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หาไม่แล้วคืนนี้เจ้าจะมีแรง 'ท�างาน' ได้อย่างไร หลี่เมิ่งซีเหน็บแนมในใจอีกประโยค 

เซยีวจว้ินเห็นหลีเ่มิง่ซที�ำรำวกับไม่มอีะไรเกิดขึน้ ทัง้แนะน�ำอำหำรบนโต๊ะกับตนอย่ำงนุ่มนวล 

เขำจึงไม่รู้จะต�ำหนินำงอย่ำงไร ได้แต่ให้หงอวี้ปรนนิบัติเขำล้ำงมือ สวมรองเท้ำและไปนั่งที่โต๊ะ 

หลี่เมิ่งซีใคร่ครวญดูแล้ว ใครให้เขำเป็นหัวหน้ำของนำงเล่ำ เบี้ยเลี้ยงรำยเดือนของนำง 

ล้วนถูกแจกจ่ำยออกมำภำยใต้ฐำนะภรรยำเอกของเขำ แม้ตอนนี้จะไม่รู้ว่ำได้เท่ำไร แต่ถึงอย่ำงไร 

ก็คงสูงกว่ำอี๋เหนียงกระมัง คิดแบบน้ีแล้วจึงไม่สนใจควำมเย็นชำของชำยหนุ่ม ล้ำงมือและ 

ตักโจ๊กให้เขำอย่ำงสุขุม คีบกับข้ำวปรนนิบัติเขำกินพลำงท่องในใจ 

ผูอ้ืน่เป็นหัวหน้า ย่อมสมควรมคีวามขงึขงัน่าเกรงขาม อยากเย็นชาก็เย็นชาไปเถอะ น่ีเรยีกว่า

ศิลปะการปกครองลูกน้อง อีกอย่างกฎส�าคัญข้อหน่ึงในคู่มือลูกจ้างก็คือต้องรักษาระยะห่างกับ

หัวหน้า! 

ให้ตายเถอะ! หลี่เมิ่งซีน�ำวิธีเอำชนะทำงจิตใจของอำคิวมำใช้กับเซียวจวิ้นเสียแล้ว
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คำ�นำ�

ส�ำหรับแฟน 'อว่ีจิ่วฮวำ' ที่ก�ำลังติดใจกับเร่ือง 'ยอดหญิงหมอเทวดำ' และ  

'ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม' มำก่อนหน้ำน้ัน คร้ังน้ีมำกกว่ำรักได้ขนนิยำยเร่ืองใหม ่

มำฝำกท่ำนนักอ่ำนกนัอกีคร้ังแล้วค่ะ โดย 'ยอดหญงิเทพสมนุไพร' น้ีมด้ีวยกันทัง้หมด

ห้ำเล่มจบ ซึ่งนำงเอกคนใหม่นี้ก็น่ำเอำใจช่วยไม่แพ้สองเรื่องแรก รวมทั้ง 'เซียวจวิ้น' 

พระเอกของเรื่องนี้ก็น่ำจะท�ำให้นักอ่ำนอินไม่แพ้กับตอนเสิ่นจงชิ่งแน่นอนค่ะ

ส�ำหรับเล่มแรกน้ีจะเล่ำถึงสำวศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ซึ่งจะต้องโคจรมำพบ 

สำมีหวัโบรำณทีม่คีวำมคดิเก่ำๆ ว่ำบรุุษต้องเป็นใหญ่เหนือสตรี หลีเ่มิง่ซทีีค่ล้อยตำม

เพียงกำรปฏิบัติแต่แอบด่ำทออยู่ในใจจะอดทนกับสำมีผู้น้ีไปได้นำนแค่ไหนกันเชียว 

ไหนจะกฎระเบียบจุกจิกมำกมำยที่แค่นำงขยับตัวผิดที่ทำงเล็กน้อยก็ถูกผู้คนจับจ้อง

เสียแล้ว เมื่อมิใช่ภรรยำที่สำมีรัก มิใช่ลูกสะใภ้ที่แม่สำมีโปรด มิใช่นำยหญิงที่อยู่ใน

กฎธรรมเนียม หลี่เมิ่งซีจึงต้องหำทำงอื่นเพื่อเตรียมเอำไว้รอในวันที่ออกไปจำกที่นี่

มำร่วมติดตำมกันค่ะว่ำหลี่เมิ่งซีจะรับมือกับสำรพัดปัญหำจุกจิกของคน 

ในสกุลเซียวอย่ำงไร และควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์จำกโลกเดิมที่นำงมีอยู ่จะได ้

น�ำมำใช้ท�ำอะไรได้บ้ำงหรือไม่ หำกท่ำนนักอ่ำนพร้อมติดตำมชีวิตของหลี่เมิ่งซีแล้ว  

เชิญพลิกหน้ำต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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✱ หลี่เม่ิงซ ี ดอ็กเตอร์ทำงกำรแพทย์ทีท่ะลมุติเิข้ำไปในร่ำงหลีเ่มิง่ซ ี

  ลูกสำวอนุ เป็นสำวหัวสมัยใหม่ มีควำมคิดเป็นของ 

  ตนเอง

✱  เซียวจวิ้น คุณชำยรองแห่งสกุลเซียว ว่ำที่ประมุขคนต่อไป  

  นิสยัเข้มงวด จริงจงั มองว่ำสตรีต้องโอนอ่อนผ่อนตำม

✱ เหลำ่ไท่จวิน ย่ำของเซียวจว้ิน รักหลำนชำยและเอ็นดูหลี่เมิ่งซี  

  เป็นผู้ยึดมั่นในกฎธรรมเนียมต่ำงๆ

✱ หลี่อี๋เหนียง อีเ๋หนียงคนทีส่ี ่เป็นอนุโปรดของเซยีวจว้ิน นิสยัหยิง่ยโส  

  ไม่นับถือหลี่เมิ่งซี

✱ นำยหญิงใหญ ่ มำรดำของเซยีวจวิน้ ไม่ชอบหลีเ่มิง่ซ ีและอยำกผลกัดนั 

  หลำนสำวตนเองเป็นสะใภ้มำกกว่ำ

✱ จือชวิ บ่ำวคนสนิทของหลี่เมิ่งซี ยินดีท�ำงำนถวำยชีวิต 

  ให้ผู้เป็นนำย กตัญญูกับครอบครัว

✱ จำงซิ่ว ญำติผู ้น้องของเซียวจว้ิน หลำนสำวคนโปรดของ 

  นำยหญงิใหญ่ อยำกได้ต�ำแหน่ง 'ภรรยำ' ของเซยีวจวิน้

✱ เซียวอวิ้น คุณชำยสำม น้องชำยต่ำงมำรดำของเซียวจวิ้น  

  ชอบเที่ยวเล่น

แนะนำ�ตัวละคร
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยำยชุดมำกกว่ำรักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook

Pre ����������������� 1.indd   6 20/2/2562 BE   18:48



7

ÍÇÕè¨ÔèÇÎÇÒ

คําสอนของบรรพบุรุษสกุลเซียว

ข้อแรก คือ ภรรยำเอกของประมุขสกุลเซียว

                ต้องเป็นสตรีที่ถือก�ำเนิดจำกภรรยำเอก

ข้อสอง คือ ประมุขสกุลเซียวทุกยุคทุกสมัย

                ไม่อำจรับรำชกำรเป็นขุนนำง
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เก้ียวเจ้าสาวสีแดงหลังใหญ่ เสียงฆ้องดังก้อง ป่ีแตรกังวาน 

บรรยากาศชื่นมื่นมงคล สีแดงแผ่ไปครึ่งผืนฟ้า ความครึกคร้ืนอาบย้อม

ไปทั่วทุกตรอกซอกซอยของเมืองผิงหยาง 

วันนีเ้ป็นวนัส�าคัญ คุณชายรองสกุลเซียวจากส่ีสกุลสูงศกัด์ิของต้าฉี

แต่งภรรยา ทว่าในขบวนส่งตวัเจ้าสาวยาวเหยียดกลบัไม่เหน็เจ้าบ่าวท่ีเดมิที

ควรขี่อาชาสูงใหญ่มารับตัวเจ้าสาว... 

ว่ากันว่าคุณชายรองสกุลเซียวเป็นโรคประหลาด เชิญหมอชื่อดัง 

ทัว่เมอืงผงิหยางมารกัษา ใช้ยาล�า้ค่าทัง้หมดแล้ว แต่ก็ยังไม่มผีูใ้ดรักษาได้ 

ทั้งไม่มีโอสถใดที่ใช้ได้ผล ยามนี้จึงหมดทางเยียวยาแล้ว 

ว่ากันว่าพ่ีสาวสายตรงของคุณชายรองสกุลเซียวเป็นพระชายาในวัง 

ตัง้ใจส่งหมอหลวงมารกัษาโรคให้คณุชายรองสกุลเซยีวโดยเฉพาะ แต่ก็ยัง 

หาสาเหตุไม่ได้ว่าป่วยเป็นอะไร

1
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ยอดหญิงเทพสมุนไพร 1

ว่ากันว่าตอนน้ีคุณชายรองสกุลเซียวมีสติรู ้ตัวน้อยลงทุกวัน  

หมอท่ีรกัษาเขาก็แอบพูดลบัหลงัว่าสกุลเซยีวควรจดัเตรียมงานศพได้แล้ว

ว่ากันว่าวันนี้เหล่าไท่จวิน* ของคฤหาสน์สกุลเซียวแต่งภรรยา 

ให้คุณชายรองเพ่ือเสริมมงคล** การแต่งงานครั้งน้ีเหล่าไท่เหยีย***  

เป็นผู้ก�าหนดไว้ก่อนหน้าน้ีแล้ว อีกฝ่ายเป็นคุณหนูท่ีเกิดจากภรรยาเอก

ของคฤหาสน์สกุลหลี่ ลือกันว่าคุณหนูสกุลหล่ีผู้นี้นิสัยร้ายกาจเอาแต่ใจ 

คุณชายรองกับเหล่าไท่จวินต่างไม่ชอบ แต่ติดที่เซียวเหล่าไท่เหยีย 

ก�าหนดการแต่งงานครั้งนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อคร้ังยังมีชีวิตอยู่ ทั้งยังไม่ได้ 

มีการยกเลิก

ว่ากันว่าปีนีค้ณุชายรองสกุลเซยีวอายุย่ีสบิแล้ว รับอนุมาแล้วสีค่น  

มีบุตรสาวสามคน

ว่ากันว่า... 

การแต่งงานเสรมิมงคลท�าให้ข่าวลอืเกีย่วกับคณุชายรองสกุลเซยีว

กลายเป็นเรื่องดังท่ีชาวบ้านร้านตลาดในเมืองผิงหยางต่างพูดถึง  

ต่างถกเถียงพูดคุยกันสนุกปาก เมืองผิงหยางคึกคักไปทั่ว 

หลี่เมิ่งซีสวมมงกุฎหงส์บนศีรษะ สวมชุดเจ้าสาวนั่งสง่างาม 

อยู่ในเก้ียว สองมอืจบัผ้าเชด็หน้าแน่น เก้ียวเจ้าสาว ชดุเจ้าสาว และชาด

ล้วนเป็นสแีดงสด บรรยากาศชืน่มืน่มงคลท่ีเต็มไปด้วยสแีดงน้ีกลบัมอิาจ

ปกปิดความซีดขาวบนใบหน้านาง ก้นบึ้งดวงตาฉายความจนใจ นี่คือ 

* เหล่าไท่จวิน เป็นค�าเรยีกสตรสีงูวัยทีม่ฐีานะสงูส่งในเชงิยกย่องให้เกียรต ิหรอือาจเป็นยศท่ีฮ่องเต้พระราชทาน
ให้มารดาของขนุนาง เหล่าไท่จวินมกัเป็นสตรทีีม่อีาวุโสสงูสดุในบ้าน
** เสรมิมงคล เป็นประเพณีความเชือ่ของชาวบ้านแถบเอเชยี เช่น จนี อนิเดยี คือการให้คนทีป่่วยหนักแต่งงาน 
ใช้ความมงคลชะล้างความอปัมงคลออกไป เพ่ือให้การรกัษาโรคเป็นไปอย่างราบรืน่
*** เหล่าไท่เหยีย เป็นค�าเรียกบุรุษสูงวัยในเชิงยกย่อง มักมีอาวุโสสูงสุดในบ้าน
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โชคชะตาหรอื นาง...เป็นเพียงวิญญาณเร่ร่อนดวงหนึง่ บดันีก้ลับต้องเป็น

เจ้าสาวที่แต่งงานเพื่อเสริมมงคลให้ผู้อื่น เจ้าสาวที่แต่งงานแทนผู้อื่น!

ชาตก่ิอนนางเป็นดอ็กเตอร์สาขาการแพทย์ ระหว่างท�าการทดลอง 

ถูกรังสีแกมมาจนเม็ดเลือดขาวเกิดความผิดปกติ จ�าได้ว ่าตนเอง 

ก�าลงัถูกช่วยชวิีตในโรงพยาบาล แต่แล้วจู่ๆ  ก็มาโผล่ในมติน้ีิ ซึง่เป็นมติท่ีิ 

ไม่เหมอืนกับประวัตศิาสตร์ในความทรงจ�าเลยสกันดิ ทัง้เป็นมติทิีไ่ม่คุน้เคย 

และนางได้กลายเป็นเจ้าของร่างนี้ 

เดิมทีร่างนีข้องนางคือคุณหนูเจด็ท่ีเกิดจากอนุของนายท่านสกลุหลี่ 

ปีนี้อายุสิบสามปี มารดาบังเกิดเกล้าเป็นอนุคนที่ห้าจ้าวอี๋เหนียง* เดิมที

การแต่งงานครั้งน้ีเจ้าสาวต้องเป็นหลี่เมิ่งเฟยบุตรสาวสายตรงคนโต 

ของนายท่านสกุลหลี ่ ด้วยหลีเ่มิง่เฟยหมัน้หมายกับเซยีวจวิน้มานานแล้ว 

แต่สกุลเซียวไม่มาตบแต่งเสียที ทว่าหลังจากป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้

กลับคิดจะให้หลี่เมิ่งเฟยไปช่วยเสริมมงคล 

หลีฮ่หูยินโมโหจนเต้นผางร้องด่า หากจะเสริมมงคลแต่งแค่อนุก็พอ 

กลบัเอาภรรยาเอกมาช่วยเสรมิมงคล เห็นคณุหนูสายตรงสกุลหลีข่องพวกเขา

เป็นอะไร แม้จะเป็นสกุลสูงศักดิ์ก็ไม่อาจข่มเหงผู้อื่นเช่นนี้ได้

ทั้งยังได้ยินมาว่าตอนนี้คุณชายรองสกุลเซียวรู ้สึกตัวน้อยมาก  

ส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้สติ หมอท่ีเคยตรวจรักษาเขาบอกว่าคุณชายรอง

สกุลเซยีวจะมชีวิีตอยู่ได้ไม่พ้นเดอืนน้ี บตุรสาวของตนหากแต่งออกไปแล้ว

ย่อมจะกลายเป็นม่ายตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าประตู

ความฝันตลอดหลายปีท่ีบุตรสาวสายตรงของตนจะได้เป็นนายหญิง

* อี๋เหนียง เป็นค�าที่ใช้เรียกอนุภรรยา
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สกุลเซียวซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สกุลสูงศักด์ิของต้าฉีดับส้ินลงทันที แต่ติดที่

อ�านาจของสกุลเซยีวจงึมกิล้าปฏิเสธการแต่งงานครัง้นี ้ ในใจของหลีฮ่หูยิน 

นึกแค้นสกุลเซียวและไปเอะอะโวยวายกับนายท่านสกุลหลี่

ด้วยทนการร้องไห้โวยวายไม่เลกิราของฮหูยินไม่ไหว นายท่านสกุลหลี่ 

ทีจ่นปัญญาแล้วจงึคิดใช้วิธีลกัขือ่เปลีย่นเสา* รับบตุรสาวของจ้าวอีเ๋หนียง

เป็นบตุรสายตรง แม้ปีนีห้ลีเ่มิง่ซจีะยังไม่ถึงวัยปักป่ิน** แต่บตุรสาวสกุลหลี่

ที่เกิดจากอนุคนอื่นๆ ต่างก็มีอายุท่ีน้อยย่ิงกว่า คนหน่ึงคือหลี่เมิ่งเฉิน 

บตุรสาวของจางอีเ๋หนียง อายขุวบกว่า อกีคนคอืบตุรสาวของหลินอีเ๋หนยีง 

เพ่ิงถือก�าเนิดได้หกเดือนกว่า ยังไม่ทนัหย่านมด้วยซ�า้

เก้ียวถูกหามเข้าประตูใหญ่ของคฤหาสน์สกุลเซียวและจอดลง 

ทีเ่รอืนกลาง*** สีเ่หนยีง**** ประคองคนตัวเล็กใบหน้าซดีขาวลงจากเก้ียว 

หลีเ่มิง่ซที�าตามธรรมเนยีมพิธียิบย่อยแต่ละอย่างตามค�าชีแ้นะของสีเ่หนยีง

จนกราบไหว้ฟ้าดินเสร็จ ในที่สุดนางก็ถูกคุณชายรองสกุลเซียวตรงหน้า 

ที่แค่ลมพัดมาก็ล้มลงได้จูงเข้าห้องหอ 

หลี่เมิ่งซีคิด ยังดี อย่างน้อยตนเองก็ไม่ต้องกราบไหว้ฟ้าดินกับ 

ไก่ตัวผู้เหมือนในละครหรือในหนัง ได้ยินมาว่าสกุลเซียวเตรียมไก่ตัวผู ้

ไว้เหมือนกัน แต่วันนี้คุณชายรองสกุลเซียวกลับได้สติอย่างหาได้ยากยิ่ง 

* ลกัขือ่เปลีย่นเสา เป็นส�านวน หมายถึงการใช้วิธีการต�า่ช้าสบัเปลีย่นโยกย้ายของปลอมไปหลอกลวงอกีฝ่าย
** สตรีโบราณเมื่ออายุครบสิบห้าปีจะต้องท�าพิธีรวบผมปักปิ่นเพ่ือแสดงถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แสดงถึง
ความพร้อมที่จะออกเรือนแล้ว
*** บ้านเรือนสมัยโบราณของจีนนิยมสร้างเป็นหมู่เรือน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ หันไปทางทิศใต้ ประกอบด้วย 
เรือนกลาง เป็นที่อยู่ของประมุขเรือน เรือนปีกทั้งสองข้างทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และเรือนหลัง  
ซึ่งในเรือนกลาง เรือนปีก และเรือนหลังจะประกอบด้วยห้องต่างๆ อีก มักเรียกชื่อตามทิศ นอกจากนี ้
ยังมีห้องเล็กที่มักสร้างติดด้านข้างทั้งสองข้างของเรือนกลางและเรือนปีก
**** ส่ีเหนียง คือหญิงออกเรือนแล้วที่ฝ่ายชายว่าจ้างมาช่วยเรื่องพิธีการต่างๆ ในงานแต่งงาน สี่เหนียง 
จะรู้ธรรมเนียมพิธีในการแต่งงานเป็นอย่างดีและช่างเจรจา
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ด้วยการประคองของสาวใช้และบ่าวหญิงสูงวัยจึงสามารถบรรลุ 

หกพิธีของการแต่งงาน* ได้อย่างทุลักทุเล 

ระเบียงทางเดินยาวมืดสลัวและประตูห้องท่ีปิดสนิทขวางก้ัน 

งานเลี้ยงฉลองแต่งงานท่ีครึกครื้นข้างนอก ในห้องหอเงียบสนิท  

บนหน้าต่างมีอักษรมงคลสีแดงสองตัวปิดอยู่ ดูคล้ายดวงตาสองดวง 

ที่ก�าลังยิ้มมองมายังเจ ้าสาวที่นั่งอยู ่ขอบเตียง เปลวไฟสีน�้าเงิน 

จากเทียนไขสีแดงสองเล่มบนโต๊ะสะท้อนเข้าสู่สายตาของหล่ีเมิ่งซี 

นอกจากสีแดงก็มีแต่สีแดง หากไม่เพราะในห้องอบอวลไปด้วยกล่ินยา

อันเข ้มข ้น ในม่านมุ ้งสีแดงมีเซียวจว้ินที่นอนเหมือนคนตายอยู ่  

ซึ่งคอยเตือนหลี่เมิ่งซีว่านางแต่งงานกับคนที่ป่วยหนักใกล้ตาย มิเช่นนั้น 

ยามนี้นางคงเชื่อว่านี่เป็นพิธีแต่งงานที่งดงามสมบูรณ์แบบจริงๆ

สาวใช้กับบ่าวหญิงสูงวัยถอยออกไปนานแล้ว แต่หลี่เมิ่งซีรู ้ว่า 

มีหมอห้าหกคนพักอยู่ห้องข้างๆ เตรียมพร้อมตลอดเวลาหากเซียวจวิ้น

เกิดเป็นอะไรขึ้นมา 

กลิน่ยาเข้มข้นในห้องคละเคล้ากับกลิน่ก�ายาน อากาศอดุอูห้นกัอึง้

ท�าให้หลี่เมิ่งซีหายใจไม่ออก มิน่าช่วงเวลาที่เซียวจว้ินได้สติจึงน้อยนัก 

เวลาทีห่ลบัใหลจงึมมีากกว่า เดือนหกแล้วกลับยังไม่เปิดหน้าต่าง แม้แต่ 

คนท่ีแขง็แรงดก็ีต้องอดุอูจ้นเป็นโรคได้ นบัประสาอะไรกับคนป่วย หลีเ่มิง่ซี

เดนิไปผลกัหน้าต่างท่ีอยู่ตรงข้ามกับเตียงเบาๆ อากาศสดชืน่ปะทะเข้ามา 

นางสูดหายใจลึก ดีเหลือเกิน!

"สะใภ้รอง เหล่าไท่จวินไม่ให้เปิดหน้าต่างเจ้าค่ะ กลัวคุณชายรอง
* หกพิธีของการแต่งงาน ได้แก่ เชิญแม่สื่อแนะน�า ถามชื่อและเวลาตกฟาก ส่งของหมั้น ยกขบวนสินสอด 
ก�าหนดฤกษ์แต่ง และเข้าพิธีวิวาห์
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จะถูกลม" สาวใช้หงจ ูหงอวีผ้ลกัประตเูข้ามา มอืของหงจถืูอชามยาใบหน่ึง 

หงอวี้เห็นหลี่เมิ่งซีเปิดหน้าต่างก็รีบเข้ามาปิด 

"ไม่เป็นไร" 

หงอวี้หันไปมองหลี่เมิ่งซี ครั้นเห็นแววตาสุขุมยืนกรานของนาง 

จึงหดมือที่ท�าท่าจะปิดหน้าต่างกลับมา "เจ้าค่ะ" 

หลี่เมิ่งซีรับยาจากมือหงจู แล้วนั่งลงบนเก้าอี้กลมข้างเตียง 

หงจูค ่อยๆ ประคองเซียวจว้ินข้ึนมาและร้องเรียกเสียงค่อย  

"คุณชายรอง คุณชายรอง ได้เวลาดื่มยาแล้วเจ้าค่ะ" 

เซยีวจว้ินส่งเสยีงอืมเบาๆ จนแทบไม่ได้ยิน เปลอืกตาขยับเลก็น้อย 

แต่กลับไร้เรี่ยวแรงจะเปิดขึ้น

หงจูหยิบหมอนอิงใบหนึ่ งมาหนุนหลังเซียวจว้ิน หลี่ เมิ่ งซ ี

ตักยาป้อนใส่ปากเขาทีละค�า ป้อนยาเสร็จก็รับผ้าเช็ดหน้าจากหงจู  

เช็ดคราบยาที่มุมปากให้เขาอย่างแผ่วเบา 

"ประคองคณุชายรองนอนลงเถอะ เพ่ิมผ้าห่มให้คณุชายรองอกีผนื

ด้วย"

"เจ้าค่ะ" หงจูรับค�า 

"ให้บ่าวปรนนิบัติสะใภ้รองล้างหน้านะเจ้าคะ" หงอวี้พูดขึ้นมา

"ไปยกน�้ามา" 

"เจ้าค่ะ" หงอวี้หมุนตัวออกไป 

หงจูปรนนิบัติเซียวจว้ินเสร็จ หันหลังเดินไปหน้าเตาก�ายานและ 

จุดก้อนก�ายานในเตา กลิ่นหอมระลอกหนึ่งโชยมา 

"นี่เป็นเครื่องหอมอะไร" 
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"เรียนสะใภ้รอง เป็นอ�าพันทะเลที่ดินแดนตะวันตกส่งมาเป็น 

เครือ่งบรรณาการเจ้าค่ะ มสีรรพคณุช่วยให้หลบัสบาย ฮ่องเต้พระราชทาน 

แด่พระชายาจิง้เฟย* เนือ่งจากคณุชายรองชอบกลิน่หอมแปลกๆ เป็นนสิยั 

พระชายาจิ้งเฟยจึงประทานให้คุณชายรองเป็นกรณีพิเศษเจ้าค่ะ"

"พระชายาจิ้งเฟย?" 

"สะใภ้รองไม่รู ้อะไร พระชายาจิ้งเฟยเป็นบุตรีของชุยฮูหยิน  

เข้าวังในปีท่ีสามของการครองราชย์ของฮ่องเต้จิ่นตี้ พระชายาจิ้งเฟยกับ

คณุชายรองเป็นพ่ีน้องแท้ๆ ท่ีเติบโตมาด้วยกันตัง้แต่เลก็ พระชายาจิง้เฟย

ทรงมีน้องชายสายตรงเพียงคนเดียวเท่าน้ัน จึงเอ็นดูและเอาอกเอาใจ 

ยิ่งกว่าอะไรเจ้าค่ะ" 

"ข้ารู้แล้ว" หลี่เมิ่งซีเหม่อมองต้นหงซินเจียวตรงหน้าต่าง 

อ�ำพันทะเลจำกดนิแดนตะวันตกกับหงซินเจยีว?...ความคิดบางอย่าง

วูบขึ้นในหัวของหลี่เมิ่งซี หงซินเจียว ดอกไม้ประหลาดจากแคว้นหนาน  

ใบใหญ่ทรงรีสีเขียวเข้มล้อมกันเป็นช่อ ใจกลางเป็นสีแดง มองไกลๆ  

เหมือนดอกตูมที่เพ่ิงผลิบาน งดงามเฉิดฉัน แต่มองใกล้ๆ กลับพบว่า 

เป็นใบไม้ ว่ากันว่าพืชชนิดน้ีไม่มีดอก ความแปลกอยู่ที่กลุ่มช่อสีแดง 

ตรงใจกลาง ทนสภาพอากาศได้ทั้งสี่ฤดู เหมือนดอกไม้ที่ไม่มีวันโรยรา  

กลิน่หอมประหลาดไม่มสีิง่ใดเทียบได้ จดัเป็นเครือ่งหอมอย่างดี พบเห็นน้อย

ในดนิแดนตอนกลาง หลีเ่มิง่ซมีองดอกไม้ชนิดน้ีอย่างเหม่อลอย

"สะใภ้รอง ดอกไม้น้ีมีอะไรหรือเจ้าคะ" หงจูเห็นหลี่เมิ่งซีเอาแต่ 

* เฟย แปลว่าชายา คือภรรยาเจ้า ในต�าหนักในของจีนมีศักดิ์รองจากฮองเฮา (อัครมเหสี) และ 
กุ้ยเฟย (อัครชายา) บางสมัยอาจมีเฟยชั้นพิเศษ 4 ต�าแหน่ง เรียกว่าสี่ราชชายา ล�าดับศักดิ์สูงกว่าเฟยทั่วไป 
คือ กุ้ยเฟย ซูเฟย เต๋อเฟย และเสียนเฟย
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จ้องดอกไม้จึงรีบถาม 

"ไปห้องครัวต้มน�้าขิงผสมน�้าส้มเก่า* มา" หลี่เมิ่งซีหันกลับมาช้าๆ 

เอ่ยสั่งอย่างสุขุม นัยน์ตาราบเรียบ มองไม่เห็นความตื่นตระหนกและ 

คลื่นอารมณ์ที่ปั่นป่วนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเมื่อครู่นี้แม้แต่น้อย 

หงอว้ียกน�า้เข้ามา ปรนนบิตัหิลีเ่มิง่ซล้ีางหน้าและถอดเครือ่งประดบั

บนศรีษะออก ก่อนจะผลดัเปลีย่นชดุเจ้าสาวท่ีสวมอยู่

รอจนหงจูยกน�้าขิงผสมน�้าส้มเก่าเข้ามาแล้ว หลี่เมิ่งซีจึงสั่ง  

"พวกเจ้าออกไปเถอะ!" 

"เจ้าค่ะ สะใภ้รอง" หงจู หงอว้ีย่อกายให้หลี่เมิ่งซี ก่อนจากไป 

ไม่ลมืเตอืนว่า "หมอทีร่กัษาคุณชายรองพักอยู่ในเรือนปีกทิศตะวันตกนีเ้อง 

ถ้าตอนกลางคืนคุณชายรองเป็นอะไร สะใภ้รองตามหมอได้เลยนะเจ้าคะ"

"ข้ารู้แล้ว" หลี่เมิ่งซีพยักหน้า มองหงจู หงอว้ีถอยออกจากประตู  

จนกระทัง่ฝีเท้าของทัง้สองค่อยๆ ห่างออกไปไกล นางจงึรีบลงกลอนประตู

จากข้างใน ดับอ�าพันทะเลในเตาก�ายานและยกเตาไปวางนอกหน้าต่าง 

แล้วหนักายกลบัมาพิจารณาคนบนเตยีงทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็น 'สาม'ี ของตน

อย่างละเอียด ยามนี้เขาสลบไสลไม่ได้สติ ตาหงส์ปิดสนิท จมูกสูงโด่ง  

ริมฝีปากบางเม้มนิดๆ สะท้อนความแข็งกร ้าวออกมา เป็นบุรุษ 

ประเภทหนุ่มหล่อที่เพียงแค่มองแวบเดียวก็ท�าให้สาวๆ ต้องยอมจ�านน 

หากอยู่ในยุคปัจจุบัน แม้แต่หลิวเต๋อหวา เซี่ยถิงเฟิงยังต้องชิดซ้าย  

เซียวจว้ินจะต ้องเป ็นที่คลั่ งไคล ้ของคนนับหมื่นจนเป ็นบ ่อเกิด 

ของหายนะแน่ หลี่เมิ่งซีลอบอุทานในใจว่าตนได้ก�าไรแล้ว

* น�้าส้มเก่า หมายถึงน�้าส้มที่หมักเก็บไว้ค่อนข้างนาน มีสีน�้าตาลเข้ม สีใสไร้ตะกอน รสชาติเข้มข้น
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หึๆ ฉันก็มีโอกำสได้ใกล้ชิดซุป'ตำร์กับเขำเหมือนกัน น่ำเสียดำย 

มองได้กินไม่ได้!

หนุ่มหล่อตรงหน้าท�าให้หลี่เมิ่งซีท่ีเป็น 'โรคบ้าหนุ่มหล่อ' ตั้งแต่ 

ชาติที่แล้วอดโม้ในใจไม่ได้ 

หลี่เมิ่งซีวางมือลงบนชีพจรของเซียวจว้ิน ตรวจชีพจรให้เขา 

อย่างละเอยีด ท้ังยังเปิดเปลอืกตาเขาตรวจดูอยู่นาน นางมัน่ใจอย่างย่ิงว่า

เขาไม่ได้ป่วย แต่ถูกพิษชนิดหนึ่งที่ไร ้สีไร้กลิ่น หลี่เมิ่งซีย้อนนึกถึง 

ต�าราโบราณเนือ้หาแปลกประหลาดนับไม่ถ้วนทีต่นเองเคยศกึษามาไม่น้อย

ตอนท�าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเมื่อชาติที่แล้ว

หงซินเจียวจากแคว้นหนานกับอ�าพันทะเลจากดินแดนตะวันตก 

เครื่องหอมสองชนิดนี้มีแหล่งก�าเนิดคนละท่ี แต่กลิ่นหอมล้วนไม่มีส่ิงใด

เทียบเทียมได้ ท้ังสองสิ่งนี้ล้วนเป็นเครื่องหอมท่ีหาได้ยากย่ิง ทว่า 

ไม่มใีครรูว่้าหากน�าเครือ่งหอมสองชนดินีม้าใช้ร่วมกันจะเกิดพิษประหลาด

อย่างหน่ึงที่ไร้สีไร้กลิ่น หากสูดดมปริมาณน้อยจะไม่เป็นไร แต่หาก 

สดูดมระยะยาวจะค่อยๆ ถูกพิษ อกีท้ังเมือ่ถูกพิษแล้วจะตรวจสอบไม่ได้

แม้แต่น้อย แรกเริม่จะรูส้กึเหนือ่ยล้า แขนขาไร้เร่ียวแรง จากน้ันจะค่อยๆ 

นอนมากขึ้นจนกลายเป็นสลบไสล ประสาทการรับรู้ด้านชา สุดท้าย 

ก็นอนหลับจนตายไป ท้ังหมดน้ีกินเวลาราวครึ่งปี อาการของเซียวจว้ิน 

ในตอนน้ี พิษซึมเข้าสู ่กระดูกแล้ว หากยังไม่ขับพิษออกมา เกรงว่า 

เขาคงมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงสามวันห้าวันเท่านั้น คิดถึงตรงนี้หลี่เมิ่งซ ี

ก็อดสะท้านเยือกไม่ได้

ใครกันทีต้่องกำรฆ่ำเซยีวจว้ิน คนท่ัวไปแค่เคร่ืองหอมชนิดใดชนิดหนึง่
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ก็หายากแล้ว ไม่ต้องพูดถึงการครอบครองทั้งสองชนิดพร้อมกันเลย  

การใช้เครื่องหอมสองชนิดพร้อมกันนับเป็นการสิ้นเปลืองโดยแท้ เรื่องนี้

ต้องไม่ใช่ความบงัเอญิแน่ เห็นชดัว่าเป็นการวางแผนมาอย่างด ีหลีเ่มิง่ซ ี

คิดว่าตนเพ่ิงแต่งเข้าสกุลเซียว ไม่ว่าเซียวจว้ินจะมีใจให้นางหรือไม่  

เขาก็ยังได้ชือ่ว่าเป็นสามขีองนาง ซึง่จะเป็นหลักยึดของนางในวันข้างหน้า

ยามอยู่ในคฤหาสน์สกุลเซียว เพราะอย่างน้ันเซียวจวิ้นจะตายไม่ได ้

เป็นอันขาด!

พิษนี้ยังต ้องแอบขับออกมา ตอนน้ีไม่รู ้ว ่าใครในคฤหาสน ์

ปองร ้ายเซียวจวิ้น ศัตรูอยู ่ในที่ลับ นางอยู ่ในที่แจ ้ง หากตอนน้ี 

หลี่เมิ่งซีโพล่งออกไปว่าเซียวจว้ินถูกพิษ ยังไม่ต้องพูดถึงเร่ืองท่ีนางเป็น

สตรีในห้องหับที่ไม่เคยย่างเท้าออกไปท่ีใดเลย แค่นางรู ้เรื่องพิษน้ี 

ได้อย่างไรและจะถอนพิษได้อย่างไรก็ล้วนไม่อาจอธิบายได้แล้ว  

ทัง้น�า้ในคฤหาสน์สกุลเซยีวลกึ* เกินไป ข้างกายก็ไม่มคีนของตนเองเลย  

เป็นไปได้ว่าวันนี้นางเพ่ิงถอนพิษเสร็จ พรุ่งน้ีก็ถูกปองร้ายจนไม่เหลือ

แม้แต่ซากแล้ว

"แต่ไรมาข้าไม่เคยปิดทองหลังพระ เห็นแก่ที่เจ้าจะเป็นที่พ่ึง 

ในคฤหาสน์สกลุเซยีวให้ข้าในวันข้างหน้า จงึได้แต่ยอมท�าการค้าขาดทุน 

ไปก่อน ถือเป็นการลงทนุระยะแรกแล้วกัน วันหน้าข้าจะต้องทวงคนืกลบัมา 

ทั้งต้นทั้งดอก เซียวจวิ้น เจ้าห้ามเบี้ยวข้าเด็ดขาด!" 

หลี่เมิ่งซีหยิบขวดใบเล็กออกมาจากกล่องเครื่องประดับท่ีเป็น 

สินเจ้าสาวซึ่งน�าติดตัวมาด้วย เทผงยาสีเขียวออกมา น่ีเป็นสิ่งท่ีนาง 

* น�้าลึก ในที่นี้ใช้เปรียบเปรยถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายที่ซ่อนอยู่ หรือบุคคลที่เปี่ยมด้วยอุบายแผนการ
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เก็บรวบรวมได้ตอนอยู่ที่คฤหาสน์สกุลหลี่ ก่อนจะเทผงยาลงในน�้าขิง 

ผสมน�้าส้มเก่า คนให้ทั่วและค่อยๆ ป้อนให้เซียวจวิ้น 

ไม่เหมือนพิษเจ็ดใบบ่ันล�าไส้ท่ีต้องใช้คางคกหิมะพันปีท่ีหายาก 

ในการถอนพิษ พิษร้ายแรงท่ีเกิดจากการผสมผสานของอ�าพันทะเลกับ 

หงซนิเจยีว แค่ใช้ของธรรมดาอย่างใบไห่ถัง* ขิงสด ต้มกับน�า้ส้มเก่าและดืม่ 

ก็เพียงพอแล้ว ด้วยเพราะของท่ีใช้ถอนพิษธรรมดาเกินไป ทัง้ยังไม่ใช่ยา

อย่างแท้จรงิจงึมน้ีอยคนทีรู่ ้หากถูกพิษในระยะเริม่แรก แค่ดืม่ลงไปชามเดยีว

ก็ถอนพิษได้แล้ว แต่เซียวจว้ินรับพิษมานานจนพิษซึมเข้าสู ่กระดูก  

ไม่อาจถอนพิษได้ง่ายดายถึงเพียงนั้น ต้องใช้ใบไห่ถังต้มน�้าด่ืมต่อเน่ือง

เป็นเวลาหนึ่งเดือนจึงจะถอนพิษได้ทั้งหมด หลี่เมิ่งซีครุ่นคิด

นางหาเข็มเงินออกมาเล่มหน่ึง ลนกับเปลวไฟจากเทียนไขสีแดง 

จับมือเซียวจว้ินข้ึนมาและจิ้มลงไปตรงจุดชีพจรที่ปลายนิ้ว แล้ว 

ปล่อยเลอืดออกมา มองเลอืดสแีดงฉานท่ีไหลออกมาจากปลายนิว้ของเขา

แล้ว หลีเ่มิง่ซพีลนัคดิถึงเหตกุารณ์เมือ่คนืตอนจ้าวอีเ๋หนียงมารดาบงัเกิดเกล้า

มอบผ้าพรหมจาร*ี* ให้นางและค�าพูดของอกีฝ่าย

'ซเีอ๋อร์ ฟังค�าของอีเ๋หนียงนะ เจ้าออกเรอืนไปเถอะ! น่ีเป็นโชคชะตา

ของสตรีเช่นเรา นายท่านบอกแล้วว่าหากเจ้าไม่ออกเรือนแต่โดยดี หรือ 

เรือ่งท่ีเจ้าเป็นลกูอนถูุกเปิดเผย กระท่ังถูกขับออกจากคฤหาสน์สกุลเซยีว 

แม่กับเจ้าล้วนหนีไม่พ้นความตาย...'

ดูจากท่ีสกุลเซียวหมั้นหมายกับพ่ีสาวหลายปีแต่ไม่ตบแต่งสักที 

สุดท้ายกลับแต่งเข้ามาเพ่ือเสริมมงคลสกุลเซียวโดยเฉพาะ เช่นนั้น 
* ไห่ถัง (Chinese Flowering Apple) เป็นดอกไม้ชนิดหน่ึงในวงศ์กุหลาบ ลกัษณะคล้ายดอกซากุระ มหีลายสี
** ผ้าพรหมจาร ีหมายถึงผ้าผนืเลก็สขีาวทีใ่ช้ในคนืวันแต่งงานเพ่ือแสดงพรหมจารขีองเจ้าสาวในสมยัโบราณ
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เซียวจว้ินจะต้องไม่ชอบพ่ีสาวของนางหลี่เมิ่งเฟยแน่ ภรรยาเอกคนน้ี 

แค่เอามาเสริมมงคลเท่าน้ัน เซียวจว้ินไม่มีทางเข้าหอกับนาง หล่ีเมิ่งซ ี

เป็นคนยุคปัจจบุนั แน่นอนว่าย่อมไม่เหมอืนคนโบราณทีย่ดึหลกัสามเชือ่ฟัง 

สี่คุณธรรม* มีชีวิตอยู่โดยพ่ึงพาบุรุษ คิดหาสารพัดวิธีเพ่ือให้เป็นท่ีรัก  

ดังนั้นนางจึงไม่ยินดีโอนอ่อนตามเซียวจวิ้นอยู่แล้ว

คืนวันเข้าหอเซียวจว้ินสลบไสล ไม่เข้าหอย่อมเป็นเรื่องธรรมดา  

คนสกุลเซียวไม่ว ่าอะไรอยู ่แล ้ว แต่หากวันใดพิษของเซียวจว้ิน 

ถูกขับออกมาหมด ระหว่างท่ีนางยังไม่ได้เข้าหอกับเขา หากถูกจับได้ว่า

นางเป็นลกูอนุทีม่าแต่งงานแทน เช่นนัน้นางย่อมถูกขับไล่ออกจากคฤหาสน์ 

จากนัน้ก็มแีต่ต้องตายเท่านัน้ แต่ถ้าข้าวสารกลายเป็นข้าวสกุ ท�าให้ทกุคน 

ในคฤหาสน์สกุลเซยีวรวมถึงเหล่าไท่จวินรูว่้านางเข้าหอกบัเซยีวจวิน้แล้ว 

เช่นนัน้นางย่อมไม่ถูกขบัออกจากคฤหาสน์สกุลเซยีวง่ายๆ แน่ ถึงอย่างไร

สกุลเซียวก็เป็นสกุลสูงศักด์ิ เป็นสกุลบัณฑิตที่ทรงภูมิความรู้ หน้าตา 

ยังคงต้องรกัษาไว้ แม้ตอนนีเ้ซยีวจว้ินจะไม่ได้สติ แต่เมือ่ถอนพิษแล้ว พรุ่งนี ้

เขาต้องฟื้นแน่ ถึงเวลานั้นเรื่องนี้ย่อมเป็นไปตามที่นางคิด

คิดเช่นนี้  หลี่เมิ่งซีจึงหยิบผ้าพรหมจารีที่อี๋ เหนียงมอบให้ตน 

ก่อนออกเรือนออกมา "คุณชายรอง ขอยืมเลือดท่านมาใช้หน่อยแล้วกัน 

ถือว่าเอาของที่ต้องทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คงเป็นไปไม่ได้ท่ีคืนนี ้

ข้าช่วยชีวิตท่านแล้ว พรุ่งนี้ท่านจะปล่อยให้ข้าตายกระมัง!" หลี่เมิ่งซ ี

พึมพ�าเสียงค่อย

* สามเชื่อฟัง คือ อยู่บ้านเชื่อฟังบิดา ออกเรือนเชื่อฟังสามี สิ้นสามีเชื่อฟังบุตร สี่คุณธรรม คือ ศีลธรรม  
ปิยวาจา อรรถจริยา และฝีมืองานบ้านการเรือน
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เซยีวจว้ินลมืตา เขารูส้กึหิวเลก็น้อย ร่างกายก็ไม่หนักอึง้หรือด้านชา

เหมือนทุกวัน ซึ่งไม่ได้รู้สึกอย่างน้ีมานานแล้ว เขาแกว่งแขน แม้จะยัง 

อ่อนแรงอยู่บ้าง แต่ก็ผ่อนคลายขึน้ไม่น้อย หำยดีแล้วหรือ หรือว่ำโรคของข้ำ

หำยดีแล้วจริงๆ ในใจพลันตื่นเต้นยินดี พอพลิกตัวก็เห็นคนตัวเล็ก 

หลับสนิทอยู่ข้างกาย ดวงหน้าขนาดเท่าฝ่ามือ ตาโตฟันขาว ค้ิวตา 

กระจ่างหมดจด ผิวกายเนียนลื่นประหนึ่งนวลไข ริมฝีปากแดงเม้มนิดๆ  

งามผุดผาดเป็นพิเศษ เขาย่ืนมือไปเก่ียวปอยผมตรงหน้าผากนางขึ้นมา 

ลูบไล้ดวงหน้านางอย่างแผ่วเบา

"จั๊กจี้..." หลี่เมิ่งซีปัดมือเขาออกโดยสัญชาตญาณ ก่อนจะลืมตา

อย่างเกียจคร้าน ดวงตาพร่าเลอืนดูมเีสน่ห์ไปอกีแบบ เซยีวจว้ินเหม่อมอง

โดยไม่รู้ตัว

ครั้นมองเห็นใบหน้าขนาดใหญ่ของเซียวจว้ิน ในที่สุดหลี่เมิ่งซ ี

ก็นึกขึ้นได้ว่าตนเองอยู่ที่ใด พลางผุดลุกขึ้นทันที 

"คุณชายรองตื่นแล้วหรือเจ้าคะ รู ้สึกไม่สบายตรงที่ใดหรือไม่  

ข้าภรรยาจะปรนนิบัติคุณชายรองสวมเสื้อผ้า" 

"เรียกหงอวี้เข้ามาเถอะ ข้ารู้สึกหิวแล้ว" 

หลี่เมิ่งซีลงจากเตียง สวมเสื้อชั้นนอกและเปิดประตู เรียกหงอว้ี  

หงจเูข้ามาปรนนบัิติเซยีวจว้ิน ทัง้ยังสัง่ให้สาวใช้ไปห้องครวัสัง่ท�าโจ๊กเปล่า 

"คุณชายรองฟ้ืนแล้ว อยากกินอาหารแล้วด้วย!" หงจู หงอว้ีได้ยินว่า

คณุชายรองหิวก็รบีผลกัประตเูข้ามาในห้อง เหน็เซยีวจว้ินนัง่อยู่บนเตยีง 

ใบหน้าไม่ซดีขาวเช่นทกุครัง้ แต่กลับมเีลือดฝาดน้อยๆ จงึต่างตะโกนออกมา

ด้วยความดีใจ

Page ����������������� 1.indd   21 22/2/2562 BE   17:57



22

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 1

"คุณชายรองหายดีแล้วจริงๆ! คุณชายรองกับสะใภ้รองเปี่ยมด้วย 

บุญบารมี การเสริมมงคลใช้ได้ผลจริงๆ ด้วย" หงอวี้พูดอย่างตื่นเต้น

"บ่าวจะส่งคนไปเรยีนเหล่าไท่จวินเดีย๋วนีเ้จ้าค่ะ" หงจเูดนิออกจาก

ประตไูปอย่างต่ืนเต้น

"ผ้าพรหมจารขีองสะใภ้รอง!" หงอว้ีปรนนบิตัเิซยีวจว้ินสวมเสือ้ผ้าเสรจ็ 

ตอนพับผ้าห่มเหน็บนผ้าสขีาวบรสิทุธ์ิมจีดุสแีดง ดเูหมอืนดอกเหมยทีผ่ลบิาน

จงึอทุานออกมา

คนในคฤหาสน์สกุลเซียวรวมถึงหงอว้ีต่างไม่คิดว่าคุณชายรอง 

คนเมื่อวานที่ป่วยหนักจะสามารถเข้าหอกับสะใภ้รองได้ เดิมหลี่เมิ่งซี 

ก็เป็นเพียงคนท่ีน�ามาเสริมมงคลเท่านั้น แต่เห็นวันนี้คุณชายรอง 

สดช่ืนกระปรี้กระเปร ่า  หงอว้ี ก็ เริ่มสงสัยว ่าบางทีคุณชายรอง 

อาจป่วยจากสิ่งอัปมงคล หลังจากมีสะใภ้รองมาเสริมมงคลให้จึงหายดี  

มองผ้าพรหมจารใีนมอืแล้วหงอว้ีก็ครุน่คดิ เมือ่คืนคณุชำยรองกบัสะใภ้รอง

เข้ำหอกันจริงๆ หรือ

ตอนหงอว้ีอุทานออกมา หลี่เมิ่งซีประหม่าจนหัวใจแทบกระดอน 

ออกมา นางเชื่อว่าเซียวจว้ินไม่มีทางเปิดโปงออกมาเวลานี้ ถึงอย่างไร 

เรื่องนี้ก็อธิบายได้ไม่ชัดเจน แต่นางยังคงเหมือนหัวขโมยที่ถูกจับได้ 

คาหนังคาเขา นางรูส้กึลนลานไปชัว่ขณะ จติใจว้าวุ่น จ้องพ้ืนอย่างร้อนตวั

ราวกับบนพ้ืนมดีอกไม้งอกออกมาอย่างไรอย่างน้ัน ใบหน้าค่อยๆ แดงเร่ือ 

เซียวจว้ินจ้องดอกเหมยดอกเล็กในมือหงอว้ีแล้วพลันหนาวเยือก 

เขาท�าหรือไม่ท�าในใจย่อมรู้ดี เหตุใดหลี่เมิ่งซีจึงสร้างผ้าพรหมจารีขึ้นมา 

ระหว่างที่เขาหมดสติ นางคิดจะปกปิดอะไร คิดถึงข่าวลือเก่ียวกับ 
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บุตรสาวสายตรงสกุลหลี่ท่ีว่ากันว่าเอาแต่ใจอย่างร้ายกาจ ท้ังไม่รักษา

ธรรมเนียมของสตรีแล้ว ดูท่าว่าจะจริง นางจะต้องสูญเสียความบริสุทธ์ิ

ไปแล้วเป็นแน่! 

เขาจ้องหลี่เมิ่งซีเขม็ง ส่วนลึกของดวงตาฉายความรังเกียจเย็นชา 

ความอ่อนโยนหวานชื่นที่บังเกิดขึ้นหลังตื่นนอนพลันหายไปไม่เหลือ

หลี่เมิ่งซีแค่กลัวว่าเรื่องท่ีตนเป็นลูกอนุแต่งงานแทนจะถูกเปิดเผย

และถูกไล่ออกจากคฤหาสน์ นางแค่อยากปกป้องชวิีตน้อยๆ ของตนเอง 

ถึงได้คดิอบุายนีข้ึน้มา แต่กลบัลมืนึกถึงความแตกต่างของคนยุคปัจจบุนั

กับคนยุคโบราณ จิตวิญญาณของนางเป็นคนยุคปัจจุบัน มาจาก 

ยุคท่ีชายหญงิเท่าเทยีมกัน ยุคท่ีหนุ่มสาวต่างไม่ร้องขอความเป็นนรินัดร์

ชั่วฟ้าดินสลาย ขอเพียงเคยได้ครอบครองก็พอ ทว่านางลืมไปว่าตนเอง

อยู่ในยุคโบราณ คนบนเตียงท่ีนางเพ่ิงช่วยชีวิต กราบไหว้ฟ้าดินกับนาง 

และเป็นสามีท่ีจะกุมชะตาชีวิตของนางนับแต่นี้ไปก็เป็นคนยุคโบราณ  

ยุคสมัยที่การอดตายเป็นเรื่องเล็ก การสูญเสียพรหมจารีเป็นเรื่องใหญ่ 

หากถูกสามีสงสัยว่าเสียความบริสุทธ์ิก่อนแต่งงานย่อมเป็นเรื่องคอขาด

บาดตาย

ดวงตาของหลี่เมิ่งซีเอาแต่รบรากับดอกไม้ที่จะงอกออกมาจากพื้น 

จึงไม่ทันสังเกตเห็นแววรังเกียจเดียดฉันท์ท่ีฉายออกมาจากส่วนลึกของ

ดวงตาเซียวจวิ้น

หงอว้ีเห็นสะใภ้รองก้มหน้าไม่พูดจา ใบหน้าแดงเร่ือ ส่วนคุณชายรอง 

มองสะใภ้รองเงียบๆ เน่ืองจากตื่นเต้นเกินไป นางจึงไม่สังเกตเห็น 

ความเย็นชาในดวงตาของคุณชายรอง คิดว่าสองคนคนหนึ่งเขินอาย  
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อีกคนจ้องมองเงยีบๆ เป่ียมด้วยอารมณ์ความรูส้กึเป็นการยอมรบัเรือ่งนี้ 

นางจึงพับเก็บผ้าพรหมจารีอย่างระวัง เตรียมน�าไปรายงานและ 

ให้เหล่าไท่จวินกับนายหญิงใหญ่ตรวจสอบ บุตรชำยสำยตรงสกุลเซียว 

ประมุขคฤหำสน์ในอนำคตแต่งภรรยำและเข้ำหอกับภรรยำแล้ว น่ีเป็น

เรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่มำกทีเดียว!

เวลานี้หงจูก็ยกน�้าเข้ามา ปรนนิบัติเซียวจวิ้นกับหล่ีเมิ่งซีล้างหน้า 

จากนั้นหวีผมให้หลี่เมิ่งซี ช่วยเตรียมชุดทางการสีแดงเอาไว้ให้

หลี่เมิ่งซีมองดวงหน้างดงามของคนในคันฉ่องอย่างเหม่อลอย  

สตรีก็เหมือนกับดอกไม้ เพียงแต่หลังจากน้ีไปจะไหวเอนเพ่ือใคร  

แล้วจะมีผู้ใดมารักตนเองอย่างจริงใจ

มองมวยผมทรงหญิงแต่งงานแล้วท่ีหงจูเกล้าให้ พลันตระหนักว่า

นางได้กลายเป็นภรรยาของผู้อ่ืนในวัยท่ีเปรียบดังความฝันไปเสียแล้ว  

ในศตวรรษท่ีย่ีสบิเอด็ อายุสบิสามเป็นช่วงวัยเด็กทีส่ดใส สามารถออดอ้อน

เอาแต่ใจในอ้อมอกพ่อแม่ได้อย่างเต็มที่ ทว่าอยู่ที่นี่ นางได้กลายเป็น 

ภรรยาของผูอ้ืน่ไปเสยีแล้ว ใช้ชวีติตามล�าพังคนเดยีวในคฤหาสน์หลงัใหญ่

ท่ามกลางพายุฝน นับแต่น้ีไปนางจะถูกพัดพาไปอยู่แห่งหนใด คิดแล้ว 

หัวใจพลันบังเกิดความเศร้าสลด

หงจเูหน็หลีเ่มิง่ซน่ัีงเหม่อจงึรบีประคองนางข้ึนมา เอ่ยว่า "สะใภ้รอง

รบีเปลีย่นชดุเถอะเจ้าค่ะ ประเด๋ียวยังต้องไปยกน�า้ชาคารวะเหล่าไท่จวิน 

กับนายหญิงใหญ่อีก"

ระหว่างพูด หงอว้ีก็ยกถาดใบหนึง่เข้ามา ในถาดมโีจ๊กเปล่าชามหน่ึง 

เครือ่งเคยีงสองอย่าง
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"เรยีนคุณชายรอง สะใภ้รอง สาวใช้ท่ีไปส่งข่าวให้เหล่าไท่จวินทราบ

กลับมาแล้ว เหล่าไท่จวินมีค�าสั่งว่าสะใภ้รองยังไม่ต้องรีบไปยกน�้าชา 

ทีเ่รอืนหลกั* ให้ปรนนิบตัคิณุชายรองให้ดก่ีอน ประเดีย๋วเหล่าไท่จวินกับ

นายหญิงใหญ่จะมาเย่ียมคุณชายรองเจ้าค่ะ" พูดพลางวางถาดลงบนโต๊ะ 

แล้วสั่งสาวใช้ให้ย้ายโต๊ะไปหน้าเตียงเซียวจวิ้น ก่อนจะจัดชามตะเกียบ 

"ร่างกายของคณุชายรองเพ่ิงหายด ีอย่าลงจากเตยีงเลย นัง่กินบนเตยีง

แล้วกัน" หล่ีเมิง่ซรีบัโจ๊กจากหงจ ู "คณุชายรองเพ่ิงหายจากการป่วยหนกัมา 

ไม่เหมาะจะกินอาหารท่ีมนัเกินไป กินโจ๊กเปล่าก่อนนะเจ้าคะ" พูดพลางนัง่ลง

บนขอบเตียง ใช้ช้อนตักโจ๊กย่ืนไปท่ีปากเซียวจว้ิน

"วางลงเถอะ ข้ากินเอง" เซียวจว้ินไม่กินโจ๊กท่ีหลี่เมิ่งซีป้อนให้  

เขาเพียงพูดเสียงเย็น 

"เจ้าค่ะ" หลี่เมิ่งซีประหม่า แต่สีหน้ายังคงสุขุม นางเพียงรับค�า 

อย่างนอบน้อม วางโจ๊กลงบนโต๊ะอย่างแผ่วเบา หงอว้ีเห็นแล้วอ้ึงไปครู่หนึง่ 

รีบเข้ามาปรนนิบัติ ในห้องพลันเงียบงัน ได้ยินเพียงเสียงกินโจ๊กของ 

เซียวจวิ้น 

หงจปูรนนิบติัหลีเ่มิง่ซสีวมชดุสแีดงจดั นางน่ังอย่างสง่างามอยู่บน

เก้าอี ้มองหงอวีป้รนนบิติัเซยีวจวิน้เงยีบๆ

เซียวจวิ้นกินโจ๊กไปสองชามและสั่งให้ยกออกไป 

รอจนเซยีวจวิน้บ้วนปากเสรจ็ โต๊ะถูกยกออกไป หงอว้ีจึงหยิบหมอน

มาหนุนหลังเซียวจว้ินให้เขาเอนพิง ทั้งยังหยิบผ้าห่มผืนบางมาคลุมขา 

ก่อนจะถอยออกไปสัง่ให้สาวใช้ไปเตรยีมขนม ประเดีย๋วเหล่าไท่จวนิจะมา
* เรือนหลักในที่นี้หมายถึงเรือนของเหล่าไท่จวิน การไปยกน�้าชาให้ผู้อาวุโสในบ้านถือเป็นธรรมเนียมส�าคัญ
อย่างหนึ่งของสะใภ้ที่เพิ่งแต่งเข้ามา
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เวลานี้เอง สาวใช้เข้ามารายงานว่าเหล่าไท่จวินกับนายหญิงใหญ่ 

มาถึงแล้ว เพียงครู่เดียวก็เห็นเหล่าสาวใช้และบ่าวหญิงสูงวัยห้อมล้อม 

สตรสีงูวัยผูม้จีอนผมสเีงินเดินเข้ามา

"หลานรกัของข้าหายดีแล้วจรงิๆ หรอื!" เหล่าไท่จวินไม่สนใจสาวใช้ 

ที่คุกเข่าอยู่บนพ้ืนและหลี่เมิ่งซีท่ีลุกข้ึนคารวะ รีบตรงไปน่ังบนเก้าอ้ีกลม 

ข้างเตียงโดยมีสาวใช้หน้าตาสะสวยสองคนคอยประคอง นางกุมมือ 

เซียวจวิ้นแน่นและร้องเรียกด้วยความรักใคร่เอ็นดู

"ท่านย่า จวิ้นเอ๋อร์ดีขึ้นมากแล้ว รู้สึกกระปรี้กระเปร่ากว่าเดิมมาก 

ร่างกายก็เบาขึ้น เพียงแต่มือเท้ายังชาอยู่เล็กน้อย คิดว่าอีกสองวัน 

น่าจะหายดีขอรับ" 

"ด้วยบุญบารมีของเหล่าไท่จวิน จวิ้นเอ๋อร์หายดีแล้วจริงๆ หรือ" 

หลี่เมิ่งซีแอบมองประเมินผู้พูด เห็นว่าอีกฝ่ายอายุประมาณส่ีสิบ  

มือข้างหนึ่งถูกประคองโดยคนท่ีแต่งตัวแบบอี๋เหนียง มือข้างหน่ึง 

ถือผ้าเชด็หน้าซบัน�า้ตา ศรีษะเกล้ามวยผมอย่างสตรสูีงศกัดิ ์สวมสแีดงจดั 

ตาหงส์รยีาว ค้ิวโค้งยาวเรยีวจรดจอนผม รมิฝีปากบางเม้มเข้าด้วยกันนดิๆ 

แม้ไม่โกรธก็ดนู่าเกรงขาม เป็นเจ้านายอกีคนท่ีรบัมอืไม่ง่ายนกั หลีเ่มิง่ซ ี

มองแล้วคิดว่า น่ีแหละแม่สำมีของข้ำ ในใจอดบังเกิดความหนาวเยือก 

ไม่ได้

"มารดา จว้ินเอ๋อร์ดีขึ้นมากแล้วขอรับ จว้ินเอ๋อร์อกตัญญู ท�าให้

มารดาเป็นห่วง"

"เหล่าไท่จวินเป่ียมด้วยบุญบารมี การเสริมมงคลครั้งน้ีดีย่ิงนัก  

เช้าวันนีค้ณุชายรองต่ืนมาก็รูส้กึหวิ กินโจ๊กไปสองชามแล้วเจ้าค่ะ" หงอว้ี 
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ที่คุกเข่าอยู่ตอบเสียงใส

เหล่าไท่จวินถึงได้ตระหนักว่าหงจู หงอว้ี กับเหล่าสาวใช้รุ่นเล็ก 

อีกหลายคนยังคุกเข่าอยู่กับพื้น หลี่เมิ่งซีก็ย่อกายนิ่งอยู่ตรงนั้น 

"ลุกขึ้นเถอะ ตอนเช้าจว้ินเอ๋อร ์กินยาหรือยัง" เหล่าไท่จวิน 

พินิจมองหลี่เมิ่งซีพลางถาม 

หงจู หงอวี้รีบลุกขึ้นและสั่งพวกสาวใช้ยกขนมน�้าชาเข้ามา 

หลี่เมิ่งซียืดตัวขึ้น นางก้าวไปข้างหน้าพลางย่อกายและเอ่ยตอบ 

"เรียนเหล่าไท่จวิน เนื่องจากคุณชายรองเพ่ิงกินอาหารเสร็จ ไม่เหมาะ 

จะกินยาทนัท ีหลานคิดว่ารอให้เหล่าไท่จวนิมาก่อน ให้หมอตรวจดอูาการ

แล้วค่อยกินยาเจ้าค่ะ" 

ช่างเป็นเด็กสาวที่งดงามคนหน่ึง รูปร่างอ้อนแอ้น ดวงหน้า 

มีขนาดเพียงฝ่ามือ ตาโตกระจ่างสุขุม อากัปกิริยาสุภาพสง่าผ่าเผย  

สะท้อนลักษณะของบุตรีสกุลใหญ่ออกมาทุกกระเบียด เหล่าไท่จวิน 

เห็นแล้วใจบังเกิดความชื่นชอบขึ้นหลายส่วน แต่แล้วก็คิดถึงค�าเล่าลือ 

ตามท้องถนนท่ีว่าสตรผีูนี้เ้อาแต่ใจอย่างร้ายกาจ นางจงึลอบคิดในใจว่า 

น่ำเสียดำย

"ดีๆ ยังคงเป็นหลานสะใภ้ที่รอบคอบ ตามหมอมา" เหล่าไท่จวิน 

ผงกศีรษะพลางสั่ง 

ได้ยินหลีเ่มิง่ซตีอบ นายหญิงใหญ่ชยุซือ่* จงึหนัมามอง ลกูสะใภ้คนนี้

นับเป็นโฉมงามคนหน่ึง แม้ร่างกายและใบหน้าจะดบูอบบางย่ิงนัก แต่กลบั

แฝงเสน่ห์โดยธรรมชาติ เมื่อโตเต็มท่ีแล้วจะต้องเป็นนางจิ้งจอกช่างย่ัว 
* ธรรมเนียมการเรยีกขานสตรทีีแ่ต่งงานแล้วของจนีจะใช้ค�าว่า 'ซือ่' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตร ีบางครัง้อาจเพ่ิมนามสกุลของสามไีว้หน้าสดุเพ่ือระบใุห้ชดัข้ึนก็มี
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คนหนึง่แน่ คิดถึงชือ่เสยีงของสตรผีูน้ีแ้ล้ว ท้ังคดิถึงหลานสาวผูอ้าภพัของ

ตนเอง ครัน้ได้ยินค�าชมของเหล่าไท่จวินเมือ่ครูน้ี่ ดวงตานางก็ฉายความ

รงัเกียจ

ที่แท้บ้านเดิมของชุยซื่อมีพ่ีน้องสายตรงสองคน พ่ีสาวแต่งงาน 

เป็นภรรยาเอกของผู้ตรวจการจางจ้ง มีบุตรชายสองคนบุตรสาวหน่ึงคน 

บุตรสาวมีนามว่าจางซิ่ว อายุสิบห้า เฉลียวฉลาดมีไหวพริบ ปากหวาน

เป็นพิเศษ ปะเหลาะเอาใจชุยซื่อจนนางแทบอยากให้อีกฝ่ายมาเป็น

ลูกสาวแท้ๆ ของตนเอง จึงหมายจะให้หลานสาวผู้นี้แต่งเป็นภรรยาของ

เซียวจว้ิน ส่วนจางซิ่วก็เติบโตกับญาติผู ้พ่ีมาต้ังแต่เล็ก กล่าวได้ว่า 

เล่นด้วยกันอย่างสนทิสนม จนใจทีส่มยัมชีวิีตอยู่เหล่าไท่เหยียหมัน้หมาย

บุตรสาวสายตรงสกุลหลี่ไว้ให้เซียวจว้ินแล้ว ชุยซื่อได้ยินบ่อยคร้ังว่า 

ชื่อเสียงของสตรีผู ้นี้ไม่ดีจึงยิ่งไม่ชอบลูกสะใภ้คนน้ี นางมักเสนอกับ 

เหล่าไท่จวินอยู่บ่อยครั้งให้ปฏิเสธการแต่งงานคร้ังน้ีเสีย เหล่าไท่จวิน 

กลับเห็นว ่าน่ีเป ็นความปรารถนาของสามีสมัยเมื่อยังมี ชีวิตอยู ่  

ด้วยไม่อยากฝ่าฝืนจึงรั้งรอมาจนถึงบัดนี้ 

ชุยซื่อรับอนุให้เซียวจวิ้นหลายคน บุรุษท่ีมีการหมั้นหมายแล้ว  

ทั้งท่ียังไม่แต่งภรรยาแต่กลับแต่งอนุเข ้ามาก่อน ในต้าฉีถือเป็น 

การตบหน้าภรรยา ชุยซื่อท�าเช่นน้ีเพราะหวังบีบสกุลหลี่ให้ปฏิเสธ 

การแต่งงานนีไ้ป แต่เดิมสกุลหลีอ่ยากกอดขาสกุลเซยีวไว้ให้แน่นอยู่แล้ว 

ไหนเลยจะห่วงเรือ่งหน้าตามากมายเพียงน้ัน การแต่งงานจงึยืดเย้ือมาเรือ่ยๆ 

เช่นนี้

จวบจนเซียวจว้ินป่วยหนัก หมอหลวงพูดตรงๆ ว่าให้สกุลเซียว 

Page ����������������� 1.indd   28 22/2/2562 BE   17:57



29

อวี่จิ่วฮวา

จัดเตรียมงานศพได้เลย พ่ีสาวของชุยซื่อรู ้เข้าก็รีบจัดการหมั้นหมาย 

จางซิ่วกับคนอื่น ชุยซื่อแม้จะไม่พอใจการกระท�าของพี่สาว แต่ก็เกรงว่า

หากบุตรชายตายไปจริงๆ จะเป็นการท�าร้ายหลานสาวท่ีต้องเป็นม่าย  

นางจึงดับความหวังน้ีไปและเห็นด้วยกับการแต่งบุตรสาวสายตรงของ

สกุลหลีเ่ข้าบ้าน ใช้ภรรยาเอกเสรมิมงคล แต่วันนีเ้หน็บตุรชายหายดแีล้ว 

นางกลับนึกชิงชังหลี่เมิ่งซี รู ้สึกว่าอีกฝ่ายไม่คู ่ควรกับบุตรชายตน 

แม้แต่น้อย แต่ที่นางไม่รู้ก็คือหากไม่ได้หลี่เมิ่งซี บางทีบุตรชายของนาง 

อาจตายไปแล้วจริงๆ ทั้งยังลืมไปว่าพ่ีสาวของนางไม่ยอมให้จางซิ่ว 

มาเสริมมงคล

ระหว่างที่นายหญิงใหญ่ครุ ่นคิด สาวใช้ก็เข้ามารายงานว่า 

หมอรออยู่นอกห้องแล้ว เหล่าไท่จวินสั่งให้หลี่เมิ่งซีและคนอื่นๆ หลบไป

อยู่ในโถงข้าง เหลือไว้เพียงหมัวมัว* สองคน ก่อนจะให้หมอเข้ามา 

หมอตรวจชีพจรอย่างละเอียด ส�ารวจดูสีหน้าของเซียวจว้ิน 

ก่อนถามว่า "วันน้ีคุณชายรองดูสดชื่นกระปร้ีกระเปร่าข้ึนมาก ไม่ทราบ

ร่างกายรู้สึกอย่างไรบ้าง" 

"วันนีต้ืน่มาก็รูส้กึสดชืน่กว่าทุกวัน ร่างกายเบาขึน้ไม่น้อย เพียงแต่

มือเท้ายังรู้สึกชาอยู่บ้าง ไม่มีเรี่ยวแรง" เซียวจวิ้นตอบ

"เหล่าไท่จวินเป่ียมด้วยบุญบารมี วันน้ีชีพจรของคุณชายรอง 

หนักแน่นมีพลัง ชีพจรไม่ดูอ่อนไร้ก�าลังเหมือนก่อนหน้านี้ คิดว่า 

คงไม่เป็นอะไรมากแล้ว เพียงแต่คุณชายรองนอนอยู่บนเตียงมานาน 

ร่างกายยังคงอ่อนแออยู่บ้าง ยงัต้องจ่ายยาบ�ารุงธาตหุยาง ดแูลอย่างระวัง 
* หมัวมัว เป็นค�าเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลาย ทั้งย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรียก 
หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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อกีสกัระยะหน่ึง" หมอประสานมอืพูดกับเหล่าไท่จวนิ แต่ในใจยังคงสงสัย

อยูม่าก เขาจงึถามต่อ "คุณชายรองได้กินอะไรเข้าไปหรอืไม่"

"ก่อนหน้าน้ีดื่มยาต้มที่หมอจ่ายให้มาตลอด เช้าวันนี้กินโจ๊กเปล่า 

ไปสองชามเท่านัน้ นอกจากน้ีก็ไม่ได้กินอะไรอกี" เซยีวจว้ินตอบ

หมองุนงงสงสัยกว ่าเดิม เมื่อวานตอนเช ้าเขามาดูอาการ  

เห็นๆ กันอยู่ว่าไม่ไหวแล้ว ไยวันนี้จึงดีขึ้นได้ หรือว่าจะเป็นโรคจาก 

สิ่งอัปมงคลจริงๆ เสริมมงคลแล้วจึงหายดี คิดพลางกวาดสายตา 

มองไปรอบห้อง ห้องนีม้สีิง่อปัมงคลจรงิๆ หรอื คดิเช่นน้ีแล้วพลนัรู้สกึว่า

อากาศรอบด้านหนาวเยือก กระทั่งเขาอยากรีบออกจากห้องนี้เหลือเกิน 

แต่ให้อย่างไรก็ไม่กล้าพูดออกมา เพียงส่ายหน้าแล้วส่ายหน้าอกี เอ่ยวาจา

แสดงความยินดีกับเหล่าไท่จวินและเซียวจว้ิน ก�าชับรายละเอียด 

อีกเล็กน้อย จากนั้นจึงรีบร้อนขอตัวจากไป 

แน่นอนว่าเหล่าไท่จวินเข้าใจความสงสยัของหมอ เพียงแต่นางเอง 

ก็สงสัยเช่นกันว่าจว้ินเอ๋อร์ป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่ จู ่ๆ ก็ล ้มป่วย 

อย่างแปลกประหลาด แล้วก็หายดีอย่างแปลกประหลาดเช่นกัน  

เมือ่คดิไม่ออกจงึยกให้เป็นความดคีวามชอบของการแต่งงานเสรมิมงคล 

ในใจยิ่งมั่นใจว่าหลี่เมิ่งซีเป็นผู้อุปถัมภ์ของเซียวจวิ้น เป็นคนมีบุญผู้หนึ่ง 

เวลานี้เอง นายหญิงใหญ่ก็เดินน�าสาวใช้ บ่าวหญิงสูงวัย และ 

อ๋ีเหนียงออกมาจากโถงข้าง พูดคุยกับเหล่าไท่จวินเร่ืองอาการป่วยของ

เซียวจวิ้น 

เหล่าไท่จวินเห็นเซียวจว้ินเริ่มเหน่ือยแล้วจึงส่ังนายหญิงใหญ่  

"จวิน้เอ๋อร์คงเหน่ือยแล้ว ให้เขาพักผ่อนเถอะ! เจ้าส่งคนไปเรียนนายท่านใหญ่
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สักหน่อยว่าจว้ินเอ๋อร์ดีข้ึนมากแล้ว บอกเขาว่าไม่ต้องเป็นกังวลและ 

ไม่ต้องตั้งใจมาเยี่ยม ให้จวิ้นเอ๋อร์พักผ่อนให้มากๆ" 

"ลูกจะส่งคนไปเรียนนายท่านใหญ่เดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ" นายหญิงใหญ่

ก้าวขึ้นไปรับค�า ส่งสายตาให้สาวใช้รุ ่นใหญ่คนหนึ่ง สาวใช้คนน้ัน 

ก็รีบน�าความไปเรียนนายท่านใหญ่ทันที 

"ซีเอ๋อร์อยู่ปรนนิบัติจว้ินเอ๋อร์ที่นี่ให้ดี กลางวันค่อยไปเรือนหลัก 

ยกน�า้ชา จว้ินเอ๋อร์ร่างกายไม่แข็งแรง วันนีวั้นทีเ่ก้า ก�าหนดเจด็วนัให้หลงั

วันทีส่บิห้าค่อยไปกราบไหว้ศาลบรรพชนแล้วกัน ส่วนยกน�า้ชาจว้ินเอ๋อร์ 

ไม่ต้องไป ช่วงเวลาพิเศษเช่นน้ีไม่ต้องยึดถือธรรมเนียมพิธีมากมาย 

ถึงเพียงนั้น"

"หลานทราบแล้วเจ้าค่ะ" หลี่เมิ่งซีย่อกาย 

เหล่าไท่จวินก�าชับพวกหงจู หงอว้ีให้ปรนนิบัติคุณชายรองให้ดี  

ก่อนจะพาทุกคนจากไป 

พอเหล่าไท่จวินกับคนอื่นๆ จากไป หลี่ เมิ่งซีกับหงจู หงอว้ี 

ก็คอยปรนนิบติัเซยีวจวิน้ด่ืมน�า้และพักผ่อน จากน้ันค่อยต้ังโต๊ะกินอาหาร

ในห้องโถง หลี่เมิ่งซีให้หงอวี้ หงจูไปกินอาหาร

หลี่เมิ่งซีพลันนึกข้ึนได้ว่ายังต้องต้มน�้าไห่ถังให้เซียวจว้ินดื่มต่อไป 

นางจึงร้องเรียก "ใครก็ได้" 

"บ่าวอยู่นี่เจ้าค่ะ" สาวใช้รุ่นเล็กท่าทางคล่องแคล่วคนหนึ่งเข้ามา 

"เจ้าชื่ออะไร" 

"บ่าวชื่อหงซิ่งเจ้าค่ะ" 

"เรือนของคุณชายรองมีห้องครัวหรือไม่" 
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"เรียนสะใภ้รอง มีห้องครัวเล็กอยู่ห้องหนึ่งเจ้าค่ะ แต่ไม่เคย 

ใช้ท�าอาหารเลย ช่วงน้ีใช้ต้มยาให้คุณชายรองเท่านั้น ปกติล้วนเป็น 

ห้องครัวใหญ่ส่งอาหารมาให้ สะใภ้รองอยากกินอะไรหรือเจ้าคะ  

บ่าวจะไปสั่งให้เจ้าค่ะ"

"ข้าอยากตุ๋นโจ๊กให้คุณชายรองด้วยตนเอง เจ้าพาข้าไปทีเถอะ" 

"ไม่ได้นะเจ้าคะสะใภ้รอง! ท่านเป็นเจ้านาย มอีะไรแค่ส่ังให้พวกบ่าว

ไปท�าก็พอเจ้าค่ะ" 

"อะไรคือไม่ได้ ท�าตามที่ข้าสั่ง ได้ยินหรือไม่..." 

ค�าลงท้ายว่า 'หรอืไม่' หลีเ่มิง่ซลีากเสยีงเสียยาวจนท�าให้หงซิง่ตกใจ

จนเหงื่อเย็นออกเต็มตัว ไม่กล้าดูถูกนางในใจอีก เห็นหล่ีเม่ิงซียืนกราน 

เพราะไม่รู ้ว ่าสะใภ้รองที่มาใหม่คนนี้นิสัยเป็นเช่นไร แม้จะรู้สึกว่า 

ไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมเท่าใดนัก แต่คิดดูแล้วคงมิใช่เรื่องใหญ่อะไร

กระมัง นางจึงรับค�า ก่อนจะปรนนิบัติหล่ีเมิ่งซีสวมชุดธรรมดาและ 

ประคองนางเดินไปห้องครวั
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ห้องครวัในคฤหาสน์สกุลเซยีวแบ่งเป็นห้องครวันอกกับห้องครวัใน 

ห้องครัวในรับผิดชอบอาหารสามเวลาของเจ้านายท้ังหลายโดยเฉพาะ 

ห้องครัวนอกรับผิดชอบอาหารสามเวลาของข้ารับใช้ ผู้ดูแลห้องครัวคือ

ภรรยาของจางรุ่ยสมุห์บัญชี แต่ละเรือนยังมีห้องครัวเล็ก แต่โดยทั่วไป 

ไม่อนญุาตให้ท�าอาหาร พวกอีเ๋หนียงคนโปรดบางคร้ังท่ีอยากกินอาหารใด

เป็นพิเศษก็ต้องมาขออนุญาตจากนายท่านของตนเองก่อน ถึงจะให้แม่ครวั

มาท�าอาหารท่ีห้องครวัเลก็ในเรอืนของตนเองได้

ประจวบเหมาะที่วันน้ีผู้ดูแลห้องครัวไม่อยู่ มีเพียงบ่าวหญิงสูงวัย

แซ่ซุนน�าสาวใช้ท�าความสะอาด เตรียมอาหารกลางวัน เห็นหงซิ่ง 

ประคองสตรีงามเฉิดฉันผู้หนึ่งเดินเข้ามา ต่างก็หยุดงานที่ท�าอยู่ในมือ 

หงซิ่งเห็นทุกคนเอาแต่ยืนจ้องพวกนางนิ่ง นางจึงรีบตะโกน  

"สะใภ้รองมาต้มโจ๊กให้คุณชายรอง พวกเจ้ายังไม่รีบเข้ามาคารวะอีก!"

2
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"คารวะสะใภ้รอง!" บ่าวอาวุโสแซ่ซุนรีบน�าสาวใช้ท้ังหลายคุกเข่า 

"ท่านมอีะไรจะสัง่ ส่งสาวใช้มาบอกก็พอเจ้าค่ะ เหตใุดจงึมาด้วยตนเองเล่า

เจ้าคะ"

"ลุกขึ้นเถอะ ร่างกายของคุณชายรองเพ่ิงฟ้ืนตัว ยังคงอ่อนแออยู่  

ข้าจะมาต้มโจ๊กสมนุไพรให้คณุชายรองสกัหน่อย ซนุหมวัมวัเตรียมเตาให้ข้า

สักเตาเถอะ" หลี่เมิ่งซีสั่งด้วยน�้าเสียงสุขุม 

บ่าวหญิงแซ่ซุนคิดในใจ น่ีหรือเจ้ำสำวที่มำแต่งงำนเสริมมงคล 

เมื่อวำน ไม่พูดถึงเรื่องท่ีกฎระเบียบในจวนไม่อนุญำตให้ท�ำเช่นนี้  

ในบรรดำบตุรสีกุลใหญ่ท้ังหลำยมใีครเข้ำครัวด้วยตนเองบ้ำงเล่ำ คดิแล้ว 

ก็ดหูมิน่อยู่ในใจ แต่มไิด้ขดัขวาง รบีสัง่ให้สาวใช้เตรยีมเตากับเครือ่งครวั 

ให้ครบครัน แล้วยืนชมความครึกครื้นอยู่ด้านข้าง 

หลี่เมิ่งซีใคร่ครวญดูแล้วก็สั่งให้สาวใช้ในครัวน�าใบหม่อนที่เก็บ 

ในฤดูหนาว ดอกเบญจมาศ ชวนเป้ยหมู*่ ใบไห่ถังออกมา ล้างให้สะอาด

และบรรจลุงในถุงผ้าโปร่งสะอาด จากนัน้ใส่ลงในโถดนิเผา เตมิน�า้สะอาด

ทีต่กัมาจากบ่อ ต้มครึง่ชัว่ยาม** และช้อนกากยาออก เตมิข้าวเมลด็กลม

เข้าไปต้มให้สุก ใส่น�้าตาลกรวดเล็กน้อย แล้วสั่งให้คนตักขึ้นมาและ 

หาเครื่องเคียงสี่อย่าง ก่อนจะให้สาวใช้ยกตามมา ส่วนตนเองก็ให้หงซิ่ง

ประคองเดินกลับเรือน

โจ๊กซังจว๋ี*** ชามน้ีเทียบกับของชาติก่อนที่นางเคยท�าจะมีไห่ถัง 

* ชวนเป้ยหมู ่ (Fritillaria cirrhosa) เป็นไม้ในวงศ์ลิลล่ี กระจายอยู่แถบทเิบต อว๋ินหนาน และเสฉวนของจนี  
มสีรรพคณุเพ่ิมความชุม่ชืน้ให้ปอด ระงบัอาการไอ
** ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
*** โจ๊กซังจวี๋ เป็นชื่อเรียกโจ๊กที่ประกอบด้วยใบหม่อน (ซังเยี่ย) ดอกเบญจมาศ (จวี๋ฮวา) ชวนเป้ยหมู่ และ 
ข้าวเมล็ดกลม
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เพ่ิมขึ้นมาหนึ่งอย่าง หลี่เมิ่งซีเลือกท�าโจ๊กซังจวี๋ หนึ่งเพราะใบหม่อน 

และดอกเบญจมาศสามารถรักษาภาวะตับพร่องได้ ทั้งบ�ารุงโลหิตและ

บ�ารงุสายตา เหมาะกับสภาพร่างกายของเซยีวจวิน้ตอนนีพ้อด ีสองเพราะ

ต้องการเพ่ิมใบไห่ถังเข้าไป ใบไห่ถังมรีสอ่อน แต่ใบหม่อนกบัชวนเป้ยหมู่ 

มรีสเข้มข้น ใช้กลบกันได้พอด ี ท้ังยังเพ่ิมกลิน่หอมอ่อนๆ ของดอกเบญจมาศ

เข้าไป เซยีวจวิน้จะต้องแยกแยะรสชาตขิองใบไห่ถังไม่ออกแน่ นางไม่กลวั 

ถ้าเซียวจว้ินจะจับได้ว่ามีรสชาติของใบไห่ถังสักคร้ังสองครั้ง แต่หาก 

กินต่อเน่ืองนานหน่ึงเดือน ถ้าเซียวจว้ินรู้เข้าจะต้องสงสัยแน่ หลี่เม่ิงซ ี

เพิ่งแต่งเข้ามาในคฤหาสน์หลังใหญ่แห่งนี้ จ�าเป็นต้องรอบคอบทุกอย่าง 

และคอยระมัดระวังตัวอยู่เสมอ เกรงว่าหากพลาดไปแม้เพียงก้าวเดียว 

จะถูกคฤหาสน์หลงัใหญ่น้ีกลืนกินเข้าไป ชาติก่อนนางเหน็การแก่งแย่งชงิดี

ของสตรีในคฤหาสน์หลังใหญ่ทางละครทีวีมามาก ไม่คิดว่าวันหน่ึง 

จะถึงคราวที่ตนเองต้องมาแสดงเองบ้าง

หลี่เมิ่งซีกลับถึงเรือน หงจู หงอว้ีกินอาหารเสร็จแล้ว ยามน้ี 

ก�าลังปรนนิบัติเซียวจวิ้นอยู่ในห้อง

เซยีวจว้ินเห็นหลีเ่มิง่ซเีข้ามา ปรายตามองนางแวบหน่ึงและเอ่ยถาม

เสียงเย็น "ตอนเช้าหายไปที่ใดมา" 

"เรยีนคณุชายรอง ข้าภรรยาคดิว่าร่างกายของคณุชายรองยังอ่อนแอ 

จึงไปห้องครัวต้มโจ๊กซังจว๋ีมาให้คุณชายรองเจ้าค่ะ" หลี่เมิ่งซีก้าวขึ้นไป 

ย่อกายตอบ

เซยีวจว้ินกวาดตามองถาดอาหารทีส่าวใช้ด้านหลงัหงซิง่ยกเข้ามา 
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ใบหน้าพลันบึ้งตึง 

"หลี่เมิ่งซี ในเมื่อเจ้าแต่งเข้าสกุลเซียวของพวกเราแล้วก็ต้อง 

จดจ�าฐานะของตนเองไว้เสมอ ท�าตามกฎธรรมเนียมของสกุลเซยีว เป็นถึง

ประมุขหญิงในอนาคตของสกุลสูงศักดิ์ จะลดตัวไปคลุกคลีกับข้ารับใช้ 

ได้อย่างไร ถึงเจ้าไม่อับอายก็อย่ามาท�าให้ข้าต้องเสียหน้า!"

"คุณชายรองอย่าโกรธเลยเจ้าค่ะ ล้วนเป็นความผิดของบ่าว  

สะใภ้รองไม่รู ้กฎธรรมเนียมสกุลเซียว บ่าวไม่อาจห้ามสะใภ้รอง 

ไม่ให้ไปห้องครัวใหญ่ได้ ขอคุณชายรองโปรดลงโทษด้วย" หงซิ่ง 

เห็นเซียวจวิ้นบันดาลโทสะก็คุกเข่าลงทันที แล้วโขกศีรษะติดๆ กัน 

"บ่าวไม่ได้ปรนนิบติัสะใภ้รองให้ดี ขอคณุชายรองโปรดลงโทษด้วย" 

หงจู หงอว้ีคุกเข่าตามพลางมองหลี่เมิ่งซีอย่างขุ่นเคือง สะใภ้รองผู้น้ี 

จะส�ำรวมตวัหน่อยมไิด้หรอืไร เข้ำบ้ำนมำวันแรกก็ท�ำให้คณุชำยรองโกรธ

เสียแล้ว หำกเป็นแบบนี้ต่อไป วันหน้ำจะใช้ชีวิตอย่ำงไร

สาวใช้รุ่นเล็กข้างหลังก็คุกเข่าตามไปด้วย

หลี่เมิ่งซีถึงได้ตระหนักว่าตนเองบุ่มบ่ามเกินไปเสียแล้ว ที่แท้ 

น่ีเป็นกฎระเบียบของสกุลใหญ่ หากประมุขหญิงต้องการเอาใจสามี 

ด้วยการลงมือท�ากับข้าวเอง ก็ได้แต่ท�าอาหารอยู่ในห้องครัวเล็ก 

ในเรอืนหลงัของตน ไม่อนญุาตให้ไปท่ีห้องครวัใหญ่ ข้ารับใช้ในห้องครวัใหญ่ 

มฐีานะต�า่ต้อยเกินไป ท้ังผูค้นยังปะปนกันมากมาย ย่อมเส่ือมเสียเกียรติ

ของประมุขหญิงของบ้าน 

"คุณชายรอง เดิมทีข้าภรรยาไม่รู ้ว่ามีกฎระเบียบเช่นนี้ หงซิ่ง 

เพียงท�าตามค�าสั่งของข้า คุณชายรองโปรดอย่าต�าหนิหงซิ่งเลย  
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เป็นความผิดของข้าภรรยาเอง คุณชายรองโปรดลงโทษด้วย" หล่ีเมิ่งซ ี

ก้าวขึ้นไปตอบอย่างนอบน้อม 

เซียวจว้ินเหลือบมองหลี่เมิ่งซีแวบหนึ่งและออกค�าส่ัง "ใครก็ได้  

หงซิ่งรู้กฎระเบียบในคฤหาสน์ดี แต่กลับไม่รู้จักตักเตือนสะใภ้รองว่า 

อะไรควรท�าอะไรไม่ควรท�า ลากตัวออกไป ตบปากสิบที!" 

"คุณชายรองโปรดอย่าลงโทษหงซิ่งเลย ข้าภรรยาบังคับหงซิ่งเอง

เจ้าค่ะ" หลีเ่มิง่ซหีน้าซดีเผอืดทันใด แต่ยังฝืนวางตวัสุขุมขอร้องเซียวจว้ิน

"ลากตัวออกไป ตบปากสิบห้าที!" 

"บ่าวขอร้องสะใภ้รองอย่าพูดอีกเลยเจ้าค่ะ ขอบคุณคุณชายรอง 

ที่ลงโทษ บ่าวจะไปรับโทษเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ" 

หงซิ่งเห็นใบหน้าของเซียวจว้ินบึ้งตึงขึ้นทุกที นางเหลือบมอง 

สะใภ้รองอย่างขุ่นเคือง โขกศีรษะติดๆ กัน ก่อนจะถูกบ่าวหญิงสูงวัย 

ลากตัวออกไป 

"ต้ังส�ารบัเถอะ!" เซยีวจว้ินกวาดตามองหงจ ูหงอวีท้ีค่กุเข่าอยู่กับพ้ืน 

แล้วพูดเสยีงเย็น

หงจู หงอว้ีรีบลุกขึ้น ส่งสายตาให้สาวใช้รุ่นเล็กทั้งหลายออกไป 

ยกน�า้เข้ามา ก่อนจะชบุผ้ากับน�า้เชด็มอืให้เซยีวจว้ิน ยกโต๊ะมาหน้าเตยีง 

จัดเรียงอาหาร และปรนนิบัติเซียวจวิ้นกินโจ๊ก 

เซยีวจว้ินท�าเหมอืนตอนเช้าคือไม่ได้ให้หลีเ่มิง่ซปีรนนิบตั ินางเพียง

นั่งหน้าซีดขาวบนเก้าอี้อย่างส�ารวม เหล่าสาวใช้ย่ิงระมัดระวัง เกรงว่า 

จะเกิดข้อผิดพลาดอะไรข้ึนแล้วท�าให้คุณชายรองโมโหอีก ในห้องเงียบ

จนได้ยินเพียงเสียงชามตะเกียบกับเสียงกินโจ๊กของคุณชายรอง 
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เวลานี้เอง สาวใช้ก็เข้ามารายงานว่าเหล่าไท่จวินสั่งให้หลี่เมิ่งซ ี

ไปยกน�้าชาที่เรือนหลัก 

หงจูรีบเข้ามาปรนนิบัติหลี่เมิ่งซีแต่งตัว สวมสีแดงจัดอีกคร้ัง  

ทิง้หงอว้ีให้อยู่ปรนนิบติัเซยีวจว้ิน จากน้ันประคองหล่ีเมิง่ซอีอกจากประตู  

มสีาวใช้เตรียมเก้ียวหลงัเลก็เอาไว้แล้ว ก่อนทีค่นกลุ่มหนึง่จะมุง่หน้าไปยัง

เรือนโซ่วสี่ของเหล่าไท่จวินอย่างเร่งรีบ

พอถึงเรอืนพกัของเหล่าไท่จวิน หลีเ่มิง่ซก็ีลงจากเก้ียว นางให้หงจู

ประคองเข้าประตูชั้นใน สองฝั่งเป็นระเบียงโอบรอบ ตรงกลางเป็น 

โถงทางเดนิ มฉีากบงัลมไม้ประดูล่ายหินอ่อนขนาดใหญ่ตัง้อยู่ เดนิอ้อม

ฉากบังลมไปเป็นโถงใหญ่สามห้อง ด้านหลังโถงเป็นหมู่เรือนกลาง  

ตรงหน้าเป็นห้องเจ็ดห้อง ล้วนประกอบด้วยข่ือคานแกะสลักกับ 

เสาวาดลวดลาย ตรงกลางเป็นแผ่นป้ายสีทอง บนแผ่นป้ายมอีกัษรตวัใหญ่

สามตวัเขยีนว่า 'เรอืนโซ่วสี'่ สองฝ่ังของห้องหลกัล้วนมห้ีองเลก็ ด้านข้าง 

เป็นระเบียงทางเดินเชื่อมต่อกับเรือนปีกข้าง ทางทิศใต้ของเรือนปีกข้าง 

ก็มีห้องเล็กเช่นกัน

หลีเ่มิง่ซเีข้าไปในห้องหลกั เดินอ้อมฉากบงัลมไม้หนานมูล่ายทอง* 

ลายต้นสนกับนกกระเรียนไป ก่อนจะเห็นเหล่าไท่จวิน นายท่านใหญ่  

นายหญิงใหญ่ และคนอื่นๆ นั่งสง่างามอยู่ในห้องโถงแล้ว 

หลี่เมิ่งซีก้าวไปข้างหน้าช้าๆ แล้วคุกเข่าลงตรงหน้าเหล่าไท่จวิน  

โขกศีรษะสามครั้ง สาวใช้ซึ่งเตรียมน�้าชาไว้ก่อนแล้วถือถาดเข้ามา  

* ไม้หนานมู่ลายทอง เป็นไม้หนานมู่ประเภทหน่ึงท่ีเนื้อไม้มีลวดลายเป็นประกายสีทองคล้ายผ้าแพรไหม  
มีมูลค่าสูงมาก หนานมู ่เป็นไม้ยืนต้นที่สูงได้ถึง 30 เมตร เน้ือไม้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ แข็งแรงทนทาน  
เหมาะในการท�าเครื่องเรือน
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หลี่เมิ่งซีหยิบน�้าชาและยกขึ้นสูงเหนือศีรษะ 

"หลานสะใภ้คารวะเหล่าไท่จวิน ขอให้เหล่าไท่จวินมคีวามสขุสมบรูณ์

เจ้าค่ะ"

เหล่าไท่จวนิรบัน�า้ชา เปิดฝาถ้วยจบิค�าเลก็และวางลงบนโต๊ะด้านข้าง 

"สกุลเซยีวของข้านับตัง้แต่ก่อตัง้มาสร้างคณุงามความชอบมาทุกยคุทกุสมยั 

สืบทอดความมั่งคั่งสูงศักดิ์มาถึงห้ารุ่นแล้ว จวบจนบัดนี้มีอายุนับร้อยปี  

ไม่เหมอืนกับสกุลเลก็ทัว่ไป จว้ินเอ๋อร์จะเป็นประมขุรุ่นต่อไปของสกุลเซยีวข้า 

ไม่อาจเกิดเหตุผดิพลาดได้แม้แต่น้อย ในเมือ่ซเีอ๋อร์แต่งเข้ามาแล้วก็ต้อง

จดจ�ากฎธรรมเนยีมของบรรพบุรษุเราให้แม่นย�า ปฏิบตัติามกฎธรรมเนียม

อยู่เสมอ ระวังอย่าให้ผูค้นหัวเราะเยาะเอาได้ ถึงเวลาน้ันอย่าหาว่าสกุลเซยีว 

ไม่ละเว้นเจ้า นับแต่นีไ้ปซเีอ๋อร์ต้องกตัญญูพ่อแม่สาม ีปรนนบิตัจิวิน้เอ๋อร์ 

เอ็นดูลูกๆ ของจวิ้นเอ๋อร์ เข้าใจหรือไม่"

แท้จรงิแล้วค�าพูดของเหล่าไท่จวินน้ันเข้าใจง่ายมาก เป็นการสัง่ให้ 

'เจ้าหลีเ่มิง่ซนัีบแต่น้ีไปต้องกตญัญูพ่อแม่ ดแูลบตุร เห็นสามเีป็นดงัท้องฟ้า 

เชื่อฟังค�าสั่งสอนแต่โดยดี หาไม่แล้วจะถูกหย่า!'

"หลานจะเชื่อฟังค�าสอนของเหล่าไท่จวินอย่างเคร่งครัด ขอบคุณ 

เหล่าไท่จวินท่ีอบรม หลานจะจดจ�าไว้ในใจและปฏิบตัติามอยู่เสมอเจ้าค่ะ" 

หลี่เมิ่งซีโขกศีรษะตอบ 

เหล่าไท่จวินโบกมือ สาวใช้ยกถาดใบหน่ึงเข้ามา เป็นของขวัญ 

ที่เหล่าไท่จวินเตรียมไว้ก่อนแล้ว ก�าไลหยกมันแพะ* สีขาวคู่หน่ึงกับ 

ปิ่นเงินประดับเส้นทองฝังอัญมณี 

* หยกมันแพะ คือหยกสีขาวขุ่นเหมือนไขมันของแพะ เนื้อละเอียดไร้รอยต�าหนิ เกลี้ยงเกลาและวาวแสง

Page ����������������� 1.indd   39 22/2/2562 BE   17:57



40

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 1

หลี่เมิ่งซีโขกศีรษะขอบคุณและรับไว้ ส่งให้หงจูช่วยเก็บ จากน้ัน 

จึงหันไปยกน�้าชาให้นายท่านใหญ่ และนายหญิงใหญ่ตามล�าดับ

นายท่านใหญ่ นายหญิงใหญ่ก็อบรมนางเช่นกัน ไม่พ้นเรือ่งก�าชบัว่า

อย่าลืมกฎธรรมเนียมของบรรพบุรุษ ต้องกตัญญูต่อเหล่าไท่จวิน  

พ่อแม่สาม ี เก้ือหนุนสาม ีและอบรมบตุร หลีเ่มิง่ซกีล่าวขอบคณุตามล�าดบั

และรบัของขวญัทีผู่ใ้หญ่มอบให้ นายท่านใหญ่มอบป่ินกับต่างหูให้คู่หน่ึง

และหยกประดับชิน้หน่ึง นายหญิงใหญ่มอบต�ารา 'ค�าสอนสตรี' เล่มหน่ึง 

กับต�ารา 'ข้อห้ามสตรี' อีกเล่มหนึ่ง ซึ่งหลี่เมิ่งซีล้วนรับไว้อย่างส�ารวม

ยกน�า้ชาให้เหล่าไท่จวิน นายท่านใหญ่ และนายหญิงใหญ่เสรจ็แล้ว  

เหล่าไท่จวินก็สั่งให้บ่าวหญิงสูงวัยพาหล่ีเมิ่งซีไปทักทายกับคนอื่นๆ  

ในครอบครัว ท่ีแท้นายท่านใหญ่ผูน้ี้มนีามว่าเซยีวเฉนิ เป็นประมขุสกุลเซยีว 

รุ ่นที่ห้า มีหนึ่งภรรยาสามอนุ ภรรยาเอกคือชุยซื่อ อนุทั้งสามได้แก่  

อี๋ไท่* ใหญ่หวังซื่อ อี๋ไท่รองจางซื่อ และอี๋ไท่สามหล่ีซื่อ เซียวเฉิน 

มีบุตรชายสามคนบุตรสาวสองคน บุตรสาวคนโตและบุตรชายคนรอง 

เกิดจากนางชยุซือ่ผูเ้ป็นภรรยาเอก บตุรชายคนโตเซยีวชงิเกิดจากอีไ๋ท่ใหญ่ 

ปีน้ีอายุย่ีสบิสอง บตุรชายคนทีส่ามเซยีวอวิน้เกิดจากอ๋ีไท่รอง ปีน้ีอายุสบิหก 

บตุรสาวคนรองเซยีวหวาเกิดจากอีไ๋ท่สาม ปีนีอ้ายุสบิเจด็ แต่งเป็นภรรยา

ของซอืถูโซ่วบตุรคนรองทีเ่กิดจากอนุของสกุลใหญ่ซอืถู

บ่าวหญิงสงูวัยพาหลีเ่มิง่ซไีปคารวะคุณชายใหญ่ สะใภ้ใหญ่จางซือ่ 

และคณุชายสาม จากนัน้อีไ๋ท่ท้ังสามท่ีอยู่ด้านหลงัชยุซือ่จงึเข้ามาคารวะ 

หลีเ่มิง่ซตีามล�าดับ ขณะท่ีหลีเ่มิง่ซก็ีคารวะตอบ

* อี๋ไท่ มีความหมายเหมือนอี๋เหนียง เป็นค�าที่ใช้เรียกอนุภรรยา
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กฎหมายต้าฉีก�าหนดไว ้ว ่าบุ รุษสามารถมีสามภรรยาส่ีอนุ  

แต่มเีพียงภรรยาเอกเท่าน้ันทีน่บัเป็นเจ้านายอย่างแท้จริง ภรรยาคนอืน่ๆ 

ล้วนเป็นเพียงบ่าว แม้จะเป็นถึงอีไ๋ท่ แต่กต้็องถือว่าหลีเ่มิง่ซเีป็นเจ้านาย

ยกน�า้ชาเสรจ็ เหล่าไท่จวินจงึส่ังให้คนประคองหลีเ่มิง่ซไีปนัง่ฝ่ังขวามอื

ของสะใภ้ใหญ่ สาวใช้ก็ยกน�า้ชามาให้หลีเ่ม่ิงซี

"ซเีอ๋อร์ ได้ยินว่าวันนีเ้จ้าเข้าครวัต้มโจ๊กให้จว้ินเอ๋อร์ด้วยตนเองหรอื" 

เหล่าไท่จวินรอให้หลีเ่มิง่ซน่ัีงเรยีบร้อยแล้วจงึค่อยถามเสียงเย็น

หลี่เมิ่งซีตกใจ คฤหาสน์สกุลเซียวกว้างใหญ่ถึงเพียงน้ี เรื่องที่ตน 

เพิ่งท�าไปกลับรู้ถึงหูเหล่าไท่จวินเสียแล้ว น�้าในคฤหาสน์สกุลเซียวหลังนี้

ลึกเพียงใดกันแน่ 

นางรีบคุกเข่าลงกับพ้ืน "หลานเพ่ิงเข้ามาในคฤหาสน์สกุลเซียว  

จึงยังไม ่ทราบกฎธรรมเนียมภายในคฤหาสน์ ใจคิดแต่เพียงว ่า 

คุณชายรองป่วยมานานเพ่ิงหายดี แต่ม้ามและกระเพาะยังอ่อนแออยู่  

ขึ้นชื่อว่ายาย่อมมีพิษอยู่สามส่วน แทนที่จะใช้ยารักษา มิสู้ใช้อาหาร 

บ�ารุงร่างกาย ด้วยใจห่วงแต่สุขภาพของคุณชายรอง ไม่คิดว่าจะเป็น 

การฝ่าฝืนกฎธรรมเนียม เหล่าไท่จวินโปรดลงโทษด้วยเจ้าค่ะ"

นายท่านใหญ่ได้ยินว่าพอหล่ีเมิง่ซเีข้ามา อาการป่วยของบุตรชายก็ดีขึน้ 

หลี่เมิ่งซีจะต้องมีดวงหนุนจว้ินเอ๋อร์แน่ ในใจจึงยอมรับหลี่เมิ่งซีไปแล้ว 

ส่วนหน่ึง วันน้ีพบหลี่เมิ่งซีครั้งแรก เห็นท่าทางสุภาพสง่างามของนาง 

ยามยกน�้าชา บุคลิกสุขุมเยือกเย็น ไม่ประหม่าแม้แต่น้อย ทั้งยังวางตัว

เหมาะสม กิริยาวาจาไม่หยาบคาย ไม่มีท่าทางเอาแต่ใจเหมือนที่ผู้คน 

เล่าลือกันแม้แต่น้อย ในใจเขาก็นึกชื่นชมขึ้นอีกสามส่วน ทั้งยังได้ยิน 
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นางบอกว่าใจคิดแต่จะบ�ารุงร่างกายให้บุตรชาย ความชื่นชอบในใจ 

จึงย่ิงเพ่ิมขึ้น การไปห้องครัวใหญ่โดยพลการหาใช่เร่ืองใหญ่อันใด  

เขาไม่อยากลงโทษหลี่เมิ่งซีจริงๆ แต่ก็เกรงว่ามารดาจะเคร่งครัดกับ 

หลานสะใภ้คนใหม่มากข้ึน หากลงโทษหลีเ่มิง่ซจีริงก็กลวัว่าจะท�าให้นาง

หมดใจได้ เขาจึงเป็นฝ่ายชิงพูดขึ้นก่อน

"เจ้ารู้เรื่องยาและอาหารได้อย่างไร" 

"เรียนนายท่าน บิดาท่ีบ้านเดิมร่างกายอ่อนแอมานานปี มารดา 

มักท�าโจ๊กสมุนไพรให้บิดาอยู่บ่อยครั้ง ลูกจึงเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆ  

การปรงุโจ๊กสมนุไพรต้องอาศยัความรู ้ โดยเฉพาะต้องปรับตามสภาพอากาศ

ของแต่ละช่วง เป็นต้นว่าหน้าร้อนอากาศร้อน ร่างกายถูกไอร้อนและร้อนใน 

ได้ง่าย เหมาะจะกินโจ๊กทีช่่วยระบายความร้อน ขบัพิษ ดบักระหาย เช่น  

โจ๊กถ่ัวเขียว โจ๊กเม็ดบัว โจ๊กถ่ัวเขียวมีรสหวานฤทธ์ิเย็นจัด มีสรรพคุณ 

ระบายความร้อน ขบัพิษ บรรเทาพิษจากความร้อนได้ โจ๊กเมด็บวับ�ารงุม้าม 

กับกระเพาะ บ�ารงุเลือดลม รกัษาอาการท้องร่วง บรรเทาอาการนอนไม่หลบั 

ในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดี

ฤดูใบไม้ร่วงอากาศแห้งต้องกินโจ๊กที่มีสรรพคุณเพ่ิมความชุ่มชื้น 

อบอุ่นร่างกาย บ�ารุงปอด บ�ารุงเลือดลม เช่น โจ๊กเม็ดบัวช่วยให้สดชื่น  

เพ่ิมสารอาหารแก่ร ่างกาย โจ ๊กถั่วแปบช่วยปรับสมดุลร ่างกาย  

บ�ารุงอวัยวะภายใน โจ๊กหูเถา* ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ไม่แห้ง โจ๊กเมล็ดสน 

เพิ่มความชุ่มชื้นให้ปอด บ�ารุงล�าไส้ โจ๊กรังนกบ�ารุงปอด ระงับอาการไอ 

ฤดหูนาวอากาศหนาวเย็นต้องกินโจ๊กเนือ้แกะท่ีช่วยบ�ารงุธาตหุยาง 

* หูเถา หรือเหอเถา คือวอลนัท
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ให้ความอบอุ ่นและสกัดก้ันไอหนาว ตอนเช้าลูกได้ยินหมอบอกว่า 

คณุชายรองตบักระเพาะอ่อนแอ ใจคดิว่าตอนนีฤ้ดูร้อน ไฟในตับลกุโหมได้ง่าย

จงึคดิถึงโจ๊กซงัจว๋ีท่ีมารดาต้มในฤดรู้อนทุกปี ใบหม่อนรกัษาอาการตบัพร่อง 

ได้ ดอกเบญจมาศบ�ารงุโลหิตและบ�ารงุสายตา ลกูยังเพ่ิมชวนเป้ยหมูล่งไป

ในโจ๊กด้วย สามารถเพ่ิมความชุม่ชืน้แก่ปอดและระงับอาการไอ" 

หลี่เมิ่งซีคิดว่าอย่างไรนายท่านใหญ่ก็ไม่อาจไปสอบถามท่านแม่ 

ในนามของนางได้อยู่แล้วว่าเรือ่งต้มโจ๊กสมนุไพรนีเ้ป็นจรงิหรอืไม่ นางจงึ 

กุเรือ่งข้ึนมาส่งเดช แต่สหีน้ายังคงสงบนิง่มัน่คง มองไม่เหน็ความผดิปกติ

แม้แต่น้อย 

"จะท�าโจ๊กสมนุไพรแค่บอกวิธีกับแม่ครัวก็พอ ไม่จ�าเป็นต้องลงมอืท�าเอง" 

นายหญิงใหญ่พูดเสยีงเย็น

"เรยีนนายหญิง ขัน้ตอนการท�าโจ๊กสมนุไพรต้องอาศัยความพิถีพิถัน

อย่างมาก เพราะจะส่งผลถึงคุณภาพของโจ๊ก เช่นการเลอืกข้าว ต้องเป็น 

ข้าวเมล็ดกลม ข้าวหอมดีที่สุด ข้าวหนัก* ข้าวเบารองลงมา ทั้งยังต้อง

เลือกข้าวดีที่สดใหม่มีคุณภาพ ข้าวต้องไม่ข้ึนรา น�้าที่ใช้หุงต้องดูว่า 

สะอาดหรือไม่ อีกท้ังต้องเติมน�้าให้พอดีในคราวเดียว ห้ามเติมน�้า 

ระหว่างต้ม รสชาติโจ๊กถึงจะออกมาดี การต้มโจ๊กต้องต้มจนยางข้าว 

และรสชาติออกมา แต่ต้องไม่ท�าลายสารอาหารภายใน ไฟท่ีใช้ถือเป็น

เคล็ดลับส�าคัญ ไฟท่ีว่ารวมถึงไฟแรงไฟอ่อน ระยะเวลาที่ต้ม รวมถึง 

ล�าดับการใส่วัตถุดิบ

ไฟแรงไฟอ่อนแบ่งเป็นไฟเหวินเป็นไฟอ่อน ไฟอู ่เป็นไฟแรง  

* ข้าวหนัก หมายถึงข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนาน ข้าวเบา หมายถึงข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น
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ไฟเหวินอู่เป็นไฟปานกลาง โจ๊กสมุนไพรต่างชนิดใช้ระดับไฟที่ต่างกัน 

แม้แต่โจ๊กชนิดเดียวกันยังใช้ไฟท่ีต่างกันในแต่ละช่วงของการต้ม  

ล�าดบัการใส่วตัถุดบิก็ไม่เหมอืนกัน วัตถุดบิทีส่กุยากลงหม้อก่อน ท่ีสกุง่าย 

ลงหม้อทหีลงั ทีส่ญูเสยีสารอาหารง่ายลงหม้อเป็นล�าดบัสดุท้าย โดยทัว่ไป

จะต้องต้มข้าวก่อน แล้วค่อยใส่สมุนไพร สุดท้ายจึงปรุงรส เรื่องเหล่านี ้

ล้วนไม่อาจอธิบายให้เข้าใจได้ในชั่วเวลาสั้นๆ ลูกคิดว่าร่างกายของ 

คณุชายรองส�าคญัมาก ให้แม่ครวัต้มโจ๊กให้คณุชายรองกินส่งเดช สิน้เปลอืง

วัตถุดิบโดยเปล่าประโยชน์อาจเป็นเรื่องเล็ก แต่ส่งผลเสียต่อร่างกาย

คุณชายรองเป็นเรื่องใหญ่ เช่นนั้นลูกจึงลงมือท�าด้วยตนเองเจ้าค่ะ"

หลีเ่มิง่ซลีอบคร�า่ครวญกับตนเองในใจ ขอโทษด้วยนะคณุชำยรอง 

เพ่ือให้ร่ำงอนับอบบำงของข้ำไม่ต้องถูกลงโทษ จงึได้แต่เอำสขุภำพของท่ำน

มำเป็นโล่ก�ำบังแล้ว

"หลานสะใภ้คนดี ล�าบากเจ้าแล้วท่ีขบคิดอย่างรอบคอบเช่นนี้  

เห็นแก่ท่ีเจ้าค�านึงถึงสุขภาพของคุณชายรอง ครั้งน้ีไม่ลงโทษแล้วกัน  

แต่ว่าครั้งหน้าห้ามเจ้าฝ่าฝืนกฎระเบียบอีก" เหล่าไท่จวินผงกศีรษะพูด 

ใบหน้าแต้มยิ้ม 

"หลานขอบคุณในความเมตตาของเหล่าไท่จวินเจ้าค่ะ วันหน้า 

จะจดจ�ากฎระเบียบของคฤหาสน์ แต่หลานยังมีอกีเร่ืองท่ีอยากขอ หวงัว่า

เหล่าไท่จวินจะเมตตาด้วย" หลี่เมิ่งซีโขกศีรษะให้เหล่าไท่จวิน 

"เรื่องอะไรหรือ" 

"หลานอยากขออนุญาตใช้ห้องครัวเล็กในเรือนของคุณชายรอง 

ได้หรอืไม่ ช่วงนีร่้างกายของคุณชายรองยังอ่อนแอมาก หลานอยากดแูล
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อาหารการกินท้ังสามเวลาของคณุชายรองในแต่ละวันด้วยตนเองเจ้าค่ะ" 

ถ้ำไม่เข้ำครัวแล้วจะถอนพิษให้เซียวจว้ินได้อย่ำงไร ตั้งหนึ่งเดือน

เชียวนะ ไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้ง หลี่เมิ่งซีก�าลังพยายามไขว่คว้าโอกาส 

ในการท�าโจ๊กสมุนไพรให้เซียวจว้ิน น่ีเป็นจรรยาบรรณและคุณธรรม 

ของคนเป็นหมอ แม้นัน่จะเป็นเรือ่งในอดตีเมือ่ชาติก่อนแล้ว แต่นางยังคง

ยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างยิ่ง

"ดีๆๆ! ล�าบากเจ้าแล้วท่ีทุ่มเทดูแลจว้ินเอ๋อร์อย่างเต็มท่ี นับเป็น 

บุญวาสนาของจว้ินเอ๋อร์!" เหล่าไท่จวินรับปากพลางพยักหน้า หันไป 

พูดกับนายหญิงใหญ่ "ลูกสะใภ้ นับแต่นี้ไปอาหารการกินของจวิ้นเอ๋อร์

กับซีเอ๋อร์ให้ส่งตรงไปที่ห้องครัวเล็กในเรือนจว้ินเอ๋อร์เลย ส่งแม่ครัว 

ฝีมอืคล่องแคล่วไปอกีสองคนด้วย ดวู่าห้องครัวขาดเหลอือะไรและเพ่ิมเติม 

ให้ครบถ้วน"

"ลกูจะจดัการให้เดีย๋วน้ีเจ้าค่ะ" ชยุซือ่พูดพลางหนัไปสัง่คนให้ออกไป

ถ่ายทอดค�าสัง่

"ซีเอ๋อร์ เจ้าลุกขึ้นเถอะ ล�าบากเจ้าแล้ว" 

"ขอบคุณเหล่าไท่จวินเจ้าค่ะ" 

หลี่เมิ่งซีรู้สึกว่าสองขาของตนชาไปหมดแล้ว นางให้หงจูประคอง

ยืนขึ้น พอยืนข้ึนก็เห็นสีหน้าของจางอี๋ไท่ที่ยืนอยู่หลังชุยซื่อ ดวงตาของ

จางอีไ๋ท่มคีวามร้ายกาจวูบข้ึนมา หลีเ่มิง่ซตีกใจ ชยุซือ่ไม่ชอบตน นางรูส้กึ

ตั้งแต่แรกแล้ว แม้จะไม่รู้ว่าเพราะอะไร แต่เซียวจว้ินเป็นบุตรชายแท้ๆ 

ของนาง พ่อแม่สามีไม่ชอบลูกสะใภ้ ในยุคปัจจุบันก็พบเห็นได้บ่อยครั้ง  

ซึง่หลีเ่มิง่ซเีข้าใจได้ แต่ตนกับจางอีไ๋ท่ไม่มคีวามเก่ียวข้องกันแม้แต่น้อย 
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ตนไม่ได้แย่งสามนีางสกัหน่อย ทัง้ยังไม่ได้ขวางทางนางตรงทีใ่ด ไยนางจงึ

เคียดแค้นตนเช่นนี้เล่า

แม้จะคิดเช่นนี้  แต่ใบหน้าของหลี่เมิ่งซียังคงสุขุม เพียงแต่ 

หลงัจากน้ีไปนางคงต้องระวังจางอีไ๋ท่เป็นพิเศษ หลังจากหงจปูระคองตน

นัง่ลง หลีเ่มิง่ซถึีงได้พบว่าใต้ชดุสแีดงจดัน้ีล้วนเปียกเหงือ่จนแนบตดิไปกับ

แผ่นหลังแล้ว 

ความจริง หลี่เมิ่งซีไม่รู ้ว ่าชื่อเสียงของหลี่เมิ่งเฟยพ่ีสาวท่ีนาง

แต่งงานแทนนัน้ฉาวโฉ่เพียงใดในหมูช่าวบ้านร้านตลาด คนในคฤหาสน์

สกุลเซียวต่างรู ้ เรื่องท่ีชุยซื่อจงใจหลีกเลี่ยงการแต่งงาน หล่ีเมิ่งซ ี

ทะลุมิติมาตอนท่ีเจ้าของร่างน้ีปฏิเสธการแต่งงานแทนพ่ีสาวและก�าลัง

ผูกคอตายบนขื่อ พอนางฟื้นข้ึนมาก็ถูกนายท่านสกุลหลี่กักบริเวณไว้ใน

เรือนหลัง ไม่ให้ติดต่อกับผู้ใด เรียนรู้ธรรมเนียมมารยาทกับหมัวมัว 

เพ่ือเตรยีมออกเรอืนเท่านัน้ หลีเ่มิง่ซเีองก็กลวัว่าฐานะท่ีแท้จรงิของตนเอง

จะถูกเปิดเผยจึงย่ิงจงใจเหินห่างกับคนสกุลหลี่ แม้แต่หลี่เมิ่งเฟย 

นางก็ยังไม่เคยเจอด้วยซ�้า ไหนเลยจะรู้ว่าอีกฝ่ายนิสัยใจคอเป็นเช่นไร

ฮอืๆ ถ้ำหลีเ่มิง่ซตัีวจรงิรูเ้รือ่งพวกนีจ้ะต้องเอำหัวโขกก�ำแพงเป็นแน่ 

สวรรค์! ท่ำนจะล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้นะ เล่นแบบนี้ข้ำอำจจะตำยได้!

เหล่าไท่จวินสนทนาเรื่องท่ัวไปกับนายท่านใหญ่ นายหญิงใหญ่  

นายท่านใหญ่นัง่ฝ่ังขวามอืของเหล่าไท่จวิน ถัดมาเป็นคณุชายใหญ่เซยีวชงิ 

คณุชายสามเซยีวอว้ิน ตอนทีส่ายตาของหลีเ่มิง่ซกีวาดมองคณุชายใหญ่นัน้  

ก็พบว่าเขาก�าลงัมองนางอยู่ หลีเ่มิง่ซรีูส้กึเหมอืนกับเหน็แววเหน็ใจสงสาร 

นางจงึรบีเลือ่นสายตาไปทางอืน่ แต่กลบัปะทะกับสายตาของคณุชายสาม 
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ท่ีเหมือนบ่อน�้าลึก นางดึงสายตากลับมา รู้สึกว่าจางซื่อท่ีอยู่ข้างกาย 

นัง่อย่างสง่างาม ไม่พูดไม่จา ในใจพลนัคดิถึงแววร้ายกาจในดวงตาของ 

จางอ๋ีไท่ จู่ๆ  หลีเ่มิง่ซก็ีรูส้กึว่าทกุคนทีน่ัง่อยู่ในห้องน้ี นางมองไม่ออกเลย 

สกัคนเดยีว ส�าหรบันางแล้ว ทุกคนเหมอืนมขีนุเขานบัพันสายน�า้นบัหมืน่

ขวางก้ันอยู่ มีเพียงนางท่ียืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวล�าพังกลางห้องโถง 

กว้างใหญ่นี้ นอกจากความหนาวแล้วก็มีแต่ความหนาว

ใครกันแน่ท่ีต้องกำรสังหำรคุณชำยรอง เป็นคนท่ีอยู่ในห้องนี้ 

หรอืว่ำเป็นคนอ่ืน ขณะทีห่ลีเ่มิง่ซกี�าลงัขบคดิ พลนัได้ยินเสียงเหล่าไท่จวิน

บอกให้ตั้งส�ารับ

นางก�าลงัจะลกุขึน้กลบัได้ยินเหล่าไท่จวินบอกว่า "ซเีอ๋อร์ จว้ินเอ๋อร์

ยังไม่แข็งแรง เจ้าไม่ต้องอยู่ปรนนิบัติตอนกินอาหารกลางวันที่น่ีแล้ว  

ที่น่ีมีแม่สามีกับพ่ีสะใภ้ของเจ้าอยู่ กลับไปดูแลจวิ้นเอ๋อร์ให้ดีเถอะ  

ตอนบ่ายให้อ๋ีเหนียงและบุตรสาวของจว้ินเอ๋อร์ไปยกน�้าชาคารวะเจ้า  

เจ้าเองก็ควรพบพวกนางได้แล้ว"

หลี่เมิ่งซีรับค�า คารวะนายท่านใหญ่ นายหญิงใหญ่ ก่อนจะ 

เดินน�าหงจูกับบ่าวหญิงสูงวัยทั้งหลายออกไป

เมือ่กลบัถงึเรอืนของตนเอง หลีเ่มิง่ซก็ีพบว่าเซยีวจว้ินไม่อยู่ สาวใช้

บอกว่าคุณชายรองกินอาหารเสร็จก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่า จึงให้หงอว้ี

ประคองไปเดนิเล่นในสวนดอกไม้

หลี่เมิ่งซีถือโอกาสนี้ผลัดเปลี่ยนเส้ือผ้า สั่งคนยกส�ารับเข้ามา  

นางกินลวกๆ เพียงไม่กี่ค�าและสั่งให้คนน�าไปเก็บยังห้องครัวเล็ก
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เหน่ือยจงั! หล่ีเมิง่ซรีูสึ้กว่าตลอดช่วงเช้า นางเหมอืนล้อท่ีหมนุไม่ได้หยุด 

อยากเอนกายบนเตียงหลับสักงีบเหลือเกิน แต่พอคิดว่าไม่รู้เซียวจว้ิน 

จะกลบัมาเมือ่ไร นางจงึหลบัตาพักผ่อนบนต่ังนุม่แทน

ท่ามกลางความสะลึมสะลือ หลี่เมิ่งซีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าและ 

เสียงหงอวี้ลอยมา "คุณชายรองช้าหน่อยเจ้าค่ะ"

เซียวจวิ้นกลับมำแล้ว! หลี่เมิ่งซีรีบลุกขึ้น เดินไปที่ประตู 

หงอวี้เลิกม่านประคองเซียวจวิ้นเข้ามาแล้ว 

"คณุชายรองกลบัมาแล้วหรอื รูส้กึเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ" หลีเ่มิง่ซี

ย่อกาย ก้าวขึน้ไปยืน่มอืหมายจะประคองเขา

เซียวจว้ินกลับเดินอ้อมนางมานั่งลงบนขอบเตียง "ดีข้ึนมากแล้ว  

ไปพบเหล่าไท่จวิน นายท่านใหญ่มาแล้วหรือ"

"พบแล้วเจ้าค่ะ เหล่าไท่จวนิมอบก�าไลหยกมนัแพะสขีาวคูห่นึง่กับ 

ปิ่นเงินประดับทองขดพันฝังอัญมณีอันหนึ่งให้ข้าภรรยา นายท่านใหญ่

กับนายหญิงใหญ่ก็มอบของขวัญให้ด้วย" หลี่เมิ่งซีพยายามชวนคุย

"รูแ้ล้ว เจ้าเก็บรกัษาไว้เองเถอะ" เซยีวจวิน้หยิบหนงัสือตรงหัวเตยีง

ขึ้นมาพลางพูด เหล่าสาวใช้ถอยออกไปหมดแล้ว

จู่ๆ  หลีเ่มิง่ซก็ีไม่รูว่้าควรพูดอะไรดี บรรยากาศเงยีบงนั ช่ัวขณะหนึง่ 

ที่ไม่รู ้จะวางมือไม้ไว้ตรงไหนดี นางได้แต่นั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างส�ารวม  

ในห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสองคน 

"คือ...คือว่า เหล่าไท่จวินสั่งให้ข้าภรรยาพบอ๋ีเหนียงทั้งส่ีและ 

บุตรสาวทั้งหลายของท่านบ่ายวันนี้"

เหมือนผ่านไปนานนับร้อยปี หลี่ เมิ่งซีท�าลายความเงียบลง 
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ด้วยความอดึอดั นางคิดว่าถึงอย่างไรเซยีวจวิน้ก็เป็นสามขีองตน ดทู่าทาง

ตอนน้ีเขายังดูสดชืน่ดี หากเขาไปพบอีเ๋หนียงกับตน ตนย่อมพอมทีีพ่ึ่งพา

อยู่บ้าง ภรรยาเอกเข้าบ้าน ยามที่อ๋ีเหนียงยกน�้าชาคารวะหากมีสาม ี

อยู่เป็นเพ่ือน จะได้เป็นการเพ่ิมความน่าเกรงขามให้กับภรรยาเอกด้วย  

วันหน้าจะได้ไม่ถูกอีเ๋หนียงรงัแก เซยีวจวิน้ร่างกายไม่แขง็แรง เหล่าไท่จวิน 

สั่งแล้วว่าไม่ต้องไปเป็นเพ่ือนนาง แต่หลี่เมิ่งซีอยากให้เขาไปด้วย  

นางอยากหาที่พึ่งสักเล็กน้อย...แค่เล็กน้อยเท่านั้น นางถึงได้พูดเช่นนี้

"ข ้ารู ้แล้ว สั่งให้อี๋ เหนียงกับแม่นางจากเรือนต่างๆ มาแล้ว  

เจ้าก็ไปเองเถอะ!" เซียวจวิ้นอ่านหนังสือพลางตอบ 

หลี่เมิ่งซีอยากเห็นเหลือเกินว่าเขาอ่านหนังสืออันใดอยู่ น่าดึงดูด 

ถึงเพียงน้ีเชียวหรือ ดึงดูดจนเขาเอาแต่จ้องหนังสือ จ้องแล้วจ้องอีก 

โดยไม่แม้แต่จะพลิกหน้าด้วยซ�้า 

"เอ่อ คอื...ของขวัญทีจ่ะมอบให้อีเ๋หนียงท้ังสีกั่บแม่นางน้อยท้ังหลาย

เตรยีมไว้หรอืยังเจ้าคะ" หลีเ่มิง่ซถีามอกี

เซียวจว้ินเงยหน้าข้ึนมาในท่ีสุด มองนางเหมือนจะพูดว ่า 

 นี่มิใช่เรื่องที่เจ้ำควรจัดเตรียมหรือ 

"คือว่า...ข้าภรรยาเพ่ิงเข้ามา ไม่ทราบความชื่นชอบของอี๋เหนียง 

และแม่นางน้อยทั้งหลาย" หลี่เมิ่งซีก้มหน้ามองมือตนเองขณะพูด 

"เจ้าไปถามหงจู หงอวี้เถอะ" เซียวจวิ้นพูดจบก็ก้มหน้าจ้องหนังสือ

หน้านั้นอีกครั้ง

หลี่เมิ่งซีเงยหน้าจับจ้องเซียวจวิ้นที่เอาแต่ก้มหน้าอ่านหนังสือ  

เห็นทีหนังสือหน้ำนั้นจะปักดอกไม้ไว้จริงๆ ทั้งเป็นไปได้ว่ำอำจเป็น 
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สำวงำม ไม่แน่อำจเป็นภำพวังวสนัต์* ก็ได้ หำไม่แล้วเหตุใดคณุชำยรอง 

ถึงจ้องเท่ำไรก็ไม่รู้สึกพอเล่ำ หลี่เมิ่งซีบ่นอยู่ในใจอย่างร้ายกาจ 

นางต้องการไหล่เขาเป็นท่ีพ่ึงพิง แต่กลับพบว่าเขาไม่ใช่อ่าวที่นาง

จะหยุดเรอืได้ เมือ่ตระหนกัในความจรงิข้อน้ีแล้ว ในท่ีสดุนางก็ลกุข้ึนยืน 

"เช่นนั้นข้าภรรยาขอตัวก่อน" 

"อืม" 

หลี่เมิ่งซียืดตัวขึ้น นางยืดอกและก้าวเดินออกไปช้าๆ 

เซียวจว้ินเงยหน้าข้ึนในท่ีสุด ดวงตาแฝงแววขบคิดขณะจ้องมอง

แผ่นหลังของนางเงียบๆ

หลี่เมิ่งซีมาถึงห้องโถงหลักแล้วก็สั่งให้คนตามหงจู หงอว้ีเข้ามา 

"พวกเจ้าได้เตรียมของขวัญส�าหรับอี๋เหนียงและแม่นางน้อยท้ังหลายไว้

หรือไม่"

"เรียนสะใภ้รอง นายหญิงสั่งไว้ก่อนหน้านี้แล้วเจ้าค่ะ" หงจูโบกมือ

ให้สาวใช้ออกไปพลางตอบ ทัง้ยังแนะน�าอีเ๋หนยีงแต่ละคนของเซยีวจวิน้

ให้หลี่เมิ่งซีฟัง

"ก่อนสะใภ้รองจะแต่งเข้ามา คุณชายรองรับอีเ๋หนยีงมาท้ังหมดส่ีคน 

อ๋ีเหนยีงใหญ่ชือ่หวังลีจ่วิน ปีนีอ้ายุย่ีสบิสอง แต่งเข้ามาตอนคณุชายรอง

อายุสบิสี ่ ให้ก�าเนดิบตุรสาวสองคน คณุหนูใหญ่เซยีวชนุปีนีอ้ายุห้าขวบ  

คณุหนสูามเซยีวเฟ่ิงปีน้ีอายุสามขวบ

อ๋ีเหนียงรองแซ่เฉิน ชื่อเฉินฟาง ปีน้ีอายุสิบเก้า สามปีก่อน 
* ภาพวังวสันต์ เป็นหนึ่งในต�ารากามสูตรของจีนโบราณ ค�าว่าวสันต์หมายถึงฤดูใบไม้ผลิ มักนิยม 
ใช้เปรียบเปรยถึงเรื่องความรักและหนุ่มสาว
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มีบุตรชายคนหนึ่ง เหล่าไท่จวินดีใจจนย้ิมไม่หุบ คฤหาสน์สกุลเซียว 

จัดงานฉลอง เฉินอี๋เหนียงเป็นที่โปรดปรานอยู่ช่วงหนึ่ง คุณชายรอง 

กลบัคฤหาสน์ทีไรกจ็ะตรงไปทีเ่รอืนของเฉนิอีเ๋หนียง แต่เรือ่งดคีงอยู่ได้ไม่นาน 

เดก็เสยีชวิีตไปเมือ่ตอนสองขวบ เฉนิอีเ๋หนียงคงได้รับความสะเทือนใจเกินไป

จึงคลุ ้มคลั่งอยู่ช่วงหน่ึง เห็นเด็กที่ไหนก็บอกว่าเป็นลูกชายของตน  

นบัแต่น้ันมา นางก็ไม่เป็นท่ีชืน่ชอบอกี หนึง่ปีมานีค้ณุชายรองแทบไม่เคย

ย่างกรายเข้าไปในเรือนของนางเลย

อี๋เหนียงสามชื่อจางเยี่ยน ปีนี้อายุสิบแปด เป็นมารดาบังเกิดเกล้า

ของคุณหนูรอง คุณหนูรองชื่อเซียวผิง ปีนี้อายุสี่ขวบ

อี๋เหนียงสี่ชื่อหลี่ชุนซิ่ว ปีน้ีอายุสิบห้า เพ่ิงแต่งเข้ามาได้สองป ี

หลี่อี๋เหนียงช่างออดอ้อนเป็นที่สุด ทั้งยังมีเสน่ห์เย้ายวน ตอนน้ีเป็น 

คนโปรดของคุณชายรอง..." 

หลีเ่มิง่ซกี�าลงัฟังหงจเูล่า สาวใช้ก็เข้ามารายงานว่าอีเ๋หนยีงทัง้หลาย

มารออยู่ข้างนอกแล้ว หลี่เมิ่งซีสั่งให้เข้ามา เพียงครู่เดียวอี๋เหนียงท้ังสี่ 

ก็เดนินวยนาดเข้ามา แต่ละคนมสีาวใช้สองคนคอยประคอง
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หลีเ่มิง่ซพิีจารณาอีเ๋หนียงท้ังสีท่ี่เข้ามา อีเ๋หนยีงใหญ่สวมชดุสนี�า้เงนิ 

รูปร่างค่อนข้างท้วม ดูอ่อนโยนและเป็นคนเงียบ เห็นหลี่เมิ่งซีมองมา 

ก็รบีก้มหน้า อีเ๋หนียงรองสวมชดุสฟ้ีาอมเขยีว ร่างสงูโปร่ง มทีรวดทรงองค์เอว 

ก้มหน้าตลอดเวลา ให้ความรูส้กึแขง็ทือ่อยู่บ้าง อีเ๋หนียงสามสวมชดุสเีขยีว 

ใบหน้ารปูไข่ ตาโตมชีวิีตชวีาคูน่ัน้ดนู่ารกัเป็นพิเศษ เซยีวจวิน้คงจะชอบ

ดวงตำคูน่ีก้ระมงั หลีเ่มิง่ซคีดิ ดวงตาจบัจ้องอีเ๋หนียงสาม ทว่าอกีฝ่ายกลบั 

ไม่หลบ ทัง้ยังจ้องกลบัมาอย่างเปิดเผย

หลี่เมิ่งซีสีหน้าไม่เปลี่ยน แล้วเลื่อนสายตาไปยังอี๋เหนียงสี่ต่อ  

อี๋เหนียงสี่สวมชุดสีชมพู เครื่องประดับบนศีรษะทอประกายระยับวับวาว 

ไหล่บางเอวคอด ใบหน้ารปูเมลด็แตง ดวงตาเปล่งประกาย ดูมเีสน่ห์เย้ายวน 

ไปอีกแบบ ราวกับนางจิง้จอกกลบัชาตมิาเกิดก็ไม่ปาน หลีเ่มิง่ซมีองนาง 

ส่วนนางก็จ้องตาหลีเ่มิง่ซกีลบัเช่นกัน ในดวงตายังแฝงแววดูแคลนอยู่ด้วย

3
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อนุถือเป็นบ่าว บ่าวไม่อาจจ้องตากับเจ้านายตรงๆ ได้ การกระท�า 

ของอีเ๋หนียงสามกับอ๋ีเหนียงสีก่ล่าวได้ว่าเสยีมารยาทมาก ทว่าสหีน้าของ

หลีเ่มิง่ซยัีงคงสขุมุเยือกเย็น พยกัหน้ากับหงจนูดิๆ หงจก็ูรบัเบาะรองใบหน่ึง

จากมอืสาวใช้มาปูลงบนพ้ืน

อ๋ีเหนียงใหญ่ก้าวออกมาก่อน คุกเข่าลงบนเบาะรอง โขกศีรษะ 

ให้หลี่เมิ่งซีสามที รับน�้าชาจากมือสาวใช้และยกขึ้นสูงเหนือศีรษะ  

"อนุคารวะสะใภ้รอง ขอให้สะใภ้รองมีความสุขสมบูรณ์เจ้าค่ะ" 

หลี่เมิ่งซีรับน�้าชามา เปิดฝาและด่ืมอึกหน่ึง ก่อนจะวางลงบนโต๊ะ

อย่างแผ่วเบา เอ่ยสั่งสอนให้อีกฝ่ายรักษากฎธรรมเนียมอย่างเคร่งครัด 

ปรนนิบตัคิณุชายรองให้ด ี เลยีนแบบค�าพูดของนายท่านใหญ่ นายหญิงใหญ่

เมื่อเช้ามาทุกประการ หลี่เมิ่งซีลอบเลื่อมใสในความหัวไวของตนเอง 

สามารถขโมยลิขสทิธ์ิได้โดยไม่ต้องใช้เครือ่งมอืใดๆ แล้วให้หงจมูอบของขวัญ

ทีเ่ตรยีมไว้ออกไป ก่อนจะโบกมอืให้อีเ๋หนียงใหญ่ลกุขึน้และถอยไปด้านข้าง

อีเ๋หนยีงรอง อีเ๋หนียงสามยกน�า้ชาตามล�าดบั หลีเ่มิง่ซรีบัมาดืม่ทัง้หมด

และมอบของขวัญให้ อีเ๋หนยีงสีก้่าวออกมาคกุเข่าเป็นคนสดุท้าย โขกศรีษะ

สามท ีรบัน�า้ชาจากมอืสาวใช้และย่ืนไปตรงหน้าหลีเ่ม่ิงซทัีนที 

"อนุคารวะสะใภ้รอง ขอให้สะใภ้รองมีความสุขสมบูรณ์เจ้าค่ะ"

ตั้งแต่อี๋เหนียงสี่แต่งเข้ามาก็เป็นท่ีรักใคร่ของคุณชายรองมาก  

อ๋ีเหนียงทัง้สามแม้จะแต่งเข้ามาก่อน แต่อาศยัว่าคณุชายรองตามใจตน

จงึกลัน่แกล้งอีเ๋หนยีงท้ังสามท้ังต่อหน้าและลบัหลังไม่น้อย อีเ๋หนียงทัง้สาม

ได้แต่โกรธทว่าไม่กล้าปริปาก นานวันเข้า สตรีในเรือนคุณชายรอง 

นางจึงนับว่าใหญ่ท่ีสุด วันนี้มีสะใภ้รองเข้ามาใหม่ นางจะยอมตกเป็น 
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เบ้ียล่างของผู้อื่นได้อย่างไร อีกทั้งปกติได้ยินคุณชายรองบ่นไม่น้อยว่า 

ไม่ชอบการแต่งงานครัง้นี ้ ทัง้รงัเกียจสะใภ้รองผูน้ี้ ดังน้ันในใจนางจงึคิดว่า 

หลี่เมิ่งซีผู้นี้ไม่คู่ควรที่จะได้ต�าแหน่งภรรยาเอก 

แต่ถึงอย่างไรหลี่เมิ่งซีก็เป็นภรรยาที่นั่งเก้ียวแปดคนหาม ถูกหาม 

ผ่านประตูหลกัเข้ามา สกุลเซยีวเป็นสกุลสงูศกัดิ ์ เคร่งครดักับกฎธรรมเนยีม 

อนตุ่อให้ได้รบัความรกัใคร่เพียงใดก็ไม่อาจฝ่าฝืนกฎธรรมเนยีม นางยังคง

ต้องแทนตัวกับภรรยาเอกว่า 'อนุ' หาไม่แล้วคนท่ีจะถูกไล่ออกจากบ้าน 

ก็คือนาง ในยุคโบราณ อนุก็เหมือนเป็นเพียงสิ่งของชิ้นหนึ่ง

หลี่อี๋ เหนียงคิดว่าสะใภ้รองผู ้นี้ไม่คู ่ควรท่ีนางจะคุกเข่าและ 

โขกศีรษะให้ แต่นางก็ยังต้องคุกเข่า ต้องโขกศีรษะ ต้องคารวะอีกฝ่าย  

นี่เป็นจุดที่ท�าให้อี๋เหนียงสี่ขุ ่นเคืองไม่พอใจ นางเป็นดั่งดวงใจของ 

คุณชายรอง สะใภ้รองเพ่ิงแต่งเข้ามา เพ่ือให้ได้รับความชื่นชอบจาก

คณุชายรองแล้ว สะใภ้รองจะกล้าแตะต้องคนโปรดของคณุชายรองเช่นนาง

ได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้หลี่อี๋เหนียงจึงต้องการวางอ�านาจกับสะใภ้รองผู้นี้

ยกน�้าชาอยู่นาน พบว่าสะใภ้รองไม่ยอมรับเสียที เงยหน้าข้ึนมอง 

ก็พบว่าสะใภ้รองนัง่สง่างามอยู่บนเก้าอ้ี มอืถือชาถ้วยหนึง่ เป่าแล้วเป่าอกี

ราวกับน�้าชาถ้วยนั้นร้อนเป็นพิเศษ ไม่อาจเป่าให้เย็นลงได้ในเวลาส้ันๆ  

แต่สะใภ้รองมีความอดทน ต้องรอจนกว่าน�้าชาจะเย็นถึงค่อยดื่ม 

อีเ๋หนยีงสีโ่มโหเหลือเกิน อยากเขว้ียงน�า้ชาท้ิงและสะบัดหน้าจากไป 

แต่นางไม่กล้า แต่งเข้ามาสองปี นางรูดี้ว่าเหล่าไท่จวินให้ความส�าคญักับ

กฎธรรมเนยีมเพียงใด

ไม่นานมอืทีย่กอยู่ก็เริม่เมือ่ย ในห้องเงยีบกระท่ังได้ยินเสยีงเข็มตก 
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นางพลันรู้สึกถึงความกดดันรอบด้านที่มากขึ้นทุกที ความน่าเกรงขาม 

ที่มองไม่เห็นแผ่ออกมาจากคนตัวเล็กท่ีนั่งอยู่ตรงต�าแหน่งประธาน  

นั่นเป็นสิ่งท่ีไม่ว่าอย่างไรหลี่อี๋เหนียงก็ต้านทานไม่อยู่ ฝ่ามือค่อยๆ  

มีเหงื่อซึม หน้าผากมีเหงื่อเย็นผุดออกมา สุดท้ายนางจึงกัดฟันชูสองมือ

ขึน้สงูเหนือศีรษะ "อนุคารวะสะใภ้รอง ขอให้สะใภ้รองมคีวามสขุสมบรูณ์

เจ้าค่ะ"

หลี่เมิ่งซีจึงได้จิบน�้าชาท่ีเป่าจนเย็น วางถ้วยชาลงช้าๆ และย่ืนมือ

ไปรับน�้าชาจากอี๋เหนียงสี่ ทว่านางไม่ได้ดื่ม เพียงวางลงบนโต๊ะ

"อนุก็คืออนุ ไม่ว่าเวลาใดก็อย่าได้ลืมฐานะของตนเอง เคารพและ

กตญัญูเหล่าไท่จวิน นายท่านใหญ่ นายหญิงใหญ่ ปรนนบิตัคิณุชายรอง

และสะใภ้รองเป็นหน้าทีข่องอนุ หากฝ่าฝืนธรรมเนยีม อย่าหาว่าคณุชาย 

กับข้าไม่ละเว้นเจ้า ได้ยินหรือไม่ หืม?" 

เสียงท่ีพูดแม้ไม่ดัง แต่เนิบช้าเป็นพิเศษ แต่ละถ้อยค�าล้วนลอยเข้าหู

อ๋ีเหนยีงสีอ่ย่างชดัเจน กระแทกลงกลางใจนาง โดยเฉพาะค�าพูดสดุท้าย 

ทีห่ลีเ่มิง่ซลีากเสยีงยาวเป็นพิเศษ ท�าเอาอีเ๋หนียงส่ีอดส่ันสะท้านไม่ได้

"ขอบคุณสะใภ้รองท่ีสั่งสอน อนุจะจดจ�าไว้ในใจให้แม่นเจ้าค่ะ"  

อี๋เหนียงสี่โขกศีรษะอย่างนอบน้อม 

หลี่อี๋เหนียงจะจดจ�าอะไรได้บ้างน้ัน หลี่เมิ่งซีไม่สนใจแต่อย่างใด 

บทเรยีนเลก็น้อยแค่น้ีไม่ท�าให้นางยอมแพ้อยู่แล้ว แต่หล่ีเมิง่ซตีดัสนิใจว่า

ในเมือ่แต่งเข้ามาแล้วก็ต้องแก้ปัญหาไปทลีะปัญหา คดิจะมชีวีติอยู่ต่อไปให้ดี

ก็ต้องไม่ท�าให้ตนเองล�าบากเกินไป ประธานเหมาผูน้�าทีย่ิ่งใหญ่เคยกล่าวไว้ 

มใิช่หรอื 'รบกับฟ้า มคีวามสขุ รบกับดนิ มคีวามสขุ รบกับคน ย่ิงมคีวามสขุ'  
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ถึงอย ่างไรหลี่ เมิ่ งซีก็ เชื่อมั่นในหลักการข ้อหน่ึงของการต ่อสู ้ . . . 

สหำยเจ้ำตำยเสียเถอะ ข้ำไม่ยอมตำยหรอก!

ให้หงจมูอบของขวัญทีเ่ตรยีมไว้ออกไป ก่อนจะโบกมือให้นางลุกข้ึน

และถอยหลบไปด้านข้าง

หลี่เมิ่งซีเหลือบมองอี๋เหนียงที่ยืนอยู่สองฝั่ง ก่อนจะหันไปสั่งหงจู 

"พาแม่นางน้อยทั้งหลายเข้ามาเถอะ!"

ผ่านไปครูห่นึง่ หมวัมวัหลายคนก็พาเดก็หญิงหน้าตาน่ารกัสามคน

เข้ามา คนโตอายุราวห้าหกขวบ คนเล็กท่ีสุดยังดูอายุน้อยอยู่เลย  

หมัวมัวทั้งหลายแนะน�าเสร็จแล้ว เด็กหญิงท้ังสามคนก็เข้ามาโขกศีรษะ

ให้หลี่เมิ่งซีตามล�าดับ เฉกเช่นคารวะมารดา

หลีเ่มิง่ซสีัง่ให้ยกเก้าอี ้สาวใช้เตรยีมเก้าอีไ้ว้ก่อนแล้ว หมวัมวัจงึอุม้

แม่นางน้อยทัง้หลายน่ังบนเก้าอี ้ รอจนเหล่าแม่นางน้อยนัง่เรียบร้อยแล้ว 

หลีเ่มิง่ซจีงึเริม่ถามถึงชวิีตประจ�าวันของพวกนาง สนทนากับพวกแม่นางน้อย

ในเรือ่งทัว่ๆ ไป

ระบบของต้าฉีเป็นเช ่นน้ี อนุภรรยาคือบ่าว แม้ตนจะเป ็น 

คนให้ก�าเนิดบุตรสาว แต่บุตรสาวก็ได้แต่เรียกพวกนางว่าอ๋ีเหนียง  

ยามอยู่ต่อหน้าบุตรสาวต้องแทนตัวว่าบ่าว บุตรสาวเป็นเจ้านาย  

บุตรจะรับภรรยาเอกเป็นมารดาได้เท่านั้น บุตรได้น่ัง ในขณะท่ีพวกนาง

กลับต้องยืน 

อี๋เหนียงท้ังสี่ท่ียืนอยู่ด้านข้างโมโหเหลือเกิน ในใจลอบด่าหล่ีเมิ่งซี 

ท่ำนนั่งอยู่ไม่เมื่อยเอว แต่พวกเรำยืนอยู่นะ

ก่อนทีเ่มิง่ซจีะแต่งเข้าสกุลเซยีว เรอืนแห่งน้ีไม่เคยมนีายหญิงมาก่อน 
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เซียวจว้ินเองก็ตามใจพวกนาง เว้นแต่ยามอยู่ต่อหน้าเหล่าไท่จวิน  

นายหญิงใหญ่ และคนอื่นๆ ที่จะเคร่งเรื่องธรรมเนียม ลับหลังไหนเลย 

จะยึดถือธรรมเนียมมากมายเช่นน้ี พวกนางหรือจะเคยยืนนานเพียงน้ี  

ย่ิงเมื่ออยู่ต่อหน้าบุตรสาวตนเองด้วยแล้ว ทั้งต้องมาฟังหลี่เมิ่งซีพูดคุย 

กับแม่นางน้อยท้ังหลายไม่จบไม่สิ้น แต่ละคนจึงมีสีหน้าไม่น่าดู ทว่า

ประมขุหญิงพบบตุรสาวเป็นครัง้แรก ห่วงใยชวิีตความเป็นอยู่ของบตุรสาว 

ก็เป็นเรื่องปกติ เมื่อพวกนางมิอาจจับผิดอะไรได้จึงได้แต่อดทน

หลี่เมิ่งซีต้องการผลลัพธ์เช่นนี้ ท่าทางดูแคลนของอี๋เหนียงทั้งสี่ 

ตอนเข้ามาเมื่อครู ่น้ี หลี่เมิ่งซีล้วนเห็นทั้งหมด เพราะอย่างน้ันวันนี้ 

นางจะต้องท�าให้พวกนางจดจ�าฐานะของตนเอง จดจ�ากฎธรรมเนียม 

ของคฤหาสน์สกุลเซียวให้ได้ หลี่เมิ่งซีรู้ว่าเซียวจว้ินไม่มีทางรักใคร่นาง 

ไม่มทีางช่วยเหลอืนาง อาศัยความรกัจากเซยีวจวิน้ นางไม่มทีางเอาชนะ

อนุเหล่านี้ได้อยู่แล้ว จึงได้แต่อาศัยเหล่าไท่จวิน อาศัยกฎธรรมเนียม 

ของคฤหาสน์สกุลเซียวกดข่มพวกนางไว้ หาไม่แล้วตนเองจะต้องถูก 

พวกนางกินจนไม่เหลือแม้แต่ซากแน่ 

ครั้นเห็นอี๋เหนียงทั้งสี่ถูกสั่งสอนจนส�ารวมลงไปบ้างแล้ว หล่ีเมิ่งซ ี

จงึบอกว่า "แม่นางน้อยทัง้หลายเหนือ่ยแล้ว กลบัไปพักผ่อนเถอะ" ทัง้ยัง

ก�าชบัให้หมวัมวัคอยดูแลให้ดี แม่นางน้อยท้ังหลายจงึได้ขอตวั

"อี๋เหนียงท้ังหลายก็คงเหนื่อยแล้ว วันนี้ไม่ต้องอยู่ปรนนิบัติที่นี ่

ตอนอาหารค�่าแล้ว ไปคารวะคุณชายรองและกลับไปเถอะ!" 

อีเ๋หนยีงทัง้สีค่ารวะนางและเดินตามกันออกจากห้องโถง เข้าไปใน

ห้องด้านใน ใจก็คิดว่า สะใภ้รองผู้นี้อยู่ด้วยไม่ง่ำยเลยจริงๆ ทั้งยัง 
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คดิถึงค�าพูดเมือ่ครูน้ี่ของสะใภ้รอง 'วนันีไ้ม่ต้องอยู่ปรนนิบติัท่ีนีต่อนอาหารค�า่

แล้ว' ความนัยที่แฝงมาด้วยก็คือต่อไปน้ีการมาปรนนิบัติเจ้านายผู้นี ้

วันละสามเวลาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

หลีเ่มิง่ซเีห็นอีเ๋หนยีงทัง้สีเ่ข้าไปในห้องด้านในก็ไม่อยากกลบัเข้าไป

อีก เอนหลงัพิงเก้าอีพั้กผ่อนครูห่นึง่ พลนันกึถึงเร่ืองห้องครวัเลก็ข้ึนมาได้ 

นางจงึเรยีกหงจเูข้ามาสอบถาม

"เรียนสะใภ้รอง นายหญิงใหญ่ส่งคนมาจัดเก็บแล้วเจ้าค่ะ ทั้งยัง 

ส่งแม่ครัวสองคน สาวใช้ปัดกวาดสี่คนมาให้ด้วย คืนนี้ห้องครัวเล็ก 

ก็สามารถใช้งานได้แล้ว"

หลีเ่มิง่ซขีบคดิดแูล้ว ตอนน้ีร่างกายของเซยีวจว้ินอ่อนแอ อาหารเย็น

ยังต้องกินโจ๊กเป็นหลกั โจ๊กถ่ัวเขยีวตบัหมมูสีรรพคณุบ�ารุงตับบ�ารุงเลอืด 

ขับความร้อนบ�ารุงสายตา นางยังสามารถท�าขนมให้เซียวจว้ินได้ คิดถึง 

ขนมที่เคยท�าเมื่อชาติก่อนและเลือกสองชนิดท่ีค่อนข้างอ่อนนุ่มออกมา  

คิดจะเขียนวัตถุดิบออกมาเพ่ือให้หงจูน�าไปเบิกที่ห้องครัวใหญ่ จึงสั่งให้ 

คนน�าพู่กัน กระดาษ หมกึ และจานฝนมา แต่เมือ่หล่ีเมิง่ซหียิบพู่กันข้ึนมา

พินิจดูซ้ายขวาแล้วถึงค่อยพบว่าตนเองใช้พู่กันไม่เป็น อักษรตัวเต็ม 

ย่ิงเขียนไม่ได้ ท�าให้ด็อกเตอร์สาขาการแพทย์เม่ือชาติก่อนล�าบากใจ 

โดยแท้

"สะใภ้รอง พู่กันมีปัญหาอะไรหรือเจ้าคะ" หงจูฝนหมึกเสร็จ  

มองสะใภ้รองที่มือถือพู่กันพลิกดูไปมา แต่ไม่เขียนสักที นางจึงคิดว่า 

มีอะไรผิดปกติ 

"ข้าพูด เจ้าเขียน" หลี่เมิ่งซีส่งพู่กันให้หงจูและเอ่ยอย่างสุขุม 

Page ����������������� 1.indd   58 22/2/2562 BE   17:57



59

อวี่จิ่วฮวา

"เจ้าค่ะ" หงจูรับพู่กันมากางกระดาษออก ฟังหลี่เมิ่งซีพูดและ 

ตวัดพู่กันไปมา สะใภ้รองผู้นี้ช่ำงน่ำเกรงขำม ได้ยินว่ำรำชโองกำรของ

ฮ่องเต้ก็เป็นฮ่องเต้เอ่ยปำก ขันทีจับพู่กัน สะใภ้รองช่ำงมีลักษณะของ 

สตรีสกุลสูงศักดิ์จริงๆ หงจูคิด 

น่ำอำยเหลอืเกิน! โชคดทีีส่ำวใช้รุน่ใหญ่ของสกุลสงูศกัดิล้์วนอ่ำนออก

เขียนได้ หำไม่วันน้ีคงได้ขำยหน้ำแน่ หล่ีเมิ่งซีต้ังใจว่านับจากนี้ไป 

นางต้องเริ่มหัดเขียนพู่กัน ทั้งเรียนรู้อักษรตัวเต็ม

รอจนหงจูเขียนรายการวัตถุดิบเสร็จ หล่ีเมิ่งซีขบคิดและเอ่ยว่า 

"อาหารเย็นของคุณชายรองวันนี้เน้นอาหารรสอ่อนเป็นหลัก ไปถาม

คุณชายรองว่าอยากกินอะไร เตรียมวัตถุดิบและส่งไปที่ห้องครัวเล็ก 

ทีเดียวเลย"

"เจ้าค่ะ" หงจูรับค�า ยื่นรายการที่เขียนเสร็จให้สาวใช้รุ ่นเล็ก  

ตนเองก็เดินเข้าไปในห้องนอนของคุณชายรอง 

ตอนที่หงจูประคองหลี่เมิ่งซีมาถึงห้องครัวเล็ก ห้องครัวเล็ก 

ก็จัดเตรียมวัตถุดิบไว้ตามที่หลี่เมิ่งซีสั่งแล้ว

หลี่เมิ่งซีเดินวนรอบห้องครัวรอบหนึ่ง ห้องครัวไม่ใหญ่ แบ่งเป็น 

ห้องด้านในและห้องด้านนอก ห้องด้านนอกเป็นที่ตั้งเตา เตาถูกเช็ดถู 

จนสะอาดสะอ ้าน เหนือเตามีหน ้าต ่างบานหนึ่ งตรงกับประตู  

เวลาผัดกับข้าวเปิดประตูหน้าต่างทั้งหมด ละอองน�้ามันย่อมถูกระบาย

ออกไปได้ง่าย หลี่เมิ่งซีรู้สึกเสียดายท่ีท่ีนี่ไม่มีเคร่ืองดูดควันเหมือนกับ 

ในชาติที่แล้ว เตาสี่เตาต้ังเรียงกัน เครื่องใช้ส�าหรับผัด ทอด ตุ๋น ต้ม 

Page ����������������� 1.indd   59 22/2/2562 BE   17:57



60

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 1

ล้วนมีครบครัน สมแล้วที่เป็นสกุลใหญ่ ฟุ่มเฟือยอย่างนี้เอง หลี่เมิ่งซี 

วกกลับเข้าไปในห้องด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับล้างผัก หั่นผัก นวดแป้ง 

บริเวณนี้ได้รับการปัดกวาดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นกัน 

เห็นสภาพของห้องครัวและฟังค�าแนะน�าของสาวใช้แล้ว หล่ีเมิ่งซี

รูส้กึพอใจมาก นีจ่ะเป็นสถานทีส่�าหรบัหาเลีย้งตนเองของนางนบัแต่นีไ้ป 

เป็นสิ่งที่จะท�าให้นางอยู ่รอดได้ ประธานเหมากล่าวไว้มิใช่หรือว่า  

'ลงมือด้วยตนเอง กินอิ่มนอนอุ่น' 

ตอนน้ีหลี่เมิ่งซีรู ้สึกอย่างชัดเจนว่านายหญิงใหญ่ไม่ชอบนาง  

เซยีวจว้ินย่ิงไม่ถูกใจนาง อนาคตมแีต่ความมดืมน แต่ความคดิในตอนน้ี

สอนนางไว้ ไม่ว่าจะยากล�าบากเพียงใดก็ต้องดีกับตนเอง นางไม่คิดว่า

ตนเองจะสามารถท�าตัวเหมือนนางเอกในนิยาย อ่อนโยนเป็นกุลสตรี  

ยอมโอนอ่อนในทุกเรื่องแล้วจะได้รับความชื่นชอบจากสามีและแม่สามี 

หากนางท�าแบบนั้นจริงมีแต่จะตายเร็วข้ึน นางไม่ชอบซ�้าเติมใคร  

แต่ก็ไม่มีทางฝืนใจยอมจ�านน หรือท�าดีกับคนท่ีร้ายกับตนเองแน่ วันน้ี 

ตนไขว่คว้าเอาพ้ืนท่ีตรงนีม้าได้แล้ว อย่างน้อยวันหน้าพวกท่ีลอบวางยาพิษ

อยู ่ในที่ลับก็จะหมดโอกาสในการวางยาพิษนาง ทั้งยังสามารถ 

ท�าอาหารอร่อยๆ ไปซือ้ใจเหล่าไท่จวนิได้อกี ในวันข้างหน้าชวิีตความเป็นอยู่

ของตนในคฤหาสน์สกุลเซยีวล้วนต้องพ่ึงพาผูน้�าสงูสดุของคฤหาสน์คนนี้

หลี่เมิ่งซีน�าถ่ัวเขียวกับข้าวสารท่ีล้างสะอาดลงในหม้อ ใช้ไฟแรง 

ต้มจนเดือดแล้วจึงค่อยเปลี่ยนมาใช้ไฟอ่อนค่อยๆ ตุ ๋น จนกระทั่ง 

สกุได้แปดส่วนค่อยน�าตบัหมห่ัูนเป็นชิน้กับใบไห่ถังหัน่ละเอยีดใส่ลงในหม้อ 

ต้มสุกแล้วใส่เครื่องปรุงรสลองชิมดูก็พบว่ารสชาติดีมาก จึงสั่งให้คน 
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ตักใส่ชาม

เน่ืองจากหลีเ่มิง่ซลีมืไปว่ายุคโบราณนีไ้ม่มเีครือ่งใช้ประเภทเตาอบ 

ขนมทีค่ดิไว้ก่อนหน้าน้ีจงึท�าไม่ได้ วันหลังค่อยขบคิดหาหนทางใหม่แล้วกัน 

นางท�าขนมดอกกุ้ยใส่น�้าผึ้งแบบง่ายๆ บ่าวในห้องครัวลองชิมดูแล้ว 

ต่างมองนางอย่างประหลาดใจ คดิไม่ถึงว่ำสะใภ้คนใหม่ผูน้ี้จะท�ำขนมอร่อย 

ถึงเพียงนี้ วันหน้ำจะต้องประจบนำงให้ดี หำกเรียนรู้วิธีกำรท�ำมำได้ 

ย่อมสำมำรถวำงโตในห้องครัวน้ีได้แน่ แม่ครัวสองคนจินตนาการถึง

อนาคตอันงดงาม ทั้งเลื่อมใสหลี่เมิ่งซียิ่งกว่าอะไร นับแต่นี้ไปจะตั้งใจ 

ดูแลจัดการห้องครัวให้หลี่เมิ่งซีอย่างเต็มที่

หลีเ่มิง่ซสีัง่ให้คนน�าขนมใส่กล่องอาหาร อกีด้านแม่ครัวก็ผัดกับข้าว

เสร็จแล้ว นางจึงสั่งสาวใช้รุ่นเล็กยกตามมา ให้หงจูประคองเดินกลับไป

ที่ห้องของเซียวจวิ้น 

เนื่องจากเซียวจว้ินไม่สบาย เขาจึงไม่ได้กินอาหารในห้องโถง  

หลี่เมิ่งซีสั่งให้ยกอาหารเข้าไปในห้องนอน หงจูก็ช่วยเลิกม่านให้นาง 

หลีเ่มิง่ซก้ีาวเข้าไปในห้อง เงยหน้าก็เห็นหลีอ่ีเ๋หนยีงน่ังอยู่ข้างเตยีง 

ก่ึงซบอยู่ในอกของเซยีวจว้ิน ใช้ผ้าเชด็หน้าซบัน�า้ตาพลางพูดอะไรบางอย่าง 

เซียวจว้ินก�าลังกุมมือหลี่อี๋เหนียง ปลอบโยนเสียงนุ่มนวล แม้หลี่เมิ่งซ ี

จะไม่มใีจให้เซยีวจว้ิน แต่เมือ่เห็นภาพนีเ้ข้าก็ยังรูส้กึฝาดเฝ่ือนในใจ ฝีเท้า 

จงึชะงกัไปชัว่ขณะ ก่อนจะให้หงจปูระคองก้าวเข้ามาอย่างสุขุม

หลีอ่ีเ๋หนยีงก�าลงัซบัน�า้ตา เหน็หลีเ่มิง่ซเีข้ามาก็รบีสลดัมอืเซยีวจวิน้ 

ออก ลุกขึ้นคุกเข่าให้นาง "อนุคารวะสะใภ้รอง" น�้าเสียงเต็มไปด้วย 

ความตื่นลนลาน
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เซียวจว้ินเห็นอนุรักหวาดกลัวหลี่เมิ่งซีเช่นน้ี ใบหน้าก็พลันบึ้งตึง  

ไม่รอให้นางพูดก็ยื่นมือไปดึงหลี่อี๋เหนียงขึ้นมา "ลุกข้ึนเถอะ กลับไป 

เตรียมตัวซะ คืนนี้ข้าจะไปหาเจ้า"

"คณุชายรอง ไม่ได้นะเจ้าคะ! ท�าแบบน้ี...ท�าแบบนีไ้ม่สอดคล้องกับ

กฎธรรมเนียม" หลี่อี๋เหนียงฟังแล้วในใจพลันลิงโลด แต่ใบหน้ากลับ 

แสร้งฉายความตระหนกตกใจ ตอบเซียวจว้ินเสียงอ่อนเสียงหวาน 

พลางปรายตามองหลี่เมิ่งซีอย่างประหม่า

"ค�าพูดข้าเจ้าก็กล้าขดัร ึข้าเป็นนายของเจ้า เร่ืองต่างๆ ในเรือนหลงันี้

ข้าเป็นผูม้อี�านาจตดัสนิใจ ข้านีแ่หละคอืกฎธรรมเนยีม!" เซยีวจว้ินเหน็สหีน้า

และท่าทอีนัลนลานของหลีอ่ีเ๋หนยีง ในใจก็ย่ิงเคอืงขุน่ ต�าหนิหลีอ่ีเ๋หนียงไป

ค�าหน่ึง

"เจ้าค่ะ คณุชายรอง อนุเชือ่ฟังคณุชายรอง จะกลบัไปเตรยีมตัวเด๋ียวน้ี

เจ้าค่ะ" หลีอ่ีเ๋หนยีงลกุข้ึนอย่างกล้าๆ กลวัๆ พลางย่อกายคารวะหล่ีเมิง่ซี

และเดินไปท่ีประตูอย่างนอบน้อม ตอนที่เดินผ่านหลี่เมิ่งซี นางก็ฉีกย้ิม

กระหย่ิมใจ ใบหน้าไหนเลยจะหลงเหลือความลนลานอยู่อีกเล่า ยามนี ้

หลี่อี๋เหนียงหันหลังให้เซียวจวิ้น ชายหนุ่มย่อมมองไม่เห็นสีหน้าของนาง

หลี่เมิ่งซีรู้สึกว่ามือของหงจูที่ประคองตนอยู่ส่ันเล็กน้อย แต่นาง 

ยังคงให้หงจูประคองไปนั่งบนเก้าอี้โดยสีหน้าไม่เปลี่ยน สั่งสาวใช ้

ตั้งส�ารับให้เรียบร้อย จากนั้นจึงชี้อาหารบนโต๊ะและแนะน�ากับเซียวจวิ้น

เสียงค่อย

"คืนน้ีข้าภรรยาท�าโจ๊กถ่ัวเขียวตับหมูให้คุณชายรอง มีสรรพคุณ 

บ�ารุงตับและเลือด ระบายความร ้อนบ�ารุงสายตา คุณชายรอง 
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กินตอนร้อนๆ เถอะเจ้าค่ะ ข้าภรรยาคิดว่าวันนี้คุณชายรองกินแต่โจ๊ก 

เรีย่วแรงจะไม่เพียงพอ จงึต้ังใจท�าขนมดอกกุ้ยใส่น�า้ผ้ึงมาให้คณุชายรอง

ด้วย ตวัขนมอ่อนนุ่มรสชาติอร่อย หวานแต่ไม่เล่ียน ประเดีย๋วคุณชายรอง

ลองชิมดูว่าถูกปากหรือไม่" พูดพลางส่งสัญญาณให้หงอวี้ปรนนิบัติ 

คุณชายรองลงจากเตียงล้างมือ

หำไม่แล้วคนืน้ีเจ้ำจะมแีรง 'ท�ำงำน' ได้อย่ำงไร หลีเ่มิง่ซเีหน็บแนมในใจ

อกีประโยค

เซยีวจว้ินเห็นหลีเ่มิง่ซที�าราวกับไม่มอีะไรเกิดขึน้ ทัง้แนะน�าอาหาร

บนโต๊ะกับตนอย่างนุม่นวล เขาจงึไม่รูจ้ะต�าหนินางอย่างไร ได้แต่ให้หงอวี้

ปรนนบัิติเขาล้างมอื สวมรองเท้าและไปน่ังท่ีโต๊ะ

หลี่เมิ่งซีใคร่ครวญดูแล้ว ใครให้เขาเป็นหัวหน้าของนางเล่า  

เบีย้เลีย้งรายเดือนของนางล้วนถูกแจกจ่ายออกมาภายใต้ฐานะภรรยาเอก

ของเขา แม้ตอนนี้จะไม่รู้ว่าได้เท่าไร แต่ถึงอย่างไรก็คงสูงกว่าอี๋เหนียง

กระมัง คิดแบบนี้แล้วจึงไม่สนใจความเย็นชาของชายหนุ่ม ล้างมือและ

ตักโจ๊กให้เขาอย่างสุขุม คีบกับข้าวปรนนิบัติให้เขากินพลางท่องในใจ

ผูอ้ืน่เป็นหวัหน้ำ ย่อมสมควรมคีวำมขึงขงัน่ำเกรงขำม อยำกเย็นชำ 

ก็เย็นชำไปเถอะ นี่เรียกว่ำศิลปะกำรปกครองลูกน้อง อีกอย่ำงกฎส�ำคัญ

ข้อหนึ่งในคู่มือลูกจ้ำงก็คือต้องรักษำระยะห่ำงกับหัวหน้ำ!

ให้ตำยเถอะ! หลีเ่มิง่ซนี�าวิธีเอาชนะทางจติใจของอาคิว* มาใช้กับ

เซยีวจว้ินเสยีแล้ว

* อาควิ เป็นตวัละครในหนังสอืเรือ่ง 'ประวัตจิรงิของอาควิ' แต่งโดยหลูซ่ว่ิน หนังสอืเรือ่งนีส้ะท้อนภาพสงัคมจนี
ก่อนยุคปฏิวตั ิ อาควิเป็นชนชัน้ล่างทีถู่กชนชัน้สงูกดขีเ่อาเปรยีบ แต่มกัจะคิดเข้าข้างตัวเองหรือคิดในแง่บวก 
กับเรื่องเหล่านั้น
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มเีพียงเวลาน้ีเท่านัน้ทีห่ลีเ่มิง่ซรีูส้กึถึงข้อดทีีค่นโบราณไม่พูดยามกิน 

ไม่คยุยามนอน นางปรนนบิตัเิซยีวจว้ินกินอาหารจนเสรจ็ หลงัจากบ้วนปาก 

ก็ให้สาวใช้มายกส�ารบัออกไปและยกน�า้ชาเข้ามา

เซียวจว้ินนั่งดื่มน�้าชาอยู่ข้างโต๊ะ หลี่เมิ่งซีพบว่าบนโต๊ะเครื่องแป้ง

มแีบบลวดลายวางอยู่ นางจงึหยิบข้ึนมาถาม "ส่ิงนีจ้ะเอามาท�าอะไรหรือ" 

"เรียนสะใภ้รอง นี่เป็นแบบลวดลายที่อี๋เหนียงใหญ่ส่งมาให้เจ้าค่ะ 

ใกล้ถึงเทศกาลฉีเฉี่ยว* แล้ว จะเลือกลวดลายสวยๆ ปักบนผ้าเช็ดหน้า 

และถุงผ้าใบเล็กให้แม่นางน้อยทั้งหลาย ปีก่อนๆ อี๋เหนียงใหญ่ล้วนเป็น

คนจัดการ ปีน้ีสะใภ้รองเข้าบ้านมาแล้ว อี๋เหนียงใหญ่จึงส่งมาให้ดู  

บอกว่าให้สะใภ้รองตดัสนิใจเจ้าค่ะ" หงจพููดพลางเดนิเข้ามาข้างหลีเ่มิง่ซี 

หยิบลวดลายขึ้นมาเทียบดู 

หลีเ่มิง่ซหียิบแบบลายผเีสือ้ชิน้หนึง่ขึน้มา พลกิดูอยู่นานก่อนจะย่ืนไป

ตรงหน้าหงจแูละพูด "ปกตแิม่นางน้อยท้ังหลายชอบลวดลายและสสีนัแบบใด 

ผเีสือ้ตวัน้ีสีสนัสดใสมาก ทัง้ลวดลายก็ไม่เลว..."

หงจู หงอวี้รีบผงกศีรษะเห็นด้วย เมื่อเป็นเช่นน้ี ทั้งสามจึงค่อยๆ 

เลือกลาย

ภาษิตว่าจะมัดใจบุรุษ ก่อนอ่ืนต้องมัดกระเพาะบุรุษให้ได้ก่อน  

ค�าพูดนีน้บัว่าน�ามาใช้ในยุคโบราณได้ดีเช่นกัน เซยีวจว้ินกินโจ๊กกับขนม 

* ฉีเฉ่ียว แปลว่าเทศกาลขอพรให้เก่งกาจ เป็นอกีชือ่เรยีกหน่ึงของเทศกาลชซีซีึง่ถือเป็นวันแห่งความรกัของจนี 
ตรงกับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดตามปฏิทินจันทรคติ มีต้นก�าเนิดจากต�านานนางฟ้าองค์ที่เจ็ดผู้มีความสามารถ 
ในการทอผ้าลงมาเทีย่วเล่นบนโลกมนุษย์และพบรกักับหนุ่มเลีย้งววั ท้ังสองจงึอยู่กินกัน เมือ่สวรรค์ล่วงรู้เข้า 
ก็จับตัวสาวทอผ้ากลับไป หนุ่มเลี้ยงวัวพยายามตามไปหาสาวทอผ้าบนสวรรค์ แต่เจ้าแม่หวังหมู่ใช้ปิ่นทอง
กรดีลงบนท้องฟ้ากลายเป็นทางช้างเผือกก้ัน เหล่านกสาลิกาเหน็ใจในความรกัของท้ังสองจงึบนิมาต่อตวักัน
เป็นสะพานให้หนุ่มเลีย้งวัวและสาวทอผ้าได้พบกันบนทางช้างเผอืกทุกวนัท่ีเจด็เดือนเจด็ของทุกปี ในหมูห่ญิงสาว 
มปีระเพณีขอพรจากนางฟ้าให้ตนเองเชีย่วชาญงานฝีมอืและมภีมูปัิญญา ถอืวันน้ันเป็นเทศกาลของผูห้ญิงด้วย
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ที่หลี่เมิ่งซีท�าแล้ว ถึงกับลอบอุทานในใจว่านางฝีมือดี ทั้งยังเห็นหลี่เมิ่งซี

ยืนปรนนิบัติตนอยู่ตรงน้ันเงียบๆ เมื่อกระเพาะรู้สึกสบาย โทสะก็ค่อยๆ 

ลดไปกว่าครึง่ เขาจงึตระหนักได้ว่าค�าพูดเมือ่ครูน่ีข้องตนวู่วามไปสกัหน่อย

ตามธรรมเนียม เวลาบรุษุแต่งภรรยาเอกต้องอยู่ในห้องกับภรรยาเอก

ให้ครบเจด็วัน จงึจะเริม่หมนุเวยีนไปอยู่กบัอนท้ัุงหลาย แต่งอนุโดยทัว่ไป

ยังต้องอยู่กับอนุสามวันเสียด้วยซ�้า แต่เขาเพ่ิงแต่งงานเป็นคืนที่สอง 

ก็จะไปเรอืนอนุเสยีแล้ว เท่ากับเป็นการตบหน้าภรรยาอย่างแรง แล้วพรุง่นี ้

อนุทั้งหลายจะมองสะใภ้รองผู ้นี้เช่นไร ทั้งยังคิดข้ึนได้ว่าหากคืนนี ้

ไปเรือนของหลี่อี๋เหนียงจริง พรุ่งน้ีคงไม่อาจชี้แจงกับเหล่าไท่จวินได้แน่ 

มองดวงหน้างดงามล�้าเลิศของหลี่เมิ่งซีแล้ว ในใจก็บังเกิดความละอาย 

ดังนั้นหลังกินอาหารเสร็จแล้วจึงไม่ได้ออกไปทันที แต่ยังคงน่ังดื่มน�้าชา

อยู่ตรงนัน้ รอให้หลีเ่มิง่ซพูีดกับเขา คยุไปคุยมานางกจ็ะรัง้เขาให้อยู่ทีน่ีเ่อง 

ส่วนทางหลีอ่ีเ๋หนยีงก็แค่เป็นการผดิสญัญาเท่าน้ัน ถึงอย่างไรก็เป็นเพียง 

อนุคนหนึ่ง แค่มอบของให้เล็กน้อย หรือเอาใจสักหน่อยก็ไม่มีอะไรแล้ว

ดื่มน�้าชาพลางมองหลี่เมิ่งซีเลือกลวดลายอย่างสุขุมเยือกเย็น  

ไม่รูเ้พราะเหตุใด เขาย่ิงเห็นสหีน้าเรยีบเฉยของนางก็ย่ิงโมโห โทสะทีเ่พ่ิง

บรรเทาลงไปพลันปะทข้ึุนมาอกีครัง้ นางมใิช่ชาวต้าฉหีรอืไร ไม่เข้าใจหรอืว่า

ค�าพูดเมื่อครู่นี้ของเขามีความหมายอย่างไรกับนาง ยังไม่มาขอร้องเขา 

ให้อยู่ต่อแต่โดยดีอกี ท�าราวกับไม่มอีะไรเกิดข้ึนเสียอย่างน้ัน

เขาเดาถูกเสียด้วย หลี่เมิ่งซีมิใช่ชาวต้าฉีจริงๆ นี่นา 

ย่ิงโมโห เขาก็ย่ิงคิดถึงข้อเสียของนาง คิดถึงเร่ืองท่ีหลี่อี๋เหนียง 

เล่าให้ฟังตอนบ่ายว่าเมิง่ซร้ีายกาจเพียงใด กลัน่แกล้งพวกนางตอนยกน�า้ชา
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อย่างไรบ้าง จากน้ันก็คิดถึงผ้าพรหมจารีเมื่อเช้าอีกครั้ง ความรังเกียจ 

ผุดขึ้นในใจ เขาวางถ้วยชาลงกะทันหัน ลุกขึ้นและเดินออกไป

"หงจ ูหงอว้ี ปรนนบัิติสะใภ้รองของพวกเจ้าเข้านอนแต่หัววันเถอะ!" 

"คุณชายรองจะออกไปหรือเจ้าคะ" หงจูรีบถาม 

"คณุชายรองค่อยๆ เดนิ" หลีเ่มิง่ซวีางลวดลายในมอื ลกุขึน้ส่งเซยีวจวิน้ 

พลางพูด

หงอว้ีวางลวดลายในมือเช่นกัน ก่อนจะเดินเข้าไปหมายประคอง

เซียวจวิ้น 

เซยีวจวิน้กลบัสะบดัมอื "ไม่ต้อง ปรนนิบติัสะใภ้รองของพวกเจ้าให้ดี!"

เหน่ือยมาทัง้วัน หลีเ่มิง่ซหีลบัตาพิงขอบถังไม้ ฟังเสียงฝีเท้าของหงจู 

ยุ่งง่วนอยู่นอกฉากบังลม คิดในใจ ถึงอย่างไรหงจูก็ไม่ใช่คนของตน  

อย่าเห็นว่าวันน้ีนางคอยตักเตือนตนอยู่ข้างๆ ไม่ได้หยุด หากตนคิดจะ 

ท�าอะไรขึ้นมาจริงๆ หรือประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทาง เซียวจวิ้น 

ย่อมต้องรูท้นัทแีน่ ทางทีดี่ต้องเร่งบ่มเพาะคนทีจ่ะจงรกัภักดกัีบตนเท่านัน้

ไว้ข้างกายโดยเร็วที่สุด

วันนีเ้หล่าอีเ๋หนียงมาคารวะน�า้ชา ทุกคนล้วนมสีาวใช้รุน่ใหญ่ข้างกาย

สองคน แต่เหตุใดจงึไม่ได้ส่งสาวใช้มาให้นางเล่า นายหญิงใหญ่ลมืหรือ

ตามหลกัหลีเ่มิง่ซคีวรพาสาวใช้ประจ�าตวักับแม่นมมาจากบ้านเดมิ 

แต่หน่ึงคอืนางกลวัว่าเรือ่งท่ีตนเป็นวญิญาณทะลุมิตจิะถูกสาวใช้ประจ�าตวั

จบัได้ อกีอย่างเดิมทเีป็นการแต่งงานเสรมิมงคล แต่งมาแล้วคุณชายรอง

จะมชีวิีตอยู่อีกนานเท่าไรก็ยังไม่รู ้ ดังน้ันจงึปฏเิสธฮหูยินใหญ่ไปว่าไม่ต้อง 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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