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จอมใจหมอเทวดา เรื่องนี้ เป็นคู่ระหว่างท่านหญิงจอมหยิ่ง ชอบวางอำนาจ  

กับท่านหมอเทพแสนดีที่ทุกคนรักใคร่ แต่ปากร้ายกับนางคนเดียว เริ่มจาก 

ความเป็นศัตรู เปลี่ยนเป็นความรัก แต่เพราะภาระหน้าที่ของแว่นแคว้น เพราะ 

บุญคุณของอาจารย์ จึงไม่อาจทำตามความรู้สึกได้ ต้องผ่านบทพิสูจน์มากมาย  

เพื่อให้ได้อยู่เคียงข้างกันในที่สุด

 เป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ารักที่อ่านง่าย ๆ สบาย ๆ ที่บ้านอรุณหวังว่าจะสร้าง 

รอยยิ้มและให้คุณผู้อ่านได้พักวางจากความเครียดยามว่างค่ะ

สำนักพิมพ์อรุณ

สิงหาคม 2563



	 นางจ้องตอบเขาอย่างไม่หลบเลี่ยง “เจ้าบอกว่าข้า 

เป็นสตรีน่าชังมิใช่หรือ เหตุใดยังจูบข้าอีก”

	 เขาอึ้งงัน จากนั้นก็คลี่ยิ้มน้อย  ๆ  ชวนให้หลงใหล  

“เจ้าน่าชังแต่ก็น่ารักเช่นกัน”

	 ต้วนจิ่งซีหมดปัญญาจะเข้าใจ ดวงตากลมโตกะพริบ 

ปริบ ๆ มองเขาอย่างไร้เดียงสา “เจ้าหมายความว่าอย่างไร”

	 “ก็หมายความเช่นนี้” สิ้นคำลู่เอ้าชิวก็จุมพิตนาง 

อีกครั้ง
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ปฐมบท

หลังจากแบ่งแยกดินแดนจงถู1 บรรดาเจ้าครองแคว้นต่างมีกองกำลัง 

ทหารเป็นของตนเอง ต่างสถาปนาแว่นแคว้น ตั้งตนเป็นผู้ปกครอง ในบรรดา 

นั้น สามแคว้นที่แข็งแกร่งที่สุดแยกตัวออกมาเป็นแคว้นโจว ซึ่งปกครองโดย 

สกุลโจว เมืองหลวงคือซวงซาน แคว้นซู่ของสกุลต้วน เมืองหลวงคือลั่วเฟิ่ง  

และแคว้นหวงของสกุลตู้ เมืองหลวงคือเฟิงจื่อ

สามแคว้นนี้ปกครองแบบเผด็จการ เจ้าแคว้นที่ดำรงตำแหน่งล้วนมี 

นโยบายเข้มงวดรุนแรง ภายในแคว้นจึงนับว่าสงบเรียบร้อย

ก่อนแบ่งแยกดินแดนจงถู สกุลต้วนคือตระกูลแม่ทัพของราชสำนัก  

ถือครองตราบัญชาทัพ เมื่อราชสำนักล่มสลาย สกุลต้วนนำกองทัพยึดครอง 

พื้นที่แล้วสถาปนาตนเป็นประมุข จากนั้นจึงจัดการแบ่งชนชั้นของประชาชน 

ในอาณัติ โดยในดินแดนใต้ปกครองของตน ชนชั้นชาวนาอยู่ในระดับต่ำสุด 

พวกเขาอาศัยแถบชานเมืองมานาน พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดล้วนตกเป็นของ 

สกุลต้วน ผลผลิตต้องส่งมอบเข้ายุ้งฉางหลวง จากนั้นเจ้าแคว้นจึงจะแบ่งสัน 

ลงมาให้ตามสัดส่วนของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ส่งมา นอกจากนี้ในยามปกติ 

 1 ชื่อเรียกประเทศจีนในสมัยโบราณ



2

จอมใจหมอเทวดา

ชนชั้นชาวนาไม่สามารถเข้าเมืองหลวงได้ มีเพียงยามข้าศึกบุกมาเท่านั้นจึงจะ 

ลี้ภัยเข้ามาในเมืองได้ ชีวิตความเป็นอยู่อัตคัดขัดสนยิ่งนัก

ภายในเมืองลั่วเฟิ่ง การขี่ม้าถือเป็นกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลิน 

เฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงตลอดจนผู้ลากมากดีซึ่งมีอยู่น้อยนิดเท่านั้น ชาวบ้าน 

ทั่วไปแม้จะมีม้าไว้ในครอบครองได้ ทว่าส่วนใหญ่มักใช้เทียมรถขนของ  

ไม่สามารถขี่ม้าในเมือง ยกเว้นในเทศกาลแข่งม้าที่จะจัดขึ้นวันที่สิบห้าเดือนเก้า 

ของทุกปี ในวันดังกล่าวชาวเมืองลั่วเฟิ่งทุกคนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้า 

ได้โดยไม่จำกัดชายหญิง ฐานะ อายุ และรูปร่าง ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล  

กติกามีเพียงข้อเดียวคือผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องสวมหน้ากาก

และวันนี้ก็เวียนมาถึงเทศกาลแข่งม้าประจำปีอีกครั้ง ผู้เข้าแข่งขัน 

มากมายหลั่งไหลเข้าสู่สนามแข่ง แต่จากที่สำรวจดูเสื้อผ้าอาภรณ์และม้าของ 

พวกเขา ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพวกชนชั้นสูงและคหบดีอยู่นั่นเอง แม้กระนั้น 

ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีปัญญาเข้าร่วมแข่งก็ยังคงมุงดูอยู่รอบ  ๆ  สนาม มิใช่ 

เพราะเหตุใดอื่น แต่เป็นเพราะวันนี้จะมีการแจกจ่ายข้าวสารและผ้าที่นอก 

สนามด้วย

การแข่งม้ามิใช่การประลองความเร็ว แต่เป็นการประลองลีลา ผู้เข้า 

ร่วมการแข่งขันจะต้องแสดงลีลาการขี่ม้าในระดับความยากง่ายแตกต่างกันไป 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด นี่จึงเป็นสาเหตุที่ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหน้ากาก  

เนื่องจากเมื่อสวมหน้ากากแล้ว การให้คะแนนย่อมไม่เอนเอียงไปตามฐานะ 

ของผู้เข้าแข่งขัน

“ต่อไปคือม้าหมายเลขสิบ...สายฟ้า”

ขานชื่อเสร็จ ร่างสะโอดสะองในชุดดำก็ลงสนาม ประเมินจากรูปร่าง 

ผู้ขี่น่าจะเป็นสตรี ม้าชั้นดีที่ชื่อสายฟ้าที่นางขี่อยู่นั้นมีขนสีดำขลับเงางาม  

สวมอานม้างามหรู ทั้งสายบังเหียนยังเปล่งประกายสีทองวาววับ ดูเหมือน 

ถักจากไหมทองคำ

หญิงสาวแม้จะสวมเสื้อผ้าเรียบง่าย ทว่าลำพังอุปกรณ์เหล่านั้น ก็รู้ว่า 

หากมิใช่ธิดาสกุลสูงศักดิ์ ก็ต้องเป็นคุณหนูบ้านคหบดีใหญ่
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หญิงสาวนั่งบนหลังม้าด้วยท่าทีองอาจห้าวหาญ รอจนกระทั่งสิ้นเสียง 

ประกาศ  “เริ่ม”  อย่างเรียบง่ายแล้ว นางก็ทะยานออกไป ควบเจ้าสายฟ้า 

ห้อตะบึงเข้าไปในสนามแข่ง พลางวาดลีลาบนหลังม้าด้วยความยากระดับ 

สูงสุดไม่ซ้ำผู้ใด ทำเอาผู้เข้าชมพากันตื่นตาตื่นใจ อุทานด้วยความทึ่งไม่หยุด

“อา! ร้ายกาจจริง ๆ!”

“ลีลาบนหลังม้าเช่นนี้ ต่อให้เป็นผู้ชาย ยังน้อยนักที่จะทำได้ด้วยซ้ำ!”

ทันใดนั้นหญิงสาวก็เปลี่ยนท่าใหม่บนหลังม้าที่กำลังห้อตะบึง เตรียมตัว 

จะยืนขึ้น

“สวรรค์! นั่นนางคิดจะทำอะไร คงมิใช่ว่าจะแสดงท่าอาชาเหยียบ 

นางแอ่นเหินเวหาหรอกนะ”

อาชาเหยียบนางแอ่นเหินเวหาคือท่าที่มีความยากระดับสูง ผู้ขี่จะต้อง 

ยืนบนหลังม้าขณะที่ม้ากำลังวิ่ง จากนั้นควบม้ากระโดดข้ามรั้วกั้นที่ระดับ 

ความสูงต่างกันห้าด่านติดต่อกัน

ลีลาระดับนี้ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยมีผู้ใดทำสำเร็จมาก่อน ผู้ที่ทำ 

คะแนนได้ยอดเยี่ยมที่สุดทำได้เพียงข้ามรั้วกั้นที่สี่ก่อนจะล้มเลิกความตั้งใจไป 

เพราะคำนึงถึงอันตรายต่อชีวิต ยิ่งกว่านั้น นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบัดนี้  

ก็ยังไม่เคยมีสตรีคนใดท้าประลองด้วยลีลาในระดับความยากเช่นนี้

ไม่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ นางก็เป็นคนแรก และอาจเป็นคนสุดท้าย 

ด้วยเช่นกัน

ท่ามกลางเสียงร้องอุทานด้วยความตกใจของทุกคน หญิงสาวกระโดด 

ข้ามรั้วแรกสำเร็จ จากนั้นก็กระโดดข้ามรั้วที่สองสำเร็จเช่นกัน...

“โอ! เก่งกาจเกินไปแล้ว”

ขณะที่กระโดดข้ามรั้วที่สองสำเร็จ ร่างของหญิงสาวโงนเงนเล็กน้อย  

ทว่านางพยายามรักษาสมดุล ร่างบอบบางจึงทรงตัวได้อย่างราบรื่น

หลังจากขี่ม้าวนครบรอบ นางก็ท้าทายรั้วกั้นที่สูงยิ่งกว่าเดิมต่อ แต่ 

ครั้งนี้เจ้าสายฟ้าแสดงท่าทีเหนื่อยล้าออกมาเสียแล้ว นางคล้ายกับรู้สึกได้ว่า 

มันพยายามฮึดสู้ ดังนั้นจึงหวดแส้ลงบนบั้นท้ายมันเบา  ๆ เจ้าสายฟ้าเมื่อถูก 
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แส้กระตุ้นก็ห้อเหยียดมุ่งหน้าเต็มกำลัง

ขณะทีก่ำลงัจะกระโดดขา้มรัว้ทีส่ามนัน้เอง ราวกัน้กถ็กูขาหนา้เจา้สายฟา้ 

เกี่ยวจนลอยหวือมากระแทกหัวของมันอย่างจัง ทันใดนั้นมันก็สูญเสียการ 

ควบคุม ดีดตัวขึ้นลงอย่างคลุ้มคลั่ง

หญิงสาวที่ยืนบนหลังม้าจะนั่งก็นั่งไม่ได้ จะยืนก็ยืนไม่อยู่ ครั้นเห็นว่า 

นางหวิดจะถูกเหวี่ยงตกลงบนพื้นแล้ว ก็มีม้าสีน้ำตาลเกาลัดที่รอแข่งอยู่ 

หลังราวกั้นกระโจนออกมา ผู้ขี่เป็นชายชุดดำ

ท่ามกลางเสียงร้องแตกตื่นของฝูงชน เขาควบม้าวิ่งไล่ตามเจ้าสายฟ้า 

แล้วยื่นมือไปหาหญิงสาว “รีบกระโดดมาเร็วเข้า!”

เนื่องจากหญิงสาวสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า จึงเผยให้เห็นเพียงดวงตา 

ที่ฉายแววตื่นตระหนกระคนสงสัยกำลังจับจ้องมาที่ เขา  นางไม่กระโดด  

ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะแก้ปัญหาที่อันตรายถึงชีวิตนี้ด้วยตนเอง

ดูเหมือนเขาจะมองเห็นความดื้อรั้นของนาง ดังนั้นจึงควบม้าเข้าประชิด 

เจ้าสายฟ้า

“หลบไป!” นางตะโกนลั่น น้ำเสียงฟังดูค่อนข้างเยาว์วัย อายุน่าจะ 

ราว ๆ สิบสามสิบสี่ปี

เขายื่นมือออกไป พอคว้าตัวนางได้ก็ดึงเข้ามาหาตัว เพียงแต่เวลานี้  

ม้าสองตัวชนกัน ทำให้เขาเสียหลักพลัดตกจากหลังม้า แต่กลับกอดนางแน่น 

ใช้ร่างกายปกป้องนางไว้

คนทั้งสองร่วงลงพื้น ม้าก็วิ่งเตลิดไป เวลานี้มีคนรี่เข้ามา ชายหนุ่ม 

เหลือบมองด้วยหางตา นึกไม่ถึงว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นต้วนจิ่งหวน บุตรชาย 

ของเจ้าแคว้นต้วนไป่เทา

เขาก้มลงมองเด็กสาวในอ้อมแขน นางยังคงปิดบังใบหน้า ดวงตา 

ทั้งคู่จ้องเขม็งมาที่เขา แววตายังคงตื่นตระหนก แต่ก็ยังดื้อรั้นไม่ยอมคน

“เจ้าไม่เป็นไรกระมัง” เขาถาม

เด็กสาวมองเขาด้วยความตกตะลึง ไม่รู้ว่าหน้ากากของเขาถูกดึงลงมา 

ตั้งแต่เมื่อใด เผยให้เห็นแผลบาดเป็นทางยาวรอยหนึ่งบริเวณดวงตาข้างซ้าย 
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เลือดไหลอาบ เนื่องจากเลือดที่เปรอะเต็มใบหน้าดูน่ากลัวยิ่งนัก นางจึงเห็น 

ใบหน้าเขาไม่ชัดเจน เห็นเพียงนัยน์ตามุ่งมั่นและห้าวหาญของเขา

ดูเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าตนเองได้รับบาดเจ็บ ทั้งสีหน้าก็มิได้ฉายแวว 

เจ็บปวดแม้แต่น้อย นางกำลังจะเตือนเขาพร้อมถามไถ่ด้วยความเป็นห่วง  

ก็ได้ยินเขาเอ่ยว่า 

“แม่นาง มีหลายเรื่องที่สตรีทำไม่ได้ คราวหน้าก็อย่าอวดเก่งอีก”  

น้ำเสียงเขาเจือแววหยอกเย้าระคนสั่งสอน

นางผู้หยิ่งทะนงตนย่อมไม่พอใจ ย้อนถามทันที “เจ้าเป็นใคร บอก 

ชื่อมาเดี๋ยวนี้!”

เขาชะงักเล็กน้อย จากนั้นยกยิ้มมุมปากอย่างไม่ยี่หระ “ข้าเป็นใคร  

เจ้าไม่ต้องสนหรอก”

“เช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใคร” นางถลึงตาจ้องเขาอย่างเดือดดาล

ความจริงตั้งแต่เหลือบไปเห็นต้วนจิ่งหวนรีบรุดมา เขาก็เดาฐานะของ 

นางได้แล้ว แต่เขากลับตอบว่า “เจ้าจะเป็นใคร ข้าก็ไม่สนใจเช่นกัน” พูดจบ 

เขาก็ปล่อยนาง ลุกขึ้นยืน แล้วหมุนตัวจากไปก่อนที่ต้วนจิ่งหวนจะมาถึง

นางมองตามหลังเขาด้วยความโมโห นี่เป็นครั้งแรกที่นางเจอคนที่ 

ไม่เห็นนางอยู่ในสายตาเช่นเขา วันหน้าหากได้เจอกันอีก ข้าจะต้องให้เจ้า 

จ่ายค่าตอบแทนอย่างสาสมแน่!
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1

หกปีต่อมา ต้นฤดูสารท ปราสาทเจ้าแคว้นซู่

เสียงของต้วนจิ่งซีแว่วมาจากในลานฝึก “หยิบกระบี่ขึ้นมา!”

ต้วนจิ่งซีคือน้องสาวของต้วนจิ่งหวน เจ้าแคว้นซู่ อายุสิบเก้าปี

ปีที่นางอายุสิบหกก็หมั้นหมายแล้ว คู่หมั้นคือตู้ฉางเฟิง บุตรชายของ 

ตู้เปิ่นกง เจ้าแคว้นหวง

ยามนั้นเพื่อสานไมตรีและสันติสุขระหว่างสองแคว้น ต้วนไป่เทาผู้เป็น 

บิดาจึงให้นางหมั้นหมายกับตู้ฉางเฟิง ทว่าในปีที่นางอายุสิบเจ็ดปีซึ่งเดิมต้อง 

ออกเรือน ต้วนไป่เทากลับด่วนสิ้นบุญไป นางจึงอ้างเหตุไว้ทุกข์ให้บิดาสามปี 

เพื่อแสดงความกตัญญู ชะลอการแต่งงานออกไปก่อน

“ท่านหญิงซี ข้า...ข้ายอมแพ้...” ชายคนหนึ่งคุกเข่าขอร้อง

“อะไร...” ต้วนจิ่งซีฮึดฮัดจ้องเขาเขม็ง “ยังไม่ถึงสามกระบวนท่า เจ้า 

ก็ยอมแพ้แล้วหรือ”

นางแต่งกายเยี่ยงบุรุษ ดูหล่อเหลายิ่งนัก ต้วนจิ่งซีแต่งกายเช่นนี้ 

มาหลายปีแล้ว ตอนที่นางยังเด็ก บางครั้งจะแต่งกายเป็นบุรุษเพื่อเอาใจบิดา 

ผู้เข้มงวด และตั้งแต่ตกม้าในการแข่งขันขี่ม้าเมื่อหกปีก่อน นางก็ยิ่งเก็บ 

เสื้อผ้าสตรีไปจนหมด ไม่แม้แต่จะแตะต้องด้วยซ้ำ 
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หลายปีมานี้ นางเคี่ยวกรำตนเองอย่างหนักเช่นบุรุษ ไม่ว่าจะฝึกกระบี่ 

ขี่ม้า ล้วนทุ่มเทฝึกฝนทั้งสิ้น ไม่เคยเหนื่อยหน่ายเกียจคร้าน นางต้องการ 

พิสูจน์ว่าสิ่งที่บุรุษทำได้ ต้วนจิ่งซีก็ทำได้เช่นกัน ถึงขั้นที่ว่านางจะต้องเก่งกว่า 

บุรุษด้วย

ทุกวัน ต้วนจิ่งซีผู้คล้ายกับละทิ้งความเป็นสตรีไปแล้ว จะต้องให้พวก 

ทหารองครักษ์ในเมืองมาเป็นคู่ซ้อมกระบี่กับนาง ประลองกับนาง เมื่อใด 

ที่ทหารเหล่านั้นไม่อาจทำให้นางพึงพอใจได้ นางก็จะฮึดฮัดไม่สบอารมณ์

เพื่อให้น้องสาวเบิกบานใจ ต้วนจิ่งหวนจึงส่งคนไปเสาะหามือกระบี่ 

จากข้างนอกมาประลองกับนาง จนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีผู้ใดเอาชนะนางได้เลย 

ตรงกันข้ามกลับทำให้นางยิ่งหงุดหงิดเพราะไม่เจอคู่ต่อสู้

“สวะ...สวะทั้งนั้น!”  นางโยนกระบี่ทิ้งด้วยความโมโห  ตวาดด่า  

“พวกเจ้ามันไร้น้ำยา!”

ทหารองครักษ์ต่างมองหน้ากัน ปิดปากเงียบ

“ซเีออ๋ร”์ เวลานีเ้อง ตว้นจิง่หวนกเ็ดนิเขา้มา ยิม้ถามวา่ “เจา้อารมณเ์สยี 

อะไรอีกเล่า”

“ท่านพี่” ต้วนจิ่งซีหันไปมองเขาหน้ามุ่ย “แคว้นซู่ของเราไม่มียอดฝีมือ 

แล้วหรือ”

เขาส่ายหน้าอย่างอดไม่ได้ “เจ้านี่เอาแต่ใจนัก เดิมมิใช่ว่าอยากเป็น 

หนึ่งในใต้หล้าไร้ผู้เทียมทานหรอกรึ เจ้าชนะทุกคนหมดแล้ว ยังไม่พอใจ 

อันใดอีก”

“เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมียอดคน จะต้องมียอดฝีมือที่ทำให้ข้า 

ช่ำชองมากกว่านี้แน่” นางกล่าว

“น้องสาวคนดีของข้า...” เขาเดินเข้ามาหานาง ยกมือขึ้นลูบแก้มที่ 

ชื้นเหงื่อของนางเบา  ๆ  พลางเอ่ยอย่างทอดถอนใจ “เจ้าอายุสิบเก้าแล้ว ควร 

ผลัดชุดบุรุษ กลับไปเป็นสตรีเสียที ดูเจ้าสิ รูปโฉมงดงามออกปานนี้ หาก 

เปลี่ยนไปสวมชุดสตรี จะต้องงามล่มบ้านล่มเมืองแน่นอน”

นางเบือนหน้าหนี หัวคิ้วพลันขมวดมุ่น “ข้าไม่ต้องการงามล่มบ้าน- 
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ล่มเมือง”

ต้วนจิ่งซีเกิดจากนางรำนามเซียงหลิ่ว เป็นน้องสาวต่างมารดากับ 

ต้วนจิ่งหวน เขาโตกว่านางสิบสองปี ทั้งรักและเอาใจนางมาตั้งแต่นางยังเด็ก 

ไม่ว่านางต้องการหรือคิดสิ่งใด ไม่มีเรื่องใดที่เขาขัดความปรารถนาของนาง  

เขาปฏิบัติต่อนางอย่างดี จนบางครั้งแม้กระทั่งฟูเหรินเจ้าแคว้นอย่างเซี่ยง- 

ฉิวเฟิ่งเห็นแล้วยังรู้สึกบาดตาบาดใจ

เซี่ยงฉิวเฟิ่งเป็นธิดาเจ้าแคว้นคุน แต่งงานมาอยู่แคว้นซู่ตั้งแต่อายุ 

สิบห้าปี นางเป็นภรรยาเอกของต้วนจิ่งหวน ทว่าต้วนจิ่งหวนเย็นชากับนาง 

มาโดยตลอด และมักพลอดรักกับบรรดาอนุต่อหน้านางโดยไม่แยแส อีกทั้ง 

สองคนแต่งงานกันมานานหลายปี นางแท้งหลายครั้ง จนถึงตอนนี้ก็ยังมิได้ 

ให้กำเนิดบุตรธิดาให้เขาเลยสักคน สถานะของนางจึงสั่นคลอนเต็มที แต่นาง 

เป็นคนหยิ่งทะนงและแข็งกระด้าง จึงไม่เคยประจบเอาใจเขา เพียงทำหน้าที่ 

ของตนให้ดีที่สุด วางตนเป็นฟูเหรินเจ้าแคว้นผู้สงบเสงี่ยม ทว่าเหมาะสม 

กับตำแหน่ง

“เจ้าแคว้น...” จางฉี ใต้เท้าที่ปรึกษาราชการเดินเข้ามา ในมือถือ 

จดหมายฉบับหนึ่ง “แคว้นหวงส่งคนนำจดหมายมาขอรับ”

ต้วนจิ่งหวนรับจดหมายมา หลังจากอ่านดูก็ฉีกจดหมายทิ้งโดยไม่เอ่ย 

อะไร

เห็นเช่นนั้น ทั้งจางฉีและต้วนจิ่งซีต่างอึ้งงัน มองเขาด้วยความสงสัย

“ท่านพี่ เกิดเรื่องอะไรหรือ” ต้วนจิ่งซีถามด้วยความใคร่รู้

เขาเลิกคิ้วพลางยิ้มหยัน “ยังจะเป็นเรื่องอะไรได้ หากมิใช่เรื่องที่อยาก 

รีบแต่งเจ้าเข้าบ้านโดยเร็วที่สุด”

“เจ้าแคว้น” จางฉีโน้มน้าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึม “ตามความเห็นของ 

ข้าผู้เฒ่า เรื่องแต่งงานของท่านหญิงจะประวิงเวลาอีกไม่ได้แล้ว”

“ซีเอ๋อร์ยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ สกุลตู้เองก็รู้”

“เรียนเจ้าแคว้น” จางฉีกล่าวต่อด้วยท่าทีเป็นกังวล “หลายปีมานี้  

แคว้นโจวนับวันยิ่งเรืองอำนาจ แคว้นเล็กแคว้นน้อยรายรอบล้วนถูกรุกราน 
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ผนวกรวม หากเขาดึงสกุลตู้มาเป็นพวก เกรงว่าจะเป็นภัยต่อแคว้นซู่”

ต้วนจิ่งหวนเหลือบมองจางฉีก่อนเอ่ยเสียงเรียบว่า “ไม่รีบ”

ตู้ฉางเฟิงแม้เป็นบุตรที่เกิดจากภรรยาเอก ทว่าตู้เปิ่นกงรักอนุห้องข้าง 

มากกว่า ทั้งฝ่ายอนุยังมีบุตรชายด้วยกันคนหนึ่ง ภายหน้าตำแหน่งใหญ่ 

อย่างเจ้าแคว้นจะให้ตู้ฉางเฟิงเป็นผู้สืบทอดหรือไม่ก็ยังไม่แน่ ทว่าน้องสาวตน 

รูปงามและรอบรู้ทั้งตำราและการต่อสู้เช่นนี้ แทบจะเป็นเครื่องมือทางการเมือง 

ที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ และมีเพียงหนึ่งในคนนับหมื่น หากต้องแต่งให้ท่านชาย 

ที่ไร้อำนาจที่แท้จริงย่อมนับว่าเสียเปล่า 

จากที่เขารู้ ตู้เปิ่นกงมีโรครุมเร้าป่วยเรื้อรังมานาน พร้อมจะไปแดน 

สุขาวดีได้ทุกเมื่อ ภายในหนึ่งปีนี้หากตู้ฉางเฟิงยังไม่ได้นั่งบัลลังก์เจ้าแคว้น  

เขาคิดถึงขั้นวางแผนจะล้มเลิกการหมั้นหมาย ส่งน้องสาวไปแคว้นโจว ผูก 

ไมตรีกับสกุลโจวแทนด้วยซ้ำ

“แต่ว่า...” สีหน้าจางฉีฉายแววกังวล “ท่านหญิงอายุสิบเก้าแล้ว หาก 

ยังยื้อเวลาต่อไปอีก...”

“ใต้เท้าจาง” ต้วนจิ่งซีนิ่วคิ้วแค่นยิ้ม “ไยท่านจึงดูรีบร้อนจะให้ข้าแต่ง 

ออกไปยิ่งกว่าพี่ชายข้าเสียอีก”

“ท่านหญิงซี ข้าผู้เฒ่ากังวลว่าเรื่องราวจะเปลี่ยนแปลง ก็เลย...”

“จางฉี” ต้วนจิ่งหวนตัดบทเขา “หากซีเอ๋อร์ยังไม่อยากแต่ง ใครก็ 

อย่าได้คิดจะบังคับนาง”

“เอ่อ...” จางฉีมุ่นคิ้ว แม้จะกังวลอยู่เต็มอก แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีก

บางครั้งเขารู้สึกว่ามิใช่ว่าน้องสาวยังไม่อยากออกเรือน แต่เป็นเพราะ 

เจ้าแคว้นยังไม่คิดจะให้นางออกเรือนต่างหาก ท่านหญิงเป็นคนสกุลต้วน  

ย่อมเข้าใจว่าเพื่อเสริมอำนาจของสกุลต้วน การผูกสัมพันธ์กับสกุลตู้เป็นเรื่อง 

สำคัญอย่างยิ่งยวด

ขณะที่ต้วนจิ่งซีกำลังคิดจะหารือเรื่องอื่นกับพี่ชาย ก็มีเสียงดังมาจาก 

ด้านนอกลานฝึก
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เมืองเฮยสุ่ยดินจืด ทว่ากลับอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชสมุนไพรหายากชนิดหนึ่ง  

เพื่อซื้อสมุนไพรชนิดนี้ ลู่เอ้าชิวจะไปยังเมืองเฮยสุ่ยทุก  ๆ  สี่ห้าวัน และวันนี้ 

เขาเพิ่งกลับมา ทันทีที่เข้าเมืองก็ถูกทหารนายหนึ่งขวางไว้ 

นายทหารเหลือบมองกระบี่พกของเขาแล้วถามว่า “เจ้าใช้กระบี่เป็น 

หรือ”

“ข้าน้อยมักเดินทางไกลไปตรวจรักษาโรคบ่อยครั้ง จึงฝึกกระบี่ไว้บ้าง 

เพื่อป้องกันตัว” ว่าพลางดึงกระบี่ออกจากฝักเล็กน้อย “ท่านดูเถิด กระบี่นี้ 

ทื่อแล้ว ไม่อาจทำร้ายคน” 

“ในเมื่อเจ้าใช้กระบี่เป็นทั้งยังไม่ทำร้ายคนอีก เช่นนั้นก็ไปกันเถอะ”  

นายทหารดึงเขามุ่งตรงไปยังปราสาทเจ้าแคว้น

ลู่เอ้าชิวมีสีหน้าฉงน แต่ก็ไม่กล้ากระทำบุ่มบ่าม ปล่อยให้นายทหาร 

ฉุดดึงเขาไป

เดิมเขาเป็นชาวแคว้นโจว บิดาของเขาลู่ฉีเจิ้งรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึก 

ยุทธ์ในเมืองหลวง แม้ตำแหน่งจะเล็กแต่ก็พอเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงศ์ตระกูล 

ได้ ลู่ฉีเจิ้งเป็นคนเถรตรง ไม่ประจบสอพลอ ไม่ทันระวัง เผลอไปล่วงเกิน 

คนพาลเข้า จึงถูกให้ร้ายซ้ำยังถูกปลดจากตำแหน่ง นับแต่นั้นครอบครัว 

ถึงตกอับมิอาจฟื้นคืน ลู่ฉีเจิ้งตรอมใจจนล้มป่วย นอนซมอยู่หนึ่งปีก็ตาย 

จากไปด้วยความคับแค้นใจ 

ยามเยาว์วัยเขามักติดตามบิดามาเยี่ยมเยียนเจิ้งจื่อเจี๋ย สหายสนิทของ 

บิดาที่เมืองลั่วเฟิ่ง เจิ้งจื่อเจี๋ยเป็นหมอเลื่องชื่อ ยามแก่เฒ่าเพิ่งจะมีบุตรสาว 

คนหนึ่งชื่อเจิ้งหว่านเอ๋อร์ จึงทั้งรักและทะนุถนอมนางยิ่งนัก

หลังจากบิดาสิ้นบุญไป ลู่เอ้าชิวก็มายังเมืองลั่วเฟิ่งเพื่อขอพึ่งพิงเจิ้ง- 

จื่อเจี๋ย และได้กลายเป็นศิษย์ของเขา เรียนรู้วิชาการแพทย์ จนบัดนี้เขา 

สืบทอดเจตนารมณ์และวิชาความรู้ของเจิ้งจื่อเจี๋ย กลายเป็นท่านหมอใจบุญ 

ที่ได้รับความนับหน้าถือตาจากผู้คน

เมื่อเข้ามาในปราสาท เห็นสิ่งปลูกสร้างโอ่อ่างดงาม ลานเรือนที่มีมวล 

บุปผาชูช่อประชันโฉม ตลอดจนเหล่าผู้คนที่เดินผ่านระหว่างลานเรือน ก็ 
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ฉุกคิดถึงชาวนาซึ่งเป็นชนชั้นต่ำสุดนอกเมืองหลวงเหล่านั้น...ทำให้เขาอดรู้สึก 

หงุดหงิดไม่ได้

หลังจากดินแดนจงถูแตกแยก บรรดาเจ้าแคว้นต่างปกครองตนเอง  

ประชาชนที่อ่อนแอไร้อำนาจทำได้เพียงยอมรับการควบคุมกดขี่เยี่ยงทาสจาก 

ผู้มีอำนาจเหล่านี้ แคว้นซู่แม้จะร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์ ทว่าลึกลงไปใน 

ระดับรากหญ้า มีคนไม่น้อยที่แม้ชีวิตจะไม่ถึงขั้นยากจนข้นแค้น แต่ก็กล่าว 

มิได้ว่าสุขสบาย

“นี่!” นายทหารเตือนอย่างไม่ค่อยเกรงใจนัก “อีกประเดี๋ยวเจ้าอย่าสู้ 

ให้ชนะ ประลองไปส่ง ๆ สักสองกระบวนท่าก็ได้สินน้ำใจแล้ว เข้าใจหรือไม่”

ลู่เอ้าชิวถามกลับด้วยความไม่เข้าใจ “ประลองรึ” 

“ไม่ต้องถามมาก เอาเป็นว่าห้ามทำร้ายเจ้านายข้าเด็ดขาด” ขณะที่ 

นายทหารพูดก็พาเขามาถึงลานแห่งหนึ่ง

ทันทีที่เข้ามาในลาน สายตาของลู่เอ้าชิวพลันถูกดึงดูดไปยังคนผู้หนึ่ง 

คนผู้นั้นสวมชุดบุรุษ ท่าทางองอาจผ่าเผย ดูเจิดจ้าสะดุดตายิ่งนัก แทบจะ 

ในเวลาเดียวกันนั้นเอง เขาก็รู้ฐานะของนาง เพราะอย่างไรเสีย สำหรับเขา... 

นางคือความทรงจำอันยากจะลืมเลือน

“ทำอะไร” ต้วนจิ่งหวนเห็นทหารพาชายคนหนึ่งมา สายตาฉายแวว 

สงสัย “นั่นใคร”

“เรียนท่านเจ้าแคว้น ชายผู้นี้ใช้กระบี่เป็น ข้าน้อยจึงพาเขากลับมา 

ประลองกับท่านหญิงซีขอรับ”

ทันทีที่ได้ยินว่ามีคนจะมาประลองกระบี่กับตน ต้วนจิ่งซีก็ตรงรี่เข้ามา 

ด้วยความตื่นเต้น จากนั้นสายตาก็ถูกชายผู้นี้สะกดไว้

เขามีรูปร่างสูงใหญ่กำยำ สวมชุดผ้าป่านเนื้อหยาบสีน้ำเงินเข้ม มือถือ 

กระบี่เก่าเล่มหนึ่ง ฝักกระบี่สึกหรออย่างยิ่ง  ด้ามกระบี่พันด้วยผ้าเก่า  ๆ   

ริมผ้ารุ่ยเป็นเส้นมานานแล้ว

เขาดูเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ท่าทางอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัด คล้าย 

กับเพิ่งสิ้นสุดการเดินทางอันยาวนาน ทว่านัยน์ตาดำขลับของเขาทั้งดุดันและ 



12

จอมใจหมอเทวดา

มีชีวิตชีวา ดุจมังกรที่รอวันทะยานขึ้นจากสระ

โดยเฉพาะรอยแผลเป็นที่ตาซ้ายของเขา ดูเหมือนว่าตอนได้แผลนี้มา 

จะสาหสัไมน่อ้ย ไมรู่เ้พราะเหตใุดจู่ ๆ นางกน็กึถงึภาพหนึง่ หา่งไกลทวา่แจม่ชดั

“เจ้ารู้หรือไม่ว่าตัวเองมาทำอะไร” ต้วนจิ่งซีถาม

ลู่เอ้าชิวพยักหน้า

ต้วนจิ่งซียิ้ม ยื่นมือไปรับกระบี่ของตนจากบ่าวนามหมีเซิง หมีเซิง 

รีบส่งกระบี่ให้นางทันทีแล้วถอยไปหลบอยู่ด้านข้าง

หมีเซิงเป็นแม่นางอายุสิบสี่ เนื่องจากเจ้านายแต่งกายเป็นบุรุษ นาง 

จึงแต่งกายเป็นบุรุษด้วย

ต้วนจิ่งซีชักกระบี่ออกมาพลางออกคำสั่ง “ชักกระบี่”

ลู่เอ้าชิวชักกระบี่ออกจากฝักตามคำสั่ง

เห็นกระบี่ทื่อของเขา นางก็ชะงักไปเล็กน้อย จากนั้นจึงสั่งองครักษ์ 

ที่ยืนดูอยู่ทางด้านหนึ่งว่า “เอากระบี่ของเจ้าให้เขายืมหน่อย”

“ไม่ต้อง” เขายิ้มอย่างไม่สะทกสะท้าน “กระบี่นี้เคยมือดี”

“แต่นั่นเป็นกระบี่ทื่อนะ” ต้วนจิ่งซีเอ่ยอย่างไม่พอใจ

ลู่ เอ้าชิวหรี่ตาจ้องนาง จากนั้นก็ยกยิ้มมุมปาก “กระบี่ทื่อย่อมไม่ 

ทำร้ายเจ้า”

ได้ยินเช่นนั้น นางก็เลิกคิ้ว ถลึงตาจ้องเขาอย่างพื้นเสีย ปากดีนัก  

ใครทำร้ายใครก็ยังไม่แน่

คนที่แข็งกร้าว ชอบเอาชนะ และโปรดปรานการต่อสู้เช่นนาง คว้า 

กระบี่พุ่งเข้าจู่โจมทันที เขาได้แต่รีบเงื้อกระบี่โต้กลับทันควัน

ต้วนจิ่งซีประมือกับเขาเพียงสองกระบวนท่า ก็พบว่ากระบวนท่าของเขา 

ดุจเมฆเคลื่อนวารีไหล ดูเหมือนนุ่มนวลทว่าดุดัน เขาไม่ธรรมดาอย่างที่คิด 

ไว้จริง ๆ 

ผ่านไปสิบกว่ากระบวนท่า ลู่เอ้าชิวก็ปัดกระบี่นางทิ้งอย่างง่ายดาย  

ปลายกระบี่จ่อที่คอหอยนาง ทำเอานางทั้งตะลึงงันทั้งหงุดหงิด

พวกที่ยืนดูการประลองอยู่ด้านข้างต่างพากันตกใจ  จากนั้นก็นึก 
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เป็นห่วงความปลอดภัยของลู่เอ้าชิวขึ้นมา

ต้วนจิ่งซีไม่เคยพ่ายแพ้ แต่กลับถูกเขาปัดกระบี่ตกพื้นภายในสิบกว่า 

กระบวนท่า หากนี่เป็นการต่อสู้หมายชีวิตกันจริง  ๆ นางคงหัวหลุดไปนาน 

แล้ว นางจึงจ้องเขาด้วยความตกตะลึงระคนท้อใจอย่างช่วยไม่ได้

ลู่เอ้าชิวยิ้มมองนาง ไม่นานก็เก็บกระบี่คืนฝัก “ขอบคุณที่ออมมือ”

ก่อนจะมายังลานฝึก นายทหารเตือนเขาว่าไม่ต้องต่อสู้จริงจังจน 

เกินไป แต่สำหรับสตรีผู้หนึ่ง วิชากระบี่ของนางนับว่าไม่เลวทีเดียว เขาเชื่อ 

ว่าบุรุษหลายคนยังสู้นางไม่ได้ด้วยซ้ำ

ต้วนจิ่งซีไม่ยินยอม รีบเก็บกระบี่ขึ้นมาตั้งท่าอีกครั้ง “เอาใหม่!”

เขาเลิกคิ้วพลางยิ้ม “จำเป็นด้วยหรือ”

นางเกลียดรอยยิ้มของเขาที่ราวกับกำลังยิ้มเยาะตนอยู่ จึงตะคอก 

ใส่เขาอย่างไม่พอใจ “ลงมือเดี๋ยวนี้! นี่เป็นคำสั่ง!”

ลู่เอ้าชิวมองนางด้วยท่าทีเย่อหยิ่งเย็นชา ไร้ความเกรงกลัว 

คนที่อยู่ตรงหน้าคือน้องสาวของเจ้าแคว้นคนปัจจุบัน เป็นสตรีสูงศักดิ์ 

ที่เรียกลมเรียกฝนได้ผู้หนึ่ง เพียงแต่เพื่อความหยิ่งทะนงและความอยาก 

เอาชนะที่เกินกว่าเหตุ ถึงกับต้องให้ทหารไปจับคนตามท้องถนนมาประลอง 

กระบี่กับนางในปราสาทตามอำเภอใจ เขาจึงไม่คิดจะสนองความอยากเอาชนะ 

ที่ไร้ประโยชน์ของนาง

เขาเก็บกระบี่ “ข้าน้อยยังมีธุระที่บ้าน ขอลา”

ทันทีที่หันหลังกลับ กระบี่วาววับหลายเล่มก็จ่อที่คอ หน้าอก และ 

หลังของเขา เขาชะงักเล็กน้อย ทว่าสีหน้าไร้ความหวาดกลัว

ต้วนจิ่งหวนเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขา  ปรายตามองอย่างเย็นชา  

“กล้าดีนัก ที่นี่เจ้าบอกจะมาก็มา จะไปก็ไปได้หรือ”

“ท่านเจ้าแคว้น ข้าน้อยมิได้อยากมา เป็นนายทหารผู้นี้ที่ต้องการให้ข้า 

มาต่างหาก” ลู่เอ้าชิวตอบกลับด้วยท่าทีที่มิได้ประจบแต่ก็มิได้หยิ่งผยอง

“ซีเอ๋อร์ต้องการให้เจ้าลงกระบี่ เจ้าก็ลงกระบี่” ต้วนจิ่งหวนรักและ 

ตามใจน้องสาวยิ่งนัก ทุกคนต่างรู้ดี ใครกล้าไม่เชื่อฟังนางเท่ากับไม่เห็นเขา 
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อยู่ในสายตา

ลู่ เอ้าชิวสีหน้าเรียบเฉย ไม่มีวี่แววหวาดผวาแม้แต่น้อย “สิ่งที่ข้า 

ควรทำก็ทำแล้ว” กล่าวจบก็ยืนกรานจะจากไป

“ฆ่ามัน!” ต้วนจิ่งหวนตวาดอย่างโกรธเกรี้ยว

“ช้าก่อน!” ต้วนจิ่งซีตะโกนเสียงดัง วิ่งเข้าไปห้ามองครักษ์เหล่านั้น  

“วางกระบี่!”

เหล่าองครักษ์ต่างมองไปทางนายเหนือหัวอย่างไม่รู้จะทำเช่นไรดี

ต้วนจิ่งหวนเอ่ยด้วยสีหน้าถมึงทึง  “ซีเอ๋อร์ คนถ่อยนี่ล่วงเกินเจ้า 

กับข้า ปล่อยเขาไปไม่ได้”

“ท่านพี่ปล่อยเขาเถอะ” ต้วนจิ่งซีพูด “ข้าไม่เก่งเอง”

ต้วนจิ่งหวนมุ่นคิ้ว สีหน้าไม่สบอารมณ์ “จริงหรือ”

“หากท่านพี่ฆ่าเขา ข้าก็กลายเป็นตัวตลกแล้ว” นางเอ่ยอย่างระมัด- 

ระวัง

เขาพึมพำด้วยความไม่พอใจเล็กน้อย ก่อนจะส่งสายตาให้องครักษ์ 

เก็บกระบี่

หลังจากองครักษ์เก็บกระบี่ ลู่เอ้าชิวก็เตรียมจะจากไป

“นี่!” ต้วนจิ่งซีเรียกเขาไว้ “บอกชื่อมา!”

ลู่เอ้าชิวหันหน้ามาเล็กน้อย มุมปากยกยิ้ม “ข้าน้อยต่ำต้อย ไม่ควรค่า 

ให้เอ่ยถึง” กล่าวจบเขาก็สาวเท้าจากไป

ขณะมองตามหลังเขาจากไป ในใจต้วนจิ่งซีพลันปรากฏภาพหนึ่งที่ 

คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นมาก่อนอีกครั้ง  จึงยิ่งสงสัยในความเป็นมา 

ของเขา

“คุณชายกลับมาแล้ว”

ทันทีที่ลู่ เอ้าชิวก้าวเข้าประตูบ้าน แม่นมหลิวก็วิ่งเข้ามาในห้องโถง 

รายงานเจิ้งหว่านเอ๋อร์

มารดาของเจิ้งหว่านเอ๋อร์สิ้นใจหลังจากให้กำเนิดนาง  แม่นมหลิว 
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ซึ่งคลอดบุตรชายในเวลานั้นพอดีจึงเป็นผู้เลี้ยงดูนางจนโต ทว่าบุตรชาย 

ของแม่นมหลิวด่วนจากไปตั้งแต่เด็ก แม่นมหลิวจึงเห็นเจิ้งหว่านเอ๋อร์ที่ 

กำพร้ามารดาตั้งแต่เกิดเสมือนลูกแท้  ๆ  ของตน ทั้งเจิ้งจื่อเจี๋ยก็มีงานรัดตัว  

จึงวางใจมอบหมายให้แม่นมหลิวเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรสาวของเขา

ได้ยินเช่นนั้น เจิ้งหว่านเอ๋อร์ซึ่งปักผ้าอยู่ในห้องก็ออกมาต้อนรับทันที 

“พี่ลู่ พี่กลับมาแล้ว” นางยิ้มพลางมองเขาในสภาพเหน็ดเหนื่อยจากการ 

เดินทาง ทว่ายังคงโดดเด่นสะดุดตา

นางกับลู่เอ้าชิวนับว่าโตมาด้วยกัน ลู่เอ้าชิวเป็นศิษย์ที่บิดานางภาค- 

ภูมิใจยิ่งนัก รูปโฉมหล่อเหลาไม่ธรรมดา เปี่ยมสง่าราศี ต่อให้สวมเสื้อผ้า 

เนื้อหยาบก็มิได้ลดทอนความสง่างามของเขาแม้แต่น้อย บุคลิกและรูปลักษณ์ 

ของเขาล้วนเป็นตัวเลือกชั้นเลิศ ทั้งเขายังคอยดูแลเอาใจใส่นางอย่างยิ่ง หาก 

ต้องเลือกข้อเสียออกมา ก็มีเพียงเรื่องที่เขายากจนเท่านั้น

บิดาของนางมีวิชาแพทย์ล้ำเลิศ ทว่าไม่ชอบรักษาพวกผู้มีอันจะกิน 

เหล่านั้น กลับยินดีรักษาคนยากไร้โดยไม่คิดเงินแม้แต่อัฐเดียว ทำให้แม้จะ 

เป็นหมอมาทั้งชีวิต ทว่าตอนตายกลับไม่มีแม้แต่บ้านให้คุ้มหัวด้วยซ้ำ

สิ่งที่ลู่เอ้าชิวแตกต่างจากบิดานางก็คือ เขายินดีรักษาพวกผู้สูงศักดิ์ 

และคหบดี บ่อยครั้งที่เขาได้รับค่ารักษาก้อนโตจากคนเหล่านั้น แต่เงินที่ 

ได้มาล้วนนำไปจุนเจือช่วยเหลือผู้ยากไร้และชาวนาแทบทั้งหมด เขารักษาโรค 

ทั้งยังมักช่วยเหลือเรื่องการกินอยู่ของผู้คนอีกด้วย

เป็นหมอมาหลายปี เขาไม่มีทั้งสมบัติติดกายและไม่เคยซื้อของดีอะไร 

ให้นางเลย หากมิใช่เพราะต้องการรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับบิดาว่าจะดูแลนาง  

เกรงว่าเขาคงจะไม่ซื้อเรือนเล็กหลังนี้ในเมืองลั่วเฟิ่งเสียด้วยซ้ำ

มีบางครั้งที่นางรู้สึกหวาดหวั่นกับอนาคตอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทว่าทุกครั้ง 

ที่ได้เห็นเขาที่ทั้งเจริญตาเจริญใจและได้รับความเคารพเลื่อมใสจากผู้คน 

มากมาย นางก็มักลืมความกังวลและความแคลงใจไปชั่วขณะ

“หว่านเอ๋อร์ ตอนข้าไม่อยู่ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่”

“อืม ที่บ้านเรียบร้อยดี” เจิ้งหว่านเอ๋อร์ยิ้มตอบ “ยาพวกนั้นที่ท่าน 
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มอบให้ข้าจัดการ เพียงพอที่จะจ่ายให้คนไข้ที่เจ็บป่วยเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  อย่าง 

เป็นหวัดกับท้องเสียได้”

“เช่นนั้นก็ดี”

คืนนั้นเจิ้งหว่านเอ๋อร์เข้าครัวทำกับข้าวหลายอย่างด้วยตนเอง เพื่อเลี้ยง 

ต้อนรับการกลับมาของลู่เอ้าชิว

ระหว่างกินข้าวเขาเล่าเรื่องที่ได้พบได้ฟังระหว่างทาง แต่มิได้เอ่ยถึง 

เรื่องที่ถูกจับเข้าไปประลองกระบี่กับต้วนจิ่งซีในปราสาทแม้แต่คำเดียว

เช้าวันต่อมา ยังไม่ถึงเวลาออกตรวจของลู่เอ้าชิว ก็มีคนไข้ยืนต่อแถว 

ยาวเหยียดอยู่ข้างนอกแล้ว

เขาตรวจคนไข้อย่างพิถีพิถันและอดทน ไม่ว่าอาการป่วยจะหนักเบา 

มากน้อยเพียงใด ก็ล้วนอธิบายอย่างละเอียดโดยไม่เคยชักสีหน้ารำคาญใจ

เจิ้งหว่านเอ๋อร์คอยเขียนเทียบยาและจัดยาให้อยู่ข้าง ๆ บางครั้งหาก 

มีเด็กร้องไห้งอแง นางก็ยังเข้าไปช่วยปลอบอีกด้วย แม้จะบอกว่านางกับ 

ลู่เอ้าชิวมิได้มีสัญญาหมั้นหมายกัน ทว่าทุกคนต่างถือว่านางคือว่าที่ลู่ฟูเหริน  

ทั้งยังให้ความเคารพนางอย่างมาก

เวลานี้นางกำลังปลอบเด็กที่ร้องไห้จ้าเพราะต้องล้างแผล 

“เสี่ยวลิ่วจื่อ ไม่ร้องนะ ประเดี๋ยวก็หายแล้ว ท่านหมอเก่งมาก ๆ เลย”

“ใช่แล้ว เสี่ยวลิ่วจื่อ เจ้าเป็นลูกผู้ชาย  จะมาร้องเจ็บได้อย่างไร”  

ลู่เอ้าชิวพันแผลให้เสี่ยวลิ่วจื่อพลางพร่ำบ่น “แผลนี่เจ้าก็ทำตัวเอง หากเจ้า 

ไม่ซุกซนก็ไม่ต้องเจ็บตัวหรอก”

“ใช่แล้ว” แม่ของเสี่ยวลิ่วจื่อคอยประสมโรงอยู่ข้าง  ๆ “สมน้ำหน้าเจ้า  

ดูซิว่าวันหน้ายังจะกล้าซนอีกหรือไม่!”

“ไม่กล้าแล้ว  ๆ เจ็บมากเลย...” เสี่ยวลิ่วจื่อโอดครวญเสียงดัง น้ำตา 

ร่วงเผาะ ๆ 

ทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดังมาจากด้านนอก “ลู่เอ้าชิว! ลู่เอ้าชิวอยู่ 

ที่ใด”
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ผู้คนต่างสงสัย หันไปมองตามเสียงพร้อมกัน มีเพียงลู่เอ้าชิวที่ทำ 

ราวกับไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น ตั้งหน้าตั้งตาทำแผลให้เสี่ยวลิ่วจื่อต่อ

เขาจำเสียงนั้นได้ แม้จะนึกไม่ถึงว่าต้วนจิ่งซีจะมาหาถึงหน้าประตู  

แต่ก็มิได้ประหลาดใจมากนัก

ปกติชาวเมืองหลวงทุกคนต้องลงทะเบียนราษฎร์กับทางการ แม้เขา 

จะไม่ได้บอกชื่อตนเองไป แต่หากนางส่งคนสะกดรอยตามเขาแล้วกลับไป 

รายงานที่อยู่ ก็สามารถรู้ชื่อของเขาได้ไม่ยาก

เขาไม่เคยคิดหาเรื่องยุ่งยากใส่ตัว แต่เรื่องยุ่งยากก็ยังมาหาถึงหน้า 

ประตูจนได้

“ลู่เอ้าชิว” ต้วนจิ่งซีในชุดบุรุษรัดกุมถือวิสาสะเดินเข้ามา

เมื่อมีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามา ไม่เพียงดึงดูดสายตาทุกคน ยังพลอย 

ทำให้เสี่ยวลิ่วจื่อหยุดร้องไห้ไปด้วย

ขณะมองชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาตรงหน้า เจิ้งหว่านเอ๋อร์ก็เอ่ย 

ด้วยความประหลาดใจ “ขอถามว่าคุณชาย...”

ต้วนจิ่งซีไม่มองนางแม้แต่น้อย  จ้องตรงไปที่ลู่ เอ้าชิว ครั้นเห็นว่า 

เขาไม่เหลือบมองตนสักครั้ง ในใจก็ยิ่งหงุดหงิด

นางโยนถุงเล็ก  ๆ  ใส่สิบตำลึงเงินลงบนโต๊ะตรวจตัวยาว “สิบตำลึงเงิน 

ที่เมื่อวานเจ้าลืมเอาไป” 

ลู่เอ้าชิวยังคงไม่มองนางและไม่มองถุงเงินนั่นด้วย 

ทว่าเจิ้งหว่านเอ๋อร์กลับมองนางด้วยความตกใจระคนอยากรู้ แล้วมอง 

ถุงเงินนั้น แต่ลู่เอ้าชิวกลับไม่มีท่าทีตอบสนอง นางจึงไม่กล้าถามมาก

กระทั่งลู่เอ้าชิวทำแผลให้เสี่ยวลิ่วจื่อเสร็จเรียบร้อย จึงค่อย ๆ เหลือบตา 

มองต้วนจิ่งซี “นี่จะทำอะไร”

“รางวัลที่ เจ้าได้เมื่อวาน” จากนั้นนางก็ออกคำสั่งอย่างไม่เกรงใจ  

“ประลองกระบี่กับข้า”

เขารับถุงเงินไว้ เพราะนี่เป็นเงินที่เขาควรได้รับ จึงไม่เกรงใจกับนาง 

เช่นกัน “ข้ายุ่งอยู่ ไม่ว่างมาสนใจเจ้า” พูดจบก็ตรวจคนไข้ต่อ 
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ต้วนจิ่งซียืนกราน “ข้ารอ” 

“ตามที่เจ้าสบายใจ อย่ารบกวนข้าก็พอ” ลู่เอ้าชิวเอ่ยเสียงเย็นชา  

จากนั้นพุ่งความสนใจทั้งหมดที่คนไข้

ต้วนจิ่งซีคิดจะหาเก้าอี้มานั่ง กลับพบว่าที่นี่แม้แต่เก้าอี้ที่พอใช้งานได้ 

สักตัวยังไม่มี นางจึงได้แต่ยืนอยู่กับหมีเซิง ดูเขาตรวจรักษาคนไข้

คนไข้ที่มารอรับการรักษาไม่รู้ฐานะของนาง จึงเหลือบมองนางด้วย 

ความอยากรู้อยากเห็นเป็นพัก ๆ 

ต้วนจิ่งซีคร้านจะสนใจสายตาสอดส่องของคนที่ไม่เกี่ยวข้องพวกนี้  

จดจ่ออยู่ที่ลู่เอ้าชิวต่อไป จึงพบว่าเขาตรวจคนไข้อย่างพิถีพิถันและอดทนยิ่ง  

ค่ารักษาก็ค่อนข้างถูก บางครั้งถึงกับไม่เก็บเงินด้วยซ้ำ ราวกับเป็นพระ- 

โพธิสัตว์ผู้มีชีวิต แต่ตัวเขาที่เป็นเช่นนี้ ทั้ง  ๆ  ที่รู้ฐานะนาง ท่าทีและน้ำเสียง 

ที่ใช้กับนางกลับออกจะหยาบกระด้าง นางเป็นคนทะนงตน ย่อมรับไม่ได้ที่มี 

คนไม่เห็นตนอยู่ในสายตา ยิ่งคิดก็ยิ่งขัดเคือง

หากคนอื่นกล้าปฏิบัติต่อนางเช่นนี้ จะต้องถูกลงโทษสถานหนัก แต่ 

ไม่รู้เพราะเหตุใดนางกลับจนปัญญาจะจัดการกับเขา ทำได้เพียงกล้ำกลืน 

ความไม่พอใจลงไป

ไม่รู้ว่ารอนานเพียงใด ในที่สุดเขาก็ตรวจคนไข้เสร็จ ต้วนจิ่งซีดีใจ 

ยิ่งนัก “ลู่เอ้าชิว ตอนนี้เจ้าคงประลองกระบี่กับข้าได้แล้วกระมัง”

ลู่เอ้าชิวไม่สนใจนาง เก็บล่วมยาของตนเรียบร้อย ก็เอ่ยกับเจิ้งหว่าน- 

เอ๋อร์ “ข้าจะไปออกตรวจที่ชานเมือง” 

เจิ้งหว่านเอ๋อร์อึ้งไปเล็กน้อย ถามว่า “ไปหาลุงหานหรือ”

“อืม ข้าต้องไปดูหน่อยว่าอาการเขาเป็นเช่นไรบ้าง” เขาบอก 

ครั้นเห็นลู่เอ้าชิวมองข้ามนางโดยไม่สนใจไยดี  ถึงขั้นเห็นนางไม่มี 

ตัวตน ต้วนจิ่งซีก็โกรธจนควันออกหู “ลู่เอ้าชิว เจ้าบังอาจนัก กล้าเมินข้า!”

เขาปรายตามองนาง “เมื่อครู่เจ้าบอกเองมิใช่หรือว่าจะรอให้ข้าหายยุ่ง  

ข้ายังยุ่งกับงานไม่เสร็จ” พูดจบเขาก็สะพายล่วมยา เดินทอดน่องออกไป

เห็นเช่นนั้น ต้วนจิ่งซีก็รีบนำหมีเซิงเดินตามออกไป
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เจิ้งหว่านเอ๋อร์มองทั้งสองด้วยความฉงน ไม่เข้าใจว่าเหตุใดคุณชาย 

ผู้นี้ต้องรบเร้าให้ลู่เอ้าชิวประลองกระบี่ ทั้งยังบอกว่าเมื่อวานเขาชนะได้สิบ 

ตำลึงเงิน แต่เมื่อวานเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองเฮยสุ่ย แล้วจะไปประลอง 

กระบี่กับผู้อื่นได้อย่างไร

“ไม่รู้ว่าคุณชายท่านนั้นเป็นใครกัน” นางพึมพำ

แม่นมหลิวเดินเข้ามา ได้ยินนางเข้าพอดี จึงอดยิ้มไม่ได้ “คุณหนู  

นั่นมิใช่คุณชาย แต่เป็นคุณหนูสูงศักดิ์ต่างหาก”

นางตะลึงงัน “อะไรนะ เหตุใดพี่ลู่จึงไปรู้จักคนเช่นนี้ได้”

แม่นมหลิวสายตาเฉียบแหลม มองแวบเดียวก็ดูออกว่าอีกฝ่ายเป็น 

สตรี กอปรกับเมื่อครู่ได้ยินที่นางพูด หลังจากใคร่ครวญแล้วจึงเอ่ยว่า “นาง 

เอาแต่พูดว่าจะประลองกระบี่กับคุณชาย ข้าเดาว่านางน่าจะเป็นท่านหญิงซี 

ที่ทุกคนร่ำลือ”

เจิ้งหว่านเอ๋อร์ได้ฟังก็ตกตะลึง “แม่นมจะบอกว่านางคือต้วนจิ่งซีรึ”

“ข้าดูไม่ผิดแน่”  แม่นมหลิวเอ่ย  “ต้วนจิ่งซีชอบแต่งกายเป็นชาย  

เรื่องนี้ทุกคนต่างรู้กันทั่ว นางคลั่งไคล้การรำดาบจับกระบี่ ทั้งยังมักหาคนไป 

ประลองที่ปราสาท ข้าเดาว่าเมื่อวานคุณชายคงถูกทหารจับเข้าไปในเมือง” 

แม่นมหลิวนั้นแม้จะเป็นหญิงอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ทว่ารู้จักคน 

กว้างขวาง ข่าวสารว่องไว ทั้งยังฉลาดเฉลียวมากอีกด้วย 

“ได้ยินว่านางชอบใช้อำนาจบาตรใหญ่และเจ้าเล่ห์ จะไม่สร้างความ 

ยุ่งยากให้พี่ลู่หรือ” เจิ้งหว่านเอ๋อร์กังวลยิ่งนัก “เราเปิดร้านหมอเช่นนี้ก็ลำบาก 

มากพออยู่แล้ว หากนางยังมาหาเรื่องเราอีกจะทำอย่างไร”

แม่นมหลิวถอนหายใจ “ใช่แล้ว คุณชายมีทิฐิเกินไปจริง  ๆ หากเขา 

ยอมเปลี่ยนความคิดตนเอง ก็คงไม่ต้องใช้ชีวิตลำบากเช่นนี้”

ความจริงเจิ้งหว่านเอ๋อร์เห็นด้วยกับความคิดของแม่นมหลิว แต่ 

นางเองก็เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของลู่เอ้าชิวไม่ได้เช่นกัน ทว่าสิ่งที่นางไม่เข้าใจ 

ก็คือ ทั้งที่เขาเป็นบุตรของตระกูลข้าราชการ เหตุใดกลับไม่รู้จักหลักการ 

ครองตนในสังคมและเรื่องผลได้ผลเสียบ้าง ว่ากันตามตรง บางครั้งนาง 
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ยังรู้สึกด้วยว่าเขาไม่รู้จักฉกฉวยโอกาสเอาเสียเลย คิดถึงตรงนี้ นางก็อด 

ทอดถอนใจอย่างเอือมระอาไม่ได้

ต้วนจิ่งซีตามลู่เอ้าชิวออกจากเมือง จนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถบชานเมือง

น้อยครั้งนักที่นางจะออกนอกเมืองหลวง และเพียงแค่เคยผ่านหมู่บ้าน 

ชาวนาอยู่ไกล  ๆ ไม่เคยเข้าไป เวลานี้เมื่อตามลู่เอ้าชิวมา ทันทีที่เหยียบย่าง 

เข้ามาที่นี่ก็ราวกับได้เห็นอีกโลกหนึ่ง

ภาพชวีติความเปน็อยูแ่สนแรน้แคน้เบือ้งหนา้ไมเ่พยีงทำใหน้างประหลาดใจ  

แต่ยังรู้สึกเหลือเชื่อด้วย

แคว้นซู่อยู่ภายใต้การปกครองของสกุลต้วน เป็นหนึ่งในสามแคว้นที่ 

แข็งแกร่งของดินแดนจงถ ู นอกจากนี้เมืองลั่วเฟิ่งยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง 

และการค้าขายที่เจริญรุ่งเรือง แต่ในหมู่บ้านชาวนาแถบชานเมืองกลับมีเพียง 

คนที่ชีวิตยากแค้น พวกเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็ก  ๆ  ซอมซ่อ บนใบหน้า 

พวกเขาไม่มีรอยยิ้มและความหวังให้เห็น

ขณะที่ตามลู่เอ้าชิวมา นางก็มาถึงบ้านชาวนาหลังหนึ่ง ผู้ที่ออกมา 

ต้อนรับเป็นผู้หญิง

“ท่านหมอลู่ กลับมาจากเมืองเฮยสุ่ยแล้วหรือ” หญิงผู้นั้นเห็นเขา 

ก็ดีใจยิ่งนัก แต่ครั้นเห็นต้วนจิ่งซีที่เดินตามหลังเขามา ก็มีสีหน้าระแวงระวัง 

ทันที

“ไม่ต้องสนใจนาง ไม่มีอะไรหรอก” ลู่เอ้าชิวเอ่ยเสียงเรียบแล้วถามว่า  

“ลุงหานดีขึ้นบ้างหรือไม่”

หญิงผู้นั้นสีหน้าหม่นลงพลางส่ายหน้า “ยังเหมือนเดิม”

ลู่เอ้าชิวไม่พูดพร่ำทำเพลง เดินเข้าไปในบ้าน ต้วนจิ่งซีเห็นเช่นนั้น  

ก็นำหมีเซิงตามไปทันที

พอเข้าไปในบ้าน ชายชราคนหนึ่งนอนอยู่บนแคร่ไม้กระดาน บนร่าง 

คลุมผ้าห่มผืนบางทั้งเก่าทั้งขาด ไม่รู้ว่าตื่นหรือหลับอยู่ ปากเพ้อไม่หยุด

ลู่เอ้าชิวเดินเข้าไปหา พลางเอ่ยอย่างเป็นกันเองว่า “ลุงหาน ข้าเอง”
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ชายชราค่อย ๆ ลืมตาขึ้น เอ่ยเสียงแผ่ว “ท่าน...ท่านหมอ...”

“ท่านกินข้าวกินยาตรงเวลาหรือไม่” เขาถามพลางค่อย ๆ ยกมือชายชรา 

ขึ้นมาตรวจชีพจร

“ท่านหมอ ตาแก่อย่างข้า...หมดทางรักษาแล้ว” ชายชราเอ่ยอย่าง 

หมดอาลัยตายอยาก 

“ท่านลุงอย่าพูดเช่นนี้ ท่านต้องกินให้มาก ๆ จึงจะมีแรง”

หญิงผู้นั้นรีบเดินเข้าไปพลางเอ่ยด้วยสีหน้าเศร้าสร้อย “ท่านหมอ  

เก็บเกี่ยวคราวนี้ พอส่งขึ้นไปเบื้องบนแล้วก็เหลือให้กินให้ใช้ไม่มากเท่าใด  

อาหารสามมื้อยังเป็นปัญหา ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องจะซื้อหยูกยาให้พ่อข้า”

ลู่เอ้าชิวได้ฟังก็ล้วงถุงเงินเล็ก ๆ ที่ต้วนจิ่งซีให้เขาออกมาจากอกเสื้อ แล้ว 

มอบให้หญิงผู้นั้นทันที “เงินนี่เจ้าเก็บไว้ใช้เถอะ”

นางรับมา พบว่าถุงใบนั้นหนักพอตัวก็อดตกใจไม่ได้ จึงรีบปฏิเสธ  

“ท่านหมอลู่ เงินนี้...ไม่ได้ เราจะรับความช่วยเหลือจากท่านอีกไม่ได้ ท่าน 

ช่วยพวกเรามามากเกินไปแล้ว”

ต้วนจิ่งซีก็มองเขาด้วยความประหลาดใจเช่นกัน นั่นตั้งสิบตำลึงเงิน 

เชียวนะ เจ้ามอบให้คนอื่นหน้าตาเฉยเช่นนี้หรือ

ลู่เอ้าชิวยิ้มมุมปาก “รับไปเถอะ เงินพวกนั้นเป็นน้ำใจจากแม่...คุณชาย 

ท่านนี้”

ต้วนจิ่งซีเผยตัวตนในฐานะบุรุษ หากเขาพูดออกไปว่านางเป็นแม่นาง 

พ่อลูกสกุลหานจะต้องนึกสงสัยในความเป็นมาของนางแน่ แม้จะบอกว่ามิใช่ 

ทุกคนที่มีโอกาสได้เห็นต้วนจิ่งซีก็ตาม แต่เรื่องที่นางชอบแต่งกายเป็นชายนั้น 

กลับเป็นที่รู้กันทั้งเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาตามมา เขาจึงไม่คิด 

จะเปิดเผยฐานะของนาง

หญิงผู้นั้นมองต้วนจิ่งซีด้วยความแปลกใจ จากนั้นก็เพิ่งรู้ตัว รีบเอ่ย 

ขอบคุณ “คุณชาย ขอบคุณที่ท่านเมตตา ไม่ทราบว่าคุณชายมีนามว่าอะไร”

เป็นเพราะลู่เอ้าชิวยัดเยียดบุญคุณนี้ให้นาง ทำให้นางยังงุนงงไม่หาย  

ชั่วขณะนั้นต้วนจิ่งซีจึงตอบสนองไม่ทัน
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“ข้า...”

“คุณชายท่านนี้ทำความดีแต่ไม่ประสงค์ให้ผู้ใดล่วงรู้ เจ้าก็เรียกเขาว่า 

คุณชายนิรนามแล้วกัน” ลู่เอ้าชิวกล่าว

หญิงผู้นั้นขอบตาแดงเรื่อด้วยความซาบซึ้งใจ “บุญคุณของคุณชาย 

นิรนาม เราสองพ่อลูกจะจดจำไว้ในใจเจ้าค่ะ”

“เอ่อ...ไม่...ไม่เป็นไร ๆ” ต้วนจิ่งซีทำตัวไม่ถูกอยู่บ้าง

ลู่เอ้าชิวตรวจชีพจรให้ลุงหานและจ่ายยาให้ หลังจากกำชับอีกเล็กน้อย 

ก็ขอตัวลากลับ

ทันทีที่ออกจากบ้านสกุลหาน ต้วนจิ่งซีก็สูดหายใจลึก เมื่อครู่ตอนอยู่ 

ในกระท่อมเล็ก ๆ นั่น นางอึดอัดจนแทบจะหายใจไม่ออก

“ลู่เอ้าชิว” นางดึงแขนเสื้อเขาไว้ทันที มองเขาอย่างสงสัย “เจ้าโง่รึ”

ลู่เอ้าชิวมองนางแล้วย้อนถาม “แล้วทำไม”

“สิบตำลึงเงินนั่น เจ้าให้นางเช่นนี้เลยหรือ”

“เงินทองเป็นของนอกกาย ยามเกิดไม่มีมา ยามตายเอาไปไม่ได้”  

เขายิ้มอย่างผ่อนคลาย

ได้ยินเช่นนั้นนางก็อดอึ้งไปไม่ได้ ผ่านไปครู่หนึ่งกว่าจะหาเสียงตนเอง 

เจอ “แต่ว่าเจ้า...เจ้าไม่เพียงไม่เก็บค่ารักษา จ่ายยาก็ยังไม่คิดเงิน ทั้งยัง 

ให้เงินพวกเขาอีก เจ้าไม่ต้องทำมาหากินรึ”

“ข้าไม่จำเป็นต้องใช้เงินนั่นเลี้ยงชีพ แต่พวกเขาจำเป็นต้องมีสิบตำลึง 

เงินนั่นประทังชีวิต” ลู่เอ้าชิงหรี่ตา จ้องนางเขม็ง “เจ้ารู้หรือไม่ ชาวนาที่ 

อาศัยอยู่แถบชานเมืองเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่เช่นไร พวกเขาทำไร่ไถนา 

อย่างลำบากยากเย็นมาทั้งปี พืชผลทั้งหมดต้องส่งไปให้เจ้าแคว้น แต่ค่า 

ตอบแทนที่เจ้าแคว้นมอบให้พวกเขากลับน้อยนิดนัก...” 

“ช้าก่อน” ต้วนจิ่งซีขัดจังหวะเขา “เดิมการเพาะปลูกก็เป็นหน้าที่ของ 

พวกชาวนาอยู่แล้ว พี่ชายข้าก็ให้เงินพวกเขาอยู่”

เขายิ้มหยัน “พวกเขาใช้ชีวิตเช่นใด เจ้าก็เห็นกับตามิใช่หรือ”

เผชิญกับสายตาแข็งกร้าวราวกับถูกเขาพิพากษา หัวใจนางก็บีบรัด 
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แน่น นึกถึงทุกสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่ และนึกถึงรสชาติที่ยากจะทนรับไหวนั้น 

“เจ้ารู้หรือไม่ หญิงคนเมื่อครู่อายุเท่าใด” จู่ ๆ ลู่เอ้าชิวก็ถามขึ้นมา

แม้ต้วนจิ่งซีจะไม่รู้ว่าเหตุใดเขาจึงถามเช่นนี้ แต่ก็ยังคิดอย่างจริงจัง  

แล้วตอบว่า “สักสี่สิบห้าสิบปีกระมัง” 

“ปีนี้นางอายุยี่สิบเก้า” เขาตอบ

นางตกตะลึงไปทันที “เป็นไปได้อย่างไร”

“ข้าไม่ได้โกหก” ลู่เอ้าชิวเอ่ยต่อ “ลุงหานไม่มีลูกชาย มีเพียงลูกสาว 

คนนี้เท่านั้น เพื่อช่วยงานในนาและเลี้ยงดูบิดา นางจึงไม่ได้ออกเรือนจนถึง 

ตอนนี้ ด้วยภาระในชีวิตที่หนักหนาสาหัสจึงทำให้นางแก่ก่อนวัย และภาระนี้  

ก็เป็นสกุลต้วนของเจ้าที่เอามาเพิ่มบนตัวนางทั้งสิ้น”

ขณะที่ เขาพูด แม้มุมปากจะประดับรอยยิ้ม  ทว่านางกลับรู้สึกว่า 

รอยยิ้มของเขาช่างทิ่มแทงจนทำให้รู้สึกละอายใจอย่างไร้สาเหตุ แต่นางไม่มี 

วันยอมให้ใครมาว่าร้ายตระกูลของตนเช่นนี้ จึงจงใจวางมาดขึงขัง โต้กลับว่า 

“เจ้าพูดเช่นนี้ไม่เป็นธรรมต่อสกุลต้วนของข้า ตอนนั้นราชสำนักแตกแยก  

หากมิใช่เพราะสกุลต้วนของข้าปกป้องเมืองลั่วเฟิ่งไว้ ประชาชนจะยังอยู่รอด 

ปลอดภัยหรือ”

สหีนา้เขาอมึครมึลงทนัใด เอย่เสยีงเยน็ชา “คณุหนสูกลุตว้น ดเูหมอืน 

เจ้าจะมองแต่สิ่งที่เจ้าอยากเห็นเท่านั้น” เขาสะบัดมือนางออกแล้วผละจากไป

ต้วนจิ่งซีรีบตามไปขวางเขาไว้ “ช้าก่อน เจ้ายังไม่ได้ประลองกระบี่กับ 

ข้าเลย!”

ข้าวิ่งไล่ตามเจ้ามาขนาดนี้ก็เพราะต้องการประลองกับเจ้าอีกครั้ง เจ้า 

บอกว่าจะไปก็ไปเลยได้อย่างไร เจ้าบอกว่ายุ่งข้าก็รอ ตอนนี้เจ้าเสร็จงานแล้ว  

ไยจึงยังไม่สนใจข้าอีก

ลู่เอ้าชิวตีหน้าเคร่งขรึม แววตาเยียบเย็นดุจน้ำค้างแข็ง “เจ้าก็ยังไม่ 

รู้ซึ้งถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านจริง  ๆ” เอ่ยจบเขาก็ดันนางให้พ้นทาง  

สาวเท้าจากไป ทิ้งต้วนจิ่งซีที่มีสีหน้าไม่พอใจแต่ก็จนปัญญาจะสวนกลับให้ยืน 

อยู่ที่เดิม
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เมื่อกลับมาที่เมืองหลวง ต้วนจิ่งซีก็เล่าสิ่งที่นางพบเห็นในหมู่บ้าน 

ชาวนาแก่พี่ชาย แน่นอนว่านางไม่ได้เอ่ยถึงคนที่พานางไปที่นั่น

ต้วนจิ่งหวนได้ฟังก็บอกนางเพียงว่า แว่นแคว้นหนึ่งเดิมก็ควรมีชนชั้น 

และระเบียบกฎเกณฑ์ หากไม่ควบคุมจัดการก็จะสูญเสียระบบระเบียบ  

ภายใต้การปกครองของพวกเขาสกุลต้วน ประชาชนต้องอยู่อย่างสงบเรียบร้อย  

นับตั้งแต่ราชสำนักแตกแยก มีเพียงช่วงหลายปีก่อนหน้านั้นที่มีผู้รุกราน 

เข้ามาก่อกวนบ้าง แต่หลายสิบปีให้หลังก็ไม่เคยเกิดสงครามอีกเลย เรื่องนี้ 

จึงพิสูจน์ได้ว่าการปกครองของสกุลต้วนไม่มีปัญหาแม้แต่น้อย

ฟังคำอธิบายของพี่ชายจนจบ แม้นางจะยังกังขาอยู่บ้าง แต่ก็ยอมรับ 

ในวิธีการพูดเช่นนี้ อย่างไรเสียผู้ครองแคว้นย่อมไม่อาจปล่อยให้อารมณ์ 

ความรู้สึกมาทำให้เสียงานได้ เพื่อความสงบเรียบร้อย บางครั้งหากจำเป็น 

ต้องโหดเหี้ยมก็ต้องโหดเหี้ยม 

สองวันต่อมาต้วนจิ่งซีก็มาที่ร้านหมอของลู่เอ้าชิวอีกครั้ง นางยังไม่ยอมถอดใจ  

อยากเอาชนะเขาให้ได้

ทันทีที่ก้าวเข้าประตูไปและพบว่าไม่มีคนไข้มารอตรวจ นางก็ดีใจ  

“ลู่เอ้าชิว วันนี้เจ้าไม่มีคนไข้ คงว่างแล้วกระมัง รีบมาประลองกระบี่กับข้า 

เดี๋ยวนี้”

ลู่เอ้าชิวไม่แม้แต่จะแลนาง สองตาจดจ่ออยู่กับตัวยาในมือ พลาง 

ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย “หากรู้ว่าเจ้าจะน่ารำคาญเช่นนี ้ ข้าเชื่อคำเตือน 

ของทหารคนนั้นแต่แรกก็ดี...”

นางถามกลับด้วยความงุนงง “คำเตือนอะไร...”

“เจ้าไม่รู้หรือ” เขาปรายตามองนางผาดหนึ่งก่อนเอ่ยหยัน “แต่ละคน 

ที่ถูกพาตัวเข้าไปในปราสาทเพื่อประลองกระบี่กับเจ้า ล้วนถูกขอร้องให้แกล้ง 

แพ้ทั้งสิ้น อีกทั้งขอเพียงแกล้งแพ้ก็จะมีเงินให้ด้วย”

ต้วนจิ่งซีตกตะลึงไปทันใด เอ่ยอย่างไม่อยากเชื่อ “เจ้า...เหลวไหล 

ทั้งเพ!”
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นี่ไม่ใช่ เรื่องจริง!  เจ้าพวกขี้แพ้นั่นฝีมือสู้ข้าไม่ได้ต่างหาก  ไม่ใช่ 

แกล้งแพ้!

“ข้าเดาว่าคงเป็นคำสั่งของเจ้าแคว้นพี่ชายเจ้า” ลู่เอ้าชิวเอ่ยอย่างเย็นชา 

“อย่างไรเจ้าก็เป็นน้องสาวสุดรักสุดหวงแหนของเขานี่”

ต้วนจิ่งซีเป็นน้องสาวที่ต้วนจิ่งหวนทะนุถนอมมากที่สุด เขายังจำได้  

ตอนที่ช่วยนางซึ่งถูกม้าสะบัดตกลงมา หลังจากออกจากสนามแข่งไม่นาน  

ต้วนจิ่งหวนก็ตรงรี่เข้ามาแทงม้าที่ชื่อสายฟ้าตัวนั้นตายในดาบเดียว

ใช่แล้ว เขาคือคนที่ช่วยชีวิตนางในตอนนั้น และรอยแผลเป็นยาว 

ที่ตาซ้ายของเขาก็คือแผลที่ได้จากการช่วยชีวิตนางครั้งนั้นนั่นเอง เขาไม่เคย 

นึกเสียใจที่ช่วยนางไว้ ต่อให้หลังจากรู้ฐานะของนางแล้วก็ตาม หากเกิดเรื่อง 

ซ้ำอีกครั้ง เขาก็ยังยื่นมือช่วยนางโดยไม่ลังเลเช่นเดิม

หกปีมานี้ ทุกครั้งที่เขามองเงาสะท้อนของตนในคันฉ่อง ก็มักนึกถึง 

นัยน์ตาเป็นประกายที่เย่อหยิ่งหาใดเปรียบของนางเสมอ แม้ไม่ได้ตั้งใจจะ 

จดจำเรื่องราวในตอนนั้น แต่ทุกครั้งที่ เขาลูบรอยแผลเป็นนี้ หัวใจกลับ 

เต้นแรงอย่างไม่อาจควบคุม

เขาไม่เคยคิดว่าจะได้พบนางอีก ทว่าตอนนี้นางปรากฏตัวตรงหน้าเขา 

อีกครั้ง ลางสังหรณ์บอกเขาว่านางจะเป็นตัวปัญหา  ทั้งเขาก็ไม่อยากหา 

ปัญหาใส่ตัว

เขาในตอนนี้คิดเพียงอยากประกอบอาชีพหมอเพื่อช่วยคน ดูแลเจิ้ง- 

หว่านเอ๋อร์ให้ดีและแต่งนางเป็นภรรยาเพื่อมิให้ผิดต่อคำฝากฝังของอาจารย์ 

ผู้มีพระคุณ จากนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข

ต้วนจิ่งซีหลงคิดมาตลอดว่า เพราะฝีมือกระบี่ของตนสูงส่ง จึงรบ 

ร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้ง ทว่าเวลานี้เมื่อได้ยินสิ่งที่เขาบอกว่า ชัยชนะของนาง 

แท้จริงเกิดจากความรักและการตามใจของพี่ชาย หัวใจที่หยิ่งทะนงก็ได้รับ 

ความกระทบกระเทือนอย่างแสนสาหัส ยากจะยอมรับเรื่องเช่นนี้ได้ ทั้งยิ่ง 

ทำให้นางไม่ยินยอม จะต้องสู้กับเขาอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่านางมีความสามารถ 

จริง ๆ ให้ได้



26

จอมใจหมอเทวดา

“ลู่เอ้าชิว!” เรียวคิ้วองอาจข่มคนเลิกขึ้น ตาจ้องเขาเขม็ง “ข้าไม่เชื่อ 

ที่เจ้าพูด หยิบกระบี่ของเจ้าออกมาสู้กับข้าจริง ๆ อีกรอบ!”

ลู่เอ้าชิวไม่แยแส ทั้งไม่ตอบรับโดยสิ้นเชิง ง่วนอยู่กับการจัดยาต่อไป 

ราวกับนางไม่มีตัวตน

ต้วนจิ่งซีโมโหถึงขีดสุด เดินเข้าไปด้วยแรงมุทะลุ สองมือกวาดยา 

บนโต๊ะร่วงลงมา แล้วเหยียบย่ำกระทืบซ้ำเต็มแรง

เขาพุ่งมาผลักนางออกไป จ้องมองนางอย่างเดือดดาล พูดไม่ออก 

ไปชั่วขณะ 

เห็นความโกรธเกรี้ยวในแววตาเขา นางก็ตะลึงไปทันที แต่ก็ยังไม่ยอม 

ลดราวาศอก เชิดหน้าขึ้น พลางเอ่ยอย่างวางอำนาจ “จะทำไม!”

“เจ้ารู้หรือไม่ว่าของพวกนี้มีไว้ช่วยชีวิตคน” ลู่เอ้าชิวเอ่ยเสียงเข้ม

“เจ้าวอนเอง” มิใช่นางไม่รู้ว่าตนทำผิด แต่เมื่อครู่นางโกรธจนขาดสติ 

จริง ๆ นางไม่อาจกล้ำกลืนโทสะนี้ลง “หากเจ้าเชื่อฟังคำสั่งโดยดี ก็คงไม่เกิด 

เรื่องเช่นนี้!”

ดวงตาของเขาหรี่ลง แผ่ประกายข่มขวัญออกมา “ไสหัวไป!”

ต้วนจิ่งซีอ้าปากค้าง กล้าดีอย่างไรมาสั่งให้ข้าไสหัวไป!

“เจ้าไม่ไป ข้าจะโยนเจ้าออกไปเอง”

“เจ้ากล้า!” นางถลึงตาใส่เขาอย่างวางอำนาจ

ลู่เอ้าชิวไม่ได้เกรงกลัวสถานะและอำนาจของนางแม้แต่น้อย จ้องตรง 

ไปที่นางด้วยสายตาเยียบเย็น เค้นเสียงลอดไรฟันว่า “เจ้าก็ลองดู”

น้ำเสียงและสีหน้าของเขาทำให้ต้วนจิ่งซีรู้ว่าเขาเอาจริง  ไม่รู้เพราะ 

เหตุใด หัวใจนางพลันบีบรัดแน่น รู้สึกหวาดหวั่นขึ้นมาจริง ๆ  

นางไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรนาง แต่เชื่อว่าคงไม่ปล่อยนางไปง่าย ๆ แน่ 

นางกลัว แต่สิ่งที่กลัวมิใช่เรื่องที่ว่าเขาจะจัดการนางอย่างไร แต่กลัว 

ว่าไม่ว่าเขาจะจัดการนางอย่างไร นางก็ไม่อาจเอาคืนหรือลงโทษเขาได้เลย 

ต่างหาก

แต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีใครมีอิทธิพลเหนือนางเช่นนี้ พอคิดถึงตรงนี้  
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ชุนเหยี่ยอิง

ร่างของนางก็สั่นสะท้านโดยไม่รู้ตัว

“ท่านหญิงซี...” หมีเซิงซึ่งอยู่ข้าง  ๆ  กระตุกแขนเสื้อนางเบา  ๆ  ด้วย 

ความกังวล

ต้วนจิ่งซีจึงดึงสติกลับมาได้ นางเหลือบมองหมีเซิง จากนั้นก็จ้อง 

ลู่เอ้าชิว แสร้งทำเป็นเกรี้ยวกราด “ลู่เอ้าชิว เรื่องนี้จะให้เลิกแล้วกันไปเช่นนี้ 

ไม่ได้” หลังจากทิ้งคำพูดนี้ไว้ นางก็พาหมีเซิงเดินฉับ ๆ จากไปอย่างสิ้นท่า

พ้นจากร้านหมอมาได้สักระยะ อารมณ์ของนางยังคงคุกรุ่น หรือพูด 

ให้ตรงกว่านี้คือ ความรู้สึกปั่นป่วนนั้นยังไม่คลายลงแม้แต่น้อย ยิ่งทำให้ 

สีหน้านางบูดบึ้งถึงขีดสุด

“ท่านหญิงซี” หมีเซิงเห็นท่านหญิงได้รับความไม่เป็นธรรมก็โกรธ 

แทนนาง “หมอคนนั้นทำเกินไปจริง ๆ ถึงกับกล้าเสียมารยาทเช่นนี้ เรากลับ 

ไปบอกท่านเจ้าแคว้นสั่งสอนให้เขารู้สำนึกเสียบ้าง!”

ได้ยินเช่นนั้น ต้วนจิ่งซีกลับหายโกรธอย่างไร้สาเหตุ เปลี่ยนเป็น 

ตึงเครียดและวิตกกังวลแทน นางเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง “หมีเซิง เรื่องวันนี้  

รวมทั้งเรื่องที่ เกี่ยวกับลู่ เอ้าชิว  ห้ามเจ้าพูดออกไปแม้แต่คำเดียว  ได้ยิน 

หรือไม่”

หมีเซิงนิ่วหน้า ยังคงรู้สึกไม่ยินยอม “แต่เขาทำตัวน่ารังเกียจเกินไป 

จริง ๆ นะเจ้าคะ หากท่านเจ้าแคว้นรู้เข้า จะต้องไม่ละเว้นเขาแน่”

ต้วนจิ่งซีรู้ดีว่า หากพี่ชายรู้เข้า เขาจะต้องหาข้ออ้างไม่ก็วิธีการใด 

มาลงโทษลู่เอ้าชิวแน่นอน ทว่านางเองก็ไม่อยากให้พี่ชายทำกับเขาเช่นนั้น

“นี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับเขา ไม่ต้องให้ใครยื่นมือเข้าแทรก” นาง 

หรี่ตาลง จ้องหมีเซิงพลางเตือนว่า “สาวใช้อย่างเจ้าจงปิดปากให้สนิทหน่อย 

หากแพร่งพรายออกไป ข้าจะมาเอาเรื่องกับเจ้า”

หมีเซิงเห็นท่านหญิงขึงขังเช่นนี้ก็รีบหดคอโดยไม่รู้ตัว รับคำเสียงดัง 

“เจ้าค่ะ ท่านหญิงซี”


