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ยามน้ีเขาสุขุมผิดปกติ มือซ้ายประคองตัวไว้ไม่ไหวอีกต่อไป ร่างกายซวนเซก่อนจะนั่งลง 

บนเตยีง หงจกู้าวขึน้ไปประคอง แต่กลบัถูกเขาปัดออก ก่อนท่ีเขาจะเอาแต่จ้องนายหญิงใหญ่เงียบๆ

เป็นครัง้แรกท่ีนายหญิงใหญ่เหน็บตุรชายมองตนด้วยสายตาเช่นน้ี นางรูส้กึประหม่า แต่แล้ว

ก็คิดถึงความประพฤตินอกลู่นอกทางของบุตรชาย รู้สึกว่าควรอบรมสั่งสอนเขาอย่างจริงจังได้แล้ว 

นางจึงจ้องตากับบุตรชายตรงๆ สองแม่ลูกเผชิญหน้ากันเช่นน้ี ความกดดันท่ีมองไม่เห็นค่อยๆ  

แผ่ออกมา สาวใช้และบ่าวหญิงสูงวัยแต่ละคนตกใจจนเงียบกริบ เสื้อผ้าแนบติดกับร่างกาย

เน่ินนานเสียงของเซียวจว้ินเหมือนลอยมาจากถ�้าอันว่างเปล่าที่อยู ่ไกลโพ้น ซึ่งแฝง 

ความเยียบเย็นเข้าไปถึงในกระดูก เต็มไปด้วยความเศร้าหมอง "มารดาจะบีบให้จวิ้นเอ๋อร์ตาย 

อย่างนั้นหรือ"
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คำ�นำ�

ผ่านไปแป๊บๆ ก็มาถึง 'ยอดหญิงเทพสมุนไพร' เล่ม 4 แล้วนะคะ เหลืออีกเพียง

เล่มเดียวก็จะจบแล้ว ใครที่รอลุ้นฉากหวานๆ เพื่อลดความดราม่าของศึกเรือนหลัง

สกุลเซียว ในเล่มนี้เซียวจวิ้นจะท�าน�้าตาลหกเรี่ยราดบ้างแล้วค่ะ

ตั้งแต่ท้ายเล่มที่แล้ว ความลับเรื่องลูกอนุของหลี่เมิ่งซีก็ถูกเปิดเผย นางก�าลัง

ยนิดทีีต่นเองจะได้หย่าสมปรารถนา และไปใช้ชีวิตในร้านยาอีชุ๋นซ่ึงลกูน้องสร้างเรือน

รอให้กลับไปอยู่แล้ว ทว่าสามีที่พักหลังเริ่มดูแลนางมากขึ้นยืนกรานปฏิเสธค�าสั่งของ

บรรดาผูใ้หญ่ในเรือน ความดือ้ร้ันของเซยีวจวิน้ท�าให้หลีเ่มิง่ซีซาบซึง้และทดท้อใจใน

คราวเดียวกัน

เม่ือชาติก�าเนิดของหลี่เมิ่งซีถูกก�าหนดไว้แล้วว่าไม่อาจเคียงคู่กับเซียวจวิ้นได้ 

มาร่วมติดตามกันค่ะว่าคนหน่ึงจะหย่า อีกคนไม่ยอมหย่า ท้ายที่สุดใครจะสมหวัง 

หรือศึกความรักครั้งนี้จะมีแต่คนเจ็บปวด เชิญท่านนักอ่านพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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✱ หลีเ่มิง่ซ ี ดอ็กเตอร์ทางการแพทย์ทีท่ะลมุติเิข้าไปในร่างหลีเ่มิง่ซี  

  ลูกสาวอนุ เป็นสาวหัวสมัยใหม่ มีความคิดเป็นของ 

  ตนเอง

✱  เซียวจวิ้น คุณชายรองแห่งสกุลเซียว ว่าที่ประมุขคนต่อไป ม ี

  อกีช่ือว่าซัง่กวนจว้ิน นามแฝงตอนทีใ่ช้ดแูลกจิการทางใต้  

  นิสยัเข้มงวด จริงจงั มองว่าสตรีต้องโอนอ่อนผ่อนตาม

✱  เหล่าไท่จวิน ย่าของเซียวจว้ิน รักหลานชาย และเอ็นดูหลี่เมิ่งซี  

  เป็นผู้ยึดมั่นในกฎธรรมเนียมต่างๆ

✱  นายหญงิใหญ่ มารดาของเซยีวจว้ิน ไม่ชอบหลีเ่มิง่ซ ีและอยากผลกัดนั  

  หลานสาวตนเองเป็นสะใภ้มากกว่า

✱  นายท่านใหญ ่ มีนามว่าเซยีวเฉนิ ประมขุสกุลเซยีวคนล่าสดุ บดิาของ 

  เซียวจวิ้น

✱  จางซิ่ว ญาติผู ้น้องของเซียวจว้ิน หลานสาวคนโปรดของ 

  นายหญงิใหญ่ อยากได้ต�าแหน่ง 'ภรรยา' ของเซยีวจวิน้

✱  ซั่งกวนหงฮุย รัชทายาทองค์ปัจจุบัน นิสัยรักความถูกต้อง ห่วงใย 

  ราษฎร

แนะนำ�ตัวละคร
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✱  หวังอี๋เหนียง อี๋เหนียงคนแรกของเซียวจวิ้น มีลูกสาวสองคนช่ือ 

  เซียวชุนและเซียวเฟิ่ง

✱  ชุ่ยอี๋เหนียง อดตีเป็นสาวใช้คนสนิทของนายหญิงใหญ่ เป็นอีเ๋หนียง 

  คนที่ห้าของเซียวจวิ้น

✱  จางอี๋เหนียง อี๋เหนียงคนที่สามของเซียวจวิ้น มีลูกสาวหน่ึงคนช่ือ 

  เซียวผิง
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook

Pre ����������������� 4.indd   6 3/4/2562 BE   13:52



7

อวี่จิ่วฮวา

67

เซยีวจว้ินท่ีเป็นลมอยู่ในศาลบรรพชนถูกส่งกลบัมา เรือนเซยีวเซยีง

พลันวุ่นวายโกลาหลทันที

หงจูเห็นคุณชายรองตัวร้อนทั้งตัว แขนขาทั้งสี่แข็งทื่อ น�้าตาก็ไหล

ออกมา นางตื่นตระหนกจนท�าอะไรไม่ถูก สาวใช้รุ่นเล็กทั้งหลายเห็นว่า

แม้แต่หงจยัูงลนลานจงึท�าอะไรไม่ถูกย่ิงกว่าเดมิ เดินไปเดนิมาในห้องโถง

เหมือนแมลงวันหัวขาดฝูงหนึ่ง 

เทียบกับเรือนกลางท่ียุ ่งวุ ่นวายแล้ว เรือนปีกตะวันออกกลับ 

เงียบสงบเป็นพิเศษ หลี่เมิ่งซีก�าลังคัดอักษรทีละขีดทีละเส้น ไม่ใช่ว่าข่าว

ที่เซียวจวิ้นเป็นลมไม่ถูกส่งมายังเรือนปีกตะวันออก เพียงแต่ส�าหรับ 

หลี่เมิ่งซีแล้ว เซียวจว้ินแค่คุกเข่านานเกินไป เขาไม่ตายหรอก ภาษิตว่า

หากไม่ใจแข็งย่อมยากจะเป็นอิสระ นางในตอนนี้ต้องแข็งใจเมินเฉย 

ต่อเซียวจวิ้น ตัดเขาเสียให้ขาด 
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เห็นหลี่เมิ่งซีดูสงบนิ่งเป็นพิเศษ จือตงก็ท�าหน้าร้อนใจ นางหันไป

มองจือซย่า อีกฝ่ายกลับยืนอยู่ด้านข้างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จือตงได้

แต่ถูมอืแล้วถูมอือกี ในท่ีสดุกท็นไม่ไหวคกุเข่าลงกับพ้ืน "สะใภ้รองย่ืนมอื

เข้าช่วยคณุชายรองหน่อยเถอะเจ้าค่ะ บ่าวคิดว่าคงมีแต่ท่านเพียงคนเดยีว 

ที่สามารถช่วยคุณชายรองได้!" 

หลี่เมิ่งซีเห็นจือตงท�าเช่นนี้ก็อดอึ้งไปไม่ได้ วางพู่กันในมือแล้ว 

มองนางโดยไม่พูดจา 

เห็นหลี่เมิ่งซีเงยหน้า จือตงก็พรูลมหายใจแล้วพูดต่อ "ตอนบ่าวไป

สืบข่าวท่ีเรือนกลาง เห็นอาการของคุณชายรองแล้ว เหมือนอาการของ

ท่านพ่อของบ่าวตอนเสยีชวีติทุกประการ ตอนนัน้ท่านพ่อข้ึนเขาไปตดัฟืน

และได้แผลทีม่อืมาโดยไม่ระวงั พอกลบัมาท่านแม่กบัท่านพ่อต่างไม่เหน็

เป็นเรื่องใหญ่ ใช้ขี้เถ้าพอกแผลไว้เท่านั้น คิดไม่ถึงว่าวันต่อมาตอนบ่าย 

ท่านพ่อจะเริ่มมีไข้ท้ังตัว แขนแข็งทื่อ ทั้งยังกระตุกเป็นพักๆ ท่านแม่

รวบรวมเงินที่มีและหยิบยืมมาอีกส่วนหนึ่งเชิญหมอมาตรวจ หมอบอก

ว่าเป็นแค่พิษไข้จากบาดแผลเท่านั้น ไม่เป็นอะไรมาก ใส่ยาและพันแผล

ให้ใหม่ ทั้งยังสั่งยาต้มให้ดื่ม ฟังค�าพูดหมอแล้วท่านแม่ก็วางใจ คิดไม่ถึง 

ว่าหมอเถ่ือนจะท�าร้ายคน กินยาแล้วท่านพ่อไม่เพียงอาการไม่ดีข้ึนยัง 

ทรดุลงเรือ่ยๆ ป่วยอยู่ไม่ถึงสบิวันก็จากไป ได้ยินหมอท่ีตรวจรักษาท่านพ่อ 

เป็นคนสดุท้ายบอกว่าท่านพ่อเป็นโรคลมเจด็วัน* ไม่มยีารกัษาได้เจ้าค่ะ" 

โรคลมเจ็ดวัน! หลี่เมิ่งซีฟังแล้วอดนิ่วหน้าไม่ได้ โรคลมเจ็ดวันใน

* โรคลมเจ็ดวัน คือโรคบาดทะยัก แพทย์แผนจีนเชื่อว่ากลไกของโรคต่างๆ เกิดจากลมภายในร่างกาย 

ท่ีหมุนเวียนสับสนเพราะการท�างานของร่างกายผิดปกติ ชื่อโรคในสมัยโบราณส่วนใหญ่จึงมักมีค�าว่าลม  

โรคบาดทะยักมีระยะฟักตัวของโรค 4-7 วัน จึงได้ชื่อว่าโรคลมเจ็ดวัน
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ปัจจุบันเรียกว่าโรคบาดทะยัก แม้อยู่ในยุคปัจจุบันก็ไม่แน่ว่าจะรักษาได้ 

ยิ่งไม่ต้องพูดถึงยุคโบราณที่การแพทย์ล้าหลังเลย 

ไม่กระมัง บังเอิญถึงเพียงนี้เชียว เซียวจวิ้นแค่คุกเข่าคืนเดียวก็ 

ได้รับเชื้อบาดทะยักเลยหรือ! 

หลีเ่มิง่ซนีกึออกทนัที นางลมืไปได้อย่างไรว่ามอืของเซยีวจวิน้มแีผล 

หากแผลลึกก็มีโอกาสจริงๆ คิดเช่นน้ีแล้วจึงมองจือตงท่ีเล่าถึงเรื่องบิดา

แล้วขอบตาแดงเรื่อพลางพูด "เล่าอาการของคุณชายรองให้ข้าฟังอย่าง

ละเอียดซิ" 

ได้ยินหลี่เมิ่งซีพูดเช่นนั้น จือตงจึงบรรยายอาการของเซียวจว้ินให้

ฟังอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่ง เล่าจบก็พูดต่อ "สะใภ้รอง ไม่พูดถึงว่าหมอ

ต้องใช้เวลาเป็นชัว่ยามกว่าจะมาถึง ต่อให้มาถึงแล้วก็ไม่แน่ว่าจะรกัษาได้ 

พวกเขามวิีชาแพทย์สงูส่งเหมอืนสะใภ้รองเสียท่ีไหน ท่านไปดหูน่อยเถอะ

เจ้าค่ะ หากมิใช่โรคลมเจ็ดวันก็แล้วไป บ่าวแค่เกรงว่า..." 

อาการเหมือนอาการเบื้องต้นของโรคบาดทะยักจริงๆ ฟังค�าพูด 

จือตงแล้ว หัวใจของหลี่เมิ่งซีก็หดเกร็ง นางก้มหน้าตรึกตรอง 

เห็นหลี่เมิ่งซีไม่พูดจา จือซย่าจึงโน้มน้าวอยู่ด้านข้าง "สะใภ้รอง  

ต่อให้คณุชายรองไม่ดีอย่างไรก็ไม่สมควรตายด้วยเหตุน้ี เห็นแก่ท่ีคณุชายรอง 

บาดเจ็บเพราะท่าน สะใภ้รองควรถือโอกาสตอนท่ีหมอยังมาไม่ถึงไปดู

อาการคุณชายรองหน่อยเถอะเจ้าค่ะ หากหมอมาถึงแล้วรักษาไม่ได้  

เวลานั้นท่านจะสอดมือเข้าไปก็ล�าบากแล้ว" 

ต่อให้เป็นตอนนีน้างคดิจะสอดมอืเข้าไปก็ไม่ง่ายเช่นกัน ท่ามกลาง

สายตาของทุกคน นางจะรักษาโรคให้เซียวจว้ินโดยไม่เปิดเผยฐานะ 
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เซียนปรุงยาของตนเองได้อย่างไร 

"สะใภ้รอง?" เห็นหลี่เมิ่งซีก้มหน้าไม่พูดจา จือตงจึงร้องเรียกอีกค�า 

คิดอยู่เนิ่นนาน ในที่สุดหลี่เมิ่งซีจึงพูดเสียงเฉียบขาด "ได้ พวกเรา

ไปดูกัน" 

เตรียมยาเสร็จเรียบร้อย ใส่ไว้ในกล่องใบเล็กและให้จือซย่าถือ  

เพ่ิงออกจากประตูห้องทิศเหนือจือตงก็ตามมาข้างหลังแล้วเอ่ยว่า  

"สะใภ้รอง ถึงอย่างไรเรือนปรุงยาในสวนด้านหลังก็รื้อทิ้งไปแล้ว ที่นี่ไม่มี

ข้าวของท่ีกลัวคนจะมาเห็นเข้าอีก ให้บ่าวไปกับท่านด้วยเถอะเจ้าค่ะ 

คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในเรือนโซ่วสี่เมื่อวาน ตอนนี้บ่าวยังหว่ันใจ 

ไม่หายเลย" 

ฟังค�าพูดจือตงแล้วหลี่เมิ่งซีพลันเกิดไหวพริบ นางชะงักเท้า ขบคิด

แล้วพูด "เจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่เถอะ ส่งสาวใช้ไปดูสถานการณ์ที่เรือนกลางด้วย 

ประเดี๋ยวเหล่าไท่จวินจะต้องมาแน่ หากเหล่าไท่จวินใช้กฎบ้านกับข้า  

พวกเราย่อมไม่มีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีก ถ้าเป็นอย่างนั้น  

เจ้ารบีใช้นกพิราบส่งข่าวให้หลีตู้่มาช่วยเหลอืพวกเราทีค่ฤหาสน์สกุลเซยีว

ทันที" 

"สะใภ้รอง..." จือตงฟังแล้วใบหน้าซีดขาวทันใด ริมฝีปากสั่นนิดๆ 

"สะใภ้รองพูดถูก หากพวกเราสามคนอยู่ด้วยกันหมด ยามท่ี 

เกิดเรื่องอะไรข้ึนมา เกรงว่าแม้แต่คนส่งข่าวก็ไม่มี" จือซย่ารีบโน้มน้าว 

อีกค�า เห็นจือตงกัดปากพยักหน้าแล้ว นางจึงประคองหลี่เมิ่งซีเดินไปที่

เรือนกลาง
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นีนั่บเป็นครัง้แรกทีเ่ซยีวจว้ินเจบ็หนกัขนาดนี ้หงจเูห็นแล้วก็ท�าอะไร

ไม่ถูก เหล่าไท่จวินกับหมอล้วนยังไม่มา นางเองก็ไม่รู้ควรท�าเช่นไร 

หงจูสั่งให้คนเตรียมน�้าร้อน เสื้อผ้า และยืนลังเลอยู่ตรงนั้นโดยไม่รู้

จะตามสะใภ้รองมาดหีรอืไม่ พอคดิว่าฐานะของสะใภ้รองน่ากระอกักระอ่วน 

สดุท้ายจงึไม่กล้าตดัสนิใจโดยพลการ ลอบคดิว่ารอให้เหล่าไท่จวนิมาถึง

ค่อยว่ากนัดกีว่า ระหว่างคดิก็ได้ยินสาวใช้เข้ามารายงานว่าสะใภ้รองมา  

หงจฟัูงแล้วเหมอืนมพีระมาโปรด นางรบีออกมาต้อนรับทนัที 

หลี่เมิ่งซีก้าวเข้ามาในห้องโถงใหญ่ เห็นสาวใช้กับบ่าวหญิงสูงวัย

เบียดกันอยู่เต็มห้อง ต่างยืนน่ิงด้วยไม่รู้ควรท�าอย่างไร ส่งเสียงเอะอะ

จอแจไปหมด นางอดนิ่วหน้าไม่ได้และไล่ทุกคนออกไป 

พูดคุยกับหงจูสองสามค�า เห็นนางเตรียมน�้าร้อนกับเสื้อผ้าไว้แล้ว

จึงสั่งให้นางต้มสุรา เตรียมมีดเล่มเล็ก และของจ�าเป็นอื่นๆ จากนั้นเขียน

ใบสัง่ยาและสัง่ให้หงจหูาคนไปจดัยามา ต้มน�า้เพ่ือประคบขาให้เซยีวจว้ิน 

ถึงอย่างไรเซยีวจวิน้ก็คุกเข่ามาเกือบหน่ึงวันหนึง่คนื อกีท้ังในศาลบรรพชน 

ยังเย็นและชืน้ หากไม่รบีขจดัไอเย็นออกไปย่อมเป็นโรคเก่ียวกับข้อต่อได้

ง่าย สุดท้ายจึงสั่งให้คนตามเซียวซย่าและเซียวเหิงมา 

จัดการเรื่องท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว หลี่เมิ่งซีก็ก้าวเข้าไปในห้อง 

ด้านใน เห็นเซียวจว้ินหลับตาแน่นนอนอยู่บนเตียง กล้ามเน้ือแขนขวา 

แข็งตึงและมีอาการหดเกร็งเป็นพักๆ ตรวจดูอย่างละเอียดแล้ว ยังดีที ่

ไม่ได้เป็นบาดทะยัก เพียงแต่แผลที่ถูกกรรไกรบาดเมื่อวานนี้อักเสบและ

เป็นหนอง หากไม่รีบรักษาเกรงว่าแขนข้างนี้ก็คงพิการเช่นกัน ใช้มือ 

แตะหน้าผากเขาก็พบว่าร้อนระอุ นางลอบอุทานในใจ อันตรายย่ิงนัก  
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หากไม่เพราะตนใจดมีาทีน่ี่ กว่าหมอจะมาถึง เขาทีไ่ข้สงูขนาดน้ีคงกลาย

เป็นคนปัญญาอ่อนไปแล้ว 

เข้ามาอยู่ในยุคโบราณนานขนาดนี้ หลี่เมิ่งซีตระหนักถึงความ

รวดเร็วในการตามหมออย่างดี สมัยโบราณไม่มีรถยนต์ แม้แต่จักรยานก็

ไม่ม ีได้แต่อาศยัรถม้ากับเก้ียว เวลาไม่ถงึชัว่ยามก็อย่าหวังเลยว่าหมอจะ

มาถึง น่ียังเป็นสกุลทีม่อี�านาจอย่างสกุลเซยีว เรยีกหมอแล้วหมอย่อมมา

ทันที หากเป็นสกุลเล็กๆ ต้องรอให้หมอเสร็จธุระในมือก่อน ไม่ได้ครึ่งวัน

อย่าหวังเลยว่าจะมาถึง 

ตรวจเสร็จเรียบร้อย นางก็หยิบยาลูกกลอนเม็ดหน่ึงออกมาจาก

กล่อง ส่งให้จือซย่าและพูดกับหงจู "น่ีเป็นยาที่คุณชายรองมอบให้ข้า 

ก่อนหน้านี้ หมอยังไม่มาจะนิ่งรอเฉยๆ ไม่ได้ ล้วนเป็นยารักษาบาดแผล

เช่นกัน เอายานี้ให้คุณชายรองกินก่อน ไม่แน่อาจใช้ได้ผล" 

จือซย่ารับยาพลางเหลือบมองหงจูอย่างประหม่า หันกลับไปเห็น

สีหน้าสุขุมของสะใภ้รองแล้ว คิดถึงค�าพูดท่ีสะใภ้รองพูดในเรือนโซ่วสี ่

เมื่อวาน นางลอบอุทานในใจว่า สะใภ้รองผู้นี้ช่างใจกล้าบ้าบิ่นโดยแท้ 

โกหกได้โดยหน้าไม่เปลีย่นสลีมหายใจไม่หอบแม้แต่น้อย ไม่กลัวว่าจะถูก

เปิดโปงด้วย 

หลี่เมิ่งซีจะกลัวอะไรเล่า ยาที่เซียวจว้ินมอบให้นางก่อนหน้าน้ี 

ก็มาจากร้านยาอีช๋นุของนางเอง ถึงอย่างไรยาท่ีนางปรงุก็หน้าตาคล้ายๆ 

กันอยู่แล้ว อีกอย่างคือยาน้ีให้หงจูเห็นเท่านั้น สุดท้ายนางก็จงใจส่งให้

จือซย่า ไม่เชื่อหรอกว่าหงจูมองไกลๆ จะจับพิรุธอะไรได้ 

มองยาในมือจือซย่า หงจูก็ลังเลเล็กน้อย นางเอ่ยปากโน้มน้าว 
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"สะใภ้รอง ยาจะกินส่งเดชไม่ได้ ตามความเห็นของบ่าว รอหมอมาถึงก่อน

ดีกว่าเจ้าค่ะ" 

ยานี้คุณชายรองเป็นคนมอบให้สะใภ้รองก็จริง ทว่านั่นเป็นยา 

บ�ารุงเลือดลมของสตรี คุณชายรองก�าชับนางเพียงว่านายหญิงใหญ่

ลงโทษให้สะใภ้รองคุกเข่าจึงมอบยาบรรเทาฟกช�้าและช่วยให้เลือดลม

หมุนเวียนดีขึ้นไปให้ สะใภ้รองคงคิดว่านี่เป็นยารักษาบาดแผลกระมัง  

หงจูหรือจะรู้ว่ายานี้ถูกหลี่เมิ่งซีสับเปลี่ยนแล้ว ใจคิดว่าสะใภ้รองหวังดี 

แต่ยานี้เป็นยาส�าหรับสตรี คุณชายรองเป็นบุรุษ กินยานี้จะมีประโยชน์

อะไรเล่า!

อกีอย่างอกีฝ่ายก็เป็นถึงคุณชาย ในเมือ่ไม่มคี�าสัง่จากหมอ ใครจะ

กล้าใช้ยาส่งเดช เบื่อชีวิตแล้วหรือไร 

ฟังค�าพูดหงจูแล้วจือซย่าก็มองหลี่เมิ่งซีอย่างประหม่า เห็นนางพูด

กับหงจู "รอหมอมายังไม่รู้ว่าต้องรอถึงเมื่อไร ล้วนเป็นยาช่วยในการ

หมนุเวียนของโลหิต กินแล้วย่อมมปีระโยชน์แน่ เร็วเข้าเถอะ คณุชายรอง

ไข้สูงขนาดนี้จะรอหมอมาถึงไหวหรือ" 

รอไม่ไหวก็ไม่อาจใช้ยาส่งเดชได้! หงจูโอดครวญในใจ ไม่พูดถึงว่า

ยาน้ีคุณชายรองกินแล้วไม่เกิดประโยชน์ แต่คุณชายรองเป็นแก้วตา

ดวงใจของเหล่าไท่จวินเชียวนะ แม้แต่หมอยังไม่กล้าใช้ยาส่งเดชเพราะ

เกรงว่าจะเกิดความผิดพลาด เผลอไปล่วงเกินสกุลสูงศักดิ์เข้า ท�าให้ 

ขาดแหล่งท�ามาหากิน 

สะใภ้รองแต่งเข้ามาสองปีแล้วยังไม่รู้กฎธรรมเนียมพวกนี้อีกหรือ 

หงจูอยากบอกว่ายาน้ีไม่มีประโยชน์ นางอยากโน้มน้าวสะใภ้รองให ้
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ล้มเลิกความคิดนี้เสีย แต่พอนึกถึงนิสัยพูดหนึ่งไม่เป็นสองของสะใภ้รอง

แล้วจงึกลนืค�าพูดท่ีมาถงึปากแล้วกลบัลงไป เห็นจอืซย่าบดยาเป็นผงและ

น�าไปผสมกับน�้าแล้ว หงจูก็รีบเข้าไปช่วยง้างปากคุณชายรองและค่อยๆ 

กรอกยาเข้าไป 

ป้อนยาเสร็จ หลี่เมิ่งซีจึงตามเซียวซย่ากับเซียวเหิงเข้ามาท�า 

ความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เซียวจวิ้น พอท้ังสองเข้ามา  

ทกุคนต่างถอยออกไปรอข้างนอก อ๋ีเหนยีงท้ังสามกับหงอว้ีมาถึงนานแล้ว 

แต่ถูกขวางอยู่นอกประตู เห็นหลี่เมิ่งซีออกมาจึงรีบเข้าไปคารวะและ 

ยืนอยู่ด้านข้างอย่างระมัดระวัง 

เมื่อวานฐานะลูกอนุของหลี่เมิ่งซีเปิดเผย เรื่องที่เซียวจวิ้นประกาศ

ว่าจะไม่เป็นประมุขสกุลและเรื่องที่เขาถูกลงโทษแพร่มาถึงที่นี่ เรือนหลัง

ของเซียวจว้ินราวเกิดแผ่นดินไหวระดับแปด อี๋เหนียงทั้งหลายท่ียศถา

บรรดาศักดิ์ล้วนขึ้นอยู่กับเซียวจว้ินต่างหว่ันวิตก รู ้สึกอนาคตมืดมัว  

หากคณุชายรองไม่เป็นประมขุสกุลแล้วจรงิๆ นับแต่นีไ้ปพวกนางอย่าหวัง

จะโงหัวขึ้นมาได้อีกเลย 

ยืนร้อนใจกระวนกระวายอยู่ตรงน้ัน ครั้นเห็นตัวต้นเหตุอย่าง 

หลีเ่มิง่ซน่ัีงอยู่บนเก้าอีอ้ย่างสขุมุเหมอืนไม่มอีะไรเกิดขึน้ จางอีเ๋หนยีงกับ

ชุย่อีเ๋หนียงต่างก็โมโหจนบดฟัน ตีให้ตายพวกนางก็ไม่เชือ่ว่าคณุชายรอง

จะมีใจให้กับสตรีเย็นชาเช่นน้ี ย่ิงไม่รู ้ว ่าเรื่องน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่เมื่อไร  

หากปล่อยให้สตรผีูน้ีอ้ยู่ในคฤหาสน์สกุลเซยีวต่อไป นางคงชกัน�าคุณชายรอง 

ให้ออกนอกลู่นอกทาง เช่นนั้นอนาคตของพวกนางย่อมคาดเดาได้ว่าจะ

เป็นอย่างไร 
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ตั้งแต่คุณชายรองกลับจากทางใต้ พวกนางพยายามใช้ทุกหนทาง

แล้วแต่ก็ไม่อาจท�าให้คุณชายรองก้าวเข้ามาในเรอืนของพวกนางได้ เดมิที

เดาว่าคุณชายรองเป็นโรคอะไรที่ยากจะเอ่ยปาก ท�าให้มิอาจเข้าใกล ้

สตรีได้ แต่วันน้ีพวกนางตระหนักแล้วว่าเป็นเพราะสะใภ้รองแย่งชิง 

ความรักใคร่ทั้งหมดไป! 

คิดถึงช ่วงเวลาอันงดงามในอดีต คิดถึงความอ่อนโยนของ 

คุณชายรอง ยามนี้จางอี๋เหนียงควบคุมตนเองไม่ได้ เกิดความคิดอยาก

ก�าจัดสะใภ้รองทิ้งเสีย แม้แต่ตัวนางเองยังตกใจกับความคิดที่ผุดขึ้น

กะทันหันน้ี นางแอบลูบหน้าอกตนเอง ยังดีท่ีสะใภ้รองผู้น้ีเป็นลูกอนุ  

ไม่ต้องให้นางลงมอืเหล่าไท่จวนิก็ต้องก�าจดัอกีฝ่ายเองแน่ อยากเอ่ยอะไร

เพ่ือกลบเกลือ่นหวัใจทีเ่ต้นรวัไม่หยุดของตนเอง แต่พอเงยหน้าเห็นสหีน้า

เรยีบเฉยดุจผวิน�า้น่ิงสงบของหลีเ่มิง่ซแีล้ว นางกลบัพูดอะไรไม่ออกสกัค�า 

หวังอีเ๋หนียงมองสะใภ้รองด้วยสหีน้าเป็นกังวล หงอว้ียืนอยู่ด้านข้าง

อย่างหวาดระแวง ราวกับกลัวว่าจะมีอะไรร่วงลงมาจากท้องฟ้ากระแทก

ใส่ตนอย่างไรอย่างน้ัน บรรยากาศแปลกประหลาดวนเวียนอยู่ระหว่าง

สตรห้ีาคนนี ้ท�าให้ห้องโถงอุดอู้เป็นพิเศษ กดดนัจนท�าให้คนหายใจไม่ออก 

ท่ามกลางความเงียบงัน เซียวซย่า เซียวเหิงก็เดินออกมาคารวะ 

หลี่เมิ่งซี รายงานว่าช�าระล้างร่างกายและเปล่ียนเส้ือผ้าให้คุณชายรอง

แล้ว หลีเ่มิง่ซบีอกให้ท้ังสองออกไปรอข้างนอก เพ่ิงจะลกุขึน้ก็เหน็ชุย่อีเ๋หนยีง 

กับจางอี๋เหนียงร้องไห้พลางร้องเรียกคุณชายรอง ท�าท่าจะเข้าไปข้างใน 

เพ่ิงก้าวขาออกมาก้าวเดียวเท่านั้นพลันรู้สึกว่าบรรยากาศผิดปกติ หัน 

กลบัไปมองก็เห็นหลีเ่มิง่ซยืีนอยู่ตรงน้ัน มองพวกนางอย่างเย็นชา ทัง้สอง
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รีบหลบไปด้านข้างให้หลี่เมิ่งซีก้าวเข้าไปก่อน 

เห็นท้ังสองหลบไปแล้ว หลี่เมิ่งซีจึงเอ่ยว่า "คุณชายรองยังไม่ฟื้น  

คนเยอะวุ่นวายเกินไป อี๋เหนียงทั้งหลายรออยู่ข้างนอกก่อนเถอะ" พูดจบ

ก็ไม่สนใจสีหน้าริษยาอาฆาตของชุ่ยอี๋เหนียงกับจางอี๋เหนียงอีก นางพา 

จือซย่ากับหงจูเข้าไปในห้อง 

เข้าไปในห้องแล้ว หลี่เมิ่งซีก็สั่งให้หงจูใช้น�้าเย็นประคบหน้าผาก

เซยีวจว้ินเพ่ือลดความร้อน ตนเองนัง่ลงบนเก้าอีก้ลมข้างเตยีง แกะผ้าพันแผล 

ของเซียวจวิ้นออก เห็นแผลแล้วก็ต้องตกใจ แม้หลี่เมิ่งซีจะสุขุมเยือกเย็น

เพียงใด ยามนี้หัวใจก็ยังหดเกร็งอย่างควบคุมไม่อยู่ 

แผลกลางฝ่ามือของเซียวจว้ินเน่าเฟะแล้ว ทั้งยังมีน�้าหนองไหล 

ออกมา บวมแดงจนทนดูแทบไม่ได้ พาให้แขนทั้งแขนบวมตามไปด้วย 

กล้ามเนื้อเกร็งแน่นและกระตุกเป็นพักๆ 

หลี่เมิ่งซีรีบตรวจดู บาดแผลเฉียงๆ นั้นยาวเกือบหน่ึงน้ิว ลึกถึง 

ครึ่งนิ้ว นางอดตระหนกไม่ได้ เมื่อวานนางไม่รู้สึกว่าตนเองออกแรงอะไร

ไปเลย ยิ่งไม่คิดว่าแผลจะลึกถึงเพียงนี้ 

บัดน้ีคิดดูแล้วต้องเป็นเพราะเมื่อวานตอนเซียวจว้ินแย่งกรรไกร 

ไปนั้นเขากระท�าวู่วามเกินไป อีกทั้งยังออกแรงกดแผลไว้ไม่ให้เลือดไหล

ออกมา ตอนนัน้วุ่นวายมาก ทุกคนจงึละเลยบาดแผลเขาไป นายท่านใหญ่ 

ถึงได้ลมืท�าแผลให้เขาและลงโทษให้ไปคุกเข่า สิบน้ิวเชือ่มโยงถึงใจ* ฝ่ามอื 

มีแผลลึกขนาดนี้เขาจะต้องเจ็บเข้าไปถึงในจิตใจแน่ 

เซยีวจว้ินมใีจให้นาง แต่ก่อนนางแค่หลอกตนเอง โดยไม่ยอมพิจารณา 

* สิบนิ้วเชื่อมโยงถึงใจ เป็นส�านวน หมายถึงส่วนเล็กๆ ทุกส่วนในร่างกายล้วนเชื่อมโยงถึงจิตใจ
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ความรูส้กึท่ีเขามต่ีอนางอย่างละเอยีด ค�าพูดเมือ่วานของเซยีวจว้ินบบีให้

นางต้องเผชิญหน้ากับเรื่องพวกนี้ มองใบหน้าแดงก�่าของเซียวจวิ้นที ่

หมดสติอยู่ คิดถึงการตามอกตามใจของเขาที่มีต่อนางในช่วงที่ผ่านมา 

หัวใจของหลี่เมิ่งซีพลันหดเกร็งอย่างห้ามไม่อยู่ มีใจแล้วอย่างไร นางกับ

เขาถูกก�าหนดไว้แล้วว่าไม่มอีนาคตร่วมกัน นางมอิาจมอบหัวใจออกไปได้ 

หลี่เมิ่งซีใช้สุราต้มท�าความสะอาดบาดแผล สมัยโบราณไม่ม ี

มดีผ่าตดั นางจงึสัง่ให้คนหามดีเล่มเลก็มาและต้มในน�า้เดอืด เริม่จดัการ

กับเนื้อเน่าบนฝ่ามือของเซียวจวิ้น 

จือซย่ากับหงจูต่างหันหน้าไปทางอื่นด้วยไม่กล้ามอง 

ระหว่างท�าแผล สาวใช้ก็เข้ามารายงานว่าเหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ 

มา 

หงจูและคนอื่นๆ รีบออกไปต้อนรับ หล่ีเมิ่งซีกลับเหมือนไม่ได้ยิน 

นางยังคงท�างานในมือต่อไปอย่างจริงจัง 

จือซย่าเห็นเช่นนั้นก็ร้องบอกอย่างร้อนใจ "สะใภ้รอง เหล่าไท่จวิน

กับนายท่านใหญ่มาแล้ว พวกเราออกไปต้อนรบัก่อนเถอะเจ้าค่ะ แผลของ

คุณชายรองไว้ค่อยกลับมาจัดการต่อก็ยังไม่สาย ประเดี๋ยวเหล่าไท่จวิน

จะต�าหนิท่านได้ว่าไม่เคารพนาง" 

หลีเ่มิง่ซเีอาแต่ขูดเนือ้เน่าบนมอืของเซยีวจว้ินออกอย่างระมดัระวัง 

"สะใภ้รอง เหล่าไท่จวิน..." 

"ช่างนางเถอะ!" 

ครั้นเห็นหลี่เมิ่งซีไม่สนใจ จือซย่าจึงโน้มน้าวต่อ แต่ถูกหลี่เมิ่งซีขัด

ด้วยความร�าคาญ เห็นหลี่เมิ่งซีเป็นเช่นนี้ จือซย่าจึงส่ายหน้าและเดินไป
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ที่ประตูอย่างจนใจ ถึงหน้าประตูแล้ว คิดดูอีกทีก็เดินย้อนกลับมายืนอยู่

ข้างกายหลี่เมิ่งซี คอยเป็นผู้ช่วยของนาง 

ไม่นานคนกลุ่มใหญ่ก็ห้อมล้อมเหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่เดิน

เข้ามาถึงหน้าเตียงของเซียวจวิ้น เห็นเนื้อเน่าเฟะกับเลือดเต็มฝ่ามือแล้ว 

เหล่าไท่จวินพลันปวดใจ ยังไม่ทันน่ังลงก็ร้องเรียกหลานรักย่ืนมือไปจะ

คว้าแขนเซียวจวิ้นมา แต่กลับถูกนายท่านใหญ่ขวางไว้ก่อน 

ด้วยเป็นบุรุษ แม้หัวใจจะเจ็บปวดปางตายเพียงใดก็รู้ว่ามิอาจ

รบกวนได้ในเวลาน้ี เขาจงึโน้มน้าวเหล่าไท่จวิน "ซเีอ๋อร์จดัการกับแผลอยู่ 

มารดาอย่าเพ่ิงรบกวนเลย หาไม่นางจะเสยีสมาธิ เกิดความผดิพลาดได้" 

ฟังนายท่านใหญ่พูดเช่นนี้ เหล่าไท่จวินจึงได้สติและไม่พูดอะไรอีก 

เพียงนั่งดูอยู่ด้านข้าง หัวใจบีบรัดเพราะแผลของเซียวจวิ้น เหล่าไท่จวิน

กับนายท่านใหญ่ไม่มีใครใส่ใจว่าหลี่เมิ่งซีเสียมารยาท ย่ิงไม่มีใครสงสัย

ว่าหลี่เมิ่งซีผู้เป็นสะใภ้ในคฤหาสน์ท�าเรื่องพวกนี้เป็นได้อย่างไร เอาแต่

จ้องมือของเซียวจวิ้นด้วยความเป็นห่วง 

หลี่เมิ่งซีจัดการกับเนื้อเน่าบนฝ่ามือของเซียวจวิ้นเสร็จ ค่อยๆ  

บีบหนองออกมาทีละนิด จากนั้นใช้สุราต้มท�าความสะอาดแผลอีกครั้ง 

นางรับขวดยาจากมือจือซย่า เทผงยาออกมาและโรยลงบนแผล สุดท้าย

จึงใช้ผ้าพันแผลเอาไว้ 

จัดการเรื่องเหล่าน้ีจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่อยวางมือเซียวจว้ินลง

บนเตียง หลี่เมิ่งซีนั่งตัวตรง พรูลมหายใจยาว ก่อนจะสั่งให้หงจูกับหงซิ่ง

เก็บข้าวของบนพ้ืน เห็นทั้งสองเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วก�าลังจะเงยหน้า

ขึ้นพูดกับเหล่าไท่จวิน นางก็ได้ยินซื่อฮว่าอุทานอย่างประหลาดใจ 
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"คุณชายรองเหงื่อออกแล้วเจ้าค่ะ!" 

หงจูฟังแล้วจึงหันไปมอง เห็นหน้าผากเซียวจวิ้นมีเหงื่อซึมออกมา

เล็กน้อย เหงื่อออกก็ดีแล้ว แสดงว่าไข้ของคุณชายรองเริ่มลดแล้ว ด้วย

ความตืน่เต้นจงึลมืไปว่าเหล่าไท่จวนิอยู่ด้านข้าง นางโพล่งออกมา "จรงิๆ 

ด้วย! ยาของสะใภ้รองวิเศษจริงๆ เจ้าค่ะ!" 

"ยาของสะใภ้รอง?" เหล่าไท่จวนิฟังค�าหงจพูลางถามด้วยความฉงน 

ได้ยินเหล่าไท่จวินถาม หงจูถึงนึกขึ้นได้ว่าเหล่าไท่จวินยังนั่งอยู ่

ด้านข้างด้วย นางตกใจจนตัวสั่น นี่เป็นคุณชายผู้สูงศักดิ์ ท้ังที่หมอยัง 

ไม่ตรวจ ใครจะกล้าใช้ยาส่งเดชได้เล่า หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมามีกี่หัว

ก็ไม่พอให้ชดใช้ ปรนนิบัติคุณชายรองมาหลายปี นางรู้กฎธรรมเนียม 

เหล่านี้ดี เมื่อครู่ก็เตือนสะใภ้รองแล้วว่าอย่าใช้ยาส่งเดช ใจรู้ว่าตนเอง 

ก่อเรื่องเสียแล้ว ไหนเลยจะกล้าพูดอะไรอีก หงจูรีบก้มศีรษะถอยไปยืน

ด้านข้าง ตัวสั่นอย่างห้ามไม่อยู่ 

หลี่เมิ่งซีเห็นเช่นน้ันก็สบตากับเหล่าไท่จวินแล้วพูดเสียงเรียบ  

"เหล่าไท่จวิน เมื่อครู่เมิ่งซีเห็นว่าคุณชายรองไข้สูงไม่ลด ได้ยินว่าไข้สูง

ท�าร้ายสมองเป็นที่สุด อาจท�าให้คนปัญญาอ่อนได้ กว่าหมอจะมาถึงก็

ต้องรออีกเป็นชั่วยาม ด้วยเกรงว่าคุณชายรองจะเป็นอะไรไปเสียก่อน  

คิดว่าไข้สูงของคุณชายรองเกิดจากบาดแผลจึงน�ายาท่ีคุณชายรองมอบ

ให้ก่อนหน้าน้ีมาใช้ คิดไม่ถึงว่าจะใช้ได้ผลจริงๆ เน่ืองจากเป็นเร่ืองเร่งด่วน

จึงไม่ทันได้รายงานเหล่าไท่จวินก่อน" 

เห็นหลีเ่มิง่ซไีม่แทนตัวว่าหลานสะใภ้แล้วเหล่าไท่จวินพลันตระหนก 

เหลือบมองเซียวจว้ินบนเตียงแล้วก็ลอบถอนหายใจ ก�าลังจะพูดกลับ
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ได้ยินนายท่านใหญ่เอ่ยว่า "ซเีอ๋อร์รูจ้กัพลกิแพลงตามสถานการณ์ ดูอาการ 

ของจวิ้นเอ๋อร์แล้ว เกรงว่าหากรอจนหมอมาถึงคงจะเกิดเรื่องจริงๆ โชคดี

ที่ซีเอ๋อร์มีสติเมื่อเกิดเรื่อง ตัดสินใจเฉียบขาดจึงช่วยจวิ้นเอ๋อร์เอาไว้ได้ 

ตอนนี้อาการของจวิ้นเอ๋อร์ดีขึ้นแล้ว ซีเอ๋อร์อย่าต�าหนิตนเองนักเลย" 

นายท่านใหญ่ฟังค�าพูดหลี่เมิ่งซีแล้วรู ้ว่านางท�าผิดธรรมเนียม  

แต่ครั้นเห็นว่าลูกสะใภ้ที่ดีขนาดนี้ เพราะเป็นลูกอนุจึงต้องถูกหย่า ในใจ

อดบังเกิดความเห็นใจไม่ได้ ทั้งยังรู้สึกว่าสกุลเซียวท�าผิดต่อนาง เห็น

ลูกชายไม่เป็นไรแล้ว ด้วยเกรงว่าเหล่าไท่จวินจะพูดเรื่องกฎธรรมเนียม

และลงโทษนาง เขาจึงชิงพูดขึ้นเสียก่อน 

เหล่าไท่จวินเข้าใจความคิดของนายท่านใหญ่ นางลอบคิดในใจ 

ลูกชายคนน้ีระมัดระวังเกินไปแล้ว ข้าเลอะเลือนขนาดนั้นเสียที่ไหน  

จะหย่านางอยูแ่ล้วใครจะลงโทษนางอกี รอนายท่านใหญ่พูดจบ เหล่าไท่จวิน 

จงึเอ่ยว่า "นายท่านใหญ่พูดถูก ซเีอ๋อร์ท�าไปเพราะหวังด ีอย่าต�าหนิตนเอง

นักเลย ใช่แล้ว ยาที่ซีเอ๋อร์ใช้กับจว้ินเอ๋อร์เม่ือครู่นี้ก็เป็นยาท่ีได้มาจาก 

จวิ้นเอ๋อร์หรือ" 

จอืซย่าฟังแล้วหน้าซดีไปครูห่น่ึง หน้าผากมเีหง่ือซมึออกมา ยาท่ีใส่

ให้คุณชายรองเป็นยาดีที่แม้แต่ร้านยาอี๋ชุนยังไม่มีขาย ตามท่ีสะใภ้รอง

พูด ยาน้ีสามารถเสรมิสร้างกล้ามเน้ือและช่วยให้เลอืดลมไหลเวียน ทัง้ยัง

ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ ขอเพียงตรวจสอบอย่างละเอียดก็จะพบว่า 

ข้างนอกไม่มียาชนิดนี้ขายอยู่ ถึงเวลานั้นสะใภ้รองจะชี้แจงอย่างไร 

มองจอืซย่าแล้ว หลีเ่มิง่ซแีอบตบๆ ตวันาง พูดกับเหล่าไท่จวนิเสยีง

ราบเรียบ "เป็นเพราะหลายวันก่อนจือชิวไม่อยากให้เมิ่งซีถูกลงโทษด้วย
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กฎบ้าน จอืชวิจงึเอาตัวเข้ารบัแทนจนได้รับบาดเจ็บ ยาท่ีใส่ให้คุณชายรอง 

เมือ่ครูน่ีก้เ็ป็นคณุชายรองทีส่่งคนไปร้านยาอีช๋นุซือ้ยาสมานแผลกลบัมา 

ตอนน้ันเมิง่ซใีช้ไม่หมด ตอนนีเ้หน็ว่าเร่งด่วนจงึน�าออกมาใช้ สมยัเป็นเดก็

เมิ่งซีเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆ เอาไว้ บางครั้งสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บเมิ่งซีก็ 

ท�าแผลให้เอง นานวันเข้าจึงรู้วิธีจัดการกับบาดแผลเจ้าค่ะ" 

"กฎบ้าน?! ซีเอ๋อร์ท�าผิดอะไรหรือถึงได้ถูกลงโทษด้วยกฎบ้าน"  

นายท่านใหญ่ได้ยินหลี่เมิ่งซีบอกว่าถูกลงโทษด้วยกฎบ้านก็ตกใจ สะใภ้

ของบ้านท�าผิดกฎธรรมเนียมจนถูกลงโทษด้วยกฎบ้าน น่ีเป็นเร่ืองใหญ่ 

ไฉนเขาท่ีเป็นประมุขของบ้านจึงไม่รู้เรื่องแม้แต่น้อย เขาไม่สนใจค�าพูด

ต่อจากนั้นของหลี่เมิ่งซี รอนางพูดจบก็ถามออกมา 

"เรียนนายท่านใหญ่ ก่อนหน้าน้ีตอนคุณชายรองกลับมาไม่นาน  

คุณชายหลี่จัดงานเลี้ยงและเชิญคุณชายรองไปร่วมงาน คุณชายรองพา

เมิ่งซีไปด้วย ระหว่างทางคุณชายรองมีธุระจึงให้เมิ่งซีกลับคฤหาสน์ก่อน 

นายหญิงใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าเมิ่งซีแอบออกจากคฤหาสน์โดยพลการจึง

จะลงโทษด้วยกฎบ้าน โชคดทีีค่ณุชายรองกลบัมาทนัเวลาและช่วยชีแ้จง

ให้ เมิ่งซีจึงไม่ถูกลงโทษเจ้าค่ะ" 

นายท่านใหญ่ฟังแล้วถอนหายใจ คิดถึงเรื่องของเซียวอันท่ีมารดา

เล่าให้ฟังแล้ว เขาก็รูว่้าทีห่ลีเ่มิง่ซเีล่ามาน้ีสาเหตุต้องเป็นเพราะนายหญิงใหญ่ 

ก�าลังหาวิธีกลั่นแกล้งนางอยู่แน่ ในใจอดรู้สึกผิดหวังกับนายหญิงใหญ่ 

ไม่ได้ เหน็ทคีวรก�าราบนางสกัหน่อยแล้ว ทว่าอยู่ต่อหน้าเดก็ๆ ย่อมไม่อาจ

กล่าวโทษนายหญิงใหญ่ได้ ชั่วขณะหนึ่งจึงพูดอะไรไม่ออก 

บรรยากาศในห้องเงยีบงันหนกัอึง้ หลีเ่มิง่ซเีงยหน้ามองเซยีวจว้ินที่
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หมดสต ิหลงัการป้อนยาและท�าแผลของนาง เขาน่าจะพ้นขดีอนัตรายแล้ว 

ที่เหลือให้เป็นหน้าที่หมอจัดการก็แล้วกัน นางไม่จ�าเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้ว 

คดิถึงความรูส้กึท่ีเซยีวจวิน้มต่ีอนาง หวัใจก็เจบ็ปวดยากจะบรรยาย 

ใช่ว่าเซยีวจวิน้ไม่ด ีแต่พวกเขาไม่มวีาสนาต่อกัน สกุลน้ียอมรับนางไม่ได้ 

นางเองก็ไม่มีทางมอบหัวใจออกไปเพียงเพราะความรู้สึกเล็กน้อยแค่นี้  

มอิาจปล่อยให้ตนเองต้องถล�าลกึอยู่ในคฤหาสน์หลงัใหญ่ เป็นสตรทีีช่วิีต

เต็มไปด้วยความโกรธแค้นดังค�ากลอนที่ว่าลานสวนร้างวสันต์จากลา 

บุปผาเกลื่อนพื้นบานประตูปิดตาย* 

ภาษิตว่าเจ็บยาวมิสู้เจ็บสั้น คฤหาสน์สกุลเซียวแห่งน้ีนางต้อง 

ออกไปแน่ คิดได้เช่นน้ีหลี่เมิ่งซีก็ก้าวไปตรงหน้าเหล่าไท่จวินและคุกเข่า

ลงบนพ้ืน โขกศีรษะให้เหล่าไท่จวิน "ตัง้แต่เมิง่ซแีต่งเข้าคฤหาสน์สกุลเซยีว 

จนบดันีก็้สองปีกว่าแล้ว ได้รบัความรกัใคร่เอน็ดจูากเหล่าไท่จวินมาตลอด 

บุญคุณยิ่งใหญ่ที่เหล่าไท่จวินมีต่อเมิ่งซีนี้ต้องตอบแทนแน่นอน เพียงแต่

เมือ่วานเมิง่ซไีด้รูค้�าสอนของบรรพบรุษุสกุลเซยีวแล้ว ตระหนกัดว่ีาฐานะ

ลูกอนุของเมิ่งซีไม่อาจเป็นภรรยาเอกของคุณชายรองได้ เมิ่งซีไม่อยาก 

ให้คุณชายรองต้องถูกประณามว่าไม่ซื่อสัตย์ ไม่กตัญญู ไม่เมตตา ไม่มี

คณุธรรม ขอเหล่าไท่จวนิโปรดสนบัสนุนอนญุาตให้เมิง่ซไีปจากคฤหาสน์

สกุลเซียวด้วยเถอะเจ้าค่ะ!" 

ฟังค�าพูดนางแล้วเหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ต่างตระหนก  

ในท่ีสดุก็เข้าใจแล้วว่าตอนนีม้ใิช่สกุลเซยีวเลือกทีจ่ะให้หล่ีเมิง่ซอียู่หรือไป 

* มาจากท่อนหนึ่งของบทกลอน 'จวบสิ้นวสันต์' แต่งโดยหลิวฟางผิง กวีสมัยถัง บรรยายถึงความคับแค้นใจ

ของสนมชายาในวังที่ไม่เป็นที่โปรดปรานเพราะรูปโฉมโรยรา

Page ����������������� 4.indd   22 3/4/2562 BE   15:28



23

อวี่จิ่วฮวา

แต่เป็นหลี่เมิ่งซีที่ไม่อยากอยู่ในคฤหาสน์สกุลเซียวอีกต่อไปต่างหาก! 

คนยิ่งแก่ยิ่งมีอุบาย ม้ายิ่งแก่ยิ่งเจ้าเล่ห์ สมแล้วที่เป็นเหล่าไท่จวิน 

แม้นางจะตัดสนิใจหย่าหลีเ่มิง่ซแีล้ว แต่มองหลานชายทีน่อนไม่ได้สตอิยู่

บนเตียง ตอนน้ีเขาเขียนหนังสือหย่าไม่ได้แน่ เมื่อยังไม่ถึงเวลาสุดท้าย

จรงิๆ นางย่อมไม่ปิดทางของตนเอง ขบคดิเนิน่นานแล้วเอ่ยว่า "ความตัง้ใจ 

ของซีเอ๋อร์ข้ารู ้แล้ว เรื่องท่ีซีเอ๋อร์เป็นลูกอนุข้าก็เพ่ิงได้ยินมาเช่นกัน  

จว้ินเอ๋อร์ยังไม่ได้รับต�าแหน่งประมุขสกุล ใช่ว่าเร่ืองนี้จะไม่มีทางแก้ไข

เปลี่ยนแปลง เรื่องนี้ยังต้องหารือกับนายท่านใหญ่และคุณชายรองก่อน 

ซีเอ๋อร์ใจเย็นๆ ก่อนเถอะ รอจว้ินเอ๋อร์ฟื้นแล้วค่อยคุยกันอีกคร้ัง ซีเอ๋อร์ 

จ�าไว้ว่าตราบใดทีจ่ว้ินเอ๋อร์ยังไม่เขียนหนังสอืหย่าให้เจ้า เจ้าก็ยังเป็นลกูสะใภ้ 

สกุลเซียว จะดูถูกตนเองไม่ได้เด็ดขาด ยิ่งไม่อาจท�าผิดกฎธรรมเนียม" 

จิง้จอกเฒ่า! ฟังเหล่าไท่จวนิพูดแล้ว หลีเ่มิง่ซก็ีลอบด่าในใจ ตอนนี้

นางอยากจะซ้อมยายแก่ทีป่ากไม่ตรงกับใจผูน้ี้ให้หนกัจรงิๆ เพ่ือผลประโยชน์ 

ของสกุลแล้ว เหล่าไท่จวินเป็นคนแรกที่ยอมรับนางไม่ได้ ทว่าตอนนี้เห็น

หลานชายยังไม่ฟื้น ด้วยเป็นห่วงความปลอดภัยของเขาจึงพูดจาวกวน 

กับนาง 

หลี่เมิ่งซีรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าหากยังรอให้เซียวจว้ินฟื้นขึ้นมา 

การออกจากคฤหาสน์จะย่ิงยุ่งแน่ ฉวยโอกาสตอนทีเ่ขายังไม่ฟ้ืนโน้มน้าว

เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ให้ปล่อยนางออกจากคฤหาสน์จะดีกว่า  

ในเมื่อพูดถึงขั้นนี้แล้ว หลี่เมิ่งซีก็ตัดสินใจหนึ่งไม่ท�าสองไม่เลิกรา*  

นางพูดกับเหล่าไท่จวินต่อ "เหล่าไท่จวิน ต่อให้คณุชายรองไม่รบัต�าแหน่ง

* หนึ่งไม่ท�าสองไม่เลิกรา เป็นส�านวนจีน หมายถึงถ้าไม่ท�าก็ไม่ท�าเลย ถ้าได้ท�าแล้วก็ต้องท�าให้ถึงที่สุด
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ประมุขสกุล แต่เมิ่งซีคิดว่าเหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ก็คงไม่มอบ

กิจการของบรรพบุรุษสกุลเซียวให้คนที่ไม่เหมาะสม คุณชายรองเป็น 

ตวัเลอืกเดียวท่ีเหมาะสมกับต�าแหน่งน้ี ช้าเรว็ย่อมต้องรับต�าแหน่ง ในเมือ่

ถูกก�าหนดแล้วว่าไม่อาจเป็นสามภีรรยากันได้ เมิง่ซก็ียนิดยุีตคิวามสมัพันธ์ 

อย่างเด็ดขาด สนับสนุนให้คุณชายรองรับสืบทอดกิจการของสกุล ท�า 

เช่นนีก็้เพราะหวงัดต่ีอคณุชายรองและคดิเผือ่สกุลเซยีว หวังว่าเหล่าไท่จวนิ 

จะเห็นแก่ท่ีหลี่เมิ่งซีทุ่มเทคิดเผื่อสกุลเซียว สงเคราะห์เมิ่งซีด้วยเถอะ

เจ้าค่ะ แม้คุณชายรองเป็นลมไม่ได้สติจนมิอาจเขียนหนังสือหย่าได้  

แต่เม่ิงซยิีนดีเขยีนหนงัสอืรบัรองฉบบัหนึง่ ยอมรับว่าตนเองเป็นหญิงท่ีถูก

สกุลเซียวหย่า วันนี้ออกจากคฤหาสน์สกุลเซียว วันหน้าหากคุณชายรอง

แต่งงานใหม่ย่อมไม่เกี่ยวอะไรกับเมิ่งซี!" 

ค�าพูดของหลีเ่มิง่ซหีมายความว่า ช้าเรว็เซยีวจว้ินก็ต้องรบัต�าแหน่ง

ประมุขสกุล พวกเจ้าสกุลเซียวอย่าเอาเรื่องที่เขายังไม่ได้รับต�าแหน่งมา

เป็นข้ออ้างเลย สิ้นเปลืองเวลาของข้าเปล่าๆ วันนี้ต่อให้ไม่มีหนังสือหย่า

ข้าก็จะไป เรือ่งน้ีข้ากระจ่างแจ้งนานแล้ว ให้รอหนงัสือหย่าหรือ ไม่รู้เมือ่ไร

ถึงจะได้! 

ดงันัน้นางจงึใช้รปูแบบการหย่าในยุคปัจจบุนั เจ้าไม่หย่าข้า ข้าเป็น

ฝ่ายหย่าเจ้าเองก็แล้วกัน ถึงอย่างไรก็ยังไว้หน้าสกุลเซียวอยู่บ้าง นาง 

ไม่กล้าบอกว่าที่ตนเองเขียนคือหนังสือหย่า ได้แต่เรียกว่าหนังสือรับรอง 

เหล่าไท่จวนิกับนายท่านใหญ่ฟังค�าของหลีเ่มิง่ซแีล้วกม็องหน้ากัน

พลางส่ายหน้า ขืนท�าตามที่หลี่เมิ่งซีบอกให้นางเขียนหนังสือรับรองและ

ปล่อยนางออกจากคฤหาสน์ไป เช่นน้ันสกุลเซียวคงไม่มีหน้าอยู่ใน 
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ผงิหยางต่อไปอกีแล้ว น่ันใช่สกุลเซยีวหย่าภรรยาเสยีท่ีไหน เห็นชดัว่าเป็น

ภรรยาหย่าสามีต่างหาก! 

มองหลี่เมิ่งซีที่คุกเข่าอยู่บนพื้นเหมือนจะนอบน้อม แต่ค�าพูดง่ายๆ 

ไม่ก่ีค�ากลับเป็นการท้าทายอ�านาจอันสูงสุดของสกุลเซียว เห็นแววตา

เรยีบเฉยของหลีเ่มิง่ซแีล้ว เหล่าไท่จวินพลนัเดือดดาลข้ึนมา อยากเรียกคน 

เข้ามาฆ่านางเสียเหลือเกิน!
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เหล่าไท่จวินเงยหน้ามองหลานชายท่ียังไม่ได้สต ิอ้าปากอยู่หลายหน 

สดุท้ายก็ข่มความวู่วามไม่ได้เรยีกคนเข้ามา นางยังคงเชือ่ว่าเวลาจว้ินเอ๋อร์ 

ป่วยหรือมีเคราะห์ ขอเพียงมีหลี่เมิ่งซีอยู่ข้างกายจวิ้นเอ๋อร์จะต้องเปลี่ยน

จากร้ายกลายเป็นดีแน่ 

หรีต่าทัง้สองข้างมองหลีเ่มิง่ซแีล้ว จู่ๆ  ก็รูส้กึเหมอืนอกีฝ่ายเพียงแค่

ต้องการย่ัวโทสะตนเท่าน้ัน สายตาค่อยๆ เยียบเย็นขึ้น หลี่เมิ่งซีไม่กลัว

จริงๆ หรือว่าตนโมโหขึ้นมาจะใช้กฎบ้านกับนางก่อนแล้วค่อยหย่านาง? 

แค่บุตรสาวพ่อค้าตัวเล็กๆ คนหนึ่ง นางมีส่ิงใดให้พ่ึงพาหลังจากออกไป

จากที่นี่อย่างนั้นหรือ ถึงกับกล้าก�าแหงในคฤหาสน์สกุลเซียวเช่นนี้! 

เนิ่นนานผ่านไปจึงได้ยินนายท่านใหญ่เอ่ยว่า "ซีเอ๋อร์อย่าพูด 

เหลวไหล ข้าเซียวเฉินท่องคัมภีร์นักปราชญ์มาแต่เล็ก กระจ่างแจ้งใน 

หลกัการต่างๆ ด ีแล้วจะหลงลมืกฎธรรมเนียมของบรรพบรุุษและค�าสอน

68
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ของนักปราชญ์ กระท�าเรื่องที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมเช่นน้ีได้อย่างไร  

เห็นแก่ที่เจ้าอายุยังน้อยไม่รู้ความ ข้าจะยังไม่เอาความชั่วคราว วันหน้า

ซีเอ๋อร์อย่าได้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีก!" 

ค�าพูดของนายท่านใหญ่ก้องกังวานทรงพลงั ทัง้ยังมคีวามน่าเกรงขาม 

ทกุคนในห้องฟังค�าพูดนีต่้างรูว่้านายท่านใหญ่โกรธแล้ว แต่ละคนเงียบกรบิ 

ซื่อฮว่าส่งสายตาบอกให้สาวใช้รุ่นเล็กทั้งหลายถอยออกไปเงียบๆ 

หงจมูองสะใภ้รองทีค่กุเข่าอยู่บนพ้ืนด้วยสหีน้าประหม่า นางอยาก

เข้าไปโขกศีรษะให้สะใภ้รองสักสองทีเหลือเกินและขอร้องว่า ท่านพูดให้

น้อยลงหน่อยเถอะ 

แต่หลี่เมิ่งซีกลับไม่กลัวตาย นางรู้ว่าหากพลาดโอกาสในวันน้ีไป

แล้วจะหาโอกาสเช่นนีอี้กสกัครัง้ย่อมยาก ทัง้ทีรู้่ว่านายท่านใหญ่โมโหแล้ว 

แต่นางยงัคงพูดต่ออย่างไม่ละความพยายาม "เหล่าไท่จวิน นายท่านใหญ่..." 

หลีเ่มิง่ซกี�าลงัจะโต้แย้งต่อก็เหน็สาวใช้เข้ามารายงานว่านายหญิงใหญ่ 

กับแม่นางซิ่วมา 

หงจูได้ยินแล้วพรูลมหายใจยาว 

นายท่านใหญ่เห็นเช่นน้ันจงึเอ่ยว่า "ซเีอ๋อร์อย่าพูดอีกเลย หงจ ูประคอง 

สะใภ้รองลุกขึ้น!" 

หงจูกับจือซย่าก้าวเข้าไปฝืนดึงหลี่เมิ่งซีให้ลุกข้ึน แล้วพาไปน่ังบน

เก้าอี้ด้านข้าง 

สวรรค์ ท่านไร้คุณธรรมเกินไปแล้ว! ส่งข้ามาอยู่ในยุคโบราณท่ี

กันดารเช่นนี้ แต่ก่อนไร้เงินไร้อ�านาจก็แล้วไปเถอะ ยามนี้มีเงินมีอ�านาจ

แล้ว ไฉนจึงไม่ยอมให้ข้าออกจากคฤหาสน์อีก ภาษิตว่าลมฝนหมุนเวียน
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เปลี่ยนผันไปเสมอ เหตุใดจึงเวียนมาไม่ถึงตาข้าบ้าง! หลี่เมิ่งซีที่ถูกดึงตัว

ขึ้นมานั้นยามนี้ในใจเต็มไปด้วยโทสะที่ไร้ชื่อ 

เพ่ิงจะนั่งลงนายหญิงใหญ่ก็เดินเข้ามาท่ามกลางการห้อมล้อม 

ของกลุม่คน ใบหน้านางขาวซดี สหีน้าอดิโรย กระทัง่เดนิยังดหูอบหายใจ 

เป่าจูกับจื่อเยว่ียคอยประคองอย่างระมัดระวัง จางซิ่วตามอยู่ด้านข้าง  

สองตาแดงเรื่อ คงเพิ่งผ่านการร้องไห้มา 

หลีเ่มิง่ซจีะลกุขึน้คารวะโดยสญัชาตญาณ แต่พลนับงัเกดิความคิด 

ในคฤหาสน์สกุลเซียวแห่งน้ีมีแต่นายหญิงใหญ่กับจางซิ่วท่ีสนับสนุนให้

นางจากไป มสิูใ้ช้โอกาสนีเ้ตมิเชือ้ไฟเสยีเลย ช่วยพวกนางผลักดนัสักหน่อย 

หากนายหญิงใหญ่วู่วามย่อมยัดเยียดข้อหาไม่นอบน้อมบิดามารดาให้

นางและหย่านางซะ 

ด้วยคิดเช่นน้ี หลีเ่มิง่ซจีงึนัง่นิง่อย่างสง่างาม ปล่อยให้หงจกัูบจอืซย่า 

ร้อนใจอยู่ด้านข้าง ตนเองท�าตัวมิต่างจากพระพุทธรูป 

นายหญิงใหญ่คารวะเหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่แล้วก็หนัไปเห็น

ว่าหลีเ่มิง่ซยัีงคงนัง่นิง่ไม่ขยับ สหีน้านางพลนัเยียบเย็น สายตากวาดมอง

บุตรชายที่นอนอยู่บนเตียง ในใจก็ย่ิงทุกข์ตรม รู้สึกเหมือนตนเองเล้ียงดู

บุตรชายจนเติบใหญ่อย่างล�าบากยากเย็น แต่กลับถูกหญิงผู้นี้แย่งชิงไป 

หากมิใช่เพราะหลี่เมิ่งซี จว้ินเอ๋อร์จะไม่ยอมเป็นประมุขสกุลได้

อย่างไร มิใช่เพราะนาง จว้ินเอ๋อร์จะล่วงเกนิเหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่

จนถูกลงโทษและหมดสติไปได้อย่างไร เห็นหลี่เมิ่งซีไร้มารยาทเช่นนี้ก็

อยากถลกหนงักินเนือ้นาง เผากระดูกแล้วเอาเถ้าไปโปรยทิง้เสยีเหลือเกิน 

ก�าลังจะต�าหนิก็ได้ยินเสียงของเหล่าไท่จวินลอยมา "ลูกสะใภ้ไม่แข็งแรง
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จะมาที่นี่ท�าไมเล่า อย่ามัวยืนอยู่เลย หงจู ยกเก้าอี้ให้นายหญิงใหญ่" 

เหล่าไท่จวินเห็นหลี่เมิ่งซีเสียมารยาทเช่นกัน นึกข้ึนได้ว่าเมื่อครู่ 

ตอนที่ตนกับนายท่านใหญ่เข้ามาหลี่เมิ่งซีก็ไม่ได้ลุกข้ึนต้อนรับเช่นกัน  

จากนิสัยปกติของนางแล้วไม่มีทางท�าผิดกฎธรรมเนียมเช่นนี้แน่ คงจะมี

เพียงเหตุผลเดียวเท่านั้น นั่นก็คือตั้งใจออกจากคฤหาสน์สกุลเซียวอย่าง

เด็ดเดี่ยวแล้วถึงได้ท�าเช่นนี้ 

ยามนี้เหล่าไท่จวินรู้สึกว่าหลี่เมิ่งซีเอาแต่ใจเกินไปหน่อย แต่ด้วย 

คิดว่าการหย่าเป็นเรื่องแน่นอนแล้ว เพียงแต่ตอนนี้เซียวจวิ้นยังไม่ฟื้นจึง

ไม่สะดวกจะเอ่ยถึงเรื่องนี้ ช้าเร็วค่อยส่ังสอนหลี่เมิ่งซีก็ได้ ยังไม่ต้อง 

รีบร้อนถึงเพียงนั้น ครั้นเห็นนายหญิงใหญ่หน้าเปลี่ยนสีก็รู้ว่านางเกลียด

หลี่เมิ่งซี เกรงว่าลูกสะใภ้ท่ีไม่รู้หนักเบาผู้น้ีจะวู่วาม เหล่าไท่จวินจึงชิง 

เอ่ยปากเสียก่อน 

"ท�าให้เหล่าไท่จวินเป็นห่วงแล้ว ลูกสะใภ้ได้ยินว่าจวิ้นเอ๋อร์เป็นลม

อยู่ในศาลบรรพชน รู้สึกไม่วางใจจึงรีบมาดู จว้ินเอ๋อร์เป็นอย่างไรบ้าง 

เจ้าคะ" นายหญิงใหญ่พูดพลางให้เป่าจูประคองไปนั่งบนเก้าอี้ข้างเตียง 

เหน็ลกูชายทีไ่ม่ได้สติ หัวใจก็เจบ็ปวดนัก นางย่ืนมอืไปแตะหน้าผาก 

ทีร้่อนผ่าวของเขา ครัน้เหน็แขนขาทัง้สีข่องเขาแขง็ทือ่และกระตกุเป็นพักๆ 

ท่าทางไม่เหมือนกับเป็นลมเพราะคุกเข่านานเกินไป นางก็ตกใจ น�้าตา

พรั่งพรูออกมา ไหนเลยจะจ�าเรื่องที่หลี่เมิ่งซีไร้มารยาทได้อีก 

"ลกูแม่ ไฉนอยู่ดีๆ  จงึกลายเป็นเช่นนีไ้ปได้เล่า ข้าอายุสีส่บิกว่าแล้ว 

มีลูกอกตัญญูอย่างเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้น เจ้ายังท�าให้แม่เป็นกังวลถึง

เพียงนี้อีกหรือ หากเจ้าเป็นอะไรไปจะให้ข้าพึ่งพาใครได้..." 
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นายหญิงใหญ่ร้องไห้พลางมองนายท่านใหญ่อย่างขุ ่นเคือง  

นายท่านใหญ่ฟังค�าพูดนี้แล้วใบหน้าก็ซีดเผือดไปเช่นกัน เขาลอบต�าหนิ

ตนเองว่าสะเพร่า เมื่อวานลืมไปว่ามือของลูกชายมีแผลอยู่ ไม่ทันได ้

ท�าแผลก็ลงโทษให้เขาไปคุกเข่าแล้ว 

"ลูกสะใภ้อย่าเสียใจนักเลย จวิ้นเอ๋อร์แค่มีแผลที่มือเท่านั้น เมื่อครู่

ซีเอ๋อร์จัดการให้แล้ว ทั้งยังกินยาแล้วด้วย ตอนนี้จวิ้นเอ๋อร์เร่ิมมีเหงื่อ 

ออกมาแล้ว คิดว่าคงไม่เป็นไรแล้วล่ะ ช่วงนี้ลูกสะใภ้ร่างกายไม่แข็งแรง 

อย่าได้เหนื่อยใจเช่นนี้อีกเลย" 

ได้ยินเหล่าไท่จวินพูดถึงหลี่เมิ่งซี นายหญิงใหญ่ก็หันไปมอง 

ลูกสะใภ้ และเห็นสายตาที่นางมองมาพอดี ครั้นเห็นสีหน้าเรียบเฉยของ

หลี่เมิ่งซีแล้ว หันไปมองจางซิ่วท่ีร้องไห้จนตาบวมแดง ตนก็อดโมโหใน

ความเย็นชาไร้หวัใจของนางไม่ได้ จวิน้เอ๋อร์เป็นเช่นนีเ้พราะนาง ทว่านาง

กลบัท�าตวัราวกับเป็นคนนอก ไม่เป็นห่วงสามเีลยแม้แต่น้อย คดิถึงความ

ไร้มารยาทของนางเมื่อครู่นี้แล้ว ฟันก็ขบกันจนดังกึกๆ จ้องหลี่เมิ่งซีด้วย

ความขุ่นแค้น แต่กลับพูดอะไรไม่ออก 

เวลานี้เองสาวใช้คนหนึ่งก็เข้ามารายงาน "เรียนเหล่าไท่จวิน  

นายท่านใหญ่ นายหญิงใหญ่ สะใภ้รอง ยาต้มเสร็จแล้ว จะประคบขาให้

คุณชายรองตอนนี้เลยหรือไม่เจ้าคะ" 

"ยา? ประคบขา?" เหล่าไท่จวินทวนค�าพูดอย่างงุนงง 

หงจูเห็นเหล่าไท่จวินถามจึงรีบก้าวขึ้นมาตอบ "เรียนเหล่าไท่จวิน 

เป็นค�าสั่งของสะใภ้รองเจ้าค่ะ บอกว่าคุณชายรองคุกเข่าอยู่ในศาล 

บรรพชนหน่ึงวันหน่ึงคืน ไอเย็นแทรกเข้าสู่ขาแล้ว หากไม่รีบขับออกมา
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จะทิ้งโรคเรื้อรังไว้ได้ วันหน้าเมื่อเจออากาศชื้นหรือฝนตกก็จะปวดขา  

จึงสั่งให้บ่าวต้มยาเพื่อประคบขาให้คุณชายรองเจ้าค่ะ" 

ฟังหงจูอธิบายแล้ว ทุกคนต่างมองหลี่เมิ่งซี เหล่าไท่จวินถามอย่าง

ไม่เข้าใจ "เรือ่งนีข้้าเพ่ิงเคยได้ยินเป็นครัง้แรก ซเีอ๋อร์รู้เรือ่งพวกนีไ้ด้อย่างไร 

มีตัวยาอะไรบ้าง แล้วใช้ได้ผลแน่หรือ" 

หลี่เมิ่งซีเห็นนายหญิงใหญ่ไม่หาเรื่องตน นางจึงรู ้สึกผิดหวัง  

ครัน้ได้ยินเหล่าไท่จวินถามจงึบงัเกิดความคิดและตอบว่า "เรียนเหล่าไท่จวิน 

เมิง่ซแีต่งเข้าคฤหาสน์สกุลเซยีว เนือ่งจากอายุน้อยไม่รูค้วามมกัท�าผดิกฎ

ธรรมเนียมของสกุลอยู่บ่อยๆ ท�าให้นายหญิงใหญ่โมโหและถูกลงโทษ 

ให้คุกเข่า นานวันเข้าพออากาศชื้นจะปวดขา จึงสั่งให้จือชิวไปซื้อยาท่ี 

ร้านยาอี๋ชุน หลงจู๊ร้านยาอี๋ชุนเป็นคนจิตใจดี มอบต�ารับยาให้จือชิวและ

บอกว่าให้ใช้ยาน้ีประคบขา สามารถรกัษาอาการปวดได้เป็นปลดิท้ิง เมิง่ซี 

ใช้หลายครัง้แล้วได้ผลดจีรงิๆ จงึจดจ�าไว้ วันนีเ้ห็นคณุชายรองถูกลงโทษ

จึงคิดถึงต�ารับยานี้ขึ้นมา เมื่อครู่มัวแต่ห่วงแผลท่ีมือของคุณชายรอง 

จึงลืมรายงานเหล่าไท่จวินเรื่องนี้ไป ขอเหล่าไท่จวินโปรดอภัยด้วย นี่เป็น

ต�ารบัยาท่ีให้เอาไปต้มเมือ่ครูน้ี่ เชญิเหล่าไท่จวินตรวจด ูใช้ได้หรือไม่ต้อง

ขอให้เหล่าไท่จวินเป็นผู้วินิจฉัยด้วยเจ้าค่ะ" หลี่เมิ่งซีพูดจบก็รับต�ารับยา

จากมือจือซย่ามาส่งให้ 

ซื่อฮว่าเข้ามารับไปและส่งให้เหล่าไท่จวิน 

บรรยากาศหนักอึ้งในห้องถูกค�าพูดไม่ก่ีค�าของหลี่เมิ่งซีกดดันจน

ตึงเครียด ชวนให้คนหายใจไม่ออกย่ิงนัก พวกข้ารับใช้ต่างกล้ันหายใจ 

เป่าจูกับจื่อเยวี่ยตัวสั่นอย่างห้ามไม่อยู่ สะใภ้รองผู้นี้ไปกินดีหมีมาหรือไร 
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ถึงกับกล้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับนายหญิงใหญ่อย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้ นางคิด

จริงๆ หรือว่าคุณชายรองรักใคร่นางแล้ว ในคฤหาสน์นี้จะไม่มีใครกล้า

แตะต้องนาง 

ใบหน้าของนายหญิงใหญ่ที่เดิมทีขาวซีดบัดนี้ย่ิงไม่หลงเหลือ 

เลือดฝาด เรื่องพวกนี้นางท�าลับหลังคนอื่น แต่กลับถูกหล่ีเม่ิงซีเปิดโปง

ด้วยท่าทีเหมือนไม่ตั้งใจ นางหันไปมองนายท่านใหญ่อย่างร้อนตัว  

เห็นเขาก�าลังมองนางด้วยสีหน้าต�าหนิก็อดรู้สึกหว่ันใจไม่ได้ กลืนค�าพูด

ที่จะต�าหนิหลี่เมิ่งซีกลับลงไปทันที ต�าหนิหล่ีเมิ่งซีตอนนี้ย่ิงจะท�าให ้

นายท่านใหญ่คิดว่านางเขนิอายจนกลายเป็นโกรธ ท�าให้หมดใจต่อนางไป 

ชวิีตในคฤหาสน์ตลอดหลายปีมาน้ีท�าให้นางตระหนักว่าสตรหีากสญูเสยี

ความรักใคร่จากสามีไป ชีวิตที่เหลือย่อมอ้างว้างเกินบรรยาย 

นายท่านใหญ่ฟังค�าพูดหลีเ่มิง่ซแีล้วก็ตกใจเช่นกัน นางแต่งเข้าสกุล

มาสองปี ปรนนิบัติพ่อแม่สามีทุกเช้าเย็นไม่ขาด กิริยาท่าทางสง่างาม  

รูก้าลเทศะ เขาเห็นทกุอย่างกับตาตนเอง แล้วหลีเ่มิง่ซจีะท�าผดิกฎธรรมเนยีม 

บ่อยๆ จนถูกลงโทษได้อย่างไร ครั้นคิดว่าจางซื่อก็บ่นให้ฟังอยู่บ่อยๆ ว่า

ถูกรังแกลับหลัง เขาจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหมดใจกับนายหญิงใหญ่ 

ความรู้สึกละอายที่มีต่อนายหญิงใหญ่เพราะตนเองรักใคร่และ

ตามใจจางซือ่หายไปไม่มเีหลอื นายท่านใหญ่มองนางด้วยสายตาต�าหนิ 

เห็นนางหลบสายตาเขาก็ย่ิงแน่ใจว่าค�าพูดของหลี่เมิ่งซีเมื่อครู่นี้จริงแท้

แน่นอน แต่อย่างไรก็เป็นภรรยาของตน ท้ังยังเป็นนายหญิงใหญ่ของบ้าน

ย่อมมิอาจหักหน้านางต่อหน้าผู้อื่น เขาได้แต่น่ังหน้าบึ้งอยู่ตรงนั้นและ 

ยกชาขึ้นจิบ 
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เหล่าไท่จวินฟังค�าพูดนี้แล้วย่ิงตระหนก นางเคยได้ยินมาว่า 

นายหญิงใหญ่กลั่นแกล้งหลี่เมิ่งซีลับหลัง แต่คิดไม่ถึงว่าจะร้ายแรงถึง

เพียงนี้ สองปีมานี้หลี่เมิ่งซีไม่เคยพูดถึงเลยสักค�า เดิมทียังขุ่นเคืองที่นาง

ไร้มารยาท บัดนี้กลับบังเกิดความละอายเสียมากกว่า 

เห็นลกูชายกับลกูสะใภ้ต่างไม่พูดอะไร เหล่าไท่จวนิเองก็รู้ว่าตอนน้ี 

มใิช่เวลามาหาความกับเรือ่งน้ี อย่างน้อยก็ไม่อาจหกัหน้าลูกสะใภ้ต่อหน้า

ข้ารับใช้ได้ เหลือบมองต�ารับยาในมือและเอ่ยว่า "ในเมื่อซีเอ๋อร์บอกว่า

ต�ารับยานี้มีประโยชน์ ลองประคบให้จวิ้นเอ๋อร์ดูก็แล้วกัน" 

ได้ยินเหล่าไท่จวินเอ่ยปาก ข้ารับใช้ต่างพรูลมหายใจยาวออกมา 

หงจูไปร้องเรียกที่หน้าประตู บ่าวหญิงสูงวัยสองคนก็ยกถังน�้าท่ีมีไอร้อน

อบอวลเดินเข้ามา พวกจางซิ่วรีบหลีกทางให้ 

เห็นหงจูมองมาท่ีตน หลี่เมิ่งซีลังเลครู่หน่ึงก่อนจะเดินช้าๆ ไปที่ 

หน้าเตียง เลิกผ้าห่มของเซียวจวิ้นและม้วนขากางเกงเขาข้ึน พอเห็นขา

ของเขาแล้ว หลี่เมิ่งซีที่สุขุมมาตลอดก็ยังสูดหายใจด้วยความตระหนก 

น่องทัง้สองข้างของเซยีวจว้ินบวมมาก หนากว่าต้นขาเสยีอกี ผวิถูกขยาย

จนตึง หัวเข่าทั้งสองข้างเป็นรอยช�้าเขียว 

นายหญิงใหญ่เหลอืบมองแวบหนึง่แล้วร้องว่า "ลูกแม่" นางพูดอะไร

ไม่ออกอีก น�้าตาร่วงดุจสายฝน จางซิ่วที่ยืนอยู่ด้านข้างปาดน�้าตาเช่นกัน 

แม้แต่เหล่าไท่จวินยังอดหลั่งน�้าตาไม่ได้ 

นายท่านใหญ่เหน็แล้วก็ตีหน้าบึง้ตงึ กล้ามเนือ้ท่ีแก้มกระตกุไม่หยุด 

หลี่เมิ่งซียื่นมือไปรับผ้าร้อนที่บ่าวหญิงสูงวัยส่งให้ ประคบลงบน 

หัวเข่าเซียวจวิ้นเบาๆ 
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ระหว่างนั้นสาวใช้ก็เข้ามารายงานว่าหมอมาถึงแล้ว 

เหล่าไท่จวนิรบีบอกให้ทกุคนหลบไป เหลอืไว้เพียงนางกับนายท่านใหญ่ 

เหล่าไท่จวินให้ซือ่ฮว่าประคองลกุขึน้ นางสละพ้ืนท่ีข้างเตยีงและไปนัง่ลง

ข้างโต๊ะแทน จากนั้นค่อยส่งสัญญาณให้เชิญหมอเข้ามา 

เพียงครู่เดียวบ่าวหญิงสูงวัยคนหนึ่งเดินน�าหมอเข้ามา ทักทาย 

ไม่กี่ค�าก็เชิญนั่งและยกน�้าชา หมอนั่งลงเรียบร้อยแล้ว ฟังนายท่านใหญ่

เล่าถึงอาการของคุณชายรองคร่าวๆ ตรวจแผลและอาการอื่นๆ ของ

คณุชายรองอย่างละเอยีด เสรจ็แล้วจงึจบัชพีจรให้ จบัชพีจรเสรจ็ก�าลงัจะ

วางแขนของคุณชายรอง กลับถูกคุณชายรองคว้าไว้และพึมพ�า "ซีเอ๋อร์

อย่าไป ข้าตายก็ไม่ยอมปล่อยเจ้าไป..." 

ได้ยินเช่นน้ีหลายคนในห้องต่างตกใจ นายท่านใหญ่ลกุพรวดข้ึนมา 

เดนิไปข้างเตียงมองอย่างละเอยีด เซยีวจว้ินยังคงหลบัตาไม่ฟ้ืน ท่ีแท้เป็น

เพราะมีไข้สูงจนเพ้อไปนี่เอง 

หมอก�าลังกดัฟันออกแรงดึงแขนของตนเองออก เขายือ้ยดุจนหน้า

แดงหูแดง เห็นนายท่านใหญ่เข้ามาก็มองเขาด้วยสีหน้าประหลาด 

ยามนี้นายท่านใหญ่รู้สึกสองหูร้อนผ่าว เขาตบตัวเซียวจว้ินเบาๆ 

และปลอบโยนเสยีงค่อย "จว้ินเอ๋อร์ปล่อยมอืเถอะ ซเีอ๋อร์ไม่ไปไหนหรอก 

ซีเอ๋อร์แค่ไปเอายามาให้เจ้าเท่านั้น" 

นานครู่ใหญ่กว่าเซียวจวิ้นจะค่อยๆ คลายมือ พอพ้นจากเซียวจวิ้น 

มาได้ หมอก็ออกแรงสะบัดแขน เห็นข้อมือหมอที่ถูกบีบจนแดงแล้ว  

นายท่านใหญ่พลนัรูส้กึผดิเลก็น้อย เขากลบัไปน่ังท่ีและสบตากับเหล่าไท่จวิน 

ทั้งสองต่างก็ส่ายศีรษะ 
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คดิว่าหมอคงกลวัเช่นกัน พอลกุข้ึนได้ก็ยืนห่างจากเตยีงไปเสยีไกล 

ไม่ยอมนั่งลงอีก 

หงจเูหน็เช่นนัน้กร็บียกเก้าอีเ้ข้ามาให้ หมอจงึนัง่ลงอกีครัง้ แล้วพูด

ถึงอาการของคุณชายรองกับเหล่าไท่จวินและนายท่านใหญ่ เป็นเพราะ

เกิดแผลแล้วไม่จดัการในทันทจีงึมอีาการอกัเสบ ท�าให้เป็นไข้ นอกจากนี้

ยังเอ่ยชมอย่างถูกจังหวะ บอกว่าโชคดีที่คฤหาสน์สกุลเซียวช่วยเหลือได้

ทนัท่วงที หาไม่แล้วคุณชายรองเป็นไข้สงูนานขนาดน้ี ผลทีต่ามมาคงยาก

จะคาดเดา ทั้งยังเล่าว่าเขาเคยตรวจรักษาคนไข้อยู่รายหนึ่ง เป็นไข้อยู่ 

สองวัน สุดท้ายแม้โรคจะหายดีแล้ว แต่กลับกลายเป็นคนปัญญาอ่อน... 

ฟังค�าพูดของหมอแล้ว เหล่าไท่จวินและนายท่านใหญ่ก็อดนึก 

หวาดกลวัภายหลงัไม่ได้ แอบขอบคณุหลีเ่ม่ิงซใีนใจ โดยเฉพาะเหล่าไท่จวนิ 

ยามน้ีก็ย่ิงเชือ่ว่าหลีเ่มิง่ซเีป็นผูอ้ปุถัมภ์ ตราบใดทีม่นีางอยู่ เซยีวจว้ินต้อง

ปลอดภัยแน่ ลอบคิดในใจว่าท�าอย่างไรถึงจะเก็บนางไว้ในคฤหาสน์ 

สกุลเซียวต่อไปได้หลังจากหย่านางแล้ว 

หมอสั่งยาและพูดถึงข้อควรระวัง รับรองคร้ังแล้วคร้ังเล่าว่า 

คุณชายรองร่างกายแข็งแรง ครั้งน้ีเป็นแผลเล็กน้อยเท่านั้น พักผ่อน 

แปดวันสิบวันจะต้องหายดีแน่นอน 

ได้ยินหมอพูดเช่นนี้ เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ต่างผงกศีรษะ

อย่างวางใจ 

เห็นเหล่าไท่จวินผงกศีรษะ หมอก็เอ่ยค�าพูดมงคลท�านองว่า 

เหล่าไท่จวินเปี่ยมด้วยบุญบารมี จากนั้นจึงลุกขึ้นขอตัว 

เพ่ิงจะลุกขึ้น เหล่าไท่จวินก็นึกถึงเรื่องหน่ึงขึ้นมาได้ นางเอ่ยว่า  
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"ช้าก่อนท่านหมอ ข้ามีต�ารับยาอยู่ ต้มน�้าและใช้ประคบขาให้จว้ินเอ๋อร์ 

เห็นว่าช่วยขจัดไอเย็นได้ ท่านหมอช่วยดูให้ทีว่ามีผลเสียอะไรหรือไม่" 

หมอรับต�ารับยามาจากซื่อฮว่า เหลือบมองแวบหนึ่งก่อนจะเผย

สีหน้าประหลาดใจ เขาหมุนตัวกลับไปนั่งลงและพิจารณาอย่างละเอียด 

เนิน่นานจงึได้ยนิหมอเอ่ยว่า "ต�ารบัยาด.ี.. ต�ารับยาดี ข้าเป็นหมอมาหลายปี 

ตรวจรกัษาคนไข้ทีถู่กลมหนาวสมยัวัยเยาว์จนปวดขาเวลาแก่ตวัมามาก 

ขบคิดอยู่หลายปีก็ยังไม่ได้ต�ารับยาที่ดีเช่นน้ี ได้แต่ส่ังยาบรรเทาอาการ

ปวดให้ แต่กลับมิอาจรักษาอาการท่ีต้นตอ คิดไม่ถึงว่าวันน้ีจะได้เห็น 

ต�ารับยาท่ีดีเช่นน้ี สวรรค์เมตตาข้าจริงๆ ไม่ทราบว่าเหล่าไท่จวินกับ 

นายท่านใหญ่ได้ต�ารับยานี้มาจากท่ีใด มอบให้ผู้น้อยได้หรือไม่ ชีวิตนี ้

ผู้น้อยจะซาบซึ้งใจไม่สิ้นสุด" 

เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ฟังค�าพูดหมอแล้วก็ประหลาดใจย่ิงนัก 

ต่างไม่เข้าใจว่าร้านยาอีช๋นุทีห่ย่ิงยโสถึงเพียงน้ัน แม้แต่ยามทีน่ายท่านใหญ่ 

กับคุณชายรองไปยังไม่ต้อนรับ แล้วจะมอบต�ารับยาล�้าค่าเช่นนี้ให้จือชิว 

ง่ายๆ ได้อย่างไร ทั้งสองฉงนใจและส่ายหน้าให้กัน 

เหน็หมอจ้องมองพวกตนอย่างกระตอืรอืร้น เหล่าไท่จวนิจงึตอบว่า 

"ท่านหมอไม่รู้อะไร นี่เป็นต�ารับยาที่หลงจู๊หลี่ร้านยาอี๋ชุนมอบให้สาวใช้

คนหน่ึง ได้ยินท่านหมอบอกว่าเป็นต�ารับยาดีที่หายาก ช่างน่าละอาย 

ยิ่งนัก" 

"มน่ิาเล่า ต�ารบัยาดีขนาดนี ้เหน็ทีคงมแีต่เซยีนปรงุยาเท่านัน้ท่ีเขยีน

ออกมาได้ ทั้งยังมอบให้กับสาวใช้คนหนึ่ง สมกับที่ผู้คนเล่าลือกันบน 

ท้องถนนจริงๆ ร้านยาอี๋ชุนไม่คบหาผู้สูงศักด์ิ แต่ยินดีปัดเป่าความทุกข์
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ให้ชาวบ้าน เซียนปรุงยาผู้นี้หลักแหล่งไม่แน่นอน น้อยคนที่จะได้พบเขา 

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าจะได้รับต�ารับยาจากเขาเลย เห็นทีสาวใช้ผู้น้ีจะเป็น

บุคคลที่มีวาสนาคนหนึ่ง!" 

ฟังวาจาทอดถอนใจของหมอแล้ว เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ ่

ย่ิงแปลกใจกว่าเดิม จะเรียกตัวจือชิวเข้ามาสอบถามทันที ซื่อฮว่าที่อยู่

ด้านข้างจึงเอ่ยเตือนว่าจือชิวถูกสะใภ้รองไล่ออกจากคฤหาสน์ไปแล้ว 

เหล่าไท่จวินฟังแล้วก็อดสงสยัไม่ได้ หลีเ่มิง่ซเีป็นคนให้ความส�าคญั

กับมิตรและคุณธรรม จู่ๆ จะไล่บ่าวที่จงรักภักดีอย่างจือชิวออกจาก

คฤหาสน์ได้อย่างไร ทนัใดนัน้เหล่าไท่จวนิก็เกิดความรูส้กึไม่สบายใจอย่าง

รุนแรงข้ึน นางมักรู้สึกราวกับตนพลาดอะไรบางอย่างไป เหม่อลอยไป 

ชั่วขณะหนึ่ง 

หมอเห็นเหล่าไท่จวินใจลอย เขาจึงเอ่ยค�าพูดด้วยความเกรงใจ 

อีกสองค�าและลุกขึ้นขอตัว 

ส่งหมอกลบัไปแล้ว ก�าชบัหงจใูห้ดแูลคุณชายรองให้ดี เหล่าไท่จวนิ 

กับนายท่านใหญ่ก็เข้าไปในห้องโถง นายหญิงใหญ่และคนอื่นๆ รออยู ่

ทีน่ัน่แล้ว ทกุคนเข้ามาคารวะและนัง่ลงอกีครัง้ เหล่าไท่จวินเล่าสิง่ทีห่มอ

พูดให้ฟังอย่างง่ายๆ สุดท้ายจึงพูดกับหลี่เมิ่งซี "ซีเอ๋อร์ ช่วงนี้เจ้าพักอยู่ที่

นี่อย่างสบายใจก่อนเถอะ ทุกเรื่องรอให้จว้ินเอ๋อร์ฟื้นข้ึนมาก่อนค่อย 

หารือกัน ถึงเวลานั้นข้าต้องให้ค�าชี้แจงกับเจ้าแน่ ซีเอ๋อร์ต้องจ�าไว้ว่า 

ตราบใดที่จวิ้นเอ๋อร์ยังไม่เขียนหนังสือหย่าให้เจ้า เจ้าก็ยังเป็นสะใภ ้

สกุลเซียว ควรเคร่งครัดในจรรยาสตรี เคารพกฎธรรมเนียม สองวันนี้ 

ปรนนิบัติจว้ินเอ๋อร์ให้ดี จว้ินเอ๋อร์คุกเข่ามาหนึ่งวันหน่ึงคืนคงล�าบาก 
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ไม่น้อย เกรงว่าจะเป็นเช่นทีซ่เีอ๋อร์ว่าไว้ ขาท้ังสองข้างของจว้ินเอ๋อร์ได้รบั

ไอเย็น สองวันนีซ้เีอ๋อร์ต้มยาตามต�ารบัยาน่ันประคบขาให้จว้ินเอ๋อร์แล้วกัน 

จะได้ไม่ทิ้งโรคเรื้อรังไว้" 

นายหญิงใหญ่กับจางซิว่ได้ยินว่าเหล่าไท่จวินยังยอมรบัว่าหลีเ่มิง่ซี

เป็นสะใภ้สกุลเซียวต่างก็ลอบตระหนกในใจ หลี่เมิ่งซีสร้างความวุ่นวาย

ให้สกุลเซียวถึงเพียงนี้แล้ว ไฉนจึงไม่หย่านางอีก! 

ก�าลังจะเอ่ยปากก็เหลือบไปเห็นสายตาเย็นชาเฉียบขาดของ 

นายท่านใหญ่เข้าพอดี นายหญิงใหญ่รีบหุบปากและก้มหน้า 

แผนการฉวยโอกาสออกจากคฤหาสน์ตอนเซียวจวิ้นไม่ได้สติของ

หลีเ่มิง่ซีถูกท�าลายลงตัง้แต่ยังไม่ได้เริม่ เหน็ทกุคนไม่พูดอะไร เอาแต่มอง

มาที่ตน หลี่เมิ่งซีจึงรู้ว่ามิอาจแก้ไขอะไรได้อีก เรื่องจะออกจากคฤหาสน์

คงท�าได้แค่รอให้เซียวจวิ้นฟื้นขึ้นมาเท่านั้น ประเมินสถานการณ์แล้วจึง

เอ่ยว่า "สองวันนีเ้มิง่ซจีะดูแลคุณชายรองอย่างเอาใจใส่ เหล่าไท่จวินโปรด

วางใจเถอะเจ้าค่ะ" 

เหล่าไท่จวินเหน็ว่าตนพูดถึงขัน้นีแ้ล้ว ทว่าหลีเ่มิง่ซยัีงดือ้ดงึไม่ยอม

แทนตวัว่า 'หลานสะใภ้' ไม่มคี�าพูดแสดงความเคารพเช่นว่า 'น้อมรับค�าส่ัง' 

ในใจจึงรูส้กึโมโหเลก็น้อย แต่แล้วก็คดิว่านางยงัมปีระโยชน์ต่อสกุลเซยีว

อยู่บ้างจงึไม่ต�าหนนิางอกี หันกลบัไปปลอบโยนนายหญิงใหญ่อกีครูห่นึง่ 

บอกอกีฝ่ายว่าอย่ากังวลเกินไปนัก พักผ่อนอยู่ในเรือนหย่ังซินให้ดี สุดท้าย 

ก็ระบายโทสะที่มีต่อหลี่เมิ่งซีไปท่ีอี๋เหนียงท้ังหลายของเซียวจว้ิน แม้แต่

สาวใช้กับบ่าวหญิงสูงวัยทั้งหลายก็โดนต�าหนิไปด้วย สั่งพวกนางให้

ปรนนบิตัดิแูลเซยีวจว้ินให้ด ีอย่าได้ลมืกฎธรรมเนยีม จากน้ันจงึให้ทุกคน
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แยกย้ายกันไป 

เซียวจว้ินหมดสติไปอีกหนึ่งวันก็ยังไม่ฟื้น อี๋เหนียงท้ังหลายมา

ปรนนบิติัแต่เช้า หลีเ่มิง่ซเีห็นชุย่อีเ๋หนยีงกบัจางอีเ๋หนยีงร้องไห้ฟูมฟายอยู่

ด้านข้าง เห็นแล้วชวนกลุ้มใจจึงไล่พวกนางออกไปโดยไม่สนใจสีหน้า 

โกรธแค้นของทั้งสอง เหลือไว้เพียงหวังอี๋เหนียงกับหงอวี้เท่านั้น 

เหน็สะใภ้รองฝังเขม็รอบหวัเข่าของคุณชายรอง หวังอีเ๋หนยีงจงึถาม

ด้วยความฉงน "สะใภ้รอง ท�าเช่นนี้ได้ผลแน่หรือเจ้าคะ" 

"หลายวันก่อนข้าอ่านมาจากต�ารา น่าจะได้ผลอยู่บ้าง" 

"สะใภ้รอง..." 

หลีเ่มิง่ซรีออยู่นานไม่เห็นหวังอีเ๋หนียงพูดต่อ เงยหน้ามองนางก็เหน็

หวังอี๋เหนียงมองตนอย่างลังเล จึงรู้ว่านางมีเร่ืองจะพูด กวาดตามองใน

ห้องเห็นหงอวี้ หงจู หงซิ่งยืนอยู่ด้านข้าง หลี่เมิ่งซีจึงพูดกับหงอวี้ "หงอวี้  

ที่นี่ไม่ต้องการคนมากมายถึงเพียงนี้ เจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะ!" 

หงอว้ีรับค�าพลางเหลือบมองหงจู หงซิ่งท่ีอยู่ข้างกาย ก่อนจะเดิน

ออกไปอย่างเศร้าหมอง 

นาง หงจู หงซิ่ง ยังมีหงซานที่ยั่วยวนคุณชายรองจนถูกไล่ออกจาก

คฤหาสน์ไป ตลอดจนเซยีวซย่า เซยีวเหิงตดิตามคณุชายรองมาตัง้แต่เลก็ 

ทุกคนสนิทสนมกันเป็นที่สุด ตอนนั้นพูดคุยเสียงดังกันทุกวัน มีความสุข

มากจริงๆ คุณชายรองเองก็ยิ้มแย้มกับพวกนาง แม้พวกนางจะรังแกคน

ของเรอืนอืน่ คุณชายรองก็ยังปกป้องพวกนาง แต่ตอนนีค้นเหล่านีกั้บนาง

ราวกับมีเส้นแบ่งที่มองไม่เห็น ท�าให้นางรู้สึกอ้างว้างเป็นพิเศษ 
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สองปีก่อนตอนถูกรบัเป็นสาวใช้ห้องข้างและมเีรอืนเป็นของตนเอง 

ในที่สุดก็ได้อยู่กับผู้ที่เป็นเหมือนเทพเจ้าในใจนาง ได้อยู่เหนือกว่าหงจู 

ตอนนั้นหงอว้ีรู้สึกว่าโลกทั้งใบสว่างไสว ทว่าวันเวลาหลังจากน้ันท�าให้

นางเข้าใจว่านางไม่ได้เหนือกว่าหงจูแต่อย่างใด นางกลายเป็นคนตาย 

ที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้านข้าวของเครื่องใช้คุณชายรองไม่เคยไม่ดูแลนาง ทั้งยัง

ไม่เคยชกัสหีน้ากับนางต่อหน้าบ่าว ย่ิงไม่เคยให้นางไปท�าส่ิงทีบ่่าวควรท�า 

แต่กลับไม่ให้นางปรนนิบัติใกล้ชิดอีกต่อไป ทั้งไม่เหลือบแลนางอีก ย่ิง 

ไม่เคยเป็นฝ่ายพูดคุยกับนางสักค�า 

เหน็หงจยัูงคงยุ่งง่วนทกุวัน ยามอยู่ต่อหน้าสาวใช้พูดหนึง่ไม่เป็นสอง 

นางเสียใจภายหลังจริงๆ อยากย้อนกลับไปในอดีต อยากเป็นเพียง 

สาวใช้ที่มีความสุข หงอว้ีเดินออกจากห้องมาด้วยความหนักใจ ไม่ทัน

ระวังธรณีประตูข้างล่างจึงสะดุดและถูกเซียวซย่าท่ีถูกส่ังให้ยืนรออยู ่

ข้างนอกประคองไว้พอดี

เห็นสีหน้าหม่นหมองของหงอวี้แล้ว เซียวซย่าพลันร่างกายแข็งทื่อ 

ร้องเรียกโดยไม่รู้ตัว "อวี้เอ๋อร์..." 

หงอวี้ยืนอย่างมั่นคง มองเซียวซย่าท่ีเติบโตด้วยกันมาตั้งแต่เล็ก  

ชั่วขณะนั้นก็รู้สึกแสบจมูก หัวใจว้าวุ่น นางย่อกายให้เขาและก้าวเดิน 

ออกไปด้วยฝีเท้าที่สับสน 

หงอว้ีออกไปแล้ว หวังอี๋เหนียงจึงหาเรื่องใช้งานหงจูกับหงซิ่งเพ่ือ

กันพวกนางออกไป 

เห็นหลี่เมิ่งซีรับผ้าที่มีไอร้อนจากจือซย่าน�ามาเปลี่ยนกับผ้าท่ีเย็น

แล้วบนขาเซยีวจวิน้อย่างระมดัระวัง เอาแต่ท�างานของตนโดยไม่พูดอะไร 
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ไม่มทีีท่าว่าจะเอ่ยปากขึน้มาก่อน หวังอีเ๋หนียงจงึอดพูดไม่ได้ "ความรูส้กึ

ที่คุณชายรองมีต่อสะใภ้รองอนุเห็นอยู่เต็มตา ตามหลักแล้วค�าพูดน้ีอนุ 

ไม่ควรพูด..." 

หวังอี๋เหนียงพูดถึงตรงนี้ก็หยุดและมองหลี่เมิ่งซี เห็นอีกฝ่ายยังคง

ท�างานในมืออย่างไม่เร็วไม่ช้า ทั้งไม่เงยหน้า ย่ิงไม่มีทีท่าว่าจะพูดอะไร 

นางจึงพูดต่อว่า "สะใภ้รองเป็นคนจิตใจดี สองปีมานี้อนุเห็นมาตลอด 

จึงหวังว่าท่านกับคุณชายรองจะลงเอยกันด้วยดี ช่วงก่อนหน้าน้ีเห็น

คณุชายรองตามใจท่านทกุอย่าง อนุก็ดใีจแทน เพียงแต่คิดไม่ถึงว่าสะใภ้รอง 

จะเป็น...เป็น...อนุเกรงว่าต่อให้คุณชายรองรักใคร่ท่านเพียงใดก็ขัด 

เหล่าไท่จวินไม่ได้อยู่ดี ฉะนั้นสะใภ้รองควรรีบตัดสินใจเถอะเจ้าค่ะ" 

หลี่เมิ่งซีเงยหน้าในที่สุด นางมองหวังอี๋เหนียง 

หวังอี๋เหนียงพูดต่อ "อนุเข้าคฤหาสน์มาก่อนสะใภ้รองย่อมรู้อะไร

มากกว่า สะใภ้รองอาจไม่รูว่้าสมยัเป็นหนุ่มนายท่านใหญ่กับจางอีไ๋ท่เป็น

เพ่ือนเล่นวัยเยาว์ท่ีรกักันมาแต่เดก็ ภายหลงัเพราะค�าสอนของบรรพบรุษุ 

จางอี๋ไท่จึงไม่อาจเป็นภรรยาเอกได้ นายท่านใหญ่เคยอาละวาดจะเป็น

จะตายมาก่อน ได้ยินว่ายังหนีออกจากคฤหาสน์ไปนานถึงครึ่งปี ถูก 

เหล่าไท่จวินตัดความช่วยเหลือด้านการเงิน สุดท้ายจึงซมซานกลับมา 

ยอมท�าตามค�าสั่งของเหล่าไท่จวินด้วยการแต่งนายหญิงใหญ่ จางอ๋ีไท่

ทัง้ทีม่ชีาติสกลุและภมูหิลงัเช่นน้ัน แต่เพ่ือให้ได้อยู่กับนายท่านใหญ่แล้ว

ถึงกับต้องลดศกัดิศ์รขีองตนเองมาเป็นอน ุเกรงว่าด้วยภมูหิลงัของสะใภ้รอง 

คงยิ่งมิอาจเอาชนะค�าสอนของบรรพบุรุษได้" 

หวังอี๋เหนียงเกรงว่าหลี่เมิ่งซีจะหลงเชื่อค�าพูดของเหล่าไท่จวิน  
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นกึว่าตนเองโชคดีไม่ถูกหย่าแล้ว แต่สดุท้ายอาจถูกเหล่าไท่จวินจูโ่จมโดย

ตั้งตัวไม่ทันก็ได้ นางจึงเตือนด้วยความหวังดี ทั้งยังเล่าถึงอดีตของ 

นายท่านใหญ่ นางเอาแต่เล่าโดยไม่ทนัสงัเกตว่าตอนท่ีหลีเ่มิง่ซไีด้ยินนาง

บอกว่าจางอ๋ีไท่เป็นเพ่ือนเล่นวัยเยาว์ของนายท่านใหญ่ มอืท่ีก�าลังถอนเข็ม 

ก็สั่นไปครู่หนึ่ง 

เรื่องน้ีท�าให้หลี่เมิ่งซีคิดถึงเหตุการณ์ท่ีเซียวจว้ินถูกวางยาพิษเมื่อ

สองปีก่อน นางแน่ใจนานแล้วว่าเป็นฝีมือของจางอี๋ไท่ แต่เพราะนาง 

ไม่เคยคดิว่าตนเองเป็นคนสกุลเซยีว ดังนัน้สองปีมาน้ีจงึไม่คดิจะเรียกร้อง

ความเป็นธรรมให้เซียวจว้ินมาก่อน จางอี๋ไท่ก็ระแวดระวังนาง ทั้งสอง

ปะทะกันทั้งต่อหน้าและลับหลังหลายครั้ง จนกระทั่งจางอี๋ไท่หวาดกลัว

ถึงได้เลิกราไป 

บัดน้ีได้ยินว่านางเป็นเพ่ือนเล่นวัยเยาว์ของนายท่านใหญ่ มอง 

สองคนท่ีเคยรักกันจะเป็นจะตายในอดีต คิดถึงความรักของพวกเขาท่ี 

ขอเพียงได้ครองคู่ก็ไม่สนใจฐานะใด แต่สดุท้ายกลบัถูกวันเวลาทีไ่ม่ปรานี

และชวิีตในคฤหาสน์หลงัใหญ่อนัโหดร้ายกลนืกนิจนจติใจบดิเบีย้ว สุดท้าย 

ถึงขัน้ปองร้ายลกูของคนทีต่นรกัด้วยมอืตนเอง! ท�าให้หลีเ่ม่ิงซีอดรู้สกึสลดใจ 

ไม่ได้ 

คฤหาสน์ของสกุลสูงศักดิ์เช่นนี้ สิ่งที่ไม่ควรมีมากที่สุดก็คือ 'รักแท้' 

นางเงยหน้ามองเซยีวจว้ินทียั่งหมดสติอยู่ ทัง้ทีรู้่ดว่ีาน่ีเป็นวาสนาท่ีไม่พึงมี 

แต่เขากลับมอบรักแท้ให้นาง หลี่เมิ่งซีใจลอยไปชั่วขณะ 

"สะใภ้รอง..." 

เสียงของหวังอี๋เหนียงเหมือนลอยมาจากท่ีไกลๆ ดึงความคิดอัน 
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ล่องลอยของหลี่เมิ่งซีกลับคืนมา นางแอบช�าเลืองมองหวังอ๋ีเหนียง 

แวบหนึง่ เหน็อกีฝ่ายยังพูดไม่หยุดจงึต้ังสตอิกีครัง้ นางถอนเขม็เงนิออกมา 

อย่างมั่นคงพลางฟังหวังอี๋เหนียงพูด 

"...สะใภ้รอง อนุรูว่้าปกตเิหล่าไท่จวินเอน็ดทู่านมากท่ีสดุ ตามหลกั

แล้วก็ไม่ควรพูดเช่นนี ้เพียงแต่อนุไม่อยากเหน็ท่านล�าบากจริงๆ อนุอยู่ใน

คฤหาสน์หลังนี้มานานกว่าท่าน บางเรื่องก็ปลงได้แล้ว สะใภ้รองท่าน 

อย่าเหน็ว่าปกตเิหล่าไท่จวินเป็นคนเมตตาอารเีป็นอนัขาด เวลาท่ีจดัการ

เรื่องใดข้ึนมาจริงๆ ไม่เคยเลอะเลือนแม้แต่น้อย ความเฉียบขาดของ 

เหล่าไท่จวินนั้น ในคฤหาสน์สกุลเซียวแห่งนี้ไม่มีใครเทียบได้แล้ว" 

หวังอีเ๋หนยีงพูดถึงตรงนีก็้หยุดมองหลีเ่มิง่ซ ีเหน็อกีฝ่ายยังคงจดจ่อ

กับงานในมือเหมือนไม่เข้าใจความหมายของตนอย่างไรอย่างนั้น นาง

ถอนหายใจทหีน่ึง สดุท้ายราวกับตดัสนิใจคร้ังใหญ่ได้ มองสะใภ้รองแล้ว

เอ่ยว่า "สะใภ้รองแต่งเข้ามาสองปีแล้ว อนุยังไม่เคยเห็นคนจากบ้านเดิม

ของท่านมาเย่ียมเลยสักครั้ง คิดว่าสะใภ้รองอยู่บ้านเดิมคงไม่เป็นที่

ต้อนรบัสกัเท่าไร บดิากับพ่ีชายของอนุเป็นขนุนางต�าแหน่งเลก็ๆ ในชงิโจว 

มารดาเป็นคนเมตตาอารคีนหนึง่ หากสะใภ้รองเกิดเรือ่ง อนุจะเขียนจดหมาย 

ถึงมารดา พวกเขาต้องดูแลท่านได้แน่นอน เพียงแต่สะใภ้รองอย่าได้

รังเกียจที่บ้านมารดาของอนุอัตคัดคับแคบไปเลย" 

ค�าพูดนี้ของหวังอี๋เหนียงจริงใจอย่างย่ิง ตั้งแต่ครั้งก่อนที่หลี่เมิ่งซี

ช่วยชวิีตลกูสาวท้ังสองของนางไว้ หวังอีเ๋หนียงก็เอาใจใส่หลีเ่มิง่ซมีาตลอด 

ช่วงที่อยู่ที่นี่หลี่เมิ่งซีเองก็เห็นนางเป็นคนใกล้ชิด ไม่เคยเห็นนางเป็นบ่าว

มาก่อนและไม่เคยรังแกนางด้วย สองคนท่ีเดิมทีเป็นศัตรูหัวใจ เพราะ 
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หมดใจกับบุรุษผู้นั้นแล้วจึงก่อเกิดเป็นมิตรภาพระหว่างพี่น้องอันลึกซึ้ง 

วันน้ีเหน็หลีเ่มิง่ซลี�าบาก แม้หวังอีเ๋หนยีงจะรู้ว่าท�าเช่นนีไ้ม่สอดคล้อง 

กับธรรมเนียมมารยาท แต่นางรู้ดีว่าในยุคสมัยน้ีหากสตรีคนหน่ึงขาด

ความรักใคร่จากบ้านสามีและบ้านเดิมของตนเองไป จุดจบจะอ้างว้าง

เพียงใด นางกลัวเหลือเกินว่าสะใภ้รองที่หยิ่งทะนงผู้นี้ เพื่อเอาชนะให้ได้

แล้ว สุดท้ายจะต้องหนาวตายอยู่บนถนน 

แม้วันน้ันเหล่าไท่จวินจะประกาศต่อหน้าทุกคนว่าหลีเ่มิง่ซยัีงคงเป็น

สะใภ้สกุลเซยีว แต่นางมองเห็นความเฉยีบขาดในดวงตาของเหล่าไท่จวิน 

การหย่าสะใภ้รองเป็นเรื่องช้าเร็วเท่าน้ัน ไตร่ตรองอยู่สองคืนสุดท้ายก็มิ

อาจต้านทานความกังวลต่อโชคชะตาในอนาคตของสะใภ้รองได้ นางจึง

ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ 

ค�าพูดของหวังอี๋เหนียง หากคนไม่ประสงค์ดีมาได้ยินเข้าและแพร่

ไปถึงหูนายหญิงใหญ่ ไม่รู้จะเกิดเรื่องวุ่นวายมากน้อยเพียงใด ฟังค�าพูด

จริงใจเหล่าน้ันแล้วหลี่เมิ่งซีอดรู้สึกแสบจมูกไม่ได้ น�้าตาเกือบจะไหล 

ออกมา นางสะกดความตื้นตันในใจ ฝืนตอบอย่างเป็นธรรมชาติ "ค�าพูด

บางอย่างพูดแล้วก็ถือว่าได้พูดแล้ว วันหน้าอย่าได้พูดถึงอกี หวังอีเ๋หนยีง

เข้ามาในคฤหาสน์นานที่สุด ย่อมรู้ว่าคฤหาสน์หลังน้ีมีกฎธรรมเนียม

มากมาย จะเกิดข้อผดิพลาดไม่ได้แม้แต่น้อย ต่อไปหวังอีเ๋หนยีงปล่อยให้

ค�าพูดเหล่านี้บูดอยู่ในท้องเถอะ อย่าได้พูดออกมาอีกเลย" 

หวังอี๋เหนียงฟังแล้วก็รู้ว่าสะใภ้รองหวังดีต่อนาง ไม่อยากให้นาง

พลอยเดือดร้อนไปด้วย พอคิดว่าสะใภ้รองเองยังยากจะปกป้องตนเอง 

แต่กลับคิดเผื่อนางก็รู้สึกแสบจมูก น�้าตาร้อนผ่าวสองสายไหลออกมา 
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นางพูดเสียงสะอื้นเล็กน้อย "สะใภ้รอง..." 

"ปีน้ีชุนเอ๋อร์เจ็ดขวบแล้ว แม้ภาษิตว่าสตรีไร้ความสามารถเป็น

คุณธรรมอย่างหนึ่ง แต่สกุลอย่างพวกเรา งานเย็บปักถักร้อยต้องเรียนรู้ 

หนังสือต�าราก็ต้องเรียนรู้ไว้บ้างถึงจะดี วันหน้าจะได้มีความสามารถ 

ในการตัง้ตวั แต่งเข้าบ้านสามก็ีจะไม่ถูกดูแคลน แต่ก่อนข้าเป็นคนสอนนาง 

เหน็ทีน่างตดิน้องสาวจงึตามใจไม่ส่งนางไปส�านักศึกษา วันหน้าหวงัอีเ๋หนยีง 

ส่งนางไปเล่าเรยีนท่ีส�านกัศึกษาเถอะ ถึงอย่างไรย่อมดีกว่าเรียนอยู่กับข้า 

หากไม่ได้จริงๆ หวังอี๋เหนียงค่อยขอร้องคุณชายรองให้หาอาจารย์หญิง

กลับมาสอนหนังสือแม่นางทั้งสองก็ยังดี" 

หลี่เมิ่งซีเห็นหวังอี๋เหนียงจะพูดต่อจึงรีบเอ่ยปากขัดค�าพูดนาง  

พูดถึงเรื่องของบุตรสาวแล้ว นี่เป็นเรื่องเดียวที่นางห่วงหากต้องออกจาก

คฤหาสน์ บุตรสาวทั้งสามของเซียวจว้ินสนิทสนมกับนาง โดยเฉพาะ 

ชุนเอ๋อร์กับเฟิ่งเอ๋อร์ ทั้งสองมักมาฟังนางเล่านิทานที่เรือนปีกตะวันออก

เสมอ จากนั้นก็จะนอนอยู่บนเตียงของนาง ท�าให้หลี่เมิ่งซีที่ยังไม่เคยเป็น

แม่จรงิๆ เตม็ไปด้วยความอ่อนโยนในหวัใจ อยากพูดเรือ่งนีกั้บหวงัอีเ๋หนียง 

นานแล้ว ตอนนี้เป็นโอกาสอันดีจึงพูดออกมา 

หวงัอ๋ีเหนียงฟังแล้วก็ใช้ผ้าเชด็หน้าซบัดวงตาพลางพูดว่า "สองวนัน้ี 

อนุก็ใคร่ครวญเรื่องน้ีอยู่เช่นกันเจ้าค่ะ วันนี้ได้ยินสะใภ้รองพูดถึง อนุจะ

จัดการตามที่ท่านบอกนะเจ้าคะ" 

มองหวังอี๋เหนียงที่เห็นตนเป็นเหมือนน้องสาวแท้ๆ ของตนเองแล้ว 

หลี่เมิ่งซีก็ถอนใจ "หวังอี๋เหนียงอายุยังน้อย อย่าปล่อยวางเรื่องต่างๆ ถึง

เพียงนีส้ ิสิง่ทีค่วรแย่งชงิก็ต้องแย่งชงิไว้บ้าง หวังอีเ๋หนยีงมลีกูสาวสองคน 
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นี่เป็นสิ่งท่ีใครก็แย่งไปไม่ได้ คุณชายรองเย็นชาไปหน่อยก็จริง แต่นิสัย

เขาไม่เลวเลย หวังอี๋เหนียงคอยปรนนิบัติให้ดี วันหน้าคุณชายรองต้อง 

ไม่ผิดต่อพวกเจ้าแม่ลูกแน่" 

"สะใภ้รองกล่าวถูกต้องเจ้าค่ะ เพียงแต่คนเราเมือ่หัวใจตายไปแล้ว 

ย่อมไม่มคีวามปรารถนาใดๆ อกี ชนุเอ๋อร์กับเฟ่ิงเอ๋อร์ประสบเคราะห์กรรม

มากมายตัง้แต่เลก็ หากไม่มสีะใภ้รอง ป่านน้ีเดก็ทัง้สองคงจะตายไปนาน

แล้ว อนุเองก็คงเป็นเหมือนเฉินอี๋เหนียง จากไปเช่นนั้น" 

หวังอีเ๋หนียงพูดถึงตรงนีแ้ละหยุดครูห่น่ึง เงยหน้ามองหลีเ่มิง่ซก่ีอน

จะพูดต่อ "ตั้งแต่เกิดเรื่องกับลูกสาวสองคนคร้ังน้ัน เพ่ือขอพรให้ลูกสาว 

อนุจึงไหว้พระท�าบุญอยู่บ่อยๆ ช่วงหลังมานี้ถึงตระหนักได้ว่าสรรพสิ่งใน

โลกนี ้ไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์สกุลเซยีวท่ีหรหูราเกินใคร หรอืผูค้นมากมาย

หลากหลายในคฤหาสน์ เดิมทีล้วนเกิดจากการปรุงแต่งทั้งน้ัน หากจะ

กล่าวถึงต้นก�าเนิด ล้วนเป็นความว่างเปล่า แต่เพราะมนุษย์บนโลกมี 

เจ็ดอารมณ์หกปรารถนา* จึงเกิดรูปและสีสัน ท�าให้มนุษย์ลุ่มหลงและ 

ลืมรากเหง้าเดิมของตนเอง หากไม่เพราะมีลูกสาวท้ังสองที่ยังห่วงอยู่  

อนก็ุอยากตัดความว้าวุ่นกลุม้ใจท้ังหมดและเข้าสู่ประตธูรรมเสยีเหลือเกิน 

จะได้สั่งสมกุศลบารมีให้ชุนเอ๋อร์กับเฟิ่งเอ๋อร์มากย่ิงข้ึน บรรเทาบาปให้

ลดน้อยลงได้" 

ฟังค�าพูดของหวังอี๋เหนียงแล้ว หลี่เมิ่งซีอดรู้สึกเสียใจไม่ได้ นาง

อึกอักครู่หน่ึงแต่กลับไม่ได้พูดอะไรออกมา คนปกติคนหน่ึงกลับบังเกิด

ความคิดเช่นน้ี หวังอี๋เหนียงอายุแค่ย่ีสิบสี่เท่านั้น หากเป็นเมื่อชาติก่อน

* 'เจ็ดอารมณ์' ได้แก่ ยินดี โกรธ เศร้า กลัว รัก เกลียด และความใคร่ 'หกปรารถนา' ได้แก่ ความปรารถนา

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
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ของนาง ย่อมเป็นวัยที่ก�าลังงดงามและแสวงหาความสุข 

แต่เมื่อเกิดในยุคโบราณที่บุรุษเป็นใหญ่สตรีต�่าต้อยแล้ว นางต้อง

มาเป็นอนุท่ีต�า่ต้อยและสญูเสยีความรกัจากสามไีปตัง้แต่ยังสาว แม้อยาก

โน้มน้าวนางให้คิดใหม่ แต่ตนจะท�าอะไรได้เล่า ถึงอย่างไรชีวิตนี้ของ 

หวังอี๋เหนียงก็หนีความเงียบเหงาในช่วงชีวิตที่เหลือไม่พ้นอยู่ดี คิดเช่นน้ี

หลีเ่มิง่ซจีงึไม่โน้มน้าวนางอกี เพียงถอนเข็มเงนิออกมาทลีะเล่มและเรยีง

ไว้ในกล่อง 

บรรยากาศในห้องพลันหนักอึ้งอย่างแปลกประหลาด จือซย่า

ปิดปากแน่นสนิทยืนอยู่ด้านข้าง มองหวังอี๋เหนียงด้วยความเห็นใจ 

เน่ินนานผ่านไป เสียงของหวังอ๋ีเหนียงราวกับลอยมาจากถ�้าอัน 

ว่างเปล่า ฟังแล้วไม่เหมือนจริงอย่างยิ่ง "ข้าตัดลูกสาวไม่ได้ ตัดสะใภ้รอง

ไม่ได้ ตดัเรือ่งทางโลกไม่ได้ ตัดความว้าวุ่นใจเหล่านีไ้ม่ได้ จงึก้าวข้ามธรณี

ประตน้ัูนไปไม่ได้ สดุท้ายก็เป็นได้เพียงปุถุชนท่ัวไปคนหนึง่..." ทอดถอนใจ 

พักหนึ่ง หวังอี๋เหนียงจึงลุกขึ้นขอตัว 

หลี่เมิ่งซีเรียกหงจูเข้ามา ช่วยกันกับจือซย่าป้อนยาให้เซียวจว้ิน  

วันนั้นหมอสั่งยาให้ก็จริง แต่หลี่เมิ่งซีเหลือบมองเพียงแวบเดียวและ 

วางไว้ด้านข้าง ตัง้แต่เมือ่วานก็ใช้ยาของนางเองตลอด ให้หงจกัูบจอืซย่า

คอยป้อนทุกวันโดยไม่ให้สาวใช้คนอื่นๆ เห็น หงจูเห็นว่ายานี้ได้ผลจึง

ตามใจนาง 

เหน็ท้ังสองป้อนยาเสรจ็ เก็บของเรยีบร้อย หลีเ่มิง่ซก็ีเปิดผ้าพันแผล

ที่มือขวาของเซียวจว้ินเพ่ือตรวจดูบาดแผลของเขา บริเวณเน้ือเน่าเริ่มมี

สีแดงเหมือนก�าลังจะเกิดเน้ือใหม่ขึ้น มีแนวโน้มว่าแผลจะค่อยๆ สมาน 

Page ����������������� 4.indd   47 3/4/2562 BE   15:28



48

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 4

นางท�าความสะอาดอีกครั้ง ใส่ยาและพันแผลให้เรียบร้อย 

มองใบหน้าของเซียวจวิ้น รอยฟกช�้าจากการถูกตียังไม่หายไป

ทัง้หมด แต่ใบหน้ากลบัเป็นปกตแิล้ว เช้าวันนีไ้ม่มไีข้ ฟังลมหายใจมัน่คง

สม�่าเสมอของเซียวจวิ้นพลางคิดว่าเขาน่าจะฟื้นได้แล้ว 

คิดเช่นนี้จึงเรียกหงจูมาก�าชับยาท่ีต้องกินและใช้ในสองวันน้ีอย่าง

ละเอียด สุดท้ายจึงเอ่ยว่า "คุณชายรองไข้ลดแล้ว ประเด๋ียวน่าจะได้สติ 

ไปเรียนเหล่าไท่จวินว่าข้ากลับเรือนปีกตะวันออกก่อน มีเรื่องอะไรค่อย 

ส่งสาวใช้ไปแจ้งที่เรือนปีกตะวันออกแล้วกัน" 

หงจูได้ยินว่าสะใภ้รองจะกลับเรือนปีกตะวันออกก็ตะลึงงัน  

ตลอดสองวนันีค้นทีป่รนนบิตัอิยู่ในห้องต่างรูว่้าตอนคณุชายรองไม่ได้สติ

มักจะเพ้ออยู่ตลอด และเอาแต่เรียกชื่อสะใภ้รอง ท�าเอานางตกใจจน 

ไม่กล้าให้สาวใช้เข้ามา มเีพียงนางกับหงซิง่คอยปรนนิบตัอิยู่ในห้องเท่านัน้ 

ใช้หัวเข่าคิดก็รู้ได้ว่าคุณชายรองฟื้นขึ้นมาแล้วคนแรกที่เขาอยาก

เหน็มากท่ีสุดก็คือสะใภ้รอง ทว่าสะใภ้รองทีไ่ม่ส�ารวมผูน้ี้หลงัจากปรนนบิติั 

ดูแลคุณชายรองอยู่สองวันโดยมิได้พักผ่อน ถึงเวลาเอาหน้ากลับจะ 

หนหีน้าไปเสยีอย่างนัน้ นางไม่อยากสร้างความทรงจ�าดีๆ  ต่อหน้าคณุชายรอง 

แม้แต่น้อยนดิเลยหรอื อย่างน้อยคุณชายรองจะได้ช่วยต่อสูเ้พ่ือนาง บางที

อาจเอาชนะเหล่าไท่จวินได้จริงๆ ก็ได้ 

ตั้งแต่เรื่องท่ีสะใภ้รองเป็นลูกอนุถูกเปิดเผย สาวใช้และบ่าวหญิง 

ทัง้หลายในเรอืนเซยีวเซยีงต่างก็ไม่มใีครกล้าเอ่ยถึงเร่ืองน้ี ปรนนบิตัรัิบใช้

อย่างระมัดระวัง เกรงว่าจะพลั้งปากท�าผิดพลาดไป แม้แต่หงจูเองเวลา

คุยกับสะใภ้รองยังไม่เป็นธรรมชาติเหมือนแต่ก่อน นางคาดเดาความคิด
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ในใจสะใภ้รองไม่ออก แน่นอนว่าย่อมไม่กล้าพูดจาส่งเดช ทว่าตอนนี ้

ไม่เหมือนกัน ครั้นเห็นสะใภ้รองจะจากไปจึงรวบรวมความกล้าเอ่ยว่า 

"สะใภ้รองเหนื่อยแล้ว ให้บ่าวปรนนิบัติท่านพักผ่อนสักครู่เถอะเจ้าค่ะ 

คณุชายรองใกล้จะฟ้ืนแล้ว บ่าวคดิว่าคณุชายรองฟ้ืนขึน้มาแล้วคนแรกที่

อยากเห็นจะต้องเป็น..." 

หงจูท่ีก�าลังพูดพอเห็นสายตาที่น่าเกรงขามของหลี่เมิ่งซีกวาดมอง

มาแล้ว นางตกใจจนกลืนค�าพูดท่ีเหลือกลับลงไป อึกอักครู่หน่ึงก็ไม่ได้

เปล่งเสียงออกมาอีก เพียงมองหลี่เมิ่งซีอย่างประหม่า 

เห็นหงจูไม่พูดอะไรแล้ว หลี่เมิ่งซีจึงถอนสายตากลับมา ชี้ยา 

ขวดสุดท้ายแล้วเอ่ยว่า "ยาขวดนี้เพ่ิงซื้อกลับมาจากร้านยาอ๋ีชุน เห็นว่า

ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและท�าให้โลหิตไหลเวียนดีข้ึน ไม่ท้ิงรอยแผลเป็นไว้ 

อย่าลืมเปลี่ยนยาที่แผลบนมือของคุณชายรองตามเวลาด้วย" หลี่เมิ่งซี 

พูดจบก็ไม่สนใจหงจูอีก นางให้จือซย่าประคองเดินออกไป 

"บ่าวจะท�าตามค�าสั่งของสะใภ้รองอย่างเคร่งครัด บ่าวน้อมส่ง 

สะใภ้รองเจ้าค่ะ" 
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เซียวจว้ินลืมตา รู้สึกงุนงงไม่รู้ตนเองอยู่ที่ใด เขาจ�าได้ว่าเพราะ 

ล่วงเกินท่านย่ากับบิดาจึงถูกบิดาลงโทษให้คุกเข่า หันมองไปรอบด้าน 

ก็พบว่าเป็นห้องนอนของตนเอง คิดว่าเขาคงเป็นลมและถูกส่งกลับมา  

จ�าได้ว่าก่อนเป็นลมเขาคดิถึงซเีอ๋อร์ เขาพลนันึกอะไรขึน้ได้ ย่ืนมอืไปลบูคล�า 

ที่หน้าอก ว่างเปล่าไม่มีอะไรทั้งนั้น เขาตกใจก่อนดิ้นรนลุกขึ้นนั่ง 

พอออกแรงถึงได้รูว่้าร่างกายไม่มแีรงแม้แต่น้อย จงึเปิดปากตะโกน 

"หงจู...หงจู!" 

หงจูที่งีบหลับอยู่บนตั่งนุ่มได้ยินเสียงคุณชายรองก็ลืมตาทันใด  

เหน็คณุชายรองก�าลงัมองนางจงึผดุลกุข้ึนทันที ปราดไปข้างเตยีงแล้วพูด

อย่างตืน่เต้น "ในท่ีสดุคุณชายรองก็ฟ้ืนแล้ว บ่าวเผลอหลบัไป คณุชายรอง

หมดสติไปสองวัน ในที่สุดก็ฟื้นเสียที คุณชายรองจะท�าอะไรเจ้าคะ" 

ในทีส่ดุก็รอจนหงจทูีพู่ดเจือ้ยแจ้วไม่หยุดหุบปากลงได้เสียที เซยีวจวิน้ 

69
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เอ่ยถาม "ข้าหลับไปสองวัน เสื้อผ้าที่ข้าสวมใส่วันนั้นเล่า" 

ฟังค�าพูดไม่มีหัวไม่มีท้ายของเซียวจว้ินแล้ว หงจูงุนงงอยู่นานจึง

ได้สต ิรบีตอบว่า "เสือ้ผ้าทีค่ณุชายรองสวมใส่วันนัน้สกปรก บ่าวส่งไปซกั

แล้วเจ้าค่ะ สองวนันีน่้าจะส่งกลบัมาแล้ว คุณชายรองจะสวมหรือเจ้าคะ" 

เซียวจวิ้นได้ยินว่าเสื้อผ้าถูกส่งไปซักสีหน้าก็เปลี่ยนไป เขาถาม

เหมือนไม่ใส่ใจ "ของที่อยู่ในเสื้อผ้าได้เอาออกมาหรือไม่" 

เรือ่งนียั้งต้องถามด้วยหรอื! หรอืคุณชายรองเลอะเลอืนไปแล้วจรงิๆ 

ได้ยินเซียวจว้ินถามเช่นนี้ หงจูก็มองเขาอย่างเป็นกังวลและตอบอย่าง

ระมัดระวัง "เอาออกมาหมดแล้วเจ้าค่ะ คุณชายรองจะหาอะไรเจ้าคะ  

บ่าวจะไปหยิบมาให้" 

"เอามาให้หมด" 

หงจหัูนหลงัไปหยิบถาดใบหนึง่ออกมาจากใต้ตู ้บนน้ันมหียกประดบั 

เซียว ตัว๋แลกเงิน และของใช้ตดิตวัอืน่ๆ ของเซยีวจว้ิน นางยกไปตรงหน้า

ผู้เป็นนาย 

เซยีวจว้ินกวาดตามองรอบหน่ึงก็ไม่พบว่ามขีองทีเ่ขาต้องการ ใบหน้า 

ซีดขาวเล็กน้อย จ้องถาดใบนั้นอย่างเหม่อลอย 

หงจปูระคองถาดยืนอยู่ตรงน้ัน เห็นเซยีวจว้ินไม่พูดไม่จา ไม่รูว่้าเขา

ต้องการอะไรจึงเอ่ยถาม "คุณชายรองต้องการอะไรเจ้าคะ" 

"มีแค่นี้หรือ ไม่มีอย่างอื่นอีกแล้ว?" 

หงจูฟังแล้วอ้ึงไป พลันนึกถึงของอย่างหน่ึงข้ึนมาได้ รีบตอบว่า 

"คุณชายรองโปรดรอสักครู่!" 

หงจพููดจบก็หมนุตัวไปวางถาดลง แล้วค้นดใูนตูข้้างเตยีงอยู่ครูห่น่ึง 
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ก่อนจะหยิบห่อของขนาดเลก็ทีห่่อด้วยผ้าเชด็หน้าออกมา เปิดออกดแูล้ว

เป็นปอยผมท่ีหลีเ่มิง่ซตัีดออกมา ถูกล้างจนสะอาด เปล่งประกายเงางาม 

นางย่ืนให้เซียวจว้ินด้วยสองมือ "คุณชายรองต้องการหาสิ่งนี้หรือเจ้าคะ 

เมือ่วานบ่าวรูส้กึว่าของสิง่น้ี...ไม่ควรให้บ่าวคนอืน่เห็น จึงแยกเก็บไว้ต่างหาก 

เจ้าค่ะ" 

เห็นปอยผมน้ันแล้ว ดวงตาเซียวจว้ินก็เปล่งประกายต่างออกไป  

เขายื่นมือซ้ายออกไปและห่อเก็บไว้อย่างเงอะงะ แล้วน�ามาเก็บไว้ในอก

เสื้ออย่างระมัดระวัง ก่อนจะพรูลมหายใจยาวออกมา 

ดวงตากวาดมองหาไปทั่วห้องอีกครั้ง มองอยู่นาน ใบหน้าพลัน

ปรากฏแววตื่นตระหนก เซียวจวิ้นถามด้วยน�้าเสียงร้อนรน "สะใภ้รองเล่า 

ยังอยู่ในคฤหาสน์หรือไม่!" 

เห็นคุณชายรองเก็บผมของสะใภ้รองราวกับเป็นของล�้าค่า แต่เมื่อ

คดิถึงฐานะลกูอนุของสะใภ้รองแล้ว หงจลูอบรูส้กึเสยีดายแทนสะใภ้รอง

จริงๆ ได้ยินเสียงร้อนรนของคุณชายรองก็รู้ว่าคุณชายรองกังวลอะไร  

นางจงึรบีตอบ "คุณชายรองวางใจเถอะเจ้าค่ะ สะใภ้รองยงัอยู่ในคฤหาสน์

ตลอด ปรนนิบัติดูแลท่านโดยไม่ได้พักผ่อนเลยตลอดสองวัน เมื่อครู่เห็น

ท่านไม่มีไข้แล้วจึงกลับเรือนปีกตะวันออกไปเจ้าค่ะ" 

หงจูพูดจบ เห็นเซียวจว้ินไม่พูดอะไรนางจึงพูดต่อ "คุณชายรอง 

หมดสตไิปสองวัน ป่านนีค้งหวิแล้ว เมือ่ครูส่ะใภ้รองส่ังให้หงซิง่ท�าโจ๊กเปล่า 

บ่าวจะสั่งให้คนยกเข้ามานะเจ้าคะ คุณชายรองกินโจ๊กก่อน เมื่อครู่นี ้

เหล่าไท่จวินกับนายหญิงใหญ่เพ่ิงส่งคนมาสอบถามอาการของท่าน  

บ่าวจะส่งคนไปรายงานเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ" 
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หงจูพูดจบ เห็นเซียวจวิ้นพยักหน้า นางจึงหันหลังเดินออกไป 

เพ่ิงถึงหน้าประตูก็ถูกเรยีกกลบัมา ได้ยินเซยีวจวิน้เอ่ยว่า "ประเดีย๋ว

ค่อยไปรายงานท่ีเรือนโซ่วสี่ เจ้าไปเรือนปีกตะวันออกตามสะใภ้รอง 

มาก่อน" 

ได้ยินค�าสั่งของเซียวจวิ้นแล้วหงจูลังเลครู่หนึ่ง สุดท้ายก็รับค�าเดิน

ออกไป 

พอรูว่้าหลีเ่มิง่ซดูีแลเขาอยู่ข้างเตียงตลอดสองวันท่ีผ่านมา เซยีวจว้ิน 

ก็เผยรอยย้ิมมีความสุข หัวใจพลันเปี ่ยมไปด้วยความรู ้สึกอ่อนโยน  

นึกอยากพบนางทันที เห็นหงจูจะไปรายงานเหล่าไท่จวินเขาพลันนึกข้ึน

ได้ว่าวันทีฐ่านะลกูอนขุองหลีเ่มิง่ซถูีกเปิดเผย หลงัจากถูกตามตวักลบัมา

จากข้างนอกอย่างเร่งด่วน เขาก็ถูกพาไปเรือนโซ่วสีท่นัที ตัง้แต่ตอนนัน้ยัง

ไม่ได้พูดคุยกับหลี่เมิ่งซีเป็นการส่วนตัวเลย 

ชาติก�าเนดิของหลีเ่มิง่ซขีดัต่อค�าสอนของบรรพบรุุษ น่ีเป็นเรือ่งใหญ่

เกินไป แม้เขาสาบานว่าจะไม่เป็นประมุขสกุล ท่านย่ากับบิดามารดาก็ 

ไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆ แน่ เขาต้องท�าความตกลงร่วมกับหลีเ่มิง่ซก่ีอนทีจ่ะ

พบกับเหล่าไท่จวินเสียก่อน ยามนี้เขานึกเสียใจภายหลังยิ่งนัก ก่อนหน้า

นีเ้ขาน่าจะคยุกับหลีเ่มิง่ซ ีการจะต่อต้านค�าสอนของบรรพบรุษุสกุลเซยีว

ก�าลังเขาเพียงคนเดียวนั้นน้อยเกินไป พวกเขาต้องร่วมแรงร่วมใจกัน 

ถึงจะส�าเร็จ ขอเพียงนางยืนอยู่ข้างหลังเขา มองเขาด้วยสายตาเชื่อมั่น 

เขาก็จะมีพลังอย่างเต็มเปี่ยม สามารถยืนหยัดเพ่ือความสุขของนางกับ

เขาได้จนถึงทีส่ดุ ไม่ละความพยายามเด็ดขาด ย่ิงไม่ปล่อยให้นางถูกรงัแก

ในสกุลเซียว! 
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เฝ้ามองประตูอย่างคาดหวัง ไม่นานประตูก็ถูกเปิดออก เซียวจว้ิน

ตาเป็นประกายก่อนจะดับวูบลง ที่แท้เป็นหงซิ่งถือถาดเงินเดินเข้ามา 

เห็นเซยีวจวิน้มองมา หงซิง่ก็วางถาดเงนิลงบนโต๊ะพลางพูด "นีเ่ป็น

โจ๊กเปล่าท่ีสะใภ้รองก�าชับให้บ่าวท�าเป็นพิเศษ คุณชายรองรีบกินตอน 

ร้อนๆ เถอะเจ้าค่ะ" 

เห็นหงซิ่งยกโจ๊กเข้ามา เซียวจวิ้นก็รู้สึกหิวข้ึนมาจริงๆ แต่ด้วยคิด

ว่าหลีเ่มิง่ซกี�าลงัจะมา เขาจงึพูดกับหงซิง่ว่า "วางไว้ก่อนเถอะ รนิน�า้ให้ข้า

ถ้วยหนึ่ง" 

หงซิ่งรับค�า รีบหยิบกาน�้าชาขึ้นมารินน�้า นางเดินเข้ามาประคอง

เซยีวจว้ินลกุขึน้นัง่พลางใช้หมอนหนนุไว้ข้างหลงัและปรนนบิตัเิขาดืม่น�า้ 

ระหว่างยุ่งง่วนก็เหน็หงจผูลกัประตูเข้ามาอย่างหมดอาลัยตายอยาก 

เซยีวจว้ินเห็นเข้าจงึพูดกับหงซิง่ "เจ้าออกไปเถอะ มหีงจอูยู่ก็พอแล้ว" 

หงซิ่งรับค�าและหมุนตัวเดินออกไป 

เห็นหงซิ่งออกไปแล้ว เซียวจว้ินจึงเอ่ยถาม "สะใภ้รองท�าอะไรอยู่ 

นางว่าอย่างไรบ้าง" 

มองคุณชายรองแล้ว หงจูสีหน้าหม่นหมอง ขยับปากครู่หนึ่งหันไป

เหลอืบเห็นโจ๊กบนโต๊ะจงึพูดกับเขา "บ่าวปรนนิบตัคิณุชายรองกินโจ๊กก่อน

ดีกว่า ประเดี๋ยวเย็นแล้วจะไม่อร่อยนะเจ้าคะ" 

"สะใภ้รองว่าอย่างไร!" เห็นหงจูเป็นเช่นน้ี ร่างกายของเซียวจวิ้นก็

สะท้านเฮือก เขาเสียงแข็งขึ้นโดยไม่รู้ตัว 

หงจูหน้าซีดเมื่อเห็นคุณชายรองร้อนใจ เงียบไปครู่หน่ึงก่อนจะ 

เงยหน้าตอบ "สะใภ้รองบอกว่า...บอกว่านางกับคณุชายรองตดัขาดกันแล้ว 

Page ����������������� 4.indd   54 3/4/2562 BE   15:28



55

อวี่จิ่วฮวา

แค่รอให้คุณชายรองฟื้นข้ึนมาเขียนหนังสือหย่าให้นาง แล้วนางก็จะไป

จากคฤหาสน์สกุลเซียว ไม่สะดวกจะพบคุณชายรองตามล�าพังอีก สั่งให้

บ่าวปรนนิบัติท่านให้ดีเจ้าค่ะ" 

ฟังค�าพูดไร้เย่ือใยเช่นนี้แล้ว เซียวจว้ินร่างกายสั่นสะท้าน เขา 

ถามว่า "เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่ถือโอกาสตอนทีข้่าไม่ได้สตบิบีคัน้

สะใภ้รองหรือ" 

"เรียนคุณชายรอง เหล่าไท่จวินแค่สั่งให้สะใภ้รองเคร่งครัดใน 

กฎธรรมเนียม ปรนนิบัติท่านให้ดี ทุกอย่างรอให้ท่านฟื้นแล้วค่อยว่ากัน 

บ่าวเดาว่าสะใภ้รองคงกลวัว่าท่านจะฝ่าฝืนค�าสอนของบรรพบรุษุเพ่ือนางอกี 

ท�าให้เหล่าไท่จวินกับนายท่านใหญ่โมโหจนต้องข้ึนชื่อว่าอกตัญญู มิสู้ 

ไม่พบจะดีกว่า ตัดความคิดเพ้อฝันของท่านเสียแต่ตอนนี้ บ่าวขอร้อง

คุณชายรองโปรดปล่อยวางเถอะเจ้าค่ะ ค�าสอนของบรรพบุรุษยากจะ

ฝ่าฝืน สะใภ้รองท�าเช่นนี้ก็ด้วยหวังดีต่อท่าน ถึงอย่างไรเจ็บยาวย่อมมิสู้

เจ็บสั้น" 

ฟังค�าพูดหงจูแล้ว เซียวจวิ้นเอนกายลงบนเตียงและหลับตาลง 

หงจูไม่รู้จะโน้มน้าวคุณชายรองที่ปักใจกับสะใภ้รองเช่นไรดี ย่ิง 

ไม่กล้าบอกเขาว่าเมือ่ครูน่างคุกเข่าในเรอืนปีกตะวันออกอยู่นาน โขกศรีษะ 

จนหวัแทบแตก กระท่ังจอืซย่ากับจอืตงยังทนดไูม่ได้ ช่วยนางขอร้องด้วย

อีกแรง แต่สะใภ้รองยังคงไล่นางออกจากเรือนปีกตะวันออกโดยไม่ไว้

ไมตรีแม้แต่น้อย 

มองสองคนที่ดื้อรั้นทิฐิถึงเพียงนี้ หงจูก็รู้สึกเศร้าใจ คู่รักท่ีดีเช่นนี้

กลบัถูกโชคชะตาก�าหนดให้ต้องพรากจากกัน นางฝืนข่มความเศร้าในใจ
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แล้วพูดเสยีงค่อย "บ่าวจะให้คนไปรายงานเหล่าไท่จวินเดีย๋วน้ี โจ๊กจะเย็น

แล้ว ถึงอย่างไรคุณชายรองก็ต้องกินสักเล็กน้อยนะเจ้าคะ" 

เห็นเซียวจว้ินไม่พูดจา หงจูจึงผลักประตูออกไปสั่งหงซิ่งให้ไป

รายงานที่เรือนโซ่วสี่ จากน้ันสั่งให้คนยกน�้ามาล้างหน้าให้คุณชายรอง  

สาวใช้สองคนยกเครื่องใช้ในการล้างหน้าเข้ามาแล้ว หงจูปรนนิบัติ 

เซียวจว้ินล้างหน้า สั่งให้สาวใช้ขยับโต๊ะมาที่ข้างเตียง ระหว่างยุ่งง่วน 

สาวใช้อีกคนก็เข้ามารายงาน "อีเ๋หนียงท้ังสามกับหงอว้ีได้ยินว่าคณุชายรอง 

ฟื้นแล้ว จึงมาปรนนิบัติเจ้าค่ะ" 

หงจูฟังแล้วมองเซียวจวิ้น เห็นเขาเอนกายบนเตียงด้วยสีหน้า 

ไร้อารมณ์ คล้ายไม่ได้ยินค�าพูดของสาวใช้ ขบคิดดูแล้ว ให้พวกนาง 

เข้ามาโน้มน้าวคุณชายรอง บางทีอาจจะดีขึ้นก็ได้ คิดเช่นนี้จึงพยักหน้า

กับสาวใช้ 

ไม่นานอี๋เหนียงท้ังสามกับหงอวี้ก็เดินตามกันเข้ามา คารวะและ 

ทักทายเซียวจวิ้นตามล�าดับ 

เซียวจวิ้นเห็นแล้วอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพยักหน้าให้พวกนาง 

อี๋เหนียงคารวะเสร็จและยืนอยู่สองฝั่ง หวังอ๋ีเหนียงเห็นหงจูก�าลัง

ยุ่งกับการจัดโต๊ะจึงก้าวเข้าไปช่วย 

อาหารจดัเรยีงเรยีบร้อยแล้ว หงจปูระคองคณุชายรองมานัง่ข้างโต๊ะ 

ใช้หมอนอิงหนุนไว้ข้างหลัง หวังอี๋เหนียงตักโจ๊กเสร็จแล้วยกไปตรงหน้า

คุณชายรอง 

ชุ ่ยอี๋เหนียงเห็นคุณชายรองใช้มือซ้ายจับช้อนอย่างไม่ถนัดนัก 

ดวงตากลอกไปมาและกวาดมองรอบหน่ึง เห็นจางอีเ๋หนยีงยืนอยู่ตรงน้ัน
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ด้วยสหีน้าลงัเลจงึชงิก้าวเข้าไป หยิบโจ๊กบนโต๊ะขึน้มา "มอืของคุณชายรอง 

มแีผลไม่สะดวก ให้อนปุรนนบิตัคิณุชายรองกินอาหารนะเจ้าคะ!" ชุย่อีเ๋หนยีง 

พูดพลางย่ืนมอืไปรบัช้อนจากเซยีวจว้ิน คดิจะป้อนโจ๊กให้เขาด้วยตนเอง 

เพราะความไร้เยื่อใยของหลี่เมิ่งซี ท�าให้เซียวจวิ้นหมดความอยาก

อาหารไปนานแล้ว แต่ก็รู้ว่าไม่กินย่อมไม่ดีต่อร่างกาย กระท่ังฝืนน่ังลง

ข้างโต๊ะแล้วจึงพบว่ามือขวาถูกพันด้วยผ้าพันแผล จ�าต้องใช้มือซ้าย 

ระหว่างหงุดหงิดก็ได้ยินชุ่ยอี๋เหนียงพูด เขาจึงเงยหน้ามองนาง ครั้นเห็น

แววต่ืนเต้นในส่วนลึกของดวงตาอีกฝ่าย ในใจบังเกิดความขยะแขยง  

ไม่รู้สึกอยากอาหารอีกต่อไป เขาวางช้อนแล้วพูดว่า "ยกออกไปเถอะ!" 

ได้ยินค�าพูดนี้แล้วทุกคนต่างตกใจ หันไปมองเซียวจว้ินพร้อมกัน 

เห็นเซียวจวิ้นขยับตัวกลับเข้าไปในเตียง เอนกายและหลับตาลง 

ชุ่ยอี๋เหนียงร่างกายสะท้าน มือสั่นไปครู่หนึ่ง โจ๊กในชามเกือบจะ

กระฉอกออกมา ดวงตานางพลันปกคลุมด้วยไอน�้า พูดเสียงสะอื้น 

"คุณชายรองหมดสติไปสองวัน ไม่ได้กินท้ังน�้าและข้าว กินสักนิดเถอะ

เจ้าค่ะ ร่างกายจะได้มีแรง หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ต่อให้ร่างกายท�าด้วย

เหล็กก็ทนไม่ไหวนะเจ้าคะ" ชุ่ยอี๋เหนียงพูดจบพลางมองเซียวจว้ินด้วย

สายตาต�าหนิ 

เนิ่นนานผ่านไปจึงได้ยินเซียวจว้ินหลับตาพูดว่า "ร่างกายข้า 

แขง็แรงดี บอบบางถึงเพียงน้ันเสยีท่ีไหน อีเ๋หนยีงท้ังหลายหากปรารถนาดี 

ขอแค่ให้อยู่ในเรอืนอย่างสงบอย่าก่อเรือ่งก็พอ ไม่ต้องมาปรนนบิตัทิกุวนั

หรอก พวกเจ้าออกไปเถอะ!" 

"คุณชายรองให้อนุปรนนบัิติท่านกินสกันิดเถอะเจ้าค่ะ หลายวันก่อน
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คุณชายรองเพิ่งถูกลงโทษด้วยกฎบ้าน ต่อให้ฝึกฝนร่างกายมาแข็งแกร่ง

เพียงใดก็ทนรับความทรมานเช่นนี้ไม่ไหวนะเจ้าคะ" 

เซยีวจว้ินพูดอย่างหมดความอดทน "ออกไปเถอะ! ข้าอยากพักผ่อน

เงียบๆ สักครู่" 

ได้ยินน�้าเสียงของคุณชายรองเต็มไปด้วยความร�าคาญ หงจูจึงรีบ

ก้าวเข้าไปรบัชามโจ๊กจากมอืชุย่อ๋ีเหนยีง "คุณชายรองอยากพักผ่อนเงยีบๆ 

อ๋ีเหนียงท้ังหลายไปรอข้างนอกก่อนเถอะเจ้าค่ะ ถ้าคุณชายรองมีอะไร 

บ่าวค่อยเชิญอี๋เหนียงเข้ามา" 

ชุย่อีเ๋หนยีงเหลอืบมองเซยีวจว้ินอกีครัง้ เหน็เขาหลบัตาไม่พูดอะไร

อีกจงึกัดรมิฝีปากแล้วหมนุตวัถอยออกไป เหน็สหีน้าสะใจเมือ่เหน็คนอืน่

ผดิหวังของจางอีเ๋หนยีงแล้ว ชุย่อีเ๋หนียงพลนับงัเกิดความแค้นในใจอย่าง

รุนแรง 

อี๋เหนียงท้ังหลายออกไปแล้ว หงจูเหลือบมองคุณชายรองที ่

นอนหลับตาอยู่บนเตียง ใจรู้ว่าเวลานี้เกลี้ยกล่อมไปก็ไร้ประโยชน์จึงสั่ง

ให้สาวใช้ยกโต๊ะออกไปก่อน ระหว่างที่ยุ่งง่วนอยู่นั้น สาวใช้คนหนึ่งก็เข้า

มารายงาน "เรยีนคุณชายรอง เหล่าไท่จวินกับนายหญิงใหญ่ได้ยินว่าท่าน

ฟื้นแล้วจึงมาเยี่ยมท่านเจ้าค่ะ"

หงจูฟังแล้วเหลือบมองคุณชายรองแวบหนึ่ง เห็นเขายังคงหลับตา

จึงวางงานในมือ สั่งให้สาวใช้ยกต่ังนุ่มมาที่ข้างเตียงและเตรียมน�้าชา  

จากน้ันก็ส่งสาวใช้คนหนึ่งไปรายงานสะใภ้รอง ส่วนตนเองรีบออกไป

ต้อนรับเหล่าไท่จวิน 

ไม่นานสาวใช้และบ่าวหญิงสงูวัยกลุม่หนึง่ก็ห้อมล้อมเหล่าไท่จวิน

Page ����������������� 4.indd   58 3/4/2562 BE   15:28



59

อวี่จิ่วฮวา

กับนายหญิงใหญ่เดินเข้ามา พอเข้าประตูมา เหล่าไท่จวินก็พูดเสียงสั่น 

"ในท่ีสุดจวิ้นเอ๋อร์ก็ฟื้นแล้ว! ย่าเป็นห่วงเจ้าแทบแย่..." พูดพลางเดินมา

ตรงหน้าเตียง ก่อนจะนั่งลงบนตั่งนุ่ม ย่ืนมือไปกุมมือเซียวจว้ินและ

พิจารณาเขาอย่างละเอียด 

เซียวจว้ินดิ้นรนจะลุกขึ้น ทว่าพยายามอยู่พักใหญ่ก็ยังลุกไม่ไหว  

หงจูกับหงซิ่งจึงรีบเข้ามาประคองเขาลุกขึ้นนั่ง ใช้หมอนอิงหนุนหลังไว้

เซียวจว้ินน่ังดีแล้วก�าลังจะเอ่ยปากคารวะท่านย่ากับมารดา  

กลบัได้ยินเหล่าไท่จวินพูดว่า "ครัง้นีจ้ว้ินเอ๋อร์ล�าบากแล้ว เจ้าดสู ิหน้าซบู

ตอบไปหมด คราวหน้าจว้ินเอ๋อร์ห้ามเอาแต่ใจเช่นน้ีอีกเล่า ท�าให้บิดา

มารดาเจ้าโมโหถึงเพียงนั้น มารดาเจ้านอนซมอยู่ตั้งหลายวัน วันนี้จึงฝืน

ลุกจากเตียงได้ ข้าแก่แล้ว ไม่มีความปรารถนาใด แค่อยากเห็นลูกหลาน

เต็มบ้าน ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบ ทนเห็นจว้ินเอ๋อร์อาละวาดเช่นนี้ไม่ไหว 

อกีแล้วหรอกนะ หากเจ้าเป็นอะไรไป ข้า...ข้า..." เหล่าไท่จวินพูดไปพูดมา 

น�้าเสียงก็เปลี่ยนเป็นสะอื้น พูดอะไรไม่ออกอีก 

เหล่าไท่จวินสะอืน้ไห้เสยีแล้ว เซยีวจว้ินเหน็ท่านย่าเป็นเช่นน้ี ทัง้ยัง

เหลอืบเหน็ใบหน้าซดีขาวราวกระดาษของมารดาทีน่ัง่เชด็น�า้ตาอยู่ตรงน้ัน 

เขาก็รูส้กึเสยีใจรบีเอ่ยว่า "จวิน้เอ๋อร์อกตญัญู ท�าให้ท่านย่ากับมารดาเป็น

กังวล ตอนนี้จวิ้นเอ๋อร์ฟื้นแล้ว ไม่เป็นอะไรแล้วขอรับ" 

"ครัง้นีจ้ว้ินเอ๋อร์เอาแต่ใจเกินไปแล้ว ต�าแหน่งประมขุสกุลไม่ใช่เรือ่ง

เล่นๆ บอกว่าจะไม่เป็นก็ไม่เป็นได้หรอื ท�าให้ท่านย่ากับบดิาเจ้าต้องผดิหวัง 

ข้าเลี้ยงดูอุ้มชูเจ้ามาจนเติบใหญ่ เดิมคิดว่าเจ้าโตข้ึนแล้วจะกตัญญู 

ต่อบิดามารดา สร้างผลงานและสร้างเน้ือสร้างตัว ขยายกิจการของ
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บรรพบุรษุให้รุง่โรจน์ย่ิงขึน้ ไหนเลยจะคดิว่าจว้ินเอ๋อร์จะท�าเรือ่งอกตญัญู

เพียงเพ่ือสตรคีนหน่ึง ข้าเลีย้งดเูจ้ามาเสยีเปล่าอย่างนัน้หรอื" นายหญิงใหญ่ 

พูดพลางซับน�้าตา 

ฟังค�าพูดมารดาแล้ว เซียวจว้ินรู ้สึกเหมือนในอกอัดแน่นด้วย 

ปยุหลวิ ท้ังอึดอัดทัง้พองขยาย คายไม่ออก กดลงไปไม่ได้ ได้แต่น่ังพิงเตยีง 

อยู่อย่างนั้นพูดอะไรไม่ออก 

เหล่าไท่จวนิได้ยนินายหญงิใหญ่พดูถงึต�าแหน่งประมุขสกลุ นางก็

นกึถึงหลีเ่มิง่ซขีึน้มาได้ กวาดตามองรอบหนึง่ไม่เห็นคนจงึเอ่ยถาม "ซเีอ๋อร์เล่า 

ไฉนป่านนี้แล้วยังไม่มาปรนนิบัติอีก" 

ได้ยินท่านย่าถามถึงหลี่เมิ่งซี ร่างกายเซียวจวิ้นถึงกับสะท้าน  

ท่านย่ากับมารดามาแล้ว นางเป็นลูกสะใภ้กลับยังไม่มาปรนนิบัติ ย่อม

เป็นการขัดค�าสั่งบิดามารดา เดิมทีฐานะลูกอนุก็ขัดต่อค�าสอนของ

บรรพบุรุษอยู่แล้ว หากมีความผิดฐานฝ่าฝืนค�าสั่งบิดามารดาอีก ไม่ว่า

ตนจะพยายามหรือยืนหยัดอย่างไรก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว! 

เงยหน้ามองหงจู เห็นหงจูส่ายหน้าให้เขาอย่างจนใจ หัวใจพลัน

หนาวเยือก นีแ่สดงว่าหลีเ่มิง่ซตีดัสนิใจแน่วแน่แล้วว่าจะเอาหนังสอืหย่า

ให้ได้ใช่หรอืไม่ ชัว่ขณะหน่ึงทีเ่ขารูส้กึว่าสิง่ท่ีเขาพยายามอยู่ไม่มปีระโยชน์

อะไรอีกแล้ว เห็นมารดามองหาหลี่เมิ่งซีไปทั่วจึงเอ่ยว่า "ท่านย่า มารดา 

ซีเอ๋อร์ปรนนิบัติดูแลอยู่ที่นี่โดยไม่ได้พักผ่อนมาสองวันแล้ว พอจวิ้นเอ๋อร์

ฟ้ืนข้ึนมาจงึให้นางกลบัเรอืนปีกตะวันออก เมือ่ครู่จวิน้เอ๋อร์ไม่ได้ให้คนไป

รายงาน นางคงไม่รู้ว่าพวกท่านมา" 

เหล่าไท่จวินฟังแล้วก็นั่งอยู่ตรงน้ันไม่ได้เอ่ยอะไร นายหญิงใหญ่
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เห็นลกูชายรกัใคร่ลกูสะใภ้เช่นน้ัน ท้ังท่ีเขานอนซมจนลกุไม่ขึน้ก็ยังมอิาจ

แขง็ใจให้นางมาปรนนบิตั ิกลบับอกให้นางไปพักผ่อนเสยีได้ นายหญิงใหญ่ 

อดรู้สึกโกรธแค้นไม่ได้ ลืมไปว่าลูกชายเพ่ิงฟื้น จิตใจไม่อาจได้รับความ

กระทบกระเทือน ลูกสะใภ้คนนี้เป็นนางจิ้งจอกจริงเชียว วันนี้จะต้องหย่า

นางให้ได้ หาไม่ช้าเร็วนางต้องสูบเลือดของลูกชายไปจนหมดตัวแน่! 

"จว้ินเอ๋อร์เลอะเลือนจริงๆ จะพูดเช่นน้ีได้อย่างไร ภาษิตว่าเร่ือง 

ทกุอย่างยึดถือความกตัญญเูป็นทีห่นึง่ สะใภ้รองอายุยังน้อย ทัง้ไม่ได้ป่วย

อะไร จะไม่มาแสดงความกตัญญตู่อหน้าผูอ้าวุโสเพียงเพราะเหนด็เหน่ือย

ได้อย่างไรเล่า วันนี้หากมีแค่ข้าก็แล้วไปเถอะ แต่นี่เหล่าไท่จวินก็อยู่ด้วย 

เจ้าส่งคนไปตามสะใภ้รองมาเถอะ!" 

มารดาพูดมีเหตุผล ใช่ว่าเซียวจว้ินไม่รู ้ แต่เขารู้นิสัยดื้อร้ันของ 

หลี่เมิ่งซีดี นางตัดสินใจแน่วแน่แล้ว เดิมทีคิดจะกลบเกลื่อนด้วยค�าพูด

เช่นนี้ คิดไม่ถึงว่ามารดากลับไม่ยอมเลิกรา ครั้นคิดว่ามารดากับหลี่เมิ่งซี

เหมือนน�้ากับไฟ ในใจของเซียวจวิ้นก็เกิดความรู้สึกหมดแรง 

แรงทัดทานที่มีอยู่มากมายภายในคฤหาสน์สกุลเซียว เขามั่นใจว่า

ขอเพียงยืนหยัดย่อมสลายมันไปได้ แต่เมื่อเป็นเรื่องของซีเอ๋อร์ ไม่ว่าเขา

จะพยายามอย่างไรก็ไม่อาจสั่นคลอนหัวใจเย็นชาดวงนั้นได้ เขาเคย 

ท�าผดิมาแล้ว ท้ังพยายามแก้ไขอยู่ตลอด ทว่าผ่านมานานขนาดน้ีนางกลบั 

ไม่เคยหันมามองดูหัวใจเขาอย่างละเอียดเลยสักครั้ง เผชิญหน้ากับ 

หลี่เมิ่งซีที่ด้ือรั้นและเย็นชาเช่นนี้แล้ว ท�าให้เขาไม่มีเร่ียวแรงพอท่ีจะ 

แบกรับแรงกดดันที่มาจากครอบครัวได้อีก 

ฟังค�าพูดนายหญิงใหญ่แล้ว หงจก็ูร้องอทุานเรียก 'มารดา' อยู่ในใจ 
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นางมองเซียวจว้ินอย่างท�าอะไรไม่ถูก เห็นเขาเอนพิงเตียงด้วยใบหน้า 

ซีดเผือด ชั่วขณะหนึ่งจึงตัดสินใจไม่ได้ ขณะที่ลังเลไม่รู้ว่าควรจะรับมือ

อย่างไร หงซิ่งก็รับค�าและหันหลังเดินออกไปแล้ว 

เหล่าไท่จวินเห็นหงซิ่งออกไปก็ไม่ได้พูดอะไรอีก เพียงสั่งให้สาวใช้

ไปตามหมอมา จากนั้นจึงคุยกับเซียวจว้ินเรื่องสองวันนี้ เขาเพียงแค่

เอนกายอยู่บนเตียงรับค�าอย่างห่อเหี่ยว 

ไม่นานก็เห็นหงซิ่งเดินเข้ามาด้วยท่าทางร้อนรนกระวนกระวาย 

เซียวจวิ้นเห็นแล้วหัวใจจมดิ่ง 

นายหญงิใหญ่เห็นหงซิง่เข้ามาก็ถามว่า "สะใภ้รองล่ะ นางท�าอะไรอยู่ 

ไฉนจึงยังไม่มา" 

หงซิ่งได้ยินนายหญิงใหญ่ถามก็คุกเข่าลงทันที "เรียนเหล่าไท่จวิน 

นายหญิงใหญ่ สะใภ้รองบอกว่า...บอกว่านางไม่สบาย ไม่สะดวกมา

ปรนนิบัติเจ้าค่ะ" 

"อะไรนะ ไม่สบาย? ใครก็ได้!" 

นายหญิงใหญ่ได้ยินค�าพูดหงซิง่แล้วก็ผดุลกุข้ึนทนัใด เห็นหลีเ่มิง่ซี

ก�าแหงเช่นน้ี นางโมโหแล้วจริงๆ อ้าปากร้องเรียกคนจะสั่งให้ไปจับตัว 

หลี่เมิ่งซีที่เรือนปีกตะวันออก 

บ่าวหญิงสงูวัยสองคนรบัค�าแล้วเลกิม่านเข้ามา คารวะเหล่าไท่จวิน 

กับนายหญิงใหญ่และยืนรับค�าสั่งอยู่ด้านข้าง 

ความก�าแหงของหลี่เมิ่งซีท�าเอาเหล่าไท่จวินโมโหเช่นกัน ก�าลังจะ

อาละวาดก็เห็นนายหญิงใหญ่เรียกคนเข้ามา นางจึงไม่พูดอะไร แต่พอ

เงยหน้าเห็นใบหน้าของเซยีวจว้ินซดีขาวอย่างกะทนัหนั ด้วยความตระหนก 
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จงึพูดกับนายหญิงใหญ่ "ลกูสะใภ้ไม่ต้องรบีร้อน น่ังลงค่อยๆ พูดจากันเถอะ" 

เห็นเหล่าไท่จวินเอ่ยปาก นายหญิงใหญ่จ�าใจน่ังลง ก�าลังจะ 

เอ่ยปากก็เห็นเซียวจว้ินพยายามจะขยับตัว หงจูเห็นเช่นนั้นจึงรีบเข้าไป

ประคอง ด้วยการช่วยเหลอืของหงจ ูเซยีวจว้ินพยายามคกุเข่าจากบนเตยีง 

โขกศีรษะให้เหล่าไท่จวินกับนายหญิงใหญ่ 

ทัง้สองเหน็แล้วรบีร้องห้าม "จว้ินเอ๋อร์รบีนอนลงเถอะ อยู่ดีๆ  เจ้าท�า

อะไรของเจ้า มิใช่คนอื่นไกลเสียหน่อย มีอะไรนอนพูดก็ได้" 

"ท่านย่า มารดา ซีเอ๋อร์อายุน้อยจึงไม่รู้ความ ขอท่านย่ากับมารดา

โปรดเห็นแก่หน้าของจว้ินเอ๋อร์สักครั้ง อย่าลงโทษซีเอ๋อร์เลย จวิ้นเอ๋อร ์

โขกศีรษะให้ท่านย่ากับมารดาแล้ว ขอมารดากับท่านย่าสงเคราะห์ด้วย

ขอรับ" 

ยามนี้เหล่าไท่จวินโมโหนิสัยเหิมเกริมเอาแต่ใจของหลี่เมิ่งซีจน

กัดฟันไปมา คฤหาสน์สกุลเซียวยังไม่เคยมีใครกล้าเสียมารยาทกับนาง

เช่นนี้ หากไม่เพราะค�าพูดของจิ้งอวิ๋นต้าซือ เกรงว่าจวิ้นเอ๋อร์จะเป็นอะไร

ไป นางคงส่งคนไปจดัการหลีเ่มิง่ซทีีเ่รอืนปีกตะวันออกนานแล้ว คร้ันเหน็

ว่าหลี่เมิ่งซีเสียมารยาทกับตนต่อหน้าสาวใช้ทั้งเรือน จว้ินเอ๋อร์ยังจะพูด

แทนอีกฝ่ายอีก ใบหน้าเหล่าไท่จวินก็บึ้งตึงทันใด 

นายหญิงใหญ่เห็นหลี่เมิ่งซีไร้มารยาทเช่นนี้ ลูกชายยังจะปกป้อง

นางอกี ในใจก็นึกเดือดดาลอยู่นานแล้ว คร้ันเห็นเหล่าไท่จวินใบหน้าบึง้ตงึ 

จงึด่าว่า "ลกูทรพี! ลกูทรพีจรงิๆ ข้าไปก่อกรรมชาตไิหนมา ถึงได้มลีกูทรพี

เช่นเจ้า สะใภ้รองผู้นี้ใช้วิชามารอะไรกันแน่ถึงได้ท�าให้เจ้าลุ่มหลงเช่นนี้ 

ต�าแหน่งประมขุสกุลไม่ต้องการก็แล้วไปเถอะ บดันีแ้ม้แต่ค�าว่า 'กตญัญู' 
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เจ้าก็ไม่ต้องการแล้ว แม้แต่กฎธรรมเนียมของสกุลสูงศักด์ิก็ไม่ต้องการ 

สะใภ้รองแค่ล่วงเกินข้าคนเดียวก็แล้วไปเถอะ ยามนี้แม้แต่ท่านย่าเจ้า

นางยังไม่เคารพ แล้วเจ้ายังจะพูดแทนนางอีกหรือ ไม่พูดถึงสกุลสูงศักดิ์

อย่างพวกเรา เจ้าลองไปถามสกุลเล็กๆ ดูสิ มีลูกชายท่ีไหนปกป้อง 

ลูกสะใภ้ต่อหน้าผู้อาวุโสบ้าง หากเรื่องนี้แพร่ออกไป ข้ายังจะสู้หน้าผู้คน 

สู้หน้านายท่านใหญ่ สู้หน้าบรรพบุรุษสกุลเซียวได้อีกหรือ มิสู้ตายไปเสีย

ดีกว่า!"

นายหญิงใหญ่พูดจบก็ลกุขึน้โขกศีรษะกับตูท้ีว่างอยู่ข้างผนัง ท�าเอา

เป่าจกัูบจือ่เยว่ียตกใจโผเข้าไปกอดนายหญิงใหญ่พร้อมกัน พวกนางแผดเสยีง 

ร้องราวหมูถูกเชือด แต่ยังคงช้าไปก้าวหน่ึง ศีรษะของนายหญิงใหญ ่

โขกตู้อย่างแรงจนปูดโนเสียแล้ว 

เป่าจู จื่อเยว่ียดึงนายหญิงใหญ่กลับมาน่ังที่ คุกเข่าและเอ่ยปาก 

ขอร้อง "บ่าวขอร้องนายหญิงใหญ่ โปรดปล่อยวางหน่อยเถอะเจ้าค่ะ 

คุณชายรองอายุยังน้อย แค่เลอะเลือนไปชั่วขณะจึงท�าเร่ืองโง่เขลาไป 

เช่นน้ี ท่านชีแ้นะให้มากหน่อย คณุชายรองจะต้องคดิได้แน่ หากท่านจาก

ไปเช่นนี้จริง เกรงว่าจะท�าให้คุณชายรองต้องแบกรับค�ากล่าวหาว่าเป็น

ลกูเนรคณุจรงิๆ ชัว่ชวีตินีย่้อมมอิาจเงยศีรษะข้ึนมาได้อกี บ่าวขอร้องท่าน

โปรดเห็นแก่เหล่าไท่จวิน เห็นแก่ที่คุณชายรองเป็นลูกชายแท้ๆ ของท่าน 

อย่าได้ท�าเรื่องโง่เขลาเช่นนี้อีกเลยนะเจ้าคะ!" 

จื่อเยว่ียพูดจบก็โขกศีรษะ เป่าจูโขกศีรษะตาม ข้ารับใช้ใน 

เรอืนเซยีวเซยีงไหนเลยจะเคยพบเจอสถานการณ์เช่นนี ้ต่างคกุเข่าลงกับ

พื้นทั้งหมด 

Page ����������������� 4.indd   64 3/4/2562 BE   15:28



65

อวี่จิ่วฮวา

เซยีวจว้ินเหน็ดงันัน้ใบหน้าพลนัเผอืดสี ทว่าก็ยังคงคกุเข่าอยู่บนเตยีง 

เขารูส้กึเพียงหวัสมองมแีต่เสยีงดังอ้ือองึ เหมอืนปยุหลวิท่ามกลางสายลม

ทีก่�าลงัจะปลดิปลวิ ฝืนใช้มอืยันพ้ืนเตียงไว้จงึไม่ล้มลง ปากกลบัเปล่งเสียง 

ไม่ออกแม้แต่น้อย ท้ังท่ีรู้ดีว่าการพูดแทนหล่ีเมิ่งซีต่อหน้ามารดาเป็น 

การกระท�าทีไ่ม่ฉลาด แต่ในใจยังแอบคาดหวัง...หวังว่ามารดาจะเหน็แก่

สัมพันธ์แม่ลูก เห็นแก่ที่เขาบาดเจ็บไปทั้งตัวและเพ่ิงฟื้นข้ึนมา ร่างกาย

ยังคงอ่อนแอ คงไม่สร้างความล�าบากใจให้เขาในตอนน้ี แต่พอเหน็มารดา

บีบคั้นเขาด้วยความตาย หัวใจของเซียวจวิ้นก็หนาวเยือก 

นายหญิงใหญ่โขกศีรษะตนเองจนวิงเวียนตาลาย นั่งพักอยู่นาน 

ในทีส่ดุจงึสงบสติอารมณ์ได้ นางรูส้กึเจบ็บรเิวณศรีษะท่ีปดูข้ึนมา ทว่าอยู่

ต่อหน้าสาวใช้และบ่าวหญิงสูงวัยมากมายจึงไม่กล้านวดคลึง นั่งฝืนทน

อยู่ตรงน้ัน ลอบต�าหนสิาวใช้สองคนว่าปกตมิอืไม้ว่องไว พอถึงเวลาส�าคญั

กลับแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ ปล่อยให้นางชนตู้และเจ็บตัวเช่นนี้ เห็น 

บุตรชายไม่พูดอะไร นางจึงไม่อาละวาดต่อ เอาแต่นั่งมองเหล่าไท่จวิน 

หากเป่าจู จื่อเยวี่ยรู้ว่านายหญิงใหญ่ต�าหนิพวกตนจะต้องร้องว่า

ถูกปรกัปร�าแน่นอน เดมิทพีวกนางตกใจกับการกระท�าของสะใภ้รองและ

คณุชายรองอยู่แล้ว ย่อมคดิไม่ถึงว่านายหญิงใหญ่จะพุ่งออกไปโดยไม่มี

สัญญาณเตือนล่วงหน้าเช่นนี้ ยังดีท่ีพวกนางมือไม้ว่องไว ศีรษะของ 

นายหญิงใหญ่ไม่ถูกกระแทกจนตายก็นับว่าดวงแข็งแล้วจริงๆ 

เหล่าไท่จวินเห็นใบหน้าซีดเผือดของเซียวจวิ้นแล้วก็บังเกิด 

ความสงสาร แต่วันน้ีต่อหน้าสาวใช้ทั้งเรือน หล่ีเมิ่งซีกลับกล้าไม่เห็น 

ผู้อาวุโสเช่นนางอยู่ในสายตา นับแต่จว้ินเอ๋อร์หมดสติไป นางก็อดทน 
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ครัง้แล้วครัง้เล่า ทว่าหลีเ่มิง่ซกีลบับบีคัน้นางทุกฝีก้าว เป็นถึงสกุลสงูศกัดิ์

จะปล่อยให้บุตรสาวพ่อค้าคนหน่ึงเหิมเกริมเช่นน้ีได้อย่างไร เรื่องมาถึง 

ขัน้นีแ้ล้ว นางอดทนจนเหลอือดแล้วจรงิๆ ตัดสนิใจหน่ึงไม่ท�าสองไม่เลกิรา 

วันน้ีหากไม่ถลกหนังหลี่เมิ่งซีออกมาสักหนึ่งชั้น เกรงว่าอีกฝ่ายคงจดจ�า

บรรพบุรุษของตนเองไม่ได้แล้ว! 

"พวกเจ้าลกุขึน้เถอะ อย่าคกุเข่าขวางหขูวางตาอยู่ตรงนีเ้ลย จว้ินเอ๋อร์ 

ถูกผีล่อลวงจิตใจแล้วจริงๆ ท�าเรื่องเลอะเลือนเช่นนี้ได้อย่างไร ซีเอ๋อร์ 

ไม่เคารพบดิามารดา จวิน้เอ๋อร์ไม่รูจ้กัตกัเตอืน กลบัพูดจาปกป้องนางอกี 

นีใ่ช่สิง่ท่ีบุรุษพึงกระท�าเสยีท่ีไหน อกีทัง้พวกเรายังเป็นสกุลสงูศกัดิ ์ซเีอ๋อร์

โอหังเพราะถือตนว่าเป็นท่ีรักใคร่ ไร้มารยาทกับผู้อาวุโส วันนี้หาก 

ไม่ลงโทษก็ยากจะท�าให้ทกุคนยอมรบัได้จรงิๆ ใครก็ได้ไปพาตวัสะใภ้รองมา 

เตรียมกฎบ้าน!" 

นายหญิงใหญ่พอได้ยินว่าเหล่าไท่จวินที่ปกติปกป้องหลี่เมิ่งซีมา

เสมอก�าลงัโมโหและจะลงโทษนางด้วยกฎบ้านแล้วดวงตาก็เปล่งประกาย 

บุตรชายไม่ยอมเป็นประมุขสกุลเพราะหลี่เมิ่งซี ถึงอย่างไรเร่ืองน้ีก็เป็น

หนามท่ิมต�าใจตนมาตลอด นายหญิงใหญ่ย่อมบังเกิดความคิดที่จะ 

ก�าจัดหลี่เมิ่งซีมานานแล้ว ในความเห็นตนต่อให้หลี่เมิ่งซีถูกหย่า แต ่

ตราบใดทีน่างยังมชีวิีตอยู่ก็ยังย่ัวยวนให้บตุรชายตนท�าตวันอกลู่นอกทาง

อยู่ดี มีเพียงนางตายแล้วเท่านั้น จวิ้นเอ๋อร์ถึงจะส�ารวม 

เห็นท่าทางของบุตรชายวันนี้แล้ว เซียวจว้ินไม่ยอมหย่าหลี่เมิ่งซี

แน่นอน แม้จะยอมเขียนหนังสือหย่าในตอนท้ายเพราะว่าแรงกดดัน  

แต่เขาก็ต้องเกลียดนางซึ่งเป็นมารดาแน่ เห็นเหล่าไท่จวินจะลงโทษด้วย
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กฎบ้านเช่นนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่หายากจริงๆ มิสู้จัดการให้เด็ดขาดไป

เสียเลย ตัดความคิดอันเพ้อฝันของบุตรชายเสีย! คิดเช่นนี้แล้วจึงหันไป

ส่งสายตากับเป่าจูด้านข้าง 

เป่าจหูรอืจะไม่เข้าใจ กวาดตามองรอบด้านรอบหน่ึง ก่อนจะอาศยั

จังหวะที่คนไม่สังเกต แอบตามบ่าวหญิงสูงวัยที่รับค�าสั่งออกไป 

เตรยีมกฎบ้าน! เซยีวจวิน้ได้ยินสามค�านีแ้ล้ว หัวใจพลนัสัน่สะท้าน 

ตรงหน้าปรากฏภาพร่างกายอนับอบบางของหลีเ่มิง่ซ ีหากถูกลงโทษด้วย

กฎบ้านจริง นางจะไหวหรือ เงยหน้าเห็นประกายแปลกประหลาดใน

ดวงตาของมารดา เขาก็สะดุ้งในใจ ความคิดน่ากลัวอย่างหนึ่งผุดข้ึนมา 

มารดาคงไม่คิดจะลอบฆ่าซเีอ๋อร์กระมงั คร้ันเหน็เป่าจเูดนิออกไป แผ่นหลัง 

ก็มีเหงื่อผุดซึมออกมาชั้นหนึ่ง 

เหน็เหล่าไท่จวินสหีน้าเคร่งขรมึอย่างหาได้ยากก็รูว่้านางโมโหแล้ว

จริงๆ เขากัดฟันฝืนข่มความหวาดหว่ันไม่สบายใจเอาไว้ ใช้มือซ้ายที ่

ไม่บาดเจบ็ประคองตัว ก่อนจะโขกศีรษะให้เหล่าไท่จวินและพูดเสยีงเรยีบ 

"เป็นเพราะจวิ้นเอ๋อร์อกตัญญู ถูกผีล่อลวงจิตใจจึงพูดผิดไป หากมารดา

กับท่านย่าโกรธ คนท่ีถูกลงโทษด้วยกฎบ้านก็ควรเป็นจว้ินเอ๋อร์ เรื่องน้ี 

ไม่เก่ียวกับซีเอ๋อร์แต่อย่างใด ด้วยฐานะของซีเอ๋อร์ตอนนี้ไม่เหมาะจะ 

ออกมาพบท่านย่ากับมารดาจรงิๆ ย่ิงไม่สมควรรับการลงโทษด้วยกฎบ้าน

ของสกุลเซียวเรา ถึงอย่างไรซีเอ๋อร์ก็เป็นผู้มีพระคุณของสกุลเซียว ขอ 

ท่านย่าโปรดแยกแยะถูกผิด ไตร่ตรองก่อนลงมือด้วยขอรับ" 

"จวิ้นเอ๋อร์อย่าพูดจาเหลวไหล นางเป็นสะใภ้ของสกุลเซียวเรา  

จว้ินเอ๋อร์ลืมหลักกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ลืมธรรมเนียมมารยาทของ 
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นักปราชญ์ไปหมดแล้วหรือ!" นายหญิงใหญ่ฟังค�าพูดบุตรชายแล้ว รู้ว่า

เขาจะโต้แย้งแทนหลี่เมิ่งซี อีกฝ่ายเป็นศัตรูในใจนางมานานแล้ว ยามนี้

จงึไม่สนใจว่าบตุรชายทีค่กุเข่าอยู่บนเตยีงจะมร่ีางกายอ่อนแอราวใบไม้แห้ง 

ทีต้่องลมในฤดใูบไม้ร่วง โงนเงนเหมอืนจะล้มลง มใิช่เวลาท่ีดีในการสร้าง

ความล�าบากใจให้กับเขา แต่นางเลอืกท่ีจะโต้กลบัค�าพูดของบตุรชายใน

ทันที 

"ท่านย่า มารดา ฐานะลกูอนขุองซเีอ๋อร์ขดัต่อค�าสอนของบรรพบรุษุ 

ถูกก�าหนดแน่นอนแล้วว่าไม่อาจเป็นภรรยาเอกของจว้ินเอ๋อร์ได้ เมื่อครู่

ตอนฟื้นขึ้นมา ลูกตกลงกับนางได้แล้ว แค่รอให้แผลท่ีมือของจว้ินเอ๋อร์

หายดีเท่าน้ันก็จะเขียนหนังสือหย่า และปล่อยนางออกจากคฤหาสน์ไป 

ดงันัน้ซเีอ๋อร์จงึไม่ได้ถือว่าตนเองเป็นสะใภ้สกุลเซียวอกีแล้ว ย่อมไม่สะดวก 

จะมาปรนนิบัติ" 

"จว้ินเอ๋อร์อย่าพูดเหลวไหล แม้สกุลเซียวของข้าจะตกลงหย่านาง 

แต่ตราบใดที่ยังไม่ได้มอบหนังสือหย่าให้นาง นางก็ยังคงเป็นสะใภ้ 

สกุลเซียวของข้า ควรรักษากฎธรรมเนียมของสกุลเซียว ปฏิบัติตามหลัก

กตัญญูอย่างเคร่งครัด!" 

ค�าพูดของเซียวจวิ้นเป็นการถอยก้าวใหญ่ ใช้การหย่าภรรยาเป็น

เงือ่นไข ขอให้ท่านย่าละเว้นหลีเ่มิง่ซด้ีวย ส�าหรบัเซยีวจว้ินน่ีเป็นขีดจ�ากัด

ของเขาแล้ว น่าเสียดายที่นายหญิงใหญ่ไม่ยอมปล่อยโอกาสอันหาได้ 

ยากย่ิงน้ีไป ไม่รอให้เหล่าไท่จวินเอ่ยปากกป็ฏิเสธค�าพูดของบตุรชายทนัที 

หากจะกล่าวว่าก่อนหน้านี้เซียวจวิ้นยังคิดถึงมารดาอยู่บ้าง ยามนี้

เมื่อฟังค�าพูดนี้แล้ว เขาก็รู้สึกผิดหวังกับมารดาที่ไม่แยกแยะถูกผิดผู้น้ี 
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โดยสิ้นเชิง ครอบครัวเช่นนี้ มารดาเช่นนี้ หลี่เมิ่งซีที่ไร้เยื่อใยเช่นนี้ ท�าให้

เซียวจวิ้นรู้สึกสิ้นหวังเหลือเกิน 

ยามน้ีเขาสุขุมผิดปกติ มือซ้ายประคองตัวไว้ไม่ไหวอีกต่อไป 

ร่างกายซวนเซก่อนจะนั่งลงบนเตียง หงจูก้าวขึ้นไปประคอง แต่กลับถูก

เขาปัดออก ก่อนที่เขาจะเอาแต่จ้องนายหญิงใหญ่เงียบๆ 

เป็นครัง้แรกท่ีนายหญิงใหญ่เหน็บตุรชายมองตนด้วยสายตาเช่นนี้ 

นางรู ้สึกประหม่า แต่แล้วก็คิดถึงความประพฤตินอกลู่นอกทางของ 

บุตรชาย รู้สึกว่าควรอบรมสั่งสอนเขาอย่างจริงจังได้แล้ว นางจึงจ้องตา

กับบุตรชายตรงๆ สองแม่ลกูเผชญิหน้ากันเช่นนี ้ความกดดนัทีม่องไม่เหน็

ค่อยๆ แผ่ออกมา สาวใช้และบ่าวหญิงสูงวัยแต่ละคนตกใจจนเงียบกริบ 

เสื้อผ้าแนบติดกับร่างกาย 

เน่ินนานเสยีงของเซยีวจว้ินเหมอืนลอยมาจากถ�า้อนัว่างเปล่าท่ีอยู่

ไกลโพ้น ซึง่แฝงความเยียบเย็นเข้าไปถึงในกระดกู เตม็ไปด้วยความเศร้าหมอง 

"มารดาจะบีบให้จวิ้นเอ๋อร์ตายอย่างนั้นหรือ" 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624072.html
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