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"หลีเ่มิง่ซ ีหลีเ่มิง่ถาน ข้าช่างโง่เขลาจรงิๆ ผ่านมานานขนาดน้ีแล้ว แม้เจ้าจะแสดงพรสวรรค์

ด้านการรักษาในคฤหาสน์อยู่หลายครั้ง แต่ข้ากลับไม่เคยเชื่อมโยงสองชื่อนี้เข้าด้วยกันมาก่อน!"

"คณุชายรอง..." ได้ยินน�า้เสยีงของเซยีวจว้ินท่ีราวกับลอยมาจากขอบฟ้า สะท้อนความว่างเปล่า

ล่องลอยแล้ว หลี่เมิ่งซีจึงอดร้องเรียกไม่ได้ 

เซียวจวิ้นไม่ขานรับ เพียงมองนางและพูดต่อ "เจ้าของร้านยาอี๋ชุน น้องชายบุญธรรม 

ของรัชทายาท ช่างแข็งแกร่งจนท�าให้ข้ารู้สึกกลัวจริงๆ เจ้าแค่พูดมาค�าเดียวว่าเจ้าคือเซียนปรุงยา  

ข้าเซียวจวิ้นไม่คู่ควรกับเจ้า ข้าก็จะปล่อยเจ้าไปแต่โดยดี เล่นแมวจับหนูเช่นนี้เจ้าสนุกมากกระมัง! 

มองเหย่ือของตนเองทรมานอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดทุกวัน เฝ้าดูพวกเราคนสกุลเซียวแต่ละคน 

คุกเข่าต่อหน้าเจ้าให้ดูเป็นที่ขบขัน ได้เห็นท่านย่าเป็นลมไม่ได้สติ ได้เห็นมารดากระอักเลือด  

เจ้าคงพอใจแล้วกระมัง" 

"คุณชายรอง..."

"ซีเอ๋อร์ ข้ารู้ว่าเจ้าเคยถูกรังแกในคฤหาสน์สกุลเซียว ข้าเคยท�าไม่ดีกับเจ้า ข้าต�าหนิตนเอง 

อยู่ลึกๆ มาตลอด หากเรื่องพวกน้ีเป็นเพราะเจ้าต้องการแก้แค้นท่ีข้าเคยท�าผิดต่อเจ้าในอดีต  

แก้แค้นสกุลเซียวที่เคยรังแกเจ้าแล้วล่ะก็ เช่นน้ันตอนนี้ข้าขอบอกเจ้าไว้เลยว่าเจ้าได้เลือกวิธีการ 

แก้แค้นที่ดีมากจริงๆ เพราะเจ้าชนะแล้ว!"
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คำ�นำ�

ในที่สุดก็มาถึง 'ยอดหญิงเทพสมุนไพร' เล่ม 5 กันแล้วนะคะ โดยเล่มน้ี 

เป็นเล่มสุดท้ายของนิยายเรื่องนี้แล้ว

ส�าหรับท ่านนักอ ่านที่ เพิ่ ง เคยอ ่านชุด 'ยอดหญิง' โดยเ ร่ิมจากเ ร่ือง 

ยอดหญิงเทพสมุนไพร ทางมากกว่ารักยินดีน�าเสนอผลงานของท่านอว่ีจิ่วฮวา 

ที่มีออกกับทางเราก่อนหน้าอีกสองเร่ืองด้วยค่ะ เร่ืองแรกคือ 'ยอดหญิงหมอเทวดา'  

7 เล่มจบ และ 'ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม' 7 เล่มจบ ที่มีความสนุกเข้มข้นครบรส 

ทัง้สองเร่ือง ตวัละครและเน้ือเร่ืองไม่ได้มคีวามเก่ียวเนือ่งกนัค่ะ สามารถอ่านแยกเร่ืองได้ 

หรือหากท่านนักอ่านท่านใดทีต่ดิใจผลงานของท่านอวีจ่ิว่ฮวา แล้วอยากให้ทางมากกว่ารัก

น�าผลงานเร่ืองอื่นๆ มาแปลอีกก็สามารถส่งความคิดเห็นหรือน�าเสนอเร่ืองที่สนใจ 

มาได้ที่กล่องข้อความของ www.facebook.com/morethanlovebook ได้เลยค่ะ

และส�าหรับเล่มจบน้ีเร่ืองราวการฝ่าฟันกฎสกุลเพื่อความรักของเซียวจวิ้นกับ

หลี่เมิ่งซีจะยังคงด�าเนินต่อไป ทั้งยังมีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของสองขั้วอ�านาจระหว่าง

รัชทายาทและเยียนอ๋องที่จะวัดว่าผู้ใดที่จะได้บัลลังก์ไปครอบครอง สุดท้ายแล้ว 

บทสรุปของเกมการเมือง ความลับเร่ืองเซียนปรุงยา และความรักของพระ-นาง 

จะลงเอยเช่นไร หากพร้อมแล้วเชิญท่านนักอ่านพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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✱ หลี่เมิ่งซ ี ดอ็กเตอร์ทางการแพทย์ทีท่ะลมุติเิข้าไปในร่างหลีเ่มิง่ซี 

  ลูกสาวอนุ เป็นสาวหัวสมัยใหม่ มีความคิดเป็นของ 

  ตนเอง

✱  เซียวจวิ้น คุณชายรองแห่งสกุลเซียว ว่าที่ประมุขคนต่อไป  

  มีอีก ช่ือว ่าซั่ งกวนจวิ้น นามแฝงตอนที่ ใช ้ดูแล 

  กิจการทางใต้ นิสัยเข้มงวด จริงจัง มองว่าสตรีต้อง 

  โอนอ่อนผ่อนตาม

✱ ซั่งกวนหงฮุย รัชทายาทองค ์ป ัจจุบัน นิสัย รักความถูกต ้อง  

  ห่วงใยราษฎร บ้านเมืองมาเป็นอันดับหนึ่ง

✱ เหล่าไท่จวิน ย่าของเซียวจว้ิน รักหลานชาย และเอ็นดูหลี่เมิ่งซี  

  เป็นผู้ยึดมั่นในกฎธรรมเนียมต่างๆ

✱ เซียวอวิ้น คุณชายสาม น้องชายต่างมารดาของเซียวจวิ้น  

  นิสัยรักอิสระ ไม่ชอบท�าการค้า สนใจการแพทย์

✱ จางซิ่ว ญาติผู ้น้องของเซียวจว้ิน หลานสาวคนโปรดของ 

  นายหญงิใหญ่ อยากได้ต�าแหน่ง 'ภรรยา' ของเซยีวจวิน้

✱ เยียนอ๋อง เป็นองค์ชายคนโปรดของไทเฮา มีนิสยัละโมบโลภมาก  

  หวังชิงต�าแหน่งของรัชทายาท

แนะนำ�ตัวละคร
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✱ โอวหยางตี ๋ หัวหน้าผู้คุ้มกันของร้านยาอี๋ชุน และคอยคุ้มครอง 

  ความปลอดภัยของหลี่เมิ่งซี

✱ เฉิงย่วน บุตรสาวของหัวหน้าพรรคไผ่เขียว นับถือหลี่เมิ่งซี 

  เป็นพี่สาว คอยคุ้มครองความปลอดภัยของหลี่เมิ่งซี

✱ จือชวิ บ่าวคนสนิทของหลี่เมิ่งซี ยินดีท�างานถวายชีวิต 

  ให้ผู้เป็นนาย กตัญญูกับครอบครัว
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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"เซียนปรุงยาเป็นใครกันแน่"

"เป็นเช่นท่ีรัชทายาทคาดเดา เซียนปรุงยาคือฮูหยินของเซียวจว้ิน 

พ่ะย่ะค่ะ"

ได้ยินเช่นนี้แล้ว แววตาของซั่งกวนหงฮุยก็หม่นลง พึมพ�าว่า  

"เป็นนางจริงๆ!"

เห็นแววตาผดิหวังของรชัทายาทแล้ว หล่ีจัน้ลอบถอนหายใจ คดิถึง

ประกายในดวงตาของรัชทายาทตอนเอ่ยถึงเร่ืองท่ีเซียนปรุงยาเป็นสตรี 

เขาตระหนักว ่ารัชทายาทชื่นชอบเซียนปรุงยา แต่ก็คิดไม ่ถึงว ่า 

นางจะมีสามีแล้วเช่นน้ี เห็นรัชทายาทมีสีหน้าหม่นหมองและพึมพ�ากับ

ตนเอง เขากระแอมทีหนึ่งก่อนพูด "ตั้งแต่รัชทายาทตรัสกับกระหม่อมว่า

ตอนอยู่ร้านยาอี๋ชุนเห็นเซียวฮูหยินมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเซียนปรุงยา

อย่างมาก กระหม่อมก็ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในปีนัน้ตอนเซยีวจว้ินพาฮหูยิน

88
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ยอดหญิงเทพสมุนไพร 5

ไปไหว้พระทีวั่ดจิง้อว๋ินและเดนิสวนกับกระหม่อมไป กระหม่อมรู้สึกคุน้เคย

เช่นกัน หันไปมองอกีครัง้นางก็ขึน้รถม้าไปแล้ว กระหม่อมคลางแคลงใจ

อยู่ตลอดจนกระท่ังได้ยินค�าพูดของท่าน ย้อนนึกถงึสองปีมาน้ี เซยีนปรุงยา 

บอกว่าท่องเทีย่วไปท่ัวขุนเขาและสายน�า้ แต่พวกเราตามหาท่ัวทุกหนแห่ง

ในต้าฉแีล้วกลับไม่พบร่องรอยแม้แต่น้อย นอกจากหลบอยู่ในคฤหาสน์แล้ว

ย่อมไม่มีที่อื่นอีก เพียงแต่พวกเราละเลยไปเท่านั้นพ่ะย่ะค่ะ" 

เหน็รชัทายาทผงกศรีษะ หลีจ่ัน้จบิน�า้ชาและพูดต่อ "พอคดิเชือ่มโยงว่า

หลี่ตู้มีก�าลังทรัพย์มากมายเช่นน้ัน น้องสาวเขาเดิมทีเป็นคุณหนูผู้สูงส่ง 

แต่เขากลับไม่ยอมไถ่ตัวนางกลับมา ยินดีเป็นเพียงบ่าวอยู่ในคฤหาสน์

สกุลเซียว เพราะอะไร หากมิใช่เพราะเจ้านายท่ีนางปรนนิบัติมีอ�านาจ 

ย่ิงกว่า หากมิใช่เหตุผลนี้ย่อมไม่มีเหตุผลอื่นใดอีก กระหม่อมเคยนัด 

เซยีวจว้ินสามภีรรยาออกมาหลายครัง้ เซยีวจว้ินล้วนบ่ายเบีย่งโดยอ้างว่า 

ฮูหยินร่างกายไม่แข็งแรง ท�าให้กระหม่อมยิ่งแน่ใจ" 

"วันน้ันเซียวฮูหยินมีผ้าโปร่งสีด�าคลุมหน้า ท้ังยังมีเซียวจว้ิน 

คอยขดัขวาง รูส้กึคลบัคล้ายคลบัคลาว่าเหมอืน แต่สผีวิกลบัแตกต่างกัน

มาก"

"รชัทายาท สผีวิสามารถท�าให้ด�าได้ ท่ีน่าสงสยัท่ีสดุคอืเซยีวฮหูยิน

ตายแล้วกลับฟ้ืนคืนชพี ยานัน้น้องสาวของหล่ีตูเ้ป็นผู้น�ามาให้ กระหม่อม

ได้ยินว่านางเอายามาให้แล้วกลับมาเป็นบ่าวอีกครั้ง เรื่องน้ีจะบังเอิญ 

ถึงเพียงนี้ได้อย่างไร ด้วยเกรงว่าจะผิดพลาด กระหม่อมนึกข้ึนได้ว่า

คุณชายเถาเคยมีวาสนาได้พบเซียวฮูหยินมาก่อน เขามักยกย่องว่า 

นางเป่ียมด้วยความสามารถ ดงันัน้กระหม่อมจงึวาดใบหน้าของเซยีนปรงุยา
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โดยแต่งกายเป็นสตรแีละให้คุณชายเถาด ูคณุชายเถาเหน็แล้วผงกศรีษะ

ตดิๆ กัน นัน่กห็มายความว่า..." หลีจ่ัน้พูดจบ เห็นรชัทายาทขมวดคิว้มุน่

จึงอดร้องเรียกไม่ได้ "รัชทายาท!" 

ซั่งกวนหงฮุยพึมพ�าว ่า "หากเป็นเช่นที่ เจ ้าพูดจริงๆ เช ่นนั้น 

เซียนปรุงยาก็คือเซียวฮูหยิน ข้าไม่เข้าใจจริงๆ ว่าเหตุใดก่อนหน้านี ้

นางจึงถูกพิษจนท�าให้เซียวจวิ้นต้องไปคุกเข่าขอร้องที่ร้านยาอี๋ชุน" 

"เรือ่งนีก้ระหม่อมก็ไม่แน่ใจเช่นกันพ่ะย่ะค่ะ แต่ท้ังนายท่านใหญ่และ

เซยีวจว้ินต่างก็เคยไปคกุเข่าขอร้องร้านยาอีช๋นุ เช่นน้ันย่อมมคีวามเป็นไปได้

เพียงอย่างเดยีว คนสกุลเซยีวไม่รูว่้าเซยีนปรุงยาอยู่ในคฤหาสน์ของพวกเขา"

"เซียวจว้ินเคยขอร้องข้าให้พาเขาไปพบเซียนปรุงยา ข้าก็เดาว่า 

สกุลเซียวไม่รู้เรื่องนี้เช่นกัน เพียงแต่นางเป็นสตรีท่ีอาศัยอยู่ในห้องหับ  

ไปเอาวิชาแพทย์ล�้าเลิศถึงเพียงนั้นมาจากที่ใด"

"รัชทายาท กระหม่อมได้ยินว่าหลี่ตู ้ผู ้นั้นไม่ว่าเดินทางไปที่ใด  

ขอเพียงเจอต�าราดีหรือต�าราแปลกๆ เขาจะน�าเงินมหาศาลและยาด ี

ไปแลกมาโดยไม่เสยีดาย กระหม่อมเคยมอบต�าราทีม่อียู่เพียงฉบบัเดยีว 

ให้เขาหลายเล่ม เดิมทีคิดว่าหลี่ตู ้ชอบอ่านต�ารา ภายหลังจึงรู ้ว ่า 

เซียนปรุงยาต่างหากที่ชื่นชอบการอ่านต�ารา บางทีเซียนปรุงยา 

อาจเฉลียวฉลาดมาแต่ก�าเนิด อ่านต�าราทุกวันโดยไม่มีอาจารย์ชี้แนะ 

ก็เข้าใจได้เองก็เป็นได้"

ซัง่กวนหงฮยุเหลอืบมองหลีจ่ัน้แวบหนึง่ ผงกศรีษะก่อนจะส่ายหน้า 

พึมพ�ากับตนเอง "หากเซยีนปรงุยาคือเซยีวฮหูยินจรงิๆ ข้าจะพานางลงใต้

ได้อย่างไร"
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"รัชทายาท เดิมทีตามพระประสงค์ของท่าน พยายามไม่เปิดเผย

ฐานะของเซียนปรุงยา เยียนอ๋องย่อมไม่อาจลงมือกับร้านยาอี๋ชุนได้ แต่

สถานการณ์บบีบงัคับ ไม่นบัเรือ่งทีท่่านต้องพาเซยีนปรงุยาเดนิทางลงใต้ 

แค่ดจูากการกระท�าของเยียนอ๋องตอนนีก้เ็รียกได้ว่าเดมิพันด้วยทกุอย่าง

แล้ว ใกล้จะคลุ้มคลั่งเต็มที ก้าวต่อไปเขาต้องลงมือกับสกุลเซียวและ 

ร้านยาอีช๋นุแน่ ช้าเรว็คฤหาสน์สกุลเซยีวต้องวุ่นวาย เซยีนปรงุยาถอนตวั

ออกมาได้ย่ิงเรว็ก็ย่ิงดี ท่านต้องเปิดเผยความจริงกับเซยีวจว้ินโดยเรว็ท่ีสุด 

เปิดเผยฐานะของเซียนปรุงยา และพยายามเจรจาให้ร้านยาอี๋ชุนกับ 

สกุลเซยีวมคีวามเหน็ท่ีตรงกัน จากน้ันท่านกับเซยีวจว้ินต้องพาเซยีนปรงุยา

เดินทางลงใต้ก่อนที่เยียนอ๋องจะลงมือ นี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดพ่ะย่ะค่ะ"

ฟังค�าพูดหลี่จั้นแล้ว ซั่งกวนหงฮุยพยักหน้า เขาเงียบไปนานและ

พึมพ�าว่า "นึกไม่ออกจรงิๆ ว่าถ้าสกุลเซยีวรูว่้าเซยีนปรุงยาอยู่ในคฤหาสน์

ของพวกเขาจะมีท่าทีเช่นไร ข้าจ�าได้ว่าก่อนหน้านี้เสี่ยวจงจื่อเคยบอกว่า

เซียวฮูหยินเป็นลูกอนุท่ีแต่งเข้าคฤหาสน์สกุลเซียวแทนลูกภรรยาเอก 

ฐานะของนางขัดต่อค�าสอนของบรรพบรุษุสกุลเซยีว ไม่รูว่้าหากข้าคอยยุแยง

จะท�าให้สกุลเซียวหย่านางได้หรือไม่" 

"รชัทายาทจะท�าเช่นน้ันไม่ได้เด็ดขาดพ่ะย่ะค่ะ ภาษติว่ารือ้ศาลเจ้า

สิบแห่งยังดีกว่าท�าลายคู่สามีภรรยา* ไม่พูดถึงตอนนี้เป็นช่วงเวลาท่ี

รัชทายาทก�าลังต้องการใช้คน มิอาจขัดแย้งกับสกุลเซียวได้ เอาแค ่

การถูกหย่าเป็นความอัปยศอย่างใหญ่หลวงของสตรี หากเซียนปรุงยา 

ได้ชื่อว่าเป็นสตรีที่ถูกหย่า นางย่อมมิอาจสู้หน้าใครในต้าฉีได้อีก"
* รื้อศาลเจ้าสิบแห่งยังดีกว่าท�าลายคู่สามีภรรยา เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงการท�าลายชีวิตคู่ของผู้อื่น 
ถือเป็นบาปมหันต์
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ซั่งกวนหงฮุยเหลือบมองหลี่จั้นแวบหนึ่ง พึมพ�าถามว่า "เจ้าว่า 

เสด็จพ่อจะทรงอนุญาตให้ข้าแต่งงานกับสตรีที่ถูกหย่าหรือไม่"

"รชัทายาท!" ค�าพดูของรชัทายาทท�าเอาหลีจ่ัน้ตกใจจนใบหน้าซดีเผอืด 

ร้องอุทานออกมาโดยไม่รู้ตัว

ซั่งกวนหงฮุยโบกมือหยุดเขาและเอ่ยว่า "ได้! ท�าตามท่ีเจ้าบอก  

พรุ่งน้ีข้าจะไปคฤหาสน์สกุลเซียวด้วยตนเอง สองวันนี้เตรียมพร้อมให้ดี 

ไปโน้มน้าวสกุลเซียวได้แล้ว ข้าจะเดินทางลงใต้พร้อมเซียวจวิ้นและ 

เซียนปรุงยาทันที เจ้ากับเฉียนจงรออยู่ที่ผิงหยาง"

ต้าฉีเกิดนิมิตบนท้องฟ้าอันเป็นลางร้ายครั้งใหญ่ เยียนอ๋อง 

ถือโอกาสนี้ก่อเรื่องและโจมตีอย่างรุนแรงหลายครั้งโดยไม่ทันให้ตั้งตัว 

ท�าให้รัชทายาทตกอยู่ในวิกฤต ต�าแหน่งผู้สืบทอดไม่มั่นคง ท่ามกลาง 

เสยีงเรยีกร้องให้ปลดรชัทายาท สกุลเซยีวเป็นเช่นปลาในบ่อทีต้่องรบัเคราะห์* 

เป็นรายแรก

วันเกิดของเหล่าไท่จวินเมือ่ไม่ก่ีวันทีผ่่านมา ปีก่อนๆ ของช่วงเวลานี้ 

เรือนรับรองแขกของสกุลเซียวจะเต็มไปด้วยแขกเหร่ือ ข้ารับใช้ทั้งหลาย

ยุ่งง่วนจนแทบไม่อยากนอน แต่ปี น้ีกลับมีญาติสนิทเพียงประปราย 

มาร่วมงานไม่ก่ีคนเท่านั้น หน้าประตูคฤหาสน์สกุลเซียวที่ในอดีตคึกคัก

เหมือนตลาดบัดน้ีกล่าวได้ว่าเงียบเหงาไร้ผู้มาเยือน เรือนรับรองแขก 

ที่เก็บกวาดท�าความสะอาดล่วงหน้าหนึ่งเดือนส่วนใหญ่ล้วนยังว่างอยู่

* มีเร่ืองเล่าว่าใต้ซุ ้มประตูเมืองแห่งหน่ึงมีบ่อปลา วันหน่ึงเกิดเพลิงไหม้ท่ีซุ้มประตูเมือง ปลาตัวหน่ึง 
จึงร้องบอกเพ่ือนปลาว่าให้รีบหนี แต่ปลาตัวอื่นๆ กลับไม่เชื่อ เพราะคิดว่าบ่อน�้าอยู่ไกลจากประตูเมืองมาก 
ต่อมาชาวบ้านช่วยกันตกัน�า้จากบ่อไปดบัไฟ เมือ่เพลิงสงบ น�า้ในบ่อก็เหือดแห้ง ปลาในบ่อจงึตาย เป็นท่ีมา
ของส�านวนปลาในบ่อที่ต้องรับเคราะห์ หมายถึงพลอยเดือดร้อนจากสาเหตุทางอ้อม
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คณุชายใหญ่เซยีวชงิและสะใภ้ใหญ่ท�าตามค�าสัง่ของนายท่านใหญ่ 

ลาหยุดยาวและเดินทางกลับเมืองผิงหยางมานานแล้ว นายหญิงใหญ่ 

นอนป่วยอยู่บนเตียง เหล่าไท่จวินผู ้เป็นเจ้าของวันเกิดไม่มีอารมณ ์

จะจัดงานเหมือนปีก่อนๆ จึงมอบหมายให้สะใภ้ใหญ่กับสะใภ้รองเป็น 

ผู ้จัดการเรื่องงานเลี้ยงวันเกิดทั้งหมด ตนเองกินเจสวดมนต์ทุกวัน 

อธิษฐานขอให้พระพุทธองค์คุ้มครองสกุลเซยีวให้ผ่านพ้นเคราะห์ภยัคร้ังนี้

ไปได้อย่างปลอดภัย กระทั่งงานวันเกิดเสร็จสิ้นไปทั้งหมด

วางพู ่กันในมือแล้ว เซียวจว้ินพรูลมหายใจยาว ธุระทางนี ้

จัดการใกล้เสร็จแล้ว รออีกไม่ก่ีวันพวกเขาสามพ่ีน้องจะเดินทางลงใต้ 

ความตั้งใจเดิมของเซียวจว้ินคือต้องการให้ท่านย่ากับบิดาไปหลบภัย 

ท่ีเขาฟู่ลี่สักระยะ แต่ท�าอย่างไรท่านย่าก็ไม่ตกลง บอกว่าตนแก่แล้ว  

หากจะตายก็ต้องตายในบ้านบรรพบุรุษสกุลเซียว อีกอย่างคฤหาสน์ 

สกุลเซียวใหญ่โตเช่นน้ี ย่อมต้องมีคนประจ�าอยู่ เมื่อเหล่าไท่จวินไม่ไป 

นายท่านใหญ่ย่อมต้องอยู่กับมารดา เพียงก�าชับพวกเขาสามพี่น้องว่า 

หลังจากเดินทางลงใต้แล้ว ไม่ว่าคฤหาสน์สกุลเซียวในเมืองผิงหยาง 

จะเกิดอะไรข้ึนก็ห้ามตัดสนิใจด้วยอารมณ์ อย่ายดึตดิในเร่ืองเลก็ๆ น้อยๆ 

ต้องรักษากิจการของบรรพบุรุษเอาไว้ให้ได้

หลังอาการไออย่างรุนแรงระลอกหนึ่งผ่านไป เขารีบใช้ผ้าเช็ดหน้า

ปิดปาก มองเลือดท่ีอยู่บนผ้าแล้ว เซียวจว้ินพลันเหม่อลอย การท�างาน

อย่างเหน็ดเหน่ือยตลอดหลายวันมานี้ท�าให้เขาไอเป็นเลือดถ่ีข้ึนทุกที  

ใกล้จะเดินทางลงใต้แล้ว เกรงว่าเชิญหมอมาตรวจดูจะท�าให้ท่านย่า 

เป็นกังวล เมื่อวานเขาจึงไปส�านักแพทย์หลวง ค�าพูดของหมอหลวงหลี่ 
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ดังขึ้นข้างหูอีกครั้ง

'คุณชายรองเป็นโรคปอด ข้าท�าได้แค่เขียนใบสั่งยาให้ท่าน 

บ�ารงุร่างกาย คณุชายรองต้องพักผ่อนให้มากกว่าน้ีถึงจะสามารถควบคุมโรค

ไว้ได้ช่ัวคราว ท�าให้อาการบรรเทาลง แต่คุณชายรองอย่าเพ่ิงท้อใจไป  

วิชาแพทย์ของเซยีนปรงุยาเป็นหน่ึงไม่มสีองในใต้หล้า คณุชายรองลองไป

ขอร้องเขาด ูบางทอีาจมหีนทางช่วยเหลอื ได้ยนิว่าหมูน่ีเ้ซยีนปรงุยาล้มป่วย

อยู่ทางใต้ มิสู้คุณชายรองเดินทางลงใต้ไปตามหาเซียนปรุงยาดู...'

เงยหน้ามองเก ้าอี้บุหนังจิ้งจอกเงินที่หลี่ เมิ่ งซี น่ังอยู ่บ ่อยๆ  

แล้วอดเหม่อลอยไม่ได้ หากเซียนปรุงยามิอาจรักษาโรคของเขาได้  

แล้วนางจะท�าอย่างไร เขาจะท้ิงนางไว้ในคฤหาสน์สกุลเซียวคนเดียว 

ไม่ได้เด็ดขาด 

พานางลงใต้ไปด้วย? นี่เป็นการเดินทางอย่างลับๆ และเร่งด่วน  

ไม่พูดถึงเรื่องที่นางมิอาจทนรับความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางได้  

ทัง้ยังมเียียนอ๋องอยู่เช่นน้ี เกรงว่าระหว่างทางจะไม่ปลอดภัย เป็นโชคร้าย

มากกว่าโชคดี เห็นทีการส่งซีเอ๋อร์ออกจากคฤหาสน์อย่างลับๆ และ 

จดัหาท่ีพักอีกแห่งในเมอืงผงิหยางให้นางจะดกีว่า หากเกิดเหตไุม่คาดคดิ

กับเขา นางก็ไม่ต้องทนทุกข์อยู่ในคฤหาสน์ เพียงแต่นางจะท�าตามท่ีเขา

จัดการหรือ คิดถึงนิสัยด้ือรั้นของหลี่เมิ่งซีแล้วเซียวจวิ้นส่ายหน้า 

อย่างไม่มั่นใจ

แต่ไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องออกจากคฤหาสน์สกุลเซียว!

คิดถึงตรงนี้ เซียวจวิ้นพลันนึกถึงหนังสือในห ้องทิศใต ้ของ 

เรือนปีกตะวันออกท่ีจู่ๆ ก็หายไป เรื่องนี้เขาเคยถามหลี่เฉวียนกับหลี่กุ้ย
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แล้ว ท้ังสองบอกเขาว่าสองปีนี้ร้านหยกเสียงรุ่ยกิจการดีมาก สะใภ้รอง

ย่อมมีเงินเพียงพอที่จะซื้อเรือนสักหลังนอกคฤหาสน์ 

ซีเอ๋อร์ต้องมีเรือนอยู่ข้างนอกแน่ เพียงแต่เขาหาไม่พบว่าอยู่ท่ีใด 

ก้มหน้ามองเลือดบนผ้าที่ไอออกมา เขาควรให้นางจากไปได้แล้ว

คิดเช่นนี้จึงเงยหน้าตะโกนไปที่ประตู "ใครก็ได้!"

เซยีวเหยียนผลกัประตเูข้ามา คารวะและถาม "คุณชายรองมอีะไรหรือ

ขอรับ" 

"ไปตามเซยีวเหงิ เซยีวฉ ีหลีกุ้่ย และหลีเ่ฉวียนมาพบข้าท่ีห้องหนงัสอื

โดยเร็ว"

เซียวเหยียนรีบรับค�าและหมุนตัวเดินออกไป 

สัง่การเสรจ็ เซยีวจว้ินลกุขึน้หมายจะไปเดนิเล่นท่ีเรอืนปีกตะวนัออก 

หลายวันน้ียุ่งกับงาน กว่าจะกลับถึงเรือนเซียวเซียงก็ดึก หลายวันแล้ว 

ทีไ่ม่ได้พบนาง ไม่รูว่้านางท�าอะไรอยู่ นางจะหวาดกลวัเพราะข่าวลอืข้างนอก

หรือไม่

เพ่ิงเดนิถึงหน้าประตู เซยีวซย่าก็ผลกัประตเูข้ามาพอด ี เงยหน้าเห็น

คณุชายรองยืนอยู่หน้าประตก็ูอึง้ไปครูห่น่ึงก่อนจะเอ่ยว่า "เรยีนคุณชายรอง 

รชัทายาทมาขอรบั ตอนนีอ้ยู่กับนายท่านใหญ่ท่ีเรือนรับรองแขกด้านนอก 

ตรัสว่าต้องการพบท่าน"

เซียวจว้ินฟังแล้วอ้ึงไปเล็กน้อย ท่ีผ่านมาเวลารัชทายาทมีอะไร 

ล้วนส่งหล่ีจั้นมาพบเขา วันนี้ไฉนจึงมาด้วยตนเอง คิดเชื่อมโยงไปถึง 

ข่าวลอืบนท้องถนนแล้ว เซยีวจวิน้บงัเกิดความรู้สกึไม่สบายใจอย่างรนุแรง 

เขาไม่พูดอะไรอีก เพียงผงกศีรษะและก้าวยาวๆ ออกไป
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มาถึงเรือนรับรองแขกด้านนอกพร้อมกับเซียวซย่า เซียวจวิ้น 

จึงก้าวเข้าไปในห้องแล้วเดินอ้อมฉากบังลมไม้ประดู ่ลายสาวงาม  

เห็นรัชทายาทนั่งดื่มน�้าชาอยู่กับนายท่านใหญ่ เซียวจว้ินก็รีบก้าวเข้าไป

คุกเข่าค�านับ "ข้าน้อยถวายบังคมรัชทายาท"

ซั่งกวนหงฮุยเห็นเช่นนั้นจึงย่ืนมือออกไปท�าท่าประคอง "พ่ีเซียว 

ไม่ต้องมากพิธี รีบลุกขึ้นเถอะ" 

ลุกขึ้นยืนและนั่งลงแล้ว บ่าวชายจึงยกน�้าชาเข้ามา เซียวจว้ิน 

ยกขึน้จบิค�าหน่ึงก่อนเอ่ยถาม "ไม่ทราบว่ารชัทายาทมาเยือนบ้านข้าน้อย 

ตามตัวข้าน้อยมามีเรื่องอันใดหรือ"

"เรื่องนี้..." ซั่งกวนหงฮุยอึกอักลังเลพลางเหลือบมองนายท่านใหญ่ 

นายท่านใหญ่เห็นแล้ว เขาพูดอีกสองสามค�าและลุกขึ้นขอตัว

เห็นบิดาจากไปแล้ว เซียวจว้ินจึงโบกมือให้บ่าวในห้องโถงออกไป  

เขาส่งสญัญาณให้เซยีวซย่าไปเฝ้าทีห่น้าประต ูก่อนจะหนัไปมองรชัทายาท

ซั่งกวนหงฮุยโบกมือไล่ผู้ติดตามด้านหลังสองคนออกไปเช่นกัน  

ก่อนพูดว่า "ระยะนีเ้มอืงผงิหยางเต็มไปด้วยข่าวลอื เซียนปรุงยาก็ล้มป่วย

อยู่ทางใต้ ข้าไม่ปิดบงัพ่ีเซยีว ประชมุขุนนางวันน้ีเสดจ็พ่อทรงมรีาชโองการ 

ให้ข้าออกเดินทางลงใต้ทันที ไปตามหาเซียนปรุงยาให้เขาช่วยควบคุม 

โรคระบาดทางใต้"

ข้าไม่ได้สนทิสนมกับเซยีนปรงุยาสักหน่อย รัชทายาทรับราชโองการ

ลงใต้ไปตามหาเซียนปรุงยาเก่ียวอะไรกับข้าด้วย หรือรัชทายาทรู้ว่า 

ข้ามีก�าลังอยู่ทางใต้ คิดจะยืมก�าลังข้ามาใช้ อย่างไรข้าก็ตั้งใจจะไป 

ตามหาเซยีนปรงุยาอยู่แล้ว สามารถใช้โอกาสนีใ้ห้เป็นประโยชน์ได้พอด.ี..
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ฟังค�าน้ีแล้วในใจขบคิดอย่างรวดเร็ว ทว่าสีหน้ากลับไม่เปล่ียนไป 

เซยีวจว้ินยกถ้วยชาขึน้มาเปิดฝาเป่าและจบิหนึง่ค�า นัง่อยู่กับทีโ่ดยไม่พูด

อะไร

ซั่งกวนหงฮุยรออยู่นาน เห็นเซียวจว้ินไม่พูดจา เขาจึงพูดต่อว่า  

"พ่ีเซียวก็รู้ว่าแม้ข้ากับเซียนปรุงยาจะสาบานเป็นพ่ีน้องกัน แต่ท่ีผ่านมา

เซียนปรงุยามหีลกัแหล่งท่ีไม่แน่นอน ข้าตามหาเขาต้องใช้เวลาหลายวนั 

ทว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนเหมือนกับ 

การดบัเพลิง โรคระบาดทางใต้ก�าลงัแพร่ระบาดไปในวงกว้าง ร้ังรอต่อไป

ไม่ได้อีกแล้ว เดินทางลงใต้ครั้งน้ีข้าจะต้องพาคนผู้หน่ึงท่ีรู้เบาะแสของ

เซียนปรุงยาไปด้วย"

"ความหมายของรัชทายาทคือ..."

"หลายวันนี้ข ้าสืบหาเบาะแสของเซียนปรุงยา บังเอิญพบว่า 

น้องสาวแท้ๆ ของหลงจูห๊ลีร้่านยาอีช๋นุเป็นสาวใช้อยู่ในคฤหาสน์ของเจ้า 

บางทีนางอาจทราบเบาะแสของเซียนปรุงยาก็เป็นได้"

เซยีวจว้ินได้ยินเช่นนีก็้ยืดตวัตรงทนัใด เขาเอ่ยว่า "ข้อมลูทีรั่ชทายาท

สืบมาน้ีน่าเชื่อถือหรือไม่ น้องสาวของหลงจู๊หล่ีน่าจะเป็นถึงคุณหนู  

หลงจู๊หลี่จะปล่อยให้นางลดตัวลงมาเป็นบ่าวได้อย่างไร" 

พูดจบไปนานเห็นรัชทายาทไม่เอ่ยอะไร เซียวจวิ้นจึงนั่งตามปกต ิ

อกีครัง้ "รชัทายาททรงลองตรสัมาว่าคนผูน้ี้มีนามว่าอะไร รบัใช้อยู่ในเรอืนใด 

ข้าน้อยจะไปตามตัวนางมา รชัทายาททรงสอบถามดก็ูรู้แล้ว"

"น้องสาวของหลงจู๊หลี่มีนามว่าหลี่ชุ่ย ขายตัวเข้ามาในคฤหาสน์

สกุลเซียวเมื่อสองปีก่อนและเปลี่ยนชื่อเป็นจือชิว ปรนนิบัติรับใช้อยู ่
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ข้างกายฮูหยินของเจ้า"

ฟังค�านี้แล้ว เซียวจว้ินสั่นสะท้านไปทั้งตัวราวกับมีกระแสไฟ 

ไหลผ่าน มือที่ถือถ้วยชาสั่นจนน�้าชากระฉอกออกมาและกระเซ็นลง 

บนพ้ืน เขาวางถ้วยลงบนโต๊ะอย่างแรง มองรัชทายาทและเอ่ยว่า  

"เรือ่งน้ีจะพูดส่งเดชไม่ได้เด็ดขาด สิง่ทีร่ชัทายาทตรัสมาเป็นความจริงหรือ 

ท่านมีหลักฐานหรือไม่" 

"เรื่องใหญ่เช่นนี้ข้าจะกล้าพูดส่งเดชได้อย่างไร" 

เห็นสายตาแฝงความนัยของรัชทายาท เซียวจว้ินเหม่อลอย 

ไปชั่วขณะ พลันนึกขึ้นได้ว่าช่วงนี้ตนได้รับบาดเจ็บมาหลายคร้ัง ซีเอ๋อร์

มักมีข้ออ้างสารพัดและขอยาดีจากร้านยาอี๋ชุนมาให้เขาได้เสมอ ทั้งยัง 

ท�าแผลให้เขาด้วยตนเอง เขาเคยสงสยัเหมอืนกันว่าเหตใุดซเีอ๋อร์จงึคุน้เคย

กับยามากมายถึงเพียงน้ัน แต่พอคิดถึงหนังสือที่มีอยู่เต็มห้องนางแล้ว 

เขาจึงเข้าใจไปเองว่านางเรียนรู้มาจากต�ารา...

ครั้งนั้นตอนที่เขาถูกกระบี่ของคนชุดด�าแทง ซีเอ๋อร์ก็พาเขาไป 

ร ้านยาอี๋ชุนโดยไม่พูดพร�่าท�าเพลง คิดถึงคนชุดด�าแล้วตรงหน้า 

พลันปรากฏเหตุการณ์ตอนถูกคนชุดด�าโจมตีท้ังสองคร้ัง ตนพูดเร่ืองนี ้

กับซีเอ๋อร์ด้วยความกังวลและเห็นสายตาไหววูบของนาง...

ตอนลูกสาวถูกพิษ นางกลับช่วยชีวิตไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์  

นั่นเป็นยาที่ภิกษุผู้สูงส่งมอบให้จริงๆ หรือ

ตอนเขาอยู่ทางใต้ ซีเอ๋อร์มักแอบออกจากคฤหาสน์ไปดื่มน�้าชา 

ที่หอน�้าชาอีผิ่น...

ซีเอ๋อร์ถูกพิษเฮ่อหลงเหยียนและหยุดหายใจไปสี่วันแล้ว แต่กลับ
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ฟื้นคืนชีพอีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์ ส ่วนจือชิวท่ีเป็นอิสระไปแล้ว 

ก็ยอมกลับมาเป็นบ่าวอยู่ในคฤหาสน์สกุลเซียวต่อไป... 

ชั่วขณะน้ันความสงสัยต ่างๆ ที่วนเวียนอยู ่ในใจมาตลอด  

เรื่องราวมากมายตลอดสองปีมาน้ีพลันโถมเข้ามาในหัวเหมือนคล่ืนน�้า 

เชือกที่มองไม่เห็นเส้นหนึ่งผูกร้อยเรื่องราวเหล่านี้เข้าด้วยกัน เซียวจว้ิน

เข้าใจในทันที เขาสั่นสะท้านไปท้ังตัว ข้างหูได้ยินเสียงหึ่งๆ ดังไม่หยุด  

ได้แต่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่พูดอะไรเนิ่นนาน 

"พี่เซียว พี่เซียว..." 

ซั่งกวนหงฮุยร้องเรียกอยู่นาน เซียวจวิ้นจึงได้สติ มองเขาและ 

ถามว่า "รัชทายาทมาที่คฤหาสน์วันน้ี ต้องการยืนยันให้แน่ใจว่า 

ใครคือเซียนปรุงยาใช่หรือไม่" 

"พ่ีเซียว ทางใต้ส่งหนังสือกราบทูลเร่งด่วนหกร้อยลี้มา แจ้งว่า 

ทุกวันล้วนมีคนตายเพราะโรคระบาดหลายร้อยถึงข้ันเป็นพันคน  

หมู ่บ้านบางส่วนเต็มไปด้วยศพแล้ว ในสิบครัวเรือนมีเก้าครัวเรือน 

ที่ว่างเปล่าไร้คน ผู ้คนท่ัวท้ังต้าฉีต่างหวาดกังวล เพ่ือราษฎรทุกคน  

ข้าจ�าเป็นต้องพาเซียนปรุงยาเดินทางลงใต้ เรื่องนี้มิอาจรั้งรอ!"

ซั่งกวนหงฮุยพูดจบก็เห็นเซียวจว้ินนั่งอยู่ที่เดิมด้วยสีหน้าที่เปล่ียน

ไปมา เขาจึงพูดต่อว่า "บัดน้ีทางเหนือแนวรบตะวันออกเพ่ิงจะพ่ายแพ้ 

ทางใต้เกิดอุทกภัย โรคระบาดก�าเริบ ในราชส�านักฝ่ายของเยียนอ๋อง 

เหิมเกริม มีข่าวลือกระจายไปทั่ว เกิดคลื่นใต้น�้าปั่นป่วน เป็นช่วงเวลา 

แห่งการเปลี่ยนแปลง พ่ีเซียวจะต้องเห็นแก่ส่วนรวมเป็นส�าคัญ เห็นแก่

ราษฎรทั่วหล้าเป็นส�าคัญ"
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เห็นเซียวจวิ้นไม ่พูดอะไร ซั่งกวนหงฮุยจึงส ่ายหน้า ไม ่ว ่า 

ใครที่ทราบข่าวน้ีเป็นครั้งแรกก็ล้วนรับไม่ได้ทั้งน้ัน ก�าลังจะโน้มน้าวต่อ 

จู ่ๆ เซียวจว้ินก็สูดหายใจและเอ่ยว่า "ได้ ในเมื่อรัชทายาทแน่ใจว่า 

น้องสาวของหลงจู๊หลี่อยู่ในคฤหาสน์นี้ ข้าน้อยจะพาท่านไปพบนางเอง 

รัชทายาทมีค�าถามอะไรจะได้ตรัสถามนางด้วยตนเอง"

"ดี พ่ีเซียวตรงไปตรงมาโดยแท้ ข ้ามักได้ยินหลี่จั้นบอกว่า 

ฮูหยินของเจ้ามากด้วยความสามารถ ข้ารู ้สึกชื่นชมย่ิงนัก พ่ีเซียว 

จะเชิญนางออกมาพบด้วยได้หรือไม่!"

ค�าพูดนี้ของซั่งกวนหงฮุยนับว่าไร้มารยาทอย่างยิ่ง ในสมัยโบราณ

ไม่ว่าคนผู้นั้นจะมีฐานะสูงส่งเพียงใดก็ไม่อาจไปบ้านผู้อื่นและบอกว่า  

'ข้าชืน่ชมภรรยาของเจ้าอย่างมาก เจ้าตามนางออกมาให้ข้าดหูน่อยเถอะ' ได้ 

หากพบเจอคนหยาบคายเช่นน้ีเป็นต้องถูกฝ่ามือซัดกระเด็นออกไปแล้ว 

ไหนเลยจะปล่อยให้นั่งดื่มน�้าชาอยู่ที่นี่ได้!

ดีร้ายอย่างไรสกุลเซียวก็เป็นสกุลสูงศักดิ์ สะใภ้ของสกุลสูงศักดิ ์

จะออกมาพบแขกง่ายๆ ได้อย่างไร

ซั่งกวนหงฮุยเองก็จนปัญญา ถึงอย่างไรเรื่องพวกนี้ล้วนเป็น 

การคาดเดาของเขากับหลี่จั้นเท่านั้น หากยังมิได้ยืนยันให้แน่ใจ เขาก็ 

ไม่กล้าพูดส่งเดช หากมิใช่ขึ้นมา หรือผู้อื่นยืนกรานไม่ยอมรับ ตนย่อม 

ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ดีไม่ดีอาจต้องกลับไปมือเปล่า

พอได้ยินรัชทายาทที่ไม่สนิทกับตนมากนักเอ่ยค�าพูดน้ีออกมา 

ก็ย่ิงเป็นการยืนยันการคาดเดาของเซยีวจวิน้ ร่างกายเขาราวถูกแช่อยู่ใน 

น�้าเย็นจัด หนาวเยือกจนหายใจไม่ออก เขาข่มหัวใจที่เต้นระรัวสุดก�าลัง

Page ����������������� 5.indd   19 7/5/2562 BE   17:20



20

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 5

และนั่งแข็งทื่ออยู่ตรงนั้น

"พี่เซียวอย่าได้เข้าใจผิด ข้าไม่ได้..."

เห็นเซยีวจวิน้นัง่หน้าบึง้ตึงอยู่ตรงนัน้โดยไม่พูดจา ด้วยความจนใจ

รัชทายาทจึงจ�าต้องเอ ่ยปากอธิบาย คิดไม่ถึงว ่าเพ่ิงจะเอ ่ยปาก 

กลับถูกเซียวจวิ้นขัดขึ้น ผงกศีรษะและพูดกับเขา "ได้ รัชทายาท 

โปรดตามข้าน้อยไปที่ห้องหนังสือด้านในพ่ะย่ะค่ะ" 

แม้ค�าพูดของรัชทายาทจะเสียมารยาทมากเพียงใด แต่เซียวจว้ิน

ตระหนักถึงความส�าคัญของเรื่องน้ี นี่หาใช่เวลามายึดติดกับเรื่องจุกจิก 

อีกอย่างเขารู้ว่ารัชทายาทเคยพบเซียนปรุงยามาก่อน มีเพียงเขาเท่านั้น

ที่สามารถยืนยันฐานะของเซียนปรุงยาได้ 

เทยีบกับความไร้มารยาทของรชัทายาทแล้ว เซยีวจวิน้กลัวย่ิงกว่าว่า

เขาจะเอ่ยค�าพูดสงสยัหลีเ่มิง่ซอีอกมา เขาหวังเพียงว่าหลังจากรชัทายาท

ได้พบหลีเ่มิง่ซแีล้วจะปฏิเสธการคาดเดาของตนเองเสยี จติใต้ส�านกึของเขา

ไม่อยากให้ซีเอ๋อร์มีเบื้องหลังเช่นน้ัน อยากให้นางเป็นเพียงสตรีตัวเล็กๆ  

ทีเ่ขาสามารถประคบประหงมไว้ในฝ่ามอื

เดินออกมาจากเรือนปรุงยา หลี่เมิ่งซีท่ีร่างกายเต็มไปด้วยกลิ่นยา

พอได้อาบน�้าก็รู้สึกเบาสบายขึ้นไม่น้อย นางนั่งอยู่หน้าโต๊ะเคร่ืองแป้ง

อย่างส�าราญใจ จือชิวเช็ดผมให้นางพลางพูด "สะใภ้รอง วันน้ี 

พ่ีชายเพ่ิงส่งข่าวมาว่ารัชทายาทฝากบอกมาว่าเร่ืองท่ีท่านโกหกว่า 

ไม่อยู่เมืองผิงหยาง ไม่อาจถวายการรักษาให้ไทเฮาได้ทันทีนั้น ฮ่องเต ้

มิได้เอาโทษเจ้าค่ะ"
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"ไม่มีอะไรก็ดีแล้ว สองวันนี้ข ้าไม่สบายใจอยู่ตลอด เกรงว่า 

เยียนอ๋องกับไทเฮาจะคอยยุแยงแล้วฮ่องเต้จะทรงลงโทษร้านยาอี๋ชุน"

ฟังค�าพูดน้ีแล้ว จือชิวสีหน้าหม่นลง ใบหน้ากระตุกก่อนจะพูดต่อ 

"แม้ฮ ่องเต้จะไม่ได้เอาผิด แต่รัชทายาทยังทรงบอกมาว่าฮ่องเต้ 

ทรงตดัสนิพระทัยแล้วว่าจะให้รชัทายาทร่วมมอืกับท่านรกัษาโรคระบาด

ทางใต้ สองวันนี้จะมีราชโองการออกมา"

เด็กคนน้ีไม่รู้หรือไรว่าเวลาพูดจาอย่าเว้นระยะนานขนาดน้ี คนฟัง

จะตกใจตายได้!

ฟังค�าพูดต่อจากนัน้แล้ว หลีเ่มิง่ซค้ีอนจอืชวิทีหนึง่ผ่านทางคันฉ่อง 

หัวใจที่เพิ่งสงบลงจมดิ่งสู่ก้นเหวอีกครั้ง

ภัยพิบัติและความหวาดหว่ันที่เกิดจากโรคซาร์สเมื่อชาติก่อน 

หลีเ่มิง่ซยัีงจดจ�าได้เป็นอย่างดี นางเคยผ่านประสบการณ์เหล่าน้ันมากับตัว

ทัง้หมด พอเหน็ทางใต้เกิดโรคระบาดเช่นนีจ้ะให้นางนิง่เฉยอยู่ได้อย่างไร 

ด้วยประสบการณ์จากชาติก่อนและการสนับสนุนของราชส�านัก นาง

สามารถออกแรงช่วยเหลือโรคระบาดในครั้งนี้ได้ 

เพียงแต่คฤหาสน์สกุลเซียวแห่งนี้...นางจะออกไปได้อย่างไร 

เห็นสะใภ้รองมีสีหน้ากลัดกลุ ้มและไม่พูดอะไรอีก จือชิวจึง 

ถอนหายใจ "อย่าว่าแต่ออกจากคฤหาสน์เลย ท่านแค่ออกไปจากเรือนนี้

ก็มีข้ารับใช้ล้อมหน้าล้อมหลังเป็นพรวนแล้ว บ่าวยังรู้สึกว่าเหมือนจะ 

มีองครักษ์คอยตามท่านอยู่ในท่ีลับตลอดเวลาด้วย คิดว่าคุณชายรอง 

คงกลัวท่านจะหนีไปอีกจึงส่งคนมาจับตาดู" 

"คุณชายรองเคยบอกเรือ่งคุ้มกันกับข้าแล้ว เนือ่งจากเกิดเหตุการณ์
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ลักพาตัวสองครั้งนั้น เขาจึงตั้งใจส่งคนมาดูแล จุดประสงค์เพื่อคุ้มครอง

ความปลอดภัยให้ข้า เจ้าอย่าคิดเพ้อเจ้อไปเลย" 

เห็นจือชิวบ่น หลี่เมิ่งซีจึงออกหน้าพูดแทนเซียวจว้ิน แต่กลับ 

ให้ความรู ้สึกเหมือนยกก้อนหินทุ ่มเท้าตนเอง วุ ่นวายมามากมาย 

ไม่เพียงไม่เกิดประโยชน์อันใด สุดท้ายยังขยับตัวได้อย่างยากล�าบาก 

นางในตอนน้ีก็เหมือนกับนกน้อยในกรง ย่ิงเป็นเช่นน้ีนางก็ย่ิงปรารถนา

ท้องฟ้ากว้างใหญ่ภายนอก 

หากยังไม่ออกจากคฤหาสน์ นางจะต้องขาดอากาศหายใจตายแน่ 

แม้เซียวจว้ินจะเป็นท้องฟ้าให้นางในคฤหาสน์สกุลเซียวแห่งน้ี ตั้งแต่ 

เหล่าไท่จวินไปจนถึงข้ารบัใช้ท่ีเฝ้าประตใูนคฤหาสน์ก็ล้วนเคารพให้เกียรตินาง 

แต่สิ่งที่นางต้องการหาใช่เรื่องพวกนี้ นางมีกิจการเป็นของตนเอง นาง

ต้องการอิสระ!

ยามเผชิญหน้ากับภัยพิบัติทางใต้ ต่อให้เป็นคนทั่วไปก็มิอาจ 

นิง่ดดูาย ย่ิงไม่ต้องพูดถึงนางท่ีเป็นหมอคนหนึง่ ภาษติว่าหมอมีใจเมตตา

คนไข้ดุจบิดามารดา ต่อให้มีเหตุผลร้อยพันประการ นางก็ต้องออกจาก

คฤหาสน์ให้ได้ 

จือชิวเช็ดผมจนแห้งและส่งผ้าให้จือซย่า เริ่มสางผมเกล้ามวย 

ให้สะใภ้รอง เห็นสะใภ้รองมีสีหน้าหม่นหมอง จือชิวตาเป็นประกายและ

พูดว่า "วันนี้บ่าวได้ยินเซียวซย่าบอกว่าคุณชายรองตั้งใจเดินทางลงใต้ 

หากเป็นเช่นน้ีจรงิ มสิูท่้านขอร้องคุณชายรองให้พาท่านเดนิทางลงใต้ด้วย

เป็นอย่างไร เช่นนี้บ่าวจะได้บอกพ่ีชายกับรัชทายาท ระหว่างทาง 

พวกเราค่อยคิดหาหนทางนดัพบกับรชัทายาท ถึงอย่างไรย่อมสะดวกกว่า
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อยู่ในคฤหาสน์สกุลเซียว"

นัดพบกับรัชทายาทระหว่างทาง?! จือชิวจะให้รัชทายาทส่งคนมา

ลักพาตัวนางระหว่างเดินทางลงใต้อย่างนั้นหรือ 

ไม่พูดถึงเรื่องท่ีเซียวจว้ินเดินทางลงใต้คร้ังนี้ต้องเก่ียวพันกับ 

เรือ่งใหญ่ภายในสกุล ยังไม่แน่ว่าเหล่าไท่จวินจะให้เขาพาคนในครอบครวั

ไปด้วยหรอืไม่ ต่อให้เซยีวจว้ินดงึดนัจะพานางไปให้ได้ เขาก็ต้องปกป้องนาง

ด้วยชีวิต หากเกิดอะไรขึ้นกับนางระหว่างทางจริง เกรงว่าเขา... 

นางไม่อยากท�าร้ายเขาอกีแล้ว ได้ยินจอืชวิเสนอความคดิเช่นน้ี หลีเ่มิง่ซี

เพียงปรายตามองจอืชวิทางคนัฉ่องอย่างไม่พอใจ ส่ายหน้าโดยไม่เอ่ยอะไร

เห็นสะใภ้รองส่ายหน้า จอืชวิโน้มน้าวต่ออย่างไม่ละความพยายาม 

"ลองดูเถอะเจ้าค่ะ ไม่ลองจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้ บางทีคุณชายรอง 

อาจไม่อยากท้ิงท่านไว้ในคฤหาสน์คนเดยีวก็เป็นได้ อาจมคีวามคิดเช่นนี ้

แต่แรกอยู่แล้ว"

"เด๋ียวเจ้าส่งคนไปดูท่ีห้องหนังสอืว่าคณุชายรองอยู่หรอืไม่ ข้าจะไป

เปิดเผยความจริงกับเขา บอกทุกอย่างกับเขาทั้งหมด"

"สะใภ้รอง ท่านอย่าวูว่ามเป็นอนัขาดนะเจ้าคะ เมือ่วานร้านยาอีช๋นุ

เพ่ิงจะขดัราชโองการ ถึงอย่างไรความผดิฐานหลอกลวงเบือ้งสงูก็มโีทษหนกั

ถึงประหารชวิีตทัง้ตระกูล ตอนน้ีต่อให้ตายก็ไม่อาจเปิดเผยฐานะของท่าน 

มิอาจเปิดเผยเรื่องที่ท่านอยู่ในเมืองผิงหยางได้ อีกอย่างหลายวันนี้ 

คนของเยียนอ๋องมาก่อกวนร้านสาขาทางตอนใต้อยู่ตลอด คาดค้ันถึง

เบาะแสของท่าน คิดว่าเยียนอ๋องคงหมายตาร้านยาอี๋ชุนไว้แล้ว หาก 

เรื่องนี้รู้ถึงหูเยียนอ๋องเมื่อไร เช่นนั้นผลลัพธ์..." 
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เพียงเพ่ือความปลอดภัยของตนเองแล้วจงึต้องหลอกลวงเขาอกีครัง้ 

ท�าร้ายเขาที่จริงใจต่อนางถึงเพียงนั้นอีกครั้งอย่างนั้นหรือ 

ฟังค�าพูดจือชิวแล้ว หลี่เมิ่งซีรู ้สึกเจ็บแปลบในใจ ชีวิตนี้นาง 

ไม่อยากหลอกลวงเซียวจวิ้นอีกแล้ว 

เหลือบมองจือชิวแวบหน่ึงก่อนจะพูดอย่างเด็ดเดี่ยว "วันน้ี 

เจ้ารีบเตรียมการเรื่องออกจากคฤหาสน์ของพวกเราเถอะ!"

"สะใภ้รอง..." 

"คณุชายรองหาใช่คนทีไ่ม่รูจ้กัแยกแยะหนกัเบา ย่ิงมใิช่คนทีเ่หน็ชวิีต

ของราษฎรเป็นของเล่น พูดกับเขาให้ชดัเจนแล้ว ไม่ว่าเขาจะโกรธแค้นข้า 

หรือชิงชังข้าเพียงใด เขาจะต้องปล่อยข้าไปแน่"

แม้จะพูดเช่นนี้ แต่ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นเร่ืองใหญ่ที่เก่ียวพันถึง 

ความเป็นความตาย เห็นสะใภ้รองยืนกรานเช่นนี้ หน้าผากของจือชิว 

มีเหงื่อซึมออกมาโดยไม่รู ้ตัว ขณะก�าลังจะโน้มน้าวอีกคร้ัง จือตง 

ก็เคาะประตูเข้ามารายงาน "เรียนสะใภ้รอง อว๋ินเยว่ียสาวใช้ประจ�าตัว

ของสะใภ้ใหญ่มาเจ้าค่ะ"

หลี่เมิ่งซีฟังแล้วมุ่นคิ้วพูด "ให้นางเข้ามา" 

ไม่นานจอืตงก็พาอวิน๋เยว่ียเดนิเข้ามา นางก้าวเข้าไปคารวะสะใภ้รอง 

เห็นอีกฝ่ายก�าลังหวีผมแต่งตัวอยู่ อวิ๋นเยวี่ยจึงเฝ้ารออยู่ข้างๆ 

หลีเ่มิง่ซเีหน็แล้วเอ่ยถาม "อว๋ินเยว่ียมาท่ีนี ่ สะใภ้ใหญ่มคี�าสัง่อะไร

หรือ"

"ยังคงเป็นเรื่องกิจธุระในเรือนเจ้าค่ะ สะใภ้ใหญ่อยากนัดท่าน 

ไปขอค�าชี้แนะที่เรือนโซ่วสี่ด้วยกัน"
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"ขอค�าชี้แนะ! เมื่อวานเพิ่งได้ข้อสรุปมิใช่หรือ ไฉนจึง..."

"เรียนสะใภ้รอง ท่านกับสะใภ้ใหญ่จ�าต้องดูแลเรือนร่วมกัน แต ่

วันนีเ้รยีกพ่อบ้านเต๋อมาสัง่การแล้วถึงพบว่ามเีรือ่งทียั่งไม่อาจตดัสนิใจได้

หลายอย่าง สะใภ้ใหญ่เกรงว่าจะจัดการเร่ืองต่างๆ ได้ไม่ดี ท�าให้ผู้อื่น

หวัเราะเยาะเป็นเรือ่งเลก็ แต่หากท�าให้เหล่าไท่จวินไม่สบายใจย่อมไม่ดแีน่ 

ด้วยเห็นว่าท่านสามารถจดัการเรือ่งต่างๆ ได้ด ีจงึอยากเชิญท่านไปหารือ

และไปขอค�าชี้แนะจากเหล่าไท่จวินด้วยกันเจ้าค่ะ"

ฟังค�าพูดนีแ้ล้ว หลีเ่มิง่ซรีูส้กึเหมอืนหัวสมองพองขยายเป็นสองเท่า 

เหล่าไท่จวินมอบหมายเรือ่งการดแูลกิจธุระในเรอืนให้นางกับสะใภ้ใหญ่ 

แต่ความคดิจติใจของนางไม่ได้อยู่ในคฤหาสน์สกลุเซยีวแล้ว โดยเฉพาะ

หลายวันนี้มีท้ังเรื่องโรคระบาดและราชโองการ ไหนเลยจะมีอารมณ์ 

มาจดัการเรือ่งน้ี ทกุครัง้ก็เพียงรบัค�าส่งๆ เท่าน้ัน ล้วนปล่อยให้สะใภ้ใหญ่ 

เป็นผู้จัดการไป แต่สะใภ้ใหญ่ก็ช่างท�าอะไรระมัดระวังโดยแท้ ราวกับ 

กลัวใบไม้จะร่วงใส่ศีรษะอย่างไรอย่างน้ัน ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องดึงนาง 

ไปด้วยเสมอ ท�าเอานางล�าบากใจสุดจะบรรยาย 

บัดนี้ได้ยินอวิ๋นเยวี่ยพูดเช่นนี้ ใบหน้าจึงเขียวคล�้าทันที

เห็นสะใภ ้รองมีสีหน ้าเย็นชา จือชิวรู ้ว ่าผู ้ เป ็นนายร ้อนใจ 

เรือ่งการออกจากคฤหาสน์ ด้วยเกรงว่าสะใภ้รองจะเอ่ยอะไรท่ีไม่สมควร 

ออกไปจนท�าให้สะใภ้ใหญ่จับผิดเอาได้ นางจึงรีบพูดไกล่เกล่ีย "บ่าว 

จ�าได้ว่าช่วงเวลาน้ีเมื่อปีก่อนๆ สะใภ้รองถูกตามตัวไปพบแขกสตรี 

ที่เรือนโซ่วสี่ ท้ังวัน ไหนเลยจะได้อยู ่อย่างสบายเช่นน้ี สะใภ้ใหญ ่

พูดถูกแล้ว เรื่องการกะเกณฑ์งานต่างๆ นี้ไม่ง่ายเลยจริงๆ สะใภ้รอง 
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ท่านต้องนั่งลงปรึกษาหารือกับสะใภ้ใหญ่ให้ดีจริงๆ เจ้าค่ะ"

ฟังท่ีจอืชวิพูด หลีเ่มิง่ซขีบคดิแล้วเห็นด้วย นางหันไปพูดกับอวิน๋เยว่ีย  

"อว๋ินเยวี่ยกลับไปก่อนเถอะ ไปเรียนสะใภ้ใหญ่ว่าข้าแต่งตัวเสร็จแล้ว 

จะไปทันที" 

อวิ๋นเยวี่ยรีบผงกศีรษะรับค�า หมุนตัวและถอยออกไป

จือชิวเร่งไม้เร่งมือ จือซย่าเตรียมชุดไว้ให้หลี่เมิ่งซีแล้ว

แต่งตัวเสร็จ หลี่ เมิ่งซีหมุนตัวหน้าคันฉ่องรอบหนึ่ง ส ่องดู 

ความเรียบร้อย ก่อนจะพยักหน้าและพูดกับจือซย่าที่อยู ่ด้านข้าง  

"แค่น้ีพอแล้ว ข้าจะไปเรอืนเฉนิซกัีบจอืชวิ จือซย่าให้คนคอยเฝ้าอยู่ทีเ่รอืน 

คณุชายรองกลบัมาเมือ่ไรให้ไปเรยีนว่าข้ามเีรือ่งจะหารอืกับเขา บอกให้เขา

รอข้ากลับมา ใช่แล้ว เด๋ียวเจ้ากับจือตงเก็บยาในเรือนปรุงยาและ 

บรรจลุงขวดให้เรยีบร้อย เก็บข้าวของในเรอืนทีจ่�าเป็น เตรยีมตวัออกจาก

คฤหาสน์"

"สะใภ้รอง ท่าน..." จือชิวท่ีก�าลังประคองหลี่เมิ่งซีเดินออกไป 

ร่างกายสะท้าน นางอดร้องเรยีกไม่ได้ เห็นสายตาเฉยีบขาดของหลีเ่มิง่ซแีล้ว 

จึงรีบกลืนค�าพูดที่เหลือกลับลงไป

จือซย่าเห็นแล้วอึกอักถามว่า "บ่าวจะไปเตรียมการเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ  

เอ่อ คือ...สะใภ้รอง เรือนปรุงยาจะให้จัดการเหมือนคราวที่แล้วหรือไม ่

เจ้าคะ"

"ไม่ต้อง เก็บเรือนไว้" 

ระหว่างพูดหลีเ่มิง่ซก็ีเดนิมาถึงหน้าประตแูล้ว จอืชวิย่ืนมอืไปเปิดประต ู

กลบัเหน็จอืตงก�าลังผลักประตเูข้ามาเช่นกัน เห็นพวกนางออกมาก็ถามด้วย
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ความฉงน "สะใภ้รองจะไปเรือนเฉินซีหรือเจ้าคะ"

จือชิวพยักหน้าถาม "อืม มีอะไรหรือ" 

"เรยีนสะใภ้รอง เมือ่ครูน่ีเ้ซยีวซย่ามาบอกว่าคณุชายรองสัง่ให้ท่าน 

กับจือชิวไปห้องหนังสือเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ" 

"ไปห้องหนังสือ?!" 

ระบุเจาะจงให้จือชิวไปห้องหนังสือ? น่ีเป็นเร่ืองที่ไม่เคยเกิดข้ึน 

มาก่อน หลีเ่มิง่ซฟัีงแล้วอดถามซ�า้อีกครัง้ไม่ได้ เหลือบมองจอืชวิแวบหนึง่ 

ความไม่สบายใจพลันผุดขึ้นในใจ 

เห็นจือตงพยักหน้า หลี่เมิ่งซีจึงสั่งว่า "ให้คนไปรายงานสะใภ้ใหญ่ 

บอกว่าคุณชายรองมีธุระกะทันหัน ไว้ค�่าหน่อยข้าค่อยไปพบนาง"
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ซีเอ๋อร์คือเซียนปรุงยาในต�านาน!

เห็นความตกใจของหลีเ่มิง่ซกัีบจอืชวิตอนเห็นรัชทายาทแล้ว สีหน้า

ตื่นตระหนกเช่นน้ันท�าให้ความหวังอันน้อยนิดที่หลงเหลืออยู่ในใจของ 

เซยีวจวิน้หายไปสิน้ เขาน่ังตวัแขง็ท่ืออยู่ตรงนัน้ จบัจ้องหลีเ่มิง่ซตีาไม่กะพริบ

แม้จะเตรียมใจไว้แล้ว แต่เห็นหลี่เมิ่งซีในชุดสตรีเป็นครั้งแรก  

ผิวขาวปานหิมะ หาใช่ผิวสีทองแดงเหมือนตอนสวมชุดบุรุษ ดวงหน้า 

งามเฉิดฉัน งามปานจะล่มบ้านล่มเมือง ซั่งกวนหงฮุยพลันเหม่อลอย

ราวกับอยู่ในห้วงฝัน เขาลุกขึ้นยืนโดยไม่รู้ตัว นานครู่ใหญ่ท่ีพูดอะไร 

ไม่ออก บรรยากาศในห้องหนังสือพลันชะงักงัน ท�าเอาหลี่เมิ่งซีกับจือชิว 

รู้สึกหายใจไม่ออก

ซัง่กวนหงฮยุเป็นคนแรกทีส่งบสติอารมณ์ได้ เห็นหลีเ่มิง่ซยัีงยืนท่ือ

อยู่หน้าประต ู เขาจงึก้าวเรว็ๆ เข้าไปแล้วย้ิมเอ่ยว่า "น้องชาย ข้าช่างโง่เขลา

89
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โดยแท้ คิดว่าเจ้าเป็นบรุษุมาตลอด ตามหาเจ้าอย่างยากล�าบากอยู่สองปี  

คิดไม่ถึงว่าน้องชายจะซ่อนตัวอยู่ในเรือน ไม่ วันหน้ามิอาจเรียกเจ้าว่า 

น้องชายได้อีกแล้ว"

"คุณชายท่านนี้ ท่านจ�าคนผิดแล้ว..."

"พี่ใหญ่มาแล้วหรือ..."

ฟังค�าพูดรัชทายาทแล้ว หลี่เมิ่งซีกับจือชิวก็พูดออกมาพร้อมกัน  

เดมิทีจอืชวิคิดจะยืนกรานปฏิเสธ น่าเสยีดายท่ีค�าว่า 'พ่ีใหญ่' ของหล่ีเมิง่ซี

ดบัความหวังรบิหรีใ่นใจจอืชวิไปจนส้ิน สหีน้านางเปลีย่นเป็นซดีขาวทันใด 

เหลือบมองคุณชายรองโดยสัญชาตญาณ เห็นสายตาตื่นตะลึงของ

คุณชายรองแล้วจึงรีบก้มหน้าลงอย่างลนลาน

หลี่เมิ่งซีสงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน คารวะรัชทายาท

และก้าวข้ึนไปช้าๆ เห็นดวงตาท่ีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดคู่น้ันของ 

เซียวจว้ินแล้ว หัวใจของหลี่เมิ่งซีรู ้สึกเจ็บแปลบ นางอยากลบเลือน 

ความเจบ็ปวดในดวงตาคู่นัน้ออกไปเหลอืเกิน อยากบอกเขาเหลอืเกินว่า

นางไม่อยากเห็นเขาเป็นเช่นนี้ ไม่อยากเลยสักนิด 

นี่ล้วนไม่ใช่ความตั้งใจของนาง ไม่ใช่จุดประสงค์ดั้งเดิมของนาง

แม้แต่น้อย แต่นางกลับบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นั้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว จนบัดนี้

กลายเป็นผลไม้รสขม หลีเ่มิง่ซใีช้มอืกดหน้าอก กัดฟันและฝืนเอ่ยอย่างสขุมุ 

"คุณชายรอง ท่ีผ่านมา...ที่ผ่านมาข้าภรรยาไม่ได้บอกท่านว่าข้าภรรยา 

เป็นเจ้าของร้านยาอี๋ชุน"

ได้ยินหลี่เมิ่งซียอมรับด้วยตนเองว่านางคือเซียนปรุงยา เซียวจว้ิน 

พลันรู ้สึกว่าเลือดในตัวถูกสูบออกไปจนหมด ใบหน้าเขาซีดเผือด  
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สีหน้าชะงักงัน จ้องมองหลี่เมิ่งซีอย่างแข็งทื่อ ริมฝีปากขยับไปมา  

แต่กลับมิได้ตอบอะไร นานครู่ใหญ่จึงฝืนลุกขึ้นยืน โค้งค�านับรัชทายาท 

และเอ่ยว่า "รัชทายาท โปรดอภัยด้วยที่ข้าน้อยเสียมารยาท วันนี้ข้าน้อย

มีเรื่องในครอบครัวท�าให้มิอาจอยู่กับพระองค์ได้ วันหน้าข้าน้อยจะต้อง

ไปขอขมาถึงที่ด้วยตนเองแน่นอน"

คุณชายรองไม่มีสมองหรือไร น่ีคือรัชทายาทนะ ท่านถึงกับ 

กล้าไล่แขกอย่างน้ีเชียวหรือ เป็นสกุลสูงศักดิ์แล้วอย่างไร ผู้อื่นเป็นถึง 

โอรสของฮ่องเต้ หากยัดเยียดความผิดฐานลบหลู ่เบื้องสูงให้ท่าน  

ก็ยังสามารถจัดการท่านได้อยู่ดี ค�าพูดของคุณชายรองท�าเอาจือชิว 

ตื่นตระหนก นางเหลือบมองสะใภ้รองด้วยสีหน้าเป็นกังวล

ได้ยินค�าพูดเซียวจวิ้นแล้ว ซั่งกวนหงฮุยก็อดอึ้งไปไม่ได้ รอยย้ิม

ชะงักค้างอยู่บนใบหน้า มองเซียวจว้ินอยู่นาน ขณะก�าลังจะเอ่ยปาก  

กลบัได้ยินหลีเ่มิง่ซพูีด "พ่ีใหญ่ วันน้ีน้องสาวมเีรือ่งในครอบครวั เชญิพ่ีใหญ่

กลบัไปก่อนเถอะ เรือ่งโรคระบาดทางใต้ หลีตู่บ้อกน้องสาวแล้ว วันหน้า 

น้องสาวค่อยหารือกับพี่ใหญ่อีกครั้ง"

ฟังค�าหลี่เมิ่งซีแล้ว ซั่งกวนหงฮุยก็มองนาง จากนั้นจึงเหลือบมอง

เซยีวจว้ิน พลนันกึข้ึนได้ว่าควรให้เวลาพวกเขาก่อน ให้พวกเขาพูดคยุกัน 

ให้เข้าใจ แล้วค่อยหารือเรื่องการเดินทางลงใต้อีกครั้ง 

คิดเช ่นนี้ซั่งกวนหงฮุยจึงคลี่ ย้ิมน้อยๆ "ได้ น ้อง...น ้องสาว  

ตกลงตามที่เจ้าว่าแล้วกัน พรุ่งนี้ข้าจะมาใหม่"

ซั่งกวนหงฮุยพูดจบ หมุนแหวนน้าว* บนนิ้วโป้งเล่นโดยไม่รู้ตัว  
* แหวนน้าว คือปลอกน้ิวส�าหรับสวมนิ้วหัวแม่มือขณะยิงธนู มักท�าจากหยกหรือกระดูกสัตว์ จึงใช้เป็น 
เครื่องประดับด้วย
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เงียบอยู ่นานก่อนจะเดินช้าๆ ไปตรงหน้าเซียวจว้ิน มองเขาด้วย 

สายตาใสกระจ่างและพูดเนิบช้า "ในเมื่อพ่ีเซียวมีเร่ืองภายในครอบครัว

ต้องจัดการ วันนี้ข้าคงไม่อยู่นาน แต่พ่ีเซียวอาจไม่รู้ว่าเมื่อวานเสด็จพ่อ

ทรงออกราชโองการให้ร้านยาอ๋ีชุนเรียกตัวน้องชาย อ้อไม่สิ น้องสาว 

ให้เข้าวังถวายการรักษาไทเฮาทันที หลี่ตู้กราบทูลเสด็จพ่อแล้ว อ้างว่า

น้องสาวล้มป่วยอยู่ทางใต้ ไม่อาจเข้าวังโดยทนัทีได้ การหลอกลวงเบือ้งสงู 

เป็นความผิดมหันต์ มีโทษถึงประหารชีวิตท้ังตระกูล หากพ่ีเซียว 

ไม่อยากให้น้องสาวถูกเสดจ็พ่อลงโทษถึงตาย ตอนนีก็้อย่าเพ่ิงป่าวประกาศ

ฐานะของน้องสาวออกไป แล้วข้าจะจัดการเรื่องนี้ให้เอง"

ฟังค�าพูดนี้แล้ว เซียวจวิ้นก็ตัวสั่นสะท้าน หันไปมองหลี่เมิ่งซี  

เห็นนางพยักหน้ายืนยัน เขาจึงผงกศีรษะรับค�า 

ซั่งกวนหงฮุยเห็นดังนั้นก็เอ่ยว่า "ดี พ่ีเซียว วันน้ีขอลาไปก่อน  

พรุ่งนี้ข้าจะมาใหม่!"

เห็นเซียวจว้ินโค ้งกายค�านับ ซั่งกวนหงฮุยก ้าวเดินออกไป  

ตอนใกล้จะถึงประตูพลันนึกถึงสีหน้าไม่เป็นมิตรของเซียวจว้ิน ในใจ 

อดบังเกิดความกังวลไม่ได้...เป็นห่วงหลี่เมิ่งซี

ซั่งกวนหงฮุยลังเลครู่หนึ่งและหมุนตัวกลับมา เกือบจะชนเข้ากับ 

หลี่เมิ่งซีและจือชิวท่ีตามออกมาส่ง เขารีบถอยหลบไปด้านข้างคร่ึงก้าว 

ประคองตัวไว้พลางกระแอมไอและพูดว่า "จ�าได้ว่าสองปีก่อนตอนพบ 

น้องสาวครั้งแรก น้องสาวเคยถามข้าว่าวันหน้าหากใต้หล้านี้ไม่มีที่ให ้

น้องสาวอยู่ ข้าจะยินดีย้ิมเย้ยยุทธจกัร ท่องเทีย่วไปตามขุนเขาล�าเนาไพร

กับเจ้าหรือไม่... ตอนน้ันข้ายังไม่ทันได้ตอบ น้องสาวก็จากไปเสียก่อน  
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วันนี้ข้าจะบอกเจ้าว่าหากมีวันนั้นจริง ข้ายินดีไปกับเจ้า..."

จือชิวฟังแล้วหน้าซีด นางอยากจะปลดรัชทายาทท่ีกลัวใต้หล้า 

จะไม่วุ่นวายผูน้ี้ออกจากต�าแหน่งเหลอืเกิน น่าเสยีดายท่ีนางไม่ใช่ฮ่องเต้! 

จือชิวลอบเสียใจภายหลัง ไฉนตอนนั้นนางไม่ไปเดินขบวนเรียกร้อง 

บนท้องถนนให้ปลดรัชทายาทด้วยนะ รัชทายาทผู้น้ีสมควรถูกน�าไป 

สังเวยสวรรค์จริงๆ!

ให้ตาย นี่มิใช่การท้าทายอย่างโจ่งแจ้งหรือ! รัชทายาทจะท�าอะไร

กันแน่ แค่นียั้งยุ่งไม่พออกีหรอืไร หลีเ่มิง่ซฟัีงแล้วสหีน้าตืน่ตะลงึ น่ันเป็น

เพียงค�าพูดยามเมามายเท่านั้น สองปีมาน้ีนางก็ลืมไปตั้งนานแล้ว  

คิดไม่ถึงว่ารัชทายาทจะยกเอาค�าพูดนี้มาพูดต่อหน้าเซียวจวิ้นอีกครั้ง

หลีเ่มิง่ซเีหลอืบมองเซยีวจว้ินอย่างร้อนตวั เหน็หน้าผากเขามเีส้นเอน็

ปูดขึ้นมา นานแล้วที่ไม่เห็นเขามีสีหน้าโกรธเกรี้ยวเช่นนี้ หัวใจของนาง 

อดเต้นรวัไม่ได้ อยากให้คนทีเ่อ่ยค�าพูดบ้าๆ น่ันออกมาไม่ใช่นางจริงๆ

ช้อนตาขึ้นเห็นรัชทายาทมองนางด้วยสายตากระตือรือร้น หาก 

นางเงียบหรือปฏิเสธย่อมดูเป็นคนใจแคบ หลี่เมิ่งซีฝืนข่มหัวใจที่เต้นรัว 

ถอยไปครึ่งก้าวและย่อกาย "บุญคุณที่พ่ีใหญ่มีต่อน้องสาวหนักแน่น 

ดุจขุนเขา น้องสาวซาบซึ้งใจยิ่งนัก"

ได้ยินเช่นนี้ซั่งกวนหงฮุยก็ยิ้มน้อยๆ แล้วพยักหน้า เขาเหลือบมอง

เซียวจว้ินแวบหนึ่งอย่างครุ ่นคิด ก่อนจะหมุนตัวก้าวยาวๆ ออกไป  

ได้ยินเซียวจว้ินตะโกนไล่หลังมาว่า "เซียวเหยียน ส่งรัชทายาทออกจาก

คฤหาสน์!"

เซียวเหยียนได้ยินก็ว่ิงเข้ามา เดินน�ารัชทายาทท่ีเพ่ิงก้าวออกจาก
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ประตหู้องไปยังประตูชัน้ใน ผูติ้ดตามทัง้สองของรชัทายาทเหน็ผูเ้ป็นนาย

ออกมาแล้ว พวกเขาก็รบีออกจากห้องรบัรองแขกและคอยตามอยู่ข้างหลงั

รัชทายาทจากไปแล้ว เซียวจวิ้นที่สงบสติอารมณ์แล้วยืนแข็งทื่อ 

อยู่ทีเ่ดมิ เขาจ้องมองหลีเ่มิง่ซ ีสายตาฉายความเย็นเยียบ นางหวัใจสะท้าน

อย่างห้ามไม่อยู่ อยากให้เขาเป็นเช่นเมือ่สองปีก่อนมากกว่า ยามทีโ่กรธ 

ก็จะท�าหน้าบึ้งตึง ขว้างปาข้าวของทุกอย่างในห้องอย่างเกรี้ยวกราด  

อย่างน้อยก็ยังดีกว่าการเผชิญหน้ากับเขาท่ีแผ่ไอเย็นเยียบออกมาจาก

กระดกูเช่นน้ี เขาท่ีเป็นเช่นนีท้�าให้นางรูส้กึหนาวเยือก เหมอืนตกลงไปใน

บ่อน�า้เย็นเฉยีบอย่างไรอย่างนัน้ ท�าให้นางหายใจไม่ออก ได้แต่ยืนแข็งท่ือ 

อยูท่ี่เดมิมองเซยีวจว้ินท่ีค่อยๆ หันกลบัมา นีเ่ป็นครัง้แรกทีน่างขาดความสขุุม 

ไม่ใจเย็นเฉกเช่นทุกครั้งอีก

"หลีเ่มิง่ซ ีหลีเ่มิง่ถาน ข้าช่างโง่เขลาจรงิๆ ผ่านมานานขนาดน้ีแล้ว  

แม้เจ้าจะแสดงพรสวรรค์ด้านการรักษาในคฤหาสน์อยู่หลายครั้ง แต่ 

ข้ากลับไม่เคยเชื่อมโยงสองชื่อนี้เข้าด้วยกันมาก่อน!" 

"คุณชายรอง..." ได้ยินน�้าเสียงของเซียวจว้ินที่ราวกับลอยมาจาก

ขอบฟ้า สะท้อนความว่างเปล่าล่องลอยแล้ว หล่ีเม่ิงซจีงึอดร้องเรียกไม่ได้ 

เซียวจวิ้นไม่ขานรับ เพียงมองนางและพูดต่อ "เจ้าของร้านยาอี๋ชุน 

น้องชายบุญธรรมของรัชทายาท ช่างแข็งแกร่งจนท�าให้ข้ารู้สึกกลัวจริงๆ 

เจ้าแค่พูดมาค�าเดียวว่าเจ้าคือเซียนปรุงยา ข้าเซียวจวิ้นไม่คู่ควรกับเจ้า 

ข้าก็จะปล่อยเจ้าไปแต่โดยดี เล่นแมวจับหนูเช่นนี้เจ้าสนุกมากกระมัง! 

มองเหย่ือของตนเองทรมานอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดทุกวัน เฝ้าดู 

พวกเราคนสกุลเซียวแต่ละคนคุกเข่าต่อหน้าเจ้าให้ดูเป็นที่ขบขัน ได้เห็น
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ท่านย่าเป็นลมไม่ได้สติ ได้เห็นมารดากระอักเลือด เจ้าคงพอใจแล้ว

กระมัง"

"คุณชายรอง..." 

"ซเีอ๋อร์ ข้ารูว่้าเจ้าเคยถูกรงัแกในคฤหาสน์สกุลเซยีว ข้าเคยท�าไม่ดี 

กับเจ้า ข้าต�าหนิตนเองอยู่ลึกๆ มาตลอด หากเรื่องพวกน้ีเป็นเพราะ 

เจ้าต้องการแก้แค้นที่ข้าเคยท�าผิดต่อเจ้าในอดีต แก้แค้นสกุลเซียว 

ทีเ่คยรงัแกเจ้าแล้วล่ะก็ เช่นน้ันตอนนีข้้าขอบอกเจ้าไว้เลยว่าเจ้าได้เลอืก

วิธีการแก้แค้นที่ดีมากจริงๆ เพราะเจ้าชนะแล้ว!"

ค�าพูดของเซียวจว้ินไม่เจือคลื่นอารมณ์ใดๆ อีก เหมือนเป็นการ 

บอกเล่าเร่ืองราวเรื่องหน่ึงเท่านั้น ทว่าแต่ละค�าพูดกลับเหมือนใบมีด 

ทีก่รดีหวัใจของหลีเ่มิง่ซจีนเจบ็ปวด นางยืนแข็งทือ่ตรงหน้าเขา ส่ายหน้า

โดยไม่รู ้ตัว อยากบอกเขาเหลือเกินว่าไม่ใช่อย่างนั้น ตอนแรกท่ีนาง 

น�าสินเจ้าสาวไปจ�าน�าและเปิดร้านยาอี๋ชุน เพียงเพราะนางอยากอาศัย

ก�าลังอันน้อยนิดของตน หาที่พ�านักพักพิงท่ีปลอดภัยให้ตนเองเท่าน้ัน...

นางไม่เคยคิดที่จะแก้แค้นมาก่อน นางแค่อยากไขว่คว้าหาชีวิตที่อิสระ 

ของตนเอง นางท�าผิดไปจริงๆ หรือ 

หลีเ่มิง่ซใีบหน้าซดีเผอืด รมิฝีปากขยับไปมา แต่ร่างกายกลบัไม่อยู่

ในการควบคุมของตนเอง นางเปล่งเสียงใดๆ ไม่ออก เห็นมุมปากของ 

เซยีวจว้ินเผยรอยย้ิมหยัน ก่อนทีเ่ขาจะพูดต่อ "เห็นเจ้าตดัสินใจเดด็เดีย่วว่า

จะไปจากคฤหาสน์สกุลเซียว ข้าก็คิดมาตลอดว่าเป็นเพราะค�าสอนของ

บรรพบรุษุและมารดามอิาจยอมรบัเจ้า คิดมาตลอดว่าเจ้าอยู่ในคฤหาสน์

แล้วไม่มีความสุข ข้าจึงเร่งจัดการงานในมืออย่างสุดก�าลัง หวังเพียง 
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น้องสามจะคุ้นเคยกับกิจการของสกุลโดยเร็ว ข้าจะได้พาเจ้าออกจาก

คฤหาสน์ จากไปให้ไกลสุดขอบฟ้า ท�าสิ่งที่เจ้าอยากท�าเป็นเพื่อนเจ้า"

เซียวจว้ินพูดถึงตรงน้ีก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ จนน�้าตาไหล 

เขาจึงหยุดหัวเราะก่อนจะพูดต่อ "ข้าน่าหัวเราะมาก โง่เขลามากจริงๆ  

ใช่หรอืไม่ ทัง้ท่ีรูว่้าเจ้าไม่ชอบข้า แต่กลบัคาดหวังว่าสกัวนัเจ้าจะหว่ันไหว

เพราะข้า จึงคอยตามตื๊อเจ้าไม่เลิก เหนี่ยวรั้งเจ้าไว้โดยคิดเข้าข้างตนเอง 

เป็นเพราะข้าคดิว่าเจ้าทีอ่่อนแอจะเอาตวัรอดไม่ได้ ซเีอ๋อร์ ข้าเพ่ิงรูว้นันีเ้องว่า 

ข้าคิดผิดแล้ว ผิดไปแล้วจริงๆ ผิดจนไม่น่าให้อภัย เจ้าแข็งแกร่ง 

จนไม่ต้องการให้ใครมาปกป้องตัง้นานแล้ว ข้าไม่มทีางรัง้ตวัเจ้าเอาไว้ได้  

ข้าคิดมาตลอดว่าท่ีเจ้าคิดหาหนทางออกจากคฤหาสน์เป็นเพราะ 

คฤหาสน์สกุลเซยีวไม่ยอมรบัเจ้า บบีให้เจ้าจ�าต้องจากไป ข้าเพ่ิงรูว้นัน้ีเองว่า 

ทีแ่ท้เจ้ามสีญัญากับรชัทายาทมานานแล้ว ได้! วันนีข้้าจะสงเคราะห์เจ้า 

ขณะที่ข้ายังไม่นึกเสียใจภายหลัง เจ้าพาคนของเจ้าไปซะ ออกจาก

คฤหาสน์สกุลเซยีวไปให้ไกล นบัแต่นีไ้ปพวกเราไม่มบีญุคุณและความแค้น

ต่อกัน!"

หลีเ่มิง่ซยืีนน่ิงอยู่ตรงน้ัน ราวกับเลอืดในกายถูกสบูออกไปจนหมด 

ใบหน้าซีดขาว ร่างกายสั่นระริก 

พาคนของเจ้าไปซะ ออกจากคฤหาสน์สกุลเซียวไปให้ไกล!

พาคนของเจ้าไปซะ ออกจากคฤหาสน์สกุลเซียวไปให้ไกล!

ค�าพูดน้ันวนเวียนอยู่ในหูตลอด เหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมา  

สั่นสะเทือนจนหูนางดังหึ่งๆ ไม่หยุด ท�าให้นางมิอาจใช้ความคิดได้อีก

ในที่สุดก็เป็นอิสระ แต่กลับไม่รู้สึกดีใจเลย! 
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ในทีส่ดุเขาก็ปล่อยนางไป นีเ่ป็นสิง่ทีน่างปรารถนาตลอดสองปีมานี้ 

ไฉนเมื่อได้มาแล้ว หัวใจจึงเจ็บปวดถึงเพียงนี้

หลีเ่มิง่ซใีห้จอืชวิประคอง นางฝืนตัง้สตใิห้มัน่คง ก่อนท่ีจะสขุมุมากขึน้ 

ไม่ว่าเขาจะรักนางอย่างลึกซึง้เพียงใด สดุท้ายเร่ืองของนางกับเขาก็ไม่มบีทสรุป 

โดยเฉพาะตอนน้ี เรือ่งโรคระบาดทางใต้ท�าให้นางต้องเดินทางลงใต้ไปกับ

รชัทายาท เดินทางจากไปครัง้น้ีอนาคตยังไม่แน่นอน เป็นตายยังมอิาจรู้ได้

นางกับเขาไม่สามารถเดนิย้อนกลบัไปได้อกีแล้ว ถูกก�าหนดไว้แล้วว่า

ต้องแยกจากกัน เวลาจากกันค�าสาปแช่งย่อมดีกว่าความอาลัยอาวรณ์ 

บางทีความเกลียดชังเข้ากระดูกเช่นน้ีจึงจะท�าให้เขาลืมนาง 

ได้อย่างสิ้นเชิง นับแต่น้ีไปไม่เก่ียวข้องกันอีก เขาจะได้ไม่ต้องข้ึนชื่อว่า

อกตัญญูเพราะนางด้วย หากถล�าลึกมากไปกว่านี้ เกรงว่าสุดท้าย... 

ถอนหายใจอย่างไร้เสยีงเฮอืกหนึง่ สดุท้ายหลีเ่มิง่ซก็ีไม่ได้อธิบายอะไร

อีกแม้แต่ครึ่งค�า นางเงยหน้าพูดเสียงเรียบ "เมิ่งซีขอบคุณคุณชายรอง 

ที่สงเคราะห์ ขอคุณชายรองโปรดเขียนหนังสือหย่าให้เมิ่งซีด้วย!"

"สะใภ้รอง..." จือชิวท่ีประคองสะใภ้รองอยู่ได้ยินค�าพูดน้ีแล้วร้อง

เสียงหลง ใบหน้าขาวซีด ร่างกายสั่นเทาอย่างห้ามไม่อยู่

ค�าพูดไร้เย่ือใยของหลี่เมิ่งซีท�าให้ใบหน้าของเซียวจว้ินที่เดิมที 

ขาวซีดพลันเปลี่ยนเป็นแดงก�่า เขาไอส�าลักรุนแรงอย่างห้ามไม่อยู่  

รีบหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาปิดปากและหันไปประคองตัวกับผนัง  

เนิ่นนานจึงยกผ้าท่ีป ิดปากออก มองเลือดสีแดงฉานบนนั้นแล้ว  

ค�าพูดของหมอหลวงหลี่วนเวียนอยู่ในหูอีกครั้ง

คุณชายรองเป็นโรคปอด...
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คุณชายรองเป็นโรคปอด...

คิดถึงค�าพูดของหมอหลวงหลี่แล้วเซียวจวิ้นอดย้ิมขื่นไม่ได้ เดิมที

ตั้งใจเดินทางลงใต้เพื่อตามหาเซียนปรุงยาให้ช่วยรักษาโรคให้ เขาจะได้

อยู่กับซีเอ๋อร์ไปตราบชั่วนิรันดร์ เคยคิดท่ีไหนว่าบุคคลท่ีเขาเดินตามหา

จนรองเท้าเหลก็พังทีแ่ท้จะอยู่ในเรอืนของเขาเอง ตอนน้ันเพ่ือช่วยชีวิตนาง 

เขาละท้ิงศกัดิศ์รทีัง้หมดคกุเข่าอยู่หน้าประตรู้านยาอีช๋นุท่ามกลางธารก�านัล 

แต่นางท่ีใจแขง็ยังคงหนัหลงัจากไปโดยไม่อาลัยแม้แต่น้อย บดัน้ีเขายังจะ

หันกลับไปขอร้องนาง กระดิกหางขอความเห็นใจจากนางได้อีกหรือ 

เมือ่ความพยายามทัง้หมดสลายกลายเป็นเถ้าธุลี แม้เขายอมละทิง้

ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่สามารถสั่นคลอนหัวใจเย็นชาดวงน้ันได้ เช่นนั้น

นอกจากปล่อยมอืแล้ว เขาก็ไม่มทีางเลอืกอืน่

ช ่างเถอะ สกุลเซียวถูกดึงเข ้าไปเก่ียวพันกับการเมืองแล้ว  

พายุฝนก�าลังโหมกระหน�่า ร่างกายเขาเองก็มิต่างจากดวงตะวันท่ีก�าลัง

ลับเหลี่ยมเขา ทนรับการโจมตีไม่ไหวอีกแน่ แล้วไยต้องท�าลายอนาคต 

อันงดงามของนางด้วยเล่า เขาควรปล่อยมือจากนางได้แล้ว เพ่ือนาง  

เขาถึงกับขัดค�าส่ังบดิามารดา ท�าให้ท่านย่าเสยีใจ เวลานีเ้ขาควรท�าเพ่ือสกุล

สักที ชดเชยให้สิ่งที่เขาท�าลงไป หากรัชทายาทเพลี่ยงพล�้าจริง ก็ให ้

ลกูเนรคณุเช่นเขาตายไปพร้อมสกลุเซยีวก็พอ มเีหมอืงแร่ทองแดงท่ีเขาฟู่ลี ่

ทีเ่ขาก่อตัง้ข้ึนมาอยู่ มพ่ีีใหญ่กับน้องสาม สกุลเซยีวย่อมไม่ไร้สิน้ทายาท 

ถึงกับถูกถอนรากถอนโคน...

พับผ้าเชด็หน้าทีเ่ป้ือนเลอืดช้าๆ เชด็มมุปากและค่อยๆ หันกลบัมา 

เซยีวจว้ินคืนสูค่วามสขุุมแล้ว เขาพูดอย่างเดด็เดีย่ว "ได้ ข้าจะเขียนให้เจ้า!"
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เซยีวจวิน้พูดจบก็ตรงไปท่ีโต๊ะเขยีนหนงัสอื คลีก่ระดาษ หยิบพู่กัน

บนโต๊ะขึ้นมา จุ่มหมึกสีเข้มจนชุ่มและตวัดพู่กันเขียนโดยเร็ว 

'เซียวจว้ินบุตรชายสายตรงของสกุลสูงศักดิ์ในผิงหยาง บัดน้ี 

ต้องเดินทางลงใต้ไปดูแลกิจการ เนื่องจากทางใต้เกิดโรคระบาด  

เดนิทางไปแล้วเกรงว่าจะรกัษาชวิีตไว้ไม่ได้ มภีรรยาหลีเ่มิง่ซทีีอ่ายุยังน้อย 

จงึยินดเีขยีนหนังสอืหย่าน้ี อนญุาตให้นางแต่งงานใหม่ได้โดยไม่มข้ีอโต้แย้ง  

นีเ่ป็นความยินยอมพร้อมใจอย่างแท้จรงิ หาได้ถูกบบีบงัคบั ด้วยเกรงว่า 

วันหน้าจะไร้หลักฐาน จึงเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 

เซียวจวิ้น

ฮ่องเต้จิ่นตี้ปีที่เจ็ดเดือนแปดวันที่สิบสอง'

เซียวจว้ินเขียนเสร็จ ร่างกายก็สั่นเทาเล็กน้อย เขาวางพู่กันและ 

ยืดตัวข้ึน ก่อนจะพรูลมหายใจยาว หยิบแท่นหมึกออกมาและประทับ 

นิ้วโป้งลงไปอย่างสั่นระริก ประคองกระดาษข้ึนมาด้วยสองมือ เป่าหมึก

ด้านบนเบาๆ อย่างระมัดระวังเหมือนก�าลังประคบประหงมของล�้าค่า 

โดยมิอาจตัดใจปล่อยมือได้ มองดูอย่างถ่ีถ้วนแล้ว สุดท้ายจึงย่ืนให้ 

หลี่เม่ิงซี "นี่เป็นสิ่งท่ีเจ้าอยากได้มาตลอด และเป็นส่ิงสุดท้ายในชีวิตน้ี 

ที่ข้าสามารถท�าให้เจ้าได้" 

เหน็หลีเ่มิง่ซย่ืีนมอืมารบัไป เซยีวจวิน้ก็หมนุตวักะทนัหนั ก้าวยาวๆ 

ออกจากห้องหนังสือ เสียงไออย่างรุนแรงดังมาจากนอกห้องหนังสือ 

อีกระลอกหนึ่ง...
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ปีก่อนๆ ช่วงวันเกิดของเหล่าไท่จวินหน้าประตูคฤหาสน์สกุลเซียว 

จะมีเก้ียว รถม้า และรถเทียมลาที่มาส่งของขวัญและแสดงความยินด ี

เข้าแถวยาวเหยียดไปไกล บนถนนเต็มไปด้วยรถม้าและผู้คนจ�านวนมาก  

ปีน้ีสถานการณ์กลับต่างออกไปมาก มีเพียงเก้ียวประปรายไม่กี่หลัง  

เรียกว่าหน้าประตูเงียบเหงาโดยแท้ บ่าวเฝ้าประตูสองสามคนงีบหลับ 

อยู่ในช่องประตู บ้างก็พูดคุยกันอย่างเบื่อหน่าย

เวลาพลบค�่า รถม้าที่ไม่จัดว่างดงามหรูหราคันหนึ่งแล่นออกจาก

คฤหาสน์สกุลเซียวไปช้าๆ

ไม่ได้พาคนมามาก ทัง้ไม่ได้น�าของมาด้วยมากนกั หลีเ่มิง่ซพีามาแต่

สาวใช้สามคน ของใช้ส่วนตัวง่ายๆ และหัวใจที่แหลกสลายออกจาก

คฤหาสน์สกุลเซียว

หลีเ่มิง่ซถึีงขัน้ทิง้ยาท่ีปรงุขึน้หลายวนันีไ้ว้ให้หงจ ู ให้นางหาโอกาส

มอบให้เซยีวจว้ิน จากไปครัง้น้ียังไม่รูวั้นข้างหน้าจะเป็นเช่นไร จะได้พบกันอกี

เมื่อใด นางเพียงหวังให้เขาใช้ชีวิตต่อไปให้ดี 

ในรถม้าเงียบงัน ทั้งสี่ต่างมีสีหน้าหนักอึ้ง โดยเฉพาะจือซย่ากับ 

จอืตงท่ีท�าหน้าเหมอืนบดิามารดาเสยี รถม้าแล่นออกจากประตูใหญ่แล้ว 

พวกนางยังไม่อยากเชื่อว่าสะใภ้รองถูกหย่าแล้วจริงๆ

หล่ีเมิง่ซเีลิกมมุหน่ึงของม่านรถข้ึนเบาๆ และมองออกไป บนถนนใหญ่

อันเงียบเหงาอ้างว้าง ไม่มีเงาร่างของคนที่สวมชุดสีขาว ข่ีอาชาสูงใหญ่ 

เสือ้ผ้าพลิว้ไหว ย้ิมน้อยๆ รอนางอยู่ตรงน้ันและบอกว่าจะไปเป็นเพ่ือนนาง

อีกแล้ว มีเพียงใบไม้ร่วงเหลืองแห้งกับลมฤดูใบไม้ร่วงอันเหน็บหนาว 

สะท้อนความอ้างว้างท่ีแสนจะห่อเห่ียวของฤดใูบไม้ร่วงออกมา
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เห็นหลี่เมิ่งซีมีสีหน้าซึมเศร้า จือชิวอดบ่นไม่ได้ "สะใภ้รอง วันนี้ 

ท่านควรอธิบายกับคุณชายรองให้ชัดเจนนะเจ้าคะ คุณชายรองรักท่าน

มากจริงๆ เป็นความรักแบบที่สามารถสละชีวิตให้ท ่านได้ ครั้งนี้ 

ท่านท�าร้ายจิตใจเขาเสียแล้ว" 

นางมีวิญญาณของคนยุคปัจจุบัน เป็นสตรีที่ประพฤติตัวผิดจารีต

ธรรมเนียม ส่วนเขาเป็นคนโบราณอย่างแท้จริง สิ่งท่ีเขาต้องการคือ 

สตรีตัวเล็กๆ ที่เขาสามารถดูแลประคบประหงมไว้ในฝ่ามือ พวกเขา 

ถูกก�าหนดไว้แล้วว่ามิอาจเข้ากันได้ ไม่ต้องพูดถึงว่าเบื้องหลังของเขา 

ยังมสีกุลเซยีวท่ีไม่ยอมรบันาง ฟังค�าพูดจอืชิวแล้ว หลีเ่มิง่ซก็ีเจบ็แปลบในใจ 

อธิบายแล้วอย่างไร เขาจะยอมรบันางทีเ่ป็นเช่นนีไ้ด้หรือ นางจะสามารถ

ละทิ้งร้านยาอี๋ชุนและท�าตัวเป็นนกน้อยที่คอยพึ่งพิงเขาได้อย่างนั้นหรือ 

อธิบายไปมีแต่จะเสียใจมากกว่าเดิม ตั้งแต่นางเปิดร้านยาอี๋ชุน 

และตัดสินใจออกจากคฤหาสน์เพ่ือแสวงหาอิสระ นางกับเขาก็ไม่มีทาง

ให้ย้อนเดินกลับไปได้อีก 

เว้นแต่วันหนึ่งพวกเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่าย

นางยอมหรือ...แล้วเขาจะยอมหรือ 

หลี่ เมิ่งซีส ่ายหน้าเงียบๆ "ข้าไม่ใช่สะใภ้รองอีกแล้ว ต่อไป 

เปลี่ยนค�าเรียกขานเถอะ!" 

"สะใภ้รอง..." ฟังค�าพูดนี้แล้วจือชิวร้องเสียงหลง พลันนึกขึ้นได้ว่า

คณุชายรองเขยีนหนังสอืหย่าให้แล้ว ไม่เปลีย่นค�าเรยีกแล้วจะท�าอย่างไรได้ 

"สะใภ้รองพูดถูกเจ้าค่ะ ต่อไปบ่าวจะเรียกท่านว่าคุณหนู" 

จือซย่า จือตงผงกศีรษะรับค�าเช่นกัน ระหว่างคุยกันก็ได้ยิน 
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คนบังคับรถบอกว่า "เรียนสะใภ้รอง ในคฤหาสน์มีคนตามมา พวกเรา 

จะหยุดรถหรือไม่ขอรับ" 

ทั้งสี่คนในรถได้ยินเช่นนั้น ดวงตาพลันเปล่งประกาย จือชิว 

รีบเลิกม่านรถด้านข้าง ทุกคนพากันมองออกไป เห็นม้าหลายตัว 

ควบทะยานออกมาจากคฤหาสน์สกุลเซียว ม้าตัวหน้าสุดมีเงาร่างสีขาว

นั่งอยู่ ก�าลังโบกมือมาที่รถม้าเป็นสัญญาณให้หยุด 

หลี่เมิ่งซีเห็นแล้วหัวใจอดเต้นรัวไม่ได้ หันกลับไปและตะโกนบอก

คนบังคับรถทันที "หยุดรถ!" 

"หยุด..." คนบงัคับรถรัง้เชอืกบงัเหยีน รถม้าค่อยๆ หยุดลง ไม่นาน

ม้าด้านหลังก็ตามมาทันและหยุดข้างรถม้า คนบนม้ากระโดดลงจากม้า 

ประสานมอืพูด "ไฉนพ่ีสะใภ้รองจงึจากไปโดยไม่บอกกล่าวเช่นนี ้ ท่านย่า 

ให้ข้ามารบัท่านกลบัไป ท่านกับพ่ีรองมคีวามเข้าใจผดิอะไรกันก็สามารถ

ชี้แจงต่อหน้าได้เลย ท่านย่าบอกว่าหากพ่ีรองไม่เชื่อฟัง ท่านย่าจะช่วย 

สั่งสอนเขาแทนท่านเอง ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้ข้ารับท่านกลับไปให้ได้"

ครัน้เหน็ผูท้ีม่าคอืเซยีวอว้ิน หลีเ่มิง่ซก็ีผดิหวัง ฟังค�าเขาแล้วเอ่ยว่า 

"ข้าให้หงจูไปเรียนเหล่าไท่จวิน นายหญิงใหญ่ และนายท่านใหญ่แล้ว 

เนือ่งจากยุ่งๆ จงึมไิด้ไปอ�าลาทีเ่รอืนโซ่วสีด้่วยตนเอง หวังว่าคณุชายสาม

จะน�าค�าพูดข้าไปบอกเหล่าไท่จวนิด้วย ข้าจะจดจ�าบญุคุณของเหล่าไท่จวิน

ไว้ตลอดไป"

"พ่ีสะใภ้รอง ท่านย่าบอกข้าว่าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเชญิท่านกลบัไป" 

เห็นคนท่ีติดตามเซียวอว้ินมาล้อมรถม้าของนางไว้ หลี่เมิ่งซีมุ่นค้ิว

เอ่ยว่า "คุณชายสามอาจไม่ทราบว่าตอนอยู่ในอารามชิงซิน ข้ากับ 
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เหล่าไท่จวินเคยมีสัญญาต่อกัน หากข้าจะออกจากคฤหาสน์สกุลเซียว 

นอกจากคุณชายรองแล้ว คนอื่นๆ ในสกุลเซียวล้วนมิอาจสืบสาว 

เอาความได้ คุณชายสามโปรดกลับไปขอบคุณเหล่าไท่จวินแทนข้าด้วย

ที่อุตส่าห์รั้งตัวข้าไว้" 

"เรื่องน้ี..." เรื่องน้ีข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆ! เซียวอว้ินฟังแล้ว

สหีน้าชะงักไป คดิถึงนสิยัของพ่ีสะใภ้รองแล้ว ด้วยรูว่้ามอิาจโน้มน้าวนางได้ 

เงียบไปครู่หน่ึงก่อนจะโบกมือไล่คนเหล่าน้ันออกไปและเงยหน้าพูด  

"ในเมื่อพ่ีสะใภ้รองตัดสินใจแน่วแน่แล้ว ข้าก็ไม่สะดวกจะโน้มน้าวอีก 

เพียงแต่เพ่ิงจะพ้นวันเกิดของเหล่าไท่จวินมาไม่ก่ีวันเท่าน้ัน ท่านรออีก 

สักสองสามวันก่อนค่อยไปก็ยังไม่สาย"

"คุณชายรองเขียนหนังสือหย่าให้ข ้าแล้ว คนที่ ถูกหย่าแล้ว 

จะยังมีหน้าอยู่ในคฤหาสน์สกุลเซียวได้อย่างไร!"

"เรือ่งน้ี...เรือ่งนี.้..ความรูส้กึท่ีพ่ีรองมต่ีอพ่ีสะใภ้รองฟ้าดนิเป็นพยานได้  

ครั้งนี้ต้องเป็นความเข้าใจผิดแน่ มิใช่เจตนาที่แท้จริงของพ่ีรองแน่นอน  

พ่ีรองขงัตนเองอยู่ในห้องหนงัสอืไม่ยอมพบใครทัง้สิน้ คดิว่าคงเศร้าเสยีใจ

อย่างย่ิง พ่ีสะใภ้รอง..." 

หลี่เมิ่งซีฟังค�าพูดน้ีแล้ว หัวใจเจ็บปวดราวถูกมีดขวานกรีดฟัน  

นางเงยหน้าทันใดและขัดค�าพูดของเซียวอว้ิน "คุณชายสามยังมีธุระอื่น

อีกหรือไม่" 

เห็นหลี่เมิ่งซีตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะไป เซียวอว้ินขบคิดและ 

เอ่ยว่า "เช่นนี้ก็ดีเหมือนกัน รัชทายาทบวงสรวงฟ้าท�าให้ท้องฟ้าวิปริต  

ถูกราษฎรทั่วหล้าต�าหนิ ต�าแหน่งรัชทายาทไม่ม่ันคง สกุลเซียวเอง 
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ก็ไม่ปลอดภัย เกรงว่าจะมใิช่ทีพ่�านกัพักพิงทีด่ ี เดมิทข้ีากับพ่ีรองก็ต้ังใจว่า 

จะเดินทางลงใต้อยู่แล้ว เดินทางไปครั้งน้ียังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร 

พ่ีสะใภ้รองหลบไปอยู่นอกคฤหาสน์ชั่วคราวก่อน วันหน้าหากสกุลเซียว

อยู่รอดปลอดภัย ข้าต้องให้พ่ีรองไปขอขมาพ่ีสะใภ้รองด้วยตนเอง 

และเชิญพ่ีสะใภ้รองกลับคฤหาสน์แน่นอน พี่สะใภ้รองจากไปครั้งนี้  

แค่จ�าไว้ว่าพี่รองท�าไปเพราะหวังดีกับพี่สะใภ้รองก็พอ"

เซียวอว้ินพูดจบก็กวักมือ เขารับห่อสัมภาระใบหนึ่งจากมือของ 

บ่าวชายด้านหลงั ย่ืนให้หลีเ่มิง่ซด้ีวยสองมอืพลางพูด "ได้ยินว่าพ่ีสะใภ้รอง

ออกจากคฤหาสน์โดยไม่ได้น�าอะไรตดิตวัไปด้วยเลย นีเ่ป็นค่าใช้จ่ายส�าหรบั

เดนิทางเลก็น้อย พ่ีสะใภ้รองอย่าได้รงัเกียจ หากใช้อย่างประหยัดหน่อย 

น่าจะอยู่ได้ถึงตอนที่ข้ากับพ่ีรองกลับมาจากทางใต้ ในห่อสัมภาระ 

ยังมีจดหมายฉบับหนึ่ง หากพ่ีสะใภ้รองไม่อยากกลับบ้านเดิม สามารถ 

ไปหาบคุคลในจดหมายตามทีอ่ยู่ในจดหมายได้ เขาเป็นสหายท่ีสนทิสนม

กับข้าย่ิงนัก เหน็จดหมายแล้วต้องคุ้มครองท่านให้ปลอดภยัได้แน่"

เห็นเซยีวอว้ินช่วยเหลอืด้วยความจริงใจเช่นน้ี คดิถึงความช่วยเหลอื

ที่เขาหยิบยื่นให้ตนหลายต่อหลายครั้ง กระแสความอบอุ่นพลันไหลผ่าน

หัวใจของหลี่เมิ่งซี นางไม่ได้รับห่อสัมภาระ เพียงแต่โบกมือให้คนอื่นๆ 

ถอยออกไป เห็นทุกคนถอยไปไกลแล้ว นางจึงหันไปพูดกับเซียวอว้ิน 

ทีม่สีหีน้าสงสยั "ข้าขอบคณุในความจรงิใจของคณุชายสาม เรือ่งมาถึงยามนี้

ข้าจะพูดความจริงกับคุณชายสามแล้วกัน ข้าก็คือเจ้าของร้านยาอี๋ชุน 

เน่ืองจากตอนนัน้ได้ยนิคณุชายสามบอกว่าสกุลเซยีวมคี�าสอนของบรรพบรุษุ 

ด้วยรูว่้าข้ากับคณุชายรองไม่มวีาสนาต่อกัน ข้าจงึน�าสนิเจ้าสาวไปจ�าน�า
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และเปิดร้านยาอี๋ชุนขึ้นมา เดิมทีแค่ต้องการหาท่ีพักพิงและหลักแหล่ง 

ให้ตนเองหลังจากถูกหย่าเท่านั้น ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์จะเป็น

เช่นวันนี ้ เมือ่เช้ารชัทายาทมาทีค่ฤหาสน์และเปิดเผยความจริง คุณชายรอง 

จึงเขียนหนังสือหย่าให้ข้าด้วยเหตุน้ี ท่ีข้าจากไปครั้งน้ีเพราะต้องท�าตาม

ราชโองการเดินทางลงใต้ไปกับรัชทายาทเพ่ือรักษาโรคระบาด วันหน้า

หากคุณชายสามมอีะไรสามารถไปแจ้งทีร้่านยาอีช๋นุได้เสมอ วันน้ีข้าขออ�าลา 

ฝากบอกคุณชายรองด้วยว่าให้เขาดูแลตนเองให้ดี" 

"พ่ีสะใภ้รอง พ่ีสะใภ้รอง...คือเซียนปรุงยา...ที่ผู้คนเล่าลือกัน... 

พี่รองหย่าท่าน...เพราะเหตุนี้" ฟังค�าบอกเล่าของหลี่เมิ่งซีแล้ว เซียวอวิ้น 

ก็พึมพ�ากับตนเองอย่างโง่งม เสียงเขาสั่นเล็กน้อย ดวงตาท่ีเบิกโต 

ปานระฆังทองแดงจ้องหลี่เมิ่งซีอย่างเหลือเชื่อ 

เห็นท่าทีของเซียวอว้ินแล้ว หลี่เมิ่งซีไม่พูดมากอีก เพียงกวักมือ 

เรียกคนบังคับรถที่อยู่ห่างออกไป ส่งสัญญาณให้เขารีบออกเดินทาง

แม้คุณชายสามจะมีคุณธรรมและมีนิสัยท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา  

แต่อย่างไรเรือ่งน้ีก็เก่ียวพันถึงความเป็นความตาย ในสถานการณ์วิกฤตเช่นน้ี

ฐานะเซียนปรุงยาของสะใภ้รองคนรู้น้อยเท่าไรก็ย่ิงดี เห็นสะใภ้รอง 

บอกเรื่องนี้กับคุณชายสามโดยไม่ปิดบัง จือชิวอยากห้ามก็ไม่ทันการณ์

เสียแล้ว นางเหลือบมองสะใภ้รองด้วยสายตาต�าหนิแวบหน่ึงก่อนจะ 

พูดกับคุณชายสามที่ยืนตะลึงงันอยู่ตรงน้ัน "คุณชายสาม เม่ือวาน 

ฮ่องเต้มรีาชโองการให้เซยีนปรงุยาเข้าวังถวายการรักษาไทเฮา พ่ีชายของบ่าว

กราบทูลฮ่องเต้ไปแล้วว่าเซียนปรุงยาล้มป่วยอยู่ทางใต้ หากฐานะของ

เซียนปรงุยาเปิดเผยออกไป ย่อมมคีวามผดิมหันต์ฐานหลอกลวงเบือ้งสงู 
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บ่าวขอร้องคุณชายสามอย่าเพิ่งเปิดเผยเรื่องนี้ออกไปเลยนะเจ้าคะ" 

เห็นเซียวอวิ้นผงกศีรษะอย่างแข็งทื่อ จือชิวจึงปล่อยม่านรถ  

ก่อนที่รถม้าจะแล่นจากไปช้าๆ...

สวรรค์! เป็นไปได้อย่างไร เป็นไปได้อย่างไร พ่ีสะใภ้รองก็คือ 

เซียนปรุงยาที่ข้าตามหามาตั้งนาน

ท่ามกลางลมฤดูใบไม้ร่วงหนาวเย็น เซียวอว้ินยืนน่ิงงันอยู่ท่ีเดิม 

แขนเสื้อปลิวพลิ้ว มองส่งรถม้าโดดเดี่ยวคันน้ันค่อยๆ แล่นห่างออกไป 

ก่อนจะหายลับไปท่ามกลางดวงอาทิตย์สนธยาที่เป็นสีแดงดุจโลหิต

Page ����������������� 5.indd   45 7/5/2562 BE   17:20



46

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 5

หลีเ่มิง่ซถูีกหย่าและออกจากคฤหาสน์อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ 

แต่กลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อย

ไม่ใช่ไม่ต่ืนตระหนก แต่เป็นเพราะต่ืนตระหนกมากเกินไปต่างหาก

จนสญูเสยีท่าทีท่ีควรมไีป เหมอืนท้องฟ้าทีก่่อนหน้านียั้งแจ่มใสปลอดโปร่ง 

จู ่ๆ กลับเกิดฟ้าผ่ากะทันหัน ยังไม่ทันจะต้ังสติได้เสียงครืนคราน 

ก็ลอยออกไปไกลแล้ว เหลือท้ิงไว้เพียงความหวาดหว่ันและต่ืนตระหนก

ในใจ

รัชทายาทเดินทางมาเยือนด้วยตนเองและคุยกับบุตรชาย 

เป็นการส่วนตัว นายท่านใหญ่กระวนกระวายไม่สบายใจอยู่ตลอด  

หลงักลบัจากโถงรบัรองแขกด้านนอก เขากับเหล่าไท่จวินก็อยู่ทีเ่รือนโซ่วสี่

ตลอด รอข่าวจากบุตรชาย สุดท้ายกลับเป็นหงจูมารายงานว่าสะใภ้รอง

ถูกหย่าและพาคนออกจากคฤหาสน์สกุลเซียวแล้ว 

90
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ค�าพูดของหงจไูม่ต่างจากสายฟ้าท่ีฟาดเปร้ียงลงมากลางวันแสกๆ 

นายท่านใหญ่ที่สุขุมเยือกเย็นเสมอมาลุกข้ึนและน่ังลง นั่งลงและลุกข้ึน

อีกครัง้ หลายครัง้ท่ีอยากบกุไปเรอืนเซยีวเซยีงถามไถ่ให้ชดัเจน แต่เรือ่งอืน่ 

ยังพอว่า พอเป็นเรือ่งของหลีเ่มิง่ซ ี เขาทีเ่ป็นประมขุของบ้านจ�าต้องระวังแล้ว

ระวังอีก รอบคอบแล้วรอบคอบอีก สุดท้ายยังคงตัดสินใจรอให้บุตรชาย

กลับมาอธิบายด้วยตนเอง 

หลี่เมิ่งซีมิต่างจากวัตถุมงคลของสกุลเซียว โดยเฉพาะตอนน้ี 

ที่สถานการณ์ไม่แน่นอน แล้วจะปล่อยนางออกจากคฤหาสน์ได้อย่างไร 

เหล่าไท่จวินที่ท�าใจยอมรับหลี่เมิ่งซีได้แล้ว ท่าทีแรกคือสั่งให้คนที่ 

ประตูชั้นในขวางนางไว้ ให้ตายก็ไม่ยอมให้สะใภ้รองออกจากคฤหาสน์ 

เวลานี้สกุลเซียวต้องมีนางจึงจะปลอดภัย 

คิดไม่ถึงว่าคนท่ีส่งไปจะกลับมารายงานว่าสะใภ้รองออกจาก 

ประตูใหญ่ไปแล้ว เหล่าไท่จวินจึงส่ังให้เซียวอว้ินพาคนออกไป  

ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องรับนางกลับมาให้ได้ สิ่งที่ไม่ได้พูดให้ชัดเจนก็คือ

อนุญาตให้เซียวอวิ้นใช้ก�าลังน�าตัวนางกลับมาที่คฤหาสน์ 

เหมือนคนจมน�้าที่พยายามคว้าจับของในมือ แม้ว่าของสิ่งนั้น 

จะเป็นเพียงฟางเส้นหน่ึง เหล่าไท่จวินคดิอย่างงมงายว่าต่อให้ต้องกักบรเิวณ 

ขอเพียงหลีเ่มิง่ซอียูใ่นคฤหาสน์สกุลเซยีว สกุลเซยีวก็จะพ้นเคราะห์ครัง้นี้ 

ไปได้อย่างปลอดภัย 

คิดไม ่ ถึงว ่าเซียวอว้ินจะกลับมาแจ ้งว ่าสะใภ ้รองบอกว ่า 

ในอดตีเหล่าไท่จวินเคยให้สญัญา หากนางจะออกจากคฤหาสน์ นอกจาก

เซียวจวิ้นแล้ว ไม่ว่าใครก็ห้ามขัดขวางทั้งนั้น 
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เมื่อครู ่นี้เหล่าไท่จวินคิดแต่จะตามตัวหลี่เมิ่งซีกลับมา จึงลืม 

ค�าสญัญาในอดตีของตนเองไปชัว่ขณะ จะให้จว้ินเอ๋อร์ไปตามนางกลบัมา? 

แต่ซีเอ๋อร์ถูกเขาไล่ออกไปนี่นา ใช้หัวเข่าคิดดูก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้

เห็นทีครัง้นีซ้เีอ๋อร์จะพ้นจากการควบคมุของสกุลเซยีวโดยสิน้เชงิแล้ว 

เหล่าไท่จวินฟังค�าพูดน้ีแล้วก็รู้สึกหนาวเยือกต้ังแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 

ความไม่สบายใจอย่างรนุแรงปกคลมุจติใจ

ได้ยินว่าเซียวจว้ินขังตนเองอยู่ในห้องหนังสือ เหล่าไท่จวินกับ 

นายท่านใหญ่กลับใจตรงกันอย่างน่าแปลก ไม่ได้ร้อนใจไปถามเขาว่า

เพราะอะไร ทัง้ไม่ท�าอะไรทัง้น้ัน แต่ข้ารบัใช้ในคฤหาสน์สกุลเซยีวต่างรูว่้า

ความสงบหลังสะใภ้รองออกจากคฤหาสน์เช่นน้ีออกจะน่ากลัวเกินไป 

เหมือนคฤหาสน์สกุลเซียวมีเมฆหมอกมัวหม่นปกคลุมอยู่ 

หลี่เมิ่งซีออกจากคฤหาสน์ คนเดียวในคฤหาสน์สกุลเซียวท่ีดีใจ 

ก็คอืนายหญงิใหญ่ ในท่ีสดุหนิก้อนโตทีก่ดทับอยู่ในใจนางก็ถูกยกออกไป

จนได้ นางไม่ได้ซกัไซ้บตุรชายว่าเหตุใดจงึหย่าภรรยา ขอแค่เขาหย่าก็พอ 

ไยต้องสนใจด้วยว่าเขาหย่าเพราะอะไร 

โคมไฟถูกจุดขึ้นแล้ว นางท่ีนอนป่วยอยู่บนเตียงมาเดือนกว่า 

ราวกับได้รับยาบ�ารุง แม้ใบหน้าจะขาวซีด แต่กลับกระปรี้กระเปร่าย่ิง  

ยามนี้นั่งอยู่ริมเตียง ย้ิมมองเป่าจูเล่าเรื่องที่สะใภ้รองออกจากคฤหาสน์

ไปตามล�าพัง... 

เป่าจเูล่าจบ นายหญิงใหญ่ก็ถอนหายใจ "หากรู้แต่แรกว่าจว้ินเอ๋อร์

จะคิดได้ง่ายดายเช่นนี้ ตอนแรกไยต้องวุ่นวายถึงเพียงนั้นด้วย"

"น่ันสเิจ้าคะ นายหญิงใหญ่ไม่รูอ้ะไร สะใภ้รองน�ารถม้าไปเพียงคันเดยีว
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เท่านั้น ข้าวของที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันล้วนไม่ได้น�าไปด้วย สี่คนเบียดกัน 

อยู่ในรถม้าคันเดียว อี๋เหนียงในเรือนหลังไม่มีใครออกมาส่งสักคน  

แม้แต่หวังอี๋เหนียงที่ปกติสนิทสนมกันย่ิงกว่าอะไรก็ไม่โผล่หน้าออกมา 

น่าเวทนาทีเดียวเจ้าค่ะ"

ฟังเป่าจูเล่าแล้ว นายหญิงใหญ่จึงกัดฟันพูด "นางจิ้งจอกผู ้นี้  

นางก็มีวันน้ีเหมือนกันหรือ จว้ินเอ๋อร์ไม่รักใคร่นางแล้ว ข้าดูซิว ่า 

นางยังจะเหลืออะไรอีก ใช่แล้ว เจ้าไม่ได้สืบดูหรือว่าเหตุใดจว้ินเอ๋อร ์

จึงหย่านาง"

"บ่าวก็ไม่ทราบเจ้าค่ะ ได้ยินแค่ว่าวันน้ีรชัทายาทเสดจ็มา สนทนากับ

คุณชายรองเป็นการส่วนตัวอยู่นานมาก หลังจากรัชทายาทจากไป  

คุณชายรองก็หย่าสะใภ้รอง ตอนนั้นพวกข้ารับใช้ถูกไล่ออกมาหมด  

จึงไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องหนังสือเจ้าค่ะ"

ได้ยินว่ารชัทายาทเสดจ็มา เงามดืพลนัวูบข้ึนในใจของนายหญิงใหญ่ 

แต่แล้วก็ถูกกลบมิดด้วยความยินดีไม่ส้ินสุด นางอดคิดถึงจางซิ่วไม่ได้  

ถอนหายใจแล้วเอ่ยว่า "น่าเสยีดายทีซ่ิว่เอ๋อร์รบีร้อนแต่งเป็นชายารองของ

เยยีนอ๋องเสยีแล้ว ได้ยินว่าวนัทีซ่ิว่เอ๋อร์ออกเรอืน งานพิธีจดัอย่างย่ิงใหญ่ 

นอกจากชุดแต่งงานไม่ใช่สีแดงสด เก้ียวไม่ได้เข้าทางประตูหลักแล้ว 

ธรรมเนียมอ่ืนล้วนอยู่ในระดับเดียวกับชายาเอก ดีกว่าแต่งเป็นภรรยาเอก

ของคนทั่วไปตั้งไม่รู้ก่ีเท่า น่าเสียดายท่ีจว้ินเอ๋อร์ไร้วาสนา คนดีขนาดนี ้

เขากลับไม่ต้องการ พอซิ่วเอ๋อร์ออกเรือนไป เขาก็หย่านางจิ้งจอกนั่น  

ห่างกันเพียงไม่กี่วันเท่านั้น"

"บางทีคุณหนูซิ่วกับคุณชายรองอาจไม่มีวาสนากันก็ได้เจ้าค่ะ  
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นายหญิงใหญ่อย่าเสียดายไปเลย เมืองผิงหยางมีสตรีดีๆ อีกมากมาย  

รออีกสักพักท่านค่อยเลือกคนที่ถูกใจให้คุณชายรองก็เหมือนกันเจ้าค่ะ"

ได้ยินเป่าจพููดถึงการแต่งภรรยาใหม่ให้คณุชายรอง นายหญิงใหญ่ 

ก็ตาเป็นประกายในทันใด นางสั่งเป่าจูว่า "เร็วเข้า ประคองข้าข้ึนมา 

และแต่งตัวให้ข้า ข้าจะไปเรือนโซ่วสี่"

เป่าจูฟังแล้วตกใจจนสะดุ ้ง รีบเอ่ยปากห้าม "นายหญิงใหญ่  

ท่านจะท�าอะไรเจ้าคะ ตอนนี้เป็นเวลาพลบค�่าแล้ว เหล่าไท่จวิน 

น่าจะพักผ่อนแล้วเจ้าค่ะ"

"ข้าอยากไปปรึกษาเหล่าไท่จวิน เจรจาเรื่องการแต่งงานของ 

จว้ินเอ๋อร์ จัดการเรื่องน้ีให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปี หาไม่แล้วราตรียาวนาน

ความฝันยาวไกล ข้าเกรงว่าจว้ินเอ๋อร์จะเปลี่ยนใจ รับนางจิ้งจอก 

ที่เป็นภัยผู้นั้นกลับมาอีก!"

"นายหญิงใหญ่กล่าวถูกต้องแล้วเจ้าค่ะ ตามความเห็นบ่าว  

ถึงอย่างไรสะใภ้รองก็ออกจากคฤหาสน์ไปแล้ว เวลาแค่คืนเดียวคงไม่เป็นไร 

พรุ่งนี้เช้านายหญิงใหญ่ค่อยไปหารือเรื่องนี้ก็ยังไม่สายเจ้าค่ะ" 

นายหญิงใหญ่พยักหน้า "ก็จรงิอยู่ ใช่แล้ว ไม่ได้ส่งคนตามไปดหูรอื 

ว่าสะใภ้รองไปที่ใด" 

"ตอนบ่าวทราบข่าว สะใภ้รองก็จากไปไม่เห็นเงาแล้วเจ้าค่ะ  

แปดส่วนคงกลบับ้านเดิม พรุง่นีบ่้าวค่อยส่งคนไปสบืดท่ีูบ้านเดมิของนาง 

ดีหรือไม่เจ้าคะ"

"ดี เรื่องนี้เจ้าใส่ใจหน่อย ท�าให้สกุลเซียววุ่นวายเช่นนี้จะปล่อยให้

นางจากไปอย่างสงบสุขแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด"
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แม้ร่างกายจะยังโงนเงนไปมา แต่เมื่อมีแรงใจอาการก็ดีขึ้นมาก  

เช้าตรู่วันต่อมานายหญิงใหญ่จึงให้เป่าจูกับจื่อเยว่ียประคอง ฝืนสังขาร 

ไปยังเรือนโซ่วสี่ เข้าประตูห้องโถงไปแล้ว เดินอ้อมฉากบังลม เห็น 

เหล่าไท่จวิน นายท่านใหญ่ คุณชายใหญ่ สะใภ้ใหญ่ และคุณชายสาม

ล้วนอยู่ในห้องโถง 

ครั้นเห็นนายหญิงใหญ่เข้ามาทุกคนต่างตื่นตกใจ คุณชายใหญ่ 

สะใภ้ใหญ่ และคุณชายสามรีบลุกข้ึนคารวะ สะใภ้ใหญ่ก้าวเข้าไป

ประคองนายหญิงใหญ่พลางพูด "ไฉนนายหญิงใหญ่จงึลกุข้ึนมาเดนิเล่า  

วันนี้รู้สึกดีขึ้นหรือไม่เจ้าคะ" 

"ดีข้ึนมากแล้ว ข้ารู้สึกว่าเดินได้แล้ว คิดถึงเหล่าไท่จวินจึงมาท่ีนี่" 

นายหญิงใหญ่พูดพลางคารวะเหล่าไท่จวิน นายท่านใหญ่ และนั่งลง 

ตรงข้ามนายท่านใหญ่ 

เหล่าไท่จวินพิจารณาสีหน้าของนายหญิงใหญ่อย่างละเอียด  

"ลกูสะใภ้ช่างดือ้จรงิๆ ร่างกายไม่แขง็แรงก็อย่าฝืนตนเองไปเลย เร่ืองในบ้าน 

ให้สะใภ้ใหญ่เป็นคนจัดการก็พอ เจ้าพักรักษาตัวให้ดีเถอะ"

"ลูกสะใภ้อกตัญญู ท�าให้เหล่าไท่จวินเป็นห่วงแล้ว วันนี้ลูกสะใภ้

รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงข้ึนไม่น้อย เพ่ิงผ่านวันเกิดของท่านมามีเรื่องราว

มากมายต้องจัดการ ไหนเลยจะยังนอนอยู่ได้"

ฟังค�าพูดนี้แล้ว เหล่าไท่จวินก็มีสีหน้าตึงเครียด ระหว่างเยียนอ๋อง

กับรชัทายาทเป็นเหมอืนน�า้กับไฟแล้ว เหน็ทคีรัง้น้ีคงถึงเวลาตดัสนิใจว่า 

ใครจะเป็นฮ่องเต้ ใครจะเป็นขุนนาง เยียนอ๋องอ�านาจแข็งแกร่ง มีแต่ 

จะลงมือหนักข้อขึ้นทุกที แม้แต่อัครเสนาบดียังเกือบถูกบีบให้ตาย  
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เกรงว่ารายต่อไปคงเป็นสกุลเซียว อธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิคุ้มครอง 

ยังแทบไม่ทัน นางหรือจะมีอารมณ์มาจัดการเรื่องอื่นอีก

ถอนหายใจทีหน่ึง ขณะก�าลังจะพูด สาวใช้ก็มารายงานว่า 

อาหารเช้าถูกยกมาแล้ว จะให้ต้ังโต๊ะตอนน้ีเลยหรือไม่ เหล่าไท่จวิน

กวาดตามองรอบหนึ่งและเอ่ยว่า "จวิ้นเอ๋อร์เล่า ส่ังให้คนไปตามเขา 

อีกครั้ง!"

ซือ่ฮว่าฟังแล้วรบีก้าวขึน้มาพูดว่า "เรยีนเหล่าไท่จวิน เรอืนเซยีวเซยีง

เพ่ิงส่งคนมารายงานว่าเมื่อวานคุณชายรองอยู่ในห้องหนังสือทั้งคืน  

ชุ่ยอี๋เหนียงกับหงอวี้ต่างไปคุกเข่าขอร้องท่ีหน้าประตูห้องหนังสือ แต่

คุณชายรองไม่ยอมเปิดประตู หงจูเกรงว่าคุณชายรองจะเป็นอะไรไป 

จึงให้สาวใช้มารายงาน อยากขอร้องให้เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ 

ไปพูดโน้มน้าว เมื่อครู่บ่าวเห็นว่าส�ารับอาหารก�าลังจะยกเข้ามาแล้ว  

เกรงว่าท่านจะเป็นกังวลจนกินอาหารเช้าไม่ลง จึงคิดว่ารอให้ท่าน 

กินอาหารเสร็จแล้วค่อยบอกเจ้าค่ะ" 

เหล ่าไท ่จวินฟ ังแล ้วหัวใจหนักอึ้ง  ก�าลังจะพูดกลับได ้ ยิน 

นายท่านใหญ่เอ่ยว่า "จว้ินเอ๋อร์เองก็เลอะเลือนนัก ถึงอย่างไรก็ไม่ควร

สร้างความเปลี่ยนแปลงในบ้านในช่วงเวลาคับขันเช่นนี้ ท�าให้มารดา 

เป็นกังวล ไว้ลูกจะกลับไปอบรมเขาให้ดีเอง มารดาอย่ารออีกเลย  

กินอาหารก่อนเถอะขอรับ!"

เซียวอวิ้นฟังแล้วอ้าปากอยู่หลายครั้ง แต่สุดท้ายก็หุบปากลง 

เหล่าไท่จวินเต็มไปด้วยความอึดอัดขัดใจ เดิมทีคิดจะบ่น 

อีกสองสามค�า แต่เห็นนายท่านใหญ่เองก็มีสีหน้าเหน่ือยล้า เมื่อคืน 
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คงไม่ได้พักผ่อนเท่าไร ครัน้คิดว่าหลายวันนีค้ฤหาสน์สกุลเซยีวเตม็ไปด้วย

ปัญหาทั้งภายในและภายนอก เห็นบุตรชายมีผมขาวมากข้ึนทุกท ี

จึงอดรู้สึกปวดใจไม่ได้ นางเปลี่ยนค�าพูดเป็น "ตั้งโต๊ะเถอะ!"

เห็นเหล่าไท่จวินสั่งให้ตั้งโต๊ะ ทุกคนต่างก็โล่งอก 

นายหญิงใหญ่ให้เป่าจปูระคองลกุข้ึน แต่ถูกเหล่าไท่จวินร้องห้ามไว้ 

"นายหญิงใหญ่ไม่แข็งแรง นั่งลงเถอะ ให้สะใภ้ใหญ่จัดการก็พอ" 

นายหญิงใหญ่รีบเอ่ยขอบคุณและนั่งลง กินอาหารเช้าเสร็จ  

ยกโต๊ะออกไปแล้ว พวกสาวใช้ก็ยกน�้าชาเข้ามา ทุกคนน่ังลงอีกครั้ง  

นายท่านใหญ่จบิน�า้ชาและพูดคยุเป็นเพ่ือนมารดาครูห่นึง่ ในใจเป็นห่วง

บุตรชาย ขณะก�าลังจะขอตัวไปดูที่เรือนเซียวเซียงก็ได้ยินนายหญิงใหญ่

พูดข้ึน "เรยีนเหล่าไท่จวิน หลีเ่มิง่ซถูีกหย่าแล้ว ตามความเหน็ของลูกสะใภ้ 

มิสู้ใช้เวลาสองสามวันน้ีเลือกคุณหนูสกุลดีๆ ให้จว้ินเอ๋อร์ใหม่ เพ่ิงผ่าน 

วันเกิดของท่านมาก็ถือโอกาสจัดการให้เรียบร้อยเสียเลยจะได้เป็น 

เรื่องมงคลซ้อนเรื่องมงคล สลายไออัปมงคลในช่วงน้ีไปเสีย ไม่ทราบว่า

เหล่าไท่จวินมีความเห็นอย่างไร"

ฟังค�าพูดน้ีแล้ว นายท่านใหญ่ก็น่ิวหน้าโดยไม่รู้ตัว เขาคิดในใจ  

นี่มันเวลาใดแล้ว ยังจะคิดถึงเรื่องเล็กน้อยในเรือนหลังอีก อีกอย่าง 

เวลาน้ีผู้อืน่หลบเลีย่งยังแทบไม่ทนัเลย ใครจะอยากแต่งงานกับสกุลเซียว! 

นายท่านใหญ่รู้สึกไม่พอใจ แต่เห็นนายหญิงใหญ่ใบหน้าขาวซีด 

มารดาก็น่ังอยู่ด้วยจึงไม่สะดวกจะเอ่ยปากต�าหนิ ได้แต่นั่งหน้าบึ้ง 

ไม่พูดไม่จา

ฟังท่ีนายหญิงใหญ่พูดแล้ว เหล่าไท่จวินก็รูส้กึเหมอืนนายท่านใหญ่ 
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นางไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ขณะก�าลงัจะตอบปฏิเสธพลนับงัเกิดความคิดว่า 

นี่นับเป็นความคิดท่ีดีอย่างหนึ่ง ถึงอย่างไรซีเอ๋อร์ก็ไม่กลับมาแล้ว  

มสิูใ้ช้การแต่งงานของจว้ินเอ๋อร์มาเชือ่มความสมัพันธ์ทางการเมอืง หนึง่ 

ได้ขบัไล่ไออปัมงคล สองบางทอีาจได้กอดขาของผูส้งูศกัดิค์นใดคนหนึง่

ในราชส�านัก ช่วยดึงสกุลเซียวออกจากความวุ่นวายทางการเมืองครั้งนี้

ได้พอดี คิดเช่นน้ีจึงตอบว่า "ลูกสะใภ้พูดถูก ถือโอกาสช่วงก่อนท่ี 

จวิน้เอ๋อร์ยังไม่ออกเดนิทาง ให้เขาเลอืกคูค่รองและแต่งงานใหม่ก็ไม่เลว 

เฮ้อ น่าเสยีดายซิว่เอ๋อร์ เป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมอยู่แล้ว แต่นางกลบัร้อนใจ

แต่งให้เยียนอ๋อง..."

"มารดา!"

"ไม่ได้นะขอรับท่านย่า!"

นายท่านใหญ่กับคุณชายสามฟังแล้วร้องตะโกนออกมาพร้อมกัน 

เร็วเกินไปหน่อยกระมัง!

สะใภ้ใหญ่ฟังแล้วตกใจจนหน้าเปลี่ยนสีเช่นกัน เมื่อวานตอนเช้า

สะใภ้รองยังตกลงกับนางเสียดิบดีว ่าจะมาท่ีเรือนนางเพ่ือหารือ 

เรื่องจัดการธุระในเรือน ไหนเลยจะคิดว่าพอถึงเวลาจุดโคมไฟ ข่าวที ่

สะใภ้รองถูกหย่าและออกจากคฤหาสน์จะแพร่มา จวบจนตอนนี ้

นางยังไม่เชื่อว่าน่ีเป็นเรื่องจริงเลย ไม่นึกไม่ฝันว่าเช้าตรู่เช่นนี้ ท้ังยัง 

ไม่ทันรู้ว่าเหตุใดคุณชายรองจึงหย่าภรรยา ไม่แน่สามีภรรยาอาจจะแค่

แง่งอนกันเท่านัน้ สะใภ้รองกลบับ้านเดิมไม่ก่ีวัน หายโกรธก็ไปรบักลบัมา

ได้แล้ว แต่นายหญิงใหญ่กลับจะเจรจาเรื่องการแต่งงานให้คุณชายรอง 

ออกจะเร็วเกินไปหน่อยหรือไม่ แล้วคุณชายรองจะยอมหรือ
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สะใภ้ใหญ่ขบคดิและอดไม่ได้ทีจ่ะเหลอืบมองคณุชายใหญ่แวบหน่ึง

ด้วยความเป็นกังวล นางเห็นคุณชายใหญ่ขมวดคิ้วมุ่นเช่นกัน 

เหล่าไท่จวินเองก็บังเกิดความคิดนี้กะทันหัน กวาดตามองทุกคน 

รอบหน่ึง พบว่ามแีต่นางกับนายหญิงใหญ่ทีเ่ห็นด้วยกับเร่ืองนี ้โดยเฉพาะ 

อว้ินเอ๋อร์ที่ท�าหน้าร้อนอกร้อนใจ ราวกับนางจัดการเรื่องการแต่งงาน 

ที่ไม่ถูกใจให้เขาอย่างนั้นแหละ

เห็นเช่นนี้เหล่าไท่จวินก�าลังจะเอ่ยปากก็เห็นซื่อฉินก้าวเข้ามา 

อย่างเร่งร้อน "เรียนเหล่าไท่จวิน เรียนนายท่านใหญ่ คนเฝ้าประตูชั้นใน

มารายงานว่าหลี่ป๋อองครักษ์ของรัชทายาทมาขอพบนายท่านใหญ่และ

คุณชายรองท่ีประตูชั้นใน บอกว่ารัชทายาทมีเร่ืองด่วนให้เขามาส่งข่าว

เจ้าค่ะ" 

"รีบเชิญไปที่ห้องโถงรับรองแขกด้านนอก" นายท่านใหญ่พูดพลาง

ลุกขึ้น

ได้ยินเหล่าไท่จวินเอ่ยว่า "บอกให้พวกสตรีกลับไป แล้วเชิญเขา 

มาที่นี่เถอะ!"

เซียวจว้ินหย่าภรรยาต้องเก่ียวข้องกับรัชทายาทแน่ แต่เขาขังตนเอง

อยู่ในห้องหนังสือ เหล่าไท่จวินเองก็จนปัญญา บัดนี้เห็นรัชทายาท 

ให้คนมาส่งข่าวอย่างเร่งด่วนจึงรู้ว่าเรื่องนี้ร้ายแรงแน่ ไหนเลยจะรอให้

นายท่านใหญ่ฟังจบแล้วมาหารือกับตนไหว เมื่อสถานการณ์คับขัน 

คนเราย่อมต้องพลกิแพลง เวลานีม้อิาจยึดถือธรรมเนียมจกุจกิจงึสัง่ให้ตาม

หลี่ป๋อมาที่เรือนโซ่วสี่

ฟังค�ามารดาแล้ว นายท่านใหญ่รูสึ้กมเีหตผุลเช่นกัน ดงัน้ันจงึน่ังลง 
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บอกให้นายหญิงใหญ่กับสะใภ้ใหญ่กลับไปก่อน เหลือไว้เพียงบ่าวชาย

และสาวใช้รุ่นใหญ่ของเหล่าไท่จวินไม่กี่คน

ไม่นานบ่าวชายคนหน่ึงก็เดินน�าหลี่ป๋อเข้ามา ต่างฝ่ายต่างคารวะ 

พูดคุยทักทายกันแล้วก็นั่งลงเรียบร้อย หลี่ป๋อเอ่ยว่า "เหล่าไท่จวิน  

นายท่านใหญ่สกุลเซยีว ตอนนีเ้พ่ิงเลกิประชมุขนุนาง รชัทายาทยังหารอื

เรื่องงานอยู่กับฝ่าบาท มิอาจปลีกตัวออกมาได้ จึงต้ังใจให้ข้าน้อย 

มาส่งข่าวให้ท่าน บอกว่าการประชุมขุนนางเช้าน้ี ผู ้ตรวจการจาง  

รองข้าหลวงตรวจการซุน และขุนนางใหญ่อีกเกือบสามสิบคนร่วมกัน 

ลงชื่อในหนังสือกราบทูลว่าที่ทางใต้เกิดอุทกภัยไปทั่ว โรคระบาด 

แพร่กระจาย คนเร่ร่อนก่อความวุ่นวาย ราษฎรล�าบากยากแค้น เป็นเพราะ 

ผู้ตรวจการมณฑลเจียงซูหลัวซงและเจ้าเมืองหยางโจวเซียวจ้ือบกพร่อง

ต่อหน้าท่ี ท้ังยังร ้องเรียนเจ้าเมืองเซียวว่าระหว่างด�ารงต�าแหน่ง 

มีการยักยอกทรัพย์ ทุจริตฉ้อฉล รับสินบน ตลอดจนความผิดอื่นๆ อีก 

รวมย่ีสิบข้อ ภัยพิบัติทางใต้รุนแรงข้ึนทุกวัน ส่งผลกระทบในวงกว้างข้ึน

เรื่อยๆ แต่กลับยังไม่ได้รับการควบคุม มีแนวโน้มที่ราษฎรจะก่อกบฏสูง 

เพ่ือปลอบโยนราษฎรจงึร่วมกันลงชือ่ขอให้ฝ่าบาทประหารผูต้รวจการหลวั

และเจ้าเมอืงเซยีวเพ่ือบรรเทาโทสะของราษฎร...ฝ่าบาททรงออกราชโองการ

กักขงัผูต้รวจการมณฑลเจยีงซหูลวัซงและเจ้าเมอืงหยางโจวเซยีวจือ้รวมถึง

ครอบครวัของท้ังสองเพ่ือรอการสอบสวนแล้ว ทรัพย์สนิยึดเข้าคลงัหลวง" 

หลี่ป๋อยังพูดไม่จบ เหล่าไท่จวินก็ใบหน้าซีดเผือด 

นายท่านรองและครอบครัวถูกจับเข้าคุกแล้ว! เห็นทีเยียนอ๋อง 

จะลงมือจัดการสกุลเซียวแล้วจริงๆ!
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"แล้วรัชทายาท ใต้เท้าอัครเสนาบดี ขุนนางใหญ่ในราชส�านัก 

ไม่มใีครพูดจาให้ความยุติธรรมแทนนายท่านรองเลยสักคนหรือ ปล่อยให้

คนเจ้าเล่ห์พวกนี้กุความผิดขึ้นมาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นได้อย่างไร" 

ยามนี้นายท่านใหญ่ใบหน้าซีดเผือดเช่นกัน กล้ามเน้ือข้างแก้ม

กระตุกไม่หยุด แต่ถึงอย่างไรก็เป็นบุรุษ เห็นหลี่ป๋อมีสีหน้าล�าบากใจ 

จึงรีบปลอบโยนมารดา "มารดา ท่านใจเย็นๆ ก่อน ฮ่องเต้บอกเพียงว่า 

จะกักขงัรอการสอบสวน ยังไม่ได้ก�าหนดความผดิ พวกเราฟังองครกัษ์หลี่

พูดให้จบก่อนเถอะ" 

เห็นเหล่าไท่จวินสงบลงแล้ว นายท่านใหญ่จึงส่งสัญญาณให ้

องครกัษ์หล่ีพูดต่อ หล่ีป๋อพูดต่อว่า "เดมิทีพวกเขายังบอกว่านายท่านสกุลเซยีว

ใช้อ�านาจบาตรใหญ่ในเมอืงผิงหยาง ตดิสินบนขุนนาง ตลอดจนความผดิอ่ืนๆ 

อีกสิบข้อ ท้ังยังน�าจดหมายที่เจ้าเมืองเซียวส่งให้นายท่านสกุลเซียว 

ออกมาแสดง แต่เนื่องจากรัชทายาท อัครเสนาบดี และขุนนางอื่นๆ  

คอยปกป้องอยู่ หนังสือกราบทูลฉบับนั้นจึงถูกฝ่าบาทเก็บค้าง* ไว้ก่อน 

เพียงจ�ากัดการเคลื่อนไหวของคนในคฤหาสน์สกุลเซียวชั่วคราว 

ไม่ให้ออกจากผิงหยาง เพราะอาจถูกเรียกตัวได้ทุกเมื่อ...รัชทายาท 

บอกว่าต้องการให้คณุชายรองสกุลเซยีวถือโอกาสตอนราชโองการยังไม่ออกมา

รบีเดนิทางออกจากผงิหยางโดยเรว็ ให้เตรยีมตวัลงใต้ในทนัที รชัทายาท 

ยังบอกว่าเขาหารือเรื่องงานเสร็จแล้วจะมาท่ีนี่ด้วยตนเอง ต้องการให้

คุณชายรองเตรียมตัวออกจากคฤหาสน์ก่อนขอรับ"

"จดหมายของนายท่านรอง?" ได้ยินว่ามีการน�าจดหมายส่วนตัว 
* เก็บค้าง หมายถึงการที่กษัตริย์เก็บฎีกาท่ีขุนนางทูลถวายเอาไว้โดยไม่อนุมัติหรือส่งต่อให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ
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ของสกุลเซียวออกมาแสดง นายท่านใหญ่ลอบตระหนกในใจ คนที่

สามารถเข้าห้องหนังสอืของเขาได้มเีพียงคนสนทิ แล้วจดหมายจะร่ัวไหล

ออกไปได้อย่างไร พอหลี่ป๋อพูดจบ เขาจึงเอ่ยถามออกมา 

หลีป๋่อรบีตอบ "เรือ่งนีร้ชัทายาทต้ังใจก�าชบัมาว่ารัชทายาทสงสัยว่า

ข้างกายนายท่านสกุลเซยีวจะมสีายของเยียนอ๋องอยู่ ให้นายท่านสกุลเซยีว

ระวังคนข้างกายด้วย"

ฟังค�านี้แล้วเหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่มองตากันและส่ายหน้า 

เหล่าไท่จวินถามว่า "รัชทายาทจะให้จวิ้นเอ๋อร์ลงใต้ไปท�าอะไรหรือ"

"รัชทายาทไม่ได้บอกไว้ขอรับ บอกเพียงให้ข้าน้อยมาส่งข่าว 

คุณชายรองย่อมเข้าใจเอง ข้าน้อยยังมีธุระอื่นอีก ต้องขอตัวก่อน"

เหน็หลีป๋่อขอตวั นายท่านใหญ่กไ็ม่ได้รัง้เขาไว้ กล่าวขอบคณุอกีคร้ัง

และยัดตัว๋แลกเงินร้อยต�าลงึให้ เดินไปส่งเขาถึงหน้าประตู ก่อนจะหันหลัง

เดนิกลบัมา

นายท่านใหญ่กลบัเข้ามาในห้องโถง เหน็เหล่าไท่จวินใบหน้าซดีเผอืด 

ข้ารับใช้ท้ังหลายใบหน้าไร้สีเลือด ร่างกายสั่นระริก แม้แต่เซียวอว้ิน 

ที่ปกติซุกซนขาดความรับผิดชอบยามน้ียังท�าอะไรไม่ถูก เซียวชิงท่ีเป็น

ขุนนางยังนับว่าสุขุมเยือกเย็นได้อยู่ ยามนี้ก�าลังปลอบโยนเหล่าไท่จวิน

เสียงค่อย

โบกมอืไล่ข้ารบัใช้ทัง้หลายออกไป บอกให้เซยีวอัง๋เฝ้าอยู่หน้าประตู 

จากน้ันนายท่านใหญ่จึงเอ่ยปากปลอบโยน "มารดาอย่ากังวลไปเลย  

น้องรองแค่ถูกกักขังชั่วคราวเท่าน้ัน ยังไม่ถูกก�าหนดโทษเสียหน่อย  

สกุลเซียวได้รับพระเมตตาอย่างยิ่ง คิดว่าครั้งน้ีเคราะห์ร้ายจะต้อง 
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กลับกลายเป็นดีแน่ ก็แค่สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ยังดีที่จวิ้นเอ๋อร์ 

ก่อตัง้กิจการทางใต้ไว้แล้ว ทรพัย์สนิส่วนใหญ่ของสกุลเซยีวล้วนอยู่ทีน่ัน่  

ยังไม่ถึงขั้นรากฐานถูกสั่นคลอนหรอกขอรับ" 

"พ่ีรองก่อตัง้กิจการทางตอนใต้?" เซยีวอว้ินทีต่ัง้สตไิด้แล้วได้ยินค�าพูดน้ี

จงึถามขึน้มา เซยีวชงิเงยหน้ามองบดิาเช่นกัน

นายท่านใหญ่พูดกับทั้งสองคน "ปีก่อนจว้ินเอ๋อร์เดินทางลงใต้ 

ก็เพ่ือก่อตั้งกิจการใหม่ เรื่องนี้วันหน้าค่อยเล่าให้ชิงเอ๋อร์ อว้ินเอ๋อร์ฟัง 

อย่างละเอียด ครั้งนี้ให้พวกเจ้าเดินทางลงใต้ก่อน หนึ่งเพ่ือหลบเล่ียง

เคราะห์ภัย หากรัชทายาทถูกปลดจากต�าแหน่ง สกุลเซียวย่อมยากที่จะ

หนีรอด พวกเจ้าอยู่ทางใต้ปกปิดชื่อแซ่ ดีร้ายอย่างไรก็ยังสามารถ 

รักษาเชื้อสายสกุลเซียวเอาไว้ได้ สองหากคฤหาสน์สกุลเซียวในผิงหยาง 

เกิดอะไรขึ้น พวกเจ้าย่อมสามารถใช้ก�าลังทางใต้ช่วยเหลือสกุลเซียวได้ 

อว้ินเอ๋อร์รบีไปเรอืนเซยีวเซยีงถ่ายทอดค�าพูดของรัชทายาทกับพ่ีรองของเจ้า 

บอกให้เขามาหารือท่ีเรือนโซ่วสี่ทันที ชิงเอ๋อร์ก็กลับไปเถอะ เตรียมตัว 

ออกจากคฤหาสน์ภายในวันนี้"

"บิดา ลูก..." 

"ชิงเอ๋อร์ หายนะถึงตายอยู่ตรงหน้ายังจะมัวลังเลอะไรอีกหรือ 

กิจการของบรรพบุรุษถูกท�าลายไปต่างหากจึงจะเป็นความอกตัญญู 

อย ่างย่ิงยวด พวกเจ ้าออกไปเตรียมการกันเถอะ ออกเดินทาง 

ภายในคนืนีเ้ลย เกรงว่าพรุง่นีห้ากราชโองการออกมา ไม่ว่าใครก็จากไป 

ไม่ได้ทั้งนั้น..."

สมแล้วทีเ่ป็นเหล่าไท่จวิน พอตัง้สตไิด้ก็จดัการเร่ืองราวอย่างเฉยีบขาด 

Page ����������������� 5.indd   59 7/5/2562 BE   17:20



60

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 5

ครั้นเห็นเซียวชิงจะยังรั้งรออยู่ที่นี่ต่อ ไม่รอให้เขาพูดจบนางก็ขัดข้ึน 

เสียก่อน น�้าเสียงก้องกังวานเจือแววหนักแน่นไม่ยอมให้ปฏิเสธ

เห็นเหล่าไท่จวินโมโห เซียวชิง เซียวอวิ้นรีบรับค�าและลุกข้ึน 

เดินออกไป 

หลานสองคนออกไปแล้ว เหล่าไท่จวินหันไปมองนายท่านใหญ ่

แล้วถาม "ไฉนจดหมายส่วนตัวของเจ้าจึงรั่วไหลออกไปได้"

"ลูกก็ไม่ทราบขอรับ ประเดี๋ยวลูกจะไปตรวจสอบดูให้ดี" 

"เหน็ทคีฤหาสน์สกุลเซยีวจะมหีนอนบ่อนไส้จริงๆ ถึงเวลาก�าจดัทิง้

แล้วล่ะ เอกสารลบัในห้องหนังสอืของเจ้าท่ีควรท�าลายสองวันนีก็้ท�าลาย

ซะเถอะ เก็บไว้ย่อมเป็นต้นเหตุแห่งหายนะ"

"ขอรับ ลูกก็คิดเช่นนี้เหมือนกัน คืนน้ีจะลงมือจัดการให้เรียบร้อย 

มารดาไม่ต้องกังวล รัชทายาทจิตใจมีเมตตา คนดีฟ้าย่อมคุ้มครอง  

ขอเพียงผ่านพ้นเคราะห์ภัยครั้งน้ีไปได้ อดทนอีกสักนิด สถานการณ ์

ย่อมต้องดีขึ้นแน่"

"ตั้งแต่ต้าฉีเกิดปรากฏการณ์ประหลาด อัครเสนาบดีถูกร้องเรียน 

เกิดข่าวลือเก่ียวกับรัชทายาทขึ้นมากมาย ข้าเองก็กังวลว่าจะมีวันนี้  

หากเยียนอ๋องลงมือกับสกุลเซียว เขาต้องลงมือกับนายท่านรองก่อน 

เป็นคนแรก เรื่องน้ีอยู ่ในความคาดหมายอยู่แล้ว แต่คิดไม่ถึงว่า 

ผูต้รวจการจางจะเป็นผูน้�าการร้องเรยีนในครัง้นี ้ ถึงอย่างไรก็เป็นญาตกัิน 

ไปมาหาสูกั่นอย่างใกล้ชดิอยู่ตลอด หลายปีมาน้ีสกลุเซยีวก็สนบัสนนุเขา

ด้านการเงินไม่น้อย เวลานี้ไม่ช่วยเหลือกันก็แล้วไปเถอะ กลับเป็นผู้น�า 

ในการร้องเรียนนายท่านรองเสียได้!"
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"มารดา ช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายไหนเลยจะสนใจญาตมิติร

อีกเล่า ทุกคนต่างท�างานเพ่ือเจ้านายของตนเองท้ังนั้น" พูดถึงตรงนี ้

นายท่านใหญ่พลนับงัเกิดความคิดบางอย่าง "มารดา ซิว่เอ๋อร์แต่งงานกับ

เยียนอ๋อง นางพักอยู่ในคฤหาสน์ตั้งนาน จะเป็น..."

ฟังค�าพูดน้ีแล้ว เหล่าไท่จวินร่างส่ันเทา แต่แล้วก็ส่ายหน้าทันที 

"อุบายของซิ่วเอ๋อร์ออกจะชั่วร้ายไปหน่อย แต่อย่างไรนางก็เป็นเพียง 

เด็กสาวคนหนึ่ง มือของนางย่ืนเข้าไปไม่ถึงห้องหนังสือของเจ้าหรอก  

เจ้าตรวจสอบคนข้างกายดูดีกว่า แต่พวกข้ารับใช้ในเรือนต่างๆ ท่ีปกติ 

ใกล้ชิดกับซิ่วเอ๋อร์ยังคงต้องก�าจัดทิ้งให้หมด"

"มารดากล่าวถูกต้อง พรุ่งนี้ลูกจะสั่งการชุยซื่อและพ่อบ้านเต๋อ" 

"เรื่องของผู ้ตรวจการจางอย่าเพ่ิงบอกนายหญิงใหญ่ ข้าว่า 

อาการป่วยของนางดูไม่น่าจะรักษาให้หายได้ ปกตินางสนิทสนมกับ 

พี่สาวที่บ้านเดิมยิ่งนัก หากรู้เรื่องนี้แล้วเกรงว่าจะรับไม่ได้"

"มารดากล่าวถูกต้อง ใช่แล้ว มารดา ลูกอยากให้จว้ินเอ๋อร์ 

รวบรวมราษฎรทางใต้ร ่วมกันลงชื่อสนับสนุนน้องรองในนามของ 

ซัง่กวนจวิน้ ขอเพียงยังไม่ถูกตัดสนิความผิดในตอนน้ี พวกเราย่อมค่อยๆ 

คิดหาหนทางได้แน่"

"อืม บอกพวกเขาสามพี่น้องด้วยว่าถึงทางใต้แล้วให้ไปติดต่อกับ

ทางการก่อน อย่าปล่อยให้ครอบครัวของนายท่านรองที่อยู่ข้างใน 

ต้องล�าบาก สองวันน้ีในคฤหาสน์ของเราเองก็ต้องเตรยีมการด้วย ควร..."

ระหว่างพูด ซื่อฮว่าก็เคาะประตูเข้ามารายงาน "เรียนเหล่าไท่จวิน 

นายท่านใหญ่ รัชทายาทเสด็จมาถึงแล้วเจ้าค่ะ" 
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เหล่าไท่จวินฟังแล้วรีบบอกให้เชิญ เวลานี้นางไม่ยึดถือธรรมเนียม

จุกจิกอีก ให้เชิญรัชทายาทมาที่เรือนโซ่วสี่

รัชทายาทพาองครักษ์สองคนเดินตามบ่าวชายมายังเรือนโซ่วส่ี  

เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ยืนต้อนรบัอยู่นอกประตแูล้ว เห็นเขาเข้ามา

ก็รีบเข้าไปคุกเข่าโขกศีรษะ ค�านับรัชทายาท

"ข้าน้อยซั่งกวนซื่อถวายบังคมรัชทายาท"

"ข้าน้อยเซียวเฉินถวายบังคมรัชทายาท"

ซัง่กวนหงฮยุเหน็เช่นน้ันจงึย่ืนมอืออกไปท�าท่าประคอง "เหล่าไท่จวิน 

นายท่านใหญ่สกุลเซียวไม่ต้องมากพิธี รีบลุกขึ้นเถอะ" 

เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่รับค�าและลุกข้ึน ทักทายกัน 

อีกสองสามค�าก่อนจะเข้าไปในห้องโถง นั่งลงตามต�าแหน่งของเจ้าภาพ

กับแขกแล้วจึงให้คนยกชาอย่างดีเข้ามาใหม่ 

ซั่งกวนหงฮุยนั่งลงเรียบร ้อยแล้วก็ยกชาข้ึนจิบค�าหน่ึง เขา 

ไม่พูดเรื่องไร้สาระ กล่าวถึงเรื่องที่ให้หลี่ป๋อมาส่งข่าวรอบหนึ่ง จากน้ัน 

เล่าเรื่องที่ฮ่องเต้ให้เขาไปตามหาเซียนปรุงยาที่อยู่ทางใต้ให้ฟัง สุดท้าย 

จงึเอ่ยว่า "เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่สกุลเซยีวไม่ต้องกังวล น่ีเป็นเพียง

สถานการณ์ชัว่คราวเท่าน้ัน เสดจ็พ่อทรงเป็นห่วงอทุกภัยและโรคระบาด

ทางใต้ มีหนานไหวจงกับอัครเสนาบดีคอยปกป้องอย่างเต็มท่ี เสด็จพ่อ

ไม่มีทางเชื่อข่าวลือบนท้องถนนพวกนั้นแน่ หาไม่พระองค์คงไม่ส่งข้า 

ลงใต้เช่นน้ี ขอเพียงข้าพบตัวเซียนปรุงยา รักษาโรคระบาดให้หาย เม่ือ

ราษฎรสงบสุข ข่าวลือย่อมถูกท�าลายไปเอง ระหว่างที่ข้าเดินทางลงใต้ 

ขอเพียงนายท่านใหญ่พยายามรักษากิจการของสกุลเซียวเอาไว้  
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ไม่ให้สกุลโอวหยางและสกุลหลี่ร ่วมมือกันท�าลายลงได้ พวกเรา 

ย่อมมโีอกาสในการพลกิสถานการณ์ ส่วนเจ้าเมอืงเซยีว ข้าเดนิทางลงใต้แล้ว

จะสั่งให้คนดูแลเขาให้มากหน่อย"

"ข้าน้อยขอบพระทัยรัชทายาทท่ีทรงเมตตา เรื่องของน้องรอง 

ต้องขอพึ่งพารัชทายาทด้วย" 

"ต่อให้ไม่มกีารร้องเรยีนของผูต้รวจการจาง อทุกภยัและโรคระบาด

ทางใต้ครั้งน้ี คฤหาสน์สกุลเซียวก็ยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบ  

ภาษิตว่าการท�าสงครามส�าคัญท่ีเสบียงอาหาร กองทัพใหญ่ทางเหนือ 

ต้องกินใช้ทกุวนั ทางใต้ประสบอทุกภยัเก็บเก่ียวข้าวไม่ได้แม้แต่เมลด็เดยีว 

ราชส�านักตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�าบากแล้ว นายท่านสกุลเซียว 

ท�ากิจการค้าเสบียงอาหารและแพรพรรณอยู่ทางใต้มาหลายปี หาก 

สกุลเซียวสามารถเปิดยุ้งแจกจ่ายข้าวสาร ช่วยราชส�านักจุนเจือราษฎร 

ทีป่ระสบภยั ควบคมุไม่ให้ผูป้ระสบภยัอพยพขึน้เหนอื ยุตกิารก่อความวุน่วาย

ของคนเร่ร่อน สร้างความดคีวามชอบครัง้ใหญ่ บางทีอาจสามารถช่วยชวีติ

เจ้าเมืองเซียวได้"

เหล่าไท่จวินตาเป็นประกายก่อนจะหม่นลง นางเอ่ยว่า "รชัทายาท 

ตรสัได้ถูกต้องย่ิงนกั เพียงแต่รชัทายาททรงไม่รู้ว่าสองปีมานีกิ้จการทางใต้

ของสกลุเซยีวส่วนใหญ่โอนให้เหมอืงแร่ทองแดงเขาฟู่ลีไ่ปหมดแล้ว เดมิที

ปีน้ีเสบียงอาหารไม่เพียงพออยู่แล้วด้วย หลายวันก่อนเพ่ือช่วยเหลือ 

นายท่านรอง จว้ินเอ๋อร์ได้ขายเสบียงอาหารให้ทางการในราคากลาง 

เพ่ือน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากจะให้เปิดยุ้งแจกจ่ายข้าวสารอีก  

เกรงว่าต่อให้อยากท�าก็ไร้ซึ่งก�าลัง"
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ซั่งกวนหงฮุยฟังแล้วหัวใจจมด่ิง เดิมทีเขาเต็มไปด้วยความหวัง 

หมายจะโน้มน้าวสกุลเซียวให้เปิดยุ้งแจกจ่ายข้าวสาร ควบคุมคนเร่ร่อน

ให้ได้ก่อน แล้วเขากับเซยีนปรงุยาค่อยรกัษาโรคระบาด รอให้สถานการณ์

ทางใต้มั่นคงแล้ว วิกฤตของเขาย่อมคลี่คลายลงได้ ทางเหนือเอง 

ก็มีหลักฐานท่ีบ่งชี้ว่าเยียนอ๋องสมคบกับข้าศึก ถึงเวลาเขาย่อมโค่นล้ม

เยียนอ๋องได้แน่ 

คิดไม่ถึงว ่าในช่วงเวลาส�าคัญเช่นนี้  สกุลเซียวกลับบอกว่า 

ไม่มีเสบียงอาหารแล้ว มิอาจช่วยเหลือได้! 

เงียบอยู่เนิ่นนาน ซั่งกวนหงฮุยจึงเอ่ยว่า "พูดถึงเหมืองแร่ทองแดง

เขาฟู่ลี่ ได้ยินว่าซั่งกวนจวิ้นก็ขายเสบียงอาหารในราคากลางเหมือนกัน  

เมื่อครู่ตอนข้าหารือสถานการณ์ภัยพิบัติทางใต้กับเสด็จพ่อ เสด็จพ่อ 

ยังพูดถึงเขาและให้ความส�าคัญทีเดียว ชื่นชมเขาท่ีไม่ได้ฉวยโอกาส 

ตอนบ้านเมืองเดือดร้อนสมคบกับพ่อค้าเจ้าเล่ห์ข้ึนราคาเสบียงอาหาร 

ก�าลงัหารอืว่าจะออกราชโองการยกย่องชืน่ชม เพียงแต่คนผู้น้ีอบุายล�า้ลึก 

คบหาท้ังข้าและเยียนอ๋อง ท�าตัวเป็นนกสองหวั มอิาจน�าเขามาใช้งานได้

อย่างแท้จริง"

นายท่านใหญ่ฟังแล้วขบคิดครูห่น่ึงก่อนพูด "ข้าน้อยได้ยินจว้ินเอ๋อร์

บอกว่าเขากับซัง่กวนจว้ินมไีมตรต่ีอกันอยู่ หากจวิน้เอ๋อร์สามารถโน้มน้าว

ซัง่กวนจว้ินให้ร่วมมอืกับสกุลเซยีวเปิดยุ้งแจกจ่ายข้าวสาร ร่วมกันปกป้อง

น้องรองได้ รัชทายาททรงมีความเห็นอย่างไร"

ซัง่กวนหงฮยุฟังแล้วส่ายหน้าเอ่ยว่า "หากเป็นเช่นน้ันจรงิย่อมดทีีสุ่ด 

เพียงแต่เกรงว่าเวลานี้..."
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"ในอดีตตอนสกุลเซยีวมอบกิจการให้เขา ซัง่กวนจว้ินเคยให้สัญญา

กับจว้ินเอ๋อร์ว่าหากสกุลเซียวมีอะไรเขาฟู่ล่ีจะช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี  

ได้ยินว่าคนผูน้ีจ้ติใจกว้างขวาง นสิยัเปิดเผย ให้จว้ินเอ๋อร์ไปลองดูก่อนเถอะ 

หากเขาเป็นคนรักษาสัจจะจริง บางทีวิธีนี้อาจส�าเร็จลงได้" 

ฟังค�าพูดนี้แล้ว ซั่งกวนหงฮุยก็มีสีหน้าเบาใจ "ในเมื่อเป็นเช่นน้ี 

ก็ให้พ่ีเซียวลองดูเถอะ หากส�าเร็จจริงๆ ย่อมนับเป็นโชคดีของข้า โชคดี

ของราษฎรทั่วหล้า ใช่แล้ว ไฉนจึงไม่เห็นพี่เซียวเลยเล่า"

"จว้ินเอ๋อร์ก�าลังเตรียมการลงใต้ตามพระประสงค์ของรัชทายาท 

หากรัชทายาททรงมีธุระกับเขา ข้าน้อยจะให้คนไปตามเดี๋ยวนี้"

เห็นนายท่านใหญ่จะเรียกคน รัชทายาทจึงห้ามไว้ "ไม่ต้องหรอก

นายท่านสกุลเซียว ข้าไปหาเขาเองดีกว่า" ซั่งกวนหงฮุยพูดจบก็ลุกขึ้น 

เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่เห็นแล้วไม่กล้าขัดขวาง ท้ังสอง 

รีบรับค�าและลุกข้ึนเดินตามหลังออกมาส่ง เพ่ิงถึงประตูก็เห็นเซียวอวิ้น 

ยืนหน้านิว่ค้ิวขมวดอยู่ตรงน้ัน ครัน้เหน็รชัทายาทออกมา เขาจงึรบีคกุเข่า

โขกศีรษะ ข้ารับใช้สองฝั่งต่างพากันคุกเข่าลง

เห็นเซยีวอวิน้โขกศีรษะ ซัง่กวนหงฮยุหยุดเดนิแล้วพูด "ลุกข้ึนเถอะ" 

เซียวอว้ินลุกขึ้นและหลบไปยืนด้านข้าง มองบิดากับรัชทายาท 

ด้วยสีหน้าลังเล ท�าท่าจะพูดและเงียบไป 

เห็นเซยีวอว้ินเป็นเช่นน้ี นายท่านใหญ่นกึอะไรข้ึนได้ เขาให้เซยีวอว้ิน

ไปตามเซยีวจว้ินมา หรอืว่าเซยีวจว้ินฟังค�าของรัชทายาทแล้วก็ยังไม่สนใจ 

นีม่นัเวลาใดแล้ว นายท่านรองเข้าคกุ หายนะถึงแก่ชวิีตอยู่ตรงหน้าแล้ว  

เขาก็ยังจะใช้อารมณ์เพียงเพราะสตรีคนเดียวอยู่อีกหรือ คิดเช่นน้ี 
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ก็อดหน้าบึ้งไม่ได้ เห็นรัชทายาทก�าลังจะก้าวออกไป ด้วยเกรงว่า 

บุตรชายจะล่วงเกินรัชทายาทอีก ท�าให้รัชทายาทโกรธ เขาจึงเอ่ยถาม 

"ไฉนเจ้าจึงกลับมาคนเดียว จวิ้นเอ๋อร์เล่า"

ได้ยินบิดาถาม เซียวอว้ินเหลือบมองรัชทายาทแวบหนึ่งก่อนตอบ 

"เรียนบิดา ลูกน�าค�าพูดของรัชทายาทไปถ่ายทอดให้พ่ีรองทราบแล้ว  

พ่ีรองบอกว่าเขาจะอยู ่เฝ้าคฤหาสน์สกุลเซียวในผิงหยาง ตอนน้ี 

ก�าลงัเตรยีมเอกสารเก่ียวกับกิจการทางใต้ ต้องการให้ลกูมาบอกบดิาว่า 

เขาจัดการเสร็จแล้วจะรีบมาชี้แจงกับบิดาอย่างละเอียดขอรับ"

เซยีวจว้ินจะไม่เดินทางลงใต้?! คิดจะให้ข้าพาน้องสาวเดนิทางลงใต้

ไปคนเดียวหรือ เรื่องที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมเช่นนี้จะท�าได้อย่างไร!  

หรือว่าเซียวจว้ินจะโมโหและหึงหวงเพราะค�าพูดเมื่อวานจึงไม่อยากให้

น้องสาวเดนิทางลงใต้ คิดจะก่อกวนเอาชนะข้าด้วยอารมณ์ในเวลาเช่นน้ี!
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"อะไรกัน พ่ีเซียวไม่อยากเดินทางลงใต้กับข้าหรือ" รัชทายาท 

ใบหน้าเขยีวคล�า้ ไม่รอให้นายท่านใหญ่พูดอะไรก็เอ่ยปากคาดคัน้ก่อนแล้ว

เจ้าลกูทรพี คดิว่าเจ้าเป็นใครถึงกล้าขดัค�าสัง่ของบดิามารดาท่านย่า! 

ถึงอย่างไรก็เป็นเลือดเน้ือเชื้อไขของตนเอง นายท่านใหญ่ย่อมมิอาจ 

ท�าอะไรเขาได้ แต่ล่วงเกินรชัทายาทเช่นนี ้ ดไีม่ดอีาจต้องตายทัง้ตระกูล! 

เห็นรัชทายาทสีหน้าเปลี่ยนไป นายท่านใหญ่ก็ตัวสั่นคุกเข่าลงทันที  

โขกศีรษะเอ่ยว่า "รัชทายาทโปรดบรรเทาโทสะด้วย เร่ืองน้ีต้องมีความ

เข้าใจผิดอะไรแน่ๆ รัชทายาทโปรดรอสักครู่ ข้าน้อยจะ..."

ไม่รอให้นายท่านใหญ่พูดจบ ซัง่กวนหงฮยุก็หันไปพูดกับเซยีวอวิน้ 

"คุณชายสามโปรดน�าทางด้วย ข้าจะไปพบพี่เซียวด้วยตนเอง"

ซั่งกวนหงฮุยไม่สนใจนายท่านใหญ่ พูดจบก็ก้าวยาวๆ ออกไป 

เซยีวอว้ินมองบดิาอย่างแขง็ทือ่ ตลอดจนท่านย่าทีเ่ดนิตามออกมา

91
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แล้วมีท่าทางท่ีตกใจ ปากเขาขยับไปมาคิดจะพูดอะไร กลับได้ยิน 

นายท่านใหญ่เอ่ยเพียงว่า "ยังไม่รบีไปอกี เจ้าก็คดิจะขัดค�าสัง่รชัทายาท 

ด้วยรึ!"

เซียวอว้ินได้สติทันใด หันไปเห็นรัชทายาทเดินไปไกลแล้ว 

จึงรีบวิ่งเหยาะตามไป

เห็นรัชทายาทเดินห่างออกไปแล้ว นายท่านใหญ่จึงลุกขึ้น  

เขาใช้แขนเสื้อเช็ดเหงื่อบนหน้าผากและหันไปมองใบหน้าขาวซีด 

ของมารดาท่ียืนนิ่งเป็นรูปปั้นอยู่ด้านข้าง รีบเข้าไปประคองและเอ่ยว่า 

"มารดาไม่ต้องกังวล กลับไปพักในห้องโถงสักครู่หนึ่งก่อน ลูกจะไปดู 

ที่เรือนเซียวเซียงเดี๋ยวนี้ขอรับ" 

"เจ้าหลานทรพี! จะต้องให้คนสกุลเซยีวทัง้หมดตายไปพร้อมกับเขา

ด้วยหรือไร เร็วเข้า เตรียมเกี้ยวไปเรือนเซียวเซียง!"

ทั้งสองเร่งรุดไปยังเรือนเซียวเซียง พอลงจากเก้ียวก็เห็นรัชทายาท

เดนิออกมาแต่ไกล เซยีวอว้ินตามอยู่ข้างหลงั แตกต่างจากทีค่ดิ รชัทายาท 

ไม่ได้โกรธเกรี้ยวแต่อย่างใด อีกทั้งใบหน้ายังเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

เห็นรัชทายาทเดินตรงมา เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ก้าวเข้าไป

จะคารวะ กลับถูกรัชทายาทประคองไว้เสียก่อน เขาย้ิมน้อยๆ เอ่ยว่า  

"เหล่าไท่จวิน นายท่านสกุลเซียว พ่ีเซียวกังวลเรื่องท่ีสกุลเซียวประสบ 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กะทันหัน เป็นห่วงความปลอดภัยของ 

นายท่านสกุลเซยีวจงึเปลีย่นใจเรือ่งการเดนิทางลงใต้ เขามใีจกตญัญูเช่นนี้ 

ข้าย่อมไม่อยากจะฝืนใจ สองวันนี้ข้าจะออกเดินทางลงใต้คนเดียว  

นายท่านสกุลเซียวอยู่ในผิงหยางหากมีอะไรสามารถไปหาหล่ีจั้นเพ่ือให้
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เขาส่งข่าวให้ข้าได้"

เห็นรัชทายาทไม่เอาผิด เหล่าไท่จวินและนายท่านใหญ่ต่างพร ู

ลมหายใจยาว ก่อนจะส่งรชัทายาทจากไปอย่างนอบน้อม จากน้ันท้ังสอง

จงึย้อนกลบัเข้าไปในเรอืนเซยีวเซยีง ได้เวลาคยุกับจว้ินเอ๋อร์ทีเ่อาแต่ใจผูน้ี ้

ให้ดีแล้ว เมื่อวานรัชทายาทพูดอะไรบ้าง เหตุใดจว้ินเอ๋อร์จึงหย่าภรรยา 

แล้วยังวันนี้อีก เหตุใดรัชทายาทจึงไม่โมโหเมื่อได้ยินว่าเซียวจวิ้น 

จะไม่เดินทางลงใต้...เรื่องเหล่าน้ีล้วนสร้างความฉงนสงสัยให้บุคคล 

ทีม่อี�านาจสงูสดุในสกุลเซยีวท้ังสองคน บางทีเร่ืองพวกนีอ้าจเก่ียวพันถึง

ชะตาของสกุลเซียว

เดินเข้าประตูชั้นในไปก็เห็นสาวใช้และบ่าวหญิงสูงวัยยืนอยู ่

เต็มลานบ้าน ชุ ่ยอี๋เหนียงกับหงอวี้คุกเข่าอยู่หน้าประตูห้องหนังสือ  

เหล่าไท่จวินเห็นแล้วอดนิ่วหน้าไม่ได้ จวิ้นเอ๋อร์คิดจะท�าอะไรกันแน่นะ

เห็นเหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่มา ทุกคนสะดุ้งตกใจพากัน 

คุกเข่าลง

เหล่าไท่จวินพูดอย่างหมดความอดทน "กลางวันเช่นนี้ไม่มีอะไร 

ให้ท�าแล้วหรือ ถึงได้มาเบียดเสียดกันอยู่ในลาน ให้รัชทายาทเห็นเข้า 

จะน่าดูเสียที่ไหน!"

เห็นเหล่าไท่จวินโมโห ทุกคนจึงโขกศีรษะติดๆ กัน นายท่านใหญ่

พูดขึ้น "แยกย้ายไปกันเถอะ!"

ทุกคนถึงได้ลุกข้ึนอย่างเงียบเชียบและถอยออกไป เห็นคนจากไป

หมดแล้ว ปรายตามองชุย่อีเ๋หนียงกบัหงอวีท่ี้ยงัยืนอยู่ข้างๆ เหล่าไท่จวิน 

จึงไม่พูดอะไรอีก นางก้าวเข้าไปในห้องหนังสือพร้อมนายท่านใหญ่และ
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คุณชายสาม พอเข้าประตูไปก็เห็นเซียวจวิ้นก�าลังรวบรวมสมาธินั่งอยู ่

หน้าโต๊ะเขยีนหนังสอื ก้มหน้าตวัดพู่กันอย่างรวดเร็ว พอได้ยินเสยีงฝีเท้า  

เขาไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาเสียด้วยซ�้า เพียงตวาดเสียงเฉียบว่า  

"ข้าบอกแล้วมิใช่หรือว่าห้ามใครเข้ามารบกวนทั้งนั้น ออกไป!"

"จวิ้นเอ๋อร์เก่งกาจขึ้นทุกวันแล้ว แม้แต่ย่าก็กล้าไล่!"

เพียงได้ยินเสยีงท่านย่า เซยีวจวิน้ก็เงยหน้าอย่างตกตะลึง ดวงตาเขา

ลกึโหล สองข้างแก้มมตีอหนวดเขยีวคล�า้ คนดทูรดุโทรมลงกว่าเดมิมาก 

เสื้อผ้าดูหลวมโพรกกว่าปกติ โทสะเต็มอกของนายท่านใหญ่ถูกแทนที ่

ด้วยความปวดใจโดยไม่รูตั้ว ถ้อยค�าต�าหนิถูกกลืนกลับลงไป

เห็นท่านย่ากับบดิาเข้ามา เซยีวจว้ินรบีวางพู่กันและลกุข้ึน "ท่านย่า

กับบิดามาได้อย่างไรขอรบั จว้ินเอ๋อร์ให้น้องสามไปบอกท่านย่ากับบดิาแล้ว

มิใช่หรือ จวิ้นเอ๋อร์จะรีบท�างานในมือให้เสร็จและจะไปที่เรือนโซ่วสี่"

"จว้ินเอ๋อร์เป็นอะไรไป หากตัดใจจากซีเอ๋อร์ไม่ได้จริงๆ จว้ินเอ๋อร ์

ก็ไปรับนางกลับมาเถอะ!" 

เหน็เซยีวจว้ินทีป่กติสง่าผ่าเผยมากด้วยความสามารถเปลีย่นแปลง

ไปถึงเพียงน้ีภายในชั่วข้ามคืน เหล่าไท่จวินพลันคิดถึงหลี่เมิ่งซีทันที  

นางเพ่ิงจากไปเมื่อวานเท่านั้น วันน้ีนายท่านรองกับทั้งครอบครัว 

ก็ถูกตีตรวนเข้าคุก เรื่องน้ีท�าให้นางย่ิงเชื่อค�าพูดของจิ้งอว๋ินต้าซือ  

เชือ่อย่างงมงายว่าหากสามารถตามหลีเ่มิง่ซกีลบัมาได้ สกุลเซยีวของนาง

จะต้องผ่านพ้นเคราะห์ร้ายครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยแน่ 

ผู้ตรวจการจางท่ีเดิมทีเป็นญาติกลายเป็นศัตรู ท�าให้เหล่าไท่จวิน

หมดความมั่นใจในการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ไปแล้ว ตอนนี้อ�านาจของ
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เยียนอ๋องแข็งแกร่ง แม้แต่รัชทายาทเองยังยากจะเอาตัวรอด เวลาน้ี 

ใครจะกล้าแต่งงานกับสกุลเซียวอีกเล่า รัชทายาทจะยอมให้สกุลเซียว

ท�าตัวเป็นหญ้าเหนือก�าแพงในเวลานี้ได้อย่างไร

แทนที่จะสิ้นเปลืองทรัพย์สินกว่าครึ่งของสกุลเซียวเพ่ือหาที่พ่ึง

ทางการเมืองใหม่ หรือโผเข้าสู ่อ้อมกอดของใครอีกคน มิสู้ตามเอา 

ยันต์คุ้มภัยประจ�าบ้านของตนกลับมายังง่ายกว่า ดังน้ันข้อสงสัยและ

ถ้อยค�าต�าหนิที่อัดแน่นอยู่เต็มท้อง พอเอ่ยออกมาแล้วจึงกลายเป็น 

ให้เซียวจว้ินไปตามหลี่เมิ่งซีกลับมา...นั่นเป็นยันต์คุ้มภัยของสกุลเซียว

เชียวนะ

ได้ยินท่านย่าเอ่ยถึงซีเอ๋อร์ หัวใจของเซียวจวิ้นหดเกร็งด้วย 

ความเจ็บปวดเป็นพักๆ เดิมทีคิดว่าเขาสามารถปล่อยวางได้แล้วแท้ๆ  

ทว่านางเพ่ิงจากไปแค่คืนเดียวก็ท�าให้เขาตระหนักว่าท่ีแท้ความคิดถึง 

ที่สลักลึกลงไปในกระดูกแม้แต่หายใจก็ท�าให้คนเจ็บปวดได้ นอกจาก

ทุ่มเทท�างานอย่างเต็มที่แล้ว เขาก็มิอาจหยุดคิดถึงนางได้เลย เกรงว่า 

เมื่อใดท่ีหยุดท�างาน ความเจ็บปวดที่ฝังลึกลงไปในกระดูกจะท�าให้เขา

ขาดใจตาย!

เหน็ท่านย่ากับบดิายังคงยืนอยู่ เซยีวจว้ินฝืนข่มความเจบ็ปวดในใจ 

แล้วหันไปพูดกับเซียวซย่าที่ยืนอ้ึงอยู่ด้านข้างด้วยเสียงอันดัง "ยังจะ 

ยืนเฉยอยู่อีกหรอื รบีจดัท่ีนัง่ให้ท่านย่า บดิา และน้องสาม แล้วก็ยกน�า้ชา!"

เซยีวเหยียนยกน�า้ชาเดนิเข้ามาแล้ว เซยีวซย่าจงึได้สตไิปเชด็เก้าอี้

พลางเชญิเหล่าไท่จวิน นายท่านใหญ่ และคณุชายสามน่ังลง วุ่นวายอยู่ 

พักหนึง่ เมือ่ทุกคนน่ังลงเรยีบร้อยแล้ว นายท่านใหญ่จงึถามเสียงอ่อนโยน 
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"เมื่อวานรัชทายาทเสด็จมาที่นี่มีอะไรหรือ เหตุใดจวิ้นเอ๋อร์จึงหย่าซีเอ๋อร์

โดยไม่บอกกล่าว แม้แต่ข้ากับท่านย่าเจ้ายังเพิ่งทราบเรื่องตอนที่ซีเอ๋อร์

ออกจากคฤหาสน์ไปแล้ว"

ได้ยินบิดาถามถึงเรื่องนี้ เซียวจว้ินก็ร่างกายสะท้านก่อนตอบ 

อย่างรวดเรว็ "รชัทายาทรบัราชโองการเดนิทางลงใต้ไปตามหาเซยีนปรงุยา  

รูว่้าลกูมสีหายอยู่ทางใต้มากมายจงึอยากชวนลูกเดนิทางลงใต้ไปด้วยกัน 

มพีระประสงค์จะใช้ก�าลงัทางใต้ของสกุลเซยีวในการตามหาเซยีนปรงุยา 

ลกูจงึเขยีนจดหมายถึงสหายท่ีอยู่ทางใต้ตลอดทัง้คนื แนะน�าให้พวกเขา 

รู้จักกับรัชทายาท"

ฟังค�าอธิบายเช่นน้ีแล้วเหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ก็รู ้สึกว่า 

มีบางอย่างผิดปกติ แต่ชั่วขณะนั้นคิดไม่ออกว่าคืออะไร นายท่านใหญ่ 

ยังคงซักไซ้ต่อ "แล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับซีเอ๋อร์ เหตุใดจวิ้นเอ๋อร์จึง..."

"บิดาก็รูว่้าลกูเป็นโรคลมหนาว หลายวันน้ีไออย่างหนกั ก่อนหน้าน้ี 

ลกูหาเวลาไปพบหมอหลวงหลีม่าแล้ว หมอหลวงหลีบ่อกว่าปอดของลกู 

ถูกท�าร้าย ต้องพักผ่อนอย่างสงบ ไม่เหมาะที่จะเดินทางไกลลงใต้ หาก 

ถูกลมหนาวอีกครั้งเกรงว่าจะรักษาชีวิตไว้ไม่ได้ ลูกจึงคิดว่ามิสู้ให้บิดา 

พาพี่ใหญ่กับน้องสามลงใต้ไป ส่วนลูกก็จะประจ�าอยู่ทางเหนือ หนึ่งเพื่อ

รักษาร่างกาย สองเพ่ือเฝ้ากิจการของตระกูล ตอนนี้สถานการณ์คับขัน 

บิดาอย่าพูดมากอีกเลย ท่านยกต�าแหน่งประมุขสกุลให้ลูกก่อนเถอะ  

ลูกจะเฝ้าอยู่ที่นี่เอง"

ฟังค�าพูดนี้แล้วนายท่านใหญ่ก็ลุกขึ้นถามทันที "จวิ้นเอ๋อร์ต้องการ

เฝ้ากิจการของตระกูลเอาไว้ถึงได้หย่าซีเอ๋อร์รึ!"
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"ฐานะของซเีอ๋อร์ขดัต่อค�าสอนของบรรพบรุุษ ลกูจ�าเป็นต้องหย่านาง

จงึจะรบัต�าแหน่งประมขุสกุลได้ บดิาไม่เชือ่สามารถไปถามหมอหลวงหลีไ่ด้ 

ร่างกายของลูกทนรับความล�าบากจากการเดินทางไกลไม่ไหวจริงๆ"  

เซียวจวิ้นพูดจบก็ไอส�าลักอย่างรุนแรงพักหนึ่ง

ปีก่อนเซยีวจวิน้เกือบป่วยตายอยู่กลางทาง กระนัน้เขาก็ยังยืนกราน

ทีจ่ะเดนิทางลงใต้ ไฉนครัง้น้ีจงึบอกว่าไม่ไหวเสยีแล้วเล่า นายท่านใหญ่

พลันเข้าใจ บุตรชายท�าเช่นนี้ หนึ่งเพ่ือให้ซีเอ๋อร์หลุดพ้นจากสกุลเซียว  

ไม่ต้องพลอยเดือดร้อนเพราะสกุลเซียวไปด้วย สองเพราะเป็นห่วงตน 

ถึงได้อาสาอยู่ท่ีนีต่่อเอง หวัใจพลนัอบอุ่น ประทับใจในความกตญัญูของ

บตุรชาย แต่สหีน้ายังคงบึง้ตึง และเอ่ยสัง่สอนด้วยเสียงทีห้่วน "จว้ินเอ๋อร์

บงัอาจนกั ข้ากับท่านย่าเจ้ายังมชีวิีตอยู่ เรือ่งนีเ้จ้ายังไม่มสีทิธ์ิตดัสนิใจ!" 

ได้ยินเสียงไอของเซียวจวิ้นแล้ว เหล่าไท่จวินถึงกับหัวใจหดเกร็ง  

นางเห็นนายท่านใหญ่พูดจบแล้วจงึเอ่ยด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ "เรือ่งใหญ่เช่นน้ี 

จวิ้นเอ๋อร์คิดจะตัดสินใจด้วยตนเองหรือ จว้ินเอ๋อร์ท�าผิดธรรมเนียมแล้ว 

ประมุขสกุลใช่ว่าคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันได้ง่ายๆ เรื่องน้ีจวิ้นเอ๋อร์ 

อย่าพูดถึงอีกเลย อวิ้นเอ๋อร์บอกเจ้าแล้ว อารองของเจ้าเกิดเรื่อง เวลานี้ 

ไม่ต้องพูดอะไรทัง้น้ัน พวกเจ้าสามพ่ีน้องเตรียมตวัให้พร้อมและเดนิทาง 

ออกจากผิงหยางภายในคืนนี้เลย เจ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็อย่าขี่ม้า แล้ว

พาหมอไปด้วยคนหนึ่ง ไปซื้อยาดีจากร้านยาอี๋ชุนมาตุนไว้ให้มากหน่อย 

ส่วนซีเอ๋อร์ ข้ากับบิดาเจ้ายอมรับฐานะของนางนานแล้ว นางยังคงเป็น

สะใภ้สกุลเซยีวของข้าอยู่ บดิาและย่าของเจ้าล้วนยังไม่ตาย เรือ่งหย่าภรรยา

เจ้ามิอาจตัดสินใจคนเดียวได้ ตอนบ่ายก่อนออกเดินทางเจ้าเดินทางไป
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คฤหาสน์สกุลหลี่ด้วยตนเองเถอะ แล้วก็พาคนไปรับตัวซีเอ๋อร์กลับมา!"

เหล่าไท่จวินพูดอย่างเฉยีบขาดชดัเจน น�า้เสยีงก้องกงัวานทรงพลงั 

ไม่เปิดพ้ืนท่ีให้ต่อรองได้แม้แต่น้อย นางเองก็เข้าใจจิตใจกตัญญูของ 

เซยีวจว้ิน แต่ในสถานการณ์คับขนันีม้ใิช่เวลาทีจ่ะมาพูดถึงความกตญัญู 

เซียวจว้ินเป็นความหวังและเป็นรากฐานของสกุลเซยีว เขาจะเกิดเร่ืองข้ึน

ไม่ได้เด็ดขาด เวลานี้นางต้องแสดงความน่าเกรงขามของผู้ใหญ่ออกมา 

เห็นท่านย่าโมโห เซียวจวิ้นจึงชะงักไป เขาก็ไม่อยากขัดค�าสั่งของ

ท่านย่ากับบดิาเช่นกัน แต่เวลานีไ้ม่เหมอืนกับเวลาปกต ิ เขาเหลอืเวลาอกี

ไม่มากแล้ว เดิมทียังหวังเดินทางลงใต้ไปตามหาเซียนปรุงยา อีกฝ่าย 

จะรกัษาโรคให้เขาได้ แต่พอรูว่้าเซยีนปรงุยาคอืซเีอ๋อร์ เขาก็หมดความคดิ

ที่จะขอร้องนาง

แทนท่ีจะต้องตายอยู่ทางใต้ มสิูอ้ยู่เฝ้ากิจการของตระกูลแทนบดิา 

อย่างน้อยก็นับเป็นใบไม้ร่วงทีก่ลบัคนืสูโ่คนต้น คดิเช่นนีเ้ซยีวจวิน้จงึลกุขึน้

คกุเข่าตรงหน้าท่านย่าและบิดา "เมือ่วานจว้ินเอ๋อร์จดัการเอกสารเก่ียวกับ

กิจการทางใต้ท้ังคืน เขียนค�าสั่งและจดหมายไว้แล้ว บิดาสามารถ 

ใช้เอกสารพวกนี้โยกย้ายทรัพย์สินและกิจการทั้งหมดที่อยู่ในนามของ 

ซั่งกวนจว้ินได้ จวิ้นเอ๋อร์จัดการใกล้เสร็จแล้ว ร่างกายของจวิ้นเอ๋อร์ 

เกรงว่าคงทนเดนิทางไปทางใต้ไม่ไหว แทนท่ีจะท�าเช่นน้ัน มสิูเ้ดมิพันดสูกัตัง้ 

อยู่ทางเหนอืก็ใช่ว่าจะเกิดเรือ่ง บางทอีาจปลอดภยักว่าทางใต้เสยีด้วยซ�า้  

ถึงอย่างไรทางใต้ก็ก�าลงัเกิดโรคระบาด หาใช่สถานทีท่ี่ปลอดภัย ท่านย่าเอง 

ก็อยู่ทางเหนือมใิช่หรอื" เซยีวจวิน้พูดจบก็ไอส�าลกัอย่างรุนแรงอีกระลอกหน่ึง 

เขารีบใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากไว้
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นายท่านใหญ่ฟังค�าพูดนีแ้ล้วใบหน้าก็เขยีวสลบัซดี กล้ามเน้ือข้างแก้ม

กระตุกไม่หยุด มองเซียวจวิ้นเน่ินนานก่อนพูดอย่างหนักแน่นเฉียบขาด 

"ตอนน้ีบ้านหลังนี้มีข้าเป็นประมุข ท�าตามท่ีท่านย่าเจ้าบอก พวกเจ้า

สามพ่ีน้องเก็บข้าวของแล้วเดินทางลงใต้ทันที ออกเดินทางตัง้แต่คนืน้ีเลย 

เอกสารทีเ่จ้าเขยีนขึน้พวกนัน้ เจ้าน�าลงใต้ไปใช้เองเถอะ!" นายท่านใหญ่ 

พูดจบก็ไม่มองเซียวจวิ้นอีก เขาลุกขึ้นเข้าไปประคองเหล่าไท่จวิน

เหล่าไท่จวินรู ้ว ่าพูดมากไปก็เปล่าประโยชน์ นางจึงไม่สนใจ 

เซียวจวิ้นอีก เพียงให้นายท่านใหญ่กับซื่อฮว่าประคองและลุกข้ึน 

เดินออกไป

เซียวอวิ้นลุกขึ้นยืนลังเลอยู่นาน สุดท้ายจึงเดินตามเหล่าไท่จวิน 

และบิดาออกไป 

ตอนใกล้ถึงหน้าประตู ท้ังสามก็ได้ยินเซียวจวิ้นพูดเสียงดังขึ้นว่า  

"ให้ตายจว้ินเอ๋อร์ก็ไม่เดนิทางลงใต้ ขอท่านย่ากับบดิาโปรดเปลีย่นความคดิ

ด้วย!"

ฟังค�าพูดนี้แล้ว เหล่าไท่จวินร่างกายก็ซวนเซจนเกือบจะล้มลง  

เซยีวอว้ินตกใจรบีเข้าไปประคอง เขาหนักลบัไปถลงึตาใส่พ่ีรองอย่างขุ่นเคือง

นายท่านใหญ่ชะงักเท้าเพียงครู ่เดียวก็ไม่สนใจเซียวจว้ินอีก 

ประคองเหล่าไท่จวินเดินหน้าต่อไป 

ออกจากประตูชั้นใน มองท่านย่ากับบิดาท่ีมีสีหน้าเป็นกังวลแล้ว 

เซยีวอว้ินลังเลครูห่น่ึง เขาหยุดเดินแล้วพูด "ท่านย่ากับบดิากลบัไปก่อนเถอะ 

ลูกจะเข้าไปโน้มน้าวพี่รองอีกครั้ง"

เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ฟังแล้วพยักหน้า นายท่านใหญ่พูด 
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"ก็ดีเหมือนกัน อว้ินเอ๋อร์ไปพูดกับเขาดีๆ ข้ารู้ว่าจว้ินเอ๋อร์มีใจกตัญญู  

เกรงว่าข้าอยู่ผิงหยางจะไม่ปลอดภัย แต่เขาจะไม่เข้าใจได้อย่างไร หาก

สกุลเซียวประสบเคราะห์จริง ข้าท่ีเป็นประมุขสกุลจะหลบเล่ียงได้หรือ  

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าข้าแก่แล้ว เป็นคนที่ถูกดินกลบฝังไปครึ่งตัวแล้ว  

ต่อให้ต้องตายก็คุ้มค่า แต่เจ้ากับจว้ินเอ๋อร์ยังเด็กนกั อนาคตของสกุลเซียว

ล้วนขึ้นอยู่กับพวกเจ้าสามพี่น้อง!"

ฟังค�าบิดาแล้ว มองจอนผมสองข้างของเขาท่ีขาวโพลน ดูเหมือน

บิดาจะแก่ลงไปมากในชั่วข้ามคืน เซียวอว้ินพลันรู้สึกโพรงอกอึดอัด 

จนทรมาน จมูกรู้สึกแสบ พูดเสียงอู้อี้ "บิดา..." 

นายท่านใหญ่ไม่พูดอะไรอกี เพียงใช้มอืตบๆ ตวัเขา ก่อนจะหนัไป

ประคองเหล่าไท่จวินเดินไปที่เกี้ยว 

มองส่งเหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ข้ึนเก้ียวจากไปแล้ว เซยีวอว้ิน

จึงหันหลังย้อนกลับเข้าไปในเรือนเซียวเซียงอีกครั้ง เขาเข้าไปใน 

ห้องหนังสอื เหน็ชุย่อีเ๋หนยีง หงอว้ี เซยีวซย่า และเซยีวเหยียนยังยืนอยู่ที่

หน้าประตู พอทุกคนเห็นเขาก็ต่างเข้ามาคารวะ 

เซียวอว้ินชะงักเท้า ขบคิดแล้วเอ่ยว่า "พวกเจ้าออกไปเถอะ!  

ไม่ต้องมใีครอยู่ท่ีน่ี เซยีวซย่า ไปส่ังการว่าห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้ห้องหนังสอื

ทั้งนั้น!"

ฟังค�าพูดไม่มีหัวไม่มีท้ายของคุณชายสามแล้วทุกคนต่างตะลึงงัน 

แต่พอเห็นคุณชายสามมีสีหน้าเคร่งขรึมเช่นน้ี ต่างรีบรับค�าและ 

แยกย้ายกันไป ชุ่ยอี๋เหนียงเดินไปได้ไม่ก่ีก้าวดวงตาพลันเปล่งประกาย 

นางหันกลับมามองคุณชายสาม เห็นเขายังคงยืนอยู่หน้าประตูคอยมอง
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พวกนางอยู่ นางกลอกตาไปมาและก้าวเร็วๆ ไปยังประตูชั้นใน 

เห็นเงาร่างของทุกคนหายลับไปแล้ว กวาดตามองดูรอบหน่ึง 

ครั้นเห็นว่าหน้าประตูห้องหนังสือไม่เหลือใครแล้ว เขาจึงหันหลังและ 

ผลักประตูห้องหนังสือเข้าไป เห็นพ่ีรองนั่งเขียนเอกสารต่ออยู่ท่ีเดิม  

พอได้ยินเสยีงฝีเท้าก็เงยหน้าเหลอืบมองเขาแวบหนึง่แล้วเอ่ยว่า "น้องสาม

นั่งสักครู่ ข้าใกล้จะเสร็จแล้ว!" 

เซียวจว้ินเขียนอักษรตัวสุดท้ายเสร็จ วางพู่กันและพรูลมหายใจ 

ขณะก�าลงัจะเก็บเอกสารท่ีเขียนเสรจ็ พลันตระหนกัว่ารอบด้านเงยีบผดิปกติ 

เขาเงยหน้าทันใด เห็นน้องสามยืนอยู่หน้าโต๊ะด้วยสีหน้าโกรธขึ้ง 

จึงอดร้องเรียกไม่ได้ "น้องสาม..."

มองพ่ีรองที่มีสภาพอิดโรยจนแทบดูไม่ได้ ตรงหน้าก็ผุดสายตา

หม่นหมองของพ่ีสะใภ้รองตอนจากไป ภาพจอนผมขาวโพลนของบิดา 

ภาพใบหน้าขาวซีดของท่านย่า โทสะขุมหนึ่งพลันผุดขึ้นในใจ ได้ยิน 

พ่ีรองเรียก เขาจึงพูดเน้นย�้าทีละค�า "พ่ีรอง ท่านเก็บค�าพูดเม่ือครู่นี ้

กลับไปเถอะ แล้วไปขอขมาบิดากับท่านย่าที่เรือนโซ่วสี่ซะ!"

"น้องสาม เรื่องภายในบ้านเจ้ายังไม่มีสิทธ์ิสอดมือเข้ามายุ่ง  

เจ้าแค่เตรียมตัวคุ้มกันบิดาและพี่ใหญ่เดินทางลงใต้ก็พอ" 

เห็นพ่ีรองด้ือรัน้ เวลาน้ีแล้วยังเอาแต่ใจอกี เซยีวอว้ินก็อดโมโหไม่ได้ 

เงื้อมือขึ้นต่อยหมัดออกไปอย่างแรง ร่างกายเซียวจว้ินหงายไปข้างหลัง

เกือบร่วงตกจากเก้าอี ้ เขาเอนกายกลับมา แต่ยังคงนัง่นิง่ราวกับคนท่ีถูกต่อย

ไม่ใช่เขา เพียงมองเซียวอวิ้นด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ 

"หมัดนี้ข้าต่อยแทนท่านย่า!" 
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เซียวอวิ้นพูดจบก็ต่อยหมัดอย่างแรงออกไปอีกครั้ง

"หมัดนี้ข้าต่อยแทนบิดา!"

เห็นพ่ีรองยังคงไม่ตอบโต้ เซียวอวิ้นก็ควบคุมตนเองไม่ได้อีก  

เขาต่อยหมัดออกไปรัวๆ ไม่หยุด พริบตาเดียวเลือดก็ไหลออกมาจาก 

มมุปากและจมกูของเซยีวจว้ินแล้ว คนพิงอยู่กับพนักเก้าอียั้งคงปล่อยให้

เซียวอวิ้นต่อยโดยไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อย 

หลังได้ยินเสียงไออย่างรุนแรงระลอกหนึ่ง เซียวอวิ้นจึงได้สติ  

มองพ่ีรองที่หอบหายใจไม่เป็นจังหวะ เลือดไหลออกจากปากไม่หยุด 

ความเศร้าท่ีบรรยายไม่ถูกผดุขึน้ในใจ พ่ีรองคิดจะรอความตายอยู่ท่ีนีจ่ริงๆ!

เซยีวอว้ินหอบหายใจครูห่น่ึง ก่อนจะปราดเข้าไปคว้าคอเสือ้เซยีวจวิน้ 

แล้วพูดด้วยเสียงเกรี้ยวกราด "ท่านเป็นผู้กุมอ�านาจในบ้านนี้มิใช่หรือ  

เรื่องในบ้านล้วนขึ้นอยู ่กับการตัดสินใจของท่านมิใช่หรือ ไฉนจึง 

ไม่กล้าตอบโต้เล่า ท่านมันคนขี้ขลาด อ่อนแอ ท่านกลัวใช่หรือไม่!  

กลัวอ�านาจของรัชทายาทถึงได้มอบพ่ีสะใภ้รองให้เขาไป! ปล่อยให้นาง

ติดตามรัชทายาทเดินทางลงใต้ไปตามล�าพัง! ท่านคิดบ้างหรือไม่ว่า 

ถ้ารัชทายาทถูกปลด พี่สะใภ้รองจะเป็นเช่นไร!"

เซียวจว้ินที่เดิมทีไร้ท่าทีตอบโต้ ได้ยินค�าพูดน้ีแล้วก็เงยหน้าจ้อง

เซียวอวิ้นอย่างโกรธขึ้ง

พอคิดว่าเซียนปรุงยาที่ตนเลื่อมใสถูกพ่ีรองย�่ายีเช่นน้ี เซียวอว้ิน 

ก็ย่ิงโมโหยากจะระงับ เขาชี้จมูกเซียวจว้ิน "ส่วนครั้งนี้ ข้าส่ังสอนท่าน 

แทนพ่ีสะใภ้รอง เวลาท่านชอบก็รั้งนางไว้สุดชีวิต เวลาคิดจะทอดท้ิง 

ก็โยนหนังสือหย่าให้! พ่ีสะใภ้รองเป็นคนไม่มีความคิดจิตใจ ท่านจะ 
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เรยีกให้มาหรอืสัง่ให้ไปก็ได้อย่างนัน้หรอื ท่านคดิว่าสิง่ทีท่่านมอบให้นาง 

ดีท่ีสุดแล้วหรือไร ท่านเคยถามพ่ีสะใภ้รองบ้างหรือยังว่านางต้องการ 

หรือไม่! ท่านยัดเยียดพ่ีสะใภ้รองให้รัชทายาท เคยถามพ่ีสะใภ้รอง 

แล้วหรือว่านางชอบรัชทายาทหรือไม่! ท่านเห็นพ่ีสะใภ้รองเป็นอะไร  

เป็นของเล่นชิน้หน่ึงในมอืท่านทีท่่านสามารถมอบให้ใครก็ได้เช่นน้ันหรอื!"

ได้ยินค�าว่า 'ของเล่น' เซียวจวิ้นก็อดไม่อยู่ต่อยหมัดไปที่เซียวอวิ้น 

อย่างแรง เซียวอวิ้นไม่ทันระวังเลือดไหลออกมาจากจมูกทันที เขาอึ้งไป

ก่อนจะสวนหมัดกลับ คราวน้ีเซียวจว้ินเบี่ยงตัวหลบและต่อยเซียวอวิ้น 

อีกครั้ง...สองพ่ีน้องสู้กันอุตลุดในห้องหนังสือ เพียงครู่เดียวห้องหนังสือ 

ก็มสีภาพรกเละเทะ สดุท้ายเมือ่ท้ังสองหมดแรงจงึหยุดมอืแล้วทรดุนัง่ลง

บนพื้นพลางหอบหายใจ 

สู ้ กันจนเหนื่อยและระบายโทสะจนพอแล้ว เซียวอว้ินจึงน่ัง 

สงบสติอารมณ์บนพ้ืนแล้วพูด "พอพ่ีรองรู้ว่าพ่ีสะใภ้รองคือเซียนปรุงยา 

ก็คิดว่านางหลอกลวงท่านใช่หรือไม่ ท่านรู้หรือไม่ว่าเหตุใดพ่ีสะใภ้รอง 

จงึต้องออกจากคฤหาสน์ให้ได้ ไม่ใช่เพราะในใจนางมคีนอืน่ แต่เป็นเพราะ

คฤหาสน์แห่งนี้ไม่มีทางรอดให้นางต่างหากเล่า ท่านคิดว่าอยู ่ใน 

คฤหาสน์แห่งนี้ แค่มีความรักความเข้าใจจากท่านก็เพียงพอแล้วหรือ  

ท่านรูห้รอืไม่ว่าเป็นเพราะท่านฝืนรัง้พ่ีสะใภ้รองให้อยู่ข้างกายอย่างเผดจ็การ

จึงท�าให้พ่ีสะใภ้รองหายใจไม่ออก..." เซียวอว้ินเล่าเร่ืองท้ังหมดตั้งแต่ 

ตอนท่ีพ่ีสะใภ้รองทราบเรื่องค�าสอนของบรรพบุรุษและตกใจ ด้วยรู้ว่า

คฤหาสน์สกุลเซียวมิอาจยอมรับนาง จึงน�าสินเจ้าสาวไปจ�าน�าและ 

เปิดร้านยาอี๋ชุน ตอนพ่ีสะใภ้รองถูกขังอยู่ในอารามชิงซินนางเกือบต้อง
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เสียชีวิต ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ให้เซียวจวิ้นฟังทั้งหมด

เซียวจว้ินอ้าปากตาค้างพึมพ�าว่า "ซีเอ๋อร์รู ้ตั้งแต่แรกแล้วว่า

คฤหาสน์สกุลเซียวมิอาจยอมรับนาง? เหตุใดจึงไม่บอกข้าเล่า พวกเรา

สามารถช่วยกันคดิหาหนทางได้! เหตกุารณ์ในอารามชงิซนินางไม่เคยพูดถึง

มาก่อน นางไม่บอกอะไรข้าเลย ไม่เคยเชือ่ใจข้าเลย" เซียวจว้ินพูดพลางไอ

อย่างรุนแรงอีกครั้ง 

เหน็มมุปากของพ่ีรองมเีลอืดไหล เซยีวอวิน้จงึหยิบผ้าเชด็หน้าออกมา

และโยนให้ เขาพูดต่อว่า "ท่านรูห้รอืไม่ว่าเหตใุดเรอืนจูห๋ยวนจงึไม่เหลอื 

ใครสกัคน เป็นเพราะจางอีเ๋หนียงไม่ได้ฆ่าตวัตาย แต่ถูกคนในคฤหาสน์ 

ฆ่าปิดปากต่างหาก!"

เหน็พ่ีรองมองตนอย่างจรงิจงั เซยีวอวิน้ก็พูดต่อ "ตอนนัน้การแกล้งตาย

ของพ่ีสะใภ้รองท�าให้ท่านเหมือนคนไร้วิญญาณ จึงไม่มีใครกล้าบอก 

เรือ่งพวกน้ีกับท่าน ตอนนีข้้าจะบอกท่านว่าเรือ่งทีจ่างอีเ๋หนยีงวางยาพิษ 

พ่ีสะใภ้รองมีผู้บงการเบ้ืองหลังอีกคน...ท่านคิดว่าท่านไม่รับต�าแหน่ง 

ประมขุสกุลเพ่ือพ่ีสะใภ้รองเป็นการแสดงความรกัอย่างลกึซึง้กระมงั แล้ว

ท่านเคยคิดหรือไม่ว่าในบ้านหลังนี้นอกจากท่านก็ไม่มีใครยอมรับนาง 

ได้เลย ท่านเคยคดิบ้างหรอืไม่ว่าส�าหรบัท่านย่า บดิาและมารดา ทกุคน 

ท่ีขัดขวางการขึ้นเป็นประมุขสกุลของท่านล้วนต้องตาย ที่พ่ีสะใภ้รอง

พยายามออกจากคฤหาสน์ทุกวิถทีางไม่ใช่เพียงเพราะการอยู่ในคฤหาสน์

ท�าให้ชวีตินางถูกคกุคามและต้องใช้ชวิีตอย่างอกสัน่ขวญัผวาทกุวันเท่านัน้ 

หากแต่เป็นเพราะคนทีคิ่ดจะท�าร้ายนางมใิช่ศัตรูของท่านแต่เป็นญาตสินิท 

ท�าให้ท้ังนางและท่านต่างมิอาจจัดการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาได้  
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ลองคิดดูว่าหากวันหนึ่งท่านต้องกลายเป็นศัตรูกับมารดาเพราะนาง  

ต้องขึน้ชือ่ว่าอกตัญญูเพราะนาง นางจะมคีวามสุขหรอื แล้วจะอยู่กับท่าน

อย่างสบายใจได้แน่หรือ"

"ข้า...ข้าเข้าใจนางผิดไป"

เห็นพ่ีรองตระหนักแล้ว เซยีวอว้ินจงึพูดต่อ "ท่านโทษท่ีพ่ีสะใภ้รอง

ไม่บอกอะไรท่านเลย สองปีก่อน พ่ีสะใภ้รองได้ยินเรื่องค�าสอน 

ของบรรพบุรุษและเป็นลมอยู่ในศาลา ตอนนั้นท่านอยู่ข้างกายนาง 

แต่กลับจากไปโดยไม่เหลียวแล หลังจากพ่ีสะใภ้รองถูกส่งกลับ 

เรือนเซียวเซียงแล้ว ท่านได้ไปเยี่ยมนางบ้างหรือไม่เล่า" 

ค�าพูดของเซยีวอว้ินท�าให้เซยีวจว้ินคดิถึงเหตกุารณ์ในอดตี ตอนน้ัน

เขาสงสยัว่าซเีอ๋อร์ข้องเก่ียวกับน้องสามจงึพูดจาร้ายกาจกับนางในศาลา 

ย้อนคิดถึงการแต่งงานเสริมมงคลแล้ว เขาก็เข้าใจแจ่มแจ้งทันใด มิใช่

ระยะเวลาครึ่งเดือนตามที่นักพรตบอกที่สามารถเสริมมงคลให้เขา 

จนหายป่วย แต่เป็นซเีอ๋อร์ทีใ่ช้เวลาครึง่เดอืนรกัษาเขาจนหายดต่ีางหาก 

นางแต่งงานวันแรกก็เข้าครัวท�าอาหารให้เขาด้วยตนเอง ต้องเป็นเพราะ

นางใส่ยาไว้ในน�า้แกงพวกน้ันแน่ แต่เขากลบัต่อว่านางด้วยวาจาร้ายกาจ 

เพียงเพราะนางเข้าไปในห้องครัวโดยไม่ค�านึงถึงฐานะของตนเอง!

พอพ้นระยะเวลาสิบห้าวันไป แม้เขาจะเข้าไปอยู่ที่เรือนหลัง นาง 

ก็ยังคงส่งโจ๊กมาให้เขาตามเดมิ นัน่ไม่ใช่แค่โจ๊กแต่เป็นยา เป็นความหวงัดี

ของนาง...นางเคยประคองหัวใจตนเองมามอบให้เขาตรงหน้าแล้ว  

น่าโมโหทีต่อนนัน้เขาหน้ามดืตามวัเพราะผ้าพรหมจารแีละข่าวลอืของนาง 

ทั้งเชื่อค�ายุแยงของหลี่อี๋เหนียง ปฏิเสธไมตรีของนางโดยไม่เสียดายเลย
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แม้แต่น้อย วันน้ีทีท้ิ่งโรคเรือ้รงัเอาไว้ล้วนเป็นผลจากการกระท�าของตนเอง

ทั้งสิ้น!

เดิมทีนางต้ังใจอยู่ร่วมกับเขา แต่ค�าพูดและการกระท�าท่ีร้ายกาจ

ของเขาท�าให้นางผิดหวัง ท้ังยังมีค�าสอนของบรรพบุรุษมาขวางก้ันอีก  

นางจึงปิดก้ันหัวใจของตนเอง คิดถึงตรงนี้เซียวจว้ินก็หัวใจหดเกร็ง  

ก่อนจะไออย่างรุนแรงอีกครั้ง 

เหน็เซยีวจว้ินเป็นเช่นนี ้ เซยีวอวิน้ท่ีเดิมทีคิดว่าเลอืดท่ีไหลออกจาก

ปากพ่ีรองก่อนหน้าเป็นเพราะถูกต่อยจงึไม่ได้สนใจ ตอนนีเ้กิดความสงสยั

ทันที เขาคว้าตัวเซียวจวิ้นเข้ามาถาม "พ่ีรอง ท่านบอกข้ามาเดี๋ยวนี้  

ท่านเป็นโรคอะไรใช่หรือไม่!"

เห็นน้องสามตกใจจนใบหน้าขาวซีด เซียวจวิ้นก็ร่างกายสะท้าน  

เขาใช้แขนเสื้อเช็ดเลือดที่ไหลออกมาจากมุมปากอีกครั้งแล้วพูด  

"ไม่มีอะไร แค่โรคลมหนาวจากครั้งก่อนที่ตากฝน ยังไม่หายดีสักที"

เห็นพ่ีรองอึกอักอ�้าอึ้ง หัวใจของเซียวอวิ้นอดเต้นรัวไม่ได้ เขา 

คาดคั้นต่อ "พี่รอง ท่านอย่าโกหกข้า ถ้าเป็นโรคลมหนาวจะไอเป็นเลือด

ได้อย่างไร ท่านเป็นโรค...ใช่แล้ว ท่านเปลีย่นใจไม่เดนิทางลงใต้กะทนัหนั

จะอยู่เมอืงผงิหยางแทนบดิา เป็นเพราะเรือ่งนีใ้ช่หรอืไม่! บอกข้ามานะ!" 

เซียวจวิ้นก�าลังจะอธิบายก็ได้ยินเสียงเพล้งดังขึ้นที่นอกหน้าต่าง

นอกหน้าต่างมีคน!

สองพ่ีน้องตกใจ หันไปมองนอกหน้าต่างพร้อมกัน สบตากันแวบหนึง่

แล้วผดุลกุขึน้ทันใด พวกเขาปราดไปท่ีหน้าประตู เปิดประตูห้องหนังสอืออก 

ข้างนอกไม่มีใครสักคน หันไปมองรอบลานบ้านแล้วก็ไม่เห็นเงาคน 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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