีวของเขา แม้ถูกตามใจจนเสยีนสิยัไป

บ้างกไ็ม่ใช่คนเลวร้ายเสยีทเีดยีว ในภายภาคหน้ายงัสามารถกลบัตวักลบัใจได้ 

เขาจะเสยีบุตรชายคนเดยีวไปได้อย่างไร

ฝ่ายคนป่วยถูกบดิาขอร้องเช่นนี้ เหน็ได้ชดัว่าบดิามคีวามเชื่อมั่นในตวั

เดก็สาวมาก อกีทั้งยนืยนัว่านางเป็นศษิย์ของแพทย์ฉผีู้ยิ่งใหญ่ แม้หวัใจของ

เขาจะเตม็ไปด้วยความไม่พอใจและความโกรธ แต่กย็นิยอมให้เดก็สาวเข้ามา

ตรวจเพื่อวนิจิฉยั

จื่อรั่วกลบัมานั่งที่เดมิ ใช้นิ้วมอืสมัผสัชพีจร มองดูดวงตา ลิ้น ปาก 

และเหงื่อของผู้ป่วยอกีครั้ง หลงัจากใช้เวลาครู่หนึ่งนางกถ็อนหายใจ “ขอถาม 

ย้อนหลังกลับไปสามปีท่านได้แต่งงานกับภรรยาหรือไม่ แล้วมีภรรยาในบ้าน

ของท่านมากกว่าหนึ่งคนด้วยใช่หรอืไม่”

ปู่จ้าวพยกัหน้า “ใช่แล้วอารั่ว อาเฉงิแต่งงานกบัภรรยาเมื่อหลายปีก่อน 

แต่สามปีที่แล้วเขาได้รบัอนภุรรยาคนใหม่มา และในสามปีนี้ยงัมอีนุภรรยาเพิ่ม

อกีสองคน” 

นี่ไม่ใช่เรื่องแปลก โดยเฉพาะฐานะบตุรชายคนเดยีวของครอบครวั การ

มีภรรยาหลายคนย่อมหมายถึงการขยายครอบครัว มีลูกหลานเพิ่มอีกหลาย

คนเช่นกนั

“ในคืนหนึ่งท่านนอนกับภรรยามากกว่าสองคนขึ้นไปพร้อมกันใช่หรือ
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ไม่”

จ้าวเฉิงรู้สึกอับอายและตกใจ สิ่งที่เด็กสาวพูดไม่ผิด ตั้งแต่เขารับ

อนภุรรยาหลงัจากที่ภรรยาของเขาคลอดบตุรชายคนที่สอง นางให้ความสนใจ

แก่บตุรชายมากเกนิไป เขาจงึมองหาความรื่นรมย์อย่างอื่น เขาได้ใช้เงนิไถ่ถอน

นางโลมอกีสองคนเพื่อมาเป็นอนุภรรยา 

เขาเริ่มค้นพบกามวิถีแบบใหม่ที่น่าสนุกสนาน อย่างเช่นการร่วมรัก

มากกว่าสองคนขึ้นไปในเวลาเดียวกัน จากนั้นแทบทุกคืนกิจกรรมของเขา 

บนเตยีงนอนกด็�าเนนิไปเช่นนี้ หากเบื่อหน่ายกจ็ะเดนิทางไปที่หอนางโลม เรยีก

นางโลมมากกว่าสองคน มากที่สุดถงึห้าคนเพื่อร่วมรกัด้วยกนั เพยีงแต่นี่เป็น

เรื่องที่เขาไม่เคยบอกใครมาก่อน

เดมิทปีู่จ้าวค่อนข้างตกใจกบัค�าถามนี้ แต่เมื่อมองใบหน้าบุตรชาย อกี

ทั้งความเงียบที่เกิดขึ้น ไม่ต้องให้ใครบอกก็พอจะรู้ได้ว่าเรื่องที่เด็กสาวกล่าว

เป็นเรื่องจรงิ หวัใจของชายชราตื่นตระหนกกบัพฤตกิรรมของบตุรชายไม่น้อย 

ใบหน้าของชายชรากลายเป็นสแีดงด้วยความอบัอาย

จื่อรั่วไม่ได้ต้องการท�าให้ใครอับอายไปมากกว่านี้ นางเริ่มกล่าวต่อ 

“พฤตกิรรมร่วมรกัแบบนี้ท�าให้พลงัหยนิหยางในร่างกายของท่านไม่สมดลุ ท่าน

ได้รบัพลงังานหยนิเข้ามาในร่างกายคราวหนึ่งมากเกนิไป เมื่อไม่ได้ฝึกวรยุทธ์

หรอืออกก�าลงักายเพื่อเพิ่มธาตุหยางจงึท�าให้เกดิอาการธาตุไม่สมดุล”

“มีวิธีรักษาหรือไม่” คนป่วยเอ่ยถาม เมื่อได้ฟังค�าวินิจฉัย เขาก็รู้ว่า 

เดก็สาวคนนี้ไม่ใช่ธรรมดา ความสามารถของนางน่ากลวัอย่างแท้จรงิ

“สามารถฝังเขม็เพื่อระบายหยนิและสร้างหยางได้ และยงัมยีาสมุนไพร

บางส่วนช่วยในการรกัษาสมดลุธาตหุยาง นอกจากนี้ยงัมผีลกระทบต่อร่างกาย

ที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ นั่นคอืความเป็นชายของท่านจะอ่อนตวัเป็นระยะเวลาหลาย

เดอืน จนกว่าธาตุหยางจะกลบัมาสมดุล เมื่อรกัษาแล้วต้องเว้นระยะห่าง งด

ร่วมรกัอย่างน้อยหกเดอืน หลงัจากหกเดอืนจะสามารถกลบัไปร่วมรกัได้ แต่

ให้ท�าเพยีงวนัเว้นวนั วนัละครั้ง และครั้งละหนึ่งคน เพราะธาตุหยางของท่าน
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ยงัอ่อนแอ ให้ท่านฝึกวรยุทธ์ธาตุหยางมากขึ้น”

“ควรให้เขางดเรื่องอย่างว่าเลยดีหรือไม่” ปู่จ้าวกลัวว่าหากยังคงท�า 

เช่นนี้ต่อไป บุตรชายจะป่วยได้อกีครั้ง เวลานี้เขามหีลานชายสองคนแล้ว ไม่มี

เพิ่มกไ็ม่เป็นไร แต่คนที่นอนป่วยหน้าซดี

“มีหยางมากไปก็ไม่ดีหรอกท่านปู่ โดยเฉพาะคนฝึกวรยุทธ์ ถ้ารักษา

สมดุลธาตุไม่ดี มีธาตุหยางในร่างมากเกินไป จะเกิดอาการที่เรียกว่าธาตุไฟ

แตก การร่วมรกัเป็นบางครั้งถอืว่าดตี่อร่างกาย ไม่ต้องถงึกบังดตลอดชวีติ”

เมื่อได้ฟังเช่นนั้นหวัใจของจ้าวเฉงิกเ็ตม็ไปด้วยความสขุ การบอกให้เขา

ลดเรื่องอย่างว่าลงสามารถยอมรับได้ แต่ถ้าห้ามไม่ให้เขาร่วมรักเลยเกรงว่า

สังหารเขาจะดีกว่า หัวใจที่แข็งกระด้างของเขากลับมาอ่อนนุ่ม รู้สึกขอบคุณ

เดก็สาวคราวลูกคนนี้ขึ้นมา

“เจ้าสามารถช่วยข้าได้ใช่หรอืไม่”

“แน่นอน” เดก็สาวพยกัหน้า “ท่านจะยอมให้ข้ารกัษาหรอืไม่”

“รกัษาส ิรกัษาข้าท”ี คนป่วยขอร้อง เขาไม่อยากตายหรอืกลายเป็นชาย

ที่ไม่สมชาย

นางหยิบเข็มทองในห่อผ้าที่มักพกติดตัวเสมอออกมา เดินตรงไปที่

ปลายเท้า เพราะว่าปัญหาเกิดจากอวัยวะเพศชายของอีกฝ่าย การฝังเข็ม

โดยตรงไม่สามารถท�าได้ ดงันั้นจดุฝังเขม็ในเรื่องนี้จะเป็นการท�าผ่านปลายเท้า

ในจุดที่มเีส้นประสาทเชื่อมหากนั

หลงัจากเขม็ทองปักลงไปที่ปลายเท้าทั้งสองข้าง มทีั้งจดุที่ปักผ่านนิ้วมอื

และปักผ่านฝ่าเท้า เขม็ทองยงัปักคาอยู่เช่นนั้น รอครู่หนึ่งคนป่วยจะรู้สกึเยน็

ที่ปลายเท้า ราวกบัว่าความเยน็ทั้งหมดไหลไปรวมกนัที่ปลายเท้า มไีอน�้าเกาะ

อยู่รอบฝ่าเท้าของเขา ขณะนั้นความเยน็ที่เคยอยู่ในศรีษะและช่วงอกกห็ายไป 

ยิ่งผ่านไปร่างกายที่ร้อนสลับหนาวของเขาก็สงบขึ้น ดูเหมือนเด็กสาวจะเป็น 

สุดยอดแพทย์อจัฉรยิะอย่างที่บดิาของเขากล่าวจรงิๆ
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ราวหนึ่งชั่วยามต่อมาร่างกายของเขาอุน่ขึ้นเรื่อยๆ แม้จะรูส้กึว่ามคีวาม

เยน็หลงเหลอืในร่างกายอยูบ้่าง แต่กไ็ม่ได้ท�าให้ทรมานอย่างคราวที่เดนิทางมา

ที่นี่ เด็กสาวถอนเข็มออกจากเท้าของเขา หายไปจัดยาสมุนไพรส่วนหนึ่งให้

พร้อมกบัยาที่ต้มเรยีบร้อยแล้วส่งให้เขาถ้วยหนึ่ง

ปู่จ้าวช่วยป้อนยาบุตรชายให้ดื่มจนหมดถ้วยนั้น จื่อรั่วอธบิายเพิ่มเตมิ 

“นี่เป็นยาสมุนไพรที่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ข้าเตรียมเอาไว้ส�าหรับพอต้ม

ประมาณเจด็วนั ส่วนนี่เป็นรายชื่อยาที่ให้ท่านปู่จ้าวไปซื้อเองได้ ยานี้ช่วงเดอืน

แรกให้ดื่มตอนเช้ากบัตอนเยน็ หลงัจากหนึ่งเดอืนไปแล้วให้ดื่มวนัละครั้งก่อน

นอนกพ็อ ถ้ามปีัญหาให้กลบัมาที่นี่อกีครั้ง”

ชายชราจบัมอืเดก็สาวเอาไว้แน่น “ปู่ไม่รู้ว่าควรขอบคุณเจ้าอย่างไร”

จื่อรั่วตบลงที่หลงัมอืของชายชราเบาๆ “ท่านปูป่ฏบิตัต่ิอข้าเหมอืนหลาน

สาวมาโดยตลอด ข้าต้องตอบแทนความเมตตาของท่านอยู่แล้ว” แม้จะตอบ

แบบนั้น แต่เด็กสาวยังแอบกระซิบ “แต่ยาสมุนไพรพวกนี้ยังมีค่าใช้จ่ายนะ 

ท่านปู่”

ชายชราหวัเราะด้วยอารมณ์ที่สดใส เขารูน้สิยัของเดก็สาวดเีช่นกนั ไม่ใช่

เพราะว่านางเห็นแก่เงิน แต่นางมักมองถึงอนาคตของตัวเองกับมารดาเสมอ 

และด้วยความช่วยเหลือในครั้งนี้ เขายินดีกระทั่งจะมอบสมบัติครึ่งหนึ่งใน

ตระกูลจ้าวให้แก่นาง

“นี่เป็นเงินส่วนหนึ่งที่ปู่เตรียมมา หลังจากนี้ปู่จะให้คนส่งมาเพิ่มอีก” 

ชายชราเอาถุงเงินที่หนักมากถุงหนึ่งใส่มือของเด็กสาว “อ้อ ยังมีอีกอย่างที่ปู่

อยากให้เจ้าเก็บไว้ หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ปู่ช่วยเหลือให้เจ้าแสดงป้ายนี้กับ

ส�านกัคุ้มภยัตระกูลจ้าวได้ทุกสาขา”

ป้ายไม้สลกัค�าว่า ‘จ้าว’ ถูกวางไว้บนมอืของจื่อรั่ว เดก็สาวไม่แน่ใจว่า

นางจะได้ใชป้ระโยชน์จากมนัหรอืไม่ แต่ถ้ามใีครสกัคนรูว้า่ชายชราตระกลูจา้ว

ผู้นี้มอบป้ายนี้ให้แก่เดก็อายุสบิสี่ พวกเขาจะต้องคลุ้มคลั่งเป็นแน่ ตระกูลจ้าว

เป็นเจ้าของส�านักคุ้มภัยจ้าวที่โด่งดังไปทุกดินแดน ไม่ใช่เพียงแค่แคว้นโจว  



54
เด็กน้อยของท่านประมุข

ยงัมสีาขาอกีมากมายหลายแคว้น ป้ายไม้นี้มอบให้แก่สหายคนสนทิ เมื่อแสดง

ป้ายนี้ในส�านกัคุ้มภยั กเ็ท่ากบัชายชราปรากฏตวัขึ้นด้วยตวัเอง ทุกคนต้องฟัง

ค�าสั่งผู้ถอืป้ายนี้

จื่อรั่วไม่ได้ใส่ใจมากนัก นางรับรู้เพียงน�้าใจของชายชราเท่านั้น นาง 

เกบ็ป้ายไม้ไว้ในแขนเสื้อ พูดคุยกบัชายชราอกีเลก็น้อยระหว่างที่ปล่อยให้คน

ของเขาช่วยคนป่วยเชด็ตวัและเปลี่ยนเสื้อผ้า เมื่อกลบัออกมาอกีครั้ง จ้าวเฉงิ 

อยู่ในสภาพที่ดขีึ้นเป็นอย่างมาก ใบหน้าที่เคยซดีจนไร้สเีลอืดเริ่มมเีลอืดฝาด

เลก็น้อย แต่ถงึอย่างนั้นเขากย็งัต้องยนืด้วยการพยุงจากลูกน้องของตน

“สาวน้อย ขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยเหลือข้า ข้าขอโทษที่เคยพูดจาไม่ดี 

กบัเจ้า” ทศันคตขิองเขาเปลี่ยนแปลงพลกิตลบกลบัด้านในทนัท ี “ในอนาคต

หากเจ้ามเีรื่องเดอืดร้อน หากไม่ผดิกฎหมาย ต่อให้บกุน�้าลยุไฟข้ากจ็ะพยายาม

ช่วยเจ้าทุกอย่าง”

“ทา่นลงุมบีดิาที่ดอีย่างท่านปูจ้่าว ข้าพดูตามตรงวา่หากไม่ใช่เพราะท่าน

ปู่ ข้าอาจไม่ยอมรกัษาท่านในครั้งนี้ ดงันั้นขอเพยีงท่านดูแลกตญัญูต่อท่านปู่ 

นั่นถือว่าเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดแล้ว” เด็กสาวกล่าวความจริง หากไม่ใช่

เพราะเขาเป็นบตุรชายของปูจ้่าว นางจะไม่สนใจเลยว่าอกีฝ่ายจะเป็นตายร้ายดี

อย่างไร

จ้าวเฉงิพยกัหน้า ก่อนที่พวกเขาจะกลบัออกไปจากบ้านหลงันี้ เดก็สาว

มองประตูที่ปิดลงอีกครั้ง นางปาดเหงื่อบนใบหน้า แต่หัวใจชุ่มชื่นเพราะเงิน

จ�านวนมากที่ได้รับในวันนี้ หลังจากกลับมาท�างานปั้นยาให้เสร็จสิ้นนางก ็

ปิดประตูเตรยีมตวักลบับ้านของตวัเอง

เด็กสาวเดินกลับบ้านอย่างอารมณ์ดี ก่อนจะหยุดชะงักเพราะใครคน

หนึ่งยนืเอนหลงัพงิประตูบ้านของนางเอาไว้

“ท่านมาท�าไมอกี” น�้าเสยีงไม่ดนีกั

มู่โม่โฉวยิ้มเลก็น้อย “เมื่อวานข้าลมืถามวธิชีงชาจากเจ้า วนันี้กเ็ลยมา

ถามให้แน่ใจอกีครั้ง” ชายหนุ่มเงยหน้ามองฟ้า เขามาได้เวลาที่ดเีสมอ ตะวนั
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ตรงศรีษะแล้ว “แต่ก่อนคุยข้าหวิมาก เจ้าท�าอาหารให้ข้ากนิหน่อย”

คราวนี้ไม่ต้องรอให้นางถาม เขากโ็ยนเงนิจ�านวนหนึ่งไปให้

จื่อรั่วคว้าถุงเงนิกลางอากาศ เม้มรมิฝีปากแน่น มองคนที่อยู่ตรงหน้า

เพราะไม่เข้าใจเจตนาที่แท้จรงิของเขา “ท่านต้องการสิ่งใดกนัแน่”

“แน่นอน ข้าต้องการอาหาร เรว็เข้าส”ิ


