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ย่ืนมือไปรับมาแล้วก็พยายามนึกทบทวน ปกติที่เอวของเซียวจวิ้นผูกเงื่อนแบบไหนนะ  

เงือ่นตาย? เงือ่นเป็น? หรอืว่าเงือ่นผเีสือ้ ปกตนิางไม่ได้สงัเกตเลย ยามน้ีหัวสมองมแีต่ความว่างเปล่า 

นกึไม่ออกว่าสายรดัเอวน้ีควรผกูอย่างไรด ีลงัเลครูห่น่ึง ถึงอย่างไรสายรดัเอวน้ีก็ต้องผกูไว้ท่ีเอวอยู่แล้ว 

เช่นนั้นก็ผูกมั่วๆ ไปเถอะ!

เงยหน้าเห็นเซียวจวิ้นมองนางอยู่ หลี่เมิ่งซีลอบสูดหายใจลึก ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว  

เผชิญหน้ากับเขา สองมือจับปลายท้ังสองด้านของสายรัดไว้ ก่อนจะอ้อมไปที่เอวของเขา แต่ถึง

อย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นบุรุษสูงเจ็ดเชียะ เอวย่อมไม่แบบบางรวบได้ในมือเดียวเหมือนเอวสตรีแน่  

เดิมทีหลี่เมิ่งซีก็ตัวเล็กอยู่แล้ว ทั้งยังเตี้ยกว่าเขาด้วย ต่อให้นางเข้าไปยืนชิดเขาก็ยังยากท่ีจะอ้อม 

สายรดัเอวให้ได้ นบัประสาอะไรกับตอนนีท้ีน่างยืนห่างเขาออกมาต้ังครึง่เชยีะ หลีเ่มิง่ซอีอกแรงมากข้ึน 

ทว่าก็ยังอ้อมสายไปไม่ถึง ออกแรงอีกก็ยังไม่ถึง จนใจจึงได้แต่เขย่งปลายเท้า คงเพราะถูกหลี่เมิ่งซี

ท�าให้รูส้กึไม่สบายตวั เซยีวจว้ินจงึขยับตัวข้ึนหน้ามากะทันหัน หลีเ่มิง่ซีไม่ทันระวังจึงโผเข้าไปกอดเขา 

เต็มเปาแล้วซบอยู่แนบอกนั้น
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คำ�นำ�

'ยอดหญิงเทพสมุนไพร' ด�ำเนินมำถึงเล่ม 3 แล้วนะคะ ถึงครึ่งทำงพอดิบพอดี 

ท่ำนนักอ่ำนคงก�ำลังหงุดหงิดกับควำมสัมพันธ์ของพระ-นำงที่แสนจะดูห่ำงเหิน  

แยกกนักนิแยกกนันอน ทัง้ยงัมคีวำมไม่ลงรอยระหว่ำงแม่สำมกัีบลกูสะใภ้ทีน่บัวนัยิง่

รุนแรงมำกข้ึนเร่ือยๆ ใช่ไหมคะ มำถงึเล่มน้ีหลีเ่มิง่ซจีะไม่โดดเดีย่วอกีแล้วค่ะ เพรำะ

เซยีวจวิน้รู้ใจตนเองชัดเจนแล้วว่ำเขำรักภรรยำตวัน้อยมำกเพยีงใด เขำย่อมหำหนทำง

ที่จะรักษำควำมสัมพันธ์ในครั้งนี้เอำไว้

หลี่เมิ่งซีเองก็มุ่งมั่นในกำรท�ำร้ำนยำอี๋ชุน ซึ่งตอนน้ีก�ำลังไปได้ดี นำงถึงกับ 

สร้ำงร้ำนสำขำข้ึนมำ มรัีชทำยำทคอยสนับสนุนอยูเ่บือ้งหลงั ทกุสิง่พร้อมแล้วส�ำหรับ

กำรออกไปใช้ชีวิตอิสระข้ำงนอกดังหวัง ทว่ำกำรจะได้ใบหย่ำจำกผู้เป็นสำมีนั้นช่ำง

ยำกเย็นจริงๆ

มำดกัูนค่ะว่ำสำมีทีก่�ำลงัถูกภรรยำขอหย่ำหลำยคร้ังหลำยครำจะสร้ำงควำมรัก

ข้ึนมำใหม่ได้อย่ำงไร หรือต่อให้หลี่เมิ่งซีไม่อำจหย่ำได้ แล้วค�ำสอนของบรรพบุรุษ 

สกลุเซยีวทีไ่ด้ลขิิตไว้แล้วว่ำลกูอนุไม่อำจเป็นภรรยำเอกของประมขุสกลุได้น้ีจะลงเอย

เช่นไร เชิญท่ำนนักอ่ำนพลิกหน้ำต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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✱ หลีเ่มิง่ซ ี ดอ็กเตอร์ทำงกำรแพทย์ทีท่ะลมุติเิข้ำไปในร่ำงหลีเ่มิง่ซ ี

  ลกูสำวอนุ เป็นสำวหวัสมยัใหม่ มคีวำมคดิเป็นของตนเอง

✱  เซียวจวิ้น คุณชำยรองแห่งสกุลเซียว ว่ำที่ประมุขคนต่อไป มีอีก 

  ช่ือว่ำซัง่กวนจว้ิน นำมแฝงตอนทีใ่ช้ดแูลกิจกำรทำงใต้  

  นิสยัเข้มงวด จริงจงั มองว่ำสตรีต้องโอนอ่อนผ่อนตำม

✱  เหลำ่ไท่จวิน ย่ำของเซียวจว้ิน รักหลำนชำย และเอ็นดูหลี่เมิ่งซี  

  เป็นผู้ยึดมั่นในกฎธรรมเนียมต่ำงๆ

✱  จำงซิ่ว ญำติผู ้น้องของเซียวจว้ิน หลำนสำวคนโปรดของ 

  นำยหญงิใหญ่ อยำกได้ต�ำแหน่ง 'ภรรยำ' ของเซยีวจวิน้

✱  นำยหญงิใหญ่ มำรดำของเซยีวจว้ิน ไม่ชอบหลีเ่มิง่ซ ีและอยำกผลกัดนั  

  หลำนสำวตนเองเป็นสะใภ้มำกกว่ำ

✱  ซั่งกวนหงฮุย รัชทำยำทองค์ปัจจุบัน นิสัยรักควำมถูกต้อง ห่วงใย 

  รำษฎร

✱  จือชิว บ่ำวคนสนิทของหลี่เมิ่งซี ยินดีท�ำงำนถวำยชีวิตให ้

  ผู้เป็นนำย กตัญญูกับครอบครัว

แนะนำ�ตัวละคร
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✱  จือชุน บ่ำวคนสนิทของหลีเ่มิง่ซอีีกคน เอำใจช่วยเซยีวจว้ินกับ 

  หลี่เมิ่งซี

✱  หงจู บ่ำวที่คอยรับใช้เซียวจวิ้นกับหลี่เมิ่งซี

✱  เซียวซย่ำ บ่ำวคนสนิทของเซียวจวิ้น

Pre ����������������� 3.indd   5 27/3/2562 BE   13:06



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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47

เซียวจว้ินน่ังอยู่ในห้องโถง เห็นหงจูเดินน�ำหมอจำงเข้ำมำจึงรีบ 

สั่งให้หำท่ีน่ังแล้วยกน�้ำชำ จัดกำรทุกอย่ำงเรียบร้อยก็ให้หงจูกับคนอื่นๆ 

ออกไป ก่อนจะเอ่ยปำกถำม "ท่ำนหมอ ร่ำงกำยของฮหูยินเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

เป็นอะไรมำกหรือไม่" 

หมอจำงฟังแล้วพลันคิดถึงใบหน้ำซีดขำวของหล่ีเมิ่งซีท่ีดูเหมือน

ลมพัดมำวูบหนึ่งก็ล้มลงได้ แม้มิได้ป่วยหนักอะไร แต่ร่ำงกำยกลับพร่อง

ไปหมดแล้ว หำกยังไม่ฟื้นฟูบ�ำรุงร่ำงกำยให้ดี เกรงว่ำคงมีอำยุไม่ยืนยำว

เป็นแน่ น่ำเสียดำยรูปโฉมงดงำมปำนบุปผำจันทรำน้ัน คิดเช่นนี้แล้วก็ 

อดส่ำยหน้ำไม่ได้ 

เซียวจวิ้นเห็นแล้ว หัวใจพลันจมดิ่ง 

เนิน่นำนหมอจำงจงึเอ่ยว่ำ "ข้ำตรวจพบว่ำร่ำงกำยของฮหูยินอ่อนแอ 

มำก หำกคิดจะฟ้ืนฟูบ�ำรงุหำใช่กระท�ำได้ภำยในชัว่เวลำสัน้ๆ จ�ำต้องบ�ำรุง
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ร่ำงกำยในระยะยำว อีกทั้งไม่ควรท�ำให้ฮูหยินต้องเหนื่อยกำยเหนื่อยใจ" 

เซียวจวิ้นฟังแล้วก็คิดถึงตอนที่พวกเขำเพ่ิงแต่งงำนได้ไม่นำน  

ครัง้หนึง่หลีเ่มิง่ซเีป็นลมไป ตอนน้ันหมอก็พูดเช่นนีเ้หมอืนกัน คดิไม่ถึงว่ำ

ผ่ำนมำนำนถงึเพียงนี้แล้วยังคงเป็นเหมือนเดิม ย้อนคิดดูอีกทีกใ็ช่ ตั้งแต่

หลี่เมิ่งซีแต่งเข้ำมำต้องคอยปรนนิบัติพ่อแม่ย่ำของสำมีทุกเช้ำเย็น  

ไหนเลยจะมีเวลำฟื้นฟูบ�ำรุงร่ำงกำย ในใจอดบังเกิดควำมละอำยไม่ได้ 

เขำก้มหน้ำครุ ่นคิดอยู่นำน ในที่สุดก็เหมือนจะตัดสินใจครั้งใหญ่ได้  

เซียวจว้ินเงยหน้ำมองหมอแล้วพูด "ไม่ขอปิดบังท่ำนหมอ สกุลสูงศักด์ิ

อย่ำงพวกเรำ เดิมทีกฎธรรมเนียมมีมำกอยู่แล้ว ฮูหยินเองก็เพ่ิงแต่ง 

เข้ำมำเมือ่ต้นปี ย่ิงมอิำจผดิพลำดได้แม้แต่น้อย คดิจะฟ้ืนฟูบ�ำรงุร่ำงกำย

อย่ำงทีท่่ำนหมอว่ำเป็นไปได้ยำกนัก ท่ำนหมอมวิีธีดอีืน่ๆ ทีส่ำมำรถบ�ำรงุ

ร่ำงกำยฮูหยินให้ฟื้นฟูโดยเร็วได้หรือไม่" 

หมอจำงฟังแล้วส่ำยหน้ำ "ภำษิตว่ำยำมป่วยไข้ดุจขุนเขำถล่ม  

ยำมหำยดีประหนึ่งสำวเส้นไหม* คิดว่ำในอดีตฮูหยินน่ำจะเคยป่วยหนัก 

ตอนน้ันแม้จะรกัษำจนหำยดแีล้ว แต่ไม่ได้ฟ้ืนฟูบ�ำรงุร่ำงกำยให้ด ีกระท่ัง

โรคถกูสะสมไว้เป็นเวลำนำน อำกำรป่วยเกิดจำกจติใจ โรคของฮหูยินเอง

ก็เกีย่วข้องกับควำมกลดักลุม้ในใจ คณุชำยรองสำมำรถพำฮหูยินออกไป

เที่ยวเล่นผ่อนคลำยจิตใจได้ เมื่อจิตใจเบิกบำนแล้ว โรคย่อมหำยไปได้

แปดเก้ำส่วน ข้ำจะเขียนใบสั่งยำให้ก่อน แล้วให้ฮูหยินกินยำตำมใบสั่งนี้

ระยะยำว ค่อยๆ ฟื้นฟูร่ำงกำย" 

เซียวจว้ินได้ยินค�ำว่ำใบสั่งยำ เขำจึงนึกขึ้นได้ว่ำหลี่เมิ่งซีกลัวขม  

* ยำมป่วยไข้ดุจขุนเขำถล่ม ยำมหำยดีประหน่ึงสำวเส้นไหม เป็นค�ำเปรียบเปรย หมำยถึงเวลำป่วยไข้เป็น

ปุบปับเหมือนภูเขำถล่ม แต่กว่ำจะหำยดีต้องใช้เวลำนำนเหมือนกำรค่อยๆ สำวเส้นไหมออกจำกรังไหม
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นำงไม่เคยยอมดืม่ยำเลย ครัง้ก่อนท่ีบงัคบัให้นำงด่ืมยำบ�ำรุงไปหน่ึงร้อยชำม 

ท�ำเอำนำงเห็นเขำเป็นศัตรูคู่แค้น โดยเฉพำะสำวใช้รุ่นใหญ่ของนำงที่ 

ชื่อจือชิว ยำมที่เห็นเขำแล้วก็จะท�ำหน้ำตำบึ้งตึงเย็นชำเสมอ แต่ละวัน

ท�ำตัวมิต่ำงจำกแม่ไก่คอยปกป้องหลี่เมิ่งซี รำวกับกลัวว่ำเขำจะกินนำง

อย่ำงไรอย่ำงนั้น 

ยำมเผชิญหน้ำกับพวกนำงนำยบ่ำว เขำไม่มีควำมกล้ำที่จะบังคับ

ให้หลีเ่มิง่ซด่ืีมยำอกีแล้ว อกีทัง้ยำนีม้ใิช่ต้องดืม่เพียงชัว่ครูช่ัว่ครำวเท่ำน้ัน 

แต่ต้องดื่มในระยะยำว 

คิดถึงตรงน้ีแล้วก็อดถอนหำยใจไม่ได้ เขำย้ิมข่ืนพลำงส่ำยหน้ำ  

พูดกับหมออย่ำงจนใจ "ไม่ปิดบังท่ำนหมอ ฮูหยินกลัวยำขมเป็นที่สุด  

ถ้ำขมฮหูยินก็จะไม่ดืม่ ท่ำนหมอช่วยสัง่ยำทีไ่ม่ขมและสำมำรถรกัษำโรค

ได้ด้วยได้หรือไม่" 

หมอจำงฟังค�ำพูดนีแ้ล้วใบหน้ำก็เตม็ไปด้วยรอยย้ิมจนใจ เขำตอบ

ว่ำ "คุณชำยรองน่ำจะรู้หลักกำรท่ีว่ำยำดีขมปำกเป็นประโยชน์ต่อกำร

รักษำโรค ขำ้มีชีวิตอยู่มำปูนน้ีแล้ว ยังไม่เคยได้ยินจริงๆ ว่ำมียำท่ีไหนที่

ไม่ขมและสำมำรถรักษำโรคได้" 

เซียวจว้ินถูกหมอล้อเลียนจนใบหน้ำเป็นสีแดงอ่อนๆ นั่งเงียบ 

ครูใ่หญ่ สดุท้ำยจงึเงยหน้ำมองหมอและพูดอย่ำงจรงิใจ "รบกวนท่ำนหมอ

แล้ว ช่วยคิดหำวิธีหน่อยได้หรือไม่ ฮูหยินข้ำกลัวขมจริงๆ" 

หมอจำงฟังแล้วก็เงยหน้ำมองเซยีวจว้ินพลำงลอบคดิในใจ คดิไม่ถึง 

ว่าคณุชายรองสกุลเซียวผู้มีฉายาพญายมหน้าเยน็จะดีต่อฮูหยนิถงึเพยีง

นี ้เห็นทีข่าวลอืตามท้องถนนจะเชือ่ถือทัง้หมดมไิด้ ด้วยเหน็ว่ำเซยีวจวิน้มี
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ควำมจรงิใจ หลงัจำกขบคดิอยูน่ำน จู่ๆ  หมอจำงก็ตบหน้ำผำกแล้วเอ่ยว่ำ 

"พอคุณชำยรองพูดขึ้นมำ ข้ำก็นึกออก หลำยเดือนก่อนทำงทิศตะวันตก

ของเมืองผิงหยำงมีร้ำนยำเปิดใหม่ ชื่อว่ำร้ำนยำอี๋ชุน เจ้ำของแซ่หลี่  

เป็นคนหนุ่มที่ยังอ่อนเยำว์ ยำที่เขำปรุงมีสรรพคุณล�้ำเลิศ เป็นหนึ่งไม่มี

สองในใต้หล้ำ ในจ�ำนวนนัน้มยีำลกูกลอนบ�ำรงุเลอืดลมทีช่ือ่ว่ำลกูกลอน

หย่ังเซิง เหมำะกับฮูหยินของท่ำนมำก คุณชำยรองสำมำรถซื้อมำลองดู

ได้ หำกเป็นเมื่อครึ่งปีก่อน ข้ำเองก็จนปัญญำจริงๆ" 

"พอท่ำนหมอเอ่ยถึง ข้ำก็นึกขึน้ได้เช่นกัน เจ้ำของร้ำนยำอีช๋นุแห่งนี้

ได้ชื่อว่ำเซียนปรุงยำ ยำสมำนแผลและยำถอนพิษที่เขำปรุงต่อให้ม ี

ทองพันชั่งยังหำซื้อไม่ได้ ได้ยินว่ำโอสถคืนชีพของเขำสำมำรถต่อชีวิตให้

คนใกล้ตำยได้ คิดว่ำยำทั่วไปท่ีเขำปรุงก็คงจะดีที่สุดเช่นกัน ข้ำจะท�ำ 

ตำมท่ีท่ำนหมอบอก ได้ยินว่ำคุณชำยหลี่ผู้นี้เป็นน้องชำยบุญธรรมของ

รัชทำยำท หำกยำน้ีใช้ไม่ได้ผล ข้ำจะไปขอร้องรัชทำยำท ให้เขำช่วย 

ขอให้คุณชำยหลี่ปรุงยำดีให้ฮูหยินข้ำโดยเฉพำะ" 

เซยีวจวิน้ฟังค�ำพูดของหมอจำงแล้วควำมกลดักลุม้ในใจพลนัหำย

เป็นปลดิทิง้ เขำผงกศรีษะรบัค�ำตดิๆ กัน ขอบคุณและตกรำงวัลให้อย่ำงงำม 

ก่อนจะส่งหมอจำงออกไป 

กลับเข้ำมำในห้องด้ำนใน เขำก้ำวไปที่หน้ำต่ำงโดยไม่รู้ตัว จับจ้อง

หน้ำต่ำงเรอืนปีกตะวนัออกแล้วก็คิดถึงค�ำพูดของหมอทีว่่ำให้พำหลีเ่มิง่ซี 

ออกไปเทีย่วเล่นข้ำงนอกบ่อยๆ ซเีอ๋อร์ไม่ชอบคฤหำสน์สกุลเซยีว เขำรูส้กึ

ได้ ควรพำนำงออกไปสูดอำกำศข้ำงนอกตั้งนำนแล้ว 

คดิเช่นนีเ้ซยีวจว้ินจงึอดนึกถึงจำงซิว่กับมำรดำไม่ได้ พวกนำงคอย
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จับตำดูเรือนเซียวเซียงอยู่ตลอดเวลำ หลำยวันมำน้ีมำรดำบอกให้เขำ 

หย่ำภรรยำมิใช่แค่ครั้งเดียว ทว่ำเขำล้วนบ่ำยเบี่ยงไปโดยอ้ำงว่ำก�ำลัง 

ยุ่งอยู่กับงำนใหญ่ของสกุล ไม่มีเวลำใส่ใจเรื่องภำยในเรือน หำกพำ 

หลี่เมิ่งซีออกไปเท่ียวเล่นในช่วงเวลำนี้ มำรดำจะละเว้นนำงหรือ คิดถึง

เรื่องที่มำรดำรังแกซีเอ๋อร์ลับหลังตนเองแล้ว เซียวจว้ินก็ไม่อำจเฝ้ำ 

อยู่ที่คฤหำสน์เพื่อช่วยเหลือนำงได้ทุกวัน หัวคิ้วจึงอดไม่ได้ที่จะขมวดมุ่น

เป็นปม 

ญำติผู้น้องคนนี้ช่ำงน่ำรังเกียจจริงๆ หำกไม่มีนำงสักคน มำรดำคง

ไม่เป็นศัตรูกับซีเอ๋อร์ถึงเพียงนี้กระมัง ควรคิดหำหนทำงส่งนำงออกจำก

คฤหำสน์ไปเสียดีกว่ำ 

กล่ำวถึงจำงซิ่ว ยำมน้ีนำงก�ำลังนั่งอยู่ในเรือนอย่ำงเรียบร้อย  

ปักปลอกหมอนลำยนกยวนยำง ยำมนี้เหล่ำไท่จวินสร้ำงควำมมั่นใจให้

กับนำงแล้ว จำงซิ่วรู้ว่ำอีกไม่นำนตนเองก็จะได้สวมชุดเจ้ำสำว 

หลำยวันนี้นำงไม่อำละวำดเหมือนแต่ก่อนอีก ท�ำตัวเป็นกุลสตรี

สกุลใหญ่อย่ำงแท้จริง และก�ำลังจัดเตรียมสินเจ้ำสำว รอแค่ให้หล่ีเมิ่งซี

ถูกหย่ำ นำงก็สำมำรถกลับจวนไปรอออกเรือนได้เลย 

นำงไม่ได้ไปก่อเรื่องที่เรือนปีกตะวันออกอีก แม้แต่เม่ือคืนท่ีเป่ำจ ู

มำรำยงำนอย่ำงกล้ำๆ กลัวๆ ว่ำคุณชำยรองปฏิเสธค�ำเชิญของท่ำนน้ำ 

นำงยังไม่โมโหอำละวำดเฉกเช่นทกุครัง้ นำงกลบัปลอบโยนท่ำนน้ำอย่ำง

อ่อนโยนใจกว้ำงว่ำ...อย่ำโกรธเลย ช่วงน้ีพ่ีชำยยุ่งมำกจรงิๆ ร่ำงกำยก็ซบูผอม 

ลงไปมำก เห็นแล้วชวนให้ปวดใจ ท่ำนน้ำอย่ำได้ต�ำหนิพี่ชำยอีกเลย 
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นำยหญิงใหญ่ฟังค�ำพูดของจำงซิ่วแล้วก็ชมไม่หยุดว่ำจำงซิ่วรู้

กำลเทศะ คิดถึงบุตรชำยของตนที่หลำยวันนี้ผ่ำยผอมลงมำกจริงๆ ยำก

นักที่จำงซิ่วจะเข้ำอกเข้ำใจเช่นนี้ ไหนเลยจะเหมือนลูกสะใภ้ผู้นั้น เย็นชำ

มต่ิำงจำกก้อนน�ำ้แขง็ ไม่ห่วงใยลกูชำยตนแม้แต่น้อย ย่ิงมองว่ำทีล่กูสะใภ้

คนนี้แล้วก็ย่ิงพึงใจ ควำมไม่สบอำรมณ์ตอนได้ยินเป่ำจูมำรำยงำนพลัน

หำยไปสิ้น ยิ้มจนดวงตำหรี่ลงเป็นเส้นตรง 

จำงซิ่วก�ำลังคิดอะไรในใจ ปิงซินก็เดินเข้ำมำอย่ำงร้อนใจพลำง

รำยงำนว่ำ "คุณหนู คุณหนู แย่แล้วเจ้ำค่ะ!" 

จำงซิ่วเงยหน้ำขึ้นช้ำๆ ก่อนจะพูดเสียงค่อย "ลนลำนอะไรกัน  

ไม่มีมำรยำทแม้แต่น้อย คนอืน่เห็นเข้ำจะคิดว่ำปกตข้ิำไม่ได้อบรมส่ังสอน

พวกเจ้ำให้ดี!" 

"บ่ำวผิดไปแล้วเจ้ำค่ะ คุณหนู เมื่อครู่บ่ำวได้ยินมำว่ำตอนเช้ำ

คุณชำยรองเชิญหมอมำตรวจโรคให้สะใภ้รอง ได้ยินว่ำเป็นท่ำนหมอท่ี

ตรวจโรคให้คุณชำยรองเป็นประจ�ำ หำกไม่นับหมอในส�ำนักแพทย์หลวง 

นัน่นบัเป็นหมอท่ีดทีีส่ดุในเมอืงผงิหยำงแล้ว คุณหนู บ่ำวเกรงว่ำคุณชำยรอง 

จะเปลี่ยนใจไปแล้ว บ่ำวถึงได้ตื่นตกใจ คุณหนูโปรดอภัยด้วยเจ้ำค่ะ!" 

จำงซิ่วสูดหำยใจดังเฮือก มือสั่นจนนิ้วกลำงถูกเข็มปักผ้ำแทงเข้ำ 

นำงรีบยกมือขึ้นและนิ่วหน้ำมอง 

ปิงซินเห็นดังนั้นจึงรีบหยิบผ้ำเช็ดหน้ำออกมำ ก้ำวขึ้นไปช่วยเช็ด

แล้วบีบเลือดออกมำ นำงจ้องมองคุณหนูก่อนจะพูดอย่ำงเป็นกังวล  

"คณุหน ูท่ำนรบีหำหนทำงขอร้องเหล่ำไท่จวินกับนำยหญิงใหญ่ให้รบีหย่ำ

สะใภ้รองเถอะเจ้ำค่ะ บ่ำวถึงจะสบำยใจ หำไม่แล้วรำตรียำวนำนควำมฝัน 
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ยำวไกล* จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นได้นะเจ้ำคะ" 

จำงซิ่วพูดอย่ำงเหม่อลอย "หนทำงที่คิดออกก็ล้วนคิดไปหมดแล้ว 

ท่ำนน้ำพูดกับพี่ชำยหลำยครั้งแล้ว แต่พี่ชำยยุ่งกับกำรใหญ่อยู่ ไหนเลย

จะใส่ใจเรือ่งพวกน้ี เอำเรือ่งเช่นนีไ้ปกวนใจเขำในเวลำนี ้พ่ีชำยจะต้องคดิ

ว่ำข้ำเป็นหญงิไม่รูค้วำมแน่ แค่นีก็้ยังรอไม่ได้ เวลำนีข้้ำควรยืนอยู่ข้ำงหลงั

เขำและคอยสนับสนุนเขำเงียบๆ ดีกว่ำ จะไปเพ่ิมควำมยุ่งยำกใจให้เขำ

ได้อย่ำงไร" 

"ที่คุณหนูพูดมำก็ถูก ถึงอย่ำงไรเหล่ำไท่จวินก็แสดงเจตนำแล้ว  

รอมำหลำยปีเพียงน้ี รออีกแค่ไม่ก่ีวันจะเป็นไรไป ใช่แล้ว คุณหนู บ่ำว 

ยังได้ยินว่ำวันนี้ตอนเช้ำหลังจำกหมอตรวจชีพจรเสร็จ สนทนำกับ 

คุณชำยรองลับๆ อยู่พักใหญ่ แต่กลับมิได้เขียนใบส่ังยำ แม้แต่หงจูยัง

แปลกใจ นำงพำหมอไปตรวจโรคท่ีเรอืนปีกตะวนัออกด้วยตนเอง ใบหน้ำ

ของสะใภ้รองขำวซีดเหมือนผี ครั้งก่อนแค่เป็นลมยังสั่งยำให้ ครั้งนี้กลับ

ไม่ได้สั่งยำเลย" 

จำงซิ่วฟังค�ำพูดนี้แล้วพลันหัวเรำะออกมำ นำงพูดกับปิงซิน "ข้ำว่ำ

แล้วเชียว พ่ีชำยไม่มีทำงเชิญหมอให้พ่ีสะใภ้ด้วยควำมเป็นห่วงหรอก  

อีกหน่อยเจอเรื่องแบบน้ีอีก อย่ำได้ท�ำตัวเป็นกระต่ำยตื่นตูม" พูดจบก็ 

ก้มหน้ำปักนกยวนยำงต่อ นำงต้องเร่งมอืหน่อย ใกล้จะได้เป็นเจ้ำสำวแล้ว 

ถึงเวลำจะขำดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ ต้องจัดเตรียมอย่ำงละเอียดรอบคอบ 

"เหตใุดคณุหนูจงึพูดเช่นนีเ้ล่ำเจ้ำคะ คณุชำยรองเชญิหมอทีด่ทีีส่ดุ

มำจริงๆ นะเจ้ำคะ!" 

* รำตรียำวนำนควำมฝันยำวไกล เป็นค�ำพังเพย หมำยถึงเมื่อปล่อยให้เวลำล่วงเลยนำนเข้ำ เร่ืองรำวก็อำจ

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่เลวร้ำยได้มำกมำย

Page ����������������� 3.indd   13 27/3/2562 BE   15:47



14

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 3

จำงซิ่วมองปิงซินรำวกับมองคนปัญญำอ่อน ตอนน้ีนำงอำรมณ์ 

ดีมำกจึงไม่ถือสำสำวใช้โง่งมผู้นี้ ดังนั้นจึงอธิบำยให้ฟังอย่ำงละเอียด 

"ตัง้แต่พ่ีสะใภ้กระอกัเลอืดก็ไม่ได้ไปคำรวะผูใ้หญ่ทีเ่รือนโซ่วสีอ่กี ผ่ำนมำ

หลำยวันแล้ว เว้นเสยีแต่จะลกุไม่ขึน้ หำไม่แล้วจะไม่ไปคำรวะได้อย่ำงไร 

เมื่อคืนเหล่ำไท่จวินต้องบ่นพ่ีชำยแน่ พ่ีชำยถึงได้เชิญหมอมำตรวจดูให้

แน่ใจว่ำพ่ีสะใภ้ป่วยจนมอิำจไปคำรวะได้จรงิ หำกมใิช่ ย่อมสำมำรถหย่ำ

พี่สะใภ้ด้วยเหตุผลไม่เคำรพบิดำมำรดำ หำกใช่ พี่ชำยก็ยังสำมำรถหย่ำ

พ่ีสะใภ้ด้วยเหตุผลว่ำเป็นโรคร้ำยได้ เห็นทีในท่ีสุดพ่ีชำยก็มีเวลำคิดถึง

เรื่องของเรำเสียที" 

"คุณหนูพูดมำก็ถูกเจ้ำค่ะ เพียงแต่ท่ีสะใภ้รองไม่ไปคำรวะเพรำะ 

ได้รบัอนุญำตจำกเหล่ำไท่จวิน บ่ำวได้ยินมำว่ำโรคร้ำยทีท่�ำให้หย่ำภรรยำ

ได้น้ันหมำยถึง 'มิอำจร่วมเซ่นไหว้บรรพบุรุษ' ดูเหมือนว่ำโรคของสะใภ้

รองจะยังไม่ร้ำยแรงถึงเพียงนั้น เกรงว่ำ... เกรงว่ำ..." 

"เจ้ำนี่นะ กังวลเรื่องไม่เป็นเรื่อง ไม่เคยได้ยินควำมผิดจำกกำร  

'ถูกใส่ร้ำย' หรือ หลำยวันมำนี้เจ้ำยังดูไม่ออกอีกหรือ เหล่ำไท่จวิน  

นำยท่ำนใหญ่ จนถึงท่ำนน้ำต่ำงก็ยอมรบัเรือ่งนีอ้ย่ำงเงยีบๆ แล้ว ขำดแค่

ข้ออ้ำงก็เท่ำนัน้ ทำงบ้ำนบดิำมำรดำของพ่ีสะใภ้ก็ไม่มอี�ำนำจอะไรอยูแ่ล้ว 

ต่อให้คิดจะต่อสู้ก็ไม่อำจก่อคลื่นลูกใหญ่อะไรได้ ถึงเวลำจ�ำเป็นพวกเรำ

ค่อยผลักดันอีกที จะปล่อยให้พี่ชำยแบกรับค�ำต�ำหนิคนเดียวไม่ได้" 

"จรงิด้วย! เมือ่เป็นเช่นน้ี ไม่แน่สะใภ้รองอำจถูกหย่ำภำยในสองสำม

วันนีก็้ได้ ในท่ีสดุพวกเรำกร็อจนมำถึงวันนี!้" ปิงซนิพูดอย่ำงหน้ำชืน่ตำบำน 

พอคณุหนชูีแ้นะนำงก็รูส้กึว่ำมเีหตุผล ได้ยินสำยทีพ่วกนำงวำงไว้ในเรือน
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เซียวเซียงบอกว่ำหลังงำนวันเกิดของเหล่ำไท่จวิน ยำมที่คุณชำยรองเห็น

สะใภ้รองยังเดินเลี่ยงไปทำงอื่นเสียด้วยซ�้ำ คำดว่ำคงรังเกียจสะใภ้รอง

อย่ำงถึงที่สุดแล้ว 

เมื่อคืนคุณชำยรองรีบร้อนเข้ำไปในเรือนปีกตะวันออก คงต้องกำร

คำดคั้นสะใภ้รองว่ำป่วยเป็นอะไรถึงไม่ไปคำรวะผู้ใหญ่ ภำยหลังคิดว่ำ

ท�ำให้เร่ืองนีช้ดัเจนแน่นอนย่อมดีกว่ำ เขำจงึได้เชญิหมอมำตรวจด ูจะต้อง

เป็นเช่นที่คุณหนูพูดแน่ๆ 

คุณหนูของนำงฉลำดปรำดเปรื่องจริงๆ สมแล้วที่เป็นเพื่อนเล่นกับ

คณุชำยรองมำตัง้แต่เลก็ ควำมคดิจติใจถงึได้ตรงกัน ปิงซนิคดิพลำงมอง

คุณหนูของตนด้วยสีหน้ำเลื่อมใส 

จำงซิ่วเห็นสำยตำนับถือของปิงซินที่มองมำแล้ว หัวใจจึงเบิกบำน

ย่ิงนัก รำวกับมองเห็นตนเองในชดุเจ้ำสำวกุมมอืสบตำกับเซยีวจว้ินท่ีสวม

ชดุเจ้ำบ่ำวสแีดงอยู่ในห้องหอ เซยีวจว้ินจ้องมองนำงเงยีบๆ ด้วยควำมรัก

ลึกซึ้ง ดวงหน้ำเล็กจิ้มลิ้มแดงเรื่อเพรำะควำมเขินอำย หัวใจดวงน้อย 

เต้นตึกตัก เมื่อพูดถึงเซียวจว้ินแล้ว จำงซิ่วก็จมจ่อมอยู่ในจินตนำกำร  

สองแก้มขึ้นสีแดงเรื่อ 

"คุณหนู..." ปิงซินหมุนตัวจะจำกไปพลันนึกถึงเร่ืองหนึ่งข้ึนมำได้ 

เห็นคุณหนูจมอยู่ในภวังค์ควำมคิด จึงร้องเรียกเสียงค่อย 

จำงซิ่วดึงสติกลับมำ เห็นปิงซินมองตนจึงกระแอมเบำๆ แล้วถำม

เสียงเรียบ "มีอะไรอีกหรือ" 

"บ่ำว...บ่ำวคดิไปคิดมำแล้วยังคงรูส้กึไม่สบำยใจ ได้ยินว่ำหน้ำของ

สะใภ้รองซีดขำวมิต่ำงจำกผี ดูเหมือนนำงจะป่วยจริงๆ แล้วไฉนหมอจึง
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ไม่เขียนใบสั่งยำเล่ำเจ้ำคะ" 

จำงซิ่วฟังแล้วขมวดค้ิวเช่นกัน แต่แล้วก็ตอบทันที "เรื่องแค่นี้ก็ 

ไม่เข้ำใจหรือ หมอไม่สั่งยำมีควำมเป็นไปได้เพียงสองอย่ำงเท่ำนั้น  

หนึ่งคือป่วยหนักมำก พ่ีชำยคิดว่ำไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องส่ังยำ ปล่อยให้

โรคของพ่ีสะใภ้เป็นไปตำมยถำกรรม สองคือป่วยไม่หนักหนำอะไร เพ่ือ

แสดงให้เห็นว่ำพี่สะใภ้ไม่ได้ป่วย พี่ชำยจึงไม่ได้ให้หมอสั่งยำ ถึงอย่ำงไร

คนก็ไม่ตำยอยู่แล้ว เห็นได้ว่ำเพ่ือข้ำแล้ว พ่ีชำยนบัว่ำพยำยำมมำกจริงๆ" 

ปิงซินฟังแล้วก็สงสยัในใจ ทว่ำยังคงผงกศรีษะรับค�ำ "คณุหนูพูดถูก

เจ้ำค่ะ ตอนสะใภ้รองกระอกัเลอืด นำยหญิงใหญ่บอกหมอเป็นนยัว่ำห้ำม

สั่งยำดี ให้สั่งยำแค่เป็นพิธีก็พอ ปล่อยให้โรคของสะใภ้รองเป็นไปตำม

ยถำกรรม ไม่แน่สองวันนี้สะใภ้รองอำจจะป่วยหนักขึ้น" 

"ถึงอย่ำงไรครั้งนี้พี่สะใภ้ก็หนีไม่รอดแน่ พี่ชำยมีควำมจริงใจต่อข้ำ

เช่นนี ้ข้ำย่อมมอิำจท�ำให้เขำผดิหวัง สองวันนีพ้วกเรำอย่ำก่อเร่ืองให้พ่ีชำย 

อีกเลย ค่อยๆ รอไปดีกว่ำ เจ้ำเองก็ไปท่ีเรือนนั้นให้น้อยลงหน่อย ให้คน

คอยจบัตำดไูว้ก็พอ ย่ิงใกล้ถึงช่วงเวลำส�ำคญัก็ย่ิงต้องสขุุม เข้ำใจหรอืไม่" 

"เจ้ำค่ะคุณหนู บ่ำวทรำบแล้ว" ปิงซินฟังค�ำพูดของคุณหนูที่ไม่รู้ว่ำ

ปลอบใจตนเองหรือสั่งสอนนำงกันแน่แล้วก็รีบผงกศีรษะรับค�ำ ขอเพียง

เป็นค�ำสั่งคุณหนู รับค�ำไว้ย่อมไม่ผิดพลำดแน่ 

จำงซิ่วกับปิงซินต่ำงก็วำดฝันถึงอนำคตอันงดงำมอย่ำงสุขใจ ทว่ำ

ท้ังสองกลับลืมนึกถึงเรื่องหน่ึงไป หำกเซียวจว้ินท�ำเรื่องโหดร้ำยเช่นนี ้

ได้จริง เขำยังจะเป็นคนดีที่นำงสำมำรถฝำกชีวิตทั้งชีวิตไว้ได้อีกหรือ 
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รถม้ำคันหน่ึงมุ่งหน้ำไปยังวัดจิ้งอว๋ินอย่ำงไม่เร็วไม่ช้ำ ภำยในรถ

เป็นหลี่เมิ่งซี จือชิว จือชุนสำมนำยบ่ำว จือชิวแอบเลิกม่ำนโปร่งตรง

หน้ำต่ำงรถ หลี่เมิ่งซีมองตำมมือนำงออกไปข้ำงนอก เห็นว่ำข้ำงนอก 

เต็มไปด้วยรถรำและผู้คน ดูคึกคักทีเดียว ไม่เหมือนกับวัดเก่ำแก่อันแสน

เงียบเหงำที่ตั้งอยู่บนเขำอย่ำงโดดเดี่ยวเฉกเช่นท่ีนำงจินตนำกำรไว้  

เห็นได้ชัดว่ำที่น่ีเป็นเหมือนตลำด รำวกับนำงได้ย้อนกลับไปยังสถำนท่ี

ท่องเท่ียวในศตวรรษที่ย่ีสิบเอ็ด สมัยโบรำณมีสถำนที่ครึกครื้นเช่นนี้อยู่

ด้วยหรือ 

มองผู้มำสักกำระและพ่อค้ำหำบเร่ที่เดินไปมำไม่ขำดสำย ฟังเสียง

ตะโกนดงัค่อยสลบักันไปแล้ว หลีเ่มิง่ซจีงึพึมพ�ำ "คดิไม่ถึงว่ำวดัจิง้อว๋ินจะ

ครึกครื้นเช่นนี้" 

"สะใภ้รองไม่รู้อะไร วัดจิ้งอวิ๋นแห่งนี้ไม่เหมือนกับวัดอื่นๆ หรอกนะ

เจ้ำคะ เพรำะเป็นวัดใหญ่อันดับหนึ่งของแคว้นฉี เจ้ำอำวำสหมัวเต๋อของ

ที่นี่เป็นภิกษุชั้นสูงที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทำงโลก มีฉำยำทำงธรรมว่ำจิ้งอวิ๋น ว่ำ

กันว่ำคนผูน้ีบ้�ำเพ็ญตบะมำนบัร้อยปี อำคมสงูส่ง ช่วยมวลมนุษย์ขจดัภัย

อ�ำนวยสุข ศักดิ์สิทธิ์มำกเจ้ำค่ะ" 

"ศักดิ์สิทธิ์มำก?!" 

"สะใภ้รองอย่ำได้ไม่เชื่อถือเป็นอันขำด ได้ยินว่ำฮ่องเต้จิ่นตี้มำ 

สักกำระที่นี่ทุกปี พวกสกุลสูงศักดิ์และชนชั้นสูงทั้งหลำยยิ่งไม่ต้องพูดถึง 

สีฤ่ดูของทีน่ี่ล้วนมผีูค้นมำกรำบไหว้บชูำเนืองแน่น ยังมผีูท่ี้เดินทำงมำจำก

แดนไกล นำนวันเข้ำทีน่ีจ่งึค่อยๆ กลำยเป็นเขตกำรค้ำทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสอง 

ของเมืองผิงหยำง ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์อย่ำงหนึ่งของเมืองผิงหยำง  
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ภำพเช่นนีห้ำชมในวัดอืน่ไม่ได้หรอกนะเจ้ำคะ สะใภ้รอง บ่ำวยงัได้ยินมำ

ว่ำเจ้ำอำวำสหมวัเต๋อผูน้ีม้นีสิยัประหลำดอย่ำงหนึง่ จะพบแต่ผูท้ีม่วีำสนำ

กับตนเท่ำน้ัน หำกเขำคิดว่ำไร้วำสนำ ต่อให้เจ้ำบรจิำคเงนิทองกองสงูเป็น

ภูเขำก็ไม่มีโอกำสได้พบ ที่แปลกยิ่งกว่ำก็คือยิ่งเขำเป็นเช่นนี้ คนที่มำขอ

พบเขำโดยไม่เสียดำยเงินทองกลับยิ่งมีมำกขึ้น" 

หลี่เมิ่งซีมองค้อนจือชิวแวบหน่ึง แปลกอะไรกัน เห็นชัดว่ำเป็น

เพรำะ... 'ต�่ำช้ำ'! หลี่เมิ่งซีที่มำจำกศตวรรษที่ย่ีสิบเอ็ดไม่เคยเชื่อเรื่อง 

ผสีำงเทวดำ นำงจงึรูส้กึไม่นับถือจิง้อว๋ินต้ำซอืทีถู่กเล่ำลอืไปอย่ำงอศัจรรย์

ผู้นี้อย่ำงยิ่ง 

จือชุนกับจือชิวไม่สนใจสำยตำค้อนควักของสะใภ้รอง ยำกนักกว่ำ

จะได้ออกจำกคฤหำสน์ ใบหน้ำของสองสำวใช้จึงยำกจะปกปิดควำม 

ตื่นเต้น พวกนำงเหลียวซ้ำยแลขวำ พูดคุยเจี๊ยวจ๊ำวไม่หยุด 

จือชุนมองเซียวจว้ินท่ีขี่ม้ำตัวสูงใหญ่นอกหน้ำต่ำง แขนเส้ือ 

ปลิวพลิ้ว ท่ำทำงสง่ำงำม ซึ่งแตกต่ำงกับเขำในยำมปกติที่มักเย็นชำ  

ยำมนี้เขำดูสุภำพอ่อนโยนรำวกับเป็นคนละคน จือชุนอดรู้สึกภูมิใจแทน

สะใภ้รองของตนไม่ได้ นำงเอ่ยว่ำ "สะใภ้รองดูสิเจ้ำคะ เวลำคุณชำยรอง

ขี่ม้ำดูสง่ำงำมน่ำเกรงขำมจริงๆ คุณชำยรองงำนยุ่งขนำดนี้ แต่ก็ยังพำ

สะใภ้รองออกมำข้ำงนอก ควำมจริงคุณชำยรอง..." 

ยังพูดไม่จบ สำยตำเหมือนจะกินคนของจือชิวก็ท�ำเอำจือชุน 

หวำดกลัวจนกลืนค�ำพูดที่เหลือกลับลงไป เห็นจือชุนไม่พูดแล้ว จือชิวจึง

ถลึงตำใส่นำงอย่ำงดุดัน "เจ้ำนี่นะ กินถั่วร้อยเม็ดก็ไม่รู้สึกถึงกลิ่นเหม็น* 

* กินถั่วร้อยเม็ดก็ไม่รู้สึกถึงกลิ่นเหม็น เป็นค�ำเปรียบเปรยถึงคนที่เจ็บแล้วไม่จ�ำ ท�ำผิดซ�้ำเรื่องเดิม

Page ����������������� 3.indd   18 27/3/2562 BE   15:47



19

อวี่จิ่วฮวา

ยังมีหน้ำมำพูดว่ำคุณชำยรองงำนยุ่ง แต่ก็ยังพำสะใภ้รองออกมำอีก  

เจ้ำไม่ได้ยนิทีค่ณุชำยรองพูดหรอื เขำรบัค�ำสัง่จำกเหล่ำไท่จวิน เหล่ำไท่จวิน 

เป็นคนสั่งด้วยตนเอง คุณชำยรองป่วยและแต่งงำนเสริมมงคลกับสะใภ้

รองจนหำยดีแล้ว จงึต้องมำขอบคณุสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ คณุชำยรองจ�ำเป็นต้อง

พำสะใภ้รองมำจดุธูปทีน่ี ่ เจ้ำไม่เหน็ใบหน้ำภูเขำน�ำ้แข็งของคณุชำยรองรึ 

ท่ำทำงไม่เต็มอกเต็มใจแม้แต่น้อย ตลอดทำงไม่ได้หนักลับมำมองพวกเรำ 

เลยสักแวบเดียว" 

จือชุนเหลือบมองจือชิวอย่ำงประหลำดใจแวบหน่ึง นำงก็แอบ

สังเกตคุณชำยรองเงียบๆ อยู่เหมือนกันหรือ! 

เห็นจือชุนมองตน จือชิวจึงโพล่งออกไป "มองอะไรของเจ้ำกัน  

ข้ำสังเกตกำรณ์ศัตรูอยู่ต่ำงหำก!" 

จือชุนมองจือชิวอย่ำงขุ่นใจ นำงไม่ชอบอีกฝ่ำยเอำเสียเลย นำง 

คิดว่ำจือชิวร้ำยกำจและมีอคติมำกเกินไป ท้ังไม่ยอมรับฟังควำมเห็นที่

แตกต่ำง จนใจท่ีมักเถียงเอำชนะอีกฝ่ำยไม่ได้ แค่ระดับเสียงของนำงก็

ด้อยกว่ำแล้ว แน่นอนว่ำท่ำทีของนำงย่อมข่มอีกฝ่ำยไม่ได้แน่ 

ผลลพัธ์ของกำรทะเลำะโต้เถยีงกันทุกวันของสองคน ส่วนใหญ่ล้วน

เป็นจือชุนที่ยอมแพ้ก่อน ทว่ำแม้จะพ่ำยแพ้ทุกครั้ง นำงก็ไม่ท้อ ขอเพียง

สะใภ้รองไม่โมโห นำงก็มีควำมกล้ำพอท่ีจะทะเลำะกับจือชิวต่อไป  

เห็นสะใภ้รองยังคงไม่พูดจำ สุดท้ำยนำงก็ยังไม่ยอมแพ้ เงียบอยู่นำน 

ก่อนจะเถียงอย่ำงอดไม่ได้ "ไม่ได้ยินพ่ีหงจูบอกหรือไร ในเมืองผิงหยำง

คุณชำยรองได้ฉำยำว่ำพญำยมหน้ำเย็น หงจูปรนนิบัติคุณชำยรองมำ

หลำยปี น้อยครั้งท่ีจะเห็นเขำย้ิม คุณชำยรองมักมีสีหน้ำเย็นชำอยู่เสมอ 
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เพียงแต่กับพวกเรำบึ้งตึงย่ิงกว่ำปกติเท่ำน้ัน เจ้ำไม่เห็นหรือว่ำเมื่อวำน

หลงัจำกเชญิหมอมำแล้ว คุณชำยรองก็ให้เซยีวซย่ำไปซือ้ยำท่ีร้ำนยำอีช๋นุ

ทันที เจ้ำเป็นคนเอำกลับมำเองด้วยซ�้ำ ดูก็รู้ว่ำคุณชำยรองห่วงใยอำกำร

ป่วยของสะใภ้รองเพียงใด น่ำเสียดำยที่สะใภ้รองไม่ยอมกิน" 

ฟังค�ำพูดนี้แล้ว พอคิดว่ำยำที่ปรุงขึ้นในสวนด้ำนหลังของเรือนปีก

ตะวันออกและส่งออกไปขำยกลบัถูกเซยีวจวิน้ซือ้กลบัมำรำวกับเป็นของ

ล�้ำค่ำน�ำมำให้นำงกิน หลี่เมิ่งซีกับจือชิวต่ำงก็อดข�ำพรืดไม่ได้ ได้ยินหงจ ู

บอกว่ำคณุชำยรองสัง่ให้เซยีวซย่ำหำวิธีซือ้ลกูกลอนหย่ังเซงิให้ได้มำกกว่ำ

นีด้้วย น่ำเสียดำยท่ีหลีตู้่ได้รบัแรงกดดันจำกจอืชวิมำกเกนิไป ให้เงนิเท่ำไร

ก็ไม่ยอมท�ำกำรค้ำกับคุณชำยรองสกุลเซียว 

หลี่เมิ่งซีกับจือชิวคิดถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็กลั้นหัวเรำะไม่อยู่ เป็นดัง

ค�ำกล่ำวนี้จริงๆ เงินของสำมีภรรยำ มือซ้ำยจ่ำยออก มือขวำรับเข้ำ เพียง

แต่พวกเขำสำมีภรรยำออกจะแปลกประหลำดเป็นพิเศษ 

ด้วยเหตุน้ีพวกนำงนำยบ่ำวจึงรู้ว่ำเซียวจวิ้นใส่ใจร้ำนยำอี๋ชุนมำก 

ขั้นตอนกำรน�ำยำเข้ำมำและส่งออกไปจึงต้องระมัดระวังย่ิงขึ้น เกรงว่ำ

เซียวจว้ินจะพบเบำะแสอะไรเข้ำเสียก่อน แล้วคล�ำตำมเถำวัลย์มำหำ 

ผลแตงก่อนจะพบว่ำร้ำนยำอีช๋นุน้ีเป็นของนำง จำกนัน้คงท�ำลำยทิง้ไม่เหลอื  

จือชุนเห็นหลี่เมิ่งซีหัวเรำะจึงเกิดควำมกล้ำ ยืดอกแล้วพูดต่อ  

"ผ่ำนมำนำนขนำดน้ีแล้ว ทุกครั้งคุณชำยรองล้วนเป็นสำยฟ้ำท่ีฟำดดัง 

ทว่ำเม็ดฝนกลับเล็กนิดเดียว ไม่ได้ท�ำอะไรสะใภ้รองจริงๆ เลยนะเจ้ำคะ 

บ่ำวยังรู้สึกว่ำควำมจริงแล้วคุณชำยรองแม้จะมีใบหน้ำเย็นชำเพียงใด 

ทว่ำหัวใจกลับอบอุ่น..." 
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"หุบปำก! เจ้ำคิดจะให้คุณชำยรองท�ำอะไรสะใภ้รองเล่ำ แต่งงำน

กันมำตั้งนำน เจ้ำเคยเห็นเขำนึกถึงสะใภ้รองตอนไหนบ้ำงหรือ ครั้งก่อน

ที่สะใภ้รองกระอักเลือด พวกเขำทั้งครอบครัวไม่มีใครก้ำวออกมำเลย 

สักคน มิใช่สำวใช้อย่ำงพวกเรำที่คอยล้อมหน้ำล้อมหลังหรือ บ้ำนนี้ไม่มี

คนดีเลยสักคน แค่ยำกระจอกๆ ไม่ก่ีเม็ดน้ีก็ซื้อใจเจ้ำได้แล้วหรือนี่  

ลูกกลอนพวกนั้นเป็นของพวกเรำเอง ใครจะอยำกได้เล่ำ วันใดเขำ 

หย่ำสะใภ้รองขึ้นมำจริงๆ เจ้ำถึงจะสงบเสงี่ยมกระมัง!" จือชิวเห็นคนชม

คุณชำยรองเป็นไม่ได้ จือชุนเพ่ิงจะเปิดปำกก็ถูกนำงสวนกลับฉอดๆ  

ทั้งยังกำงเล็บถลึงตำใส่จือชุนรำวไก่ชน ด้วยนำงโมโหแล้วจริงๆ 

นี่มิใช่เรื่องเล็ก ทว่ำเป็นเรื่องใหญ่ที่เก่ียวพันถึงแหล่งท�ำมำหำกิน 

คณุชำยรองไม่ชอบสะใภ้รอง ตัง้แต่นำงถูกซือ้เข้ำมำในคฤหำสน์ก็ไม่เคย

เห็นคุณชำยรองเข้ำห้องของสะใภ้รองเลยสักครั้ง แม้คุณชำยรองจะเป็น

คนดี แต่มิใช่คู่ครองที่ดีของสะใภ้รองเลย 

จะให้เขำเข้ำใกล้สะใภ้รองในรัศมีสำมเชียะ* ไม่ได้เด็ดขำด จิตใจ

ของจือชุนไม่แข็งแกร่งเช่นน้ี ช้ำเร็วต้องถูกคุณชำยรองซื้อใจไปแน่  

ควรก�ำรำบนำงไว้แต่เนิ่นๆ หำไม่แล้วไม่แน่วันใดอำจถูกคุณชำยรอง 

หลอกลวง ขำยนำงกับสะใภ้รองไปพร้อมกัน 

จือชุนเห็นจือชิวถลึงตำใส่ตนใบหน้ำก็แดงก�่ำ ใจรู้ว่ำครั้งนี้ยั่วโทสะ 

จือชิวเข้ำแล้วจริงๆ นำงจึงก้มหน้ำอย่ำงประหม่ำ นำนครู่ใหญ่เห็นจือชิว

ไม่พูดจำจึงบ่นเสียงค่อย "ก็ไม่มีอะไรสักหน่อย ข้ำแค่พูดเท่ำน้ันเอง  

ไยต้องท�ำท่ำเหมือนจะกินคนด้วย!" 

* เชียะ (ฉื่อ) เป็นหน่วยวัดควำมยำวของจีน สมัยโบรำณเทียบระยะประมำณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสำมเมตร 

ปัจจุบันยังใช้ค�ำนี้ในควำมหมำยว่ำ 'ฟุต'
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"เจ้ำว่ำอะไรนะ ลองพูดใหม่อกีครัง้ซ!ิ" จอืชวิเหน็จอืชนุยังไม่ถอดใจ

จึงถือโอกำสนี้เท้ำสะเอวคำดคั้น ครั้งนี้จือชุนจึงเป็นใบ้ไปโดยสิ้นเชิง 

"พูดให้น้อยลงหน่อยเถอะ ระวังคนข้ำงนอกจะได้ยินเข้ำ" หลี่เมิ่งซี

เห็นทั้งสองเถียงกันหน้ำแดงหูแดง ใจรู้ว่ำไม่อำจเงียบต่อไปได้อีก ได้ยิน

ว่ำผูฝึ้กยทุธ์ประสำทกำรได้ยินจะดเีย่ียม เมือ่ครู่จอืชวิพูดเรือ่งยำ นำงกลวั

จริงๆ ว่ำเซียวจวิ้นจะได้ยินเข้ำจึงรีบห้ำมปรำมทั้งสอง

จือชิวเห็นหลี่เมิ่งซีเอ่ยปำกขึ้นมำแล้ว นำงจึงไม่มีท่ำทีดุดันเฉกเช่น

เมื่อครู่นี้อีก เพียงน่ังส�ำรวมอยู่ด้ำนข้ำงโดยไม่พูดไม่จำ จือชุนฟังค�ำพูด

ของหลี่เมิ่งซีแล้วก็เงยหน้ำข้ึน ก่อนจะย่นจมูกและเบ้ปำกให้จือชิว เมื่อ 

อกีฝ่ำยเห็นก็เหยียดตัวเท้ำสะเอว ถลงึตำใส่อย่ำงดุดนัรำวไก่ชนอกีคร้ัง 

หลีเ่มิง่ซมีองสำวใช้สองคนนีแ้ล้วไม่รูจ้ะหัวเรำะหรือร้องไห้ด ีระหว่ำง 

โต้เถียงกันอยู่นัน้ รถม้ำก็หยุดลง ท้ังสำมมองออกไปข้ำงนอก พบว่ำรถม้ำ

ผ่ำนประตูหลักมำแล้ว ตอนนี้อยู่ตรงหน้ำซุ้มประตู  

ตำมหลักผู้ท่ีมำสักกำระ เพ่ือแสดงถึงควำมจริงใจแล้ว ส่วนใหญ่

ล้วนลงจำกรถท่ีประตูหลักและเดินเข้ำมำ ประจวบเหมำะท่ีสองข้ำงทำง

เตม็ไปด้วยร้ำนค้ำจงึถือเป็นกำรเดินตลำดไปด้วย ไม่นำนก็มำถึงซุม้ประตู 

แต่เซียวจว้ินที่ขี่ม้ำเห็นว่ำสุขภำพของหลี่เมิ่งซีอ่อนแอเกินไป เดินไกล

ขนำดนั้นร่ำงกำยจะรับไม่ไหว เขำจึงสั่งให้รถม้ำแล่นผ่ำนประตูหลักไป

จนถึงหน้ำซุ้มประตูแล้วค่อยหยุด 

ข้ำงนอกบ่ำวชำยเลกิม่ำนขึน้แล้ว จอืชวิกับจอืชนุลงจำกรถม้ำก่อน

จะหันไปประคองหลีเ่มิง่ซลีงมำ พอทัง้สำมลงจำกรถม้ำ ดวงตำก็ไม่พอให้

ใช้เสียแล้ว จือชุนกับจือชิวต่ำงก็ลืมกำรโต้แย้งเมื่อครู่นี้ไปโดยสิ้นเชิง  
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พวกนำงชี้มือชี้ไม้แล้วพูดคุยเจี๊ยวจ๊ำว 

หลี่เมิ่งซีทอดสำยตำมองไป นำงเห็นเทือกเขำที่อยู่ไกลออกไปกับ

ต้นสนใกล้ๆ สอดรับกับวิหำรและระเบียงศำลำเบื้องหน้ำได้เป็นอย่ำงดี 

ให้ควำมรู้สึกอบอุ่นคลุมเครือ ทั้งสงบเงียบปรองดอง 

ซุ้มประตูแห่งหน่ึงก้ันขวำงควำมครึกคร้ืนของตลำดท่ีอยู่เบ้ืองนอก

กับควำมเงียบสงบของวัดออกจำกกัน ในประตกัูบนอกประตรูำวกับคนละโลก 

เมื่อมีควำมคึกคักข้ำงนอกเป็นตัวเปรียบเทียบ บรรยำกำศด้ำนในประตู

จึงเคร่งขรึมจริงจังมำกย่ิงข้ึน ในประตูมีผู ้เดินทำงมำสักกำรบูชำส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์อย่ำงต่อเนื่อง ทว่ำทุกคนต่ำงเงียบเสียงเองโดยไม่ต้องบอก 

หลี่เมิ่งซีอุทำนในใจอย่ำงอดไม่ได้ คนโบราณช่างเคารพนับถือ

เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆ 

คนยุคปัจจบุนัเทยีบไม่ตดิเลย วัดในควำมทรงจ�ำพวกนัน้ล้วนถูกใช้

เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวทัง้สิน้ แม้จะอยู่หน้ำประตพูระอโุบสถก็ยงัได้ยินเสยีง

มัคคุเทศก์ถือโทรโข่งอธิบำยประวัติควำมเป็นมำ ไหนเลยจะได้สัมผัสกับ

ควำมสงบเคร่งขรึมที่แท้จริงเช่นนี้ 

"สะใภ้รองเข้ำไปก่อนเถอะขอรับ คุณชำยรองรออยู่" เซียวซย่ำเห็น

ทั้งสำมไม่สนใจเซียวจว้ินที่ยืนรออยู่ด้ำนข้ำง เอำแต่มองซ้ำยมองขวำจึง

รีบเตือนเสียงค่อย 

ได้ยินค�ำพูดของเซยีวซย่ำแล้ว ทัง้สำมจงึนึกขึน้ได้ว่ำพวกนำงไม่ได้

ออกมำเท่ียวเล่น แต่มำขอบคุณสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ จอืชวิกับจอืชนุจงึรีบหุบปำก 

แอบเหลอืบมองคณุชำยรองก็เหน็ว่ำคณุชำยรองลงจำกม้ำแล้ว ก�ำลงัยืน

ไพล่มือไว้ข้ำงหลังมองพวกนำงด้วยสีหน้ำเย็นชำโดยไม่พูดอะไร 
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จือชิวแอบแลบลิ้นใส่เซียวจวิ้น แล้วเข้ำไปประคองหลี่เมิ่งซีอย่ำง

ระวัง พำเดินไปที่ข้ำงกำยคุณชำยรองช้ำๆ 

หลี่เมิ่งซีย่อกำยนิดๆ ก่อนจะร้องเรียกเสียงค่อย "คุณชำยรอง" 

"อมื" เซยีวจว้ินเหน็พวกนำงดสูถำนทีจ่นพอใจในท่ีสดุจงึเดนิเข้ำมำ 

เขำไม่พูดอะไร เพียงรับค�ำด้วยเสียงขึ้นจมูก พยักหน้ำแล้วหมุนตัวเดิน

เข้ำไปในวิหำร 

เข้ำซุ ้มประตูมำแล้วก็เห็นต้นโพขนำดใหญ่โตโอฬำรหลำยต้น  

แม้จะเข้ำสูป่ลำยฤดูใบไม้ร่วงแล้ว แต่พวกมนัยังคงยืนหยัดอย่ำงเขียวชอุม่ 

ซ้ำยขวำแบ่งเป็นหอระฆังกับหอกลอง ตรงหน้ำเป็นวิหำรพระเมตไตรย 

เซียวจว้ินไม่ได้หยุดชื่นชม แต่ก้ำวเข้ำไปในวิหำรพระเมตไตรยทันที  

จำกนั้นจึงเลี้ยวขวำออกไปทำงประตูหลัง มุ่งหน้ำไปยังพระอุโบสถ 

จือชิวประคองหลี่เมิ่งซีแล้วพูดเสียงค่อย "ได้ยินว่ำเซียมซีที่นี่

ศักด์ิสิทธ์ิมำก ประเด๋ียวไหว้พระเสร็จ พวกเรำไปเสี่ยงเซียมซีกันเถอะ

เจ้ำค่ะ!" 

ถึงอย่ำงไรก็เป็นคนยุคปัจจุบัน แต่ไรมำหล่ีเม่ิงซีไม่เคยเชื่อเร่ือง 

พวกนี้อยู่แล้ว แต่เห็นจือชิวมีสีหน้ำใฝ่ฝัน ก็ไม่อยำกท�ำให้นำงหมดสนุก 

จึงผงกศีรษะรับค�ำ 

หลี่เมิ่งซีให้จือชิวประคองก้ำวขึ้นบันไดหินทีละก้ำว พอเดินถึง 

ข้ำงกระถำงธูปหน้ำประตูพระอุโบสถ นำงก็อดลอบถอนหำยใจไม่ได้ว่ำ

ร่ำงกำยนี้ช่ำงอ่อนแอนัก จำกซุ้มประตูถึงพระอุโบสถเป็นระยะทำง 

ไม่เท่ำไรแท้ๆ ทว่ำนำงขึ้นบันไดเพียงไม่กี่ขั้นก็หอบหำยใจเสียแล้ว เห็นที

ต่อไปต้องออกก�ำลังกำยให้มำกกว่ำนี้ 
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ช้อนตำขึ้นก็เห็นเซียวจว้ินรออยู่ขำ้งกระถำงธูป มือถือธูปท่ีจุดแล้ว 

ก�ำลงัมองนำงท่ีหอบแฮกๆ เขำก็ขมวดค้ิว ด้วยเห็นท่ำทีเช่นน้ีของเขำจนชนิ 

หลี่เมิ่งซีจึงไม่ใส่ใจ 

จือชิวท�ำปำกย่ืนสูง หำกมิใช่เพรำะคุณชำยรองเป็นเจ้ำนำยที่นำง

ล่วงเกินไม่ได้ นำงคงเข้ำไปสัง่สอนคณุชำยรองนำนแล้ว ลอบด่ำเขำในใจ 

ขมวดคิ้วอะไรนักหนา ร่างกายของสะใภ้รองอ่อนแอมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว 

ทั้งยังเป็นสตรีด้วย จะไปเหมือนท่านได้อย่างไรที่ก้าวยาวๆ แค่ไม่กี่ก้าวก็

มาถึง ถ้าคิดว่าช้านักก็ไหว้ก่อนเสียเลยสิ ไม่ได้ขอให้ท่านรอสักหน่อย! 

เซยีวจว้ินเหน็หลีเ่มิง่ซก้ีำวเข้ำมำจงึย่ืนธูปท่ีจดุแล้วในมอืให้ หล่ีเมิง่ซี 

อึ้งไปเล็กน้อย มีธรรมเนียมเช่นนี้ด้วยหรือ ให้นำงไหว้ก่อน นำงเป็นหญิง

นะ มิใช่ชำยเป็นใหญ่หญิงต�่ำต้อยหรอกหรือ 

นำงย่ืนมือไปรับอย่ำงสงบเสง่ียม ก�ำลังจะก้ำวข้ึนไปไหว้ก็เห็น 

เซียวจวิน้เหลอืบมองนำงแวบหน่ึง จำกนัน้เขำจงึหยิบธูปขึน้มำอกีสำมดอก 

จุดแล้วค่อยพยักหน้ำให้นำง 

ให้ตายเถอะ ต้องไหว้พร้อมกัน! ไม่พูดแล้วใครจะรูเ้ล่า เป็นใบ้หรอืไร! 

หลี่เมิ่งซีลอบด่ำในใจค�ำหน่ึง ท�ำให้นำงหลงดีใจอยู่ต้ังนำน คิดว่ำเขำ

เปลี่ยนนิสัย หันมำเคำรพสิทธิของสตรีแล้วเสียอีก! 

ทั้งสองไหว้พร้อมกันสำมครั้ง แล้วปักธูปลงในกระถำงธูปพร้อมกัน 

ก่อนจะหมุนตัวก้ำวเข้ำไปในพระอุโบสถ ครั้งนี้เซียวจว้ินจงใจผ่อนฝีเท้ำ

ให้ช้ำลงเพ่ือให้หลี่เมิ่งซีตำมมำทัน พวกเขำก้ำวตำมกันเข้ำไป หลี่เมิ่งซี

มองเบำะรองตรงหน้ำและเหลือบมองเซียวจว้ินท่ีเงียบรำวกับคนใบ้  

คงมิใช่ต้องโขกศีรษะด้วยกันกระมัง ดูเหมือนเบำะรองนี้จะใหญ่ไม่พอ 
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ระหว่ำงท่ีนำงคิด เซียวจว้ินก็คุกเข่ำลงแล้ว สีหน้ำเลื่อมใสจริงใจ

อย่ำงมำก ปำกท่องค�ำพูดหลำยค�ำ ก่อนจะกรำบลงไปอย่ำงเคำรพนอบน้อม 

หลี่เมิ่งซีมีชีวิตมำสองชำติแล้ว ทว่ำนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่ำอะไร

คือห้ำส่วนจรดพ้ืน* เห็นควำมศรัทธำของเซียวจว้ินตอนนี้แล้วนำงกลับ 

ไม่รูส้กึขบขันแม้แต่น้อย ในใจพลนัเกิดควำมเล่ือมใสตำม ควำมไม่เชือ่ถือ 

ก่อนหน้ำนี้หำยไปสิ้น 

มนุษย์เรำควรมีควำมศรัทธำ เพรำะน่ันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทำงจิตใจ

อย่ำงหน่ึง ยำมสิ้นหวังยังสำมำรถประคับประคองตนเองให้มีชีวิตอยู่ 

ต่อไปได้ หลำยวันนี้นำงนอนเป็นศพอยู่บนเตียง รู้สึกเหมือนตนเองเป็น

ศพเดินได้ ไม่มีชีวิตชีวำแม้แต่น้อย เป็นเพรำะนำงไม่เชื่อถืออะไรเลยใช่

หรือไม่ ในช่วงเวลำที่สับสนถึงได้ท้อใจไปหมด 

ระหว่ำงขบคิด หลี่เมิ่งซีก็ได้ยินเซียวจวิ้นกระแอมไอ นำงดึงสติ 

กลับมำ พบว่ำเขำไหว้เสร็จแล้ว ก�ำลังมองนำงอยู่ หลี่เม่ิงซีจึงรีบเข้ำไป

คกุเข่ำบนเบำะรอง กรำบไหว้ด้วยควำมศรทัธำจำกใจจรงิ ปำกสวดอธิษฐำน 

ในใจ พระโพธิสัตว์ผู้เมตตาและช่วยปัดเป่าทุกข์ให้มวลมนุษย์ เห็นแก่ที่

ข้าน้อยกราบไหว้บูชาท่านอย่างจริงใจ จะช่วยชี้แนะหนทางให้ข้าน้อย 

ช่วยให้ข้าน้อยหลุดพ้นจากทะเลทุกข์ในเร็ววันได้หรือไม่ 

ท่องจบก็ท�ำตำมเซยีวจว้ิน กรำบไหว้โดยให้ห้ำส่วนจรดพ้ืน กรำบไหว้ 

ครบสำมครั้งแล้วจึงจับมือจือชิวที่ยื่นเข้ำมำประคอง ก่อนจะลุกขึ้น 

เซียวจว้ินเห็นหลี่เมิ่งซีลุกขึ้นแล้วจึงหมุนตัวเดินออกไปข้ำงนอก  

จือชิวเห็นเช่นน้ันก็รีบกระตุกแขนเสื้อหลี่เมิ่งซีและส่งสำยตำให้นำง  

* ห้ำส่วนจรดพ้ืน ควำมหมำยตรงตวัคอืกำรท�ำควำมเคำรพโดยให้ห้ำส่วนของร่ำงกำยจรดพ้ืนพร้อมกัน ได้แก่ 

มือทั้งสอง เข่ำทั้งสอง และหน้ำผำก นอกจำกนี้ยังใช้เป็นส�ำนวนหมำยถึงเลื่อมใสอย่ำงยิ่ง
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หลี่เมิ่งซีถึงนึกขึ้นได้ว่ำจือชิว จือชุนอยำกเส่ียงเซียมซี เห็นเซียวจว้ินใกล้

จะเดินออกไปแล้วนำงจึงรีบร้องเรียก "คุณชำยรอง!" 

เซียวจวิ้นชะงักเท้ำ หันกลับมำมองนำง 

เห็นเซียวจวิ้นหันกลับมำ หลี่เมิ่งซีจึงเกิดควำมลังเล ทั้งสองมำ

ขอบคุณสิ่งศักด์ิสิทธ์ิด้วยกัน คุณชำยรองผู้น้ีกลับมีท่ำทีอึดอัดขัดแย้ง 

อย่ำงมำก ตลอดทำงท�ำตัวเหมือนคนใบ้ นำงไม่อยำกสนใจเขำเลย 

จริงๆ แต่เห็นสีหน้ำคำดหวังของจือชิวแล้วจึงกระแอมเสียงค่อยก่อนพูด 

"คุณชำยรอง คือว่ำ...มำถึงที่น่ีแล้ว ภรรยำผู้น้อยอยำกเสี่ยงเซียมซีด ู

สักหน่อยเจ้ำค่ะ" 

สองสำวใช้มองเซยีวจว้ินอย่ำงประหม่ำ กลวัว่ำภูเขำน�ำ้แข็งลกูนีจ้ะ

ปฏิเสธ แต่เห็นเขำเงียบไปเพียงครูเ่ดยีวก็หมนุตวัเดนิกลบัมำ แม้จะไม่ได้

พูดอะไร แต่เข้ำใจได้ว่ำเขำตกลงแล้ว สีหน้ำของทั้งสองฉำยควำมยินดี

ทันที หำกมิได้อยู่ในพระอุโบสถที่บรรยำกำศเคร่งขรึม พวกนำงจะต้อง

กระโดดตัวลอยแน่ 

ประคองหลี่เมิ่งซีไปตรงบริเวณเส่ียงเซียมซีแล้ว ทว่ำเห็นหลี่เมิ่งซ ี

ไม่ยอมเสี่ยงเซียมซีเสียที บ่ำยเบี่ยงอยู่นำน จือชิวจึงก้ำวออกไปรับ

กระบอกเซียมซีจำกสำมเณรน้อย ใช้สองมือประคองไว้อย่ำงศรัทธำ 

อธิษฐำนในใจหลำยค�ำและเขย่ำเบำๆ ไม่นำนไม้เซยีมซก็ีร่วงลงมำอนัหนึง่ 

สำมเณรน้อยหยิบขึน้มำแล้วยืน่ให้ด้วยสองมอื หลีเ่มิง่ซย่ืีนมอืไปรบั จอืชวิ 

ชะโงกหน้ำเข้ำมำอย่ำงตื่นเต้น บนเซียมซีเขียนว่าอะไรบ้างนะ 

"มีเรื่องดีมำเยือนถึงหน้ำบ้ำน สั่งสมกุศลย่อมพบเจอเรื่องมงคล  

กำรแต่งงำนและเรือ่งอ่ืนล้วนรำบรืน่ ป่วยไข้ได้ยำดีกลับแข็งแรง" หล่ีเมิง่ซี 
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ถือเซียมซีและอ่ำนเบำๆ 

"เซยีมซนีีตี้ควำมอย่ำงไรหรอืเจ้ำคะ" จอืชวิมองหลีเ่มิง่ซ ีก่อนจะถำม

อย่ำงไม่เข้ำใจ 

"ยังต้องตีควำมอีกหรือ ดูจำกตัวหนังสือก็รู้แล้ว ควำมหมำยคือ 

รำบรื่นทุกสิ่ง" เห็นจือชิวมีสีหน้ำร้อนใจ หลี่เมิ่งซีจึงพูดส่งเดช 

"แต่บ่ำวไม่ได้ป่วยนีเ่จ้ำคะ ไฉนเซยีมซจีงึบอกว่ำป่วยไข้ได้ยำดกีลบั

แข็งแรง เซียมซีนี้เหมำะกับสะใภ้รองมำกกว่ำ" 

จะบ้าตาย เซยีมซมีเีหมาะกับใครด้วยหรือ เจ้าคดิว่านีเ่ป็นการเลอืก

คู่หรือไร! หลี่เมิ่งซีค้อนจือชิวทีหนึ่ง จือชิวปิดปำกอย่ำงรู้กำลเทศะ 

"อมติำภพุทธ สกีำ หำกอยำกตคีวำมเซยีมซสีำมำรถออกจำกประตู

นี้ ในวิหำรข้ำงจะมีคนตีควำมเซียมซีให้" สำมเณรน้อยชี้ประตูท่ีเช่ือมไป

ยังวิหำรข้ำงพลำงพูด 

"สะใภ้รองกับจือชุนรออยู่ตรงนี้ก่อน บ่ำวไปครู่เดียวก็มำเจ้ำค่ะ"  

จือชิวฟังแล้วก้ำวเท้ำเดินออกไป แต่ถูกจือชุนคว้ำตัวไว้ "เดี๋ยวก่อน  

เสี่ยงเซียมซีเสร็จพวกเรำค่อยไปด้วยกัน" 

จือชิวเหลือบมองหลี่เมิ่งซี รู้สึกว่ำตนเองร้อนใจไปสักหน่อย นำง

ชะงักทันทีแล้วเดินกลับมำ 

จือชุนรับกระบอกเซียมซีมำและเขย่ำอยู่นำน ไม้เซียมซีหล่นลงมำ

อันหนึง่ ไม่รอให้สำมเณรน้อยก้ำวเข้ำมำ จอืชวิก็แย่งไปก่อนแล้วอ่ำนออก

มำ "ยำมว่ำงไร้กังวลนัง่อยู่เฉย กินอ่ิมด่ืมชำเอนกำยพัก มต้ิองเหนด็เหนือ่ย

กำยหรือใจ ไร้ทุกข์ภัยไร้หำยนะแน่นอน" 

"น่ำจะหมำยถึงชีวิตรำบรื่นเช่นกัน เห็นทีพวกเจ้ำสองคนคงจะ 
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โชคดมีำก ไปเถอะ ไปฟังว่ำต้ำซอืว่ำอย่ำงไรบ้ำง" หลีเ่ม่ิงซฟัีงจอืชวิอ่ำนจบ 

ก็ตีควำมหมำยตำมตัวหนังสือทันที 

สองสำวใช้ฟังแล้วหน้ำแดงเรือ่ ดอีกดใีจย่ิงนกั ประคองหลีเ่มิง่ซจีะ

เดนิออกไป จอืชวิพลนัชะงกัเท้ำ ก่อนจะเอ่ยปำกโน้มน้ำว "สะใภ้รองเสีย่ง

เซยีมซสัีกอันเถอะเจ้ำค่ะ ไหนๆ ก็อตุส่ำห์มำแล้ว ถือเสยีว่ำเสีย่งทำยเล่นๆ" 

จอืชวิพูดพลำงรบักระบอกเซยีมซมีำจำกสำมเณรน้อย ย่ืนให้หล่ีเมิง่ซด้ีวย

สองมือ 

ให้ตำยหลี่เมิ่งซีก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ นำงก�ำลังจะปฏิเสธ หำงตำก็

เหลอืบไปเหน็เซยีวจว้ินยืนอยู่ข้ำงๆ เขำก�ำลงัมองนำงอย่ำงครุน่คิด คดิถึง

ค�ำพูดของตนเองเมื่อครู่นี้ที่บอกว่ำจะเส่ียงเซียมซี หำกยำมนี้จำกไปโดย

ไม่เสี่ยงเซียมซีคงดูไม่ดีนัก นำงจึงย่ืนมือไปรับกระบอกเซียมซี เขย่ำจน 

ไม้เซยีมซร่ีวงลงมำอนัหนึง่ ถูกจอืชวิเก็บข้ึนมำแล้วอ่ำน "หยกมกุล�ำ้ค่ำน้ัน

อยู่กับตัว มัวไปแสวงหำจำกที่อื่น เหมือนคนถือไฟตำมหำไฟ มิสู้หยุดไว้

ไม่เหนื่อยเปล่ำ" 

หลี่เมิ่งซฟัีงแลว้ขมวดคิ้วมุน่ นีค่อือะไรกบัอะไรกนัแน่ แลว้อะไรคอื

มิสู้หยุดไว้ไม่เหนื่อยเปล่า! 

เซียมซีก็เป็นเช่นน้ีแหละ หำกเจ้ำไม่เชื่อ ไม่เสี่ยงเลยจะดีกว่ำ  

แต่หำกเสี่ยงเซียมซีแล้วไม่น�ำไปตีควำมให้ชัดเจนย่อมติดค้ำงอยู่ในใจ

จือชิวกับจือชุนต่ำงส่ำยหน้ำ ไม่เข้ำใจว่ำตกลงเซียมซีน้ีดีหรือไม่ดี

กันแน่ หมำยถงึสะใภ้รองเหนือ่ยเปล่ำไปเอง หรือว่ำสิง่ทีส่ะใภ้รองวำงแผน

มำท้ังหมดล้วนเป็นจันทรำในน�้ำ บุปผำในคันฉ่อง จือชิวลอบเสียใจ 

ภำยหลัง นำงไม่น่ำยุสะใภ้รองเลย หำกรู้แต่แรกว่ำเป็นเช่นนี้ ไม่เสี่ยง
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เซียมซีตั้งแต่แรกยังดีเสียกว่ำ 

"เซยีมซพีวกนีห้ำกเชือ่ก็แปลว่ำมจีรงิ ไม่เชือ่ก็แปลว่ำไม่ม ีสะใภ้รอง

อย่ำเชื่อถือเลย พวกเรำกลับกันเถอะเจ้ำค่ะ ประเดี๋ยวคุณชำยรองจะ

ร�ำคำญเอำได้" 

หลำยวนัน้ีสะใภ้รองท้อใจไปเสยีทกุเรือ่ง หำกน่ีเป็นเซยีมซทีีแ่ย่มำก 

จะมใิช่เป็นกำรซ�ำ้เติมชวิีตสะใภ้รองหรอื จอืชวิคดิเช่นน้ีแล้ว ไม่ว่ำอย่ำงไร

ก็ไม่กล้ำไปตีควำมเซียมซีอีก นำงรีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนำ

จือชุนก�ำลังจะอ้ำปำก แต่กลับถูกจือชิวถลึงตำใส่ 

หลี่เมิ่งซีเห็นเมื่อครู่จือชิวยังร้อนใจอยำกไปตีควำมเซียมซี ยำมน้ี

กลับพูดว่ำจะกลับ จึงเข้ำใจควำมหวังดีของอีกฝ่ำย ในใจนำงพลันรู้สึก

ประทับใจ ต่อให้ชวิีตน้ีไม่เป็นไปตำมทีห่วังเพียงใด หำกได้มคีนทีจ่งรักภักดี 

เช่นนี้คอยติดตำมนำงก็พอแล้ว 

คดิเช่นนีจ้งึหันไปพูดกับเซยีวจวิน้ "คุณชำยรองโปรดรอสักครู่ ภรรยำ

ผูน้้อยตคีวำมเซยีมซเีสรจ็แล้วจะกลบัมำ" พูดจบเห็นเซยีวจว้ินไม่เอ่ยอะไร 

จึงถือว่ำเขำยอมรับแล้ว หลี่เมิ่งซีให้จือชิวประคองเดินไปที่ประตู 

ทั้งสำมเดินออกจำกประตูโดยมีสำมเณรน้อยน�ำทำง มุ่งหน้ำไปยัง

วิหำรข้ำง มสีำมเณรน้อยรปูหนึง่เดินออกมำจำกวิหำรเจรญิธรรมพอด ีเห็น

ทั้งสำมเดินมำก็เข้ำไปประนมมือเอ่ยว่ำ "อมิตำภพุทธ สีกำจะตีควำม

เซียมซีหรือ จิ้งอวิ๋นต้ำซือเจ้ำอำวำสวัดนี้รออยู่ในวิหำรเจริญธรรมแล้ว" 

หลีเ่มิง่ซเีหลอืบมองจอืชวิแวบหนึง่ จิง้อวิน๋ต้ำซอืผูน้ีไ้ม่พบคนง่ำยๆ 

มิใช่หรือ ไฉนจึงมำตีควำมเซียมซีให้ผู้อื่นได้เล่ำ 

"เห็นทีสะใภ้รองจะนับเป็นคนที่มีวำสนำ พวกเรำเข้ำไปกันเถอะ
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เจ้ำค่ะ" จือชิวฟังแล้วควำมกลัดกลุ้มบนใบหน้ำก็หำยเป็นปลิดท้ิง นำง

ร่ำเริงขึ้นมำอีกครั้ง ต้ำซือที่ถูกเล่ำขำนจนกลำยเป็นบุคคลมหัศจรรย์เป็น

ฝ่ำยอยำกพบสะใภ้รองเอง เห็นทีสะใภ้รองของนำงจะมใิช่คนธรรมดำเลย 

"ได้ รบกวนซือฟู่* น้อยท่ำนนี้น�ำทำงด้วย" 

หลี่เมิ่งซีให้จือชิวประคอง นำงท�ำท่ำจะเดินไปข้ำงหน้ำ กลับเห็น

สำมเณรน้อยประนมมอืท้ังสองข้ำง พูดกับจอืชวิและจอืชนุ "อมติำภพุทธ 

สีกำทั้งสองท่ำน หำกจะตีควำมเซียมซีเชิญทำงนั้น" 

หืม ลึกลับถึงเพียงนี้เชียวหรือ ไม่ให้เข้าไปด้วยกัน? หลี่เมิ่งซี 

เกิดควำมลังเล ในใจนำงไม่นับถือภิกษุช้ันสูงอะไรท้ังนั้น ส�ำหรับคนยุค

ปัจจุบันเช่นนำงแล้ว จือชิวกับจือชุนที่เอำใจใส่มีควำมส�ำคัญกว่ำภิกษุ 

ชั้นสูงผู้นั้นมำก 

"จิง้อว๋ินต้ำซอืจะพบท่ำนถือเป็นโอกำสทีห่ำได้ยำกนกั สะใภ้รองรบี

ไปเถอะเจ้ำค่ะ บ่ำวตีควำมเซียมซีเสร็จแล้วจะรอท่ำนอยู่ท่ีหน้ำวิหำร 

เจริญธรรม" 

ฟังค�ำพูดจือชิวแล้ว หลี่เมิ่งซีขบคิดดูแล้วก็พยักหน้ำเห็นด้วย  

นำงเดนิตำมสำมเณรน้อยไปยังวิหำรเจรญิธรรม พอถึงหน้ำบนัได หลีเ่ม่ิงซี 

ก็ชะงักเท้ำ นำงมองข้ันบันไดสงูแล้วสดูหำยใจลึก ขณะก�ำลังจะก้ำวข้ึนไป 

มือข้ำงหนึ่งพลันยื่นมำประคองนำงจำกทำงด้ำนหลัง 

* ซือฟู่ เป็นค�ำที่ใช้เรียกภิกษุสงฆ์ แม่ชี หรือนักพรต บำงครั้งอำจมีฉำยำอยู่ข้ำงหน้ำ
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หลี่เมิ่งซีร่ำงกำยแข็งทื่อ หันไปมองก็พบว่ำเซียวจว้ินเดินตำมอยู ่

ข้ำงหลังตลอด แม้จะไม่ชินที่เขำประคองนำงเช่นน้ี แต่ถึงอย่ำงไรก็เคย

กรำบไหว้ฟ้ำดินด้วยกัน ผลักเขำออกไปคงไม่ค่อยดีนัก อีกอย่ำงตอนน้ี

ร่ำงกำยนำงก็อ่อนแอมำก มองขั้นบันไดที่ค่อนข้ำงสูงนั่นแล้ว ท่ำทำงจะ

ล�ำบำกจรงิๆ นำงจงึย่ืนมอืให้เขำประคองแล้วก้ำวข้ึนไป ดวงตำมองตรงไป 

ข้ำงหน้ำตลอดเวลำ จึงไม่ทันสังเกตว่ำเซียวจว้ินที่ประคองนำงอยู่น้ันมี

สีหน้ำอ่อนโยนอย่ำงยิ่ง มุมปำกก็ยกขึ้นนิดๆ 

พอข้ึนบันไดและเข้ำไปในวิหำรเจริญธรรมแล้ว หล่ีเมิ่งซีจึง 

ปล่อยมือของเซียวจวิ้น สำมเณรน้อยรูปหนึ่งพำนำงไปที่หน้ำประตูข้ำง 

หลี่เมิ่งซีก้ำวเท้ำเข้ำไป เซียวจว้ินก�ำลังจะตำมไปด้วย แต่สำมเณรน้อย

กลับประนมมือเอ่ยว่ำ "อมิตำภพุทธ ประสกโปรดรออยู่ที่นี่" 

หลีเ่มิง่ซหัีนมำมองเขำแวบหน่ึง เหน็เขำพยกัหน้ำให้นำงและยืนอยู่

48
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ข้ำงประตู หลี่เมิ่งซีจึงพยักหน้ำให้เขำเช่นกันก่อนจะเดินเข้ำไป 

เข้ำไปด้ำนในแล้ว เงยหน้ำก็เห็นภิกษุชรำคิ้วขำวเครำขำวรูปหนึ่ง 

ห่มจีวรสีแดงนั่งอยู่บนเบำะรอง สองมือวำงบนหัวเข่ำ คิดว่ำน่ำจะเป็น 

จิ้งอวิ๋นต้ำซือ 

เห็นหลี่เมิ่งซีเข้ำมำ เขำจึงประนมสองมือเอ่ยว่ำ "อมิตำภพุทธ" 

หลี่เมิ่งซีก้ำวไปข้ำงหน้ำ ประนมมือท้ังสองข้ำงแล้วไหว้ "ข้ำน้อย 

คำรวะจิ้งอวิ๋นต้ำซือ ได้ยินชื่อเสียงของต้ำซือมำนำน วันนี้ได้พบ นับเป็น

บุญวำสนำที่สั่งสมมำสำมชำติจริงๆ" 

"อมิตำภพุทธ สีกำไม่ต้องมำกพิธี เจ้ำกับข้ำมีวำสนำต่อกัน เชิญนั่ง

ลงเถอะ" 

ยำมน้ีสำมเณรน้อยทีพ่ำหลีเ่มิง่ซเีข้ำมำหยิบเบำะรองมำอกีอนัแล้ว

วำงลงท่ีแทบเท้ำหลีเ่มิง่ซ ีนำงคำรวะจิง้อว๋ินต้ำซอือกีสองครัง้ ก่อนจะก้ำว

ขึ้นไปคุกเข่ำและนั่งลงบนเบำะรอง 

จิ้งอวิ๋นต้ำซือมองบุคคลตรงหน้ำพลันลอบตระหนกในใจ เขำที่

บ�ำเพ็ญตบะมำร้อยปี คิดว่ำสำมำรถมองทะลุห้ำร้อยปีก่อนและห้ำร้อยปี

หลงัจำกนีไ้ด้ กลบัมองบคุคลตรงหน้ำไม่ออกแม้แต่น้อย เน่ืองจำกค�ำนวณ

ได้ว่ำเยียนอ๋องมีอุบำยในใจหมำยจะชิงต�ำแหน่งรัชทำยำท ท�ำให้รำษฎร

ต้ำฉเีดอืดร้อน ชวิีตล�ำบำกยำกแค้น และสตรตีรงหน้ำจะเป็นบคุคลส�ำคัญ

ที่สำมำรถขจัดเครำะห์ภัยครั้งนี้ได้ กำรประสบเครำะห์ภัยครั้งนี้ของนำง

จ�ำต้องได้รับกำรชี้แนะจำกเขำ เขำจึงมำพบนำงที่วิหำรเจริญธรรมด้วย

ตนเอง 

ยำมประจันหน้ำกับสตรีที่ดวงชะตำผูกอยู่กับต้ำฉีทั้งหมด เขำ 
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กลับมองอนำคตของนำงไม่ออกโดยสิ้นเชิง รู้สึกเพียงว่ำอนำคตของนำง

เลือนรำงไปหมด ย่ิงมองไม่เห็นถึงท่ีมำของนำง รำวกับนำงมิใช่คนของ

ต้ำฉ ีหลีเ่มิง่ซนีัง่อยู่ตรงหน้ำน่ีเอง ทว่ำกลบัท�ำให้จิง้อว๋ินต้ำซือรู้สึกว่ำงเปล่ำ 

ล่องลอย ในใจพลันตระหนก เขำลอบท่องอมิตำภพุทธในใจติดๆ กัน 

จะบ้าตาย! ให้ท่านมาตีความเซียมซี มิได้มาฟังท่านสวดมนต์ 

หลีเ่มิง่ซีเหน็จิง้อวิน๋ต้ำซอืทีอ่ยูต่รงหน้ำไมเ่อ่ยถงึกำรตคีวำมเซยีมซี 

เอำแต่เบิกตำทีเ่ป็นประกำยเจดิจ้ำรำวคบเพลงิมองประเมนินำงข้ึนๆ ลงๆ 

ไม่หยุด ปำกยังคงสวดมนต์อย่ำงต่อเนื่อง นำงก็รู้สึกไม่พอใจ แต่อย่ำงไร

ต้ำซือก็เป็นบุคคลที่ได้รับกำรยกย่องนับถือ นำงไม่กล้ำล่วงเกินจริงๆ  

นำงกระแอมเสียงค่อยแล้วจึงเอ่ยว่ำ "ข้ำน้อยเพ่ิงเสี่ยงเซียมซีได ้

อันหน่ึง ในใจสงสยัจงึอยำกขอให้ต้ำซอืช่วยชีแ้นะ" พูดจบก็ย่ืนเซยีมซใีนมอื 

ออกไปอย่ำงนอบน้อม 

"หยกมุกล�้ำค่ำน้ันอยู่กับตัว มัวไปแสวงหำจำกที่อื่น เหมือนคน 

ถือไฟตำมหำไฟ มสิูห้ยุดไว้ไม่เหนือ่ยเปล่ำ อมติำภพุทธ สกีำ นีเ่ป็นเซยีมซี

กลำงค่อนไปทำงดี หยกล�้ำค่ำซ่อนอยู่ที่หินข้ำงกำย สีกำกลับด้ันด้นไป

แสวงหำที่อื่น เซียมซีอันนี้หมำยถึงคนถือไฟตำมหำไฟ ทุกเรื่องรอให้ถึง

เวลำย่อมประสบควำมส�ำเรจ็เอง สกีำอย่ำได้กังวลใจไปเลย รอให้ถึงเวลำ

แล้ว เรื่องรำวย่อมส�ำเร็จสมดังใจหมำย" 

สรุปค�ำพูดของภิกษุชรำนี้ได้เพียงค�ำเดียวว่ำ ตอนน้ีเจ้าก�าลังถือ 

โคมไฟตามหาไฟ อย่าเหน่ือยเปล่าอีกเลย ไฟก็อยู่ในมือเจ้าน่ันแหละ  

แค่รอคอยอย่างอดทนก็พอ

หลี่เมิ่งซีฟังแล้วโมโหเหลือเกิน เหลวไหลทั้งเพ เซียมซีไม่ดีเจ้าก็พูด
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มาตามตรงเถอะ ประเดี๋ยวไฟประเดี๋ยวเหนื่อยเปล่าอยู่นั่น ข้างกายข้า

นอกจากภูเขาน�้าแข็งแล้วยังจะมีหยกงามกับก้อนหินเสียท่ีไหนเล่า  

ผีเท่านั้นแหละที่จะเชื่อค�าพูดบ้าบอของเจ้า ข้าเป็นปัญญาชนที่มาจาก

ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด หากเชื่อเจ้าก็แปลกแล้ว 

ดังน้ันหลี่เมิ่งซีจึงพูดอย่ำงไม่พอใจเล็กน้อย "ข้ำน้อยรู้สึกเพียง 

ตรงหน้ำมดืสนทิ มหีนทำงให้เดนิเสยีท่ีไหน ย่ิงไม่เหน็ไฟเหมอืนท่ีต้ำซอืว่ำ

มำด้วย เหตุใดต้ำซือจึงกล่ำวเช่นนี้" 

มองหญิงสำวตรงหน้ำที่โอหังอย่ำงยิ่งแล้ว จิ้งอวิ๋นต้ำซือจึงเงียบไป

ครู่หน่ึง มือลูบเครำแล้วตอบว่ำ "อมิตำภพุทธ เซียมซีน้ีของสีกำตีควำม 

เช่นน้ีจริงๆ เพียงแต่อำตมำบ�ำเพ็ญตบะมำน้อย ค�ำนวณไม่ได้จริงๆ ว่ำ

สกีำมำจำกทีใ่ด รูเ้พียงว่ำสกีำเป็นบคุคลสงูศกัดิ ์คิดว่ำสกีำคงมใิช่คนของ

โลกนี้ สีกำสำมำรถบอกอำตมำได้หรือไม่ว่ำสีกำมำจำกแห่งหนใด บำงที

อำตมำอำจพอชี้แนะได้บ้ำง" 

ค�ำพูดนี้ของจิ้งอวิ๋นต้ำซือท�ำเอำหลี่เมิ่งซีตกใจจนเหงื่อเย็นไหล 

ท่วมตัว 

ให้ตำย คงมิใช่ค�ำนวณได้จริงๆ ว่ำนำงมำจำกอนำคตกระมัง นำง

เก็บควำมรูส้กึดแูคลนในใจพลำงตัง้สตมิองสบสำยตำเจดิจ้ำดจุคบเพลงิ

ของจิง้อว๋ินต้ำซอื ก่อนจะตอบเสยีงเรยีบ "ต้ำซอื เดมิทีข้ำน้อยเป็นบตุรสำว

ของนำยท่ำนหลี่ หลี่ชิงคหบดีในเมืองผิงหยำง เนื่องจำกเมื่อหลำยเดือน

ก่อนคุณชำยรองสกุลเซียวว่ำที่ประมุขสกุลสูงศักด์ิในเมืองผิงหยำง 

ป่วยหนัก ข้ำน้อยจึงได้แต่งเข้ำสกุลเซียวเพื่อเสริมมงคล วันนี้เดินทำงมำ

จุดธูปขอบคุณสิ่งศักด์ิสิทธ์ิกับคุณชำยรองท่ีน่ี แน่นอนว่ำข้ำน้อยย่อมมำ
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จำกคฤหำสน์สกุลเซียว" 

จิง้อว๋ินต้ำซอืจบัจ้องสตรตีรงหน้ำเนิน่นำน ทว่ำกลบัไม่เหน็เบำะแส

ใดๆ แม้แต่น้อย เขำลอบคดิในใจ นำงช่ำงเก่งกำจย่ิงนัก คนท่ัวไปหำกถูก

เขำกดดนัด้วยบำรมแีห่งธรรมท่ีมองไม่เหน็ เกรงว่ำป่ำนนีค้งควบคมุตนเอง

ไม่ได้นำนแล้ว ทว่ำนำงกลับสุขุมเยือกเย็นได้เช่นนี้ ดวงตำกระจ่ำงใสดุจ

สำยน�้ำไม่ปรำกฏแววหวำดกลัวแม้แต่น้อย สะอำดบริสุทธ์ิเหมือนเด็กที่

ปรำศจำกควำมชั่วร้ำย ไม่แปดเปื้อนมลทินเลยแม้แต่น้อย ปำกเขำท่อง

ค�ำว่ำอมิตำภพุทธ ในใจเลื่อมใสสตรีตรงหน้ำมำกยิ่งขึ้น 

หลี่เมิ่งซีเห็นภิกษุชรำผู้นี้เอำแต่สวดมนต์แล้วก็นึกกลัว นำงรู้สึกว่ำ

ภิกษตุรงหน้ำลกึล�ำ้ยำกจะคำดเดำ ขนืปล่อยให้เขำสวดมนต์ต่อไป ดไีม่ดี 

เขำอำจรูว่้ำนำงทะลมุติมิำ เห็นจิง้อว๋ินต้ำซอืมอืลบูเครำ เงยีบงนัไม่พูดจำ 

ด้วยรูว่้ำเขำไม่เชือ่วำจำของนำงเมือ่ครูน่ี ้จงึกระแอมเสยีงค่อยแล้วพูดต่อ 

"ต้ำซือ โลกน้ีมีเรื่องของโชคชะตำและกำรเวียนว่ำยตำยเกิดจริงๆ หรือ  

โชคชะตำที่สวรรค์ก�ำหนดไว้แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงแน่หรือ ในเมื่อมิอำจ

เปลี่ยนแปลง แล้วไยต้องมำเกิดในโลกน้ีด้วยเล่ำ ข้ำน้อยงุนงงไม่เข้ำใจ

เลย หวังว่ำต้ำซือจะช่วยชี้แนะได้" 

"อมติำภพุทธ สกีำ ควำมหมกมุน่มอียู่แค่ในใจเท่ำน้ัน ขอถำมหน่อย

ว่ำผเีสือ้ในปีหน้ำจะพบดอกไม้ในปีนีไ้ด้อย่ำงไร อมติำภพุทธ วำสนำและ

กำรพบพำนจะท�ำให้ทกุสิง่ส�ำเรจ็ผลได้ สกีำมต้ิองเหนด็เหน่ือยไป สิง่ท่ีอยู่

ตรงหน้ำจึงจะเป็นของจริง" 

ค�ำพูดนี้ของจิ้งอวิ๋นต้ำซือท�ำให้หลี่เมิ่งซีบรรลุแจ้ง ตรงหน้ำกระจ่ำง

ปลอดโปร่งทันใด นำงปล่อยวำงอดีตนำนแล้ว และใช้ชวีติอยู่ในยุคโบรำณ
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ที่แสนจะย�่ำแย่นี้อย่ำงสงบเสงี่ยมมำโดยตลอด ยิ้มมองดอกไม้หน้ำเรือน

ผลบิำนและร่วงโรย แต่หลำยวันน้ีนำงกลบัหมกมุน่กับเร่ืองรำวในอนำคต

ที่ไม่อำจล่วงรู้ได้ ปักใจเชื่อว่ำในเมื่อต้ำนทำนไม่ได้แล้วไยต้องต้ำนทำน

ด้วย ดังนั้นจึงหดหู่ใจมำตลอด ใช้ชีวิตไม่ต่ำงจำกศพเดินได้ 

ย้อนพจิารณาดใูห้ด ีอนาคตยงัไมเ่ริม่ต้นขึน้เสยีดว้ยซ�า้ แลว้จะรูไ้ด้

อย่างไรว่าโชคชะตาจะเป็นจรงิหรอืไม่ เหตใุดวันนีจ้งึต้องใช้ชวิีตอย่างไม่มี

ความสุขเช่นนี้ด้วยเล่า อนาคตจะเป็นอย่างไรน้ันก็ช่างมันเถอะ ข้าจะ 

ไขว่คว้าเพียงสิง่ทีข้่าต้องการ จมลอยไปตามคลืน่ก็ช่าง เพราะข้าจะจดจ�า

เพียงวนัน้ีเท่านัน้ คิดแล้วหลีเ่มิง่ซจีงึลกุขึน้คำรวะ "ใคร่ครวญให้ดีแล้ว เป็น

ข้ำน้อยเองที่ยึดติดเกินไป มีทิฐิมำกถึงเพียงนี้ แล้วจะหลุดพ้นได้อย่ำงไร 

ขอบคุณต้ำซือที่ชี้แนะหนทำง" 

"อมิตำภพุทธ สีกำ อำตมำขอตัวก่อน" 

มองเงำร่ำงของจิ้งอว๋ินต้ำซือท่ีจำกไป หล่ีเมิ่งซีก็ซับเหง่ือเม็ดเล็กที่

ซึมออกมำบนหน้ำผำก นำงลอบตัดสินใจว่ำวันหน้ำอย่ำมำที่วัดหรือ

อำรำมพวกนี้บ่อยนักเลยจะดีกว่ำ ไม่แน่ในน้ีอำจมีบุคคลลึกลับท่ีมีวิชำ

อำคมซ่อนอยู่จรงิๆ แล้วมกีำรเปิดเผยเรือ่งท่ีนำงทะลมุติมิำ กระท่ังทุกคน

เห็นนำงเป็นตัวประหลำด นำงอำจจะถูกจับไปเผำทั้งเป็นก็ได้ 

หลี่เมิ่งซีเดินช้ำๆ ออกจำกวิหำร ด้วยไม่เห็นเงำร่ำงของเซียวจวิ้น 

นำงจึงคิดจะรออยู่นอกวิหำร กวำดตำมองรอบวิหำรเจริญธรรมท่ีเต็มไป

ด้วยพระพุทธรปูสงูต�ำ่อ้วนผอมแตกต่ำงกันไป องค์นีม้องปรำดเดียวก็รู้ว่ำเป็น 

พระโพธิสตัว์กวนอนิ องค์น้ีแน่นอนว่ำย่อมเป็นเหวนิซผููซ่ำ* แล้วองค์นีเ้ป็น
* เหวินซูผูซ่ำ คือหนึ่งในส่ีพระโพธิสัตว์ของศำสนำพุทธ ประกอบด้วย เหวินซูผูซ่ำ (พระมัญชุศรีโพธิสัตว์)  

กวนซื่ออินผูซ่ำ (พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์) ผู่เสียนผูซ่ำ (พระสมันตภัทรโพธิสัตว์) และต้ีจั้งผูซ่ำ (พระ 

กษิติครรภโพธิสัตว์)
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ใครเล่ำ 

มองพระโพธิสัตว์ท้ังหลำยที่มีสีหน้ำและอำกัปกิริยำที่หลำกหลำย 

เหน็พวกเขำบ้ำงก็ขบเขีย้วเค้ียวฟัน บ้ำงก็ถลงึตำดดุนั บ้ำงก็เผยอริมฝีปำก 

นิดๆ ใบหน้ำระบำยยิ้มน้อยๆ บ้ำงก็นั่งขัดสมำธิ ประนมนิ้วท้ังสิบเข้ำ 

ด้วยกัน บ้ำงก็หลบัตำลงครึง่หนึง่ ในมอืถือพระคมัภีร์ มองดรูอบหนึง่แล้ว

นำงก็แยกแยะได้เพียงแค่สององค์เท่ำนั้น 

อดคิดถึงชำติก่อนตอนไปเที่ยววัดเซ่ำหลินไม่ได้ นำงก็เคยเข้ำไป

เยือนวิหำรแบบนีเ้ช่นกัน ข้ำงในมพีระโพธิสตัว์ในอริยิำบถต่ำงๆ มคัคเุทศก์

คอยแนะน�ำพระโพธิสัตว์แต่ละองค์ ชั่วขณะหนึ่งหล่ีเม่ิงซีเหมือนได ้

ย้อนกลับไปในชำติก่อน ภำพในชำติก่อนซ้อนทับกับภำพในชำติน้ี วิหำร

เหมือนกัน พระโพธิสัตว์เหมือนกัน นำงเหมือนกัน ท�ำให้นำงแยกไม่ได้ว่ำ

ตรงหน้ำนี้เป็นควำมจริงหรือควำมฝัน รำวกับยำมนี้นำงอยู่ในชำติก่อน

และแค่ฝันไป พอตืน่จำกฝัน ทุกอย่ำงก็จะกลบัคนืสูส่ภำพเดมิ คดิแล้วจงึ

เปล่งเสยีงเบำๆ "บปุผำมใิช่บปุผำ สำยหมอกมใิช่สำยหมอก มำเยือนกลำงดกึ 

ฟ้ำสำงจำกลำ ยำมมำประหน่ึงฝันคงอยูม่นิำน ยำมจำกไปดุจเมฆสลำยสูญ" 

หมนุตัวกลบัมำก็เห็นเซยีวจว้ินยืนอยู่หน้ำประตวิูหำร ขมวดคิว้แน่น 

ครั้นเห็นเซียวจว้ินตัวเป็นๆ ยืนอยู่ตรงหน้ำเช่นน้ี หล่ีเมิ่งซีจึงกลับ 

สูค่วำมเป็นจรงิในท่ีสดุ ควำมทรงจ�ำในชำติก่อนพวกน้ันเป็นเพียงควำมฝัน 

ไปแล้วจริงๆ 

"คุณชำยรอง" 

"กลอนของซีเอ๋อร์ฟังแล้วดีก็ดีอยู่หรอก แต่กลับชวนให้รู้สึกเหมือน

หลุดพ้นจำกโลกนี้ไป กลอนเช่นน้ีวันหน้ำแต่งให้น้อยลงหน่อยจะดีกว่ำ" 
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เมื่อครู่เซียวจวิ้นรู้สึกเหมือนหลี่เมิ่งซีว่ำงเปล่ำและล่องลอย ฟังบทกลอน

นีแ้ล้ว เขำรูส้กึว่ำนำงสำมำรถจำกไปรำวควำมฝันได้ ทัง้ไม่รูว่้ำจะไปตำม

หำนำงได้ท่ีใดด้วย ดังนั้นจึงนึกเกลียดชังกลอนบทนี้ของหลี่เมิ่งซีและ

วิจำรณ์ส่งเดช 

ถึงอย่ำงไรก็มิใช่กลอนท่ีนำงแต่งเองอยู่แล้ว เขำจะมีควำมเห็น

อย่ำงไรก็ช่ำง หลังจำกฟังค�ำชี้แนะของจิ้งอวิ๋นต้ำซือ หลี่เมิ่งซีจึงคลี่คลำย

ปมในใจได้ ยำมนีอ้ำรมณ์นำงดีย่ิง จงึไม่อยำกถือสำเซยีวจวิน้ทีช่อบจบัผิด

ผู้อื่น 

"ภรรยำผู้น้อยมักได้ยินมำว่ำพระโพธิสัตว์กวนอินช่วยบรรเทำ 

ทกุข์ภัยได้ทุกอย่ำง มคี�ำขอนบัพันก็ตอบรับค�ำขอนบัพันน้ัน ท�ำตวัเป็นเรือ

ให้มนษุย์ข้ำมทะเลแห่งควำมทกุข์ เป็นควำมจรงิหรอืไม่" หลีเ่มิง่ซอีภัยให้

เซียวจวิ้นอย่ำง 'ใจกว้ำง' ทั้งยังชวนคุยอย่ำงอำรมณ์ดี 

"ย่อมเป็นควำมจรงิแน่นอน พระพุทธองค์สำมำรถบรรเทำควำมทุกข์

ที่เกิดจำกกำรเกิดแก่เจ็บตำยของมนุษย์ได้ หำกมนุษย์ประสบควำม 

ยำกล�ำบำก แล้วไปขอให้พระพุทธองค์คุ้มครอง ย่อมสำมำรถหลุดพ้นจำก

ทะเลแห่งทกุข์ได้ ครัง้นีข้้ำป่วยหนกั ท่ำนย่ำกม็ำขอร้องพระพทุธองค์ด้วย

ตนเอง ข้ำถึงได้หำยดี ดังน้ันวันน้ีท่ำนย่ำจึงให้พวกเรำมำขอบคุณสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกัน" 

ฟังเจ้าพูดเช่นนี้ ข้าต่างหากที่เป็นพระโพธิสัตว์ หากไม่มีข้า เกรงว่า

ยามนี้เจ้าคงเหลือแต่ซากไปแล้ว ไม่เชื่อหรอกว่าพระโพธิสัตว์กวนอินจะ

ช่วยเจ้าได้จรงิๆ! หลีเ่มิง่ซเีหลอืบมองเซยีวจว้ินอย่ำงไม่พอใจ อยำกส่ังสอน 

เขำเสยีเหลอืเกิน ให้เขำคำรวะนำงสกัสำมท ีแต่ควำมจริงมกัโหดร้ำยเสมอ 
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ควำมคิดเช่นนี้จึงได้แต่คิดอยู่ในใจเท่ำนั้น 

"ในเมือ่ศักด์ิสทิธ์ิถึงเพียงนี ้พวกเรำมำแล้วก็กรำบไหว้สกัหน่อยเถอะ 

เพียงแต่พระโพธิสัตว์มีมำกมำยเช่นนี้ ภรรยำผู้น้อยไม่รู้จะกรำบไหว้องค์

ไหนดี หรือว่ำต้องกรำบไหว้ทั้งหมด" 

คิดถึงควำมศรัทธำของคนโบรำณแล้ว หลี่เมิ่งซีคิดว่ำในเมื่อเข้ำมำ

ในวิหำรเจริญธรรมนี้แล้ว ย่อมสมควรกรำบไหว้สักหน่อย นับดูแล้วที่นี่ก็

มีพระโพธิสัตว์ทั้งหมดสิบเอ็ดองค์ คิดว่ำหำกต้องกรำบไหว้ทั้งหมดจริง 

นำงคงต้องเหนื่อยตำยก่อนแน่ จึงถำมออกมำอย่ำงกลัดกลุ้ม 

เซียวจวิ้นมองนำงแวบหนึ่งอย่ำงสงสัย เรื่องทั่วไปเช่นนี้นำงไม่รู้ได้

อย่ำงไร 

"ซเีอ๋อร์ไม่รูห้รอืว่ำเข้ำมำในวิหำรแล้ว ไม่ว่ำในวิหำรจะมีพระโพธิสัตว์ 

กี่องค์ ปกติแล้วให้กรำบไหว้สำมครั้งเป็นอันใช้ได้" 

หลี่เมิ่งซีฟังแล้วใบหน้ำพลันขึ้นสีแดงเรื่อ ก่อนจะก้ำวไปข้ำงหน้ำ

ช้ำๆ คุกเข่ำลงบนเบำะรองและกรำบไหว้อย่ำงจริงจังสำมครั้ง พอลุกขึ้น 

เซียวจวิ้นก็ตำมเข้ำมำกรำบไหว้สำมครั้ง 

เซยีวจว้ินกับหลีเ่มิง่ซกีรำบไหว้พระโพธิสตัว์ในวหิำรเจรญิธรรมเสรจ็

ก็เดินออกมำด้วยกัน คิดถึงท่ำทีเลื่อมใสจริงใจของเขำตอนไหว้พระ  

หลี่เมิ่งซีจึงเอ่ยถำมเรื่อยเปื่อย "ตอนไหว้พระคุณชำยรองท่องอะไรหรือ" 

"นโม อมิตำภพุทธ เมื่อครู่ซีเอ๋อร์ก็ท่องเช่นนี้มิใช่หรือ" 

หลี่เมิ่งซีฟังแล้ว พอคิดถึงบทสวดบูชำเจ้ำแม่กวนอินที่ตนท่องแล้ว

ก็อดหน้ำแดงไม่ได้ นำงจึงเร่งฝีเท้ำให้เร็วขึ้น 

เห็นหลีเ่มิง่ซไีม่พูดอะไร เซยีวจว้ินก็มองนำงอย่ำงเคลอืบแคลง เขำ
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พบว่ำหลี่เมิ่งซีเป็นคนเฉลียวฉลำด เรื่องอะไรขอเพียงชี้แนะสักเล็กน้อย

นำงก็เข้ำใจแล้ว ทว่ำควำมรู้ทั่วไปเช่นน้ีนำงกลับสู้เด็กคนหนึ่งไม่ได้เลย

ด้วยซ�ำ้ ต้ำฉนีบัถือศำสนำพุทธ เรือ่งพวกนีอ้ำจำรย์ในส�ำนกัศกึษำสอนสัง่

มำต้ังแต่เล็ก ต่อให้ไม่เคยไปส�ำนักศึกษำก็น่ำจะเคยเห็นและเคยได้ยิน

จำกบิดำมำรดำมำบ้ำงสิ 

กล่ำวได้ว่ำสิ่งที่คนต้ำฉีต่ำงรู้กันทั่วนั้นนำงกลับไม่รู้เลยแม้แต่น้อย 

แต่ไม่ว่ำอย่ำงไร เห็นหลีเ่มิง่ซสีำมำรถสนทนำกับเขำอย่ำงผ่อนคลำย 

เช่นน้ีได้ก็ดีใจมำกจริงๆ เซียวจว้ินลอบยินดีในใจ ไม่เสียแรงท่ีเขำทุ่มเท

ควำมคิดไปมำก สุดท้ำยกใ็ช้อุบำยพำนำงมำขอบคุณสิ่งศกัดิส์ิทธิ์เพือ่ให้

นำงออกมำเทีย่วเล่นผ่อนคลำยได้อย่ำงเปิดเผย วิธีน้ีนบัว่ำได้ผลจริงๆ ด้วย 

มองดูหลี่เมิ่งซียำมน้ี ไหนเลยจะมีท่ำทีหดหู่เฉกเช่นหลำยวันก่อน

อีก หลี่เมิ่งซีที่สุขุมเยือกเย็นคนเดิมกลับมำแล้ว เขำแปลกใจจริงๆ ว่ำ 

จิง้อว๋ินต้ำซอืพูดอะไรกับนำง พอนำงออกมำจำกวหิำรก็รำวกับมชีวิีตใหม่

อย่ำงไรอย่ำงนั้น กับเขำก็ไม่ห่ำงเหินเหมือนก่อนหน้ำนี้อีก ทว่ำยำมนี้เขำ

มิอำจเอ่ยถำมสิ่งใดออกไปได้ ขอเพียงเห็นนำงไม่เป็นไรก็ดีมำกแล้ว 

ออกจำกวิหำร เซียวจว้ินประคองหลี่เมิ่งซีก้ำวลงบันไดทีละก้ำว

อย่ำงเป็นธรรมชำติ 

จือชิวกับจือชุนที่รออยู่ข้ำงล่ำงเห็นคุณชำยรองเดินออกจำกวิหำร

มำพร้อมกับสะใภ้รอง ท้ังคุณชำยรองยังประคองสะใภ้รองด้วยท่ำทำงที่

สนิทสนม ทั้งสองต่ำงก็เบิกตำโต ดวงตำแทบจะถลนออกมำ 

จอืชวิตัง้สตไิด้ก่อนจอืชนุ ไม่ได้! ข้าจะปล่อยให้คณุชายรองเข้าใกล้

สะใภ้รองในรัศมีสามเชียะไม่ได้ หาไม่แล้วสะใภ้รองจะถูกคุณชายรอง

Page ����������������� 3.indd   41 27/3/2562 BE   15:47



42

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 3

ท�าร้ายเอาได ้

คิดถึงตรงนี้จือชิวก็ก้ำวเท้ำเดินไปข้ำงหน้ำ ทว่ำถูกจือชุนคว้ำตัวไว้

เสียก่อน 

จอืชนุรูส้กึว่ำยำมนีค้ณุชำยรองกับสะใภ้รองดูปรองดองกันอย่ำงมำก 

พวกนำงทีเ่ป็นเพียงบ่ำวทำงท่ีดคีวรจะหลบไปให้ไกลสกัหน่อย เห็นจอืชวิ

ไม่รู้กำลเทศะเช่นนี้จึงรีบคว้ำตัวอีกฝ่ำยไว้แล้วส่ำยหน้ำกับนำง 

จือชิวไม่สนใจแม้แต่น้อย นำงปัดมือจือชุนออกพลำงก้ำวฉับๆ 

เข้ำไปหำหลีเ่มิง่ซ ีเหลอืบมองเซยีวจวิน้แวบหน่ึงแล้วพูดเสยีงค่อย "คำรวะ

คุณชำยรอง สะใภ้รอง" 

หลี่เมิ่งซีเห็นจือชิวเดินเข้ำมำจึงหดมือกลับมำแล้วให้จือชิวเป็น 

คนประคอง ก่อนจะก้ำวลงบันไดต่อ 

จู่ๆ น้ิวเนียนนุ่มที่กุมไว้ในมือถูกชักออกไป ท�ำให้เซียวจวิ้นท่ีในอก

เตม็ไปด้วยควำมอ่อนโยนพลนัรูส้กึว่ำงโหวง เมือ่ฝ่ำมอืของตนเองว่ำงเปล่ำ 

แล้ว เขำก็รู้สึกเศร้ำใจรำวกับบำงสิ่งได้ขำดหำยไป 

เขำเหลือบมองจือชิวด้วยสำยตำเย็นชำพลำงเดินตำมหลังท้ังสอง

ด้วยสหีน้ำบึง้ตงึ เหน็สหีน้ำเย็นชำแบบนีจ้นชนิแล้ว หลีเ่มิง่ซกัีบจอืชวิต่ำง

ก็ท�ำเป็นมองไม่เห็น 

มองจอืชวิข้ำงหน้ำท่ีท�ำตัวเป็นแม่ไก่หวงไข่แล้ว เซยีวจว้ินก็ขมวดคิว้ 

มุ่น ตั้งแต่เมื่อไรกันที่สำวใช้ผู้นี้แสดงออกถึงควำมเป็นอริกับเขำ 

เดินไปตำมทำงจนออกจำกซุ้มประตู เซียวซย่ำกับคนอื่นๆ รออยู่

นอกประตูแล้ว เห็นพวกเขำออกมำ ต่ำงก็เข้ำมำค�ำนับ สั่งให้คนจูงม้ำมำ

และเตรียมรถม้ำ 
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จือชิวกับจือชุนมองร้ำนรวงสองข้ำงทำง ก่อนจะสะกิดแขนเสื้อ 

หลีเ่มิง่ซเีบำๆ พลำงส่งสำยตำกับนำง เดมิทีกำรเดนิดขูองก็เป็นสญัชำตญำณ 

ของสตรีอยู่แล้ว หำยำกท่ีสำวใช้สองคนจะได้ออกมำ ขำมำเห็นสอง 

ข้ำงทำงเต็มไปด้วยสินค้ำกระจุกกระจิกละลำนตำ ในใจก็แทบจะอดทน

ไม่ไหวอยู่แล้ว ด้วยรู้ว่ำมำไหว้พระจึงไม่กล้ำท�ำตัวเสียมำรยำท 

ตอนนี้ไหว้พระเสร็จแล้ว ดูเหมือนเซียวจวิ้นเองก็อำรมณ์ดีทีเดียว 

ทั้งเห็นว่ำอีกนำนกว่ำจะเที่ยงวัน ทั้งสองจึงเกิดควำมคิดอยำกเดินดูของ 

หลีเ่มิง่ซเีหน็สองสำวใช้ย่นค้ิวขยิบตำอย่ำงร้อนใจก็รูค้วำมในใจของ

พวกนำง นำงตำมใจสองคนนี้มำกจริงๆ อีกอย่ำงนำงเองก็อำรมณ์ดีมำก 

นกึอยำกเดินเทีย่วเล่นเช่นกัน มองเซยีวจว้ินทีก่�ำลงัจะพลกิตวัขึน้ม้ำ ลงัเล

ครูห่นึง่ หลีเ่มิง่ซจีงึก้ำวออกไปพูด "คณุชำยรอง คอืว่ำภรรยำผูน้้อยมำทีนี่่

เป็นครั้งแรก จึงอยำกเดินชมร้ำนรวงสองข้ำงทำงสักหน่อย" 

ฟังค�ำของหลี่เมิ่งซีแล้ว เซียวจว้ินก็นิ่งคิดไปครู่หน่ึง ยังคงมีสีหน้ำ

เย็นชำ ทว่ำก็ส่งเชอืกบงัเหียนให้เซยีวซย่ำด้ำนข้ำง จำกน้ันเดนิตำมพวกนำง 

ไปที่ร้ำนค้ำ ท�ำตัวมิต่ำงจำกองครักษ์ผู้พิทักษ์ดอกไม้ 

เห็นคณุชำยรองเดนิตำมสะใภ้รองไปแล้ว เซยีวซย่ำก็ท�ำหน้ำตะลงึงนั 

คณุชำยรองเจรจำง่ำยดำยเช่นน้ีต้ังแต่เมือ่ใด เขำเกลยีดกำรเดนิดขูองเป็น

ที่สุดมิใช่หรือ! 

เซยีวซย่ำยืนน่ิงงนัอยู่ตรงน้ัน กว่ำจะได้สติเซยีวจว้ินก็จำกไปไกลแล้ว 

เขำรบีส่งเชอืกบงัเหียนให้บ่ำวชำยท่ีอยู่ด้ำนข้ำง ก่อนจะเร่งฝีเท้ำตำมไป

จอืชวิกับจอืชนุถือป่ินเงินท่ีเพ่ิงซือ้มำเมือ่ครู่นี ้พวกนำงพูดคุยหัวเรำะ

และเปรียบเทียบกัน มองสำวใช้สองคนน้ีแล้ว หลี่เมิ่งซีก็ส่ำยหน้ำอย่ำง 
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จนใจ แค่ปิ่นเงินอันหน่ึงมิใช่หรือ ยังต้องประชันกันอยู่คร่ึงค่อนวัน นิสัย

เหมือนเด็กจริงๆ นำงลืมไปเสียสนิทว่ำร่ำงกำยนำงในตอนน้ียังโตไม่เท่ำ

จือชิวด้วยซ�้ำ! 

เซียวจว้ินเอำมือไพล่หลังเดินตำมอยู่ห่ำงๆ รำวกับสุนัขจิ้งจอก

หำงยำวตัวหนึ่ง บำงครั้งเขำก็แวะดูของจุกจิกบนแผงลอยกับเซียวซย่ำ 

ทว่ำควำมสนใจส่วนใหญ่ล้วนอยู่กับภรรยำทีอ่ยู่ข้ำงหน้ำ ในตลำดท่ีวุ่นวำย 

เช่นนี้ เขำกลัวจริงๆ ว่ำพวกนำงจะพลัดหลงไป แต่ก็มิอำจลดศักดิ์ศรีของ

ตนเองไปเดินข้ำงกำยนำงได้ 

กำรปฏิบัติตัวเช่นนี้ของเขำจึงเป็นไปตำมกฎรัศมีสำมเชียะที่จือชิว 

ก�ำหนดขึ้น นำยบ่ำวกลุ่มนี้จึงกลำยเป็นภำพที่แปลกตำในตลำดแห่งนี้ 

เงยหน้ำเหน็ด้ำนหน้ำมร้ีำนขำยหยกร้ำนหนึง่ หลีเ่มิง่ซจีงึเดนิเข้ำไป 

จือชิวกับจือชุนก็ตำมเข้ำมำพร้อมด้วยเสียงที่ดังเจ๊ียวจ๊ำว เคร่ืองหยกใน

ร้ำนฝีมือประณีตกว่ำหยกบนแผงลอยข้ำงนอกมำกนัก บรรจุในกล่อง

งดงำมและวำงอยู่บนชั้น ทั้งสำมพิจำรณำอย่ำงละเอียด 

นี่ไม่เหมือนกับทองค�ำ หลี่เมิ่งซีไม่มีควำมชื่นชอบเครื่องหยก 

เป็นพิเศษ นำงเพียงมองด้วยสำยตำชื่นชมไปทีละชิ้นเท่ำนั้น 

เซียวจวิ้นตำมเข้ำมำและนั่งลงบนเก้ำอี้สำนที่อยู่ข้ำงประตู 

พ่อค้ำในเมืองผิงหยำงน้อยนักที่จะไม่รู้จักคุณชำยรองสกุลเซียว 

ทันทีที่หลงจู๊เห็นเขำเข้ำมำในร้ำนก็ตรงมำทักทำยอย่ำงกระตือรือร้น 

เซียวจว้ินโบกมือเป็นสัญญำณให้หลงจู๊ไปยุ่งกับงำนของตนเอง  

เขำเพียงสั่งชำมำหนึ่งกำและน่ังดื่ม เซียวซย่ำเอำมือไพล่หลังยืนอยู่ 

ด้ำนข้ำงเซียวจวิ้น 
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"สะใภ้รอง ท่ำนดูก�ำไลหยกน้ีสิ เปล่งประกำยแวววำวเหมำะกับ 

ท่ำนมำก หลงจู๊ เอำหยกอันนี้ออกมำให้พวกเรำดูหน่อย" 

จอืชวิตำลำยไปกับเครือ่งหยกทีว่ำงอยู่เตม็ร้ำน นำงตืน่เต้นเป็นพิเศษ 

ก่อนจะนกึขึน้ได้ว่ำเครือ่งประดับศีรษะส่วนใหญ่ของสะใภ้รองน�ำไปจ�ำน�ำ

หมดแล้ว ตอนนี้แม้ร้ำนยำอี๋ชุนเริ่มมีก�ำไรแล้ว ทว่ำตอนนั้นจ�ำน�ำของไป

แบบมอิำจไถ่คืนได้ สะใภ้รองเองก็ยังไม่ได้ซือ้เคร่ืองประดบัเพ่ิมเลยสักชิน้ 

ยำกนักทีจ่ะมโีอกำสเลอืกดดู้วยตนเอง นำงจงึอยำกเลอืกซือ้ให้สะใภ้รอง

สกัหน่อย ลมืไปเสยีสนิทว่ำพวกนำงออกมำไหว้พระ ไม่ได้ตดิเงินมำมำกนกั 

"ลูกค้ำท่ำนนี้ ท่ำนตำแหลมจริงๆ ก�ำไลหยกคู่นี้ท�ำจำกหยกเหลือง

ซึ่งเป็นหยกเหอเถียน* ที่หำยำก ท่ำนดูฝีมือแล้วดูประกำยหยกนี้สิ ตลอด

ถนนเส้นนีม้แีต่ร้ำนของพวกเรำเท่ำนัน้ทีม่ ีขอบอกลกูค้ำอย่ำงไม่ปิดบงัว่ำ 

เครือ่งหยกในร้ำนเรำส่วนใหญ่ล้วนมเีพียงชิน้เดยีว ท่ำนสำมำรถซือ้ไปได้

อย่ำงสบำยใจ ไม่ไปซ�้ำกับใครแน่นอน ควรค่ำแก่กำรเก็บสะสมยิ่งนัก" 

เห็นจือชิวถูกใจก�ำไลหยกเหลืองที่ดีท่ีสุดในร้ำน หลงจู๊จึงแนะน�ำ

อย่ำงกระตือรือร้น เขำเห็นคุณชำยรองสกุลเซียวเดินตำมพวกนำงเข้ำมำ 

คิดว่ำคุณชำยรองสกุลเซียวต้องเป็นคนจ่ำยเงินแน่ มีหรือจะไม่ขำยของ

อย่ำงเต็มที่ ว่ำกันว่ำคุณชำยท่ำนนี้ใจป�้ำมำแต่ไหนแต่ไร 

รบัก�ำไลหยกมำจำกหลงจูแ๊ล้ว จอืชวิจงึลองสวมลงบนข้อมอืหลีเ่มิง่ซี 

พลำงพูด "สีนี้เหมำะกับผิวของสะใภ้รองจริงๆ พวกเรำเอำอันนี้แล้วกัน" 

"เจ้ำลมืไปแล้วหรอื เหล่ำไท่จวินมอบหยกมนัแพะให้ข้ำอนัหนึง่แล้ว 

เหมือนจะงำมกว่ำหยกอันนี้เสียอีก" 

* หยกเหอเถียน เป็นหยกเนื้อน่ิมที่หำยำกชนิดหนึ่ง เน้ือละเอียด มีควำมยืดหยุ่นทนทำนสูง มีต้นก�ำเนิดอยู่ 

ที่เขตเหอเถียนในทิเบต หยกเหลืองเป็นหยกเหอเถียนประเภทหนึ่งที่มีสีเหลือง หำยำกและล�้ำค่ำมำก
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"ลกูค้ำท่ำนนี ้ท่ำนพูดผดิเสยีแล้ว ในบรรดำหยกเหอเถียน หยกเหลอืง 

นบัว่ำหำยำกท่ีสดุ เป็นของล�ำ้ค่ำในบรรดำหยกทัง้หลำย รองลงมำจงึเป็น

หยกมนัแพะ ก�ำไลคูน่ี ้ไม่ต้องพูดถึงด้ำนฝีมอืว่ำหำร้ำนทีส่องในต้ำฉไีม่ได้

อีกแล้ว แค่วัตถุดิบก็หำยำกย่ิงแล้ว ท่ำนลองส่องดูกับแสงแดดสิ นี่เป็น

หยกเหลืองอย่ำงดี หยกมันแพะจะเทียบได้อย่ำงไร หำกท่ำนถูกใจจริงๆ 

ข้ำน้อยตัดใจยอมลดรำคำให้ท่ำนบำงส่วนเลยก็ได้" หลงจู๊เห็นหลี่เมิ่งซี

ไม่มีเจตนำจะซื้อจึงพรรณนำถึงสรรพคุณอย่ำงขะมักเขม้น 

"หลงจู๊ ก�ำไลนี้ขำยเท่ำไร" จือชิวฟังแล้วตื่นเต้น 

"เห็นว่ำท่ำนเป็นคนตำแหลม ทั้งยังคิดจะซื้อจริงๆ ข้ำน้อยคิดตำม

รำคำต้นทุนเลยแล้วกัน ถือว่ำคบหำสหำย ไม่แพงเลย ท่ำนจ่ำยมำสำม

พันต�ำลึง ก�ำไลนี้ย่อมเป็นของท่ำนแน่นอน" 

สามพันต�าลึง?! จือชิวลูบอกเสื้อ นึกขึ้นได้ว่ำนำงมีเงินติดตัวแค่ 

ห้ำสิบต�ำลึงเท่ำนั้น นำงแลบลิ้นออกมำแล้วเบนสำยตำไปทำงอื่น 

เดิมหลี่เมิ่งซีก็ไม่คิดจะซื้ออยู่แล้ว ย่ิงได้ยินรำคำที่สูงล่ิวเช่นน้ี  

นำงจึงถอดก�ำไลส่งคืนให้หลงจู๊ ก่อนจะเอ่ยว่ำ "พวกเรำไม่ซื้ออันนี้หรอก 

รบกวนท่ำนเก็บให้ดีเถอะ พวกเรำจะดูอย่ำงอื่น" 

"ลูกค้ำท่ำนน้ี ท่ำนอย่ำไปดูอย่ำงอ่ืนเลย ท่ำนลองดูก�ำไลหยกนี ้

อีกครั้งเถอะ ต้องเงินเท่ำใดจึงจะซื้อได้" เห็นหล่ีเมิ่งซีมองไปทำงอ่ืนโดย 

ไม่ลงัเลแม้แต่น้อย หลงจูก็๊รบัก�ำไลกลบัมำอย่ำงผดิหวัง แอบเหลอืบมอง

คุณชำยรองสกุลเซียวก็เห็นเขำก้มหน้ำดื่มน�้ำชำ ไม่ได้มองมำทำงนี้เลย

แม้แต่น้อย จึงเก็บก�ำไลหยกกลับไปอย่ำงไม่เต็มใจ 

"สะใภ้รองดูนี่สิเจ้ำคะ ค้ำงคำวตัวนี้อัปลักษณ์จริงๆ!" 
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หลี่เมิ่งซีมองตำมมือของจือชุนไป เห็นหยกประดับสีเขียวเข้มลำย

เมฆและฝู* ดวงตำพลันชะงัก นำงก้ำวเข้ำไปช้ำๆ และพิจำรณำอย่ำง

ละเอียด 

"หลงจู๊ ข้ำอยำกดูหยกประดับชิ้นนี้" 

หลงจู๊เห็นพวกนำงไม่ซื้อก�ำไลหยกเหลืองก็ผิดหวังมำก ครั้นเห็น

หยกประดับที่พวกนำงจะดูมีรำคำไม่เท่ำไร ควำมกระตือรือร้นก็หมดไป

นำนแล้ว จงึหยิบออกมำย่ืนส่งให้แล้วแนะน�ำง่ำยๆ "หยกประดบัชิน้นีแ้กะสลกั 

จำกหยกตู๋ซำนอย่ำงดี เป็นสีเขียวเข้มตลอดอัน ท่ำนดูบริเวณที่เป็นสีขำว

ตรงน้ีส ิถกูแกะสลกัเป็นลำยเมฆอย่ำงประณีต สอดรับกับสีเขียวของตัวหยก 

ท�ำให้ดูงดงำมยิ่งขึ้น" 

หลี่เมิ่งซียื่นมือไปรับหยกประดับที่หลงจู๊ส่งให้ นำงกุมไว้ในมือแล้ว

ลูบเบำๆ ช่ำงเป็นควำมรู้สึกท่ีคุ้นเคยเหลือเกิน ชำติก่อนนำงพกหยก

ประดับแบบนี้ติดตัวตลอด เพรำะเป็นหยกที่ท่ำนย่ำทิ้งไว้ให้ ท่ำนย่ำเคย

บอกว่ำขอเพียงพกมันไว้ก็จะมีควำมสุขไปชั่วชีวิต 

น่ำเสียดำย นำงทะลุมิติมำแต่วิญญำณ จ�ำได้ว่ำตอนท่ีอยู่ใน 

โรงพยำบำล หยกประดับแบบนี้ยังแขวนอยู่กับคอ เห็นหยกประดับที่อยู่

ตรงหน้ำนีแ้ล้ว นอกจำกลำยแกะสลกัทีด่ไูม่เรียบล่ืนเหมอืนกับในชำตก่ิอน

แล้ว ไม่ว่ำเป็นลวดลำย ขนำด ส ีหรอืคณุภำพล้วนเหมอืนกันท้ังสิน้ ปลำยนิว้ 

ที่ลูบหยกประดับพลันสั่นนิดๆ ควำมทรงจ�ำในชำติก่อนทะลักเข้ำมำดุจ

กระแสน�้ำ 

ปู ่ย่ำ และพ่อแม่ท่ีรกัใคร่เอน็ดูนำง คำดว่ำร่ำงของนำงทีอ่ยู่ท่ีน่ันคง

* ลำยฝู เป็นลวดลำยท่ีส่ือถึงควำมเป็นสิริมงคลของจีน มักจะประกอบด้วยค้ำงคำว เน่ืองจำกค้ำงคำวใน 

ภำษำจีนออกเสียงว่ำ 'เปียนฝู (蝙蝠)' ซึ่งมีเสียงพ้องกับค�ำว่ำ 'ฝู (福)' ที่แปลว่ำโชคลำภ
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ตำยไปแล้วกระมัง คนผมขำวส่งคนผมด�ำ พ่อแม่จะต้องเจ็บปวดแทบ

ขำดใจแน่ ยังมีพวกเพื่อนสนิทของนำงอีก ถ้ำหำกว่ำนำงมีสุสำน เวลำถึง

เทศกำลพวกเขำจะไปเยี่ยมนำงที่สุสำนหรือไม่  

มองหยกประดับชิ้นนี้แล้ว ดวงตำของหลี่เมิ่งซีค่อยๆ พร่ำเลือน 

"สะใภ้รอง ค้ำงคำวตัวนีอ้ปัลกัษณ์จรงิๆ พวกเรำดชูิน้อืน่เถอะเจ้ำค่ะ" 

จือชุนเห็นหลี่เมิ่งซีมองหยกประดับอย่ำงหม่นหมอง เงียบงันไม่พูดจำ  

จึงพูดกับนำงพลำงย่ืนมือออกไป หมำยจะหยิบหยกประดับช้ินนั้นคืน 

หลงจู๊ 

"หยกประดับชิ้นนี้ชื่อว่ำหยกประดับลำยเมฆและฝู ประกอบด้วย

ลำยเมฆกับลำยค้ำงคำว ลำยเมฆสื่อถึงควำมสมปรำรถนำท่ีต่อเน่ือง 

ไม่สิ้นสุด ลำยค้ำงคำวสื่อถึงโชคลำภท่ีมีอยู่ทุกหนแห่ง สองสิ่งนี้เป็น

สัญลักษณ์ของควำมสุขและควำมสมปรำรถนำที่ไม่สิ้นสุด จะอัปลักษณ์

ได้อย่ำงไร ท่ำนย่ำเคยบอกว่ำคนที่สวมหยกประดับชิ้นนี้จะมีควำมสุขไป

ชั่วชีวิต" 

"ท่ำนย่ำ? คนที่บ้ำนเดิมของสะใภ้รองหรือเจ้ำคะ บ่ำวไม่เคยได้ยิน

สะใภ้รองพูดถึงมำก่อนเลย" 

ฟังค�ำถำมของจอืชวิแล้ว มอืของหลีเ่มิง่ซก็ีสัน่นดิๆ บ้ำนเดมิในชำติ

นี้ของนำงไม่มีท่ำนย่ำจริงๆ นั่นแหละ เมื่อครู่ใจลอยไปถึงได้เอ่ยถึงเรื่อง

เมื่อชำติที่แล้ว 

ขณะก�ำลังคิดว่ำจะกลบเกลื่อนอย่ำงไรก็ได้ยินหลงจู๊พูดวำ่ "ยังคง

เป็นลูกค้ำท่ำนนี้ที่รู้จักของ ท่ำนพูดถูกจริงๆ สวมหยกประดับน้ีก็เพ่ือขอ

ควำมเป็นสิริมงคลและขอให้สมปรำรถนำ" 
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"หลงจู๊ หยกประดับชิ้นนี้รำคำเท่ำไร ข้ำซื้อ จือชิว จ่ำยเงิน" 

"ฮหูยินท่ำนน้ี เห็นว่ำท่ำนเป็นคนดขูองเป็น ข้ำน้อยคดิไม่แพงหรอก 

คดิท่ำนแค่หนึง่ร้อยต�ำลงึก็พอ ข้ำน้อยรบัรองว่ำคุม้แน่นอน ท่ำนรอประเดีย๋ว 

ข้ำน้อยจะห่อให้เดี๋ยวนี้" 

จอืชวิแอบสะกิดหลีเ่มิง่ซแีล้วพูดเสยีงค่อย "สะใภ้รอง บ่ำวไม่คดิว่ำ

จะต้องมำซือ้ของ จงึติดเงินมำเพียงห้ำสบิต�ำลึง หรือเรำจะลองถำมหลงจู๊  

ดูว่ำฝำกไว้ก่อนได้หรือไม่ พรุ่งนี้ค่อยให้พี่ชำยมำจ่ำยเงิน" 

หลี่เมิ่งซีขบคิดดูแล้วจึงพยักหน้ำ "ก็ได้" 

สองคนนีล้มืไปเสยีสนทิว่ำข้ำงหลงัยังมเีทพเจ้ำแห่งเงนิทองตำมมำ

ด้วย และก�ำลังนั่งดื่มชำอยู่ตรงนั้น! 

จือชิวเงยหน้ำพูดกับหลงจู๊ "หลงจู๊ วันนี้พวกเรำน�ำเงินมำไม่พอ  

หยกประดับชิ้นน้ีข้ำถูกใจ ขอจองไว้แล้วฝำกไว้ที่ท่ำนก่อนได้หรือไม่  

พรุ่งนี้ข้ำค่อยส่งคนมำจ่ำยเงินและรับไป" 

หลงจูฟั๊งค�ำพูดน้ีแล้วก็ตะลงึงนั คณุชำยรองสกุลเซยีวนัง่อยู่ตรงนัน้

มิใช่หรือ จะขำดแคลนเงินแค่น้ีได้อย่ำงไร แอบช�ำเลืองมองคุณชำยรอง

สกุลเซียว เห็นเขำก�ำลังก้มหน้ำจิบน�้ำชำ 

ไม่ได้มาด้วยกันหรอกหรือ! หลอกให้ข้ายุ่งหัวหมุนอยู่ตั้งนาน!  

เงนิแค่หน่ึงร้อยต�าลงึยังไม่มปัีญญาจะจ่ายเลย ดก็ูรู้ว่ากอบโกยก�าไรด้วย

ไม่ได้แน่

คิดถึงตรงนี้ก็บังเกิดควำมดูแคลน ท้ังเห็นว่ำหยกประดับช้ินน้ีได้

ก�ำไรไม่มำกนัก หลงจู๊จึงขึ้นเสียงสูงทันใด แล้วพูดอย่ำงไม่สบอำรมณ์ 

"อะไรกัน! ลูกค้ำ ถ้ำท่ำนไม่มีเงินก็บอกมำแต่แรกสิ! ให้ข้ำน้อยปรนนิบัติ
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ท่ำนเลือกของอยู่ตั้งนำน สุดท้ำยท่ำนกลับไม่มีเงินจะซื้อของเสียได้ ท่ำน

ไม่มีเงินซื้อหยกประดับน้ี ไม่แน่ว่ำอีกไม่นำนอำจถูกคนอื่นเลือกไปก็ได้ 

หำกลูกค้ำทุกคนเป็นเหมือนท่ำนหมด พวกเรำคงไม่ต้องท�ำกำรค้ำแล้ว!" 

เสยีงเอะอะโวยวำยของหลงจูท๊�ำให้คนในร้ำนต่ำงชะงักและหนัมำมอง 

เซียวจวิ้นที่ก�ำลังดื่มชำได้ยินค�ำพูดนี้แล้วใบหน้ำพลันบึ้งตึงทันที เขำวำง

ถ้วยชำก�ำลงัจะลกุข้ึนกลบัได้ยินจอืชวิพูดขึน้มำว่ำ "หลงจู ๊เจ้ำพูดเช่นน้ีได้

อย่ำงไร ใช่ว่ำพวกเรำไม่มเีงนิจรงิๆ เสยีหน่อย แค่บงัเอญิวนัน้ีไม่ได้น�ำตดิตวั 

มำด้วยเท่ำนัน้ ดวงตำสนุขัของเจ้ำอย่ำได้ดูถกูผู้อืน่เช่นน้ีอกี หำกโมโหข้ึนมำ 

จริงๆ ร้ำนเล็กๆ ของเจ้ำแห่งนี้ข้ำก็ซื้อได้!" 

จือชิวเห็นหลงจู๊เปลี่ยนสีหน้ำไปทันทีเมื่อได้ยินว่ำพวกนำงไม่มีเงิน 

ทัง้ยังเหน็ลกูค้ำในร้ำนมองมำ นำงจงึควบคมุอำรมณ์ไม่อยู่ ลมืไปแล้วว่ำ

ตนอยู่ที่ใด รีบอ้ำปำกโต้กลับไปทันที 

เซียวจว้ินฟังค�ำพูดของจือชิวแล้วก็สงบลง เขำยกถ้วยชำขึ้นดื่ม  

แล้วเฝ้ำดูควำมครึกครื้นต่อ 

หลงจูค๊ดิไม่ถึงว่ำจะเจอคนร้ำยกำจเช่นนี ้ถูกย้อนจนใบหน้ำแดงก�ำ่ 

อึกอักอยู่นำนก่อนจะพูดเสียงเรียบ "ท่ำนลูกค้ำเป็นเทพเจ้ำแห่งเงินทอง 

ร้ำนเล็กๆ ของข้ำต้อนรับไม่ไหวหรอก เชิญท่ำนไปที่อื่นเถอะ ที่นี่คับแคบ

ต�ำ่ต้อย อย่ำท�ำให้เสยีสำยตำของท่ำนเลย" หลงจูไ๊ล่คนด้วยค�ำพูดประโยคเดยีว 

จอืชนุเหน็ว่ำหลีเ่มิง่ซชีอบหยกประดบัชิน้นีจ้รงิๆ นำงจงึลอบต�ำหนิ 

จือชิวว่ำปำกไว แอบสะกิดแขนเสื้อหลี่เมิ่งซีแล้วพูดเสียงค่อย "ในเมื่อ

สะใภ้รองชอบ ทัง้ยังเป็นเงินไม่เท่ำไร บ่ำวจะไปขอให้คณุชำยรองจ่ำยเงิน

ให้เจ้ำค่ะ" จือชุนพูดพลำงหมุนตัวจะเดินไป ทว่ำนำงถูกจือชิวคว้ำตัวไว้
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แล้วถลึงตำใส่ 

หลี่เมิ่งซีเห็นคนในร้ำนต่ำงมองมำ ใบหน้ำจึงอดร้อนผ่ำวไม่ได้  

ในใจโมโหหลงจู๊ที่ดูถูกผู้อื่น แต่อย่ำงไรตนเองก็ไม่ได้พกเงินออกมำจริงๆ 

นับว่ำเป็นฝ่ำยผิดก่อน ขืนโต้แย้งกันต่อไปก็มีแต่จะขำยหน้ำ 

มองหยกประดับในมือพลำงคิดในใจ ช่างเถอะ ต่อให้ซื้อกลับมาก็

ย้อนกลับไปในชาติก่อนไม่ได้ วางไว้ข้างกายก็ท�าให้เสียใจเปล่าๆ หลีเ่มิง่ซี 

คิดแล้วจึงวำงหยกประดับลงบนโต๊ะคิดเงิน "พวกเรำไปกันเถอะ!" พูดจบ

ก็ให้จือชิวประคองเดินออกไปข้ำงนอก 

จอืชวิยังคงไม่หำยโมโห นำงหนักลบัมำพูดกับหลงจู๊ "หลงจู ๊ทำงท่ีดี 

เจ้ำรบีตรวจนบัสนิค้ำต้ังแต่คืนน้ีเถอะ พรุง่น้ีข้ำจะส่งคนมำซ้ือร้ำนของเจ้ำ!" 

เซียวจวิ้นที่นั่งดื่มชำอยู่ด้ำนข้ำงตะลึงงัน จากไปเช่นนี้เลยหรือ 

เห็นหลงจูเ๊สยีมำรยำทกับหลีเ่มิง่ซ ีเดมิทเีขำก็อยำกจะเข้ำไปส่ังสอน 

แต่เหน็ท่ำทำงร้ำยกำจของจอืชวิแล้ว พอคดิว่ำนำงชอบขดัขวำงเขำไม่ให้

ใกล้ชิดกับหลี่เมิ่งซีอยู่เรื่อย ในใจจึงมีโทสะ คิดจะก�ำรำบนำงเสียบ้ำง  

คิดว่ำหำกนำงทนไม่ไหวจะต้องมำขอร้องเขำแน่ 

ระหว่ำงท่ีรอก็เห็นว่ำทัง้สำมรำวกับหลงลืมเขำแล้วเดนิตรงออกจำก

ร้ำนไป ใบหน้ำพลนัด�ำทะมนึ นำงไม่รูห้รอืว่ำเขำสำมำรถแบกท้องฟ้ำแทน

นำงได้ 

ไฉนเวลำส�ำคัญจึงไม่คิดว่ำมีเขำอยู่ข้ำงหลังนำงเล่ำ ในใจโมโห  

แต่กห่็วงว่ำสำมคนจะเดินออกไปไกลจนเป็นอนัตรำย เขำจงึส่งสำยตำกับ

เซียวซย่ำ ส่วนตนเองก็ลุกขึ้นตำมไป 

พวกหลี่เมิ่งซีเดินออกมำด้วยควำมโมโห จือชุนเดินไปพลำงบ่น 
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จอืชวิไปด้วย "เป็นเพรำะเจ้ำคนเดียว ไม่ให้ข้ำไปหำคณุชำยรอง ท่ำมกลำง

สำยตำผู้คนมำกมำย พวกเรำจึงต้องอับอำยขำยหน้ำเช่นนั้น หำยำกที่

สะใภ้รองจะมีของที่ถูกใจ พลำดไปช่ำงน่ำเสียดำยจริงๆ พวกเรำไม่ได้

ขำดแคลนเงินจริงๆ สักหน่อย" 

"ถ้ำคุณชำยรองจะจ่ำยเงิน ป่ำนนี้คงจ่ำยไปนำนแล้ว ยังจะน่ังจิบ 

น�้ำชำดูพวกเรำถูกคนอื่นรังแกอยู่เฉยๆ เช่นนี้รึ! ให้ฝำกควำมหวังไว้ที่เขำ 

หวงฮวำไช่เย็นหมดแล้วกระมัง!" 

"เช่นน้ันก็ไม่ควรพูดว่ำพรุ่งนี้จะมำซื้อร้ำนสิ พวกเรำจะเอำอะไรมำ

ซือ้หรอื จะว่ำไปต่อให้มเีงิน ผูอ่ื้นเปิดร้ำนมำตัง้นำนก็ย่อมมภูีมหิลงัอยู่บ้ำง 

ให้เงินเท่ำไรก็ไม่ขำยหรอก เจ้ำจะท�ำอันใดได้" 

"ซุนเฉิงองครักษ์ของรัชทำยำทเคยบอกพ่ีชำยว่ำอยู่ในผิงหยำง 

หำกพวกเรำมีเรื่องอะไรขอให้บอกเขำ สะใภ้รอง บ่ำวไม่ชอบท่ำทีของ

คุณชำยรองที่ไม่สนใจไยดีท่ำน เห็นท่ำนถูกรังแกแล้วยังไม่ก้ำวออกมำ 

พรุง่น้ีบ่ำวจะให้พ่ีชำยไปขอร้องรชัทำยำทให้ซือ้ร้ำนเคร่ืองหยกน้ีเสีย ไม่เชือ่ 

หรอกว่ำขำดคนไม่เอำไหนอย่ำงคุณชำยรองไปจะซื้อร้ำนหยกไม่ได้!" 

"รชัทำยำท?! สะใภ้รอง พวกท่ำนไปรูจ้กัรัชทำยำทตัง้แต่เมือ่ไรเจ้ำคะ" 

หลีเ่มิง่ซไีม่อยำกให้คนอืน่รูเ้รือ่งท่ีตนสำบำนเป็นพ่ีน้องกับรชัทำยำท 

เพรำะไม่อยำกมปัีญหำ ทีผ่่ำนมำจงึไม่ได้เล่ำให้จอืชนุฟัง เหน็นำงถำมถึง 

จือชิวตอบไม่ถูก ได้แต่มองหลี่เมิ่งซีด้วยสำยตำขอควำมช่วยเหลือ 

หลีเ่มิง่ซเีหลอืบมองจอืชวิแวบหนึง่พลำงลอบต�ำหนินำงในใจว่ำขำด

ควำมยับย้ังชัง่ใจเกินไปแล้ว แค่ต้องกำรเอำชนะก็ถึงกับจะขอให้รัชทำยำท

ซื้อร้ำนค้ำให้เชียวหรือ ไม่พูดถึงว่ำเรื่องเล็กแค่นี้สมควรขอร้องรัชทำยำท
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หรอืไม่เลย เอำแค่เรือ่งท่ีว่ำข้ำงกำยไม่มใีครรู้เร่ืองเคร่ืองหยก ซือ้ร้ำนกลบั

มำแล้วใครจะเป็นผู้ดูแลเล่ำ 

ด้วยรู้ว่ำจือชิวโมโหเพรำะตนถูกรังแก ย่ิงโมโหเพรำะเซียวจว้ิน 

ไม่ยอมออกหน้ำ หลี่เมิ่งซีจึงไม่ได้ต�ำหนินำงมำกนัก เพียงตอบเสียงเรียบ 

"องครกัษ์ของรชัทำยำทไปซือ้ยำท่ีร้ำนยำอีช๋นุบ่อยๆ นำนวันเข้ำจงึคุน้เคย

กัน วันหน้ำจือชิวอย่ำวู่วำมเช่นนี้อีก เจอเร่ืองอะไรต้องหัดสุขุมเสียบ้ำง  

ต่อให้พวกเรำซื้อร้ำนนั้นมำด้วยควำมอยำกเอำชนะก็ไม่มีปัญญำจะ

จดักำรดแูลหรอก เรือ่งน้ีไว้วนัหน้ำค่อยพูดถึง ใช่แล้ว คณุชำยรองเล่ำ ไฉน

จึงยังไม่ออกมำอีก" 

ฟังค�ำพูดหลี่เมิ่งซีแล้ว จือชิวก็รู้สึกว่ำตนเองวู่วำมเกินไปจริงๆ นำง

รีบผงกศีรษะรับค�ำ ได้ยินสะใภ้รองพูดถึงคุณชำยรอง หันกลับไปมองถึง

พบว่ำคุณชำยรองยังไม่ออกมำ สำมคนมองหน้ำกันไปมำ ทว่ำไม่มีใคร

ยอมเดินกลับไปที่ร้ำนหยกอีก 

สดุท้ำยหลีเ่มิง่ซจีงึพูดว่ำ "ช่ำงเถอะ ถูกหลงจูก่๊อกวนเช่นน้ี อำรมณ์ดีๆ  

หำยไปหมดแล้ว พวกเรำรออยู่ตรงนีแ้ล้วกัน! ช้ำเรว็คุณชำยรองก็ต้องออก

มำแน่ ใกล้เที่ยงแล้ว รอคุณชำยรองออกมำแล้ว พวกเรำก็ค่อยกลับกัน" 
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เซยีวจวิน้ตำมมำอย่ำงร้อนใจ เห็นทัง้สำมรออยูข้่ำงหน้ำไกลออกไป

ก็ให้โมโหเหลอืเกิน ตอนนีจ้�ำได้แล้วหรอืว่ำต้องรอเขำ แล้วเมือ่ครู่พวกนำง

มัวท�ำอะไรอยู่ ถูกคนรังแกแล้วยังไม่รู้จักเรียกเขำอีก! 

เห็นพวกนำงยืนอยู่ริมถนนก็รู้ว่ำคงไม่เดินออกไปไกลแล้ว เมื่อมี

ควำมมัน่ใจ เซยีวจว้ินจงึตีหน้ำเย็นชำท�ำเป็นไม่มองพวกนำง แล้วเดนิตรง

เข้ำไปในร้ำนขำยภำพด้ำนข้ำง 

หลีเ่มิง่ซเีห็นเซยีวจว้ินไม่สนใจพวกนำงก็รู้ว่ำเขำโกรธ จึงเหลอืบมอง

สองสำวใช้ เห็นพวกนำงต่ำงก็ยืนนิ่งมองเซียวจวิ้นอยู่เช่นกัน นำงจึงค้อน

ใส่ทั้งสองคน ยืนนิ่งอยู่ท�าไมเล่า ยังไม่รีบตามไปอีก! 

ทั้งสำมเดินตำมเซียวจวิ้นไป เมื่อเขำได้ยินเสียงฝีเท้ำดังข้ึนอยู่ 

ข้ำงหลัง มุมปำกพลันผุดรอยยิ้มน้อยๆ ก้ำวเท้ำเดินดูภำพวำดและอักษร

อย่ำงสบำยใจ 

49
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สมยัโบรำณร้ำนขำยภำพเป็นสถำนท่ีอนัสงูส่ง ผูม้ำล้วนเป็นบณัฑิต

และปัญญำชน ในร้ำนแม้มีลูกค้ำมำก แต่กลับเงียบสงบยิ่ง มีลูกค้ำออก

ควำมเห็นกับภำพบำงภำพเป็นบำงครัง้ แต่ก็สนทนำกันด้วยเสยีงแผ่วเบำ 

ด้วยเกรงจะรบกวนควำมสงบของผู้อื่น 

หลี่เมิ่งซีไม่ได้ชื่นชอบภำพวำดเป็นพิเศษ แต่กลับชอบบรรยำกำศ

เงยีบสงบเป่ียมด้วยกลิน่อำยของปัญญำชนเช่นนี ้ท�ำให้นำงคิดถึงวัฒนธรรม 

กำแฟในศตวรรษทีย่ี่สบิเอด็ เหน็เซยีวจวิน้ชมอกัษรและภำพวำดบนผนงั

ด้วยสหีน้ำด่ืมด�ำ่ ไม่เย็นชำเป็นน�ำ้แขง็เหมอืนท่ีผ่ำนมำแล้ว นำงก็คดิไม่ถึง 

ว่ำภเูขำน�ำ้แขง็ลกูนีจ้ะชอบอักษรและภำพวำดเป็นพิเศษ นำงเดนิตำมหลงั 

เขำ ดูภำพวำดไปเรื่อยเปื่อย 

เสียงพิณพลันดังขึ้น ท�ำลำยควำมเงียบสงบในร้ำนขำยภำพนี้ไป  

ทั้งยังเป็นบทเพลง 'ยิ้มเย้ยยุทธจักร' ที่หลี่เมิ่งซีคุ้นเคยเป็นอย่ำงดี 

รัชทายาทอยู่ข้างบน?! 

หลีเ่มิง่ซเีหลอืบมองจอืชวิด้วยสำยตำตัง้ค�ำถำม จอืชวิมองนำงอย่ำง

งุนงงเช่นกัน แต่เมื่อพิจำรณำให้ดี น่ีมิใช่ฝีมือดีดพิณของรัชทำยำทแน่ 

ครั้นเห็นจือชิวส่ำยหน้ำให้นำงนิดๆ จึงยิ่งแน่ใจในควำมคิดของตนเอง 

เหมือนหินก้อนหนึ่งที่โยนลงกลำงทะเลสำบ ก่อให้เกิดคลื่นน�้ำ 

ชั้นแล้วชั้นเล่ำ บทเพลงนี้นอกจำกนำงกับรัชทำยำทแล้วก็ไม่มีใครรู้อีก 

หรือจะเป็นคนที่ทะลุมิติมำเหมือนกัน ว่ำกันว่ำพวกที่ทะลุมิติมำล้วนชม

ชอบในบทเพลง 'ยิ้มเย้ยยุทธจักร' นี้ 

ควำมรู้สึกของกำรเจอสหำยเก่ำในต่ำงแดนพลันผุดข้ึน ทั้งคุ้นเคย

และร้อนใจ ก่อกวนให้จิตใจนำงไม่อำจสงบลงได้ ท�ำให้นำงหมุนตัวเดิน
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ไปตำมเสียงพิณอย่ำงเร่งร้อน 

"สะใภ้รอง ท่ำนจะท�ำอะไรเจ้ำคะ" จือชิวเห็นดังนั้นก็รีบร้องเรียก 

ได้ยินเสียงจือชิว เซียวจวิ้นจึงหันกลับมำ มองตำมสำยตำของนำง

ไป เขำก็เห็นหลี่เมิ่งซีเดินไปยังชั้นสองอย่ำงเร่งร้อน ในใจลอบตระหนก 

เขำไม่เคยเห็นฝีเท้ำนำงสับสนถึงเพียงนี้มำก่อน จึงรีบหมุนตัวตำมไป 

หลี่เมิ่งซีเดินตำมเสียงพิณมำถึงหน้ำประตูประณีตบำนหนึ่งบน 

ชัน้สอง บ่ำวชำยข้ำงประตเูพ่ิงจะเอ่ยว่ำ "ลกูค้ำโปรดหยุดก่อน" ประตก็ูถูก

หลี่เมิ่งซีผลักเปิด นำงทอดสำยตำมองเข้ำไปก็เห็นคุณชำยท่ำทำงสุภำพ

สง่ำงำมคนหนึง่สวมชดุคลมุยำวผ้ำต่วนสฟ้ีำนวล ผมยำวรวบเป็นหำงม้ำ

ง่ำยๆ ไม่ได้สวมเกี้ยว เสื้อตัวในสีขำวและผมด�ำขับเน้นให้เขำดูล่องลอย

ย่ิงขึ้น เขำน่ังขัดสมำธิอยู่หน้ำพิณโบรำณ สองมือลูบไล้สำยพิณด้วย

ท่ำทำงเปี่ยมด้วยพลัง 

มองชำยหนุ่มตรงหน้ำแล้ว ชั่วขณะหนึ่งท่ีหล่ีเมิ่งซีท�ำอะไรไม่ถูก 

เสียงพิณหยุดลงกะทันหัน คุณชำยผู้นั้นเงยหน้ำมองมำ เมื่อสบตำกับ 

หลีเ่มิง่ซแีล้วตำเขำก็เป็นประกำย ถำมด้วยน�ำ้เสียงอ่อนโยน "แม่นำงท่ำนนี้ 

เจ้ำ..." 

ยังพูดไม่จบ เซียวจว้ินที่รุดตำมมำข้ำงหลังก็ย่ืนมือมำดึงหลี่เมิ่งซี

ออกไปด้ำนข้ำง ก่อนที่เขำจะก้ำวมำแทน 

คุณชำยผู้นั้นเห็นเซียวจว้ินเดินเข้ำมำก็รีบลุกข้ึนคำรวะ "พ่ีเซียว  

ไม่พบกันนำน ท่ำนมำไฉนจึงไม่บอกสักค�ำเล่ำ น้องชำยเสียมำรยำทแล้ว 

ท่ำนนี้คือ..." 

เซียวจว้ินคลำยมือที่จับหลี่เมิ่งซีเอำไว้แล้วเดินข้ึนหน้ำ สองมือ
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ประสำนเข้ำด้วยกัน "ข้ำก็คดิว่ำผูใ้ดกันทีม่อีำรมณ์สนุทรย์ีถึงเพียงนี ้ทีแ่ท้

เป็นน้องเถำนี่เอง" 

หลังทักทำยกันแล้ว เห็นสำยตำที่คุณชำยเถำมองหลี่เมิ่งซีทอ

ประกำยประหลำด เซียวจว้ินจึงหันไปหำหลี่เมิ่งซีแล้วโอบนำงเข้ำมำใน

อ้อมกอดเบำๆ โดยไม่รู้ตัว ก่อนจะแนะน�ำคนท้ังสองให้รู้จักกัน "ซีเอ๋อร์ 

คณุชำยผูน้ี้คอืคณุชำยเถำ เถำจว้ินตง เซยีนแห่งกวทีีโ่ด่งดงัในเมอืงผงิหยำง 

น้องรัก นี่คือพี่สะใภ้ของเจ้ำ" 

หลี่เมิ่งซีฟังแล้วก็เบี่ยงตัวออกจำกอ้อมกอดของเซียวจวิ้น นำงก้ำว

ช้ำๆ ขึ้นไปย่อกำยเล็กน้อย "หลี่เมิ่งซีคำรวะคุณชำยเถำ บุ่มบ่ำมเข้ำมำ 

รบกวนแล้ว ขอคุณชำยเถำโปรดอภัยด้วย เมื่อครู่ได้ยินบทเพลงของ

คุณชำยเถำแล้วรู ้สึกประทับใจ เป็นบทเพลงที่เปี ่ยมด้วยปณิธำนอัน 

แรงกล้ำจรงิๆ เฉกเช่นคลืน่ใหญ่กระทบฝ่ัง กวำดล้ำงทุกสิง่ ขุนเขำสำยน�ำ้

นับหมื่นลี้ข้ำจะท่องไปอย่ำงอิสระ ฟังแล้วน่ำตื่นตะลึงยิ่งนัก ไม่ทรำบว่ำ

บทเพลงนี้คุณชำยแต่งเองหรือ" 

ฟังเซียวจว้ินแนะน�ำแล้ว ส่วนลึกของดวงตำเถำจวิ้นตงก็ฉำย 

ควำมผิดหวัง เห็นฮูหยินคำรวะตน จึงรีบคำรวะตอบ "พ่ีสะใภ้พูดเช่นนี้ 

แสดงว่ำเป็นคนรู้ท�ำนองเหมือนกัน พ่ีสะใภ้ชมเกินไปแล้ว น้องชำยหรือ

จะสำมำรถแต่งบทเพลงอนัเย่ียมยอดทีเ่ป่ียมด้วยปณิธำนเช่นน้ีออกมำได้ 

เพลงน้ีมีชื่อว่ำ 'ย้ิมเย้ยยุทธจักร' เป็นผลงำนของเซียนปรุงยำ ตอนที่ 

น้องชำยได้ยินครั้งแรกก็ตะลึงนึกว่ำเป็นบทเพลงของเทพเซียนเสียอีก  

จึงขอท�ำนองมำแล้วฝึกบรรเลงอยู่บ่อยคร้ัง ถือเป็นกำรผ่อนคลำยจิตใจ 

เมื่อครู่ท�ำให้พี่สะใภ้ขบขันแล้ว" 
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ได้ยินว่ำเพลงน้ีเถำจวิ้นตงไม่ได้เป็นคนแต่ง หลี่เมิ่งซีจึงผิดหวัง 

อย่ำงยิง่ ผลงำนของเซยีนปรงุยำ เซยีนปรงุยำเป็นใคร ถูกเรยีกขำนว่ำเซยีน

ได้ ทั้งยังแต่งเพลง 'ยิ้มเย้ยยุทธจักร' ออกมำเช่นนี้ ไม่ต้องถำมก็รู้ว่ำต้อง

เป็นคนบ้ำนเดียวกับนำงแน่นอน! 

น่ำละอำยย่ิงนัก ผู้อื่นทะลุมิติมำก็ได้เป็นเซียน ทว่ำนำงกลับต้อง 

หดหัวอยู่ในเรือนปีกตะวันออก ใช้ชีวิตอย่ำงระมัดระวังเสียได้ 

เทียบกับผู้อื่นแล้วช่ำงน่ำโมโหย่ิงนัก หลี่เมิ่งซีแอบจดจ�ำฉำยำ  

'เซียนปรงุยำ' ไว้ วันหน้ำให้หลีตู่ล้องไปสบืดแูละขโมยวิชำของอกีฝ่ำยมำ

ดกีว่ำ พวกเรำก็เปิดร้ำนยำเหมอืนกัน ผูอ่ื้นเป็นเซียนได้ ต่อให้เรำเป็นไม่ได้ 

อย่ำงน้อยเป็นอ๋องก็ยังดี ฉำยำ 'อ๋องแห่งยำ' ก็เท่ดีเหมือนกัน ถึงเวลำนั้น

ดูซิว่ำนำงจะเหยียบเซียวจวิ้นให้จมดินได้หรือไม่! 

เหน็เซยีวจว้ินกับเถำจว้ินตงสนทนำกัน นำงจงึเดนิดอูกัษรและภำพ

เขียนบนชั้นสองกับจือชิวและจือชุนที่รุดตำมมำข้ำงหลัง 

ต่ำงจำกภำพขุนเขำและสำยน�้ำท่ีชั้นหนึ่ง เพรำะท่ีชั้นสองน้ีจะเน้น

ภำพคนทีส่ือ่ควำมหมำยมำกกว่ำ ระดับศลิปะก็สงูข้ึนอกีข้ัน หลีเ่มิง่ซหียุด

อยู่หน้ำภำพวำดสตรีภำพหน่ึง นำงไม่มีควำมรู้เร่ืองศิลปะของภำพวำด

เลยแม้แต่น้อย ทว่ำภำพนี้กลับท�ำให้นำงมิอำจก้ำวขำจำกไปได้ 

ภำพนัน้ใช้เพียงสขีำวกับสดี�ำ ใช้เส้นสำยง่ำยๆ ประกอบเป็นรูปสตรี

ที่ยืนพิงหน้ำต่ำงและมองออกไป นอกจำกดอกเบญจมำศหน่ึงดอกท่ี 

นอกหน้ำต่ำงแล้ว พ้ืนหลงัก็ไม่มอีะไรอ่ืนอีก สขีำวด�ำเข้มจำงสลับกันท�ำให้

ภำพดูมีมิติชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียว เส้นสำยละเอียดไหลลื่นต่อเนื่องไม่

สิ้นสุด ภำพวำดง่ำยๆ นี้แสดงถึงควำมอ่อนแอเปรำะบำง งดงำมเย้ำยวน
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ของสตรีได้ดียิ่งขึ้น สะท้อนควำมรู้สึกเย็นชำและอ้ำงว้ำงได้เป็นอย่ำงดี 

ขณะมองอย่ำงลืมตัว นำงก็ได้ยินเถำจวิ้นตงเอ่ยว่ำ "พี่สะใภ้ก็ชอบ

ภำพนี้หรือ" 

หลี่เมิ่งซีหันกลับมำก็เห็นเถำจวิ้นตงกับเซียวจว้ินเดินมำหยุด 

ตรงหน้ำภำพสตรีน้ีเช่นกัน นำงจึงหันกลับไปมองภำพแล้วพูด "ใช่  

ภำพสตรขีองคุณชำยหน้ำเย็นผูน้ีใ้ช้เพียงสดี�ำกับสขีำว ตวัดเส้นสำยง่ำยๆ 

เพียงไม่ก่ีเส้น ในภำพไม่มคี�ำว่ำฤดใูบไม้ร่วงเลย แต่กลบัชวนให้คนนึกถึง

ปลำยฤดใูบไม้ร่วงทีด่อกไม้สเีหลอืงโปรยปรำยท่ัวผนืดนิ อำกำศหนำวเหน็บ 

อ้ำงว้ำง หว่ำงคิ้วคนงำมฉำยควำมกลัดกลุ้ม ยิ่งท�ำให้คนรู้สึกหม่นหมอง 

ใช่ว่ำไม่บั่นทอนจิตวิญญำณ ลมประจิมหอบม่ำนกระพือไหว นำงในหอ

ห้องผ่ำยผอมกว่ำดอกไม้เหลือง ข้ำคิดว่ำคุณชำยหน้ำเย็นผู้นี้ต้องเป็น 

ยอดฝีมือด้ำนกำรวำดภำพแน่นอน น่ำเสียดำยที่ข้ำไม่มีวำสนำได้พบ" 

หลี่เมิ่งซีจับจ้องภำพสตรีตรงหน้ำโดยหันหลังให้เซียวจวิ้นกับ 

เถำจว้ินตง ท้ังยังเอ่ยค�ำพูดยำวเหยียด ฉับพลันนั้นก็รู้สึกว่ำบรรยำกำศ

รอบดำ้นแขง็ชะงัก ขนอ่อนบนแผ่นหลงัลกุชนั นำงหนักลับมำทันท ีกลับเหน็

เซยีวจวิน้กับเถำจวิ้นตงก�ำลังจ้องนำงอย่ำงตะลึงงัน  

หลี่เมิ่งซีหลั่งเหงื่อเย็นอย่ำงห้ำมไม่อยู่ นำงรู้ระดับฝีมือด้ำนอักษร

และภำพวำดของตนเองดี โดยเฉพำะกำรเขียนพู่กันจีน กล่ำวด้วยค�ำพูด

ของจือชิวคือไม่ต่ำงจำกไก่เขี่ยนัก ยำกนักที่จะเจอภำพวำดท่ีท�ำให้นำง

ประทบัใจ ในใจเป่ียมด้วยอำรมณ์ควำมรูสึ้ก จงึแสดงควำมคิดเหน็ออกมำ 

เป็นครั้งแรก 

นำงวิจำรณ์ผิดไปหรือ! 
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เห็นเถำจวิ้นตงมองนำง เขำกระแอมไอหลำยทีก่อนจะพูด "พี่สะใภ้

ไม่รูม้ำก่อนหรอืว่ำ 'คุณชำยหน้ำเย็น' ก็คือฉำยำของคณุชำยรองสกลุเซยีว 

หรือที่ผู้คนเรียกขำนกันว่ำพญำยมหน้ำเย็น" 

เห็นหลี่เมิ่งซีอ้ึงไปเล็กน้อย เถำจว้ินตงจึงพูดต่อ "หลี่จั้นถูกผู้คน 

เรยีกขำนว่ำปีศำจอัจฉรยิะ โอวหยำงจูซ๋ือ่จือ่ของสกุลโอวหยำงเป็นคนจำก

สกุลสูงศักด์ิ คุณชำยรองสกุลเซียวท่ีผู้คนต้ังฉำยำว่ำพญำยมหน้ำเย็น  

และผู้น้อย ซึ่งผู้คนเรียกขำนรวมกันว่ำสี่คุณชำยแห่งผิงหยำง ในบรรดำ

พวกเรำนี้ พ่ีเซียวโดดเด่นด้ำนอักษรและภำพวำด หล่ีจั้นเชี่ยวชำญด้ำน

ควำมเรยีง ฝีมอืดีดพิณและเดินหมำกของพ่ีโอวหยำงเรยีกได้ว่ำเป็นท่ีหนึง่ 

ส่วนผู้น้อยเพียงแค่ชอบบทกลอนและบทเพลงเป็นพิเศษ" 

คุณชายหน้าเย็น? พญายมหน้าเย็น...เย็นชาจริงๆ ด้วย อยู่ใกล้ใน

รัศมีสามเชียะสามารถท�าให้คนหนาวตายได้ ฟังค�ำพูดนี้แล้วหล่ีเม่ิงซีก็ 

หันไปมองเซียวจว้ิน กลับเห็นตำหงส์ของเขำเบิกขึ้นเล็กน้อย และก�ำลัง

จับจ้องนำง มุมปำกขยับนิดๆ เหมือนเจือแววขบขัน 

หน็อย! หัวเราะเยาะข้ารึ! หลี่เมิ่งซีหันหน้ำไปทำงอื่นอย่ำงปั้นปึ่ง  

ไม่สนใจเขำ! 

ก่อนจะได้ยินเถำจวิ้นตงพูดต่อ " 'ใช่ว่ำไม่บั่นทอนจิตวิญญำณ  

ลมประจมิหอบม่ำนกระพือไหว นำงในหอห้องผ่ำยผอมกว่ำดอกไม้เหลอืง' 

พ่ีสะใภ้แค่เอ่ยออกมำอย่ำงไม่ต้ังใจยังได้โวหำรทีไ่พเรำะเช่นนี ้วันน้ีผูน้้อย

เพ่ิงจะตระหนกัถงึค�ำกล่ำวทีว่่ำเหนือฟ้ำยังมฟ้ีำ เหนอืคนยังมคีน ไหนเลย

จะกล้ำรบัฉำยำเซยีนแห่งกวีอกีเล่ำ โดยเฉพำะตัง้แต่เซยีนปรงุยำปรำกฏตวั 

ขึ้นมำ ยิ่งท�ำให้ผู้น้อยละอำยยิ่งนัก ได้ยินน้องหลี่บอกว่ำเซียนปรุงยำผู้นี้
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ไม่ใช่แค่ยำที่สำมำรถช่วยคนให้ฟื้นคืนชีพรำวพระโพธิสัตว์ท่ีสำมำรถ 

ชุบชีวิตคนได้เท่ำนั้น ทว่ำบทเพลงที่แต่งยังเป็นหนึ่งไม่มีสองในใต้หล้ำ 

เกรงว่ำใต้หล้ำตอนนีค้งมเีพียงอกัษรกับภำพวำดของพ่ีเซยีวและควำมเรยีง 

ของน้องหลี่เท่ำนั้นที่เทียบได้" 

เก่งกำจถึงเพียงนี้เชียวหรือ น่ำจะได้พบกันสักหน่อย 

"หลี่จั้นที่คุณชำยเถำพูดถึง ใช่หล่ีจั้นที่เป็นที่ปรึกษำของรัชทำยำท

หรือไม่" 

"ใช่แล้ว ควำมเรียงของหลี่จั้นผู้น้ีอ่ำนแล้วคล่องปำก แพร่หลำย 

ไปทั่วท้องถนน ควำมสำมำรถน่ำต่ืนตะลึงจริงๆ เขำวำงกลยุทธ์ที่สร้ำง

ควำมสงบมั่นคงให้กับบ้ำนเมือง ผู้คนเรียกขำนว่ำปีศำจอัจฉริยะ เป็นที่

โปรดปรำนของรชัทำยำทอย่ำงมำก เพ่ิงเข้ำมำเป็นท่ีปรกึษำของรชัทำยำท

เมื่อไม่นำนมำนี้เอง" 

"เซียนปรุงยำผู้นี้เป็นสหำยรักของหลี่จั้นหรือ ไม่เคยได้ยินชื่อคนผู้นี้

มำก่อน" 

"พ่ีสะใภ้อยู ่แต่ในเรือนมิค่อยได้ออกมำ ย่อมไม่รู ้จักอยู่แล้ว  

เซยีนปรงุยำผูน้ีเ้พ่ิงปรำกฏตวัเมือ่ไม่ก่ีเดอืนก่อน คนผูน้ีแ้ซ่หลี ่ชือ่เมิง่ถำน 

เป็นเจ้ำของร้ำนยำอี๋ชุน ท้ังยังเป็นน้องชำยบุญธรรมของรัชทำยำท คน 

ผูน้ีช้อบท่องเทีย่วไปท่ัว ใช้ชวีติอย่ำงอสิระในยุทธจกัร ไปมำลกึลบัยำกจะ

คำดเดำ น้องหลี่เองก็มีวำสนำได้พบเขำเพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น" 

พอค�ำพูดน้ีถูกเอ่ยออกมำจือชุนก็ตกใจเบิกตำกลมโต อ้ำปำกหวอ

มองสะใภ้รอง ด้วยนำงทรำบเรื่องร้ำนยำอ๋ีชุนแต่ไม่ทรำบเร่ืองรัชทำยำท 

ก่อนจะถูกจอืชวิทีม่อืไวคว้ำตัวไว้ก่อน นำงเกือบจะเผยพิรธุให้คณุชำยรอง
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เห็นเสียแล้ว 

อะไรนะ?! นางกลายเป็นเซยีนต้ังแต่เมือ่ไร แม้แต่เร่ืองทีน่างสาบาน

เป็นพ่ีน้องกับรชัทายาทยังแพร่ออกไปแล้ว ตวันางเองกลบัเอาแต่ระมดัระวัง 

ปิดบังเรื่องนี้กระทั่งกับจือชุน! 

ต่อให้หลี่เมิ่งซีสุขุมเพียงใด ชั่วขณะหน่ึงก็ดึงสติกลับมำไม่ได้  

เห็นสีหน้ำนำงแปลกไป เถำจวิ้นตงจึงถำม "พี่สะใภ้เป็นอะไรไปหรือ" 

"ปรงุยำแค่ไม่เท่ำไรก็ถูกเล่ำลอืว่ำเป็นเซยีนแล้วหรือ ข่ำวลือเหลวไหล 

ตำมท้องถนนเช่นนี้ คุณชำยเถำจะเชื่อถือง่ำยๆ ได้อย่ำงไร" 

"ซเีอ๋อร์อย่ำเสยีมำรยำท เซยีนปรงุยำใช่คนทีเ่จ้ำกับข้ำสำมำรถวิจำรณ์ 

ได้หรือ" 

"พี่สะใภ้กล่ำวผิดเสียแล้ว บทเพลง 'ยิ้มเย้ยยุทธจักร' ที่ดึงดูดท่ำน

ขึน้มำข้ำงบนเมือ่ครูน้ี่ก็เป็นผลงำนของเซยีนปรงุยำ แล้วจะเรยีกว่ำข่ำวลอื 

เหลวไหลได้อย่ำงไร" 

แค่ข้าแสดงความถ่อมตนหน่อยก็ไม่ได้หรือ! 

ค�ำพูดของหลี่เมิ่งซีท�ำให้เซียวจวิ้นกับเถำจว้ินตงมองนำงอย่ำง 

ไม่พอใจรำวกับมศีตัรคูนเดยีวกัน สบตำกับจอืชวิแล้ว หลีเ่มิง่ซจีงึหบุปำก

อย่ำงรู้กำลเทศะ 

เห็นทุกคนไม่พูดอะไร เถำจว้ินตงจึงหันไปพูดกับเซียวจว้ิน  

"ภำพวำดของพ่ีเซยีววำงอยู่ท่ีน่ีมำครึง่ปีแล้ว ผูน้้อยเค้นสมองขบคดิอย่ำง

เต็มที่กลับคิดไม่ออกว่ำมีค�ำพูดประโยคใดเหมำะสมกับควำมกลัดกลุ้ม

ตรงหว่ำงคิ้วของคนงำม เกรงว่ำจะท�ำลำยควำมหมำยของภำพวำดไป  

จงึลงัเลไม่ได้จรดพู่กันเสยีท ีประโยคนัน้ของพ่ีสะใภ้ทีว่่ำ 'ใช่ว่ำไม่บัน่ทอน

Page ����������������� 3.indd   62 27/3/2562 BE   15:47



63

อวี่จิ่วฮวา

จติวิญญำณ ลมประจมิหอบม่ำนกระพือไหว นำงในหอห้องผ่ำยผอมกว่ำ

ดอกไม้เหลอืง' กลอนสอดคล้องกับภำพวำด ภำพวำดสะท้อนควำมหมำย

ของกลอน ช่ำงเข้ำกันดุจสวรรค์สรรค์สร้ำง พ่ีเซียว อีกไม่ก่ีวันก็ถึง 

เทศกำลฉงหยำง* แล้ว ภำพวำดของพ่ีเซียวประกอบกับบทกลอนของ 

พ่ีสะใภ้จะต้องคว้ำรำงวัลทีห่น่ึงในงำนโคลงกลอนเทศกำลฉงหยำงแน่นอน 

ถึงเวลำนั้นท่ำนอย่ำลืมพำพี่สะใภ้มำร่วมงำนด้วยเล่ำ" 

"งำนโคลงกลอนเทศกำลฉงหยำง?" หลี่เมิ่งซีทวนค�ำอย่ำงไม่เข้ำใจ 

"แต่ละปีผู้มีควำมสำมำรถในเมืองผิงหยำงมักจะอยู่ว่ำงไม่มีอะไร 

ท�ำ ทกุฤดูใบไม้ผลกัิบฤดูใบไม้ร่วงจงึจดังำนประชนับทกลอนขึน้ โดยทัว่ไป

ฤดูใบไม้ร่วงจะเลือกช่วงเทศกำลฉงหยำง ทุกคนนัดกันข้ึนเขำชมดอก

เบญจมำศ ท่องกลอนแต่งโคลง ท�ำเช่นนี้ทุกปีจนกลำยเป็นธรรมเนียม 

แต่ละปีล้วนต้องแข่งประชนัเพ่ือหำรำงวัลทีห่นึง่ น้องเถำเป็นผู้ได้รับรำงวัล

ที่หนึ่งเมื่อปีที่แล้ว ซีเอ๋อร์ไม่รู้เรื่องเลยหรือ" 

เซียวจว้ินเห็นหลี่เมิ่งซีไม่เข้ำใจจึงอธิบำยให้นำงฟังอย่ำงใจเย็น 

แปลกใจว่ำด้วยควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงนำงจะไม่รูเ้รือ่งพวกนีไ้ด้อย่ำงไร 

สุดท้ำยเขำจึงได้แต่ถำมออกมำอย่ำงแปลกใจ 

หลีเ่มิง่ซฟัีงแล้วก็ย้ิมประดกัประเดดิ "ตอนภรรยำผูน้้อยอยู่บ้ำนเดมิ 

บิดำสุขภำพไม่แข็งแรงจึงมักต้องช่วยมำรดำปรุงอำหำรท่ีมีประโยชน์ให้

บิดำอยู่บ่อยๆ น้อยครั้งที่จะออกจำกบ้ำน จึงไม่เคยได้ยินมำก่อน" 

วันน้ีค�ำว่ำ 'ภรรยำผู้น้อย' ฟังดูบำดหูเป็นพิเศษ เมื่อเหลือบเห็น

* เทศกำลฉงหยำง ตรงกับวันท่ีเก้ำเดือนเก้ำ สมัยโบรำณถือว่ำเลขเก้ำเป็นเลขหยำง วันที่เก้ำเดือนเก้ำมี 

เลขเก้ำสองตวัจงึเรยีกว่ำ 'ฉงหยำง' (แปลว่ำหยำงซ�ำ้) คนโบรำณถอืเป็นเทศกำลมงคล นิยมข้ึนเขำไปดูทิวทัศน์ 

ชมดอกเบญจมำศ กินขนมฉงหยำง และดื่มสุรำดอกเบญจมำศ
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สำยตำของเถำจวิ้นตงแล้ว ใบหน้ำของเซียวจวิ้นก็พลันแดงเป็นตับหมู  

สแีดงค่อยๆ ไต่ขึน้มำบนล�ำคอ เขำจ้องหลีเ่มิง่ซเีขมง็ ขยับรมิฝีปำกแต่มไิด้

เปล่งเสียงออกมำ 

เห็นสีหน้ำเซียวจวิน้แล้ว หลี่เมิ่งซีก็ย้อนคิดถงึค�ำพูดของตนเองเมื่อ

ครู่นี้ ดูเหมือนนำงจะไม่ได้พูดอะไรผิดไปนี่นำ จึงสบตำเขำอย่ำงเปิดเผย 

เผชิญหน้ำกับเขำ 

ใครกลัวใครเล่ำ! 

ทั้งสองจ้องตำกันเนิ่นนำน เซียวจวิ้นหมุนตัวกะทันหัน ก่อนจะร้อง

สั่งบ่ำวชำยที่หน้ำประตู "เอำพู่กันมำ!" 

ไม่นำนบ่ำวชำยก็เอำพู่กันกับหมึกมำ เซียวจวิ้นใช้พู่กันจุ่มหมึก  

เดินไปตรงหน้ำภำพสตรี เขียนกลอนบทนั้นตรงพ้ืนที่สีขำวบริเวณมุม 

ขวำล่ำง... 'ใช่ว่ำไม่บั่นทอนจิตวิญญำณ ลมประจิมหอบม่ำนกระพือไหว 

นำงในหอห้องผ่ำยผอมกว่ำดอกไม้เหลือง'

ประโยคสัน้กระชบัไม่ก่ีประโยค ทว่ำกลบัแข็งแกร่งทรงพลงั เส้นสำย

ฉวัดเฉวียน ตรงจุดท่ีพู่กันจรดลงไปเหมือนเป็นกำรเพ่ิมดอกไม้ให้ผ้ำดิ้น

แพรงดงำมย่ิงกว่ำเดิม หลี่เมิ่งซีกับเถำจว้ินตงเห็นแล้วจึงอดชื่นชมไม่ได้ 

แต่เห็นตัวหนังสือที่เซียวจวิ้นลงไว้ท้ำยประโยคแล้ว ทุกคนต่ำงก็ปำก 

อ้ำตำค้ำง 

'ภรรยาข้าหลี่เมิ่งซี' 

มีกำรลงชื่อเช่นนี้ด้วยหรือ! 
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มิต่ำงจำกกำรปิดป้ำยบนศีรษะนำง หลี่เมิ่งซีเห็นแล้วจึงลอบโมโห 

มองเซียวจวิ้นอย่ำงไม่พอใจ 

เห็นสำยตำกรุ่นโกรธคู่น้ันแล้ว เป็นคร้ังแรกที่นำงแสดงอำรมณ์ท่ี

ต่ำงออกไปต่อหน้ำเขำ ท�ำให้เซยีวจว้ินอำรมณ์ดอีย่ำงมำก มมุปำกยกข้ึน

น้อยๆ ฉีกยิ้มจำงๆ ให้นำง 

ต้องยอมรบัว่ำรอยย้ิมของเซยีวจวิน้ท�ำให้คนคล่ังไคล้ตำยได้ หลีเ่มิง่ซี 

จิตใจว้ำวุ่น ไม่กล้ำเอำควำมเรื่อง 'สิทธิ์ในชื่อ' ของตนอีก เพียงหันไปมอง

ภำพวำดบนผนัง 

คุณชำยรองสกุลเซียวผู ้นี้แต่งภรรยำนำนแล้ว อีกทั้งเรื่องกำร

แต่งงำนเสริมมงคลก็กลำยเป็นเรื่องที่ถูกเล่ำลือในเมืองผิงหยำง บัดน้ี 

เขำกลบัใช้ค�ำว่ำ 'ภรรยำ' กับ 'ภรรยำผูน้้อย' คนหน่ึง คณุชำยรองสกุลเซียว 

ผู ้นี้คิดจะท�ำอะไรกันแน่ ภำพน้ียังจะน�ำไปแสดงในงำนโคลงกลอน 

เทศกำลฉงหยำงได้อกีหรอื เถำจว้ินตงเหลอืบมองบริเวณทีเ่ซยีวจวิน้ลงชือ่ 

จำกนั้นก็มองเขำอย่ำงเคลือบแคลง 

คุณชำยรองสกลุเซยีวผูน้ีย้ำมอยู่ในแวดวงกำรค้ำไม่เคยไว้หน้ำผูใ้ด 

ผู้คนล้วนเรียกขำนว่ำพญำยมหน้ำเย็น ตอนนี้คงไม่คิดจะท�ำเร่ืองผิด

ท�ำนองคลองธรรม ยกภรรยำผู้น้อยขึ้นข่มภรรยำเอกกระมัง! ก�ำลังจะ 

เอ่ยปำกเตือนสติ เหลือบเห็นแผ่นหลังของหลี่เมิ่งซีแล้วจึงหุบปำกลง 

ท�ำเรื่องผิดท�ำนองคลองธรรมเพ่ือสตรีที่เปี่ยมด้วยควำมสำมำรถ

และพรสวรรค์ รูปโฉมงดงำมไม่มีใครเหมือนเช่นน้ีสักครั้งก็นับว่ำคุ้มค่ำ

แล้ว 

เถำจว้ินตงคิดไปมำกมำยโดยท่ีไม่รู้ว่ำ 'ภรรยำผู้น้อย' ตรงหน้ำนี ้
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ก็คือ 'ภรรยำเอก' จริงๆ ของเซียวจวิ้น

เงียบไปครู่ใหญ่ เถำจว้ินตงจึงกระแอมไอเอ่ยว่ำ "พ่ีเซียวมำวันนี้ 

ช่ำงบังเอิญย่ิงนัก ข้ำกับน้องรักหลี่จั้นนัดกันไว้วันน้ีว่ำจะหำรือเรื่องงำน

โคลงกลอนเทศกำลฉงหยำง ดูเวลำ น้องหลีน่่ำจะใกล้มำถึงแล้ว หลำยวัน

ก่อนน้องหลี่ยังบ่นถึงพ่ีเซียวอยู่เลย บอกว่ำตั้งแต่ท่ำนหำยดีก็ไม่ค่อย 

ออกจำกบ้ำน นัดท่ำนหลำยครั้งล้วนคลำดกันไปทุกที เชื้อเชิญมิสู้พบกัน

โดยบังเอญิ วันน้ีพ่ีเซยีวอย่ำเพ่ิงไปเลย ประเด๋ียวน้องชำยจะส่งคนไปเชญิ

พี่โอวหยำงมำด้วย วันนี้พวกเรำสี่พี่น้องไม่เมำไม่เลิกรำ" 

หลีจ่ัน้จะมา?! หลีเ่มิง่ซท่ีีหนัหลงัชืน่ชมภำพวำดบนผนงัอยู่ฟังค�ำพูด

ของเถำจวิ้นตงแล้ว ร่ำงกำยก็สั่นสะท้ำน 

แม้ตอนน้ีนำงแต่งกำยเป็นสตร ีแต่หำกพบหน้ำกนัจริง จะรับรองได้

หรือว่ำหลี่จั้นจะแยกแยะไม่ได้ว่ำนำงคือเจ้ำของร้ำนยำอี๋ชุน 

แม้วันน้ีจะแยกแยะไม่ได้ แต่นำนวันเข้ำ หำกย้อนคิดดูหลี่จั้นจะ 

ไม่สงสัยหรือ  

เหลอืบมองจอืชวิแวบหน่ึง เห็นนำงก�ำลงัมองตนอย่ำงท�ำอะไรไม่ถูก 

หน้ำผำกของหลี่เมิ่งซีก็มีเหงื่อเย็นผุดซึมออกมำ 

จือชุนเห็นหลี่เมิ่งซีมีสีหน้ำผิดปกติจึงเอ่ยถำม "สะใภ้รอง ท่ำนเป็น

อะไรไปเจ้ำคะ" 

ค�ำพูดของจือชุนท�ำให้เซียวจว้ินกับเถำจว้ินตงหันไปมองหล่ีเมิ่งซี

พร้อมกัน 

เห็นทั้งสองมองมำ หลี่เมิ่งซีจึงเกิดควำมคิดในใจ ใช้มือนวดขมับ

พลำงพูดเสียงค่อย "คุณชำยรอง คงเพรำะออกมำนำน ภรรยำผู้น้อยรู้สึก
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เวียนศีรษะ" 

"ซีเอ๋อร์เหนื่อยแล้วหรือ" 

"ภรรยำผูน้้อยอยำกขอตัวก่อน คุณชำยรองกับคณุชำยเถำโปรดอภัย

ด้วย" หลี่เมิ่งซีพูดจบก็ย่อกำยให้ทั้งสอง เห็นเซียวจว้ินมองนำง ไม่รอให้

เขำพยักหน้ำ นำงก็ให้จือชิวประคองแล้วเดินไปท่ีประตูช้ำๆ นำงกังวล

จริงๆ ว่ำสองคนนี้จะไม่ยอมให้นำงจำกไป 

เซยีวจว้ินมองหลีเ่มิง่ซอีย่ำงเป็นห่วง พวกเขำออกมำนำนแล้วจริงๆ 

ฟังค�ำพูดของเถำจว้ินตง เดิมทีก็ไม่อยำกพบหล่ีจ้ันอยู่แล้ว เซียวจว้ิน 

ก�ำลงัคดิว่ำจะบ่ำยเบีย่งอย่ำงไรดี เหน็หลีเ่มิง่ซเีป็นเช่นนีจ้งึรบีประสำนมอื

กับเถำจว้ินตง "ไม่ปิดบงัน้องรกั ฮหูยินป่วยมำนำนและเพ่ิงหำยด ีร่ำงกำย

ยังคงอ่อนแออยู่ ท้ังออกมำนำนแล้ว คิดว่ำแรงกำยคงมีไม่พอเสียแล้ว 

น้องชำยเชื้อเชิญด้วยไมตรี พี่ชำยขอรับไว้ด้วยใจ แต่วันนี้ต้องขอตัวก่อน 

เรำพี่น้องยังมีเวลำสนทนำกันอีกมำก" 

ได้ยินค�ำพูดเซียวจว้ินแล้ว เถำจว้ินตงก็ผิดหวังอย่ำงมำก เขำมอง

แผ่นหลังของหลี่เมิ่งซีแล้ว แวบแรกที่เห็นนำงเขำตกตะลึงในควำมงำม 

กิริยำวำจำสูงสง่ำของนำงท�ำให้เขำรู้สึกเลื่อมใส ครั้นเห็นนำงเป็นเช่นนี ้

จึงกลืนค�ำพูดที่จะต�ำหนิเซียวจวิ้นว่ำเห็นสตรีดีกว่ำสหำยกลับลงไป แล้ว

พยักหน้ำอย่ำงจนใจ "วันน้ีปล่อยพ่ีเซยีวไปชัว่ครำว วนัหน้ำท่ำนกบัข้ำต้อง

เมำกันสักครั้งเล่ำ" 

"ได้!" เซียวจวิน้รับค�ำ ก่อนจะหมุนตวัไลต่ำมหลี่เมิ่งซีไป เถำจวิ้นตง

ก็ตำมออกมำส่งด้วย 

หลี่เมิ่งซีให้จือชิวประคอง สำมนำยบ่ำวออกมำจำกประตู มองไป
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ไกลๆ เห็นเซียวซย่ำเตรียมรถม้ำไว้ริมถนนฝั่งตรงข้ำมแล้ว นำงก็ก้ำวลง

จำกบันไดช้ำๆ แล้วเดินไปที่รถม้ำ 

พลนัรูส้กึว่ำจอืชวิบบีมอืแน่นและพูดเสยีงค่อย "สะใภ้รอง คุณชำยหล่ี 

มำแล้ว พวกเรำ..." จือชิวพูดด้วยใบหน้ำซีดขำวเล็กน้อย 

มองตำมสำยตำของจือชิวไปนำงก็เห็นหลี่จั้นควบม้ำเร็วมุ่งหน้ำ

มำยังร้ำนขำยภำพ เขำหยุดข้ำงทำงและลงจำกม้ำ ก่อนจะส่งเชอืกบงัเหยีน 

ในมือให้บ่ำวชำยข้ำงกำย จัดเสื้อผ้ำและหมวกให้ดี จำกน้ันจึงเดินตรง 

มำทำงนี้ 

หลีเ่มิง่ซตีบมอืจอืชวิเบำๆ บอกให้นำงสขุมุ ก่อนท่ีนำงจะเหยียดกำย

ตรงแล้วให้จือชิวประคอง นำงหันหน้ำไปทำงหลี่จั้นและเดินต่อไปยัง 

รถม้ำ 

ขณะใกล้จะผ่ำนข้ำงกำยหลี่จั้นไปพลันเห็นเขำประสำนมือ ท�ำเอำ

จอืชิวตกใจจนวิญญำณหลดุลอย ก�ำลงัจะหลดุพูดอะไรก็ได้ยินหลีจ่ัน้พูด

ว่ำ "พี่เซียว ไม่พบกันนำน เชื้อเชิญมิสู้พบกันโดยบังเอิญจริงๆ!" 

เห็นหลี่จั้นทักทำยเซียวจวิ้นที่ตำมออกมำ จือชิวจึงใช้มือซ้ำย 

กดหน้ำอก ลอบพ่นลมหำยใจ สองนำยบ่ำวค่อยๆ เดนิผ่ำนข้ำงกำยหลีจ่ัน้

ไป เสียงทักทำยของเซียวจวิ้นดังขึ้นข้ำงหลัง "น้องหลี่ ไม่พบกันนำน..." 

หลังคำรวะเซียวจวิ้นแล้ว หลี่จั้นพลันตระหนักได้ถึงอะไรบำงอย่ำง 

คนที่เดินผ่ำนเขำไปเมื่อครู่นี้ให้ควำมรู้สึกท่ีคุ้นเคย เขำหันกลับไปทันใด 

ทว่ำเห็นเพียงหลี่เมิ่งซีกับจือชิวที่ขึ้นรถม้ำไปแล้ว ม่ำนรถทิ้งตัวลงช้ำๆ 

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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