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ซูมั่นหลิง

เมือ่เข้ามาจากประตจูเูชว่ียของเมอืงเจีย้นคงั มุง่ตรงไปยังทิศเหนอื 

ผ่านประตูเซวียนหยาง แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังทิศตะวันออกอีกประมาณ 

เก้าสิบจั้ง* นั่นกค็ือร้านยาทีม่ีความเป็นมาอันยาวนานหนึ่งร้อยปี บริเวณ

เหนือประตูใหญ่แขวนป้ายไม้สีด�าแผ่นหนึ่งเอาไว้ 'ร้านไป่เฉ่า' อักษร 

สามตัวดุจมังกรร่ายร�า สลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้สามส่วน แผ่กลิ่นอาย 

เหนือสามัญ

หากทอดมองต่อไปทางทิศตะวันออกจะพบสะพานเล็กแห่งหนึ่ง 

ผูค้นเดนิขวักไขว่ไปมาไม่ขาดสาย บรเิวณสองฝ่ังของสะพานมีกลิน่ยาเส้น

เบาบาง กลีบดอกสาลี่โปรยปรายลงมาทั่วทุกหนแห่งราวกับหิมะ

ภายในร้านไป่เฉ่า ชัน้ไม้สนี�า้ตาลแดงวางเรยีงแถวอย่างเป็นระเบยีบ 

แผ่กลิ่นหอมจางๆ ตามธรรมชาติ ชวนให้ผู้คนรู้สึกสงบผ่อนคลาย สตร ี

1

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร

Page ���������� 1.indd   7 16/8/2562 BE   12:15



8

ยาใจโจรหมอ 1

ชดุม่วงเอวบางอรชร ท่วงท่างดงามยวนตาผูห้นึง่ก�าลงัห่อยาอย่างช�า่ชอง 

จู ่ๆ นางก็ชะงักไปเล็กน้อยคล้ายนึกเรื่องอะไรข้ึนมาได้ จึงหันกาย 

เดินเข้าไปยังห้องด้านหลัง หยิบเนื้อแพะออกมาชิ้นหนึ่ง และใช้กระดาษ

ห่ออย่างเรียบร้อยเช่นเดียวกัน จากนั้นจึงเดินออกมาที่หน้าร้าน หยุดอยู่

เบื้องหน้าหญิงชราหลังค่อมวัยหกสิบผู้หนึ่ง พร้อมวางห่อยาและห่อเน้ือ

ลงในมือของหญิงชราผู้นั้นอย่างนุ่มนวล

"คุณหนูเถา ค่ายาหนก่อน..." หญิงชรารับห่อยาและห่อเนื้อมาด้วย

อาการประหม่ายิ่ง เห็นได้ชัดว่าไม่สบายใจและรู้สึกผิดอย่างมาก

รอบด้านคือผู้คนท่ีทยอยเข้ามาซื้อยาและคนงานร้านยาสองคน 

ที่ดูยุ่งวุ่นวายกว่าปกติ ทั้งหมดนี้มิใช่ลมพัดต้นหญ้าไหว* ทว่าคล้าย 

ทุกอย่างเป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาอยู่แล้ว

สตรนีามเถาเม่ยเอ๋อร์ผูน้ั้นย้ิมแย้มงดงามพราวตามต่ิางจากดอกไม้

นานาพรรณที่อยู่นอกหน้าต่าง

"ท่านยาย ท่านน�ายากลบัไปใช้เถิดเจ้าค่ะ น�าเมล็ดโต้วโค่วสองเมล็ด 

ข่าเกาเหลยีงครึง่แผ่น ต้มด้วยน�า้หน่ึงชาม กรองเอาแต่น�า้ จากนัน้เอาน�า้ 

ทีก่รองได้มารวมกับน�า้ขงิสดและผสมกับแป้งท�าเป็นแผ่นแป้ง แล้วน�าไป

ต้มในน�้าแกงเน้ือแพะ กินตอนท้องว่าง น่ีเป็นต�ารับช่วยรักษาอาการ 

มวนท้องคลืน่ไส้และกินอาหารไม่ได้ ซึง่ได้ผลชะงัดนัก ท่านยายลองดนูะ

เจ้าคะ"

เถาเม่ยเอ๋อร์รู ้สึกจนใจและสงสาร หญิงชราตัวคนเดียวผู้หน่ึง 

พ่ึงพาผนืนาแห้งแล้งเพียงไม่ก่ีหมู*่* ในการเลีย้งชพี ไม่รูว่้าจะยากล�าบาก

* ลมพัดต้นหญ้าไหว หมายถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
** หมู่ หรือไร่จีน เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของจีนในสมัยโบราณ เทียบขนาดพื้นที่ประมาณ 666.67 ตารางเมตร
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เพียงใด แล้วนางจะตัดใจเรียกร้องเงินอีกได้อย่างไร เพียงแต่เน้ือแพะ 

ที่เดิมทีตั้งใจซื้อมาท�าอาหารสมุนไพรให้บิดาก็คงต้องมอบเป็นของขวัญ

ให้ผู้อื่นไปก่อนแล้ว

"คุณหนูเถา ท่านเหมือนพระโพธิสัตว์มาโปรด เป็นผู ้มีเมตตา 

โอบอ้อมอารีใจบุญจริงๆ"

"ท่านยาย ข้าเป็นแค่สตรีที่เป็นหมอยาคนหน่ึงเท่านั้น ท่านยาย 

กล่าวเช่นน้ีมใิช่ให้ข้าต้องกระโดดลงแม่น�า้ฉนิไหวจนตวัตายเพราะละอายใจ

หรอกหรือเจ้าคะ"

"เรื่องนี้...คุณหนูเถากล่าวหนักไปแล้ว ผู ้คนมักว่ากันว่าค�าพูด 

หากกล่าวมากไปย่อมผิดพลาด เป็นข้าที่เสียมารยาทก่อนเอง เห็นที

เกรงใจคงมิสู้ยอมรับแล้ว..." หญิงชรากล่าวทอดถอนใจพร้อมเช็ดน�้าตา

"เช่นนี้จึงจะถูกต้องเจ้าค่ะ"

เถาเม่ยเอ๋อร์มองส่งหญิงชราที่ก้าวจากไปอย่างเช่ืองช้าหลังจาก

กล่าวขอบคุณนางไม่หยุด นางถึงได้ผ่อนลมหายใจออกมาแผ่วเบา  

เมื่อมองผ่านประตูเข้าไปเห็นลานด้านหลังของบ้านตนเองปรากฏ 

สีเขียวชอุ่ม นางก็ดีใจจนหลุดหัวเราะออกมา

ในแปลงเพาะปลกูเลก็ๆ มดีอกมูจ่ิน่* อยู่หลายกระถาง ในความวิจติร

ยังแฝงไว้ซึ่งความเรียบง่าย ลานอันเงียบสงบกลืนกินความวุ ่นวาย 

ทางโลกไปจนหมด ต้นหม่อนเขียวเข้มต้นใหญ่ต้นนั้นให้กลิ่นอายราวกับ

ความนุม่นวลละมนุละไมของเดก็สาวตัวน้อยทียั่งไม่ละทิง้ความใสซือ่ไป

ใต้เงาแมกไม้จดัวางโถสมนุไพรและครกบดยาเลก็ใหญ่อยู่เตม็พ้ืนที่ 

* ดอกมู่จิ่น หมายถึงดอกชบา
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นั่นคือข้าวของชั้นเลิศของเถาจ้งซานพี่ชายนางที่ค้างคางานเอาไว้

นางเพ่ิงเหม่อมองไม่ทันไรก็เห็นจนิเจิง้ลกูศษิย์ของร้านไป่เฉ่าเร่งรบี

เดนิเข้ามาหาพร้อมส่งกระดาษเถาวัลย์แผ่นหนึง่มาให้ กระดาษเถาวลัย์น้ี

มาจากเมอืงซัน่ซ ี ด้วยเพราะพ้ืนท่ีน้ันมเีถาวัลย์ป่าอยู่จงึน�ามาท�ากระดาษ

เถาวลัย์ได้ ทว่าเถาวลัย์ป่าเหล่านีเ้ริม่จะหาพบได้ยากแล้ว ดงันัน้กระดาษ

แผ่นนี้จึงมีความล�้าค่าเป็นอย่างมาก

เมื่อเงยหน้ามองไปก็เป็นดังที่คาดไว้ ผู้ที่มาสวมอาภรณ์ทอจาก 

ผ้าไหม เคราขาวปลิวสยาย เพียงมองก็ดูออกว่าเป็นคหบดีผู ้ร�่ารวย 

กระดาษเถาวลัย์ชัน้เลศิแผ่นหนึง่เขยีนเทยีบยาด้วยลายมอืหวัดๆ เทยีบกับ

กระดาษสงูค่าแผ่นน้ีแล้ว รอยน�า้หมกึเหล่าน้ันกลบัปรากฏความไม่เข้ากัน

อยู่หลายส่วน

ทว่าชายชราผูน้ั้นกลบัมบีคุลกิดดุนั เขาถลงึตาใส่จนิเจิง้อย่างโมโห

ราวกับมีความแค้นใหญ่หลวงที่ไม่ยอมเลิกราอย่างไรอย่างนั้น

"บอกมา เหตุใดถึงไม่ยอมจัดยาให้ข้า ข้าจ่ายเงิน พวกเจ้าขายยา 

การกระท�าโง่เขลาเช่นนี้ไม่กลัวว่าจะเป็นการท�าลายชื่อเสียงของพวกเจ้า

หรอกหรือ!"

จินเจิ้งช�าเลืองมองเถาเม่ยเอ๋อร์ท่ีมีท่าทีครุ่นคิดพร้อมกล่าวอย่าง

หวาดเกรง "ยาเทียบนี้ของท่านไม่อาจกินได้ขอรับ หาใช่พวกเราไม่อยาก

จะท�าการค้ากับท่าน"

"อะไรนะ!" คิว้ของชายชราขมวดแน่น เคราขยับไหวไปตามลมหายใจ 

อันหนักหน่วง "นี่เป็นหลักการของที่ใดกัน เจ้าจะสนใจไปท�าไมว่าข้า 

ซื้อยาอะไร ข้าค้นหาไปตามร้านยาน้อยใหญ่หลายสิบแห่งท่ัวเมืองหลวง 
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ล�าบากนักกว่าจะมาถึงร้านไป่เฉ่าแห่งนี้ เหตุใดถึงไม่ยอมขายให้ข้า  

เช่นนั้นข้าขอถามหน่อย ประตูของร้านไป่เฉ่าแห่งนี้เปิดไว้เพื่อผู้ใดกัน"

จินเจิ้งขยับผ้าโพกสีเขียวซึ่งผูกอยู่บนศีรษะพร้อมย้ิมกล่าวอย่าง 

จืดเจื่อน "คุณหนู ท�าไมถึงไม่รีบช่วยข้าอีก ข้าจะรับมือไม่ไหวอยู่แล้ว"

เถาเม่ยเอ๋อร์ส่ายศีรษะน้อยๆ ถอนหายใจก่อนกล่าว "ขออภัยเจ้าค่ะ

ท่านลุง แต่พวกเราไม่อาจจัดยาสมุนไพรตามเทียบยานี้ให้ท่านได้จริงๆ"

"เพราะอะไร" ชายชราผูน้ัน้ลบูเครา ท่าทางหงดุหงดิไม่น้อย "ไม่เคย

ได้ยินว่าร้านยาที่ไหนไม่ท�าการค้ามาก่อน ซ�้ายังคืนเทียบยากลับมา 

อีกด้วย!"

เถาเม่ยเอ๋อร์ยิ้มน้อยๆ ผิวขาวกระจ่างปรากฏสีแดงระเรื่อ "ท่านลุง 

มิใช่ว่าพวกเราไม่ต้องการท�าการค้ากับท่าน แต่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านสมุนไพร ข้าย่อมรักถนอมชื่อเสียงหน่ึงร้อยปีของร้านไป่เฉ่าท่ีได้มา

โดยไม่ง่ายนี้"

"อะไรนะ ร้อยปีแล้ว?" ชายชราผู้นั้นอึ้งไปเล็กน้อย "นับตั้งแต่ 

ราชส�านักของเราบุกเบิกแคว้นมาจวบจนปัจจุบันก็เพียงแค่สี่สิบเจ็ดปี

เท่านั้น หรือจะบอกว่านับต้ังแต่ราชวงศ์ก่อนร้านยาแห่งนี้ก็ตั้งอยู่แล้ว

อย่างนั้นหรือ"

"ไม่ผิดแม้แต่น้อย ท่านลุง ข้าขอใช้ชื่อเสียงของร้านไป่เฉ่ารับรอง 

กับท่าน ผู้ท่ีมาเยือนร้านไป่เฉ่าแห่งนี้ก็ถือเป็นครอบครัวของพวกเรา  

พวกเราไม่มีทางมีความคิดท�าร้ายผู้อื่นเจ้าค่ะ"

"หืม?" ชายชราผู้นั้นลูบเคราอีกครั้ง โทสะเลือนหาย อดที่จะมองไป

รอบๆ ไม่ได้
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ห่างจากเขาไปไม่ไกลนักมีน�้าเต้ายาขวดใหญ่ติดไว้บนผนัง พื้นผิว

กระด�ากระด่างเงาวับ ร่องรอยเก่าแก่แสดงให้เห็นถึงการผ่านกาลเวลา 

มาร้อยปีได้ นึกไม่ถึงว่าบนผิวขวดน�้าเต้ายาจะแกะสลักภาพของ 

ปรมาจารย์ชื่อซงจื่อ* บุคคลสมัยโบราณเอาไว้ มีเสียงเล่าลือว่าบุคคลผู้นี้

อยู่ในยุคของเสนิหนง** ช�า่ชองเรือ่งจ�าแนกยาและฝึกปราณ ตกน�า้ไม่ไหล

ตกไฟไม่ไหม้ เป็นบุคคลที่หมอไม่ว่ายุคสมัยใดก็พากันบูชาเลื่อมใส

"ร้านไป่เฉ่าแห่งน้ีผ่านศกึสงครามและการแก่งแย่งชงิดมีามากมาย

เพียงนีแ้ต่กลบัยังเปิดกิจการอยู่จวบจนวันน้ี เกรงว่าจะต้องมสีิง่ท่ีเหนือกว่า 

ผู้อื่นเป็นแน่!"

"ท่านลงุ ตวัยากันเฉ่ากับไห่เจ่าในเทยีบยาของท่านเดมิก็เป็นยาท่ีมี

ฤทธิ์ขัดกัน ไม่อาจใช้ร่วมกันได้เด็ดขาด หากข้าไม่รอบคอบเห็นแต่เพียง

ประโยชน์ส่วนตนก็เป็นการละเลยความมุ่งหมายที่จะรักษาผู้ป่วยแล้ว

เจ้าค่ะ" น�า้เสยีงกังวานใสของเถาเม่ยเอ๋อร์ไพเราะดจุนกขมิน้ทีส่่งเสยีงร้อง

ท่ามกลางความเงียบสงบยามรุ่งสาง

"มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ"

"ท่านลุงผ่านโลกมามาก คงเคยได้ยินเร่ืองหากพยัคฆ์ถูกธนูจะกิน

โคลนสะอาด หมปู่าถูกธนูจะกินใบจีไ้ช่ ไก่ป่าถูกเหย่ียวจกิจะน�าใบตีห้วง 

มาทาบาดแผล หนกิูนซิน่สอื ขอเพียงได้ดืม่น�า้โคลนก็จะหายดเีป็นปลดิทิง้

อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้หากถูกตัวไหมกัดให้น�าผงด้วงมาทา หรือ 

ถูกแมงมุมกัดก็ให้น�าผงแร่สยงหวงมาทาบนบาดแผล ทุกสรรพสิ่งมีทั้ง 

สิ่งที่ส่งเสริมและขัดแย้งกัน ขอเพียงมีสร้างก็ย่อมมีท�าลาย ยาสมุนไพร 

* ปรมาจารย์ชื่อซงจื่อ คือเทพในต�านานของจีน ถูกเรียกขานเป็นเทพพิรุณในยุคเสินหนง
** เสินหนง คือกษัตริย์ในต�านานของจีนผู้ได้รับยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการเกษตร

Page ���������� 1.indd   12 16/8/2562 BE   12:15



13

ซูมั่นหลิง

ก็เป็นเช่นเดียวกันเจ้าค่ะ"

"อะไรนะ ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้!" ชายชราเคราขาวผู้นั้นคล้ายสะดุ้งตื่น

จากฝัน พริบตานั้นพลันถลึงตาโต เคราไหวระริก "หมอพเนจรผู้น้ัน 

เป็นพวกไร้ศีลธรรมจริงๆ เสียด้วย ยังจะมาบอกว่าเป็นต�ารับยาลับของ

บรรพบุรุษอีก ที่แท้ก็เป็นแค่คนต�่าช้าที่หลอกเอาเงินผู้อื่น!"

"ท่านลุง ฟังจากส�าเนียงของท่าน คงจะไม่ใช่คนเมืองหลวง 

ใช่หรือไม่"

"เดิมทีข้ามาท�าการค้าแพรพรรณที่เมืองหลวง ข้ามีหลานสาว 

อยู่คนหน่ึง ปีนี้อายุเจ็ดขวบ ทว่าร่างกายกลับอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายมา 

ตั้งแต่เด็ก ด้วยเหตุนี้จึงคิดหาหมอชื่อดังสักคนในเมืองหลวงช่วยตรวจ

รกัษาให้นาง ผูใ้ดจะคิดว่าเมือ่วานจะได้พบกับหมอพเนจรเข้า เขากล่าวว่า

สามารถรักษาได้ทุกโรค ข้าจึงได้หลงเชื่อ"

เถาเม่ยเอ๋อร์ฟังมาถึงตรงน้ีรอยย้ิมก็หุบลงทนัท ี "ท่านลงุ หลานสาว

ของท่านจ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาในเรว็วัน หากช้าอาจจะพลาดช่วงเวลา

รักษาที่ดีที่สุดของหลานสาวท่านไปได้เจ้าค่ะ"

"แล้วข้าควรท�าเช่นไรดี" ชายชราฉกีเทยีบยาในมอืท้ิงอย่างกรุ่นโกรธ 

ก่อนทรุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้เถาวัลย์ตัวหนึ่งในห้องโถง

"ท่านลุงวางใจเถิด ในเมื่อท่านมาถึงเมืองหลวงแล้ว ในสถานที ่

มังกรซ่อนเสือหมอบ* เช่นน้ี ยังกลัวว่าจะหาหมอชื่อดังไม่พบอีกหรือ"  

มอืเรยีวของเถาเม่ยเอ๋อร์ยกข้ึนชีไ้ปทางทศิตะวนัออก "สถานทีท่ี่อยู่ใกล้กับ 

ร้านยาร้อยปีแห่งน้ีก็คือสกุลสวีซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ท่านลุงสามารถไปดู

* มังกรซ่อนเสือหมอบ เป็นส�านวน หมายถึงคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ได้แสดงออกให้เห็น
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ด้วยตาตนเองได้"

"สกุลสวี?" แววตาขุ่นมัวของชายชราค่อยๆ สว่างไสวขึ้น ริมฝีปาก

สั่นระริกขึ้นมา "เจ้าหมายถึงสกุลสวีที่เป็นหมอมีชื่อมาเจ็ดรุ่นน่ะหรือ"

เถาเม่ยเอ๋อร์ย้ิมกว้างพลางผงกศีรษะน้อยๆ ผู ้ที่ท�างานคนละ 

สายงานย่อมไม่เข้าใจทักษะของงานอื่นนอกเหนือจากงานของตน หาก

ต้องการรักษาโรคย่อมต้องขจัดความสงสัยก่อน หากไม่มีจิตใจท�าเพ่ือ 

ผู้อื่นก็เหมือนแหล่งน�้าท่ีไร้น�้า แหล่งอาหารที่ไร้ข้าว ยากจะขจัดโรคภัย 

ไปได้

ชายชราผู้นั้นปีติยินดีอย่างยิ่ง "คิดไม่ถึงว่ามาถึงเมืองหลวงวันแรก

ก็จะได้พบผู้สืบทอดสกุลสวีทันที หลานสาวของข้าโชคดีแล้ว!"

เถาเม่ยเอ๋อร์เดินออกมาจากด้านหลังโต๊ะเก็บเงิน ในมือถือกล่อง 

ผ้าไหมสีแดงพลางกล่าว "ท่านลุง ข้าก�าลังจะไปส่งยาพอดี เชิญท่าน 

ตามข้ามาด้วยกันเถิดเจ้าค่ะ"

"เย่ียม ยอดเย่ียมเกินไปแล้วจรงิๆ!" ชายชราหัวเราะอย่างมคีวามสุข 

รีบติดตามอยู่ด้านหลังเถาเม่ยเอ๋อร์

"คุณหนูช้าก่อน ท่านยังไม่ทันอธิบายหลักการไหลเวียนของเลือด

และลมปราณให้ข้าฟังเลยนะขอรับ ท่านจะไปแล้วหรือ" ในท่ีสุดจินเจ้ิง 

ที่ยังคงยืนอยู่ด้านข้างก็ทนต่อไปไม่ไหว พึมพ�าขึ้นมาอย่างไม่พอใจ

เถาเม่ยเอ๋อร์ถอนหายใจก่อนกล่าวเสยีงดงั "ลมปราณสร้างเลอืดได้ 

เมื่อลมปราณเคลื่อนไหวจะท�าให้เกิดเลือด จากอาหารเปลี่ยนเป็น 

สารอาหาร จากสารอาหารเปลี่ยนเป็นอิ๋งชี่* และของเหลว จากนั้นอิ๋งชี่

* อิ๋งชี่ คือลมปราณที่หมุนเวียนอยู่ในหลอดเลือด ซึ่งแปรสภาพมาจากการย่อยสารอาหารในร่างกาย
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และของเหลวในร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นเลือด ทุกๆ ขั้นตอนล้วนไม่อาจ

ปราศจากการเคลื่อนไหวของลมปราณไปได้"

"น่าทึ่งแท้คุณหนู ท่านอธิบายได้เข้าใจง่ายกว่าต�าราแพทย์มากนัก 

ข้าฟังครั้งเดียวก็เข้าใจแล้วขอรับ" จินเจิ้งเกาศีรษะพร้อมกล่าวด้วย 

รอยยิ้มยินดี

"เอาเถิด ข้าไปก่อนแล้ว" เถาเม่ยเอ๋อร์มองเห็นชายชราผู้นั้นก�าลัง

ตั้งใจฟังก็อดยิ้มแย้มงดงามออกมาไม่ได้

"คุณหนู ท่านรีบร้อนอยากไปพบหมอสวีผู้เฒ่าหรือว่าหมอสวีน้อย

กันแน่" จินเจิ้งยิ้มกว้างพลางหนีไปซ่อนตัวไกลๆ

"เจ้า!" เถาเม่ยเอ๋อร์กล่าวต่อว่า "ข้ามแม่น�้าก็ร้ือสะพานทิ้ง* มิใช ่

นิสัยของพวกเราร้านไป่เฉ่า ระวังลิ้นของเจ้าเอาไว้ให้ดีๆ!"

"ฮ่าๆ!" จนิเจิง้ลอบหัวเราะ ก่อนรบีร้อนค้อมตวัลงหลบเข้าไปใต้โต๊ะ

เก็บเงินที่สูงใหญ่

"รอข้ากลับมาค่อยจัดการเจ้า เชิญท่านลุงตามข้ามาเจ้าค่ะ"

เถาเม่ยเอ๋อร์หันกายเดินออกจากประตูด้านข้างไปด้วยฝีเท้า 

แผ่วเบา

ชายชราผูน้ั้นถูกความสง่างามของเถาเม่ยเอ๋อร์ท�าให้ต้องย้ิมออกมา 

จากนั้นจึงเร่งรีบติดตามไป

เดินผ่านบริเวณที่มีอาภรณ์ตากปลิวสะบัดในบริเวณร้านไป่เฉ่า  

แล้วเข้าไปในประตูด้านข้างอีกบานหนึ่ง ภาพเบื้องหน้าก็กลายเป็น 

* ข้ามแม่น�า้รือ้สะพาน เป็นส�านวน หมายถึงเมือ่กระท�าการบรรลเุป้าหมายแล้วก็กลบัก�าจดัผูท้ีใ่ห้ความช่วยเหลอื
สนับสนุน
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ลานด้านหลังอีกแห่งหนึ่ง ภายในลานปรากฏดอกไม้นานาพรรณ  

ดอกโต้วโค่วสสีดงดงามเสยีจนเอาชนะดอกไม้งามอืน่ๆ ทีอ่ยู่เตม็ลานไปได้

"ท่านลงุ จากประตูน้ีเดินตรงไปก็จะพบท่านหมอสวท่ีีก�าลงันัง่ตรวจ

รักษาแล้ว ข้ายังมีธุระอื่นอยู่อีก ขอตัวก่อนนะเจ้าคะ"

"ได้ๆ ขอบคุณคณุหนมูาก เชญิคณุหนูตามสบาย" ชายชรากล่าวจบ

ก็ประสานมือขึ้นเป็นการลา

เถาเม่ยเอ๋อร์สองแก้มแดงระเรื่อเมื่อได้ยินผู้อาวุโสเรียกคุณหนู  

นางตัง้สตก่ิอนเดนิลกึเข้าไปภายในลานด้านหลงั ผ่านประตโูค้งบานหนึง่ 

รัว้สองฝ่ังประดบัตกแต่งด้วยกระถางต้นสอืหสูแีดงจ�านวนหลายกระถาง 

ล�าต้นฝังรากลึกลงไปในกองทรายอย่างโดดเด่น อวดโฉมอย่างทะนง 

ด้วยความเงียบงัน

ทันใดน้ันเถาเม่ยเอ๋อร์พลันรู ้สึกได้ถึงสายลมหอบหนึ่งพัดผ่าน  

ร่างของนางหดเกร็ง แผ่นอกแข็งแกร่งแฝงความเอาแต่ใจดุจพายุฝน 

โหมกระหน�่าพุ่งเข้ามาใกล้นาง โดยไม่รอให้นางตั้งสติได้ทัน ริมฝีปาก 

ก็เข้ามาแนบชิด ในชั่วขณะนั้นนางถูกกลิ่นอายอันคุ้นเคยเข้ามาห่อหุ้ม 

จนแทบจะขาดอากาศหายใจ

"เทียนหลนิ...เจ้า!" นางลองออกแรงผลกัร่างของคนตรงหน้าออกไป 

แต่กลับพบว่าท่อนแขนของอีกฝ่ายโอบรัดร่างของนางไว้อย่างแน่นหนา

ราวกับงูก็ไม่ปาน ไม่อาจแยกจากกันได้อีก

"เม่ยเอ๋อร์ ข้าคิดถึงเจ้า" สวีเทียนหลินกล่าวอย่างอาลัยอาวรณ ์

และลุม่หลง ไม่อาจตดัใจจากความหอมหวานท่ีอยู่ในอ้อมแขนได้ "ท่านแม่

กล่าวแล้วว่าปีนีจ้ะจดัการเรือ่งงานแต่งงานของเรา ข้ารอไม่ไหวแล้วจรงิๆ"
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"เทียนหลิน อย่า!" เถาเม่ยเอ๋อร์ร้อนใจย่ิงนัก นางออกแรงผลัก 

พร้อมกับหอบหายใจ

ภายในลานมสีายลมพัดผ่านแผ่วเบา กลีบดอกไม้โปรยปรายลงมา

บนพ้ืนหญ้า เสยีงเปรีย๊ะดงัขึน้คราหน่ึง เชอืกท่ีมดัอยู่พลนัขาดออก ม่านไผ่

ที่ม้วนอยู่ตรงประตูทิ้งตัวลงมาบดบังภาพวสันต์อันละมุนละไมนี้

เถาเม่ยเอ๋อร์อาศัยโอกาสน้ียกกล่องผ้าไหมในมอืขึน้ฟาดไปทีศ่รีษะ

สวเีทียนหลนิเต็มแรง ได้ยินเพียงเขาส่งเสยีงร้องโอ๊ยออกมาและปล่อยมอื

ในที่สุด ก่อนยกมือขึ้นกุมศีรษะ

"เม่ยเอ๋อร์ เจ้าช่างโหดร้ายนัก ถึงกับกล้าลอบท�าร้ายสามี"

เถาเม่ยเอ๋อร์ยึดกล่องผ้าไหมที่แง้มออกก่อนกลอกตาใส่เขา "เจ้า

สมควรโดนแล้ว! ถ่วงเวลาข้าไปส่งยาให้ท่านป้าสว ี ระวังข้าจะเกลยีดเจ้า 

ไปตลอดชีวิต!"

สวีเทียนหลนิหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก ก่อนทีเ่ขาจะรบีแย่งกล่อง

ผ้าไหมมา "อะไรกัน เจ้าจะเกลียดข้าไปตลอดชีวิตจริงๆ หรือ"

เถาเม่ยเอ๋อร์แย่งกลับมาอีกครั้งก่อนจะยกขึ้นสูง "ข้าต้องน�าไปส่ง

ให้ท่านป้าสวีด้วยตนเอง ไม่อยากรบกวนเจ้าหรอก"

"ของล�้าค่าอะไรท่ีท�าให้เม่ยเอ๋อร ์ของข้ากระตือรือร้นเช่นนี้ "  

สวีเทียนหลินต้ังใจจะแย่งกลับมาดูอีกครั้ง ทว่ากลับถูกเถาเม่ยเอ๋อร์ 

เบี่ยงตัวหลบไปอย่างง่ายดาย

"ฮึ ไม่บอกหรอก!"

เถาเม่ยเอ๋อร์กระโดดอย่างแผ่วเบาครั้งหนึ่งหลบการขัดขวางของ 

สวีเทียนหลินไปได้ แล้วเคลื่อนกายไปทางห้องนอนสวีฮูหยิน ส่ิงที่อยู่ใน
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กล่องผ้าไหมน้ันคือโสมป่าที่บิดาของนางเพ่ิงได้รับมาเมื่อไม่นานน้ี เขา 

ไม่ยอมให้ขาย แต่ให้นางน�ามามอบให้สวีลี่คังกับสวีฮูหยินบ�ารุงร่างกาย

แทน

"ท่านแม่ข้าไม่ได้อยู่ในห้องนอน" สวีเทียนหลินมองหญิงคนรัก 

อย่างเอ็นดู เมื่อเห็นนางขมวดคิ้วน้อยๆ ดูงดงามกลมกลืนไปกับดอกไม้

เต็มลานเรือนแล้ว หัวใจก็อดหวั่นไหวขึ้นมาไม่ได้

เถาเม่ยเอ๋อร์ย้ิมอย่างเขินอาย จัดการเส้นผมที่หลุดร่วงลงมา 

ให้เรียบร้อย ก่อนหันตัวกลับมาแล้วเดินไปบนทางท่ีปูด้วยกลีบดอกไม้  

มุ่งหน้าไปยังห้องโถงหลัก

สวีเทียนหลินเหม่อมองอย่างลุ่มหลงเป็นเวลานาน ในที่สุดก็ได้สติ

กลับมาแล้วรีบก้าวติดตามไป

ภายในห้องโถงหลักยังคงมีผู้คนขวักไขว่ไปมา บนหน้าผากของ 

สวีลี่คังผู ้อ่อนล้าปรากฏหยาดเหงื่อเม็ดใหญ่ สวีฮูหยินที่อยู่ข้างหลัง 

คอยโบกพัดให้เขา สามภีรรยารกัใคร่ผกูพันลกึซึง้ ช่างชวนให้ผูค้นนึกอจิฉา

"คนโบราณกล่าวไว้ว่าใช้ความคดิมากไปท�าให้เหน่ือยล้า ควรพักผ่อน

อย่างสงบ ฮูหยินท่านนี้ พอกลับไปแล้วทุกคืนก่อนนอนให้นั่งขัดสมาธิ  

งอนิ้วกดจุดหย่งเฉวียน* และจุดจู๋ซานหลี่** ทั้งสองข้าง ท�ารอบละห้าสิบ

ถึงหน่ึงร้อยครัง้ จวบจนรูส้กึปวดชาและตึงตรงต�าแหน่งทีก่ดแล้วค่อยพอ" 

กล่าวจบก็ตวัดพู่กันเขียนอักษร 'สงบ' ลงไปด้วยตนเอง

* จุดหย่งเฉวียน เป็นจุดชีพจรที่อยู่ตรงฝ่าเท้า ต�าแหน่งคือบริเวณที่บุ๋มลงไปเมื่องอฝ่าเท้า เป็นจุดส�าคัญเวลา
นวดฝ่าเท้า การนวดจุดนี้อย่างถูกวิธีจะช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ไร้เรี่ยวแรงได้
** จุดจู๋ซานหลี่ เป็นจุดชีพจรที่อยู่ห่างจากเข่าลงมาประมาณ 3 นิ้ว
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สตรีวัยกลางคนผู้น้ันตาโตอ้าปากค้างมองรอยหมึกบนกระดาษ 

ทีเ่ขยีนอกัษร 'สงบ' เอาไว้อย่างเด่นชดั ก่อนกล่าวอย่างไม่พอใจ "ท่านหมอ

สวี ท่านยังไม่ได้เขียนเทียบยาให้ข้าเลย นี่คืออะไรกัน"

"นี่ก็คือเทียบยา ขอเพียงฮูหยินกลับไปท�าตามท่ีบอก หน่ึงเดือน 

ให้หลังค่อยมาพบข้าอีกครั้ง"

"แต่ว่า..." สตรวัียกลางคนผูน้ั้นขมวดคิว้แน่น โทสะค่อยๆ ผุดข้ึนมา 

"ข้าเสียเงินไปจ�านวนมากเพ่ือให้ท่านหมอสวีตรวจรักษา แต่กลับได้รับ

เพียงแค่อักษรนี้มาตัวเดียวกระนั้นหรือ"

สวีลีคั่งส่ายศีรษะน้อยๆ "ฮหูยิน ยามนีรู้้สึกว่าในอกมีส่ิงแปลกปลอม

ติดค้างอยู่ ลมปราณและเลือดไหลเวียนไม่สะดวกใช่หรือไม่"

สตรีวัยกลางคนผู้นั้นชะงัก จากนั้นก็ผงกศีรษะ

"เช่นน้ีก็ถูกต้องแล้ว ส�าหรบัมนุษย์แล้วตบัเทียบได้กับเป็นแม่ทพัใหญ่ 

ดูภูมิฐานทรงอ�านาจ ไฟโทสะเสียดฟ้า การเกิดไฟโทสะของมนุษย์จึง 

อยู่ที่อวัยวะตับ ฮูหยินยังไม่ทันกล่าววาจาก็มีโทสะไปสามส่วนแล้ว  

นานวันเข้าจะท�าให้ตับไม่อาจระบายไฟน้ันออก ตดิขดัอยู่ตรงต�าแหน่งนัน้ 

ส่งผลให้ลมปราณและเลือดไม่สมดุล ย่อมท�าให้เกิดอาการปวดหน้าอก 

สข้ีาง และท้องน้อย หรอืบางทอีาจปวดตบุๆ ทีศ่รีษะและดวงตาจนถึงขัน้

หมดสติได้"

สตรีวัยกลางคนผู้น้ันได้ยินแล้วใบหน้าและหูพลันแดงก�่าทันที  

"ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ เป็นข้าที่ความรู้ตื้นเขินเอง"

"ต้องรูว่้าวิธีรกัษาของหมอก็เป็นเพียงสิง่ทีช่่วยเสรมิเท่านัน้ สดุท้าย

การรักษาต้นเหตุของโรคที่แท้จริงก็ยังต้องพ่ึงพาจิตใจอันแน่วแน่มั่นคง

Page ���������� 1.indd   19 16/8/2562 BE   12:15



20

ยาใจโจรหมอ 1

ของคนไข้เองด้วย สองจุดน้ันเป็นจุดที่ท�าให้ชีวิตยืนยาว ขอเพียงฮูหยิน

อดทนท�าตามท่ีข้าบอก รู้จักควบคุมตนเอง แน่นอนว่าไม่จ�าเป็นต้อง 

ใช้ยาใดรักษาอีก" กล่าวจบสวีลี่คังก็ผงกศีรษะให้สวีฮูหยิน สวีฮูหยิน 

ย้ิมอย่างเข้าใจ หยิบต�าราเล่มหนาออกมาเล่มหนึ่งแล้ววางใส่ในมือของ

สตรีวัยกลางคนผู้นั้น

"นี่ไม่ใช่ 'คัมภีร์จินกัง'* หรอกหรือ" สตรีวัยกลางคนผู้นั้นยังไม่

กระจ่าง ทั้งนึกประหลาดใจอย่างถึงที่สุด

"อักษร 'สงบ' ของทางพุทธและเต๋ากับหลักการปรับสมดุลของ 

พวกหมอเช่นข้าเทยีบได้กับแม่น�า้ล�าธารท่ีสดุท้ายได้แต่ไหลลงสูห้่วงสมทุร 

แต่เดิมล้วนมีความสัมพันธ์กัน"

"ฮูหยินท่านน้ี หลังกลับไปขอให้คัดลอก 'คัมภีร์จินกัง' หลายๆ  

รอบเถิด ฮูหยินย่อมกระจ่างแจ้งด้วยตนเองแน่นอน" สวีฮูหยินมองสามี

ตนเองอย่างเคารพเลือ่มใส และย้ิมน้อยๆ กล่าวกับสตรีวัยกลางคนผู้น้ัน

สตรีวัยกลางคนผู้นั้นลุกขึ้นกล่าวขอบคุณ "คิดไม่ถึงว่าวิชาแพทย์

ของท่านหมอสวจีะสงูส่งเพียงนี ้ เมือ่ฟังค�าพูดของท่านหมอสวีจบข้าถึงได้

กระจ่างขึ้นมา ตัวข้านั้นเป็นกบก้นบ่อ** ช่างมีความรู้ตื้นเขินยิ่งนัก"

เถาเม่ยเอ๋อร์ฟังมาถึงตรงน้ีก็ย้ิมน้อยๆ ก่อนเดินเข้าไปหา "ฮูหยิน

ท่านนี้อย่าได้ถือสา เฉกเช่นค�ากล่าวที่ว่าแต่ละคนย่อมมีความเชี่ยวชาญ

แตกต่างกัน หากไม่เข้าใจย่อมไม่แปลก การขจัดข้อสงสัยเก่ียวกับโรค 

ก็เป็นหลักการของแพทย์เช่นเดียวกันเจ้าค่ะ"

"เม่ยเอ๋อร์มาแล้ว" สวีลี่คังกับสวีฮูหยินต่างแย้มยิ้มยินดี

* คัมภีร์จินกัง คือวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร
** กบก้นบ่อ เป็นส�านวน หมายถึงคนที่มีความรู้คับแคบ เหมือนกบที่คิดว่าโลกกว้างใหญ่เพียงปากบ่อ
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"ท่านพ่อให้เม่ยเอ๋อร์มาเยือน น�าโสมป่าเก่าแก่ทีห่าได้ยากมามอบให้

ท่านลุงกับท่านป้าเจ้าค่ะ" เถาเม่ยเอ๋อร์ไม่รอให้สวีลี่คังกับสวีฮูหยิน 

เอือ้นเอ่ยวาจาก็กล่าวต่อไปทันท ี "ท่านพ่อก�าชบัให้เม่ยเอ๋อร์ขอให้ท่านลงุ 

กับท่านป้ารับเอาไว้ให้ได้ มิฉะนั้นกลับไปเม่ยเอ๋อร์จะต้องถูกลงโทษ

แน่นอน"

สวฮีหูยินส่ายศรีษะพลางย้ิมกล่าว "สหายเถาผูน้ีห้นอ ช่างเอาใจใส่

เหลือเกิน ล�าบากพวกเจ้าสองพ่อลูกแล้ว เช่นนั้นพวกเราก็ไม่เกรงใจ 

รับเอาไว้เสียเลย เทียนหลิน เก็บเอาไว้ให้ดี"

สวีเทียนหลินเอื้อมมือใหญ่ข้างหน่ึงออกมารับโสม ก่อนยู่ปากใส่ 

เถาเม่ยเอ๋อร์ "เป็นอย่างไร สุดท้ายก็ยังตกอยู่ในมือข้าอยู่ดี เหตุใดเจ้า 

จะต้องท�าเรื่องอ้อมค้อมด้วยเล่า"

"เจ้า..." เถาเม่ยเอ๋อร์รู ้ตัวว่าตนไม่มีทางหนีค�าหยอกเย้าของ 

สวีเทยีนหลนิได้พ้น ดังน้ันจงึก้มหน้าเสยีเลย "เชญิท่านลุงท�าธุระต่อไปเถิด 

เม่ยเอ๋อร์ไม่รบกวนแล้ว ขอตัวก่อนนะเจ้าคะ"

"เม่ยเอ๋อร์" สวีเทียนหลินถึงได้รู้ตัวว่าตนเองหยอกเย้าเถาเม่ยเอ๋อร์

ส�าเรจ็ ทว่ากลบัไปล่วงเกินคนงามเข้าเสยีได้ ในใจเขาย่อมหงดุหงดิข้ึนมา

บนข้อมือเถาเม่ยเอ๋อร์มีก�าไลมุกวงหน่ึงทอประกายวาววับ นั่นคือ

หนึ่งในก�าไลมุกคู่ท่ีเขามอบให้นางในปีนั้น ทว่าเพราะปีนั้นนางเผลอท�า

หายไปหน่ึงวงหลังจากไปส่งยาที่แม่น�้าฉินไหว เหลืออยู่เพียงวงเดียว  

เถาเม่ยเอ๋อร์จึงใช้เชือกสีแดงร้อยไข่มุกสวมไว้บนข้อมือ ไม่เคยปล่อยให้

ห่างกายอีก อาภรณ์สีม่วงบนร่างนางพลิ้วไหว ดอกบัวสองดอกขยับ 

แผ่วเบา นางค้อมศีรษะท�าความเคารพสวีลี่คังและสวีฮูหยินภายใต้
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สายตาชื่นชมของทุกคน ก่อนหันกายกลับจะเดินออกไปทางประตูหลัก

"รอก่อน!" สวีเทียนหลนิไม่สนใจรอยย้ิมเยาะเย้ยของทกุคน เขาเพียง

คิดอยากติดตามนางไป

สวลีีค่งักับสวีฮหูยินมองสบตากันแล้วเม้มปากย้ิมไม่กล่าววาจาอกี 

เพียงแค่เริ่มท�าการตรวจรักษาให้ผู้คนต่อไป

ผู้ใดจะคาดคิด จู่ๆ ก็มีเสียงโครมดังสนั่นขึ้นมากะทันหัน ตรงหน้า 

มีของหนาหนักลอยละลิ่วเข้ามาตกลงกลางห้องโถงเสียงดัง เงาสีด�า 

หลายร่างราวกับห่อหุ้มด้วยสายลมลอยหวือเข้ามามิต่างจากภูตผี  

เถาเม่ยเอ๋อร์ที่เดินมาถึงด้านหน้าหวีดร้องอย่างตกใจคราหนึ่งพลาง 

ทรุดนั่งอยู่ข้างประตู

เมือ่หันหน้ากลบัไปมองก็ได้เหน็สวีเทยีนหลินไม่ทันระวัง ขาข้างขวา

ของเขาถูกของบางส่ิงท่ีมขีนาดมหึมากดทับเอาไว้ เขาส่งเสยีงร้องโอดครวญ

ออกมาอย่างห้ามไม่ได้ ทว่าในสถานการณ์อนัตรายนีเ้ขาก็ยังคงร้องเรยีก

ชือ่ของเถาเม่ยเอ๋อร์ออกมา แต่กลบัถกูโจรผูน้ั้นใช้ด้ามดาบทุบเข้าโดยแรง

ไปหนหนึ่งจนไม่อาจส่งเสียงร้องใดออกมาได้อีก

"เทียนหลนิ!" ภายในห้องโถงมเีสยีงกรดีร้องอย่างปวดใจของสวีฮหูยิน

ดังมา หัวใจของเถาเม่ยเอ๋อร์หนักอึ้งมากขึ้น

สิ่งท่ีทับขาของสวีเทียนหลินอยู่ก็คือโลงศพไม้แดงใบหน่ึง ด้านบน

มอีกัษร 'เตีย้น'* ตวัใหญ่ยักษ์ทีย้่อมไปด้วยความเจบ็ปวดและความโศกเศร้า 

แม้โลงศพไม้นั้นจะวิจิตรประณีตย่ิง แต่กลับท�าให้ภายในโรงหมอจี้ซื่อ 

อันกว้างขวางแห่งน้ีดูน่าตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัด บรรดาผู้คนท่ีรอรับ

* เตี้ยน (奠) แปลว่าไว้อาลัย
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การตรวจรักษาต่างหวาดกลัวจึงพลันสับสนวุ่นวายกันไปหมด

"ผู้ใดคือสวีลี่คัง หากมีความกล้าก็ก้าวออกมา!" เสียงตวาดหยาบ

กระด้างสร้างความตกใจให้ผู้คนจนทุกคนทยอยกันเปิดทางดุจหลบหนี

จากอสรพิษ

ผู้ที่เดินมาด้านหน้าผู้นั้นสวมชุดชาวยุทธ์สีเทา รองเท้าหนังเสือ 

แสดงความน่าเกรงขาม มือหนึ่งเท้าสะเอว อีกมือถือดาบคมมันเงา  

เครายาวกับเรือนผมพันกันยุ่งเหยิง สมกับที่เป็นหัวหน้าโจรยิ่งนัก

สวีลีคั่งรัง้สวีฮหูยินท่ีตัวสัน่เทาไว้แล้วเดนิข้ึนมาด้านหน้า "มทิราบว่า

ตามหาข้ามีเรื่องอันใด"

"เจ้าก็คือสวีลี่คัง? ฮ่าๆๆ!" หัวหน้าโจรผู้น้ันเอียงศีรษะถลึงตาใส ่

สวีลี่คัง "ดูจากหน้าตาแล้วยังพอไหว ไม่เหมือนกับหมอก�ามะลอ แต่วันนี้

ข้าจะเปิดเผยโฉมหน้าท่ีแท้จริงของเจ้า พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนผู้น้ีหาใช่

หมอดงีามทีค่อยช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ทว่าเป็นเพียงวิญญูชนจอมปลอมทีด่แีต่

เปลือกนอกคนหนึ่ง!"

สวีลีค่งัขมวดคิว้ แต่ยังมสีตไิม่ลนลาน บนใบหน้าปราศจากระลอก

คลื่นอารมณ์ "ไม่ทราบว่าท่านคือผู้ใด"

"ฮ่าๆๆ!" หัวหน้าโจรผู้นั้นหัวเราะอย่างบ้าคล่ัง เห็นเพียงเบื้องหน้า 

มีประกายแสงสีขาววาบผ่าน ไม่รู้ว่าปลายดาบเล่มน้ันวางพาดไว้บนคอ 

สวีลี่คังตั้งแต่เมื่อใด "ข้ามาทวงความยุติธรรมแทนสวรรค์ ทวงหน่ึงชีวิต

คืนมาจากหมอก�ามะลอผู้มีชื่อเสียงจอมปลอมเช่นเจ้า! น้องชาย มาเร็ว 

มาแก้แค้นให้ท่านแม่เจ้า!"

"ลี่คัง!"
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สวีฮูหยินกรีดร้องเสียงแหลม เรียกสติเถาเม่ยเอ๋อร์ให้กลับมา นาง

สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วลองลุกขึ้นยืน ทว่าภาพเบื้องหน้ากลับวูบไหว

ฝ่ามอือบอุน่ข้างหนึง่ย่ืนมาจากนอกประต ูประคองร่างกายอ่อนนุม่

ของนางเอาไว้ ระหว่างที่โซเซเล็กน้อย สายตาของนางก็จับอยู่ที่ร่างบุรุษ

ชุดขาวผู้เศร้าโศก นัยน์ตาคู่นั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นของคนต่างเมือง 

ลึกล�้าดุจสายน�้า ราวเงาจันทราในสมุทร สะท้อนแสงคมปลาบคู่มากับ

ระลอกคลื่นใต้น�้า ประหนึ่งดึงดูดจิตวิญญาณของนางลงไปในหุบเหวลึก

เถาเม่ยเอ๋อร์รูส้กึว่าหัวใจพลนัหนักอ้ึงราวกับถูกเส้นด้ายอนัไร้รปูร่าง

ผูกตรึงพันธนาการเอาไว้อย่างแน่นหนาไร้หนทางสลัดพ้น เพียงคนผู้น้ัน

พยุงเบาๆ นางก็เหมอืนจะยืนตรงด้วยตนเองไม่ได้แล้ว ท�าได้เพียงพิงผนัง

เอาไว้

"ท่านเป็นผู้ใด ขอเรียนถามว่าข้าท�าสิ่งใดผิดต่อท่านหรือ" สวีลี่คัง

เผชญิหน้ากับบุคคลตรงหน้าโดยไม่หว่ันเกรง ท้ังยังเดด็ขาดและหนกัแน่น 

ยังคงวางตัวสุขุมเฉกเช่นผู้เป็นหมอ

"เจ้าท�าให้แม่ของพ่ีน้องข้าตายก็ถือเป็นการล่วงเกินข้า หนึ่งชีวิต 

แลกหน่ึงชวิีต ข้าจะให้เจ้าชดใช้ด้วยชวิีต!" หวัหน้าโจรผู้นัน้กวัดแกว่งดาบ

อยู่เบื้องหน้าสวีลี่คังคล้ายต้องการเฉือนเนื้อตัดเอ็นฉีกกระดูกเขาออกมา

เพื่อระบายความแค้น

"ข้าไม่เข้าใจ สรุปว่าข้าท�าผิดตรงท่ีใดกันแน่ ท่านจึงเคียดแค้นข้า

เพียงนี้"

"เอาเถอะ ในเมื่อเจ้าไม่อยากตายโดยไม่กระจ่างความ เช่นน้ันข้า 

ก็จะท�าให้เจ้าสมปรารถนา! ใครก็ได้เอาเทยีบยาเข้ามา!" หวัหน้าโจรตวาด
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เสียงดัง ลูกน้องของเขาก็รีบหยิบกระดาษที่ถูกขย�าจนเกือบขาดออกมา

ทันที "คลี่ออกแล้วเจ้าลองเบิกตาดู เทียบยานี้ใช่เจ้าเป็นผู้เขียนหรือไม่!"

สวีลี่คังเบิกตากว้างมองส�ารวจอย่างละเอียด หลังแน่ใจว่าเป็น

ลายมือตนเองจริงๆ จึงท�าได้เพียงผงกศีรษะ

"ยอดเย่ียม ในเมือ่เจ้ายอมรบัแล้ว เช่นน้ันก็เตรยีมตวัตายเสียเถอะ!" 

หวัหน้าโจรผูน้ัน้ตวาดเสรจ็ก็ยกดาบข้ึนด้วยท่าทางท่ีพร้อมตวัดดาบลงมา

"ช้าก่อน!"

"ช้าก่อน! โปรดวางดาบไว้ชีวิตเขาด้วยเถิด!" เถาเม่ยเอ๋อร์พบว่าตน

กับบุรุษชุดขาวผู้นั้นกลับพูดประโยคเช่นนี้ออกมาพร้อมกัน

ดวงตาของบรุษุชดุขาวผูน้ั้นเหลอืบมองมาทีน่างคราหนึง่ เหน็ได้ชดัว่า

ตกใจไม่น้อย

นกนางแอ่นคู่หนึง่ท่ีอยู่บนคานก�าลงัน�าโคลนมาสร้างรงั ชัว่ขณะนัน้

ก็ถูกเสียงนี้ท�าให้ตื่นตระหนกแล้ว

"เกิดอะไรขึ้น น้องชาย เจ้ายังมีค�าพูดที่อยากกล่าวรึ" หัวหน้าโจร 

ผู้นั้นหยุดการเคลื่อนไหว มองไปที่บุรุษชุดขาวด้วยสีหน้าไม่เข้าใจ

สายตาของบรุษุชดุขาวดจุคมดาบน�า้แขง็ จ้องเขมง็ไปท่ีเถาเม่ยเอ๋อร์

คล้ายก�าลังใคร่ครวญอะไรอยู่

เถาเม่ยเอ๋อร์บังคับให้ตนเองตั้งสติ นางขยับก้าวไปด้านหน้าอย่าง

แผ่วเบา อาศัยช่วงที่หัวหน้าโจรไม่ทันระวังไปแย่งเทียบยานั้นมาทันที 

ก่อนกวาดตามองอย่างรวดเร็ว "เทียบยานี้ท่านลุงสวีเป็นผู้เขียนจริงๆ"

ถ้อยค�านี้เมื่อกล่าวออกมาทุกคนต่างก็ส่งเสียงทอดถอนใจ

"คิดไม่ถึงว่าจะเป็นลายมือของท่านหมอสวีจริงๆ เสียด้วย"
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"คราวนี้ก็ล�าบากแล้ว ไม่นึกเลยว่าจะมีเร่ืองกับโจรภูเขาได้ ดูซิว่า 

วันนี้สกุลสวีจะยังรอดพ้นจากเรื่องนี้ไปอย่างหมดจดได้อย่างไร"

ลมหายใจของเถาเม่ยเอ๋อร์ค่อยๆ กลบัมามัน่คง นางยกเทยีบยาข้ึน

ก่อนกล่าวเสียงดัง "ญาติสนิทมิตรสหายทุกท่าน ท่านหมอสวีเป็นหมอ 

อยู่ในเมืองหลวงมาสี่สิบกว่าปี ทุกคนเคยเห็นเขาหย่อนยานท�าเรื่อง 

ผิดพลาดหรือไม่ บรรดาชวนซยง รากฝางเฟิง ใบซูเย่ีย จิงเจี้ย จวี่หง  

กันเฉ่า เหล่านี้คือเทียบยาแก้ไข้หนาวลมที่พบได้บ่อยที่สุด ปริมาณยา 

ที่เหมาะสมจะท�าให้คนเสียชีวิตได้อย่างไร"

เมื่อถ้อยค�านี้กล่าวจบ รอบด้านก็มีเสียงชื่นชมดังออกมาทันที

"คนเป็นหมอรักษาโรค นอกจากจับชีพจรตรวจวินิจฉัยและเขียน

เทียบยาแล้ว ก็ยังมีการจัดยา ต้ม กรอง จนมาถึงดื่ม ระหว่างน้ันไม่รู ้

ผ่านมือคนมามากมายแค่ไหนกัน ทั้งมีผู้ใดสามารถพิสูจน์ได้ว่าปัญหานี้

มาจากเทียบยาของท่านหมอสวี เว้นเสียแต่ตัวยาน้ันจะรับมาจากมือ 

ท่านหมอสวีแล้วดื่มลงไปทันที ท่านหมอสวีเป็นหมอมาท้ังชีวิต เป็นผู้มี

ความเมตตาโอบอ้อมอารีคอยช่วยเหลือชาวบ้าน แล้วจะมาผิดพลาด 

กับเทียบยาแก้ไข้หนาวลมท่ีธรรมดาท่ีสุดเทียบหนึ่งจนท�าให้ตนเอง 

ต้องเสียชื่อเสียงตลอดชีวิตไปในวันเดียวได้อย่างไร"

เถาเม่ยเอ๋อร์ยังจดจ�าท่ีบิดาเคยกล่าวได้ เหตุท่ีวิชาแพทย์อาศัย 

การสืบต่อกันรุ่นสู่รุ่นเพ่ือด�ารงอยู่เป็นเพราะวิธีการท�าตัวยาออกมาน้ัน

เก่ียวพันถึงหลายสิ่งย่ิง หากมิใช่คนของตนเองก็ไม่อาจเช่ือใจได้ ด้วย 

เหตุนี้วาสนาระหว่างสวีและเถาสองสกุลจึงถือเป็นบัญชาจากสวรรค์  

ดังนั้นเมื่อนางใช้เหตุผลนี้ในการอธิบาย อีกฝ่ายจึงต้องพ่ายแพ้ถอยไป
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เมื่อฟังมาถึงตรงนี้หัวหน้าโจรผู้น้ันก็นิ่งอึ้งไปดังคาด "อะไรนะ เจ้า

หมายความว่าพวกเรามาก่อเรื่องโดยไร้เหตุผล สร้างความอัปมงคล 

ให้พวกเจ้าตั้งแต่กลางวันแสกๆ? เจ้า..."

"พ่ีใหญ่ ปล่อยให้นางพูดให้จบ" บุรุษชุดขาวผู้น้ันโบกมือกล่าวขัด

ค�าพูดของหัวหน้าโจร

เถาเม่ยเอ๋อร์แค่นเสียงเย็นก่อนกล่าวต่อโดยไม่สนใจหัวหน้าโจร  

"ทกุท่านลองใคร่ครวญดเูถดิ หากท่านหมอสวีเป็นหมอผูเ้ห็นแก่ผลประโยชน์ 

กระท�าเรื่องน่าละอายใจจริงๆ เหตุใดพอถูกผู้อื่นข่มขู่ในห้องโถงเช่นน้ี  

ไฉนจึงยังมีท่าทีที่สงบผ่อนคลาย สุขุมเยือกเย็นได้เช่นนี้อีก"

สวีลี่คังกับสวีฮูหยินฟังมาถึงตรงน้ี สีหน้าก็ผ่อนคลายลง อดที่จะ 

ส่งสายตาชื่นชมและเลื่อมใสไปให้เถาเม่ยเอ๋อร์ไม่ได้

ผู ้คนรอบด้านต่างพากันพูดพึมพ�าเห็นด ้วยกับถ้อยค�าของ 

เถาเม่ยเอ๋อร์

"เจ้าเป็นใคร" ได้ยินเพียงเสยีงบรุษุชดุขาวผูน้ัน้ดงัข้ึนใกล้ๆ จมกูโด่ง

รั้นแทบจะแนบชิดกับนาง

เถาเม่ยเอ๋อร์รู้สึกว่าลมหายใจสับสน ร่างกายหดเกร็ง นางถูกเขา

โอบอยู่เบื้องหน้าเช่นนี้ย่อมไร้หนทางให้หลบหนีจากความใกล้ชิด นาง 

จึงได้แต่ดิ้นรนขัดขืน ภายใต้สายตาท่ีกดดันของอีกฝ่าย ในใจกลับเกิด

ความหวั่นเกรงขึ้นมาวูบหนึ่ง

สีหน้าสวีฮูหยินซีดขาวดุจกระดาษ ริมฝีปากม่วงคล�้า เห็นได้ชัดว่า

ถูกท�าให้ตกตะลึง นางกล่าววาจาไม่ออกสักค�า

สวีลี่คังกดข่มโทสะในใจไม่ได้อีกต่อไป ตวาดด้วยน�้าเสียงดุดัน 
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"ปล่อยนางไป เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนาง!"

"หืม?" บุรุษชุดขาวผู้น้ันมองสวีลี่คังคราหน่ึง แววตาน้ันยากจะ 

อ่านออก มีทัง้ความโศกเศร้าท่ีเสยีมารดา และยังมีความแค้นท่ีเก็บสะสม

มาเนิ่นนาน

ทว่าท่ีชวนให้ผูค้นรูส้กึประหลาดใจเลก็น้อยก็คอืเขาเหมอืนไม่อยาก

จะสังหารคนเพื่อให้ชดใช้ชีวิตในทันที

หวัหน้าโจรผูน้ัน้หมดความอดทนในทีส่ดุ "น้องชาย เจ้าไม่ได้มาเพ่ือ

แก้แค้นให้ท่านแม่เจ้าหรอกหรอื ยังจะมวัชกัช้าอยู่อกีท�าไม!" เพ่ิงกล่าวจบ

คมดาบก็วาดไปด้านหน้าแล้ว ชั่วพริบตาน้ันล�าคอของสวีลี่คังพลัน 

ปรากฏรอยเลือดขึ้นมารอยหนึ่ง

เงาร่างสีขาวทะยานเข้าไปด้วยท่วงท่าสง่างามราวกลีบดอกไม้ที่

โปรยปรายลงมา คมดาบนั้นยกขึ้นสูงอีกครั้งโดยไม่อาจตวัดลงมาได้อีก 

ที่แท้บุรุษชุดขาวผู้นั้นได้ปล่อยเถาเม่ยเอ๋อร์ไปแล้ว และก�าลังขมวดค้ิว 

ยืนขวางอยู่ตรงหน้าสวีลี่คัง "พี่ใหญ่..."

หัวหน้าโจรผู้นั้นตกตะลึงคล้ายกับหวาดกลัวบางสิ่ง จ�าต้องปล่อย

ดาบเงาวับลงอย่างควบคุมไม่ได้

บุรุษชุดขาวผู้นั้นกลับไม่ได้มองหัวหน้าโจร สายตาแหลมคมหันไป

มองทีเ่ถาเม่ยเอ๋อร์อกีครัง้ รมิฝีปากเอือ้นเอ่ยออกมาช้าๆ "ข้าก�าลงัถามว่า

นางเป็น...ผู้ใด"

"นางเป็นบุตรสาวสกุลเถาแห่งร้านไป่เฉ่า สะใภ้ที่ยังไม่แต่งเข้ามา

ของพวกเราสกุลสวี ไม่ได้มีความแค้นอันใดกับพวกท่าน ได้โปรด 

ปล่อยนางไป!" ในที่สุดสวีฮูหยินก็สงบสติลงได้ ก่อนกล่าวถ้อยค�าไม่กี่ค�า
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นี้ออกมาอย่างยากล�าบาก

"ยังไม่แต่ง?" บุรุษชุดขาวพึมพ�า

"น้องชาย เหตุใดเจ้าถึงระมัดระวังมากเช่นน้ี ปล่อยให้ข้าใช้ดาบ

เดียวสังหารพวกเขาก็พอแล้ว!" เห็นได้ชัดว่าความอดทนของหัวหน้าโจร

ผู้นั้นมาถึงจุดสูงสุด โทสะของเขาประดุจฟ้าผ่า

"มีความแค้นย่อมมีต้นเหตุ มีหน้ีสินย่อมมีเจ้าหนี้* ในเมื่อท่านมี

ความตั้งใจมาหาคนผิด เช่นนั้นก็ขอให้ปล่อยสตรีบอบบางอย่างนางไป 

แล้วมาลงกับสกุลสวีของข้าทั้งหมดเถิด!" สวีลี่คังตระหนักได้ว่าตนเอง 

ถูกความแค้นพัวพัน ซึ่งไม่อาจอธิบายให้กระจ่างได้ในระยะเวลาอันสั้น

"ดี พูดได้ดี!" บุรุษชุดขาวยิ้มน้อยๆ "ในเมื่อท่านหมอสวีเป็นผู้เขียน

เทยีบยานีก็้กล่าวได้ว่ายังมคีวามน่าสงสยัท่ีขจดัไม่พ้น ไม่อาจปล่อยไปได้ 

ไม่ว่าอย่างไรวันนี้ก็จะต้องมีบทสรุปหนึ่ง"

"เช่นน้ีจึงจะถูก!" หัวหน้าโจรกวัดแกว่งดาบคมปลาบในมือคล้าย

ต้องการดื่มด�่าโลหิตเสียก่อนถึงจะยอมเลิกรา

"แต่จู่ๆ ข้าก็คิดถึงวิธีการแก้แค้นอีกวิธีหน่ึงได้" บุรุษชุดขาวผู้น้ัน 

ย้ิมบางๆ แลดูมอมเมาผู้คน กระนั้นก็แลคล้ายเอ้อระเหยดุจต้นหลิว 

เดอืนสามท่ีแฝงไปด้วยความเยือกเย็นและความหนาวเหน็บอยู่หลายส่วน

เถาเม่ยเอ๋อร์ยืนอยู่เพียงล�าพังกลางห้องโถงหลัก ภายใต้สายตา 

จับจ้องของทุกคน หญิงงามเสียบปิ่นหยกราวกับดอกสาลี่สีขาวหิมะ 

เบ่งบานอยู่ริมรั้วสีชาด

หูได้ยินเสียงตัดสินใจเด็ดขาดดังขึ้น "ข้าต้องการแค่นาง"

* มีความแค้นย่อมมีต้นเหตุ มีหนี้สินย่อมมีเจ้าหน้ี หมายถึงถ้าอยากเข้าใจเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนก็ต้องตามหา 
ตัวต้นเรื่อง
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รอจนนางต้ังสติได้แล้วก็พบว่าน้ิวของบรุุษชดุขาวผูน้ัน้ชีม้าทีต่นเอง

"สกุลสวีของพวกเจ้าท�าให้ข้าสูญเสียสตรีที่ส�าคัญท่ีสุดในชีวิตไป  

ข้าเองก็ต้องการแย่งชิงสตรีที่ส�าคัญที่สุดของพวกเจ้าสกุลสวีมาชดใช้!" 

รอยย้ิมของบุรุษชุดขาวผู้น้ันค่อยๆ หุบลง สีหน้าเคร่งขรึม แผ่กลิ่นอาย 

เย็นชาออกมา

เถาเม่ยเอ๋อร์รูส้กึว่าวิญญาณตนเองหลดุลอยไปในช่วงสัน้ๆ ดวงตา

รปูเมลด็ซิง่* เบิกกว้าง ตอนท่ีนางจะกล่าววาจาก็รูส้กึว่าล�าคอถูกรดัจนเจบ็ 

ของสิ่งหนึ่งคล้องอยู่บนคอนางเรียบร้อยแล้ว

นั่นคือหยกขาวชั้นเลิศจากสมัยราชวงศ์ฮั่นชิ้นหนึ่ง จากรูปลักษณ์

เดมิตามธรรมชาติของตัวหยก ช่างฝีมอืได้แกะสลักออกมาเป็นทรงเมด็บวั

ที่ดูละมุนเกลี้ยงเกลา ทั้งโดดเด่นไม่เหมือนกับหยกที่ใด

"นีม่นั..." นางพยายามถอดออก แต่สองมอืกลบัถูกบรุษุชดุขาวผูน้ั้น

กดเอาไว้อย่างแน่นหนา

"ของสิ่งนี้เมื่อสวมเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถถอดออกได้อีก!" บุรุษ 

ชดุขาวผูน้ัน้แค่นเสยีงเหอะเบาๆ "นีคื่อของหมัน้ท่ีข้ามอบให้เจ้า อีกหนึง่เดือน

ให้หลังเจ้าก็คือเจ้าสาวของข้า!"

"เจ้าช่างเป็นโจรไร้เหตุผล!" ริมฝีปากสีแดงของเถาเม่ยเอ๋อร์อ้าข้ึน

น้อยๆ กล่าวอย่างขุ่นแค้นลอดไรฟันออกมา

"ไม่ผิดเลยสักนิด เดิมทีข้าก็เป็นโจรที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขา ไม่สนใจ

โลกภายนอก หากมิใช่เพราะสูญเสียผู้เป็นที่รักที่สุดไป ก็ไม่มีวันให้ 

ความสนใจกับหมอชื่อเสียงจอมปลอมที่ได้ชื่อว่า 'หมอดีงามช่วยเหลือ

* ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต
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ผู้คน' หรอก มิเช่นน้ันคงไม่มารบกวนให้คุณหนูต้องล�าบากแล้ว" บุรุษ 

ชุดขาวผู้นั้นถลึงตาใส่สวีลี่คังคราหนึ่ง รอยยิ้มเย็นชาบดบังความอบอุ่น

หัวหน้าโจรผู้นั้นเมื่อเห็นสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปกะทันหัน 

เช่นน้ี จากตกใจก็เปลี่ยนเป็นยินดี "ฮ่าๆๆ! น้องชาย ท�าได้ยอดเย่ียมนัก 

ฆ่าคนคนหน่ึงนั้นง่ายดาย มิสู ้ให้พวกเขาตกอยู่ในความทรมานไป 

ตลอดชีวิต นี่ถึงจะเป็นการลงโทษท่ีดีที่สุด ทุกคนได้ยินแล้วหรือยัง  

นับจากวันนี้สตรีผู้นี้ก็คือคนของน้องชายข้าแล้ว!"

ดาบคมนั้นค่อยๆ ถูกเก็บกลับไปท่ามกลางสายตาของทุกคน

ในอกเถาเม่ยเอ๋อร์มีโทสะท่ีไม่เคยมีมาก่อนทะลักขึ้นมาและก�าลัง

จะระเบดิออก ทว่ากลบัถูกน�า้เสยีงอ่อนล้าและแหบพร่าของสวีเทียนหลนิ

เรียกสติ

"ไม่ เม่ยเอ๋อร์...เป็นของข้า...ไม่ว่าผูใ้ดก็ไม่อาจแย่งไป" สวเีทียนหลิน

คล้ายเพ่ิงได้สติกลบัมา สองมอืกุมหัวเข่า พยายามฝืนความเจบ็ทีข่าขวา  

ในแววตาปรากฏความไม่พอใจและความเคียดแค้น

บรุษุชดุขาวมองเขาอย่างเหยียดหยามคราหน่ึง ก่อนส่งแววตาดดุนั

ให้หัวหน้าโจรผู ้นั้น อีกฝ่ายพลันเข้าประชิดสวีเทียนหลินพร้อมกับ 

เหยียดย้ิมอย่างโหดเหี้ยม แล้วกระแทกด้ามดาบใส่ศีรษะสวีเทียนหลิน

อย่างรุนแรงอีกครั้งโดยไม่รอให้ผู้ใดห้ามปรามได้ทัน

"เทียนหลนิ!" สวีฮหูยินกรดีร้องอย่างปวดใจอกีครัง้ ร่างอ่อนปวกเปียก

ทรุดลงไปกองบนพื้น

"ฮูหยิน ฮูหยิน!" ท่ามกลางความร้อนใจ สวีลี่คังก็คว้าเข็มเงินจาก

บนโต๊ะก่อนเร่งหาจุดฝังเข็มแล้วปักลงไป
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"พอแล้ว พวกเราไปกัน อีกหนึ่งเดือนให้หลังเกี้ยวเจ้าสาวจะมารับ

ตัวคนไป!" บุรุษชุดขาวผู้นั้นกวาดมองรอบด้านคราหน่ึง เมื่อเขาโบกมือ 

บรรดาโจรท่ีสวมชุดชาวยุทธ์แขนสั้นสีเทาก็ยกโลงศพไม้แดงเดินออกไป

ข้างนอก

"ช้าก่อน!" เมื่อเห็นสวีเทียนหลินยังคงหมดสติอยู่บนพ้ืน บนศีรษะ

ปรากฏโลหิตสีแดงบาดตา เถาเม่ยเอ๋อร์ก็อึดอัดใจเกินทน

"มีอะไร" บุรุษชุดขาวผู้น้ันหยุดฝีเท้า หันกายกลับมาอย่างนุ่มนวล

พร้อมกับเอ่ยถาม "คุณหนูเรียกข้าหรือ"

"กล้ากล่าวนามของเจ้าท้ิงเอาไว้หรอืไม่" เถาเม่ยเอ๋อร์เผชญิหน้ากับ

เขาอย่างดื้อดึงและไม่หวาดเกรง

"หืม?" บุรุษชุดขาวผู ้นั้นเชิดหน้า ปัดเส้นผมท่ีร่วงหล่นลงมา 

จ�านวนหน่ึงไปข้างหลัง "ข้าลืมเรื่องส�าคัญเช่นน้ีไปได้อย่างไร ภรรยา 

ในอนาคตของข้ายังไม่รู้จักนามของข้าเชียวนะ!"

เถาเม่ยเอ๋อร์มองบุรุษผู้สว่างไสวดุจดวงดาราตรงหน้าอย่างเย็นชา 

อวัยวะภายในราวกับมีมดจ�านวนนับไม่ถ้วนไต่ตอม ความเจ็บปวดถ่ียิบ

พลันทะลักขึ้นมา

"หลินจื่อเฟิง" มุมปากของเขายกขึ้นอย่างสง่างามขณะกล่าวนามนี้

ออกมา พร้อมกันนั้นกลิ่นอายโหดเห้ียมก็ค่อยๆ ลดเลือนไป ปรากฏ 

ความอ่อนโยนที่ไม่อาจสังเกตได้ง่ายมาแทนที่

นางคิดว่าตนเองมองตัวตนที่แท้จริงของคนตรงหน้าไม่ออกแล้ว 

อย่างไรก็ตามสายลมอบอุ่นสายหน่ึงได้พัดหอบกลีบดอกไม้ที่ขาดว่ิน

จ�านวนหนึง่เข้ามา นางถึงค่อยพบว่าเคราะห์กรรมน้ีของตนเองไม่มวัีนจบ
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ลงในเวลาอันสั้น

เขาย้ิมอย่างย่ัวยุก่อนจะหนักายจากไป เหลอืไว้เพียงฝุน่ควันปลวิว่อน

บดบังภาพตรงหน้า

"ฮูหยิน..." เพราะเป็นห่วงภรรยาอย่างมาก สวีล่ีคังจึงได้สูญเสีย

ความนิ่งเฉยไปนานแล้ว ราวกับของส�าคัญอย่างหน่ึงก�าลังเลือนหายไป

จากชีวิต

"คุณหนู ตอนนี้ข้าถึงได้เข้าใจ ที่แท้เป็นข้าที่ถูกเจ้าหลอกลวง!"  

ชายชราที่มาขอความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ผู้นั้นยังคงยืนอยู่ในห้องโถง  

เขาไม่นึกว่าจะได้พบเจอสถานการณ์น่าตระหนกตกใจเช่นนี้

เถาเม่ยเอ๋อร์มองความวุ่นวายในห้องโถงหลัก ทุกหนแห่งต่างก็มี

ร่องรอยความโหดร้ายเหลือท้ิงเอาไว้อยู่ นางไม่รู้ว่าควรจะตอบชายชรา 

ผู้นั้นเช่นไร ยามนี้นางสับสนไปหมดแล้ว

"ที่แท้เจ้ากับสกุลสวีก็สมรู ้ร ่วมคิดกันท�าเรื่องแย่ๆ รวมหัวกัน 

หลอกเอาเงินผู้อ่ืน มิฉะนั้นเหตุใดกระทั่งโจรภูเขายังมาหาเรื่องได้เล่า  

หากไร้ลมก็คงไม่เกิดคลื่น ถ้าพวกเจ้าไม่ได้กระท�าความผิด จะมีผี 

มาเคาะประตูได้อย่างไร เกรงว่าสวรรค์คงตัดหนทางข้าแล้ว! ช่างเถิด  

ข้าไม่เชื่อว่าข้าจะตามหาหมอมีชื่อไม่ได้" ชายชรากล่าวจบก็สะบัด 

แขนเสื้อเดินออกไปอย่างโมโห

"ท่านลุง..."

เถาเม่ยเอ๋อร์ท�าได้เพียงยืนตัวแข็งมองดูความวุ่นวายของผู้คนที่

ทยอยจากไป นางอยากร้องไห้ทว่าไร้น�้าตา
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เมือ่มองออกไปภายนอกหน้าต่าง ห่างออกไปไม่ไกล ใบหลวิโบกไหว

อย่างไร้เรี่ยวแรง ควันไฟหมุนวนเป็นเกลียวขึ้นไปบนท้องฟ้า หยาดฝน

โปรยปรายพาให้ทุกสรรพสิ่งเปียกปอน

ในที่สุดผู้คนภายในโรงหมอจี้ซื่อก็พากันแยกย้ายจากไปจนหมด 

เหลือไว้เพียงบรรยากาศอึมครึมแผ่ปกคลุม

เถาเม่ยเอ๋อร์เหน็เถาไป่เหนยีนผูเ้ป็นบดิายังคงสวมอาภรณ์แขนสัน้ 

โยนล่วมยาไปด้านข้าง จากน้ันก็เอาแต่เดินกลับไปกลับมาช้าๆ ภายใน

ร้านไป่เฉ่าเองก็เงียบงันไม่มีการพูดจา นางรู้ว่าบิดาก�าลังทุกข์ใจกับ 

คราวเคราะห์ครั้งนี้ จึงไม่มีแก่ใจจะออกนอกเมืองไปเก็บสมุนไพรอีก

เมื่อครู่เถาเม่ยเอ๋อร์เพ่ิงไปเย่ียมสวีฮูหยินมา เห็นอีกฝ่ายกินยา 

นอนหลับสนิทไปแล้ว แต่พอนางนึกถึงสภาพสวีลี่คังน�้าตานองหน้า  

สวีฮูหยินแขนขาเป็นอัมพาตไร้ก�าลัง หัวใจก็รู ้สึกเจ็บปวดราวกับถูก 

2
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มีดกรีด สตรีผู้งดงามอ่อนช้อยและฉลาดเฉลียวอย่างสวีฮูหยิน เกรงว่า

ตลอดชีวิตนี้คงไม่อาจอยู่เคียงข้างสามีได้ตลอดเวลาอีกแล้ว

จากมหาสมุทรกลายเป็นท้องนา จากท้องนากลายเป็นมหาสมุทร 

การแปรผนัของสรรพสิง่ ทีแ่ท้กเ็กิดขึน้ในพรบิตาเดยีวเท่าน้ัน นางไม่กล้า 

ไปเย่ียมสวีเทียนหลินท่ีอยู ่ในสภาพตีอกชกหัวตนเองและมีสีหน้า 

ทกุข์กังวลโดยไร้หนทางรบัมอื จงึตัดสนิใจอยู่อย่างน่ิงสงบและสุขุมดงัเดมิ

เช่นน้ีต่อไป ด้วยไม่กล้าท�าให้บิดาเป็นกังวล นางจึงท�าได้เพียงลอบ 

เช็ดน�้าตาบนใบหน้าเงียบๆ

แผ่นพุทราท่ีใช้มดีซึง่ท�าข้ึนเป็นพิเศษหัน่บางแต่ไม่ขาด ท้ังยังเท่ากัน

สม�่าเสมอ ถือเป็นสินค้าชั้นเลิศในการต้มชาพุทรา เมื่อน�าแผ่นพุทรา 

ที่ห่ันเรียบร้อยจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ตากแดดไว้บริเวณท่ีอบอุ่นที่สุด

ภายในลานเรือน ก็สามารถขจัดกลิ่นอับชื้นออกไปได้

เหตุใดคนเราจะต้องอยู่กับความทุกข์ใจตลอดไปด้วย มิสู้ดื่มชา 

พุทราหวานๆ เพียงแต่ความกังวลในใจยังคงไร้หนทางก�าจัดจริงๆ

เถาจ้งซานมองดบูดิากับน้องสาวก่อนก้มศรีษะบดยาของตนเองต่อไป 

จินเจิ้งเองก็สูญเสียรอยย้ิมในยามปกติ ไม่กล้าส่งเสียงอีก เขาเอาแต ่

หยิบสมุนไพรชิ้นหนึ่งขึ้นมาพินิจด้วยใบหน้าเคร่งเครียด หลังใช้จมูก 

ดมกลิ่นแล้วก็ยังใช้ฟันกัดดู จากนั้นจึงส่ายศีรษะอย่างแรง

เถาไป่เหนียนก�าหมัดชกลงบนโต๊ะเก็บเงินท่ีมีรอยแตกเนื่องจาก 

ผ่านกาลเวลามายาวนานตัวน้ัน หลงัเสยีงตงึดงัสน่ันข้ึนก็คล้ายได้ยินเสียง

บางสิ่งแตกหักสะท้อนกลับมา "บ้านเมืองอยู่ใต้ฝ่าพระบาทโอรสสวรรค์ 

เพียงความวุ่นวายจากคนกลุ่มเดียว ข้าไม่เชื่อว่าพวกเขาจะก่อเรื่องได้
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ส�าเร็จ!"

"ท่านพ่อ คนฉลาดต้องรูจ้กัอ่านสถานการณ์ ในสามสบิหกกลยุทธ์* 

การหนีเป็นแผนการรับมือที่ดีท่ีสุด ข้าว่าพวกเราหาสถานท่ีแห่งหนึ่ง 

หลบภัยชั่วคราวก่อนเถอะขอรับ"

เสียงตึงพลันดังขึ้นอีกครั้ง เถาไป่เหนียนแย่งสากบดยามาเคาะลง

บนหน้าผากเถาจ้งซาน "หนี? หนีไปที่ใดกัน ทุกหนแห่งต่างเต็มไปด้วย 

ภัยสงคราม หนีออกไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าศีรษะจะหลุดออกจากบ่ายามใด 

นอกจากน้ีแม้จะหนพ้ีนแต่ก็แค่ชัว่คราว ย่อมไม่อาจหนีได้ตลอดไป กิจการ

ร้อยปีของสกุลเถาจะให้สิ้นสุดลงในมือเจ้ากับข้าอย่างนั้นหรือ จะให้ข้า

มีหน้าไปพบบรรพบุรุษในปรโลกได้อย่างไร"

"ท�าไมท่านต้องตีข้าด้วย" เถาจ้งซานลูบหน้าผากด้วยสีหน้าเสียใจ

"ท�าไมข้าต้องตีเจ้า?!" เถาไป่เหนียนพ่นลมก่อนกล่าวอย่างเดอืดดาล 

"จนถึงตอนน้ี วนัๆ เจ้าเอาแต่เล่นสนกุ ไม่ท�างานท�าการ กระท่ังสรรพคณุ 

ของยาสมุนไพรก็ยังจดจ�าได้ไม่หมด เจ้า...จะให้ข้ายกกิจการของสกุลเถา

ให้เจ้าอย่างวางใจได้อย่างไร"

เถาจ้งซานก้มศีรษะอย่างละอายใจ ทว่าปากยังคงพึมพ�ากล่าว  

"ก็ยังมีเม่ยเอ๋อร์อยู่มิใช่หรือ"

"เจ้า...เจ้าลกูทรพีคนนี!้ เจ้าไม่เห็นหรอืว่าเร่ืองของเม่ยเอ๋อร์ร้ายแรง

เพียงใดแล้ว ดีไม่ดีพวกเราทั้งครอบครัวยังจะต้องชดใช้ชีวิตไปด้วย!"  

เถาไป่เหนียนหวังให้บุตรชายได้ความขึ้นกว่านี้ จนตนเองแทบจะตีอก 

ชกหัวขึ้นมา

* สามสิบหกกลยุทธ์ เป็นต�าราพิชัยสงครามของจีนที่เขียนขึ้นโดยแม่ทัพถานเต้าจี้ผู้มีชื่อเสียงแห่งแคว้นซ่ง 
ในสมัยราชวงศ์เหนือใต้
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ในที่สุดเถาจ้งซานก็ไร้วาจา เดินถอยไปข้างหลังหลายก้าว ก่อนจะ

หยิบสากขึ้นมาแล้วเริ่มบดยาใหม่อีกครั้ง

เถาไป่เหนียนถอนหายใจก่อนจะตัดสินใจอย่างเจ็บปวด "ในเมื่อ 

เป็นเช่นนี้ พวกเราก็ได้แต่แจ้งทางการแล้ว!"

"ไม่ ท่านพ่อ พวกเราจะแจ้งทางการไม่ได้เจ้าค่ะ" เถาเม่ยเอ๋อร์กล่าว

อย่างจริงจัง

"เพราะอะไร" เถาไป่เหนียนไม่เข้าใจ เหตใุดในช่วงเวลาท่ียากล�าบาก 

บุตรสาวจึงยังใจเย็นเช่นนี้อยู่ได้

"ตอนนี้ฝ่าบาททรงฝักใฝ่แต่พระธรรม เสด็จไปบ�าเพ็ญทุกรกิริยา 

ที่วัดถงไท่อยู่หลายครั้ง ราษฎรพากันคับแค้นใจ ส่วนองค์รัชทายาท 

กลับเอาแต่สนใจโคลงกวีไปอย่างไร้ค่า ไม่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในต�าหนักใน  

ทุกวันนี้ขุนนางและชนชั้นสูงของต้าเหลียงกินดีอยู่ดี รู้จักแต่เสพสุข ทว่า

มสีกัก่ีคนทีท่�าเพ่ือราษฎรจรงิๆ ท่านพ่อลมืแล้วหรอืเจ้าคะ ค่ายาทีท่างการ

ติดพวกเราไว้หนก่อนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่น�ามาคืน หากท่านพ่อไปหา 

พวกเขา มิใช่เป็นการมอบโอกาสให้พวกเขาคิดบัญชีหรอกหรือ มีขุนนาง

ที่ชอบรับสินบนมากเพียงนี้ ต่อให้ไม่มีปัญหากับโจร ไม่ช้าก็เร็วพวกเรา 

ก็คงมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย กิจการต้องปิดตัวลงอยู่ดี"

"เรื่องนี้..." เถาไป่เหนียนสูดลมหายใจเข้าอย่างหนาวเหน็บ อดรู้สึก

ชื่นชมกับการมองการณ์ไกลของบุตรสาวไม่ได้ "แต่พวกเราจะรอให ้

พวกโจรมาสังหารเช่นนี้หรือ"

"ฟังจากท่ีหลินจื่อเฟิงกล่าวมา เขาเพ่ิงเสียมารดาไป ย่อมไม่กล้า 

ท�าเรื่องชั่วช้าโดยไม่สนใจสายตาผู้อ่ืน หากแต่งภรรยาในทันทีเกรงว่า 
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จะถูกผู้คนก่นด่าว่าเป็นบุตรอกตัญญูแน่นอน ช่วงนี้ลูกยังไม่จ�าเป็น 

ต้องไปกังวลอะไร เพียงแต่การที่เขาจงใจมาหาเรื่องสกุลสวีเช่นนี้จะต้อง

มีสาเหตุอย่างแน่นอน"

"หืม?" เถาไป่เหนียนพลันกระตือรือร้นขึ้นมา "ในเมื่อเป็นเช่นนี้  

พวกเราก็มีโอกาสแก้ไขบุญคุณความแค้นนี้หรือ"

"ใช่แล้วเจ้าค่ะท่านพ่อ เทียบยานัน้ของท่านลงุสวี ลกูดแูล้วไม่มทีาง 

มปัีญหาอย่างแน่นอน ตวัยาสมนุไพรย่อมจะมาจากสกุลเถาของพวกเรา 

ลูกคิดว่าถ้าเกิดเทียบยาไม่มีปัญหา หรือว่า...จะเป็นสมุนไพรของเรา 

ที่เกิดปัญหาขึ้นมา?"

"ไม่ เป็นไปไม่ได้" เถาไป่เหนยีนส่ายศีรษะพร้อมโบกมอื กล่าวอย่าง

ไม่เชื่อถือ "สมุนไพรทุกชนิดจากร้านไป่เฉ่าของพวกเรา ข้าล้วนเป็นผู ้

ตรวจสอบด้วยตนเอง ไม่มีทางเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอย่างแน่นอน"

"ท่านพ่อ ลูกแค่กลัวว่าจะมีความผิดพลาดเกิดข้ึน" เถาเม่ยเอ๋อร์

ขมวดคิว้ เหลอืบมองขวดน�า้เต้ายาสลกัภาพปรมาจารย์ชือ่ซงจือ่ทีด้่านหลงั

บิดาคราหน่ึง "เดิมการเป็นหมอรักษาผู้คนนับเป็นการสร้างบุญ แต่หาก

พลาดพลั้งหรือหย่อนยานไปก็อาจไม่ใช่การสร้างบุญอีก"

เมื่อเถาไป่เหนียนมองเห็นความกังวลใจพาดผ่านในดวงตาของ 

บุตรสาวตน หัวใจก็พลันกระตุก เขาลอบมองลูกศิษย์ภายในร้านที่ก�าลัง

ยุ่งวุ่นวายเงียบๆ ก่อนถอนหายใจแล้วหันตัวเดินจากไป

"ท่านพ่อ กองทพัมาขนุพลต้าน น�า้บ่ามาเขือ่นดนิก้ัน* เคราะห์กรรม

ทั้งหมดของสกุลเถาจะต้องผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน" น�้าเสียงมั่นคง 

* กองทัพมาขุนพลต้าน น�้าบ่ามาเข่ือนดินก้ัน เป็นส�านวน หมายถึงการใช้ไหวพริบรับมือกับสถานการณ์ 
อย่างเหมาะสม
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ของเถาเม่ยเอ๋อร์ราวกับเสียงบทสวดท่ีดังออกมาจากภายในวัด ชวนให้

ผู้คนรู้สึกสบายใจ

"คุณหนู หนก่อนท่านยังไม่ได้อธิบาย 'คัมภีร์ยาสมุนไพร' ให้ข้าฟัง

เลยขอรบั" จนิเจิง้ผูม้ไีหวพรบิกล่าวท�าลายบรรยากาศอมึครึมภายในร้าน

ไป่เฉ่า

"จริงด้วย น้องสาว เจ้าอธิบายให้พวกเราฟังอีกคร้ังเถอะ!" เมื่อ 

เถาจ้งซานเหน็ว่าบดิาจากไปแล้วก็ผ่อนคลายลง พลนักระตือรอืร้นขึน้มา

ทันที

"ท่านหมอเถาหงจิง่ชือ่ดังผูน้ัน้เป็นความภาคภูมใิจของพวกเราสกุล

เถา แต่น่าเสยีดายทีเ่มือ่มาถึงสมยัพวกเรากลบัท�าได้เพียงละท้ิงการรกัษา 

มุ ่งมั่นสู ่ทาง 'ยาสมุนไพร' เท่าน้ัน 'อรรถาธิบายคัมภีร์ยาสมุนไพร'  

ได้ท�าการเรียบเรียงและปรับปรุงยาสมุนไพรสามร้อยหกสิบห้าชนิด 

ที่บันทึกอยู่ใน 'คัมภีร์ยาสมุนไพรของเสินหนง' ใหม่ท้ังหมด ท้ังยังได ้

เพ่ิมตัวยาสมุนไพรเข้าไปจนมีเจ็ดร้อยสามสิบชนิด และได้แยกสมุนไพร

ออกเป็นสินแร่ พืช แมลง สัตว์ ผลไม้ ผัก และธัญพืช รวมเจ็ดประเภท 

นอกจากนียั้งเพ่ิมเตมิข้อมลูยาสมนุไพรในด้านการเก็บเก่ียว การคดัแยก 

การปรุง การแปรรูป การเก็บรักษา และการใช้งาน แต่ข้ากลับคิดว่า 

ต่อให้ยาสมนุไพรจะมอียู่มากมาย ทว่าผูเ้ป็นหมอควรจดจ�าเอาไว้ข้อหนึง่ 

คือเน้นใช้ยาสมุนไพรที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายให้มากเข้าไว้ น่ันจึงจะ

เรียกว่าเป็นการจัดยาเพื่อช่วยชีวิตคนจริงๆ"

"คุณหนชู่างมจีติใจเมตตา ท�าให้ข้ารู้สกึละอายใจแล้วจริงๆ เมือ่วาน

มท่ีานป้าคนหน่ึงขาดเงินอกีเล็กน้อย ข้าจงึไม่ได้มอบโป่งรากสนเต็มจ�านวน
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ให้นาง เช่นนีเ้รยีกว่าเหน็แก่เงินเกินไปใช่หรอืไม่" จนิเจิง้มองเถาเม่ยเอ๋อร์

อย่างระมัดระวัง รอรับการต�าหนิจากนาง

"จนิเจิง้ วนัหน้าขอเพียงเป็นคนยากจนมาขอซือ้ยา เจ้าก็ต้องเหน็ว่า

เป็นสิ่งที่สมควรช่วยเหลือเสมอ!"

"ขอรับ คุณหนู"

"พ่ีชาย ร้านไป่เฉ่าของสกุลเถาแห่งนี้ผ่านเรื่องยากล�าบากมา

มากมาย อาศัยหยาดโลหิตของบรรพบุรุษพวกเรามาหลายรุ่น ถึงได ้

ตัง้อยู่ในสถานท่ีทีโ่อ่อ่าท่ีสดุของเมอืงเจีย้นคังได้อย่างเข้มแข็ง ย่อมไม่อาจ

ปล่อยให้ล่มสลายได้ในสมัยของเรา แต่จะต้องขยับขยายออกไปได้อีก  

ในอนาคตต้องหวังพ่ึงพ่ีแล้ว พ่ีจะต้องอ่านต�าราให้มาก ฝึกฝนให้มาก  

อย่าได้ท�าให้ท่านพ่อผิดหวัง" ฝีเท้าของเถาเม่ยเอ๋อร์พลันหนักอึ้งข้ึนมา  

ไม่รู้เหตุใดจึงพบว่าในทุกถ้อยค�าของตนเองถึงแฝงไปด้วยความเสียใจ

ของการจะต้องจากลา

"น้องสาว เจ้าวางใจได้"

เมือ่ได้ยินค�าตอบของพีช่ายในยามนีก็้ท�าให้เถาเม่ยเอ๋อร์รูส้กึใจสงบ

ย่ิง นางตัดสินใจว่าจะเลิกคิดมากชั่วคราว รอให้เห็นการเคลื่อนไหว 

ของบรรดาโจรเหล่านั้นอีกครั้งค่อยว่ากันใหม่ ต่อมาจึงขยับหมุนแขน 

ที่เมื่อยล้ามาทั้งวัน ก่อนจะชงชาพุทราต่อ แล้วถือเดินผ่านห้องโถงหลัก

มุ่งไปยังห้องนอน

ท้องฟ้ามืดสลัว ฝนเทกระหน�่า เงาต้นไม้ภายนอกหน้าต่างไหวเอน 

เมื่อผสานเข้ากับรสชาติหวานเลี่ยนของชาพุทรา ความเจ็บปวดที่ไม่อาจ
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ระบายก็ย่ิงสลักลึกลงในจิตวิญญาณของเถาเม่ยเอ๋อร์ ไม่รู้ว่าหยาดฝน 

ที่ตกลงมาเป็นเวลานานนี้สาดกระเซ็นมาบนโต๊ะตั้งแต่เมื่อใด

ภายในคันฉ่องส�ารดิ ค้ิวเรยีวยาวบนใบหน้างามขมวดมุน่ หญงิงาม

ที่เต็มไปด้วยเรื่องทุกข์ใจก�าลังจมอยู่ในภวังค์

ระหว่างใจลอยนางก็เอือ้มมอืไปเพ่ือจะหยิบถ้วยชาพุทราอนัเย็นชดื 

ทว่ากลับพบว่ามันไม่อยู่แล้ว

"ผู้ใด!" เสียงใสตวาด แต่กลับถูกผู้ที่มาใหม่ปิดปากเอาไว้

พอรับรู ้ได้ถึงกลิ่นอายอันคุ ้นเคยจากบุรุษท่ีอยู่ข้างหลังนางก็ 

ผ่อนคลายลง "เทียนหลิน เลิกเล่นได้แล้ว"

ร่างนางถูกจับหมุนให้หันกลับไป สวีเทียนหลินสวมอาภรณ์รัดกุม 

ที่ด้านหลังยังสะพายห่อผ้าขนาดใหญ่ ก�าลังมองสตรีในดวงใจตนเอง 

ด้วยแววตาที่เร่าร้อน

"เทียนหลิน เจ้าจะท�าอะไรน่ะ"

"ไม่ ไม่ใช่ข้า แต่เป็นพวกเรา" นิ้วข้างหนึ่งของสวีเทียนหลินยังคง 

วางอยู่บนรมิฝีปากนาง แสงเทยีนวูบไหวยามราตรที�าให้เงาร่างของท้ังสอง

ทอดลงบนหน้าต่างฉลุลายดอกไม้ หยาดฝนภายนอกยังคงตกกระทบ 

ลงบนช่องว่างระหว่างร่องไม้ของหน้าต่าง

นางไม่เข้าใจ ช่วงเวลาเป็นตายที่แทบจะรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได ้

เช่นนี้ เหตุใดคู่หมั้นของนางจึงยังมีอารมณ์มากล่าวล้อเล่นเช่นนี้อีก

"เม่ยเอ๋อร์ ข้าคิดมานานแล้ว พวกเราไม่อาจน่ังรอความตายเช่นนีไ้ด้ 

พวกเราไปด้วยกันเถอะ ไปยังสถานทีท่ี่ผูอ้ืน่ตามหาไม่พบ อาศยัวิชาแพทย์

ของพวกเรา สามีภรรยาร่วมใจ จะต้องไร้กังวลเร่ืองปากท้อง ใช้ชีวิต 
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ดุจเทพเซียนได้อย่างแน่นอน"

เมือ่ได้ยินบรุษุตรงหน้ากล่าววาจาน้ีออกมาอย่างง่ายดาย นอกจาก

ความตกใจแล้ว ในใจเถาเม่ยเอ๋อร์ยังเกิดระลอกความหนาวเหน็บขึ้นมา

"เทียนหลิน เจ้าเสียสติไปแล้วหรือ ตอนนี้ท่านป้ายังนอนป่วยอยู ่

บนเตียงอยู่เลย ไม่รู้ว่าโจรเหล่านั้นจะบุกเข้ามาสังหารคนวางเพลิงอีก 

เมื่อใด เจ้าเคยคิดหรือไม่ หากพวกเราหนีไป ท้ังคนใกล้ตัวของพวกเรา 

รวมถึงทกุอย่างของสกุลสวีและสกุลเถาทัง้สองสกุลก็ต้องย่อยยับไปหมด

ด้วย!"

"เรื่องมาถึงวันนี้ ไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องราวมากมายเหล่านั้นแล้ว" 

สวีเทียนหลินโอบร่างนางพลางกล่าวสะอึกสะอื้น "ข้าไม่อาจอยู่โดย

ปราศจากเจ้า ข้าไม่อาจมองดูเจ้าถูกโจรแย่งตัวไปกับตา ข้าไม่เชื่อว่าข้า

สวีเทียนหลินจะไม่มีวาสนาได้มีการแต่งงานที่งดงามเช่นนี้"

"เทียนหลิน ยามน้ีเหนือใต้ประจันหน้ากัน บรรดาอ๋องล้วนแต่รอ

โอกาสในการก่อกบฏ ราษฎรอาจพลัดถ่ินได้ทุกเมื่อ ยังจะมีสถานที่ใด 

ให้พวกเราตั้งตัวได้อีก"

"พวกเราเดินทางไปเจียงหลิงสิ นับแต่โบราณมาดินแดนจิงฉู่ 

อุดมสมบูรณ์ ผู ้คนมากความสามารถ นอกจากนี้ยังมีกองทัพของ 

เซียงตงอ๋องคอยปกป้องอยู่ เมื่อไปถึงที่น่ันจะต้องมีที่ให้พวกเราอย่าง

แน่นอน"

"ทว่าพวกเราไม่อาจละทิ้งค�าสอนของบรรพบุรุษ การทอดทิ้ง

ครอบครัว ส�าหรับพวกเราแล้วก็คือการทอดทิ้งศักดิ์ศรี ถือเป็นนักโทษ 

ของตระกูล"
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"ข้าไม่สนใจเรื่องค�าสอนหรือศักดิ์ศรีอะไรท้ังน้ัน ข้าต้องการแค่เจ้า 

เม่ยเอ๋อร์!" ลมหายใจของสวีเทียนหลินหนักหน่วง ดูกระวนกระวาย 

ผิดปกติถึงขั้นเสียการควบคุมอยู่บ้าง "จัวเหวินจวินกับซือหม่าเซียงหรู* 

สามารถหนีไปด้วยกันได้ กระทั่งกลายเป็นเรื่องเล่าขานอันงดงาม  

แต่เหตุใดหากพวกเราไปด้วยกันกลับกลายเป็นนักโทษของตระกูลเล่า  

ข้าไม่ยอม ไม่ยินยอม!"

"เทียนหลิน ข้าไม่ใช่จัวเหวินจวิน เจ้าเองก็หาใช่ซือหม่าเซียงหรู  

ล้มเลิกความคิดนี้เสียเถอะ ข้าไม่มีวันไปกับเจ้า!" เถาเม่ยเอ๋อร์กล่าว 

พร้อมผลักสวีเทียนหลินออกไป

"ท�าไม เพราะอะไร" สวีเทียนหลินคาดไม่ถึงว่านางจะท�าลาย 

ก�าแพงเมอืงหมืน่ลีท้ีเ่ขาเพียรสร้างขึน้มาอย่างง่ายดาย ด้วยความร้อนใจ

เขาจงึออกแรงโอบกอดนางแน่นและระดมจมุพิตอย่างบ้าคลัง่ "ไปด้วยกัน

กับข้า เม่ยเอ๋อร์ ข้าไม่อาจเสียเจ้าไป!"

เถาเม่ยเอ๋อร์รู้สึกเพียงว่าใบหน้าตนเองมีน�้าตานอง ความเจ็บปวด

ราวถูกฉีกกระชากดวงใจพลันจู่โจมเข้ามาอีกครั้ง

"รีบเก็บของ แล้วก็รีบตามข้าไป หากช้าจะไม่ทันการณ์ เร็วเข้า!"  

สวีเทียนหลินจับมือเย็นเฉียบของนางแน่น ก�าไลมุกวงนั้นยังคงอยู่บน 

ข้อมือนางอย่างดี

เถาเม่ยเอ๋อร์ยกมือข้างขวาที่สวมก�าไลมุกวงนั้นขึ้นมาอย่างโมโห

เสยีงเพียะดงัขึน้ในยามค�า่คนือนัเงยีบสงดัซึง่มกีลบีดอกไม้หลากสี

* จวัเหวินจวินกับซอืหม่าเซยีงหร ูเป็นบคุคลในสมยัราชวงศ์ฮัน่ตะวันตก ต�านานความรกัของทัง้สองคนเก่ียวกับ
การหนตีามกนัไประหว่างบุตรสาวเศรษฐกัีบกวีหนุม่ยากจน ท่ีสดุท้ายความไพเราะของบทกวขีองซอืหม่าเซยีงหรู
ได้เข้าพระเนตรฮ่องเต้ฮั่นอู่ตี้ จึงได้เข้ามาเป็นขุนนางและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับแต่นั้น
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ร่วงหล่นเพราะสายฝน มิต่างจากคนทางน้ีที่หยาดน�้าตาก�าลังไหลริน 

อย่างเงียบงัน

"เม่ยเอ๋อร์ เจ้าตบข้า?" สวีเทียนหลินกุมแก้มอันปวดแสบ มองไปที่

เถาเม่ยเอ๋อร์ผู้มีใบหน้าเคร่งขรึมอย่างไม่อยากจะเชื่อ

เถาเม่ยเอ๋อร์มองบรุษุตรงหน้าอย่างผดิหวัง นางเคยมอบความรู้สกึ

ให้เขาอย่างเตม็ที ่ทว่าเขากลบัเดนิไปบนเส้นทางทีท่รยศต่อคนในครอบครวั

"ข้าอยากตบเจ้าย่ิงนัก ตบให้บรุษุตาบอดหหูนวกเช่นเจ้าตืน่ข้ึนมา!" 

นางกัดฟัน ปรารถนาให้สายฝนน้ีสามารถชะล้างหัวใจเปื้อนฝุ่นดวงนั้น

ของเขาไปเสีย

"เม่ยเอ๋อร์"

นีเ่ป็นเสยีงเรยีกของเถาจ้งซาน ทว่าน�า้เสยีงเช่นนีใ้นราตรอีนัเงยีบสงดั

กลบัแสดงออกถงึความสิน้หวังย่ิงนัก ทัง้ยังเอ่อล้นไปด้วยความหวาดกลวั

เถาเม่ยเอ๋อร์หัวใจกระตุกคล้ายกับได้กลิ่นอายอันตราย

ไม่นะ! นางกลับตัวพุ่งออกไปข้างนอก เสียงนั้นดังมาจากห้องนอน

ของบิดา

จินเจิ้งที่เร่งรีบมาหลังได้ยินเสียงของเถาจ้งซานก�าลังร�่าไห้อย่าง 

เจ็บปวดพร้อมชี้มือสั่นระริกเข้าไปในห้อง

ยังไม่ทันเข้าไปก็ได้กลิ่นยาสมุนไพรอันฉุนจัด เถาเม่ยเอ๋อร์คุ้นเคย

กับกลิ่นนี้ดี นี่คือต�ารับยาที่ใช้รักษาไข้หนาวลมโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับ

สมุนไพรอื่นๆ เมื่อสูดดมนานเข้าก็จะไม่รู้สึกถึงความฉุนของมันอีก

เถาไป่เหนียนฟุบหน้าอยู่บนโต๊ะหนังสือ สีหน้าด�าคล�้า ร่างแข็งทื่อ 

ไม่หลงเหลือพลังชีวิตอีกแล้ว บนโต๊ะยังวางยาที่ดื่มใกล้หมดเอาไว้
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"ท่านพ่อ!"

ภาพเบื้องหน้าเถาเม่ยเอ๋อร์พลันด�ามืด ร่างของนางฟุบลงไปกอง 

อยู่กับพื้น

ไม่รู ้ผ่านไปนานเท่าไรเถาเม่ยเอ๋อร์ถึงค่อยได้สติกลับมา พบว่า 

ข้อมอืกบัศรีษะตนเองเจบ็ปวดเลก็น้อย มเีข็มเงนิเล่มบางฝังอยู่เตม็ไปหมด 

สวีเทยีนหลนิเหงือ่ออกเตม็ศรีษะ ท้ังยังมอีาการกระสบักระส่ายผดิธรรมดา 

ดูเขาก�าลังยุ่งวุ่นวายกว่าปกติ

นางยื่นมือซ้ายมาถอนเข็มเงินจ�านวนมากเหล่านั้นออกด้วยตนเอง 

ก่อนทอดสายตามองไปยังร่างภายใต้ผ้าขาวของบิดาอย่างเหม่อลอย 

และว่างเปล่า ท้ังหมดน้ีดุจน�้าป่าไหลหลากจากภูเขา ซัดสาดไปไกล 

นับพันลี้ พัดโถมเศษซากแห่งความสิ้นหวัง กลืนกินความคิดของนาง

สวีลี่คังที่เร่งรีบมาหลังได้ยินข่าวก็ต้องน�้าตานองหน้าอีกคร้ัง เขา 

ยืนอยู่หน้าศพของสหายรักอย่างจนปัญญา "หมอไม่อาจรักษาตนเอง*  

ข้าทุ่มเทเป็นหมอมาหลายปีกลับไม่อาจช่วยชีวิตภรรยาและสหายของ

ตนเองได้ ข้าจะทนรับเรื่องเหล่านี้ไหวได้อย่างไร"

"ท่านลุง ท่านพ่อถูกพิษจนเสียชีวิตหรือเจ้าคะ"

สวีลี่คังผงกศีรษะ กล่าวเสียงกลั้นสะอื้น "ดูจากอาการแล้ว เขา 

ถูกพิษจากซิ่นสือ"

เถาเม่ยเอ๋อร์ผลักสวีเทียนหลินออก ฝืนกายเดินไปถึงข้างร่างของ

* หมอคือผู้ท่ีแตกฉานเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและเรื่องยาย่ิงกว่าใคร เมื่อรักษาคนอื่นจะวิเคราะห์แยกแยะโรค 
บนพื้นฐานข้อเท็จจริง แต่เมื่อรักษาให้ตนเองหรือคนใกล้ชิดมักจะวิตกกังวลมากเกินไป จนสุดท้ายกต็ัดสินใจ
ไม่ถูก
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บิดาพร้อมร�า่ไห้กล่าว "ล้วนเป็นความสะเพร่าของเม่ยเอ๋อร์ ท�าให้ท่านพ่อ 

ไม่อาจอยู่จนแก่เฒ่าอายุยืนนานได้"

"เหตุใดสหายเถาจึงถูกพิษซิ่นสือ" สวีลี่คังไม่กระจ่าง

เถาเม่ยเอ๋อร์จับจ้องไปท่ีพ่ีชาย เถาจ้งซานตัวส่ันเทา ร้องไห้จน 

หอบหายใจแทบไม่ทัน

"พี่ชาย ท่านพ่อกินอะไรเข้าไปกันแน่"

เถาจ้งซานหวาดผวา ล้วงก้อนกระดาษก้อนหนึง่ออกมาจากแขนเสือ้ 

ก่อนโยนเบาๆ ส่งไปให้นาง

เถาเม่ยเอ๋อร์คลี่ออกอ่าน นี่ก็คือเทียบยาแก้ไข้หนาวลมแผ่นนั้น

สวีล่ีคังถามเสียงสั่นข้ึนมาอย่างห้ามไม่ได้ "เหตุใดเทียบยาน้ีจึง 

มาอยู่ที่นี่ได้"

เถาเม่ยเอ๋อร์น�้าตานองหน้า นางรู้ว่าด้วยนิสัยของบิดาไม่มีวัน 

ปล่อยข้อบกพร่องและข้อสงสยัใดๆ ไป เขาคงอยากจะพิสจูน์ความบรสิทุธ์ิ

ของตนเอง จึงสั่งให้คนไปต้มยาแบบเดียวกันน้ีมาให้ ก่อนดื่มลงไปด้วย

ตนเอง

"เมื่อคืนหลังท่านพ่อดื่มยาลงไปยังบอกข้าว่า 'ข้าไม่เชื่อว่าหลังดื่ม

ยาเทยีบน้ีแล้วจะเสยีชวิีตได้จรงิๆ ข้าจะพิสจูน์ให้คนชัน้ต�า่นัน่ดดู้วยตนเอง 

ชือ่เสยีงร้อยปีของสกุลเถาของพวกเราไม่ใช่ได้มาเพราะโชค' " เถาจ้งซาน

ใช้ชายแขนเสื้อเช็ดน�้าตาไปพลางทรุดตัวลงร้องไห้กับพื้นไปพลาง

"ท่านลงุ เห็นทีสมนุไพรจากสกุลเถาของเม่ยเอ๋อร์จะเกิดปัญหาข้ึนมา

จรงิๆ ไม่เก่ียวกบัเทยีบยาเลยสกันดิ เพียงแต่ไม่รูว่้าเป็นผูใ้ดทีม่คีวามแค้น

กับสกุลเถา ถึงได้เล่นงานพวกเราอย่างไร้เมตตา ท�าให้ท่านพ่อต้องชดใช้
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ด้วยชีวิต"

เถาเม่ยเอ๋อร์พลันคุกเข่าลงเบื้องหน้าสวีลี่คังแล้วโขกศีรษะอย่าง

นอบน้อม

"ท่านลุงที่เคารพ โปรดรับการค�านับจากเม่ยเอ๋อร์ด้วยเจ้าค่ะ!  

สกุลเถาของเม่ยเอ๋อร์เป็นผู ้มีความผิด แต่ล�าบากไปถึงท่านป้าจน 

อาการป่วยก�าเริบ ท�าให้ท่านลุงต้องได้รับความตกใจแล้ว"

สวีลีค่งัทนไม่ได้รบีพยุงนางลกุข้ึนมา "ทุกอย่างล้วนถูกลขิติเอาไว้แล้ว 

ไม่เกี่ยวกับเจ้าเลย ตอนนี้ควรมาคิดกันว่าจะผ่านคราวเคราะห์ตรงหน้านี้

ไปอย่างไรดี"

"ท่านลุงวางใจเถิด เม่ยเอ๋อร์จะต้องสืบเร่ืองนี้ให้ถึงที่สุด แล้วก็จะ 

คืนความบริสุทธิ์ให้แก่ท่านพ่อด้วย!"

กล่าวมาถึงตรงนี้พลันได้ยินเสียงปรบมือดังกังวานข้ึน "เย่ียม  

ยอดเย่ียม นึกไม่ถึงว่าเม่ยเอ๋อร์จะเป็นสตรีตรงไปตรงมาผู้หนึ่งจริงๆ ข้า 

ไม่ได้มองพลาดไปเลย!"

ถ้อยค�ายังกล่าวไม่ทันจบ เงาร่างวูบไหวสีขาวที่ราวกับโผล่มาจาก

แสงอรุณทางทิศตะวันออกซึ่งแฝงกลิ่นอายสดชื่นของหญ้าภูเขาก็มาถึง

"เจ้ามาท�าอะไร ยังไม่ถึงก�าหนดเวลา!" สวีเทียนหลินถลึงตาใส ่

อย่างโมโห ตั้งใจจะพุ่งไปข้างหน้าทว่ากลับถูกบิดาขัดขวางเอาไว้

"ข้าย่อมมาหาคู่หมั้นของข้า มีสิ่งใดผิดหรือ" หลินจื่อเฟิงย้ิมบางๆ 

อาภรณ์เรียบง่ายบนร่างพลิ้วไปตามแรงลม ย่ิงท�าให้เขาดูโดดเด่นเหนือ 

ผู้อื่น สง่างามดุจเทพเซียน ซ้อนทับกับภาพปรมาจารย์ชื่อซงจื่อท่ีอยู ่

ด้านหลัง
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"หลินจื่อเฟิง เป็นสกุลเถาของพวกเราที่ติดค้างหนี้ชี วิตเจ ้า  

ท่านพ่อข้าทดลองดื่มยาด้วยตนเอง ยามน้ีได้ชดเชยหน่ึงชีวิตให้เจ้าแล้ว 

หรอืเจ้ายังไม่คิดเลกิราอกี!" เถาเม่ยเอ๋อร์น�า้ตานองหน้า มองผู้ทีม่คีวามสขุ

บนความทุกข์ของผู้อื่นอย่างเดือดดาล

"อะไรนะ!" หลินจื่อเฟิงมีสีหน้าตกใจ ยามนี้ถึงเพ่ิงตระหนักว่า 

สกุลเถามีผู้จากไปแล้ว "หืม? หากกล่าวเช่นน้ีก็แสดงว่าความผิดพลาด

อย่างไม่ตั้งใจของข้าท�าให้เจอคนร้ายตัวจริงเข้าหรือ"

"หลนิจือ่เฟิง เจ้าไม่ต้องเรยีกความสนใจจากเม่ยเอ๋อร์ หากต้องการ

ชีวิตก็พุ่งเป้ามาที่ข้าเสีย!" สวีเทียนหลินยังคงไม่เต็มใจยอมรับผลเช่นนี้

"น่ีเป็นเรื่องระหว่างข้ากับเม่ยเอ๋อร์ ข้าไม่ต้องการให้มีคนนอก 

มาสอดมอื!" หลนิจือ่เฟิงปรายตามองสองพ่อลูกสกุลสวีอย่างเหยียดหยาม

ก่อนหันกายกลับมา

"เม่ยเอ๋อร์ขอร้องให้ท่านลุงไม่ต้องเข้ามายุ่งในเรื่องนี้ เม่ยเอ๋อร์

ต้องการสนทนากับหลินจื่อเฟิงตามล�าพังเจ้าค่ะ"

เถาเม่ยเอ๋อร์ไม่อยากท�าให้สกุลสวีต้องล�าบากไปด้วย จึงค�านับ 

สวีลี่คังอีกครั้ง

"เรื่องนี้ข ้าจะให้สตรีบอบบางเช่นเจ้าเผชิญหน้ากับอันตราย 

เพียงล�าพังได้อย่างไร มใิช่ผดิต่อดวงวิญญาณของท่านพ่อเจ้าหรอกหรือ" 

สวีลี่คังเองก็เป็นผู้มีไมตรีลึกซึ้ง ไม่ยอมถอนตัวไม่เกี่ยวข้อง

"หลนิจือ่เฟิง เจ้าไม่กลวัข้าแจ้งทางการจบัเจ้าเข้าคกุร"ึ สวีเทียนหลนิ

ทนไม่ไหวอีกต่อไป ถลึงตากว้างอย่างอ�ามหิต

"ฮ่าๆๆ หากเจ้าไม่กลัวว่าถนนยาวสิบลี้แห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่
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รกร้างก็เชญิตามสะดวก!" หลนิจือ่เฟิงหัวเราะอย่างบ้าคลัง่ ท่วงท่าองอาจ

ไม่ย�าเกรง

"เจ้าอย่าได้รังแกผู้อื่นเกินไปนัก!" เส้นเลือดสีเขียวบนหน้าผาก 

สวีเทียนหลนิปดูโปนขึน้มา เขาแทบอยากสงัหารอกีฝ่ายเสยีทันที แต่ด้วย

เป็นห่วงถึงความปลอดภัยของเถาเม่ยเอ๋อร์จึงยังไม่กล้าลงมือ

ยามนีร้ะยะห่างระหว่างเถาเม่ยเอ๋อร์กับหลนิจือ่เฟิงมเีพียงหนึง่ก้าว

เท่านั้น

เถาเม่ยเอ๋อร์เงยหน้าขึ้น จู่ๆ พลันจับจ้องไปท่ีลิ้นชักไม้สีแดงท่ี 

เรยีงรายอยู่ข้างล่างโต๊ะเก็บเงนิ ก่อนลกุพรวดขึน้แล้วพุ่งเข้าไปเปิดลิน้ชกั

ที่อยู่ชั้นล่างสุดอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงหยิบกล่องไม้เล็กๆ กล่องหนึ่ง 

ออกมาแล้วเปิดออกดู

ทว่าภายในกล่องไม้นั้นกลับว่างเปล่า

"พ่ีชาย ซิ่นสือก้อนนั้นเล่า" เถาเม่ยเอ๋อร์รู้สึกว่าชีวิตตนเองก�าลัง 

หลุดลอยไปทีละเล็กทีละน้อยจนแทบจะหายใจไม่ออก เดิมคิดอยากน�า

ซิ่นสือก้อนนี้ออกมาเป็นเบี้ยส�าหรับการเจรจาต่อรองกับหลินจื่อเฟิง  

กลับไม่รู้เลยว่าจะเป็นเพราะความโง่เขลาของคนในครอบครัวตนเอง 

ที่ท�าลายทุกสิ่งอย่าง

เถาจ้งซานท่ีเอาแต่ยืนเหม่ออยู่ด้านข้างดจุเพ่ิงต่ืนจากฝัน กล่าววาจา

สะเปะสะปะ "อะไรนะ นั่นไม่ใช่หวาสือ (แร่หินสบู่*) ที่เจ้าให้ข้าบด 

มาเตรียมไว้ใช้หรอกหรือ"

"พี่ชาย...ท่าน!"

* แร่หินสบู่ (Soapstone) มีลักษณะเป็นผลึก เมื่อป่นเป็นผงสามารถน�าไปใช้ท�าประโยชน์ได้หลายอย่าง  
เช่น ท�าสี เครื่องเคลือบดินเผา กระดาษ เครื่องส�าอาง
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อวัยวะภายในราวถูกมดีคมกรดีเฉอืนทลีะชุน่ๆ* ม่านหมอกแผ่ขยาย

เต็มนภาบดบังภาพเบื้องหน้า เสี้ยวเวลานี้ดุจดื่มสุราพิษ ความแสบร้อน 

ปวดเกร็ง สิ้นหวัง และพร่ามัวค่อยๆ แผ่ลามเข้ามา

ยาเสริมฤทธ์ิของต�ารับยานั้นก็คือหวาสือ มีสรรพคุณช่วยหล่อล่ืน 

ช่วยในเรื่องการไหลเวียนของน�้า จึงน�ามาใช้ในต�ารับยาที่เกี่ยวกับการ

รักษาอาการขาดน�้า เกรงว่าพ่ีชายผู้เลอะเลือนของนางจะเตรียมยาผิด  

น�าผงซิ่นสือมาใช้แทนผงหวาสือ เคราะห์กรรมครั้งนี้ของสกุลเถาย่อม 

ไม่อาจหลีกหนีได้อีก

สวีลี่คังเห็นสภาพอยู่มิสู้ตายของเถาเม่ยเอ๋อร์ก็เข้าใจข้ึนมาทันที  

เขาอดรู้สึกโศกเศร้าอย่างหนักไม่ได้

"เม่ยเอ๋อร์ เจ้ากล่าวว่านั่นคือซิ่นสือ แสดงว่าข้าท�าผิดอีกแล้วหรือ" 

ยามน้ีเถาจ้งซานราวกับยอดเขาที่แข็งทื่อ ไม่มีความเอาแต่ใจเย้านก 

หยอกดอกไม้เฉกเช่นปกติอีก

"ใช่แล้ว พ่ีชาย ความผดิครัง้นีท่ี้ท่านกระท�าไม่อาจให้อภยัได้" แววตา

เถาเม่ยเอ๋อร์เลื่อนลอย มองไปรอบๆ ร้านไป่เฉ่าอย่างว่างเปล่า สัมผัส 

ได้เพียงความเงียบงันอันน่ากลัวที่ไม่เคยมีมาก่อน

เถาจ้งซานมองไปที่ศพของบิดาอย่างโง่งม ก่อนพุ่งไปฟุบตัวลงบน

ร่างที่นอนแน่นิ่งด้วยความเจ็บปวดอย่างที่สุด ร้องไห้โฮเสียงดัง "ท่านพ่อ 

ไม่ใช่ข้านะ ไม่ใช่ข้า ท่านด่าข้า ทุบตีข้าเถอะ เป็นข้าที่ไม่ได้ความเอง" 

ร้องไห้ไปร้องไห้มา เขาพลันกลิ้งไปบนพ้ืนแล้วหัวเราะเสียงดัง "ท่านพ่อ 

ข้าผิดไปแล้ว ข้ารู้ว่าท่านไม่มีทางโทษข้า ข้ารู้..."

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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จินเจิ้งท่ีร้องไห้จนแทบหมดลมไปแล้วดิ้นรนลุกขึ้นมา ฉุดกระชาก

คุณชายของตนเองแล้วพาไปยังห้องด้านหลัง สวีลี่คังและสวีเทียนหลิน

สองพ่อลูกมองอย่างตกตะลึง ไร้วาจาจะเอื้อนเอ่ยอีก

เรื่องราวที่เจ็บปวดและโศกเศร้าที่สุดบนโลกมนุษย์ ไม่มีเรื่องใด 

หนักหนาไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้ว ดวงตาที่พร่ามัวท�าให้เถาเม่ยเอ๋อร์ไม่อาจ

แยกแยะภาพที่ขาวโพลนตรงหน้าว่าที่สุดแล้วผู้ใดถูกผู้ใดผิดได้อีก

นางไม่อยากต�าหนคิวามไร้สามารถและความเลอะเลอืนของพ่ีชาย

อีกต่อไป แล้วก็ไม่อยากสนใจการตอแยของสวีเทยีนหลนิ นางรูว่้าฟ้าดนิ

กว้างใหญ่ไพศาล ท�ากรรมย่อมมผีลตามสนอง น่ีก็คอืชะตาชวิีตของตนเอง

นางถอดก�าไลมุกที่สวมบนข้อมือมานานแปดปีวงน้ันออกช้าๆ  

แล้วค่อยๆ เดินเข้าไปหาสวีเทียนหลิน "เทียนหลิน วาสนาระหว่างข้า 

กับเจ้าสิ้นสุดลงแล้ว ข้าท�าผิดต่อสกุลสวี ท�าผิดต่อท่านป้า ไม่อาจเป็น

สะใภ้ของสกุลสวีได้อีกต่อไป"

สวีเทียนหลินไม่ยอมรับก�าไลมุกวงน้ัน ระหว่างท่ีดึงร้ังกันไปมา 

เชอืกแดงก็พลนัขาดลง ไข่มกุเมด็เลก็ๆ เหล่านัน้กลิง้หายไปตามรอยแยก

ของโต๊ะเก็บเงิน ยากจะตามหามาได้ครบอีก

นางหนักายกลบัมาพลางหวัเราะด้วยน�า้เสยีงท่ีอ้างว้าง น�า้ตาหลัง่รนิ 

"หลินจื่อเฟิง สกุลเถาของข้าติดค้างเจ้า ข้ายอมให้เจ้าจัดการได้ตามใจ  

แต่ว่าเจ้าต้องรับปากข้าเรื่องหนึ่ง"

"หืม?" หลินจื่อเฟิงสลายกลิ่นอายเห้ียมโหดออกไปแล้ว เขารับค�า

ด้วยน�้าเสียงที่แฝงความหวั่นไหว

"ต้องรอให้ข้าฝังศพท่านพ่อเรียบร้อยและผ่านช่วงเวลาไว้ทุกข ์
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จนครบก�าหนดก่อน ข้าจึงจะติดตามเจ้าไปได้"

ถ้อยค�ายังกล่าวไม่ทันจบก็ได้ยินเสยีงสวีเทียนหลนิดงัขึน้อย่างบ้าคลัง่ 

"ไม่! เม่ยเอ๋อร์ เจ้าจะละทิ้งสายสัมพันธ์ระหว่างเราไปโดยง่ายเช่นนี้จริงๆ 

หรือ เจ้าเป็นคนไร้น�้าใจไร้คุณธรรมเช่นนี้หรือ!"

เถาเม่ยเอ๋อร์ปิดดวงตาที่ชุ่มน�้าของตนก่อนกล่าวอย่างตัดสินใจ 

เด็ดขาดแล้ว "นี่เป็นบทลงโทษที่สวรรค์มอบให้สกุลเถาของพวกเรา  

พวกเราก็ควรจะใช้ทัง้ชวิีตเพือ่ลบล้างความผดิ นีเ่ป็นสิง่เดยีวท่ีข้าสามารถ

ท�าได้ ขอโทษด้วย"

สวีเทียนหลินพยายามพุ่งเข้าไปหานาง ทว่ากลับถูกหลินจื่อเฟิง 

ขัดขวางเอาไว้อย่างง่ายดายจนต้องขยับถอยออกไปหลายก้าว เขา 

เช็ดน�้าตาบนใบหน้าก่อนพยายามดิ้นรนดูอีกครั้ง

ได้ยินเสียงดังกังวานข้ึนอีกหน ครั้งนี้เป็นสวีล่ีคังท่ีลงมือตีบุตรชาย

ด้วยตนเอง

"ท่านพ่อ ท่านเองก็ตีข้า?"

"ใช่ ข้าตีเจ้า! ลูกชาย เจ้าช่างเลอะเลือนยิ่งนัก! สรรพสิ่งในใต้หล้า

มีเติบโตมีถดถอย ทุกสิ่งล้วนถูกลิขิตไว้แล้ว ไม่อาจฝืนบังคับได้!"

สวีเทียนหลินนิ่งอึ้ง หยาดน�้าตาหลั่งริน เขาก้าวถอยไปข้างหลัง 

อย่างห้ามไม่อยู่

"ท่านลงุ เชญิพวกท่านกลบัไปพักผ่อนเถิด เม่ยเอ๋อร์ยังมเีรือ่งท่ีจะต้อง

สนทนากับหลินจื่อเฟิงเจ้าค่ะ"

สวีลี่คังผงกศีรษะ เขาประคองบุตรชาย ก่อนทอดถอนใจกล่าวกับ

เถาเม่ยเอ๋อร์ "ข้าเชือ่ว่าเจ้าจะสามารถจดัการปัญหาของสกุลเถาได้อย่าง
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เรียบร้อย"

เถาเม่ยเอ๋อร์มองส่งสองพ่อลูกสกุลสวีจากไปแล้วถึงได้หันหน้า 

กลับมากล่าวกับหลินจื่อเฟิงที่ยืนน่ิงเงียบไม่พูดจา "เหตุใดเจ้าถึงมาที่นี่ 

แค่คนเดียว"

"ท�าไมเล่า เจ้าคิดว่าข้าหลินจื่อเฟิงมาเยี่ยมเยียนคู่หมั้นของตนเอง

ยังต้องพาพ่ีน้องมาด้วยอีกหรือ ข้าหลินจื่อเฟิงเป็นบุรุษผู้หน่ึง แม้จะ

คลุกคลีอยู่ในป่าเขา แต่ก็ไม่เคยกระท�าเรื่องที่ผิดต่อคุณธรรม!"

เถาเม่ยเอ๋อร์มองสบตากับเขาอย่างเคร่งขรมึ ในดวงตาของบรุษุผูน้ี้

ไม่หลงเหลอืความเคียดแค้นทีไ่ม่อาจเลกิราอกี หากกลับกลายเป็นสายตา

ที่ก�าลังค้นหาบางสิ่งบางอย่างแทน

"เช่นน้ันข้าขอให้เจ้าปล่อยพ่ีชายของข้าไป ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ได้

เจตนา หากเจ้ามีความแค้นก็ขอให้เอามาลงที่ข้า!"

"หืม?" หลนิจือ่เฟิงน่ิงเงยีบไปสกัพักก่อนกล่าว "ได้ แต่เจ้าเองก็ต้อง

รับปากข้าหนึ่งเงื่อนไข!"

"ข้ายังมีสิทธิ์ต่อรองกับเจ้าได้อีกหรือ เชิญกล่าวมาได้เต็มที่"

"นับจากวันน้ีเป็นต้นไปข้าจะมาอาศัยอยู่ท่ีร้านไป่เฉ่า ทุกเร่ือง

ภายในร้านไป่เฉ่าจะต้องฟังค�าสั่งจากข้า"

"หลินจื่อเฟิง เจ้าจะมาซ�้าเติมข้า ท�าให้ข้าขายหน้า หรือคิดจะมา

ท�าการกุศลกันแน่?" เถาเม่ยเอ๋อร์รู ้สึกว่าในหัวใจมีโลหิตเดือดพล่าน 

จนแทบกระอักออกมาจากปาก นางจึงกัดฟันกล่าว

"นัน่ก็แล้วแต่ว่าเจ้าจะคิดอย่างไร แต่เจ้าไม่รูส้กึว่าพวกเราต่างก็เป็น

ผู้ที่ประสบเคราะห์เหมือนกันหรอกหรือ" หลินจื่อเฟิงลอบสูดลมหายใจ 
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ตระหนักว่าการเสแสร้งของตนก�าลงัถูกสตรตีรงหน้าท�าลายลงไปทลีะน้อย 

หัวใจท่ีปิดตายเพราะความแค้นเคืองก�าลังค่อยๆ หลอมละลายลงด้วย

กลิ่นหอมของยาและความอบอุ่นที่ตลบอบอวลอยู่ภายในร้านไป่เฉ่า

เถาเม่ยเอ๋อร์สมัผสัได้ว่าสตกิารรบัรูข้องตนเองก�าลงัเลอืนรางลงไป

ช้าๆ นึกไม่ถึงว่าร่างกายจะไม่อาจทนรับความจริงอันโหดร้ายรุนแรง 

ดจุพายุฝนโหมกระหน�า่เช่นน้ีได้อกีต่อไป ภาพตรงหน้าพลนัแตกเป็นประกาย

ระยิบระยับ ความมืดมิดหนักอึ้งทาบทับลงมาราวกับผ้าม่านผืนใหญ่

ราวกับคลื่นลมทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีเพียงภาพที่ตนเอง

กับเถาจ้งซานแอบมองบิดาปรุงยาสมุนไพร ยาสมุนไพรของสกุลเถา

คุณภาพดี ไม่ว่าผู้ใดก็ชื่นชม ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดจากข้ันตอนการปรุงยา 

ทีร่ะมดัระวังรอบคอบย่ิง ไม่เคยบกพร่องมาก่อน ทกุๆ ข้ันตอนล้วนไม่อาจ

หย่อนยาน ไม่มีวันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแน่นอน แล้วจะไปท�าร้ายชีวิต 

ผู้อื่นได้อย่างไร

"ไม่...ไม่...เป็นไปไม่ได้ ท่านพ่อ" เถาเม่ยเอ๋อร์ร้องเรียกเสียงต�่า  

ยามท่ีตืน่ขึน้มาสมัผสัได้ว่าท้ังร่างเปียกชุม่ ในตอนท่ีก�าลงัสงสยัว่าเมือ่ครู่

ตนเองหมดสตไิปได้อย่างไรก็พลนัพบว่าเงาร่างของหลนิจือ่เฟิงก�าลงัเดนิผ่าน

ห้องโถงกว้างเข้ามา ก่อนมาหยุดยืนบดยาสมนุไพรอยู่ใกล้ๆ เถาเม่ยเอ๋อร์

รู้สึกได้ว่าบนร่างของนางยังมีกลิ่นเบาบางของยาสมุนไพรอยู่ด้วย

"เจ้า?" นางใช้ปลายลิ้นแตะเพดานปากก่อนจะกล่าวอย่างตกใจ 

"เจ้าเป็นคนป้อนยาให้ข้าหรือ เจ้าให้ข้ากินยาอะไร แล้วเอาเทียบยา 

มาจากไหน"
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นางฝืนร่างกายลุกขึ้นยืน เห็นเพียงเขาหลบเล่ียงสายตาของนาง  

ยังคงบดยาสมุนไพรต่อไป

"เจ้าเป็นคนเขียนเทียบยาเองหรือ"

นางรู้ว่าแม้ร้านไป่เฉ่าจะสะสมสมุนไพรไว้แทบทุกชนิด แต่ความรู้

ด้านการจดัยานัน้หาใช่สิง่ทีส่ามารถซมึซบัได้ในระยะเวลาอนัสัน้ อกีอย่าง

เขาย่อมไม่ไปขอให้คนสกุลสวีเขียนเทียบยาให้แน่นอน หรือจะบอกว่า 

เขาเขียนเทียบยาเองจริงๆ

เขานิ่งเงียบไม่พูดจา ไม่ยอมตอบข้อสงสัยของนาง เพียงกล่าว 

ออกมาว่า "ดูท่าร้านไป่เฉ่าแห่งนี้จะมีแต่ชื่อเสียงเท่านั้น วันพรุ่งนี้ข้าต้อง

ออกไปหาสมุนไพรตัวหนึ่งแล้ว"

"สมุนไพรอะไร"

"ไป๋จื่อ" เมื่อเขาสลัดท่าทีของโจรทิ้งไป กระท่ังน�้าเสียงท่ีพูดก็ฟังดู

หนักแน่นขึ้นมา

ไป๋จื่อ? เถาเม่ยเอ๋อร์ใจเต้นแรง เขาไฉนเลยจะรู้ นามไป๋จื่อนี้เดิมที

เป็นชื่อของสวีฮูหยิน แต่เป็นเพราะเขาที่ท�าให้สองสกุลไม่อาจมีวันเวลา

อนัสงบสขุได้อกี เขาต่างหากจงึจะเป็นตวัการทีแ่ท้จรงิ ตอนน้ียังมสีทิธ์ิอะไร

มาท�าลายชื่อเสียงของร้านไป่เฉ่าอีก

นางฝืนเดินไปที่หน้าลิ้นชักยาวลิ้นชักหนึ่งก่อนออกแรงดึงออกมา 

ภายในน้ันเต็มไปด้วยไป๋จือ่เต็มลิน้ชกั หน้าตดัเรยีบสีสนัสดใหม่ วางเรียง

อย่างเป็นระเบยีบ นับเป็นของชัน้เลศิ "ผูใ้ดบอกว่าร้านไป่เฉ่าของเรามแีต่

ชื่อเสียง ของพวกนี้มิใช่สิ่งที่เจ้าต้องการหรอกหรือ"

เขามองแล้วย้ิมบางๆ พร้อมส่ายศีรษะ ท่าทางไม่สะทกสะท้าน  
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"ข้าหลงคิดว่าเม่ยเอ๋อร์เป็นผู้มีความรู้กว้างขวาง ที่แท้ก็แค่นี้!"

"เจ้าพูดว่าอะไรนะ" นางข่มกลั้นคาวโลหิตท่ีพุ่งข้ึนมาถึงล�าคอ  

ยิ่งมองตัวเขาไม่กระจ่างมากขึ้นทุกที

"ที่ข้าอยากได้ไม่ใช่ไป๋จื่อทั่วไป ข้าอยากได้เตียนไป๋จื่อ"

"เจ้าเป็นใครกันแน่"

โดยไม่รอให้เขาพูดจบนางก็ต้องตกตะลงึ ดจูากระดบัความคุน้เคย

ที่เขามีต่อยาสมุนไพรแล้ว ไม่น่าจะไร้หนทางจนถึงขนาดรับมือกับ 

แค่โรคหนาวลมนี้ไม่ได้กระมัง เห็นได้ชัดว่าเป็นการมาหาเรื่องสกุลสวี 

จงใจมาแก้แค้นโดยแท้

"ในเมื่อรู้แก่ใจเหตุใดยังต้องถาม" สีหน้าของเขาแข็งกระด้างข้ึน 

อีกครั้ง

"ท�าไมเจ้าต้องไปเป็นโจรด้วย เดิมทเีจ้ากับข้าก็ไม่ใช่คนบนเส้นทาง

เดยีวกัน เหตุใดถึงต้องสนใจความเป็นความตายของข้าด้วย หากข้าตาย 

ไปเสีย ไม่ใช่ท�าให้เจ้าสมปรารถนาได้พอดีหรอกหรือ" แม้ค�าพูดจากปาก

เถาเม่ยเอ๋อร์จะไม่เปลี่ยน แต่ไม่รู้เหตุใดในใจนางจึงลอบรู้สึกสงสารเขา

ขึน้มา บุรษุอ่อนเยาว์ท่ีเป่ียมด้วยความฉลาดผูน้ีถึ้งกบัละทิง้ความสะดวก

สบายแล้วไปเข้าร่วมกับพวกโจร เพียงเพ่ือแก้แค้นถึงกับลงไปในบงึโคลน 

ที่ไม่อาจขึ้นมาเองได้อีก

"ยามน้ีบรรดาอ๋องต่างยึดครองเมอืงกันคนละแห่ง ต่างก็เฝ้ารอโอกาส

ท่ีจะก่อกบฏ ส่วนชาวเว่ยเองก็ก�าลังจับตามองอย่างใกล้ชิด มีเจตนา

รุกรานเข้ามาในแถบเจียงหนาน* ของพวกเรา ต้าเหลียงยังจะสามารถ

* เจียงหนาน หมายถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง)
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รุ่งเรืองไปได้อีกสักก่ีปี ภายในเมืองเจี้ยนคังแห่งนี้ นอกจากบทเพลง

มักมากในกามและเสียงระฆังจากวัดที่ล่องลอยไปท่ัวแล้ว ยังมีผู ้ใด 

รับฟังเสียงความทุกข์ยากจากราษฎรจริงๆ อีก ต่อให้เป็นโจรภูเขา 

แล้วอย่างไร ขอเพียงมีใจยุติธรรมก็ยังดีกว่าหมอที่มีชื่อเสียงจอมปลอม 

ทนรับการโจมตีไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวเป็นร้อยเท่า"

เขาปัดเศษยาท่ีเปรอะบนเสื้อออก สายตาร้อนระอุบาดลึกลงใน

หัวใจของนาง

"เจ้าว่าอะไรนะ" เถาเม่ยเอ๋อร์สงสัยว่าตนเองหูฝาดไปหรือไม่  

นี่เป็นค�าพูดจากโจรผู้หนึ่งจริงๆ หรือ

"ในฐานะหมอ หากสวมเปลอืกนอกของวิญญูชน แต่ลับหลังกระท�า

เรื่องต�่าช้าไร้คุณธรรม ยังมิสู้ไปเป็นโจรเสียดีกว่า" เสียงของหลินจื่อเฟิง 

ดุจค้อนหนักทุบลงบนหัวใจเถาเม่ยเอ๋อร์ "ชาวบ้านยากจนกินไม่อิ่มท้อง 

ไฉนจะยังมีเงินไปหาหมอ กลับกันบรรดาพ่ีน้องบนภูเขามักจะคอยช่วย 

ส่งยาสมุนไพรให้ชาวบ้านอยู่เสมอ ข้าก็แค่ใช้ชื่อของโจร แต่สิ่งท่ีกระท�า

กลับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกัน"

"เจ้า?" เถาเม่ยเอ๋อร์รู้สึกวิงเวียนศีรษะ บุรุษผู้ตัดพลังชีวิตของสวี 

และเถาสองสกุลไปเองแท้ๆ ทว่ากลับกล่าวออกมาค�าแล้วค�าเล่าว่า 

ตนกระท�าเรื่องถูกต้องยุติธรรมเช่นเดียวกัน! ผู้ใดจะเชื่อได้ว่าเงาร่างของ

บุรุษเรียบง่ายที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้ก็คือบุรุษลึกลับผู้ท่ีไม่ก่ีวันก่อนน�าโลงศพ 

กับพวกโจรมาแก้แค้น เขากับสกุลสวีมีบุญคุณความแค้นระหว่างกัน 

เช่นไรกันแน่

เรือ่งราวในใต้หล้ายากจะคาดเดา เป็นเพราะบรุุษผูน้ีส้กุลเถาถึงได้
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สญูเสยีทุกสิง่อย่างไปในคนืเดยีว แต่นางกลบัอยู่ร่วมห้องเดียวกันกับเขา 

ทั้งยังรับปากว่าในอนาคตจะเป็นภรรยาของเขา ผู้ใดเล่าจะรู้ว่าที่ใด 

จึงจะเป็นที่พักพิงสุดท้ายของนางกันแน่

ปลายเท้าลื่นไถล ร่างกายอ่อนปวกเปียกพลันทรุดลงกับพ้ืน ทว่า

กลบัถูกมอือบอุน่ข้างหนึง่ประคองไว้ได้ทนั เมือ่ตัง้ใจมองไปก็ปะทะเข้ากับ

สายตาถามไถ่ของเขา ร่างกายไร้ก�าลังพิงแอบอิงอยู่ในอ้อมกอดเขา  

หัวใจท่ีอ่อนล้าไม่อาจทนรับพายุฝนมากกว่านี้ได้อีก มิสู้ปิดตาลงเสีย  

แล้วลืมเลือนการต่อสู้ทั้งหมดไปก่อนชั่วคราว

หัวใจกับความมืดได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายในห้องโถง

งานศพตกแต่งด้วยสีขาว ควันธูปลอยหมุนวนเป็นเกลียว สายลมพัด 

หอบเอากระดาษเงินกระดาษทองจ�านวนหน่ึงให้ลอยล่อง ภายใน 

ห้องโถงกว้างมีเพียงนางกับบุรุษแปลกหน้าผู ้ น้ีนั่งอยู ่เคียงข้างกัน  

แสงเทียนสลัวรางล่อลวงให้ฝุ ่นธุลีในอากาศลอยเอื่อยอย่างเชื่องช้า  

ชวนให้จิตใจรู้สึกกระสับกระส่ายไม่สงบ

บางทีน่ีอาจเป็นแค่บทสรุปชั่วคราวเท่าน้ัน บางทีน่ีอาจเป็นแค ่

จุดเริ่มต้นของเคราะห์กรรมเท่านั้น หรือว่าบางทีจุดจบท่ีผู ้อื่นต้อง 

บ้านแตกสาแหรกขาดก็คือความปรารถนาอันสูงสุดของเขา เป็นเพียง 

บทลงโทษหนึ่งที่มอบแก่ร่างกายและจิตวิญญาณเท่านั้น!

หลินจื่อเฟิงตกใจอย่างย่ิง สตรีแกร่งนามเถาเม่ยเอ๋อร์ผู้นี้ในที่สุด 

ก็ทนต่อความเจ็บปวดมากมายนี้ไม่ไหวเช่นกัน กระทั่งกลายเป็นอ่อนแอ

ปวกเปียกไร้สติไป โฉมสะคราญที่งามประดุจต้นไม้ใต้แสงจันทร์อ่อน 
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ท�าให้ผูค้นไม่กล้าสมัผสัตามใจ เขามองดรู่างงดงามทีท่กุข์ใจอย่างลุ่มหลง 

ความขุ่นแค้นชิงชังคล้ายจะเลือนหายไปช้าๆ

ร่างกายบอบบางของนางค่อยๆ แข็งเกรง็ข้ึนตามราตรท่ีีดกึข้ึนเรือ่ยๆ 

ดวงตาคู่งามแม้จะบวมขึ้นทีละน้อย ทว่ากลับยังคงกระจ่างใสเหมือนดั่ง

ต้นหมีเต๋ียเซียง* ท่ีมารดาปลูกเอาไว้เต็มแปลง น่ันคือต้นไม้จากแดน 

ตะวันตกทีเ่ฉาจือ่เจีย้น** เคยกล่าวชืน่ชม ต้นหมเีตีย๋เซยีงน้ันมกีิง่เรยีวอ่อน 

ทัง้ยังแผ่กลิน่หอมประหลาดเย้ายวนออกมาเป็นระยะๆ ทกุครัง้ท่ีได้เห็นนาง 

หวัใจของเขาก็จะเต็มไปด้วยความรูส้กึร้อนรนและกระสับกระส่ายอย่างท่ี

ไม่เคยเป็นมาก่อน จนถึงขั้นเกือบจะหลงลืมค�าเตือนของมารดาไป

ยามนั้นขณะที่เขาอยู่เบื้องหน้าแปลงต้นหมีเต๋ียเซียง ต้องใช้เวลา

สงบใจอยู่พักหนึง่กว่าจะรบัฟังค�าพูดของมารดาอย่างละเอยีดได้ มารดา

บอกว่ายอมให้บรุษุท่ีนางรกัมาตลอดชวิีตมคีวามสขุ แต่จะไม่ยอมท�าลาย

ชือ่เสยีงของบรุษุผูน้ัน้ ในเมือ่ไม่ว่าอย่างไรบรุษุผูน้ัน้ก็คอืผูส้บืทอดโดยตรง

ของตระกูลแพทย์อนัเลือ่งชือ่ ส�าหรบัคนผูน้ัน้แล้ว ชือ่เสยีงดงีามย่อมล�า้ค่า

กว่ารักแท้

เขารู ้ตัวว่าไม่อาจขัดขืนการมอมเมาจากหญิงงามที่ประดุจต้น 

หมเีตีย๋เซยีงตรงหน้าน้ีได้ จงึลกุขึน้ยืนแสร้งท�าตัวผ่อนคลายพลางย้ิมกล่าว 

"เม่ยเอ๋อร์ เจ้าต้องจดจ�าไว้ว่าตอนนี้เจ้าไม่มีอิสระเป็นของตนเองอีกแล้ว 

ดีที่สุดก็อย่าท�าตัวดื้อดึงเลย ยามนี้ชีวิตของเจ้าเป็นของข้า!"

เบือ้งหน้ามเีพียงความเงยีบงนั ก่อนท่ีมารดาจะเสียชวิีตเคยกล่าวไว้ 

'ลูกรัก ใบหน้าเจ้าผิดแปลกไป ตามความเชื่อของพวกเราชาวฝูหนาน 

* ต้นหมีเตี๋ยเซียง หมายถึงต้นโรสแมรี่
** เฉาจื่อเจี้ยน หรือเฉาจื๋อ (โจสิด) คือบุตรของเฉาเชา (โจโฉ) เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในยุคสามก๊ก
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ก็หมายความว่าเคราะห์รักได้มาเยือนแล้ว'

เดมิทหีนนีเ้ขาต้ังใจมาทวงหนีกั้บสองพ่อลกูสกุลสวี ยามนีบ้ญัชเีก่า

ยังไม่ช�าระ หน้ีใหม่ก็เพ่ิมเข้ามาอีก ขณะนี้สตรีที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้ได้ครอง

พ้ืนท่ีในใจเขาไปจนหมด ท�าให้ความเจ็บปวดจากการสูญเสียมารดา 

ของเขาได้รับการเยียวยา

สัมผัสอันอ่อนนุ ่มหอมหวานน้ันท�าให้จิตใจเขาสั่นกระเพ่ือม  

เถาเม่ยเอ๋อร์ เจ้ามาจากที่ใด ราวกับเป็นมารดาของข้าอย่างไรอย่างน้ัน 

ข้ามภูเขาและห้วงสมุทร มาจากอาณาจักรฝูหนานอันห่างไกลหรือ

ในใจเขาถึงกับคาดหวังให้สตรีผู้น้ีมิใช่ราษฎรชาวต้าเหลียง เช่นนี้

เขาก็จะมีเหตุผลในการพานางจากไปยังท่ีไกลแสนไกล ทว่ายามที่เขา 

ได้เห็นสตรีผู ้ภายนอกบอบบางแต่ภายในแข็งแกร่งทุ่มเทใจปกป้อง 

สกุลเถา เขาก็ถึงกับเปลี่ยนความตั้งใจเดิมอย่างช่วยไม่ได้ อยากจะรั้ง 

อยู่ในเมือง ไม่กลับไปใช้ชีวิตอิสรเสรีดุจเทพเซียนอีก

สายลมแฝงกลิ่นหอมอ่อนโชยผ่าน ฝนดาวตกบางตาวาดผ่าน 

ธาราสีเงิน ความเจ็บปวดบาดลึกลงไปในกระดูก ความปวดใจในวันนี้

ราวกับการขูดกระดูกเพ่ือรักษาบาดแผล ทุกๆ หยาดน�้าตาล้วนสร้าง 

รอยร้าวลงบนจิตวิญญาณ

เถาเม่ยเอ๋อร์รู้สึกเหมือนตนเองผ่านช่วงแห่งความเป็นความตาย 

มาอย่างยาวนาน ความเจ็บปวดของหัวใจกับร่างกายชวนให้คน 

ยากลมืเลอืนไปตลอดชวิีต นางลมืตาขึน้มาช้าๆ ยามรุง่สางท่ีแสงอาทติย์

สาดส่อง ภาพที่สะท้อนเข้ามาในดวงตายังคงเป็นเงาร่างท่ีบุกรุกเข้ามา 
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ในชีวิตนางอย่างกะทันหัน...ร่างของคนผู้นั้น

บนร่างของเขาไม่มีกลิ่นอายอ�ามหิตและขุ่นแค้นเฉกเช่นวันเก่า  

มีเพียงความเฉยชาและนิ่งสงบ บุรุษผู้นี้เป็นเขาจริงๆ หรือ

นางคาดไม่ถึงว่าบุรุษผู้น้ีจะแบกรับความรับผิดชอบดูแลสกุลเถา 

ไว้บนบ่าจริงๆ พิธีศพของบิดานางมีเขาเป็นผู้ออกหน้าจัดการ เขาคล้าย

หลงลมืการแก้แค้นให้มารดาไปแล้ว ไม่ได้ไล่ต้อนบบีคัน้เรือ่งความผดิพลาด

และความไร้สามารถของพ่ีชายนาง เพราะอกีฝ่ายในยามน้ีสตเิลอะเลอืน  

ทนรับเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นไม่ไหวแล้ว

นางข่มความเจ็บปวดในใจ เมื่อมองเห็นเขาขมวดคิ้วไม่พูดจา 

อยู่ภายใต้แสงสว่างบนท้องฟ้าก็ราวกับเห็นก้อนเมฆท่ีลอยห่างออกไปไกล

ที่สุด คล้ายหลุดพ้นจากโลกีย์ ทว่าเพียงรอสายลมพัดมากลับกลายเป็น

ก้อนเมฆที่จับต้องและดูเรียบง่ายท่ีสุดได้ ไม่ว่าเขาจะมาที่น่ีเพ่ือแก้แค้น

ด้วยเป้าหมายใด กระนั้นก็ยังเป็นพ่ีชายนางท่ีท�าความผิด คร้ังน้ีนับว่า 

สละชีวิตคนไปสองชีวิตอย่างสูญเปล่าแล้ว

ย่ิงไปกว่าน้ันในช่วงเวลาหลายวันที่ได้อยู่ด้วยกัน นางก็รู้สึกว่า 

กลิ่นอายโจรบนร่างของเขาได้สูญสลายไปหมดแล้ว ราวกับโชคชะตา 

ท่ีไม่อาจควบคมุได้น้ี เขาได้มสีายสมัพันธ์เชือ่มโยงกับสกุลเถาอย่างไม่อาจ

แยกจากกันได้โดยสิ้นเชิง

"เม่ยเอ๋อร์! ข้าอยากให้เจ้าออกมา ข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้า"

ที่ข้างนอกประตู ข้างก�าแพงทุกหนแห่งคือการระบายฤทธ์ิสุรา 

ของสวีเทียนหลิน สิ่งที่ส่งผ่านก�าแพงหนามาหาใช่ความคับแค้นใจ 

ของบุรุษอ่อนเยาว์ผู้หนึ่ง แต่เป็นหัวใจที่แตกสลายดวงหนึ่ง
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(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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