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ขณะที่ก�ำลังคิดอย่ำงใจลอยอยู่นั้นจึงไม่ทันระวังชนเข้ำกับคนผู้หน่ึงเข้ำ นำงรีบชะงักฝีเท้ำ

ทันที "ขออภัยด้วย..." เพียงแค่เงยหน้ำขึ้น มู่หวั่นชิวก็ต้องเบิกตำโตอย่ำงตกใจ

เขำดูรำวกับเป็นต้นไม้หยกท่ีก�ำลังต้ำนลม ยืนตระหง่ำนสง่ำงำมอยู่ตรงน้ัน ชุดของเขำ 

ขำวรำวหิมะปกคลุมภำยใต้แสงแดดอันอบอุ่น รำวกับของล�้ำค่ำอันงดงำมที่ท�ำให้ผู้คนรอบข้ำง 

ดมูดืมนไร้สสีนัไปทันท ีและเป็นเหมอืนปยุเมฆทีล่อยอยู่บนฟ้ำครำม ท�ำให้มูห่วัน่ชวิรูส้กึเป็นครัง้แรกว่ำ

ตนเองในชุดเก่ำขำดนี้ช่ำงต้อยต�่ำรำวกับเศษธุลี...

เขำคือหลีจวินที่เคยได้พบกันที่เมืองผิงเฉิง และก�ำลังมองมำที่นำงด้วยรอยยิ้มอันสดใส

"แม่นำงไป๋สบำยดีหรือ" คิดถึงตอนแรกท่ีเจอนำงในสภำพชุดเก่ำขำดแล้ว เขำจึงพูด 

ประชดประชนั "แม่นำงไป๋ช่ำงมคีวำมสำมำรถเสยีจรงิ แม้จะมเีงินก้อนใหญ่ตดิตวัก็ยังเปลีย่นตนเอง 

ให้ดูย�่ำแย่เช่นนี้ได้" ในใจของเขำอดครุ่นคิดไม่ได้ว่ำเงินของนำงเอำไปใช้ที่ใดจนหมด

...เป็นเขาจริงๆ!
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คำ�นำ�

ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม เล่ม 1 ผ่านไปแล้ว คุณผู้อ่านก�าลังติดหนึบกันเลย

ใช่ไหมคะ ด้วยเรื่องราวของ 'มู่หวั่นชิว' ที่ไม่ได้เป็นนักปรุงเครื่องหอมมาแต่เริ่มนั้น 

ท�าให้เราได้เห็นการเติบโตของมู่หวั่นชิวบนเส้นทางเคร่ืองหอมน้ีไปทีละข้ันทีละตอน 

เหมือนว่าได้ศึกษาต�าราของวิชาตระกูลเว่ยไปพร้อมๆ กับมู่หวั่นชิวด้วย จนแทบจะมี

กลิ่นหอมๆ ลอยออกมาจากหน้ากระดาษเลยทีเดียวค่ะ

มาถงึเล่ม 2 น้ี มูห่วัน่ชิวจะมโีอกาสได้เขยบิเข้าใกล้ความเป็นนักปรุงเคร่ืองหอม

ไปอีกข้ันหน่ึง ถึงแม้โอกาสในการสอบเป็นนักปรุงเคร่ืองหอมระดับสามจะถูก  

'อาจารย์หลิว' ก่อกวนจนต้องพลาดสอบไป แต่นางก็ไม่ย่อท้อ ยังคงมุ่งมั่นที่จะ 

ศึกษาต�ารา เก็บสะสมวัตถุดิบ ฝึกปรือทักษะต่างๆ อยู่เช่นเดิม กระทั่งวันหน่ึง 

ที่นางถูก 'เหยาจิ่น' คุณหนูแห่งร้านเหยาจี้หมายหัวเข้า ชีวิตที่เคยสงบเงียบของนาง

ก็ถึงคราวพลิกผันอีกครั้ง

เมื่อชีวิตในเมืองซั่วหยางของมู่หว่ันชิวถึงคราวล�าบาก จะออกไปจากเมือง 

กเ็สีย่งสิน้ชีพ คล้ายโชคชะตาจะชักน�าให้นางต้องกลบัไปทีเ่มอืงต้าเยีย่ สถานทีท่ีน่างตาย

เมือ่ชาติก่อนเสมอ มาร่วมลุน้กันค่ะว่ามูห่ว่ันชวิจะรับมอืกบัเร่ืองราวในคร้ังน้ีอย่างไร 

และมอีปุสรรคใดเข้ามาในชีวติของนางบ้าง เชิญคณุผูอ่้านพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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✱ มู่หวั่นชิว ลูกสาวอัครเสนาบดีที่โดนโทษประหารทั้งตระกูล  

  รูปโฉมงดงาม นิสยัเอาแต่ใจ ผ่านชีวติมาแล้วหน่ึงชาติ  

  จึงสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล

✱  เถ้าแก่เนี้ยหลิน เป็นภรรยาของเถ้าแก่ร้านหลินจี้ มีหน้าที่คุมร้าน  

  นิสัยช่างประชดประชันเหน็บแนม หน้าเลือด

✱ อาจารย์หลิว นักปรุงเคร่ืองหอมของร้านธูปหลินจี้ นิสัยข้ีระแวง  

  ขึ้นชื่อเรื่องปากร้ายใจด�า

✱ ซานนีเอ๋อร์ นักปรุงเคร่ืองหอมของร้านธูปเหยาจี้ เอื้อเฟื้อมีน�้าใจ  

  ช่วยเหลือมู่หวั่นชิวทุกอย่าง

✱ แม่สั่วจื่อ ภรรยาของหลี่เหล่าฮั่น เป็นแม่บ้าน รักมู ่หวั่นชิว 

  เหมือนลูกสาวคนหนึ่ง

✱  หลีจวิน คุณชายใหญ่ตระกูลหลี ผู้น�าสี่ยอดตระกูลแห่งแคว้น 

  ต้าโจว และยังเป็นผู ้น�าในกิจการปรุงเคร่ืองหอม  

  สนใจในตัวมู่หวั่นชิว

✱ เหยาจ่ิน คุณหนูร้านเหยาจี้ มีพรสวรรค์เกี่ยวกับการแยกกลิ่น  

  นิสัยเอาแต่ใจ เจ้าอารมณ์ หลงรักหลีจวิน

✱ กู่ฉิน นักปรุงเคร่ืองหอมระดับเลิศเพียงคนเดียวแห่งแคว้น 

  ต้าโจว ท�าทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  

  ฉลาดมากเล่ห์

แนะนำ�ตัวละคร
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อวี่จิ่วฮวา

"อา...อาจารย์...กลับมาแล้วหรือ" มู่หวั่นชิวบังคับตนเองพลางถาม

ด้วยอาการสงบนิ่ง

"พูดมา..." อาจารย์หลิวถลึงตามองมู่หวั่นชิว "เจ้าเติมอะไรลงไปใน

ธูปนี้!"

"ข้า..." ลังเลครู่หน่ึงมู่หว่ันชิวก็ส่ายหน้าอย่างแรง "ข้าก็ท�าตามท่ี

อาจารย์สั่งไว้นะเจ้าคะ" นางตัดสินใจอย่างแน่วแน่ ต่อให้ตีนางจนตาย 

ก็จะไม่ยอมรับว่าธูปนี้ถูกนางเปลี่ยนสูตรเป็นอันขาด

"...ไม่เชื่อท่านก็ถามเถ้าแก่เน้ียหลินสิเจ้าคะ นางเห็นข้าท�ากับตา

ตนเอง"

"เป็นไปได้อย่างไร" อาจารย์หลิวตกตะลึง

หากธูปส�าเร็จเกิดหักง่ายแตกง่ายหรือว่ามีกลิ่นอ่อนเกินไป ก็เป็น 

เพราะมู่หว่ันชิวนวดแป้งไม่เสมอกัน ไม่ก็เติมน�้ามากเกินไป แต่ธูปนี ้

24
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ยอดหญิ งเซียนเคร่ืองหอม 2

กลบัเหนยีวแน่นและมคีวามยืดหยุ่น ถึงขัน้ดกีว่าทีน่างท�าออกมาในยาม

ปกติเสียด้วยซ�้า ติดก็แค่เปลี่ยนสี 

ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว วัตถุดิบต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน

ครุ่นคิดไปมา นางก็ยังคิดไม่ออกว่ามู่หว่ันชิวจะท�าให้สีของธูป 

กวนอินเปลี่ยนไปได้อย่างไร!

ในเมื่อวัตถุดิบนี้นางเป็นคนผสม ท้ังไม่มีอาจารย์มืออาชีพมาช่วย

ยืนยัน หากมูห่วัน่ชวิยืนกรานไม่ยอมรบัเช่นน้ี นางก็ท�าอะไรอกีฝ่ายไม่ได้

"เจ้าต้องเติมอะไรลงไปแน่นอน!" ทนัใดนัน้อาจารย์หลวิก็มีความคดิ

เชือ่มัน่อย่างแน่วแน่ ไม่ว่าอย่างไรนางจะไม่ยอมรบัว่าตนเองเป็นคนท่ีผสม

วัตถุดิบผิดอย่างเด็ดขาด

"ข้าท�าธูปมาสิบกว่าปี ไม่เคยเกิดเรื่องเช่นน้ีเลยสักครั้ง เหตุใด 

พอเจ้ามาท�าก็เกิดปัญหาขึ้นเช่นนี้" ย่ิงคิดย่ิงเห็นว่ามีเหตุผล เสียงของ

อาจารย์หลิวจึงดังข้ึนเรื่อยๆ "เจ้าต้องจงใจแน่นอน อยากจะให้ร้ายข้า 

ใช่หรือไม่!"

"ข้า...ข้าไม่ได้ท�านะเจ้าคะ!" มู่หวั่นชิวก็ไม่ยอมถอยให้เช่นกัน

แม้นางจะแก้สูตรจริง แต่นั่นเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ได้ท�าเพ่ือจะไป 

ให้ร้ายใคร ต่อให้นางเกลียดอาจารย์หลิวเพียงใด แต่ก็ไม่ได้ต�่าช้าถึง 

เพียงนั้น!

"เจ้า..." ไม่เคยมีคนงานรับจ้างพูดต่อปากต่อค�ากับนางเช่นนี้ 

อาจารย์หลิวจึงโกรธจนปากสั่น "ธูปหม้อนี้รวมวัตถุดิบกับค่าแรงก็ 

สามสิบกว่าต�าลึง เจ้าก็รอให้เถ้าแก่กลับมาลงโทษก็แล้วกัน!"

ลงโทษก็ลงโทษสิ ข้าอย่างไรก็ได้

Page_���������������������� 2.indd   8 21/9/2561 BE   15:03



9

อวี่จิ่วฮวา

มูห่วัน่ชวิยังคงไม่พูดอะไร เพียงเม้มรมิฝีปากแน่นแล้วจ้องตาสูกั้บ

อาจารย์หลิว

"ท่านวางใจได้ ธูปของร้านข้าส่งให้กับวัดใหญ่ต่างๆ โดยเฉพาะ 

หมู่บ้านรอบข้างเมืองซั่วหยางก็ล้วนยอมรับว่าธูปที่นี่มีคุณภาพชั้นเยี่ยม 

ย่อมขายดีอย่างแน่นอน..." เถ้าแก่หลนิไห่กับเถ้าแก่เน้ียหลนิพาชายหนุม่

ร่างผอมสูงผู้หนึ่งผลักประตูเดินเข้ามาในบ้าน

แค่มองเหน็อาจารย์หลวิยืนอยู่กลางลานบ้าน ดวงตาของเถ้าแก่เน้ีย

หลินก็เปล่งประกายขึ้นมาทันที

"อาจารย์หลวิกลบัมาแล้วหรอื" ราวกับเดก็ไร้ท่ีพ่ึงได้พบหน้ามารดา 

น�้าเสียงของเถ้าแก่เนี้ยหลินฉายความยินดีเป็นพิเศษออกมา

ข้าจากไปแค่เพียงสองวนั นางก็เป็นเช่นนีแ้ล้ว เห็นทนีางคงขาดข้า 

ไม่ได้จริงๆ...อาจารย์หลิวรับรู้ถึงความอบอุ่นเป็นพิเศษในค�าพูดของ 

เถ้าแก่เนี้ยหลินได้ ในใจนางจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก แต่ใบหน้ายังคง

เคร่งเครียดขณะที่จ้องหน้ามู่หวั่นชิวโดยไม่ยอมพูดจา

"นี่...น่ี..." เพ่ิงจะสังเกตเห็นความผิดปกติของอาจารย์หลิวกับ 

มู่หวั่นชิว เถ้าแก่เนี้ยหลินจึงทักขึ้นมา

"...พวกเจ้าเป็นอะไรไปหรือ"

"ท่านลองถามนางสิ" อาจารย์หลิวช้ีหน้ามู่หว่ันชิว ในน�้าเสียงแฝง

ความโมโหอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

ต่อหน้าคนนอก คนงานในร้านมาทะเลาะเบาะแว้งให้ดูเช่นน้ีมีแต่

จะท�าให้อับอายขายหน้า เพียงเห็นหลินไห่ขมวดคิ้ว เถ้าแก่เนี้ยหลินก็รีบ

ดึงตัวอาจารย์หลิวมาแนะน�าให้รู้จัก ด้านหนึ่งก็แอบบิดเนื้อนางไปด้วย
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ยอดหญิ งเซียนเคร่ืองหอม 2

"นีค่อืหลงจูฉ๊จีากร้านขายธูปเทียนเฟิงทีเ่พิง่เปิดใหม่ตรงถนนตงเจยี 

เขามาดูธูปกวนอิน ถ้าเป็นไปได้ก็จะร่วมงานกันระยะยาว"

"คารวะหลงจูฉ๊.ี.." ยามนีอ้าจารย์หลวิจงึพบว่าทีข้่างกายเถ้าแก่เนีย้

หลินมีคนนอกยืนอยู่ด้วย นางรีบปั้นหน้ายิ้มออกมา

"นี่ก็คือธูปกวนอินหรือ" หลงจู๊ฉีพยักหน้ารับอย่างเกรงใจพลาง 

ย่ืนมือไปหยิบธูปดอกหนึ่งบนกระจาดธูปข้ึนมา ก่อนเอามาวางดมท่ี 

ใต้จมูก แล้วหักท่อนเล็กๆ ออกมาบิดดู

อาจารย์หลิวพลันหน้าซีดลง

"ใช่แล้ว ท่านดูสิว่าเป็น..." ไม่ทันเห็นว่าอาจารย์หลิวกับมู่หวั่นชิว

ล้วนหน้าเปลี่ยนสี เถ้าแก่เนี้ยหลินยังคงพยักหน้าอย่างย้ิมแย้ม แต่เมื่อ

สายตาไปตกอยู่บนธูปในมอืของหลงจูฉ๊แีล้ว เสยีงพูดจงึสะดดุไปในทันที 

"สวรรค์! เหตุใดจึงกลายเป็นสีนี้!"

หลงจู๊ฉีมองอาจารย์หลิวแวบหนึ่งอย่างสงสัย

"นางต้องท�าอะไรบางอย่างกับวัตถุดิบของข้าแน่ คงจะอยาก 

ให้ร้ายข้า!" อาจารย์หลิวไม่สนใจหน้าตาของร้านอีกต่อไป นางชี้ไปที่

ใบหน้าของมู่หวั่นชิว

นางต้องแก้ต่างให้ตนเองเสียก่อน

มิเช่นนั้นนางอาจจะเสียหน้าต่อหน้าลูกค้าได้ ข่าวลือต่อให้แพร่ 

ออกไปจนชื่อเสียงของร้านเสียหายน้ันยังนับเป็นเรื่องเล็ก ทว่าหากนาง 

ไม่แก้ต่างเรื่องผสมวัตถุดิบไม่ดีอาจจะท�าให้นางเสียชามข้าวไปก็ได้!

"ข้าไม่ได้..." มู่หวั่นชิวส่ายหน้าอย่างแรง

ในใจพูดเสริมอีกประโยคว่าข้าไม่ได้คิดตั้งใจให้ร้ายนาง

Page_���������������������� 2.indd   10 21/9/2561 BE   15:03



11

อวี่จิ่วฮวา

ทันใดนั้นเถ้าแก่เนี้ยหลินก็เข้าใจเรื่องราว

ธูปหม้อนี้ท�าพังหมดแล้ว!

ตอนที่นางเพิ่งเดินเข้ามาในบ้าน ทั้งสองคนก็ก�าลังทะเลาะกันด้วย

เรื่องนี้อยู่กระมัง

ร่างพลนัสัน่เทา หากมใิช่ได้หลนิไห่ช่วยประคองอยู่ด้านหลัง เกรงว่า

นางคงจะทรุดลงไปนั่งบนพื้นแล้ว

เงินสามสิบต�าลึง!

เสียเปล่าไปเช่นน้ีเพียงแค่คิดขึ้นมาก็เจ็บไปถึงเน้ือ นางหน้าซีด 

ก่อนจะหันไปมองมู่หวั่นชิว ในสองตาเต็มไปด้วยความโมโห

"ข้าไม่ได้ท�าจริงๆ" ประสานกับสายตาโกรธเกรี้ยวของเถ้าแก่เนี้ย

หลินแล้ว มู่หว่ันชิวก็พูดอธิบาย "ตอนที่นวดแป้ง ท่านก็ไปดูแล้ว ข้าท�า

ตามขั้นตอนที่อาจารย์หลิวบอกนะเจ้าคะ เริ่มด้วย..." ราวกับก�าลัง 

สวดมนต์ มู่หวั่นชิวทวนค�าที่อาจารย์หลิวสอนก่อนหน้านี้อีกรอบหนึ่ง "...

ทุกอย่างท�าตามค�าที่อาจารย์บอกนี่นา!"

"เอ่อ..." เถ้าแก่เนีย้หลนิก็คิดขึน้มาได้เช่นกัน สาเหตทุีธู่ปน้ีเปลีย่นสี 

ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของขั้นตอนแน่นอน ปัญหาควรจะอยู่ที่วัตถุดิบ

นางจึงหันหน้าไปทางอาจารย์หลิว

"ข้าท�าธูปมาสิบกว่าปี ไม่เคยผิดพลาดเช่นน้ีมาก่อน!" ด้วยกลัวว่า

คนงานรับจ้างจะท�าอะไรบางอย่างเพ่ือให้ร้ายตนเอง แม้แต่แป้งธูป

อาจารย์หลิวจึงไม่กล้าให้คนงานรับจ้างนวดมาก่อน ยอมท�าเองมานาน

ถึงสิบกว่าปี เช่นนี้แล้วนางต้องเหนื่อยมากเพียงใด!

อาจารย์หลิวพลันรู้สึกน้อยใจเป็นอย่างมาก
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เจ้าอยากจะใช้โอกาสนีไ้ล่อาชวิไปล่ะส ิเถ้าแก่เนีย้หลนิคดิอยู่ในใจ 

เดิมทีอาจารย์หลิวก็ใจด�าใจแคบจนข้ึนชื่อ เมื่อเทียบกับความโง่ของ 

มู่หว่ันชิวแล้ว ตอนนี้เถ้าแก่เนี้ยหลินก็เชื่อว่าผู้ท่ีท�าอะไรกับวัตถุดิบนั้น 

ควรจะเป็นอาจารย์หลิวมากกว่า

แม้จะโง่แสนโง่แต่มูห่ว่ันชวิก็มใิช่คนต�า่ช้าเช่นน้ัน ในขณะท่ีอาจารย์

หลวิกลบัพูดกับนางว่าต้องการไล่มูห่วัน่ชวิออกไป ไม่ใช่แค่เพียงคร้ังเดียว 

ในเช้าวันที่อาจารย์หลิวจะกลับบ้านก็ยังพูด ตอนนั้นเป็นเพราะมู่หวั่นชิว

เฉยชาต่อป้าจาง อาจารย์หลิวจึงได้มาโอดครวญกับนางยกใหญ่

เถ้าแก่เนี้ยหลินเกิดความคิดข้ึนในใจอย่างฉับพลัน นางจ้องตรง 

ไปยังอาจารย์หลิว

ปากของอาจารย์หลวิขยับ ทว่ากลบัพูดอะไรไม่ออก สหีน้าของนาง

ค่อยๆ ซดีลงก่อนจะเม้มรมิฝีปากแน่น ในดวงตาเตม็ไปด้วยความน้อยใจ

บรรยากาศพลันอึมครึมอึดอัด ภายในลานได้ยินเพียงเสียงลมพัด

ใบไม้

กระแอมสองที หลินไห่ที่นิ่งเงียบมานานก็พูดขึ้นทันใด "พี่ฉีอย่าได้

ถือสาเลย ทางบ้านอาจารย์ของร้านข้ามีธุระส�าคัญ ธูปนี้นางจึงผสม

วัตถุดิบเอาไว้แล้วสอนให้คนงานรับจ้างท�าแทน"

ทีส่ขีองธูปนีเ้ปลีย่นไปไม่ต้องพูดถึงวธีิการเลย ปัญหาต้องเกิดขึน้ท่ี

วัตถุดิบอย่างแน่นอน ส�าหรับเรื่องท่ีว่าใครเป็นคนท�านั้น ในช่วงเร่งรีบ 

เช่นนี้หลินไห่ก็ยังแยกได้ไม่ชัดเจน ทว่าเขายังคงต้องรักษาชื่อเสียงของ

อาจารย์หลิวเอาไว้ก่อน หากอาจารย์หลิวเสียชื่อ โรงธูปหลินจี้ของเขา 

ก็จะต้องเสียชื่อตามไปด้วย 
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"คนงานรับจ้างหรือ" หลงจู๊ฉีหันหน้าไปทางมู่หวั่นชิวอย่างครุ่นคิด

"นางไม่เคยท�ามาก่อน นี่เป็นการออกธูปครั้งแรก หากนางจะท�า 

พังบ้างก็ย่อมมีได้..." หลินไห่มองไปทางมู่หว่ันชิวเช่นกัน ทว่าในดวงตา

ไม่ได้แฝงซึ่งการต�าหนิใดๆ

เทียบกับอาจารย์หลิวแล้ว ความขยันและใจเย็นของมู่หว่ันชิว 

กลับได้ใจเขามากกว่า เขาไม่อยากท�าให้นางล�าบากใจเพียงเพราะธูป

เพียงหม้อเดียว

เงินแค่สามสิบต�าลึง ถือเสียว่าซื้อไว้เป็นบทเรียน

"ใช่ๆๆๆ" เถ้าแก่เน้ียหลินเหม่อไปเล็กน้อยก่อนจะรีบดึงสติคืนมา 

ตอนนี้สองสามีภรรยาต่างก็ร่วมแรงกันปกป้องอาจารย์หลิว "คนงาน

รับจ้างของพวกเรามือเท้าคล่องแคล่ว แต่สมองไม่ค่อยจะได้ความ  

ตอนท่ีนางนวดแป้งเผลอท�าอะไรตกลงไปบ้างหรือไม่ก็พูดยาก..." โง่น่ะ 

โง่แน่ ส่วนนิสัยของมู่หว่ันชิวก็เซ่อซ่าจริงๆ ซึ่งตรงจุดนี้ท�าให้เถ้าแก่เนี้ย

หลินคิดกังวลอยู่สามส่วน จนถึงตอนน้ีก็ยังไม่กล้าพูดว่านางตั้งใจจะ 

ให้ร้ายอาจารย์หลวิหรอืไม่ จงึผลกัตัวมูห่ว่ันชวิให้ออกไป "รีบเข้าไปในคลงั

เอาธูปส�าเร็จที่มีอยู่มาให้หลงจู๊ดูสิ..." 

ถลึงตามองเถ้าแก่เน้ียหลินอยู่นาน มู่หว่ันชิวจึงค่อยเดินไปท่ีคลัง

ด้านหลัง

สตูรนัน้นางเป็นคนเปลีย่นจรงิ ขอเพียงเถ้าแก่เน้ียหลินไม่พูดว่านาง

ตั้งใจให้ร้ายอาจารย์หลิว นางก็ไม่ถือสาหากต้องรับผิดชอบ อย่างมากก็

ท�างานที่นี่ไปโดยไม่ได้ค่าแรง

เห็นอีกฝ่ายยอมขยับตัวในที่สุด เถ้าแก่เน้ียหลินก็แอบถอนใจ 
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พลางยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผาก วันนี้นางจึงได้พบว่าคนงาน

รับจ้างตัวน้อยของนางพอดื้อรั้นขึ้นมาก็ท�าให้ปวดหัวยิ่งนัก

"แค่เรื่องในบ้านเล็กน้อยเท่านั้น ท�าให้พ่ีฉีต้องเห็นเร่ืองตลกแล้ว"  

ในท่ีสดุคลืน่ลมก็สงบลงเสยีท ีหลนิไห่ก็สบายใจเช่นกัน เขาหันไปชกัชวน

หลงจู๊ฉี "พ่ีฉีเข้าไปดื่มชาในบ้านก่อนเถอะ..." ก่อนจะหันมาสั่งเด็กรับใช้

ข้างกาย "ไปเก็บธูปบนชั้นให้หมด บดละเอียดแล้วทิ้งไปเสีย!"

หากจะรักษาชื่อเสียงไว้ เขาต้องท�าให้ลูกค้าเห็นว่าเขาไม่ใจอ่อน 

กับของคุณภาพต�่าอย่างเด็ดขาด!

"นี่..."

นี่เป็นเงินสามสิบกว่าต�าลึงเชียวนะ!

อย่างน้อยหากเก็บเอาไว้ขายปลีก บางทีอาจจะเก็บเงินกลับมา 

ได้บ้างสักสองถึงสามต�าลึง ทว่าพอเถ้าแก่เนี้ยหลินได้ยินค�าสั่งของ 

หลินไห่แล้ว หัวใจของนางก็เจ็บปวดจนเต้นแรง หน้าเปล่ียนสีไปทันใด 

แค่เอ่ยปากนางก็ถูกหลินไห่ถลึงตาใส่แล้ว

เพียงชั่วครู่นางก็เข้าใจความตั้งใจของหลินไห่ รีบพูดออกมาอย่าง

ขดัเขินว่า "ใช่ๆ อาหรงรบีเอาธูปเสยีพวกน้ีไปจดัการเสีย จะได้ไม่หลุดลอด

ออกไปท�าให้ชื่อเสียงของโรงธูปหลินจี้เราต้องเสียหาย" นางกัดฟันแน่น 

ขณะท่ีในใจพูดด่าไปถึงบรรพบุรุษสิบแปดรุ ่นของอาจารย์หลิวและ 

มู่หวั่นชิวแล้ว

อาหรงเป็นเดก็รบัใช้ข้างกายของหลนิไห่ ทนัทีทีไ่ด้ยินค�าสัง่ก็ตอบรบั

อย่างรวดเร็ว เขาก้าวเท้าเดินไปทางชั้นตากธูปทันที

"ช้าก่อนๆ" หลงจูฉ๊ทีีไ่ม่เอ่ยปากพูดมาตลอดนัน้ จู่ๆ  ก็เรยีกรัง้อาหรง
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เอาไว้

"มีอะไรหรือ..." หลินไห่รู้สึกสงสัย

"เอากลกัจดุไฟมาท.ี.." เสยีงหลงจูฉ๊สีัน่เครอืเลก็น้อย เขาเอาเส้นธูป 

ที่บดอยู่ในมือมาไว้ใต้จมูกก่อนจะดมไปมา

ท่าทางนั้นราวกับเก็บของล�้าค่าสักอย่างได้ก็ไม่ปาน!

หลินไห่พลันเกิดความคิดในใจจึงเงยหน้าสั่งอาหรงท่ีก�าลังน่ิง 

เหม่อมองหน้าเขาอยู่ "เร็วเข้า ไปเอากลักจุดไฟมา"

แวบแรกที่เห็นสีของธูปไม่เหมือนท่ีผ่านมา หลินไห่เป็นคนแรก 

ที่คิดว่าธูปน้ันเสียหายไปแล้ว เขาไม่ทันได้ชายตามองดูธูปกวนอินเน้ือ 

สีเขียวสดนี้อย่างละเอียดเสียด้วยซ�้า ในตอนน้ีเมื่อเห็นหลงจู๊ฉีมีท่าท ี

ผดิปกต ิเขาจงึย่ืนมอืไปหยิบธูปบนกระจาดมาหน่ึงดอก ก่อนจะเลยีนแบบ

ท่าทางของหลงจู๊ฉี บิดธูปออกเป็นท่อนเล็กๆ แล้วน�ามาไว้ที่ใต้จมูก  

ท่าทีตื่นเต้นของเขาเกิดขึ้นมาทันใด "ธะ...ธูปนี้...มีรูปแบบเหมือนกับ 

ธูปของตระกูลเว่ยที่หายสาบสูญไปนานหลายปี..." ธูปของตระกูลเว่ย 

เขาเคยเห็นมาตั้งแต่เด็ก ความทรงจ�าในวัยเยาว์จึงฝังลึกเป็นพิเศษ 

เขาส่ายหน้าแล้วส่ายหน้าอีก "เป็นไปได้อย่างไร...เป็นไปได้อย่างไร

กัน"

"...กลิ่นในแบบตระกูลเว่ย?!" เถ้าแก่เน้ียหลินและอาจารย์หลิว 

พลันเบิกตาโตขึ้นพร้อมกัน ก่อนจะเข้าไปรับธูปในมือของหลินไห่มา

ต่างก็ล้วนเป็นคนในวงการนี้ เพียงได้ดมกล่ิน ทั้งเถ้าแก่เนี้ยหลิน

และอาจารย์หลิวก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปในทันที

หรือคนงานรับจ้างตัวน้อยที่ดูเหมือนโง่ท่ึมผู้นั้นจะเป็นผู้เช่ียวชาญ

Page_���������������������� 2.indd   15 21/9/2561 BE   15:03



16

ยอดหญิ งเซียนเคร่ืองหอม 2

ที่ไม่เปิดเผยตัว!

แค่ความคิดนีเ้กิดขึน้อาจารย์หลวิก็ตกใจจนหน้าซดีเผอืด หากนาง

มองพลาดไปจรงิๆ ก็ก�าหนดได้แล้วว่าชามข้าวของนางในอนาคตคงต้อง

แตกแน่นอน!

เถ้าแก่เนี้ยหลินมองอาจารย์หลิวที่ดูตื่นตกใจอย่างสงสัย 

"ธูปนี้เนื้อเหนียวแต่ก็มีความยืดหยุ่น ดมดูแล้วก็เหมือนรูปแบบ 

ของตระกูลเว่ย..." หลงจูฉ๊โีบกมอืเรยีกหลนิไห่ทีเ่อาแต่ส่ายหน้าเหมอืนคน

เป็นไข้จบัสัน่ให้เข้ามาใกล้ "ไม่รูว่้าจดุไฟแล้วจะเป็นอย่างไร" ปรมาจารย์เว่ย

หายสาบสูญไปนานถึงสามสิบปี สูตรลับของนางจะมาปรากฏอยู่ใน 

โรงธูปเล็กๆ นี้ได้อย่างไร

"ใช่ๆ จดุแล้วกลิน่ดี จงึจะนบัว่าเป็นธูปท่ีด"ี เมือ่ดงึสตคินืมาหลนิไห่

พยักหน้าพูดด้วยเสียงสั่นเครือ หากเครื่องหอมของตระกูลเว่ยปรากฏ 

ขึ้นมาอีกครั้ง โรงธูปหลินจี้ของเขาก็จะรวยแล้ว! 

เขาหันหน้าไปเร่งอาหรง "เร็วเข้า เร็ว รีบจุดไฟ!"

พูดยังไม่ทันจบก็เห็นอาหรงหยิบกลักจุดไฟวิ่งเหยาะๆ เข้ามา  

เขายื่นมือไปรับก่อนจะจุดธูปเขียวในมือของหลงจู๊ฉีด้วยตนเอง

ควันสีเขียวค่อยๆ ลอยข้ึนมา กลิ่นหอมสดชื่นกลิ่นหน่ึงอบอวล 

ไปทั่วลานบ้าน ทุกคนเอาแต่มองไปยังแสงไฟบนธูปเขียวในมือหลงจู๊ฉี 

ที่ค่อยๆ ไหลวนไปมา ราวกับของใช้ในดินแดนเทพเซียน ในชั่วขณะน้ัน

ทุกคนล้วนกลั้นลมหายใจ

ลานบ้านทีค่่อนข้างใหญ่กลายเป็นเงยีบสงดัจนน่าประหลาด กระทัง่

เข็มร่วงลงพื้นก็ยังได้ยินเสียง
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"...หอมจริง" ไม่รู ้ว่ามู่หว่ันชิวหอบเอาธูปกวนอินสีเหลืองอ่อนท่ี 

ห่อด้วยกระดาษแดงมาปรากฏตวัอยู่กลางลานบ้านตัง้แต่เมือ่ใด ใบหน้า

เล็กของนางแดงเรื่อเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ราวกับสาวน้อยที่ดอกรัก 

เพิ่งจะเบ่งบาน

ปรุงเครื่องหอมในครั้งแรก...ข้าก็ท�าส�าเร็จแล้ว!

"เจ้า..."

เจ้าเติมอะไรลงไปในแป้งกันแน่?!

อาจารย์หลิวดึงสติคืนมาพลางถลึงตามองมู่หว่ันชิว พูดว่า 'เจ้า' 

แล้วเสียงนั้นก็ได้แต่กลืนอยู่ในล�าคอ

ในตอนน้ีหากนางถามประโยคนี้ออกไป ก็เท่ากับยอมรับว่าธูปนี้ 

มูห่ว่ันชวิเป็นคนปรงุเครือ่งหอม มเิท่ากับนางทุบชามข้าวตนเองหรอกหรอื...

"มีกลิ่นหอมในแบบตระกูลเว่ยจริงๆ แต่ยังไม่เข้มข้นถึงข้ันนั้น..."  

เถ้าแก่เนี้ยหลินหลับตาลง ก่อนจะจมอยู่ท่ามกลางกลิ่นหอมอันงดงามนี้

อย่างเงยีบๆ นางรูส้กึราวกับได้ย้อนกลบัไปสูวั่ยเดก็ จงึพูดพึมพ�ากับตนเอง 

"ตอนเดก็ข้าตามท่านแม่ไปทีเ่มอืงอนัคงั ก็เคยได้กลิน่น้ีในวัดต้าอนิ"

พอหลงจู๊ฉีลืมตาขึ้น ก็ประสานเข้ากับดวงตาคู่โตที่เปล่งประกาย

สุกใสเข้าพอดี เขาจึงเอ่ยปากถามทันที "นี่เจ้าเป็นคนท�าหรือ"

"ข้า..." มู่หวั่นชิวตะลึงไป นางเป็นเด็กก�าพร้า ทั้งยังไม่มีที่ให้พึ่งพา 

ตอนนี้จะเปิดเผยว่านางมีสูตรลับวิชาปรุงเคร่ืองหอมตระกูลเว่ยออกไป

มิได้เป็นอันขาด หลักเหตุผลของการครอบครองหยกกลับต้องโทษ*  

* มาจากส�านวนเต็ม 'ชาวบ้านไร้ความผิด ครอบครองหยกกลับต้องโทษ' เดิมหมายถึงครอบครองของมีค่า
ชักน�าภัยมาสู่ตัว เนื่องจากชาวบ้านทั่วๆ ไปไม่มีทางมีทรัพย์สมบัติล�้าค่าได้นอกเสียจากขโมยมา ต่อมาใช้ใน
ความหมายว่าถูกประทุษร้ายเพราะมีความรู้ความสามารถหรือมีอุดมการณ์
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นั้นนางเข้าใจได้เป็นอย่างดีจากชาติก่อน 

"ล้วนท�าตามท่ีอาจารย์สั่งเจ้าค่ะ" นางส่ายหน้าแล้วมองไปทาง

อาจารย์หลิว

ริมฝีปากขยับ อาจารย์หลิวคิดอยากพูดอะไร แต่ก็ปิดปากลงไป  

นางเพียงมองหน้ามู่หวั่นชิวอย่างไม่สบายใจ

"เจ้าลองคิดดูให้ดี ระหว่างท่ีเจ้านวดแป้งอยู่น้ันได้ใส่อะไรลงไป 

อีกบ้าง" หากสามารถรู้ว่ามู่หวั่นชิวเติมอะไรลงไปในขั้นตอนการท�าได้ 

ล่ะก็ต่อไปโรงธูปหลินจี้ต้องรุ ่งเรืองขึ้นมาแน่นอน ราวกับมองเห็นถึง 

ความรุง่โรจน์ของโรงธูปหลนิจีแ้ล้ว เถ้าแก่เนีย้หลนิพลนัน�า้เสยีงสัน่เครอื 

สองแก้มแดงเรื่อ

"ไม่มีเจ้าค่ะ" คิดอย่างจริงจังแล้ว มู่หวั่นชิวก็ส่ายหน้า "ข้าก็ท�าตาม

ที่อาจารย์ส่ัง ร่อนผงข้ีเลื่อยก่อน จากน้ัน..." มู่หวั่นชิวพูดทวนค�าพูดที ่

เคยพูดไปแล้วหลายรอบก่อนหน้าน้ีอย่างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างโดย 

มิรู้เบื่อ ท่าทางตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างมาก 

"นวดแป้งอยู่เกือบสองชัว่ยาม เถ้าแก่เน้ียหลนิก็เข้ามา จากนัน้ก็เร่ิม

ออกธูป..." ราวกับกลัวทุกคนจะไม่เชื่อ มู ่หวั่นชิวจึงเล่ารายละเอียด 

ทุกขั้นตอนว่าท�าอย่างไร ใช้เวลานานเท่าใดออกมาอย่างชัดเจน

ฟังแล้วเถ้าแก่เนี้ยหลินก็ส่ายหน้า "ไม่เคยเห็นใครโง่เช่นนี้มาก่อน

เลย"

หลงจู๊ฉีขมวดค้ิว ดวงตาโตใสกระจ่างคู่น้ีก็ฉายแววฉลาดเฉลียว 

ออกมารางๆ ให้เห็นอยู่มิใช่หรือ แล้วจะโง่ไปได้อย่างไร

หญิงสาวผูน้ี้ต้องรูอ้ย่างแน่นอน แต่คงกลัวจะถูกอาจารย์หลวิกดดนั
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ถึงได้ไม่กล้าพูด!

ความปากร้ายใจด�าของอาจารย์หลิวน้ันเขาเคยได้ยินมานานแล้ว 

หลงจู๊ฉีจึงเกิดความคิดขึ้นในใจรีบกล่าวออกไป "ข้าเพ่ิงเปิดร้านขายธูป 

ที่ถนนตงเจีย เพ่ือจะให้วิญญูชนทุกแขนงได้เข้าไปชื่นชม ที่น่ันก�าลัง 

ขาดคนงานรบัจ้างอยู่พอดี ค่าแรงเดือนละห้าร้อยอแีปะ เจ้าสนใจหรอืไม่" 

เขามองหน้ามู่หวั่นชิวด้วยความรู้สึกลึกซึ้ง

ใช้เงินห้าร้อยอีแปะในการจ้างคนงานรับจ้างสักคน นั่นถือเป็น 

ราคาสวรรค์ อกีฝ่ายเพียงต้องการท่ีจะอ้างเร่ืองรับคนงานรบัจ้างมาดงึตัว 

มู่หวั่นชิวไปจากโรงธูปหลินจี้เท่านั้น 

สีหน้าของหลินไห่เคร่งเครียดลงในทันที

"จรงิหรอืเจ้าคะ!" ประกายสกุใสวาดผ่านในดวงตา ก่อนจะกลบัมา 

มืดลงอีกครั้ง มู่หวั่นชิวหันหน้าไปทางเถ้าแก่เนี้ยหลิน

"พ่ีฉีช่างพูดล้อเล่นเก่งเสียจริง" เถ้าแก่เน้ียหลินดึงสติคืนกลับมา

พลางย้ิมอย่างขัดเขิน "อาชิวมีสัญญากับโรงธูปหลินจี้สองปี ตอนนี้นาง 

ยังท�าไปไม่ถึงครึ่งปีเลย" 

ถ้าเขายอมพยักหน้าโดยไม่ลังเล ข้าจะไม่ท�าให้เขาผิดหวังอย่าง

แน่นอน! มู่หวั่นชิวมองหลงจู๊ฉีอย่างลึกซึ้งแล้วแอบสาบานอยู่ในใจ

"...สัญญาสองปี?" หลงจู๊ฉีขมวดหัวคิ้ว เดิมทีเขาคิดว่าสัญญาของ

คนงานรับจ้างสักคนอย่างมากก็แค่หนึ่งปีหรือไม่ก็คร่ึงปีเท่านั้น ขอเพียง

มู่หวั่นชิวยินยอม เรื่องชดใช้ก็เงินแค่ไม่กี่ต�าลึงแล้ว

ทว่ายังเหลืออีกปีครึ่งเช่นนี้ ก็พูดได้ยากจริงๆ

เงินชดใช้น้ันอย่างน้อยก็ต้องหลายสิบต�าลึง อย่างมากอาจเป็น 
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ร้อยต�าลึง ส�าหรับค่าแรงของมู่หวั่นชิวนั้น เขาเชื่อว่าโรงธูปหลินจี้จะต้อง

ขึ้นค่าแรงให้อย่างแน่นอน

หากหญิงสาวผูน้ี้มสีตูรลบัของตระกูลเว่ยอยู่ในมอืจรงิก็แล้วไปเถอะ 

อย่าว่าหลายสิบต�าลึงเลย ต่อให้หลายร้อยต�าลึงก็คุ ้มค่า เกรงก็แต ่

นางจะแค่ลองผิดลองถูกทั้งที่ไม่ได้มีฝีมืออะไรเลย

"ฮ่าๆ...แค่พูดล้อเล่น...แค่พูดล้อเล่นเท่าน้ันเอง" หลังจากที่ใจคิด 

ไปต่างๆ นานาแล้วหลงจู๊ฉีก็หัวเราะเสียงดังออกมา "ธูปของน้องหลินนี้

ขายอย่างไรหรือ" สีหน้าหลงจู๊ฉีเปลี่ยนเป็นจริงจัง เขารีบเปล่ียนเร่ืองพูด

ไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยเดิม

อาจารย์หลิวเบ้ปากพลางหัวเราะเยาะใส่มู่หวั่นชิวหนึ่งที

มู่หวั่นชิวถอยหลังไปหนึ่งก้าวอย่างเงียบๆ ก่อนจะแอบถอนใจอยู่

ภายใน แค่เงินชดใช้เพียงไม่กี่สิบต�าลึง เขายังไม่ยอมเสี่ยง เห็นทีจะมิใช่

คนที่ใจกล้าอะไร...แม้ในใจจะไม่มีความเสียดายมากเท่าใดนัก ทว่า 

หลังจากที่มีประสบการณ์จากโรงธูปหลินจี้แล้ว มู่หว่ันชิวก็ขอสาบานว่า

หากจะหาเถ้าแก่ใหม่อีกครั้ง จะต้องเบิกตาให้โตเข้าไว้!

"ธูปนี้..."

ธูปน้ีดอกละสิบอีแปะ พูดได้ไม่ถึงครึ่งประโยค เสียงของหลินไห ่

ก็ชะงักไป

เพราะสายตาของเขาเลื่อนไปตกบนธูปกวนอินสีเหลืองอ่อนที่ 

มู่หวั่นชิวหอบเอาไว้เสียก่อน จึงเข้าไปดึงมาหนึ่งดอกก่อนน�ามาวางเรียง

พร้อมกับธูปเขียวในมือ สายตาของทุกคนเลื่อนตกไปบนมือของเขา 

เช่นกัน
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ทุกคนพร้อมกันสูดลมหายใจเข้าอย่างตกใจ

ธูปกวนอนิทีอ่าจารย์หลวิท�าออกมา มสีเีหลอืงอ่อน ส่งกลิน่ก�ายาน

ไหว้พระจางๆ ออกมา หากวางไว้แค่ดอกเดยีวไม่ว่าจะสหีรอืกลิน่ก็นบัว่า

เป็นของชั้นเลิศแล้ว ทว่าเมื่อเทียบกับธูปเขียวที่มู ่หว่ันชิวเป็นคนท�า  

ก็เหมือนกระดาษหยาบที่วางคู ่อยู ่กับผ้าต่วนเขียวเนื้อลื่นละเอียด  

แบ่งแยกความสงูต�า่ได้ในทันที โดยเฉพาะผิวหน้าทีล่ะเอยีดกว่าธูปเหลอืง

ร้อยเท่า ซึ่งก�าลังส่องเป็นประกายเขียวสดอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ ท�าให้

คนมองคิดไปถึงดินแดนแห่งเทพเซียน

ในโลกมนุษย์จะมีของวิเศษเช่นนี้ได้อย่างไรกัน

"ธูปเหลอืงน้ีดอกละสบิอแีปะ..." ก่อนย่ืนธูปเหลอืงไปตรงหน้าหลงจูฉ๊ี 

"ท่านก็เห็นแล้ว ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพและกล่ิน หากพูดถึงแค่ผิว

ภายนอกของธูปเขียวนีก็้นับว่าละเอยีดกว่าธูปเหลอืงเป็นร้อยเท่า แค่มอง 

ก็รู้สึกราวกับมีไอของเทพเซียนอยู่..." หยุดไปครู่หนึ่งหลินไห่จึงพูดข้ึนมา

อย่างเดด็ขาดว่า "ถ้าพ่ีฉหีมายตาแล้ว ข้าก็คดิไม่แพงหรอก ดอกละสบิสอง

อีแปะก็พอ"

หลินไห่ลืมไปจนสิ้นแล้วว่าเมื่อครู่ตนเองเกือบจะเอาธูปเหล่านี ้

ไปจัดการแบบสินค้าที่มีคุณภาพต�่า ในตอนนี้เขามีท่าทางของพ่อค้า 

หัวแหลมขึ้นมาทันที

มูห่ว่ันชวิได้ยินก็นึกอยากจะย้ิมออกมา ก่อนจะหนัหน้ามองไปทาง

หลงจู๊ฉี

ธูปน้ีจะขายได้ราคาเท่าใดน้ันก็มิใช่เงินของนาง แต่ว่านี่เป็นการ

ลงมือท�าธูปครั้งแรก ถือเป็นผลงานชิ้นแรกของนาง จึงแอบหวังว่าจะ 
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ขายได้ราคาดี

นั่นถึงจะเป็นเครื่องแสดงค่าตัวของนางหลังจากนี้!

"ได้!" เป็นเรือ่งเหนือความคาดหมายของอาจารย์หลวิและเถ้าแก่เนีย้

หลิน เพราะหลงจู๊ฉีพยักหน้ารับอย่างเด็ดขาด "ธปูเหล่านี้ข้าเอาหมดเลย"

ไม่มีใครรู้ว่าหญิงสาวผู้นี้ยังจะสามารถลองผิดลองถูกแล้วท�าธูป 

ชัน้เลศิแบบหม้อน้ีออกมาได้อีกหรอืไม่ หากว่าท�าออกมาไม่ได้ ธูปของเขา

เหล่านี้ก็จะกลายเป็นของรุ่นสุดท้ายแล้ว!

ถึงแม้จะท�าข้ึนมาได้อีก ด้วยความฉลาดของหลินไห่แล้ว ราคา 

ของธูปย่อมไม่มีทางต�่ากว่าสิบสองอีแปะแน่นอน

หลงจู ๊ฉีใช้ความเฉียบคมท่ีพ่อค้าเช่นเขามีอยู่ท�าการตัดสินใจ 

อย่างรวดเร็ว

เมื่อครู่ข้าให้ราคาต�่าไปหน่อยแล้ว!

"เอ่อ..." หลินไห่พลันรู้สึกเสียใจขึ้นมา การค้าย่อมถือเรื่องสัจจะ 

เป็นส�าคัญ เขาลังเลเพียงเล็กน้อยก็พยักหน้า "ตกลง..." แล้วหันหน้า 

ไปถามเถ้าแก่เนี้ยหลิน "ธูปหม้อนี้ท�าออกมากี่ดอกหรือ" 

"เอ่อ..." เถ้าแก่เน้ียหลินลังเลชั่วครู่ นางก็รู้สึกว่าราคาต�่าไปมาก 

เช่นกัน นางจึงอยากจะขายออกไปน้อยหน่อย

"ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองดอกเจ้าค่ะ" มู ่หวั่นชิวตอบออกมา  

น�้าเสียงสบายอารมณ์และเปี่ยมไปด้วยความยินดียิ่งนัก

เถ้าแก่เนี้ยหลินรู ้สึกเศร้าสลดขึ้นมา มองขวับไปทางมู่หว่ันชิว 

แวบหนึ่ง

เด็กคนนี้ความจ�าดีจริง มองนางอย่างชื่นชมแวบหนึ่งแล้ว หลินไห่
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ก็พยักหน้าก่อนจะหันไปทางหลงจู๊ฉี 

"ข้าขายให้พ่ีฉีห้าพันดอกก็แล้วกัน..." จากนั้นจึงชี้ไปทางมู่หวั่นชิว 

"พ่ีฉก็ีรูว่้าธูปน้ีนางลองผดิลองถูกท�าออกมา ข้าจ�าเป็นต้องเก็บจ�านวนหนึง่

เพื่อไว้ใช้ศึกษา"

เห็นหลินไห่เอาความดีความชอบท้ังหมดยกให้กับมู ่หว่ันชิว  

อาจารย์หลิวก็เม้มริมฝีปากแน่น สายตาท่ีมองมู่หว่ันชิวเต็มไปด้วย 

ความไม่พอใจ

"ตกลง เอาตามที่น้องหลินพูด แต่ว่า..." เขาเปลี่ยนเรื่องพูด "ต่อไป

ถ้าน้องหลินจะท�าธูปเขียวเช่นน้ีออกมาอีก จะต้องส่งให้ข้าเป็นคนแรก 

ได้หรือไม่" 

หลงจู๊ฉีไม่ได้มองธูปเหลืองที่อยู่ในมือของมู่หวั่นชิวเลยแม้แต่น้อย

"ท่านวางใจได้ เรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้ว..." หลินไห่หัวเราะเสียงดัง

ขนธูปเขียวท่ีห่อไว้อย่างดีข้ึนบนรถม้าอย่างรวดเร็วแล้ว อาหรงก็ 

หันมาพูดว่า "หลงจู๊ฉี ธูปขนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วขอรับ"

หลงัจากพูดล�า่ลาหลนิไห่แล้ว หลงจูฉ๊ก็ีเดนิออกจากห้องไป ก่อนจะ

เจอเข้ากับมู่หว่ันชิวท่ีก�าลังหมุนรอกอยู่ข้างบ่อน�้า เขาชะงักฝีเท้าพลาง 

มองนางอย่างใช้ความคิด ขณะที่ก�าลังใคร่ครวญว่าจะพูดอะไรอยู่นั้น

"หลงจู๊ฉี เชิญ..." อาหรงก็เรียกเขามาจากด้านหลังเสียก่อน

หลงจู๊ฉียกเท้าขึ้นทันที แล้วก้าวไปทางประตูใหญ่

ปล่อยมือจากรอกแล้ว มู่หวั่นชิวก็หันมามองตามแผ่นหลังของเขา

เมื่อถูกถังไม้ท่ีมีน�้าอยู่เต็มถังคอยรั้งเอาไว้ รอกบนบ่อน�้าจึงหมุน 
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ไปอย่างรวดเร็ว ได้ยินเสียงตูมทางด้านหลังดังข้ึน หลงจู๊ฉีก็สะดุ้งสุดตัว 

จากนั้นเขาก็เดินออกจากประตูใหญ่ไปอย่างไม่ลังเล

มู่หวั่นชิวถอนหายใจเบาหวิว

ชีวิตในโรงธูปหลินจี้ช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากล�าบากที่สุดและ 

มืดด�าที่สุดในชีวิตของมู่หวั่นชิวแล้ว 

นางปรารถนาเหลือเกินท่ีจะมีใครมาพาตนเองออกไปจากโรงธูป

หลินจี้นี้ ไปจากอาจารย์หลิวที่โหดร้ายช่างติผู้นั้นเสียที

แต่ว่าน่าเสียดายนัก เรื่องบนโลกก็ล้วนเป็นเช่นนี้ เพ่ิมดอกไม ้

บนผ้าทอลาย* นั้นง่ายแสนง่าย แต่จะหาคนส่งถ่านกลางหิมะ** นั้นช่าง

ยากเย็นยิ่งนัก

หากหลงจู ๊ฉีสามารถพานางออกไปได้ในตอนนี้ ด้วยนิสัยของ 

มู ่หว่ันชิวแล้วนางจะต้องช่วยให้เขาได้กลายเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ  

ของเมืองซั่วหยางนี้อย่างเต็มที่แน่นอน อาจจะสามารถเทียบเท่ากับ 

สี่ตระกูลใหญ่ที่เป็นเศรษฐีอันดับต้นในตอนนี้เลยก็ได้!

หลงจู๊ฉีช่างไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจท่ีไม่ใส่ใจของเขานั้น จะท�าให้

เขาสูญเสียโอกาสในการเข้าใกล้ความเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ ในเมือง 

ซั่วหยางไป

* เพ่ิมดอกไม้บนผ้าทอลายหมายถึงการประดบัตกแต่งสิง่ท่ีสวยงามอยู่แล้วให้สวยงามย่ิงขึน้ไปอกี เปรยีบเปรย
ถึงการกระท�าที่ไม่จ�าเป็น
** ส่งถ่านกลางหิมะ เป็นส�านวนหมายถึงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ก�าลังล�าบากได้ทันการณ์
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"เจ้าลองคิดดูให้ดีว่าเจ้าจ�าอะไรตกหล่นไปหรอืไม่" ยามน้ีเถ้าแก่เนีย้

หลินได้ท�าลายกฎของตนเอง ด้วยการเชิญมู่หว่ันชิวเข้ามาในเรือนหลัก

ของนางพลางดึงมือของมู ่หว่ันชิวให้มานั่งลงท่ีข้างเตียง แล้วเทชา 

ปี้หลัวชุน* มาให้ด้วยตนเอง "ระหว่างท่ีนวดแป้งเจ้าได้เติมอะไรลงไป  

แล้วเผลอลืมไปใช่หรือไม่"

มองดูถ้วยกระเบือ้งเคลอืบสเีขียวท่ีใส่ชาป้ีหลัวชนุตรงหน้ามูห่วัน่ชวิ

แล้ว อาจารย์หลิวก็มีสีหน้าบึ้งตึงจนไม่อาจจะบึ้งตึงได้อีก ก่อนจะค่อยๆ 

แปรเปลี่ยนเป็นเย็นเยือกราวกับน�้าแข็ง

"ข้าก็แค่ร่อนผงขี้เลื่อยก่อน จากน้ัน..." มู่หว่ันชิวพูดค�าที่เคยพูด 

ก่อนหน้าน้ีไม่รู้ก่ีครั้งแล้วซ�้าอีกรอบ จนกระท่ังเถ้าแก่เนี้ยหลินขมวดคิ้ว 

นางจงึหยุดพูดก่อนจะเอ่ยเสรมิขึน้มาว่า "หลงัจากน้ันท่านก็เข้ามาบอกว่า

25

* ชาปี้หลัวชุนเป็นชาเขียวที่ติดอันดับสิบสุดยอดชาจีน กลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ มีแหล่งก�าเนิดบนภูเขาต้งถิง 
ติดทะเลสาบไท่หู ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู
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ได้ที่แล้ว จึงได้เริ่มท�าธูปออกมา...ก็มีเท่านี้เจ้าค่ะ"

อยากจะได้สูตรลับของข้า คิดว่าข้าเป็นเด็กอยู่หรือ!

เดิมทีคิดว่าเถ้าแก่เน้ียหลินจะเรียกนางมาคุยด้วยตามล�าพัง หาก

อีกฝ่ายยินดีจ้างนางเป็นนักปรุงเครื่องหอมและให้นางมีฐานะเทียบเท่า 

กับอาจารย์หลิว ถึงแม้ค่าแรงจะน้อยกว่าอาจารย์หลิวไปบ้าง นางก็จะ 

ไม่ถือสา 

เหตุผลต่างๆ นั้นก็คิดเตรียมไว้อย่างดีแล้วว่าสูตรลับนี้เป็นสูตรที่

บดิาแท้ๆ ของนางท้ิงเอาไว้ให้ ซึง่นางกับท่านแม่ต่างก็ล้วนปรุงเคร่ืองหอม

ไม่เป็น ทั้งยังไม่เคยทดลองท�ามาก่อน ดังนั้นจึงไม่กล้าบอก

สูตรลบัการปรงุเครือ่งหอมถือเป็นชวีติของนักปรงุเครือ่งหอมอย่างหน่ึง 

ต่อให้เป็นเถ้าแก่ก็ห้ามถามหรอืขอสตูรไปเดด็ขาด นอกเสยีจากจะใช้เงนิ

จ�านวนมากเพ่ือซื้อมา นี่เป็นข้อก�าหนดท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของ

วงการปรุงเครื่องหอมแห่งต้าโจวที่ทุกคนต่างรู้ดี ทว่าเถ้าแก่เน้ียหลิน 

กลับท�าเหมือนก�าลังหลอกเด็ก พูดหลอกล่อนางสารพัด ซึ่งสิ่งน้ีท�าให้ 

มู่หว่ันชิวผิดหวังเป็นอย่างมาก นางจึงตัดสินใจว่าจะแกล้งโง่เหมือน 

ที่ผ่านมาบ้าง

"เจ้าลองคิดดูอีกทีว่าได้ลืมอะไรไปหรือไม่" อาจารย์หลิวพยายาม

สะกดความร�าคาญที่เกิดขึ้นอย่างไร้สาเหตุเอาไว้ในใจ พยายามท�าให้

เสียงพูดฟังดูราบเรียบที่สุด "ถ้าไม่ได้เติมวัตถุดิบอื่นลงไป สีของธูป 

ย่อมไม่มีทางเปลี่ยนไปแน่นอน" 

"ไม่มีนะเจ้าคะ" มู่หวั่นชิวส่ายหน้าอย่างแรง "ข้าไม่ได้ท�าจริงๆ" 

แล้วมู่หวั่นชิวก็เริ่มต้นพูดขึ้นมาอีกครั้ง "ข้าก็ร่อนผงขี้เลื่อยก่อน..."
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"พอแล้วๆ หูของข้าจะมีติ่งงอกออกมาอยู่แล้ว..." ตลอดบ่ายจนถึง

ตอนนี้ มู่หว่ันชิวเอาแต่พูดซ�้าค�าพูดนี้ตลอด แค่เห็นนางจะพูดข้ึนมาอีก 

อาจารย์หลิวก็โบกมือยับยั้งไว้อย่างหมดความอดทน

มู่หวั่นชิวยกน�้าชาขึ้นดื่มทีละอึก

"จริงสิ..." หัวคิ้วที่ขมวดแน่นเมื่อครู่ค่อยๆ คลายลง เถ้าแก่เนี้ยหลิน

พลันนึกขึ้นได้ถึงเรื่องที่พบว่าผงขี้เลื่อยน้อยเกินไป ก่อนจะให้มู่หว่ันชิว 

เอามาเติม "เจ้าไปหาผงขี้เลื่อยมาจากที่ใดหรือ"

บางทีปัญหาอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้!

"ท่ีคลังด้านหลังเจ้าค่ะ" เงยหน้าข้ึนมองเถ้าแก่เน้ียหลินแล้ว  

มู่หว่ันชิวก็พูดออกมาตามจริง "ข้าท�าตามท่ีท่านสั่งทุกอย่าง หลังจากที่

ร่อนผงขี้เลื่อยเสร็จแล้ว ก็ไปที่คลังด้านหลัง เห็นว่าข้างในเหลือแค่กิ่งสน 

ข้าก็เลยเอามันมาโม่" น�้าเสียงของนางราบเรียบอย่างมาก ราวกับว่า 

การเปลี่ยนผงขี้เลื่อยเป็นผงกิ่งสนนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดา

"ช้าก่อนๆ..." อาจารย์หลิวดวงตาเปล่งประกายขึ้นมาทันที "เจ้าพูด

อีกครั้งสิ"

"ข้าร่อนผงขี้เลื่อยเสร็จแล้ว จากน้ัน..." มู่หวั่นชิวแกล้งท�าหูหนวก

ตอบไม่ตรงค�าตอบท่ีอาจารย์หลิวอยากได้ยิน ซึ่งท�าให้นางโกรธเป็น 

อย่างมาก

"โง่จรงิ ข้าไม่ได้ให้เจ้าพูดเรือ่งพวกนี.้.." เป็นจรงิดังคาด อาจารย์หลวิ

หน้าบึ้งตึงขึ้นมาอีกครั้ง "ค�าพูดประโยคหลังน่ะ"

"จากน้ัน..." มูห่ว่ันชวิมองอาจารย์หลวิอย่างสงสยั "จากน้ันเถ้าแก่เน้ีย

หลินก็เข้ามา นางกดแป้งธูปดูก็บอกว่าใช้ได้แล้วเจ้าค่ะ"
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อาจารย์หลวิรูส้กึหายใจไม่ออก นางโกรธจนแทบจะหมดสต ิอ้าปาก

มองดูมู่หวั่นชิวอ้าปากปิดปากอยู่เช่นน้ัน กระท่ังผ่านไปครู่ใหญ่นางจึง

หายใจสะดวกข้ึน ทว่าก็ไม่มแีม้แต่แรงจะไปโมโหแล้ว "เจ้าบอกว่าโม่ก่ิงสน

มาใช้แทนผงขี้เลื่อยหรือ"

"ใช่เจ้าค่ะ" มูห่ว่ันชวิพยักหน้าตามจรงิ "ว่าแต่ก่ิงสนมใิช่ไม้หรอกหรอื 

อาจารย์บอกว่าผงขี้เลื่อยก็คือผงท่ีได้มาจากการโม่ไม้ เป็นเพราะข้าหา 

ขี้เลื่อยในคลังด้านหลังไม่เจอ ก็เลย..." นางเข้าใจได้ในทันที "อาจารย์ 

จะบอกว่าปัญหาอยู่ที่ผงกิ่งสนนี้หรือเจ้าคะ"

"ผงข้ีเลื่อยถือเป็นวัตถุดิบหลักของการท�าธูป ขอแค่เพียงไม่มีกล่ิน 

ที่ประหลาดก็พอ..." เถ้าแก่เนี้ยหลินใช้ความอดทนอย่างหาได้ยากช่วย 

อธิบายให้มูห่ว่ันชวิฟัง ทนัใดนัน้ก็หันไปทางอาจารย์หลวิ "ในธูปเขยีวนัน้ 

ก็มีกลิ่นของสน เป็นกลิ่นหอมจางๆ หรือว่า..."

มองหน้าแดงก�่าของอาจารย์หลิวแล้ว เสียงของเถ้าแก่เนี้ยหลิน 

ก็ขาดหายไป

"ไป..." อาจารย์หลิวพยักหน้าขึ้นมาอย่างตื่นเต้น "พวกเรารีบไป

ทดลองดู..."

ตัวของกลิ่นจันทน์หอมมีความร้อน หากดมมากเกินไปจะท�าให้

ร�าคาญใจได้ง่าย ดงันัน้จงึต้องใช้น�า้ชาดบั แต่ต่อให้ใช้น�า้ชามากเพียงใด

ก็ไม่สามารถขจัดความร้อนที่อยู่ในตัวของมันออกได้หมด กล่ินหอมของ

ก่ิงสนจางๆ นีจ้ะให้ความสงบ ทัง้ยังเข้ากับความร้อนของกล่ินจนัทน์หอม 

ได้ สองสิ่งต่างก็ช่วยรับซึ่งกันและกัน เมื่อดมแล้วจึงท�าให้คนรู้สึกสดชื่น 

ผงก่ิงสนถือเป็นส่วนส�าคัญของสูตรลับตระกูลเว่ยท่ีต่างจากธูป 

Page_���������������������� 2.indd   28 21/9/2561 BE   15:03



29

อวี่จิ่วฮวา

กวนอินอื่นๆ แต่ถ้าเติมแค่เพียงผงก่ิงสนอย่างเดียว โดยไม่เติมวัตถุดิบ 

เครื่องหอมอีกสองชนิดซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่สุดในวิชาลับตระกูลเว่ยแล้ว  

ก็จะไม่สามารถปรงุกลิน่หอมอนัสดชืน่ราวกับกลิน่ตอนทีห่ลงอยู่ในดินแดน

เทพเซยีนนัน้ออกมาได้

มองดูแผ่นหลงัของเถ้าแก่เน้ียหลนิและอาจารย์หลวิรบีร้อนเดินออกไป 

มู่หวั่นชิวก็ยิ้มบางๆ ออกมา

เพ่ือจะให้เหน็ผลเรว็ขึน้ เถ้าแก่เน้ียหลนิจงึตัง้ใจจดุไฟในห้องอบธูป 

เดิมทีอากาศก็ร้อนอยู่แล้ว ในยามน้ียังใช้ไฟแรงอีก ไม่ถึงสองชั่วยาม 

ธูปเปียกหนึ่งร้อยกว่าดอกก็ถูกอบจนแห้งแล้ว

เห็นธูปกวนอินหน่ึงร้อยกว่าดอกบนชั้นตากธูปส่องประกายสีเขียว

แล้ว เถ้าแก่เนี้ยหลินกับอาจารย์หลิวก็มีสีหน้าเบิกบานใจ

รอจนหยิบมาจุดไฟดู ทั้งสองคนก็น่ิงอึ้งไปทันที ธูปน้ีนอกจากสี 

ที่ออกสีเขียวแล้ว คุณสมบัติอื่นๆ ของธูปน้ันกลับเหมือนธูปเหลือง 

ท่ีอาจารย์หลิวท�าออกมาแทบจะท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นความเนียนของ 

ผิวหน้า คุณภาพเน้ือธูป ความยืดหยุ่น หรือแม้กระท่ังกล่ิน เมื่อน�ามา

เปรียบเทียบกับธูปท่ีมู่หวั่นชิวท�าออกมาแล้วกลับแตกต่างราวฟ้ากับดิน 

เหมือนเมฆกับโคลน!

เป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไร!

อาจารย์หลิวเหม่อมองธูปเขียวในมือที่มีความหยาบเหมือนกับ 

ธูปเหลืองแล้ว ในอกราวกับมีปุยนุ่นอัดแน่นจนหายใจไม่ออก

อาชิวต้องเติมวัตถุดิบอย่างอื่นลงไปแน่นอน!
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เพียงพรบิตาอาจารย์หลวิและเถ้าแก่เนีย้หลนิก็ล้วนมคีวามคดิเห็น

ที่พ้องกัน ดวงตาของคนท้ังสองมองไปยังมู่หว่ันชิวท่ีก�าลังล้างกระด้งธูป

อยู่อย่างไม่วางตา 

"นอกจากก่ิงสนแล้ว เจ้ายังเตมิอะไรลงไปอกี" อาจารย์หลวิก้าวยาวๆ 

มาที่ข้างกายมู่หวั่นชิวแล้วก็ถามขึ้นมาด้วยความโมโห

"ไม่มแีล้วเจ้าค่ะ" มูห่ว่ันชวิเงยหน้าขึน้มาพลางสะบดัน�า้บนมอืออก

"เจ้าโกหก!" เส้นเลือดบนหน้าผากของอาจารย์หลิวพลันปูดเขียว

...พูดโกหก แล้วจะอย่างไร! สูตรลับของท่าน ท่านจะบอกให้ข้าฟัง

หรือไม่เล่า! แม้ในใจพูดอย่างโมโห แต่มู่หว่ันชิวกลับไม่ต่อความ เพียง 

ยกกระจาดธูปที่เปียกโชกขึ้นมาแล้วผลักประตูเดินออกไป

"เจ้า..." อาจารย์หลวิหมนุตัวขวบัถลงึตามองแผ่นหลงัของมูห่ว่ันชวิ 

อย่างโมโห นางกัดริมฝีปากจนเป็นรอยแดง

"นางไม่อยากจะบอกสินะ" เถ้าแก่เนี้ยหลินเข้าใจขึ้นมาทันใด

ต่อให้โง่เพียงใด นางก็ไม่ใช่เด็กเล็กๆ แล้ว!

"แต่ว่า..." อาจารย์หลวิหมนุตัวกลบัมา แล้วมองหน้าเถ้าแก่เน้ียหลิน 

"นางมีสิทธิ์อะไรที่จะไม่บอก!"

ทั้งที่มู่หว่ันชิวใช้วัตถุดิบท่ีนางผสมไว้ถึงได้ลองผิดลองถูกจนท�า 

ธูปเขียวออกมาได้แท้ๆ มีสิทธิ์อะไรที่ไม่ยอมบอกนาง!

เงยหน้ามองอาจารย์หลิวแวบหนึ่ง เถ้าแก่เนี้ยหลินก็ไม่ได้พูดอะไร

เหม่อมองเถ้าแก่เนี้ยหลินอยู่นาน ทันใดนั้นอาจารย์หลิวก็ก้าวเท้า

เดินออกไป ก่อนจะขวางทางมู่หว่ันชิวระหว่างท่ีจะเดินกลับไปลาน 

หลังบ้าน "บอกมา เจ้าอยากได้เงินกี่ต�าลึง"
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เงินกี่ต�าลึง?

ใช้เงินไม่กี่ต�าลึงเพื่อจะซื้อสูตรลับสุดยอดของข้าเช่นนั้นหรือ...

ช่างเป็นคนโง่ที่พูดจาเพ้อฝันนัก!

มู่หว่ันชิวพยายามสะกดไฟโกรธท่ีพวยพุ่งข้ึนมาในใจ "เงินก่ีต�าลึง

อะไรหรือเจ้าคะ"

"เจ้าต้องการเงนิเท่าใดจงึจะยอมบอก..." อาจารย์หลิวตาแดงราวกับ

มีไฟลุก "วันนั้นเจ้าเติมอะไรลงไปในวัตถุดิบที่ข้าผสมไว้กันแน่!"

"ข้าไม่ได้เตมิอะไรเลยเจ้าค่ะ" มูห่ว่ันชวิพยายามให้เสยีงของตนเอง

ฟังแล้วดูสงบน่ิงราวกับผืนน�้า นางเดินอ้อมตัวของอาจารย์หลิว ก่อนจะ

เดินไปยังห้องของตนโดยไม่คิดหันกลับมามองอีกฝ่าย

"เจ้าหยุดนะ!" อาจารย์หลิวหันหน้ามาตะโกนไล่หลังมู่หวั่นชิว

มู่หวั่นชิวชะงักไปครู่หนึ่ง แต่แล้วก็ขยับตัวเดินหน้าต่อไป

"อาชิว..." เถ้าแก่เนี้ยหลินผลักประตูห้องอบธูปออกมาเรียกรั้งนาง

ไว้

"เถ้าแก่เนีย้หลนิยังมเีรือ่งอะไรหรอืเจ้าคะ" มูห่ว่ันชวิหมนุตวักลบัมา 

สีหน้าแสดงความน้อยใจเต็มเปี่ยม

"อาจารย์เจ้าก็นิสัยเช่นนี้เอง เจ้าก็อย่าได้เก็บมาใส่ใจเลย..." เห็น

ท่าทางน้อยใจของมู่หว่ันชิวแล้ว เถ้าแก่เน้ียหลินจึงพูดปลอบใจอย่างที ่

ไม่เคยท�ามาก่อน

ได้ยินน�้าเสียงอ่อนโยนผิดปกติของเถ้าแก่เน้ียหลิน อาจารย์หลิว 

ก็กัดฟันดังกรอดๆ

มองอาจารย์หลวิแวบหน่ึง เถ้าแก่เน้ียหลนิก็หันหน้าไปเรยีกมูห่ว่ันชวิ 
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"พวกเจ้าตามข้ามา"

หลังจากท่ีเถ้าแก่เน้ียหลินดึงคนทั้งสองนั่งลงแล้ว นางก็เทชา 

เถี่ยกวนอินสามถ้วยให้ด้วยตนเอง "ดื่มน�้าชาสงบใจกันก่อนเถอะ..."

"เถ้าแก่เนี้ยหลิน..." อาจารย์หลิวไม่พอใจเป็นอย่างมากกับท่าที 

ของเถ้าแก่เนี้ยหลินที่มีมารยาทต่อมู่หวั่นชิวเช่นนี้

"อาจารย์หลิวดื่มน�้าชาก่อน..." เถ้าแก่เนี้ยหลินหันไปมองนางด้วย

รอยยิ้ม

กระทั่งถูกมองจนรู ้สึกไม่สบายใจขึ้นมา อาจารย์หลิวจึงค่อย 

สงบใจลง แต่ก็ยังเหลือบตาแอบมองสีหน้าของมู่หวั่นชิว

นางไม่เชื่อหรอกว่ายายเด็กท่ีดูโง่เหมือนวัวผู้นี้ จะรู้จักใช้สูตรลับ 

มาบีบคอนางกับเถ้าแก่เนี้ยหลิน

"เรื่องนั้น..." เห็นอาจารย์หลิวสงบใจลงแล้ว เถ้าแก่เนี้ยหลิน 

ก็ครุน่คดิว่าจะพูดอย่างไรต่อไป "ธูปเขยีวหม้อนีท้ีม่ผีวิหน้าเนยีนละเอยีด

และมีความยืดหยุ่นได้นั้นต้องเป็นเพราะเจ้านวดแป้งธูปได้ดี..."

"เถ้าแก่เนี้ยหลิน!" อาจารย์หลิวเบิกตาโตอย่างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่

ได้ยิน

"อาชวิท�างานรบัจ้างมานาน มอืของนางก็ย่อมมแีรงอยู่แล้ว แป้งธูป 

ที่นวดออกมาจะดีกว่าเจ้าก็ไม่แปลก..." เถ้าแก่เนี้ยหลินส่งสายตาให้

อาจารย์หลิวพลางโบกมือไม่ให้นางพูดแล้ว "ข้าว่าเอาเช่นน้ีก็แล้วกัน  

นบัจากพรุง่นีไ้ป เจ้าก็รบัผดิชอบขัน้ตอนการผสมวัตถดุบิ แล้วก็ให้อาชวิ 

เป็นคนนวดแป้ง..." ก่อนจะมองไปทางมู่หวั่นชิว 

"ส่วนเรื่องค่าแรง...ข้าจะเพ่ิมให้เจ้าเป็นเดือนละห้าร้อยอีแปะ  
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เจ้าว่าอย่างไรบ้าง"

มูห่วัน่ชวิต้องรูส้ตูรลบัการท�าธูปเขียวอย่างแน่นอน แต่ติดตรงทีน่าง

ไม่อยากบอก ซึ่งทุกคนก็รู ้อยู่แก่ใจ ฉะนั้นในความหมายค�าพูดของ 

เถ้าแก่เน้ียหลินก็คือให้นางกับอาจารย์หลิวต่างฝ่ายต่างก็รักษาสูตรลับ

ของตนไว้ ไม่ว่าใครก็ห้ามบบีให้อกีฝ่ายมอบสตูรออกมา ต่อไปคนทัง้สอง 

ก็แค่ร่วมมือกันท�าธูปออกมาเท่านั้น 

เดิมทีธูปเหลืองของอาจารย์หลิวหน่ึงหม้อจะได้ธูปออกมาห้าพัน

กว่าดอก ดอกละสิบอีแปะ สามารถขายได้คร้ังหน่ึงราวห้าสิบกว่าต�าลึง 

ขณะที่วันน้ีเพ่ิงท�าธูปเขียวหม้อนี้ออกมาก็ขายได้ถึงหกสิบต�าลึงแล้ว  

ทัง้ยังถูกคนเหมาซือ้ไปท้ังหมดด้วย หากมูห่ว่ันชวิยอมช่วยนางท�าธูปเขยีว

ตกเดอืนละสบิหม้อ เดอืนหนึง่นางกจ็ะหาเงนิได้อย่างน้อยราวหนึง่ร้อยต�าลงึ 

ต่อให้ขึ้นค่าแรงของมู่หวั่นชิวเป็นห้าร้อยอีแปะนางก็ยังไม่ขาดทุน

ในใจเถ้าแก่เนีย้หลนิครุน่คิดวนไปมาเรยีบร้อยแล้ว ก็มองมูห่วัน่ชวิ 

กับอาจารย์หลิวอย่างเป็นมิตร นางรู้สึกตื่นเต้นกับความคิดท่ีคิดออกมา

อย่างมากราวกับความสุขก�าลังไหลมาสู่ใจ

ขึ้นค่าแรงให้นางเป็นเดือนละห้าร้อยอีแปะ!

ก็แค่คนงานรบัจ้างคนหนึง่ นางมสีทิธ์ิอะไรถึงได้ค่าแรงมากเพียงนัน้!

ราวกับไม่เห็นสายตาของเถ้าแก่เนี้ยหลินแต่อย่างใด อาจารย์หลิว

พลนัส่ายหน้าไม่ต่างกับกลองป๋องแป๋ง "หลายปีมานีข้้าก็ท�าคนเดยีวจนชิน 

ไม่ต้องให้นางช่วยหรอก" จะให้นางท่ีเป็นนักปรุงเคร่ืองหอมระดับสาม

ท�างานร่วมกับคนงานรับจ้างเช่นน้ันหรือ หากเร่ืองนี้ลือออกไปนางจะยัง

มีหน้าอยู่ต่อไปได้อย่างไรกัน...
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ทีส่�าคญัย่ิงกว่าน้ัน นางไม่มทีางให้มู่หว่ันชวิได้มโีอกาสมาแอบเรยีน

สูตรลับของนางอย่างเด็ดขาด!

ความคดิท่ีโง่เขลาเช่นนี ้ เห็นจะมเีพียงเถ้าแก่เน้ียหลนิทีม่สีมองโง่ท่ึม

ผู้นี้เท่านั้นที่คิดออกมาได้ ต่อให้อีกฝ่ายตายก็คงไม่ยอมรับหรอก

"เจ้า..." นี่เป็นแค่วิธีการชั่วคราว เดิมทีเถ้าแก่เน้ียหลินอยากจะ 

เกลีย้กล่อมมูห่วัน่ชวิให้ได้เสยีก่อน แล้วให้อาจารย์หลิวค่อยๆ หลอกถาม

สูตรลับของธูปเขียวมา ดังน้ันจึงได้พยายามส่งสายตาให้อาจารย์หลิว  

คิดไม่ถึงว่าไม่เพียงนางไม่รับน�้าใจแล้ว ข้อเสนอดีๆ เช่นนี้กลับถูกปฏิเสธ

ในทันที 

มองหน้าอาจารย์หลิวอยู่ครู ่หนึ่ง เถ้าแก่เนี้ยหลินจึงหายใจได้ 

คล่องขึน้ "เจ้าก็เหน็แล้ว อาชวิมแีรงมาก แป้งธูปท่ีนวดออกมาก็สม�า่เสมอ 

ทั้งยังเหนียวดี..." ก่อนจะมองไปทางมู่หวั่นชิว "ใช่หรือไม่"

น�า้เสยีงเถ้าแก่เนีย้หลนิอ่อนโยนผดิปกต ิดวงตาของนางแม้จะมอง 

มู่หว่ันชิว ทว่าหางตากลับเหลือบไปทางอาจารย์หลิว นางพยายาม 

ส่งสัญญาณให้มู่หวั่นชิวเข้าไปพูดอะไรกับอาจารย์หลิวสักเล็กน้อย

แต่มู่หวั่นชิวกลับก้มหน้าลงมองพื้นเสียเช่นนั้น

ทั้งท่ีให้อาจารย์หลิวเดือนละห้าต�าลึง มีแป้งหมี่ให้วันละสามมื้อ 

กลบัให้ค่าแรงนางแค่เพียงเดอืนละห้าร้อยอแีปะ เงนิเท่าน้ีก็คดิจะให้นาง

เอาสูตรลับมาท�างานร่วมกับอาจารย์หลิวแล้ว ความคิดเหลวไหลเช่นน้ี

เห็นจะมีเพียงเถ้าแก่เนี้ยหลินเท่านั้นที่คิดออกมาได้!

"...อย่าได้คิดว่าแค่เจ้ารู้เคล็ดลับอะไรนิดหน่อย ก็จะลอยข้ึนฟ้า 

ไปเป็นอนัขาด!" มองท่าทางไม่สนใจของมูห่ว่ันชวิแล้ว อาจารย์หลิวก็โกรธ
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มากขึน้ "ข้าขอบอกเจ้าไว้เลย หากเจ้าไม่มวัีตถุดิบท่ีข้าผสมไว้อย่างดแีล้ว

เป็นฐานล่ะก็ เคล็ดลับเล็กน้อยของเจ้านั้นยังจะนับเป็นอะไรได้!"

เถ้าแก่เน้ียหลินสีหน้าพลันเปลี่ยนไป นางมองมู่หว่ันชิวที่เอาแต่ 

ก้มหน้าไม่พูดจา แล้วมองไปทางอาจารย์หลิวที่หน้าตาโกรธเกรี้ยว 

เป็นอย่างมาก หัวคิ้วก็ขมวดเป็นปมแน่น

จู่ๆ  ในห้องก็เงยีบเสยีงลงในทันใด ได้ยินเพียงเสยีงลมหายใจระบาย

ความโกรธของอาจารย์หลิว

"จรงิส ิเถ้าแก่เนีย้หลนิ..." ผ่านไปครู่ใหญ่อาจารย์หลวิจงึหนัมามอง

เถ้าแก่เนี้ยหลิน

"มีเรื่องอะไรหรือ" เถ้าแก่เนี้ยหลินเงยหน้าขึ้นมาด้วยรอยยิ้ม

"ท่านแม่ของข้าป่วยหนักมาก ท่านหมอบอกว่านางคงจะอยู่ได้อีก

ไม่ก่ีวันแล้ว วนันีข้้ากลบัมาก็เพราะอยากจะเตรียมการทางนีใ้ห้เรียบร้อย 

พรุ่งนี้เช้าก็จะรีบกลับไป"

"พรุ่งน้ีเช้า!" เถ้าแก่เนี้ยหลินเบิกตาโตอย่างตกใจ "นั่น...นั่นจะได้

อย่างไร"

แต่คิดได้ว่าหากรั้งอีกฝ่ายไว้จะไม่เหมาะสม "เจ้าจะไปประมาณ 

กี่วันล่ะ"

ธูปในคลังใกล้จะหมดแล้ว!

"ก็พูดยาก อาจจะหนึง่วันหรอือาจจะหน่ึงเดอืน เร่ืองน้ีไม่ว่าใครก็คง

ก�าหนดวันแน่นอนไม่ได้..." เห็นการตอบสนองของเถ้าแก่เน้ียหลินแล้ว 

อาจารย์หลิวก็รู ้สึกได้ใจมาก น�้าเสียงของนางจึงอ่อนลง "พวกพ่ีน้อง 

ล้วนกลับไปเฝ้าดูแลกันหมดแล้ว เหลือแต่ข้าเพียงคนเดียว...เป็นเพราะ
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ยังห่วงทางนี้..."

"แล้ว..." เถ้าแก่เนี้ยหลินจ้องตรงไปที่นาง "ทางนี้จะท�าอย่างไรเล่า"

"กม็อีาชวิอยู่มใิช่หรอื!" อาจารย์หลวิในใจย้ิมเย็นชา ทว่าบนใบหน้า

กลบัแสดงความล�าบากใจ "เอ่อ..." ครุน่คิดอยู่นาน "ข้าจะเร่งผสมวัตถุดบิ 

ไว้สองหม้อ ให้นางได้ท�าไปก่อน..." แม้แต่ชื่อก็ไม่อยากจะเรียกแล้ว 

อาจารย์หลิวจึงใช้ปลายคางชี้ไปทางมู่หวั่นชิวแทน

มองมูห่ว่ันชวิแวบหน่ึงแล้ว เถ้าแก่เนีย้หลนิก็ถอนใจออกมา "วัตถุดบิ

สองหม้อก็อยู่ได้แค่เพียงหกวัน เจ้า..." ในตอนนี้นางถึงเพิ่งรู้สึกว่าโรงธูป

หลินจี้นั้นไม่ท�าธูปเขียวก็ได้ แต่ไม่มีอาจารย์หลิวไม่ได้ 

"หลังจากหกวันแล้ว เจ้าต้องรีบกลับมานะ" 

รอไปเถอะ!

อาจารย์หลวิกัดฟันอย่างแรง ในแววตาฉายความดรุ้าย แม้มารดา

ของนางจะป่วยหนักจริง แต่นางไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องรีบจากไป 

ในวันพรุง่นี ้ ท่ีวันนีร้บีกลบัมาเดมิทียงัคดิจะเร่งออกธูปสกัสามถึงห้าหม้อ 

ให้เพียงพอที่จะวางขายได้ครึ่งเดือนแล้วค่อยจากไป

ทว่าตอนนี้นางเปลี่ยนใจแล้ว

ในเมื่อเถ้าแก่เน้ียหลินเห็นความส�าคัญของคนงานรับจ้างตัวเล็กๆ 

ถึงเพียงน้ี สุดท้ายจะออกมาเป็นลาหรือม้าลากน้ันให้ลองเดินดูก่อน 

เดี๋ยวก็รู้เอง!

ขอเพียงท�าให้เถ้าแก่เน้ียหลินได้เห็นว่าตอนท่ีไม่มีวัตถุดิบผสม 

ของนางเป็นฐานแล้ว สตูรในมอืของมูห่ว่ันชวิก็กลายเป็นเพียงเศษกระดาษ 

เถ้าแก่เนี้ยหลินจะได้ตัดความคิดที่จะให้โรงธูปหลินจี้เปล่ียนมาท�า 
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ธูปเขียวออกไปเสียที

แม้ว่าธูปเขียวจะดีกว่าธูปเหลือง ทั้งยังขายได้ราคาสูง แต่ถ้า 

ในตลาดไม่มธูีปเขยีววางขายอยู่ก็จะเหมอืนกับทีผ่่านมา ธูปเหลอืงของนาง

ก็จะยังขายดีเช่นเดิม เมื่อขายได้ราคาดี นางก็จะหากินได้ดีดังเดิม

ดงันัน้อาจารย์หลวิจงึได้ตดัสนิใจแล้ว ครัง้นีน้างจะให้โรงธูปหลนิจี้

ขาดสินค้า กระทั่งเถ้าแก่เนี้ยหลินต้องไปเชิญนางกลับมาด้วยตนเอง  

และรับปากที่จะไล่มู่หวั่นชิวออกไปเสียก่อน นางถึงจะยอมกลับมา

ในใจแอบสาบานเสร็จสรรพ แต่สีหน้ายังคงเรียบเฉย อาจารย์หลิว

พยักหน้า "ข้าจะพยายาม..." 

ไม่ว่าอย่างไรนางก็กินและด่ืมของโรงธูปหลินจี้อยู่แล้ว ในเวลา 

เช่นนีจ้ะให้เถ้าแก่เนีย้หลนิมองออกไม่ได้เป็นอนัขาดว่านางมใีจคดิอยากจะ

เห็นโรงธูปหลินจี้ขายหน้า

นิ่งเงียบไปชั่วครู ่ เถ้าแก่เน้ียหลินก็ลุกข้ึนไปค้นกล่องไม้สีแดง 

ออกมาจากในตู้ 

"ท่านแม่เจ้าป่วย ตามหลักแล้วข้าควรจะไปเย่ียมนางด้วยตนเอง 

แต่เจ้าก็รูว่้าทางนีป้ลกีตวัไปไม่ได้จรงิๆ" เปิดกล่องไม้สแีดงแล้ว นางก็ย่ืน

กล่องไปตรงหน้าอาจารย์หลิว "นี่เป็นโสมภูเขาเก่าแก่อายุสิบปีต้นหนึ่ง  

พ่ีหลินเพ่ิงจะซื้อมาจากตลาด เจ้าเอากลับไปดูสิว่าจะใช้ประโยชน์อะไร

ได้หรือไม่"

โสมภูเขาต้นนี้อย่างน้อยๆ ก็มีราคาถึงสิบต�าลึง!

เห็นทีเถ้าแก่เนี้ยหลินคงกังวลใจว่าข้าจะไม่กลับมาจริงๆ! ดวงตา

จบัจ้องทีก่ล่องไม้สแีดง อาจารย์หลวิก็ต่ืนเต้นจนหัวใจเต้นรวั แต่นางกลบั
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แสร้งท�าเป็นผลักกล่องออกไป "เถ้าแก่เนี้ยหลินเกรงใจกันเกินไปแล้ว  

โรงธูปน้ีมีท่านเป็นคนดแูลงานทกุอย่างเพียงคนเดยีว แล้วข้าจะจากท่าน 

ไปได้อย่างไร เช่นน้ันข้าจะน�าน�้าใจของท่านไปแทนก็แล้วกัน ส่วนสิ่งนี้

ท่านก็เก็บไว้เถอะ ที่บ้านข้าไม่ขาด..."

มองดูโสมภูเขาสิบปียาวครึ่งฉื่อที่นอนนิ่งอยู่ในกล่องไม้สีแดงแล้ว 

เถ้าแก่เน้ียหลินก็ปวดใจจนใจเต้นตุบๆ คิดจะเก็บกล่องกลับมา ทว่า 

เพียงแค่มือของนางขยับก็เหลอืบไปเห็นสหีน้าของอาจารย์หลวิเปลีย่นไป

เล็กน้อยเข้าเสียก่อน นางได้แต่กัดฟันพลางยัดเยียดกล่องกลับไปให้  

"เจ้ารู้ความล�าบากของข้าก็ดีแล้วล่ะ รีบรับของไว้เถอะ..." 

ขณะน้ีอาจารย์หลิวก�าลังโกรธที่นางให้ความส�าคัญกับมู่หวั่นชิว 

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไม่ว่าอย่างไรจะให้อาจารย์หลิวจากไปพร้อมกับ 

ความโกรธไม่ได้เป็นอันขาด มิเช่นนั้นอีกหกวันให้หลังโรงธูปหลินจี้คงจะ

ต้องพักกิจการแล้ว

แม้มูห่ว่ันชวิจะลองผดิลองถูกจนท�าธูปเขียวออกมาได้ แต่หากไม่มี

วัตถุดิบพ้ืนฐานที่อาจารย์หลิวผสมเตรียมไว้แล้ว เกรงว่าจะเป็นอย่างที่

อาจารย์หลิวพูด สตูรของมูห่ว่ันชวินัน้ยังจะนบัเป็นอะไรได้ ในช่วงขณะที่

อาจารย์หลิวก�าลังจะจากไปนั้น เถ้าแก่เน้ียหลินก็ได้ตัดสินใจแล้ว 

อย่างแน่วแน่ ในอนาคตยอมที่จะไม่ท�าธูปเขียวออกมา แต่โรงธูปหลินจี้

ของตนจะขาดธูปเหลืองไปไม่ได้โดยเด็ดขาด

"เช่นนั้น..." เก็บกล่องไม้สีแดงแล้ว อาจารย์หลิวก็พูดด้วยน�า้เสียง 

ทีม่คีวามสขุ "ข้าไปผสมวัตถุดิบก่อนนะ" ตอนท่ีเดนิผ่านข้างกายมูห่ว่ันชวิ 

ก็ไม่ลืมที่จะปั้นหน้าได้ใจใส่นาง
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มู่หวั่นชิวเพียงแค่ยิ้มจางๆ

มองดสูองคนทีไ่ม่ต่างจากน�า้กับไฟทีไ่ม่มวัีนจะเข้ากันแล้ว เถ้าแก่เนีย้

หลินก็ถอนหายใจ

"...หรือว่าข้าจะจ้างนักปรุงเครื่องหอมสักคนมาชั่วคราวดี" เมื่อ

โบกมอืไล่อาหรงออกไปแล้ว เถ้าแก่เนีย้หลนิก็ปรกึษากับมูห่ว่ันชวิ "ให้เขา

มาผสมวัตถุดิบให้กับเจ้าโดยเฉพาะ..."

ผ่านไปสิบกว่าวันแล้ว ทว่าอาจารย์หลิวกลับยังไม่มีข่าวอะไร 

ส่งกลบัมาเลย ทัง้ทีเ่คยส่งอาหรงไปทีอ่�าเภอซิง่ฮวาก่อนหน้าน้ีแล้วครัง้หนึง่ 

แต่อาหรงกลับมาก็บอกว่ามารดาของอาจารย์หลิวเพ่ิงจะเสียไปเม่ือวาน 

ต้องผ่านพิธีห้าเจ็ด* เสียก่อน นางจึงจะกลับมาได้

พิธีห้าเจ็ดก็สามสิบห้าวัน หากให้รอถึงตอนนั้น โรงธูปของนาง 

ก็คงจะปิดกิจการแล้ว!

อาจารย์หลิวก�าลังโกรธอยู่สินะ! 

เถ้าแก่เนีย้หลนิแอบถอนหายใจ บตุรสาวออกเรอืนแล้วก็เป็นคนของ

บ้านสาม ีเมือ่เจอกับเหตุการณ์สญูเสยีเช่นน้ี ปกตเิผาเสร็จตอนเจด็วันแรก

ก็เก็บแท่นไหว้แล้วจากมาได้เลย ท�าเช่นนั้นคนท่ีบ้านสามีจะสะดวกใจ 

มากกว่า หรือไว้ทุกข์สามสิบห้าวันแล้วค่อยกลับไปก็พอมี แต่น่ันก็เป็น

ส่วนน้อย และทางบ้านตนเองต้องมีอ�านาจบารมีที่มากเป็นพิเศษด้วย

ก็เหมือนกับนางสนมในวังเหล่านั้น เมื่อเข้าไปในวังชั้นในแล้ว 

* พิธีห้าเจ็ดเป็นช่วงเวลาไว้ทุกข์สามสิบห้าวันหลังจากที่มีคนตาย โดยจะท�าการเผากระดาษหน้าหลุมศพ 
เพ่ือร�าลกึถึงผูต้าย ชาวจนีมคีวามเชือ่ว่าภายในสามสบิห้าวันวิญญาณของผูต้ายจะยังไม่ไปไหน อยู่คอยคุ้มครอง
บ้าน เมื่อถึงวันที่สามสิบห้าและเห็นลูกหลานที่หน้าหลุมศพถึงจะรู้ว่าตนเองตายแล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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