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นางรู้จริงๆ ว่าข้าไปต�าบลจื่อถงในครั้งนี้จะมีภัย แล้วนางรู้ได้อย่างไรว่าข้าจะถูกพิษ...ท้ังยัง

ใช้เวลาล่วงหน้าถึงหนึ่งปีในการปรุงยาถอนพิษอีกด้วย 

หัวใจราวน�้าเดือดที่ไม่อาจสงบลงได้ ทว่ารอยย้ิมบนใบหน้าหลีจวินยังคงไม่หายไป เขา 

โน้มตัวลงมา "อย่างนั้นหรือ...แม่นางไป๋คิดถึงข้าอย่างนั้นหรือ" เสียงพูดแหบพร่ากลับนุ่มลึกราวกับ

เหล้าที่หมักบ่มมานาน

ความรักที่กดดันเย้ายวนใจพลันแผ่กระจายออกมา

แม้จะเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสราวกับหัวใจได้ตายไปแล้ว กระน้ันหัวใจของมู่หวั่นชิว 

ก็ยังสั่นขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ ร่างของนางขยับไปด้านหลังไม่หยุด จนสะดุดเข้ากับหีบแล้ว 

ล้มน่ังลงบนเตียง นางท�าอะไรไม่ถูก ได้แต่น่ังน่ิงเป็นไก่ไม้มองใบหน้าของเขาก้มลงมาทีละนิด  

ระยะห่างเหลือเพียงใกล้แค่เอื้อมแล้ว กระท่ังมู่หว่ันชิวได้ยินลมหายใจแผ่วเบาของเขา ลมหายใจ 

อุ่นชื้นนั้นเป่ารดสองแก้มของนางจนรู้สึกชา...
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ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอมในมือของท่านนักอ่านตอนน้ีก็ด�าเนินมาถึงเล่มสาม 

กันแล้วนะคะ เช่ือว่าหลงัจากทีท่่านนักอ่านได้อ่านเล่ม 1-2 จบไป ต้องรู้สกึสนุกตืน่เต้น

มากข้ึนตามล�าดบัเลขเล่มกนัเลยใช่ไหมคะ อาจมกีารถามหาว่า 'คณุชายใหญ่' ทีม่ี

ค่าตัวแพงผูน้ัน้เป็นอย่างไรบ้าง แอบกระซบิว่าเล่มน้ีคณุชายใหญ่ค่าตวัไม่แพงแล้วค่ะ

ในเล่มสามนี้ หลังจากที่มู่หว่ันชิวตัดสินใจเปิดโรงธูปไป่เยี่ยข้ึนมาในนามของ  

'เฮยมู่' นางก็มีเหตุให้ต้องเดินทางไปเมืองต้าเยี่ยตามสัญญาที่ได้ท�าไว้กับตระกูลหลี 

นางต้องหวนคนืสูเ่มอืงทีน่างอยากหลบลีห้นีมาตลอด แต่ก็เหมอืนยิง่หนียิง่ต้องพบเจอ 

เมื่อนางได้พบกับ 'มู่จง' บ่าวช่ัวที่รู้ว่านางเป็นใคร คนที่ในชาติก่อนเอานางไปขาย 

ทีห่อคณิกา และการมารับต�าแหน่งของ 'เขา' ผูน้ั้น บรุุษทีน่างเกลยีดเขาเข้ากระดกู 

หรือสดุท้ายโชคชะตายงัคงชักน�าให้ต้องกลบัไปบนเส้นทางเดมิทีน่างไม่อาจหนีได้พ้น

เมื่อต้องกลับมาสู่บ้านเมืองที่มู่หวั่นชิวคุ้นชินอย่างกับเส้นลายมือตนเองแล้ว  

นางจะเอาตัวรอดจากผูค้นทีน่างเกลยีดฝังใจเหล่าน้ีอย่างไร จะมเีคร่ืองหอมอะไรใหม่ๆ 

ออกมา และนางจะผลักดันโรงธูปไป่เยี่ยอย่างไรอีก เชิญท่านผู้อ่านพลิกหน้าต่อไป 

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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✱ มู่หวั่นชิว ลูกสาวอัครเสนาบดีที่โดนโทษประหารทั้งตระกูล  

  รูปโฉมงดงาม นิสยัเอาแต่ใจ ผ่านชีวติมาแล้วหน่ึงชาต ิ

  จึงสุขุมรอบคอบ มีพรสวรรค์ในการปรุงเครื่องหอม

✱ หลีจวิน คุณชายใหญ่ตระกูลหลี ผู้น�าสี่ยอดตระกูลแห่งแคว้น 

  ต้าโจว และยังเป็นผู ้น�าในกิจการปรุงเคร่ืองหอม  

  ช�านาญด้านยุทธ์ สนใจคนมีความสามารถ

✱ หร่วนอวี้ ผู้บัญชาการรถศึกที่เพิ่งมารับต�าแหน่งที่เมืองต้าเยี่ย  

  บุตรบุญธรรมของหลิ่วอู่เต๋อ สนใจการเล่นหมากล้อม 

  อย่างมาก ท�างานรับใช้อิงอ๋อง

✱ เฮยมู ่ คณุชายลกึลบัเจ้าของโรงธูปไป่เยีย่ เป็นฐานะทีมู่ห่วัน่ชิว 

  สร้างข้ึนมาเพือ่ให้ตนเองมช่ืีอในวงการปรุงเคร่ืองหอม

✱ กู่ฉิน นักปรุงเคร่ืองหอมระดับเลิศเพียงคนเดียวแห่งแคว้น 

  ต้าโจว ท�าทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  

  ฉลาดมากเล่ห์

✱ มู่จง หรือหร่วนจง อดีตบ่าวในสกุลมู่ ปัจจุบันเป็นองครักษ์ 

  ของหร่วนอวี้ ซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นนาย

✱ หวงผู่อวี้ คุณชายตระกูลหวงผู่ ผู้สืบทอดตระกูลหวงผู่หนึ่งในสี่ 

  ยอดตระกูล คอยให้ความช่วยเหลือมู่หวั่นชิว

แนะนำ�ตัวละคร
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✱ เจิงฝานซิว คุณชายรองตระกูลเจิง เป็นเพื่อนรักกับหลีจวิน  

  มีวรยุทธ์ เป็นคนมีน�้าใจและรักษาสัญญา

✱ สั่วจ่ือ บุตรชายของหลี่เหล่าฮ่ัน นิสัยซุกซน ร่าเริง ขยัน 

  ใฝ่เรียน นับถือมู่หวั่นชิวเป็นพี่สาว 

✱ เหยาจ่ิน คุณหนูร้านเหยาจี้ มีพรสวรรค์เกี่ยวกับการแยกกลิ่น  

  นิสัยเอาแต่ใจ เจ้าอารมณ์ หลงรักหลีจวิน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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44 

    

"หอมเหลือเกิน..."

ก�ำลงัคดิว่ำจะหลบสำยตำคนอืน่แล้วเอำใบสนท่ีถูกเปลีย่นแผ่นนัน้

วำงลงในเตำก�ำยำนพกพำอย่ำงไร กู่ฉนิก็ได้ยินผูค้นด้ำนล่ำงตะโกนขึน้มำ 

อย่ำงตื่นเต้น

เครื่องหอมนี้ยังไม่ทันได้จุดเลย เหตุใดจึงมีคนได้กลิ่นแล้วเล่ำ

กู่ฉินตกใจพลำงสูดจมูกในทันที

กลิน่หอมจำงๆ แฝงไว้ซึง่กลิน่หอมของกลิน่หญ้ำและกลิน่ดนิโคลน

ปะทะเข้ำมำ เพียงพริบตำกู่ฉินก็รู้สึกรำวกับได้อยู่ท่ำมกลำงต้นสนเขียว 

และเหมอืนกับยนือยู่บนพ้ืนหญ้ำเขยีวในฤดใูบไม้ผลร่ิวมกับคนรกั ชืน่ชม

ทิวทัศน์ฤดูใบไม้ผลิอันไร้ขอบเขตน้ีเคียงข้ำงกัน...ทุกอย่ำงล้วนสดชื่น 

ทั้งยังเต็มไปด้วยกลิ่นอำยแห่งบทกวีและภำพวำด

"กลิ่นหอมของธรรมชำติ!"
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ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม 3

"รูปแบบของตระกูลเว่ย!"

หัวหน้ำสมำคมอินกับกู่ฉินตะโกนออกมำพร้อมกัน ต่ำงก็ลืม 

กำรแสดงกำรจุดเครื่องหอมนี้ไปสิ้น กู่ฉินช้อนตำข้ึนมองหำท่ีมำของ 

กลิ่นหอมไปรอบสนำมแข่งขันพลำงแอบคิดว่ำ...นี่มันกล่ินอะไร กล่ินนี้ 

ไม่เหมือนว่าถูกสร้างขึ้น เหตุใดจึงใกล้เคียงกับธรรมชาติได้มากขนาดนี้ 

แล้วสำยตำก็เลื่อนไปที่กลำงลำนยกพื้น ร่ำงนำงพลันสั่นเทำ

ตึง!

เตำก�ำยำนพกพำในมือของกู่ฉินตกลงบนพ้ืน นิ่งงันเป็นรูปปั้น 

อยู่กับที่

มู ่หว่ันชิวก�ำลังคุกเข่ำอยู่ตรงกลำงลำนยกพ้ืน และใช้ท่อนไม้ที ่

ไม่รูว่้ำเกบ็มำจำกทีใ่ดเขีย่ไปมำ นำงจดุไฟไปยังใบสนหอมทีม่อียู่เตม็ถำด

ซึ่งยกขึ้นมำเมื่อครู่นี้จนหมด

กลุ่มควันสีเขียวลอยอวลไปทั่วสนำมแข่งขัน...

ผู้คนลืมที่จะชมกำรแสดง...ลืมแม้แต่กำรพูดจำ

กระทั่งเตำก�ำยำนในมือของกู่ฉินตกลงพื้นแล้วก็ยังไม่มีใครเห็น

ทุกคนต่ำงสูดดมกลิ่นหอมอย่ำงลืมตัว ก�ำลังดื่มด�่ำและจมอยู่ใน

ควำมรู้สึกอันอัศจรรย์นี้กันถ้วนหน้ำ

หำกบอกว่ำธูปพระพยักหน้ำท�ำให้ทุกคนตืน่ตะลงึแล้วล่ะก็ เช่นน้ัน

ในตอนนี้ทุกคนก็ไม่รู้ว่ำควรจะใช้ค�ำใกล้เคียงใดมำบรรยำยถึงกลิ่นหอม

ทีก่�ำลงัได้ดมอยู่ในขณะนี ้หรอืใช้ถ้อยค�ำใดมำแสดงควำมรูส้กึของตนเอง

ในตอนนี้...

"เจ้ำแม่กวนอนิแสดงอภินหิำรแล้ว!" ผ่ำนไปนำนทกุคนจงึได้สติคืนมำ
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อวี่จิ่วฮวา

"ใช่แล้ว นี่เป็นกลิ่นหอมที่ตลำดในเดือนสิบสองนั่น แม้แต่คุณชำย

หลีแห่งเมืองต้ำเยี่ยยังตกใจกับกลิ่นอัศจรรย์นี้เลย"

"อำจำรย์ไป๋เป็นเทพจริงๆ!"

ค�ำพูดเดียวคล้ำยกับเตือนสติของทกุคน ในสนำมแข่งขันพลนัคกึคกั

รำวกับจุดประทัดขึ้นมำ

โยนท่อนไม้ทิง้ไปแล้ว มูห่ว่ันชวิจงึค่อยๆ ลุกข้ึนยืนพลำงฉีกยิม้ให้กับ 

ผู้คนที่อยู่ด้ำนล่ำง

กู่ฉินสีหน้ำซีดขำวรำวคนตำย สำยตำจ้องเขม็งไปที่มู่หวั่นชิว

หากนางเป็นเหมือนเทพ แล้วข้าเป็นอะไรเล่า...

ใต้เท้ำเฉียนมองไปยังหัวหน้ำสมำคมอินท่ียืนงงอย่ำงไม่รู้จะท�ำ

อย่ำงไร ก่อนมองไปยังกู่ฉินที่น่ิงเหมือนหุ่น สมองเขำคิดอะไรไม่ทัน 

ใบหน้ำย่ิงซีดขำวมำกขึ้นท่ำมกลำงเสียงโห่ร้องที่ดังข้ึนระลอกแล้ว 

ระลอกเล่ำ 

วุ ่นวำยมำทั้งวัน ในที่สุดผืนดินอันกว้ำงใหญ่นี้ก็หลับใหลไป 

รำวกับเด็กน้อยที่เหน็ดเหนื่อย ทุกอย่ำงเงียบสนิท มีเพียงบำงครั้งท่ี 

มีเสียงหมำเห่ำดังลอดออกมำจำกตรอกที่ด�ำมืด ท�ำให้ค�่ำคืนน้ีเงียบสงัด

มำกย่ิงขึ้น โรงธูปไป่เย่ียจุดโคมไฟสีแดงเป็นทำงยำวพิเศษ แม่ส่ัวจื่อกับ

ซำนนเีอ๋อร์เฝ้ำอยู่ตรงนัน้รำวกับมดบนหม้อร้อนๆ ทีเ่ดนิวนไปมำไม่ได้หยุด

มองเหน็รถม้ำของหลีเ่หล่ำฮัน่แล่นมำแต่ไกล ทัง้สองจงึรบีเดนิเข้ำไป 

แม่สั่วจื่อพูดโอดครวญทันที "งำนประชันเครื่องหอมเสร็จตั้งนำนแล้ว  

ท�ำไมถึงเพิ่งกลับมำเอำป่ำนนี้!"
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"หยุด..." หลี่เหล่ำฮั่นเรียกรั้งรถม้ำเอำไว้ "อำชิวถูกปรมำจำรย์กู ่

ดึงตัวเอำไว้ กินอำหำรเสร็จแล้วจึงปล่อยให้กลับมำ"

"ปรมำจำรย์กู่เชิญเจ้ำกินอำหำรหรือ..." ซำนนีเอ๋อร์กรีดร้องข้ึนมำ 

ดวงตำวำววับรำวกับดวงดำวท่ีอยู่บนฟ้ำส่องเป็นประกำยสนี�ำ้เงนิออกมำ

"ไม่เพียงแค่อำชวิ สำมอนัดบัแรกของทกุกลุ่มย่อยล้วนถูกดึงตัวเอำไว้"  

แขวนเชอืกบงัคบัม้ำอย่ำงดแีล้ว หลีเ่หล่ำฮัน่ก็หมนุตวักระโดดลงจำกรถม้ำ  

จะหันไปเปิดม่ำนรถ

"ท่ำนป้ำ! ซำนนีเอ๋อร์!" ไม่รอให้หลี่เหล่ำฮั่นย่ืนมือมำ มู่หว่ันชิว 

ก็พลิกเปิดม่ำนรถเสียก่อนแล้วตะโกนพูดอย่ำงยินดี

"สวรรค์! เจ้ำระวังหน่อย เด๋ียวจะล้มเอำได้" เหน็มูห่วัน่ชวิจะกระโดด

ลงมำ แม่สั่วจื่อจึงรีบเข้ำไปประคอง

ทว่ำมู่หว่ันชิวกลับกระโดดลงพ้ืนได้อย่ำงง่ำยดำยแล้ว "ข้ำไม่ได้

อ่อนแอถึงเพียงนั้น"

"ไม่ใช่อ่อนแอ แต่รถมำ้อยู่สูงจำกพ้ืน เจ้ำไม่เห็นคนมีเงินเหล่ำน้ัน

บ้ำงหรือ ล้วนต้องให้บ่ำวคุกเข่ำลงบนพ้ืนเป็นม้ำนั่งให้เหยียบ พวกเรำ 

ท�ำเรื่องที่ท�ำลำยคุณธรรมแบบนั้นไม่ได้ แต่อย่ำงไรก็ต้องให้ใครช่วย

ประคองบ้ำงสิ..." แม่สั่วจื่อพูดบ่น

มู่หว่ันชิวนึกถึงตนเองในชำติก่อน ยำมนั้นก็เอำบ่ำวมำเป็นม้ำนั่ง 

ให้เหยียบเช่นกัน นำงย้ิมเศร้ำแล้วเข้ำไปดึงตัวแม่ส่ัวจื่อเอำไว้ "ท่ำนป้ำ 

กินอำหำรหรือยัง"

"กินเสียท่ีไหนล่ะ ก็เฝ้ำรอเจ้ำอยู่น่ี ท่ำนป้ำยังต้ังใจท�ำเนื้อผัด 

ที่เจ้ำชอบเอำไว้ด้วย" ซำนนีเอ๋อร์พูดบ่น "ไม่กลับมำกินก็ไม่บอกสักค�ำ"
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"ท่ำนป้ำท�ำของอร่อยด้วยหรือ" มู่หว่ันชิวย่ืนมืออีกข้ำงหนึ่งดึงตัว 

ซำนนีเอ๋อร์ที่เพิ่งโอดครวญไว้ 

"ข้ำจ�ำเป็นต้องอยู่ต่อ ถูกคนกลุ่มใหญ่ล้อมเอำไว้เช่นน้ัน คิดจะ 

ออกมำบอกก็ไม่มีโอกำสจริงๆ"

นึกถึงควำมเป็นกันเองที่ผิดปกติของกู่ฉินในงำนเลี้ยงตอนเย็นแล้ว 

มู่หวั่นชิวก็ใจกระตุก นำงได้แต่แอบถอนใจอยู่ภำยใน

"คำรวะอำจำรย์ไป๋..."

ก�ำลังพูดคุยกันอยู่ จู่ๆ ทุกคนที่อยู่ตรงประตูก็ตะโกนเรียกมู่หวั่นชิว

ขึ้นมำพร้อมกัน ท�ำเอำนำงตกใจได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่ำงนั้น

ชวีหย่งน�ำกลุ่มคนมำยืนพร้อมกันที่หน้ำประตู

"ท�ำไมยังไม่กลับกันอีก" มู่หว่ันชิวหันหน้ำไปทำงแม่ส่ัวจื่ออย่ำง

สงสัย

แม้นำงจะสั่งให้เตรียมคนเพ่ือเร่งงำนตลอดทั้งคืนแล้ว แต่ก็ไม่ได ้

ให้อยู่ต่อกันทุกคน หำกมำเหน็ดเหน่ือยกันหมดเช่นนี้ งำนในส่วนของ 

วันพรุ่งนี้ใครจะเป็นคนท�ำเล่ำ

"ทุกคนล้วนอยำกจะพบอำจำรย์ไป๋!" ชวีหย่งมองมู่หว่ันชิวด้วย

ดวงตำที่เต็มไปด้วยควำมนับถือ

หำกบอกว่ำก่อนหน้ำนีท้กุคนยงัมีควำมกงัขำอยูบ้่ำง ทว่ำในตอนนี้

ทกุคนล้วนยนิดีทีต่อนแรกเลอืกจะอยู่ต่อ เพรำะมวัวุ่นวำยอยู่กับกำรท�ำธูป  

จึงไม่มีใครได้ไปดูควำมคึกคักท่ีงำนประชันเครื่องหอมเลยสักคน แต่ก็ 

มีคนคอยส่งข่ำวท่ีงำนประชันเครื่องหอมมำไม่ขำด ท�ำให้หัวใจที่ลอย

เคว้งคว้ำงของพวกเขำวำงใจลงได้มำกยิ่งขึ้น
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ในตอนนีไ้ด้เห็นมูห่ว่ันชวิยืนสง่ำอยู่ตรงหน้ำ ท่ำทำงของนำงสงบนิง่

ฉำยควำมสูงศักด์ิและใจกว้ำงออกมำ ทุกคนก็รำวกับมองเห็นอนำคต 

อันเรืองรองของตนเองว่ำจะต้องสว่ำงไสวรำวตะเกียงในยำมกลำงวัน 

ดวงตำใสซือ่แต่ละคูเ่ปล่งประกำยควำมจรงิใจ ซึง่เต็มไปด้วยควำมปรำรถนำ 

และควำมนับถือ

"ใบสนหอมที่จุดในสนำมแข่งขันเป็นของพวกเรำจริงหรือ!" คนงำน

คนหนึ่งตะโกนถำมขึ้น "...พวกเรำจะหำเงินได้จ�ำนวนมำกจริงหรือ"

"ได้สิ!" ฉีกย้ิมพยักหน้ำแล้ว มู่หว่ันชิวก็ย้อนถำมว่ำ "วันน้ีไม่มีใคร

มำสั่งจองบ้ำงหรือ"

"มี!" ทุกคนพูดออกมำพร้อมกันเป็นเสียงเดียว "ประตูแทบจะถูก

เบียดจนพังอยู่แล้ว"

พอสิ้นเสียงพูด ทุกคนก็พำกันหัวเรำะครื้นเครง

"น่ีมันเรื่องอะไรกัน" มองไปทำงเสียงอึกทึกแล้ว มู่หวั่นชิวจึงถำม 

แม่สั่วจื่อเสียงเบำ

"เดิมทีให้พวกเขำกลับไปพักแล้ว..." แม่ส่ัวจ่ือพูดอธิบำยเสียงเบำ 

"ใครจะรู้ พอได้ยินว่ำจะเร่งท�ำธูปพระพยักหน้ำกันท้ังคืน ทุกคนกลับ 

ไม่ยอมกลับ แย่งกันจะอยู่ต่อหมดเลย"

"แต่จะอยู่กันหมดไม่ได้ เร่งงำนกลำงคืนเสียแรงเสียพลังงำนที่สุด" 

มู่หวั่นชิวขมวดคิ้ว 

นำงไม่อยำกให้ทุกคนเหนื่อยล้มไปกันหมดทั้งท่ียังไม่เปิดกิจกำร

หรอกนะ

"ใครว่ำไม่ใช่ล่ะ..." แม่สั่วจื่อพยักหน้ำ "แต่พอเห็นประตูเบียดแน่น
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ไปด้วยผู้คนอย่ำงน้ันแล้ว พวกเขำจะกล้ำกลับได้อย่ำงไร" แม่สั่วจื่อย้ิม

พลำงมองหน้ำทุกคน "ขนำดท่ำนลุงกับท่ำนชวียังท�ำอะไรไม่ได้ เพรำะ

อย่ำงน้ีจึงได้ตัดสินใจให้พวกเขำอยู่ต่อ พอดีกับที่อำจำรย์เหล่ำนั้นเพ่ิง 

ออกไปห้องก็เลยว่ำง หำกว่ำมเีรือ่งอะไรเกิดข้ึนแค่ตะโกนเรียกก็ตืน่แล้ว..."

เรื่องเหล่ำนี้นำงควรจะคิดได้แต่แรก!

ได้ยินค�ำพูดนี้แล้ว หัวใจมู่หวั่นชิวก็เต้นกระตุก

เมื่อโด่งดังก็ย่อมมีคนอิจฉำ โดยเฉพำะพวกหูผิงและอำจำรย์ปรุง

เครื่องหอมหลำยคนท่ีเพ่ิงออกไปจำกท่ีนี่ พวกเขำย่อมคุ้นเคยกับลำน 

หลังบ้ำนน้ีที่สุด ถึงจะบอกว่ำสูตรลับอยู่กับตัวนำง ใครก็ขโมยไปไม่ได ้ 

แต่หำกจะท�ำลำยธูปในลำนหลงับ้ำนของนำง ไม่ให้โรงธูปไป่เย่ียเปิดกิจกำร 

ได้อย่ำงรำบรื่นแล้วล่ะก็ แค่ใช้ไฟก�ำเดียวเท่ำนั้นเอง!

มู่หวั่นชิวไม่กล้ำคิดต่อไป นำงยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อ

"อำจำรย์ไป๋วำงใจได้ พวกเรำยินดีจะอยู่ต่อเอง แล้วไม่ต้องเพ่ิม

ค่ำแรงด้วย..." เห็นนำงไม่พูดจำก็คิดว่ำนำงล�ำบำกใจ หลัวเจิ้งอี้จึงพูดน�ำ

มองพวกเขำอย่ำงเงียบๆ ควำมอบอุ ่นพลันวำดผ่ำนในใจ  

ควำมคิดของคนงำนเหล่ำนี้ล้วนใสซื่อบริสุทธิ์มำก พวกเขำต้องกำรเพียง

มีงำนที่มั่นคงท�ำ เลี้ยงคนในครอบครัวได้ก็พอ หำกเป็นตนในชำติก่อน  

มู่หว่ันชิวคงไม่เข้ำใจ หำกเห็นภำพเหตุกำรณ์เช่นน้ี นำงคงจะแค่นเสียง

สบถแล้วหมุนตัวจำกไป กำรคบหำกับคนงำนต�่ำต้อยเหล่ำนี้จะท�ำให้ 

เสื่อมเสียฐำนะของตนเองได้

แต่ในชำตินี้กลับไม่เหมือนกัน หลังจำกเป็นคนงำนมำหน่ึงปีนำงก็

เข้ำใจแล้ว ยำมที่มองทะลุเข้ำไปในแววตำท่ีใสซื่อแต่ละคู ่ นำงก็ 
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เห็นถึงจิตใจอันดีงำมบริสุทธ์ิแต่ละดวง ซึ่งสิ่งน้ีท�ำให้นำงตื้นตันใจ 

อย่ำงมำก

มู่หว่ันชิวยืดอกขึ้นแล้วกระแอมก่อนพูด "ตอนนี้เถ้ำแก่ยังกลับมำ 

ไม่ได้ เขำให้ข้ำบอกกับทุกคนว่ำโรงธูปไป่เย่ียของพวกเรำต้องโด่งดัง

แน่นอน ทุกคนอำจล�ำบำกกันสักหน่อย แต่พยำยำมทนให้ผ่ำนไป 

ไม่ก่ีวันนี้ก่อน รอเปิดกิจกำร ได้เงินมำแล้วก็จะขึ้นเงินค่ำแรงให้ทุกคน

คนละสองร้อยอีแปะ"

ทนเหน่ือยกับกำรแข่งขนัตดิต่อกันเจด็วัน พอกลบัไปถึงลำนด้ำนหลงั  

มู ่หว่ันชิวก็รู ้สึกเหมือนร่ำงกำยตนเองแยกออกเป็นชิ้นๆ นำงส�ำรวจ 

สภำพห้องท�ำธูปอย่ำงลวกๆ แล้วก็ให้ซำนนีเอ๋อร์ที่เดินตำมมำกลับไปยัง

ที่พักของตนเอง

"สวรรค์!" พอผลักประตูเปิด ซำนนีเอ๋อร์เห็นสภำพพ้ืนห้องเละเทะ

แล้วนำงก็ร้องตะโกนออกมำ "นี่มันอะไรกัน!" ตะเกียงในมือหวิดจะ 

ตกลงพื้น

ห้องท่ีมู่หว่ันชิวพักเป็นห้องเดิมของจีซู่ มีพ้ืนที่กว้ำงมำกแต่ภำยใน

กลับไม่มีของอะไรเลย ทว่ำตอนนี้กลับถูกรื้อค้นจนเละเทะ แม้แต่แผ่นไม้

ที่ปูพ้ืนก็ถูกพลิกเปิด สำยตำเลื่อนจำกเตียงนอนไปถึงหน้ำต่ำงทำงใต ้

ที่ยังเปิดกว้ำงอยู่ มู่หวั่นชิวพลันตกตะลึงอยู่กับที่

โจรขึ้นบ้าน!

ผ่ำนไปครู่ใหญ่ซำนนีเอ๋อร์จึงดึงสติคืนมำได้ แล้วหมุนตัวตะโกน 

ไปด้ำนนอก "โจร!..."

Page ���������������������� 3.indd   14 31/10/2561 BE   16:19



15

อวี่จิ่วฮวา

มู่หวั่นชิวเอำมือปิดปำกนำงไว้ทันที ก่อนจะหมุนตัวไปปิดประตู

"อำชิว..." สะบัดหลุดจำกมู่หว่ันชิวแล้ว ซำนนีเอ๋อร์ก็จ้องหน้ำนำง

อย่ำงตกใจไม่หำย

เรื่องใหญ่ออกอย่างนี้ เหตุใดอาชิวจึงสงบนิ่งได้เช่นนี้อีก!

"โจรหนีไปแล้ว ดึกดื่นค�่ำคืนเช่นน้ี ระวังจะท�ำให้ทุกคนตกใจ"  

ดับตะเกียงแล้ว มู่หวั่นชิวก็โน้มตัวยกเก้ำอี้ใกล้เท้ำที่ล้มนอนอยู่ตั้งขึ้น

พวกคนงำนก�ำลังวุ ่นวำยอดหลับอดนอนท�ำธูปกันอยู่ ตอนน้ี 

จะท�ำให้พวกเขำว้ำวุ่นใจได้อย่ำงไร

"แต่ว่ำ..." ซำนนีเอ๋อร์ยังจะถำมต่อ

"ดูก่อนว่ำมีอะไรหำยไปบ้ำง" มู่หวั่นชิวก้มหน้ำลงดูของ

"อำชิว เจ้ำใจเย็นแบบนี้ได้อย่ำงไร!" ซำนนีเอ๋อร์ดึงตัวนำงไว้

มู่หวั่นชิวหลุดหัวเรำะออกมำ "หรือเจ้ำอยำกจะให้ข้ำร้องไห้"

"แต่ว่ำ..." ซำนนีเอ๋อร์หันไปมองนอกหน้ำต่ำงที่ด�ำมืด

มู่หว่ันชิวเดินเข้ำไปปิดหน้ำต่ำงแล้วลงกลอนอย่ำงดี "พวกเขำ 

ไม่มำแล้วล่ะ" ปำกก็พูดประชด "ข้ำเป็นเพียงคนจนคนหนึ่งยังต้องกลัว

อะไรหำยอีกเล่ำ" 

"ก็จริง..." พอปิดหน้ำต่ำงแล้ว ซำนนีเอ๋อร์ก็รู้สึกว่ำที่นี่ไม่ได้น่ำกลัว

อย่ำงนั้นอีก นำงจึงใจเย็นลงบ้ำง "เงินมอบให้ห้องบัญชีแล้ว นอกจำก

เสื้อผ้ำเก่ำขำดไม่ก่ีชุด เจ้ำก็ไม่มีอะไรจริงๆ..." พูดพลำงก้มหน้ำลงช่วย 

เก็บของเช่นกัน

"รื้อห้องจนเป็นแบบนี้ พวกเขำคิดจะหำอะไรกันแน่" ตรวจดูของ

อย่ำงละเอียดหน่ึงรอบก็ไม่พบว่ำมีอะไรหำยไป แม้แต่เงินหนึ่งก้อนและ
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เงินอีแปะหลำยพวงที่ตนซ่อนอยู่ในห่อผ้ำก็ยังอยู่ดี มู่หว่ันชิวจึงขมวดค้ิว

ขึ้นมำ

"อะไรหำยไปหรือ" กวำดเศษสกปรกบนพ้ืนเสร็จแล้ว ซำนนีเอ๋อร ์

จึงวำงไม้กวำดในมือลงแล้วเดินมำตรงหน้ำมู่หวั่นชิว

"แม้แต่เงินก็ยังอยู่" มูห่ว่ันชวิมองไปทีก้่อนเงนิบนโต๊ะอย่ำงตกตะลงึ

"จะเป็นไปได้อย่ำงไร" ซำนนีเอ๋อร์ตกใจ "เช่นนัน้พวกเขำเข้ำมำขโมย

อะไรเล่ำ"

สูตรลับ!

สำยตำมูห่วัน่ชวิเลือ่นไปยังกองกระดำษท่ีเพ่ิงเก็บมำวำงไว้บนโต๊ะ

แล้วก็ต้องตกใจ นำงเลื่อนมือไปแตะต�ำรำปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ย 

ที่อยู่ในอกเสื้อทันที

วัตถุดิบเครือ่งหอมท่ีมรีำคำเกือบหน่ึงพันต�ำลึงตรงลำนด้ำนหลังนัน้

ไม่ไปขโมย แต่กลับมำรื้อค้นห้องของนำงเสียจนพรุน ไม่เว้นแม้แต่

กระดำษแผ่นเดียว หำกท�ำได้ก็คงอยำกจะล้วงแม้แต่รูหนู ทว่ำสุดท้ำย

กลับไม่ได้เอำอะไรไปเลย เห็นได้ชัดว่ำไม่ได้ต้องกำรเงิน!

...หากมิใช่มาเพื่อสูตรลับแล้วจะเป็นอะไรได้

"อำชิว..." เห็นควำมผิดปกติของมู่หว่ันชิว ซำนนีเอ๋อร์จึงเอ่ยเรียก 

"เจ้ำคิดออกแล้วหรือ มีอะไรหำยไปหรือ"

"พวกเขำมำขโมยสูตรลับ" มู่หวั่นชิวเงยหน้ำขึ้นทันที "ตอนกลำงวัน

มีใครเดินมำทำงนี้บ้ำงหรือไม่"

ร้ำนหำนจี้มีลำนเข้ำออกแบ่งเป็นสำมชั้น มู ่หวั่นชิวพักอยู่ตรง 

ลำนชั้นสำม ด้ำนหลังเป็นก�ำแพงล้อมสูงสำมจั้ง ด้ำนหน้ำมีก�ำแพงก้ัน 
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จำกห้องท�ำธูปและคลังวัตถุดิบ ตำมหลักแล้วนำงเพ่ิงจะย้ำยเข้ำมำ 

คนนอกก็ไม่น่ำจะรู้ว่ำนำงพักอยู่ในห้องใด

ที่นำงกลัวที่สุดก็คือจะมีเกลือเป็นหนอนอยู่ข้ำงใน

โรงธูปเพ่ิงซื้อมำใหม่ นอกจำกครอบครัวแม่สั่วจื่อกับซำนนีเอ๋อร์  

คนงำนสิบหกคนกับชวีหย่งก็ล้วนเป็นคนแปลกหน้ำส�ำหรับนำงทั้งสิ้น

"ข้ำจ�ำไม่ได้ว่ำใครเดินมำลำนด้ำนหลังนี้บ้ำง" ซำนนีเอ๋อร์ส่ำยหน้ำ 

ก่อนจะลองคิดดูอีกครั้ง "ข้ำมีงำนยุ่งตลอดเลยไม่ค่อยได้สังเกต"

"ลองไปถำมคนอื่นดู"

"อืม..." ซำนนีเอ๋อร์จุดตะเกียงจะเดินออกไป

"ช้ำก่อน..." เดินใกล้ถึงประตู ซำนนีเอ๋อร์ก็ถูกมู่หว่ันชิวเรียกร้ังไว้ 

"อย่ำท�ำให้ทุกคนแตกตื่น เจ้ำกับท่ำนลุงลองตรวจสอบในกลุ่มคนเล็กๆ  

ดูก่อน" นำงใคร่ครวญดู "แล้วให้ท่ำนลุงจัดคนท่ีร่ำงกำยก�ำย�ำสองคน 

มำผลดักันอยู่เวรกลำงคนื" จะเปิดกิจกำรแล้ว ทกุอย่ำงต้องมัน่คง ในตอนนี้ 

จะท�ำให้ทุกคนตื่นกลัวไม่ได้เป็นอันขำด

ตอบรับค�ำแล้วซำนนีเอ๋อร์ก็รีบเดินออกไป 

มู่หวั่นชิวมองส่งซำนนีเอ๋อร์ หัวใจของนำงก็ยังคงเต้นแรง

กลำงวันนำงเพ่ิงจะมีชื่อเสียง ตกกลำงคืนก็มีคนมำขโมยของแล้ว 

ช่ำงลงมือไวเสียเหลือเกิน!

ว่ำแต่...จะเป็นใครกันหนอ

กลับมำมองส�ำรวจห้องอื่นๆ อีกหนึ่งรอบ นำงก็ไม่พบว่ำห้องใด 

มีปัญหำ มีเพียงห้องของนำงที่มีขโมยเข้ำมำ แม้แต่ครอบครัวสั่วจื่อ 

ที่อยู่ห้องข้ำงๆ ก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไร หมำยควำมว่ำคนผู้น้ีจะต้องเป็น
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ยอดฝีมือ และมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนมำก

ทั้งยังพุ่งเป้ำมำที่นำง!

คนงำนสิบหกคนน้ันมีใครบ้ำงท่ีมีควำมกล้ำและฝีมืออย่ำงน้ี  

มู่หว่ันชิวพลันส่ำยหน้ำ...ถ้ามีฝีมืออย่างนั้นจริง คงไม่ทนเป็นคนงาน 

อยู่ที่นี่แล้ว

นำงยื่นมือลูบต�ำรำปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยในอกเสื้อ

โชคยังดท่ีีไม่ว่ำจะร้อนเพียงใด นำงก็จะเก็บต�ำรำเล่มนีไ้ว้ในอกเสือ้

รำวกับเป็นของล�้ำค่ำอยู่ตลอดเวลำ ไม่อย่ำงนั้น...ร่ำงกำยมู่หว่ันชิว 

พลันสั่นเทำ ไม่กล้ำคิดอีกต่อไป

...ต่อไปต�าราเล่มนี้จะห่างกายข้าไม่ได้แม้แต่ชั่วขณะเดียว นำงคิด

ก�ำลังจะหยิบต�ำรำออกมำ แต่ก็หยุดลงทันใด...ถ้าข้าถูกจองจ�า  

ก็จะเป็นเหมือนในวันน้ี ถ้าข้าไม่ได้เข้าใจกู่ฉินในชาติก่อนอย่างแท้จริง 

แอบเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า แล้วปล่อยให้แผนการร้ายของนาง 

ท�าส�าเร็จ ข้าคงถูกจับเข้าคุก แม้ว่าต�าราเล่มนี้อยู่ติดตัว แต่จะรักษาไว้ได้

หรือ นำงส่ำยหน้ำ เกรงว่าคงจะเอาชีวิตข้าไปทันที!

เพียงควำมคดิแล่นผ่ำน มูห่วัน่ชวิก็ย่ืนมอืไปเชด็เมด็เหง่ือบนหน้ำผำก 

ทันที 

เก็บติดตัวไว้ก็ไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยที่สุด

อย่ำงนั้น...ที่ใดจึงจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเล่ำ

มูห่ว่ันชวิมองส�ำรวจทกุมมุห้องใหม่อกีคร้ัง ก่อนทีส่ำยตำจะเลือ่นไปยัง 

กลักจุดไฟ นำงพลันเกิดควำมคิดขึ้นทันที

มีเพียงจดจ�ำไว้ในหัวของตนเองจึงจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด!
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หน่ึงปีท่ีผ่ำนมำแม้จะไม่เข้ำใจเนื้อหำในต�ำรำทั้งหมด ทั้งไม่อำจ

ท�ำได้อย่ำงคล่องแคล่ว แต่นำงก็สำมำรถท่องต�ำรำปรุงเคร่ืองหอม 

ตระกูลเว่ยนี้ย้อนกลับไปมำได้รำวกับน�้ำไหลแล้ว

ในเมื่อท่องได้แล้ว ยังจะเก็บสิ่งนี้ไว้เพื่ออะไร

เก็บไว้มีแต่จะน�ำภัยมำถึงตัว

ลูบตัวเล่มหนังสือบนหน้ำปกเบำๆ มู่หว่ันชิวก็รู้สึกเสียดำยอยู่บ้ำง 

หน่ึงปีท่ีผ่ำนมำนี้ ในคืนท่ีหนำวเหน็บและเงียบเหงำเศร้ำใจจนยำกจะ 

ทำนทนได้ไหวไม่รูก่ี้ครัง้ต่อกีค่รัง้ นำงก็ได้ต�ำรำเล่มนีผ่้ำนช่วงชวิีตเหล่ำนัน้ 

มำพร้อมกับนำง ในตอนที่สิ้นหวังต�ำรำเล่มนี้ได้ให้พลังแก่นำง ในตอนที่

ยำกล�ำบำกก็ได้มอบควำมกล้ำหำญเพื่อให้นำงได้เดินหน้ำต่อไป

ตัดใจไม่ลง...ข้าตัดใจไม่ลงจริงๆ

คล�ำแล้วคล�ำอีก พลิกแล้วพลิกอีก หัวใจของมู่หว่ันชิวรำวกับ 

มีเลือดหลั่ง น่ีเป็นลำยมือจริงๆ ของตระกูลเว่ย เป็นลำยมือจริงๆ ของ

ปรมำจำรย์อันดับหน่ึง ต้องมำสูญสลำยไปในมือนำงเช่นน้ี ส�ำหรับ 

แคว้นต้ำโจวทีม่ชีือ่เสยีงมำจำกกำรปรงุเคร่ืองหอมนัน้ นำงถือเป็นคนบำป

ผ่ำนไปนำน มู่หวั่นชิวจึงขบฟันอย่ำงแรง ก่อนจะวำงหนังสือลงไป

ในถำดทองแดง แล้วตัดสินใจจุดกลักจุดไฟ 

เมื่อฝูงผึ้งบินเข้ำมำในเสื้อก็ต้องถอดเสื้อออก งูพิษฉกแขนผู้กล้ำ 

ก็จ�ำต้องตัดแขนทิ้ง เพื่อเอำชีวิตรอดนำงต้องเรียนรู้ที่จะใจแข็ง

มองดไูฟสดุท้ำยในถำดมอดลง มูห่ว่ันชวิจงึยกถังน�ำ้แล้วเปิดประตู

ออกมำ
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ขดัถำดทองแดงจนสะอำดแล้ว มูห่ว่ันชวิก็หันมำเหน็ดวงไฟดวงหน่ึง

ส่องอยู่เบื้องหน้ำ ซำนนีเอ๋อร์กับสองสำมีภรรยำตระกูลหลี่ก�ำลังเดินมำ

ทำงนี้ "ท่ำนลุง ท่ำนป้ำ..." นำงยืนขึ้นมำ

"อำชิวไม่เป็นไรใช่หรือไม่" แม่สั่วจื่อดึงตัวมู ่หวั่นชิวมำตรวจดู 

อย่ำงละเอียด

มู่หวั่นชิวย้ิมบำงๆ "ข้ำไม่เป็นไร ท่ำนป้ำ" ก่อนจะมองไปทำง 

ซำนนีเอ๋อร์ "สอบถำมได้ควำมอย่ำงไรบ้ำง"

"เข้ำไปคุยในห้องเถอะ" แม่สั่วจื่อรับถำดทองแดงมำแล้วดึงตัวนำง

เข้ำห้อง

"เข้ำมำทำงหน้ำต่ำงนี้หรือ" พอเข้ำห้องแล้ว หลี่เหล่ำฮั่นก็ผลักเปิด

หน้ำต่ำงพลำงยื่นหน้ำออกไปดู

มู่หวั่นชิวพยักหน้ำ "ตรงหน้ำต่ำงยังมีรอยเท้ำอยู่สองรอยด้วย"

"โชคดีที่ตอนนั้นเจ้ำไม่อยู่ในห้อง..." ตรวจดูอยู่ครู่ใหญ่ หลี่เหล่ำฮั่น

ก็เช็ดเหงื่อ "ก�ำแพงของลำนด้ำนหลังสูงสำมจั้ง ถ้ำไม่ใช่คนมีฝีมือท่ัวไป 

ก็เข้ำมำไม่ได้หรอก" เขำหันไปมองมูห่ว่ันชวิ "พรุ่งนีลุ้งจะตดิโซ่บนหน้ำต่ำง

ให้เจ้ำ" ของหำยไปก็ไม่เป็นไร แต่จะเกิดเรื่องขึ้นไม่ได้เด็ดขำด

"อืม..." มู่หวั่นชิวพยักหน้ำ "ท่ำนลุงตรวจสอบแล้วเป็นอย่ำงไรบ้ำง"

"รำวยำมโหย่ว พี่หลัวไล่ให้เฉินปิงมำจุดเตำไฟ ตอนนั้นที่นี่ก็ยังดีๆ 

อยู่เลย" ไม่รอให้หลี่เหล่ำฮั่นเอ่ยปำก ซำนนีเอ๋อร์ก็ส่ำยหน้ำ

"...ยำมโหย่ว?" มู่หวั่นชิวตกใจ นำงกลับมำถึงที่นี่ตอนต้นยำมไฮ่ 

ค�ำนวณดูแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นก่อนนำงมำถึงแค่หนึ่งชั่วยำม คนงำนก�ำลัง 

เร่งท�ำธูปตอนกลำงคืน ลำนด้ำนหลังนี้จุดไฟสว่ำงไว้ตลอด แล้วโจร 
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รู้ได้อย่ำงไรว่ำในห้องของนำงตอนนั้นไม่มีคนอยู่

"ไม่ใช่คนงำนในบ้ำน" หลี่เหล่ำฮั่นพูดเสียงเครียด "คนเหล่ำนี ้

ล้วนซื่อสัตย์ เมื่อครู่ลุงถำมหลัวเจิ้งอ้ี เขำก็บอกว่ำทุกคนก�ำลังท�ำงำน 

ด้วยกันทั้งคืน ไม่มีใครหำยไป..."

มูห่ว่ันชวิขมวดคิว้แน่น "เพ่ิงย้ำยเข้ำมำ แล้วคนนอกจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำ 

ข้ำพักอยู่ห้องใด"

"จริงสิ..." แม่สั่วจื่อนึกออกทันที "หูผิงมำที่นี่!"

"หูผิง?" มู่หวั่นชิวหันหน้ำมำ "เขำมำท�ำอะไรหรือ"

"บอกว่ำอยำกกลับมำท�ำงำน"

"ฝันหวำนเสียจริง!" ซำนนีเอ๋อร์ถลึงตำ "ให้เขำกลับไปถำมจีซู ่

อำจำรย์ของเขำก่อนเถอะว่ำในงำนประชนัเครือ่งหอมนำงได้ให้ร้ำยอะไร

อำชวิบ้ำง!" นำงพูดอย่ำงเย็นชำ "แค่ตดัสทิธ์ินักปรงุเครือ่งหอมระดบัสำม

อย่ำงจีซู่ถือว่ำดีต่อนำงมำกแล้ว!"

ซำนนเีอ๋อร์ย่ิงพูดย่ิงโกรธ ใบหน้ำของนำงแดงก�ำ่ มูห่ว่ันชวิดงึตวันำง

มำแล้วมองไปทำงแม่สั่วจื่อ "หลังจำกนั้นล่ะ"

"เพรำะว่ำไม่สนิทกับข้ำ เขำเลยไปขอร้องท่ำนชวี..." แม่สั่วจื่อ 

นิ่งคิดสักครู่ "ท่ำนชวีจะยอมพูดแทนเขำได้อย่ำงไร บอกเพียงว่ำให้เขำ 

ไปหำเถ้ำแก่ หูผิงเลยถำมว่ำเจ้ำพักที่ห้องใด บอกว่ำอยำกมำขอร้องเจ้ำ" 

"เขำไม่รู ้ว่ำข้ำเป็นเถ้ำแก่แล้วจะมำขอร้องข้ำท�ำไม" มู ่หว่ันชิว 

ยิ้มเยำะ ทันใดนั้นก็คิดได้ว่ำ "...ท่ำนชวีบอกเขำหรือ"

"ท่ำนชวีปฏิเสธไม่ได้" แม่สั่วจื่อพยักหน้ำ

"หรอืว่ำจะเป็นหูผงิ?" หลีเ่หล่ำฮัน่เงยหน้ำข้ึนทันใด แต่แล้วก็ส่ำยหน้ำ  
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"เป็นไปไม่ได้ จำกประตูหน้ำเขำเข้ำมำไม่ได้อยู่แล้ว ด้วยรูปร่ำงของเขำ

อย่ำงนั้น ก�ำแพงที่ลำนด้ำนหลังไม่มีทำงปีนไหวแน่นอน!"

หูผิงทั้งเตี้ยและอ้วน

"เรื่องนี้พูดยำก..." ซำนนีเอ๋อร์ส่ำยหน้ำ "ตอนแรกที่เขำออกไปก็เคย

ประกำศว่ำโรงธูปไป่เย่ียเปิดกิจกำรได้ไม่ถึงสำมวันก็ต้องปิดร้ำนแน่  

ตอนนี้พอเห็นว่ำร้ำนโด่งดังแล้วจะไม่อิจฉำได้หรือ"

คิ้วงำมขมวดแน่น มู่หวั่นชิวส่ำยหน้ำ

ถึงจะอิจฉำเพียงใด แต่หูผิงก็เป็นเพียงอำจำรย์แปรรูป ไม่มี 

ควำมเก่ียวข้องอะไรกับนำงสกันดิ แม้ว่ำโรงธูปไป่เย่ียจะดึงดดูควำมสนใจ

เขำอยู่บ้ำง แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องได้งำนมำให้ได้!

หำกถูกจับได้จะต้องเสียชื่อเสียงอย่ำงแน่นอน

หรือว่ำจะเป็นคนของร้ำนเหยำจี้?

หผูงิเป็นศษิย์ของจซีู ่จซีูก็่เป็นคนของร้ำนเหยำจี ้ภำยใต้กำรสัง่กำร

ของร้ำนเหยำจี้ท่ีมีโรงธูปขนำดใหญ่อยู่หลำยแห่ง น่ีเป็นสิ่งที่เป็นไปได ้

มำกทีส่ดุ คดิถึงตรงนีน้ำงก�ำลงัจะเอ่ยปำก ทันใดนัน้ก็มคีวำมคิดหนึง่เกิดข้ึน  

ภำพควำมวุ่นวำยโกลำหลท่ีสนำมประชนัเครือ่งหอมพลนัปรำกฏข้ึนตรงหน้ำ 

อีกครั้ง ควำมคิดหนึ่งผุดขึ้นมำในหัวทันที

ไม่...ไม่ใช่ร้านเหยาจี้

เหยำซือ่ซงิไม่มคีวำมสำมำรถพอจะควบคมุและสัง่กำรในสถำนกำรณ์ 

ที่ใหญ่แบบนั้นได้!

เขำสำมำรถเชิญใต้เท้ำเฉียนมำได้จริง แต่ไม่สำมำรถเคล่ือน 

พลทหำรกว่ำสองร้อยนำยได้ เขำอำจคดิท�ำร้ำยนำง แต่ก็ไม่มคีวำมสำมำรถ 
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พอในกำรโกงตัวอย่ำงใบสนหอมของนำงภำยใต้สำยตำของทุกคนได้!

คนท่ีมีควำมสำมำรถท�ำเรื่องท้ังหมดน้ีได้จริงมีแค่เพียงคนเดียว  

คนผู้นั้นคือผู้ที่มีตัวตนรำวกับเทพในใจชำวเมืองซั่วหยำง...กู่ฉิน

ถูกต้อง...เป็นนำงนี่เอง!

นึกถึงเรื่องท่ีฟู่หลิงมำขอสูตรลับ มู่หวั่นชิวก็ยิ่งมั่นใจควำมคิดของ

ตนเอง

กู่ฉินเป็นนักปรุงเครื่องหอมระดับเลิศ เป็นเสมือนเทพของวงกำรนี้ 

เหยำซื่อซิงที่อยู่ในเมืองซั่วหยำงต่อให้วำงอ�ำนำจเพียงใดก็ต้องท�ำตำม 

ค�ำสั่งของอีกฝ่ำย!

ในเมื่อกู่ฉินสำมำรถสั่งให้จีซู่พูดให้ร้ำยตนได้ นำงก็สำมำรถส่ังให ้

หผูงิศษิย์ของจซีูม่ำสบืท่ีอยู่ของตนได้เช่นกัน เมือ่คดิถึงตรงนีแ้ล้ว มู่หว่ันชิว 

จึงเงยหน้ำขึ้นถำมซำนนีเอ๋อร์ "ก่อนหน้ำนี้เจ้ำเคยบอกว่ำงำนประชัน 

เครื่องหอมปีที่ผ่ำนๆ มำ หำกยังไม่จบงำนผู้ตัดสินจะไม่เชิญผู้เข้ำชิง 

ควำมเป็นสุดยอดของแต่ละกลุ่มไปงำนเลี้ยงใช่หรือไม่"

"ใช่แล้ว..." ซำนนีเอ๋อร์พยักหน้ำ

ในงำนเลี้ยงกำรแสดงออกเพียงเล็กน้อยของผู้ตัดสินล้วนท�ำให ้

ทุกคนคิดไปต่ำงๆ นำนำ ท�ำให้คนคำดเดำกันไป

"แต่เย็นวันนี้กู่ฉินเชิญข้ำ..."

"น่ันเพรำะนำงเห็นควำมส�ำคัญของเจ้ำเป็นพิเศษ" นึกถึงเรื่องท่ี 

กู่ฉินแอบลอบท�ำร้ำยมู่หวั่นชิว ซำนนีเอ๋อร์จึงปิดปำกลงทันใด

"เช่นน้ันก็ถูกต้องแล้ว" มูห่ว่ันชวิพยกัหน้ำ "ไม่ใช่นำงเหน็ควำมส�ำคญั 

ของข้ำ แต่แค่อยำกจะถ่วงเวลำข้ำ แล้วฉวยโอกำสนั้นให้คนมำขโมย 
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สูตรลับ" เสียงพูดมู่หวั่นชิวชะงักไป หัวใจของนำงพลันกระตุกขึ้นมำ

แม้ว่ำใบสนหอมจะดีเพียงใด แต่ก็เป็นแค่สูตรเครื่องหอมเท่ำนั้น 

คนที่ไม่ต่ำงจำกเทพของวงกำรปรุงเครื่องหอมอย่ำงกู่ฉินจะยอมลดตัว 

ยอมเสี่ยงที่จะเสียชื่อเสียงเพื่อสูตรเครื่องหอมเพียงสูตรเดียวหรือ

ไม่มีทำง...นึกถึงในชำติก่อนแล้ว มู่หว่ันชิวก็ส่ำยหน้ำอย่ำงแรง  

กู่ฉินไม่มีทำงท�ำเด็ดขำด!

หรือว่ำ...

เพียงพริบตำมู่หวั่นชิวก็หน้ำซีดอย่ำงที่ไม่เคยเป็นมำก่อน

มีข่ำวลือกันว่ำต�ำรำลับตระกูลเว่ยตกมำอยู่ในเมืองซั่วหยำง วันน้ี

ทุกคนยังพำกันชื่นชมว่ำใบสนหอมมีรูปแบบเหมือนตระกูลเว่ย กู่ฉิน 

คงสงสัยแน่นอนว่ำต�ำรำลับตระกูลเว่ยอยู่ในมือนำง!

ดังนั้นจึงได้พยำยำมมำกมำยเช่นนี้!

"ปรมำจำรย์กู ่เป็นคนมีหน้ำมีตำ มีฐำนะสูงศักด์ิ..." แม่สั่วจื่อ 

พูดพึมพ�ำ 

"นำงท�ำได้..." มูห่ว่ันชวิพูดอย่ำงมัน่ใจเตม็เป่ียม ก่อนจะเงยหน้ำข้ึน

มองหลี่เหล่ำฮั่น "ท่ำนลุงไปก�ำชับคนงำนที่ท�ำงำนกลำงคืนเหล่ำนั้น 

อีกที ให้มีสติมำกสักหน่อย รับมือให้พ้นคืนนี้ไปก่อน พรุ่งนี้เช้ำข้ำจะไป 

ว่ำจ้ำงผู้คุ้มกัน"

...ว่าจ้างผู้คุ้มกัน?!

ทั้งสำมคนเบิกตำโตขึ้นพร้อมกัน

"อะไรนะ!" ชวีหย่งพลนัดดีตวัขึน้มำ "ว่ำจ้ำงส�ำนกัคุม้ภัยหงหย่วน?"
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"อืม..." มู่หวั่นชิวถือตัวอย่ำงธูปพระพยักหน้ำเล่นไปมำ

"อย่ำงนั้น..." ชวีหย่งนั่งลงอย่ำงอิดออด "หรือไม่จะลองถำมเถ้ำแก่

ดูก่อน"

"ไม่ต้องหรอก เถ้ำแก่บอกว่ำทุกเรื่องให้ฟังข้ำ..." วำงธูปกลับลง 

บนถำดแล้ว มู่หวั่นชิวจึงโบกมือให้คนเข้ำมำยกออกไป

"ข้ำรู้ แต่ว่ำ..." ชวีหย่งสีหน้ำเคร่งเครียด "ส�ำนักคุ้มภัยหงหย่วน 

มีชื่อเสียงในแคว้นต้ำโจว ได้ชื่อว่ำเป็นส�ำนักคุ้มภัยอันดับหน่ึงในเมือง 

ซั่วหยำงเชียวนะ" ใช่ว่ำคนทั่วไปจะสำมำรถว่ำจ้ำงได้!

"ดังนั้นข้ำจึงได้ว่ำจ้ำงพวกเขำ..." มู่หวั่นชิวพูดน�้ำเสียงรำบเรียบ

"หรอืไม่ก็จ้ำงส�ำนกัคุ้มภัยทีม่ขีนำดเลก็สกัหน่อย" ชวหีย่งพูดปรกึษำ

ขนาดเล็ก...ค่าตัวผู้คุ้มกันก็ต้องถูกกว่า

ข้าก็คิดเช่นนั้น...มู่หวั่นชิวนิ่งเฉย แอบโต้อยู่ในใจ

แต่เป็นเพรำะนำงปลอมตัวเป็นเฮยมู่ผู้ท่ีซ่อนหัวซ่อนหำงเสียดิบดี 

เป็นกำรเพ่ิมควำมลึกลับให้แก่โรงธูปไป่เย่ียได้ไม่มำกก็น้อย ไม่ต้องไป

สอบถำม นำงก็รู้ว่ำตอนน้ีคนท้ังเมืองซั่วหยำงรวมถึงทุกส�ำนักล้วนก�ำลัง

คำดเดำถึงฐำนะเบื้องหลังของเฮยมู่อยู่เป็นแน่

ควำมเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยของนำงล้วนเป็นกำรส่งสัญญำณ 

ให้กับคนอื่นโดยไม่รู้ตัว ท�ำให้คนคิดไปต่ำงๆ นำนำ นี่คงเป็นสิ่งที่เรียกว่ำ

ตหีน้ำบวมแสร้งว่ำอ้วน* กระมงั มูห่ว่ันชวิย้ิมเศร้ำ "...ตกลงตำมนีก็้แล้วกัน!"  

นำงวำงถ้วยชำลงอย่ำงเด็ดขำด

"อำจำรย์ไป๋คงไม่รูว่้ำในบญัชมีเีงนิเพียงย่ีสิบต�ำลึงเท่ำนัน้..." ชวีหย่ง
* ตีหน้ำบวมแสร้งว่ำอ้วน เป็นส�ำนวน หมำยถึงคนท่ีดันทุรังท�ำในสิ่งที่เกินก�ำลังควำมสำมำรถของตนด้วย 

ควำมกลัวเสียหน้ำ
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ถูมือ

หลงัจำกซือ้ร้ำนหำนจีม้ำแล้วก็เหลอืเงนิเพียงสองร้อยต�ำลงึ จำกน้ัน

ก็ใช้ซื้อใบสน ซื้อเครื่องมือท�ำธูปอีก ในโรงธูปเหลือเงินอีกเท่ำใดน้ัน  

นำงรู้ดียิ่งกว่ำใคร!

แต่ว่ำจะเปิดกิจกำรท�ำกำรค้ำขำยทั้งที เงินที่ควรจะจ่ำยก็ต้องจ่ำย

"ข้ำรู้..." มู่หวั่นชิวพยักหน้ำ "เจ้ำจ่ำยเงินอย่ำงเดียวก็พอ เถ้ำแก ่

จะเอำเงินกลับมำในไม่ช้ำ"

"...จริงหรือ!" ชวีหย่งถำมต่อ "แล้วเถ้ำแก่จะกลับมำเมื่อใด" 

จะเปิดกิจกำรอยู่แล้ว ทว่ำเถ้ำแก่กลับยังไม่ยอมปรำกฏตัว ในใจ

เขำให้รู้สึกว่ำงเปล่ำยิ่งนัก

เรื่องเงินนั้นมิใช่เรื่องจริง!

ไม่ว่ำจะผ่ำนไปอีกกี่วัน นำงก็ไม่มีเงินกลับมำ มองดูหน้ำตำจริงจัง

ของชวีหย่งแล้ว มูห่วัน่ชวิก็แอบย้ิมเศร้ำ "ใกล้แล้ว..." นำงตอบอย่ำงอ�ำ้อึง้ 

"เจ้ำไปกับหลวัเจิง้อี ้บอกส�ำนกัคุม้ภยัหงหย่วนว่ำโรงธูปไป่เย่ียคดิจะร่วมมือ 

กับพวกเขำในระยะยำว ให้เงินปีละหน่ึงร้อยต�ำลึง วำงเงินมัดจ�ำก่อน 

สิบต�ำลึง ให้พวกเขำส่งคนมำในวันนี้เลย"

"สิบต�ำลึง!" เสียงพูดของชวีหย่งผิดเพ้ียนไป ว่ำจ้ำงส�ำนักคุ้มภัย

ขนำดเล็กยังใช้เงินไม่ถึงสิบต�ำลึงเลย

ทั้งคนในส�ำนักคุ้มภัยขนำดเล็กก็ไม่ได้ท�ำให้ขำยหน้ำอีกด้วย!

"แค่สิบต�ำลึง ไม่ว่ำเจ้ำจะใช้วิธีใด ตอนเย็นข้ำกลับมำต้องเห็น 

คนของส�ำนักคุ้มภัยหงหย่วนมำคุ้มกันบ้ำนให้ข้ำ" มู่หว่ันชิวจับโต๊ะแล้ว 

ยืนขึ้น เตรียมจะเดินหนีไป
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เอำเงินสิบต�ำลึงไปจ้ำงผู้คุ้มกันของส�ำนักหงหย่วน เรื่องนี้จะต้องมี

คนทำงน้ันด่ำอยู่บ้ำง ในเมื่อกระเป๋ำขำดเงิน นำงก็จนปัญญำแล้วจริงๆ 

ปล่อยให้ชวีหย่งปวดหัวแทนนำงดีกว่ำ

"อำ..."

ชวีหย่งยังคิดอยำกพูดอะไร แต่ซำนนีเอ๋อร์เคำะประตูเดินเข้ำมำ 

เสียก่อน "รถม้ำเตรียมพร้อมแล้ว ท่ำนลุงเร่งให้เจ้ำรีบออกไป"

มู่หวั่นชิวโล่งอก ก่อนจะรีบก้ำวเท้ำเดินออกไปทันที

อ้ำปำกอยู่ครูใ่หญ่ ชวีหย่งก็พูดโอดครวญออกมำ "น่ีๆ...ไม่เท่ำกับไป 

อธิษฐำนขอลูกจำกเทพเจ้ำหรอกหรือ"
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45 

    

"ใบสนหอมเจ้ำเป็นคนท�ำจริงหรือ" พอลงจำกรถม้ำ มู่หว่ันชิวก็ถูก

เหยำจิ่นขวำงหน้ำไว้ทันที 

นี่เป็นไปได้อย่ำงไร!

ตีให้ตำยนำงก็ไม่เชื่อว่ำคนงำนรับจ้ำงตัวเล็กๆ ที่ไม่รู้จักแม้แต่

วัตถุดิบเครื่องหอมจะเป็นสุดยอดอัจฉริยะทำงด้ำนปรุงเครื่องหอมไปได้

มู่หวั่นชิวไม่สนใจเหยำจิ่นแม้แต่น้อย นำงหันไปสั่งกำรหลี่เหล่ำฮั่น 

"ท่ำนลุงกลับไปก่อนเถอะ"

หลี่เหล่ำฮั่นพยักหน้ำ "ลุงท�ำงำนเสร็จแล้วจะมำรับเจ้ำ"

"...บอกมำ เจ้ำไปขโมยสูตรลับของใครมำอีก!" เห็นมู ่หว่ันชิว 

ไม่สนใจ เหยำจิ่นจึงพูดเสียงแหลมขึ้นมำทันที

คนท่ัวท้ังเมืองซั่วหยำงล้วนรู ้ว ่ำมู ่หว่ันชิวไม่รู ้เร่ืองเครื่องหอม  

หำกตนเองพูดต่อหน้ำคนอื่นว่ำอีกฝ่ำยขโมยสูตรลับ ไม่ว ่ำเรื่องน้ี 
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จะจริงหรือเท็จ ขอเพียงนำงยืนพูดโต้เถียงเสียงดังตรงน้ี ข ่ำวลือ 

ก็จะกระจำยออกไปไกลรำวกับติดปีกในทันที

ทีเ่รยีกกันว่ำลอืสำมคนกลำยมเีสอืจริง* เชือ่ว่ำหลจีวินทีเ่ป็นเหมอืน

เทพนั้นจะต้องได้ยินแล้วแน่นอน เขำคงไม่พอใจมู ่หวั่นชิวเช่นกัน  

ไม่ว่ำอย่ำงไรวันน้ีนำงต้องท�ำให้มู ่หวั่นชิวเสียชื่อให้ได้ จะไม่ยอมให ้

หลีจวินรู้ว่ำมู่หวั่นชิวมีควำมสำมำรถล�้ำเลิศเช่นนี้เด็ดขำด!

"ขโมยหรือ..." หลี่เหล่ำฮั่นข้ึนรถม้ำไปแล้ว พอได้ยินค�ำพูดของ 

เหยำจิ่นจึงกระโดดลงมำอีกครั้ง "ขโมยของบ้ำนเจ้ำหรือ!...แน่ใจหรือว่ำ

บ้ำนเจ้ำมี" 

หลี่เหล่ำฮั่นถลึงตำใส่เหยำจิ่น เส้นเลือดบนหน้ำผำกปูดโปน 

ให้เห็นรำงๆ ขนำดเขำที่เป็นคนไม่ค่อยพูดก็รู้สึกโกรธแล้วจริงๆ

มู ่หว่ันชิวเป็นหญิงสำวตัวคนเดียวที่มีชีวิตน่ำสงสำร กว่ำจะ 

มำถึงวันนี้ก็ผ่ำนมำอย่ำงไม่ง่ำยนัก ได้รับควำมล�ำบำกมำมำกมำย  

ตอนนี้นำงเพ่ิงจะโดดเด่นก็มีคนทนไม่ไหวจงใจมำท�ำให้นำงเสื่อมเสีย 

ชื่อเสียงแล้ว

เห็นอีกฝ่ำยหลงกล เหยำจิ่นจึงส่งสำยตำให้จินไช

จินไชพูดโวยวำยเสียงดัง "ข้ำว่ำแล้วว่ำเจ้ำต้องเป็นนำงจิ้งจอกมำ

ตั้งแต่เกิดจริงๆ หลอกล่อให้คุณชำยเฮยหลงใหลไม่พอ คิดไม่ถึงว่ำ 

เจ้ำจะกินทั้งแก่และเด็ก แม้แต่คนแก่อำยุมำกก็ยังกัดไปทั่วรำวกับเป็น

หมำบ้ำ!"

"เจ้ำ..." หลี่เหล่ำฮั่นโกรธจนริมฝีปำกสั่น

* ลือสำมคนกลำยมีเสือจริง เป็นส�ำนวน หมำยถึงค�ำโกหกเมื่อพูดกันมำกๆ เข้ำ ผู้คนก็จะเชื่อว่ำเป็นเรื่องจริง
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จินไชท�ำเสียงฮึดฮัด "ไม่ดูเสียบ้ำงว่ำเจ้ำมีฐำนะอะไร คุณหนูใหญ่

เป็นคนทีเ่จ้ำจะมำตะคอกได้หรอื!" สหีน้ำนำงพลนัเปลีย่นไปทนัท ีก่อนจะ

โบกมือไปทำงด้ำนหลัง

มีคนหลำยคนปรำกฏตัวออกมำจำกกลุ่มคน ล้อมคนท้ังสองไว ้

ตรงกลำงในพริบตำ

ควำมคดิสว่ำงวำบข้ึน มูห่วัน่ชวิพบว่ำน่ีมใิช่เร่ืองบงัเอญิ เป็นเหยำจิน่ 

ที่ตั้งใจมำหำเรื่อง!

เมื่ออยู่ภำยใต้สำยตำของทุกคน แม้เหยำจิ่นไม่กล้ำท�ำอะไรนำง 

ก็จริง แต่น่ีเรียกว่ำย่ิงป้ำยย่ิงด�ำ ครั้งน้ีเหยำจิ่นจงใจมำป้ำยสีนำง 

โดยเฉพำะ หำกนำงตอบโต้แม้เพียงประโยคเดียวก็จะเกิดควำมเสียหำย

ในทันที

...ท�าอย่างไรดี

มูห่ว่ันชวิกวำดตำมองคนของเหยำจิน่ทีล้่อมนำงกับหล่ีเหล่ำฮัน่เอำไว้ 

ก็พบว่ำฝ่ำยตนเองมีคนอยู่น้อยกว่ำ ตอนนี้อยำกจะไปก็ไปไม่ได้แล้ว

"อำจำรย์ไป๋ ไม่ได้เจอกันเสียนำน" ก�ำลังตกอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ี 

ยำกล�ำบำก หลงจู๊ฉีแห่งร้ำนขำยธูปเทียนเฟิงก็เดินน�ำคุณชำยชุดม่วง 

ฝ่ำกลุม่คนเข้ำมำ เขำมองเหยำจิน่แวบหน่ึง แล้วหนัไปพูดกับคณุชำยผูน้ั้น  

"...ท่ำนนี้ก็คืออำจำรย์ไป๋ที่คุณชำยต้องกำรพบ"

"คำรวะแม่นำงไป๋..." พวกเขำท�ำเหมอืนมองไม่เหน็สำยตำกินเลอืด

กินเนื้อของพวกเหยำจิ่น คุณชำยผู้นั้นรวบพัดเก็บ ก่อนจะประกบมือ 

คำรวะมู่หวั่นชิว

"ใครกัน กล้ำ..." เห็นว่ำจะท�ำส�ำเร็จอยู่แล้ว กลับถูกคนอื่นย่ืนขำ 

Page ���������������������� 3.indd   30 31/10/2561 BE   16:19



31

อวี่จิ่วฮวา

เข้ำมำสอดอย่ำงฉับพลัน เหยำจิ่นจึงหันหน้ำกลับไปอย่ำงโมโหก่อนจะ

ตะลึงไป

เป็นคุณชำยที่สง่ำงำมมำก ทว่ำกลับมีรังสีอ�ำมหิตที่รุนแรง

ชุดผ้ำงำมสีม ่วงสดท้ังตัว ใบหน้ำนวลรำวกระเบื้องเคลือบ 

น่ำหลงใหล คิ้วเรียวชี้ตวัดขึ้น ดวงตำเล็กรีสวยงำมฉำยรังสีอ�ำมหิต 

ออกมำรำงๆ ท�ำให้คนไม่กล้ำจ้องมองตรงๆ เขำนับว่ำเป็นบุรุษรูปงำม 

เช่นเดียวกัน หำกจะพูดว่ำหลีจวินงดงำมรำวเทพเซียน เช่นน้ันคนผู้นี้ 

ก็เป็นผู้มีควำมงดงำมรำวกับภูตผีปีศำจ

ถึงแม้จะเอำแต่ใจจนเคยชนิ ฟ้ำไม่กลวัดนิไม่เกรง แต่เหยำจิน่ก็รู้ว่ำ

ยำมนี้ไม่ควรพูดอะไรออกมำ ประสำนสำยตำอ�ำมหิตเย็นเยือกนี้แล้ว  

บ่ำวไพร่ท่ีถลกแขนเสื้อเตรียมจะท�ำร้ำยหลี่เหล่ำฮั่นก็ย่ิงหวำดกลัว 

ไม่กล้ำเข้ำไป

เขามาที่นี่ได้อย่างไร

เห็นหน้ำคนผู้นี้แล้ว มู่หวั่นชิวก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออก

หวงผูอ่ว้ี...ผูส้บืทอดตระกูลหวงผู ่หน่ึงในสีย่อดตระกลู ในชำตก่ิอน

เขำเคยช่วยนำงจำกอันตรำยไว้หลำยครั้ง แม้หวงผู่อวี้จะเป็นพ่ีน้อง 

ร่วมสำบำนของคนผู้น้ัน แต่ในชีวิตท่ีไม่เหลืออะไรของนำง เขำก็เป็น 

ผู้เดียวที่ท�ำให้นำงรับรู้ถึงควำมอบอุ่น เป็นคนที่ท�ำให้นำงแค้นไม่ลง

"แม่นำงไป๋..." หวงผู่อวี้เห็นท่ำทำงหญิงสำวตกตะลึงมำจนชินแล้ว 

เขำจึงหัวเรำะออกมำ ก่อนจะเรียกนำงเสียงเบำ 

"คุณชำยหวง..." มู่หว่ันชิวดึงสติคืนมำพลำงย่อตัวค�ำนับเล็กน้อย 

คิดจะเรียกว่ำ 'คุณชำยหวงผู่' พออ้ำปำกก็นึกได้ว่ำในชำติน้ีนำงกับเขำ
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เพิ่งได้เจอกันครั้งแรกจึงรีบเปลี่ยนค�ำพูด "คำรวะคุณชำย..."

รอยย้ิมบนใบหน้ำหวงผูอ่ว้ีจำงไป ก่อนมองส�ำรวจมูห่ว่ันชวิแวบหน่ึง 

"แม่นำงไป๋เคยเจอข้ำมำก่อนหรือ" เมื่อครู่นำงเหมือนคิดจะเรียกเขำว่ำ 

หวงผู่

เคยเจอ...แต่เป็นในชาติก่อน

ในใจตอบไปหนึ่งประโยค ก่อนที่มู่หวั่นชิวจะส่ำยหน้ำเงียบๆ

หวงผู ่อวี้ขมวดคิ้ว นิ่งเงียบไปชั่วครู่ "...แม่นำงไป๋สนใจจะไป 

เมืองต้ำเยี่ยหรือไม่"

เมืองต้าเยี่ย?!

ควำมหมำยของเขำก็คืออยำกให้นำงไปท�ำงำนให้ตระกูลหวงผู่

อย่ำงนั้นหรือ

ชื่อเสียงแม้จะเทียบกับตระกูลหลีไม่ได้ แต่ตระกูลหวงผู่ในเมือง

ต้ำเย่ียก็มีร้ำนเครื่องหอมชื่อดังหลำยแห่ง คนผู้นี้แม้จะท�ำกำรโหดเห้ียม 

แต่ก็ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องคุณธรรมอย่ำงมำก ถ้ำไปเมืองต้ำเย่ียแล้ว 

มีเขำช่วยคุ้มครองก็ไม่เลวเลย ทว่ำควำมคิดของนำงจ�ำต้องหยุดลง 

ก่อนจะส่ำยหน้ำ "ข้ำท�ำสญัญำกับผูอ้ืน่ไว้แล้ว หลงังำนประชนัเคร่ืองหอม

ต้องไปเมืองต้ำเยี่ยเช่นกัน"

"...แม่นำงไป๋ท�ำสัญญำกับใคร" หวงผู่อว้ีมีท่ำทำงตกใจ ตอนท่ี 

แม่นำงไป๋ผู้น้ีออกจำกงำนประชันเครื่องหอมไปเมื่อวำน เขำก็สั่งให้คน

จับตำดูนำงไว้ตลอด คิดไม่ถึงว่ำเจอตัวแล้วยังถูกคนตัดหน้ำไปก่อนอีก 

"ตระกูลหลีหรือ" 

หวงผูอ่ว้ีแอบถอนใจอยูภ่ำยใน เขำมกัจะช้ำกว่ำหลจีวินไปหน่ึงก้ำว
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เสมอ!

...นำงไม่รู้เช่นกันว่ำผู้ใด

มู่หวั่นชิวยิ้มเศร้ำ ไม่ได้พูดอะไร

ในดวงตำหวงผูอ่วีผ้ดิหวงัอยูบ้่ำง เขำกวำดตำมองบ่ำวของเหยำจิน่ 

อย่ำงเย็นชำ ท�ำให้ทุกคนตัวสั่นงันงก พำกันเดินถอยหลังไปหลำยก้ำว

"ท่ำนลุงกลับไปก่อนเถอะ" มู่หวั่นชิวฉวยโอกำสพูดขึ้น

"อำชวิ..." เมือ่เผชญิหน้ำกับเหยำจิน่และกลุม่บ่ำวไพร่หลำยคนเช่นนี้  

หลี่เหล่ำฮั่นก็รู้สึกไม่วำงใจอยู่บ้ำง

"มีคุณชำยท่ำนน้ีอยู่ ข้ำไม่เป็นไรหรอก" ถึงแม้หวงผู่อว้ีจะไม่พูด  

แต่นำงก็รู ้ได้ว่ำเขำต้องช่วยนำงแน่นอน ในชำติก่อนเขำเป็นคนท่ี 

ช่วยเหลือนำงมำโดยตลอดจนเกือบจะกลำยเป็นศัตรูกับ 'เขำ' คนนั้น

มองไปซ้ำยขวำแล้ว หลี่เหล่ำฮั่นก็ลังเลอีกครู่หนึ่ง ก่อนจะหมุนตัว

กลับไปที่รถม้ำ ดึงเชือกบังคับม้ำแล้วก็ลงแส้อย่ำงแรง "ไป..."

บ่ำวของเหยำจิน่จะเข้ำไปอีกครัง้ แต่เมือ่ประสำนกับสำยตำอ�ำมหติ

ของหวงผู่อว้ีก็จ�ำต้องถอยหลังกลับไปอีกครำ พลำงมองหน้ำเหยำจิ่น 

อย่ำงหวำดหวั่น

"สูตรลับกำรท�ำใบสนหอมของแม่นำงไป๋มอบให้ข้ำได้หรือไม่"  

มองดูรถม้ำของหลี่เหล่ำฮั่นแล่นออกไปไกลแล้ว หวงผู่อว้ีจึงหันหน้ำมำ

อีกครั้ง

"เอ่อ..." มู่หวั่นชิวลังเลอยู่ครู่ "ข้ำได้มอบสูตรลับกำรท�ำใบสนหอมนี้

ให้แก่คุณชำยเฮยแห่งโรงธูปไป่เย่ียแล้ว" ในเสยีงพูดมคีวำมเสยีดำยจำงๆ 

เจือปนอยู่
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หวงผูอ่ว้ีมบีญุคณุกับนำงเสมอ หำกเป็นไปได้นำงก็ยินดจีะช่วยเขำ 

แต่โรงธูปไป่เย่ียถือเป็นชีวิตของนำง ที่น่ันจะตัดสินชะตำชีวิตในอนำคต 

ในชำตินี้เพื่อให้มีชีวิตที่ดีแล้ว นำงจะเดินผิดพลำดไม่ได้เป็นอันขำด

หวงผู่อว้ีรู้สึกเศร้ำใจ เขำถอนหำยใจด้วยควำมเสียดำย แต่ก็ย้ิม 

ขึ้นมำทันควัน "ควำมหมำยของแม่นำงไป๋..." เขำมองหน้ำมู่หวั่นชิว  

"คือ...ตระกูลหลีก็ไม่ได้สูตรลับนี้หรือ"

มู่หวั่นชิวฉีกยิ้มพลำงพยักหน้ำ "ใช่แล้ว"

"ดีๆ..." หวงผู่อวี้พูดดีติดกันสองที "อำจำรย์..."

ก�ำลังพูดคุยกันอยู่ เจ้ำหน้ำที่สนำมแข่งขันก็เดินแหวกกลุ่มคน 

เข้ำมำใกล้ "อำจำรย์ไป๋ ทุกคนมำกันพร้อมแล้ว หัวหน้ำสมำคมอิน 

ขอเชิญท่ำนขึ้นไปด้ำนบน"

ทุกคนมองขึ้นไปบนลำนประชัน ไม่รู ้ว ่ำผู ้ตัดสินเข้ำประจ�ำท่ี 

ตั้งแต่เมื่อใด กู่ฉินก็ก�ำลังขมวดคิ้วมองมำทำงนี้

"แม่นำงไป๋เชิญ..." หวงผู่อว้ีขยับตัวเปิดทำงให้ "ขออวยพรให ้

แม่นำงไป๋ประสบควำมส�ำเร็จ ชิงควำมเป็นสุดยอดในรอบสุดท้ำยน้ี 

มำให้ได้"

"ขอบคุณคุณชำย..." มู่หวั่นชิวย่อตัวค�ำนับเบำๆ

"คุณหนู..." มองดูมู่หว่ันชิวก้ำวขึ้นไปบนบันไดทีละก้ำวแล้ว จินไช

จึงเอ่ยเรียกเหยำจิ่นเสียงเบำ

มองดูแผ่นหลังของหวงผู่อว้ีท่ีอยู่ไม่ไกล เหยำจิ่นก็สะบัดแขนเสื้อ 

"วันนี้ยอมนำงไปก่อน!" 
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กำรประชันเครื่องหอมรอบสุดท้ำยมีเพียงอันดับหนึ่งของกลุ่มย่อย

สำมกลุ่มมำร่วมแข่งขัน ซุนมือไวกับเซ่ำเหวินมำถึงนำนแล้ว พอเห็น 

มู่หวั่นชิวขึ้นมำด้ำนบน กู่ฉินก็พยักหน้ำให้หัวหน้ำสมำคมอิน 

"เริ่มกันเถอะ"

บ่ำวเดินขึ้นหน้ำไปตีระฆังในทันที ก่อนจะตะโกนให้ทุกคนอยู่ใน

ควำมสงบ

ทุกคนค่อยๆ เงียบเสียงลง

กู่ฉินพูดพอเป็นพิธีแล้ว หัวหน้ำสมำคมอินก็ลุกข้ึนพลำงเดินมำ 

ข้ำงโต๊ะไม้แดงที่อยู่ด้ำนหน้ำ หัวข้อกำรประชันเครื่องหอมได้ร่ำงไว ้

ก่อนแล้ว ถูกพับใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่ มีทั้งหมดสำมข้อ

หวัหน้ำสมำคมอนิประกบหมดัคำรวะทุกคนทีล่ำนด้ำนล่ำง ก่อนจะ

ดึงหัวข้อแรกออกมำจำกกระบอกไม้ไผ่อย่ำงสบำยอำรมณ์ แล้วเปิดออก

ต่อหน้ำทุกคน "วัตถุดิบไม่จ�ำกัด ลอกเลียนกลิ่นมะลิภำยในสำมวัน!"

ลอกเลียนกลิ่น?

หัวข้อออกมำแล้ว ผู้คนด้ำนล่ำงก็มีเสียงดังอื้ออึง

ที่เรียกว่ำ 'ลอกเลียนกลิ่น' ก็คือกำรใช้วัตถุดิบหนึ่งอย่ำงหรือ

มำกกว่ำมำปรุงให้เกิดกลิ่นของวัตถุดิบเครื่องหอมอีกอย่ำงหน่ึง ซึ่ง 

ในกำรลอกเลียนกลิ่นนี้  สิ่งส�ำคัญก็คือจมูกของนักปรุงเครื่องหอม  

หำกจะให้ถึงใน 'ระดับสมจริง' ได้น้ัน อย่ำงมำกต้องใช้ควำมเฉียบไว 

เป็นพิเศษของจมูกนักปรุงเครื่องหอม และต้องมีควำมแม่นย�ำในกำร 

จ�ำกลิ่นเป็นพิเศษด้วย

พลำดไปเพียงนิดก็จะท�ำให้เกิดข้อผิดพลำดอันใหญ่หลวง
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ซึ่งเรื่องนี้ต้องอำศัยประสบกำรณ์ที่ยำวนำน ท�ำมำนับร้อยนับพัน

ครั้งจึงจะท�ำได้ ไม่เพียงแค่เสียเวลำและเสียแรงกำยเท่ำนั้น ในกำร 

ลอกเลียนกลิ่นนี้ยังต้องเป็นระดับควำมสำมำรถของนักปรุงเคร่ืองหอม 

ที่สูงมำกด้วย ในแคว้นต้ำโจวน้ี แม้แต่นักปรุงเครื่องหอมระดับสูง 

ก็อำจจะท�ำไม่ได้ ย่ิงไปกว่ำน้ัน ในเมอืงซัว่หยำงนีแ้ค่จะมนีกัปรงุเครือ่งหอม 

ระดับหนึ่งปรำกฏขึ้นสักคนก็เป็นเรื่องที่หำได้ยำกยิ่งแล้ว

แล้วจะมีคนลอกเลียนกลิ่นออกมำได้อย่ำงไร!

อ่ำนหัวข้อจบแล้ว สำยตำหัวหน้ำสมำคมอินก็มองมำท่ีมู่หวั่นชิว 

อย่ำงร้อนแรง  หัวใจของเขำยกสูงจนถึงคอหอย

หญิงสาวผู้นี้จะเป็นเหมือนท่ีปรมาจารย์กู่คาดเดาหรือไม่...นางจะ

ลอกเลียนกลิ่นเป็นจริงหรือ

ในงำนเลี้ยงเมื่อวำน ตอนที่มู่หวั่นชิวดึงผ้ำคลุมหน้ำสีด�ำออก ทันที

ที่ประสำนกับดวงตำกลมโตล�้ำลึกนั้นแล้ว หัวหน้ำสมำคมอินก็นึกไปถึง

หญิงสำวเสื้อผ้ำขำดรุ ่ยคนนั้นในอดีต คนท่ีติดหวัดลมหนำวแล้วยัง 

เดินโง่ๆ จะเข้ำไปในสนำมแข่งขันเพื่อให้ได้แขวนชื่อ

ในตอนนั้นอำกำรสงบน่ิงท่ีแผ่ออกมำจำกตัวนำงแตกต่ำงไปจำก

เสื้อผ้ำขำดรุ่ยและอำยุอำนำมของนำงย่ิงนัก ท�ำให้ควำมทรงจ�ำของเขำ

ย้อนกลับมำอีกครั้ง

นำงเป็นไข่มุกสวยงำมที่ซ่อนตัวอยู่ท่ำมกลำงชำวบ้ำนจริงๆ

แต่น่ำเสียดำยท่ีใต้หล้ำน้ีไม่มียำใดช่วยแก้ควำมเสียใจ ตอนนั้น 

เขำพลำดไปแล้วจริงๆ

เวลำเพียงครึ่งปีนำงมิใช่หญิงสำวสวมเสื้อผ้ำขำดรุ่ยผู้นั้นอีกแล้ว 
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หำกเขำมบีญุคุณกับนำงเพียงนดิก็คงท�ำให้นำงส�ำนกึบญุคุณอย่ำงมำกแล้ว

ตอนน้ีเฮยมูแ่ห่งโรงธูปไป่เย่ียว่ำจ้ำงนำงไปก่อน แม้อยำกได้ตวันำง

เพียงใด เกรงว่ำตนเองจะต้องยอมเสียอะไรที่มำกกว่ำนี้

แต่ว่ำหำกนำงลอกเลียนกลิ่นได้จริง ต่อให้ต้องจ่ำยรำคำที่สูงเทียม

ฟ้ำก็นับว่ำคุ้มค่ำ!

ในเมอืงซัว่หยำงไม่ขำดนักปรงุเคร่ืองหอม ท่ีขำดก็คอือจัฉรยิะชัน้สูง

อย่ำงมูห่ว่ันชวิผูน้ี้ เวลำเพียงหนึง่ปีนำงเปลีย่นจำกคนงำนรบัจ้ำงท่ีไม่รูอ้ะไร 

เก่ียวกับวัตถุดิบเครื่องหอมเลยแม้แต่น้อย มำเป็นนักปรุงเคร่ืองหอม 

ที่มีคนจับตำมองอย่ำงมำก ควำมส�ำเร็จเช่นนี้เป็นสิ่งที่คนไม่รู้ตั้งเท่ำไร 

ต่อสู้มำทั้งชีวิตแล้วก็ยังไม่กล้ำคิด!

ถึงแม้จะเป็นแคว้นใหญ่ในกำรปรุงเครื่องหอม แต่แคว้นต้ำโจว 

ไม่ได้ผลิตเครื่องหอมใหม่ๆ มำนำนแล้ว สูตรสูตรหนึ่งเมื่อใช้งำนแล้วก็ 

จะใช้ไปอีกหลำยสิบหลำยร้อยปี ไม่ต้องพูดอย่ำงอื่นเลย วัตถุดิบท่ี 

หำได้ยำกนั้นก็น้อยลงทุกที จนวงกำรน้ีแทบจะเหี่ยวแห้งอยู ่แล้ว  

แคว้นต้ำโจวในยำมน้ีจงึต้องกำรสตูรใหม่อย่ำงเร่งด่วน จ�ำเป็นต้องผลกัดนั 

สิง่ใหม่ๆ น�ำมำปรบัส่วนประกอบของวตัถุดิบใหม่อกีครัง้ ไม่เช่นน้ันกิจกำร

เครือ่งหอมของแคว้นต้ำโจวคงจะเดนิไปสูค่วำมโรยรำอย่ำงช่วยไม่ได้แน่

หำกว่ำนำงลอกเลยีนกลิน่หรอืรงัสรรค์กลิน่ได้จริง บำงทีกำรปรำกฏตัว 

ของหญิงสำวผูน้ีอ้ำจจะน�ำมำซึง่กำรตดิปีกบนิของกิจกำรปรงุเครือ่งหอม

ในแคว้นต้ำโจวก็ได้!

หำกนำงเป็นคนของตนเอง นัน่จะเป็นควำมภำคภมูใิจมำกเช่นใดเล่ำ

ด้วยยังไม่รู ้ว ่ำมู ่หว่ันชิวท�ำสัญญำกับตระกูลหลีแล้ว เห็นนำง 
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ก้มหน้ำลงครุน่คิดอย่ำงหนกัและจรงิจงั หวัหน้ำสมำคมอนิรำวกับเหน็ภำพ

ของตนเองเปล่งแสงสว่ำงยืนอยู่บนยกพ้ืนสูง ได้รับควำมนับถือจำก 

คนนับหมื่น หัวใจที่ตื่นเต้นกระหน�่ำรัวเร็ว เลือดทั่วกำยพุ่งขึ้นมำที่ใบหน้ำ

ขณะท่ีมอีีกคนก�ำลงัต่ืนเต้นเช่นเดียวกัน ทว่ำควำมคดิกลบัแตกต่ำง 

กู่ฉินกลั้นหำยใจมองหน้ำมู่หว่ันชิว หำกนำงสำมำรถลอกเลียนกลิ่นมะลิ

ได้จริง ก็หมำยควำมว่ำต�ำรำลับตระกูลเว่ยตกอยู่ในมือของนำงแน่นอน!

ทีป่รมำจำรย์เว่ยถูกขนำนนำมว่ำเป็นปรมำจำรย์อนัดบัหน่ึง สำเหตหุลกั 

ก็เพรำะนำงสำมำรถลอกเลียนกลิ่นและรังสรรค์กลิ่นได้ สำมำรถใช้งำน

กลิน่ต่ำงๆ ได้อย่ำงช�ำนำญตำมใจ โดยเฉพำะกลิน่มะลท่ีินำงท�ำลอกเลยีน

ขึ้นมำนั้นยอดเย่ียมและเหมือนจริงมำก ลือกันว่ำขนำดผู้ที่ได้ชื่อว่ำเป็น 

นักปรุงเครื่องหอมระดับเทพอย่ำงฉิวหมิ่นดมอยู่นำนก็ยังแยกของจริง 

ของปลอมไม่ออก เห็นได้ชัดว่ำนำงลอกเลียนกลิ่นได้สมจริงมำกเพียงใด

แต่น่ำเสียดำย...เคล็ดลับเหล่ำนั้นล้วนหำยสำบสูญไปหมดแล้ว

ลงมือก่อนย่อมได้เปรียบ เมื่อวำนกู่ฉินจึงส่งคนไปค้นท่ีพักของ 

มูห่ว่ันชวิ แม้จะไม่ได้อะไรแต่นำงก็ไม่ล้มเลกิควำมตัง้ใจถึงได้ออกหวัข้อน้ี 

มำทดสอบ ในแววตำที่เฝ้ำรอคอยอยู่นั้นฉำยควำมโหดเหี้ยมให้เห็นรำงๆ 

หำกวิชำลับตระกูลเว่ยตกไปอยู่ในมือของหญิงสำวผู้นี้จริง เช่นน้ัน 

ถึงแม้อีกฝ่ำยจะมีหลีจวินคอยปกป้องอยู่ก็จะปล่อยให้มีชีวิตรอดไม่ได้!

...เป็นการลอกเลียนกลิ่นได้อย่างไร

หากข้าสามารถลอกเลียนกลิ่นได้จริง ข้าจะมาแข่งขันแย่งชิง 

อะไรที่นี่ ยามนี้ไม่กลายเป็นคนระดับเทพอย่างกู่ฉินไปแล้วหรือ!

เซ่ำเหวินรู้สึกไม่เชื่ออยู่บ้ำง เขำจึงรับกระดำษมำดูแล้วดูอีกด้วย
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ท่ำทำงที่เศร้ำสลด ก่อนจะช้อนตำมองไปทำงมู่หวั่นชิวกับซุนมือไว

ซุนมือไวประกบหมัดพูดกับผู้ตัดสินเสียงดัง "หัวข้อน้ีข้ำท�ำไม่เป็น 

ขอยอมแพ้!"

เซ่ำเหวินยังคงกัดฟันไม่ยอมแพ้ เขำจับจ้องมู่หวั่นชิว

มู่หว่ันชิวหัวใจเต้นรัว ลอกเลียนกลิ่นมะลินั้นง่ำยมำก ในต�ำรำ 

ปรุงเคร่ืองหอมตระกูลเว่ยมีสูตรไว้ให้แล้ว หลังจำกที่เอำดอกส้มและ 

ดอกสุ่ยเซียนมำผ่ำนกรรมวิธีพิเศษ ก็สำมำรถลอกเลียนกลิ่นมะลิได้ 

อย่ำงสมจริง

ต�ำแหน่งสุดยอดในวันนี้ต้องเป็นของนำงแน่นอน!

ก�ำลงัจะเอ่ยปำกก็เหลอืบเหน็ในดวงตำกู่ฉินฉำยแววโหดเหีย้มออกมำ  

นำงรู้สึกตกใจ

เหตุใดกู่ฉินจึงออกหัวข้อนี้มาล่ะ

มองดูท่ัวแคว้นต้ำโจว จะมีสักก่ีคนท่ีสำมำรถลอกเลียนกลิ่นได้  

หำกมีควำมสำมำรถนั้นจริง ป่ำนนี้คงได้เป็นปรมำจำรย์ชื่อดังไปแล้ว

เหลอืบเห็นใบหน้ำเศร้ำสลดเหมอืนสูญเสยีมำรดำของเซ่ำเหวินแล้ว 

มู ่หวั่นชิวก็ว้ำวุ่นใจ แต่นำงกลับรู ้สึกว่ำมีบำงอย่ำงผิดปกติ ทว่ำใน 

ควำมร้อนใจนั้น นำงกลับคิดอะไรไม่ออก

"อำจำรย์ไป๋สำมำรถลอกเลียนกลิ่นออกมำได้หรือไม่" กู่ฉินกลั้น 

ลมหำยใจแล้วมองนำงเงียบๆ

ควำมคิดพลันบังเกิด มู่หวั่นชิวรำวกับจับสังเกตอะไรได้ "ข้ำ...ข้ำก็

ท�ำไม่เป็นเช่นกัน" นำงย่ืนกระดำษให้เซ่ำเหวิน "...อำจำรย์เซ่ำลอกเลยีนกลิน่ 

ออกมำได้หรือไม่"
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เซ่ำเหวินส่ำยหน้ำอย่ำงยินดี "ข้ำก็ท�ำไม่เป็นเช่นกัน"

ที่ลำนด้ำนล่ำงมีเสียงอื้ออึงดังขึ้น

"อำจำรย์ไป๋ลอกเลียนกลิ่นออกมำไม่ได้จริงหรือ" กู่ฉินถำมอีกรอบ 

ในน�้ำเสียงนั้นนำงสงสัยว่ำมู่หวั่นชิวก�ำลังซ่อนเร้นอะไรอยู่

ท�ำให้บริเวณด้ำนล่ำงเงียบเสียงลงอีกครั้ง

"ข้ำเกิดมำโง่ท่ึม ท�ำให้ปรมำจำรย์กู่ต้องผิดหวังแล้ว" มูห่ว่ันชวิพูดจำ

คลุมเครือ

มองมู่หว่ันชิวอย่ำงใช้ควำมคิดแวบหนึ่ง กู่ฉินก็พยักหน้ำไปทำง

หัวหน้ำสมำคมอิน "เปิดอีกข้อหนึ่ง"

"...แยกแยะกลิ่นต่อไปน้ี แล้วบอกสรรพคุณของมัน!" หัวหน้ำ

สมำคมอินประกำศเสียงดัง

สิ้นเสียงพูดก็มีบ่ำวในสนำมแข่งขันถือถำดไม้แดงสลักลำยคลุม

ด้วยผ้ำไหมสีแดงถำดหนึ่งขึ้นมำ

ผู้คนด้ำนล่ำงส่งเสียงดังอื้ออึง

แยกแยะกลิ่น!

หัวข้อนี้เป็นการแยกแยะกลิ่น!

สมำคมกิจกำรเครือ่งหอมบ้ำไปแล้วหรอื เพ่ิงออกหัวข้อกำรลอกเลียน 

กลิ่นที่มีควำมยำกระดับสูงมำ ตอนนี้กลับออกหัวข้อกำรแยกแยะ 

กลิ่นเดี่ยวที่แม้แต่เด็กอำยุสำมขวบในเมืองซั่วหยำงยังท�ำเป็น 

แตกต่ำงจำกควำมตกใจของทุกคน เพรำะเหยำจิน่ก�ำลังหวัเรำะดีใจ

ขึ้นมำ "สวรรค์ลืมตำแล้ว แม้แต่ปรมำจำรย์กู่ก็ยังไม่อยำกให้นำงได้เป็น

Page ���������������������� 3.indd   40 31/10/2561 BE   16:19



41

อวี่จิ่วฮวา

สุดยอด"

"เป็นไปได้อย่ำงไร" จินไชกลับไม่เข้ำใจ

"ในรอบแรกนำงไม่ติดแม้แต่ร้อยอันดับแรก!"

จินไชเข้ำใจในทันที "คุณหนูฉลำดจริงๆ ในพวกเขำสำมคน มีเพียง

อำจำรย์ไป๋ที่แยกแยะกลิ่นไม่เป็น นำงจะต้องถูกคัดทิ้งไปก่อนแน่นอน!"

"หึ!" เหยำจิ่นแค่นเสียงสบถเย็นชำ "ภำยใต้สำยตำของทุกคน  

หำกนำงแยกแยะกลิ่นไม่ได้ ไม่ต้องให้พวกเรำพูดอะไรมำกควำม  

เป็นใครก็ต้องเชื่อว่ำสูตรลับนั้นนำงเป็นคนขโมยมำ!"

"นี่เรียกว่ำได้มำโดยไม่เสียแรงเปล่ำเจ้ำค่ะ" จินไชปิดปำกหัวเรำะ

ออกมำ

"...นี่กลิ่นอะไร" ก�ำลังหัวเรำะอย่ำงยินดี จินไชก็ได้ยินเสียงเหยำจิ่น 

พูดพึมพ�ำว ่ำ "ไม ้เฉินเซียง?" ก ่อนท่ีคุณหนูของนำงจะส่ำยหน้ำ  

"ไม่เหมือน..."

จินไชมองข้ึนไปด้ำนบนตำมสำยตำของเหยำจิ่นแล้วค่อยๆ  

เบิกตำกว้ำง "นี่เป็นวัตถุดิบเครื่องหอมหรือ เหตุใดบ่ำวจึงไม่เคยเห็น 

มำก่อนเลย"

ยังมีคนคิดแบบเดียวกับเหยำจิ่น รอยย้ิมเบิกบำนบนใบหน้ำ 

เซ่ำเหวินยังไม่ทันจำงไปก็ต้องน่ิงงัน เขำมองดูถำดไม้แดงสลักลำย 

ตรงหน้ำทีเ่ปิดผ้ำไหมสแีดงออกอย่ำงงงงวย บนนัน้มไีมร้ปูร่ำงประหลำด

สีน�้ำตำลเหลืองวำงอยู่ "นี่คือวัตถุดิบเครื่องหอมหรือ"

...ไม้เฉินเซียง? 
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เขำหยิบข้ึนมำลองดมด ูก่อนจะเหลอืบมองไฟท่ีเพ่ิงมอดในเตำก�ำยำน 

ซึ่งตั้งอยู ่ไม่ไกลตัวนั้น ที่ข้าได้กลิ่นคงจะเป็นกลิ่นแผ่นไม้เฉินเซียงท่ี 

เผาไหม้เมือ่ครู่ เขำส่ำยหน้ำทันท ีนีม่ใิช่ไม้เฉนิเซยีง ไม้เฉนิเซยีงมเีนือ้แข็ง 

ไม่อ่อนยวบเช่นนี้

คนมฝีีมอืส่วนใหญ่ไม่รูห้นงัสอื กำรแยกแยะกลิน่วัตถุดบิต้องอำศยั

กำรถ่ำยทอดด้วยปำกด้วยมือของอำจำรย์ กำรรู้จักวัตถุดิบเครื่องหอม 

จึงมีอย่ำงจ�ำกัดเท่ำกับท่ีตัวเองได้พบเห็น เซ่ำเหวินเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น 

เขำยื่นวัตถุดิบให้แก่ซุนมือไว ในดวงตำฉำยควำมงุนงง

"ใช้น�ำ้มำทดสอบได้หรอืไม่" ลบูอยู่นำน ซนุมอืไวจงึเงยหน้ำข้ึนถำม

หัวหน้ำสมำคมอิน

ส่งสำยตำให้กับกู่ฉินแล้ว หัวหน้ำสมำคมอินก็พยักหน้ำ "ยกน�้ำมำ

อ่ำงหนึ่ง"

"ลอยขึ้นมำแล้วๆ..."

น�ำไม้รูปร่ำงประหลำดสีน�้ำตำลเหลืองครึ่งท่อนวำงลงไปในอ่ำงน�้ำ

ใบใหญ่ท่ีมีน�้ำอยู่เต็ม แรกเริ่มก็ลอยไปลอยมำ จมบ้ำงลอยบ้ำง ก่อนท่ี 

สุดท้ำยจะมำหยุดลอยครึ่งท่อนอยู่ตรงกลำงน�้ำ ไม่รอให้ท้ังสำมเอ่ยปำก 

คนที่อยู่ด้ำนล่ำงก็ตะโกนขึ้นมำพร้อมกัน "ไม่ใช่ไม้เฉินเซียง ไม่ใช่ 

ไม้เฉินเซียง!"

ที่เรียกว่ำไม้เฉินเซียง ก็เพรำะมันจมน�้ำ*

"เงียบๆ!" บ่ำวในสนำมแข่งขันตีระฆัง เกร๊งๆๆๆ

"เตรียมพู่กันกับหมึก" เงียบเสียงลงแล้ว หัวหน้ำสมำคมอินก็หันไป

* เฉิน （沉） แปลว่ำจม
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สั่งกำรแล้วหันมำทำงพวกมู่หวั่นชิว "ขอเชิญอำจำรย์ทั้งสำมท่ำนเขียน 

ชื่อของวัตถุดิบ ลักษณะพิเศษของกล่ินและสรรพคุณไว้บนกระดำษ

ภำยในเวลำครึ่งเค่อ"

นี่ควรจะเป็นไม้เฉินเซียง...

มีเนื้อแข็ง ยำมลงน�้ำก็จม นั่นถือเป็นไม้เฉินเซียงชั้นดี แต่ที ่

คณุภำพแย่สกัหน่อยจะก่ึงลอยก่ึงจม อย่ำงเช่นไม้เจียนเซยีง ไม้น่งสุ่ยเซยีง  

แต่ว่ำเหล่ำนี้เขำล้วนเคยเห็นมำพร้อมกับอำจำรย์ท้ังสิ้น ไม่ใช่แบบน้ี 

เดด็ขำด มองดูไม้รปูร่ำงประหลำดสนี�ำ้ตำลเหลอืงครึง่ท่อนทีก่ึ่งลอยก่ึงจม

ในอ่ำงน�ำ้แล้ว เซ่ำเหวินก็ลงัเลใจไม่หยุด แอบคดิว่ำ... มนักลิน่อะไรกันแน่  

ควำมคิดบังเกิดขึ้นทันใด ไม้หวงสูเซียง!

ใช่แล้ว!

เขำพยักหน้ำอย่ำงมุ่งมั่น เคยได้ยินอำจำรย์พูดไว้ ไม้หวงสูเซียงพอ

ลงน�ำ้แล้วก็แทบจะลอยอยู่บนผวิน�ำ้ ถือเป็นไม้กฤษณำทีค่ณุภำพแย่ทีส่ดุ 

แม้จะไม่เคยเห็นด้วยตำตนเองมำก่อน แต่ในชื่อนั้นมีค�ำว่ำ 'หวง' อยู่  

ซึ่งตรงกับสีน�้ำตำลเหลืองในอ่ำงน้ีพอดี ส�ำหรับรูปร่ำงท่ีประหลำดน้ัน  

ผู้ตัดสินคงจงใจท�ำออกมำให้คนงุนงงเล่นก็เป็นได้

คิดถึงตรงนี ้เซ่ำเหวินก็โบกมอืเรยีกเจ้ำหน้ำท่ีแล้วเขียนอกัษรออกมำ

ซุนมือไวก็ให้เจ้ำหน้ำที่เขียนอักษรลงบนกระดำษอย่ำงไม่ลังเลใจ

เช่นกัน 'ไม้หวงสูเซียง ของที่แย่ที่สุดในกลุ่มไม้กฤษณำ' 

มู่หว่ันชิวกลับเห็นแตกต่ำงจำกทุกคน เมื่อนำงมองดูไม้รูปร่ำง

ประหลำดสีน�้ำตำลเหลืองครึ่งท่อนที่ก่ึงลอยก่ึงจมในอ่ำงน�้ำแล้ว ดวงตำ

โตลึกล�้ำของนำงก็เปล่งประกำย
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นี่คือไม้ฉีหนานเซียงที่เล่าลือกันหรือ...

นำงกะพริบตำอย่ำงแรง วัตถุดิบเครื่องหอมน้ีนำงเคยเห็นในต�ำรำ

รวมวัตถุดิบเครื่องหอมตระกูลเว่ยมำก่อน ในนั้นมีภำพประกอบซึ่งนำง

จดจ�ำได้รำวกับมีต�ำรำกำงอยู่ตรงหน้ำ 

'...ไม้ฉหีนำนเซยีง กลิน่หวำนเข้มข้นกว่ำไม้เฉนิเซยีง เป็นของทีดี่ท่ีสดุ 

ในกลุ่มไม้กฤษณำ มำจำกแคว้นหนำนสือ น้อยคนนักในแคว้นต้ำโจว 

จะได้เห็น ถ้ำพูดถึงแก้วแหวนเงินทอง เพชรจัดว่ำอยู่อันดับแรก ส่วน 

ไม้ฉีหนำนเซียงก็คือเพชรในกลุ่มวัตถุดิบเครื่องหอม!'

มู ่หว่ันชิวแอบพึมพ�ำ หัวใจเต้นรัว "วัตถุดิบข้ึนชื่อท่ีแพงแบบนี้  

ในชำตินี้ข้ำกลับมีวำสนำได้เห็นมัน!"

แม้วัตถุดิบเครื่องหอมนี้จะไม่ใช่ของนำง แต่ในฐำนะคนในวงกำร

เครื่องหอมนั้น แค่มีโอกำสเห็นก็ท�ำให้นำงใจสั่นได้แล้ว

คนยำกจนเช่นนำงย่อมไม่มีเงินพอจะซื้อ และไม่มีโอกำสได้เห็น

วัตถุดิบขึ้นชื่อที่แพงเช่นนี้อยู่แล้ว

ในต�ำรำรวมวัตถุดิบเครื่องหอมตระกูลเว่ย แม้ไม้ฉีหนำนเซียง 

จะถูกจัดรวมให้อยู่ในกลุ่มไม้กฤษณำ แต่พวกมันก็มีควำมแตกต่ำงกัน 

อันดบัแรกคอืไม้เฉนิเซยีงเน้ือแขง็ ไม้ฉหีนำนเซยีงเน้ืออ่อน ยกตวัอย่ำงก็คอื 

ถ้ำเอำไม้ทั้งสองมำแกะสลัก จุดที่ลงมีดของไม้เฉินเซียงนั้นจะแข็งรำวไผ่ 

ส่วนไม้ฉีหนำนเซียงจะอ่อนรำวทรำย อันดับต่อมำ ไม้เฉินเซียงชั้นเลิศ 

ลงน�ำ้จะจม ส่วนไม้ฉหีนำนเซยีงจะก่ึงจมก่ึงลอย และด้วยเหตนุีค้นทีไ่ม่เคย 

เห็นไม้ฉีหนำนเซียงมำก่อนจะเข้ำใจผิดคิดว่ำมันเป็นวัตถุดิบเคร่ืองหอม

ชั้นเลวทั้งสิ้น
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ที่ส�ำคัญท่ีสุดก็คือเมื่อน�ำมำเทียบกับจันทน์หอมแล้วจะมีกล่ินท่ี 

ไม่เหมือนกัน กลิ่นไม้เฉินเซียงไม่มีควำมหอม กล่ินหลักของมันมำจำก

น�้ำมันที่อยู่ในไม้ ทั้งยังต้องเอำมำเผำไฟจึงจะมีกลิ่นหอมออกมำ หำกไม่

จดุไฟไม้เฉนิเซยีงก็แทบจะไม่มกีลิน่หอมอะไรเลย ตรงจดุน้ีไม้ฉีหนำนเซียง 

กลบัไม่เหมอืนกัน ไม่จ�ำเป็นต้องเผำไฟไม้ฉหีนำนเซยีงก็สำมำรถกระจำย

กลิ่นที่สดชื่นหวำนหอมออกมำได้

ย่ืนมือไปหยิบไม้หอมในน�้ำข้ึนมำแล้ว มู่หว่ันชิวก็หยิบผ้ำเช็ดหน้ำ

มำปิดจมูก

เนื่องจำกทุกคนถูกไม้หอมในมือของมู่หว่ันชิวดึงดูดใจ จึงไม่มีใคร

ทันสังเกตว่ำผ้ำเช็ดหน้ำในมือของนำงน้ันไม่เหมือนใคร เพรำะมันท�ำมำ

จำกขนแกะ

มีกลิ่นสดชื่นหวานหอมจริงดังคาด มู่หว่ันชิวยกย้ิมมุมปำกรำวกับ

ดอกไม้แย้มบำน

ส่งกระดำษค�ำตอบแล้ว เซ่ำเหวินก็หันหน้ำมำ เห็นมู่หว่ันชิวก�ำลัง

ฉีกไม้สีน�้ำตำลเหลืองแผ่นหนึ่งเคี้ยวในปำก เขำก็อดยิ้มเยำะไม่ได้

นางไม่รู้เรื่องกลิ่นหอมจริงๆ

วัตถุดิบเครื่องหอมต้องใช้จมูกแยกแยะกลิ่น เป็นครั้งแรกเลยที่เขำ

เห็นคนใช้ปำกเคี้ยวกิน

ช่ำงแปลกใหม่เสียจริง!

...เข้าปากอ่อนยวบ รสเผ็ดมีน�้ามัน เคี้ยวแล้วติดฟัน มู่หวั่นชิว 

ไม่ได้สนใจสีหน้ำดูถูกของผู้อ่ืน นำงแอบชื่นชมในใจ เป็นจริงดังคาด  

ตระกูลเว่ยไม่ได้หลอกลวงข้า 
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คำยกำกในปำกออกมำแล้ว มูห่ว่ันชวิก็หยิบพู่กันข้ึนมำอย่ำงมัน่ใจ

หวัหน้ำสมำคมอินประกำศผลกำรแข่งขนัด้วยควำมต่ืนเต้นอย่ำงย่ิง 

"...เป็นไปได้อย่ำงไร นี่เป็นไปได้อย่ำงไร" เซ่ำเหวินตกใจจนสั่น 

ไปท้ังตัว เขำลืมไปเลยว่ำตนเองก�ำลังยืนอยู่บนเวที เอำแต่ส่ำยหน้ำ 

รำวกับเป็นไข้จับสั่น "ไม้น่ำเกลียดชิ้นนั้นไม่ใช่หวงสูเซียง!"

ทันใดน้ันก็นึกข้ึนได้ว่ำเคยได้ยินอำจำรย์พูดว่ำ 'แคว้นหนำนสือ 

มีฉีหนำนเซียง แผ่นเดียวมีค่ำนับทองพันชั่ง...'

เซ่ำเหวนิย่ืนมอืไปหยิบไม้น่ำเกลยีดทีถู่กวำงกลบัไปบนถำดไม้แดง

สลักลำยชิ้นนั้นขึ้นมำอีกครั้งพลำงสูดดมอย่ำงแรง สีหน้ำของเขำค่อยๆ 

เปลี่ยนเป็นซีดขำวแล้วทรุดนั่งลงอย่ำงช้ำๆ...

"เป็นอัจฉริยะจริงดังคำด นำงได้เป็นสุดยอดฝีมือจริงๆ" มองด ู

หวัหน้ำสมำคมอนิมอบก้อนเงนิวำววบัหนึง่ร้อยต�ำลงึและป้ำยรำงวัลชิน้หน่ึง 

แก่มู่หวั่นชิวจำกท่ีไกลแล้ว หวงผู่อว้ีก็โบกพัดพลำงถอนหำยใจ ก่อนจะ

หันไปสั่งกำรองครักษ์ข้ำงกำย "รีบไปสืบเรื่องของเฮยมู่ ไม่ว่ำอย่ำงไร 

ต้องเกลี้ยกล่อมให้เขำร่วมงำนกับตระกูลหวงผู่ให้ได้"

รวบพัดเสยีงดังเพียะแล้ว ดวงตำเรยีวยำวงดงำมนัน้ก็ฉำยรังสอี�ำมหติ 

เย็นเยือก

ครั้งนี้ข้าจะให้หลีจวินชิงตัดหน้าไม่ได้อีก!

เป็นไปได้อย่างไร!
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คนที่แม้แต่ทดสอบรอบแรกก็ยังไม่ผ่าน คนงานรับจ้างที่หลอกลวง

แย่งชิงชื่อเสียงอาจารย์ผู้นี้กลับได้ต�าแหน่งสุดยอดฝีมือมา!

เหนือกว่าคุณหนูใหญ่ตระกูลเหยาของข้าที่ได้ช่ือว่าเป็นอัจฉริยะ 

การปรุงเครื่องหอมมากนัก! 

จินไชมองดูมู ่หวั่นชิวที่ยืนอยู่ตรงจุดที่ทรงเกียรติที่สุด อีกฝ่ำย 

คลมุหน้ำด้วยผ้ำด�ำ อำกัปกิรยิำฉำยรงัสขีองควำมสงูศกัดิร์ำวกับเทพธิดำ

จุติลงมำด้วยท่ำทำงที่น่ำเกรงขำม 

ทุกคนที่อยู่ด้ำนล่ำงพำกันคึกคักเลือดพล่ำน เหยำจิ่นเองก็รู้สึก

เดือดดำลเช่นกัน

ทว่ำสิ่งที่เดือดดำลมิใช่เลือด แต่เป็นควำมอึดอัดอย่ำงที่สุดที่คุกรุ่น

อยู่ในใจ หัวใจของนำงรำวกับสัตว์ป่ำท่ีถูกขังอยู่ในห้องมืด พยำยำม 

เตะตบข่วนชนผนังสี่ด้ำนท่ีมืดด�ำและเย็นเฉียบ แต่ไม่ว่ำจะท�ำอย่ำงไร 

ก็ทะลวงออกไปไม่ได้เสียที ควำมรู้สึกนี้ท�ำให้นำงแทบเป็นบ้ำอยู่แล้ว

ตีให้ตำยเหยำจิ่นก็ไม่เชื่อ งำนประชันเครื่องหอมที่เฝ้ำรอคอยมำ

หนึ่งปี กลับมีผลลัพธ์รำวกับเรื่องโกหกเช่นนี้

"คุณหนู คุณหนูรีบดูเร็วเข้ำเจ้ำค่ะ" จินไชจับตัวเหยำจิ่นด้วยมือ 

อันสั่นเทำ "หัวหน้ำสมำคมอินจะยกนำงข้ึนมำเป็นรองหัวหน้ำสมำคม

กิจกำรเครือ่งหอมอกีด้วย!" เสยีงพูดของนำงผดิเพ้ียนไป "หวัหน้ำสมำคม

อินบ้ำไปแล้ว นำงมีฐำนะมำจำกขอทำนท่ีต�่ำต้อย มีวำสนำหรือมี 

ควำมสำมำรถอะไรกัน..." ริมฝีปำกถูกกัดจนเป็นรอยแดง เสียงพูดของ 

จินไชติดอยู่ที่ล�ำคอมิอำจเปล่งออกมำได้

หลำยวันมำน้ีนำงติดตำมข้ำงกำยเหยำจ่ิน สร้ำงควำมล�ำบำกใจ 
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ให้มูห่ว่ันชวิไม่น้อย หำกอกีฝ่ำยได้เป็นรองหวัหน้ำสมำคมจรงิก็จะมฐีำนะ

เทียบเท่ำกับนำยท่ำนแล้ว นำงยังจะมีอนำคตที่ดีอีกหรือ

ถอนใจเฮอืกหนึง่แล้ว เหยำจิน่ก็ดงึสตคินืมำ นำงจงึพบว่ำเสยีงอือ้องึ 

หำยไปตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้ ทุกคนนิ่งเงียบมองไปที่ลำนด้ำนบน นำงจึง 

มองไปตำมสำยตำเหล่ำนั้น

"ท�ำไมล่ะ" เห็นมู่หว่ันชิวไม่พูดจำอยู่นำน หัวหน้ำสมำคมอินจึง 

ขมวดคิ้ว "เจ้ำไม่ยินดีหรือ"

ถึงแม้จะเป็นเพียงกำรแขวนชื่อรองนำยกสมำคม แต่ว่ำนั่นก็เป็น

ควำมใฝ่ฝันของคนไม่รู้ตั้งเท่ำใด!

"ข้ำ..." มู่หว่ันชิวในใจบีบคั้นอย่ำงเจ็บปวด นำงใฝ่ฝันท่ีจะอยู่ต่อ 

ในเมอืงซัว่หยำงย่ิงนกั แต่ว่ำจะเป็นไปได้หรอื "หวัหน้ำสมำคมอนิคงไม่รูว่้ำ  

ข้ำ...ได้ท�ำข้อตกลงกับสมำคมกิจกำรเครื่องหอมแห่งเมืองต้ำเย่ียแล้ว..." 

เสียงพูดรำบเรียบ แต่คนที่มีควำมคิดต้องฟังออกว่ำนั่นเป็นควำมสงบนิ่ง

ที่ต้องเก็บกดเอำไว้มำกเพียงใด

ในตอนที่ล�ำบำกที่สุด นำงถึงกับยอมขำยตนเองในรำคำเพียง 

หนึ่งร้อยอีแปะ ตอนนี้แม้จะยืนอยู่ในจุดอันทรงเกียรติแห่งน้ี นำงก็ยัง 

ไม่รู ้ว่ำเถ้ำแก่ของนำงเป็นใคร หรือว่ำชะตำชีวิตในอนำคตของนำง 

จะเป็นไปในทิศทำงใด

"...สมำคมกิจกำรเครื่องหอมแห่งเมืองต้ำเยี่ย?" หัวหน้ำสมำคมอิน

ตกใจ เขำหันไปทำงกู่ฉนิทนัท ีท่ำทำงประหลำดใจแฝงควำมโมโหไว้รำงๆ 

"เรื่องเกิดตั้งแต่เมื่อใด" 
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หูตำของเขำไม่ท�ำงำนตั้งแต่เมื่อไรกัน เรื่องเฮยมู่เป็นเช่นน้ี เรื่อง

สมำคมกิจกำรเครื่องหอมแห่งเมืองต้ำเย่ียก็เป็นเช่นเดียวกัน อยู่ไกล 

เป็นพันลีพ้วกเขำก็ยังรูว่้ำหญิงสำวผูน้ีเ้ป็นอจัฉรยิะจงึได้ลงมอืก่อนแต่แรก

แล้ว แต่เขำท่ีเป็นหัวหน้ำสมำคมกิจกำรเครื่องหอมเมืองซ่ัวหยำงท่ี 

คอยควบคุมทำงนี้ หอศำลำใกล้สำยชล แต่กลับไม่ได้ยลแสงจันทร์*

...นี่เหมือนเป็นอะไร

เขำก�ำหมัดแน่น เหมือน...เหมือนอนุภรรยำของตนเองแอบไปหำ

ชำยอื่น ทุกคนรู้กันหมดแต่มีเพียงเขำที่รู้เป็นคนสุดท้ำย!

สำยตำเลื่อนไปมำระหว่ำงมู่หวั่นชิวกับกู่ฉิน เขำรู้สึกว่ำมีบำงอย่ำง

ผิดปกติ จึงแอบคิดว่ำ...ในเมื่อนางจะเดินทางไปกับสมาคมกิจการ 

เครือ่งหอมแห่งเมอืงต้าเย่ียอยู่แล้ว ท�าไมต้องเป็นอาจารย์ปรงุเครือ่งหอม

ของโรงธูปไป่เย่ียอกี นี.่..น่ีไม่เท่ากับว่าหน่ึงหญิงแต่งงานสองบ้านหรอกหรอื  

นางไม่กลัวว่า...

สดุท้ำยสำยตำก็เลือ่นมำทีตั่วมูห่ว่ันชวิ ดวงตำหัวหน้ำสมำคมอนิหร่ี 

เป็นเส้นตรงฉำยควำมเย็นเยือกจำงๆ

* แปลงมำจำกส�ำนวน 'หอศำลำใกล้สำยชล ได้ยลแสงจันทร์ก่อน' หมำยถึงเมื่อมีต�ำแหน่งท่ีต้ังที่ดีกว่ำ 

หรือได้อยู่ใกล้ชิดกว่ำ ก็จะมีโอกำสดีกว่ำคนอื่น

Page ���������������������� 3.indd   49 31/10/2561 BE   16:19



50

ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม 3

46 

    

กู่ฉินนั่งอยู่เงียบๆ จนกระทั่งสำยตำของทุกคนมำรวมอยู่ที่นำง 

บรรยำกำศในยำมนี้ตึงเครียด ขอแค่มีสะเก็ดไฟเพียงนิดก็สำมำรถ 

จุดให้ลุกไหม้ได้แล้ว กู่ฉินเห็นเช่นนั้นจึงพยักหน้ำให้ฟู่หลิง

ฟู่หลิงเดินขึ้นมำด้ำนหน้ำอย่ำงสง่ำงำม 

"...เมื่อเจ็ดวันก่อนปรมำจำรย์กู่เป็นตัวแทนตระกูลหลีแห่งเมือง 

ต้ำเย่ียท�ำสัญญำห้ำปีกับอำจำรย์ไป๋แล้ว" ท่ำมกลำงสำยตำตกใจของ 

มู ่หว่ันชิว นำงยังคงพูดออกมำ "วันน้ันปรมำจำรย์กู ่ถูกควำมสง่ำ 

ไม่เหมือนใครของนำงดึงดูดเข้ำ ตอนนั้นจึงเกิดควำมคิดท่ีจะรับศิษย์ 

ขึ้นแล้ว" 

ฟู่หลิงดึงสัญญำจำกในแขนเสื้อออกมำโบกไปมำ 

"เกรงว่ำผู้ตัดสินทุกคนจะเข้ำข้ำงคนกันเอง ปรมำจำรย์กู่จึงมิได ้

เปิดเผยให้ทุกคนได้ล่วงรู้" นำงพูดโกหกค�ำโตได้อย่ำงไม่ละอำย กู่ฉิน
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รำวกับกลำยเป็นป๋อเล่อ* ที่มีดวงตำเฉียบแหลมไปในทันที

กลุม่คนส่งเสยีงชืน่ชม "ไม่เสยีททีีเ่ป็นบคุคลระดบัเทพ เพียงแค่เห็น

ก็มองออกแล้วว่ำอำจำรย์ไป๋มิใช่คนธรรมดำ"

"น่ำสงสำรพวกเรำท่ีเป็นคนโง่ กลับคิดว่ำนำงเป็นคนงำนรับจ้ำง 

ที่ไม่รู้เรื่องกลิ่นหอมไปเสียได้"

คิดถึงสองวันนี้ท่ีกู่ฉินให้ควำมสนใจมู่หวั่นชิวเป็นพิเศษ ทุกคน 

มีหรือจะไม่เชื่อ แววตำที่มองไปยังกู่ฉินจึงเพ่ิมควำมร้อนแรง พำกัน 

ตะโกนเรียกชื่อนำง

"ปรมำจำรย์กู่..." 

"ท่ำนเทพ..."

กู่ฉินยืนขึ้นอย่ำงช้ำๆ แล้วย่อตัวค�ำนับอย่ำงสง่ำงำม "มีศิษย์ที่ 

ยอดเยี่ยมอย่ำงไป๋ชิวได้ นับเป็นเกียรติของข้ำเช่นกัน"

ทีด้่ำนล่ำงมเีสยีงปรบมอืดงักกึก้องในทันท ี "ปรมำจำรย์กูช่่ำงถ่อมตน 

เหลือเกิน!"

มองดูทุกคนตะโกนโห่ร้องแล้ว กู่ฉินพลันฉีกยิ้มบำงๆ

เถ้าแก่ของข้าคือตระกูลหลี นี่ข้ากับตระกูลหลี...

ตอนแรกท่ีได้ยินค�ำพูดของฟู่หลิง มู ่หว่ันชิวก็ตกใจจนพูดอะไร 

ไม่ออก วันน้ันนำงยำกล�ำบำกจนแทบจะล้มลง ภำพท่ีถูกไล่ออกจำก 

จุดลงสมัครเพรำะเงินหนึ่งร้อยอีแปะปรำกฏขึ้นในหัวอีกครั้ง

มน่ิำเล่ำวันนัน้เจ้ำหน้ำทีช่ดุด�ำท่ีรบัลงสมคัรจงึเปลีย่นไปเหมอืนเป็น

คนละคน...
* ป๋อเล่อเป็นคนในยุคชุนชิว เชี่ยวชำญกำรดูลักษณะม้ำและฝึกฝนม้ำ ใช้เวลำศึกษำลักษณะม้ำหลำยป ี

จนสำมำรถเขียนต�ำรำเกี่ยวกับม้ำเล่มแรกของจีนขึ้น ภำยหลังใช้เปรียบเปรยถึงคนที่รู้จักดูคนและใช้คนเก่ง
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มน่ิำเล่ำถึงได้บังเอญิอย่ำงน้ัน นำงจงึได้พบกับหลีจวินระหว่ำงทำง...

มิน่ำเล่ำเขำไม่ถำมไม่ไถ่ก็พำนำงไปที่โรงเตี๊ยมไห่เซิงทันที...

มิน่ำเล่ำ...

ที่แท้ตอนที่ต่อแถวลงชื่อหลีจวินก็พบนำงแล้ว ท่ำทำงย�่ำแย่ของ

นำงในตอนนั้นต้องถูกเขำพบเห็นอย่ำงแน่นอน!

คิดถึงภำพต่ำงๆ ในวันนั้น เพียงพริบตำใบหน้ำมู่หวั่นชิวก็ร้อนผ่ำว

...เขาวางแผนอย่างนั้นเพ่ือช่วยข้า? นำงแอบทอดถอนใจ...ทว่า 

น่าเสียดาย เขากลับไม่รู้ว่าข้าในชาตินี้ ถึงตายก็ไม่อยากไปเมืองต้าเยี่ย! 

เขาไม่รู้ว่าความแค้นข้ามภพข้ามชาติน้ี ถูกก�าหนดไว้แล้วว่าข้ากับกู่ฉิน 

ไม่อาจอยู่ร่วมชายคาเดียวกันได.้..

ควำมส�ำเรจ็ในวนันีเ้กิดขึน้เพรำะมหีลจีวินคอยช่วยเหลืออยู่เบือ้งหลัง  

เขำคงกลัวว่ำจะท�ำลำยศักดิ์ศรีของนำงจึงได้แอบช่วย จนกระท่ังตอนน้ี 

เกรงว่ำเขำก็คงไม่รู ้ว่ำนำงมีสุดยอดวิชำกำรปรุงเครื่องหอมอยู่กับตัว  

ให้เวลำห้ำปีกับนำงน้ันไม่ใช่กำรเห็นคนตกบ่อโยนหินซ�้ำ* แต่เขำอยำก

มอบชีวิตที่สงบสุขแก่นำงอย่ำงจริงใจ

บุญคุณกำรส่งถ่ำนกลำงหิมะ** เช่นนี้ไม่ตอบแทนไม่ได้ นำง 

ควรจะไปทีเ่มอืงต้ำเย่ียด้วยควำมสบำยใจ ทว่ำยำมน้ีเขำไปท่ีต�ำบลจือ่ถง

ซึ่งเป็นประตูผีในชำติก่อน เขำจะมีชีวิตรอดกลับมำหรือไม่นั้นก็ยังไม่รู้  

หำกไม่มีเขำแล้ว พอนำงไปท่ีเมืองต้ำเย่ียคงต้องตกอยู่ในมือของกู่ฉิน 

ที่มีควำมคิดเจ้ำเล่ห์มำกบำรมีล้นฟ้ำเช่นนี้ ยังจะมีชะตำชีวิตอย่ำงไร 

รอนำงอยู่บ้ำงเล่ำ
* เห็นคนตกบ่อโยนหินซ�้ำ เป็นส�ำนวน หมำยถึงซ�้ำเติมคนที่ก�ำลังตกระก�ำล�ำบำก

** ส่งถ่ำนกลำงหิมะ เป็นส�ำนวน หมำยถึงหยิบยื่นควำมช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ก�ำลังล�ำบำกได้ทันกำรณ์
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แต่ก็เหมือนทุกสิ่งได้ถูกก�ำหนดเอำไว้แล้วอย่ำงเงียบๆ

ในชำติน้ีนำงพยำยำมเปลี่ยนแปลงชะตำชีวิตตนเอง พยำยำม 

ดิ้นรนต่อสู้กับควำมยำกล�ำบำกมำโดยตลอด และเส้นทำงชีวิตของนำง 

ก็ไม่เหมือนกับในชำติก่อนจริงๆ ท�ำให้นำงได้พบกับหลีจวินที่เมืองผิงเฉิง 

ทว่ำกลับเป็นเพรำะนำงไล่ฉินเจี้ยนบ่ำวผู้จงรักภักดีของเขำไป ท�ำให้เขำ

พำฉินจงบ่ำวเลวผู้นั้นไปจนต้องตกอยู่ในอันตรำย

ในชำติน้ีชีวิตของหลีจวินมีนำงเข้ำมำก่อน ชะตำชีวิตของเขำจึง 

มีกำรเปลี่ยนแปลง แล้วก็เป็นนำงท่ีผลักเขำกลับไปสู ่เส้นทำงชีวิต 

ในชำติก่อนด้วย เช่นเดียวกันนี้ ก่อนที่เขำจะเดินทำงไปสู่ประตูผีก็ได ้

เชื่อมโยงนำงกับเมืองต้ำเยี่ยและกู่ฉินเข้ำไว้ด้วยกัน เขำได้ผลักนำงเข้ำสู่

เส้นทำงชีวิตในชำติก่อนเสียแล้ว!

ควำมเกี่ยวพันเพียงชั่วครู่ในชีวิตนี้ ท�ำให้พวกเขำเดินไปในเส้นทำง

ที่ต่ำงจำกชำติก่อน ก่อนจะกลับสู่ทำงเดิมด้วยเส้นทำงใหม่ ท้ำยที่สุด 

พวกเขำยังคงเดินไปสู่ผลลัพธ์เดียวกันอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้

นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ำขัดอ�ำนำจสวรรค์มิได้หรือ...

หำกก�ำหนดไว้ว่ำเขำจะไปไม่มกีลบั เกรงว่ำสวรรค์คงก�ำหนดไว้แล้ว

เช่นกันว่ำนำงไปเมืองต้ำเยี่ยครั้งนี้จะต้องเข้ำไปอยู่ในหอคณิกำ!

เช่นน้ันหนึ่งปีที่ผ่ำนมำน้ี ควำมล�ำบำกที่นำงได้รับจะมีประโยชน์

อะไร!

กลุ ่มคนที่โห่ร้องตรงหน้ำเปลี่ยนเป็นภำพขำวโพลน มู ่หว่ันชิว 

ร่ำงโงนเงนไปมำ หำกมิใช่เพรำะควำมทุกข์ในสองชำติหล่อหลอมให้นำง

เกิดควำมหนักแน่นที่ไม่ธรรมดำ ท�ำให้นำงยังยืนหลังตรงอยู่ตรงน้ี 
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ได้แล้วล่ะก็ เกรงว่ำหำกเป็นคนธรรมดำทั่วไปคงจะล้มลงไปนำนแล้ว...

"อำชิว..." ซุนมือไวแอบผลักตัวนำง "ปรมำจำรย์กู่เรียกเจ้ำน่ะ"

มู่หว่ันชิวพยำยำมผ่อนลมหำยใจออกมำ นำงดึงสติคืนมำแล้ว 

จึงพบว่ำคนทั้งด้ำนบนด้ำนล่ำงไม่รู ้ว ่ำเงียบเสียงไปต้ังแต่เมื่อใด 

ปรมำจำรย์กู่ก�ำลังฉีกยิ้มให้นำง 

"เจ้ำพูดมำเถอะ"

พูดมา?

...พูดอะไร

ได้แต่ตะลึงมองกู่ฉิน มู ่หว่ันชิวจึงไม่ได้ยินว่ำเมื่อครู ่นี้อีกฝ่ำย 

พูดอะไรบ้ำง

"ปรมำจำรย์กู่ภมูิใจทีม่ีศิษย์ยอดเยีย่มแบบเจำ้เช่นนี้" เหน็มูห่วัน่ชิว

ตกตะลึง ฟู่หลิงก็ฉีกปำกเผยรอยยิ้มออกมำ 

ศิษย์?!

ข้ากลายเป็นศิษย์ของกู่ฉินตั้งแต่เมื่อใด!

ในดวงตำฉำยควำมโกรธขึ้นทันใด มู่หวั่นชิวจ้องตรงไปที่กู่ฉิน

กู่ฉนิย้ิมสดใสมองนำงแล้วชีไ้ปบนโต๊ะ สำยตำของมู่หว่ันชวิเล่ือนไป 

ตกอยู่ที่สัญญำบนโต๊ะใบน้ัน สีหน้ำของนำงพลันเศร้ำสลด แอบคิดว่ำ  

ใช่แล้ว สัญญาที่ข้าท�าในตอนแรกคือเป็นศิษย์ นั่นหมายความว่า 

อาจารย์คนใดคนหนึ่งของร้านหลีจี้ก็สามารถเป็นอาจารย์ของข้าได้... 

หน้าไม่อายเลย! แอบด่ำในใจประโยคหน่ึงแล้ว มู่หว่ันชิวยังคงมีท่ำท ี

ที่เรียบเฉย 

"อำจำรย์..."
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...นางไม่ได้โง่ทึ่มเหมือนที่ลือกัน ข้าประเมินนางต�่าไป! ทั้งที่เห็น 

ในสองตำอีกฝ่ำยมีควำมโกรธ แต่เพียงพริบตำก็หำยวับไป กู ่ฉินจึง 

แอบชืน่ชมอยู่ในใจแล้วพูดเสยีงอ่อนหวำน "ตอนท�ำสญัญำได้รบัปำกเจ้ำ

เอำไว้ หำกเจ้ำติดห้ำสิบอันดับแรกในงำนประชันเคร่ืองหอมก็สำมำรถ

ก�ำหนดเงินค่ำแรงได้ อำชิวมีข้อเรียกร้องอะไรก็พูดออกมำได้เลย..." 

เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นอำชิวแล้ว ท่ำทำงของทั้งสองก็ดูสนิทสนม 

ขึ้นมำก

เจ้ำพูดข้ำตอบ ทั้งสองพูดคุยเสียงอ่อนหวำน ในสำยตำคนนอกนี้

ต่ำงก็เข้ำใจว่ำพวกนำงต้องเป็นศษิย์อำจำรย์ทีส่นิทสนมกันอย่ำงมำกแน่

ที่ลำนด้ำนล่ำงมีเสียงสูดหำยใจเข้ำดังเป็นระยะ

เข้ำร้ำนเหยำจี้มิใช่เรื่องง่ำย ย่ิงไม่ต้องพูดถึงตระกูลหลีแห่งเมือง

ต้ำเยี่ยเลย

ทว่ำมู่หวั่นชิวกลับเข้ำไปได้อย่ำงง่ำยดำยเช่นนี้

เข้ำตระกูลหลีแห่งเมืองต้ำเย่ียก็แล้วไปเถอะ แต่กู่ฉินกลับรับนำง

เป็นศิษย์ ทั้งยังให้นำงก�ำหนดค่ำแรงเอง!

นี่ๆๆๆ...นี่ยังมีกฎของสวรรค์อยู่หรือไม่

ทุกคนต่ำงก็ชื่นชมในตัวมู่หว่ันชิว หวังจะให้นำงได้ดีจำกใจจริง  

แต่พอได้ยินว่ำนำงได้รับเงื่อนไขท่ีดีเช่นนี้ในกำรเข้ำตระกูลหลีแห่งเมือง

ต้ำเยี่ยก็ท�ำใจให้ยอมรับไม่ได้

เผชิญหน้ำกับควำมส�ำเร็จที่พยำยำมก่ีชำติก็เป็นไปไม่ได้นี้แล้ว  

ต่อให้เป็นคนท่ีมีหัวใจท่ีใสบริสุทธ์ิเพียงใดก็ยังเกิดควำมอิจฉำขึ้นมำ 

หลำยส่วน กระทั่งมีคนพูดอย่ำงไม่พอใจออกมำ 
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"ก็แค่ขอทำนต�่ำต้อยคนหนึ่ง จะมีควำมต้องกำรอะไรมำกมำย..."

คนที่พูดก็พูดไป ทว่ำทุกสำยตำก็ยังคงมองมู่หว่ันชิวอย่ำงร้อนแรง 

ไม่รูว่้ำสดุท้ำยนำงจะมเีงือ่นไขอะไรในกำรเข้ำตระกูลหลแีห่งเมอืงต้ำเย่ีย

ก�าหนดค่าแรงหรือ...

ได้ยินค�ำพูดนี้แล้ว มู ่หว่ันชิวก็หัวใจเต้นรัวข้ึนมำ พูดกันว่ำ 

เผชิญอันตรำยจิตใจจะไม่ว้ำวุ่น แล้วเหตุใดเมื่อครู ่นี้ใจนำงจึงว้ำวุ่น 

จนลืมเงื่อนไขส�ำคัญนี้ไปเลย!

"อืม..." นำงนิ่งคิดสักครู่ "ได้ยินว่ำร้ำนหลีจี้จะแบ่งก�ำไรออกเป็น 

ร้อยส่วน ข้ำขอหนึ่งส่วนก็พอ!" 

ท่ำทำงของมู ่หวั่นชิวเรียบเฉย น�้ำเสียงกระจ่ำงใสเป็นพิเศษนี ้

ทะลวงไปทั้งสนำมแข่งขันในพริบตำ กระแทกจนหูของทุกคนดังอื้อ

สำยตำใสซื่อทุกคู ่รำวกับแสงไฟที่มำรวมอยู่ที่ตัวมู่หวั่นชิวเป็น 

จุดเดียว ทุกคนพำกันสงสัยว่ำตนเองฟังผิดไปหรือไม่

ก�ำไรร้ำนหลีจี้ถึงแม้จะแบ่งออกเป็นร้อยส่วน แต่ว่ำหน่ึงส่วน 

มีค่ำเท่ำใดนั้น นำงรู้หรือไม่

ดีไม่ดีอำจถึงกับซื้อร้ำนหลี่จี้ได้ร้ำนหนึ่ง!

แม้แต่กู่ฉนิทีถื่อเป็นบคุคลระดับเทพเช่นนี ้ตระกูลหลยัีงแบ่งให้นำง

แค่เพียงครึ่งส่วนเท่ำนั้น

หญิงสำวคนนี้กลับคิดอยำกได้ถึงหนึ่งส่วน

นำงไม่ได้อยำกมีฐำนะเทียบเท่ำกู่ฉิน แต่นำงอยำกจะข่ีอยู่บนหัว

ของกู่ฉินมำกกว่ำ!

หญิง...หญิงสำวคนนี้บ้ำไปแล้วกระมัง!
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"เป็นคนจนท่ีอยำกรวยจริงๆ ไม่รู ้ฟ้ำสูงแผ่นดินต�่ำ!" องครักษ์ท่ี 

ยืนอยู่ข้ำงกำยหวงผูอ่ว้ีพูดออกมำ "ปรมำจำรย์กู่ตอบตกลงก็แปลกแล้ว!"

"นำงท�ำเพรำะไม่อยำกไปที่ตระกูลหลี" คิดถึงเหตุกำรณ์บน 

ลำนประลองเมื่อครู่น้ี เห็นในดวงตำหญิงสำวผู้นั้นมีไฟโกรธสองกอง 

วำดผ่ำนแล้ว หวงผู่อวี้ก็หัวเรำะออกมำอย่ำงอำรมณ์ดี

"เป็นไปได้อย่ำงไรขอรับ" องครักษ์เบิกตำโตอย่ำงตกใจ "ใต้หล้ำนี้

ยังมีนักปรุงเครื่องหอมที่ไม่อยำกไปตระกูลหลีด้วยหรือ"

"น่ำสนใจ" หวงผู่อวี้อำรมณ์ดีอย่ำงมำก เขำใช้พัดชี้ไปท่ีองครักษ์  

"ไป คอยไปเฝ้ำดูไว้ ถ้ำนำงกับตระกูลหลีตกลงกันไม่ได้จริงๆ เจ้ำก็ 

บอกนำงว่ำตระกูลหวงผู่ของข้ำให้ก�ำไรนำงสองส่วน!" 

"คุณชำย..."

คุณชายบ้าไปแล้วหรือ!

องครกัษ์เรยีกเสยีงเบำไปทหีน่ึง เขำเห็นหวงผูอ่วียั้งคงมองหญิงสำว

ที่มีท่ำทำงเรียบเฉยที่อยู่ด้ำนบนน้ันอย่ำงมีควำมสุข เขำลังเลอยู่ชั่วครู่  

ก่อนจะขยับตัวแทรกเข้ำไปในกลุ่มคน

หวงผู่อวี้เลื่อนสำยตำไปที่ตัวกู่ฉินด้วยควำมสนใจ

เป็นจริงดังคำด สีหน้ำของกู่ฉินด�ำคล�้ำในทันที เส้นเลือดเขียว 

บนหน้ำผำกปูดออกมำจนเห็นได้รำงๆ

เสยีงอ้ือองึก่อนหน้ำนีเ้งียบลงไปนำนแล้ว สนำมแข่งขันท่ีกว้ำงใหญ่

เงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงเข็มหล่น ทุกคนล้วนปำดเหงื่อแทนมู่หว่ันชิว  

มีเพียงนำงที่ยังคงท�ำตัวเหมือนทองไม่รู้ร้อน ประสำนสำยตำเย็นเยือก 

ของกู่ฉินอย่ำงเรียบเฉย 
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"...ว่ำอย่ำงไร"

มีหนทำงเพียงเส้นหนึ่ง นำงก็ต้องลองเสี่ยงดู เพรำะนำงจะไม่ยอม

มองดูตนเองตกไปอยู่ในกงล้อของชำติก่อนเด็ดขำด!

หลีจวินอยำกให้นำงไป...แต่นำงไปไม่ได้!

นางไม่อยากไปเมืองต้าเย่ีย อยากจะอยู่ข้างกายเฮยมู ่คนน้ัน  

ยอมทิ้งตระกูลหลีแห่งเมืองต้าเย่ียไปเพ่ือเขา เฮยมู่คนนั้นมีเบื้องหลัง 

อะไรกันแน่ ประสำนกับดวงตำลึกล�้ำกระจ่ำงใสคู่นั้นแล้ว กู่ฉินก็คิด 

อยู่ในใจ

แววตำกระจ่ำงใสเช่นนี้จะเป็นคนละโมบไปได้อย่ำงไร

ก�ำปั ้นท่ีอยู่ในแขนเสื้อบีบแน่นแล้วคลำยออก คลำยออกแล้ว 

บีบแน่น เมื่อเผชิญหน้ำกับค�ำถำมของมู่หว่ันชิว กู่ฉินก็ย่ิงมั่นใจกับ 

ควำมคิดของตนเอง จึงเกิดควำมรู ้สึกอิจฉำขึ้นมำ นำงกัดฟันแน่น  

แล้วเค้นค�ำพูดหนึ่งออกมำ 

"ได้!" 

ในใจพูดเสริมอีกหน่ึงประโยค เจ้าอยากจะอยู่ข้างกายเฮยมู ่  

ข้าก็จะให้พวกเจ้าแยกจากกัน!

หวงผู่อวี้หน้ำเครียดลงทันที

มู่หวั่นชิวสะดุ้ง ในใจพลันสับสน...นางรับปากได้อย่างไร

เพียงพริบตำมู่หว่ันชิวก็สงบน่ิงลง ทว่ำในช่วงว้ำวุ่นใจเพียงนิดนี้ 

ก็ไม่ได้รอดพ้นสำยตำของกู่ฉนิทีจ่บัจ้องอยู่ไม่วำงตำ นำงแอบพูดในใจ...

ข้าไม่ได้เดาผิด นางเรียกค่าแรงสูงเทียมฟ้าเพราะอยากอยู่ต่อในเมือง 

ซั่วหยาง แล้วแอบคิดอย่ำงเย็นชำในใจ เจ้าอยากจะเรียกค่าแรงสูง 
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เทียมฟ้าก็เรียกไปเถอะ นั่นมิใช่สิ่งที่เจ้าจะบ่ายเบี่ยงได้!

ควำมคิดกู่ฉินแล่นผ่ำน นำงก�ำลังจะเอ่ยปำกกลับได้ยินมู่หวั่นชิว 

พูดขึ้นมำก่อน 

"เรื่องนี้เก่ียวพันถึงกำรแบ่งก�ำไรของตระกูลหลี เกรงว่ำปรมำจำรย์

กู่คงตัดสินใจเองไม่ได้" 

หัวใจของมู่หว่ันชิวรำวกับน�้ำต้มชำเดือดท่ียังคุกรุ่นไม่หยุด แต่

ใบหน้ำของนำงกลับสงบนิ่งรำวกับผืนน�้ำ

ขอเพียงดึงเวลำไปได้อีกสองสำมวันก็ยังดี ให้นำงคิดหำวิธีสืบดูว่ำ

หลีจวินเป็นตำยร้ำยดีอย่ำงไร

"ก�ำไรเลก็ๆ เพียงส่วนเดยีว ข้ำยังตดัสนิใจเองได้" เหนือควำมคำดหมำย 

ของทุกคน กู่ฉินพูดด้วยเสียงเรียบเฉย ก่อนจะเปลี่ยนประเด็นไป "แต่ว่ำ

อำชิวก็ต้องรับปำกเงื่อนไขข้ำข้อหนึ่ง!"

หำกกู่ฉินตัดสินใจแทนตระกูลหลีได้ก็แปลกแล้ว!

เหน็ทนีำงคงยอมท�ำทกุอย่ำงจรงิๆ ในชำตก่ิอนเหตใุดจงึไม่เคยเห็น

ว่ำนำงก็มีอำรมณ์เดิมพันอย่ำงสุดตัวแบบนี้เช่นกัน

มู่หวั่นชิวมองหน้ำกู่ฉินอย่ำงเงียบๆ ไม่ได้พูดจำ

ถือว่ำเป็นกำรตอบตกลง กู่ฉินจึงพูดว่ำ "ในเมื่อใช้เงื่อนไขสูงเช่นน้ี

เข้ำตระกูลหลี อำชิวก็ต้องรับรองว่ำจะซื่อสัตย์ต่อตระกูลหลี..." นำง 

กระแอมเบำๆ หนึง่ท ีสำยตำก็กวำดมองไปรอบด้ำน "อำชวิต้องรบัรองว่ำ

สูตรเครื่องหอมทั้งหมดของเจ้ำจะเป็นของตระกูลหลีแต่เพียงผู้เดียว" 

คิดถึงค�ำพูดของมูห่ว่ันชวิท่ีว่ำโรงธูปไป่เย่ียมขีำยเคร่ืองหอมพวกน้ัน

เพียงแห่งเดียวแล้ว ในดวงตำกู่ฉินก็ฉำยควำมชิงชัง
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ทุกคนด้ำนล่ำงพำกันพยักหน้ำ

ข้อเรยีกร้องนีไ้ม่เกินไปแม้แต่น้อย น่ีเป็นกฎทีไ่ม่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ข้อหน่ึงของวงกำรปรงุเครือ่งหอม ไม่มเีถ้ำแก่ร้ำนเครือ่งหอมใดจะยอมให้

อำจำรย์ท่ีตนเองจ้ำงมำในรำคำสูงเพ่ือรับใช้ตนเอง แต่ขณะเดียวกัน

อำจำรย์ผู้นั้นก็เอำสูตรสุดยอดในมือไปให้ที่อื่นหำเงินหรอก

ข้อเรียกร้องนี้ไม่ถือว่ำเกินไป แต่กลับตีถูกจุดตำยเข้ำพอดี!

พรุง่นีโ้รงธูปไป่เย่ียก็จะเปิดกิจกำรแล้ว หำกปรมำจำรย์กู่ไม่อนุญำต

ให้โรงธูปไป่เย่ียขำยธูปพระพยักหน้ำกับใบสนหอม เฮยมู่ผู้น้ันจะยอม

ปล่อยหญิงสำวผู้นี้ไปหรือ

เพียงพริบตำสำยตำที่คิดไปต่ำงๆ นำนำมีทั้งเห็นควำมทุกข์คนอื่น

เป็นเรื่องสนุก มีเห็นใจ มีดีใจ หรือสำยตำท่ีมองเยำะหยันก็ล้วนมำ 

รวมอยู่ที่ตัวมู่หวั่นชิว

เป็นของตระกูลหลีเพียงผู้เดียว?

น่าข�า...แล้วโรงธูปไป่เยี่ยของข้าจะได้เปิดกิจการหรือ 

มน่ิำเล่ำกู่ฉนิจงึไม่ลงัเลทีจ่ะบอกต่อหน้ำทุกคนว่ำสำมำรถตดัสนิใจ

แทนตระกูลหลีได้ ท่ีแท้อีกฝ่ำยก็รู้แต่แรกแล้วว่ำแม้นำงตำยก็ไม่ตอบ

ตกลงเงื่อนไขข้อนี้ มองดูกู่ฉินที่ยิ้มสดใส มู่หวั่นชิวก็แอบคิดในใจ นี่ก็คือ

กู่ฉนิในชาติก่อน นางไม่เปลีย่นไปแม้แต่น้อย ทัง้เจ้าเล่ห์และสร้างชือ่เสยีง

จอมปลอมเหมือนกัน

"ท�ำไมหรือ" เห็นมู่หวั่นชิวไม่พูด กู่ฉินจึงถำมต่อ "อำชิวมีเร่ือง 

ล�ำบำกใจหรือ" 

นำงท�ำท่ำทำงเป็นห่วงเป็นใย แสดงควำมเป็นอำจำรย์ผู้มีเมตตำ
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เต็มเปี่ยม

"เงื่อนไขน้ีข้ำตอบตกลงไม่ได้" น�้ำเสียงมู่หว่ันชิวไม่มีควำมละอำย

เลยแม้แต่น้อย รำวกบันำงก�ำลงัพูดว่ำอำกำศดจีริงด้วยท่ำทำงทีเ่รยีบเฉย

"ตอบตกลงไม่ได้?" กู่ฉินท�ำท่ำตกใจ "เช่นนั้น..." 

นำงมองทุกคนอย่ำงลังเลใจ 

"อำชิวคิดว่ำเงื่อนไขของข้ำเกินไปหรือ" น�้ำเสียงอ่อนโยนแสดง 

ควำมท้ำทำยออกมำอย่ำงเห็นได้ชัด

หำกมูห่ว่ันชวิกล้ำพูดว่ำเกินไป ช่วงเวลำต่อมำนำงก็จะถูกทุกคนพูด

จนน�้ำลำยท่วมตำย!

"ไม่เกินไปหรอก" มู่หวั่นชิวส่ำยหน้ำ

"เช่นนั้น..."

เช่นนั้นเจ้ายังไม่ตอบตกลงอีกหรือ...

เงื่อนไขโหดร้ายของเจ้านั้น ข้ายังรับไว้อย่างไม่ลังเลใจ น่ีเจ้า 

เห็นข้าเป็นคนโง่หรือ!

กู่ฉินท�ำท่ำอ่อนโยนไม่ไหวอีกต่อไป สีหน้ำของนำงเปลี่ยนเป็น 

เย็นเยือก ค�ำพูดไร้น�้ำใจมำรอถึงริมฝีปำกแล้วก็ถูกกลืนกลับลงไป  

นำงเป็นปรมำจำรย์ เป็นเทพในวงกำร เวลำน้ีจะให้ทุกคนเห็นไม่ได้ว่ำ 

นำงเป็นคนใจคอคับแคบท่ีไประบำยอำรมณ์กับคนงำนรับจ้ำงที่เป็น

ขอทำนมำก่อน

"ตอนท่ำนพ่อยังมีชีวิต เคยสั่งสอนข้ำว่ำ..." ไม่รอค�ำพูดถัดไป 

ของกูฉ่นิ มูห่ว่ันชวิกพู็ดต่อ "เรือ่งท่ีรูว่้ำตนเองท�ำไม่ได้ ก็จะไม่ให้สญัญำ..." 

นำงมองหน้ำกู่ฉินด้วยสีหน้ำเรียบเฉย 
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"เงื่อนไขที่ปรมำจำรย์กู่เสนอมำนั้นข้ำท�ำไม่ได้ ดังนั้น..." นำง 

พูดเน้นเรื่องนี้อย่ำงหนักแน่น "ข้ำจึงตอบตกลงไม่ได้"

ด้ำนล่ำงพลันมีเสียงดังอื้ออึง ล้วนคิดไม่ถึงว่ำมู ่หว่ันชิวที่เป็น 

คนงำนรบัจ้ำง ท้ังยังมฐีำนะต�ำ่ต้อยจะกล้ำต่อรองกับกู่ฉนิทีเ่ป็นเสมอืนเทพ 

ได้ด้วยสีหน้ำเรียบเฉยไม่มีควำมหวั่นเกรงเลยแม้แต่น้อย

เหมือนกับคนที่ท�ำกำรค้ำทั่วไป นำงไม่ยอมถอยให้แม้เพียง 

ก้ำวเดยีว!

นำงเป็นขอทำนฐำนะต�่ำต้อยจริงหรือ...

ทุกคนกะพริบตำแล้วกะพริบตำอีก ไม่อยำกจะเชื่อสำยตำ

"เจ้ำ..." กู่ฉินโมโหแต่กลับหัวเรำะออกมำ ก่อนจะมองมู่หว่ันชิว 

อย่ำงเย็นชำ "ตระกูลหลีแห่งเมืองต้ำเยี่ย ใช่เจ้ำจะเอำเปรียบได้หรือ"

"เหตุใดปรมำจำรย์กู่จึงพูดเช่นน้ี" อยู่ภำยใต้มือของอำจำรย์หลิว 

มำหน่ึงปี ควำมสำมำรถในกำรแกล้งโง่ของมู่หว่ันชิวเรียกได้ว่ำอยู่ใน 

ขั้นยอดเยี่ยมแล้ว

"เจ้ำ...เจ้ำ..." กู่ฉินแทบกระอักเลือด นำงแกล้งท�ำเรียบร้อยไม่ไหว

อีกต่อไป ชี้นิ้วไปท่ีมู่หว่ันชิว พูดค�ำว่ำ 'เจ้ำ' สองค�ำ สีหน้ำก็เปล่ียนจำก

เขียวเป็นม่วงคล�้ำพูดอะไรไม่ออกอีก

มู่หวั่นชิวยืนงดงำมอยู่ตรงนั้นโดยไม่พูดไม่จำ

"ปรมำจำรย์กู่อย่ำโมโหเลย" หัวหน้ำสมำคมอินเทน�้ำชำให้กู่ฉิน 

ด้วยตนเอง "อำจำรย์ไป๋เป็นคนงำนรับจ้ำงมำก่อน จึงได้ไม่รู้ธรรมเนียม 

ท่ำนอย่ำได้ถือสำนำงเลย" น�้ำเสียงปลอบใจแฝงควำมยินดีอยู่รำงๆ

หำกทั้งสองตกลงกันไม่ได้ เขำที่เป็นคนเฝ้ำรออยู่ก็จะได้ประโยชน์
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ยังมคีนเหน็ควำมวุ่นวำยเป็นเรือ่งสนุก คอยปล้นชงิตำมไฟ* อยู่จริงๆ!

เพรำะรับรู้ถึง 'ประสงค์ดี' ของหัวหน้ำสมำคมอิน กู่ฉินที่สงบสติลง

พลนัปวดใจ พูดมำถึงข้ันนีแ้ล้ว หำกนำงยังดือ้ดึงใช้อ�ำนำจของตระกูลหลี

มำกดมู่หวั่นชิวต่อไป นำงคงเทียบอะไรไม่ได้แม้แต่คนงำนรับจ้ำง

มองดูมู ่หว่ันชิวที่มีท ่ำทีเรียบเฉย กู ่ฉินก็รู ้สึกเป็นคร้ังแรกว่ำ 

หญิงสำวผู้นี้จัดกำรได้ยำกมำก อีกฝ่ำยเพียงอยู่น่ิงกับที่ และไม่อำจ 

ใช้อ�ำนำจบำรมีมำกดลงได้ มีเพียงนำงยอมแพ้เรื่องท่ีจะให้หญิงสำวผู้นี้

เข้ำตระกูลหลีจึงจะกู้หน้ำคืนมำได้บ้ำง

แต่ว่ำยอมแพ้ไปเช่นนี ้นำงจะเอำสดุยอดต�ำรำลบัน้ันมำได้อย่ำงไร

นำงว้ำวุ่นใจ ก่อนจะมองไปทำงฟู่หลิง

"อำจำรย์ไป๋พูดเช่นน้ีก็ไม่ถูก..." ฟู่หลิงเดินย้ิมเข้ำมำ "อำจำรย ์

ไม่เสียดำยเงิน หวังเชิญเจ้ำเข้ำร้ำนหลีจี้ เพรำะว่ำรักผู ้มีฝีมือ และ 

เห็นควำมส�ำคัญของเจ้ำ..." 

สำยตำค่อยๆ กวำดมองทุกคน 

"ด้วยควำมส�ำเร็จในวงกำรปรุงเคร่ืองหอมของตระกูลหลีแล้ว  

ไม่จ�ำเป็นต้องใช้สูตรเครื่องหอมของอำจำรย์ไป๋เลยก็ได้ แต่ว่ำ..." นำง 

พูดเบ่ียงประเด็น "ตระกูลหลียอมเสียเงินจ�ำนวนมำกจ้ำงอำจำรย์ไป ๋

ที่เคยเป็นคนงำนรับจ้ำงมำก่อน แต่สุดท้ำยกลับไม่สำมำรถใช้ฝีมือ 

ของเจ้ำได้ หำกเรื่องนี้ลือออกไปจะให้ตระกูลหลีเอำหน้ำไปไว้ที่ใด" 

นำงผำยมือไปทำงกลุ่มคน 

"ทุกคนลองพูดมำสิ แบบน้ีจะให้ปรมำจำรย์กู่บอกกับตระกูลหลี
* ปล้นชิงตำมไฟ หมำยถึงบุกปล้นบ้ำนท่ีถูกไฟไหม้ อุปมำถึงกำรฉวยโอกำสจำกผู้ท่ีอ่อนแอหรือประสบ 

เครำะห์ร้ำย
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อย่ำงไร" แล้วหันไปทำงมู่หวั่นชิว "...เจ้ำท�ำเช่นนี้มิใช่กำรรังแกตระกูลหลี

แล้วคืออะไร" 

ฟู่หลิงของนำงนั้นดีจริง มักจะพูดกลับด�ำให้เป็นขำวได้ ท�ำสิ่งที ่

ไร้เหตุผลให้กลำยเป็นมีเหตุผล

เห็นค�ำพูดลอยลมของฟู่หลิงเพียงค�ำเดียวก็เอำควำมขัดแย้งชี้ไปที่

ตระกูลหลีได้ กู่ฉินก็คลำยควำมโกรธลง ควำมอึดอัดในอกของนำง 

บรรเทำขึ้นไม่น้อยในทันที

"ข้ำเคยบอกว่ำให้ตระกูลหลเีสยีเงินจ�ำนวนมำกมำจ้ำงข้ำ แต่ใช้ฝีมอื

ของข้ำไม่ได้หรือ" มู่หวั่นชิวขมวดคิ้ว "อำจำรย์ฟู่ฟังผิดไปหรือไม่" 

วันนี้หำกให้ฟู่หลิงใส่ร้ำยว่ำตนเองรังแกผู้น�ำวงกำรปรุงเคร่ืองหอม 

เช่นนั้นวันข้ำงหน้ำนำงต้องตำยแน่นอน!

"เจ้ำ..." ฟู่หลิงหน้ำแดงก�่ำ ช้อนตำขอควำมช่วยเหลือจำกทุกคน

ทกุคนล้วนได้ยินอย่ำงชดัเจน มูห่ว่ันชวิบอกว่ำต้องกำรก�ำไรหนึง่ส่วน 

ของตระกูลหล ีแต่สตูรเครือ่งหอมไม่อำจให้ตระกูลหลีใช้แต่เพียงผู้เดยีวได้

นี่มิใช่กำรรังแกแล้วคืออะไร

ไม่เคยเหน็มำก่อนว่ำบคุคลระดับเทพก็สำมำรถถูกคนเช่นนีร้งัแกได้ 

หลังจำกกำรประชันเครื่องหอมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ยังมีละครดีๆ เช่นนี้ให้ดู 

ทุกคนจึงล้วนยืดคอยำวรำวกับคนโง่ ควำมคิดไม่ท�ำงำนไปนำนแล้ว  

ในเวลำนี้จะแยกออกว่ำใครผิดใครถูกตอบฟู่หลิงได้อย่ำงไร

ดวงตำเรียวยำวงดงำมที่จับจ้องมู่หว่ันชิวอยู่ท่ีลำนด้ำนล่ำงย่ิง 

เปล่งประกำย หวงผู่อวี้ยิ้มเบิกบำนใจอย่ำงมำก

ไม่ได้ยินเสยีงตอบกลบัมำ ควำมโอหงัของฟู่หลงิพลนัลดลงไม่น้อย
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"เจ้ำบอกว่ำต้องกำรก�ำไรหน่ึงส่วนของร้ำนหลีจี้" ฟู่หลิงพยำยำม

ควบคุมอำรมณ์อย่ำงเต็มที่

"ใช่..." มู่หวั่นชิวพยักหน้ำ

"อำจำรย์ต้องกำรเอำสูตรเครื่องหอมของเจ้ำให้ตระกูลหลีใช้ 

แต่เพียงผู้เดียว แต่ว่ำเจ้ำไม่ตอบตกลง...ใช่หรือไม่"

"ใช่แล้ว..." มู่หว่ันชิวพยักหน้ำเหมือนเป็นเรื่องท่ีต้องเป็นเช่นน้ัน 

"เหตุผลข้ำได้พูดไปแล้ว"

"ทีเ่จ้ำท�ำเช่นนียั้งไม่เป็นกำรเอำเปรยีบตระกูลหลอีกีหรอื" เห็นอกีฝ่ำย 

ยอมรับทุกอย่ำงเช่นนี้ ฟู่หลิงก็เพ่ิมเสียงพูดข้ึนอีกแปดส่วน ค�ำพูดพูด 

กับมูห่ว่ันชวิ ทว่ำสำยตำกลบัมองไปทีผู่ค้นด้ำนล่ำง "เสนอเงือ่นไขโหดร้ำย

อย่ำงนั้น แต่กลับไม่ยอมเสียอะไรเลยหรือ" 

เห็นทกุคนพำกันพยักหน้ำ เหมอืนสนัุขมองเหน็เจ้ำของ ควำมโอหงั

ของฟู่หลิงก็เพิ่มขึ้นในทันที 

"ข้ำพูดไม่ถูกหรือ!"

"...แน่นอนว่ำไม่ถูก" มูห่วัน่ชวิไม่เคอืงโกรธแม้แต่น้อย กลับพยักหน้ำ 

ด้วยรอยยิ้มสดใส

ฟู่หลิงหำยใจไม่ออก นำงโมโหจนแทบจะหมดสติไป

"เจรจำกำรค้ำถือเรือ่งของกำรต่อรอง ถ้ำปรมำจำรย์กู่คดิว่ำเงือ่นไข

ของข้ำโหดร้ำยเกินไป ไม่จ�ำเป็นต้องตอบตกลงก็ได้นี่..." มู่หวั่นชิวพูด 

อย่ำงมีเหตุผล "ก็เหมือนกับข้ำ พอรู้ว่ำตนเองท�ำไม่ได้ก็บอกว่ำท�ำไม่ได้  

ถ้ำปรมำจำรย์กู่กลวัว่ำจะไปบอกกับตระกูลหลไีม่ได้ ท่ำนก็รำยงำนเรือ่งนี้ 

กับตระกูลหลีก่อนก็ยังไม่สำยไป ข้ำไม่ได้บีบท่ำนว่ำต้องตอบตกลงวันนี้
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ให้ได้..." สำยตำเลื่อนผ่ำนไปที่กู่ฉิน "หรือว่ำตระกูลหลีเจรจำกำรค้ำ 

ล้วนแจ้งรำคำเดียว ไม่เคยให้คนต่อรองมำก่อน"

ควำมรู้สึกของอีกฝ่ำยนั้นมองเป็นกำรเจรจำกำรค้ำ แต่กำรเจรจำ

กำรค้ำก็ต้องดูด้วยว่ำคู่ต่อสู้เป็นใคร!

เลือดพุ่งขึ้นสูงมำรวมตัวกันบนใบหน้ำ ใบหน้ำกู่ฉินกลำยเป็น 

สีแดงเข้ม

อย่าว่าแต่ลูกจ้างเลย แม้จะเป็นการเจรจาการค้าจริง ตระกูลหลี 

ที่อยู่ในต�าแหน่งผู้น�าพูดหนึ่งไม่เคยมีสอง ใครจะกล้ามีความเห็นต่าง  

ค�ำพูดน้ีวนเวียนอยู่ในท้องหลำยรอบ แต่ต่อหน้ำทุกคนแล้ว กู่ฉินก็ยัง 

ไม่กล้ำยกขึ้นมำพูดที่นี่

ท�ำเช่นนั้นเท่ำกับพูดว่ำตระกูลหลีป่ำเถ่ือนใช้ควำมแข็งแกร่งรังแก

คนอ่อนแอกว่ำ!

"เจ้ำ...เจ้ำคิดว่ำเจ้ำเป็นใคร" ฟู่หลิงโกรธจนหัวตื้อไปแล้ว "คิดว่ำ 

หำกร้ำนหลีจี้ขำดเจ้ำแล้วจะท�ำกำรค้ำมิได้หรือ ปรมำจำรย์กู่ไม่มีเจ้ำ 

ก็จะตำยหรือไร!" เสียงพูดนำงโมโหรำวกับสุนัขที่ถูกบีบจนคลุ้มคลั่ง

"ข้ำเป็นแค่อำจำรย์เล็กๆ ที่ต�่ำต้อยคนหน่ึง ไม่ได้คิดว่ำข้ำเป็นใคร 

แต่ไหนแต่ไรมำท�ำกำรค้ำขำยก็ล้วนเป็นเช่นน้ี เจรจำได้ก็ท�ำ หำกว่ำ 

เจรจำไม่ได้ก็แยกย้ำย..." มู่หวั่นชิวไม่ร้อนใจและไม่โมโห เพียงพูดช้ำๆ 

อย่ำงชดัเจน "ถ้ำปรมำจำรย์กู่คิดว่ำไม่เหมำะสมก็สำมำรถยกเลกิสญัญำน้ี 

ได้เลย ข้ำไม่ถือสำ" 

ต่อให้ค่ำแรงของตระกูลหลีจะสูง หรือกำรเล้ียงดูจะดีเพียงใด  

ชีวิตก็ยังติดอยู่ในมือของคนอื่น โรงธูปไป่เย่ียต่ำงหำกจึงจะเป็นรำกฐำน
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ในชีวิตของนำง

บอกว่ำ 'ไม่ถือสำ' เป็นกำรไว้หน้ำอกีฝ่ำยมำกแล้ว ทว่ำผูค้นด้ำนล่ำง 

กลับพำกันเปลี่ยนสำมพยำงค์นี้เป็น 'ไม่อยำกได้' 

นีเ่ป็นเรือ่งท่ีคนมำกมำยเท่ำใดใฝ่ฝันอยำกจะได้มำ แต่หญิงสำวผู้นี้ 

กลับทิ้งขว้ำงรำวกับสิ่งนี้เป็นรองเท้ำเก่ำๆ

ทุกคนเริ่มจะเข้ำใจขึ้นมำบ้ำงแล้ว กำรท่ีนำงเสนอข้อเรียกร้องสูง 

เช่นน้ัน ใช่ว่ำหญิงสำวจะไม่ประมำณตนเอง แต่ทีน่ำงก�ำลังท�ำก็เพ่ือปฏิเสธ 

ตระกูลหลี

ทุกเสียงพลันเงียบหำยไปในพริบตำ ทุกคนมองดูควำมเป็นไปนั้น

อย่ำงเงียบๆ

ฟู่หลงิยืนตะลงึรำวกับคนโง่ ไม่ต้องพูดว่ำสูตรลับในมอืหญิงสำวคนนี ้

เป็นสิ่งที่กู่ฉินควรจะได้มำ แต่ตัวอำจำรย์ไป๋คนนี้เองก็เป็นคนท่ีหลีจวิน 

เอ่ยชื่อต้องกำรตัว ตอนนี้นำงถูกค�ำพูดไม่ก่ีประโยคของตนเองท�ำให ้

เสียเรื่อง ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ไม่อำจบอกกล่ำวกับหลีจวินได้ เกรงว่ำ 

พอคล้อยหลังตอนนี้ไป นำงก็จะถูกกู่ฉินถลกหนังเอำแล้ว!

สถำนกำรณ์พลกิผนัเช่นนี ้ฟู่หลงิจงึหันมองกู่ฉนิอย่ำงท�ำอะไรไม่ถูก

...นางอยากอยู่ท่ีโรงธูปไป่เย่ียจริงด้วย แต่ข้าจะไม่ยอมให้นาง

สมหวัง! 

ที่ส�ำคัญไปกว่ำน้ัน หญิงสำวคนน้ีมีสุดยอดต�ำรำลับอยู่กับตัว  

จะปล่อยให้ตกไปอยู่ในมือคนอื่นได้อย่ำงไร มองหน้ำมู ่หวั่นชิวที่ม ี

ท่ำทำงเรียบเฉยแล้ว กู่ฉินก็กัดฟันแน่น พูดในใจว่ำ ก็แค่ก้มหน้ารับผิด

เท่านั้น ยามนี้ข้ายังยอมแพ้ได้!
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วันน้ีแค่เพียงเสียหน้าเท่านั้น แต่ต้องมีสักวันที่ข้าจะท�าให้เจ้า 

มาคุกเข่าขอร้องข้า!

ลอบถอนหำยใจเฮอืกหนึง่ กู่ฉนิก็ยนืข้ึนมำ ก่อนจะโบกมอือย่ำงแรง

ให้ฟู่หลิงถอยออกไป 

"อำชิวไม่ผิด เพรำะข้ำรักคนมีฝีมือจนเลอะเลือนไป" พลำงย่อตัว

ค�ำนับต่อทุกคน "ข้ำกับศิษย์เข้ำใจผิดกันเล็กน้อย ท�ำให้ทุกคนเห็นเรื่อง 

น่ำอำยแล้ว" จำกนั้นจึงหันไปทำงมู่หวั่นชิวอย่ำงเสียดำย "ในเมื่อสูตรลับ

ของอำชิวไม่อำจยกให้ตระกูลหลีใช้เพียงผู้เดียวได้ เช่นนั้นเร่ืองที่ข้ำ 

ตอบตกลงไปก่อนหน้ำก็ถือเป็นโมฆะเช่นกัน อืม..." นำงขมวดคิ้วอย่ำง

ครุ่นคิด "อำชิวเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นอย่ำงอื่นเถอะ"

ผู้คนด้ำนล่ำงปรบมือกันดังกึกก้อง

...นี่ก็คือกู่ฉินท่ียืดได้หดได้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายแล้วถึงกับสามารถ

ท�าได้ทุกอย่าง 

ได้ยินเสียงปรบมือรำวจุดประทัดที่ข้ำงหู มู่หวั่นชิวก็แอบถอนใจ  

นางมีความมุ่งมั่นจะพาข้าไปเมืองต้าเยี่ยให้ได้จริงๆ

สถำนกำรณ์บงัคบัคนจรงิๆ เมือ่กู่ฉนิยอมก้มหวัต่อหน้ำทกุคนเช่นนี้ 

หำกนำงยังก่อควำมวุ่นวำยต่อไป นั่นเท่ำกับนำงไร้เหตุผลแล้ว

ในเมื่อไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เช่นนั้นยอมรับไปเลยก็แล้วกัน 

ชีวิตท่ามกลางลมหนาวคมดาบในชาติก่อนยังผ่านมาได้ เวลาห้าปีแค่นี้

ย่อมผ่านไปเร็วเหมือนดีดนิ้ว 

มู่หว่ันชิวแอบให้ก�ำลังใจตนเองในใจแล้วพูดด้วยท่ำทีท่ีโอนอ่อน 

"ถ้ำปรมำจำรย์กู่รับรองได้ว่ำสูตรลับของข้ำจะใช้ได้กับโรงธูปไป่เย่ีย 
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เท่ำน้ัน ค่ำแรงในกำรไปอยู่ตระกูลหลีของข้ำก็ให้ปรมำจำรย์กู่เป็นคน

ก�ำหนดก็แล้วกัน"

ใช้ได้กับโรงธูปไป่เยี่ยเท่านั้น?

แล้วจะจ้างนางไปที่ตระกูลหลีเพื่ออะไร!

กู่ฉินกัดฟันแน่น พยำยำมไม่ท�ำให้ตนเองส่งเสียงไม่งำมออกมำ  

เมื่อสงบใจลงอย่ำงช้ำๆ แล้วนำงก็คิดใคร่ครวญอย่ำงละเอียด ค�ำพูด 

ของมู่หวั่นชิวพูดได้มีน�้ำหนักยิ่งนัก ท�ำให้นำงไม่อำจตอบกลับได้ในทันที

หำกไม่ตกลงก็แสดงว่ำค�ำพูดก่อนหน้ำของตนเองหลอกลวง นำง

ไม่ได้รกัคนมฝีีมอืแต่ตำร้อนอยำกได้สตูรลบัของผูอ้ืน่ หำกน่ีเป็นกำรเจรจำ

ส่วนตัวก็ว่ำไปอย่ำง แต่ท่ีน่ีกลับอยู่ภำยใต้สำยตำคนมำกมำย ถ้ำนำง

ตกลงไปเช่นนี ้ เกรงว่ำทัว่แคว้นต้ำโจวคงไม่มเีถ้ำแก่คนใดยอมรบัเงือ่นไขนี้ 

เป็นแน่ ท�ำเช่นนี้มิเท่ำกับเป็นกำรติดป้ำยค�ำว่ำ 'โง่' ไว้บนหน้ำผำกตนเอง

อย่ำงเปิดเผยหรอกหรือ!

กู่ฉนิเสยีใจกับท่ำทเีสแสร้งของตนเองเมือ่ครูน่ีย่ิ้งนกั เดมิทยัีงคิดว่ำ

อีกฝ่ำยเป็นคนงำนรับจ้ำงตัวเล็กๆ คงไม่มีควำมมุ่งมั่นอะไรมำกมำย  

ทุกคนจะได้เห็นควำมยำกจนสิ้นหนทำงของนำงกับควำมใจกว้ำงของ

ตนเอง

แต่ใครจะรู้ว่ำผู้ที่สูญเสียกองทหำรไปกลับเป็นตนเอง!

"เหตุใดจะต้องให้โรงธูปไป่เย่ียใช้แต่เพียงผู้เดียวด้วยเล่ำ" ในใจ 

ยังนึกเสียใจไม่หยุด กู่ฉินพร�่ำถำมออกมำ

"เอ่อ..."

มู ่หว่ันชิวลังเลใจ โรงธูปไป่เย่ียเป็นของนำง ก็ต้องให้ท่ีน่ันใช้ 
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แต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้ว จะต้องให้ตระกูลหลีที่มีเงินทองมำกมำยมำ 

เปิดร้ำนเครื่องหอมอีกแห่ง แล้วใช้สูตรเครื่องหอมของนำงมำดันโรงธูป 

ไป่เยี่ยให้ล้มครืนไปอย่ำงนั้นหรือ!

แต่ว่ำค�ำพูดนี้มิอำจพูดต่อหน้ำทุกคนได้

ลังเลใจครู่หนึ่ง มู่หวั่นชิวก็พูดว่ำ "พวกเรำท�ำสัญญำกันแล้ว"

ท�าสัญญากันแล้ว?

คิดไม่ถึงว่ำจะได้รับค�ำตอบเช่นนี้ กู่ฉินตะลึงไป ก่อนจะก้มหน้ำลง 

สำยตำตกลงบนสัญญำของมู่หว่ันชิวพอดี นำงเกิดควำมคิดข้ึนในใจ  

นี่มิเท่ากับหนึ่งหญิงแต่งงานสองบ้านหรอกหรือ

เพียงพริบตำกู่ฉินก็รู ้สึกว่ำเลือดท่ัวตัวเดือดพล่ำนขึ้นมำ หัวใจ 

เต้นโครมครำม นำงต้องจับมุมโต๊ะไว้แน่นถึงจะไม่ท�ำให้ตนเองกระโดด

พรวดพรำดขึ้นมำ 

"ท่ีแท้ก็เป็นอย่ำงน้ีเอง..." กู่ฉินเกิดควำมยินดีข้ึนในใจจนยำกจะ

ควบคุมได้ "หรือไม่...เรื่องนี้ข้ำกับตระกูลหลีปรึกษำกันก่อนแล้วค่อย

ก�ำหนดดีหรือไม่" น�้ำเสียงที่พูดปรึกษำอ่อนโยนอย่ำงมำก

"ได้..." มู่หวั่นชิวพยักหน้ำ

มุมปำกขยับ กู่ฉินเผยรอยยิ้มเย็นชำน่ำกลัวออกมำ

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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